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 מיוחד טכני מפרט -' ד נספח

 להקמת תחנות לשאיבת ביוב בנאת עין גדיעבודות  לביצוע
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 עניינים תוכן
 

 

 עמוד פרק

 3 ומוקדמות כללי – 00 חלק

 B 12 לביוב שאיבה תחנת – 01 חלק

 C 85 לביוב שאיבה תחנת – 02 חלק

 85 אופציונלי – הקיים הסניקה קו החלפת – 03 חלק

 86 יכות והבטחת איכות מצומצםבקרת א –' א נספח

 102 בטיחות –' ב נספח

 111 עדות ותכניות מתקן ספרי –' ג נספח

 122 לביסוס קרקע ח"דו –' ד נספח

 138 רשימת תכניות –' ה נספח
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 מוקדמותכללי ו – 00 חלק

 כלליים ותנאים הגדרות 00.01
  

 תיאור ויישום

באזור  Cו  Bתחנות שאיבה דרושות להקמת מפרט טכני זה מתייחס לביצוע כל העבודות ה

 נאת עין גדי.

 

 הגדרות 

במפרט הטכני יהיו למונחים המפורטים להלן, המשמעות המפורטת בסעיף זה, אלא אם  

כן, במקרים מסוימים בגוף המפרט ישנה משמעות אחרת שתוגדר באופן מפורש. על יתר 

נספחיו, אלא אם תוכן המונחים במפרט זה יחולו ההגדרות המפורטות בהסכם על 

 הדברים והקשרם מחייב אחרת.

 

 מאיר רוזנטל מהנדסים בע"מ. :   מתכנן

תכנית העבודה המפורטת לביצוע הפרויקט שתוכן ותוגש  :  תכנית עבודה מפורטת

טרם התחלת הבצוע  על ידי הקבלן לאישור המנהל

 בהתאם לאמור בהסכם. 

 להסכם ההתקשרות.  'כנספח ג -התכניות המצורפות  :  תכניות מכרז

תכניות ומסמכים שאושרו על ידי המנהל לביצוע  : תכניות ומסמכי ביצוע

 הפרויקט. 

תיעוד לעבודות כפי שבוצעו, שיוכנו  -  As Madeתכניות עדות  : תכניות עדות לאחר ביצוע

בתום ביצוע העבודות ושאושרו ע"י  ידי הקבלן ויוגשו על

 .המנהל

 

 תכניות, מפרטים ותקנים 00.02
  

הפרויקט, על כל מרכיביו, יבוצע עפ"י התוכניות, המפרטים ובהתאם לתקנים הישראליים 

)ת"י( העדכניים ביותר ובהעדרם בהתאם לתקנים בינלאומיים מתאימים שיאושרו על ידי 

 המנהל.

 

 מפרטים כלליים: 

 כל הפרקים מהמפרט הכללי הרלוונטיים לסוגי העבודה בתיאום ואישור המנהל. 

  

 מיוחדים:מפרטים 

 "(.המפרטמסמך זה, על נספחיו )להלן: " - מפרט טכני מיוחד 
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 עדיפות בין המסמכים 00.03
  

 בהתאם להוראות ההסכם. 

 

 פעילויות ראשיות   00.04

 עבודות הכנה 00.04.01

 

 עבודות ההכנה כוללות:

 תאום עם גורמים רלבנטיים.  

 היתרים ותאום ביצוע עבודות. 

 התארגנות הקבלן. 

  דרכי גישה. 

 גידור, בידוד ושילוט שטח עבודה. 

 מדידות וסימון. 

ניקוי האתר הובלה שינוע ואחסנה של ציוד חומרים ומתקנים אשר פורקו ומיועדים  

 להתקנה מחדש.

 איתור תשתיות תת קרקעיות קיימות. 

 קרקעיות קיימות.-פירוק תשתיות תת 

 קרקעיות זמניות.-התקנת תשתיות תת 

 

 גדי עין נאתעבודות באזור  00.04.02

  

 העבודות כוללות:

 חישוף השטח. 

 חפירה/חציבה. 

 אחסון ו/או סילוק חומר חפור. 

 הכנת שתית לעבודות המילוי למילויים שונים. 

 הכנת שתית למבנים וצינורות. 

 חפירה והובלת חומרי מילוי מאתר אשר יוקצה ע"י המזמין. 

 ביצוע דרכים ומשטחים. 

 .Cו  Bתחנות ביצוע מבנים קבועים:  

 הנחת מערכות תת קרקעיות כולל בין היתר, חשמל, מים, ביוב, ניקוז 

 ביצוע עבודות שונות: 

 השפלת מי תהום לצורך בנייה )שוטף בהתאם לנדרש(. •
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 ובקרה חשמל אנרגיה מערכות והפעלת התקנה •

 

 תכנית עבודה מפורטת 00.05
 

בודה עת הזכייה במכרז יגיש הקבלן לאישור המנהל תכנית עיום ממועד הוד 21תוך 

גנות מאושרת, לוח זמנים מפורט ותכנית בטיחות על פי מפורטת הכוללת תכנית התאר

שלבי הביצוע הנדרשים בסעיף זה ובמסמכי המכרז לרבות במפרט זה, שבה יצוין בפרטי 

פרטים סדר העבודה בזמן ובמרחב הגיאוגרפי לכל אלמנט שייבנה, כולל תאריכים 

 .  פריט וכמפורט בהמשך פרק זה מדויקים של תחילה וסיום עבודות לכל

 

 תכנית העבודה המפורטת תכלול גאנט מפורט ואת הפרטים הבאים:  00.05.01

 

תיאור כל העבודות הנדרשות כולל ההתארגנות עם פרטי וסדר הביצוע וסדר ביצוען  

 בהתאם למסמכי המכרז, לוח הזמנים ואבני הדרך; 

הפרעה להתנהלות הסדירה של -אי זמני של העבודות באתר יחד עם-תיאור ביצוע בו 

מתחמי התיירות למיניהם, תוך הצגת פתרון למעבר נופשים ושימוש בחופים תוך כדי 

 ביצוע העבודות;

תיאור ביצוע במקביל של העבודות במקומות השונים, עבודה בשתי משמרות ועמידה  

 בהתאם ללוח הזמנים הנדרש. 

ת לאספקת כל החומרים וכל המתקנים כנית שינוע כולל קיבולת השינוע היומיפירוט ת 

 בכמות ובמועדים הנדרשים למקטעים באתר העבודות,  ועמידה בלוח הזמנים הנדרש; 

כנית ושיטת שינוע העפר ממקורות המילוי המפורטים במסמכי המכרז אל פירוט לגבי ת 

 אתר העבודות..

המרכיבים,  כנית בצוע השפלת מי התהום והניטור הנדרש שיתייחס לכל י תפירוט לגב 

 הפרטים וסדר הביצוע כדי לאפשר  בצוע עבודות ביבש במשך הזמן שיידרש לכך .

פירוט התיאומים והשגת האישורים שעל הקבלן לבצע על מנת להתחיל ולהשלים את  

 הנדרש בלוח הזמנים.

הגשה לאישור המנהל של פרטי הציוד, הכלים, המתקנים, החומרים והאמצעים  

לן שימוש לביצוע העבודות. כל הציוד, הכלים, המתקנים האחרים שבהם יעשה הקב

החומרים והאמצעים האחרים כאמור יהיו תקניים עם אישור מכון התקנים. הקבלן 

 יספק מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה העברית או האנגלית ותעודת בדיקה. 

 להלן. 00.25פירוט כוח האדם בהתאם למתואר בסעיף  

 

 ארגנות תכלול בין היתר, את המרכיבים הבאים:תכנית ההת 00.05.02
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 סימון הגידור; 

 מקומות האחסון; 

 דרכים זמניות;  

 זמני וחפירות זמניות; 

 נקודות כניסה ויציאה לאתר;  

 גידור שטחי פעילות;  

 גידור בטיחות לכבישים; 

 (; Shop Drawingsתוכניות ייצור של אלמנטי מסגרות  ) 

 פרטי ספק מבנים זמניים; 

 מפורטת של מבנים זמניים )כולל חישובים סטטיים(; תוכנית 

 הגשה ואישור פרטי ביצוע מתקנים לרבות פרטי אדריכלות ותגמירים. 

 הגשה ואישור פרטי ציוד ואביזרי צנרת; 

הגשה ואישור  של הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע כמפורט להלן, וכן כל פרט  

 נטיות שצריכות לתת אישורן לתכנית.אחר שיידרש במפרט ועל ידי הרשויות הרלוו

 פירוט ציוד חשמל ובקרה לרבות תוכניות ייצור.  

 

תכנית הבטיחות באתר תיתן מענה לנקודות החיכוך עם הנופשים בשל שינוע החומרים  00.05.03

 והביצועים הנדרשים למיניהם, ותכלול בין היתר את המרכיבים הבאים:

 סקר סיכונים. 

 פעולות מנע תואמות.מיפוי סיכונים מפורט ו 

מתן מענה המתאים לאילוצי לוחות הזמנים, אילוצי שלבי ביצוע, ואילוצי ביצוע  

        במתחם תיירותי רגיש.

 תוכנית למניעת הצפות כתוצאה משיטפונות. 

 

במסגרת תכנית הבטיחות מחויב הקבלן לעמוד בדרישות נספח בקרת איכות והבטחת   

 ט( ובדרישות כל דין.למפר נספח ב'האיכות המצומצם )

 

 יומן עבודה 00.06
 

הקבלן ינהל כל יום יומן עבודה על פי הנהלים והפורמט של המזמין. בין השאר יפרט 

 הקבלן:

 שם הקבלן.  

 מס' הפרויקט.  

 מס' יומן עבודה.  

 תאריך, יום עבודה ושעות עבודה.  
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 מזג אוויר.  

 כלים באתר.   

 מספר וסוגי העובדים באתר.  

 עבודות שבוצעו.  

 אירועים באתר העבודות.  

 הוראות המנהל.  

 ליקויי ביצוע/בטיחות וכדומה.  

 עיכובים בביצוע.  

 חריגות מדרישות ותיקונן.  

 ניטור של מזג אוויר והיערכות נגד שיטפון.  

 

אשר בו יעדכן מדי יום ביומו את כל  VIEW@עבודה באמצעות מערכת קבלן יכין יומן ה

דות )במקרים בהם יורו המנהל או המפקח, יעודכן הפרטים הנוגעים למהלך ביצוע העבו

 VIEW@ -יומן העבודה על ידם בפרטי ביצוע העבודות ויומן זה יועבר לקבלן במערכת ה

להערותיו וחתימתו(. היומן ישמש, לפי הצורך, בנוסף לעדכון פרטי העבודות, גם למתן 

ה המקובלות וכל הוראות בכתב לקבלן. היומן יהא נגיש למנהל, ולקבלן בשעות העבוד

ידי המנהל או המפקח, בין בנוכחות הקבלן ובין שלא בנוכחותו, -הוראה שתעודכן ביומן על

 תחייב את הקבלן.

 

 תמונות עדות 00.07
 

לפני תחילת כל העבודות באתר באחריות הקבלן לבצע תמונות עדות מצב קיים ולמסור 

 למנהל לאישור. תמונות יצולמו גם על פי דרישות המנהל.

 תמונות יבוצע בעזרת מצלמה דיגיטלית אשר מציינת על התמונה תאריך ושעה.צילום 

 

 רקע כללי לביצוע העבודה 00.08

 תיאור אתרי העבודות 00.11.01

בסמיכות למתחם התיירות "נאת של ים המלח,  הצפוניהעבודות תבוצענה באזור האגן 

 "(.האתרבסביבתו )להלן: "עין גדי" ו

 

 האקלים המשוער באתר 00.11.02

 ירור מדויק ומפורט של תנאי האקלים הינו באחריות הקבלן. ב
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 מטרת העבודות 00.11.03

שתי תחנות לסניקת ביוב בנאת עין גדי וחיבורן לקו הסניקה העבודות מושא מכרז זה הינן 

 שהונח. 

 

 לוח זמנים ואבני דרך לפרויקט 00.09

 כללי 00.12.01

 העבודות יחולקו לשני מבנים עיקריים:

 Bתחנה  

 Cה תחנ 

 
חודשים  5יחד, הינו לוח הזמנים הכולל לביצוע העבודות בשני אתרי העבודות גם 

 .םיקלנדרי

 

 הקבלן ידי על המפורט הזמנים לוח הגשת אופן לעניין הוראות 00.12.02

 ומעלה. 2010בגירסת MS-PROJECT לוח הזמנים יוגש בתכנת  •

 .לוח הזמנים הפרויקטאלי יתחשב בחגי ישראל ובני מיעוטים •

לוח הזמנים יכלול את פירוט כלל הפעילויות הנדרשות לביצוע הפרויקט ואת משכם  •

 על פי תכנית העבודה המפורטת. יחידת המשך תהיה יום.

/חומרים בעלי זמן ייצור/ shop drawingלוח הזמנים יכלול את תאריכי הגשה של  •

יכי אספקה ימי עבודה לאישור המזמין, תאריכי ייצור ותאר 10 -אספקה של יותר מ

 לשטח.

 ימי עבודה. 20משך פעילות בתכנית העבודה לא יעלה על  •

כל פעילות תקושר לפעילות מקדימה למעט אבני דרך המציינות מתן צו התחלת  •

 עבודה.

 לכל פעילות יצוינו בעמודה ייעודית המשאבים הנדרשים לביצוע העבודה. •

 לך ביצוע העבודות.ת יצויינו בהערות קצבי העבודה הצפויים במהלכל הפעילויו •

 לוח הזמנים יכלול אבני דרך חוזיות ואבני דרך משניות. •

מסך משך כל הפעילויות  15%כל אבן דרך חוזית תוגן על ידי באפר בשיעור של  •

 הנדרשות להשלמת אבן הדרך.

 לכל אבן דרך חוזית יוקצב חודש למסירה. •

 ה.לוח הזמנים יכלול אחוז השלמת ביצוע כל פעילות בתכנית העבוד •

 לוח הזמנים יראה באופן ברור את הנתיבים הקריטיים ראשי ומשניים.   •
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 תכניות עדות לאחר ביצוע  00.10
 

לאחר ביצוע בהן יכללו ויוצגו כל חלקי  (As Made)הקבלן יכין ויגיש תכניות עדות  

העבודה שבוצעו בפועל. תכניות אלה יוכנו על ידי מודד מוסמך, על פי מיטב כללי 

ו/או בגרסה שתיקבע על ידי המנהל.  2010וחשב בפורמט אוטוקד המקצוע, בשרטוט ממ

התכניות יכללו בין השאר, תנוחות, חתכים לאורך ורוחב מצב קיים וכל פרטי מרכיבי 

הביצוע כולל מערכות תת קרקעיות, עם מידות מפורטות של בין השאר: פני קרקע, קו 

צנרת תת קרקעית ועל  חוף, קירות, גדרות, תעלות, מבנים, תאי ביקורת, שוחות,

קרקעית, קווי חשמל ותקשורת, קידוחי שאיבה וניטור, ריהוט גן, נקודות בקרת תזוזות 

וכדומה. כל האלמנטים הנ"ל יוצגו בשכבות נפרדות בהתאם להנחיות של מפרט טכני 

 . GISכללי לביצוע מיפוי ומדידות

 קע גושים וחלקות. על רקע קואורדינטות ארצי, ר 1:250תכניות העדות יהיו בקנ"מ  

 על כל תכנית עדות יצוין:   

 שם הפרויקט. •

 שם קטע או מערכת. •

 מועד המדידה. •

 קנה מידה. •

 .1:1000תרשים סביבה בקנ"מ  •

 פרטי המודד )שם ,טלפון, כתובת ומספר רישיון(. •

 פרטי קבלן המבצע )שם ,טלפון, כתובת ומספר רישיון(. •

 חתימות מודד מוסמך והקבלן המבצע. •

סטים של תכניות העדות חתומות על ידי הקבלן ומודד מוסמך, יוגשו למנהל  (5חמישה ) 

 ימים לאחר גמר העבודות. 10תוך 

, חתומות A0מ"ג למ"ר בפורמט  80כל סט יכלול תכניות מודפסות על נייר לבן באיכות  

)תקליטורים( עם קבצי תכניות העדות  CD)חמישה(   5 -על ידי מודד מוסמך והקבלן ו

בפורמט  REG -ו  DIS, קבציPLT ,PDF, קבצי הדפסה DWGבפורמט  ממוחשבות

ASCII.) 

במידה וימסר מבנה או אזור עבודות במהלך הביצוע, המסירה תאושר רק לאחר הגשת  

 (.As- Madeכל תוכניות העדות ) 

מסירת תכניות עדות לידי המנהל הינו תנאי הכרחי לאישור החשבון הסופי של הקבלן  

 מה. ולמתן תעודת השל

)ספרי מתקן ותוכנית  נספח ד'אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מההוראות המפורטות ב 

 עדות(.
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 שילוט האתר  00.11
 

ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה, הקבלן יתכנן, יספק, ירכיב ויתחזק למשך  7תוך  

מ' כ"א בכל אתר העבודות עפ"י הנחיות  3x4 -תקופת הביצוע שני שלטים בגודל של כ

 .המנהל

על השלטים יוצגו בין היתר פרטים של המזמין, מנהל הביצוע, מנהל התכנון, הקבלן  

 המבצע, שמות משרדי המתכננים, מנהל בטיחות בעבודה, וכל פרט נוסף על פי חוק. 

 המיקום, צורת, כיתוב וצבע השלטים ייקבעו על ידי המנהל וימסרו לקבלן. 

בחינת היציבות והסביבה השלטים יהיו מורכבים על מבנה מתכתי מתאים מ 

התיירותית. המבנה יתוכנן על ידי מהנדס קונסטרוקציה מורשה מטעם הקבלן. המבנה 

 חייב באישור המנהל לפני הקמתו.  

בכל מקומות העבודה באתר העבודות, יספק הקבלן וירכיב, שילוט אזהרה על הגדר,  

 בדבר פעילות בניה והוראה לאיסור כניסה כנדרש בחוק.

 

 שווה ערך-חלופה לציוד המוצע 00.23.03

על הקבלן לספק את המוצר/החומר/הציוד המוגדר כלשונו. אם לדעת הקבלן יש יתרון 

"( למוצר/חומר/ציוד המוצע, יהיה ש"עמסחרי לטובת המזמין בחלופת שוות ערך )"

הקבלן רשאי להציע חלפת שוות ערך כאמור. הצעת הקבלן תלווה במסמכים טכניים 

ורמת הנחה המוצעת לסעיף בכמויות. כל חלופה של ש"ע לא תיושם אלא  והשוואה כספית

 על פי שיקול דעתו הבלעדי.שיינתן או יידחה, עם קבלת אישור מראש ובכתב של המנהל, 

 

 

  מיקום אתרי העבודה 00.12
 

הפרויקט מחולק לשני אזורי עבודה עיקריים: מבואת הכניסה הצפונית לאזור נאת עין גדי 

יון המטיילים בנחל דוד והגדה הצפון מזרחית של נחל ערוגות, בסמוך בסמוך לכניסה לחנ

 למטע התמרים.

 

 תכנית בקרת איכות עצמית  00.13
 

באחריות הקבלן להכין ולהגיש למנהל, בהתאם להוראות ההסכם, תכנית לבקרת איכות 

ת איכות עצמית של הקבלן עצמית בהתאם להנחיות להקמת והפעלת מערכת בקר

אישור המנהל. התוכנית תותאם לתוכניות ולמפרטים. למען הסר ולהגישה לבפרויקט 

ספק מובהר כי העבודות יבוצעו בהתאם להוראות תכנית בקרת האיכות העצמית 

 שתאושר. 
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המזמין רשאי להפעיל מערכת הבטחת איכות חיצונית משל עצמו ועל הקבלן לאפשר 

 המנהל.ולשתף פעולה עם מערכת זו בכפוף להנחיות 

ר ביצוע תכנית בקרת האיכות נכלל בסעיפי כתב הכמויות ולא ישולם לקבלן התשלום עבו

 בנפרד.

במידה ולא תסופק תוכנית בקרת איכות במועד האמור בהסכם, יהיה המזמין רשאי לספק 

תוכנית בקרת איכות ובקר איכות לעבודת הקבלן במקום הקבלן, והקבלן יחוייב בעלות + 

 ת המזמין בקשר לכך.  תקורה מבלי לגרוע מיתר זכויו 25%

 

 מעבדת שדה  00.14
 

במשך כל תקופת הביצוע בהתאם לתכנית בקרת איכות יעסיק הקבלן באתר על חשבונו 

מעבדה)ות( מורשה)ות( ומוסמכת)ות( ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לצורכי 

ביצוע דגימות ובדיקות לבקרת איכות ביצוע עבודות ועמידתן בדרישות המפרט והתוכניות 

 ולל התוכנית לבקרת האיכות.כ

 

 התארגנות הקבלןאתר  00.15
 

שיהיה  באתר לשימושו מבנה העבודות באתר יתחזקקים וי, ירצה הקבלןבאם 

את, במקום שיאושר על ידי המנהל, ולפי הדרישות המפורטות ז .תומתאים לעבוד

להלן והוראות המנהל, כל היתר, רישיון או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך 

  הקמת המבנה הינם באחריות הקבלן.

 

בניגוד לאמור במפרט הכללי, לא ישולם עבור סעיף זה בנפרד והוא יהיה חלק ממחירי 

 יהיה רכוש הקבלן. השונים. הציוד  היחידה
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 B לביוב שאיבה תחנת – 01 חלק

 וכללי תיעול, ביוב ,מיםקווי  – 01.01

 

 העבודה תיאור 

 

 .מ' 32מק"ש ועומד של  35במסגרת פרק זה כוללות  הקמת תחנת שאיבה לביוב לספיקה של  העבודות

טרו מכני, צנרת ואביזרים, , הנחת בור השאיבה, הציוד האלקבטוניםשטח,  פיתוחעבודות עפר,  כולל

 עבודות חשמל וביטול תחנות השאיבה הישנות. 

 

 בתחנה ציוד 

 

 :טרומי תא .א
 

מ' , בהתאם למפרט  5.5" בעומק  PST - 3500הקבלן יספק ויתקין שוחת שאיבה טרומית כדגם "וולפמן 

 הטכני  ורשימת הרכיבים המסופקים ע"י חב' "וולפמן תעשיות בע"מ" :

 מ'.  5.5מ' ובעומק  3.50ל בקוטר . תא שאיבה עגו1

 מ' בהתאם לעומק התחנה. 3.50. חוליות הגבהה בקוטר 2

 . מחברי שוחה "איטוביב" בקוטר כנדרש למעברי הצנרת השונים, במפלס המתואר בתוכניות.3

 :הכוללת מזויין מבטון השאיבה לתחנת תקרה. 4

  ס"מ ומכסים בהתאם 60א. פתחים בקוטר 

  ופיקוד חשמלח ללו לפילר. מקום ב

 .כבלים למעבר( שרוולים) פלסטית צנרת. ג

 .אוורור פתח. ד

 .הסניקה צינורות למעבר פתחים. ה

ס"מ, שלבי הירידה  30ס"מ ובאורך הנדרש מ'. מרחק בין שלבים  40. סולם ירידה מנירוסטה ברוחב ו

 .316מנירוסטה  3/4יהיו בקוטר "

 

 .התא ועמוק קוטר לפי מסווג קומפלט יחידה לפי תהיה טרומי שאיבה תא עבור לתשלום המדידה

 .וסולמות ציפויים, צביעה למעט עפר עבודות כולל לעיל האמור כל את יכלול היחידה מחיר

 
 :וחשמל  פיקוד לוח .ב

 
הקבלן יספק ויתקין במסגרת תחנת השאיבה לוח חשמל ופיקוד כולל מתקן העמדה  בסיס בטון לארון, 

ן מפיברגלס המותאם לעבודה תחת כיפת השמיים, עם שתי  דלתות חיצוניות בטון עם גג בטון, ארו פילר

 עם מנעול.
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 ויתקין יספק הקבלן. החיבור לאישור בודק+  מוסמך חשמלאי"י ע חשמל לרשת חיבור יבצע הקבלן

 מטר 70 עד של באורך' מ 1.0 עומק עד בחפירה שרוול בתוך בתחנה החשמל לצריכת מתאים חשמל כבל

 "מ.ס 60 בקוטר בקרה שוחות שתי ולרבות יבההשא תחנת עד

 

 מצופי אלקטרודות שיעבדו לפי המפורט:  4-וגיבוי מ אולטראסונימד מפלס  -פיקוד המשאבות יתקבל מ

 

 מפעיל את המשאבה התורנית במפלס ההפעלה  - 1מפסק מס' 

  מפעיל את המשאבה הרזרבית, במקרה ומשאבה תורנית לא נכנסה לפעולה. - 2מפסק מס' 

 מפעיל את מערכת האזעקה במקרה והמים הגיעו למפלס אזעקה.  - 3מפסק מס' 

 מפסיק את פעולת המשאבה התורנית במפלס הדימום.  - 4מפסק מס' 

 

 המשאבות יעבדו לסירוגין, ולפי מפלסי המים בתא השאיבה.

 

 ציוד הלוח יכלול:

 מפסק זרם ראשי 1

 מפסקי זרם משניים אוטומטיים למשאבות 2

 עים למשאבותמתנ 2

 וולט לפיקוד מצופים, כולל ממסרים 220/24שנאי  1

 אמפר  16 וולט  220 שירות שקעי 2

 וולט 24 שירות שקע 1

 "ח / גנרטור.חמחוץ  ללוח  עם בורר  A63שקע לחיבור דיזל גנרטור  1

 לחצנים להנעה מוקדמת 2

 אוטומטי - 0 -בוררי פיקוד למשאבות ידני  2

 משאבות מחליף ידני לתורנות 1

 + לחצן + ריסט + נורית אדומה המסמנת משאבה לא תורנית עבדה. 220ממסר  1

 נוריות אדומות המסמנות חדירת מים למיכל השמן במשאבות. 2

 נוריות ירוקות המסמנות משאבות עובדות. 2

 נוריות המסמנות יתרת עומס.

 במשאבות.לחצנים לבדיקת תקינות נוריות אדומות של חדירת מים למיכל השמן  2

מצופי פיקוד, כאשר למצוף אזעקה יהיה ממסר + לחצן + נורית "קוז'אק" אדומה מותקנת חיצונית  4

 + פעמון חיצוני.

 .סוני אולטרה גשש 1

 .מגנטי ספיקה מד 1

 וולטמטר עם בורר פאזות ומטיחים 1

 אמפרמטר 2

 מוני שעות עבודה 2
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 מתוכנת בקר 1

 ממסרי השהייה 2ניקה, הכולל : חיווי חוסר זרימה מאל חוזרים בקו הס

 ממסרי פיקוד 2            

 נוריות אדומות 2            

 לחצני שחרור 2            

 וולט. 24כל הנ"ל בפיקוד של 

 . תקלה לכל בקרה למרכז או בביפר חיוויים לקבלת אפשרות תהיה

הלוח   תוכניותמנה וההתקנה. הקבלן יכין על חשבונו ויגיש למפקח את תכניות הלוח לאישור לפני ההז

והבקר המתוכנת  יבוצע  ע"י יצרן לוחות מוכר ובעל ניסיון מוכח בבצוע לוחות חשמל  ופיקוד לתחנות 

 שאיבה.

 .קומפלט יחידה לפי תהיה לתשלום מדידה

 .לעיל האמור כל את יכלול היחידה מחיר

 
 : המשאבות .ג

 
 טיפוס ומבנה המשאבות  א.

לשפכים. המשאבות תהיינה זהות זו לזו. המשאבות תהיינה  ולותטבתסופקנה שתי משאבות 
 .מ"מ 80מינימאלי של  מירווחעם  מתאימות לשאיבת שפכים גולמיים

 
 נקודת העבודה של המשאבות תהיה: 

 
 .בודדת משאבה הפעלת עבור    Hמטר =  Q ,32מק"ש =  35
 

 או  מים הנדסת.י. עברת בארץ ע"י ח המשווקת  FLYGTהמשאבות יהיו כדוגמת תוצרת 
משאבות שוות ערך מתוצרת אחרת לפי המפרט או  אמיתי" המשווקות ע"י מ. גרונדפוס"

 שתובאנה לאישור המפקח באתר. 
 

 המנועים  ב.
 מנועי המשאבות יהיו מנועים חשמליים המורכבים על המשאבות כיחידה אחת כנדרש. 

 
ועד להצבתה ומעוגן לרצפה, במנועי המשאבות כל משאבה ומנוע תסופק ותורכב עם בסיס המי

 יהיו אבטחות כנגד התחממות, חדירת מים וכן כל הדרוש להרכבת המשאבות והפעלתו. 
 

מחיר כל משאבה יכלול את המשאבה והמנוע, בסיס המיועד להצבת המשאבה על רצפת בטון, 
בסמוך  ללוח חשמל שיותקן כבל הזנה אורגינלי וכבלי פיקוד מהאבטחות השונות בגוף המשאבה עד 

 לתחנת השאיבה וכל שאר הציוד הדרוש להרכבת המשאבה והפעלתה כמפורט לעיל. 
 

 המדידה לתשלום בכתב הכמויות תהיה לפי מחירי יחידה עבור הספקה והתקנה. 
 

מודגש שנית שמחיר ההרכבה כולל ביצוע עבודת ההרכבה בפיקוח הספק ותוספת כל העבודות 
 ושים להבטחת התקנה ופעולה תקינה של המשאבות. והחומרים הדר

 
 .לעיל האמור כל את יכלול היחידה מחיר .קומפלט יחידה לפי תהיה לתשלום מדידה
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 מד לחץ )מנומטר(  .ד
 

הקבלן יספק וירכיב בתחנה מד לחץ על קו הסניקה של משאבות השפכים לציון לחצי הסניקה כמסומן 
 ביוב גולמי, ויכללו דיאפרגמה מכנית מנירוסטה +  גליצרין. בתכניות. המנומטר יותאם לעבודה עם

חוזר( ולקו סניקה  –המנומטרים יחוברו לצינורות הסניקה של כל משאבה )בין משאבה ושסתום אל 
המשותף בצינורות נפרדים במקומות המסומנים בתכניות. כל חיבורי הצינורות שבין המכשירים לבין 

י "רקורד" כל הזוויות תעשנה ע"י הסתעפות צלב עם פקקים לניקוי או צינורות הסניקה יהיו ע"י מחבר
 ע"י קשתות ים מחברי "רקורד" משני צדי הכיפוף.

 
המנומטרים  יהיו ממולאים בגליצרין להבטחת  עמידה בפעימות לחץ וזעזועים, בעלי חיבור תחתי. 

 דרכים. –מתחת למנומטרים יותקנו ברזים תלת 
מ"מ , בעל מחוג מרכזי ותחום  100. לוח השנתית יהיה בקוטר  316פלב"מ גוף המכשיר יהיה עשוי מ

 ומטרים יהיו עם דיאפרגמה מכנית.. המנBAR  0-10בתחום   BAR-מעלות וסימון ב  270תנועה של 
 בית הדיאפרגמה יהיה חלק אינטגרלי מהמכלול ולא ניתן להפרדה  מגוף המנומטר בשטח.

ת הדיאפרגמה יהיה בעל צורה קונית ויצויד בחיבור שטיפה שיאפשר . בי 1/2NPTחיבור יהיה בהברגה "
 שחרור חלקיקים מוצקים  מתוך בית הדיאפרגמה.

 
 .לעיל האמור כל את יכלול היחידה מחיר .קומפלט יחידה לפי תהיה לתשלום מדידה
 

 מגופים  .ה
 

-EKOאו  ה"כוכב"  TRS , דוגמת "רפאל" רילסןמצופים  61מיצקת ברזל המתאימים לת"י  -מגופי טריז 

S  .או שווה ערך המאושר ע"י המפקח 
 

מחיר המגופים כולל את הספקתם, ציפויים והרכבתם לפי התכניות והמפרטים וכל חומרי העזר 
 והעבודה הדרושים לרבות זוג אוגנים נגדיים ואטמים. 

 
 שסתומים אל חוזרים  .ו

 
 ממדף בנוי יהיה שסתום כל  (WING CHECK VALVE)נופל מדף מטיפוס יהיו חוזרים-אל שסתומים

 ביוב עם לעבודה יתאימו השסתומים. וניקוי לביקורת עליון פתח ומכסה המדף בית, המדף ציר, אוטם

 י"ע שתאושר אחרת מתוצרת ערך שווה או משופרNR-040  דגם." י.ר.א" תוצרת כדוגמת ויהיו, גולמי

 . המפקח

 

. השסתום להשענת תושבת תהיה הגוף בתחתית. ברזל יצקת עשויים יהיו האוטם והמדף השסתום גוף

 . בולט ציר על יותקן המדף

 כמסומן שמאלי או ימני יהיה הציר. נזילה כל שימנע מעולה מאיכות אוטם תותב יותקן הבולט בציר

 לפחות תהיה הבליטה מידת'. וכו קפיץ, מגביל מפסיק, משקולת עם זרוע להרכבת ומתאים בתכניות

 . מ"ס 15

 הפרעה כל תיווצר שלא בצורה המדף להכנסת מתאים שקע ובתוכו ברזל יצקת עשוי היהי המדף בית

 . לזרימה

 להוצאת יתאים הפתח גודל. השקע מעל יותקן השסתום מגוף אינטגרלי חלק המהווה ביקורת פתח

 לגוף בברגים המחובר ברזל מיצקת מכסה י"ע סגור יהיה הפתח. השסתום מתוך בשלמותו המדף

 . השסתום



 

 

  -16- הקמת תחנות שאיבה לביוב בנאת עין גדי

 

 

 

 . אמייל מצופים יהיו סתומיםהש

 נגדיים אוגנים זוג לרבות התכניות לפי והרכבתם ציפויים, הספקתם את כולל השסתומים מחיר

 . הדרושים והעבודה העזר חומרי וכל ואטמים

 
 שסתומי אוויר  .ז
 

, השפכים משאבות של הסניקה קו על 2" בקוטר משולבים אויר שסתומי בתחנה וירכיב יספק הקבלן

 . המשאבות משתי אחת מכל וגזים אויר  הכנסת/להוצאת

 תוצרת כדוגמת יהיו האוויר שסתומי. גולמי ביוב עם לעבודה המתאים מטיפוס יהיו האוויר שסתום

 אחרת מתוצרת ערך שווה או גולמי לביוב המתאים D-02 5 דגם" סער"  לביוב  משולב שסתום" ארי"

 . המפקח י"ע שתאושר

 ברז יותקן לשסתום מתחת. מגולוון מברזל זקף על ויורכב הברגה רימחב עם יהיה האוויר שסתום

 שסתום לקוטר זהה יהיה הברז קוטרT 4211 דגם הנשיא כפר תוצרת דוגמתWORCESTER  כדורי

 . יותקן שמתחתיו האוויר

 כל על אויר שסתום של והרכבה צביעה, הספקה כולל המחיר, יחידה לפי ישולם האוויר שסתום עבור

 והעבודה העזר חומרי וכל, הראשי צינור על זקף התקנת, ובמפרטים בתכניות פורטכמ חלקיו

 . וקוטר סוג לפי ותסווג יחידות לפי תהיה תשלום לצרכי המדידה. הדרושים

 .קוטר לפי בנפרד ישולם, כדורי ברז והתקנת הספקת עבור

 
  צנרת .ח

 
 .המשאבות וסניקת ביניקת ןכמתוכנ 4, "3, "2" בקטרים צנרת קטעי בתחנה ויתקין יספק הקבלן

 חוץ וצביעת 3/16" דופן בעובי,  אלומינה רב בטון פנים ציפוי עם פלדה צינורות יהיו הצינורות

 .אפוקסי

 מ"מ 160 ובקוטר PE100 PN-12.5  מפוליאתילן מ"מ 110 בקוטר יהיה השיבה תא בתוך היניקה צינור

 . PE100 PN-16 מפוליאתילן

  חיצוני בהתקנה צינורות חיצוני וציפוי שבב מכל ינוקו, ביצועם לאחר, וברט לתא מחוץ הצנרת ריתוכי

 .אדום בגוון בצבע הצינורות ויצבעו

 

 .הפלדה לצנרת בחיבור האוגנים בין חיוץ מחברי כולל מ"פלב לצנרת היחידה מחיר

 
 מד מפלס אולטרה סוני .ט

 
 .24DC במתח מוזן

 .המאגר לגובה מותאם סיגנל תחום, 4-20mA סיגנל

 .בלוח מותקן ותצוגה מקשים עם הפעלה פאנל כולל

 .לפאנל הסנסור בין אינטגראלי וכבל סנסור כולל

 .בסיגנל תקלה לציון יבש מגע כולל

 .מפלסים לפי לכיול ניתנים יבשים מגעים 5 כולל
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 .0.5% דיוק

 .ההתקנה לתנאי מותאמת האלומה זווית

 .הבריכה לפתח סמוך זרוע ג"ע מותקן

 .ע"ש או E & H ,,NIVELCO PULSAR, קסמילטרוני תוצרת

 

 המפלס מד והתקנת אספקה כולל היחידה מחיר .יחידה לפי ישולם אולטראסוני מפלס מד עבור

 .והבקרה החשמל ללוח חיבורו לרבות

 

 מפלס מפסק -מצוף אלקטרודות  .י
 
 .מחליף יבש מגע כולל

 .החיבורים לקופסת עד מתאים באורך מוגן כבל כולל

 . אינטגרלי כחלק המצוף ייצובל משקולת כולל

 .ערך שווה או KVG-LEVEL תוצרת

 

 .יחידה לפי ישולם אלקטרודות מצוף עבור

 .והבקרה החשמל ללוח וחיבורו תליה מתקן לרבות המצוף והתקנת אספקה כולל היחידה מחיר

 
 מערכות מדידת ספיקה שפכים נשאבים .יא

 
" KROHNE" תוצרת כדוגמת משותףה הסניקה בקו ספיקה מדידת מערכת ויתקין יספק הקבלן

 . מאושר ע"ש או C  2300  OPTIFLUX דגם"( מודוטק' "חב י"ע מסופקת)

 . גולמיים שפכים ספיקת למדידת ומתאים DIN  PN16תקן לפי מאוגן 3" בקוטר יהיה הזרימה מד

 .פוליפרופילן ומבפנים מבחוץ מצופה מפלדה עשוי יהיה הזרימה מד גוף

 . Hastelloy C מ תהינה האלקטרודות

 של  LCDמסוג מקומית תצוגה ובעלת המכשיר גוף על משולבת תהיה אלקטרונית התמרה יחידת

 ולחצנים( מלא חצי או ריק הצינור כאשר קריאה הפסקת מצב כולל) מצטברת וספיקה רגעית ספיקה

 . המכשיר  לתכנות

 וכן אויר מזג תנאי בכל ידהועמ  IP – 67 לפי מוגנת תהיה, חיצונית להתקנה תתאים המדידה מערכת

 +.  C   70עד והנוזל הסביבה לטמפרטורת

 .  מההזנה בודדים פולסים( MA  4-20 ;2אנלוגי(  1:  חשמלי פלט.  VAC  230יהיה הפעלה מתח

 MHZ – ל HZ 10בין EMI ,EMC ,CE  (V/M 10תקנים לפי מגנטיות מהפרעות מוגן יהיה הזרימה מד

100  .) 

 . הנמדד מהערך -+/ 0.5 % דיוק עם השפכים ספיקת  את תמדוד המערכת

 .   DIN 1944  התקן לפי רשמית  כיול תעודת תצורף למכשיר

 .  תקלה על והתראה אוטומטית עצמית בדיקה כושר בעלת תהיה המערכת

 .מ"מ 3 בעובי מנירוסטה הארקה טבעות תכלול המערכת אספקת

 .ואביזרים חיבור ספחים וכל בהוהרכ אספקה כולל קומפלט תהיה  לתשלום המדידה
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 לשוחות סגרים. יב
 

 בקוטר מים למעביר מנירוסטה מרובע ידני סגר הקבלן יבצע המהנדס או התכנית תורה אשר במקום

' חב כדגם חשמלי סגירה מנוע עם מאושר ע"ש או ZET חברת של ZWP-CS דגם 12/ " 10/ " "8

"'"ORBINOX ,או "ROTORK "אשיהר הבקרה מלוח שיפוקד  . 

 

 :הסגרים מבנה

 ותושבת מרובע פתח, ברגים באמצעות לקיר לעיגון קדוחה מסגרת בעל, 304ST.ST מ"פלב בסיס

 רתומות הסגר לגוף. הסגר מגוף אינטגראלי חלק המהווה,  FLUSH INVERT מסוג, מ"מפלב אטימה

 . יחההפת בעת המדף הישלפות אי ומבטיח מלאה מדף פתיחת המאפשר באורך מ"פלב מסילות

 אורך ולכל המהלך בסוף רק האטימה תושבת אל הסגר מדף הידוק ומבטיחות משופעות המסילות

 (.האטם שחיקת אי המבטיחה עובדה, )לאטם או הסגר לוח לבין האטימה משטח בין מגע אין התנועה

 אטמי מערכת מותקנת עליו. , ST.ST 304 מ"פלב העשוי,  חיזוק צלעות בעל מדף, הסגר מדף

NEOPRENE מוצקים על נסגר והמדף במקרה, האטימה במערכת פגיעה המונעת בצורה, כפולה ,

 (. (MUSIC NOTE , J-TYPE מסוג מבנה בעלי האטמים

 עובדה, )הזורם לבין בינו מגע כל מאפשרת שאינה בצורה מותקן, הציר בראש מצוי ההנעה אום

 (.הסיבוב בשעת לכלוך היתפסות המונעת

 .מתרומם ציר מטיפוס מ"פלב עשוי ציר  הציר

 .מלא חתך בעל מ"פלב ממוט עשוי  מאריך

 הניתנים המאריך את החובקים ברונזה מסבי עם, מ"פלב עשויות, התא לקיר המאריך לעיגון תמיכות

 .לכיוון

 
 חומרים :  

 Passivated St.St \פלב"מ  מסילות
 Passivated St.St \פלב"מ  מדף ובסיס

 Passivated St.St \פלב"מ  ציר
 Passivated St.St \פלב"מ  משטחי אטימה

 מובילים 
 )מסבי קיר לעיגון המאריך לקיר התא (

  Passivated St.St \פלב"מ 

 פלדה מצופה פוליאסטר טהור קלוי בתנור חצובה עליונה למפעיל
 ניאופרן אטמים

  316בורגי עיגון עשויים פלב"מ  בורגי עיגון
 
 ברים פסיבצייה.הערה : כל חלקי הפלב"מ עו  
 

 :אטימה

 האטימה משטח,   J-TYPE מסוג הידראולית כפולה ניאופרן אטמי  מערכת,  כפולה היקפית אטימה

 (.בתושבת כבושה טבעת לא, )הסגר מגוף אינטגראלי חלק ומהווה, 304 מ"פלב עשוי

 , שלילי וללחץ(,  SEATING PRESSURE,)  חיובי ללחץ, כיוונית דו, ומוחלטת מלאה אטימה

(OFF SEATING PRESSURE )טפטוף או נזילה כל ללא. 
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 :טכנית תמיכה

 במיקום השטח פני הכנת המפרטים שרטוטים ומסופקים למתקין הדרכה ניתנת ההתקנה לפני

 ומספק המפעל מהנדס נוכח הסגרים התקנת במהלך(, ב"מצ שרטוט ראה, )הסגרים להתקנת הרלוונטי

 .והרצתו המתקן הפעלת בעת היצרן מטעם מהנדס נוכח כן כמו, למתקין והנחיות ליווי הדרכה

 

 :אחריות

 .אחריות שנות מחמש נהנה סגרה

 

 :מחירים ותכולת מדידה אופני

 .לעיל האמור כל כולל'. יח – המדידה יחידת

 
   חרום אוגר. יג
 

 : חרום האוגר בניית עבור חוזר ומילוי חפירה-עפר עבודות

 

 ובמפרט בתכניות כמפורט יבוצעו למבנה מסביב אדמה ומילוי החרום אוגר בניית עבור החפירה

 עמוקה תהיה הפרדה למיכל החפירה. בתכניות המצוינים המפלסים לפי חפירה יבצע הקבלן. הכללי

 לחפירה הכוונה חפירה המלה מצוינת בו מקום בכל כי יודגש. המתוכננת הרצפה ממפלס' מ 0.40  -בכ

 . וסלע קרקע סוגי בכל וחציבה

 

 החלק של החיצוניות התאורטיות המידות לפי מחושב החפירה של ק"מ לפי ישולם החפירה ורעב

 .לבור( רוחב) צד מכל' מ 0.5 של ובתוספת החפירה בתחתית'  מ 0.50 בתוספת המבנה של קרקעי התת

 . הכמויות בכתב כמסווג ר"מ לפי ישולם החפירה בתחתית השתית הידוק עבור -

 

 מצע יונח, אאשטהו מודיפייד לפי 96% של לצפיפות מהודקת טבעית שתית ביג על החפירה בתחתית -

 . אאשטהו מודיפייד לפי 100% של לצפיפות מהודק מ"ס 20 של בשכבה' א סוג

 

 פיזור כולל' א סוג מצע והנחת אספקה כולל הכמויות בכתב כמסווג ק"מ לפי ישולם' א סוג מצע עבור

 . והידוק

 . הכמויות בכתב כמסווג,  ק"מ לפי ישולם מובחר מקומי רמחומ החוזר המילוי עבור -

 

 : שלבים בשני למבנה סביב חוזר מילוי יבוצע,  אטימות ובדיקת, החרום אוגר בניית בגמר

  

 :  1- שלב

 כל בשכבות מהודק מחצבה חול או נקי ים חולב המבנה סביב בשכבות חוזר מילוי  ביצוע 

 . המבנה תקרת לפני מעל מ"ס 30 של לגובה ועד הבור מתחתית מ"ס 20 

  



 

 

  -20- הקמת תחנות שאיבה לביוב בנאת עין גדי

 

 

 

  :  2- שלב 

 מחומר סופי פיתוח לגובה ועד  ל"הנ הגובה בשאר המבנה סביב בשכבות חוזר מילוי ביצוע

 מ"ס 20 של בשכבות מהודק" , 1.5 לגודל עד ואבנים אורגנית מפסולת נקי מובחר מקומי

 .הסופיים השטח לפני עד, אאשטהו מודיפייד לפי 96% של לצפיפות

"  מובא חומר" הקבלן יביא חוזר למילוי כחומר המפקח י"ע יאושר לא החפור החומר אם

 או/ ו  15-20 % של דקים אחוז עם נברר" מובא חומר" עבור'. ב סוג מצע או/ ו שאילה משטח

 . למילוי'  ב סוג מצע

 

. חוזר וימיל לצורך החזרתה עבור ולא לאתר מחוץ אל החפורה האדמה שנוע עבור בנפרד ישולם לא

 . המתאימים העבודה בסעיפי לכלול יש אלו סעיפים עבור התשלום את

 

  חרום אוגר מיכל

 

 :  ויתקין יספק הקבלן

 , ע"ש או  ST-10000 דגם" וולפמן" קרקעי תת ליטר 10,000 בנפח מבטון טרומי הפרדה מיכל' יח 2

  

 : כולל המחיר

 לביצוע האמור וכל מחברים, וביציאה יסהבכנ צנרת לחיבור PVC אביזרי, עפר עבודות, התא את

 . העבודה

 .בנפרד ישולם מ"ס 60 ו 100 בקוטר הגבהה חוליות על

 
 פלדה ושוחות בקרה HDPE צנרת . יד
 

 .לעיל 57.1 בפרק המפורט לפי בקרה ושוחות פלדה, HDPEצנרת  הנחת
 

 מגוב מכאני :. טו

 

 בצורה מופעל, אחורי ניקוי עם אנכי מכאני מגוב יותקן לפניו נפרד בתא/או ו הרטוב לתא בכניסה

 .מ"מ  10סינון מינימאלי של  מירווחכדוגמת אל. די. מערכות טיהור בע"מ עם  אוטומטית

, כבלי הרמה פלדה  416"מ פלבחלקיו, ציר הנעה  לכח 304"מ פלבהמבנה של המגוב יהיו  חומרי

 מ"מ.  8.4קוטר  מגולבנת

פיקוד אורגינאלית המסופקת על ידי יצרן  מערכתו מתוכנת בקר עם IP65זה יצויד בלוח חשמל  מגוב

 ."דסל KW ,1450  1.5כ  שהספקותלת פאזי  חשמליהמגוב. המגוב יצויד במנוע 

 במשטח טיפולים : יצוייד המגוב

 פוליאסטר משוריין, סולם תיקני.  –, משטחי דריכה  304"מ מפלב קונסטרוקציה

 

 וספר החזקה וטיפולים.  תוכניותבפיקוח הספק, תיק  המלא והרצהכולל הספקה התקנה  המחיר
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 :גבבה דחסן. טז
 

 1.5 כ שהספקו פאזי תלת חשמלי במנוע המצויד, חשמלי גבבה דחסן יותקן המכאני למגוב בסמוך

  "ס.כ

מפלדה מוקשת, ברז שטיפה חשמלי, וצינור יציאה קוני  וןחלז, 304"מ פלב:  הדחסןמבנה של  ומריח

 . 316"מ מפלב

 

 הדחסן. הדחסןיסופק עם לוח חשמל עם מערכת פיקוד אורגינאלית המסופקת על ידי יצרן  המדחס

 . הדחסןלמתן אפשרות של שטיפת  סולונואידימסופק עם ברז חשמלי 

 

 וספר החזקה וטיפולים.  תוכניותכולל הספקה התקנה והרצה מלאה בפיקוח הספק, תיק  המחיר

 
 מאולץ אוורור. מערכת יז
 

תא רטוב יבוצע על ידי התקנת מפוח צנטריפוגלי על גג התא ופתח כניסת אוויר בתקרת התא.  אוורור

 המפוח יכניס אוויר טרי לתא במקרה של צורך בתחזוקת התא .

 כ"ס.  2 -במנוע חשמלי תלת פאזי שהספקו כ יצויד המפוח

 .שעון -אפס -יד:  מצבי תלת הפעלה מפסק למפוח יותקן הראשי הפיקוד בלוח

 

יהיה להפעיל את המפוח באופן ידני . בנוסף על ידי שעון שבת, ללא רזרבה מכאנית, עם אפשרות  תןני

 מיתוג כל חצי שעה שתאפשר הפעלה/הדממה של המפוח לפי זמן. 

 

 .זה תא תקרת על גם דומה מפוח יותקן,  נפרד בתא יותקן המכאני והמגוב במידה

 
 חשמלי הרמה מתקן. יח
 

במנוע חשמלי  מצויידתקן מתקן להרמת המשאבות בה תותקן גלגלת חשמלית תא המשאבות יות מעל

 .  KW 2.5 -תלת פאזי שהספקו כ

 תהיה ידנית עם שרשרת הסעה. המונוריילהקרונית על פס  הסעת

 .לדקה' מ 4 כ תהיה הרגילה ההרמה ומהירותטון 1.0 כ של למשקל יתוכנן ההרמה מתקן

 .שתבחר המשאבה בסוג ותלוי"ג ק 720: משאבה כל משקל

 

  ריחות ניטרול. מתקן יט

 

 ריחות.  לניטרולהכניסה עם המגוב המכאני ומעל התא הרטוב , יותקן מתקן  בשוחת

 .היצרן ידי על יסופק המתקן של הפיקוד לוח
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 השאיבה למערכת פרוגרמה 

 

 : משאבות תפעול
 
 .התורנית שאבההמ מופעלת,   1 – הפעלה למפלס השאיבה בבור הנוזלים מפלס עליית עם .1

 להעברת אפשרות עם/אלקטרודות, אגס מצופי"י וע סוני אולטרה מפלס מד"י ע נמדד המפלס גובה .2

 .הנוזלים מפלס גובה על - ביפר או בקרה למרכז מידע

 .ההדממה למפלס ירד המפלס כאשר מדוממת התורנית המשאבה .3

 .לראשונה במקביל השנייה המשאבה תופעל,  2- למפלס לעלות ממשיך הנוזל ומפלס במידה .4

'אק וצופר, התראה והודעה למרכז קוגמנורת סימון בלוח החשמל, מפעיל  -אזעקה מפעיל  מצב .5

 למספרים נבחרים. SMSבקרה ו/או 

 (.הפעלה מחזור)בתום  העבודה שעות למספר בהתאם לסירוגין חלפותי 2 ו 1 משאבות .6

 
 :הגנות

 
בכל מקרה  N.R.Vחוזר מפסק -כל שסתום אל מנת למנוע פעולות המשאבות ללא מים , מותקן על על .7

חוזר )המורה על פעולת משאבות ללא נוזל( ידומם מפסק -פעולת משאבה ללא פתיחת שסתום האל

N.R.V  ניתן לכיול(. ההשהייהשניות )זמן  30את המשאבה לאחר השהייה של 

למרכז  'אק  ,התראה והודעהקוג, סימון מנורה תפעילחוזר -האל מפסק"י ע המשאבה הפסקת

 למספרים נבחרים. SMSבקרה ו/או 

 

'אק ,התראה והודעה קוג, סימון מנורת מפעילה' טמפ עליית,  היצרן הנחיות לפי' טמפ,  משאבה חום .8

 למספרים נבחרים על הפסקת פעולת המשאבה. SMSלמרכז בקרה ו/או 

 

 התחנה פעולת המשך תתאפשר 8, 7 בסעיפים כמתואר במשאבה תקלה של במקרה 

 של במקרה. שבתקלה המשאבה של התקלה מצב למרות הנוספת המשאבה תבאמצעו

 להפסקת וחיווי ביפר או בקרה למרכז והודעה התראה תועבר המשאבות בשני תקלה

 .התחנה את המזינה במפרדה המשאבות

 

בור ריק( ,חיווי ע"י -כאשר מפלס הנוזלים בבור מתחת למפלס הדממה )מצב יודממו המשאבות .9

 למספרים נבחרים.  SMSודות, התראה בלוח החשמל , והודעה למרכז בקרה ו/או מצוף אגס/אלקטר

 
 :פיקודים

 
 .RESETפעולת המשאבות במקרה של תקלה יתאפשר רק לאחר לחיצה על כפתור  חידוש .10

 .בלוח כפתור לחיצת"י ע הצופר פעולת את להשתיק יהיה ניתן תקלה תפעול בעת .11

 
 : המשאבות
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 לתוכניות.  מסוג בהתאם טבולות משאבות .12
 חרום ואוגרבדיקת אטימות לשוחת השאיבה  

 
לאחר גמר הנחת השוחה, ולאחר התקנת מעברי הצנרת בקירות וברצפה, וביטון כל החורים והמעברים, 

 ינקה הקבלן את המבנה וישטוף אותו באופן יסודי.

ימה. כל נקודות לאחר מכן תבוצע בדיקה חזותית של קירות ורצפת השוחה לאיתור דליפות של מים פנ

הנזילה במידה ויתגלו ואף מקומות לחים יתוקנו בעזרת אטימה מהצד הפנימי באמצעות חומר זייפקס 

"CEMENT OUICK.או כל חומר אחר שווה ערך שיאושר ע"י המהנדס " 

מטר מפתחה, המים  1.0לאחר מכן תמולא השוחה במים לבדיקת אטימות. השוחה תמולא עד לגובה של 

שעות במהלכן יימדד גובה המים. באם יש ירידה בגובה המים יש לחזור על  24ה במשך יוחזקו בשוח

 פעולות האיטום כאמור לעיל.

 

בדיקות אלה לא תשולמנה בנפרד וכל ההוצאות הכרוכות בכך וביצוע התיקונים אם ידרשו יחשבו 

 ככלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

 

 .החרום ראוגהאמור יבוצע גם עבור  כל

 הבדיקה תבוצע בנוכחות המפקח ונציג המועצה.

 
 הארקת יסודות 

 
ובהתאם לתקנות החשמל )הארקות יסוד(  1954הארקת המתקן תבוצע בהתאם לדרישות חוק החשמל 

(. הקבלן ידאג לביצוע אלקטרודות, הארקת יסוד וטבעת גישור בהתאם לדרישות 1981) 4271קו"ת 
 הקבועות בתקנות הנ"ל.

הקבלן תכלול בשלמותה את הבאת הקצה של טבעת הגישור לאזור לוח החשמל, או כל נקודה  עבודת
אחרת שתידרש, כך שיוצר פס השוואת הפוטנציאלים מכל הגופים והשירותים המתכתיים הנמצאים 

 בתוך המבנה והמפורטים בקובץ התקנות.
 

 שאיבה.עבור ביצוע הארקת היסודות לא ישולם בנפרד, מחיר כלול במחיר תא 
 

 ציפוי מגן לבטונים 

 
 א.  ציפוי פנימי

 :כדלקמן יצופו ביוב מי עם במגע הבאים פנימיים משטחים
 "אפיקטלק" או חומר דומה שיאושר ע"י המפקח. -שכבת פריימר 

" מתוצרת "טמבור". הביצוע יהיה במברשת או בריסוס. עובי הציפוי 308"אפוקסי  -שכבת ציפוי פנימי 
 מקרון כל אחת. 200ע בשתי שכבות בעובי מקרון ויבוצ 400 -

 הציפוי יבוצע ע"י יצרן חומר הציפוי או קבלן מומלץ על ידו בהתאם למפרטים ולהוראות היצרן.
 

 ב. הכנת פני השטח
לפני ביצוע שכבת הפריימר יבטיח הקבלן כי פני הבטון יהיו חופשיים מכל חומר זר כגון חתיכות עץ, 

" 308מ"מ לפחות. חורים יסתמו בתערובת של "אפוקסי  20ומק של מוטות או ברגיי חיזוק עד לע
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" מתוצרת "טמבור" אחרי שכבת "אפיללק" מתוצרת "טמבור" או חומרים דומים Tבתוספת "אבקת 
מ"מ העיליים של הבטון יהיו יבשים לחלוטין לפני התחלת  2שווי ערך שיאושרו ע"י המהנדס. לפחות 

 ח, יש לקבוע את הרטיבות לפי הוראות היצרן.  הציפוי. במקרה של ספק ליובש השט
 

 ג.  טיפול בשטחי הבטון
השטח חייב להיות נקי, חופשי מחלב צמנט ומזיהום כימי, בעל חספוס מתאים ליצירת קשר מכני עם 

 הציפוי המושם.
 אבק, לכלוך וכל חומר זר אחר יוסרו מעל פני השטח:

 חול, או ע"י מברשת פלדה. ע"י נשיבת אויר יבש וחופשי משמן או ע"י סילון
 חספוס השטח יהיה בהתאם לצבע היסוד שמשתמשים בו, לפי הוראות היצרן. 

 שטח נקי חופשי מחלב צמנט ובעל חספוס מתאים יושג בדרכים הבאות:
 יחוספסו ע"י עיכול בחומצה או בעזרת סילון חול. -שטחים אופקיים 

 יחוספסו ע"י סילון חול. -שטחים אנכיים 
מדוללת ביחס חלק אחד חומצה לשני חלקים של מים.  28% - 32%חומצה תבוצע בחומצת מלח איכול ב

 מ"ק של הבטון. 1.0 - 1.5 -ליטר ל  1התמיסה תפוזר ע"י הצפה בשיעור של 
דקות ותישטף מיד ע"י מים נקיים, שטיפה יסודית וחוזרת כדי למנוע  3עד  2החומצה תישאר על השטח 
 טח אשר הרחקתם כרוכה בקשיים.התהוות מלחים על פני הש

הפועלים העובדים בחומצה חייבים להרכיב משקפי מגן וללבוש בגדים מתאימים כולל כפפות ונעלי 
 גומי. לדילול החומצה או הכנת תמיסה ופיזורה על פני שטח הבטון ישמשו מיכלי פלסטיק.

 לדילול החומצה מוסיפים חומצה למים ולא להיפך.
צע ע"י סילון החול שיופעל בתהליך יבש. סילון החול יופעל ממרחק מתאים חספוס בסילון חול יבו

 משטח הבטון ובתחום הזווית הדרוש, כדי לקבל תוצאות משביעות רצון.
מילוי בועות וכיסי אויר הנמצאים על פני הבטון, יבוצע אחרי הטיפול בשטח לפי המתואר לעיל. יש לבצע 

" 308קת השטח ומילוי השקעים והחורים בתערובת "אפוקסי ציפוי בפריימר אפיטלק שקוף ואח"כ החל
 , תוצרת טמבור בעזרת מרית )שפכטל(. יש להקפיד על הוראות היצרן בבצוע פעולה זו.Tעם תוספת 

 
 ציפוי חיצוני  ד.

פני בטון חיצוניים של המבנים, הבאים במגע עם הקרקע יצופו בביטומן אספלטי בשיטת "איטום בחם 
"מ באמצעות ביטומן. הציפוי יבוצע ס 3דבקת פלטות הגנה מפוליסטירן מוקצף בעובי שכבות" וה 2  -

 בהתאם למפרט הכללי. 
הציפויים הנ"ל יימדדו לתשלום לפי השטח במ"ר של פני הבטונים המצופים, תוך סיווג הציפויים 

 השונים.
החומרים, הציוד היחידה כוללים  את הכנת השטחים, אספקה ויישום של חומרי הצפוי וכל  מחירי

 והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של הציפויים. 
 

 שלטי אזהרה 

 
' עם בסיס בטון יותקנו שלטי אזהרה מ 2.0מגולוונים ובגובה  3מסביב לתחנה ועל עמודים בקוטר "

 תחנת שאיבה לביוב".      -ס"מ בצבע אדום על רקע לבן עם סימון "סכנה  40/60במידות 
 המזמין. בצד השלט יותקן סמל 

העבודה תבוצע רק לאחר תיאום עם הפיקוח והרשויות למיקום השלטים וכוללות אספקה והרכבה 
 שלטים שונים בהתאם להוראות המפקח.

 .יחידה לפי יהיה אזהרה לשלטי התשלום
 

 .לעיל האמור כל את כולל היחידה מחיר
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 עמוד סימון 

 
האמור בפרט שבתכניות, העמוד יהיה מצינור במקום המסומן בתכניות, יתקין הקבלן עמוד סימון לפי 

, ויצבע בצבעי אדום לבן, תחתית העמוד תעוגן לקרקע באמצעות חפירה ויציקת בסיס 4פלדה בקוטר "
 .20 -בטון לעמוד מבטון ב 

 
המחיר כולל אספקה והתקנת צינור הפלדה, החפירה הדרושה לעמוד, יציקת בסיס הבטון, המילוי 

בע יסוד ובצבעי אדום לבן, אספקה והתקנת שלט עם כתובת כאמור בפרט החוזר, צביעת העמוד בצ
 שבתכניות, כולל כל העבודות הדרושות לביצוע העבודה בשלמות.

 
 גדר רשת שער ופשפש  

 
במקומות בהם תראה התכנית ו/או המפקח יתקין הקבלן גדר רשת עפ"י הפרט שבתכניות כדגם תוצרת 

,פשפש חד כנפי "קורנס" ,שער דו כנפי "בטחוני"   מטר 2.40בה כל "מלבנית קטומה" עם קרן גו–רשת 
 או ש"ע .

 
המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א גדר. המחיר כולל: אספקת הגדר, חפירה, השמת העמודים עפ"י הפרט 

 היצרן, יצקת חגורת בטון לפי פרט בתכניות, הרכבת הגדר  וכל הדרוש לביצוע העבודה בשלמות. 
 

לתשלום כיחידה מושלמת )קומפלט(. המחיר כולל את אספקה כל החומרים,  השער והפשפש ימדדו
 הציוד, יסודות בטון מזוין והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של העבודה. 

 
מחיר השער  ופשפש יכלול גם אספקה והתקנה של מנעולי תליה מטיפוס ייל, ושלושה מפתחות לכל 

לפתיחת הכניסה לחדר חשמל. המפתחות יימסרו בסיום מנעול. המפתח למנעולים יהיה זהה ויתאים גם 
 העבודה  למזמין. 

 
    מים קווי  

 
מ' ויחובר לקו  1.0מ"מ. קו המים יונח בעומק של  110בקוטר  PE100 SDR11קווי המים יהיו מצינורות 

המים הציבורי.  העבודה כוללת אספקה, חפירה והנחת קו המים בהתאם לאמור בסעיפים לעיל  
 ם לנושא עבודות העפר, הנחת צינורות ובדיקות .הקשורי

 
 צנרת לעבודות מיוחד טכני מפרט – 1.00 לפרק בהתאם תהיה"ל הנ העבודות עבור ותשלום מדידה

 .המיוחד שבמפרט
 

  הצינורות קווי על ומפרטים אביזרים  

 
יותקנו יהיו על קווי הצינורות יותקנו מערכות ומפרטים בקטרים כמצויין בתוכנית. כל האביזרים ש

 40בעלי תו תקן ישראלי , וכל אביזרי הריתוך כגון קשתות , מעברי קוטר וכד' יהיו חרושתיים סקדיול 
 עם ציפוי פנים בטון.

 
המחירים יהיו לכל מערכת כיחידה אחת ויכללו את אספקת האביזרים, קטעי צינורות, חומרי עזר, 

 .ניות והמפרטיםדוד, הכל לפי התוכובצוע העבודה כולל הצביעה והבי
 כל הספחים ושאר האביזרים יקבלו אישור מוקדם מהמתכנן בכתב לפני הזמנתם והתקנתם.

כל האומים והברגים יהיו מגולבנים וימרחו בגריז גרפית בזמן ההתקנה. אורך הברגים לא ייעלה מעל 
 כריכות מעבר לאום לאחר התקנתו במקום. 3-5
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 מדידה מערכת פרט  

 
 : כוללת,המערכת   שבתוכניות פרט לפי 4" מפרט על מדידה מערכת וירכיב יספק הקבלן

 
 תוצרת ארד דליה או ש"ע. 3מד מים בקוטר " .א 
 תוצרת רפאל או ש"ע. TRS 4מגופי טריז בקוטר " שני ב. 
 כולל ברזים כדוריים. D-050.ר.י דגם אתוצרת  2אויר בקוטר " שסתום ג. 
 .ר.י או ש"ע.א תוצרת XL40-200דגם  3"ח בקוטר "מז .ד 
 "מ .מ 2.5"מ או מפלדה מגולוונת מ 25מתכתי תיל נחושת  גשרה.  

 
מחיר מע' מדידה כולל את הספקתם כל אביזרים כמפורט לעיל ציפויים והרכבתם ע"י מתקן  מורשה 
 לפי התכניות כולל: חומרי העזר, אספקה והתקנת האוגנים הנגדיים , קטעי  הצינור, זוויות, הסתעפויות

 .שבתוכניות פרט"י עפ הדרושות והעבודות,האביזרים  הספחים כל, קוטר עברימ, 
 

 ברז כיבוי )הידרנט(, ארון כיבוי אש ועמדת כיבוי אש   

 
או שווה  "ומתקן שבירה דוגמת תוצרת "רפאל 4על גבי זקף " 3ברז הכיבוי  בחצר התחנה יהיה בקוטר "

 . 449 -ו  448פרט הבינמשרדי", ת"י  ב"מ 57ערך שיאושר ע"י המהנדס הכל כמתואר בפרק  
 

עם אמצעי נעילה ובו אמצעי כיבוי אש  80/80/30המסומן בתוכנית יותקן ארון סגור במידות   במקום
עם ברז  2מטר עם מצמדי שטורץ, מזנק, סילון/ריסוס "  15ובאורך    2זרנוקים בקוטר "   2הכוללים  

 אות. מותקן בשלמות בהתאם לתקן כב 2כדורי בקוטר "
 

 אטמ'.  16אטמ' ולחץ בדיקה   10כל האביזרים יתאימו ללחץ עבודה  
 

 1 -אש , על גבי הלוח יתקנו דלי חול פלסטי  -כמו כן ליד מבנה חדר החשמל תותקן עמדת ציוד לכיבוי
 יח'. 2 -ק"ג  6יח',  מטפי אבקה יבשה  2 -',  מחבטים יח 1 –זוג כפפות אסבסט  ,יח' 1 -וו הריסה   יח',
     

, האביזרים 3ברז הכיבוי יימדד לתשלום כיחידה. המחיר כולל אספקה והתקנה של ההידרנט בקוטר "
, מתקן השבירה, גוש העיגון, הרכבתם, צביעתם וכל הדרוש לביצוע מושלם 4, הזקף בקוטר "3בקוטר "

 של ברז הכיבוי עפ"י המפרט והתכניות. 
 

בסעיף נפרד בכתב הכמויות. המדידה לתשלום תהיה לפי  עבור ארון הכיבוי על תכולתו כמפורט ישולם
 קומפלט. המחיר יכלול את האספקה וההרכבה של הארון וכל הנדרש בשלמות. 

 
עבור עמדת ציוד לכיבוי אש  ישולם נפרד לכל פריט, המחיר כולל אספקה והרכבה. המדידה לתשלום 

 תהיה לפי יח'. 
 
 

   ואביזרים צינורות צביעת  

 
, הן באופן זמני או קבוע, ייצבעו.   לרבות על פני הקרקע לאורך קו הצינורות ביזרים שיונחוצינורות וא

 –בהתאם להנחיות משרד הבריאות  -צינורות זקופים וכד'. כל הצינורות והאביזרים ייצבעו בצבע 
 או 2011 ינואר עדכון –"ל(" מש) לשתיה"הנחיות להנחת קווי מים לשתייה וקווי מים שאינם 

 .צנרת ושילוט צביעה, לסימון הנחיות. 6 סעיף תת – ביותר העדכנית דורתםבמה
 (:ההנחיות מתוך 6.6)סעיף  הצנרת ושילוט צביעה, סימון טבלת להלן
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 שחור    –בצבע  משאבות

 כיתוב ויכלול. לפחות"מ ס 50*40 בגודל יהיה השילוט. לעיל כמפורט בשלט ויסומנו יגודרו ביוב חיבורי
 .לפחות"מ ס 7 אות גודל. לבן רקע על כהה בצע

 
 להשתנות יכולים הצבע גווני. אוויר מזג תנאי לכל עמידים בצבעים תהיה ואביזרים צנרת צביעת

 .המקומית הרשות/או ו הבריאות משרד דרישת/או ו לסיכום בהתאם
 

 צינורות: 
קו במברשת פלדה צינורות בקטעים שלא היו צבועים מקודם ו/או מכוסים בבידוד הנדרש בהורדה ינו

זמן  -מכניות מכל שארית וחלודה. מיד לאחר הניקוי יש לצבוע את השטחים בצבע יסוד ממיר חלודה 
שעות , ושתי  24שעות. שכבת צבע ביניים מסוג מיניום סינטטי עם זמן ייבוש של  48ייבוש מכסימלי 
 סופרלק בצבע כחול. -שכבות עליונות 

 
 אביזרים:

ולתקן את הצבע בהתאם לאמור  מבית החרושת יש לנקות את כתמי החלודה באביזרים הבאים צבועים
 .לעיל

כל הצבעים יהיו טעונים אישור המפקח לפני שמושם. על המבצע להגיש את מפרטי הצבע שבדעתו 
להשתמש, הכוללים: שם היצרן, מין הצבע, הוראות טיפול, זמני ייבוש, אופי וצורת הצביעה  וכד' 

 לאישור המפקח.
ים יהיו מתוצרת "טמבור" או שווה ערך. אין להשתמש באותו צינור ו/או אביזר בצבעים מתוצרת הצבע

 מפעלים שונים.
במידה ויתגלו פגמים לאחר ביצוע הצביעה, יש לצבוע מחדש במקומות שיורה המפקח. ההכנות לתיקוני 

 צבע יבוצעו לפי הנאמר מעלה. 
 

 היחידה במחירי כלולה תהיה והתמורה בנפרד לםישו לא חדשים ואביזרים צנרת של הצביעה עבור
 .השונים

 
 .הצינור קוטר לפי מסווג"א מ לפי בנפרד ישולם קיימים ואביזרים צנרת של צביעה עבור

 
ישולם לפי יחידה. המחיר כולל ייצור, אספקה הובלה והתקנת השלט   לביובשילוט גדרות אביזרים  עבור

 על חצר האביזרים.
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  פיתוח  עבודות  

 
 עבודות עפר בשטח המתקן: 

 
במסגרת העבודות נשוא מכרז/חוזה זה יידרש הקבלן לבצע עבודות עפר בשטח לצורך הקמת תחנת 

 השאיבה.
לפני תחילת ביצוע יסמן הקבלן את תוואי שטח ויאשרו. העבודה להכשרת השטח מתקן תכלול חישוף 

ירה / חציבה עד למפלס המתוכנן, מילוי ס"מ וניקוי השטח, גיזום ועקירת עצים ושיחים,  חפ 15לעומק 
מחומר מיקומי מעפר נברר מתאים ו/ או במידת הצורך מילוי מובא בחומר נברר  לפי המפרט הבין 

עד המפלס המתוכנן וכל הדרוש לקבלן לצורך הסדרת השטח לפי   510263משרדי לעבודות בניין  סעיף  
 הקבלן ועל חשבונו.התוכניות.  כל סטייה ממידות מתוכננות תתוקן ע"י 

לפי מודיפייד  96%בגמר עבודות העפר והקמת תחנת השאיבה על גבי שתית מהודקת לצפיפות של 
לפי מודיפייד  100%ס"מ מהודקת לצפיפות של  20אאשטהו, יניח הקבלן מצע סוג א' בשתי שכבות של 

 אאשטהו.
יקום נופי של אתר העבודה, בסיום העבודה,  ינקה הקבלן את השטח מעודפי חפירה ופסולת ויבצע ש

 כאמור בנספח הנופי במפרט זה. 
 

 עבור העבודות עפר להסדרת משטח העבודה בשטח התחנה ישולם לפי מ"ר.
 ס"מ, ניקוי השטח, גיזום ועקירת עצים ושיחים. 15המחיר כולל: חישוף עד לעומק 

 
 עבור  חפירה / חציבה פילוס ויישור השטח  ישולם לפי מ"ק.

 
 בחומר מקומי ישולם לפי מ"ק. המחיר כולל פיזור והידוק בשכבות.  מילוי עבור

 
 עבור מילוי מובא בחומר נברר והידוקו ישולם לפי מ"ק חומר אחרי הידוק. 

 
 עבור אספקה והנחת מצע סוג א' ישולם לפי מ"ק. 

 לפי מודיפייד 100%ס"מ מהודקת לצפיפות של  20המצע יונח מעל שתית מהודקת בשתי שכבות של 
 אאשטהו.

 מכל צד.  מטר 0.5המדידה לפי המידות התיאורטיות של שטח התחנה בתוספת מרווח עבודה של 
 עבור עקירה וכריתה של עצים ועבור גיזום עצים לא ישולם בנפרד ומחירם יחשב ככלול במחירי 

 העבודה השונים.
 נת השאיבה.עבור העתקת עצים ושתילתם מחדש המחיר יהיה במסגרת המחיר הכללי להקמת תח

 עבור שיקום הנוף בגמר העבודה לא ישולם בנפרד, המחיר כלול ביחידות  שונות. 
 

 : עקירה ושתילה מחדש של עצים ושיחים
 

 עקירת עצים ושיחים תבוצע כאמור במפרט הכללי ובאישור המפקח באתר ונציגי המזמין.
לקבלן. עקירת העצים והשיחים כל עץ או שיח העומד בפני עקירה יסומן מראש בצורה ברורה ויצוין 

תחל רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת המפקח באתר. עקירת העצים והשיחים תבוצע בזהירות, תוך 
שימוש בכלים מתאימים או בעבודת ידיים ועפ"י הנחיות מדריך מוסמך של משרד החקלאות או של 

 המועצה האזורית או של הרשות לשמירת הטבע או קק"ל.
תשלום עבור עקירת ,כריתת עצים ושיחים שיאושרו לקבלן לכריתה ועקירה ע"י תהיה מדידה ל לא

 המפקח באתר. העבודה תכלול, כריתה ועקירת העץ, וסילוקו לאתר סילוק.  
ס"מ. תשלומי אגרות וקנסות יחולו על  15מטר ובעל גזע בקוטר מעל  1.5כעץ יחשב כל עץ שגובהו מעל 

 הקבלן.
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ולם לפי יחידה , המחיר יכלול את כל המפורט במפרט המיוחד, כולל עבור העברת עצים ושיחים יש
 חפירת  בור לעץ/שיח, שתילתו מחדש, וכל העבודות הדרושות לביצוע העבודה.

עבור גיזום עצים ושיחים לא ישולם בנפרד ומחירם יחשב ככלול במחירי היחידה השונים שבכתב 
 הכמויות.

 
 

 מסירה ובדיקת המתקן   

  ואחזקההוראות הפעלה  1.1
 

בסיום העבודה יספק הקבלן ספר הוראות מפורטות להפעלה ואחזקה של פריטי הציוד והצנרת 
 השונים כמפורט להלן : 

 /  המזמיןרשימת אביזרים )מגופים וכו'(, שם יצרן, קוטר ואחריות ע"ש  -אביזרים  א. 
 . מועצה  

 ולטיפול תקופתי.  -הנחיות להחזקת הציוד  ב.  
 של חצר המתקן, קשריה עם הסביבה ומפלסים רלבנטיים )כניסה, רצפה,  -עדות תכנית    ג.  
 תקרה, גלישה וכו'( של המבנים והצנרת.   

 
 עותקים.  3 -ההוראות ינוסחו בעברית ויסופקו בכריכה נאותה ב 

 
מחיר הכנת הוראות האחזקה וההפעלה יהיה כלול במחירי הציוד השונים ולא ישולם עבורו בנפרד, 

 ווה כחלק מהתשלום הסופי לקבלן.ויה
 

  ספר מתקן 1.2
 

 במסגרת תכניות לאחר ביצוע, על הקבלן להכין ספר מתקן שיכלול:  
 שם המתקן  א. 
 חוזר וכו'(, שם יצרן, קוטר ואחריות ע"ש המזמין-רשימת אביזרים )מגופים, אל -אביזרים  ב.  
 רלבנטיים )כניסה, רצפה, של חצר המתקן, קשריה עם הסביבה ומפלסים -תכנית עדות  .ג 
 תקרה, גלישה וכו'( של המבנים והצנרת.   
 ולטיפול תקופתי.  -הנחיות להחזקת הציוד   .ד 

 
מחיר הכנת ספר מתקן לתחנת השאיבה יהיה כלול במחירי היחידה השונים של מתקן ולא  
 ישולם עבורו בנפרד, ויהיה כחלק מהתשלום הסופי לקבלן. 

 
 )מי שתיה בלבד(  שטיפת וחיטוי הקווים 1.3

 
עם גמר ביצוע הקווים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקווים תוך הזרמת מים ופתיחת נקודות 
ניקוז להוצאת המים. לאחר שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע 

 חיטוי הקווים כמפורט להלן: 
ביזרים כגון מגופים, צינורות וכו' בהתאם פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והא

 של המפרט.  57037לסעיף  
מ"ג לליטר תמיסת המים והכלור תוכנס  50חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז 

שעות.  בתום תקופה זו ייבדק הריכוז במספר נקודות, אם יהיה הריכוז 24לקווים ותושאר בהם  
 48או   24שעות נוספות.  אם הריכוז לאחר   24-איר את מי הכלור למ"ק לליטר יש להש 10 -ל 1בין 

מ"ק לליטר כלור יש להוציא את התמיסה ולחזור על התהליך מחדש עד שהריכוז  1-שעות פחות מ
 מ"ק לליטר.  1 -שעות יהיה גדול מ 24הנותר בתום  

מים נקיים עד בתום החיטוי לשביעת רצונו של המפקח תרוקן ותישטף המערכת והקו ימולא ב
 מ"ק לליטר.  0.2ששארית הכלור הנותר בנקודת צריכה כלשהי לא תעלה על 
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עבור ביצוע החיטוי והשטיפה של הקווים לא ישולם בנפרד, והמחיר יחשב ככלול במחירי היחידה 
 השונים של הנחת הצנרת.

 
 בדיקות, הרצה, מסירה והפעלה ואחריות הקבלן  1.4

 
כבת הציוד, הצנרת ומערכת החשמל תערך הרצה של המתקן כדי לאחר גמר כל עבודות הבניה והר

לבדוק את המתקנים על כל חלקיהם, צורת ההרצה והבדיקות. סדרן והפקוח עליהן יקבעו על ידי 
 המפקח. 

בכל מקרה בו נדרשו כושר פעולה או תכונות מסוימות מחלקי המבנה או הציוד השונים, יהיה 
תנאי פעולה רגילים של המתקן בשלמותו. הקבלן יהיה גם הקבלן אחראי למילוי דרישות אלו ב

אחראי להתאמות, שינויים, תיקונים וכו' שידרשו כדי להבטיח את פעולתו היעילה והתקינה של 
המתקן, אף אם לא נזכרו כמפורט במפרטים. הכוונה היא שהקבלן יהיה אחראי לכך שהמתקנים 

 ה ותקינה כאשר ימסרו לידי המזמין. בשלמותם יהיו מוכנים מכל הבחינות לפעולה יעיל
לאחר גמר ההרצה והבדיקות לשביעות רצונו של המפקח, ולאחר השלמת הצביעה והתיקונים אשר 

 ידרשו, יימסר המתקן על ידי הקבלן למזמין. 
לאחר המסירה, יתופעל המתקן במשך שבוע אחד על ידי הקבלן ובאחריות. ההפעלה תעשה על ידי 

/או נציג המועצה ובציוד המתקן  אשר ידריך בפרק זמן זה את בא כח המזמין  מכונאי מומחה ובקיא
בהפעלת ובהחזקת המתקן על ציודה וכל אביזריה. כמו כן ימציא הקבלן למפקח את ספר הוראות 

 הפעלה והחזקה של ציוד המתקן בשלושה העתקים. 
שבונו. ההפעלה במשך ההרצה תבוצע תוך שימוש במים נקיים מהרשת שיסופקו ע"י הקבלן ועל ח

שבוע ימים  תבוצע תוך שימוש בשפכים גולמיים באם יהיו כבר ברשת. אם לא, תדחה תקופת 
 ההפעלה עד שיהיו שפכים ברשת. 

הקבלן יהיה אחראי לתקינות המתקן כולה על כל מרכיביה )מבנה וציוד( במשך שנה אחת מיום 
 מסירתם למזמין וחתימת מסמך גמר עבודה עפ"י החוזה. 

כל האמור בסעיף זה חל על הקבלן ללא כל הסתייגות גם במקרה שרכישת הציוד תבוצע על ידי 
 המזמין. עם זאת לא יהיה הקבלן אחראי על פגמי יצור של פריטים שלא סופקו על ידו. 

עבור הרצת והפעלת מתקן אגור ושטוף ומתקן המדידה והפעלתה במשך שבוע  ימים לאחר המסירה 
 ישולם בנפרד ומחיר ההרצה ההפעלה יהיה כלול במחירי היחידה השונים.  כמפורט לעיל, לא

 
 בדיקה כללית למסירת העבודה  1.5

 
ם השלמת העבודה ובמהלך מסירת מערכת הקווים למזמין תבוצע בדיקה כללית לעמידת הקווים, ע

ור הצינורות, המגופים, האוגנים ושאר האביזרים על מנת להבטיח פעולה תקינה של המערכת, עב
 בדיקה זו לא ישולם בנפרד. 

 
 מסירת העבודה והרצה  1.6

 
מסירה סופית של העבודה תתבצע לאחר גמר התקנת כל הציוד והאביזרים הדרושים והפעלות 
ניסיון בנוכחות טכנאי השרות של הספק/יצרן, כולל ליווי של נציג המזמין לביקורת על טיב פעולתם 

יקויים. כמו כן מסירה סופית של העבודה תכלול את של המתקנים השונים ותיקון כל התקלות והל
 כל הסעיפים שלמעלה ואת המצוין במפרט הכללי, ללא כל תשלום נוסף. 

 המסירה תכלול הרצת המערכת במשך שבוע ימים ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
 

 תשלום עבור מסירה  1.7
 

רד ומחיר כל הפעולות עבור מסירת המתקן כמפורט )מבנה, אביזרים וצנרת( והרצתה לא ישולם בנפ
 הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים.
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 בטונים  

 כמצוייןהבטון בפרויקט  לאלמנטיאופי הקרקע באזור ואופי המבנה נקבעו דרגות חשיפה  לאור

 בתכניות. על הקבלן לקבל אישור המנהל לתערובת בטון בטרם יוזמנו האלמנטים הטרומיים. 
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 כללי –עבודות חשמל  
 

ייחס לביצוע עבודות חשמל, פיקוד ובקרת משאבות ותאורת פנים במבנה וחוץ פרק זה מת 

 מסביב לתחנות שאיבה לביוב החדשות בעין גדי .

 

 תיאור העבודות   
 

 ביצוע לוח חשמל ובקרה.  -

 ביצוע מערכת בקרה לרבות תוכנה.  -

 הזנת חשמל למנועים/משאבות.  -

 ת.הזנות חשמל למערכות הפיקוד השונות בתחנו  -

         

 תאום עם גורמים אחרים   
 

באחריות קבלן החשמל לבוא בדברים על חב' החשמל וחברת "בזק", בכדי לקבל  א.

הנחיות בנוגע ל הכנות הדרושות לחיבור החשמל הטלפונים ולבצעם בהתאם 

 ידם ובתאום עם המפקח.-ובמועד כנדרש על

באתר ע"י אחרים  ויבצע  הקבלן החשמל יתאם את עבודתו עם העבודות המתבצעות ב.

את עבודתו בהתאם להתקדמות עבודות אחרות, במטרה לסיים את עבודתו 

 בהתאם לתקופת הביצוע שנקבעה.

 

 חשמליים ואביזרים ציוד רשימת 
 

מיד עם קבלת צו התחלת עבודה, יגיש הקבלן רשימת ציוד ואביזרים להתקנה  באתר. על 

 לצורך אישורו לפני רכישת הציוד. הקבלן למסור למתכנן קטלוגים ודוגמת ציוד

 

 חומרים 
 

על הקבלן לספק חומרים ומוצרים חדשים בטיב מעולה, מאושרים ע"י מכון התקנים 

הישראלי ו/או הבינלאומי וכן מאושרים ע"י היועץ ו/או המזמין לפני התקנתם. היועץ  או 

חומרים המזמין רשאי לדרוש מהקבלן כל מידע  ו/או תיאור טכני ו/או הדגמה של 

אביזרים, ציוד חשמלי וכד' לפני מתן אישור להשתמש בהם, ואף לדרוש תעודת אישור 

מכון התקנים לאביזרים השונים. ציוד שלא יאושר יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו באם 

יידרש. אישור כנ"ל אינו גורע במאומה מאחריותו המלאה  והבלעדית של הקבלן לטיב 

תקינותם והפעלתם, כפי שמוגדר במפרט זה ו/או תקנים החומרים המסופקים על ידו, ל

 אחרים.
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 ביצוע לפני אישור 
 

לפני ביצוע העבודה יבקש הקבלן את אישורו הסופי של היועץ או המפקח על התכניות 

 שברשותו וכן הקשורות לפרטי ביצוע. אין לבצע כל שינוי ללא אישור של היועץ או המפקח.

 

 פאזות איזון 
 

ת המתקן, ייבדק העומס על הפאזות ויאוזנו במידה ואינן מאוזנות ע"י תוך חודש מהשלמ

 שינוי החיבורים בלוחות. עבור בדיקה ואיזון לא תשולם כל תוספת כספית.

 

 וכבלים מוליכים שילוט 
 

 כל קבוצת מהדקים תסומן באמצעות שלט סנדוויץ' חרוט. .א

פרי פלסטיק עליהם סימון ע"י מס -כל מהדק יסומן בהתאם למספור המופיע בתכנית  .ב

 חרוטים המספרים.

 כל גיד יסומן באמצעות מספור פלסטי סטנדרטי.  .ג

מ' לפחות, כל חדר  10כל כבל המותקן בתעלות או על סולמות או בצינורות ישולט כל     .ד

ומיציאה מלוח חשמל. השילוט יהיה סנדוויץ' בצבע שחור עליו חרוט מס' המעגל ושם 

 לוח החשמל המזין כבל זה.

בטון ובכל שוחה.  ים המותקנים בחפירות ישולטו ביציאה מלוח החשמל, בתעלות כבל  .ה

בתוך שוחות ישולטו הכבלים ע"י דיסקיות אלומיניום בהן יוטבע מס' המעגל, שם הלוח 

 המזין, חתך וסוג הכבל.

השילוט כלול במחיר הכבל או הלוח או אביזר כלשהו ולא תשולם כל תוספת כספית  .ו

 בהתאם לדרישות המתכנן לפי העניין.עבור תוספת שלטים 

שילוט לוחות חשמל יעשה משלטי סנדוויץ' פלסטיים חרוטים ויכללו: מס' מעגל, שם  .ז

 החדר או האזור. סוג המעגל בהתאם לתכנית.

 

 אופן ביצוע התקנות חשמל 
 

התקנות יבוצעו לפי חוק החשמל, המפרט הטכני, מפרטים שאינם מצורפים, התקנות  .א

 והתכניות.

ה סמויה תה"ט יותקנו מוליכים מנחושת עם מעטה פי.וי.סי בצינורות פלסטי בהתקנ .ב

 כפיף כבד. לא יתקבלו צינורות שרשוריים.

בתוך צינורות פלסטי קשיח כבד  N2XYבהתקנות גלויות עה"ט יותקנו כבלים מסוג  .ג

)אלא אם נדרש אחרת בגוף התכנית(. בפינות, יש לבצע קשתות בצינור עם מופות ולא 
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 חשופים.כבלים 

שיותקנו בצינורות משוריינים  N2XYהזנות לאבזרי פיקוד ומשאבות יבוצעו ע"י כבלים  .ד

יבוצע חיבור ע"י   -.וי.סי. בחיבור לאביזר הפיקוד, מפסק או מנוע פיעם מעטה 

יהיו  -. צנרת תחוזק ע"י שלות. המותקנים עה"ט  IP65מוגן בפני מים  אנטיגרון

תות. יש להאריק את הצינורות ולוודא רציפות הארקה מגולוונים. בפינות יש לבצע קש

 לכל אורך הצינור.

 :קופסאות הסתעפות .ה

 קופסאות התפצלות בהתקנה סמויה תה"ט יהיו עם מכסה הנסגר ע"י ברגים. .1

 קופסאות התפצלות להתקנה גלויה עה"ט יהיו עם מכסה נסגר ע"י ברגים. .2

למשנהו, יש לבצע  ראה דרישות מיוחדות בתכניות. בהזנת מגוף תאורה אחד .3

 קופסאות הסתעפות. אין לבצע הסתעפות  בתוך גוף התאורה.

בהתקנת מ"ז, שקעים וכד', יש להקפיד שיותקנו בקו אחד, ללא הפרש גבהים  .4

 ביניהם.

 

 חשמל לוחות 
 

מבנה לוחות חשמל יהיה לפי המפורט בתכניות בניית הלוחות וצביעתם יענו לדרישות והנחיות  .א

באחריות הקבלן לאטום לוח אחרי חיבור כל הכבלים לצורך ביצוע מע'  08.05של מפרט הכללי 

 61439-2גילוי וכיבוי אש. הלוחות יבנו לפי תקן ת"י 

 (1-60439 IEC .) 

על היצרן להיות בעל ניסיון ומתן יעוץ לייצור לוחות חשמל והינו תחת ביקורת שוטפת של  .ב

 המחלקה לבקרת איכות של מכון התקנים הישראלי.

ייצור הלוח, על היצרן להגיש תכניות ייצור מפורטות לאישור המתכנן. שיטת הסימון  לפני .ג

תכניות  יכללו את מראה פני הלוח עם  C.E.Iאו  E.D.Vבתכניות תהיה לפי התקן הישראלי או 

דלתות/פנלים סגורים. וכן מראה תנוחת הציוד בלוח ללא פנלים/דלתות כולל חתכים. התכניות 

זרים מלאה עם ציון דגם המוצר, שם היצרן, נתונים טכניים וכן פירוט וסימון יכללו רשימת  אבי

 פסי צבירה, מהדקים ומספורם וכד'.

רק לאחר שאותן תכניות ייצור אושרו ע"י המפקח והמתכנן, תוך הכנסת שינויים ותיקונים  .ד

 במידה ונדרשו, רשאי הקבלן לגשת לביצוע הלוחות.

צינורות בידוד צבועים בצבעים שונים בהתאם לתפקידיהם המוליכים שבתוך הלוחות יושחלו ב .ה

ממ"ר  10)פאזה, אפס, הארקה(. הצבעים לפי התקן העדכני ביותר. מוליכים שחתכם הוא  

ומעלה יחוברו אל פסי צבירה, מפסיקי זרם וכד', באמצעות נעלי כבל ודסקיות נחושת. כל חיבור 

ג שרוול מתכווץ. יש להקפיד על כך נעל כבל לכל סוג כבל וחתך, יבוצע עם בידוד מסו

שהמוליכים ייקבעו בקבוצות בצורה מסודרת ללא צפיפות והצטלבות ביניהם, על מנת לאפשר 

 התמצאות נוחה של חיבורי המוליכים בין האביזרים שונים בלוח.

a.  האביזרים והמכשירים על הלוחות וכן המעגלים השונים, יסומנו באמצעות שלטים
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ם, הכל לפי העניין, כשהכתיב חרוט בתוך גוף השלט, כדוגמת בגודל מתאים ורצופי

סנדוויץ' פלסטי בעל שני גוונים. כמו כן יש לסמן גם את האביזרים שבתוך הלוח. כל 

אביזר במספרו ו/או ייעודו. המוליכים ישולטו ע"י שרוולי סימון. כל שלט על הפנלים 

 או על קונסטרוקציה יחוזק ע"י ברגים ודבק.

מלי יחוזק לקונסטרוקציה פנימית מברזל מגולוון מנוקה באופן שרק ידיות הציוד החש .ו

המפסקים, ראשי המאמ"תים, נתיכים ומכשירי מדידה יראו מבחוץ. יש לדאוג לגישה נוחה אל 

כל חלק או אביזר בלוח, באופן שאפשר לפרקו או לטפל בו בלא לפרק אביזר אחר או מוליכים 

 שאינם שייכים לאותו אביזר.

ובלבד  DIN -  43671ח יכלול פסי מבודדים בהתאם לטבלאות היצרן המקורי או לפי תקןהלו .ז

שיתאימו מכנית ללוחות הדינמיים בזרמי קצר בהתאם לתכנית. פסי הצבירה יהיו מדורגים, 

 בכדי לאפשר נוחות גישה.

, על והארקה. כמו כן R.S.T.Nפסי הצבירה יהיו צבועים לכל אורכם ויסומנו בסימון ברור של  .ח

 שקוף למניעת מגע מקרי.  פסי צבירה ומהדקי כניסה יש להתקין לוח פרספקס

 כניסות ויציאות מהלוח יהיו מלמטה מלמעלה דרך פתחים מתאימים. .ט

והיציאה לפי המפורט בתכניות  על יצרן הלוח להכין כנות מתאימות לחיבור כל כבלי הכניסה .י

ויציאות כבלים מלמטה ו/או מלמעלה ו/או לפי המגעים הקיימים והנוספים וכן לכניסות 

 בהתאם למקרה.

 כל אביזרי הלוח יהיו בעלי תו תקן של אחד מהרשומים להלן:                       .יא

.I.E.C ,V.E.D. ,U.L או לפי תקן ישראלי. הם יתאימו לזרמי רצף לפי .V.E.D  כפי שנדרש

 בתכנית.

 250וציוד חד פאזי יתאים לעבודה במתח וולט לפחות  500ציוד תלת פאזי יתאים לעבודה במתח  .יב

 וולט לפחות.

אמפר, יהיו מהסוג שניתן יהיה להוסיף להם אביזרי עזר,  50אוטומטים מעל -מפסקים חצי .יג

 כגון: סליל הפסקה, מגעי עזר, אפשרות וויסות וכוון יתרת זרם טרמית ומגנטית.

מסוגל לבצע לפחות  מנתקים ומפסקים מחליפים יתאימו לניתוק בעומס מלא. המפסק יהיה .יד

 פעולות מכניות. 10,000פעולות בעומס הנקוב וכן  500

( עם תאי כיבוי H.R.Cמנתקי נתיכים יאפרו ניתוק תחת עומס ויהיו בעלי כושר ניתוק גבוה ). .טו

 קשת.

יהיו מהסוג שבהם ניתן להחליף סליל ללא פירוק  המגען מהלוח. מגעי המגען יהיו  -מגענים  .טז

 טבלאות וקטלוגים של התאמת המגען לסוג העומס הנדרש.  מסומנים. ליצרן יהיו

מ"מ. המכשיר יתאים לעבודה  144X144מ"מ או  96X96יהיו בגודל סטנדרטי  -מכשירי מדידה  .יז

 , ויתן קריאה מדוייקת ואחידה גם בשינוי טמפ'. 1.5%עם דיוק C40בתחום טמפ' עד 

 - LEDמ"מ. כל הנורות יהיו מסוג  30או  22יהיו בקוטר סטנדרטי של  -לחצנים ונורות סימון  .יח

MULTI.נוריות יהיו עם אפשרות החלפות עדשות נורות שרופות ניתן להחליף מלפנים . 

יהיו מתוצרת "הנדסת הספק" או ש.ע. אספקת המתנעים כוללת חיבור, ויסות  -מתנעים רכים  .יט

 וכיול התנעה.
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מצופה ניקל או כסף או אבץ יורכבו על מסילה. החיבור למהדק יתבצע ע"י פחית  -מהדקים  .כ

)ולא ע"י בורג(. ניתן יהיה להפריד כל מהדק בקלות וכן המהדק יהיה עם סידור מיוחד וקבוע 

 לסימון, שילוט ומספור. המהדקים יהיו מסוג ווידמילר

 חלד מצופים כרום או ניקל.-כל הברגים יהיו ברגי אל .כא

ת חשמל לפני התחלת התכנון על הקבלן לקחת במקום מידות של הגומחות המיועדות ללוחו .כב

 המפורט של הלוחות. הקבלן אחראי להתאמת מידות הלוחות לנישות הקירות.

 הפנלים יסגרו באמצעות אומי כתר עם אפשרות פתיחתם גם ע"י מברג. .כג

מתכולת הציוד  35%מחיר הלוחות כולל השארת מקום רזרבי עבור ציוד נוסף בשיעור של  .כד

 .הקיים, אלא אם נדרש יותר תכניות

. )במידת הבניין לתוך הכנסתו ועל המיועד למקום הלוח ומבנה גודל התאמת על אחראי הקבלן .כה

 חלקים מידות להתאים הקבלן על. למבנה הכנסתו יאפשרו אשר בחלקיים הלוח ייבנה - הצורך

 .שבמבנה לפתחים

 מחיר הלוח כולל הובלה, פריקה, העברה עד למקום המיועד לו וחיבור המעגלים. .כו

 , סימנס , קלוקנר מילר.ABBוחות יהיה מתוצרת אחת החברות: הציוד בל .כז

 

 

 

 כללי  –ה ומערכת הבקר –יצרני לוחות חשמל   
 
 הגדרות

 

 Assembly System –לוח שיטה 

סידרה שלמה של אביזרים מכניים, חשמליים, כפי שהוגדרו על ידי היצרן המקורי )מבנה, פסים, 

בהתאם להוראות היצרן המקורי על מנת לקבל לוחות יחידות תפקוד וכו'( אשר ניתנים להרכבה 

 .2Bחשמל שונים. הלוחות יבנו לפי רמת מידור 

 

 Original Manufacturerיצרן מקורי 

 ארגון אשר תכנן את השיטה ובדק בהתאם לתקנים.

 

 Assembly Manufacturerיצרן מרכיב 

ם יצרן מקורי או שהוסמך מטעמו ארגון האחראי על ביצוע הלוח. יצרן מרכיב יהיה בעל הסכם ידע ע

 להעביר את הידע הנ"ל.

 

 . ע"י מכון התקנים, על ידי יצרן לוחות מאושר 61439-2הלוחות ייוצרו לפי תקן ת"י 
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יצרן מרכיב יעסיק חשמלאי בעל רישיון מתאים לגודל הלוחות אשר מייצר לוחות בעלי אמפר מעל 

 הרישיון יהיה בפיקוח יצרן נותן הידע. 

תתבצע לפי סטנדרטים מקצועיים גבוהים. העבודה המקצועית תתבצע על ידי עובדים  העבודה

 מיומנים אשר מועסקים בקביעות בשטח מומחיותם.

 

רק מהנדס  היועץ נציג הלקוח באמצעות המפקח, רשאי לאשר יצרן לוחות מסוים, זאת לאחר בדיקה 

 ו.של היצרן המוצע, התאמתו לתנאי המפרט ובדיקות המלצות לגבי

 

אין המזמין מחויב לאשר יצרן כלשהו המוצע על ידי קבלן החשמל, המזמין שומר לרשותו את הזכות 

לחייב ייצור הלוח במקום מסוים, שעונה על דרישות טיב ואיכות כפי שנקבעו במפרט זה. היצרן יהיה 

 כזה שיכול לתת שירותים הנדסיים ושירותי תחזוקה.

 

רן מרכיב" בעל הסמכה בתוקף של יצרן מקורי. יצרן מרכיב יעבוד היצרן יהיה "יצרן מקורי" או "יצ

 לפי "שיטה" של היצרן המקורי. שינויים מה"שיטה" מותרים רק באישור היצרן המקורי.

 

 תקנים –ייצור לוחות חשמל  
 

 .61439הלוחות יבנו לפי חוק החשמל ויעמדו בכל התקנים אשר רשומים בתקן ת"י 

IEC 61921 – וחות תיקון כופל ההספק.קבלי הספק ול 

IEC 60216 –  עמידות טרמית. –חומרי בידוד 

IEC 60332 – .בדיקות כבלי חשמל בתנאי שריפה 

IEC 61140 – .הגנה מפני התחשמלות 

IEC 61201 – .מתח נמוך מאוד 

IEC 62262 –  דרגת הגנהkI. 

 

 קטלוג יצרן מקורי –ייצור לוחות חשמל  
 

וג מפורט על המוצר שמתכוון לספק. הקטלוג יכלול אינפורמציה ברשות היצרן  המרכיב יהיה קטל

טכנית על סוג החומרים, שיטת ההרכבה, הוראות הרכבה, חיווט, התאמה לתקנים, הוראות טיפול 

 קטלוג יצרן. –לאחר המכירה. כמו כן רשימת בדיקות ואישורים. ראה נספח א' 

 

 הגשת תכניות לאישור –ייצור לוחות חשמל  
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שקיבל הקבלן שזכה בעבודה הן תכניות ברמת "תכנית ביצוע". על היצרן המרכיב שיאושר התכניות 

על ידי היועץ יהיה להכין תכניות ייצור מפורטות. כמו כן יגיש היצרן כל אינפורמציה טכנית בהתאם 

 לנספח ב'.

חובה שתהיה בידי היצרן מערכת שרטוט ממוחשבת לשימוש בתכנת ההרכבה של הציוד בו הוא 

 שתמש.מ

 

בקנה מידה סטנדרטי. רק לאחר אישור היועץ או המפקח בכתב לתכניות  A4התכניות יוגשו בגיליונות 

 הנ"ל רשאי היצרן להתחיל בביצוע הלוחות.

 

מידות הלוחות והתאמתם לשטח על אחריות קבלן החשמל, בכל מקרה העמידה בתקן יקבע את גודל 

 הלוחות.

 

שת מסמכים עם גמר הלוח והג –ייצור לוחות חשמל  
 אספקת הלוח

 

 יצרן המרכיב יגיש את המסמכים הבאים עם אספקת הלוח:

 מסמך על ביצוע בדיקות שיגרה לפי התקן. -

 דרישות, אחסנה, הובלה. -

הוראות התקנה, טבלאות מומנטים לסגירת ברגים. בהוראות ההתקנה יהיה מידע מדויק  -

 בה.גם לאחר ההרכ IPלמרכיב על מנת לשמור על דרגת ההגנה 

 ספר הוראות הפעלה והתקנה של הלוחות. -

 (.As Madeתוכניות סופיות ) -

 הצהרת יצרן. ראה נספח ג'. –מכתב התחייבות להתאמה לתקן  -

 רשימת חלקים מומלצת לתחזוקה. -

 נתונים טרמיים לאפשרות להגדלה עתידית. -

 .נתונים חשמליים -

קת הלוח. במעמד זה יעביר היצרן עם גמר העבודה במפעל יזמין יצרן המרכיב את המפקח /יועץ לבדי

 ומכתב התחייבות להתאמה לתקן. ראה נספח ג'.1419-1מסמך של ביצוע בדיקות שיגרה לפי תקן ת"י 

 

 לאחר אישור היועץ/מפקח רשאי היצרן להוציא את הלוח מהמפעל.

 היצרן יגיש את המסמכים המוזכרים לעיל עם הספקת הלוח.

 

 בניית הלוח –ייצור לוחות חשמל  
 

 מבנה, חומרים, הרכבה
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הלוח יהיה בנוי מחומרים אשר יכולים לעמוד בפני מאמצים מכניים, טרמיים, חשמליים וסביבתיים. 

 מבנה הלוח יהיה עמיד בפני קורוזיה, כולל חלקים חיצוניים ופנימיים.

 

 כל המבנים כולל אמצעי נעילה, צירים, דלתות יהיו בעלי חוזק מכני מספיק על מנת לעמוד בפני

 מאמצים אשר נוצרים בזמן זרם קצר.

 

הלוח "שיטה" יהיה מודולרי. כל יחידות התפקוד בעלות אותה מודולריות יהיו ניתנות להחלפה. 

הגישה לכל יחידות הציוד תהיה מלפנים אלא כם יש גישה מאחור. הציוד יחובר למגשי ההתקנה 

 ם לתוך הציוד.בעזרת ברגים אך ללא אומים בכדי למנוע נפילה מקרית של האומי

 

 .1419-1מבנה הלוח יעמוד בתקן ת"י 

 מבנה הלוח יעמוד בפני קורוזיה בתנאי עבודה ותחזוקה רגילים.

 בדיקת דגם:

 ºCשעות בטמפרטורה של   24מחזורים של  6בדיקה מחזורית,   IEC 60068-2-30בדיקת חום, לחות לפי 

 .95%ולחות יחסית  50

 .35ºC-שעות ב 24מחזורים של  IEC60068-2-11, 2בדיקת ערפולי מלח לפי 

 .Bבלוחות להרכבה חיצונית יבדק המבנה החיצוני וחלקים חיצוניים של הלוח לפי דרגת חומרה 

 יום: 12בדיקה של פעמיים 

ולחות  ºC 50בטמפרטורה של  IEC 60068-2-30חום, לחות בהתאם לתקן  -שעות   24מחזורים של  5

 .95%יחסית 

 .IEC60068-2-11ת ערפולי מלח בהתאם לתקן שעו 24מחזורים של  7

 

 חומרים מבודדים בלוח יעמדו בבדיקות הבאות:

 שעות. 168, משך הזמן 70ºCבטמפרטורה של  IEC 60028-2-2-יציבות טרמית בהתאם ל

 .70ºCחלקים אחרים  125ºCחלקים נושאי זרם  IEC 60695-2-10-עמידה בטמפרטורות רגילות בהתאם ל

 :IEC 60695-2-10בדיקת תייל להט לפי תקן  עמידה בחום חריג

 960ºC-חלקים נושאים זרם יבדקו ב -

 850ºC-לוחות לנישות בקיר יבדקו ב -

 .650ºCחלקים אחרים -

 .UV-לוחות חיצוניים מחומר סינטטי או מתכת מצופה חומר סינטטי יבדקו לעמידה ב

 משקל הלוח.  1.25בדיקת הנפה. כושר ההנפה של חלק של לוח המיועד להובלה יהיה 

-אם לא צוין אחרת. לוחות להרכבה פנימית יעמדו ב IEC 62262)הלם מכני( יעשה לפי  KIדרגת ההגנה 

=5KI7=-, לוחות להרכבה חיצונית בKI. 

 .IEC 60529יהיה לפי  IPדרגת ההגנה 
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 תנאי סביבה

 24-הלוח יתוכנן לתנאי סביבה רגילים אלא אם צוין אחרת. טמפרטורה ממוצעת ל

 רגעית. C° 50מקסימלית  C° 40שעות 

עבור לוחות להרכבה פנימית. עבור לחות יחסית גבוהה יותר  40°C -ב 50%לחות יחסית לא תעבור את 

 נדרשת טמפרטורה נמוכה יותר.

 עבור לוחות להרכבה חיצונית. 25°C -ב 100% -לחות יחסית יכולה להגיע רגעית ל

 .3דרגת הזיהום 

 מטר. 2000-גובה ההתקנה מתחת ל

 בכל מקרה הלוח יעמוד בתנאי הסביבה הנדרשים על ידי מפרט היועץ.

 

 דרגת ההגנה

אלא אם צויין אחרת. בלוחות  5KI=-, יעמוד בIEC 62262( מכני יעשה לפי Impactדרגת ההגנה בפני הלם )

  .7KI=לעמידה חיצונית 

בהתאם  IPתסומן בדרגת  –ים דרגת ההגנה בפני מגע עם חלקים חיים, חדירה של חלקים זרים, נוזל

, דרגת ההגנה המינימלית בחזית הלוח תהיה  IP2X. דרגת ההגנה המינימלית תהיה IEC 60529לתקן 

IPXXB . 

 .IPX3Bלוחות המיועדים להרכבה חיצונית, דרגת הגנה מינימלית תהיה 

 רת. היצרן יתן הוראות הרכבה למרכיב הלוח בשטח על מנת לשמור על דרגת האטימות המוצה

 לוחות להרכבה חיצונית יצוידו באמצעים למניעת היווצרות מי קונדנס.

 

 ילה ומרחקי בידוד )מרווחי אוויר(מרחקי זח

ונועד לתת קואורדינציה של הבידוד  IEC 60664-1-מרחקי זחילה ומרחקי בידוד יהיו בהתאם ל

Insulation Coordination.הבדיקה תעשה לפי המתח המקסימלי בלוח . 

 .IVג מתח יתר בלוח ראשי סיוו

 .IIIסיווג מתח יתר בלוח משני 

 

 הגנה בפני התחשמלות

 הציוד והאביזרים יסודרו כך שתהיה גישה נוחה להפעלה ותחזוקה ובו זמנית יתנו בטיחות מירבית. 

 

 הגנה בסיסית )מגע ישיר(

די מחיצות או ותהיה בעזרת בידוד מלא על החלקים או על י IPXXBהגנה בסיסית מינימלית תהיה 

 מחסום )כיסוי, דלת(.  דרגת ההגנה המינימלית הנדרשת תהיה.

פתיחת מחיצות, דלתות במקרה שנותנים הגנה לחלקים חיים תעשה בעזרת כלי או מפתח או 

 רלוק או על ידי הפסקת מקור המתח.באמצעות אינט
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 הגנה בזמן תקלה )מגע עקיף(

 6 -עזרת מוליך מותאם לזרם הפאזות אבל לא פחות מדלת עם ציר אשר נושאת ציוד  תהיה מוארקת ב

 . 2מ"מ

. המבנה יכלול מעגל הגנה )הארקה(. כל IEC 60364-4-41-המבנה יכלול אמצעי הגנה מתוכננים בהתאם ל

חלקי המתכת הנגישים יחוברו ביניהם ולמקור הארקה של הלוח. תהיה רציפות הארקה אשר ייבדק 

 דה ופורק חלק של לוח רציפות ההארקה לא תיפגע.בבדיקת דגם ובבדיקות שיגרה. במי

מוליך הארקה יעמוד במאמצים תרמיים ומכניים בזמן קצר, לפי התקן בהתאמה לזרם קצר של 

 הלוח.

 

 הגנה על ידי הארקה

מוליך הארקה יהיה מותאם למוליכי  הארקה יהיה אפשרי רק בעזרת כלי. פירוק חיבור בין שני מוליכי

ן. הגנה על ידי בידוד כפול יסומן בסימן תקני. בלוחות אשר כוללים אביזרים הפאזות לפי טבלה בתק

 תנאי הפעלה ושירות אשר יוצרים מתח סטטי לאחר הניתוק יהיה שילוט אזהרה מתאימים.

 

כל )לא מיומנים( תהיה הגנה בפני  אנשים רגיליםבלוחות בהם אביזרים מופעלים או מוחלפים על ידי 

. פתח גדול יותר מותר כאשר מחליפים מנורות IPXXCרגת ההגנה המינימלית עם חלקים חיים. ד מגע

 סימון או נתיכים.

 

 בלוחות בהם אביזרים מופעלים או מוחלפים על ידי אנשים מורשים:

 דרישות לגבי גישה לבדיקה והחלפה:

 הלוח יתוכנן כך שיהיה ניתן לעשות בדיקה ויזואלית של מפסקים, כוונון ממסרים והגנות, *

 חיבור וסימון חוטים, כוונון וריסט של ממסרים, הגנות ומכשור אלקטרוני.

 החלפת נתיכים. *

 החלפת נורות. *

 מהדקים מיוחדים לבדיקת זרם מתח. *

 

 דרישות לגבי גישה לתחזוקה:

הלוח יהיה בנוי כך שתהיה גישה נוחה בין יחידות הפונקציונליות, החלקים יהיו מורכבים  *

 בעזרת אום שבוי.

 יהיו מחיצות שיסודרו כך שתהיה אפשרות לעבוד בחלק של הלוח. *

 יהיה שימוש בכיסויים למהדקי אביזרים. *

 במידת הצורך יתוכננו מחיצות. *

 יהיה שימוש בדרגות מידור )בהתאם לדרישות היועץ(. *

תהיה אפשרות לבצע בדיקה תרמוגרפית. במקרים שאין אפשרות לבצע בדיקה תרמוגרפית  *

 ם הדבר עם הלקוח.יסוכ
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 הגדלה עתידית של הלוח 

 מקום שמור בלבד.  25%הלוח יהיה בנוי כך שתהיה רזרבה של 

 מקום שמור מוגדר:

 מינימום. 10%. מקום לאביזרים עתידיים ללא הכנה של פסי צבירה  1

 מינימום 15%. מקום לאביזרים כולל הכנה של פסי צבירה וחיבור קל ומהיר בעתיד 2

את שיטת ההרכבה של הציוד בשטח ויספק מספרים קטלוגיים של מפסקים, חיבורים  היצרן יתעד

וחלקי הרכבה. תוספת עתידית של תאים תעשה על ידי אביזרים סטנדרטים מקוטלגים. חיבורי פסי 

 צבירה יהיו מסוג אשר עברו בדיקות דגם. 

 היצרן יספק נתונים תרמיים לאפשרות של תוספת ציוד בעתיד.

 

 דורדרגת המי

 .2Bדרגת המידור המינימלית תהיה 

 

 התקנת פסי צבירה, חיבורים וחיווט הלוח

פסי צבירה, חוטים וחיבורים יותקנו בהתאם להנחיות היצרן המקורי. פסי צבירה יסודרו כך שזרם 

 קצר פנימי לא ייווצר. הפסים יעמדו בכושר ניתוק המוצהר על ידי היצרן )זרם קצר לשנייה(.

ים לא יינזקו מעליית טמפרטורה רגילה, מהתיישנות הבידוד, וויברציות שבעבודה מוליכים וחיבור

 רגילה.

היצרן ישתמש במערכות פסי צבירה, מוליכים וחיבורים שהדגמים שלהם עברו בדיקת זרם קצר 

ובדיקת עליית טמפרטורה במבנה היצרן. במקרים חריגים בהם יש צורך להשתמש בדגם שלא עבר 

. היצרן יחשב IEC 60890-טורה חתך המוליכים יהיה בהתאם לטבלה המופיעה בבדיקת עליית טמפר

 את עליית הטמפרטורה בלוח בהתאם 

 אמפר יהיו אך ורק עם בדיקת דגם במעבדה. 1600. בכך מקרה הדגמים מעל IEC 60890-ל

 

הרה. מוליכים אשר מחוברים לפני מ"ז ראשי יוכנסו לתוך צינור או תעלה נפרדת ויסומנו בשלט אז

 המוליכים יהיו בעלי בידוד כפול.

 

 מוליכים מבודדים

רמת הבידוד תהיה לפחות בערך של מתח הבידוד המוצהר. המוליכים יהיו שלמים ולא עם חיבור 

ביניים. מוליכים בעלי בידוד בסיסי לא יבוא במגע עם חלקים חשופים. הלחמת מוליכים אסורה אלא 

יחובר מוליך אחד אלא אם המהדק בנוי במיוחד לכניסת במקרים שיש דרישה מפורשת. לכל מהדק 

 יותר מוליכים.

 

 מעגלים לא מוגנים

 הגדרה:

 מעגל לא מוגן מוגדר כמוליך המחובר בין פסי הצבירה ראשיים או  חלוקה ולמפסק זרם. 
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 שימוש במוליכים עם הגנה בסיסית. .1

כים אחד מהשני ומגוף המוליכים והפסים יורכבו על התקנים מבודדים אשר ירחיקו את המולי

 הלוח.

 עם בידוד מחוזק כדוגמת : שימוש במוליכים .2

 3KVחוט  -

 בידוד כפול -

 חוט בתוך צינור מבודד נוסף -

 ההצמדה של המוליכים האלה מותרת. -

 :90ºC-שימוש במוליכים בעלי בידוד עמידים ל .3

 .80%-ל המוליכים האלה לא יוצמדו אלא באישור היועץ ואז יש להוריד את ההעמסה של המוליך

 

 ים הלא מוגנים יעברו בדיקות דגם.בכל מקרה כל המוליכ

 אלא אם צויין אחרת.  IEC 60446-ו IEC 60445סימון החוטים לפי 

 כל מוליך יסומן.

 מוליך הארקה יסומן בצבע צהוב ירוק. 

 מוליך האפס יסומן בסימן או בצבע כחול.

 

 זמניות -ומקדם הב

 ל הלוח ינתן על ידי היועץ.מקדם הבו זמניות של הלוח או חלק ש

 במידה והיועץ לא נתן את הנתון הזה, היצרן יקבע את מקדם הבו זמניות לפי הטבלה בתקן.

 

מקדם הבו  RDF מספר מעגלים
 זמניות

3-2 0.9 
5-4 0.8 
9-6 0.7 
 0.6 10מעל 

 

 

 זיהוי קומפוננטים

 בתוך המבנה יהיה ניתן לזהות מעגלים בודדים ואת ההגנות שלהם.

 .IEC 61082-1הזיהוי של תוכנית החיווט לפי 

 

 מהדקים וכניסות כבלים

היצרן יציין ע"ג המהדק אם מיועד לחיבור נחושת או אלומיניום או שניהם. המהדקים יהיו מותאמים 

לגודל כבלי הכניסה ולפי הטבלה המופיעה בתקן. שטח החיבור צריך להיות כך שהחיבור יהיה נוח 
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וחתך  2מ"מ 16ר לא יפגע בכבל. חתך מהדק האפס יהיה כחתך הפאזות עד וישמר רדיוס כיפוף אש

לפחות מחתך הפאזות. מהדק האפס יהיה צמוד למהדקי  50%יהיה  2מ"מ 16מוליך והאפס מעל 

הפאזות על מנת להקטין את השדה המגנטי. כניסת הכבלים תהיה כזאת שדרגת ההגנה תשמר גם 

 .IEC 60445עשה לפי לאחר הרכבת הלוח.  סימון המוליכים י

 

 2מ"מ -חתך פאזות  2מ"מ -חתך הארקה 

S 16 ≤ S 
16 35  ≤ S < 16 

2/S 400 ≤ S < 35 
200 800 ≤ S < 400 

4/S S < 800 
 

 

 ציוד ואביזרים –ייצור לוחות חשמל  
 

 ציוד מיתוג

ר יגדיר הרלוונטיים ויבחר בהתאם לדרישות מפרט היועץ, אש IECציוד מיתוג יהיה בהתאם לתקני 

מתח נומינלי, זרם נומינלי, תדירות מחזור שרות, כושר ניתוק, מספר פעולות. תהיה קואורדינציה 

הרלוונטי. ציוד מיתוג יבחר בהתאם לתרשים החד קווי,  IECכדוגמת מגען וההגנה שלו ויתאים לתקן 

היצרן המקורי. יכולת המיתוג הנדרשת בצד העומס. היצרן ישתמש בציוד מקורי ואשר מופיע בקטלוג 

הציוד יורכב על מגשים. הגישה לציוד תהיה מלפנים. הציוד יחובר למגשים בעזרת ברגים ללא אומים 

כדוגמת אום צפה. עמודת היציאה של ציוד המיתוג תאפשר ורסטיליות )אפשרות לתוספת מפסקים 

 בגדלים שונים( של הרכבת ציוד עתידי.

 

 מעגל ראשי

 עם המבנה. מסוג שעבר בדיקת דגםשי או  חלוקה יהיה מעגל ראשי אשר מחובר לפס רא

אין להשתמש בציוד אחר מאשר ציוד שעבר בדיקת דגם בלוח. שימוש של מפסק אחר מותר רק אם 

 מיוצר על ידי אותו היצרן וביכולתו להוכיח שהמפסק החדש אינו נופל בביצועים מהמפסק שנבדק.

 

 גישה לציוד

המכשירים ולהחלפה מהירה. מהדקים יהיו מורכבים במרחק  תהיה גישה נוחה להפעלה חוזרת של

 מ'. 2-מ' מהרצפה ולא יותר מ 0.5מ' מהבסיס. ידיות מפסקים בהתאם לחוק החשמל  0.2מינימלי של 

 מ' מהבסיס.1.6-מ' ל 0.8מהבסיס. לחצני חירום בין  2.2-מ' ל 0.2מכשירי מדידה בין  

 

 כיוון והפעלה

 כיוון הפעלה וסימן ברור. – IEC 60447וק החשמל ותקן כיוון והפעלה יהיו בהתאם לח
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 צבע מנורות סימון

 .IEC 60073אם לא צוין אחרת יהיה לפי 

 

 

 בדיקות דגם  –ייצור לוחות חשמל  
 

את הבדיקות יבצע יצרן מקורי. יצרן מרכיב לא צריך לחזור על הבדיקות.  בלוח מוכן יעשו בדיקות 

 שיגרה.

 

 בדיקות דגם מבנה

 ומרים וחלקים.חוזק ח -

 דרגת ההגנה של המבנה. -
 מרחקי זחילה ומרחקי בידוד. -

 הגנה מפני התחשמלות ושלמות אביזרי ההגנה. -

 שילוב ציוד המיתוג. -
 מעגלים וחיבורים. -

 מהדקים לחיבור כבלי כניסה. -
 

 בדיקות דגם להוכחת ביצועים

 דיאלקטרי. -

 עליית טמפרטורה. -
 כושר עמידה בזרם קצר. -

 .תאימות אלקטרומגנטית -

 פעולות מכניות. -
 

מספר הבדיקות יהיה כזה שיכסה את מגוון האפשרויות לבניית לוחות שונים, כפי שמופיעים בקטלוג 

 היצרן יציג תעודות בדיקה לפי בקשת היועץ.  היצרן המקורי.

 

 בדיקות שיגרה

 לפי התקן.
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 עבודות ייצרן. -א'  ספחנ –ייצור לוחות חשמל  
 

 
 מבנה

 ת ומשקל.תכנית מבנה, מידו -
 סידור לתפיסת כבלים. -

 סידור לכניסת כבלים ופלנג'ים. -

 .Formsשיטת המידור  -

 אוורור. -
 דלתות ואביזרי סגירת דלתות. -

 חיבור מכני בין התאים. -

 צורת ההרכבה על הרצפה או על הקיר. -

 דרגת ההגנה האפשרית. -

 עומס מירבי על הדלתות. -

 שיטת הניקוי, שיטת הצביעה. –צבע  -
 בדיקות. –יה הגנה בפני קורוז -
 

 תנאי שירות

 דרגת הזיהום. -

 תנאי שרות חריגים. -
 

 

 פסי צבירה וחוטים

. כמו כן 35ºCטבלת חתך פסים ראשיים וחלוקה כפונקציה של הזרם בטמפרטורת סביבה  -
( KTשל הלוח )לוח סגור או מאוורר(.טבלת תיקון ) IPהטבלה תהיה בהתאם לדרגת ההגנה 
 . הטבלה תכלול חתכים שונים ומיקומם בלוח.35ºC-בהתאם לטמפרטורת סביבה שונה מ

 צורת התחברות הפסים והאביזרים השונים. -

 צורת התחברות הפסים למפסקים. -

 טבלת מרחקי מבודדים בהתאם לזרם קצר לשנייה. -

 חתכי מוליכים בהתאם לזרם. -

 צורת ההתחברות בין חלקי הלוח שהופרדו לצורך הובלה. -

 סוגי מבודדים. -

 טבלאות זרמי קצר. -

 יטת חיבור של כל המוליכים.ש -

 טבלת מומנטים לסגירת ברגים של פסי הצבירה. -

 
 מערכת ההגנה

 שיטות הרכבה של הארקה. -
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 חתכים של הארקה. -
 מוליכים לדלתות. -

 עמידה בזרם קצר. -

 רציפות ההארקה. -
 שיטות ההגנה הבסיסיות )מגע ישיר(. -

 שיטות ההגנה בפני תקלה )מגע עקיף(. -
 
 

 l UnitsFunctiona תפקוד יחידות
 

 .ומהדקים לפסים חיבורים כולל ז"מ: תפקוד ליחידת דוגמא
 .ההרכבה שיטת -
 .דגם בדיקות שעברו ציוד סוגי -
 .מוליכים התחברות -
 
 

 טמפרטורה עליית
 
 .היצרן של תוכנה או, דגם בדיקות על מבוססות טבלאות -
 .הטמפרטורה עליית גבולות -
 .וחהל של עתידי שדרוג או לתוספת טבלאות -
 

 ותחזוקה הרכבה, הפעלה, אחסנה, הובלה
 
 .הרמה, הובלה הוראות -
 .אחסנה הוראות -
 .הרכבה הוראות -
 .תחזוקה הוראות -
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הגשת תוכניות  - נספח ב' –יצור לוחות חשמל י 
 לאישור

  היצרן המרכיב יגיש לאישור היועץ את הנתונים הבאים:
 

 דיאגרמה חד קווית. -

 וכו'. תכניות מעגלי משנה, פיקוד -

 מבט מחזית הלוח עם דלתות. -
 מבט מחזית הלוח ללא דלתות. -

 תכנית העמדה על הרצפה. -

 מבט מלמעלה. -
 תכנית מהדקים. -

 שילוט. -

 רשימת ציוד כולל מספר קטלוגי ודגם יצרן, נתונים טכניים. -

 סימון חוטים. -
 כניסת כבלים. -

 מידע שיש לצרף עם התוכניות: -
  כושר עמידה בזרם קצרcuI  אוccI. 
  עבודה ותדירות.מתח 
  מתח אימפולסUimp .)מתח הלם( 
  מתח בידודUi. 
 .זרם נומינלי של כל אביזר 
 .דרגת ההגנה 
 .מידות 
 .משקל 
 .דרגת המידור 
  עבודה בסביבתEMC. 

 חתכי כבלים המתחברים ללוח. -
במידה ויש חריגה מהקטלוג, חישובי אקסטרפולציה: טרמי וזרם קצר, במידה והוכנס ציוד  -

 מופיע בקטלוג המבנה. החישוב ילווה בהסבר.חריג אשר אינו 
 חישוב עליית טמפרטורה במקרה של אוורור מאולץ. -

 קטלוג הציוד או דפי אינפורמציה. -

- RDF – מקדם הבו זמניות 
 דרגת הזיהום. -

 הלוח מיועד להרכבה פנימית או חיצונית. -

 דרגת האטימות. -

 האם הלוח מיועד לשימוש אנשים מיומנים או לא מיומנים. -

 שירות מיוחדים, במידה ויש צורך. תנאי -
 

 נתונים נוספים שיש להגיש לאישור:

 חיבורי פסי צבירה ללוח ותעודות בדיקה.

 תיאור מפורט של החיבורים בין הלוחות אם מסופקים בחלקים.

 תכנית העמדה על הרצפה של החלקים השונים.

 תעודת הסמכה בתוקף של היצרן המקורי.
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 הצהרת יצרן -' נספח ג –יצור לוחות חשמל י  
 

 הצהרת יצרן

 

 אנו החתומים מטה

 

 שם היצרן ______________________________

 

 מצהירים, על אחריותנו לכך שלוחות חשמל

 

 שם ודגם המוצר: ________________________

 

 אשר סופקו בפרויקט ______________________ מספר העבודה ________

 

 .62208IEC -ו 61439יוצרו לפי תקן ת"י 

 

 המסמך נכתב ב )מקום( ___________________     תאריך ______________

 

 תפקיד החותם: _________________________

 

 שם החותם: ___________________________

 

 מורשה חתימה מטעם החברה

 

 חתימה: _____________________________
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 מוןשילוט וסי -נספח ד'  –צור לוחות חשמל יי 
 

 שילוט על הלוח

 

 שם היצרן: ___________________

 

 דגם הלוח: ___________________

 

 61439-2תקן: ת"י 

 

 לוח מספר: __________________

 

 מוזן מ: __________________

 

 סוג הזרם: ___________________

 

 מעגלים ראשיים מתח עבודה: ______

 

 IPדרגת ההגנה:   

 

 _______________זרם נומינלי: ___

 

 cwIזרם קצר: 

 

 

 

 יצרן לוחות מורשה

 .1419היצרן מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ליצור לוחות לפי תקן  .1
 הכוללים מתנעים. -שנים לפחות ביצור לוחות חשמל מורכבים לתעשייה 7היצרן בעל ניסיון של  .2
 שנים. 7לפחות של  -הקבלן בעל ניסיון ביצור לוחות חשמל עם מערכות בקרה מורכבות .3
כגון  -יצרן תא הבקרה יהיה יצרן מומחה לתחום זה ומוכר במשק הלוחות כיצרן לוחות בקרה .4

 ליטווק או ש"ע.
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 למתח נמוך  כבלים  
 

לכל אורך  מופותממקור ההזנה ועד לצרכנים יהיו מחתיכה אחת רצופה וללא  הכבלים .א

 הכבל.

ים עם מוליכים שזורים ובעלי חתך עגול )לא יתקבל כבל בחתך ממ"ר יהיו הכבל 6מעל חתך  .ב

 סקטוריאלי(. הכבלים יהיו תרמופלסטיים.

הכבל יעמוד בדרישות התקן הישראלי או בהעדרו לתקנים הגרמניים ו/או הבריטים. בגמר  .ג

וולט. באם יידרש ייבצע  1,000ההתקנות יבצע הקבלן בדיקת בידוד הכבלים ע"י מכשיר מגר 

, הוצאה 547הכל בהתאם לתקן הישראלי  -דקות  10ק"ו חילופין למשך  3.4ה במתח גם בדיק

 עדכנית.

לא יתקבל כבל תאריך  -על הכבל יסומן לכל אורכו את שם היצרן ואת תאריך הייצור שלו  .ד

 ייצור ישן.

ובדל" )מצופה בדיל( ולא  נעלי הכבל לכבלי אלומיניום יהיו מסוג "נעלי כבל אלומיניום  .ה

 כתיות.-מוש בנעל כבל עם דסקיות דויותר שי

 מהשני, כמפורט להלן: כבלים המותקנים בחפירה משותפת יותקנו במרחקים אחד .ו

 ס"מ. 10-מרחק בין כבלי מתח נמוך  •

 ס"מ. 30-מרחק בין כבל מתח נמוך לבין כבל פיקוד למתח נמוך מאוד  •

לפני כיסוי הכבלים על הקבלן לבקש את אישור המפקח בכתב להתקנת    •

 כבלים כמפורט לעיל.ה

 

 חפירה להנחת כבלים 
 

רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את טיב הקרקע במקום העבודה וביסס את  

הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע ו/או המכשולים הקיימים. לא תוכר שום תביעה הנובעת 

 מתנאי חפירה מיוחדים וכד'. עבודות עפר כוללות את שירותיי הלוואי האלה:

 

 סילוק הצמחייה העליונה על שורשיה. (1)

 הוצאת האדמה החפורה ואחסנת באופן זמני בקרבת מקום ובאישור. ( 2)

 פילוס, יישור והידוק תחתית החפירה. (3)

 סילוק האדמה החפורה. (4)

 

חפירת התעלה להנחת כבל או צינור תעשה בעומק וברוחב שנדרש בתכניות. תוואי  

אספלט, מרצפות, שבילים וכד'. התוואי המדויק יאותר החפירה יעבור דרך קיר בטון, 

 בשטח ע"י הקבלן ויסומן בסימון יתדות לאישור המפקח.

טעון אישור המפקח לפני הנחת הכבל ו/או  -מפלס קרקעית החפירה, יישור והידוק  

 הצינור.
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ים בשכבה -לאחר אישור התעלה ע"י המפקח, ימלא הקבלן את קרקעית החפירה בחול 

ים בעובי -ס"מ. לאחריה יונח הצינור או הכבל ושוב תמולא שכבת חול 10בי של בעלת עו

 ס"מ מעל הכבל שהונח. 10

ס"מ מהאדמה  20מעל שכבת מילוי החול השנייה, ימלא הקבלן את החפירה בשכבות של  

 החפורה ויהדק לאחר כל שכבה.

 אורגניים וכד'. אין להשתמש לצרכיי מילוי התעלה בשברי סלע, אבנים, פסולת, חומרים 

ס"מ ובעובי  16ס"מ מפני הקרקע, יניח הקבלן סרט סימון פלסטי תקני ברוחב  30בעומק  

כבל חשמל  -מ"מ בצבע צהוב עשוי פוליאתילן ועליו כתוב בשלוש שפות: "זהירות  0.15

 מונח באדמה".

 לאחר מילוי התעלה יחזיר הקבלן את השטח לקדמותו, יסלק את עודפי החפירה למקום 

 אשר ייקבע ע"י המפקח וינקה את השטח מכל לכלוך ופסולת הקשורים בעבודות החפירה.

מובהר ומודגש בזאת, שרואים את הצעת הקבלן כהצעה שלקחה בחשבון את תוואי  

החפירה דרך קירות בטון, שבילים, מדרכות, כבישים, אבני מדרכה וכל מכשול אחר 

חציבה או עבודת ידיים, ניקוי, יישור של  בהתאם לתוואים המתוארים בתכניות הכוללות:

 כל שטח החפירה והחזרת השטח ו/או המצב לקדמותו, לשביעות רצון המפקח.

 בהצטלבות כבל ההזנה עם שרות אחר, יש לשמור על מרחקים כדלקמן: 

 

 ס"מ.  20 -בהצטלבות בין כבלי מ.נ.  א.

 ס"מ. 50 -בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור מים או ביוב  ב.

 ס"מ. 50 -בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור טלפון  ג.

 

קרקעית פתוחה, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להגן על -בעת השארת החפירה התת 

הצינורות שהותקנו במידה והותקנו בחפירה הנ"ל, להגן על דפנות החפירה ולבצע אמצעי 

 שילוט וסימון זוהרים בלילה.

 

 ברגים  
 

קיות המותקנים באביזרים השונים, כגון תעלות, חיזוקים, כל הברגים, האומים והדס 

מפסקים בלוחות וכד' יהיו מפלב"מ. מחיר הברגים כלול במחירי האביזרים השונים בהם 

 .הם מורכבים או אותם מחזיקים

 

 צביעה 
 

מחיר כל אביזרים כוללים את צביעתם. אלמנטים מגולוונים ייצבעו רק לפי דרישה  

 2, שכבה ווש פריימר וייבוש    )1-32טמבור(. נקוי שומן מדלל  מפורטת כדלקמן: )לפי

חלקים(, שכבת אנטי רוסט אדום וייבושה, צבע סופי מיובש בתנור בגוון הדרוש. הצביעה 
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 תבוצע ע"י קומפרסור ואקדח או ע"י טבילה מלאה.

מדלל חלקי ברזל שאינם מגולוונים ינוקו מחלודה בניקוי חול + מברשת ברזל, הסרת שומן  

+ צהוב וייבושה במשך יום. שכבת ביניים  3בשכבת צבע ראשונה צבע יסוד צינכרומט  1-32

 רוסט אדום. צבע סופי מיובש בתנור. הגוון רצוי.

 

 אספקת ציוד או עבודה ע"י גורם אחר  
 

זכות המזמין לספק חלק מהציוד, כגון גופי תאורה, לוחות חשמל וכד' או להזמין אצל  

ודות מיוחדות כמו מערכות קשר, גנרטורים וכו'. הקבלן חייב לספק מידע אחרים ציוד ועב

כפי שיידרש אם יידרש, מידות, תיאורים, הדרכה וכל הדרוש לתיאום העבודה ו/או 

 להשתלבות מערכות כנ"ל או אחרות.

 

 קבלן החשמל  
 

ל קבלן החשמל יעסיק באתר במשך תקופת הביצוע, חשמלאי מהנדס לצורך תיאום ופיקוח ע .א

 העבודה. 

קבלן ראשי המעסיק את קבלן החשמל כקבלן משנה, חייב לקבל את אישור המזמין מראש.  .ב

למזמין הזכות לבטל את קבלן החשמל המוצע ע"י הקבלן הראשי ללא מתן כל הסברים 

 והבהרות.

קבלן החשמל חייב להיות בעל אישור מטעם מרכז הקבלנים, לביצוע עבודות חשמל בהיקף  .ג

 זה.כספי של מכרז 

 

 בדיקת המתקן ומסירתו  
 

. כל טיפול בודק חשמלבדיקת קן למפקח, ימסור הקבלן את המתקן לפני מסירת המת 

בהזמנת בודק החשמל לבדיקת המתקן, וכן כל התיקונים שביצועם יידרש על ידם יבוצעו 

ע"י הקבלן ועל חשבונו. רק לאחר שהמתקן עבר את בדיקת חב' החשמל וחב' "בזק" 

ידם ללא הערות ו/או הסתייגויות ע"י המפקח והמתכנן ומסירת תכנית עדות -ונתקבל על

 לנציג המזמין.

 

 As-Madeתכנית עדות   
 

כמו כן, ימסור הקבלן ספר מתקן הכולל את תיאור בגמר העבודה ולפני מסירת המתקן,  

ימסור הקבלן למפקח שתי סטים של תכניות עדות, כפי שבוצעו למעשה, הכוללות: מיקום 

ודים, תוואי החפירה, חתך כבלים, מרחקי תעלות, מתקן כח ומאור וכד' ללא תוספת עמ

 כספית המערכת, אופן ההפעלה והתגברות על תקלות.   
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 מערכת בקרה  
 

מערכת בקרה במכון מורכבת מבקר מתוכנת המותקן בלוח חשמל, ואביזר פיקוד  א.

ריות קבלן חשמל ובקרה המותקנים באתר ע"י קבלן חשמל או אינסטלציה. באח

 לבצע את התאום לצורך התחברות לאביזרי פיקוד המותקנים ע"י אחרים.

 האינפורמציה תכלול נתונים כדוגמת: 

 משאבה פועלת.  •

 תקלה במשאבה. •

 מפסק פיקוד במצב ידני/מנותק. •

 אפשרות הפעלת משאבה ע"י פקודה מרחוק. •

 אינפורמציה אנלוגית לגבי מפלסי הביוב ומצב מיקרוסויצ'ים •

 .Meter Flow Magnetic -אינפורמציה אנלוגית ממכשירי אולטרסוני ומ •

 אינפורמציה אנלוגית ממדי ספיקה, מצופים, וכו'. •

 אינפורמציה ממערכת גילוי אש. •

 אינפורמציה ממזגן ומד טמפ' בחדר חשמל. •

 אינפורמציה ממערכת פריצה ) אופציה(. •

 

פקודות למערכות בשטח אינפורמציה מהשטח תעובד בבקר המערכת לצורך מתן  ב.

 באמצעות הבקר המקומי.

 

 מערכת בקרה מקומית במכון   
 

 דרישות כלליות מספק המערכת א.

ספק המערכת חייב להיות ספק מוכר בארץ עם וותק בתחום שידור/קליטה    .1

 שנים לפחות. 3של 

 5-הספק חייב להוכיח התקנת מערכות בסדר גודל זהה לפרויקט זה, לפחות ב  .2

 אתרים.

פק המערכת תהיה מעבדת שרות בארץ עם טכנאים בעלי ידע בביצוע לס  .3

 תיקונים במערכת.

 בעת הגשת הצעתו, יגיש הקבלן פרוספקטים מפורטים לציוד המסופק על ידו.   .4

עם גמר תקופת האחריות, ייתן הקבלן שירותי אחזקה )במידה ויידרש ע"י  .5

 המזמין(.

 

 אחריות למערכת ב.

שנים לציוד המסופק על ידו. במשך תקופת  האחריות,  2הקבלן ייתן אחריות של  
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יתקן הקבלן כל תקלה ויחליף כל אביזר פגום. הקבלן יגיע לאתר לצורך תיקון 

 שעות מקבלת ההודעה. 6התקלה תוך 

 

 ספרות טכנית  
 

בגמר העבודה ימסור הקבלן למזמין חוברת המסבירה בצורה מפורטת את אופן הפעלת 

 ים הבאים:המערכת ותכלול את הנושא

 

 בקר מתוכנת

 כתיבת תוכנה בבקר

בהתאם לפונקציות המפורטות  -הקבלן יכתוב את התכנה לבקר המתוכנת  א.

בתכניות, במפרט טכני זה, ומפרט הטכני של מתכנן האינסטלציה, וכן בהתאם 

 להוראות והסברים שיקבל מהמתכננים בעת ביצוע העבודה.

גם  -שני. הקבלן לבצע את כל הפונקציות התכניות והמפרטים משלימים אחד את ה ב.

 אלא במפרט  בלבד. –אם אלו לא מוצאות ביטוי בתוכניות 

כפי שיידרש  -על הקבלן לקחת בחשבון שהמזמין יבצע שינויים והתאמות תוכנה  ג.  

במהלך העבודה עד להפעלה מושלמת של המערכת. לא ישולם לקבלן כל תוספת 

 וכנה.תשלום עבור שינויים שיידרשו בת

 הקבלן יגיש התכנה לאישור המזמין. ד.

 העתקות. 3 -הקבלן ימסור למזמין דיסקט של התכנה ו ה. 

 

 שילוב מערכות הבקרה

הבקר מקבל אינפורמציה ממערכות הבקרה באתר ע"י מגעים יבשים דיסקרטיים  א. 

 ואנלוגיים.  

 הבקר שולח פקודות הפעלה שונות למערכת הפיקוד בלוח החשמל. ב.    

כמו כן שולח הבקר המתוכנת התראות למרכז בקרה באמצעות  כרטיסים עם  ג. 

באמצעות  -וממנו למרכז הבקרה או לאיתורית  - MDFאל ארון  -מגעים יבשים 

 יחידת שידור של מוטורולה.

 

 הפעלת משאבות  

 יהיו רכות. -התנעת משאבות מתבצעת ע"י מתנע רך כאשר גם ההתנעה ההפסקה  א. 

קוד להפעלת והפסקתם יבוצע ע"י הבקר המתוכנת כפונקציות של הדרישות הפי ב.  

 במפרט מתכנן האינסטלציה)לפי הגדרת  התפ"מ ע"י היועץ(.

תבוצע ההפעלה לאחר  -עם העברת מפסק הלוח למצב אוטומטי  –אופן ההפעלה  ג.  

 . במצב ידני  ימשיך הבקר את  ההפעלות עם כל ההגנות אך לאONלחיצה על לחצן 

פקודת ההפעלה למתנע תינתן ע"י הבקר   לפי משטרי העבודה שנקבעו בטבלה.
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בהתאם לנתונים מתקבלים מהשטח. הפסקת משאבות תהיה גם היא רכה. הבקר 

יתזמן יחידות שאיבה יספק השהיות וידומם יחידות שאיבה בהתאם לתוכניות 

 ולמפרט זה.

וכנית הבקר יהיו פרמטרים אשר ימצאו בת -כמות ספיקה וכדומה  -כל מספר כגון  

הניתנים לשינוי באופן פשוט ע"י שימוש בלוח מקשים וצג שיותקנו בחזית הלוח 

 ויחובר לבקר.

לביצוע                    -חודש לאחר קבלת המתקן ע"י המזמין יוזמן קבלן החשמל  

ויסותים נוספים התאמות בתוכנה שינוי פרמטרים וכדומה המחיר לביצוע 

 הנ"ל כלול במחיר התכנה כמופיע בכתב כמויות.וויסותים 

                                             

 דרישות כלליות מספק  המערכת 

 3ספק המערכת חייב להיות ספק מוכר בארץ עם וותק בתחום ידור/קליטה של  . 1

 שנים לפחות.

 אחרים. 5פחות הספק חייב להוכיח התקנת מערכת בסדר גודל זהה לפרויקט זה ל . 2

לספק המערכת תהיה מעבדת שרות בארץ עם טכנאים בעלי ידע בביצוע              .3

 תיקונים במערכת.

 בעת הגשת הצעתו, יגיש הקבלן פרוספקטים מפורטים לציוד המסופק על ידו. . 4

 עם גמר תקופת האחריות, ייתן הקבלן שירותי אחזקה )במידה ויידרש ע"י המזמין(. . 5

 

 ות למערכת אחרי

שנים לציוד המסופק על ידו במשך תקופת האחריות, יתקן  2הקבלן ייתן אחריות של 

 6הקבלן כל תקלה ויחליף כל אביזר פגום הקבלן יגיע לאתר לצורך תיקון התקלה תוך 

 שעות מקבלת ההודעה. 

  

 אופני מדידה לציוד, וקליטה

 -ובלה, והתקנה, ביצוע בדיקות הציוד המופיע  בכתב הכמויות כולל את הספקת הציוד, ה

כל המאמ"תים, כבלי חיבור בין היחידות וכל ציוד העזר, עד להפעלה  מושלמת של 

 המתקן.   

 

 ספרות טכנית למערכת  שידור וקליטה 

 בגמר העבודה  יספק הקבלן שלוש חוברות הכוללות:

 תאור המערכת ותת הרכיבים שלה.  א. 

יאות של כבלי הפיקוד השונים, לפי מספור  מהדקים תכניות פיקוד של כניסות ויצ  ב. 

 כפי שבוצע  בפועל.

 הוראות  להפעלת המערכת.  ג.  

 הוראות לאחזקה עם חלוקה לשתי רמות לפחות.  ד.
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 אחריות 

 הקבלן ייתן אחריות של שנה אחת למערכת בקרה מיום הפעלת המערכת. 

זר פגום ללא כל תוספת כספית. משך תקופת האחריות יתקן הקבלן כל נזק ויחליף כל אבי

 האחריות כלולה במחיר הבקר. 

 

 הדרכה

ימי הדרכה במועדים לפי בחירת המזמין. ההדרכה תינתן באתר והיא כלולה  10קבלן ייתן 

 במחירי אביזרי בכתב הכמויות.

 

  קבלן החשמל והבקרה  
 

 קבלן החשמל יהיה קבלן משנה של הקבלן הראשי. א.

הקבלן הראשי את שם קבלן החשמל אשר יבצע את עבודה בהגשת הצעתו, יגיש  ב.

 מתוך רשימת הקבלנים המופיעים להלן.

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לאשר או לפסול את קבלן החשמל. ג.

 דרישות מקבלן החשמל ד.

 .ISO 9000רישום ברשם הקבלנים ועוסק מורשה ואישור  .1 

 חו"ל או מייצרם בעצמו.הקבלן משמש נציג של אחת מחברות הבקרים ב .2 

לא יתקבל קבלן חשמל אשר לצורך הבקרה, יצטרך לקחת קבלן שלישי 

 שיבצע עבורו את הבקרה.

פרויקטים בהיקף דומה להיקף זה שביצע בתחום  10הקבלן יגיש רשימה של לפחות  ה.

 הבקרה.

ה קבלן החשמל יחזיק באתר מנה"פ עם רישיון חשמלאי הנדסאי ומנהל עבוד            

 באתר חשמלאי ראשי לפחות.

בנושא הבקרה, יעסיק קבלן החשמל מהנדס בקרה בעל ניסיון מוכח בתחום  

 הבקרה.

בנושא עבודות החשמל הרגילות, יעסיק קבלן החשמל מהנדס חשמל במשך כל  

 תקופת הבקרה.

    

  חשמל לעבודות מיוחדים מדידה אופני  
 

 התחשבות עם תנאי החוזה: .א

ילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים והדרישות המפורטים רואים את הקבלן כא 

)כתובים ומשורטטים( במפרט הטכני, כתב הכמויות ובתכניות. המחירים המוצגים להלן 

ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם 
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תנאי כלשהו או אי  המסמכים על כל פרטיהם וכן בכל התנאים המעשיים באתר. אי הבנת

התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי המחיר הנקוב בכתב  הכמויות 

 ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא. 

      

 מחירי היחידה .ב

 מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך:  

י עזר הנכללים בעבודה )ושאינם כל החומרים ובכלל זה, מוצרים לסוגיהם וחומר .1

 נכללים בה( והפחת שלהם.

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע, בהתאם לתנאים והתיאורים של המפרט הטכני,  .2

 כתב הכמויות והתכניות.

 השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכד'. .3

ודה הובלת חומרים, כלי עבודה וכו' המפורטים בסעיפים דלעיל, אל מקום העב  .4

 בכלל זה, העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו.

 אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם, וכן שמירת העבודות שבוצעו.  .5

בסעיפים בהם התיאור מצוין "קומפלט", תכלול העבודה את כל עבודות הלוואי   .6

ת, חיבורי חשמל, והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, לרבות הבדיקות השונו

הפעלה והרצה. במידה ויחול שינוי בהיקף הפרויקט, עקב דרישת המזמין, יחושב 

 ערך השינוי באופן יחסי לערכו, על סמך ניתוח מחירים.

י יבואו בחשבון רק אם ניתנה לכך הנחיה בכתב ע"י המזמין או ’עבודות בשיטת ברג  .7

 כוחו.-בא

קבלן יהיה אחראי לגבי כמויות, החומרים כל הכמויות ניתנו באומדנא. ה -כמויות   .8

 והציוד שיזמין לצורך ביצוע העבודה.

כל עבודה תימדד נטו )אלא אם כן צוין אחרת להלן(  בהתאם לפרטי תכנית  -מדידה  .9

כשהיא גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל ,וספת עבור פחת וכד' 

הלוואי הנזכרות במפרט ומחירה  כולל את ערך כל חומרי העזר ו/או עבודות 

והמשתמעות ממנו, במידה ואותם חומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים 

 נפרדים.

 

 רואים את הקבלן, כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים  הבאים: .ג

כל הבדיקות לרבות: מכשירי בדיקה ומדידה, יומן , "AS MADEתכניות לאישור "

 קנים ובדיקת מתקן.הבדיקות, הפעלת המת

 התקנות עזר ואמצעים למיניהם, הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.

סרט זיהוי לכבלים, שילוט לוחות, גופי תאורה, תעלות, סולמות, מפסיקי זרם, בתי תקע, 

 לוחות שרות וכו'.

חיזוק חוזר של כל הברגים והחיבורים החשמליים בלוחות החשמל, כעבור שישה חודשים 

 ת המתקן.לאחר הפעל
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 תכולת המחירים .ד

פרט אם צוין אחרת כמפורש, כוללים המחירים אספקה לאתר, התקנה וחיבור וכן בדיקה 

והפעלה של כל חלקי המתקן השונים גם אם סופקו ע"י אחרים )ובתנאי שהותקנו ע"י 

 הקבלן(. תיאור העבודה בכתב הכמויות הוא כללי בלבד. 

 החוזה.מחיר יתייחס לגבי כל המצוין במסמכי 

 

 תיאומים .ה

מחירי העבודות בחוזה זה כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים  השונים הנחוצים 

לשם ביצוע המתקן ולא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות תיאום אלו, ללא כל הבדל 

 באם התיאום הוא עם קבלנים אחרים או עם גורם מתכנן או רשות כלשהיא.

 

 עזר אביזרי .ו

 :את גם כוללים הכמויות בכתב המפורטים היחידה מחירי

 השונים בסעיפים הנזכרים אביזרים של והתקנה לקביעה הדרושים הברזל חיזוקי כל

, התאורה לגופי, כבלים לתעלות, כבלים לסולמות התליה מתקן כולל, הכמויות כתב של

 של משותפת להתקנה מגולוונים ברזל פרופילי כולל ', וכד הצבירה פסי לתעלות

 .במתקן כבלים או נורותצי

 כל את וכן בידוד חומרי, סגירות, מהדקים, חיזוקים, החבקים כל את גם כולל המחיר

 להשלמת נחוצים ואשר במפורש פורטו לא אשר, הלוואי ועבודות העזר חומרי שאר

 הסתעפות תיבות כלולות כן כמו. המתקן של התקינה ועבודתו הפעלתו, המתקן

 .ר"ממ 16 עד בחתך כבלים עבור', וכד צ"פ, ולציםב, מהדקים עם משוריינות

 

 ציוד חליפי .ז

במידה והקבלן מציע ציוד חליפי השונה מזה המאופיין במכרז/חוזה זה, זכאי המפקח 

לדרוש ציוד ואביזרים המתאימים לתנאי העבודה ובעלי נתונים שהם בדרגה הגבוהה 

 הקרובה ביותר לנדרש במכרז/חוזה זה.

 

 דוגמאות .ח

ות למיניהן כלולה במחירי היחידה של אותם אביזרים שהן הוכנו עבורם ולא הכנת דוגמא

תימדד בנפרד. עבור דוגמאות ישולם רק אם אושרו להתקנה כפי שהם, כמוצר מוגמר ראוי 

 להתקנה ולשימוש.

 

 צינורות .ט

צינורות פלסטיים כפיפים שימדדו בנפרד )שלא במסגרת נקודות( כוללים גם:  .1

מ"מ  4ר סטנדרטיות וכן חוטי השחלה מניילון בקוטר קופסאות הסתעפות ומעב
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מ"מ ומעלה.  36באותם מקומות שלא מושחלים בהם מוליכים בצינורות בקוטר 

 מ"מ. 8המחיר כולל חבל השחלה בקוטר 

צינורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ" )קשיח כבד( כוללים במחיריהם גם:  .2

י השחלה, קשתות קופסאות הסתעפות ומעבר משוריינות מגולוונות, חוט

 סטנדרטיות  ומיוחדות לפי הצורך.

צינורות מגולוונים כוללים גם: תיקוני צבע עשיר אבץ, קופסאות כנ"ל, תרמילים  .3

 סופיים, חוטי השחלה, קשתות, מופות, ניפלים וכו'.

מ"מ קוטר בכל  8ופלדה כוללים גם: חבלי ניילון  3צינורות פלסטיים גדולים מעל " .4

מ"מ מתוחות  2צוות וכן איטום קצוות ע"י יריעות גומי בעובי צינור עם רזרבה בק

 ומתוחזקות ע"י הסקים לקצוות הצנרת.

עבודות  מחיר מעברים וברכות לכבלים וכן אביזרים בקרקע כוללים גם את כל  .5

 החפירה, הכיסוי ושאר עבודות הלוואי הנחוצות לשם כך.

 

 הארקות .י

 ירי היחידה של אותו אביזר.ביצוע גשרי הארקה בחומרים השונים כלול במח

 

 כבלים ומוליכים .יא

כבל רגילות  כבלים ומוליכים כוללים במחיריהם גם: חיבורם בכל קצותיהם, נעלי 

ומיוחדות  )למוליכי אלומיניום(, תגיות סימון, חבקים, חיזוקים, סגירות מגן, קופסאות 

הנחה, חיזוק  ממ"ר, השחלה, 16הסתעפות משוריינות אטומות, מהדקי הסתעפות עד חתך 

וכד'. אורך הכבלים והמוליכים יקבע עפ"י אורך תעלות והמוליכים בהם הם מונחים או 

 מושחלים.

 

 תעלות כבלים .יב

תעלות כבלים מפלב"מ כוללות במחיריהן גם: מכסים מכופפים, מתלים תמיכות 

תקע בקטעים, צביעה/גלוון לפי  -ס"מ, הארקות, ביצוע בצורת שקע  60מגולוונים כל 

ישה בפנים ובחוץ, פניות בגירונג, זוויות, שינוי רוחב מדורגים, מחזיקי כבלים, פתחי הדר

נקובים מגולוונים בתעלות אנכיות.  Zחיבור לתעלות המסתעפות, פלנשים סופיים, פרופילי 

ס"מ לפחות.  4המתלים לתעלות/סולמות הכבלים בצעו מזוויתנים או פרופילים בעלי צבע 

מ"מ. לתעלות כבלים מרשת, אין צורך  3ים קפיציים ועוביין כוללות מכס  PVCתעלות

 במכסים.

 

 לוחות חשמל .יג

לוחות חשמל כוללים במחיריהם גם: הגשת תכניות ייצור ומבנה לאישור, חיווט, פסי  .1

צבירה מנחושת, שילוט סנדוויץ' חרוט לכל האביזרים. מקומות שמורים והכנות 

, HRCות ניקל לפנלים, דלתות לנתיכי עבורם, כפתורי נשיאה מתכתיים וידיות מצופ
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קלפות קפיציות, צביעה בצבע סופי גם מבפנים, מחיצות פנימיות, הגבהות ברצפה 

 ועיגונים לקירות, חיזוק ברגים לאחר הובלה.

הלוחות כוללים את עטיפתם ביריעות ניילון והכנסת חומרי שימור וייבוש לשם  .2

 הובלתם ואחסנתם עד להתקנתם במקומם.

 ח חשמל כולל בדיקות הבאים:מחיר לו .3

 התנגדות בידוד  •

 עליית טמפרטורה  •

 עמידה בזרם קצר  •

 סריקה תרמו גרפית.   •

  

 צביעה .יד

 צביעה ותיקוני צבע לאחר ההתקנה כלולים במחירי האביזרים.

 

 חומרי עזר .טו

חומרי עזר בגין קטעי כבלים וצינורות הדרושים לחיבור האביזרים כלולים במחיריהם, 

 ומים, דסקיות וכו'.לרבות ברגים, א

 

 סימון אביזרים .טז

מחירי האביזרים כולל גם: סימון כל מ"ז, לחצן, בית תקע וכן ע"י סרט סימון "דיימו" 

בגוון שיבחר המזמין בו טבוע מס' המעגל בלוח. הסרטים יודבקו ע"י דבק מגע. לאביזרים 

 גדולים, כגון ארגזי שקעים יותקנו שלטים מסנדוויץ' פלסטי חרוט.

 

 ר מנועים או מכשירים חשמלייםחיבו .יז

חיבורי מנועים או מכשירים חשמליים אחרים כוללים במחיריהם גם: צינור גמיש משוריין 

)ישראלוקס( בקוטר מתאים לכבל לפי  RTAדוגמת אנקונדה )אסטרגל( או  PVCעם כיסוי 

שלט חוק חשמל, עם פיטינגים אטומים מתאימים, חיבור סלילים נכון, בדיקת כוון סיבוב, 

 אזהרה לגבי ניתוק ההזנה בלוח וכו'.

 

 חיבורים של אביזרי פיקוד .יח

חיבורים של אביזרי פיקוד או אביזרים אחרים כוללים במחיריהם גם: צינור גמיש משוריין 

)ישראלוקס( בקוטר מתאים לכבל לפי חוק החשמל, גם  RTAדוגמת אנקונדה )אסטרגל( או 

 האביזר למצב העבודה הרצוי.פיטינגים אטומים מתאימים, כיוון וכוון 
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 תקע-ממסרי פיקוד שקע .יט

מגעים מחליפים, סידור לסימולציה ידנית,   3מחירם כולל גם: בסיס לחיווט ע"י ברגים, 

 אמפר. 10 -מגעים ל

 

 תעלות כבלי חשמל .כ

תעלות  כבלי חשמל יהיו מפלב"מ כוללים במחיריהם גם: פניות, זוויות וכד' מבוצעים 

 מ(.”יזוק לתקרה או לקירות, ברגיי פיליפס וציוד עזר )מפלבבדירוג, פרופילים לח

 

 דרישות כלליות – מכשור 
 

על הקבלן לערוך ולהגיש תכניות מפורטות של הרכבת המכשירים, חבור הכבלים  .א

והחוטים מהמכשירים אל הלוח המקומי או ללוח המרכזי. על הקבלן לפרט בתכניות 

והחוטים במתקן, שרטוט הכולל את  תנוחת הציוד, מסלולים מדויקים של הכבלים

התקנת הגשש, תושבת גובה, חשיפת הגשש, מהלך הסולמות ו/או התעלות ו/או הצינורות 

עבורם, בתוך המתקן עד ליציאה ממנו, וכן סוגי הכבלים והחוטים, מספר וחתך הגידים 

 בכל כבל וצנרת ההגנה עליהם לאורך כל מסלולם.

קורוזיבית, לרבות מי שפכים ומי תהליך בוצה  על המכשירים להיות עמידים בסביבה .ב

משופעלת וזאת בנושאי החלצה, הדבקה ולכלוך וכן עמידה באטמוספרה מאכלת/מחמצנת 

 בסביבות מכון טיפול בשפכים.

כל מכשיר ומכשיר יסופק קומפלט כולל אלקטרודת/גשש, משדר, כבל מתאים בסוג  .ג

בתנאי שדה כולל עמידתם בתנאי ובאורך בין האלקטרודה לגשש ואמצעי הרכבה והגנה 

 האטמוספרה המאכלת/מחמצנת.

על המכשירים להיות מתוצרת מוכרת אשר עבורה קיימת סוכנות מכירה, טפול ואחזקה  .ד

בארץ. על ספק המכשור להוכיח ניסיון שימוש קודם מוצלח במכשירים האלה במתקנים 

 דומים. 

יאושר אך ורק מכשור שיש עמו ניסיון חיובי מצטבר בעבודה במתקני טיפול בשפכים  .ה

בתהליך "בוצה משופעלת". לפיכך המכשור חייב להיות מתאים לטיפול במי שפכים 

גולמיים ו/או בנוזל מעורב מתהליך בוצה משופעלת, המכיל מוצקים מרחפים בריכוז גבוה, 

הניקוי והכיול תעשה בתדירות נמוכה ולא יותר הכל בהתאם ליישום, וזאת כאשר פעולת 

 מאשר פעם אחת בשלושה חודשים.

יש לספק אמצעי בדיקה, כיול וניקוי במקומות מסוימים. גששי המדידה )סנסורים( יסופקו  .ו

 בכפולות או בשלשות לפי הצורך ויעשה מיצוע או תורנות בשימושם.

, כך שתהיה אפשרות לפירוק נוח כל גשש יכלול אמצעי הרכבה וחיזוק לפי המקום והצורך .ז

 65IPולשינוי גובה וזווית בצורה קלה בשעת הצורך. אטימות המכשירים תהיה מסוג 

 ובהרכבה בשדה יהיו מוגנים ע"י כסוי שימנע חשיפה לאור שמש ישיר וגשם.

פרטים נוספים דרושים הם: אמצעי הניקוי, הבדיקה או האחזקה, המלצה לחלקי חלוף  .ח
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משך שנתיים, פרוט חומרי עבודה למכשור )כגון תמיסות אלקטרוליטים, )במקרה הצורך( ל

 נתיכים, נורות( למשך שנת עבודה.

כל ציוד המכשור לפרויקט יסופק על ידי שתי חברות לכל היותר, שכ"א מהן הינה נציגה  .ט

בלעדית מוסמכת של כל פריטי המכשור במסגרת מכרז/חוזה זה )אפשר שיהיו מספר 

בחו"ל ואולם כולם ייוצגו על ידי נציג אחד( להלן "הספק". הפריטים  יצרנים בארץ ו/או

 מדי ספיקה מגנטיים, יהיו מתוצרת אחת בלבד.  -השונים של סוג ציוד אחד, לדוגמה 

הקבלן יהיה אחראי למתן השירותים ההנדסיים לרבות בדיקת נתוני ההתקנה, הנחיות  .י

חיבורים לבקרה, כל זאת במסגרת התקנה וכיול, בדיקת כיול והפעלה, הכנת תרשימי ה

 עלות הציוד ולא ישולם בנפרד.

בשעת הרכבת המכשור, יש לקחת בחשבון מקום להרכבה, גישה לטיפול אחזקת, טמפ'  .יא

סביבתית, רעידות, לחות, גזים מעכלים/מחמצנים, חומרים זרים כגון: גריז, שומן 

 כימיקלים ומוצקים שונים מפוזרים במערכת הביוב.

ז"י, למעגל של מינימום  MA4-20ידה האנלוגיים יכללו חוגי זרם בתחומים מכשירי המד .יב

 אוהם עומס התנגדותי כולל התנגדות הקו והבקר.  600

 כבלים  מיוחדים בין הגשש  והמשדר יסופקו ע"י ספק המכשיר. .יג

כל מכשיר ומכשיר יסומן בסימנית מיוחדת הניתנת לפרוק, אשר תסומן במספר המופיע  .יד

הסימנית ואמצעי החיזוק, יעשו מחומרים אשר יעמדו בפני החלדה,  בטבלת המכשור.

 איכול ופרוק עקב האווירה הסביבתית.

 על ספק המכשיר לספק עבור כל מכשיר ומכשיר את כל המפורט להלן: .טו

 פרוט חלקי המכשיר. .1

 דיוק.  .2

 ליניאריות באחוזי סטייה מכסימלית מהקו הישר.  .3

 .  - DAMPINGרזולוציה/רגישות  .4

 גובה.זמן ת  .5

 הסטרזיס.  .6

 .REPEATABILITY -סטייה   .7

 מצוע מדידות.  .8

 תחומי המדידה וכיול המכשיר.  .9

 השפעת צורת ההתקנה.  .10

 חומר האלקטרודה והמכשיר, אשר יהיו עמידים בתנאי הרכבתם.  .11

 גבולות מורשים של טמפ' סביבתית.  .12

 השפעת טמפ', לחץ, לחות סביבתית, ואספקת חשמל.  .13

 זיהוי תקלות ותצוגתן.  .14

 מגע ממסר אזעקה.  .15

 הוראות אחזקה.  .16

 פרוט אטימה והגנות בפני מזג אוויר.  .17
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 המלצות ואחזקה ולאמצעי בטיחות.  .18

 המלצות למרחק בין הרגש והמשדר.  .19

 פרוט דרישות לאספקת מתח, אוויר דחוס וכו'.  .20

 ספר הוראות הפעלה. .21

 

 מפרטים לציוד המכשור 

 

 מד ספיקה מגנטי

 הלן:יסופק ויותקן מד זרימה מגנטי כל

 ראש מדידה.  (1

2)  Signal Converter  להתקנה נפרדת עם יציאהMA 4-20  מבודדת ותצוגת הספיקה עד

 עשירית מ"ק לשעה. התצוגה תראה גם את הספיקה המצטברת באותו הדיוק.

 כבל בין ראש המדידה לממיר.  (3

 

 תכונות

 מ'/שנייה. 5 -+ מהסקלה למהירות זרימה גבוהה מ 1%דיוק   *

 ..A.C -ו .D.Cנטרול השפעות הפרעות -ייהסט  *

 תחומי עבודה. 3 -תחום   *

 אפשרות לפרוק האלקטרודות ללא הורקת הצנרת.  *

 החלדה ואיכול.  חלד )נירוסטה( עם כיסוי כנגד -אל -אלקטרודות עשויות פלדת  *

 פנים האלקטרודות מצופה ניאופרן, גומי קשה, או קרמיקה.  

 או אמייל.צביעה בצבע אפוקסי    *

כיול המכשיר ייעשה בבית החרושת בהתאם לנתוני הזרימה, ללא צורך בכיול   *

 שנים. 10-סדרתי תקופתי עד ל

 הגשש יורכב רחוק ככל האפשר משאר חלקי המכשיר.   *

 מגע ממסר תקלה.   *

 או ש"ע מאושר. Croneמד ספיקה מגנטי זה יהיה דוגמת   *

 

 סוני-מד גובה אולטרה

 ר ותכונותיו הם: חלקי המכשי

 משדר. .א

    Signal Transmitter .ב

 .   Cable .ג

 (.Programmerיחידת תכנות ) .ד

 מהסקלה כולל ניטרול השפעת שנוי טמפ'. 2-3%דיוק  .ה

 מהמדידה עצמה. 1-2%סטייה  .ו
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 חיתוך ובטול סיגנל נמוך. .ז

 לא מושפע מרעידות או מכות מקריות. .ח

 לא רגיש לשנוי ריכוז הנוזל. .ט

 מגע יבש לתקלה. .י

 עצמית למערכת. בדיקה .יא

 ..C.Oיבשים   LH,LLמגעי  5 .יב

 תצוגה מקומית. .יג

 )מגטרון( דגם: MILLTRONICSמכשיר זה יהיה דוגמת  .יד

 Hydroranger  או- Pulsar  מגטרון אוEndress+Hauser  -.או שווה ערך מאושר 

 

 מד מוליכות

 המכשיר בנוי:

 גששים ויותר. 2אלקטרודה אטומה ובה    -

לקטרודה בנוזל הכוללת אפשרות קלה לפרוק והרכבה מערכת השקעה של הא   -

 מחדש.

 .LEDSמשדר עם גישה קלה לכיול ותצוגת מוליכות מקומית ע"י    -

 כבל בין המשדר לגשש.   -

 מהסקלה המלאה. 3%דיוק   -

 מגע יבש לתקלה.   -

 , ניתן לתכנות.MA-4-20חוג אנלוגי מבודד  -

 

 .Q45CTגם ד ATIהמכשיר שיסופק יהיה מתוצרת חברת 

הציוד בארץ  הקבלן יהיה רשאי להציע הצעה חלופית אחרת בצרוף אסמכתאות היכן פועל

ההחלטה האם לאשר את ההצעה החלופית או לחייב את הקבלן לספק ציוד  בתנאים זהים.

 עפ"י אחת האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

 

 מצופי פיקוד

מטר. המצוף יכלול מגע  15מבנה אגס עם כבל אורגינלי באורך מצופי הפיקוד, יהיו בעלי 

  DCוולט או  230אמפר לפחות; במתח  2פנימי )אמפולת כספית(, מחליף, לזרם נומינלי 

V24  11בתנאיםA.C הקבלן יבדוק ויוודא שהחומר ממנו עשויים המצופים וכבל החשמל .

 עמידים בנוזל בהם מתוכנן להתקין את המצוף הנ"ל.

מגטרון או שווה ערך  S.J. ELECTRO SYSTEMSאו  -10FLYGT ,ENMף זה יהיה דוגמת מצו

מאושר. המצופים יתלו בבור הנוזל כשהם נישאים מפרופיל מתכת מגולבן אותו יתקין 

הקבלן לקירות בור הנוזל. הפרופיל יהיה בעל אורך מתאים המאפשר שמירת מרווחים בין 

. פרטי פרופיל נושא זה יאושרו תחילה ע"י המצופים למניעת הסתבכות האחד בשני

המפקח. המצוף יותקן בתוך ערסל מפוליאסטר משוריין למניעת סחיפה במקרה של זרימת 
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 מים מוגברת. מחיר הערסל כלול במחיר המצוף.

 

 מפסק מקביל על שסתום אל חוזר  )השראתי(

 לפחות. 67IPמפסקים מקבילים אלו יהיו בעלי אטימות גבוהה 

מ"מ להתקנה בתוך זרוע עם חור עגול  והידוק  ע"י  18סקים עגול קוטר מינימלי מבנה המפ

 לפחות להתקנה על זרוע בסיס. מ"מ,  110x40x40שני  אומים, או מבנה מלבני 

 מ"מ. 15מרחק חישה )לזרוע המתכת המפעילה( מינימלי 

 . V220AC, או עד  V24DCמתח אספקה בתחום עד 

 ים אלו גם למתח אחר כפי שיוכתב באתר.במידה ויידרש יסופקו אביזר

או  KUBLERש"ע תוצרת  או  XSמשפחת  TELEMECHANIQUEאביזרים אלו יהיו דוגמת 

 מאושר. או ש"ע  BERNSTEINש"ע תוצרת 

 

 התקנת המכשור

התקנת המכשיר בצנרת ובכל מקום תבוצע ע"י הקבלן. באחריות הקבלן לרכז בספר 

כיול של כל המכשור, ללמוד את נתוני הכיול של כל המתקן את כל דפי המידע ואופני ה

ציוד המכשור ולבצע את כל הכיולים והכיוונים במכשור בהתאם לדרישת היצרנים עד 

 להפעלה מושלמת של המתקן.

 

הקבלן יעסיק מכשירן מעולה ובעל ניסיון, לשביעות רצון המפקח, לצורך ביצוע כל עבודות 

המתקנים וקבלת המתקן תבוצע בנוהל כמפורט המכשור הפעלה וכיול הציוד. הפעלת 

חשמל של המפרט הכללי. המכשירן ילווה את הפעלה עד לאישור סופי של מתקן  - 08בפרק 

הטיפול כולו כיחידה אחת. עלות עבודות המכשירן כלולות במחיר חיבור המכשירים, 

ה כלולים בכתב אביזרי הפיקוד וכד' ולא ישולם בנפרד. כבלי החיבורים להזנה ולסיגנליזצי

הכמויות. התקנת הכבלים באזור החיבור ובלוחות הבקרה יבוצעו מתוך התחשבות ברעשי 

RFI  ומתחי יתר בהתאם למיטב הפרקטיקה המקצועית באחריות המכשירן ובמסגרת

 מחירי היחידה.

 

יותקנו לפי דרישת המנהל  MSYSTEM MOP 24-1דוגמת  -RFIיחידות הגנה בפני מתחי יתר ו

ההפעלה ו/או במהלך שנת האחריות.התקנת יחידות הגנה יחייבו בדיקות הפעלה במהלך 

וקבלה חוזרות. יחידות הגנה ימדדו בנפרד בכתבי הכמויות ומחירן כולל עלות הבדיקות 

 החוזרות שידרשו, הכל לשביעות רצון המפקח.

 

צוות בשני ק 7ZA47GEVהגנות מתחי יתר סטנדרטיות יבוצעו ע"י נגדי וריסטור דוגמת 

קוים נושאי סיגנאל אנלוגי. במסגרת חיבור המכשור, כלול במחיר. במידה והגנות אלו לא 

יספיקו באחריות המכשירן להתאים יחידות הגנה אקטיביות תואמות למכשור שיותקנו 

בתשלום נוסף לפי אישור המנהל. כבלי מכשור יתחברו לציוד דרך קופסת חיבורים 



 

 

  -67- הקמת תחנות שאיבה לביוב בנאת עין גדי

 

 

 

אנטיגרון אלא אם המכשור כולל יחידת בקרה מקומית. עם מעברי  657IPפלסטית מוגנת 

אין לחבר כבל ישירות למכשור. הכבל מהקופסא לאביזר יעבור בצינור שרשורי משוריין 

עם מעברי אנטיגרון תואמים בשני הקצוות. מקום שתידרש התקנת  2080דוגמת "גמיש" 

לוח וחיבור האביזרים חיבורי הכבלים ב מגיני מתח יתר, יותקנו המגינים בתוך קופסאות.

 למכשור יבוצעו ע"י המכשירן.

 

סיכוך או שריון הכבלים יוארק בצד הלוח הראשי ויבודד בצד המכשור. המחיר הבסיסי 

לחיבור מכשור כולל כל המפורט לעיל ובנוסף כיול שילוט הפעלה ובדיקות כמפורט, בצד 

אשר המכשור כולל השדה ובלוחות עד לחיבור לבקר והפעלה יחד עם הבקר והמחשב. כ

הכוללת חלון שקוף  65IPפנל הפעלה מקומי, יותקן הפנל בקופסאת ארון פלב"מ מוגן 

 לקריאת המדידות ללא צורך בפתיחת הדלת.

 

מוגנת נדלקת על ידי מגע גבול לדלת  -W7PLהקופסא תכלול: שקע משוריין מתברג, מנורת 

על כבל ההזנה למכשור. חיבור וולט למכשור שתבוצע דרך תקע מתברג שיותקן  230והזנת 

כבלי מדידה וסיגנל יתבצעו ישירות לסרגל מהדקים של פנל המדידה. מחיר ארון/קופסא 

כולל: מנורה, שקע ומסד להתקנת המכשור. כאשר המכשור כולל העברת סיגנל אנלוגי או 

בקופסת  7ZA47GEVדיגטלי )לא מגע יבש( תכלול ההתקנה גם נגד וירסטור כדוגמת 

ובלוח כלול במחיר. סכמות החיבורים בתוכניות למכשור הן עקרוניות בלבד.  החיבור

הקבלן יגיש תכנית חיבורים מפורטת בהתאם לציוד המסופק לאישור המנהל לפני ייצור 

 לוחות מכשור ובקרה כל זאת כלול במחיר היחידה למכשור.

 

 פירוט החיבורים   

 

י המפרט של ציוד זה. באביזרים פרוט החיבורים במכשירים האנליטיים ניתן בסעיפ

 האחרים יהיו החיבורים כמפורט בטבלה זו:

 

 מתמר/בקר חיבור אנלוגי   חיבור מגע יבש  .טז

 -    1  מגוף אל חוזר  - NRV .יז

 -    1  טרמיסטור  - TR .יח

 -    3  מגוף חשמלי  - CV .יט

 1    2  מד ספיקה מגנטי  - G .כ

 1   5 סוני -מד גובה אולטרה - US .כא

  .כב

 של המכשור כלולה במחיר המכשור בכתב הכמויות התקנה פיזית 

 למכשור.
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 חיבור מנועים או מכשירים חשמליים  
           

 חיבורי מנועים או מכשירים חשמליים אחרים כוללים במחיריהם גם:          

  RTAדוגמת אנקודה )אסטרגל( או  P.V.Cצינור גמיש משוריין עם כיסוי           

 קס( בקוטר מתאים לכבל לפי חוק החשמל, עם פיטינגים אטומים )ישראלו          

 מתאימים, חיבור סלילים נכון, בדיקת כיוון סיבוב, שלט אזהרה לגבי ניתוק          

 ההזנה בלוח וכו'.        

 

 חיבורי אביזר פיקוד  
 

 יש חיבורי אביזרי פיקוד או אביזרים אחרים כוללים במחיריהם גם: צינור גמ          

 )ישארלוקס( בקוטר מתאים לכבל לפי  RTAמשוריין  דוגמת אנקודה )אסטרגל( או          

 חוק חשמל, גם פיטינגים אטומים מתאימים, חיבור וכיוון האביזר למצב העבודה         

 הרצוי.        

 

 מנתק ביטחון חיצוני  
           

 רגל" מפרופיל מגולוון, גגון הגנה מגולווןמנתק ביטחון חיצוני כולל במחירו גם: "          

 מ"מ   עובי, פרופיל הגנה מגולבן לצנרת וכבלים. 1.5          

 

 מפסקי פקט לפיקוד   
        

 מחירם כולל גם: ידיות מצמד ורוזטות חרוטות.          

 

 תקע-ממסרי פיקוד שקע  
  

 ים מחליפים, סידור לסימולציה מגע 3מחירם כולל גם: בסיס לחיווט ע"י ברגים,           

 אמפר. 10 -ידנית, מגעים ל         

 

 מתנעים  
 

 מיליון  3 -כוללים במחיריהם גם: מגעי עזר בכמות הדרושה. המתנע יתאים ל         

 . AC3פעולות, אופיין           
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 סולמות כבלי חשמל  
           

 : פינות, זויות וכד' מבוצעות בדירוג, סולמות כבלי חשמל כוללים במחיריהם גם          

 גילוון באבץ חם בטבילה. פרופילים לחיזוק לתקרה אנו לקירות, ברגי פיליפס           

 וציוד עזר.         

 

 נקודת מאור בהתקנה סמויה  
              

 כוללת את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן:              

 ממ"ר עם מעטה 2.5ממ"ר או  1.5עם מוליכים מנחושת   N2XYוג א. כבל מס             

                  C.V.P .מושחלים בצנרת ומחוברים בלוח  חשמל, בג.ת. ובמ"ז 

 ממ"ר , מותקן  23מ"מ או  16ב. צינור פלסטי כפיף כבד כבה מאליו בקוטר              

 ת, אטימה, וקופסאות מעבר פלסטיות בהתקנה סמויה, לרבות חציבות בקירו                

 ברגים. 4עם מכסה הנסגר ע"י                 

 אמפר הדגם המפורט בתוכנית מותקן תה"ט. 1X10ג. מפסק זרם              

 ד. כל ציוד העזר ושילוט.             

 פת לא תשולם לקבלן כל תוס –במקומות בהם קיים ג.ת. דו תכליתי לחירום  –            

 כספית  בגין תוספת מוליך.              

 

 נקודת מאור להתקנה גלויה  
        

 כוללת את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן:          

 ממ"ר מושחלים בצנרת  2.5ממ"ר או  1.5עם מוליכים בחתך  N2XYא. כבל מסוג           

 .ת. ובמ"ז.או בתעלות  ומחוברים בלוח חשמל, בג              

 ב. צינורות פלסטיים קשיח כבד בהתקנה גלויה, או צינורות פלסטיים כפיף כבד                  

 מאליו מעל תקרות ביניים, מחזיקי כבלים, קופסאות מעבר עם מכסה הנסגר               

 ברגים. 4ע"י               

 ( ס"מ 1.5X1.5במידות )  C.V.Pות כוללת הנקודה גם תעל –ג. אם נדרש בתוכנית           

 ( ס"מ במעבר הכבלים במקומות גלויים.1.5X3או )              

 אמפר מהדגם המפורט בתוכנית מותקן עה"ט. 1X10ד. מפסק זרם            

 ה. כל ציוד העזר והשילוט.           

 לקבלן כל תוספת לא תשולם  –ו. במקומות בהם קיים ג.ת. דו תכליתי לחירום            

 כספית בגין תוספת מוליך.                
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אמפר להתקנה  1X16נקודת כוח חד פאזית לזרם   
 סמויה

               
 כוללת את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן:          

  P.V.Cממ"ר עם מעטה  2.5מוליכים מנחושת בחתך    N2XYא. כבל מדגם          

 מושחלים בצנרת ומחוברים בלוח  חשמל ובשקע.              

 מותקן  –מ"מ  23מ"מ או  16ב. צינור פלסטי כפיף כבד כבה מאליו בקוטר            

 בהתקנה סמויה, לרבות חציבות בקירות, אטימה וקופסאות מעבר פלסטיות               

 ברגים. 4עם מכסה הנסגר ע"י               

 ת תקע חד פאזי עם שלושה קטבים מהדגם המפורט בתוכנית מותקן תה"ט.ג. בי           

 ד. כל ציוד העזר ושילוט.           

 

נקודת כוח חד פאזית להתקנה סמויה, עם שקע לזרם   
      אמפר 1X16 -שונה מ

 

 אמפר, אך  1X16הנקודה כוללת את כל המפורט עבור נקודת כוח חד פאזית           

 ליכים, השקע והצינורות יהיו בחתך המתאים לפי חוק החשמל וכמפורט המו          

 בתוכנית.          

 

אמפר להתקנה  1X16נקודת כוח חד פאזית לזרם   
         גלויה

 

 כוללת את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן:          

 ת ומחוברים ממ"ר מושחלים בצנר 2.5עם מוליכים בחתך  N2XYא. כבל מסוג           

 בלוח חשמל ובשקע.              

 ב. צינור פלסטי קשיח כבד בהתקנה גלויה, או צינורות פלסטיים כפיף כבד כבה           

 מאליו מעל תקרות ביניים, מחזיק כבלים וקופסאות הסתעפות עם מכסה              

 ברגים. 4הנסגר ע"י              

 ( ס"מ 1.5X1.5במידות ) PVCכוללת הנקודה גם תעלות  –נית ג. אם נדרש בתוכ          

 ( ס"מ במעבר הכבלים במקומות גלויים.1.5X3או )              

 מהדגם הנדרש בתוכנית, מותקן עה"ט. –אמפר  1X16ד. שקע חד פאזי לזרם           

 ה. כל ציוד העזר ושילוט.          
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עם שקע לזרם נקודת כוח חד פאזית להתקנה גלויה,   
         אמפר 1X16שונה 

 

 אך  –אמפר  1X16הנקודה כוללת את כל המפורט עבור נקודת כוח חד פאזית           

 המוליכים, השקע והצינורות יהיו בחתך מתאים לפי חוק חשמל וכמפורט           

 בתוכניות.          

 

        נקודת כוח תלת פאזי בהתקנה סמויה  
 

 כוללת את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן:          

 עם מוליכים מנחושת בחתך המצוין בתוכנית ובכתב   N2XYא. כבל מסוג           

 מושחלים  בצנרת ומחוברים בלוח חשמל ובשקע. PVCהכמויות עם מעטה                  

 מויה, לרבות חציבות מותקן בהתקנה ס –ב. צינור פלסטי כפיף כבד כבה מאליו            

 ברגים. 4בקירות, אטימה וקופסאות מעבר פלסטיות עם מכסה הנסגר ע"י               

 פינים  5כוללת הנקודה שקע תלת פאזי  –ג. אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות            

 או  CEKONתוצרת  CEE – 17דגם  –בזרם המצוין בתוכנית ובכתב הכמויות               

 ש"ע להתקנה תה"ט.              

 יצוין בכתב הכמויות סוג האביזר. –ד. אם אביזר הקצה אינו שקע            

 ה. ציוד עזר ושילוט.           

 

 נקודת כוח תלת פאזי בהתקנה גלויה 
           

 כוללת את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן:          

 בחתך מצוין בתוכנית ובכתב הכמויות מושחל בצינורות או  N2XYא. כבל מסוג           

 בתעלות ומחובר בלוח החשמל ובשקע.              

 ב. צינור פלסטי קשיח כבד, בהתקנה גלויה, או צינור פלסטי כפיף כבד כבה           

  4מאליו, תקרות ביניים, מחזיקי כבלים וקופסאות עם מכסה הנסגר ע"י               

 ברגים.             

 זעירות במעבר כבלים  PVCכוללת הנקודה גם תעלות  –ג. אם נדרש בתוכנית            

 במקומות גלויים.              

 ד. שקע תלת פאזי לזרם הנקוב בתוכנית ובכתב הכמויות דגם           

 17 – CEE תוצרתCEKON     .או ש"ע בהתקנה גלויה 

 כגון: מתנע,  –יצוין בכתב הכמויות סוג האביזר  –זר הקצה אינו שקע ה. אם אבי           

 או מפסק, או כל אביזר אחר.               

 ו. ציוד עזר ושילוט.           
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 חפירות לביצוע מיוחד מפרט 
    

 כללי .א

 מפרט זה כולל הנחיות לביצוע תשתית חשמל ותקשורת. -

 .והמפרט הכללי הבינמשרדיאם לחוק חשמל, בהת -כל התשתיות בהתקנה תת קרקעית   -

 אישור חפירה .ב

 בשטח קיימות מערכות תת קרקעיות לרבות חשמל, תקשורת, מים, ביוב, וכו'. .1

פגיעה במערכות אלו עלולה לגרום נזקים וכתוצאה לפגיעה בחיי אדם. עקב כך יש לנקוט      

 בכל האמצעים למנוע פגיעה במערכות אלו.

יש להגיש דרישה מסודרת לאישור של  –כל תשתית אחרת לפני ביצוע חפירה או  .2

 מזמין.

הקבלן יקבל מידע לגבי מערכות תת קרקעיות קיימות בתוואי הדרוש. כמו כן  .3

יקבל הקבלן הנחיות לגבי אופן ביצוע החפירה בתוואי הנדרש במטרה למנוע פגיעה 

 במערכות קיימות לרבות:

 .חפירת ידיים 

  של מערכות קיימות.חפירות לגישוש ואיתור מדויק 

 .שימוש בכלי חפירה 

 

 תוואי החפירה יסומן ע"י הקבלן לכל אורכו באמצעות אבקת סיר.

 

יפסיק הקבלן את עבודתו באופן מיידי ויודיע על כך  –במקרה של פגיעה במערכות קיימות 

 מיידית למזמין. אין להמשיך בעבודה עד להגעת מזמין וקבלת הנחיות.

 

גם אם קיבל אישור חפירה  –הקבלן אחראי לכל נזק שיגרום  – יןלמרות האישור של מזמ

הקבלן יתקן מיידית כל נזק  – בכל מקרהוגם אם לא נאמר לו שקיימת מערכת מסוימת. 

שהם  –על חשבונו. לצורך התיקון ישתמש הקבלן בקבלנים מורשים –אשר יגרום למערכות

 בעלי מקצוע בתחום הדרוש אשר ניזוק.

 

רק בנוכחות מנהל עבודה מטעם הקבלן אשר ישגיח על ביצוע החפירה. יש  החפירות יבוצעו

 להציג את מנהל העבודה עם התחלת החפירות. לא יבוצעו חפירות ללא השגחתו.

 

יחולו על הקבלן החוקים למקרה של פגיעה בתשתיות  –בפגיעה בקווי בזק וחברת חשמל 

זמין הקבלן מפקח מטעם חברות י –אלו. במקרה של חפירות באזור של קווי בזק וחח"י 

אלו. הקבלן מצהיר בזה שהוא אחראי בלעדי, לכל מקרה של פגיעה ומסיר כל אחריות 

 עליו לנקוט בכל האמצעים לפי חוק. –מהמזמין והמתכנן. לצורך כך 
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 בטיחות בעבודה 
 

 א. על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות בעבודה כנדרש ע"י משרד העבודה ולפי חוקי מדינת

 ., ובהתאם להוראות החוזהישראל

ב. אין להשאיר תעלות פתוחות בשטח ללא גידור ותאורה בשעות חשיכה, לרבות סרט זוהר. יש 

 לדאוג לכסות   

 חפירות בשעות היום ולא להשאירן בלילה.    

יש לבצע חפירת ידיים זהירה תוך איתור מיקום מדויק של הכבלים.  –ג. באזור קווי מתח גבוה 

 ים אלו יש  להזמין פיקוח חשמלאי מוסמך לעבודות במתח גבוה.באזור

ד. על הקבלן לקבל מהמזמין "אזור התארגנות" עבור החומרים ועובדיו. השמירה על ציוד 

 הקבלן והחומרים  הינה באחריות בלעדית של הקבלן.

 

 אופן ביצוע חפירות 
 

 סימון תוואי החפירה .א
 

החפירות לפני הביצוע. הקבלן יהיה חייב לתקן על  על הקבלן לקבל אישור המפקח על תוואי  

חשבונו הוא, כל שגיאה שלפי דעת המפקח נובעת מהזנחת סעיף זה. לא ייגש הקבלן לביצוע 

 החפירות לפני אישור המפקח ביומן.

 .מתאים שילוט בעזרת ברור באופן החפירה ואיות את יסמן הקבלן           

 יבוטן התחתון קצהו', מ 1 באורך 2" בקוטר גולווןמ מים צינור באמצעות יהיה השילוט

 .מ"ס X 40 X 40 30 במידות בטון בקוביות

 עד באדמה השקוע הצינור קטע.  מ"ס 50 בעומק החפורה התעלה בציר יוטמן השלט של בסיסו

 מאלומיניום יצוק שלט יותקן העליון בקצהו.  באספלט יצופה האדמה מפני מ"ס 10 של לגובה

 . ברק סימון"  חשמל כבל" סטקהט טבוע בו, מ"ס X 20 20 במידות

 .ישרים בקוים' מ 40 וכל הכבלים בתואי זוית כל מעל יהיה הסימון מיקום

 הבטון בסיס אל ארוכים ברגים באמצעות ישירות יעוגן אלומיניום שלט' וכו כבישים בחציית

 .המדרכה או האספלט פני במפלס יותקן אשר

 120ים בצינורות עומק. עומק הצינורות במעבר כבישים יהיה לפחות במעבר כבישים יונחו כבל   

 ס"מ.

 תמיכות ודיפון .ב

 

עבודות החפירה תבוצענה בדיפון מלא או בשיפועים מתאימים כפי שמוגדר בתקנות הבטיחות   

של משרד העבודה בין אם המפקח דרש זאת ובין אם לאו. הדיפון או השיפועים ייעשו באופן 

ספק את החפירה או הבור מפני התמוטטות, נפילת אבנים, גושי עפר, חלקי שיבטיח מעל לכל 
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מבנה או כבישים ומדרכות סמוכים. במיוחד מוזהר הקבלן כי החפירה ליד יסודות, גדרות 

וצינורות למיניהם, כבישים, מדרכות, מעקות חייבת להיעשות באופן שימנע כל פגיעה בהם או 

 תזוזתם ממקומם כתוצאה מביצועה.

 

 מילוי חול בתחתית התעלה  .ג

 10יש ליישר ולפלס את תחתית התעלה לגובה הנדרש בתוכנית ולפזר עליה שכבת חול בעובי של    

 ס"מ. הקבלן ידאג למנוע הידרדרות של אבנים או גושי עפר או השתפכות של אדמה לתוך התעלה.

 

 כיסוי ומילוי תעלות לאחר הנחת צנרת .ד

 

ס"מ  חול דיונות  10ישור על כך, יניח הקבלן שכבת ריפוד  של .  לאחר גמר החפירה וקבלת הא1

נקי בתחתית  התעלה לכל רוחבה, יהדקה  ועליה יניח את הצנרת לחשמל ו/או תקשורת, אין 

 להתחיל במילוי החפירה לפני  קבלת אישור המפקח.

לה. ס"מ לכל רוחב התע 20.  לאחר אישור על הנחת הצנרת תונח שכבת חול נקי נוספת של 2

 החול יהודק לכל אורך החפירה במים בעזרת מרסס. מעל צנרת

.  מילוי מוחזר בתחום הכבישים עד למפלס תחתית שכבות מבנה המסעה יהיה ע"י מצע או 3

ס"מ בהידוק מבוקר לדרגת  20חול דיונות נקי  כפוף לאישור  המפקח ,מהודק בשכבות בעובי 

 . לפחות מהצפיפות   המעבדתית המקסימאלית 98%

. מילוי שכבה נוספת שמעל לשכבה הראשונה בין אם בוצעה החלפת החומר ובין אם הוחזרה  4

ס"מ אשר תהודק היטב   20אדמה מקומית, ייעשה בשלבים: בכל שלב שכבה בגובה של 

 בהתאם לסוג הקרקע.

שמעל   . במידה שמצא מנהל הפרויקט או המזמין לנכון כי יש להחליף את החומר החפור5

הראשונה, בחומר גרנולרי מתאים, חייב הקבלן לבצע את ההחלפה בהתאם לדרישה לשכבה 

 ללא תשלום נוסף. –

 

 סרטי אזהרה  .ה

על מנת להבטיח שצנרת לא תיפגע בעתיד באם תתבצע חפירה בתוואי הצנרת על הקבלן להניח    

וי.סי. ס"מ מתחת לפני קרקע סופיים. הסרט עשוי מרצועת פי. 30סרט אזהרה תקני במפלס של 

 ס"מ. 16שפות. הסרט יהיה ברוחב  3 -עם שילוט "זהירות צנרת חשמל )או אחר( תת קרקעית" ב

 

 מילוי אדמה מקומית, הידוק והחזרת פני השטח לקדמותו. .ו

 

 ראה פרטי ביצוע.
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 ות ע"י הקבלן לבין תשתיות קיימותמרחק בין צנרת חשמל ותקשורת המונח .ז

 ס"מ 60  או ניקוזמרחק מינימלי לצנרת מים קרים, ביוב  .א

 ס"מ 120  מרחק מינימלי לצינור מים חמים, או קיטור .ב

 ס"מ 170    מרחק מינימלי לצינור גז .ג

 ס"מ 60     מרחק מינימלי לבנה .ד

 ס"מ 120    מרחק מינימלי מכבל מתח גבוה .ה

 ס"מ 40    מרחק מינימלי מכבל מ.נ. קיים .ו

 

 

 :עומק התקנת צנרת באדמה .ח

 ס"מ 90    עומק מזערי לכבל בקרקע -

 ס"מ 120    עומק כבל במעבר כביש -

 ס"מ 60     עומק מזערי במדרכות -

 

 החזרת פני השטח לקדמותו .ט

 

 בסיום החפירה יחזיר הקבלן את פני השטח החפור לקדמותו לרבות        

ביצוע אריחים, תוך שימוש בקיימים אם לא נפגעו ובמידה ונפגעו יש  –במדרכות  -

 להשתמש בחדשים, זהים לקיימים.

 למקום שיורה המפקח. סילוק עודפי אדמה -

 במקומות שנפגעו. –תיקוני בטון  -

 הידוק אדמה. -

 * בסיום העבודה יזמין הקבלן את המפקח לאישור העבודה ויתקן על חשבונו        

 לפי הנחיות המפקח. –כל פגם           

 לן.הינם על חשבון הקב –כל העבודות, החומרים והתיקונים המפורטים במפרט זה  .י

הקבלן יהיה אחראי הבלעדי לכל נזק, פגיעה במערכות, פגיעה במבנים, פגיעה בעובדים או  .יא

באנשים אחרים, פגיעה בכבלי בזק או חח"י ותשתיות קיימות וישא בכל ההוצאות לטיפול 

 כתוצאה מעבודתו. –בכל נזק מכל סוג שהוא 

 

 צינורות/לכבלים חפירה עומק   .יב

 .העליון  וצינור הכבל של העליון החלק לבין הקרקע של שטחה פני בין למרחק מתייחס העומק

 .מ"ס 120 – גבוה מתח כבלי, מ"ס 90 – נמוך מתח כבלים

 מעל יונחו אשר, מ"ס 5 בעובי בטון פלטות גם להניח יש גבוה מתח כבלי של חפירות בכיסוי

 ".גבוה.מ כבל" -  חרוט עליהם, החול שכבת
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 ,  אחרות מערכות עם ובהצטלבויות יםכביש במעברי כבלים למעבר צינורות

   פלסטיים בצינורות הכבלים יונחו. המתכנן החלטת ולפי מיוחדים מעברים

 .532 י"ת לפי 12 דרג, קשיחים

 .מ"מ 5.3 דופן עובי – מ"מ 110 צינור

 .מ"מ 7.7 דופן עובי – מ"מ 160 צינור

 .       מ"מ 10.8 דופן עובי – מ"מ 225 צינור

   

 

 מל צינורות חש  
 

 כללי                   
כל הצינורות לחשמל יהיו מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי. אישור מכון  .א

 התקנים יהיה מוטבע על הצינורות . 

 .532. ות"י 858, יעמדו בדרישות ת"י PVC –הצינורות יהיו קשיחים מ  .ב

למעבר כבלים מתחת לכבישים ובהצטלבויות עם מערכות אחרות או במעברים  .ג

 .12או פוליפרופילן, דרג  PVCמיוחדים יושחלו כבלים בצינורות פלסטיים קשיחים 

ללא מופות, פרט למקומות שבהם נדרש  –הצינורות יותקנו מחתיכה אחת רצופה  .ד

עפ"י פרטי ביצוע ואז המופות/מחברים יהיו אטומים ותקניים בהתאמה לסוג 

 הצינור.

ן יש לחזק הצינורות ע"י חוטי ברזל הצינורות יותקנו בקווים ישרים. בהתקנה בבטו .ה

מטר. בהתקנה קבוצת צינורות במספר שורות יש להשתמש בשבלונות  6כל 

 )ספיסרים( לסידור הצנרת.

בכל הצינורות לסוגיהם גם בצינורות בהם הותקנו כבלים, יושחל חוט משיכה  .ו

מ"מ. חוט המשיכה יהיה רציף ללא קשרים וחיבורים  8מניילון שזור בקוטר 

 יהם, בקצוות החבל יהיו  ידיות עץ עליהן ילופף החבל.למינ

יש לבצע אטימת קצוות הצינורות בתוך שוחות, קופסאות הסתעפות, יסודות וכו'  .ז

ולשלט את הקצוות במטרה לאתר את יעוד הצינורות. השלט יהיה סנדוויץ ויחוזק 

 עם חוט ניילון לצינור.

יש להעביר בכל צינור  –וחות  עם גמר התקנת הצנרת , חיבורם לשוחות וניקוי הש .ח

וצינור מברשת ברזל ולנקותם ולבצע  בדיקת תקינות הצינורות עם מנדרול. אחר מכן 

 יש להשחיל בצינורות חוטי משיכה.

 

 כניסות הצינורות לתוך השוחות 

כל צינור וצינור יוכנס לדופן השוחה  לקידוחים המוכנים מראש שבוצעו במפעל  .א

ס"מ. יש לבצע עטיפת בטון מסביב  10ה לשוחות  יהיה הבטון. אורך הצנרת בכניס
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לצנרת בכניסה לשוחה  הן בצידה הפנימי והן בצידה החיצוני, למניעת כניסת מים 

 ומכרסמים.

 קצה הפנימי של צינור חשמל יש לאטום בעזרת פקק  אטימה  מתאים לצינור.  .ב

 מכל צד שלמ' חבל  משיכה  2 -לאחר ביצוע אטימת הצינור יש להשאיר כ      

 החיבור.      

         

 

 

 שוחות   
  

כל שוחות החשמל יהיו מבטון טרום תקניות ומאושרות ע"י מכון התקנים וירכשו  .א

 ממפעל מוכר ומאושר ע"י מכון התקנים. אין אישור לצקת שוחות במקום.

סגירת התאים, כניסת צינורות וחיבור בין החוליות יהיו אטומים למניעת חדירת מים  .ב

 השוחות. לתוך 

מכסים לשוחות  יהיו מיציקת פלדה תקניים ויצוקים. המכסים יתאימו לאזורי התקנה  .ג

 ויהיו עם סמלים של יעוד המערכות/תשתיות. )חריטה במתכת(. 489לפי ת"י 

 השוחות  יכללו קדחים מוכנים לצנרת עם מחברי שוחה גמישים.  .ד

 בדופן שוחה במפעל.השוחות  יכללו שלבי דריכה מפלדה בציפוי פלסטי יצוקים  .ה

מטר יסופקו עם שלבי  1.5ס"מ ו/או בעומק  העולה על  80שוחת בקוטר העולה על 

 דריכה.

 כל השוחות  יעמדו בדרישות של תקנים להלן: .ו

 .489תקרות בטון ומכסים יעמדו בת"י   

 .658חוליות בטון טרומיות יעמדו בת"י    

 גובה פני  השטח הסופיים.הצבת השוחות  תבוצע כך שהתקרה והמכסה יתאימו ל  .ז
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 אש וכיבוי גילוי ערכתמ 
 

 ותאור העבודה כלליות דרישות  
 

 :לרבות – מושלמת  אש  כיבוי/גילוי מערכת הקבלן יספק – זה חוזה/מכרז במסגרת

 . בשטח קיימת גילוי למרכזיית  אלקטרוני ציוד תוספת והפעלת התקנת,  אספקת .א

 . אש  וכיבוי  גילוי  ציוד כל  אספקת .ב

 .חשמל בלוחות  אש  כיבוי ביצוע .ג

 הקבלן יקבל התכנון ביצוע לצורך.  אש גילוי מערכת של מפורט תכנון יבצע הקבלן .ד

 י"ע יבוצעו התוכניות.  AutoCAD – 2008  בתוכנת המבנה שטח את הכולל דיסקט

 . ל"הנ בתוכנה הקבלן

 לרבות,  אש בויוכי הגילוי אביזרי כל של מדויק מיקום ויכלול מפורט יהיה התכנון

 מפורט קווי חד ותזרים,  בקצוות חיבורים,  חיווט מוליכים מספר,  מדויק מיקום

 .  הגילוי ציוד ויתר בגלאים מהדקים מספור של ברמה

 התוכניות.  הישראלי  התקנים מכון לדרישות מתאים שהתכנון מתחייב הקבלן

 .המזמין לאישור יוגשו

 ביצוע אופן ההתקנות ביצוע אופן לגבי שמלהח לקבלן  הסברים ייתן המערכת ספק .ה

 דרישות,  ומספור שילוט,  כבלים סוג,  וכבלים צנרת התקנת הנחיות,  החיווט

 . בתקנות לעמידה

 גילוי מערכת ספק י"ע יבוצע – אש הגילוי במרכזיית השונים הכבלים חיווט ביצוע .ו

 .אש

 קבלן י"ע התקנתה אופן את שבדק לאחר – הספק י"ע תבוצע המערכת הפעלת .ז

 .   לתיקונים הנחיות ונתן,  החשמל

 .המתכנן בבדיקות וכן התקנים מכון של בבדיקות השתתפות .ח

 .א.מ ולהפסקת, אש כיבוי להפעלת – אוויר מיזוג לוחות אל פולס שליחת .ט

 

   בתקנים עמידה 
 

 .הישראלי התקנים מכון לדרישות יתאים הקבלן י"ע יסופק אשר הציוד כל .א

 .הישראלי התקנים מכון לדרישות יתאים ההתקנה אופן .ב

.  המתקן לבדיקת התקנים מכון את אש גילוי מערכת ספק יזמין – העבודה בסיום .ג

 .הישראלי התקנים מכון בדיקת המתקן את להעביר מתחייב הספק

 .נוסף תשלום יקבל לא והקבלן,  הגלאים במחיר  כלול התקנים למכון התשלום .ד

 הטכני במפרט המפורטים הדרישותו התקנים בכל יעמדו והעבודה  הציוד .ה

 .המיוחד
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 הקבלן אחריות

 

הקבועה בחוזה ובכל מקרה  לתקופה ידו על המסופק הציוד לטיב  אחריות יתן הקבלן

.  התקנים מכון י"ע ואישורה המזמין י"ע וקבלתה העבודה מתום שנתייםלא פחות מ

 ביצוע לרבות – תקין אינו אשר ציוד כל הספק יחליף או יתקן – האחריות במסגרת

 כל.  , וימלא אחר כל ההתחייבויות הקבועות בחוזה ביחס לאחריותבאתר הבדיקות

 .נוסף תשלום ללא – לעיל המפורט

 

 טכנית ספרות

 

 :הכולל העתקים 4 -ב  מיתקן תיק למזמין ימסור הקבלן

,  בשטח האביזרים של מדוייק מיקום הכוללות –ממוחשבת  MADE – AS  תוכנית -

 .מפורט קוי חד תזרים,  וסולמות צנרת תוואי,  מעגלים יספורמ,  חיווט

 . אחזקה  הנחיות -

 .תקלות לתיקון הנחיות -

 קטלוגיים ומספרים ציוד פרטי -
 .היצרן של קטלוגים -
 .המערכת פעולת אופן על  והסבר טכניים  נתונים -
 

 וללא השונים האביזרים במחיר כלולים – לעיל והמתואר הטכנית הספרות עלות

 . נוסף שלוםת

 

  הקבלן  במחסני  ציוד מלאי  
 

 על המסופקים אביזרים לכל חילוף וחלקי ציוד במחסניו להחזיק מתחייב הקבלן .א

  בשלבים  ידו על המסופקת מהכמות 10%  לפחות – זה חוזה/מכרז במסגרת ידו

 .שונים

 

 רלאח שנים 10 לפחות  - חילוף וחלקי ציוד ולספק  מלאי להחזיק מתחייב  הקבלן .ב

 .זה פרויקט סיום

 

 אש לגילוי מיוחד מפרט 
 

 כללי: – אש וכיבוי לגילוי כתובתית מערכת

 



 

 

  -80- הקמת תחנות שאיבה לביוב בנאת עין גדי

 

 

 

 מתוך מוכרים בדיקה מכוני 4 לפחות ידי על מאושר יהיה הבסיסי ציוד כל .א

 UL תקן( ) מתי) הישראלי התקני מכון לאישור בנוסף וזאת,  להלן המפורטת הרשימה

 ( . מחייבים FM– ו, 

 

A. UL UNDERWRITERS LABORATORIES  USA 
B. FM FACTORY MUTUAL USA 

C. VSD VERBAND DER SACHVERSICHERER W.GERMANY 

D. AFNOR ASSOCIATION FRANCAISE  FRANCE DE NORMALISATION 

E. B.S. BRITISH STANDARDS GREAT  BRITAIN 

F. F.O.C. FIRE OFFICES COMMITTEE GREAT BRITAIN 

G. C.S.A. CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION CANADA 

H. ULC UNDERWRITERS LABORATORIES CANADA 

I. CNPP CENTRE NATIONAL DE PREVENTION 

ET DE PROTECTION FRANCE 

 

 

 NFPA 2001 – ב המפורטים הרלוונטים הסטנדרטים פי על יבוצעו וההתקנה הציוד .ב
,72 NFPA    ,תיקני .חלקיו כל על 1220' מס הישראלי ובתקן UL ,FM 
 

 בגמר או/ ו מוקדם אישור קבלת וכן התקנים מכון ואישור בדיקה יכללו המחירים
 . הכבאות  משרותי העבודה

 
 .2002   י"ת יהיה המציעה לחברה

 
 בחומר שימוש ללא)  – ירוקים גלאים על מבוססת תהיה גלאים מערכת

 (.רדיאואקטיבי
 

 ישימים  מסמכים
 

 : לצרף,  אותו  ומתקינה ודהצי את המספקת  החברה על
 .וקטלוגים המוצע הציוד  רכיבי של טכני מפרט

 .ואחזקה ניסוי,  בדיקה,  הפעלה הוראות ספר
 

 .הישראלי והתקן UL – ה לדרישות עונה הציוד כי המעידות בדיקה תעודות
 

 גלאים  
 

 (  ALARM -  TRUE)  אנלוגי  אופטי  גלאי  .א

, רגישות בדיקת ביצוע למערכת יאפשר אשר UL – 268 תקן אנלוגי גלאי יהיה הגלאי

   במשטרי ועבודה המשתנים הסביבה לתנאי בהתאם שותיהרג של אוטומטי תיקון

 .וכדומה לילה/יום:  כמו מתוכנתים עבודה

 המופק אור אלומת של קבוע מקור עם, חשמלי פוטו תא של עיקרון על עובד הגלאי

 עצמי במנגנון  מצויד הגלאי .אפור לעשן הןו שחור לעשן הן רגיש הגלאי .דיודה מפוטו
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 הפרעות למנוע מנת על,  מסוכך  הגלאי של החשמלי המעגל .סרק אזעקות המונע

 .חשמליים מוליכים בקרבת או ג"מ בלוחות מותקן כאשר חשמליות

 להימצא עשויים אשר  ממשדרים  להיגרם העשויים  RFI  הפרעות מפני מוגן הגלאי

  לצורך הכתובת לקביעת  מנגנון עם  ADDRESSABLE  מסוג היהי הגלאי בסיס .במקום

 מתבצעת מחזורי באופן דקה בכל.  עצמית בדיקה במנגנון מצויד הגלאי. בלוח זיהוי

 .NFPA – ה לדרישות בהתאם תקינותו  לוודא לגלאי סימולציה

 OBSCURATION  SMOKE OF   0.2% - 3.7% שבין בתחום רגישות רמות שבע לגלאי

FOOT  PER    

 
 

 (  ALARM  TRUE)   אנלוגי טמפרטורה  עלית וקצב חום גלאי .ב

 

 הגלאי יגיב,  לכך בנוסף.  צלזיוס מעלות  57.2 של שיא לטמפרטורת  יגיב הגלאי

 שאינו זמן במשך הסביבתית הטמפרטורה מעל מעלות 6.7 של טמפרטורה לעליית

 .L.U 521 – ו.  M.F  תקן תו נושא הגלאי .אחת דקה על עולה

 ADDRESSABLE מסוג ויהיה יוניזציה מסוג  הגלאי לבסיס זהה יהיה הגלאי בסיס

 

  ממוען אש גילוי לחצן .ג

 הידית משיכת עם  לבן  בצבע משיכה ידית עם אדום  בצבע יהיה  משיכה מסוג הלחצן

 אתחול בביצוע אלה למקומה החזרתה יאפשר שלא באופן הידית תנעל, המושך כלפי

  RESET. - ליחידה

 המותקן למנעול המתאים מיוחד מפתח באמצעות יבוצע ליחידה האתחול ביצוע

 . ממנו נפרד בלתי חלק והינו בלחצן

 .  כתובת יחידת כולל הלחצן

 

 התראה צופר .ד

 .  אש גילוי למערכות ומיועד אדום בצבע צבוע יהיה הצופר

 יחידת םע ישולב הצופר.  ממנו מטר3  במרחק DB 100  של עוצמה בעל יהיה הצופר

 .לדקה הבהובים76  של בעוצמה נצנץ

  נפרדים טרמינלים  עם 56IP מוגן נצנץ עם משולב חיצוני אש אזעקת צופר

 וישמש לפועל ימשיך הנצנץ, הצופר השתקת שלאחר כך יתוקן) ואור צליל  להפעלת

 צלילים של סוגים 2 לפחות יהיו הצופרים  סוגי לשני לאיפוס עד הכיבוי כיתות להכנת

 .ופינוי אזעקה: 

 

  סימון נורית .ה
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 בתוך מותקן שהגלאי במקרה גביו על או הגלאי בבסיס הסימון לנורית במקביל תפעול

 לאפשר מנת על במעבר מותקנת', וכו חשמל לוח, כפולה תקרה חלל, ארון,  סגור חדר

 .המזעיק גלאי של מהיר זיהוי

 . מופעל מחוברת היא אליו הגלאי כאשר תידלק/תהבהב הנורית

 מאפשר אשר מגדילה עדשה ותכלול חיצוני מקור ללא, נמוך בזרם תופעל הנורית

 . וממרחק רחבה בזוית בהארתה לחזות

 .הצורך במקרה להחלפה וניתנת סטנדרטי מסוג תהיה הנורית

 . יותר או שניים ,אחד גלאי של במקביל חיבור תאפשר הנורית

 .היעוד והבהרת זיהוי יאפשר שרא סימון ותכלול מיוחדים ובצבע בצורה תהיה הנורית

  UL. תקן תו ותישא, המערכת אביזרי יתר מתוצרת תהיה הנורית

  תלויה תיקרה  בחלל חשמל לוח ארון סגור בחדר אש גלאי יותקן בו מקרה בכל -
 .גלאי מבסיס סימון מנורת תותקן'  וכו ריצפה בחלל



 חשמל בלוחות אש כיבוי' למע מיוחד מפרט 
 

 כללי

 של במקרה מוגדרים באזורים ועשן אש של במקרה להתריע מיועדת אש  גילוי מערכת

 אותה – הבקרה פיקוד בלוח וחזותית קולית בצורה מיד תקלה על תתריע המערכת תקלה

 .חשמל בלוחות תקלות  על גם מתריעה מערכת

 

 .אש גלאי יותקנו אמפר 63 שמעל  חשמל בלוחות

 .אוטומטי אש כיבוי מערכת תותקן, אמפר 100 שמעל חשמל בלוחות

 

  חשמל בלוחות אוטומטי כיבוי מערכת

 עם בשילוב שתפעל חשמל בלוחות אש כיבוי ומיכלי גילוי מערכת תכלול  הכיבוי מערכת

 .בבניין האש גילוי מערכת

 

 המערכת תאור

 לזרימת צנרת,  כיבוי לגז מיכל,  מצולב חיבור בשיטת שיחוברו גלאים כוללת המערכת

 .B12  A.P.F.N  או.  A12  A.P.F.N:  תקן לפי מתוכננת ותהיה רפיזו ונחירי הגז

 

 המערכת פעולת אופן

 :הבאות מהאפשרויות יותר או באחת תפעל המערכת

 .זמן השהיית עם – מוצלב בשיטת הגלאים פעולת עקב הבקרה בלוח פיקוד ידי על

 (.המזמין דרישת י"עפ)  זמן בהשהיית ידני לחיץ באמצעות חשמלית  הפעלה  ידי על

 .  המיכל על המותקן מנוף באמצעות  הכיבוי מיכל של ישירה ידנית מכנית הפעלה ידי על

 גילוי מערכת של הבקרה בלוח וקולית חזותית להתראה תגרום מגז מיכל  התרוקנות

 .עצמו המיכל על הלחץ בשעון וכן,  האש

 

 וביצוע חומרים טכני מפרט

  הרשויות ידי על מאושר( FM – 200" )ירוק"  בגז אוטומטי אש לכיבוי מיועדת המערכת

 . הלוח של עליונה בדופן שיותקנו נחירים ידי על הלוח לתוך שיפוזר

 והכיבוי הגילוי בשטח וניסיון מוניטין בעלת חברה מתוצרת להיות צריכה המערכת

 .בגז האוטומטי

 . תקן תו וישא האוטומטי הכיבוי המערכת את  מרכיבים  והחלקים החומרים,  הציוד כל

"  סולונואיד"ו קבוע לחץ שעון עם.  A12  A.P.F.N תקן לפי  מחומרים  יהיה הגז  מיכל

 .וולט 24 של ישר במתח שיפעל חשמלי

 כנגד(  קו  שמירת) ומוגן  מבוקר יהיה אליו  המוליך   והחיווט  החשמלי  ההפעלה מנגנון

 .הבקרה בלוח וקולי זותיח סימן מיד תיתן זה מסוג תקלה כל.  נתק או לאדמה  קצר

 .זה טכני במפרט המופיעות הטכניות הדרישות  יחולו הגילוי ציוד על

 על שיקבעו כפי ובזמן במקומות  החשמל את לנתק המערכת על,  הכיבוי  הפעלת  לפני

 .המזמין ידי
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 מגולוונת 40 סקציול מסוג תהיה ג"ק 10 – מ למעלה של בגודל  מכלים עבור הגז צנרת

,  110 תקן פי על חיבורים כולל  אדום היכר  וצבע יסוד בצבע  צבועה יהתה הצנרת

N.T.S.A  .או A /572 מחשב תוכנית לפי הנדרשים בקטרים. 

  הגז משקל את בהצעתו יציין הקבלן.  שמתחתיו והחלל  הלוח נפח לפי יקבע הגז משקל

 . ידו על המוצע

 מערכת קבלן ידי על תבוצע חשמל לוח בתקרת והנחירים הגלאים עבור פתחים קדיחת

 .הלוח יצרן עם בתיאום האש גילוי

 

 המערכת תכנון

 בהתאם זרימה חישובי הכוללים וחישובים עבודה תכניות מהצעתו כחלק יגיש הקבלן

 .הציוד יצרן ידי על שמפורט כפי אחר פתרון או לתקן

.  כריםמו מוסדות של אישורים ולצרף המוצע הגז סוג את בהצעתו לציין  הקבלן על

 – העבודה ביצוע לפני .ידו על המוצע  הציוד פירוט עם קטלוגים  להצעה יצרף הקבלן

(. הציוד ספקית החברה אש לכיבוי תוכנה) מחשב באמצעות תכנון לבצע הקבלן באחריות

 כמות, נדרשת גז כמות, הצינורות קוטר – יהיו התוכנה י"ע שיחושבו הנתונים יתר בין

 י"עפ כנדרש הכיבוי לזמן התאמה וכמובן,  צנרת ותוואי מיכל םמיקו עם תרשים, נחירים

 .תקן

 . 200FM  בגז להשתמש יש

 .ק"מ לכל גז  ג"ק 0.6:  הם  ק"מ לכל הדרושים הגז כמויות  חישובי

 

  ושירות אחזקה

 הוא אותם הגז מיכלי של חוזר למילוי הדרושים האמצעים בעל הינו כי להוכיח המציע על

 .המזמין הודעת מהרגע ותשע 48 תוך,  מציע

 באמצעות לסגירתם לדאוג יש ללוח מתחת ומעברים תעלות קיימות בהם במקומות

 .    הגז בלון גודל בחירת בעת התעלות נפח את לחשב יש אחרת אש לחסימת יריעות

 אחריות שנתלאחריות בהתאם להוראות החוזה ובכל מקרה לא פחות מ מתחייב הקבלן

 .אחת

 . התקנים ממכון אישור הקבלן מציאי העבודה גמר עם 
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 Cיבה לביוב תחנת שא – 02 חלק

במפרט  01יבוצעו בכפוף לתכניות, כתב הכמויות, פרק  Cכל העבודות לבניית תחנת שאיבה לביוב 

אופני המדידה לתשלום יהיה לפי הכתוב בפרק הוצאה האחרונה. זה והמפרט הכללי הבינמשרדי ב

 של סתירה ו/או אי בהירות, הוראות המנהל גוברות. במפרט זה, בכל מקרה  01

 

 

 

 

 אופציונלי – הקיים הסניקה קו החלפת – 03 חלק

 לאורך הקיים הסניקה קו להחלפת עבודות ביצוע על להחליט הזכות עומדת המזמינה לרשות

 נשוא בעבודות אינטגרלי חלק היו כאילו הכמויות בכתב 03 בפרק הסעיפים לתמחר יש. 90 כביש

 .  זה כרזמ
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 בקרת איכות והבטחת איכות מצומצם           
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 כללי  .1

מפרט  זה מפרט את הדרישות וההנחיות להקמה ותפעול של מערכת בקרת    .1.1

 Quality)האיכות ע"י הקבלן ויחסי העבודה מול מערכת הבטחת איכות 

Assurance)  .מטעם המזמין 

בכל  (Quality Control)צמית הקבלן יפעיל מטעמו מערך בקרת איכות ע   .1.2

העבודות נשוא מכרז/חוזה זה. מערך הבקרה יפעל לבקר, לבדוק, לאשר 

ולתעד את כל פעילויות הקבלן, הספקים וקבלני המשנה ויבטיח עמידה 

 בדרישות החוזה והמפרטים.

צוות הבקרה יפעיל מערכת מחשוב בה ירוכזו כל נתוני תוצאות הבדיקות    .1.3

שוב תכלול כמינימום מסד נתונים ממוחשב בסביבת וניתוחם. מערכת המח

Excel  כולל ניתוח סטטיסטי וטיפול בבקרה לגבי אי התאמות בתחום

 האיכות וסטטוס הטיפול בהם. 

דרישות האיכות מהקבלן, המוגדרות במסמכי חוזה הביצוע, יהיו תקפות גם    .1.4

ך כך, לקבלן וגם לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י הקבלן. לצור

הקבלן יפעיל מערכת בקרת איכות שתכלול גם את קבלני המשנה וכל 

 ספקים.

אף אחד מאנשי צוות בקרת האיכות לא יהיה עובד של הקבלן או של קבלני       .1.5

 המשנה שלו.

המזמין תעמיד מטעמה מערכת הבטחת איכות כמערך פיקוח על עבודת        .1.6

דה השוטף בכל זמן מערכת בקרת האיכות מטעם הקבלן, ובחינת תפקו

 העבודה בפרויקט. 

מעבדת הפרויקט תתופעל ע"י מנהל בקרת האיכות באתר. ההתקשרות עם       .1.7

 צוות המעבדה תבוצע ע"י המזמין חב' חל''י ועל חשבונה. 

 

 תנאים וכוח אדם –מערך בקרת האיכות   .2

הקבלן יגיש יחד עם מסמכי המכרז/חוזה את שם החברה, צוות אנשי הבקרה,    .2.1

בנה הארגוני של מערך בקרת האיכות וקורות חיים של המועמדים לאיוש המ

התפקידים השונים לביצוע עבודת בקרת האיכות בפרויקט. אי הגשת אחד או 

 יותר מהמסכים הנ"ל יאפשר פסילת המציע על ידי המזמין.

אישור צוות בקרת האיכות ע"י המזמין מהווה תנאי לתחילת ביצוע העבודות.    .2.2

ת האיכות מטעם המזמין יהיה רשאי לאשר או לפסול מועמדים מערך הבטח

 לתפקידים השונים המוזכרים לעיל בכל עת. 

מערכת בקרת האיכות תופעל ע"י חברה חיצונית שאינה קשורה למערך    .2.3

שנים לפחות בתחום בקרת  7הביצוע של הקבלן ושלה ניסיון מוכח של 

 האיכות. 

רה בעלי ניסיון בתחומי התשתיות, מערך בקרת האיכות יכלול מהנדסי בק   .2.4

ותחומים אחרים על פי תחומי הביצוע העיקריים בפרויקט. בראש מערך 
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בקרת האיכות יעמוד מנהל בקרת איכות אשר יהיה אחראי על הטיפול בכל 

הנושאים הקשורים לאיכות  בפרויקט. מנהל בקרת האיכות יהיה מהנדס 

קרת האיכות ובעל נסיון בתחום שנים לפחות בתחום ב 5אזרחי בעל ניסיון של 

 שנים. 7הנדסה אזרחית של לפחות 

כמות אנשי בקרת האיכות מטעם הקבלן תתאים להיקף העבודות המבוצעות    .2.5

בפרויקט בכל שלבי הביצוע. כמות והקף כוח האדם תאושר בלעדית ע"י מנהל 

 הבטחת האיכות מטעם המזמין.

ו כל תפקיד נוסף במערך מובהר בזאת כי מהנדסי בקרת האיכות לא ימלא   .2.6

העבודה של הקבלן בפרויקט ויעסקו בנושא בקרת האיכות של הפרויקט 

 בלבד.

מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול לפחות את  2.5בהמשך לאמור בסעיף    .2.7

 מהנדסי בקרת איכות בתחומי העבודה הבאים )כל אחד במשרה מלאה(:

 .מהנדס אחראי לתחום תשתיות, עבודות עפר ופיתוח 

 .מהנדס אחראי לתחום עבודות בטונים וקונסטרוקציה 

מהנדסי בקרת האיכות יהיה מהנדסים אזרחיים בעלי ניסיון של שנתיים    .2.8

לפחות בתחום בקרת האיכות ובעלי ניסיון בתחום הנדסה אזרחית של לפחות 

 שנים 5

בתחומם הפעילות הנ"ל יפעיל הקבלן באמצעות ובשיתוף צוות בקרת האיכות  .2.9

 ידה בראשות מודד מוסמך.צוותי מד

כל העלויות הכרוכות בהכנת נוהלי האיכות, בניהול וביצוע בקרת האיכות    .2.10

בפרויקט כלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות והקבלן לא יקבל כל 

 תוספת תשלום בגין ביצוע עבודה זו. 

 דין מערך בקרת האיכות הינו כדין קבלן משנה.  .2.11

 

 לימוד הפרויקט  .3

מנהל בקרת האיכות של הפרויקט לדאוג לקבלת כל המסמכים הנדרשים  באחריות  3.1

 מהמנהל לפני תחילת הביצוע.

ללמוד את הפרויקט על בוריו באמצעות המסמכים על מנהל ומהנדסי בקרת האיכות  3.2

 הבאים:

 תיאור הכללי של הפרויקט 

 התוכניות 

 המפרטים 

 כתבי הכמויות 

 האומדנים 

 לוחות הזמנים 
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 יםהגורמים המעורב 

 מבנה הארגוני של הפרויקט 

 חוזה עם המזמין 

 מפרט בקרת איכות של המזמין 

 תוכנית הבטחת איכות 

 

 תוכנית בקרת איכות  .4

תוך שבועיים ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה ובכל מקרה לפני תחילת ביצוע   4.1

העבודות בפרויקט, יגיש הקבלן לאישור מערכת הבטחת האיכות מטעם המזמין 

 רת איכות שתציג את שיטת יישום בקרת האיכות בפרויקט. תוכנית בק

להנחיות הבטחת האיכות ועל  בהתאם תוכנית ונהלי בקרת האיכות לפרויקט יוכנו 4.2

 סמך המסמכים הבאים:

 החוזה הביצוע 

 דרישות ומפרטי האיכות של המזמין 

 מסמכי התכנון של הפרויקט, כולל תוכניות, מפרטים מיוחדים וכתבי כמויות 

 קנים ומפרטים כלליים רלוונטייםת 

 תוכנית הבטחת האיכות 

 

 תוכנית בקרת האיכות תכלול לפחות את הנושאים הבאים:  4.3

 תיאור כללי של הפרויקט. .א

פרוט המערך הארגוני של צוות הקבלן בפרויקט כולל פרוט  .ב

הכפיפות ויחסי הגומלין בין מערכת הביצוע למערכת בקרת 

 האיכות בפרויקט.

 האיכותצוות בקרת  .ג

 קבלני משנה כולל אנשי איכות .ד

מעבדות ומודדי הבקרה, כולל נהלי ביצוע ונהלי בקרה  .ה

 לפעילויות ולציוד

 לוחות זמנים, כולל אבני דרך בנושא האיכות .ו

 נקודות בדיקה ועצירה .ז

 נוהל מעקב וטיפול באי התאמות, כולל: .ח

 התאמה-ייזום פתיחת אי .ט

 פירוט דרגות חומרה .י

 התאמה וריכוזים-טפסי אי .יא

 התאמות חוזרות-התייחסות לאי .יב

 הצעה ויישום פעולות מתקנות ומונעות .יג

 אופן הדיווח כולל התייחסות ללו"ז .יד
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 התאמות-תיעוד אי .טו

 נוהל בקרת מסמכים, נוהל לזיהוי מוצר ועקיבות ועוד. .טז

סוג וכמות נדרשת לכל סוג עבודה  -תוכנית בדיקות לפרויקט  .יז

 שכבה/אלמנט/מוצר )פרוגראמת בדיקות(.

 ידותתוכנית מד .יח

 ישיבות איכות .יט

 ניהול המידע, תיאור התוכנות והמערכות הממוחשבות  .כ

 נהלי ותהליכי העברת מידע .כא

 נהלי בקרת מסמכים ומידע  .כב

 ניתוח ועיבוד מידע .כג

 נוהל לטיפול בשינויים במסמכי האיכות .כד

 דיווחים ודו"חות .כה

 מבדקי איכות פנימיים .כו

 הכשרה והדרכה .כז

 תיעוד וניהול ריכוזי נתונים .כח

 סירהבדיקות קבלה ומ .כט

  תיקי איכות לשלב המסירה .ל

 תוכנית ותהליכי פיקוח עליון .לא

נהלי איכות כולל פירוט הפעילויות בשלבי הבקרה )מוקדמת,  .לב

שוטפת, קבלה ומסירה( וטפסי תיוג לכל סוג 

 עבודה/שכבה/אלמנט/מוצר.

 

 סוג פעילות/אלמנט המבוצע במסגרת הפרויקט.  4.3

 הבאים לכל סוג פעילות:נהלי האיכות יפרטו כמינימום את הנושאים  

 מטרת הנוהל.  .א

 תפוצת הנוהל.  .ב

 מסמכים ישימים.  .ג

 הגדרות.  .ד

 יישום השיטה:  .ה

 בקרה מוקדמת.  .ו

 ביצוע קטעי ניסוי.  .ז

 בקרה בתהליך.  .ח

 תוכנית ניטור ובדיקה.  .ט

פירוט נקודות בדיקה ועצירה לשלבי העבודה והבקרה, כולל הגורמים   .י

 המשתתפים.

 התאמה.-וה איהגדרת סטיות מותרות / מה מהו  .יא
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 רשימת מסמכי האיכות הנדרשים )אישורים, בדיקות, מדידות וכד'(.  .יב

 קטע למסירה ואישורים סופיים נדרשים לאלמנט.  .יג

תרשים זרימה של תהליך הבקרה עם פרוט נקודות עצירה בתהליך   .יד

 הבקרה.

 רשימות תיוג.   .טו

 

 תפקידי מערך בקרת האיכות של הקבלן  .5

יכין מראש את נהלי האיכות של הפרויקט. הכנת מערך בקרת האיכות של הקבלן  

הנהלים תסתמך על לוחות הזמנים, ספקים, חומרים, ציוד עבודה וכח אדם מיומן 

 הנדרש לפעילויות השונות בפרויקט.

מערך בקרת האיכות של הקבלן יבחן ויאשר את סוגי וכמות הבדיקות והמדידות  

ם השונים המהווים חלק בלתי נפרד הנדרשות עפ"י מפרטי מכרז/חוזה זה ועפ"י התקני

מהמכרז/החוזה, ויאשר או יידחה את קבלת השכבה/אלמנט בהתאם לתוצאות 

 בדיקות המעבדה, איכות הביצוע  והמדידות שיתקבלו.

את כל עבודת בקרת האיכות יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט, ובאופן  

ישום והדיווח, לא יעכבו את שלבי כזה שמועדי נטילת המדגמים, בצוע הבדיקות, הר

העבודה הבאים )שביצועם תלוי בתוצאות הבדיקות והמדידות( ולא יגרמו לפיגור 

כלשהו בלוח הזמנים של הפרויקט. מניעת העיכוב אין פירושו ויתור על אחת או יותר 

התאמות בנושאי איכות, חובת –מהדרישות החוזיות, אלא פירושו כי גם אם נוצרו אי

 תקנן ולבדקן בשנית וכל זאת מבלי לפגוע בלוחות הזמנים של הפרויקט.הקבלן ל

כמות הבדיקות שיבוצעו תהיה בכפיפות לדרישות התקנים המחייבים מכרז/חוזה זה,  

אלא אם כן נקבע באחד ממסמכי המכרז/החוזה או ע"י המנהל, כמות בדיקות שונה 

 מהנ"ל.

ם, המוצרים, ציוד, איכות הביצוע מנהל בקרת האיכות יהיה אחראי על בקרת החומרי 

ניהול תהליכי העבודה, מעקב לבקרת עדכון תוכניות, שליטה בבדיקות מעבדה, ניתוח 

תוצאותיהן, דיווח שוטף של סטאטוס האיכות בשלבי העבודה השונים עריכת מסד 

 הנתונים, טיפול באי התאמות, הכנת תיקי מסירה להמזמין. 

ודיווח של כל תהליך בקרת האיכות, לכל סוג  מנהל בקרת האיכות יקיים רישום 

שפעילות בפרויקט, במתכונת של יומני דיווח מיוחדים )רשימת תיוג( לבקרת האיכות. 

סוגי הפעילות לדיווח בפרויקט הינם בהתאם לרשימה המצורפת וכל סוג פעילות נוסף 

 שיידרש במהלך העבודה:

חוף קיימים  איתור תשתיות תת קרקעיות קיימות , פירוק מתקנים .1

 והרכבתם.

 חישוף שטח עבודה כללי. .2

 עבודות חפירה. .3

 מילוי סוללה בהידוק מבוקר לרמות הידוק מפרטיות. .4

 )מתחת פני מים(. 5מילוי סוללה בתוך בריכה  .5
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 שתית לעבודות המילוי. .6

 שתית למבנים וצינורות. .7

 עבודות מתכת .8

 עבודות מים וביוב .9

 עבודות חשמל .10

 עבודות ניקוז .11

 וק באתר.עבודות בטון  יצ .12

 התקנת נקודות בקרת תזוזה. .13

 התקנת צינורות תצפית. .14

 איזון ואיתור צינורות תצפית ונקודות בקרת תזוזה. .15

 (.HDPE Texturedכיסוי ביריעות פוליאתילן מחוספס ) .16

 השפלת מי תהום .17

  

תיאור מפורט של הבדיקות והמדידות הנדרשות בכל אחד מהנושאים הנ"ל כלול  

 במפרטי החוזה.

מור לעיל, יבצע מערך בקרת האיכות של הקבלן, תיעוד שוטף של שלבי בנוסף לא 

העבודה השונים, ע"י צילום )כולל תאריכים מוטבעים על התמונות( שיתאר את מצב 

 העבודות השונות וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו, לאורך תקופת הבצוע.

 

 דיווחים שוטפים וחודשיים  .6

בתאום מלא ובצמידות למערכת הבטחת מערך בקרת האיכות של הקבלן יעבוד  

 האיכות והפיקוח של המזמין.

נציג בקרת האיכות של הקבלן ידווח למערכת הבטחת האיכות על שטחים/אלמנטים  

שעל פי דעתו ראויים לביצוע בדיקה ולכן יש להזמין את המעבדה לביצוע בדיקות 

יכות של הקבלן התאמה לחוזה. כל תוצאות בדיקות המעבדה ידווחו לנציג בקרת הא

שיתעד את כל תוצאות הבדיקות המבוצעות באתר ומחוצה לו והקשורות לפרויקט. 

איש בקרת האיכות ישמור ויעדכן במיידי את מסד הנתונים של כל תוצאות הבדיקות 

 והמדידה על מדיה מגנטית שישמשו להכנת דוחות בקרת איכות כפי שיפורט בהמשך.

וות הבטחת האיכות והמנהל לכל סוגי הפעילות הדיווח של מנהל בקרת האיכות לצ 

בפרויקט יהיה באמצעות יומני הדיווח המיוחדים הנ"ל )רשימות תיוג( לכל מנת 

 עיבוד/כל אלמנט או שלב ביצוע.

לאחר כל פעילות בדיקה, בקרה ומדידות, תוכן רשימת התיוג הרלוונטית ע"י מנהל  

היה מוכנה לבקרה של הבטחת בקרת האיכות בתיק ייעודי לכל סוגי הפעילות ות

 האיכות בפרויקט בכל עת שתידרש. 

רק לאחר שמנהל בקרת האיכות אישר בחתימתו את הרשום ברשימת התיוג ואת  

התאמתו לדרישות התקנים והמפרטים הרלבנטיים, וכן שתוצאות הבדיקות ו/או 

ת יוכל הקבלן להמשיך בבצוע העבודו –המדידות, מאפשרות המשך בצוע העבודות 

 הבאות, עפ"י סדר העבודות שבלוח הזמנים שאושר לפרויקט.
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הוכחת קיום כל מסמכי האיכות הנדרשים והשייכים לכל אלמנט שבוצע תהווה תנאי  

 לתשלום עבור אותו אלמנט.

בנוסף לדיווח השוטף יספק הקבלן לנציג המזמין, המנהל ומנהל הבטחת האיכות  

 ם:דוחות חודשיים שיכללו את הנושאים הבאי

  .סוג והיקפי פעילות לחודש מדווח 

  .שלבי העבודה לכל סוג פעילות בחודש המדווח 

  .פרוט של מיקום, סוג וכמות בדיקות לכל סוג פעילות 

   הצגת תוצאות הבדיקות, ניתוח סטטיסטי שלהן כולל פרוט סוגי וכמות

 הכשל והסיבות לכך.

  .תוצאות בדיקות מוקדמות למוצר או סוג פעילות חדש 

  רוט לפעילות בקרת האיכות במפעלים מחוץ לאתר העבודות.פ 

  .פרוט עדכני של רשימת אי התאמות ודרך הטיפול לסגירתן 

   שלבי עבודה ואירועים מיוחדים.   -תיעוד שלבי העבודה ע"י צילום 

 

 שלבי  ביצוע בקרת האיכות  .7

 בקרה מוקדמת 

בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה בכל סוג פעילות,  .א

הנדרש במסמכי תוכנית הבקרה וכפי שתוצג כפי 

בתרשים הזרימה המתאים שיופיע במדריך בקרת 

 האיכות של הקבלן.

 נושאי הבקרה המוקדמת. .ב

 הבקרה המוקדמת תכלול כמינימום את הנושאים הבאים:

   קריאה ולימוד של דרישות החוזה ונהלי העבודה המפורטים

יצור, הפיזור, בתוכנית בקרת האיכות. כולל חזרה על דרישות ה

האחסון, ההרכבה וההובלה של החומרים והמוצרים המסופקים 

 לאתר.

  אישור התאמת מעבדות ומודדי הבקרה  

   אישור התאמת המפעלים והמוצרים לייצור התערובות הנדרשות

של אספלט ובטון, אלמנטים טרומיים, מוצרים גיאוסינטטיים וכל 

 מוצר תעשייתי המיועד להתקנה באתר. 

  ר ספקים כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתר.אישו 

  .בדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים והציוד כולל אישורם 

  .אישור ציוד ייעודי וצוותי העבודה 

   בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע הפעילות והבטחת

 הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה כנדרש במסמכי החוזה. 



  -94- הקמת תחנות שאיבה לביוב בנאת עין גדי

 

 

 

 

  טעי ניסוי.ביצוע ק 

  מתן אישור להתחיל בביצוע העבודה השוטפת 

  ניהול טבלאות ריכוז לפעילויות הבקרה המוקדמת 

  הכנת טבלאות ריכוז למעקב אחרי ביצוע מול תכנון 

 

לפני ביצוע שוטף של כל סוג חדש של פעילות, יבוצע קטע ניסוי. קטע הניסוי 

רושים לתנאי החוזה. ישמש לבדיקת  התאמת כוח האדם, הציוד והחומרים הד

נציגי המזמין רשאים לוותר על ביצוע קטע ניסוי או לחייב ביצוע קטעי ניסוי 

 ו/או חזרה על קטעי ניסוי, עד להשגת האיכות הנדרשת.

מועדי הביצוע של קטעי המבחן יתואמו בכתב עם המנהל ונציג הבטחת האיכות 

 שעות מראש.  48לפחות, 

ה/אלמנט יופק דו"ח סופי כאמור לעיל )סעיף עם סיום ביצוע קטע הניסוי לשכב

 תוכנית בקרת האיכות(.

  

 משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת .ג

הקבלן יגדיר בתוכנית בקרת האיכות את רשימת המשתתפים בהליך הבקרה  

המוקדמת עבור כל אחד מהנושאים המבוקרים. בין המשתתפים ייכללו: מנהל, 

ודה, מהנדס ביצוע של מהנדס הבקרה בתחום הייעודי של תחום העב

הקבלן/קבלן המשנה, מנהל עבודה של הקבלן/קבלן המשנה, נציג בקרת איכות 

של קבלן המשנה ו/או של מפעל מספק )במקרה שהעבודה כרוכה בבקרת איכות 

 במפעל היצרן(.

אישור הליך הבקרה המוקדמת ע"י הבטחת האיכות והפיקוח מטעם המזמין,  

ע העבודה השוטפת ודינו כדין נקודת עצירה יהיה תנאי מוקדם לתחילת ביצו

 כמפורט להלן.

 

 בקרה שוטפת 

פעולות הבקרה השוטפת יערכו במהלך הביצוע והיצור באופן שוטף  .א

בהתאם לדרישות החוזה והמפרט המיוחד וכמפורט בתוכנית האיכות 

ובתרשימי הזרימה המוצגים בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן. 

חר ביצוע העבודה, בדיקות מעבדה, מדידות הפעילויות כוללות מעקב א

ובדיקות אחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה. אבני הדרך שיקבעו 

במהלך הבקרה השוטפת כוללות "נקודות בדיקה" ו"נקודות עצירה" 

)שמועדן משתנה בהתאם להתקדמות הפרויקט( וישיבות שבועיות 

 קבועות, על פי הפרוט המובא להלן:

 

 נקודות עצירה  .ב
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נקודות עצירה, הינן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הסלילה והבנייה  

והמחייבים נוכחות ופעילות של נציגי הבטחת האיכות ו/או הפיקוח מטעם 

, לפני המשך העבודה. חלק מנקודות העצירה, מהוות שלב רגיל של המזמין

תי וחלקן הינן נקודות בל המזמיןהעבודה המחייב נוכחות ובחינה של גורמי 

מתוכננות מראש הנובעות כתוצאה מתקלה באיכות העבודה ו/או מאיכות ציוד 

 שסופק ו/או מתהליך של פעולות מתקנות. 

חלק מנקודות העצירה מוגדרות כנקודות זימון לפיקוח עליון המחייבות גם  

נוכחות של המתכנן. זימון המתכנן ייעשה ע"י דווח של נציג בקרת האיכות 

שעות לפחות  48בהתרעה בכתב )למספר פקס' מוסכם( של לנציג פיקוח באתר 

לפני קיום הפעילות המדוברת. בין יתר נקודות העצירה המפורטות בתוכנית 

בקרת האיכות, חובת עצירה וזימון פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה 

הנזכרים לעיל: ביצוע כל אלמנט אופייני כגון:עיבוד קרקע טבעית, יישום 

ות בקרקעות רגישות, וכו' כל מקרה של אי התאמה מהותית ראשוני של יריע

 וכל דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון ועוד.  

בכל המקרים המתוארים לעיל, הקבלן לא יתקדם מעבר לנקודת עצירה לפני  

שקיבל אישור המנהל, לעשות כן. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים 

של כל נקודת עצירה, על מנת לבצע  לגבי התקרבותה מזמיןלהודעה מוקדמת ל

 את הפעולות הנדרשות לאישור המשך העבודה ללא כל עיכוב.

 

 להלן פירוט פעילויות נדרשות במסגרת הבקרה השוטפת: .ג

 

קיום וניהול מסמכי החוזה, כולל תוכניות )עפ"י רשימת תוכניות מעודכנת(,  .1

 מפרטים, נהלים, אישורים וכד'.

 בקרת האיכות.קיום וניהול תוכנית ונהלי  .2

 קיום וניהול הפרוגראמות לבדיקות. .3

 מעקב אחרי תכנון ביצוע העבודות והתקדמות הביצוע בפועל. .4

פיקוח צמוד, מקצועי, קבוע ומתמיד על ביצוע העבודה, בהתאם לנהלים  .5

 ועפ"י רשימות התיוג.

 בקרת איכות גם על הפעילויות מחוץ לאתר, כולל במפעלים ואצל ספקים. .6

 התיוג וקיום כל מסמכי האיכות הנדרשים.מילוי רשימות  .7

ניהול טבלאות ריכוז ומעקב אחרי קיום כל מסמכי האיכות הנדרשים  .8

 )ביצוע מול תכנון(.

 מעקב ובקרה על קיום הנהלים. .9

פיקוח, מעקב אחרי ואימות טיב כל החומרים, המוצרים והציוד שנכנסים  .10

 לאתר, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

והמוצרים המסופקים לאתר ואישור התאמתם וידוא בדיקת החומרים  .11

 לדרישות, כולל עריכת בדיקות מדגמיות.

 התאמת תוכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע לפי הצורך. .12



  -96- הקמת תחנות שאיבה לביוב בנאת עין גדי

 

 

 

 

 תפעול שוטף של מעבדות בקרת האיכות בתחומי הביצוע השונים, כולל: .13

 ה הזמנת בדיקות בהתאם לפרוגראמות ובהתאם לדרישות האיכות במסמכי חוז

 הביצוע.

 .מעקב אחרי ביצוע הבדיקות וקבלת התוצאות, כולל ניהול טבלאות ריכוז 

  בדיקת תוצאות הבדיקות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות והמשך הטיפול

 לפי הצורך, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

 .דיווח על בעיות בתפקוד המעבדות 

 תפעול שוטף של מודדי בקרת האיכות, כולל: .14

 לכל אלמנטי הביצוע. הזמנת מדידות 

 .מעקב אחרי ביצוע המדידות וקבלת התוצאות, כולל ניהול טבלאות ריכוז 

  בדיקת תוצאות המדידות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות והמשך הטיפול

 לפי הצורך, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

 .דיווח על בעיות בתפקוד המודדים 

נות של כל הפעילויות באתר ניהול, מעקב ותיעוד מקצועי ומסודר כולל תמו .15

 המתבצעות ע"י מערכת בקרת האיכות, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

 דיווח וניהול מעקב אחרי מימוש נקודות בדיקה ועצירה. .16

 ניהול מעקב אחרי ביצוע בדיקות בהתאם לפרוגראמת הבדיקות. .17

 ניהול מעקב אחרי ביצוע מדידות לכל אלמנטי הביצוע. .18

 י פסילות.דיווח, תיעוד ומעקב אחר .19

תיאום והשתתפות בישיבות איכות שבועיות עם המנהל ומנהל והבטחת  .20

 האיכות.

השתתפות בסיורי פיקוח עליון ומעקב אחרי ביצוע סיורי פיקוח העליון  .21

 הנדרשים בהתאם לתוכנית וקבלת הדו"חות.

 מעקב אחרי והתייחסות לדו"חות פיקוח עליון וניהול טבלאות ריכוז. .22

של כל ההנחיות שניתנו לבקרת האיכות במסגרת  ניהול טבלאות ריכוז .23

ישיבות, סיורים, מבדקים, התייחסויות לבדיקות ולמדידות, התכתבויות, 

דו"חות פיקוח, פיקוח עליון, דו"חות הבטחת איכות וכד' ומעקב אחרי 

 ביצוען.

 התאמות )ראה פירוט בהמשך(:-ניהול וטיפול שוטף באי .24

בקרת האיכות לפחות פעם בחודש, גם ביצוע מבדקי איכות על תפקוד אנשי  .25

באתר וגם מחוץ לאתר )במפעלים, אצל ספקים וכד'( והוצאת דו"חות מבדק 

למנהל ומנהל להבטחת האיכות. המבדקים יכללו בדיקת ואימות כלל 

פעילויות הבקרה, כולל התייחסות לכמות ולמקצועיות של אנשי בקרת 

 האיכות.

י האיכות עבור אנשי בקרת זיהוי הצורך בהדרכות מקצועיות בנושא .26

 האיכות ועובדים אחרים, ספקים וכד' וביצוע הדרכות והכשרות בהתאם.
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 מתן הערכות לתפקוד / ביצועי ספקים, קבלני משנה וכד'. .27

מתן המלצות לשינויים / עדכונים / תוספות לנהלים ו/או לשיטות העבודה  .28

 מיד.ו/או לספקים, כחלק מתהליך מתמשך של הפקת לקחים ושיפור מת

ניהול מרכז מידע כולל מערכת לניהול המידע בפרויקט, ניהול המסמכים  .29

ומרכז מידע אינטרנטי, שמטרתו לנהל, לתפעל ולבקר את מכלול פעילויות 

הבקרה המבוצעות בפרויקט. במסגרת זו תבוצע שמירה ותיעוד מסמכי 

האיכות במערכת המידע הקשורים לאיכות המוצר הסופי ומסירתם לצורך 

קה שוטפת בעתיד, כולל קליטה והזנת כל תוצאות הבדיקות תחזו

שנסתיימו לרבות בדיקות שלא עמדו בדרישות המפרט למערכת 

 הממוחשבת.

שמירת רישום מקצועי ומסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות  .30

הבקרה, הבדיקות המעבדתיות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של 

 רמות האיכות שהושגו.

כנת תיקי איכות לכל אלמנטי הביצוע, עם כל מסמכי האיכות הנדרשים ה .31

 והשייכים לכל אלמנט ואלמנט.

 דיווחים שוטפים למנהל ולמנהל הבטחת האיכות. .32

 דיווחים מיידיים למנהל ולמנהל הבטחת האיכות במקרים חריגים. .33

הכנת דו"חות שבועיים וחודשיים מצטברים אשר יכללו התייחסות לשלל  .34

 הבקרה המוקדמות והשוטפות )ראה פירוט לעיל(. פעילויות

 

 קטע למסירה .ד

. מזמיןלכל סוג עבודה תבוצע מסירה של מערך בקרת האיכות של הקבלן ל 

שיכלול  מזמיןסיום קטע עבודה/אלמנט יהיה רק לאחר מסירת תיק מסירה ל

את כל תוצאות הבדיקות, מדידות, רשימות תיוג, רשימת אי התאמות והליך 

שוטף בהן עד לסגירתן וכן כל פירוט של פעילות מערך הבקרה בקטע הטיפול ה

 העבודה. 

על בקרת האיכות להכין תיקי איכות לשלב המסירה, המוכיחים קיום של כל  

מסמכי האיכות הנדרשים והשייכים לכל האלמנטים שבוצעו. פורמאט התיקים 

  יהיה לפי דרישות הבטחת האיכות.

 

 ישיבות שבועיות .ה

האיכות מטעם הקבלן יערוך ישיבות בקרת איכות שבועיות לדיון  מנהל בקרת 

בנושאי הבקרה השוטפים. עפ"י שיקול דעתו יזמן מנהל בקרת האיכות ממוני 

תחומים נוספים ויבקש זימון מתכננים או גורמים נוספים במערך הפיקוח 

והבטחת האיכות. קיום ישיבות שבועיות הינו חובה. מסמכי סיכום הישיבות 

 צו ע"י מנהל בקרת האיכות למנהל ולמנהל מערך הבטחת האיכות.יופ

 

 אי התאמות  .8
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אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי החוזה,  

עלולה להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט. לפיכך, הקבלן יבנה שיטה 

ה תכלול בין היתר, גם לזיהוי, לבקרה ולמעקב אחר כל מקרי אי ההתאמות. השיט

 סווג ודירוג אי ההתאמות בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג הבא:

אי התאמה קלה, יכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו  - 1אי התאמה מדרגה  .א

 .המזמיןעיבוד חוזר או תיקון, ללא התערבות גורמי 

התאמה אשר יכולה להיפתר ע"י עצירת העבודה -אי - 2אי התאמה מדרגה  .ב

קטע וביצוע פעולה מתקנת מיידית לתיקון הבעיה או פירוק וביצוע מחדש. ב

 סגירת אי ההתאמה תתבצע לפחות ברמה של מנהל בקרת האיכות.

חריגה מדרישות המפרט והתקנים העלולה להשפיע על  - 3אי התאמה מדרגה  .ג

ההתאמה הסופית של העבודה, או סידרה מתמשכת של חריגות ברמה של אי 

. יש צורך בהתערבות המנהל, מנהל הבטחת האיכות ו/או 2התאמה מסוג 

 המתכנן. אי התאמה מסוג זה, מוגדרת כנקודת עצירה.

חריגה משמעותית מדרישות המפרט והתקנים, נדרש  - 4אי התאמה מדרגה  .ד

פירוק האלמנט או השכבה והחלפה בחדש, יש צורך בהתערבות המתכנן. אי 

 התאמה המוגדרת כנקודת עצירה.

ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל ולמערך כל אי  .ה

הבטחת האיכות ומנהל בשיטה שתוצג לאישור מנהל ותפורט בנהלי הקבלן. אי 

ידווחו לנציג הבטחת האיכות במיידי. במהלך  4-ו 3התאמות בדרגת חומרה 

תקופה זו, הקבלן לא יכסה שטח או ימשיך בבניית אלמנט לפני שדרך הטיפול 

 באי ההתאמה ותוצאותיה קיבלו אישור מנהל.

הקבלן רשאי להשתמש בשיטת דירוג אי התאמות שונה מהמוצג לעיל, בתנאי  .ו

 שתאושר מבעוד מועד ע"י מערך הבטחת האיכות. 

בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעיה  .ז

בודה זה או אחר וכו'( ויפורטו )ספק חומרים או מוצרים, קבלן משנה, צוות ע

 האמצעים שננקטו למניעת הישנות הבעיות. 

תוצאות פעילויות פיקוח והבטחת איכות מטעם מנהל או מערכת הבטחת  .ח

האיכות שיגלו אי התאמות מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת של "דרישת 

פעולה מתקנת" הנוגעת לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות 

 התאם לקריטריונים שפורטו לעיל.ב

הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות  .ט

המתקנות ודוחות הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט. בכל מקרה, לא יתקבל 

שטח או אלמנט באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט הכולל את כל אי 

ות פתוחות שטרם נפתרו. ההתאמות שטופלו ומוודא שלא נותרו אי התאמ

 תיעוד אי התאמה, טיפול ועד סירתה ירשמו באופן רציף במסד הנתונים.

 

 התאמות הנדרשות:-להלן פירוט פעילויות הניהול והטיפול השוטף באי .י

 פתיחה  .1
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 תיעוד  .2

 שעות 24דיווח תוך   .3

 קביעת דרגת חומרה  .4

 קביעת תאריך משוער לטיפול  .5

 ניתוח  .6

 ותהתאמות חוזר-התייחסות לאי  .7

 קביעת פעולות מתקנות ומונעות נדרשות  .8

 תיעוד הפעולות שננקטו  .9

 התייחסות לעמידה בלו"ז            .10

 סגירה  .11

ההתאמות שבקרת האיכות -פתיחת כל אי  .12

נדרשו לפתוח ע"י גורמים אחרים במסגרת ישיבות, 

סיורים, מבדקים, התייחסויות לבדיקות ולמדידות, 

ליון, דו"חות התכתבויות, דו"חות פיקוח, פיקוח ע

 הבטחת איכות וכד' ומעקב אחרי הטיפול בהן.

ההתאמות משלב -ניהול ומעקב אחרי כל אי  .13

 הפתיחה עד לשלב הסגירה, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

התאמות ועקב אי נוכחות יומיומית צמודה באתר -סגירת אי-ניכויים עקב אי .יא

 של מנהל בקרת האיכות . 

 :כללי

 י הקבלן בזמן ובאיכות הנדרשת.התאמה תטופל על יד-כל אי

 התאמה יציג הקבלן את מועד הסיום המתוכנן לסגירה.-בפתיחת אי

 במידה וקיימת מחלוקת בקביעת המועד רשאי המנהל לקבוע.

ההתאמות הפתוחות ויינתן דיווח על ידי -בישיבה השבועית באתר תוצגנה אי

  הקבלן על תהליך תיקון הליקויים.

ההתאמה וטרם תוקן הליקוי, תינתן לקבלן אפשרות -איבמידה וחלף זמן סגירת 

 ההתאמה.-להציג את סיבת דחיית סגירת אי

 

 :התאמה בנפרד(-חישוב הניכויים )לכל אי

 הסגירה המאושרת -כמות ימי איחור = הסגירה בפועל 

 הניכוי הכספי   xניכוי חודשי = כמות ימי האיחור

 

 :מלש"ח 25ערכי ניכוי לפרויקט מתחת ל 

 ש"ח ליום  100=  1ה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה חריג

 ש"ח ליום  200=  2חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום  500=  3חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 יוםש"ח ל 1000=  4חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 
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 :מלש"ח 25ערכי ניכוי לפרויקט מעל ל 

 ש"ח ליום  200=  1חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום  500=  2חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום 1000=  3חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה 

 ש"ח ליום  3000=  4המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה חריגה ממועד הסיום 

 

 ערכי ניכוי עקב אי נוכחות צמודה של מנהל בקרת איכות באתר

על כל יום בו לא תהא נוכחות צמודה באתר )משמרת יום ו/או משמרת לילה( 

ש"ח. למען הסר ספק, נוכחות מנהל בקרת איכות  1,500ינוכה מהקבלן סכום של 

פעילויות הקבלניות המתרחשות בשטח, בין אם העבודה הינה צמודה לכל ה

נערכת ביום או בלילה. בהעדר מנהל בקרת איכות חובה על הקבלן באמצעות 

מערכת בקרת האיכות מטעמו להציב מנהל בקרת איכות רלוונטי לתחום 

הפעילות הקבלנית. הפעילות תתועד כאמור במדריך בקרת האיכות ביומן איכות 

 יומי.

 

 יזומים או נכפים במערך בקרת האיכותשינויים   .9

יהיה עליו לנקוט באמצעי  –אם ימצאו פגמים בשיטת בקרת האיכות שמפעיל הקבלן  9.1

תיקון כפי שיורה נציג הבטחת האיכות. במקרה של העדר הענות מהירה מצד הקבלן 

לתביעות הבטחת האיכות, יחויב הקבלן להפסיק את העבודה כולה. הפסקת עבודה 

סעיף זה לא תהיה עילה להארכת משך ביצוע העבודה ואף לא לתביעות כאמור ב

 כספיות נוספות, מעבר למצויין בחוזה.

הקבלן יודיע בכתב למערך הבטחת האיכות על כל שינוי במערך בקרת האיכות של  9.2

הפרויקט. שינוי כזה לא יבוצע ללא אישור בכתב של הבטחת האיכות. למען הסר ספק, 

זה, גם אם יקבל אישור הבטחת האיכות, לא יזכה את הקבלן בכל כל שינוי מעין 

 תשלום נוסף.

 (Quality Assurance)הבטחת איכות   .10

כמערך פיקוח על  (Quality Assurance)המזמין יעמיד מטעמו מערכת הבטחת איכות  

 עבודת בקרת האיכות ובחינת תפקודה השוטף בכל זמן העבודה בפרויקט. 

תהיינה הסמכויות הבאות מול מערך בקרת האיכות של  למערך הבטחת האיכות 

 הקבלן המבצע:

לדרוש החלפה או שינוי של אנשי צוות בקרת האיכות. הפחתה או הגדלה  .א

בהיקף כוח האדם של מערך בקרת האיכות כולל צוותי המדידה בהתאם 

 לצורכי הפרויקט.

 לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות.  .ב

דרוש הגדלה או לדרוש תגבור בכמות הבדיקות מעבר לנדרש הסמכות ל .ג

במסמכי החוזה )כגון עקב שינויים בגודל מנות עיבוד ביחס למקובל 

 במפרט, הצורך בבדיקות חוזרות במקרים של ספק וכו'(. 
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מערכת הבטחת האיכות תוודא במידת הצורך את בדיקתם של כל  .ד

של מוצרים בעלי תו  המוצרים המסופקים לאתר, כולל בדיקות מדגמיות

 תקן או תו השגחה.

הסמכות לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוקר )בשלב אישור  .ה

או במהלך ביצוע  התהליך והמסירה( כולל /תוכנית בקרת האיכות ו

 "נקודת עצירה" בנהלי העבודה של הקבלן.

אנשי הבטחת האיכות יערכו ביקורים, מבדקים ויבדקו את יומני הבקרה,  .ו

 הבדיקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת .טפסי 

הסמכות לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת  .ז

של מערכת בקרת האיכות. במידה והפעילות השוטפת של מערכת הבטחת 

האיכות מגלה אי התאמה משמעותית, רשאי מנהל הפרויקט מטעם 

 שעות בלבד. 24כות בהתראה של להורות על קיום מבדק אי המזמין

הסמכות לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי  .ח

 החוזה.

הסמכות להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת  .ט

מערכת הבטחת האיכות, מתגלות תקלות חמורות בתפקוד מערכת בקרת 

 רש.האיכות, או אי התאמות חמורות שאינן מטופלות כנד

הסמכות לפסול כל אצווה או שטח משנה שיראו חזותית לא מתאימים או  .י

 לא הומוגניים.

הסמכות לפתוח אי התאמות מטעם מערכת ה"א או להורות למערכת ב"א  .יא

 לפתוח אי התאמות.

 

 כל הפעילות הנזכרת בסעיפים שלעיל יבוצעו על חשבון הקבלן.  

מהן פורטו לעיל הינן חלק ממערך כל פעילות מערכת הבטחת האיכות בפרויקט שחלק  

 הפיקוח על העבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה ולפיצוי בגין עבודה זו.
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 כללי: .1

עבודות הפרויקט להקמת המסעדה ומבנה השירותים ומבנה השירותים הצפוני מתייחס  

 מכרז.לביצוע כל העבודות הדרושות להקמת המבנים מושא ה

 ביצוע העבודה שלעיל, כרוך בסיכונים מרובים. 

לפיכך, על הקבלן מבצע העבודה במקום, להקפיד לקרוא, להבין ולבצע בצורה נאותה את  

 העבודה, בהתאמה לנאמר בנושא הבטיחות באופיין זה.

על הקבלן מבצע העבודה לדעת ולפעול כך, שכל אי הבנה, אי הסכמה, שינוי מיועד וכדומה  

עוד בטרם ביצוע, על , המזמיןתוב להלן, יהיה עליו להביא לידיעת ממונה הבטיחות של מהכ

 . מנת לקבל את אישורו בכתב

 

 

 דרישות בטיחות לביצוע העבודה: .2

על הקבלן להיות מוסמך כקבלן לביצוע עבודות מסוג זה בהתאמה לתקנות רישום   2.1

 .  1988ם(, התשמ"ח קבלנים  לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומי

לטובת ביצוע העבודה המתוכננת, בוצע סקר סיכונים ראשוני במקום העבודה,   2.2

 המעלה את  הסיכונים הבאים:

 סיכוני עבודות בניה כלליים בעבודות תשתית וסלילה וביסוס קרקע 

  ,סיכוני עבודות בניה בעבודה בסביבה ימית )ובהם התהפכות כלים, הדרדרות

 טביעה וכיו"ב(

 סיכונים בעבודה עם ציוד ומתקני הרמה 

 סיכוני עבודה בגובה 

 סיכוני חשמל 

 סיכונים סביבתיים כלליים 

 )סיכוני עבודה כלליים )כולל תנועה ותעבורה באתר 

  עבודה בחוף עם תיירים 

  לעובדים חל איסור להיות במגע עם אנשי המלון, או להיכנס לשטח המלון או

 ופשים בו.לדבר ולהטריד את צוות המלון והנ

 

 מס'

 

חומרת  סוג הסיכון

 הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, הנדרשים מהקבלן המבצע 

 לצורך הפחתת הסיכונים

סיכוני עבודות בניה    1.2.1

כלליים בעבודות תשתית 

 וסלילה וביסוס קרקע

כל  עבודות הקבלן מתחילת העבודה ועד סופה מוגדרות כעבודות  .1 בינונית

הנדסית ולפיכך יבוצעו בנוכחות מנהל עבודה מוסמך  בניה ובניה

 לביצוע עבודות אלו.

במינוי משרד התמ"ת, מטעם  ממונה בטיחותהעבודות ילוו ע"י  .2

 הקבלן.

ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יכין לפני תחילת העבודה סקר  .3

סיכונים מטעמו עם פרוט העבודות המיועדות לביצוע ויעבירם 
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לאישורו, לפני תחילת העבודות  מיןהמזלמנהל/ממונה הבטיחות 

המצורפים  מזמיןבאתר )ראה בהקשר לכך נהלי הבטיחות ב

 והמהווים חלק בלתי נפרד מדרישות אופיון זה(.

וכן בהתאמה  – המזמיןהעבודות יבוצעו בהתאמה לנהלי ודרישות  .4

 לנהלים והוראות מי"ה, ראה הערה למטה.

 להלן 1.2.7לעניין הבטיחות בעבודות סלילה ראה סעיף  .5

עבודות בניה בסביבה  1.2.2

 ימית

הקבלן יביא בחשבון כי בשטח העבודה קיימת מגבלת רוחב בגלל  .1 גבוהה

קרבה למים ומגבלת גובה של קו חשמל עילי, המחייבים פעולה 

בצורה מתאימה ושימוש בכלים מתאימים. יש להביא לידיעת 

ירידה הנוהגים בכלים כבדים ובמשאיות את הסיכונים הכרוכים ב

 לצדי שטחי העבודה והחשש להידרדרות/התהפכות למים/טביעה.

בזמן ביצוע הידוק דינמי יש להרחיק עובדים מיותרים מהאזור  .2

 ולהקפיד על סביבת עבודה סטרילית.

סיכונים בעבודה עם ציוד  1.2.3

 ומתקני הרמה 

 

 

 בעבודה עם ציוד ומתקני הרמה יש להקפיד על: גבוהה

 ודק מוסמך לציוד ולמתקנים הרלבנטיים.רישיונות ותסקירי ב .1

 רישיונות ותעודות הסמכה למפעילי הציוד ולאתתים. .2

תכנון ותאום גזרות עבודה ופעולה בין עגורנים/מנופים, במקרה  .3

 של למעלה מעגורן/מנוף אחד באתר.

 שימוש בקסדות מגן. .4

פי הוראת כל -פי כללי הבטיחות על-כל עבודה בגובה תתבצע על .1 גבוהה עבודה בגובה 1.2.4

 חוק או תקנים מחייבים.

בעבודה בגובה המחייבת היתר עבודה, עם מתן ההיתר ולפני  .2

תחילת העבודה יבדוק אחראי הבטיחות של הקבלן את מערך 

העבודה, תקינות ציוד הבטיחות ושיטת התקנתו ויאשר את 

 תחילת העבודה.

ל"עבודה בעלי הסמכה בתוקף על כל העובדים בגובה להיות  .3

 ".בגובה

על כל העובדים הללו מוטלת החובה להשתמש בציוד מגן אישי  .4

 מתאים ל"עבודה בגובה ".

ביצוע עבודות החשמל יבוצעו אך ורק ע"י עובדים בעלי רישיון  .1 גבוהה חשמל 1.2.5

 חשמל מתאים.

על עובדים אלו מוטלת החובה להשתמש בציוד מגן אישי מתאים  .2

 לעבודתם.

ה בהתאם לחוק ולתקנים השימוש בציוד חשמלי מטלטל יעש .3

 הרלבנטיים יש להקפיד על:

שימוש בכבלים מאריכים בעלי בידוד כפול )גידים ומעטפת(,  .4

 מותאמים לעבודה המתבצעות באתר ובתנאי שטח.

כבלים מאריכים ייפרשו בנתיבים מוגנים או מוגבהים, )בגובה  .5

 מטר(, למניעת סיכוני פגיעה והיתקלות. 2.50מעל 

ים יבוצע בצורה מקצועית תוך שיחזור מלא תיקון כבלים מאריכ .6

 של הבידוד ואטימותו. 

 אסור לבצע פיצולים והסתעפויות בכבל מאריך. .7
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הזנת כלי עבודה חשמליים ושימוש בכבלים חשמליים באתר  .8

 מחייב הגנת כשל הארקה למקור ההזנה.

 אמפר כנגד זרמי קצר.  0.03המפסקים בקו ההזנה יהיו ברגישות  .9

ם יהיו מסוג ובאיכות טובים, מתאימים לכל כלי עבודה ידניי .10

הוראת חוק ותקן קיים. הכלים יהיו מותאמים לעובד ומתאימים 

 לסוג ואופי העבודה המיועדת.

 וכללי להוראות ובכפוף פי-על יהיה ידניים עבודה בכלי השימוש .11

 .הכלי של יצרן הזהירות

 ,שוטפת ובצורה יעיל באופן הכלים תחזוקת על להקפיד חובה .12

 ניקיונם. ,התקין על מצבם ורלשמ

ידי בעל -כלים ידניים חשמליים יש לבדוק באופן תקופתי על .13

 חודשים. 6 -חשמלאי מוסמך לא פחות מאשר אחת ל

יש להימנע משימוש בציוד חשמלי פגום מחשש התחשמלות. יש  .14

להקפיד ולעבוד לפי תקנות החשמל בכל הנוגע לציוד, לכלים 

 ולמתקני החשמל שבעבודה.

בלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת על הק .15

לקווים ובעיקר למרווחי הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע 

 עבודות מתחת ובאזור  קווי המתח הגבוה /העליון. 

העבודה תבוצע עפ"י החוק ותקנות וכן עפ"י התנאים שיוכתבו  .16

ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה וחפירה 

 עמוקה.

סיכונים סביבתיים  1.2.6

 כלליים

 

עבודה עפ"י "מגדיר מע"צ" ביחס לבטיחות הסדרי תנועה  .1 בינונית

 באזור.

ניקוי האתר ממפגעי סביבה מדי יום במהלך ובסיום העבודה  .2

פסולת רעילה תועבר להטמנה באתר פסולת רעילה עפ"י  –

 החוק.

סיכוני עבודה כלליים  1.2.7

)כולל תנועה ותעבורה 

  באתר(

עקב סיכוני תנועת כלי רכב באזור, נדרש הקבלן לבודד את אתר  .1 בינונית

העבודות, ע"י הקמת צמתים זמניים, סגירת מסלולי כבישים  

 וגידור מתאים.

בכל מקום שבוא יתקיימו נקודות מפגש אפשריות בין הנופשים  .2

במקום לכל סוג עבודה של הקבלן )שינוע, הובלת חומרים, 

וצא בזה( יהיה על הקבלן לכלול בתוכנית העבודות בחופים וכי

הבטיחות שלו נקודות אלו וכמו כן לתת מענה להפחתת הסיכונים 

 בנקודות אלו.

כל העובדים באתרים שלצידם ו/או בהם מתקיימת תנועת כלי  .3

 רכב, ישתמשו באפודים זוהרים )ווסט(.

כל העבודות הכרוכות בהסדרי תנועה יעשו ע"י הקבלן בעזרת  .4

מכים מטעם מע"צ לביצוע הסדרי תנועה באתרי אנשים "מוס

 סלילה בכבישים בינעירוניים".

הגידור ופתחי הכניסה לאתר יהיו מלווים בשלטי אזהרה  .5

מתאימים. פתחי הכניסה לאתר והגדר ישולטו בשלטי אזהרה 

 מתאימים.
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על כל העובדים להשתמש בציוד מגן אישי  מתאים למניעת נפילה,  .6

לי עבודה חדים )וקרינה כתוצאה מעידה, החלקה, חיתוך מכ

 מעבודות ריתוך במידה ויהיו( וקסדות מגן.

בכל מקרה של עבודה באש גלויה, היא "עבודה חמה" )חיתוכים,  .7

 ריתוכים(:

אסור לבצע כל סוג של עבודה חמה ללא קבלת הרשאה בכתב  -

 ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.

 העובדים המבצעים את הריתוכים יהיו מוסמכים לביצוע -

 עבודות אלו.

 ביצוע עבודה חמה:  .8

מחייבת "צופה אש" שידעה להגיב במקרה של התלקחות  -

 דליקה

 עובד זה ימוקם בקרבת מקום ביצוע העבודה -

ציוד הכיבוי בידי צופה האש יהיה מהסוג ובגודל המתאים  -

ומיועד לכיבוי חומרי הבערה הפוטנציאליים הנמצאים בקרבת 

 מקום העבודה.

דליק מאזור העבודה החמה, זאת עוד יש להרחיק כל חומר  -

 לפני תחילת כל עבודה.

במערכות ריתוך )חיתוך( בגז חובה להתקין בולמי להבה על  -

צנרת הגזים לריתוך בסמוך לנקודות ההספקה בקרבת ווסתי 

 הלחץ ובקרבת נקודת החיבור למבער.

יש לתחום ולהקיף אזורי ריתוך ו/או חיתוך בקשת חשמלית  -

 באמצעות סרט אדום.

ידית הריתוך החשמלי )מחזיק האלקטרודה( תהיה מבודדת  -

כראוי להגנה על העובד, תתאים לעצמת הזרם המרבי לריתוך 

גבי -ותבטיח מניעה של יצירת קצר כאשר הידית תונח על

 חומרים מוליכים המוארקים לאדמה.

בריתוך מעל הראש ובריתוך בגובה, חובה לנקוט אמצעי הגנה  -

 וצות ופגיעתם בעובדים אחרים.כנגד פיזור גיצים וניצ

כל העובדים ישתמשו בציוד מגן אישי לעבודות חיתוך וריתוך  -

 וכן באזניות מגן/פקקי אוזניים למניעת היפגעות מרעש.

 שלד ולא להרים משאות כבדים. –יש להיזהר מפגיעות שריר  .9

עבודות שינוע והרמת מבנים מובלים במשקל רב יבוצעו על גבי  .10

 בזהירות הנדרשת. מובילים מתאימים ו

יש להקפיד על שתייה מרובה והפסקות מתאימות עקב עומס  .11

 החום שבאתר העבודות.

על הקבלן להחזיק בשטח העבודה אמצעי וציוד עזרה ראשונה  .12

 לטיפול באירוע תאונתי במידה ויקרה. 

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא  .13

 ם את הגדרות, באם נפגעו.את כל הבורות והחפירות ולהשלי
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 הערות כלליות:

כל הנאמר לעיל הינו בנוסף לעובדה שהקבלן יעבוד בהתאמה לדרישות המזמין  . 1

 ולנהליו, ביחס לעבודות קבלנים.

 מצ"ב נהלי  בטיחות רלבנטיים לצורך: 

 המזמיןהכרת הדרישות של  -

 עמידה בדרישות במהלך כל העבודה    -

 י הקבלן.מילוי הטפסים המתאימים ע" -

 

 נהלים מצורפים:  .3

 מדיניות הבטיחות המזמין 1נוהל מספר  -

 דרישות בטיחות בניהול ופיקוח המזמין  4נוהל מספר  -

 דרישות להכנת תכנית בטיחות פרויקטלית 5נוהל מספר  -

 דיווח וטיפול באירועים ותאונות עבודה 8נוהל מספר  -

 תגובה באירועי חירום בעבודה 9נוהל מספר  -

 

 שמירה על איכות הסביבה 10נוהל מספר 

 כל הנאמר לעיל, הינו בנוסף לדרישות המצויות בהנחיות ומגדיר משימות מע"צ.

כל הנאמר לעיל, הינו בנוסף לדרישה מאת הקבלן, שכל מתקניו, ציודו וכלי עבודתו, יהיו 

תקינים, כשירים, בדוקים ומתאימים לביצוע כל מטלות עבודותיו, במשך כל תקופת עבודתו 

 ר זה.באת

 

 אזהרה:

אין להתחיל בעבודות לפני העברת כל הטפסים הנדרשים המופיעים בנהלי הבטיחות של המזמין 

 לממונה הבטיחות של המזמין וקבלת אישור על תחילת עבודה ממנו
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 הקבלן ראשי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה .4

ת בעבודה )עבודות "מבצע העבודה" בהתאם לתקנות הבטיחו -הקבלן יהיה "קבלן ראשי" ו 

, ועל כן יישא באחריות הבלעדית לבטיחות האתר, העובדים והשוהים 1988 -בניה( תשמ"ח 

לוודא כי כל העבודות מבוצעות  על מנתבאתר. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים 

 בהתאם לכל חוק ותקנת בטיחות ישימים ודרישות המזמין.

 

 ממונה בטיחות ועזרה ראשונה   .5

ממונה בטיחות וממונה עזרה ראשונה שיהיו נוכחים באתר  מנהל עבודה רשום,סיק הקבלן יע 

בכל עת ביצוע העבודות. לא תורשה ביצוע עבודה ללא נוכחותם של אלה. העבודה תבוצע תוך 

הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן מתאים )ראה להלן( שמירה קפדנית על כללי בטיחות וגהות. 

הקבלן, על כל עובדיו, מבקריו וכו', ינהגו  ספקת על פי התקנות.וציוד עזרה ראשונה בכמות מ

בהתאם לנוהלי הבטיחות והגהות, במשך כל מהלך העבודה ושהותם באתר. כמו כן יטופלו 

בהתאם לנוהלים אלו כל ציוד העזר, כלי רכב, מכבשים, ציוד חשמלי והידראולי וכו'. המזמין 

טיחותית, עד כדי הפסקת עבודת הקבלן, על יתייחס בחומרה רבה, לכל תקלה או תקרית ב

 כל המשתמע מכך. 

 

 

  אמצעי כיבוי  אש 

כיבוי אש, וכל הדרוש למילוי  אמצעימבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן ויתקין  

הרשויות המוסמכות, כגון: מכבי אש,  בעבודה על פי דרישותהוראות הבטיחות והזהירות 

 ודרישות ממונה הבטיחות שלדה, חברת החשמל וכיו"ב משטרת ישראל, משרד העבו

 .המזמין

 

 ביגוד מגן ואמצעי זהירות  .6

הקבלן ימציא לעובדיו כל ציוד מגן ובגד מגן נדרש, כגון קסדות מגן, משקפי מגן, כפפות,  

חליפה זוהרת ומגנים על כלי עבודה ידניים, ויוודא כי עובדיו משתמשים בהם 

עת כנדרש ובהתאם להוראות היצרן  ליעודי הציוד והבגד. כל  ולובשים/מרכיבים אותם בכל

ומתוחזק כחדש. כל דיסק חיתוך או השחזה יצויד במגן, עפ"י תקן ישראלי רשמי סולם יהיה 

והקבלן יוודא כי המגן לא יוסר מכל סיבה שהיא במהלך העבודות.  כל כלי ידני יתוחזק במצב 

ליים ייבדקו לעתים תכופות ויתוחזקו על ידי תקין, כלי החיתוך יהיו חדים והכלים החשמ

בעלי מקצוע המוכשרים לכך. בין כל שקע חשמל לכלי עבודה חשמלי יחבר כבל מאריך אחד 

ומוגן נגד ניתוק מקרי. בורות  מאובטח על ידי מנתק מעגלרצוף, בגודל המתאים לזרם, 

עה ושימוש אחר בנוזלים ויסומנו מיד. צבי או יגודרו לבטח ותעלות פתוחים ייסגרו או יכוסו

 מסוכנים יבוצעו בשטחים פתוחים ומאווררים כנדרש.

 

 סילוק עובד או ציוד לא בטיחותי  .7
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המנהל רשאי להורות על סילוק מיידי מהאתר, באופן זמני או לצמיתות, של כל עובד או ציוד,  

יף אשר, עבר על חוקי או תקנות הבטיחות או על התנהגות בלתי בטיחותית. הקבלן יחל

 מיידית את העובד או הציוד, כך שלא תגרם הפרעה למהלך העבודה.

 

 הפסקת עבודת הקבלן בגין תנאי בטיחות וגהות גרועים .8

המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות גרועים  

מכל אחריות או שלא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או המנהל. הקבלן משחרר את המזמין 

עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או עובדים ו/או אדם כלשהו במקרה שהקבלן לא שמר על תנאי 

 בטיחות וגהות נאותים כנדרש עפ"י כל דין ו/או החוזה.

 

 תכנית בטיחות   .9

על מנת להבטיח מילוי חובות בטיחות, יציג הקבלן למנהל, לפני תחילת העבודה באתר, סקר  

ה להבטחת בצוע בטוח של העבודה, וכן את השמות וקורות החיים של סיכונים ותכנית כתוב

עובדיו באתר אשר ימלאו את חובות השמירה, הבטיחות והעזרה הראשונה, כולל הממונה 

על בטיחות. לפני תחילת העבודה ימסור מנהל העבודה לכל העובדים מטעם הקבלן )לרבות 

לצורך כך מצורף  לקבלן ועזרה ראשונה. עובדיו של כל קבלן משנה(, הוראות נוהלי בטיחות 

אותו ידרש למלא טרם תחילת עבודתו  ,המזמיןלפני תחילת עבודתו מיפרט בטיחות מטעם 

 באתר )ראה נספח ג'(.

 

 עבודה בביבים ובמקומות וחללים מוקפים .10

או מקומות וחללים במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או תאי בקרה קיימים,  

 או החללים המוקפים, יבדוק הקבלן תחילה את הביבים או התאים אחרים,מוקפים 

להמצאות גזים רעילים וינקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה, בצמידות להוראות הכלליות 

והספציפיות למקרה מטעם הממונה על הבטיחות. במקרים של הימצאות גזים רעילים 

מטעם ד של ממונה הבטיחות תתבצע העבודה רק באישורו מראש ותחת פיקוחו הצמו

  הקבלן.
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 ניכויים כספיים עקב פערי בטיחות באתר עבודה  לוח

 

 הקנס גודל הפער הבדיקה נושא "דמס

  כנדרש כללי פנקס מילוי אי 1
1000 ₪ 

 

  ₪ 500  נדרש בזמן סיכונים לניהול בטיחות תכנית הכנת אי 2

  ₪ 300  לחץ מתקני בעניין בטיחות עבירת 3

 ₪ 300  הרמה מתקני בעניין בטיחות עבירת 4

5 

 נושאי תעבורה/ תחבורה  ליקויי

)חוסר רישיונות למפעילי ציוד, חוסר בדיקות רישוי 

 לכלים וכד'(

 300 ₪  

6 
 נאות שימוש אי/או ו לקויים תנועה הסדרי הצבת

 תנועה בהסדרי
 1000 ₪  

  ₪ 300  לקויים וכלים בציוד שימוש 7

  ₪ 500  לקויים טפסות, סולמות ,  יםפיגומ 8

  ₪ 1000  חוזר ליקוי 9

  ₪ 1000  עבודה גמר לאחר בשטח מפגעים השארת 10

11 
 עבודתו תחילת טרום הדרכה קיבל שלא קבלן עובד

 העבודה מנהל"י ע
 500 ₪ 

12 
"י עפ לפגישות הקבלן של בטיחות ממונה הופעת אי

 דרישה
 500 ₪  

13 

 ש בציוד מגן אישי הקפדה על שימו אי

)כובעי מגן, נעלי בטיחות, אפודה זוהרת בעבודה 

 בכביש ו/או בסמוך לו(

 500 ₪ 
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 'גנספח 
 

 ספרי מתקן ותכניות עדות
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 ספרי מתקן ותוכניות עדות - 1פרק 

ת הנכללים בכל מקום והאמור להלן יהיה בעדיפות על כל דרישה אחרת לספרי מתקן ולתוכניות עד

 אחר במפרט זה ובמקרה של סתירה, הוראת המהנדס גוברת. 

 

 הגשת ספרי מתקן ותוכניות עדות מהקבלן למזמין

( ותוכניות תאום MADE ASהקבלן ימסור למזמין לבדיקה תוכניות עדות ) - מסירה חלקית

ם עד שבוע ימים לפני פוזיציה( של המערכות המותקנות בקרקע, בתקרות או בפירי-מערכות )סופר

סגירת הקרקע, התקרות או הפירים, כל חלק בחצר, תקרה או פיר בנפרד. המזמין יבדוק מדגמית 

את התוכניות ובמידה וימצאו סטיות וחריגים בין התוכניות לבין ההתקנות בפועל, לא יאושר לקבלן 

. תוכניות עדות לסגור את החפירות, התקרות או הפירים וכל האחריות לעיכובים תחול עליו

מתוקנות ימסרו בהתאמה גם לאחר ביצוע שינוי כלשהו המחייב חפירה בקרקע או פרוק והרכבת 

 התקרה או כיסוי הפיר מחדש.

ימים לאחר גמר העבודות, חמישה  10הקבלן ימסור למזמין, עם סיום ההקמה ועד  - מסירה סופית

ספרי המתקן )לרבות תכוניות עדות(,  עותקים מושלמים של ספרי המתקן בפורמטים כמפורט להלן.

לאתר, למבנים ולכל מערכת בנפרד, יכללו את כל מרכיבי התשתיות, התכסית, חלקי המבנים, 

המערכות, המתקנים והאביזרים. ספרי המתקן ימסרו לעיון המזמין, ככל הניתן, בחלקים, מייד עם 

רכת מים לכיבוי אש, מערכת השלמת כל קטע בניין כדוגמת קומה, חדר חשמל, חדר גנרטור, מע

צ'ילרים למיזוג אוויר  וכדומה. במידה ונמסרו ספרי המתקן בחלקים, ימסרם הקבלן בשנית באופן 

 מאוחד עד שבועיים לפני תחילת מסירת העבודות.

 2 -ו 1ההנחיות שלהלן מתחלקות להנחיות כלליות לכלל המערכות והמתקנים כמפורט בס"ק 

שלהלן. במקרה של סתירה  4גבי כל סוג מתקן בנפרד כמפורט בס"ק שלהלן ולהנחיות משלימות ל

 בין ההנחיות הכלליות להנחיות המשלימות, יגברו ההנחיות המשלימות.

עבור החצר, התשתיות, המבנים והמערכות יוגשו ספרי  –תכולת ספרי המתקן ותוכניות העדות 

 את הפרטים המפורטים להלן: מתקן ותוכניות עדות שיכללו בהתאמה לצרכים בכל מקצוע בנפרד

 

החצר כולל גדרות הקפיות, רחבות כולל חניונים, שבילים וכבישים, גינון וצנרת השקיה,  .א

 מתקני חצר, פרגולות, בריכות מים לנוי וכדומה.

 תשתיות תת קרקעיות לרבות מים וביוב, חשמל, תקשורת למיניה וכדומה. .ב

חיצוניים, גגות, חדרי מדרגות, חיפויים המבנה על רכיביו לרבות קונסטרוקציה, חיפויים  .ג

 פנימיים, חלונות ודלתות כולל אביזרים, ריהוט מקובע, תקרות ביניים וכדומה.

 מתקני חשמל כולל מסדר, מערכת הארקה, מערכת קולטי ברקים וכדומה. .ד

מערכות תאורה לרבות תאורת חצר, מערכות תאורה פנימית למיניהן לרבות תאורת חירום  .ה

 ואזהרה מוארים.  ושלטי מילוט

 מערכות גילוי אש ועשן. .ו

 מערכות כיבוי אש אוטומטיות במים ובגז. .ז

 מערכת גלוי פריצה. .ח

 מערכת מיזוג אוויר ומערכת אוורור. .ט

 מערכת אינסטלציה. .י
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 פורמט ההגשה .1

, במועדים כאמור לעיל,  לרבות תוכניות, סכמות, קטלוגים, הקבלן יגיש את כל החומר 1.1

 חזקה, בשני סוגי פורמטים:הוראות  תפעול וא

פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים   .א

 בעלי כריכה קשה, כמפורט להלן.

פורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט   .ב

AUTOCAD   בגרסה העדכנית ביותר )בזמן מסירת ספרי המבנה והמתקן( אך

ם על סי.די.רום והקטלוגים וכל החומר המודפס , צרובי2010לא פחות מגרסה 

 במדיה סרוקה, אף הם ע"ג סי.די.רום.

, הקטלוגים ותוכניות מודפסות יוגשו כשהם מתויקים בקלסרים בעלי החומר המודפס 1.2

 כריכה פלסטית קשה. הקלסרים יערכו באופן הבא:

קים הקלסרים, קשיחים, יהיו בגוון שונה לכל תת מערכת. הגוונים המדוי  .א

 יוגשו ע"י הקבלן לאישור המזמין.

על גב הקלסר יודפס סמל המזמין והכתובית עם שם התשתית. הכתוביות   .ב

 יודפסו באותיות גדולות ככל הניתן.

אחד הקלסרים יהווה מסטר לכלל התוכן שבכל ספרי המתקן במבנה. לכל   .ג

מערכת בנפרד יהווה אחד הקלסרים מסטר לכלל ספרי המתקן באותה מערכת 

יכלול פרוט תוכן כל הקלסרים הכלולים באותה המערכת. קלסרי המסטר בכל ו

 מערכת יהיו בצבע זהה לקלסרי המערכת אך בגוון כהה יותר.

בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר. רמת פרוט תוכן   .ד

העניינים תאפשר למשתמש למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר 

 ר ללא חיפוש נוסף.אחר המתויק בקלס

על כריכת כל קלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת.   .ה

 הדף יהיה תמיד בגוון ורוד.

כל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילון שקופות. בכל   .ו

שקית פריט אחד בלבד, כדוגמת:  תוכנית, קטלוג, הוראת הפעלה, הוראת 

כל שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט  אחזקה, רשימת חלפים . על

 המצוי בתוכה ותאור הנושא. המדבקות יתאמו את תוכן העניינים.

כל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שיניים והשקיות בעלות ארבעה חורים,   .ז

 למניעת קריעת השקיות.   

 כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים. 1.3

, בתוך מסגרות מכוסות פרספקס שקוף, במקום לפי דרישת המזמין, הקבלן יקבע 1.4

סכמות הפעלה וסכמות זרימה למערכות וליחידות ציוד מרכזיות כדוגמת לוחות 

חשמל, לוחות פיקוד, לוחות בקרה, מתקנים עיקריים באותה מערכת כדוגמת מערכת 

קת מים המתח הגבוה וסכמה ורטיקלית של ההזנות במערכות חשמל, מערכת אספ

קרים ונספחיהם לרבות משאבות, מערכת כיבוי אוטומטי במים, סכמת צנרת במערכת 

 מיזוג אוויר וכו'. 
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כל המערכות, המתקנים והאביזרים החשובים לתפעול ואחזקה, יהיו ממוספרים  1.5

, הן בתוכניות ובסכמות והן ע"ג האביזרים במבנה 102בשיטה אחידה, כמפורט בפרק 

 בפועל.

 

 נכון לכלל המערכות והמתקנים -פרוט התכולה בספר המתקן  - 2פרק 

 הוראות בטיחות 2.1

הנחיות הבטיחות יכללו אזהרות והנחיות לשימוש בכלים וחומרים מתאימים לרבות  

אופן זיהוי החומרים המותרים, הגדרת בעלי המקצוע המורשים לפעול במתקן 

עלת מערכות משולבות חשמל וכדומה. ההוראות ידגישו בין  היתר את הרגישות להפ

 ודלק.

 

 תוכניות עדות 2.2

תוכניות עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות. התוכניות יכללו מידות  

מיקום לכל מרכיב במערכת. המידות יתייחסו לרכיבים קשיחים קבועים בחצרות 

כללו את ובמבנים, כדוגמת שערים, פינות מבנים, עמודים במבנה וכדומה. התוכניות י

מספרי הציוד המותאמים לדרישות המספור האחיד של המזמין וכפי שהציוד מסומן 

בפועל. התכניות יהיו צבעוניות ויכללו מקרא מפורט לציון סוגי הפריטים והשימוש 

בקווים מסוגים, עוביים וצבעים שונים. התוכניות המודפסות יוגשו על גבי גיליונות 

ן יוסיף הקבלן את פרטיו ובין והיתר את שם מהנדס שרטוט בגודל תקני )ת"י( שעליה

הפרוייקט שגם יאשר את התכניות. תוכניות הכוללות פרטי ציוד קצה יוגשו בקנה 

. בתכניות יודגשו כל הסטיות מהתכנון בין שנבעו מאי דיוק בביצוע או 1:50מידה של 

מנהל שהיו מותרות לפי החוזה. לצורך ביצוע תכניות אלה יוכל הקבלן לבקש מ

הפרוייקט )על חשבון הקבלן( דיסקטים של תכניות המתכנן שעליהן הקבלן יכניס 

השינויים הדרושים, יוסיף חותמת שלו ויעביר לאישור כנדרש. אין פיסקה זו מהווה 

התחייבות המנהל לספק תכניות אלא כהקלה בלבד אם הדבר יתאפשר למנהל.  היה 

מגנטית כנ"ל לרשות הקבלן, אין הדבר והמנהל יחליט שאין ביכולתו להעמיד מדיה 

 משחרר את הקבלן מהתחייבותו להכין ולספק את כל תכניות העבודה כנדרש.

 

 תוכניות תאום מערכות 2.3

פוזיציה( של כלל המערכות בפרוייקט. התוכניות יכללו -תוכניות תאום מערכות )סופר

המערכות תוך את כל המערכות שהותקנו. התוכניות יפרטו בחתכים את כל רכיבי 

או הבנין בשחור וקווי \הדגשת הרכיבים הסמויים. בתוכניות יסומנו קווי החצר ו

 המערכות בצבעים שונים. בכל תוכנית יופיע מקרא לציון צבעי המערכות השונות

 תרשימי זרימה מפושטים 2.4.  

תרשימי זרימה מפושטים של כל מערך האספקה לאותה מערכת כדוגמת חלוקת  

הפרדה בין אספקה רגילה לאספקה בזמן חירום, חלוקת המים  החשמל תוך

המקוררים והמחוממים לרבות מערכות עזר, חלוקת מערך בקרת המבנה וכדומה. 

קוויים, צבעוניים, לרבות -תרשימי הזרימה שישמשו  להבנת תפקוד המערכת יהיו חד
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מון המכלולים הפרדת צבעים בין ציוד ראשי, לקווי הולכה ולציוד קצה, ויכללו את סי

והאביזרים הנדרשים להבנה מלאה של פעולות ההפעלה, הכיול והאחזקה. תרשימי 

הזרימה יכללו סימון של אביזרים המיועדים לסגירה ופתיחה, הפסקה והפעלה של 

חלקי מערכות ומתקנים לרבות מספור האביזרים על פי המספור הקיים בפועל במבנה, 

ון אזורים וגבולות המשורתים ע"י כל תת מערכת. חיצים לסימון כיווני הזרימה וסימ

תרשימי הזרימה יכללו מידע על הספקים וספיקות בכל קטע, ערכים שנמדדו לאחר 

סיום הויסות בקווים, באמצעי ויסות, בהגנות, בצנרות, לחצים והפרשי לחצים בין 

ה נקודות שונות במערכת וכדומה. המידע יכלול זרמים, לחצים, טמפרטורות וכדומ

הנמדדים בעת הפעלת המערכת בתפוקות שונות. צבעים וסימונים מפורטים יפרידו 

בין אביזרים האמורים להיות מופעלים או פתוחים לעומת אביזרים האמורים להיות 

מופסקים או סגורים. אביזרים שחשיבות היותם פתוחים או סגורים במהלך הפעילות 

או תפעוליים, יצוינו \יחותיים והשוטפת ואשר הפיכתם עלולה לגרום לנזקים בט

בהדגשה. אביזרים אלה ישולטו בהתאם עם אזהרה מתאימה. האמור לכל מצב 

תפעולי של המערכת ולכל עונה בשנה בנפרד. ליד ציוד המוצב כרזרבה יצוין במפורש 

 לרבות ציון לאיזה ציוד חליפי הוא משמש.

 

 תאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה 2.5

ט של מערכות הפיקוד והבקרה ואופן כיולן לגבי כל מתקן בנפרד ולגבי תאור מפור 

המערכות ותת המערכות. התיאור יכלול הן את מערכות הפיקוד והבקרה הפנימיות 

המהוות חלק אינטגרלי מהמתן והן את התוכניות של מערכת הבקרה הכללית למבנה, 

וב הפיקוד בציוד בה משולבת המערכת. התיאור יכלול סכמות המבהירות את שיל

ובמערכות המתאימות. על הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה והערכים הרצויים 

המשמשים לכיול וויסות המערכות. פרטים מלאים על ציוד הבקרה, סכמות מפורטות 

)חומרה ותכנה( עם  DDC -של הפקוד האוטומטי ותכנון לביצוע מלא של מערכות ה

 .MMIהתוכניות לכל בקר ומחשב 

 

 כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת 2.6

כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתוני יצרן  

וספקים לרבות כתובות וטלפונים, נתונים טכניים, פיזיים ותפעוליים המתאימים לו. 

דף הנתונים יכלול בטבלה הן את הנתונים הנומינליים המצוינים ע"י היצרן והן את 

 בודה אליהם כויל הציוד וכפי שנמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד.נתוני הע

לכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה נקודת עבודה כפי  

שנמדדו בפועל, בעומסים ובתפוקות שונים. הנתונים יהיו תואמים לנקודות העבודה 

 כפי שמסומנות על גבי המדידים המותקנים על הציוד.

לן ידרש להגיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים השונים לכל ציוד, מתקן הקב 

ומערכת בהם הוא מתכוון למלא את הנתונים. המזמין יאשר את הפורמטים ולחילופין 

 יספק לקבלן דוגמאות פורמטים אחידים הקיימים בידיו לצורך מילויים.
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 קטלוגים מפורטים 2.7

המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד  קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית 

ומרכיב הנכללים במערכות לרבות אביזרי צנרת וחשמל. הקטלוגים יכללו סימון 

מודגש של הפריט בתוך הקטלוג, הוראות התקנה, הוראות תפעול ואחזקה, איתור 

תקלות, הנחיות לשיפוץ המכלולים השונים,  תוכניות הרכבה ופרוק כולל איורים 

כל שלב בתהליך הביצוע, רשימות חלפים וחומרים מומלצים, רשימת כלי  המתארים

עבודה מיוחדים וכלי עבודה בטיחותיים לרבות הוראות בדיקות תקינות הכלים 

 הבטיחותיים.

 

 רשימת אביזרים המותקנים במבנה ובכל מערכת 2.8

רכבו רשימת אביזרים המותקנים במבנה ובכל מערכת מתקן או ציוד, אשר נבחרו והו 

ע"י הקבלן ואשר אינם מהווים חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברים, אביזרי 

 תמיכה, אביזרי חיוץ, סוגי רכיבי גמר, פרזול וכדומה.

 

 רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות 2.9

הרשימות יכללו הפניה מפורטת לקטלוג המתאים, שמות ספקים ופרטיהם, זמני  

רשימות יוכנו תוך התחשבות בכמויות הציוד והרכיבים אספקה ותנאי אספקה. ה

 מאותו סוג המותקנים במבנה ובמערכות.

 

 רשימת כלי עבודה ייחודיים 2.10

רשימת כלי עבודה ייחודיים לכל מערכת ומתקן בנפרד כולל שם הכלי, מספר יצרן  

 ודגם. רשימת כלי העבודה תכלול הפנייה ליצרן ולספק כלי העבודה המומלץ.

 

 אישורים של היצרנים 2.11

אישורים על היצרנים על בדיקת המוצרים לפני אספקתם לרבות אישורים על בדיקות  

 בעומס, כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכוללות. 

 

 אישורים של הקבלן על בדיקת המערכות 2.12

ם לדרישות אישורים של הקבלן על בדיקת המערכות לאחר התקנתן והפעלתן בהתא 

 המפרטים המיוחדים לכל מערכת בנפרד.

 

 תאור מפורט של פעולת המערכת 2.13

תאור מפורט של פעולת המערכת במצבים שונים והנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות  

למצבים שונים של המערכת. ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבים שונים 

וינחו את המפעיל צעד אחר צעד האפשריים באותה מערכת. ההנחיות יהיו מפורטות 

לרבות ציון אביזרים ומספורם במערכת המשמשים לביצוע הפעולות. הנחיות ההפעלה 

יציינו את כל שלבי הביניים לרבות ערכים נמדדים במהלך ההפעלה או ההשבתה. 



  -117- הקמת תחנות שאיבה לביוב בנאת עין גדי

 

 

 

 

הנחיות ההפעלה יפנו את המשתמש לתרשימי הזרימה המתאימים. ההנחיות יכללו 

 :בין היתר את ההפעלות

 הפעלה ראשונה של המערכת וכל תת מערכת ויחידת ציוד בנפרד. .א

 הפעלת מערכות חליפיות בעת כשל חלק מהמערכות. .ב

 או המבנים כנדרש במצבי חירום.\ניתוק חלק מהמערכות ו .ג

 הפסקה מתוכננת של המערכת והפסקה במצב חירום. .ד

הפעלת המערכת ותתי המערכות במצבי חירום, לרבות בעת ולאחר הפסקת  .ה

 מל ובעת ולאחר שריפה.חש

 סינכרוניזציה של מערכות הכוללות מספר מתקנים משולבים.  .ו

 

 הוראות האחזקה המונעת 2.14

הוראות האחזקה המונעת תהיינה מותאמות למערכת לרבות ציון מספרי ושמות   

האביזרים המטופלים. ההוראה תפורט לפעולות יומיות, שבועיות, חודשיות, תלת 

ות, שנתיות ורב שנתיות. כל הוראה תכלול הנחיות למדידות חודשיות, חצי שנתי

הנדרשות לקיום ההוראה, לרבות ציון, בסוגריים, של הנתון או הטווח הרצוי. ההוראה 

תכלול פרוט חומרים וחלקים הנדרשים לביצוע כל פעולה. ההוראות יסתמכו על 

הקבלן לגבי  הוראות יצרן לגבי יחידות הציוד הבודדות ועל הוראות מפורטות של

המערכות כמכלולים. בכל המערכות יטופלו מתקני החשמל, השייכים לאותה מערכת, 

לא פחות מאחת לשנה, כולל צילום טרמוגרפי וביצוע כל הנדרש על פי תוצאותיו. 

מההספק  70%הצילום הטרמוגרפי יתבצע בעת שהלוחות והציוד בעומס של לפחות 

 המרבי.

 

 תקלות ופתרונן הוראות והנחיות לאיתור 2.15

ההנחיות יהיו מפורטות ברמת המערכת, המתקן והציוד. הנחיות לגבי המערכות  

הכוללות יוכנו ע"י הקבלן. הנחיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את הנחיות היצרן 

כשהן מתורגמות לעברית. ההנחיות יתייחסו למצבים שונים בהפעלת המערכת כאמור 

 לעיל.

 

 ויות המוסמכותאישורים של הרש 2.16

אישורים של הרשויות המוסמכות כנדרש ולרבות מכבי אש, משטרה, מכון התקנים,  

 משרד העבודה, משרד הבריאות, חברת החשמל, הרשות המקומית וכדומה.

 

 תעודות אחריות, ערבות וביטוח 2.17

בתחילתו של כל קלסר יתייק הקבלן את העתקי כל תעודות האחריות, הערבות  

 שייכות לאותו מתקן ו/או מערכת.והביטוח ה

 

 נתונים כלליים 2.18
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פרטים מלאים של הקבלנים, הספקים, היצרנים ונותני השירות של כל מכלול, יחידה,  

מערכת, מתקן, אביזר ופרזול )שם איש הקשר, כתובת, ת"ד, כתובת אלקטרונית, 

 טלפון, פקס' טל' נייד(.

 

 בדיקת תיקי מתקן - 3פרק 

תיקי המתקן ותוכניות העדות, בשלבים על פי קצב הביצוע וכמפורט לעיל, ואת תיק הקבלן יגיש את 

"החומר הטכני"( לאישור המזמין כשהם מעודכנים ומתאימים למצב ולציוד הקיים  -השטח )להלן 

 בפועל במבנה. הסימון על גבי החומר הטכני יתאם את השילוט על גבי הציוד כפי שקיים בפועל.

 מתקן לבדיקת המזמין יהיה לפחות שבועיים לפני תחילת מסירת העבודות.מועד הגשת ספרי ה

המזמין והמתכננים מטעמו יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש לאישורם ויעירו 

 הערותיהם העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל.

ת העקרוניות של המזמין ויתקן כל , על בסיס ההערואת כל החומר הטכני שהגישהקבלן יבדוק 

 הנדרש. בתום ביצוע התיקונים יחזיר הקבלן את החומר למזמין לבדיקה חוזרת.

היה ולמזמין יהיו הערות חוזרות, על החומר שהוגש לבדיקה, תוטל עלות הבדיקות החוזרות על 

 הקבלן.

 

 הנחיות והרחבות ספציפיות להכנת ספרי מתקן למע' ומתקנים - 4פרק 

 חשמל וגנרטורים  4.1

 )הכללים לגבי החשמל נכונים גם למערכות אחרות בהן נכללים מתקני חשמל( 

בנוסף להנחיות הבטיחות, יודגשו פעולות שאין לבצען או שיש לבצען תוך נקיטת  4.1.1

  אמצעי בטיחות מיוחדים ובמיוחד במתח גבוה ובגנרטורים.

 כיבוי אש בלוחות. תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות 4.1.2

תאור מפורט של מערכות החשמל, הפיקוד, הבקרה ואמצעי מניה ואופן כיולן. על  4.1.3

הסכמות של לוחות החשמל יצויינו כל   פרטי פריסת הכבלים לרבות סימון מספור 

הכניסות והיציאות כפי שמסומנות בפועל על הגידים, חתכי הכבלים ומספר הגידים. 

ל נקודות המדידה והערכים הרצויים המשמשים לבדיקה, על הסכמות יסומנו כ

 לכיול וויסות. 

 תאור מפורט של הפעולות הנדרשות לסינכרון גנרטורים. 4.1.4

 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: 4.1.5

שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי החשמל, מערכי ציוד, תעלות הולכת כבלים,  א.

 תכניות בסיסים והגבהות.  

תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד. סכמות מפורטות של  ב.

 לוחות חשמל, סימון המעגלים ותכניות בצוע של לוחות החשמל.

 תכניות עבודה וייצור של כל לוחות החשמל. ג.

טבלאות עם רשימת פריסת השקעים והמפסקים המחוברים לכל מעגל ועל פי  ד.

 סימונם בפועל.

 אווירמיזוג  4.2
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או הפסקה בזמן \תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה ו 4.2.1

 אש.

 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: 4.2.2

תכניות עבודה מאושרות של כל הצנרת וכל התעלות. תכניות אלה יכללו את  .א

 סדור התעלות, את התליות וההידוקים ודרכי חיזוקם למבנה.

 ה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד.  שרטוטי הרכב .ב

טבלת סימון של כל המנועים במתקן, עם ציון, לכל מנוע, של זרם עבודה,   .ג

 זרם נומינלי, זרם בעומס, כוון בטחונות ליתרת זרם של המנוע.

 טבלת סימון של אביזרי הביטחון עם ציון הכיוון של כל אביזר.  .ד

 כיוון של כל אביזר.טבלת סימון של אביזרי מדידה עם ציון ה .ה

 העתק אישור חברת חשמל לקבלת המתקן ואישור בודק מוסמך.  .ו

 העתק אישור מכבי אש לבידוד התעלות והצנרת.  .ז

העתקי תעודות בדיקה של מכון התקנים לעמידה בפני אש של הבדוד לתעלות  .ח

וצנרת ושל אלמנטי חימום חשמליים ולכל רכיב או חומר אחר להם תידרש 

 בדיקה.

 בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר בחדרי המכונות.  תכניות  .ט

 תכניות פתחים בקירות ותקרות, אם יש שינוי לגבי תכניות החוזה.    .י

 תכניות בצוע של יחידות הטיפול באוויר והתקנתן.   .יא

תכניות ייצור של כל המפוחים שבאספקת הקבלן, כולל נתונים מפורטים על  .יב

 הרעש שהם יוצרים.

 כניות בצוע של התקנת מסננים ובתי מסננים.פרטים, קטלוגים ות .יג

 ציוד המותקן בתעלות כמו תריסי ויסות, גופי חמום משני ובתיהם. .יד

תכניות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה  .טו

 הלוחות.

 תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד. .טז

לכל גובה הבניין מהגג ועד לקומת תכניות ביצוע של הצנרת האנכית העוברת  .יז

הקרקע, שיכללו חישובי משקל, חוזק קונסטרוקציה, פרטי תמיכות וחישובי 

 התפשטות.

 

 טלפוניה, מחשב, בקרה, גילוי אש, פריצה, טמ"ס -מערכות מתח נמוך מאוד  4.3

תוכניות התקנה הכוללות את פריסת המערכות במתחם כולו. בתוכניות, לכל מערכת  4.3.1

רד, יסומנו בבירור מיקום ציוד מרכזי, לוחות ראשיים, לוחות אזוריים ונקודות בנפ

הקצה לרבות פריסת הכבלים. בתוכניות יופרדו המערכות השונות ע"י צבעים שונים 

תוך הדגשה של אביזרים המוסתרים מעל תקרות ביניים ובפירים. התוכניות יכללו 

אחד מהלוחות אל אביזרי הקצה  מספרי קצות החוטים כפי שנכנסים ויוצאים מכל

 המחוברים אליו.

או נקודות הקצה שיכלול לגבי כל נקודת קצה \רישום טבלאי של פריסת השקעים ו 4.3.2

 את הפרטים הבאים, מותאם לסוג המערכת:
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 מספר סידורי מערכתי )כללי(  .א

 זיהוי נקודת הקצה )מבנה, קומה, חדר, נקודה(  .ב

 יזר הקצה(סימול הנקודה )זהה לסימון על אב  .ג

 מיקום במסד )המסד, הפנל במסד, השקע בפנל(  .ד

תאור מפורט של המערכות, המחשבים והתוכנות. התאור יכלול סכמות המפרטות  4.3.3

את פריסת המערכות במבנה כולו והמבהירות את הקשוריות בין המערכות. 

הסכמות יהיו ברמה של דיאגרמת סולם עד רמת המחשב. על הסכמות יסומנו כל 

ודות הבדיקה, המדידה והערכים הרצויים המשמשים לבדיקה, לכיול וויסות של נק

 המערכת המשולבת. 

תצלום תמונות מפורטות של כל המסכים במערכת. כל תמונה תלווה בהסבר מילולי  4.3.4

 לגבי תכולתה ואופן הפעלת המערכת על פי הממצאים המוצגים בה.

ם במערכת כנדרש לשינוי נתוני התפעול, הנחיות מפורטות לגבי שינוי פרמטרי 4.3.5

 לקבלת נתונים ולהפקת דוחות.

תיעוד מדידות ובדיקות הקבלה שהתבצעו לפני המסירה הסופית בנושאים השונים  4.3.6

כנדרש לאותה מערכת לרבות בדיקות ביצועים, הנחתות מתח, התנגדות של מערכת 

 ההארקה במתחם כולו.

 

 ריםמערכות אינסטלציה וספרינקל 4.4

 תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה בזמן אש. 4.4.1

 טיפול בכל לוח וציוד חשמל שלא יפחת מהאמור בפרק אחריות ושירות. 4.4.2

 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: 4.4.4

תכניות עבודה של כל מערכות אגירת המים, המשאבות והצנרת. תכניות אלה  .א

ל האביזרים המשמשים לפתיחה וסגירה של צנרת, חיישני זרימה יכללו את כ

 וכדומה כנדרש להבנת פעולת המערכת והטיפול בה.

 שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד.   .ב

 תכניות בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר בחדרי המכונות.    .ג

היתר את  תכניות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כולל בין  .ד

 מראה הלוחות.

 תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד.   .ה

 

 הנחיות ספציפיות להכנת ספרי מתקן לחצרות ומבנים - 5פרק 

 חצרות ותשתיות בחצרות 5.1

תוכניות העדות יכללו את כל השכבות של התכסית ושל המערכות העיליות והתת  5.1.1

יצויינו עם חתכי גובה מתאימים לרבות חתכים  קרקעיות העוברות בחצר. המערכות

המצביעים על מעבר מערכות מצטלבות, ציון שיפועים, כיווני זרימה והספקים 

 מתוכננים. האמור גם לגבי מערכות ניקוז עיליות.

תוכנית מפורטת של הגדר ההיקפית תוך ציון גבהים, סוג הגדר, מיקום מצלמות  5.1.2

 ואמצעי חישה אחרים.



  -121- הקמת תחנות שאיבה לביוב בנאת עין גדי

 

 

 

 

אור מפורט של השערים ואופן פעולתם. השערים המכניים הממונעים יטופלו ת 5.1.4

מכניות אחרות וכמפורט לגבי ציוד -ברמת פירוט הנדרשת ממערכות אלקטרו

 אינסטלציה ומיזוג אוויר.

תאור מפורט של תרני אנטנות לרבות תוכניות הבסיסים, תוכנית קונסטרוקציה של  5.1.5

 מטוסים וכדומה.התורן, סימון תאורת אזהרה ל

 חתכים של מבנה כבישים, רחבות, שבילים וכדומה. 5.1.6

תאור מפורט של מערכת ההשקיה כולל תוכנית פריסת צנרת, מיקום ברזים ומחשבי  5.1.7

 הפעלה והנחיות לתפעול ואחזקה.

 

 מבנים 5.2

ות כל תוכניות הארכיטקטורה כולל שכבות דלתות וחלונות עם כיווני פתיחה, מחיצ 5.2.1

  פנימיות, חתכי תקרות ביניים לרבות ציון גבהים, שכבות מידות וכדומה.

תוכניות הארכיטקטורה יכללו תיחום בפוליגונים של כל היחידות הפנימיות לרבות 

מספור החדרים וחללים אחרים. בתוכניות הארכיטקטורה יסומנו אזורים רגישים 

 בבנין בהם אסור לקדוח חורים.

קונסטרוקציה. בתוכניות הקונסטרוקציה יודגשו אזורים מחוזקים כל תוכניות ה 5.2.2

 והעומסים המותרים בכל שטח רצפה וגג.

תוכניות עבודה של כל סוגי הדלתות, החלונות המחיצות וכדומה לרבות פרוט  5.2.3

 האביזרים והפרזול. 

יפוי תוכניות עבודה של חיפויי המבנה לרבות מפרטי האלומיניום, שיטת אגון הח 5.2.4

 למבנה, האבן והמחצבות מהן הובאה, כושר ספיגת נוזלים וכדומה. 

 תוכניות של בסיסי מערכות ומתקנים.  5.2.5

 

 רכיבי מבנה 5.3

תאור מפורט של רכיבי המבנה לרבות פרטי בנין, תקרות תלויות, חלונות ודלתות,  5.3.1

רצפות צפות, קירות מסך, תקרות שקופות, פרזול, מפתחות מסטר, מפרט שטיחים, 

 לוח צבעים וכדומה.

 טיפול מונע נדרש בכל אחד מרכיבי המבנה. 5.3.2

 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: 5.3.3

 תכניות בצוע וסכמות מפורטות של מתלים, חיזוקים והתקנים מיוחדים. .א

 שרטוטי הרכבה כלליים של מנעולים ורכיבים מורכבים. .ב
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  -137- הקמת תחנות שאיבה לביוב בנאת עין גדי

 

 

 

 

  

 

  



  -138- הקמת תחנות שאיבה לביוב בנאת עין גדי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהדורה תאריך תיאור תכנית שם

RME-WS-DD-14118-8101-00  תחנת שאיבהB – 00 13/11/2018 תנוחה, העמדה וחתכים 

RME-WS-DD-14118-8102-00  תחנת שאיבהC – 00 13/11/2018 תנוחה, העמדה וחתכים 

AEE-EL-PD-14118-8101-01 
הזנת חשמל לפילר, חדר  – Bתחנת שאיבה 

 ל ולוח חד קוויתחשמ
05/08/2018 01 

AEE-EL-PD-14118-8102-01 
הזנת חשמל לפילר, חדר  – Cתחנת שאיבה 

 חשמל ולוח חד קווית
05/08/2018 01 

 

***נכון למועד פרסום המכרז בתכניות החשמל מוצגת העמדה לא עדכנית של המבנה, תכניות 

 מעודכנות יפורסמו מיד עם קבלתן. 

 

 

 

 


