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 מבוא .1

 

 כללי  .1.1

אחזקת מערכות  "( נדרש הקבלן למתן שירותי המתקנים)להלן " 60הקמת כביש  במסגרת מכרז  

חשמל מתח נמוך ומתח גבוה, תאורה, אוורור, בקרה, מנ"מ, מבני שרות, גנרטורים,  :  ןוביניה

על פי תנאי   וכיו"ב במנהרות רכב  , מצלמות, מערכת תקשורת, "ניצן" בקרת תנועהמערכות 

   ההסכם.

חודש( שלאחר המסירה  12בשנה הראשונה ) –בכל הנוגע לתקופת האחזקה של המערכות 

המלאה והסופית של המערכות, אחזקת המערכות תהא על חשבון הקבלן ובאחריותו לכל דבר  

שמופעים במכרז זה, וללא כל תוספת תשלום על מחירי   SLAוענין, בהתאם לתנאי השירות 

 היחידה של הקמת הפרויקט. 

ף, למזמין או מי מטעמו שמורה אופציה )זכות ברירה( להזמנת שירותי אחזקה ותפעול  בנוס

בתשלום בהתאם למחירי כתב  –חודשי הבדק(    24חודש נוספים )דהיינו, עד לתום  12לעוד 

 הכמויות )בניכוי הנחת הקבלן(. 

ותפעול  כמו כן, למזמין או מי מטעמו שמורה אופציה )זכות ברירה( להזמין שירותי אחזקה  

שנים נוספות לאחר תום תקופת   10לתקופה או לתקופות נוספות, בהתאם שיקול דעתו, לעוד  

 בתשלום בהתאם למחירי כתב הכמויות )בניכוי הנחת הקבלן(.  –הבדק 

למען הסר ספק, ההוראות בענין אחזקת המערכות, לרבות לענין תקופות האופציה הנתונות  

 מערכות הנת"מ המתחלף, לכל דבר ועניין. למזמין או מי מטעמו, יחולו גם על 

יובהר, כי בתקופת הביניים מתחילת הפעלת המערכות באופן חלקי בקטעים שונים של הכביש  

ועד למסירה הסופית של המערכות, האחריות לאחזקת המערכות ולתפעול המערכות יהיו של  

קמת הפרויקט )בניכוי  הקבלן בלבד ועל חשבונו, וללא כל תוספת תשלום על מחירי היחידה של ה

 שמופעים במכרז זה.    SLAהנחת הקבלן(, ובהתאם לתנאי השירות 

 

קבלת  מ  מוריהעת  מחברת  בכתב  האחזקה,    למעבר    הודעה  לביצוע  האופציה  לתקופת  למימוש 

הכוללת, ככל שתמומש בידי המזמין ולמלוא משך    האחזקהועד לתום תקופת מתן שירותי    האחזקה

  (TOTAL RISK) מימושה, מתחייב הקבלן למתן תמיכה ותחזוקה מלאה בשיטת ביטוח כל הסיכונים  

 ימים בשנה.  365שעות,  24פעולה רציפה ותקינה של  בתצורת ניםלכלל המתק

 

 . 'ח בהתאם לאמור במסמך מתן שירותי האחזקה הינם   

 

 

שירותי    כוללים  האחזקהמתן  החלטת    הכוללת  פי  על  וכן  שבר  אחזקת  מונעת,  אחזקה  של  ביצוע 

עבודות   ביצוע   , המתק  יזומותהמזמין  בהיקף  והרחבות  במתקן  ושינויים  מתוספות    נים הנובעות 
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זה. הוראת המזמין    במסגרת הסכם  פי  על  יזומות כאמור  עבודות  כי בעבור  יובהר  למען הסר ספק 

  15ה ע"י המזמין ע"פ מחירי היחידה כפי המופיע בכתב הכמויות או מחירים בדקל עם  תשולם התמור 

שימוש   בגין  המזמין  כלפי  כלשהוא  מסוג  טענה  תהיה  לא  לקבלן  כלשהי,  תוספת  ללא  הנחה,  אחוז 

 . המזמין בזכותו זו כאמור

פירוט עבודות  גם ב  מובהר, כי אין בפירוט האלמנטים המרכזיים והעיקריים, כאמור לעיל, כפי שאין

העבודות הנלוות ו/או הנדרשות לביצוע   נלוות כלשהן, כדי לגרוע מכך שתכולת ההסכם כוללת את כל

מצוינים ומוגדרים במפורש והכל ע"פ קביעת המנהל,    השירותים, על כל מרכיביהם גם אם אינם

יעת המנהל  קביעת המנהל לעניין זה תהיה סופית ולקבלן לא תהיה טענה כלפי המזמינה באשר לקב

תקלה או נזק שלדעת הקבלן ו/או המנהל נגרמו עקב בלאי במבנים או מפגיעת ברק, הפרעות   בעניין.

בהספקת החשמל או מכרסמים לא יוכרו כעבודות נוספות וכל הוצאות התיקון יוחלו  על הקבלן וכל  

 הנדרש לתיקונן יחשב ככלול בתמורה המשולמת עבור האחזקה החודשית הכוללת. 

המערכות יקבע לוח הזמנים  או בין כל סעיף אחר בנושא תחזוקת  SLAויש סתירה בזמני ה   במידה

   ונציגיו. להחלטת המזמיןאו הדרישה המחמירה לפי  SLAלגבי ה המחמיר מבין השניים 
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 : המבניםתיאור כללי של  

 חדר הבקרה של מנת"י   .1.1.5.1

ולא   60לטובת מנהרות כביש  יובהר כי האחריות תחול רק על אלמנטים שהותקנו בחדר 

 על המבנה כולו, באחריות אחרים אחזקת המבנה עצמו.

 קטע צפוני  מנהרת גילה בירושלים – תיאור מנהרה קצרה  .1.1.5.2

 מטר כ.א. 270 כ המנהרות מורכבות מצמד מנהרות באורך של .1.1.5.2.1

 . A500*3מתקן החשמל הינו בחיבור מתח נמוך  .1.1.5.2.2

 פורטל הצפוני. בצדו הצפון מזרחי של המרכז האנרגיה ממוקם  .1.1.5.2.3

 קטע דרומי מנהרת הר גילה ביו"ש – תיאור מנהרה ארוכה .1.1.5.3

 מטר כ.א. 900 כ המנהרות מורכבות מצמד מנהרות באורך של .1.1.5.3.1

 "א כ.א.. קוו   800ח גבוה וכולל שנאים יבשים מתקן החשמל הינו בחיבור מת .1.1.5.3.2

מרכז   פורטל הדרומי.בצדו הדרום מזרחי של הממוקם ראשי מרכז האנרגיה  .1.1.5.3.3

צדו הצפון מזרחי של הפורטל הצפוני של  י כולל מאגר מים ממוקם בשנאנרגיה מ

 המנהרה.

 כללי  

חשמל תאורה תקשורת. מנ"מ בקרות   אוורור  נימתק מיםבמנהרות קיי  •

 . מבנה ובקרות תנועה ועוד

לשינוי תוואי הנסיעה   ותולאורך המנהר בכבישי הגישה ובנקודות "החלטה"   •

 ממוקמים שלטים ומצלמות לבקרת תנועה. 

במרכזי האנרגיה השונים ממוקמים גנרטורים חדרי חשמל של חח"י, מאדר   •

 מים וחדרי משאבות ועוד. 

 UPתיאור מעברים תת קרקעיים  .1.1.5.4

קיים אשר יורחב כחלק מהעבודות של הקבלנים הראשים   תת"ק ם מעבר  קיי  60בכביש   

 .תנועהותקשורת ובקרות    תאורה, מערכות חשמל  יותקנו וב וכן יוקם מעבר תת קרקעי חדש

 להלן תיאור כללי למתקנים:  .1.1.5.4.1

דרומית למחסום המנהרות ואשר מחבר את אזור תליטא  , הינו המעבר תת קרקעי  UP01    מעבר

 קומי לגיוון דרום  

   

 זה כוללת בין היתר:  בנוסף על האמור בחוזה לעבודות קבלניות,  ביצוע העבודה נשוא הסכם  

כל אחזקת   .1.1.6.1 הפסקה במשך  ללא  ובפעולה מלאה  במצב שמיש  והחזקתו  המתקן  כלל 

החל מיום קבלת צו התחלת העבודה ועד לתום תקופת הבדק או לתום תקופת החוזה.  

תקופת החוזה במקרה שבחר המזמין לממש את האופציה לאחזקה בתשלום. למען  

תקן שהותקן הסר ספק יובהר כי אחזקת כלל המתקן מתייחסת גם לכל ציוד קיים במ

ע"פ   הקבלן  של  העבודה  שלבי  להשלמת  עד  המנהרות  לתפעול  ומשמש  אחרים  ע"י 
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ומשלבי העבודה החל   בכל שלב  הקבלן  ע"י  ציוד במתקן שהותקן  כל  וכן  זה  הסכם 

 ממועד הפעלתו 

-AS  -שמירת תקינות מלאה של הציוד כפי שנמסר בשלב מסירת המערכת ,מסמכי  ה .1.1.6.2

Made .והגדרות היצרן 

 תיקון כל התקלות כמוגדר במסמכי ההסכם –ר אחזקת שב .1.1.6.3

 אספקת כל החומרים והציוד הנדרשים לביצוע התחזוקה והשרות.  .1.1.6.4

וטיפולן בשוטף בנוסף לקבלת מידע על   .1.1.6.5 גילוי תקלות בצורה מסודרת על ידי הקבלן 

מנת"י   תקלות של  ומפקחים  הבקרה  ממפעילי  ו/או  חוץ    ו/או  מהמנהל  מגורמי 

 המוסמכים לכך. 

המתקןמונעת    האחזק ביצוע   .1.1.6.6 האחזקה   של  תוכנית  פי  על  תקופתית  ובצורה  כנדרש 

ו/או  ציוד במתקן שהתיישנו  של מרכיבי  ו/או החלפה בחדשים  ביצוע שדרוג  לרבות 

שתם אורך חייהם לפי החלטת המנהל ו/או שאין באפשרות הקבלן לספק חלקי חילוף  

 נהל בענין זה לקבלן לא תהיה טענה כלשהי כלפי המזמין בשל החלטת המ, עבורם

תוכנה .1.1.6.7  / קושחה  עדכוני  ההפעלה    ביצוע  למערכות  עדכניות  גרסאות  לכלל  והתקנת 

ותוכנות המתוקנות במתקנים   ליישמםהאמצעים  מנת  על  נדרשת  עבודה  פי   וכל  על 

 הפצת יצרן ובאישור המזמין. 

וכיול .1.1.6.8 שמישות  בדיקות  ביצוע    ביצוע  תדירות  תדירות(  כיול  רק  )ולא  נדרש  סוג  מכל 

של    הכיול תהיה ע"פ הוראות היצרן ו/או ע"פ דרישות המזמין לפי המחמיר מבניהם

 .  במתקניםכלל האמצעים 

השירות   .1.1.6.9 חדרי  טכניים  אחזקת  את  וחדרים  חשמל,   המתקנים המשמשים  לרבות: 

אינסטלציה אש,  וכיבוי  מים  מערכת  טלפוניה,  תקשורת,  משאבות,תאורה,  מיזוג    , 

 ם  ריהוט משרדי, פרזולים ועוד  אויר, דלתות, מטבחון, שירותי

בתוכנה שיספק הקבלן על  ,  י" מנתשל  תוכנת ניהול תחזוקה ותקלות  האחזקה בניהול   .1.1.6.10

פי הוראות מנת"י ובכללה אכלוס בסיס הנתונים לתוכנה זו בכל מרכיבי הציוד שיספק 

במסגרת הסכם זה ואחזקה מלאה ועדכון של בסיס הנתונים של תוכנה זו במשך כל  

 זה." תקופת החו

 

במתקנים  כלל המערכות ואמצעי הקצה אשר הותקנו  תכולת העבודה כוללת לרבות ובלי לגרוע את   

גם אם הותקנו על ידי אחרים בכל שלב משלבי העבודה החל ממועד הפעלתו    60במסגרת פרויקט כביש  

 .  Aוטבלת אחזקה מונעת בנספח   AS-MADEומופיע בתוכניות  ע"י המזמין או מי מטעמו,

 

קביעת המנהל לעניין זה    .מובהר כי ביצוע העבודה יחול על כל רכיבי המתקן והכל ע"פ קביעת המנהל 

 טענה כלפי המזמין באשר לקביעת המנהל בעניין זה.  תהיה סופית ולקבלן לא תהיה
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מפרט זה מתחייב הקבלן כי הצעתו למתן שירותי אחזקה כוללת  בבכפוף לביצוע העבודה המתוארת   

 :לרבות ומבלי לגרועו  חבהתאם לאמור במסמך  את כל תנאי העבודה ופרטיה 

ות מהם, הן  כל ההוצאות המתחייבות  מתנאי החוזה, או הקשורות עימם, או הנובע .1.1.9.1

 ישירות והן עקיפות והכלל זה כל התקורה של הקבלן לרבות הוצאות מימון. 

ביצוע תהליכי תכנון ,בדיקה , אישור ,מסירה , הכנת לו"ז, סקר כמויות וכתב כמויות   .1.1.9.2

 לאורך חיי ההסכם. עבור המזמין הנדרשים להשלמת העבודה

 הפעלת מוקד שירות ותורנים  .1.1.9.3

 הסיווגים הנדרשים גיוס כוח אדם מקצועי בעל   .1.1.9.4

ובין שלא,   .1.1.9.5 והחומרים בין שמצוינים  הובלה, אספקה, התקנה, עבודה, כל האמצעים 

 הנדרשים לביצוע העבודה 

הן   .1.1.9.6 לא להובלה,  או  ניזוק  או  שפורק  ציוד  של  המזמין  למחסני  ו/או  המזמין  מחסני 

הותקן לצורך פעילות רגילה של המתקן, או של ציוד שנמסר לקבלן ע"י המזמין בכל  

 קום שהוא. מ

 אחסנה חומרים וציוד, שמירה על חלקי המתקנים והגנה עליהם עד למסירתם.  .1.1.9.7

החזקתם   .1.1.9.8 הוצאות  לרבות  אחר  ציוד  וכל  פיגומים  עבודה,  כלי  מכני,  בציוד  שימוש 

 באתר, פירוקם וסילוקם בתום העבודות. 

 הסעת עובדים לאתר וממנו.  .1.1.9.9

 כולל משרד הביטחון והצבא.  תיאום עם רשויות .1.1.9.10

 . לרבות קבלן ראשי בכל אתר ע עם קבלנים אחרים באתרתיאום ביצו .1.1.9.11

 ביצוע בשלבים, בהתאם לנדרש. .1.1.9.12

 עבודות לילה ו/או שבתות וחגים. .1.1.9.13

 כל אמצעי בטיחות כנדרש על פי דרישת העיריה או על רשות ממונה.  .1.1.9.14

 מדידות וסימונים ככל שיידרש כולל שימוש במכשירים.  .1.1.9.15

טבות סוציאליות, מס קניה, מכס,  תשלום דמי הביטוח לרבות מיסים לקרנות ביטוח, ה .1.1.9.16

 בלו והיטלים אחרים. 

 רווחי הקבלן.  .1.1.9.17

 תיאום שיטור בשכר ואמצעי בטיחות כולל כל הנדרש להשגת היתרי עבודה  .1.1.9.18

 הוצאות בגין שימוש במכשירי מדידה וכיול  .1.1.9.19

 הוצאות לבדיקת מוצרים ועבודות שלא עמדו בתנאי המפרט. .1.1.9.20

אות הפעלה, ספרי מתקן, רשימת ההוצאות הכרוכות באספקת ועדכון קטלוגים, הור  .1.1.9.21

 ציוד, רשימת חלקי חילוף, תכניות מפורטות ותכניות ייצור.
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ההוצאות הכרוכות בפגישות תיאום, סימון, איתור וכל פגישה שיידרש לצורך העבודה   .1.1.9.22

 ע"י המזמין 

עקב  .1.1.9.23 העבודה,  באתר  כלשהוא  לציוד  שיגרם  נזק  כל  לתיקון  שנדרשות  ההוצאות  כל 

 עבודתו של הקבלן. 

ההוצאות הכרוכות באספקת מים וחשמל. על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל  כל   .1.1.9.24

לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל מכלי מים רזרביים וגנרטור לצורך  

הזנה   וכבלי  זמנית  צנרת  חשמל,  הפסקות  של  מקרה  לצורך  ו/או  העבודות  ביצוע 

ו הנקודות  מיקום  יהיה לתאם את  על הקבלן  אל הקווים זמניים.  פרטי ההתחברות 

הצבורים עם חב' החשמל לישראל, הרשות המקומית ולקבל את אישורם בכתב, תוך 

 תאום עם המפקח. 

כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או   .1.1.9.25

 - לצורך ביצוע העבודות שלוכבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל  

 יחולו על הקבלן. 

יובהר כי עלויות החשמל/תאורה והמים השוטפות לתפעול הכביש והמנהרות יהיו על   .1.1.9.26

 חשבון המזמין  

 

 של האחזקה  המתקן בתום תקופת ההתקשרותמסירת  .1.2

  מזמיןלפני תום מועד תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה, או מיד עם קבלת הודעת הימים  (  60)  שישים 

על סיום תקופת ההתקשרות )אם תינתן הודעה כאמור(,יערוך  הקבלן בהשתתפות נציגי המזמין, סיור  

יהם הינם תקינים כנדרש על פי הוראות חוזה זה  במתקנים, על מנת לוודא, כי המתקנים על כל מרכיב 

 .ושביעות רצון המזמין

המזמינה תגיש בכתב את הסתייגויותיה לקבלן ולצורך השבת האתרים בצורה תקינה ועל פי   

 ההסכם וללא תוספת תשלום וללא זכות ערעור מצד הקבלן. 

ועל פי המוגדר בתנאי  ככל שתתגלינה תקלות במתקנים יפעל הקבלן לתקנן בהתאם להוראות החוזה   

השירות , הקבלן מתחייב להשלים את תיקון כל התקלות והליקויים ועבודות השירות עד  האחזקה ו 

 .לקבלת תעודת השלמה של המזמין



 

9 

 

מובהר כי לאחר קבלת אישור הקבלן כי כלל התקלות תוקנו יערוך המזמין סיור נוסף על מנת   

 . למזמיןלהשלים את העברת האחריות למתקנים 

יום, רשאי  30תוך   כאמור לעיל ן היה והקבלן לא ימלא אחרי הוראות דו״ח הביקורת של המזמי  

אחר או בכל דרך אחרת. ההוצאות   ידי קבלן-להורות לבצע את העבודה האמורה על   ן המזמי

את הזכות לחלוט ערבות הקבלן   ושומר לעצמ ןהאמורות יחולו על הקבלן נשוא מכרז זה .המזמי 

בגין תקורות דמי ניהול  ובניהם  בגין כל הוצאה שתחול לתיקונים הליקויים 12%פת בתוס

 וטיפול המזמין בתיקון הפגמים שנתגלו במסגרת הוראות התיקון וההשלמות בדו"ח הביקורת 

תיעוד של כל עבודות    על הקבלן להעביר תיקי מתקן מסודרים לכל מתקן כולל –תיקי מתקן  

 .  בוצע על ידנווהמונעת ש האחזקה השוטפות

 

 הכנת תכנית תנועה ושלבי ביצוע 

במידה ויידרש הקבלן לבצע עבודה בצמתים או רמפות או כל דרך שהיא שלדעת נציגי  .1.1.1

לא ניתן לעבוד בהם בהתאם להנחיות המדריך להסדרי  ו/או הצבא  המשטרה או מנה"פ  

עליו להכין הסדרי  תתנועה באתרי עבודות בדרכים בינעירוניו יהיה  ,  זמניים  תנועה , 

 בטיחות ותכנון שלבי ביצוע על חשבונו בהתאם למפורט להלן: 

שתוגש   .1.1.1.1 מאושר  התנועה  מהנדס  ע"י  שתוכן  תנועה  הסדרי  תכנית 

 כשהיא חתומה על ידו. 

התוכנית   .1.1.1.2 את  יגיש  התנועה  ואישורמהנדס  הרשות   לבדיקה  של 

ותיאום    התמרור עבודה  ובישיבות  בהתייעצות  וישתתף  ולמשטרה 

 נדרש. בכל היקף  

 העבודה תבוצע אך ורק עפ"י שלבי הביצוע המאושרים. .1.1.2

התנועה הזמנים ותכנית  לא תשולם תוספת תשלום מכל סוג שהוא עבור הכנת הסדרי  .1.1.3

בטיחות ותכנון שלבי ביצוע, ביצוע מדידות, סימון והקמת מתווה וכל עבודת מדידה  ה

 בפרויקט. 

בחוק  מאושר  תנועה  הסדרי  קבלן  להפעיל  יהיה  הקבלן  ההסדרים    על  כל  ביצוע  לצורך 

התנועתיים הזמנים, אם הם בהסדר מיוחד ואם הם לפי תרחישים. בכל מקרה במידה ויחליט  

המנהל יהיה צורך על הקבלן להכין תכנית בטיחות מסודרת כולל ביצוע סימולציה עם יועץ  

 הבטיחות של המזמין בטרם יבצע את העבודה.  

 שילוט הדרך :  .1.2

 שלטי אזהרה: .1.2.1

האזהרה   .1.2.1.1 שילוטי  כל  את  הקבלן  יציב  באתר,  עבודה  סיום  בכל 

   - הנדרשים בהתאם להנחיות המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה  

מס'   ברשות  19תרשים  יהיה  הנדרש  השילוט  כל  כי  בזאת  מודגש   ,
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בעת   באתר  להציבו  יהיה  שניתן  כך  העבודה  תחילת  לפני  הקבלן 

 הצורך. 

בודה שטח מקורצף או מדרגה  בקטעי דרך בהם נשאר לאחר סיום הע .1.2.1.2

בנוסף   יוצב  בכביש,  שנוצר  שיבוש  כל  או  לרוחב  מדרגה  לאורך/ 

בכתב בגודל     -בציון סוג השיבוש    43  –, תמרור א  19להנחיות תרשים  

 ס"מ.  20

המצוין   .1.2.1.3 השילוט  של  והצבה  הובלה  אספקה,  ציוד,  החומר,  עלות 

והוא  בסעיף זה "שלטי אזהרה" יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו  

 כלול במחירי היחידה. 

 שלטים קיימים:  .1.2.2

במידה וימצאו שלטים מכל סוג שהוא בתחום העבודות המבוצעות   .1.2.2.1

בשוליים, מהם יפורקו בהתאם ויונחו בסמוך למקום עמידתם מחוץ  

להנחיות   בהתאם  הקבלן  ע"י  ביריעה  יכוסו  או  השוליים  לתחום 

ו/ או ע"פ הנחיות מנה"פ. לא תשולם תוספת תשלום מכל    המדריך 

 שהוא בעבור עבודות הנ"ל.

 

 

 הגדרות וקיצורים  .2

 

 הגדרות .2.1

נן תקפות לצורך  יוהובמפרט המיוחד ההגדרות המפורטות להלן הנן נוספות להגדרות חוזה הקבלנים   

משתמע   אם  אלא  זה  בהסכם  זהה  משמעות  להן  תהיה  בחוזה  המופיעות  ההגדרות  כל  החוזה.  כל 

 .במפורש אחרת בהסכם זה

 

 "המזמין"  /חברה" ה" 

 ו/או עיריית ירושלים בהתאם להחלטת חברת מוריה.החברה לפיתוח ירושלים בע"מ   – מוריה  

 

 המנהרות / אתר   
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על פי רשימת   הפרויקטהמתקנים אשר הותקנו ויימסרו לאחזקת הקבלן של כלל  .2.1.2.1

  AS_MADE -, הפרטים ותוכניות הביצוע וה למסמך זה  א'האתרים הקיימים נספח 

 : לרבות כלל המתקנים המותקנים ב

 מב"ר .2.1.2.1.1

 מנת"י  .2.1.2.1.2

 ,צמתים  1  תת קרקעיים גבולות הפרויקט לרבות הכביש , מנהרות , מעברים .2.1.2.1.3

,  נקודות חיבור התשתיות החדשות והקיימות של מנת"י מחוץ לקו כחול .2.1.2.1.4

לרבות כל הכבלים והציוד שהותקו בתשתיות שמחוץ לקו הכחול ע"י הקבלן לטובת  

 "י או/או מכל סיבה אחרת חיבור המערכות למנת

 

 

 מטעם הקבלן מערך אחזקה ו/או מנהל מנהל   

סיון  ישנות נ 10מהנדס אלקטרוניקה/חשמל בעל ניסיון של מהנדס אזרחי ו/או   .2.1.3.1

לפחות, כולל בין השאר בעבודות אחזקה של מערכות שליטה ובקרה, מתקני תאורה  

 ומערכות חשמל. 

 " / "מתקנים" מתקן" 

  רשימת הציוד וכקיים בפועל, במועד מתן צו התחלת עבודה לקבלן, כל הרכיבים על פי   .2.1.4.1

 :אך לא מוגבלים ל  ובכל מועד אחר במהלך כל תקופת החוזה 

במנהרות,   .א האוויר  ומיזוג  האוורור  למתקני  הקשורים  והציוד  המתקנים  כל 

מיזוג האוויר של חדרי הבקרה המתקנים כוללים מפוחים, קווי הזנה, קווי  

ל וניטור,  פיקוד  פיקוד  וניטור,  בקרה  מכשירי  פיקוד,  לוחות  חלוקה,  וחות 

ובקרה ממוחשבים של אוורור המנהרות, מערכות מיזוג אויר מזגנים יחידות  

  .אויר חיצוני, בקרה וכל הקשור במיזוג האוויר והאוורור

כל  ציוד  כל   .ב על  תאורה  מערכת   כולל  המכונות,  ובחדרי  במנהרות  החשמל  

וחות הזנה, פיקוד ובקרה( לרבות הלומיננסמטרים  רכיביה )פנסים, כבלים, ל

  .המותקנים מחוץ לפתחי המנהרות כולל כבלי ההזנה והפקוד אליהם

  .מערכת גלוי וכבוי אש על כל רכיביה .ג

מערכות איתות ובקרת דלתות הארונות והלוחות במנהרות ובחדרי המכונות   .ד

  .על כל רכיביהן

 .כיביהן לרבות המצבריםעל כל ר   (.U.P.S)  ""אל פסק -מערכות ה  .ה

  .מערכות המתח הגבוה לרבות, השנאים ולוחות החלוקה .ו

כל   .ז על  והחלוקה  ההזנה  לוחות  לרבות  המכונות  בחדרי  החשמל  מערכת  כל 

  .רכיביהם. כל מתקני החשמל והניטור הקשורים לאוורור ומ"א
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תיבות  כל המובילים )צנרת, תעלות, מגשים, שוחות מעבר ובקרה, תאי כבלים,   .ח

 .וארונות( של המערכות השונות )חשמל, תקשורת, בקרה ואיתות(

התנועה, .ט בקרת  מערכת  ורכיבי  מתקני  כולל    רמזורים,  כל  ותוכנה,   חומרה 

מתחלפים ניתוב ,VPS / VMS שלטים  ומחסומי    מחסומים ,LCS שלטי 

 )מערכת זיהוי רכב עומד ,CCTV , גלאים לסוגיהם, מערכתנתיבים מתחלפים

AID/ LPR)   )ולוחות החשמל. 

ומשניים,   .י ראשיים  בקרים  כולל  ותכנה,  חמרה  הבקרה,  מערכת  מרכיבי  כל 

כבלי ממירים  נתבים,  וארונות   FO מפצלים,  מגשרים  תקשורת,  כבלי 

 .למיניהם

 .כל מרכיבי מערכת הטלפוניה ומערכת הביטחון .יא

ן  כל רכיבי מערכת כיבוי האש כמו גלילונים, מטפים וזרנוקים. כל רכיבי מתק  .יב

ובמנהרות. מערכות   במרכז הטכני  והאינסטלציה  במנהרה    עהצבהתברואה 

 .ובמרכז הטכני. מגבילי גובה מכניים

 משאבות, מאגר המים  – מערכת אספקת המים  . יג

כל מרכיבי מערכת המחשבים והתקשורת המותקנים במרכז הבקרה  ובכל   .יד

 אתר בתוואי בין המנהרה למרכז

  (60  כביש)עבור  מנת"יבמב"ר וב  ותהמתוקנ ת  ות המרכזיוכל מרכיבי המערכ  .טו

שרתים,    לרבות הפעלה,  עמדות  תוכנות,  ומסדים,  OSחומרות,  ארונות   ,

 תוכנות צד ג' וכל הנדרש להפעלת המערכות. 

ה Setup ימחשב .טז עם   Unit לכל  תכנות  לקונפיגורציה/  חיבור  המאפשרים 

גילוי אש,  , רכזות AID, מצלמות LCS, בקרים:תוכנות היצרנים השונים, כגון

 פסק, גנראטורים וכ"ו - יחידות אל

כלל תוואי התקשורת של המנהרות לרבות תשתית ותקשורת של חברות צד ג'   .יז

משמשות   בהצעתו  מתקנים  אתאשר  וכלול  הקבלן  על  כי  בזאת  מובהר   .

 למנהרות.   מנת"יתחזוקה ותשלום עבור כלל קווי התקשורת המחברים בין ה

 אבזרי בטיחות לתנועה של הנת"צ המתחלף.  . יח

 מערכת ניצן כתום   .יט

 PVPמערכת  .כ
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 " תקופת הבדק" 

 ח בהתאם לאמור במסמך  

בתקופת הבדק ללא תמורה מצד המזמין  מובהר כי כל התנאים החלים בתקופת האחזקה יחולו גם   

 בדגש על ביצוע אחזקה מונעת ואחזקה שבר כנדרש על פי הסכם.

 

 " מנהל אחזקה " 

 .המתקניםעובד מטעם הקבלן אשר יוגדר כאחראי לניהול מערך האחזקה של   .2.1.6.1

תקינות במסגרת התפקיד יפקח וינהל מנהל האחזקה את צוות האחזקה אשר אמון על     

המנהרה לרבות מוקד השירות, טכנאים , מהנדסי תוכנה וחומרה, כל עובדי   מערכות

שנים לפחות ניסיון בביצוע עבודות    10מנהל האחזקה יהיה בעל    .קבלני המשנה וכדומה

 ראש אצל המזמין. דומות, על הקבלן לאשר את מנהל האחזקה מ

 

 " תקלה" 

 :תקלה תיחשב במקרים הבאים .2.1.7.1

המתקן   .א של  סדירה  בלתי  פעילות  או  שיבוש  ליקוי,  הפרעה,  כל  פעילות  כל 

הטכני,   המפרט  התוכניות,  היצרן,  להגדרות  בניגוד  ממנו,  חלק  או  בכללותו 

 .מנת"ידרישות 

 .ל פעילות של הציוד והאמצעים מעבר להגדרות השמישות של היצרןכ .ב

שויה לפגוע  כל ירידה ברמת הפונקציונאליות של המערכות והאמצעים אשר ע .ג

 .או ירידה ברמת השירות והזמינות בה המתקן ביכולת ניהול וניטור  

 .כל אי ביצוע דרישה לבדיקה או פעולה בהתאם למפרט האחזקה .ד

 כל אי ביצוע הוראת שירות על ידי המזמין או מי מטעמו  .ה

 .כל תקלה אשר תוצג על ידי המערכת ותוקנה אוטומטית או ידנית .ו

כ .ז במועדו  נמסר  שלא  דוח  לא  ו  נדרשכל  מסירתו  מועד  לדחיית  אישור  אשר 

  נתקבל מהמנהל

) .ח השירות  תנאי  בהגדרות  עמידה  אישור  SLAאי  אין  ואשר  בהסכם  כנקוב   )

 בכתב המאשר חריגה מזמן תקן. 

 .מנת"יהאחזקה של תקלה במערכת ניהול ה / פתיחת כל אי סגיר .ט

המתקן כתוצאה  לצורך הסכם זה לא יחשב כ"תקלה" פעילות בלתי סדירה של   .י

מהפסקת ההזנה מחברת החשמל למתקן אשר נמשכה מעבר לתקופה של משך  

  .הגיבוי המרבי הקיים למערכת ע"י הגנרטורים בכל מתקן 

המתוכנן   .יא כפי  תקופתו  למלוא  החשמלי  הגיבוי  פעולת  אי  ספק  הסר  למען 

פעילות  תקלה תחשב בין היתר  .  תחשב לתקלהבמהלכה של הפסקת חשמל  
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ש סדירה  נזק  בלתי  מכרסמים,  פגיעת  ברקים,  מפגיעת  כתוצאה  המתקן  ל 

 קמ"ש תחשב כתקלה  140מרוחות של עד  

 

 מב"ר 

מרכז בקרה ראשי המצוי במנהרות ומשמש להפעלה של המנהרות בעת צורך על פי הוראת המזמין או   

 חירום.  בעתות

 

 מנת"י  

 ניהול ובקרה של המתקן. מרכז ניהול תנועה ירושלים אשר ממוקם בגבעת מרדכי ואחראי על  

 

 " תורן " 

למעט עבודות שינויים    האחזקה השוטפת / מונעת ו/או אחזקת שברנציג הקבלן לצורך ביצוע העבודה   

  .ותוספות

 

 " שבר "אחזקת 

"קבלת הודעה" ו/או    ו/או  מונעת  במסגרת עבודות אחזקההנובעת כתוצאה מכשל שלא אותר    אחזקה 

תאונת דרכים, תנאי מזג    גוןכהמצוי תחת הגדרת שירותי האחזקה הכוללת  כתוצאה מגורם חיצוני  

 .אויר קיצוניים

 

 אחזקה שוטפת/מונעת  

  האחזקה  מפרט  תחת    מהמתקןכלל האלמנטים המותקנים כחלק  לאחזקת  טיפול כללי ומתן שירות   

 Total Riskבשיטת  וד שהתבלו, לכייל את הנדרש לכיולהמיועדת לנקות את המתקנים, לחדש חלקי צי 

לוודא תפקוד  האחזקה מבוצעות  עבודות  .   מנת  על  וזאת  האחזקה  תוכנית  עפ"י  בתדירות קבועה  

בתקנים , דרישות ורמת הביצועים הנדרשים על פי הגדרות    המתקןפונקציונאלי ועמידה של מערכות  

 As – Made   מפרט זה, החברה, הגדרות היצרן ומסמכי ה

 

 Total Risk 

השירות והאחריות בשיטה זו כוללים כל תיקון והחזרה לשלמותו של כל  סיכון אפשרי לתקלה ו/או   

לרבות כל מתקן ו/או רכיב ו/או    ובאתרי המנהרות עצמן,  מנת"ילפגיעה בציוד המנהרות המותקן ב

כלל   של  ורציפה  תקינה  לפעולה  הדרוש  כל  לביצוע  וכן  שהם,  וסוג  מין  מכל  בהם,  הכלולה  מערכת 

ההסכם במסמכי  מוגדרות  הללו  הפעילויות  אם  בין  התת"ק,  ומעבר  המנהרות  זה      מערכות  ובכלל 

ל תמורה נוספת מעבר לזו  , ובין אם לאו, באופן שלא תשולם לקבלן כתוכניות  /במפרטים הטכניים

כל חלק מציוד המנהרות ב על הקבלן לתקן  בגין שירותי האחזקה.    מנת"י הנקובה בהצעתו למכרז 

, ובכלל זה, המתקן ולהחליף כל פריט אשר יתקלקל או יפגע מסיבה כלשהי, לרבות  מנהרות עצמןהו
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ה בזדון או בשוגג, גנבות,  כל שימוש, בלאי, התיישנות, תופעות טבע, כח עליון, תאונות חבלות, פגיע

 פח"ע וכל סיבה אחרת והכול בכפוף להוראות ההסכם ונספחיו.

 

 קבלת הודעה / תקלה  

 :קבלת קריאות ותקלות מהמזמין תתאפשר באמצעים הבאים ותיחשב כקבלת ההודעה בכתב 

 חיווי תקלה במערכת ניהול המנהרות המרכזית או מערכת ניהול התקשורת של מנת"י .א

 מנת"י תקלה פתוחה במערכת ניהול האחזקה של  .ב

 מייל לתורן -הודעה טלפונית ,טלפון סלולרי ו/או אי  .ג

 מייל למוקד האחזקה או מנהל האחזקה - ודעה טלפונית ו/או פקס ו/או איה .ד

עם קבלת התקלה מחויב הקבל    המפקח בעת ביצוע עבודותתקלה אשר התגלתה על ידי הקבלן או   

 .לפעול לטיפול בקריאה בכל האמצעים והכ"א המקצועי בכפוף לתנאי ההסכם

 

 

 קיצורים .2.2

 פירוש קיצור

AID Automatic Incident Detection 
CCTV Closed-circuit television 
COTS Commercial off-the-shelf 

DB Data Base 
FAR Fault Alarm Rate 
FMS Facility management system 
GUI Graphical user interface 
HMI Human–machine interface 
LCS Lane control Sign 
LED Light-Emitting Diode 

MMS Motorway Management system 
PA Public announcement 

PLC Programable logic controller 
PTZ Pen Tilt Zoom 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 
TMS Traffic management system 
TTD Time to Detect 
TVD Traffic Video Detection 
VMS variable message sign 
VPS Variable prismatic sign 

 

 תקנים והנחיות  .3

 כללי  .3.1
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יהיה    הקבלןכל מכלול שיספק   .(COTS) מוצרי מדףבמתקנים יתבססו על  המערכות והאמצעים  כלל   

לשילוב   המאושרים  אחרים  יצרנים  מתוצרת  מדגמים  ו/או  אחד  יצרן  מתוצרת  אינטגרטיבי  מכלול 

 .במערכת ע"י היצרן בכתב, ויכלול את כל המרכיבים הנדרשים לתפעול ותפקוד המלא

 

התקנה והמוצרים יתאימו לתקנות, להוראות החוק ולמפרטים ולהנחיות  יוודא כי שיטות ה  הקבלן 

המפורטים, בין היתר, בכרך זה וכן בהתאם לכלל הוראות הגורמים המוסמכים לרבות    המזמין  של  

 .בכל בקשור לחשמל, אוורור, בטיחות, בנייה, אש ועוד

 

מערכות,  הקבלןבאחריות    עבור  וספקים  יצרנים  של  התקנה  הוראות  ויתר    לספק  תוכנות  ציוד, 

התקנם.   טרם  וזאת  בפרויקט  שיותקנו  מתוצרתם  על    הקבלןהפריטים  היצרן  אישור  לספק  מחויב 

  תוכנית ההתקנה

 

להמציא אסמכתאות מרשויות מוסמכות מקומיות או זרות לצורך הדגמת עמידת    הקבלןבאחריות   

  המזמין, לשביעות רצון וביתר מסמכי המכרז  הפריט בכל התקנים, כפי שמצוינים במסמך זה

 

 :הנחיות ותקנים עיקריים .3.2

ולא    הקבלן  להלן רשימה חלקית  ביותר.  והמעודכנת  פי הוראות התקן בגרסתם האחרונה  על  יפעל 

 המתקנים: את , לביצוע ואחזקה של  לתכנון הקבלן ממצה של התקנים העיקריים ביחס אליהם נדרש  

  תקן מס' תקן )במידה ויש( 

 
בישראל  לדרכים  נתיבים  בקרת  מערכות  לתכנון  הנחיות 

 כרכים א,ב,ד,ה  – 2013מרץ 

1.  

 
מנהרות,   לתכנון  משרד   –  2018מרץ  הנחיות 

 מנת"י התחבורה/

2.  

 
תנועה  מסרי  באמצעות  בדרכים  שילוט  לתכנון  הנחיות 

 2009מתחלפים 

3.  

 
מסרי   באמצעות  בדרכים  שילוט  לתכנון  הטכני  המפרט 

 2009מתחלפים  תנועה 

4.  

  .5 2012אפריל -הנחיות לתכנון שילוט בדרכים בינעירוניות  

  .6 2015יוני    –הנחיות להכנת נוהל לסגירת מנהרה  

  .Drawings For Steel Structures 7 1226ת"י 

  .8 בטיחות בעבודות מנהרות לרבות בטיחות אש  5567ת"י 
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  תקן מס' תקן )במידה ויש( 

 
שטחי   אחזקת  לעבודות  בע"מ  ישראל  נתיבי  גינון, מפרט 

 נספח ד'.   –גיזום והדברת עשבי בר 

9.  

 

ישראל  נתיבי  של  וגישור  סלילה  לעבודות  הכללי  המפרט 

 בע"מ במהדורתם העדכנית ובמיוחד: 

הכללי/פרק   ▪ חשמל  08במפרט  מתקני   :

: מערכות ומתקני תאורה וכל      02ובקרה/תת פרק  

 הנספחים. 

: עבודת בטון באתר/תת  02המפרט הכללי/פרק   ▪

 עבודות בטון יצוק באתר.:  01פרק 

: עבודות סלילה/תת פרק  51המפרט הכללי/פרק   ▪

: עבודות הכנה חישוף, עקירה, פרוק, הריסה     01

 ושינויים במבנים קיימים. 

: עבודות סלילה/תת פרק  51המפרט הכללי/פרק   ▪

 : עבודות עפר. 02

: עבודות סלילה/תת פרק  51המפרט הכללי/פרק   ▪

 : שכבות אספלטיות במיסעות.  04

: עבודות סלילה/תת פרק  51המפרט הכללי/פרק   ▪

באתרי     35 לבטיחות  זמניים  תנועה  הסדרי   :

 עבודה. 

הכללי/פרק   ▪ עמוק  23המפרט    – :ביסוס 

חפורים   ביסוס  וקירות  קידוחים  כלונסאות, 

 יצוקים  באתר.

: הנדסת תנועה/תת פרק  51המפרט הכללי/פרק   ▪

 : עבודות ניקוז ומנעת סחף. 05

:    03: מבני  פלדה/פרק   19המפרט הכללי/פרק   ▪

 הגנה על מבני פלדה נגד שיתוך.

הכללי/פרק   ▪ פלדה/פרק  19המפרט  מבני   :04    :

במבנים    שיתוך  נגד  ההגנה  וחידוש  אחזקה 

 מפלדה.   

10.  

 
מדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בין עירוניות 

 בהוצאת משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל בע"מ. 

11.  

 
ניידים הנחיות   בטיחות  מעקות  של  ולהצבה  לבחירה 

 בהוצאת משרד התחבורה.  – ליישומים זמניים 

12.  
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  תקן מס' תקן )במידה ויש( 

 
 -התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך

 איילון  בהוצאת משרד תחבורה ונתיבי  

13.  

  .14 בהוצאת משרד הביט  –  08פרק    -מפרט כללי למתקני חשמל 

 NFPA 502   2011מהדורה 
STANDARD FOR ROAD TUNNELS, BRIDGES, 

AND OTHER LIMITED ACCESS HIGHWAYS 

15.  

RABT  16 מערכות אוורור במנהרות  2006מהדורה.  

  .17 תקן חומרי בנייה  755ת"י 

  .18 תכנון שליטה בעשן  1001ת"י 

  .19 1987תקנות החשמל התשמ"ז  

  .20 גילוי אש  3חלק –  1220ת"י 

  .ISO .  21  3522, 7720תקן 

 

 אחזקה כוללת  .4

 כללי  .4.1

ועד לתום תקופת ההסכם יספק הקבלן שירותי  ו/או מכתב מהמזמינה    צו התחלת עבודהמעת קבלת   

הקיימים במנהרות אשר הותקנו ע"י אחרים וכן שהותקנו ע"י הקבלן בכל  אחזקה עבור המתקנים  

. אחזקת המתקנים תבטיח תפקוד מלא   TOTAL RISKבשיטת  שלב משלבי העבודה כמוגדר בהסכם

תנועה בטוחה  ללא תקלה אשר תאפשר  והמעברים התת קרקעיים    , הנת"צ המתחלףשל המנהרות

 .  וללא הפרעות

על הקבלן לבצע גם תחזוקה שוטפת של המבנים הטכניים כוללים כל החדרים בתוך המנהרות ומחוץ  

בח  –למנהרות פעם  כל החדרים  של  ניקיון  כוללת  של  האחזקה  ניקוי  רפפות מאבק,  של  ניקוי  ודש, 

 הדלתות וכל השלטים, חצרות המבנים הטכניים וכיוצא בזה. 

לפני תחילת כל חורף )בסוף חודש אוקטובר( ובאמצע החורף )בינואר( יוודא הקבלן כי כל המרזבים  

 של הגגות פתוחים וכי הניקוז פתוח ועובד.

 

 ה לרבות ביצוע אחזק שירותי ה 

 אחזקה מונעת   .4.1.2.1

 אחזקת שבר  .4.1.2.2

 עבודות יזומות בהתאם למפרט טכני על פי דרישת המזמין.   .4.1.2.3

 בקרת איכות עבודות האחזקה. .4.1.2.4

 דיווח.  .4.1.2.5
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תוכניות עבודה לאחזקה  לביצוע  בשלב השלמת התכנון המפורט  על הקבלן להגיש לאישור המזמין   

כלולנה, בין היתר, את  בהתאם להוראות מפרט זה, )להלן: "תוכניות עבודה"(.  תוכניות העבודה ת

 הפירוט הבא:  

יומיות,    / טופסי תיוג לטיפול   תיאור כללי של מדריך לאחזקה הכולל תוכניות עבודה .4.1.3.1

 שבועיות, חודשיות, חצי שנתית ושנתיות. 

 מבנה צוות האחזקה  .4.1.3.2

 . Aעל בסיס התוכנית המצורפת בנספח  הגדרת תכנית אחזקה מונעת  .4.1.3.3

ל הגדרת   .4.1.3.4 ואמצעים  תנועה  מענה  תכנית  וזרימת  בטיחות  בהיבטי  שבר  לתחזוקת 

 המחייבים סגירת נתיב/מנהרה.

 ביצוע עבודות יזומות על פי החלטת המזמין. התייחסות ל .4.1.3.5

 

לרבות    – האחזקה, יתקן הקבלן כל תקלה ויחליף כל ציוד שנפגע מכל סיבה שהיא  שירותי  במסגרת   

,  מערכות בקרה, מחסומים, וי אשכבלים, עמודים, פנסים, שלטים, מצלמות, מערכות בטיחות וכיב 

המתחלף הנת"צ  הפעלת  לצורך  בטיחות  אבזרי  מערכות    משאבות,  לכל  הינה  הקבלן  אחזקת  וכ"ו. 

 הפרויקט והאמצעים המשרתים אותם )כולל אמצעים המושכרים מצד ג'( ללא יוצא מהכלל.  

 

פה שמעבר לתקופת  בתקו  לא תשולם כל תוספת כספית מעבר לתשלום עבור ביצוע האחזקה  מובהר כי   

הבדק, כמו כן יובהר כי בתקופת הבדק תבוצע האחזקה ע"י הקבלן על חשבונו ונחשבת ככלולה במחיר  

נועדה להבטיח פעולה תקינה ורצופה של    המתקןמכל סיבה שהיא. אחזקת    היחידה בהצעתו למכרז

 במשך כל שעות היממה וימות השנה כאשר נדרשת הפעלתם.  הכביש

 

למתקנים על    מנת"יעבור חיבור  על חשבון הקבלן  זאת כי שירותי האחזקה כוללים תשלום  במובהר   

דוגמת שימוש בקווי בזק    ידי שימוש בתשתיות של חברה צד ג' לרבות אחריות על תקינות השירות 

ו/או תשלום על שימוש בתדרים ו/או כל תשלום אחר הנדרש לצורך תפעול מלא ותקין    למערכת פריצה

 . וכדומה של המתקן כולו או כל חלק בו

 

כוללת ביצוע כל הפעולות והעבודות הדרושות לפעולה תקינה בין אם הפעולות הללו    המתקןאחזקת   

 זה או לאו.   מוגדרות במפורש במסמכי הסכם

 

,ההחלטה    מסוימת  עבודה  של  נחיצות  לגבי  הקבלן  מטעם  השגות  או  דעות  חילוקי  ויהיו  במידה 

" או מי מטעמם ללא זכות ערעור מצד  מנת"י "המזמין ו/או  והקביעה הסופית בהקשר זה תהיה של  

 "    TOTAL RISK“- הקבלן אשר יצטרך לבצעה כחלק מהתחייבותו ל"אחזקה הכוללת" במסגרת ה
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במהלך כל תקופת ההתקשרות, יחזיק ויפעיל הקבלן, תחנת עבודה הכוללת תוכנה וחיבור תקשורת   

המנהלעובדת    עימה למערכת   הגדרת  לפי   מנתי  ו/או  נושאי    המזמין  ותפעול  נתונים  הזנת  לצורך 

. הקבלן נידרש לתת כל מידע  המזמיןהתחזוקה. ההחלטה על סוג התוכנה הנדרשת לעניין זה תהיה של  

ו קובץ שיידרש ולשתף פעולה באופן מלא על מנת להזין את כל פריטי המערכות )אינוונטר( לתוכנת  א

המזמין  ניהול האחזקה של המזמין. הקבלן ירכוש ויפעיל את רישיון התוכנה המתאימה ע"פ הוראות

בכל מועד במהלך תקופת ההתקשרות. הוצאות הרכישה והתפעול של התוכנה ותחנת   ו/או מי מטעמו

העבודה  ה תחנת  ספק,  כל  הסר  למען  הקבלן.  ע"ח  יהיו  שיידרש,  ככל  בה,  והשימוש  כאמור  עבודה 

עלויות החיבור ודמי השימוש   יישא הקבלן בכל  ידי הקבלן ועל חשבונו וכמו כן  תירכש ותותקן על 

 בתוכנה 

 

 הפעלה רגילה:  

מערכות  כל  על  קרקעיים  התת  והמעברים  המנהרות  להלן,  שיתוארו  במקרים  תהיינה  למעט  יהן 

לגבי   .24/7נה על בסיס יימים בשנה. תפיסת האחזקה ה   365שעות ביממה,  24פתוחות לתנועה במשך  

   ' )לא כולל שבתות וחגי ישראל(זהנת"צ המתחלף ההפעלה שלו תעשה בהתאם לאמור במסמך 

והמעברים התת קרקעיים, כל נתיבי התנועה    , הנת"צ המתחלףבמהלך פעולתן השוטפת של המנהרות 

יהיו זמינים לתנועה, כאשר כל התנועה בכיוון אחד נעה במסלול אחד וכל התנועה במסלול שני נעה  

 והמעברים התת קרקעיים. הנת"צ המתחלף  בכיוון השני, על פי התכנון המקורי של המנהרות  

 

 לתנועה:סגירה יזומה של המנהרות והמעברים התת קרקעיים  

זאת,    כל  בלילות,  ככלל  והמעברים התת קרקעיים תעשה  מנתיבי המנהרות  של חלק  יזומה  סגירה 

. על הקבלן לקחת בחשבון בהיערכותו את  ורשות תמרור  , הצבא,בכפיפות לאישורי משטרת ישראל

  יכולים להיות מוגבלים לשעות מצומצמות יותר וכן שבמועדים או והצבא  העובדה שאישורי המשטרה  

אירועים מיוחדים לא תותר סגירת נתיבים גם בשעות הלילה. מעבר לאמור לא תותר סגירת קטע של  

המנהרות והמעברים התת קרקעיים, למעט במקרים של חירום, כמו לדוגמא: פריצת אש, תאונה או  

 מקרה חירום אחר. 

 

 הקבלן יעשה כל מאמץ אפשרי על מנת למזער כל הפרעה לתנועה. . 4.1.12

 

 תכנון וביצוע עבודות אחזקה .4.2

 העתק של כל פניות הקבלן לרשויות שונות יועברו למזמין במקביל למשלוחן לאותן רשויות.  

 

כל החומרים המשמשים בעבודות אחזקה יעמדו בתקנים ובמפרטים הרלוונטיים, המצוינים במסמכי   

במקום חומרים קיימים, הם  המכרז, במפרטים ועל פי כל דין. כאשר נעשה שימוש בחומרים חדשים  

חדש   וציוד  חומרים  בסיס  על  יתבצע  בחלפים  שימוש  במראה.  והן  באיכות  הן  לתפקידם  יתאימו 

לא יעשה שימוש בחומרים וציוד משופץ כל החומרים והציוד המיועד    בתקופת האחריות. בכל מקרה



 

21 

 

חומרים המשמשים  של שינוי ב   להתקנה במקום ציוד קיים שהתבלה יהיו חדשים, כמו כן בכל מקרה 

בעבודות אחזקה, ביחס לאלו ששימשו בעבודה המקורית או צוינו במסמכי המכרז, יש לקבל אישור  

 מראש של המזמין. 

יקפיד  המתקן  במהלך הביצוע של כל הפעילויות והעבודות הקשורות בנושא האחזקה  של    – ביצוע   

הנמצ האנשים  שאר  וכל  העובדים  בדרך,  המשתמשים  בטיחות  על  אים  הקבלן 

כל   קרקעיים.  תת  הכבישים/מנהרות/מעברים  ובקרבת  קרקעיים  תת  בכבישים/מנהרות/מעברים 

שכל   יוודא  הקבלן  בנוסף,  דין.  כל  פי  ועל  מכרז  למסמכי  בהתאמה  יבוצעו  והפעילויות  העבודות 

הפעילויות והעבודות יבוצעו באופן שיבטיח את היעדים הבאים )הכל, מבלי לגרוע מכלליות האמור  

 : (המכרז במסמכי

תפקידים   .4.2.3.1 או  חוקיות  זכויות  בעלי  אחרים  וגורמים  מטעמו  נציגים  המזמין,  יכולת 

 הקשורים לדרך, לבצע את תפקידם ללא הפרעה. 

 מזעור העיכובים למשתמשים במנהרות ובמעברים התת קרקעיים .  .4.2.3.2

ל .4.2.3.3 המזמין  נתוני  לכל גישת  התנועה,  התת   נתוני  והמעברים  המנהרות  של  אחזקה 

 ומערכותיהן. קרקעיים  

 כל הדו"חות אשר יוגשו למזמין יגובו ע"י דו"חות מתוך בסיסי המידע של המערכות.  .4.2.3.4

 של הדו"חות כולל אירועים חריגים יגובו במערכת השליטה והבקרה.  .4.2.3.5

 

 בטיחות:  

בטיחות המשתמשים והעובדים במנהרות ובמעברים התת קרקעיים  תהא בעדיפות  .4.2.4.1

האחזקה במנהרות ובמעברים התת קרקעיים. עליונה בכל תהליכי התכנון, היישום ו 

לאחזקת  ועד  התכנון  משלב  החל  השלבים,  בכל  בחשבון  יילקח  הבטיחות  נושא 

 המערכות בה. 

קצין בטיחות ובקרה )בין היתר בעל ניסיון והסמכות בהתאם לדרישות העדכניות של  .4.2.4.2

את החברה בנושא אחראי בטיחות באתרי עבודה( ימונה על ידי הקבלן על מנת לבצע  

כל ההתארגנות הנדרשת להבטחת הבטיחות במנהרות ובמעברים התת קרקעיים  בעת 

 האחזקה. 

 

 נגישות המזמין לאתרים ולמידע:   

למזמין ולכל אדם מורשה מטעמו תובטח נגישות מלאה בכל זמן לכל מקומות העבודה   .4.2.5.1

מוצרים שבהם מתבצעות עבודות אחזקה, לכל המקומות ובתי המלאכה בהם מיוצרים  

בעבור עבודות האחזקה ולכל אתר אחר הקשור לפעילות האחזקה. הקבלן יוודא את  

 הבטחת הנגישות של המורשים מטעם המזמין למקומות אלו. 
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פיקוח, ניטור ובחינה מתוכננות,  סקר,  הקבלן יודיע זמן סביר מראש למזמין על פעולות   .4.2.5.2

נוכח בכל פעילות מ יהיה זכאי להיות  לעיל, לאחר  על סוגיהן. המזמין  אלו שהוזכרו 

 הודעה על כך לקבלן. הקבלן יספק מראש למזמין תוכניות עבודה שבועיות וחודשיות. 

 דוחות  

דו"חות נדרשים: הקבלן יעביר דוחות שונים, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז, על פי   .4.2.6.1

הנדרש במפרט זה, ובהתאם להוראות נהלי ובמדריכי האחזקה שיוכנו על ידי הקבלן  

ל ידי המזמין. הדוחות יהיו תמציתיים ויכילו את המידע הנדרש לצורך הצגת שרו עוויא

תמונה מלאה וברורה של פעילויות אחזקה. דוחות נוספים ידרשו על ידי המזמין מעת 

 לעת. מובהר בזאת שהגשת דוחות תכלול דוחות המופקים מהמערכת. 

ציא הקבלן דו"ח מהדורות שונות לדוחות: במקרה שדו"ח דורש תיקון או שיפור, יו .4.2.6.2

תקופה  בתוך  זה(,  מדו"ח  המושפעים  הדוחות  כל  של  מתקנים  דוחות  )וכן  מתקן 

. הדוחות המעודכנים יחליפו  ולא יאוחר מעשרה ימי עבודה   שתוסכם על ידי המזמין

וכן   את הדוחות הקודמים. יבוצע תיעוד מסודר של המהדורות השונות של הדוחות 

 לוונטי. יסומן על כל דו"ח מספר המהדורה הר

 

 מבנה צוות אחזקה  .4.3

צוות אחזקה.    והיררכייתבמסגרת הגשת הצעת הקבלן יוגש תיאור מפורט של התפקידים העיקריים   

שיכסה את מכלול תחומי   באופן  כל תפקיד  של  במדויק את תחומי האחריות  יפרטו  אלו  תיאורים 

חיים   קורות  כולל  אחזקה,  מערך  של  המיועד  המנהל  פרטי  גם  יוגשו  בנוסף  הנדרשים.  האחריות 

האישור   קבלת  לאחר  מקצועי.  וניסיון  השכלה  פרטי  בצוות    מזמיןמפורטים,  התפקידים  לבעלי 

 אחזקה ההנדסי לא יותר שינוי בצוות אחזקה ללא אישור מתאים על ידי המזמין. ה

 

של    ניסיון  בעל  אלקטרוניקה/חשמל  מהנדס  יהיה  הקבלן  של  אחזקה  מערך  נ שנ  10מנהל    סיון יות 

 לפחות, כולל בין השאר בעבודות אחזקה של מערכות שליטה ובקרה, מתקני תאורה ומערכות חשמל.

 

את המבנה הארגוני המפורט של צוות אחזקה    -  יום לפני המעבר לתקופת אחזקה  30-כ הקבלן יגיש   

 לאישור על ידי המזמין, כולל פרוט שמות, קורות חיים וניסיון של אנשי המפתח בצוות.

 

 זקה העוסק בתחום אחזקה יעמוד בין השאר בדרישות הבאות: צוות אח 

והניסיון  .4.3.4.1 ההכשרה  ההשכלה,  בעלי  ומנוסים,  מיומנים  עובדים  יהיו  העובדים  כל 

 המתאים לסוג העבודה אותה יבצעו, בכפוף למגבלות שפורטו לעיל. 

מעבר לדרישות ההכשרה והמיומנות הפורמלית יעקוב הקבלן אחר פעילות העובדים   .4.3.4.2

 בתחומים השונים, על מנת לוודא שתפקודם תואם את הנדרש בכל עת. 
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נוהלי   .4.3.4.3 כל  וכן  האיכות  אבטחת  תוכנית  במסגרת  והוסמכו  הוכשרו  העובדים  כל 

 הבטיחות והתפעול הישימים.

 ימים בשנה.  365שעות ביממה,  24/7צוות האחזקה יהיה זמין כנדרש במפרט זה  .4.3.4.4

 

 אחזקה מונעת  .4.4

יכין הקבלן לאישור המזמין תכנית אחזקה מונעת מפורטת הכוללת    תכנון מפורטכחלק מהליך אישור   

בנספח   המצורפת  האחזקה  תכנית  על  המבוססת  לביצועה,  ומועדים  זמנים  פי    Aלוח  ועל 

והוראות/המלצות היצרן לביצוע בדיקות ואחזקה מונעת של כל סוג ציוד ומרכיב במתקן שבאחריות  

 הקבלן.  

 

להכנת תכנית האחזקה של  מינימום  סיס  באינה מלאה ומהווה כ  Aה בנספח  תכנית האחזקה המופיע  

 הקבלן.  

 

 התוכנית תגדיר בין היתר )חלק מהסעיפים אינם מופיעים בתוכנית לדוגמא(: 

המתקן   .4.4.3.1 ,תכנית  הציוד  למפרטי  בהתאמה  וזאת  לביצוע  הנדרשות  האחזקה  פעולות 

 ,דרישות המזמין והגדרות היצרן.

 פיקוח וניטור המתקניםתכנית פעולות  .4.4.3.2

כולל   .4.4.3.3 והמערכות  הציוד  לכלל  מונעת  תחזוקה  פעולות  לביצוע  הטיפול  זמני  תדירות 

 תוכניות עבודה )יומיות ,שבועיות, חודשיות רבעוניות , חצי שנתיות ושנתיות( 

והכיול .4.4.3.4 הניטור  האחזקה  לפעולות  מפורטים  עבודה  לפעולות    נהלים  נדרשים  יעדים 

 (האחזקה )רמות ביצוע נדרש

 מבוטל  .4.4.3.5

 דוחות ויומני עבודה לאישור  .4.4.3.6

פירוט העבודות הנדרשות לצורך שדרוג ו/או החלפת ציוד קיים בציוד חדש לגבי ציוד   .4.4.3.7

אשר אורך חייו הסתיים ו/או אינו נתמך ע"י היצרן ע"פ הוראות החוזה ו/או ציוד אשר  

הציוד.  הקבלן אינו יכול להוכיח כי הינו יכול לקבל חלפים עבורו מהיצרן המקורי של  

פירוט עבודות זה יכלול מועדי ביצוע ואספקה כולל שינויים והתאמות תוכנה וחומרה  

 ככל הנדרש לכל פריט בנפרד.

 

אלא אם צוין אחרת על ידי המזמין , כל הסעיפים הינם נפרדים וביצועם אינו מותנה בביצוע סעיפים   

קה יבוצע במועד הנקוב בנוסף על  אחרים , לדוג' צביעה של כלל המנהרות על פי הוראות תכנית האחז 

 ביצוע סעיף תיקוני צבע בעת הצורך )במסגרת אחזקת שבר או אחזקה מונעת(  
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 מבוטל  

 

 הקבלן  מתחייב לבצע את התיקונים הנדרשים בתוכנית על פי הוראות המפקח.  

הקבלן מתחייב לבצע את כל פעולות האחזקה במועדים ובתכולה על פי התכנית המאושרת, על ידי   

 כוח אדם מוסמך ומורשה לביצוע לפי סוג העבודה הנדרש ותוך שימוש בכלים מתאימים ומכוילים.  

 

ביצוע האחזקה    ומתגלה במהלך  פגם במקרה  או  תקלה  כל  של  תיקון  גם  כוללת  המונעת  האחזקה 

 תיקונים אלה יש לבצע באופן מיידי. המונעת. 

 

של המתקן   בחדר הבקרה המקומי נוסף על תוכנת האחזקה על הקבלן לשים העתק עטוף בניילון מגן  

 ם ועוד של: ילרבות ארונות התקשורת והשילוט , חדר החשמל במנהרה , הידרנטי 

 תכנית אחזקה מעודכנת לכל אלמנט   .4.4.9.1

 לוח פעולות טיפול מעודכן  .4.4.9.2

 תכנית עדות של האלמנט   .4.4.9.3

פעולות הפיקוח ופעילויות הניטור והבחינה יבוצעו בתדירות ובפרוט הנדרש על מנת   .4.4.9.4

 לוודא את התפקוד הנכון של מערך האחזקה.  

צוותי הפיקוח, הניטור והבחינה יורכבו, על פי העניין, מאנשי מקצוע   .4.4.9.4.1

ומיומנים, בעלי הכשרה והסמכה בתחומים הרלוונטיים,  אחראיים 

קבלו הדרכה מתאימה. צוותי הפיקוח הניטור והבחינה יאושרו על  שי

לנהלים מפורטים. העבודה   יעשו בהתאם  כל הפעולות  ידי המזמין. 

ותוכנות   נייד  ממוחשב  בציוד  הסתייעות  תוך  תעשה  השוטפת 

 מתאימות שיאפשרו הפעלה פשוטה, שימוש ברשימות תיוג וכו' . 

ולות שיבוצעו על ידי הקבלן.  פעולות הפיקוח, הניטור והבחינה הנן פע  .4.4.9.4.2

המזמין יהא רשאי לבצע מצדו פעילויות שונות להבטחת האיכות של  

פעילויות הקבלן וכן פעילויות נוספות על פי החלטתו. הקבלן ישתף  

הנתונים   כל  את  לה  לספק  מנת  על  המזמין  עם  מלא  באופן  פעולה 

 והתנאים הנדרשים לביצוע פעילויות אלו. 

וצאות כל פעולות הפיקוח, הניטור והבחינה  נתונים מפורטים של ת .4.4.9.4.3

מדו"חות   אחד  כל  של  מודפס  עותק  הממוחשבת.  במערכת  יתועדו 

פעולות הניטור והבחינה כולל ניתוח התוצאות, יועבר למזמין בתוך  

יום מסיום אותה פעילות. כל הדו"חות יהיו    30פרק זמן שלא יעלה על  

 גם זמינים לקריאה במערכת הממוחשבת. 
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 הפיקוח השוטף   פעולות 

פעולות בתחום הבטיחות והפיקוח השוטף יבוססו על סקרים של המנהרות והמעברים התת קרקעיים   

 באופן שוטף ויכללו כמינימום את הפעולות הבאות:

 פעולות פיקוח בנושא בטיחות:  .4.4.10.1

העלולים   .א הפגמים  אותם  זיהוי  לצורך  ידרשו  בטיחות  בנושא  פיקוח  פעולות 

לגרום לסיכון לציבור המשתמשים או העובדים בדרך ויוגדרו כתקלות ברמה  

 דחופה.  

פעולות פיקוח אלו יבוצעו תוך נסיעה ברכב או תוך תנועה ברגל, על פי הצורך   .ב

שימל שוטפים  דו"חות  בין  הזמן  הפרש  מקסימום  בנושא  והעניין.  הקבלן  א 

על   יעלה  לא  יותר    7בטיחות  גבוהה  תדירות  לו  יבחר  הקבלן  כאשר  ימים, 

 בתחומים הנדרשים על פי הערכתו.  

פעולות הפיקוח יכסו את כל תחום המתקנים. בין השאר יבחנו כל מערכות   .ג

שלהם   הבטיחותי  בהיבט  מכניות,  האלקטרו  והמערכות  והבקרה  השליטה 

 ובהיבטים אחרים.  

יקוח נוספות יבוצעו במקרה של דו"חות או תלונות מטעם הציבור,  פעולות פ  .ד

המשטרה או גופים אחרים. כמו כן יבוצעו פעולות פיקוח בנושא בטיחות גם  

 במקרה של תאונות קשות או תנאי מזג אויר קיצוניים.  

לפחות אחת לחודש קלנדרית ידווח הקבלן על תוצאות סיור בטיחות שיבוצע   .ה

נת לזהות בעיות בטיחותיות הקשורות בתנאי התנועה  בשעות החשיכה, על מ 

 בלילה, כולל בין השאר בעיות תאורה. 

ניהול האחזקה   .ו יוזנו לתוך מערכת  תוצאות פעולות הפיקוח בנושא בטיחות 

פעולות    24בתוך   שכל  להבטיח  חיוני  הפיקוח.  פעולת  עריכת  ממועד  שעות 

ל יוזנו  ליקוי,  כל  לא הראתה  אלו שתוצאתן  גם  ניהול  הפיקוח,  תוך מערכת 

 האחזקה.  

 סיורים שגרתיים:  .4.4.10.2

 סיור יום:  .א

ונוכחות   .1 נציג הקבלן בהשתתפות  ע"י  יומי  על בסיס  יערך  יום  סיור 

 נציג המזמין באם רצונו בכך. 

לבדיקת   .2 המתקנים,  של  כללית  הפעלה  לביקורת  מיועד  זה  סיור 

 שלמותו ושלמות אביזריו, לאיתור תקלות ו/או מפגעים.  

מהות   .3 את  המפרט  העבודה  ביומן  רישום  יבוצע  הסיור  בסיום 

הליקויים ומועדי ביצוע תיקון. הקבלן יערוך דו"ח שבועי לסיורי יום,  

 נציג המזמין הדו"ח יימסר ל
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 ה: סיור ליל .ב

ובמעברים   .1 לילה במנהרות  בכל תחילת שבוע על הקבלן לבצע סיור 

התת קרקעיים לצורך איתור תקלות, נורות שאינן תקינות ומכסים  

 מלוכלכים.

 הסיור יבוצע בנוכחות המפקח . .2

בסיום כל סיור יכין הקבלן דו"ח מפורט לתיקון ליקויים אשר יתוקנו   .3

לנציג   יועבר  הדו"ח  ידו.  והן כמסמך    –  מנת"י על  כקובץ מחשב  הן 

וכן מדידה של רמות ההארה בנקודות שונות שיקבעו לאורך  מודפס  

 המנהרות.  

מך ז' להסכם  של הנת"צ המתחלף מצוינים בפרוטרוט במסנושא האחזקה וההפעלה    – נת"צ מתחלף  

במינימום  זה תנאים  באותם  לעמוד  יחויב  הקבלן  לנושא  ספציפית  הוראה  ואין  במידה   ,

 בהתאם לנהלים והדרישות של יתר המערכות בהתאם להסכם זה. 

 

 אחזקת שבר  .4.5

שבר הכוללת מענה  ת  יכין הקבלן לאישור המזמין תכנית אחזק  כחלק מהליך אישור תכנון מפורט 

וניהול התנועה במתקן    של האמצעים הנדרשים למענה     תחזוקת שברל בהיבט של צוות האחזקה 

 )מענה של הסדרי תנועה, שיטור במידת הצורך, הגבלות קיימות וכדומה(. 

 

ע הקבלן את כלל העבודות המתוארות  קבלת הודעה או עקב בדיקות יבצעם  על פי דרישת המנהל ,   

תוך החזרת המתקן למצב     TOTAL RISK  בשיטת  וזאת על פי הגדרת הסכם תחזוקה כוללת  לעיל 

 שמיש ופועל כנדרש ע"פ התוכניות ואישור המזמין.  

 

ו / או הוראות שימסרו לו על ידי המנהל, ככל   במתקן לפי תכניות וקושחה  תוכנהעדכוני הקבלן יבצע  

 שיידרש. 

 

 ציג הקבלן יעמוד לרשות המנהל ככל שיידרש לצורך בדיקת העבודה כמתואר בסעיפים לעיל. נ 

 

 אי הגשת תוכנית אחזקת שבר למעט במקרים בהם קיבל הקבלן ארכה ממנהל תיחשב כתקלה .   
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 תנאי שירות  .4.6

 

 תיאור סיום עבודהזמן  רמה

במקרה כזה חייב הקבלן לצאת מיד   "קריאה מידית"

עם קבלת ההודעה ולהמשיך לעבוד  

ברציפות עם כל סוגי אנשי המקצוע 

הנדרשים עד להפסקת הסכנה ו/או  

  4ולכל המאוחר עד  תיקון התקלה 

 שעות מרגע קבלת ההודעה 

ולא מאפשרות את ניהול   המתקן תקלות אשר משביתות את 
  מהמנהרהאי יכולת להיכנס / לצאת  התקין לרבות   האתר 

תקלה  תקלה מערכת הנת"צ המתחלף, מאחת היציאות , 
במערכת גילוי וכיבוי אש, תקלה כללית בכל המצלמות  

באתר, תקלה במערכת האיוורור וניטור גזים, תקלה  
 וכדומה  ראשי PLC-משביתה ב

ממועד קבלת ההודעה    שעות  6עד  " "קריאה דחופה

 בגין תקלה 

לתקלות שאין לצפותן מראש ושביצוען דחוף. כגון: תקלה  
במערכת גילוי אש, כריזה, תקלה במערכת המצלמות,  

 תקלה במרכזיות התאורה או בעמודי תאורה  

ממועד קבלת ההודעה  שעות  16עד  "קריאה רגילה" 

 בגין תקלה 

שוטפת כמתוכנן  לתקלות רגילות ו/או לעבודות אחזקה 

 כגון תקלה במצלמה אחת, אי הגשת דוח במועד  מראש

 

וקיבל את אישורם כי אכן התקלה    מנת"ירק לאחר שהקבלן דיווח למנהל או ליאושר  סיום העבודה   

 סודרה. 

 

. באחריות    ניהול האחזקה הממוחשבת  במערכת  התקלה  סגירת  לאחר  רק  סגירת התקלה תאושר 

 סגרה במערכת הניהול. הקבלן לוודא כי התקלה אכן נ

 

 . המנהל רשאי ע"פ שיקול דעתו לאשר לקבלן הארכת זמן התיקון התקלה 

 

בכל מקרה של תיקון נזקים המחייב כי משך העבודה יחרוג מהמועדים כפי שנקבעו לעיל, יציג הקבלן   

לאישור המנהל לוח זמנים מפורט לביצוע העבודה, המנהל יהיה זכאי לקבוע לוח זמנים לפי שיקול  

דה  דעתו ולחייב את הקבלן לבצע את העבודה באמצעים מתוגברים הן בכוח אדם ובאמצעים והן בעבו

רציפה ביום ובלילה, הקבלן יהיה מחויב לבצע את העבודה לפי המועדים שנקבעו ע"י המנהל, לקבלן  

 בשל שימוש שעשה בזכותה זו. המזמין לא טענה כלפי 

 

מבלי לפגוע בזכויות המזמין בסעיפים לעיל, לא יעמוד הקבלן בהתחייבותו, רשאי המנהל לבצע את   

ולחייב   אחרים  ע"י  או  בעצמו  מתחייב  העבודה  הקבלן  למזמין.  שיגרמו  ההוצאות  בכל  הקבלן  את 

 לשאת בכל סכום כאמור שיקבע ע"י המנהל. 
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ויסיים את ביצוע האחזקה המונעת על פי סוג העבודה ועל פי לוח הזמנים במועדים    הקבלן יתחיל 

ן  שנקבעו ואושרו לביצוען בהתאם להוראות תוכנית האחזקה לוח הזמנים לביצועה שהוגשה ע"י הקבל 

 ואושרה ע"י המנהל. 

 

 טיפול בהודעות על תקלות  .4.7

 הקבלן מתחייב לברר את סיבת התקלה לגבי כל הודעה שהתקבלה.   

/    אם לדעת הקבלן נובעת התקלה מציוד  שאינו באחריותו יודיע  על כך, על פי סוג התקלה למנהל 

איתור התקלה ותיקונה במקרה  לסיוע המנהל במפקח. על פי דרישה יבצע הקבלן כל פעולה שתידרש  

 זה. 

דעת המנהל תכריע בכל מקרה של חילוקי דעות בכל הנוגע לתקלות ובאשר לתכולת תשלומי האחזקה   

למען הסר ספק יובהר כי התחזוה בשיטת    כל הסיכונים וגבולותיו.   בכל הנוגע לנזקים בעניין ביטוח

ביטוח כל הסיכונים ע"פ חוזה זה לא מוגבלת בסכום כלשהו, הקבלן יתקן על חשבונו כל נזק באשר  

 הוא 

 פיצויים מוסכמים טבלת  .4.8

זה הינה הגדרת התנאים והסדרת מנגנון התשלומים המחייב לפיצויים מוסכמים   פרקמטרת  

 זה להלן.  בפרקבהתקיים הנסיבות כמפורט  הקבלן למזמינה ו על ידי אשר ישולמ 

 זה בכדי לגרוע מיתר הוראות ההסכם, והן תחשבנה כהוראות משלימות.  פרקאין בהוראות  

 זה תהא המשמעות הרשומה לצידם בהסכם. בפרקלכל המונחים  

להשלים    כדי לשחרר אותו מהחובה קבלן מובהר כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים על ידי  

לחברה וכן, כי תשלום   הפיצויים המוסכמים  הקבלןאת כל ההתחייבות אשר בגינן שולמו על ידי 

סעד ו/או זכות הקיימים לחברה   כאמור להלן לא יגרע מכל הקבלןהפיצויים המוסכמים על ידי  

 את הוראות ההסכםהקבלן ההסכם ו/או הדין בגין הפרה של  על פי הוראות

  זה משקפים הערכה בלבד בפרקלמען הסר ספק, מובהר כי הפיצויים המוסכמים המפורטים  

  ביחס לנזק שניתן מראש בעת כריתת ההסכם כאמור לעיל, ואולם אין בפיצויים אלה כדי לגרוע

  בהתאם להוראות הדין ו/או הסכם זהו/או למעט מכל סעד העומד לחברה מנותן השירותים, 

בקשר עם ההפרות בגינן יידרש נותן השירותים בתשלומם הינה הגדרת התנאים והסדרת מנגנון  

 התשלומים המחייב לפיצויים מוסכמים 

  יחידת מידה  תכולה מס"ד

 שעות 24עד  לכל שעת איחור ₪  1000 .מיידיתקריאת שרות לתיקון תקלה  בסיוםאיחור  1

 שעות 24עד  לכל שעת איחור ₪   500 . דחופהקריאת שרות לתיקון תקלה  בסיוםאיחור  2

 שעות 24עד  לכל שעת איחור ₪   200 . רגילהקריאת שרות לתיקון תקלה  בסיוםאיחור  3

 ₪  2000 .מיידיתקריאת שרות לתיקון תקלה  בסיוםאיחור  4
שעות מתחדש  24עבור חריגה של  

 שעות  24כל 

 ₪  1000 . דחופהקריאת שרות לתיקון תקלה  בסיוםאיחור  5
שעות מתחדש  24עבור חריגה של  

 שעות  24כל 
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 ₪   500 . רגילהקריאת שרות לתיקון תקלה  בסיוםאיחור  6
שעות מתחדש  24עבור חריגה של  

 שעות  24כל 

 

פיצויים מוסכמים בהתאם לטבלה לעיל ועל פי  נוסף על האמור לעיל , התקלות הבאות יחשבו לעניין מסירת 

, רמת תקלה   6-ו 3 - רמת יחידת המידה. לדוגמא תקלות ברמת תקלה רגילה ימדדו על פי סעיפים בטבלה 

 לעיל.  4-ו 1ורמת תקלה מיידית על פי סעיפים  5-ו  2דחופה על פי סעיפים 

מס' 

 תקלה 
 רמת תקלה  תקלה תיאור 

1.  
באתר מעבר   או אי דיוקים בתיעוד עבודות שירות תיעודאי מסירת אי דיווח או 

 שעות מביצוע העבודה  24-ל
 רגילה 

 רגילה  באתר  אי דיווח או תיעוד או אי דיוקים בתיעוד של טיפול בתקלות  .2

3.  
אי דיווח או תיעוד או אי דיוקים בתיעוד של טיפולים מונעים/שוטפים, סיורים  

 או טיפולים יזומים 

 רגילה 

 רגילה  ו/או אי הגשתם לאישור במועד לאתר  רשלנות באחזקת יומני עבודה  .4

 רגילה  שאינם עומדים בתנאי המכרז ו/או  העסקה של עובדים לא מיומנים  .5

 רגילה  בצורה שאינה ברורה, רשלנית או פירוט יומני עבודה ב פירוט חסר  .6

 רגילה  חילוף כמוגדר  וחלקי חוסר ציוד בדיקה ו/או חוסר בציוד  .7

 דחופה  לאתר   פיגור ללא אישור של יותר משבוע בביצוע פעולת אחזקה מונעת  .8

 דחופה  המזמינה ביצוע סיור ללא הסכמת  בימים   3עיכוב העולה על   .9

10.  
(  1אי מילוי טפסים נדרשים בתכנת מערכת ניהול האחזקה מאוחר מיום אחד )

 לאחר ביצוע העבודה לכל אתר

 רגילה 

11.  
העברת העתק טפסי עבודות אחזקה עד ליום הראשון בשבוע בהתאם  אי 

   הסכם זה להוראות

 רגילה 

 רגילה  באתר  לעבודה שבוצעה As-madeיום במסירת תוכניות   30פיגור של   .12

 דחופה  אחזקה מונעת לפי המועדים לכל אתר במהלך חודש קלנדרי אי ביצוע טיפול    .13

14.  
  31לעבודות אחזקה ממשטרת התנועה עד ליום אי קבלת היתר עבודה שנתי  

   לינואר
 רגילה  

15.  
לאתר על הנחיית המזמינה   אי ביצוע סיור חורף במהלך התקופה המוגדרת

 במועד שנקבע על ידה. 
 דחופה 

 רגילה  יום מדרישת המזמינה  60אי החלפת ואישור עובד תוך    .16

 רגילה  ( מדרישת המזמינה 1אי החלפת תורן תוך יום אחד )  .17

 רגילה  לאחר עזיבת צוות העבודה  השארת פסולת וציוד שניזוק באתר  .18
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מס' 

 תקלה 
 רמת תקלה  תקלה תיאור 

19.  
  קלקולים חוזרים או יותר 2 –אי ביצוע מקצועי של העבודה באופן שגורם ל 

 השעות לאחר התיקון לאתר  48במהלך 
 דחופה 

20.  
ביצוע עבודה בצורה ירודה ובלתי מקצועית בניגוד לפרטים או הוראות המפקח  

 תוקנה על פי הוראות המפקח או שכבר גרמה לתקלה במערכת ושלא 
 דחופה 

 רגילה  באתר  אי הגעה של צוות הקבלן או צוות אבטחה לעבודה מתוכננת  .21

 דחופה  באתר  אי הקפדה על תנאי בטיחות בעבודה  .22

 דחופה  הפסקה יזומה של פעולת אתר ללא אישור המזמינה    .23

24.  
דקות ללא צורך בהוכחת   30-תורן יותר מאי זמינות מוקד שירות של הקבלן / 

 המזמינה 
 רגילה 

 רגילה  כל תקלה על פי קביעת המזמינה שלא תוארה במפרט.   .25

 

 

 המשולם לקבלן. ומכל תשלום אחר הקנסות יקוזזו מהתשלום השוטף  

 שעת איחור תיחשב מהדקה הראשונה של תחילת כל שעת איחור. 

עבור תקלות דוג' תשלום עבור כל שעת איחור בנוסף  המזמינה רשאית להפעיל קנסות חופפים  

 שעות מתחדש. 24לתשלום עבור אי ביצוע תיקון תקלה כל  

 התעריפים לפני מע"מ.  

 

 

 כוח אדם, אמצעים וציוד  .5

 כוח אדם .5.1

הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודה כוח אדם מקצועי, מיומן ובעל ניסיון בהתאם לדרישות חוזה זה   

 יהיה בכמות המספיקה לביצוע כל עבודה שיידרש הקבלן לבצע על פי חוזה זה. והמפרט. כוח האדם 

ימנה    יועבר  בשלב האחזקה    מנהל פרויקטהקבלן  ייצג אותו בלעדית בפני המזמין. שם הנציג  אשר 

את   לתבוע  הזכות  שמורה  למנהל  לחברה.  בכתב  הודעה  יחייב  בנציג  שינוי  כל  המנהל,  לידי  בכתב 

צא לנכון ללא כל צורך לנמק את החלטתו. במקרה כזה חייב הקבלן  להחליף  החלפת הנציג במידה וימ

 את איש הקשר מידית. 

ביצוע העבודה נשוא חוזה זה יהיה תמיד על ידי מספר בעלי המקצוע המתחייב מהוראות בטיחות   

 לעבודות כגון: עבודה על מנוף היצוע עבודות חשמל  וכדומה.
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 מוקד שירות ואחזקה  .5.2

אשר יהווה מוקד הקשר של   24/7זמין מאויש האחזקה הכוללת יפעיל הקבלן מוקד   במסגרת שירותי  

 המזמין. 

 המוקד יהיה אחראי על הפעלת כל הצוותים המקצועיים.  

 המוקד יכלול לכל הפחות   

 מעודכנת בזמן אמת  מנת"ישל   מערכת ניהול האחזקהמחשב עם גישה ל .5.2.3.1

 חיבור לאינטרנט עם גישה למיילים   .5.2.3.2

 טלפון + פקס  .5.2.3.3

 

 כלי מדידה ועבודה  .5.3

 לרשות הקבלן יעמדו במשרדו כאמור:  

מכשירי מדידה כפי הנדרש לביצוע כל  פעולות התחזוקה הנדרשות, כולל  מכשור וכלי   .5.3.1.1

עבודה כפי שנדרשים ומופיעים בספרי התחזוקה של המתקן לרבות  מכשירי מדידת  

, ראות, מדידת השראות לולאות ,נתוני התנגדות    NO, ריכוז  COמהירות אויר, ריכוז  

אם להוראות היצרן גם אם נדרשת לצורך  ובידוד חשמלי. כל המכשירים יכוילו בהת 

 זה החלפה של חלק ממכשיר המדידה. 

  Luxmeterמכשיר למדידות פוטומטריות.  .5.3.1.2

טרמי   .5.3.1.3 חיבורים  בודק  אוניברסלי,  ומודד  צבת  זרם  מד  בידוד,  לבדיקת  מגר  מכשיר 

המתאימים לבדיקת כל תחומי הזרמים, המתחים וטיב הבידוד והחיבורים הקיימים 

דיקת כל הפרמטרים החשמליים המופיעים במתקן.  דיוק המכשירים  במתקן, לצורך ב

 . כל מכשירי המדידה יהיו ספרתיים. 2.5% -הנדרש הוא לא פחות מ

פטישון   .5.3.1.4 מקדחה,  ל:  מוגבל  לא  אך  כולל,  ותיקון  התקנה  עבודות  לביצוע  עבודה  כלי 

 חשמלי ושואב אבק תעשייתי.

 פסקת חשמל. גנרטור נייד בהספק מתאים לביצוע  עבודה בזמן ה .5.3.1.5

קרינת  .5.3.1.6 ע"י  חשמל  בלוחות  לבדיקת התחממות  להדפסה,  ללא אפשרות  נייד,  מכשיר 

 אינפרה אדום. 

 OptiLight by KITCOאור לבדיקת מוליכות סיבים אופטיים. כדוגמת:  -צלצלן .5.3.1.7

 .  QH  20-2000מכשיר לבדיקת לולאות הגלאים בעל יכולת למדידת השראות בתחום  .5.3.1.8

 מכשיר נייד למדידת רעידות במפוחים. .5.3.1.9

 מכשיר ניד למדידת רעש במפוחים.  .5.3.1.10

 מכשיר נייד למדידת זרם הנעה.  .5.3.1.11

 מכשיר נייד למדידת מהירות רוח וכיוונה.  .5.3.1.12
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יכולת חיבור למחשב .5.3.1.13 כולל  ניידת  דיגיטאלית  וידאו/סטילס  והעברת קבצים   מצלמת 

 באמצעות מערכת הניהול.  

היצרן    להוראות  בהתאם  הכיול  תקופת  היצרן.  להוראות  בהתאם  יבוצע  המדידה  מכשירי  כיול 

יועבר   זה  כיולים מסוג  ביצוע  על  דו"ח  על חשבון הקבלן.  ידי היצרן,  על  לכך  במעבדות המוסמכות 

 למנהל. 

 

 רכב ואביזרי בטיחות   .5.4

 התורן שיועסק ע"י הקבלן יצויד ברכב שיהיה צמוד לתורן במשך ביצוע העבודה.   

יהיה מזווד כך שיאפשר ביצוע העבודה בכל מזג אוויר כולל בעת הצטברות שלג או קרח על  הרכב   

יכלול מנוף בגובה מתאים כך שיאפשר החלפת גופי תאורה, מנורות ונורות בשלטים  הכביש ובין היתר  

 שבאחריות הקבלן.    CCTVוטיפול בכל מצלמות 

כל    וכן  עובדיו  של  האישית  לבטיחות  כחוק  הדרושים  הבטיחות  אביזרי  כל  יעמדו  הקבלן  לרשות 

התנועה בעת בצוע עבודות  התמרורים, מחסומים, שלטים, פנסים ורמזורים זמניים הדרושים להטיית  

 במנהרות ובכביש לפי ההנחיות לביצוען כמפורט בהמשך. 

ועליו להציב ולבצע הסדרי בטיחות כמפורט    ועל חשבונו  ביצוע כל עבודה בכביש הינה באחריות הקבלן  

 בהוראות הבטיחות של חברת נתיבי ישראל ו/או לפי הוראת המנהל. 

 

 חלקי חילוף  .5.5

  Bהמלצות היצרנים על הקבלן להחזיק במלאי את הציוד המפורט נספח בנוסף למלאי המחויב על פי   

 מלאי שירות ואחזקה   -

הקבלן מתחייב להחזיק באופן שוטף לפחות את חלקי החלוף המפורטים בסעיפים שלהלן והמוגדרים   

 במסמך זה כולל הרשימות המומלצות של יצרני הציוד.  

והציוד אלה ימצאו ברשות הקבלן לא   מ    מלאי החלקים  צו התחלת  חודשים ממועד    3יותר  קבלת 

 . לשלב האחזקה עבודה

 מצאי חלקי החילוף ייבדק ע"י נציגו של המזמין )המפקח( בכל עת שימצא לנכון.  

חידוש מלאי חלקים  וציוד אלה יעשה באופן שוטף עם שימושם לצרכי תחזוקת המתקן ולא יותר   

 מחודש לאחר שימושם או על פי הוראת המפקח.

דו"ח המפרט את רשימת הציוד וחלקי החילוף והמלאי יעודכן במערכת ניהול האחזקה ויועבר למנהל   

 מעת לעת ועל פי דרישתו. 

המפקח רשאי לדרוש בדיקת חומרים וציוד במעבדות הקבלן ו/או במעבדות חוץ מאושרות לבדיקת   

 תאימות וטיב הציוד והחומרים.

 הקבלן אך חובת החזקתם תהיה ניתנת לפקוח. ציוד וחלקים אלה הנם רכושו של  
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חודשים ו/או באופן מידי במקרה של שימוש בחלקים בצורה    6  -יש לחדש את המלאי הנ"ל פעם ב 

 המקטינה את המלאי הספציפי למחצית הכמות. 

מחיר השימוש של חלקים אלה והתקנתם לצרכי תיקון ו/או תחזוקה  הנו כולו על חשבון הקבלן. כלול   

 ועלות המלאי ותחזוקתו.    בזה מחיר

אלא אם צוין אחרת על ידי המזמין , חלקים שיוחלפו במסגרת עבודות אחזקה של  המתקן יהוו רכושו   

 של הקבלן ועליו לפנותם לרשותו מחוץ למתקן. 

אי הימצאותו ברשימת חלקי החילוף של ציוד ו/או רכיב ו/או חומר נדרש כלשהו לצורך ביצוע העבודה   

התחייבוי העבודה  וקיום  ביצוע  לכך  מוגבל  לא  אך  ובכללם  ולמפרט  זה  לחוזה  בהתאם  הקבלן  ות 

ובמועדה   בשלמותה  העבודה  לביצוע  הקבלן  ומחויבות  מאחריות  מפחית  ו/או  מסיר  אינו  במועדה, 

 בהתאם להוראות החוזה והמפרט.

 במקרה של התקנות חדשות:  

אישור המפקח רשימות מלאי  על הקבלן להגיש עם קבלת העבודה כולה ובמצורף לפרטי הציוד ל .א

 ציוד המומלצים על ידי יצרני הציוד השונים. 

רשימה זו עם אישור הציוד גופו תהווה בסיס מחייב להחזקה על ידי הקבלן, במשך כל תקופת   .ב

 החוזה. 

 

 ממשקי עבודה   .6

 כללי  .6.1

אנשי  הקבלן מתחייב כי הוא כשיר, מסוגל ומתאים לבצע את העבודה, וכי יבצע את העבודה על ידי   

 מקצוע בעלי כישורים מתאימים, במיומנות מרבית, באופן, במועדים ובתנאים כמפורט בהסכם זה. 

הקבלן מצהיר שבדק את כל הציוד נשוא חוזה זה. גם כזה שלא הותקן על ידו, וידוע לו כי לרשות   

ו/או דרישה בשל  החברה יתכן ולא עומדים כל הנתונים לגבי ציוד זה ואין לו, ולא תהיה לו כל טענה  

 כך.

הקבלן מתחייב בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/ חוזה  זה  וכן כל התקנים הנוגעים   

, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את   לעבודה זו, קראם והבין את תוכנם 

 עבודתו בכפיפות לדרישות ועל פי תנאי חוזה זה. 

הכלולות  מהפעילויות  אישור    חלק  או  מעורבות  הדורשות  פעולות  כולל  המערכות  אחזקת  בנושא 

משטרה. תאום פעולת המשטרה בכביש/מנהרה, קבלת היתרים לפעילויות, עבודות שונות שיבוצעו על  

 ידי המשטרה וכדומה, כל אלו יבוצעו באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו. 

 

 פירוט התחייבויות הקבלן. .6.2

לשנ  ולא  להפסיק  לתנאי  לא  ובהתאם  המנהל  מאת  מראש  בהסכמה  אלא  המתקן  פעולת   את  ות 

 ההסכמה. 
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לקבל מידע מהרשויות המוסמכות לפני תחילת העבודה בקשר לקיום מתקנים שאינם נראים לעין או    

שאין לגלותם תוך הסתכלות רגילה בשטח העבודה. הקבלן יתקן על חשבונו כל נזק או קלקול שיגרם  

עול, טלפון וכו' שייגרם תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהקלקול  י רשת מים, ביוב, תלכביש, דרך, מדרכה,  

 או הנזק נגרמו באקראי או שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש בקשר לביצוע העבודה. 

המזמין מתחייב למסור לקבלן את מלוא המידע שברשותו בנוגע לעניינים המפורטים בסעיף קטן ב'    

 כאמור מכל גוף אחר.   לעיל ויעזור לו בהשגת מידע 

לא יבצע הקבלן את האמור לעיל, יהיה המזמין רשאי לתקן את הנזקים והקבלן יישא בכל ההוצאות   

  6.2.2הכרוכות בתיקון כאמור. האמור בסעיף קטן זה, אינו משחרר את הקבלן מחובותיו לפי סעיף  

 לעיל. 

מהרשויות המוסמכות, ועל הקבלן בלבד  לבצע את העבודה בהתאם לאישורים, רישיונות והיתרים   

 האחריות להשיג את האישורים, הרישיונות וההיתרים הנ"ל. 

 לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת הפרעות ותקלות לתנועת כלי הרכב   

 לא להעביר מידע כלשהו על המערכת ופעולתה, ללא הסכמת המזמין, פרט למשטרת ישראל.  

המנהל   של  הוראותיו  כל  אחר  והתפעול    למלא  והשרות  האחזקה  לפעולות  בקשר  לו  תינתנה  אשר 

 השוטף של המתקן. 

למסור למנהל כל מידע ופרטים הנוגעים לפעולת המתקן.  בכפוף לאמור לעיל, אסור לקבלן למסור או   

להעביר כל אינפורמציה על המתקן ופעולתו לצד שלישי כלשהו, אלא באישור המזמין, פרט למשטרת  

ת שימסרו לקבלן לצורך ביצוע חוזה זה הן בבעלותה של החברה והועמדו לרשותו  ישראל. כל התוכניו

 של הקבלן באופן זמני בלבד ולצורך ביצוע החוזה. 

לא להעביר או למסור, בין באופן קבוע או בין באופן זמני, לאף אדם אחר מפתחות המתקן פרט למנהל   

 ולעובדי הקבלן. 

ממנו וכן לא להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה,  לא להסב או להעביר את החוזה או כל חלק   

 בין באופן זמני ובין באופן קבוע, אלא אם קיבל הסכמה מהמזמין מראש ובכתב ועל פי חוזה הקבלנים.

להשתמש בכל פעולה של אחזקה או של מתן שרות, אך ורק בחלקים וחלפים כמפורט במפרט הטכני    

 המזמין.  ובחלקים שימסרו לו לשם כך על ידי

והציוד    החלקים  את  המנהל,  ידי  על  שיקבע  ובעיתוי  למקום  בשלמותו,  המזמין  לרשות  להעביר 

 שיפורקו או יוחלפו על ידי הקבלן במסגרת ביצוע העבודה.

 פי דרישתו. - יוצגו למנהל על  באחריות הקבלן לדאוג לאישורי העבודה על פי דין, האישורים כנ"ל 

 

 תמורה  .7

 לעניין עבודות האחזקה. פיצויים מוסכמיםכולל ניכוי  כתב הכמויות התמורה תהיה לפי  .7.1

 שינויים בתמורה לאחזקה.  .7.2

 יתכן שינוי בגודל המתקן עקב עבודות פיתוח רשת הכבישים או שינויים במתקן.   
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בתכולת היקף הציוד המותקן  לדעת המזמין שינוי  ולח במידה וי התמורה לאחזקה  תשתנה רק 

 במתקן לעומת היקפו במועד מתן צו התחלת העבודה. 

במידה ויתוסף ציוד חדש למתקן עקב תוספות ושינויים, ישתנה מחיר האחזקה בשיעור הנתון   

 הנוסחה הבאה: 

מערך תכולת   5%(  Xדשית = ערך המתקן החדש כפול )ו תוספת למחיר האחזקה הח  ▪

קרות מחולק  יללא התיהמתקן החדש לפי מחירי בסיס חוזה במחירון כתב הכמויות 

 חודשים.  12)/( 

שלעיל, ישתנה מחיר האחזקה בשיעור    8.2.1במידה ויוסר ציוד מהמתקן עקב שינויים כבסעיף  

 הנתון הנוסחה הבאה:

מערך תכולת  5%(  X= ערך המתקן המוסר כפול ) תהפחתה ממחיר האחזקה החודשי ▪

קרות מחולק  יהכמויות ללא התיהמתקן החדש לפי מחירי בסיס חוזה במחירון כתב 

 חודשים.   12 -)/( ב

 

 תכנית אחזקה מונעת  - Aנספח  .1

 כללי  .1.1

המתקנים  עבור  מונעת  אחזקה  שירותי  הקבלן  יספק  ההסכם  האחזקה    במסגרת  תכנית  בסיס  על 

 שתאושר.

הפירוט בנספח זה מהווה דרישת מזעריות. על הקבלן להשלים את הכנת התוכנית בהתאם לדרישות   

 המפרט. 

נכון    והנהלים הנדרשים בחוק  ועל פי הוראות היצרנים השונים והתקנים  התוכנית תיכתב בהתאם 

 לעת כתיבת התוכנית הנ"ל. 

שיאושר ובהתאם לחוקים ותקנות, ולפי הוראות יצרן של   האחזקה תתבצע ע"פ תכנית עבודה והלו"ז 

 )יומי, שבועי, חודשי וכו'(.  במתקניםהציוד המורכב 

טיפולי    על  מעקב  ביצוע  תוך  הניהול  מערכת  לתוך  יוזנו  המתקן  של  והציודים  המערכות  פרטי  כלל 

 האחזקה ותקלות עם תוכנה זו.

צע ע"פ תאום מוקדם מראש, לא תחל כל עבודה  דיווחים ותאומים : כל ביצוע עבודה מטעם הקבלן יבו 

 אשר לא תואמה מראש מול הגורמים הרלוונטיים. ניםבמתק

 ליד כל פעולה יצוין במידה ונדרש סיווג מקצועי לשם טיפול בתקלה או ביצוע אחזקה מונעת  

 הנוהל יכיל  פעולות בטיחות נדרשות )במידה וישנם(  

 הקבלן יכין במסגרת תכנית האחזקה  

 לי עבור כל סוג אלמנטנוהל כל .1.1.9.1

 העתקים(  2העתקים )מקור +    3בעל  טיפולים עבור כל פריט טופס  .1.1.9.2
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 כוח אדם מקצועי נדרש  .1.1.9.3

 לוח זמנים לביצוע דוח טיפולים עבור כל פריט  .1.1.9.4

 הערות מיוחדות  .1.1.9.5

ידי    תגולם    המזמיןכל הפעולות אשר יבוצעו במסגרת ביצוע תכנית אחזקה מונעת אשר תאושר על 

 . מחיר הנקוב בהצעת הקבלןבהצעת הקבלן על פי ה

אלא אם צוין אחרת על ידי המזמין , כל הסעיפים הינם נפרדים וביצועם או אי ביצועם אינו מותנה   

על פי הוראות תכנית האחזקה יבוצע במועד    המתקניםבביצוע סעיפים אחרים , לדוג' צביעה של כלל 

 . זקת שבר או אחזקה מונעת(הנקוב בנוסף על ביצוע סעיף תיקוני צבע בעת הצורך )במסגרת אח

 

 קיצורים  .1.2

 ס/פ = סגור /פתוח  

 

 טבלת בסיס לאחזקה מונעת  .1.3

 תכנית בדיקה יומית תכנית אחזקה מונעת   

על הקבלן לבדוק תקינות כלל המערכות במתקנים על בסיס ביצוע סיור יומי כמוגדר   .1.3.1.1

ביצוע בדיקה מקיפה  4בפרק   וכן בדיקה    ויזואלית   וכן  וציוד המתקן  בכלל מערכות 

 במערכת ניהול בקרה ושליטה במנהרות לשם איתור תקלות  

לאחר ביצוע הבדיקה יגיש הקבלן למזמין או מי מטעמו דוח פיקוח חתום אשר מאשר   .1.3.1.2

 את תקינות המערכות במתקנים. 

 בדיקה יומית:  .1.3.1.3

המזמין מסמך המכיל את כלל  מסמך זה הינו מסמך ממצה , על הקבלן להגיש לאישור     

 ..המערכות והציודים במתקנים

 תקינות מערכת  מערכת 
  מרכזית בדיקת תקינות מערכת 

  בדיקת תקינות מערכת ווידאו 
  נתיב מתחלף  PVPבדיקת תקינות מערכות 

  מערכות רדיו חירום ותקשורת בדיקת תקינות  
 כולל מערכת ניצו כתום

 

  AIDבדיקת תקינות מערכת 
  בדיקת תקינות מחסומים 
  בדיקת תקינות רמזורים

  LCSבדיקת תקינות 

  VMSבדיקת תקינות 

  VPSבדיקת תקינות 

  UPSבדיקת תקינות 
    בדיקת תקינות גנרטור

  בדיקת תקינות מצלמות 
  מערכות אל פסק 
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  בדיקת תקינות מפוחים 
  האויר בדיקת תקינות מיזוג 

  מערכות גילוי עשן 
  בדיקת תקינות רכזות גילוי אש ועשן 

  בדיקת תקינות מערכת תקשורת וציוד קצה 
  בדיקת תקינות לוחות חשמל מ"ג + מנ"מ 

  בדיקת תקינות שנאים 
  בדיקת תקינות מערכת תאורה וציוד קצה 

  בדיקת תקינות ניטור גזים 
 

 ( נת"י)מב"ר + מ  מערכת מרכזית

   חודשית   תדירות ביצוע      

 הערות  24 12 6 3 2 1 פעולה / בדיקה  פ/ס   

1   
ותכנה  חמרה  תקינות  בדיקת 

 בכל תחנות העבודה. 
X             

2   
כל  עם  תקשורת  בדיקת 

 היחידות במערכת. 
X             

3   

כל  של  תקינות  בדיקת 

וקבלת  במערכת  הבקרים 

מכל  ותקשורת  התראות 

 הקצה. יחידות 

X             

4   
יומן   לתקלות   LOGבדיקת 

 מערכת  
X             

5   
גרסאות  של  שוטף  עדכון 

 תוכנה   
      X       

6   
ועומסי   תקינות  בדיקת 

 תעבורה ברשת התקשורת  
      X       

7   

מכל  וירוסים  וניקוי  בדיקה 

העבודה  ועמדות  המחשבים 

מערכות  ועדכניות  ברשת 

)חומרה  המידע  אבטחת 

 ותוכנות( 

X             

8   
מערכת  אירועי  רשם  בדיקת 

 הפעלה 
    X         

9   
מנהלי   תקינות  בדיקת 

 התקנים 
    X         
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10   
לשרתים  תקשורת  בדיקת 

 ולתחנות  
    X         

11   
השתלטות  תקינות  בדיקת 

 (   IN+OUTמרחוק  ) 
    X         

12   
משאבי   נצילות  בדיקת 

 המערכת  )מנהל המשאבים( 
    X         

13   
קיימים  ממשקים  בדיקת 

 למערכות חיצוניות 
      X       

 ) זיהוי אירועים( AIDמערכת 

   תדירות ביצוע       

 הערות  24 12 6 3 2 1 פעולה / בדיקה  פ/ס   

1   
מערכת  אירועי  רשם  בדיקת 

 הפעלה 
X             

             X בדיקת תקינות תוכנה ראשית   2

3   
לשרת  זמנים  סנכרון  בדיקת 

 ראשי
X             

4   
מנהלי   תקינות  בדיקת 

 התקנים 
X             

5   
לשרתים  תקשורת  בדיקת 

 ולתחנות  
X             

6   
השתלטות  תקינות  בדיקת 

 (   IN+OUTמרחוק  ) 
X             

7   
משאבי  בדיקת   נצילות 

 המערכת  )מנהל המשאבים( 
X             

             X בדיקת תקינות תקשורת     8

9   
אביזרים  חיבורי  בדיקת 

 במארז
X             

10   
ואבחון   ויזואלית  בדיקה 

 פגמים במארז 
X             

11   
בדיקת תקינות נקודות וכבלי  

 רשת
X             

12   

של  בפועל  תקין  זיהוי  בדיקת 

המוגדרים  האירועים  כל 

 במערכת  

      X       
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13   
אירועים  זיהוי  זמן  בדיקת 

 ביחס להגדרות 
      X       

14   

שווא  התראות  רמת  בדיקת 

FAR    של זיהוי אירועים ביחס

 להגדרות 

      X       

15   

בדיקת תקינות מערכת תוכנת 

התראות   וטיפול ניהול 

 באירועים 

      X       

       X       בדיקת ביצוע כיול תקופתי    16

 היא לאמצעי המתקן בלבד במערכת ניהול המרכזית   תמובהר כי ההתייחסו –מערכת תקשורת 

   תדירות ביצוע       

 הערות  24 12 6 3 2 1 פעולה / בדיקה  פ/ס   

1   
ותכנה  חמרה  תקינות  בדיקת 

 תחנות העבודה. בכל 
      X       

2   
כל  עם  תקשורת  בדיקת 

 היחידות במערכת. 
      X       

3   
וקבלת  תקינות  בדיקת 

 התראות מכל יחידות הקצה. 
      X       

4   
יומן   לתקלות   LOGבדיקת 

 מערכת  
      X       

5   

בדיקת מערכת ניהול תקשורת 

האקטיבי הציוד  כולל   וכלל 

 מערכת כריזה וטלפון חירום 

X            

6   

בדיקת עדכון / שדרוג של כלל 

ואבטחת  התקשורת  מערכות 

של  לפרסום  בהתאם  המידע 

 יצרן הציוד / מערכת 

      X     

או  

בהתאם  

לעדכוני  

  היצרנים

7   
רדיו   מערכת  תקינות  בדיקת 

 כולל ניצן כתום   חירום
      X     

במידה  

 וקיים 

8   
של  ורציפות  תקינות  בדיקת 

 ( OTDRכבילה אופטית )
          X 

אחרי   או 

כל תיקון  

של הסיב  

מכל  

סיבה  

 שהיא 
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 מחסומים

   תדירות ביצוע       

 הערות  24 12 6 3 2 1 פעולה / בדיקה  פ/ס   

             X בדיקה ויזואלית, ניקוי .  פ 1

             X ורצועות.בדיקה מכנית, כוונים, קפיצים  ס 2

       X       חיזוק ברגים.  ס 3

 ס 4
  , חיזוקים  היחלשות  חלודה,  סימני  הופעת  בדיקת 

 סדקים וכו'. 
      X       

 ס 5
או   סדקים  הופעת  לבדוק  יש  הזרוע.  שלמות  בדיקת 

 דהיית חומר זוהר. 
X             

 ס 6
פתח   מכסה  שלמות  בדיקת  המחסום  השירות.  דלת 

 בדיקת מנגנון הסגירה/נעילה.
      X       

       X       גירוז פטמות.  ס 7

       X       בדוק וכיול גלאי מחסום ס 8

9 
  / ס 

 פ
     X         בדיקה חשמלית להורדת והעלאת המחסום 

 פ 10
מתחת   רכב  על  זרוע  הורדת  מניעת  מערכת  בדיקת 

 למחסום 
X             

11 
  / ס 

 פ

וקבלת   המרכזית  המערכת  מול  התקשורת  בדיקת 

 התראות 
X             

             X בדיקת מהבהבים על זרוע מחסום  ס 12

          

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

 רמזורים

   תדירות ביצוע       

 הערות  24 12 6 3 2 1 פעולה / בדיקה  פ/ס   

1   

אביזריו   וכל  המכלולים  הרמזור,  שלמות  בדיקת 

רקע,   מסגרות  נורות,  פנסים,  עמודים,  כגון:  השונים, 

 יישור פנסים ועמודים, החלפת כל אביזר פגום וכו'.  

X             

2   
ניקיון הרמזור והאביזרים משלטים, חוטים למיניהם,  

 מדבקות ולכלוך. 
X             

             X בדיקת עוצמת הארת הפנסים וניקויים במקרה הצורך.     3

             X בדיקת תפעול המערכת בהתאם לתכניות ההפעלה.    4

             X בדיקת מערכת ההפעלה הידנית.    5

             X בדיקת אטימות.    6

7   
מערך   ומול  המרכזית  המערכת  מול  סנכרון  בדיקת 

 המחסומים 
X             

         X     בדיקה ותיקון גוף העמוד כולל יציבותו האנכית.    8

         X     בדיקה, חיזוק וכיוון הפנסים.   9

         X     בדיקה ותיקון של חיבורי החשמל שבתוך העמוד בפס     10

11   
המחברים   על  בידוד  חומר  והתזת  מהדקים  ניקוי 

 והמהדקים. 
    X         

         X     בדיקה ותיקון רציפות הארקה בעמוד.    12

         X     בדיקת ניקיון וצבע.    13

       X       בדיקה וחיזוק של חיבורי הפנס לעמוד.    15

       X       בדיקות וחיזוק חיבורי חשמל.   16

       X       ושרוולים. בדיקת חוטים, כבלים    17

       X       בדיקות והחלפת מצחיות פגועות.    18

       X       בדיקות והחלפה של מסגרות רקע פגומות.    19
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 LCSשלט 

   תדירות ביצוע       

 הערות  24 12 6 3 2 1 פעולה / בדיקה  פ/ס   

             X ותפקודו יש לבצע בדיקת תקינות של השלט    1

 פ 2
יש להסיר כל גוף זר ממשטח התצוגה,    -משטח התצוגה 

 יש לנקות את משטח התצוגה ואת עדשות הלדים. 
        X     

 פ 3

יש לבדוק תקינות ואיטום של דלתות    - דלתות ופתחים  

מארז השלט. יש לבדוק את מנגנון הנעילה. יש לשמן את  

 הנעילה.צירי הדלתות ומנגנון 

        X     

     X         יש לנקות את פנים המארז מאבק או כל גוף זר. .  פ 4

 פ 5
השילוט   לגשר  לגשר,    - מתאם  ההידוק  ברגיי  חיזוק 

 בדיקה להופעת סימני קורוזיה במתאם ובברגיי החיזוק. 
        X     

 פ 6

photocell  -    בשלט מותקנים התקניphotocell  יש לוודא .

שההתקנים פועלים ותקינים )השלט יתפקד באופן מלא  

אחד(. יש לכסות ולאטום התקן אחד    photocellגם עם  

ולבדוק תפקוד השלט בתנאי תאורה משתנים )ע"י כיסוי  

חלקי של ההתקן השני( לאחר מכן יש לחזור על הפעולה  

 . וכך הלאה ע"י כיסוי ואיטום של ההתקן השני

        X     

 פ 7

תקולים   באופן    -לדים  מדווחים  תקולים  לדים  דיווחי 

והחלפת מודולים תקולים    SCADAשוטף ע"י מערכת ה  

 בהתאם להגדרות יצרן 

X             

 פ 8

יש לבצע בדיקת הפעלת מאווררים ע"י חימום של אזור  

והורדת טמפרטורת הסף. בסיום הבדיקה   התרמוסטט 

הסף   ערכי  את  להחזיר  את  יש  לנקות  יש  הנכונים. 

 המאווררים מכל גוף זר ומאבק.

        X     

 פ 9

שרשורים.   ומובילים  הכבלים  של  ויזואלית  בדיקה 

במגני   או  במובילים  סדקים  או  יובש  להופעת  בדיקה 

 הכבלים. 

      X       

 פ 10
יש לוודא חיבור ההארקה למבנה הגשר ו/או להארקת  

 השלט.היסוד בארון אליו מחובר 
        X     

             X מנת"י בדיקת תקינות שליחת המסרים מול   פ 11
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 VPSשלט 

   תדירות ביצוע       

 הערות  24 12 6 3 2 1 פעולה / בדיקה  פ/ס   

     X         ניקיון, רחיצה ושלמות השלט.   –בדיקה ויזואלית    1

     X         בדיקת וחיזוק תפסני שלט לעמוד.    2

     X         שלט ועמוד. -בדיקת וחיזוק חיבורי מהדקים    3

     X         בדיקת מתחי הזנה והארקה.    4

             X בדיקת תפעול פונקציונלי של כל מצב בשלט.    5

       X       ניקיון וגירוז חלקים נדרשים.   6

       X       המתוקן בארון בדיקת שלמות ארון ,בקר וכל הציוד    7

             X בדיקת תקינות שליחת המסרים מול המשל"ת.    8

     X         איטום כל תאי המעבר והתשתיות.    9

     X         תקינות כל הכבלים בתאי המעבר ובשלט עצמו.    10
 

  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       

 VMSשלט 

   ביצוע תדירות       

 הערות  24 12 6 3 2 1 פעולה / בדיקה  פ/ס   

             X יש לבצע בדיקת תקינות של השלט ותפקודו    1

 פ 2
יש להסיר כל גוף זר ממשטח התצוגה,    -משטח התצוגה 

 יש לנקות את משטח התצוגה ואת עדשות הלדים. 
        X     

 פ 3

יש לבדוק תקינות ואיטום של דלתות    - דלתות ופתחים  

מארז השלט. יש לבדוק את מנגנון הנעילה. יש לשמן את  

 צירי הדלתות ומנגנון הנעילה.

        X     

     X         לנקות את פנים המארז מאבק או כל גוף זר. . יש  פ 4
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 פ 5
השילוט   לגשר  לגשר,    - מתאם  ההידוק  ברגיי  חיזוק 

 בדיקה להופעת סימני קורוזיה במתאם ובברגיי החיזוק. 
        X     

 פ 6

photocell  -    בשלט מותקנים התקניphotocell  יש לוודא .

שההתקנים פועלים ותקינים )השלט יתפקד באופן מלא  

אחד(. יש לכסות ולאטום התקן אחד    photocellגם עם  

ולבדוק תפקוד השלט בתנאי תאורה משתנים )ע"י כיסוי  

חלקי של ההתקן השני( לאחר מכן יש לחזור על הפעולה  

 . וכך הלאה ע"י כיסוי ואיטום של ההתקן השני

        X     

 פ 7

תקולים   באופן    -לדים  מדווחים  תקולים  לדים  דיווחי 

והחלפת מודולים תקולים    SCADAשוטף ע"י מערכת ה  

 בהתאם להגדרות יצרן 

X             

 פ 8

יש לבצע בדיקת הפעלת מאווררים ע"י חימום של אזור  

והורדת טמפרטורת הסף. בסיום הבדיקה   התרמוסטט 

הסף   ערכי  את  להחזיר  את  יש  לנקות  יש  הנכונים. 

 המאווררים מכל גוף זר ומאבק.

        X     

 פ 9

שרשורים.   ומובילים  הכבלים  של  ויזואלית  בדיקה 

במגני   או  במובילים  סדקים  או  יובש  להופעת  בדיקה 

 הכבלים. 

      X       

 פ 10
יש לוודא חיבור ההארקה למבנה הגשר ו/או להארקת  

 השלט.היסוד בארון אליו מחובר 
        X     

             X מנת"י בדיקת תקינות שליחת המסרים מול     11

             X בדיקת חיבור והתראות מערכת בקרה מרכזית  פ 12

 

 מצלמות בתוך ומחוץ למנהרה

   תדירות ביצוע       

 הערות  24 12 6 3 2 1 פעולה / בדיקה  פ/ס   

         X     )פנימי וחיצוני( ניקוי כל חלקי המצלמה    1

2   
בדיקת שלמות המארז לרבות כיסוי וחלון כולל החלפה  

 במקרה של שריטות 
X             

         X     ניקוי עדשת המצלמה    3

         X     בדיקת טיב החיבורים המכאניים    4

             X בדיקת תקינות הכבילה מכל סוג    5

             X בדיקת שלמות התוויות ומיפוי הרכיבים    6

             X בדיקת תקינות התמונה     7



 

45 

 

 מצלמות בתוך ומחוץ למנהרה

   תדירות ביצוע       

 הערות  24 12 6 3 2 1 פעולה / בדיקה  פ/ס   

       X       בדיקת תקינות הארקה    8

             X בדיקת תפקוד מול מערכת הבקרה המרכזית    9

         X     בדיקת תקינות הסתרים והגבלות מכאניות    10

             X והמנוע לרבות שימון וגירוז  PTZבדיקת תקינות    11

             focus Xבדיקת תקינות    12

             Preset   Xבדיקת תקינות    13

       X       בדיקת אטימות של כלל החיבורים במצלמה    14

15   
ויש וצביעה מחדש   בדיקה והסרה של קורוזיה במידה 

 החלקים בצבע מונע של 
      X       

                    

17   
שילוט,   וארון   מצלמה  עמודגשרי  הורדה  ,מתקן 

 מצלמה 
              

18   

ו ביסוס  והבדיקת  הגשרים  של  עמוד  הקונסטרוקציה 

  וסולמות ומשטחי דריכה   כולל מתקן הורדה   המצלמה

גורם מקצועי מוסמך מא  (מים)אם קיי ידי  על  ועל  שר 

 ידי המזמין 

        X     

19   
, בדיקת  וגשרי השילוט בדיקת כבילה בתוך חלל העמוד

 שלמות כבילה 
        X     

20   
זרוע מצלמה וחיזוק  חיזוק ברגים של השלטים  כיוון   ,

 והעמודים  
        X     

21   
קורוזיה   השילוט  בדיקת  גשרי  של  בקונסטרוקציה 

 במידת הצורך  נגד קורוזיה בעמוד וצביעת בצבע  
        X     

       X       בדיקת חיבורי הארקה     22

       X       בדיקת תקינות מתקן הורדה    23

     X         בדיקת כבל מתקן הורדה    24

     X         חיזוק וגירוז ברגים ועיגונים    25

       X       ניקוי פנימי של הארון    26

     X         בדיקת תקינות של אטימות הארון    27

28   
והחלפה   ומנעולים  והזיזים  החיבורים  שלמות  בדיקת 

 במידת הצורך 
        X     

     X         ביצוע טיפול כנגד מכרסמים    29

       X       בדיקת תקינות לוח החשמל    30
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 מצלמות בתוך ומחוץ למנהרה

   תדירות ביצוע       

 הערות  24 12 6 3 2 1 פעולה / בדיקה  פ/ס   

31   
חיזוק כל החיבורים בארון ) תקשורת וחשמל( והחלפה  

 במידה בצורך 
        X     

     X X       בדיקת תקינות של המקודד )במידה ויש(    32

     X         בדיקת טמפ' פנימית בארון    33

34   
וביצוע    UPSבדיקת מערכת   ויש(  )במידה  זרם  ומייצב 

 אחזקה על פי הגדרות יצרן 
        X     

     X         בדיקת מצב מצברים )במידה ויש    35

 

 

 

 

 

           

 

 מגביל גובה אלקטרוני 

   תדירות ביצוע       

 הערות  24 12 6 3 2 1 פעולה / בדיקה  פ/ס   

             X ודימוי רכב גבוה בדיקת תקינות מגביל גובה    1

             X בדיקת תקשורת לארון     2

       X       בדיקת תקינות ארון , לוח חשמל    3
 

 

 מאגר מים ומשאבות מאגר המים כיבוי אש אחזקה מונעת .2

ושמיש    תקין  במצב  המתקן  להחזקת  הנדרשות  הפעולות  כל  את  תכלול  ומונעת  שוטפת  תחזוקה 

במהלך   פגם  או  ומתגלה קלקול  נדרשת. במקרה  פעולה  וכל  ציודים  כל קבוצת  עבור  להלן  כמפורט 

באופן   הנדרשים  התיקונים  לבצע  יש  אלה  שלמות  מידיפעולות  בדיקת  תכלול  השוטפת  העבודה   .

 תקלות מכל סיבה שהיא. המתקן ותיקון כל ה

ג  טבלאות  המפקח  לאישור  העבודה  קבלת  עם  למסור  הקבלן  הפעולות  אעל  כל  את  הכוללות  נט 

 השוטפות שעליו לבצע.
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 טיפול בלוחות החשמל  .2.1

פעם בחצי שנה,    מידיתיקונים במידת הצורך באופן    ייבדק לפחות  ציוד בלוחות החשמל  כל 

רים ואם מתגלים סימנים של שריפה יוחלפו במקום.  יסגרו ברגים, ינוקה אבק, יבדקו קונטקטו

יבדקו הבקרים   פעם בשנה,  כיול שגרתי לפחות  ויבוצע  יבדקו מכשירי מדידה  יבדקו מגעים. 

ופעולתם. מפסקים מחליפים ודרכי הזנה שונות יבדקו כאמור במסגרת בדיקת הלוחות פעם  

 בשנה. 

שו פעולות דימוי לבקרה ויבדקו כל  יע  . הבדיקה תכלול את כל הפעולות האפשריות של הבקרה 

קבוצות הפיקוד. יש לבצע בדיקות התחממות באמצעות מכשיר המגלה קרינה אינפרה אדומה  

 ויש לחזור על בדקיה זו לאחר סגירת כל הברגים.

 מוליכים ומובילים  .2.2

  ן תינתתשומת לב מיוחדת    כל המוליכים והמובילים יבדקו באופן שוטף לפחות פעם בחצי שנה. 

בעזרת משאבות מתאימות וייבוש ע"י    לרוקןרת מים במובילים, במידה וחדרו מים יש  לחדי

 ההזנה הראשיים פעם בשנה.   יקוובדיקות בידוד יבוצעו בכבלי מתח הגבוה ולכל   אויר חם.

 בדיקת הארקה ובטיחות  .2.3

חודשים תערך ע"י טכנאי חשמל מוסמך בדיקת מערכת הארקה ורציפות הארקה    12–אחת ל   

המערכת על כל מרכיביה. תוצאות הבדיקה ירשמו ויאושרו ע"י המפקח מטעם המנהל.  של כל  

בדיקות הארקה    יש לשפר ולתקן מערכת הארקה בלתי תקינה עד לקבלת התוצאה הרצויה.

 יבוצעו לכל מרכיבי המתקן במתכונת בדיקות קבלת מתקן.

 בדיקת מערכות מכניות  .2.4

יות, הופעת סימני חלודה, החלשת חיזוקים  מערכות מכנ   וסקירה של  העבודה תכלול בדיקת 

שנה.    וכו'. כל  תעשה  אזור    הבדיקה  או  קבוצת  בכל  לטפל  יש  חלודה  של  סימן  כל  בהופעת 

התופעה ע"י ניקוי וצביעה מחדש. בכל מקרה יש לבצע פעולת צביעה יסודית ועל כל החלקים  

 המכניים פעם בשנתיים.

 ומשאבות מאגר המים משאבות הכיבוי  .2.5

ל מערכת הכיבוי לרבות מערך הגברת הלחץ יתוחזק לפי הנחיות האחזקה המפורטות  כללי: כ 

, העבודות יבוצעו ע"י טכנאים שהוכשרו לביצוע האחזקה    NFPA 25  –בתקנים המחייבים קרי  

 לפי דרישות התקן. 

 בכל מקרה.  תלהלן רשימה חלקית של עבודות האחזקה  המחייבו 

 בדיקות פעם בחודש יכללו:  .2.5.1

 דקות.  10ת משאבה והשארתו בעובדה רצופה למשך  בדיקת הנע .2.5.1.1

בדיקת פרמטרים חשמליים ובמיוחד צריכת חשמל)צריך להיות נמוך   .2.5.1.2

 מזרם נומינלי של המנוע( 

 בדיקת רמת רעש של בעת עבודה שגרתית.  .2.5.1.3

 בדיקות פעם בחצי שנה יכללו: .2.5.2
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 בדיקת של כל הברגים בתמיכות של המשאבות.  .2.5.2.1

 ווו. בדיקת שרשראות/כבלי בטיחות  .2.5.2.2

 סקירה ויזואלית של אלמנטים של התמיכות.  .2.5.2.3

 בדיקת הידוק של כל הברגים בתמיכות.  .2.5.2.4

 בדיקת עוצמת ויברציות בעת עבודה.  .2.5.2.5

 ניקיון של מנועים עם מים, אין להשתמש במים עם לחץ.  .2.5.2.6

 בדיקת הימצאות קורוזיה, חלודה.  .2.5.2.7

 בדיקות כל שנה יכללו:  .2.5.3

המשאבה/ות .2.5.3.1 בתוך  זרים  חפצים  הימצאות  אם   בדיקת  והוצאתם 

 נמצאו. 

חלודה,   .2.5.3.2 והמשאבה/ות.)קורוזיה,  המנוע  חלקי  של  שלמותם  בדיקת 

 ( תסדקים, שבירו

 בדיקה ויזואלית מצב חיצוני של מנועים כולל ניקיון.  .2.5.3.3

 בדיקת הידוק מנוע אל בית המשאבה.  .2.5.3.4

 לפי הוראות יצרן ושימון חוזר אם נדרש.  םבדיקת שימון מיסבי .2.5.3.5

 בדיקה ויזואלית מצב צבע/גלוון .  .2.5.3.6

החיבורים   .2.5.3.7 וכל  כראוי  מאובטחים  חיצוניים  האביזרים  שכל  בדיקה 

 נמצאים. בדיקת הידוק של כל הברגים. 

 בדיקה שרגש התחממות מחובר היטב בתוך קופסת החיבורים  .2.5.3.8

בדיקת רגשי טמפרטורה בליפופים והפסקת הזנה למנוע בעת עלית   .2.5.3.9

 טמפרטורה. 

וך קופסת  בדיקה שכל הזנות וחיבורים של המנוע מחוברים נכון בת .2.5.3.10

 החיבורים. 

 .  םבדיקת הידוק של חיבורים הידראוליי .2.5.3.11

בדיקת אטם במכסה קופסת חיבורים ואטם מסביב למופות חדירות   .2.5.3.12

 הכבלים. 

 בדיקת תקינות הארקה של המנוע. .2.5.3.13

 בדיקות קשר עם מתקן גילוי אש .2.6

יבדקו כל ההתחברויות לציוד גילוי האש לפחות פעם בחצי שנה כולל בדיקות סימלוציה וכל   

 הבדיקות הנדרשות בזמן קבלת המתקן ו/או ע"י מכבי אש.

 קשר עם מרכז השליטה  .2.7

העברת    את  מרחוק,  השליטה  את  יכלול  והוא  לחודש  אחת  יעשה  השליטה  מרכז  עם  הקשר 

 הנתונים ואת הניטור. 
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 : גופי תאורה .2.7.1

חודשים    בששה  פעם  ומפנים  מבחוץ  יסודית  בצורה  וירחצו  ינוקו  התאורה  גופי  כל 

 .מהנדרש 20% -או אם עוצמת האור הנמדדת פחותה מ  ,לפחות

 נדרש החלפתם:בהם  ג"תמצבי  .2.7.2

כאשר היא מגיעה לפחות לאחד מהמצבים    ג"תעל הקבלן להחליף כל   .2.7.2.1

   הבאים:

 ; לתפקד להפסיק   אשר גורמת לג"ת תקלה  .2.7.2.1.1

 שנות עבודה.  8- שהגיע ל ג"ת .2.7.2.1.2

ל .2.7.2.1.3 ירד  נורה  של  אור  )לפי    75%  -שטף  התחלתי  אור  משטף 

 ; נתוני היצרן(

 הערות:  .2.7.2.2

ו  ( ואורך זמן עבודה ברוט6.11.1.2  דה נטו )סעיף ואורך זמן עב .2.7.2.2.1

של 6.11.1.3  )סעיף רשמיים  רישומים  סמך  על  יקבעו   )

 . המזמין

והכאשר   .2.7.2.2.2 מגיעים להסכמה  ה מפקח  לא  קביעת מצב בקבלן 

סעיפים  לפי   ךתיער  6.11.1.4  -ו   6.11.1.3  , 6.11.1.2  נורה 

 בדיקת עוצמת אור לפי דרישת המפקח. 

מדידת עוצמת אור תבוצע בנקודת שטח מתחת לפנס פעמיים: פעם   .2.7.2.3

מדגם  חדשה  נורה  עם  שנייה  פעם  קיימת,  נורה  עם  אחת 

בשתי   אור  עוצמת  בין  יחס  קיימת.  לנורה  זהים  ובספק 

בשתי   אור  שטף  בין  יחס  מהווה  כאחוזים  אלו  מדידות 

מדידות אלו כאחוזים מהווה יחס בין שטף אור הנוכחי של 

מפקח בלבד יקבע הובין שטף אור של התחלתי.   נורה קיימת

על הקבלן לספק את כל הציוד,   .תוצאות המדידות הנ"לאת 

כגון:   הנ"ל,  מדידות  לביצוע  הנדרשים  והעבודה  אביזרים 

 מנוף, מכשירי מדידה וכו'. 

 תאורת חירום:  .2.7.3

בסעיף   לאמור  בהתם  הבדיקות  תאורת הקבלן  על    1.7.1תקופת  במערכות  לטפל 

  - יוחלפו בצורה מסודרת עם גילוי תקלות בג"ת  יתכנן את פעולותיו כך שכל ה החירום 

לקבוצת הדלקות מסוימת זאת מבלי    2% החלפת  לגרוע מחובתו למנורות השייכות 

 הנורות המקולקלות מיד עם גילוי קלקולם. 

 תאורת חירום  

 הוראות לבצוע      

 החירום לקיר או לתקרה.  ג"תבדוק קיבוע 
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 . )רק בקיים(  בדוק פעולת מנורת החירום ע"י לחיצת הכפתור והדלקת הנורה

 נקה את גוף המנורה באמצעות מטלית יבשה. 

 . יש להחליפה החירום, במידה והמנורה לא תקינה ג"תבדוק את 

 בדוק תקינותם של כל גופי תאורת החירום והשלטים בעלי מתג  

 )לחצן ביקורת( ע"י גורם שייקבע לבדיקה 

תיערך בדיקה מקיפה ע"י חשמלאי מוסמך לכל גופי התאורה במנהרות אחת  

 . מערכת החשמל תנותק מהלוח הראשי 1 לשנה. 

 . יש לנתק את הזנת הגנרטור לאזור הנבדק 2

 התאורה של החירום בדוק את גופי 

 החלף ג"ת  חירום שאינן דולקים

 : פול בלוחות חשמליט .2.7.4

החשמל   .2.7.4.1 בלוחות  הציוד  יסגרו    ק ייבדכל  שנה,  בחצי  פעם  לפחות 

קונטקט  יבדקו  אבק,  ינוקה  של  וריברגים,  סימנים  מתגלים  ואם  ם 

 שריפה יוחלפו במקום. 

 ים.נ יבדקו מגע .2.7.4.2

יבדקו    .לפחות פעם בשנהיבדקו מכשירי מדידה ויבוצע כיול שגרתי   .2.7.4.3

שעונים ויכוונו במידת הצורך. מפסקים מחליפים ודרכי הזנה שונות  

 יבדקו כאמור במסגרת בדיקת הלוחות פעם בשנה.

הבדיקה תכלול את הפעולות האפשריות של בקרה וזרימת אנרגיה.   .2.7.4.4

 יעשו פעולות דימוי לבקרה ויבדקו כל קבוצות הפיקוד. 

עות מכשיר המגלה קרינה אינפרה  יש לבצע בדיקות התחממות באמצ .2.7.4.5

 אדומה ויש לחזור על בדיקה זו לאחר סגירת כל הברגים. 

 :מוליכים ומובילים .2.7.5

 מובילים יבדקו באופן שוטף לפחות פעם בחצי שנה.  הכל המוליכים ו .2.7.5.1

במידה וחדרו מים    .לחדירת מים במובילים  ןתינתתשומת לב מיוחדת   .2.7.5.2

בדיקות    אויר חם.  יש לרוקנם בעזרת משאבות מתאימות ויבוש ע"י

פעם   הראשיים  ההזנה  קווי  ולכל  גבוה  מתח  בכבלי  יבוצעו  בידוד 

 בשנה. 

 

 

 :בדיקת הארקה ובטיחות .2.7.6

חודשים תיערך ע"י טכנאי חשמל מוסמך בדיקת מערכת    12-אחת ל .2.7.6.1

הארקה ורציפות הארקה של כל המערכת על כל מרכיביה. תוצאות  

 הבדיקה ירשמו ויאושרו ע"י המפקח. 
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לשפר   .2.7.6.2 לקבלת התוצאה  יש  עד  בלתי תקינה  ולתקן מערכת הארקה 

 הרצויה. 

 מבוטל  .2.7.7

 : UPSמערכות  .2.7.8

 לפחות פעם בחצי שנה.  התיבדקנהמערכות   .2.7.8.1

בנוסף לבדיקות המומלצות ע"י יצרן המערכת יבדקו מצברי המערכת   .2.7.8.2

במידה ויתברר שיש   בעומס מלא נומינאלי מלאכותי, פעם לשנתיים.

הנומינאלי יש להחליף מערכת המצברים  מהקיבול   60%  -ירידה עד ל

 בחדשה. 

 ( U P S פסק ) -מערכת אל

 הוראות לבצוע 

 . בדוק ניקיון החדר

 : בדוק UPS -במחשב ה

 מתחי כניסה 

 מתחי יציאה 

 זרמי כניסה 

 זרמי יציאה 

 * תדירות 

 הטיפול כפוף להוראות היצרן: 

 ניקיון ובדיקה כללית של היחידה ולוח החשמל. 

 בדיקת נתונים חשמליים: 

 צריכת זרם כללית 

 תדירות רשת 

 לטעינה  DCמתח 

 זרם טעינה 

 מתח כניסה 

 מתח יציאה 

בדיקה כללית בעיקר חזותית למצב מערכת המצברים ולוח 

 המצברים 

 ד.  החלפת חלקים באם נדרש.

 יתבצע כפוף למערך ביקורת של היצרן ויכלול גם:

 כניסת עוקף סטטי בדיקת נתוני כניסה ליחידה, כולל 

 בדיקת נתוני מוצא של היחידה כולל עיוותים הרמוניים. 

 בדיקת מערכות המדידה. 
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 :U.P.Sבדיקה חזותית של חדר  

 טמפ' בחדר. 

 פעולת מע' מ"א בחדר 

 ניקיון החדר 

 בדיקה חזותית של היחידה:

 מצב כללי. 

 מצב לוחות 

 מצב מפוחים 

 מצב חיבורים וחיזוק ברגים. 

 קבלים. 

 חידה. ניקיון של הי 

 בדיקת מערכת מצברים: 

 מדידת מתח ובדיקה של כל מצב במצבריה. 

 חיזוק ברגים בין קוטבי המצברים.

 מערכת טעינה. 

 מתח טעינה 

 בדיקת חדר מצברים:

 מצב.

 טמפרטורה. 

 ניקיון. 

 מערכת מ"א 

 מערכת תקשורת: 

 בדיקת תקשורת לבקרת מבנה.

 בדיקת פנל התראות חיצוני. 

 שרתים במידה ובוצעה. בדיקת מערכת השלת  -

 

 ( U P S פסק ) -מערכת אל

 הוראות לבצוע      

 בדיקת מסנן הרמוניות במידה והותקן 

 בדיקת שנאי בידוד במידה והותקן 

 נדרש  רהחלפת חלפים באש

 הפסקת פעול המערכת וכולל:

 /BYPASSהכנת היחידה למצב 

הפסקת פעולת כל המערכת ובדיקת תגובת המערכת הן  

 בניתוק והן בחיבור. 
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 מצברים   רטובים ויבשים 

 הוראות לבצוע      

 : מצברים רטובים

 בדוק קורוזיה 

 המצברים  ןניקיובדוק 

 בדוק מגענים ראשיים מופעלים

 החדר  ר ואוורובדוק מזוג 

 בדוק נתיכים ומפסקים תקינים 

 בדוק כמות מים מזוקקים ומלא לפי הצורך 

הערה:  וולט(.  2.15-2.17אותו תא )בדוק מתח של 

  בקריאת הטמפרטורה יש להוסיף או להוריד מהקריאה

 את התוצאה בקריאת הצפיפות.

-1215מדוד ורשום את צפיפות האלקטרוליט בתא אחד )

 נורמלי(   1225

מעלות פרנהייט או   77בדוק טמפ' וגובה נוזל באותו תא )

יוס לא  מעלות צלס 45מעלות צלסיוס נורמלי(  מעל  25

 טוב.

 כל הסוללה  ןניקיו

 הוספת מים בהתאם לצורך 

 בדיקת מתח וריכוז של כל התאים 

 פירוק המגשרים וניקויים. 

 טעינת השוואה של כל הסוללות המצברים לפי היצרן. 

 מצברים יבשים 

 בדוק קורוזיה 

 המצברים  ןניקיובדוק 

 בדוק מגענים ראשיים מופעלים

 החדר  ר ואוורובדוק מזוג 

 בדוק נתיכים ומפסקים תקינים 

הערה:  וולט(.  2.15-2.17בדוק מתח של אותו תא )

  בקריאת הטמפרטורה יש להוסיף או להוריד מהקריאה

 את התוצאה בקריאת הצפיפות.

 ניקיון כל הסוללה 
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 : בדיקת מערכות מכניות .2.7.9

  . 'בדיקת מערכות מכניות, הופעת סימני חלודה, החלשת חיזוקים וכו  העבודה תכלול  

בהופעת כל סימן של חלודה יש לטפל בכל קבוצת או אזור התופעה ע"י ניקוי וצביעה  

פעם   במכניים  החלקים  כל  ועל  יסודית  צביעה  פעולת  לבצע  יש  מקרה  בכל  מחדש. 

 קרקעיים . בשנתיים כולל ארונות חשמל המותקנים במנהרות ובמעברים התת

 : תפוטו מטריובדיקות   .2.7.10

  כן יבדקו   ולפחות פעם בשנה וכמ   יהפוטו מטרכיול המכשיר    קייבד .2.7.10.1

 הפעולות האוטומטיות במצבי אור שונים. 

 בדיקות אלה יבוצעו בעזרת ציוד מכויל במעבדה מוסמכת. .2.7.10.2

 :וניטור גזים  אוורורמערכת  .2.7.11

 על פי הנחיית ספק/יצרן המערכת. האוורוראחזקת מתקני   

 

 יחידת מזגן מפוצל 

 כל חודש ימים יש לבצע בדיקה זו   הוראות לבצוע     

 (. C  12 בדוק טמפרטורת אויר ביציאה מהמזגן ובכניסה, חשב ההפרש )

לרעשים, רעידות    בוי ומפוח המפזריבדוק מכלול המכונה: המדחס, מפוח הע 

 וחלקים משוחררים. 

 קוז המים.יקיון יציאת נ יבדוק נ 

 בדוק מסנן אויר ומסגרות, החלף או נקה. 

 סידור.  בדוק אביזרי פקוד, תרמוסטט, כפתורי הפעלה מעבר חמום

 בדוק מגן השהיה למדחס. 

 קוז בריכת המים, ישר צלעות המאייד. יקיון הסוללה וניבדוק נ 

 נקה גרילים מלכלוך ואבק. 

 מכסים וגוף היחידה. בדוק שלמות בדוד תרמי על  

ובצע שטיפה    בוי מאבק ולכלוך )לאחר הסרת המכסה(ינקה פנים יחידת הע

 בלחץ. 

 ה. טבדוק מספור המזגן והשלמתו בשילוט סנדוויץ' בחרי

 בדוק והדק חיבורי חשמל ביחידה ובדוק רציפות הארקה.

 רועדים.  נורותי בדוק חיזוקי חלקי פנים היחידה, בדוק שאין מגע בין צ

 בדוק מתלים קפיציים וחיזוקים.  החלף או חזק לפי הצורך.

 מן צירי המפוחים. ש

 בדוק זרם פעולה וזרם התנעה במדחס. 

 בדוק זרם המפוחים.

 בצע תיקוני צבע, ישר צלעות המעבה לפי הצורך. 
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 בדוק התנעת מדחס ומפוחים.

 start/stopבדיקה ותיקון וחיזוק ברגים של יחידת הפעלה 

 בדוק בידוד הצנרת. 

 

 עמדת כיבוי אש 

 כל חצי שנה יש לבצע את הבא: -הוראות לבצוע     

 בדוק מלאי בעמדה לפי הרשימה: 

 זרנוק )צינור בד(.  X 2א. 

 . 2מזנק " 1ב. 

 בקצה.  3/4מ' עם מזנק " 25ג. גלגלון 

 ק"ג, או מטף גז הלון.  6ד. מטף אבקה 

 בדוק תקינות המטף המחוג של המנומטר על הירוק. 

 לצורך.  בדוק נזילות מים בצנרת כיבוי האש של הברזים ותקן בהתאם

 בדוק ניקיון העמדה. 

ובדוק תקינותם, לאחר מכן  קפל אותם    הוצא את הזרנוקים, פרוס אותם 

 עטופים בניילון.  מדה כשהםבקיפול "מבצעי" ותלה אותם בארון הע

 אותו.  פרוס את צינור הגומי של גלגלון, בדוק אותו ולאחר מכן גלגל

 נקה חיבורים מהירים ומרח ווזלין. 

 . ןלגלגילו בדוק אטמי ברזים וחיבורים 

 בדוק חלודה, בצע תיקונים וצבע לפי הצורך. 

 שמן צירי דלת הארון. 

 נדרש. לתקינות.  בצע תיקוני צבע אםבדוק את ארון כיבוי האש 

 השלם שילוט חסר. 

 שמן/גרז את צירי הברזים. 

 הזמן חברת שרות לבדיקת תקינות המטפים. 

 רשום סוג הבדיקה והתאריך בטופס הנמצא בעמדה. 

 

 אחזקת מערכת אוורור  .2.7.12

    

 הוראות אחזקה למערכת אוורור מנהרה:  .2.7.12.1

המפורטות להלן. הקפד בכל טיפול במפוח  יש לבצע הוראות האחזקה     

 לנתק את המפסק בטחון ליד המפוח. 

 טיפול שיגרתי כל חודשיים:   

 בדוק האם יש מתח על שלושת הפאזות בלוח.    
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 בדוק התחממות מתנע המפוח.   

 מדוד זרם המנועים ובדוק את ההגנות בהתאם לנתוני היצרן.   

 בדוק כללית ע"י הסתכלות את המתנעים, המבטחים והמגעונים.    

לא      שהמפוחים  המנהרה,  שלאורך  מהמדרכה  ראייה  בדיקת  בדוק 

 המפוח לא השתחררו.   ינפגעו ממכוניות ושבורג

 חודשים:  6טיפול יסודי כל    

 תליית מפוחים. ודא שהברגים לא השתחררו.  יבדוק בורג    

נקה את כפות המאיץ ותושבת הכנפיים. בזמן העבודה על המפוח ודא     

 .OFFשהמפסק בטחון מקומי במצב 

יגרם קצר     ניקוי המפוחים יבוצע ע"י שטיפה בלחץ. יש לוודא שלא 

 חשמלי בזמן השטיפה. 

 ההידוק של תושבת הכנפיים.  יחזק בורג    

 אין שפשוף או כל מגע בין הכנף למפוח. ודא ש   

 הידוק של כבל חשמל למנוע המפוח. יחזק בורג    

 נקה ציוד מתכתי מחלודה ובצע תיקוני צבע.    

בדוק ההארקות ללוח ולכל חלקי המתקנים המחוברים למתח מעל     

 וולט.  60

 חיזוק של כל המהדקים והברגים במתנע המפוח    

ות יש לבדוק את איזון המפוח ע"י מכשיר  לאחר גמר הניקוי והבדיק    

 לבדיקת האיזון. 

 המפוח לא מאוזן יש לפרק ולשלוח לאיזון.    

 אחזקת מערכת גילוי אש/עשן .2.7.13

 : כללי .2.7.13.1

אש       גילוי  מערכות  אחזקת  הקבלן  יבצע  זה  חוזה  מכרז/  במסגרת 

 במנהרות ובמעברים התת קרקעיים  לרבות: 

 אחזקה מונעת  -   

 תקלות ואחזקה שוטפתתיקון  -   

ההצעה הכספית של הקבלן תכלול את אספקת כל המערכות, הציוד,     

העבודות, אחזקה מונעת, אחזקה שוטפת, תיקונים, החלפת ציוד לא  

 תקין. לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית מכל סיבה שהיא. 

 : עבודות לביצוע מידי עם התחלת העבודה .2.7.13.2

ה    יבצע  העבודה  מתחילת  שבוע  גילוי  בתוך  מערכות  בדיקת  קבלן 

וכיבוי אש בלוחות חשמל ובמתקנים בהם מבוצע כיבוי אש אוטומטי.  

ואם קיימת    -הקבלן יגיש למזמין רשימה הכוללת את "זרם הלוחות" 

 מערכת כיבוי אש לפי תקן. 
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יבצע    -במקומות שבהם לא קיימת מערכת גילוי וכיבוי אש לפי חוק   

 הקבלן מערכת חדשה:

יש להתקין    –  A100עד     A63  שגודל המפסק הראשי הינו   חשמל   בלוח    

 גלאי אש. 

יש להתקין    -A100מעל  שגודל המפסק הראשי הינו    חשמל  בלוחות   

 .FM200מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית ע"י גז 

ימים מהתחלת    45יסתיים בתוך    -השלמת מערכות גילוי/ כיבוי אש   

 העבודה. 

וכיבוי אש בלוחות חשמל ובמתקנים בהם  מחיר ביצוע מערכות גילוי    

אוטומטית אש  כיבוי  מערכת  הקבלן  -נדרשת  בהצעת  ולא    -כלולים 

 תשולם לקבלן כל תוספת כספית. 

בתוך שבוע מתחילת העבודה    בדיקת מערכות גילוי/כיבוי אש קיימות   

יבצע הקבלן בדיקת תקינות מערכות גילוי/כיבוי אש קיימות בלוחות  

 קיום גז במכלי כיבוי. חשמל, יבדוק 

יחליף הקבלן    -במקומות שבהם מערכת גילוי/ כיבוי אש לא תקינה   

 וימלא גז לפי צורך.  ציוד לקוי

כל      לקבלן  תשולם  ולא  הקבלן  בהצעת  כלול  העבודה  ביצוע  מחיר 

 תוספת כספית. 

 בדיקת ציוד גילוי אש    

מרכ    תקינות  את  הקבלן  יבדוק  העבודה  מתחילת  חודש  זיות  בתוך  

ויגיש רשימה של     -גילוי אש, לחצנים, מנורות סימון, כבלי גילוי אש  

 ציוד לקוי. 

 החלפת מצברים במרכזיות גילוי אש ) ללא קשר למצבם(.    

 ללא כל תוספת כספית. - הקבלן יחליף/יתקן כל ציוד לקוי   

 בדיקת מכון התקנים 

העבודה  45בתוך      מתחילת  התקנים   -ימים  מכון  את  הקבלן    -יזמין 

 לביצוע בדיקת תקינות מערכת גילוי וכיבוי אש. 

ציוד    כל  ויספק  התקנים  מכון  ע"י  שימצא  ליקוי  כל  יתקן    - הקבלן 

צופרים, מנורות,  גלאים,  חדשים  לרבות  כל    - לחצנים  לתיקון  עד 

 ימים.   20הליקויים. הליקויים יתוקנו בתוך 

  - ום התיקונים יזמין הקבלן את מכון התקנים לבדיקה חוזרתעם סי   

 עד לקבלת אישור נקי וללא הערות. 

 על חשבון הקבלן.  -הזמנת מכון התקנים   

התקנים    מכון  ע"י  שימצאו  הליקויים  כל  ותיקון  כלולים    -השלמת 

 בהצעת המחיר של הקבלן ולא ישולם עבורם כל תשלום נוסף.
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ת  ובאחריות הקבלן לבדוק את המערכ   -  עתולפני הגשת הצ   -   כאמור   

תקלהוהקיימ  כל  לאתר  ביותר  יסודי  באופן  בחשבון   - ת    -ולקחת 

 לעיל.  את כל המפורט  -בהגשת הצעתו

 : אחזקה מונעת .2.7.13.3

 . 11חלק   1220אחזקה מונעת תבוצע לפי תקן ישראלי    

 : בדיקה שבועית   

 המפרט. בדיקת תקינות ציוד גילוי אש כמפורט בהמשך    

 :בדיקה חצי שנתית   

 בדיקת לוח הבקרה הכוללת:    

 תקינות המצברים    

 איכות הטעינה    

   V 230ללא מתח   -המשך עבודה תקינה של הלוח בחרום   

התאמה בין רשימת האזורים בלוח והאזורים בפועל ועדכון במקרה     

 הנדרש. 

 בדיקה באם שמות האזורים ברורים וקריאים    

 זמזם התקלה תקין ונשמע כראוי באזור הרכזת    

 תקינות לוח משנה ותאום בינו ולוח הבקרה.    

 בדיקת גלאים    

 תקינות ויזואלית של הגלאים   

 תקינות פעולת הגלאי ובסיסו   

 בדיקת פעולת לחצני אזעקת אש ושלמותם    

 בדיקת נוריות כללית    

 מון לגלאים ינורית ס   

 נצנצים    

 בדיקת מערכת הצופרים    

 :בדיקת מערכת הכיבויים   

 צנרת ומיכל הכיבוי ומחוזקים מקובעים    

 לחץ המכל תקין    

 :בדיקת הפעלות ודיווחים כגון   

 מגנטים    

 ממסרים להפעלות שונות    

  דיווחים    

וההתקשרויות      הטלפון  מספרי  ונכונות  החייגן  פעולת  בדיקת 

 למינויים

  . לוח הבקרה עדכוני תוכנת   
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 :תיקון תקלות ואחזקה שוטפת .2.7.13.4

שעות    8תתוקן בתוך    -תקלה הגורמת להשבתת מע' גילוי/כיבוי אש   

 מקבלת ההודעה. 

 שעות.  36תקלה שאינה גורמת להשבתת מע' גילוי אש תתוקן בתוך     

 הקבלן יתקן כל תקלה, ויחליף כל אביזר או מע' מקולקלת.   

אביזרים,      ובעבודהמחיר  של    -חומרים  הכולל  במחיר  כלולים 

 וכולל את כל הטיפולים הנדרשים במפרט שלהלן, ובתקן.  - האחזקה

 אחזקת מערכת דיזל גנרטור  .2.7.14

 כללי:  .2.7.14.1

הוראה זו מפרטת את הטיפול המונע והביקורת השגרתית שיש לבצע    

 הקיימים. ולוחות הפיקוד  םבגנראטורי

קצרות    מנהרות  של  האנרגיה  גנרטורים  \במרכז  דיזל  קיים  ארוכות 

 .600KVA\800בהספקים 

 ת הטיפולים המוגדרים בהוראה זו הן:ומטר   

לאתר ליקויים המסכנים את בטיחות הפעולה ו/או פוגעים במהימנות     

 הגנרטורים 

 להבטיח מצב טכני ובטיחותי תקין של הגנרטורים ולוחות הפיקוד.     

 :ת בעבודהבטיחו .2.7.14.2

לוודא אי אפשרות הפעלה מקרית או אוטומטית של הגנרטורים על     

ידי ניתוק  המתנע ממצברי ההתנעה והעברת מתג ההפעלה שבלוח  

 הפיקוד למצב מנותק )אפס(. 

  שלטים מתאימים. לצורך אבטחה בפני הפעלה מקרית יש לקבוע    

 :טיפול שבועי .2.7.14.3

 הטיפול כולל:    

 הפעלת הגנרטור. טיפול לפני     

 טיפול בעת פעולת הגנרטור.    

 טיפול לאחר פעולת הגנרטור.   

או      להתחיל  ולא  מקורו  את  לאתר  יש  ליקוי  שמתגלה  מקרה  בכל 

 לתיקונו.  להמשיך בפעולת הגנרטור עד

 :מטרת הטיפולים   

לוודא תקינות הגנרטור ולוח הפיקוד ולבדוק    לפני הפעלת הגנרטור:   

 שינויים מאז הטיפול הקודם. אם לא חלו 

הגנרטור:    פעולת  פעולתו    בעת  את  לשבש  העלולים  ליקויים  גילוי 

 ולוח הפיקוד. התקינה, ולוודא תקינות פעולתו של הגנרטור
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הגנרטור:    פעולת  הפיקוד    לאחר  ולוח  הגנרטור  תקינות    - לוודא 

 להמשך פעולה תקינה של תחנת הכוח. 

 

 טיפול שבועי    

 

 הערות תדירות ביצוע קה ימהות הטיפול/ הבד מס'

לפני    סד'

 פעולה

בעת 

 פעולה

לאחר  

 פעולה

 

 ה ד ג ב א 

  X  X בדוק חזותית שלמות הגנרטור ולוח הפיקוד  1

ודא המצאות חומרי טיפול בת"כ: שמן, מטליות,   2

 גריז וכו' 

X  X  

  X  X ודא המצאות מטף כיבוי אש 3

נקה בעת   X  X כללי של ת"כ )גנרטורים ומבנה התחנה(  ןניקיו ודא  4

 הצורך 

    X ודא חיבור הגנרטור להארקה )בגנרטור בלבד(  5

ודא שימוש    -בדוק גובה מפלס שמן באגן שמן מנוע 6

 נכון במדיד שמן 

X X X   הוסף במידת

 הצורך  

הוסף במידת   X  X בדוק מים ברדיאטור  7

 הצורך  

מלא במידת   X X X הסולר במיכלבדוק גובה מפלס  8

 הצורך 

  X  X ודא שברז דלק מהמיכל לגנרטור פתוח  9

נקה במידת   X X X בדוק מצב מסנן אויר בעזרת מזהה מצב המסנן  10

 הצורך 

  X X X שמן, סולר, ומים  -בדוק חזותית נזילות  11

  X  X בדוק שמדומם חירום מנוע פתוח  12

באמצעות מחווני   -תקינה  בדוק טעינת מצברים  13

 מתח וזרם טעינה שבלוח הפיקוד 

X X X  

בדוק הזנת מתח לגופי חימום מי מנוע )במידה   14

 שקיים( 

X  X  

     הפעל כל גנרטור בנפרד בריקם ובדוק:  15

   X  וולט  - 400א.  מתח גנרטור מכוון ל 



 

61 

 

 הערות תדירות ביצוע קה ימהות הטיפול/ הבד מס'

לפני    סד'

 פעולה

בעת 

 פעולה

לאחר  

 פעולה

 

 ה ד ג ב א 

הרץ )מנוע    -5..51ב.  בדוק תדירות גנרטור מכוון ל  

הרץ )מנוע עם    -50ווסת מהירות הידראולי( ועם 

 ווסת מהירות אלקטרוני(.

 X    כוון במידת

 הצורך. 

   X  בתחום המותר.  -ג.   לחץ שמן מנוע   

   X  בתחום מותר  -ד.   טמפרטורת מי מנוע  

  X X X ה.   בדוק רעשים חריגים וחלקים רופפים  

טעינה  ו.   בדוק טעינת מצברים מאלטרנטור  

 )במידה שקיים( 

 X   

ודא שאין    X  ז.   בדוק ניתוק המתנע  

עם    םמסתובבי

 מנוע 

מיד בתום הבדיקות בריקם יש לחבר את הגנרטור   16

 לעומס 

    

     הערה:  

א.   פעולת חיבור או ניתוק הצרכנים תעשה בתיאום   

 המוזנים מתחנת הכוח.  םהייעודייעם הצרכנים  

    

הצרכנים תיעשה בהתאם    קב.   פעולת חיבור או ניתו 

 להוראות הכתובות שבתחנת הכוח. 

    

ג.   יש להשתדל לחבר את כל הצרכנים האפשריים   

של   בעומס  יעבוד  שהגנרטור  מנת    50%לפחות  על 

 מהספקו. 

    

ד.   פעולת ניתוק או חיבור העומסים תיעשה על ידי   

 מפעיל אשר הוסמך לכך ופעל בהתאם להוראות. 

    

 דקות.  -10ל  X  גנרטור בעומס ובדוק את הנתונים הבאים: ההפעל   17

במידת    X  וולט  380-400א.   מתח הגנרטור     כוון 

 הצורך 

במידת    X  הרץ  49.5-51גנרטור:  ב.   תדירות   כוון 

 הצורך. 

   X  תקין.  -ג.   לחץ שמן מנוע   

    X תקין.  -ד.   טמפרטורת מי מנוע  
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 הערות תדירות ביצוע קה ימהות הטיפול/ הבד מס'

לפני    סד'

 פעולה

בעת 

 פעולה

לאחר  

 פעולה

 

 ה ד ג ב א 

   X  ה.   בדוק שאין נזילות: שמן, סולר ומים במנוע.  

פעולת העמסת הגנרטור תיעשה לפרק זמן של חצי   18

 שעה.

 X   

   X  מח"ח וחברם להזנה    -נתק את הצרכנים מהגנרטור   19

   X  דקות בריקם לצורך קירורו   5אפשר לגנרטור לעבוד   20

   X  דומם את הגנרטור  21

  X   בצע בדיקות וטיפולים שלאחר פעולת הגנרטור  22

 

 

 טיפול חודשי 

 הערות תדירות ביצוע קה ימהות הטיפול/ הבד מס'

לפני    סד'

 פעולה

בעת 

 פעולה

לאחר  

 פעולה

 

 ה ד ג ב א 

    X בדוק הצורך בהחלפת שמנים במסנני שמן, סולר ומים  1

  X  X בצע ניקיון הגנרטור.  2

    X בצע טיפול במצברי הפיקוד ובמצברי ההתנעה   3

  X  X ר בדוק מצב רצועת המאוור 4

   X  ובדוק:  בעומס במשך שעהבצע הפעלת הגנרטור  5

   X  א.   פעולה תקינה של הגנרטור   

     ב.   מתחים ותדירויות   

   X  דומם את הגנרטור  6

  X   בצע טיפולים ובדיקות שלאחר פעולת הגנרטור  7
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 חודשי   ארבע טיפול

 הערות תדירות ביצוע קה ימהות הטיפול/ הבד מס'

לפני    סד'

 פעולה

בעת 

 פעולה

לאחר  

 פעולה

 

 ה ד ג ב א 

  X  X בדוק ויזואלית שלמות המתנע. 1

    X 053בעזרת משחת סיכה  -בצע גירוז מיסבים כללי 2

איפוס   X  X יש לכייל )לאפס( את המחוונים שבלוחות הפיקוד  3 ידי  על 

המחוון,   מחוג 

 בעזרת מברג 

     הערות:  

.   פעולת חיבור או ניתוק הצרכנים תיעשה בתיאום עם  א 

 . םהייעודייהצרכנים 

    

.   יש להשתדל לחבר את כל הצרכנים האפשריים על  ב 

לפחות   של  בעומס  יעבדו  שהגנרטורים    50%מנת 

 מהספקם. 

    

 בצע הפעלת הגנרטור בעומס לפרק זמן של שעתיים   4

 בדוק מתח ותדירות הגנרטור -

 X 

X 

  

דקות    - 5נתק את העומס ואפשר לגנרטור לעבוד בריקם כ 5

 לצורך קירור. 

 X   

   X  דומם את הגנרטור.  6

  X   בצע טיפולים ובדיקות שלאחר פעולת הגנרטור. 7

 

 טיפול שנתי 

 הערות תדירות ביצוע קה יהטיפול/ הבדמהות  מס'

לפני    סד'

 פעולה

בעת 

 פעולה

לאחר  

 פעולה

 

 ה ד ג ב א 

     כללי  1

ולוח    הגנרטור  שלמות  חזותית  בדוק  א.   

 הפיקוד 

X  X  

  X  X ב.   ודא המצאות מטף כיבוי אש 

    X ג.   ודא חיבור הגנרטור להארקה 
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 הערות תדירות ביצוע קה יהטיפול/ הבדמהות  מס'

לפני    סד'

 פעולה

בעת 

 פעולה

לאחר  

 פעולה

 

 ה ד ג ב א 

ד.   ודא המצאות חומרי טיפול: שמן, מטליות,   

 גריז וכו'. 

X  X  

     מערכת קירור  2

     א.   רוקן את מי הקירור מהמנוע.  

ב.   פרק את יחידת הגנת טמפרטורת מי מנוע    

למים   הכנסתה  ידי  על  תקינותה  ובדוק 

 שניות.   -30רותחים לפרק זמן של כ

X     תקינות בדיקת 

יעשה   היחידה 

בעזרת  

אוהמטר על ידי  

שינוי   בדיקת 

המגעים   מצב 

שבה 

בטמפרטורה  

מצוינת   אשר 

היצרן   בספר 

 הגנרטור  

ג.   הרכב חזרה את יחידת הגנת טמפרטורת   

 יתר.

X    

    X ד.   מלא מים ברדיאטור  

    X ה.   הוסף חומר משמר נגד קורוזיה במי המנוע  

    X רצועות המאוורר ו.   בדוק  

  X X X ז.   ודא שאין נזילות מים מהגנרטור. 

משחת    -סבי המאוורר  יח.   גרז את פיטמת מ 

 . 053סיכה 

X    

     מערכת שמן  3

    X א.   בצע החלפה יזומה של השמן במנוע  

    X ב.   בצע החלפת מסנני שמן.  

    X ג.   בצע ניקוי נשמי שמן המנוע  

הידנית    ד.     המשאבה  תפקוד  תקינות  בדוק 

 להורקת שמן מנוע. 

X    

    X ה.   בדוק כמות שמן מנוע. הוסף לפי הצורך.  
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 הערות תדירות ביצוע קה יהטיפול/ הבדמהות  מס'

לפני    סד'

 פעולה

בעת 

 פעולה

לאחר  

 פעולה

 

 ה ד ג ב א 

  X X X ו.   בדוק שאין נזילות שמן מהמנוע והמסננים.  

     סיכה  4

    X א.   בצע גירוז כל פטמות הסיכה בדיזל גנרטור  

     מערכת אויר  5

מסנני    קרבי  החלף  או  נקה  ,  רהאוויא.   

 בהתאם לצורך. 

X    

חבקים   X X X ב.   בדוק תקינות מערכת יניקת אויר למנוע.   חזק 

 בעת הצורך. 

     מערכת דלק  6

במידה     X א.   בצע החלפת מסנני הדלק )ראשוני ומשני(.  

שהמסנן  

עשוי   הראשוני 

מרשתית  

יש   מתכת, 

 לנקותה. 

    X הדלק של המנוע.   מהמכלב.   נקז מים   

ווסת    הפעלת  זרוע  תפקוד  תקינות  ודא  ג.   

 מהירות. בדוק באם הזרוע עולה ויורדת.

X    

ד.   ודא שאין נזילות דלק מהמנוע וממערכת   

 הדלק. 

X X X  

     מערכת הפליטה  7

    X א.   בדוק שלמות מערכת הפליטה  

או    סדקים  ובאגזוז  בצנרת  שאין  ודא  ב.   

 . תמכאניופגיעות 

X X X  

     כיוון מנוע  8

    X א.   בצע חיזוק ברגים כללי של המנוע.  

ב.   בצע בדיקה מדגמית של מרווח שסתומי   

מכסאות   שני  פתיחת  ידי  על  המנוע, 

 שסתומים. 

X     הצורך במידת 

שסתומים   כוון 

 בכל המנוע. 

     במצברים טיפול  9
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 הערות תדירות ביצוע קה יהטיפול/ הבדמהות  מס'

לפני    סד'

 פעולה

בעת 

 פעולה

לאחר  

 פעולה

 

 ה ד ג ב א 

    X . הטיפול ייעשה בהתאם להוראות 

     מחולל  10

המחולל  שלמות  חזיתית  בדוק  וודא    ,א.   

 שווסת המתח מורכב נכון. 

X  X  

חיזוק     X ב.   בדוק חיזוק מהדקי יציאות המחולל.   בצע 

 ברגים כללי 

ג.   בדוק ויזואלית הצמדה נכונה של המחולל   

 למנוע.

X    

הדיודות  ד.      של  ותקינותן  מצבן  בדוק 

 המסתובבות. 

X    

החלפת    והטבעות.  הפחמים  מצב  בדוק  ה.   

למחצית   הגעתם  לאחר  תיעשה  הפחמים 

 אורכן ההתחלתי. 

X     במידה

 שקיימות. 

ו.   בצע ניקוי חיצוני כללי של המחולל בעזרת   

 אויר דחוס. 

X    

     לוח פיקוד   11

  X  X לרצפה.  ווחיזוקא.   ודא שלמות הלוח   

ב.   ודא שבלוח קיים סט תוכניות מושלם של   

 . פיקוד ה לוח 

X    

ודא    ולכלוך    ןניקיו ג.    נקה    -הלוח משמנים 

 בעזרת אויר דחוס )בעיקר בפסי הצבירה(.

X    

בהם    בלוח  כללי  ברגים  חיזוק  בצע  ד.   

 או מפסיקי זרם למיניהם.  מורכבים מגענים 

X    

שבלוח:   העזר  מערכות  תקינות  בדוק  ה.   

- טעינת מצברים והזנת מתח לגופי חימום מי 

 מנוע. 

X    

     קודם הפעלת הגנרטור בריקם בדוק: 12

במידת     X א.   כמות השמן במנוע   הוסף 

 הצורך. 

במידת     X ב.   כמות המים ברדיאטור   הוסף 

 הצורך. 
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 הערות תדירות ביצוע קה יהטיפול/ הבדמהות  מס'

לפני    סד'

 פעולה

בעת 

 פעולה

לאחר  

 פעולה

 

 ה ד ג ב א 

     הפעל את הגנרטור בריקם ובדוק: 13

   X  א.   לחץ שמן מנוע בתחום המותר.  

   X  ב.   טמפרטורת מי קירור המנוע בתחום מותר.  

   X  וולט  400 -ג.   מתח גנרטור   

הרץ )מנוע    51.5  -ד.   תדירות הגנרטור מכוון ל  

הרץ במנוע    -50עם ווסת מהירות הידראולית( ו

 מהירות אלקטרוני. עם ווסת  

 X   

   X  ה.   בדוק רעשים חריגים וחלקים רופפים.  

של    הפיקוד  חיווט מערכת  בדוק תקינות  ו.   

ההגנה,   יחידות  קיצור  ידי  על  המנוע  הגנות 

 לחץ שמן וטמפרטורת יתר. 

 X   

ז.   לאחר ביום התקלות יש לוודא שמדומם   

 מנותק.  -החירום 

  X  

.   פעולת חיבור או ניתוק הצרכנים תיעשה  א 

 .םייעודיי בתיאום עם צרכנים  

    

הצרכנים  ב  כל  את  לחבר  להשתדל  יש     .

האפשריים על מנת שהגנרטורים יעבדו בעומס  

 מהספקם.  50%של לפחות 

    

   X  דקות ובדוק:  10חבר גנרטור לעומס למשך  14

   X  וולט  400-380א.   מתח הגנרטור  

     הרץ.  49.5-51ב.   תדירות הגנרטור:  

   X  תקין.  -ג.   לחץ שמן מנוע   

   X  תקין.  -ד.   טמפרטורת מי מנוע  

ומים    סולר,  שמן,  נזילות  שאין  ודא  ה.   

 מהמנוע. 

 X   

      

לעבוד   15 לגנרטורים  ואפשר  העומסים  את  נתק 

 דקות לצורך קירורם.  5לפרק זמן של   בריקם

 X   

   X  דומם את הגנרטורים.  16
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 הערות תדירות ביצוע קה יהטיפול/ הבדמהות  מס'

לפני    סד'

 פעולה

בעת 

 פעולה

לאחר  

 פעולה

 

 ה ד ג ב א 

פעולת   17 שלאחר  ובדיקות  טיפולים  בצע 

 הגנרטורים. 

  X  

 

 

 אחזקת לוחות חשמל  .6.10.19

 אחזקה מונעת:  .6.10.19.1

   פעם בשבוע יבוצע סיור בכל לוחות החשמל. במסגרת זה

 הכוללת:תבוצע בדיקה כללית 

לוחות, בדיקה   - ויזואלית, פתיחת דלתות של  בדיקה 

 אם אין התחממות יתר. 

לבדוק אם אין    -בדיקת הספקים במכשירי המדידה -

 חריגות.

או   - גשם  מי  חדירת  כגון  סביבתיות  תקלות  בדיקת 

 אחר.

 בדיקת מפסקים שהתנתקו  -

 בהמשך  -ראה פירוט נוסף של בדיקות בכל מבנה  -

 לוחות החשמל: טיפול פעם בשנה בכל  .6.10.19.2

  ע"י מברשת ושואב אבק.   -ניקוי הלוח מאבק 

  החיבורים של כבלי כוח, פיקוד ובקרה    יחיזוק כל בורג

 בלוח. 

 של הלוח באמצעות מכשיר הבודק    תבדיקה תרמו גרפי

חום   מגעים    -מוקדי  התרופפות  על  וטיפול    -המעידים 

 בבעיות. )מכשיר לקרינה אינפרה אדום(. 

 ה אביזרי  תקינות  ע"י  בדיקת  והבקרה  הפיקוד  חשמל, 

 ביצוע מספר הפעלות וניתוקים.

 .בדיקת כיול ציוד החשמל והבקרה 

   באופן האפשריים,  העבודה  משטרי  בכל  הלוח  הפעלת 

 ידני ואוטומטי.  

  .שימון מנעולי הלוח 
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 .בדיקת היווצרות פיח במפסקים 

   .החלפת ציוד פגום 

   מוליכים החלפת  מהדקים,  החלפת  עזר,  ציוד  עבור 

לא יבוצע תשלום בנפרד. מחירם כלול    –וכדומה   פגומים

 במחיר האחזקה. 

 .בדיקת ציוד מדידה 

  בדיקת תקינות הבקר וכרטיסיI/O )בלוחות הבקרה( 

   תקינים לא  או  שרופים  או  יבשים,  מוליכים  איתור 

 והחלפתם. 

 .בדיקת אטימות הלוח 

  .תיקוני צבע בלוח 

  .תיקוני פחחות בלוח 

   נוריות שרופות.    -אינדיקציה  בדיקת  נורות  והחלפת 

 )כלול במחיר הכולל של אחזקה מונעת(. 

   גנרטור ובין  חשמל  חב'  בין  החלפה  מערכת    -בדיקת 

 לרבות ביצוע הפעלה.  

  .חיזוק מבודדים ופסי צבירה 

 .חיזוק שילוט 

  לפי הנחיות היצרן כמפורט לעיל. -טיפול בבקר מתוכנת 

 בלוחות חשמל  תבדיקה תרמו גרפי .6.10.19.3

 גרפי  הקבלן תרמו  בדיקה  החשמל    תיבצע  לוחות  בכל 

 בתוך  חודש מתחילת העבודה.

 גרפי תרמו  בדיקה  יבצע  החשמל    תהקבלן  לוחות  בכל 

 פעם בשנה. 

  .בכל בדיקה הקבלן יוציא דו"ח מפורט 

   ,גרפית התרמו  בבדיקה  שימצא  ליקוי  כל  יתקן  הקבלן 

 ויבצע בדיקה נוספת לאישור התיקון. 

 הע חברה  ע"י  תבוצע  בתחום  הבדיקה  ומתמחה  וסקת 

שנים לפחות    3ובעלת ניסיון של    -תבדיקות תרמו גרפיו

 בתחום. 

 לחברה הבדיקה    -התשלום  עלות  הקבלן.  ע"י  יבוצע 

 כלולה בעלות הכוללת של האחזקה. 

 אחזקות מערכות מתח גבוה .6.10.20
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 וקבלת אישורו בכתב.  -הפסקות חשמל יבוצעו בתאום עם המזמין .6.10.20.1

 בטיחות:  .6.10.20.2

   לפני קבלת אישור בכתב    –אין לבצע כל עבודות חשמל

 ממנהל הפרויקט. 

   הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים ע"י משרד

וכן בהתאם    –העבודה   נמוך,  גבוה ומתח  בנושאי מתח 

 למפורט להלן:

מקורות    - ניתוק  לאחר  יבוצע  גבוה  במתח  טיפול 

חשמל   המתאימות    –אספקת  בכפפות  שימוש  תוך 

 ק"ו, מוט וכובע מגן. 22למתח 

הבדיקות   - ביצוע  ,    –לאחר  מקצרים  להתקין  יש 

בגודל    ( מפח  מתאימים    – לפחות(    20X20ושלטים 

 המורים על עבודה בקו ואיסור הפעלה. 

לבדוק   - יש  גבוה  מתח  בלוחות  גם  בעבודה  ולנתק 

 וולט.    230מקורות מתח 

יהיו נוכחים     – בעת הטיפול במתח גבוה ומתח נמוך   -

 לפחות שני חשמלאים.

המתקנים   - בדיקת  תבוצע  הטיפול,  ביצוע  לאחר 

מקצרים(.   שהוסרו  )לאחר  מגר,  מכשיר  באמצעות  

החזרת  מתח תבוצע לאחר הודעה למנהל האחזקה  

 ומנהל הפרויקט. 

האמצ - בכל  לנקוט  הקבלן  פגיעה  על  למנוע  עים 

 במערכות קיימות. 

   הקבלן ע"י  יסופק  הדרוש  הבטיחות  ציוד  וכלול    –כל 

 במחיר הכולל של האחזקה. 

 אחריות למתקנים קיימים: .6.10.20.3

   במערכות פגיעה  למנוע  האמצעים  בכל  ינקוט  הקבלן 

 קיימות אחרות. 

   עקב ביצוע    –כל פגיעה או נזק שיגרמו למערכות כלשהן

הקבלן   ע"י  חשבונו    יתוקנו  –עבודות  ועל  הקבלן  ע"י 

 וללא כל תוספת כספית.  –באופן מיידי 

 רישום ודיווח:  .6.10.20.4

  .על הקבלן לנהל יומן עבודה 
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   הטיפולים , יש    –כל ההוראות   . ביומן העבודה  ירשמו 

 לפרט  ביומן כל פעולה שבוצעה. 

  .יש להחתים את מנהל הפרויקט בכל סיום עבודה 

 יימס אחד  המזמין  רהעתק  מטעם  הפרויקט    - למנהל 

 והעתק שני ישמר אצל הקבלן.

   עם סיום העבודה יגיש הקבלן דו"ח מסכם בו יפרט מצב

הליקויים  המתקנים לאחר הטיפול.   כל  יפורטו  בדו"ח 

במהלך  הטיפול שאותרו ותוקנו או לא תוקנו כי לא היה  

המלצותיו   יכתוב  הקבלן  לתקנם.  הקבלן  באפשרות  

הדו"ח יוגש  בשני עותקים וללא שום    לתיקון התקלות.

 תוספת מחיר.  

 חלקי חילוף:   –חומרים  .6.10.20.5

   על במתקנים.  פגום  חלק  כל  להחליף  מחויב  הקבלן 

 הקבלן לספק את האביזרים, וחומרי העזר הדרושים. 

   ,כל הציוד שיסופק ע"י הקבלן יהיה חדש, באיכות גבוהה

או ארץ מוצא    – ונושא תו תקן מכון התקנים הישראלי  

 הציוד. 

   נדרשים הקבלן מתחייב להחזיק במחסניו חלקי חילוף 

מתח   במערכת   תקלה  של  במקרה  פגום  ציוד  להחלפת 

 גבוהה במשך תקופת  ההסכם.

 ביצוע  טיפול מונע במערכות מתח גבוה: .6.10.20.6

 שנאים,  הט לרבות  גבוה  מתח  במערכות   המונע  יפול 

וכדומה  ,כבלים  חשמל  לוחות  אחת    -מפסקים,  יבוצעו 

 בהתאם לדרישות המפורטות  במפרט זה.  –לשנה 

  .הטיפול יבוצע במועדים שיקבעו ע"י המזמין 

 עלות אחזקת מתקני מתח גבוה: )הצעת הקבלן לביצוע האחזקה כוללת(  .6.10.20.7

 חדש. בציוד  -החלפת כל ציוד מקולקל 

 ביצוע אחזקה כנדרש במפרט זה 

 הדרושים    - כל העבודות, ציוד, חלקי חילוף, כלי עבודה

 לביצוע האחזקה.

  תיקון כל תקלה במתח גבוה 

 :60תיאור מתקני החשמל הקיים במנהרות כביש  .6.10.20.8

  יציאות לשנאים  2ראשי +   -לוח מתח גבוה 
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 2   800שנאים יצוקים KVA   

   מתח וציוד  גבוה  מתח  ופיקוד  כבלי  בקרה  גבוה, 

 הקשורים לחדרי החשמל. 

ההערות שלהלן תקפות לגבי כל מערכות מתח גבוה יש לנהוג  לפי הדרישות   .6.10.20.9

 בכל המתקנים.    –שלהלן 

  תאום העבודה  מראש עם מנהל הפרויקט 

   אין להתחיל בביצוע כל עבודה  במערכות מתח גבוה –  

 לפני קבלת אישור מנהל הפרויקט בכתב. 

 כולל:  –עי  הבטיחות נקיטה בכל אמצ 

יש להביא לאתר כל ציוד  בדיקה  ובטיחות לטיפול   -

 במתח גבוה )יש לוודא שהציוד  תקין(. 

מהחשמלאים   - אחד  לפחות.  חשמלאים  שני  נוכחות 

ומורשה לעבוד במתח     –למתח גבוה   ןבעל רישיו

 גבוה מטעם משרד העבודה. 

מתח   - ובדיקת   הזנה  מקורות   מוט    - ניתוק   ע"י 

 בדיקה. 

 יש להתקין  מקצרים.  -

בקו   - "עובדים  שלטים   להתקין  לחבר",    –יש  לא 

ולנקוט בכל אמצעי הזהירות   הדרושים למנוע חיבור  

 הקו ע"י אנשים אחרים. 

 וולט.  230נתק מתח נמוך   -

  :החזרת מתח 

ממנהל   - אישור   קבלת  לפני  מתח  להחזיר  אין 

 האחזקה. 

 יש לפרק מקצרים.  –לפני החזרת מתח  -

לפנות   יש   - יש  במתקנים.  כלים  נשארו  שלא  לוודא 

 אנשים שאינם שייכים לעבודה.

 ניתן לחבר.  –תקין  לבצע  בדיקת מגר , ואם  הכו  -

  :רישום ודיווח 

 מלא דו"ח טיפול מפורט לגבי כל העבודות שבוצעו. -

  :חומרים 

לביצוע   - הדרושים  החומרים  בכל  ישתמש  הקבלן 

ילקון,  האחזקה  השוטפת כגון: אלקטרוסול, ספרי ס 
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גריז,   סמרטוטים,  גרפית,  ספרי  קומפטרוניק,  ספרי 

לא   מהדקים   )החלפת   מהדקים,  סיכה,  שמן  צבע, 

כלול במחיר  הכולל של    – תקינים( וכל  המפורט להלן  

 האחזקה ולא  יבוצע  כל תשלום נוסף. 

  עם   מכשירים וכלים מפתחות  רינג,  מפתחות  בוקסות, 

אבק חזק וכל  מד מומנט, מכשירי מדידה שונים, שואב  

כלי /מכשיר אחר תיקני ומתאים לביצוע עבודות מהסוג  

 המפורטים במפרט זה. 

טיפול בלוחות מפסקי מתח גבוה בתחנת הטרנספורמציה: )הטיפול יבוצע פעם   .6.10.20.10

 בשנה(.

  .לבצע פעולת טיפול בהתאם להוראות  היצרן 

   . בדוק ראשי כבלים . דאג לפירוק המטען בגמר הבדיקה

 וגירוז ע"י סיליקון .בצע ניקוי  

 ושימון חלקים נעים.  זניקוי  התא והמפסק, גירו 

 של כל המרכיבים.  תבדיקת תקינות מכאני 

  .בדיקת  פעולות וחיבור כולל ויסותים נדרשים 

  .בדיקת  מגעי עומס , ותאי כיבוי 

   בדיקת  מערכת  בידוד  של כל חלקי המנתק ושל התא

 רים ועוד(.     )זרועות, מוטות, הפרדות, מבודדים חיבו

  .בדיקת אינטרלוק 

  .בדיקת סימן סינופטי 

 .בדיקת חיבורים ופסי צבירה 

  .בדיקת מנורות סימון 

 .נקה מאבק את כל חלקי המנתק 

   שטוף ונקה מלכלוך, אבק, משחות שנמרחו בעזרת חומר

 ממיס הקיים על המנתק כולל גם  האביזרים. 

   מוליכי הצבירה,  פסי  של  ברגים  וחזק  תקינות  בדוק 

מדידה והפיקוד, מהדקים, נתיכים פיקוד, גופי חימום,  ה

 נורות וחיזוקים מכנים שונים.

   תא המנתק של  וחיבורי הארקה  נקודות  בדוק תקינות 

 כולל בדיקת רציפות הארקה. 

  .בדוק צבע, ובצע תיקוני צבע לפי הצורך 

  כולל הבטחות וצירים. -בדוק נעילות דלתות התא 
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   כל חלקי הבידוד של התא  מרח/ התז במשחה סילקון את

 והמנתק.

  .בדוק תקינות גופי חימום ורשום זאת בדו"ח 

 .בדוק מגיני ברק 

   בדוק ביצוע ניתוק מ"ז ראשי של שנאים בצד מתח נמוך

 בזמן ניתוק במתח גבוה. 

   ע"י המפסק  ניתוק  מערכת  של  תקינה  פעולה  בדוק 

 טמפרטורה גבוהה של השנאי.

 .בדיקת כיול הגנות ע"י מהנדס 

 יצוקים: –טיפול בשנאים  .6.10.20.11

  .לבצע פעולות טיפול בהתאם להוראות היצרן 

   לפרוק דאג  מתאים,  מגר  בעזרת  כבלים  ראשי  בדוק 

 המטען בגמר הבדיקה. 

   גבוה מתח  בצד  הכבלים  מוליכי  חיבור  תקינות  בדוק 

חיזוק   חיבור,  אביזרי  כבל,  נעלי  תקינות  כולל  ונמוך, 

 ברגים וניקוי משטחי מגע. 

 בי תקינות  מגר  בדוק  מכשיר  בעזרת  השנאי  סלילי  דוד 

מגאהם דווח על    5  -מתאים. במידה שערך הבידוד קטן מ

לממונה מיד  הנמדד    -כך  הערך  את  מקרה  בכל  רשום 

 בדו"ח. 

 של כל המרכיבים.  תבדוק תקינות מכאני 

  .בדוק תקינות מבודדים 

 את    - שטוף ונקה מלכלוך ואבק ומשחות שנמרחו קודם

 השנאי ואת המבודדים. 

   תקינות וחזק את פסי הצבירה, מוליכי המדידה,  בדוק

 .   PT100הפיקוד והברגים, מהדקים ורגשי 

 ותקן לפי הצורך.   -בדוק צבע 

   הבידוד חלקי  כל  את  סיליקון  במשחה  התז  מרח/ 

 והמבודדים. 

   ,בדוק תקינות מע' אוורור של השנאי כולל גם לוח פיקוד

 וכדומה.  מפוחים, תעלות אוורור,  

  ע"י סימולציית תקלה. -טמפ' יתר בדוק מערכת הגנת 

  בצע ניקיון בתא שנאי 
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   .בצע ניקיון/ החלפת פילטרים בחלונות/ דלתות של התא 

   בצע בדיקת הארקה: פס השוואת פוטנציאלים, מוליכים

רציפות   בדוק  ברגים.  סגירת  שילוט,  הארקה,  וכבלי 

 הארקה ע"י לוף טסטר.  

  .בדוק תקינות פעולת מערכת אוורור 

 כל חצי שנה  טיפול בשוחות הארקה: .6.10.20.12

 .מ.ג לחדר  המחוברות  חיצוניות  אלקטרודות    -בדוק 

המכסה, ניקוי  לרבות חיזוק מוליכים, וברגים, תקינות  

בצבע   המכסה  צביעת  בתחתית.  חצץ  והוספת  השוחה, 

 גריז ישן ומריחת גריז חדש.  יצהוב/ ירוק. ניקו 

   ,חיצונית אלקטרודה  כל  של  הארקה  התנגדות  בדוק 

 ואח"כ בדוק את התנגדות   

   רשום האדמה.  מסת  כלפי  המתקנים  כל  של  ההארקה 

 בדו"ח את כל התוצאות. 

  ביצוע אלקטרודות נוספות 

  .החלפת מכסים שבורים של שוחות אלקטרודות 

 כל חצי שנה  תשתיות כבלים, תעלות ומעברים למתח גבוה: .6.10.20.13

  .בדוק כבלים מתח גבוה בתעלות, מתלים וכדומה 

   למתח כבלים  ומעברי  סולמות,  תעלות,  תקינות  בדוק 

מכסים   וסגירת  וסידור,  חיזוק  ניקוי,  לרבות   , גבוה 

 פתוחים.

 בלי או תעלות מ.ג. תעלות  בדוק תקינות וקיום שילוט כ

כבלים צריכים להיות משולטים ע"י שלטים בצבע אדום  

מטר    15ס"מ כל    6X12"זהירות! כבלי מתח גבוה" בגודל  

התת  בהתקנה  שוחות  שלטים    -ובכל  השלם  קרקעית. 

 חסרים. 

 החלפת ציוד פגום:   .6.10.20.14

 על הקבלן להחליף ציוד זה. )ללא תוספת תשלום(.  -במקרה של ציוד פגום

 בלוחות החשמל  טיפול .3

תיקונים במידת הצורך באופן מיידי כל ציוד בלוחות החשמל ייבדק לפחות פעם בחצי שנה,   .3.1

יסגרו ברגים, ינוקה אבק, יבדקו קונטקטורים ואם מתגלים סימנים של שריפה יוחלפו במקום.  

יבדקו הבקרים   פעם בשנה,  כיול שגרתי לפחות  ויבוצע  יבדקו מכשירי מדידה  יבדקו מגעים. 

עולתם. מפסקים מחליפים ודרכי הזנה שונות יבדקו כאמור במסגרת בדיקת הלוחות פעם  ופ

 בשנה. 
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יעשו פעולות דימוי לבקרה ויבדקו כל    . הבדיקה תכלול את כל הפעולות האפשריות של הבקרה .3.2

קבוצות הפיקוד. יש לבצע בדיקות התחממות באמצעות מכשיר המגלה קרינה אינפרה אדומה  

 ויש לחזור על בדקיה זו לאחר סגירת כל הברגים.

 

 

 מוליכים ומובילים  .3.3

תשומת לב מיוחדת תנתן    כל המוליכים והמובילים יבדקו באופן שוטף לפחות פעם בחצי שנה. 

לחדירת מים במובילים, במידה וחדרו מים יש לרוקנם בעזרת משאבות מתאימות וייבוש ע"י  

 י ההזנה הראשיים פעם בשנה. ובדיקות בידוד יבוצעו בכבלי מתח הגבוה ולכל קו אויר חם.

 בדיקת הארקה ובטיחות  .3.4

חודשים תערך ע"י טכנאי חשמל מוסמך בדיקת מערכת הארקה ורציפות הארקה    12–אחת ל   

כל המערכת על כל מרכיביה. תוצאות הבדיקה ירשמו ויאושרו ע"י המפקח מטעם המנהל.    של

בדיקות הארקה    יש לשפר ולתקן מערכת הארקה בלתי תקינה עד לקבלת התוצאה הרצויה.

 יבוצעו לכל מרכיבי המתקן במתכונת בדיקות קבלת מתקן.

 בדיקת מערכות מכניות  .3.5

בהופעת    ופעת סימני חלודה, החלשת חיזוקים וכו'.העבודה תכלול בדיקת מערכות מכניות, ה 

כל סימן של חלודה יש לטפל בכל קבוצת או אזור התופעה ע"י ניקוי וצביעה מחדש. בכל מקרה  

 יש לבצע פעולת צביעה יסודית ועל כל החלקים המכניים פעם בשנתיים. 

 מפוחי אוורור מנהרות  .3.6

 בדיקות פעם בחודש יכללו:  

 דקות.  30והשארתו בעובדה רצופה למשך  בדיקת הנעת מפוח   .3.6.1

בדיקת פרמטרים חשמליים ובמיוחד צריכת חשמל)צריך להיות נמוך מזרם נומינלי של   .3.6.2

 המנוע(

 בדיקת רמת רעש של המפוח בעת עבודה שגרתית. .3.6.3

 בדיקות פעם בחצי שנה יכללו: 

 בדיקת של כל הברגים בתמיכות של מפוחים. .3.6.4

 בדיקת שרשראות/כבלי בטיחות ווו.  .3.6.5

 רה ויזואלית של אלמנטים של התמיכות. סקי .3.6.6

 בדיקת הידוק של כל הברגים בתמיכות.  .3.6.7

 בדיקת עוצמת ויברציות בעת עבודה.  .3.6.8

 ניקיון של מפוחים עם מים, אין להשתמש במים עם לחץ.  .3.6.9

 בדיקת הימצאות קורוזיה, חלודה.  .3.6.10

 בדיקות כל שנה יכללו:  
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 מצאו. בדיקת הימצאות חפצים זרים בתוך מפוח ומשתיק והוצאתם אם נ .3.6.11

 ( תבדיקת שלמותם של הלהבים.)קורוזיה, חלודה, סדקים, שבירו .3.6.12

 בדיקה ויזואלית מצב חיצוני של מנועי מפוחים כולל ניקיון.  .3.6.13

 בדיקת הידוק מנוע אל בית מפוח.  .3.6.14

 לפי הוראות יצרן ושימון חוזר אם נדרש.  םבדיקת שימון מיסבי .3.6.15

 בדיקה ויזואלית מצב צבע/גלוון   .3.6.16

יים של המפוח מאובטחים כראוי וכל החיבורים נמצאים. בדיקה שכל האביזרים חיצונ  .3.6.17

 בדיקת הידוק של כל הברגים.

 בדיקה שרגש רעידות נמצא במצב מושלם בתוך בית מפוח. .3.6.18

 בדיקת שלמות כבלי חיבור חשמלי של רגש רעידות אל קופסת חיבורים.  .3.6.19

 בדיקת שלמות החיבורים של רגש רעידות בתוך קופסת חיבורים.  .3.6.20

 התחממות מחובר היטב בתוך קופסת החיבורים בדיקה שרגש  .3.6.21

 בדיקת העברת נתונים תקינה מרגש התחממות.  .3.6.22

 בדיקת רגשי טמפרטורה בליפופים והפסקת הזנה למנוע בעת עלית טמפרטורה.  .3.6.23

 בדיקה שכל הזנות וחיבורים של המנוע מחוברים נכון בתוך קופסת החיבורים.  .3.6.24

   םבדיקת הידוק של חיבורים הידראוליי .3.6.25

 בדיקת אטם במכסה קופסת חיבורים ואטם מסביב למופות חדירות הכבלים.  .3.6.26

 בדיקת תקינות הארקה של המנוע. .3.6.27

 בדיקה שאין סימני גרידה של להבים על בית מפוח.  .3.6.28

 בדיקת מרחקים בין להבים ובית מפוח לפי הוראות יצרן.  .3.6.29

 בדיקות פוטומטריות  .3.7

נה. בדיקות אלה יבוצעו בעזרת ציוד  ייבדק כיול המיכשור לניטור ובקרת האויר לפחות פעם בש 

 כיול שהקבלן יחזיק ברשותו.

 בדיקות קשר עם מתקן גילוי אש .3.8

יבדקו כל ההתחברויות לציוד גילוי האש לפחות פעם בחצי שנה כולל בדיקות סימלוציה וכל   

 הבדיקות הנדרשות בזמן קבלת המתקן ו/או ע"י מכבי אש.

 קשר עם מרכז השליטה  .3.9

השליט  מרכז  עם  העברת  הקשר  את  מרחוק,  השליטה  את  יכלול  והוא  לחודש  אחת  יעשה  ה 

 הנתונים ואת הניטור. 

 

 אחזקת מבנה   

אחת לחצי שנה, יש לדאוג שפינוי המים    בלחץ  בהתזת מים   יינוקו מטר    4המנהרה לגובה של    קירות  .א
 הסביבה  איכות משרד ידי על מאושר פינוי  למקום יעשההשטיפה   לאחרהמזוהים 
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 טכני המיוחד יתבצע אחת לחמש שנים הצביעת הקירות בצבע לבן בהתאם למפרט   .ב

בקרה כל חצי שנה לבדוק תקינות צירים מנעולים וחלודה.    – דלתות ומסגרות הבניה בתוך המנהרות   .ג
 ניקיון של המסגרות כל חצי שנה במים וסבון. 

 
 

 מלאי שירות ואחזקה   -  Bנספח  .1

החילוף   .1.1 חלקי  את  שוטף  באופן  ברשותו  להחזיק  הקבלן  על  האחזקה  שירותי  הסכם  במסגרת 

 המפורטים במסמך זה בנוסף על פי המוגדר בהגדרות יצרני הציוד.  

 

ציוד   .1.2  / רכיב  אי המצאות   , כוללים לאורך כל תקופת ההסכם  על הקבלן לספק שירותי אחזקה 

החילוף אינו מהווה עילה או הסרת אחריות מצד הקבלן לאי מתן  מסוים ברשימת מלאי וחלקי  

 שירותי אחזקה או עמידה בלוחות הזמנים הנקובים. 

 

ידי   .1.3 על  לנכון  שימצא  עת  כל  מטעמו  מי  או  המזמין  ידי  על  ייבדקו  החילוף  וחלקי  הציוד  מלאי 

 המזמין. המזמין רשאי לבדוק את הציוד ,טיבו והתאמתו במעבדות חוץ/ קבלן.  

 

כל העלויות הכרוכות בבדיקות אילו הינן על חשבון הקבלן ובין היתר עלויות הבדיקה , כוח אדם   .1.4

 אחסנה, שינוע. 

 

מלאי ומצב חלקי החילוף יוגש כחלק מדוח האחזקה הכללי בנוסף על תיעודו במערכת ניהול    דוח .1.5

עת   בכל  מצב  דוח  לדרוש  המזמין  רשאי  בנוסף  הנקובים.  במועדים  וזאת  הקבלן  של  האחזקה 

 שימצא לנכון. 

על הקבלן לחדש ולעדכן את מלאי הציוד וחלקי החילוף באופן  שוטף עד כחודש לאחר השימוש   .1.6

 ו על פי הוראת המזמין. חידוש המלאי יהיה על פי רשימת הציוד המאושרת לאחזקה בהם א

 אין אישור לציוד חליפי ללא אישור המזמין ועל פי תהליך העדכון המתואר במסמך זה. .1.7

, חידוש, שימוש, שינוע,   .1.8 , אחסנה  לגרוע  כל עלויות הכרוכות במלאי וחלקי חילוף לרבות ומבלי 

 בלן והינם חלק ממתן שירותי האחזקה.  התקנה ותיקון חלות על הק

ישנה   .1.9 בהם  רשימת המלאי במקרים  ועדכון  לקיום  לעדכן את הדרישה  לעת  רשאי מעת  המזמין 

תוספת של ציוד למנהרה מעבר לתכולה בעת קבלת צו התחלת עבודה. אלא אם אושר אחרת יחזיק  

 אחזקה. מכמות או לכל הפחות יחידה אחת מכל ציוד שיתווסף לתכולת ה 5%הקבלן  

 :רשימת חלקים  .1.10

 מכמות הנורות המותקנות מכל סוג   15% .א

 מכמות גופי התאורה המותקנים מכל סוג  5% .ב

 זרועות מחסומים מכל סוג ואורך שהוא המותקנים   5 .ג
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 רמזורים מכל סוג המותקן  2 .ד

 וגנראטור(   UPSמצברים קומפלט מכל סוג המותקן ) 3 .ה

 \מכל סוג המותקן CCTVמצלמות   4 .ו

 אנטנה ומחברים ייעודים מ' כבל  300 .ז

 חירום מכל סוג מותקן ןטלפו  .ח

 מ' מכל סוג המותקן   400כבל גילוי אש   .ט

 מתגים מגנטים לדלתות מכל סוג המותקן  10 .י

המותקנים    5% .יא והבקרים  כרטיסים  התקשורת  תוכנה    PLCכולל  מציוד  עם  אחד  מרכזי 

 . מותקנת

 מנוע עם מאיץ מאוזן דינמית ע"י היצרן.  .יב

 PVPמאבזרי התנועה של הנת"צ המתחלף  10% . יג

  vms vps lcs .יד

 

   . אחזקת מערכת אבטחה וסייבר

 האחזקה תתבצע בהתאם להנחיות היצרן שיאושרו על ידי המזמין  

 


