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 תנאים כללים  פרק -  01פרק  .1
  תכולת עבודה: תיאור ומערכות הפרויקט 1.1

מערכות   1.1.1 כביש  פרויקט  מנהרות  ל  60פרויקט  פרויקט  ותחזוקת   הקמתכנון  הינו  מערכות  ה 

הכולל לרבות מערכות    ממחלף רוזמרין ועד צומת חוסאן   60לניהול בקרה ושליטה על כביש  

 חשמל, תאורה, אוורור, מים, כיבוי וגילוי אש, ניטור אוויר, בקרת תנועה ועוד. 

פי ההנחיות, מסמכי המכרז  1.1.2 על  יקים במסגרת הפרויקט את כלל מערכות הפרויקט  הקבלן 

 והתוכניות המצורפות וזאת על מנת לאפשר הפעלה מלאה על פי דרישת המזמין 

 : ) להלן "עבודות"(ין היתר, את המטלות שלהלןעבודות ההקמה כוללת, ב 1.1.3

 השלמת תכנון מפורט עבור מערכות הפרויקט ואישורן מול המזמין  

 ביצוע המערכות בפרויקט לשם הפעלה מלאה כנדרש  

 אספקה   

 התקנות של כלל החומרים וציוד הנדרש   

ותצורות  פרוטוקולים  יישומים,  תכנה,  המערכות  Setupכתיבת  לכל   ,

 ן הממוחשבות במתק 

אינטגרציה וקישוריות בין כל רכיבי המתקן והמערכות השונות שבו ולמערכת   

 בקרה במב"ר ובמנת"י. 

 שלבי ביצוע   

 בדיקות ואישורים אל מול גורמי ההפעלה. 

 הדרכות.  

 הרצות.  

 תיעוד.  

לצורך    המוסמכות  מהרשויות  הנדרשים  והאישורים  הרישיונות  כל  קבלת 

ואחזקתן  תפעולן  הפעלתן,  המערכות,  הכרוכות    הקמת  העלויות  כל  לרבות 

 בקבלת אישורים והיתרים אלו. 

 תיאום מול רשויות ומערכות חיצוניות.  

 עבודות אחזקה ושירות על פי דרישות ההסכם.  

הפעלת המנהרה בשוטף תעשה ממרכז הבקרה הראשי אשר נמצא במנת"י בנוסף על אפשרות   1.1.4

 להפעלת המנהרה בתצורתה המלאה מהמב"ר. 

אם צוין אחרת  תכולת העבודה בכלל עבודות המפרט וציוד הקצה כוללת  מובהר בזאת כי אלא   1.1.5

מנת"י   של  המרכזית  ושליטה  בקרה  ניהול  במערכות  המתקן  בשילוב  תכנון  השלב  הקיימת 

   המפורט.

מסמך זה מתייחס לאחריות הקבלן ביחס להקמת כלל עבודות המערכות בפרויקט. מערכות   1.1.6

לדרישו בהתאם  ויבוצעו  יתכוננו  התקנים  הפרויקט  המצורפות,  התוכניות  זה,  כרך  ת 

והבין לנושאי התשתי-הישראליים  היתר:  בין  המתייחסות,  הבטיחות  דרישות    ת ולאומיים; 

אמצעי בקרת    טיחות, אבטחהבחשמל ותקשורת, תקשורת וחשמל, אוורור,    הנדרשות עבור

תנועה לרבות אמצעי גילוי, אמצעי זיהוי אירועים, גלאים, טמ"ס, שילוט האלקטרוני, רמזורים  

 אינסטלציה, בטיחות אש ועוד.  ומחסומים,

מובהר בזאת כי תכנון והקמת המערכת של המבנים השונים והמערכות השונות נשוא  1.1.7

מכרז זה ייעשה בהפרדה תפעולית כך שתאפשר הפעלה בנפרד של מבנה המנהרה ונתיב 
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הקצה   PVPהמתחלף   ציוד  ברמת  והן  תוכנה  החומרה,  ברמת  הן  תתבצע  .ההפרדה 

 פרד.,תקשורת , תשתיות וכל הנדרש לשם הפעלת כל מתקן בנ 

 

 הגדרות 1.2

 "מתקן"  1.2.1

 הכלול בהגדרת המתקן. PVPההגדרה תקפה הן למבנה המנהרות והן לנתיב המתחלף   

פרויקט    ובקרת  שליטה  לניהול  המרכזיות  השליטה  מערכות  מרכיבי  כל 

 ( TMS( וניהול תנועה )FMSהמערכות  הכוללות ניהול בקרת מבנה )

כל הממשקים ואינטגרציה הנדרשת בין המערכת והציוד המרכזי לרבות ובלי   

ניהול   מנהרות,  לניהול  מנת"י  של  מרכזיות  למערכות  אינטגרציה  לגרוע 

 רמזורים, ניהול ווידאו וניהול אחזקה . 

לרבות ובלי לגרוע גלאים, מחסומים, רמזורים   TMSכל מרכיבי ניהול התנועה  

 , גילוי רכב גבוה. VPS  /VMSשילוט  מתחלף    ,LCS, שילוט בקרת נתיבים 

 השליטה בקרה ופיקוד.  מרכיבי מערכת  כל  

 החשמל תאורה, מתח נמוך ומתח נמוך מאד.מערכות כל מרכיבי  

 (.U.P.S)."אל פסק" -מערכות המרכיבי הגנרטור וכל  

 . AIDזיהוי אירועים וכל מרכיבי ניהול הווידאו  

 . FMSניהול בקרת מבנה מערכות כל מרכיבי  

 כל מרכיבי מערכות גילוי וכיבוי אש.  

 כל מרכיבי מערכות האוורור, ניטור אוויר ומיזוג אוויר.  

 מערכות ומרכיבי רדיו חירום. מרכיבי כל  

 כל מרכיבי מערכות הטלפוניה המנהלית וחירום  

 כל מרכיבי מערכת המים ואינסטלציה.   

 רת כניסות ואמצעי פיקוד  אבטחה ובטחון כולל בק תכל מרכיבי מערכו  

 התקשורת פסיבית ואקטיבית לכלל המערכות השונות.  מרכיבי כל  

 כל מערכות הפריצה ואבטחה 

 כל מערכות הכריזה   

   עבור תוכנות הפרויקט  החומרות, תוכנות, רישיונות לכל 

כל התשתיות לאמצעי הקצה והמערכות השונות )צנרת, תעלות, מגשים, שוחות   

תקשורת  שימוש בתאי כבלים, תיבות וארונות( לרבות תשתיות ומעבר ובקרה,  

 צד ג'. 

כל המערכות והציוד על פי הדרישות בתכולת העבודה, הנגזרים מתוך התכנון   

פורטו   בין אם  ובהתאם למסמכי החוזה,  בפועל,  וכמבוצע  המפורט המאושר 

 במסמך זה ובין אם באיזה מבין מסמכי החוזה.  

 " מב"ר " 1.2.2

 מרכז הבקרה הראשי אשר ממוקם בחדר מערכות צפוני  

 " מנת"י " 1.2.3

 , גבעת מרדכי, בירושלים. 1מרכז ניהול תנועה ירושלים הממוקם ברחוב הועד הלאומי 

 ות" / אתר / מנהרה" 1.2.4
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מערכות הפרויקט ימוקמו בעיקרן בתוך גבולות האתר, אך לא בגבולות האתר   

 בלבד, כפי שיפורט להלן:  

 כהגדרתם במסמכי המכרז. מערכות בתחומי האתר .1

שילוט פריפריאלי מחוץ לגבולות הפרויקט לרבות גשרי שילוט ושלטים   .2

 (.VMS,VPS, LCSמתחלפים )

 רמזורים לניהול צמתים )לא רמזורי בקרת כניסה למנהרה(. .3

 תקשורת פסיבית ותשתיות מחוץ לגבול הפרויקט  .4

של  מערכות בתחום מרכז ניהול ובקרת התנועה ירושלים, חדר בקרה   .5

כב"א / משטרה ועוד הנמצאות מחוץ לגבולות האתר ונכללות גם הן  

בהגדרת מערכות הפרויקט והינן בתכולת העבודה של הקבלן לתכנון,  

 הקמה, תפעול ואחזקה. 

 מערכת בקרה מרכזית   1.2.5

מנת"י  של  המרכזית  הבקרה  עיריית    מערכת  באחריות  במנהרות  ושליטה  בקרה  לניטור 

 אשר ממוקמת בחדר הבקרה הראשי של מנת"י ם  ירושלי

 

 קיצורים 1.3

 פירוש  קיצור 

AID Automatic Incident Detection 

API Application programming interface 

ATP Acceptance Test Procedure 

BAR Barrier 

C2C Center to Center 

CDR Critical Design Review 

CCTV Closed-Circuit Television 

CEN European Committee for Standardization 

CSAT Central System Acceptance Test 

CTMS Central traffic management system 

DL Data Logger 

EIA/ TIA Electronic Industries Alliance / Communication Industry Association 

EIAT External Interface Acceptance Test 

FAT Factory Acceptance Test 

FAR Fault Alarm Rate 

FMS Facility Management System 

GUI Graphical User Interface 

HTTP HyperText transfer Protocol 

ICD Interface Control Document 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IGMP Internet Group Multicast Protocol 

IP Internet Protocol 

ISAT Infrastructure Site Acceptance Test 
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ISO International Standards Organization 

LAN Local Area Network 

LCS Lane Control Sign 

LED Light Emitting Diode 

LTU Traffic light Unit 

Mbps Megabits per second 

MMS Motorway Management System 

MPEG Motion Pictures Experts Group 

MPLS Multiprotocol Label Switching 

MTBF Mean Time Between Failure 

MTTR MeanTime to Repair 

NTCIP National Transportation Communications for ITS Protocol 

NTP Network Time Protocol 

OHDS Over Height Detection System 

OTA Over-the-air  

OTDR Optical Time Domain Reflectometer 

OTN Optical Transport Network 

PTZ Pan-Tilt-Zoom Camera 

QC Quality Control 

QoS Quality of Service 

RADIUS Remote Authentication Dial in User Service (RADIUS)  

RSTP Rapid Spanning Tree Protocol 

SAT Site Acceptance test 

SDK Software development kit 

SLA Service Level Agreement 

SP Service Pack 

SMS Short Message Service 

SNMP Simple Network Management Protocol 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

TMS Traffic Management System 

TTD Time to Detect 

TVS Traffic video surveillance 

UL Underwriters Laboratories 

VLAN Virtual LAN 

VMS Variable Message Sign 

VoIP Voice over IP 

VPN Virtual Private Network 

VPS Variable Prismatic Sign 

VSD Video Smoke Detection 

WSDL Web Services Description Language 
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 תקנים והנחיות  1.4

 כללי  1.4.1

 הקבלן יקים את מערכות הפרויקט, בין היתר, בהתאם להוראות שלהלן: 

(.  COTSהקבלן יתכנן ויקים את המערכות והאמצעים בהתבסס על מוצרי מדף ) 

ו/או   אחד  יצרן  מתוצרת  אינטגרטיבי  מכלול  יהיה  הקבלן  שיספק  מכלול  כל 

היצרן   ע"י  במערכת  לשילוב  המאושרים  אחרים  יצרנים  מתוצרת  מדגמים 

 בכתב, ויכלול את כל המרכיבים הנדרשים לתפעול ותפקוד המלא. 

בתחומן, פתוחות,    State of the Artהמוצעות וכל מרכיביהן להיות    על המערכות  

ניתנות להרחבה, בעלות ארכיטקטורה מודולארית, מאובטחות ותומכת בכל  

הקיימות   ובכללם  המערכות  כל  לחיבור  ליישום  הנדרשים  הממשקים  סוגי 

במנת"י, ממשקים סטנדרטיים בין מרכיבי תת המערכות ומתבססת ככל הניתן  

יבים המהווים מוצרי מדף מסחריים מובילים, נפוצים ומוכרים בארץ  על מרכ 

 ובעולם.  

התקנה  ב  הוראות  לספק  הקבלן  עבור  ותחזוקה  אחריות  וספקים  יצרנים  של 

מערכות, ציוד, תוכנות ויתר הפריטים מתוצרתם שיותקנו בפרויקט וזאת טרם  

 הקבלן מחויב לספק אישור היצרן על תוכנית ההתקנה.      התקנם. 

 הנחיות ותקנים עיקריים   1.4.2

על פי מסמכי    כל התקנים הרלוונטיים לתכנון והקמה של מערכות הפרויקט 

והמעודכנת   האחרונה  בגרסתם  התקן  הוראות  פי  על  יפעל  הקבלן  החוזה. 

ביותר. להלן רשימה חלקית ולא ממצה של התקנים העיקריים ביחס אליהם  

 נדרש הקבלן לתכנון ולהקמת מערכות הפרויקט: 

 תקן תקן )במידה ויש(  מס'

 משרד התחבורה/מע"צ  – 2012הנחיות לתכנון מנהרות, אוקטובר  

EN 12966-1 European Standard for VMS 

 
  – 2013הנחיות לתכנון מערכות בקרת נתיבים לדרכים בישראל מרץ 

 כרכים א,ב,ד,ה 

 משרד התחבורה/נת"י  – 2012הנחיות לתכנון מנהרות, אוקטובר  

 
הנחיות לתכנון שילוט בדרכים באמצעות מסרי תנועה מתחלפים  

2009 

 
המפרט הטכני לתכנון שילוט בדרכים באמצעות מסרי תנועה  

 2009מתחלפים 

 2012אפריל -הנחיות לתכנון שילוט בדרכים בינעירוניות  

 2015יוני    –הנחיות להכנת נוהל לסגירת מנהרה  

H.265  זמינותה( תקן דחיסת ווידאו )לפי 

MPEG 4  תקן דחיסת ווידאו 

ONVIF Open Network Video Interface Forum 

 
מפרט כללי לעבודות תאורה בהוצאת מחלקת המאור של עיריית  

 ירושלים 

 תאורת דרכים.  - 1862התקן הישראלי  1862ת"י 
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 תקן תקן )במידה ויש(  מס'

 תאורת דרכים.  – 13201תקן ישראלי  13201ת"י 

 
תאורה, חשמל ותקשורת   - 6כביש הנחיות לתכנון ההנדסי של 

 א(.  8.8)ראה נספח  CIHC-שהונפקה על ידי ה

 בנושא הארקת יסודות   4271קובץ תקנות   

 

של המפרט הכללי למתקני חשמל )"הספר הכחול"( שהונפק   08פרק 

משרדי  - על ידי משרד הביטחון וכל סעיפי של מפרט הכללי הבין

 בהוצאתם האחרונה הרלוונטית לעבודה זו. 

 בהוצאת משרד הביטחון.  18פרק  –מפרט כללי לתשתיות תקשורת  

 
בהוצאת משרד  34פרק   -מפרט כללי למערכות גילוי וכיבוי אש 

 הביטחון  

 מערכות גילוי אש. – 1220ת"י  1220ת"י 

 לוחות חשמל.  – 61439ת"י  61439ת"י 

 תאורת חירום.   - יישומי תאורה   – 1838ת"י    1838ת"י 

 לתכנון תאורה במנהרות רכב.  2מהדורה  CIE 88:2004תקן  2מהדורה  CIE 88:2004תקן 

 תאורת חירום במנהרות.   - CIE193-2010תקן  CIE193-2010תקן 

IEEE 802.xx 
The standards that sets by IEEE for networking, specifically 

networking 

RADIUS 

Remote Authentication Dial in User Service (RADIUS) is a 

networking protocol that uses access servers to provide 

centralized management of access to large networks 

ETSI EN 300 676 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters 

(ERM); Ground Based VHF hand-held, mobile and fixed radio 

transmitters, receivers and transceivers for the VHF aeronautical 

mobile service using amplitude modulation; Technical 

characteristics and methods of measurements 

IEC 950 IEC/EN 60950= UL 

1950 = CAN/CSA C22.2 

No. 950 

Safety of information technology equipment 

CISPR 22/EN 55022 
Limits and methods of measurement of radio disturbance 

characteristics of information technology (IT) equipment 

IEC 61000-6-1 

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic 

standards - Immunity for residential, commercial and light-

industrial environments 

IEC 60950-1 Requirements for the safety of information technology equipment. 

ITU-T K.34 
Audio frequencies - (AF) -The frequency range from 50 Hz to 20 

kHz 

ITU-T K.27 

Bonding network (BN) - A set of interconnected conductive 

structures that provides an electromagnetic shield for electronic 

systems and personnel at frequencies from d.c. to low Rf.  
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 תקן תקן )במידה ויש(  מס'

ITU-T K.10 

Common mode interference - Interference appearing between 

both conductors of a pair and a common reference plane (earth). It 

causes the same potential to appear on both conductors relative to 

the common reference. 

EMC 

EN 50130-4 

EN 55022 Class A,2006 + 

AL:2007  

EN 55024,  

EN 50121-4,  

IEC 62236-4,  

EN 61000-3-2,  

EN 61000-3-3,  

EN 61000-6-1,  

EN 61000-6-2, 

EN 50121-4 (Railway 

application) 

FCC Part 15 Subpart B 

Class A,  

ICES-003 Class A,  

VCCI Class A,  

RCM AS/NZS CISPR22 

Class A, 

KCC KN22 Class A,  

KN24, 

 

IEC/EN/UL 60950-1, 

IEC/EN/UL 60950-22 

 

 

 . 1991ממפרט הכללי לעבודות מינהור מהדורת ינואר  

 EIA/TIA    בדיקת סיבים ומחברים אופטיים.    תקני 

250 IS  .כללי בטחון לאלקטרוניקה המופעלת ע"י רשת החשמל 

961 IS  .התערבות אלקטרומגנטית 

1096 IS  תיעוד.   –עיבוד מידע 

1173 IS  למתקנים ובניינים. מערכת הגנה מברקים 

 מפרט לבינוי תשתיות תקשורת ברכבת הקלה  
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 תקן תקן )במידה ויש(  מס'

 פרק ט'. 1988תקנות עבודות הבניה תשמ"ח  

 של חב' בזק חפירה ומילוי תעלות.  1070מפרט  1070מפרט 

 של חב' בזק תאים תת קרקעיים.  1071מפרט  1071מפרט 

 קרקעיים. של חברת בזק הנחת צינורות לכבלים תת  1072מפרט  1072מפרט 

 של חברת בזק השחלת צנרת תת קנית.  1075מפרט  1075מפרט 

 של חברת בזק התקנת ארונות סעיף  1077מפרט  1077מפרט 

 של חברת בזק ניקוי צנרת ותאים תת קרקעיים. 1079מפרט  1079מפרט 

 של חברת בזק קידוחים אופקיים  1080מפרט  1080מפרט 

 בשיטת "צנרת קלה" הנחיות חברת בזק להנחת צנרת  

 בטיחות אש במבנים    1001ת"י 

 755ת"י 
שיטות בדיקה וסיווג   - סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין 

 לפי תוצאות הבדיקה 

 
תקן מדריך האגודה האמריקאית של מהנדסי חמום, קירור ומזוג   

 ( ASHRAEאויר )

 (.SMACNAמדריך האגודה האמריקאית של קבלני עבודות פח ) 

NFPA 502   Standard for Road Tunnels 

NFPA 90A Installation of air conditioning and ventilating system 

ASME  Refrigerant Piping 

ASTM, B, 42-85 Specification for seamless cooper pipe, standard size 

 הוראות למתקני תברואה )הל"ת( מטעם משרד הפנים  

 
הנחיות משרד הבריאות להנחת קווי מים לשתייה וקווי מים שאינם  

 לשתייה )מש"ל(. 

 

 תכנון והקמת המערכת וממשקי עבודה  1.5

 מטעם המזמין תכנון  1.5.1
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כמויות,    כתב  מפרטים,  התוכניות  כלל  כולל  המזמין  מטעם  המערכות  תכנון 

כלל   עבור  מחייבים  הינם  המכרז  במסמכי  הכלול  וכל  תוכניות  רשימת 

 האמצעים ומערכות הפרויקט. 

ביצוע עבודות הקמת המנהרות מתבצע על ידי קבלנים אחרים תחת מכרזים   

ו קבלת כלל תוכניות התכנון והביצוע של  שונים. באחריות הקבלן וכלול בהצעת

האחרים   מהקבלנים  אספקה  המנהרות  לביצוע  מפורט  תיכנון  יבצע  כן  כמו 

והתקנה  במסגרת שלבי ביצוע זמניים בהבטי מערכות ותשתיות שבאחריותו,  

כפי   למצבים  בהתאם  האחרים  קבלנים  עבודות  ביצוע  במהלך  הנדרש   כפי 

 ל הפרויקט במהלך ביצוע העבודות." שיוגדרו ע"י הקבלנים האחרים ומנה

באחריות הקבלן לקבל את כלל התוכניות והמסמכים הקיימים ברשות מנת"י   

והקמת תכנון  המרכזים.    לצורך  עם  הממשקים  על  בדגש  הפרויקט  מערכות 

.  הקבלן יוודא כי המידע שנמסר על ידי הרשויות המוסמכות הינו עדכני ומדויק

ישלים   הקבלן  שנדרש,  לאפשר  ככל  מנת  על  אלו  חשבונו  על  תוכניות  ויעדכן 

העבודה אלקטרוני,    עו ציב לרבות    ביצוע  איתור  גישושים,  שוחות,  פתיחת 

OTDR  ,סקרים ואיסוף תוכניות עדות ממקורות שונים לרבות קבלני משנה ,

לגבי   כי לא תתקבל טענה מצד הקבלן  עבודתו. מובהר  וזאת כחלק מתכולת 

 נמסרו לו מצד הרשויות. אמיתות או דיוק המסמכים ש

לרשותם    כלל התכניות העומדות  לקבלן את  ימסרו  מי מטעמה  או  המזמינה 

ואשר באפשרותם למסור לקבלן. המזמינה תאפשר לקבלן לבדוק את הציוד  

הרגילה   פעולתו  בדרך  שינוי  ו/או  ציוד  של  פירוק  יאושר  לא  זה.  מכרז  נשוא 

 .לצורך הבדיקה

תכנות המקור ומקור היישומים הפועלים  המזמינה תאפשר לקבלן גישה לכל   

 .במנת"י ואשר באפשרותה החוקית לאפשר גישה כזאת

  מובא בזאת לידיעת הקבלן כי אין למזמינה בעלות ו/או זכויות יוצרים על כל  

 התוכנות הפועלות במנת"י. 

לקבלן לא תהיה כל טענה עקב אי מסירת מידע ו/או תוכנית ו/או תיעוד ו/או   

 מינה לקבלן הנובע מחוסר אפשרותה למסרו, מכל סיבה שהיא ידי המז  תכנה על 

 תכנון והקמה מטעם הקבלן   1.5.2

 סקירה כללית   

ניהול המנהרה עתיד להתבצע באמצעות מרכז בקרה וניהול התנועה   .א

וזאת דרך המערכת המרכזית בנוסף על המערכת המתוקנת    במנת"י

 בחדר האנרגיה המקומי בפרויקט. 

ה .ב במשרדיה    קבלןבאחריות  ההתקנה  למקום  מנת"י  אישור  לקבל 

 בשלב התכנון. 

 .ציוד להתקנה ואישורו 

אשור   .א חייב  הקבלן  ע"י  המוצע  תכונות  שווה  או  ערך  שווה  פריט  כל 

 בכתב של  המתכנן מטעם המזמינה. 

קבלן לקבל אישור המנהל טרם ביצוע כל עבודה. במידה שיידרש  עלה   .ב

 יעמיד הציוד לרשות המנהל לצורך בדיקתו.  
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על הקבלן להכין את כל ציוד העזר הנדרש לצורך ביצועה בכפוף ללו"ז   .ג

שנקבע לבדיקת המנהל. למען הסר ספק, רשאי המנהל להוסיף תנאים  

ו/או לאופן התקנתו    ודרישות טכניות לפי שיקולי דעתו לציוד המוצע 

שימוש   בשל  טענה  תהיה  לא  ולקבלן  המכרז,  במסמכי  המפורט  כפי 

 .המזמין בזכותו זו

אישור המנהל לציוד ומרכיבי המתקן אינו מוריד או מסיר מאחריות   .ד

 .הקבלן לפי תנאי החוזה

הקבלן אינו רשאי לפרק ולהשתמש בציוד הנמצא בבעלות העירייה,   .ה

 .אלא באישור המנהל

שיו .ו באם ציוד  חשבונו  על  הקבלן  ע"י  מידית  יוחלף  אישור  ללא  תקן 

מאחריותו   במאומה  גורע  אינו  הנ"ל  אישור  המזמין.  ידי  על  יידרש 

המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים המסופקים כפי שטיב  

 זה מוגדר במפרט ו/או בתקנים

בכל מקום שמצוין שם  -מחיר מוצר שווה ערך,  00בהמשך לאמור בפרק   .ז

ו שמו המסחרי של החומר או המוצר, המחיר בכתב הכמויות  היצרן א

ע"י   שאושר  אחר  מוצר  או  חומר  זה.  מסוים  למוצר  רק  מתייחס 

המתכנן ו/או המפקח, מחירו יקבע בהתאם בין אם החומר או המוצר 

הוחלף בשווה ערך ביוזמת הקבלן או ביוזמת המפקח. מוצר שווה ערך  

ישות התקנים ומחירו זהה.  הוא כזה השווה לחלוטין ותואם לכל דר

ע"י   מכן  ולאחר  המתכנן  ע"י  בכתב  ייעשה  ערך  שווה  מוצר  אישור 

 המפקח.  

 תאימות הקמה  

ולכתבי   .א ולמפרטים  לשרטוטים  בהתאם  ייעשה  העבודה  ביצוע 

הכמויות, כאשר המפרט מהווה חלק בלתי נפרד מכתב הכמויות וכל  

במפרט   הכתוב  העבודה    -דבר  ביצוע  ייעשה  כן  הקבלן.  את  מחייב 

בהתאם לתקנות  להוראות המפקח ולשביעות רצונו. למרות כל האמור  

שבונו כל אביזר או חלק שלדעת  לעיל, יפרק, יתקן ויחליף הקבלן על ח

לאחר   ורק  אך  ייחל  העבודה  ביצוע  לדרישות.  מתאים  אינו  המפקח 

 אישור  

והפרטים   .ב למכרז  המצורפות  בתוכניות  מצוינת  שהיא  כפי  העבודה 

כגון ניתנים  :השונים  יהיו  וכו'  הכבלים  הצינורות,  הציוד,  מיקום 

בזמן   רצויים  שיהיו  או  שיידרשו  לשינויים  בהתאם  ביצוע  לתיקון 

 העבודה וזאת על פי אישור המזמינה. 

הקבלן יבדוק את התוכניות ואת המידות המצוינות בהן לפני תחילת   .ג

ועליו יהיה להתאים את המיקום, התוואי, המפלסים , מידות    העבודה

וכיו"ב התנאים    המתקןלתוכניות    ,המתקנים  עם  התחשבות  תוך 

המציאותיים שנוצרו עקב שינויים או סטיות מהתוכניות האלה. אם  

תוכניות בעצמו  להכין  על הקבלן  יהיה  צורך,  שיידרשו    יהיה  נוספות 
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העבודה פי ההתאמות    להשלמת  על  לו  שנמסרו  תוכניות  עדכון  ו/או 

 . כאמור כפי שידרשו

כניות שיכין כנ"ל, יקבלו  כל התאמה ושינוי שיעשה הקבלן, וכן כל התו .ד

 אישור המפקח מראש בכתב. 

ביחס   .ה הביצוע  דיוק  עבור  והבלעדית  המלאה  באחריות  יישא  הקבלן 

ודיוק   וכו'  הצינורות  הלוחות,  הציוד,  מיקום  הגמורים,  למפלסים 

)אדריכלות   המנהרה  שרטוטי  עם  בתיאום  בכללותה  העבודה 

 . 'ב, מים וכוביו,וקונסטרוקציה( ופרטי ציוד פנים, מיזוג אויר

לגרוע   .ו בכוחו  יהיה  לא  המפקח,  ע"י  יינתן  אישור שלבי העבודה, אם 

או   שאושר  לשלב  הקבלן  של  והבלעדית  המלאה  מאחריותו  מאומה 

ממנה.   חלק  לכל  או  המושלמת  בכדי  לעבודה  האמור  באישור  אין 

 . להטיל על המפקח אחריות כלשהי לביצוע העבודה לטיבה ושלמותה

ל .ז זכאי  יהיה  לא  התוכניות  הקבלן  התאמת  עבור  מחיר  תוספת  קבל 

לתנאים הקיימים או עבור הכנת תוכניות או ביצוע שינויים כמתואר  

היחידות   במחירי  ייכללו  בכך  הכרוכות  ההוצאות  וכל  זה,  בסעיף 

 השונות בכתב הכמויות. 

כניות והאינפורמציה הדרושות לו  והקבלן מצהיר שקיבל את כל הת  .ח

שהבי  נדונות,  המערכות  התלהתקנת  כל  את  והמפרטים  ון  כניות 

 ושביכולתו לבצע על פיהם מערכות מושלמות ופועלות כהלכה. 

 פיקוח  

מאחריותו   .א גורע  אינו  המפקח  ידי  על  ואישורה  העבודה  על  הפיקוח 

 .במשך תקופת האחריות ןהבלעדית והמלאה של הקבלן למתק 

הפיקוח על העבודה ו/או אישורה אינו גורע מאחריות הקבלן לבצע את   .ב

כלים    ודההעב מעולה,  מטיב  מתאימים  בחומרים  שימוש  תוך 

הוראות המפרט והתוכניות וביצוע העבודה ע"י    מתאימים, ביצוע על פי

 .בעלי מקצוע מתאימים

המפקח הוא הממונה מטעם המזמינה לבדוק ולפקח את טיב העבודה   .ג

 .שתבוצע לפי לוח הזמנים ולדאוג 

סה של עבודה אשר  המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והרי .ד

כניות או להוראותיו ויהיה הקבלן חייב לבצע,  ולא בוצעה בהתאם לת 

 .על חשבונו, את הוראות המפקח תוך התקופה שתיקבע על ידו

מפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי   .ה

מתאימים לעבודה, וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל  

לא  חומר   הקבלן  הישראליים.  בתקנים  הקבועות  לבדיקות  נוסף 

 .ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או   .ו

בהתאם   נעשית  העבודה  אין  דעתו  לפי  אם  מסוים,  במקצוע  עבודה 

 .כניות, המפרט הטכני, או הוראות המפקחולת
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הקוב .ז יהיה  ביחס  המפקח  שתתעורר  שאלה  בכל  והאחרון  היחידי  ע 

 .לטיב העבודה ולאופן ביצועה,לטיב החומרים

ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות   .ח הקבלן 

עבודה כלשהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסויה את אופן  

העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת    הביצוע הנכון של

שאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה או להרוס כל  ר  -

 חלק מהעבודה על חשבון הקבלן  

 ממשקי עבודה במסגרת הפרויקט  

. על  24/7מרכז השליטה והבקרה של מנת"י הינם מתקן הפועל כל ימות השנה   .א

הקבלן לתאם את העבודות המתוכננות עם כלל הגורמים הרלוונטיים תוך כדי  

ילות ותפקוד באופן מלא לאורך כל משך תקופת ההסכם. כל  הבטחת המשך פע 

הפרעה לפעילות הסדירה של מרכז הבקרה במנת"י תהיה בתאום ובאישור כל  

 הגורמים המוסמכים. 

הקבלן ישתף פעולה ויספק כל מידע שיידרש לכלל המתכננים והקבלנים מטעם   .ב

 . מנת"י אשר אחראים על מערכות חדר הבקרה

מובא לידיעת הקבלן כי בו זמנית עם ביצוע העבודות על ידו מבוצעות במבנים   .ג

מיזוג   צנרת,  אינסטלציה,  מבנה,  קבלני  כגון  נוספים  קבלנים  ידי  על  עבודות 

ה  וכיו"ב.  כל  אוויר  עמם  ויתאם  הנוספים  הקבלנים  עם  פעולה  ישתף  קבלן 

 הכרוך בביצוע המשותף של העבודות בהתאם להוראות ודרישות המפקח. 

 

 בדיקות קבלה ומסירת המתקן 1.6

 כללי  1.6.1

באחריות הקבלן לבצע את כל הבדיקות הנחוצות על מנת להוכיח כי המערכת   

בכל   עומדים  המיוחד  המפרט  במסגרת  שסופקו  הקצה  התנאים  וציוד 

המאושר   המפורט  התכנון  של  ובכללם  החוזה  במסמכי  הקבועים  והדרישות 

 שהוגש על ידו. 

הקבלן יספק תוכנית לביצוע בדיקות כתנאי להשלמת ההקמה, לכלל המערכות   

 והציוד שיותקנו, אותם הוא אחראי לבדוק. 

מובהר בזאת כי קיום בדיקות הקבלה ומסירת המערכת יבוצעו על ידי הקבלן   

ר המזמינה ככל שיידרש עבור כל מבנה בנפרד בכפוף לגורם המתפעל של  לאישו

 המערכת. 

על הקבלן לספק את כל הדרוש לביצוע הבדיקות לרבות אך מבלי לגרוע, חומרי   

 בדיקה ומכשירים, אמצעי מדידה, כוח אדם, מנופים. 

והחלקים    הבדיקות  את  לפחות  המכילות  בדיקות  תוכנית  להגיש  הקבלן  על 

בהת ע"פ    אםהבאים,  חלקיים  ביצוע  שלבי  עבור  ובכללן  העבודה  שלבי  לכל 

ג' במסמך  החוזה  במסמכי  בסעיף     ובהתאם  1המפורט  המופרטות   לדרישות 

 להלן: 
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לכל פריט כפי שיוצע ע"י הקבלן    תוכנית בדיקת ציוד ותוכנה  -  FAT .א

ויאושר ע"י המזמין וכן כל פריט אחר שידרש לבדיקה כזו ע"י המזמין  

 ים במפעל/משרד הקבלן הראשי. מקדימ מקדימים

תוכנית בדיקת קבלה למערכות הפרויקט אשר תכלול בין היתר    -SAT .ב

את כלל התשתיות והציוד שהותקן בשטח הפרויקט לרבות האתרים  

 הפריפריאליים. 

תוכנית בדיקות השלמה לתוכנה המרכזית שתכלול בין היתר    -CSAT .ג

המרכזית,   והחומרה  התוכנה  מרכיבי  כל  העבודה,  את  פונקציות 

תקינות ופעילות כל הרכיבים, תיעוד דרוש, תקשורת, ניהול ובקרה של  

 כל ההתקנים / תתי מערכות והבקרה המרכזית. 

כל    -EIAT .ד של  בדיקה  שתכלול  חיצונים  ממשקים  בדיקות  תוכנית 

הממשק   כי  להוכחה  חיצוניות  מערכות  אל  המערכת  של  הממשקים 

 תקין. 

 פת הרצה.תוכנית בדיקת המערכת בתקו .ה

 תוכנית אישור המערכת ומעבר לשלב התפעול והאחזקה.  .ו

בנוסף לביצוע תוכנית הבדיקות במעבר משלב ההקמה לשלב האחזקה, תבוצע   

ה תוכנית הבדיקות שלעיל, למעט  בתום תקופת    FAT   -כל  בשנית,  וההרצה 

 יום לפני תום תקופת הבדק. 90 -הבדק. הבדיקות תחלנה כ

ל  תוגש  הבדיקות  על  תוכנית  להורות  רשאית  תהיה  אשר  המזמינה  אישור 

 תיקונה, שינויה, או עדכונה, וכן להוסיף דרישות בדיקה נוספות. 

המזמינה    הקבלןלא  הערות  כל  את  הטמיע  בטרם  הבדיקות  ביצוע  את  יחל 

 לתוכנית הבדיקה. 

כמפורט    באחריות הקבלן לבצע בדיקה מקדימה לבדיקות ההשלמה של המתקן 

מוקדם    לעיל  1.6.1.5בסעיף   תנאי  שהיא  העבודה  שכל  לוודא  מנת  על  וזאת 

לביצוע העבודה אכן בוצעה והושלמה. ביצוע הבדיקה המקדימה יתבצע בסמוך  

 למועד הבדיקה. הקבלן יגיש מסמך חתום על ידו כי המתקן נבדק ונמצא תקין. 

בדיקות הקבלה ומסירת המערכת יתבצעו רק לאחר השלמת כל העבודות, לא   

שלא    בדיקות חלקיות או בדיקות לאלמנטים מסוימים של המערכותתתבצענה  

, אלא אם הרשות  ע"פ תוכנית ומסמכי הבדיקות כאמור שאושרו ע"י המזמינה

 אחרת.  קבלןהממונה הורתה ל 

באחריות הקבלן הראשי לספק את כלל האישורים בכתב הדרושים להקמת   

על הבדיקה  במועד  שהותקנו  והציוד  התוכנה  ואימות  גורמים    המתקן  ידי 

רלוונטיים לרבות אישורים קונסטרוקטיביים , יצרן הציוד וכל שיידרש על ידי  

 המזמינה 

תוכנית הבדיקה תכיל את ציון המסמכים הישימים לבדיקה וכן טבלה של כל   

אדם   כוח  הבדיקה,  מהות  דרושים,  אמצעים  לבדיקה,  הדרושים  הסעיפים 

אה בפועל וכן עמודה להערות  נדרש, עמודת תקין / נכשל, תוצאה צפויה, תוצ

 המזמינה 
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עם השלמת כל תוכנית הבדיקות וההטמעה אשר יבוצעו על ידי הקבלן הראשי,   

ה לתוכנית    קבלןיגיש  בנוסף  יכלול  אשר  הבדיקות  שלב  של  מלא  סיכום  דוח 

במידה   והתנגדויות  להערות  שלו  בכתב  התייחסות  גם  החתומה  הבדיקה 

 ונרשמו. 

חוזרת של סעיפים שאושרו בבדיקה הראשונית    המזמינה רשאית לדרוש בדיקה 

 וזאת לאור תיקונים שנעשו לאחר הבדיקה הראשונית. 

רק לאחר השלמת הבדיקות על ידי הקבלן הראשי ואישור המזמינה כי תוכנית   

תאושר   חוזרת,  לבדיקה  בכפוף  וזאת  תוקנו  הליקויים  וכלל  בוצעה  הבדיקה 

 השלמה של בדיקות הקבלה ומסירת המתקן. 

קות המפורטות לעיל מהוות תנאי להשלמת ההקמה ויתבצעו ככל שיידרש  הבדי 

והציוד   של המתקן  ותפקודו  להבטיח את שלמותו  מנת  על  ידי המזמינה,  על 

שסופקו. אין בעיכוב תהליך זה כתוצאה מאי אישור התוכנית לאור ליקויים  

 והערות בכדי מקור לדרישת סעד כלשהוא מצד הקבלן הראשי.

 

 בדיקות תוכנית  1.6.2

 כל הבדיקות המפורטות להלן יפותחו ויוגשו על ידי הקבלן הראשי לאישור המזמינה  .א

תוצאותיהן   .ב את  שיגיש  הראשי  הקבלן  ידי  על  יבוצעו  להלן  המפורטות  הבדיקות  כל 

 לאישור המזמינה 

 כל הבדיקות המפורטות להלן יבוצעו בנוכחות נציג המזמינה אלא אם צוין אחרת.  .ג

 FAT- כנה מקדימות במפעל/משרד הקבלן הראשי בדיקות ציוד ותו 

טרם  .א המרכזית  והתוכנה  הציוד  את  לאשר  היא  הבדיקה  מטרת 

התקנתם במסגרת המתקן וזאת בכפוף להגדרות והמפרטים במסמך  

 זה.

והבדיקה   .ב המזמינה  לאישור  לביצועה  קודם  תוגש  הבדיקה  תוכנית 

ה מפעל   / במשרדי  תיערך  אישור    קבלןעצמה  לפי  חלופי  באתר  או 

 המזמינה. 

דרישות   .ג בתקנים,  עמידה  אישור  קבלת  לאחר  תאושר  הבדיקה 

שיותקן   הקצה  ציוד  לכל  זה,ביחס  במסמך  המצוינים  ומפרטים 

 בפרויקט. 

 SAT-   בדיקת המערכת 

מטרת הבדיקה הינה להבטיח עמידה בדרישות והמפרטים המוגדרים   .א

המקוש המוקדים  במתקן.,  האמצעים  כלל  והאתרים  של  רים 

במערכת   המתקן  מערכות  שילוב  ייבדק  בנוסף,  הפריפריאליים. 

 המרכזית של מנת"י ומב"ר ע"י מערכת התקשורת.

 הבדיקה תיערך במיקומי התקנת הציוד.  .ב

זה   .ג מסמך  במסגרת  שהותקן  הציוד  לכלל  המזמינה  בדיקת  לאחר 

באופן   המרכזית  במערכת  הציוד  כל  שילוב  ייבדק  לדרישות  ובכפוף 

 קין. מלא ות
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של   .ד )מערכות(  קבוצות  או  ציוד  של  יחידה  כל  על  תתבצע  הבדיקה 

 יחידות ציוד.

 CSAT-  בדיקת אינטגרציה במערכת המרכזית 

פעילות   .א המפרט,  בדרישות  עמידה  להוכיח  הינה  הבדיקה  מטרת 

המוגדרת   המרכזית  והתוכנה  של המתקן  ומדויקת  מלאה  ותקשורת 

 במסגרת מסמך זה. 

 כל מערכות הפרויקט. הבדיקה תיערך בתום התקנת  .ב

 הבדיקה תיערך בכל מערכות הפרויקט.  .ג

הוכחת   .ד עם  יתקבל  המרכזית  המערכת  של  להשלמת ההקמה  אישור 

לרבות אמצעי בקרת   ושליטה בכל מערכות הפרויקט  תקינות מלאה 

ידי   על  זה  במסמך  ההגדרות  כלל  על  התנועה  ניהול  ואמצעי  המבנה 

 התוכנה המרכזית לרבות:

 ה של כל רכיב במערכת. התקנה ופעילות תקינ .ה

 תקשורת תקינה בין כל המערכות, תתי המערכות והבקרה המרכזית.  .ו

במנת"י   .ז המותקנת  המרכזית  המערכת  של  מלאה  ופעילות  תקינות 

 ועמדת ההפעלה המקומית במב"ר.

 השלמת כל התיעוד הנדרש.  .ח

תקינות ותגובת תוצרי המערכת לרבות זיהוי אירועים, שליטה בשילוט   .ט

סגירה   נוהל  פי  על  וידניות  אוטומטיות  עבודה  תוכניות  האלקטרוני, 

 ושימוש בציוד הקצה. 

בסיום הבדיקה תתבצע בדיקת אינטגרציה מקצה לקצה של   .י

 המערכת, האמצעים, הרכיבים, והציוד שהותקנו בה. 

 EIAT-  בדיקות ממשקים חיצונים 

אשר  .א והממשק  המרכזית  המערכת  כי  להוכיח  הינה  הבדיקה  מטרת 

כדוגמת  שפ אחרות  חיצוניות  ומערכות  הבקרה  מערכת  לקישור  ותח 

מערכות ניהול והקלטת הוידאו, מערכות קיר    ,מנהרותה מערכת ניהול  

במנת"י אחרים  ע"י  שסופקו  על    הוידאו  בהתבסס  ותקין  הושלם 

 הדרישות והעברה / קבלת המידע שהוגדרו. 

  השלמת הבדיקה תאושר רק לאחר הוכחת תקינות הממשק למערכות  .ב

ה באחריות  זאת,  במסגרת  בדיקות   קבלן החיצוניות.  מסמך    להכין 

בשיתוף ספק המערכות החיצוניות בכדי  ולבצע את הבדיקות כאמור  

התפקודיות. בדרישות  עמידה  ביצוע    להבטיח  עליות  כל  כי  יובהר 

ובכללן ספק או   ע"י אחרים  ובכללן כל עבודה הנדרשת  בדיקות אלו 

הנבדקת   החיצונית  המערכת  בהצעת  יצרן  ככלול  יחשב  זו  במסגרת 

 הקבלן ולא תשולם ע"י המזמינה תוספת כלשהי למחיר בגין האמור 

 הרצת מערכת:  

לאחר סיום ואישור כל בדיקות המערכת יבצע הקבלן הראשי באישור   .א

 המזמינה הרצה למערכת. 

 תקופת הרצה למערכת תימשך על פי התקופה הנקובה בהסכם .ב
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ס לשלבי הביצוע על פי המפורט במסמך  המתייחנה  העברת המתקן לידי המזמי  

   וכן להשלמת המתקן כולו בסיום עבודות ההתקנה בשלמותה 1ג' 

והמתקן   .א כמושלמת  העבודה  תחשב  כנ"ל  הבאים  התנאים  קיום  עם 

 :יעבור לבעלות המזמין ולניהולו

אישור המפקח, וכל אישור אחר מכל רשות הנדרש על פי חוק. כמו, בין   .ב

של   בדיקה  גם  השאר:  החשמל,  חברת  מטעם  לכך  המורשה  מהנדס 

מכון   אישורי  אש,  מכבי  בדיקת  מונה,  מותקן  לא  בהם  במתקנים 

 .התקנים

אישור המפקח על השלמת כל המבדקים לשביעות רצונו כולל תיקון   .ג

ומסירת   קבלה  בדיקות  בפרק  כמפורט  הבדיקות  לפי  הליקויים  כל 

 המתקן 

 .לחוזהאישור המנהל לגבי תקינות המערכת והתאמתה  .ד

 .אישור המזמין של תיעוד לפי המתקן .ה

למתקן   .ו שאושרו  כפי  אחזקה  ותוכניות  אחזקה  נהלי  מסמכי  מסירת 

 שנמסר 

 ביצוע שלם של תכנית ההדרכה לפי פרק ההדרכה למפרט זה. .ז

כמפורט   .ח גמר  תעודת  הראשי  לקבלן  תימסר  המפקח  אישור  לאחר 

 :להלן

חברת מוריה  על ידי   –עם תחילת תקופת הבדק לאחר התקנת המתקן   .ט

הקבלן   את  תשחרר  לא  זו  תעודה  מוריה.  של  הקבלנים  חוזה  עלפי 

הבדק   תקופת  בתום  שיחולו  העירייה  כלפי  מהתחייבויותיו  הראשי 

 .לאחר בדיקת הקבלה החוזרת

בדיקות   .י פרק  לפי  נוספת  קבלה  בדיקת  ולאחר  הבדק  תקופת  בתום 

 קבלה ומסירת המתקן לעיל על ידי עיריית ירושלים. 

 

 תיעוד  1.7

 כללי  1.7.1

 תיעוד המערכת יכלול תיעוד כמפורט להלן לכל מרכיבי המתקן ציוד, חמרה  

 .ותכנה

יותר  המנהל  אישור  פי  על  בהם  פרקים  מלבד  העברית  בשפה  יהיה   תיעוד 

 .שימוש בשפות אחרות

ומעלה ובתצורה    2016גרסה  WORD   -כל תיעוד מילולי שיוכן ע"י הקבלן יוגש ב 

 .ויכלול עדכונים כנדרששיקבע המנהל  

במהדורה    AUTOCAD  כל השרטוטים שיוכנו על ידי הקבלן יהיו באמצעות   

כל תוכנה אחרת המאושרת על ידי עירית ירושלים בהתאם למפרט    אועדכנית  

,   DWGהשרטוט יוגשו בפורמט של    .המזמיןלדרישות  עירית י"ם, בהתאמות  

DWF ו-PDF . 

ע"י  ביצוע  לאחר  מדידה  יבצע,  ירושלים   הקבלן  עירית  ע"י  המאושר    מודד 

 . לכלל המערכות שהוקמו 00בהתאם להוראות בפרק 
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יחד עם   יסופקו  יצרן הציוד המקורי,  ידי  על  כפי שסופקו    כל תכנות המקור, 

 .התיעוד יכלול גם תוכן, מספור עמודים ואינדקס.תיעוד הרכיב

 .עותקים מודפסים ועל מדיה מגנטית 2תיעוד יוגש ב  

תיעוד  בטרם    יום  30  טיוטת  הקבלן  יספק  למזמין  המתקן  להעברת  המועד 

ימי עבודה להשלמה ותיקון של    14ראשונה למזמין. המזמין ייתן הערותיו תוך   

לידי המזמין. מובהר    הקבלן לשביעות רצון המזמין עד למועד העברת המתקן 

השלמות   ונדרש  במידה  הראשי  הקבלן  מצד  טענה  כל  תתקבל  לא  כי  בזאת 

 הקבלן הראשי ככל שיידרש על ידי המזמין. נוספות מצד 

 

 פרקי התיעוד  1.7.2

 תוכניות כפי שבוצע  

כל תוכניות המתקן לכל ציוד וחומרה שהותקנו ע"י הקבלן בכל שלב   .א

( שבוצעו  פיזי  ASMADEבעבודותכפי  מיקום  תוכניות  כדוגמת   )

תקשורת וכל תוכנית אחרת על פי    ותשתיות, תוכניות חשמל, תכניות 

ומדידה כמפורט בסעיפים   - ו  1.71.4דרישת מזמין באמצעות תוכנה 

 לעיל.  17.1.5

 תוכנית והלי אחזקה   

והבדיקות   .ב המונעת  האחזקה  נהלי  כל  כולל  מונעת  אחזקה  תוכניות 

ע"י   שהתקנו  תוכנה  ו/או  חומרה  ציוד  ולכל  המתקן  לכל  במסגרתה 

 לב בעבודות הקבלן במסגרת העבודה בכל ש

 ספר מפעיל  

ספר המפעיל יכלול את כל תיאורי הפעולות הניתנות לביצוע במערכת   .ג

וברכיבי המתקן. כל פעולה תלווה בהסבר טכני קצר מתאים והפניה  

 .לפרק התיעוד המכיל את ההסבר המפורט

הפנית   .ד תוך  צעד"  אחר  "צעד  בשיטת  יהיו  הפעולות  תיאורי  כל 

ת פעולותיו. המדריך יכלול תיאור  המשתמש לחווים והתצוגות לנכונו 

 כנ"ל של כל הפעולות הן המקוונות וכאלה שאינן מקוונות

 .ספר תיאור פעולה אחזקה ושירות למתקן .ה

ספר זה יכלול את תיאור הפעולה, הוראות שירות אחזקה ותיקון לכל   .ו

 :לכל רכיב בנפרד על פי הפירוט הבא,רכיבי המערכת

של .ז תיאור  יכלול  פונקציונלי.  מלווה    תיאור  פעולתו  ודרך  הציוד 

והפניה   התייחסות  יכללו  ההסברים  כנדרש.  מלבנים  בדיאגרמת 

 .במידת הנדרש לתיאורי רכיבים אחרים

המעגלים   .ח על  של  הגיוני  בסדר  פעולה  הסברי  תכלול  הפעולה.  דרך 

יעשה   הצורך  במידת  המתואר.  ברכיב  האלקטרוניים  החשמליים 

שימוש בסכמות, צורות גלים, וכו'. הסברים מפורטים יינתנו למעגלים  

 .שאינם סטנדרטיים בתעשייה



21 
 

__________________________________________________________________________________ 
 מערכות  – 60מפרט טכני כביש 

   

לתכניות.   .ט בהתאם  לפעולתו  עד  הרכיב  התקנת  דרך  תיאור  התקנה. 

ערכים    תצורף יצוינו  ההתקנה.  לצורך  והמכשירים  הכלים  רשימת 

 .למדידה בשלב ההתקנה

אחזקה מונעת. דרישות יצרן הציוד המקורי לעניין פעולות האחזקה   .י

 .המונעת, תדירותה, כלים דרושים וערכי מדידות

רשימת החלקים. רשימת כל החלקים ברכיב הנדון כולל תיאור מפורט   .יא

 והפניה למיקומם ברכיב. 

 .התכנהספר  .יב

של   . יג תיאור  יכלול  הספר  לתכנות.  הניתן  במערכת  רכיב  לכל  מתייחס 

מיוחדת  ת  בלווייתהתכנה   התייחסות  תוך  כנדרש  זרימה  רשימי 

 פרמטרים הניתנים לשנוי וכו'(.,לאפשרויות המשתמש.)טבלאות

ההסברים יכללו גם תת מערכות הפועלות עם שרתים ).כרטיסי מוצא   .יד

 .אלה בתיאור הכללי לדוגמה( ויכללו את השילוב של

 .בספר תהיה התייחסות לזמני ביצוע התכנה, וקיבולות מרביות .טו

 .כנתוספר הת 

מתייחס לערכת התכנות. ספר זה יכלול את תיעוד שפת התכנות בה   .א

נעשה שימוש ערכת התכנות כולל ערכת בדיקה ועריכה . כמו כן יכלול  

וכל   מראש,  המוכנות  הפונקציות  כל  של  תיאור  ההוראות  הספר 

התכנות    הנדרשות בשפת  שימוש  תוך  במערכת  תכניות  ליישום 

 .ובשגירות המוכנות מראש

 PLCתיעוד  

 :התיעוד שיימסר לכל הבקרים יהיה כלהלן, מיצרן הבקרים .א

1. Hardware/I/O User Manual 

2. PLC programmer manual 

3. Programming software programmer manual 

 .התכנה המשמשת לתכנות הבקריםהתיעוד יהיה תוצר של  

התיעוד יהיה בשפה ובתצורה המקורית בה נכתב כולל מקור התכנה, אם ישים,   

 .על גבי מדיה. באנגלית ו/או עברית בלבד. לא יתקבל תיעוד ערוך ו/או מתורגם

 .התיעוד יימסר עבור כל רכיב גם אם קיים מספר פעמים במערכת 

 

 תיעוד רכיבים אחרים  1.7.3

 .התיעוד של יצרן הציוד המקורייימסר כל  

 תוכנה  

רכיב   .א עם  המסופקות  לתכנות  ו/או  במערכת  שיותקנו  התכנות  לכל 

 :התיעוד הבא במערכת, יימסר

 .מקור התכנה .1

 אם ישים, מיצרן התכנה. -רישוי התכנה  .2

 .תכניות עדות ושרטוטים .3

 הדרכה 1.8
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לתפעול מערכת ניהול,  כחלק מאישור המערכת מחויב הקבלן הראשי בהגשת תוכנית הדרכה   1.8.1

בקרה שליטה ואחזקה של כלל מערכות הפרויקט לרבות התוכנה וציוד הקצה המותקן בה.  

 תכנית ההדרכה תכלול, בין היתר: 

 שם ותיאור קורס עבור כל קורס שהקבלן הראשי יספק; 

 מספר השיעורים בכל קורס; 

 זהות המשתתפים בכל קורס; 

 . ל ידי הקבלןשם ותיאור שלכל ספר הדרכה אשר יסופק ע  1.8.2

 במסגרת ההדרכה יגיש הקבלן למזמין תוכנית הדרכה אשר תחולק לכל הפחות לשתי סוגים:  1.8.3

תפעול, מפקחים    הדרכה טכנית לצוותים הטכניים של המזמין )מנהליתוכנית   

 וכד'(

 תוכנית הדרכה להדרכת מפעילים מטעם מנת"י  

תוכנית ההדרכה שיגיש הקבלן תכלול קורסים ולהדרכה טכנית ולהדרכה תפעולית כאחת. כל   1.8.4

יורכב ממספר שיעורים בכפוף למספר המשתתפים ובכמות החומר בהתאם להחלטת   קורס 

 המזמין. 

 ההדרכות תתבצענה על ידי הקבלן על פי דרישת המזמין. 1.8.5

של 1.8.6 סבבים  שני  לפחות  יכלול  הקבלן  שיספק  הדרכה  סוג  מהמבנים     כל  אחד  לכל  הדרכה 

ובמנת"י   במב"ר  המפעילים  כלל  את  להכשיר  מנת  על  המזמין  ידי  על  שיקבעו  בתאריכים 

 לשימוש במערכת. 

הקבלן יספק קורסים של הדרכה טכנית לכל אחת מתתי המערכות שיסופקו יותקנו ויתוחזקו   1.8.7

, חשמל, אוורור,  על ידו, לרבות: תוכנת הבקרה, מערכת ניהול האחזקה, זיהוי תקלות חומרה

 מים, גנרטור, בטיחות אש, שינויים מורשים בתוכנה ברמת משתמש בכיר / מהנדס מערכת.

באחריות הקבלן להדריך את המזמין או אנשים מטעמה על כלל המערכות שהקים במסגרת   1.8.8

 ביצוע החוזה 

הרלוונטיים   1.8.9 העובדים  את  להדריך  הקבלן  ובאחריות  כל שלו  בביצוע  העניין(  )לפי    במנת"י 

העבודות הנדרשות על מנת לזהות, לבדוק ולנתח ליקויים ותפקוד לקוי במערכת בשלמותה  

לרבות נהלים ובדיקות נדרשות. הדרכה זאת הינה בנוסף לפעילות האחזקה המלאה של הקבלן  

את האחריות לביצוע כל הפעולות הדרושות לגילוי ליקוים במערכת בעת    ממנוואינה מסירה  

 תקופת האחזקה. 

ת הקבלן להדריך את העובדים בביצוע בדיקות זמינות והתאמה של המערכת לאחר  באחריו 1.8.10

 ביצוע שינויים או תיקונים מהותיים במערכת בשונה מההדרכה הראשונית שעברו. 

על הקבלן לקחת בחשבון כי במידה ויש צורך בכך תכלול ההדרכה גם הדרכה בשטח וזאת על   1.8.11

 פי דרישת המזמין.  

ן תתבצענה בשפה העברית בליווי מצגת, חוברת הדרכה וכל חומר  כל ההדרכות שיספק הקבל 1.8.12

 עזר נדרש. 

 הקבלן יישא בכל עלויות ההדרכות לרבות ציוד, עבודה, חוברות הדרכה מודפסות.  1.8.13

ובכמות   1.8.14 הקורס  לסוג  בהתאם  כתובות  הדרכה  חוברות  בליווי  ההדרכה  את  יספק  הקבלן 

 שתידרש על ידי המזמין.

 

 תוכנה ויישומים 1.9
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הקבלן יספק את כל התוכנות הנדרשות לתכנון, הקמה ואחזקה במסגרת המתקן, כולל תוכנות   1.9.1

צד ג' ורישיונות הפעלה, ולרבות תוכנות אשר יידרשו לשם מימוש הממשקים הנדרשים תחת  

 החוזה. 

השלמת התכנון המפורט של הקבלן תבסס על תוכנות בגרסתן המעודכנת    – גרסאות תוכנה   1.9.2

יובהר כי הצעת הקבל תחשב ככוללת ביצוע    ,המפורט  ביותר בשלב התכנון  למען הסר ספק 

ע"י ספק   ידו במסגרת העבודה ככל שבוצעו  על  תוכנה שסופקה  עידכון גרסאות תוכנה בכל 

התוכנה בכל מועד בתקופת החוזה, בכל עדכון גרסה  שיבוצע יכללו כל התנאים המופיעים  

 . 1.9בפרק התוכנה  

כי 1.9.3 לידיעת הקבלן  בזאת  על  מובא  יוצרים  זכויות  ו/או  בעלות  לעירייה  ו/או  למוריה  כל    אין 

 התוכנות הפועלות במנת"י. 

ובכללה אך לא   ל עבודת תכנה הנדרשת להפעלת המתקן  להקבלן אחראי לתכנון ולביצוע כ 1.9.4

)מסמך   וקונפיגורציה  הגדרת ממשק  והכנת מסמכי  תכנון  לכך  גרסאות  ICDמוגבל  עדכון   ,)

שידרשו ככל  וממשקים  תוכנה  התאמות  ויישום  יישוםופיתוח  בכל  פלטפורמה    ,,  כל  ועל 

הקשורה לעבודה נשוא חוזה זה גם אם היישום ו/או הפלטפורמה נמצאים באחריות ואחזקת  

 קבלנים אחרים.  

למען הסר ספק יובהר כי עבודת יישום התוכנה לשילוב רכיבי המתקן שיותקנו ע"פ חוזה זה  1.9.5

והממשקים ולבקרתם במערכת המרכזית הקיימת, יבוצעו על חשבון הקבלן ובמידת הצורך 

שיימסר להם ע"י הקבלן ובאחריותו, כן    ICD -  -ע"י קבלנים אחרים. הכל על פי התכנון וה

 .ר אינו מסיר מהקבלן אחריות כלשהי כאמוריובהר כי הביצוע כאמו

לקבלן לא תהיה כל טענה עקב אי מסירת מידע ו/או תוכנית ו/או תיעוד ו/או תכנה עלידי מוריה   1.9.6

 .ו/או העירייה לקבלן הנובע מחוסר אפשרותה למסרו, מכל סיבה שהיא

ל זה כל  מובהר בזאת כי הקבלן וכל מי מטעמו אחראים למסור למזמין ולכל מי מטעמו ובכל 1.9.7

צד ג' לפי אשור המזמין את כל הרישיונות  וההיתרים כנדרש לצורך כל שימוש בתוכנה ו/או  

הבקרה   במערכת  שילובם  ו/או  במתקן,  רכיב  או  המתקן  הפעלת  לצורך  הנדרשת  בחומרה 

מי   כל  ו/או  ע"י המזמין  בין אם  סוג שהוא  תוכנה מכל  עבודות  ביצוע  ע"י  במנת"י  הקיימת 

 כלשהי. מטעמו ללא הגבלה 

למען הסר ספק יובהר כי הרישיונות האמורים לא יהיו מוגבלים בדרך כלשהי לעניין השימוש   1.9.8

  לקבלןולכל בתוכנה והן לעניין פיתוח כל תוכנה וממשק נדרש ובלבד שיעשו לשימוש בירושלים.  

לא תהיה כלשהי כלפי עיריית  ,  ובכלל זה צד ג' ו/או ספקי תוכנה ו/או קבלני משנה  מי מטעמו 

ו/או כל מי מטעמה בגין הפרת זכיות יוצרים ו/או הפרה זכות כלשהי ו/או שימוש    רושליםי

למען הסר ספק    שעשתה בתוכנה ו/או בחומרה ו/או במידע שנמסר לשימושה במסגרת חוזה זה

יובהר כי כמות הרישיונות הנדרשים למסירה לעיריית ירושלים ו/או למזמין תקבע ע"י המזמין  

גבלת כמות כלשהי מצד הקבלן או מי מטעמו, הצעת הקבלן נחשבת ככוללת  ולא תחול עליהם מ

 .אספקת כל הרישיונות כאמור

 

 תכולת הצעת מחיר וכתב כמויות 1.10

ההוצאות 1.10.1 כל  את  כולל  בכ"כ  הנקוב  והמחיר  שלביה  כל  על  והעבודה  המפורטות    ההסכם 

לבצע את   וכל הנדרש על מנת  בסעיפים שלהלן. על הקבלן להביא בחשבון את האמור בהם
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ו/או בכל מסמכי   .גם אם לא מוזכר בפירוש בתיאור הסעיף בכתב הכמויות  העבודה בשלמותה

 החוזה. 

 

הקבלן מצהיר כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה ופרטיה וכי כל המחירים שמילא   1.10.2

 .בכתב הכמויות של פרק זה כוללים את המפורט בסעיף זה

 

סעיף נמצא בפרק המתאים במפרט המיוחד, בפירוט אופני מדידה  פירוט נוסף לתשומות בכל   1.10.3

 .ותשלום

 

אינו מתאר את    -מובהר כי כל תיאור הניתן לפרוט לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות   1.10.4

פרוט או העבודה בשלמותה וכי התיאור המלא כולל את כל הרשום בתוכניות, במסמכי החוזה  

המזמין הוראות  והמפ  ,ובמילוי  האמור  המתכנן  את  לעיתים  משלים  הכמויות  כתב  קח. 

בהם.   מהאמור  לגרוע  בא  אינו  אך  ובתוכניות  של מסכים  הקבלןבמפרטים  מקרה  בכל  כי   ,

ייחשב המחיר כמתייחס לדרישה    -סתירה בין התיאור במפרטים, בתוכניות ובכתב הכמויות  

 .המחמירה יותר כפי שמופיעה באחד מהמסמכים הנ"ל

 

כלי העבודה  ,בכתב הכמויות לכל פריט, מכלול ועבודה יכלול את כל העבודותהמחיר המוצע   1.10.5

והאמצעים, החומרים וחומרי העזר הדרושים שיהיו מוכנים לשימוש  במקומם הנכון ויפעלו  

 .בצורה תקינה ומושלמת

אנשי   1.10.6 עובדים  והעסקת  הלנת  העבודה,  עלויות  כל  את  יכלול  הכמויות  בכתב  המוצע  המחיר 

העבודה כולה לפי הוראות החוזה והמפרט ובכללה אך לא מוגבל לכך, העסקת  מקצוע לביצוע  

ו/או לתחזוקה  תורנים(  ו/או  )כוננים  בכוננות  הוראות    עובדים  לפי  לנדרש  בהתאם  לתפעול 

 .החוזה

 

למרות הפירוט בכתב הכמויות, המפרט, הפרטים והתכניות מחירי היחידה המופיעים בכתבי   1.10.7

או תת מערכת הפועלת בשלמותה ולשביעות רצונו של המזמין.  /הכמויות הינם עבור מערכת ו

לא תשולם כל תוספת מעבר למחיר הרכיב הנקוב בכתב הכמויות בעבור אי התאמה כל שהיא  

שתתגלה במהלך התכנון, הקמה ותחזוקה של הפרויקט על כלל השלבים השונים של ההסכם. 

שלמערכת או חלקה, או תת מערכת,  מחיר של כל רכיב , חומרה ותכנה, כולל הספקה והתקנה  

מורכבת מרכיבים, הפועלת בשלמותה כולל כלמה שנדרש לפעולתה, בין אם נזכר בחוזה זה בין  

 .אם לא

 

כוללים, בין היתר, את כל ההוצאות   1.10.8 הקבלן מסכים ומאשר, כי המחירים שבכתב הכמויות 

העבודות שבחוזה לפי    הכלליות והמקריות הדרושות למילוי כל חיובי החוזה על מנת לבצע את 

ובלבד שאפשר להוציא מהמסמכים הנ"ל מסקנה כי   -בין אם הדבר צוין במפורש ובין אם לאו  

 הדבר נחוץ ודרוש לצרכי ביצוע העבודה. 

 

הקבלן מתחייב בהצעתו , אלא אם ההנחיות בסעיף כתב הכמויות מצוינות מפורשות אחרת כי   1.10.9

 מחיר היחידה שציין בהצעה כוללת את :
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הה   הנובעות  כל  או  עימם,  הקשורות  או  החוזה,  מתנאי  המתחייבות  וצאות 

מהם, הן ישירות והן עקיפות והכלל זה כל התקורה של הקבלן לרבות הוצאות  

 מימון. 

ביצוע תהליכי תכנון )תכנון מפורט( ,בדיקה , אישור ,מסירה , הכנת לו"ז, סקר   

 . כמויות  וכתב כמויות עבור המזמין הנדרשים להשלמת העבודה

ביצוע עבודות בשנת בדק וביצוע תהליך בדיקות קבלה ומסירה בשנית בסוף   

 תקופת הבדק. 

כל ההוצאות לתכנון ולביצוע כל עבודת תכנה הנדרשת להפעלת המתקן , בכל   

  יישום, ועל כל פלטפורמה הקשורה לעבודה נשוא חוזה זה גם אם היישום ו/או 

 ם.  הפלטפורמה נמצאים באחריות ואחזקת קבלנים אחרי

 גיוס כוח אדם מקצועי בעל הסיווגים הנדרשים  

הובלה, אספקה, התקנה, עבודה, כל האמצעים והחומרים בין שמצוינים ובין   

 שלא, הנדרשים לביצוע העבודה

הובלה, הן ממחסני המזמין ו/או למחסני המזמין של ציוד שפורק או ניזוק או   

שנמסר לקבלן הראשי  לא הותקן לצורך פעילות רגילה של המתקן, או של ציוד 

 ע"י המזמין בכל מקום שהוא.

 אחסנה חומרים וציוד, שמירה על חלקיה מתקן והגנה עליהם עד למסירתם.  

הוצאות    לרבות  אחר  ציוד  וכל  פיגומים  עבודה,  כלי  מכני,  בציוד  שימוש 

 החזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בתום העבודות. 

 הסעת עובדים לאתר וממנו.  

ישראל,    רכבת  חשמל,  חברת  )בזק,  פיקוח  עבור  ותשלום  רשויות  עם  תיאום 

HOT  .חברות תשתית וכל שיידרש על גורם חיצוני, 

 תיאום ביצוע עם קבלנים אחרים באתר.  

 ביצוע בשלבים, בהתאם לנדרש. 

 עבודות לילה ו/או שבתות וחגים. 

 כל אמצעי בטיחות כנדרש על פי דרישת העיריה או על רשות ממונה.  

 מדידות וסימונים ככל שיידרש כולל שימוש במכשירים.  

מס    סוציאליות,  הטבות  ביטוח,  לקרנות  מיסים  לרבות  הביטוח  דמי  תשלום 

 קניה, מכס, בלו והיטלים אחרים.

 רווחי הקבלן.  

 הוצאות בגין שימוש במכשירי מדידה וכיול  

 הוצאות בזמן תקופת הבדק  

 עמדו בתנאי המפרט.הוצאות לבדיקת מוצרים ועבודות שלא  

ההוצאות הכרוכות באספקת ועדכון קטלוגים, הוראות הפעלה, ספרי מתקן,   

 רשימת ציוד, רשימת חלקי חילוף, תכניות מפורטות ותכניות ייצור. 

ההוצאות הכרוכות בפגישות תיאום, סימון, איתור וכל פגישה שתידרש לצורך   

 העבודה ע"י המזמין 

נזק שיגרם לציוד כלשהוא באתר העבודה,  כל ההוצאות שנדרשות לתיקון כל   

 עקב עבודתו של הקבלן. 
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כל ההוצאות הכרוכות בהחלפה ע"י הקבלן של ציוד נעילה קיים או שהותקן   

 ע"י קבלן אחר כך שיתאים להנחיות מנת"י.

כל הנדרש להטמעת ציוד שיתקין הקבלן המערכת הבקרה הקיימת במנת"י,   

תב הכמויות. המחיר כולל תשלומים  אלא אם ציון במופרש בסעיף לתשלום בכ

 לאחרים לצורך זה שיהיו על חשבון הקבלן בלבד. 

הקבלן לדאוג לאספקת    . על לאתר  כל ההוצאות הכרוכות באספקת מים וחשמל 

מים   מכלי  כולל  העבודות,  לבצוע  שנדרש  ככל  עבודותיו  לצורכי  וחשמל  מים 

ל הפסקות חשמל,  רזרביים וגנרטור לצורך ביצוע העבודות ו/או לצורך מקרה ש

 צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים.

מונים    התקנת  והחשמל  המים  למקורות  בהתחברות  הכרוכות  ההוצאות  כל 

יחולו על    – וצנרת או כבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל  

 הקבלן. 

דמי בדיקות מוקדמות של חומרים וציוד לצורך קביעת מקורות אספקה ודמי   

 הקבלן. בדיקות שהזמין 

החומרים    וכל  במכשירים  שימוש  כולל  שיידרש  ככל  וסימונים  מדידות 

 הדרושים לסימון. 

 ההוצאות לבדיקת מוצרים ועבודות שלא עמדו בתנאי המפרט. 

 ההוצאות להכנת לוחות זמנים ולחישוב הכמויות בכל דרך שהיא.  

מופיע    לא  אם  גם  שיידרש  ככל  והמערכות  המתקנים  כל  של  ושילוט  סימון 

 רש בתכניות או במפרט.במפו

 ביצוע בשלבים   

פתיחה של מכסי תעלות במנהרות קימות וכן סגירתם לאחר השלמת ההתקנות   

 כולל כל תיקוני הבטון, חמר ועבודה, שידרשו.  
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 עבודות חשמל ותאורה  -  08פרק  .8

 

 עבודות חשמל  –תנאים כללים מיוחדים  8.1

כיום קיימות מנהרות דו כיווניות, אשר כחלק ממכרז זה ישודרגו ע"פ שלבי הביצוע המוזכרים   

אשר  המנהרות,  של  הדרומי  בצידו  ומערכות  חדר  יבצע הקמת  הקבלן  תחילה  זה.  לפרויקט 

ומערבית   )מזרחית  הדרומיות  המנהרות  את  מזין  זה  חדר  הקיים,  החדר  יחליף 

המערכות  \חדשות כל  והחלפת  והצפוני,  המרכזי  החדרים  מערך  כל  שדרוג  וכן  וקיימות(, 

בהם. הביצוע    הקיימות  זמן  כל  למנהרות,  במשך  החשמל  הספקת  את  יפסיק  לא  הקבלן 

 . 24/7והערכות יפעלו באופן רציף  

 

 הנחיות, מפרטים ותקנים: 8.1.1

כל העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים, התקנים והתקנות   

 המפורטים להלן: 

וכל התקנות שהותקנו על פיו במהדורתם העדכנית    1954חוק החשמל,   .א

 ביותר.  

 תאורת דרכים.  - 1862התקן הישראלי  .ב

 תאורת דרכים.  – 13201תקן ישראלי  .ג

כביש   .ד של  ההנדסי  לתכנון  ותקשורת    -   6הנחיות  חשמל  תאורה, 

 א(.  8.8)ראה נספח  CIHC-שהונפקה על ידי ה

 דות  בנושא הארקת יסו 4271קובץ תקנות   .ה

של המפרט הכללי למתקני חשמל )"הספר הכחול"( שהונפק    08פרק   .ו

הבין הכללי  מפרט  של  סעיפי  וכל  הביטחון  משרד  ידי  משרדי  - על 

 בהוצאתם האחרונה הרלוונטית לעבודה זו. 

 בהוצאת משרד הביטחון.  18פרק  –מפרט כללי לתשתיות תקשורת  .ז

אש   .ח וכיבוי  גילוי  למערכות  כללי  משרד  בהוצא 34פרק    - מפרט  ת 

 הביטחון  

 מערכות גילוי אש. – 1220ת"י  .ט

 לוחות חשמל.  – 61439ת"י  .י

 תאורת חירום.   -ישומי תאורה   – 1838ת"י  .יא

 לתכנון תאורה במנהרות רכב.  2מהדורה  CIE 88:2004תקן  .יב

 תאורת חירום במנהרות.   - CIE193-2010תקן  . יג

התחבורה   .יד ומשרד  ישראל  נתיבי  בהוצאת  מנהרות  לתכנון  הנחיות 

 . 7/2016רתם העדכנית והאחרונה  במהדו

משרדית  הערה .טו בין  הועדה  שבהוצאת  המפרט  הינו  הכללי  המפרט   :

מיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד העבודה ומשרד השיכון  

משרד הביטחון/ההוצאה לאור. בכל מקום שמצוין   ע"י ושהוצא לאור

הינו השלמה   זה  המפרט הכללי, הכוונה למפרט הנ"ל. מפרט מיוחד 

הנ"ל,  למפ למפרטים  בינו  סתירה  של  במקרה  הנ"ל,  המיוחד  רט 

 המתכנן יפסוק ולקבלן לא תהיה זכות לערער על ההחלטה.
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 טיב העבודה   8.1.2

העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י   

בעלי מקצוע מומחים העוסקים בקביעות במקצועם. הקבלן יעמיד מנהל עבודה  

לקבל את   חייב  זה  עבודה  מנהל  קבוע בשטח המתקן.  נוכח  יהיה  קבוע אשר 

סוים  אישורו של המזמין: כלומר, המפקח יכול לפסול העמדת מנהל עבודה מ

להיעזר   הקבלן  על  דרישותיו.  על  יענה  ולא  במידה  באחר  החלפתו  לבקש  או 

חרושת מתאימים בכל העבודות המיוחדות אשר לדעת  -בקבלני משנה ובבתי

זה   מסוג  במקרים  עבודתו.  של  בתחום הרגיל  אינם  המפקח    - המפקח  רשאי 

בודה  לפסול כל עובד, יצרן וכו', שאינם מתאימים לדעתו לביצוע העבודה. הע

כל   הכמויות.  ולכתב  למפרט  בהתאם  וכן  המזמין  לתוכניות  בהתאם  תבוצע 

סטייה מהמפרט או מכתב הכמויות תדרוש את אישור המזמין. במידה ויידרש  

ויידרש   במידה  או  למפרט,  או  לתוכניות  בניגוד  מסוים  דבר  לבצע  מהקבלן 

ע"פ, על  מהקבלן לבצע דבר מסוים בניגוד לתוכניות או למפרט, או להוראות ב 

הקבלן יהיה להודיע מראש בכתב את הסכום אשר הוא דורש כדי לבצע שינוי.  

ייחשב הדבר כאילו הוא עושה זאת במחיר של הסטנדרט    -במידה ולא דרש  

יהיה   ע"י המזמין  נקבע  הקרוב המתואר בתכניות. המפקח על העבודה אשר 

מש בתקן  יש להשת  - הקובע היחידי.  ביחס לכל שאלה שתתעורר ובכל מקרה  

הישראלי   לתקן  בהתאם  תבוצע  העבודה  ביותר.  העדכני  חוק    -הישראלי 

החשמל, תקנות בדבר כללים לביצוע אינסטלציית חשמל וכן בהתאם לדרישות  

כך   זאת,  לבצע  הקבלן  את  תחייב  אלו  מתקנות  סטייה  כל  החשמל.  חברת 

 שיתאים לאמור.  

העבודה אשר עבורו לא  לידיעת הקבלן, על אף האמור לעיל ישנו ציוד בתכולת   

תינתן הזכות להצעת שווה ערך )כגון גופי תאורת כביש במנהרה יום/לילה, גופי  

וכיו"ב( ועל הקבלן לספק את הציוד המדויק שאופיין    H=2.20תאורת חירום  

בתכנון. והגשה   והוגדר  תכנון  שינוי  מחייב  בו  שינוי  אשר  ציוד  הינו  זה  ציוד 

 מחודשת לאישור חח"י. 

 

 המתקן, העבודה ותנאים כללים 8.2

 כללי   8.2.1

מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן   

הישראליים,   לתקנים  כדלקמן,  הטכני  למפרט  לתוכניות,  בכפיפות  החשמל 

  08פרק    –למפרט הכללי הבינמשרדי העדכני ביותר    1954לחוק החשמל תשי"ד  

ולכל דרישות חברת החשמל וחברת "בזק" לגבי מתקנים מסוג זה. לגבי אופני  

 מדידה ותכולת מחירים ראה פרק אופני מדידה מיוחדים בהמשך. 

כל סעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק, הכוונה היא לדגם המצוין. לא יתקבל   

ללא הוכחת ש"ע טכני וכספי ובהתאם לאישור מראש  אביזר ו/או פריט אחר  

 בכתב מאת המהנדס.  
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 כל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת תו תקן מוטבע וברור.  

 

 היקף העבודה  8.2.2

העבודה כוללת את הביצוע בשלבים של המתקנים והפעלתם בהתאם לחוזה,   

ההגדרות  במיוחד בכל הקשור בעבודות התלויות בקבלני המשנה אחרים, על פי  

 בתוכניות. 

 העבודות יתבצעו בשלבים או בחלקים על פי החלטת המפקח. 

 העבודה כוללת, בין היתר:  

 אספקה, הובלה והתקנת לוחות חשמל מ.ג.  .א

 אספקה, הובלה והתקנת שנאים. .ב

 ייצור, אספקה, הובלה והתקנת לוחות חשמל מ.נ.   .ג

צנרת   .ד סולמות,  )תעלות,  מובילים  מערכת  וביצוע  הובלה  אספקה 

עבור   מובילים  מערכת  כולל  ותקשורת,  מ.נ.מ.  מאור,  לכוח,  וכיו"ב( 

 הזנות לציוד קצה. 

 אספקה הובלה וביצוע כבילה לחשמל מתח גבוה, מתח נמוך ופיקוד.  .ה

וכוח בחלקי   .ו וביצוע אינסטלציה חשמלית של מתקן תאורה  אספקה 

 .המתקן השונים

אספקה וביצוע הכנת תשתיות לתקשורת ולמערכות מתח נמוך מאוד   .ז

 )מ.נ.מ.( כגון: 

 מערכת גילוי אש/עשן.  .1

 מע' מיחשוב.  .2

 מע' בקרת מבנה.  .3

 מע' ביטחון ומצלמות.  .4

 . CCTVמע'  .5

רמזורים  .6 מחסומים,  גלאים,  )שלטים,  תנועה  בקרת  מע' 

 וכיו"ב( 

גנרטו .ח דיזל  בחירום:  גיבוי  מערכות  והתקנת  הובלה  +  אספקה,  רים 

 ומערכות אל פסק.

אספקה, הובלה והתקנה בשלמות של מערכות תאורת חירום מרכזיות   .ט

 עצמאיות ומבוקרות. 

 ביצוע מתקן הארקה.  .י

 ביצוע מתקן להגנה וסיכוך בפני קרינה בלתי מייננת. .יא

 הפעלה והרצה של מתקן חשמל ומ.נ.מ.  .יב

 תאום והתממשקות למערכת בקרת מבנה.  . יג

 גופי תאורה לסוגיהם. אספקה והתקנה בשלמות  .יד

במידה   .טו בלבד  התקנה  או  מנהרות  ג"ת  של  והתקנה  הובלה  אספקה, 

 שיסופקו בנפרד.  קבלןויוחלט על ידי ה

 .AS MADEביצוע תוכניות  .טז
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תאום עם כל גורמי חוץ להתחברות לתשתיות: לרבות חח"י, חברות   .יז

בדיקות   בגין  תשלומים  כולל  התשתיות,  ביצוע  כולל  התקשורת, 

ותיקון   לרשת  המתקן  בשלמות  לחיבורו  עד  שימצאו  הליקויים 

 החשמל, בזק וטל"כ.   

ובדיקות   . יח בודק  מהנדס  ע"י  החשמל  מתקן  בבדיקות  וטיפול  הזמנה 

חח"י  ככל שיידרש לרבות תשלומים בגין הבדיקות, ביצוע תיקונים  

 והשלמות עד לקבלה סופית של המתקן. 

המ  רשאי  לעיל  שנכתב  העבודה  תכולת  בפירוט  האמור  אף  לגרוע  על  זמין 

מתכולת כל מרכיב או ציוד ולספקו בנפרד לקבלן לצורך התקנה שתבוצע ע"י  

 ידי הקבלן וזאת ללא אפשרות לתביעות כספיות. 

 

 בדיקות   8.2.3

כל המערכות חייבות להיות מושלמות על כל פרט לשם הפעלה משביעה רצון.   

על העבודה להיות במצב פעולה בהתאמה לכל הדרישות המפורטות בתכניות  

 ובמפרט.  

הקבלן    על  זאת  לאחר  ורק  המנהל  רצון  לשביעות  מופעל  להיות  המתקן  על 

 להזמין את הרשות המוסמכת במקום לקבלת המתקן מבחינת רשות זאת. 

 רשימת הבודקים:    

 בודק מוסמך .   .א

 המפקח.   .ב

 המתכנן.   .ג

 על הקבלן לבצע את הבדיקות המפורטות להלן:   

 בדיקה לפי דרישות חברת החשמל.   .א

 בדיקות התנגדות הארקה )חלקים או כל המתקן(.   .ב

 הארקה.   .ג

 מוליכות )התנגדות ההולכה( חלקים או כל המתקן.   .ד

 סדר ואיזון פאזות.   .ה

 בדיקות עומס מלא.   .ו

 תיאום עם גורמים אחרים   

ת .א העבודה  את  לבצע  מתחייב  עם  הקבלן  פעולה  ושיתוף  תיאום  וך 

ההנהלה המקומית ונציגיה המוסמכים וכן עם כל הגורמים האחרים  

יעבוד בהתאם להנחיות   רשויות. הקבלן  נציגי  כולל  שיעבדו במקום, 

המפקח לגבי תנאי הפעילות המשתנים באתר. הקבלן מתחייב להופיע  

דרישה   וללא  באתר  המפקח  ע"י  שיזומן  עת  בכל  תיאום  לישיבות 

 לום.  לתש

המפקח שומר לעצמו את הזכות למנוע את כניסת אחד מעובדי הקבלן   .ב

לאתר העבודה, לפי ראות עיניו, ולא יהיה חייב בהסברים כלשהם כלפי  

או   בעבודה  לעיכוב  עילה  ישמש  לא  שהדבר  מתחייב  הקבלן  הקבלן. 

 לדרישה לתשלום נוסף.  
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 כמו כן יבוצעו הבדיקות הבאות:  

 בדיקות ציוד והתאמה לספציפיקציות הנדרשות.   .א

 בדיקת מגר לכל הכבלים והציוד.   .ב

 התאמת מנגנוני יתרת זרם, ממסרי פיקוד והשהייה, שעונים וכו'.   .ג

 בדיקת דיוק מכשירי המדידה.  .ד

 התאמת תכניות פיקוד.   .ה

 בדיקת פעולות והפעלת ציוד תאורה.   .ו

 קשורת ומתח נמוך מאד, כולל אישורים מתאימים.  בדיקת מערכות ת .ז

בדיקות לוחות חשמל ומתקני פיקוד חייבים להתבצע במפעל. קבלה   .ח

 סופית ובדיקה תבוצע שנית בשטח עם גמר ההתקנה וההפעלה.  

הקבלן יבצע בדיקת המתקן בידי בודק מוסמך שיאושר תחילה על ידי המתכנן.   

 בדיקת חברת החשמל, ולהיפך.   בדיקה זו אינה כפופה ואינה באה במקום

יבצע הקבלן    המפקח,  דרישת  ועפ"י  מוסמך,  בודק  ע"י  לאחר אישור המתקן 

מעל    בדיקה חשמל  ללוחות  המתקן  A100תרמית  הפעלת  תכלול  הבדיקה   .

מ פחות  לא  אך  הישים,  המרבי  וסריקה    60%  -בעומס   המתוכנן,  מהעומס 

 תרמית של כל נקודות החיבור.

אינפרא  חיישן  באמצעות  תבוצע  הנקודות  - הסריקה  לצילום  ומצלמה  אדום 

גבוהה    -ה"בעייתיות"   שלהן  שהטמפרטורה  החשמלי  במתקן  חיבור  נקודות 

מעלות )או ערך אחר שייקבע ע"י המהנדס היועץ( מטמפרטורת    20  -ביותר מ

דו"ח   הבודק  ימסור  הראשונה  הבדיקה  לאחר  הנבדק.  המתקן  של  הסביבה 

כלול את ממצאי הבדיקה או את אישורו שבמתקן לא נתגלו נקודות  מפורט שי

התיקונים   את  הקבלן  יבצע  ליקויים,  במתקן  שנתגלו  במקרה  "בעייתיות". 

 הנדרשים עפ"י מסקנות והמלצות הדו"ח ובסיומם יבצע את הבדיקה שנית.

בדיקות הקבלן חייבות להתבצע בנוכחות נציג המזמין ועל הקבלן להודיע בכתב   

שעות לפני מועד הבדיקה שבכוונתו לבצעה. על הקבלן לספק את כל   48ת לפחו

החומרים וכוח העבודה הנדרש לביצוע בדיקות הנ"ל. על הקבלן לספק את כל  

ציוד הבדיקה הנדרש ועליו האחריות על דיוק המכשור המסופק על ידו לצורך  

. את  זה. על הקבלן להגיש דו"ח כתוב בשלושה העתקים על תוצאות הבדיקות

 ימים מיום הבדיקות.  7הדו"ח יש למסור לאישור המפקח תוך 

 

 

 תקופות הביצוע   8.2.4

לוח    עדכון  בשלבים.  לביצוע  הזמנים  ללוח  כל העבודה  לסיים את  הקבלן  על 

הזמנים ייערך מפעם לפעם בהתאם לקצב הביצוע להתקדמות העבודה במבנה,  

 כך שעבודת הקבלן לא תהווה עיכוב בביצוע עבודות אחרות.  

והכנות,    תיאומים  כולל  כל העבודות,  לבצע את  בזה שהקבלן אחראי  מודגש 

מועד   עבודות  בעוד  התקדמות  במהלך  מוחלטת  השתלבות  שתבטיח  בצורה 

 הבנייה ותתרום לסיומם בהקדם. 
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 כמויות במפרט  8.2.5

מודגש בזאת שקיבולת המפורטות, בכל פרקי המפרט שלהלן הינם המינימום   

 הנדרש. 

 רט של הלוחות. ויתכנו שינויים בהתאם לסוג הציוד שיציע הקבלן ולתכנון המפ 

נ   נפח  יהיה  לוח  שבכל  של  נדרש  לציוד    30%וסף  בנוסף  ציוד,  לצורך התקנת 

תהיה לפי התצורה שעל פי חוזה זה עם אפשרות לתוספת    I/O  - הקיים. כמות ה

 ידרש על פי תכנון מערכת הבקרה של המתקן.י כפי ש

 

 

 אינסטלציה חשמלית   8.3

 הארקות   8.3.1

 .  1981העבודה תבוצע בהתאם לתקנות החשמל )הארקת יסוד( תשמ"א  

יהיה    פוטנציאלים  השוואת  לפס  הגישור  טבעת  את  המחבר  הארקה  מוליך 

 מ"מ.   5ממ"ר מפס ברזל מגולוון בעובי של לפחות   95*2בחתך של לפחות  

של    הכוללת  ההתנגדות  את  ההארקה  ביצוע  לאחר  מיד  לבדוק  נדרש  הקבלן 

הארקת היסודות ולדווח בכתב למהנדס היועץ על התוצאות. על פי התוצאות  

המהנדס היועץ על הצורך בתגבור ההארקה ע"י תוספת של אלקטרודות,  יחליט  

 או כל אמצעי אחר.  

  (TN-C-S) ביצוע ההארקה וההכנות תתבסס על הארקת איפוס   

השוואת    פס  יותקן  שבו  למקום  עד  הארקה  פס  של  היציאה  לתאם  יש 

מ'. גובה ההתקנה במקרה של פס פוטנציאלים    1/2הפוטנציאלים ובתוספת של  

 מ' מהריצוף.   1.8/2.4י  גלו

פוטנציאלים יהיה מנחושת בחתך של    מ"מ לפחות או כל    10*50פס השוואת 

מידה אחרת כמצוין בתוכנית. בפס יוכן בורג לכל מוליך המתחבר אליו בתוספת  

 ברגים לשימוש בעתיד.   4

מ    יקטן  לא  אל הפס  מוליכים  לחיבור  הברגים  ברגים.    7  -בכל מקרה מספר 

מפני פגיעה מכאנית מותר להתקינו נמוך יותר אך לא פחות  כאשר הפס מוגן  

 מ' מהרצפה.   0.5-מ

 אומים של ברגיי הארקה בפסי הארקה יותקנו כלפי חוץ.  

יש לשלט את כל גידי הארקה סמוך לפס הארקה באמצעות שלט סנדוויץ' עם   

 כיתוב בחריטה.  

 

 ולוחות/חדרי חשמל: תאימות מגנטית והגנות של מרכזי האנרגיה  8.3.2

הקבלן יבצע חישוב, תכנון וביצוע של מתקן הגנה מפני קרינה אלקטרומגנטית   

 סביב מרכזי האנרגיה ולוחות/חדרי חשמל במבנה. 

 הציודים העיקריים הגורמים לקרינה האלקטרומגנטית הם: 

 שנאים,  .א

 לוחות מ.ג. ומיתוג,  .ב

 נמוך.  תוואי כבלים ראשיים ומשניים מרוכזים, במתח גבוה ובמתח .ג
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 לוחות חשמל מ.נ.  .ד

הוא    הזמן  רוב  מאוכלסים  למקומות  הסביבה   איכות  של    10mGהתקן 

ציוד אלקטרוני אחר הרמה המרבית   ובמקומות בהם מותקנים מחשבים או 

 .  2mGלאדם היא 

הקבלן יבדוק, יחשב ויתכנן, בעזרת יועץ מומחה המאושר ע"י המשרד לאיכות   

בולות הללו  בעזרת השיטות הבאות,  הסביבה לנושא את העבודות להשגת הג

 וכל שיטה אחרת שתידרש ע"י היועץ:

 התאמת מרחקי מקורות ההשראה האלקטרומגנטית.  .א

סיכוך, ציפוי    –מיגון המקורות על ידי עטיפה מחזירה/בולעת קרינה   .ב

 או כיסוי. 

 תיאום עם הקונסטרוקציה של המבנה ברמת השלד. .ג

היועצים העוסקות בייעוץ למיגון  לשם כך, הקבלן יפעיל את אחת מהחברות או   

 אלקטרומגנטי והמאושרים ע"י המשרד לאיכות הסביבה.

הקבלן ייערך לנושא בעוד מועד ויתאים את העבודות למהלך בניית השלד, כדי   

 לנצל את ביצוע עבודות הברזל לטובת הנושא, במידת האפשר.

והמתכנן, באמצעות המפקח,  התכנון והפתרונות יוצגו בעוד מועד בפני המזמין   

 לאישור לפני ביצוע. 

ייערוך הקבלן בדיקות מקיפות וממוחשבות    בתום העבודה וכתנאי למסירה, 

עם   יחד  בדיקה  ותעודות  ניסוי  דוחות  יגיש  מלא,  בעומס  של המתקן שביצע, 

 חוו"ד היועץ המומחה. 

של    במתכונת  זאת  מבחינה  הינו  הקבלן,  עבור   TURN-KEYהפרויקט 

PROJECT    בגין ולא תשולם תוספת כספית  וכלול במחירי העבודה וההסכם 

 מטלה זו. 

קרינה    למניעת  הגנה  ביצוע  מ.ג.:  מפסק  תא  או  מ.ג.  לחדרי  העבודה  מהלך 

ייעשה באמצעות פח     -אלקטרומגנטית לתקרת חדר מפסק/לוחות מתח גבוה  

כנון  כולל ת  EN  55011, -ו  EEC  89/336מ"מ לפחות עפ"י תקנים    2מגולוון בעובי  

קרינה   בדיקת  תבוצע  העבודה  בגמר  המורשה.  הספק  ע"י  ההגנה  של  מפורט 

קרינה   עוצמת  הקבלן.  חשבון  על  מאושר  בודק  ע"י  אלקטרומגנטית 

מטר מהתחנה לא תעלה    1.5במרחק    150KHZהאלקטרומגנטית בתדירות מעל  

  2000. מתחת למתקנים הכוללים מחשבים יהיה הערך הקריטי   V/m 5000מעל  

V/m  מחיצות  במ להוסיף  הקבלן  על  המותר  על  תעלה  הקרינה  ועצמת  ידה 

כל זאת ללא    -לקליטת קרינה לשיפור רמת הקרינה עד להשגת הערך הנדרש  

 כל תוספת במחיר.

ג.: כאמור בסעיף קודם אך על כל דפנות התא  "מהלך העבודה לחדר שנאים מ 

 החדר.  –

 

 איתור חלקי המתקן   8.3.3
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וע כל עבודה אישור על מיקומם המדויק  על הקבלן לקבל מהמפקח, לפני ביצ 

גופי תאורה, קופסאות הפעלה תעלות כבלים   של האביזרים השונים, לוחות, 

 וכו'.  

 

 התקנת מוליכים/כבלים  8.3.4

גמר    לאחר  ורק  אך  תיעשה  הצינורות  לתוך  הכבלים  או  המוליכים  השחלת 

 ההתקנה של כל הצינורות.  

ו  מבודדים  יהיו  בצינורות  או  בתעלות  ולא  המוליכים,  מכופפים  לא  שלמים, 

מפותלים האחד במשנהו. צבע המוליכים יהיה חום לפאזה, כחול לאפס, צהוב  

העדכני.   הישראלי  לתקן  בהתאם  הכול  חוזרת.  לפאזה  כחול  להארקה,  ירוק 

 צבעי הפאזות במעגל תלת פאזי: חום עם פס צבעוני בגוון שונה.  

להארקה. הכול בהתאם    צבע הבידוד יהיה חום לפאזה, כחול לאפס, צהוב ירוק 

ועל פי תקן    26.1.1995מיום     5656פרסום עדכני בק"ת     1954- לחוק החשמל   

 חלק  והעדכני.  547הישראלי 

מהדקים    ובעזרת  ההסתעפות,  תיבות  בתוך  רק  ייעשה  מוליכים  בין  חיבור 

 בורגי המהדקים.  2תקניים. מוליכי הארקה יחוברו באמצעות 

עבו   יותקנו  נפרדים  ליד  מוליכים  או בתי תקע המותקנים אחד  זרם  פוסקי  ר 

 השני, ויסתעפו מתיבת ההסתעפות קרובה, ולא מאביזר אחד לשני.  

ובתוואי    האפשרי  ביותר  הקצר  בתוואי  יבוצעו  הקווים  כל  הקווים:  מהלך 

ולא   שלמים  מקטעים  יהיו  שיותקנו  וכבלים  צינורות  תכניות.  פי  על  תעלות 

י הקטעים  בין  החיבורים  ולא  מחתיכות,  בלבד  תקניות  בקופסאות  יעשו 

 מאולתרים.  

 

 מהדקים   8.3.5

כל המהדקים יהיו עם הידוק משטח )ולא הידוק נקודתי עם בורג(. מהדקים   

עד   בחתך  מתוצרת    2.5למוליכים  יהיו  מהדקים    Kroneאו    WAGOממ"ר   .

ממ"ר ויותר יהיו מודולאריים להתקנה על מסילה מתוצרת   4למוליכים בחתך 

 .  "Krone""פניקס",  "וילנר" או 

 

 צנרת חשמל ותקשורת במבנים חדרים טכניים ומבנה אנרגיה  8.3.6

ובמרכז    המקשרות  שבמנהרות  טכניים  חדרים  בתחום  החשמל  התקנות  כל 

 בצנרת מטיפוס מרירון "כ".  האנרגיה יהיו בהתקנה גלויה עה"ט באמצעות

זווית    אביזרי  עם  ומסודר  ואנכי(  )אופקי  ישר  בתוואי  יהיה  הצנרת  סידור 

 ומחברים תקניים מתאימים. 

חיזוק צנרת לקירות/תקרות יבוצע באמצעות שלות מתכתי עם ברגים במקצב   

 מטר.  1של עד 

  במקומות בהם יוחלט על ביצוע תקרת ביניים )אקוסטית(, כמו כן במקומות  

כבה מאליו", בצבע    -עם חומרים דליקים יותקנו צינורות כפיפים מטיפוס "פנ  

 כחול, או ירוק בלבד. 
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כל הצינורות יהיו מוטבעים ומסומנים לכל אורכם בתו תקן מת"י, שם היצרן   

 אין להשתמש בצינור בלתי מסומן.   -וקוטר הצינור 

 מ"מ.   20הקוטר הנומינלי המזערי של הצינורות יהיה  

 מטר.  12ות ביקורת והשחלה יותקנו במקצבים שלא יעלו על קופסא 

 כל ההסתעפויות בצנרת יבוצעו אך ורק באמצעות קופסאות תקניות.  

 "כבה מאליו".   -לא תותר התקנת צנרת אשר אינה מסוג "פנ"  -בתוך מבנה  

יבחנו    וכיבו'  אש  גילוי  פנים,  תקשורת  הטלוויזיה,  הטלפונים  החשמל,  צנרת 

 מת הצבעים הבאה: בצבעם לפי רשי

 כחול בלבד. – תקשורת טלפון  .א

 חום בלבד.  – תקשורת נתונים ומחשבים  .ב

 צהוב.  –מצלמות חוץ ופנים  .ג

 צהוב.  –אזעקת ובטחון  .ד

 ירוק בלבד.   –חשמל ותאורה  .ה

 אדום בלבד.  –גילוי אש/עשן  .ו

 לבן בלבד.   –כריזה  .ז

 והמתכנן. כל שינוי בגוונים ייעשה בתיאום ובאישור מוקדם עם הפיקוח  

שרשורי    צינור  באמצעות  יבוצע  ומנועים  מ"א  יחידות  כגון  למכונות  חיבור 

המשווק ע"י חברת אברון בע"מ כולל    ElectriFlexתוצרת    ZLHAמתכתי דגם  

 מתכתיים המתאימים לצנרת. PGאביזרי כניסות/יציאות כבל  

בצינורות שרשורים מכל סוג שהוא בתחום מבנ    י  מעבר לכך לא יותר שימוש 

 חדרים טכניים שבמנהרות המקשרות ובמרכז האנרגיה. 

 

 צינורות חשמל ותקשורת במנהרות  8.3.7

 צינורות לביצוע בתוואי המדרכות הפנימיות אשר צמוד למנהרות הקשר, כדלקמן:  

החשמל    לוחות  בין  פיקוד  וכבלי  נמוך  במתח  חשמל  כבלי  של  הזנות  עבור 

קנים בקוטר    8שבחדרי המתח הנמוך במנהרות קשר, יונחו לאורך המנהרה עד  

 מ"מ.  5.3, בע"ד 858קשיח לפי ת"י   PVCמ"מ  110( 4)"

כמות הקנים הסופית תקבע בהתאם לכמות הכבלים המתוכננת להנחה בפועל   

 .30%רזרבה של עד על פי התכנון עם 

עבור כבלי חשמל במתח נמוך וכבלי פיקוד להזנת מפוחים מלוחות המפוחים   

קנים בקוטר   3שבחדרי המתח נמוך במנהרות הקשר יונחו לאורך המדרכה עד 

 מ"מ.  7.7, בע"ד 858קשיח לפי ת"י   PVCמ"מ  160( 6)"

על  כמות הקנים הסופית תקבע בהתאם לכמות הכבלים המתוכננת להנחה בפו 

 . 30%עם רזרבה של עד 

הזנה    כבלי  להניח  התכנון  פי  על  נדרש  שבהם  בקטעים  רק  תבוצע  זו  צנרת 

 למפוחים. 

)גבוה(    ביניים  מתח  כבלי  בין    22KVעבור  גבוה  במתח  הזנה  בטבעת  לקישור 

מ"מ    160(  6קנים בקוטר )"   2מרכז האנרגיה למנהרות הקשר שבמנהרות יונחו  

PVC   מ"מ. 7.7, בע"ד 858קשיח לפי ת"י 
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 צנרת זו רק בקטעים אשר בהם נדרש על פי התכנון להניח כבלי מתח גבוה.  

 מטר.  2סידור וקיבוע הצנרת יעשה באמצעות ספייסרים במקצבים של עד  

חיבורי בין חלקי הצנרת לרבות זוויות וקשתות יבוצעו באמצעות אביזרי צנרת   

 תקניים. 

ביציקת    תטמן  תכנון    CLSMהצנרת  פי  על  אורכה  לכל  רציפה  ותהיה 

 הקונסטרוקציה למעט מקומות  שבהם יתוכננו שוחות מעבר לצורך השחלה. 

עד    הצנרת  תחתך  בהמשך(  )כמתואר  השוחות  ביצוע  לאחר  אלו  במקומות 

 לדפנות השוחה. 

באמצעות תבנית  CLSM -השוחות במדרכות יתהוו ע"י ביצוע פסקים ביציקת ה 

 ן הקונסטרוקציה. בשיטה שתקבע ע"י מתכנ 

ה   ביציקת  הפסקים  כשוחת מעבר    CLSM  -ביצוע  חללים שישמשו  מיצר את 

 להשחלת הכבלים. 

מהנדס    של  פרט  תוכנית  לפי  בטון  ומכסה  מסגרת  יבוצע  פסק/שוחה  לכל 

 קונסטרוקציה. 

 המכסה יכלול כיתוב מוטבע של תיאור התשתית ויעודה. 

פי התכנון אך לא יעלה על    מקצב בין הפסקים )שוחות( לאורך הצנרת יבוצע על 

 מטר.  70

מ"מ מסוג    50קנים בקוטר    3עבור כבלי סיבים אופטיים למערכת הבקרה יונחו   

הצנרת תהיה רציפה ללא הפסקות ותקשר בין מרתפי הכבלים של    13.5י.ק.ע.  

 המנהרות המקשרות. 

צינורות לביצוע בתוואי המדרכות החיצוניות אשר רחוקות ממנהרות הקשר,   

 כדלקמן: 

המדרכות   .א לאורך  יונחו  ומסחר  בקרה  תקשורת,  תשתיות  עבור 

קשיח לפי    PVCמ"מ    110(  4קנים בקוטר )"   8החיצוניות במנהרות עד  

 מ"מ.  5.3, בע"ד 858ת"י 

  50קנים בקוטר    3עבור כבלי סיבים אופטיים למערכת הבקרה יונחו    .ב

הצנרת תהיה רציפה ללא הפסקות ותקשר בין    13.5מ"מ מסוג י.ק.ע.  

 חות תקשורת שיבוצעו במדרכה החיצונית מול כל מנהרת קשר.שו

 צינורות לביצוע בתוואי חציות כביש במנהרות בין המדרכות, כדלקמן: 

תקשורת,   .א תשתיות  עבור  רק  תבוצע  במנהרות  כביש  בחציות  צנרת 

שתונח   הצנרת  בין  תשתיתי  קישור  לאפשר  מנת  על  ומסחר,  בקרה 

ו במנהרות  החיצוניות  המדרכות  התקשורת  לאורך  חדרי  בין 

 שבמנהרות הקשר. 

קשיח    PVCמ"מ    110(  4קנים בקוטר )"  4לצורך כך יבוצעו בכל חציה   .ב

+    5.3, בע"ד  858לפי ת"י   י.ק.ע.    50קנים בקוטר    6מ"מ  מ"מ מסוג 

13.5 . 

 הצנרת תחדור את דופן מרתף הכבלים של מנהרת הקשר.  .ג

התקשורת  במקרה של מנהרת קשר לרכבים תמשיך הצנרת עד לנישת  .ד

 שתבוצע בקיר המנהרה. 
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בכל הצינורות הריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של   .ה

מ"מ, כל קצוות הצינורות יאטמו באמצעות פקקים או פוליאורטן.    8

 לא תשולם כל תוספת כספית בגין ביצוע האמור בסעיף זה.

צינורות .ו פלסטיים  חיבורי  צינורות  קטעי   :(P.V.C) קרקעיים  -תת

אשר  יח גומי  טבעת  בעזרת  תושג  ושקע האטימות  בשיטת תקע  וברו 

תורכב בתוך החריץ של השקע. יש למרוח את קצה התקע בדבק מגע  

 בכדי להבטיח אטימות.  

יעוגלו כדי למנוע  כניסות לתאים .ז : כניסות לתאי הבקרה או לתעלות 

השטח  עם  יסתיימו  הצינורות  קצות  המשיכה  בעת  בכבלים  פגיעה 

הקיר, של  מבליטות    הישר  תחילה  ינוקו  ואשר  התעלה  או  התא 

 העלולות לפגוע בכבלים.  

משיכה .ח שזור  חוטי  מניילון  מיוחד  משיכה  חוט  יושחל  צינור  בכל   :

מ"מ. קצותיו של החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות    8בקוטר  

 עם רזרבה של חוט שתלופף על יתד למנוע החזרתו לתוך הצינור.  

וכיסוי .ט יציקבדיקה  לפני  ה:  הצינורות    CLSM  - ת  כל  את  לבדוק  יש 

לאחר   רק  זרים.  ומגופים  מפסולת  חופשיים  שהם  ולוודא  מקובעים 

בדיקת חופש המעבר יסגרו קצות הצינורות היטב באמצעות פקקים  

 בעת ביצוע היציקה.   CLSM -מקוריים לצורך מניעת חדירת ה

 צינורות להזנות אביזרים וציוד קצה המותקנים לאורך המנהרה, כדלקמן:  

על  הז .א המותקנים  קצה  ואביזרי  לאלמנטים  והתקשורת  החשמל  נות 

בצנרת   באמצעות  עה"ט  גלויה  בהתקנה  יבוצעו  המנהרות  קירות 

 מתכתית מסוג חסין אש. 

)אופקי ואנכי( ומסודר עם אביזרי   .ב התקנת הצנרת יהיה בתוואי ישר 

 זווית ומחברים תקניים מתאימים ככל שיידרש. 

יבוצע .ג המנהרה  לקירות  צנרת  עם    חיזוק  מתכתיות  שלות  באמצעות 

 מטר. 0.5ברגים במקצב של עד 

  ZHLAהצנרת תהיה מדגם צינור שרשורי מתכתי עם מעטפת חסין אש   .ד

 המשווק ע"י אברון בע"מ או שו"ע מאושר ELECTRI-FLEX  תוצרת 

 

 

 

 קופסאות מעבר והסתעפות שאינן במנהרות  8.3.8

ההתקנה    אביזרי  כל  את  ויכללו  פלסטיים  יהיו  והמכסים  הקופסאות  כל 

 המקוריים הדרושים.  

 . HFFRקופסאות המעבר וההסתעפות יהיו נטולות הלוגן  

 לפחות.  IP55כל הקופסאות יהיו מתאימות לדרגת  

צנרת    כניסות/יציאות  יכללו  הקופסאות  בהתאם    IP55לדרגת    PGכל  לפחות 

 לדרגת ההגנה של הקופסה. 
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תקינה    בצורה  הנדרשים  המרכיבים  כל  הכלת  יאפשרו  הקופסאות  מידות 

 ונאותה ומרווחת. 

על כל קופסה יותקן באמצעות הדבקה עם דבק אפוקסי, שלט זיהוי סנדביץ'   

 עם חריטה לפי שיטת המיספור הנדרשת. 

תוכנית    עם  המתכנן  לאישור  מוצר  תיק  יגיש   SHOP DRAWINGSהקבלן 

המציגה את הקופסה, המהדקים, כניסות ויציאות הכבל, אביזרי החיבור ואופן  

 ההתקנה. 

 

 קופסאות מעבר והסתעפות בתחום מנהרות  8.3.9

ההתקנה    אביזרי  כל  את  ויכללו  פלסטיים  יהיו  והמכסים  הקופסאות  כל 

 המקוריים הדרושים.  

  WKEמסדרת  FE180-E90המעבר וההסתעפות יהיו מסוג חסין אש    קופסאות 

 או שו"ע מאושר.    SPELSBERGתוצרת 

 . IP65קופסאות המיועדות להתקנות חוץ יהיו מתאימות לדרגת  

 . IP68לדרגת  E90חסינות אש   PGכל הקופסאות יכללו כניסות/יציאות צנרת  

המרכיבים    כל  הכלת  יאפשרו  הקופסאות  תקינה  מידות  בצורה  הנדרשים 

 ונאותה ומרווחת. 

על כל קופסה יותקן באמצעות הדבקה עם דבק אפוקסי, שלט זיהוי סנדביץ'   

 עם חריטה לפי שיטת המיספור הנדרשת. 

תוכנית    עם  המתכנן  לאישור  מוצר  תיק  יגיש   SHOP DRAWINGSהקבלן 

אופן  המציגה את הקופסה, המהדקים, כניסות ויציאות הכבל, אביזרי החיבור ו

 ההתקנה. 

 

 תיבות התקנה  8.3.10

, המיועדת להתקנת  145תיבת התקנה שאיננה גלילית או קונית כמפורט בת"י   

תיבדק עם מכסה מתאים, שיכסה את התיבה    אבזר אחד או מספר אביזרים,

 במלואה לאחר התקנת האבזר או אבזרים בתיבה. 

ות  תיבת התקנה הנ"ל, המיועדת להתקנה של יותר מאבזר אחד, תכלול מחיצ 

 להפרדה בין אבזרים. המחיצות יהיו קבועות לא מודבקות ולא ניתנות להסרה. 

 אביזרים   8.3.11

 " מסדרת  יהיו  גלויה  להתקנה  תקע  ובתי  מאור  מתוצרת  MATIXמפסקי   "

 אחרת צוין"בטיצ'ינו" , אם לא 

יהיו    בקיר  שקועה  להתקנה  וכו'  לטלפון  שקעים  תקע,  בתי  מאור,  מפסקי 

 אחרת. צוין צ'ינו" אם לא " מתוצרת " בטיMATIXמסדרת "

   CIMA BOXקופסאות בתי תקע למקבצי שקעים עה"ט ותחה"ט יהיו כדוגמת 

או "אפרט" או "ע.ד.א. פלסט" עם מחיצות פנימיות קבועות.     NISKOFFICEאו

 . 145או  32הקופסאות יעמדו בנדרש בת"י 

   RJ-45שקעי תקשורת יהיו  
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מים    מוגני  וכו'  תקע  בתי  מאור,  "  -מפסקי  מסדרת  מתוצרת  MATIXיהיו   "

 "בטיצ'ינו" עם קלפות קפיציות שקופות.  

לתשומת לב הקבלן: הקופסאות תהיינה או עם רוזטה מרובעת ופתחי ברגים   

בעלות   עגולות  קפ'  או  האביזר  חיבור    2לחיזוק  עבור  ברגים  ע"י  חבור  נק' 

  2ון או טלוויזיה יחוזקו ללא יוצא מן הכלל ע"י האביזר. כל ח"ק ורוזטות טלפ

 ברגים.  

 

 שילוט   8.3.12

כל חלקי המתקנים ואבזריהם ישולטו באמצעות שלטי בקליט "סנדוויץ'" אותיות שחורות על   

 רקע לבן או באמצעות חריטה מודבקים באמצעות דבק אפוקסי על גבי האביזרים.  

קצה הצינור או הכבל( יותקן    על כל קצה קו בלוח )על כל המוליכים ועל  -קווים   

 שלט עם מספר המעגל.  

שלטים עם שם    - מפסקי מאור, בתי תקע, יחידות בתי תקע ואבזרים שונים   

 הלוח ומספרי מעגלים. 

 שלטים כנ"ל.   -גופי תאורה  

 שלטים כנ"ל.   -קופסות לחשמל  

 מקורות הזנה, מספרי מעגלים וחתכי כבלים.  – לוחות חשמל  

ראש ע"י מהנדס החשמל. אביזרים סופיים המפעילים  נוסח השלטים יאושר מ 

ציוד או מערכות, דוגמת מזגן מכונה וכד', יצוינו בשילוט גם לייעודם, ולא רק  

 מספר המעגל. לדוגמה, שילוט מפסק מזגן ומפסק הביטחון שלו יהיו בהתאם.  

 

 תעלות   8.3.13

 : כללי 

מסוג   .א יהיו  המנהרות  בתחום  שיותקנו  ומובילים  תעלות   E90כל 

SYSTEM  לפי תקןDIN4102/12 . 

תוכנית   .ב עם  המתכנן  לאישור  מוצר  תיק  יגיש   SHOPהקבלן 

DRAWINGS    המציגה את התעלות, החיזוקים, אביזרי החיבור ושאר

  DIN4102/12אופן ההתקנה, כולל אישור ספק התעלות לעמידה בתקן  

 וסוג הכבילה על כל תעלה ותעלה.   ובהתאם לכמות

 : תעלות מתכת  

כל תעלות המתכת לרבות אביזרי התליה, החיזוק והתמיכה במנהרות   .א

מתוצרת   יהיו  בתכנון  שיוגדר  "אמבל"    BETTERMANNוהיכן 

מהדגמים המפורטים בתוכניות או שו"ע מאושר ויהיו מסוג עמיד לאש  

אלא אם     והדרישות  שעה לפחות בהתאם לתקנים 1למשך  316oC -ל

 ין אחרת. וצ

כל התעלות לסוגיהן יכללו התמיכות לקונסטרוקציות הקיר, מתלים   .ב

לשיטת   בהתאם  וכיו"ב  זוויות  מחברים,  התקרה,  לקונסטרוקציות 

חם   באבץ  טבילה  עם  מגולוונת  מפלדה  ויהיו  המתוכננת  ההתקנה 

 ת.  ומתוצרת מקורית של יצרן התעלו
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 הזרועות יהיו אורגינליות של היצרן עם תמיכות מטיפוס כבד. .ג

בורגי   .ד יכללו  התעלות  מאולתרים.  ואבזרים  תמיכות  יאושרו  לא 

רגליות    2מטר לפחות(. המרחק המכסימלי בין    2הארקה בכל קטע )כל  

מטר או בהתאם לחישוב עומסים שיבוצע בהתאם    1.5  -חיזוק/תמיכה  

 ס קונסטרוקציה.להגדרות היצרן ואישור מהנד

מפלדה מגולוונת עם טבילה באבץ חם ובעובי    SKSיהיו דגם    תעלות פח סגורות  

מ"מ לפחות, ובמידות כמוגדר בכמויות ובתוכניות, כולל מכסה עם    1.5דופן של  

מ', כולל ומחיצה פנימית למערכות,    3צירים וברגים מנירוסטה, בקטעים עד  

 ידרש.י מחזיקי כבלים/צנרת ככל ש 

דגם    -  רשתתעלות    חם,    GRMיהיו  באבץ  טבילה  עם  מגולוונת  פלדה  מתילי 

 מ"מ בהתאם למידות התעלה.  6עד    קוטר תילי הפלדה יהיה

דגם    -  תעלות פח מחורצות  מפלדה מגולוונת עם טבילה באבץ חם    SKSיהיו 

מ"מ לפחות, ובמידות כמוגדר בכמויות ובתוכניות, כולל    1.5ובעובי דופן של  

מ', כולל ומחיצה פנימית    3ברגים מנירוסטה, בקטעים עד  מכסה עם צירים ו

 ידרש.ילמערכות, מחזיקי כבלים/צנרת ככל ש

 " אוCANAL PLASTתוצרת "  LINEADINיהיו כדוגמת    -   תעלות פלסטיות  

"Panduit  ,או שו"ע כאמור "PLANET WATTHOM    אוIBOCO  אם יאושר ,

סגירת קצוות, מחיצות וכו' יהיו  ע"י המפקח. על אביזרי התעלות כגון זוויות,  

 גם הם מאותה תוצרת. 

 

 סולמות:  8.3.14

מסוג    יהיו  המנהרות  בתחום  שיותקנו  סולמות  תקן    E90 SYSTEMכל  לפי 

DIN4102/12 . 

מ"מ, מרווחים    2הסולמות המסופקים יהיו מטיפוס "כבד", עובי דופן המסילה   

 ס"מ לכל היותר.   30בין החיזוקים של הסולם יהיו 

האביזרים    כל  את  יגלם  תעלה  למטר  המחיר  בחום.  מגולוונת  תהיה  התעלה 

וכל   הסתעפויות  קשתות,  עוגן,  זוויות  זרועות,  להתקנה,  לתלייה,  לחיבור, 

 ושלם. הנדרש לביצוע מ 

"לירד    "אמבל"  תוצרת   יהיו  המסופקות  "נאור"  200Z MFKהתעלות  או   "

 בהתאמה לתקנים. 

 

 חציית מעברים עם תעלות וסולמות:  8.3.15

תיעול    עם  אש  מעברי  תיסגר  ולמ וס וחציית  שונות  ממערכות  לכבלים  ת 

אדריכלות וקונסטרוקטור,    –באמצעות קונסטרוקציות באחריות יועצי המבנה  

 רי אש. לפי דרישות יועץ בטיחות.  להשגת אטימות במעב

על אף כל זאת, יתכן כי קבלן החשמל יבצע עטיפת המעברים, על פי הנחייה   

 מפורשת מהמפקח באתר.  

ודרישות    האדריכלות,  עם  גימור  תיאום  תוך  מתאפשרת  בפח  הסגירה 

 הבטיחות. 
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 בכל מקום רלוונטי תהיה הקפדה לתיאום מערכות אדום/ וורוד/ שחור.  

ויות מכסים אופציה זו אך ורק לפי אישור מוקדם ומתואם עם  המפרט והכמ 

 המפקח. 

 

 כבלים   8.3.16

מסוג    יהיו  בפרויקט  הכבלים  אין    XLPEכל  מוטבע..  שילוט  עם  וישולטו 

שחורים. גידי הכבלים יהיו    NYY(, ולא בכבלי  NYMלהשתמש בכבלי ט.נ.ט. )

 בחתך עגול בלבד. לא יאושרו כבלים עם גידים סקטוריאליים.  

ההזנה לכל מערכות הבטיחות כפי שמוגדר ע"י יועץ הבטיחות יהיו מסוג    כבלי 

NHXH FE180 E90  שתוכל תת"ק  בתשתית  תעבור  והכבילה  במידה  אלא   ,

 בלבד.   HFFR -להיות מסוג מעכב אש ו

 בלבד.     NHXH FE180 E90כבלי ההזנה למערכת המפוחים יהיו מסוג  

 FE180  -    בטמפרטורה בעירה  בעת  תכונותיו  על  ישמור  החיצוני  המעטה 

 דקות.  180מעלות צלסיוס במשך  800מקסימלית של 

 E90 -  מעלות לא    800בידוד המוליכים בעת בערה בטמפרטורה מקסימלית של

 דקות משמע תתאפשר הזרמת זרם למשך פרק זמן זה.  90ישתנה במשך  

כבלי חשמל למערכות במנהרות שאינן מוגדרות כמערכות בטיחות יהיו מסוג   

N2XH  .כל כבלי הנחושת או אלומיניום, ללא הבדל ביישום,    מסוג נטול הלוגן

ל ייחשפו מעבר  במעטה    2- אשר  בשרוול מתכווץ  XLPEסנטימטרים  יבודדו   ,

 בחום, כולל כפפה מפצלת. השרוול מגולם במחיר היחידה. 

י אלומיניום לפסי צבירה מנחושת יבוצע ע"י נעלי כבלים מיוחדים  חיבור כבל  

דרש חיבור בין שני כבלים  י. במידה וי KLAUKEמצופים בדיל , כדוגמת תוצרת  

אלומיניום, יבוצע שימוש במהדקים מיוחדים עשויים  /  ממתכות שונות נחושת 

 מפליז מצופה בדיל. 

הכבלים או מהדקים הנ"ל  על הקבלן להגיש אישורים עדכניים על עמידת נעלי   

ד כולל  מליחה  באווירה  גלוונית  קורוזיה  של  המעבדה  ו בתקן  בדיקת  חות 

 המוסמכת. 

החתכים בכמויות מאפיינים את הכבל. הקבלן אינו רשאי להציע חתך שו"ע   

 לאישור  באמצעות המפקח.

אש    חסיני  בכבלים  הזנה  קווי  יותקנו  עבורם  מיוחדים  מעלות    800מתקנים 

NHXH   קות דגם  ד  90-לFE180  E90  NHXH    בחתכים כאמור בכמויות, מיקום

 לפי דרישות יועץ בטיחות, אינסטלציה או מיזוג אוויר . 

יצוין כי הגדרת המערכות והמעגלים שיוזנו באמצעות כבלים חסיני אש יקבעו   

 על ידי יועץ הבטיחות ויסומנו בתכניותיו או תרשימי העבודה של הפרויקט.  

או    בתעלות  ולא  הכבלים,  מכופפים  לא  ושלמים,  מבודדים  יהיו  בצינורות 

מפותלים האחד במשנהו. צבע המוליכים יהיה חום לפאזה, כחול לאפס, צהוב  

העדכני.   הישראלי  לתקן  בהתאם  הכול  חוזרת.  לפאזה  כחול  להארקה,  ירוק 

 צבעי הפאזות במעגל תלת פאזי: חום עם פס צבעוני בגוון שונה.  
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ייעשה    מוליכים  בין  מהדקים  חיבור  ובעזרת  ההסתעפות,  תיבות  בתוך  רק 

 בורגי המהדקים.  2תקניים. מוליכי הארקה יחוברו באמצעות 

הקווים  ובתוואי  מהלך  האפשרי  ביותר  הקצר  בתוואי  יבוצעו  הקווים  כל   :

ולא   שלמים  מקטעים  יהיו  שיותקנו  וכבלים  צינורות  תכניות.  פי  על  תעלות 

 קופסאות תקניות ולא מאולתרים.  מחתיכות, החיבורים בין הקטעים ייעשו ב 

ייעשה על גבי חבקים מדגם    סימון הכבלים/ מוליכים בתעלות ובלוחות חשמל 

על   יוקפד  זה,  בסעיף  לאמור  בנוסף  הכבל.  מספר/יעוד  יסומן  שבו  "לגרנד" 

 המפורט להלן:

ולחתך   .א הכבל  לסוג  המתאימים  כבל  נעלי  ע"י  יבוצעו  החיבורים  כל 

 הגידים. 

ונ  .ב הכבלים  קצות  בהתאם  על  מתכווצים  שרוולים  יותקנו  הכבל  עלי 

לצבעי הפזות כולל אפס, הארקה, ומפלגים מתכווצים דוגמת "רייקם"  

 לכל קצה כבל.  -

פוש" ולא על ידי  - הכבלים יחוזקו אל הלוחות לפני  על ידי חיבורי "פוש .ג

חבקים פלסטיים לחיבור הגידים. יש למנוע מצב בו משקל הכבל נופל  

 על מהדקי החיבור. 

שילוט הנושא של הכבל כמפורט לעיל, יותקן על קצה הכבל בקרבת   .ד

 מהדקי החיבור באופן שקל יהיה לזהותו. 

חיבורים   .ה ללא  רצופים  יהיו  שימוש  יבוצע  בהם  אשר  הכבלים  כל 

 ביניהם!!! 

 הארכת כבל ע"י חיבור, תחייב אישור מיוחד של מנהל פרויקט.  .ו

- בוצע החיבור עלבכל מקרה בו אושר מראש חיבור בין שני כבלים, י .ז

" או שוו"ע מאושר הרמטית  M3ידי מופת חיבור דוגמת "רייקם" / "

 קרקעית. -המתאימה להתקנה תת

בכל מקום בו תותקן מופה יש להתקין שלט סימון לכבלים בו יציין   .ח

 בנוסף גם "מחבר כבלים". 

 

 התקנה של לוחות חשמל   8.3.17

הערה: עבור חיבור הגידים ללוח לא ישולם בנפרד, התיאור להלן כולל את מחיר כל העבודות   

 המתאימות, כולל חיבור הגידים. 

חשמלאים מוסמכים בעלי רישיון לעסוק    - חיבור הלוח ייעשה ע"י בעלי מקצוע   

 במקצועם.  

ייעשו בהתאם לתכניות    כל חיבור הכבלים או החוטים המושחלים בצינורות 

 מל, והקבלן יוודא שמצויות בידו תכניות עדכניות.  החש

 ממ"ר יבוצעו ע"י נעלי כבל לחוצים.    10כל החיבורים של כבלים או חוטים מעל    

הקבלן ישמור על כל כללי הבטיחות לעבודות חשמל, כולל שלטי אזהרה, גדרות   

 בטחון וכו'.  

הכבלים,   הקבלן ידאג לסידור הכבלים בצורה אסתטית ורישומם בתוך תעלות 

 במגמה לאפשר זיהוים בקלות. 
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 הקבלן יהדק ויוודא שכל בורגי החיבורים סגורים היטב.   

יחובר לפס האפס בבורג נפרד. סדר הגידים לפי סדר המעגלים.   גיד אפס  כל 

 " מפס המשנה לפס הראשי.  0בשדות לא סימטריים במהותם, יחווטו שני גידי " 

הופעת הכבלים כל גיד הארקה יחובר  סדר חיבור הגידים להארקות יהיה כסדר   

 לפס הארקה בבורג נפרד.  

כל העליות של הכבלים בתוך הלוח יהיו ישרות לכל אורכן. יש לדאוג לחיזוק   

הכבלים בעליה ע"י חבקים פלסטיים או שלות מגולוונות. מרחקי החיזוק לא  

 ס"מ.   30יותר מאשר  

חלק העליון בהתאם  כל הסימנים לזיהוי הכבלים ירוכזו בתחתית הלוח או ב  

 למקום היציאה באופן מסודר וברור.  

 התקנת הלוח כוללת את ביצוע העבודות הבאות:  

הצבת הלוח במקום מיועד לו )כולל הובלתו למקום ההתקנה(. כולל   .א

 הכנת משטח בטון.  

 פילוסו וחיזוקו לרצפה, בניית סוקל, או תלייתו על קיר בגובה מתאים.   .ב

 זיהוי ושילוט הכבלים, חיבורם, כולל חומרי עזר שיידרשו.  .ג

 חיבור וחיזוק כבלי הכניסה והיציאה, כמפורט לעיל.   .ד

אספקת כל חומרי העזר הדרושים: ברגים, דסקיות )הכול מגולוון או   .ה

נחושת מהדקים, שלות,    -מיניום  מצופה קדמיום(, פלטות מעבר אלו

 חיבורי פלסטיק, חיבורים וכו'.  

 

 ייצור ואספקה של לוחות חשמל   8.4

הערה: הקבלן ייצר לוחות חשמל זמניים, שיועתקו ע"פ המותקן כיום, לחדר הדרומי החדש,   

ועל   וישמשו את תפעול המנהרה, לשלב הביצוע הזמני, התוכנית ללוח זמני, הינה עקרונית, 

הלוחות   של  המלאים,  העבודה  תרחישי  את  ולשמר  הלוח,  של  מושלם  העתק  לבצע  הקבלן 

לוחות   דרישת הקמת  ולכן  המנהרות,  של  פעילות חשמלית  הפסקת  לא תתאפשר  הקיימים, 

 חשמל זמניים הינה, חד משמעית, ואינה ניתנת לערעור בשום שלב או טענה. 

 

 עמידה בתקנים   8.4.1

ות"י    61439מכון התקנים על עמידתו בת"י  יצרן הלוחות יהיה בעל אישור של   

2002 (ISO-9001:2015 .) 

עד    –  1חלק    61439ת"י    נמוך  למתח  ובקרה  מיתוג  ללוחות  כלליות  דרישות 

1000V 

עד    –  1חלק    61439ת"י    נמוך  למתח  ובקרה  מיתוג  ללוחות  יעודיות  דרישות 

1000V 

ל  –  4חלק    61439ת"י    ובקרה  מיתוג  ללוחות  ייעודיות  נמוך  דרישות  מתח 

 להתקנה באתרי בניה. 

 דרישות ייעודיות למערכת סינוף של פסי צבירה. – 6חלק   61439ת"י  
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מסוג    יהיו   TTA FORM 2B, TYPE TESTED AND APPROVEDהלוחות 

התקנים   מפרטי  לדרישות  בהם    IEC 529ומותאמים  להשתמש  יהיה  וניתן 

 .  61439ות"י  IEC-61439לבניית ציוד העומד בדרישות התקנים 

יצרן הלוח אחרי על התאמת מידות הלוח יחד עם קבלן בשטח לרבות הבטחת   

 מרחקי בטיחות לפי חוק חשמל.

הלוח יכלול מערכת אוורור מאולץ במידת הצורך. המערכת נשלטת ע"י ממסר   

ההח בלוח.  שיותקן  ע"י  לחות  תתקבל  המערכת  בהתקנת  לצורך  לטה 

יצרן   ע"י  יבוצעו  בלוח אשר  לאחר הגשת חישובי טמפרטורה  מפקח/המתכנן 

הלוח מטעם הקבלן. מחיר מערכת האוורור הנ"ל וחישובים הנדרשים כלולים  

 במחיר הלוח ולא תשולם לקבלן תוספת מחיר כל שהיא. 

אש/עשן עפ"י דרישות    הקבלן יבצעה פתחים בגג הלוח וכל הנדרש עבור גילוי 

 ספק המערכת.

 פושים". - חיזוק כבלי כניסה ויציאה בלוח יבוצע ע"י "פוש 

 

 

 

 דרישות סף עבור כוח אדם מקצועי למערכות החשמל   8.4.2

ידי יצרן מרכיב העומד בתקן    ויותקן על     ISO  9001:2015לוח החשמל יבוצע 

.   61439איכות ויש לו הסמכה ממכון התקנים בתוקף לעמידה בת"י  להבטחת  

יצרנים מרכיבים מוסמכים    3( המוצע יהיו לפחות  Assembly System( לסיסטם

מעל  עם   של  כ"א.    5ניסיון  מסמכים  שנים  להציג  המרכיב  היצרן  חובת 

 המזמין.המאשרים זאת בהתאם לדרישות המתכנן או 

פרוייקטים בשלוש השנים האחרונות בהם נעשה שימוש בציוד    3 ות לפח בוצעו  

החכם, כולל מפסקי אוויר, מפסקים יצוקים ועבודות אינטגרציה. יצרן המקור  

 ויצרן המרכיב יהיו מסוגלים לתת שירותים הנדסיים בייעוץ ותחזוקה. 

לציוד בלוח חייב להיות סוכן/מפיץ ומספר אינטגרטורים מוסמכים ע"י יצרן   

)מינימום   ומלאי    4מקור    בארץ  כ   ספקמ  (  ציוד  כך  מהמותקן  20%  - של   ,

 .  ושירות ללוח החכם על כל אביזריושיובטחו חלפים בכל עת 

מאושר על    או שוו"ע   Schneider Electricוהאביזרים הנלווים יהיו מתוצרת    או 

המתכנן. )  ידי  התאימות  על  אחראי  יהיה  בין  COORDINATIONהקבלן   )

 המפסקים ויחידות ההגנה בהתאם לתוכניות המתכנן. 

 SIMENS -1500H סטדרטי של סימנס  לכל הבקרים במתקן  יותקן בקר    בלוח

תכלל במחשב הבקרה ולא בבקר יחדות    HMI-וללא בקר יעודי, בנוסף תוכנת ה

נדרש  לא  ממשקי     הקצה,  חיבורים    WEBלהתקין  יהיו  )ולא  הקצה  בבקרי 

שלהם לרשתות ציבוריות כלל( החיבור לבקרי הקצה יתבצע אך ורק על ערוצי  

התקשורת המיועדים לבקרה או באמצעות חיבור פיזי של עמדת תכנות לבקר  

באתר   הבקרה  פעולת  על  להשפיע  ניתן  יהיה  לא  כי  מודגש  מקומי,  באופן 

הבקר  י לבקר עצמו אלא רק באמצעות היישום המרכזי..ספצפ  HMIבאמצעות  

 ע"פ הנחיות מנת"י   DIARMFבתצורת   CYBERיכלול הגנת 
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    USBבחיבור  MAGELIS'  כדוגמת 12מסך מגע צבעוני בגודל של  

והגנתית    מלאה  מעטפת  כולל  להגנה  קשיחה  פלסטיק  מסגרת  יכלול  המסך 

וחבור      SmartStruxureקשיחה , מסך המגע יכלול אפליקציה של מערכת הבקר  

   PMEמלא כדוגמת    HMI  -תוכנתי לבקר כולל גלישה מלאה והצגת הנתונים כ 

- Power Monitoring Expert  

רת מסכים גרפים דינמיים וסכמות חד  על גבי המסך בעז  וע יכל נתוני הבקר יופ 

קוויות אשר יותקנו בבקר הנ"ל, כמו כן המסך המגע יכלול סט כבלים לחיבור  

 הבקר.  

במידה ולא מוגדר מסך כדוגמת הנ"ל יותקנו צגים ייעודיים עבור לוח חשמל   

, בעת Plug&Play. חיבור המסכים יתבצע בשיטת  FDM128/121חכם כדוגמת  

כתובו והגדרת  אוטו',    IPת  חיבור  בצורה  ייטען  המידע  כל  המפסקים,  של 

 למסכים המובנים, בצגים הייעודיים. 

סוגי/דגמי המפסקים האוטומטיים ויחידות ההגנה יהיו כמצוין בתוכנית לוח   

 החשמל ו/או בכתב הכמויות.

 

נפרדת לריכוז כלל המפסקים    IP כל לוח יכלול בקר אחד לפחות עם כתובת   

 הלוח..   החכמים השייכים לאותו

מספק כוח ממותג ומיוצב    24Vכלל יחידת הגנה החכמות בלוח יחוברו למתח   

 כדי לאפשר צפיה בנתונים גם אם המפסק נמצא במצב תקלה. 

 Micrologic 5.0/6.0יסופקו עם יח' הגנה חכמה )כדוגמת    (ACBמפסקי אויר ) 

H/E  כרטיס תקשורת )BCM ULP    המותקן במפסק, כבל תקשורתULP    'ויח

(. יחידה הבקרה תסופק עם ממשק אינטרנטי  IFEעבור המפסק )כדוגמת    בקרה

 ( ושליחת התראות בדוא"ל. ULP-Modbusמובנה, יכולת המרת תקשורת )

 המפסקים יסופקו מורכבים בצורה מושלמת מיצרן המקור. 

 400-630תוצרת שניידר אלקטריק(,    NSX)כדוגמת    MCCBמפסקים יצוקים   

המסך  (.  Micrologic 5.3/6.3 E/Hחכמה )כדוגמת    אמפר, יסופקו עם יח' הגנה

של   מערך  המסך  על  המדידות  את  יציג  המפסק.   5%Inהמובנה   של 

תקשורת   לתקשורת    BSCM moduleכרטיס  וכבל  מתאם  במפסק,  המותקן 

ULP( יכולת המרת תקשורת ,ULP-Modbus  )  יובהר כי כיום המתגים ומפסקים

י בירושלים הינם של סימנס ועל  שתואמים את החיבורים למרכז הבקרה הראש

נכון   גם  יהיו  לשניידר  הטכניות  הדרישות  כל  בחשבון.  זאת  לקחת  הקבלן 

 , כל הנ"ל כלול במחיר המפסק לסימנס

  

 המפסקים יסופקו מורכבים בצורה מושלמת מיצרן המקור.  

יצוקים    או שווה    תוצרת שניידר אלקטריק  NSX)כדוגמת    MCCBמפסקים 

 Micrologic 5.2/6.2אמפר, יסופקו עם יח' הגנה חכמה )כדוגמת   100-250(,  ערך  

E/H ) 

של   מערך  המסך  על  המדידות  את  יציג  המובנה  המפסק.  5%Inהמסך   של 

 



46 
 

__________________________________________________________________________________ 
 מערכות  – 60מפרט טכני כביש 

   

המקור. מיצרן  מושלמת  בצורה  מורכבים  יסופקו  מקרה    המפסקים  בכל 

בדרישות   ויעמדו  מנת"י  נציגי  ידי  על  מראש  יאושרו  המפסקים 

 ת כיום במנת"י. המערכות הקימו

כל מפסק ממונע יצוייד עם רכיב תקשורת מתאים לצורך ביצוע השלת עומסים   

הקבלן   בלוח.  יותקן  אשר  מתוכנת  בקר  ע"י  בתקשורת(  פקודה  בעזרת  )גם 

אחראי לספק, להתקין ולתכנת את הבקר להשלת עומסים לפי דרישת הלקוח  

מ לאינטגרטור  לפנות  הקבלן  על  החשמל.  לתוכניות  יצרן  ובהתאם  ע"י  וסמך 

 הרשאת עריכה תהא אך ורק ממב"ר במנת"י.  המקור לצורך ביצוע העבודה.

ביצוע והפעלה כולל תיכנות של מסך מגע, העבודה תכלול בניית מסכים גרפים   

יש    - וקישורים לכל מפסק על בסיס מבנה הלוח וחלוקת המפסקים בתוך הלוח  

ר לצורך ביצוע העבודה לפנות לקבלני אינטגרציה מוסמכים מטעם יצרן המקו

   כל הנ"ל ממנת"י בלבד

כולל     החשמל  בלוח  בתקשורת  המערכת  רכיבי  כל  של  והגדרת  תכנות  ביצוע 

וחיבור   אחד  לממשק  הלוח  רכיבי  את  לסכרן  מנת  על  עזר  בתוכנות  שימוש 

 העבודה  יבוצע ממרכז הבקרה במנת"ילמערכת ניהול אנרגיה 

ניטור ומדידה של ציוד מודולארי )התקני הגנה, מיתוג ומדידה כגון: מא"זים,   

( יהיה באמצעות יח' בקרה  Acti9מפסקי פחת, מגענים, ממסרי צעד מסדרת  

או   S7-1500Hשל סימנס דגם  מאושרת ומוכרת אשר תקבע ע"י מנת"י בלבד.

 שווה ערך מאושר 

יחידות הבקרה    יו  (כלל  והבקר הראשי  פס  של המפסקים  על  יח'  DINתקנו   .

המותקן על פס דין. פיזור התקשורת יבוצע   24VDCהבקרה יוזנו ע"י ספק כוח 

 ע"י מתג תקשורת עם מספר יציאות בהתאם לארכיטקטורת התקשורת בלוח. 

יהיו בעלי אופיין פעולת    Acti9מפסקים אוטומטיים זעירים )מא"זים( מסדרת   

ו על פי דרישת המתכנן במפרט. כל  ניתוק כפי שמופיע בתוכנית החד קווית ו/א 

( תקלה  מצב  דגלון  בעלי  יהיו  מגעים  VisiTripהמא"זים  מצב  ודגלון  מובנה   )

 (. VisiSafeדבוקים )

, Acti9עבור התקני הגנה ומיתוג כגון: מא"זים, ממסרי/מפסקי פחת מסדרת   

תהיה    ,ציוד מודולארי אחר וכל  Tesysמגנטיים מסדרת  -מגענים, מתנעים תרמו

 עבור תחזוקה ותפעול כפי שהוגדר בקטלוג יצרן המקור. גישה 

בת  "שמור"  מיתוג/הגנה  להתקני  דרישה  ויש  של  ובמידה  קווית  החד  כנית 

 המתכנן, יש להוסיף ההתקנים הנדרשים במיקום הרלוונטי לפי התוכנית. 

( ייבחרו  SPDמגני ברק )  -התקני הגנה מפני מתחי יתר  מחירי היחידה כוללים   

בהתאם  רמת    ויותקנו  הברק,  קליטת  מערכת  חישמול,  בפני  ההגנה  לשיטת 

. מגני הברק יהיו בעלי  Schneider Electricהסיכון והנחיות יצרן המקור כדוגמת  

בלבד    2אינדקציה למצב תקול/פעיל של המודולים. מגני מתחי היתר יהיו מסוג  

 . 1+2או 

בתקני    אנאלייזרים  יעמדו  המתקן  של  הראשיות  )IECבהזנות   :class 0.2s  )

 בנוסף לתקנים הרלוונטיים המופיעים בתחילת הפרק.  ,61557-12 62053-22
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או שוו"ע מאושר  Schneider Electric תוצרת     PM8000הרב מודד יהיה כדוגמת   

יצרן מקור.הציוד   ע"י אותו  יסופקו  הזרם  ושנאי  ע"י המתכנן. האנאלייזרים 

יותקן על גבי פנלים עם צירים או על גבי הדלתות, בגב המכשיר יותקן כיסוי  

 מגן מפני נגיעה מקרית.  

 פרמטרים ותכונות האנאלייזר: 

 דגימות למחזור. 256 .א

 מתחי/זרמי הפאזות. 3 .ב

 כופל הספק.  - .P.F .ג

 תדר. .ד

 (. kVAr(, ריאקטיבי )kWהספקים: אקטיבי ) .ה

 .   THDעיוות הרמוני כללי במתחים ובזרמים  .ו

 .Dem.  Max.  Amp  -זרמים         3שיא ביקוש:  .ז

 Dem.  Max.  kW -הספק אקטיבי   .ח

 kWh ,kVArh (Import/Export .)אנרגיות:  .ט

 .RMS TRUE  -רב המודד ימדוד את הפרמטרים הנ"ל ב  .י

 מונה שעות עבודה בעומס )מתכוונן(.  .יא

 . GPSסינכרון  .יב

 גל. קליטת צורת ה . יג

 (. sag, swellנפילות ועליות מתח ) .יד

 עיוות הרמוני במתח ובזרם כללי.  .טו

 . 63הרמוניות מפורטות בזרם ובמתח עד הרמוניה   .טז

 תחזית צריכה עתידית.  .יז

 סוגי התראות מובנות )עומס יתר, מתח יתר וכו'(. 30מינימום  . יח

 התראות האחרונות.  40היסטוריית התראות עם חותמת זמן עבור  .יט

 . Modbus TCPIP/RS482/RS232תקשורת  .כ

 . Vdc100-300או  265Vac85-מתח הזנה:  .כא

 כניסות דיגיטליות.  2 .כב

 .Relayיציאות  2 .כג

 

 תנאי סביבה  8.4.3

ולחות יחסית    C º45הציוד בלוחות יתאים לעבודה בעומס מלא בתנאי טמפ' של   

 .  90%של 

 

 נתונים כלליים:  8.4.4

 מחזורים לשנייה.   50הארקה, חילופין,   380V" + 0מתח אספקה: + " 

 מחזורים לשנייה )אלא אם צוין במפורש אחרת(.   50חילופין,    230Vפיקוד:  

בחתך    מבודדים  גמישים  או  מנחושת,  עשויים  גלויים  קשיחים  צבירה:  פסי 

 מתאים לזרם.  
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קשיח,    בלתי  בחיבור  מחוברים  מתאימים  מבדדים  על  צבירה:  פסי  התקנת 

כ  בפני  )כמסומן  עמידים  להתפתח  העלול  הקצר  לזרם  לפי  דינאמיים  וחות 

 בתכניות(, לכל אורך הלוח.  

מקום פסי צבירה: בחלקו העליון של הלוח ולכל אורכו, אלא אם צוין במפורש   

 אחרת.  

החתך בהתאם לזרם הנומינלי     -PVCמוליכים: עשויים מנחושת, מבודדים ב 

 ממ"ר.   1.5  - אך לא פחות מ 

"פני  דגם  פס  מהדקים  על  מותקנים  מאושר:  ש"ע  או  וממוספרים  DIN קס" 

בגודל מתאים לחתך גידי הכבל  המתחברים למהדקים ויחזקו ע"י סטופרים  

 מקורים.  

רצוף לכל אורכו, עשוי כפס מלבני מנחושת בחתך המתאים, מותקן  0פס "   "

בחלקו התחתון או העליון של הלוח ליד המהדקים, כולל חורים, ברגים, אומים  

הודסק גיד  לחבר את  מנת  על  על מבדדים  0"-יות  מותקן  יציאה,  כבל  " מכל 

 מתאימים. )לכל גיד בורג נפרד(. 

 " דלעיל אולם ללא בידוד כלפי הארון.  0"  -פס הארקה: כמתואר לגבי פס ה  

גמיש    הלוח באמצעות חוט מבודד  וקונסטרוקציות  הארקה: הארקת דלתות 

 בחתך המתאים.  

 .  LEDנורות סימון:   

 ה לציוד:  מלפנים בלבד.  גיש 

 

 

 כללי   -מבנה הלוחות  8.4.5

  FORM 2B", במידור  RITALלוחות החשמל יהיה ארון פח כדוגמת תוצרת "  

אטימות   מכשירי  IP55ודרגת  רק  כאשר  ודלתות,  הפנלים  את  יכלול  הלוח   .

לדלת,   מחוץ  בנויים  ראשיים  ומפסקים  הפעלה  לחצני  סימון,  נורות  מדידה, 

וקמים מאחורי הדלת. מותר גם להתקין מפסקי פיקוד  ואילו שאר אביזרים ממ 

הלוח   ע"ג  הדלקות  בריכוז  להתקנה  מוגדרים  אלה  כאשר  הדלת  על  תאורה 

 עצמו.  

 דרישות מיוחדות למבני פח של לוחות החשמל:  

אדמה   .א ברעידות   requirements to Telcordia GR 63-CORE  –עמידות 

earthquake zone 1,2 . 

 מ"מ.  3 -עובי פלטות  .ב

 מ"מ.  2 –עובי של דלתות הארונות  .ג

 . VDEבעלי תקן  .ד

לא    –פנלים בלוחות יהיו מסוג "ציר פסנטר", אשר כל אחד נפתח בפני עצמו   .ה

 דלת פנלים. 

 מ"מ.   1.5 –עובי פנלים  .ו

 ק"ג.  500 –משקל העמסה מרבי על פלטה  .ז
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גבס. מותר שיהיו    או  יהיו עשויים עה"ט בקיר בלוקים  לוחות חשמל קטנים 

סוקול     עשויים יכלול  הלוח  ודלתות.  פנלים  עם  "כבה מאליו"  פלסטי  מחומר 

 מקום לתיק תוכניות. -ס"מ ו 10בגובה 

מפסקי פיקוד תאורה על הדלת כאשר אלה מוגדרים להתקנה בריכוז הדלקות   

 ע"ג הלוח עצמו.  

גילוי בכל לוח מעל    ייבנו בהתאם לדרישות הבטיחות, כולל מערכות  הלוחות 

,3*63A   100* 3וגילוי וכיבוי בלוחות מעלA . 

לפני ביצוע של הלוח הקבלן יגיש לאשור המתכנן שני סטים תוכניות של הלוח   

 וחישובי טמפרטורה בלוח.   A3בגודל 

סריקה    אמפר  100מעל  הקבלן נדרש לבצע סריקה תרמוגרפית ללוחות )ללוחות   

 סריקה נוספת בתום שנת הבדק(. 250Aאחת וללוחות מעל 

 ויות מפסי צבירה יהיו בהתאם להנחיות יצרן האביזרים. הסתעפ  

יהיו חיזוקים פנימיים למוליכים בינם לבין    15KAבלוחות עם זרמי קצר מעל   

גוף הלוח, על מנת להבטיח עמידה בכוחות דינמיים שעלולים   עצמם, וכן אל 

 להיווצר כתוצאה מקצר. 

יתן יהיה לפרקם  אלמנטים המורכבים בלוחות עם גישה מהחזית יורכבו כך שנ 

 או להרכיבם ללא צורך להחזיק אומים או אמצעי חזוק אחרים מצד אחורי. 

פנלים מתפרקים יותקנו עם ידיות מתכתיות בצדדים ויחוזקו למבנה באמצעות   

 ברגים מתכתיים בלתי פריקים מצופים קדמיום 

 צירי דלתות בלוחות מתכתיים יהיו ממתכת.  

בלבד    מהחזית  גישה  עם  החיים  בלוחות  החלקים  שמרחק  כך  הלוח  יבנה 

 ס"מ. 60מהחזית לא יעלה על 

לוחות המיועדים להתקנה על הרצפה יסופקו עם טבעות הרמה מתוברגות ועם   

 תחתית מתאימה לשינוע. 

ארז בכלוב עץ מתאים לצרכי הובלה, ללוח העומד על הרצפה יותקן  יכל לוח י  

 בסיס עץ שיאפשר הובלתו במלגזה. 

 תנים לפרוק )לצורך הוספת תאים(.ייהיו נהפנלים הצדדיים  

 יוכן סדור לחבור של תא נוסף )בעתיד( באמצעות ברגים. 

המיועדת    ציר  התקן  תותקן  העליון  שבחלקו  כך  יתוכנן  הראשי  הלוח  מבנה 

של מערכת   לשילובה  מוכן  להיות  צריך  הלוח  כן מבנה  כמו  גלאים.  להתקנת 

 כיבוי בגז. 

 אביזרים בלוח    

,    כל הציוד בלוחות .א אלא אם לא מיוצר ציוד    -יהיה משל אותו יצרן 

 מסוים ע"י היצרן ו/או המפקח אישר אחרת.  

. המא"זים  IEC  947-2לפי    KA  10כושר ניתוק מינימלי של המא"זים   .ב

 .  EATONאו   ABBאו  SIEMENSאו  SCHNEIDERיהיו מתוצרת 

 מא"זים )נתקים זעירים(:   

 ק"א לפחות.    10קצר של    כל המא"זים המותקנים בלוחות יהיו עם זרם .א
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פס   .ב על  להתקנה  המיועד  מסוג  יהיו  ובמידות  DIN המא"זים 

 סטנדרטיות בהתאם לתקנים האירופיים.  

 אפייני המא"זים יפורטו בכתב הכמויות ובתכניות הרצ"ב.  .ג

תלת .ד למעגלים  )שלשה  -מא"זים  "מגושר"  מסוג  יהיו  למאור  פאזיים 

כך שניתוק יעשה על  מא"זים חד פאזיים מגושרים מכאנית ביניהם(  

כל שלוש הפאזות, אך קצר בפאזה אחת לא ינתק את שאר הפאזות  

 התקינות.  

 אוטומטיים: -מפסיקי זרם חצי 

מפסקי זרם חצי אוטומטיים ישמשו כיציאות לצרכנים שונים וללוח   .א

ללוחות   ראשי  מלוח  כיציאה  )המשמש  אוטומטי  חצי  מ"ז  משנה: 

 משנה( יכלול הגנות תרמיות מושהות ומגנטיות מידיות ניתנות לכוון.  

בכל מקום בו מצויים בתכניות או בכתב הכמויות הערך נומינלי של   .ב

לה  עליו  אוטומטי  חצי  סביב  מ"ז  לכוון  ניתנת  תרמית  הגנה  בעל  יות 

מחיר    *5-10INאותו ערך ובעל הגנה מגנטית ניתנת לכוון בתחומים של.  

מ"ז חצי אוטומטי יכלול תמיד, בנוסף לאמור דלעיל, גם ידית הפעלה  

 ומצמד.  

 כמו כן יכלול כל מ"ז חצי אוטומטי שני מגעי עזר, אחד פתוח בד"כ    .ג

(N.O) בד"כ סגור  חצי    (N.C) והשני  זרם  מפסקי  של  ניתוק  כושר 

ליד פסי הצבירה בתכניות   יתאים לערך המסומן  וכפי    -אוטומטיים 

 שיפורט בכתב הכמויות.  

של .ד קצר  זרם  לניתוק  מינימלית  יכולת  בעלי  יהיו    KA   25המפסקים 

 .  V400במתח של 

יכללו מסך דיגיטלי מובנה ויסופקו עם הגנה    A250מפסקים לזרם מעל   .ה

 . I ,S ,Lפונקציות   אלקטרונית בעלת

 .   ABBאו   SIEMENSאו  SCHNEIDER המאמ"תים יהיו מתוצרת  .ו

 אופציות:  

מחיר מ"ז חצי אוטומטי לא יכלול את האופציות )חלק או כולן( אלא   .א

פרוט האופציות   להלן  הכמויות המצ"ב.  בכתב  כך  במפורש  צוין  אם 

 האפשריות: 

 . (TRIP COIL)סליל להפסקה מרחוק  .1

לסימו .2 עזר  הגנה  מגע  )הפעלת  תקלה  עקב  המפסק  ניתוק  ן 

 מיידית או הגנה מושהית(.  

 מנתקים בעומס:   

מנתקים בעומס ישמשו כמפסקים ראשיים ללוחות משנה זאת כאשר   .א

  -ההבטחה היא בלוח המזין את לוח המשנה. מנתק בעומס יהיה תלת 

ויכלול תמיד ידית הפעלה ומצמד שיאפשרו תפעול המספק גם   פאזי 

הלוח סגורה. כמו כן יכלול מנתק עומס גם מגעי עזר, אחד  כאשר דלת 

ניתוק   כושר  בעל  יהיה  העומס  מנתק  בד"כ.  סגור  ואחד  בד"כ  פתוח 

 . *6Inוחיבור של ערך הזרם  הנומינלי   
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עד   .ב בעומס  אוטומטים    A63מפסקים  יהיו  זה המפסקים  לזרם  )מעל 

יחידה  קומפקטים ללא הגנות( יהיו עם מנגנון הפעלה קידמי עם ידית  

 בעלת שני מצבים. 

 .  ABBאו  SIEMENSאו  SCHNEIDERהמפסקים יהיו מתוצרת  .ג

 שנאי זרם למדידה:   

עם   .א לפעולה  מיועדים  "רווי",  אפיון  בעלי  אפוקסי  יצוקי  יהיו 

ההשנאה   יחס  קצר.  סקלת  בעלי  בתכניות    -אמפרמטרים  כמתואר 

בהתאם למכשירי המדידה    -וכמפורט בכתב הכמויות הרצ"ב, ההספק  

.תוצרת ודגם שנאי הזרם המוצעים ע"י     CL0.5, 5VA  -ך לא פחות  מ א

 היצרן יפורטו בכתב הכמויות. 

 

 

 

 מגעונים )קונטקטורים(:   

שאינם משמשים כמתנעים למנועים, אלא    הערה: סעיף זה מתייחס למגעונים .א

יציאות   ההספק,  כופל  לשיפור  קבלים  חמום,  לאלמנט  כגון  צרכנים  לחיבור 

 ללוחות משנה, תאורה וכד'.  

 המגעונים יכללו תמיד שלשה מגעים ראשיים ושני מגעי עזר מחליפי כוון.  .ב

 וולט חילופין אלא אם צוין במפורש אחרת.    230  -מתח סליל ההפעלה   .ג

 מגענים יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות בלבד: .ד

1.  TELEMECANIQUE, SCHNEIDER, ABB  ידנית אפשרות 

 אוטו'.  1, 0למצבים 

מתוצרת    .2 יהיו  כוח  מעגלי  עבור   ,SCHNEIDERמגענים 

SIEMENS, ABB  ,TELEMECANIQUE. 

ויהיו בדרגה    AC  -3המגענים יתאימו לעומס הדרוש באופיין הפעלה   .ה

 מפסק המגן עליהם.אחת גדולה יותר מה

 ממסרי פיקוד:   

נשלף   .א מטיפוס  יהיו  הפיקוד  ממסרי  מסוג  (PLUG-IN TYPE) כל  או 

ויכללו מגעים פתוחים או סגורים בד"כ,    DIN המיועד להתקנה על פס  

 כמפורט בכתב הכמויות המצורף. 

אמפר. מתח ההפעלה של ממסרי   5שר ההולכה של המגעים לפחות  וכ .ב

פיקודים    230הפיקוד    אחרת.  במפורש  צוין  אם  אלא  חילופין  וולט 

 והפעלות חיצוניות יבודדו באמצעות ממסרים.  

פין. הממסרים יכללו לחצן    14ממסרי פיקוד יהיו נשלפים בעלי תושבת   .ג

ונורית   אחLEDניסוי  מתוצרת  יהיו  הממסרים  בלבד:   .  החברות  ת 

FINDER, OMRON,IZUNI ,TELEMECANIQUE. 

 אביזרי פיקוד:   

"פקט"   .א מפסקי  בוררים,  מפסקים  לחצני  )כגון:  הפיקוד  אביזרי  כל 

מפסקי "טוגל" ועד'( יהיו מתוצרת מוכרת )"טלמכניק" או שווה ערך  
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ע"י המזמין( בעלי מגעים עם כושר הולכה של     5אשר יאושר מראש 

אבי לפחות.  או  אמפר  דלתות  על  להתקנה  המיועד  מסוג  יהיו  זרים 

 ע"י חוטים גמישים וברגים.    -פנלים; החיבור לאביזרים 

מנורות סימון בלוחות סינופטיים ע"ג דלתות הלוחות יהיו מסוג מראה   .ב

 מצב מפסק מכני )סיבובי(. 

 ,TELEMECANIQUEמ"מ מתוצרת :    22הציוד הנ"ל יהיה בקוטר   .ג

HAGER ,. ABB, SIEMENS, ALLEN-BRADLEY 

 קבלים לשיפור כופל הספק:  

על כל   IEC61439-2 מערכת קבלים תהיה מאושרת ובדוקה לפי תקן   .א

 מרכיביה.  

כ   .ב ויבדקו  אחידה  תוצרת  יהיו  וכו'  ומגענים  מפסקים  קבלים, 

SYSTEM .כולל תעודת בדיקה. לא יאושר לוח ללא תקן בתוקף , 

) .ג הרמוניות  לסינון  מיועדים  יהיו  מערכת  Tuned Filterהקבלים  עם   )

למתח   עצמית  מתוצרת    460פריקה  ויהיו  לפחות  פאזי  תלת  וולט 

Schneider Electric  .או ש"ע 

ל .ד אוטומטיים  יהיו  כופל הספק  ניטור הרמוניות    12-בקרי  דרגות עם 

)זיהוי אוטומטי של קבלים( מתוצרת:   בכיוונים  צורך  , SATECללא 

SCHNEIDER., 

קב  .ה עבור  לשימוש  ויתהמגענים  סלילים  או  נגדים  עם  יהיו  ימו  אלים 

הקבלים    התנעת  :    160%לזרמי  מתוצרת  ויהיו  נומינלי  זרם  של 

EATON ,Schneider Electric  

 מכשירי מדידה  

 . Schneider Electricמכשירי מדידה יהיו מתוצרת  .א

רב מודדים יכללו תוכנה מקורית, יציאות תקשורת למערכת בקרה על    .ב

    .MODBUSפי פרוטוקול 

ניהול אנרגיה של המתקן כולל   .ג יוכלו להתחבר למערכת  רבי מודדים 

לפחות   הנדרשת  הדיוק  רמת  הנתונים.  כל  של  מלאה   Classקריאה 

0.5S . 

 מהדקים:   

 המוליכים  כל בשביל חיבורים ובלוקי מהדקים בסרגלי יצויד הלוח  .א

 אולם ,המוליכים לחתך  יתאימו  מידות המהדקים .הנכנסים והיוצאים

  .ר"ממ 4 בחתך למוליכים מהדק  קטנים מאשר יהיו  אל

 בהתאם ויסומנו שונים למערכות ומתחים  שונה בצבע יהיו מהדקיםה .ב

 .המפקח דרישת ולפי למעגלים

 לפחות.  V 250של   למתח מבודדים יהיו  פיקוד מהדקי .ג

 לפחות.  V 400של   למתח מבודדים יהיו הספק מהדקי .ד

 י "ע להתקנה על מסילה , עם הידוק מודולרי מטיפוס יהיו המהדקים .ה

הידוק   בעלי  במהדקים להשתמש  אין  השטח(. כל על לחיצה (משטח

 .סימון בשלט יצויד מהדק כל .נקודתי
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 אין להשתמש במהדקים דו קומתיים.   .ו

מהדקים יהיו מתוצרת "פינקס" או "וידמילר" מסוג "פחית לוחצת",   .ז

 צבע המהדקים כמפורט:

 ירוק מהדקי הארקה בצבע צהוב   .1

 מהדקי פיקוד ג"א בצבע אדום .2

 (  VDC 24מהדקי פיקוד לבקרה בצבע כתום )מתח פיקוד  .3

 מהדקי אפס בצבע כחול  .4

 ;אפור  או קרם – מופע  מהדקי .5

 המפקח  אישר אם  אלא ,מהדקים דרך יבוצעו ללוח החיבורים כל .ח

 .אחרת

 .המופעים מוליכי  לחתך זהה בחתך למוליכים יתאימו האפס מהדקי .ט

 .בורג לאותו מתחת שונים בחתכים מוליכים במהדק לחבר אין .י

 מהדקי  .החוזה במסמכי לנדרש בהתאם וימוקמו ירוכזו  מהדקים .יא

 מערכת כל ,המעגל של ההפעלה מערכת מהדקי יד -ירוכזו על פיקוד

 .בנפרד

 ויאפשרו ,ללוח גישה ישנה בו צד באותו יותקנו המהדקים סרגלי .יב

 כשהלוח אפילו  ,אליהם חופשית  וגישה המוליכים נוחה של התחברות 

יאפשרו .מתח תחת הנדון התא או  מהירה התמצאות המהדקים כן 

במרחק  המהדקים סרגלי  .נוחה ואחזקה   לפחות מ"ס 20 של יותקנו 

 כלפי וליציאות  מעל לכניסות או  ,מעלה כלפי וליציאות לכניסות  מתחת

  .מטה

 מחיצות יותקנו ,שונה ליעוד או שונה למתח  מהדקים קבוצות בין . יג

צידי  .מבודדות  מעצורי  יותקנו המסילה  על  מהדקים קבוצות משני 

 .מסילה

בהתאם   .יד המהדקים  כל  יסומנו  ביניהם  ואבחנה  זיהוי  לאפשר  בכדי 

 למעגל אליו הם מתייחסים. 

פס   .טו סימון,  התקני  ומספור,  שלוט  תמיד  יכלול  המהדקים  מחיר 

הכול    (TB),המהדקים   וכד'   מחיצות  פס,  סוף  שיתואר  מהדקי  כפי 

ע"י המהנדס היועץ   ויידרש  כלול במחיר המהדקים    -בתכניות  הכול 

לאישור   מפורטת  מהדקים  מפת  יכין  הקבלן  מחיר.  תוספת  כל  ללא 

 המתכנן 

 פסי צבירה:  

 מנחושת יהיו והארקה אפס )פזות(, מופעים 3 בשביל הצבירה פסי .א

. המרחק 1.5xInבחתך   99.8% של יחסית  מוליכות אלקטרוליטית בעלת 

בין הפסים לבין עצמם והמרחק בין המבנה יחושבו לעמידה דינמית  

יופרדו   פסי הצבירה  קצר.  זרמי  הופעת  בזמן  הפועלים  הכוחות  בפני 

בהתאם   יצבעו  הפסים  מבודדים.  באמצעות  אליו  ויחוזקו  מהלוח 

 לצבעי הפאזות המתאימות. 
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 עם תוך שי נגד  מצופים  פלדה בבורגי ייעשה  הצבירה פסי הידוק  .ב

 .מתאימות דיסקות

)גם   נגיעה  בפני  מוגנים יהיו  ), ואפס )פזות הצבירה פסי .ג מקרי 

 מהצדדים(.

,    )אחרת צויין אם פרט ( הלוח  של  התחתון  בחלק  יסודר הארקה  פס .ד

 לכל יותקן  הפס   .הדוק חשמלי ובמגע  ,הלוח לגוף  יציב ויחוזק באופן 

 .הלוח אורך

 הארקת בשביל  5/8 " מפליז ברגים 2 להתקין יש הארקה פס כל על .ה

 .הארקה לפס ומכשיר מפסק מכל ישיר חיבור לבצע יש עצמו וכן הלוח

בבורג הארקה פס  ברגים 30% ועוד  ,מעגל כל בשביל  נפרד יצוייד 

 .שמורים

 המופע עבור הצבירה פס מחתך 50% לפחות יהיה  הארקה פס חתך .ו

  ;פזה((

 החתך .המופעים לפסי ובסמוך הלוח אורך  לכל  יותקן  האפס פס .ז

 בבורג יצוייד האפס פס .המופע פסי כחתך יהיה פס האפס של  המזערי

 .שמורים ברגים 30%ועוד  ,מעגל לכל נפרד

)מפרט הכללי    08.07.07.03פסי צבירה יעמדו בפני זרמי קצר לפי סעיף   .ח

 (.  2008מהדורה יולי – 08 - למתקני חשמל

 .  kA 10-פחות מ לא אולם  החוזה  במסמכי יוגדרו הקצר זרמי .ט

 נימי: חיווט פ  

בדיקות   שעבר הלוח  יצרן הנחיות לפי  יהיו צבירה ופסי חיווט חתכי .א

TAA 

 מסודרת בצורה ייקבעו הלוח שבתוך שהמוליכים כך על להקפיד יש .ב

 השייכים  המוליכים את  .ביניהם מיותרות הצטלבויות  צפיפות או ללא

 לתוך  להכניסם או ביחד לקשור  יש  לאותה מערכת, או  מעגל לאותו 

 .מתאימה פלסטית  חיווט תעלת

 אם פרט גמישים, מוליכים יהיו חיווט בתעלות  המונחים המוליכים .ג

 .אחרת נדרש

 חיווט בתעלות המוליכים יותקנו  ויותר  מוליכים 5 עוברים  בו במקום .ד

מחורצות  למספר 30% של תוספת יאפשר  התעלות  נפח  .פלסטיות 

 .המוליכים

גמישים    A125שמעל   לזרמים בלוחות  חיווט .ה צבירה  פסי  עם  יהיה 

 ומבודדים. 

 ע"י" ויבודדו נלחצים כבל בנעלי יצויידו השזורים המוליכים קצוות .ו

 .שרוולים

 .בחום מתכווצים שרוולים עם יבודדו ר"ממ 16 מעל  בחתך  מוליכים .ז

חתך  º C 90 של    לטמפרטורה  יתאים המוליכים  בידוד .ח  לפחות.  

 -1.5 מ קטן לא יהיה נמוך, במתח פיקוד מוליכי לרבות המוליכים,

 .ר"ממ
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כל המוליכים שבלוח יהיו מסוג וחתך תקניים ויצופו בבידוד פי.וי.סי.   .ט

 ובצבעי היכר תקניים.

 כיסויי הגנה:  

 פסי  וכן  דלת של  פירוק  או פתיחה  לאחר  למתח  הגלויים  המקומות כל .א

 בכיסוי יכוסו  ,הדלתות על  החיבור ונקודות החיבור  פסי   ,הצבירה

 .ברגים באמצעות שקוף מחוזק קשיח  פלסטי 

 ניתוק אחרי מתח  תחת נשאר אשר אחר חלק  או מהדק ,מעגל כל .ב

 יוגן ,הפיקוד( במערכת זר ממקור ומתח הלוח הראשי )הזנת המפסק

 .ובולט ברור בשלט אזהרה ויסומן מקרי מגע בפני

 ,מבודד מחומר  מחיצות  להתקין  יש כבלים של  מעבר  יש בהם בלוחות .ג

 .אחרים חיים וחלקים  הצבירה פסי לבין בין הכבלים שיחצוץ

 כיסוי  מעליהם להתקין יש הלוח  בתחתית מותקנים הצבירה פסי אם .ד

 .הגנה

מקרי בפני  מוגנים  יהיו מתח  תחת  הנמצאים  החלקים כל .ה  גם ,מגע 

 החלקים פני על   .מחובר במצב והלוח  פתוחות שהדלתות במצב

 .מבדד מחומר מגינים לסדר החשופים יש

 בדיקת הלוחות: 

 לבדיקת למפעל המפקח את הקבלן יזמין הלוחות ייצור גמר עם .א

 הלוחות 

עם .ב  הפעלת גם הבדיקה  תכלול בקרים או/ו פיקוד מערכות ללוחות 

רק  )סימולציה(ניסוי   המערכות.   רשאי  המפקח אישור לאחר של 

 .לאתר הלוחות את  להעביר הקבלן

 תרמוגרפית: סריקה  

 לביצוע  מתאימה הכשרה בעלי טכנאים ידי-על תבוצע הסריקה .א

 תרמית. המספק הדמיה מכשיר  באמצעות הסריקה תבוצע .הסריקה

 .הנבדקים האלמנטים החום של הבדלי עם צבעונית תמונה 

  60%) לפחות (הצרכנים   מרבית  את  להפעיל  יש הסריקה  ביצוע  לצורך .ב

 יצוינו  שבו ממוחשב בדוח יינתנו הסריקה שעה לפחות. תוצאות במשך

 ,המדויק מקומם בציון הסריקה במהלך הלקויים שהתגלו הפרטים

 .לתיקון  והמלצות הליקוי סוג

 .בלוח חיזוקים ,נדרש אם  ,יבצע הקבלן  ,הסריקה לתוצאות בהתאם .ג

 .תקינה תמונה  לקבלת  עד  וכך נוספת, סריקה יבצע מכן הקבלן לאחר

 בתום  נוספת  וסריקה ההפעלה לאחר תרמוגרפית סריקה  יבצע הקבלן .ד

הסריקה  שנת מקרה  שבמתקן הלוחות לכל  תבוצע הבדק.  בכל   ,

 הסריקה תהיה אחת לשנה. 

 

 מקום שמור   8.4.6

מקום שמור להתקנת אביזרים בעתיד    30%כל מבני הלוחות יתוכננו כך שיכללו   

 ומחווטים. במידה ויידרש להתקין ציוד שמור, נושא זה יוגדר בנפרד.  
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 שקעים   8.4.7

 כל השקעים שמותקנים בתוך הלוח יתקנו על פס דין.  

 יהיו שקעים עם חיבור מכאני בין בית תקע ומפסק זרם.  A25שקעים  מעל  

רק כאשר המפסק    הוצאת התקע מהשקע  או  חיבור  יאפשר  החיגור המכאני 

 נמצא במצב מופסק. 

 

 שלטים   8.4.8

ייעשו מבקליט    יש לדאוג לשלוט מתאים בחזית הלוח על הדלתות. השלטים 

לבן או כל צבע אחר לפי המערכות, על פי הנחיות  -'" חרוטים שחור "סנדוויץ 

דבק   או  מסמרות  באמצעות  או  ברגים  ע"י  יחוזקו  אלה  והמפקח.  בתכניות 

בתוך   האביזרים  כל  לנפילתם.  סכנה  תהיה  ולא  יציבים  שיהיו  כך  מתאים 

הארונות )כגון קונטקטורים, ממסרים וכד'(, ישולטו גם הם, בשלטי "סנדוויץ''  

 ל אביזר בשלט נפרד(. )כ

השילוט    כל  המזמין.  ע"י  שתעשה  השלטים  לרשימת  בהתאם  יעשה  השילוט 

 יהיה בשפה עברית.  

  ,המזין הלוח ומספר שם  ,מספרו ,הלוח שם את הכולל שלט יותקן לוח  כל על 

ומספר   ההזנה קו וסוג באמפר( חתך (ההגנה וגודל המזין בלוח המעגל מספר

 אחד( שנאי מאשר מיותר מוזן שהמתקן במידה( המזין השנאי

המקומות   בכל "ראשי מפסק לפני מתח" או "זר מתח " אזהרה שלטי יותקנו  

 ראשי  מפסק  לפני  מתח או  זר  מתח קיים  בהם

כיסוי   ועל  בנפרד  פס  כל על  – ראשיים  מפסקים המזינים הצבירה  פסי  על יותקנו   

 "ראשי   מפסק לפני מתח  – אזהרה" :אזהרה שלטי  ,ההגנה

בתוך   והפנימיים בלוח המחוברים) ופיקוד אפס, הארקה מופע,(המוליכים   כל 

  .מסומנים פלסטיים  שרוולים  באמצעות ,המוליך של קצה  בכל  ישולטו  ,הלוח

 המופע.  וסימול  המעגלים מספרי את ישאוי  מעגלים למוליכי סימונים

 הקווים סימון שלטי  .שלטים באמצעות  יסומנו ללוח  הנכנסים הקווים  כל 

 אחיד בגודל יהיו הצינור. כל השלטים או  הכבל לקצה  קשירה ידי-על יותקנו

 .במידת הצורך עצמם לבין בינם החלפתם את  המאפשר

שכבות   3 בעל פלסטי  מחומר  עשויים  אחרת, יהיו  נדרש לא  הסימון, אם  שלטי 

מעגל   כל לגבי בתוכניות המופיע הכתובות נוסח חרוט ועליהם (')סנדוויץ

השלטים   .המפקח ידי-על שתסופק ברשימה יפורט אשר הנוסח או ומכשיר  

  . פלסטיות מסמרות או  ניקל מצופים פח בורגי  באמצעות  ללוח  יחוזקו

בלוחות הניזונים ממקורות אספקה שונים יותקנו שלטים בגוונים שונים לפי   

 הכלל הבא:

 גוון כחול עם כיתוב לבן  – UPSשדה  .א

 גוון צהוב עם כיתוב שחור  –שדה חיוני  .ב

 גוון שחור עם כיתוב לבן  – שדה בלתי חיוני  .ג
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 גוון ירוק עם כיתוב לבן  – 24Vשדב  .ד

 גוון בורדו עם כיתוב לבן  – שדה סופר חיוני  .ה

 גוון אדום עם כיתוב לבן  –מפסקים ראשיים  .ו

 גוון אדום עם כיתוב לבן  –שלטי אזהרה  .ז

 מחירי היחידה.התקנת השלטים לפי פירוט לעיל לא תשנה  .ח

 השלטים יהיו לפי הפירוט הבא:  

שלט אחד לכל לוח המציין את מספר הלוח, מקור ההזנה ונתוני הכבל   .א

 המזין.  

 שלט אחד לכל תא המציין את מספר התא.   .ב

 זר בתוך הלוח.  ישלט לכל אב  .ג

 שלט נוסף לכל אבזר המותקן עם גישה מבחוץ.   .ד

בכל המקומות    שלטי אזהרה "מתח זר" או "מתח לפי מפסק ראשי" .ה

 בהם קיים מתח לפני מפסק ראשי או מתח זר.  

 מגענים, מבטיחים, לחצנים, מפסקים,  כגון, החשמליים  הרכיבים כל .ו

ומכשירי  הפעלתם מצד גם סימון בשלטי  שולטוי י מדידה, מנורות 

 בלוח  התקנתם וגם במקום ) הלוח  )בחזית

אושר  השילוט יעשה בהתאם לרשימת שילוט בתוכן על ידי הקבלן ות .ז

על ידי המזמין. לא תשולם תוספת בגין גודל השלטים שיידרש על ידי  

 המזמין. 

 צבעי השלטים:  

 לבן על רקע שחור   -  מתח רשת בלתי חיוני  .א

 ( עם כיתוב שחור  Eצהוב ) -  מתח רשת חיוני    .ב

 לבן על רקע צהוב   -   מתח גנרטור  .ג

 לבן על רקע כחול   -    .U.P.Sמתח  .ד

 שחור על רקע לבן   -    חיווי  .ה

 לבן על רקע אדום   -    אזהרה  .ו

רקע    -  מפסקים ראשיים  .ז על  כפול,  לפחות  כתב  גודל 

 אדום  

 גוון ירוק עם כיתוב לבן  -    24Vמתח  .ח

 גוון בורדו עם כיתוב לבן  -  מתח חיוני ביותר   .ט

על פסי הצבירה המזינים מפסקים ראשיים ומא"זים לפיקוד מסוימים      

ייצ תכנית  פי  הגנת    -ור,  על  כיסוי  על  שלט  ובנוסף  בנפרד  פס  כל  על 

 הפסים:  

 מתח לפני מפסק ראשי".   - "אזהרה  י.  

 

 כללי   -חיווט  8.4.9

מפסקים ראשיים יחוברו למפסקי זרם משניים באמצעות פסי צבירה או פסי   

ב מבודדים  חוטים  ע"י  או  מבודדים  המתאים    PVC  -צבירה  בחתך  תמיד 

   - בהתאם לזרם הנומינלי אך בכל מקרה חתכי החוטים בלוחות לא יהיו פחות מ
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בחתך    1.5 גמישים  נחושת  חוטי  ע"י  יעשה  הפיקוד  חיווט  ממ"ר    1.5ממ"ר. 

 צבעים כמפורט להלן:  ב

 בצבע אדום.  -230VAC - פקוד ל .א

 בצבע כחול.    (MP) -" 0" - פקוד ל .ב

 ירוק.   -בצבע צהוב   - פקוד להארקה  .ג

 בצבע אפור משולט.   -פקוד למתח נמוך  .ד

ומהדקים     מגעונים  משניים,  זרם  מפסקי  בין  הפאזות(  )שלש  לכל  החיבורים 

 לזרם הנומינלי.  . בחתך המתאים  PVC -יעשה ע"י חוטים מבודדים ב 

פרסום עדכני    1954  -צבעי הבידוד של חוטים אלו יהיו בהתאם לחוק החשמל    

 .  1חלק    547ועל פי ת"י    26.1.1995מיום , 5656בק"ת  

חוטים    ע"י  יעשו  המהדקים  לבין  המשניים  הזרם  מפסקי  בין  החיבורים 

קשיחים  חוטים  חבור  הנומינלי.  לזרם  המתאים  בחתך  פי.וי.סי.    מבודדים 

גלוי   ע"י  יעשה  קונטקטורים(  מהדקים,  מאמ"תים,  )כגון  השונים  לאביזרים 

קצה החוט, הכנסתו למקום המתאים והדוק בורג החיבור. הבורג יהיה מסוג  

גידי קצה החוט   הלחמת  ע"י  יחוברו  גמישים  חוטים  נקודתי.  ולא  לחץ שטח 

מדידה  הגלוי או ע"י לחיצת לחצניות מתאימות. כל החיווט לפקוד ולמכשירי  

חוטים   ע"י  יבוצע  פח  לוחות  של  דלתות  על  יותקנו  אשר  הסימון  ולנורות 

לדאוג   זה  במקרה  יש  אחידה.  "צמה"  ליצירת  ביחד  ייקשרו  אשר  גמישים, 

לעודף מסוים באורך החוטים על מנת למנוע הפרעות עם פתיחת הדלת. חוטים  

מ קטן  ל  4  - שחתכם  יוכנסו  פח,  עשויים  לוחות  בתוך  המותקנים  תוך  ממ"ר 

תעלות פלסטיות מיוחדות עם פתחים לכל האורך. כל חוט וחוט יסומן בנקודת  

. ממוספרת. הסימון על החוט צריך  PVCע"י שרוולית    -החיבור בשני קצותיו!  

 להיות זהה לסימון שעל נקודת החיבור )מס' מעגל, מס' מהדק וכד'(.  

 

 התקנת ציוד וכניסות   8.4.10

 מ"מ.   3פח מגלוון בעובי  כל ההתקנות של הציוד יעשו על פלטות  

 כל ההתקנות יעשו כך שניתן יהיה לפרק כל אביזר ללא צורך בגישה לאום.   

 שנאי הזרם יותקנו על פסי הצבירה כך שתתאפשר גישה נוחה לשנאי הזרם.   

 כל מכשירי המדידה ואביזרי ההפעלה יותקנו בחזית הלוח על דלתות התאים.   

ללוחות החודרים אליהם קווים מלמעלה, יבוצע בדופן עליונה פתח מתאים עם   

 מ"מ.   5כיסוי של שכבת גומי בעובי 

 חדירת הכבלים תבוצע דרך שכבת הגומי.   

 פיקוח   8.4.11

נציגו  ע"י  יעשה  הלוחות  ביצוע  ובמהלך  לפני  המזמין,    הפיקוח  של  המוסמך 

למפקח   הייצור  תחילת  טרם  יספק  היצרן  תכניות    3"המפקח".  של  עותקים 

 מכאניות ותכניות חיווט לאישור. האישור יינתן על גבי תוכניות היצרן לביצוע.  

כמו כן, על היצרן לספק רשימה מפורטת של האביזרים אשר יותקנו ויחווטו   

 בתוך הלוחות, לאישורו של הבודק.  

 ות הייצור יכילו תמיד את מפת המהדקים של לוח החשמל.  תכני 
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 אין להתחיל בביצוע הלוח אלא לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.   

על היצרן לדווח למפקח על כל שלב משלבי ביצוע העבודה )גמר מסגרות, טרם   

עת   בכל  למפקח,  לאפשר  בזאת  מתחייב  היצרן  וכד'(.  צביעה  לאחר  צביעה, 

שנראה לו, לבקר במפעל ולהיווכח אישית על מצב הביצוע. לאחר גמר ביצוע  

במידת  של לוח או מספר לוחות, תעשה בדיקה סופית במקום בנוכחות המפקח ו

במהלך   שתתגלה  תקלה  כל  הביטחון.  משרד  המפקח  נציג  בנוכחות  הצורך 

 בדיקה זו תתוקן מיד ע"י היצרן ללא כל תוספת מחיר.  

 

 התקנה של לוחות חשמל   8.4.12

הערה: עבור חיבור הגידים ללוח לא ישולם בנפרד, התיאור להלן כולל את מחיר כל העבודות   

 המתאימות, כולל חיבור הגידים. 

חשמלאים מוסמכים בעלי רישיון לעסוק    - חיבור הלוח ייעשה ע"י בעלי מקצוע   

 במקצועם.  

ייעשו בהתאם לתכניות    כל חיבור הכבלים או החוטים המושחלים בצינורות 

 מל, והקבלן יוודא שמצויות בידו תכניות עדכניות.  החש

 ממ"ר יבוצעו ע"י נעלי כבל לחוצים.    10כל החיבורים של כבלים או חוטים מעל    

הקבלן ישמור על כל כללי הבטיחות לעבודות חשמל, כולל שלטי אזהרה, גדרות   

 בטחון וכו'. 

הכבלים,  הקבלן ידאג לסידור הכבלים בצורה אסתטית ורישומם בתוך תעלות  

 במגמה לאפשר זיהוים בקלות. 

 הקבלן יהדק ויוודא שכל בורגי החיבורים סגורים היטב.   

יחובר לפס האפס בבורג נפרד. סדר הגידים לפי סדר המעגלים.   גיד אפס  כל 

 " מפס המשנה לפס הראשי.  0בשדות לא סימטריים במהותם, יחווטו שני גידי " 

ופעת הכבלים כל גיד הארקה יחובר  סדר חיבור הגידים להארקות יהיה כסדר ה 

 לפס הארקה בבורג נפרד.  

כל העליות של הכבלים בתוך הלוח יהיו ישרות לכל אורכן. יש לדאוג לחיזוק   

הכבלים בעליה ע"י חבקים פלסטיים או שלות מגולוונות. מרחקי החיזוק לא  

 ס"מ.   30יותר מאשר  

לק העליון בהתאם  כל הסימנים לזיהוי הכבלים ירוכזו בתחתית הלוח או בח 

 למקום היציאה באופן מסודר וברור.  

 התקנת הלוח כוללת את ביצוע העבודות הבאות:  

הצבת הלוח במקום מיועד לו )כולל הובלתו למקום ההתקנה(. כולל   .א

 הכנת משטח בטון.  

 פילוסו וחיזוקו לרצפה, בניית סוקל, או תלייתו על קיר בגובה מתאים.   .ב

 זיהוי ושילוט הכבלים, חיבורם, כולל חומרי עזר שיידרשו.  .ג

 חיבור וחיזוק כבלי הכניסה והיציאה, כמפורט לעיל.   .ד

אספקת כל חומרי העזר הדרושים: ברגים, דסקיות )הכול מגולוון או   .ה

נחושת מהדקים, שלות,    -מיניום  מצופה קדמיום(, פלטות מעבר אלו

 חיבורי פלסטיק, חיבורים וכו'.  
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 אחריות   8.4.13

חודשים קלנדאריים מיום    24אחריות היצרן למוצרים ולעבודה היא למשך    

 קבלת המתקן.  

 

 גופי תאורה  8.5

 כללי:   8.5.1

בפרק    המפורט  על  להוסיף  באות  להלן  המפורטות  המפרט    08הדרישות  של 

הכללי. כל הגופים יסופקו לשטח מורכבים במלואם מחווטים ובדוקים. תיתכן  

 אספקה בנפרד של גופי תאורה מסוימים על פי פסיקת המפקח.  

 

 תאורה מנהרות כללית  8.5.2

 גופי תאורה כללית למנהרות  

התאורה   .א גופי  יהיו  התאורה  מדגם  גופי   OMNISTAR/GL2יהיו 

 . DALI, ויכללו ממשק תקשורת LEDמתוצרת "שרדר" 

) .ב סימטרית  אופטית  מערכת  עם  יהיו  מהגופים  (  SYMMETRICחלק 

מערכת   עם  בהתאם    COUNTER BEAMוחלק  שונים  ובהרכבים 

 לחישובי התאורה. 

 .65IPדרגת אטימות לפי  .1

מאלומיניום   .2 פלטות  יהיו  התאורה  גופי  של  מתכת  חלקי 

ANODISED    משוך או מיציקת אלומיניום או מפלדת אל–

)עובי   הצבע  צבוע  פאות  CLASS-1-מיקרון(     80-60חלד.   .

 ופינות הגופים יהיו סגורים לחלוטין ע"י רתך. 

 חלד.-הצירים, ברגים וחומרי עזר אחרים יהיו מפלדת אל .3

מ"מ עמידה   5מכסה מזכוכית משוריינת  לגופי התאורה יהיה   .4

ארוך   סגר  יהיה אחיד באמצעות  המכסה  לחץ  בהלם תרמי, 

 .  Impact resistance – IK08רצוף

 .99.85%רפלקטור מרוקע מאלומיניום טהור  .5

 כל גוף תאורה יהיה מוגן אש וחופשי מהלוגן.  .6

 החווט הפנימיים עם בדוד סיליקון זכוכית.  .7

מר בלתי מתיישן וחסינים בפני  אטמי גופי התאורה יהיו מחו .8

 הפרשי טמפרטורה. 

כבלים   .9 בכניסות  מצוידים  הגופים  כי  לוודא  הקבלן  על 

המתוארים  הכבלים  וסוג  לגודל  מתאימים  ומהדקים 

 כנית.ובת

הגישה לנורה והאביזרים תהיה מהחזית )מכסה הזכוכית( או   .10

 מהצד בלבד וללא צורך בשנוי זווית )סבוב( הגוף.

יהיה עמיד באש, נטול הלוגן, ויושחל בצינור  כבל החיבור לגוף   .11

 שרשורי משוריין ומבודד. 
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מוגן    CEE   A16חיבור כבל הגוף להזנה יהיה עם שקע תקע   .12

 מים ומשוריין.  

 הציוד החשמלי  

ציוד ההדלקה של הנורה יהיה אינטגראלי בגוף, מותקן על מגש נשלף   .א

כבה מאליו   חומר מבדד  או  מגולוון  ע"י  מאלומיניום  להזנה  ומחובר 

 תקע נשלף. 

 המגש יכלול:  .ב

 דרייבר  .1

ויהיו    IEC  662הנורות יתאימו לדרישות התקן הבין לאומי    .2

 במידות מתאימות לגוף התאורה. 

על הקבלן לספק מידע מלא לתכונות האופייניות של הנורה   .3

המפרט   בסעיפי  הדרישות  פי  על  לספק  מבקש  שהוא 

 המפורטות להלן: 

 יפוס הלד.  ט 3.1

 שם היצרן.  3.2

 הספק הפנס בוואטים  3.3

 אורך חיים.  3.4

 שטף האור בלומנים.  3.5

 נפילת היעילות במשך אורך החיים של הפנס.  3.6

לקטלוג   3.7 בהתאם  המוצעת  לנורה  חיבורים  סכמת 

 היצרן. 

 המלצת היצרן לאחריות.  3.8

 ציוד הדלקה. על הקבלן להציג אישור יצרן הנורות לגבי התאמת  ג.   

 

 

 נתוני עוצמת האור ביחס להספק: 

 הספק הפנס )וואט(.  W שטף אור )לומן( 

להתאמת    התאורה  גופי  מספק  בכתב  אישורים  למנה"פ  להמציא  הקבלן  על 

 הנורות לרפלקטורים ולציוד ההדלקה. 

 

 הגנת הגוף בפני חשמול  8.5.3

הגנה    לדרגת  ויתאים   , המתכת  חלקי  כל  הארקת  ע"י   יוגן  התאורה  גוף 

 . I CLASSבקטגוריה 

 

 סימון ושילוט   8.5.4

בגודל    ציון הספק הנורה  גוף התאורה תודבק מדבקה חיצונית עם    10*15על 

 ס"מ לפחות,  שתראה  מתחתית  עמוד התאורה. 

 

 בדיקת הציוד  8.5.5
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לפני הזמנת הגופים, והציוד על הקבלן להציג דוגמאות וקטלוגים לאישור של   

 מנה"פ כמפורט להלן: 

 דגם הפנס  .א

 דגם ציוד הפעלה מאושר ע"י יצרן   .ב

 סכמת חיבורים של הציוד לפי המלצות יצרן   .ג

הגשת דוגמת פנס עם כל ציוד ההפעלה לאישור מנה"פ והמתכנן. הפנס   .ד

 והפעלה. יוגש לאישור כשהוא מוכן להתקנה  

 

 אחריות לגופי תאורה  8.5.6

ודרייבר    הפנס,  מגוף  מורכב  אחד  כמכלול  הפנסים  לתקינות  אחראי  הקבלן 

פנס   אישור  בעת  מרכיביו.  כל  על  לפנס  כוללת  אחריות  הינה  הקבלן  אחריות 

כתב   הספק.  של  כתב אחריות  לדוגמה  פנסים  עם  יחד  למזמין  הקבלן  ימסור 

בסיום   שוב  יימסר  זה  של  אחריות  הכולל  האחריות  מכתב  כחלק  העבודות 

המתקן. מובהר מעבר לכל ספק כי הספק יהיה אחראי לטיב הפנסים, הנורות  

 והאביזרים לאחר שנבדקו על ידו ועל ידי היצרן ואושרו על ידיהם. 

לחוד    מהם  אחד  כל  המזמין,  ולטובת  הקבלן  לטובת  יינתן  האחריות  כתב 

 ושניהם ביחד.  

 ל אחריות לפנס ולמרכיביו בהתאם למפורט להלן: כתב האחריות כאמור כול 

להסרת ספק מובהר ומודגש, כי אין בקיומם או היעדרם או במסירתם של כתבי   

לאחזקת   הקבלן  על  החלה  הכוללת  מהאחריות  לגרוע  כדי  כאמור  האחריות 

המערכות )לרבות גופי התאורה( במהלך תקופת התחזוקה, כהגדרתה במפרט  

 התחזוקה. 

 תקופת האחריות  8.5.7

פרק  נת"י    אחריות זו באה בנוסף ובהשלמה לאחריות הקבלן כמפורט במפרט 

האחריות, כוללת תיקון עד להחלפת כל אביזר פגום לרבות נורות שרופות,    08

 עבודה, חומרים וביצוע סופי. 

 שנים.  10  -גוף הפנס  .א

 שנים. 5  -דרייבר  .ב

 

 חובת אספקת מסמכים נלווים 8.5.8

יצ  הצהרת  מסמך  בנוסף  לצרף  הקבלן  המסופקים  על  שהפנסים  המעיד  רן 

ישראלי   תקן  דרישות  בכל  עומדים  הנתון  בדרישות   2.3חלק    20במשלוח   ,

המפרט    08המפרט טכני המפורט לעיל, בדרישות חוק החשמל ובדרישות פרק  

 הכללי, וכן שבוצעו כל הבדיקות האינדיווידואליות.

ה  גוף  עמידות  על  המעידה  התקנים,  מכון  של  בדיקה  תעודת  תאורה  תצורף 

ישראלי   תקן  לדרישות  הפנסים  2.3חלק    20המסופק  של  צילום  בצרוף   ,

 הנבדקים עם פרוט תצוגת הציוד.   

 .C.O.C   ,T.O.Cעם כל משלוח של פנסים יש לצרף מסמך בדיקות  
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 התקנת גופי התאורה  8.5.9

 גופי התאורה יותקנו בקו רציף וישר ובהתאם לשיפוע הקבוע של המנהרה.  

מודגש כי מחיר החיזוקים קונסטרוקטיביים )בורגי סלע, דיבלים, פרופילים,   

הגופים.   התקנת  במחירי  כלולים  ובפורטל  במנהרות  וכו'(  פלטקות,  זוויות, 

שמעליהם   הכבלים  ותעלת  התאורה  גופי  להתקנת  הקונסטרוקטיבי  המבנה 

 יהיה משותף ויימדד בנפרד. 

ממשקל גוף    3פי    –עומס סטטי    –העומסים לחישוב הקונסטרוקציה יהיו לפי   

  100  –התאורה והתעלה עם הכבלים לכל מטר אורך, בתוספת עומס דינאמי  

 ק"ג לכל מטר אורך. 

גוף    נוחות לגישה, לפילוס גמיש, לפרוק והרכבה של  הקונסטרוקציה תאפשר 

 התאורה וכן לפתיחת מכסה תעלת הכבלים וטיפול בכבישים.

מגולוונים, ההוראות לגבי הגלוון ראה תת פרק / סעיף "גלוון"  כל חלקי המתכת   

 לעיל. 

כ   באורך  לדוגמא  קטע  חשבונו  על  לבצע  הקבלן  בכניסות    20  -על  לפחות  מ' 

 למנהרה כולל כל גופי תאורה, תעלות, לוחות חשמל וארונות תקשורת. 

על בסיס מחירי החוזה,    –התשלום עבור הקטע הזה והפריטים שעליו יאושר   

לאחר שהקבלן יבצע כל התיקונים, השנויים וההתאמות שידרשו ובתנאי  רק  

שהפריטים והאביזרים שיישארו ו/או יותקנו מחדש ולא יפגעו ולא יינזקו בכל  

 צורה שהיא. פריטים פגועים יוחלפו ללא תשלום. 

 בקרה ופיקוד למערכת תאורה במנהרה  8.5.10

בשעות    לילה  ותאורת  יום,  לתאורת  נחלקת  המנהרות  בשעות  תאורת  לילה  ותאורת  יום 

 החשיכה 

 תאורת לילה בשעות חשיכה:  

ואשר   .א התאורה  עוצמת  של  ביותר  והנמוכה  הבסיסית  הרמה  הינה 

בשעות   למנהרה  מחוץ  המתוכננת  התאורה  לעוצמת  ביחס  נקבעת 

 .cd/m² 2.5 - 2.0 -החשיכה ועומדת על ערך של כ

 תאורת לילה בשעות אור: 

  -הינה רמת התאורה הבסיסית והנמוכה ביותר בשעות היום בתחום ה .א

INTERNAL ZONE   חס לעוצמת התאורה המווסתת  ואשר נקבעת בי

 . Tranzision -וה Threshold -באזורי ה 

 (.cd/m² 8 - 10 -המירבי )כ  Lth-מהתאורת ה 3% -ערכה כ .ב

 תאורת יום  

הנמדדת   .א האור  לעוצמת  ביחס  המשתנה  תאורה  הינה  היום  תאורת 

  Tranzision  -וה  Threshold  -בכניסה לכל מנהרה. ומווסתת באזורי ה

 , או באופן ליניארי )עמעום(.25% ,50% ,75% ,100%דרגות הדלקה    4  -ב

התאורה מתוכננת לויסות בהתחשב בעקומת ההסתגלות של עין הנהג,   .ב

 מרמת התאורה החיצונית לרמה הנמוכה הנדרשת בתוך המנהרה.
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בשעות היום בכניסה למנהרה עוצמת התאורה תהיה הגבוהה ביותר   .ג

לרמת התאורה    וככל שחודרים לתוך המנהרה היא הולכת וקטנה עד

 . הנמוכה )תאורת לילה בשעות אור(

שינוי עוצמות התאורה במנהרה ביחס ישר לשנוי העוצמה של האור   .ד

 . CIE-88 – 2004הטבעי באזורי הכניסה למנהרה תוכנן ע"פ תקן 

 עולות אלה יעשו כמפורט להלן: פ ה.    

ה .1 למנהרה    SD (Stopping Distance)  - במרחק  הכניסה  לפני 

עוצמת  את  ימדוד  אשר  )לומיננסמטר(  בהיקות  מד  יותקן 

( הטבעי  רציף LUMINANCE DAY LIGHTהאור  באופן   )

 בכניסות וביציאות של המנהרה.

ביחס ישר לשנוי בהיקות    mA  20-4המכשיר יפיק זרם משתנה   .2

האור הטבעי בכניסה למנהרה. נתונים אלה יועברו אל מערכת 

ממנו   האנרגיה.  במרכז  שבלוח  הראשי  התאורה  פקוד  בקר 

שנמצאים   לתאורה  המשנה  לבקרי  פיקוד  אותות  יועברו 

בלוחות החלוקה במנהרות. בקרים אלו ישדרו אותות למיתוג  

 והפעלת גופי התאורה. 

 

 

 ורה המנהרה כולל:מתקן תא 

פיקוד ממוחשב ע"י הבקר הראשי לפי דרגות )עמעום( שנקבעו   .1

 בחישובי התאורה של המתכנן. 

 פיקוד מערכות בקרת אנרגיה וגילוי אש.  .2

ניתן יהיה לשלוט במערכת פיקוד ובקרת התאורה מכל תחנת   .3

 עבודה במרכז הטכני ו/או במרכז הבקרה. 

 

   DALIמערכת בקרת תאורה לעד שתי כניסות למנהרה בתקשורת  8.6

 כללי  8.6.1

ממשק    הכוללים  לד  בטכנולוגיית  תאורה  גופי  על  מבוססת  המנהרה  תאורת 

לתקן    DALIתקשורת   הינה  .  IEC 62386בהתאם  במנהרה  התאורה  עוצמת 

למנהרה   בכניסה  הטבעית  התאורה  לעוצמת  בהתאם  ומשתנה  דינמית 

ממול לכל כניסה של המנהרה יותקן חיישן לומיננס    .CIE 88-2004ולהמלצות  

, מכוייל בהתאם לדרישות תכנון התאורה של המנהרה, שימיר באופן  L20מטר  

 .  4-20mAליניארי את עוצמות התאורה הנמדדות לסיגנל של 

המתקבל    או    4-20mAהסיגנל  יגביר  אשר  ייעודי  תאורה  בקרת  ללוח  יחובר 

גופי  של  התאורה  עוצמת  את  התקשורת    יעמעם  באמצעות  .  DALIהתאורה 

של   התקין  תפקודה  להמשך  ייעודי  גיבוי  תכלול  התאורה  בקרת  מערכת 

 התאורה גם במקרה של כשל ביחידת הלומיננס מטר, כמפורט בהמשך. 
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מעלות,    25לוח הבקרה ימוקם  בחדר חשמל ממוזג לטמפרטורת סביבה של   

לכל    DALIהממוקם בחדר חשמל בכל כניסה של המנהרה ויחובר בתקשורת  

 גופי התאורה הייעודיים.

 בהתאמה לסוג המנהרה ולמוגדר בכתב הכמויות:  –דגם המערכת 

 דגם המערכת  מיקום ההתקנה  סוג המנהרה 

שתי  מנהרה ארוכה עם 

 כניסות 

בחדר חשמל של כל  

 כניסה 

EN-LTC-DALI-20-2  מתוצרת

 אנלטק או ש"ע מאושר 

מנהרה קצרה עם שתי  

 כניסות 

בחדר חשמל של כל  

 כניסה 

EN-LTC-DALI-12  מתוצרת

 אנלטק או ש"ע 

מנהרה ארוכה עם כניסה  

 אחת 

בחדר חשמל של כל  

 כניסה 

EN-LTC-DALI-8  מתוצרת

 אנלטק או ש"ע 

עם כניסה  מנהרה קצרה 

 אחת 

בחדר חשמל של כל  

 כניסה 

EN-LTC-DALI-8  מתוצרת

 אנלטק או ש"ע 

 

 

 

 

 

 כל הסעיפים המוזכרים בפרק זה כלולים במערכת הבקרה  – תיאור מערכת הבקרה 8.6.2

מערכת בקרת התאורה המרכזית הנדרשת במסגרת מפרט זה כוללת מערכת   

המאפשרת שליטה ותפעול גופי התאורה אשר    DALIבקרה מרכזית בתקשורת  

 מוזנים מלוח חשמל ייעודי.  

תאורה    גופי  על  מבוססת,  אלקטרוניים    LEDמערכת התאורה  דרייברים  עם 

בהתאם לדרישות    DALIהמוזנים מרשת החשמל אשר כוללים ממשק תקשורת  

בתקשורת    IEC 62386תקן   המרכזית  הבקרה  למערכת  ומחוברים   ,DALI  

 קווית. 

 מערכת בקרת תאורת המנהרה: 

מחשב   .א כוללת  "  PCהמערכת  מגע  ייעודית    12ומסך  ניהול  ותוכנת 

פרוטוקול   על  תתבסס  התאורה  בקרת  מערכת  המנהרה.  לתאורת 

ותאפשר תפעול    IEC 62386בהתאם לדרישות תקן    DALIהתקשורת  

, הנ"ל    DALIושליטה על כל גופי התאורה הכוללים ממשק תקשורת  

 . רק למידע מקומי, כל הפעילות תתבצע ממערכת המרכזית במנת"י

כתובות   .ב חלוקת  תבצע  בהתאם    DALIהמערכת  התאורה  גופי  לכל 

שת החשמל  גופי התאורה יחוברו לר   לקבוצות שייקבעו ע"י המתכנן.

והעמעום   הכיבוי  וההפעלה,  ייעודיים   תאורה  ומעגלי  חשמל  מלוח 

 יתבצעו באמצעות התקשורת הקווית. 

או חלקם(   .ג )כולם  גופי התאורה  וכיבוי  יאפשר הפעלה  בקר התאורה 

מיחידת   ו/או  מטר  הלומיננס  מיחידת  המתקבלים  סיגנלים  בהתאם 

ושעון   זמן  על בסיס  הפועלת  גופי  של מנת"י  המרכזיהגיבוי  . הפעלת 
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התאורה תתאפשר בכל עוצמת תאורה שתידרש,  עבור כל גוף תאורה  

 ( ובהתאם לדרישות התכנון. 0-100%)

בעת הפעלת גופי התאורה תבצע המערכת ניטור אוטומטי של תקלות   .ד

תקלות   תקינים,  לא  תאורה  גופי  ותזהה  והתשתית  התאורה  בגופי 

 תקשורת בין גופי התאורה וכבלים מנותקים.  

הפעולות   .ה יתבצעו  בכבלים,  ו/או  התאורה  בגופי  תקלות  זיהוי  בעת 

 הבאות: 

המנהרה    במנת"י  המערכת .1 של  הראשי  לבקר  הודעה  תשלח 

 לצורך תיקון התקלה. 

תבצע רישום התקלה ותפיק דו"ח    במנת"י  המרכזית  המערכת .2

 תקלות בהתאם. 

תקלות   .3 לזיהוי  אינטגראלית  בקרה  יחידת  תכלול  המערכת 

הלומיננס   מטר, ביחידת  בלומיננס  תקלה  זיהוי  ובעת  מטר 

 יתבצעו הפעולות הבאות: 

 תעבור לתפעול ושליטה על התאורה   במנת"י  המערכת .4

 תוצג התקלה במסך המחשב.  .5

תיקון  במנת"י  המערכת   .6 לצורך  למתחזק  דוא"ל  תשלח 

 התקלה. 

  LOGכל האירועים לרבות התקלות יירשמו ויישמרו   בקובץ    הערה: .ו

 ת במנת"י  המרכזי   ייעודי של המערכת

בתקשורת    תאורה  בקר  על  מבוססת  עד     DALIהמערכת  ערוצי    20הכולל 

כתובות דיגיטליות של גופי התאורה בהתאמה    1280תקשורת לשליטה על עד  

 לכמות גופי התאורה במנהרה ולדרישות התכנון. 

מותקן ספק מתח    ערוצי התקשורת  של  ייעודי,    DALIבכל אחת מהיציאות  

 לצורך קיום התקשורת. 

 

 בקר התאורה כולל  8.6.3

המותאם ליחידות הלומיננס מטר להגדרת העוצמה    4-20mAשתי כניסות סיגנל ליניארי   .א

 המרבית והעוצמה המינימלית, בהתאם לדרישות התכנון.

תוכנה ייעודית להתאמת עוצמת התאורה במנהרה לסיגנל המתקבל מיחידות הלומיננס  .ב

 מטר.

 תוכנה ייעודית אינטגראלית לזיהוי "אמצע יום" המתבסס על שעון אסטרונומי .  .ג

בכל אחת מהיציאות של ערוצי התקשורת מותקנת הגנה אקטיבית מפני מתח תקלה על  .ד

 קו התקשורת. 

 

 מידות מרביות של המערכת: 8.6.4

ס"מ,    180ס"מ, גובה:    80רון של מערכת החשמל והבקרה המרכזית: רוחב:  א 

 ס"מ.  35עומק:
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 וכנת בקרה  ת 8.6.5

,  תאפשר את  במנת"י    תוכנת הבקרה משמשת לניטור ושליטה על גופי התאורה 

 ביצוע פעולות הבקרה והניטור הבאות: 

 לכל גופי התאורה. DALIחלוקת כתובות  .א

התאורה .ב גופי  של  סטאטוס  הצגת    – הצגת  לרבות  תקין  לא  תקין 

 כתובתם ומיקומם. 

 הצגת סטאטוס הכיול של עוצמות ההארה עבור כל גופי התאורה.  .ג

 הצגת תקלות תקשורת וכבלים מנותקים.  .ד

 מסכי תפעול ועוד.   .ה

 שליחת הודעת תקלה לדוא"ל . .ו

 קבצים בעת הפסקת חשמל. ביצוע שמירת  .ז

 חזרה אוטומטית לעבודה מלאה לאחר חזרה מהפסקת חשמל. .ח

 

 נתונים שעל היצרן לספק לאישור: 8.6.6

מפרט מלא של כל הנתונים הטכניים של מערכת הבקרה המרכזית. הנתונים   

הטכניים יכללו את כל הנתונים שפורטו במפרט, כלומר לגבי כל נתון שפורט  

 במפורש את נתוניו. במפרט יהיה על הספק לציין 

 דוגמת ארון של מערכת הבקרה המרכזית
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 קטלוג מלא של הציוד.   

 מידות מדויקות ומשקל הציוד.  

 מועדי אספקה.   

 נתונים שעל היצרן לספק עם אספקת הציוד )בשלושה העתקים( 

 שרטוטי המערכת.   

 חוברת איתור תקלות במערכת.  

 קטלוגים מלאים של המערכת.  

לצרף    עליו  ערך  שווה  מדגם  מערכת  מציע  והקבלן  השוואה  במידה  טבלת 

מפורטת בכול הנתונים הנדרשים במפרט זה ובקטלוג היצרן המאופיין והמוצע.  

 פרויקטים הכוללים מערכות בהספק וכמות לפי מפרט זה לפחות.   2ולפחות 

 

 תקופת אחריות  8.6.7

תהיה  מרכיביה  כל  על  התאורה  בקרת  מערכת  של  האחריות  מיום    תקופת 

נה בכל המנהרות ומסירתם  תחילת תקופת הבדק של סיום כל עבודות ההתק

 למזמין ע"פ החוזה. 

אחריות של הקבלן היא מלאה ולא תהיה כפופה להסכם מול צד ג' שאינו צד  

 בחוזה הנוכחי 

 התקנה והפעלת המערכת  8.6.8

הציוד.    חלקי  כל  של  בדיקה  תיערך  מרכיביה,  כל  על  המערכת  התקנת  לפני 

התקנה ולוח    מרכיבים פגומים יוחלפו ללא עלות נוספת לרוכש. תוגש תכנית 

 זמנים. 

 בתום עבודות ההתקנה באתר, תיערך בחינת תפקוד למערכת. 

הבחינה תכלול בדיקת תפקוד בכשל מתח רשת, חזרת מתח רשת, זיהוי תקלות   

 נורה, תקלות תקשורת, כבל מנותק.  

לאישור    קבלןה  אותו  ויגיש  לעיל,  המוזכרים  עבור המבחנים  זמנים  לוח  יכין 

 . מזמיןה

לוח  המזמין    את  לשנות  או  נוספים  מבחנים  לכלול  הזכות  את  לעצמו  שומר 

הזמנים של המבחן.  תכנית המבחן תכלול בדיקות לקביעת תפקוד המערכת,  

 יעילות, תאימות עומס יתר, קצר וכדומה. 

 

 ספר הדרכה ותיעוד למערכת  8.6.9

ונקודות    החיבורים  את  המדגימים  ושרטוטים,  תיעוד  עם  תסופק  המערכת 

הת  כל  לאישור  החיבור.  יוגשו  התוכנית,  ושרטוטי  מוליכים,  ע"י  יול/חיבור 

הנציג. מדריכי הוראות להתקנה, תפעול ותחזוקה של מערכת בקרת התאורה  

 יהיו בהתאמה לדרישות הכלליות של המפרט.

 

 הדרכה  8.6.10

 עם סיום תהליך בחינת המערכת, בהתאם לנסיבות, תתבצע הדרכה שתכלול:  

 כיביה. הכרת מערכת בקרת התאורה על כל מר .א
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 הדרכה התקנה והפעלה.  .ב

 הענקת תעודת הכשרה.   .ג

 זה.  מסמך בההדרכה תתבצע על פי הנוהל הרשום  

 

 דוגמאות  8.6.11

 דוגמת תרשים חשמלי של מערכת בקרת תאורת המנהרה: 
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DA_1...64DA_1_1 DA_2_1 DA_3_1DA_2...64 DA_3...64 DA_20_1

N

DA_20...64

Mains

CB_1*10A C

DALI_Ch_1 DALI_Ch_2 DALI_Ch_3 DALI_Ch_20

Midday Detector/Astro clock

linear Lighting 4-20mA/DALI

Line Input

DALI _Ch_1

N

DALI _Ch_2 DALI _Ch_3 DALI _Ch_20

IN2_4-20mA+

IN2_4-20mA-P.C

Line f or PC

IN1_4-20mA+

IN1_4-20mA-

(+)Luminamce meter_4-20mA

התממשקות למערכת בקרה
מרכזית - עירונית

(-)Luminamce meter_4-20mA

(+)Luminamce meter_4-20mA
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 :DALIדוגמת תרשים חיבורים חשמלי לחיבור גופי התאורה לקווי תקשורת ה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יותקן בהתאם לדרישות התכנון:   DALIמגבר קו  8.6.12

מגבר קו המותקן לאורך קו התקשורת מורכב מיחידת ספק כוח ורפיטר דאלי   

 ייעודיים: 

 רפיטר דאלי:  

יגביר את הסיגנל המתקבל בקו התקשורת ויאפשר תפעול של    הרפיטר .א

כוח    64עד   ספק  יחובר  הרפיטר  ביציאת  תאורה.  ייעודי    DALIגופי 

 גופי התאורה.  64לתפעול 

מטרים    300באורך מרבי של     DALIמגבר הקו מוגדר לקו תקשורת   .ב

 נוספים מהנקודה שבה הותקן .

 :  DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת  .ג

בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת: מגבר הקו יכלול   .ד

לרכיבי   נזק  יגרם  ולא  הגבוה  המתח  את  ויחסום  אקטיבית  הגנה 

גוף תאורה לד-1 

DALI_ DALI

230V 50Hz.
N

גוף תאורה לד-2 

DALI_ DALI

230V 50Hz.
N

גוף תאורה לד-46 

DALI_ DALI

230V 50Hz.
N

זינה ממעגל מס' 1

DA_1

DA_1

זינה ממעגל מס' 2 n לגעממ הניז

גוף תאורה לד-1 

DALI_ DALI

230V 50Hz.
N

גוף תאורה לד-2 

DALI_ DALI

230V 50Hz.
N

גוף תאורה לד-46 

DALI_ DALI

230V 50Hz.
N

DA_2

DA_2

n לגעממ הניז

גוף תאורה לד-1 

DALI_ DALI

230V 50Hz.
N

גוף תאורה לד-2 

DALI_ DALI

230V 50Hz.
N

גוף תאורה לד-46 

DALI_ DALI

230V 50Hz.
N

DA_20

DA_20

זינה ממעגל מס' 001 זינה ממעגל מס' 002 n לגעממ הניז

זינה ממעגל מס' 01זינה ממעגל מס' 02
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צורך   ללא  לתפקד  ישוב ההתקן  בעת הסרת מתח התקלה  המערכת. 

 בהחלפתו.    

 מבנה:  

ב .א טורית  להתקנה  תתאים  ה/-היחידה  הפרוש    DALI LINE  -לאורך 

מתאים    HOUSINGהיחידה תותקן בתוך    ;במתקן החשמל והתאורה

( ו/או לצורך הקניית חסינות באש  IPלצורך העלאת דרגת העמידות )

 על פי שיקול דעת המתכנן. 

הסביבה   .ב לתנאי  המתאים  פולימרי  בחומר  יצוקה  תהיה  היחידה 

 . (10°C - 60°C-)של   ולעבודה בטמפרטורת סביבה

 הגנה חשמלית: בידוד כפול.  .ג

הפרוש    DALI  LINE  -לאורך ה/- טורית ב  התקנה: התאמה להתקנה .ד

שיטת ההתקנה של היחידה: קבועה למבנה    ;במתקן החשמל והתאורה

  HOUSINGהיחידה תותקן בתוך    ;או מחוברת לסולמות או לתעלות

( ו/או לצורך הקניית חסינות  IPמתאים לצורך העלאת דרגת העמידות )

 באש על פי שיקול דעת המתכנן. 

 :  DALIספק כוח ייעודי ל  

גופי תאורה    64בחיבור של עד     13-22.5VDCספק הכוח יספק מתח של   .א

 .DALIעם תקשורת 

יהיה   .ב התקשורת  של  הדפקים  בהתאם   250mAזרם  מקסימום, 

 . DALI IEC62386לדרישות תקן

 :  DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת  .ג

בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת, ספק הכוח יכלול   .ד

לרכיבי   נזק  יגרם  ולא  הגבוה  המתח  את  ויחסום  אקטיבית  הגנה 

צורך   ללא  לתפקד  ישוב ההתקן  בעת הסרת מתח התקלה  המערכת. 

 בהחלפתו.    

 מבנה:  

ב .א טורית  ה /-להתקנה  הפרוש במתקן החשמל    DALI  LINE  -לאורך 

מתאים לצורך העלאת    HOUSINGבתוך    היחידה תותקן  ;והתאורה

( ו/או לצורך הקניית חסינות באש על פי שיקול דעת  IPדרגת העמידות )

 המתכנן. 

הסביבה   .ב לתנאי  המתאים  פולימרי  בחומר  יצוקה  תהיה  היחידה 

 . (10°C - 60°C-)ולעבודה בטמפרטורת סביבה של 

 הגנה חשמלית: בידוד כפול.  .ג

הפרוש    DALI  LINE  -ך הלאור/- התקנה: התאמה להתקנה טורית ב .ד

שיטת ההתקנה של היחידה: קבועה למבנה    ;במתקן החשמל והתאורה

  HOUSINGהיחידה תותקן בתוך    ;או מחוברת לסולמות או לתעלות

( ו/או לצורך הקניית חסינות  IPמתאים לצורך העלאת דרגת העמידות )

 באש על פי שיקול דעת המתכנן.   

 אפיון והגדרת הציוד:  
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 ו, כוללת:יחידת מגבר ק .א

מתוצרת אנלטק או שווה איכות    EN-REP-DALIרפיטר דגם:   .1

 וערך מאושר.

מתוצרת אנלטק או שווה     DALI-PS-ENספק כוח דאלי דגם:   .2

 איכות וערך מאושר. 

  

 

 מכשיר מד בהיקות האור )פוטומטר/לומינסמטר(  8.6.13

המכשירים    הכניסה.  באזורי  למנהרות  מחוץ  יותקנו  הבהיקות  מד  מכשירי 

  4-5יותקנו על תורן מעל גובה פני הכביש, על זרוע מתכוונת. גובה התקנה כ  

של   ומסיבות  זיהום  הצטברות  )למניעת  היצרן  להמלצות  בהתאם  מטר  

 ונדאליזים (. 

הבהיקות    רמת  את  וימדדו  המנהרה  כניסת  אל  יכוונו  המכשירים 

(LUMINANCE  בתחום קונוס בזוית של )מעלות, המדמה את זווית הראיה    20

 של הנהג המתקרב אל פתח המנהרה.

 או ש"ע מאושר.  Schrederמתוצרת חברת  -  LUM-01  -דגם הלומיננסמטר  

 שררידר. שלDCU02 web מוצא המכשיר יחובר לכניסה אנלוגית בבקר  

לצורכי    פיקוד  אותות  והעברת  מהלומיננסמטר  אותות  קבלת  יאפשר  הבקר 

 מיתוג ע"מ להפעיל את גופי התאורה בהתאם להפעלות הנדרשות בתכנון. 

 נתונים טכניים של מד בהיקות האור:  

ובעל    –אינץ'    0.125גוף המכשיר יהיה מאלומיניום בעובי מינימאלי של   .א

 (. IEC-529לפחות )עפ"י תקן  IP 55דרגת הגנה של 

לכוון   .ב כיוון  המאפשרת  אורגינלית  זרוע  גבי  על  יותקן  הלומיננסמטר 

 הכניסה של המנהרה. 

מעלות(,    –  20המכשיר יהיה מסוגל לפעול גם בטמפרטורות נמוכות )עד   .ג

 מעלות.  45ובטמפרטורת סביבה מכסימלית של  

EN-PS-DALI 

P
H

-2
3
0
V

A
CN

DA (+)

DA (-)

EN-REP-DALI 

DALI_IN

DALI__IN

DALI__OUT

DALI_OUT

P

6A B

N

כניסת תקשורת דאלי בקו ה- 003 מטר

סכימת חיבורים למגבר תקשורת דאלי

יציאת תקשורת דאלי עבור 46 גו"ת למרחק של 003 מטר נוספים

כניסת תקשורת דאלי בקו ה- 003 מטר

יציאת תקשורת דאלי עבור 46 גו"ת למרחק של 003 מטר נוספים
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  m²/cd    –מכשיר הלומיננסמטר יהיה מסוגל למדוד רמות בהיקות של   .ד

 בהתאם לדרישות התכנון.  וילויכ  0-10

 . VDC 24 –מתח הספקה  .ה

גוף חימום פנימי עם פרוק תרמוסטאטי למניעת מי .ו - המכשיר יכלול 

 עיבוי )קונדנסציה(.

 

24 V AC Electrical supply (from Central Unit) 

80-120% OPEREATION RANGE 

30VA ABSORBED POWER 

10 - 10 000 cd/m2 LUMINANCE MEASURMENT 

V  6-0.5  OUTPUT SIGNAL IN TENSION WAY 

4-20mA OUTPUT SIGNAL IN CURRENT WAY 

KΏ  1  MINIMAL LOAD’S RESISTACE 

130%  - 70  ADJUSMENT RANGE 

+2.5%  STABILIZATION REGARDING AUXILIRY 

FEEDING 

8% STABILIZATION REGARDING 

TEMPERATURE FEEDING 

SILICIUM TYPE OF PHOTOSENTIVE ELEMENT 

nM 570 SPECTRAL RESPONSE PEAK 

2000V 50HZ FOR 1 

MIN 

AC DIELECTRIC TEST 

5KV 1.2/50 

microSEC 

IMPULSE DIELECTRIC 

-20 °C, +45 °C Working temp 

IP55 CASE PROTECTION LEVEL 

 

 מערכת בקרה לתאורה ומערכות החשמל  

והגדרת   .א התכנית  פי  על  תהיה  התאורה  מערכת  של  ופיקוד  בקרה 

שיגיע   המידע  את  יעבד  הראשי  הבקר  בבקר.  שתתוכנת  התכנון 

הסף   רמות  לפי  למנהרה  מחוץ  התאורה  רמות  על  מהלומיננסמטר 

למיתוג/עמעום   פיקוד  קווי  אותות באמצעות  וישלח  מראש,  שנקבעו 

כנת הבקר. המעבר בין  והפעלת גופי התאורה על פי דרגות ההפעלה בתו

הכולל   הממוצע,  את  ימדוד  שהבקר  לאחר  יבוצע  תאורה  עוצמות 

הדרגה   את  להפעיל  הפיקוד  קווי  באמצעות  אות  וישלח  היסטרזיס, 

המתאימה. כמו כן ניתן יהיה להפעיל את בקרת התאורה על פי לוח  

 זמנים.   

יאפשרו את הפעולות  הקבלן  והתכנה בבקר מתוכננים ע"י    SCADA  -ה .ב

 אות לפחות:הב

 הצגת פרמטרים כגון טבלת רמת הסף, מרווחי השהייה וכו'. .1
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 כיול ושנוי הפרמטרים השונים לפי רמות הרשאה.  .2

 הוראות הפעלה.  .3

 דיווח על תקלות.  .4

פרוגראמה לבקרת תאורה ומערכות החשמל, ראה בתכניות   .5

 הלוח הראשי ובאפיונים הנוספים במפרט זה. 

 לומיננסמטר( חיבור מד בהיקות האור ) 

חיבור הבקר למכשיר צריך להבטיח קבלת נתונים אנלוגיים באמינות   .א

 . מטר 70גבוה ממרחק עד  

 על הקבלן לקבל מספק/יצרן המכשיר אפיון הכבל המתאים לכך. .ב

מוצא מד הבהיקות יחובר לכרטיס כניסה אנלוגי בבקר. כרטיס מוצא   .ג

 רה. המותקן בבקר הראשי, יעביר את נתוני הפעלה לגופי התאו

 חיבור למערכת הבקרה:  

ב .א לבקר  יחוברו  הלומיננסמטר  אינדיקציה    I/O  -מכשירי  לצורך מתן 

 לבחירת דרגת ההפעלה על פי התכניות מפרט זה.  

 

 תאורת חירום במנהרה  8.6.14

 תאורת חירום הכוללת את הגופי התאורה  הבאים:  

 גופי תאורת חירום לתאורת חירום כללית.  .א

 מעברי מילוט/מנהרות קשר.גופי תאורת חירום לאזורים מול  .ב

 גופי תאורת חירום לשילוט והכוונה.  .ג

 גופי תאורת חירום לסימון.  .ד

 גופי תאורה במדרכות.  .ה

תאורה    גופי  יהיה  במנהרות  ואחרת  חירום  לתאורת  התאורה  גופי  כל 

 .LEDהמבוססים על טכנולוגיית 

לתחרישי  בהתאם  התאורה  גופי  הדלקת  יועץ    משטרי  והנחיות  החירום 

 הבטיחות. 

 ופי תאורה לתאורת חירום כללית: ג .א

1. " דגם  יהיו  כללית  חירום  לתאורת  תאורה  -ACCIAIOגופי 

BX910LED" מתוצרת "Beghelli  או "  NY LED   של חברברת

 שריידר, עם אישור מכון התקנים תקף. 

מעל נתיבי    2.20הגופים יותקנו לאורך קירות המנהרות בגובה   .2

הקשר( המילוט   מנהרות  )פרוזדורי  המילוט  מעברי  ובתוך 

 מ'.   20במקצב שלא יעלה על 

התקנה תבוצע באמצעות זרוע מקורית של יצרן גופי התאורה   .3

 כל הברגים יהיו מגולוונים או מצופים קדמיום או מפליז. -

 נתוני הגוף:  .4

 מבנה הגוף מתכתי  4.1

 רפלקטור אלומיניום מלוטש  4.2

 . 3mmכיסוי זכוכית מחוסמת מוקשה בעובי  4.3
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 . 43Wהספק , 4.4

    230Vמתח הפעלה 4.5

  109Lm/W - 4750 lumensתפוקת אור של  4.6

 . ºK3000 -גוון האור  4.7

 IP66הגנה בפני מים ואבק הגנה  4.8

 IK09הגנה בפני הלם מכאני  4.9

4.10  DRIVER    עם תקשורתDALI    120בתחום מתחים-

277V ,50-60Hz.   

 . 0-10Vאפשרות עמעום בטווח של  4.11

  PG  IP67כניסות כבל לגוף התאורה באמצעות גלנד   4.12

 מסוג חסין אש. 

גופי תאורת חירום לאזורים מול מעברי מילוט/מנהרות קשר ומפרצי   .ב

 עצירה 

המילוט   .1 מעברי  אזורי  לתגבור  חירום  לתאורת  תאורה  גופי 

" עם  Shereder" מתוצרת "OMNISTARבמנהרה יהיו דגם "

 אישור מכון התקנים תקף. 

בגובה   .2 יותקנו  בתליה    5.8הגופים  הנסיעה,  נתיבי  מעל  מטר 

 מתחת לתעלות החשמל לתאורת המנהרה הכללית.  

החיבור יבוצע ע"י אביזרי תליה וחיזוק מקוריים של היצרן  .3

כל הברגים יהיו מפלדת    -כולל התקן לשיחרור מהיר ונעילה  

 ום או מפליז. חלד או מצופים קדמי-אל

 נתוני הגוף:  .4

 מבנה יציקת אלומיניום  4.1

 . 5mmכיסוי זכוכית מחוסמת מוקשה תרמית בעובי  4.2

   470Wהספק  4.3

    230Vמתח הפעלה 4.4

 . ºK3000 -גוון האור  4.5

 IP66הגנה בפני מים ואבק הגנה  4.6

 IK08הגנה בפני הלם מכאני  4.7

4.8 CLASS-I 

4.9 DRIVER  1000לזרם עדmA ,  עם תקשורתDALI. 

 PG IP67כניסות כבל לגוף התאורה באמצעות גלנד  4.10

 מסוג חסין אש. 

 גופי תאורת חירום לשילוט והכוונה   .ג

 גופי תאורה לשילוט והכוונה יהיו כדלקמן:  

 : Evacuation Sign -גופי תאורה הכוונה במילוט   .1

מחומרים נטולי    LEDגופי התאורה יהיו בטכנולוגיית   1.1

 הלוגן עם אישור מכון התקנים תקף.
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הקירות   1.2 על  המנהרה  קירות  לאורך  יותקנו  הגופים 

של   במקצב  המילוט/קשר(  מנהרות  )בצד  הפנימיים 

 מטר.  25

מטר מדרכת    1תחתית גוף התאורה תהיה בגובה של   1.3

 המילוט. 

חיצי   1.4 עם  נמלט  אדם  של  פיקטוגרמה  יכללו  הגופים 

מעברי   אל  במטרים  המרחק  של  וכיתוב  הכוונה 

 ס"מ לפחות.  15גובה אות  –המילוט לשני כיוונים 

תליה   1.5 אביזרי  ע"י  הקירות  על  יותקנו  התאורה  גופי 

כל הברגים יהיו מפלדת   - וחיזוק מקוריים של היצרן  

 חלד או מצופים קדמיום או מפליז. -אל

 נתוני הגוף:  1.6

 מבנה יציקת אלומיניום. 1.7

 כיסוי זכוכית מחוסמת מוקשה תרמית.  1.8

 IP66הגנה בפני מים ואבק הגנה  1.9

 IK09הגנה בפני הלם מכאני  1.10

    230Vמתח הפעלה 1.11

1.12 DRIVER   עם תקשורתDALI 

  PG  IP67כניסות כבל לגוף התאורה באמצעות גלנד   1.13

 מסוג חסין אש. 

 Exit Sign  –גופי תאורה לשלטי יציאה  .2

בטכנולוגיית   2.1 יהיו  התאורה  כיתוב    LEDגופי  עם 

"יציאה" ו/או פיקטוגרמה של אדם נמלט, ו/או חיצי  

לתכנון   בהתאם  יועץ    –הכוונה  ע"י  שיקבע  ואיפיון 

 לפחות. ס"מ  15גובה אות  -הבטיחות 

בגובה   2.2 המנהרה  קירות  על  יותקנו  מטר    2.2הגופים 

 מעל פני המדרכה, כדלקמן: 

 על קיר המנהרה מעל דלתות מעברי המילוט.  2.2.1    

מעברי   2.2.2     צידי  משני  מנהרה  לקיר  בניצב 

 המילוט. 

תליה   2.2.3     אביזרי  באמצעות  תבוצע  התקנה 

יהיו  כל הברגים    -וחיזוק מקוריים של היצרן  

אל  או  -מפלדת  קדמיום  מצופים  או  חלד 

 מפליז. 

 נתוני הגוף:  2.3   

 מבנה יציקת אלומיניום. 2.3.1    

 כיסוי זכוכית מחוסמת מוקשה תרמית.  2.3.2    

 IP66הגנה בפני מים ואבק הגנה  2.3.3    

 IK09הגנה בפני הלם מכאני  2.3.4    
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    230Vמתח הפעלה 2.3.5    

    2.3.6 DRIVER   עם תקשורתDALI 

גלנד   2.3.7     באמצעות  התאורה  לגוף  כבל  כניסות 

PG IP67 .מסוג חסין אש 

   גופי תאורת חירום לסימון .3

חירום    3.1 ארונות  לסימון  תאורה   Emergency  –גופי 

Cabinet Sign 

בטכנולוגיית   3.2 יהיו  התאורה  כתוב    LEDגופי  ויכללו 

מתאימה וכיתוב בהתאם להנחיות יועץ    פיקטוגרמה

 ס"מ לפחות.   15גובה אות  -בטיחות 

  2.2הגופים יותקנו על קירות המנהרה בניצב בגובה   3.3

באמצעות   תבוצע  התקנה  המדרכה  פני  מעל  מטר 

היצרן   של  מקוריים  וחיזוק  תליה  כל    -אביזרי 

חלד או מצופים קדמיום או  - הברגים יהיו מפלדת אל

 מפליז. 

 י הגוף: נתונ  3.4

 מבנה יציקת אלומיניום. 3.4.1    

 כיסוי זכוכית מחוסמת מוקשה תרמית.  3.4.2    

 IP66הגנה בפני מים ואבק הגנה  3.4.3    

 IK09הגנה בפני הלם מכאני  3.4.4    

    230Vמתח הפעלה 3.4.5    

    3.4.6 DRIVER   עם תקשורתDALI 

באמצעות   3.4.7     התאורה  לגוף  כבל  גלנד  כניסות 

PG IP67 .מסוג חסין אש 

 גופי תאורת סימון בחירום  .ד

 גוף תאורה לסימון נתיב המילוט  .1

דגם   1.1 יהיה  מילוט  מדרכות  לסימון  תאורה  גופי 

BEACON-JB"" תוצרת    ,"Shchreder ,"

 . או שוו"ע LEDבטכנולוגיית 

בגובה   1.2    המנהרה  קירות  על  יותקן  ס"מ    100הגוף 

 מטר.  10ובמקצב של עד  

כולל קופסת התקנה מקורית, ואביזרי חיזוק ותליה   1.3   

 אוריגינלים. 

 תוני הגוף: נ 1.4    

 מבנה יציקת אלומיניום  1.4.1     

 ישראל    ינחיות נתיבהרשום בה   על פיגוון אור   1.4.2    

 2Wהספק  1.4.3    

  230Vמתח הפעלה 1.4.4    

 IP67הגנה בפני מים ואבק הגנה  1.4.5    
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 IK10הגנה בפני הלם מכאני  1.4.6    

    1.4.7 DRIVER   עם תקשורתDALI 

 גוף תאורה לסימון דלתות מעברי מילוט  .2

גופי תאורה לסימון דלתות יציאה של    3מערכת של  2.1

בגוון   LEDמנהרות מילוט מקשרות בטכנולוגיית 

 ירוק. 

ות משני צידי דלת  גופי התאורה יותקנו על קיר  2.2

ס"מ ממפלס    150  -ו 100, 50מעבר המילוט בגבהים  

 מדרכת המילוט. 

כולל קופסת התקנה מקורית, ואביזרי חיזוק ותליה   2.3

 אוריגינלים. 

 נתוני הגוף:  2.4

 מבנה יציקת אלומיניום  2.4.1 

 גוון אור ירוק  2.4.2 

  230Vמתח הפעלה 2.4.3 

 IP67הגנה בפני מים ואבק הגנה  2.4.4 

 IK10הגנה בפני הלם מכאני  2.4.5 

 2.4.6 DRIVER   עם תקשורתDALI 

 גוף תאורה לסימון מדרכות  .3

או    SERNISמיועד למנהרות תוצרת    SR-24Tגוף דגם   3.1

 שוו"ע 

 :נתוני הגוף 3.2

 .מבנה יציקת אלומיניום 3.2.1 

 .כיסוי זכוכית מחוסמת מוקשה תרמית 3.2.2 

 IP67 ואבק הגנה הגנה בפני מים   3.2.3 

 IK09 הגנה בפני הלם מכאני  3.2.4 

 וולט   12לדרייבר ולגוף     230Vמתח הפעלה 3.2.5 

 3.2.6 - DRIVERעם תקשורת DALI 

גלנד   3.2.7  באמצעות  התאורה  לגוף  כבל  כניסות 

PG IP67  .מסוג חסין אש 

 תאורת מרכז אנרגיה וחדרים טכניים במנהרות  .4

הטכניי 4.1 בחדרים  התאורה  תאורה  גופי  גופי  יהיו  ם 

מים   ומוגנים  אטומים  מתאימים    65IPלדים  

 . W24X2בהספקים עד 

 מחיר גופי התאורה כולל גם:  4.2

 דרייבר  4.2.1    

 אביזרי ההתקנה והחיזוק.  4.2.2    

 מצברי ניקל קדמיום.  4.2.3    

 . LEDנורת סימון טעינה  4.2.4    
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 במנהרות תאורת מרכז אנרגיה וחדרים טכניים  .5

תאורה   5.1 גופי  יהיו  הטכניים  בחדרים  התאורה  גופי 

מים    לדים ומוגנים    מתאימים   65IPאטומים 

 . W24X2בהספקים עד 

 מחיר גופי התאורה כולל גם:  5.2   

 דרייבר  5.2.1    

 אביזרי ההתקנה והחיזוק.  5.2.2    

 מצברי ניקל קדמיום.  5.2.3    

 . LEDנורת סימון טעינה  5.2.4    

 

 :DALIמערכת תאורת חירום מרכזית תלת פאזית ותקשורת  8.7

 

מערכת תאורת החירום המרכזית הנדרשת במסגרת מפרט זה כוללת: מערכת גיבוי חשמלי   8.7.1

,  מערכת בקרה  15KWדקות לפחות בהספק של עד     90ולזמן גיבוי של    20KVA1להספק של עד  

בתקשורת   למעגלים,    DALIמרכזית  וחלוקה  ייעודי  חשמל  -EN-CBSD-3Pמדגם:  ולוח 

120KVA/100KW-90     :ומדגםEN-CBSD-3P-120KAV/100KW-90     מתוצרת אנלטק העונה

 לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן 

 

או פלואורסנט עם משנקים/דרייברים   LEDמערכת תאורת החירום מבוססת, על גופי תאורה  8.7.2

ועל שלטי הכו הגיבוי חשמלי המרכזי  סוללות  אלקטרוניים המוזנים ממערכת  ונה הכוללים 

תקשורת   ממשק  כוללים  ההכוונה,  ושלטי  החירום  תאורת  גופי  בחירום.  לעבודה  עצמאיות 

DALI    בהתאם לדרישות תקןIEC 62386    ומחוברים למערכת הבקרה המרכזית בתקשורת ,

DALI. 

 

 המערכת מחולקת לשלושה חלקים:  8.7.3

 מערכת הגיבוי החשמלי:  

מערכת הגיבוי החשמלי תוזן משני מקורות מתח תלת פאזי וממערכת   .א

פאזי   תלת  סינוסואידאלי  מתח  ותספק  ייעודיים   נטענים  מצברים 

3*230V  הרץ, בשיטת ההמרה הכפולה.  50בתדר 

עד   .ב של  הספק  צריכת  תאפשר  לגודל     120KVAהמערכת  בהתאמה 

 מערכת הגיבוי, בחיבור מרשת החשמל. 

הגיבוי למתח  בעת הפסקת חשמל תמי .ג סוללות  המערכת את מתח  ר 

 תלת פאזי סינוסואידאלי. 

המערכת תכלול מפסק דינמי המאפשר אספקת מתח המוצא ישירות   .ד

 מרשת החשמל. 

המפסק הדינמי יעבוד בסנכרון  עם מתח הממיר ובעת הפסקת חשמל   .ה

 תמשיך המערכת לספק מתח במוצא ללא ניתוקו. 

 למקדם ההספק. המערכת תבצע תיקון אקטיבי אינטגראלי  .ו
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ותאפשר עבודה תקינה גם    EN 50171המערכת תתאים לדרישות תקן   .ז

 מההספק הנקוב וללא מגבלת זמן.  120%בהעמסה קבועה של עד  

לפחות בפרק זמן    80%המערכת תאפשר טעינת המצברים לקיבולת של   .ח

 שעות לכל היותר.  12של 

תחזוקה   .ט ללא  אטומות  חומצה  עופרת  סוללות  תכלול  המערכת 

שנים לפחות. קיבולת הסוללות תאפשר    10דרות לאורך חיים של  המוג

של   זמן  למשך  אנרגיה  בהספק  90הספקת  לפחות  עד     דקות   של 

100KW 120או עדKva  .)בהתאמה לגודל המערכת( 

 

 מערכת הבקרה המרכזית: 

כתובות   .א חלוקת  תבצע  בהתאם    DALIהמערכת  התאורה  גופי  לכל 

 לקבוצות שייקבעו ע"י המתכנן. 

המערכת תאפשר קביעת עוצמות תאורה עבור כל גוף תאורה, בתכנון   .ב

מראש, עבור עבודה בתצורה חד תכליתית או עבור עבודה בתצורה דו  

גופי   את  ותפעיל  החשמל  באספקת  כשל  תזהה  המערכת  תכליתית. 

ן מראש עבור כל גוף תאורה  התאורה  לעוצמת הארה כפי שנקבע בתכנו

 במצב חירום. 

המערכת תאפשר קבלת סיגנל ממפסק חשמלי חיצוני )מגע יבש( עבור   .ג

הפעלת גופי התאורה )כולם או חלקם( במצב עבודה רגיל ולעוצמת אור  

 (.10-100%כפי שנקבע בתכנון מראש עבור כל גוף תאורה )

ן הפעלת כל  המערכת תכלול כניסות ויציאות דיגיטליות לצורך סנכרו  .ד

ממערכות   המוזנים   , נתון  מילוט  בנתיב  החירום,  תאורת  גופי  רצף 

 אחרות סמוכות. 

המערכת תספק חשמל באופן קבוע לגופי התאורה , גם בתצורת עבודה   .ה

 חד תכליתית, ותבצע איתור תקלות בזמן אמת של כבלים מנותקים. 

חירום   .ו במצב  התאורה  גופי  של  אוטומטית  הפעלה  תבצע  המערכת 

  IEC 62034ך בדיקות תקינות אוטומטיות בהתאם לדרישות תקן לצור

, אחת לשבוע תתבצע בדיקת תקינות של גופי התאורה למשך זמן של  

שניות לזיהוי תקלת נורה/משנק/דרייבר, ואחת לשנה תתבצע    60עד  

 בדיקת משך זמן הפעולה  )בדיקת כשירות המצברים(.

הבדיקות כאמור    המערכת תאפשר למשתמש לקבוע את מועדי ביצוע .ז

 וכן את קבוצות גופי התאורה.

בעת זיהוי תקלת נורה או תקלת משנק או כבל מנותק, תוצג התקלה   .ח

 במסך המחשב  

 מערכת החשמל ייעודית.  

)בהתאם לגודל המערכת(  מעגלי מוצא    28מערכת החשמל תכלול עד   .א

מוגנים ע"י נתיך מודולרי עם ניתוק אפס. המעגלים  יחוברו בחלוקה  

 בין שלוש הפאזות המזינות את תאורת החירום. שווה 
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מערכת החשמל תותקן בתוך ארון חשמל ייעודי ותכלול את המרכיבים   .ב

 הבאים: )ראה שרטוט להלן( 

, DALIמאזי"ם, נתיכים, מגענים, נתיכים למעגלי המוצא, ספקי כוח   .ג

 עם מסך מגע המותקן בפנל.  PC, מחשב DALIבקר 

 דוגמת מעגלי המוצא:  

 

 
 תרשים עקרוני להזנה מרכזית של גופי תאורת החירום בנתיב המילוט  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הספק המערכת:  

עד   .א של  בהספק  פאזי  הספקת חשמל תלת  תאפשר    20KVAהמערכת 

ובעבודה   החשמל  מרשת  ישירה  בעבודה  המערכת  לגודל  בהתאמה 
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בהתאם   התאורה  גופי  של  ההספק  את  המערכת  תצמצם  בחירום 

לדרישות החירום. המערכת תאפשר אספקת אנרגיה חשמלית למשך  

לדגם    , בהתאם12KWאו    15KWדקות לפחות בהספק של    90זמן של  

 המערכת. 

 

 המערכת:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עבודות מתח גבוה 8.8

 תיאור העבודה  8.8.1

 אספקה, הרכבה והתקנת לוחות מתח גבוה )ראשי ומשני(. 

 . 800kVAבהספק  STEP-UPאספקה, הרכבה והתקנת שנאי שמן  

 .800kVAאספקה, הרכבה והתקנת לוח פיקוד  לשנאי שמן  

 אספקה והתקנת כבלי מ.ג. בין חדרי חשמל.   

 העברת ביקורת חברת חשמל מתח גבוה.   

 העבודה על פי תכניות מאושרות "לביצוע". 

 הכנת תוכניות כפי שבוצע.  

 

 ביצוע  מתקנים:  8.8.2

 מסדר מתח גבוה  

הקבלן יספק יחבר ויתקין מתקן מתח גבוה כמתואר בתוכנית. כל אחד   .א

מהם מצויד גם במגשר הארקה ונוריות מניאון לציון קיום מתח. כל  

 ארון הממיר האלקטרוני

 

ארון של מערכת החשמל והבקרה 
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ק"ו. על הקבלן להביאו   36ובנוי למתח  SF6הציוד הנ"ל עם בידוד בגז 

לתחנה להכניסו, ולהתקינו על פי התוכנית והוראות היצרן וכן לבצע  

 הכבלים הדרושים במתח נמוך ומתח גבוה. את כל חיבורי 

 כבלים ותעלות כבלים  

כל החיבורים בתחנה למתח גבוה, נמוך, פיקוד, הארקות וכד' יבוצעו   .א

עבודתו.   במסגרת  יתקין  שהקבלן  כבלים  וסולמות  רשת  תעלות  ע"ג 

תיאור טכני ודרישות מהתעלות הנ"ל ראה סעיפים בהמשך. כל כבלי  

למתח הדרוש, חלקם במוליכי    XLPEוד  מתח גבוה וכבלי מ.נ. עם ביד

של   טכני  תיאור  המפורט.  פי  על  נחושת  במוליכי  וחלקם  אלומיניום 

 הכבלים ראה בהמשך. 

 חבור התחנה למתח גבוה  

 התחנה תחובר במתח גבוה מקו חשמל מ.ג. תת"ק.  .א

 

 ברגים  וקונסטרוקציות ברזל 8.8.3

המותקנים  .א הברזל  קונסטרוקציות  וכן  השונים  והדסקיות  האומים  הברגים,  כל 

 באביזרים במסגרת עבודה זו יהיו מגולוונים או מצופים קדמיום.  

 

 חיזוק והגנה על צינורות וכבלים   8.8.4

נקוב מגולוון.   Z" 20חיזוק משותף לצינורות וכבלים סמוכים זה לזה יהיה מפרופיל " .א

ו חיזוקי כבלים אוריגינליים של יצרן התעלות. הגנת כבלים בתעלות פי. וי. סי יותקנ 

 מ"מ מכופף עם ידיות הרמה מצופות ניקל.   1.5וצינורות תבוצע מפח מגולוון 

 

 מהלך קוים   8.8.5

כל הקווים יבוצעו בתוואי הקצר ביותר האפשרי לבצוע לדעת המפקח. צינורות וכבלים  .א

יהיו   לא  אלו  קטעים  בין  והחיבורים  מחתיכות,  ולא  שלמים  מקטעים  יהיו  שיותקנו 

 מאולתרים.  

 

 כבלים ומוליכים לחשמל ביצוע התקנות ושילוט  8.8.6

ל הלוגן.  נטו    N2XY-פרט אם נדרש אחרת במפורש יהיו כל הכבלים מטיפוס מ 

ערך.   שווה  או  "אטקה"  דגם  חיזוקים  באמצעות  יחוזקו  סולמות  על  כבלים 

מ"מ ומעלה יחוזקו בחיזוק נפרד לכל כבל. נעלי הכבל יתאימו    50כבלים בקוטר  

למוליכים: עגול לעגול, סקטוריאלי לסקטוריאלי ללא אלתורים. כל כבל יזוהה  

ב  נמחקת  בלתי  טכנית  בדיו  כתובת  עם  פלסטי  תג  המעגל,  ע"י  מס'  יצוין  ה 

וכל   הכבלים  בקצות  יותקנו  התגים  ויעוד.  חתך  ומתח,  לערך.    12תדירות  מ' 

מ"מ יותקנו שלטי זיהוי מסנדוויץ'' חרוט בעלי גובה    40בכבלים בקוטר מעל  

מ"מ לפחות ובצבעים לפי התדירויות של מתח העובר בהתאם. מעל    4אותיות  

לא מגיד יחיד. לא תותר התקנת  ממ"ר יהיו המוליכים מסוג "שזור" ו   6חתך  

 מוטות חיבורים וכולם צריכים להיות מחתיכה שלמה אחת.  

בכבלי אלומיניום ניתן להשתמש אך ורק בנעלי כבל אלומיניום מובדל מיוצרות   

יש להשתמש    DIN  46329לפי תקן   כבל  נעלי  של  חיזוק  בכל  לכך.  המיועדות 
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ובחיזוק של מס  נחושת לאביזר  בבורג המתאים לחור שבנעל הכבל,  פר כבלי 

  1יחיד יש להשתמש בלשוניות פסי צבירה מתאימות. כבלי פיקוד יהיו לבידוד  

ס"מ. כל שכבה יהיו   50ק"ו, הגידים יזוהו ע"י מספרים עוקבים במילים, ומדי 

לכבלי    2 אפורים.  יהיו  הגידים  ויתר  וחום  כחול  בידוד  בעלי  סמוכים  גידים 

 ת פלסטיות מתכווצות בחום בכל קצותיהן. ממ"ר, יותקנו מפלגו  50הספק מעל  

 

 צינורות  8.8.7

חוטי    גם:  כוללים  נקודות(  במסגרת  )שלא  בנפרד  שימדדו  פלסטיים  צינורות 

ממ"ר באותם מקומות שלא מושחלים בהם מוליכים.    3השחלה מניילון בקוטר  

 מ"מ.   8מ"מ ומעלה המחיר כולל חבל שחלה בקוטר  36בצינורות בקוטר 

קש  פלסטיים  )קשיח  צינורות  "כ"  מסוג  גם  -יחים  במחיריהם  כוללים  כבד( 

קשתות   השחלה  חוטי  ולבונת,  מג  משוריינות  ומעבר  הסתעפות  קופסאות 

 סטנדרטיות ומיוחדות לפי הצורך.

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

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

מחיר המעברים המתוארים במפרט הכללי כלול במחירי הצנרת לרבות סגירות   

 מגן אטומות ותרמילים סופיים וכן פתחי מעבר בקירות. 

 

 

 סולמות כבלים  8.8.8

"  MFKכבלים במתקן זה יהיו כולם  מפרופילים מגולוונים תוצרת "סולמות ה 

או "שגב" או "לירד" מורכבים ע"י ברגים. כל הברגים, אומים, דסקיות, מוטות  

או   מגולוונים  יהיו  חשמל(  ללוחות  )פרט  מתכתיים  אלמנטים  ושאר  הברגה 

הכבלים    מצופים קדמיום, פניות, זוויות, ושינוי מפלס יבוצעו בדירוג לפי רדיוס 

כבלים   לנשיאת  יבנו  עבורם  והמתלים  הכבלים  סולמות  עליהם.  שיותקנו 

ק"ג למטר אורך. סולמות כבלי חשמל כוללים במחיריהם    50במשקל כולל של  

חיזוקים   בטבילה,  חם  באבץ  גילוון  בדירוג,  וכד' מבוצעות  זוויות  פניות,  גם: 

 לפחות.   ס"מ  4ותמיכות לקירות וכן תליות למסבך הגג מזויתנים של 

 

 לכבלים  PVCתעלות רשת  8.8.9

כל המרכבים )קשתות, פינות, חיזוקים פנימיים, מכסים, הסתעפויות, חיזוקי   

 רגליים וכד'( יהיו אוריגינליים ולא מאולתרים.  

)כל    מגולוונים  ותמיכות  מתלים  גם:  במחיריהן  כוללות  כבלים  מ'    1תעלות 

ת חשמלית בין הקטעים,  לתעלות רשת או פי. וי. סי.(, הארקתם, ביצוע רציפו

רוחב   שינוי  זוויות,  בדירוג,  פניות  ובחוץ,  בפנים  הדרישה  לפי  צביעה/גלבון 

נקובים    Zמדורגים, פתח חיבור לתעלות, הסתעפות, פלנגים סופיים, פרופילי  

יבוצעו   הכבלים  לתעלות/סולמות  המתלים  אנכיות.  בתעלות  מגולוונים 

של   צלע  בעלי  פרופילים  או  תעלות    ס"מ  4מזויתנים  כוללות    PVCלפחות. 

או מתוצרת נובה פלסט,   TAמכסים קפיצים. הן תהיינה מתוצרת איבוקו דגם 
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תאפשרנה    3ועוביין   הפלסטיות  התעלות  בהיר.  קרם  בצבע  ותהיינה  מ"מ 

התקנת מחיצה פנימית אשר עבורה ישולם בנפרד. לתעלות כבלים מרשת אין  

ביצוע כל הריתוכים. תעלות    צורך במכסים. תעלות רשת אילו תגלוונה לאחר 

 מ"מ לפחות מחוזקים בריתוך ביניהם.  5רשת יהיו ממוטות מגולוונים בקוטר 

 

 קופסאות הסתעפות במתקן חשמל  8.8.10

על    קפיציים  מהדקים  יותקנו  ובתוכן  פלסטי משוריין  יהיו מדגם  הקופסאות 

יהיה מתאים למספר הגידים בהתחשב   מסילה. כמות המהדקים בקופסאות 

המהדק יהיה רק גיד אחד והגישורים יהיו פנימיים. הקופסאות    שבכל צד של

תותקנה בצמוד לגוף התאורה, קופסאות השקעים מיקומם וחיזוקם לקירות  

 ולתקרה יהיו לפי הנחיות המפקח. 

 

 אטימות פתחים   8.8.11

אטימת פתחים בקירות ו/או בתקרות עבור תשתיות חשמל ותקשורת תבוצע   

פליימסטיק" )סוכן מערכות מיגון אש( או  בחומרי אטימה עמידי אש כדוגמת "

קם(, "אבצום" או שווה ערך, מבוצעים  -)סוכן חברת אל  LGסלפק שוויץ דגם  

בריכוז ובכמות הדרושים לפתחים אלו. סיווג גודל האטימות יעשה לפי קבוצות  

 גודל הפתחים וכוללת גם תבניות דרושות על פי היצרן וכד'.

 

 קופסאות שקעים   8.8.12

קופסאות שקעים יהיו פלסטיים או פוליאסטר משוריין עם מא"זים תלת וחד   

קפיציות.   אטומות  קלפות  יותקנו  למא"זים  החשמל,  לוחות  לפי  פאזיים 

פינים לפי סטנדרט    5לשקעים יותקנו ממסר זרם פחת. שקעים תלת פאזיים  

CEE  מחוברים מתאימים  צבירה  לפסי  יחוברו  וההארקה  האפס  חוטי   .

 בקופסא.  

 

 בתי תקע  8.8.13

יהיו מתאימים לזרם של    בעלי אביזר המחוזק    16בתי תקע שיותקנו  אמפר, 

לקופסא ולקיר ע"י ברגים. אין להסתעף בתוך בית תקע אלא בתיבה נפרדת.  

 ממ"ר.  2.5  -אמפר, חתך המוליכים לא יהיה קטן מ    16בהסתעפויות לבית תקע  

 

 ק"ו   36כבלים למתח גבוה  8.8.14

 לדרישות הבאות:הכבלים יתאימו 

בהתאם  מוצלב  פוליאטילן  מסוג  יהי  מכסימלי  הבידוד    50  -ק"ו    36למתח 

 הרץ. 

  IEC -  502/83ק"ו בדקות פי  26/45הבידוד נומינלי:  

, תוצרת ישראל  GFַ ,PRELLI ,COSSONAYהכבלים יהיו מתוצרת כבל מטל,  

 קרקעית.  -וכד', מיועדים להתקנה   תת 

 נחושת )עבור כניסה למסדר מתח גבוה(.    120XLPEלתחנת הטרנספורמציה      
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הכבלים בין לוח מ.ג. תחנת טרנספורמציה לבין השנאים יהיו מטיפוס חד גידי   

 ממ"ר.   CU 95-50           XLPEזהה אך בחתך 

במשך העבודה יכוסו קצוות הכבלים בפקקים אוריגינליים כדי למנוע חדירת   

 לחות.  

 .  סיכוך הכבלים יוארק בשני הקצוות 

על הקבלן להגיש לאישור את כל הפרטים הטכניים של הכבלים, כולל דוחות   

 בדיקה.  

לאישור    גבוה  למתח  הארקות  סכמת  החשמל  חברת  לאישור  יגיש  הקבלן 

 ביצוע קבלני לסעיף זה. \בהתאם לציוד שיאושר, הנ"ל מוגדר כתכנון

 

 סגירות סופיות למתח גבוה   8.8.15

החש  חברת  בדרישות  יעמדו  הכבלים  מחיבור  סגירות  הנובעים  ובתנאים  מל 

 ק"ו, המוארקת על ידי סליל "פטרסון".    22גבוה  - המתקן לרשת מתח

למתח    יהיו  הפנימיות  להתקנה    36הסופיות  "ריקם"  תוצרת  כדוגמת  ק"ו 

מתוצרת   תהיינה  לשנאי  הסופיות  החדש.  מהדגם  צלחות  ללא  פנימית 

 תקע. - אלסטימולד מסוג שקע

 

 מתקן הארקה בתחנת טרנספורמציה  8.8.16

 סעיף זה מתייחס לביצוע עבודות התקנה של מתקני הארקה הבאים:  

 הארקת מגן.   .1

 ל  השנאי בשיטת  האיפוס. הארקת  השיטה ש .2

מס'   .3 התקנות  לקובץ  בהתאם  יבוצע   ובהתאם    4643מתקן הארקה  

 למתואר במפרט הטכני ובתוכניות. 

 הארקת מגן  .א

בחתך  .1 מנחושת.  הארקה  פס  הקבלן  יתקין  החדר,  בהיקף 

4X40    ס"מ. אל פס זה יחוברו מחיצות שתהר  260מ"מ בגובה  

ממ"ר. הפס    25ומשקופי הדלתות וכד' וזאת באמצעות מוליך  

 ס"מ.   70כל  מקוריים יותקן על המבדדים  

מ.נ.  .2 שבחדר  הפוטנציאלים  השוואת  לפס  יחובר  הנ"ל  הפס 

מוליך   פס    50באמצעות  גם  יחובר  הנ"ל  הפס  אל  ממ"ר. 

ההשוואה של הארקת היסוד. כל מוליך שיחובר לפס השוואת 

יציין את   ישא שלט אשר  הנ"ל  ופס הארקה  הפוטנציאלים  

הפונקציה שהוא מחבר. בהארקת דלתות או חלקים נעים יש 

ממ"ר עם   70ושת גמישה שטוחה )צמה( בחתך  להשתמש בנח

 נעלי כבל מולחמים.

 הארקת השיטה )איפוס(   .ב

נקודת האפס של השנאי תחובר לפס האפס שבלוח מ.נ. בצד  .1

לפס   יחובר  מ.נ.  בלוח  האפס  פס  ראשי.  למפסק  הכניסה 
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באמצעות    השוואת  מבודדים   4הפוטנציאלים  מוליכים 

 .ממ"ר 150מנחושת בחתך 

 

 36kV, 630Aקומפקטים אטומים עד  לוחות מתח גבוה  8.8.17

 ציוד מתח גבוה  

 .GIS 36kVמפרט זה מיועד לאספקת לוח מתח גבוה  .א

 הלוח  יותקן בחדר חשמל ע"פ תוכנית מצורפת.  .ב

 נתונים טכניים  

 36   (KV)     מתח נומינלי  .א

 1MIN KV  RMS)- 50 HZ )   70  רמת בידוד  .ב

                                                                     ( S KV  PEAK 1.2/50)  170 

 500   (MVA)   הספק קצר סימטרי  .ג

  25  ( 1S/ KA RMS )    עמידות תרמית  .ד

 630   (A)   זרם נומינלי  .ה

 0.3   ( bar)    לחץ גז   .ו

 40   ( c°)  טמפרטורת הסביבה  .ז

בכל  עמ .ח פנימית  בקשת   Internal Arc  ( 1S/ KAהקריטריונים    5ידה 

RMS)  25 

 תקנים ובדיקות    

ו  כל חלקי הלוח ופרטיו השונים מנתקים/מפסקים וכו' ייבדקו ויתאימ .א

 הבאים:   IECלתקני 

1. 62271-200: A.C. metal-enclosed switchgear and control 

gear for rated voltage 

2. above 1 kV and up to and including 52 kV. 

3. 62271-1: Common specifications for high-voltage 

switchgear and controlgear 

4. Standards  

5. 60265-1: High voltage switches for rated voltages above 1 

kV and less than 52 kV. 

6. 62271-105: High voltage alternating current switch-fuse 

combinations. 

7. 62271-100: High-voltage alternating current circuit 

breakers. 

8. 62271-102: High-voltage alternating current disconnectors 

and earthing switches. 

9. 60282-1 : High Voltage Fuses. 

10. 60255 : Protection relays (Sepam). 

11. 60044-1 : Current transformers. 

12. 60044-2 : Voltage transformers. 

13. 60044-8 : Electronic Current transformers (LPCT). 
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14. 60801 : Electromagnetic compatibility  

15. 60529 : Degrees of protection provided by enclosures (IP 

code) 

כל דגם של תא מ"ג  המוצע  על ידי הקבלן ,יהיה בעל תעודת  בדיקה   .ב

"TYPE -TESTED"     של מכון בדיקה  בינלאומי מוכר בהתאם לתקן

IEC-62271-200 .החדש ביותר לרגע המכרז 

בכדי להבטיח עמידה בנתוני המפרט הטכני יש לספק דוחות בדיקה   .ג

ובלתי   מוכרת  בדיקה  מעבדת  מטעם  לכך  תעודות  כגון: ו/או  תלויה 

ASTA  ,ASEFA  ,KEMA    . עבור דגם זהה 

לפחות   .ד של  וותק  בעל  יהיה  גבוה  המתח  ציוד  בייצור    15יצרן  שנה 

 והתקנה של לוחות מ"ג מהדגם המוצע. 

" להתקנה פנימית, בדוק על פי  Metal  Enclosed הציוד יהיה מסוג "  .ה

 ועונה להגדרות הבאות:      IEC 62271-200התקן   

 הפרדות מבודדות,  - PM –מיתוג  סיווג ציוד  .1

   LSC2  –סיווג יתירות  .2

   A-FL / A-FLR –סיווג עמידה בקשת פנימית   .3

מודולרי  .ו יהיה  הראשי  )ניתן     הלוח  קומפקטי  יהיה  המשני  הלוח   ,

תאים   4, ניתן לחבר עד  SF6להרחבה או לא ניתן להרחבה( , מבודד בגז  

 בגרסא הקומפקטית 

ציוד המיתוג, מפסקים/מנתקים     ישמש כתווך הבידוד.  SF6גז מסוג   .ז

 . SF 6יעבדו בשיטות הפסקה המתאימות לעבודה בעזרת  

המג .ח את  ומכילים  בציוד  המורכבים  הגז  לדרישות  מכלי  יענו  עים 

"Sealed pressure systemבבדיקות המוגדרות ב  " ויעמדו-  IEC60694/ –  

 שנה.   30אורך חיים צפוי 

באר )יחסי( , רמת הלחץ והבידוד תבדק    0.3לחץ הגז בציוד לא יעלה על   .ט

 שנים.  30במפעל כך שחיי הלוח יהיו ל  

 המפסק יהיה מסוג מפסק זרם בואקום.  .י

א .יא המרכיבים  החלקים  תחזוקה    כל  נטולי  יהיו  הגבוה  המתח  תא  ת 

"MAINTENANCE FREE. " 

בכיוון אחורי   .יב יהיה שחרור לחץ  לחץ בתא הגז,  בכל מקרה של עלית 

את   לסכן  עלולה  אשר  קדימה  פליטה  תהיה  שלא  כך  מטה,  וכלפי 

 המפעיל. 

התאים יהיו עשויים פח מגולוון צבועים באבקת אפוקסי/פוליאסטר   . יג

מ"מ  לפחות ויכללו מד לחץ גז ע"מ לנטר את     3קלויה בתנור, בעובי  

 רמת הלחץ בתוך התא. 

לוח המתח הגבוה יהיה מיועד להעמדה חופשית על רצפת בטון. בחלקו   .יד

יוכל    U  100התחתון של הלוח יהיה   בסיס עשוי פרופיל   כך שהלוח 

לעמוד ללא תמיכות נוספות. הלוח יהיה צמוד בחלקו האחורי לקיר  
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והוא יבנה לגישה מלפנים בלבד. כניסות הכבלים יהיו מלמטה בלבד.  

 . IEC 60529עפ"י תקן   IP 20ן  הלוח יהיה אטום ומוג

 

 

 כמוגדר לעיל:  Metal Enclosedהלוח יהיה מסוג  

הצבירה   .א פס   , הלוח  של  החיים  החלקים  כל  את  תכלול  עמודה  כל 

 ואביזר המיתוג במיכל גז אחד.

ויורכב   .ב נחושת  עשוי  יהיה  הפס  אורכו.  לכל  הארקה  פס  יותקן  בלוח 

 למעשה כחיבור רציף של פסי  

 הארקה הקיימים בתאים עצמם. .ג

למתח    .ד מבודדים  גמישים  נחושת  חוטי  ע"י  ייעשה  הפיקוד  חיווט  כל 

V600      ולטמפרטורת 

. כל חוט יהיה מסומן ע"י סימוניות פלסטיק עם מספור  C   °70עבודה   .ה

 ותיו. חוטי הפיקוד   בשני קצ

ויהיו   .ו מתפרק  מכסה  עם  מחורצות  פלסטיות  בתעלות  כולם  יועברו 

 ממ"ר.  1.5בחתך 

ומתאימים לזרם    KV   36, מבודדים למתחSF6פסי הצבירה יהיו בגז   .ז

 אמפר.  630נומינלי של 

בכל תא תהיה הגנה לפקוד, הגנה וסימון לגוף החימום, ע"י מא"ז דו   .ח

 קוטבי נפרד לפונקציה. 

ה .ט לקחת  על  ועליו  התאים  של  מדויקות  מידות  בהצעתו  לציין  ספק 

 בחשבון את המידות  

התאים    .י את  ולבצע  המתכנן  ע"י  בחשבון  שנלקחו  המקסימליות 

 בהתאם.

 בכל תא יהיה השילוט הבא:  .יא

 מספר סידורי.  .1

 יעוד התא.  .2

 שילוט לאביזרי פקוד או מא"זים  .3

 השלטים כולם יהיו מסוג סנדוויץ. .4

 כמסומן בתוכניות. הזנות מתח פיקוד  .יב

 תא משנה מתח  

 כללי:  .א

מסוג   .1 בתא  יותקן  המתח  ולא    Metal-Enclosedמשנה  נפרד 

 בתוך תא של מפסק.  

 נתונים טכניים:   .ב

   36    (KV) מתח נומינלי  .1

     1MIN KV  RMS)- 50 HZ   ) 70 רמת בידוד  .2

3.   ( S KV  PEAK 1.2/50 ) 170  

  500   ( MVA) הספק קצר סימטרי .4
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 25  ( 1S/ KA RMS )  עמידה בזרם קצר יכולת   .5

 עמידה בקשת פנימית   .6

 Internal Arc ( 1S/ KA RMS )25הקריטריונים  5בכל 

 40( ועד  5-)   ( c°) טמפרטורת הסביבה  .7

 (.  IEC 56)בעבודה עפ"י  .8

 שלושה משני מתח ע"פ התוכנית המצורפת.  התא יכיל .ג

 תא מפסק זרם בואקום  

 כללי:  .א

 .  Metal-Enclosedמפסק הזרם יותקן בתא מסוג  .1

פעולה   .2 יכולת  בעל  ואקום  מפסק  מסוג  יהיה  עצמו  המפסק 

של   מהירה  של    O-300ms-CO-3min-COמחזורית  יכולת  עד 

סגור / פתוח /    –מצבים    3ובעל    25kAעמידות בזרם קצר עד  

 מוארק. 

בתקן   .3 המפורטות  טיפוס  אב  בבדיקות  יעמוד   IECהמפסק 

62271-100   

 נתונים טכניים:   .ב

   36       (KV) מתח נומינלי  .1

   1MIN KV  RMS)- 50 HZ   )  70 רמת בידוד  .2

   ( S KV  PEAK 1.2/50 ) 170  

 500   (MVA) הספק קצר סימטרי  .3

 25  ( 1S/ KA RMS )  יכולת עמידה בזרם קצר  .4

  5עמידה בקשת פנימית בכל   .5

 Internal Arc ( 1S/ KA RMS )25הקריטריונים 

   630   (A)  זרם נומינלי  .6

  40( ועד  5-)  ( c°) טמפרטורת הסביבה  .7

 (.  IEC 56)בעבודה עפ"י  .8

 class M2   -  10,000  מספר מספר פעולות מכניות  .9

   Class E2            פעולות חשמליות  .10

  KA   12.5בזרם  40 ספר פעולות חשמליות בקצרמ .11

תתב .ג הקפיץ  מתיחת  חשמלית.  להפעלה  מיועד  יהיה  ע"י  המפסק  צע 

מנוע חשמלי  )אנרגיה צבורה( )במידה ונדרש ע"פ התוכנית( והפעלה  

תעשה ע"י סליל סגירה, ניתוק המפסק ייעשה ע"י סליל הפסקה. כמו  

וכן הפעלה והפסקה של   ידנית של הקפיץ  כן תהיה אפשרות מתיחה 

 המפסק ע"י ידית/לחצן הנמצא בחזית המפסק. 

ק לבין מנגנון הפעלת המפסק  חיגור מנעולים בין מנגנון הפעלת המנת .ד

יבטיח מפני אפשרות ניתוק בזמן שהמפסק במצב מחובר. כמו כן חיגור  

פתוח   במצב  שהמפסק  בזמן  אלא  פתיחת  יאפשר  לא  התא  לדלת 

 והמנתק במצב מוארק. 
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מנתק   .ה ומנגנון  המנתק  הפעלת  מנגנון  את  תשמש  אחת  הפעלה  ידית 

 הארקה. 

סגירה/פתיחה מהיר ללא קשר לפעולת  המנתק יהיה בנוי עם מנגנון   .ו

 "QUICK MAKE AND QUICK BREAK MECHANISM"  הידית

 המפסק יכיל את האביזרים הבאים:  .ז

)באם נדרש ע"פ   VAC 220  מנוע לדריכת הקפיץ   .1

 התוכנית( 

 VAC 220   סליל הפעלה  .2

 VAC 220   סליל הפסקה  .3

 NC4 -  4NO   מגעי עזר  .4

 מגעי עזר למנתק בעומס.  .5

    למקצר הארקה.מגעי עזר  .6

 תא מתח נמוך.  .7

 לחצן ניתוק מכני. .8

 לחצן חיבור מכני.  .9

 ידית מתיחת קפיץ.  .10

 מראה מצב מגעים מכני.  .11

דרך  .12 ליציאה  ישירות  המחוברות  ניאון  סימון  נוריות  שלוש 

 מחלק מתח קיבולי. 

גידים   .13 לשלושה  עד    XPLEחיבור לכבלים מותאם  בחתך של 

 ממ"ר. 240

 כולאי ברק, )בהתאם לתוכניות(. .14

ערכת הגנה ומדידה בהתאם לכתב הכמויות ולמפרט הטכני  מ .15

 הרלוונטי. 

 משנה זרם מסכם  .16

זרם   .17 משני  למערכת   ייעודייםשלושה  הנתונים  להעברת 

  5-1250Aהמדידה וההגנות המשניות, המתאים לטווח זרמים 

מתאים לתקן    ,Class 5P/250בטווח זה.    class0.5עם דיוק של  

IEC-60044-8ל ניתן  ההשנאה  יחס  המתקן  ,  כאשר  תכנות 

משתנה ללא צורך בפירוק משני הזרם והכבלים והחלפה של 

 המשנה זרם. 

 כל האביזרים יהיו ע"פ התוכנית המצורפת.  .ח

 מערכת הגנות   

 :כלליות פעולות .א

תא המפסק יכיל יחידת הגנה ובקרה אלקטרונית המבוססת  .1

 על מיקרופרוססור דיגיטלי.  

 היחידה תבצע את הפעולות הבאות:  .2

 כל ההגנות הדרושות ואשר יפורטו בהמשך.  2.1
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פאזות, שיא ביקוש בשלושת     3  -ב    RMSמדידת זרם   2.2

 , זרמי תקלות. RMSהפאזות, זרם זליגה 

רגיל   2.3 עבודה  במצב  המדידות  של  מקומית  תצוגה 

 והודעות תקלה במקרה הצורך.

תקשורת מקבילית בו זמנית בעזרת חיבור גידים בין   2.4

שליטה   לצורך  נוספות,  יחידות  של  כניסות/יציאות 

 קטיביות לוגית.מרכזית אוטומטית וחיבור סל

,כגון   2.5 מידע  העברת  המאפשרת  טורית  תקשורת 

אירועים,   תקלות,  מפסק,  מצבי  הפעלה/הפסקה, 

בקרה   פעולות  עבור  הכרחיים  אשר  מונים  מדידות, 

ותכנון   אנרגיה  צריכת  ניהול  מרחוק,  ושליטה 

 תחזוקה. 

בקרה ובדיקה עצמית במהלך העבודה, לצורך זיהוי   2.6

 במכשיר. תקלה פנימית 

מתחים:  2.7 בתחום  ההגנה  מכשיר  להזנת   אפשרות 

24 - 250 Vdc & 110 - 240 Vac 

ליחידה תהיה אפשרות לזהות קריאה לא תקינה של   2.8

אופציה   כן  כמו  ולהוציא התראה  ומתח  זרם  מעגלי 

 לזהות אי תקינות מעגל סליל הפסקה.

 פונקציות הגנה:  .ב

 IECתאם לתקני  יחידת ההגנה תכיל מספר רב של  עקומות בה .1

 בעלות טווח כיולים רחב  ומגוון השהיות זמן. 

 היחידה תכיל את פונקציות ההגנה הבאות: .2

 ANSI CODE 50/51  הגנה מפני קצר  2.1

  ANSI CODE 50N/51N  הגנת פחת  2.2

 ANSI CODE 49 הגנה מפני עומס יתר)תרמית( 2.3

 ANSI CODE 46 אי איזון פזות בזרם  2.4

 בתקלת קצר או תקלה לאדמה השהיית זמן  .3

 ( definite timeשניות ) 0.05 – 655 3.1

 ( inverse definite minimum timeשניות ) 0.1 – 4 3.2

 ( very inverse definite minimum timeשניות )  0.1  –  2 3.3

3.4 1  –  0.1    (  extremely inverse definiteשניות 

minimum time ) 

a. IN זרם נקוב = 

b.  ,עקומתDefinite time 

c.   עקומתIDMT     (inverse, very inverse, 

extremely inverse ) 

כיול זרם וזמן עבור כל הגנה יעשו בעזרת חיבור מקומי והגנת   .4

 קוד.
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או   .5 התקשורת  באמצעות  בחירה  יתאפשר  הגנה  כל  בעבור 

 מקומי בין ארבעת הכיוונים הקבועים מראש. 

הגדרות לכל  למכשיר תהיה אפשרות להגדיר שתי קבוצות של   .6

 הגנה בעבור צורות שונות של מצב הרשת.

היחידה תאפשר סלקטיביות לוגית הלוקחת בחשבון אפשרות   .7

פקודות   של  ושליחה  קבלה  שכנות    Blockשל  ליחידות 

 בכניסות/יציאות דיגיטליות.

 אפשרויות מדידה: 

 היחידה תבצע את המדידות הבאות, לפחות בדרגת דיוק וטווח כמצוין מטה.    

 פונקציה  טווח  דיוק 

1 % ± IN 40-0.02 מד זרם 

1 % ± IN 40-0.1 שיא ביקוש זרם 

1% ± IN 40-0.1  זרמי תקלה 

1% ± (2 )20Ino - 0.1  זרם בתקלת זליגה 

1% ±  20Ino - 0.1  זרם זליגה 

1% ± Vp 3 - .040 ( 3זליגת מתח ) 

a. IN  זרם נקוב = 

b. Inoזרם נקוב בנקודת האפס= 

c.  במשולש פתוח בעת תקלת זליגה לאדמה מתח המופיע 

 :אפשרויות תכנות 

יחידת ההגנה והבקרה חייבת להכיל אפשרויות תכנות עבור שליטה,   .א

 בכדי לאפשר שליטה אוטומטית כנהוג ברשתות מתח גבוה.

תהיה   .ב ליחידה  והגנה  בשליטה  מקסימלית  גמישות  לאפשר  בכדי 

  ( דיגיטליות  כניסות/יציאות  של  למספר  ו    10אפשרות    8יציאות 

 כניסות(.

ושינויים   .ג תחזוקה  המאפשרת  הגנות  תכנות  תוכנת  תהיה  ליחידה 

 בעתיד. 

 בטיחות:  

 המכשיר יכלול את כל אמצעי הבטיחות הבאים: 

 בדיקה עצמית לפעולה תקינה מתמדת.  .א

 " חיצוני וממסר.watchdogמגע " .ב

 מעבר אוטומטי למצב "בטוח " לאחר זיהוי תקלה פנימית. .ג

 ים אוטומטי עם מערכת השליטה המרכזית.גיבוי ומעבר נתונ .ד

 התנגדות להפרעות אלקטרו מגנטיות.  .ה

 הגנה בפני שינוי  כיולים ע"י סיסמא.  .ו

 ויעמוד בתנאי  העבודה הבאים: IECתואם עם תקני   .ז

 תנאי אקלים  .1

 IEC 60068-2  -25°C - 70°C עבודה  1.1
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 IEC 60068-2  -25°C - 70°C אכסון  1.2

 40°C-ב   IEC 60068-2 93% לחות/טמפ' 1.3

 מכני  .2

 IP51 –פנל קדמי   IEC  60529 הגנה  2.1

 2דרגה       IEC 60255-21-1רעידות         2.2

 2דרגה    IEC 60255-21-2מכה             2.3

 חיווט כבה מאיליו   NFC 20455שרפה           2.4

 אלקטרו מגנטי  .3

 III  V/m 10דרגה  IEC 60255-22-3 קרינה  3.1

 IIIדרגה  IEC 61000-4-2 פריקה אלקטרוסטטית  3.2

 חשמלי  .4

 IEC 60255-4 2KV-1MIN בתדר תעשייתי   4.1

4.2 1.2/50 µs impulse    IEC 60255-4 KV5 

  IIדרגה  MHZ1 IEC 60255-22-1גל אוסילוגרפי  4.3

 IVדרגה  ns5  IEC60255-22-4גל מעבר  4.4

 IEC 801-5  גל אנרגיה  4.5

 ותחזוקה התקנה   

היחידה חייבת להיות קלה להתקנה או החלפה, בעזרת מסגרת ושני   .א

 תפסנים לחיזוק. 

 

 

 

 

 

 

 800kVA 33/0.4kVשנאי שמן   -מפרט טכני  8.8.18

 :כללי 

כדוגמת   .א שמן,  שנאי  של  והפעלה  התקנה  לאספקה,  הינו  זה  מפרט 

או ש"ע מאושר, למתח    Schneider-Electricשל חברת    Minera כדוגמת  

 חברת החשמל.  מאושר ע''י kV 33/0.4עבודה  

-50464בניית השנאי ובדיקותיו ותכונותיו יהיו בהתאם לתקן ישראלי   .ב

1 ,IEC 60076-1  . 

בדירוג   .ג גבוהה,  אנרגטית  נצילות  בעל  יהיה  טבלת    A0Akהשנאי  לפי 

 50646-1הפסדי העומס בת"י 

 נתונים טכניים:  

על   .א יענה  מהדרישות  השנאי  סטייה  כל  להלן.  המפורטות  הדרישות 

 .תצוין במפורש ע"י המציע בגוף ההצעה

 

 Power kVA 800KVA -הספק נומינלי 



95 
 

__________________________________________________________________________________ 
 מערכות  – 60מפרט טכני כביש 

   

 ONAN קירור 

 33kV ( 10%מתח גבוה נומינלי ) סטייה מותרת 

  ( עומס  ללא  נומינלי,  נמוך  +    3מתח  פאזות 

 אפס(
400/231V 

    50Hz תדירות הרשת 

 2x2.5% ± ( HV Tapping rangeמחליף דרגות )

 Vector group D yn11 - קבוצת חיבורים 

 1300W הפסדי ריקם מירביים  הפסדי הספק: 

 75°C 7000Wהפסדי עומס מירביים,  

 6% עכבת קצר 

 עומס  -100%מהדק חיצוני ל נקודת האפס 

מתח בצד  בידוד  )-רמת   1למשך    50Hzגבוה 

 דקה(:
50kV 

מתח בצד  בידוד  הלם  - רמת  מתח  )רמת  גבוה 

(B.I.L : 
125kV 

 8kV רמת בידוד בצד מ"נ 

 40°C :טמפ' סביבה מירבית )מתמשכת(

 בחלק העליון  מתאים לחיבור פסי צבירה.  נמוך,-בורי מתחיח

 בחלק העליון  גבוה: -בורי מתח יח

 מידות השנאי:  .ב

 מידות השנאי יוגשו לאישור ויתאימו לתוכניות.  .1

 

 ציוד ואביזרים נלווים  .ג

 º90-גלגלי שינוע, שני כוונים ב 4 .1

 בורג להארקת הגוף  אוזני הרמה 2 .2

 מאצרה לשנאי  .3

 DMCRממסר הגנה מסוג  .4

 מדידות ובדיקות  

 . IEC 60076השנאי יעבור בדיקה סדרתית בהתאם לתקן   .א

 הספק יצרף באספקה את הדוחות הבאים:  .ב

1. ( בדיקה  בת"י  Sample Testדוח  לנדרש  בהתאם   )50464-1  ,

 לשנאי מדגמי מהסדרה המסופקת.  

 IEC( בהתאם לנדרש בתקן Routine testsדוח בדיקת שיגרה ) .2

60076 

 תיעוד טכני ואשורים: 

השנאי,    .א של  הטכניים  האפיונים  כל  את  לאשור  להגיש  הקבלן  על 

 .שרטוט מבנה ומידות, תכניות חווט ומהדקים

 

 גנרטור  -דיזל 8.9
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 דרישות סף  8.9.1

 . ISO 8528-5 G3היחידה צריכה לעמוד בהגדרת ביצועים לפי תקן  

 .EMCPפנל בקרה של היחידה  

-MIL STND 461  ,IEC529, IEC60034-5, IEC61131פנל הבקרה יעמוד בתקנים   

3 

 . 100%מעלות צלזיוס, לחות   70עד  40-פנל הבקרה יעמוד בטמפ' עבודה של  

 של ניסיון  עם  יצרן  מתוצרת והגנרטור, יהיו  המנוע גנרטור, כולל  הדיזל  מערכת 

המערכת דיזל מערכות בייצור שנים 15 מיוצרת   תהיה בשלמותה גנרטורים. 

  ,היצרן י "ע יבוצעו  אשר המערכת של  השגרה  היצרן. בדיקות במפעל  ומורכבת 

   .המערכת עם  יסופקו

ושירות טכני בישראל ד  לספק שירותיי אחזקה  רך  לייצרן תהיה את היכולת 

 ספק מקומי מורשה של הייצרן.

שנה במתן שירותים טכניים, אחזקה    25לספק יהיה ניסיון מוכח של לפחות   

 ומכירות של מוצרים מהיצרן.

וכל    וניסיון של התקנות, פרוצדורות, אחזקה, הפעלות  יהיה את הידע  לספק 

 האביזרים ותוכנות הנדרשות לביצוע ביחידות מסוג זה. 

מתקנים קיימים לטובת מתן שירותים לטיפולים, מכירה ואחזקה  לספק יהיו   

 שנה לפחות.  20בתפוצה ארצית עם ניסיון של 

לספק תהיה את היכולת למתן תוכנית הדרכה באתר ברמת מפעיל, טיפולים   

 שיגרתים וקריאת תקלות. 

 ושיפוץ כללי טיפולים שוטפת, אחזקה ביצוע  לצורך חלפים מלאי ברשותו נמצא 

 שנים. 7 מ למנוע, בקרים מחוללים לתקופה של לא פחות 

 יש לספק: בשלב התכנון   

דוח ביצועים ממוחשבים של הייצרן ליחידה בהספק הנדרש לפי נתוני   .א

 (. Specsizerצרכנים שיתקבלו מהמזמין כולל גרפים )

 נתונים טכניים כללים של המחולל ומנוע.  .ב

 מאזן אנרגיה חום של המנוע בעומסים שונים.  .ג

 וח אקוסטיקה נתוני רעש מכני ורעש של מערכת הפליטה.ד .ד

 נתוני פליטות מזהמים. .ה

 טבלת הספק מכני לפי גובה וטמפ' הסביבה.  .ו

 נתוני מערכת קירור.  .ז

 דוח בדיקה של היחידה כשהיא מורכבת קומפלט בחו"ל בעומס.  .ח

 TVAדוח  .ט

היחידה הנ"ל תהיה מוצר מדף של הייצרן ולא תורכב באופן מיוחד   .י

 לחוזה זה. 

 ב. "ארה או אירופה מתוצרת מערב יהיה  הגנרטור 

אביזרים    מלבד  קומפלט  מורכבת  ותגיע  בלבד  הייצרן  אצל  תורכב  היחידה 

 נלווים שיורכבו ע"י ספק מקומי ומורשה של הייצרן גנרטור.
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מורכבת    כשהיא  תיבדק  היחידה  היצרן,  ידי  על  בחו"ל  תבוצע  עדות  בדיקת 

עומס,  המתקן  את  כוללת  הבדיקה  האביזרים    במלואה,  וכל  דלק  כבילה, 

 הנדרשים לטובת הבדיקה, הבדיקה תבוצע ע"פ סטנדרט הנ"ל: 

 בדיקות בטיחות:  .א

וולט מהבורג הארקה של היחידה לבין     3אמפר ב  25  –רציפות הארקה   .ב

 אום  0.1המנוע, מחולל ורדיאטור. אסור שהתוצאה תעבור את 

 5אסור שהתוצאה תעבור את    500V(DC)  -בדיקת בידוד)מגר(   .1

 אום

2. Hipot 

הדממות מכניות של היחידה)מהירות יתר, מתח גבוה/נמוך,   .3

 תדר גבוה.נמוך, לחץ שמן וטמפ' מי קירור( 

 שעות  4הרצה בעומס למשך  .ג

 100%-75%-50%- 0%שעה ראשונה מדרגות עומס של  .ד

 . 100%שעה שנייה ושלישית  .ה

 עומס.  110%שעה רביעית  .ו

 לאחר סיום הבדיקות יבוצע בדיקת מכות/נפילות עומס: .ז

1. 0%-50% 

2. 0%-100% 

3. 100%-50 

4. 100%-0% 

 

 כללי   8.9.2

זרם    לאספקת  גנרטור  דיזל  כוח  יחידות  של  והתקנה  בהספקה  דן  זה  פרק 

 אלטרנטיבית בשעת חירום.  

 יחידת הד"ג תעמוד בתקנים הבאים:  

 ISO  - A6270 DIN - 5514 BS 3046מנוע דיזל   .א

 IEC - 3046 ISO  - 4999  BS 34גנרטור   .ב

 עבור לוח הפיקוד  108ת"י  .ג

 ה ומשרד אנרגיה.רמת השתקה תענה לדרישות משרד לאיכות הסביב .ד

 

 תיאור המתקן   8.9.3

ויכלול    עם מתקני השתקה  והדרומי  הדרומי המרכזי  בחדרים  יוצב  הגנרטור 

מיכל דלק יומי שיותקן בבסיס הגנרטור, וכן מיכל חיצוני שבועי תת"ק, בגודל  

ליטר מתודלק מלא ביום המסירה לאחר כל ההרצות  )כל אישורי    10,000של  

מערכת   הרלונטיות(  הרשויות  בכל  הקבלן  ידי  על  יבוצעו  התנעה  המיכלים 

   HEAVY אוטומטית ווסת מהירות אלקטרוני, לוח חשמל ומצברים מסוג  

DUTY   .להתנעה, צנרת פליטה ומערכת קירור 

היחידה אשר תסופק תהיה מורכבת, מחוברת, מושלמת ומחוברת ללוחות כולל   

אספקה והתקנה של כבלי חיבור אל הלוחות חשמל ומוכנה לשימוש ותכלול  
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עזר בין אם נזכר במפרט הטכני וכתב הכמויות ובין  את כל הרכיבים וציוד ה

 אם לא, אולם נדרש לפעולה תקינה ומושלמת של היחידה. 

את צינור הפליטה יש למקם ולכוון בזמן הביצוע בהתאם למציאות בתאום עם   

המפקח. על הקבלן להכין ולהגיש תוכניות עבודה והרכבה אשר תאושרנה לפני  

וה המפקח  ע"י  והביצוע  הצבת  האספקה  את  תכלולנה  אלה  תוכניות  מתכנן. 

היחידה, מיקום הציוד לרבות לוח חשמל, צנרת פליטה ודלק, כבלים, מצברים  

 וכו'.  

משרד    ע"י  התוכניות  לאישור  הקבלן  ידאג  והמפקח  המתכנן  אישור  לאחר 

ייגש הקבלן לעבודה   העבודה, משרד האנרגיה והמשרד לאיכות הסביבה. לא 

 יות כאלה חתומות ע"י כל הגורמים. בטרם נמצאות בידיו תוכנ

 

 תיאור העבודה   8.9.4

דגם ומערכת הדיזל גנרטור אשר תסופק ותוגש לאישור תהיה כדוגמת תוצרת   

 קאטר פילר.

המערכת שתסופק תהיה בהתאם למפרט הטכני זה, ותורכב על היסוד, כולל   

 התקנת כל האביזרים המכניים והחשמליים הדרושים להפעלתו הסדירה.  

לוח הגנרטור אל מערכת הכוח, הפיקוד והבקרה  אספקה הר  כבה וחיבור של 

 החשמלית והמכנית.  

 מיכל שיותקן בבסיס הגנרטור.  –אספקה והתקנת מערכת אספקת דלק יומית  

ממיכל דלק מתחת    110%אספקה והתקנת מעצרת איגום לקליטת נוזלים בנפח   

 לגנרטור.

 שמנים ומסננים.החלפת  –ש"ע לפחות  500זמן בין טיפולים  

הדיזל    של  תקינה  לעבודה  הדרושים  האביזרים  כל  וחיבור  הרכבה  אספקה, 

 גנרטור.  

לחיבור    והבקרה הדרושים  הפיקוד  וכבלי  הכוח  כבלי  של  וחיבורם  אספקתם 

המערכת אל לוח החשמל הראשי. מחיר העבודה כולל חיבור של כבלי מערכת  

 רים. הבקרה אשר מותקנת במבנה הראשי ומסופקת ע"י אח

דוגמה    והגנה  שליטה  בקר  הכוללת  גנרטור  פיקוד  לוח  והתקנה  אספקה 

GENCON    אוDEEP SEA 8610     כולל יחידת תקשורת להעברת נתונים לבקר

מרכזי כולל מגעים יבשים לסיגנלים "תקלה" ו"גנרטור בפעולה", כולל מערכת  

"י מגה  החלפה חח"י גנרטור לשליטה על מפסקי זרם בלוח חשמל, כולל כניסה ע

 יבש "דרישה להפעלת גנרטור".

המצברים    היצרן.  של  ספציפיקציה  לפי  מצברים  מערכת  והתקנת  אספקה 

 יותקנו על מבנה מעץ צבוע בצבע אפוקסי מכל צדדיו, כולל כסוי מתאים.  

 התנעות אחת אחרי השניה.  5כן, חיבור המצברים יאפשרו לפחות  -כמו 

תכניות אשר תתוכנן ע"י יועץ  אספקה והתקנה של מערכת דלק בנפח בהתאם ל 

ע"י המזמין וכל הגורמים המוסמכים   דלקים מומחה מטעם הקבלן ותאושר 

 והרשויות. )עלות התכנון כלולה במחירי היחידה ולא תשולם תוספת בגין כך(. 
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בדיקה ומסירת המתקן בצורה תקינה עם רישיון של משרד האנרגיה, המשרד   

ה  חברת  התקנים,  מכון  הסביבה,  ויתר  לאיכות  מעודכנות  תוכניות  חשמל, 

המסמכים הדרושים לצורך הפעלה ומסירת המתקן בשלמות. העבודה  כוללת  

 אישור מל"ח בשלב הזמנת הציוד וגם בעת המסירה 

 אספקת סט כלים לטיפול במערכת.  

 

 הנתונים הבאים יפורטו עבור מערכת דיזל גנרטור חירום: 8.9.5

ב   BS5514  KVAלפי תקן    PRIMEהגנרטור יהיה בהספק העבודה     KW  -וכן 

  - ההספק הנדרש הינו בהתאם לתכניות. יחד עם זאת יציין הספק את הספק ה

prime  .של המכונה 

 מתח )במהדקי הגנרטור(.  

 תדירות.  

 סיבובים לדקה.  

 מתח פיקוד )ז"י(. 

 הדיזל. מתח, מספר פאזות והספק גוף החימום במעטה מי הקירור של  

 וויסות מתח מצב יציב.  

 שינוי מתח מקסימלי עם עומס מאוזן.  

 

 דרישות כלליות ממנוע הדיזל: 8.9.6

 הצתה בדחיסה    טיפוס   

 ממצב קר   התנעה  

 רטובים ניתנים להחלפה   צילינדרים  

  4או  2   פעימות  

במפסק צנטריפוגלי עבור הפסקת הדיזל )סגירת שסתום הדלק(    הדיזל יצוייד 

 במקרה של מהירות יתר. 

 

 מנוע הדיזל יצוייד בהגנות הבאות: 8.9.7

 מפלס נמוך של מי קירור )הגנת חוסר מי קירור(.  –מגע התראה  

 תרמוסטט במי קירור )בהגנת טמפרטורת מי קירור גבוהה(. 

 בקר לחץ שמן )הגנה בפני לחץ שמן נמוך(.  

פאזי  המנ  חד  הקירור,  מי  של  חימום  בגוף  יצוייד  מצוייד    230וע  וולט 

 בתרמוסטט. 

 . BS 5514אי אחידות המחזורית של המנוע תהיה בהתאם לתקן  

 

 מערכת התנעה   8.9.8

 מורכבת מ: 

 מנוע מתנע מתאים לעבודה קשה עם הנע השתלבות כולל ממסר התנעה.  

המותאם    מטיפוס  גפריתית  וחומצה  עופרת  יהיו  המצברים  התנעה,  מצברי 

להתנעת מנוע דיזל, בתנאי עבודה קשים, המצברים יהיו בעלי קיבול מספיק  
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  60התנעות חוזרות אחת לאחר השנייה במשך זמן התנעה כולל של    5לאפשר  

 שניות. 

כולל    האספקה תכלול כוננית מצברים מעץ צבוע בצבע אפוקסי מכל הצדדים 

מכסה מתאים וכן חיבור המצברים למנוע הדיזל בכבלים ומחברים מתאימים.  

יסופק מד צמיגות אלקטרוליט ומתקן מילוי בחומצה או   עם המצברים  יחד 

 חודש לפחות.   20מים. אחריות למצברים 

 

 מסננים  8.9.9

כל המסננים ימוקמו כך שיאפשר גישה ואחזקה נוחה, מסנני אויר יהיו מטיפוס   

שעות עבודה של המנוע    500ניצולת גבוהה מותאם לעבודה במשך  תרמיל בעל  

 ללא טיפול.  

שעות    150  -שעות פעולת המנוע ללא טיפול. מסנני שמן ל  500  -מסנני דלק ל 

 פעולה של המנוע ללא צורך בטיפול בהם. 

 

 רדיאטור  –מערכת קירור  8.9.10

לעבודה    המתאים  מחליד  בלתי  מחומר  טרופי  רדיאטור  יהיה  הרדיאטור 

  חיצונית בתנאים קשים.  

    מעלות צלזיוס.  50הרדיאטור מתאים לתנאי סביבה של   

 הנעת המאוורר תבוצע באמצעות רצועה מותאמת למנוע הדיזל  

 

 מערכת פליטה:   8.9.11

תיק קול  מערכת הפליטה מורכבת מחיבור גמיש עם אוגנים, צנרת פליטה, מש 

 תעשייתי  וכיפה בסיום צינור הפליטה למניעת חדירת מים.

 

 גנרטור )אלטרנטור(: 8.9.12

 מוליכים.ארבע פאזות,  שלוש 

הפאזי    לפחות מחצית הזרם  של  שיסבול מעבר  כזה  יהיה  מוליך האפס  חתך 

 הנומינלי. 

 בהתאם לתכניות   : primeהספק  

 הרץ  50פאזות,   V400 ,3   מתח:  

   0.8  מקדם הספק:  

 .F בדוד לפופים: דרגת 

 אופן הסגירה יהיה מוגן רשמת עם אוורור עצמי.  

)דוגמת    מברשות  ללא  עצמי  וויסות  לפי    Thyripatערור  סימנס(  חברת  של 

BS5000    מותאם לעבודה בתנאי סביבה או ערור נפרד על ידי    99חלקPMG   עם

 . OVER VOLTAGEהגנות 

 UNDER FREQ ,TRIP EXITAION . 

נכרון בין הגנרטור לגנרטור קיים או בין  יווסת המתח יתאים לביצוע מערכת ס  

 הגנרטור לחברת החשמל.



101 
 

__________________________________________________________________________________ 
 מערכות  – 60מפרט טכני כביש 

   

 .PMGעדיפות תינתן למחולל עם  

 

 מערכת דלק  8.9.13

 מערכת הדלק תכלול את הפריטים הבאים: 

 מערכת דלק אלקטרונית מבוקרת מחשב.  .א

מיכל  שעות עבודה בעומס מלא, וכן    10  -מיכל בסיס המספיק לפחות ל .ב

 שבועי. 

כולל מעטפת. המיכל יצויד    מיכל שבועי נפרד בנפח בהתאם לתכניות  .ג

 ובברזי מלוי וניקוז.  4-20mAבמדיד חיצוני, מדיד פנימי 

 סגירת שסתומי אספקת הדלק מזמן הדממת הגנרטור.  .ד

דלק   .ה אספקת  וניתוק  הגנרטור  בחדר  שריפה  בזמן  גנרטור  הדממת 

 ממיכל לגנרטור.

 במנוע. משאבת דלק מכנית  .ו

 מפריד סולר מים במיכל הבסיס.  .ז

 צנרת הדלק:  

 כל הצינורות למערכת הדלק יהיו שחורים.  .א

החיבורים למיכלים ולמגופים ייעשו על ידי אוגנים או על ידי הברגה   .ב

 בהתאם לדרוש. 

הצינורות ינוקו היטב באוויר דחוס עם סיום העבודה וכן עם העברת   .ג

 דלק ראשונה בהם. 

בע הגנה בשלוש שכבות בעובי מינימאלי של  הצינורות יצבעו כולם בצ .ד

 מיקרון.  60

 

 ווסת סיבובים  8.9.14

בין    סנכרון  לביצוע  המתאים  אלקטרוני  סיבובים  בווסת  יצויד  הגנרטור 

 הגנרטור לגנרטור אחר או בין הגנרטור לחברת החשמל. 

 

 תנאים כלליים לאספקת והתקנת הדיזל גנרטור   8.9.15

לביצוע    העומדות  בעבודות  רב  ניסיון  בעל  מומחה  שהוא  להוכיח  הקבלן  על 

הדרושים   והמכשירים  הכלים  כל  ברשותו  נמצאים  וכי  זה,  למכרז  בהתאם 

 לעבודה זו.  

ארץ    תקני  לפי  בהעדרם,  או  הישראליים,  התקנים  לפי  לפועל  תוצא  העבודה 

 גנרטורים. - המוצא של הדיזל

ידי הקבלן. חומרי  -עבודה האמורה יסופקו עלכל הציוד וחומרי העזר לביצוע ה 

העזר כוללים: חומרי חשמל, חומרי מתכת, חומרי אינסטלציה, מלט, חצץ, חול  

 או כל חומר אחר הדרוש להשלמת העבודה.  

העזר    חומרי  וכל  גנרטור  הדיזל  של  ושמירתו  לאחסנתו  אחראי  יהיה  הקבלן 

 אשר ישתמש בהם בהרכבה, עד מסירתם ליד המזמין.  
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בלן יהיה אחראי לכך שהעבודה תוצא לפועל לפי הוראות ההרכבה של כל  הק 

גנרטור והוא יהיה האחראי הישיר למסירת המתקן כולו  - ספקי מערכות הדיזל

במצב עבודה תקין, נקי ומסודר, ובצורה תקינה. אחריות הקבלן כוללת הרצת  

 המיתקנים תחת עומס מלא.  

ונה  יסודי  באופן  בדק  הוא  כי  יאשר  ההעמסה,  הקבלן  דרכי  היטב  לו  ירים 

מקבל את האחריות   והוא  והחשמלי  הציוד המכני  כל  של  והפריקה  ההובלה 

להובלתו התקינה, של כל הציוד אשר יובא מחוץ לארץ וכן להובלה תקינה של  

 כל הציוד אשר יקנה או ירכוש בארץ או יסופק ממחסנים הנמצאים בארץ.  

ת צינורות המפלט והמשתיק על  ההרכבה המכנית, של הציוד תכלול את הרכב 

ליצירת   הכול  הדלק,  ומערכת  לדיזל  וחבור  יומי  דלק  מיכל  אביזריו, התקנת 

 יחידות עבודה מושלמות לפעולה אוטומטית.  

המפקח יקבע את הניסיונות שעל הקבלן לבצע עם גמר ההתקנות בכדי להיווכח   

ולנה בין  פעולות אלה תכל   - כי כל המערכת האוטומטית פועלת בצורה תקינה  

 היתר:  

 הפעלת הדיזל דיזל גנרטור ידנית.   .א

 בדיקת והפעלת מערכת הדלק.  .ב

 הפעלת כל המערכות ידנית ובאופן אוטומטי.   .ג

דלק   .ד אספקת  וניתוק  הגנרטור  בחדר  שריפה  בזמן  גנרטור  הדממת 

 ממיכל לגנרטור.

 

 יחידת גנרטור עבור   8.9.16

 לפי כתב כמויות ובהתאם לתכניות.  :הספק מופק 

 .PRIMEמשטר עבודה:  

 וולט חיבור כוכב עם נקודת אפס מוארקת.  230/400:  מתח 

 סל"ד.  1500:  מהירות סיבובים 

 הרץ.   50:  תדירות 

 לשעת חירום.   10: בגבולות של %   יתרת זרם 

 : קירור מים.   קירור 

 : אלקטרוני. ווסת מהירות 

 במשך שעה לפחות.  10%בעומס יתר של הדיזל גנרטור יעמוד  

  2-3( יהיה פי  STARTING  MOTOR  PEAKהספק שיא בהתנעה של היחידה ) 

 . KVA -מההספק הנקוב ב

מעלות    45וטמפרטורה עד    100%בידוד הגנרטור יהיה דגם טרופי ללחות עד   

 צלסיוס. 

 שניות.  10מזרם נקוב במשך  300%עמידת הגנרטור בזרם קצר מיוצב יהיה  

בבסיס הגנרטור יותקן מיכל דלק בקיבולת אשר תאפשר הפעלת   – סולר : דלק 

שעות בעומס מלא. מילוי הדלק יעשה ישירות לתוך    10היחידה ברציפות במשך  

המכל ע"י משאבה חשמלית. מחיר העבודה כולל מיכל דלק מלא סולר בזמן  

 . מסירת גנרטור למזמין )הן למיכל בבסיס היחידה והן למיכל הדלק החיצוני(
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: יותקן צינור פליטה בעל קוטר מומלץ ע"י היצרן. צינור הפליטה  צינור פליטה 

חיבור   יבוצע  הגנרטור  וגוף  המפלט  צינור  בין  יבודד.  הגנרטור  והמשתיק 

עטף בבידוד תרמי  יבאמצעות צינור גמיש ע"פ המלצות היצרן. צינור המפלט י

 בכל מקום החשוף לנגיעה ישירה. 

ופן ידני או אוטומטי ע"פ דרישה. תותקן מערכת  : הגנרטור יותנע בא   התנעה  

ש עם מטען שישולב בלוח.  \א  180בקיבולת של    DUTY HEAVY מצברים מסוג  

החומצות.   ע"י  בעץ  פגיעות  המונע  בצבע  צבוע  עץ  כן  על  יותקנו  המצברים 

 המצברים ישמשו אך ורק לצורכי התנעת הגנרטור. 

ל הגנרטור. הלוח יכלול את  : לוח החשמל יותקן כיחידה נפרדת ע  לוח החשמל  

עבודת   על  לפיקוח תקין  והבקרה הדרושים  הפיקוד  המפסק הראשי מכשירי 

הגנרטור לרבות מדי זרם, מתח ותדירות, שעות עבודה, טעינת מצברים, נורות  

 תקלה וכד'.  

 

 אישור שלבי העבודה   8.9.17

כל שלב משלבי העבודה יתבצע תוך תיאום ואישור של המפקח. אישור כזה לא   

לשלב  יהי הקבלן  של  והבלעדית  המלאה  מאחריותו  במאומה  לגרוע  בכוחו  ה 

לכל חלק ממנה   ו/או  המושלם  הסופי  במצב  לעבודה  ו/או  האישור    -שאושר 

 הנ"ל יינתן בכתב.  

 הרכבה   

על הקבלן לגשת לביצוע הרכבת הגנרטור רק לאחר שהתוכניות ימצאו בידיו    

 ולאחר שיאושרו ע"י המפקח: 

 תוכנית סכמתית של חיבורי הצנרת.   .1

 תוכניות היסודות וההרכבה.  .2

 הוראות שימוש ופונקציות של מערכות הגנרטור.   .3

 תוכנית מקום הגנרטור.  .4

 

 

 

 צינורות וחיבורים   

כל הצינורות והחיבורים למיניהם יהיו חדשים, חסרי פגמים וליקויים מכל סוג     

פלדה   וצינורות  הברגה  באמצעות  ביניהם  יחוברו  מגולוונים  צינורות  שהוא. 

 שחורים באמצעות ריתוך. טיב החיבורים בכל מקרה כמפורט להלן:  

הברגה .א ב.ס.פ.  חיבורי  תקן  לפי  תקני  וארכה  קונית  תהיה  ההברגה   :

ור יבוצע תוך ניצול מלא של ההברגה לכל ארכה. לפני החיבור יש  החיב 

לעטוף את ההברגה בסרט פלסטי מטפלון יש להקפיד על חיתוך נקי  

ולהרחיק   הצינור  את סף החיתוך שבתוך  בסכין  לפצור  צינורות,  של 

 ממנו כל שארית החיתוך.  

ריתוך .ב וע"י  חיבורי  חשמלי  ריתוך  באמצעות  יבוצעו  ריתוך  חיבורי   :

לנקותם  V עלי מקצוע מומחים. יש להכין את שטחי הריתוך בצורת  ב
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מלכלוך ו/או חלודה לפני ביצוע עבודות הריתוך. הניקוי צריך להיעשות  

בצורה יסודית עד לגילוי פני המתכת הנקייה. הריתוך יהיה רצוף וללא  

הפסקות. בגמר הריתוך של שכבה אחת ולפני ביצוע השכבה השנייה  

הריתוך עד להופעת המתכת הנקייה. אין להתחיל    יש לנקות את פני

בריתוך בשכבה נוספת לפני השלמת הקודמת לחלוטין. במידה ויתגלו  

מקומות ריתוך פגומים יש לתקנם ע"י הרחקת שכבת הריתוך הפגומה  

 באמצעות השחזה וביצוע שכבת ריתוך חדשה. 

 צביעה   

, לכלוך,  את כל חלקי הברזל הדורשים צביעה יש לנקות היטב מחלודה .א

אבק, שומן והשטחים המיועדים לצביעה יהיו יבשים. את השטחים יש  

למרוח בבסיס ולאחר מכן יש לצבוע בשתי שכבות של צבע יסוד, שכבה  

 אחת של צבע מקשר ושתי שכבות סופיות של צבע עליון.  

המשובח   .ב מהסוג  מוכנה  מתוצרת  מוגמרים  צבעים  יהיו  הצבעים  כל 

סגו  בפחיות  ויסופקו  בתוויות  ביותר  ומסומנות  מקורית  סגירה  רות 

היצרן. יש לדאוג לכך שהצבע יחדור היטב לתוך השטח הצבוע. הצבע  

 יבוצע באמצעות מברשות.  

אין להתחיל בשכבה חדשה בטרם התייבשה השכבה הקודמת. שכבת  .ג

הצבע הסופית תבוצע בתנאים חיצוניים מתאימים באוויר יבש וחופשי  

 מאבק. 

 לקה לחלוטין ללא כל סימני מברשת וכד'.  השכבה הסופית תהיה ח .ד

מלא   .ה לכיסוי  לדאוג  ויש  וערב  שתי  בכיוון  להיעשות  צריכה  הצביעה 

 ואחיד.  

ביניהם   .ו המחוברים  אלמנטים  שני  בין  ישר  לעין,  סמויים  מגע  שטחי 

יצבעו בצבע יסוד    -כגון: שטחי אלמנטים מחוברים באמצעות הברגה  

 בלבד. 

 

 

 מערכת הפליטה   

ריתוך   .א ע"י  מחוברים  שחורים  מצינורות  תורכב  הפליטה  מערכת 

 ואגנים.  

כל מערכת הפליטה תהיה תמוכה בצורה יציבה כדי לא לגרום ללחץ   .ב

 על החיבורים הגמישים.  

המערכת תהיה צבועה בצבע שיעמוד בפני החום אשר בצינור הפליטה.   .ג

 גוון הצבע יותאם לסביבה.  

היחידות ותוך התחשבות באורך    קוטר הצינור יהיה לפי המלצת יצרן .ד

 צינור הפליטה. 

 מערכת הדלק היומי  

 ליחידת הדיזל מיכל דלק יומי שיסופק ע"י הקבלן.   .א

 המיכל יותקן מתחת ובבסיס הגנרטור. במיכל יותקן מראה גובה.   .ב
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 כל הקווים יהיו מצינורות נחושת.  .ג

חיבור הצינורות למיכל ולמגופים יעשה ע"י הברגה. החיבור לכניסות   .ד

 קיימות בדיזל, יעשה ע"י צינורות גמישים עם הברגות. ה

 לוח חשמל גנרטור   

לוח חשמל שיסופק, יותקן ויחובר ע"י הקבלן עם כבלי פיקוד אל הדיזל   .א

 גנרטור בהתאם לתוכנית החיבורים של יצרן הציוד.   -

העבודה תכלול גם חיבור מנוע המאוורר ומאוורר להפעלה התקינה של   .ב

 היחידה.  

 כמו כן יחבר הקבלן את לוח הגנרטור ללוח החשמל הראשי של הבניין.   .ג

ע" .ד יעשה  כל  החיבור  תכלול  העבודה  הקבלן.  ע"י  שיסופקו  כבלים  י 

 החיזוקים הדרושים להעמדת הלוחות בצורה יציבה.  

 

 לוח פיקוד ולוח מפסק ראשי  8.9.18

 לפחות.   IP55לוח הפיקוד יהיה בצורת ארון אטום למים ואבק בדרגת אטימות   

הגישה ללוח תהיה מלפנים בלבד. הלוח יהיה בנוי מקונסטרוקציית פלדה עם   

 מ"מ צבוע בצביעה אלקטרוסטטית בתנור.   2כיסוי פחי פלדה דקופירט בעובי 

כל אביזרי בפיקוד יורכבו בתוך לוח הפיקוד בחלקו העליון. בחלק התחתון של   

יה  הלוח  הפיקוד בתוך  כל חיווט  יותקנו סרגלי המהדקים.  יה מחוטים  הלוח 

 גמישים עם שרוולי לחיצה בקצוות החוטים.

יהיו    השלטים  כל  מתאימות.  סימוניות  ידי  על  הקצוות  בשני  יסומן  חוט  כל 

 מבקליט סנדוויץ חרוט שחור על רקע צהוב. 

 

 מערכת הדיזל גנרטור חירום תוגן על ידי הגנות בלוח הפיקוד מהתקלות הבאות:  8.9.19

 מהירות יתר.  

 קירור.טמפרטורת יתר של מי  

 לחץ שמן נמוך. 

 עומס יתר.  

 זרם קצר. 

 חוסר מים. 

 מפלס דלק נמוך מאוד.  

אקוסטית    אזעקה  ותופעל  גנרטור  הדיזל  מיד  יודמם  הנ"ל  התקלות  בכל 

 וחזותית. 

 כמו כן, תופעל אזעקה אקוסטית וחזותית במקרים הבאים: 

 תקלה בהתנעה.  .א

 חוסר דלק במיכל היומי.  .ב

להפ .ג ניתן  יהיה  האקוסטית  האזעקה  ידנית  את  השתקה  ידי  על  סיק 

כאשר מנורת הסימון המצביעה על התקלה תמשיך לדלוק עד לביטול  

 התקלה. 
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 ציוד בלוח הפיקוד: 8.9.20

 הלוח יכיל כללית את המערכות הבאות:

 הפעלה והדממה אוטומטית או ידנית.  

ממיכל    דלק  אספקת  וניתוק  הגנרטור  בחדר  שריפה  בזמן  גנרטור  הדממת 

 לגנרטור.

המנוע: מהירות יתר, טמפרטורה גבוהה של מי קירור, לחץ שמן נמוך,  הגנות   

 חוסר מים.

 מטען מצברים.  

 משני זרם כנדרש למכשור והגנות.  

 פוטנציומטר לכיוון מתח.  

 מאמ"תים לפי הצורך להגנת המערכות.  

 מערכת חשמל לחימום מוקדם למנוע. 

 . R485/RS232יחידת הגנה והפעלה לדיזל גנרטור עם יציאת תקשורת  

 

 מכשירי מדידה  8.9.21

 מצבים לבדיקת מתחים פאזיים וקווים.  7מד מתח ומפסק בורר  

 מדי זרם עם מחוג שיא ביקוש )שלושה מחוגים(.  3 

 מונה שעות.  

 מד תדירות.  

 מד מתח זרם ישר.  

 מד זרם טעינה.  

 

 מפסקי פיקוד ולחצנים  8.9.22

 "יד".  –"מופסק"  -מפסק בורר שיטת הפעלה של הגנרטור "אוטו"  

 יחידות לחצן השתקת צופר ביטול תקלה ובדיקת מנורות. 2 

 לחצן עצירת חירום.  

 

 עם שנאי עצמי(:   LEDמנורות סימון ) 8.9.23

 מהירות יתר.  

 טמפרטורת יתר מי קירור.  

 לחץ שמן נמוך. 

 עומס יתר וקצר.  

 תקלה בהתנעה.  

 חוסר דלק.  

 תקלה כללית.  

 מנורות קיום מתח לפני מפסק ראשי.  3 

 

 ת הפיקוד:תיאור הפעולות של מערכ 8.9.24

 באופן כללי על מערכת הפיקוד לבצע את הפעולות הבאות: 
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 הפעלה או הדממה של מנוע הדיזל לפי פקודה אוטומטית או ידנית.  

 הגנות מנוע הדיזל.  

 הגנות הגנרטור.  

 התראות.  

 חישת מתח.  

 שמירה על מצב מוכן לפעולה של הדיזל גנרטור.  

 חימום מוקדם(. שמירה על טמפרטורת גוף המנוע )על ידי  

 שמירת טעינת המצברים.  

 התראה על רמת הדלק במיכל היומי.  

 

 מערכת אזעקה: 8.9.25

מערכת אזעקה חזותית אוטומטית לכל מקרה של עליית טמפרטורת המים,   

לחץ שמן נמוך, פגם בהתנעה, עומס יתר על הגנרטור, חוסר טעינה למצברים,  

 חוסר דלק וכו'.  

הסיגנל החזותי יימשך כל עוד לא סולקה התקלה. נוסף לכך תפסיק מערכת   

 האזעקה את המנוע באופן אוטומטי בהגיע התקלה לממדים של סכנה.  

לחץ    מדי  זרם,  מד  כמו מד מתח,  המערכת במכשירי המדידה  תצויד  כן  כמו 

 למים ושמן, בכדי לאפשר פיקוח נאות של המערכת. 

ברת סימן "תקלה" ו"גנרטור בפעולה" למערכת  הלוח יכלול מגעים יבשים להע 

 הבקרה.  

 צעות תקשורת  לבקר הראשי במתקן. מכל הנתוני הגנרטור יעברו בא  

 

 מערכת הפיקוד של הגנרטור  8.9.26

והפסקה    הרשת  מתח  בהיעדרות  תתבצע  הגנרטור  של  אוטומטית  הפעלה 

בתחום   לכוונון  הניתנות  זמן  השהיות  עם  המתח  החזרת  עם    15אוטומטית 

 דקות. 

ניסיונות    5היה ולא יצליח ניסיון הפעלת הגנרטור יעשה ניסיון התנעה חוזר עד   

 התנעה רצופים. 

בתום תהליך הפעלת הגנרטור והגעתם של מתחי תדר וזרם המיוצרים על ידו   

להחלפת   ותועבר פקודה  יבש במערכת הפיקוד  ייסגר מגע  נומינליים  לערכים 

ההחל תהליך  הראשי.  החשמל  בלוח  ההזנה  בלוח  מקור  חח"י/גנרטור  פה 

 יתאפשר ע"פ שתי החלופות הבאות: 

פיקוד   .א החשמל  בלוח  המתוקנת  והחלפה  פיקוד  מערכת  ע"י  החלפה 

גנרטור הכוללת כרטיס החלפה אשר יפעיל את המפסקים הממונעים  

 או מגענים בלוח הראשי לביצוע ההחלפה.

ע"י בקר החלפה כדוגמת "אמדר   .ב בלוח חשמל  528החלפה  " שיותקן 

ויפעיל את המפסקים הממונעים או מגענים בלוח הראשי לביצוע  ראשי  

 ההחלפה. 
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לוח פיקוד הגנרטור יצויד במכשירי המדידה כגון: וולט מטר עם בורר פזות,   

 וכו'. GENCON-IIאמפרמטר, מד תדר, בקר אלקטרוני מסוג 

 לבקר הראשי במתקן.   MODBUSצעות תקשורת   מ כל נתוני הגנרטור יעברו בא 

חשמל הראשי יכלול לחצנים ובוררים להפעלה ידנית של הגנרטור במידת  לוח   

 הצורך והעברה יזומה של המתקן להזנה מגנרטור ולהיפך.

 

 מפרט טכני למערכת סינכרון בין גנרטורים  8.9.27

 8610דגם   DEEPSEAאספקת לוח סינכרון עם בקר 

לצורך אפשרות סגירת    8680דגם   DEEPSEA אספקת מערכת סינכרון תוצרת 

 הגנרטורים.  2גשר בין  מ

 . 8660דגם     DEEPSEAאספקת מערכת סינכרון והעברה שקטה דוגמת תוצרת   

יבוצע ע"י חברת    –ביצוע תיאום וחיבור בין המערכת החדשה למערכת הקיימת   

 שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה 

תוצרת  תכנות  כולל  בקרה  מערכת  והתקנת    8003דגם     DEEPSEAאספקת 

תיאום מול מערכת קיימת יבוצע עם ע"י חברת    –   והתאמתה לבקרת המבנה

 שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה. 

החדשה    המערכת  וחיבור  העבודה  ביצוע  על  כוללת  אחריות  לתת  הקבלן  על 

 למערכת הקיימת. 

מפרט זה מגדיר את הדרישות הטכניות לייצור והרכבת תאי פיקוד וסינכרון   

 עבור מספר  גנרטורים במקביל. 

 דרישות יסוד:   

התקנים   .א מכון  ע"י  מאושרת  להיות  חייבת  איכות  בקרת  מערכת 

ISO9001   

נ  .ב ובעל  מוכר  להיות  חייב  סינכרון  יהיצרן  לוחות  בייצור  וידע  סיון 

לוחות סינכרון במהלך    30יצור לפחות  לגנרטורים )דרישה מוכחת של י

 השנים האחרונות(  5

לה .ג ל י חייב  חלפים  מלאי  היצרן  ברשות  לצורך    7-מצא  לפחות  שנים 

 ביצוע אחזקה למערכת הסינכרון 

  08הלוחות יהיו מתוצרת הארץ ובהתאם לחוק החשמל ולמפרט כללי   .ד

 מנה"ר. 

 המתכנן. קודם ייצור הלוחות יגיש היצרן תיק שרטוטים לאישור   .ה

כדוגמת   .ו ייעודי  בקר  מבוססת  גנרטור  לכל  הסינכרון  מערכת 

DEEPSEA 8610 

 לוח סינכרון:  

)פלדה   .א פח  מארון  יבנה  בעובי  .S.A.Eהלוח  ויהיה    2(  לפחות  מ"מ 

מ"מ    400-מ"מ גובה ו  2100מ"מ רוחב,    800במידות מינימליות של :  

 עומק. 

ציוד לצורכי  הלוח יבנה כך שתתאפשר גישה נוחה לכל אחד ממרכיבי ה .ב

 תיקון ואחזקה. 
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הגישה לציוד בלוח תעשה ע"י פתיחת שתי דלתות קדמיות )חלק עליון   .ג

 ח(.ו לפיקוד וחלק תחתון לכ

 סגירת הלוח תעשה ע"י סגרים מהירים הכוללים נעילה.  .ד

 הלוח ייצבע בגוון אפור אפוקסי או ש"ע מאושר מראש.  .ה

כמתואר    כניסת כבלים תיעשה מחלקו העליון או התחתון של הלוח, .ו

 בתכנית. 

 הלוח ייבנה באופן שיאפשר התקנתו ע"ג הרצפה ויכלול אזני הרמה.  .ז

ונחיר   .ח עשן/אש  גלאי  להתקנת  התא  של  העליון  בחלקו  הכנה  תבוצע 

 לכיבוי אש. 

, עשוי  MIMIC DIAGRAMבחזית הלוח יותקן תרשים זרימה בצורת   .ט

 (.ANODIZEDמאלומיניום מעולגן )

 שילוט וסימון הלוח: 

 השילוט יהיה בעברית.  .א

או   .ב פרספקט  מסנדוויץ  שלטים  ע"ג  בחריטה  יבוצע  בלוח  השילוט 

 בשיטת האנודייז. 

 סימון ציוד הבקרה בתוך הלוח יבוצע באמצעות מדבקות מתאימות.  .ג

לתכנית   .ד שיתאים  במספר  קצוותיהם  בשני  יסומנו  החשמל  חוטי 

 החשמל. המספור יהיה בשיטת ספרור עולה. 

 לתוכנית החשמל. מהדקים יסומנו בהתאם  .ה

ואותיות   .ו לבן  רקע  עם  זיהוי  שלט  יורכב  הלוח  של  הקדמי  בחלקו 

שחורות. השלט יישא את השם והמספר הקטלוגי של יצרן הלוח וכן  

 שלט יחט"ל/חשמל. 

 תכניות: 

תכניות הלוחות יוכנסו לתוך כיס מיוחד שיעשה בדופן הפנימי של דלת   .א

 העתקים מושלמים(. 2הלוח )יסופקו  

 ו מפורטות תוך דגש על הנקודות הבאות. התכניות יהי  .ב

 מספור מוליכים ומהדקים.  .ג

 גודל נתיכים, מאמ"תים/מא"זים ומפסקים.  .ד

 סימון מפורט של רכיבי הלוח. .ה

 חתך מוליכים.  .ו

 מספור מגעים של הרכיבים למיניהם.  .ז

 כיול הגנות.  .ח

 תוכנית חיווט בין הלוחות והגנרטור.  .ט

הפריט, דגם, שם יצרן, מק"ט  רשימת פריטים מפורטת שתכלול : שם  .י

 יצרן. 

יחידת   .יא מצברים,  מטען   : כגון  בלוחות  עקרים  רכיבים  פעולת  עקרון 

 סנכרון, הספק חוזר, בקר הפעלה ואיתור תקלות. 

 ציוד אשר יורכב בלוח הפיקוד: 
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ליון פעולות חשמליות לפחות,  ימ   8- ממסרי הפיקוד שבלוח יתאימו ל .א

זרם הנומינלי עבורן נועדו  כאשר במגעי     הממסרים עובר כמחצית ה

 המגעים. 

 הממסרים יהיו בשיטת ניקוי עצמי.  .ב

 תחזוקה נוחה.  הממסרים יהיו אחידים ככל האפשר, על מנת לאפשר .ג

 . 473המוליכים יהיו גמישים מבודדים בהתאם לתקן ישראלי   .ד

 חוטי הפיקוד יהיו בצבעים המתאימים לתפקידם בהתאם לת"י.  .ה

 יות מיוחדות לברגים ומהדקים. חיבורי החוטים יהיו באמצעות סופ  .ו

מסוג   .ז יהיו  הסימון   HIGH-INTENSITY DAYLIGHTנוריות 

VISIBLE  כך שיתאימו לאורך חיים ממושך )כל בתי ,.MULTI-LED  

 המנורה יהיו מאותו סוג על מנת לאפשר תחזוקה נוחה(. 

וולט השורר בזמן   18-הציוד בלוח יתאים לעבודה גם בירידת המתח ל .ח

 התנעת הגנרטור. 

 ע"ג התא יבוצע תרשים סינופטי.  .ט

 מכשירי מדידה:  

 קווי ובכתב הכמויות. -, כמוגדר בתרשים חדSATEC .א

 לבן : סימון בלבד.  –הזנה מח"ח  .ב

 ירוק : סימון בלבד.  –הזנה מגנרטור  .ג

 ירוק : סימון בלבד.   –מפסק גנרטור מחובר  .ד

מסונכרן   .ה בתהליך    –גנרטור  תהבהב  )הנורה  בלבד  סימון   : ירוק 

 הסנכרון(. 

 אדום : ניתוק מפסק אחד הגנרטורים. –תקלת הספק חוזר  .ו

 אדום : הדממה וניתוק מפסק הזרם.  –הגנות מפסק פעלו  .ז

 גנרטור פועל.  .ח

 תקלה כללית בדיזל גנרטור.  .ט

 מערכות פיקוד שיכללו בלוח: 

 מערכת פיקוד להפעלה אוטומטית/ידנית של הגנרטור.  .א

 גנרטור(. -מערכת פיקוד עבור מפסקים מחליפים )ח"ח .ב

 מערכת פיקוד לחיבור/ניתוק מפסק גנרטור.  .ג

 מערכת פקוד לסנכרון הגנרטור. .ד

 מערכת השוואת עומסים אוטומטית בין הגנרטורים.  .ה

 מערכת פיקוד עבור "הספק חוזר".  .ו

 מערכת פיקוד עבור תורנות גנרטורים.  .ז

 מגעים יבשים: 

 גנרטור בפעולה.  .א

 הזנה מגנרטור. .ב

 הזנה מחברת חשמל. .ג

 בגנרטור. תקלה  .ד

 גנרטור בסנכרון.  .ה
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 תקלת סנכרון.  .ו

 תקלה כללית בלוח סנכרון.  .ז

 

 כללי:  

להפעלת   .א מרכיביה,  כל  על  מושלמת  תהיה  והבקרה  הפיקוד  מערכת 

העבודה   למשטרי  בהתאם  עבודה,  במשטרי  הפועלים  הגנרטורים, 

ושל   הכח  תחנת  של  העבודה  משטרי  הכח.  תחנת  של  המחייבים 

 הגנרטורים מפורטים בהמשך.

המערכת תשולב במתקן פיקוד והפעלה של כל התחנה ותאפשר איסוף   .ב

 מצבי העבודה. נתונים על 

השונים   .ג והלחצנים  לבוררים  בהתאם  תיעשה  המערכת  הפעלת 

 הקיימים בתא פיקוד הגנרטורים.

מערכת   .ד יכלול  תא  כל  כאשר  הפיקוד,  בתאי  יכללו  הסנכרון  מרכיבי 

 סנכרון נפרדת, או בתא משותף בהתאם לשיקול דעתו של המזמין. 

 הלוח יפוקד ע"י בקר.  .ה

 משטרי עבודת תחנת הכח:  

 הצרכנים מוזנים מהרשת. -ינהרשת ח"ח תק  .א

כל הגנרטורים המותקנים בתחנת הכח יופעלו  -רשת ח"ח אינה תקינה  .ב

 מסונכרנים עם בקרת העמסה.

=    Nn  40%בעבודה של כל הגנרטורים, כאשר העומס על כל דיזל יהיה   .ג

>N  יושבת אחד מהם והשנים האחרים יועמסו בעומס ,Nn  60%  =>N . 

) .ד לוקה שווה של ש"ע )ממוצע  ( תשמור על ח SCADAמערכת הבקרה 

 שנתי( בין הגנרטורים. 

עם   .ה תהיה  הגנרטור/גנרטורים  של  האוטומטית  ההעמסה  מערכת 

 . LOW LIMITוהספק נמוך  HIGH LIMITהגבלה להספק גבוה 

תאפשר ניתוק צרכנים  -(  LOAD SHEDDINGמערכת השלת עומסים ) .ו

 לא חיוניים במקרה של עומס יתר. 

 משטרי עבודת הגנרטורים: 

 ר פעולה אוטומטי:משט .א

יהיה מצב הבוררים   .1 זה  גנרטור במצב   –במצב  בורר הפעלת 

 אוטומטי. 

 במצב זה המטען שומר על טעינת המצברים.  .2

במצב זה הגנרטורים נמצאים במצב כוננות למקרה של תקלה   .3

 ברשת ח"ח. 

בהתאם לגבולות המכוונים )עד   במקרה של תקלה ברשת ח"ח .4

מהמתח נומינלי, או חוסר פאזה/פאזות( של          10%מינוס  

ח"ח   מחליף  מפסק  יינתק  הרשת,  מתח  בקרת  ממסר 

בין  -אוטומטי לכוון  הניתנת  בהשהיה  שניות      30-0וזאת 

 לבדיקת אימות התקלה ברשת.
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של  .5 האוטומטית  ההתנעה  תהליך  מתחיל  מכן  לאחר  מיד 

 רים.שלושת הגנרטו

נמוך,   .6 שמן  לחץ  הגנת  פעולת  מושהית  ההתנעה  בתחילת 

 שניות.  30-0ההשהיה ניתנת לכוון בין 

-30נסיונות התנעה )ניתנים לכוון בין    3תהליך ההתנעה כולל   .7

)ניתנים לכוון בין    0 בין ההתנעות    30-0שניות( עם מרווחים 

 שניות(. 

ההתנעה,    3לאחר   .8 תהליך  מפסיק  כושלים  התנעה  נסיונות 

אור הגנר התראה  וקיימת  מדומם  מקומית  -טור  קולית, 

 ולמרכז הבקרה. 

המתנע   .9 לניתוק  תגרום  לפעולה  הבקרה  מערכת  כניסת 

מקרית הפעלה  בפני  פיקודית  יוגן  המתנע  בעת  - אוטומטית. 

 פעולת הגנרטור. 

 משטר פעולה ידני:  .ב

בורר הפעלת הגנרטור יהיה    –במצב זה יהיה מצב הבוררים   .1

 במצב ידני. 

 גנרטור ללא תלות במתח ח"ח.בצב זה יונע ה  .2

עם הגעת הגנרטור לערכים נומינליים יתחבר מפסק הגנרטור   .3

אל פס הסנכרון. לאחר מכן יתנתק מפסק מחליף רשת ח"ח  

ויתחבר מפסק מחליף גנרטורים, כך שהגנרטור התורן יזין את 

 הצרכן. 

בעת תקלה בגנרטור הנבחר יותנע גנרטור אחר אוטומטית כך   .4

בין החלפה  את   שתיעשה  יזין  האחר  והגנרטור  הגנרטורים 

 הצרכן. 

בעת פעולת הגנרטור הנבחר בעומס ניתן יהיה לחבר גנרטור   .5

העברת  ע"י  )בהשהיה(,  הנבחר  הגרטור  מקום  לעומס  אחר 

 בורר תורנות גנרטורים למצב 

 , וזאת ללא הפסקות בהספקת החשמל. 3או   2גנרטור   .6

 משטר פעולה מנותק:  .ג

במשטר עבודה זה ח"ח תזין את הצרכן ולא יהיה ניתן להפעיל   .1

 ולחבר את גנרטורים לעומס. 

 עצירת חירום:  .ד

של   .1 מיידית  להדממה  תגרום  חירום  עצירת  לחצן  על  לחיצה 

לניתוק אור  הגנרטור,  להתראה  וכן  הגנרטור  זרם  - מפסק 

 קולית. 

עצירת  .2 שלחצן  זמן  כל  הגנרטור  את  להפעיל  אפשרות  אין 

 מחובר וכל זמן שלא בוצע ביטול תקלה. חירום 

כדוגמאת    אחד  בבקר  מוכלים  להיות  )חייבים  בלוח  יכלל  אשר  סינכרון  ציוד 

DEEPSEA 8610  - :)לא יאושרו כאביזרים נפרדים 
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 סינכרונייזר   .א

 סינכרוצ'ק  .ב

 סינכרוסקופ  .ג

 בקרת וויסות מהירות אלקטרוני  .ד

 בקרת וויסות מתח אלקטרוני .ה

 עבור הספק אקטיבי  LOADSHARINGמערכת חלוקת עומסים  .ו

 לחלוקת עומסים ראקיביים.   KVARווסת  .ז

 ממסר הספק חוזר  .ח

 מערכת פיקוד עבור מפסקים ממונעים.  .ט

 

 לרשת חברת חשמל  מערכת סינכרון בין גנרטור 8.9.28

 דרישות יסוד:  

התקנים   .א מכון  ע"י  מאושרת  להיות  חייבת  איכות  בקרת  מערכת 

ISO9001    

סינכרון   .ב לוחות  בייצור  וידע  נסיון  ובעל  מוכר  להיות  חייב  היצרן 

לוחות סינכרון במהלך    20לגנרטורים )דרישה מוכחת של ייצור לפחות  

 השנים האחרונות(.   5

ל   .ג לצו  7  –חייב להמצא ברשות היצרן מלאי חלפים  לפחות  רך  שנים 

 ביצוע אחזקה למערכת הסינכרון.   

 שעות ביממה. 24מערך שרות  .ד

  08הלוחות יהיו מתוצרת הארץ ובהתאם לחוק החשמל ולמפרט כללי   .ה

 מנה"ר. 

 קודם ייצור הלוחות יגיש היצרן תיק שרטוטים לאישור המתכנן.  .ו

 . 8660דגם   DEEP SEAמערכת הסינכרון מבוססת בקר  .ז

 לוח סינכרון:    

מ"מ לפחות ויהיה במידות    2( בעובי  S.A.Eהלוח יבנה מארון פח )פלדה   .א

 מ"מ עומק.  500 –מ"מ גובה ו  2100מ"מ רוחב,  800מינימליות של : 

הלוח יבנה כך שתתאפשר גישה נוחה לכל אחד ממרכיבי הציוד לצורכי   .ב

 תיקון ואחזקה. 

 הגישה לציוד בלוח תעשה ע"י פתיחת דלת קדמית.  .ג

 ע"י סגרים מהירים הכוללים נעילה.   סגירת הלוח תעשה .ד

 הלוח ייצבע בגוון אפור אפוקסי או ש"ע מאושר מראש.  .ה

כניסת כבלים תיעשה מחלקו העליון או התחתון של הלוח, כמתואר   .ו

 בתכנית. 

 הלוח ייבנה באופן שיאפשר התקנתו ע"ג הרצפה ויכלול אזני הרמה.    .ז

אש ונחיר  תבוצע הכנה בחלקו העליון של התא להתקנת גלאי עשן /   .ח

 לכיבוי אש. 

, העשוי  MMIC DIAGRAMבחזית הלוח יותקן תרשים זרימה בצורת   .ט

 (.ANODIZEDמאלומיניום מעולגן )
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 שילוט וסימון הלוח: 

 השילוט יהיה בעברית.  .א

או   .ב פרספקט  מסנדוויץ  שלטים  ע"ג  בחריטה  יבוצע  בלוח  השילוט 

 בשיטת האנודייז. 

 באמצעות מדבקות מתאימות. סימון ציוד הבקרה בתוך הלוח יבוצע  .ג

בשני   .ד יסומנו  החשמל  לת  קצוותיהםחוטי  שיתאים  כנית  ובמספר 

 החשמל. המספור יהיה בשיטת ספרור עולה. 

 כנית החשמל. ומהדקים יסומנו בהתאם לת  .ה

ואותיות   .ו לבן  רקע  עם  זיהוי  שלט  יורכב  הלוח  של  הקדמי  בחלקו 

 . של יצרן הלוח הקטלוגישחורות. השלט יישא את השם והמספר  

 תכניות:  

תכניות הלוחות יוכנסו  לתוך כיס מיוחד שיעשה בדופן הפנימי של דלת   .א

 העתקים  מושלמים(. 2הלוח )יסופקו  

 התכניות יהיו מפורטות תוך דגש על הנקודות הבאות.  .ב

 מספור מוליכים ומהדקים.  .1

 גודל נתיכים, מאמ"תים / מא"זים ומפסקים.  .2

 סימון מפורט של רכיבי הלוח. .3

 מוליכים. חתך  .4

 מספור מגעים של הרכיבים למיניהם.  .5

 כיול הגנות.  .6

 תוכנית חיווט בין הלוחות והגנרטור.  .7

שם  .8 דגם,  הפריט,  שם   : שתכלול  מפורטת  פריטים  רשימת 

 יצרן, מק"ט יצרן. 

עקרון פעולת רכיבים עיקריים בלוחות כגון : מטען מצברים,  .9

 יחידת סינכרון, הספק חוזר, בקר הפעלה ואיתור תקלות. 

 יוד אשר יורכב בלוח הפיקוד : צ 

מליון פעולות חשמליות לפחות,    8  –ממסרי הפיקוד שבלוח יתאימו ל   .א

נועדו   עבורן  הנומינלי  הזרם  כמחצית  עובר  הממסרים  מגעי  כאשר 

 המגעים. 

 הממסרים יהיו בשיטת ניקוי עצמי.  .ב

 הממסרים יהיו אחידים ככל האפשר, על מנת לאפשר תחזוקה נוחה.  .ג

 . 473המוליכים יהיו גמישים מבודדים בהתאם לתקן ישראלי   .ד

 

 התכונות הנדרשות מהבקר האוטומטי לדיזל גנרטור פרוט התכונות העיקריות:  8.9.29

 אפשרויות הפעלת הדיזל גנרטור: 

 הפעלה ידנית:  .א

הפעלת הדיזל גנרטור ללא חיבור למערכת הכח )מפסק הסינכרון לא   

 יחובר( 

 הפעלה אוטומטית:  .ב
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 הפעלת הדיזל גנרטור בהתאם למצבים הבאים:    

 חוסר מתח  .1

 חוסר פאזה  .2

 היפוך סדר פאזות  .3

 גם סימטרית  –עליית/ירידת מתח  .4

 עליית/ירידת תדר  .5

 הפעלה מרחוק  .6

 הפעלה יומית, שבועית או חודשית לפי תכנות הבקר  .7

 ניתוק המתנע בצורה אופטימלית:  

 תדר .א

 מתח  .ב

 לחץ שמן  .ג

 אלטרנטור טעינה  .ד

 מגנטי  PICK-UPמהירות סיבוב  .ה

 הגנות על המנוע:  

 הגנות אנלוגיות:  .א

 לחץ שמן: משדר הנמצא על הדיזל ומשדר שינוי התנגדות. .1

 לבקר יש כניסות המותאמות למשדר.  .2

ניתן לקבוע את ההדממה של המנוע. כמו כן,   .3 כתוצאה מכך 

 עם הסטרזיס.  PRE ALARTלקבוע נקודה של 

 מדויקת על צג הבקר.  ניתן לראות את לחץ השמן בצורה .4

 סוגי המשדרים: –טמפרטורה  .ב

1. VDO120 

2. DATCON HIGH 

3. DATCON LOW 

4. MURPHY 

לגבי   .5 כנ"ל  רציפה  בצורה  הדיזל  של  הדממה  נקודת  קביעת 

PRE ALART    נמוכה טמפ'  על  התראה  וכמובן  21°c)או   )

 תצוגה. 

 הגנות דיסקרטיות:  .ג

 כניסות דיסקרטיות עם אפשרות לתוספת כרטיסי הרחבה. .1

 ניתן לתכנות   – סגירת מגע או פתיחת מגע  .2

כניסות התקלה ניתנות לתכנות כאשר מועד ההתייחסות ניתן   .3

 אף הוא תכנות: 

 פעיל תמיד )כגון: גובה מים( .4

 פעיל מיד עם ההתנעה  .5

 פעיל לאחר זמן מעבר ניתן לתכנות  .6

 כאשר אפשרויות התוצאה הם: .7

 אינדיקציה בלבד  .8
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 אזהרה  .9

 טור ומדומם מיידית פותח את מפסק הדיזל גנר  –הפסקה  .10

11. RIP   פותח את מפסק הדיזל גנרטור ונכנס להשהיית    –  חשמלי

 קירור. 

 הגנות על הגנרטור:  

 V + PRE ALARMמתח נמוך כולל  .א

 V + PRE ALARMמתח גבוה כולל  .ב

 Hz + PRE ALARMתדר נמוך  .ג

 Hz + PRE ALARMתדר גבוה  .ד

 יתרת זרם  .ה

 זרם קצר .ו

 זליגה לאדמה  .ז

תצוגה    טבלאות  תצוגה:  לפי  בדפדפן  הנמצאים  הנתונים  כל  של  דיגיטלית 

 נפרדות: 

 התראות  .א

 נתוני מנוע:  .ב

 לחץ שמן  .1

 טמפרטורה  .2

 גובה דלק  .3

 R.P.Mמהירות מנוע  .4

 שעות עבודת מנוע  .5

 מספר התנעות  .6

 זמן שנותר )או  שעות עבודה( עד לטיפול הבא.  .7

 נתוני גנרטור:  .ג

 מתח  .1

 זרם .2

 תדר .3

 שנאי( זרם הארקת הגנרטור )במידה ומחובר  .4

5. KW    על כל פאזה 

6. KW  סיכום כללי 

7. KVA  על כל פאזה 

8. KVA  סיכום כללי 

9. KVAR  על כל פאזה 

10. KVAR  סיכום כללי 

11. COSP  על כל פאזה 

12. COSP  ממוצע כללי 

 מונה:   .ד

1. KWH 

2. KVAH 
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3. KVARH 

 תקינות סדר הפאזות  .ה

 אירועים אחרונים , המוגדרים כחריגים 25  –יומן אירועים  .ו

 לפי דרישת הלקוח.  –נורות לד לסימון אירועים מיוחדים  .ז

אפשרות    כולל  בקרה,  למרכז  יבשים  מגעים  עם  יציאות  חיצוניות  יציאות 

 :הנדרשהמידע  לכרטיסי הרחבה.

 מתח מצברים נמוך  .א

 מטען מצברים אינו תקין  .ב

 בקר לא במצב אוטומטי  .ג

 תקלה כללית משביתה  .ד

 תקלה כללית לא משביתה  .ה

 חוסר דלק  .ו

 הפעלתו(. דיזל גנרטור זמין ותקין )לאחר  .ז

 

 נספח סינכרון  8.9.30

 הבקר יכלול את המערכות הבאות: 

 הגנת הספק חוזר  .א

 אפשרות חיבור לווסת המתח.  .ב

אפשרות חיבור לווסת המהירות כפי שקיים בווסת המתח, ישירה או   .ג

 עקיפה. 

החיבורים לווסת המתח ולווסת המהירות מאפשרים את הפונקציות   .ד

 הבאות: 

 סינכרון  .1

 (KWחלוקת עומס אקטיבי ) .2

 (KVARחלוקת עומס ראקטיבי ) .3

סינכרונוסקופ   .ה תהליך    –מסך  התחלת  עם  אוטומטי  באופן  הנכנס 

 הסינכרון 

כאשר   .ו הגנרטורים  שני  בין  לסינכרון  אפשרות  יתנו  הנ"ל  המערכות 

 המקשרים יוכנו מבעוד מועד.

 

 נכרון בין דיזל גנרטור לרשתיס 8.9.31

 צורת הפעלת המערכת:  

התנעה,   .א בתהליך  תתחיל  המערכת  חשמל,  הפסקת  מתרחשת  כאשר 

יופעלו   למערכת  המחוברים  גנרטורים  הדיזל  כל    ויסתנכרנו דהיינו 

 ביניהם.

גנרטורים   תתבצע החלפת הזנות בהתאם להגדרות של מספר הדיזל 

 הדרושים לכל מערכת החלפה.

אפשרויות הפעלת המערכת במצב מאולץ כאשר היא נמצאת במצב    .ב

 טי:אוטומ
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 הפעלה מרחוק  .1

 הפעלה יומית, שבועית או חודשית לפי תכנות הבקר.  .2

 מפסק פיקוד  .3

 אפשרויות המצבים: .ג

 סנכרון קבוע לרשת:  .1

מקדימים   1.1 ורשת    –תנאים  אוטומטי  במצב  הבקר 

 חח"י תקינה. 

השהייה   1.2    לאחר  ההפעלה  פקודת  שמתקבלת  ברגע 

לפס   ומסתנכרן  מונע  גנרטור  דיזל  כל  לכיוון,  ניתנת 

המשותף, המפסק המחליף מצד הגנרטור מסתנכרן  

לרשת חח"י ועולה לערך המכוון הן מבחינת ההספק  

הראקטיבי    KWהאקטיבי   ההספק  מבחינת  והן 

KVAR או(COS.) 

 מודרגת וניתנת לכיוון. עליית העומס הינה  1.3   

 קיימת אפשרות נוספת לסינכרון קבוע:  1.4      

ואת       החשמל  חברת  מכיוון  מסוים  הספק  השארת 

 השאר מספקים הדיזל גנרטורים.

פקודת       הסרת  עד  זה  במצב  נמצאת  המערכת 

ההפעלה, לאחר השהייה ניתנת לכיוון העומס מועבר  

כאשר   הדרגתית,  בצורה  לרשת  מהגנרטורים  חזרה 

ל"אפס"   מגיע  המפסק    KWהעומס  הגנרטורים,  על 

 המחליף נפתח. 

נוסף,  ה 1.5    זמן  לפרק  בסינכרון  פועלים  גנרטורים  דיזל 

רון והדיזל גנרטור  ולאחר מכן נפתחים מפסקי הסינכ

 נכנסים לתהליך של השהיית קרור והדממה. 

 העברה שקטה: .2

מקדימים   2.1 ורשת    –תנאים  אוטומטי  במצב  הבקר 

 חח"י תקינה. 

בסעיף   2.2 שמתואר  כפי  מתבצע  ההתחלתי  התהליך 

שנקבע,   לעומס  מגיעה  המערכת  כאשר  אך  הקודם, 

נפתח המפסק המחליף מכיוון חברת חשמל והצרכן  

 רטורים בלבד.מוזן מהגנ

השהייה   2.3 לאחר  ההפעלה,  פקודת  שמופסקת  ברגע 

הדיזל   את  מסנכרנת  המערכת  לכיוון,  ניתנת 

חזרה   מועבר  העומס  החשמל,  לחברת  גנרטורים 

בסעיף   שהוזכר  לתהליך  בהתאם  החשמל  לחברת 

 הקודם. 

 העברה רועשת:  .3
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מקדימים   3.1 ורשת    –תנאים  אוטומטי  במצב  הבקר 

פרק   לאחר  מניעים,  גנרטורים  הדיזל  תקינה  חח"י 

של   המשותף  בפס  מתח  מקבלת  מסוים  זמן 

חח"י   מכיוון  המחליף  המפסק  מופסק  הגנרטורים, 

ולאחר השהייה ניתנת לכיוון, מתחבר המפסק מכיוון  

 הגנרטורים. 

 כנ"ל ללא סינכרון  –חזרה  3.2

 הערה כללית:  .4

תנאי   4.1 להכנסת  אפשרות  יש  שפורטו  המצבים  בכל 

מספר   שנכנסו  בתנאי  תופעל  ההחלפה  שמערכת 

שהדיזל   מצב  להבטיח  כדי  )וזאת  גנרטורים. 

 גנרטורים יוכלו לספק את העומס המבוקש( 

 הגנות המערכת:  

 הספק חוזר לכיוון חח"י.  .א

 הגנות:  6-)איבוד רשת( המורכבת מ L.O.Mהגנת  .ב

1. R.O.C.O.F 

2. VECTOR SHIFT 

 מתח גבוה רשת  .3

 מתח נמוך רשת   .4

 תדר גבוה רשת  .5

 תדר נמוך רשת  .ג

 והתראה בהתאם.  D.Cבקרת מתח 

כל  .ד כאשר  הרחבה.  כרטיסי  לתוספת  ואפשרות  דיגיטליות  כניסות 

ההתייחסות   מועד  פתוח.  או  סגור  מגע  כלפי  לתכנות  ניתנת  כניסה 

 לכניסות ניתן לתכנות עם האפשרויות הבאות: 

 פעיל תמיד  .1

 פעיל עם תהליך ההתנעה  .2

 (SAFELYפעיל לאחר הכנסת הגנות ) .3

 פעיל רק בסינכרון  .4

 כאשר אפשרויות התוצאה:  .ה

 אינדיקציה בלבד  .1

 אזהרה  .2

פותח את המפסק המחליף מצד הגנרטור    – הפסקה חשמלית   .3

 והמערכת נכנסת לתהליך הדממה מסודר. 

 

 מערכת סינכרון עם הרשת:  8.9.32

 סינכרונייזר הכולל:  

 DEAD BUSכיוון  .א

 HZכיוון  .ב
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 Vכיוון  .ג

 וית החשמלית וכיוון הז  .ד

זרמים    העלאת  יאקטיב -הור  אקטיבייםבקרת  בקצב  שליטה  ויכולת  ים, 

 0.1%)הורדת( העומס ברמה של שניה/ 

 

 : המועברת למערכת במנת"י  תצוגה 8.9.33

 מסך סטטוס  

 מסך קריאות  

 מתח פס משותף גנרטורים   .א

 תדר .ב

 ( KWהספק אקטיבי ) .ג

 ( KVARהספק ראקטיבי ) .ד

 סדר פאזות  .ה

 מתח רשת  .ו

 תדר רשת .ז

 זרם רשת )כל פאזה(  .ח

 רשת )כל פאזה(  KW  .ט

 כללי  KW .י

 רשת )כל פאזה(  KVA .יא

 רשת )כללי(  KVA .יב

 כופל הספק רשת )כל פאזה(  . יג

 כופל הספק רשת )כללי(  .יד

 רשת )כל פאזה(  KVAR .טו

 )כללי(  רשת KVAR .טז

  KWH .יז

 KVAH . יח

   KVARH .יט

 סדר פאזות רשת  .כ

                R.O.C.O.F .כא

 VECTOR .כב

 סינכרונוסקופ   .כג

 מתח סוללה   .כד

 מסך התראות   

 אירועים חריגים אחרונים    25 –מסך יומן אירועים  

 

 העברת מידע: אופציות להעברת אינפורמציה בהתאם לדרישות המזמין.  8.9.34

 יציאות )מגעים יבשים( 

 מתח סוללה נמוך   

 גנרטורים הפעלת מחליף  
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 הפסקת מחליף גנרטורים  

 הפעלת מחלף חח"י  

 הפסקת מחלף חח"י  

 מפסק מחליף גנרטורים תקול. 

 מפסק מחליף חח"י תקול  

 מערכת לא במצב אוטומטי  

 תקלה כללית  

 L.O.Mתקלת  

 חוסר מתח רשת  

 אין מספיק גנרטורים בסינכרון לפי התכנות  

 תקלת תקשורת  

 תקלת סינכרון  

 

 מערכת דלק תת קרקעית  8.10

עד    של  בקיבול  מורכבת ממיכל תת קרקעי   לתכניות(    10,000מערכת הדלק  )בהתאם  ליטר 

של   בקיבול   , היחידה  ליד  פנימי,  מיכל  והמזין  בפיתוח  משולב  ההזנה    2000המותקן  ליטר. 

 באמצעות משאבת מילוי אוטומטית עם משאבה נוספת לגיבוי. 

 

 כל דלק פנימי ימ 8.10.1

ליטר. המיכל יותקן על מסגרות פלדה    2000בחדר יותקן מיכל דלק בקיבול של   

מחוזקות לקיר או להעמדה על הריצפה. המכל יכלול מראה גובה דלק שקוף,  

מד גובה אולטרה סוני כמפורט להלן, פתח מילוי, פתח ריקון, יציאות לחיבור  

 ועודפים ליחידה חיבורים לצינורות הזנה ועודפים למכל החיצוני. 

  4עה למילוי דלק עם צינור גמיש באורך של  המיכל יצויד במשאבה ידנית וקבו 

 מטר.

ליטר, או    2200המיכל יהיה בעל דופן כפולה כך שנפח המכל החיצוני יהיה של   

 ליטר.  2,200עם מאצרה בנפח של  

 כמפורט להלן. -המיכל יצויד במערכת לניטור דליפות 

 מצופי אזעקה, הפעלה, הפסקה, חוסר דלק.  4במיכל יותקנו  

 בשילוט תקני לחומרים מסוכנים. המיכל יסומן  

 פלדה. -למכל פלדה  453המיכל יעמוד בדרישות מפרט מת"י מפמ"כ   

 תעודות מכון התקנים והמשרד לאיכות הסביבה  

והמשרד    התקנים  מכון  תעודות  הקבלן  ימציא  לשטח  המכל  משלוח  לפני 

ומפרט    453לדרישות מפמ"כ    מתאיםלאיכות הסביבה המעידות על כך שהמכל  

 זה.

)בחדר  מכל    מישני  פוטנציאלים  השוואת  לפס  הקבלן  ע"י  יוארק  הדלק 

בתוך   שזור  נחושת  מוליך  באמצעות  המיוחד    16הגנרטור(,  למקום  ממ"ר 

 לחיבור הארקה למיכל הדלק.
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 מחיר בכ"כ כולל את כל הנקוב מטה בסעיף הגנרטור  כל דלק תת קרקעיימ 8.10.2

 כללי  

עד   .א של  בקיבול  כפולה  דופן  בעל  יהיה  )בהתאם    10,000המיכל  ליטר 

 לתכניות(. 

המיכל כולל מכל פנימי וחיצוני מפלדה אשר מתאים לדרישות המשרד   .ב

 להגנת הסביבה. 

מסוג   .ג יהיה  המיכל  הגרמני  ST37פח  לתקן  בהתאם   ,DIN 17100  

 לא יהיה יותר מריתוך אחד לאורך. ובמידות כאלו, כך שבהקף

 המכסים יהיו מפח אחד שלם בלי ריתוכים עם קימורים.  .ד

מתאימות   .ה באלקטרודות  חשמלית,  קשת  בריתוך  יבוצעו  הריתוכים 

 לסוג הפח. 

 התפרים ירותכו משני צידי הפח.  .ו

או   .ז בפקקים  סגורים  יהיו  החיבורים  שכל  לאחר  יסופק  הדלק  מיכל 

 אוגנים נגדיים. 

כשהוא מלא בדלק באופן מוחלט, הדבר נכון לכלל מיכלי  המיכל יסופק   .ח

 הדלק בפרויקט. 

 . 20למיכל יהיה פתח אדם בקוטר " .ט

 ס"מ. X 120ס"מ  100המיכל יכלול שוחה לתפעול במידות   .י

 המיכל יסומן בשלוט תקני לחומרים מסוכנים.  .יא

 במיכל יותקנו מד גובה אולטרה סוני, כמפורט להלן, וכן מוט מדידה.  .יב

 מכל תותקן מערכת לניטור דליפות כמפורט להלן. בין דפנות ה . יג

במיכל יותקנו מצוף להפעלת מנורת "מכל מלא" ומצוף נוסף ל"חוסר   .יד

 דלק". 

 המיכל יסופק עם מערכת הגנה קטודית  .טו

 למיכל יהיו פתחים כדלקמן:  .טז

 פתח למדיד ידני  .1

 צינור מילוי דלק.  .2

 צינור שאיבת דלק למכל הפנימי.  .3

 צינור עודפים מהמכל הפנימי. .4

 נור אוויר )נשם( למיכל הפנימי.  צי .5

 צינור אוויר )נשם( למיכל החיצוני )מאצרה(.  .6

 בדיקות:  

במבחן   .א ובידודו,  צביעתו  לפני  היצרן  במפעל  יבדק  הדלק  מיכל 

 . DIN 6608ק"ג/סמ"ר. הכל כאמור בתקן הגרמני  2הידראולי של  

במקרה והתגלתה נזילה, יש לסתמה ע"י חיצוב המקום הפגום וריתוכו   .ב

 מחדש.
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 אין לסתום חור ע"י הידוק באיזמיל או כל מכשיר אחר.  .ג

 לאחר התיקון יש לבצע בשנית בדיקת הלחץ.  .ד

 שינוע והרכבה: 

 מיכל הדלק יותקן בתוך בור חפור במידות המתאימות.  .א

 בתחתית הבור יש לבצע משטח בטון. .ב

יותקן .ג וב  המיכל  מתאימים  מתכת  בכבלי  ויעוגן  בטון  משטח    2על 

 רצועות נפרדות. 

על כל משטח הבטון    HDPEבין משטח הבטון למיכל יותקנו יריעות   .ד

 מ' ,יריעות אלו יהוו מאצרה שלישית(  1.5ובגובה 

 בסמוך למיכל ובתוך הבור יותקן צינור עם פיזומטר.  .ה

מכל החיצוני  בעת הובלת מכל הדלק, טעינתו ופריקתו, יש להבטיח שה  .ו

 לא ינזק. 

 אחיזה והרמת המכל תבוצע רק באמצעות אוזני ההרמה שעל המכל.  .ז

 אין לגרור או לגלגל אל המכל. .ח

אין לאחסן המיכל באתר ויש להתקינו במקומו הסופי מיד עם הבאתו   .ט

 לאתר.

 כיסוי המיכל יבוצע בחול ים. .י

 החלק העליון של המכל יכוסה במצע סוג א'.  .יא

הבולטים אל מחוץ למיכל )נשמים( יותקנו בתוך שוחות  כל הצינורות   .יב

 בטון מתאימות. 

 הארקה:  

 יש לספק ולהתקין מערכת הגנה קטודית אקטיבית למיכל הדלק.  .א

מכל הדלק יוארק ע"י הקבלן מהמקום המיוחד לחיבור הארקה למכל   .ב

השוואת   לפס  או  היסוד,  הארקת  של  גישור  מטבעת  ליציאה  הדלק, 

הגנראטורים, באמצעות מוליך נחושת שזור    פוטנציאלים מישני שליד 

 ממ"ר.  16בחתך 

 כמו כן יסופק תוף הארקה להתחברות למכלית .  .ג

 תעודות מכון התקנים הישראלי משרד העבודה והמשרד לאיכות הסביבה  

משרד    של  אזורי  עבודה  מפקח  ע"י  מאושרת  התקנה  תוכנית  יספק  הקבלן 

 העבודה. 

 

 צינורות  8.10.3

 כוללות: עבודות הקבלן  

בעלי דופן כפולה,    1צינורות, בקוטר "  2חיבור היחידה למכל הפנימי באמצעות   

 החיבורים בין הצינורות ליחידה יהיו גמישים.

 לכל צינור הזנה יותקן ברז+ברז סולונואידי שייסגר בעת גילוי דליפה במאצרה.  

 פולה.בעלי דופן כ  2צינורות בקוטר "  2חיבור המיכל הפנימי למכל החיצוני עם   

 לפחות.   2המיכל החיצוני יחובר לנקודת המילוי באמצעות צינור שחר, בקוטר " 

 הצינור יצוייד בפקק ובברז ליד המיכל.  
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כל הצינורות אשר יותקנו באדמה יהיו גמישים מסוג דופן כפולה המאושרים   

 ע"י המשרד להגנת הסביבה. 

 

 מדידה  8.10.4

  WLOOP  2בכל מיכל דלק יותקן מד גובה מסוג אולטרה סוני שיעבוד בשיטת   

 )ללא הזנת מתח חיצונית(.  

 . 4-20MAיציאת סינגל בקרה ממד הגובה תהיה  

 . 3מד הגובה יתחבר למיכל הדלק בפתח בקוטר "  

 KDGשל    MSP100, כדוגמת  IP67מד הגובה יהיה מוגן התפוצצות, בדרגת הגנה   

 ש"(.)משווק ע"י "מדי תע

מד הגובה יחווט לפנל עם צג דיגיטלי. הפנל יכוייל להראות את כמות הדלק   

 במיכל בליטרים ויותקן בלוח הפיקוד או בסמוך למיכל הפנימי. 

 מד הגובה יותקן כך שהמדידה תהיה אמיתית מקרקעית המיכל ועד לתקרתו.  

 לחיבור בקרת מבנה.  RS485הפנל עם יציאת התקשורת   

 כל מוט מדידה עם שנתות. בנוסף יותקן לכל מי 

 

 ניטור דליפה  8.10.5

מתוצרת    דליפות  לניטור  במערכת  יצויידו,  מאצרה  וכל  הדלק  מכל 

API/RONAN    עם רכזת מדגםX76-4X    ורגש מדגםLS-3  המערכת עם אישור .

UL. 

לצורך העברת    ללוח  גם  רכזת תחובר  כל  לוח המשאבות.  ליד  תותקן  הרכזת 

 באמצעות יציאת התקשורת. מידע על תקלות למערכת בקרת מבנה 

 מערכות.  4סה"כ יותקנו  

 

 מצופים  8.10.6

 מצופים שיחווטו ללוח המשאבות: 4-מכל דלק פנימי יצוייד ב 

 חוסר דלק.  .א

 הפעלת משאבה.  .ב

 הפסקת משאבה. .ג

 אזעקה על מילוי יתר.  .ד

 מצופים:   2-מכל דלק חיצוני יצוייד ב 

 מצוף ל"חוסר דלק" שיחווט ללוח הפיקוד.  .א

מצוף ל"מיכל מלא" שיחווט ללוח הפיקוד ויפעיל מנורת "מיכל מלא"   .ב

 מהבהבת ליד נקודת המילוי. 

 

 מפריד מים 8.10.7

ביציאה ממיכל פנימי, או ליד היחידה, יותקן במערכת הדלק מפריד מים עם   

 מגע שיחווט ללוח הפיקוד ויציין עודף מים בדלק. 
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 מאצרות  8.10.8

מאצרה  תותקן  ליחידה  של    מתחת  לניטור    2,200בקיבול  מערכת  עם  ליטר 

דליפת דלק כמפורט לעיל. מערכת הניטור תסגור גם ברז סולונואידי בחיבור  

 מהמיכל לצינורות ההזנה ליחידה. 

במידה והמיכל הפנימי יהיה ללא דופן כפולה תותקן מתחתיו מאצרה בקיבול   

 ליטר עם מערכת לניטור דליפת דלק.   2,400של 

 

 ט ברזים ופרסוסט 8.10.9

 כל חיבור קבוע יצוייד בברז כדורי המיועד לשימוש עם דלק. 

 ברזים סולונואידיים יותקנו כדלקמן:  

 (. 2בצינור הזנת היחידה מהמכל הפנימי )סה"כ  .א

 בצינור הזנת המשאבה מהמכל החיצוני. .ב

 בצינור ריקון צינור המילוי של המכל הפנימי.  .ג

 

 משאבות  8.10.10

פיצוץ    2יותקנו    מוגנות  דלק  החיצוני  משאבות  מהמכל  הדלק  שאיבת  עבור 

 ומילוי המכל הפנימי. 

 המשאבות יותקנו בקרבת המכלים החיצוניים.  

 משאבה אחת תופעל אוטומטית עם המצופים.  –פעולת המשאבות  

השניה  פיקוד    המשאבה  המשאבות.  מלוח  ידנית  ותופעל  רזרבית  תהיה 

 המשאבה הרזרבית יהיה גם הוא באמצעות המצופים. 

ובהספק המתאים למילוי הדלק    IP67המשאבות יהיו בדרגת הגנה    –משאבות   

 למכלים הפנימיים.

הלוח יזין את משאבות הדלק, מערכות ניטור דליפות וכו'   –לוח משאבות דלק  

 כמפורט להלן: 

מהירות+נורות  לכל   .א וויסות  מאמ"ת+מתנע  יותקן  מילוי  משאבה 

 ( + מפסק הפעלה בפיקוד. LEDעבודה  ותקלה )

 משאבות המילוי יחוגרו ביניהן כך שלא יוכלו לפעול בו זמנית.  .ב

 הפעלת המשאבות תהיה באמצעות מצופים שיותקנו במכל הפנימי.  .ג

במכל  4יותקנו   .ד משאבה, -מצופים  הפסקת  משאבה,  הפעלת  אזעקה, 

 וסר דלק. ח

סיגנל   .ה יועבר  וכן  בלוח  מהבהבת  ומנורה  צופר  יפעיל  אזעקה  מצוף 

 למערכת בקרת מבנה. 

ברז    2 .ו כל  מהלוח.  יוזנו  למשאבות,  בכניסות  יותקנו  סולונואיד  ברזי 

 יסגר עם הפסקת המשאבה. 

 מערכות ניטור דליפת דלק במכלים ובמאצרות יחוברו ללוח.  4 .ז

 החיצוני תחובר ללוח. מערכת של מד גובה במכל הדלק  .ח

 מצופי מכל מלא ומכל ריק יחוברו ללוח.  2 .ט

 מצופי מכל מלאי יפעילו מנורת סימון בנקודת המילוי.  .י
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 הפעלת מנורת הסימון באמצעות מימסר היבהוב.  .יא

הפיקוד,   .יב ללוח  גם  שיחובר  נתונים  ואגירת  הפעלה  בקר  יהיה  בלוח 

תקשורת   האינפורמצ  RS485- ו  RS232יציאת  כל  העברת  יה  לצורך 

 למערכת בקרת מבנה. 

 .IP65הלוח יהיה בדרגת הגנה  . יג

 

 מערכת אל פסק  8.11

 כללי  8.11.1

 תיאור כללי  

פסק,  -פרק זה מתאר דרישות ונתונים לאספקה והתקנה של יחידות אל .א

UPS  המיועדות להזנת עומסים במתח מיוצב מסונן ורציף ללא תלות ,

 בהפרעות מתח הזינה.  

ה   .ב של    UPSמערכות  מינימלי  בהספק  )בהתאם    120KVAתהינה 

 לתכניות(, וההצבה בחדרים השונים. 

 ההספק המוצע חייב להתאים לדרישות ה קו"א והקו"ט. .ג

ורה  עופרת טה   VRLAתכלולנה מצברים אטומים    UPS  -מערכות ה .ד

 דקות לפחות .  30להספק יציאה נומינלי, למשך 

כל המערכת תענה על המפורט בתקנות החשמל בחוק החשמל התקנת   .ה

(  2) 2( לפי תקנה 1993מערכות אל פסק סטטיות במתח נמוך התשנ"ט )

 ב: 

פסק תכלול בידוד גלווני בין מוליך האפס במבוא לבין  -כל מערכת אל .ו

במוצא,   האפס  המוליך  במוצא  שיטה  הארקת  ,   UPS-המאפשרת 

השוואת   לקו  ביציאה  הכוכב  נקודת  חיבור  ע"י  או  פנימית 

 הפוטנציאלים במיתקן. 

 השנאי יותקן על קו ההזנה של העוקף הסטטי .  .ז

ה .ח לתקן     VFI-SS-111מטיפוס     UPS-מבנה  בהתאם  כפולה  המרה 

IEC146-3  . 

 Double conversion, IGBT converters .ט

 מהספק מטען.   .י

פסק הנדרש יהיה בעל יכולת פעולה עצמאית ו/או במערך כפול  -האל .יא

 פסק מקבילי אחד או יותר .  - מגובה עם מכלול אל

בחיבור    N+1פסק הנדרש תהיה אפשרות לעבוד במקביל בשיטת  -לאל .יב

 בכל אחת משתי השיטות הבאות:   UPS  10של עד 

יתירות   . יג בשיטת  יעבדו  בזרם  N+1המערכות  היציאה.    ויתחלקו 

ה מתוך  אחת  מיתר    N- כמשערכת  תנוטרל  היא  לתפקד,  תפסיק 

לשם   מערכת  להחליף  יהיה  שאפשר  כך  יהיו  החיבורים  המערכות. 

בשיטת   יסנכרנו  המערכות  נפגע.  המערכות  שתפקוד  ללא  תחזוקה 

לנפילת   תגרום  לא  התקשורת  בקווי  אחת  תקלה   מסטר"  "מולטי 

 העומס. 
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סטטי מרכזי משותף או פנימי    עבודה במקביל תתאפשר גם עם מתג .יד

 אינטגרלי בכל יחידה אשר מחוברת במקביל. 

חלוקת הזרם והסינכרון יהיו ללא יחידה מרכזית משותפת ולכל יחידה   .טו

 יהיו מעגלי סינכרון עצמאים  

בפועל   .טז פנימית כך שבמידה והעומס  יתירות  למערכת המוצעת תהיה 

על   פנימי  מודל  לכבות  יהיה  ניתן  הכולל  מההספק  לחסוך  קטן  מנת 

 אנרגיה ולשפר נצילות. 

 מודלים למערכת    4המערכת תהיה מורכבת ממודלי כוח מקבילים עד    .יז

בכל מקרה של תקלה באחד מיחידות הכוח מודול ממיר למשל ובמידה   . יח

ועומס היציאה מאפשר זאת תמשיך המערכת לעבוד ללא הפרעה תוך  

 ניצול מלא של יתר המודלים. 

: המערכ .יט באנרגיה  במצב חסכון  מצב חסכון  לעבודה  מוכנה  ת תהיה 

אנרגיה כך שהעמוס מוזן דרך העוקף הסטטי בלבד חזרה ממצב חסכון  

 מילי שניות   2אנרגיה תהיה אוטומטית ותתבצע תוך פחות מ 

במצב חסכון אנרגיה הממיר עובד ללא הזרמת אנרגיה דרכו ופילטר   .כ

היציאה   במתח  סינון  יהיה  שעדיין  כך  מחובר  יישאר  היציאה 

 רמוניות החוזרות מהעומס . ובה

בדיקת מצברים : למערכת תהיה מערכת בדיקת מצברים אינטגרלית   .כא

ופריקה   יזום הורדת מתח הטעינה  אשר תאפשר באופן אוטומטי או 

 ובדיקה של המצברים  ללא הפרעה לעומס.  

ע"י   .כב לרשת  מצברים  לפרוק  יהיה  ניתן  נמוך  היציאה  ועומס  במידה 

 נרגיה לרשת . הפעלת המתג הסטטי והזרמת א

או   .כג הספק  בדיקת  תאפשר  המערכת  אחזקה  לצורך  הספק  בדיקת 

הסטטי   המתג  באמצעות  לרשת  היציאה  חיבור  ע"י  מצברים  בדיקת 

 והזרמת אנרגיה לרשת אשר תשמש כעומס דמה .  

לחסכון   .כד ונדרשים אמצעים  במרכז מחשוב  לעבודה  מיועדת  המערכת 

 באנרגיה ונצילות חשמלית גבוה .  

 היקף העבודה  

בהספק הנתון    UPSאספקה לאתר והצבה במקום הסופי של יחידות   .א

 אספקת בנק המצברים כולל כונניות מתאימות וחיבורם למערכת.

פנל   .ב  , תקשורת   , במקביל  מערכות  ואו  ארונות   / יחידות  תת  חיבור 

 בקרה מרחוק . 

 וחיבור המצברים למערכת. DCאספקה והתקנה של מנתקי   .ג

 נניות המצברים לרצפה .  וכו   UPS -התקנה ועיגון של ה  .ד

 חיבור בלבד של המערכת )כל הכבלים יסופקו ע"י הקבלן(.  .ה

הפעלה, בדיקה והכנסה לעבודה של המערכת הבדיקה תתבצע בעומס   .ו

 מלא ע"י הזרמת הספק חזרה לרשת החשמל . 

 אחריות לשנה מיום הפעלת המערכת, ללא תוספת כספית. .ז

 הדרכה כנדרש.   .ח
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 ל פנל התראות מרחוק. אספקה התקנה חיבור והפעלה ש .ט

 דרישות תכנון וייצור של המערכת   

ביותר.   .א העדכנית  טכנולוגיה  בעלת  תהיה  המוצעת   Doubleהמערכת 

conversion, IGBT converters   הלוגיקה של המערכת תבוקר על ידי מחשב וכל

כיוני המערכת ונקודות העבודה יווסתו באמצעות תוכנה ללא כיונים אנלוגיים.  

צבעוני עם יכולת גראפית המערכת   LCD ת יותקן פנל התצוגה  בחזית המערכ

  תהיה מסוגלת לזכור ולרשום  אירועים, עם שעון זמן אמת. 

 המערכת תתוכנן לעבודה עצמאית.   .ב

לכל   .ג נוחה   גישה  הרצפה,  על  להתקנה  בנוי  המערכת  של  המכאני  התכנון 

 הרכיבים, לאבטחת התקנה ותחזוקה נוחים גישה מהחזית בלבד. 

מהדקים / פסי צבירה לכבלי הכניסה והיציאה יותקנו עם גישה נוחה לחיבור   .ד

 הכבלים. כניסת הכבלים תהיה מלמטה או למעלה . 

המערכת תכלול מערכת אוורור כפולה אינטגראלית תקלה באחד המאוררים   .ה

תסופק עם מהדקי הארקה    UPS-לא תשבית את פעולת המערכת כולה יחידת ה

 לציוד.  

הזנה   .ו ותספק  אלקטרומגנטיות,  למינימום הפרעות  המערכת תתוכנן להקטין 

 נקייה ובטוחה לעומס הקריטי.  

 (UPSפסק ) -תיאור מערכת האל 

 .  Conversion Doubleהמערכת תהיה בעלת המרה כפולה   .א

 פסק:-מרכיבי מערכות האל 

 .   3%הרמוניות נמוך מ החזר  IGBT convertersיחידת מיישר מטען  .א

של   .ב לעבודה  תתאים  אשר  מצברים  מורכבת     5סוללת  לעומס  דקות 

המצברים יבנו בטכנולוגיה     6טורים מקבלים אך לא יותר מ  3מלפחות  

VELA   . עופרת טהורה ע"פ מפרט 

 יחידות ממיר מודולריות הניתנות לניתוק ממתח ישר למתח חילופין.   .ג

 רה רציפה .  מפסק עוקף סטטי לעמוס מלא ועבו .ד

 יחידת בקרה לוגית מבוקרת ע"י מחשב מיקרו המשולב.   .ה

 פנל תצוגה דיגיטאלי לתצוגת מצבי המערכת והתראות, שיכלול   .ו

 אירועים.  200 - זיכרון ל LOG .ז

 פנל התראות משני מרחוק )אופציה(.   .ח

 המערכת תאפשר בדיקה ידנית ואוטומטית  של תקינות המצברים.  .ט

פיקוד   .י או  כיבוי אש  פקודה ממע'  קבלת  ע"י  כיבוי  המערכת תאפשר 

 ידני.  

 חיבור יחידות במקביל   .יא

 עבודה במצב חיסכון אנרגיה ונצילות גבוה.  .יב

 משטרי פעולה של המערכת  

 משטרי פעולה, כלהלן:   .א

 העומס הקריטי מוזן מהממיר.   רגיל .1
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יחידת ספק/מטען מוזנת מרשת זרם חילופין, מחברת חשמל  

וטוענת   הממיר  את  זמנית  בו  ומזינה  גנרטור,  מיחידת  או 

 בטעינת ציפה את סוללת המצברים.

:הפסקה באספקה ברשת זרם חילופין, העומס הקריטי    חרום .2

מחובר לממיר אשר מקבל את האנרגיה החשמלית מסוללת  

ניתוק באספקה  המצברים. המעבר מבוצע ללא מית וללא  וג 

לעומס הקריטי הן ברגע הניתוק והן ברגע החזרת האספקה  

 בזרם חילופין.  

תוך    הקריטי,  העומס  בהזנת  הפסקה  ללא  יבוצע  המעבר 

 שמירה על גבולות התחומים כמוגדר במפרט.  

יחידת    טעינה .3 תספק  החילופין  זרם  אספקת  בחזרת  חוזרת 

תט  זמנית  ובו  לממיר  הכוח  את  סוללת  הספק/מטען  את  ען 

לכל   תגרום  ולא  אוטומטית  תהיה  הנ"ל  הפעולה  המצברים. 

 הפסקה באספקה לעומס הקריטי.  

כאשר יש צורך להוציא מפעולה את   משטר עבודה בעקיפה .4

פסק  לתיקון או תחזוקה, מעבירים על ידי פקודה  -יחידת האל

חילופין מהרשת  זרם  ידנית  את העומס  הקריטי לאספקת 

פקה לעומס הקריטי ע"י הפעלת העוקף ללא כל הפסקה באס

 הסטטי.  

המערכת תהיה במשטר זה גם בשעת יתרת זרם בעומס כל זמן   

שקיימת יתרת זרם זו. כשהזרם ירד לעומס המותר,  תעבור   

 המערכת למשטר רגיל.  

עוקף    המפסק  דרך  לעוקף  מהממיר  העברה  של  מקרה  בכל 

במשטר סטטי, אם בהעברה  מהעוקף לממיר, תבוצע ההעברה  

 חיבור לפני ניתוק.  MODE BRAKE BEFORE MAKEשל 

יהיה ניתן לנתק יחידה אחת, במקרה זה     N+1  בחיבור מקבילי  .5

 ימשיכו להזין את העומס היחידות הנותרות.  

העומס מוזן דרך העוקף הידני הממיר פועל     חסכון אנרגיה .6

בכל   , מחובר  נשאר  היציאה  פילטר  אנרגיה  מזרים  אינו  אך 

הפרעה ברשת מעבר לגבולות שנקבעו תחזור המערכת למצב 

 מילי שניות. 2עבודה רגיל תוך פחות מ  

במידה והספק היציאה נמוך מסה"כ הספק    נצילות משופרת .7

ו בחלוקת ההספק יקבעו  יחידות הכוח ,יחידת הכוח שישתתפ

  75%באופן אוטומטי כך שכל יחידה תהיה בהספק של לפחות  

של  מקרה  בכל  אוטומטית  ויפעלו  יכובו  האחרות  והיחדות 

 תקלה או הפרעה ברשת.  

 הגבלת זרם המיישר  

יחידת הספק תהיה מסוג מתח קבוע זרם קבוע ותהיה מסוגלת לספק   .א

 שעות.    6-4צברים תוך  זרם מספיק להזנת כל העומס ובנוסף לטעון המ
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 תהיה הגבלת זרם טעינה למצברים כנדרש ע"י יצרן המצברים.  .ב

 ניתן יהיה להגביל את זרם הטעינה במצב עבודה מגנרטור . .ג

 נתונים טכניים   

 כניסת ליחידת ספק/מטען  .א

    3x400V +15%- 15%  מתח חילופין    .1

    HZ50  5%   תדירות   .2

   0.97 – 0.99 כופל הספק שהרשת תראה  .3

4. THD (I)   5%-קטן מ   

5. SURGE INPUT      587עפ"י  IEEE    שלא כך 

מ הפעלה  10In-יגדל  בעת   ,

הרשת   חזרת  או  מחדש 

 לאחר הפסקה.  

 יציאה   .ב

 )בהתאם לתכניות(  kVA 501 - 20הספק  .1

 וולט  230/400מתח  יציאה  .2

 1,5%-+/ ייצוב  :   .3

4. 100% non-linear load <5%  

 צורת גל: סינוס טהור  .5

 תחום עקיבות תדר:  .ג

HZHZHZ)ניתן לכיוון(   .1 32150  

HZHZעצמי:  .2 1.050  

 יכולת עומס יתר לממיר  .ד

1. 10 min 100-110% load 

2. 30 sec 110-125% load 

3. 10 sec 125-150% load 

4. 300 ms >150% load 

לינארי מקסימום    2%מקסימום    עיוותים הרמוניים: .ה   4%עומס 

 עומס לא לינארי   

1. Output current limitation, short-circuit capability 

2. 3200 A, 300 ms L-N 

3. 3040 A, 300 ms L-L 

4. Load power factor Rated 1 

5. Permitted range 0.7 lagging to 0.8 leading 

 אפשרות הארקת נקודת האפס   .ו

 ביציאה כן  )אופציה(  .1

 צילות נ .ז

בעומס    1לפי טבלה מס'    לפחות( תהיה  AC  TO  ACהנצילות הכללית )

 נומינלי.  

1. Efficiency in double-conversion , 
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2. Rated linear load 100% load 95, 6 % 

3. At 75%   96.1% 

4. At 50%   96.3% 

5. At 25%   95.7% 

6. Efficiency in ESS , 

7. Rated linear load 100% load   99.2% 

8. 75% load  99.3% 

9. 50% load  99.2% 

10. IEC 62040-2 

11. Electromagnetic Compatibility 

12. Immunity EMC Category C3 

13. Emissions EMC Category C3 

 מערכת המצברים  

מע' המצברים תותקן על גבי כוננית מתכת במידות מתאימות הכוננית   .א

והחזית תהיה מוגנת באמצעות פרספקס שקוף.  מע'  תחובר לרצפה 

   VRLA    /AGMהמצברים תורכב ממצברי עופרת אטומים בטכנולוגיה  

 עופרת טהורה  

 + שנים   12המצברים יהיו בנויים לאורך חיים ממוצע של   .ב

 EUROBAT design life definition: Long Life (12+ years .ג

  המצברים יהיו אטומים עם יעילות מחזור מימן גבוה .   .ד

המצבר   .ה בחזית  יהיו  נעל    Front Terminalהקטבים  או  למגשר  חיבור 

 כבל. 

דקות, למתח סוף    5  -מערכת המצברים תהיה בנויה להספק הנתון  ל  .ו

 . cell/ V1.67פריקה של  

 Flame retardant (UL 94 VO) and LOI of at least 28% .ז

 Pure lead, advanced valve regulated AGM batteries  .ח

 אורך חיי מדף ללא טעינה   .ט

 year shelf life at 25 °C (77°F) 2  .י

 רים לפי סעיף זה יכלול: מחיר מע' המצב .יא

 אספקת והתקנת המצברים.   .1

 אספקת והתקנת כוננית המצברים.  .2

אספקה, התקנה וחיבור של כל החיבורים בין התאים ובין מע'   .3

 .  C.D, כולל למפסק UPS  -המצברים ל

חיבור    אחריות לכל תקופת החוזה כולל באחזקה בהפעלת האופציה .יב

אשר    C.D  -צי אוטומטי לבין המצברים לממיר יעשה דרך מפסק זרם ח

 יותקן במערכת האל פסק וייכלל במחיר הממיר.  

 כלליות דרישות  

 פסק תתוכנן ותיוצר בהתאם לתקנים וההוראות הבאים:  -יחידת האל  .א

1. (GENERAL & SAFETY) EN 50091-1 

2. EMC) EN 50091-2 ) 
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3. (DESIGN) ENV 50091-3     

הפרעות   .4 נגד  מוגנות  תהינה  פסק  האל  יחידות  כל 

 אלקטרומגנטיות 

כל מעגלי המיתוג של מעגלי כח סטטיים כולל העוקף הסטטי יוגנו על   .ב

בחצי   שרשרת  תקלת  למניעת  מתאימים  נתיכים/מאמתי"ם  ידי 

 המוליכים.  

 רכיבים  .ג

מרכיבים  .1 בנויות  יהיו  האלקטרוניות  המערכות  כל 

(. שימוש בכל רכיב לא יחרוג  STATE  SOLIDאלקטרוניים  )

, הספק, טמפ' המומלצים עבורו על  מהפרמטרים; מתח, זרם

מוגן   מטיפוס  יהיו  הממסרים  אמינות.  מרב  להבטיח  מנת 

 אבק. 

 חווט  .ד

לדרישות   .1 בהתאם  יהיו  וסימון  חומרים   NFPA  70חווט, 

CODE  ELECTRICAL  NATIONAL    אחרים וסטנדרטים 

 הנוגעים בנושא.  

 מוליכים   .ה

אמינות   .1 מנחושת להבטחת  יהיו  כולם  וכבלים,  פסי הצבירה 

 מקסימאלית, למערכת.  

 שנאי כח   .ו

גבוהה   .1 נצילות  יבטיח  אשר  ויצור  מתכנון  יהיו   הכוח  שנאי 

 ויצוידו בסכוך אלקטרוסטטי לדיכוי רעשים חשמליים. 

 חומרים  .ז

אל .1 במערכת  יכללו  אשר  ורכיבים  החומרים  יהיו  - כל  פסק 

מוכרת   מתוצרת  יהיו  חדשים  ולא  בשוק  להשגה  עכשווית 

 בשימוש קודם פרט לנדרש בבדיקות בזמן היצור. 

 בקרה ופיקוד  

 מכשור וסימון   .א

צבעוני יופיעו תצוגה מלאה גראפית של    LCDעל חזית המערכת בצג      

מצב המערכת  חווי מדידה וסימון כמפורט להלן )התצוגה תהיה ע"י  

 .  הנתונים שיופיעו במרכז הבקרה מערכת מנת"י ציוד דיגיטאלי(

 מדידת מתח כניסה.   .1

 מדידת מתח ישר.   .2

 מדידת מתח יציאה.   .3

 מדידת זרם יציאה.   .4

 מדידת תדר כניסה.   .5

   מדידת תדר יציאה. .6

 הספק יציאה כניסה   .7

 כופל הספק כניסה יציאה   .8
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 זרם מתח מצברים   .9

 סימון אינדיקציה/תצוגה לפונקציות הבאות  .ב

 מתח כניסה תקין/תקלה.   .1

 מתח ותדר עקיפה= תקין/לא תקין ?   .2

 נמוך במצברים.    DCמתח  .3

 פריקת סוללת מצברים.    .4

 מצברים לא תקינים/פירוקים .5

 חמש דקות אחרונות למצברים. .6

 עומס יתר.    .7

 טמפ' גבוהה להתראה.   .8

 טמפ' גבוהה לתקלה.   .9

    P.B -עברה ל .10

 מתח ותדר יציאה תקין/לא תקין.   .11

 חוסר סנכרון להזנה בכניסה.  .12

 תקלה כללית.   .13

 פסנתר עומס לקבלת מושג ויזואלי לגבי העומס האמתי   .14

 .  UPS -שנצרך מה .15

 תקשורת  .ג

  TCP/IP   Modbus Rs485יציאת תקשורת  אשר תכלול יציאת   .1

 או כל מתאם אחר + תוכנה  שיידרש ע"י המזמין.  

 בנוסף יספקו מגעים יבשים    .2

 אזעקה אקוסטית   .ד

 בתוך המערכת יותקן צופר אשר יופעל עקב כל התראה.   .1

 השתקת צופר תהיה דרך לחצן השתקה המותקן על החזית. .2

 מגעים חיצוניים    .ה

 רכת יהיו מגעים חיצוניים עבור הפונקציות הבאות:  למע    

 הפסקת חשמל )הממיר מוזן מהמצברים(.   .1

 דקות אחרונות של פריקת המצברים.  .2

 מצברים מלאים.  .3

 תקלה כללית,   .4

 B/P-ב UPS-מערכת ה .5

בעלי      NO-N.Cלכל אחת מהפונקציות הנ"ל יהיה מגע כפול   .6

 . 250VA 5Aכושר מיתוג של 

 גנרטור להגבלת הזרם בכניסה. מגע לכניסת  .7

 מגע כניסה לקבלת פקודת כיבוי חירום.   .8

 נתונים פונקציונליים דרושים 

של    125%-המערכת תהיה מסוגלת לספק זרמים במתח מווסת עד ל .א

דקות. התראה אקוסטית תצביע על הופעת    10הזרם הנומינלי למשך  
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  פסק תעביר אוטומטית את העומס הקריטי -יתרת הזרם, יחידת האל

 לעוקף במידה ובעוקף קיים מתח.  

יחידת המיישר מטען תצויד במעגל העמסה הדרגתית אשר    WALK IN .ב

מתח   חיבור  לאחר  בהדרגה  תועמס  מטען  מיישר  יחידת  כי  יבטיח 

 הכניסה.  

 המתח יעלה בהדרגה עד למתח המצברים.   .ג

מכן יעלה המתח בהדרגה מעל מתח המצברים כך שזרם העומס  -לאחר .ד

 שניות לפחות.     12אחוז, בפרק זמן של    100  -דל עד להמסופק מהרשת יג

של   .ה זמנית  בו  למתן  מספקת  תפוקה  תהיה  מטען  המיישר  ליחידת 

זרם הטעינה   וכן טעינת המצברים.   אספקה לממיר מעומס במלואו 

ל המצברים  טעינת  שיבטיח  כזה  תוך    95%  -יהיה  מלאה    2מטעינה 

 שעות.  

תהיה מצוידת באמצעים  נצילות חשמלית וחסכון באנרגיה המערכת   .ו

 המאפשרים חסכון באנרגיה ונצילות חשמלית גבוה. 

 מפסק סטטי  .ז

ממושכת.  .1 לעבודה  נומינלי  לזרם  בנוי  יהיה  הסטטי  המפסק 

-10ועומס יתר המפסק יהיה בנוי כך שיוכל לעמוד בזרם של

20IN     100לזמן של msec   וזאת מבלי     במקרה של קצר ביציאה

ב  נתיכים  או הפרעה     UPS -לשרוף  נזק  לשום  לגרום  ומבלי 

 למערכת.  

במקרה של  זרם הקצר יחרוג מהזמן האמור, המפסק הסטטי   .2

 ינתק את עצמו מהעומס.  

 UPSקצר/עומס בצרכן  .ח

במקרה של קצר/עומס באחד מצרכני  הממיר שיגרור צריכה   .1

במקרה של     B.P-ד' ואז יעבור ל  10יעבוד הממיר    125%של עד  

של צריכה  שיגרור  הממיר  מצרכני  באחד  יתר,  - זרם/עומס 

לאחר    P.B-ש' ואז יעבור  ואז ל  30הממיר יעבור    125-150%

 ניכוי הקצר/עומס תחזור המערכת לעבוד תחת ממיר.  

במקרה של עומס יתר כאשר הרשת מנותקת , הממיר יעבוד   .2

 במצב של הגבלת זרם.  

 בקרת מצברים   .ט

בודק מצברים ידני ואוטומטי שיבצע בדיקה  המערכת תכלול   .1

נורה   פעם בשבוע. במקרה שהמערכת תאבחן תקלה, תידלק 

 אדומה עם זיכרון + צפצוף.   

נפרדת  .2 מרכזית  עצמאית  בקרה  מערכת  תותקן  כן  כמו 

לגיבוי   המשמשים  למצברים  ומחוברת  פסק  האל  ממערכת 

 במערכות אל פסק. 

 

  UPS -מבנה מכני של מערכות ה 8.11.2
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 ארונות   

פסק כולל המצברים תורכב בתוך ארונות מתכת מרותכים  -יחידת האל .א

פלדה   יהיו מפח  דלתות  על הרצפה.  חופשית  ברגים להצבה    1.5ללא 

פלדה   מפחי  עצמו  והמבנה  עובי  מכשירי    2ממ"ר  כל  עובי.  מ"מ 

העיניי בגובה  יותקנו  הפיקוד,  ופקדי  המצב  חווי  וגישה  המדידה,  ם 

 אליהם יהיה מלוח הפיקוד בחזית הארון.  

 כניסות כבלים  

פסק  -מבנה המערכות יהיה כזה שיאפשר כניסת הכבלים ליחידת אל .א

 מלמטה או למעלה בהתאם להתקנה .  

 החלפת רכיבים   

פסק תתוכנן כך שתהיה גישה קלה לכרטיסים המודפסים  - יחידת האל .א

מה וסרגלי  בדיקה  נקודות  רכיבים,  כך  והרכיבים.  ימוקמו  דקים 

שיאפשרו גישה קלה אליהם לצורך בדיקה כיול ועבודות אחזקה ללא  

 צורך לפרק או להרחיק כרטיס או רכיב שכן.  

 חיבורי כח   

לחיצה להבטחת אמינות   .א יהיו מטיפוס  של המזמין  חיבורי הכוח  כל 

 החיבור.

 שטחים צבועים  

ינוקו .א הצבועים  השטחים  בצביעה    כל  יצבעו  ובגמר  חול  בניקוי 

אלקטרוסטטית בציפוי אמיל אפוי בתנור.  עובי הציפוי יהיה לפחות  

 מקרון. הצבע והגוון יהיו לפי סטנדרט היצרן.   100

 

 ותקנים/סטנדרטיים  -תנאי הסביבה  8.11.3

 תנאי הסביבה  

פסק תהיה בנויה לעמידה בכל הצירופים האפשריים של  - יחידת האל .א

באופיני   ירידה  וללא  חשמלי  או  מכני  נזק  ללא  להלן  הסביבה  תנאי 

 הפעולה של המערכת.  

 טמפרטורת סביבה  

 + מעלות צלסיוס.   40עד  0 בפעולה:  .א

 + מעלות צלסיוס.  70עד   - 20 לא בפעולה:    .ב

 לחות יחסית   

 מעלות צלסיוס ללא עיבוי  40עד   0בטמפרטורת   95%עד  0 .א

 שיטות המדידה   8.12

 כללי   8.12.1

מס'    פרק  בתת  הסעיפים  פי  על  תבוצע  והתשתיות  החשמל  מתקני  מדידת 

במפרט הכללי. בדיקת המתקן    0800.02,  0800.03,  0800.04לרבות מס'    0800.00

 תהיה על חשבון הקבלן.   0800.02כאמור בסעיף  

ללא תשלום    העזר  עבודות  כל  לכלול את  יש  עבודות החשמל  מחירי  בחישוב 

המצו פי  על  זאת  כל  ע"י  נפרד  דרישות  כולל  מהן,  המשתמע  או  בתוכניות  ין 
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התקנת   מעברים,  חדרים,  חריצים,  חיצוב  עבודות:  סוגי  שידרשו  הפיקוח 

במלט   שנחצבו  והחורים  החריצים  סתימת  פני    3:1שרוולים,  עד  )הסתימה 

הטיח( בכל מקום שאלה לא הוכנו מראש. העבודות יבוצעו בתקרות, קירות,  

הכ ורצפות,  עמודים  הקבלן  קורות,  המפקח.  של  המלאה  רצונו  לשביעות  ול 

אחראי להזמין את בדיקת חברת החשמל ובזק ולשאת, כאמור, בכל ההוצאות  

הכרוכות בביצוע הבדיקה כולל תשלום עבור הבדיקה עצמה עד לקבלת המתקן  

 בשלמותו.  

על הקבלן מקבל העבודה יהיה לאשר התקנת כל הציוד והאביזרים המסופקים   

 עבודה זאת בכתב מאת המפקח באתר.   על ידו לביצוע

  2היה ויידרש במסגרת העבודה לקבל אישורים לצורכי היתר בניה ו/או טופס   

טופס   קבלת  ו/או  מערכות  הרצת  המלאה  4לצורכי  באחריותו  הנ"ל  ,יהיה 

וטיפולו המלא של הקבלן המבצע. כל העלויות הישירות והעקיפות בגין הטיפול  

 הינן כלולות במחיר היחידה. 

על הקבלן לדאוג להספקת חשמל  ע"י גנרטור נייד לצורך העבודה. אין לדרוש   

 תוספת מחיר כלשהו לאספקת מתח זמני. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לבצע בעצמו חלק מעבודות הכלולות   

הקבלן   על  זה  במקרה  המפקח/מתכנן.  ע"י  יקבע  הנ"ל  זה.  פרויקט  במסגרת 

מלא לשמירה על רציפות העבודה ואינטגרציה    לבצע העבודה בשיתוף פעולה

כל   עילה  יהווה  לא  הנ"ל  התכנון.  לדרישות  התאמה  לצורך  במערכות  מלאה 

שהיא לדרישות ותוספות  ו/או לשינויים כל שהם במחירי היחידה לפיצוי מצד  

 הקבלן. 

גורמים    העבודה  באתר  יעבדו  עבודתו  שבמהלך  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

אחרי וקבלנים  הקבלן  אחרים  על  שבביצוע.  למקום  בסמוך  עובדים  אשר  ם 

לשתף פעולה עם הגורמים אחרים הנ"ל ולאפשר להם לבצע את עבודתם ללא  

כל הפרעה וכן לאפשר להם שימוש במים וחשמל, במידת הצורך. עבור יישום  

לא כספית    -ההתחייבויות הנ"ל על ידי הקבלן, לא יזוכה הקבלן בכל תמורה  

ביצוע. על הקבלן לבצע את העבודה תוך שילוב ותיאום  ולא בהארכת תקופת ה

עם קבלנים אחרים שיעבדו  במקביל לביצוע עבודתו בביצוע מבנים והשלמות  

 של מערכות. 

הערה כללית: על הקבלן מקבל העבודה יהיה לאשר מראש התקנת כל הציוד   

כל   המזמין.  מאת  בכתב  זאת  עבודה  לביצוע  ידו  על  המסופקים  והאביזרים 

מסדרת    הציוד יהיו  סופיות,  נקודות  במסגרת  המסופקים  והאביזרים 

"MOSAIC ."מתוצרת "לגרנד " 

 

 תכולת המחירים   8.12.2

וכן    פרט אם צוין אחרת במפורש, כוללים המחירים אספקה, התקנה וחיבור 

בדיקה והפעלת כל חלקי המתקן השונים גם אם סופקו ע"י אחרים והותקנו  

 ע"י הקבלן.  
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במפרט הכללי. תיאור העבודה בכתב הכמויות    0800.02הכול כאמור בסעיף   

 הוא כללי בלבד, המחיר יתייחס לגבי כל המצוין במסמכי ההסכם.  

 רווחי הקבלן.   .א

 

 צינורות   8.12.3

 במפרט הכללי הבינמשרדי.   0800.04עפ"י סעיף   

צינורות כפיפים )רק אם לא כלולים במסגרת נקודות(, כוללים גם:קופסאות   

ממ"ר באותם    3הסתעפות ומעבר סטנדרטיות וכן חוטי השחלה מניילון בקוטר  

בקוטר    בצינורות  מוליכים.  בהם  מושחלים  שלא  ומעלה    36מקומות  מ"מ 

 מ"מ.   6המחיר כולל חוט השחלה בקוטר  

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

קופסאות הסתעפות ומעבר פלסטיות משוריינות מגולוונות, חוטי השחלה כנ"ל  

 קשתות סטנדרטיות ומיוחדות לפי הצורך.  

צינורות מגולוונים כוללים גם: תיקונים בצבע עשיר אבץ, קופסאות מיציקת   

תות, מופות, ניפלים  אלומיניום ופח, תרמילים סופיים, חוטי השחלה כנ"ל קש 

 וכו'.  

 כל הצינורות ההזנה יכללו חוט משיכה גם לאחר השחלת הכבלים.   

 

 כבלים   8.12.4

 במפרט.   0803העבודה תבוצע על פי פרק   

  N2XY - XLPE.כל הכבלים יהיו מנחושת עם בידוד  

כולל  FR-3 (FLAME RETARDANT),   -כל הכבלים יהיו מסוג "כבה מאליו"   

 סימן מוטבע על המעטה החיצוני.  

 במפרט הכללי הבינמשרדי.   0800.15עפ"י סעיף   

 

 

 לוחות חשמל   8.12.5

סעיף    כוללים    0800.32עפ"י  חשמל  לוחות  הבינמשרדי.  הכללי  במפרט 

במחיריהם גם: הגשת תוכניות יצור ומבנה עד לקבלת אישור מהנדס החשמל  

"סנדוויץ שילוט  מנחושת,  צבירה  פסי  האביזרים,  והאדריכל,  לכל  חרוט   "

 מקומות שמורים והכנות עבורם. 

 

 הארקה   8.12.6

 במפרט הכללי הבינמשרדי.   0800.33עפ"י סעיף   

 

 הארקת יסוד   8.12.7

 במפרט.   0804העבודה תבוצע על פי פרק   

 במפרט הכללי הבינמשרדי.  0800.35, 0800.34עפ"י סעיפים   

קובץ    1981העבודה תבוצע בהתאם לתקנות החשמל )הארקת יסוד( תשמ"א    

 .  4271התקנות 
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של    הכוללת  ההתנגדות  את  הארקות  ביצוע  לאחר  מיד  לבדוק  נדרש  הקבלן 

ההארקה ולדווח למהנדס היועץ על התוצאות. עפ"י התוצאות יחליט המהנדס  

 היועץ על הצורך בתוספת של אלקטרודות.  

 (. TN-C-Sרקת איפוס )הארקה תתבסס על הא 

 כל הכבלים יהיו מנחושת וכל הפסים )פלחים( מפלדה מגולוונת.   

 כולל גם קופסאות הגנה של משוריינות עבור הקוצים כמסומן בתכניות.  

מ"מ לפחות או לחליפין    12כלול ריתוך של טבעת גישור מברזלי בניין בקוטר   

ו ויותקנו ע"י הקבלן.  מ"מ. ברזלי טבעת הגישור יסופק   4*40פס מגולוון בחתך  

טבעת הגישור תותקן בשכבת בטון רזה בכל מקום שבו התוואי עובר באזורים  

 בהם קיים בידוד בין היציקה והאדמה  

כולל את כל חיבורי ההארקה מפס השוואת הפוטנציאלים לשירותים השונים   

החשמל   ללוחות  חיבור  וכו'(.  טלפון  תיבות  דחוס,  אויר  צינור  מים,  )צינור 

ים בין הקומות כל המוליכים צינורות מגן מהדקים שלטים וגשר וכדומה  השונ

החשמל   חברת  ותקנות  המעודכנים  התקנים  פי  על  הכול  במחיר,  כלולים 

 המקבלת את המבנה לחיבור חשמלי.  

 

 נקודות מאור   8.12.8

 במפרט הכללי הבינמשרדי.   0800.40עפ"י סעיף   

באופן עקרוני הנקודה כוללת את ביצוע העבודות הבאות ואספקת כל החומרים   

 כולל שילוט  וחומרי עזר: )כל הציוד יהיה מתוצרת אחת(. 

חציבה,   .א הנקודה,  ניזונה  ממנו  הלוח  ועד  מהנקודה  והחוטים  הצנרת 

חיצוב מעברים בקירות, כולל תיבות מעבר וחיבורים חלקה במפסק,  

שיפור  כפי  חיווט  בנפרד(,  כולל  ימדדו  לא  כבלים  הכמויות,  בכתב  ט 

מותקן   מואר  לחצן  או  כפול  יחיד,  כולל מפסקים;  ירוק,  "פנ"  צנרת 

עה"ט או תחה"ט ללא תוספת. כל גוף תאורה יחשב כנקודת תאורה.  

לא תינתן תוספת עבור גוף תאורה הנדלק ממספר נקודות ו/או מספר  

 גופים המודלקים ממפסק אחד. 

ע"י   .ב הכבל  ו/או  סימון  )הסימון  עליה  הסימון  רקיעת  כולל  דסקיות 

חוט   ע"י  לכבל  הדסקיות  קשירת  כולל  לתוכניות(,  בהתאם  המספור 

ממ"ר, הקשורה קרוב לכניסת הכבל, ללא    2.5נחושת מבודד בחתך   

 תשלום נוסף.   

 התקנת הנורה על בסיס חרסינה לנורות ליבון, וו תלייה כנדרש בחוק.   .ג

 הפעלה וניסוי.   .ד

 ור כוללת את כבל ההזנה מהנקודה ועד הלוח.  נקודת מא  .ה

ו/או   .ו תחה"ט  עה"ט,  התקנה:  צורת  לכל  זהה  תחשב  מאור  נקודת 

 בריהוט.  

 מ"מ   יהיו מדגם  עמוק. 55כל קופסאות הסתעפות  בקוטר  .ז

 

 נקודות בתי תקע   8.12.9
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"( לפחות  מ"מ )"פנ   16במפרט הבינמשרדי, כולל צינורות    0800.42עפ"י סעיף    

 מהלוח ועד בית התקע.  

 נקודות בתי תקע תסווגנה לפי חתך המוליכים וטיפוס בית התקע:   

 חיבור חשמלי וחיבור להארקה בתוך השקע.   .א

 הפעלה וניסוי בתיאום עם המפקח במקום.   .ב

 הנקודה תכלול את כבל ההזנה מהנקודה ועד הלוח.   .ג

תחה"ט .ד עה"ט  התקנה:  צורת  לכל  זהה  תהא  תקע  בתי  ו/או    נקודת 

 בריהוט.  

 מ"מ   יהיו מדגם  עמוק. 55כל קופסאות הסתעפות  בקוטר  .ה

 

 נקודה למזגן אויר   8.12.10

תסווג כנקודת נקודת חיבור קיר, כולל חיצוב, אולם במקום אביזר בית תקע,   

ליד IP55 תכלול הנקודה נקודת חיבור בריטי למזגן חד פאזי, מפסק פקט מוגן  

מ"מ לנקודת הפעלה/תרמוסטט    16ינור  המעבה, כולל צנרת הקישור, למעבה וצ

 מ'. בכל צורת התקנה: עה"ט תחה"ט ו/או בריהוט.   1.60ללא הציוד, בגובה 

בנקודות מזגן תלת פאזיות ההזנה למזגן מבוצעת למעבה החיצוני ולא למפוח.   

כולל מנתק,  IP55 על כן תכלול הנקודה יח' חיבור תלת פאזית חיצונית מוגנת  

 במקום שקע פנימי.  

 

 נקודות מוצא לטלפונים, לטלוויזיה,  גילוי אש, מחשבים  ומערכת כריזה   8.12.11

בהתאמה. מחיר   0800.55  -ו  0800.56,  0800.54,  0800.53,  0800.52,  0800.51לפי סעיפים   .א

 הנקודות כולל: )כל הציוד יהא מתוצרת המאושרת ע"י המפקח באתר ו/או המזמין(.  

מ"מ מסוג "כבה מאליו"    50"מ ו/או   מ  36מ"מ,     29מ"מ,     23מ"מ,     16צנרת    .1

 "פנ" ונושא תו תקן בהתאם לתוכניות.  

 הצנרת תותקן תחה"ט, ביציקה או בריצוף.   .2

  ,השחלת חוט משיכה ו/או חוט טלפון תקני של בזק ו/או כבל קואקסיאלי תקני .3

תה"ר,   ו/או  לתה"מ  ועד  מהנקודה  מחיר(  תוספת  ללא  הקבלן  ע"י  )שיסופקו 

 .  הכול לפי סוג המוצא

 התקנה ואספקה של קופסאות מעבר.   .4

 קוטר הצינורות יהיה בהתאם לתכניות.   .5

 לא תשולם תוספת לנקודות עם צינורות בקטרים שונים.   .6

 מחיר הנקודה יהא זהה לכל צורת התקנה: עה"ט תחה"ט ו/או בריהוט.  .7

 מ"מ   יהיו מדגם  עמוק. 55כל קופסאות הסתעפות  בקוטר  .8

 

 הזנה כללית.   - נקודות מוצא  8.12.12

לא כולל מוליכים/כבלים ואביזר קצה אך כולל את החצוב,    0800.42לפי סעיף   

את חיווט הנקודה חוט משיכה מניילון וקופסת חיבורים סופית אטומה כולל  

 מכסה הנסגר בברגים.  
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 חפירת תעלות: 8.12.13

ג קרקע  המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים בכל סו 

באמצעות כלים מכאניים ופנאומטיים במידת הצורך כולל ריפוד וכיסוי חול,  

של   בשכבות  והידוק  סתימה  החפירה  צפיפות    20מילוי  לקבלת  עד  ס"מ 

של הדוק  לשיעור  השטח  MOD  AASHTOלפי    95%  מכסימלית  החזרת   .

פלסטי   סרט  והנחת  אספקה  כוללת  העבודה  אדמה,  עודפי  וסילוק  לקדמותו 

 ה. הכול לפי המפורט במפרט הטכני ובתכניות סטנדרטיות של המזמין. לאזהר

 המדידה לפי מטר אורך.   

 

 צינורות מגן מובילים לכבלים 8.12.14

האביזרים,    כל  כולל  חפורה  בתעלה  והנחתו  הצינור  אספקת  כולל  המחיר 

שזור   ניילון  חוט  והשחלת  אספקה  כולל  ומופות  פקקים  אטמים,  חיבורים, 

 ט הטכני ולפי תכנית פרט סטנדרטית. מ"מ לפי המפר 8למשיכה 

 המדידה לפי מטר אורך.  

  

 

 צינור פי.וי.סי.   8.12.15

אטמים,    חיבורים,  האביזרים,  כל  כולל  חפורה  בתעלה  צינור  והנחת  אספקה 

ומופות תשלום  פקקים  בפריט  כמפורט  ניילון  חוט  והשחלת  אספקה  כולל   ,

 .  858מ"מ לפי ת"י   3.2ועובי דופן  4עשוי חומר פי.וי.סי. בקוטר "  0800.04

 

 צינורות:    8.12.16

תשלום    בפריט  כמפורט  צינור  והנחת  והמידות    0800.04אספקה  החומר  סוג 

 כמפורט בכתב הכמויות.  

 

 תאי מעבר:   8.12.17

 המחיר כולל הובלה, אספקה, חפירה והצבת תא ביקורת למעבר כביש כולל:   

 . 489מכסה מבטון )מסגרת פלדה( לפי ת"י  .א

 . 658חוליות לתא המעבר עשוי צינור בטון טרומי לפי ת"י   .ב

 תקרה לתא מעבר.   .ג

 הכנת צנרת כניסה לתאים.  .ד

והידוק   .ה אדמה  מילוי  סתימות  התא  התקנת  חפירה,  כוללת  העבודה 

 שכבת חצץ בתחתית התא הכל לפי תכניות פרט.  

 

 תעלות כבלים  8.12.18

תעלות הכבלים במתקן זה יהיו כולם תעלות פלסטיות )פרט לחדרי חשמל(  כל   

הברגים, אומים, דסקיות, מוטות הברגה ושאר אלמנטים מתכתיים לחיבור בין  

קטעי תעלות יהיו מגולוונים או מצופים קדמיום, פניות, זוויות, ושינוי מפלס  

הכבלים והמתלים    יבוצעו בדירוג לפי רדיוס הכבלים שיותקנו עליהם. תעלות
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ק"ג    50)מתלים יעשו מנרוסוה(   עבורם יבנו לנשיאת כבלים במשקל כולל של  

 למטר אורך. 

בדירוג,    מבוצעות  וכד'  זוויות  פניות,  גם:  במחיריהם  כוללים  כבלים  תעלות 

הגג   תליות למסבך  וכן  לקירות  ותמיכות  חיזוקים  בטבילה,  חם  באבץ  גילוון 

 ס"מ לפחות.   4מזויתנים של  

 

 ילוט  ש 8.12.19

הקבלן יבצע עפ"י הנחיית המפקח באתר, כל שילוט הקשור בעבודתו בין אם   

במישרין ובין אם בעקיפין באמצעות שלטי "סנדוויץ", דסקיות אלומיניום או  

 שילוט חוץ הכול עפ"י דרישת המפקח וללא כל תוספת כספית כלשהי. 

 

 

 

 

 מערכות ניהול, פיקוד ובקרה 8.13

 

 מערך פיקוד ובקרה 8.13.1

 כללי  

הקבלן  יקים מערך פיקוד ובקרת למערכות הפרויקט בהתאם לדרישות פרק   8.13.1.1.1

 זה

או    DIN, ספק, וכרטיסי כניסות ויציאות מורכבים על פס  CPUבכל בקר יהיה   8.13.1.1.2

 המיועדים לכך. זיכרון הבקר ייתמך מצבר ליתיום.  Backplanעל 

כדוגמת: 8.13.1.1.3 היצור,  בארץ  לכך  המוכר  מוסד  של  אישור  הבקרים   ULלכל 

UNDERWRITERS LABORATORIES USA ,CSA . 

 ( failsafeכל הבקרים יפעלו בגיבוי חם עבור כל המערכות המחוברות. ) 8.13.1.1.4

כולו תהיה בתווך של סיבים   8.13.1.1.5 במערכות הפרויקט  בין הבקרים  כל התקשורת 

 אופטיים. 

 

 בקר ראשי  

בקרים בלוחות ראשיים אשר יותקנו בחדרי המערכות של כל מנהרה )חדר    2 8.13.1.2.1

 במנהרה הארוכה( TR1-צפוני ו

 או ש"ע. Siemensמתוצרת S 7-400הבקרים המתוכנתים יהיו  8.13.1.2.2

 וספק כפול בגיבוי חם.   CPUכל בקר יהיה  8.13.1.2.3

    GB1 -גודל הזיכרון בכל בקר יהיה לא פחות מ 8.13.1.2.4

  K1שניה ל  -מילי  5  -לא יותר מ  I/Oזמן הסריקה, פענוח תכנה, ללא זמן היענות    8.13.1.2.5

 תכנה. 

ומקרה של תקלה באחד מהם, עם שקיפות    הבקרים יפעלו בגיבוי האחד לשני 8.13.1.2.6

 המחוברים אליהם.  I/O -מלאה לכל ה
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כל בקר ראשי יחובר לרשת הראשית למרכז הבקרה במנת"י ולרשת הבקרים   8.13.1.2.7

 המשניים .  

תקשורת בין הבקר לכל הרכיבים במערכת באמצעות כרטיסים מתאימים ו/או   8.13.1.2.8

 מתאמי פרוטוקולים המקושרים אליו ברשת המקומית 

 

 שניים עבור לוחות בקרת תנועה בקרים מ 

 או ש"ע. Siemensמתוצרת  S7-1200הבקרים המתוכנתים יהיו  8.13.1.3.1

 , וספק. CPUלכל בקר  8.13.1.3.2

 K16 -גודל הזיכרון בכל בקר יהיה לא פחות מ 8.13.1.3.3

  K1שניה ל  -מילי  5  -לא יותר מ  I/Oזמן הסריקה, פענוח תכנה, ללא זמן היענות   8.13.1.3.4

 תכנה.  

 לכל בקר תקשורת לרשת הבקרים המשניים המקומית.   8.13.1.3.5

תקשורת בין הבקר לכל הרכיבים במערכת באמצעות כרטיסים מתאימים ו/או   8.13.1.3.6

טורית   בתקשורת  המקומית  ברשת  אליו  המקושרים  פרוטוקולים  מתאמי 

 אחרת.

 נתונים טכניים  8.13.1.3.7

 תנאי סביבה:  .א

 מע', צלסיוס.  0-60  טמפרטורה:  .1

 ללא עיבוי.  0-95% לחות יחסית: .2

 HZ, 0.075 MMDA 10-57  רעידות:  .3

 MHZ 10MV/M 27-500 עמידות קרינה:  .4

 I/O -על קוי כח ו KV 2  ת. מעבר: .5

6. 2.5 KWRI  NGWAVE על קוי כח ו- I/O. 

 .I/O -ל  KV 1לאספקה, ±  KV  2.5תופעת מעבר מהירה:±  .7

 פריקות.  KV 110 8 פריקה לקילו:   .8

 V ± 15% 230 מתח אספקה: .9

 שניות. 10למשך  ±30% שינויים אספקה:  .10

 HZ 47-63  דיוק תדר:  .11

 . OUT RELAY .ב

נתוני היציאות, חשמליים ומכניים יהיו כאלה שיבטיחו פעולה תקינה      

 בהתאמה לעומס המחובר אליהן. ובכל מקרה: 

 -VAC   24-250 -ו 24-30V DC מתח על המגעים: .1

 2A  זרם למגע:  .2

 למחזור אחד.  20A   פרץ : .3

 10mS  זמן לחיבור:  .4

דיודת    DCבעומס   .5 לעומס    CLAMPINGתותקן  במקביל 

 הממותג. 

לעומס    SURGE SUPRESSORיותקן    ACבעומס   .6 במקביל 

 )נגד וקבל(



143 
 

__________________________________________________________________________________ 
 מערכות  – 60מפרט טכני כביש 

   

 עבור כל יציאה יהיה חווי למצבה ומקום לכיתוב שמה.  .7

 IN DC, IN 200 VAC .ג

נתוני הכניסות יהיו כאלה שיבטיחו פעולה תקינה בכל אורך כבל ומפלי      

מכך,   הנובעים  ויתאמו  מתח  ואורכו,  השינוי  קצב  מעבר,  תופעות 

 לאביזר המחובר אליהן, ובכל מקרה: 

 : DCלכניסת  .1

 OFF : 0-5Vdcמתח למצב  .2

 ON: 15-30 Vdcמתח למצב  .3

 4mA DC  זרם מזערי :  .4

 220Vלכניסת  .ד

 ON  :    230 Vac @ 7mAמתח מצב   .1

 OFF  :0-40 Vacמתח מצב  .2

 mA 1.5מרבי   -40VACב :OFF-זליגה ב  .3

 165VAC -ב mA 5מרבי  : ON -זרם ב .4

לחיווי מצבה   נורית  כניסה  אופטית. לכל  יהיו מבודדות  כל הכניסות 

 ומקום לכיתוב שמה. 

 

 תקשורת מקומית בין בקרים 

 כל הבקרים במתקן יהיו מחוברים לרשת התקשורת מקומית   8.13.1.4.1

התקשורת לכל בקר ו/או לכל  אמצעי המחובר לרשת המקומית, תתבצע יותר   8.13.1.4.2

 העברת המידע אל ומאת הבקר הראשי. מתוואי אחד של 

הרשת תתמוך בטופולוגית כוכב, טבעת, טבעת מוגנת כבל כפול וכדומה על פי   8.13.1.4.3

 הגדרת תקשורת. 

תקשורת   8.13.1.4.4 כרטיסי  אופטיים,  )מתאמים  המוצעים  התקשורת  מרכיבי  כל 

לפרוטוקול  י   בבקרים התאמה  של  מוכח  ניסיון  קיים  שלגביהם  כאלה  היו 

 הסביבה הנדרשים מהציוד.  שבשימוש, לטווחים, ולתנאי 

התוכנה   8.13.1.4.5 מותקנת  בה  ברשת  תחנה  מכל  הבקרים  כל  תכנות  תאפשר  הרשת 

 המתאימה לצורך זה לרבות באתרים השונים. 

 

 תוכנת בקרים  

 בקרים ראשיים:  8.13.1.5.1

הגיבוי החם יאפשר מעבר אוטומטי לחלוטין בין בקר ראשי למשנהו   .א

יהיה   ניתן  כן  כמו  מהבקרים.  באחד  תקלה  של  את  במקרה  לסנכרן 

הבקרים,   לתכנות  התכנה  באמצעות  הראשיים  הבקרים  של  התכנה 

מכל תחנה ברשת ולקבוע באמצעותה את כלל הפרמטרים עבור הגיבוי  

 החם.

התוכנה תפעל עצמאית לחלוטין, בכל הרמות ולא תהיה תלויה לצורך   .ב

 פעילות תקינה של המערכת  
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המערכות במתקן  על  אלא אם צוין כך במפורש, התוכנה תנהל את כל  .ג

ה הניטור  בנתוני  בהתחשב  המשניים,  בבקרים  פרמטרים  שינוי  - ידי 

I/O .ונתוני הגששים למיניהם , 

כל   .ד של  שיקוף"  "תמונת  וההפך,  המרכזית  למערכת  תציג  התוכנה 

בין   הממשק  לצורך  הנדרשים  ואנלוגיים,  דיסקרטיים  הערכים, 

 המערכת המרכזים לבקרים הראשיים.  

 תתרענן על ידי התכנה בכל מחזור סריקה.תמונת השיקוף  .ה

ככאלה   .ו שיוגדרו  נתונים  לבקר.  המערכת  מרכיבי  יוזנו  הנתונים  כל 

שאמנם   ולבדיקה  לבקר  שיחובר  הציוד  מצב  ניטור  לצורך  ישמשו 

פעילותו תקינה, על ידי השוואה לערכי סף ו/או על ידי השוואה לזמן  

 קיום הכניסה. 

"ת .ז סליל  בבקר  יהיה  מנוטר  רכיב  לבצע  לכל  אפשרות  עם  קלה" 

DISABLE    פקודה פרושה  תקלה  ביטול.  סליל  ע"י  תקלה  סליל  לכל 

שלא בוצעה )על סמך משוב ישיר או עקיף( או כניסה שהופעלה ללא  

 פקודה מתאימה. 

 כל נתוני התקלות  הנ"ל יאוחסנו בבקרים כך שיוצגו למערכת. .ח

מרחוק   .ט לשינוי  הניתן  קצוב  זמן  לאחר  תתבטל  מרחוק  הפעלה  כל 

 ואפשרות לחסום ביטול זה. 

במערכת   .י רכיב  כל  ולנטר  להפעיל  יהיה  שניתן  כך  תכתב  התוכנה 

 המחובר לבקרים באמצעות התוכנה. 

 בקרים משניים: 8.13.1.5.2

 הבקרים יקושרו באמצעות רשת המקומית לבקרים הראשיים.   .א

ב  .ב תכתב  בבקרים  בצורת    --LADDER DIAGRAMהתוכנה  ו/או 

 תרשים זרימה. 

 רמות שליטה בציוד לפחות,   4-בהתוכנה בבקרים תהיה  .ג

 רמת פעילות סדירה: הבקר המשני מופקד על ידי הבקר הראשי.  .ד

רמת פעילות בהעדר תקשורת לרשת המקומית: הבקר ישלוט בציוד   .ה

 המחובר אליו על פי תכנית מחדל. 

רמת פעילות בזמן תקלה במערכת סמוכה ו/או ביחידה סמוכה בדומה   .ו

 המקומית. לרמת פעילות בהיעדר תקשורת לרשת 

רמת פעילות בכשל הבקר: מתייחס לפתרון בחומרה שיביא את אביזרי   .ז

ה )ניתוק  מחדל  למצב  אחד 0"-המיתוג  כל  זה,  במקרה  לדוגמה(,   "

 מהמצבים הנ"ל יהיה ניתן להפעלה מרחוק. 

   PLCתוכנה לתכנות הבקרים 8.13.1.5.3

התוכנה תתמוך בתכנות היררכי ברמת המערכת כולה )שיוך כל קבצי   .א

ל מוצגת  "פר-התוכנה  שלמשתמש/מתכנת  כך  הבקר,  וברמת  ויקט"( 

האלמנטים   מוצגים  מובנית  עזרה  מונחה  ובתהליך  העליונה  השכבה 

 הבונים את המקור. 
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התוכנה תתמוך בתכנות מבוסס ספריות ע"י טעינת מודולים מוכנים,   .ב

 בשפת מקור, לבקר.

קבצי   .ג בהטענת  תתמוך  לזיכרון    RUN TIMEהתוכנה  נטענים 

   .LOADABLE)הבקר.)

בבקר.   .ד פנוי  זיכרון  מבחינת  הנדרשת  ההתאמה  את  תבטיח  התוכנה 

ה   של  המקור  קבצי  והצגת  רישום  תבטיח  התכנה  זה,  לצורך 

LOADABLE .בבקר ולמתכנת 

( בסביבת עבודה מרובת חלונות המאפשרת    GUIממשק משתמש גרפי ) .ה

 הצגה בו זמנית של מספר מסכים.

מפור  .ו תיאור  כגון  עזרה   מונחית  תהיה  כרטיסים  התוכנה  של  ט 

 מחוברים לבקר והודעות במקרה שגיאה.

 .  SFC -וב  LADDER  -התוכנה תתמוך בתכנות ב .ז

התוכנה תתמוך ביצוא ויבוא של נתונים בהם נעשה בה שימוש )שמות,   .ח

  EXCELנתוני כרטיסים וכו'( של ומאת תוכנות סטנדרטיות כגון 

.כולל -RUN-TIMEהתוכנה תאפשר דיאגנוסטיקה מלאה של הבקר ב .ט

 הצגה גרפית ו/או כתובה של מצב האלמנטים הנצפים. 

במגבלות   ON-LINEהתוכנה תאפשר את כל הפעולות כשהבקר במצב  .י

 הבטיחות הנדרשות, כולל שינויים בתכנה. 

 התוכנה תתמוך בקביעת הפרמטרים של תקשורת הבקרים ברשת. .יא

התוכנה תתמוך בחיפוש חכם של אלמנטים בתכנית הבקר, בכל מקום  .יב

 בהם מופיע האלמנט המחופש.

 התוכנה תתמוך בניהול "פרויקטים" וגרסאות.  . יג

התוכנה תייצר מסמך אחד, מודפס, מחולק לפרקים וממוספר של כל   .יד

 הקבצים  השייכים לפרויקט. 

 

 מערכת מצלמות  8.13.2

 תכולת מערך המצלמות :  

 מצלמות קבועות במנהרות ופורטלים לצורך ניהול וזיהוי אירועים   8.13.2.1.1

 מחוץ למנהרה לצפייה וניהול אירועים  PTZמצלמות  8.13.2.1.2

 קבועות במעברים וחדרים טכניים לשם אבטחה וצפייה.  CCTVמצלמות  8.13.2.1.3

 

 תכולת שירותים:  

 המצלמות וכל אשר נדרש לשם הפעלתם התקינה והמלאה  8.13.2.2.1

דרשים להפעלת המצלמות לרבות כבילה,  כל הציוד ומרכיבי התקשורת אשר נ 8.13.2.2.2

 רכיבי תקשורת ,חיבור למערכת המרכזית, מחברים. 

כבילה,   8.13.2.2.3 לרבות  המצלמות  להפעלת  נדרשים  אשר  ומרכיבי החשמל  הציוד  כל 

 אמצעי הארקה, הגנות , חיבורי חשמל , ציוד של חברות תשתית צד ג' ועוד. 

הסביבתיים בהם  כל האמצעים הנדרשים לעמידה של מערך המצלמות בתנאים   8.13.2.2.4

 מותקנת המצלמה לרבות מארז.
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הקיימת   8.13.2.2.5 המערכת  חיבור  לשם  הנדרשים  הבקרה  במרכז  האמצעים  כל 

 למצלמות  

כל אמצעי הקונסטרוקציה והמחברים הנדרשים לשם התקנת המצלמה לרבות   8.13.2.2.6

 עמודי שוט, מתקונים, חיבורים ייעודים ועוד. 

בכלל   8.13.2.2.7 שליטה  לשם  במנהרות  מקומית  ובקרה  ניהול  המצלמות  מערכת 

 המתוקנות במסגרת הפרויקט 

ממשקים למרכז הבקרה של עיריית ירושלים )מנת"י( כמערכת בת נשלטת וכן   8.13.2.2.8

 ממשק למערכת ניהול ובקרת מצלמות של נתיבי ישראל  

 

 

 דרישות טכניות מהמצלמות  

)טמ”ס(   8.13.2.3.1 סגור  במעגל  טלוויזיה  מצלמות  תהינה  שתסופקנה  המצלמות 

 :צבעוניות

 Varifocalעם עדשות קבועות מסוג   IPמצלמות  .א

 ברזולוציה גבוהה עם צידוד, הגבהה וזום אלקטרוניים.  IPמצלמות  .ב

יהיו   8.13.2.3.2 בפרויקט  המצלמות  עדכנית    BOSCHתוצרתכל  ייצור  מסדרת  ש"ע  או 

 לזמן ההתקנה.

 . 60fpsכול המצלמות יהיו  8.13.2.3.3

ו/או   8.13.2.3.4 לנדרש  בהתאם  אופטיים  לסיבים  התחברות  תתאפשר  המצלמות  בכל 

או תקן אחר מתקדם עתידי זמין    Cat-6/6A/7באמצעות כבלי נחושת כדוגמת   

 ומותאם למערכת. 

  Q, פרופיל  G, פרופיל  Sפרופיל    –הרלוונטי    ONVIFהמצלמות יעמדו בפרופיל   8.13.2.3.5

המוגדרים   הסעיפים  בכול  מל  Mandatoryבמלואם,  מערכות  בתאום  עם  א 

הרלוונטיים שאליהם נדרשות המצלמות      VMS  –הבקרה ושליטה של ווידאו  

 להתחבר.  

או שווי ערך. יספקו אות ווידאו דחוס     CMOSהמצלמות יהיו בעלות חיישני   8.13.2.3.6

 לפחות  H.264 MPEG 4 High Profileבתקן 

יצרן   8.13.2.3.7 ע"י  ואושרו  ביחד  נבחנו  אשר  מובנות  עדשות  עם  יגיעו  המצלמות  כל 

 צלמות  המ

ובנוסף מתח הפעלה מסוג    220VACהמצלמות יותאמו לעבודה במתח הפעלה   8.13.2.3.8

PoE 48VDC  לפי תקןIEEE 802.3af(802.3at Type 1)   24. ו/או VAC 50 Hz  ,12 

VDC  . 

, מותאמות אינפרא אדום  Varifocal Megapixelהמצלמות יכללו עדשות מסוג   8.13.2.3.9

–  IR Correctedהראי לשדה  בהתאם  ייקבעו  העדשות  מדרישות  .  הנגזר  ה 

 הכיסוי.  

לעמידה   8.13.2.3.10 אישור  עם  היצרן  ע"י  אחת  כיחידה  יסופקו  והעדשה  המצלמה 

 בביצועים  

אדום   8.13.2.3.11 אינפרא  פילטר  של  אוטומטית  הסרה  יאפשרו  המצלמות    – כול 

Automatic Removable Infrared – cut filter . 



147 
 

__________________________________________________________________________________ 
 מערכות  – 60מפרט טכני כביש 

   

 אוטומטי.   White Balanceהמצלמות יאפשרו  8.13.2.3.12

לתנאי   8.13.2.3.13 תותאם  התמונה  מקרה  איכות  בכול  הנדרשת.  והרגישות  התאורה 

ובמקרים קיצוניים     dB 50  -ובהתאם לדרישות יחס אות לרעש יהיה לא פחות מ 

 לא יובחן רעש בתמונה. 

פנימי   8.13.2.3.14 הגבר  של  ביטול  ו/או  הפעלה  יאפשרו  ומעגלי  AGC  –המצלמות   . –  

Backlight Compensation . 

משתנים כגון ערפל,  המצלמות יכללו יכולת התאמה אוטומטית לתנאי צפייה   8.13.2.3.15

 עשן. 

פתוח למטרות אינטגרציה ותאום לפרופיל       API SDKכול המצלמות יכללו   8.13.2.3.16

ONVIF    ,שקיים החוזי  לרמת  והמותאם  ההספקה  בזמן  ביותר  המתקדם 

 Multicast( .Profile S.) –להגדרות המצלמה, והגדרות הרשת 

של   8.13.2.3.17 המעודכנים  אלקטרומגנטי  תאימות  בתקני  יעמדו  המצלמות    CEכול 

 הרלוונטיים. 

כול המצלמות יהיו מסונכרנות זמן לשעון אטומי ויתעדכנו דרך הרשת. הזמן   8.13.2.3.18

מצלמה ו/או כול רכיב אחר רלוונטי במערכת יהיה זהה ויותאם למעברים  בכול  

 של שעון חורף/קיץ על פי הצורך.

 ,ULכול המצלמות יעמדו בתקני הבטיחות הקיימים בישראל ובהתאם לתקני   8.13.2.3.19

CE, CSA, EN IEC  .המעודכנים לזמן אספקת המצלמה 

הנדר 8.13.2.3.20 המכסימליים  הסביבה  בתנאי  לעבודה  יותאמו  המצלמות  שים  כול 

של   סביבה  בתנאי  יעמדו  מקרה  בכול  מותקנות.  הן  בהם   לסביבה 

-100C – +600C .לפחות 

לפי    –כל המצלמות יותקנו בתוך מערכות מיגון כנגד לחות ופגיעות מכאניות   8.13.2.3.21

עם כיסוי שקוף מפולי קרבונט עם    IP 66  -ו   8EN-62262 IK- תקן ודרגות עמידות

לול  אמצעים למניעת לחות פנימית.  . המיגון יכUVציפוי נגד שריטות ופילטר  

 ההתקנה תאפשר תחזוקה שוטפת לפי הצורך ובהתאם למדיניות היצרן. 

ייצוב   8.13.2.3.22 מעגלי  ויכללו  לוויברציות  מובנית  תיקון  יכולות  יכללו  המצלמות  כל 

 . Image Stabilizationתמונה בתנאי רוח ותזוזת מכאניות מהסביבה 

.למען הסר ספק על הקבלן לקבל   התקנת המצלמות יבוצע על גבי מתקן ייעודי 8.13.2.3.23

 אישור קונסטרוקטיבי של ההתקנה הפיזית של בית המצלמה למתקן . 

 IP address filtering, IEEEהמצלמות יכללו הגנות רשת באמצעות: סיסמה,   8.13.2.3.24

802.1X network access control; Digest authentication  הגנה שיטת  וכול   .

 אפשרית וזמינה בזמן אספקת הציוד.  

המצלמות יכללו מנגנוני הגנה מפני גישה לא מורשית ויכללו גישה מאובטחת   8.13.2.3.25

 בקוד או סיסמא.  

 המצלמות במנהרה  יכללו צמצם אוטומטי.  8.13.2.3.26

 המצלמות במנהרה יכללו פוקוס אוטומטי  8.13.2.3.27

או  Xyla – 21 Chartלפחות שנבדק עם  120dBהמצלמות יכללו תחום דינמי של  8.13.2.3.28

לפי תקן     1,000,000:1עוצמות אור של  . יחס  f stops 20שווה ערך לתחום של  

ISO 14524/15739   תקן עתידי צפוי(IEC 62676-5 ) 



148 
 

__________________________________________________________________________________ 
 מערכות  – 60מפרט טכני כביש 

   

מעגלי   8.13.2.3.29 יכללו  נמוכים    Anti Bloomהמצלמות  תאורה  בתנאי  להתמודדות 

 ויאפשרו ככול שניתן לקבל תמונת צבע ברמות התאורה הנמוכות 

רה נמוכים.  במיוחד בתנאי תאו  Spatial noise reductionהמצלמות יכללו מעגלי   8.13.2.3.30

 או שוות ערך(  Intelligent Dynamic Noise Reduction)טכנולוגיה של 

הדחיסה   8.13.2.3.31 הרשת.  לדרישות  רלוונטיים  ווידאו  דחיסת  מעגלי  יכללו  המצלמות 

לפי זמינותה. יתאפשר גם דחיסה    H.265או    H.264שבשימוש תהיה תקנית כגון  

ה כול  את  תואמת  שהיא  ובתנאי  המצלמות  יצרן  של  מרכיבים  ייחודית 

שכול   ובתנאי  וחוזי  אירועים  של  ובקרה  לניהול  בפלטפורמה  המשתתפים 

מול המזמין את יכולות הדחיסה   הקבלןלאשרהמצלמות הן של אותו יצרן. על 

 הייחודית שבשימוש. 

את המצלמות לתנאי התאורה במקום ההתקנה של המצלמה    הקבלןלכיילעל   8.13.2.3.32

אקרא  משתנים   , קבועים  תאורה  במקורות  הרגישות  ובהתחשב  מעגלי  יים. 

 יופעלו אוטומטית בהתאם לתנאי התאורה.

 דרך הרשת.  Firmware update  כול המצלמות יאפשרו עדכון קושחה ותוכנה    8.13.2.3.33

 כול המצלמות יותאמו ויאפשרו מולטיקסט ללא מגבלת משתמשים 8.13.2.3.34

 LPF ND כול המצלמות יכללו  פילטרים אופטיים מובנים בעדשת המצלמה. 8.13.2.3.35

 כל המצלמות יאפשרו שמירת פריסטים. 8.13.2.3.36

 

 - דרישות למצלמות דיגיטליות )מטיפוס מצלמת גוף קבועות(  

מצלמות טלוויזיה במעגל סגור ) טמ”ס( יהיו צבעוניות, עם עדשות ממונעות עם   8.13.2.4.1

( אופטי   משתנה  מוקד  ואורך  אוטומטי  של   ZOOM)פוקוס  לצורך  מותאם 

 . או ש"ע  BOSCHתוצרת  BA-80052-NBNדוג'  ההתקנה

מגה פיקסל    5לפחות )  1944X2592   60 fpsהמצלמות יהיו בעלות רזולוציה של   8.13.2.4.2

 (. kbits/s 4950סנסור  

  GB   128של לפחות  SDלכל המצלמות תהיה אפשרות להקלטה על גבי כרטיס   8.13.2.4.3

 בתוך המצלמה. 

לקבלת    Lx 0.001רגישות    8.13.2.4.4 )     0.2לצבע  .    30IREוולט   )F1.2, 3200K, 89% 

reflectivity 0.004. לשחור לבן Lx    .באותם תנאים 

בעלות אורך מוקד משתנה של לפחות    Varifocal Megapixelעדשות יהיו מסוג    8.13.2.4.5

8-40 mm    על הקבלן להתאים את  העדשות לשדה הראיה הנחוץ והמותאם .

 לכיסוי, כולל חפיפה של הנתיב אותו הם מצלמים. 

ע 8.13.2.4.6 ובדוקות  החיישן  לגודל  מותאמות  יהיו  לעמידה  העדשות  המצלמה  ם 

 בביצועים הנדרשים. 

כול המצלמות יספקו יכולת שליטה על העדשה : זום, פוקוס )פוקוס אוטומטי(   8.13.2.4.7

 וצמצם אוטומטי. 

 

 Camera Housing - מפרט מארז למצלמות  

    IEC standard 60529על פי הסטנדרט  IP66המארזים יעמדו בתקן  8.13.2.5.1

 .  En 62262לוונדליזם על פי התקן האירופי     IK10המארזים בנוסף יעמדו בתקן   8.13.2.5.2
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המארזים יכללו את הזרוע והמערכות המכאניות הנדרשות להתקנה במקומות   8.13.2.5.3

 שהוגדרו על ידי כך ע"י המזמין.  

   – המארזים יכללו אספת מתחים המתאימה לכול המערכות המותקנות בהם   8.13.2.5.4

220VAC/24VAC/12VAC/48VAC  מתחי  אוDC .בהתאם לצורך 

חסינים   8.13.2.5.5 המצלמות  ביצועי  על  ישפיעו  שלא  שקופים  חלונות  יכללו  המארזים 

מ"מ ובכול מקרה לא יפחית מהעמידה בתקני    6  -שריטות ובעובי של לא פחות מ

 הסביבה והוונדליזם  הנ"ל.

 

 PTZמצלמה  מתנייעת  

 )נוסף על הדרישות הכלליות לעיל( 

 או ש"ע MIC IP starlight 7100i דוג'  או שווה ערך ,BOSCHמצלמה ממונעת  8.13.2.6.1

תאורה   8.13.2.6.2 לתנאי  מותאמות  יכולות  עם  חיצונית   למצלמה  מתייחס  המפרט  

 משתנים מחושך ועד לאור שמש חזק.  

 המצלמה תתואם לתנאי הסביבה בהם היא מותקנת. 8.13.2.6.3

תקן    ONVIF – (Open Network Video Interface Forum)תאימות   8.13.2.6.4  לפי 

EN 50132-5-2  אשר תבטיח שיתוף פעולה מלא ותאימות פונקציונאלית מלאה .

  -של ה  Sעם יתר המערכות שיתחברו אליה ללא תלות ביצרן. עמידה בפרופיל  

ONVIF   יבטיח אינטגרציה מלאה עם כול הרכיבים ברשת ומערכת ה-  VMS  .

ופיקוד על כול    Metadataתאימות זאת תבטיח חילופי תזרימי ווידאו, אודיו,  

לרשת    רכיבי וחיבורם  המחוברות  היחידות  לגילוי  בנוסף  ובטחון  המערכת 

 הפעילה הרלוונטית. 

של   8.13.2.6.5 ברזולוציה  תהיה  חיישן     4K  –  16:9  -     (2592(1520 xהמצלמה  לפחות. 

אינץ     1/3או    Image sensor 1/2” Progressive scan CMOSמצלמה יהיה מסוג  

 או שווה ערך. 

אוטופוקוס וצמצם      mm  F1.6–4.7 4.3-130ממונעת     x30המצלמה תכלול עדשה   8.13.2.6.6

 אוטומטי   עם יכולת השתלטות ידנית או שווה ערך .

 לפחות.  X12זום אלקטרוני   8.13.2.6.7

 . infrared-cutפילטר  -אפשרות ניתן להוריד באופן אוטומטי את ה  8.13.2.6.8

 : illumination  Minimum -רגישות למינימום תאורה  8.13.2.6.9

 0.07 lux( : K reflectivity 89%, 1/30, F1.6, 30 IRE 310צבע: )     8.13.2.6.10

 lux 0.08שחור לבן :  8.13.2.6.11

 שניה    1   -שניה ל 1/10000מהירות צמצם: .  8.13.2.6.12

 120dB> תחום דינמי 55dBיחס אות לרעש  8.13.2.6.13

 H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Mainהמצלמה תתמוך בתקן דחיסה   8.13.2.6.14

compression Motion JPEG and High Profiles ו/אוH.265 

 מסגרות בשנייה   25  -עד לקצב מסגרות  8.13.2.6.15

תתמוך   8.13.2.6.16  Video streaming Multiple, individually configurableהמצלמה 

streams in H.264/265 and Motion JPEG 

    VBR/MBR H.264/265המצלמה תאפשר שליטה בקצב המסגרות ורוחב הסרט 8.13.2.6.17
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המצלמות יכללו מעגלי ייצוב תמונה המותאמים לתנועה של העמוד ברוח עליו   8.13.2.6.18

 ותקנו. י

יהיו על פי התקן הישראלי לעמודי תאורה   8.13.2.6.19 ,  812העמודים להתקנת מצלמות 

 מטר.  12מפלדה מגלוונת, מחוזקים לתנועה מזערית מתומנים בגובה 

המצלמות יותקנו באופן קבוע על עמוד ולא יהיו ממונעות מכאנית )לא יכללו   8.13.2.6.20

 מנועים צידוד והגבהה ולא קופסאות לתפעול  מערכות אלו( 

 התאמה לתנאי צפייה יום ולילה אוטומטית.  8.13.2.6.21

. החיבור להתבצע ע"י  חיבור הסיב      SMהמצלמה תתחבר לסיב אופטי מסוג   8.13.2.6.22

רת. החיבור מהממיר למצלמה יתבצע על  לממיר מדיה אשר יותקן בארון תקשו

 . באמצעות הצנרת הייעודית והמחברים האנטיגנים הנדרשיםCAT 7ידי כבל  

 

 אופני מדידה מצלמות   

העבודה: הקמת  מערכת מצלמה מושלמת, כולל ,בין השאר, תכנון, אספקה   8.13.2.7.1

מ' ,מערכת צידוד    2והתקנה של: מצלמה, מתקון לתליית המצלמה, זרוע עד  

ע חיבורים  הגבהה  קופסאות  כבלול,  בנפרד(,  )שימדדו  וזרועות  עמודים  ל 

ו/או   עמודים  הצפיה,  ולמערכת  התצוגה  למערכת  קישור  התיאום,  ויחידות 

 זרועות וכל החמרה והתכנה הנדרשת. 

השליטה במצלמות על ידי יחידת תיאום למצלמה, שיאפשרו הטמעה מלאה של   8.13.2.7.2

ה במנת"י.  הפועלת  הצפיה  מערכת  בתכנת  המצלמות  המצלמה  ופיקוד  חוזי 

 יועברו, באמצעות מערכת התקשורת למנת"י בשקיפות מלאה. 

 

   60מערכת מצלמות כביש  8.13.3

 DVMS (Digital Video Management ניהול מקומיתערכת מ  הקבלן יתכנן יבצע ויתחזק 

System )רך  עכל מ לניהול "ימנתשל   המרכזית המערכת של נשלטת תמקומי "בת" מערכתכ

המערכת המקומית תפעל עצמאית במצבים של חוסר קשר  .60מנהרות כביש   מצלמות של

 למנת"י )הן במצבי חירום או בשלב טרם החיבור למנת"י(.

  בעת"י( מנת)  ירושלים  של התנועה ניהול במרכז כיום הקיימת מערכתל זההתהיה  המערכת 

  כוללבתאימות מלאה לפונקציות הקיימות כיום במערכת המבצעית  המפורט התכנון אישור

 מתאימים לכל תקופת החוזה.  ורשיונותעדכוני גרסאות 

 BD01וחדר מערכות צפוני  TR1המערכת תותקן בחדרים הטכנים במנהרות   

(, התומכת בחדרי בקרה מרובים  WEB)לא  Client-Serverהמערכת תהיה מבוססת  

(Multisite Management .עם הגדרת עדיפויות שליטה ובקרה לכל אתר ניהולי ) 

 .  AIDלתמוך בחיבור למערכת זיהוי תנועה   DVMSעל המערכת הניהול  

תנהל תשלוט ותבקר המערכת את כלל המצלמות אשר יותקנו במסגרת  קט , במסגרת הפרוי 

 לרבות  הפרויקט
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   IP  ,PTZמצלמות  •

 קבועות במנהרות לאבטחת החדרים  IPמצלמות  •

 AIDקבועות כחלק ממערך זיהוי אירועים  IPמצלמות  •

 מצלמות ניהול הנת"מ כמוגדר במפרט הטכני  •

ממשק של המערכת למערכת ניהול   יתכנן ויבצע הקבלןעל פי הוראת המזמינה בכתב , ובנוסף   

לידיעה , המערכת    ובקרת המצלמות של נתיבי ישראל אשר תפעל בעת אישור התכנון המפורט.

 . GENETECהקיימת כיום במרכז הבקרה של נתיבי ישראל הינה תוצרת חברת 

 : כללת מרכיבים הבאים DVMSמערכת הניהול  

, תצוגתם במסכי המשתמש  חוזי המגיע ממערך המצלמות שליטה ובקרה של  ניהול 8.13.3.8.1

 . מדיניות הבקרההמקומיים בהתאם ל

 ברשת.   תמות דיגיטליוקונפיגורציה אוטומטית וידנית של כל המצל 8.13.3.8.2

 .מדיניות הבקרה ל ניגון ההקלטות וחיפושים חכמים בהתאם של שליטה ובקרה  ניהול 8.13.3.8.3

 מצלמות במנת"י ונתיבי ישראל )אלא אם צוין אחרת( ממשק למערכות ניהול ה 8.13.3.8.4

( כדי להיות חלק ממערכת NMS)הרשת שליטה ובקרה של  ניהול התממשקות למערכות  8.13.3.8.5

 ניהול התקשורת הכוללת.

 .על פי מדיניות מנת"י המידע בטחתא 8.13.3.8.6

 בהתאם למערכות הרלוונטיות:  ONVIF -המערכת תשלב ותותאם לפרופילים  

 לחוזי, רשת, והגדות מצלמות. – Sפרופיל  •

 למדיניות הבקרה. – Cפרופיל  •

 למערכות ההקלטה והניגון.   – Gפרופיל  •

 להתקנה והגדרת מערכות.   – Qפרופיל  •

 מבנה  

תצורת הפלטפורמה לניהול, בקרה של אירועים וחוזי מתבססת על יחידות פונקציונאליות   8.13.3.10.1

 .  Gigabit Ethernetאשר מחוברות על רשת תקשורת אתרנט שטוחה בקצב גבוה 

 IGMPתמיכה ברשת   8.13.3.10.2

עם יכול השוואת  LANלגיבוי ותכלול שני חיבורים  LANהמערכת תוזן משני מקורות   8.13.3.10.3

 .Load Balancing  –עומסים 

להתקנה   Certified –כול הרכיבים המותקנים בשרת יהיו מותאמים ומאושרים  

 בשרת ע"י יצרן השרת ויהוו חלק מהאחריות הכוללת של היצרן. 



152 
 

__________________________________________________________________________________ 
 מערכות  – 60מפרט טכני כביש 

   

המערכת המרכזית תנהל תשלוט ותבקר על המצלמות, עמדות הבקרה, משתמשים,   

עמדות ניהול בו    5מצלמות ולפחות   100רישוי והסמכות לפי הצורך. התוכנה תוכל לנהל עד 

 זמנית. 

ובהתאם להגדרות   הקבלןתאימות השרת לביצועים הנדרשים הינה באחריות  

  .היצרנים של הרכיבים המעורבים

אינץ'. השרת יכלול רמת   19ויותאם להתקנה בארון ציוד   RACKמסוג השרת יהיה  

 שרידות המבוססת על שני ספקים המתמתגים אוטומטית. 

   . Hot-plug and swappable PSUs, HDDs and fansהספקים יהיו מסוג 

ובהתאם   בהתאם לזמינותם על דרישות ניהול האחזקה   Firmware –עדכוני תוכנה  

 . ידעלמדיניות אבטחת המ

 שרידות  

תעמוד ברמת בחדר הבקרה  (DVMS)שרתי שליטה ובקרה של מערכת הניהול  המערכת 8.13.3.17.1

טיפולי שירות  ו של שרידות מלאה של מערכת שרידות  בהתאם לדרישות מדיניות הבקרה

היתירות במערכות היא ברמה   (.concurrent maintenance)  לתיקון ומניעה ללא השבתה

  –וניתן לבצע עבודות שירות תקופתיות מבלי לשנות את רמת האיכות והשרות  .(N+1 ) של

QoS. 

 הרחבה עתידית  8.13.3.17.2

המערכת תאפשר הרחבה עתידית של כל מרכיב ותאפשר שליטה פונקציונאלית ובקרה בכל ועל   •

 ות שיש למרכיב  שניתנות לשליטה ובקרה. לוכ כל הי

המערכת תשרת על פי הצורך מספר לא מוגבל של:  .פתוחה וללא מגבלה ארכיטקטורה  •

מצלמות, שרתים, אמצעים ויחידות אנליטיקה. המערכת לא תהיה מוגבלת לגודלה ותתמודד  

שיידרש. המערכת תאפשר שילוב מוחלט של מערכות   עתידידול יותתאים את עצמה לכל ג 

 וטפת ואחידה. ליחידת בקרה מש Third Party   – מיצרנים שונים 

  

 הקלטה  מערכת 8.13.4

מערכת ניהול הקלטות ואירועים תנהל, תקליט, ותנגן הקלטות  הקבלן יתכנן יבצע ויתחזק  

 מכל המצלמות אשר בשימוש ואשר יוגדרו ע"י מדיניות הבקרה. 

 המערכת לא תהיה מוגבלת בכמות המצלמות ובאיכות ההקלטה של כל מצלמה.  

יום ברזולוציה מלאה    14על ידי הקבלן ולכל הפחות  ויוגדר זמן ההקלטה והזיכרון הנדרש  

 . ובקצב תמונות מלא
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וביצועית )חומרה( בכמות המידע המוקלט ו/או בזמן ההקלטה   תוכניתיתהמערכת לא תוגבל  

 הנדרש. 

 המערכת תאפשר ביצוע הקלטות שונות של מצלמות שונות באתרים שונים .   

  צפייה) המערכת מרכיבי, ללא תלות ביתר הפרעות וללא תתפקד עצמאית הקלטהמערכת  

 ובקרה לדוגמא(.  

 לפחות.  Raid 5  לפי תהיה הקלטה של היתירות רמת 

כאשר למפעיל תהיה אפשרות להחריג את תהליך הגריסה על ידי   FIFOהמערכת תפעל בשיטת  

 . סימון מיוחד )ההחרגה תהיה על בסיס נפח האחסון(

עתידית בגודל ההקלטה ובכמות מצלמות ללא הגבלה טכנית  המערכת תהיה ניתנת להרחבה  

 לות הניגון ו/או ההקלטה. וובלי פגיעה ביכ 

 ושמירתם / הדפסתם על גבי מחשב המערכת.  SNAP-SHOTהמערכת תאפשר ייצוא  

מערכת ההקלטה תכיל בתוכה מערכת תחקור אירועים אשר תאפשר צפייה בהקלטות  

 י תאריך מדויק ושעה )עד לרמה של שעה, דקה ,שניות(.  ארכיון אם אפשרות מיון וברירה על פ

 המערכת תכלול אפשרות לביצוע זום דיגיטאלי לחומר ההקלטה.  

המערכת תספק יכולת ניגון ותחקור של כמה מצלמות בו זמנית ע"י שימוש בציר זמן   

תוך שימוש באמצעים גרפיים לחיפוש קטעי   Multi camera Timeline –משותף ומסונכרן 

 דאו מוקלטים. ווי

המערכת תאפשר תיוג קטעים ע"י הבקר של קטעי הקלטה בעלי עניין בזמן אמת אשר  

 ישמשו לניגון חוזר בהליך מהיר ו/או ייצוא. 

המערכת תאפשר ייצוא של קטעי ווידאו נבחרים ו/או ערוכים לכול מדיה רלוונטית:   

DVD, Disk on Key  .ולשרתים ברשת 

 -המערכת תאפשר ייצוא של קליפים בפורמטים סטנדרטיים אשר מאפשרים הפעלה ב  

WMP  וVLC   ללא צורך בהתקנה מיוחדת של מקודדים. את הקליפים ניתן יהיה להקליט

 ממחשבי המערכת. 

 כל הקלטה תלווה ברישום טקסטואלי של:  

 .רישום חופשי של המפעיל/בקר •

 . מספר המצלמה וזיהויה •

 . תאריך וזמן אמיתי •

 . וזמן תחילה וסיום ההקלטה תאריך •

 רישומים אלו יספקו יכולת חיפוש אירועים מוקלטים גם לפי הרישום הטקסטואלי.  
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 שפת הרישום תהיה באנגלית ובעברית תקנית )טבעית( לפחות.  

 שמות הקבצים המוקלטים יכללו את מספר המצלמה ותאריך תחילת ההקלטה. 

  –ההקלטות שיבוצעו בהליך מצטבר  של כול LOG –המערכת תבצע רישום תיעוד  

Accumulated  . 

 ממשק למערכת קיימת   8.13.5

מנת"י 8.13.5.1.1 של  הקיימת  הווידאו  ניהול  מערכת  על  יתבסס  המצלמות  כל  מערך   .

ווידאו(   )קיר  התצוגה  ומערכת  הווידאו  ניהול  במערכת  יוטמעו  המצלמות 

. המערכת הקיימת כיום במנת"י  הקיימות בעת שלב השלמת התכנון המפורט

 . BOSCHהינה תוצרת 

וכל הרכיבים הנלווים  8.13.5.1.2 או שווה    BOSCHיהיו מתוצרת    המצלמות המוצעות 

כתואמות להצגה    BOSCHעלי ידי    Certifiedרשמית     תכונות / ש"ע המאושרים

ממשק ובעלות  במערכת  מלאה  הקיימת.    ושליטה  הווידאו  ניהול  למערכת 

ופיקוד על כול    Metadataתאימות זאת תבטיח חילופי תזרימי ווידאו, אודיו,  

וחיבורם   המחוברות  היחידות  לגילוי  בנוסף  המערכת  הפעילה  רכיבי  לרשת 

 הרלוונטית.

המאושרות לשימוש במערכת    ONVIFהמצלמות יהיו מתוך רשימת מצלמות ה    8.13.5.1.3

 הקיימת ומסומנות כפועלות ללא דופי בשדות:

 Live = Working .ג

 Playback/Recording = Working .ד

 Video Inputs >=1# .ה

 )במידה וקיים( PTZ = Working .ו

 Config. From within VMS = Working .ז

בזאת כי על הקבלן להציג את אישור היצרן  לתוכנית ההתקנה וזאת על  מובהר   8.13.5.1.4

המצלמה   על  הווידאו  ניהול  מערכת  יכולות  הפעלת  מלוא  את  לאפשר  מנת 

 המוצעת. 

 AIDמערכת זיהוי אירועים  8.13.6

דוג'  במנהרה מבוססת מצלמות וכרטיסי עיבוד.  AIDמערכת זיהוי אירועים    הקבלןלהקיםעל   

VIP-HD    במצלמהאו אינטגרלי  עיבוד  כרטיס  הכוללת  מצלמה  להציע  ניתן  דוג'    לחלופין 

TRAFFIBOT  דוג'   שרת מרכזיווידאו מבוסס ניתוח אוCITILOG   או ש"ע 

 מובהר כי תכולת העבודה כוללת   

 ביצוע מערך זיהוי אירועים מבוסס דרישות תקן הרשומות בפרק זה  8.13.6.2.1

ממשק של מערכת זיהוי האירועים אל מערכת ניהול ובקרת מנהרות המרכזית של מנת"י   8.13.6.2.2

 לשם קבלת התראות במערכת המרכזית. 

במנהרות כולל יכולת    AIDמערכת ניהול מלאה מרכזית לניהול כלל מערך זיהוי האירועים   8.13.6.2.3

מובהר    הגדרת כלל רכיבי הקצה במערכת, ביצוע כיולים, שינוי פרמטרים וזמני תקן ועוד.

כי העבודה כוללת חיבור המערכת בממשק מלא למנת"י לשם ניהול שוטף של מערך ניהול  

 האירועים. 
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המערכת תזהה אירועים במנהרה על פי הגדרת נוהל הסגירה והנחיות משרד התחבורה לבקרת   

 כרך ה'  – נתיבים 

 המצלמות יחוברו לכרטיסי העיבוד  אשר יחוברו לבקר הראשי של המנהרה.  

 יסי העיבוד יחוברו לרשת התקשורת של המנהרה.כל כרט 

 כל הציוד וכרטיסי הציוד יותקנו בארון תקשורת ייעודי.  

 האמינות והדיוק הנדרשים לזיהוי אירוע:  

 Time to detect: < 10 seconds )זמן החיזוי יהיה ניתן לכיול( 

 False Alarm Rate (FAR): <1% 

 Detection Rate (DR): >98%  

 תספק למערכת ניהול המרכזית את הנתונים הבאים   בנוסף ,המערכת 

 Vehicle count–ספירת רכבים  8.13.6.11.1

 מהירות   8.13.6.11.2

  -  Occupancy תפוסה  8.13.6.11.3

 Loss of Visibility - איבוד יכולת הבחנה   8.13.6.11.4

 המערכת תספק למערכת הבקרה המרכזית התרעה בעת תקלה באחד הכרטיסים  

של כרטיסי העיבוד במנת"י לצורך כיול ושליטה בכרטיסי    SETUPעל הקבלן להתקין יישום    

של המנהרה. גבי רשת התקשורת החיצונית  על  יתבצע  המערכת תמומשק    העיבוד. החיבור 

 .י באופן מלא למערכת במנת"

 התוכנה תותקן על מחשב ייעודי שיסופק על ידי הקבלן.  

 על הקבלן לעדכן את קובץ הקפצת אירועים הקיים כיום במנת"י  

 פני מדידה  או 

אירועים    זיהוי  מצלמות  כלל  חיבור  כולל  מושלמת  אירועים  ניהול  מערכת  הקמת  העבודה: 

)מתומחר בנפרד( אל המערכת לרבות כלל הכבילה, חשמל מתאמים וכרטיסי העיבוד הנדרשים  

לחיבור למערכת , לרבות כלל החומרים הדרישות וחומרים הדרושים לטובת פעולה מושלמת  

המצ הטמעת  כולל  המערכת.  הניהול  של  במערכת  ההתראות  לקבלת  הממשק  ויצירת  למות 

 . המרכזית של מנת"י 
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 עמוד מצלמה 

מצלמות יותקנו ישירות על עמודי מתכת מתאימים, עם מתאמים מתאימים שיאפשרו   

 תנועה חופשית של המצלמה בהגבהה וצידוד. 

מפלדה   812עמודים להתקנת מצלמות יהיו על פי התקן הישראלי לעמודי תאורה,  

 מטר לפי דרישת המזמינה.  15מגלוונת, בגובה 

 כל העמודים יהיו עשויים פלדה.  

 פרופיל חלול: חרוט עם ראש קטום או מצולע עם ראש קטום. 

ההורדה כל עמוד יכלול דלת שרות עם מנעול בבסיס התורן המתאימה לתפעול מתקן  

 המאופיין במסמך זה. 

 העמוד יכלול פתח בראש התורן לחיבור זרוע מתקן ההורדה.  

 כל חלקי העמוד כולל זרועות, ברגים, אומים וריתוכים וכו' יעברו תהליך גלוון חם.  

העמוד יסופק עם יסוד מתאים לסוג הקרקע בכל אתר מצלמה. בדיקת סוג הקרקע   

 ועל חשבון הקבלן כלק מעלות העמוד. והערכת צרכי הביסוס תיעשה באחריות 

העמוד יכלול מתאם להתקנת ארון הפולי קרבונט )בו מותקן הציוד האקטיבי התומך  

 במצלמה ובתקשורת(  

מטעמי בטיחות, מיקום הארון ופתח התפעול של מתקן ההורדה לא ימוקמו מתחת   

 לזרוע מתקן ההורדה עליו מותקנת המצלמה. 

 מעבר התשתית מהארון לעמוד: 

 עשה באמצעות צנרת משוריינת מתחתית הארון לגוף העמוד.י .1.1.11.1

 חיבור הצנרות לארון ולעמוד ייעשה באמצעות אנטיגנים.  .1.1.11.2

 החיבור ייעשה באמצעות אמצעים שלא יאפשרו חדירת מים ואבק.  .1.1.11.3

יציבות: תנועה מותרת בנקודת מוקד העדשה: ) או על פי תקן ישראלי לעומסי רוח   

 המחמיר מבניהם( 

 קמ"ש  65ת רוח עד   מ"מ במהירו 50 .1.1.12.1

 קמ"ש.  145מ"מ במהירות רוח עד   125 .1.1.12.2

הנתונים הנ"ל מתייחסים למצב בו העמוד נושא את כל הציוד האמור להיות מותקן עליו   

 ע"פ דרישות מסמך זה לרבות:

 מצלמה   .1.1.13.1

 מתקן הורדה.  .1.1.13.2

 כולא ברקים. .1.1.13.3

 כל ציוד נוסף המיועד להתקנה . .1.1.13.4

ודה מחודדת בקצה אשר תתנשא בראש כל עמוד יותקן כולא ברקים בתצורת אלקטר 

 ס"מ מעל הפריט הגבוה ביותר( 50מעל הפריט הגבוה ביותר בראש התורן )לפחות  

לאורך העמוד בתוך החלל הפנימי יכלול החיווט כבל הארקה המתאים לשימוש חיצוני   

אשר יחובר לאלקטרודת הארקה אשר תינעץ בקרקע ותכוסה באמצעות גוב הארקה  

 תקני. 

בר לפס השוואת הארקות אשר יהיה יצוק בבסיס הארון באמצעות האלקטרודה תתח 

 כבל הארקה.  
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כל עבודות החשמל והארקה יבוצעו ע"פ הנחיות תקן החשמל. בכל מקרה של סתירה בין    

המוגדר במסמך זה לחוק החשמל תינתן עדיפות למחמיר ביותר. עבור כל עמוד יבצע  

 הקבלן בדיקה ע"י חשמלאי בודק מוסמך וימסור את דו"ח הבדיקה המאושר לחברה. 

ור ויוצגו לחברה לאישור. האישור יכלול תכנון העמוד וההתקנה יבוצע ע"י קונסטרוקט  

 חישובים להוכחת עמידה בדרישות היציבות המוגדרות לעיל. 

כל עבודות הקונסטרוקציה יבוצעו ע"פ הנחיות הקונסטרוקטור המתכנן וייבדקו לאחר  

ההתקנה ע"י קונסטרוקטור אחר שיסכם את בדיקתו בדו"ח המאשר את ההתקנה  

 שיימסר לחברה. 

 לל התורן: העברת כבלים בח 

כל הכבלים )מכאניים וחשמליים( שיועברו בחלל התורן, יועברו בתוך צינורות    .1.1.20.1

 ייעודיים. 

 כבלים חשמליים וכבלים מכאניים יועברו בצינורות נפרדים. .1.1.20.2

 הצינורות יעוגנו לדפנות הפנימיות של התורן  .1.1.20.3

 מתקן להורדה והרמה 

באמצעות מתקן הורדה והרמה אלא אם צוין אחרת מצלמות יותקנו על גבי העמודים  

 למצלמות. 

מתקן ההורדה יתאים להתקנת מצלמות לצורך זה יסופק המתקן עם מתאם לחיבור לכל  

 סוג מצלמה שתסופק.

המתקן יאפשר הורדה והרמה של המצלמה לצורכי שרותי תחזוקה ותיקונים ללא   

 שימוש במנופים וללא צורך בטיפוס לראש העמוד. 

 ה ישיר ללא זרוע או מתקן. חיבור המצלמה למתקן יהי 

מתקני הורדה שיסופקו הינם מוצרי מדף ייעודיים לצורך זה בעלי היסטורית התקנות  

 ויכולת מוכחת בפרויקטים דומים בכבישים או מנהרות רכב.

 המתקן יכלול: 

 מחבר ייעודי + זרוע להתקנה בראש העמוד.  .1.1.26.1

 קן בבסיס העמוד. מכלול מכאני לתפעול משולב ידית, הורדה והנפת המצלמה שיות .1.1.26.2

 כבל+ מערכת הנעה להתקנה בחלל העמוד.  .1.1.26.3

 כבל לבדיקת טכנאי  .1.1.26.4

 IPהמתקן יתאים לחיבור מצלמות  

המתקן יתאים להתקנה בעמודים חדשים, עמודי אנטנות סלולר חדשים וקיימים ועמודי   

 תאורה חדשים וקיימים. 

 . בגובה העמודהמתקן יתאים להתקנת מצלמות  

מיועדת להיות מותקנת המצלמה יחובר בראש העמוד. הזרוע תהיה זרוע המתקן עליה   

 במבנה פרופיל חלול לטובת העברת כל הכבילה. 

בנקודת חיבור הזרוע לעמוד יהיה בעמוד פתח להעברת הכבלים החשמליים וכבלי   

 מערכת ההורדה. 

נקודת הממשק לחיבור למנגנון המכאני של המתקן תהיה בבסיס התורן מאחורי פתח  

 . השרות
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עמדת התפעול להורדת המצלמה והנפתה תהיה בבסיס העמוד בו יהיה פתח שרות   

ייעודי. לתפעול הציוד, תחובר גלגלת למנגנון המכאני שתאפשר את הורדתה והנפתה של 

 המצלמה. 

המערכת תכלול מכלול הגנה פיזי שיותקן בחלל התורן שתפקידה יהיה למנוע גישה של  

 אמצעותו מורידים את המצלמה. גורם בלתי מורשה לכבל התפעול ב 

מקדחה חשמלית לצורך העלאה  \ מנגנון הממשק למערכת המכאנית יאפשר חיבור מברגה 

 והורדת המצלמה ללא צורך בידית. 

בחלל העמוד יועברו כבלי המערכת החשמליים והמכאניים בתוך צינורות נפרדים על מנת   

 שלא ייגרמו נזקים לכבלים הנוספים המועברים בעמודים.

ען הסר ספק מובהר בזאת כי כל הכבילה תועבר בתוך העמוד ובתוך הזרועות, לא למ 

 תועבר כבילה חיצונית לאורך העמוד והזרועות 

 

 מערכות ניהול ובקרת מנהרות

העבודה: כוללת, בין השאר,כתיבת תפ"מ המערכת, כתיבת כל התכנה, המסכים,היישומים  

 מנהרות של מנת"י והממשקים במערכת בקרת ה

 תיושם בכל הרמות של מערכת הבקרה:  התכנה

 בחדר הבקרה הראשי במנת"י וכן בשרת ועבדה במב"ר   HMI -רמת יישום ה -

 בתחנות העבודה   -

מסכי המנהרות החדשות יוטמעו בישום הקיים כיום במרכז הבקרה של מנת"י בעת שלב בתכנון   -

 המפורט בכלל הרמות לרבות.

 רמת הבקר הראשי  •

 המשניים. רמת הבקרים   •

 רמת כל היחידות שאינן בקרים והניתנות לתכנות  •

התכנה בכל הרמות תהיה במדויק על פי מערכת בקרת התנועה הקיימת במב"ר, כולל כדוגמה, מסכים,  

 ממשק למערכות סמוכות והעברת הודעות תקלה, בהתאמה לשינויים המתחייבים. 

ולא תהיה תלויה   בפעולתה בכל הרמות המערכת תהיה מערכת פיקוד מבוזרת ותהיה עצמאית לחלוטין

 במפורש.  אלא אם צוין כך המרכזית לצורך פעילות תקינה במערכת ניהול ובקרת מנהרות 

בבקר הראשי. בקר זה ירכז את משובי הרכיבים וינהל את הטבלאות   יבוצעניהול מערכת ההטיה  

לסוגיהן, על פיהן ינוהל תרשים הזרימה של המערכת. בבקר זה תהיה "תמונת" ראי של מצבי  

 המרכזית במנת"י   הרכיבים ברשת לצורך הממשק למערכת ניהול ובקרת מנהרות

 שרת ותוכנה לניהול מערכת ניהול המנהרות 

ניהול המנהרות תהיה זהה לזו הקיימת במנת"י , בעת יציאת המכרז   מערכתה שוםלייהפלטפורמה  

 CONTROL MAESTRO  (CM ) נההיהמערכת המותקנת במרכז הבקרה 

זוג שרתים אשר במרכז הבקרה הראשי של מנת"י וכן במב"ר לצורך  למתקן זה יותקן על  היישום 

 . תפעול מקומי 

בהן מותקנת  מנת"י רית מכל התחנות הקימות כיום בהפניה למסכים השונים בישום תהיה אפש

 הפלטפורמה המתאימה. 

  60כביש של מנהרות היישום יעודכן כך שניתן יהיה לגשת למסכי   הקיימתשל המערכת  כים המס

 .קיימיםבדיוק כמו למתקנים  בהתאם למתקנים הקיימים במערכת 
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 בקרה במנהרות  עמדת 

מערכת ניהול ובקרת מנהרות ומערכת ניהול המצלמות  הקבלן יקים עמדות עבודה עבור   •

( במנהרות  המקומיים  הבקרה  הממשקיםבחדר  להקמת  ,  בנוסף  צפוני (  מערכות    חדר 

 TR1 חדרו

" בכל עמדה,  24( בגודל  Professionalמקצועיים )  LEDמסכי    4עם לפחות    PCהעמדה תתבסס על  

 לשם תפעול ותחזוקת המערכות:

"(  "Windowsעם מערכת הפעלה חלונות ) PCבססו על מחשביתחנות העבודה שיסופקו ית  8.13.6.16.1

ובהתאם להגדרות היצרן לדרישות חומרה להפעלה מיטבית של   בגרסתה העדכנית ביותר

 . המערכת

 . Towerאו מיני   SFFכלל המחשוב לעמדות המפעיל יתבסס על מחשבי  8.13.6.16.2

עמדות העבודה יהיו בעלות גישה לכל רכיבי המערכת לרבות מערכת הצפייה והקלטה,  8.13.6.16.3

 בהתאם לתכנית ההרשאות המאושרת )רמות המשתמש יוגדרו בשלב התכנון(. 

כל העמדות יסופקו ויכוסו עם כיסוי למניעת אבק כאשר המערכות לא יהיו בשימוש   

 )מיועד כחדר בקרה משני( 

 ריהוט בחדרי בקרה מקומיים 8.13.7

פריטי הריהוט יהיו מאיכות גבוהה ויתוכננו לעמידה ושרידות לאורך זמן, ייעודיים לחדרי   כל 

   .שליטה ובקרה

, רוחב =  75, גובה = 95יסופק שולחן במידות הבאות עומק =  –עמדת עבודה  לכל 

עמדות העבודה כמוגדר לעיל הכוללות  כל עמדה תכלול הכנה להתקנת  .ס"מ 140 מינימום

   .  24צגים בגודל " שלושה

 השולחנות יהיו על בסיס מסגרת מתכת   

כיסא ארגונומי עם ידיות מתכוננות, גלגלי סיליקון, משענת   :תיאור - לכל עמדה יסופק כסא 

 . רשת ומושב אנטומי 

כולל תעלות לכבילה )טלפונים או מכשירי + כיסוי מודולארי  המשטח עבודה בכל עמדה יותקן  

עשוי פרספקס באיכות   INSERTשילוב ,ישר או מעוגל PVC קאנטחיפוי קדמי עם   (לתעלה

 גבוהה לצורך הכנסת מספרי טלפון ואינפורמציה קבועה.  

ורצועת   SFF או MINI Tower   מחשב מדף תחתון קבוע עבור  ל וכליחלל השולחן הפנימי  

 -  פנלים לשקעיםכמו כן יותקנו בחלל השולחן הפנימי אבטחה לעיגון קופסת המחשב. 

תקשורת מחשבים, שקע  בין היתר, עבור  הקבלןהשקעים עצמם יסופקו ויורכבו ע"י 

דלתות קדמיות לתחזוקה עם חריץ אוורור תחתון כחלק ממערכת  ו, טלפוניה, חשמל ,אופטי

 .האוורור העצמאית של השולחן
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ניתנות לפתיחה וסגירה  תעלות יהיו  ה. תעלות  בצע דרך ית בעמדות העבודה כל החיווט הפנימי  

 הניתן להרכביהיה מהירה עם גישה קלה לכל כבלי החשמל, תקשורת, טלפוניה. השולחן 

הדבקה  ריתוכים, כגון ק באמצעות כלים סטנדרטיים וללא צורך בחיבורים קבועים )ור יולפ

 וכו'(.  

גובה הארונית   .ד כתיבה וציוד אישימגרות לאחסון ציועם ארוניות בעמדות העבודה יוצבו  

ע אותה  וב ילקיכולת  עם , free standingיאפשר הכנסתה מתחת לעמדה. הארונית תהיה

 . לעמדה

 תקנים, חומרים ותגמירים  

 . ISO 9001, EN9001, ISO 14001 בתקנים הבאים: ועמדי נות העבודה בעמדותשולח 8.13.7.9.1

מפרישים גז בבעירה,    שאינם  ,דליקים  בעמדות העבודה יהיו בלתיכל החומרים והציפויים   8.13.7.9.2

 ועומדים בדרישות ת"י לכיבוי אש.   ,ללא צורך בתחזוקה ,עמידים לאורך זמן

  .DIN 4549 תקן בינלאומי:יעמדו בוהריהוט בעמדות העבודה   הציוד 8.13.7.9.3

והמחברים   8.13.7.9.4 המסילות  יהיוהצירים,  העבודה  וללא    בעמדות  במיוחד  חזקים  מדף,  מוצרי 

 תחזוקה. 

עבודה   8.13.7.9.5 בעמדות  שיומשטח  גבי  תקן  על  פורמייקה  ציפוי  כגון  עמיד לשחיקה  יהיה מחומר 

. מחשב  , נעים למגע ומתאים לעבודה עם עכברLow Pressure Laminate לוחות מסוג

 החומר יהיה לא מבריק למניעת השתקפות או ריצודים.

 

 תאורת חוץ  8.14

 
 תיאור העבודה  והנחיות כלליות

  
מפרט זה, כתב הכמויות והתכניות המצורפות מתייחסים לביצוע עבודות תאורת חוץ,   08.14.1

הרבית שתיות התת קרקעות מבוצעות במכרז מקדים, לתאורת החוץ. הקבלן יידרש לבצע  
השלמות להתקנת הציוד והפעלתו המלאה עד מסירת המתקן, לעיריית ירושלים או נת"י,  

מאושר ע"י הממונה על המאור בעיריית ירושלים,  קבלן החשמל יהיה    ע"פ החלטת המזמין.
 ובעל כל הסיווגים התאימים לסוג העבודה והיקפה. 

 
 ומפרטים:  הנחיות 08.14.2
 

 כל העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים המפורטים להלן:
 

מערכות ומתקני תאורה,    02פרק  -מתקני חשמל ובקרה, תת  -  08מפרט טכני פרק   08.14.2.1
 במהדורתו האחרונה והעדכנית 

 
מפרט טכני מיוחד לייצור ואספקת עמודים למאור דרכים וזרועותיהם העשויים   08.14.2.2

 . 1989מאלומיניום או פלדה בהוצאת מעצ חברה הלאומית לדרכים אוגוסט 
 

בהוצאת משרד הביטחון וכל הפרקים של   08פרק    -מפרט כללי למתקני חשמל   08.14.2.3
 אחרונה הרלוונטיים לעבודה זו.  המפרט הכללי הבין משרדי בהוצאתם ה

 
בהוצאת   1990מפרט כללי לעבודות עפר/ שרברבות מבנה כבישים מהדורה ינואר   08.14.2.4

 מעצ חברה הלאומית לדרכים. 
 

בדרכים   08.14.2.5 עבודה  אתרי  להבטחת  איתות  ואמצעי  תמרורים  הצבת    לא מדריך 
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 . נת"יעירוניות בהוצאת 
 

של   08.14.2.6 המאור  מחלקת  בהוצאת  תאורה  לעבודות  כללי  ירושלים  מפרט  עיריית 
 במהדורתו העדכנית והאחרונה. 

 
 בהוצאתו האחרונה. –חוק החשמל  08.14.2.7

 
הערה: מפרט מיוחד זה הינו השלמה למפרטים הנ"ל, במקרה של סתירה בינו למפרטים  

 הנ"ל, המתכנן יפסוק ולקבלן לא תהיה זכות לערער על ההחלטה. 
 

מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן החשמל  08.14.3
בכפיפות לתוכניות, למפרט הטכני כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק החשמל תשי"ד,   

ביותר    -  1954 הבינמשרדי העדכני  ולכל דרישות חברת החשמל   08פרק    -למפרט הכללי 
אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק אופני  וחברת "בזק" לגבי מתקנים מסוג זה. לגבי  

 מדידה מיוחדים בהמשך.  
 

  וכלכלי סעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק, הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע טכני   08.14.4
 שיאושר ע"י המהנדס היועץ, למעט גופי תאורה.  

 
 מוטבע וברור.   תו תקןכל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת    08.14.5

 
 טיב העבודה   08.14.6

בודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע  הע
הישראלי   לתקן  בהתאם  תבוצע  העבודה  כללים    -מומחים  בדבר  תקנות  החשמל,  חוק 

אלו   מתקנות  סטייה  כל  החשמל.  חברת  לדרישות  ובהתאם  חשמל  אינסטלציית  לביצוע 
ביצוע העבודה ייעשה בהתאם לשרטוטים    תחייב את הקבלן לבצע זאת, כך שיתאים לאמור.

ולכתבי הכמויות, כאשר המפרט מהווה חלק בלתי נפרד מכתב הכמויות וכל   ולמפרטים 
מחייב את הקבלן. כן ייעשה ביצוע העבודה בהתאם לתקנות מתקני    -דבר הכתוב במפרט  

ויחלי יתקן  יפרק,  לעיל,  האמור  כל  למרות  רצונו.  ולשביעות  המפקח  להוראות  ף  חשמל, 
הקבלן על חשבונו כל אביזר או חלק שלדעת המפקח אינו מתאים לדרישות. ביצוע העבודה  

 ייחל אך ורק לאחר אישור סופי ע"י המפקח.
 
 צוות הקבלן   08.14.7
 

הקבלן   מתחייב  כן  כמו  העבודה.  לביצוע  והצוות  הידע  ברשותו  שיש  בזה  מצהיר  הקבלן 
 להלן:  להקצות כוח אדם לביצוע העבודה בהתאם לדרישות כמפורט 

החשמלית   08.14.7.1 התשתית  עבודות  לכל  במקום  עבודה  רישיון    -מנהל  בעל  חשמלאי 
 "הנדסאי".  

על הקבלן למסור לפי דרישת המזמין צילום של רישיונות לביצוע עבודות חשמל   08.14.7.2
 של העובדים. 

במהלך העבודה זכותו של המפקח לפסול עובד מעובדי הקבלן ולדרוש החלפתו   08.14.7.3
 באחר.  

 הקבלן יהיה מאושר לעבודות חברות התקשורת, ויציג מסמך המעיד על כך.  08.14.7.4
 

 :מרכיבי העבודה 08.14.8
 
צנרת   08.14.8.1 הנחת  לצורך  קיים  כביש  תעלות/פתיחת  חפירת  של  במקרים  ביצוע  רק   ,

 .עליהם יורה הפיקוח
 השלמת מערכות חשמל, שבוצעו על ידי קבלן מקדים.  08.14.8.2

 
 

 אספקה, הובלה והתקנת תאי מעבר והנחת שרוולי מעבר בחציות כבישים.  08.14.8.3
 

בטון/כלונסים 08.14.8.4 יסודות  וביצוע  כמפורט    תכנון  בגבהים  רגילים  תאורה  לעמודי 
 בתוכניות. 

 
כמפורט   08.14.8.5 בגבהים  גבוהים  תאורה  לעמודי  בטון/כולנסים  יסודות  וביצוע  תכנון 

 בתוכניות. 
 

אספקה, הובלה והתקנה בשלמות של עמודי תאורה רגילים בגבהים המפורטים   08.14.8.6
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 בתוכניות, כולל זרועות, על יסודות בטון. 
 

עמוד 08.14.8.7 של  והתקנה  הובלה  הורדה  אספקה,  מערכות  כולל  גבוהים  תאורה  י 
הפעלה   ולוחות  ציוד   תאורה,  ,גופי  כתר  חירום,  בלימת  מערכת  אינטגרליות, 

 וכיו"ב. 
 

ביצוע הגנות על עמודי תאורה במשך כל שלבי ביצוע העבודה ע"י מעקה הגנה זמני   08.14.8.8
 כלול במחירי היחידה בהצעת הקבלן.  –בהתאם להנחיות ודרישות הפיקוח 

 
אספקה, הובלה, התקנה והפעלה בשלמות מגשי אבטחה, פנסי תאורה כולל כל   08.14.8.9

 האביזרים הנלווים להפעלה מושלמת. 
 

 אספקה התקנה וחיבור של מערכת הארקה אופקית ואלקטרודות הארקה.  08.14.8.10
 

ירושלים.   08.14.8.11 עיריית  עם  ובתאום  בתוכניות  כמפורט  קיימים  תאורה  מתקני  פירוק 
בה וחיבורים  ניתוקים  ביצוע  המפורק  לרבות  הציוד  כל  הובלת  לתוכניות,  תאם 

 למחסני העירייה או לכל מקום אליו יורה המפקח העירוני.
 

אספקה, הובלה, התקנה והפעלה של מרכזית תאורה החדשה, לרבות יחידות קצה   08.14.8.12
 לבקרה ע"פ הנחיות מחלקת המאור של עיריית ירושלים. 

 
 התחברות למתקני תאורה קיים כמפורט בתוכניות.  08.14.8.13

 
 

 . בחלל הגשרביצוע מתקן תאורה  08.14.8.14
 

שינויים,   08.14.8.15 ביצוע  לרבות  הביצוע  לשלבי  בהתאם  זמנית  תאורה  מתקני  ביצוע 
לאישור   תוכניות  להגיש  נדרש  הקבלן  הביצוע.  שלבי  ע"פ  והתאמות  העתקות 
 המזמין מראש וכן לתאם כל העבודות עם מחלקת המאור של עיריית ירושלים. 

 
אופטיים בהתאם למפרט תשתית לסיבים אופטיים של  ביצוע תשתיות לסיבים   08.14.8.16

 עיריית ירושלים. 
 

טיפול בהזמנת בודק מוסמך וכן תשלום בגין בדיקת בודק, ותיקון כל הליקויים   08.14.8.17
 שיתגלו ללא תוספת תשלום, העברת ביקורת הפעלת התאורה ומסירתה למזמין. 

 
 תיאומים ואישורים לביצוע העבודה:  08.14.9
 

תקינה   08.14.9.1 עבודה  לביצוע  הנחוצים  והאישורים  התאומים  כל  את  לקבל  הקבלן  על 
 לרבות כל האישורים הנדרשים במסמכי המכרז, במפרטים, בתכניות וכיו"ב. 

 
מיני   08.14.9.2 כל  של  והצבה  הקמה  לעבודות  חפירה,  לעבודות  מתייחסים  אלו  אישורים 

אשו בקרבתם,  או  ופועלים  קיימים  בכבישים  לעבודות  וציוד,  ציוד  מתקנים  ר 
 וחומרים, אישור לתכנון אספקה וכיו"ב. 

 
על הקבלן לקבל אישורי חפירה מכל הרשויות המוסמכות והגורמים הרלוונטיים   08.14.9.3

, ק.צ.צ.א., קמ"ד, רשות שדות התעופה, צה"ל )ח"א(, HOTלפרויקט : בזק, ח"ח, 
המקומית,   הרשות  המשטרה,  ישראל,  רכבת  העתיקות,  רשות  נתיבי  מקורות, 

 ו"ב לפני תחילת העבודה. וכי ישראל,
 

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך תאום מלא ושתוף פעולה עם כל הגורמים   08.14.9.4
הנ"ל על הקבלן לתאם את ביצוע וסידורי העבודה עם המפקח בכל שלביה, ולקבל  

 אישור לכל פעולה ובמיוחד לזו העלולה להפריע ולסכן את התנועה בכבישים. 
 

הכרוכות   08.14.9.5 ההוצאות  התעודות  כל  האישורים,  כל  להשגת  הדרושים  בטיפולים 
לקבל   או  לדרוש  זכות  תהיה  לא  לקבלן  החוזה.  במסגרת  כלולות  והרישיונות 

 תוספת עבור הטיפול הזה. 
 

ביצוע   08.14.9.6 שתקופת  כך  הנ"ל,  הדרושים  ותאומים  אישורים  בהשגת  יטפל  הקבלן 
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המ  חוזית  ביצוע  תקופת  על  תעלה  לא  לסיומו  ועד  הפרויקט  של  ופיעה  העבודה 
וביתר מסמכי המכרז/החוזה.   ובטופס "הצעה למכרז"  בטופס "הזמנת הצעות" 

 לא תינתן לקבלן כל תוספת זמן עבור הטיפול הזה. 
 

טיפולים בהשגת האישורים לא יהוו עילה לאי עמידה בלוח הזמנים ולקבלן לא   08.14.9.7
 תהיה זכות לדרוש או לקבל הארכת זמן בצוע עבור טיפולים אלה. 

 
הקבלן באישורים יגרמו לעיכובים בביצוע העבודה של המכרז,    אם טיפולים של  08.14.9.8

 לא תהיה לקבלן כל עילה לתביעת פיצויים בגין זאת. 
 

כל עיכוב בעבודות הכביש כתוצאה מעבודות החשמל שלא נעשו בזמן או שלא נעשו   08.14.9.9
 כנדרש יזקפו לחובת קבלן החשמל. 

 
 

ביצוע כל עבודות  לא תוכר שום תביעה כספית או אחרת של קבלן החשמל לגבי   08.14.9.10
החשמל על כל שלבי הביצוע, בגין תאום כלשהו עם קבלן הכביש ו/או רשות אחרת  
 ו/או גורם אחר לביצוע כל העבודות הנדרשות במפרט המיוחד זה על כל נספחיו. 

 
עיכובים   08.14.9.11 עקב  העבודה  בביצוע  איחורים  עבור  פיצויים  לשלם  יחויב  הקבלן  אם 

 זכות עוררין על כך. שבסעיף לעיל, לקבלן לא תהיה 
 

מובהר בזאת לקבלן החשמל שעבודות החשמל המפורטות במפרט המיוחד יבוצעו   08.14.9.12
בתאום עם קבלן הכביש ובקצב התקדמות עבודות הכביש, בשום אופן לא תעוכב  
העבודה בכביש ע"י קבלן החשמל, האחריות לתיאום ולביצוע על עבודות החשמל  

שלבי   ובכל  הנדרש  ובמקום  בזמן  של  בכביש,  הבלעדית  באחריות  הוא  הביצוע, 
 קבלן החשמל. 

 
 כל נזק שיגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים הנ"ל יהיה על חשמל הקבלן.   08.14.9.13

 
התעודות   08.14.9.14 האישורים,  כל  להשגת  הדרושים  בטיפולים  הכרוכות  ההוצאות  כל 

 והרישיונות הנ"ל, כלולות בחוזה. 
 

הקבלן יהיה אחראי לשלמות תשתיות תת קרקעיות ועיליות קיימות באתר. כל   08.14.9.15
נזק שיגרום הקבלן לתשתיות אלו )חשמל, בזק, מים, דלק וכד'( יותקן ע"י הקבלן  

 ועל חשבונו, וישא בכל ההוצאות הכספיות והמשפטיות הקשורות בנזק. 
 

 
 

 : אישור שלבי העבודה
 

כל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו  
של המפקח לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כל  
שהוא לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב  

 או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממנה.  שאושר ו/
העמודים   מיקום  את  לסמן  מטעמו  מוסמך  מודד  באמצעות  יהיה  העבודה  מבצע  הקבלן  על 
באמצעות יתדות. עם גמר הסימון יזמין את המפקח והמהנדס לאישור סופי של המיקום. מדידות  

עד לקביעת    -לפי דרישות המפקח    -ך  ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן יבוצעו בהתאם לצור  -נוספות  
ביצוע   בגין  כספית  תוספת  כל  לקבלן  תשולם  לא  ארונות.  של  או  העמודים  של  הסופי  המיקום 

 יתקין הקבלן את העמודים או הארונות במקומם.   -מדידות אלו. רק לאחר קבלת אישור בכתב 
 

  :אישור ציוד ונתונים טכניים 
 

את   מועד  ובעוד  מראש  לקבל  הקבלן  לספק  על  נדרש  הינו  אשר  לציוד  והמפקח  המתכנן  אישור 
ולהרכיב במסגרת העבודה ע"פ התכנון. כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון התקנים  
הישראלי. עם הגשת הדרישה לאישור הציוד, הקבלן יספק מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה  

ימים מיום חתימת החוזה    10ר הציוד תהיה תוך  העברית או האנגלית ותעודת בדיקה. הפניה לאישו
או לקבלת צו התחלת עבודה, לפי המקדים עם קבלת תוכניות חתומות לביצוע. ציוד לא יירכש ולא  
יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר הקבלן למפקח לבדוק דוגמת הציוד ועד שלא התקבל אישור  
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אישור   זה מהווה  אישור  אין  והמפקח.  הקבלן תחול אחריות  בכתב מהמתכנן  ועל  המוצר  לטיב 
מלאה לטיב המוצר. הציוד שיאושר יהיה בהתאם למפורט במפרט ובכתב הכמויות, או בהתאם  
באתר   המפקח  למשרד  יביא  הקבלן  הנ"ל  לצורך  המזמין.  ידי  על  המאושרים  ולדגם  לתוצרת 

 דוגמאות לקבלת האישור. 
 

 ערך. -שווה  –חלופה לציוד המוצע 
 

 תמיד ל"שווה ערך ואיכות" על הקבלן לספק את המוצר המוגדר כלשונו. הכוונה היא 
 

 הקבלן רשאי להציע שו"ע כאמור, למוצר המוגדר. 08.14.10
 

אם לדעת הקבלן יש יתרון מסחרי לטובת המזמין בחלופה המוצעת לציוד, תלווה הצעת  08.14.11
 בכמויות. החלופה במסמכים טכניים והשוואה כספיות ורמת הנחה המוצעת לסעיף 

 
אישור לחלופה לציוד מוצע תהיה של המתכנן והמפקח בלבד ולקבלן לא תהיה זכות  08.14.12

 עוררין בנדון.  
 

 :אחריות
 

 . שלישי במתקן. צד פגיעת של במקרה שבר אחריות כוללת אינה  האחריות : ספק הסר למען 
 החומרים  , הציוד  , המוצרים של  התקנה  פעולתם  ולכושר  ולטיב העבודה לטיב  אחראי יהיה  הקבלן 

 . ידו על שסופקו מהם חלק  וכל ,
 חומרים , עבודה  , שרופות  נורות  זה  ובכלל פגום  אביזר  כל  והחלפת  תיקון  משמעותה  האחריות 
 . סופי  וביצוע 

הפרויקט י " ע  קבלתו  , המתקן  אישור  מיום  החל  להלן כמפורט  תהיה האחריות  והמזמין מנהל 
 כמפורט  הפרויקט  מנהל  י" ע סופית  מסירה  פרוטוקול וחתימת

 
 שנים.  5 –לכבלי חשמל  08.14.13
 

 שנים.  10  -גופי תאורה ורפלקטורים לתאורת לד 08.14.14
 

 שנים.  10לדרייברים   - ציוד הדלקה לגופי תאורה )דרייברים(  08.14.15
 

 בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה.  -שנים   10 -עמודי תאורה וזרועות   08.14.16
 

 שנתיים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.   –מרכזיות ולוחות חשמל   08.14.17
 

בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש, ופריט אשר הוחלף, בחדש  08.14.18
והכול על חשבון הקבלן. כל פריט    -תחול עליו אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה  

 ום מתן ההודעה.  שעות בימי חול מי 48פגום יוחלף וכל עבודה תתוקן תוך   
 

    שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות
 

 השלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך הבא: 
 הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או חציבה באתר. 

 
 סימון תוואי החפירה וכל האלמנטים הקשורים למתקן החשמל.  08.14.19
 
 . לתוואי החפירה ולסימון כולואישור המפקח בכתב  08.14.20

 
 חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות.   08.14.21

 
 במקביל לצנרת בחפירה.  Cu35הנחת צנרת, השחלת חוטי משיכה, הנחת גיד הארקה    08.14.22

 
 אישור המפקח בכתב לביצוע עד שלב זה.   08.14.23

 
 כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני.   08.14.24
 

 השחלת כבלים.   08.14.25
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 אישור המפקח לביצוע.   08.14.26
 
 
 
 
 

 :סימון בסיסים לעמודי תאורה ותוואי החפירה
 

על הקבלן לסמן ע"י מודד מוסמך את מיקום וגובה עמודי התאורה שיש להציב לפי מכרז/חוזה זה  
באמצעות סימון מוט בצבע אדום עם מספר העמוד בשטח העבודה ולסמן בעזרת יתדות על גבי מצע  

מ' מתיל חיצוני של    5החפירה את תוואי החפירה והקידוחים. אין לסמן עמוד במרחק קטן מאשר  
 מ' מ מתיל חיצוני של קו חשמל מתח נמוך עילי.   2.5  -ל מתח גבוה עילי וקו חשמ

 
 חפירות ותעלות

 במפרט הכללי(   08.02)סעיף 
 

"עבודות עפר" של המפרט    08.02בסעיף    כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט במפרט הבינמשרדי 
 (. 08הכללי למתקני חשמל )

 
תת וצינורות  כבלים  להנחת  ובהתאם  -החפירות  שבתכנית  למידות  בהתאם  תבוצע  קרקעיים 

 למרחבי העבודה הדרושים, המידות הם נטו ללא התאים: 
 

לפני ביצוע החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר יפגע ע"י החפירה. הדבר יבוצע ע"י   08.14.27
 הקבלן באמצעות כלים ומכשירים מתאימים.  

 
עומק התעלה לא פחות ממטר מפני הכביש, בכל מקרה של מעבר מעל או מתח למכשול  08.14.28

ס המחייב עומק קטן ממטר מכל סיבה שהוא חייב הקבלן לקבל אישור בכתב של מהנד 
בתוואי   הקיים  האספלט  את  לנסר  הקבלן  על  החפירה  ביצוע  לפני  והמפקח.  האתר 

 החפירה. החפירה כוללת חיתוך שורשים במידת הצורך. 
 

ס"מ   20כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה על   08.14.29
 ס"מ למטר בצינורות.  10למטר בכבלים ועל 

 
ס"מ אם לא צוין אחרת. קווי הפתיחה חייבים להיות    40רוחב התעלה בתחתיתה יהיה   08.14.30

 ישרים ויש לסלק מיד ממקום העבודה את הפסולת המתהווה כתוצאה מפתיחת כבישים. 
 

  10בחפירה תהיינה שתי שכבות של ריפוד חול לרוחב כל התעלה שכבה ראשונה בעובי   08.14.31
)הנמדדי והכבלים  הצנרת  הנחת  לאחר  שנייה  שכבה  התעלה,  בתחתיה  בנפרד( ס"מ  ם 

 ס"מ.    10בעובי של  
 

  110קשיח  PVC במקרה של מעבר כביש או כמפורט בתוכניות יותקן הכבל בתוך צינור   08.14.32
 מ"מ במספר וכמות כמצוין בתוכניות.  5.4ס"מ עובי דופן 

 
כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא, או     :ביצוע החפירה 08.14.33

שיונ  לפני  וזאת  ליסוד  יסוד  המוחזר בין  המילוי  הכבלים.  ו/או  הצינורות  בתוכה  חו 
הללו   העבודות  שכל  ולאחר  בעפר,  המתכסות  העבודות  כל  בגמר  רק  יבוצעו  וההידוק 
נבדקו ואושרו ע"י המפקח. המילוי המוחזר ייעשה בשכבות שעוביים לאחר ההידוק אינו  

יעור הדרוש. ס"מ. השכבות יהודקו במהדקי יד כבדים תוך הרבצה במים בש  20עולה על   
יוקפד באופן מיוחד על הידוק יסודי של מצע או עפר מוחזר שמתחת לצינור ועד למחצית  

 גובהו. 
 

עומק קרקעיות החפירה ופני המילוי והמצעים למיניהם כמפורט :  אישור חפירה ומילוי 08.14.34
להלן טעונים אישורו של מפקח. לא יוחל בשום עבודות המכסות אותו לפני קבלת אישור  

 תב. המפקח בכ
 

 
 

יש לסלק את כל שאריות העבודה מהאתר ולהסדיר את פני השטח לשביעות רצונו של  08.14.35
 המפקח.  
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 כל הנ"ל בהתאם להוראות, בתאום ובאישור המפקח.  . א
 

 צינורות
 במפרט הכללי(   08.03)סעיף  

 
   צינורות לתאורה 08.14.36

 . 1531מ"מ, ת"י  5.4  קשיח בע"ד  PVCמ"מ בחציות כבישים יהיו    110קוטר  08.14.36.1
 . 4519מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה, ת"י    110קוטר   08.14.36.2
 .4519מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה, ת"י    75קוטר   08.14.36.3
 .4519מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה, ת"י    50קוטר   08.14.36.4

 
משיכה   08.14.37 חוטי  יושחלו  ריקים  של  בצינורות  בקוטר  שזור  קצוות   8מניילון  כל  מ"מ, 

בגין   כל תוספת כספית  פוליאורטן. לא תשולם  הצינורות יאטמו באמצעות פקקים או 
 ביצוע האמור בסעיף זה.

 
צנרת 08.14.38 לסילוק  הנחת  אחראי  הקבלן  מראש.  שהוכן  חפיר  בתוך  תעשה  צנרת  הנחת   :

הנחת   התעלה.  בתוך  הצנרת  הנחת  עת  כל  במשך  הפסולת  של  בחפיר  המיותר  הצנרת 
תעשה על מצע חול נקי )ים או דיונות או ש"ע באישור המפקח( שיעטוף את הצנרת. עובי   
שכבות החול כמתואר בסעיף חפירה/חציבת תעלות. מעל שכבת החול הנ"ל ויונח סרט 

 סימון על פי פרט.  
 

מסוג   08.14.39 צנרת  מסוג  קשיח  P.V.Cחיבורי  פלסטיים  צינורות  קטעי   :P.V.C תת -קשיח, 
רקעיים, יחוברו בשיטת תקע ושקע. האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב ק

 בתוך החריץ של השקע. יש למרוח את קצה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות.  
 

קרקעיים לתאורה יהיו רציפים מיסוד ליסוד -: צינורות פלסטיים תתצינורות לתאורה 08.14.40
 ללא מופות.  

 
: כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת  כניסות לתאים 08.14.41

ואשר  יסתיימו עם השטח הישר של הקיר, התא או התעלה  המשיכה קצות הצינורות 
 ים.  ינוקו תחילה מבליטות העלולות לפגוע בכבל

 
מ"מ. קצותיו    8: בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר  חוטי משיכה 08.14.42

של החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתיקשר על יתד/מוט 
הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא    -ס"מ למנוע החזרתו לתוך הצינור    20באורך  

 תשולם תוספת כספית. 
 

צנרתסגירת   08.14.43 באמצעות  קצוות  יאטמו  הצינורות  קצוות  כל  הריקים  הצינורות  בכל   :
לסוג   אורגינלים  ואין פקקים  במידה  פוליאוריטן  או  לסוג הצנרת  אוריגינליים  פקקים 

 הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת כספית.  –הצנרת שנקבע 
 

וכיסוי 08.14.44 הציבדיקה  כל  לבדוק  יש  החפירה  סתימת  לפני  נקיים :  הם  כי  ולוודא  נורות 
מפסולת ומגופים זרים. רק לאחר הבדיקה והעברת מערכת בדיקה )מנדרול( יסגרו קצות 
הצינורות היטב כאמור בסעיף הקודם לצורך מניעת חדירה של רטיבות פסולת וגופים 

 זרים לתוך קווי הצינורות.  
 

טות והגבהים של פנים  : לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורדינאסימון ומיפוי 08.14.45
הצינורות במספר נקודות כדי להכין מיפוי מדויק של קווי הצינורות לצורך הכנת תכניות 

פח  -   AS MADEהביצוע   שלט  עם  זווית  מברזל  יתדות  באמצעות  יבוצע  הצנרת  סימון 
 וכיתוב מתאים. 

 
 כבלי חשמל 

 
יהיו מסוג כבל תרמופלסטי   בעלי עטיפה מחומר פלסטי. סוג הכבלים יתאים  N2XY הכבלים 

בעדכונו    547למפורט בתכניות החשמל המצורפות ושאר מסמכי החוזה הכבלים יתאימו לת"י  
האחרון. צבעי הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן. בזמן הנחת הכבלים, והכנסתם לתוך העמודים  

ור רטיבות; יניחם בתוך רזרבה  או לתוך מרכז הדלקה, יאטום הקבלן את הקצוות כדי שלא תחד
ויסמן את המקום לאחר כיסויו באדמה על ידי סימון בר קיימא. הקבלן ימציא למהנדס האתר  

( ועומק  3תכניות  המרחקים  של  מדויק  בסימון  וצינורות  כבלים  הנחת  של  סופיות  העתקים( 
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 )"כפפה"(.ממ"ר ומעלה, יסתיימו במפצלת מתכווצת  10ההתקנה. כל קצוות הכבלים, בחתך של 
 

 מעבר -בריכות, תאי
 

תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים. הבריכות ייבנו  
 לפי תכניות פרט מצורפות וע"פ התיאור שלהלן:  

 
ס"מ, כמות החוליות   50ס"מ ובגובה    80/100תאי הבקרה יכללו חוליות טרומיות בקוטר   08.14.46

כולל שילוט    489כולל מכסה מיצקת לעומס הנקוב לפי ת"י  תהיה בהתאם לעומק הדרוש,  
 וסמל ע"פ סטנדרט העירייה. 

 
 ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז.  10התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה  08.14.47

 
 . 201.1מטיפוס  658חוליות גליליות טרומיות,  מתאימות לת"י  3או  2- גוף התא יורכב מ 08.14.48

 
שתחתית  08.14.49 כך  התחתונה,  החוליה   של  העליון  בחלק  בבטון  בפתחים  יותקנו  הצינורות 

ס"מ מתחתית הבריכה. הפתחים בטון יבוצעו על ידי ניסור או    20הצינורות יהיו בגובה  
 קידוח בלבד. 

 
 החיבור בין הצינורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע.  08.14.50

 
ס"מ. פני החצץ   20ובעובי    1צץ, עם אגרגט מירבי של "בתחתית הבריכה תונח שכבת ח 08.14.51

 ס"מ מתחתית הצנרת.   10  -יהיו נמוכים ב
 

המופיעות   08.14.52 במידות  ולמכסה  לצינור  מסביב  בטון  יציקת  להתקין  יש  לבריכה  מסביב 
 בתכניות הביצוע. 

 
לפי    Material:GG-20מכסה המותקן במדרכה מרוצפת, יהיה יצוק מדגם    -מכסה שוחה   08.14.53

. מכסה המותקן במדרכת אספלט או 489לפי ת"י    B125העומד בעומס    DIN1691תקן  
לפי    B125" עם מכסה העומד בעומס  33כדגם "כרמל    103.2בשטח פתוח יהיה מטיפוס  

מטיפוס  489ת"י   יהיה  בכביש  המותקן  מכסה  "כרמל  103.1.  כדגם  וולפמן"  33,  של   "
 60ס"מ לתאים בקוטר    50. פתח המכסה יהיה בקוטר  489לפי ת"י    D400העומד בעומס  

בקוטר   בתאים  בקוטר    80ס"מ.  הפתח  יהיה  סמל    60ס"מ  יכללו  המכסים  כל  ס"מ. 
 העירייה והמערכת )תאורה/רמזורים/בקרה וכיו"ב(. 

 
 

 מטר   High Mast 30 –  40יסודות לעמודי תאורה 
 

גבוהים   08.14.54 על  היסודות לעמודי התאורה  פרט מאושרת לביצוע.  יבוצעו בהתאם לתוכנית 
הקבלן לספק למפקח לפני תחילת העבודה חישובים ותוכניות לביצוע היסודות לעמודי  
תנאי   הקרקע,  סוג  להערכת  חשבונו  על  תשתית  חקירת  לערוך  הקבלן  על  התאורה. 
התוכניות   החישובים,  שידרשו.   היסודות  של  סופיות  המידות  לקביעת  הביסוס, 

פרטים יוכנו ע"י מהנדס ישראלי בעל רישיון מהנדס מומחה בתחום זה. יועץ הקרקע והמ
יוזמן בעוד מועד לאישור התאמת תנאי הקרקע לדרישות הביסוס.  מהנדס, המאושר ע"י  
המזמין, אשר בדק ואישר את העמוד יבקר את המסמכים של הקבלן והקבלן מתחייב 

המסמכים לכל ההנחיות שיקבל מהנ"ל. מראש, בעצם הגשת הצעתו למכרז להתאים את  
מחיר לתכנון הנ"ל וכל הדרוש להכנת התוכניות לביצוע יהיה כלול במחיר היחידה של 

 היסודות בהצעתו של הקבלן ולא תידרש תוספת על כך.
 

מבנה היסוד יבוצע על פי הכללים, התקנות והתקנים הישראלים לנושא זה כולל חוקת  08.14.55
 .ביסוס בנינים 940פי ת"י  על חלקיה ועל 466 הבטון ת"י 

 
 .מטר עם שיפוע 0.20 מטר מבטון מזוין בעובי 4X4ליסוד יוצמד משטח שרות במידות   08.14.56

 
אך לא יורשה השימוש   739  ,  הפלדה לזיון תותאם לת"י30  -סוג הבטון יהיה לפחות ב 08.14.57

 במוטות מצולעים מפותלים, יורשה השימוש במוטות פלדה העשויים ממטילים בלבד. 
 

 :היסוד יבוצע בשני שלבים 08.14.58

 .ביצוע כלונס ו/או יסוד שטוח -
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 .ביצוע ראש היסוד -
בביצוע ראש היסוד יש לחצוב את קצה הכלונס ולהבטיח בטון נקי בראש הכלונס  

לחיבור   היסודהמתאים  בורגי  עם  קונסטרוקציה  של  היסוד    .אלמנטים  בתוך 
הברגים יהיו בעלי חוזק    .יותקנו בורגי היסוד שיסופקו כיחידה אחת עם לוח עיגון

מתיחה גבוה. כמו כן תסופק תבנית פלדה ליציקה מדויקת של בורגי היסוד על  
 .מנת להבטיח פילוס אופקי ואנכי של הברגים

 ,   HIGH STRENGTH  PRECISION TIES סוג בורגי  יסוד הידוק יהיו מ
 .UNF 3740 Class 6.6לדוגמה:   

 
 .בערגול קר  UNFהברגים בעלי תבריג 08.14.59

מעל היסוד לחיבור  הברגים מחוברים ללוח העיגון בעזרת ברגים. קצות הברגים בולטים
אומים, אום תחתון לפילוס ושני אומים לחיזוק     3-משתמשים ב  .פלטת העמוד לברגים

במידה   .ונעילה מנחות  מינימאליות  מידות  בפרטים הם  היסוד המפורטות  ולפי   מידות 
החישובים המאושרים יהיה צורך בהגדלת הנתונים והמידות הקבלן לא יקבל  תשלום 

 .נוסף
 

חרונה. מיסוד הא ביסוד תותקן הארקת יסוד לפי חוק הארקות היסוד למבנים בהוצאתו 08.14.60
מ"מ המחובר לבורג הארקה  50*4 במידות הבטון יצא פס פלדה מגולוון עד תא האביזרים

 .של העמוד
 

 ברגים נוספים מכל סידרה וגודל לצורך בדיקת מכון התקנים.  3על הקבלן לספק  08.14.61
 

ומהנדס קונסטרוקציה מצוות יועצי   על הקבלן לקבל אישור סופי לפני ביצוע של מנה"פ 08.14.62
 תכנון הפרויקט. 

 
רק לאחר קבלת אישורים אלו יכול הקבלן לבצע את היסודות. המהנדס המתכנן מטעם  08.14.63

 הקבלן יפקח במסגרת הפיקוח העליון על ביצוע היסודות. 
 
 
 
 
 

 עמודים וזרועות 
 

 מטר  15עד גובה  עמודי תאורה מפלדה 08.14.64
 

 הערה: בכל מקום בו מופיע "היצרן" הכוונה לקבלן או ליצרן.  
 

 כללי  08.14.64.1
ייצור העמודים והזרועות יהיה במפעל המאושר ע"י מחלקת המאור של   . א

י תחת  -עיריית  נמצא  הישראלי,  התקנים  מכון  ע"י  הוסמך  אשר  ם, 
 ביקורתו.  

ובעל תעודת הסמכה של    ISO-9001מפעל היצרן יהיה בעל הסמכה לתקן   .ב
על   רתכים.  הסמכת  תעודת  לספק  נדרש  עמודים  הקבלן/יצרן  רתכים 

 רישות הבאות בנוגע לריתוכים:  הקבלן לעמוד בד
תהליך הריתוך יאושר על ידי מוסד מאושר או מומחה לריתוך. המוסד   -

או המומחה ייקבעו על ידי מנה"פ בתאום עם  מח' המאור של עיריית  
 ם.-י
הקבלן יעסיק רתכים מוסמכים לשביעות רצונו של מנה"פ בתאום עם   -

 ם.-המאור של עיריית י  מח'
על הקבלן להודיע למנה"פ מועד ומקום ביצוע הריתוכים. זו תימסר   -

לנציג המזמין    לאפשר  כדי  וזאת  ביצוע הריתוכים  לפני  שבוע  לפחות 
 לפקח על הריתוך.  

נתוני   . ג גבי תווית העמוד עם  על  יקבלו מס' בדיקה שיופיע  כל העמודים 
 הבדיקה. 

פי התוכנית המצורפת למכרז. העמוד  צורת העמודים והזרועות תהיה ל  .ד
. העמודים  414מטר לשנייה לפי ת"י    47יתאים לעמידה במהירות רוח של  

ת"י   לפי  המקובלים  העומסים  עפ"י  יתוכננו  בהוצאתו    414והזרועות 
 האחרונה, תוך התחשבות בזרימות על קריטיות וחתך מינימאלי. 
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ריית ירושלים,  העמודים יכללו הכנות ל"באנרים" לפרסום בסטנדרט עי  .ה
 המתקן כולו יהיה מגולוון וצבוע ע"פ הנחיית האדריכל. 

בהוצאתו האחרונה(    812תכנון וביצוע העמודים והזרועות יהיה לפי ת"י ) .ו
בהעדר הוראה אחרת, העמודים בין אם מיועדים לפנס אחד או לשניים  

פנסים לפחות בשטח    3או     2יתוכננו ויבדקו לעומסי רוח הפועלים על     -
ק"ג    20.7מ"ר כל אחד לפחות )שטח מלבני שווה ערך( במשקל של    0.22

כל אחד. כמו כן תיערך בדיקת פיתול המתאימה לעומס פנס אחד. בורגי  
היסוד לכל עמד יוצבו ליחידה אחת בהתאם לפרטים בתכנית. לכל עמוד,  

 בין אם מיועד לזרוע אחת או לשתים יותקנו שני פתחים. 
ש הקבלן/היצרן תכנית מפורטת של העמוד,  עם הגשת ההצעה למכרז יגי  . ז

של הזרוע )כולל חיבורים וחיזוקי הפתחים( ושל יסודות הבטון לעמודים  
לאחר   רק  הניסוי.  כוחות  חישוב  כולל  מפורטים,  סטטיים  וחישובים 
את   לבצע  הקבלן  רשאי  ראשי,  גשרים  ממהנדס  בכתב  אישור  קבלת 

מטעם מפקח  עם  מלא  בתיאום  הזרועות  ואת  כל    העמודים  העירייה 
מהנדס   ידי  על  יוכנו  ואחרים  זה  בסעיף  המוזכרים  המסמכים 

 קונסטרוקטור ישראלי מנוסה בנושאים אלו מורשה כחוק. 
תקנים   .ח )עפ"י  האמצעים המתאימים  בכל  מראש  ינקוט  העמודים  יצרן 

ישראלים או אמריקאיים( להבטחת אפשרות ההברגה לאחר הגלוון כגון,  
וכיו"ב, התבריג  העמקת  בכוח    ע"י  לעמוד  הבורג  בנתוני  פגיעה  ללא 

 המתוכנן. 
או    תעודה מטעם מכון התקנים או הטכניוןעל הקבלן להביא על חשבונו   .ט

גוף אחר המוסכם על המזמין, המאשרת את התאמת העמודים והזרועות  
ולמפרט הזה. מועד הבדיקות יתואם ויערך    812המסופקים לדרישות ת"י  

ם עליו יוחלט ע"י המפקח. במידה  -יית יבנוכחות נציג מח' המאור של עיר
וידרשו שינויים בתכנית הביצוע )כולל הגדלת עוביים, שינוי בפרטים( הם  

 יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף.  
והזרועות   .י עמודים  של  והפריקה  ההובלה  הטעינה,  בזמן  להקפיד  יש 

ע"י   ושריטות. הרמת העמודים תתבצע תמיד  ולהימנע מחבלות, מכות 
מתאים ושימוש בחגורות רכות ולא בשרשראות או כבלי פלדה. אין  מנוף  

לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע.לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו  
הטעינה   ההובלה,  מפעולת  כתוצאה  בציפוי  פגיעה  כל  ההובלה.  בזמן 
והפריקה, תתוקן על חשבון היצרן לפי הוראות המהנדס, המפקח, אשר  

 העמודים כתוצאה מהנזקים המתוארים לעיל. רשאים גם לפסול את 
והזרועות    ש להקפיד בזמן ההעמסה, ההובלה והפריקהי .יא של העמודים 

לזרוק   או  לגרור  אין  ומשריטות.  ממכות  מנזקים  מחבלות,  ולהימנע 
עמודים על הקרקע. הרמת העמודים תעשה תמיד ע"י מנוף מתאים, כגון  

  -ה. כל פגיעה בציפוי  עם חגורות רכות ולא עם שרשראות או כבלי פלד
תותקן על חשבון הקבלן    -כתוצאה מפעולת ההעמסה ההובלה והפריקה 

העמודים,   את  לפסול  גם  רשאי  אשר  המפקח,  המהנדס  הוראות  לפי 
 הבסיסים ואת הזרועות כתוצאה מהנזקים המתוארים לעיל.  

למנוע   .יב ובכך  ישר  משטח  על  להקפיד  יש  העמודים  של  ממושך  באחסון 
גליו גבי  היווצרות  ועל  השני  יד  על  אחד  יונחו  העמודים  בעמודים.  ת 

קרשים. בין שתי שכבות של עמודים תונח שכבה חוצצת. את העמודים  
וסכנה   מפולת  יציבה שתמנע  ובצורה  מפגיעות  מוגן  יש לאחסן במקום 

 לאנשים הנמצאים בסביבה  
אי העמידה בתנאי המפרט וכיו"ב יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה.   . יג

וי שינויים  במידה  עובי,  הגדלת  )כולל  הביצוע  בתוכנית  שינויים  דרשו 
כדי   וזאת  נוסף,  תשלום  ללא  היצרן  ע"י  יבוצעו  הם  וכיו"ב(  בפרטים 

 לעמוד בתנאי המפרט, החוזה וכיו"ב. 
 

 פירוט  08.14.64.2
פלדה   .א לעמודי  מפרט  לפי  מגולוונת  מפלדה  בנויים  יהיו  העמודים 

לעמודים,   פרטים  תוכניות  לפי  ודפי  וזרועותיהם,  הנספחים  כל  ולפי 
 ההשלמה במהדורתם האחרונה. 

צלעות, שיתחברו    4פלטת היסוד תרותך בנוסף לתחתית העמוד גם ע"י   .ב
 מ"מ לפחות.   8לעמוד לשם חיזוק. הצלעות יהיו מפח פלדה בעובי של  

)קורוזיה(   . ג שתוך  בפני  וכל    -הגנה  השייבות  האומים,  הברגים,  כל  ציפוי 
רועות לסוגיהם, בין אם הם גלויים או  חלקי המתכת של העמוד ושל הז

הכרח   אין  אותם  היסוד,  שבתוך  העיגון  בורגי  חלקי  )מלבד  מוסתרים 
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הישראלי   התקן  פי  על  )גלוון(  חמה  בטבילה  ייעשה  הציפוי    918לגלוון(. 
מיקרון    80)בהוצאתו האחרונה( בעוביים הבאים: פחים וכו': עובי הציפוי  

לת"י   )בניגוד  עובי    60הדרוש    918לפחות  חלקיהם:  על  ברגים  מיקרון(. 
לא    56הציפוי   הגלוון.  לפני  ייעשו  הריתוך  עבודות  כל  לפחות.  מיקרון 

יורשה כל ריתוך לאחר מכן. במקרים מסוימים ועפ"י תאום מראש אפשר  
לגלוון את הברגים, האומים, והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה, אך עובי  

 מיקרון.  56-בגלוון לא יהיה פחות מ 
ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים ישראליים  הקבלן   .ד

  - או אמריקאים( להבטחת אפשרות ההברגה של האומים לאחר הגלוון  
ע"י העמקת התבריג וכד' ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן.  
היסוד   מעל  הבולט  החלק  של  בגלוון  להסתפק  אפשר  יסוד  בבורגי 

מוחדר אל תוך היסוד. במקרים מסוימים  ס"מ מאורכו ה  5  -ובתוספת כ
ועפ"י תאום מראש אפשר לגלוון את הברגים, האומים והדסקיות בשיטת  

מיקרון.    56  -האלקטרוליזה, אך הגלוון גם במקרה זה לא יהיה פחות מ
כנדרש   מגולוונים  לעירייה  יסופקו  האחרים  הברגים  וכל  יסוד  בורגי 

ים עד תחתית הבורג ,גוון  במפרט זה, כאשר האומים המגולוונים מוברג 
 וצבע העמוד ע"פ הנחיות האדריכל. 

המתכנן ו/או המפקח רשאים לדרוש בורגי נירוסטה )פרט לבורגי יסוד(   . ה
מאושרת   מעבדה  של  אישורים  לספק  הקבלן  על  כזה  מכון    -במקרה 

טכניון   לדרישות    -התקנים,  והתאמתם  הברגים  של  החוזק  לתכונות 
ל המעבדות הנ"ל כי ברגים אלו מסוג שאינו  התכנון. כמו כן גם אישורים ש

דסקיות    8-אומים ו  8בורגי יסוד עם    4מחליד. ההזמנה כוללת אספקת  
לעמוד רגיל שביר כמסומן בתכנית המצורפת, אם לא צוין אחרת בכתב  

 הכמויות.  
מפלדה   .ו מכסה  עם  ציוד  תא  יהיה  ייסגר    6לעמודים  אשר  לפחות  מ"מ 

נים בפני חלודה. הברגים יטבלו בגריז  באמצעות בורגי אלן שקועים, מוג
 סמיך בחלקם הפנימי.

כל עמוד וכל זרוע    812סימון העמודים והזרועות: נוסף לסימון לפי ת"י   .ז
 יסומן במספר רץ )בכל הזמנה( אשר יוטבע בשעת הייצור. 

של   .ח ציוד  בתא  המחובר  הארקה  בורג  באמצעות  תעשה  העמוד  הארקת 
 העמוד. 

 לבורג יחוברו: .ט
 הארקה המגיע עם כבל הזנה. מוליך   -
)ראה    10מוליך   - העמוד  מבסיס  המגיע  הארקה  לפס  שיחובר  ממ"ר 

 בסעיף העמוד(. 
 ממ"ר למנורה על העמוד.  2.5מוליך הארקה   -
 הזרועות והברגים לעמודים יהיו אף הם מצופים אבץ חם בטבילה.  -

 העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתוכניות.  .י
 

 הצבת העמודים  08.14.64.3
עמודי התאורה יוצבו מעבר למעקה פלדה או מדרכות. במקומות בהם עמודי  
התקנת   קודם  אלה  עמודים  להציב  אין  פלדה  למעקה  מעבר  יהיו  תאורה 
המעקות בכדי למנוע מצב בו עמודי התאורה חשופים ללא הגנה וכל זה כדי  

 למנוע התנגשות קשה של כלי רכב בעמודי תאורה. 
 הוכנו מראש בזמן ביצוע הכביש.העמודים יוצבו על יסודות ש 

 העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכאניים ומנופים מתאימים. 
העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים )ציר העמודים( בעזרת מערכות  

 האומים והדסקיות, כל האומים והדסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה. 
יסוד, ייעשה זאת הקבלן  באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת ה

 ללא תשלום נוסף.
בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י  
משחה מונעת החלודה וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר  
יותר, יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז על כל בורג הבולט עם האומים. לאחר  

סופ ומתיחה  העמוד  ביוטה  יישור  והאומים  הברגים  יעטפו  של האומים  ית 
רוויה בזפת. לאחר מכן תשפך זפת חמה על הברגים, האומים ועל כל פלטת  
מסביב   בטון  ויוצק  השרוול,  תום  עד  העמוד  של  התחתון  החלק  ועל  יסוד 

  30  -לפלטה. על הקבלן למרוח זפת חמה גם מתחת לפלטה ובחלקו הפנימי כ 
 ס"מ לפני הצבת העמודים. 
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 בור הבסיס לבורגי יסוד  חי 08.14.64.4

כ מוגבה  הבטון  יסוד  כי  להבטיח  יש    7- יש  שבסביבתו.  הקרקע  מפני  ס"מ 
להבטיח שיפועים וסידורי ניקוז, שימנעו חדירת ושהיית רטיבות במגע עם  
תחתית הבסיס וימנעו מגע הבסיס בבטון. בורגי יסוד וכל הברגים האחרים  

ה כנדרש במפרט זה, כאשר  וכן האומים והדסקיות יסופקו למ.ע.צ מנירוסט
האומים המגולוונים מוברגים כנדרש ולפילוס העמוד ישמשו מספר דסקיות  
יש להבטיח חיץ חשמלי בין הבסיס לבורגי היסוד ע"י   יגלוונו.  אשר גם הן 
דסקיות וצינורות מפרטינקס או שווה ערך וטבעת גומי או חומר עמיד אחר  

לפחות, שנמצא בין תחתית    ס"מ   10מ"מ לפחות ובקוטר של    10בעובי של  
הבסיס ליסוד הבטון. לפני הנחת הטבעות והדסקיות יש למרוח את הברגים,  
האומים וחורי הברגים במשחה אנטיקורוזיבית מתאימה )מאושרת על ידי  

ייבדק בבדיקת התנגדות  DENSO. מהנדס גשרים ראשי( כגון של חב'   החיץ 
חשבונ  ועל  היצרן  ידי  על  הביצוע,  לאחר  תבוצע  חשמלית  החיץ  בדיקת  ו. 

האומים   את  ולאטום  לכסות  יש  החיץ  בדיקת  לאחר  המפקח.  בנוכחות 
ס"מ    2במשחת אלסטקס )תוצרת אסקר פז או שווה ערך( לעובי אספלט של  

 לפחות מכל צד.  
 
 
 

 
 

 מטר עם מערכת הורדת פנסים 40 -  30עמודי תאורה בגובה  08.14.65
 

מטר, בהוצאת   45-30מפרט זה הינו השלמה של המפרט המיוחד לעמודי תאורה בגבהים  
המתכנן    נת"יבמהדורתו האחרונה. במקרה של אי התאמה בין מפרט זה למפרט    נת"י 

 .יהיה הפוסק
 

 כללי  08.14.65.1
מערכת   כל  כולל  העמוד  את  המרכיב  למכלול  מתייחסת  העמוד  הגדרת 

 ההרמה קומפלט.
קוני רב צלעות מפלדה טבול באבץ חם, ויכלול ראש  העמוד יהיה מטיפוס  . א

נע, מערכת הורדה/הרמה, תא אביזרים, לוח פקודים, פלטת   קבוע כתר 
 .בסיס וכיו"ב לפי המפרט בהמשך

ראש  -עם הגשת ההצעה למכרז יספק היצרן תוכניות מפורטות של עמוד  .ב
 .קבוע, כתר נע מערכת הורדה, יסוד, וחישובים סטטיים מפורטים

ר אישור בכתב מהמהנדס והמתכנן, על המסמכים הנ"ל, רשאי  רק לאח . ג
 .היצרן ליצר את העמודים והזרועות בתאום מלא עם המפקח

על היצרן להביא על חשבונו תעודת מכון התקנים הישראלי, או הטכניון   .ד
או כל גוף אחר המאושר על ידי המזמין, המאשרת את התאמת העמודים  

על המסופקים  האביזרים  וכל  ו/או    והכתר  התקן  לדרישות  הקבלן  ידי 
יאפשרו   וכיו"ב  המפרט  בתנאי  העמידה  אי  לו,  המצורף  לנספח  המפרט 
הביצוע   בתוכנית  שינויים  שידרשו  במידה  ההזמנה,  את  לבטל  למזמין 
ללא   היצרן  ע"י  יבוצעו  וכיו"ב(  בפרטים  שינוים  עוביים,  הגדלת  )כולל 

 .וכיו"בלעמוד בתנאי המפרט, החוזה  תשלום נוסף, וזאת כדי
והזרועות   . ה עמודים  של  והפריקה  ההובלה  הטעינה,  בזמן  להקפיד  יש 

להימנע מחבלות מכות ושריטות. הרמת העמודים תתבצע תמיד ע"י מנוף  
אין לגרור    .מתאים ושימוש בחגורות רכות ולא בשרשראות או כבלי פלדה

לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמן    .או לזרוק את העמודים על הקרקע
 .להההוב

כל פגיעה בציפוי כתוצאה מפעולת ההובלה, הטעינה והפריקה, תותקן על   .ו
חשבון היצרן לפי הוראות המהנדס, המפקח, אשר רשאים גם לפסול את  

 .העמודים או האביזרים הפגומים
ובכך   . ז ישר,  על משטח  להקפיד אחסון  יש  העמודים  של  באחסון ממושך 

העמודים יונחו אחד ליד השני ועל גבי  למנוע היווצרות גליות בעמודים.  
  .קרשים

שתמנע   .ח יציבה  ובצורה  מפגיעות  מוגן  במקום  לאחסן  יש  העמודים  את 
 .מפולת וסיכון אנשים הנמצאים בסביבה

בדיקת   .ט ודוח  באתר,  העמוד  והתקנת  להרכבה  הוראות  לספק  היצרן  על 
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ח  מעבדה, מהארץ בה יוצר העמוד, של סוג הפלדה. בזמן העבודה יהיה נוכ 
ולהתקנת   היצרן להרכבה  ע"י  ומודרך  יצרן העמודים המורשה  של  נציג 

 .העמוד
הקבלן יציג לבדיקת נציג המזמין או המפקח את תהליך יצור העמודים   .י

 .מפעל
 :במסירת העמודים על הקבלן להעביר תיק הכולל .יא

 .רשימת ציוד כולל מס' קטלוגים וכמויות -
 .אנגליתספר מערכת של היצרן בעברית ו/או  -
 .סט תוכניות ביצוע ופרטים של היצרן -
 .הוראות יצרן לביקורת ותחזוקה שנתית -

אישור ביצוע התקנת העמודים ומערכת ההורדה ע"י נציג היצרן עבור   -
 .כל עמוד

שנת   - ובתום  ההקמה  לאחר  ההורדה  מערכת  תקינות  בדיקת  אישור 
  האחריות ע"י בודק מוסמך ממכון התקנים לבדיקת מעליות ומערכות 

 .הנע של עמודי תאורה
על הקבלן להביא על חשבונו מודד מוסמך על פילוס העמודים, הבדיקה   .יב

 תבוצע בשעות הבוקר  המוקדמות, )שתי בדיקות לפחות(. 
על הקבלן להביא על חשבונו אישור בודק מעליות מוסמך למתקני הרמה    .יג

הכולל  תעודת בדיקה לכל עמוד ועמוד. הבודק יאושר ע"י מכון התקנים  
 הישראלי, או כל גוף אחר המאושר על ידי המזמין,. 

 
 המבנה העקרוני של העמוד  08.14.65.2

 
 העמוד יהיה בעל חתך רב צלעי משופע.  .א
ללא   .ב החלקה  במחבר  בינהם  המתחברים  חלקים  ממספר  עשוי  העמוד 

 (Slip Joint)ריתוך ויוצרים את גובהו.
 חלקו העליון משמש לקליטת הכתר של גופי התאורה.  . ג
התחתון מותקנת דלת שרות המאפשרת את החבורים החשמליים  בחלקו  .ד

 והתקשרות למנגנון ההרמה / הורדה של כתר גופי התאורה.
יחס תמסורת   .ה בעלת  פנימית  כננת  ע"י  עם    1:60הפעלת הכתר מתבצעת 

 נעילה עצמית ומערכת שימון פנימית. 
 

 תכנון העמוד  08.14.65.3
 

האמריקאי   .א התקן  עפ"י  מתוכנן  כל    A.A.S.H.T.O   1985העמוד  )כולל 
 התוספות שלו עד לתקופת המכרז(.

עמודים למאור דרכים וזרועותיהם שעשויים    –  812יתאים לדרישות ת"י  .ב
 מפלדה. 

יחושב עפ"י ת"י   . ג בבניינים: עומס    –  414עומס הרוח  עומסים אופייניים 
 הרוח. 

ל  .ד / שנ' זאת לאפשר התקנת עמודים    47  -מהירות הרוח לתכנון היא  מ' 
 ברוב חלקי הארץ. 

החישובים והמסמכים יערכו בעברית, יערכו ויחתמו ע"י מהנדס אזרחי   . ה
 ישראלי מורשה כחוק שהתמחה בקונסטרוקציות פלדה. 

מפורטות של העמוד ואביזריו מפרט    חישובים סטטיים מפורטים , תכניות .ו
 ליצור להובלה והרכבה ימסרו לקבלן שזכה במכרז עפ"י בקשתו.

 
 חמרי גלם , קשיחים והגנה בפני שיתוך   –מבנה העמוד  08.14.65.4

 
עמודי   .א לייצור  המקובל  מהסוג  הם  העמוד  חלקי  יבנו  מהם  הגלם  חמרי 

  תאורה מפלדה תוך התאמה מלאה לדרישות התכנוניות והפונקציונליות. 
 נתוניהם יופיעו במסמכים המתאימים. 

גלויים או   .ב ושל הזרועות לסוגיהם בין אם הם  חלקי המתכת של העמוד 
מוסתרים הצפוי יעשה בטבילה באבץ חם ) גלוון ( עפ"י התקן הישראלי  

  85מיקרון וממוצע של    65 ) בהוצאתו האחרונה(. עוביו יהיה מינימום  918
 יקרון. מ  80מינימום  Fe-510מיקרון. בפלדות 

 הקשיחים למינהם יהיו מגולוונים. .ג
מיקרון, אורך    56הגלוון בראשי ברגי העיגון יהיה אלקטרוליטי מינימום   .ד



173 
 

__________________________________________________________________________________ 
 מערכות  – 60מפרט טכני כביש 

   

 ס"מ.  5  -הגלוון יחפוף את יציקת הבטון כ
מנת   .ה על  והריתוכים  המכניות  הפעולות  כל  לאחר  תבוצע  הגלוון  פעולת 

 למנוע פגיעה בשיכבה המגינה.
ות של ההברגה של האומים הברגים  ינקטו כל האמצעים להבטחת אפשר .ו

כן   כמו  שלהם.  התכנונית  הפונקציונליות  על  שמירה  תוך  הגלוון  לאחר 
 החלקה נאותה בין חלקי העמוד באזורי השלוב שלהם. 

 
 
 
 

 תעודות ואישורים  08.14.65.5
 

היצרן מתחייב לספק למזמין בנוסף למסמכים הנדרשים בסעיפים אחרים   .א
תעודות ואישורים של מעבדה מאושרת )שוות ערך למכון    –של המפרט  

מוצר(   חומרים,  )תכן,  העמוד  התאמת  שמאפשרים  בארץ(,  התקנים 
 לתקנים, למפרטים וליעודם בארץ.

את העמודים,  יצורפו אישורים, כנ"ל לגבי כל סוגי החומרים המרכיבים   .ב
סוג החומר, תכונותיו הפיסיקליות ההרכב הכימי של הפלדה ממנה יוצר  

 העמוד, הברגים, איכות הריתוך, עובי הגלוון וכדומה. 
 

 מערכת המנשא )כתר( לפנסים 08.14.65.6
 

 הכתר יהיה בנוי מפלדה מגולוונת.  .א
 על הכתר יותקנו אמצעי חיבור לפנסים וקופסאות החבורים. .ב
מותקן,   . ג העמוד  כאשר  והרכבה  פרוק  לאפשר  פונקציונלית  בנוי  יהיה 

 במקרה הצורך משני חלקים שחבורם יהיה בעזרת ברגים.
ההורדה   .ד בזמן  בעמוד  פגיעה  למניעת  וסידורים  מובילים  יכלול  הכתר 

 מקומות.  3-והרמה ובולמי זעזועים משולבים לפחות ב 
במצב עליון כאשר    הכתר יהיה מצוייד במערכת מכנית המאפשרת נעילתו . ה

הכבלים הנושאים אותו לא ימשיכו להיות מתוחים במצב הסטטי הזה.  
 מקומות.  3-הנעילה תבוצע לפחות ב

וכסוי   .ו החשמלי  לציוד  מים  חדירת   למניעת  בחופה  מכוסה  יהיה  הכתר 
 תחתון. 

 
הערה: המערכת פותחה בין השאר לנשיאת מצלמות והינה המערכת היחידה  

 כאשר היא ננעלת במצב עליון.  החסינה בפני רעידות ,
 

 מערכת גלגליות עליונה  08.14.65.7
 

הגלגליות תהיינה בעלות קוטר רחב אשר יתאים לכבל רב גידי גמיש שטוח   .א
 או עגול שבשימוש. 

, שיתוך ועליהן לנוע על גבי מיסבים  .ב   הגלגליות תהיינה מחמר חסין אש 
 חלד.  –בעלי סיכה עצמית עשויים מפלדה אל 

תובטח הפרדה בין הכבלים החשמליים לכבלי הפלדה לפני העברתם דרך   .ג
 הגלגליות המתאימות. 

הגלגליות תותקנה בשילדה המהווה יחידה אחת עם השרוול אשר עוטף   .ד
 את ראש התורן ומאובטח אליו באופן צירי וכיווני . 

 ים.יסופקו מובילים לחיבור מנשא הפנס  . ה
לאחר   .ו חמה  בטבילה  באבץ  הפלדה(  בחלקי   ( תגולוון  כולה  המערכת 

 הייצור. 
תבוצע הגנה על מכלול הגלגליות באמצעות מכסה פלדה מגולוון או חומר   . ז

 מאושר אחר ממיפגעי האקלים.
 

 כבלים נושאים  08.14.65.8
 

מינימום   .א יחוברו  הכתר  המאזן    3אל  מפצל  בעזרת  מתפצלים  כבלים 
 הפועלים.ומשווה את הכוחות 

בקוטר מינימלי של    7/19כבלי הפלדה יהיו מפלדת אל חלד גמישה במבנה   .ב
 ק"ג.  2903 –מ"מ, ועומס שבר מינימלי של  6
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 מערכת בלימת חרום 08.14.65.9
 

פני מערכות   .א על  יתרונה  ויעילה הנותנת מענה בכל מצב.  מערכת פשוטה 
מאפשרת  אחרות שבלימת הכתר מתבצעת תוך פרק זמן קצר ביותר ואינה  

 לכתר להאיץ, דבר העלול לגרום לניתוק גופי התאורה בזמן הבלימה. 
 מ"מ ואזי נבלם.  40-הכתר עובר כ .ב

 
 יחידת התראה למטוסים  08.14.65.10

 
על   .א מבוססת  מערכת  תסופק  הקבלן  הזמנת  דגמים    DELעפ"י  לפי  או 

 אחרים מאושרים. 
 ארה"ב.   AAFהמערכת תעמוד בתקן  .ב
הגופים יהיו משוריינים ומוגני מים ויכללו זרוע מתאימה להתקנה על כתר   .ג

 גופי התאורה. 
הפעלת יחידת התראה תתבצע יחד עם הפעלת מערכת התאורה. יחידת   .ד

 ההתראה תתאים לדרישות רשות שדות התעופה בישראל וצה"ל.
     

 הגנה נגד ברקים והארקה  08.14.65.11
 

מ"מ עשויים מפלדה אל חלד יוצמדו לעמוד בתוך חלל    12ברגים בקוטר   .א
 האביזרים, בורג אחד ישמש נקודת הארקה לתאורה והכבלים.  

 . 1982משנת   1173קולט הברק ומתקן ההגנה נגד ברקים יעמדו בת"י  .ב
 
 מערכת החשמל  08.14.65.12
 
 כבלי הזנה לפנסים .א

דגם   גמיש  עגול  במבנה  החשמל  לעמו  PANZERFLEXכבל  ד  ומתאים 
פינים( המתאים לשקע    24במאמצי תלייה ממושכת ויכלול תקע רב פיני )

 בתא הציוד. 
הקצה השני יחובר לקופסת חיבורים )הסתעפות( משוריינת ומוגנת מים  

 המותקנת על הכתר.  
ממ"ר כ"א, ממוליכי נחושת מצופי    2.5גידים, בחתך    24הכבל יהיה בעל  

 בדיל. 
 מעלות צלסיוס.  90הכבל יעמוד בטמפרטורת סביבה של  

 וולט.- קילו 1הכבל חייב לעמוד במאמצים מכניים מתאימים ולמתח של 
 

 סוג הכבל:
   NEXANS 

NSHTOEU-J 06/1 KV 
 24X2,5 sw 

 
 או 

 
  PRYSMIAN                                                                                                 RONDOFLEX 

(N) GRDGOEU 24X2,5 5DG 674 
 

 או שווה ערך מאושר. 
 
 כבל מאריך  .ב

מנת   על  ושקע  בתקע  מצוייד  לנימצא  הזהה  מסוג  מאריך  כבל  יסופק 
 לאפשר את בדיקת הפנסים כאשר הכתר במצב תחתון. 

 מטר.  1.5אורך הכבל לפחות 
 
 תיבת החיבורים  .ג
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  IP-65תיבת החיבורים שתותקן על הכתר תהיה מסוג משוריין מוגן מים  
 . VUומוגנת 

( או שווה ערך  ²6mm)עד    Weidmullerהתיבה תכלול מהדקי כבל מתוצרת  
 מאושר.

שיכלול שקע  (  ²mm2,5x24התיבה תכלול כבל מסוג הזהה לנמצא בעמוד )  
( פיני   לפחות    24רב  הכבל  אורך  גופי    1.5פינים(,  בדיקת  שיאפשר  מ' 

 התאורה כשהכתר במצב תחתון. 
 או שווה ערך.  BBI-4-200לסט  דגם  התיבה תהיה תוצרת ע.ד.א. פ

 
 תיבת הפיקוד  .ד

מטר,  המאפשר הפעלה    7תיבת הפיקוד תהיה בעלת כבל מאריך באורך  
במרחק בטחון מטווח הורדת הכתר ותכלול אביזרי פיקוד. הכבל המאריך  
פרוק   שיאפשר  ותקע  שקע  באמצעות  לתיבה  יתחבר  הפיקוד  ידית  עם 

 והרכבה מהיר של הכבל. 
סוג מתאים לעבודת חוץ עם לחצני הרמה והורדה ותפעל  הקופסה תהיה מ
 . V24במתח פיקוד של  

 – CHARLIE-Pendant Control Stationידית הפיקוד תהיה מתוצרת חברת  
TER  לחצנים.   3או שווה ערך ותכלול 

 מפסק ראשי  -
 לחצן להרמת הכתר  -

 לחצן להורדת הכתר  -
 

 לוח חשמל קבוע להזנה  .ה
  - תיבת ההזנה ממוקמת בתוך חלל תא האביזרים וכוללת: -
 קופסאות ע.ד.א. פלסט עפ"י טבלת ציוד בסכמה החשמלית -
 מא"ז  10 -
 מנתק עם חיבור מכני לשקע תאורה   -
 מגענים  -
 הגנת מנוע  -

 שנאי  -
 פינים  24שקע ותקע נשלפים  -
                                 פין   3שקע ותקע נשלפים  -
 

 הערות כלליות:  08.14.65.13
 

 הרכבת העמוד על אביזריו תעשה בנוכחות ובהדרכת נציג מוסמך של היצרן. 
יש להקפיד על העמסה הובלה ופריקה ראוים של העמודים, של הזרועות ושל  

מחבלות ממכות ומשריטות. אין לגרור או לזרוק    כל יתר האביזרים, להמנע
 עמודים על הקרקע, למניעת פגמים. 

הקמת העמודים תיעשה תמיד ע"י מנוף מתאים, כגון עם חגורות רכות ולא  
 עם שרשרות או עם כבלי פלדה.

פגיעה שנובעת מאי שינוע נכון של העמודים והאביזרים יכולה להיות עילה  
 וח. לאי אשורם / קבלתם ע"י הלק

היצרן   ע"י  יועברו  כנדרש  העמוד  להתקנת  הדרושים  והנחיות  הוראות 
 למתקין. 

ובהם   מכך  הנובעים  התנועה  הסדרי  וכל  הצבתם  לרבות  העמודים  הובלת 
 אישורי משטרה כלולים במחירי העמודים.

 
 
 
 
 
 

 מגש אבטחה בעמוד תאורה
 במפרט הכללי(   08.09)סעיף  

 
 הבאות: המגש יהיה בהתאם לחלופות 
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 מבנה מפוליקרבונט דגם עירית ירושלים.  -

 
 . A6 ,KA10מא"ז לאבטחה יהיה  דו קוטבי עם ניתוק "אפס"  08.14.66

 
 לחיבור כבלי כניסה ויציאה כולל "כובע" כיסוי.   SOGEXI  מהדקי 08.14.67

 
ממ"ר, לבורג    4מפליז שיחובר לפס הארקה ראשי שבעמוד ע"י מבודד    3/8בורג הארקה " 08.14.68

 יתחברו מוליכי ההארקה של הכבל לפנס. הארקה שעל המגש  
 

היוצאים לכל אחד  08.14.69 יציאה פלסטיים, עם לשונית לחיצה עבור מוליכי הכבלים  מהדקי 
 מהפנסים עם סימון זיהוי לפנס ותפקיד המוליך, המהדקים יהיו על תשתית הפרשפן.  

 
 " ומוליך הארקה(. 10ממ"ר לכל פנס )מוליך יציאה מהנטל, מוליך "  2.5*3כבל   08.14.70

 
 ווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם. חי 08.14.71

 
 שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים.  08.14.72

 
הערה: מא"זים במגשי האבטחה בעמודי התאורה ובמרכזיה יהיו מתוצרת אחידה בהתאם לתקן 

898  IEC.  .סוג הציוד יאושר מראש ע"י המתכנן 
 

 הארקות למתקן תאורת חוץ
 במפרט הכללי(.  08.05)סעיף  

 
 ההארקות במתקן לתאורת חוץ יבוצעו כדלקמן:  

 
ממ"ר אשר יונח בחפירה ואשר יהווה בסיס להארקת כל   35מוליך נחושת חשוף בחתך   08.14.73

קצוות המוליכים הנכנס והיוצא בתא האביזרים של העמוד יהודקו ביחד   2העמודים.  
בנעל כבל אחת. נעל הכבל תחוזק לבורג קבוע המרותך לגוף העמוד. מהבורג הקבוע בתא 

 מ"ר לבורג הארקה במגש האבטחה.  מ  10האביזרים יותקן מוליך גמיש בחתך 
 
למפורט  08.14.74 קו תאורה בהתאם  כל  בסוף  בשוחה  אנכית  הארקה  של אלקטרודות  התקנה 

חשוף    נחושת  מוליך  יחובר  זו  לאלקטרודה  תהיה     35בתוכניות.  האלקטרודה  ממ"ר. 
ובאורך    19מפלדה מצופה נחושת בקוטר   )  3מ"מ  מטר   1.5יחידות של     2מטר לפחות 

ס"מ עם מכסה לעומס "חצי כבד" לפי ת"י    60ה תותקן בשוחה בקוטר  כ"א(. האלקטרוד
 כולל כיתוב ושילוט הארקה,  הכול כמפורט בתכניות.  489
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 גופי תאורה, נורות וציוד הדלקה 
 

 לכבישים  LEDגופי תאורה, פנסים מבוססי 
 

בעל תפוקת אור, הספק חשמלי ופיזור    LEDלנורות מסוג  ייעודייםגופי התאורה יהיו גופי תאורה 
אור אשר יענו על דרישת תכנון תאורה עבור  כביש ו/או שטח נתון, בהתאם לדרישות המזמין, תקן  

יהיו   גופי התאורה  והנחיות משרד התחבורה לתכנון מאור בדרכים.     FULL CUT OFFישראלי 
 רויקט זה.  למניעת סינוור וזיהום אור, הנ"ל מתייחס לכל סוגי הפנסים בפ

 

 :  כולם גם יחד( –)תנאי סף ׁ   גופי תאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן

 

)יש להציג תעודת בדיקה   2.3חלק    20גוף התאורה יתאים לכל  דרישות תקן ישראלי   08.14.75
 (. 20מלאה לכל דרישות ת"י 

ופיזור   08.14.76 החום המופק גוף התאורה יהיה בעל מבנה אלומיניום, להבטחת חוזק מכאני 
 ממקורות האור וממערכת ההפעלה.

גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית  08.14.77
ייעודית   ההתקנה   –(Driver) אינטגראלית  להוראות  בהתאם  תתבצע  ההתקנה 
 המקוריות של היצרן. 

מטרי, ליישום גוף התאורה או סדרת גופי התאורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור פוטו 08.14.78
אתר,  בכל  הנדרשים  השצ"פ  ו/או  הכבישים  סוגי  כל  עבור  לתאורה  התקן  דרישות 

 ויאפשרו קיום עוצמת התאורה ואיכותה בהתאם לדרישות המזמין ותקן ישראלי.  
מסוג   08.14.79 חשמלי  הלם  מפני  הגנה  דרגת  בעל  יהיה  התאורה  בהתאם   2גוף  כפול(  )בידוד 

 . 20לדרישות תקן ישראלי  
י 08.14.80 התאורה  ואבק  גוף  לחות  מפני  הגנה  דרגת  בעל  תקן    IP-66היה  לדרישות  בהתאם 

 . 20ישראלי  
בהתאם לדרישות   IK-08גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים   08.14.81

 . IEC62262תקן 
 גוף התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד התאורה או לזרוע או לקיר.  08.14.82
של   08.14.83 הספק  מקדם  בעל  יהיה  המוצע  התאורה  מלאה,   0.92גוף  בהעמסה  לפחות 

 בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.
 או שווה תכונות, איכות וערך.   CREEמתוצרת  LEDמקורות האור יהיו מסוג  08.14.84
 לפחות.  75%מקור האור יהיה  בעל מסירת צבע של  08.14.85
חיי מקור האור   08.14.86 הנדרש    LEDאורך  לפחות בטמפרטורה   50,000וגוף התאורה  שעות 

 .70%מעלות צלסיוס, מותרת ירידת שטף האור עד  35סביבה של  
בהתאם לדרישות התכנון. על הספק יהיה להחליף   3000K-4000Kגוון מקור האור יהיה   08.14.87

 כל גוף תאורה שגוון הצבע אינו עונה על דרישות התכנון. 
 .   Surge – Protectionגוף התאורה יכלול מערכת הגנה  08.14.88
יש להגיש   –גוף התאורה יכלול מערכת אינטגרלית )מאושרת על ידי יצרן גוף התאורה   08.14.89

 אישור זה עם הגשת ההצעה( לבקרת תאורה כמפורט במפרט הטכני. 
 שעות לפחות.  100,000של  MTBFגוף התאורה יהא עם אישור   08.14.90
או תקן אמריקאי    IEC 62471ביולוגי כולל תעודת בדיקת התאמה לתקן  -אישור פוטו  08.14.91

פוטו )השפעה  מאושרת  -מקביל  מעבדה  של  מותאם   –ביולוגית(  להיות  חייב  האישור 
 ". EXEMPTלרמת "

מלאה   08.14.92 אחריות  למשך    מקוריתתעודת  היצרן  עלות   10של  כולל  ההתקנה  מעת  שנים 
 ההחלפה באתר. 

 תעודות בדיקה:  08.14.93
 . 2.3חלק  20תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי    -
)בהעדר ת"י תבוצע הבדיקה    2.13חלק    61347תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי    -

 . IEC-61347-2-13בהתאם לתקן 
ישראלי    - לתקן  להתאמה  בדיקה  אלקטרומגנטיות    2.1חלק    961תעודת  )הפרעות 

 מוקרנות(.
ישראלי    - לתקן  להתאמה  בדיקה  זרמי    12.3חלק    961תעודת  מולכות,  )הפרעות 

 הרמוניות(. 
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)הפרעות מולכות, שינויים    12.5חלק    961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי    -
 רגעיים(. 

 :  ISO17025יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מעבדה מוסמכת לתקן  08.14.94
ביולוגית( של מעבדה מאושרת  -)השפעה פוטו   IEC 62471תעודת בדיקה להתאמה לתקן   -

 )קרינת לייזר(, בהתאם לסוג ג"ת המוצע כהגדרתו בתקן הרלוונטי.  IEC60825 או ו/
 (.LED -)דרישות בטיחות מנורת ה IEC 62031תעודת בדיקה להתאמה לתקן  -
-IK)דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים    IEC62262תעודת בדיקה להתאמה לתקן   -

08 ) 

פוטומטרי - דיגיטלי    דו"ח  קובץ  יסופק  ממעבדה,ובנוסף  אור  פיזור  ועקום  מלא 
 ,עבור כל סוג גוף תאורה מוצע.  LUMDATאו  IESבפורמט 

 

 ערך  נתונים טכניים של ג"ת  

  בדגם המוצע  LEDכמות נורות 

   (Light bars) נפרדות  LEDכמות קבוצות 

  ( barבקבוצה )  LEDכמות נורות 

  ( )יש לפרט( mAלבחירת זרם פעולה )אפשרויות שונות 

  (mAזרם פעולה של הדגם המוצע )

  ( driver(  )כולל Wשל הדגם המוצע ) כלליהספק חשמלי 

 ׁ של הדגם המוצע )LM79 פי -( עלlmשטף אור כללי של הדגם המוצע )
Absolute Photometry  עבור טמפרטורת סביבה )Ta=25º 

 

   40º- Ta=35ºמקדם הפחתת שטף האור עבור טמפרטורת סביבה 

  Ta=25º(  עבור טמפרטורת סביבה   lm/Wנצילות הדגם המוצע )

 

על   √סימון  המסמך/תעודה הנדרשים  מס"ד 
צירוף  

 המסמך  

 הערה 

)במקרה שהייצור   מכתב הסמכה מקורי מיצרן גו"ת 1
בחו"ל( לספק בארץ המעיד על כך שהספק בארץ הינו  
המורשה הבלעדי מטעמו להפצה, שיווק ומתן תמיכה  

 טכנית, שירות, אספקת חלפים ואחריות. 

  

של   2008מהדורה  ISO9001תעודות אבטחת איכות   2
 הספק ושל היצרן בתחום הרלוונטי 

  

מסמכים המפרטים ניסיון מוכח של יצרן גו"ת ו/או   3
גופי תאורה   3,000של  –של התקנות גו"ת המוצע 

 לפחות. 

  

תעודת בדיקת מעבדה מוסמכת ומאושרת לעמידות   4
  2.3וחלק  1חלק   20 גו"ת המזווד לזרם המוצע בת"י

 כולל דרישות לכיסוי מזכוכית אם ישנו.  

  



179 
 

__________________________________________________________________________________ 
 מערכות  – 60מפרט טכני כביש 

   

על   √סימון  המסמך/תעודה הנדרשים  מס"ד 
צירוף  

 המסמך  

 הערה 

 קטלוגים ומפרטים טכניים של גוף התאורה המוצע  5
הכולל שרטוטים , הסברים, הוראות, נוהלי הרכבה,  

 הפעלה ואחזקה שוטפת. 

  

  IESעם קובץ עקומה פוטומטרית בפורמט  CDדיסק  6
של אותן   (I-Table)וגם פלט מודפס  LDTו/או 

העקומה חתום ע"י מעבדה פוטומטרית מוסמכת לפי  
מבוסס על ערכים    ISO17025מעבדה מאושרת 

. פורמט  (Absolute Photometry)אבסולוטיים 
 . AGI32הקבצים יאפשרו ביצוע  חישובים בתכנה 

  

   הצהרת המבקש על אימות עקומות פוטומטריות  7

חלק   61347ישראלי  תעודת בדיקת התאמה לתקן  8
"אבזרי הפעלה ובקרה לנורות:דרישות מיוחדות   2.13

לציוד בקרה אלקטרוני המיועד למודולי דיודה  
 " או לתקן בינלאומי מקביל LEDפולטת אור 

  

  2.1חלק    961תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי   9
)הפרעות אלקטרומגנטיות מוקרנות( או לתקן  

 בינלאומי מקביל 

  

  12.3חלק  961תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי  10
)הפרעות מולכות, זרמי הרמוניות( או לתקן בינלאומי  

 מקביל 

  

  12.5חלק  961תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי   11
)הפרעות מולכות, שינויים רגעיים( או לתקן בינלאומי  

 מקביל 

  

או תקן   IEC 62471תעודת בדיקת התאמה לתקן  12
ביולוגית( של מעבדה  -אמריקאי מקביל )השפעה פוטו

 מאושרת 

  

או תקן   IEC 62031תעודת בדיקת התאמה לתקן   13
אמריקאי מקביל של מעבדה מאושרת )דרישות  

  (LEDבטיחות של מודולים 

  

או תקן   IEC62262תעודת בדיקת התאמה לתקן  14
אמריקאי מקביל )דרגת הגנה מפני הולם מכאני  

 ( IK-08וזעזועים 

  

או תקן    IEC 68-2-6תעודת בדיקת התאמה לתקן   15
 Vibration –אמריקאי מקביל )עמידות מפני רעידות 

test) 

  

או תקן   IEC 61000תעודת בדיקת התאמה לתקן  16
 EMC)אמריקאי מקביל )תאימות אלקטרומגנטית 
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על   √סימון  המסמך/תעודה הנדרשים  מס"ד 
צירוף  

 המסמך  

 הערה 

עובד מן המניין אצל הספק המוסמך לנושא בקרת   17
איכות, הכשרתו ומס' שנות ניסיונו בתחום, שנות  

הוותק בתפקידו בעירייה  )לצרף אישור רו"ח +קורות  
 חיים( 

  

עובד מן המניין המוסמך למתן תמיכה טכנית   18
הכשרתו ומס' שנות ניסיונו בתחום, שנות  חשמלית  

הוותק בתפקידו ביצרן  )לצרף אישור רו"ח + קורות  
 חיים( 

  

עובד מן המניין המוסמך למתן תמיכה פוטומטרית   19
הכשרתו ומס' שנות ניסיונו בתחום, שנות הוותק  

 בתפקידו ביצרן  )לצרף אישור רו"ח + קורות חיים( 

  

 

 

 אחריות ותחזוקת גופי התאורה  08.14.95
לכל דגמי גופי התאורה נדרשת אחריות של עשר שנים. הספק יחליף כל גוף תאורה שפסק 

 לפעול במהלך תקופת האחריות.

 

 חובת אספקת מסמכים נלווים 08.14.96
מסמך הצהרת יצרן המעיד שהפנסים המסופקים במשלוח הנתון עומדים בכל דרישות  

בדרישות  המפרט טכני המפורט לעיל, בדרישות  חוק החשמל  ,    2.3חלק    20תקן ישראלי  
 המפרט הכללי, וכן שבוצעו כל הבדיקות האינדיווידואליות.  08ובדרישות  פרק 

המסופק  התאורה  גוף  עמידות  על  המעידה  התקנים,  מכון  של  בדיקה  תעודת  תצורף 
רוט תצוגת , בצרוף צילום של הפנסים הנבדקים עם פ2.3חלק    20לדרישות תקן ישראלי  

 . C.O.C  ,T.O .Cהציוד.  עם כל משלוח של פנסים יש לצרף מסמך בדיקות 

 בחלל הגשריםגופי תאורה מתחת 
 

 קלווין.  3,000גוון אור   LEDגוף תאורה 
 . IP66בחלל האופטי ותא הנורה לפי דרגת מיגון  הגוף יהיה מוגן 
 .  I  CLASSEחשמלית בדרגת מיגון  הגוף יהיה מוגן 

 יכלול רשת הגנה. הגוף  
 . ציוד ההדלקה, המגש וכל שאר הפרמטרים יהיו בהתאם למפורט בגופי תאורה
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 )עדכנית ליום הביצוע(  2015מרכזיות הדלקה דגם עיריית ירושלים 
  

 כללי   08.14.97
  

המרכזייה   בלבד.  התקנים  מכון  פיקוח  ותחת  אישור  בעל  יצרן  ע"  תבוצע  המרכזייה 
שתסופק ע"י הקבלן תהיה כמתואר בתוכניות. היצרן יגיש סט תוכניות ורשימת ציוד 
מפורטת לאישור המתכנן והמפקח וזאת לפני תחילת הייצור. הציוד במרכזיה יהיה ע"פ 

לעיל. המרכזייה תהיה בנויה לפי הדרישות סוג הציוד יהיה כמפורט ברשימה  898תקן 
הסטנדרטיות החדשות והמעודכנות של מחלקת התאורה של עיריית ירושלים ודרישות 

 חברת החשמל, מחלקת חל"ב.
, מתאימה להתקנת חוץ לפי  IP65המרכזייה תהיה בגודל מתאים ומאושר, מוגנת מים  

 . 43629תקן 
יסוד בטון בתוך   על  גומחת בטון עם סגירת דלתות מתכת המרכזייה תהיה מורכבת 

 ונעילה. 
ארונות: ארון עבור   3  - מרכזיה בגודל תהיה בנויה מתאי פוליאסטר משוריין, מחולקת ל

מונה חשמל, ארון עבור מרכזית התאורה וארון עבור יחידת קצה )בקר(. הארונות יהיו  
 מתוצרת "ענבר בע"מ" או ש"ע מאושר. 

  10  - רך ורוחב יהיו כמידות הארגזים בתוספת של כהארגזים יותקנו על יסוד בטון. או
ס"מ במרווח שבין הארונות. היסוד יבלוט מעל הקרקע  ויכלול ברגים   5  -ס"מ מכל צד ו

 לחיזוק הארגז, מסגרת אורגינלית של הארונות מגלוונת בתוך היסוד. 
 הארונות יכללו הכנה למנעול תליה עם גגון להגנה נגד גשם. 

ידיות וכיו"ב יהיו מפלדת אל חלד ויובטחו בדסקיות קפיציות. כל   כל הברגים, הצירים,
חלקי הפח הנעים על הצירים יוארקו בחוט הארקה גמיש מבודד המחובר בברגים ונעלי  

 כבל מתאימים. 
נוסח השילוט  יסומן בשלטי סנדוויץ' חרוטים שיוצמדו לפח בברגים.  בלוחות  הציוד 

 יקבע סופית בעת בדיקת הלוח אצל היצרן. 
 יש להזמין את הפיקוח על שיוכל לעמוד על פרטי היצור והצביעה.  

עם מנורה ומפסק, מגני ברק עם נתיכים,   PLהמרכזייה תכלול גוף תאורה פלאורוסצנטי  
 פס אפס, פס הארקה, מהדקים כיו"ב. 

 
 הנחיות ודרישות לייצור המרכזייה: 

  
על הקבל להגיש למתכנן תוכניות לייצור המרכזייה לאישור מראש. הערות ועדכונים יסומנו  
יהיה להתחיל בייצור  ניתן  ייצור המרכזייה. רק לאחר קבלת אישור המתכנן  על תוכנית 
המרכזייה. יש לקבל אישור המתכן מראש ליצרן המרכזייה המוצע על ידי הקבלן לייצור  

 . ISO9002יהיה בעל ניסיון מוכח בייצור לוחות חשמל עם תקן המרכזיות בפרויקט. היצרן  
 

משוריין   08.14.97.1 מפוליאסטר  בארגזים  יותקנו  והאביזרים  הציוד  של  החיזוקים  כל 
. הכל יבוצע אך ורק בהכנות אורגינליות ואין לקדוח חורים חדשים  CIבקופסאות  

 בארגזים ובקופסאות. 
 

 כל החיזוקים יהיו מגלוונים.  08.14.97.2
 

 ובאישור המפקח. הלוח יבוצע בתאום   08.14.97.3
 

מתוצרת   08.14.97.4 משוריין  מפוליאסטר  יהיו  לפי    –   FGIמדגם    INBARהארגזים  כמות 
עם דרגת אטימות לא   תוכנית. הארגזים יכללו צילינדרים בתאום עם המזמין,

 . IP65 –פחות מ 
 

 כל הציוד יותקן על פלטות העבודה בתוך תא הצרכן.  08.14.97.5
 

 . ”INBAR“ המידות בתוכנית מראה הלוח מסומנות לפי ארונות  08.14.97.6
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של מרכזת    AS MADEתיקי תוכניות. האחד עבור תוכנית    2יש להתקין בדלת הלוח   08.14.97.7
 של מתקן התאורה בכביש.  AS MADEהתאורה והשני עבור תוכנית 

 
 יחד עם ארגזי הפוליאסטר יש לספק מסגרות אורגינליות לכל ארון בנפרד.  08.14.97.8

 
 הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולארי ויוגבה עד לפתחים בפנלים. כל  08.14.97.9

 
 פרטי התקנת ציוד חח"י יש לבצע לפי דרישות חברת החשמל. 08.14.97.10

 
אחידה   08.14.97.11 מתוצרת  יהיה  וכו'(  מגענים  פקטים,  מ"ז,  )מאמ"תים,  מיתוג  ציוד 

לתקן   , MERLIN GERIN ,ABB  ,SIMENS,G &F  ,LEGRANDכמפורט:  898בהתאם 
ROCKLWELL . 

 
 . 10KA –כושר המיתוג של המאמ"תים לא יפחת מ  08.14.97.12

 
 כל הציוד החשמלי יהיה מדגם מוגן נגד נגיעת אצבעות.  08.14.97.13

 
ומגעים נגד עלית מתח יהיו מתוצרת ומדגם כפי שמסומן  FC צל  -ממסר ועין פוטו  08.14.97.14

 בתוכנית.
 

הצילינדרים של המנעולים בדלתות הארגזים יהיו מבודדים מחלקו הפנימי של   08.14.97.15
 הארגז. 

 
" ו"הארקה"  0" ולפסי הארקה יש לבצע ע"י ברגים. כל מוליך "0לפס "  חיבורים 08.14.97.16

" ו"הארקה" ראה תוכנית הלוח בגרסתו  0יחובר לבורג נפרד. חיבורים לפסי "
 העדכנית. 

 
 פס הארקת חוץ ופרופיל לחיזוק כבלים ימוקמו במרכז החלל התחתון.  08.14.97.17

 
ן מאמ"תים  מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה. לא יהיו גשרים בי 08.14.97.18

 של מעגלים שונים. 
 

ירידה   08.14.97.19 ללא  חוק החשמל  לפי  לזרם המאמ"תים  יהיה בהתאם  חתך החוטים 
 בחתך.

 
כדי להבטיח כניסה ישירה    PGמהדקים לחיבור כבלים יותקנו מול כניסות כבל   08.14.97.20

 של הכבלים למהדקים.
 

 במסילות תהיה יציבה, עם סטופרים בצדדים. התקנת המאמ"תים 08.14.97.21
 

התקנת עין פוטוצל וגוף תאורה בתא הצרכן תהיה בהתאם לתוכנית עדכנית,   08.14.97.22
 גוף התאורה יותקן מעל חזית הלוח. 

 
בברגים עם  CI רוזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסים קופסאות   08.14.97.23

 אומים ולא בורגי פח. 
 

"פק 08.14.97.24 מ"ז  במצמדים  נעילות  יהיו  מכסי  לא  פתיחת  "מחובר",  במצב  ט" 
 תתאפשר בכל המצבים של מ"ז "פקט". CI  קופסאות 

 
יבוצעו שלטי "סנדוויץ" מחוזקים היטב במכסים ללא בורגי מתכת.    –שילוט   08.14.97.25

 ראה תוכנית עדכנית. סימון על הציוד יבוצע בטוש בלתי מחיק.  –נוסח השלטים 
 

 יבוצעו לפי תוכנית עדכנית.  - סרגלי מהדקים  08.14.97.26
 

 יש לבצע כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח.  08.14.97.27
 

 ע"פ תוכנית עדכנית.  -סכמות כוח ופיקוד  08.14.97.28
 

 יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלתות  08.14.97.29
 

מנחה ועל היצרן לסכם כל הפרטים עם המפקח לפני תחילת  תוכנית הלוח הנה   08.14.97.30
 הביצוע. 
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וכללי   08.14.97.31 תקנים  החשמל,  חוק  לפי  מעודכנת  תוכנית  לפי  הלוח  לבצע  היצרן  על 
 המקצוע. כל שינוי שיידרש ע"י הקבלן יש לתאם עם המפקח.

 
הקבלן יהיה רשאי להעביר הלוח לאתר אך ורק לאחר בדיקות הלוח במפעל ע"י   08.14.97.32

 . מפקח והמתכנן
 

 ארון לוח חברת החשמל  08.14.98
 

 5פאזיים מפרטינקס בעובי  -לוחות עבור מונים תלת   2בתוך תא חברת חשמל יותקנו  
 (CI4) מ"מ עם חריץ עבור החוטים. באותו תא יותקן ארגז    450* 300מ"מ. לפי מידות  

D4     3*125מפוליקרבונט עם מבטחים DIN 00  אמפר. את ארגז המבטחים יש לקבל
ת אחזקה אחרי הזמנה ותשלום המזמין במחלקת אחזקה של בחברת החשמל מחלק
הארגז   החשמל.  ארגז D4 חברת  בין  המונים.  ללוחות  בצמוד  אופקית  בצורה  יותקן 

יש  המבטחים  לארגז  סביב  החלל  את  מפרטינקס  מחיצה  תסודר  ולוחות  המבטחים 
לכסות בפלטה מחומר מבדד מתאים כהגנה. החלק התחתון מתחת לתא המונים יהיה 

ור בצורה שרק בעזרת כלים ניתן לפתוח את בורגי הסגירה. המסד יהיה יציקת בטון  סג
מ"מ לפחות מעל פני הקרקע. בתוך המסד יותקן לפני היציקה צינור שרשורי    300בגובה   

כמגן על כבל הזנה של חברת חשמל. עבור הכבלים   4קשיח מחומר פי.וי.סי. בגודל "
 לפחות.  4יציקה צינורות שרשורים קשיחים "היוצאים מתא הצרכן למתקנים יכינו ב 

ומפסק  המונה  בין  החוטים  עבור  פתחים  יסודרו  לזה  זה  הצמודים  התאים  שני  בין 
מרירון   הראשי. צינור  בתוך  יושחלו  ע"י   29החוטים  הארגז  לדפנות  המחוזק  מ"מ 

של המבטחים יותקן פס הארקה D4 חבקים מתאימים המודבקים לדפנות. על ידי ארגז  
 מגולוונים.    3/8ברגים " 3מ"מ לפחות עם   40*4ת  מנחוש

 
 התקנה  08.14.99
  

ס"מ משפת הכביש ובמקומות של חשש מפגיעת כלי רכב   50הארונות יותקנו לפחות  
 יותקנו לפני הארגז עמודי מגן מתאימים. 

בקרבת  ימוקם  המשטח  העירייה.  של  תחזוקה  לרכב  עצירה  משטח  להכין  חובה 
יפריע   שלא  במקום  ברכב הארונות  להתנגשות  סכנה  יהווה  ולא  בכביש  לתנועה 

 המתחזק. 
כבל פיקוד וכבל הזינה יחוזקו על עמודי רשת חברת החשמל. ע"י חבקים מתאימים או  

 חלד. -באמצעות סרט אל
גובה   עד  מגולוונת מתאימה,  הגנה  פח  ידי תעלת  על  יוגנו  העמוד  על  מטר   3הכבלים 

 מטר מתחת לחוט הרשת.  0.4מהרצפה. הכבלים יחוזקו על העמודים עד 
  

 לרשת יבוצע אך ורק על ידי עובדי חברת חשמל. החיבור
החשמל,  חברת  במשרדי  בדיקה  להזמין  יש  התאורה  ומתקן  המרכזייה  הפעלת  לפני 

 אחרי  סידור הליכים משרדיים.
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 מפרט לתשתיות תקשורת לסיבים אופטיים 
 

עבודות תשתית תת"ק לסיבים אופטיים של  מפרט טכני זה הוא  השלמה למפרט טכני לביצוע  
 עיריית ירושלים.  מפרט הנ"ל הנו חלק בלתי נפרד מחוזה התקשרות עם קבלן ביצוע. 

 
 תכנון -נספח א'   08.14.100

 

 מ' מעל צינור עליון.)ראה תרשים  חתך תעלה(.   1.0-0.8הנחת קנים בעומק    .1
קנים    2ו    (S.D.R)11מ"מ י.ק.ע.    50בקוטר   HPDEקנים צנרת פוליאתילן    6הנחת 

  8כולל חוט משיכה   (S.D.R)13.5מ"מ י.ק.ע.    63בקוטר    HPDEצנרת פוליאתילן  
 מ"מ.

 
 התקנת תאי מעבר מבטון   .2

בקוטר   ובגובה    100)בריכות(,  הכוללת    150ס"מ  ההנחה(,  בעומק  )מותנה  ס"מ 
  עליונה טון במדרכה וכן יצקת    12.5טון בכביש ו    40תקרת בטון העמידה למעמס  

 ס"מ דגם עירית ירושלים.   60פתח 
 
 מרחק בין תאי מעבר  .3

התאים ימוקמו בתוואי ישר, כמו כן בעת ביצוע חציות, משני צידי החצייה, בזויות  
 ובפניות חדות.  °90של 

 
כדוגמת   A1ניתן לתכנן על תאי מעבר מסוג    במקומות בהם לא ניתן למקם בריכות .4

 תתאים למדרכה ו/או לכביש.תאי בזק, בעלי יצקת מלבנית כפולה, אשר 
 
, אולם יש לבחון במהלך התכנון , כי בעתיד יוותר  בשלב זה לא ימוקמו תאי חיבור .5

מקום לאורך התוואי, , לטובת מיקום תאי חיבורים על התוואי המתוכנן, לצורך  
 חיבור או פיצול כבלים. 

 
 מפרט טכני  – HPDEצנרת תקשורת מסוג פוליאתילן  - נספח ב'   08.14.101

 
 מפרט הקנים  08.14.101.1

קנים    2  -ו (S.D.R) 11מ"מ י.ק.ע.    50בקוטר    HPDEקנים צנרת פוליאתילן    6הנחת   .א
 . 1531עפ"י ת"י   (S.D.R) 13.5מ"מ י.ק.ע   63בקוטר  HPDEצנרת פוליאתילן  

הקנים יתאימו להשחלת כבלי תקשורת בנשיפה, באמצעות לחץ אויר ויהיו עמידים   .ב
 . 3.13סעיף   1531+ בהתאם לת"י  0.5/-0בר    10בלחץ אויר פנימי של  

(, בהתאם לדרישות ההגנה  U.Vהקנה יבטיח הגנה בפני קרינה אולטרה סגולית ) . ג
 . 499והבדיקה כמוגדר  בת"י 

 ים יהיה צהוב. הקנים יסופקו בצבע שחור. צבע הפס .ד
 .5% – חתך הקנה יהיה עגול, מקסימום אובאליות מותרת  . ה
 . 3.12סעיף  1531רדיוס הכיפוף של הקנה, ללא גרימת פחיסה יהיה עפ"י ת"י  .ו
אחרים   . ז ופגמים  שקעים  בליטות,  חריצים,  בו  יהיו  לא  חלקים,  יהיו  הקנה  פני 

 הנראים בעין בלתי מזוינת וכן לא יהיה חלל בדופן הקנה. 
החיכוך בין השטח הפנימי של הקנה ומעטה כבל התקשורת אשר  יושחל לא  מקדם   .ח

 . 1992-מ  BELLCORE –  000356"בהתאם לנוהל " 0.15 –יהיה יותר מ 
השיטה להשגת מקדם חיכוך נמוך תהיה מבוססת על טכנולוגיה מוכחת של ציפוי   .ט

בחומרי  שטח הפנים בשכבת סיליקון. ערך זה של מקדם החיכוך יושג ללא שימוש  
 סיכה. 

בתוואי ישר לא תעלה סטיית הצינור בציר אופקי ואנכי , ביותר ממחצית הקוטר   .י
 . 3.6סעיף  – 1531עפ"י ת"י   –הפנימי של הצינור לאורך שני סיבובים מהתוף 
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מושחלים חבל  משיכה   .יא יסופקו כשהם   מפוליפרופילן    8כל הקנים  מ"מ, העשוי 
(PP המותאם לכח משיכה של  ,)המאפשר השחלת כבלי תקשורת. ק"ג  700 
של   .יב עודף  באורך  אחיד  ברצף  יהיה  המשיכה  במצב    8%חבל  הקנה  לאורך  ביחס 

מ'    50מ' תסופק תוספת חוט משיכה בת   1300פריסה ישר )לדוגמא: לאורך תוף בן  
 מכל צד של הקנה(. 

 
 לכל תוף תוצמד תווית עם הפרטים הבאים:  08.14.101.2

 סוג הקנה עפ"י קוטרו החיצוני  . א
 היצרן, כתובתו וסימנו המסחרי הרשום שם  .ב
 זהירות סיב אופטי. –עיריית ירושלים  – HPDEהמילים: צינור  . ג
 = קשיחות טבעתית  S/N 64(   13.5/11מיון הקנה )יק"ע / .ד
) . ה )63(/)50הקוטר הנומינלי  ועובי הדופן הנומינלי של הקנה  (  5.8(/)4.6(, בהתאמה 

 בהתאמה. 
 ספרור שנת הייצור ומנת הייצור. .ו
 הקנה בתוף.אורך  . ז
 

 הסימון על הקנה יכלול את הפרטים הבאים  08.14.101.3
 שם היצרן, או סימנו המסחרי הרשום.  . א
 .  HPDEשם המוצר: צינור  .ב
 .SN 64(/ 11/13.5מיון הקנה )י.ק.ע.   . ג
 קוטר נומינלי של הקנה.  .ד
 ספרור שתי הספרות האחרונות של שנת הייצור.  . ה
 ספרור מנת הייצור.  .ו
 אורך רץ במטרים.   . ז
 

 גבי הקנה יהיה כדלקמן: סדר הכיתוב על   08.14.101.4
 סימון תו תקן.  . א
 מטר אורך רץ.  .ב
 שנת הייצור/מנת הייצור.  . ג
 . SN 64/ 13.5/11י.ק.ע. / 50 .ד
 מ.ח.  – HPDE . ה
 קו ייצור.  .ו
 לוגו עיריית ירושלים וכיתוב עיריית ירושלים.  . ז
 זהירות כבל סיב אופטי.  .ח
 שם היצרן.  .ט
 

 מ"מ מקסימום.   7 – 5גודל הכיתוב יהיה בין  08.14.101.5
 

ובעלי    ISO 9002כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל   08.14.101.6
כמוגדר בסעיף    HPDE)צפיפות גבוהה    1531היתר לסמן בתו תקן לפי ת"י  

1.4.1.3 .) 
 

עיריית ירושלים רשאית לבצע בדיקות איכות לתקינות הצנרת עפ"י   08.14.101.7
 . 1531ת"י 

 
 הצינורות יהיו מדגם צינור:  08.14.101.8

 " של חברת פלסטרו גבת. "אופטי פלקס . א
 "סיליקור" של חברת דורה ליין ישראל בע"מ או מצרפלס בע"מ.  .ב
 "מופחת חיכוך" של חברת א.ש. פלסט בע"מ.  . ג
 

 עיקרי ההנחיות להנחת צנרת  08.14.101.9
 מ' מעל צינור עליון.)ראה תרשים  חתך תעלה(.   1.0-0.8בעומק    הנחת קנים . א
 ס"מ.  10שכבת ריפוד חולית בת  – מתחת לקנים .ב
שכבת הגנה חולית או חומר מילוי בשכבות.בהתאם לסוג החפירה    -    מעל לקנים  . ג

 אספלט או משתלבות. 
כמופיע בתרשים. על סרטי הסימון יהיה כיתוב "זהירות    – ן  שני סרטי סימו יונחו   .ד

 סיב אופטי" בשפות עברית אנגלית וערבית. 
 פיר נקי מעצמים שונים. לפני הנחת צנרת יש לוודא כי הח . ה
 הקנה יסופק מגולגל על תוף.  .ו
 הקנה יורד מהתוף ויונח בשיטת הורדה תוך הסעת התוף לאורך התוואי.   . ז
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 הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצטלבות.  .ח
 מטר.  2הקנים יאוגדו בסרט הדבקה כל  .ט
 תקניות בלבד המותאמות ללחץ נשיפה.  חיבורי צנרת יעשו במופות .י

על מנת למנוע חדירת חול וגופים זרים    -קצות הצנרת יאטמו על ידי פקקי איטום .יא
 לחלל הצינור. 
 

 אביזרי צנרת  08.14.101.10
 

 מחברי צנרת )מופות( 
 המותאמות ללחץ נשיפה כדוגמת המצוין ו/או שווה ערך:   שימוש במופות

 
 יצרן "פלסים".  צבע שחור.   – "חבצלת" .א

 הערה לפיקוח: יש לשים לב כי במופות תמצאנה גומיות.  
 , יצרן "פלסאון" מחבר שקוף.  דו כיווני .ב

ניתן לראות כי הותקנו    – יתרון: כאשר מחברים את שני קצוות הצינור  
 למדרג. נכון והגיעו 

 מופות תקניות.  –יצרן אמריקאי  – JACKMOON .ג
במידה וקיים הצורך  לבצע חיבורים יש לקבל על כך אישור מהמפקח באתר והם   .ד

 יתבצעו ע"י מחברים תקניים כמצוין לעיל. 
 " AS - MADEמיקום  מחברים אלו יסומנו בתוכניות ה " .ה

 

 אטמי צנרת  
וסתימת הצנרת, כדוגמת המצוין ו/או שימוש באטמי צנרת תקניים למניעת כניסת חול  

 שווה ערך:
 
אדום(. תוצרת    – מ"מ )צבע "המוצץ"    50שימוש בפקקי צנרת לקוטר    -  COMFIT . א

 פלסים. 
 אטמי צנרת תקניים.  – אמריקאייצרן  – JACKMOON .ב
)מנדרול(,   .ג המושחל  והעברת  הצנרת  ניקוי  לאחר  לבצע  יש  האיטום  פעולת  את 

 בנוכחות המפקח בשטח.
מ' מכל צד של    2  – פעולות אלו יש להשאיר עודף של חבל משיכה, כ    ע ביצולאחר   .ד

 חיבור, עודף חבל זה יחובר לצידו הפנימי של האטם. 
 יש לתת דגש לשימוש באביזרי צנרת תיקנים. . ה
לך חלק מהצנרת בתוואי הינה לשימוש עתידי והחשש הוא כי במידה ולא    כידוע .ו

תם ובעתיד לא יהיה ניתן להשחיל  יעשה שימוש באביזרי צנרת תיקנים, הצנרת תיס
 או לנשוף את הסיבים האופטיים. 

שימוש במחברים ואטמים    -מעבר לשאר הבדיקות המחויבות עפ"י המפרט הטכני   . ז
 תיקנים  הינו תנאי לקבלת התוואי לאחר ביצועו. 
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   תאי מעבר ותאי חיבורים -נספח ג'  08.14.102
 

 מפרט טכני והוראות התקנה
 

 תאי מעבר 
 

 מפרט  תא מעבר גלילי )בריכה(    08.14.102.1
 

טון    12.5  –טון בכביש ו    40ס"מ, עם מכסי    100התאים יהיו גליליים בקוטר  
 במדרכה.

ס"מ    60ס"מ עם פתח כניסה    100קוטר המכסה )יצקת דגם ע. ירושלים( הינו  
ס"מ עגול/מרובע )עפ"י קביעת המתכנן(. המכסה יאפשר    20  – . עובי המכסה  
 לגובה הרצוי.ביצוע התאמה 

ס"מ ו    50התא יורכב מחוליות גליליות בהתאם לעומק החפירה בגבהים של  
 ס"מ.  100 –

פתחים    2  –מ"מ  ו    50פתחים בקוטר    6בחוליה התחתונה יוכנו במפעל הבטון ,  
 מ"מ בשלושה צדדים )למעט צד המדרגות(.  63בקוטר 

 
)גוב(    08.14.102.2 מלבני  מעבר  תא  בשט  -מפרט   לשימוש  עירוני.  צפוף  תוואי  ח 

 מערכות, במדרכות עירוניות  
 לפי סטנדרט בזק. – 1A, 2Aתא 

 טון  40טון/  12.5חלקים, לעומס  3מכסה יצקת מלבני דגם עירית ירושלים, 
 :המכסים יהיו מדגם יצקת

 "עירית ירושלים" של חברת "יציקת המפרץ". 
 "עירית ירושלים" של חברת "וולקן" בע"מ. 

 
 באישור מתכנן בלבד – Pמפרט  תא מעבר מדגם  08.14.102.3
 ס"מ )רדימיקס(. 95ס"מ )וולפמן(.  80ס"מ, גובה   61קוטר  
 דגם "עירית ירושלים"     Pמכסה ומסגרת יצקת ברזל לתא  

 
 מפרט טכני והנחיות להתקנת תאים   -תאי מעבר 

 
 התקנת תא מעבר גלילי )בריכה( 08.14.102.4

לעומק החפירה. החיבור בין החוליות  התא יורכב מחוליות ויותקן בהתאם  
 יבוטן בדופן הפנימית והחיצונית. 

  20החוליה התחתונה תונח על משטח מהודק ותפוזר עליו שכבת חצץ בעובי  
 ס"מ.

כולל הרטבה   חול,  בשכבות  דיפון  יתבצע  התא  של  לדופן החיצונית  בצמוד 
 והידוק. 

 התא ייוצר על פי התקן הישראלי לעומסים המצוינים לעיל.  
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    כללי -אופני מדידה ותשלום  
  

של המפרט הכללי, המתאים והנוגע   00-ו  08כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים    08.15.1
בכתב  הנקובים  היחידות  במחירי  כלול  הכמויות,  שבכתב  המתאימים  לסעיפים 
הכמויות. תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הוא מנחה בלבד, קצר וממצה. כל 

ו/א ו/או המשורטטים  הנזכרים  והעבודות  ובמפרטים הפריטים  בתכניות  ו הרשומים 
לגרוע מכלליות  ומבלי  להסיר ספק,  כדי  היחידות שבכתב הכמויות.  במחירי  כלולים 
המתקנים   בדיקת  השונים:  היחידה  במחירי  כלול  להלן  המוזכר  כל  לעיל,  האמור 
ועל חשבון הקבלן   וכיו"ב הם באחריות  בשלבים, התאומים עם חברת החשמל, בזק 

לה  העלולים  של והעיכובים  פתיחה  האחרים:  הקבלנים  עם  התיאומים  מכך,  יגרם 
תת קווים  בקרבת  ידיים  חפירת  משיכה;  חוטי  למיניהם;  מהדקים  קיים;  -אספלט 
קרקעיים קיימים; חציבות; כל עבודות העפר הדרושות )בשלמות( לתאי בקרה; אביזרי 

 העזר ועבודות הלוואי.
  

ם, כנאמר לעיל, וכן פיצול העבודה שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגר  08.15.2
 עקב שלבי הביצוע של הכבישים, לא יגרמו לשינוי מחירי היחידה.  

 
המחיר הוא רק עבור החומר ובמקרה ורשום "הובלה   - במקרה ורשום "אספקה בלבד"    08.15.3

המחיר הוא עבור ההובלה ממחסני המזמין והתקנה קומפלט וכל חומרי   -והתקנה"  
 העזר הדרושים.  

 
א צוין בסעיף כתב הכמויות אספקה, התקנה הובלה וכיו"ב אזי נאמר כי הסעיף באם ל  08.15.4

כולל את כל הנדרש  עד המסירה בשלמות למזמין, ללא תוספת במחיר בגין עבודות 
 נוספות מסוג כל שהוא. 

 
במפרט הכללי    08.15.5 עם   -בנוסף לאמור  גם את הכנת התוכניות  תכולת המחירים תכלול 

והסימון הנדרשים  ומספור    הסימונים  בבריכות  והכבלים  הבריכות  סימון  בשטח, 
 העמודים בעזרת )שלטי פח חרוטים המוצמדים לעמוד בעזרת ניטים(. 

 
שעות    08.15.6 פיצול  מקובלות,  לא  בשעות  עבודה  זמן,  איבוד  עבור:  תשלום  כל  ישולם  לא 

עבודה, פיצול חלקי עבודה, תיאומים, ביקורות, כיוונים, פנסים, ביקורת חברת החשמל 
לת אישורה. המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של הסעיפים בכתב וקב

 הכמויות. 
 

לא ישולם כל תשלום עבור סעיפי עבודה שיידרש ביצועם כדי לאפשר מסירת העבודה   08.15.7
במחירי  יכללו  אלו  סעיפים  מחירי  המזמין.  רצון  לשביעות  ופועלת  תקנית  בצורה 

 הסעיפים הרשומים בכתב הכמויות.  
 

אלא אם מצוין אחרת. מדידת הכמויות   - כל המחירים כוללים אספקה, התקנה וחיבור    08.15.8
 אופני מדידה של מתקני חשמל.  08.00.00 -בפרק  כמוגדר 

 
 פריטים לתשלום  

 אופן המדידה ופרטי התשלום שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלקמן:     
 

המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים בכל   חפירת תעלות:  08.15.9
ורך כולל ריפוד וכיסוי חול, סוג קרקע באמצעות כלים מכאניים ופנאומטיים במידת הצ

של   בשכבות  והידוק  סתימה  החפירה  מכסימלית   20מילוי  צפיפות  לקבלת  עד  ס"מ 
של   הדוק  עודפי  MOD AASHTOלפי    %95לשיעור  וסילוק  לקדמותו  השטח  החזרת   .

אדמה, העבודה כוללת אספקה והנחת סרט פלסטי לאזהרה. הכול לפי המפורט במפרט  
  ת של המזמין. הטכני ובתכניות סטנדרטיו
 .המדידה לפי מטר אורך 

 
  
 
 
 

כביש  08.15.10 כולל   :פתיחת  צינורות  הנחת  לצורך  קיים  כביש  פתיחת 
חפירה/חציבה/ניסור/חיתוך ושבירת כביש אספלט או בטון )בקו ישר( בעזרת מכשירים  
מכאניים ופנאומטיים חפירה לעומק הדרוש מילוי החפירה הידוק וכיסוי בסרט פלסטי, 

נים הנדרשים או מתוכנ  CLSMתיקון הכביש כולל כל שכבות המצעים ואספלט כולל  
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 . והחזרת המצב לקדמותו, הכול לפי המפורט במפרט הטכני.  המדידה לפי מטר אורך
 

  
מדרכה/שביל  08.15.11 הנחת   : פתיחת  לצורך  קיימים  מדרכה/שביל  פתיחת  כולל  המחיר 

צינורות ובכלל זה חפירה/חציבה בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש, מילוי התעלה 
רכה או השביל והחזרת המצב  לקדמותו  הידוק וכיסוי הנחת סרט פלסטי, תיקון המד

 . כולל מצעים,  הכול כמפורט במפרט הטכני.  המדידה לפי מטר אורך
  

והנחתו בתעלה חפורה   :צינורות מגן מובילים לכבלים  08.15.12 המחיר כולל אספקת הצינור 
חוט  והשחלת  אספקה  כולל  ומופות  פקקים  אטמים,  חיבורים,  האביזרים,  כל  כולל 

 מ"מ לפי המפרט הטכני ולפי תכנית פרט סטנדרטית.  8ניילון שזור למשיכה 
 המדידה לפי מטר אורך .

  
אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים, חיבורים,    :צינור פי.וי.סי.  08.15.13

ומופות פקקים  תשלום  אטמים,  בפריט  כמפורט  ניילון  חוט  והשחלת  אספקה  כולל   ,
 .  858מ"מ לפי ת"י  5.4ועובי דופן  4עשוי חומר פי.וי.סי. בקוטר "

  
 

 
כביש   :תאי מעבר  08.15.14 למעבר  ביקורת  והצבת תא  חפירה  הובלה, אספקה,  כולל  המחיר 

 כולל:  
 . 489מכסה מיציקת פלדה כולל כיתוב וסמל הרשות יצוקים לפי ת"י  08.15.14.1
 . 658חוליות לתא המעבר עשוי צינור בטון טרומי לפי ת"י   08.15.14.2
 תקרה לתא מעבר.   08.15.14.3
 הכנת צנרת כניסה לתאים.   08.15.14.4

 
לפי   הכל  התא  בתחתית  חצץ  שכבת  והידוק  אדמה  מילוי  סתימות  התא  חפירה, התקנת  כולל  המחיר 

 . תכניות פרט 
 

ממוחה מטעם   היסוד יבוצע לפי תוכנית פרט מנהדס קונסקרוקציה  יסודות לעמודים:  08.15.15
כלול במחיר היסוד, לרבות קבלת אישור מנה"פ והתאמת תכנון  ועל חשבונו  הקבלן 
הביסוס במידת הצורך. כמו כן המחיר כולל יסוד לעמוד תאורה, יצוק מבטון, חפירה  
חציבה או פריצת בור בכל סוגי הקרקע שבירת אספלט במידת הצורך, הכנת והתקנת 

ב בטון  יציקת  עץ,  מסגרת, ,  30- תבניות  הרכבת  והכנסתם,  מתאימים  היסוד  בורגי 
השחלת שרוולים ומעברים לכבלים כולל ברזל זיון, מילוי סתימה הידוק וסילוק עודף  
בטון:  יסוד  וגובהו.  סוג העמוד  לפי  במפרט הטכני  כמפורט  בגמר העבודה  החומרים 
פרט  תכנית  ולפי  כמפורט  ובמידות  תשלום  בפריט  כמפורט  תאורה  לעמוד  יסוד 

 טנדרטית.  ס
 

תת  08.15.16 השחלתו    :קרקעיים-כבלים  או  תעלה  בתוך  כבל  והנחת  אספקה  כולל  המחיר 
הצינור   גלילת  ההדלקה,  ובמרכז  בעמודים  תא  בכל  הכבלים  וסימון  שילוט  בצינור 
והנחתו לפי הנחיות המפרט הטכני, אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז העמודים. המדידה 

- תת  להתקנהרמופלסטי כמפורט בפריט תשלום  : כבל תקרקעי-כבל תתלפי מטר אורך.  
 לפי ת"י.  N2XYקרקעית מסוג 

 
שזור 08.15.17 נחושת  כמפורט    :כבל  בחתך  כמפורט  גלוי  שזור  נחושת  כבל  והתקנת  אספקה 

 בכתב הכמויות. 
 

המחיר כולל אספקה, הובלה, הרכבה, חיבור וכל הציוד והנורות   :גופי תאורה )פנסים( 08.15.18
לגופי תאורה, פנסים לתאורת נתרן לחץ גבוה. כולל גם רשת הגנה מפלדה מגולוונת. 

וולט בתוך העמוד כולל חיבורי   -1000-ממ"ר ל  N2XY 3*2.5כולל הספקה והתקנת כבל 
כיסויים צינורות אסבסט  החשמל במגש אבטחה ובפנס כולל כל חומרי העזר ובכלל זה  

 . בכניסת הכבל לפנס. המדידה לפי יחידה פריטי תשלום
 

המחיר כולל בסיס מפח, מהדקים, חומרי עזר וחיווט חשמלי כולל מ"ז    :מגשי אבטחה 08.15.19
  חצי אוטומטי לכל נורה עם כיסוי קופסת בקליט. 

   .המדידה לפי יחידה   
 

מפלדה 08.1.1 וזרועות  המפורטים    :עמודים  הפריטים  כל  של  המחירים 
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בהמשך כוללים אספקה לאתר העבודה או למחסן המזמין וכן כוללים  
כגון   הדוגמאות  את  זה,  במפרט  הנדרשות  הבדיקות  את  המחירים 
לצורך בדיקת הסגסוגת וכו' כולל צביעת העמודים והזרועות בגוון עליו  

 יורה האדריכל.
 עמודים רגילים   08.1.1.1
 ות זרועות יחידות וכפול 08.1.1.2
 שרשרת לדלת תא אביזרים.  08.1.1.3

 
: מחיר הזרועות כולל את התכנון, את הברגים, את האביזרים, את הייצור, את זרועות

זה.  הזרועות בהתאם לדרישות מפרט  בדיקת  ואת  הצביעה, את הגלוון, את הסימון, 
האורך  ובציון  כפולה(,  או  )יחידה  סוג  לפי  ממוינות  כשהזרועות  ביחידות,  המדידה 

  E).הבליטה ו   H)הגובה
כל פגם בעמוד, בזרועות ובבורגי היסוד )כגון שריטות, פגיעות וכו'( יתוקן על ידי הקבלן  
ועל חשבונו בהתאם להוראות מפקח המזמין, שרשאי לפי שיקול דעתו גם לפסול את 

 . הפריטים הנ"ל
 

 

 ביטחומערכות  8.15

 מערכת ביטחון   8.15

 פנימית  וחיצונית    –מערכות גילוי פריצה 

.   1377או שו"ע מאושר מערכת  בעלת  תקן    RISCOמערכת  גילוי פריצה כדוגמת בקר רכזת אבטחה

 שעות  לפחות  לעבודה ללא זרם  רשת  חשמל.   24מערכת  זו  תגובה על  ידי סט מצברים  למשך  כ  

 

 כללי :  8.15.1

מסמכי המערכת המוצעת מסמך התחייבות מטעם על הקבלן חלה האחריות להגיש בצמוד ל

יצרן הרשמי של המערכת למתקין  מורשה של המערכת ומתן שרות ותחזוקה למערכת  \הספק

 המוצעת על כל מרכיביה, סעיף זה הינו תנאי חובה לאישור המערכת.

. מערכת  זו    1377מערכת  גילוי פריצה תתבסס על  בקר רכזת   אבטחה מערכת  בעלת  תקן    

 שעות  לפחות  לעבודה ללא זרם  רשת  חשמל.  24תגובה על  ידי סט מצברים  למשך  כ 

שנאי   50Vמתח הזנת הרכזת יהיה בתחום ה "מתח נמוך מאד" על פי הגדרת חח"י עד   

בארון הייעודי לרכזת, או לחלופין במסד הציוד של המבנה,   נוהמערכת ומצברי הגיבוי יותק

 .בתנאי שעל דלתותיו יותקנו מפסקי סף טמפר לגילוי פתיחה זאת

   30קיבולת רכזת  גילוי הפריצה תהיו  ותחושב בהתאם  לדרישת המפרט זה בתוספת  של   

 אחוז מעבר לנקודת המחוברות  בפועל .  

הבקרה  על  ידי  תשתיות  כבילה רב גידיות מסוככות  נקודות  הקצה יחוברו  אל  רכזת  

סוף קו לגילוי נתק או קצר על הקו. גלאים  אלו     הכוללות חיבור של  אזורי טמפר ונגדים

אינפרה אדום  פסיביים  וגלאים    -כוללים  מפסקי סף  על  דלתות שערים  תריסים , גלאי א"א

 משולבי מיקרוגל מסוגים  שונים . 
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הדעת  לטווח  הארוך  של  המנהרה והקרינה האלקטרומגנטית  הקיימת   יש לתת  את  

 במנהרה. 

שיחובר לדופן הרחוקה מהצירים ויחובר לרכזת כאזור   -טמפר-בארון הרכזת יותקן מפסק סף  

 .נפרד

 הגלאים  יתקנו  בהתאם  לתוכנית  הצבת  האלמנטים  .   

הקבלן יידרש לבצע אינטגרציה מלאה בין  מערכת  זו למערכות  הבקרה והשליטה המרכזית    

כל אירוע אבטחתי יקפיץ  מצלמה קרובה ותתקבל  התראה במערכת  על  שעה ומיקום  

 האירוע .   

פתחי  כניסה שבמנהרה . פנל זה ישמש  3פנל  הפעלת  מערכת גילוי פריצה יותקן  בסמוך  ל  

ול  מקומי אך  תהיו  אפשרות  להפעלה קרי דריכה ונטרול  מרחוק  דרך  חדר  לדריכה ונטר 

 הבקרה של  חברת  חשמל. 

מערכת  גילוי הפריצה תכלול מספר כרטיסים  אשר יחוברו  באמצעות כבילה ייעודית   

למערכת  הבקרה המרכזית  כרטסי אלו  יזוודו  בקופסה ייעודית  הכוללת  ספק מקומי וסט  

-זנת  מתח לאביזרי הקצה המחוברים  אל  הכרטיס הבקרה. יותקן מפסק סף מצברים  לה

 שיחובר לדופן הרחוקה מהצירים ויחובר לרכזת כאזור נפרד.  -טמפר

 בלוח  החשמל  A  16חיבור מערכת  הבקרה   למתח  רשת  תחת  ממא"ט יעודי  של   

קות מוכר כדוגמת  המערכת  על  כול  רכיביה תהיו  מאושרת  לשימוש על  ידי מכון בדי 

UL . 

 אינדיקציה והפעלה הנדרשת  לתפעול  מערך גילוי הפריצה והמצוקה      8.15.2

המערכת  תתריעה על  כול  דריכה ונטרול  במוקד חח"י  בנוסף  יתבצע חיווי אור קולי באתר   

 המציג את  מצב המערכת  בזמן  הנטרול  או  הדריכה . 

 בערב.   17:00י השעה המערכת  תדרך  אוטומטית  בכול  יום  אחר 

המערכת  תבצע הפעלות מותנות  על  פי טבלת  הפעלות  אלו  יתבצעו על  ידי  יחידות  הקצה   

 כבודדות  או  בקבוצות  דריכה או  נטרול . 

שעות  ויעבדו  בצורה עצמאית ללא תלות   24לחצני מצוקה שיותקנו  במנהרה יוגדרו  כאזור   

מטר .  הפעלת  לחצן  זה    150מצוקה לא יעלה על    במצב המערכת  . מרחק  בין  לחצני 

 תתקבל  במוקד חח"י .  

גילוי אדם בתוך המנהרה  בזמן  שהמערכת  דרוכה יגרום  להדלקת  אורות  בתוך  המנהרה   

 וקבלת חיווי במרכז שליטה של חח"י  

 :שליטה והפעלת הרכזת תבוצע באמצעות מספר התקנים    8.15.3

 .כזת באתר המוגןלוח מקשים שיחובר ישירות לר 
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 .תוכנת השו"ב במוקד חחי" 

 משטר עבודה      8.15.4

שעות  וחלקם  ניתן יהיה להעביר   24המערכת  תחולק לאזורים  אשר חלקם  יופעלו  במשך   

 בין  מצב דריכה או  נטרול . 

או  מחשב בקרה מרכזי   \מעבר בין  דריכה לנטרול יתבצע באופן  אוטומטי על  ידי  תכנות  ו 

 זאת  בהתאם  לתכנון  המפורט של  המערכת .  

החלוקה לאזורים תתבצע בתיאום חח"י ועם ממונה הבטיחות מטעם חח"י ובשלב מתקדם של   

 העבודות ובהתאם לנדרש.

 י העבודה ולמשטר העבודה.יש לקבל את אישור חח"י לחלוקה לאזור  

 דרישות  התקנה גלאים  וחיישנים .      8.15.5

 DTאו  משולבי מיקרוגל \גלאי תנועה א"א פסיבי ו 

 חיישני תנועה יותקנו  כדי  לגלות  תנועה של  גוף  אדם  

כול  התיישנים  יותקנו  בצורה שתגלה כול  סוגי תנועת  גוף אדם  ריצה הליכה זחילה קפיצה   

 וכו. 

 ים  תהיו  אפשרות  לכוונן  את  רגישות  הגילוי ואת  תחום  הכיסוי  על  החיישנ 

 הגלאים  יעמדו  בדרישה למספר מזערי  של התרעות  שווא ולא יפעלו מהתופעות  הבאות : 

 תנועה מחוץ לאזור הגילוי המוגדר כאזור מוגן .  

 זרמי אויר ושינוים בטמפרטורה  

אלקטרומגנטית  בתחום  תדר הרחב הקיים  במנהרה .  על   שינויים במתח חשמלי וקרינה  

 המציע לבדוק את  היתכנות התקנה במיקום  המבוקש ולהתאים  את  המוצר לתנאי המקום  . 

 הגלאים  יופעלו  באמצעות מתח חשמלי שיסופק ממערכת  בקר רכזת  או  מכרטיס הרחבה .   

המותקנים  במתחם תגרום  למיתוג מצלמה בטחון    הפעלת  גזרת  גילוי ע"י ידי  חיישנים  או  גלאים  8.15.6

 המתאימה ולהצגת  חוזי  וידאו  מאזור הגילוי . 

 כול  כבל  חיווט יסומן  וימוספר על  ידי  מדבקה ייעודית  וישמש לתיעוד המערכת    8.15.7

חיווט לאביזרים  אלו  יבוצע באופן  שבו  כבלי החיווט יולחמו  בבדיל  או יחוברו  בנעלי כבל  עם   8.15.8

 סיומות  לסט מהדקים  ייעודי  של  אותו  אביזר . 

 גלאי מפסק גבול  מגנטי . 8.15.9

 H.Dמגעי גבול  לשימוש  –מפסק על  דלת פלדה כבדה   
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 מפסק על  דלת  רגילה מפסק שקוע או  מפסק חצי  כבד   

 מפסקים  על  כול  כנף  אחד   2בדלת דו  כנפית  יותקנו   

 H.Dשער מתכת  מגעי גבול  לשימוש  

 H.Dאוורור פתחי מילוט או  מעבר מגעי גבול  לשימוש פיר   

 התקנת  מפסקי גבול    8.15.10

המפסק יותקן  בתוך  דלת  ובתוך  משקוף  הדלת  או על גבי הדלת ,  בצד הנגדי   

 לצירים.  חיווט  צנרת המפסק יסתיים  במיקום החיבור . 

 המפסק יותקן  באופן  שבו  לא יהיה ניתן  לבטלו  או  לנטרלו.  

המפסק בדלת  אלומיניום  פלדה או  עץ  כולל התאמת  המפסק בהתאם  כך    התקנת  

 שלא יבלוט לעין  ויראה אסטטי. 

 השלמת  תיקון  צבע טייח  חרצית בטון  להתקנה המפסק .  

חיבור חיווט למפסק יתבצע על  ידי  הלחמות  בדיל  כולל  עיטוף  בשרינק מתכווץ על    

 נית . כול  גיד וגם  על  המעטפת  החיצו

 לשימוש חיצוני ופנימי לתנאים קשים   ANTI MASKגלאי נפח   8.15.11

 למניעת  מיסוך  והתראה    –יסופקו גלאים  בעלי הגנה מסוג אנטימסק  

 מטר לפחות  הרגישות  הגלאי ניתנת לכיוון.   15-25טווחי גילוי  בין   

הגלאי יזווד בכיסוי   BUS. או  חיבור טורי מסוג  NCמוצא הגלאי היו  מגע יבש מסוג  

שעות הגלאי יהיו בעל אפשרות   24שיחובר לרכזת  כאזור  Tamperמותאם ומוגן עם מפסק 

לצורכי בדיקת פעולתו. חיווי תוצאות הבדיקה יינתנו באמצעות   WALK - TESTלבצע ניסוי  

ופנימי יעמוד בכל תנאי מזג האוויר  הגלאי יכלול נגדי סוף קו גלאי נפח חיצוני  LED –נורית ה 

 בארץ .

 לחצן מצוקה קווי 8.15.12

 לחצן המצוקה יפעיל התרעה באזור אליו הוא מחובר ברכזת. 

 שעות.  24הלחצן יהיה מחובר לרכזת בחיבור קווי כאזור  

כך שפתיחת לחצן המצוקה ו/או תלישתו מהקיר  TAMPERבלחצן יותקן  גם מפסק  

 ו/או ניסיון חבלה בחיווט, יגרמו להתרעה ברכזת. 

הלחצן היו  מסוג לחצן  נינעל  ברגע לחיצה ינעל  המגע ויתריע עד רגע שחרורו על  ידי   

 מפתח ייעודי .   
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על  הלחצן להיות  מיועד להתקנה בסביבה פנימית  או  חיצונית  כך  שיעמוד בכל   

 נאי מזג האוויר בארץ. ת

 מכלול  צופר  וחיווי אור . 8.15.13

 הצופר מיועד ומותאם להתקנה חיצונית.  

מטרים מהצופר, לצופר יותקן מצבר  3במרחק של  dB 98עוצמת הצופר הבודד תהיה   

דקות רצופות שלאחריהם יושתק הצופר למשך חצי   4פנימי בזמן התרעה יופעל הצופר במשך 

 .דקות 4דקה ויפעל שוב למשך  

 הצופר החיצוני יותקן במארז עמיד בפני נטרול באמצעות קצף. 

 המארז יתוכנן כך שיגן על הצופר והחיווט בפני פגיעה בעזרת מברג או כלי אחר.  

  24שיחובר לאזור ברכזת  האזעקה כאזור   TAMPEבמארז הצופר יותקנו מפסקי  

הקבלן יגיש תוכנית  שעות  כבר בשלב מוקדם של עבודות השלד וכחלק מהתארגנות העבודה, 

 לאישור מערכת הגלאים והחיישנים השונים כולל הגשת תוכניות לאישור. 

 מערכת  בקרת  כניסה   8.15.14

על הקבלן חלה האחריות להגיש בצמוד למסמכי המערכת המוצעת מסמך             

יצרן הרשמי של המערכת למתקין  מורשה של המערכת ומתן שרות  \התחייבות מטעם הספק

כת המוצעת על כל מרכיביה, סעיף זה הינו תנאי חובה לאישור המערכת. ותחזוקה למער

 .   RISCOדרישת  ח"ח לאספקת  מערכת מתוצרת חברת  

על  הזוכה לספק את  כול  האמצעים  על  מנת  לחברת  את  המערכת  למרכז              

 משל"ט של ח"ח לשם  הפעלה הגדרה ושליטה מרחוק על  מערכת זו   

 המערכת     מטרת כללי 8.15.15

 מידור ובקרת  כניסה למקומות מוגדרים  בחתך של שעות ימים שבוע ושנה .   

 בקרה על  מצב נקודות  קצה בדלתות והתרעה על  מצב בו דלת פתוחה או  סגורה   

 פריצה   \התראה על  ניסיונות  כניסה ללא אישור  

 ניהול  בסיס נתונים ומתן  הרשאות  בהתאם  להגדרת  תפקיד וזמן.   

ערכת בקרת הכניסה מורכבת ממספר פריטים, חמורתיים ותכנתים המחוברים  מ 

 לרשת האבטחה ונשלטים ע"י מערכת ממוחשבת. 

ביצוע אינטגרציה ביו  מערכת  גילוי אש ועשן  למערכת  בקרת  כניסה שחרור דלתות   

 ונעילות  לצורך  פתיחת נתיב המלטות  בעת  אירוע בטיחותי או בטחוני . 
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ה להיות בעלת  אינטגרציה מלאה למערכת  ניהול  הוידאו  ללא תלות  המערכת  צריכ  

או פתיחת דלת  תגרום להקפצת מצלמה  \במערכת  ניהול  המרכזית.  כך  ש העברת  תג ו

  . בממשק ישיר ללא צורך  בהפעלת  במגע יבש

 IP   /TCP ארכיטקטורת  המערכת  מבוססת  פרוטוקול  תקשורת 

 ביציאה מהמנהרה דריכת המערכת       8.15.16

 מערכת דריכת מערכות ביציאה ) מניעת הילכדות אדם במנהרה(:  

סמוך לדלתות היציאה מהמנהרה יותקנו לחצני דריכה. המורשים להיכנס למנהרה   

החובה ללחוץ על    –לאחר סיום העבודות במקום  -יתודרכו כי על היוצא )האחרון( מהמנהרה

  20כות התאורה והמצלמות ימשיכו לפעול עוד הלחצן ובכך לדרוך את מערכות המנהרה. מער

דקות. במקרה גילוי תזוזה במנהרה בפרק זמן זה, תשמע התראה במנהרה ובמרכז הבקרה  

 "אדם במנהרה"  והנעילה החשמלית על הדלתות תשוחרר אוטומטית.  

 מרכיבי מערכת בקרת כניסה  8.15.17

תוכנת  שרת ניהול המערכת אשר מותקנת  על  גבי חומרת  מחשב גנרית  בחדר   

 התקשורת בסמוך  לכניסה הראשית .  

המערכת  זו מנהלת את כלל הבקרים המותקנים באתר. תוכנה זו  מכילה את  מאגר   

 הנתונים של מחזיקי הכרטיסים

וניהול  המערכת  תכנת קליינט  תוכנת  ניהול  ושליטה בעלת  ממשק משתמש להגדרה   

 תוכנה זו  תכיל  מספר מודלים  בהתאם שיוצגו  בהמשך . 

 חומרת שרתים וקליינטים סטנדרטית ע"פ מפרט זה.    

בקרים ראשיים/ משניים אשר מותקנים בחדרים הטכניים ומצד אחד שולטים במספר  

 דלתות על כל מרכיביהן בתקשורת טורית בפרוטוקול תקשורת  מוצפן קורא קרבה. 

 מגנולוק אלקטרו מכני , מגנט חיווי לחצני פתיחה ושבירה וכו'        

 סגורה   \פתוח   -מפסקי סף  לחיווי מצב דלת   

מכלול  דלת  מוטרדת  על  מנת  לקבל  אינדיקציה מקומית  כי דלת פתוה מעבר לזמן   

 שהוגדר . זאת  בחיווי אור קולי מקומי  

בקרי בקרת   תקן על מחשב ייעודי .אשר תו  OFF LINEהמערכת  תתבסס על  בקרי     8.15.18

בעלי יכולת פעולה מלאה ללא תלות כלשהיא   TCP-IPדלתות בתקשורת  2/4/8-  כניסה ישמשו  לבקרת 

 במחשב.

תשתיות תקשורת  וחשמל  אשר  יזינו את  הבקרים  יותקנו  בתוואי המנהרה בהתאם   

 למיקום  מכלולי בקרת  הכניסה .
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מערכת  בקרת  כניסה ללא זרם  רשת  תקין  .  זאת     מכלולי גיבוי חשמלי לעבודה של 

 שעות  ברציפות  24למשך  של  

 חבילת" תוכנות מערכת בקרת הכניסה "       8.15.19

ייעוד: התקנה ע"ג חומרה סטנדרטית ע"פ - תוכנת ניהול ותפעול מערכת  בקרת  כניסה  

 ותי למשתמשמפרט זה וניהול כלל הבקרים הראשיים והבקרים המשניים בממשק נוח וידיד

מספר הרישיונות  שיסופק  למערכת  זו תומך וכולל רישיונות למספר משתמשים   

 בהתאם למצב הקיים אצל המזמין. 

 שפת ממשק המערכת תהיה עברית בלבד.   

 התכנה תהיה מבוססת על מודולים תוכניתיים בנוסף לתוכנה הראשית.  

רי והכנסת האינפורמציה ביומט-מודול ניהול הרשאות מאפשר שיוך תגים ושיוך זיהוי  

 הרלוונטית לאותו בעל תג. 

 מודול אורחים ניהול כניסת אורחים  

 מודול ניהול תגים עיצוב ויצור תגים.  

 מודול בקרת שומרים בקרה על סיורים.  

 וכו'.  JPEG, PNGמודול מפות בפורמט  

 משטר עבודת  בקרת  כניסה        8.15.20

 יתאפשר שינוי מצב של  יחידת  קצה בודדת  או  של  אזור במערכת    

כול שינוי מצב עבודה ישמר בקובץ  מידע והיו  ניתן להציגו  על  גבי  מסך  התוכנה   

 ויכלול  דו"ח  מתאים  

המערכת  תקליט  את  תנועת  כול  הבקרים  בחתכים  של  יום  מספר בקר דלת שם   

 .  המורשה ופרטי זיהוי מלאים 

 יחידות  הקצה היו  עצמאיות  בעת  עיבוד תקשורת  לבקרת התוכנה   

 עדכון  בסיס הנתונים  יהיו ניתן  לביצוע משרת  בקרת  הכניסה המרכזי  . 

חיווי הפעלה פתיחת  דלתות יתבצע בהתאם  להצגת תג בקורא.  מקומי זיהוי הכרטיס  

 ופתיחת  דלת  מקומית  . בנוסף  תהיו  האפשרות  לפתוח  או לנעול  דלת  מרחוק ממוקד חח"י 

 .דרישות  התקנה מערכות  בקרת  כניסה  8.15.21

חיבור   בקר ראשי בכל ארון אגפי המאפשר מצד אחר חיבור בקרי משנה ומצד שני 

 .לרשת
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ערוצים לחיבור סט אביזרים מלא קורא, מתג מגנטי, קופסת ניפוץ,   8הבקר יכיל עד   

 שונים נוספים.  i\oמתג פתיחה, מגנולוק ו חיבורי 

הבקר יתמוך באופן מלא בשילוב לתוכנת באתר . כלל פעולות הקונפיגורציה, הפעלה   

חידוש תקשורת לתוכנת בקרת או לחלופין ב ONLINE -מרוחקת, איסוף התראות יועברו ב

 הכניסה. 

 שעות   24אספקת  מערך  מצברי גיבוי מערכת  זו  ללא מתח  רשת  חשמל  למשך    

על הקבלן להציג חישוב צריכת זרם והוכחת יכולת הציוד שסופק לעמידה מלאה   

 בדרישה הנ"ל. 

 .  בלוח  החשמל  A  16חיבור מערכת  הבקרה   למתח  רשת  תחת  ממא"ט יעודי  של   

המערכת  על  כול  רכיביה תהיו  מאושרת  לשימוש על  ידי מכון בדיקות מוכר כדוגמת   

UL  

 4588.1מנעולי הבהלה על  דלתות  היציאה יענו  על  תו תקן ישראל  

 דרישות  התקנה  קוראי קירבה וחיישני קצה   8.15.22

על הקבלן לוודא כי קורא הקרבה אשר בהצעתו תואם תאימות מלאה לתקן כרטיסי   

 ח"י  אשר בשימוש המזמין, סעיף זה הינו תנאי לאישור הציוד המוצע. ח

 מטר מעל  פני הקרקע .    1.2קוראי קרבה ייתקנו  בגובה מינימלי של  

 הקורא יכלול טמפר פנימי שיחובר למערכת בקרת  הכניסה . 

 חיווט לקורא יותקן מאחורי הקורא ולא היו  גלוי לעין .   

ל  ידי הלחמת  בדיל  ובידוד מתכווץ  ייעודי לכול  גיד  חיבור הקורא לחיווט יבוצע ע 

 וגיד ובנוסף  למעטפת הכללית  

מטר מעל  פני   1.2לחצני פתיחה וקופסאות  ניפוץ  יותקנו  בגובהה מינימלי של   

 הקרקע .   

חיווט לאביזרים  אלו  יבוצע באופן  שבו  כבלי החיווט יולחמו  בבדיל  או יחוברו    

 יומות  לסט מהדקים  ייעודי  של  אותו  אביזר . בנעלי כבל  עם ס

 כול  כבל  חיווט יסומן  וימוספר על  ידי  מדבקה ייעודית  וישמש לתיעוד המערכת    
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 מערכות אוורור, מיזוג אוויר וניטור אוויר -  15פרק  .15

 

 כללי  15.1

מפרט טכני מיוחד זה מהווה השלמה לנדרש במפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בניה בכל   

בהוצאת הועדה הבין    08ולמתקני חשמל פרק    15הפרקים ובדגש על מתקני מיזוג אויר פרק  

היא   הכוונה  והשיכון.  הבינוי  ומשרד  העבודה/מע"צ  משרד  משהב"ט/אבו"נ,  של   משרדית 

 ותר לכל פרק. למהדורה האחרונה המעודכנת בי 

 

 היקף העבודה  15.1.1

העבודה הכלולה במפרט זה כוללת את האספקה של החומרים, חומרי העזר   

 ועבודה ביצור ובהתקנה הדרושים למסירת מתקן מושלם.

המערכת תותקן בצורה מקצועית וטובה כפי שהדבר בא לידי ביטוי במדריך   

מהנדסי קירור ומיזוג  לקירור, אוורור ומיזוג אויר של האגודה האמריקאית של  

 (, הוצאה אחרונה.ASHRAEאויר )

 העבודה כוללת את הסעיפים הבאים אך אינה מוגבלת להם: 

 מפוחי סילון לאוורור מנהרות .א

 מפוחים אחרים מסוג שונים  .ב

 יחידות מיזוג אוויר עצמאיות .ג

 תעלות אוויר ואביזריהן  .ד

 בידוד תרמי     .ה

 פיקוד ובקרה   .ו
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 עבודות חשמל   .ז

 פעלה ראשונה  הדרכה, ויסותים וה  .ח

אחזקה    .ט )   -הוראות  עדות  תכניות  לרבות  המתקן  ( MADE  ASספר 

 סופיות ופרטי ציוד 

 שרות ואחריות  .י

 

 ותקנים לאוורור מנהרות   ביצוע- הנחיות לתכנון 15.1.2

יועץ    על  יועצי המנהרה בדגש  מערכת האוורור מנהרות מתוכננת בשילוב עם 

 איכות הסביבה. קונסטרוקציה, יועץ התנועה, יועץ הבטיחות ויועץ  

 בהתאם להנחיות ולמסמכים הבאים: ה מערכת האוורור מנהרות תוכננ 

 דו"ח הנחיות בטיחות אש מאושר ע"י הרשות הממונה.  

,  755,  1001כל התקנים הישראליים ובפרט אלה העוסקים בבטיחות אש ת"י   

, תקן  NFPA 502ואלו העוסקים בהתקנת ציוד במנהרות כגון תקן אמריקאי  

 .RVSותקן אוסטרי   RABTגרמני 

 משרד התחבורה/מע"צ  - 2012הנחיות לתכנון מנהרות, אוקטובר  

 ( ASHRAEמדריך האגודה האמריקאית של מהנדסי חמום, קירור ומזוג אויר ) 

 

 נתוני המנהרות כלי רכב   -תיאור המערכת 15.1.3

 : TU01 & TU03מנהרות  

  כלי רכב, בין עירוני:  -סוג המנהרות  .א

חדשה   .1 )  TU01מנהרה  דרום  חדSBלכוון  עם  -(:    2כיוונית 

בשני   שיופעל  התחבורה  עבור  שלישי  נוסף  ונתיב  נתיבים 

 כיוונים. 

קיימת   .2 )  TU03מנהרה  צפון  חד NBלכוון  עם  -(:   2כיוונית 

 . נתיבים

הקיימת  הערה .3 המנהרה   :TU03  דו מנהרה  כיוונית  -הינה 

 TU01כיוונית. במהלך הביצוע המנהרה חדשה  -שתשודרג לחד 

 תופעל בשני כיוונים עד השלמת שדרוג של המנהרה הקיימת.

 אורך המנהרות:   .ב

1. TU01 ( לכיוון דרוםSBכ :)-  מ'  900 

2. TU03 ( לכיוון צפוןNB  :) מ'  900 -כ 

  מידות המנהרה: .ג

1. TU01 ( לכיוון דרוםSB :) מ'   15.0 -רוחב: כ 

מ' עד לקצה העליון של    8.6  -גובה: כ     

 הקשת

2. TU03 ( לכיוון צפוןNB  :) מ'  11.0 -רוחב: כ 

מ' עד לקצה העליון של    7.0  -גובה: כ     

 הקשת

 שיפוע:   .ד
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1. TU01 ( לכיוון דרוםSB :) 4%  ממוצע, בעליה 

2. TU03 ( לכיוון צפוןNB :) 4%(- ממוצע, בירידה ) 

על   .ה )השפעה  מהמנהרות  ויציאה  לכניסה  צמודים  למבנים  קרבה 

 הסביבה(:  

 בגובה מעל המנהרות   פורטל הצפוני:  .1

ויציאה  .2 לכניסה  ברמזור  מבוקרים  צמתים  של    קרבה 

 אין  המנהרה )המשפיעה על צפי לפקקים במנהרות(:  מ

 : TU02 & TU04מנהרות  

  כלי רכב, בין עירוני:  -סוג המנהרות  .א

חדשה   .1 ) TU02מנהרה  דרום  חדSBלכוון  עם  -(:    2כיוונית 

בשני   שיופעל  התחבורה  עבור  שלישי  נוסף  ונתיב  נתיבים 

 כיוונים. 

קיימת   .2 ) TU04מנהרה  צפון  חדNBלכוון  עם  -(:    2כיוונית 

 נתיבים 

הקיימת  הערה המנהרה   :TU04 דו מנהרה  שתשודרג  -הינה  כיוונית 

במהלך הביצוע המנהרה חדשה  -לחד תופעל   TU02 כיוונית. 

 בשני כיוונים עד השלמת שדרוג של המנהרה הקיימת. 

 אורך המנהרות:   .ב

1. TU02( לכיוון דרוםSB  :) מ'  260 -כ 

2. TU04( לכיוון צפוןNB  :) מ'  260 -כ 

  מידות המנהרה: .ג

1. TU02 ( לכיוון דרוםSBרוחב: כ :)- מ'  15.0 

מ' עד לקצה העליון של    8.6  -גובה: כ     

 הקשת

2. TU04( לכיוון צפוןNB  :) מ'  11.0 -רוחב: כ 

מ' עד לקצה העליון של    7.0  -גובה: כ     

 הקשת

 שיפוע:   .ד

1. TU02 ( לכיוון דרוםSB :)  2% (-  )  ממוצע, בירידה 

2. TU04( לכיוון צפוןNB:) 2%    ממוצע, בעלייה 

על   .ה )השפעה  מהמנהרות  ויציאה  לכניסה  צמודים  למבנים  קרבה 

 הסביבה(:  

 מבנים מתוכננים בעתיד   מערבה מהמנהרות: .1

ויציאה   .2 לכניסה  ברמזור  מבוקרים  צמתים  של  קרבה 

 אין  מהמנהרה )המשפיעה על צפי לפקקים במנהרות(:  

 נתוני תנועה:  

 : 2030לפי נתונים שנמסרו ע"י יועץ התנועה, לשעות שיא, לשנת     

 כלי רכב לשעה  1,884 (:SBבכיוון דרום ) TU01 & TU02מנהרות  .א

 כלי רכב לשעה  4,468 (:NBבכיוון צפון ) TU03 & TU04מנהרות  .ב
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תחבורה   .ג )  TU01 & TU02נתיב  דרום  אוטובוסים    60-כ   (:SBבכיוון 

 לשעה 

 קמ"ש   65   מהירות ממוצעת:  .ד

  התפלגות כלי הרכב:   .ה

 86%   רכב קל: .1

 14%   רכב כבד: .2

 טון  18  משקל ממוצע רכב כבד: .ו

 אין צפי לפקקים במנהרות- C   רמת השירות:  .ז

פקקים   .ח היווצרות  של  גבוהה  תדירות  היא  לפקקים  צפי  של  הגדרה 

 FSV   (High Trafficשעות בשנה(, לפי תקן אוסטרי    75במנהרה )מעל  

Jam Frequencyשעת פקק מוגדרת במידה ורכבים עומדים יותר מ .) -

 שך שעה. דקות במ 20

 

 תנאי תכנון  15.1.4

 ריכוז מרבי של גזים המותרים בתוך המנהרה  

 עבור מצבי תנועה שונים:    COריכוז  .א

 דק'  15בממוצע של  ppm 70 תנועה שוטפת עד:   .1

 דק'  15בממוצע של  ppm 70 תנועה איטית זוחלת עד:  .2

 דק'  15בממוצע של  ppm 100   פקק : .3

 דק'  1בממוצע של  ppm 200 סגירת מנהרה בערך של:  .4

רכבים: .5 תנועת  בזמן  במנהרה  רגל/עבודות    ppm 20הולכי 

 דק'  15בממוצע של 

של   .ב מרבי  הוא    NOxריכוז  במנהרה  הנחיות  ppm 15המותר  לפי   ,

 . יש לקחת בחשבון מהו זיהום הרקע באזור.  2004נורבגיות משנת 

 ראות במנהרה עבור מצבי תנועה שונים:   .ג

 דק'  15בממוצע של  0.005 m-1 (200m) תנועה שוטפת עד: .6

של    0.007 m-1 (143m) תנועה איטית זוחלת עד: .7   15בממוצע 

 דק'

 דק'  15בממוצע של  0.009 m-1 (111m)  פקק: .8

 דק'  1בממוצע של  0.012 m-1 (83m) סגירת מנהרה בערך של:  .9

 0.003 (333m)רכבים: רגל/עבודות במנהרה בזמן תנועתהולכי   .10

m-1  דק'  15בממוצע של 

 סילוק העשן  

 = HRRהתכנון לוקח בחשבון מטען אש בתפוקה מקסימאלית של עד: .א

100 MW (Heat Release Rate). 

( עבור כל מנהרה  Computerized Fluid Dynamics)  CFDבוצעה בדיקת   .ב

 בכל כיוון. 

 אוורור מנהרות  תנאים חיצוניים לתכנון 

 מ'  800 גובה מעל פני הים:  .א
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 טמפרטורות:  .ב

 חיצוני    30ºC בקיץ:  .1

 26ºC במנהרה 

 חיצוני   12ºC בחורף:   .2

 20ºC במנהרה 

 נגד כיוון האוורור.  m/s 3מהירות רוח חיצונית לתכנון:  .ג

 תנאים חיצוניים למערכות מיזוג אוויר  

 טמפרטורות:  .א

 C33 טמפרטורת תרמומטר יבש   לתכנון:   -בקיץ  .1

 C23 טמפרטורת תרמומטר לח   

   לבחירת מעבים:  -בקיץ  .2

 C35 טמפרטורת תרמומטר יבש    

  לתכנון:   -בחורף  .3

 C1.0 טמפרטורת תרמומטר יבש    

 

 תחום הפרק והתקנים 15.1.5

 עבודותפרק זה מתייחס לעבודות אוורור מנהרות, ומזוג אויר הנקראים להלן " 

 ". אויר מזוג

התקנים  כל    לדרישות  לפחות  יתאימו  והמוצרים  החומרים  העבודות, 

כן   וכמו  אלה(  עבודות  ולביצוע  לבטיחות  )השייכים  העדכניים  הישראליים 

 לדרישות הבאות: 

אויר   .א ומזוג  קירור  חמום,  מהנדסי  של  האמריקאית  האגודה  מדריך 

(ASHRAE .על כל פרקיו ) 

 (.SMACNAמדריך האגודה האמריקאית של קבלני עבודות פח ) .ב

 NFPA 502 - Standard for Road Tunnels .ג

 בטיחות אש בבניינים , על כל פרקיו.  - 1001ת.י.  .ד

 NFPA  90 A - Installation of air conditioning and ventilating system .ה

 ASME - Refrigerant Piping .ו

 ASTM, B, 42-85 - Specification for seamless cooper pipe, standard .ז

size   

( האחרונה של  REVISIONהכוונה היא לדרישות המופיעות בהוצאה ) .ח

 כל תקן. 

 

 

 

 

 ציוד וחומרים, תכניות עבודה, קטלוגים ומפרטי ציוד  15.1.6
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את    תואמים  יהיו  הקבלן  ע"י  שיסופקו  האביזרים  ושאר  החומרים  הציוד, 

דרישות המפרט, חדשים ומתאימים לתפקידם. הציוד יתאים לנדרש בטבלאות  

 הציוד המהוות חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני המיוחד, התכניות והחוזה. 

מבנה    של  למגבלות  יתאים מבחינת המימדים  ויסופק  שיאושר  החדש  הציוד 

 . קיים

הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים או ציוד שווה ערך של יצרנים אחרים,   

בעלי אותה רמת איכות ואותם פרטים וביצועים אלא אם נדרש במפורש ציוד  

מסוים או חומרים מסוימים, או צוינה רשימת יצרנים מוגדרת אשר אליה על  

 הקבלן להתייחס בהצעתו. 

אשר אינו נמצא ברשימה דלעיל, עליו  אם ברצון הקבלן להגיש ציוד אלטרנטיבי   

לפרט את ההצעה הזו בנפרד במחיר אלטרנטיבי בעוד שבגוף ההצעה יגיש מחיר  

 של ציוד הנמצא ברשימה.    

 הציוד והחומרים יתאימו לפעולה ממושכת ללא תקלות.    

לא תיעשה כל עבודה ולא יסופק ולא יותקן כל חומר או ציוד שאינם מתאימים   

 העבודה ולמפרט הציוד המאושר ע"י המפקח והמזמין. בדיוק לתכניות 

עותקים בצורה מסודרת    3- הקבלן יכין תכניות עבודה, קטלוגי ומפרטי ציוד ב 

ויגישם לאשור המפקח והמזמין לפי נהלי אישור שיקבעו בתחילת העבודה ע"י  

 המפקח והמזמין. 

מכל    אחד  עותק  יחזיר  הוא  המסמכים  את  יבדוק  והמזמין  שהמפקח  לאחר 

 רמות: 3-מסמך לקבלן באחת מ

 ניתן להתחיל בבצוע העבודה ו/או הזמנת החומרים. - מאושר .א

ניתן להתחיל בביצוע העבודה ו/או הזמנת    -  מאושר בהתאם להערות .ב

לפעולות   מפריעות  אינן  )אם  הרשומות  להערות  בכפיפות  החומרים 

 אלה( ובמקביל לתקן את המסמכים ולהעבירם לאישור סופי. 

ש לערוך את המסמכים מחדש ולהגישם לאישור. אין  י  -  לא מאושר .ג

 להתחיל בביצוע שום עבודה הקשורה לחומר בלתי מאושר זה! 

אישור המפקח והמזמין לתכניות העבודה ו/או הציוד אינו משחרר את הקבלן   

המתקנים   של  התקינה  ולפעולה  לתפקידו  התאמתו  הציוד,  לטיב  מאחריותו 

 וזאת עד לסיום האחריות של המתקן. 

 להלן רשימה מייצגת של תכניות העבודה שעל הקבלן להכין:  

תכניות עבודה של כל הצנרת וכל התעלות. לצורך ביצוע תכניות אלה   .א

של   קבצים  הקבלן(  חשבון  )על  הפרויקט  ממנהל  לבקש  הקבלן  יוכל 

יוסיף    תכניות הדרושים,  השינויים  יכניס  הקבלן  שעליהן  המתכנן 

חותמת שלו ויעביר לאישור כנדרש. אין פיסקה זו מהווה התחייבות  

המנהל לספק קבצים אלא כהקלה בלבד אם הדבר יתאפשר למנהל.  

לרשות   כנ"ל  קבצים  להעמיד  ביכולתו  שאין  יחליט  והמנהל  היה 

ותו להכין ולספק את  הקבלן, אין הדבר משחרר את הקבלן מהתחייב

 כל תכניות העבודה כנדרש. 
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התליות   .ב את  וצינורות,  התעלות  סדור  את  יכללו  אלה  תכניות 

 וההידוקים ודרכי חיזוקם למבנה. 

שרטוטי הרכבה כלליים של הצבת כל הציוד ומערכי הציוד. שרטוטים   .ג

 אושר.   -אלה יערכו לאחר שהציוד השייך, שהקבלן הגיש לאישור 

הגבהות לציוד מזוג אויר בתוך ומחוץ למבנה כנ"ל  תכניות בסיסים ו .ד

 לגבי הציוד הקיים שנשאר א/או מועתק ו/או עובר שינוי.  

 תכניות פתחים בקירות ותקרות, אם יש שינוי לגבי תכניות החוזה.   .ה

 סכמות מפורטות של לוחות חשמל.  .ו

 תכניות בצוע של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה הלוחות.  .ז

החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד בהתאם לציוד  תכניות החווט   .ח

 שיסוכם עליו ומפרטי המזמין.

תכניות בצוע של לוחות עבור ציוד הבקרה המותקן בנפרד, הכולל בין   .ט

 היתר את מראה הלוחות. 

ולפי   .י בגוף מסמכי החוזה  שיידרש  כפי  נוספות  וייצור  עבודה  תכניות 

 הוראת המפקח והמזמין. 

של   .יא מפורטים  לסמן  קטלוגים  יש  הקטלוגים  בדפים  קטלוגי.  ציוד 

 בצורה ברורה את הציוד המוצע.

שרטוטי בצוע תכניות העבודה יהיו על גבי גיליונות שרטוט בגודל תקני   .יב

מהנדס   שם  את  היתר  ובין  פרטיו  את  הקבלן  יוסיף  שעליהן  )ת"י( 

 הפרויקט שגם יאשר את התכניות. 

סה שתיקבע ע"י  בגר  REVITשרטוטי עבודה יהיו בתכונת תלת מימד   . יג

 המזמין.  

כל   .יד של  רשימות  לאשור  הקבלן  יעביר  העבודה  צו התחלה  קבלת  עם 

 הציוד המיובא שזמן אספקתו ארוך ושלא נרכש ע"י המזמין. 

כל ההוצאות בגין העבודות המפורטות בסעיף זה, של הכנת מסמכים לאישור,   

היו כלולות  כולל בצוע תיקונים לפי דרישת המפקח והמזמין, יחולו על הקבלן וי

 במחיריו. 

 

 דוגמאות  15.1.7

מלאכה    חלקי  חומרים,  של  דוגמאות  המפקח,  דרישת  לפי  יספק,  הקבלן 

ואביזרים, בטרם יזמין את המוצרים ובטרם החל בבצוע העבודה. הקבלן יספק  

מבודדות   תעלות  קטעי  וכן  לתעלות  לצנרת,  הבידוד  חומרי  של  דוגמאות 

נוספים כאמור לעיל. הדוגמאות יישמרו  ומושלמות כמפורט, מסננים ואביזרים  

לחומרים   להשוואה  וישמשו  המתקן  בצוע  גמר  לאחר  עד  באתר  במשרד 

 ולמוצרים שיסופקו ולמלאכה המבוצעת.

 בדיקות איזון, ויסות, הפעלה והרצות  15.1.8

הנדרשים.    הקבלן את כל הבדיקות והוויסותים  ייערוךעם גמר התקנת המתקן   

הבדיקות.   בצוע  על  המפקח  בפני  אחראי  שיהיה  מטעמו  נציג  ימנה  הקבלן 

לאמור   שונות,  שנה  בעונות  המתקן  של  בדיקות  מספר  לדרוש  רשאי  המפקח 
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סתיו, חורף, אביב וקיץ, עד ארבע בדיקות. סוג הבדיקות, סידרן ומועדי ביצוען  

סים ובטבלאות  יאושרו מראש על ידי המפקח. תוצאות הבדיקות ירשמו בטפ

 מסודרות שיכין הקבלן וימסור למפקח עם סיום הבדיקות.

הטפסים והטבלאות יועברו לאישור המפקח והתוצאות יוגשו אך ורק בטפסים   

 וטבלאות שהמפקח אישר מראש ובכתב. 

 המפקח יאשר את הבדיקות בחתימתו. 

 במסגרת הבדיקות והוויסותים יעשה הקבלן את הפעולות הבאות:  

 ול באוויר  יחידות טיפ .א

 בדיקת שלמות חלקים.  .1

 בדיקת רעשים חריגים ביחידה. .2

 בדיקת רמת רעש של היחידה חשופה בהתאם לנדרש במפרט. .3

גז  .4 לחץ  גבוה,  גז  לחץ  נמוך,  גז  לחץ  עבודה:  לחצי  בדיקת 

 . PSI 65 -, לחץ גז נמוך צפוי PSI 270 -כנדרש

 בדיקת זרם עבודה והשוואה לזרם נומינלי.  .5

 אספקה, טמפ' חזרה. בדיקת טמפ'  .6

מיוחדים,  .7 כיפופים  ללא  ישרים,  קווים  צנרת:  תוואי  בדיקת 

קשתות שכופפו במכונה ללא הצרויות, מלכודות שמן, שלמות  

 בידוד. 

ובמצב  .8 קירור  במצב  התרמוסטט,  של  נכון  תפקוד  בדיקת 

 חימום. 

כל מפוח וכל יחידת טיפול באוויר תיבדק, תאוזן ותווסת ובין   .9

 היתר יבצע הקבלן: 

 מדידה ואיזון של ספיקת האוויר בתנאי הטמפרטורה והלחץ .10

 המתוכננים. 

)ים(  .11 המפוח  של  )ים(  המפוח  )י(  מנוע  סיבובי  של  מדידה 

לזרם  והשוואה  תקינה  בפעולה  )ים(  הזרם  ושל  עצמו)מם( 

 הנומינלי של המנוע ולכיול מגן יתרת זרם שעל קו  ההזנה שלו. 

פעולה   .12 במצב  בציוד  הסטטיים  הלחצים  בכל מדידת  יציב 

מסנן, נחשון,    -נקודה של היחידה, לאמור אחרי כל אלמנט  

 תריס ויסות, מפוח וכו'.

טמפרטורה   .13 מדי  מיטלטלים,  מדידה  מכשירי  ע"י  מדידה 

אוויר   בכניסת  הרציפים  הטמפרטורה  ערכי  של  ורשמים, 

 חיצוני ליחידה, לפני ואחרי כל נחשון וביציאה מהיחידה. 

 טמפרטורה ולחות יחסית  .ב

טמפרטורה  מדידה   .1 מדי  מיטלטלים,  מדידה  מכשירי  ע"י 

ערכי   של   , הבקרה  מערכת  של  לקריאות  והשוואה  ורשמים 

ובכל  הממוזגים  בחללים  הרציפים  ולח  יבש  הטמפרטורה 

 מקום שיידרש. 

 מפוחים .ג
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 מדידה ואיזון של ספיקות האוויר של המפוח.  .1

מדידה של סיבובי המנוע ושל סיבובי המפוח )בהינע רצועות(   .2

יתר הזרם   לזרם    והשוואה ולכיול מגן  של המנוע  הנומינלי 

 שלו. 

 מדידת הלחצים הסטטיים בכניסה וביציאה למפוח. .3

 מדידת הרעש שנוצר ליד המפוח.  .4

 תעלות, גרילים ומפזרים  - מערכות אויר  .ד

בדיקה ואיזון של כל הספיקות בכל התעלות, בכל המפזרים,  .1

הגרילים, וכל    כל  החדרים  כל  המסננים,  כל  הפתחים,  כל 

 זורם אויר.   האלמנטים בהם או דרכם 

 בדיקה ואיזון של כל הספיקות בכל המסננים. .2

 בסוף האיזון יימדד הרעש שיוצרת במערכת בחדר.  .3

 אישור המהנדס להשלמת הבדיקות  .ה

והויסות   .1 הכיול  האיזון,  הבדיקות,  סידור  השלמת  לאחר 

רט הטכני כולו בכלל והגשת כנדרש וכמפורט בפרק זה ובמפ

כל המסמכים הדרושים להוכחת השלמה כזו לשביעות רצון  

לשביעות   ההשלמה  על  המהנדס  אישור  והתקבל  המהנדס 

רצונו, יחשבו העבודות האלה כגמורות בכפיפות לאישורו של 

 המהנדס המתכנן. 

העבודות יחשבו כגמורות כאשר המתקנים שהם נשוא חוזה   .2

יו יאוזנו,  יבדקו,  רצון  זה  לשביעות  ויורצו  יופעלו  וסתו, 

בעת   במצבה  המתוכננים.  הפנים  תנאי  את  ויספקו  המהנדס 

המסירה יהיו כל המכשירים בכל מערכות הבקרה, הניטור,  

מכוילים כנדרש. כל העבודות המתוארות לעיל    -האינדיקציה  

יהיו כלולות במחירי הפריטים והמערכות השונות ולא ישולמו  

 בנפרד. 

 והדגמה הרצה  

ההתקנה   .א עבודת  כאשר  והמתקנים  המערכות  את  יריץ  הקבלן 

וההרכבה שלהן הסתיימו בהתאם לאשור המפקח. כהרצה מוצלחת  

)עשר( יממות פעולה    10תיחשב פעולה שוטפת של  המתקנים במשך   

סיום   מתאריכי  שיתחייב   וכפי  הצורך  במידת   תקלות.  ללא  רצופה 

לוחות  הזמנים של הפרוייקט(,   קטעי העבודה )כפי שבא לידי ביטוי ב

יבצע הקבלן הרצות של חלקי מערכות. הפיצול לחלקי  מערכות יהיה  

רכיבים    של  הרצה  תיחשב  לא  מקרה  בשום  המפקח.  באשור   רק 

 בודדים כהרצה של המערכת.

צוות   .ב ע"י  תיעשה  המתקנים  של  פעולתם  הדגמת  והדרכה  הדגמה 

אי בכיר מיומן ועוזר.  מקצועי של הקבלן שיכלול בכל עת  לפחות טכנ

לפני צוות התפעול של המזמין   ידגים  צוות הקבלן  במהלך ההדגמה 

וידריך אותו בהפעלת המתקנים, התגברות  על התקלות ובצוע פעולות  
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רק   תקבע  הזו  וההדרכה  ההדגמה  תקופת  תחילת  שוטפות.  שרות 

 באשור המפקח ואחרי שההרצה הסתיימה. 

להיות מומחה בתפעול אותו מתקן שאת  הטכנאי המדריך יהיה חייב   .ג

הרשום   על  בהסתמך  תיעשה  ההדרכה  ומדריך.   מדגים  הוא  פעולתו 

המתקן. ספר  מטעם    בטיוטת  צוות  יוזמן  וההדגמה  ההרצה  לצורך 

 המזמין להיות חלק מצוות הקבלה. 

 מסירת המערכות  

נשוא   .א שהן  העבודות  כל  נגמרו  שבו  בשלב  תיעשה  המערכות  מסירת 

 דוחות בדיקות הקבלה. חוזה זה ואושרו 

 התנאים למסירת המערכות הן: .ב

מסמך  .1 והגיש  חשבונו  על  התקנים  מכון  את  הזמין  הקבלן 

רשמי ובו הוא מאשר כי כל המערכות שהותקנו על ידו עונות  

ת"י   היתר  ובין  לבטיחות  הישראלים  התקנים  ת"י  755על   ,

 כנדרש.  -  1001

ד לשלב הקבלן סיים את בצוע כל העבודות במערכת הנדונה ע .2

 הנ"ל. 

והכין   .3 המערכת  של  והויסות  הבדיקות  את  סיים  הקבלן 

 מסמכים מתאימים עם תוצאות  הבדיקות. 

הקבלן ביצע בדיקות אינטגרציה של הציוד שהתקין במקביל   .4

דו"ח   פי  על  בטיחות,  מערכות  חשמל,  קיים    CFDלקבלן 

 ואושרה פעולה נכונה לפי התפ"מ ותרחיש אש. 

ם והוכיח את יציבות המערכת הקבלן בצע את הרצת המתקני .5

  בעזרת גרפים בפעולה רציפה של עשר יממות לפחות. 

 הקבלן מילא את ההוראות בנושאי הדגמה והדרכה.  .6

 הקבלן הכין ומסר את ספרי המתקן כנדרש במפרט.   .7

או   .8 הזכות לערוך בדיקות חלקיות  המזמין שומר לעצמו את 

 הקבלן. כוללות של המערכות תוך הסתייעות בטכנאי  

הפרויקט  .9 מהנדס  הקבלן  מטעם  במקום  יהיו  המסירה  בעת 

בהתאם  המתקנים  והרצת  בהתקנת  שעסקו  וטכנאים 

 למערכות הנמסרות.  

 

 מסמכים ותכניות עדות  15.1.9

עותקים    5לקראת ביצוע בקורות וקבלות של המתקנים  יגיש הקבלן למפקח   

 של מערכות המסמכים כדלהלן:

מעודכנות   .א התקנה  תכניות  של  מלא  כל  סט  סומנו  שבהם  "כמבוצע" 

השנויים, התוספות והסטיות שנעשו בבצוע ביחס לתכניות המקוריות  

 ולתכניות של הציוד הקיים. 

 ספר זה יכלול בין היתר: -ספר המתקן .ב
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המתקנים   .1 והתוכנה    -תיאור  המערכת   פעולת  תיאור  כולל 

 ליישום תפ"מ זה. 

את  .2 המרכיבים  והחומרים  הציוד  פרטי  כל  של  רשימה 

 המערכת ואישורם על ידי רשות מוסמכת.

רשימת מנועים ואלמנטים חשמליים עם סימון השתייכות כל  .3

מודל,  סוג,  תוצרת,  כמו  הנוגעים  הפרטים  כל  ועם  אלמנט 

כוון אוברלואד וכו'   זרמים, מתחים, בדוד וכו' כמופיע בשלט,  

 כנדרש.

רשימת   .4 עם  ומובנת  ברורה  בצורה  שוטפת  הפעלה  הוראות 

 בהן.  ריות והטפול תקלות אפש

הוראות אחזקה. הוראות אלה יחולקו לפי קבוצות: אחזקה   .5

 יומית, שבועית, חודשית ועונתית כנדרש. 

השייכים   .6 הפרטים  כל  יצוינו  שבהם  מכונה  וספרי  קטלוגים 

 לציוד המסוים שסופק. 

כולל   .7 המזמין  ע"י  לרכישה  מומלצים  חלוף  חלקי  רשימת 

 כ"ו. מסננים, אביזרי צנרת, רצועות הינע ו

לאחר בצוע התיקונים במסמכים אלה לפי הערות המפקח ואשור המסמכים   

לידי המפקח    -ספר המתקן    -ע"י המהנדס, ימסור הקבלן את כל החומר שיקרא  

 כשהוא ערוך בצורה נאה בתוך אוגדנים מתאימים, סה"כ חמישה עותקים.

המסודר    המתקן  ספר  מסירת  תהיה  לעיל  נאמר  שכבר  לקבלת    -כפי  תנאי 

 מתקן. ה

שרשום    מה  פי  על  מהביקורות  חלק  הצוות  יערוך  המסירה/קבלה  בתהליך 

 במסמכים  שבספר המתקן ובעיקר הוראות ההפעלה והתחזוקה. 

" על  AS  MADEכל שרטוטי הייצור יכללו בספר המתקן כאשר הם מעודכנים " 

 ידי הקבלן. 

ה  " יצורפו בפורמט אוטוקד או רביט לפי התוכנ AS  MADEקבצי תכניות  " 

 שהתקבלה מהמתכנן, כשהם צרובים ע"ג מדיה אופטית. 

 עלות ספר המתקן תהיה כלולה במחירי הסעיפים ולא תשולם בנפרד.   

 

 אופני מדידה  15.1.10

 תנאים כללים- 01האמור בפרק  

 מדידה ומחירים: 

פרטי כל המערכת הכלולים בעבודה זו ימדדו על פי המפרט הכללי פרק   .א

 אופני המדידה של מתקני מיזוג אויר.   -  1500.00כפי שנאמר בסעיף    15

 

 פתרון לאוורור מנהרות 15.2

 כללי  15.2.1

( של תנועה הרכב. ”piston effect“בזמן תנועה זורמת, האוורור מתקיים ע"י אפקט הבוכנה ) 

כיוונית, שאז האוורור הטבעי  -לא כן הדבר בתנועה איטית וזוחלת או במנהרה עם תנועה דו
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לפי   הנדרשים  בתוך המנהרה,  אוויר  איכות  תנאי  קיום  לשם  מכני  באוורור  צורך  ויש  נפסק 

 התקנים. 

 

טבלה   15.2.2 מנהרות,  לתכנון  הנחיות  לאורך  -  4.1לפי  בהתאם  האוורור  שיטת  בחירה    טבלת 

 המנהרה:

 כיוונית בתנאי שאין צפי לפקקים-מ' במנהרה חד  3,000אוורור אורכי מותר עד   

עד    מותר  אורכי  )עד    1,500אוורור  הגרמני    1,200מ'  התקן  לפי  (  RABTמ' 

 כיוונית בתנאי שאין צפי לפקקים -במנהרה דו

ודרישות  מ', מותנה בבקרת איכות אוויר בתוך המנהרה    300אוורור טבעי עד   

 לסילוק עשן בעת שריפה. 

דרישה למערכת מכנית לסילוק    NFPA502לפי התקן בטיחות אש האמריקאי   

)  1,000מ' עד    90  -עשן במנהרות מ  CMR – Conditionallyמ' הינה "מותנת" 

Mandatory Requirement Table 7.2  שימוש בפתרון לסילוק עשן טבעי במקום .)

א של סילוק עשן באופן טבעי תלוי בפרמטרים  נוש מכני, כפוף לניתוח הנדסי.

של   ביצוע  באמצעות  ונבדק  המבנה  לגיאומטריית  מעבר  ונוספים  שונים 

 CFD  (Computational Fluid Dynamics .)סימולציית

 

 : המאפיינים לבחירת פתרון האוורור הינם:TU01 & TU03למנהרות  15.2.3

 לפקקים מ' ללא צפי   900- כיווניות באורך של כ-המנהרות הינן חד 

 .אוורור אורכילאור הניתוחים הנ"ל השיטה המתאימה לדרישות הינה   

 

 

 : המאפיינים לבחירת פתרון האוורור הינם:TU02 & TU04למנהרות  15.2.4

 מ' ללא צפי לפקקים  260- כיווניות באורך של כ-המנהרות הינן חד 

 . אוורור טבעילאור הניתוחים הנ"ל השיטה המתאימה לדרישות הינה   

 

 סילוק עשן:  15.2.5

יופעל האוורור לפי שיטת אוורור "אורכי"    TU01 & TU03במנהרות הארוכות   

לפחות   של  אורכית  אויר  יצירת מהירות  יתקבל    4.0לשם  זה  במצב  לשנ'.  מ' 

בה מתרחש    אפקט מקסימלי לשחרור חום להשגת מהירויות קריטיות במנהרה

-Backאירוע השריפה, שיאפשר סילוק מלא של עשן נגד כיוון המילוט )למניעת  

Layering .) 

 סילוק העשן יבוצע באופן טבעי.  TU02 & TU04במנהרות הקצרות  

 

 מערכות אוורור מנהרות  15.2.6

אורכי"    "אוורור  הם    - בפתרון  זה  אוורור  פתרון  של  העיקריים  המרכיבים 

 כדלקמן: 

יושג   .א במרווחים  האוורור  שיותקנו  סילונים  ציריים  מפוחים  ע"י 

 מתאימים בתקרת המנהרה. 
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המפוחים הסילונים יהיו מסוג מהירות קבועה לעבודה בשני כיוונים.   .ב

במשך שעתיים ויכללו משתיקי    400°C  -המפוחים יותאמו לעמידה ב  

 קול בכניסת וביציאת האוויר.

נכו .ג מענה  לתת  מנת  על  תיקבע  והספקם  המפוחים  למהירות  כמות  ן 

שתוארו   והשיקולים  מהחישובים  כתוצאה  הנדרשות  אוויר  וספיקת 

 לעיל במצבים שונים של תנועה ובמצב של שריפה.

 סוג וכמות המפוחים )ראה גם בתכניות(: 

 cm 100  קוטר מאיץ: .א

 kW 30  מנוע:  .ב

 N 900  דחף: .ג

 מפוחים לכל קבוצה  2 קבוצות מפוחים: .ד

מפוחים   .ה של  אחת  קבוצת  בעת  יתירות:  האש  מוקד  מעל  שנמצאת 

 שריפה. 

מותקן מערכת ניפוח   TU02 & TU04במעבר מילוט בין שתי המנהרות הקצרות  

בעת    2באמצעות   למנהרה  ממנהרה  עשן  למעבר  חשש  עקב  צירים,  מפוחים 

 ( כתוצאה ממושך טבעי של האוויר. CFD- שריפה )לפי בדיקת ה

 

 

 

 מערכות חשמל של מתקן האוורור  15.2.7

 אספקת חשמל:  

 אספקת זרם בשגרה תהיה זרם רגיל מחברת חשמל.  .א

מגנראטורים.   .ב יוזנו  המפוחים  הרגיל,  החשמל  הפסקת  של  במקרה 

הגנראטורים יבטיחו אספקת זרם במצב "שריפה" להוצאת עשן עבור  

 התרחיש המקסימאלי של הפעלת מפוחים.  

 דרישות חשמל: .ג

 (:SBבכיוון דרום ) TU01מנהרה חדשה  .1

 kW 30מפוחים סילונים ×  12

 kW 360     סה"כ      

 (: NBבכיוון צפון ) TU03מנהרה קיימת  .2

 kW 30מפוחים סילונים ×  16

 kW 480     סה"כ      

 הספקי חשמל מירביים .ד

מגובה       זרם  מהמנהרות,  באחת  שריפה  בעת  מירבי  חשמל  הספק 

 גנרטור: 

 kW 30מפוחים סילונים ×  TU03: 16אירוע אש במנהרת  .1

 kW 30מפוחים סילונים ×  TU01: 6ניפוח מנהרת  .2

   kW 660 סה"כ הספק מגובה גנראטור: .3

 לוחות חשמל של מערכת האוורור  
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האוורור   .א לוחות    -למערכת  משלהם.  חשמל  לוחות  יהיו  מפוחים, 

גישה   לוחות חשמל עם אפשרות  ימוקמו בחדר  המפוחים והמתנעים 

 לרכב.

 לכל מפוח מנתק מקומי עם חיווי מצב במערכת הבקרה. יש להתקין   .ב

 קווי החשמל יעברו בשרוולים מתחת למדרכה בתוך המנהרות.  .ג

 .SATECמודד כדוגמת -לכל לוח המזין קבוצת מפוחים, יהיה רב .ד

פעולה   .ה שעות  למניית  אפשרות  או  פעולה  שעות  מד  יהיה  מנוע  לכל 

 באמצעות מערכת הבקרה. 

 זרם רגיל מחברת חשמל. אספקת זרם בשגרה תהיה  .ו

מגנראטורים.   .ז יוזנו  המפוחים  הרגיל,  החשמל  הפסקת  של  במקרה 

עבור   עשן  להוצאת  שריפה  במצב  זרם  אספקת  יבטיחו  הגנראטורים 

התרחיש המקסימאלי של הפעלת מפוחים. יש לזכור כי בזמן פעולת  

בלוחות   להימצא  שיכולים  המפוחים  של  הקבלים  ינותקו  הגנראטור 

 וחות ההזנה של מערכת האוורור. האוורור או בל

 הזנת חשמל למנועים: .ח

 V 400    מתח נומינלי:  .1

 Hz 50    תלת פאזי:  .2

 5%  מפל המתח בהנעה לא יעלה על: .3

 חתך הכבלים להזנת  מנועי המפוחים יהיה בהתאם לפירוט הבא:  .ט

 V 380 מתח מינימאלי של לוח הפעלה: .1

 V 320  מתח הפעלת מנועים: .2

קביעת   .3 בעת  מקרה  בחשבון  בכל  תילקח  הכבלים  חתך 

 טמפרטורת הסביבה של הכבלים במצב שריפה. 

 (.DOLסוג ההנעה יהיה ישר על הקו ) .י

בכל מקרה בין הפעלת מפוח למפוח תהיה השהייה מינימאלית למניעת  

 כניסה בבת אחת של מפוחים.

 

 מערכת הפעלת ניטור גזים ובקרת האוורור  15.2.8

 ניטור גזים  

ניטור של   .א יהיה  בשלושה מוקדי רגשים     CO-NO-NO2-VISבמנהרה 

 מסוג אופטי כדלקמן: 

 בכניסה לכל מנהרה  .1

 באמצע כל מנהרה  .2

 ביציאה מכל מנהרה  .3

בכל קטע מנהרה יהיה ניטור מהירות וכיוון אוויר בשלושה מוקדים   .ב

הפרעות   ללא  במקום  ימוקמו  אוויר  וכיוון  מהירות  רגשי  כנ"ל. 

 כדלקמן: 

 המפוח לא תשפיע על המדידה. הפעלת   .1

 שלטי תנועה לא ישפיעו על זרימת האוויר. .2
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 במקום שבו חתך המנהרה אחיד וללא בליטות או מפרצים. .3

מדידת המהירות וכיוון אוויר תהיה מסוג קרן אולטרסונית   .4

 מכוונת לרוחב המנהרה מצד לצד.

 מערכות בקרה ואופן הפעלת של האוורור  

המ  .א להפעלת  האורור  בקרת  בקרת  מערכת  ע"י  תהיה     PLCפוחים 

ומקבלת   הגזים  ניטור  ומערכות  המפוחים  למערכות  שמחוברת 

 אינדיקציות גם ממערכת גילוי אש. 

בכניסה יהיה לוח כבאים שיאפשר התערבות    -בנוסף עבור מצב חירום   .ב

צוותי החילוץ והבקרה מהלוח לתרחישי הפעלה קבועים או השבתת  

 שייקבעו עם יועץ הבטיחות.המפוחים בהתאם לתרחישים 

מערכת בקרת האוורור וניטור הגזים תהיה עצמאית אך באינטגרציה   .ג

תנועה,    -מלאה עם מערכת בקרת תשתיות המנהרות ובקרת הכביש  

במערכת   מרחוק  הפעלה  ואפשור  והמסכים  הפרמטרים  כל  להצגת 

 הבקרה הראשית. 

עם מערכת הבקרה והפעלה תהיה בחדר לוחות חשמל או חדר בקרה   .ד

מחשב מקומי שיאפשר שליטה מלאה או שילוב בחדר הפעלה מאויש  

 שעות .   24

יש לשים לב כי שיהיה גם חדר בקרה מרוחק ומערכת הבקרה צריכה   .ה

עם   מלאים  ושליטה  חיווי  שתאפשר  מרחוק  התחברות  לאפשר 

 המערכת.  

 לכל מפוח יהיה רגש רעידות )משדר אנלוגי(.  .ו

 תכליתית: -אוורור הינה דומערכת  -אופן הפעלת מערכת אוורור   .ז

 במצבי תנועה שונים.  -אוורור בזמן שגרה  .1

 שריפה.  -הוצאת עשן בזמן חירום  .2

 ( 15.09)ראה תכנית פעולת המערכת )תפ"מ( להלן בפרק  

באופן    -  בשגרה .3 המפוחים  הפעלת  תאפשר  הבקרה  מערכת 

ידני   גזים עם אפשרות שינוי פרמטרים  ניטור  אוטומטי ע"פ 

 מחדר הבקרה. 

באופן    -  בחירום .4 המפוחים  הפעלת  תאפשר  הבקרה  מערכת 

מיקום   לגבי  אש  גילוי  ממערכת  אינדיקציה  ע"פ  אוטומטי 

 השריפה. 

 

 מיזוג אוויר ומערכות היקפיות 15.2.9

  UPSג אוויר בחדרי לוחות חשמל, שנאים, חדרי בקרה,  יותקנו מערכות מיזו 

 ומצברים למטרת נוחות ושמירה על הציוד לפי הנחיות היצרנים.

 

  ציוד טיפול באוויר 15.3

 סילון ציריים לאוורור מנהרות מפוח  15.3.1
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 ( כווני  דו  צירי  סילון  יהיו מטיפוס  המנהרה  של  הצירי   trulyמפוחי האוורור 

reversible  בהתאם ובהתאם  (,  זה  למפרט  המצורפים  הציוד  בדפי  לנתונים 

 לתיאור הטכני של המפוחים כפי שיפורט בהמשך.

בקצוות    מגן  ורשתות  קול  משתיקי  יהיו  מהמפוח  ויציאתו  האוויר  בכניסת 

 המשתיקים. 

מ"מ לפחות,    6מפלדה    Heavy Constructionבית המפוח יהיה עשוי מבנה קשיח   

חר הייצור. המאיץ יהיה מנתך אלומיניום לפי  במבנה אווירודינמי עם גלוון לא

. בדיקה לגילוי פגמים בבית המפוח תהיה ע"י קרני רנטגן  ISO  3522, 7720תקן  

(X-Rays .) 

  37  -האיזון בציוד צריך להיות סטטי ודינמי עד להשגת אמפליטודה של פחות מ 

 (. mills peak to peak 1.5מיקרון מטר )

עשויים מפלדה עם  יהיו  המחוררים    המשתיקים  הייצור. הפחים  גלוון לאחר 

בכל    D2הפנימיים יהיו עשויים מפלדה בלתי מחלידה. אורך המשתיקים יהיו  

 צד.

, עם בידוד המתאים לעמידה  TEFCהמנוע יהיה סגור לחלוטין ומקורר אויר   

 במשך שעתים רצופות לפחות.  C400בטמפרטורות גבוהות של 

מאספקת המפוח. מיסבי המנוע יהיו  המנוע יכלול רגש רעידות ומעבד כחלק   

 שעות עבודה, כולל המיסב האחורי. 100,000 -מחושבים ל

שניות. המנוע יתאים להנעה במפל   4ההנעה תהיה ישר לקו. תקופת ההנעה עד   

, כלומר  400 ± 10%מתחת למתח המינימלי של הרשת שהוא  10%מתח של עד 

V320 . 

שכ  בשתי  צבוע  יהיה  המפוח  של  החיצוני  לאחר  החלק  אפוקסי  צבע  של  בות 

 מיקרון.  100שכבה מקשרת. עובי הצביעה יהיה 

לכל מפוח תהיה מערכת מדידת רעידות שתכלול רגש עם יחידת עיבוד. יחידת   

 העיבוד תחובר אל הבקר של המערכת המתאימה.

כל מפוח ייבדק במפעל היצרן לספיקה, לחץ, הספק מהירות, דחף ומפלס רעש.   

תעשה על    ”thrust“. בדיקת "הדחף"  DP  ISO  5801הבדיקה תיעשה עפ"י תקן  

 גבי מתקן תזוזה אופקי. 

, עם  dBA  72מטר בשדה חופשי לא יעלה על    3מפלס הרעש שייבדק במרחק   

יותר    dBA  15  -מנהרה הוא כ משתיקי הקול, כאשר ידוע שמפלס הרעש בתוך ה

 . dBA 87גבוה בפעולת מפוח אחד כלומר 

נתונים טכניים של המפוחים הציריים צריכים להיות בהתאם לטבלאות הציוד.   

כדוגמת   יהיו  או    FLAKT-WOODS, WITT & SOHN, ZITRONהמפוחים 

 שווה ערך מאושר בהתאם לדף הציוד המצורף. 

כמצוין  עקרונית  יהיו  המפוחים  לפי    תמיכות  יעשה  הייצור  היצרן.  בתכניות 

והיצרן. חוזק התמיכות יתאים למשקל   תכניות ייצור מאושרות ע"י המזמין 

 .  3המפוחים והמשתיקים ובמקדם עומס דינמי של 

התמיכה תתוכנן ותיבדק למשקל זה. מתפקיד הקבלן לבצע בדיקת עומס לאחר   

עומס הבדיקה    ייצור התמיכות לפני התקנת המפוחים ואחרי ההתקנה שלהם.
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ק"ג לפחות. בין המפוח לבין התמיכה יהיו קפיצים או מבדדי    3825יעמוד על  

 ניאופרן בגזירה בהתאם להמלצות יצרן המפוחים. 

הקבלן יבצע התחברות מסגרת תליית המפוחים לקירות המנהרות הראשיות   

 (, ויהיה אחראי לשלמות איטומן.TBM, NATM, CUT&COVER)מסוג 

 

 

 ני מיזוג אוויר מפוחים למתק  15.3.2

התכניות    הציוד,  בדפי  כמתואר  נתונים  ובעלי  מהטיפוסים  יהיו  המפוחים 

 וכמפורט להלן: 

מ"מ לפחות,   2המפוחים יהיו תעשייתיים כבדים עשויים מפח שחור בעובי של  

 במבנה עם חבורי ריתוך וברגים. 

של    מחושב  חיים  אורך  בעלי  מאליהם,  מתייצבים  כדוריים,  יהיו  המסבים 

 אלף שעות ללא גירוז. 100,000

 כל המפוחים יהיו צבועים אפוקסי כמתואר בסעיף צביעה. 

התמסורת תהיה ע"י רצועות טריז מחוזקות ע"י סיבי פוליאסטר כדוגמת מגם.   

היו לפחות שתי  של הספק המנוע. בכל תמסורת י  150%  -התמסורת תחושב ל

  . BX45רצועות במידה מינימלית 

 סידור מתיחת הרצועות יהיה אוטומטי או שווה ערך שיוגש לאישור. 

 סל"ד נומינלי סגורים לחלוטין כפי שרשום בסעיף מנועים.  1450המנועים יהיו  

 פעמוני הכניסה יהיו תמיד עשויים מאלומיניום.  

המהנדס.    ע"י  מראש  שיאושר  מוכר  יצרן  של  מוגמר  מוצר  יהיה  מפוח  כל 

הם   המאושרים   ,Comefri, Chicago Blowers, Nicotra-Gebhardtהיצרנים 

S&P, Shevah . 

 מבנה המפוחים וכל הפרטים הדרושים יומצאו לאשור בתכנית ייצור.  

בסקלה  דציבל  65מפלס הרעש כתוצאה מפעולת המפוחים על הגג לא יעלה על  

A    במרחק או    1מדוד  הציוד  בטבלת  נדרש אחרת  ,אלא אם  כיוון  מטר מכל 

 בתכנית . 

עקומת פעולה    יכין  פעולה של המפוחים,  בדיקת  יערוך במפעל היצרן  הקבלן 

כדוגמת   טופס  גבי  על  המדידות  תוצאות  את  ויגיש  המפוחים  לכל  מסודרת 

 . STD-307תכנית סטנדרד 

 בתחום המפוח בפעולת יעשה האיזון מית.ודינ סטטית המפוח את יאזן  הקבלן 

נוהל   ISO14694-2003(E)תקן   לפי יבוצע . האיזוןHZ 55לבין   HZ 10 שבין תדר כל

BV-5    דרגהG-1.0  היצרן  התקנה  ולפי רשמית  יספק קשיחה.   ובה תעודה 

 .האיזון תוצאות

ולאחר ביצוע הבדיקות ע"י הקבלן,    לקראת הוצאת המפוחים ממפעל היצרן 

 יוזמן המפקח והמזמין לבדיקת הציוד. 

 ביצועי המפוח יוטבעו על גבי שלט שיוצמד לציוד בצורה יציבה. 

 רק לאחר אישור המפקח והמזמין ניתן יהיה להוביל המפוחים לאתר.  
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המפוחים יותקנו כ"א בנפרד על מסגרת פלדה משותפת למפוח ולמנוע. הבסיס   

 בלן כמפורט בסעיף המתאים. והמפוח יותקנו ע"ג מבדדי רעידות באספקת הק

המפוח  מערכת  משקלי  חישוב  היתר  בין  יתלוו  הכללית  ההרכבה    - לשרטוטי 

  מנוע ובחירת מבדדים הכל ע"י הקבלן. 

מפוחים   העמדת  היצור,  הפרטי  כל  יכללו  לאישור  הקבלן  שיגיש  בשרטוטים 

  וחיבוריהם לציוד, לתעלות ולארובות. 

 ם וימציא את תוצאות המדידות. הקבלן יערוך בדיקה של עקומת כל המפוחי

של    בטמפרטורה  לפעולה  יבחרו  עשן  הוצאת  שעתיים   250°Cמפוחי  במשך 

לפחות. לאותם תנאים יבחרו המנוע, החיבורים הגמישים, משתיקי קול, כונס  

 חוזר במידה ונדרש.- אויר ומדף אל

כל המפוחים המשמשים גם בעת שריפה יחוברו דרך לוח חשמל לזרם חיוני,   

במשך   800°Cו דרך כבלים חסיני אש מתאימים לפעולה בטמפרטורה של  ויופעל 

 דקות לפחות, ע"י פיקוד ממערכת גילוי אש ועשן.  180

המפוח  מערכת  משקלי  חישוב  היתר  בין  יתלוו  הכללית  ההרכבה    - לשרטוטי 

מנוע ובחירת מבדדים הכל ע"י הקבלן. בשרטוטים שיגיש הקבלן לאישור יכללו  

 מדת מפוחים וחיבוריהם לציוד, לתעלות ולארובות. כל הפרטי היצור, הע

 

 מערכות מיזוג וקירור עצמאיות 15.4

 מזגנים עצמאיים מטיפוס אינוורוטר   15.4.1

הבין  למפרט  בהתאם  יהיו  מפוצל  מזגן  מטיפוס  אוויר  מיזוג  משרדי  -יחידות 

או   אלקטרה  תוצרת  כדוגמת  מאייד,  חד  מרכזי  מיני  או  עילית  תלייה  מסוג 

או מיצובישי או דייקין. הפעלת המזגן, בחירת מהירות, בחירת    LGתדיראן או  

 אופן הפעלתו )קירור/חימום( יהיו בחדר מלוחית מקומית ייעודית. 

בעלי תפוקת קירור משתנה באופן רציף    –כל המזגנים יהיו מטיפוס אינוורטר   

 פרופורציונלי בהתאם לדרישה.

 נתוני פעולת יחידת העיבוי יהיו כדלקמן:  

 40°F  טמפ' איוד  

 120°F  טמפ' עיבוי  

 95°F (35°C)  טמפ' סביבה  

 " בקוטר  נחושת  מצינורות  בנוי  איוד  ונחשון  עיבוי  נחשון    5/8היחידה תכלול 

 . 45°Cוצלעות אלומיניום מתאים לעבודת בטמפ' סביבה מרבית של 

שינוי    עיקרון   על  אוויר  בקירור  עיבוי  לחץ  שמירת  מערכת  תכלול  היחידה 

 מהירות סיבוב המאוורר. 

מכון      של  תקן  תו  ובעלי  הכללי  המפרט  לדרישות  מתאימים  יהיו  המזגנים 

 התקנים הישראלי. 

 כל עונות השנה לרבות בחורף. המזגנים יותאמו לקירור בלבד ב 

של    אוויר  כניסת  )בתנאי  הנומינלית  המזגנים  יבש   F80תפוקת   תרמומטר 

תרמומטר לח( יהיו לפחות בהתאם לדגמים הרשומים בתכניות ובכתב    F67  -ו   

 הכמויות. 
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למרחק    עד  קירור  צנרת  הרכבתו,  חלקיו,  שני  את  כולל  המזגן   מ'     5.0מחיר 

פר   ומסגרת  היחידות  בתוכנית.   בין  כנראה  העיבוי  יחידת  לנשיאת   ופילים 

של    בעובי  בחום  מגולוונת  סטנדרטי  חרושתי  מוצר  תהיה     100המסגרת 

 מיקרון לפחות.  

 מ' הראשונים ישולם בנפרד.  5.0עבור צנרת מעל  

 בסמוך למקום התקנת המעבה יותקן מפסק בטחון, מוגן גשם. 

 המעבה. היחידה תכלול מבודדי רעידות להצבת   

 

 מערכות פיזור אויר 15.5

פרק זה עוסק בתיאור מערכות של תעלות אויר, ארובות אויר ואביזריהן. התעלות יבוצעו לפי   

הסעיף המתאים במפרט הבינמשרדי. הקבלן יספק וירכיב את כל התעלות כמצוין בשרטוטים  

כוללת את   בבניין. העבודה  למציאות  ובהתאמה  הקבלן  ידי  על  התעלות, התמיכות,  שהוכנו 

 התליות, החיזוקים כנדרש. מידות התעלות הן מידות פנים הפח. 

 

 תעלות אוויר מפח מגולוון ללחץ נמוך  15.5.1

כפי    יהיה  והמבנה  העובי  גבוהה.  כפוף  באיכות  מגולוון  מפח  יבוצעו  התעלות 

של   המדריך  להוראות  ובכפיפות  בשרטוטים  התעלות  SMACNAשמצוין   .

 תהיינה קשיחות, ואטומות. 

הצירויות והתחברויות בתעלות ייעשו, במידה ולא צוין אחרת ובמידת האפשר,   

 .1:3ובמקרה והמקום לא מאפשר זאת ביחס  1:5בשיפוע ביחס של 

קשתות ייעשו, במידה ולא צוין אחרת, ברדיוס מרכזי השווה למידת התעלה   

 שבמישור הרדיוס. לא יהיו זוויות חדות בתעלות. 

לרדיוס   מקום  ואין  קשת    במידה  תיעשה  בתכניות  למצוין  ובהתאם  רגיל 

של   אחיד  ברדיוס  בתוכנית    10מינימלית  כמצוין  פנימיות  כוון  כנפי  עם  ס"מ 

 הסטנדרט. 

 "מכנסיים" ייוצרו משתי קשתות מודבקות גב אל גב ע"י סמרור מתאים. 

ברוחב    אלומיניום  בנייר  באופן הבא: חבישה  יעשה  ס"מ    10איטום התעלות 

 סיליקון על החיבורים.  לפחות לאחר מריחת 

תעלות חיצוניות יחוברו באמצעות אוגנים כמקובל בתעלות לחץ בינוני )בנוסף   

 לסיליקון(.          

לדוגמא    תעלות  קטעי  שני  הקבלן  יבצע  הפחחות  עבודות  ביצוע  תחילת  לפני 

ולאישור. קטע אחד יהיה מעבר קוני והשני מכנסיים. קטעי הדוגמאות האלה  

יי  - שארו ברשות המפקח עד לסיום העבודה כולה. היה וביצוע  באם יאושרו 

הדוגמאות לא יהיה לשביעות רצון המפקח יוחלף הקבלן  לפחחות באחר. היה  

שאושרה   מזו  ירודה  מאיכות  ובידוד  תעלות  הקבלן  יבצע  העבודה  ובמשך 

 יפורקו כל קטעי התעלות ויבוצעו מחדש על חשבון הקבלן.  -בדוגמאות 

מ"מ מים בתוך    50הקבלן יפעיל את המפוחים באופן ארעי כדי ליצור לחץ של   

כל   לאורך  חזותית  תיעשה  הבדיקה  אותרו.  הנזילות  שכל  ולוודא  התעלות 
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התעלות וכמו כן ע"י השוואה בין ספיקת האוויר המסופק ליחידה לזו היוצאת  

 פרד. דרך הפתחים. הפעלה ארעית כזו תיכלל במחירי הקבלן ולא תשולם בנ

קטעי    יפורקו  והאטימה,  הפחחות,  עבודת  איכות  על  יקפיד  לא  והקבלן  היה 

 התעלות להרכבה מחודשת, הכל בהתאם לשיקול המפקח.

על מנת לתעל את אוויר האספקה    –  מחיצות פח להובלת אוויר ברצפה הצפה 

ברצפה הצפה יותקנו מחיצות פח אנכיות אשר יעוגנו לרצפה ויהוו נתיב אוויר  

  1.0אזורים המטופלים ויחידות המפוח התת רצפתיות. עובי המחיצות  לכיוון ה

לפי שטח הפח    –מ"מ והן ימדדו ויתומחרו לפי מ"ר בדומה לתעלות לחץ נמוך  

בשימוש. מחיר הפח יכלול אטימה של חדירות מובלי חשמל / מים, אשר יחצו  

 . תקני DECASTאת המחיצות באמצעות השלמת פח ו 

 

 לוון ללחץ בינוני תעלות אוויר מפח מגו  15.5.2

עובי הפחים, מבנה התעלות וצורת החיזוקים והתליות יהיה בהתאם לתכניות   

אגודת   מדריך  להוראות  ובכפיפות  הקבלן  ע"י  ארה"ב,    SMACNAשהוכנו 

מחוברות   יהיו  מלבניות  תעלות  ואולם  מינימום,  כדרישות  אחרונה  הוצאה 

(  System 30לפחות )מ"מ    30או שווה ערך בגובה    FLANGE-MEZביניהן בעוגני  

מ"מ אם הלחץ הנומינלי ידרוש זאת. האוגנים יהודקו זה אל זה ע"י    40ובגובה 

 או שווה ערך. LATZ-MEZבורגי מכונה ועל ידי מהדקים 

ס"מ יתמכו ע"י מוטות חיזוק    60התעלות המלבניות בעלות רוחב העולה על   

 פנימיים או חיזוקים שווי ערך.

ת אויר יהיו עשויות פח מגולוון חלק עם תפר  תעלות עגולות במערכות אספק 

כדוגמת   אטום  בחיבור  ספירליות  פח  מרצועות  מעורגלות  או  לאורך  מכונה 

METU SYSTEM    הדוק. הקשתות בתעלות    וגניא וגנים עגולים, אטמים ואעם

או כחתיכה    D  ½1האספקה יהיו עשויות מפלחים בקשת אקוויוולנטית ברדיוס  

אחת והחיבור בינן לבין הקטעים הישרים יהיה ע"י אוגנים כנ"ל או שווה ערך  

 מאושר מראש. 

צוע ומאושר  התעלות תהיינה קשיחות ואטומות במידה סבירה כמקובל במק 

 ע"י המהנדס. מידות התעלות הרשומות בתכניות הן מידות פנים הפח. 

 פתחים ושרוולים למפזרים לא יהיו על גבי תפר חיבור בין שני חלקי תעלה.  

מישרי זרימה בצווארוני המפזרים ובהסתעפויות התעלות יותקנו רק אם צוין   

 במפורש בתכניות. 

יבצע  הפחחות  עבודות  ביצוע  תחילת  לדוגמא    לפני  תעלות  קטעי  שני  הקבלן 

ולאישור. קטע אחד יהיה מעבר קוני והשני מכנסיים. קטעי הדוגמאות האלה  

באם יאושרו יישארו ברשות המפקח עד לסיום העבודה כולה. היה וביצוע    -

הדוגמאות לא יהיה לשביעות רצון המפקח יוחלף קבלן המשנה לפחחות באחר.  

לות ובידוד מאיכות ירודה מזו שאושרה  היה ובמשך העבודה יבצע הקבלן תע

 יפורקו כל קטעי התעלות ויבוצעו מחדש על חשבון הקבלן.  -בדוגמאות 

מ"מ מים בתוך    100הקבלן יפעיל את המפוחים באופן ארעי כדי ליצור לחץ של   

כל   לאורך  חזותית  תיעשה  הבדיקה  אותרו.  הנזילות  שכל  ולוודא  התעלות 
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ספיקת האוויר המסופק ליחידה לזו היוצאת    התעלות וכמו כן ע"י השוואה בין

 דרך הפתחים. הפעלה ארעית כזו תיכלל במחירי הקבלן ולא תשולם בנפרד. 

 

 תעלות יניקת עשן עשויות פח מגולוון  15.5.3

המבנים    בתוך  ומותקנות  עשן  להוצאת  גם  המשמשות  אוויר  יניקת  תעלות 

  מ"מ עם חיבור אוגנים.  1.25תהיינה תעלות פח מגולוון בעובי  

 ס"מ.   10תעלות יהיה עם אטם ומהדקים )קלמרות( כל  2חיבור זוג אוגנים בין  

שמצוין    כפי  האש,  לאזור  מחוץ  אש  חסין  עטופות  יהיו  עשן  יניקת  תעלות 

 בתכניות:

עטיפה חסינת אש עמידה לשעתיים )פיירבורד, פרומטק(. פרט העטיפה יהיה   

 זהה לקיר עמיד אש לשעתיים משני צדדיו. 

 

 גמישות תעלות   15.5.4

בין התעלות ומפזרי האוויר יתקין הקבלן תעלות גמישות מותאמות לעבודה   

 שכבותDEC (3 .)עמוד מים, תוצרת   3בלחץ סטטי של עד "

התעלות תהינה בעלות חתך עגול ומותאמות לממדי צווארון המסנן. התעלות   

י  תיוצרנה ממכלול גרעין חוט פלדה מצופה בנייר אלומיניום גמיש, ובדוד חיצונ

. התעלות תהינה מוצר מושלם   1עשוי מסיבי זכוכית עם חסימת אדים בעובי "

מבית חרושת מאושר מראש. חיבור התעלות באמצעות חבקים מתאימים עם  

הקפדה על אטימה מוחלטת. קצה הבידוד ייאטם ע"י סרט אלומיניום דביק  

ת  מטר. יש להתקין התעלו  2למניעת נשירת חלקיקים. אורך מקסימלי לתעלה  

 מתוחות במידת האפשר לפי הוראות היצרן.

 

 פזרי אוויר מ 15.5.5

קרתיים מרובעים מאלומיניום משוך וצווארון עגול או מרובע  ימפזרי אויר ת 

 עם מתאם מפח והשלמת פח עד לגודל אריח התקרה, כדוגמת חברת יעד.  

מיקרון ו/או    25ובעובי    325כל חלקי האלומיניום יהיו מאולגנים באלגון לפי ת"י   

מיקרון לפחות בגוון שיאושר ע"י האדריכל    60ועים בתנור בשכבה בעובי של  צב

 הכל כלול במחיר המפזר.  –

לפני הזמנת המפזרים יש לוודא עם המפקח והמזמין את גודל אריחי התקרה   

 המתוכננים, ולקבל את אישורו לביצוע ההזמנה. 

רצון    יש להקפיד על התקנה אסתטית של המפזרים ותריסי האוויר לשביעות 

 המהנדס והאדריכל. 

יורכבו בקיר על מסגרת עץ מהוקצע בעובי      2מפזרי ומחזירי האוויר קיריים 

ס"מ שתסופק ותורכב ע"י הקבלן ועל חשבונו. המסגרת תהיה בהתאם למפורט  

 השייכת ותיכלל במחירי המפזר ומחזיר האוויר.  הסטנדרטכנית ובת

 

 תריסי ויסות  15.5.6
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שות להוצאת עשן יהיו עשויים ממסגרות  תריסי הוויסות בתעלות שאינן משמ 

על   יעלה  לא  הכנף  רוחב  משוך   מאלומיניום  יהיו    20וכנפיים  הצירים  ס"מ. 

פלסטיים   יהיו  הכנף  תותבי  לכנף.  מהודק  באופן  ויחוזקו  מפלב"מ  עשויים 

"אוקולון" או "טפלון". הכנפיים ייסגרו באופן נגדי זו כלפי זו והמנגנון יבוסס  

להבי הכנפיים יצופו מסביב בפרופילי נאופרן מהודק לקבלת  על גלגלי שיניים.  

אטימה טובה. הציר המרכזי בכל תריס יבלוט כדי שתחובר אליו ידית או מפעיל  

ועם   נעילה  סידור  עם  קואדרנט  להתקין  יש  ידני  תריס  של  לידית  אוטומטי. 

 סגור".   -סימון יציב "פתוח

המשמשות גם להוצאת עשן  תריסי ויסות המותקנים כנ"ל או עשויים בתעלות  

בטמפ'   לעמידה  מותאמים  מתכתיים  והמיסבים  מפלדה  למשך    250°יהיו  צ' 

 שעתיים. 

 כל חלקי המתכת של התריסים יהיו מגולוונים.  

 

 חיבורים גמישים בתעלות אויר 15.5.7

"תפר"    עוברת  תעלה  בו  מקום  בכל  יותקנו  אויר  בתעלות  גמישים  חיבורים 

ליחידת מזוג האוויר ולמפוחים וכן בכל מקום אחר  התפשטות בבניין, בחיבור  

 כנדרש. החיבורים הגמישים לסוגיהם יוגשו לאישור! 

החיבורים הגמישים בתעלות מזוג אויר העשויות פח מגולוון יהיו עשויים ארג   

ואינו משיר  650אטום  מטיפוס שמשונית   , בלתי דליק מסוג שאינו מתפורר 

אי העבר  שיבטיח  וברוחב   , פחות מחלקיקים  לא  אך  לתעלה,  זעזועים    20- ת 

ל   יניקת עשן העמידות תהיה  מ"צ למשך שעתיים. סוג    250  – ס"מ. בתעלות 

החיבור הגמיש והחומר ממנו הוא עשוי טעונים אישור המפקח. החיבור הגמיש  

 . הסטנדרטכנית ויחוזק לתעלה בהתאם לת

 ות.החיבורים הגמישים לא יספרו בנפרד ויכללו במחירי הציוד והתעל 

 

 כנפי כוון  15.5.8

 ס"מ יבוצעו כנפי כיוון !  30בכל הקשתות בתעלות שמעל רוחב  

לתכניות  בהתאם  יבוצעו  הכוון  הוראות  הסטנדרט   כנפי   , SMACNA  ו

ASHRAE-GUIDE  רדיוס קטנות  כוון  כנפי  הקבלן  יתקין  ישרות  בזויות     .

ולפני   ספיקות  הסר  למען  דלעיל.  המקורות  לפי  שיבוצעו  מוכר  מפעל  תוצרת 

תחילת ביצוע התעלות, יגיש הקבלן לדוגמא קטעי תעלות ובהן כנפי כוון כמצוין  

 לעיל או לחילופין דף קטלוגי מתאים. 

 תריסי אש/עשן  15.5.9

יועץ  -בכל מקום שבו התעלה עוברת דרך קיר   אש או מחיצת אש לפי הגדרת 

 הבטיחות, כמצוין בתכניות, יתקין הקבלן תריס אש/ עשן.

ודגם  יהיו מתוצרת  לפי תקן    התריסים  ארה"ב כדוגמת    U.L-555המאושרים 

PREFCO    שעות לפחות, ומאושרות     1.5או שווה ערך מותאמים לעמידה במשך

 גם ע"י מכון התקנים הישראלי.  



220 
 

__________________________________________________________________________________ 
 מערכות  – 60מפרט טכני כביש 

   

המדפים יהיו קשורים למערכת ניהול אש/עשן דרך מגע בלוח מיזוג האויר של   

 היחידה אותן משרתות התעלות. 

ע"י    ההפעלה  ממונע.  יהיה  את  התריס  יסגור/יפתח  אשר  קפיץ  מוחזר  מנוע 

 התריס  

בהעדר מתח. המדפים יכללו מפסקי גבול אשר יספקו אינדיקציה למצב המדף   

 פתוח / סגור במערכת בקרת מיזוג אויר. 

 מדפי אש יצוידו בנוסף בנתיך תרמי לצורך הבטחת סגירת המדף בעת שריפה.  

ההזנה לתריסי האש  החלק היחסי של מדף האש בלוח חשמל המתאים וכבל   

 הם בעבודת הקבלן ובאחריותו. כבלי ההזנה האלה יהיו חסיני אש. 

 הקבלן יכלול בתעלה פתח גישה שיאפשר בדיקת התריס ופעולתו מדי פעם.   

 כל המתואר לעיל כלול במחיר התריס והמנוע.  

 

 רשתות  15.5.10

)עלים(.    גס  לכלוך  לסינון  רשתות  יהיו  ציריים  למפוחים  האויר  כניסת  בצד 

בקוטר  הרשת נוירט  מרשת  עשויות  יהיו  של    1.0ות  ובריבועים  ס"מ.   2מ"מ 

 הרשתות יותקנו על מסילה לפרוק ושטיפה. 

 

 בידוד 15.6

 כללי  15.6.1

 פרק זה עוסק בבידוד תרמי  של צנרת ותעלות במערכות מזוג האוויר ואביזריהן.  .א

 .  1001הבידוד יעמוד בדרישות ת"י   .ב

 

 בדוד לתעלות אויר  15.6.2

 אויר ממוזג בדוד חיצוני של תעלות  

בידוד תרמי חיצוני לתעלות אויר יהיה עשוי סיבי זכוכית )פיברגלס(   .א

מטיפוס חצי מוקשה שאינו משיר סיבים ומיוצר בצורת גלילי שמיכות.  

תהיה   החומר  של   המזערית  החום  pcf 1.5הצפיפות  מעבר  מקדם   ,

[ יותקן  in/BTU/h ft °F] 0.28המירבי  הבידוד  של  החיצוני  בצידו    .

מרדיד  אדיים  בסיבי    50אלומיניום    מחסום  מחוזק   עוביו,  מיקרון 

 פיברגלס. 

יהיה מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר,    -לרבות מחסום האדים    -הבידוד   .ב

פי   על  ידי    C  –  ASTM  1071  –  00)מיוצר  על   ש"ע( מאושר  או תקן 

כנדרש   דליק,  בלתי  בדבק  התעלה  לדפנות  יודבק  הבידוד  המפקח. 

סרט הדבקה מתאים או ע"י סרטי  להלן. כל הקצוות יוגנו ע"י עטיפה ב

וברוחב    0.6פח מגולוון, בעובי   מ"מ. הדבקת הקצוות תהיה    50מ"מ 

 ס"מ לפחות.   1תוך חפיה של  

כל הפינות יוגנו ע"י פסי פח מגולוון מכופפים לזווית שאורך כל צלע   .ג

עם    3שלה הוא   רצועות פח מגולוון  ע"י  יהודקו  ס"מ. הפסים האלה 

 ס"מ.  40מפתח נעילה מתאים כל 
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חיתוכים וחפיות בין קצוות מזרוני הבידוד יתוקנו ע"י רצועות בדוד  

 מחופה ע"י רצועות רדיד אלומיניום דביק. 

 בדוד אקוסטי )פנימי( של תעלות מזוג אוויר  

ההחזרה,   .א מתעלות  חלק  וכן  הממוזג  האוויר  של  האספקה  תעלות 

ין  בהתאם למצו 1תהיינה מבודדות מבפנים ע"י בדוד אקוסטי בעובי " 

" בעובי  יבודדו  למבנה  מחוץ  מבודדות  תעלות  חומר  2בתכניות.   .

ליינר"   דקט  "אירופלקס  כדוגמת  זכוכית  סיבי  מזרוני  יהיה  הבידוד 

  p.c.f 2כמיוצר ע"י אואנס קורנינג ארה"ב או שווה ערך בצפיפות של  

דבק   באמצעות  התעלה  פנים  אל  יודבק  הבידוד  דוגמא.  לפי  מאושר 

אורך  המיוצר    81-51כדוגמת   לכל  פח  זויתני  ובתוספת  ורוליט  ע"י 

התעלה וסרטי פח לרוחב בכל חבור, מחוזקים ע"י ברגיי פח ודסקיות  

ס"מ. בקצה כל קטע תעלה יהודק קצה מזרון    40חיזוק לבידוד יהיו כל  

 הבידוד ע"י פח מכופף מתאים.

מידות התעלות הרשומות בתכניות הן נטו למעבר אויר. לפרטי בצוע   .ב

 בתוכנית הסטנדרד. נוספים ראה

 

 בידוד תרמי לצנרת  15.6.3

 בידוד בתרמילי גומי סינטטי  

( יהיו מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר,  קליפות גומי סינטטי )ארמפלקס .א

מאושר על ידי המפקח. הקליפות תהיינה מיוצרות מקצף של תערובת  

אטומים   תאים  בנויה  צינור,  ובצורת  גמישה  פלסטית,  אלסטומרית, 

של   ממוצעת  צפיפות  בעל  יהיה  החומר  אינרטי.  גז  ק"ג    112ומלאים 

 ת(.)ביחידות בריטיו 0.28 -למ"ק. מקדם מעבר החום המירבי 

 יש לקבל מראש אישור לחומר הבידוד וליצרן.  .ב

 עובי הבידוד יהיה בהתאם לטבלה.  .ג

הקליפות תהיינה שלמות ותושחלנה במידת האפשר על הצינורות ללא   .ד

חתכים והדבקות לאורך. חיתוך קצה הבידוד יהיה חלק וישר. קטעי  

 הבידוד יודבקו בדבק מתאים כאמור להלן. 

השרוול יודבקו שפות הבידוד    במקומות שבהם יש הכרח לחתוך את .ה

ומקומות   חורים  חריצים  שיושארו  מבלי  האורך  לכל  מגע  בדבק 

חשופים. לאחר מכן יודבק על קו החיתוך סרט מדבק פלסטי ברוחב  

 ס"מ לפחות. החתך יהיה מופנה כלפי מטה.  5של 

הבידוד   .ו בעבודה,  להמשיך  ואישר  הביצוע  את  בדק  שהמפקח  לאחר 

לפחות,    50%מידבק רחב, עם חפיפה של   המושלם ייעטף בסרט פלסטי

 בגוון שיקבע ע"י המפקח. 

 ישום בדוד ארמפלקס מותר רק בתוך חלקי בנין ממוזגים. .ז

 הגנת הבידוד  

באחד   .א בידודם  לאחר  יוגנו  לעין  הגלויים   והאביזרים  הצינורות  כל 

 הציפויים כמפורט להלן ובכתב הכמויות. 
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וניתן יהיה לפרק את  לאחר גמר הבידוד יהיה הצינור חופשי מהמתלה  .ב

 מבלי לפגוע בציפוי שעל הבידוד. המתלה  

 עטיפת  "סילפס"  .1

במשחת   1.1 ויימשח  )גזה(  מלמלה  בארג  ייעטף  הבידוד 

שיכסה   מתאים  ובעובי  שכבות  בשתי  "סילפס" 

 לחלוטין את הארג.  

הציפוי יוחלק עד קבלת שכבה  אחידה וחלקה. לאחר   1.2   

 מאושר.ההחלקה ייצבע בצבע גמר 

 עטיפת פח  .2

לא   2.1 שעוביו  צבוע,  מגולוון  בפח  ייעטף  הצינור  בידוד 

 מ"מ.   0.6פחות מאשר 

יהיה   2.2    הפח  גמר  פחחות.  בחיבורי  יהיו  הפח  חיבורי 

חלק וללא קצוות בולטים או פתחים מיותרים ויחפוף  

בדיוק את תוואי הצינור "מנעולי" הסגירה של הפח  

 יהיו תמיד לכוון מטה. 

 

 ת שונות ועבודות עזרמערכו 15.7

 פרק זה עוסק במערכות שונות, עבודות עזר ועבודות שלא נכללו בפרקים קודמים. 

 

 בסיסים  15.7.1

ס"מ מעל פני    15בטון מזויין והם יובלטו    היסודות הנושאים את הציוד יוצקו 

הרצפה אלא אם צוין אחרת במפורש. מידות הבסיס יאפשרו התקנה נאותה של  

 הציוד.  

פלדה    זויתני  במסגרת  יוגנו  יהיה    30/30המקצועות  הבסיס  צבועים.  מ"מ 

 בהתאם לתוכנית הסטנדרט. 

 

 בסיסים רגילים  

וכן הבסיסים התחתונ .א ציוד  ים עבור בסיסים  הבסיסים הרגילים של 

"צפים" יהיו עשויים בטון ויהוו הגבהות מיושרות המאפשרות הצבת  

הציוד על פניהן בצורה אופקית וישרה. פני הבסיסים יהיו מחולקים  

 בסרגל פלדה אלא אם נאמר אחרת.

 ס"מ.  2X2הפינות תהיינה קטומות עם פאזות  .ב

ש  .ג תכניות  פי  על  הבניין  קבלן  ע"י  יעשה  האלה  הבסיסים  הוא  ביצוע 

 קיבל מהקונסטרוקטור. 

הקונסטרוקטור יכין את התכניות על פי נתונים שקיבל מקבלן מזוג   .ד

האוויר באמצעות המהנדס. הקבלן יכלול נתונים אלה בתכניות הבצוע  

 שהוא יכין מבעוד מועד ובהתאם ללוח הזמנים של עבודתו.

הרצוי   .ה המיקום  את  יציין  גם  הקבלן  הבסיסים  שרטוט  עם  יחד 

 אותו הוא מתקין.  HVACציודלניקוזים מ
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 קונסטרוקציית נשיאת צנרת וסולמות חשמל    15.7.2

-   37כל הצינורות )עמודים( ופרופילי השענה יהיו פרופילים נורמליים מפלדת   

ST  .מאושרים בגודלם ובפרטי חיבורם 

תגולוון  הפלדה  יהיה    קונסטרוקציית  הגלוון  הגגות.  על  הרכבתה  לפני  בחום 

 כמתואר בסעיף הגלוון להלן. 

בנית הקונסטרוקציה מגולוונת תותאם להרכבה אחרי גלוון באמצעות ברגים   

 ואומים ולא בריתוך.   

על מנת לא לפגוע באיטום הגג בכל מקום בו יידרש להציב עמודונים/פרופילים   

 גג ועליה תחובר הרגל של הפרופיל.   תבוצע תחילה  קוביית בטון שתונח על ה 

 

 מניעת רעש  15.7.3

יוודא שכל המערכות שהתקין אינן מעבירות רעש בלתי רצוי למבנה,    הקבלן 

לחללים שבתוכו ולידו. המערכות יעמדו במגבלות הרעש כנדרש בתקנות ובת"י  

1004 . 

 דרישות נוספות של מהנדס האקוסטיקה יחייבו את הקבלן כמו מפרט זה. 

האקוסטיים     והיסודות  הרעידות  בולמי  כל  את  הצורך  במידת  יתקין  הקבלן 

הנדרשים בתכניות, בכדי להבטיח את הפעולה התקינה של המערכות. מפלס  

הרעש בכל מקרה לא יעלה על המצוין בתכניות ובמפרטים. אם לדעת המפקח,  

דרישת   לפי  יתקין הקבלן  או המקובל,  העובר את הנדרש  לרעש  הציוד  גורם 

המפקח, ובמקומות בהם יורה המפקח, משתיקי קול ובדוד אקוסטי נוספים על  

 מנת להוריד את רמת הרעש לרמה שתאושר על ידי המפקח.

 

 

 בדוד מרעידות לציוד, תעלות וצנרת  15.7.4

 VIBRATION-MOUNTINGS ,KINETICS ,MASONהיצרנים המאושרים הם: 

 סוגי המבדדים  

 נדרשו במפורש ויהיו כמפורט להלן: מבדדי הרעידות יותקנו רק אם  .א

או    SLF  MASONמבדדי רעידות קפיציים כדוגמת   - B דגם   .1

שווה ערך של יצרן מאושר. יש לשים לב לדרישה שבהעמסה  

של   נוספת  לשקיעה  אפשרות  עוד  תהיה    50%נומינלית 

 מהשקיעה הנומינלית.

עם ברגים המגבילים    SLR  MASONכנ"ל אך כדוגמת     - Cדגם   .2

 ה האנכית. את התנוע

עם שקיעה    MOUNT  NEOPRENEמבדד מטיפוס   - D דגם   .3

או שווה ערך  ND MASONכפולה על בסיס ניאופרן, כדוגמת 

 של יצרן מאושר. 
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בסיס     - Eדגם   .4 על  כפולה  עם שקיעה  מבדד מטיפוס מתלה 

או שווה ערך   PC30N  MASONניאופרן וקפיץ בטור כדוגמת  

 מאושר.

יש לשים לב לדרישה שבהעמסה נומינלית תהיה עוד אפשרות   

 מהשקיעה הנומינלית.  50%לשקיעה נוספת של 

מסגרת פלדה עבור בסיס בטון "צף",)מסה אינרטית(   - J דגם  .5

 או שווה ערך מאושר.  K דגם   MASONכדוגמת 

כדי   .6 המבדדים  לתמיכת  ב"אזניים"  יצוידו  אלה  מסגרות 

לי בין תחתית הבסיס הצף לפני  לחסוך בגובה. המרווח הנומינ

 ס"מ.   5הבסיס הקבוע לאחר השקיעה יהיה 

כרית - G דגם   .7 מטיפוס  רעידות   NEOPRENE“מבדדי 

WAFER”  - “MASON – “SUPER W”.או שווה ערך מאושר , 

 מ"מ.  8בעובי חופשי   -רצועות שירפלקס  - S דגם  .8

 להלן פרוט אמצעי הרעידות של פריטי הציוד השונים:  .ב

 מבדדי רעידות  תיאור הציוד 
 הערות 

 שקיעה סטטית  דגם 

  G "0.3 יחידת חדר מחשב 

  G "0.3 מפוחים

 

 חיבורים גמישים לתעלות לצורך בדוד רעידות  

הבינמשרדי  .א במפרט  כמפורט  יהיו  בתעלות  הגמישים    החיבורים 

למניעת רעידות, על הקבלן להקפיד שלא יהיה מגע קשיח בין תעלה  

 ובין  ציוד. 

 חיבורי חשמל לציוד סובב  

כל חיבורי החשמל לציוד סובב יהיו עשויים ע"י לולאה של כבל ולא   .א

 ע"י כבל מתוח. הלולאה תיעשה בצורת אומגה או שווה ערך.

 

 מעבר צנרת ותעלה בקירות  15.7.5

במעבר צנרת רועדת דרך קירות יש לעטוף את הצינורות בגומי ארמפלקס או   

שווה ערך. את הגומי יש לעטוף בשרוול פח ולמלא במלט את המרוח בין הצינור  

המעבר   באזור  התעלה  את  לעטוף  יש  קירות  דרך  תעלות  של  במעבר  לקיר. 

סביב  ס"מ ולאטום מ  1טמפ או צמר סלעים או ארמפלקס בעובי  –בבידוד דואל  

 במלט.

מ"מ שיותקן    1.5לפני חיבור התעלות יותקן במעבר שבקיר שרוול מפח בעבי   

כ   ויבלוט  לקיר    15-10  -בפתח  יבוטנו  הזה  השרוול  הקיר.  של  צד  מכל  ס"מ 

משני   אליו  תעלות  חיבור  המאפשרות  הברגות  שלו  בקצה  ויכלול  כמפורט, 

חוברו תעלות  הצדדים. רק לאחר בדיקת האטימה סביב "שרוולים" סמוכים י

 אל השרוולים. 



225 
 

__________________________________________________________________________________ 
 מערכות  – 60מפרט טכני כביש 

   

במעבר של תעלות דרך קירות גבס יש לבצע מסגרת עץ או מתכת סביב הפתח   

מ"מ שיבלוט משני הצדדים, למלא בצמר    1.5לחבר אל המסגרת שרוול פח בעבי  

עם שתי   ולאטום את המרוחים  למסגרת  שרוול הפח  בין  המרוח  זכוכית את 

 רצועות גבס מכל צד. 

ל יסופקו היכן שנדרש כחלק אינטגרלי של ציוד מזוג  : כל הפרטים הנ" הערה 

 האוויר, גם אם הדבר לא צוין במפורש בכתב הכמויות.

 

 גלוון צביעה וגמר שטח   15.7.6

חלקי הקונסטרוקציה הנושאת לציוד שמחוץ לבניין, הציוד, האביזרים והחומרים המסופקים   

ות המפקח ,למפורט בפרק ע"י הקבלן יטופלו טיפול מונע נגד קורוזיה ויצבעו בהתאם להורא

"מפרט כללי לעבודות צביעה " ולמתואר בסעיף זה. בכל מקום בו נדרש גלוון הוא יהיה    -   11

 בשיטת הטבילה החמה. 

 צביעת תעלות מגולוונות ופח מגולוון  

המפקח.  .א באשור  ורק  אך  יצבעו  מגולוונים  ופחים  מגולוונות   תעלות 

מפח מגולוון אם אינם צבועים  תעלות גלויות מפח מגולוון, כיסוי צנרת  

נ  לאחר  יצבעו  מגולוונת  וצנרת  מתאים,  ימראש  שומנים  בממיס  קוי 

או   HB  - 13שכבה אחת ווש פריימר, שכבה אחת צבע יסוד צינקרומט 

מיקרון מינימום ושכבת צבע עליון לקונסטרוקציה    60שווה ערך בעובי  

 מיקרון מינימום. הגוון יקבע ע"י המפקח.  40בעובי  

 

 

 

 

 צביעת חלקים ברזליים      

 צביעת חלקים ברזליים בתוך המבנה  .א

ואביזרים  .1 גלויה  צנרת  תמיכות,  הקונסטרוקציה,  חלקי  כל 

בתוך המבנה יהיו מגולוונים או לחילופין יצבעו לאחר ניקוי  

סולפט   צבע  שכבות  בשתי  מסחרית,  בדרגה  יסודי  חול 

בעובי   אחר,   50אלומיניום  בגוון  שכבה  כל  לפחות,   מיקרון 

"לקונסטרוקציות" בגוונים שונים    -ושתי שכבות צבע עליון  

של   מינימלי  המפקח    50בעובי  ע"י  שיקבע  בגוון  מיקרון 

 -והמזמין )סה"כ עובי ארבעת השכבות של הצבע לא יפחת מ

 מיקרון(. 100

 צביעת חלקים ברזליים תעלות פח שחור, וציוד חיצוני למבנה  .ב

שחור וצינורות שחורים ציוד, מפוחים, תעלות, חלקים מפח   .1

לפי תקן שוודי.    2.5יעברו ניקוי חול לדרגה של "כמעט לבן"  

 לאחר מכן יצבעו בצבע אפוקסי כדלקמן:

  6031ושתי שכבות עליונות מס'    6030שתי שכבות יסוד מס'   .2

המיוצר ע"י טמבור או שווה ערך, העובי הכולל של השכבות  
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לפחות   כ  250יהיה  היא  הקבלן  אחריות  מערכת מיקרון.  י 

הצבע תהיה בכל מקרה שוות ערך המעודכנת ביותר בקטלוג  

 יצרן הצבע ומיושמת באישורו ועל פי הוראותיו. 

תיקוני צבע אחרי ריתוך וכו' יעשו רק אחרי ניקוי יסודי של   .3

 המקום ע"י מברשת מכנית. 

 איכות הגלוון של פחים  

ולוונים  פוי בדוד וכו'( יהיו מגיכל הפחים לעבודות הפחחות )תעלות, צ .א

כיפוף     G-90דרגה    525לפי תקן    QUALITY  FORM  LOCKמאיכות 

 מיקרון מכל צד(.  20)עובי מינימלי של הגלוון 

 יכות הגלוון בחם של חלקים אחרים א 

תקן   .א לפי  יגולוונו  לגלוונם  נדרש  אשר  והקונסטרוקציות  הפחים  כל 

 מיקרון.  60בעובי מינימלי של  918ישראלי 

 ורוזיה הגנת ברגים ואביזריהם מק 

הד  .א הברגים,  מגולוונים  יכל  יהיו  וכו'  המתוברגים  המוטות  סקיות, 

מיקרון או מצופים קדמיום בעובי מינימלי של    25בעובי מינימלי של  

של    12.5 מינימלי  בעובי  מגולוונות  יהיו  המסמרות  כל   40מיקרון. 

 מיקרון.

 צביעת בסיסי ציוד  

ויר וכו'  ויחידות טיפול באבסיסי הציוד, מכונות הקירור, המשאבות,   .א

 יצבעו במערכת צבע כדוגמת:

 . 4-100במדלל  40%לול י, ד6031צבע אפוקסי  -שכבה ראשונה  .ב

 , מתוצרת טמבור או שווה ערך. 6035צבע אפוקסי  -שכבה שניה  .ג

 או שווה ערך מאושר ע"י המהנדס ויצרן הצבע.  .ד

ו/או הציוד   .ה עצמו  צביעת הסיסים תהיה כלולה במחיר הצבת הציוד 

 ולא תשולם תוספת מחיר בגין זה. 

 

 סימון מערכות צנרת ואביזרים 15.7.7

 סימון אביזרים 

הקבלן יספק ויחבר על חשבונו לכל ברז, מצערת ואביזר פונקציונלי,   .א

מ"מ ובה מוטבע מספר האביזר    50דיסקית מפלסטיק סנדויץ' בקוטר  

 ותפקידו כפי שיופיע בסכמה המתאימה.

 הדיסקית תהיה בצבעים  כפי שיורה המפקח.  .ב

 סימון אלמנטים וציוד  

כל אלמנט פונקציונלי של המערכת יסומן ע"י שלט סנדוויץ' בגדלים   .א

מ"מ ועליהם יהיה מוטבע מספר החלק ותפקידו. אותו    100x50של עד  

 על גבי התכניות. מספר חלק יסומן גם  

 חיצי זרימה  
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החץ   .א ובגוף  הזרימה  כוון  את  שיראו  חיצים  יסומנו  הצינורות  גבי  על 

ובתוכנית   בתקן  כנדרש  הזורם  החומר  את  המתארת  כתובת  תהיה 

 מטר.  5הסטנדרט. המרווחים בין החיצים בתוך המבנים לא יעלו על  

 .על גבי התעלות יסומנו חיצים ברורים לסימון כוון הזרימה כנ"ל .ב

 גודל האותיות וצורתן יוגשו לאישור המפקח.  .ג

 צבעי קוד  

צבעי הקוד יצבעו בחדרי מכונות ולפי הוראת המפקח. קוד צבעים זה   .א

הינו איכותי בלבד. המפקח ימסור לפני הצביעה את מס' הגוון של יצרן  

 צבע ישראלי מוכר המקובל על דעת המזמין ולפיו יצבעו הצינורות. 

 לוחות חשמל עם סכימות  

הקבלן יספק בכל לוח חשמל, בתוך נרתיק מתאים, סכמה חשמלית   .א

 של כל לוח עם סימוני ההדקים וכל שאר הפרטים כמבוצע .

 

 מכשירי מדידה ומכשירי עזר  15.7.8

של  .א התקינה  פעולתה  להבטיח  יש  בו  מקום  בכל  במערכת  יותקנו  המדידה  מכשירי 

לבקרתה   מלאה  ואפשרות  האביזרים המערכת  כל  את  יכללו  המכשירים  ולוויסותה. 

נוחה  בצורה  קריאה  יאפשר  המכשירים  מיקום  ולהפעלתם.  להרכבתם  הנדרשים 

 מהרצפה. מיקום המכשירים והתקנתם הסופית יהיה לפי הוראות המפקח. 

המצוינים  .ב ובמקומות  להלן  המצוינים  המדידה  מכשירי  את  וירכיב  יספק  הקבלן 

 בסכימות ובתכניות. 

 מפרטורה מדי ט 

מדי החום להרכבה על תעלות יהיו כדוגמת תוצרת מדי תעש או שווה ערך. מדי   .א

 החום עבור תעלות להרכבה על קיר יהיו בעלי קפילרה, מתוצרת הנ"ל. 

מדי החום יורכבו על התעלה במידה ובמקום נוח לקריאה. במידה ולא ניתן, יש   .ב

 לקריאה.  להתקין תרמומטר עם קפילרה ואז הסקלה תורכב במקום נוח

 לוח השנתות יהיה בצלזיוס.  .ג

 התקנת התרמומטר תהיה בהתאם לתוכנית הסטנדרט המתאימה.  .ד

 התחומים וחלוקת לוחות השנתות יהיו כדלקמן:  .ה

 צ' 0  ÷ °40בתעלות אוויר ממוזג  .ו

 מדי לחץ הפרשים לאוויר  

יהיו   .א פני המסננים  על  למדידת מפל הלחץ  לאוויר  לחץ הפרשים  מדי 

 .DWYER מטיפוס מגנהליק תוצרת

 מערכות ניטור ורישום ערכי טמפרטורה ולחות  

מערכת הבקרה תכלול מערכת ניטור אשר תרשום ערכי הטמפרטורה,   .א

בכתב   נדרש  אם  רציף  באופן  והן  רגעי  באופן  הן  היחסית  הלחות 

 . ID   &P - הכמויות ו/או בתכניות ה

 ערכי הקריאה והרישום יהיו בדייקנות כדלהלן: .ב

 צ' בקווי מים  -0.1°דיוק טמפרטורה °½ צ' באוויר ו .1

 1000ולאוויר מסוג ניקל  100PT-   רגש טמפ' למים יהיה מסוג .2
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 )אם נדרש(. ±2%דיוק לחות יחסית  .3

 מכויל  יחד עימו.  V  100או  mA 204לכל רגש יסופק מתמר אנלוגי  .ג

הרישום יהיה על מסך המחשב כפי שיתואר בהמשך וכן ישמר בזיכרון.   .ד

 האינפורמציה תודפס בדוחות מתאימים. - בהתאם לצורך 

 גישה ושנוע ציוד  

יוו .א טיפול  הקבלן  לשם  הציוד  וחלקי  לציוד  נוחה  גישה  אפשרות  דא 

הקבלן   הצורך.  במקרה  והרכבה  פירוק  לשם  וכן  שוטפת  ואחזקה 

יאפשר למפקח גישה לציוד באתר ובבתי המלאכה לשם בקרה בכל עת  

 שידרוש המפקח. 

מכונות   .ב אוויר,  מזוג  יחידות  מנועים,  כגון:  הכבדים  הציוד  חלקי  כל 

ו' יצוידו בווי הרמה או סידורים מתאימים  קירור, מכלים, מפוחים וכ

 לאחיזה, כך שיתאפשר שינוע נוח של ציוד ללא פגיעה בו. 

הקבלן יבדוק לפני הייצור את דרכי השינוע של הציוד למקומו בבניין   .ג

 ויתחשב בכך בבצוע העבודה ובהרכב הציוד. 

 

 

 

 מכשור עזר  15.7.9

האוויר והפקוד וכן אלה  כל המכשור והכלים הדרושים לאיזון מערכות המים,  

לצורך   ע"י הקבלן  יסופקו  הדרושים לבצוע בדיקות הציוד במפעלי היצרנים, 

 בצוע פעולות אלה. 

 מכשירים אלה יהיו ויישארו רכוש הקבלן ויישארו ברשותו בתום העבודה. 

 

 מיסבים  15.7.10

ל  ויחושבו  כדוריים  יהיו  המיסבים  אחרת  הוראה  שעות    100,000  - בהעדר 

 ן במפורש אחרת.עבודה, אלא אם צוי

. לחלופין יתקבלו  NTSאו    SKFפעמי מתוצרת  -המיסבים יהיו מטפוס גרוז חד 

הגריז   יתר של  בית עם סדור מיוחד להקלת לחץ  גם מיסבים שיותקנו בתוך 

או שווה ערך. יש לציין את תוצרת המיסבים בכל ציוד שיוגש    SKFכמיוצר ע"י  

 סבים המתאימים שאושרו. לאשור ולוודא שיצרן הציוד אמנם מתקין את המי

 

 הגנה על ציוד וחלקים  15.7.11

כל הציוד, האביזרים וכן תעלות, ארובות, צנרת וכד', יותקנו בהתאמה מלאה   

רצועה,   גלגלי  הנעים,  החלקים  כל  העדכניות.  הבטיחות  תקנות  לדרישות 

רצועות, מצמדים, ברגים בולטים וכו' יצוידו במגינים מתאימים למנוע פגיעות  

 עולתם. באנשים בזמן פ

הציוד המותקן בחדרי המכונות ובמקומות השונים וכן הציוד המאוחסן, או   

יוגן בצורה מתאימה מפני לכלוך ופגיעות. במיוחד יוקפד על   המתקן  באתר, 
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הגנת הציוד המותקן או המאוחסן באתר בזמן הבניה; ציוד זה ייעטף בעטיפת  

 ברזנט או פלסטיק כל עוד קיימת סכנה של פגיעה מפסולת בנין.

להיות  כ  חייבים  מספק,  שהקבלן  או  הקבלן,  של  וחומרים  ציוד  העבודה,  ל 

מוגנים בפני לכלוך, פגיעה וכו' במשך העבודה והרכבה עד למסירה הסופית. על  

הקבלן לתקן כל נזק לציוד שיגרם כתוצאה מאי מלוי התנאי הזה, בין אם הוא  

 או ע"י אחרים.  נגרם ישירות ובין אם הוא נגרם בלתי ישירות ע"י פועלי הקבלן

סגירות    או  פקקים  ע"י  סגורים  להיות  צריכים  והצנרת  התעלות  קצות  כל 

אחרות במשך ההתקנה, ובעיקר עם גמר יום העבודה. הקבלן חייב לכסות את  

הציוד באמצעות מכסים, יריעות פוליאטילן או בצורה אחרת שתבטיח אותו  

נקוט בכל האמצעים  נגד לכלוך, צבע, טיח וחומרי בנין אחרים כלשהם, וכן ל 

 להגנה בפני פגיעה.

מנהל העבודה של הקבלן צריך לברר את סוגי העבודה העומדים להתבצע ע"י   

אחרים במקום העבודות ולהגן על הציוד בהתאם. על הקבלן לתקן או להחליף  

 ציוד שניזוק כפי שיורה המפקח.

 

 

 עבודות חשמל ובקרה של מערכות מזוג האויר 15.8

פרק  מערכת החשמל   15.8.1 במפרט טכני    -  08המשרתות את מערכת האוורור תתאמנה לדרישות 

 המיוחד ובמפרט הכללי למתקני חשמל ,לתקנים המתאימים, לחוקים ולתקנות. 

 

הקבלן יספק וירכיב את כל מערכת החשמל הקשורה לאוורור החל מהמקום בו נגמרת עבודת   15.8.2

מיזוג אויר ואוורור. קבלן החשמל  קבלן החשמל, לאמור החל מחיבור כבלי ההזנה אל ציוד  

יניח כבלי הזנה עד ציוד מיזוג אויר ואוורור.  החבורים הסופיים אל הציוד יעשו על ידי הקבלן  

 מ"א.

 

 מערכות בקרה והפעלת של האוורור 15.9

וידנית,   .א הקבלן יספק יתקין וימסור מערכות פיקוד, בקרה, הפעלה, ניטור אוטומטית 

 ולהלן.   I/Oבקרה, ובהתאם לתכניות, רשימת  - 2ק מושלמות ופועלות, כמתואר בפר

 המערכת תהיה אוטומטית בפעולתה.  .ב

מתוכנת   .ג בקרים  שני  עיבוד    PLC  –  REDUNDANT  HOTיותקן  מיחידות  שיורכב 

 ומיחידות תקשורת.  O /I( מיחידות  CPUמרכזיות )

לצורך ניטור ובקרת   HMI-בחדר הבקרה שבמנהרה תותקן תחנת עבודה, ובה ישום ה .ד

 כת האוורור. מער

( ובכל אחד מהם יהיו כל LANתחנת העבודה והבקר יחוברו באמצעות רשת מקומית ) .ה

שישמש את כל המערכות במתקן. חיבור כזה   WAN  -ההכנות )כולל חומרה( לחיבור ל  

 יתמוך בכל תווך )נחושת / אופטי(. 

שמתואר  .ו כפי  המתאימים  מהלוחות  יופעלו  החשמליים  והאלמנטים  המנועים  כל 

 נית.בתוכ

"אוטו  פיקוד  מתג  אותו,  בלוח   יהיה  חשמלי,  אלמנט  או  מנוע   יד".-מופסק-לכל 
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המצבים "יד" ו"מופסק" ישמשו להפעלת ניסוי ולמטרות אחזקה וטיפולים וכן להפעלה 

מקומית. בפעולה רגילה יהיו כל המתגים במצב "אוטו" שבו השליטה על פעולת הציוד 

מ  חלק  האוטומטית.  הבקרה  ממערכת  כולל תהיה  במנהרה  המפוחים  יד  על  פסיקים 

 מגעי עזר! 

שמחוברת למערכות   PLCמערכת בקרה האוורור להפעלת המפוחים תהיה ע"י בקרת   .ז

 המפוחים ומערכות ניטור הגזים ומקבלים אינדיקציות גם ממערכת גילוי אש. 

 

 תפעול, פיקוד ובקרה של מערכות אוורור מנהרות  15.9.1

 אוורור מנהרות  

 אוורור מנהרות בשגרהאופן הפעלת  .א

התנועה   .1 באופי  תלוי  במנהרה  אוורור  תנועה    -בשגרה  בזמן 

זורמת, האוורור מתקיים ע"י אפקט הבוכנה של תנועת הרכב, 

הטבעי   האוורור  שאז  וזוחלת  איטית  בתנועה  הדבר  כן  לא 

נפסק ויש צורך באוורור מכני לשם קיום תנאי אויר הנדרשים 

 לפי התקנים. 

מערכת   .2 באופן  בשגרה  המפוחים  הפעלת  תאפשר  הבקרה 

ידני   גזים עם אפשרות שינוי פרמטרים  ניטור  אוטומטי ע"פ 

 מחדר הבקרה. 

במצב בו מערכת ניטור הגזים מגלה עליה בריכוזי המזהמים   .3

CO   ו-  VIS  (NO & NO2    אוטומטית יופעלו  בלבד(  לניטור 

 מספר מפוחים בכל מנהרה ע"פ משטר עבודה מדורג כדלהלן:

דקות של    15יקבע לפי ממוצע    VIS- ו  COריכוזי    ערך 3.1

מדידה רציפה בכל קטע כביש. הפעלת המפוחים לפי  

 .CO-VISהערך הגבוה מבין שתי המדידות 

ראשונה 3.2   VIS  :0.0055 m-1או    CO   :75 ppmדרגה 

 מפוחים ראשונים. 2יופעלו  

יופעלו    VIS  :0.007 m-1או    CO        :80 ppmדרגה שניה 3.3

 מפוחים נוספים. 2

שלישית 3.4  VIS  :0.009 m-1או    CO   100 ppm דרגה 

 מפוחים נוספים.  2יופעלו  

רביעית 3.5   VIS  :0.010 m-1או    CO    :120 ppmדרגה 

 מפוחים נוספים.  2יופעלו  

של   3.6 השהיה  בין    10תהיה  לשינוי(  ניתן  )ערך  דקות 

 דרגות הפעלת המפוחים. 

יקבע לפי שעות הפעולה של כל    סדר הפעלת המפוחים 3.7

זוג מפוחים. המפוחים שיופעלו ראשונים יהיה אלא  

 עם שעות העבודה הפחותות ביותר.  

 הפסקת פעולת המפוחים תהיה במדורג לפי הערכים הבאים: .4
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רביעית: 4.1   VIS  :0.009 m-1-ו  CO   :100 ppmדרגה 

 מפוחים.  2יופסקו  

  VIS  :0.007 m-1-ו CO :80 ppm דרגה שלישת: 4.2

 מפוחים   2יופסקו 

  VIS  :0.055 m-1-ו CO :75 ppm     דרגה שניה: 4.3

 מפוחים.  2יופסקו 

  VIS  :0.005 m-1-ו   CO :70 ppmדרגה ראשונה: 4.4

 מפוחים הראשונים. היופסקו שאר 

של   4.5 השהיה  בין    10תהיה  לשינוי(  ניתן  )ערך  דקות 

 דרגות הפסקת המפוחים. 

 

 

 דות סף:נקו 2תהיה התראה לפי   .5

-VIS  :0.011 mאו     CO :150 ppm סף ראשון: 5.1

של    1 ממוצע  המפוחים    15לפי  כל  יופעלו  דקות, 

 במנהרה. 

לפי    VIS  :0.012 m-1או     CO :200 ppm סף שני:  5.2

במערכת   בלבד  התראה  יפעיל  אחת,  דקה  ממוצע 

לסגירה של המנהרה אחרי השהייה   ויגרום  הבקרה 

יורד בחזרה מתחת לסף  דקות אם הריכוז לא   15של  

 זה.

זמנים   .6 לוח  לפי  תנועה(  עומס  שאין  )במצב  הלילה  בשעות 

בתורנות   אחד  מפוחים  זוג  פעם  בכל  יופעלו  מראש,  הנקבע 

דקות כדי לבדוק את התקינות    15לילה אחרי לילה, במהלך  

 של הציוד. 

מפוחים    2יתרת המפוחים מאפשרת תקלה בו זמנית של עד   .7

)עד מספר ימים( לתיקון התקלה.  במנהרה אחת לזמן ס ביר 

 מעבר לזמן הסביר יהיה צורך לסגור את המנהרה לתנועה.

 כל ערכים ניתנים לשינוי. 

 אופן הפעלת אוורור מנהרות להוצאת עשן בזמן שריפה  .ב

פעולת   .1 עשן.  לסילוק  פועלת  האוורור  מערכת  שריפה  בעת 

במורד   לרכבים שנמצאים  בתנאי שריפה מאפשרת  האוורור 

הרכבים  עצמם,  בכוחות  מהמנהרה  לצאת  השריפה  מוקד 

השריפה   ע"י  נעצרים  השריפה  מוקד  במעלה  שנמצאים 

ומערכות האוורור יופעלו בכדי שזרם האוויר המגיע אליהם 

 יהא נקי מעשן. 

  PIARCיהיו שני שלבי הפעלת המפוחים בשריפה לפי הנחיות  .2

רבות  ( ושלב שני התעSelf Rescueשלב ראשון חילוץ עצמי )  -

 (. Rescue Services Interventionצוות חילוץ )
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פיקוד   .3 תנטרל  אש  התראת  בעת  האוורור  מערכת  הפעלת 

 ממערכת גילוי גזים שפועלים בשגרה.   

מפוחים    2ד לאחר גילוי שריפה, יופעלו רק  יבשלב ראשון: מי  .4

הנמצאים בקצה היציאה מהמנהרה, בסיבוב לכיוון הנסיעה,  

ת נמוכה  מהירות  שתשמר  הרצוי  כך  בכיוון  אוויר  נועת 

 במנהרה לצורך שמירת סטרטיפיקציה של עשן. 

עם  .5 מוגברת  בספיקה  תופעל  האוורור  מערכת  השני:  בשלב 

כיוון   עם  אוויר  לזרימת  הפועלים  הנוספים  המפוחים  שאר 

 הנסיעה. 

שניות )ערך   5המפוחים יופעלו לסילוק עשן עם השהייה של   .6

ל המפוח הנמצא קרוב  ניתן לשינוי( ביניהם כאשר תחילה יופע 

לקצה היציאה מהמנהרה ובהמשך יופעל בהדרגה המפוחים  

 הנמצאים בכיוון הכניסה למנהרה.   

לא תופעל קבוצת מפוחים לסילוק עשן שנמצאת מעל מוקד   .7

בקרה   למערכת  אינדיקציה  תיתן  אש  גילויי  מערכת  האש. 

אוורור לזיהוי מיקום אירוע האש על מנת לנטרול המפוחים  

 ים. הרלוונטי 

כך  .8 תופעל  המקבילה  בניקבה  האוורור  מערכת  שריפה  בזמן 

מעברי   דרך  עשן  חדירת  למניעת  בניקבה  לחץ  על  שייווצר 

המילוט, אך כדי מניעת חזרת עשן מהפורטל של הניקבה שבה 

מתרחשת השריפה. שני מפוחים בקצה כניסה המנהרה יפעלו  

של  יציאה  בקצה  מפוחים  וארבעה  הנסיעה  סיבוב  כיוון  עם 

 הרה, יפעלו נגד כיוון סיבוב הנסיעה. מנ

סדר ההפעלות של המפוחים בניקבה המקבילה לצורך ייצור  .9

בקצה  הנמצאים  המפוחים  ארבעת  יופעלו  תחילה  לחץ:  על 

היציאה מהמנהרה בפעולה לזרימת אוויר נגד כיוון הנסיעה.  

הכניסה   בקצה  הנמצאים  המפוחים  שני  יופעלו  מכן  לאחר 

 ויר בכוון הנסיעה. למנהרה לפעולת הזרמת או

של  .10 רצופות  הפעלות  בין  המותר  המינימלי  השהייה  זמן 

 מפוחים בעת חירום, יהיה:

 שניות כאשר ההפעלה באותו כיוון סיבוב  3 10.1

 שניות כאשר ההפעלה עם שינוי כיוון סיבוב  15 10.2   

כבאים   .11 לוח  יהיה  כניסה  בכל  חירום,  מצב  עבור  בנוסף 

החילוץ והבקרה מהלוח לתרחישי  שיאפשר התערבות צוותי  

 הפעלה קבועים או השבתת המפוחים בהתאם לתרחישים .

לחיצה על לחצן "יניקת עשן" בלוח כבאים, תגרום הפעלה של  .12

)ערך ניתן לשינוי(    3כל מפוחים בכיוון הנסיעה עם השהייה של  

מהמפוחים   שמתחיל  הפעלות  ובסדר  ההפעלות  בין  שניות 

מהמנ היציאה  בקצה  הכניסה  הנמצאים  לכוון  וממשיך  הרה 
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 למנהרה.  

 לחיצה על לחצן "על לחץ" תגרום סדר הפעלה שמתואר לעיל.

 ניפוח מעברי חירום בין מנהרות  

מפוחי דיחוס.    2-היכן שמפורט יסופקו מעברי הביניים בין הנקבות ב  .א

המפוחים מותקנים בשני קצוות המעבר כאשר הם יונקים מהנקבות  

 שביניהן הם מחברים. 

במשנה מהירות לאפשר ספיקה משתנה לפי    מצוידיםהדיחוס  מפוחי   .ב

 בקרת לחץ. 

שמחובר   .ג הדיחוס  מפוח  המנהרה,  מנקבות  באחת  שריפה  במקרה 

 לנקבה שבה אין תרחיש אש ייכנס לפעולה. 

מפוח   .ד מנקבת    מצוידכל  ביניקה  מותקן  קפיץ  מוחזר  עשן  במדף 

 המנהרה.

נפתח   .ה המדף  המפוח.  מלוח  מוזנים  הפעלת  המדפים  עם  אוטומטית 

השייך.   הבקרה    2המפוח  למערכת  יחוברו  פתוח/סגור  גבול  מגעי 

(SCADA .לאינדיקציה ) 

רגש לחץ במעבר הביניים      לוח הפעלה מקומי במעבר הבניינים שיכלול .ו

  50לחץ מקסימלי במעבר של  -אשר יבקר על פעולת המפוח לשמירת על 

המ  דלתות  סגורות. כאשר  דלתות המעבר  סגורות.  פסקל כאשר  עבר 

כאשר הדלתות נפתחות המפוח יעלה למהירות שנקבעה מראש על מנת  

 לשמר מהירות זרימת אוויר דרך הדלתות הפתוחות. 

מגעים יבשים מרכזת גילוי אש של כ"א מנקבות המנהרה יחוברו אל   .ז

 לוח ההפעלה של המפוחים. 

 

 תפעול, פיקוד ובקרה של מערכות מיזוג אוויר  15.9.2

 חדרי שנאים  

מיזוג אוויר לחדרי שנאים יסופק באמצעות מזגנים מתועלים בתצורה   .א

 לגיבוי.  1מזגנים +  2

 היחידות יחוברו לתעלות אספקה משותפות לשני חדרי השנאים.  .ב

ממונעים מוחזרי    ON/OFFכל יחידה תצוייד בתעלות האספקה במדפי   .ג

 קפיץ. 

 כאשר יחידה מופעלת המדף ייפתח אוטומטית. .ד

רג .ה יותקן  יחידה  תפעל  לכל  ולפיו  חוזר  אוויר  בתעלת  טמפרטורה  ש 

 היחידה. 

ויחידת   .ו תורנית  יחידה  בין  תזמון  יאפשר  מקומי  הפעלה  לוח  בנוסף 

 גיבוי במקרה עליית טמפרטורה בחדר או במקרה תקלה או לפי לו"ז. 

 הלוח המקומי יכלול: .ז

1. ( מחליף  טמפרטורה  CHANGEOVERתרמוסטט  רגשי  עם   )

מותקנים בכ"א מחדרי השנאים. במקרה עליית טמפרטורה  
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בבקרה   התראה  ותופעל  הגיבוי  יחידת  לפעולה  תיכנס 

(SCADA.) 

כ"א   .2 של  זמנים  לוחות  לפי  הפעלה  המאפשר  זמן  שעון 

 מהמזגנים.

3. ( לבקרה  מחובר  עצמאי  טמפרטורה  המשדר SCADAרגש   )

 יף לבקרה.קריאה אנלוגית של הטמפרטורה באופן רצ 

 

 

 

 חדרי תקשורת משניים  

בתצורת   .א קיריות  מפוצל  מזגן  יחידות  באמצעות  יסופק  אוויר  מיזוג 

N+1. 

לוחית   .ב עצמאי  חדר  טמפרטורת  רגש  באמצעות  תבוקר  יחידה  כל 

 מחווטת )לא שלט רחוק(. 

בנוסף, לוח הפעלה מקומי המאפשר הפעלה של יחידת גיבוי ושליחת   .ג

 (.SCADAהתראה לבקרה )

 ומי יכלול:הלוח המק .ד

1. ( מחליף  טמפרטורה  CHANGEOVERתרמוסטט  רגשי  עם   )

מותקנים בכ"א מחדרי השנאים. במקרה עליית טמפרטורה  

בבקרה   התראה  ותופעל  הגיבוי  יחידת  לפעולה  תיכנס 

(SCADA.) 

כ"א   .2 של  זמנים  לוחות  לפי  הפעלה  המאפשר  זמן  שעון 

 מהמזגנים.

3. ( לבקרה  מחובר  עצמאי  טמפרטורה  המשדר (  SCADAרגש 

 קריאה אנלוגית של הטמפרטורה באופן רציף לבקרה.

 חדרי תקשורת ראשיים 

מטיפוס   .א ייעודית  אוויר  מיזוג  יחידת  באמצעות  יסופק  אוויר  מיזוג 

CRAC   1+1בתצורת . 

 , זריקה עילית עם חיבור לתעלת אספקה. DXהיחידות הן מטיפוס  .ב

 היחידות מחוברות לתעלת אספקה משותפת.  .ג

על .ד מותקן  יחידה  מדף    לכל  מוחזר    ON/OFFתעלת האספקה  ממונע 

 היחידה. קפיץ אשר נפתח אוטומטית עם כניסה לפעולה של

 הזנת המדף תהיה בכל יחידה מלוח היחידה. .ה

ולפיו   .ו היחידה  של  חוזר  באוויר  טמפרטורה  רגש  יותקן  יחידה  לכל 

 תופעל היחידה. 

תורנית   .ז יחידה  בין  תזמון  יאפשר  מקומי  הפעלה  לוח  ויחידת  בנוסף 

 גיבוי במקרה עליית טמפרטורה בחדר או במקרה תקלה או לפי לו"ז. 

 הלוח המקומי יכלול: .ח
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1. ( מחליף  טמפרטורה  CHANGEOVERתרמוסטט  רגשי  עם   )

מותקנים בכ"א מחדרי השנאים. במקרה עליית טמפרטורה  

בבקרה   התראה  ותופעל  הגיבוי  יחידת  לפעולה  תיכנס 

(SCADA.) 

המאפשר   .2 זמן  כ"א  שעון  של  זמנים  לוחות  לפי  הפעלה 

 מהמזגנים.

3. ( לבקרה  מחובר  עצמאי  טמפרטורה  המשדר SCADAרגש   )

 קריאה אנלוגית של הטמפרטורה באופן רציף לבקרה.

 ומצברים UPSחדר  

יחידת   .א ללא  קיריים  מפוצלים  מזגנים  באמצעות  יסופק  אוויר  מיזוג 

 גיבוי. 

"מגע" במקרה  ס"מ מתחת לתקרה למניעת    50המזגנים יותקנו לפחות   .ב

 הצטברות מימן. 

 כל מזגן מבוקר באמצעות לוחית הפעלה חוטית מטיפוס חדר. .ג

בכל חדר יסופק בנוסף רגש טמפרטורה מטיפוס חדר שישדר אנלוגית   .ד

 קריאת טמפרטורה לבקרה. 

בחזית.   .ה ותריס  יניקה  מפוח  באמצעות  מובטח  מצברים  חדר  אוורור 

 מחוץ לחדר.המפוח הינו צנטריפוגלי מוגן ניצוצות המותקן 

בגובה   .ו היניקה  ותעלת  נמוך  בגובה  ימוקם  לחדר  אוויר  כניסת  תריס 

 גבוה, צמוד לתקרה. 

ערך   .ז מעל  מימן  גילוי  במקרה  מימן.  רגש  יותקן  המצברים  בחדרי 

 שייקבע, תופסק טעינת המצברים ותוצג התראה בבקרה. 

המפוח יפעל באופן קבוע למעט בחדרים תת קרקעיים שבהם הפליטה   .ח

 בהם יופעל המפוח לפי קריאת רגש המימן.  –ות כביש הינה למנהר

 חדרי לוחות מתח נמוך  

 מיזוג אוויר יסופק באמצעות מזגנים מפוצלים קיריים ללא יחידת גיבוי.  .א

לפחות   .ב יותקנו  במקרה    50המזגנים  "מגע"  למניעת  לתקרה  מתחת  ס"מ 

 הצטברות מימן. 

 חדר.כל מזגן מבוקר באמצעות לוחית הפעלה חוטית מטיפוס   .ג

בכל חדר יסופק בנוסף רגש טמפרטורה מטיפוס חדר שישדר אנלוגית קריאת   .ד

 טמפרטורה לבקרה. 

 חדרי משאבות  

בחדרי המשאבות יבוצע אוורור מאולץ באמצעות מפוח יניקה מחלל   .א

 גבוה של החדר וכניסות אוויר במפל נמוך בחדר. 

בשתי   .ב המפוח  פעולות  שיאפשר  מהירות  משנה  עם  יסופק  המפוח 

 ת לפי בקרה על טמפרטורה בחדר. מהירויו

 לוח שליטה מקומי בחדר יכלול: .ג

ובקר שיאפשרו קביעת   .ד ערכי טמפרטורה להפעלת    3רגש טמפרטורה 

 מופסק / מהירות נמוכה / מהירות גבוהה.  –המפוח כדלקמן 
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בחדר יסופק גם רגש טמפרטורה מטיפוס חדר שישדר אנלוגית קריאת   .ה

 טמפרטורה לבקרה. 

קת עשן מהחדר. במקרה גילוי אש יופעל המפוח  המפוח ישמש גם ליני .ו

באמצעות מגע יבש מרכזת גילוי האש במהירות הגבוהה. וסת התדר  

במהירות   עובד  והמפוח  ההגנות  מתנתקות  שבו  אש  מצב  עם  יסופק 

 הגבוהה. 

 

 ציוד בקרה  15.9.3

 מדידה וביקורת האווירה במנהרה  

האויר   .א תנאי  של  לביקורת  מושלמת  מערכת  וירכיב  יספק  הקבלן 

 במנהרה.  

 התנאים שימדדו הם: .ב

 (COריכוז חד תחמוצת הפחמן ) .1

 (.NO2-NOריכוז חנקן חד ודו חמצני ) .2

 (. VISIBILITYראות ) .3

 מהירות וכיוון זרימת האויר.  .4

הציוד יהיה מסוג המשמש במנהרות ומתאים לפעולה מכל הבחינות   .ג

עמידות בשטיפה, עמידות בתנאי מנהרות רכב וראות המיוצר  לרבות  

 ע"י יצרן מוכר ותוצרת מוכחת.

 : CO-NO-NO2-VISמכשיר לניטור   .ד

תיעשה ע"י זוג רגשי אופטי ויכלול יחידת עיבוד נתונים לכל   .1

ליחידת   הנתונים  את  יעביר  הנתונים  מעבד  מדידה.  עמדת 

 עיבוד הנתונים מרכזית. 

 או ש"ע VISIC100SFדגם  SICKהציוד יהיה כדוגמת תוצרת   .2

 תחום ודיוק המדידות:  ה.  

   1. Accuracy/ Repeatability: Resolution: Range: 

  2. CO : ≤ 3% 0.5 ppm 0 - 300 ppm    

  3. NO : ≤ 3% 0.5 ppm 0 - 100 ppm 

  4. NO2  : ≤ 2% 0.05 ppm 0 - 5 ppm 

  5. VIS  : ≤ 2% 0.001 km-1 0 - 15 km-1 

 מהירות וכיוון זרימת האוויר: ו.   

אולטרסוני .1 רגשי  זוג  ע"י  הדפנות    תיעשה  בשני  שימצאו 

הנגדיים של המנהרה ויכללו יחידת עיבוד נתונים לכל עמדת 

עיבוד   ליחידת  הנתונים  את  יעביר  הנתונים  מעבד  מדידה. 

 הנתונים מרכזית. 

 FLOWSIC200דגם  SICKהציוד יהיה כדוגמת תוצרת   .2

 תחום ודיוק המדידות:  ז.   

 to +20 m/s ± 0.1m/s 20-מהירות אוויר:  .1  
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כל הנתונים מעמדות המדידה השונות יעברו ליחידת העיבוד.  .2

ויעבירו אותם באמצעות   נתוני האזור  היחידה תרכז את כל 

 מתאם בקר הראשי. 

כל ציוד הניטור צריך להיות עם כיול עצמאי וכן צריך הציוד   .3

להפסקת  נוספת  והתראה  מתקרבת  לתקלה  התראה  לכלול 

 פעולה. 

 .SICKכולים להיות בגוף אחד כמיוצר ע"י קבוצת רגשים י .4

הלוחות   .5 בחזית  יהיו  הפיקוד  בחדרי  בלוחות  הפיקוד  ממתגי 

 וחלקם בתוך הלוחות. 

הלוחות המקומיים יכללו את הגנות המתנעים לשני הכיוונים   .6

 ובקרים. 

 ציוד בקרה מ"א  

 רגש טמפ' אויר  .א

,  ELCON  ,TRH301דגם    MADIDרגשים אלו יהיו מתוצרת   .1

 + מ"צ.0.5מ"צ, בדיוק של    5-50למדידה בתחום  

   מבודד.  mA 4-20סיגנל יציאה חשמלי הרגש יהיה  .2

 רגש לחץ אוויר הפרשי לחדר  .ב

מתוצרת   .1 יהיו  אלו  , MF-PDדגם    MICA-FLEXרגשים 

 ±1%, בדיוק של Pa 0-100למדידה בתחום 

 מבודד.  mA 4-20סיגנל יציאה חשמלי הרגש יהיה  .2

 תעלות מפסק לחץ אוויר הפרשי ל .ג

-0, למדידה בתחום  980דגם    BECKרגשים אלו יהיו מתוצרת   .1

500 Pa . 

 תרמוסטט להחלפה בין מזגנים לגיבוי  .2

טמפרטורה    PC 1800 2C/15דגם    MEITAVתוצרת   .3 רגש  עם 

 .חדר

 

 דפי ציוד 15.10

 Aראה נספח  15.10.1

 מפוחים EDS-22-5955 .א

 יחידות טיפול אוויר לחדר מחשב EDS-5955-28 .ב

 

 

 

 

 

 סטנדרטים  רשימת  15.11

 Aראה נספח  15.11.1

 טבלת בדיקת מפוח   STD-307 .א
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 WG .Max - 2תעלות לחץ נמוך עד )וכולל( "  STD-501 .ב

 חיבור גמיש בתעלות וחיבורי ציוד.   STD-503 .ג

 תמיכות לתעלות אופקיות.   STD-509 .ד

 תמיכות לתעלות אנכיות.   STD-510 .ה

 תמיכות לתעלות, חלא א'   STD-510A .ו

 לתעלות, חלק ב' תמיכות    STD-510B .ז

 כנפי כוון בתעלות מלבניות.   STD-516 .ח

 6" -  3תעלות לחץ בינוני "  STD-532 .ט
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 Aנספח 

22/01-5955-EDS 

This document is part of the specification Road 60 Tunnel 

FANS 

TAG:    JF 

DESCRIPTION:  Jet Fan for road tunnel ventilation and smoke control 

TYPE:  Vane axial jet fan, “truly reversible” with 2D inlet and outlet silencers, fire rated 400°C/2 

hours (F400) 

SUCH AS: ZITRON Model: JZR 10-30/4 

Impeller: Ø1,000mm 

LOCATION:   Tunnels TU01 & TU03 

THURST:   900 N (including silencers), in both directions 

VOLUME RATE:  26.3 m3/s   

OUTLET VELOCITY: 33.5 m/s   

SPEED:   Fan: 1,450 rpm, rated Motor: 1,450 rpm 

DRIVE:   Direct drive 

POWER:   Shaft: 29.5 kW Motor: 30 kW 

MOTOR: Such as: WEG/ABB 

Type: TEFC, F400 

Design/protection class: B14/IP55 Classification: IEC 60034 

Insulation class/utilized: H 

POWER SUPPLY: 400V ± 10% / 50 Hz / 3 phase 

Minimum starting voltage 320V 

STARTER:   DOL (direct on line) 

BEARINGS:   100,000 hours according LH10 (10% failure). 

SENSORS:   1 vibration sensor/transmitters 4-20mA. 

CONSTRUCTION: 6mm thick casing and base frame, hot dipped galvanized finish. 

MOUNTS:   Mounting frame suitable for suspension from tunnel ceiling 

SILENCERS: Cylindrical, 2D type on inlet and outlet with perforated stainless-steel sheet metal 

internal liner. 

SOUND LEVEL:  74dBA at 10 meters distance 

ACCESSORIES:  Safety cable, neoprene vibration isolators. 

PERFORMANCE TESTING: According test standard ISO 13350 
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 EDS-22/02-5955דף נתוני ציוד מס' 

 60כביש  המפרט המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני פרויקט: 

 מפוחים

 PRF-01 & 02   סימול: 

 מפוח אספקת אוויר לניפוח מעבר מילוט       תיאור: 

 C-1000-Kדגם:  שבח  כדוגמת תוצרת: 

 cm 100קוטר:   1000/6-9/35/5Zדגם:    מאיץ: 

 250°C/2hrמפוח צירי, לפעולה בטמפרטורה של    טיפוס: 

 TU02 & TU04מעבר מילוט במנהרות קצרות   מיקום :    

 m3/h 36,000   ספיקה: 

 Pa 250  לחץ סטטי: 

 סל"ד 1,440 מהירות סבוב המפוח:

 ישירה    הנעה:  

 70% נצילות מינימלית: 

  על הציר:  הספק

 V;  3 ph;  50 Hz;  TEFC;  EFF1;  IP55 400   מנוע: 

 kW 7.5הספק:  לדקה 1,440סיבובים:    

 סימנס   תוצרת מנוע:  

 (VFD)משנה תדר    מתנע:  

 מחובר לתעלת פח עם מחבר גמיש עמיד באש    -יניקה    חיבורים:      

 כניסת אוויר חופשי עם רשת הגנה  -סניקה    

 לפי מפרט   מבדדי רעידות:  

 אפוקסי לפי מפרט -פחי פלדה ניקוי חול צביעת אפר   חומר: 
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 EDS-22/03-5955דף נתוני ציוד מס' 

 60כביש   המפרט המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני של פרויקט: 

 מפוחים

 EF-03   סימול: 

 מפוח אוורור ויניקת עשן       תיאור: 

 C-355-Kדגם:  שבח  כדוגמת תוצרת: 

 cm 35.5קוטר:   355/8/45/3Hדגם:    מאיץ: 

 250°C/2hrמפוח צירי, לפעולה בטמפרטורה של    טיפוס: 

 חדר משאבות   מיקום :    

 m3/h 5,400   ספיקה: 

 Pa 250  לחץ סטטי: 

 סל"ד 2,850 מהירות סבוב המפוח:

 ישירה    הנעה:  

 65% נצילות מינימלית: 

  על הציר:  הספק

 V;  3 ph;  50 Hz;  TEFC;  EFF1;  IP55 400 מנוע: 

 kW 1.5הספק:  לדקה 2,850סיבובים:    

 סימנס   תוצרת מנוע:  

 (VFD)משנה תדר    מתנע:  

 מחובר לתעלת פח עם מחבר גמיש עמיד באש    -יניקה      חיבורים:    

 מחובר לתעלת פח עם מחבר גמיש עמיד באש  -סניקה    

 לפי מפרט   מבדדי רעידות:  

 אפוקסי לפי מפרט -פחי פלדה ניקוי חול צביעת אפר   חומר: 
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 EDS-5955-22/04דף נתוני ציוד מס' 

 60כביש  המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני פרויקט:  

 מפוחים

 EF   סימול: 

 ומצברים  UPSמפוח יניקת אוויר מחדר    תאור:   

 SBI-EXPדגם:  שבח  כדוגמת תוצרת: 

 קוטר:   כפות קדימה    מאיץ: 

 ניצוצות עם פעמון כניסת אוויר עשוי מנחושת מפוח צנטריפוגלי כניסה אחת, מוגן   טיפוס: 

 על הגג    מיקום :    

 m3/h 300   ספיקה: 

 Pa 250  לחץ סטטי: 

 מהירות סבוב המפוח:

 ישירה    הנעה:  

  נצילות מינימלית: 

  על הציר:  הספק

 V;  3 ph;  50 Hz;  TEFC;  EFF1;  IP55 400   מנוע: 

 הספק:  סיבובים: לדקה    

 סימנס   תוצרת מנוע:  

 (VFD)משנה תדר    מתנע:  

 מחבר גמיש + תעלות פח  -יניקה      חיבורים:       

 ארובה אנכית מתעלות פח  -סניקה                            

 לפי מפרט   מבדדי רעידות:  

 אפוקסי לפי מפרט -פחי פלדה ניקוי חול צביעת אפר   חומר: 
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 EDS-5955-28/01דף נתוני ציוד מס' 

 60כביש  המהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני פרויקט:  

 יחידת טיפול באוויר יחידת טיפול באוויר לחדר מחשב 

 CRAC   סימול: 

 יחידת טיפול באוויר עצמאיות בהתפשטות ישירה מקורר אוויר    תאור:

 Upflowרצפתית, אספקת אויר קלפה מלה    צורה:   

 חדר תקשורת    מיקום:  

 PX041UAדגם:  VERTIV - LIEBERT  כדוגמת תוצרת:

 ESPלחץ סטטי חיצוני  Pa 120עם  m3/h 10,000   ספיקה אויר:  

 נחשון קירור מים: 

 22°C DB 50% RH תנאי כניסת אויר: 

 12°C DB 95% RH תנאי יציאת אויר: 

 נטו בתנאי תכנון  kW 35תפוקה מוחשית:   תפוקה כוללת:

 ות עומק שור 6עם  m² 1.13שטח פנים   נחשון מסוג: 

 מדחסים: 

 סקרול דיגיטלי    סוג:

 1   כמות:

 R-410A  סוג הקרר: 

 kW 10סה"כ ליחידה:    הספק:  

 מפוח אספקת אוויר:

 1   כמות:

 EC 2.0 Plug Fan   סוג:

 ישיר    הנע:  

  משתנה באופן רציף  מהירות סבוב המפוח:

 V;  3 ph;  50 Hz;  TEFC;  EFF1;  IP55; EC 400    מנוע: 

 kW 1.5 מפוח:   הספק:  

 :נתונים נוספים

 עם הכנה למדידת מפל לחץ   F5  מסנני אויר:

 x 89 x 197(h) cm 120    מידות: 

 מ' מחזית היחידה  2במרחק  dB(A) 60  רמת רעש:

 אין רצפת ספה  -לא נדרש    מעמד: 

 ה( עבור חיבור תעלת אספקת אוויר )כלול במחיר היחיד ON/OFFמדף ממונע    אביזרים: 
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 EDS-5955-28/01דף נתוני ציוד מס' 

 

 מעבה מקוררת אויר: 

 VERTIV-LIEBERTמעבה מקורר אוויר אופקי תוצרת    תיאור: 

 HCR59   דגם:

 בתנאי תכנון  40°C  טמפ' חוץ: 

 על הגג    מיקום:  

 בקירור kW 62עד  דחיקת חום כוללת:  

 kW 1.1   הספק נצרך: 

 צירי   סוג המפוח: 

  2  מפוחים: מספר 

 ישיר    הנע: 

 m3/h 15,600 ספיקת אויר כוללת:  

 x 234 x 91(h) cm 112   מידות: 

 מ' מחזית היחידה   5במרחק  dB(A) 54  רמת רעש:

 לפי מפרט יצרן   בולמי רעידות:
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 תשתיות בזק  -  18פרק  .18
 

 כללי  18.1

לבזק,   18.1.1 תקשורת  תשתיות  לביצוע  מתייחס  להלן  המיוחד  מס'  המפרט  מצומת    60בכביש 

 חאדר -צומת אל-רוזמרין 

 

 הצנרת תבנה בשולי הכבישים במנהרות ובגשר המתוכננים.  18.1.2

 

 מפרטים ותקנות המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:  18.1.3

 מפרט לבינוי תשתיות תקשורת ברכבת הקלה  

 של משרד הביטחון, מפרט כללי לעבודות עפר.  01מפרט  

 פרק ט'. 1988תקנות עבודות הבניה תשמ"ח  

 תקנות הרשות המקומית.  

 של חב' בזק חפירה ומילוי תעלות.  1070מפרט  

 של חב' בזק תאים תת קרקעיים.  1071מפרט  

 של חברת בזק הנחת צינורות לכבלים תת קרקעיים.  1072מפרט  

 של חברת בזק השחלת צנרת תת קנית.  1075מפרט  

 של חברת בזק התקנת ארונות סעף  1077מפרט  

 של חברת בזק ניקוי צנרת ותאים תת קרקעיים. 1079מפרט  

 של חברת בזק קידוחים אופקיים   1080מפרט  

 הנחיות חברת בזק להנחת צנרת בשיטת "צנרת קלה  

 המפרט הטכני מתבסס על חוברת המפרטים של חברת בזק.   

 

 תיאור העבודה והיקפה  18.2

 בין היתר:כוללת  01העבודות המתוארת במפרט זה בנוסף על האמור בפרק  18.2.1

בניית תשתיות תת קרקעיות לתקשורת, בקטע שבתחום ירושלים, בכבישים,   

 במנהרות, בגשר המתוכנן, חפירות, חציבות, 

אספקה והנחת צנרת פלסטית רציפה בין תאי הבקרה ובתעלות המונחות על    

 קירות הגשר. 

ת  הנחה ו/או בניה של תאי בקרה, שינויים במבנה התאים, מילוי החפירה, הגנו  

 בטון, ניקוי גובים, החזרת המצב לקדמותו ופינוי החומר העודף לאתר מאושר.

העבודה המתוארת להלן תבוצע בקטעים ובשלבים בכפוף להתקדמות עבודות   

 הפיתוח באתר, על הקבלן להיות מודע 

לעניין ולהתארגן בהתאם. כ"כ יתכן והעבודה תבוצע גם בשעות  הלילה ובשעות   

וצלות ובקטעים, לא תשולם כל תוספת בגין עבודות  עבודה לא שגרתיות ומפ

 אלה, העבודות הנ"ל כלולות במחיר. 

אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/או   

בתכניות, על הקבלן להשלים את המתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט ברשימת  

 הכמויות ו/או התכניות. 
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לפצל את העבודות ,ולמסור לקבלן לבצוע רק    המזמין שומר לעצמו את הזכות 

שבכתב   היחידה  במחירי  שינוי  כל  ללא  וזאת  המתוארת  מהעבודה  חלק 

 הכמויות. 

 

 חפירה ומילוא  18.3

של   18.3.1 הסופי  לרום  ביחס  החפירה  לעומק  מתייחסים  הכמויות  שבכתב  החפירה  עומק  מידות 

 הכביש או המדרכה.    

לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה, בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו מוזכרת   18.3.2

המילה חפירה, פירושה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע כולל חיתוך/פירוק אספלט  

או ריצוף ו/או אבני שפה לאורך תוואי החפירה וכולל גם ריפוד חול, סרט סימון, מצע סוג א'  ו/

 עד ראש התעלה והידוק. 

של   18.3.3 בשכבה  תרופד  לאחר    10החפירה  נוספת  ובשכבה  הצנרת  הנחת  לפני  נקי  ים  חול  ס"מ 

 הנחתה, בהתאם לחתך הטיפוסי.  

סימון פלסטי כנדרש, ולסתום    יש להדק את החול מעל שכבת המילוי הראשונה להניח סרט 18.3.4

 את החפירה בהתאם לחתך הטיפוסי. 

, בחציות    98%  -המילוי החוזר מעל הצנרת יבוצע במצע סוג א' מהודק בשכבות בבקרה מלאה ל 18.3.5

 כבישים, אפשר ותבוצע 

ל 18.3.6 החומר  אישורי     CLSM  -החלפת  את  לקבל  הקבלן  על  בלבד,   המפקח  הוראת  לפי  וזאת 

 צנרת  לפני כיסויה. המפקח, המתכנן ומפקח בזק ל

כל ההוצאות הכרוכות בטיפול באישורי חפירה וברישיונות כלולים במחיר החפירה שבכתב  18.3.7

 הכמויות ולא ישולמו בנפרד. 

במספר קטעים בפרויקט תבוצע החפירה בצמוד לתשתיות קיימות, שבה תבוצע עבודת חפירה   18.3.8

 זהירה , ללא תוספת מחיר. 

דורש עבודות פיתוח של מערכות אחרות, יתכן והקבלן  עקב אופיו המיוחד של אתר העבודה ,ה 18.3.9

יידרש לבצע את העבודות הנחוצות בקטעים מוגבלים, בהתאם לקצב ההתקדמות של עבודות  

 התשתיות האחרות וזאת ללא תוספת מחיר. 

 סרטים יסופקו ע"י הקבלן בכל העבודות ועלותם כלולה בסעיף החפירה.  18.3.10

מחיר היחידה לביצוע החפירות והצנרת וכל האמור בפרק זה יכלול גם אספקה, הובלה, הנחה,   18.3.11

באורכים   הצנרת  חיתוך  האיטום,  החוזר,  המילוי  חול,  תושבת  הידוק,  /חציבה,  חפירה 

 הנדרשים ,כולל כל האביזרים וכל הנדרש לביצוע מושלם ולשביעות רצון המזמין והמפקח.    

ע 18.3.12 החלטה  ותתקבל  יהיה  במידה  החפירה  עומק  רכבת  בחציות  בתוואי,  קלה  רכבת  תכנון  ל 

בהתאם לנתונים בתוכנית חתכים לרוחב, בכל מקרה מפלס עליון של הצנרת יהיה לא  פחות   

 ס"מ ממפלס הרכבת המתוכנן.           190  -מ

קטעים בעייתיים מבחינה תחבורתית יבוצעו בהתאם להנחיות הרשויות בעבודות לילה,  כל   18.3.13

 ללא כל תוספת מחיר.  זאת

בגלל ריבוי המערכות התת"ק והעיליות  לאורך התוואי, על הקבלן לוודא תוואים ומהלכים   18.3.14

של הצנרות התת קרקעיות הקיימות , השילובים בתוואים משותפים/סמוכים וההצטלבויות  

 ביניהן גבהים, רומים, הגנות וכיסויים בהתאם לתכניות וחתכים לרוחב ולאורך. 
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 כבלים תאי  18.4

בנין    18.4.1 מהנדס  מטעמו  יפעיל  הקבלן  באתר,  תא  בבניית   צורך  יהיה  שבהם   מיקרים  באותם 

שילווה את כל תהליך בנית התא, ובסיום הבניה ימציא למתכנן אישור בכתב על תקינותו של  

של    1071התא וכי בנית התא בוצעה בהתאם לתוכנית הבניה ובהתאם לדרישות מפרט מס'  

 בזק .

סים לתאים יסופקו אך ורק ע"י מפעלים המאושרים ע"י בזק, ע"ג מכסה התא  תאי כבלים ומכ 18.4.2

כבישים   יהיו  התאים  כל  מהיצרנים,  בזק  לדרישת  בהתאם  בזק  סמלי  יוטבעו  התא  ותקרת 

 טון.  40למעמס 

טון, מכסה לתא שיותקן    40מכסה לתא שיותקן בתחום המיסעה  יהיה מותאם למעמס של   18.4.3

 טון.         12.5וכדומה , יהיה מותאם למעמס של    שלא בתחום המיסעה, מדרכה ,שול

ס"מ, תחשב כחלק מבנית התא ולא תשולם בעבורו כל   100הוספת צווארון לתא עד לגובה של  18.4.4

 תוספת. 

 ס"מ מרצפת התא. 50 -חיבור צנרת חדשה לתא, מפלס תחתון של הצנרת יהיה לא פחות מ 18.4.5

ועל  18.4.6 ידי הקבלן  על  ומכסים לתאים,  והתקנת תאים  להוביל את    אספקת  על הקבלן  חשבונו, 

 התאים והמכסים מהמפעל או מהמחסן לאתר העבודה. 

 

 הנחת צנרת  18.5

, הצינורות  13.5מ"מ יק"ע    75מ"מ וצנרת פוליאתילן    PVC  110לאורך התוואי תונח צנרת מסוג   18.5.1

הסימון   עפ"י  לביצוע  הקנים  כמות  התאים,  בין  ישרים  ובקווים  רציפים  בקטעים  יונחו 

 שבתוכנית. 

 

 י ההנחיות לביצוע : עיקר 18.5.2

 לפני הנחת הצנרת יש לוודא כי החפיר נקי מעצמים שונים. 

 ס"מ.  10שכבת ריפוד חולית בת  -מתחת לקנים 

 הנחת סרט סימון  עם כיתוב זהירות צנרת בזק  

בחפיר    לפני הנחתם  יאוגדו  הצינורות  ללא הצלבות  ישר  בקו  יונחו  הצינורות 

 בקבוצות  עם מתקן כוורת 

 לתאים בקצוות ייעשה באמצעות מופת פעמון החיבור  

מ"מ העשוי מפוליפרופילן    8כל הקנים יסופקו כשהם מושחלים עם חבל משיכה   

 ק"ג, חבל המשיכה יהיה רציף ללא קשרים    700המותאם לכוח משיכה של  

 כל הצינורות שבשימוש יהיו עם סימון תו תקן בזק.  

 

 מפרט הקנים 18.6

ת בנשיפה באמצעות לחץ אויר ויהיו עמידים בלחץ אויר  הקנים יתאימו להשחלת כבלי תקשור 18.6.1

 בר   10פנימי של 

18.6.2 ( סגולית  אולטרה  קרינה  בפני  הגנה  יבטיח  והבדיקה  UVהקנה  ההגנה  לדרישות  בהתאם   )

 . 499כמוגדר בת"י 

 . 3.12סעיף  1531רדיוס הכיפוף של הקנה ללא גרימת פחיסה, יהיה עפ"י ת"י  18.6.3
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קנה ומעטה כבל התקשורת אשר יושחל לא יהיה יותר  מקדם החיכוך בין השטח הפנימי של ה 18.6.4

. השיטה להשגת מקדם חיכוך נמוך  1992-מ  BELLOCORE" 000356בהתאם לנוהל "  0.15-מ

 תהיה מבוססת על טכנולוגיה מוכחת של ציפוי הפנים בשכבת סיליקון. 

הפנימי של  בתוואי ישר לא תעלה סטיית הצינור בציר אופקי ואנכי, ביותר ממחצית הקוטר   18.6.5

 .3.6סעיף    1531סיבובים מהתוף, עפ"י ת"י  2הצינור לאורך 

מ"מ, חבל המשיכה יהיה    8כל הקנים יסופקו כשהם מושחלים חבל משיכה מפוליפרופילן    18.6.6

 רציף ללא קשרים.

 הצינורות יהיו מדגם צינור :   18.6.7

 "אופטי פלקס" של חברת פלסטרו גבת   .א

 מ "סיליקור" של חברת דורה ליין ישראל בע"  .ב

 "מופחת חיכוך" של חברת א.ש. פלסט בע"מ.  .ג

באופן כללי הקנים יונחו בקטעים רציפים בין תאי הבקרה ללא שימוש במחברי צנרת, היתר   18.6.8

 חריג יינתן רק באישור 

 המתכנן ו/או מפקח בזק ,כל הצינורות יאטמו לאחר הנחתם ע"י שימוש באטמי צנרת תקניים. 18.6.9

 

 עמודים ועליות לעמודים 18.7

 מ' בהתאם לתוכנית, העמודים יסופקו ע"י חב' בזק.   8מ' ו  7 ייעשה שימוש בעמודי עץ בגבהים   18.7.1

 ס"מ.  160- חפירת הבורות לעמודים תהיה בעומק של לא פחות מ 18.7.2

את   18.7.3 להציב  אין   , העמוד  של  אנכית  ,הצבת  המוחזר  החפירה  חומר  של  ידני  והידוק  הרטבה 

 העמוד ללא פיקוח של המפקח במקום 

 דים ממחסן בזק לאתר תבוצע ע"י הקבלן ללא כל תוספת מחיר. העברת העמו 18.7.4

בצינור   18.7.5 יבוצעו  לעמוד  גובה    PVCהעליות  לתוכנית.  בהתאם  הצינור  ,קוטר  פוליאתילן  או 

 ס"מ,  250העלייה לעמוד יהיה 

 הצינורות יהודקו אל העמוד בשלוש נקודות באמצעות חבקים מפח מגלוון.   18.7.6

 

 סתימה/הריסת תאי כבלים  18.8

 רת והמכסה והעברתם למקום אחסון יקבע ע"י המפקח.  פרוק המסג 18.8.1

 הריסת או סתימת התא תבוצע לפי החלטת המפקח.  18.8.2

 CLSMבמקרה של סתימת התא ,סתימת פתחי הצנרת בבטון, מילוא התא בחול ודייס צמנט   18.8.3

 )בחנ"מ( חוזק גבוה. 

 מפקח. ביצוע תיקוני אספלט  ופינוי פסולת החומר למקום מורשה כל זאת בהתאם להנחיות ה 18.8.4

 

 תכניות תאומים ואישורים  18.9

 העבודות יבוצעו עפ"י תכניות מאושרות וכתב כמויות שיסופקו לקבלן.  18.9.1

העבודה תבוצע תוך תאום  ופיקוח צמוד של חברת בזק. תחילת העבודה בשטח תתואם עם   18.9.2

מחלקת הפקוח של חברת בזק,  אין להתחיל בעבודה ללא פיקוח חב' בזק. התכניות המאושרות   

 לביצוע ימסרו על ידם לקבלן.

הנחת  על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי חפירות , 18.9.3

 מצעים, אבני שפה וכ"ו,  
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 לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום. 18.9.4

 

 בטיחות 18.10

על הקבלן להקפיד על קיום תקנות הבטיחות של משרד העבודה ודרישות הבטיחות של חברת   18.10.1

 לבינוי תשתיות תקשורת.  1070-1080בזק המופיעות בחוברות המפרטים 

 

 תנאים מקומיים  18.11

הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה ואת אפשרויות    על הקבלן לבדוק לפני 18.11.1

 הביצוע  במקום.  

בנוגע למכשולים, קשיים   18.11.2 הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את התנאים 

העלולה   תביעה  מכל  העבודה  נותן  את  בזה  ופוטר  וכד'  אחרות  למערכות  קרבה  בהתקנה, 

 להתעורר בקשר לכך. 

 

 אישור ציוד  18.12

הציוד לבניית תשתיות בזק שייעשה בו שימוש בפרויקט, )תאים, צינורות, פילרים וכד'( כל   18.12.1

 יירכש מספקים מורשים ע"י חב' בזק. 

 

 אחריות  18.13

 תחילת האחראיות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות על ידי המתכנן ומפקח בזק.  18.13.1

 חודש מהתאריך הנ"ל.  24תקופת האחריות תהיה   18.13.2

 לפעולה התקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד ואביזרים שסיפק.הקבלן יהיה אחראי  18.13.3

 כל חלק שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו  18.13.4

 הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב ליקויים במתקן במשך תקופת האחריות.  18.13.5

 

 

 אופני מדידה  18.14

כל   18.14.1 עם השלמתה ללא  נטו  פסולים, העבודה תימדד  עבור פחת, שאריות או חומרים  תוספת 

 מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה בקווים ישרים לאורך תוואי החפירה. 

המחירים שברשימת הכמויות כוללים אספקה, התקנה וחיבור ואת כל העבודות וחומרי העזר   18.14.2

 הדרושים לביצוע העבודה. 

 בלבד. חישוב הכמויות לצורך תשלום ייעשה עפ"י החתך התיאורטי  18.14.3

ו/או   18.14.4 חפירה  קיימים,  שפה  אבני  ו/או  מדרכה  ו/או  אספלט  חיתוך/פרוק  כולל  חפירה  מחיר 

 חציבה של תעלה, ריפוד חול, סרטי סימון, מילוי מצע סוג א', כיסוי והידוק. 

מחירי הצנרת כוללים את הצינור עפ"י דרישות המפרט, חבל משיכה, מופות חיבור )אם יאושר   18.14.5

השימוש בהן(, איגוד הצנרת ,בדיקת הצנרת והעברת מנדרול לפני מסירתה ופקקים תקניים  

 לאטימת הצנרת. 
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 ועשן  מערכות זיהוי וכיבוי אש -  34פרק  .34
 

 כללי  34.1

 מפרט מערכת גילוי האש והעשן האנלוגית, הנדרשת בפרויקט.פרק זה מתאר את  34.1.1

המערכת תכלול רכזת אזעקה מרכזית, גלאים אנלוגיים, ציוד התרעה )צופרים, זמזמים וכו'(   34.1.2

 ואביזרי עזר לקבלת מערכת מושלמת. 

 

 תקנים  34.2

 המערכת תבוצע עפ"י התקנים הבאים:  34.2.1

 תקני עבודות החשמל הישימים. 

 -הפרוט:תקנים אמריקאיים עפ"י   

 . EN-54-ו   FM, BSAוכן תקן   UL 864  רכזת אזעקה  .א

 . EN-54-ו   FM, BSAוכן תקן   UL 268  גלאי עשן  .ב

 . EN-54-ו   FM, BSAוכן תקן   UL 521  גלאי חום  .ג

 . EN-54-ו  FM, BSAוכן תקן   UL 464   אמצעי התרעה  .ד

 . EN-54-ו FM, BSAוכן תקן  UL  1481   ח וספקי כ  .ה

 חלקיו. על כל    1220תקן ישראלי  

 

 הגדרות 34.3

 גלאי ממוען  34.3.1

פוטו   יוניזציה,  עשן  גלאי  הינו  ממוען  המכיל -גלאי  חום,  או  מעגל    אלקטרי, 

 לגלאי.  ייחודיתאלקטרוני הכולל כתובת  

 

 גלאי ממוען אנלוגי  34.3.2

לכתובתו    שבנוסף  ממוען  גלאי  הינו  אנלוגי  למערכת   הייחודיתגלאי    משדר 

 '. וכו', רגישותו ניקיונוהאזעקה נתונים על מצבו, רמת 

 

 עניבה  34.3.3

 פיזית בכבל.   עניבה היא מספר גלאים ממוענים או אנלוגיים המחוברים ביניהם 

 

 מודול כניסה  34.3.4

ולהוסיף לה    מודול כניסה הינו מעגל אלקטרוני המסוגל לקבל כניסת מגע יבש 

 כתובת. 

 

 

 

 מודול יציאה  34.3.5

פניה אליו להפעיל    אלקטרוני בעל כתובת המסוגל בעתמודול יציאה הינו מעגל   

 מגע יבש. 
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 צג דיגיטלי  34.3.6

האזעקה ו/או    נומרי, המציג את נתוני  -, אלפא  LCDהינו לוח תצוגה מטיפוס   

 תכנות המשתמש.  פי-נומרית, על  -נתוני שאילתא בצורה אלפא  

 

 אזור אש  34.3.7

בתוכנה כאזור אש  (  ZONE-FIREקבוצה של אחד או יותר גלאים המוגדרים ) 

 אחד.

 אזור אש יכול להיות מורכב ממספר גלאים הנמצאים בעניבות שונות.  

 

 לוח מקשים  34.3.8

המערכת  תכנות  ומאפשר  הרכזת  על  המותקן  מקשים  לוח  אש,    הינו  לאזורי 

 '. וכו'קבלת נתונים על מצבו של כל גלאי 

 

 סוף מ 34.3.9

ומאפשר    הגילוי  הניתן לחיבור לרכזת  C232 - RSהוא מסוף מחשב בעל ממשק   

 תכנות, ביצוע פקודות וקבלת נתונים. 

 

 מדפסת  34.3.10

כל מתרחש    המאפשרת לקבל תדפיס של  C232 - RSמדפסת טורית בעלת ממשק   

רגישות,   במערכת, כולל סטטוס של כל הגלאים המותקנים,  רמת    ניקיון כולל 

 .  וכו'

תאריך ושעה, אך לא רוטינית כל שעה עגולה,    , כוללאירועהמדפסת תדפיס כל   

 וניתן לשחזרם בכל עת. בזיכרון אגורים  המערכת  אירועישכן 

 

 רכזת גילוי אש אינטראקטיבית אנלוגית ממוענת  34.4

 לוח הבקרה המרכזי המבוקש יהיה בעל התכונות הבאות: 

 כללי  34.4.1

הרכזת תזווד בתיבת מתכת המיועדת להתקנה ישירה על קיר או משטח אנכי   

 חר.א

 תיבת המתכת והדלת יהיו בנויות מפח.  

 התיבה תכלול פתחים לכבלים נכנסים.  

 דלת התיבה תאפשר ראיית כל האינדיקציות.  

 התיבה תהיה מטיפוס ננעל כולל מנעול מפתח.  

 גודל התיבה יותאם לדרישות הקיבולת.  

 הרכזת תהיה מטיפוס מודולרי ניתנת להרחבה.  

מודולים    להוסיף  יהיה  ההשקעהניתן  שמירת  תוך  הבסיסית  בציוד    לרכזת 

 הקיים. 

   UL – 9 Editionהרכזת צריכה להיות מותאמת לתקן    
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 קיבולת  34.4.2

עניבות וזאת כדי להבטיח    10רכזת האזעקות הנדרשת תהיה  בעלת קיבולת של   

 שרידות גבוהה. 

 תקלה באחת העניבות לא תפגע בכל צורה שהיא בפעולת העניבות האחרות. 

 גלאים.   159עניבה מינימום קיבולת  

כניסה    מודולים מטיפוס  159על כל עניבה ניתן יהיה להרכיב בנוסף לגלאים,   

 ויציאה. )לחצני אש, ממסרי פקוד וכו'(. 

 מודולים.  1590 -גלאים ו  1590סה”כ קיבולת העניבות הנדרשת הינה  

  אזורי פקוד לוגיים מותנים, דבר המאפשר הפעלות מסוג   1000למערכת יהיו    

"B" Then "A" If . 

 

 בקרת עניבות  34.4.3

 כל עניבה במערכת תשלוט ע"י כרטיס בקר עניבה נפרד.  

לזהות   מסוגל  ויהיה  עצמאית  עיבוד  מערכת  יכלול  עניבה  בקר  כרטיס    כל 

וזאת לו,  השייכת  בעניבה  התרעה  אמצעי  ולהפעיל  מגלאים  אם    אזעקות  גם 

 עניבה אחר.  ישנה תקלה במערכת העיבוד המרכזית ו/או בכרטיס בקר 

ויספק להם    כרטיס בקר העניבה ייצר קשר עם הגלאים הממוענים והמודולים 

 מתח על זוג חוטים יחיד. 

הממוענים  מהגלאים  אינפורמציה  יקבל  והעניבה  הבקר  והגלאים    כרטיס 

 האנלוגיים ויעבד אותם.

 אזעקה, או תקלה.   תוצאת העיבוד יקבעו אם הנתונים שהגיעו הם מצב נורמלי, 

לצרכי  האנלוגייםמהגלאים    המתקבלתורמציה  האינפ  גם  אחזקה    תשמש 

)החלטה אם יש לטפל בגלאי, לנקותו וכו'( קרי  רמת ניקיון הגלאי, רגישותו  

 וכו'. 

 בצורה שוטפת.  כרטיס בקר העניבה יתשאל את כל הגלאים הקשורים אליו 

  3לא יעלה על    ( 318תשאול של כל האלמנטים המחוברים לעניבה )מקסימום   

 יות בממוצע. שנ

 

 

 (U.P.Cמערכת עיבוד מרכזית ). 34.4.4

הצג   העניבה,  כרטיסי  כל  על  תפקח  המרכזית  העיבוד  הדיגיטלי,    מערכת 

   וכרטיסי הממשק למסופים ומדפסות.

ע"י מערכת    הוצאה, ניתוק, או תקלה, של אחת מהיחידות הנ"ל תתגלה ותדווח 

 העיבוד המרכזית. 

אירועים מותנים, כלומר אירועים    ניתן יהיה להגדיר במערכת העיבוד המרכזית 

)לדוגמא: מסוימים  תנאים  שנתמלאו  לאחר  אם    המתבצעים  מ"א  הפסקת 

 גלאים מסוימים הופעלו(. 
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המרכזית  העיבוד  מערכת  של  מחיק  לא  בזיכרון  יאוחסנו  אלה  ולא    אירועים 

 ימחקו גם אם מתח הרשת ו/או מתח המצברים אבדו. 

 רועים )אזעקה ותקלה(  יא  4000זיכרון ליחידת עיבוד הנתונים תכלול  

 ולהדפיסו.   מערכת העיבוד המרכזית תכלול שעון זמן אמיתי שניתן להציגו 

 

 מערכת תצוגה  34.4.5

ולוח מקשים הכולל    LCDמערכת התצוגה תכלול צג דיגיטלי, גרפי, מטיפוס   

 ספרות, אותיות ופונקציות מיוחדות. 

 מערכת התצוגה תציג: 

 תצוגת אזעקות ותקלות המגיעות מהגלאים והמודולים.  .א

 אותיות עם תיאור מילולי של האירוע.  640כותרות גראפיות בנות  .ב

 שעון זמן אמיתי כולל תאריך )יום, חודש, שנה(.  .ג

 לוח המקשים יהיה חלק בלתי נפרד מהתצוגה ויאפשר הכנסת   

 כותרות מילוליות בשדה ללא צורך במתכנת מיוחד.  

 התצוגה תכלול:  

 כתובת הגלאי המזעיק. .א

לאזעקה   .ב גלאי, תקלת תקשורת    - תיאור הסיבה  אזעקת אש, תקלת 

 וכו'. 

"  402חדר    5תיאור מילולי )בעברית( של מקום הגלאי כדוגמת: "קומה   .ג

 תווים(.  52)עד 

לפגוע    לא  כדי  וזאת  צמוד  משנה  לוח  על  בעברית  כנ"ל  תיאור  יופיע  בנוסף, 

 באשורי התקינה הבינלאומיים שקיימים למערכת. 

הכנסת שינויים בתצוגה כגון שינוי כתובת, שינוי הנוסח המילולי וכו', תחייב   

 הקשת סיסמא. 

 

 מסופים ומדפסות  34.4.6

ומדפסות לצורך קבלת רישומים ודוחות וכן  ניתן יהיה לחבר למערכת מסופים   

 לצורך ביצוע עדכונים מרחוק.

 ( ומדפסות.CRTהמערכת תאפשר חיבור של מספר מסופים ) 

 

 ספק כוח  34.4.7

ספק הכוח של המערכת יספק מתח לרכזת, לגלאים ולכל ציוד האש ההיקפי,   

 )צופרים, זמזמים וכו'(. ספק הכוח ימוגן מפני זרמי יתר בכל יציאותיו.

 . AC V230, HZ50הזינה היינו   מתח 

ספק הכוח יכלול גם מטען ומצברים לגיבוי, משך זמן הגיבוי יהיה כנדרש בתקן   

 הישראלי. 

 

 גלאים  34.5

 אלקטרי, או חום, -הגלאים מטיפוס יוניזציה, פוטו 34.5.1
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 . L.Uמאושרי . 

 כל הגלאים יהיו מטיפוס אנלוגי ממוען, למעט גלאי הקרן וגלאי הגז.  

וניתן יהיה להחליף גלאים ללא  הגלאים יותקנו בתוך    בסיסים אוניברסליים 

 צורך בשינוי הבסיס. 

 קביעת כתובת הגלאי תבוצע בראשי הגלאי.  

והגלאים    כתובתו  על  גלאי  כל  ידווח  המרכזית  מהמערכת  תשאול  בעת 

האנלוגיים ישלחו גם אינפורמציה המייצגת את הרמה האנלוגית של העשן או  

 החום הקיימת בסביבתו. 

ניתן לשינוי ע"י המתקין(  פרט לכתו  בתו, ישלח הגלאי גם קוד פנימי )שאיננו 

על   הגלאי  ידווח  הרכזת  עם  תקשורת  בעת  כלומר  הגלאי,  סוג  את  המציין 

 הפרמטרים הבאים: 

 אלקטרי, או חום. - יוניזציה, פוטו -סוג הגלאי   .א

 כתובת הגלאי.  .ב

עשן,    -הרמה האנלוגית של המשתנה הנמדד    -במקרה של גלאי אנלוגי  .ג

 ום וכו'. ח

 . LEDכל גלאי יצוייד בשתי נוריות מטיפוס  

 הנוריות יהבהבו במצב נורמלי לציון תקשורת תקינה עם הרכזת. 

 במצב של אזעקה ידלקו הנוריות באופן קבוע.  

 כל גלאי יכלול יציאה המאפשרת חיבור נורית סימון חיצונית.  

 . Two wireשיטת החווט של הגלאים תהיה מסוג  

 

 גלאי עשן מדגם חוט  34.5.2

גלאי עשן מדגם חוט הינו גלאי טרמי שיותקן בתעלות כבלים במרכז האנרגיה   

כדוגמת   גלאי  נדרש  קרקעיות.  תת   - PHSCדגם      protectowireבמנהרות 

190EPC    .או שווה ערך 

רושים להתקנת החוט על  מחירו בכתב הכמויות כולל את כל אביזרי העזר הד 

 תעלות הכבלים. 

מטר יחוברו למודל כניסה כתובת.    15עיקרון הפעולה יוגדר לפי אזורים. כל   

 מחיר הכבל יכלול את מודול הכניסה. 

 . IP65כל הציוד הנלווה לכבל יהיה מדרגת  

 

   LASD  מערכת יניקה עם גלאי לייזר אנלוגי 34.5.3

גלאי יניקה פוטואלקטרי לייזר כתובתי המותאם לעבוד עם מערכת גילוי האש   

 ft/% 0.03כחלק אינטגראלי ממנה . בעל רגישות מינימאלית של   

 מטר  100מ"ר וצנרת יניקה באורך עד    500מאפשר כיסוי שטח של  

 גלאי בעל יחידת יניקה עצמאית עם חיווי נוריות על מצב מערכת היניקה.  

 מיקרון  25ניקוי ברמה מינימאלית של    כולל פילטר 

 מ'/ לשנייה  20מתאים לאזורים בהם מהירות האויר גבוהה עד  

 10 - 93%תנאי לחות   
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 ULתו תקן   

 

 FSL-751/851גלאי פוטו לייזר  34.5.4

 גלאי פוטואלקטרי המבוסס על גילוי לייזר   

 גלאי זה בעל רגישות גבוהה  

 ft/   1% -  0.03%מגלה עשן בהתאבכות של   

 מ'/לשניה  20מהירות רוח עד  

 מותאם להתקנה באיזורים רגישים וחיוניים במיוחד  

 הגלאי מתאים את עצמו לסביבה  

 UL,ULC,FM,CSM,BSAמאושר ע"י מת"י, 

 

 מודול כניסה  34.5.5

 מודול הכניסה יאפשר חיבור אלמנטים שונים המספקים ביציאתם  

 לעניבה. מגע יבש  

 מודול הכניסה יקבל את המגע היבש, יוסיף לו כתובת ויעביר את  

 האינפורמציה לרכזת.  

 

 מודול יציאה  34.5.6

 מודול היציאה יחובר לעניבה ויאפשר ביצוע פקודות מרחוק. 

מטיפוס    יבש  מגע  יכלול  היציאה  הפקודה    Cמודול  קבלת  עם  מצב  שמשנה 

 מרחוק. 

המקשים ברכזת או אוטומטית    פקודה זו יכולה להיות ידנית שתתקבל מלוח  

 כתוצאה של התניה שתוכננה מראש.

 

 מודול בידוד  34.5.7

 בכל עניבה יותקן מודול בידוד שתפקידו לבודד קצר על הקו. 

כדי למנוע מצב שבו קצר על עניבה מסוימת משבית את כל הגלאים בעניבה זו,   

 יותקן בכל עניבה מודול בידוד.

לאים המחוברים לעניבה עד נקודת  מודול זה יבודד את הקצר ויאפשר לכל הג 

 הקצר להמשיך בפעולתם כרגיל. 

הנדרש בפרויקט זה תמשיך המערכת משני צידי הקצר    CLASS Aבחיבור מסוג   

 לתפקד כרגיל. 

 

 פקוד לכיבוי   34.5.8

באישורי    חייבת  הנדרשת  האש  גילוי  למערכת    F.M  -ו  U.Lרכזת  בהתאמה 

הכיבוי. מערכת הכיבוי ורכזת הגילוי יהיו חייבות באישור תאימות  לעבודה  

המערכת  –משוטפת   לקבלת  סף  מערכת    !תנאי  כי   מובהר  ספק  הסר  למען 

 הכיבוי חייבת בתקן הקיים גם לרכזת הגילוי. 
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מערכת    של   משוטפת  לעבודה  תאימות  אישור  הצעתנו  במסמכי  יציג  הקבלן 

 רכת הכיבוי! הגילוי ומע

 FM-200מערכת הכיבוי בהצפה בגז  

  מיכל גז הכולל : שסתום בטחון, מד לחץ המראה את הלחץ המדוייק  .א

עזר לצורך התראה, שסתום הפעלה חשמלי,   בתוך בלון הגז עם מגע 

ישולטו בלוחיות    המכליםמתקן הפעלה ידני, מתג זרימה ומתג לחץ. כל  

  5חרוטים, הכתב יהיה בעברית, גודל האותיות יהיה לפחות    סנדוויץ' 

 מ"מ. יש להאריק כל מיכל גז בנפרד. 

 רכיבים פריפרילים למערכת: .ב

 נחירי פיזור  .1

 תראה פנל ה  .2

 פנל התראה מואר מהבהב  .3

 לחצן הפעלה חשמלי  .4

סקדיול   .5 מגוולנים  הנלווים    40צינורות  האביזרים  כל  כולל 

 להרכבתם המלאה. 

צינורות נחושת בקוטר המתאים כולל כל האביזרים הנלווים                  .6

 להרכבתם המלאה. 

 . MODULEיד כל מיכל גז תותקן יחידת כתובת ל .7

 כל חלק מתכתי של המערכת יחובר להארקת המבנה.  .8

ואישור תאימות לעבוד עם רכזת    UL,FMכל מרכיבי המערכת יהיו בעלי אישורי   .9

הגילוי. הקבלן יגיש לכל חלל מתוכנן כיבוי, תוכניות מחשב מאושרות אשר אף הן  

 בהתאמה.   תהיינה מאושרות בתקנים הרלוונטיים 

 

 תיאור פעולת המערכת  34.6

 במקרה של אזעקה תפעל המערכת כדלקמן: 34.6.1

 ברכזת "אזעקה" תהבהב.  LEDנורית  

 יופעל צופר מקומי.  

 הצג הדיגיטלי יציג את כל האינפורמציה הרלבנטית הקשורה  

 מילולי של האזור המזעיק וכו'(.   לאזעקה זו ולמיקומה )כתובת הגלאי, תאור 

 הודעת האזעקה תשלח למסוף ולמדפסת. 

 כל הפעולות האוטומטיות שתוכנתו יופעלו מיד, כולל ההפעלות מרחוק. 

 

 במקרה של תקלה תפעל המערכת כדלקמן: 34.6.2

 ברכזת המציינת "תקלה" תהבהב.  LEDנורית  

 יופעל צופר מקומי.  

 האינפורמציה הרלבנטית הקשורה לתקלה ולמיקומה. הצג הדיגיטלי יציג כל   

 הודעת התקלה תשלח למסוף ולמדפסת. 

 אזעקות שתופענה במהלך דו"ח תקלה יזכו לעדיפות ובמקרה זה   - הערה 

 אינפורמציית התקלה לא תוצג עד לאחר אישור האזעקה. 
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 דיאגנוסטיקה  34.6.3

 למערכת תהיה בדיקה עצמית. 

המערכת סימולציה ותבדוק את מצבם של  בעת הפעלת הבדיקה העצמית תבצע   

 כל האלמנטים המחוברים למערכת.

עם השלמת הבדיקה העצמית יוצג דו"ח מסכם של תוצאות הבדיקה על הצג   

 קיימים במערכת(.   הם הדיגיטלי וכן תשלח התוצאה למדפסת ולמסוף )אם

 בדיקת נוריות  

קומי,  בבדיקת נוריות תיבדקנה כל הנוריות, הצג הדיגיטלי והצופר המ .א

 בתום הבדיקה תחזור המערכת למצבה הרגיל. 

ידרשו   .ב ולא  המערכת  מתוכנת  חלק  תהיה  הדיאגנוסטיקה  מערכת 

 מכשירים מיוחדים או רכיבים מיוחדים לביצוע הדיאגנוסטיקה. 

 הדיאגנוסטיקה תתבצע עד רמת כרטיס מודפס.  .ג

 

 

 

 תכנות  34.6.4

תכנות המערכת, שינוי קונפיגורציה, הרחבות וכו', יבוצעו כולם ברמת השדה   

 ללא צורך בכלים מיוחדים, מתכנתים, או החלפת רכיבים.

 כל התכנות יבוצע דרך לוח המקשים או המסוף.  

 כל הפרמטרים המתוכנתים יאוחסנו במערכת בזכרון לא מחיק.  

 כנות מחדש של המערכת. איבוד מתח ראשוני ומשני לא יצריכו בשום מקרה ת 

( הסיסמא ניתנת  PASSWORDתכנות ושינוי תכנות יחויבו שימוש בסיסמא ) 

 לשינוי בשדה, רק לאחר הקשת הסיסמא הקודמת.

 

 חווט  34.6.5

  P.V.Cהחווט יבוצע בזוגות אלקטרוניקה מלופפים ושזורים, הכוללים מעטה . 

 לגידים. 

 הישראלי לגילוי אש. המעטה יהיה עמיד בטמפרטורה כנדרש בתקן   

 

 ממשק גרפי   34.7

 לתפעול ידידותי ושוטף של מערכת גילוי האש באתר. MMIעל הספק לספק מערכת ממשק  34.7.1

על   34.7.2 מוצגים  להיות  חייבים  יהיו  ואביזר  גלאי  כל  סינופטיות כאשר  מפות  בעל  יהיה  הממשק 

 המפה. הממשק בין הרכזת למחשב יהיה דו כיווני. 

 הנחוצים:להלן עיקרי המאפיינים   34.7.3

 ממשק גרפי  הכולל מפות סינופטיות להצגת אירועים .   .א

 בודה ברמת קומות/אזורים, כשכל קומה/אזור מופעל באופן עצמאי.  ע .ב

 פשוט ביותר להפעלה .   -(  MMIמכונה  ) -משק אדם מ .ג

 אינפורמציה על מצב המערכת בכל רגע נתון.   .ד
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 זעיק.  יומן דינמי שמופיע יחד עם ההצגה הגרפית של האביזר המ .ה

 ערכת הרשאות ייחודית אשר מגדירה את יכולות המפעיל.  מ .ו

החשוב  .ז לאירוע  אוטומטית  המפעיל  את  המנווטים  באירועים  לטיפול  משוכלל  מנגנון 

 ביותר . 

 יומן היסטורי שמתעד כל אירוע או פעולה שהתבצעה במערכת.  .ח

 חולל דו"חות משוכלל להפקת דוחות בחתכים שונים. מ .ט

 אמת. הדפסת אירועים בזמן  .י

 

 יםטכני יםמפרט 34.8

 FSI-751/851 –גלאי יוניזציה אנלוגי  34.8.1

 .UNIPOLARגלאי עשן יוניזציה תא כפול     סוג  

 . TWO WIRE   חווט  

 .VDC 15-28 כל מתח בין   מתח עבודה  

 . VDC24  מתח נומינלי  

 אמפר. -מיקרו 200-קטן מ  זרם רגיעה  

 מיליאמפר.  5מקסימום    הגבלת זרם  

 .241AM  מקור קרינה  

 קירי. -מיקרו 1-פחות מ   רמת קרינה  

 מעלות צלזיוס.  50עד   10- טמפרטורת עבודה  

( מוגן  EMI/RFIמוגן מפני אבק והפרעות חשמליות )   הגנות  

 מפני הפיכת קוטביות. 

 אוניברסלי תואם לכל סוגי הגלאים בסדרה.   בסיס  

 L.U ,54 – EN, .1220ת"י   אישורי תקינה  

 

 SDX-751או  FSP- 751/851אנלוגיאלקטרי -גלאי פוטו  34.8.2

 אלקטרי.- פוטו   סוג  

 . TWO WIRE   חווט  

 . VDC 15-28כל מתח בין   מתח עבודה  

 . VDC24   מתח נומינלי  

 אמפר. - מיקרו 200 -קטן מ  זרם רגיעה  

 מיליאמפר.  5מקסימום    הגבלת זרם  

 מעלות צלזיוס.  50עד   10- טמפרטורת עבודה  

 ( EMI/RFI) מליות מוגן מפני אבק והפרעות חש    הגנות  

 מוגן מפני הפיכת קוטביות. 

 אוניברסלי תואם לכל סוגי הגלאים בסדרה.  בסיס  

 L.U, 54 – EN, .1220ת"י  אישורי תקינה  

 

 751/851R-FSTגלאי חום אנלוגי  34.8.3

 משולב, חום וקצב עלית טמפרטורה.    סוג  
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 . VDC 15-28  מתח עבודה  

 אמפר. - מיקרו 200 -קטן מ  זרם רגיעה  

 .ULותקן   1רמה   EN - 54לפי  טמפרטורת הפעלה  

 אוניברסלי תואם לכל סוגי הגלאים בסדרה.   בסיס  

 L.U ,54 – EN, .1220ת"י   אישורי תקינה  

 

 

 

 גלאי קרן   34.8.4

 מטר.   100כולל רפלקטור לטווח עד   –גלאי אינפרא אדום   סוג  

 . TWO WIRE  חווט  

 . DC V24נומינלי   מתח עבודה  

 דיודת אינפרא אדום.   מקור קרינה  

 מעלות צלזיוס.  55עד   30- טמפרטורת עבודה  

אלמנטים    AGC   הגנות   הזדקנות  אבק,  הצטברות  לקיזוז 

 ושינוי טמפ'. 

 מחסימה כללית. 55%או  30%  כוון רגישות  

  L.U. ,C.L.U. ,M.F, .1220ת"י   אישורי תקינה  

 

 גלאי מיזוג אויר  34.8.5

 יוניזציה או פוטו אלקטרי.    סוג  

 . TWO WIRE   חווט  

 נומינלי.   DC V24  מתח עבודה  

 מיקרו אמפר.  120  זרם רגיעה  

 מעלות צלזיוס.  60עד  0 טמפרטורת עבודה  

 רגל לדקה.  300-4000  מהירות אויר  

  L.U. ,C.L.U. ,M.F, .1220ת"י   אישורי תקינה  

 

             XT -ORIONמערכת יניקה  34.8.6

ארה"ב    KIDDEתוצרת    ORION-XTדגם    HSSDמערכת יניקה לגילוי מוקדם   

 או ש"ע 

 מאפיינים:  

 מערכת  דוגמת עשן , מספקת  אזהרה מוקדמת דקות רבות לפני אירוע.  .א

 אלפי פעמים יותר רגיש מגלאי קונבנציונאלי.  .ב

 . ft0.3% /    -ל   ft 0.00075% /זיהוי עשן בטווח בין      .ג

 גלאי לייזר הדוגם חלקיקי עשן .  .ד

 מבחין בין סוגי חלקיקים שונים )מתעלם מחלקיקי אבק(.  .ה

 מטר רבוע(.  1860)  20,000בריבוע   ft  שטח כיסוי מעל   .ו

 מיועד לזרימת אויר גבוהה.   .ז
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 אפשרות תכנות לפי רמות גילוי, עם הודעה מוקדמת לגילוי.   .ח

 אפשרות ללוח תצוגה.   .ט

 יום לאחור. 28, מעל שמירת היסטוריה בזיכרון  .י

 מטר רבוע.  83שטח כיסוי מקסימאלי לחור )גלאי( אחד    .יא

-pre)מגעים יבשים לאזעקה מקדימה     2מגעים יבשים לאזעקה,    -  2  .יב

alarm)        ותקלה 

 המערכת בעלת אישורים הבאים: 

 אזורים פתוחים ואפליקציות מיוחדות.  -  UL 268 .א

 מאושר.  -  FM  .ב

 מאושר.  – ULC .ג

 מכון התקנים הישראלי  – מת"י .ד

 

 צופר אש  34.8.7

 . VDC24   מתח הפעלה  

 . VDC24 -מיליאמפר ב 15   זרם הפעלה  

 מטר. 3במרחק  dba90 -גבוהה מ    עוצמה  

 . 1220, ת"י L.U.   אישורי תקינה  

 

 צופר נצנץ  34.8.8

 לפחות(  5בעל אפשרות לכוון מספר סוגי  צלילים ומספר עוצמות אור ) 

 . VDC24   מתח הפעלה  

 מיליאמפר.  40   הפעלה זרם  

 .Cdn 15לפחות     תאורה  

 . 1220, ת"י L.U.   אישורי תקינה  

 

 חייגן דיבור כולל בקרת קו  34.8.9

 . VDC24   מתח הפעלה     

 .2   מספר ערוצים  

 לערוץ.  4   מספר מנויים  

 . 1220 "ימשרד התקשורת, מאושר ת    אישורי תקינה  

 

 לחצן אש  34.8.10

 על קיר או שקוע.    הרכבה  

 כוכית מצופה במעטה פלסטי.ז   כיסוי  

 שבירת המכסה.    הפעלה  

 . 1220, ת"י  5839BS  אישורי תקינה  

 

 - לפי סוג הגלאי  - יחידת כתובת  34.8.11

 על הגלאי, תואם לכל סוגי הגלאים.    הרכבה  
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   אינדיקציה  

 שתי ספרות לכתובת הגלאי בעניבה )ניתן לתכנות(.  .א

 וכו'(.ספרת דווח סוג הגלאי )חום, יוניזציה, פוטו  .ב

 רגישות, נקיון,, רמה אנלוגית של עשן וכו'.  פרמטרים נמדדים  

 , אישורי התקנה מת"י. L.U. ,M.F.  אישורי תקינה  

 

 מחזיק דלת אלקטרו מגנטי  34.8.12

 התקנה ע"ג קיר.    סוג  

 ניוטון.  800  כח אחזקה  

 . DC V24+   10%   תח מ 

 מיליאמפר.  90   זרם 

 . 45מעלות   Cעד  טמפרטורת עבודה  

  . 1220מאושר להתקנה עפ"י תקן   אישורי תקינה  

 מערכת כבוי בגז  

 . FM - 200   גז כבוי  

 בנפח הנדרש. F.M L.Uמאושר    מיכל  

 . VDC24ולונואיד ס  אמצעי הפעלה  

 לפי הנדרש.    צנרת 

 . M.F  - ו L.Uפ"י תוכנה מאושרת ע   תכנון  

 . L.U ,M.F  אישורי תקינה  

 

 יחידת כתובת  34.8.13

 . TWO WIRE   חווט  

 תקלה או אזעקה.   אינדיקציות   

מחובר למגע יבש של אינדיקציה )לחצן מיידי, לחצן     הרכבה  

 ספרינקלרים(.  ביטול,

 . VDC28  - 15  מתח עבודה  

 אמפר. -מיקרו 230  זרם עבודה  

 . C 50 - 0מעלות   בין  טמפרטורת עבודה  

 L.U ,C.L.U ,M.F, 1220ת"י   אישורי תקינה  

 

 -   קונבנציונלייחידת כתובת מודול כניסה לקו גלאים  34.8.14

 . TWO WIRE  חווט  

 .הקונבנציונליתקלה או אזעקה בקו הגלאים  אינדיקציות  

 . VDC25  - 22  מתח עבודה  

 אמפר. -מיקרו 200  זרם עבודה  

 אמפר. -מילי 20  זרם באזעקה  

 .מעלות צלזיוס 0-50בין  טמפרטורת עבודה  

 L.U ,C.L.U ,M.F, 1220ת"י   אישורי תקינה  
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 -מודול יציאה  - יחידת כתובת  34.8.15

 . TWO WIRE   ווט ח 

 הפעלת צופרים, מגנטים, פתחי עשן וכו'.  אינדיקציות  

 . VDC28  - 15  מתח עבודה  

 אמפר. -מיקרו 300  זרם עבודה  

 . A1מעביר עד    זרם באזעקה  

 מעלות צלזיוס. 0-50בין  טמפרטורת עבודה  

 L.U ,C.L.U ,M.F, 1220ת"י   אישורי תקינה  

 

 לוח תצוגה ושליטה  34.8.16

 לוח תצוגה ושליטה בעברית למערכות גילוי אש אנלוגיות  

 תאים למערכות גילוי אש  מ  .א

 תווים    160בעברית,  LCDתצוגת  .ב

 אפשרות לתצוגה ושליטה או לתצוגה בלבד  .ג

 ניתן לתכנות   .ד

 RDP – EIA485מתחבר בתקשורת  .ה

 אישור מכון התקנים הישראלי  .ו

 MA 300–, צריכת זרם  24VDC–מתח הזנה  .ז

 מ"מ  100  –מ"מ, עומק  263.5 –מ"מ, רוחב  260  –מידות : גובה  .ח

 

 FSL-751/851גלאי פוטו לייזר 34.8.17

 גילוי לייזר  -גלאי פוטואלקטרי  

 ft/  1% - 03%מגלה עשן בהתאבכות של   

 הי מ'/לשני 20מהירות רוח עד  

 UL,ULC,FM,CSM,BSAמאושר ע"י מת"י, 

 

 רשת  34.9

רשת  מערכת   34.9.1 כרטיסי  גילוי אחרות באמצעות  למערכות  להתחבר  גילוי האש תהיה מסוגלת 

 בחיווט אופטי או נחושת. 

 רכזות. 103רשת הרכזות תכיל מקסימום  34.9.2

  NCAכל רכזת גילוי אש תוכל לדווח בפרוטוקול פנימי למערכת תצוגה מרכזית ברשת כדוגמת   34.9.3

 בשפה העברית.  NOTIFIERמתוצרת 

 זת וכתובת האביזר וכן סוג האירוע. בתצוגה תופיע מספר הרכ 34.9.4

יחידות   34.9.5 ניתן לבצע הפעלות  יחידת    OUTPUTיהיה  בין המערכות המרושתות, כך שגלאי או 

INPUT  .תוכל להפעיל מוצא במערכת גילוי אחרת ברשת 

 

 טלפון כבאים: 34.10

 שפופרת טלפון כבאים נייד   34.10.1
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 ידנית תותאם למערכת טלפון החירום.   פופרת טל"כש 

קולי    שבאופן  האש  לרכזת  אות  ישלח  לג'ק  ידנית  שפופרת  תקע  של  הכנסה 

 ציג מצב אונליין, וישמע אות צלצול בשפופרת הידנית.  יוחזותי 

(    7טלפון החירום הדו כיווני של מערכת החירום יתמוך במינימום של שבעה )   

 רידה בעוצמת האות. שפופרות  יד פעילות אונליין ללא י

 

 טלפון חירום קבוע  34.10.2

 קופסת הטלפון תהיה צבועה אדום ובפרוש תכונה טלפון חירום.  

שפופרת הטלפון    כך שכתורם  כזה  בעלת מתג  שפופרת הטלפון תהיה  עריסת 

מהעריסה ישלח אות ללוח הפיקוד שבאופן קולי וחזותי יציג מצב אונליין של  

(    7החירום הדו כיוונית תתמוך בלפחות שבעה )  אותה נקודה. מערכת טלפון  

 שפופרות קבועות פעילות אונליין ללא ירידה בעוצמת האות.

 

 כריזה  34.10.3

 ללוח הבקרה העיקרי.  -slaveמערכת הכריזה תעבוד עצמאית או כ 

 דרישות מינימום למערכת כריזה :   

 VRMS 70ואט, מגבר אודיו   50הספק  .א

 Class Bאו  Class A -חיווט מעגל רמקול יכול להיות כ .ב

דקות    32רכיב זיכרון הודעות דיגיטאלי אינטגראלי עם יכולת של עד   .ג

 מקסימום. 

 רכיב הזיכרון להודעות יהיה ניתן לתכנות באמצעות תוכנה. .ד

 מערכת ההודעות האוטומטיות תכלול צליל גונג להתראה. .ה

הודעה    תקלת  מערכת,  תקלת  למתח,  מצב  נוריות  תכיל  הכריזה  מערכת 

 אוטומטית, ואזעקה. 

מערכת הכריזה תהיה מבוקרת באופן מלא כולל קווי רמקולים ושאר מערכות   

 השמע. 

 בקרת קווים  34.10.4

החירום    טלפון  ושפופרת  הרמקולים  קווי  פתוח    יתריעוכל  ומעגל  קצר  על 

 במערכת הכריזה וגילוי האש באופן קולי וחזותי )נוריות(. 

 

 מגברי שמע  34.10.5

אודיו    כוח  יספקו  האודיו  @מגברי  מעגלי    70)  להפעלת   ) ר.מ.ס.  וולטים 

 הרמקולים. 

גילוי האש, או כמערכת    ניתנים להתקנה במארז מערכת  מספר מגברי אודיו 

 כגיבוי שמוחלף באופן אוטומטי.  כריזה עיקרית, או

והמחוונים  מ  השליטות  את  ויספק  אינטגראלי,  כוח  ספק  יכלול  האודיו  גבר 

 הבאים: 

 Battery Trouble LED .א

 Amplifier Trouble LED .ב
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כוון של רמת השמע במגבר ייעשה תוכנתית ולא ידרוש כל כלים מיוחדים או   

 ציוד מיוחד.  

 )גיבוי(.   Backupהמגבר יהיה בעל בקרה על כניסות ומוצאים מובנים וכניסות  

מגברים    כמה  של  אוטומטית    –במקרה  לעקיפה  יגרום  כשל באחד המגברים 

 בתור. מגבר הפעיל הבא ל

 

 מערכת הודעות אוטומטיות    34.10.6

כל אזור או אביזר כתובתי יתממשק עם מערכת כריזת החירום להפעלת הודעה   

 אוטומטית מוקלטת מראש לכל הרמקולים במבנה. 

לה  מראש  מוקלטת  להודעה  תגרום  אזעקה  כל  של  באמצעות  יהפעלה  שמע 

 ( פעמים.  4הרמקולים. ההודעה תחזור ארבעה ) 

 ופון מובנה לכריזה יזומה. המערכת תכלול מיקר 

 המערכת תאפשר יכולת כריזה משפופרות טלפון החירום.  

 מערכת הכריזה תכיל את השליטות והמחוונים הבאים :  

 All Call LED .א

 On-Line LED .ב

 All Call Switch .ג

 

 מחוונים   \מתגי רמקול  34.10.7

רמקול    מעגל  כל  של  הפסקה  או  הפעלה  תאפשר  הרמקולים  מעגלי  שליטת 

 במערכת.

 

 

 מחוונים  \טלפון חירום דו כיווני מתגים  34.10.8

 טלפון החירום יכלול:    

 סימן חזותי של פעילות ותקלה לכל "שלוחת" טלפון חירום. .א

 שליטת מעגלי הטלפון תאפשר הפעלה או הפסקה של כל טלפון חירום במערכת.  

 

 מקולים :  ר 34.10.9

  2.0ל  0.5  - או עם תחום בחירת הספק מ RMSוולט   70  -כל הרמקולים יופעלו ב  

 ואטים. 

עוצמת שמע נומינאלית לרמקול המותקן במעברים ובמקומות ציבוריים תהיה   

84db  מטר. 3במרחק 

 . Hz - 4000  Hz  400תגובת תדר תהיה מינימום של  

 

 רשת 34.10.10

 כללי  

או   (Arcnetהפרוטוקול בין רשת לוחות בקרה יהיה מבוסס ארכנאט ) .א

 שווה ערך 
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מרכזי   .ב בקרה  לוח  בלפחות  יוצגו  ברשת  ממערכות  ותקלות  אזעקות 

 מתוצרת נוטיפייר ארה"ב או ש"ע.  NCA2כדוגמת 

אזעקות, תקלות ואותות בקרה מכל הנקודות האנלוגיות יוצפנו על גבי   .ג

 הרשת.

גילוי האש אליה  הזנת מתחים   .ד יוזנו מרכזת  ואביזרי מוצא  לצופרים 

 הם מחוברים.

תקלות הארקה או קווים פתוחים במערכת, לא יגרום ליקוי בפעולת   .ה

 ו,  איבוד יכולת לדווח על אזעקה. א מערכת

 אופן פעולת המערכות ברשת  

יופעלו   .א ברשת,  הרכזות  מאחת  אש  אזעקת  על  דיווח  של  במצב 

 הפונקציות הבאות מיידית: 

 זמזם מקומי  יופעל ברכזת ובלוח הבקרה המרכזי ברשת.  .1

יוצג   .2 ברשת,  הראשי  הבקרה  בלוח  ובמקביל,  האש  ברכזת 

בתצוגה את כל המידע על האזעקה, כולל סוג האביזר המזעיק  

 ותיאור המקום שלו בעברית. 

להיסטוריית   .3 המידע  יוכנס  ברשת  הראשי  הבקרה  בלוח 

עד   שנית  1000אירועים  כך  אזעקה,  להוציא  אירועי  יהיה  ן 

 בצורת הדפסה או קובץ עפ"י חתך סוג אירוע וזמן. 

תינתן האפשרות לבצע הפעלות בין הרכזות ברשת, כך שאביזר כניסה   .ב

 יפעיל אביזר מוצא ברכזת אחרת.

 תקשורת רשת   

) רשת מקומית (, רכזות    LANארכיטקטורת הרשת תבוסס על רשת   .א

 (. Peer to Peerשיחוברו מנקודה לנקודה )

טוקול יבוסס ארכנאט או שווה ערך. הרשת תהיה בעלת יכולת  הפרו .ב

 גילוי "נפילות" .

בנוסף, לא תהיה רכזת מרכזית מאסטר, מחשב מרכזי, לוח תצוגה או   .ג

יסוד מרכזי אחר ) חוליה חלשה ( ברשת שעלול לגרום לכשל בתקשורת  

 ברשת.

בדרגת   .ד ירידה  או  לכישלון  יגרום  לא  ברשת  רכזת  כל  של  כישלון 

 של כל רכזת ברשת אחרת או ניתוק הרשת  תקשורת

פחות מ .ה לא  של  במהירות  ברשת  יתקשרו  )קילו     312KBS   -הרכזות 

 בייט לשנייה(. 

 אמצעי תקשורת ברשת   

כללי : הרשת תהיה מסוגלת לתקשר באמצעות חווט נחושת או סיב   .א

 אופטי. הרשת גם תתמוך בשימוש של שניהם חוט וסיב באותו רשת.  

חווט   .ב הלא    WIREרשת  במקרה  הרכזות  את  המפריד  אמצעי  תכלול 

ע"י מעקף הרכזת הלא   סביר של אובדן אספקת מתח לרכזת ברשת 

 ת נורמאלית.פעילה, כך שתקשורת הרשת תמשיך בפעילו 

 מגבר רשת  
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  1000  -מגבר רשת יהיה בעל יכולת הגדלת מרחק של הכבל )מוצלב( ב .א

  8מטר. כאופציה, מגבר יהיה ניתן להגדיל את מרחק הכבל האופטי ב

DB  

 ואופטי יחדיו.  WIREניתן יהיה להשתמש במגבר   .ב

מערכות בעלות הגבלות מרחק, וללא אמצעי להגברת אותות הם לא   .ג

 .  תחליפים מתאימים

 מאפייני סיב אופטי לרשת:  

 Fiber type: 62.5/125 micrometers (multi-mode); 50/125 .א

 .micrometers (multimode), or 9/125 micrometers (singlemode) .ב

 Maximum attenuation is 10 dB with 62.5/125 μm cable, and 6.5 dB .ג

with 50/125 μm cable, and 30 dB with 9/125 μm cable. 

 .Wavelength (1): 1310 nanometers .ד

 .ST style או Connectors: LC style  .ה

 .Mb baud transmission rate 100 .ו

 .Data is regenerated at each node .ז

 .NFPA Style 4 (Class B) or Style 7 (Class A) operation .ח

 

 Fiber Optic Detection מערכת גילוי אש באמצעות כבל אופטי 34.11

 

 : Fiber Opticמערכת גילוי אש כבל  34.11.1

המערכת תהיה מבוססת על גילוי בשיטת סיבים אופטיים, כאשר הגלאי יהיה   

 או ש"ע מאושר.  Fiber Optic Sensorמסוג 

( שתעבד את הנתונים    CLASS-Bאו    CLASS-A  -הכבל יחובר ליחידת בקרה )ב 

 .±1ºCלטמפרטורה הנמדדת במקטעים השונים בדיוק של 

תח  הדרושים  המערכת  העזר  אביזרי  כל  עם  תסופק  כאשר  כמושלמת  שב 

והשליטה   הבקרה  מערכת  עם  להפעלה  ומוכנה  מושלמת  כמערכת  להשלימה 

 המרכזית ושילובה עם מערכת )או מערכות( גילוי האש באתר.

 

 יחידת הבקרה לגלאי הכבל האופטי: 34.11.2

מהכבל    המידע  את  נתונים, שתקבל  וניתוח  בקרה  יחידת  תהיה  הכבל  לגלאי 

האופטי ותאפשר העברת המידע למערכות אחרות  באמצעות יציאת תקשורת  

RS-232 בהתאמה לאזורים(.  32, מגעים יבשים עד( 

ק"מ )המערכת תאפשר חיבור    8,  4,  2יחידת הבקרה תתמוך בכבלים באורך של   

יחידות    32כן תתאפשר חיבור יחידות בקרה ברשת עד    (, כמוClass A  -הכבל ב

 ק'מ(.   256)להרחבת טווח הגילוי עד למקסימום של  

שניות    5זמן תגובת המערכת לשינוי טמפרטורה במקטעים השונים יהיה עד   

 מטר. 4000לכבל באורך של עד  

  - לצורך הפעלות שונות, ניתן יהיה לחלק את מקטעי הכבל לאזורים בהתאמה ל  

   - ראות במגעים יבשים. או למספר רב של אזורים )מקטעים( לוגיים  ההת  32
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מ'(, כאשר המידע מועבר    6אזורים לפחות  )במקטעים מינימאליים של    199

( או למחשב בקרה לתצוגה גראפית של השינויים    SCADAלמערכת הבקרה )

 בטמפרטורה לאורך פריסת הכבל האופטי. 

מאזור  יבשים  מגעים  להפעיל  יהיה  מספר    ניתן  של  לוגיקה  עפ"י  או  מסוים 

אזורים על מנת לבצע כל פעולה להפעלת מערכות אלקטרו מכאניות ואחרות  

 )בקרת תנועה, תאורה, שילוט, מחסומים, אוורור וכו'( במידה ויידרש. 

הבקרה    )יחידת  חירום    LTSהמרכזייה  ומצברי  כוח  בספק  מגובה  תהיה   )

 עות ללא מתח חיצוני. ש 48בקיבולת מתאימה לפעולת המערכת למשך 

 

 נתוני הכבל האופטי:  34.11.3

  100Nמקסימום עומס למתיחה:   

 מ"מ  5קוטר מינימאלי:  

 מ"מ   63רדיוס כיפוף מינימאלי:   

בהתאם    הסביבה  לתנאי  ויתאים  וחיצונית  פנימית  להתקנה  יתאים  הכבל 

   IEC 794-1 F1לתקן:  

  EMI, RFI, Halogen free הכבל יהיה מוגן מפני הפרעות  

    270°Cהכבל האופטי הסטנדרטי יהיה עמיד לאש בטמפרטורה של עד  

  3הכבל למנהרות ולתנאי סביבה קשים יסופק עם מעטה נירוסטה בקוטר של   

 מחיר הכבל יכלול את מחיר הצינור נירוסטה. –מ"מ לפחות 

 

 למפורט:סוגי כבל לשימוש כולל טמפרטורת הפעלה בהתאם  34.11.4

         
 יחויב במחיר נפרד.  400°Cכבל לתחום טמפרטורה עד  

 

 התקנת גלאי הכבל:  34.11.5

 גלאי הכבל יותקן עפ"י הוראות היצרן.  

כל הציוד להתקנת הכבל וחיזוקו לתקרה )או לכל מקום אחר שיידרש( יהיה   

 מקורי של יצרן הציוד ובהתאם להנחיותיו. 

או    המנהרה  תקרת  במרכז  יותקן  )מפתח(  הכבל  חתך  עפ"י  אחר  בתוואי 

 המנהרה.

מ' )יעשה שימוש בכבל נושא    1.5תמיכות הכבל יהיו במרחקים אשר לא יעלו על   

 במידת הצורך(. 

 גלאי הכבל יותקן בצורה כזאת שתמנע ממנו פגיעות מכאניות לכל אורכו.  
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מ'  אך יורחק לפחות    10גלאי הכבל יותקן במנהרה במרכז המנהרה שרוחבה עד   

בתעלת    מ'  0.5 גם  דרישה(  )עפ"י  יותקן  הכבל  גלאי  כן  כמו  תאורה.   מגופי 

 המובילים למתח גבוה שברצפת המנהרה. 

 

 תכונות הגילוי של המערכת יהיו כדלקמן:  34.11.6

יועץ מטעמו(    )או  ע"י המזמין  לטמפרטורה שתקבע  תופעל בהתאם  האזעקה 

  לכל אזור ואזור לאחר בדיקות שיעשו בשטח )ככלל הטמפרטורה מהמומלצת

 +(. C  ◦58להפעלת אזעקה במנהרה היא ברמה של 

  C  -האזעקה תופעל בכל מקרה של שינוי טמפרטורה מהיר בקצב של למעלה מ 

 לדקה.  10◦

מעל הטמפרטורה    C  ◦15  -אזעקה תופעל בכל מקרה שבו הטמפרטורה תהיה ב  

 הממוצעת בכל אזור ואזור או לפי שיקולי יועץ הבטיחות..

באופן אוטומטי של הטמפרטורה הממוצעת לגבי כל  המערכת תאפשר עדכון   

 אזור ואזור בהתאם לתנאים הסביבתיים במנהרה/ות. 

לפעול בטווח טמפרטורות של    יוכל  +     C  ◦90ועד     –  C  ◦45הכבל הסטנדרטי 

 +(.  C ◦150שעות בטמפ' של   48)ולמשך 

 

   Fibro Optic Detection   תקנים למערכת גילוי בשיטת 34.11.7

בעלת  תהיה  מהמפורט    המערכת  תקנים  שלושה  לפחות  של  תקינה  אישורי 

 מטה:

 UL .א

 FM .ב

 LPCB .ג

 VDS .ד

 ULC .ה

 מת"י  .ו

 

 Personal Computer Software Package -תוכנה גראפית  34.11.8

  פי  שעל  ככל,  אחת  אינטגראלית  כמערכת"י  במנת   המנהרות  בקרת  מערכת  בתוך  תשולב  זו  כתמער

כלול    "י,במנת  תותקן  היא  זו  מערכת  לטובת  עצמאית  עמדה  תדרש  התקנים  זו  לתוכנה  ייעודי  מחשב 

 במחיר היחידה 

 DTS System modelling- Data2View 

גראפיים(    )מסכים  גראפיים  תרשימים  המציגה  ממדית  תלת  בקרה  תוכנה 

לאיתור נקודות הגילוי במנהרה או בתוואי אחר בהתממשקות ליחידות הבקרה  

 (. DTS -)ה

החישוב הכמויות של המסכים הגראפיים יתבסס על מספר המסכים במערכת   

 התצוגה. 

ע  מבוססת  מחשב  לתוכנת  תתממשק  הליניארית  הגילוי  מערכת  מערכת  ל 

המנהלת את נתוני הגילוי. התוכנה תאפשר תצוגה מלאה של תוואי    OS  הפעלה
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מהנדסי   תכנות  פי  על  המחשב  מסכי  על  תופיע  התצוגה  כאשר  הכבל  פריסת 

 החברה המספקת ולפי דרישות הלקוח באתר בכפוף למגבלות התוכנה.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עבודות מנהור –  54. פרק 54

 צביעה  54.1

מ' באמצעות צבע פוליאוריתני  4יש לבצע בשתי המנהרות צביעה של קירות המנהרה עד לגובה     54.1.1

דוגמת    UVרכיבי בעל עמידות גבוהה ביותר בתנאים קורוזיביים וקרינת  -אליפטי, דו-פוליאסטר

 נירוגלס של נירלט.

 הכנת השטח ויישום ע"פ מפרט יצרן    54.1.2 
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 קווי מים ביוב וניקוז -  75פרק  .57
 כללי  57.1

 תיאור כללי  57.1.1

+ מטר. לאורכו  787גבהים טופוגרפיים: רום פ"ק בכביש בנקודת ההתחברות   

הואדי מעל  הגשר  גבי  על  הנמוכה  הנקודה  הפרויקט  ואילו  753  של  מטר   +

הדרומית   המנהרה  של  הדרומי  בפורטל  היא  לאורך המסלול  הגבוה  הנקודה 

 + מטר.  817בגובה 

של    אש  לכיבוי  מים  ספיקת  נדרשת  לפרויקט  הבטיחות  דוח  פי    4000על 

 אטמ'.    1.5בר. לחץ זה שקול ל    1.4ליטר/דקה בכל ברז כבוי אש ובלחץ שיורי של  

המתוכנן לקו קיים של חברת הגיחון בקוטר  מקור המים: נקודת חיבור המים   

+ מטר. עומד זה מקורו בבריכות  825-+ 830ניתן לקבל עומד  הידראולי של    16"

הר גילה הנמצאות בסמוך. מאחר והבריכות נמצאות בסמוך לנקודת החיבור  

ניתן לקראות במקור מים זה "מקור מים" על פי הגדרות כבוי אש. על פי חישוב  

 מטר.  30לקבל בנקודה זו לחץ המים שניתן  

אופן אספקת המים : עומד המים אינו יכול להבטיח לחץ אספקת מים נדרש   

+מטר. לכן עולה הצורך  817בחלק הדרומי של המנהרה הדרומית בה גובה פ"ק  

להקים בוסטר הגברת לחץ מים על מנת להבטיח לחץ מים כנדרש בכל ברזי  

 כבוי האש שלאורך הפרויקט הדרומי.  

ויונח מנקודת החיבור בחלק הצפוני    12ון של קו המים יהיה בקוטר "חלק ראש 

עד בריכת המים המתוכננת בפורטל הצפוני של המנהרה הצפונית. לחץ המים  

אטמ' כלומר קו זה לאורכו ישמש כקו הזנה לברזי    5.5בקו זה חושב להיות עד 

 כבוי אש.  

 מ"ק . 500קו זה ימלא את בריכת המים המתוכננת בנפח   

מוד לבריכת המים יוקם חדר משאבות להגברת לחץ מים לקו כבוי האש  בצ 

ודרומה. ספיקת המשאבה   בריכת המים  של הפרויקט מאזור  בחלק הדרומי 

 מק"ש לפי דרישות כבוי האש.   240 -המינימלית 

לעבודה מלאה עם גיבוי ועוד    1+1יחידות שאיבה:     3יותקנו בחדר המשאבות   

 קטנות ושמירת הלחץ בקו.     קטנה לספיקות JOCKEYמשאבת 

 

 יועץ הבטיחות    –הוראות בטיחות אש  57.1.2

אש    כבוי  למצב  הנדרשות  המים  כמויות  לגבי  הבטיחות  יועץ  הנחיות  ריכוז 

. להלן : )"על  08.2016במנהרה מסוכמות בדוח הנחיות הבטיחות למנהרה מיום  

 בטוח" הנדסת בטיחות(  
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 תכולת המפרט המיוחד  57.1.3

מפרט מיוחד זה בא להוסיף ו/או להבהיר את האמור במפרט הכללי שבהוצאת   

והשיכון   הבינוי  משרד  הבטחון,  למשרד  המשותפת    הבינמשרדית  הועדה 

קוי מים, ביוב ותיעול, וכן כל הפרקים הרלוונטיים במפרט    -  57ומע"צ, פרק  

ת צביעה  הכללי הנ"ל, כגון: עבודות עפר, בטון טרום , מתקני תברואה, עבודו

 ועוד. 

הגורמים    לדרישות  בהתאמה  ייעשה  העבודות  ביצוע  לעיל,  לאמור  בנוסף 

 והמסמכים המפורטים להלן:
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 הוראות למתקני תברואה )הל"ת( מטעם משרד הפנים.  .א

הנחיות משרד הבריאות להנחת קווי מים לשתיה וקווי מים שאינם   .ב

 לשתיה )מש"ל(.  

 

 תיאור העבודה  57.1.4

 לבצע עבודות קווי מים וביוב: במסגרת מכרז/ חוזה יש  

רשת הספקת מים חדשה לכיבוי אש תבוצע מצינורות פוליאתילן, כולל   .א

 מגופים תקניים לכיבוי אש, הידרנטים )ברזי שריפה(. 

פוליאתילן   .ב מצינורות  לגינון  למים  משנית  הספקה    –   PE  100רשת 

 הספקת מים לראשי מערכת הגינון כולל מגופים. 

ר המשאבות לכיבוי אש בבנין ומחוץ לבנין  מערכת ביוב/ניקוז של חד .ג

, כולל שוחות בקרה טרומיות, מפלים,  4476לפי ת"י     HDPEמצנרת  

 והכנות לחיבורי מבנים. 

 

 עבודות עפר 57.2

 כללי   57.2.1

הקרקע    פני  יהיו  הכמויות  ולחישובי  לעבודה  כבסיס  שישמשו  הקרקע  פני 

ולא אלו המסומנות   כפי שימסרו לקבלן טרם תחילת עבודה באתר,  קיימים 

לגבהים   בהתאם  ייקבע  נקודה  בכל  הקרקע  פני  רום  העבודה.  בתוכניות 

שיתקבלו לאחר הפעלת מדידה בשטח ע"י הקבלן בהנחיית המפקח. על הקבלן  

צע מדידה מחודשת של פני הקרקע הטבעית, ומדידה זו לאחר אישור  יהיה לב

ע"י   תעשה  זו  מדידה  העפר.  עבודות  יחושבו  פיה  ועל  קובעת  תחשב  המפקח 

הקבלן ועל חשבונו, באמצעות מודד מוסמך. את המדידה יעביר הקבלן למפקח  

 ולמתכנן לאישור בטרם יתחיל בחפירה.  

על  למתקנים  בלעדי  באופן  אחראי  מים,  -ותת  הקבלן  צינורות  כגון  קרקעיים 

ביוב, חשמל, טלפון וכו'. לפיכך, על הקבלן לנקוט בשיטות חפירה כאלו אשר  

חפירה   זמניות,  תמיכות  לרבות  הנ"ל,  המתקנים  של  שלמותם  את  יבטיחו 

למילוי   כל ההוצאות  והידוק(.  )לחפירה, מילוי  ציוד מתאים  ובחירת  בידיים, 

ו את ביטויו במחירי היחידה. המפקח רשאי  תנאי זה יחולו על הקבלן וימצא

להורות לקבלן על ביצוע העבודה בכלים או בשיטות הנראות לו נחוצות, וזאת  

 ללא כל דרישות כספיות או אחרות מצדו של הקבלן. 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים, על חשבונו, שבכל זמן לא יעמדו או יזרמו מים   

ות העבודה תפגע  בשל היקוות מים,  ו/או ביוב בתעלות או החפירות. אם איכ 

 רשאי המפקח להורות על תיקון העבודה על חשבון הקבלן.

לוודא    עליו  לפיכך  העבודה,  באתר  לבטיחות  הבלעדי  האחראי  הוא  הקבלן 

שחפירת תעלות, מחפורות וכל עבודות החפירה ומלוי תעשנה באופן בטוח. אם  

הוראות ה דפנות החפירה.  יידפן את  הוא  צורך  אינן  יהיה  המפקח  או  מתכנן 

 פוטרות את הקבלן מאחריות זו. 
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יש לגדר או לחסום חפירות פתוחות וכן מכשול המהווה סכנה על מנת שלא   

הצורך.   לפי  סימון  בפנסי  לסמנו  או  השטח  את  להאיר  יש  תאונות.  תקרינה 

 ביצוע כל הפעולות הנ"ל ימצא את ביטויו במחירי היחידה.

 

 ורות עבודות עפר ומילוי בהנחת צינ 57.2.2

החפירה ו/או החציבה תיעשה בכלים מכאניים קטנים או בעבודת ידיים, לפי   

 ס"מ.   5ס"מ והדפנות    2הקרקעית ייעשה בדיוק של    והנסיבות. עיצוב הצורך

ציוד החפירה לתעלות יהיה מחפרון עם כף. רוחב הכף באישור המפקח. עפ"י   

מערכות קיימות  במידת הצורך תבוצע בקרבת  החלטתו הבלעדית של המפקח,  

 ידו.-החפירה בעבודת ידיים, או בכלי  שיאושר על 

מבוקר, ההידוק יעשה   בכל מקום בו יש להדק את החפירה או המילוי הידוק 

 משרדי. -במפרט הבין  51עפ"י ההנחיות בפרק  

או    אפשרי,  בלתי  מכאניים  חפירה  כלי  מעבר  יהיה  בהם  מוגבלים  במקומות 

י מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא,  שהשימוש בכלים מכאניים יהיה בלת

לגבי   מעלה  המפורטות  הדרישות  כל  ידיים.  בעבודת  התעלה  חפירת  תבוצע 

חפירה באדמה רגילה יחולו גם על חפירת התעלה בידיים. לא תשולם תוספת  

מחיר בעבור חפירה בעבודת ידיים. ההידוק בחפירה זו יבוצע עפ"י ההנחיות  

 משרדי.-במפרט הבין 51בפרק 

צע לריפוד תחתית התעלה ייעשה בחול נקי או חומר אינרטי אחר ללא אבנים  מ 

ורגבים, שיאושר ע"י המפקח, הריפוד יהודק היטב ויושר לגבהים הנדרשים כך  

שייווצר מצע חזק ויציב להנחת הצינורות. עובי הריפוד כמצוין בתוכניות או  

מאשר   פחות  לא  אולם  המפקח,  הוראות  לפי  או  הכמויות  ס"מ.    20בכתבי 

 הריפוד יהיה לכל רוחב התעלה ועד מחצית קוטר הצינור.

בכתב    אישור  קבלת  לאחר  יבוצע  הצינורות  הנחת  לאחר  התעלה  כיסוי 

הכיסוי.   בטרם  בתעלה  המונחים  הקווים  מפלסי  מדידת  ולאחר  מהמפקח. 

ס"מ כ"א. שתי שכבות    20הכיסוי יעשה בשכבות שעוביין לאחר ההידוק יהיה  

הצ  מעל  נוקשה.  ראשונות  חומר  וגושי  אבנים  מכל  נקי  מחומר  תהיינה  ינור 

חומר עובר נפה    20%החומר לכיסוי יהיה חומר נברר או חמרה בהם יש לפחות 

200  . 

בשטחים הפתוחים מעל פני הקרקע הקיימת תוסף ערימת חומר מילוי עודף לא   

 ס"מ, למקרה של שקיעת המילוי.  20מהודק בגובה של 

לעיל. העטיפה תונח    5שה בחומר זהה לנדרש בסעיף  עטיפה סביב הצינור, תע 

באופן שייווצר מגע לכל היקף ואורך הצינור ותהודק היטב לפי המפורט בסעיף  

לעיל. עובי העטיפה יהיה כמצוין בתוכניות, בכתב הכמויות ו/או לפי הוראות    5

ס"מ מעל קדקוד הצינור לכל רוחב החפירה,    20המתכנן, אולם לא פחות מאשר  

מוד א.א.ש.ה.ו. בגובה שמעל זה ימלא הקבלן שכבות כביש עפ"י    98%וק  בהיד

 תכנון יועץ כבישים. 

עודפי החומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו באתר שיאושר ע"י   

המפקח ובכל מרחק, ללא הגבלה. פסולת תועבר למטמנה מאושרת ע"י משרד  
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במחיר   כלולים  הטמנה  ודמי  הובלה  הסביבה.  תשולם  הגנת  ולא  היחידה 

 תוספת.  

 ציוד ההידוק לתעלות ולכיסוי התעלות יהיה: 

פלטה וברצונית או קומפקטור לבום המורכב על זרוע מחפרון עם לוח   .א

 ניוטון/דקה.   2000ס"מ לפחות ותדירות מכה של לפחות    50/50במידות  

  כל הכלים טעונים באישור המפקח.  .ב

מילוי    על  מכאני  בכלי  לעלות  לרום  אין  הגיע  שהמילוי  לאחר  אלא  החפירה 

 הסופי המתוכנן וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם לצינור בשל כך. 

בכל מקום בו צפויה סכנה למבנים שכנים, לעובדים ולמערכות קיימות ולפי   

הוראות הבטיחות וכן בעת ביצוע הקו בקרבת מבנים קיימים או עמודי חשמל  

ל התעלה  מדופן  שהמרחק  מובמידה  פחות  יהיה  המבנה  יבוצע    1-קצה  מטר 

הקבלן   חשבון  על  יעשה  הדיפון  העבודה.  בעת  התעלה  של  מקומי  דיפון 

 ובאחריותו. 

 שקיעות  

הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעות שתיווצרנה במילוי של החפירה לצינורות, לשוחות,  

  למתקנים ולתיקון כל נזק שיגרם בעקבותיהן, ישיר אן עקיף, במשך שנתיים 

 מיום מתן תעודת ההשלמה. 

במידה והחומר החפור אינו ראוי למילוי חוזר בתעלה ידאג הקבלן לאספקה   

הקיים   החומר  גריסת  הקיים.  החומר  לגריסת  או  חלופי,  חומר  של  והובלה 

תהיה ע"ח הקבלן. חומר חלופי יובא לאתר באישור המפקח בכתב, על חשבונו.  

מאתר העבודה ויפוזרו באתר שיאושר ע"י  עודפי החומר החפור ופסולת יורחקו  

 המפקח בכל מרחק. 

 

 צינורות  57.3

 צינורות פוליאתילן לקוי ניקוז מחוץ לבנין   57.3.1

 .  499בעלי תו תקן ת"י  SDR-17, 10דרג  100PEצינורות פוליאתילן יהיו מסוג  

 הקבלן יציג מכתב המודיע על פרטי היצרן טרם אספקה.   

כל הספחים והאביזרים יהיו תואמים הצינור. הריתוכים יהיו ריתוכי פנים או   

באמצעות אלקטרופיוז'ן באישור המתכנן ו/או המפקח. העבודה עם הצינורות  

 תהיה עפ"י הוראות היצרן לרבות שיטת ההנחה, חיבור הצנרת, ריתוכים וכו'. 

 קה תהיה על גבי תופים בלבד.האספ 

 לא יותר שימוש במחברים מכאניים מכל סוג לצנרת פוליאתילן.  

 צינורות פוליאתילן לקוי מים תת"ק  57.3.2

  1519, בעל תו תקן ת"י  15מצולב דרג     צינורות פוליאתילן יהיו מסוג פקסגול 

 שנה(: -שעות  8,760העומד בבדיקות הבאות )לפחות למשך של   1חלק 

 . ARKOPAL N-100 4N/mm2 2%בכימיקל  80°c -עמידות בלחץ ב .א

 ARKOPAL N-100 2%בכימיקל    80°c  -( בpoint loadמאמץ נקודתי ) .ב

4N/mm2 . 

 . 80°c -ב ISO13479התקדמות סדק איטי לפי  .ג
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ריתוכי    יהיו  הריתוכים  הצינור.  תואמים  יהיו  והאביזרים  הספחים  כל 

אלקטרופיוז'ן בלבד. העבודה עם הצינורות תהיה עפ"י הוראות היצרן לרבות  

 שיטת ההנחה, חיבור הצנרת, ריתוכים וכו'. 

 האספקה תהיה על גבי תופים בלבד. 

 

 צינורות פלדה על קרקעיים לקוי מים ו/או צנרת תת"ק כשרוול  57.3.3

 .  530נורות מים על קרקעיים יהיו צינורות פלדה לריתוך בעלי תו תקן צי 

 , 5/32יהיו בעלי עובי דופן " 3"- 6צינורות בקטרים " 

 , 3/16יהיו בעלי עובי דופן "  8"-12צינורות בקטרים " 

 , 1/4ומעלה יהיו בעלי עובי דופן "  14צינורות בקטרים " 

 צונית חרושתית.הצינורות יהיו עם ציפוי בטון פנימי, וצביעה חי 

 הצינורות יהיו ללא פעמון לריתוך.  

הצינורות יהיו    -ומטה ו/או בחדר המשאבות בכל קוטר לפי תכנון   2בקטרים " 

סקדיול   "40מגולוונים  קוטר  )מעל  בהברגה  מחוברים  או    2,  ריתוך  בספחי 

 אפ((.-מחברים מהירים )קוויק

 

 חיבור הצנרת בריתוך  57.3.4

לפרק    בהתאם  ירותכו  הצינורות  וקטעי  החיבורים  הבין  57.04כל  - במפרט 

 שרדי. הצינורות יהיו בחיבור ריתוך חשמלי אלקטרופיוז'ן.  מ

צנרת הפלדה תחובר בריתוך חשמלי. צינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט יחתכו   

 במכשיר חיתוך ומכשיר ריתוך חשמלי. 

המכשירים וחומרי העזר הדרושים לביצוע  הקבלן יספק על חשבונו את הכלים,   

 החיבורים. 

לפי    רתך מוסמך  ע"י  רק  יבוצעו   – ASME Welding qualificationsריתוכים 

section IX  ( בריתוכי השקהButt Weld( ובריתוכי תושבת )Socket Weld .) 

 חומרי העבודה לריתוך:  

 עם תעודת יצרן.  99.9%( בדרגת טוהר TIGגז מגן ארגון )ל .א

לרגע  אלקטר .ב עד  יבש  במקום  יישמרו  האלקטרודות  תקניות  ודות 

 השימוש. 

 הנחיות לריתוך:  

ריתוך יבוצע רק לאחר הכנת פני השטח כנדרש, קיבוע בנקודות ריתוך   .1

הצנרת   ציר  לאורך  ומרכזיות  מקביליות  ומדידת  בפיקים(  )תפיסה 

 והאביזרים המרותכים. 

 בנקודה שונה.מחזורי ריתוך, כל מחזור מתחיל   2מינימום  .2

 מ"מ.  2-3עובי כל מחזור  .3

מ"מ, בקוטר מעל   0.5-1.5 – 3חדירת שורש לתוך הצינור: בקוטר עד " .4

 מ"מ.  1-2.5 – 3"

 מ"מ. 1.5-3גובה עליון של התפר מעל פני הצנרת  .5

 כל ריתוך ילוטש באמצעים מכניים כגון אבן משחזת או מברשת ברזל.  .6
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חשב פסול ויבוצע מחדש  ריתוך שלא יעמוד בבדיקות המוגדרות להלן י .7

 .ANSI B.31.3ע"י הקבלן ועל חשבונו. תקן לקבלת ריתוכים  

הקבלן יספק דוגמא לבדיקת הרס עבור כל סוג וקוטר ריתוך בתחילת  

 העבודה. 

 בדיקות הרס ואל הרס  

המפקח או נציג מוסמך של יצרן הצנרת, יפקחו באופן מתמיד על ביצוע   .א

טיבם. במהלך העבודה השוטפת  עבודות הריתוך וההיתוך ויבדקו את  

הריתוך   טיב  לבדיקת  דוגמאות  חיתוך  לדרוש  המפקח  רשאי  יהיה 

והחיבור. הקבלן ידאג לבדיקה ולכיול של כל ציוד הריתוך וההיתוך  

 העומד לרשותו. 

המפקח יקבע היכן לבצע בדיקות מעבדה של הריתוך ובאיזה תפר של   .ב

יוצא מן זו, אולם ללא  הכלל תעבור כל    כל קו צנרת החייב בבדיקה 

 הצנרת בדיקה חזותית לריתוכים. 

המפקח יהיה הפוסק האחרון בדבר התאמת או אי התאמת של טיב   .ג

ליקויים   וההיתוך.  הריתוך  טיב  זה  ובכלל  לדרישות המזמין  החיבור 

 ניתן יהיה לתקן רק לאחר קבלת רשות לכך מהמפקח ולפי הוראותיו. 

תדירות של כל קו    המפקח יקבע היכן לבצע בדיקות מעבדה ובאיזה  .ד

צנרת החייב בבדיקה זו, אולם ללא יוצא מן הכלל תעבור כל הצנרת  

 את בדיקת הלחץ ההידרוסטטי ובדיקה חזותית לריתוכים.

לאחר מבחן הלחץ לא יורשו כל חיבורים בקו ובכלל זה תמיכות וכו'.   .ה

לערוך   אותו  יחייב  הקבלן  מטעות  כתוצאה  שיידרש  נוסף  חיבור  כל 

 לפי הסעיף הקודם, במידה והמפקח ימצא זאת לנחוץ.   מבחן לחץ נוסף

 

 סימון צנרת מים  57.3.5

לקוי מים מפוליאתילן בעובי של    תקנילכל אורך צנרת המים יונח סרט סימון   

מ"מ. הסרט יהיה בעל שני גידי נירוסטה, ומסומן בצבע כחול. הסרט ייפרס    1.5

 ס"מ מעליו.  30לאחר המילוי ובגובה 

 לקריאה ע"י מכשיר גילוי מתכות. התיל יהיה מתאים  

 

 הנחת קוים ואיזונם  57.4

 כללי  57.4.1

 הנחה  

הקווים בין שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך   .א

יהיו ישרים לחלוטין )הן במישור האופקי והן במישור האנכי(. הכיוון  

לרום   מעל  קבוע  ובגובה  מקביל  בכיוון  מתוח  חוט  בעזרת  ישמר 

 ( הרומים ישמרו על ידי ביקורת מתמדת במאזנת.   L.Iקרקעית הצינור )

הרומים הסופיים יבדקו במאזנת בשני קצות כל קטע ובמספר נקודות   .ב

  - ס"מ בקצוות ו    0.5±ביניים הסטיות המותרות מהרום המתוכנן הן  

 ס"מ בנקודות הביניים.  1.0
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ישירות הקו במישור האופקי תיבדק באמצעות מכוון לייזר. ישירות   .ג

 האנכי תיבדק באמצעות מכוון לייזר.  הקו במישור

אחרת   .ד מסיבה  או  כלים  מעבר  )לצורך  המפקח  זאת  ידרוש  אם 

הקוים   קטעי  כל  את  הקבלן  יכסה  עבודה  יום  כל  בתום  כלשהיא(, 

יום, בשלמותם או בחלקם. במידת אפשר לא   והונחו באותו  שנחפרו 

בנפרד,   כך  עבור  ישולם  לא  מכוסות.  בלתי  לצנרת  תעלות  תושארנה 

 חיר יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות. והמ

 מילוי התעלה  

לאחר השלמת הנחת הקו והבדיקות ובאישור המפקח תכוסה התעלה.   .א

 לעיל.  57.1הכיסוי יעשה בהתאם לפרק  

הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה או    לאחר המילוי יבדק .ב

 שקיעה או אם נגרם לו נזק כל שהוא. 

 פקוח שרות שדה  

הקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצינורות לצורך הערכת אופן   .א

הביצוע של הקו, וכן לבדיקות לחץ לכל קטע. בסיום העבודה יש לקבל  

חץ של הצנרת  מיצרן הצינורות אישור בכתב לגבי תקינות בדיקת הל

 שנים.  10 -ואחריות היצרן ל 

 יציקת גושים, תושבות ותמיכות מבטון  

במקומות המסומנים בתוכניות ובמקומות בהם ידרוש זאת המהנדס,   .א

 יצוק הקבלן גושי בטון תחת או סביב לצינורות או לאביזרים.

הגושים יוצקו בהתאם למסומן בתוכניות כאשר כמות הצמנט לממ"ע   .ב

 ק"ג.  300בטון מוכן תהיה 

 

 

 

 הנחה וטיפול בצנרת   

אין   .א מנוף.  באמצעות  תבוצע  הפריקה  זהיר.  יהיה  בצינורות  הטיפול 

לזרוק את הצינורות ואין לגרור אותם על פני הקרקע. בתחום השטח  

המיועד במידה ולא ניתן להשתמש בכלים הנדסיים כפי שצוין בסעיף  

 תעשה פריקת הצינורות בהובלה ידנית.  57.1

הצינורות ייעשה אך ורק על גבי מסילות כשהוא נשען על קצותיו  גלגול   .ב

 החשופים מעטיפה חיצונית. 

לפני ביצוע הריתוכים בצינורות פלדה/פוליאתילן יש לבדוק את פנים   .ג

 הצינור על מנת לוודא שהוא נקי.  

 יש לבדוק את שלמות ציפוי הפנים בקצוות ולתקנם במידת הצורך.   .ד

 ם בבלוקי בטון הכנת צנרת, אביזרים והתקנת 

קבועים   .א להיות  המיועדים  אביזרים  ו/או  פלדה  מצינורות  אלמנטים 

 בקירות בטון יותקנו כמפורט להלן :
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בתוכניות.    .1 כנדרש  ובשיפוע  בכיוון  במקום,  יותקן  האלמנט 

לאחר ההתקנה יחוזק האלמנט באופן כזה שתימנע תזוזתו,  

מ"מ וקוטרה החיצוני    5באמצעות טבעת עיגון שעוביה יהיה  

אחרת    150יהיה   צוין  אם  אלא  הצינור,  קוטר   + מ"מ 

 בתוכניות. 

של  .2 עבה  בשכבה  האלמנט  את  הקבלן  יעטוף  יציקה  בטרם 

צמנט יבש למחצה. המלט יהודק לאלמנט והבטון ישפך -לטמ

 עליו ומסביב בטרם הפסיק להתייבש. 

בלתי    את יציקת הבטון יש לבצע בזהירות כדי למנוע כל תזוזה .3

 רצויה. 

 עמודי סימון  

עמודי סימון יותקנו בצינור בתוך גוש בטון במידות ובקוטר עפ"י פרט   .א

א בצבעים  יצבעו  העמודים  סטנדרט.  ביוב(  בתוכנית  )לקוי  ולבן  דום 

 וכחול לבן )לקוי מים(, צביעה חרושתית עם שלט. 

 ס"מ.   50- ס"מ וטמונים כ 100גובה העמודים יהיה   .ב

על   .ג יעלה  שלא  במרחק  יהיה  הסימון  עמודי  ובהתאם    100מיקום  מ' 

 להוראת המפקח.  

 

 בדיקות הידראוליות ושטיפת קוים  57.4.2

 שטיפת הקוים  

מערכת   .א השלמת  העבודות  אחרי  כל  וגמר  והאביזרים  הצינורות 

ידי   על  תבוצע  המערכת  הפעלת  ולפני  בכך,  הקשורות  והבדיקות    

 הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת צינורות ואביזרים. 

של   .ב הגבוהות  הנקודות  לתוך  מים  הזרמת  ידי  על  תיעשה  השטיפה 

 המערכת והוצאתם מן הנקודות הנמוכות )דרך ברזי שטיפה(.

ם שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיוצר מהירות  כמות המי .ג

 מ'/שניה לפחות. 1.0זרימה של  

לחלוטין   .ד נקיים  יהיו  היוצאים  המים  אשר  עד  תימשך  השטיפה 

מחצית   מאשר  פחות  לא  אך  המפקח,  של  המלאה  רצונו  לשביעות 

השעה. לפני ביצוע השטיפה, יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנית  

את  יפרט  ובה  מקורות    השטיפה  הוצאתם,  המים,  הכנסת  נקודות 

המים, גודל החיבורים המוצעים וצורת סילוק המים, רק לאחר אישור  

המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה. מי השטיפה ישפכו לתעלות  

 ניקוז קיימות. 

 מבחן אטימות הידרוסטטי  –בדיקות הידראוליות לקוי מים  

הידראולית,  לגילוי  כל קטע וקטע של הקו המוכן יש לבדוק בדיקה   .א

 מטר. 1000נזילות ודליפות. אורך הקטע הנבדק לא יעלה על 

כי   .1 בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה 

ימציא  הקבלן  וכי  בביהח"ר  לחץ  בדיקת  עברו  הצינורות 
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בדיקת  הצינורות.  של  הלחץ  בדיקות  את  המאשרת  תעודה 

 הלחץ תיעשה לאחר התקנת המגופים. 

נקודות  לפני הכנסת   .2 של  לוודא את תקינותם  יש  לקו  המים 

האויר והניקוז שלאורך קטע הקו הנבדק, וכן את כל חיבורי  

 אוגן ו/או הברגות וחיבורים לצנרת אחרת. 

של   .3 ההבשלה  תקופת  חלפה  בטרם  לחץ  בדיקת  תבוצע  לא 

 הבטון בגושי העיגון והתושבות.

מלחץ העבודה, ולמשך   1.5הבדיקה תיעשה בלחץ הנדרש עד   .4

 שעות.   24

את הקצוות הפתוחים של קטע הקו הנבדק יש לסגור באוגנים   .5

פרטי   הבדיקה.  בלחץ  שיעמדו  כזה  באופן  ולעגנם  אטומים 

 העיגון יוגשו למפקח לאישור.

כמות   .6 כל  להשאיר  מבלי  באיטיות  ייעשה  במים  הקו  מילוי 

אויר בקו. לאחר מילוי כל הקו במים יש להעלות את הלחץ  

ה הנדרש. לחץ הבדיקה יוחזק בקו  בהדרגה עד ללחץ הבדיק 

במשך זמן מינימאלי של שש שעות, כדי לאפשר בדיקת קטע  

 הקו הנבדק לכל אורכו. 

ובין המחברים  .7 הצינורות  בין  נזילה או הזעה  אם לא תמצא 

יאשר המהנדס את הקו, אם יימצאו ליקויים על הקבלן לבצע 

 את כל התיקונים הנדרשים על ידי  

המהנדס ולחזור על הבדיקה עד שהקו יימצא תקין לשביעות   .8

 רצונו המלאה של המפקח. 

  בדיקת הלחץ תעשה בנוכחות ספק הצינורות ועם סיומה יש  .9

 לקבל תעודת שרות שדה על עמידה במבחן הלחץ.

 בדיקה הידראולית לקוים גרביטציוניים  

בדיקה   .א בנפרד  ייבדק  סמוכות  שוחות  שתי  בין  וקטע  קטע  כל 

 ודליפות.  הידראולית לגילוי נזילות

הבדיקה תעשה ע"י סתימת הצינור בפקקים מיוחדים ומילוי הקו עד   .ב

עם   ביחד  הנבדקת  השוחה  של  התקרה  יותר  לגובה  לא  אך  הקטע. 

 מחמישה מטרים. 

באותו   .ג השוחות  כל  ולא  שביניהן  .T.Lבמידה  הנמוכה  השוחה  אז   ,

)מבחינת רום השוחה(, תמולא עד גובה ראש השוחה, כאשר השוחה  

לפחות   עד  מלאה  תהיה  החוליה    20האחרונה  חיבור  תפר  מעל  ס"מ 

 העליונה.

עות, לאחר  ש  24שעות לספיגה של המים בבטון. אחרי    24יש להמתין   .ד

ספיגת המים בבטון בשוחות יסומן הגובה של המים. המפקח יבדוק  

ראש   למפלס  עד  החסר  להשלים  יש  ונדרש  במידה  המים  מפלס  את 

דקות. במידה ואין שינוי בגובה המים, הקטע יאושר    30השוחה. לאחר  

כאטום. אם ישנה ירידה במפלס, יש למלא שוב את החסר עד לגובה  
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דקות. אם הירידה במפלס חוזרת על עצמה    30ראש שוחה ולהמתין  

סימן שישנה תקלה. אם אין שינוי במפלס, הקטע יאושר כאטום. יש  

לאתר את כל המקומות בהם התגלו דליפות בזמן הבדיקה ולתקנם לפי  

הוראות המפקח. לאחר ביצוע התיקונים יש לחזור על הבדיקה כנ"ל  

 עד לקבלת תוצאות משביעות רצון. 

יהיו   .ה באתר  הבדיקות  המפקח  להנחיות  בהתאם  לעיל  המפורט  עפ"י 

תהיה   ותוצאותיה  הבדיקה  אופן  לגבי  המפקח  החלטת  באישורו.  

 סופית. 

 חיטוי קוי מים  

עם גמר ביצוע השטיפה בקווי המים, ולאחר שהמפקח יקבע כי המים   .א

הקוים   חיטוי  ביצוע  את  יתיר  צלולים,  הם  נקודה  מכל  היוצאים 

תכלול את כל המערכת של הצינורות  כמפורט להלן: פעולת החיטוי  

היפוכלוריט   של  תמיסה  יהיה  החיטוי  חומר  וכו''.  ספחים  אביזרים, 

מ"ג לליטר. תמיסת המים והכלור תוכנס לקווים ותושאר    50בריכוז  

אם   24בהם   נקודות.  במספר  הריכוז  ייבדק  זו  תקופה  בתום  שעות, 

  24  -כלור ל  מ' לליטר, יש להשאיר את מי ה  10-ל  1יהיה הריכוז בין  

מ"ג   1  -שעות נמוך מ  48שעות או  24שעות נוספות. אם הריכוז לאחר 

לליטר כלור, יש להוציא את התמיסה ולחזור על התהליך מחדש עד 

 מ"ג לליטר. 1 -שעות יהיה גדול מ  48שהריכוז הנותר בתוך  

בתום החיטוי, לשביעות רצונו של המפקח, תרוקן ותישטף המערכת   .ב

ים נקיים עד ששארית הכלור הנותר בנקודות צריכה  והקו ימולא במי 

 מ"ג לליטר.  0.2כלשהיא לא תעלה על 

 

 שוחות בקרה ואביזרים  57.5

 שוחות בקרה לביוב  57.5.1

הבקרה  ותקרות   שוחות  טרום  מבטון  גליליות  מחוליות  יהיו  והאביזרים 

ס"מ ורחב    30-20טרומיות ותוצבנה על גבי שכבת מצע סוג א' מהודק בעובי  

בכ התא  יש    30  -ממידות  המצע  שכבת  על  התא  התקנת  לאחר  מסביב.  ס"מ 

 למלא מצע מסביב לתא באופן אחיד ושווה תוך כדי הידוק עם הגובה הנדרש.  

סור למפעל נתונים מדויקים של כיווני הכניסות והיציאות  הקבלן אחראי למ 

 מכל שוחה, לאחר סימון התוואי בשטח ואישורו ע"י המפקח.

 . 2014, פברואר 1חלק  5988תאי הבקרה יהיו עפ"י תקן ישראלי ת"י  

קוטר    עד  השוחה  עם    125תחתית  מונוליטיות,  מבטון,  טרומית  תהיה  ס"מ 

תקן, כיוון צינורות הכניסה קבוע על פי צורת  מתעלים מוכנים מבטון, בעלת תו  

 המתעלים.

ס"מ תהיה טרומית מבטון מיציקה מונוליטית, עם    150תחתית השוחה בקוטר   

 . 40  -פתחי  קידוחים לצנרת סוג הבטון בתחתית יהיו ב

בעלי    במפעל  מורכבים  גמישים,  שוחה  מחברי  באמצעות  יהיו  הצנרת  חיבורי 

המתאים לדרישות    EPDMעם גומי    ASTM-C923תקן אמריקאי למחברי שוחה  
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- התקן ועומד בשפכים. חלקי המתכת במחבר איטוביב יהיה עשוי מפלדת אל

 .   304חלד מסוג 

 יותר שימוש בתחתיות בעלות מתעל משולב בטון פוליאתילן.  לא 

תקע בקוטר ועומק לפי  -שקע  658החוליות תהיינה בעלות תו תקן לפי ת"י מס'   

מי חלק ביותר אם המשטח הפנימי לא יהיה מספיק חלק  תוכניות עם משטח פני

, ההחלקה תבוצע  1:1יחליקו הקבלן ע"י טיח צמנטי ביחס צמנט לחול דק של  

 ע"י כף טייחים.  

ע"י אטם חרושתי המיועד    ייעשה  חיבור האלמנטים השונים של תא הבקרה 

דבק   בתוספת  בטיח  יטויחו  החיבורים  לכך  בנוסף  החוליות.  בין  לאטימה 

ילי. האטם יהיה על בסיס ביטומני אשר נדבק לשטחי המגע בבטון ושומר  אקר

על גמישות לאורך שנים. האטם יעמוד בכל דרישות התקנים לאטמים מסוג  

 זה.

טון. בשוחות המתוקנות    12.5התקרה תהיה טרומית, שטוחה, מבטון, לעומס   

מ'    2.0טון. בשוחות שעומקן מעל    40בכבישים בדרכים תהיה התקרה לעומס  

 תותר התקנת חוליה עליונה קונית או צווארון. 

  12.5. סוג המכסה לעומס  489המכסה יהיה עגול מיצקת ברזל, בעל תו תקן ת"י   

ממין   יהיה     B-125טון  במכסה  הפתח  בשוחות    60וקוטר  קוטר.  לכל  ס"מ 

לעומס   המכסה  סוג  יהיה  בכבישים  ממין    40המותקנות  מסגרת D-400טון   .

המכסה תהיה מברזל יציקה. בשוחות המותקנות בכביש או במדרכה תותקן  

המסגרת מעל פני התקרה כמפורט להלן. על גבי המכסה יופיע כיתוב עבור סוג  

 התשתית. 

( בשוחות המותקנות בכבישים או מדרכות יהיה עד רום  T.Lהמכסה )רום פני   

  40פני הכביש או המדרכה. בשטחים פתוחים יהיה רום פני המכסה גבוה בעד  

של   אלא  כולה  התקרה  של  בליטה  תותר  )לא  הסופיים  הקרקע  מפני  ס"מ 

 המכסה בלבד(. 

עלות תו  מ' ויותר יותקנו מדרגות ירידה מיצקת ברזל ב  0.80בשוחות שעומקן   

. המדרגות יותקנו על ידי יצרן החוליות ועיגונן ייבדק לפי הוראות ת"י  631ת"י  

 . המדרגות יהיו רחבות עם כיסוי פלסטי.  658

הצבת החוליות תהיה אנכית ובאופן כזה שמדרגות הירידה, אם יהיו כאלה,   

 יתקבלו בטור אנכי.  

יח צמנט בתוספת  רצפת השוחות תעובד לתעלות ולשיפועים מוחלקים היטב בט 

 דבק אקרילי.  

 השוחות יהיו אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי נגר.   

 מפלים בשוחות בקרה יבצעו לפי תוכנית סטנדרט וכמפורט להלן:  

לגובה מחצית מקוטרה הפנימי של השוחה יבוצעו ע"י עבוד    עד מפלים   .א

 פנימי.  

בוצעו ע"י מפל  מחצית מקוטרה הפנימי של השוחה י  מעלמפלים בגובה   .ב

 חיצוני. 
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הכנות לחיבור מבנים, אם לא הוכנו מראש, יעשה ע"י קידוח כוס יהלום. לא   

 תותר חציבה באלמנטים טרומים. 

מ' יותקנו משטחי מנוחה ומשטחי ביניים בהתאם    6בשוחות בקרה בעומק מעל   

ת"י   ישראלי  תקן  פברואר  1חלק    5988להנחיות  יצוידו  2014,  המשטחים   .

 י למנוע נפילה. במעקות כד 

 הקבלן יחזיק באתר תיק ובו העתק בתעודות משלוח של חומר שסופק לאתר.   

 

 קוטר השוחות  57.5.2

 קוטר השוחות יהיו עפ"י המפורט בתוכניות העבודה או על פי המפורט להלן:  

 ס"מ.  80מטר תהיה בקוטר   1.25שוחה עד עומק  .א

 ס"מ.   100מטר תהיה בקוטר    2.75עד  1.26שוחה מעומק   .ב

 ס"מ.   125מטר תהיה בקוטר    3.75עד  2.76שוחה מעומק   .ג

 ס"מ.  150ועד בכלל תהיה בקוטר    3.76שוחה מעומק   .ד

 

 

 

 הכנה לחיבורים עתידיים לביוב  57.5.3

החיבור יבוצע החל מתא בקרה על קו ראשי )או מהכנה לחיבור( ועד לנקודה   

 מבנה או קבוצת מבנים עתידיים. קו הביוב יסתיים בשוחת בקרה.   בקירבת

בחיבור אזורים קיימים על הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו לרבות החזר   

הנחת   לצורך  שהוסר  וכל מכשול  אבן מרוצפים מבטונים  שבילי  גינה,  אדמה 

 הקו.  

 

 חיבור לשוחה קיימת   57.5.4

את   יכלול  קיימת  בקרה  לשוחת  חדש  ביוב  קו  העבודה    חיבור  מרכיבי  כל 

הנחוצים לצורך ביצוע החיבור שבין הקו החדש לשוחה הקיימת כולל: חפירה  

חור   של  חציבה  הקיימת,  השוחה  תחתית  לגילוי  קיימת  בקרה  שוחת  סביב 

בשוחת הבקרה הקיימת, שבירת המתעל הקיים והסדרת מתעל חדש, חיבור  

ר החדש, מילוי  הקו החדש לשוחת הבקרה הקיימת, סגירה ואיטום של החיבו

 קרקע בתחתית החפירה, הידוק וכיסוי עפ"י הנחיית המפקח. 

לשוחה    החדש  הקו  חיבור  לאחר  הקיימת  השוחה  סביב  המצב  יוחזר  בנוסף, 

 קיימת. 

 

 שוחות בקרה על קו קיים  57.5.5

 . 20 –בתאי בקרה על קו קיים תבוצע תחתית שוחה יציקה באתר מבטון ב  

 מ לפחות מעל ראש הצינור הכניסהס"  20תחתית השוחה תבוצע עד לגובה של   

 הגבוה ביותר. 

 תחתית השוחה תעובד לשיפועים כנדרש בתוכניות ובחתך לאורך.  

 



283 
 

__________________________________________________________________________________ 
 מערכות  – 60מפרט טכני כביש 

   

 ציוד ואביזרים לקוי מים  57.6

 מגופים  57.6.1

 " עד  בקטרים  מים  לצנרת  להברגה    2מגופים  מפליז,  כדוריים  ברזים  יהיו 

 אטמ'. לפני כל ברז יורכב רקורד.    25ללחץ עד 

מגופים לצנרת מים בקטרים בכל קוטר על גמלי המים לניתוק  יהיו מגופי שער   

יהיו עם ציפוי פנימי אמייל  UL/FMלמים מאוגנים, בעלי תו תקן   . המגופים 

  24אטמ', ולחץ בדיקה    16וחיצוני אפוקסי פוליאסטר קלוי בתנור. לחץ עבודה  

(, מחווט  TAMPER SWITCHאטמ' המגופים יכללו  תוספת עבור מפסק גבול )

אש   כיבוי  מערכת  על  סגור  מגוף  בפני  להתראה  אש  מבנה/כיבוי  לבקרת 

 הידרנטים. 

מאושר    מפלדה  "פרפר"  מגוף  יהיו  קוטר  בכל  הקווים  על  לניתוק  מגופים 

UL\FM    מחובר בין אוגנים כולל אוגנים נגדיים כולל הכנה לחיווט לבקרת גילוי

 אש.

 

 הידרנטים   –ברזי כיבוי אש  57.6.2

שריפה יהיו כפולים או מרובעים  עפ"י הנחיות יועץ הבטיחות, בעלי ראש  ברזי  

, מאוגן עם תושבת  3-ו   1חלקים    448מאושר בעל ת"י    3x4או "  3X2בקוטר " 

מנירוסטה או מפליז בלבד )מסעף הברגה עם מעבר יצקת(. הזקף יהיה מאוגן  

 עם ציפוי פנימי מלט. 8או "  6בקוטר "

התת   בין-החלק  )המחבר  פלסטית    קרקעי  עטיפה  עטוף  יהיה  לזקף(  המסעף 

 חרושתית טריו. 

יותקן    בקרקע  לצינור  זקף  בין  שבירהבחיבור  לקוטר    מתקן  מתאים  בקוטר 

מספר   השבירה(,  מתקן  של  העליון  )בחלק  מוחלשים  נירוסטה  ברגי  הזקף. 

 הברגים יהיו בהתאם לדרישת המזמין. 

אלו  או  פליז  עשוי  "שטורץ"  מחבר  יותקן  הברז  פיית  "על  בקוטר    3מיניום 

המתאים לתקן כבאות, ההתקנה תהיה לרבות גלגל הפעלה. ברזי הכיבוי יהיו  

 עם ציפוי פנימי אמייל.  

עם מצמד,    2בנוסף, יותקנו גם עמדות כיבוי אש בנישות הכוללות: ברז שריפה " 

 " בקוטר  זרנוק  עם  שימושית, שסתום    30באורך    3/4וגלגילון  רב  מ', מסלנה 

שני    -פתיחה מהירה כולל אביזרים, כולל כל הציוד ה"יבש"  ל  1כדורי קוטר " 

מ'    30ק"ג כ"א, שני צינורות בד באורך של    6מטפים אבקה יבשה במשקל של  

 כ"א עם מחברי שטורץ , מזנק ומסלנה. 

 

 הכנה לחיבורי מבנים למים  57.6.3

פלדה, אוגנים, פקקים מרותכים , עמוד   הכנה לחיבור עתידי למים תכלול צנרת 

 סימון וכל הספחים והאביזרים לביצוע הכנות עפ"י הפרט.

 

 שסתום אויר למים  57.6.4

 אטמ'.   16שסתום אויר משולב למים, לחץ עבודה   
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יסופק שסתום    8, מעל "2יסופק שסתום אוויר בקוטר "   8עבור צנרת עד קוטר " 

 . 3אוויר בקוטר "

י רסס  לכל שסתומי האוויר יוספו צנרת פי.וי.סי הדבקה/הברגה לניקוז של מ 

 מהשסתום. 

 

 שסתום אל חוזר  57.6.5

 אטמ'. 16שסתום אל חוזר למים יהיה מפלדה לחץ עבודה   

יהיה מטיפוס מוחזר, בעל גוף פליז, כולל קפיץ נירוסטה וחיבורי    2עד קוטר " 

 הברגה. 

 ומעלה יהיה מטיפוס מדף, עשוי ברזל יצקת עם חיבורי מגן. 3מקוטר " 

 

 

 מערכות צנרת ציוד ואביזרים בחדר המשאבות להגברת לחץ   57.6.6

 כללי:  

כבוי אש    -תת .א דן בהתקנת מערכות  זה  ואביזרים    –פרק  ,ציוד  צנרת 

בחדר המשאבות להגברת לחץ מים ומאגר המים אשר יבוצע בהתאם  

. ובהתאם להנחיות יועץ    NFPA 13    ,20  NFPA,    1596לדרישות ת"י  

 הבטיחות.  

ידי קבלן בעל  -בחדר המשאבות יבוצעו אך ורק עלמערכות כיבוי האש   .ב

שלו   האיכות  ניהול  מערכת  כי  המאשרת  התקנים  מכון  של  תעודה 

על  לדרישות  -נבחנה  מתאימה  ונמצאה  הישראלי  התקנים  מכון  ידי 

כיבוי   למערכות  ושרות  להתקנה  הבינלאומי  והתקן  הישראלי  התקן 

 אש.

   קווי מים: 

 קווי המים יהיו כמפורט להלן:

" .א בקטרים  הגלויים  המים  פלדה    1½קווי  מצינורות  יהיו  ומעלה 

סקדיול   חבור    10מגולוונים  ואביזרי  מחורץ  צינור  בשיטת  מחוברים 

ומטה יהיו מגולוונים    1, קוי מים בקטרים "QUICK-UPמהיר כדוגמת  

 מחוברים בהברגה. 40סקדיול 

פלדה   .ב מצינורות  יהיו  שהוא  קוטר  בכל  קרקעיים  תת  מים  קווי 

סקדיול  מגול בציפוי    40וונים  חרושתית  ועטופים  בריתוך  מחוברים 

 ציפוי תלת שכבתי.  – חיצוני בפוליאתילן מיוצר בשיחול 

ויהיו    PSI  175הצינורות והספחים יהיו מתאימים ללחץ של   .ג לפחות, 

לייצר ספחים ואביזרים באתר. אין לעשות כיפופים   חרושתיים. אין 

 בצינורות. 

באמצעות מעברים קוניים. אין להשתמש  מעברים מקוטר לקוטר יעשו   .ד

 במופות מעבר מסוג בושינג. 

 מתלים ותמיכות:  
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מתלים ותמיכות לצינורות ולשלוחות למיניהן יהיו חרושתיים מפלדה   .א

 . NFPA 13מגולוונת מותאמים לתקני  

לעומסי   .ב מותאמים  ויהיו  המבנה  לרכיב  יחוזקו  והתמיכות  המתלים 

 צב אחר(. הצינורות )מצב סטטי, דינמי או כל מ

על הקבלן לקחת בחשבון שמתלים שבכוונתו להתקין בסמוך לאגדים   .ג

ולפרופילים של התקרות/הגגות/הקירות העשויים מפלדה, יהיו כאלה  

 שלא יפגעו בהם. 

 אביזרים, ספחים וציוד למערכת הספרינקלרים: 

, והתקנתם תהיה  FM/ULהאביזרים, הספחים והציוד יהיו מאושרים   .א

 ם והתקנים המאושרים. לפי הוראות היצרני

 

 אוגנים: 

 . ASA 150האוגנים שיותקנו יהיו לפי התקן הנדרש מפלדה מסוג  .א

 מתזים: 

) .א תלויים  יהיו  שיותקנו  צידיים.   UPRIGHT, PENDENTהמתזים   ,)

הם ביניים  תקרות  ניקל.     בתחומי  כרום  מצופים  מושקעים  יהיו 

 המתזים יהיו אנטי ונדליים.  

 כיווני: מגוף אזעקה חד  

מערכת מגוף אזעקה חד כיווני תכלול בין השאר פעמון עם מנוע מים,   .א

מגוף שער ראשי, מגוף חד כיווני, תא בילום, שעוני בדיקת לחץ, מערכת  

( זרימה  מתג  ובדיקה,  התראה  FLOW SWITCHניקוז  ומתג   )

(TEMPER SWITCH .) 

וחבור  כל מתג יהיה עם יציאות התראה בצורה מסודרת לשם העברה   .ב

על  המבנה  בקרת  יציאות  -למערכת  לכל  יבשים  מגעים  הכנת  ידי 

 ההתראה הנ"ל. 

 מגוף שליטה אזורי/קומתי:  

בין השאר מגוף סגירה, מגוף חד   .א מערכת מגוף שליטה אזורי תכלול 

זרימה   מתג  ובדיקה,  ניקוז  מערכת  לחץ,  בדיקת  שעוני  כיווני, 

(FLOWSWITCH( ומתג התראה )TEMPER SWITCH.) 

מתג יהיה עם יציאות התראה בצורה מסודרת לשם העברה וחבור  כל   .ב

על  המבנה  בקרת  יציאות  -למערכת  לכל  יבשים  מגעים  הכנת  ידי 

 ההתראה הנ"ל. 

 חוזר: -שסתום אל 

אל .א מאושר  -שסתום  מדף  מטיפוס  יהיה  מערכות    FM/ULחוזר  עבור 

לצנרת   חיבורו  ניקוי,  אפשרות  לצורך  עליון  מכסה  כולל  אש,  כיבוי 

 מצעות אוגנים.יבוצע בא

 מגופי שער:  

עבור מערכת    FM/ULמפלדה מאושרים    Y    &OSמגופי שער יהיו מסוג   .א

 כיבוי אש. חיבורם לצנרת יבוצע באמצעות אוגנים או תבריג. 
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בתכניות   .ב שיוגדר  כפי  סגור,  )או  פתוח  במצב  ינעלו  השער  מגופי 

 מצב חשמלי.  - שיאושרו( באמצעות מפסק אינדיקטור 

 צויד בשרשרת סגירה. כל מגוף שער יהיה מ .ג

 מגופי פרפר:  

חומר   .א מצופה  מדף  עם  אפוקסי,  מצופה  מיציקה,  יהיו  פרפר  מגופי 

מאושרים   מצב UL /FMאלסטומרי,  מורה  בחץ  מצויד  יהיה  המגוף   .

 ובשרשרת סגירה וכן במערכת חיווט לקבלת התראה על ברז סגור. 

 

 מגופים כדוריים: 

מגופים כדוריים יהיו מגופים עם גוף וכדור עשויים פלב"מ או מפלדה   .א

מאושרים   כרום  בכיוון  UL/FMמצופה  יותקן  מגוף  לכל  מעבר    .

 הזרימה רקורד. 

 ברז הסנקה:  

פקקים   .א "שטורץ"  חיבור  עם  כפול,  ברז  מטיפוס  יהיה  הסנקה  ברז 

 ושרשרת.  הברז יהיה צבוע. 

 מכלול פיקוד ובקרה: 

זרימה   .א בצורה  ממתגי  התראה  יציאות  תבוצענה  התראה,  וממתגי 

על המבנה,  בקרת  למערכת  וחבור  העברה  לשם  הכנת  -מסודרת,  ידי 

 מגעים יבשים לכל יציאות ההתראה הנ"ל. 

המתזים   .ב מערכות  של  והבקרה  הפיקוד  מכלול  את  יחבר  הקבלן 

 למערכות הבקרה הראשיות ולחדר בקרה מרכזי ע"פ המצוין בכרך ב'. 

 שילוט:  

- ביזרים, שסתומים, מגופים והנחיות הפעלה, יהיו בעברית עלשילוט א .א

השאר   בין  יינתן  השילוט  בתקנים.   כנדרש  בממדים  חרוט  שלט  גבי 

בסמוך למערכות  מגוף אזעקה חד כיווני, מגוף שליטה אזורי/ קומתי,  

 ברזי ניקוז ובדיקה וכן בסמוך למגופים ושסתומים אחרים.

 ביקורות ואישורים:  

הידראול .א הנחיות  בדיקה  לפי  והאביזרים  לציוד  לצנרת  וביקורת  ית 

 התקן: 

 בדיקה וביקורת יוודאו, בין היתר, את הנושאים הבאים:     

לא   .1 ואף אחד מהם  כנדרש,  והורכבו  הותקנו  ראשי המתזים 

 ניזוק. 

 חיבורי הצנרת והתמיכות אובטחו.  .2

 ידי היצרן. -המגופים הותקנו בהתאם לפירוט הנדרש על  .3

 המערכת סגורים. מגופי  .4

על הקבלן  לבצע תכנון סופי לביצוע      -  בדיקת מעבדה מאושרת )מת"י( .ב

הסופי   המערכת  תכנון  לרבות  במבנה  הלחץ  הגברת  מערכת  כל  של 

ולקבל אישור מעבדה לשלב התכנון. על הקבלן להזמין בדיקת מערכת  

אותה תכנן בשלמותה ע"י מעבדה מאושרת לביצוע הבדיקות כדוגמת  
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מעבדה להידראוליקה עפ"י כל התקנים הרלוונטיים , ולקבל  ה  –מת"י  

אישור המעבדה למערכת על כל חלקיה בכל שלב נדרש. הבדיקה תכלול  

הקבלן,   יכין  אותם  ההידראוליים  וחישובים  התוכניות  בדיקת  את 

העבודה   בשטח  המעבדה(  דרישת  )לפי  תקופתיים  וביקורים  בדיקות 

מערכת השלמה על כל ציודה,  ובדיקה סופית ודו"ח מסכם לתקינות ה

הסתייגויות   ללא  התקנים  דרישות  לפי  המרכיבים  וכל  אביזריה 

  - כלשהן.  על הקבלן לספק למכון הבדיקה ולמתכנן : בתחילת העבודות

סט תכניות מלא לביצוע העבודות וסט חישובים הידראוליים , נתונים  

סט    -ומפרטים לביצוע המערכת ע"ג טופסי המעבדה .   בסיום העבודה 

" , סט תכניות וחישובים סופיים למערכת כפי    AS-MADEתוכניות "

ונדרשים      NFPA-שבוצעה, טופסי הגמר של המערכת כפי שמופיעים ב

ע"י מכון הבדיקה. הקבלן אחראי בלעדי לקבלת האישור הסופי ממכון  

הבדיקה לתכניות, חישובים וביצוע המערכות, כל הפעולות והעבודות  

במ כלולות  תשולם הנ"ל  לא  הכמויות,  ברשימת  אשר  היחידה  חיר 

 תוספת מחיר כלשהי עבור פעולות ועבודות אלה המופיעות בסעיף זה.

 

 צביעה   57.7

 כללי  57.7.1

כל חלקי המתכות הגלויים כגון: עבודות מסגרות, צנרת פלדה שאינה טמונה   

ברזל   מוצקת  ירידה  שלבי  מכסים,  למכסים,  מסגרות   , בבטון  או  בקרקע 

או   גילוון  האופנים  משני  באחד  קורוזיה  נגד  בהגנה  טיפול  יעוברו  וכיוצ"ב, 

 צביעה.  

 

 צביעת חלקי מתכת מגולבנים 57.7.2

נוספת על פני הגילוון   כמויות תבוצע צביעה  אם יידרש בתוכנית או בכתבי ה 

 אבץ.  התיקונים בצבע עשיר ולאחר  

להורדת ברק הגילוון, ולחספסו   יש לנקות הגילוון בטרפנטין/טינר ובבד שמיר   

 בנייר לטש. 

 מיקרון.  30  האלמנט יצבע בשכבת צבע יסוד מגינול אפור בעובי  

ש  תבוצענה  ייבושו,  לאחר  היסוד,  צבע  שכבת  פני  צבע   תי  על  עליון   שכבות 

בעובי   )סופרלק(  ע"י   מיקרון    30סינטטי  ייקבע  העליונה  השכבה  גוון  כ"א. 

 השכבה התחתונה יהיה שונה מזו שמעליה.   המפקח. גוון

 אופן ביצוע הדילול: בהתאם להוראות היצרן.  

 היישום: במברשת או בריסוס. .א

 שעות.  12שעות, סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה   .ב

יבש:   .ג הפילם  שתי    30עובי  כולל  עובי  שכבה,  כל  מינימום  מיקרון 

 מיקרון מינימום. 80השכבות 
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המיוצרים  אלמנטים  של  היסוד  שכבת  של  תיעשה   בבית   הצביעה  המלאכה, 

 באתר לאחר גמר ההתקנה. צביעת העליונה תיעשה   בבית המלאכה. השכבה  

 שה כולה באתר.   המלאכה תיע- אלמנטים אחרים, כאלה שאינם מותקנים בבית

 

 

 

 צביעת חלקי מתכת שאינם מגולבנים  57.7.3

 כנגד  מבני פלדה, אלמנטים או חלקים העשויים פלדה שאינם מגולבנים יוגנו   

 קורוזיה באמצעות צביעה. 

 הצביעה תיעשה לאחר החיבור וההתקנה.  

 הצביעה תיעשה בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון.  

 צבע יסוד:  

צבע יסוד יהיה שתי שכבות אלומיניום סינטטי, או צבע כרומט אבץ   .א

13HB . 

 היישום: במברשת שתי וערב. .ב

 הדילול: בהתאם להוראות היצרן.  .ג

 שעות.  16-24שעות, סופי   24ייבוש: בין שכבה לשכבה  .ד

יבש:   .ה הפילם  של    30-35עובי  היבש  הפילם  עובי  שכבה,  לכל  מיקרון 

 מיקרון לפחות.  60השכבות 

  עליון: צבע  

ביניים )אוקסיד אדום( ושכבת    309צבע עליון יהיה שתי שכבות מגן   .א

 (.3000RALצבע עליון אדום אש )

 היישום: במברשת או בריסוס. .ב

 הדילול: בהתאם להוראות היצרן.  .ג

 שעות.  12שעות. סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה   .ד

עובי הפילם היבש של  30עובי הפילם:   .ה   מיקרון מינימום לכל שכבה. 

 מיקרון לפחות.  60שתי השכבות  

 המיוצרים     הצביעה בצבע יסוד ובשכבה התחתונה של צבע עליון של אלמנטים 

העליונה   השכבה  המלאכה.  בבית  תעשה  מלאכה  גמר   בבית  לאחר  תעשה 

מותקנים בבית המלאכה,   ההתקנה. צביעת אלמנטים אחרים, כאלה שאינם  

 תעשה כולה באתר. 

סביבם ולצינורות העל קרקעיים יוצמדו תגים מפח  בשוחות האביזרים, לגדר מ  

מגולוון בעלי כתובת "מי ביוב", וכן יופיע בתג סימן התראה. האותיות תהיינה  

  48חקוקות בתג סימון, צבועות בשחור על רקע אדום, בגודל מינימלי קריא )

 לפחות(. 

 

 צילום צנרת גרביטציונית   57.8

 כללי  57.8.1



289 
 

__________________________________________________________________________________ 
 מערכות  – 60מפרט טכני כביש 

   

עבודות    של  תקין  ביצוע  הבטחת  במפרט  לשם  לנדרש  בהתאם  הצנרת  הנחת 

פעולת   באמצעות  חזותית  בדיקה  לבצע  הקבלן  על  במיוחד,  ובמפרט  הכללי 

 צילום לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. 

הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור שתוחדר  לצנרת לכל   

 אורכה. 

הצנרת ואופן ביצוע  מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב   

 הנחתה.

מפרט זה מהווה חלק מהמפרט של מסמכי החוזה ויש לקרואו ולפרשו באופן   

 בלתי נפרד ממסמך זה. 

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה   

לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות  

 במהלך הביצוע. של המפקח שינתנו 

 הוצאות השטיפה והצילום של הצנרת יהיו על חשבון הקבלן.  

הקבלן יעסיק חברה שטרם העסקתה תעביר את נתוניה לאישור הפיקוח, בעל   

ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות  

ורט בפרק  המפרט. אישור העסקת קבלן משנה דומה לאישור קבלני משנה, כמפ

 " )מוקדמות(, החברה תספק לקבלן המשנה תוכניות ביצוע. 00"

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למפקח הוא תנאי לקבלת   

 העבודה לאחר ביצוע ומסמכי הצילום יהיו חלק מתוך "תכנית עדות". 

 

 ביצוע העבודה  57.8.2

 שטיפה:  

לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה   .א

מכל חומרי בניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע  

במהלך פעולת הצילום. הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות  

המיוחד   ולמפרט  הכללי  למפרט  בהתאם  הכל  לכך,  מתאים  מיכשור 

 המשלים אותו. 

 דה: עיתוי העבו 

ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר   .א

 בהתאם לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות. 

 הצילום ייערך בנוכחות המפקח באתר.  .ב

פחות   .ג לא  הצילום  ביצוע  מועד  על  באתר  למפקח  להודיע  החברה  על 

 מאשר שבעה ימים לפני ביצוע העבודה. 

 מהלך הביצוע:  

הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי   .א

אורך מתאימים בהתאם למגבלות הציוד. מהלך העבודה יוקרן מעל  

 גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום. 

 

 



290 
 

__________________________________________________________________________________ 
 מערכות  – 60מפרט טכני כביש 

   

 

 תיעוד:  

הצילום על כל שלביו יתועד על גבי מדיה מגנטית )דיסק(  לשם רישום   .א

ת מיקרופון, על גוף הסרט בצורת  תמידי וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזר

 הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'. 

לשם   .ב ובחוץ  בפנים  השוחה  מספר  לסימון  לדאוג  הצילום  מבצע  על 

 זיהוי, ועל סימון במהלך התיעוד שיאפשר זיהוי חוזר מעל גבי הדיסק.

תוכנת   .ג באמצעות  אישי  במחשב  לקריאה  יהיה  ניתן  הצילום  קובץ 

 VLCאו  windows media playerווידאו סטנדרטית  

 

 תיקון מפגעים  57.8.3

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הדיסק המתועד,   

יתגלו מפגעים ועל פי חוות דעת המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע  

 התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

 והבלתי ישירים.הקבלן יתקן את הנזקים הישירים  

של קטעי הקו המתוקנים. תהליך    חוזר  צילום  יבוצע  תיקון המפגעים  לאחר 

 הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה". 

 

 הצגת ממצאים  57.8.4

לאחר    רק  ובנוסף  המכרז  לתנאי  בהתאם  תהיה  המפקח  ע"י  העבודה  קבלת 

 ערך לשביעות רצונו של המהנדס.י מסירת תיעוד הצילום שנ

 ודו"ח מפורט לגבי ממצאים.   דיסק יעוד הצילום יכלול  ת 

 מדיה מגנטית )דיסק(:  .א

מדיה מגנטית שיישאר ברשות המפקח, יכלול תיעוד מצולם  .1

 של הקו לכל אורכו ויכלול סימון זיהוי שוחות. 

כדי   .2 תוך  העבודה  מבצע  הערות  יכלול  הדיסק  של  הקול  פס 

 ביצוע הצילום. 

 דו"ח צילום:  .ב

לדיסק יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. דו"ח  במצורף      

צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת תוכניות "בדיעבד". הדו"ח יהיה  

 כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:

הקו   .1 וקטעי  בקרה  שוחות  הצינור,  של  )סכמה(  מצבי  מרשם 

סימן ותיאור אחר    בהתאם לסימוניהם בתוכניות הביצוע, וכל

 על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו. 

הקו,   .2 קטע  שתכלול:  טבלה  בצורת  הצילום  של  שוטף  דו"ח 

המפגע   מיקום  וציון  הערות  המפגע,  תיאור  וידאו,  נקודת 

 ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה. 

מהות   .3 לגבי  הצילום  מומחה  דעת  וחוות  ממצאים  סיכום 

 המפגעים.
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 צות. מסקנות והמל .4

האופייניות.   .5 התקלות  של  בתמונות  ילווה  שהדו"ח  רצוי 

תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך הטלוויזיה בעזרת מצלמה  

 מתאימה. 

 

 אחריות הקבלן  57.8.5

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום   

ויתגלו נזקים   לפני פקיעת האחריות של הקבלן. במידה  לצינור  חוזר  שנגרמו 

כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות  

במידה   הנוסף,  הצילום  עלות  הקבלן,  באחריות  אשר  הצינור  הנחת  בביצוע 

ויתגלו נזקים הדרושים תיקון, תחול על הקבלן. המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן  

יי של הקבלן. בהמשך  על חשבונו  המנהל  דרישת  הקבלן,  לפי  על חשבון  ערך, 

 צילום חוזר של הקטע אשר תוקן, כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה. 

 

 אופני מדידה ותשלום לקווי מים וביוב 57.9

 אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר  57.9.1

 כללי  

אופני המדידה והתשלום לעבודות עפר מתייחסים לכל סוגי הקרקע   .א

הכמויות סעיפים נפרדים לחציבה,  כולל סלע, אלא אם נקבעו בכתב  

לשימוש בכל סוגי הכלים שידרשו, לעבודות ידיים במקומות שהדבר  

 יידרש ע"י המפקח וכן ביצוע עבודות עפר בשטחים קשים ומוגבלים. 

ניקוי,   .ב כגון:  ההכנה,  פעולות  כל  את  היחידה  מחירי  כוללים  כן  כמו 

העבודה,  סימון, מדידות, הקמת מבנים זמניים והסרתם לאחר תום  

הזהירות   אמצעי  כל  נקיטת  עוקפות.  ודרכים  זמניות  דרכים  ביצוע 

סימון,   שילוט,  גידור,  כגון:  תאונות  למניעת  הדרוש  כל  והתקנת 

תאורה, דיפון וכיו"ב. החזרת המצב לקדמותו תכלול שיקום גדרות,  

 שבילים וטרסות. 

ים  קוות וזרימה של מי תהום ומי ביוב או מיביצוע כל הנדרש למניעת ה  .ג

עיליים אחרים כולל ניקוז, שאיבה ושמירת השטח במצב יבש כל זמן  

 העבודה. 

על הקבלן להתחשב בדו"ח הקרקע המהווה חלק בלתי נפרד מחומר   .ד

במחירי   בכך  ולהתחשב  תהום  מי  לגבי  בו  המצוי  ובמידע  המכרז 

כל תוספת במקרה של שאיבת מי תהום או מי   היחידה. לא תשולם 

 ביוב במידה ויהיו כאלה. 

מחירי   .ה כוללים  הכנה,  ופעולות  קרקע  סוג  לגבי  לעיל  לאמור  נוסף 

 היחידה גם את כל המפורט להלן: 

מיון וסיווג החומר המתאים לשמש כחומר מילוי והכשרתו,   .1

 אם יש צורך, לשמש כחומר מילוי. 
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סילוק עודפי חומר חפור, אדמה שנפסלה לשימוש ופסולת אל  .2

פקח, לכל מרחק  מחוץ לאתר העבודה למקום שיאושר ע"י המ 

 הובלה. סעיף זה יבוצע רק באישור המפקח ובכתב. 

פסולת   .3 שפיכת  אחרי  באיתור  הכרוכות  ההוצאות  כל 

האדמה   עודפי  ו/או  הפסולת  תסולק  שאליהם  מאושרים 

שנפסלה לשימוש כולל כל ההוצאות הכרוכות בתיאום רישוי,  

 אגרות מסים וכיו"ב. 

לא .4 באופן  שנעשו  עבודות  בתיקון  ההוצאות  או   כל  מקצועי 

 שאיכות הביצוע אינה עונה לדרישות המפרט. 

הנזק   .5 בתיקון  הכרוכות  ההוצאות  וכל  שנגרם  נזק  כל  תיקון 

בין   קרקעית  תת  או  על  מערכת  ו/או  מתקן  למבנה,  שנגרם 

שהיה ידוע עליה מראש ובין שלא, והחזרתם למצב שהיה טרם 

הרכוש  בעלי  ו/או  הרשויות  עם  בתאום  הכל  הנזק  גרימת 

  ולשביעות רצון המפקח. הניזוק

 עבודות עפר להנחת צנרת  

סוג   .א בכל  התוואי,  לאורך  דרך  הכשרת  צינורות:  להנחת  עפר  עבודות 

אספקה  קרקע שהיא לרבות חפירת/חציבת התעלה והידוק קרקעיתה,  

הובלה, פיזור והידוק מצע ועטיפת חול, יהיו כלולות במחירי היחידה  

 .  להנחת הצינורות ולא ישולם עבורן בנפרד

ולם בנפרד, והמחיר  עבור סילוק הקרקע העודפת למקום מאושר לא יש .ב

 יהיה כלול במחירי היחידה.  

דיפון   .ג במחירי    –עבור  יכלל  והוא  בנפרד,  ישולם  לא  וביצועו  תכנונו 

 היחידה.  

 וכן את כל המפורט בעיף הכללי, לעיל.   .ד

 עבודות עפר לשוחות האביזרים ושוחת תא הבקרה  

יחידת המידה לחפירה למבנים תהיה כלולה במחירי היחידה השונים   .א

בתוספת   המבנה  של  החיצוניים  לממדיו  מרחב    100בהתאם  ס"מ 

 עבודה מכל צד.  

למבנה   .ב סביב  החוזר  המילוי  וביצוע  החפירה  כלולה  היחידה  במחיר 

מונח ומהודק בשכבות, במידת הצורך ו/או עפ"י דרישת המפקח. וכן  

 עיף א' כללי, לעיל. את כל המפורט בס 

 

 

 אופני מדידה ותשלום לצנרת ואביזרים 57.9.2

 כללי  

והנחת      לחפירת  מתייחסים  קוים  הנחת  לעבודות  והתשלום  המדידה  אופני 

בשוחות  והצינ והתקנתם  החיבורים  החיתוכים,  כל  ביצוע  והספחים,  רות 

 ובמבנים והם כוללים:
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צנרת,   .א להנחת  דרך  הכשרת  לרבות  העפר  עבודות  חציבה  כל  חפירה, 

 פינוי אדמה החזרת המצב לקדמותו. 

מדידות   .ב כולל  ומדידות  איזון  בסימון,  הכרוכות  ההוצאות  כל  את 

 לבדיקת איכות הביצוע והתאמתו לתכנון.

את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות רדיוגרפיות, הידראוליות   .ג

והאביזרים,   הציוד  והובלתם,  לרבות המים אספקתם  ושטיפת קוים 

ע  המפקח.הכל  הנחיית  שאינו    פ"י  מביצוע  הנובעות  ההוצאות  כל 

 מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות המפרט. 

שנגרם   .ד הנזק  בתיקון  הכרוכות  ההוצאות  וכל  שייגרם  נזק  כל  תיקון 

למבנה, מתקן ו/או מערכת עילית או תת קרקעית וכן ביצוע כל הדרוש  

ה  בתיאום  הכל  הנזק.  גרימת  טרם  כשהיה  למצבם  זוק  ינלהחזרתם 

 ולשביעות רצון המפקח. 

אם לא נקבעו סעיפים מיוחדים לכך בכתב הכמויות יכלול המחיר גם   .ה

 את כל עבודות העפר, סילוק ופיזור עודפי העפר. 

 צינורות פוליאתילן  

יחידות המידה לאספקת, הובלת והנחת צנרת פוליאתילן תהיה מטר   .א

היחידה כולל גם את  קוטר ועומק. מחיר   אורך מסווגת בהתאם לסוג 

כולל   באתר,  ופריקתם/אחסונם  הצינורות  במסירת  הכרוך  הטיפול 

הגנה בפני תנאי מזג אויר, שמירה על הצינורות ופיזור הצינורות לאורך  

 התוואי על פי הוראות היצרן, מחיר היחידה יכלול גם פחת.

והתקנת   .ב הובלת  אספקת  את  גם  יכללו  לצינורות  היחידה  מחירי 

 ם, זויות, מעברי קוטר חיבור לצנרת מסוג אחר וכיו"ב.מחברים, ספחי

 מחירי היחידה יכללו את ריתוך הצנרת על פי הוראות היצרן. .ג

 מחירי היחידה כוללים אספקה והנחת מצע ועטיפת חול.  .ד

 מחירי היחידה כוללים את אספקת והנחת סרט הסימון למי השתייה.  .ה

לקו מים, כולל    מחירי היחידה יכללו את שטיפת הקו מים ובדיקת לחץ .ו

 אישור יצרן הצנרת. 

 כלל לעיל.  57.9.2.1וכן את כל המפורט בסעיף  .ז

 צינורות פוליאטילן לביוב  

מטר   .א תהיה  לביוב  צינורות  והנחת  הובלת  לאספקת,  המידה  יחידת 

אורך מסווגת בהתאם לסוג, לקוטר, ולעומק. עומק הצינור ימדד מפני  

יקבע   העומק  הצינור.  ציר  לאורך  הצינור  ועד תחתית  בפועל  הקרקע 

היחידה   שוחות סמוכות. מחיר  או  נקודות  בין שתי  הממוצע  כעומק 

ב הכרוך  הטיפול  את  גם  אחסונם  כולל  ופריקתם  הצינורות  משיכת 

ופיזור   באתר, כולל הגנה בפני תנאי מזג אויר, שמירה על הצינורות, 

 הצינורות לאורך התוואי. מחיר היחידה יכלול גם פחת. 

 י ביוב ימדד האורך בין הדפנות החיצוניים של השוחות או מבנים. ובקו .ב
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ההוב .ג האספקה,  את  גם  כוללים  צינורות  להנחת  היחידה  לה  מחירי 

צוין   כן  אם  אלא  וכיו"ב  הסתעפויות  קשתות  ספחים,  של  וההתקנה 

 אחרת בכתב הכמויות. 

 חירי היחידה להנחת צינורות כוללים מילוי חוזר והידוקו.  מ .ד

 כללי לעיל.  57.9.2.1וכן את כל המפורט בסעיף  .ה

 צינורות פלדה  

מ"א   .א תהיה  פלדה  צינורות  והנחת  להובלת  לאספקת,  המידה  יחידת 

 בהתאם לקוטר, עובי הדופן, הציפוי החיצוני. מסווגת 

מדידת האורך תעשה לאורך ציר הצינור. מחיר היחידה כולל גם את   .ב

אספקת הצינורות והובלתם מביה"ח, פריקתם ופזור הצינורות לאורך  

 התוואי. מחיר היחידה יכלול גם פחת. 

הספחים  ובק .ג האביזרים,  אורך  כולל  ברציפות  האורך  ימדד  מים  וי 

 וי המים.ו שלאורך קוהשוחות 

אורך   .ד את  גם  ויכללו  הצינורות  שבתוואי  המבנים  ינוכו  לא  לחץ  בקו 

 האביזרים המחברים.

אדנים   .ה כגון  והחומרים:  העזר  אמצעי  כל  כוללים  היחידה  מחירי 

אטימה   חומרי  ובידוד,  ציפוי  חומרי  אלקטרודות,  זמניות,  ותמיכות 

 לראשי הצינורות וכו'. 

המחיר   .ו יכלול  ספק  למנוע  הישרים  כדי  החיתוכים,  כל  את 

 והאלכסוניים, ריתוכי אוגנים וריתוכי החדירה. 

אביזרים כגון: אוגנים, מחברי דרסר, מחברי אוגן, מגופים, שסתומים   .ז

וכו' ימדדו בנפרד. במחירם יהיו כלולים גם אוגנים נגדיים, אטמים,  

 אומים, ברגים וכיו"ב. 

ים במחיר היחידה  מחירי הספחים כגון: קשתות, הסתעפויות וכו' כלול .ח

 של הצינורות. 

בדיקות   .ט דמי  במסגרת  יהיו  במפרט,  כמתואר  ריתוכים  של  בדיקות 

 שבמכרז.

 וכן את כל המפורט בסעיף א' כללי לעיל.  .י

 שוחות בקרה  

מסווגות   .א ומוגמרות  שלמות  ביחידות  לתשלום  תימדדנה  השוחות 

 בהתאם לטיפוס השוחה, קוטרה ועומקה. 

ביצוע .ב כלול  יהיה  היחידה  הנדרשות    במחירי  העפר  עבודות  כל 

והמפורטות במפרט המיוחד, לרבות מצע מהודק בתחתית, ו/או מילוי  

 במידת הצורך ו/או עפ"י דרישת המפקח.  

במחיר היחידה יהיה כלול גם מחיר אספקת והובלת החומרים, חומרי   .ג

העזר, וכן כל האלמנטים המרכיבים את השוחה, התקנת מחברי שוחה  

קו ע"י הקבלן, עיבוד תעלות ושיפועים וכן גושי  מסוג "איטוביב" שיסופ 

עיגון אם נדרשים, שלבי ירידה וכו'. עבור מפל פנימי לא ישולם בנפרד  

 ומחירו יהיה כלול במחיר השוחה. 
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תינתן     B-125עבור מכסה    .  D400מחיר היחידה כולל מכסה מטיפוס   .ד

 הפחתה. 

 מחיר היחידה כולל צביעת חלקי המתכת שבשוחה.  .ה

ור במפרט הכללי יחשב עומק השוחה כהפרש הגבהים שבין  בניגוד לאמ .ו

 מכסה   רום 

 השוחה לתחתית צינור היציאה. .ז

יחידות   .ח לפי  בנפרד  תוספת  תשולם  קיים  קו  על  שוחה  התקנת  עבור 

 קומפלט. 

ביחידות   .ט ישולם  קיימות  בשוחות  ותקרות  מכסים  החלפת  עבור 

 קומפלט המחיר    

 יכלול התאמת המכסים למפלס רום סופי של הכבישים המתוכננים.   .י

 חיבור קו חדש לשוחה קיימת וקו קיים לשוחה חדשה  

ביח' קומפלט ויכלול את כל העבודות הנדרשות    חיבור קו חדש לתא קיים ימדד .א

לביצוע החיבור, כולל קידוח החדרת צינור מכל סוג שהוא, ביצוע איטום, עיבוד  

 הפנימי של השוחה וכו'. כולל עבודות במי ביוב וסילוקם במידת הצורך. 

 הידרנטים   -ברזי כיבוי אש  

כ .א את  ותכלול  שלמות  ביחידות  יהיו  שריפה  לברזי  המידה  ל  יחידת 

וגלגל   קוש  שבירה,  מתקני  נגדיים,  אוגנים  הדרושים,  האביזרים 

 הפעלה, גושי בטון הכל לפי פרט סטנדרט. 

 עמוד סימון  

עמודי סימון ישולמו בנפרד. המחיר יכלול אספקה, צבע, תגית בראש   .א

 העמוד, יסוד בטון, אספקה, הובלה והנחה. 

 מגופים ואביזרים  

ויכלול   .א יהיו ביחידות שלמות  יחידות המידה עבור מגופים ואביזרים 

וכל   דרסרים  נגדיים,  אוגנים  כולל  המחיר  והתקנה.  הובלה  אספקה, 

החומרים   וכל  ריתוכים  חיתוכים,  כולל  הנדרשים,  העזר  חומרי 

 ועבודות העזר הנדרשים לביצוע הפרט וחיבורו למערכת המים. 

 

 

 ם חיבור קו מים חדש לקו מים קיי 

חיבור הקו ימדד ביח' שלמות ויכלול את כל העבודות לביצוע החיבור   .א

עפר, עבודות  וכל    כגון:  חדש,  קו  חיבור  אביזר,  ריתוך  הקו,  חיתוך 

הדרוש להחזרת המצב לקדמותו, כולל מילוי מהודק. בחיבור קווים  

 מסוגים שונים יבוצע חיוץ דיאלקטרי, אשר יכלל במחיר היחידה. 

 ם לצילום הצנרת אופן המדידה והתשלו 

יחידת המידה לצילום טלוויזיוני תהיה מ"א. המחיר יהיה זהה לכל   .א

 הקטרים המצולמים ולכל סוגי הצנרת. 

מצולם,  .ב דו"ח  הכנת  צילום,  הצנרת,  שטיפת  ניקוי,  יכלול  המחיר 

 אספקת הדיסק והדו"ח בשני העתקים לפחות. 
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התארגנות,  המחיר יכלול התארגנות באתר העבודה ולא ישולם עבור   .ג

 גם אם העבודה תבוצע בשלבים, ובאופן מקוטע. 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות הגנה נגד קורוזיה  

גיל .א קורוזיה,  כנגד  הגנה  עבודות  עבור  יהיה  ו התשלום  צביעה  ו/או  ון 

כלול במחיר היחידה של אותם מבנים חלקים או המתקנים שעליהם  

 אלה. נאמר במפרט ו/או בכתב הכמויות שיש לבצע עבודות

העזר   .ב חומרי  החומרים,  כל  והובלת  אספקת  את  כוללת  העבודה 

העבודה   ביצוע  וכן  ניקוי  כגון:  ההכנה,  עבודות  ביצוע  והאביזרים, 

 בהתאם למפרט. 
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 אמצעי בקרת תנועה  -  77פרק  .77

אחרת כלל הציוד ,תוכנות וחומרות המתוארות בפרק    : מובהר בזאת כי אלא אם צוייןהערה

 זה הינם עבור כלל המבנים בפרויקט. 

 

 LCSשלטי בקרת נתיבים  77.1

 כללי  77.1.1

ה   נתיבים     LCS-שלטי  לבקרת  התחבורה  משרד  להנחיות  בהתאם  יפרסו 

 ותוכנית התנועה המאושרת המצורפת למסמכי המכרז 

 יכלול לכל הפחות :  LCSמערך שילוט בקרת נתיבים   

התקינה.     LCSי  שלט .א הפעלתם  לשם  נדרש  אשר  וכל  שילוט  ובקרי 

 השלטים יכללו את כל הנדרש לשם הפעלתם המלאה. 

כל הציוד ומרכיבי התקשורת אשר נדרשים להפעלת השילוט לרבות   .ב

 , מחברים, מתגים אשר נדרשים לשם הפעלת השלט.FOכבילה, 

השילוט   .ג להפעלת  נדרשים  אשר  החשמל  ומרכיבי  הציוד  לרבות  כל 

כבילה, אמצעי הארקה, הגנות , חיבורי חשמל הנדרשים לשם הפעלת  

 השלט 

בתנאים   .ד השילוט  מערך  של  לעמידה  הנדרשים  האמצעים  כל 

 הסביבתיים בהם מותקן השלט  

 כל אמצעי הקונסטרוקציה והמחברים הנדרשים.  .ה

נתיבים    בקרת  מטכנולוגייתLCS שלטי  ואישור   LED יהיו  להנחיות  ,בכפוף 

התחב  הוועדה משרד  אישור  את  לקבל  הקבלן  באחריות  ההתקנה.  במועד  ורה 

 הבינמשרדית לציוד המוצע. 

בכל תנאי מזג האוויר    365/24/7יתוכנן להפעלה של  LCSשילוט בקרת נתיבים   

 והתאורה הקיימים כיום לאורך תקופת ההסכם.

 

 פונקציונאליות ותצוגה  77.1.2

אושר ע"י ועדת  מ,גודל תצוגת השלט יקבע בהתאם להנחיות משרד התחבורה   

 תוכנית התנועה המצורפות למכרז  וכן    ההתקנים לבטיחות של משרד התחבורה

התקנה    בזווית   , השלט  מותקן  מעליו  הנתיב  במרכז  יותקן  השלט 

 האופטימאלית על מנת לאפשר תצוגה לכלל הנוסעים בחתך הכביש הרצוי. 

יציגו תמרורים על פי קובץ התקנות, מדינת ישראל, המעודכן,   -LCS -שלטי ה 

  :ולכל הפחות על פי הפירוט שלהלן

 

 

 

 

 לסגירת נתיב  
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 הנסיעה מותרת בנתיב  

 לצורך הטיית תנועה לנתיב שמאלי סמוך  

 לצורך הטיית תנועה לנתיב ימני סמוך  

 עומס בנתיב  

 50,60,70,80,90,100בהתאם לצורך הצגת מהירויות שונות  

 עבודות בכביש  

 תאונת דרכים  

 

 טכנולוגיה  77.1.3

 Light Emitting Diodes (LED)Full Matrix 64X64השלט יהיה מסוג  

 יהיו מאושרות לשימוש בבקרת תנועה  LED -ה 

 כל פיקסל יכיל את כל הצבעים הנדרשים להצגת התמרורים המצוינים במפרט   

 .בשלט יהיו מאותה תוצרת ומאותה אצוות יצור LED -כל ה 

יהיה    LED  -בעצמה האורית( של ה  15%אורך החיים )בו תותר ירידה של עד   

 .שעות, בפעולה רגילה )זרם נקוב( בכל טמפרטורת סביבה 150,000 לפחות 

 .בפיקסל יבטיחו שבכשל דיודה אחת לא יכבה כל הפיקסל LED -חיבורי ה 

 .הפיקסלים יורכבו למודולים שבכל אחד מספר פיקסלים זהה, ובהרכב זהה 

 LCS. כל המודולים שיותקנו יהיו זהים בכל שלטי ה  

כל המודולים יהיו ניתנים להסרה ולהחלפה בפשטות ללא צורך בפירוק השלט   

 מגשר שילוט. 

קנו יהיו עמידים ובעלי משך שימוש ארוך במיוחד עם הגנת  שיות   LED  - כל ה 

UV .המתאימה לעמידה בתנאים הסביבתיים בישראל והחשיפה לשמש 

 שיותקנו יעמדו בדרישות ותקני אלקטרומגנטיות   LED-כל ה 

 

 התקנת השלטים  77.1.4

ידי    על  יאושרו  המסה(  חישובי  כל  )כולל  והעיצוב  המבניים  הרכיבים  כל 

 קונסטרוקטור מטעם הקבלן.

של     הטיה  תאפשר  השלט  השלט  3התקנת  ציר  סביב  מטה  או  מעלה  מעלות 

  .האופקי

מעלות ימינה / שמאלה סביב ציר השלט  3התקנת  השלט תאפשר הטיה של   

 האנכי. 

 שלט הניתנים להחלפה והדורשים שירות  כל שלט יהיה בעל  גישה לכל רכיבי ה 

 כל חלקי החיבור יהיו בלתי מחלידים וצבועים שחור דהוי.  

  .כל ברגיי החיבור יהיו מנירוסטה 

 כל רכיבי המתכת יגולוונו.  

התקשורת,    מארון  מתאימים  ובמוליכים  נסתרת  תהיה  בשלט  הכבילה  כל 

 השוחה ושילוט. 
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 .בקרת עצמת ההארה 77.1.5

בהתאם לתנאי    LEDאשר יווסת את בהירות הדיודות    השלט יכלול בקר תאורה 

  .התאורה 

יחידת בקרה תורכב מ  יחידות אשר תמוקמנה במקומות שונים בשלט    3- כל 

 לקבלת מידע לגבי עוצמה נדרשת

 IP68מדי האור יותקנו במארז אטום לחלוטין  

  .מדי האור ימדדו את עצמת תאורת הסביבה בגישה לשלט, מאחוריו ומלפניו 

לפחות  בבקר    ניתנים    3יוגדרו  יהיו  אשר  הסביבה  תאורת  עצמת  של  דרגות 

 להגדרה ידנית על ידי מערכת הבקרה עבור כל שלט בנפרד.

ידווחו    ערך סף לבדיקת תקינות אשר  יקבע  לכל מדי עצמת תאורת הסביבה 

 למערכת הבקרה במקרים של תקלה. 

 

 מארז וחזית השלט  77.1.6

מיקרון    100מארז השלט יהיה מאלומיניום בלבד צבוע אבקה בתנור, בעובי של   

 לפחות, עמום למניעת שיקוף 

ויהיה עמיד לתנאי הסביבתיים והחשיפה    כל חזית השלט תיצבע בשחור מט 

 לשמש

ומוגנת    LCS-הגישה לשלט תעשה על ידי דלת אחורית ב  אשר תהיה אטומה 

כניסה ונגד  סביבתיים   מפגעים  הדלת    מפני  מאושרים.  שאינם  אנשים  של 

 תתוכנן כך שתוכל להיפתח באופן מלא גם בתנאי רוח. 

השלט יכלול גישה קלה למודולים תצוגה לצורך ביצוע עבודות אחזקה והחלפה   

 בעת צורך ללא צורך בפירוק השלט. 

 השלט יכיל מערכת ניטור  ובקרת טמפרטורת בהתאם לדרישת הסף של היצרן.  

 ת להתקנת מצחייה לצרכי הצללה.  המארז יכיל אפשרו 

  UV resistant, non-glare  -בחזית השלט יותקן לוח מ 

 השלט יכיל לולאות להתקנה והסרת השלט ללא פגיעה בגוף השלט  

 כל הכבילה תועבר בצנרת ייעודית.  

  .בכל פתחי האוורור יותקנו פילטרים אלקטרוסטאטיים 

לבקר השלט לצורך מתן   כל הדלתות במארז השלט יכללו מפסק זעיר המחובר  

  .התרעה על פתיחת דלת

 כל חלקי המתכת יהיו עמידים בפני קורוזיה  

 

 בקר השלט  77.1.7

  365/24/7ישלטו על ידי בקר שלט אשר יאפשר הפעלה ושליטה    LCS  -שלטי ה  

 בעזרת מערכת הבקרה 

 בקר השלט ימוקם בארון תקשורת   

 בקר השלט יהיה מוקשח ומותאם לתנאי הסביבה   

 באופן עצמאי LCSשלטי  6הבקר יאפשר שליטה בלפחות  
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 שניות  2זמן הצגת מסר ממערכת מרכזית אל השלטים לא יערך יותר מ  

 כל בקר שלט יהיה בעל כתובת ייחודית עבור אותו שלט.  

ותוכנה לשליטה  בקר השלט יכיל אפשרות כניסה מקומית בעזרת מחשב נייד   

אתחול,   דיאגנוסטיקה,  לבצע  מנת  על  וזאת  השלט  של  ידנית  והפעלה 

 קונפיגורציה וכל הנדרש לבדיקת השלט. 

 הבקר יכיל הגנה כנגד ברקים ועליות מתח.  

יכלול    המקומית    TCP/IPETHERNETכניסות    2הבקר  לרשת  מחובר  אחד 

 ואחד להתחברות של טכנאים בשטח. 

   77.1.8כמוגדר בתת פרק   NTCIP הבקר יתמוך בממשק מבוסס 

 חיבור למערכת מרכזית   77.1.8

לקבלת התרעות ותקלות    LCS-המערכת המרכזית תשלוט ותנטר את שלטי ה 

בהתאם למדיניות הקיימת כיום במערכת המרכזית הקיימת כיום במנת"י.=  

   NTCIP 1203לרבות חיבור בקר השלט על ידי פרוטוקול 

והר  החובה  תכונות  בכל  יתמוך  בהתאם  השלט  לפעול  ע"מ  הדרושות  שות 

 למתואר במפרט זה.  

 הסטאטוסים שיועברו יכללו לכל הפחות:  

 תקין /מושבת   –סטאטוס תקשורת לשלט  .א

 מצב התצוגה בשלט בעת הצגת הודעה  .ב

 תקלה בבקרי תאורה של השלט .ג

 נדרשת  LEDעצמת  .ד

 טמפ' פנימית וחיצונית בשלט  .ה

מהפיקסלים. האחוז יהיה ניתן להגדרה  אי פעולה של אחוז )%( מסוים   .ו

 . 100%-  50%בין 

 הפעלת חימום בשלט עקב תנאים סביבתיים  .ז

 כל תקלה בכל אחד ממרכיבי השלט  .ח

 היזון חוזר לגבי דרישת מערכת וביצוע בפועל  .ט

 טיימר   .י

 אפשרות ניתוק  מהמערכת  .יא

  PLC. הדלקה על פי אוטו', חירום וכשל .יב

 מונה שעות פעילות של הנורות  . יג

 להתרעה של המדינה.   כל דרישה .יד

במקרים של תקלה בשלט וחוסר    BLANKבקר השלט יאפשר הצגה של מסר   

דקות באינטרוולים   0-15תקשורת. זמן הופעת ההודעה יהיה ניתן להגדרה בין 

 דקות.  1של 

 

 תנאים סביבתיים  77.1.9

להכיל    השלט  על  השלט.  במיקום  השורר  הישראלי  לאקלים  יותאם  השילוט 

ויפעילו  חיישני   הטמפ'  את  ינטרו  אשר  לו  ומחוצה  השלט  בתוך  טמפרטורה 

 פונקציות שונות על מנת למנוע פגיעה בשלט. 



301 
 

__________________________________________________________________________________ 
 מערכות  – 60מפרט טכני כביש 

   

 .60°Cועד 10°C-טמפרטורת ההפעלה:  מ 

 עם הפעלת אמצעי החימום תופיע הודעה במערכת הבקרה המרכזית . 

 ללא עיבוי  95%עד   0%לחות : בין  

 ומסי רוח  לע  414רוח: על השלט לעמוד בתקן הישראלי  

 רעידות: על פי תקן ישראלי  

 EN12966  (D3) זיהום: על פי תקן  

מבוסס    ברקים  כנגד  בהגנה  יצויד  שלט  והציוד    COTSכל  השלט  לרבות 

 האלקטרוני המותקן בארונות

 

 זמינות ואורך חיים  77.1.10

 MTBF 

שעות ברמת הבהירות הגבוהה ביותר תחת    LED   –  150,000עבור כל   .א

 תנאי הסביבה המוגדרים 

  LED-מתפקודו של ה  25%תקלה בפיקסל תוגדר כחוסר יכולת להפעיל   .ב

 בפיקסל  

אחרי    LED-תקלה בפיקסל תוגדר בירידה ברמת ההארה של פיקסל   .ג

 שנים.  10אחרי  30%או  5%  -שעות ב 24עבודה של 

 

 אופני מדידה לשלטים  77.1.11

השלט נמדד כקומפלט וכולל: תכנון, אספקה והתקנת כל הנדרש של כל    מחיר 

רכיבי מערכת השילוט המתחלף, המוגדרת במפרט זה, ובכללם אך לא מוגבל  

ולארונית התקשורת הסמוכה   כל הנדרש לחיבור השלט לרשת החשמל  לכך, 

למיקום השלט, וכל ציוד העזר הדרוש לאספקת מערכת שילוט מתחלף מלאה  

, כולל אך לא מוגבל לכך, כבלים מכל סוג ובכל אורך נדרש, לצורך  ומתפקדת

חיבור כל שלט על כל מרכיביו, לרשת החשמל מנקודת הזנה סמוכה למיקום  

 השלט, כפי שמצוין בתוכניות.

 ( כמפורט  המבדקים  כל  של  ביצוען  כולל  ככל     FAT, ESATהמחיר  וכיו"ב( 

 שידרשו ע"י המזמין. 

 על פי המפרט הטכני  המחיר כולל תיעוד כנדרש   

המחיר כולל גם את תכנון וביצוע כל השינויים במערכת השלט לצורך התאמה   

וכנדרש,   המזמין  הוראת  לפי  עתידית  ו/או  קיימת  התנועה  ניהול  למערכת 

בכללם אך לא מוגבל לכך את כל שינויי החמרה, רכיבים, חומרים והעבודה  

בתכנת בקר השלט כולל זה  שתידרש לצורך זה ואת כל שינויי הקוד הנדרשים  

 התומך בערוצי התקשורת לצורך זה. 

)בקרה(    מערכות  של  הקצה  ליחידת  וחיבורם  הכבלים  כל  את  כולל  המחיר 

 והתקשורת לפי הוראת המזמין. 

אחת    עבודה  תחנת  של  החברה  במשרדי  והתקנתה  אספקתה  כולל  המחיר 

)מחשב נישא לתחזוקה וכיול( למשך כל תקופת ההסכם, אשר באמצעותה יהיה  

הפעולות   כל  את  ולבצע  השלטים  את  לבדוק  השלט,  בקר  את  לתכנת  ניתן 
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הניתנות והנדרשות על פי תנאי המפרט וההסכם. תחנת העבודה הנ"ל תישאר  

 בלן ועם תום תקופת ההסכם תוחזר למחסני הקבלן על חשבונו.בבעלות הק

המחיר כולל את עבודות התכנה והחמרה, צד בקר השלט, הנדרשות ליישום   

 תקשורת מול מערכת בקרה חיצונית כל שהיא. 

מדידה ותשלום: יחידה קומפלט, כל פי סוג השלט כולל כל הנדרש להתקנתו   

 וביצוע העבודה בשלמותה על פי הפרטים. 

 

 VMSשלטי מסרים מתחלפים  77.2

 כללי  77.2.1

המציג בזמן אמת ובאופן     VMSמערך הפצת מידע באמצעות שילוט אלקטרוני   

דינאמי את המידע הנדרש בכפוף למדיניות ההפעלה והנחיות משרד התחבורה  

 עבור שילוט מתחלף  

 לכל הפחות את המרכיבים הבאים: יכלול VMS- שלטי ה 

 ובקרי שילוט וכל אשר נדרש לשם הפעלתם התקינה.    VMSשלטי נ .א

כל הציוד ומרכיבי התקשורת אשר נדרשים להפעלת השילוט לרבות   .ב

לשם FOכבילה,   נדרשים  אשר  סלולארי  ציוד  מתגים,  מחברים,   ,

 הפעלת השלט. 

לרבות   .ג השילוט  להפעלת  נדרשים  אשר  החשמל  ומרכיבי  הציוד  כל 

חיבורי חשמל הנדרשים לשם הפעלת  כבילה, אמצעי הארקה, הגנות ,  

 השלט 

בתנאים   .ד השילוט  מערך  של  לעמידה  הנדרשים  האמצעים  כל 

 הסביבתיים בהם מותקן השלט  

 כל אמצעי הקונסטרוקציה והמחברים הנדרשים לשם הפעלת השלט.  .ה

שיסופקו יעמדו בהנחיות ומפרט משרד התחבורה במועד     VMS  -כל שלטי ה 

   ההתקנה

עדת הבטיחות משרד התחבורה ברשימת ההתקנים  השלט יהיה מאושר ע"י ו 

 . המאושרים

בכל תנאי מזג האוויר  והתאורה    365/24/7יותאמו להפעלה של    VMS  -שלטי ה 

 לאורך הפרויקט. 

 

 VMSגודל ומיקום שלטי   77.2.2

 בהתאם לתוכנית תנועה מצורפת 

 

 פונקציונאליות ותצוגה  77.2.3

לאפשר    מנת  על  האופטימאלית  התקנה  בזווית  יותקן  לכלל  השלט  תצוגה 

 הנוסעים בחתך הכביש. 

 השלט יציג הודעות בעברית  

 השלט  יציג לכל הפחות את הסימנים הבאים: 

 אותיות בעברית כולל סופיות  .א
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 אותיות תקניות באנגלית וערבית   .ב

 0-9מספרים  .ג

 שדות ריקים .ד

 ’ ” ” / ) ( :; ][   ‐ הסימנים הבאים :  . , !  .ה

 →חיצי מידע   .ו

Luminance (L) 
Luminance 

Ratio (R) 
Beam Width (B) Color (C) 

L3 R3 B5 C2 

 white-amber -הטקסט יוצג ב 

 

 טכנולוגיה  77.2.4

יהיו מסוג   LED (Light Emitting Diodes) FULL MATRIX–  20כל השלטים 

 PPמ"מ 

שיותקנו יהיו עמידים ובעלי משך שימוש ארוך במיוחד עם הגנת    LED–כל ה 

UV .המתאימה לעמידה בתנאים הסביבתיים בישראל והחשיפה לשמש 

 כל המודולים יהיו זהים ומאותו יצרן ויתוכננו לפליטה מינימאלית של חום  

 יהיו מאושרות לשימוש בבקרת תנועה  LED–ה 

 בכמות ובצבע המתאימים יקובצו בפיקסלים שבכל אחד דיודות   LED–ה 

יהיה    LED–בעוצמה האורית( של ה  15אורך החיים )בו תותר ירידה של עד %   

 שעות, בפעולה רגילה )זרם נקוב( בכל טמפרטורת סביבה  150,000לפחות 

ה  ב   LED–חיבורי  שבכשל  יבטיחו  העצמה    LED-בפיקסל  תקטן  לא  אחת 

 . 2%-האורית של הפיקסל ביותר מ

 

 .בקרת עצמת ההארה 77.2.5

בהירות  הש  את  יווסת  אשר  תאורה  בקר  יכלול  לתנאי    LEDלט  בהתאם 

  .התאורה

 מדי האור יותקנו במארז אטום לחלוטין  

  .מדי האור ימדדו את עצמת תאורת הסביבה בגישה לשלט, מאחוריו ומלפניו 

לפחות    יוגדרו  ניתנים    3בבקר  יהיו  אשר  הסביבה  תאורת  עצמת  של  דרגות 

 מרכזית עבור כל שלט בנפרד.להגדרה ידנית על ידי המערכת ה

ידווחו    ערך סף לבדיקת תקינות אשר  יקבע  לכל מדי עצמת תאורת הסביבה 

 למערכת בקרת התנועה במקרים של תקלה. 

 

 מארז וחזית השלט  77.2.6

מיקרון    100מארז השלט יהיה מאלומיניום בלבד צבוע אבקה בתנור, בעובי של   

 לפחות, עמום למניעת שיקוף או לפי בחירת המדינה בשלב התכנון המוקדם. 

כל חזית השלט תיצבע בשחור מטאלי ויהיה עמיד לתנאי הסביבתיים והחשיפה   

 לשמש
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אשר תהיה אטומה ומוגנת    VMS- הגישה לשלט תעשה על ידי דלת אחורית ב 

( סביבתיים  מפגעים  מאושרים.  IP67מפני  שאינם  אנשים  של  כניסה  ונגד   )

 התקנת הדלת תאפשר פתיחה מלאה בתנאי רוח. 

השלט יכלול גישה קלה למודולים תצוגה לצורך ביצוע עבודות אחזקה והחלפה   

 בעת צורך ללא צורך בפירוק השלט. 

 ט ללא פגיעה בגוף השלט השלט יכיל לולאות להתקנה והסרת השל 

 כל הכבילה תועבר בצנרת ייעודית.  

 UV resistant, non-glare  -בחזית השלט יותקן לוח מ 

  .בכל פתחי האוורור יותקנו פילטרים אלקטרוסטאטיים 

 כל הצירים הברגים ואבזרי התליה יהיו מנירוסטה  

  כל הדלתות במארז השלט יכללו מפסק זעיר המחובר לבקר השלט לצורך מתן  

  .התרעה על פתיחת דלת

 כל חלקי המתכת יהיו עמידים בפני קורוזיה.  

 

 בקר השלט  77.2.7

על    VMS  -כל שלטי ה  ושליטה  ידי בקר שלט אשר יאפשר הפעלה  על  ישלטו 

 בעזרת המערכת המרכזית  365/24/7השלט 

 בקר השלט ימוקם בארון ייעודי או במארז השלט על פי תוכניות.  

 שלט תהיה נסתרת ומאובטחת. כלל התשתית והכבילה בין הארון ל 

 בקר השלט יהיה מוקשח ומותאם לתנאי הסביבה הקיימים במקום ההתקנה   

עבור    בנפרד  שלט  כל  עבור  מחדל  ברירת  הודעות  לתכנת  יאפשר  השלט  בקר 

חוסר   לגרוע  ובלי  לרבות  בעת תקלה  של התאוששות מתקלה,  שונים  מצבים 

 (. BLANKהודעה ריקה )תקשורת למערכת המרכזית, אתחול ומצב של  

 כל בקר שלט יהיה בעל כתובת ייחודית עבור אותו שלט.  

  30  -שניות מ  30בקר השלט יתמוך לכל הפחות במשיכת מידע במקצבים של   

 דקות בהתאם. 10-שניות ועד ל

לשליטה    ותוכנה  נייד  מחשב  בעזרת  מקומית  התחברות  יאפשר  השלט  בקר 

לבצע מנת  על  וזאת  השלט  של  ידנית  אתחול,    והפעלה  דיאגנוסטיקה, 

 קונפיגורציה וכל הנדרש לבדיקת השלט. 

 . COTSהבקר יכיל הגנה כנגד ברקים ועליות מתח  

יכלול    המקומית    TCP/IPETHERNETכניסות    2הבקר  לרשת  מחובר  אחד 

 ואחד להתחברות של טכנאים בשטח. 

כל הכניסות/יציאות לבקר השלט, ביו אם טוריות ובין אם דיסקרטיות יבודדו   

  .אופטית מהמערכת המוסרת/מקבלת

כל הכניסות/יציאות מהשלט יהיו מוגנות בפני קצר ובעלות יכולת התאוששות   

 ממנו במידת הצורך 

  ,Real-time clockהבקר יכלול 

  Watchdog Timerהבקר יכלול  

 77.2.8בהתאם לתת פרק  TTCIPהבקר יתמוך בממשק חיבור מבוסס  
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 חיבור למערכת מרכזית   77.2.8

לקבלת התרעות ותקלות   VMS- רכזית תשלוט ותנטר את שלטי ההמערכת המ 

במנת"י    כיום  הקיימת  המרכזית  במערכת  כיום  הקיימת  למדיניות  בהתאם 

   NTCIP 1203לרבות חיבור בקר השלט על ידי פרוטוקול 

בהתאם    לפעול  ע"מ  הדרושות  והרשות  החובה  תכונות  בכל  יתמוך  השלט 

 למתואר במפרט זה.  

ההחלפה/הופעה של המסר המופיע על גבי השלט לאחר הינתן הפקודה לא  זמן   

 שניות.  3יעלה על 

מערכת הבקרה תשלוט ותנטר את השלט לקבלת התרעות ותקלות על פי הקיים   

 כיום במנת"י ולכל הפחות  

 תקין /מושבת –סטאטוס שלט  .א

 העדר הזנה  .ב

 היזון חוזר לגבי דרישת מערכת וביצוע בפועל  .ג

 בבקרי תאורה של השלטתקלה  .ד

 נדרשת  LEDעצמת  .ה

 טמפ' פנימית וחיצונית בשלט  .ו

 מצבים בהם הודעה נדרשה אך לא הוצגה  .ז

אשר הופעלו בעת הודעה.    LED  -אי פעולה של אחוז )%( מסוים מה .ח

 . 100%- 50%האחוז יהיה ניתן להגדרה בין 

 הפעלת חימום בשלט עקב תנאים סביבתיים  .ט

 כל תקלה בכל אחד ממרכיבי השלט  .י

 מונה שעות פעילות של הנורות  .יא

 טיימר   .יב

 אפשרות ניתוק  מהמערכת  . יג

  PLC. הדלקה על פי אוטו', חירום וכשל .יד

במקרים של תקלה    BLANKבקר השלט יאפשר הצגה של הודעה ריקה   .טו

-0בשלט וחוסר תקשורת. זמן הופעת ההודעה יהיה ניתן להגדרה בין  

 דקות.   1דקות באינטרוולים של   15

 

 שילוט התקנה על גשר  77.2.9

ידי    על  יאושרו  המסה(  חישובי  כל  )כולל  והעיצוב  המבניים  הרכיבים  כל 

 קונסטרוקטור מטעם הקבלן.

של    הטיה  תאפשר  השלט  השלט    5התקנת  ציר  סביב  מטה  או  מעלה  מעלות 

  .האופקי

מעלות ימינה / שמאלה סביב ציר השלט    5התקנת  השלט תאפשר הטיה של   

 .האנכי

 רכיבי השלט הניתנים להחלפה והדורשים שירות  כל שלט יהיה בעל  גישה לכל   

 כל חלקי החיבור יהיו בלתי מחלידים וצבועים שחור דהוי.  
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  .כל ברגיי החיבור יהיו מנירוסטה 

 כל רכיבי המתכת יגולוונו.  

התקשורת,    מארון  מתאימים  ובמוליכים  נסתרת  תהיה  בשלט  הכבילה  כל 

 השוחה ושלט. 

פעולות אחזקה אשר תכבה אוטומטית    השלט יכלול תאורה לשימוש בעת ביצוע  

 בעת סיום פעולת השירות. 

 

 תנאים סביבתיים  77.2.10

כל רכיבי המערכת יהיו מותאמים לעבודה בתנאי חוץ ומוקשחים  -טמפרטורה   

הפחות   ולכל  הסביבתיים  בתנאים  לעמוד  מנת  על  וזאת  באוורור  צורך  ללא 

 טמפרטורת הפעלה 

   C60עד מעלות  -10מעלות  C-מ 

יו  השילוט  השלט  מערך  על  השלט.  במיקום  השורר  הישראלי  לאקלים  תאם 

הטמפ'   את  ינטרו  אשר  לו  ומחוצה  השלט  בתוך  טמפרטורה  חיישני  להכיל 

אמצעי   הפעלת  עם  בשלט.  פגיעה  למנוע  מנת  על  שונות  פונקציות  ויפעילו 

 החימום תופיע הודעה במערכת הבקרה המרכזית . 

 ללא עיבוי  95%-0%לחות:  

 414קן עומסי רוח רוח : השילוט יעמוד בת 

 EN12966זיהום: בהתאם לדרישות  

 EN-12966רעידות:  

 EN12966אלקטרומגנטיות: בהתאם לדרישות  

מערך    מרכיבי  כל  על  ברקים  כנגד  הגנה  מערכת  יתקין  הקבלן  ברקים:  הגנת 

 . COTSהשילוט לרבות הגישור. המערכת תתבסס על מוצר מדף  

 

 זמינות ואורך חיים  77.2.11

 MTBF 

שעות ברמת הבהירות הגבוהה ביותר    LED  – 150,000עבור כל פיקסל   .א

 תחת תנאי הסביבה המוגדרים

 בפיקסל   LED-של ה 25%הפעיל תקלה בפיקסל תוגדר כחוסר יכולת ל .ב

אחרי    LED-תקלה בפיקסל תוגדר בירידה ברמת ההארה של פיקסל   .ג

 שנים.  10אחרי  30%או  5%  -שעות ב 24עבודה של 

 שעות  50,000  –עבור שאר מרכיבי מערכת השילוט  .ד

 

 אופני מדידה לשלטים  77.2.12

וכולל: תכנון, אספקה והתקנת כל הנדרש של כל    מחיר השלט נמדד כקומפלט  

רכיבי מערכת השילוט המתחלף, המוגדרת במפרט זה, ובכללם אך לא מוגבל  

ולארונית התקשורת הסמוכה   כל הנדרש לחיבור השלט לרשת החשמל  לכך, 

למיקום השלט, וכל ציוד העזר הדרוש לאספקת מערכת שילוט מתחלף מלאה  

לכך, כבלים מכל סוג ובכל אורך נדרש, לצורך    ומתפקדת, כולל אך לא מוגבל
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חיבור כל שלט על כל מרכיביו, לרשת החשמל מנקודת הזנה סמוכה למיקום  

 השלט, כפי שמצוין בתוכניות.

 ( כמפורט  המבדקים  כל  של  ביצוען  כולל  ככל     FAT, ESATהמחיר  וכיו"ב( 

 שידרשו ע"י המזמין. 

 המחיר כולל תיעוד כנדרש על פי המפרט הטכני   

המחיר כולל גם את תכנון וביצוע כל השינויים במערכת השלט לצורך התאמה   

וכנדרש,   המזמין  הוראת  לפי  עתידית  ו/או  קיימת  התנועה  ניהול  למערכת 

בכללם אך לא מוגבל לכך את כל שינויי החמרה, רכיבים, חומרים והעבודה  

ל זה  שתידרש לצורך זה ואת כל שינויי הקוד הנדרשים בתכנת בקר השלט כול

 התומך בערוצי התקשורת לצורך זה. 

)בקרה(    מערכות  של  הקצה  ליחידת  וחיבורם  הכבלים  כל  את  כולל  המחיר 

 והתקשורת לפי הוראת המזמין. 

במשרדי    והתקנתה  אספקתה  כולל  אחת  המזמינה  המחיר  עבודה  תחנת  של 

)מחשב נישא לתחזוקה וכיול( למשך כל תקופת ההסכם, אשר באמצעותה יהיה  

לתכ  הפעולות  ניתן  כל  את  ולבצע  השלטים  את  לבדוק  השלט,  בקר  את  נת 

הניתנות והנדרשות על פי תנאי המפרט וההסכם. תחנת העבודה הנ"ל תישאר  

 בבעלות הקבלן ועם תום תקופת ההסכם תוחזר למחסני הקבלן על חשבונו.

המחיר כולל את עבודות התכנה והחמרה, צד בקר השלט, הנדרשות ליישום   

 רכת בקרה חיצונית כל שהיא. תקשורת מול מע

מדידה ותשלום: יחידה קומפלט, כל פי סוג השלט כולל כל הנדרש להתקנתו   

 וביצוע העבודה בשלמותה על פי הפרטים. 

 

 רמזורים 77.3

הרמזורים יותקנו בשולי המיסעה על פי תוכנית התנועה המצורפת והנחיות משרד התחבורה   77.3.1

 המעודכנות למועד ההתקנה. 

 רמזור יאושר ע"י ועדת ההתקנים לבטיחות של משרד התחבורה פנס תנועה  77.3.2

 הרמזורים יפעלו עם ירידת המחסומים ויהפכו אוטומטית לאדום עם הורדתם  77.3.3

כל חלקי מתקן הרמזור )עמודי רמזור, זרועות שוט, פנסים, שלטי כיוון, יסודות, מנגנון וכו'(   77.3.4

ורמי מזג האוויר, לאורך כל חיי  יבוצעו כך שיבטיחו את עמידותם, יציבותם ושמירתם מפני ג

 מתקן הרמזורים. עומסי הרוח יחושבו בהתאם לתקן הישראלי. 

 מ"מ לפחות.  3גוף הפנס יהיה קופסה יצוקה מחומר פלסטי קשיח ,בעל עובי דופן   77.3.5

 .LEDמקור האור יהיה מסוג  77.3.6

הפנס, יהיה    ציידו הקדמי יהיה פתוח ומיועד לדלת,  בה קבועה עדשת הפנס. החומר ממנו עשוי  77.3.7

 , כולל צבע הגוף אשר יצבע בשחור UVעמיד נגד 

פנסים   77.3.8 שלושה  או  שניים  אחד,  של  הרכבה  המאפשרת  מודולארית,  יחידה  יהיה  הפנס  גוף 

 כיחידה אחת.  הדלת תהיה ניתנת לנעילה ואטימה . 

 כל חלקי המתכת, ברגים, אומים ומחברים, יהיו מפלדה מגולוונת או חומר פלסטי מתאים. 77.3.9

ף הפנס תורכב מצחייה נפרדת מגוף הפנס ,מחומר וגימור זהים לגוף הפנס. עובי המצחייה  על גו 77.3.10

 מ"מ.   3יהיה 
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הפנס   77.3.11 גוף  בפירוק  צורך  ללא  מידיים  והחלפה  לפירוק  ניתנים  יהיו  הפנימיים  הפנס  חלקי 

 מהמערכת. 

כל הכבילה בתוך הרמזור ומן הרמזור עד לארון התקשורת תהיה מוסתרת  ולא תאפשר גישה   77.3.12

 אליה לאנשים לא רצויים. 

מערכת הבקרה המרכזית תשלוט על הרמזור וכן תקבל התרעות ותקלות לגבי סטטוס על פי   77.3.13

 הקיים כיום במנת"י, על פי התוכניות ולכל הפחות 

 תקין / לא תקין  

 העדר זרם  

 מקור אור תקול  

 היזון חוזר לגבי דרישת מערכת וביצוע בפעול  

 טיימר   

 מונה פעילות  

 ניתוק  מהמערכת אפשרות  

 PLC -הפעלה במצב של כשל  ב 

גופים, הנורות, כל יחידות ניטור הנורות בלוח אליו מחובר    3מחיר כולל פנס של  -אופני מדידה   77.3.14

הרמזור, את כל המאזי"ם, את הרגליות, פס המהדקים וכל הכבלים הנדרשים עד וכולל חיבור  

מזורים בלבד ימדדו בנפרד( וכל  ללוח המשנה הסמוך. )כבלים מהמרכז הטכני המיועדים לר

 החומרים והאבזרים הדרושים לפעולת הרמזור 

 

 מחסומים 77.4

 כללי  77.4.1

על    יותקנו מחסומים בשולי המיסעה  לניהול המנהרה  כחלק ממערכת הציוד 

מנת לחסום ולמנוע כניסת כלי רכב בשעת הצורך ,המחסום ייבנה מזרוע אשר  

 נתיבי הנסיעה. תרד אנכית בעת פקודה מהמערכת ותחסום את כל 

 מערך המחסומים יכלול לכל הפחות : 

מתחת למחסום  מחסום, זרוע כולל מחזיר אור , זמזמים, לולאת גלאי   .א

 וכל אשר נדרש לשם הפעלה תקינה. 

המחסומים   .ב להפעלת  נדרשים  אשר  התקשורת  ומרכיבי  הציוד  כל 

 , מחברים, מתגים וכל הנדרש להפעלה. FOלרבות כבילה, 

הח .ג ומרכיבי  הציוד  לרבות  כל  המחסום  להפעלת  נדרשים  אשר  שמל 

 כבילה, אמצעי הארקה, הגנות , חיבורי חשמל וכל הנדרש להפעלה 

בתנאים   .ד המחסומים  מערך  של  לעמידה  הנדרשים  האמצעים  כל 

 הסביבתיים בנקודת ההתקנה 

 כל אמצעי הקונסטרוקציה והמחברים הנדרשים.  .ה

 מארז המחסום, זרוע והתקנה 77.4.2

 מ"מ לפחות.   2גולוונת בעובי מארז המחסום יהיה ממתכת מ 

למספר    ובהתאם  המצורפת  התנועה  תוכנית  פי  על  יותקנו  המחסומים 

 המחסומים המופיע בכל חתך.

 המחסום יהיה על פי הנחיות משרד התחבורה במועד ההתקנה  
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זרוע המחסום תהיי עשויה אלומיניום מפרופיל סטנדרטי ברוחב ואורך על פי   

 חזיר אור . הנחיות משרד התחבורה ותצופה במ

זרוע המחסום תהיה באורך אשר ימנע מעבר לאורך כל נתיבי הנסיעה , במידת   

יבנו   נתיבי    2הצורך  כלל  של  מלא  כיסוי  לאפשר  מנת  על  צד  מכל  מחסומים 

 הנסיעה. 

תהיה    כפול  מחסום  של  במקרים  המערכת  ידי  על  ידנית  המחסום  הורדת 

 בהתערבות נוספת של המפעיל. זמנית( בלבד וללא צורך -סימולטנית )בו

 הזרוע תהיה בעלת יכולת פירוק והחלפה מבלי לפרק את בסיס המחסום.  

- המנוע יותאם לעבודה בטמפרטורת עבודה גבוהות ויהיה מסוג מומנט או א 

יינוטר  ס גבול  לכל מפסק  רצויה.  לא  תנועה  למניעת  גבול  עם מספקי  ינכרוני 

 באמצעות מגע יבש על ידי מערכת הבקרה 

 שניות.  5 –ירידת המחסום לכל כיוון מרגע הפעלה  זמן 

המחסום יכיל אפשרות להפעלה ידנית בשעת צורך באמצעות מפתח טכני . בעת   

מצב ההפעלה הידנית תהיה למפעיל בשטח אפשרות להוריד והעלות את זרוע  

 מחסום באמצעות מפסק עם לחצנים להורדה / העלאה. 

 . מארז המחסום יהיה עשוי מתכת מגולוונת 

כל    פנימית.  נעילה  אפשרות  עם  הפנימי   למנגנון  גישה  דלת  יכיל  המחסום 

 המנעולים יהיו זהים בכל המחסומים.

 צורת ההתקנה תאפשר גישה חופשית לדלת המחסום  

 כל חלקי המתכת )נעים ונייחים( יגולוונו   

 

 חיבור למערכת מרכזית   77.4.3

כלל המחסומים  את  ותנטר  המרכזית תשלוט  בקר   המערכת  אשר    באמצעות 

באתר התקשורת  בארון  מקומית  בהתאם    יותקן  ותקלות  התרעות  לקבלת 

ולכל   במנת"י  כיום  הקיימת  המרכזית  במערכת  כיום  הקיימת  למדיניות 

 הפחות: 

 תקין / לא תקין  .א

 העדר זרם  .ב

 ירד /עלה / נדרש   .ג

 היזון חוזר לגבי דרישת מערכת וביצוע בפעול  .ד

 זרוע שבורה  .ה

 טיימר להורדה  .ו

 מונה פעילות  .ז

 אפשרות ניתוק  מהמערכת  .ח

 PLC -הפעלה במצב של כשל  ב .ט

 תקלה בזמזם   .י

 ירידת מחסום ללא שינוי ברמזור על פי המתבקש.  .יא

 סטטוס לולאת מניעת ירידה במקרה של רכב כולל אפשרות ניתוק  .יב

   08.13כלל הבקרים ינוהלו תחת הבקר הראשי כמוגדר בפרק 
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 תנאים סביבתיים  77.4.4

 מעלות  C 65עד +  C 10-המחסום יפעל בתחום טמפ' של  

 IP55כל המארז והציוד המכאני יעמדו בדרגת הגנה של   

 67IPכל הציוד האלקטרוני יעמוד בדרגת הגנה של   

 כל מכלול המחסום לרבות הזרוע יעמוד בדרישות תקן עמידה בעומסי רוח   

 כל החלקים המתכתיים יגלוונו בהתאם לתקן הישראלי  

 

 מדידה  אופני 77.4.5

זרועות )אחת מותקנת(, בסיס    2 ,המחיר, לכל סוג מחסום, כולל את המחסום 

מתאים עבורו, עבודות הביסוס כולל חפירה, ביטון ועיגון, העוגנים והמסגרות  

ערוצים( את כל הכבלים לסוגיהם  4המהבהבים, הנורות, את הגלאי )  ,הדרושים

)כולל   המהדקים  את  המאזי"ם,  כל  את  ללוח,  המחסום  לחיבור  הנדרשים 

והחומרים   העבודה  האבזרים  הציוד,  כל  את  מחובר,  אליו  בלוח  הנתיכים( 

לחיבורם והפעלתם, להטמעה במערכת הבקרה ואת  ,הנדרשים להפעלתו בלוח

המחיר כולל את כל הציוד שאיננו מפורט בכתב  .התקנתו וכונו  הובלת המחסום

 הכמויות ו/או במפרט הנדרש לפעילות תקינה של המחסום

 

 VPSשלטים פריזמתיים   77.5

 כללי  77.5.1

ישמשו לשם הצגת מידע דינמי על מגבלות השימוש מצב התנועה    VPS  -שלטי ה 

 והתראה מפני הנכנסים למנהרות בשגרה על פי נוהל סגירה. 

, תאורה ומזג אוויר    VPSשילוט      7שעות ביום    24יותאם לשימוש בכל מצב 

 יום בשנה.  365ימים בשבוע 

 פריסת השילוט הינה על תוכניות התנועה מצורפות למסמכי המכרז.  

 מידות השלטים הינם על תוכניות התנועה מצורפות למסמכי המכרז.  

 כלל השלטים מאושר על ידי וועדת ההתקנים של משרד התחבורה.  

 מסרים בתוכניות.  2דפנות , גם אם צוינו רק  3כל השלטים שיותקנו יהיו בעלי  

 יכלול לרבות ובלי לגרוע:  VPS -שילוט ה 

 ובקר שליטה המותקן בארון התקשורת.   VPS-שלט ה .א

כבילה,   .ב הרכבה,  ,ביסוס,  קונזולות   / גשרים  הקונסטרוקציה,  כל 

ה שלט  להרכבת  הדרושים  כיוונון    VPS-מחברים  אפשריות  ומתן 

 והטיה.  

כל הפרטים הנלווים לשלט כולל תקשורת, חשמל, ספקי כוח, כבלים,   .ג

 מחברים, הרכבה חומרה, וכו'

 השלט מפני פגעי מזג האוויר וונדליזם.כל האמצעים להגנה על  .ד

בעקיפין   .ה או  ישירות  הקשורים  וציוד  הפעלה  תוכנת  חומרה,  כל 

 להפעלתו התקינה על פי דרישות ההפעלה של המערכת  
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 דרישות פונקציונליות  77.5.2

יתקשר עם בקר השלט באמצעות פרוטוקולי התקשורת והכבילה    VPS  -שלט ה 

 התקשורת המקומית. הייעודים של ספק השלט תוך שימוש ברשת  

 השלט יכיל בקר פנימי ייעודי עם אפשרות של גישה אחורית מהשלט לבקר  

,יותקן בארון תקשורת סמוך לשלט ויחובר     VPS  -בקר עצמאי ייעודי לשלט ה 

 למערכת המרכזית . 

השלט יבנה מסגסוגת אלומיניום  או כל חומר עמיד אשר יבטיח את פעילותו   

 תנאי מזג האוויר והטמפ' הנהוגים בנקודת ההתקנה.  ועמידתו של השלט בכל  

 מיקרון לפחות , עמום. 100השלט ייצבע בצבע אבקה עובי  

העומדים    Diamond grade reflective sheets -יצופה בכל צדדיו ב     VPS-שלט ה 

באופן   השלט  פני  כל  את  מכסות  היריעות  לוודא  הקבלן  על  הישראלי.  בתקן 

 אחיד וקריא כחתיכה אחת ) ללא שימוש בחלקי יריעה( 

 מבנה השלט לא יאפשר מעבר אור לקדמת השלט  

 כל אמצעי חיבור והתקנת השלט יהיו נסתרים )כולל בהתקנת צידית או עלית(   

הת  ארון  ואל  השלט  של  הכבילה  תהיה  כל  במתחם  החשמל  חדר  או  קשורת 

 נסתרת ומוגנת מוונדליזם ופגעי מזג האוויר. 

צורת ההתקנה תאפשר התאמה של זווית הצפייה לכל כיוון בהתאם להגדרת   

זווית   זווית בהנחיות משרד התחבורה על הקבלן הראשי ליישם את  דרישות 

בכפוף   לנהגים  השלט  של  אופטימלית  צפייה  שתאפשר  כך  השלט  התקנת 

 לגיאומטריית ותוואי הכביש וכן אפשרות גישה לאחזקה מלאה של השלט. 

 

 חיבור למערכת מרכזית   77.5.3

זמן ההחלפה/הופעה של המסר המופיע על גבי השלט לאחר הינתן הפקודה לא   

 שניות.  5יעלה על 

מערכת הבקרה תשלוט ותנטר את השלט לקבלת התרעות ותקלות על פי הקיים   

 כיום במנת"י ולכל הפחות  

 דר הזנה הע .ו

 היזון חוזר לגבי דרישת מערכת וביצוע בפועל  .ז

 טיימר   .ח

 אפשרות ניתוק  מהמערכת  .ט

 הצגה גרפית במקרה של תקלה   .י

  PLC. הדלקה על פי אוטו', חירום וכשל .יא

 

 דרישות סביבה, זמינות ואורך חיים  77.5.4

 לפחות.  IP44 -דרגת אטימה של הציוד והמארז 

 .60°Cעד  10°C-טמפרטורת ההפעלה:  מ 

המערכת תתואם לאקלים הישראלי השורר במיקום השלט, על השלט להכיל   

כמות מספקת של חיישני טמפרטורה בתוך השלט ומחוצה לו אשר ינטרו את  

 הטמפ' ויפעילו פונקציות שונות על מנת למנוע פגיעה בשלט.
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 עם הפעלת אמצעי החימום תופיע הודעה במערכת הבקרה המרכזית . 

 ללא עיבוי  95%עד   0%לחות : בין  

 רוח: על השלט לעמוד בתקן הישראלי לעומסי רוח  

 רעידות: על פי תקן ישראלי  

 לפחות   3Dזיהום: על פי תקן ברמה  

כל שלט יצויד בהגנה כנגד ברקים לרבות השלט והציוד האלקטרוני המותקן   

 .בארונות

 

 אופני מדידה  77.5.5

פי    על  )התמרור(  השלט  פני  את  מרכיביו,  כל  על  השלט,  את  כולל  המחיר 

התכניות, תכנון אספקה והתקנת המתאמים לגשר השילוט ו/או לעמוד מכל  

מחובר   אליו  בלוח  פס  על  מורכבים  הפעלה  ולחצני  אוטומטי/ידני  בורר  סוג, 

כל   כל הנורות,  אליו מחובר השלט,  )כולל הנתיכים( בלוח  השלט, המהדקים 

הכבלים לסוגיהם הנדרשים לחיבור השלט לארון הבקרה או ללוח משנה, את 

כל הציוד, האבזרים והחומרים הנדרשים להפעלתו בלוח, כולל מאזי"ם , כולל  

במערכת   להטמעה  והפעלתם,  לחיבורם  הנדרשים  והעבודות  החומרים  כל 

כוונים לכל שלט בנוסף    4הבקרה ואת הובלת השלט והתקנתו. המחיר כולל   

 לכוון בעת ההתקנה. 

 . VPS  - המחיר כולל את כל הארונות הנדרשים לצורך התקנת הציוד להפעלת ה 

המחיר כולל הכנת תכניות ממוחשבות, בפורמט אוטוקד בגירסה שתיקבע, של   

פני השלט )כל הצדדים( עלפי תכניות והנחיות המתכננים, כולל שימוש בגופנים  

ה שיקבע  כפי  בתכניות הממוחשבות  כולל את  מוטמעים  מחיר השלט  מזמין. 

מחיר כל הגופנים)עברית אנגלית וערבית( שידרשו. המחיר כולל הכנת התכניות  

 כנדרש עד לאישור סופי של פני השלט.

על    VPSמחיר שלטי     שילוט, מלבד אלה המותקנים  לגשר  מותקנים  שאינם 

  עמוד המשמש לפנסי רמזור קיימים, כולל בנוסף לעיל את כל התכנון ואספקת 

פי   על  להתקנתם  הדרושים  והבסיסים  הביסוס  המתאמים,  העמודים,  כל 

 התכניות. 

המחיר כולל את כל הציוד שאיננו מפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט הנדרש   

 לפעילות תקינה של השלט 
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 מערכות תקשורת   -  78פרק  .78
 

 הנחיות כלליות  78.1

 רקע 78.1.1

 מפרט תקשורת זה יעסוק :  

 אקטיבית ופסיבית תשתית –למתקןתקשורת  .א

 מערכת רדיו לכוחות חרום   .ב

ומופעל  מקושר  העירוני    המתקן  הבקרה  טרם   –ממרכז  הקבלן,  על  מנת"י. 

החיבור   דרישות  את  מנת"י  מידי  לקבל  מפורט  תכנון  השלמת  שלב  תחילת 

והגדרות מרחב הכתובות עבור כלל הציודים והמערכות. מובהר כי האחריות  

כלל הגדרת  זה  מכרז  נשוא  בשטח    הקבלן  המותקנות  והמערכות  האמצעים 

בחלוקה לרשתות נדרשות. בנוסף ישתף הקבלן פעולה עם מנהל המערכות של  

על מנת להטמיע את כלל מערכות ואמצעים של   וזאת  מנת"י או מי מטעמה 

המזמין   להחלטת  בהתאם  וזאת  מנת"י  של  הקיימות  במערכות  המתקנים 

 לרבות 

 מערכת ניהול תקשורת קיימת  .א

 NTPון זמן  מערכת שע .ב

 מתגי ליבה במרכז הבקרה  .ג

 במרכז הבקרה של מנת"י  FIREWWALL .ד

 

 תיחום מערכת התקשורת  78.1.2

 וכבלי נחושת .    SMכבלי סיבים אופטיים מסוג  –תשתית פסיבית  

  נשלטת מרחוק ממנת"י   –מתקן  אקטיבית מותאמת ל   ETHרשתות תקשורת    

 ויכולת שליטה מקומית מצומצמת ) לתחזוקה ולניהול מקומי בזמן אירוע(. 

מעברים בתוך  הלאורך המנהרה ו  –מערכת רדיו לכוחות חרום והתראה לנהגים   

 המנהרה.  

 טלפונים מנהלתיים/אזרחיים לקשר פנים וקשר חוץ.  – טלפוניה  

 

 הבאות :   למתקן לרבות המערכותרשת התקשורת מהווה תשתית  

 קרת תנועה ) שרתים ועמדות הפעלה (. מערכת ב .א

 מחסומים .ב

 . פיקוד ובקרים מתוכנתים .ג

 רמזורים.  .ד

 גלאי גובה  .ה

 כיבוי אש. .ו

 גלאי אש.  .ז

 כריזת חירום.  .ח

 מפוחי אוורור  .ט

 מערכות ניטור אוויר   .י
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 מערכות ניהול תאורה  .יא

 טלפון כבאים.  .יב

 אינטרקום חירום.  . יג

 תקשורת רדיו כוחות חרום ) משטרה , כיבוי אש , מגן דוד אדום (.   .יד

 (  AIDמצלמות ) בקרת תנועה , מצלמות  .טו

 VMS, LCSשלטים מסוג  .טז

 בקרי ניהול אנרגיה בלוחות החשמל.  .יז

 

 רשת תקשורת אקטיבית  78.2

 כללי  78.2.1

מפרט רשת התקשורת כולל תכנון, אספקה, התקנה, הפעלה, בדיקה ותיעוד של   

ומתחזק  רשתות   המפעיל  לגורם  התקשורת  רשתות  מסירת  התקשורת. 

 הרשתות לאורך חיי המערכת.

 .SMרשתות התקשורת יופעלו מעל גבי תשתיות סיבים אופטיים מסוג  

שז"ר.    מנהרה  של  הבקרה  למערכת  תשתית  תהווה  ראשית  תקשורת  רשת 

 כפולה.  RINGארכיטקטורה של רשת תקשורת זו תבסס על טופולוגית טבעת 

 .1Gbpsשל  -ת מבוססת על רשתות אתרנט בקצב גבוה הרש 

למרכז בקרת התנועה של עיריית ירושלים = מנת"י  תהיה    המתקןקישור רשת   

 Singleצירים נפרדים מעל גבי תשתית פסיבית של סיבים אופטיים מסוג    2-ב

Mode   ( נתבים  אש"  Routerובאמצעות  "קיר  והגנת  רשתות  הפרדת   ) –

FIERWALL . תבסס על בסיס תשתית קיימת בצומת רוזמרין. החיבור י 

 כולל לרבות   תכולת ביצוע תשתית אקטיבית 

מידע    .א האקטיבית  אודות  ממנת"י  קבלת  הרשת  של  במרכז  תוכניות 

התקנת תשתית לציוד האקטיבי כולל ארונות , כבילה ומערכת  הבקרה  

 .כוח

 השלמת תכנון רשת תקשורת  .ב

 .רכש ציוד אקטיבי .ג

 : התקנה כוללת .ד

 ומסדים  ארונות התקנת .1

 סיבים אופטיים )תוך מבנה ( וכבלי נחושת    -התקנת כבילה   .2

.RJ45 

 . חיבור וריתוך הכבלים .3

סיבים אופטיים והחיבורים שלהם –בדיקות ביצועי הכבלים   .4

 Power Meterובאמצעות OTDR מקצה לקצה באמצעות 

של  IP –כתובות   .5 התקשורת  ממנהל  כתובות  מרחב  קבלת 

 .מנת"י והכנת כתובות לציוד החדש

 .כולל מתגים , נתבים , פיירוול ועוד –חיבור ציוד אקטיבי  .6

 .של הציוד האקטיבי –אקטיבציה  .7
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ה   .8 רשת  ביצועי  של ETH –בדיקת  ועומסים  ביצועים  בדיקת 

 .הרשת

התשתית  –תיעוד   .9 מימוש  תוכניות  של  ומסירה  -ASהכנה 

MADE ולל תרשימים חיבורים ותוצאות בדיקותכ. 

,   –סימון   .10 כבלים   , אקטיבי  ציוד  כולל  התשתית  כל  סימון 

 .מגשרים ,ארונות , קלוז'רים , לוחות מיתוג

 .אטימה של ארונות וארוניות–הגנה מפני מכרסמים  .11

פי   –הארקה   .12 על  להארקה  והציוד האקטיבי  הכבילה  חיבור 

 .הנחיית היצרנים

 .מת התשתית למניעת רטיבותאטי –הגנה מרטיבות  .13

התקנה כך שתמנע העברת אנרגיית הברקים   -הגנה מברקים   .14

 לציוד האקטיבי 

 

 יעוד רשת התקשוב, אמינות ושרידות  78.2.2

. לכן  המתקןרשת התקשורת נועדה לשמש כתשתית למערכות הבטיחות וניהול   

למערכת נדרשת אמינות גבוהה ביותר ויכולת התאוששות מהירה במקרה של  

 תקלה. 

המערכות    בין  לעבור  יוכל  המידע  שכל  כך  לקשר  תפקידה  התקשורת  רשת 

 לשליטה על אירוע כלשהו.

 אמינות הרשת תבנה בכמה רמות : 

 טופולוגיה של הרשת "טבעת מגובה". .א

 אמינות הרכיבים האקטיביים. .ב

 יכולת התאוששות מהירה מתקלות.   .ג

למרכז השליטה    והקישור  למתקןהקישור בין המערכות השונות בתוך ומחוץ   

ביתירות כך שאם קטע   יהיה  , המידע    במתקןבמנת"י  נפגע מסיבה כלשהיא 

 עובר דרך רשת תקשורת מקבילה )רגל שניה(. 

 99.999%נדרשת לזמינות של  ETHרשת התקשורת האקטיבית   

 

 טופולוגית רשת  78.2.3

    תרשים לוגי של הרשת : 

של   .א ועקרוני  ראשוני  תכנון  להציג  נועד  הלוגי  הרשת התרשים 

 האקטיבית ולהדגים את רעיון שרידות המערכת. 

יהיו   .ב חדרי תקשורת. שניים חיצוניים וחדר אחד    3במערך המנהרות 

 בתוך המנהרה הארוכה ) מופיע בתרשים המלבני (. 

לחיבור האמצעים האקטיביים   .ג ישמשו  אופטיים  סיבים  שתי טבעות 

חד מתגים שכל א  2בכל חדר תקשורת כאשר בכל חדר תקשורת יהיו  

שרידות   הגדלת  לצורך  שונה  אופטיים  סיבים  בטבעת  מחובר 

 התקשורת. 
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המנהרות   .ד בין  אופטי  סיב  כבילת  של  בלבד  אחד  ציר  ויהיה  במידה 

בזוגות   הקצרות לארוכות אזי הטבעת תהיה בתוך אותו כבל אופטי 

 אופטיים נפרדים. 

למתגים   .ה צולבת  בצורה  יחוברו  הבטיחות  ורכיבי  הבקרה  רכיבי 

 מלית. לשרידות מקסי

בטיחות   .ו המצלמות    –מצלמות  וחיבור  המצלמות  מיקום  תכנון 

לרשתות התקשורת כך שגם במקרה תקלה באחת מהרשתות/טבעות  

 תהיה מצלמה המכסה את המקום הנדרש. 

לשרידות    למתגים  צולבת  בצורה  יחוברו  הבטיחות  ורכיבי  הבקרה  רכיבי 

 מקסימלית. 

 ETHתכונות עיקריות הנדרשות מרשת התקשורת  78.2.4

 Real time connectivity -וריות זמן אמת  חיב 

חייב   .א המערכות  ותת  הבקרה  מערכת   בין  ברשת  המשודר  המידע 

 להתבצע בזמן אמת ובהשהיות מינימליות. 

שרות   .ב איכות  לאפשר  נדרשת  /    Quality of Serviceהרשת  תקן  לפי 

 .  IEEE 802.1pפרוטוקול 
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 רוחב סרט  

 .1Gbpsהתקשורת בכל טבעת  יהיה בתצורה של  בקצב של  .א

 (  Modularity and scalabilityגמישות לשינויים וגידול מערכת ) 

תכנון רשת התקשורת צריך להתבצע כך שניתן יהיה להוסיף ולהוריד   .א

 רכיבי רשת תקשורת. 

לצורך גידול בכמות     stackמתגי הליבה ומתגי הקצה יתמכו ביכולת   .ב

 מתג.  הפורטים בכל

 יתירות  

שתאפשר    והקמת  תכנון  .א יתירות  שיכלול  כך  נדרש  התקשורת  רשת 

 אמינות גבוהה של העברת המידע ברשת. 

 זמינות רשת  .ב

 .  99.999%רשת התקשורת האקטיבית נדרשת לזמינות של  .1
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 MTBF    -זמן ממוצע בין תקלות  .ג

תקלות   .1 בין  ממוצע  ליבה  -   MTBF     -זמן   Switchלמתגי 

Backbone  שעות.  200,000של לפחות 

   Switch Accessלמתגי גישה     -  MTBF–זמן ממוצע בין תקלות   .2

 שעות.  150,000של לפחות 

תקלות   .3 בין  ממוצע  )  -   MTBF   -זמן  של Routerלנתבים   )

 שעות.  150,000לפחות 

)  -   MTBF   -זמן ממוצע בין תקלות   .4 (של Firewallלפיירוול  

 שעות.  150,000לפחות 

 MTTRלכשירות זמן החזרה  .ד

זמן ממוצע להחזרת לכשירות של מתג מסוג כלשהוא ברשת   .1

 שעה.  1

מתח   .2 נפילת  לאחר  כולה  הרשת  של  לכשירות  החזרה  זמן 

 דקות.  10תוך  –כללית 

 חישוב זמינות הרשת  .ה

בתכנון רשת התקשורת יש להציג למזמין את חישוב זמינות   .1

 לפי הנוסחה הבאה : Availabilityהרשת 

 
ה   .2 את  להכניס  יש  שאושר    MTBFבחישוב  בפועל  הציוד  של 

 לרכישה  ) מתגים , נתבים ועוד (.

 RSTPמנגנון ניתוב מחדש   .ו

רשת התקשורת תכלול מנגנון ניתוב מחדש על פי פרוטוקול   .1

של   Rapid Spanning Tree Protocolסטנדרטי   תקן  מבוסס 

IEEE  -- IEEE 802.1w    שהתפתח מפרוטוקול(802.1D .) 

 דרישות נוספות לשרידות  .ז

 ) ספקי כוח כפולים(  שרידות בעת תקלה בספק כוח .1

 שרידות בעת תקלה במתג.  .2

 .TCP/IP-תקלה בתקשורת השרידות בעת  .3

 שרידות בעת תקלה בציוד קצה. .4

 01על פי הנחיות תקנים כמפורט בפרק   EMCעמידה בתקני  .ח

 

 תכונות ויתירות ביכולת העברת נתונים  78.2.5

 תשתיות על רשת סיבים אופטיים נפרדת.  

 VLAN Trucking – כל ה- Services יעברו על גבי כל ה- Rings . 

 תתבצע במקביל על פני כל המתגים.  Services -תעבורת ה  

 יחובר במקביל לשני מתגים.  Dual TCP/IP deviceכל  

 Maintenance Redundancy-   .יתירות בעת תחזוקה 

 בתקשורת החוצה. VPNיכולת   
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 תמיכה בפרוטוקולים  78.2.6

 רשת התקשוב נדרשת לתמוך בפרוטוקולים הבאים : 

 Ethernet IP .א

 TCP\IP .ב

 UDP/IP .ג

 Multicast .ד

 Unicast .ה

 DHCP .ו

 SNMP .ז

 RTSP .ח

 IGMP .ט

 Protocol-  Modbus RTU .י

 PROFINET .יא

 לניהול הרשת  Fabric .יב

 

 מערכת: לתיאור חיבור  78.2.7

 VLAN internal network as TCP/IP over Ethernet (802.11) using CAT 7 

fireproof cabling  

 חיבור מערכות לבקר הראשי:  

 חיבור לבקרים ראשיים )שני בקרים בגיבוי(.  .א

 .IPעם כתובת  TCP/IPכל בקר כולל כרטיס תקשורת  .ב

מרכזית  מערכת   .ג ובקרה  הבקרים  ניהול  עם  ישירות  מתקשרת 

    TCP/IPבפרוטוקול: 

 .TCP/IPפורטים  לתקשורת   2לכול בקר יש  .ד

 תינתן עדיפות גבוהה.  1עבור פורט  .ה

ה  .ו מרכזיתמערכת  ובקרה  מבקר    ניהול  ישירות  הנתונים  את  תקרא 

 TCP/IPהמשנה בפרוטוקול: 

המערכת תבצע את התקשורת דרך הפורט  , במידה של תקלת תקשורת   .ז

 חזרת התקשורת לפורט הראשון. השני עד 

 ציוד תקשוב  78.2.8

מתגי ליבה ליצירת רשת  בקצב של   2נדרשים לפחות    –Backboneמתגי ליבה    

1Gbps  . 

 . 1Gbpsמתגים אלו יעבדו ברשת  בקצב של  –Accessesמתגי גישה 

 קישור ברשתות לניתוב מידע באופן אופטימלי.  –Routers   -נתבים  

 לקישור מול רשתות אחרות וגורמי חוץ.  –Firewall -פיירוול   

האמינות    בדרישות  עמידה  תוך  התקשורת  רשת  של  אופטימיזציה  תבוצע 

 השרידות הנדרשות.

 

 מנת"י  – קישוריות למרכז הבקרה של עיריית ירושלים  78.2.9
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ה  של  הבקרה  עיריית    מתקן  מערכת  של  הבקרה  למרכז  להתקשר  נדרשת 

 מנת"י.  – ירושלים 

הקבלן אחראי לתכנון ולביצוע כל עבודת תכנה הנדרשת להפעלת המתקן , בכל   

פלטפורמה הקשורה לעבודה נשוא חוזה זה גם אם היישום ו/או    ישום, ועל כל

נמצאים ספק    הפלטפורמה  הסר  למען  אחרים.  קבלנים  ואחזקת  באחריות 

רכיבי המבנה שיותקנו ע"פ חוזה זה    בודת יישום התוכנה לשילוביובהר כי ע

במנת"י יבוצעו על חשבון     והממשקים ולבקרתם במערכת המרכזית הקיימת

וה התכנון  פי  על  והכל  אחרים,  קבלנים  ע"י  ע"י     ICD -הקבלן  להם  שימסר 

יובהר כי הביצוע כאמור אינו מסיר מהקבלן אחריות   הקבלן ובאחריותו, כן 

 .כאמור כלשהי

המקומית    הרשת  וחיבור  הבקרה  למרכז  עד  התקשורת  רשת  והקמת  תכנון 

ל  עד  העירונית  של  לרשת  קיימת  תשתית  ידי הקבלן  חיבור  על  מנת"י תבוצע 

אופטי   סיב  בסיס  על  זה  מכרז  סיב     SM   72נשוא  מפרט  לדרישות  בהתאם 

 . אופטי

ת כל הנדרש  מובהר בזאת כי תכנון והקמת סיב האופטי עד למנת"י  כוללות א 

תיאום   כולל  במנת"י  הראשי  הבקרה  מרכז  על  המבנים  את  לחבר  מנת  על 

ביצוע   ידי המזמין לצורך  על  קיימת אשר תוקצה  עירונית  והשחלה בתשתית 

 ובמחירי היחידה   עבודות נשוא מכרז זה והכל כלול בהצעת הקבלן

 

 אבטחת רשתות  78.2.10

 קיימים איומים שונים לרשת התקשורת ולמערכות המידע. 

 י לאפשר אבטחת רשת התקשורת יידרש :כד 

 "הקשחת" רכיבי הרשת.  .א

 Password Protection802.1x–אימות כניסה לרשת  .ב

 גילוי חדירות.  .ג

 אבטחת חיבוריות.  .ד

 Secure socket layer (SSL) will be provided to protect application .ה

data RADIUS  

 AAA - authentication, authorization, and accounting will be .ו

implemented for 

 controlled access .ז

 

 בדיקות רשתות התקשורת  78.2.11

הבדיקות    מערך  התקשורת.  רשת  של  בדיקות  מערך  להציע  הרשת  מקים  על 

 דרש לקבל אישור לפני ביצוע הבדיקות. נ

, יש להקים את רשת התקשורת במעבדה    במתקןלפני הבאת הרשתות להתקנה   

 של הקבלן המבצע ולהריץ סט בדיקות לאימות ביצועי הרשתות . 

 יש להכין תיעוד של בדיקות רשתות התקשורת.  

 יש להציג אישור כיול ציוד הבדיקה.   –כיול  ציוד בדיקה  

 .AS-MADE  ו  הפרויקט הגשת תיק ביצועבסיום  



321 
 

__________________________________________________________________________________ 
 מערכות  – 60מפרט טכני כביש 

   

 

  -backbone switch  -מפרט מתג ליבה   78.2.12

אלא אם צוין אחרת על ידי המזמינה בעת אישור התכנון המפורט , על הקבלן לספק ציוד של חברת  

extreme  .על מנת לאפשר תאימות מערכות ניהול התקשורת ומערך הרשת המבצעי של מנת"י 

Specification נושא 

2 Tbps  קיבולת מתג 

 ספק כוח  כפול 

 MTBFאמינות   שעות  200,000מעל 

 MTTRזמן החזרה לכשירות   שעה  1

 גודל פיזי  אינצ'  19התקנה במסד 

220v  מתח עבודה 

מערכת הפעלה הכוללת יכולת עדכון גרסאות ועדכון  

 הגנות סייבר  

 מערכת הפעלה 

Ethernet IP 

TCP\IP 

UDP/Ip 

Multicast 

Igmp 

Unicast 

DHCP 

Snmp 

RTSP 

Protocol-  Modbus RTU 

PROFINET 

DVI 35 

 תמיכה בפרוטוקולים 

Multicast routes 

IPv4 routing 

IPv6 routing 

L2 bridging 

VLAN 

Scalability 

 תמיכה בנושאים נוספים 

Q.o.S Features and Scalability 

Layer-3 classification 

Aggregate traffic rate 

 קביעת רמות שרות 
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Specification נושא 

Layer 2 rate limiters 

MAC ACLs featuring per-port/per VLAN 

granularity 

Distributed policers 

Per port per VLAN 

COS and DSCP based Queue mapping 

Security Features 

Port security 

IEEE 802.1x and 802.1x extensions   בתקנים עמידה 

 ובהרחבות 

VLAN and router ACLs and port ACLs 

1:1 mask ratio to ACE values 

Security ACL entries 

CPU rate limiters (DoS protection) 

Private VLANs 

Hitless ACL changes 

 הגנה לתקשורת 

 ממשקי הפורטים הבאים: 

10G SFP 

1000BASE-T 

 ממשקי כניסות/יציאות 

 0 to 40°C    עבודה 

-20 to 65°C  איכסון 

5% to 90%    לחות 

 עמידה בתנאי מזג אויר 

UL 60950 Second Edition 

CAN/CSA-C22.2 No. 60950 Second Edition 

EN 60950 Second Edition 

IEC 60950 Second Edition 

AS/NZS 60950 

 בטיחות עמידה בתקני 

FCC Part 15 (CFR 47) Class A 

VCCI Class A 

EN55022 Class A 

CISPR 22 Class A 

CE marking 

AS/NZS 3548 Class A 

ETS300 386 

EN55024 

EN61000-6-1 

 EMCעמידה בדרישות 
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Specification נושא 

EN50082-1 

 

    Access Switch- 16804 extreme  -מפרט מתג גישה  78.2.13

אלא אם צוין אחרת על ידי המזמינה בעת אישור התכנון המפורט , על הקבלן לספק ציוד של  

על מנת לאפשר תאימות מערכות ניהול התקשורת ומערך הרשת המבצעי של   extremeחברת 

 מנת"י.

Specification נושא 

24 Gbps  קיבולת מתג 

 ספק כוח  כפול 

 MTBFאמינות   שעות  150,000מעל 

 MTTRזמן החזרה לכשירות   שעה  1

 גודל פיזי  אינצ'   19אינצ' או ע"כ מדף  19התקנה במסד 

220v  מתח עבודה 

ועדכון   יכולת עדכון גרסאות  מערכת הפעלה הכוללת 

 הגנות סייבר  

 מערכת הפעלה 

Ethernet IP 

TCP\IP 

UDP/Ip 

Multicast 

Igmp 

Unicast 

DHCP 

SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv3  

RTSP 

Protocol-  Modbus RTU 

PROFINET 

DVI 35 

 תמיכה בפרוטוקולים 

Multicast routes 

IPv4 routing 

IPv6 routing 

L2 bridging 

 תמיכה בנושאים נוספים 
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Specification נושא 

VLAN 

Scalability 

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol  

 

Q.o.S Features and Scalability 

Layer-3 classification 

Aggregate traffic rate 

Layer 2 rate limiters 

MAC ACLs featuring per-port/per VLAN 

granularity 

Distributed policers 

Per port per VLAN 

COS and DSCP based Queue mapping 

IEEE 802.1p CoS Prioritization  

 

 קביעת רמות שרות 

Security Features 

Port security 

IEEE 802.1x and 802.1x extensions   בתקנים עמידה 

 ובהרחבות 

VLAN and router ACLs and port ACLs 

1:1 mask ratio to ACE values 

Security ACL entries 

CPU rate limiters (DoS protection) 

Private VLANs 

Hitless ACL changes 

 הגנה לתקשורת 

 לכל הפחות ממשקי הפורטים הבאים: 

10G SFP 

1000BASE-T 

 ממשקי כניסות/יציאות 

-5 to 45°C    עבודה 

-25 to 70°C    אכסון 

5% to 95%    לחות 

 עמידה בתנאי מזג אויר 

UL 60950 Second Edition 

CAN/CSA-C22.2 No. 60950 Second Edition 

EN 60950 Second Edition 

IEC 60950 Second Edition 

AS/NZS 60950 

 עמידה בתקני בטיחות 
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Specification נושא 

FCC Part 15 (CFR 47) Class A 

VCCI Class A 

EN55022 Class A 

CISPR 22 Class A 

CE marking 

AS/NZS 3548 Class A 

ETS300 386 

EN55024 

EN61000-6-1 

EN50082-1 

 EMCעמידה בדרישות 

 

   extreme   4490-מתג מאגד  מפרט  78.2.14

אלא אם צוין אחרת על ידי המזמינה בעת אישור התכנון המפורט , על הקבלן לספק ציוד של  

על מנת לאפשר תאימות מערכות ניהול התקשורת ומערך הרשת המבצעי של   extremeחברת 

 מנת"י. 

 

Specification נושא 

24 Gbps  קיבולת נתב 

 ספק כוח  כפול 

 MTBFאמינות   שעות  150,000מעל 

 MTTRזמן החזרה לכשירות   שעה  1

 גודל פיזי  אינצ'   19אינצ' או ע"כ מדף  19התקנה במסד 

220v  מתח עבודה 

ועדכון   יכולת עדכון גרסאות  מערכת הפעלה הכוללת 

 הגנות סייבר  

 מערכת הפעלה 

 תמיכה בשתי השכבות 

Layer 2 VPN (L2VPN) and Layer 3 VPN (L3VPN) 

 תמיכה בשכבות תקשורת 

speeds ranging from 10 Mbps to 10 Gbps  קצבי תקשורת 

Multiprotocol Label Switching (MPLS) based VPN 

services from within the access layer. 

 

 תמיכה בפרוטוקולים 
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Specification נושא 

 התחברות למערכת ניהול תקשורת 

 

 תמיכה בנושאים נוספים 

Q.o.S Features and Scalability 

 

 קביעת רמות שרות 

Security Features 

 

 הגנה לתקשורת 

 ממשקי כניסות/יציאות  RJ45כניסות אופטיות וכניסות כבלי נחושת 

-5 to 45°C    עבודה 

-25 to 70°C    אכסון 

5% to 95%    לחות 

 עמידה בתנאי מזג אויר 

UL 60950 Second Edition 

CAN/CSA-C22.2 No. 60950 Second Edition 

EN 60950 Second Edition 

IEC 60950 Second Edition 

AS/NZS 60950 

 עמידה בתקני בטיחות 

FCC Part 15 (CFR 47) Class A 

VCCI Class A 

EN55022 Class A 

CISPR 22 Class A 

CE marking 

AS/NZS 3548 Class A 

ETS300 386 

EN55024 

EN61000-6-1 

EN50082-1 

 EMCעמידה בדרישות 

 

  -FIRE WALL -מפרט קיר אש   78.2.15

אלא אם צוין אחרת על ידי המזמינה בעת אישור התכנון המפורט , על הקבלן לספק ציוד של חברת 

FortiGate  .על מנת לאפשר תאימות מערכות ניהול התקשורת ומערך הרשת המבצעי של מנת"י 

 

Specification  נושא 

4 Gbps    לפחות Firewall throughput (large 

packets) 
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Specification  נושא 

1.5 Gbps    לפחות Firewall throughput (IMIX) 

DoS and DDoS protection (Layers 3 and 4) 

TCP reassembly for fragmented packet protection 

Brute force attack mitigation 

SYN cookie protection 

Zone-based IP spoofing 

Malformed packet protection 

Intrusion Prevention System (IPS) 

Antivirus 

Antispam 

Web filtering 

Content filtering 

 FIREWALLתכונות הגנת 

IPsec VPN  הגנתVPN 

protection from Command and Control related bots, 

Web application threats, and policy enforcement 

based on GeoIP 

 הגנות חכמות 

 ספק כוח  יחיד 

 MTBFאמינות   שעות  150,000מעל 

 MTTRזמן החזרה לכשירות   שעה  1

 גודל פיזי  אינצ'   19' או ע"כ מדף אינצ 19התקנה במסד 

220v  מתח עבודה 

ועדכון   יכולת עדכון גרסאות  מערכת הפעלה הכוללת 

 הגנות סייבר  

 מערכת הפעלה 

 התחברות למערכת ניהול תקשורת 

 

 מערכת בקרת תקשורת 

 ממשקי כניסות/יציאות  RJ45כניסות אופטיות וכניסות כבלי נחושת 

-5 to 40°C    עבודה 

-25 to 70°C    אכסון 

5% to 90%    לחות 

 עמידה בתנאי מזג אויר 

UL 60950 Second Edition  עמידה בתקני בטיחות 
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Specification  נושא 

CAN/CSA-C22.2 No. 60950 Second Edition 

EN 60950 Second Edition 

IEC 60950 Second Edition 

AS/NZS 60950 

FCC Part 15 (CFR 47) Class A 

VCCI Class A 

EN55022 Class A 

CISPR 22 Class A 

CE marking 

AS/NZS 3548 Class A 

ETS300 386 

EN55024 

EN61000-6-1 

EN50082-1 

 EMCעמידה בדרישות 

 

 מפרט מערכת בסיס זמן ) סנכרון זמן (  78.2.16

מערכת סנכרון זמן לרשת התקשורת ולמערכך השרתים יתבסס על שעון זמן   

 GALLONדוג'  GPSלווייני

 . NTP Network Time Servers with integrated GPS clockנדרשת מערכת מסוג   

 אמצעים ) שרתים , תחנות עבודה (.  400המערכת נדרשת לתמוך בעד   

 בעל תצוגה של שעון הזמן.  

ה    אות  אות    GPSלקליטת  הפצת  למערכת  וחיבורה  חיצונית  אנטנה  תותקן 

 הסנכרון. 

 . Roll Overג חסינות ל ידרשו להצי GPSמערכות שעון מבוססות  

 לדיווח שמישות  SNMPתמיכה ב   

 RJ45תמיכה ביציאת     

 Protocols IPV4, IEEE1588, 802.3, ARP, and PING 

 

 

 תשתית פסיבית  78.3

 כללי  78.3.1

תשתית פסיבית במכלול פרויקט תכלול כבלי סיבים אופטיים וכבלי נחושת,   

 מרטיבות , אטימה. מסדים/ארונות , הגנה מברקים , הגנה ממכרסמים , הגנה 

נדרש לקבל אישורים למפרטים הטכניים הבאים    בהכנת התשתית הפסיבית 

:כבלי נחושת , כבלי סיבים אופטיים , ארונות /מסדים למיניהם , לוחות ניתוב  

 כבילה אופטית , לוחות ניתוב כבילת נחושת , מחברים אופטיים.

 .  CAT 7הכבילה  ברמת ניתוב כבלי נחושת תהיה על פי תקן  
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[י    על  איכות של התשתית  בדיקות  יבוצעו  חיבורי התשתית הפסיבית  בסיום 

 מפרט הבדיקה. 

 בסיום ההתקנה יש להכין תרשים חיבורי כבילת הסיבים האופטיים.  

 

 מפרט סיבים אופטיים  78.3.2

 . Single Mode Fiber Optic (SMFO)  -הכבלים יהיו סיב אופטי מסוג סינגל מוד   

 .  TU-T G.656חדש  ותקן ITU-T G.655פי תקן   לע 

סיב בצינורית נפרדת. כל צינורית    6סיב בכל כבל כאשר כל    36הכבלים יהיו של   

 בצבע לפי קוד בינ"ל.

 dB/km at 1310 nm ,  £ 0.25 dB/km at 1550 nm £0.40    -ניחות מקסימלי  

  0.1 dB  per spliceניחות מקסימלי לריתוך/חיבור  

  0.5 dB  per connectorניחות מקסימלי למחבר   

מעלות    )+(  85  ועד   צלזיוס  ( מעלות  -)60עמידה בטמפ'      -עמידות בתנאי סביבה   

 צלזיוס 

 . IP65אטמת כבילה וציוד לפי  

 שנה  25אורך חיים נדרש של לפחות   

 

 בדיקת מערכות סיבים אופטיים  78.3.3

 לאורך זמן.מטרת הבדיקות לשמור על המינות גבוהה  

 חלקים:  3בדיקות סיב אופטי מתחלקות ל  

 לפני ההתקנה.  .א

 בזמן ההתקנה לדוגמא ריתוכים. .ב

 בדיקות קבלה לאחר ההשחלה. .ג

 יצרן הכבל מחויב לספק נתונים על הסיבים שמגולגלים על תוף.  -לפני ההתקנה  

בזמן קבלת הסיב מהיצרן יש לבדוק חלק מהסיבים ולאמת את מפרטי היצרן   

 לוודא אי פגיעה בכבל בזמן ההובלה. וכן 

 בדיקת הכבל מתבצעת לפני ההתקנה ולאחר ההתקנה.  

 שתי בדיקות כלליות:   - בזמן ההתקנה 

 ניחות  .א

 נפיצות )בזמן היצור(   .ב

 בדיקת הניחות יכולה להתבצע ע"י שני סוגי צבד"ים.  

 מערך לבדיקת עוצמת אור.  .א

  OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTOMETER .ב

הסי .ג על  בשני  הבדיקות  להתבצע  חייבות  בממש"קים  תלות  ללא  ב 

   nm 1310nm  1550אורכי גל,

 מדידת עוצמת אור מהווה חלק מבדיקות הקבלה.  

בעזרת    מדויקת  המעשי    OTDRבדיקות  בין  האמיתי  היחס  את  תאמת 

 לתאורטי.  

 שיטות מדידה  
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  Back scattering .א

  OTDRצב"ד  .ב

 מקרים חריגים, ניחות. : לגלות פגמים בסיב, אי המשכיות, תפקיד 

 

 נהלי עבודה  78.3.4

 על הקבלן המבצע להכין נהלי עבודה למימוש כל אחת ממערכות התקשורת.  

 

 פרק בטיחות  78.3.5

 . המתקןעל הקבלן המבצע לעבוד לפי נהלי הבטיחות שיוגדרו במסגרת הקמת   

 

 פרק תנאי סביבה  78.3.6

 דרישות תנאי סביבה לציוד תקשורת בתוך המנהרה :  

 )+(  C40˚ועד   C˚ 5 (+)תחום טמפרטורת עבודה מ   .א

 95%ציוד עובד לחות יחסית מרבית  .ב

 95%ציוד באחסנה לחות  מרבית   .ג

 IP65דרגת אטימות  .ד

 דרישות תנאי סביבה לציוד תקשורת מחוץ למנהרה  :  

 )+( C5˚0ועד   C˚ 5 (-)תחום טמפרטורת עבודה מ   .א

 95%ציוד עובד לחות יחסית מרבית  .ב

 95%ציוד באחסנה לחות  מרבית   .ג

 . IP65דרגת אטימות  .ד

 

 מפרט ארונות 78.4

 ארון שטח  78.4.1

 התכנון צריך לכלול : 

 בסיס/מעמד להעמדת הארון  כולל תכנון כניסת צנרת תת"ק .א

 לוח חלוקת חשמל  .ב

 פס הארקת יסוד כולל הארקת יסוד.  .ג

 .EIA/TIAלפי תקן  19ארון "  .ד

 טמפרטורה. בקרת  .ה

 אביזרים לתמיכה בחיבור כבלים , מחברים וכדומה.  .ו

 מנת"י"  -כל ארון יכלול מדבקה עם מספר הארון ו"עיריית ירושלים 

 תנאי סביבה  

 הארון צריך להתאים לתנאי הסביבה המתאמים למזג האוויר בישראל  .א

ועד    C˚ 5 (-)הארון צריך להיות עמיד לטווח טמפ' מ     –טמפרטורה   .ב

0˚C5 )+( 

 ללא התעבות.  95%עד   0%הארון צריך לעמוד בלחות של   –לחות  .ג

 לפי נתוני רוח צפויה במנהרה.  –רוח  .ד

  IP65עמידות לאבק גשם רטיבות דרגת אטימות לפי  .ה
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התקנת הארון צריכה להגן על הציוד המותקן בו    –הגנה בפני ברקים   .ו

 IECולפי הנחיות    1173ת"י    - מפני ברקים ועמידה לפי תקן ישראלי  

62305  . 

הארון צריך לאפשר הגנה לציוד המותקן בו    –הגנה אלקטרו מגנטית   .ז

 . STD 461-MILדומה או  EMC Stdאו  FCC Part 15לפי 

וזעזועים   .ח כך  הצי  –רעידות  להיות משוככים  וד בתוך הארון צריכים 

 שיעמדו ברעידות הקיימות בסביבת כביש ראשי בישראל. 

  220VACהספקת כוח של  – הספקת כוח והארקה  

 שנה.  25ארון החוץ נדרש לעמוד באורך חיים של מעל   –אורך חיים לארון  

 .  SATובשטח  FATיש לתכנן בדיקות קבלה במפעל   –בדיקות קבלה  

 ארון צריך להיות מוגן מפריצה כולל מערכת התראה על פריצה. ה – הגנה  

 

 ארון תקשורת פנים   78.4.2

 על הספק הזוכה להציע תכולה ותצורת התקנה לארון השטח לאישור הלקוח.  

 התכנון צריך לכלול : 

 בסיס/מעמד להעמדת הארון  כולל תכנון כניסת צנרת תת"ק .א

 לוח חלוקת חשמל  .ב

 יסוד. פס הארקת יסוד כולל הארקת  .ג

 .EIA/TIAלפי תקן  19ארון "  .ד

 בקרת טמפרטורה.  .ה

 אביזרים לתמיכה בחיבור כבלים , מחברים וכדומה.  .ו

 מנת"י"  -כל ארון יכלול מדבקה עם מספר הארון ו"עיריית ירושלים 

 תנאי סביבה  

 הארון צריך להתאים לתנאי הסביבה המתאמים למזג האוויר בישראל  .א

ועד    C˚ 5 (-)הארון צריך להיות עמיד לטווח טמפ' מ     –טמפרטורה   .ב

0˚C5 )+( 

 ללא התעבות.  95%עד   0%הארון צריך לעמוד בלחות של   –לחות  .ג

 לפי נתוני רוח צפויה במנהרה.  –רוח  .ד

  IP65עמידות לאבק גשם רטיבות דרגת אטימות לפי  .ה

התקנת הארון צריכה להגן על הציוד המותקן בו    –הגנה בפני ברקים   .ו

 IECולפי הנחיות    1173ת"י    - מפני ברקים ועמידה לפי תקן ישראלי  

62305  . 

הארון צריך לאפשר הגנה לציוד המותקן בו    –הגנה אלקטרו מגנטית   .ז

 . STD 461-MILדומה או  Emc stdאו  FCC Part 15לפי 

וזעזועים   .ח כך  הצי  –רעידות  להיות משוככים  וד בתוך הארון צריכים 

 שיעמדו ברעידות הקיימות בסביבת כביש במנהרה.

  220VACהספקת כח של  –הספקת כח והארקה  

 שנה.  25הארון נדרש לעמוד באורך חיים של מעל   –אורך חיים לארון  

 .  SATובשטח  FATיש לתכנן בדיקות קבלה במפעל   –בדיקות קבלה  
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 היות מוגן מפריצה כולל מערכת התראה על פריצה. הארון צריך ל – הגנה  

 

 תקשורת רדיו  78.5

המשטרה( ושידור הרדיו הציבורי  -ו EMS-MDAשל כוחות החירום )כיבוי אש, הרדיו  מערכת 78.5.1

FM  .ישולבו במנהרות 

 הם: רדיו המנהרות  לקים העיקריים של מערכתהח 78.5.2

 UHF  MHz 800  ניצןלמערכת 

 אדום )מד"א(, מכבי האש, מגן דוד  VHF 136-174 MHzרדיו  

 FM 88-108 MHzערוצי שידור  

 תחנות מגבר דו כיווני )מנהרות( 

 (BTSהרץ )מוטורולה -מגה 800תחנת בסיס ניצן  

 GATEWAY  מוטורולה( מד"א / כיבוי אשRGU + Moto Bridge ) 

 במרכז הבקרה. ,מעברים ופורטליםב  במנהרה FM -אנטנת רדיו ציבורי לרדיו חירום ו 

לאורך   RF  -אותות ה .א ויופצו  והמעברים באמצעות    המנהרות  ישולבו 

ו  אופטיים  סיבים  על  המבוססת  מבוזרת  אנטנות    7/8  -מערכת 

"Leakey Coax .ל בֶּ  כֶּ

 דרישות כיסוי למכשירי הרדיו  78.5.3

  85dbm-<מטר מהרצפה של יותר  1.5בגובה  0dbרמות אות נקלט באנטנה  

 .   95%נדרש לאמינות תקשורת של   

 נדרש במנהרות , במעברים , במבואות ובמחלף.שטח כיסוי  

ממשק  יהווה  BIU -(. הBIU) Base Station Interface Units ליחידות  וחובר י כל השירותים  78.5.4

 Distributed )מערכת אנטנות מבוזרת Fiber-DAS -בין תחנת הרדיו הרדיו לבין ה RF -ה

antenna system  אחר רמת האות  תעקוב(. יחידה זוuplink   וdownlink 

, המפיץ את האותות על גבי ממשקי הסיבים האופטיים  RF-combining חובר לי  BIU -ה 78.5.5

(FOI השייכים לאותו מגזר )  במנהרה . 

  -ה מערךשליטה ומעקב אחר ל.  Base station gatwayל  יחוברו  DAS -כל מרכיבי מערכת ה 78.5.6

DAS  (Distributed antenna system  ) כולל תמיכה בפרוטוקול  מרחוקSNMP 

 טבלת הדרישות  78.5.7
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שרותי 

 חרום
 הערה פרוט  דרישה 

ממסור שני אתרים   משטרה

 "חיצונים" לתוך המנהרות 

קליטת אתרים חיצונים של  

המשטרה בכניסות למנהרות 

וממסור האתרים לאורך כל  

 המנהרות  

 

רכבי משטרה   2קשר בין 

בתוך המנהרות ומחוצה לה  

ללא תיווך באמצעות  

של   SmartZoneתשתית 

 רשת ניצן  –המשטרה 

תכונה מובנת של מערכת הקשר 

 של משטרת ישראל. 

 

מערכת אספקת מתח מגובה     שרידות תשתית התקשורת

במקרה של הפסקת מתח של 

 חברת חשמל. 

 מוגדר בשרידות חיונית. 

 

מערכת הקשר במנהרות מאוזנת   עוצמת קליטה במנהרה 

למכשירים נישאים המבטיחה 

יכולת מענה של יחידת קצה בכל 

 מקום בו נקלט אות המערכת. 

רמת אות על פי דרישות משטרת 

ישראל השווה לרמת אות מחוץ  

למנהרות.  האות הנדרש הינו גדול   

הנקלט במכשיר  85dBmמינוס 

קשר המחובר לאנטנה בעלת שבח 

מטר מעל   1.5ל  בגובה ש 0dBdשל 

 הקרקע . 

 

  –תקשורת בתדרי מד"א  מד"א 

VHF   

 (  19) רשת 

רכבי מד"א בתוך   2נדרש קשר בין 

המנהרות ולכל אורכן  ללא תיווך  

רכבים כאשר כל   2כולל קשר בין  

 רכב נמצא במנהרה אחרת 

 

תקשורת ברשת ניצן ) של   מד"א 

 המשטרה ( 

  מכוסה ע"י המערכת למשטרה

  -תקשורת בתדרי כב"א  כיבוי אש

VHF 

קשר בין שני צוותים )רכבי כיבוי(  

בכל אחת מן המנהרות וביניהן   

 ללא תיווך    

 

תקשורת ברשת ניצן ) של   כיבוי אש

 המשטרה ( 

  מכוסה ע"י המערכת למשטרה
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שרותי 

 חרום
 הערה פרוט  דרישה 

פיקוד  

 העורף 

תקשורת במערכת "ברק  

 כתום" 

  

קיום  

 בצוותא 

מניעת הפרעות הדדית  בין  

 רשת מד"א ורשת כב"א  

רדיו מד"א ורדיו כב"א בתדרים 

.  VHFקרובים מאוד בתחום 

 .  117khzההפרש ביניהן 

נדרש פתרון קשר למניעת הפרעות  

 הדדית.  

 

קיום  

 בצוותא 

מניעת הפרעות מחוץ  

 למנהרות 

תכנון הפצת הרדיו במנהרות 

ומחוצה לו כך שלא יהיו הפרעות  

הדדיות לשידורים קיימים של כל  

 גורם.

 

שידור  

 FMרדיו 

 שידורי רדיו לתוך המנהרות 

 

הפצה של שידורי רדיו כל תחום  

FM   בכל המנהרות ברמה

שתאפשר קליטה טובה במקלט  

 של מכונית. 

 

שידורי  

הודעות  

חרום  

 לנהגים 

 שידורי רדיו לתוך המנהרות 

 

הפצת הודעות חרום באחד  

בתוך המנהרות   FMמערוצי ה 

ומחוץ למנהרות עד לטווח של 

 מטר. 1500

 

מערכת  

הפצת  

שידורי  

 רדיו 

שידור באמצעות אנטנות  או 

 Leaky Feederכבל 

הפצת כל שידורי הרדיו של כוחות  

נדרש   FMהחרום כולל רדיו 

באמצעות אנטנות או בכבל מסוג  

Leaky Feeder 

מנהרות כולל  בכל רחבי ה

 במעברים, ובחדרי התקשורת .

באמצעות אנטנה שידור מחוץ 

למנהרות בגישה למנהרות מצפון  

ומדרום ובין המנהרות ועל  

 הכביש/גשר המקשר. 

Lightning 

Protection 

אנטנות תחום  

800Mhz 

 VHFאנטנות תחום 

תחום   BDAמגברי 

800Mhz 

 FMמקלט 

 FMמשדר 

  -גלאי "שקט" 

Silent Detector 

מסננים תחום  

800Mhz 

 VHFמסננים תחום  

RF Combiner 

     leaky cableכבל 

עמדות הפעלת רדיו  

) חפ"ק ,   8כמות 
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שרותי 

 חרום
 הערה פרוט  דרישה 

מנת"י , חדרי  

 תקשורת ( 

לעבודה   IPממירי 

 VPNעם 

Motobridge 

Gateway 

מקלט משדר תדר  

 כב"א

מקלט משדר תדר  

 מד"א 

 

כיסוי  

 קשר

נדרש כיסוי קשר מלא בכל רחבי   

המנהרות כולל בחדרי התקשורת  

ובמעברים. בנוסף נדרש כיסוי  

קשר בכל השטח שבין המנהרות  

ובגישה למנהרות עד לטווח של 

 מטר. 1000

 

הגנת  

 ברקים

הגנת כל ציוד הרדיו  

 מברקים 

Lightning Protection   לכל חיבורי

 האנטנות החיצוניות 

 

 שו"ב  

 

בקרת מערכות ייעודיות  

 SNMPבקרת /

שליטה בכל אחד ממרכיבי  

המערכת וקבלת מידע שמישות  

שלו כחלק מבקרת המערכות של 

 רשת התקשורת האקטיבית 

 

רדיו  

 לתחזוקה 

מערכת קשר לתחזוקת  

 המנהרות 

המפעיל יעשה שימוש ברשת  

 סלולרית שתבחר 

 

עמדת  

רדיו  

בחדר  

 מפעילים 

האזנה וקשר ברשתות  

 כוחות החרום

קיים צורך שהמפעילים יוכלו  

להאזין לרשתות הרדיו של  כוחות  

מד"א , כב"א   –החרום וההצלה 

,משטרה . בנוסף יש צורך שכוחות  

החרום יצרו קשר רדיו עם מרכז 

 מפעילי המנהרות.  –הבקרה 

 

עמידה  

 בתקנים 

התקנת כל המערכת כולל כל  התקנת מערכות לפי תקנים 

י התקנים האביזרים נדרשת לפ

 שהוגדרו במנהרות ולפי תקנים 

 

על הקבלן המבצע לבדוק עם כוחות החרום ולאמת את הדרישות טרם ביצוע   

 ולקבל את אישורם לאחר תום ההתקנה. 
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 אמצעי הפצת השידורים בתוך המנהרה  78.5.8

 Leaky Feeder (leaky cable . )-הפצת שידורי הרדיו באמצעות  

הרדיו באמצעות אנטנות. אישור יינתן רק  במנהרה הקצרה ניתן לבחון הפצת   

 לאחר הצגת חישובי תכנון עוצמת התקשורת. 

וציוד    SMניתן להשתמש בסיבים אופטיים מסוג    –בין המנהרות    RFהפצת אות   

 המרה מתאים להעברת האות בין האתרים השונים וחדרי התקשורת השונים. 

אחת קטע /    במנהרה  תקלה יתירות במקרה של    תספקמערכת רדיו המנהרות   

 תקשורת במקרים אלה.  שמירתכשל של תחנת המגבר ו

  LEAKY CABLE  לשכל קטע  ברכיטקטורת המערכת מתוכננת בצורה כזו, שא 

  אות הרדיו משני הצדדים. יועבר

מיחידות    תורכב  ניצן  כבל  ביתירות  Tx / RXמערכת  משלהזולג,  סיבים    ,   ,

 אופטיים ותחת מגבר מרוחקת . 

 

 

 

 ניצן   UHFמערכת  78.5.9

 . P25תקן  APCOמערכת "ניצן" מבוססת על ציוד מוטורולה ועומדת בתנאי  

)בגרסה המעודכנת בעת אישור התכנון   הממשק לניצן מבוסס על הציוד הבא של מוטורולה: 

 המפורט( 

יהיה    )תחומי תדר הפעלה BTS 800MHz / GTR 8000תחנת בסיס של מוטורולה  78.5.9.2.1

(Rx        : 806-825MHz, Tx: 851-870MHz)  

78.5.9.2.2 gateways GGM 8000 

 GCP 8000בקרי  78.5.9.2.3

 ייעודיים   E1משטרה באמצעות שני קווי למערכת ניצן תחובר  78.5.9.2.4

 ברשת המאובטחת הייעודית שלה  יבוצע הניתוב למערכת ניצן המשטרה  78.5.9.2.5

78.5.10 VHF 

שורת ישירה בין מכשירי רדיו  קת לשםסימפלקס, על ערוץ  תתבסס מד"א הרשת עבור  

 (  repeaterה חוזרת )ניידים ללא שימוש בתחנ 

     10dBmיפעלו בהספק של +  VHF -משדרי ה 

 Input power=-80dBm  . 

78.5.11 RF Connections 
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 . Nומחברי קואקס מזינים יהיו מסוג  RFאנטנות  

 SI 1173( יעמדו בתקן SPDברקים. התקני הגנת נחשולים ) הגנותחיבורים יסופקו עם  

78.5.12 BGW (base station gateway) 

המודולים במערכת, כולל היחידות  ללהקצאת כתובות לכל  שרת מבוסס לינוקס יותקן  

 המרוחקות וכן רכיביהם. 

להבטיח  יש    .DHCPבאמצעות  IP -את כתובות ה יקבלומודולים ביחידה ראשית  

ף באופן א מחליויקבל את אותה כתובת כמו זו שהלמערכת הוכנס  מודול חדש שכל ש

 אוטומטי. 

 BGW הראשית השתי יציאות אתרנט. האחת מחוברת לרשת הפנימית ביחיד יכלול  

. הוא גם מספק  וכ"ו לספק את הרשת המקומית לכל המודולים, היחידות המרוחקות  על מנת

 ת באופן מקומי.  דרך המתג המובנה ביחידת המאסטר דרך להגדיר את הרש

24.5 BWG   .יכלול יכולת שחזור במצבים של תקלה משביתה ושחזור מהיר של הגדרות המערכת 

 (FOIממשק סיבים אופטיים ) 78.5.13

סיב  ל RF -המרת אותות ה לשם FOI - הקבלן יספק יחידת ממשק לסיבים אופטים 

 .  להעברה ליחידות הראשית ובחזרהאופטי  

  Tx -ו  Rxממשק כפול עם מחברי  על ( יתבססFOI) ממשק הסיבים האופטיים  

 נפרדים.  

 במידת הצורך ללא הפרעה הדדית. יחידות מרוחקות על סיב יחיד 4עד  תשרת  FOIכל  

   dB 35של  נומינלירווח מיש  FOI -ל 

 נחיתות  על הרמות   ודיווחסיבים לאורך האובדן  הממשק יכלול יכולת בדיקת  

 .  uplinkועל אובדן על הסיבים    FOI -לפצות על אובדן לפני ה תיכול   לולתכהיחידה  

בשתי מובילי   תתבצעת והמרוחק  ותליחיד  הראשיתיחידת ה תקשורת האתרנט בין  

 . FOI -משנה ב

 מצב היחידה )נורות(  שתי חיווי  תכלוליחידה ה 
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 יחידות מרוחקות   78.5.14

 

 קשר מבנה המנהרות לצורך חישוב כיסוי  78.5.15

 סוג ומידות המנהרות  

 המנהרות הן מסוג בין עירוני/ כביש מהיר.  .א

 מטר  280  –אורך המנהרות  צפונית ) מנהרה הלוך ומנהרה חזור (  .ב

 מטר  890  –אורך המנהרות  דרומית ) מנהרה הלוך ומנהרה חזור (  .ג

נתונים אלו יכולים לשמש לצורך תכנון כיסוי הקשר של מערכות הרדיו   .ד

 בתחומי התדר השונים.השונות 

 

 תחומי תדר של מערכות הרדיו  78.5.16

 מה"צ  170עד   160מערכות הרדיו של כב"א ומד"א בתחום   
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  117יש לשים לב שתדרי מד"א וכב"א צמודים מהבחינה ספקטראלית עד כדי   

 ק"ה. 

 מה"צ.  108עד  88בתחום תדר של   FMשידורי רדיו ב  

מדינת    2017/2018גבוה . בשנת    UHFמערכת קשר של המשטרה פועלת בתחום   

ישראל הוסיפה רוחב סרט לתחום התדר של המשטרה ותכנון המערכת נדרש  

 לכסות גם תוספת תחום תדר זה .

 

 מרכזיית מכשירי הרדיו  78.5.17

להפעלה מקומית של כלל מערכות הרדיו לכוחות חרום נדרשת עמדת הפעלה   

 מקומית. 

 

 הודעות חרום לנהגיםשידורי   78.5.18

רדיו    שידורי  של  הפצה  שתאפשר    FMנדרשת  שידור  בעוצמת  המנהרות  בכל 

 קליטה טובה במקלט של מכונית. בכל רחבי המנהרות.

יכולת הפצת הודעות חרום בשידורי הרדיו בתוך המנהרות ומחוץ למנהרות עד   

 מטר. 1500לטווח של 

 תחנת רדיו אחת בלבד . כחלק מתכנון המערכת יתכן ותידרש הגבלה לשידור  

 פריצה לשידורי הרדיו להודעות חרום מעמדה מקומית ומעמדה מרוחקת.  

במידה וישודרו כמה תחנות רדיו אזי הפריצה לשידור נדרשת בכל התחנות בו   

 זמנית והפצת ההודעה. 

 מערכת אוטומטית לשידורי הודעות חרום.  

 מערכת ידנית , להתערבות מפעיל , לשידורי הודעות חרום. 

  RDSעל הזכיין המבצע לבחון אפשרות מימוש תכונת    –  RDSהפעלת תכונת   

 להפצת הודעות לנהגים בתוך ומחוץ למנהרות.

 

 קיום בצוותא –דרישות תאום אלקטרומגנטי  78.5.19

 תכנון והתקנת הציוד דורש מניעת הפרעות הדדיות כלהלן: 

כוחות  הפרעת רדיו הדדיות , בתוך המנהרות , בין מערכות הרדיו של   .א

 החרום. 

 חסינות להפרעה משידורי חברות הסלולר.  .ב

כלשהוא   .ג אחר  לציוד  הבקרה  בחדר  הרדיו  מציוד  הפרעה  מניעת 

 במנהרות .

מניעת הפרעה מציוד הרדיו בחדרי הציוד לאורך המנהרות לציוד אחר   .ד

 במנהרות.  

 מניעת הפרעות לשידורים מחוץ למנהרות.  .ה

 

 כיסוי תקשורת רדיו בתוך המנהרות  78.5.20

של  כולל    הקשר  המנהרות  שטח  כל  את  לכסות  צריך  הביטחון  כוחות  רדיו 

 המעברים. 
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 כיסוי תקשורת רדיו מחוץ למנהרה  78.5.21

של    והיציאות  הכניסות  את  לכסות  צריך  הביטחון  כוחות  רדיו  של  הקשר 

 מ'.  500המנהרה עד למרחק של  

 

 שילוב תקשורת סלולרית במנהרה  78.5.22

חברות    ע"י  תתבצע  להן  ומחוצה  המנהרות  בתוך  סלולרית  תקשורת  התקנת 

 הסלולר עצמן.  

מובהר כי במסגרת הפרויקט הוכנה תשתית ייעודית לשימוש חברות התשתית   

ושיתוף   בתיאום  לפעול  הקבלן  על  מהמנהרות.  יציאה   / בכניסה  פילרים  וכן 

 פעולה מול קבלני הביצוע של חברות הסלולר. 

 

 מות לפני תכנון התקשורת בדיקות מקדי 78.5.23

על הקבלן לבצע בדיקות מקדימות של עוצמות שידור הגורמים השונים באזור   

 המנהרה ) מחוץ למנהרות ( ולאשר את הדוח הסופי מול המזמין. 

 

 בדיקות לאחר מימוש מערכת הפצת הרדיו  78.5.24

על הקבלן לבצע בדיקות של עוצמות שידור בתוך המנהרות , במעברים השונים   

 נהרות.  ומחוץ למ 

הגורמים    כל  של  הרדיו  של מערכות  בצוותא  קיום  לבדוק  הקבלן המבצע  על 

 המעורבים בכדי למנוע הפרעות הדדיות. 

כ   ימסרו  הבדיקות  עוצמת    ASMADEתוצאות  מצוירת  עליה  ובמפה  בטבלה 

 האות לאורך כל מנהרה בנפרד.

 

 הגנות ובטיחות ציוד ) רשתות תקשורת וציוד רדיו (  78.5.25

 הארקה  

 לוודא שכל הציוד מחובר להארקה לפי התקנים הישימים.יש  .א

 הגנת ברקים  

 לחדר הציוד יש לוודא הגנת ברקים. .א

פגיעות ברק    12/96  - מ  1173תקן ישראלי   .ב מגדיר מערכות הגנה מפני 

 למבנים ומתקנים. 

 

 בדיקות קבלה של רדיו חרום  78.5.26

בסיום התקנות תקשורת הרדיו לכוחות חרום נדרשת בדיקת עוצמת קליטה   

 מטר   5בדיקה רציפה או כל -לאורך המנהרה 

מובהר כי הקבלן נדרש לאשר את הדוח הסופי הן מול המזמין והן מול כוחות   

 החירום  

כלל הבדיקות לשם קבלת אישור הדוח הסופי הינם חלק ממחירי היחידה עבור  

 ום. מערכת רדיו חיר 
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 מנת"י  –נספח אבטחת מידע 

 תכולה 

מסמך זה מכיל מפרט דרישות לתכנון, הקמה והערכות לתפעול שוטף של מערך הגנת הסייבר עבור מכרז  
 .60מערכות כביש 

דרישות אלה נועדו להבטיח את שרידות ורציפות פעולת של הפרויקט על מתקניו ומערכותיו השונות במקרה של 
  .אירוע סייבר

הדרישות מתייחסות לכל המערכות כפי שיוצגו על ידי הקבלן והן כוללות את כלל הבקרות ומרכיביהן כפי 
שידרשו להתקנתם ופעולתם בפרויקט לרבות מערכות הבקרה של כל אחת מהן, התקשורת והמערכות התומכות  

  .לפעולתן הרציפה

שתיות הפרויקט, היבטי סיסטם,  תכולת המסמך עוסקת בהיבטי אבטחת המידע הנוגעים לנושא הקמת ת
 תקשורת ואבטחת מידע וסייבר.

מסמך דרישות זה עוסק בכל שלבי מחזור החיים של הפרויקט, כולל: שלב התכנון, הרכש, ההקמה, התפעול  
  .וסיום השרות של המערכות בפרויקט

חומים אשר בבואנו לדון בנושא אבטחת המידע של מערכת / צבר מערכות, יש לדון בין היתר במספר ת
משתלבים במתודולוגית ניהול הסיכונים, כך שטיפול הולם בנושאים אלו יוביל לצמצום הסיכון ומניעת 

 התממשות אחד או יותר מתרחישי. 

 

 רלוונטיים   חוקים, תקנים ומסמכי הנחייה מקצועיים 

 חוקים ותקנות 

 1995חוק המחשבים, 

למועד כתיבת סקר זה, חברת כביש חוצה ישראל איננה )נכון  1998החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, 
 נמצאת תחת תחולת החוק( 

 1981חוק הגנת הפרטיות, 

 2017תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, 

 

 תקנים ישראלים ובינלאומיים 

 2013, ניהול סיכוני אבטחת מידע, ISO 27001תקן 

: תכנית אבטחה של 2.1אבטחת רשתות ומערכות חלק   –רשתות תקשורת תעשייתיות  – EC ,2010 62443תקן 
 מערכות בקרה תעשייתיות 

 טכניקות אבטחה, קריטריונים להערכת אבטחת מערכות מידע  –מערכות מידע  – IEC/ISO ,2009 15408-1תקן 

: ניהול  1טכניקות אבטחה של רשתות מערכות מידע חלק  –מערכות מידע  - IEC/ISO ,2006 18028-1תקן 
 שתות אבטחת ר

 

 מסמכים מקצועיים של מערך הסייבר הלאומי 

 1.0, גרסה 2018תורת ההגנה בסייבר לארגון, אפריל 
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 הגדרת הסביבות והמערכות 

 סביבות עבודה אפשריות 

Datacenters 

 סביבה מנהלית

 סביבה תפעולית 

 ממשקים  

 אחריות הקבלן 

 לתכנן המענה המיטבי להגנה בסייבר בכפוף לדרישות מנת״י.

 ור מנת״י לתכנון המוצע על ידי הקבלן. לקבל איש

 אישור מנת״י. להקים את התשתיות, האמצעים, הטכנולוגיה וכלל מרכיבי המענה למימוש ההגנה על פי

אבטחת רציפות  להכשיר ולהסמיך את האנשים הנדרשים לתפעול שגרת הגנת הסייבר של הפרויקט ותפעול
 נת״י.התפקוד שלו בהינתן אירוע סייבר, על פי אישור מ

 לכתוב ולהטמיע את הנהלים הנדרשים למימוש ההגנה בסייבר על פי אישור מנת״י. 

 על פי הנדרש.  לתרגל ולשמור את הכשירות של האנשים והאמצעים להגנה בסייבר ולהבטחת פעולת הפרויקט

 לעמוד בהצלחה במבחני הקבלה כפי שהוגדרו על ידי מנת״י. 

 להפעיל הפרויקט על פי דרישות מנת״י תוך עמידה מלאה בהישג הנדרש להגנה בסייבר.  

האיומים המתפתחים  לעדכן באופן שוטף את המענה הנדרש בתוכנה, בחומרה, בנהלים ובכשירות האנשים למול
 במרחב הסייבר.

 את אירועי הסייבר, להטמיע השינויים הנדרשים ולהציג לאישור מנת״י השלמת לתחקר בשילוב אנשי מנת״י
  .הטיפול בפערים שנמצאו

על הקבלן לצמצם האפשרות לתקשורת חיצונית למערכותיו ולהטמיע מנגנוני מניעת חדירת   –הקשחת ציוד 
 פוגענים, או אמצעים המאפשרים פגיעה בציוד. 

ן מענה לאבטחה פיזית נדרשת על רכיבי המערכות לתפקוד הפרויקט, על הקבלן לתכנ –תכנון אבטחה פיזית 
כולל כבילה, שקעים, ארונות תקשורת, ציוד מחשוב וציוד הקצה. יש להיערך למענה מלא למניעת נגישות של  

 בלתי מורשים. 

  במידה ויתקיימו ממשקים ממערכות ורשתות חיצוניות או אליהן, יאובטחו ממשקים אלה בהתאם –ממשקים 
 למסמך זה וכולל: 0לסטנדרטים ולעקרונות אבטחת המידע המוצגים במסמך זה בפרק 

 אבטחת התווך התקשורתי 

 מניעת זליגת מידע

 דיודות חד כיווניות

 סינון תוכן  

 ה/השחרה הלבנ

על הקבלן ליישם כלים לחסימה ולניטור חיבורים לא חוקיים, הצבעה על אנומליות קונקרטיות למערכות  
הפרויקט ולתצורת העבודה הנורמטיבית והמאושרת בכל הקשור להגנה על אמינות המידע, על זמינותו, על 

 זמינות המערכות ומניעת זליגת מידע לבלתי מורשים. 
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  רת התצורה של כלל הציוד בפרויקט.על הקבלן לנהל את בק

 שליטה ובקרה

 על הקבלן לממש בידול והפרדה בין הסגמנטים ורשתות הפרויקט.

 על הקבלן ליישם בקרת גישה למתקני הפרויקט.

 על הקבלן לתכנן מענה לניהול הרשאות והזדהות חזקה.

 על הקבלן לתכנן מענה למידור המידע ונגישות למערכות. 

 

 הייחוסאיומי 

 נושאים  העלולים לפגוע, להזיק לחיים אדם או לעבודה שוטפת 

 פגיעה בחיי אדם כתוצאה משיבוש מערכות הבקרה 

 השחתת מידע, זיוף והצגת מידע שגוי  

 פגיעה במנגנוני השליטה והבקרה של מנת״י

 האטת המערכות או השבתתן  -מניעת שירות 

 הפעלת יישומים במרמה –הונאה 

 מידע, ריגול אחר משתמשים תוך גניבת זהות, התחזותגניבת 

 השתלטות, חדירה לתוך הארגון

 דרישות אבטחת מידע

 דרישות כלליות 

הקבלן יגדיר מדיניות אבטחת מידע התואמת חוקים, רגולציות ותקנים רלוונטיים לגביו, והולמת את  
תוטמע בקרב כל הגורמים בעלי גישה  הסטנדרטים המקובלים בתחום. המדיניות תאושר ע"י דרג ניהולי בכיר ו

 לסביבת המידע של מנת״י.

 הקבלן ימנה גורם מטעמו שיהיה אחראי לאבטחת המידע של מנת״י.

 טרם תחילת הפעילות.  NDAהקבלן ועובדיו המורשים לגישה לסביבת המידע של מנת״י, יחתמו על 

 הקבלן אחראי למנוע דליפת המידע של מנת״י לגורמים שאינם מורשים.

הקבלן אחראי לאבטחת המידע של מנת״י, בהתאם לדרישות המפורטות במסמך זה, גם עבור ספקי משנה 
 שיעסיק במסגרת השירותים אותם הוא מספק לפרויקט. 

הקבלן יודיע למנת״י בכל מקרה של אירוע אבטחת מידע, או חשד לאירוע, בסביבת המידע של מנת״י. הקבלן 
 ל באירוע. מנת״י ישתפו פעולה בחקירה ובטיפו

במידה ומנת״י תראה בכך צורך, הקבלן יאפשר ביצוע ביקורות ע"י מנת״י או מטעמה, לווידוא עמידה בדרישות 
המפורטות במסמך זה. הקבלן ישתף פעולה עם הגורם המבקר ויאפשר גישה לתשתיות מסמכים ורשומות 

 הנדרשים לביקורת.

ינוי תצורת ברירת מחדל, ופרמטרים שונים בהתאם המערכות המוצעות יספקו גמישות מרבית בכל הקשור בש
 לצרכי הלקוח. 

 המערכות תספקנה אפשרות נוחה להתממשקות למערכות צד ג׳ לצורך יצוא ויבוא נתונים. 
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 לצרכי תחקור עתידי במידה ויידרש. Sessionבקישור משתמשים פריבילגיים תבוצע הקלטת ה 

 

 מידע לשרתי המערכות ותחנות הקצה בטחת

 ייעודי כפי שיוגדר על ידי מנת״י. Data Centerהליבה יוטמעו על גבי חומרה וציוד תקשורת ב  מערכות

, יחידות הקלטה, שידור, צפייה  PCההתקנה וההקשחה של שרתים וציוד תקשורת אקטיבי, בקרים, תחנות 
, ולכל הפחות תקבע רשימה מוסדרת ומוגדרת מראש של  CIS Benchmarkוציוד היקפי יהיו בהתאם לדרישות 

 שירותים רלוונטיים על פי סוג השרת וייעודו אשר יורשו להיות פעילים. 

 בעלות ניהול מרכזי.  EPSתתאפשר אבטחת שרתים ותחנות הקצה באמצעות מערכות 

 ידה ונדרשת העברת קבצים אל המערכות וממנה היא תתאפשר באמצעות מנגנוני הלבנה כפי שיוגדר בהמשך. במ

 

 גישה מרחוק  

 לא תותר כל גישה מרחוק אל מערכות הפרויקט אל אם יוגדר אחרת על ידי מנת״י. 

, יש לקיים את  במידה ובאחד משלבי הפרויקט תגדיר מנת״י כי יתאפשר לבצע קישור מרחוק למערכות הפרויקט
 הדרישות הבאות טרום ביצוע הקישור: 

( ותתאפשר הגדרת  VPN+MFAכניסה מרחוק / גישה מרחוק למערכת תותר אך ורק בגישה מאובטחת )לדוגמא 
 אשר תחול על המחשב המתחבר. Remote Connection Policy –מדיניות גישה מרחוק 

 תתאפשר גישה אך ורק מכתובות ספציפיות. 

 הקבלן למפות את האוכלוסיות אשר דורשות קישור למערכות ולהתאימן למדיניות קישור רלוונטיות.על 

 לא תותר העברת קבצים או שיתוף מידע בין המחשב המתחבר לבין שרתי המערכות בגישה מרחוק.

 לא תותר כל גישת מנהל בהשתלטות מרחוק אלא לפי הנחיה מפורשת ובכתב של צוות הפרויקט.

בין אם על שרתי המערכות ובין אם לצורך תחזוקה שוטפת לא תותר אלא דרך כניסה באופן המתואר   כל עבודה
 מעלה למשתמשים מורשים בזיהוי חד ערכי. 

 גישה מרחוק תתאפשר רק במידה ולכל משתמש יוגדרו שם וסיסמה נפרדים הניתנים למעקב. 

 ממשקי המערכות 

 ל מנת לאפשר ניתוח סיכונים יעיל. ממשקי המערכות ומערכות משיקות יוגדרו מראש ע

 , או אחר, תתבצע באופן מוצפן.XML, בהזנות  WSכלל התקשרות בין המערכות לממשקיה, הן אם מדובר ב 
 ותעבורנה בדיקות תוכן ובדיקות אפליקטיביות.

 תתאפשר הגדרה על גבי חומת האש של כתובות המקור של המערכות המשיקות.

למניעת תקשורת מרשתות בעלות  –קה יוחלט על שימוש במנגנונים חד כיווניים בסיס סיווג המערכות המשי על
 סיווג שונה. 

במידה וקיימים ממשקים הדורשים בקרות ייעודיות, יאובטחו אלה באמצעות התקני אבטחת מידע וסייבר  
 לצורך זיהוי אנומליות בתקשורת ומניעת התקפות סייבר.   SCADAייעודיים לתשתיות 

 

 בתקשורתאבטחת מידע 
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 הקבלן יוודא הפרדה תכנונית בין מרחבי הכתובות המוקצים לתקשורת מערכות מחשוב בפרויקט.

ורק באמצעות מערך מתווך   נדרש לתכנן את היישום כך שמחשבי קצה יתקשרו עם בקרים ורכיבי מערכת אך 
 כגון שרת מרכזי.  

מניהול ההזדהות  כחלק אינטגרלי  NAC -Network Access Control הקבלן יאפיין ויטמיע מערכת
 וההתחברות לרשת. 

לצורך ניהול ציודי התקשורת תבוצע הזדהות חזקה המאומתת בתעודת הזדהות קריפטוגרפית אישית של 
  .המנהלן. ניסיונות הזדהות מוצלחים וכושלים יתועדו ביומן אירועים שינותב למערכת ניטור ובקרת סייבר

)רועי, שים לב בבקשה   Out Of Band .Management רכיבי המערכת בתצורתנדרשת הקמת רשת לצורך ניהול 
 לכך שלא בטוח שאנחנו רוצים שקבלן הזוכה במכרז זה או אחר, אכן יידרש לבניית מערך ניהול עצמאי( 

תתבצע הפרדת רשתות תקשורת פיזית בין הסגמנטים השונים, בהתאם לשרטוט לארכיטקטורת המערכות.  
 את הסיכון בפגיעה כלל מערכתית. הנ״ל בכדי לצמצם

כלל התקשורת הבין מערכתית תתבצע באמצעות חומת אש ייעודית אשר תבצע בדיקות תקינות הפרוטוקולים 
 ובדיקת תכנים. 

 הגדרת התקשורת הבין מערכתית תתבצע על בסיס צורך של כתובת מקור, יעד ושירות נדרש.

 ם. בין הסגמנטים השוני Any-Anyלא תתאפשר תקשורת 

סגמנטים המכילים מידע/רכיבים ברמת סיווג גבוהה ואשר ידרשו לדווח לסגמנט ניהולי יעשו זאת דרך רכיב חד  
 כיווני וסינון תכנים.

. לא תותר הפעלת מערכת אלא על גבי Data Centerהמערכות יותקנו על גבי חומרה וציוד תקשורת ב  יישומי
 שרתים שיותקנו במרכז הבקרה ואו חדרים מוגנים של מנת״י.

 תווך התקשורת בין השרתים ליחידות הקצה יהיה באחת מהאפשרויות הבאות:

תקשורת נתונים בכבילה נפרדת עבור תחנות ייעודיות של המערכות כגון תחנות שו"ב, הצגה וצפייה בנתונים  
 וכו'.

 במידה ומדובר בתחנות עבודה המשמשות גם ליישומים נוספים במרכז הבקרה. –ט נפרד סגמנ

לפי הנחיות בכתב של צוות הפרויקט  -הגדרת תווך התקשורת והשימוש בכבילה קיימת או כבילה ייעודית 
 בהתאם לייעוד תחנות העבודה במרכז הבקרה עליהן תפעל מערכת השו"ב.

מאובטח בין אתרי הקצה למרכז הבקרה ורכיבים חד כיווניים במידת  Tunnelהעברת שו"ב תעשה באמצעות 
 הצורך. 

ניתוח פרוטוקולים על הקבלן לשלב מערכות בעלות יכולות אנליזה וסריקת הפרוטוקולים למניעת שיבוש 
 הנתונים ואו תקיפת המערכות.

  מערכת לאיתור אנומאליות

ית על בסיס ניתוח תעבורת התקשורת בין הרכיבים השונים  הקבלן יאפיין ויטמיע מערכת לזיהוי פעילות אנומל
  .במערכת

המערכת נדרשת למפות ו"ללמוד" את התנהלות התקשורת על שלל פרוטוקולי הפיקוד האפליקטיביים במצב  
  .חריגה מההתנהלות שנלמדה במצב שגרה –שגרה ולהתריע על אנומאליות בזמן אמת 

  כות איסוף האירועים.המערכת נדרש לדווח את האנומליות למער

 אבטחת תקשורת אלחוטית 

 ככלל, לא יבוצע כל שימוש ברשתות אלחוטיות לטובת התקשרות ואו ניהול ציוד המערכות
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במידה ותדרש, רשת אלחוטית כלשהו ברמה המבצעית ולטובת הפרויקט ואשר מאושרת על ידי הנהלת מנת״י 
 מופרדת לחלוטין מכל רשתות הליבה. , רדיו וכו׳( עליה להיות WIFI ,Bluetooth)תקשורת 

 ההפרדה בין הרשת האלחוטית לרשתות הליבה תתקבל בכל רמות הארכיטקטורה של המערכת:

 הפרדה רשתית באמצעות חומת אש והפרדה סגמנטלית

 . VPN Tunnelתעבורת התקשורת תתבצע באופן מוצפן כדוגמת 

 ברמה האפליקטיבית יבוצע ניטור אפליקטיבי.

אמצעי האבטחה והארכיטקטורה של רשתות הגישה האלחוטית יאושרו במפורש על ידי אגף הסייבר של משרד  
 התחבורה לאחר בחינה של מנת״י. 

 

 Staging - הפרדת סביבות 

רועי, גם   –(. Test, , Production, PreProdעל הקבלן לעמוד ביכולות המוצר המוצע לעבוד עם סביבות שונות )
 בבקשה, נדרש לבחון אם אנו מסוגלים ליישם את הנושא במנת״יכאן, דבר איתי 

 נדרש לקיים מערך הרשאות ואותנטיקציה נפרדים לכל סביבה.

 על הקבלן לעמוד ביכולות העברת מידע מאובטחת בין הסביבות.

 על הקבלן לעמוד ביכולות עליה לייצור כך שבמהלך התהליך לא תיפגענה זמינות ושלמות הנתונים. 

 הצפנה 

 על הקבלן לעמוד ביכולת תמיכת המוצר באמצעי הצפנה: 

 תמיכה בתקני הצפנה המקובלים.

 סימטרי, אורך, שיטות החלפה, מסירה וביטול, וכו'(.-יכולות ניהול המפתחות של המוצר )סימטרי/ א

 הצפנה מקומית של מידע נבחר. 

 הצפנת קובצי הסיסמאות של היישום. 

 המשתמש ומול מערכות אחרות אם קיים(. הצפנה של סיסמאות במעבר ברשת )מול

 הצפנת נתונים המועברים בין יישומים. 

 ות הצפנה \הגנה על מפתח

 יש לנהל בקרה ודיווח לגבי ביצוע גישות ושימוש במפתחות הצפנה. 

יש להבטיח יכולות שיחזור וגיבוי בשימוש במפתחות הצפנה ) כדי להבטיח שיהיה ניתן לשחזר מידע רגיש 
 פתח שאבד.שהוצפן עם מ

 בקרת גישה 

 הזדהות ואימות כללי

על הקבלן לספק יכולות זיהוי משתמשים, וכן לבצע אימות וזיהוי חד ערכי. תהליך הזיהוי יתבצע טרום קבלת  
 .  MFAהרשאות כלשהן למשאבי המערכות. ההזדהות והאימות יבוצעו באמצעות מנגנוני 

ם, תוכניות וכו׳( ייקבע שם ייחודי בעל המאפיינים  לכל משתמש אינטראקטיבי ולכל אובייקט במערכת )קבצי
 הבאים: 
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 . Password Policyיש לאפשר מנגנון זיהוי מרכזי, ויכולת אכיפת 

מנגנון ניהול השגיאות במערכות לא יאפשר אספקת פרטים ספציפיים הניתנים לשימוש תוקף )למשל, לא לקבל 
 נכונים״(. הודעות ״סיסמתך אינה נכונה״ אלא ״פרטי הזיהוי אינם 

 המערכות תאפשרנה למשתמש את היכולת לשנות את הסיסמא בעצמו, בכל עת.

 המערכות תאפשרנה לקבוע אילוץ החלפת סיסמא תקופתית. 

תיושם הגנה קריפטוגרפית על סיסמאות, הן באחסון והן בתעבודה. שיטת ההגנה תתאים להמלצות עדכניות 
 התחום. 

 

 מנגנון הרשאות

ם יקבעו לפי עקרון ההרשאות המינימאליות הדרושות )הצורך לדעת(, כלומר כל הרשאותיהם של המשתמשי
 משתמש מערכת יקבל את הרשאותיו בהתאם לדרישות עבודתו במערכת ולא מעבר לכך. 

 הרשאות המשתמש ייבדקו בכל השכבות ובכל הרכיבים של המערכות.

 יש לבצע בדיקת הרשאות משתמש טרם ביצוע פעולות במערכת.

 תמך על מנגנון זיהוי כמנגנון הרשאות. משתמש מזוהה במערכת אינו בהכרח מורשה לכל חלקיה. אין להס

 . cookiesבקרת הגישה תתבצע בצד השרת בלבד ולא תסתמך על נתונים השמורים במחשבו של הלקוח, לדוגמא 

לאובייקטים  הענקת הרשאות הגישה במערכות השונות תתבסס על שיטה בה יוגדרו הרשאות ספציפיות 
- פי שמות המשתמשים, שמות קבוצות משתמשים או שניהם יחד. שינוי הרשאות הגישה יתבצע על -במערכת על

 ידי גורמים מוסמכים בלבד.

 -יכולת ניהול הרשאות: ברמת המשתמש, ברמת קבוצת משתמשים, ברמת סוג המידע )למשל, עפ״י סוג רשומה  
סיית הרשומות(, ברמת אובייקט )מסך, כפתור, רשומה, שדה(, לא כל המשתמשים רשאים לראות את כל אוכלו

 ברמת קבוצות אובייקטים, וכו'.

 Permit Access, Deny( ולא רק )Read, Write, Update, Deleteנדרש לאפשר קביעת הרשאות מגוונת )
access .) 

וסף עבודתם תנוטר  ( ישתמשו בהרשאות נפרדות בעת ביצוע עבודתם ובנAdministratorsבעלי הרשאות יתר )
 ותוקלט.

הקבלן יפרט קיום אפשרות קביעת פרופיל משתמש לכל קבוצה או תפקיד ארגוני ומתן אפשרות לניהול נוח של 
מערך פרופיל משתמש. פרופיל המשתמש לא יהיו חשבונות משתמש לגיטימיים במערכת אלא ישמשו להקניית 

 הרשאות בלבד.

 ( Non Repudiationמניעת התכחשות )

רש לדאוג שטרנזקציות ופעולות אשר יוגדרו כלא ניתנות להתכחשות )כולל יצוא, יבוא, גיבוי של נתונים וכו׳(, נד
 יכללו אפשרות איתור והוכחה של מקורן.

 הגנה מפני מתקפות אפליקטיביות 

 ליישומי הפרויקט. Application/Web Application Firewallהקבלן יישם בקרות אפליקטיביות כגון 

 

 ישות לזמינות ושרידותדר

  .הקבלן נדרש לממש מערכות בעלות זמינות גבוהה ושרידות הנובעת מתקלות ברכיב יחיד או במספר רכיבים
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הקבלן נדרש לגיבוי תצורה מלא של כל שרת במערכת, המאפשר שחזור קר של שרת שכשל באופן מלא בתוך כ  
  .דקות מתחילת פעולת שחזור 30

רת התצורה של מערכות הפרויקט בארכיון המנותק מהמערכת, בכספת מוגנת אש,  הקבלן נדרש לשמור את בק
  .שנים 5למשך  Forensicsמפוקחת ומבוקרת, לצד התצורה העדכנית, שינויי תצורה ישמרו לצרכי 

 הקבלן נדרש לבצע תרגול מהימנות מערכות הגיבוי והשחזור. 

 

 תיעוד, בקרה והתראה

דר קריטית, פעילות אשר נראית חריגה )הנ״ל כולל פעילות אפליקטיבית  על המערכות לתעד פעילות אשר תוג
ו/או פעילות תשתיתית( ניסיונות כושלים או מוצלחים לביצוע פעולות אשר נוגדת מדיניות אבטחת מיד. כמו כן,  
על המערכות לספק כלים מתאימים לשמירה על קבצים אלו ויכולות דיווח לבעלי התפקידים המתאימים כדי  

 כלו לטפל בהתראות. שיו

על הקבלן לממש מערכות לאיסוף וניתוח מידע והפקת התראות, האיסוף יתבצע מכלל הרכיבים ברשת כולל 
 מערכות תפעוליות, מערכות בקרה, סיסטם, תקשורת ואבטחת מידע.

 על מערכות התיעוד לספק דוחות ויכולת חיתוך וחיפוש מידע. תתאפשר שליחת התראות רלוונטיות )במייל,
SMS .למנהלי המערכות על אירועים אשר יוגדרו כנדרשים ) 

 

  תהליכי עדכון ושדרוג רכיבים ומערכות

במערכות השונות יותקנו עדכוני האבטחה הנדרשים על בסיס הגדרות היצרנים בהתאם לנוהל עדכונים שיוגדר 
 על ידי הקבלן. 

 על ידי היצרן.  על הקבלן נדרש להתקין עדכוני אבטחת מידע קריטיים בסמוך להפצתם

עדכונים אשר סווגו כעדכונים שאינם קריטיים יופצו למערכות השונות תוך זמן סביר מרגע הפצתם ולכל היותר 
 חודשים.  3

הקבלן יגדיר נוהל מעקב ואישור שינויים בתצורת הפעולה של רכיבי חומרה או ברכיבי תוכנה משמעותיים 
  .במערכת

  .לצורך ביצוע עדכונים בסביבה זאת טרם ביצוע בסביבת הייצורעל הקבלן לממש סביבת בדיקות 

הקבלן יפנה לנציג מנת״י בכל תהליך שדרוג או עדכון של המערכת באמצעות העברת בקשה ובה פירוט השינוי  
המבוקש, סיבתו ומטרתו, הרכיבים המושפעים מתהליך השינוי ופירוט גרסאות ותכולות רכיבים של החלקים  

ים או מושפעים מתהליך השינוי. כמו כן, בקשת השינוי צריכה להגדיר באופן מובלט ספים החדשים המעורב
חדשים של תפקוד ומגבלות פעולה של תצורת המערכת לאחר השינוי, וכן את הרשימה המלאה של בדיקות 

  .היחידה והרגרסיה המערכתית שמתוכנות להתבצע במסגרת תהליך השינוי 

  .מערכת יתועדו באופן מלא במערכת מעקב שינוייםהקבלן יוודא שכל השינויים ב

 

  הלבנה / השחרה  -הכנסת והוצאת מידע 

 במערכת בקרה אין צורך בהוצאה והכנסת מידע אלא לצורכי תחזוקה. 

 השחרה:   –הוצאת מידע 

ההשחרה, מהמערכות ותהליך  על הקבלן להגדיר וליישם, באמצעות מערכת ממוכנת, את תהליך הוצאת המידע
 כך שמנע זליגת מידע רגיש. 
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 הלבנה:  –הכנסת מידע 

על הקבלן להגדיר וליישם, באמצעות מערכות ממוכנת, את תהליך הכנסת המידע אל המערכות ותהליך ההלבנה  
 כך שתמנע כניסת קבצים בלתי מורשים ובהם קוד עוין. 

  .יש ליישם המענה עבור קבצים וקוד

 

 וד למערכתאבטחת מידע בפיתוח ועדכוני ק

 OWASP TOP 10כדוגמת  Best Practicesפיתוח המערכת יהיה על פי 

 (SDLCפיתוח המערכות יבוצע על פי מתודולוגיות פיתוח מאובטח )

 במידה והקבלן ביצע מבדקי חדירה מטעמו, תוצאות המבדקים יצורפו למסמכי ההצעה 

תן לוודא שהמערכת עומדת בתנאי אבטחת  למנת״י תישמר הזכות לבצע בדיקות טכניות ובדיקות חדירה, שמטר
המידע הנדרשים, ובהתאם להצהרת ולהצעת הקבלן. ליקויים שיימצאו במסגרת בדיקות אלה, יתוקנו ע"י 

 הספק ללא חיוב נוסף.

 

  בקרות אדמיניסטרטיביות ונהלים 

  .על הקבלן להגדיר נוהל שינוי סיסמאות המערכת ושמירתן באופן מאובטח .

ר הנהלים להוצאת ציוד מהמערכת, להתקנת ציוד חדש ולהחזרת ציוד מתיקון באופן שיבטיח על הקבלן להגדי
  .הימנעות מסיכונים המוגדרים במסמך זה

על הקבלן להציג מודל תחזוקה שלא מצריך החזרת מוצר למחוזות היצרן. למנת״י שמורה הזכות לבצע בדיקות  
 . עמידה בדרישות בכל עת וללא התרעה

במערכת ולשלב מידע זה עזר במידע הקיים אצל מפעילי המערכות על תקלות ואנומאליותעל הקבלן להי 
  .בעיבוד הנתונים למניעת אירוע סייבר

על הקבלן להגדיר הנוהל ולממש תהליך הטמעת עדכוני האבטחה ברכיבי המערכת השונים. עליו לנהל המידע 
  Patch Management באשר לעדכונים ול

  .והל להתקנות מהירות של עדכוני אבטחה שימומשו על פי הצורךעל הקבלן להגדיר נ

על הקבלן לתכנן, להקים ולהפעיל מערכות המנטרות באופן שוטף התאמת הגדרות האבטחה והתאמת המענה  
  .לאיומי הסייבר הידועים

על הקבלן לקיים אחת לתקופה, כפי שיוגדר על ידי מנת״י, תרגילי סימולציית תקיפת סייבר או כל תרגיל אחר 
אשר יידרש על ידי, אגף הסייבר של משרד התחבורה, למערכות הליבה של מערכות הפרויקט על מנת לבחון 

  .ולהיערך טוב יותר עם אירועי תקיפת סייבר

נה עמם התקשר לעניין ביצוע הפרויקט עומדים בדרישות החלות על הקבלן עצמו על הקבלן לוודא כי קבלני המש 
  .בהקשרי אבטחת המידע והמענה לאיומי הסייבר

  הקבלן יהיה כפוף להנחיות הסייבר של משרד התחבורה.

 

  המשאב האנושי 

 נושא זה איננו ישים ולא נדרש כמובן בכל פרויקט(  -)רועי



350 
 

__________________________________________________________________________________ 
 מערכות  – 60מפרט טכני כביש 

   

  ובחינות מהימנותסיווג ביטחוני  

  :על הקבלן ליישם את הכללים הבאים עבור הצוות המעורב בהתקנה, תפעול וניהול מערכות מחשוב המבנים

קביעת סיווג בטחוני נדרש לכל אנשי הצוות שלהם גישה או הרשאות פעולה על מערכת הבקרה או סביבתה  
  .המידית בהתאם לדרישות המזמינה

יווגי ביטחון מתאימים לאנשי צוותי התשתיות. ביצוע סיווג ביטחוני ואשרור מורשי גיבוש נוהל ותהליך לביצוע ס
 גישה ופעולה על המערכת ובסביבתה. 

 שנבחרה לאנשי הצוות..  קיום ריענוני ביטחון וחידוש סיווגים בכל פרק זמן לפי הנקוב ברמת הסיווג

  .החתמת כלל אנשי הצוות על הצהרת בטחון אותה תנסח המזמינה

 

 בטחה פיזית א

כלל מחברי וכבלי התקשורת, ציוד התקשורת האקטיבי וציוד היקפי נוסף יותקן בארון תקשורת נפרד ו/או 
 יופרדו פיזית בארונות תקשורת בינם לבין ציוד תקשורת קיים באם קיים.

בי  כלל מחברי וכבלי התקשורת יסומנו בזיהוי חד ערכי לכל כבל, ציוד, נקודת קצה ורכיב תקשורת אקטי
ובסימון שיאפשר זיהוי הציוד בהתאם לשרטוטים ותוכניות חיווט תקשורת שיימסרו על ידי הקבלן עם המסירה 

 של המערכות. 

כלל הציוד יינעל בארונות בעלי מנעולים באופן שלא יאפשר גישה והתחברות לציוד ללא מפתח מתאים. בארונות  
 התקשורת יותקנו מנעולים ודלתות ממתכת. 

מע מחוץ לחדרי התקשורת יהיה נעול ומנוטר על ידי מצלמות יום / לילה וגלאים לאיתור כניסה  ציוד אשר מוט
(Tamper Proof .)גלאי נפח וכיו"ב , 

 לא תותר כל עבודה של קבלן חיצוני ללא ליווי צמוד מטעם צוות הפרויקט.

הפעילות ואיזה ציוד כל פעילות שתתבצע לאחר המסירה תתועד ביומן מסודר לרבות זיהוי הטכנאים, סוג 
 הוחלף, שודרג, טופל או תוקן.

 יומן הפעילות יהיה ברשות נציג מורשה של צוות הפרויקט בכל עת.

  שנים 3 במערכות הינו LOGזמן נדרש לשמירת קבצי ה 
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 מסמכים אשר על הקבלן לצרף להצעתו

 מסמכים נדרשים 

 עמידתו בדרישות אבטחת מידע: להלן רשימת מסמכים שעל הקבלן לצרף להצעתו לצורך בחינת 

מסמך טופולוגית מערכות המחשוב אשר תשמש את המערכות הייעודיות )חומרה, תקשורת אקטיבית  
ופאסיבית, רכיבי אבטחת מידע, מערכות וירטואליזציה, מערכות גיבוי ורפליקציה של המידע, מערכות הפעלה  

 ורישוי(. 

וההגנה מפני חדירה חיצונית / שליטה שאינה מורשית על המערכות מסמך המתאר את שכבות אבטחת המידע 
 הייעודיות. 

על הקבלן לפרט את הפרוטוקולים המשמשים את המערכות השונות בממשקים עם תוכנות צד ג', בזמן ביצוע 
 אותנטיקציה, בממשקים עם בסיס הנתונים ועם שרתים ומודולים חיצוניים אחרים. ע 

אבטחת המידע אשר ישמשו להגנה על הסביבות, הממשקים, התקשורת  על הקבלן לפרט את אמצעי 
 והפרוטוקולים המשמשים בפרויקט. 

 

 


