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 מפרט טכני מיוחד – 2מסמך ג'

 
 
 

 דרישות לתכנון - 90פרק 
 

 כללי .א
 

 במכרז מהות הדרישות 90.01
 

 
מחייבות מזעריות, אשר יסוד הינן דרישות  מכרזמודגש בזה שהדרישות במסמכי ה .1

  .זכייןמשמשות כהוראות וכהנחיות תכנון ל

 

סטיות מדרישות התכנון מעבר  היסוד הנ"ל.לבסס את תכנונו על דרישות  זכייןהעל  .2
המיוחדים, במפרטים הטכניים מפרטים הנחיות התכנון, בלסטיות המותרות ב

אינן מקובלות. לעומת זאת,  -הכלליים, בתקנים ישראליים ובדרישות התכנון 
תוספת כלשהי מעל לנדרש בהנחיות בכל שלב שהוא של התכנון או הביצוע, ביוזמת 

, ותיחשב ככלולה במחיר הצעת עירייה,  טעונה בכל מקרה אישור של הזכייןה
 ל תוספת.ולא תשולם עבורה כ זכייןה
 

תכנון והקמה של מבנים הראויים לתפעול מכל בחינה  תדורש עירייהמודגש שה .3
)פרט אם צוין אחרת(, ואפילו חלק זה או  ושהיא, כאשר כל חלק ממלא את ייעוד

אחר לא נדרשו במפורש במסמכי הסכם זה. מודגש שעל המבנים לתת מענה מלא 
"(, בהתאם למפורט CUSTOM MADEולצרכי המשתמשים )" עירייהלדרישות ה

 .מכרזהבמסמכי 
 

בכל שלב שהוא לדרוש שינויים בדרישות התכנון. השינויים יבואו  תרשאי עירייהה .4
 .עירייהמטעם ה לידי ביטוי בכתב או בתכניות מנחות

 

 הבנוייםהשטחים איכות  90.02
 

ונוחים נאותים בטוחים, יתאפיינו בתנאי סביבה  במסגרת המכרזהבנויים השטחים  .1
:  רעש, אבק, עשן, ריחות ולרבותעדר מפגעים סביבתיים ומטרדים יהיבט, ומהמכל 

כרסום ע"י מזיקים,  ,קרינה לסוגיה, סנוורגזים, רעים, רעידות, רעלים, 
 .וכד', אזורים לא מפותחים/מטופלים רטיבות/טחב

 
יתוכננו לניצול יעיל ומתאים לתפקודי הפונקציות להם נועדו. הנבנים השטחים  .2

 ינקוט בכל הצעדים כדי להבטיח צמצום שטחי טרה ככל הניתן. זכייןה
 

מיליגאוס  2על במבנים הקרינה האלקטרומגנטית לא תעלה בכל אזורי השהייה  .3
 שעות. 24 -ממוצע ל 

 
יוכיח עמידה בתנאי זה באמצעות הצגת חישובי קרינה בסמיכות למקורות  זכייןה .4

 קרינה אפשריים, שייערכו ע"י מומחה לתחום.
 

 תאם לאמות מידה מוחמרות ומוקפדות.ורור המבנים ייעשה בהאו .5
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, הן בכל הקשור בניםינקוט בכל האמצעים להבטחת חסכון באנרגיה במ זכייןה .6
השוטף לאחר מכן.  מבלי לפגוע בכלליות  םוהן בכל הקשור לתפעול םלהקמת

 האמור, יכללו באמצעי החיסכון הנ"ל, בין היתר:
 

בכל הקשור לשיטת הבניה ולחומרי בניה )קירות מעטפת מבודדת של המבנה,  .6.1
 מבודדים לפי תקן, שטחי זיגוג במידות הסבירות והמתאימות, וכד'(.

 
 .  ציוד מערכות חוסך אנרגיה .6.2

 
 ציוד ואביזרים חוסכי מים. .6.3

 

 שיטת הבניה 90.03

 
להקמת המבנים נשוא מכרז זה להיות שיטת  זכייןעל שיטת הבניה שתוצע ע"י ה .1

בניה מוכרת ומקובלת בישראל, העומדת בכל דרישות חוק התכנון הבניה, בתקנות 
התכנון והבנייה ובתקנים הישראליים החלים, ושעל פיה נבנו בעבר מבנים בישראל, 

 וקבלו היתרים כדין. 

 

את כל האישורים  לקבל עבור שיטת הבניה המוצעת   זכייןלחילופין, באחריות ה .2
 ם המכון הלאומי לחקר הבניה או ממבדקה מוסמכת.עלעמידתה בדרישות הנ"ל מט

 

 אדריכליהעיצוב ה 90.04
 

, מבניםהאדריכלי המוקפד והטוב של ה םלעיצוב חשיבות רבה תמייחס עירייהה .1
 .םהנאות והרגיש בסביבת םולשילוב

 
 שהינם הכל עוד לא שוכנע המבניםשמורה הזכות שלא לאשר תכניות של  עירייהל .2

, הושבה טובה עיצוב גושי תלת ממדי , ובתוך כך:היטב מבחינה אדריכלית יםמעוצב
פנים, -שילוב חללים חוץ, גגות המשמשים כ"חזית חמישית"במגרש, חזיתות, 

 חללים פנימיים איכותיים וכיוצ"ב.
 

 יקפיד בעיצוב המבנים על השגת היעדים הבאים: זכייןה .3
 

 פשטות וסדר.ניקיון,  .1.1
 סביבה נאה ואסטטית, בטעם טוב. .1.2

 ומקוריות. , ייחודיותחדשנות .1.3
 יכולת התמצאות ובהירות התנועה. .1.4
 יכולת לתחזוקה נוחה ויעילה. .1.5
 בסביבתו.סמוכים המבנים הדיאלוג עיצובי טוב עם  .1.6

 
  .מבניםחיצוניות של החזיתות הגבי הצנרת גלויה על התקנה של ותר לא ת .4

 

מתקנים  הצבתגגות יעוצבו כ"חזית חמישית", תוך הקפדה על מראם מהסביבה.  .5
מסתורים  מאחורי נאותאופן ב להסתרתם בכפוף תותר הנדסיים על גגות

 . , המשתלבים בעיצוב הכללי של המבניםמתאימים
 

 חומרים ומוצרים 90.05
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 כל החומרים/המוצרים שיעשה בהם שימוש בפרויקט יהיו בהעדר הגדרה או דרישה .1
יעודם, יאחרת: חדשים, סוג א', נושאי תו תקן או תקניים, מתאימים היטב ל

 ובטוחים לחלוטין לשימוש מכל בחינה.
 

כל החומרים/המוצרים שיעשה בהם שימוש בפרויקט יהיו חומרי/מוצרי מדף  .2
 .או דומים להם ללא כל קושי במהלך הבניהזמינים שניתן להשיג כמותם נוספים 

 ביחס לחלקי חילוף ורכיבי השלמה ככל הנדרש.גם  -כל האמור לעיל 
 

אפשר שילוב חומרים ומוצרים חדשים ומתקדמים בפרויקט נשוא ת עירייהה .3
 ההתקשרות, אולם מסייג את הפתיחות לאימוצם, בהתאם לפרמטרים שונים.

ליישום של חומרים ומוצרים חדשים ומתקדמים בפרויקט יהיה  עירייהאישור ה
 בכפוף לשיקולים הבאים:

 
 איכות ומידת התאמה לתנאי התפקוד הנדרשים. .3.1

 
עמידה בתקנים הישראליים החלים, ובהעדרם במפמ"כים או בתקנים זרים  .3.2

 כמפורט לעיל.
 

 סיון מעשי מוכח בארץ ובחו"ל.ימשך הזמן של נ .3.3
 

 סיון מעשי מוכח בארץ.יכמות והיקף הפרויקטים שבהם נרכש נ .3.4
 

 משתמשים, מתכננים ומבצעים.לקחים מיישום וחוות דעת של מזמינים,  .3.5
 

הוחלט על ידו ליישם חומר או  זכייןהבמקרה ולאחר שיקול דעת ובחינה עניינית של  .4
עם פרוט הנתונים והנימוקים לבחירתו, ולקבל  עירייהמוצר חדש, עליו לפנות ל

, האשר או לדחות את ההמלצה לפי הבנתל עירייהבסמכות ה ה.מראש את אישור
 ללא הנמקה.

 
טעונים אישור  בפרויקטליישום  זכייןהכל חומר, מוצר, או תגמיר המוצעים ע"י  .5

 לפני הביצוע. עירייהמראש על ידי ה
 

 בניה בת קיימא )בניה ירוקה"( 90.06

 
 בניה)" קיימה-בת בנייהעל פי עקרונות של  הפרויקט את יתכנן ויקים זכייןה .1

 קיימה-בת בנייה 5281 י"ת ירוקה לבניה הישראלי שבתקן ההנחיות י"עפ"(, ירוקה
 .דין כל י"ועפ בהסכם המפורטות ההנחיות י", עפ(ירוקה" "בנייה)

 

 .55מבנה להיות מוסמך לפחות בדרגה של כוכב אחד, בציון כל על  .2

 

מלווה בנייה בת קיימה לליווי התכנון והביצוע של  -למנות יועץ/ת זכייןה באחריות .3
להיות בעל/ת תעודת 'מלווה בנייה  על היועץ/ת .5281הבנייה בהתאם לדרישות ת"י 

שנים ( 5) חמש לפחות של מוכח ניסיון ירוקה' מטעם מכון התקנים ובעל/ת
 פרויקטים( 3) שלושה בלפחות, קיימה בישראל-בהסמכת מבנים בבנייה בת

( 5,000) אלפים חמשת לפחות מהם אחד כל , ששטח5281שהוסמכו כעומדים בת"י 
 .ר ברוטו"מ

 

תכנית מפורטת ליישום עקרונות  עירייההמלווה להציג לאישור הבאחריות היועץ  .4
הבנייה בת קיימה על מנת לעמוד ביעדי הבניה בת קיימה, ולהנחות את כלל יועצי 
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לגבי יישומה בתחומיהם. בסיום ההקמה על היועץ המלווה לוודא יישום של  זכייןה
 העקרונות שנקבעו, לפעול להסמכת המבנה כנדרש.   

 
דו"חות מידע לרבות מסמכים וצילומים המאשרים  עירייהלספק ל זכייןבאחריות ה .5

 את קיום תנאי התכנון לבנייה בת קיימה, בהתאם לשלבי התכנון.

 

 יהיה שהפרויקט מנת על שניתן ככל ויעשה שברשותו האמצעים בכל ינקוט זכייןה .6
 .אנרגיהב וניוחסכ אקולוגי
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 מתחם הקאנטרי קלאב

 

 כללי 90.21

 
 1,000 -, ובנוסף עוד כלפחות מנויים 3,000 ברווחה של לשרותתוכנן יהמבנה  .1

 אורחים.

 משתמשים. 1,200 של בו בזמן בשעת שיא המתחם לשהייה יש להתאים את תכנון  .2

 נשים. 50% -גברים, ו 50%הפילוח הצפוי:  .3
 

 מרכיבי המתחם 90.22

 
 הבאים:הראשיים על מתחם הקאנטרי לכלול את המרכיבים  .1

 מבנה מרכזי. 1.1

 ים.פתוחמתקני ספורט  1.2

 

 על המבנה המרכזי להכיל לפחות את המרכיבים הבאים: .2

 כניסה. תומבוא 2.1

 אגף משרדים. 2.2

 אגף שירותים ומלתחות. 2.3

 חדר כושר. 2.4

 חדר ספינינג. 2.5

 אגף חדרי חוגים. 2.6

 הפעלה לפעוטות )"ג'ימבורי"(.מתחם  2.7

 מ'. 33/20בריכת שחייה במידות  2.8

 מזנון. 2.9

 מחסנים ופונקציות תמך. 2.10

 מסחר. 2.11

 

 יכילו לפחות:פתוחים מתקני הספורט ה .3

 בריכת שחיה אמורפית. 3.1

 בריכת פעוטות. 3.2

 מדשאה. 3.3

 עמדת מציל. 3.4

 ציבוריים. מתקני כושר 3.5

 
 

 המרכזי מבנהפרוט הפונקציות ב 90.23

 
 להלן פרוט הפונקציות הנדרשות במבנה המרכזי: .1
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שטח נטו  פרוט תחום מס.

)מ"ר( 
 לפחות

כמות 
 יח'

סה"כ 
שטח נטו 

)מ"ר( 
 לפחות

 הערות

  100.0 1 100.0 מבואת כניסה ראשית מבואות כניסה 01
  20.0 1 20.0 מבואת כניסה משנית 02
  120.0  מבואות כניסהסה"כ  03
  15.0 1 15.0 משרד מנהל אגף משרדים 11
  15.0 1 15.0 מזכירות וקבלה 12
 עמדות 2 12.0 1 12.0 משרד הנה"ח 13
 עמדות 2 12.0 1 12.0 משרד שיווק 14
 עמדות 4 18.0 1 18.0 משרד מדריכים 15
  6.0 1 6.0 מטבחון סגל 16
  6.0 1 6.0 חדר תמך 17
כ"א יכלול תא ב"כ  6.0 2 3.0 שירותי סגל 18

 ומבואה עם כיור 
  90.0   סה"כ משרדים 19
אגף שירותים  21

 ומלתחות
שירותים תברואיים 

 לאורחים
 לפי הל"ת  1 

תברואיים  שירותים 22
 לאורחות

 לפי הל"ת  1 

שירותים ומלתחות  23
 לספורטאים

 לפי הל"ת  1 

שירותים ומלתחות  24
 לספורטאיות

 לפי הל"ת  1 

 לפי הל"ת    סה"כ שירותים ומלתחות 
  400.0 1 400.0 חדר כושר 31
  120.0 1 120.0 חדר ספינינג 32
  120.0 4 30.0 חדר חוגים קטן חדרי חוגים 41
  120.0 2 60.0 חדר חוגים בינוני 42
  240.0   חוגיםסה"כ  

מתחם הפעלה  51
 לפעוטות

  240.0 1 240.0 חלל הפעלה מרכזי
  80.0 1 80.0 חדר יום הולדת 52
  20.0 1 20.0 מחסן 53
  10.0 1 10.0 משרד 54
  350.0  סה"כ מתחם הפעלה 

אולימפית בריכת שחייה חצי  בריכת שחיה 61
-מסלולים, וטריבונות ל 8

 צופים 200

1,015.0 1 1,015.0  

  30.0 1 30.0 מבואת כניסה 62
חדר עזרה משרד מציל ו 63

 ראשונה
12.0 1 12.0  

  4.0 1 4.0 מטבחון 64
  10.0 1 10.0 מחסן כללי 65
  80.0 1 80.0 ליםחדר מכונות וכימיק 66
  15.0 1 15.0 מחסן כימיקלים 67
  1.166.0  סה"כ בריכה 

  95.0 1 95.0 מזנון מזנון 71
  50.0 1 50.0 מחסן ציוד ספורט מחסנים ותמך 81
  100.0 1 100.0 מחסן ריהוט 82
  20.0 1 20.0 מחסן גננות 83
 עמדות 2 15.0 1 15.0 משרד אב בית וקניין 84
  25.0 1 25.0 בית מלאכה 85
  15.0 1 15.0 עובדיםשירותי ומלתחות  86
  15.0 1 15.0 שירותי ומלתחות עובדים 87
  15.0 1 15.0 מטבחון ופינת אכל סגל 88
  15.0 1 15.0 חדר ניקיון 89
  50.0 1 50.0 חדר אשפה 80
  320.0  סה"כ מחסנים ותמך 

 להלן כמפורט - - -  מסחר 91
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סה"כ נטו )לא כולל חדרי   
 מסחר, שירותים ,מכונות

 ושטחי טרה(:

  2,901  

 
 

 דגשים לתכנון -הכניסמבואות  90.24
 

 :מבואת כניסה ראשית .1

 

אל המבנה, המרכז וייצוגי ראשית תשמש כחלל כניסה ראשי  מבואת כניסה 1.1
את תנועות המשתמשים  והאורחים במבנה, המשמש כצומת מרכזי במערך 

 התנועה בו, והמשמש גם כחלל המתנה והערכות מרכזי במבנה.

 

לגרעין הזכיין יצמיד את מבואת הכניסה הראשית בהיעדר הנחיה אחרת,  1.2
גרעין התנועה יהיה  ., ככל שייכלל כזההתנועה האנכית הראשית במבנה

 פתוח, מזמין ומעוצב בהקפדה.
 

ומרכזי )"פיווט"( ראשית כחלל ייחודי הכניסה ה מבואתהזכיין יעצב את  1.3
 התנועה וההתמצאות במבנה.במבנה, המהווה מרכיב דומיננטי במערכת 

 
הכניסה למבואה מבחוץ תשולב בקיר מסך מזוגג ותכלול דלת אלומיניום  1.4

 מזוגגת נעה חשמלית, ופתחים נוספים לפתיחה רגילה, כגיבוי.
 

בחזית הכניסה, בצד הפונה לחוץ, תשולב רחבת כניסה מקורה, כחלק  1.5
 מ"ר. 50 -מכיכר הכניסה והשהייה. השטח המקורה החיצוני לא יפחת מ

 

 ראשית, בין היתר:ההזכיין יכלול במבואה  1.6

 

 בידוק.דלפק בקרה/ 1.6.1

 אגפים מבוקרים. אלדלתות כניסה  1.6.2

 שילוט התמצאות לתנועה ולמילוט. 1.6.3

 שילוט אלקטרוני וצגי מידע. 1.6.4

גומחות  בתוךמכונות אוטומטיות לממכר מזון ושתיה חמה/קרה  1.6.5
 ייעודיות. 

כורסאות המתנה מושבים של  20פינות המתנה הכוללות לפחות  1.6.6
 ושולחנות הסבה.

  ומיתוג. מנותמרכיבי אעציצי נוי, תמונות נוי,  1.6.7
 

 כמפורט בהנחיות לגבי מערכות להלן. -שילוב מערכות 1.7

 

 .להלןבפרק תגמירים  כמפורט -תגמירים 1.8
 

 :מבואת כניסה משנית .2

 

מבואת כניסה משנית תשמש כחלל כניסה משני לצרכים לוגיסטיים אל  2.1
המשנית תורחק מהכניסה הראשית  למבנה ותופנה אל המבנה. המבואה 

 כניסת שרות אחורית וחבויה.
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לפתיחה מבוקרת  מסגרות דו כנפיתהכניסה למבואה מבחוץ תכלול דלת  2.2
 .רגילה

 
בחזית הכניסה, בצד הפונה לחוץ, תשולב רחבת כניסה מקורה,. השטח  2.3

 מ"ר. 20 -המקורה החיצוני לא יפחת מ

 

 , בין היתר:המשניתהזכיין יכלול במבואה  2.4

 

 דלתות כניסה אל אגפים מבוקרים. 2.4.1

 שילוט התמצאות לתנועה ולמילוט. 2.4.2
 

 כמפורט בהנחיות לגבי מערכות להלן. -שילוב מערכות 2.5

 

 .כמפורט בפרק תגמירים להלן -תגמירים 2.6
 
 

 דגשים לתכנון -משרדיםאגף  90.25

 
 משרדים: .1

 

כל משרד  במפלס הקרקע, בסמיכות למבואת הכניסה.במקובץ ייפרסו  1.1
 יכלול חלון, הפונה לחוץ.

 

מושבי  5ייפרסו סביב מסדרון/מבואת משנה אגפית, בשילוב לפחות  1.2
 המתנה.

 

 מידות מינימום: 1.3

 

 ס"מ נטו. 240רוחב משרד: לפחות  1.3.1

 ס"מ נטו. 320אורך משרד: לפחות  1.3.2

 ס"מ נטו. 270גובה משרד: לפחות  1.3.3
 

ותיפתח  דלת הכניסה לחדר מהמסדרון תוצמד לאחד מקירות האורך, 1.4
 לכיוון החדר.

 

עמדת עבודה יחידה תשולב בצד הנגדי לכניסה. יש להעדיף פריסה של  1.5
 העמדה לצד קיר האורך הנגדי לכניסה, כשפני העובד הינם לכיוון הכניסה.

 
 שתי עמדות עבודה תשולבנה לצד קיר האורך הנגדי לכניסה. 1.6

 
 עמה.יש להעדיף שילוב חלון החדר לצד עמדת העבודה, ולא בחפיפה  1.7

 

 כאמור לעיל. -ייעוד, שטחים ומספר העמדות בכל משרד 1.8
 

כל משרד יכלול מקבצי חשמל ותקשוב עבור כמות עמדות העבודה  1.9
 הנדרשות, בתוספת אחת.
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 כמפורט בהנחיות לגבי מערכות להלן. -שילוב מערכות 1.10

 

 .כמפורט בפרק תגמירים להלן -תגמירים 1.11

 

  :מטבחון סגל .2

 

חמים, אספקת שתייה קרה, אחסון מוצרי מיועד עבור הכנת משקאות  2.1
 מזון, חימום ארוחות מוכנות, והכנה קלה של כיבוד.

 
 הזכיין יכלול במטבחון, לפחות את המפורט להלן: 2.2

 
ס"מ,  300באורך משטח עבודה )שיש(, מגרניט או מאבן קיסר,  2.2.1

+ מפני הריצוף, ובעובי שלא 90ס"מ, בגובה של  60ברוחב נטו של 
ס"מ יהיה מלוח אחד,  300מ"מ.  משטח שאורכו עד  30 -יפחת מ

 ללא תפר. אורך המשטח לא יפחת מ: 

 

ארון תחתון מתחת לכל משטח העבודה, הכולל תאי אחסון וטור  2.2.2
 88ס"מ ברוטו ובגובה של לפחות  52מגירות, בעומק של לפחות 

ס"מ, ובגובה של  40"מ ברוטו. מגירות יהיו ברוחב של לפחות ס
ס"מ. בתאי אחסון ייכללו שני מדפים, עם אפשרות  15לפחות 

 מ"מ(.  32לכוונון גובה )חורים מודולאריים כל 

 

ס"מ  60ארון עליון מעל כל משטח העבודה בגובה של לפחות  2.2.3
ייכללו ס"מ לכל אורך משטח העבודה. בתאי אחסון  35ובעומק 

 מ"מ(. 32מדף, עם אפשרות לכוונון גובה )חורים מודולאריים כל 

 

 ליטר. 1,400 -מקרר ביתי בנפח שלא יפחת מ 2.2.4
 

ס"מ, עם  60/40/25כיור מטבח מחרס בהתקנה תחתונה, במידות  2.2.5
 סוללת פרח )מים חמים/קרים(, וסבונייה נוזלית עם מיכל סמוי.

 
 עבודה(.מתקן לטיהור/חימום/צינון מים )על משטח ה 2.2.6

 
 מיקרוגל. 2.2.7

 
 "אלמגוב". -מתקן ייבוש כלים ממתכת בלתי מחלידה  2.2.8

 

 דיספנסר כוסות חד פעמיות. 2.2.9
 

 פעמיות.-מתקן מגבות נייר חד 2.2.10
 

 ליטר עם מכסה ודוושת רגל. 30פח אשפה רצפתי בנפח  2.2.11

 

 כמפורט בהנחיות לגבי מערכות להלן. -שילוב מערכות 2.3

 

 .כמפורט בפרק תגמירים להלן -תגמירים 2.4

 

 תמך:חדר  .3
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 לתמיכה בעבודות המשרדיות במבנה.מיועד  3.1
 

 , לפחות את המפורט להלן:חדר התמךהזכיין יכלול ב 3.2
 

 מכונת צילום/מדפסת/סורק מסוג פרי סטנדינג. 3.2.1

 מגרסת פתיתים. 3.2.2

 ארונות עבור נייר צילום. 3.2.3

 שולחן עזר עבור ביצוע עבודות סידור וכריכה. 3.2.4

 ציוד עזר לשכפול וכריכה. 3.2.5

 פח אשפה. 3.2.6
 

 כמפורט בהנחיות לגבי מערכות להלן. -מערכותשילוב  3.3

 

 .כמפורט בפרק תגמירים להלן -תגמירים 3.4
 
 

 דגשים לתכנון -שירותים ומלתחות 90.26
 

 שירותי אורחים/אורחות: .1

 

 במבנה.ישמשו עבור האורחים/הצופים  1.1

 

יכללו שני מקבצים נפרדים בהפרדה מגדרית, אחד עבור נשים ואחד עבור  1.2
 גברים.

 

כמות הקבועות תיקבע לפי הל"ת, על בסיס ההנחה שמספר המשתמשים  1.3
 הפוטנציאלים בו בזמן בשעת שיא במבנה יהיה:

 .250 -משתמשים: כ 1.3.1

 .250 -משתמשות: כ 1.3.2
 

 כל מקבץ יכלול: 1.4

 בתי כיסא. 1.4.1

 כיורים לנטילת ידיים. 1.4.2

 תא בית כיסא נגיש. 1.4.3

 

 שירותי ספורטאים/ספורטאיות: .2

 

מתקני הקאנטרי )לרבות מתחם ישמשו עבור כלל המשתמשים בכל  2.1
 הבריכה(.

 

יכללו שני מקבצים נפרדים בהפרדה מגדרית, אחד עבור נשים ואחד עבור  2.2
 גברים.

 

כמות הקבועות תיקבע לפי הל"ת, על בסיס ההנחה שמספר המשתמשים  2.3
 במבנה יהיה:בשעת שיא בו בזמן הפוטנציאליים 

 .600 -כ משתמשים: 2.3.1
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 .600 -משתמשות: כ 2.3.2
 

 :לפחות כל מקבץ יכלול 2.4

 אזור בתי כיסא. 2.4.1

 אזור הלבשה. 2.4.2

 אזור מקלחות. 2.4.3

 

  בכל מקבץ יכלול:  כיסא יתאזור ב 2.5

 בתי כיסא. 2.5.1

 כיורים לנטילת ידיים. 2.5.2

 תא בית כיסא נגיש. 2.5.3

 

 אזור הלבשה בכל מקבץ יכלול: 2.6

 עמדות הלבשה. 40לפחות   2.6.1

 לוקרים אישיים. 300לפחות  2.6.2

 מתקן ניפוק מגבות אישיות. 2.6.3

 מלוכלכות.מתקן החזרה של מגבות  2.6.4

 מתקן ייבוש בגדי ים. 2.6.5

 

 :יכלולבכל מקבץ  אזור מקלחות 2.7
 תאי מקלחת. 20לפחות  2.7.1

 תא מקלחת נגיש. 2.7.2
 

 תא מקלחת: 2.8

 ס"מ. 90/90יהיה במידות מזעריות של  2.8.1

 יכלול דלתית בכניסה, לפתיחה רגילה. 2.8.2

 

 :תכלול עמדת הלבשה 2.9

 ס"מ. 80/50/45ספסל רחצה מחומרים בלתי מחלידים במידות  2.9.1

מדף להנחת ביגוד/תיק מחומרים בלתי מחלידים  -מעל הספסל 2.9.2
 ווי תליה לביגוד.. 4ס"מ, כולל 80/30במידות 

 

 לוקרים: 2.10
 

 יבוצעו מחומרים עמידים ברטיבות, והניתנים לניקוי בקלות. 2.10.1

 

 לוקרים בטור. 2יוצבו זה עג"ב זה בטורים אנכיים, עד  2.10.2

 

כל התאים יסומנו בספרות מישושיות ואפשר גם בכתב ברייל עפ"י  2.10.3
 1918יהיו תאים נגישים עפ"י ת"י  5%. לפחות 4חלק  1918ת"י 
 .3.2חלק 

 

פתיחה וסגירת הלוקרים באמצעות קודן אלקטרוני. נדרש קוד  2.10.4
 .מאסטר לפתיחת כל הלוקרים

 
ס"מ, גובה  40ס"מ, עומק  30במידות הבאות: רוחב  הלוקרים יהיו 2.10.5

 .ס"מ. בתוך הארונית מתלה ומדף 90
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ותאי השירותים יחוממו ויאווררו למניעת  חללי ההלבשה, המקלחות 2.11
ריחות רעים והתפשטות עובש ופטריות בחללים הרטובים. יש לתכנן 

החלפות אוויר  6מערכת המבוססת על אוויר צח העומדת בתנאי אוורור של 
 בשעה ללא קשר למידת האוורור הטבעית.

 

רחצה  מגבות להנפקת אוטומטית מכונה לכניסה למלתחות תוצב במבואה 2.12
המכונה ואמצעי יסוף מגבות משומשות. לא ומתקן )בתשלום(, נקיות

 .25ונגישות השירות סעיף  1חלק  1918ההפעלה יתאימו לדרישות ת"י 
 

 כמפורט בהנחיות לגבי מערכות להלן. -שילוב מערכות 2.13

 

 .כמפורט בפרק תגמירים להלן -תגמירים 2.14
 
 

 דגשים לתכנון -חדר כושר 90.27
 

מתאמנים בו בזמן, בהדרכת מדריכי  80לפחות   , בהיקף שלישמש לאימוני כושר .1
 .כושר

 

 מידות מחייבות: .2
 

 מ' 10 -רוחב נטו לא יפחת מ 2.1

 מ'. 40 -אורך נטו לא יעלה על 2.2

 מ'. 3.5  :לא יפחת מנטו גובה   2.3

 

 :האולם יכלול .3

 
מגוון לאימון כגון: הליכונים, ספות לחיצה, ספה שיפועית, סירת ייעודי ציוד 

", מתקן להרמת ברכיים, מתקן פרפר, PRESSרגליים "חתירה, מתקן לחיצת 
מיתקן ליישור ברכיים, מתקן למשיכת זרועות, מתקן להרמה בישיבה, מנוף 

"WINCH .'עבור מתקנים הניצבים במרכז האולם )לא צמודים ", מקבילונים וכד
 לקיר( יכין הזכיין חיבורי חשמל ותקשוב רצפתייםץ

 
רשימה של פריטי הציוד המוצעים, בצרוף הזכיין יגיש לאישור העירייה  .4

 פרוספקטים.
 

 טיפול אקוסטי, כנדרש לתפקוד.באולם הזכיין ישלב  .5
 

 ".65צגי טלוויזיה  8  לפחותהזכיין ישלב באולם    .6
 

 2.3+ ועד לפחות 10קירות האולם, למעט חלונות ודלתות, יחופו במראות, ממפלס  .7
 מ'.

 
הכניסה לאולם תשולב עמדת מדריך הכניסה לאולם תהיה מבוקרת.  בקרבת  .8

 ממוחשבת, הכוללת מחשב ומדפסת.
 

 .הזכיין ישלב באולם ריהוט וציוד כנדרש לתפקוד .9
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 מתקן התברואה באולם יכלול מתקן לשתיית מים קרים )"קולר"(. .10
 

 כמפורט בהנחיות לגבי מערכות להלן. -שילוב מערכות .11

 

 .כמפורט בפרק תגמירים להלן -תגמירים .12
 
 

 דגשים לתכנון -ספינינגחדר  90.28
 

 .כושר מתאמנים בו בזמן, בהדרכת מדריך 30, עבור לפחות ישמש לאימוני כושר .1

 

 מידות מחייבות: .2
 

 מ' 6 -רוחב נטו לא יפחת מ 2.1

 מ'. 20 -אורך נטו לא יעלה על 2.2

 מ'. 3.2  -לא יפחת מ נטו גובה   2.3
 

עם אופני  מול במת המדריך, וכן עמדת מדריךאופני כושר  30 האולם יכלול לפחות .3
 כושר על במה .

 
 בחדר יותקנו מתקני מיזוג אויר וחשמל כנדרש לתפקוד. .4

 
 .הכולל מערכת אודיו וידאו הזכיין ישלב בחדר  ציוד מולטימדיה .5

 
  .הזכיין ישלב בחדר ריהוט וציוד כנדרש לתפקוד .6

 
 מתקן התברואה בחדר יכלול מתקן לשתיית מים קרים )"קולר"(. .7

 
 .תגמירים להלןכמפורט בפרק  -תגמירים .8

 
 

 דגשים לתכנון -חדרי חוגים 90.29

 
 ישמשו לפעילות חוגים מגוונות. .1

 

 מידות מחייבות: -חדר חוגים קטן .2
 

 מ' 4 -רוחב נטו לא יפחת מ 2.1

 מ'. 8 -אורך נטו לא יעלה על 2.2

 מ'. 3.2  -לא יפחת מ נטו גובה   2.3
 

 מידות מחייבות: -חדר חוגים גדול .3

 

 .מ' 5 -רוחב נטו לא יפחת מ 3.1

 מ'. 12 -יעלה על אורך נטו לא 3.2

 מ'. 3.2  -לא יפחת מ נטו גובה   3.3
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 חדר יותקנו מתקני מיזוג אויר וחשמל כנדרש לתפקוד.כל ב .4

 
  .חדר ריהוט וציוד כנדרש לתפקודכל הזכיין ישלב ב .5

 
 .כמפורט בפרק תגמירים להלן -תגמירים .6

 
 

 דגשים לתכנון -מתחם הפעלה לפעוטות )ג'ימבורי"( 90.30
 

להפעלת פעוטות, בשגרה ובאירועים, בליווי מדריכים  יכלול פונקציות המיועדות .1
 ומלווי הפעוטות.

 

 חלל הפעלה מרכזי: .2

 

 ומדריכים. של פעוטות, בהשגחת מלוויהןומגוונת חופשית לפעילות  ישמש 2.1

 

 מידות מחייבות: 2.2

 

 מ' 8 -רוחב נטו לא יפחת מ 2.2.1

 מ'. 20 -אורך נטו לא יעלה על 2.2.2

 מ'. 3.2  -לא יפחת מ נטו גובה   2.2.3

 

 ציוד כגון:יכלול  2.3

 
ם, מבוכימגלשות, טרמפולינות, אומגות, , משחקי רב מרחבבריכות כדורים, 

בתי לסוגיהם,  מזרנים נדנדות.קורות שיווי משקל, מתנפחים, תותחים, 
 ,וכד'. , ערכות המחשהמשחקי הרכבה משחקי שולחן., בובות

 

לילדים, ואטרקטיבי במיוחד, עתיר חוויות ואטרקציות  יעוצב כחלל ייחודי 2.4
 בהיבטי בטיחות. ו לתפקודותאמתלהותוך תשומת לב מיוחדת 

 

 חדר יום הולדת: .3
 

בהשגחת  ואורחיהם,  פעוטות לתמיכה באירועי ימי הולדת שלישמש  3.1
 מדריכים. 

 

 מידות מחייבות: 3.2

 

 מ' 6 -רוחב נטו לא יפחת מ 3.2.1

 מ'. 12 -אורך נטו לא יעלה על 3.2.2

 מ'. 3.2  -לא יפחת מ נטו גובה   3.2.3

 

 ציוד כגון:ריהוט ו יכלול  3.3

 
רנה, יזיה ומסכי הקואורחים, צגי טלו 60 -ת/כיסאות לונוספסלי ישיבה/טריב

 פעוטות וכד'. 20מערכות אודיו וידאו,  שולחנות וכיסאות עבור 
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יעוצב כחלל ייחודי ואטרקטיבי, עתיר חוויות ואטרקציות לילדים, ותוך  3.4
 בטיחות.תשומת לב מיוחדת להתאמתו לתפקודו בהיבטי 

 
 יותקנו מתקני מיזוג אויר וחשמל כנדרש לתפקוד. ללחכל ב .4

 
 .כמפורט בפרק תגמירים להלן -תגמירים .5

 

 

 לתכנוןדגשים  -בריכת שחייה מקורה 90.31

 
 33מסלולים באורך  8על הזכיין להקים במבנה מכלול בריכת שחייה מקורה, בת  .1

 מ', כולל כל המתקנים הנלווים הנדרשים. 

 

להשתמש בה גם בשעות יהיה שניתן כך סגורה ומחוממת,  תהיהת השחייה כיבר .2
 25-28: תשמר לאורך כל ימות השנה הערב ובימים קרים. טמפרטורת המים

 .צלזיוס מעלות

 

נתיבים  8מ'. הבריכה תכלול  x33  20מידות הבריכה נטו לפחות )שטח המים(:  .3
במפלס קרקעית מ'. הנתיבים יסומנו הן  2.5שווים לאורך הבריכה, כ"א ברוחב 

ס"מ בצד  120 -הבריכה, והן במפלס פני המים )חבל מצופים(. עומק המים ינוע מ
אדני זינוק, אחד  8ס"מ בצד העמוק. בדופן הצד העמוק יש לשלב  240 -הרדוד ל

 מול כל נתיב.

 

סביב שטח המים ישולבו שוליים מרוצפים באריחים נגד החלקה הנעימים  .4
מ'. מידות מתחם הבריכה כולל  4ב מזערי של להליכה )לא מחוספסים(, ברוח

מ' לפחות. המשטח התוחם את הבריכה, וכל דרכי הגישה  28x41 -התחום המגודר
 אליה וממנה יהיו בעל חיפוי מונע החלקה ועם שיפוע מתאים לניקוז.

 
מ', והכניסה אליו  1.10יגודר בגידור פלב"מ בגובה  -שטח הבריכה, כולל שוליים .5

 ך שערי כניסה עם מקלחות שטיפה )חובה(.תהיה מבוקרת דר
 

הקירוי יכלול אלמנטים של הצללה למניעת היוצרות אפקט חממה. הקירוי יאפשר  .6
מהמעטפת לצורכי אוורור מפתיחה מוגבלת ועד  75%פתיחה מבוקרת של לפחות 

 פתיחה של חלקי חזית וגג שלמים.
 

 מתרחצות. 100 -מתרחצים ו 100על הבריכה לשרת בו בזמן  .7
 

ריצוף הבריכה וחיפוי קירותיה באמצעות אריחי קרמיקה ייעודיים איכותיים  .8
הנחיות יועץ ל סביב הבריכה תשולב תעלת גלישה תקנית בהתאם. לבריכות

 .הבטיחות לריצוף מונע החלקה
 

תתאפשר נגישות של אנשים מוגבלי תנועה לבריכה ואל מרכיביה. בפינת הבריכה  .9
 1918אשר יעמוד בדרישות ת"י ה אל המים ישולב מתקן הורדה/ העלאה של נכ

 . 2חלק 
 

 מכלול בריכת השחייה יתוכנן כך שיוכל לארח אירועים רבי משתתפים. .10
 

  תוצמד למלתחות, כמפורט לעיל.הבריכה  .11
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 250 -ל 180מכל דופן קצה ובגובה שבין  'מ 5חבל לרוחב הבריכה במרחק  יותקן .12

המצויים בניגוד חזותי זה מזה, עפ"י  ניםוס"מ מעל פני הבריכה, לכל אורכו דיגל
 .תקנות השירות סימן י"ט

 

יש לשלב בקרבת הבריכה, בצמוד לאזור המלתחות עמדת שתיה למים קרים  .13
 3.1.חלק  1918תעמוד בדרישות ת"י  הצללה וכמו כן 100%)קולר(, מוצלת 

 

 הזכיין יספק ויתקין שערים לכדור מים וסלי כדורסל בשטח הבריכה. .14

 

תנאי תברואה נאותים פי תקנות משרד הבריאות ובהתאם ל-ה יסוננו עלמי הבריכ .15
 .לבריכות שחיה

 
החלפות אויר  7תחלופת אוויר בחלל הבריכה בהתאם לתקן הישראלי, ולפחות  .16

 בשעה.
 

 -יש לשלב בשטח הבריכה תאורה המתאימה לרחצה לילית, ולרבות תאורה תת .17
 מימית.

 

 25-28הבריכה לטמפרטורה קבועה של עד יש לשלב בבריכה מתקן חימום של מי  .18
 מעלות )בחורף(.

 

בדופן הבריכה ועל המשטח הצמוד לבריכה יש לקבוע שלטי אזהרה וסימונים של  .19
 עומק המים כך שניתן יהיה לראותם מתוך הבריכה ומחוצה לה.

 
בקצה המסלולים תותקן תשתית לסימון נגיעה בקיר בתחרות והפסקת שעון עצר  .20

 .לפי סדר ההגעה
 

במרכז שולי הבריכה הארוכים תוצב סוכת מציל קבועה בהתאם לתקנות. בנוסף,  .21
מ' מעל מפלס  1.0תוצב עמדת שופט ניידת. סוכת המציל תהיה ברום של לפחות 

מ' משפת הבריכה. עמדת המציל תכלול ציוד  1.5 -הבריכה, ובמרחק שאינו גדול מ
  כנדרש.הצלה 

 
, פלסטיקקבועים מכסאות 100יותקנו  יהעל טריבונת בטוןמסביב לבריכה תיבנה  .22

ישולבו מקומות . צופים נוספים 100וכן יפוזרו ספסלים מסביב לבריכה עבור 
 ווי תלייה. עםלהנחת תיקים, נעליים וכו' מוצלים 

 
הבריכה, על כל חלקיה ומתקניה וכן כל ההתקנים האלקטרו מכאניים הכלולים  .23

שוי עסקים לבריכות שחיה ותנאי ריבה יעמדו בכול הדרישות של משרד הבריאות 
 ציבוריות.

 
מחדר אחראי בריכה ניתן לצפות על הנעשה בבריכה. כמו כן בחדר אחראי תהיה  .24

 תצוגת בקרות של האמצעים המותקנים בחדרי המכונות.
 

)בתשלום(,  נקיות בריכה )חוף( מגבות להנפקת אוטומטית מכונה תוצב במבואה .25
המכונה ואמצעי ההפעלה יתאימו לדרישות ת"י יסוף מגבות משומשות. לא ומתקן

 .25ונגישות השירות סעיף  1חלק  1918

 

 הכניסה למתחם הבריכה תתבצע דרך דלת כניסה מבוקרת חשמלית. .26
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 יותקנו מתקני מיזוג אויר וחשמל כנדרש לתפקוד. ללחכל ב .27
 

 .כמפורט בפרק תגמירים להלן -תגמירים .28
 

עגלת  ארון תרופות, מיטת טיפולים,חדר מציל ועזרה ראשונה יכלול לפחות:  .29
עמדת עבודה ממוחשבת כולל , ס"מ 80/40/200דלתות  4ארונות  2, דיפיברילטורהחייאה ו

 .ס"מ, שלוחת צד, כיסא ארגונומי, מחשב ומדפסת 140/80שולחן עבודה 

 
 

 לתכנוןדגשים  -מזנון 90.32
 

יהיה חלבי  על הזכיין לשלב במבנה מזנון, בזיקה לבריכה ולכניסה למבנה. המזנון .1
 . מבנהבמשך כל השעות והימים שבהן יופעל ה ויופעל 

  

 .בזמןבו לפחות  סועדים  30 -לשרת כ  מזנוןעל ה .2
 

וכמזנון/בית  ארוחות בוקר , ולא בשריות ארוחות צהרייםכמקום לשמש י המזנון .3
בצע יכריכים,  כיןי המזנון. ם ומקבלי השירותאורחיה, והמבנהעבור עובדי קפה 

מרקים וגמר אפיה/חימום בתנור של  סלטים, פסטות,, הכנת חביתותטיגון 
 הינו שירות בדלפק ללא ישיבה. מזנוןחלק ניכר מהפעילות ב פשטידות ומאפים.

 
 תקני השטח המזעריים נטו לתכנון: .4

 
 מ"ר. 15 -תנור ואזור הכנות: כ 4.1

 מ"ר. 15 -אגף קדמי ודלפק הגשה: כ 4.2

 מ"ר. 40 -מקומות: כ 30 -אזור ישיבה  4.3

 מ"ר. 15 -מחסן: כ 4.4

 מ"ר. 10 -הדחת כלים: כ 4.5

שטח בפועל יקבע על ידי . המ"ר 95 -לתכנון: כהמוערך נטו  סה"כ השטח  4.6
 .מטעם הזכיין מטבחיםהיועץ 

 

 ארגון המטבח,  שטחיו ומתקניו יהיו בתאום ובאישור משרד הבריאות. .5
 

 תכנון המערך יהיה באמצעות יועץ מטבחים, וטעון אישור המזמין. .6
 

 יותקנו מתקני מיזוג אויר וחשמל כנדרש לתפקוד. ללחכל ב .7
 

 .כמפורט בפרק תגמירים להלן -תגמירים .8
 

 

 דגשים לתכנון -מחסנים ותמך 90.33
 

 כמפורט לעיל. -פרוט פונקציות ושטחים  .1

 

 על פי שיקול געת הזכיין. -פתחים, מערכות, תגמירים, תכולות ריהוט וציוד .2
 

 .כמפורט בפרק תגמירים להלן -תגמירים .3
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יהיו בתאום עם אגף התברואה של העירייה  -שיטת אצירת האשפה ואופני הפינוי .4
 ובאישורו.

 
 

 מתקני הספורט הפתוחיםפרוט  90.34
 

 :כמפורט להלןמתקני הספורט הפתוחים על הזכיין לשלב במגרש הקאנטרי  .1

 

 בריכת שחיה אמורפית. 1.1

 בריכת פעוטות. 1.2

 מדשאה. 1.3

 עמדת מציל. 1.4

 ציבוריים.מתקני כושר  1.5
 

 אמורפית: בריכת שחיה .2
 
 600בשטח פני מים של , אמורפיתבריכת שחייה  לשלב במגרשעל הזכיין  2.1

 , כולל כל המתקנים הנלווים הנדרשים. מ"ר לפחות

 

 ס"מ בצד העמוק.  240 -ס"מ בצד הרדוד ל 120 -עומק המים ינוע מ 2.2

 

סביב שטח המים ישולבו שוליים מרוצפים באריחים נגד החלקה הנעימים  2.3
מ'. מידות מתחם הבריכה  4מחוספסים(, ברוחב מזערי של להליכה )לא 

מ' לפחות. המשטח התוחם את הבריכה, וכל  28x41 -כולל התחום המגודר
דרכי הגישה אליה וממנה יהיו בעל חיפוי מונע החלקה ועם שיפוע מתאים 

 לניקוז.
 

מ', והכניסה  1.10יגודר בגידור פלב"מ בגובה  -שטח הבריכה, כולל שוליים 2.4
 תהיה מבוקרת דרך שערי כניסה עם מקלחות שטיפה )חובה(. אליו

 

 מתרחצות. 100 -מתרחצים ו 100 לפחות  על הבריכה לשרת בו בזמן 2.5
 

ריצוף הבריכה וחיפוי קירותיה באמצעות אריחי קרמיקה ייעודיים  2.6
 איכותיים לבריכות. סביב הבריכה תשולב תעלת גלישה תקנית בהתאם

 .מונע החלקה הנחיות יועץ הבטיחות לריצוףל

 

תתאפשר נגישות של אנשים מוגבלי תנועה לבריכה ואל מרכיביה. בפינת  2.7
אשר יעמוד הבריכה ישולב מתקן הורדה/ העלאה של נכה אל המים 

 .2 חלק 1918בדרישות ת"י 
 

 מכלול בריכת השחייה יתוכנן כך שיוכל לארח אירועים רבי משתתפים. 2.8
 

  הבריכה תוצמד למלתחות, כמפורט לעיל. 2.9
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 180מכל דופן קצה ובגובה שבין  'מ 5חבל לרוחב הבריכה במרחק  יותקן 2.10
נים המצויים בניגוד חזותי וס"מ מעל פני הבריכה, לכל אורכו דיגל 250 -ל

 .זה מזה, עפ"י תקנות השירות סימן י"ט

 

יש לשלב בקרבת הבריכה, בצמוד לאזור המלתחות עמדת שתיה למים  2.11
 1918תעמוד בדרישות ת"י  מו כןהצללה וכ 100%קרים )קולר(, מוצלת 

 3.1.חלק 

 

תנאי תברואה פי תקנות משרד הבריאות ובהתאם ל-מי הבריכה יסוננו על 2.12
 .נאותים לבריכות שחיה

 
יש לשלב בשטח הבריכה תאורה המתאימה לרחצה לילית, ולרבות תאורה  2.13

 מימית. -תת

 

בדופן הבריכה ועל המשטח הצמוד לבריכה יש לקבוע שלטי אזהרה  2.14
נים של עומק המים כך שניתן יהיה לראותם מתוך הבריכה ומחוצה וסימו

 לה.
 

במרכז שולי הבריכה הארוכים תוצב סוכת מציל קבועה בהתאם לתקנות.  2.15
 1.0בנוסף, תוצב עמדת שופט ניידת. סוכת המציל תהיה ברום של לפחות 

מ' משפת הבריכה.  1.5 -מ' מעל מפלס הבריכה, ובמרחק שאינו גדול מ
 ל תכלול ציוד הצלה כנדרש. עמדת המצי

 
קבועים כסאות 100יותקנו  עליה טריבונת בטוןמסביב לבריכה תיבנה  2.16

. צופים נוספים 100, וכן יפוזרו ספסלים מסביב לבריכה עבור פלסטיקמ
 ווי תלייה. עםלהנחת תיקים, נעליים וכו' ישולבו מקומות מוצלים 

 

האלקטרו מכאניים הבריכה, על כל חלקיה ומתקניה וכן כל ההתקנים  2.17
הכלולים בה יעמדו בכול הדרישות של משרד הבריאות ותנאי רישוי 

 עסקים לבריכות שחיה ציבוריות.
 

מחדר אחראי בריכה ניתן לצפות על הנעשה בבריכה. כמו כן בחדר אחראי  2.18
 האמצעים המותקנים בחדרי המכונות. תהיה תצוגת בקרות של

 
 נקיות בריכה )חוף( בותמג להנפקת אוטומטית מכונה תוצב במבואה 2.19

המכונה ואמצעי ההפעלה יסוף מגבות משומשות. לא ומתקן)בתשלום(, 
 .25ונגישות השירות סעיף  1חלק  1918יתאימו לדרישות ת"י 

 

 הכניסה למתחם הבריכה תתבצע דרך דלת כניסה מבוקרת חשמלית. 2.20

 

 בכל חלל יותקנו מתקני מיזוג אויר וחשמל כנדרש לתפקוד. 2.21
 

 כמפורט בפרק תגמירים להלן. -תגמירים 2.22
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 ת:בריכת פעוטו .3

 

, בליווי 0-6בריכה ייעודית המיועדת ללימוד שחייה ולנופש של גילאי  3.1
 מבוגרים.

 

על הבריכה יחולו כל הדרישות החלות על הבריכה למבוגרים, בהתאמות  3.2
 המתחייבות.

 

מ"ר נטו. עומק הבריכה יהיה עד  50 -שטח המים של הבריכה לא יפחת מ 3.3
 ס"מ. 45

 

 שני שליש  משטח הבריכה יהיה מוצל.לפחות  3.4

 

 הבריכה תוקף במדשאה. 3.5

 

 תנאי סביבה יתאפיינו גם ב: 3.6

 

 מעלות. 33 -פרטורהמט 3.6.1

 מרודדת.כמות כלור  3.6.2

 

 בקרבת הבריכה ייכללו: 3.7

 

 מקלחות ותאי הלבשה, מותאמים לפעוטות. 3.7.1

 .פינת החתלה 3.7.2

 

 :מדשאה .4

 

סביב הבריכה תשולב מדשאה על בסיס דשא טבעי בשטח נטו שלא יפחת  4.1
 מ"ר.  2,000 -מ

 

משטח המדשאה יהיה מוצלל, באמצעות פרגולות הצללה,  30%לפחות  4.2
סככות הצללה מיריעה  20שמשיות ועצים בוגרים. במדשאה יכללו לפחות 

ד מ' כל אחת, מותקנת על עמוד אח X 2.50 2.50אטומה, בגודל מזערי של 
 . 2חלק  1918סככת צל נגישה תתאים לדרישות ת"י מרכזי. 

 

רועים משולבים הכוללים שימוש בבריכה ובמדשאה יא קיוםניתן יהיה ל 4.3
 שסביבה.

 

 :עמדת מציל .5

 

 במרכז שולי הבריכה הארוכים תוצב סוכת מציל קבועה בהתאם לתקנות.  5.1
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מ' מעל מפלס הבריכה, ובמרחק  1.0סוכת המציל תהיה ברום של לפחות  5.2
 מ' משפת הבריכה.  1.5 -שאינו גדול מ

 

בלון חמצן, ערכת החייאה, הכולל לפחות: עמדת המציל תכלול ציוד הצלה  5.3
 מ' עם לולאה בקצהו, רמקול/מגאפון יד. 5גלגלי הצלה, מוט באורך  2

 

 :ציבוריים  מתקני כושר .6
 

מסוגים  אטרקטיבייםמתקני אימון  10הפתוח לפחות יש לשלב במתחם  2.1
  .לטיפוח הכושר הגופנישונים 

 

, המתקנים יהיו אישיים, ויהיו מיועדים עבור מגוון פעילויות שיפור הכושר 2.2
 ובמיוחד עבור חיזוק שרירי רגליים, זרועות, בטן וגב.

 

 המתקנים יוצבו תחת הצללה מלאה. 2.3
 

 יותקנו משטחים מרוצפים בגומי סינטטי ממוחזר.בהיקף המתקנים  2.4
 

 מתחם המתקנים יכלול תאורת לילה. 2.5
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 כללי -קונסטרוקציה 90.35

 
ויתוכנן כיצוק באתר כאשר כל  ,לפחות 30 -יהיה מבטון מזוין ב השלד המבנ .1

י השלד יהיו רתומים לאלמנטים הסמוכים להם ליצירת מבנה מונוליטי רכיב
המוגנים וחדרי המדרגות המובילים אליהם יהיו עשוי מקשה אחת. המרחבים 

 לפחות ויתוכננו לפי הוראות התקנות להתגוננות אזרחית. 30 - מבטון מזוין ב
 

עמידות בעומסים, עמידות בפני מצב גבולי של הרס בתנאי שירות רגילים,  .2
עמידות . 1.2עם מקדם  עמידות בפני מצב גבולי של הרס בשעת רעידת אדמה

י של הרס עקב השפעת שינויי טמפרטורה, עמידות בפני אש, בפני מצב גבול
עמידות לחדירת אויר, עמידות לחדירת מים, כוחות רוח, כושר הבידוד התרמי 

 כמפורט בתקנים הישראליים המתאימים. -וכושר הבידוד האקוסטי
 
מבנה על כל חלקיו, בהתאם השיטת הבנייה תכלול פתרונות לבידוד תרמי של  .3

 באחריות הזכיין להוכיח חישובית עמידה בדרישה זו. .1045לדרישות ת"י 
 
גמיש, דהיינו מערך הרכיבים פנימי תכנון שלד הבניין יאפשר תכנון ארכיטקטוני  .4

הנושאים בשלד המבנה יאפשר במהלך תקופת החיים של הבניין, שינויים 
עמודים המשולבים בקירות בתכנון וחלוקה מחדש של החללים בתוך הבניין. 

ההיקפיים ישולבו תוך בליטה מזערית לתחום החללים ופגיעה מזערית בתפקוד 
 ובמראה החללים. 

 
קידוחי ניסיון, ולפעול על פי הנחיות ביסוס שיכין אתר לערוך ב זכייןבאחריות ה .5

 . זכייןתכנון הביסוס יהיו באחריות ה. עירייה, באישור המטעמויועץ הביסוס 
 

שלד המורכבים מחומרי בנייה הרגישים למים, יתוכננו כך שתימנע חדירת חלקי  .6
רטיבות או היווצרות עיבוי מים, ויהיו מוגנים בפני חדירת מים ורטיבות ע"י 

כל הרכיבים המתכתיים בשלד המבנה יוגנו באמצעים  מערכת איטום רציפה.
 מתאימים בפני שיתוך )קורוזיה(.

 
מעברים/פתחים/שרוולים לצורך מעבר  בחלקי שלד המבנה ייכללו מראש .7

תעלות/צנרת/כבלים של המערכות השונות מצד לצד, בשיעור הנובע מתכנון 
רזרבה לצורך מעברים עתידיים. הפתחים יכללו  25%המערכות, בתוספת 

 סגירות נאותות עד למימוש ההכנות בפועל.
 

ובקומות עומסים בגגות . עומסים שימושיים כמפורט בתקנים הישראליים .8
 ויר.ובתאום ועפ"י דרישות יועץ מיזוג הא -ביניים לציוד טכני 

 

 
לערוך באתר קידוחי ניסיון, ולפעול על פי הנחיות ביסוס שיכין  זכייןבאחריות ה .9

. תכנון הביסוס יהיו באחריות , באישור המזמיןזכייןיועץ הביסוס מטעם ה
ועל  זכייןבאחריות ה. כל עבודה נוספת שתידרש בהקשר זה תהיה זכייןה

 חשבונו.
 תכנון וביצוע בהתאם לתקנים ישראליים. -לכל שיטות הבנייה 

 
חלקי שלד המורכבים מחומרי בנייה הרגישים למים, יתוכננו כך שתימנע חדירת  .10

רטיבות או היווצרות עיבוי מים, ויהיו מוגנים בפני חדירת מים ורטיבות ע"י 
תיים בשלד המבנה שאינם מצופים כל הרכיבים המתכ מערכת איטום רציפה.

 בבטון יוגנו באמצעים מתאימים בפני שיתוך )קורוזיה(.
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במבנה תתוכננה ותבוצענה כל ההכנות הנדרשות בכל ההיבטים )ביסוס, שלד  .11
קומות נוספות  2המבנה, גרעיני תנועה, הכנות למערכות וכד'( עבור הקמה של 

 בעתיד, מעבר לנדרש כיום.
 
 

 לחוץ קירות הפונים 90.36

 
עמידות בעומסים, עמידות בפני מצב גבולי של הרס בתנאי שירות רגילים,  .1

עמידות בפני מצב גבולי של הרס בשעת רעידת אדמה, עמידות בפני מצב גבולי 
של הרס עקב השפעת שינויי טמפרטורה, עמידות בפני אש, עמידות לחדירת 

דוד התרמי וכושר אויר, עמידות בכוחות רוח, עמידות לחדירת מים, כושר הבי
 כמפורט בתקנים הישראליים המתאימים. -הבידוד האקוסטי 

 

נים כמפורט לעיל, יהמומלץ הינו קיר בטון אטום, בעל מאפיהטיפוסי חתך הקיר  .2
לרבות מחסום אדים וחיפוי לוחות גבס עם בידוד תרמי עם חיפוי אבן כלפי חוץ 

פרטים הדומים לאלה  תווך, כלפי פנים. לוחות הגבס הפנימיים יבוצעו לפיב
  המופיעים במפרטי פיקוד העורף לציפויים פנימיים במרחבים מוגנים.

 

להוכיח  זכיין. באחריות ה1045פי דרישות ת"י -יבודדו תרמית עלהקירות  .3
 חישובית עמידה בדרישה זו.

 
 .931, 755, 921הקירות יעמדו בתקני אש: ת"י  .4

 
 כמפורט להלן. -פרוט התגמירים הפונים לפנים .5

 

 .מהנדס העירבכפוף למפורט בתקנון התב"ע וכנדרש ע"י  -תגמירים כלפי חוץ  .6
חומרי הציפוי הנ"ל יכסו את כל המעטפת החיצונית של הבנייה, לרבות קומות 

 מפולשות, עמודים, חצרות פנימיות, ובנייה על הגג.
 

חומרי הגמר החיצוניים יהיו עמידים במצבי מזג אויר וזיהום אויר קיצוניים,  .7
אשר לגביהם יהיו חשופים במשך תקופת הקיים של קיר החוץ, מבלי שייגרמו 

 להם נזקים העלולים לגרום למצבי כשל.
יפול או ייאבד את גוונו יהגימור החיצוני לא יתנפח, ייסדק, ייאכל, יישחק, 

בתנאי הסביבה החיצונית )קרינת שמש, גשם, רוח, סופות חול, שינויי 
וכיוצ"ב( ובנוסף לא ייאבד מכושר הגנתו על הקיר,  טמפרטורה, חומרים כימיים

 60ללא כל צורך באחזקה מונעת, למשך אורך חיים אפקטיבי )קיים( של לפחות 
 שנה.

התכנון ימנע התבלות תפרים, אשר תאפשר חדירת מים, רטיבות, רוח או לכלוך 
ין דרך מרווחים או מישקים בין רכיבי מבנה צמודים, בין חלקי בניין שונים וב

 מסגרות/נגרות הבניין וקירות החוץ.
אורך החיים האפקטיבי של חומרי איטום או אטמים מושתלים שניתן להחליפם 

 שנים לפחות. 10בקלות )נגישות מלאה( יהיה 
 שנה לפחות. 60אורך חיים של אטם שלא ניתן להחליפו יהיה 

חרקים קירות החוץ יהיו עמידים בפני התקפת בקטריות, אורגניזמים אחרים, 
 ציפורים או בעלי חיים מסוג כלשהו.
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כאשר ישנם בקיר חומרים הרגישים להתקפות הנ"ל, יש לתכנן עיבוד מתאים 
ע"י טיפול בחומר המותקף או ע"י שכבות מגן, באופן שתובטח העמידות של 

 מכלול הקיר למשך החיים המתוכנן.
מתכתיים המצויים תובטח ע"י התכנון הגנה מלאה בפני קורוזיה של אלמנטים 

 בקירות החוץ.
 

הציפויים הפונים לחוץ יעובדו תוך תשומת לב מיוחדת לפרטי קצה ולמפגשים  .8
מיוחדים, ובתוך כך: חיפויי כרכובים, אדני חלונות )שילוב הגבהות אנכיות 
בצדדים(, סיפי דלתות, פרטי קצה של תגמירים, עיגון סבכות ומעקות, אבטחת 

 ת נפילה( וכיוצ"ב.יציבות אבני ציפוי )מניע
 

יישום התגמירים ילווה בבדיקות שוטפות של איכות חומרי גימור וטיב  .9
 המלאכות, תוך תשומת לב מיוחדת ל:

 
 ניים לקירות.אנית, לבדיקת חוזק הקיבועים המכאעמידות מכבדיקות  9.1

 בדיקות המטרה, לבחינת טיב האיטום. 9.2

שברים, עמידה בדיקות איכות לחומרי הגימור, לבחינת העדר סדקים,  9.3

, עמידה בברד, עמידה בהפרשי טמפרטורות, עמידה בסופות V.Uבקרינה .
 חול, העדר דהייה וכיוצ"ב.

 
 

 גגותרצפות/תקרות ביניים/ 90.37

 
עמידות בעומסים, עמידות בפני מצב גבולי של הרס בתנאי שירות רגילים,  .1

גבולי עמידות בפני מצב גבולי של הרס בשעת רעידת אדמה, עמידות בפני מצב 
של הרס עקב השפעת שינויי טמפרטורה, עמידות בפני אש, עמידות לחדירת 
אויר, עמידות לחדירת מים, עמידות בכוחות רוח, כושר הבידוד התרמי וכושר 

 כמפורט בתקנים הישראליים המתאימים. -הבידוד האקוסטי 

 
 כל הרצפות במבנה יתוכננו כרצפות תלויות. .2

 

 וכות חלולות באזורים רטובים )מטבח, מקלחות(. אין לתכנן פלטות טרומיות/דר .3

 

 ותמשופע ערכות איטום הכולליםמבודדים קלים גגות ככלל גגות המבנים יהיו  .4
שילוב תקרות  -אל מזחלות סמויות וגשמות סמויות. בצד הפונה לפנים לניקוז
כיסוי הגג יותקן על גבי קונסטרוקציה נושאת מפלדה מגולוונת או מעץ תותב. 
האמור בת"י י הגגות לא תהיה נמוכה מרכיבההתנגדות התרמית של  מטופל.

 להוכיח חישובית עמידה בדרישה זו. זכייןבאחריות ה. 1045

 

 בחללים רטובים תיושם תקרה מחומרים העמידים ברטיבות. .5
 

 פרוט דרישות לגבי התגמירים, כמפורט להלן. .6
 
 

 מחיצות פנים 90.38
 

 סוגי המחיצות: .1
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פירים , ים, חדרי תקשורתסדמ חדרים, חדרי מדרגות, מקירות ממ" .1.1

ייעשו מבטון עם תגמיר, בכפוף לתקנים ולתקנות, עפ"י מסמכי  -וכיוצ"ב 
 .כללי לעבודות הבנייהמכרז/חוזה זה, ועפ"י המפרט ה

 
, מטבחונים מזנוןקירות חדרי שירותים, מחסנים, חדרי שירותים טכניים,  .1.2

ס"מ מטויחים וצבועים, עפ"י מסמכי  20ו א 10ייבנו מבלוקי בטון בעובי  -
 כללי לעבודות הבנייה.מכרז/חוזה זה, ועפ"י המפרט ה

 
מחיצות הפרדה בין חדרי משרד סגורים, ובינם למסדרונות, ייעשו מלוחות  .1.3

גבס צבועים עג"ב קונסטרוקציה קלה מפרופילי מתכת, עפ"י המפורט 
, בשילוב הבנייהכללי לעבודות במסמכי מכרז/חוזה זה ועפ"י המפרט ה
 אשנבים ו/או צהרים מזוגגים עפ"י הצורך.

 
 כמפורט בתקנים הישראליים. -עמידות בפני מצב גבולי של שירות  .2

 
 עמידות באש: .3

 
על פי הנחייה של יועץ עמידות האש של מחיצות לא נושאות תהיה  .3.1

 הבטיחות של היוזם, על פי הנחיית רשות הכיבוי ועל פי כל דין.
 

עשויות מחומרים שאינם נדלקים בקלות יתר ופליטת  המחיצות תהיינה .3.2
הגזים הרעילים, העשן והטפטוף מהם אינם גורמים לסיכון יתיר, בעת 

מחיצות על כל שכבותיהן תהיינה בעלות סווג אש, לפי הגדרה בת"י  שריפה.
 ג, בהתאם לסוג המבנה, מיקום המחיצה, סו921, לפחות כנדרש בת"י 755

 המחיצה וכיוצ"ב.
 

תעלות ופתחים לחלקי אינסטלציה )מערכות חשמל ותעלות מיזוג אויר( לא  .3.3
יפגעו באיכות המחיצה מבחינת דליקות, גזים, עשן וטפטוף, ולא יאפשרו 

 מעבר אש ועשן מקומה לקומה, ומחלל סגור אחד לשני.
 

פתחים ותעלות להכנסת חלקי אינסטלציה סניטרית, חשמלית, מיזוג אויר  .3.4
שווה או טוב יותר מהחומר ממנו עשויה המחיצה. וכד' יחופו בחומר 

, כאשר תעלה, פיר או 755אמות המידה לסיווג, הנדרשות בת"י  3מבחינת 
צינור עוברים מקומה לקומה יותקן מחסום אש במפלס התקרה. תכונות 

 המחסום יעמדו לפחות בדרישות המתאימות לתקרה.
 

 בדוד תרמי: .4
 

סיכון היווצרות העיבוי, על מחיצות  יש למנוע הפסדי חום יתירים ולהקטין .4.1
שבין חלל ממוזג לבין חלל ציבורי )כגון ח. מדרגות( או חלל טכני )חדרי 

 משאבות וכד'( שאינו ממוזג.
 

ההתנגדות הממוצעת להעברת חום הנדרשת ממחיצות בין חלל ממוזג לבין  .4.2
 .1045( תהיה עפ"י ת"י mC/wattחללים ציבוריים לא ממוזגים )

 
 אקוסטי :בדוד  .5

 
מחיצות בין חדרי משרדים סגורים, ובינם לבין חללים ציבוריים, תאפשרנה  .5.1

 בידוד אקוסטי נאות בין הפעילויות המתקיימות בחללים השונים.
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 :יהיה בשתי רמות החדרים במבנהמעטפת כושר הבידוד של  .5.2
 

, 20בלשכות, חדרי דיונים ובחללים נבחרים )עד בידוד גבוה כושר  .5.2.1
 .dB 50  =R'w המזמין( בשיעור שללפי בחירת 

 

 .dB 40  =R'wהחדרים יהיה יתר כושר הבידוד של קירות  .5.2.2
 

 -51STC -יהיו עם כושר בידוד של  חלליםמחיצות ניידות לחלוקה בין  .5.3
לפחות, על פי נתוני היצרן )מדידה בתנאי מעבדה(. במדידה בפועל באתר 

 לפחות. STC 45 יידרש ערך של
 

המחיצות תגענה מפני רצפה לפני בטון התקרה )תקרות התותב תגענה  .5.4
אליהן(. כל מעבר במחיצה לצורך העברת צינור, כבל, תעלה וכד' יטופל ע"י 

 חומר בידוד אקוסטי ורוזטה, לאיטום המעבר.
 

 :קיים .6
 
יש לקחת בחשבון שהמחיצה צריכה לאפשר תלייה של חפצים למשך זמן  .6.1

 ארוך ללא שליפה או ניתוק של אמצעי החיבור )מסמרים, ברגים וכיוצ"ב(.
תכנון המחיצה יבטיח אפשרות תלייה על המחיצה באמצעות אמצעי חיבור 
 כלשהו את העומסים הבאים ללא ניתוק אמצעי החיבור, שליפתם וכיוצ"ב:

 
 ניוטון מופעל בניצב למחיצה בכיוון השליפה. 700ל עומס ש 6.1.1

 
ניוטון מופעל במקביל לפני המחיצה במרחק של עד  500עומס של  6.1.2

 מ"מ ממישור הפנים. 20
 

ניוטון התלוי על מתלה או מסמר במקביל לפני  100עומס של  6.1.3
 המחיצה, כאשר המסמר עצמו נטוי בזויות שונות לפני הקיר.

 
מחיצה פנימית לא ייפגע עקב פגיעות  התכנון יבטיח שתפקודה של .6.2

 ניות.אמכ
 

 מראה: .7
 

לגבי מחיצות המורכבות מרכיבים, יש להבטיח שהחיבורים לא יפגמו  .7.1
 במראה המחיצה.

 

ידי שכבת חיפוי המכסה את פני המחיצה -כאשר החיבורים מוסתרים על .7.2
כולה: לא יהיו בליטות או שקעים או סדקים נראים לעין במקומות החיבור 

 דלעיל. הדרישותבין הרכיבים, או בתחום הרכיבים עצמם, תוך קיום 
 

כאשר החיבורים מוסתרים ע"י אמצעים מקומיים בלבד )אריחי שיפולים,  .7.3
טים וכיוצ"ב(: אמצעי ההסתרה של החיבורים יהיו צמודים פסים, סר

ווצר במקום כלשהו מרווח נראה לעין בלתי יהיטב אל המחיצה בלי שי
 מ'. 1.0מזוינת ממרחק של 

 

מחיצות בלתי נושאות תופרדנה מהתקרה שמעליהן באמצעות חומרים גמישים,  .8
 כדי להימנע מנזקים עקב הפעלת עומסים בלתי מתוכננים.
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 להלן. -פרוט התגמירים .9
 

 
 הגבהים במבנ 90.39

 

מפני רצפה ועד תחתית הרכיב הנמוך  הגבהים המזעריים הבאים לקיים אתיש  .1
 :ביותר )תקרת תותב, או קורה גלויה יורדת, או גוף תאורה, או רכיב מיזוג אויר(

 
 ס"מ. 270: במשרדיםנטו גובה  9.1

 ס"מ. 350: במבואה גובה נטו  9.2
 ס"מ. 250: במעבריםנטו גובה  9.3

 

 ס"מ )לא כולל עובי תקרת התותב(. 80חלל מעל תקרת התותב:  .2
 

 

 פתחים בקירות חוץ 90.40
 

 חלונות:  .1

 

 בכל חלל מאויש/עמדת עבודה מאוישת ייכלל חלון הפונה כלפי חוץ. 1.1

 

 בכל חלל יהיה חלון המיועד לפתיחה, אלא אם נדרש במפורש אחרת. 1.2

 

משטח הרצפה  10%לפחות ישולבו חלונות בשיעור כולל של  הבמעטפת המבנ 1.3
)ברוטו( בקומה. למרות ובנוסף לאמור לעיל, לא יעלה אחוז הפתחים 

 50%לפחות   משטח ריצפתם )נטו(. 6%המשולבים במרחבים מוגנים על 
קיפ, אלא אם הוגדר אחרת -מהחלונות יהיו לפתיחה. סוג הפתיחה יהיה דריי

 ע"י המזמינה.
 

רי, לכל החזיתות ולכל אי ומודולפיזור החלונות יהיה ככל האפשר הומוגנ 1.4
 חלל הצמוד לקיר החוץ. 

 
כל החלונות יבוצעו ממסגרות אומן )אלומיניום(, על פי תכנון מפורט של יועץ  1.5

 מנוסה לאלומיניום, ובאישור המזמינה.
 

בתווך שבין  .עם זיגוג עוצר קרינה, )"בידודית"( בחלונות ישולב זיגוג כפול 1.6
הרמה/הורדה, ושינוי  -שתי שכבות הזיגוג ישולב תריס רפפות פח מתכוונן

 בזווית הרפפות.
 

 בכל סוג פריט יבוצע דגם אב טיפוס לאישור המזמינה. 1.7
 

 דלתות: .2
 

 .מפלדה נה מגוניותיתהיולחללים טכניים דלתות למחסנים  2.1

 

 כל הפתחים יהיו בהתאם לדרישות הביטחון. 2.2
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 SHOP"יבוצעו אך ורק לאחר קבלת אישור לתכניות ייצור )כל הפריטים  2.3

DRAWINGS".למפרטים טכניים ולרשימות  המתייחסות לאותם פריטים ,) 
 

להכין ביחס לכל סוג פריט נגרות/מסגרות הכלול בעבודה  זכייןבאחריות ה 2.4
 המזמינה.דגם "אב טיפוס" לאישור 

 
נים בגילוון חם, בהעדר הגדרה אחרת, כל הרכיבים מפלדה יהיו מגולוו 2.5

 וצבועים.
כנפי דלתות מסגרות תבוצענה מפח פלדה מגולוון בחום מכופף כפול דופן, עם  2.6

שכבות צבע עליון, כדוגמת  2 –מילוי חומר אקוסטי/תרמי בתווך.  גמר
 .המלבנים

 
מ"מ בכל צד, עם  5 של לפחותכנפי דלתות נגרות תבוצענה מעץ לבוד בעובי  2.7

)ולא כוורת קרטון(. קנטים יהיו מעץ פלקסבורד גושני או  עץ מלא ממילוי 
 קשה )ולא מפי.וי.סי(.

 

גמר כנפי דלתות נגרות יהיה בפורמייקה )טאפ(.  קנטים יהיו סמויים, מעץ  2.8
 קשה, ובגמר פורמייקה כנ"ל.

 
כנפי ארונות חשמל, תקשורת, כיבוי אש, פירים וכיוצ"ב יבוצעו מפח פלדה  2.9

בהתקנה  -גימור כנ"ל. הצירים והבריחים במ"מ,  1.2בעובי דופן, -מכופף חד
סמויה. הידיות שקועות. הכנפיים יהיו מוגנות נגד אש, כנדרש ע"י יועץ 

 הבטיחות.
 

יש לשלב בכנפיים צהרים דקורטיביים מזוגגים בזכוכית בכל דלתות הפנים,  2.10
מחוסמת או בזכוכית שכבות, כמפורט להלן, ועפ"י קביעת האדריכל באישור 

לחילופין, ניתן לשלב צוהר  כנדרש. –, או מיוחד 1099 עפ"י ת"יהמזמין. עובי 
מזוגג קבוע בצמוד לדלת, כאגף קבוע נוסף של מלבן הדלת. שטח צוהר מזוגג 

 ס"מ. 15 -מ"ר, והממד הצר שלו נטו לא יפחת מ 0.2  -בכל דלת לא יפחת מ
 
 

 תקרות תותב 90.41
 

תקרות בולעות  בכל החדרים, האולמות והמעברים, כמפורט להלן יש להתקין .1
 קול.

 

 במעברים יותקנו מגשים מפח מחורר עם בידוד מעל. .2
 

בחדרים רטובים/לחים כגון מטבח ושירותים, יש להשתמש בסוגי תקרות  .3
 המותאמים לחללים רטובים.

 

כל התקרות יעמדו בתקני האקוסטיקה במהדורתם המעודכנת, ולרבות לעניין  .4
 מניעת מעבר קול הולם מחלל לחלל.

 
 

 ומסדרונות מעברים 90.42
 

פנימיים התנועה במעברים ובמסדרונות ה המבנה תהיה מבוקרת. הכניסה אל  .1
 ללא הגבלה.  ןילכלל הנכנסים לבניתתאפשר 
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בהתאם לתפקוד  ,נטו מ' 1.8יהיו ברוחב מזערי של במבנה מעברים ראשיים  .2

 ררכיה הפנימית, ובכפוף לאישור יועץ הבטיחות.יהמעבר בה
 

 בכל קצה מעבר. מהמעבר הראשי יתאפשר להביט בנוחיות אל הנוף החיצוני,  .3
 

בכל כניסה לחלל משרד ממעבר/מסדרון ישולב צוהר במחיצה בצמידות לכנף,  .4
 .או בכנף דלת הכניסה

 

 מפגשי מעברים ראשיים יעובדו בתשומת לב ובהקפדה כצמתים. .5
 

ברמה גבוהה  החומרים, התגמירים, השילוט והאביזרים המשולבים יהיו .6
 .(HEAVY DUTYומיועדים לשימוש מאומץ )

 

 פינות עישון 90.43
 

 הפרויקט הינו ללא עישון. .1
 

 ניתן יהיה להציע שילוב מרפסות עישון, או רחבה חיצונית מקורה לתכלית זו. .2

 

יש לשלב במבנה שילוט מתאים האוסר על שילוט בתוכו והמפנה את המעשנים  .3
 לו.אל המקומות המיועדים לעישון שמחוצה 

 
 

 כללי - תגמירים 90.44
 

 באור לסוגי חומרי גמר המוזכרים להלן : .1
 

 :תגמירי רצפה 1.1
 

 אבן מסותתת : ריצוף באבן טבעית מרובעת מסותתת. 1.1.1
 

אבן נסורה: ריצוף באבן טבעית נסורה מלוטשת )שאינה  1.1.2
 כגון חברון/חלילה.מסותתת(, 

 
מאט איכותי פורצלן: ריצוף באריחי גרניט פורצלן  ריצוף גרניט 1.1.3

60X60 ס"מ. 
 

  .ס"מ 20X20ריצוף קרמיקה : אריחי קרמיקה לריצוף  1.1.4
 

. פנלים כגון מיליקן ,3שטיח : אריחי שטיח עמיד אש דרגה  1.1.5
לשטיח.  קנט תפור. השטיח יודבק על תשתית מסוג השטיח, עם

 השטיח עמיד אש לפי דרישות רשות הכבאות.
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  .ריצוף גרניט: ריצוף בלוחות גרניט, מנוסרים ומלוטשים 1.1.6
 

מדרגות גרניט : שלחים, רומים קופינגים ושיפולים מלוחות  1.1.7
, שילוב פסים נגד החלקה בשלחים גרניט מנוסרים ומלוטשים.
 . ומשטחי אזהרה בפודסטים

 

 30X30כמו גרניט פורצלן, אולם במידות  : .H.Dגרניט פורצלן  1.1.8
 "מ.מ 14ס"מ ובעובי לפחות  20X20או 

 
בהליקופטר, או  בטון מוחלק בטון מוחלק בגמר אפוקסי: 1.1.9

במדה מתפלסת, ועליו צביעה במערכת אפוקסי בעובי מזערי 
 מ"מ בגוון לפי בחירת האדריכל. 120

 

דק: משטח מרוצף בלוחות עץ מטופל מסוג איפאה, על גבי  1.1.10
 תשתית עץ מתאימה.

 

עמיד היטב , ( AQUA STEPסין למים )פרקט ח פרקט למינציה: 1.1.11
עמיד בדרגת , ציבורכנדרש לגבי מבני  בנגיפות  ובשריטות

שקט  ,ס"מ לפחות 20האריחים ברוחב , לפחות 4ACשחיקה 
(, היפולאלרגני ואנטי בקטריאלי, ללא צורך ADFבדריכה )

בעל תו תקן, או עמידה בתקן בסיפי חיבור/סיפי הרחקה, 
 אמריקאי/יורוקוד.

 

ציפוי בטון דק על גבי רצפת בטון קיימת, מיקרוטופינג:  1.1.12
יישום בעובי  לנד לבן בשילוב פולימר.המבוסס על צמנט פורט

עמידה בשחיקה  ובשריטות, כנדרש במבני  מ"מ. 3מזערי של 
גמישות ואלסטיות. הציפוי  אטימות מלאה למעבר מים. ציבור.

בעל תו תקן, או  המיושם לא יכלול סדרים נימיים מכל סוג.
 עמידה בתקן אמריקאי/יורוקוד.

  

 :תגמירי קירות 1.2
 

ס"מ, או  20X20יחי קרמיקה לחיפוי קירות חיפוי קרמיקה : אר 1.2.1
20X30 ס"מ. 

   
  .חיפוי גרניט: חיפוי בלוחות גרניט, מנוסרים ומלוטשים 1.2.2

    
: חיפוי קירות בלוחות שיש מקומי "יאטה" או אבן נסורהחיפוי  1.2.3

 ."חלילה", מנוסרים ומלוטשים
 

צבע אקרילי: צבע אקרילי סופרקריל של "טמבור" או שו"ע,  1.2.4
 מפרט של היצרן.מבוצע לפי 

 
מבוצע לפי מפרט  כגון סטוקו טיח דקורטיבי: טיח גמר אקרילי 1.2.5

 של היצרן.
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 פונגיצ'ק: צבע דוחה פטריות. 1.2.6

 

 :תגמירי תקרות 1.3
 

תקרת תותב: תקרת תותב מאריחי פח מגולוונים וצבועים, עם  1.3.1
, או מאריחים חרור מיקרו ויריעה אקוסטית מעל, כמפורט

 .מינרליים חצי שקועים
 

תקרת תותב מאריחים איכותיים, כגון  :איכותית  תותבתקרת  1.3.2
 , כמפורט.כוורת עץ, בשילוב סינורים דקורטיביים מגבסאריחי 

 
תקרת מגשים: תקרת תותב ממגשי פח מגולוונים וצבועים, עם  1.3.3

 חרור מיקרו ויריעה אקוסטית מעל, כמפורט.
 

אלומיניום רותים: תקרת תותב ממגשי פח יתקרת תותב בש 1.3.4
 מגולוונים וצבועים, כמפורט. אטומים, 

 

 :רשימת תגמירים .2
 

 הערות פרוט התגמירים: הפונקציה מס'
  תקרות קירות ועמודים ריצפה סד'

מבואת כניסה  001
 ראשית  חיצונית 

, אבן מסותתתריצוף 
 דק

  טיח מוחלק צבוע אבן מסותתת

מבואת כניסה  002
 ראשית פנימית

 /ריצוף אבן נסורה
 ריצוף גרניט

נסורה/ אבן חיפוי 
 גרניט לכל הגובה

תקרת תותב 
 איכותית

 

ריצוף אבן  אגפיתמבואה  003
 ריצוף גרניט/נסורה

נסורה/ אבן חיפוי 
 גרניט לכל הגובה

תקרת תותב 
 איכותית

 

נסורה/ אבן חיפוי  ריצוף אבן נסורה     מסדרון ראשי 004
 גרניט לכל הגובה

תקרת מגשים בשילוב 
 סינורי גבס

 

  תקרת מגשים צבע אקרילי  גרניט פורצלן  מסדרונות משניים 005
חדרי מדרגות  006

)ככל  ראשיים
 שיהיו(

מדרגות גרניט 
 פודסטים גרניט

נסורה/ אבן חיפוי 
 גרניט לכל הגובה

  צבע אקרילי

חדרי מדרגות  007
)ככל  משניים/ חרום

 שיהיו(

מדרגות טרצו/ שיש, 
פודסטים טרצו/ 

 שיש

  אקריליצבע  צבע אקרילי

משרדים  011
 ומזכירויות

, פרקט גרניט פורצלן
 למינציה

 סרגלי הגנה תקרת תותב צבע אקרילי
 על הקירות.

חדרי תמך  012
משרדי, פינות 
 שרות משרדי

, פרקט גרניט פורצלן
 למינציה

  תקרת תותב צבע אקרילי

, פרקט גרניט פורצלן פינות המתנה  013
 למינציה

  תקרת תותב צבע אקרילי

חדרי תקשוב,  ח.  014
מרכזיה, ריכוז 

 טלפונים

  תקרת תותב צבע אקרילי גרניט פורצלן
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 הערות פרוט התגמירים: הפונקציה מס'
  תקרות קירות ועמודים ריצפה סד'
, פרקט גרניט פורצלן אב בית 015

 למינציה
  תקרת תותב  צבע אקרילי

  תקרת תותב  צבע אקרילי גרניט פורצלן/טרצו מחסנים 016

ח. ספינינג,  017
 , ג'ימבוריח.כושר

שטיח עג"ב תשתית 
 לשטיח

  תקרת תותב  אקריליצבע 

שטיח עג"ב תשתית  חוגיםח.  018
, גרניט לשטיח

פורצלן, 
 מיקרוטופינג

  תקרת תותב  צבע אקרילי

ח. מציל/עזרה  019
 ראשונה

  תקרת תותב צבע אקרילי גרניט פורצלן

  -- צבע אקרילי צבע אקרילי פיר מעליות 031

  -- צבע אקרילי צבע אקרילי פירי מערכות 032

קרמיקה+צבע  גרניט פורצלן מטבחונים 033
 אקרילי

 תקרת תותב
 לשרותים

חיפוי קירות 
 220לגובה 

 .ס"מ לפחות

  תקרת תותב צבע אקרילי גרניט פורצלן קיוןיחדרי נ 034

שירותים  035
תברואיים, 

, מלתחות
 מקלחות

קרמיקה, ומעל  גרניט פורצלן
שילוב  פונגיצ'ק. 
 אביזרים.

תקרת תותב 
 לשירותים

מחיצות 
הפרדה 

טרספה.         
 -חיפוי קירות
 לכל הגובה.

מחסנים,   מזנון, 036
 הדחה, חימום

 / גרניט פורצלן

 .H.D קרמיקה

תקרת תותב  קרמיקה
 רותיםילש

 -חיפוי קירות
 לכל הגובה.

באישור  תקרת תותב צבע אקרילי טרצו/גרניט פורצלן מרחבים מוגנים  037
, פיקוד העורף

ולפי השימוש 
 תכליתי-הדו

חדרי מכונות,  038
מז"א, מעליות, 

 משאבות

טרצו/ בטון מוחלק 
 בגמר אפוקסי

  צבע אקרילי צבע אקרילי

בטון מוחלק בגמר  מחסני כימיקאלים 039
אפוקסי, 

 מיקרוטופינג

   

בטון מוחלק בגמר  חדר אשפה 040
 אפוקסי

  צבע אקרילי חיפוי קרמיקה

ח. שנאים,   041
גנרטורים, מונים 

 ח"ח

בטון מוחלק בגמר 
 אפוקסי

  צבע אקרילי צבע אקרילי

גג/ מרפסת  051
 לדריכה

גרניט פורצלן/ 
 קרמיקה

-- --  

  -- -- "גג הפוך" כמפורט גג עליון 052

כיכר כניסה  053
 חיצונית

  -- -- באבן טבעיתריצוף 
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 הערות פרוט התגמירים: הפונקציה מס'
  תקרות קירות ועמודים ריצפה סד'
ארקדות ושטחים  054

ציבוריים באזורי 
 , אטריוםכניסה

  -- -- באבן טבעיתריצוף 

 

 :סטנדרט חומרים/ תגמירים/ אביזרים לייחוס .3
 

הצדדים מסכימים, שבהיעדר הוראה ו/או הנחייה ו/או פרוט במסמכי מכרז זה, 
 לא יפחת סטנדרט של חומר ו/או תגמיר ו/או אביזר מזה שיושם בפרויקט

  ............ קאנטרי קלאב
מצהיר בזה שהינו מכיר את הסטנדרטים שיושמו בפרויקט לייחוס הנ"ל,  זכייןה

 ושיפעל בהתאם.
 

 וריהוטציוד  90.45
 

 ציודמטלותיו את כל פריטי הלספק ולהתקין במסגרת  זכייןבאחריות ה .1
   ., ככל הנדרש לתפעולו הנאותוהנייד הנלווה לבנייןקבוע הוהריהוט, 

 

או מי מטעמו תינתן  זכייןע"י הוהציוד מודגש שבתכנון מפורט של הריהוט  .2
 תשומת לב מיוחדת לעקרונות התכנוניים הבאים:

 

 התאמה מלאה לדרישות התפקוד של המשתמש. 2.1
 

צובית מלאה ומוקפדת במיוחד לנתוני חללי המבנה ולמערכת יהתאמה ע 2.2
הריהוט הכוללת, עפ"י דרישות אדריכל המבנה. תשומת לב מיוחדת 

 יין עיצובי" אחוד באותם חללים.ים "לולבחירת פריטי ריהוט המהו
 
ריהוט חוץ ופנים שמיקום הצבתו,  -התאמה לשימוש אנשים עם מוגבלות  2.3

 .1918אופן הצבתו והמבנה שלו יהיו על פי הנחיות בת"י 
 
שימוש בחומרים, בתגמירים ובאביזרי פרזול המיועדים לשימוש מאומץ  2.4

(HEAVY DUTY ואנטי וונדלי, כדי להבטיח תפקוד )לי ומראה אפונקציונ
 נאה לאורך זמן.

 
העדפת שימוש במוצרים סטנדרטיים, בעלי קיים ארוך, כדי לאפשר  2.5

הגדלת הצטיידות עתידית בפריטים זהים/דומים, ומתן אחזקה נאותה 
 לאורך זמן.

 
 העדפת מוצרים מתוצרת הארץ, בכפוף לעמידתם בדרישות האיכות. 2.6

 
 והתקנת נקודות קצה.גמישות מרבית בהצבת ציוד עזר ואביזרים  2.7

 
 אפשרות לאחזקה קלה ונוחה. 2.8

 
 התאמה מבחינת האפיצות לרמת הדיוק הניתנת בפועל. 2.9
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ריות מרבית, כדי להגמיש את האפשרויות לשינויים עתידיים, אמודול 2.10

 עוש(.יולהביא לשיפור איכותם וכלכליותם )עקב העמקת הת
 

משנה( המיוצרות כיחידות  הרכבות )מודולי-הריהוט יושתת על תת 2.11
-יתיות מושלמות והניתנות להתקנה מחדש בכל עת.  חיבור בין תתיתעש

 הרכבות ייעשה באמצעות פרזול מתאים או ברגים.
 

טעונים והציוד התכנון המפורט של הריהוט והדגמים של כל סוגי הריהוט  .3
 אישור מראש של המזמין.

 

 שילוט  90.46
 

 ובתוך כך: ,זכייןן נכלל במטלות היהבניכל השילוט הנכלל במבנה ובהיקף  .1
 

)חזיתות ראשיות( יוצב בכל חזית ראשית,  השילוט חיצוני על חזיתות המבנ 1.1
 הבניין.שם יכלול את מעל הכניסה ובמקום בולט ומואר, ו

שילוט המפנה אליו מהרחובות  - מבנהכל השילוט הנדרש בהיקף ה 1.2
 רגל,  וכיוצ"ב. כיכר הכניסה, דרכי הגישה לרכב ולהולכיהסמוכים, 

שילוט בטיחות, סימונים, והפניות הנדרשים לנהגים ולהולכי רגל בחניון  1.3
 הרכב, עפ"י התקנות, וכמפורט לעייל.

 קומות/ מחלקות/ שילוט הדרכה לתנועה בכל רחבי הבניין לרבות אגפים/ 1.4
 . , שרותי קהל, נכים, עמדות מידע וכד'מבואות

כולל פרוט הפונקציות בכל שילוט ראשי )דירקטורי( בקומת כניסה,  1.5
 הקומות, כל קומה בנפרד.

 שילוט הכוונה )דירקטורי( קומתי בכל קומה. 1.6
 ין.ישילוט דלתות ופונקציות לגבי כל החללים בבנ 1.7
 שילוט הקשור בנכים ובמוגבלי תנועה, כנדרש בתקנות, וכמפורט לעיל. 1.8
 שילוט/פיקטוגרמות הקשור במסלולי מילוט ובבטיחות, כנדרש בתקנות. 1.9

שילוט/פיקטוגרמות הקשור במרחבים מוגנים קומתיים, כנדרש בתקנות  1.10
 )הפנייה אליהם, ושילוט בתוכם(. 

שילוט/פיקטוגרמות בארונות בנויים לסוגיהם )חשמל, תקשורת, כיבוי אש,  1.11
אור סוגי צנרת, ציון מספר מעגלים, מערכות הבקרה, יגז, ניקוי וכיוצ"ב(, ת

 .הגילוי וההרתעה לסוגיהן, וכיוצ"ב
, מדרגות, מעליות, שילוט/פיקטוגרמות בדלתות שירותים, מטבחונים 1.12

 איסור עישון וכד'.
 .פעילות בחללים מיוחדים/שילוט שעות קבלת קהל 1.13
 .שילוט הכוונה בתוך מעליות 1.14
 שילוט אלקטרוני. 1.15
 שלטים כלליים. 1.16
 שילוט באזור קבלת הקהל. 1.17
 שילוט ביטחון. 1.18

 

, שמינוי טעון זכייןמקצועי מטעם ההשילוט יבוצע על פי תכניות יועץ שילוט  .2
  נה.אישור מראש ובכתב ע"י המזמי
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על מבצע השילוט להיות בעל יכולת מקצועית מתאימה לביצוע העבודות  .3
 שנים בתחום שילוט מוסדות. 5לשביעות רצונו המלאה של המזמין + ניסיון של 

 

 נהזמיעל המבצע להכין דגם לכל סוג שילוט, ורק לאחר קבלת אישור מטעם המ .4
 יוכל להתחיל ביצור סדרתי.

 
 

 פיתוח שטח צמוד 90.47

 
לתכנן ולבצע פיתוח צמוד מלא ואינטנסיבי בתוך גבולות המגרש,  זכייןבאחריות ה .4

ולרבות בשטחים שמעבר למגרש, אשר יושפעו ממהלך העבודות באתר )כגון לצורך 
 חיבורים למערכות, הסדרת דרכי גישה וכיוצ"ב(.

 
סלילת רחובות, קירות כיכרות, פיתוח עבודות הפיתוח תכלולנה, בין היתר,  .5

תומכים, מסלעות, אבני שפה, מדרכות, שבילים, מיסעות, גדרות שערים, מחסומי 
, אדמת גן, מערכות השקיה נטיעה ושתילה, רחובותריהוט פרגולות, רכב, תאורה, 

ל לפי תכניות סלילה והכ - מגינים וסורגים לעצים, תמרורי סימון וצביעה, שילוט
 עירייהה באישורופיתוח 

 
יש לתאם את תכנון הפיתוח מול רשות הכבאות המקומית, ולקבל את הנחיותיה  .6

ואישורה לגבי, בין היתר: מיסעות לרכב כיבוי והצלה בחצרות ובשולי המגרש, 
 רחבות התארגנות, שילוב אמצעי כיבוי במגרש וכיוצ"ב.

 
יזרים המשולבים יהיו מסוגים המיועדים לשימוש החומרים, התגמירים והאב .7

 , ועפ"י הנחיות מהנדס העיר.ואנדל -מאומץ )"הווי דיוטי"( ואנטי
 

 .נההפיתוח יתוכנן ע"י מתכנן נוף מנוסה, שמינויו טעון אישור המזמי .8
 

בכל מקום שנקבע כמיועד למעבר ולשימוש לנוסעים ולהולכי רגל, יותקנו סידורים  .9
ר והשימוש גם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון המבטיחים את המעב

 .1998זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 
 

ת, ווייצוגי ןת במידותיהוהולמ והרחבה המרכזית הפנימית תהינהת הכניסה ורחב .10
ים והתגמירים החומר  בחומרים ותגמירים משובחים. ועשויותת היטב, ומעוצב

 במסמכי המכרז.יהיו כמפורט 
 

ת הכניסה, ותשמש למפגש המבקרים בבניין, ולתנועתם אל מבואכל רחבת כניסה  .11
הרחבה המרכזית   ובעת חרום גם לפינוי באי הבניין ולפעילות צוותי כיבוי והצלה.

תשמש כאזור שהייה מרכזי לעובדי ולאורחי המתחם, וכן למעבר מגוש מבנה לגוש 
  ונות.מבנה, ומעבר לאורך הרחבה אל הכניסות/יציאות הש

 

 תכלול בין היתר: ת כניסהרחב .12
 

 אזורים מרוצפים רחבי ידיים. 9.1
 קירות תומכים ו/או מסלעות ומעקות לפי תקני בטיחות, כנדרש. 9.2
 תעלות ניקוז ו/או מובלים סמויים )תת קרקעיים(. 9.3
 שטחי גינון )רב שנתיים, ירוקי עד, לא קוצניים, בלתי רעילים(. 9.4
 ריהוט רחובות )ספסלים, פחי אשפה(. 9.5
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 תאורת רחוב דקורטיבית, ותאורת הצפה על המבנה. 9.6
 שילוט. 9.7
 פרגולות להצללה, גגונים לפני כניסות/יציאות, שבילים ראשיים מקורים. 9.8
 ., לצד כל כניסה למבנהבור בטחון לפי מפרט משטרת ישראל 9.9

מתקנים של מערכות השירות לסוגיהן )פילרים, ארונות חשמל, ארונות  9.10
וכד'(, משולבים היטב בפיתוח וסמויים ככל  סעף, הידרנטים, ארונות כיבוי

 הניתן.
עמידות כנגד התפרצות  מחסומי רכב מסביב שימנעו גישת רכב למבנה 9.11

   .רכבים עפ"י מפרט של יועץ המיגון 
 

פסולת בניין או  ןממפגעי בטיחות, ולא יישארו ב נקיות ופנויות נהתהי הרחבות .13
   בורות לאחר עבודות בניה או שיפוצים.

 

 15%יותקנו שטחי צל ע"י נטיעות ואמצעים אחרים בשיעור של לפחות  ותברחב .14
 משטח הרחבה.

 
יש להשתדל לעבד את הרחבה במפלס אחד. במידה ותנאי השטח יחייבו בנייתה  .15

תוך תשומת לב מיוחדת לנוחיות נגישות  ותבמפלסים שונים, יש לעבד את הרחב
ורת מדרגות )טרסות(, או של מוגבלי תנועה. את הגינון יש לעבד במקרה זה בצ

 שיפוע קרקע בשילוב דשא או צמחים מייצבי קרקע אחרים.
 

כל שבילי הגישה והמדרכות יהיו מרוצפים, ופניהם יהיו מחוספסים קלות למניעת  .16
 מקסימום(. 8%שיפוע השבילים יהיה מתון ) החלקה.

 ס"מ, קיימת חובת התקנת מעקה מגן 50כשהפרש הגובה בין המפלסים עולה על 
. 1:3מ', או פתרון גנני ההופך את הפרש הגובה לשיפוע קרקע ביחס  1.1בגובה 

 התקנת מדרגות במידת הצורך.
 

ת יש לשלב רחבת עצירה לרכב המסתעפת מכביש הגישה, והראשי ותלצד הכניס .17
 לצורך הורדת נוסעים מרכב פרטי.

 
צירה התכנון יהיה בכפוף להנחיות משרד התחבורה והרשות המקומית. רחבת הע .18

 מקומות עצירה ב"ז. הרחבות יסומנו, יתומררו וישולטו בהתאם. 3תכלול 
 

 כמות החניות במגרש תהיה עפ"י התקנות והוראות הרשות המקומית. .19
 

סידור החניות יהיה כמפורט במסמכי חוזה זה, וכן עפ"י הוראות משרד התחבורה  .20
 והרשות המקומית.

 
תעוצבנה בעבודות פיתוח אינטנסיביות שיכללו  , ככל שתיכללנה,חצרות פנימיות .21

מסלעות, קירות תומכים, מדרגות ושבילי גן מאבן, אדמת גן, תאורת גן, השקיה, 
חצרות אלה תנוקזנה במערכת מיוחדת אשר תצא אל מחוץ  נטיעות ושתילה.

 .תחםעול הכללית של המי, ותחובר אל מערכת התהלשטח המבנ
 

 :לעובדים/אורחים: חניהמגרש  .22
 

באחריות הזכיין לשלב במגרש מגרש חניה עבור כלי רכב של  22.1
 העובדים/אורחים.
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 מגרש החניה ייפרס בתוך תחום הגידור של המתחם המגודר.  22.2
 

בהתאם יהיו  -כמות מקומות החניה, סוגיהם ואופן שילובם בחניון 22.3
  לדרישות התב"ע, הנחיות מהנדס העיר.

 
 חניה כפולה.תאושר לא  .גישה ישירה מדרך השירות -לכל מקום חניה  22.4

 
כניסת הרכב לחניון ויציאתו ממנו תהיינה מבוקרות. הכניסה תכלול גם  22.5

 בידוק בטחוני. 
 

 , עם יכולת דיבור ביניהםמוקד הביטחוןתקושר אל  מגרש חניההכניסה ל 22.6
, ויכולת נעילה אוטומטית של החניון במקרה הצורך. יתאפשר ותקשוב
 מגרש.על כל חלקי ה ממוקד הביטחוןלהשגיח 

 

יתוכנן עפ"י כל הכללים לתכנון חניונים של משרד התחבורה החניון  22.7
 )הגבוהה(. 1, ברמה  שרות והמפקח על התעבורה

 
 יסומן וישולט היטב על פי התקנות.החניון  22.8

 
אופנועים, וכן לאופניים.  /קטנועים במגרש החניה ייכלל מקום חניה ל 22.9

  חים וקהל.של שלילפי כל דין.  -מכסות חניה
 

להולכי רגל באופן ברור נפרדים ובטוחים מסלולי מעבר ומדרכות יעובדו  22.10
 .ומודגש

 
 8במגרש החניה ישולבו עצי צל במפתח שלא יפחת מעץ בוגר אחד לכל  22.11

 מקומות חניה. העצים ישולבו באיי תנועה ויוגנו מפגיעת כלי הרכב.
 

 חצר שרות: .23

 

 .אחורית לוגיסטיתחצר שרות פרויקט באחריות הזכיין לשלב ב 23.1
 הכניסה הלוגיסטית האחורית אל המבנה תהיה מתוך החצר השרות. 23.2
 בהתאם להנחיות התב"ע ומהנדס העיר. -מכסות רכבי התפעול 23.3

 


