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 נספח ב'

 עבודות התאמה למבנים בשדות תעופה פנים ארציים

 

בשדות תעופה למתן שירותי תדלוק ה בחוזה הרשאה הוראות לתכנון וביצוע עבודות התאמ
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 הגדרות: 

מנהל הפרויקט מטעם המפעיל לנושא התאום ההנדסי והביצוע בכל שלבי  -" מנהל הפרויקט"
 הייזום, התכנון והבצוע.  

, נתיבות ו/או מי מטעמוהבית  מנהל - 1או  3לעבודות בתחום טרמינל   –" מנהל צוות זכיינים"
 נציג חטיבת תפעול או נציג אחר מטעם הרשות, לעבודות  -לעבודות בנתב"ג מחוץ לטרמינלים 

 מנהל שדה התעופה ו/או מי מטעמו.  -בשדות תעופה פנים ארציים ו/או מסופים 

 רא"ג פיתוח עסקי, רא"ג מסחר ו/או מי מטעמו. –" מסחרימנהל "

מפעיל שהינו בעל הרשאה המחזיק במקומות השירות )כולם או חלקם( מכוח  - "מפעיל קיים"
השירותים העניק את  הרשאה קודמת מטעם הרשות ואשר עובר לתחילת תקופת מתן

 השירותים במקומות השירות )כולם או חלקם(.

מפעיל אשר עובר לתחילת תקופת מתן השירותים מחליף בעל הרשאה אחר  - "מפעיל חדש"
 אשר העניק את השירותים במקומות השירות )כולם או חלקם(.

 

 מטרות ועקרונות  1.1

מערכות שיבצע מבנה/כל עבודות ההתאמה לרבות שיפוצים ו/או תוספת או שינוי ב 1.1.1
המפעיל עובר לתקופת מתן השירותים, קרי בתקופת ההתאמה ובמהלכה במי 
ממקומות השירות יבוצעו בהתאם להוראות המפורטות להלן בנספח זה  )אלא אם 

 נאמר במפורש אחרת בחוזה, על נספחיו(.  

או להוסיף  הרשות תהא רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי לשנות מהוראות אלו 1.1.1
 יהם בכל זמן. הודעה על כך תועבר מבעוד מועד לידיעת המפעיל.על

על שלבי התכנון והביצוע יבוצעו ע"י מנהל הפרויקט ומנהל עבודה  ניהול פיקוח ובקרה 1.1.3
 להלן. 1.6.3מטעם המפעיל כמצוין בסעיף  

 עבודות ההתאמה, יבוצעו ע"י המפעיל ועל חשבונו. וביצוע תכנון 1.1.1

על ידי המפעיל באמצעות מתכננים מורשים, בעלי יבוצע  תכנון עבודות ההתאמה 1.1.1
מומחיות וידע מתאימים )בכל תחום ותחום(הרשומים אצל רשם המהנדסים 

, ובאישור מראש של 1511-והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח
 הרשות.

תוכניות הנחיות תכנוניות מנחות ו/או על ידי המפעיל יתבסס על  ביצוע התכניות 1.1.6
יכליות מנחות ותוכנית תשתיות של מקומות השירות שיקבל המפעיל מהרשות ועל אדר

 ההנחיות המפורטות בנספח זה.

תחילת עבודה על ידי המפעיל תתבצע על ידו  רק לאחר אישור  -אישור תחילת עבודה  1.1.1
 .בכתבסופי של הרשות 

נדרשים המפעיל מתחייב לקבל את כל האישורים והרישיונות ה - אישורים ורישיונות 1.1.1
לפני תחילת ביצוען של עבודות  –ע"פ הדין לשם ביצוע עבודות ההתאמה, והכל 

 ההתאמה.

 

יבוצעו על ידי המפעיל באמצעות קבלנים מורשים בעלי מומחיות וידע  עבודות ההתאמה 1.1.5
מתאימים הרשומים כדין בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 

.הקבלן מטעם המפעיל יגיש את רשימת הקבלנים שבכוונתו להעסיק 1565-התשכ"ט
 והרשומים כחוק כאמור לעיל לאישור הרשות ומנהל הביצוע.
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ניהול העבודה של המפעיל יבוצע ע"י מנהל עבודה מוסמך רשום  - עבודהניהול ה 1.1.11
-1511בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )מנהלי עבודה(, 

 התשמ"ב )או בהתאם לכל דין רלבנטי אחר(, בעל תעודות מנהל עבודה מוסמך בתוקף.

ים הנדרשים בהתאם המפעיל יקיים במשך כל תקופת ההתאמה את הביטוח - ביטוחים 1.1.11
 .להוראות החוזה ונספחיו

של  11.13.11-ו 11.13.11בניגוד לאמור בסעיפים  -  אספקת מים וחשמל על ידי הרשות 1.1.11
במפרט הכללי לעבודות בנין, המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו  11פרק 

ע"י הרשות. ההתחברות אל מקורות המים והחשמל, הבאתם למקום העבודה 
י שורים הנדרשים ייעשו ע"י המפעיל ועל חשבונו, תוך כדי תיאום מוקדם עם נציגוהאי

הרשות  באחריות המפעיל להציג תעודת בודק מוסמך לחיבור החשמל הזמני. רש"ת. 
לא תהיה אחראית על הפסקות המים והחשמל ועל המפעיל מוטלת האחריות לבצע 

)אגירה, גנרטור וכו'( במקרה מראש סידורים מתאימים, על חשבונו, להספקה עצמית 
של תקלות או הפסקות באספקת המים או החשמל במקרה שהרשות לא תוכל לספק 

 .מקורות למים וחשמל

 

 כללי -שלבי תכנון וביצוע עבודות ההתאמה   1.1

 שלבי התכנון והביצוע של עבודות ההתאמה יהיו כדלקמן :

בסמוך לאחר חתימת החוזה, במועד כפי שיקבע על ידי הרשות  ישיבת התנעה  -שלב א' 
תכנון, מסחר, תכנס הרשות ישיבה בין צוות מטעם הרשות בהשתתפות גורמי 

 )להלן "צוות זכיינים"( לבין נציגי המפעיל.  רש"תגורמי . וההנדסה/אחזקה

הכרות והסבר על מהלכי התכנון, שלב הביצוע, נוהלי תאום  -מטרות הפגישה 
ודות והנחיות אחרות בהתאם לחוזה על נספחיו הכרת צוות הזכיינים העב

במסגרת ישיבת ההתנעה עשוי להיערך  והגורמים המעורבים בשלבים השונים.
 סיור במקומות השירות. 

בישיבת ההתנעה ובסיור )ככל שיערך(, יבצע המפעיל בדיקות במקומות השירות 
לצורך התכנון והביצוע של על מנת ללמוד ולהכיר את כל הפרטים הנדרשים 

לצורך ביצוע כל הבדיקות הנדרשות להגשת  -עבודות ההתאמה ובכלל זאת 
 תוכניות העמדה, תכניות תפעול ותוכניות מפורטות לביצוע עבודות ההתאמה.

תוך תקופה הנקובה בנספח זה להלן, המפעיל  –ותפעול  הגשת תוכניות העמדה -שלב ב' 
לבנטיים, תוכניות העמדה ותפעול אשר יערך יגיש לאישור גורמי הרשות הר

בהתאם להוראות שנמסרו למפעיל על ידי הרשות והוראות נספח עבודות 
ההתאמה זה, ואשר יכללו פריסה של כלל הציוד הנייד והציוד הקבוע במקומות 

הריהוט, הציוד והמכשור שיוכנסו למקומות השירות ולשטחים  השירות, לרבות
נית התפעולית של המפעיל במסגרתה תפורט ותובהר העורפיים, וכן את התוכ

תוכניות שיטת התפעול המוצעת ותנועת הלקוחות במקומות השירות )"
 "(.ההעמדה והתפעול

הרשות תהיה רשאית לאשר את תוכניות ההעמדה והתפעול )כולן או חלקן( ו/או  
ות לדרוש מהמפעיל לערוך התאמות ו/או תיקונים ו/או שינויים נוספים בתוכני

ההעמדה והתפעול )כולן או חלקן(, וזאת במהלך שלב ב' ועד לא יאוחר מסיום 
 לשאר התנאים הנקובים בנספח זה להלן.  שלב ד' )כהגדרתו להלן( ובכפוף

תוך תקופה הנקובה בנספח –)תוכניות ביצוע( הגשת תוכניות עבודה מפורטות -שלב ג' 
ט )לרבות תכנון אדריכלי זה להלן, המפעיל יגיש לאישור הרשות  תכנון מפור

ותכנון הנדסי(, אשר יערך בהתאם להוראות שנמסרו למפעיל על ידי הרשות 
והוראות נספח עבודות ההתאמה זה, הכולל את כל מרכיבי הביצוע, תכניות, 
חתכים, חזיתות, תקרות, רצפה, נגרות, ריהוט, תאורה, חשמל, תקשורת, מיזוג 

וכל מערכת נוספת, בטיחות אש, שילוט, , מים, ביוב, ניקוז, כבוי אש, גז אויר
סוגי חומרים וציוד במקומות השירות. בשלב זה תפורט ותוצג שיטת התפעול 

התוכניות המוצעת על ידי המפעיל ותנועת הלקוחות במקומות השירות )"
 "(.המפורטות



 61.1.61נספחים המתייחסים לשדות הקיימים הכלולים בהרשאה 
 

 81מתוך  61עמוד 

 

וכניות שיוגשו על ידי המפעיל הת -מפורטות על ידי הרשות  אישור תוכניות  -שלב ד' 
יבדקו על ידי צוות זכיינים מטעם  באופן הנדרש בהתאם להוראות נספח זה,

הרשות. צוות הזכיינים יהיה רשאי לאשר את התוכניות המפורטות )כולן או 
חלקן( ו/או לדרוש מהמפעיל לערוך התאמות ו/או תיקונים ו/או שינויים נוספים 

ו חלקן(. במסגרת האמור, יהיה רשאי הצוות ליתן  בתוכניות המפורטות )כולן א
הערות שעל המפעיל להשיב להן או לתקן את התוכניות בהתאם. הרשות לא 

 -תבדוק את התוכניות במידה ולא הוגשו כל התוכניות שנדרשו, ובכל מקרה 
 לוחות הזמנים יישארו בעינם.

יות העבודה המפורטות על המפעיל יתקן את תוכנ – תיקון התוכניות המפורטות  -שלב ה' 
פי הערות הרשות, הכול באופן, ותוך התקופה הנקובה בנספח עבודות ההתאמה  

באמור  הצורך יתקיימו ישיבות להבנת דרישות הרשות מבלי שיהיהבמידת להלן 
 לדחות את לוחות הזמנים. כדי

וכן לאחר אישורן בכתב של תוכניות ההעמדה והתפעול  - פגישת קדם ביצוע -שלב ו' 
 -" ו תוכניות ההעמדה והתפעול המאושרותהתוכניות המפורטות )בהתאמה: "

"(, תקיים הרשות עם המפעיל ישיבת קדם התוכניות המפורטות המאושרות"
ביצוע, וזאת במועד מסירת מקומות השירות לביצוע עבודות ההתאמה למפעיל 

עתה של הרשות להלן(, על פי שיקול ד 1.3או במועד מאוחר יותר )כמפורט בסעיף 
"(. בפגישה זו יציג ויפרט המפעיל את לוח הזמנים פגישת קדם הביצוע)"

הבסיסי לביצוע העבודות, יציג את תוכנית העבודה הכוללת את שיטות העבודה 
 ותיאום שלבי הביצוע.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה  
ביצוע )לרבות מסירת מקומות השירות הבלעדי לערוך את פגישת קדם ה

למפעיל(, בסמוך לאחר אישור התוכניות המפורטות או לקיים את ישיבת קדם 
בין היתר, בהתחשב הביצוע במועד מאוחר יותר, אותו תקבע הרשות לשם כך, 

השירות על  עדוף אכלוסם של מקומותיבמועד פינוי מקומות השירות ו/או בת
 ידי בעלי הרשאה אחרים.

המפעיל יבצע באמצעות קבלן  -ביצוע עבודות ההתאמה במקומות השירות -ז'   שלב
מטעמו את עבודות ההתאמה בתנאים ובהתאם ללוחות הזמנים שהוצגו על ידו 
ושאושרו על ידי הרשות בתוכניות המפורטות המאושרות, וזאת באופן שבו יהיו 

ל המאוחר מקומות השירות ערוכים ומוכנים למתן השירותים, במלואם, לכ
בתום פרק הזמן שנקצב בנספח השירות והתפעול לסיום ביצוע עבודות ההתאמה 
במקומות השירות החל ממועד ישיבת קדם הביצוע. שלבי ביצוע העבודות 
יפוקחו ע"י נציג מטעם צוות זכיינים של הרשות. במהלך ביצוע העבודות 

רים מהרשות יתקיימו ישיבות תקופתיות בשיתוף צוות זכיינים וגורמים אח
 הרלבנטיים עם נציגי המפעיל לצורך מעקב ותיאום המשך הביצוע, ע"פ הנדרש.

עם סיומן של  - בדיקות קבלה, מסירה, רישיון עסק, הצגת והכשרת נאמנים  -שלב ח' 
עבודות ההתאמה, במועד הנקוב לשם כך בנספח עבודות ההתאמה להלן, תערוך 

רות. במסגרת האמור, יתקיים הרשות בדיקות מסירה וקבלה למקומות השי
סיור מפורט של צוות זכיינים ונציגים מטעם  הרשות, נציגי המפעיל,האדריכל 
שתכנן את עבודות ההתאמה ומתכנני המערכות מטעם המפעיל לבדיקה פרטנית 
של התאמת ביצוע עבודות ההתאמה בפועל מול התכנון שאושר. המפעיל יגיש 

להלן. יוצגו  1.1.1רשות כמפורט בסעיף הנד AS MADE -לרשות את תוכניות ה
אישורים נדרשים, רישיון עסק ויוכשרו נאמנים שונים כמו נאמני נהיגה, 
בטיחות, בטיחות אש וכן כל מסמך אחר שהגשתו מתבקשת במועד האמור על פי 

 נספח עבודות התאמה זה ועל פי דרישתם הפרטנית של צוות הזכיינים.

הקבלה תהיה הרשות רשאית לאשר למפעיל את עם סיומן של בדיקות המסירה ו 
השלמתן המוצלחת של עבודות ההתאמה או להורות למפעיל לבצע תיקונים 
בעבודות כאמור )לרבות בתוכניות ובמסמכים שהוגשו על ידי המפעיל במועד 
עריכת בדיקת המסירה והקבלה(, תוך תקופה אותה תקצוב לשם כך. למען הסר 

השלמתן בפועל של עבודות ההתאמה ייחשב לכל ספק מובהר בזאת, כי מועד 
דבר ועניין בקשר עם החוזה )לרבות לצורך מועד תשלום הפיצויים המוסכמים(, 
כמועד בו אישרה הרשות בכתב את השלמתן המוצלחת של בדיקות המסירה 

 והקבלה.
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 ביצוע עבודות במהלך תקופת מתן השירותים 1.3

מבלי לגרוע משאר זכויות הרשות על פי החוזה, מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית  1.3.1
למסור למפעיל את מקומות השירות לצורך מתן השירותים, קודם לביצוע או להשלמת 
עבודות ההתאמה, באופן שבו יבוצעו עבודות ההתאמה במהלך תקופת מתן השירותים 

   בפועל, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 עשתה הרשות שימוש בזכותה כאמור, יחולו ההוראות המפורטות להלן: 

הרשות תהיה רשאית לערוך את ישיבת ההתנעה ו/או את פגישת קדם הביצוע  1.3.1.1
במהלך תקופת מתן השירותים, באופן שבו ימנו המועדים הנקובים בנספח עבודות 

יבת ההתנעה ההתאמה להלן בקשר עם עבודות ההתאמה )תכנון וביצוע(, ממועד יש
ו/או ממועד ישיבת קדם הביצוע, לפי העניין, ולא ממועד מסירת מקומות השירות 

 בפועל.

המפעיל יעניק את השירותים במקומות השירות בהתאם להוראות החוזה ובכפוף  1.3.1.1
למגבלות הנובעות במישרין מביצוען הסביר של עבודות ההתאמה אשר יבוצעו בד 

 בבד עם הענקת השירותים כאמור

לך התקופה שנקצבה להלן לביצוע עבודות ההתאמה ואשר שבמסגרתה יבצע במה 1.3.1.3
המפעיל את עבודות בפועל במקומות השירות, בחפיפה עם תקופת מתן השירותים 

לא במהלך התקופה שבה יבצע את תוכניות התפעול וההעמדה  –)ולמען הסר ספק 
שולבים דמי ההרשאה המ בתשלום או התוכניות המפורטות(, יהיה חב המפעיל

 הבסיסיים, בשיעור מופחת הנקוב לשם כך בחוזה ההרשאה )ככל שנקוב(. 

מובהר, כי לגבי עבודות ההתאמה אשר יבוצעו במהלך תקופת השירותים יחולו  1.3.1.1
 שאר ההוראות המפורטות בנספח זה, בשינויים המתחייבים.

 

 הוראות כלליות  - ההתאמה עבודותביצוע תכנון ו 1.1

ההתאמה, תעמיד הרשות למפעיל, במהלך תקופת ההתאמה את לצורך ביצוע עבודות  1.1.1
"( במועד חתימת החוזה, וזאת As-Isמקומות השירות, במיקומם ובמצבם כפי שהם )"

מבלי שיהיה באמור על מנת להעניק למפעיל זכות כלשהי, מכל מין וסוג באיזה 
 ממקומות השירות.

יה רשאית לבצע עבודות המפעיל מצהיר כי הודע לו שהרשות בתאום עם המפעיל תה 1.1.1
התאמה מטעמה, במהלך ביצוע עבודות ההתאמה על ידו, באופן העלול לגרום להפרעה 
ו/או להשבתה זמנית של עבודות ההתאמה של המפעיל, ובאופן שיחייב את המפעיל 
לשתף פעולה עם הרשות בכל הקשור לאופן ביצוע עבודות ההתאמה ו/או השהייתן ו/או 

מפעיל ומתחייב, כי הודע לו שייתכן שעבודות ההתאמה יתבצעו עיכובן. עוד מצהיר ה
במקביל לביצוע עבודות דומות בנכסים סמוכים למקומות השירות, והוא מתחייב למלא 
אחר כל הוראות הרשות שעניינן תיאום ביצוע עבודות ההתאמה עם ביצוע העבודות 

 כאמור.

המפעיל מצהיר בזאת, כי בדק את מקומות השירות במהלך הליכי המכרז ולאחר זכייתו  1.1.3
בו בעיני בעל מקצוע, לרבות מצבם הפיזי, התשתיות הקיימות בהם ובסביבתם וכן היקף 
ההשקעה הדרושה על מנת להתאימם למתן השירותים, ומצאם מתאימים לצורך ביצוע 

ר המפעיל כי ניתנה לו הרשות לשאול ולברר עבודות ההתאמה ומתן השירותים, כן מצהי
 כל מידע הנוגע למקום השירות והינו שבע רצון מבדיקותיו כפי שנעשו על ידו. 

מובהר בזאת, כי תכנון והתאמת מקומות השירות במסגרת עבודות ההתאמה, ובכלל  1.1.1
האמור, פינוי מקומות השירות מהדלפקים ומהציוד הנמצא בהם לאחר פינויים ע"י 

ל הקודם )ככל שהמפעיל יבחר שלא להשתמש בהם(, הצבת הציוד הקבוע )לרבות המפעי
דלפק חדש( והציוד הנייד, וחיבורם לתשתיות הנכס וכן ביצוע כל העבודות וההתאמות 
הנדרשות לצורך מתן השירותים, יהיו באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של המפעיל. 

הדרושה לצורך רכישה ו/או ייצור ו/או  הרשות לא תישא בכל עלות, מכל מין וסוג שהיא,
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ציוד ו/או שינוע ו/או חיבור ו/או תחזוקה ו/או פירוק ו/או כל פעולה הכרוכה בעבודות 
ההתאמה, לרבות השגת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים לשם כך, וזאת 

 עובר לתקופת ההתקשרות, במהלכה ו/או לאחר סיומה.

לעיל, מובהר למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  1.3על פי סעיף מבלי לגרוע מזכות הרשות  1.1.1
המפעיל לא יוכל להתחיל במתן השירותים קודם להשלמת ביצוען של עבודות ההתאמה 

אלא אם נאמר במפורש אחרת בחוזה, על נספחיו)לאחר , לשביעות רצונה של הרשות
(, וזאת מבלי השלמתן המוצלחת של בדיקות המסירה והקבלה כמפורט בנספח זה לעיל

לגרוע מחבותו לתשלום דמי ההרשאה המשולבים, החל ממועד תחילת תקופת מתן 
 השירותים, הנקובה בחוזה. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עבודות ההתאמה יבוצעו באופן הדרוש על מנת לאפשר  1.1.6
את אספקת השירותים במגוון, באיכות, בכמות, באמצעות כוח האדם, במועדים 

כניות ההתאמה והתפעול המאושרות ובכל אופן, למען הסר ספק, בהתאם ובהתאם לתו
 לנספח השירות והתפעול, ובשאר הוראות החוזה על נספחיו.

עבודות ההתאמה יבוצעו בהתאם להוראות כל דין, ההוראות המפורטות בנספח עבודות  1.1.1
צע ההתאמה, והוראות הרשות כפי שינתנו מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יב

המפעיל, על אחריותו ועל חשבונו, את עבודות ההתאמה בהתאם ובכפוף לקבלת כל   
אישור ו/או היתר ו/או רישיון ו/או רישוי ו/או תקן הנדרש לפי הוראות הדין לביצוע 

 עבודות כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף משנה זה לעיל ובשאר הוראות החוזה, יחולו על עבודות 
רלבנטיות המפורטות בהוראות נספח בטיחות באש, נספח ההתאמה, ההוראות ה

הבטיחות, נספח הוראות הביטחון, נספח הגז, נספח בטיחות וגהות לחוזה בניה שיפוץ 
 אחזקה ותפעול, נספח איכות הסביבה ונספח התקשורת, ככל שיהיו רלבנטיים.

עדית ועל מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, יבצע המפעיל על אחריותו הבל 1.1.1
חשבונו כל עבודה ו/או פעולה ו/או התאמה וכן יספק כל ציוד, הכול ככל הדרוש לצורך 
קבלת רישיון עסק למתן השירותים בשטחי ההסעדה ו/או ככל הדרוש בהתאם להוראות 

 משרד הבריאות ובהתאם להוראות כל רשות מוסמכת אחרת.

ו הנחיה שתינתן על ידי הרשות למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בכל אישור ו/א 1.1.5
ו/או על ידי מי מטעמה בקשר עם היערכות המפעיל ועבודות ההתאמה על פי סעיף זה 
לעיל, על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של 
המפעיל לטיבם של עבודות ההתאמה ו/או יתר הפעולות נשוא היערכות המפעיל ו/או 

ו/או הפסד מכל מין וסוג שהוא שיגרמו בגינם ו/או בקשר אליהם, והמפעיל  לכל נזק
 יהיה מושתק ומנוע מלטעון כל טענה בקשר לכך.

המפעיל מצהיר בזאת, כי ידוע לו שעבודות ההתאמה יבוצעו בשטח בו מתקיימת באופן  1.1.11
רציף במהלך שעות היממה פעילות תעופתית ואשר בו מצויים באופן תדיר נוסעים, 

ווים, מקבלי פנים, עובדים וגורמים רבים נוספים וכי במהלך כל תקופת ההתאמה, מל
יבצע את עבודות ההתאמה בצורה זהירה, באופן המשתלב עם הפעילות אותה מקיימת 
הרשות בנמל ו/או עם השירותים המוענקים בנמל, על ידי הרשות ו/או על ידי מי מטעמה 

נוספים מטעם הרשות, וכי בכל מקרה לא יבצע ולרבות על ידי בעלי הרשאה אחרים ו/או 
בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, כל פעולה שהיא, העלולה להוות הפרעה ו/או הגבלה 
ו/או מפגע ו/או מטרד ו/או שיש בה על מנת לגרום נזק או אי נוחות, וזאת הן לרשות 

שי שהוא, ו/או לכל מי מטעמה ו/או לציבור המשתמשים בנמל התעופה ו/או לכל צד שלי
לרבות מקבלי הרשאה נוספים מטעם הרשות ו/או לתפעולו ו/או לפעילותו הסדירה של 
הנמל, והמפעיל יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאותיה של הפרת 
התחייבויות זו, על ידו ו/או על ידי כל מי מטעמו וכן יפצה ו/או ישפה את הרשות, מיד 

ענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתופנה כנגד הרשות עם דרישתה הראשונה לכך, בגין כל ט
 בגין האמור. 

המפעיל מתחייב בזאת, כי ידוע לו שיתכן ויאלץ לבצע את עבודות ההתאמה בשעות  1.1.11
עבודה חריגות ו/או בתנאים מיוחדים והינו מתחייב לעשות כן, וכן מתחייב להישמע לכל 

ו/או דרישה ו/או תביעה  הוראות הרשות בעניין זה, והכול מבלי שתהא לו על טענה
 כלשהי כנגד הרשות בגין כך.
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המפעיל מתחייב בזאת, כי כל ההוראות המחייבות בעניין עבודות ההתאמה המפורטות  1.1.11
בחוזה, יחולו בשינויים המחויבים, גם על יחסים בינו ובין קבלן/ני המשנה מטעמו 

לביצוע עבודות שיבצעו את עבודות ההתאמה, וזאת מבלי לגרוע מאחריותו של המפעיל 
 ההתאמה בהתאם להוראות המפורטות בחוזה.

במהלכן ועם סיומן של עבודות ההתאמה וכתנאי לביצוע בדיקות מסירה וקבלה, יבצע  1.1.13
המפעיל את כל הדרוש, בין היתר בהתאם להנחיות הרשות ו/או מי מטעמה, על מנת 

פה ו/או חפץ או לסלק ו/או לפנות ממקומות השירות ומסביבתם, מדי יום ביומו, כל אש
אדם וכן לנקות ו/או לבצע תיקונים של כל לכלוך ו/או ליקוי במקומות השירות 
ובסביבתם, שנגרמו בשל עבודות ההתאמה ו/או בקשר עמם. למען הסר ספק מובהר 
בזאת, כי במהלך כל תקופת ההתאמה, יישא המפעיל באחריות הבלעדית, על אחריותו 

י בניה, הציוד והמתקנים, לפינוי אשפה ולניקיון הבלעדית ועל חשבונו לשינוע חומר
מקומות השירות וסביבתם וכן לשמירה על כל הציוד, המתקנים, החומרים וכיו"ב 

 שבמקומות השירות ובסביבתם.

לא עמד המפעיל באיזה מהתחייבויותיו על נספח זה לעיל במלואן ובמועדן, תהיה  1.1.11
הבלעדי, לבטל לאלתר את החוזה, הרשות רשאית )אך לא חייבת(, על פי שיקול דעתה 

וזאת מבלי שתהיה למפעיל כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך ומבלי לגרוע מכל זכות 
 העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי דין.

 

  -הגשת תוכניות 1.1

על ידי המפעיל  לאישור הרשות בהתאם לשלב  ב' המפורט  -הגשת תוכניות העמדה  1.1.1
 לעיל.

 העמדה העומדות במלואן בהוראות המפורטות להלן:   המפעיל יגיש תוכניות 1.1.1

תוכניות העמדה יעמדו בהוראות המפורטות  בנספח זה ובהנחיות שיינתנו באשר לכל 
 עבודת הפנים שיש לבצע במקומות השירות שהועמדו לרשות המפעיל. 

תוכניות העמדה יוגשו לאישור הרשות בהתאם ללוח אבני הדרך המפורט בנספח זה 
וכניות העמדה יכללו את מיקומם של כל סוגי הריהוט, הציוד, האחסון, אמצעי להלן. ת

התצוגה, התשתיות הנדרשות תוך התאמה לשיטת תפעול מקומות השירות, תנועת 
 הלקוחות והשירות ללקוח. כמו כן יכללו התוכניות חתך אחד לפחות המציג גבהים.

      DWGבמדיה מגנטית בפורמט ) שבעה ( עותקים ועל גבי קובץ 1התוכניות יוגשו ב  

 הגשת תוכניות ביצוע על ידי המפעיל לאישור הרשות בהתאם לשלב ג' המפורט לעיל. 1.1.3

המפעיל יגיש לרשות תוכניות ביצוע המתוכננות ומאושרות ע"י מתכננים מורשים  1.1.1
 הכוללות : 1.1.1בהתאם לסעיף 

  1: 11תוכנית תנוחה בקנ"מ. 

  1: 11חזיתות בקנ"מ. 

  1: 11בקנ"מ חתכים. 

   1: 11פרטי ביצוע בקנ"מ   , 

   1: 11פרטי נגרות וריהוט בקנ"מ  , . 

  1: 11תוכנית חשמל, תקשורת, תאורה ושילוט בקנ"מ. 

  1:11תוכנית מיזוג אויר בקנ"מ 

 מים קרם וחמים, כבוי אש, כבוי אוטומטי  –אינסטלציה מערכות  תוכנית
 1:11בקנ"מ גז בישול  )ספרינקלרים(, איסוף, טיפול ושאיבת שפכים,

  1:11תוכנית תקרה בקנ"מ 



 61.1.61נספחים המתייחסים לשדות הקיימים הכלולים בהרשאה 
 

 81מתוך  22עמוד 

 

  או מקירות חתומה על ידי ו/פרטי תליה של תקרות וכל אלמנט תלוי מתקרה
 1:11בקנ"מ קונסטרוקטור 

 .במסעדות, מטבחים ובאזורים רטובים תוכניות איטום ו/או מפרטי איטום 

  1: 11תוכנית שילוט בקנ"מ. 

 בטיחות אש מאושרת ע"י מתכנן בטיחות ומותאמת לתקנים הנדרשים  תוכנית
 במבנה וכנדרש ע"פ ההנחיות בנספח זה ונספח בטיחות אש לחוזה.

  הנחיות לתכנון של יועץ נגישות, ותכנון נגישות המוטמע בתוכניות האדריכליות
 השונות. 

  נות.המוטמע בתוכניות האדריכליות השואקוסטיקה הנחיות לתכנון של יועץ 

   תוכניות יוגשו בגיליונות בגודל המתאים לדרישות לעיל ופרטים בחוברתA4/A3. 

 .ע"ג התוכניות תצוין מספר הגרסא,  שם המפעיל ושם המתכנן 

 .תוכניות שלא יוגשו במלואן יוחזרו לצורך הגשה מלאה 

 .המפעיל יגיש את כל התוכניות ומסמכים בשפה העברית 

 קבלני קבלן, עבודה המפורטות שאושרו להמפעיל אחראי להפצת תוכניות ה
 החומרים מטעמו.הציוד והמשנה ולספקי 

 .המפעיל יישא בכל ההוצאות הקשורות בשכפול תוכניות העבודה ובהפצתן 

 .הרשות תבדוק את התוכניות ותחזיר עותק מאושר למפעיל להמשך טיפול 

  בפורמט  ) שבעה ( עותקים ועל גבי קובץ במדיה מגנטית 1התוכניות יוגשו  ב
DWG 

תוכניות הביצוע יוגשו לאישור הרשות, בהתאם ללוח אבני הדרך כמפורט בנספח זה 
 .להלן

 

 

 : לתוכניות הביצוע יצרף המפעיל את המסמכים הבאים

 .לוח זמנים בסיסי ותוכנית עבודה לביצוע  בהתאם למפורט בהוראות נספח זה 

  .תוכניות בקרת איכות 

בדיקות קבלה, מסירה, רישיון עסק, הצגת והכשרת בגמר עבודות ההתאמה ובמסגרת 
של מקומות  AS MADEרט בשלב ח' לעיל,המפעיל יגיש לרשות תוכניותפוכמנאמנים 

 השירות, לתחום הבינוי והמערכות שבוצעו ע"ג מדיה מגנטית, ע"פ סטנדרטים לקבצי
ם אביזריהשינתנו ע"י הרשות, כולל חוברת הפעלה ותחזוקה של המתקנים ו התיב"ם

 במקומות השירות ובשטחים העורפיים.

 

 :הערות

בדיקת התכניות ע"י הרשות, לא תתפרש כאילו נבדקו החיבורים לתשתיות,  .א
הכמויות וההיבטים ההנדסיים והקונסטרוקטיביים של התוכניות. אלא הבדיקה  
מתייחסת אך ורק להתאמתן הכללית של התוכניות שהוגשו על ידי המפעיל 

 החוזה ונספחיו.להוראות נספח זה, 

דרישות סף בהתאם החומרים/הציודים והגמרים יתוכננו ויבוצעו בהתאם ל .ב
 להלן. מפורטל

 

הביצוע, יציג המפעיל בפני הרשות, את פרטי התכנון, כולל  במסגרת הגשת תוכניות
לוח חומרים, חיפויים וגוונים שנבחרו לביצוע האלמנטים השונים. המפעיל יגיש 
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לאישור לפני ההתקנה אלטרנטיבות למוצרי פרזול, מחברים ופרטי קצה כולל 
רים קטלוגים של היצרן. פרטים אלו יאושרו כדוגמאות אצל הרשות. שימוש בחומ

 האמורים מותנה באישור מראש.

 

 מפרטים 1.1.1

 התכנון והביצוע על ידי המפעיל  יעשו על פי המפרטים וההנחיות הבאות:

 המפרט הבין משרדי שבהוצאת משרד הביטחון במהדורתו האחרונה. .א

 מפרטים מיוחדים המפורטים בנספח זה להלן . .ב

 

 תקנים 1.1.6

כל חומרי הבניה והביצוע יעמדו בדרישות התקן הישראלי ובהעדרם בדרישות התקן 
 האמריקאי, והאיחוד האירופאי בהתאמה. 

 -התאם לתקנים הרלוונטיים בביש לבצע את התכנון   -3בטרמינל  בנושא בטיחות אש
NFPA. 

 

 כללי -ביצוע עבודות ההתאמה  1.6

 התחברות לתשתיות קבועות 1.6.1

לתשתיות קבועות כגון מים, חשמל, תקשורת, ביוב, דלוחין, כבוי לצורך התחברות 
אש, גלוי אש. יסופקו תשתיות  "ראש קצה" עד לכניסה למבנה למתחם/אתר, ביצוע 
כל הנדרש להתחברות לתשתיות "ראש קצה" כולל לוחות מישנה יבוצעו ע"י המפעיל 

 ועל חשבונו

נה, לרבות פתחים בקירות מהמתחם ועד למחוץ למב ביצוע תעלות נידוף ויניקה
 יבוצעו על ידי המפעיל ועל חשבונו.איטום ו/או איטומי אש ובתקרות עבורם, 

 

 

 הנחיות כלליות 1.6.1

ביצוע עבודות ההתאמה בזמן תפעול שוטף של הטרמינל מחייב את המפעיל לשמירה 
קפדנית על הנחיות וכללי התנהגות בכל שלבי הביצוע בכל הכרוך בשינוע סחורות, 

, בשינוע פסולת בנין, בשימוש בתשתיות זמניות, בבטיחות, והמערכות הבינוי בביצוע
בבטיחות אש ובניקיון באתר ובסביבתו ובשום מקרה לא תופרע תנועת ונוחות 

 הנוסעים בטרמינל בעקבות הביצוע על ידי המפעיל.

 ניהול, תאום וביצוע העבודה מטעם המפעיל  1.6.3

מנהל הפרויקט מטעם המפעיל לנושא התאום ההנדסי והביצוע בכל שלבי הייזום, 
התכנון והבצוע  ) להלן: "מנהל הפרויקט" ( יהיה הנדסאי בניין או אדריכלות רשום 

 שנים לפחות   1שנים לפחות  או מהנדס רשום, בעל ניסיון של  1בעל ניסיון של 

הביצוע במתחמי מקומות השירות,  מנהל עבודה מטעם המפעיל אשר ימצא בכל שלבי
ינהל ויפקח על ביצוע העבודה ע"פ כל החוקים, ההנחיות וההוראות בנספח זה יהיה 

 מוסמך מטעם משרד העבודה  ) להלן" מנהל העבודה" (.

, עובדי קבלני משנה וספקים מטעם המפעיל הקבלן מנהל העבודה יוודא כי כל עובדי
 מקיימים אחר הוראות נספח זה .

מנהל העבודה יידע את גורמי הרשות על אופן ודרך שמירת הקשר השוטף עמו. על 
 . מנהל העבודה לנהל יומני עבודה כמתחייב בתקנות הבטיחות

 שינוע חומרים על ידי המפעיל 1.6.1
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 ינתנו במהלך ישיבת קדם הביצוע.ייבוצע ע"פ הנחיות הרשות ש

 פינוי פסולת על ידי המפעיל  1.6.1

מוגדרת, ע"פ הצורך ולפחות בסוף כל יום עבודה, תוך  יבוצע ע"י המפעיל למכולה
 הקפדה על שימוש בכלי שינוע שאושרו ושאינם גורמים נזק לרצפה/ריצוף. 

 שימוש במעליות על ידי המפעיל  1.6.6

 השימוש במעליות לשינוע חומרים יתבצע רק במעלית שאושרה לכך מראש. 
שימוש אחראי וזהיר. המפעיל מתחייב להקפיד על עמידה בעומסים המותרים ועל 

המפעיל יהיה אחראי לכל נזק שיגרם המפעיל יהיה אחראי לביצוע הגנות על המעלית , 
 למעלית במהלך השימוש בה ע"י מי מטעמו.

 הסתרת מקום העבודה 1.6.1

על המפעיל לבצע הסתרה של אזור העבודה ע"י הקמת קונסטרוקציית עץ/פח וכיסוי 
מ' לפחות, לרבות דלת כניסה  1.11הוא בגובה במלמין לבן או בפנל אחר ש"ע מכל סוג ש

על המסתור ו/או הגדר ייתלו שלטי אזהרה באנגלית ובעברית "סכנה כאן  עם מנעול.
ביצוע ההסתרה יהא ללא  ס"מ. 111/61-בונים, הכניסה אסורה" בגודל שלא יקטן מ

 פגיעה ברצפת המבנה.

 

 המפעיל  מול הרשותתהליך תיאום עבודות על ידי  - ביצוע עבודות ההתאמה 1.1

 ישיבת קדם ביצוע 1.1.1

מנהל הפרויקט מטעם המפעיל, מנהל העבודה מטעם המפעיל , הקבלן הראשי וקבלני 
ביצוע, שתנוהל ע"י מנהל צוות הזכיינים  ברשות -המשנה מטעמו ישתתפו בישיבת קדם

לפני תחילת ביצוע העבודה בשטח, לשם קבלת הבהרות לגבי נהלי העבודה ותיאום 
 בשטחי השירות, כמפורט בנספח זה. הביצוע 

הביצוע תתקיים במקום השירות, או במקום אחר  שיקבע ע"י מנהל צוות  ישיבת קדם
 זכיינים, ותלווה בסיור באתר במידת הצורך.

בישיבה זו יציג המפעיל את לוח הזמנים הבסיסי, תוכנית העבודה הכוללת את שיטות 
 רה של הרשות.לבדיקתה ולאישו ותאום שלבי ביצוע העבודה

לוח הזמנים יהיה בפורמט של לוח גנט ערוך בתוכנת מחשב, אליו יצורף מסמך תוכנית 
 עבודה.  

תוכנית העבודה תתאר את העבודה והפעולות הבסיסיות המצוינות בלוח הזמנים 
 .באופן ברור

 ישיבות שוטפות 1.1.1

ל המפעיל והקבלן הראשי מטעמו ישתתפו בישיבות השוטפות שהרשות תזמן ותנה
 בפרקי זמן לפי הצורך.

  הרשות תכין לוח זמנים לישיבות ותפיץ אותו לידיעת המפעיל, המפעיל מתחייב
לזמן את הקבלנים קבלני המשנה, מנהל העבודה, מנהל הפרויקט והספקים 

 הפעילים מטעמו בעבודות ההתאמה.

  הישיבות השוטפות עם המפעיל, הקבלן הראשי מטעמו, קבלנים אחרים קבלני
 וספקי החומרים מטעמו, תכלולנה בין היתר :המשנה 

  לוח זמנים עמידה בפירוט התקדמות העבודה, תיאום עבודות, בחינת 

 לביצוע.

 .בקרת איכות 

 מחלקות נציגי עפ"י הצורך יוזמנו )לישיבה נהלי בטיחות עמידה ב 

 .(מטעם הרשות ומפקחיםו/או  בטיחותה       
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 ימים מראש  1חדת. הצד המזמין יודיע כל אחד מן הצדדים רשאי לזמן ישיבה מיו
לכל המוזמנים ולרשות על מועד הישיבה ועל הסיבה לזימונה וכן יגיש רשימת 

 נושאים לדיון.

   הרשות תכין סיכום דיון ותפיץ העתק לכל המשתתפים, לכל אחד מן הגופים
 שההחלטות שנתקבלו בישיבה נוגעת להם.

 גיש הערות לסיכום הדיון. זוהי זכותם וחובתם של המשתתפים בישיבה לה 
 סיכום הדיון מהווה התיעוד הרשמי של תוצאות הישיבה.

על המפעיל לבצע את העבודות בהתאם ללוח הזמנים שהוגש על ידו ושאושר על ידי 
הרשות ולספק לרשות את הנתונים הדרושים לצורך בקרה על התקדמות הביצוע בפועל 

 בהשוואה ללוח הזמנים המאושר.

המפעיל יגיש לרשות דוחות, תוכניות, גרפים וכד', כפי שיתבקשו וברמת הפירוט 
 הנדרשת.

 

 תכנון ותיאום העבודות על ידי המפעיל  1.1.3

המפעיל מתחייב לבדוק, לתכנן ולתאם את עבודתו, להשתתף ולסייע בתיאום הכללי 
 של עבודתו. פעולות אלה יכללו בין היתר :

 אין )בלתי ניתנת להפרדה( מערך -שהיא בילט תיאום סדר העבודה, תזמון, עבודה
הציוד, מיקום, דרישות שרות והכנות לתשתיות, התאמת החומרים, חיבורים 
זמניים וקבועים, מידות השטחים הדורשים, כך שכל חילוקי הדעות יבואו על 

 פתרונם לפני התחלת ביצוע העבודה.

 תאמה שמתגלים המפעיל מתחייב לדווח לרשות על כל הפרעה, ליקוי או אי ה
במהלך ביצוע העבודות, יחד עם תיקונים מומלצים על ידו ועל כל כשל בתיאום 
ביצוע העבודה מטעמו עם מפעילים אחרים.הרשות תחליט לגבי הצד או הצדדים 

 האחראים לתיקון, ותיתן הוראה באשר לאופן בו יבוא המצב על תיקונו.

 

 כפי שיידרש כדי שהעבודות הרשות רשאית להורות על שינויים במערך ובמיקום ,
ישתלבו נכונה. שינוים מסוג זה לא יגרמו לכל שינוי שהוא בלוחות הזמנים שנקבעו 
לביצוע העבודות ו/או לכל שינוי שהוא בחיוביו הכספיים של המפעיל כלפי הרשות 

 בהתאם לחוזה.

 

 לוחות זמנים ואבני דרך לתכנון וביצוע של עבודות ההתאמה 1.1

 

 לסוגי מתחמיםהגדרות וחלוקה  1.1.1

 מ"ר 111עד  –מתחם שרות רגיל. 

 מ"ר 111מ"ר ועד  111 -מתחם מ – שירות גדול מתחם. 

 מ"ר לגבי מתחמים אלו יקבע לו"ז פרטני  111מתחם מעל  – שירות חריג מתחם
 בהתאם למהות המתחם.

 דוכנים, דלפקי מכירה 

 ון, מתחמים המשמשים להסעדה, הכנת מז – מטבחים, מסעדות, אזורים רטובים
 ., מקלחות וכל חלק "רטוב" במתחם הנדרש לביצוע עבודות איטוםשירותים

 ( למעט שבתות חגים 11:11ימי עבודה, ימים ראשון עד שישי )כולל עד השעה  –"עי
 .ומועדי ישראל

  עבודות התאמה במתחמים חדשים ו/או עבודות –עבודות התאמה נרחבות
הדומות במהותן ו/או היקפן לעבודות שיפוצים/שינויים נרחבים במתחמים קיימים 

 התאמה במתחמים חדשים.
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  עבודות התאמה במתחמים קיימים.–עבודות התאמה חלקיות 
 

מובהר בזאת במפורש, כי עבודות ההתאמה יתבצעו בהתאם ללוחות הזמנים הנקובים 
 . עבודות ההתאמהבנספח 
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 לוחות זמנים ואבני דרך לעבודות התאמה נרחבות 1.1.1

 

שירות עד  אזור השלב
 מ"ר 211

אזור שירות מעל 
 מ"ר 211

דוכנים, דלפקי 
 מכירה

מטבחים, 
מסעדות 
ושטחים 
 "רטובים"

מועד  –שלב א' 
 ישיבת התנעה

על פי החלטת 
מנהל צוות 

 זכיינים

על פי החלטת 
מנהל צוות 

 זכיינים

על פי החלטת 
מנהל צוות 

 זכיינים

על פי החלטת 
מנהל צוות 

 זכיינים

ישיבת   –שלב ב' 
הגשת תוכניות 

העמדה ותפעול  על 
 ידי המפעיל

 י"ע 11

ממועד ישיבת 
 ההתנעה

 י"ע 11

ממועד ישיבת 
 ההתנעה

 י"ע 11

ממועד ישיבת 
 ההתנעה

 י"ע 11

ממועד ישיבת 
 ההתנעה

הגשת –שלב ג' 
תוכניות עבודה 

 מפורטות

 י"ע 31

 מסיום שלב ב'

 י"ע 31

 מסיום שלב ב'

 י"ע 31

 מסיום שלב ב'

 י"ע 11

 מסיום שלב ב'

שלב ד' אישור 
תוכניות עבודה 

מפורטות  על ידי 
 הרשות

 י"ע 1

 

 מסיום שלב ג'

 י"ע 1

 

 מסיום שלב ג'

 י"ע 1

 

 מסיום שלב ג'

 י"ע 11

 

 מסיום שלב ג'

שלב ה' תיקון 
תוכניות עבודה 

מפורטות על ידי 
 המפעיל.

 י"ע  1

 מסיום שלב ד'

 י"ע 1

 מסיום שלב ד'

 י"ע 1

 שלב ד'מסיום 

 י"ע 11

 מסיום שלב ד'

פגישת קדם  -שלב ו' 
 ביצוע

במועד מסירת 
הנכס ו/או 

לאחריו כפי 
שיקבע על ידי 

צוות  מנהל
 זכיינים

במועד מסירת  
הנכס ו/או 

לאחריו כפי 
שיקבע על ידי 

צוות  מנהל
 זכיינים

במועד מסירת 
הנכס ו/או 

לאחריו כפי 
שיקבע על ידי 

צוות  מנהל
 זכיינים

במועד מסירת 
הנכס ו/או 

לאחריו כפי 
שיקבע על ידי 

צוות  מנהל
 זכיינים

ביצוע  -שלב ז' 
עבודות ההתאמה 
במתחם במקומות 

 השירות

 י"ע 61

ממועד ישיבת 
 קדם ביצוע

 י"ע 51

ממועד ישיבת 
 קדם ביצוע

 י"ע 31

ממועד ישיבת 
 קדם ביצוע

 י"ע 51

ממועד ישיבת 
 קדם ביצוע

בדיקות  -שלב ח' 
קבלה,ומסירה 
סופית , רישיון 
עסק, הכשרת 

והצגת נאמנים 
שונים והגשת 

 .AS Madeתוכניות

 י"ע 1

 מסיום שלב ז' 

 י"ע 1

 מסיום שלב ז'

 י"ע 1

 מסיום שלב ז'

 י"ע 1

 מסיום שלב ז'
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 לוחות זמנים ואבני דרך לעבודות התאמה חלקיות 1.1.3

 

אזור שירות עד  השלב 
 מ"ר 211

אזור שירות מעל 
 מ"ר 211

דוכנים, דלפקי 
 מכירה

מטבחים, 
מסעדות 
ושטחים 

 "רטובים"

מועד  –שלב א' 
 ישיבת התנעה

על פי החלטת 
מנהל צוות 

 זכיינים

על פי החלטת 
מנהל צוות 

 זכיינים

על פי החלטת 
מנהל צוות 

 זכיינים

על פי החלטת 
מנהל צוות 

 זכיינים

ישיבת   –שלב ב' 
הגשת תוכניות 
העמדה ותפעול  על 

 ידי המפעיל

 י"ע 11

ממועד ישיבת 
 ההתנעה

 י"ע 11

ממועד ישיבת 
 ההתנעה

 י"ע 11

ממועד ישיבת 
 ההתנעה

 י"ע 11

ממועד ישיבת 
 ההתנעה

הגשת –שלב ג' 
תוכניות עבודה 

 מפורטות

 י"ע 31

 מסיום שלב ב'

 י"ע 31

 מסיום שלב ב'

 י"ע 31

 מסיום שלב ב'

 י"ע 11

 מסיום שלב ב'

שלב ד' אישור 
עבודה  תוכניות

מפורטות  על ידי 
 הרשות

 י"ע 1

 

 מסיום שלב ג'

 י"ע 1

 

 מסיום שלב ג'

 י"ע 1

 

 מסיום שלב ג'

 י"ע 11

 

 מסיום שלב ג'

שלב ה' תיקון 
תוכניות עבודה 
מפורטות על ידי 

 המפעיל.

 י"ע  1

 מסיום שלב ד'

 י"ע 1

 מסיום שלב ד'

 י"ע 1

 מסיום שלב ד'

 י"ע 11

 מסיום שלב ד'

קדם פגישת  -שלב ו' 
 ביצוע

במועד מסירת 
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 
שיקבע על ידי 
מנהל צוות 

 זכיינים

במועד מסירת    
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 
שיקבע על ידי 
מנהל צוות 

 זכיינים

במועד מסירת 
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 
שיקבע על ידי 
מנהל צוות 

 זכיינים

במועד מסירת 
הנכס ו/או 
לאחריו כפי 
שיקבע על ידי 

צוות מנהל 
 זכיינים

ביצוע  -שלב ז' 
עבודות ההתאמה 
במתחם במקומות 

 השירות

על פי החלטת 
מנהל צוות 
זכיינים בהתאם 
להיקף ומהות 

 העבודות

ממועד ישיבת 
 קדם ביצוע

על פי החלטת 
מנהל צוות 
זכיינים בהתאם 
להיקף ומהות 

 העבודות

ממועד ישיבת 
 קדם ביצוע

על פי החלטת 
מנהל צוות 
זכיינים בהתאם 
להיקף ומהות 

 העבודות

ממועד ישיבת 
 קדם ביצוע

על פי החלטת 
מנהל צוות 
זכיינים בהתאם 
להיקף ומהות 

 העבודות

ממועד ישיבת 
 קדם ביצוע

בדיקות  -שלב ח' 
קבלה,ומסירה 

סופית , רישיון 
עסק, הכשרת 
והצגת נאמנים 
שונים והגשת 

 .AS Madeתוכניות

 י"ע 1

 מסיום שלב ז' 

 י"ע 1

 מסיום שלב ז'

 י"ע 1

 מסיום שלב ז'

 י"ע 1

 מסיום שלב ז'
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 הפעילות במקומות השירות 1.5

 גישה וחנייה 1.5.1

 או בכל מקום אחר חומרים,  נמל/הטרמינלהמפעיל לא יאחסן בכבישי ה
הרשות  טובין, ציוד ולא יחנה רכבים ללא קבלת אישור הרשות מראש.

שטחי שומרת לעצמה את הזכות להגביל או להרחיב את השימוש המותר ב
 טרמינל , או לשנות אותו.הנמל/ה

  של המפעיל וכל מי מטעמו יוקצה אזור שישמש כמגרש לחניית רכבים
חנייה. כניסה לשטח זה תותר אך ורק לעובדים, לאורחי המפעיל ולכל 
גורם אחר שאושר לו שטח חניה. ההסדר המפורט בסעיף זה הוא הסדר 

 עלולים לחניה ושרהמא החניה היחיד שיותר. כלי רכב שיחנו מחוץ לאזור
 הגרירה תחול על בעל הרכב ו/או על המפעיל. עלות.   להיגרר

  אם אין הסדר לחניית עובדים מטעם המפעיל, המפעיל יארגן על חשבונו
 .הסדרי חנייה משלו מחוץ לנמל/טרמינל

 טרמינלנמל/הגבלות ב 1.5.1

  המפעיל יגביל את פעילותו לאזור שהתירה לו הרשות, ולא יעמיס את
השירות ו/או האזור המורשה בעודף בלתי סביר של חומרים או של מקום 

ו/או הפרעה לדרכי מילוט ו/או  ציוד אשר עלולים לגרום להפרעה תפעולית
 חורגים מהמשקל המותר למ"ר.הפרעה לאחזקת תשתיות ראשיות ו/או 

  הרשות שומרת לעצמה את הזכות להגביל או להרחיב את השימוש המותר
 נל, או לשנות אותו.טרמישטחי הנמל/הב

  הרשות לא  תספק שירותי שמירה ספציפיים של מקומות השירות ו/או כל
 םאו לסביבתמקומות השירות ציוד של המפעיל ו/או מי מטעמו שיובא ל

 במסגרת ביצוע עבודות ההתאמה.

  המפעיל וכל קבלן ו/או עובד מטעמו נדרשים למלא אחר נוהלי הביטחון
וממנו, לתגי זיהוי   מקומות השירותאל ל של רשות, בכל הנוגע לגישה

ולאישורי כניסה למכוניות, ואחר כל החוקים והתקנות המתייחסים 
 לנוהלי הביטחון של הרשות.

 הגנה על חומרים ותוצרי ביצוע של המפעיל 1.5.3

המפעיל מתחייב לקיים, במשך כל תקופת ביצוע העבודה הגנה מתאימה ורצופה על כל 
נזקו. בנוסף לכך יגן המפעיל )וכל מי מטעמו( על כל רכוש תוצרי העבודה שלו, לבל יי

ובינוי אחר באזור ביצוע עבודות ההתאמה מפני פגיעה. המפעיל יישא באחריות לכל 
סיכון של אובדן, פגיעה או נזק שנגרמו לעבודתו או לחלק ממנה, לציוד ולחומרים 

 כתוצאה מכל סיבה שהיא.

אובדן, פגיעה או נזקים לעבודה. בניה מחדש, המפעיל יבנה מחדש, יתקן וישחזר כל 
 תיקון או שחזור מעין אלו יהיו על חשבונו של המפעיל.

הרשות לא תהיה אחראית לכל אובדן, גנבה או נזק לציוד או חומרים, או לנזק לעבודה 
במקומות השירות )ככל שנגרמו כתוצאה מביצוע עבודות ההתאמה ע"י המפעיל ו/או 

 מי מטעמו(.

 הגנה על גימורי ותשתיות המבנה )הקיימים( 1.5.1

 : המפעיל מתחייב

  להגן על כל המשטחים הגמורים, כולל עמודים ופתחי דלתות המשמשים כמעברים
 דרכם משנעים חומרים וציוד.

 .להגן על רצפות באזורי תנועה, לפני העברת ציוד וחומרים על משטחים אלה 

 הגנה מתאימה. לשמור על כל המשטחים נקיים, ללא נזקים ועם 
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 .להניח חומרי עבודה וציוד באופן שימנע הפרעה לתנועת הנוסעים 

  למלא אחר כל המגבלות והדרישות לגבי עומס מותר במקומות השירות בתחומי
 .המבנה

 .המפעיל ישמור חומרים וציוד בהתאם להוראות היצרן 

 .למנוע התפשטות אבק 

 סטלציה קיימות בתחום המפעיל  יוודא נקיטת צעדים להגנה על תשתיות אינ
הגנה על צנרת ביוב חשופה, איטום פתחי צנרת ביוב למניעת  :עבודתו. בכלל זה

עבודות , חיפוי מערכות כיבוי אש אוטומטיות החדירת פסולת בניין בתהליך ביצוע 
למניעת נזקי צבע ,טיח ו/או   -מתקני אספקת מים ו)ראשי מערכת וספרינקלרים( 

 בהם. פיסיתגיעה פ

 בטיחות בעבודה 1.5.1

  המפעיל )וכל מי מטעמו( יפעל בביצוע העבודות בהתאם להוראות נספח
 הבטיחות. 

  על המפעיל לוודא שכל הקבלנים העובדים בשטחיו מטעמו ימלאו בקפדנות
אחר כל ההנחיות, החוקים והתקנות המתייחסים לנוהלי הבטיחות בכל משך 

דגש מיוחד יינתן לעבודות בגובה, פיגומים, תליה זמנית, עבודה באש  . עבודתם
 גלויה, ריתוך ועבודות חשמל.

 : התחייבויותיו האמורות של המפעיל כוללות, בין היתר 

ניהול ישיבות בנושאי בטיחות, ביצוע פיקוח על עובדיו וקבלני משנה 
 וביקורות שוטפות.

ע בטיחות המתרחש במקומות השירות על המפעיל להודיע לרשות מיד על כל אירו
 וכן להחזיק ולמלא)בעצמו או באמצעות קבלן מטעמו( פנקס תאונות כנדרש. 

 

 תיעוד ומסמכים בעבודה 1.11

על הקבלן מטעם המפעיל להחזיק במקומות השירותים עותק נקי ושלם של המסמכים  1.11.1
 המפורטים מטה, כמסמכי תיעוד העבודה :

 מפורטות לביצוע  המאושרות על ידי הרשות )העתקי שמש(. תוכניות 

 .מפרטים מיוחדים כולל : נספחים, דוחות, שינויים 

  תוכניות העבודה המפורטות המאושרות, קטלוגים, דפי מידע, פנלים לדוגמה
 ודוגמאות חומרים שאושרו על ידי הרשות .

 ים )אם וככל עותק מקורי של חוזה ההרשאה החתום, על נספחיו, כולל שינוי
 שיהיו(.

 .תיקונים, פקודות, שינויים, הנחיות עבודה וכל שינוי כתוב אחר שהוכנס בחוזה 

 .דוחות בדיקה 

 .יומן עבודה 

  תוכנית העבודה 

יש להחזיק עותק אחד שלם של כל המפרטים המיוחדים, כולל הערות ושינויים, ועותק  1.11.1
 אחד של מסמכי ביצוע אחרים. 

של היצרן, הספק של כל מוצר ושל כל פריט ציוד המותקנים יש לציין את שמו המסחרי  1.11.3
 בפועל באתר

 יש לציין פריטים נוספים שלא פורטו במקור. 1.11.1
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תכניות יצור פרטי זכוכית המראים השיטה המוצעת לקיים קווים אופקים רצופים בתוך  1.11.1
 הזכוכית כמופיע בתכניות יוגשו לבדיקה לפני ייצורם.

 גימור יוגשו לבדיקה לפני ביצוע העבודה. דוגמאות לחומרים, צבעים ופרטי 1.11.6

 תוכניות הייצור המוגשות יהיו חתומות ע"י מהנדס מטעם המפעיל וע"י היצרן. 1.11.1

 

 וביצוע  עבודות התאמה קווים מנחים לתכנון  .2

 

 שילוט 1.1

 השילוט ימוקם בתוך ארגז מוכן מראש  1.1.1

 .פלורוסנטיםשילוט עם תאורה מרצדת. התאורה תהיה תאורת לד או  יותר לאככלל  1.1.1

 יש להתקין מפסק כבאים לתאורת השילוט. 1.1.3

 

 נגישות 1.1

התכנון יכלול התאמות מקום השרות על פי חוק הנגישות ובהתאם להנחיות יועץ הרשות  1.1.1
 .לנושא הנגישות

 

 איטום 1.3

 :כללי 1.3.1

 במטבחים, מסעדות ואזורים רטובים יש לתכנן מערכת איטום על פי הנחיות הרשות
אחרת בכפוף איטם מפעיל רשאי להציע מערכת ובהתאם למפרט המפורט להלן, ה

 לאישור הרשות.

 :תאור העבודה 1.3.1

העבודה כוללת איטום הרצפה הקונסטרוקטיבית לאחר החלקתה בכל שטחה עד 
 לקירות המקיפים אותה. האיטום מתרומם ברולקות על הקירות הפנימיים והחיצוניים.

השטח עד לקירות המקיפים וכן מתרומם על תחתית איטום הרצפה כולל את כל 
לריצוף. ההתרוממות ע"י רולקה )להלן הגבהות(.  עלס"מ מ 11הקירות עד מפלס 

 ההגבהות תהיינה גם על קירות פנימיים אשר כבר בוצעו. 

של צנרת אינסטלציה  חידוש איטום סביב נקודות דיקור קיימות יבוצע תיקון ו/או
אגף הנדסה  שיאושר ע"יהתיקון יבוצע בהתאם למפרט  לסוגיה בתחומי הזכיין.

 .אזרחית

 :עבודות הכנה 1.3.3

 הבאים:ובדגשים  1חלק  1111עבודות ההכנה יהיו בהתאם לת"י  
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 תשתית לאיטום .א
 פני התשתית יהיו להיות יציבה ויבשה בכל עובייה.התשתית לאיטום חייבת 

יוף של הבליטות חלקים ללא בבליטות, שקעים או סדקים, ההחלקה תעשה ע"י ש
הגדולות בדיסק ומילוי השקעים בביטומן חם שישמש גם  כשכבת האיטום 

 הראשונה.

( או ש"ע גדולים ימולאו בבטון פולימרי מסוג סטרקצ'ורייט )נגב אלוני שקעים
 מאושר.

 

 ניקוי שטחי הבטון לאיטום .ב
ניקוי וחומרים זרים ,  הסרת כתמים )שמן, צבע וכד'(, סילוק חלקים רופפיםיכללו 

 .יסודי מאבק.  הניקוי בעזרת שואבי אבק תעשייתיים

 

 תיקונים בתשתית האופקית .ג
מקומית בנוסף  תיקון סדקים בבטון, הנראים לעין, יעשה עם יריעה ביטומנית

 33מ"מ, רוחב  1ליריעת האיטום והיא תהיה מאותו סוג כמו איטום הרצפה, בעובי 
 ס"מ מאורך הסדק לכל כיוון. -11ס"מ ואורכה יהיה גדול ב

 סדר הפעולות

 ס"מ משני צידי הסדק.  11מריחת "פריימר" ברוחב  .1

 ס"מ. 1צביעה עבה על הסדק בפס סיד ברוחב  .2

במלוא שטחה על פני הסדק כאשר פס הסיד הלחמת רצועת היריעה  .3
 ימנע הידבקותה מעל לסדק.

 
 

 תיקונים בתשתית האנכית )בהגבהות( .ד
התיקונים יבוצעו בשטחים שאינם חלקים ומישוריותם פגומה, מחוררת או עם 
בליטות, עד קבלת שטח חלק, מישורי ואחיד. התיקונים כוללים: סיתות הבליטות, 

טח והרטבתו. במידה והטיפול אינו מספיק, מבצעים ליטושן, ניקוי יסודי של הש
 מילוי החורים, השקעים והחלקת השטח.

 

 עבודת המילוי תעשה בשכבות כדוגמת טיח .ה
צמנט שיורכב קישור אשר צמיגותה כשל "שמנת" תעשה עם מלט  -שכבה ראשונה 

או ש"ע מאושר ( גילאיעם מוסף הדבקה מסוג סיקלטקס )חב'  1:1מחול דק: צמנט 
 המבטיח הדבקה. השימוש בלומר לפי הוראות יצרן.

שיורכב  שכבות נוספות עד קבלת מישור אחיד וחלק תעשנה עם מלט צמנט
 עם מוסף הדבקה כנ"ל. 1:3מחול:צמנט 

ביום ותימשך אשפרת התיקונים תחל ביום התיקון ע"י ריסוס במים מספר פעמים 
 .ימים 1לפחות 

 

 "רולקות" .ו

 אופקי ואנכי.-מישורים שוניםיבוצעו לאורך המפגש בין  .1

 ס"מ או לפי המצוין בתוכנית. 11*11מידות משולש ה"רולקה"  .1

משופר במוסף הדבקה מסוג  1:3המשולש יעשה עם מלט צמנט ביחס של  .3
או שו"ע מאושר. על מנת לחסוך בזמן, ניתן להשתמש ברולקות  1בי.ג'י.בונד 

 )משווק ע"י הלפרין וע"י נוטל(. מוכנות העשויות מתערובת ביטומנית

 את השכבה יש לשפשף ולהחליק. .1

 האשפרה כאמור לעיל )סעיף ה'(. .1
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 1*1קיטום פינות ישרות ייעשה במידות המיועדת לאיטום תהיה קטומה. פינה .6
 ס"מ לפחות.

 
 יציקת חגורה חוסמת מים .ז

שתפקידה למנוע מעבר מים בכל היקף המטבח, בפתחים יש לצקת חגורת בטון, 
 במים לאזורים הצמודים לו.שמתחת לריצוף בין אזור המלא  לויבמי

 החגורה תבוצע על גבי יריעות האיטום )אין להחדיר קוצים דרך האיטום(. 

מערכת האיטום תעלה על החגורה, תכסה אותה ותתחבר לאיטום הקיים כך 
 שיהיה אטום מעל ומתחת לחגורה.

 תחתית.יש לקטום את הפינות של החגורה וליצור רולקה ב

 

 :עבודות האיטום 1.3.1

 כללי .א
האיטום יבוצע  ע"י שתי שכבות של יריעות ביטומניות שיולחמו בכל שטחן 

 לתשתית, על גבי מריחות חמות של ביטומן אלסטומרי.
 
 

 שכבת יסוד )פריימר( כתשתית למריחות ביט ומניות חמות .ב
המיועד  תקינותה יש לנקות יסודית את השטחלאחר גמר הכנת התשתית ואישור 

 לאיטום.

, או שווה ערך GS-474היסוד תהיה על בסיס תמיסה ביטומנית מסוג שכבת 

גרם למ"ר, תמרח בשכבה אחידה על פני התשתית: הרצפה,   111 311בכמות 
והספגתם  "רולקות",פתחי המרזבים, הצינורות הבולטים וכד' עד לכיסויים המלא

 עות.ש 16-שעות ולא יותר מ 1-1בחומר. זמן ייבוש 

 

 ביצוע האיטום ע"י מריחות חמות .ג
" 151 חומר האיטום יהיה ביטומן אלסטומרי המיושם בחם מסוג: "אלסטוגום

ק"ג למ"ר לפחות ועד להחלקת פני  3 )פזקר( או שו"ע מאושר, שימרח בכמות של
 המשטח.

 שבהיקף אזור התיקון. ימרח על הרצפה, על הקירות בהגבהות ועל החגורההביטומן 

 

 "151והמסת ה"אלסטוגום  חימום  .ד
חימום ד על " יש להקפי151לשמור על התכונות המקוריות של ה"אלסטוגום בכדי 

 מעלות צלסיוס. 151-111של אחיד של כל מסת הביטומן לטמפ' 

עם  לחימום אחיד הינה ע"י הכנסת חבית הביטומן לתוך סירהשיטה הטובה ביותר 
 שמן רותח, מבוקר טמפרטורה.

 בזמן חימום תחתית החבית: א סיר כנ"ל, מחממים באופן הבאואין בנמצבמידה 
ארובה נוצרת מעין מחממים פס אנכי בדופן החבית עד להמסת הביטומן בפס הנ"ל.

 העליון. שדרכה עולה הביטומן החם מתחתית החבית לחלקה

להשתמש במבער  בקרת טמפרטורה עם מד חום בזמן החימום. לחימום יש יש לבצע
שטח  החימום. המבער יהיה כזה המפזר את האש מתחת לכלעם וסת לעוצמת 

 החבית.

 יתר. עשן צהוב מהביטומן בזמן החימום מהווה סימן אחד לחימוםיציאת 

 תמה בביטומן.יש להגן על סביבת אזור הטיפול כדי למנוע הכבזמן היישום 
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 הרצפה ביריעות ביטומניות משופרות בפולימרים  איטום  .ה
שטח ביריעות ביט ומניות והביטומן החם, אוטמים את ה לאחר ביצוע הפריימר

 עפ"י הפירוט הבא:

בפולימר  מ"מ כל אחת, משופרות 1שכבות של יריעות ביטומניות, בעובי שתי  -
 ומזויינות בלבד פוליאסטר לא ארוג .S.B.Sמסוג 

נה על ה עם ציפוי אגרגט לשיפור ההגיתהיינה היריעות בשכבה השניברולקות  -
 קות לשכבה שמעל )קרמיקה(האיטום וההדב

 .Mמסוג , 1131היריעות יתאימו לנדרש בת"י תכונות  -

 
 

 "יריעות חיזוק"  .ו
 תהיינה הראשונות  יריעות חיזוק מעל רולקות, הגבהות, מישקים וכד'. יריעות אלה

פקיות ותבוצענה לפי ההוראות בכל הרולקות, לפני הנחת היריעות העיקריות האו
 הבאות:

 33ברצועת יריעה זהה ליריעות האיטום, ברוחב מינימאלי של היריעות תהיינה  .1
 ס"מ.

על דופן  ס"מ 16תולחם במלוא שטחה לתשתית באופן שמינימום יריעת החיזוק  .1
ללא קפלים.  לא  ס"מ על מישור הרצפה. היריעה תולחם ישרה 11-ההגבהה ו

 חללי אוויר בין היריעה לרולקה. ויישאר
 
 

 יישום היריעות הביטומניות .ז
 יבוצע לפי ההוראות הבאות:ריעות ישום היי

להתחיל בביצוע האיטום אך ורק לאחר שבוצעו כל עבודות ההכנה ניתן  .1
הדרושות כולל "רולקות" בטון, מריחת שכבת היסוד, הלחמת "יריעות חיזוק", 

 הכנת פרט הניקוז וכד' וניקוי יסודי של התשתית.

"לנוח" על משטח הבטון  הםלפני ההלחמה יש לפרוש את גלילי היריעות, לתת ל .1
הצד עד למרכז. מלחימים את לפחות חצי שעה ולגלגלם חזרה מצד אחד 

החצי השני  המגולגל תוך כדי גלגולו למצב הפרוש ואח"כ מגלגלים את
 ומלחימים באותו אופן, ההלחמה בכל שטח היריעה ללא חללים.

 םבגג רעפי היריעות יהיה תמיד מהצד הנמוך אל הצד הגבוה, כנהוגסדר הנחת  .3

 ווצר מפגש שלי"שח מט" כדי שלא יהנחת היריעות תהיה בקו ישר ובצורת  .1
 :היריעות תסתיימנה על פני הרולקהארבע יריעות בצומת אחד. 

  ס"מ בשני הכיוונים. 11החפיפה בין היריעות תהיה 

  בביצוע שתי שכבות איטום אחת על גבי השנייה, יהיה כיוון היריעות בשתי
 כיוון.השכבות באותו 

  ס"מ מהו  11החפיות של השכבה העליונה תוזזנה כלפי התחתונה למרחק
 ובמקביל להן.

 :תולחמנה במלוא שטחן לתשתיתהיריעות  .1

  ועוצמת החימום יהיו תואמים לסוג היריעה ותנאי האקלים בעת זמן
ליים הדרושים להמסת הביטומן באופן אחיד לרוחב אהיישום ויהיו המינימ
 . יות יצרן היריעותהיריעה בהתאם להנח

  החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית )שפכטל( מחוממת היטב על כל
ו"לגהץ" את קצה היריעה ואת הביטומן שיצא ממנה. יש להקפיד מאוד לא 

 זו. לפצוע את היריעה בעת פעולה

 11-על כל פגם שיתגלה יש להלחים רצועה מוארכת אשר תעבור את הפגם ב 
 ס"מ לפחות מכל צדת

  תחילה לחמם את היריעות  היריעה מצופה בשבבי אבן )אגרגט( צריךכאשר
 פייה ולשקע את האגרגטים על מנת להבטיח הדבקה בין היריעות.באזור הח

 :ביצוע האיטום סביב אביזרי נירוסטה .6



 61.1.61נספחים המתייחסים לשדות הקיימים הכלולים בהרשאה 
 

 81מתוך  35עמוד 

 

  המריחה 151למרוח על השוליים האופקיים של האביזר, באלסטוגום יש .
 .מ"מ על כל השטח 1ע"י מברשת אשר תבטיח מריחה בעובי 

  111ביטומנית במידות  יריעהמכיניםX111  ובמרכזה חור עגול המתאים
 לקוטר הצינור.

  היטב את היריעה אל שולי האביזר ובודקים בכל ההיקף אם מלחימים
סיון להרים את היריעה ממקומה. לוחצים יההדבקה בוצעה במלואה ע"י נ

 .תאמהעל היריעה מלמעלה בכל ההיקף כדי להבטיח את הה

   את יריעת האיטום הראשונה על הרצפה ומלחימים אותה ליריעה מניחים
המחוברת לנירוסטה. חותכים צורת חור ביריעה כדי להתאים אותה 

 .לאביזר

   יהיעל הפעולה עם יריעת האיטום השנחוזרים. 

  קת.  אם אין בטון על השוליים שנאטמו כדי לשמש משקולת מהדיוצקים
ומטביעים אותו  הבטון סמוך להכנסת ציוד המטבחיוצקים את מקום, 

 בבטון עד למפלס הנכון.
 

 יריעת חיפוי מעל "רולקות" הגבהות, מישקים וכד' .ח
 יבוצע לפי ההוראות הבאות:ריעות ישום היי

ברצועת יריעה, הזהה ליריעת האיטום העיקרית אך עם אגרגט תיעשה  .1
 מלמעלה.

ס"מ את  11רולקה ותחפוף ס,מ מעל ה 11במלוא שטחה החל מגובה תולחם  .1
 .יריעת האיטום העיקרית

ס"מ מעל לפני הריצוף. היריעה תהיה דבוקה באופן  11תסתיים לפחות היריעה  .3
 .מושלם לקיר הרקע

"מעשה חייטות"  -, הביצוע על עיבוד הפינות של איטום הרולקות.יוקפד  .1
 בהתאם לכללי הביצוע הנדרשים בעבודה ביריעות ביטומניות.

" 111"אלסטיק  מסוג היריעות בהגבהה יעובד בעזרת מסטיק בטומניגמר  .1
 )ביטום( או שו"ע.

 
 

 הגנה על האיטום במהלך העבודה .ט

 סוג השכבות מעל האיטום יעשה לפי הפרטים והתוכניות. .1

דרוך על בזמן העבודה על האיטום ועד ליישום השכבות המגינות עליו אין ל .1
 האיטום אלא בנעלי גומי.

להניח חפצים על האיטום. במקרים שאין ברירה כגון בלוני הגז המשמשים אין  .3
מ"מ  1לחימום היריעות, יונחו הנ"ל על "שטיח" מיריעה ביטומנית בעובי 

 .לפחות

ולאחר ביצוע האיטום תהיה הפסקה ולא תבוצע ההגנה הקבועה, תעשה במידה  .1
 .הגנה זמנית נאותה

 

 ביקורת האיטום ע"י הצפה .י
 .1, חלק 1116היו כנדרש בת"י פרטי הבדיקה י

 ום.תבוצע לאחר גמר כל עבודות האיטום ובטרם נעשו ההגנות על האיטההצפה  .1

במים למשך  ושטח הרצפה גדול, הוא יחולק לאזורי בדיקה אשר יוצפובמידה  .1
 .שעות לפחות 11

.  הפתחים הניקוז ייסתמו זמנית לצורך ההצפה באופן שלא יזיק לאיטום פתחי .3
צנרת הניקוז כך שניתן יהיה לבדוק גם את האיטום שבין אביזר יסתמו בתוך 

 .הניקוז לבין היריעות

ס"מ במקום הגבוה ביותר של משטח הרצפה  3מוצף, רום המים יהיה באזור ה .1
 פה.ס"מ במקום הנמוך, בכל תקופת ההצ -11ולא יותר מ
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ל לוודא כי פני המים בזמן ההצפה לא יהיו גבוהים יותר מהקצה העליון שיש  .1
 "יריעת חיפוי" או מעל לאביזרי החיבור לצנרת.

האיטום תחשב כמוצלחת כאשר בגמר זמן ההצפה פני תחתית התקרה ביקורת  .6
 .יהיו יבשים לגמרי ואין יציאת מים מפתחי הניקוז או מכל מקום אחר

מים   במהלך או בגמר ההצפה נתגלו סימני רטיבות או דליפה או יציאתכאשר    .1
 ם אחר יש:הניקוז או מכל מקו

 .לרוקן את המים מהרצפה ולייבשה 

 .לתקן את הפגמים במקומות שנתגלו דליפות 
 
 

 הגנה על האיטום וקיבוע אביזרי אינסטלציה .יא
 יבוצע לפי ההוראות הבאות:

ס"מ הכוללת דבק מסוג  1האיטום תוגן ע"י שכבת טיט בעובי מערכת  .1
ביטומניות. " )שחל( או שו"ע, המאפשרים הידבקות ליריעות 111"שחלטקס 

 . כמות הדבק בתערובת תהיה לפי מפרט החברה

שכבת ההגנה הנ"ל יש לצקת חגורות בטון עבור המחיצות )במידה ויהיו על גבי  .1
ס"מ מעל מפלס הריצוף, פרט  11כאלו(. רוחב החגורה כרוחב הקיר וגובהה 

שם יהיה גובה החגורה בהתאם לתחתית הריצוף, כך שהריצוף  -לאזור הדלתות 
 .ק על גבי שכבות האיטוםיודב

שכבת המדה הנ"ל יקובעו וימוקמו גם כל אביזרי המטבח השקועים על גבי   .3
בריצוף כגון תעלות לאיסוף מים או שוחות או קופסאות ביקורת וכו'. אביזרי 

 .מטבח אלה יקובעו ע"י יציקות בטון קטנות מקומיות למקומם
 

 את האיטום, יוחדרו לתוך אביזרי האיטום מנירוסטה האביזרים החודרים
 )שרוולים(.

 
 

 הדבקת הקרמיקה ומילוי המישקים .יב
הקרמיקה תעשה בדבק שימרח מתחת לכל שטח האריח. הדבק יהיה הדבקת 

 .מתאים למטבחים ועמיד בתנאי המקום

מ"מ לפחות והם ימולאו ברובה  6המישקים בין אריחי הקרמיקה יהיה רוחב 
 .מידה בטמפ' גבוהות ומתאימה למטבחיםאפוקסית ע

בין חומרי גימור שונים כגון בין קרמיקה לאביזרי הנירוסטה ומישקי מישקים 
 .הרפיה ימולאו במסטיק סיליקוני מיוחד המתאים למטבחים

 .ויועץ המטבחים ותהכל בהתאם למפרטי האדריכל

 

 איטום קירות מטבח .יג
מוגמש מסוג  כגון טיח הידראולי המטבח יאטמו ע"י מריחות דקות וגמישותקירות 

 1( או שו"ע מאושר בעובי " )נגב אלוני( או "סקורל" )א.צ. שיווקFX-100 טורוסיל
ע"י לטקריט או שו"ע  " המשווקת5131מ"מ לפחות או ע"י ממברנה דקה מסוג "

 מאושר.

)יש לוודא כי  את האפשרות לבצע חיפוי קרמיקה על גבי האיטום שיבחריש לבדוק 
 הדבק לקרמיקה נדבק היטב לשכבת האיטום(.

בחיבורים בין חומרים שונים יש לשים רשת נגד אלקלי עם עיניים בגודל בפינות או  
1X1  ס"מ לפחות. סביב הצנרת החודרת את האיטום יש  11מ"מ. רוחב הרשת

לאטום ע"י אביזר חרושתי מתאים כגון יריעת גומי כחולה המשווקת ע"י "א.צ. 
 .שיווק" או אביזר שו"ע

מ"מ לפחות והם ימולאו ברובה אפוקסית כגון של חברת  3המישקים יהיה רוחב 
 סחר בע"מ( או שו"עמפאי )נגב אלוני( או לטקריט )אי.גיל 
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 הקרמיקה תודבק על גבי שכבת האיטום בדבק מיוחד המיועד למטרה זו..

כולה ממברנת איטום, דבק ורובה, יהיו מאותו הספק ויתפקדו כמערכת המערכת 
 שלמה, המתאימה במיוחד למטבחים מהסוג הנ"ל.

 

 

 מערכות אינסטלציה-וביצוע  עבודות התאמה קווים מנחים לתכנון .3

 כללי 3.1

 תחומים המקצועיים הבאים:מי האינסטלציה כוללים  את התחו 3.1.1

 מערכות אספקת מים קרים לצריכה. .א

 .מערכת אספקת מים חמים לצריכה .ב

 מתקני טיפול במים לצריכה. .ג

ספרינקלרים -מערכת אספקת מים לכיבוי אש )מערכות כיבוי אוטומטיות .ד
 וגלגלונים(.

 מערכת איסוף שפכים .ה

 ועוד(. PH)מפרידי שומן, איזון מתקנים ייעודיים לטיפול בשפכים.  .ו
 מתקני שאיבת שפכים. .ז
 .מערכות ניקוז מי נגר וניקוז מתקני מיזוג אוויר .ח

 מערכות אספקת גפ"מ )גז בישול(. .ט

, בשדות להתאים את התכנון והביצוע לסטנדרטים הקיימים בנתב"ג –טרת ההנחיותמ 3.1.1
 .התעופה הפנים ארציים ובמסופים

ת ולתקנות בריאות העם שבתוקף. אין בהנחיות תכנון המתקנים יתבצע בהתאם להל" 3.1.3
להתאים התכנון לתשתיות  –להלן בכדי לסתור או להקל על תקנות מחייבות אלא 

 ולסטנדרטים קיימים.

לראשי מלאה  נגישותמותירה של המפעיל  האחסון שיטתהעמדת ציוד/לוודא שיש  3.1.1
 כיבוי אוטומטי.אספקת מים ומערכות 

 

 מערכות אספקת מים קרים לצריכההנחיות לתכנון וביצוע  3.1

לשידור מרחוק.  דגם  פלטמים מתוצרת "ארד" הכולל אפשרות  ונהיותקן מ  –מד מים  3.1.1
ועל חשבונו,  המונה יותקן ע"י המפעיל .  מחלקת תשתיות ייקבע ע"יהמונה ומיקום 
 .אחרת בחוזה. ההתקנה תבוצע בהתאם להוראות היצרןמצוין אלא אם 

. הצנרת במתחם עשויה נחושת 3אספקת המים בטרמינל  צנרת -אספקת מיםצנרת  3.1.1
חל איסור על שימוש בצנרת מגולוונת . או פקסגול SPנחושת , מיכולה להיות השרות 

ייקבע סוג  3, במתחמים שלא בטרמינל 3בטרמינל   במתחמי השרותלאספקת מים 
 הצנרת בהתאם לסטנדרט הקיים ובתיאום/אישור עם מחלקת תשתיות.

אלא לצורכי חצייה אנכית  לא יתוכנן מתחת לפני הריצוףאספקת מים  תוואי צנרת 3.1.3
 .בלבד

"חמת" או ש"ע  בהתאם לבחירת  –בתחומי השרות יהיו מתוצרת הארץ  -מגופים 3.1.1
 המפעיל.

 מגוף ראשי בכניסה לתחום המפעיל יהיה: 3.1.1

"הבונים" או  –תוצרת הארץ  -חלקים  3 –מגוף כדורי   -) כולל (   3"עד קוטר  .א
 שו"ע.

או שו"ע או (     T4000"רפאל"  ) –מגוף שער תוצרת הארץ    -ומעלה   1קוטר  .ב
 בהתאם להנחיות רש"ת.
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המגוף הראשי יותקן במיקום נגיש, מחוץ וסמוך למתחם השרות וישולט )סעיף  .ג
 (.להלן 1.1.11

לצורך אישור המתקן יש להציג חומר תיעודי  –מרככי מים -תקני טיפול במים לצריכהמ 3.1.6
 מניעת זיהום מים )איסור הזרמת-הריכוך ואופן עמידה בתקנות המים לגבי שיטת

 (1551-התשנ"ח -תמלחת למקורות מים

תבוצענה בדיקות לאיכות השפכים הנתרמים, בהתאם להנחיית  –עם פתיחת המתקן  3.1.1
 היחידה לאיכות הסביבה ברשות.

כולל מגופים לפני ואחרי ומסנן  יתוכנן מז"ח –במקרה ונדרשת התקנת מז"ח –מז"ח 3.1.1
משפך איסוף וצנרת ניקוז בקוטר הולם לפני המז"ח. תותקן מערכת ניקוז סדורה כולל 

 בתוך מתחם השרות..  המז"ח יותקן באופן שתימנע הצפה במקרה של פריקת המז"ח

צנרת הניקוז תחובר למערכת איסוף שפכים בצורה סדורה. המז"ח יותקן ע"י מתקין  3.1.5
שור מתאים ינופק ע"י המפעיל לרשות. מדי שנה יהא על המפעיל לבצע מוסמך ואי

בדיקה שנתית לתקינות המז"ח ולנפק אישור חתום ע"י בודק מוסמך המאשר תקינות 
 .המז"ח

יש להתקין שילוט בולט המציין את מיקום מגופי השליטה על מערכת אספקת  -שילוט 3.1.11
צבע לבן על רקע בצבע כחול. המים בתחום מתקן המפעיל. השילוט יהיה באותיות ב

 מידות השלט עפ"י הפירוט הבא: השילוט יוצמד לתקרה/מחיצה באופן קבוע.

 ס"מ. 11X1  לפחות - 1למגופים בקוטר עד " .א

 .ס"מ 11X11  לפחות- 1" -3"למגופים בקוטר  .ב

 .ס"מ 11X11לפחות  –ומעלה 6קוטר "למגופים  ב .ג
או נוסח אחר ...." מתחם–מים ראשי  מגוף...."  ,  "מגוף מים שולט עלתוכן השלט : "

 לפי החלטת מחלקת תשתיות.

 1שלא יעלה על יש להדביק מדבקות על צנרת אספקת מים. המדבקות  יודבקו במרחק  3.1.11
יכה חמים" וכן את הכיתוב על המדבקות יציין " מי שתייה קרים" או "מי צרמ' ביניהן. 

 כיוון הזרימה.  השילוט יהיה בצבע לבן על רקע כחול.

 

 לצריכה חמיםהנחיות לתכנון וביצוע מערכות אספקת מים  3.3

 חימום מים לצריכה יתבצע באמצעות גופי חימום חשמליים בשתי אפשרויות: 3.3.1

תרמי  ליטר. כל דוד יכלול ברז 61-111 –בקיבולת סטנדרטית  –דוודים חשמליים  .א
יותקנו  . הדוודיםצנרת מחוברת למערכת ניקוז סדורה במתקןעם  -וכן ברז ניקוז 

. הדוד יותקן בגובה שיאפשר ביצוע עבודות אחזקה בנוחותבתחום מתחם השרות. 
 .חיבור צנרת לדוד יתבצע באמצעות רקורדים קוניים

 מתקני חימום מסוג "אטמור" או בדומה. .ב

 .צנרת אספקת מים חמים תהיה מבודדת 3.3.1

 גפ"מ.לא יותר להשתמש במערכות חימום מים על בסיס כעיקרון  3.3.3

 

 איסוף שפכיםכנון וביצוע מערכות הנחיות לת 3.1

תהא בהתאם למוגדר בתקנות בריאות העם )קביעת תקנים למי  -איכות שפכים נתרמים 3.1.1
.  בנסיבות מסוימות, בהתאם להחלטת הרשות יידרש המפעיל 1551 -שפכים( התשנ"ב

  –ויעביר לרשות  -)מטעם רשות( הנתרמים על ידו  תכנית ניטור השפכיםלממש בשגרה 
את תוצאות הניטור בכל עת שיידרש. יתוכננו מחסומי ריצפה וקופסאות ביקורת באופן 
שיאפשר ביצוע עבודות אחזקה באופן נאות לכל הקבועות התברואיות ומערכות איסוף 

שיהיה נגיש  השפכים בתחום המפעיל. מחסומי הרצפה ונקודות הבקרה יתוכננו במיקום
למניעת מעבר פסולת מוצקה  למערכת  –בכל עת. ק.ב.נ ומחסומים יכללו סלי נירוסטה 

 הרשות.איסוף השפכים של 
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 .1/4ממחסומי ככלל לא יתוכננו מחסומי רצפה קטנים  3.1.1

וכנן חיבור לצנרת אוורור קיימת או חדשה שתוקם לצורך מניעת מטרדי ריח בתחום ית 3.1.3
 מתחם השרות.

 .ניצול מערכות איסוף קיימותהתכנון יתבצע באופן שיאפשר  3.1.1

במקרה ולא ניתן להתאים התכנון למערכות קיימות ומתחייבת הקמת מערכות איסוף  3.1.1
אחריות הקמתן תחול על המפעיל הן בהיבטי בדיקת ישימות הפתרון, הן  -חדשות

 ות הביצוע.מהיבט קבלת אישורי קונסטרוקטור לביצוע קידוחים, וכמובן מהיבט עלוי

ותותקן על פי הוראות היצרן. הצנרת  HDPEצנרת איסוף שפכים תהא עשויה  –צנרת  3.1.6
 תסומן  במדבקות מזהות "שפכים" או "אוורור" או "ניקוז" עם ציון כיוון הזרימה בחץ.

המדבקות יהיו במידות מתאימות לקוטר הצנרת. הרקע יהיה לבן והכיתוב בצבעים  3.1.1
 כחול.– חום, אוורור–כמפורט: ביוב 

כל חיבורי קבועות תברואיות למערכת איסוף שפכים יבוצע באמצעות תבריגים  3.1.1
ולא באמצעות שפיכה חופשית/ צנרת שרשורית/ שימוש בסיליקון וכיוצא  –מוסדרים 

 באלה.

במקרה של מתחם ללא תשתיות ביוב תכין הרשות נקודת התחברות למתחם המפעיל,  3.1.5
השפכים ממתחם המפעיל למערכת של נתב"ג  בסמוך מאוד אליו. חיבור מערכת איסוף

 תבוצע ע"י המפעיל בתאום עם הנהלת נתב"ג

מפרידי –מתקנים ייעודיים: במקרה של צורך במתקנים מיוחדים  3.1.11
יציג המפעיל לאישור  -השפכים וכיוצא באלה  PHנרלים, מתקן לאיזון ישומן/דלקים/מ

עיל לרשות אסמכתאות הרשות תכנית אחזקה שנתית למתקנים אלה. בהמשך ינפק המפ
 בעניין ביצוע תכנית האחזקה המאושרת.

לצורך אחזקה  –מתקנים כמפורט לעיל יתוכננו ויוקמו במיקום נגיש למכליות שאיבה  3.1.11
 עתידית.

במקרה וחיבור מערכת השפכים של המפעיל למערכת איסוף  -מתקני שאיבת שפכים 3.1.11
ישור הרשות  תכנית יציג המפעיל לא –השפכים של הרשות צריכה להתבצע בשאיבה 
כגון מתקן גריסה  קודם למשאבות,  –מתקן שאיבה. התכנית תכלול גם מתקני עזר 

מערך מגופי שליטה, תכנית בינוי קונסטרוקטיבית למערך בור המשאבות, לוח חשמל 
לפיקוד, תכנית אדריכלית  למיקום מתקן השאיבה בתחום המפעיל. ככלל תועדף 

אבות כיחידה אחת אטומה. המתקן  יוקם על ידי מערכת הכוללת מתקן איסוף ומש
בהתאם לאישור של הרשות. תפעול ואחזקת המתקן יהיו  –המפעיל ועל חשבונו 

בכפוף לאישור הגורמים  -באחריות המפעיל ועל חשבונו. הקמת מתקן השאיבה  
באחריות   -הסטטוטוריים. הטיפול בכל הכרוך בקבלת אישורים רלוונטיים למתקן 

 המפעיל.

 

 

 ניקוזהנחיות לתכנון וביצוע מערכות  3.1

ן.  ותותקן בהתאם להוראת היצר HDPEצנרת הניקוז תהא עשויה  –ניקוז מי נגר  3.1.1
 לצרכי אחזקה. נקודות בקרה באופן שיאפשר גישה לכל חלקי המערכתהצנרת תכלול 

 .צנרת הניקוז תשולט באמצעות מדבקות בצבע לבן עם כיתוב בצבע ירוק 3.1.1

על גגות או במסעות יש לתכנן מיגון רשתות   -חיצוניים למי נגר בשימוש בקולטנים  3.1.3
 למניעת סתימת מערכות הניקוז ע"י גופים זרים )בקבוקים/שלכת וכו'(.

 או צנרת מרידול HDPEצנרת תהא עשויה  –ניקוז מתקני מיזוג אוויר / מקררים   3.1.1
 אפשר לצנרתקווי ניקוז של מתקני קירור יחוברו, במידת ה  .2מ "שלא יפחת בקוטר 

סיפון תקן עליה ייעודית למים קרים. לפני חיבור צנרת זו למערכת איסוף שפכים יוניקוז 
 מבוקר, למניעת מפגעי ריח.
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היא תהא מבודדת מבחינה תרמית  -במקומות בהם צנרת ניקוז זו  עוברת תחת לתקרה 3.1.1
קן. למניעת תופעת עיבוי. הצנרת תחובר למערכת איסוף שפכים של המת -לכל אורכה

מאותה סיבה, עד  –העוברת מתחת לתקרות תבודד בידוד תרמי  –צנרת השפכים 
 לנקודה שיורה נציג הרשות.

במערכת הניקוז יותקנו, כאמור, סיפונים במקום נגיש למניעת מטרדי ריחות חוזרים  3.1.6
על מנת לאפשר מילוי הסיפונים  –ממערכת השפכים. הסיפונים יכללו פתחים ופקקים 

באופן שיאפשר גישה לכל חלקי מערכת  –וכננו פתחי בקרה לאחזקה בעת הצורך. ית
 הניקוז.

 

 כבוי אוטומטי )ספרינקלרים(הנחיות לתכנון וביצוע מערכות  3.6

)או . המפעיל יגיש לרשות תכנית מערכת כיבוי אש אוטומטי מאושרת ע"י מכון התקנים 3.6.1
 מוסד מוסמך אחר(.

כיבוי הככלל יתוכנן ראש מערכת כיבוי אש אוטומטי אלא אם יוחלט אחרת ע"י רשות 
 .NFPA13-ו 1156. ככלל המערכת תתוכנן על פי תקן ישראלי המקומית

תתוכנן ותוקם צנרת ניקוז רציפה מראש המערכת ראש המערכת יכלול גם ברז ניקוז.  3.6.1
תחום המפעיל יכללו גם ברז תכניות מערכת הכיבוי בועד מערכת איסוף שפכים סמוכה. 

ראשי בכניסה למתחם המפעיל, וגם ברז ניקוז שיוקם במתחם. הברזים יסומנו בשילוט 
 בולט.

 . FMו / או  ULכל הציוד יהיה מאושר  3.6.3

 .ראש המערכת יתוכנן באופן שיהיה נגיש לצרכי תפעול ואחזקה. 3.6.1

ע"י עוברי אורח  מיקום ראש מערכת כיבוי אוטומטי יהיה כך שתימנע פגיעה אקראית בו 3.6.1
ו / או ציוד שיועבר בסמוך. צנרת מערכת הכיבוי תהא צבועה בצביעה חרושתית בצבע 

 אדום.

יתוכנן שילוט ברור המציין את שם ראש המערכת, הצרכנים המכוסים ע"י  –שילוט  3.6.6
 ראש המערכת, ברז השליטה, ברז הניקוז, זיהוי רגש הזרימה ומיקום מגוף שולט קודם.

 באותיות בצבע לבן על רקע אדום.השילוט יהיה  3.6.1

 ס"מ. 11X11מידות כל שלט לא תפחתנה מ   3.6.1

 השילוט יקובע למחיצה קיימת באופן שיבטיח שרידותו לאורך זמן. 3.6.5

)או מוסד . מכון התקניםע"י  התקנה ובדיקה –לאחר ביצוע  אישורהמפעיל יגיש לרשות  3.6.11
 מוסמך אחר(.

 

 מערכות בטיחות אש-וביצוע  עבודות התאמה קווים מנחים לתכנון .4

רמת סיווג האש ותוכניות בטיחות אש על כל מרכיביה תבוצע על ידי  -תוכניות בטיחות  1.1
באמצעות  רשות הכבוי המקומית מתכנן/יועץ בטיחות אש. התוכנית תועבר לעיון ואישור 

 . צוות זכיינים

 EST ותהיה של חברת  NFPA72המערכת תתוכנן על פי  - 3בטרמינל  מערכת גילוי אש 1.1
 כדוגמת הקיים בטרמינל. צנרת ההולכה תהיה ממתכת.

במבנים אחרים תתוכנן ותבוצע במתכונת המערכת הקיימת ותאושר ע"י אחראי מערכות 
 גלוי אש ורשות הכבוי המקומית.

 
 .לעיל 1.6ראה פרק  –מערכת כיבוי אש אוטומטית  1.3

 
 למערכת זו.חיוני חשמל  חברה לעשן ול יש לתכנן מערכת שחרור –מערכת שחרור עשן 1.1
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 פרזול  – 3 בטרמינלבמבנה.   קיים סטנדרט המערכת הפרזול תהיה על פי הככלל  –פרזול 1.1
 .3מתוצרת ייל ותואם מסטר טרמינל 

בהתאם לתקנים  –במבנים אחרים  .FM/ULיהיו מאושרות  3בטרמינל  –דלתות אש 1.6
 ישראלים.

שידרשו הפרדות אש יש לבצען להפרדה של לפחות בכל מקום  –הפרדות ואיטום אש  1.1
 שעתיים. כל המעברים יאטמו נגד אש בחומר שיאושר מראש

 
 בלוחות חשמל כיבוי בגזמערכות גילוי ו 1.1

 לא נדרש גלוי או כבוי  -63Aבלוחות חשמל עד  -

 לעיל.  1.1יש לתכנן ולבצע מערכת גלוי אש בהתאם לסעיף   -63Aבלוחות חשמל מעל  -

בנוסף למערכת גלוי האש שלעיל יש לתכנן ולבצע מערכת   -100Aמעל  בלוחות חשמל -
 .FM200כבוי בגז 

 
 
. 

 

 מערכות מיזוג אוויר-וביצוע  עבודות התאמה קווים מנחים לתכנון .5

 כללי 1.1

הספקה והתקנת מערכות מיזוג אוויר, אוורור, נידוף, לתאר את העבודות פרק זה מ 1.1.1
 קירור, הקפאה ובידוד. 

כל המעברים של תעלות המיזוג  .המערכת בהתאמה למערכת הקיימתיש לתכנן את 
 .NFPA902המערכת תוכנן על פי תקן  UL יעברו אטימה מאושרת על פי

הקיימים ועל  יודגש בזאת כי כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנים הישראלים העדכניים 1.1.1
, ASHRAEנחיות מתאימות במקורות אילו, יש להסתמך על מדריך פי ה

לבטיחות אש  1111. יש לשים דגש מיוחד על ביצוע לפי תקן SMACNAתוהמלצו
 .NFPAבמובילי אוויר וכן המלצות 

 .ללא בקרת לחות, ובחדרי קירור c 1  11טמפ' ממוצעת לנוחות בכל האזורים 1.1.3

לח ובחורף  מדחום c31.1מדחום יבש,  C36בקיץ    -טמפ' חוץ ממוצעת לתכנון  1.1.1

C6אחרת(. )אלא אם מוגדר 

 או בקלקר קירור אין לבצע פנלים המבודדים בפוליאוריטן מוקצף בחדרי  1.1.1

סיסים לציוד, כולל אטימות ביצוע פתחים ובתכנון וביצוע מערכת מיזוג האוויר תכלול  1.1.6
 בגג ובקירות במקומות החדירה למבנה/מתחם השרות..

 

 תעלות פח שחור ליניקה ממנדפים ופינוי עשן 1.1

ובכל מיקרה בעובי שלא יקטן מ"מ  1של  ינימאליובי מתעלות אלה יבוצעו מפח שחור בע 1.1.1
 מעובי התעלה הקיימת שמתחברים אליה.

התעלות יבוצעו בהלחמה וחלקי תעלות יחוברו ע"י אוגנים ואטמים אשר עומדים חיבורי  1.1.1
 בתקני האש המתאימים. מערכות הבידוד והצבע תהינה כנדרש במפרט הבין משרדי. 

, ניתן לבצע ע"י פח מגולוון רשות כבוי מקומיתע"י יועץ הבטיחות ו/או במידה שיאושר  1.1.3
 .מ"מ וחיבורי אוגנים ואטמים או חיבורים בריתוך 1.11בעובי 

, יבוצע לתעלות ציפוי בחומרים ע"י יועץ בטיחות ו/או רשות כבוי מקומית דרשייבאם  1.1.1
כדוגמת )הנחיות בתוכניות הבטיחות ו/או עפ"י ה לפי המוגדר מבודדים לעמידות באש
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וכל חומר שיאושר ע"י רשות כבוי צמר סלעים, לוחות גבס חסין אש, התזת טיח נגד אש 
 מקומית(.

 .פתחי גישה לניקוי וביקורתתכנון וביצוע התעלות יכללו  1.1.1

 

 מדף אש 1.3

הבטיחות  באם נדרשים מדפי אש, הם יסופקו ויותקנו במקומות המוגדרים בתוכניות 1.3.1
הישראלי. לכל מדף יותקן פתח גישה ומכסה מיוחד אשר  העומדת בתקןויהיו מתוצרת 

גישה קלה ונוחה לטיפול ושירות של המדף, יש להשתמש במכסה מיוחד  יאפשרו
המתאים למטרה זו כדוגמת המיוצר על ידי "מטלפרס". חיווט מדפי האש כלול בהיקף 

יבוצע על  עבודת קבלן מיזוג אוויר מטעם המפעיל ואילו החיבור למערכת גילוי אש/עשן
 )על חשבון המפעיל(. אשר יופעלו על ידי המפעיל אחזקת מערכת הגלוי במבנהידי חברת 

על עמידה בתקנים  תעודה/אשורמדפי האש יהיו ממונעים, ויסופקו לאתר עם  1.3.1
 הרלוונטיים.

 

 מנדף/מנדף אינדוקטיבי 1.1

 /מנדף יניקהיבוצע מנדף יניקהיתוכנן ובמטבחים ובמסעדות במקומות בהם נדרש  1.1.1
מ"מ כולל מסננים עוצרי שמן, תאורה  1.1לי אבעובי מינימ 311אינדוקטיבי מנירוסטה 

הנדרשים לביצוע  ויכלול את כל התליות והאביזרים אטומה, מרזבים, התחברויות וכו'
 מושלם של העבודה.

כל החלקים הקשורים למנדף יבוצעו מאותו חומר כמו המנדף. הרכבת המסננים תמנע  1.1.1
 .ויר וקצות המסילות יאטמו ע"י פחי אטימה מנירוסטהמעבר עוקף של או

.  גופי התאורה יהיו  המנדף יוכן להתחברות לתעלות ע"י מסגרות מתאימות מנירוסטה 1.1.3
תליות המנדף יעשו ע"י מוטות הברגה מנירוסטה עם מופה מתברגת כך אטומים למים, 

 דף.שניתן לכוון את גובה התלייה של המנ

באופן מושלם כולל כל הנדרש לפעולתו וכל האביזרים הקשורים המנדף יסופק ויותקן  1.1.1
 .בו

 56NFPA  - המתאים ולפי DINהמנדף יבנה לפי דרישות תקן  1.1.1

חלקים גלויים יהיו מרותכים ומלוטשים ומכופפים בכיפוף כפול למניעת חתכים מקצוות  1.1.6
 .111חדים לדרגת גריד 

ניגור ומרזבי/מגירות איסוף  לניקוז השומנים ולמניעת טפטוף מותקנות במנדף תעלות 1.1.1
 שומנים המיועדות לשליפה לצורך הורקה.

המרזבים יותקנו בהיקף המלא של המנדף, ומתחת למסננים יותקן מגש מתפרק לאיסוף  1.1.1
 שמן או מים. למסננים ידיות לשליפה קלה.

 IP  - 61ם מקוריים, שקועים ברמת אטימה של יהמנדף יסופק עם גופי תאורה פלורסנטי 1.1.5
מסגרת פלב"ם וזכוכית מחוסמת לטמפ' גבוהה. פירוק מסגרת (, לחלוטין)אטום 

תעופתיים )פתיחה וסגירת  הפלב"ם לצורך החלפת נורה יעשה באמצעות ברגיי פלב"ם
 רבע סיבוב(.-בורג מהירה

)אלא אם הוגדרה שיטה  לאוויר אספקה ניתן לויסות SLOTיותקן במנדף אינדוקטיבי  1.1.11
האספקה ממוזג, אזי תא האספקה מבודד תרמית  אחרת לאספקתה(, וכאשר אוויר

 )בהתאם לתקן הבטיחות המתאים( למניעת עיבוי.

כל שאר הרכיבים, ומערכות מיזוג האוויר, קירור, חימום יבוצעו על פי המפרט הבין  1.1.11
 משרדי
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 ניקוז מזגני אוויר 1.1

גם כהכנה  –נה למניעת תופעת עיבוי בתחומי המב–גלויה תבודד מבחינה טרמית  ניקוז צנרת

 לאפשרות שינוקזו בעתיד מזגנים למערכת האיסוף.
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 מתקני חשמל -עבודות התאמההנחיות לתכנון וביצוע   1

 כללי  1.1

 היקף המפרט 1.1.1

המפרט של פרק זה מורכב מהמפרט המיוחד המובא להלן, המפרט הכללי  
ללוחות חשמל ומהמפרטים הכללים במהדורתם האחרונה כפי שפורסמו על 
ידי הועדה הבין משרדית, מטעם משרד הביטחון, משרד העבודה ומשרד 

 .13לעבודות חשמל ופרק  11הבו"ש, להלן "המפרט הכללי", ובעיקר פרק 

  

 יקותבד 1.1.1

כל הבדיקות הנדרשות בפרק זה ובאחרים יבוצעו בנוכחות נציג הרשות אשר  
 יזמין למקום את הגורמים המקצועיים המתאימים.

 בדיקות שיבוצעו על ידי ועל חשבון המפעיל במעבדות יקבלו אישור הרשות טרם ביצוען. 

 יש להגיש לאישור טרם ביצוע רשימת ציוד ותוכניות לוחות.

  

 סימון ושילוט 1.1.3

ידרשו סימונים ושלטים מיוחדים לעבודה זו  11בנוסף לאמור במפרט הכללי  . 1 
עקב המורכבות והמודולריות של המערכת. שלטי סנדביץ חרוטים, מחוזקים 

 בברגים או ניטים במידה הסטנדרטית.

לוחות חשמל ובתי תקע: על כל לוח יוצמד בחזיתו שלט שיפרט כינויו, ומספר  .1 
דגם. כל האביזרים והחיווט יסומנו בצורה ברורה וזהה לתוכנית, לרבות שלטי ה

 הפעלה והתראה. כל בית תקע יקבל שלט עם מספר המעגל שלו וגודל ההבטחה.

גופי תאורה: לכל גוף תאורה יוצמד שלט עם מספרו הסידורי ושלט שיישא את  .3 
יוצמד שלט שיציין את  מספר המעגל החשמלי המזין אותו. על גופי תאורת ליבון

 ההספק המקסימלי המותר לנורה שתותקן בו.

גופי תאורת חירום יסומנו גם בחץ כיוון וכתובת יציאה בעברית ובאנגלית לכוון 
 היציאות מהמבנה.

מפסיקי זרם במתקן: כל מפסיק יזוהה על ידי מספר סידורי של המעגל אליו  .1 
לו יחידות הוא מפעיל, כולל מנועים, הוא משתייך וכן יוצמד לידו שלט שיציין א

 גופי תאורה, יחידות הפעלה וכדומה.

כבלים יסומנו במספרם הסידורי על חבקים פלסטיים שיוצמדו לכבלים בכל  .1 
מטר ובכל יציאה מהמוביל ושינוי כיוון  31נקודת חיבור וכן לאורך התוואי כל 

 וכן בכל חדירת קיר או מעבר.

 וג סנדביץ בצבעים שייקבעו ויאושרו מראש על ידי הרשות.כל השלטים יהיו מס .6 

סימון ושילוט אביזרי חשמל בממ"דים או מקלטים יבוצעו לפי הנחיות פיקוד  .1 
 העורף.
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 קבלן עבודות החשמל ולוחות החשמל מטעם המפעיל        1.1

 קבלן עבודות החשמל מטעם המפעיל 1.1.1

הקבלן שיבצע את כל עבודות החשמל, מתקני מ"נ וכן את כל התקנות  .1 
הציוד המוגן ומערכותיו, יהיה קבלן מוכר, רשום ומאושר ובעל ניסיון של 

שנים לפחות בביצועי מתקני חשמל דומים. יש לקבל אישור הרשות  11
 טרם עבודתו.

הל עבודה קבלן החשמל יעסיק בקביעות במשך כל תקופת ביצוע העבודה מנ .1 
 מנוסה, שיהא אחראי על העבודה, בעל רישיון חשמל מתאים.

הקבלן יהיה מסוגל מבחינת ידע וכ"א לבצע את העבודה בלוח זמנים קצר, צפוף  .3 
 וגמיש, תוך עבודת המתקן ברציפות ובמשמרות ובמינימום הפסקות.  

  

 קבלן לוחות חשמל מטעם המפעיל 1.1.1

הקבלן שיבצע את לוחות החשמל מ"נ יהיה מוכר, רשום ומאושר על ידי הרשות  .1 
ובעל אישור ביקורת שוטפת של מכון התקנים. יש לקבל אישור יצרן הלוחות 

 מהרשות.

שנה לפחות  11קבלן זה יהיה בעל מפעל חרושתי לבצוע לוחות מ"נ ובעל ניסיון של  .1 
 בביצוע לוחות דומים לאלו שבהצעה.

 .1111הקבלן יהיה בעל תעודת בקורת איכות ת"י  .3 

 

   

 מערכות מובילים לכבלים  1.3

 התקנת המובילים 1.3.1

חיזוק ותליית מובילים יתואמו עם התקנת שאר המערכות במבנה ועם פתחים  א. 
בקירות הקשיחים או הקלים שיוכנו במבנה עבור מעבר המובילים, לפי הגבהים. 

המובילים שפורטו בתוכניות הם הנחיה ובכל מקרה של  שיטת ההתקנה ומיקום
 שינוי על הקבלן לקבל אישור הנציג הרשות מראש.

על הקבלן מוטלת האחריות להתאמת החיזוקים בהתאם לעומסים נוספים  ב. 
 העלולים להיווצר.

חל איסור מוחלט להשתמש ביריות לצורך חיבור מובילים לקירות או תקרות. כל  ג. 
יעשו באמצעות ברגיי "פיליפס" או שווה ערך  בתקרה/בקירות  החיבורים

יצוקים/בתקרות טרומיות וכן בחיזוקים "עוברים" עם פלטות בצד שני עבור 
 קירות גבס.

 התקנת סולמות ותעלות רשת לכבלים 1.3.1

סולמות לכבלים יהיו תלויים עם מתלים לתקרה או לקונסטרוקציה במקומות למעבר או  
מטר עם קונסולות או עם קונסטרוקציה  1יר. סולמות הכבלים יחוזקו כל מותקנים לק

 מתאימה כנדרש. סוג הקונסולות ואופן חיזוקן יקבלו את אישור הנציג הרשות.

תעלות וסולמות כבלים המותקנים לקיר יורחקו מהקיר  בכדי לאפשר מעבר הכבלים 
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 מאחוריהם.

ועליה או ירידה של סולם יבוצע בהדרגה  מעלות 51התחברות של סולמות שונים, סיבוב של 
 מתונה ובכל מקרה על הקבלן להגיש לאישור הנציג הרשות את שיטת הביצוע.

 כל החיזוקים יהיו מגולוונים בטבילה, בטרם התקנה.

 תעלות כבלים 1.3.3

מטר  1תעלות כבלים יותקנו בצמוד לקירות או יונחו על קונסולות מתאימות כל  א. 
טרוקציה כנדרש. פרטים עקרוניים להתקנת התעלות יסוכמו עם ויחזקו לקונס

 נציג הרשות והמהנדס המתכנן מטעם המפעיל.

 הקונסולות ואופן חיזוקן יקבלו את אישור הנציג הרשות.  

 תעלות הכבלים שיונחו על הקונסולות יחוזקו עם ברגים ואומים לקונסולות. ב. 

בתעלות יעשו פתחים מתאימים עבור התחברות לתעלות אופקיות או אנכיות  ג. 
מעלות או יציאת כבלים וכו'. תעלות אנכיות יכילו  51אחרות או עבור סיבוב של 

 ס"מ. 31מנוקב כל  Zפרופילי

התעלות פח מגולוונות שידרשו להיות צבועות כתוספת לגילוון, ימרחו מבחוץ  ד. 
בע בגוון סופי לפי דרישת המזמין באזורים שידרשו. סוג ב"ווש פריים" ואח"כ בצ

 הצבע יהיה אפוקסי. 

 

 פרופילים 1.3.1

פרופילים יחוזקו לתקרה או לקירות על ידי ברגיי "פיליפס" או על ידי ריתוך פלטות שיוכנו  
 עבורם. אופן החיזוק יתואם עם נציג הרשות.

  

 צביעה 1.3.1

כל האלמנטים העשויים ברזל יהיו מגולוונים. עבור צביעה יימרחו ב"ווש פריים" ורק אחר 
כך בצבע אפוקסי בגוון הנדרש. בכל מקרה של ביצוע ריתוך בין האלמנטים תבוצע צביעה 
 בנקודות הריתוך, לאחר ניקוי במברשת פלדה, צביעה בצבע גילוון קר וצביעה סופית כנדרש. 

 

 טיותתעלות פלס 1.3.6

התעלות יותקנו בצורה אופקית או אנכית ויחוזקו לקירות או לתקרה עם חיזוק מגולוון 
 ובורגי "פיליפס" ויכללו חיזוקים לכבלים בתוך התעלה.

 

1.3.1 

 

 הארקת מובילים

בכל המובילים המתכתיים יש לדאוג לרציפות חשמלית על ידי מחברים מתכתיים קשוחים 
 י מוליך נחושת לפס השוואה.סטנדרטיים. הם יוארקו על יד

 

 צינורות        1.1

בכל המקומות שהצנרת נמצאת ביציקת בטון יותקנו צינורות פלסטיים כפיפים  1.1.1.
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 מ"מ.  16 -)"מריכף"(. קוטר מינימלי של הצינורות בבניין 

במקומות בהם הצנרת נראית לעין היא תותקן עה"ט ותבוצע בצינורות פלסטיים קשיחים 
מרירון( או בצינורות משוריינים, הכל בהתאם למסומן בתוכניות. צנרת במעברי תקרה )

 אקוסטית, בקירות גבס או חללים תהיה תקנית, מסוג "פנ" כבה מאליו.

התקנת הצינורות תהיה בקווים ישרים אופקיים או אנכיים בלבד. קוים אלכסוניים יהיו  .1
ר מראש על ידי נציג הרשות. גובה הצינורות אסורים בהחלט, אלא במקרים בהם יאושר הדב

 מ' מעל פני הרצפה פרט לירידות למ"ז וח"ק. 1.11 -לא יהיה בשום מקרה קטן  מ

כיפופי הצינורות יבוצעו תוך הקפדה על כך שפעולות הכיפוף לא תגרומנה לקשיים בהשחלת 
בהתאם למפורט  מעלות. רדיוס הכיפוף יהיה -51המוליכים. זווית הכיפוף לא תהיה גדולה מ

 .111בת"י 

מ"מ לשם משיכת המוליכים  1בכל הצינורות יושחלו חוטי משיכה מחוט ניילון שזור  .3
המיועדים לצינורות. מחיר חוטי המשיכה כלול במחיר הצנרת/ הנקודות. כמו כן ייסתמו 

בקצהו קצוות הצינורות בפקקים למניעת חדירת לכלוך וכל חומר אחר לתוכן. כל צינור יסומן 
במספר המעגל והאלמנט בשלט פלסטי קשיח ובו יצוין מאיזה לוח ומעגל הוא מגיע ומה 

 ייעודו.

אם לא יצוין במפורש אחרת, אזי כל קופסאות ההסתעפות והמעבר יהיו מחומר קשיח ובלתי  .1
 בעיר.

כל תיבות המעבר וההסתעפויות לסוגיהן, הקשתות, המופות וכל יתר הפריטים שאינם  
ים, אולם דרושים להשלמת הצנרת, יהיו כלולים במחיר הצינור. כל נקודה תכיל קופסת נזכר

 הסתעפות כחלק ממחירה. 

צנרת עבור גופי תאורה תסתיים עבור כל גוף וגוף בקופסת הסתעפות, אלא אם צוין במפורט  .1
אחרת. קופסאות ההסתעפויות תמוקמנה ליד גופי התאורה והן תשמשנה נקודות מוצא 

 וליכים המחוברים לאותם גופי תאורה.למ

קופסאות ריכוז והסתעפות יכילו מהדקי לחץ שטח עם סימון המעגל וסימון המהדקים  .6
הבודדים. המהדקים יהיו מהדקי שורה נשלפים. כל הכניסות והיציאות יהיו מלמטה. חיבור 

 קופסאות כולל: כניסות, יציאות ואיתור תקלות.

בור לאביזר, ממפסק בטחון למנוע, ומצנרת הגנה לאלמנט כלשהו, חיבור כבל מקופסת חי .1
יכלול קטע גמיש שרשורי "ישראלוקס" כולל מחברים מקוריים אטומים, כחלק ממחיר 

 החיבור.

  

  

 

 כבלים למתח נמוך   1.1

  

1. 1
. 

וולט ויתאימו  1111כמפורט למתח עבודה של  XLPEXY1Nהכבלים במתח נמוך יהיו 
. בחתך עגוללדרישת התקנים העדכניים. פרט אם נדרש אחרת, יהיו כל מוליכי הכבלים 

כבלים המותקנים על סולמות ועל פרופילים מנוקבים יחוזקו על ידי מחזיקים ובנדים דגם 
מ"מ יותקן לכל  11"לגרנד" או שווה ערך ומחירם כלול במחיר הכבל. לכבלים בקוטר מעל 

 כבל חיזוק נפרד משלו.

יאוגדו יחד בקשירות משותפות  KV 1.6/1XY XLPE1Nכבלים חד גידיים למתח נמוך דגם  
 ויחוזקו כנ"ל. 
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כל הכבלים המותקנים על סולמות ובתוך תעלות, יסומנו לפי ייעודם על ידי שלטי סנדביץ  .1
מטר כשלכל כבל שלט  31קים של בהם חרוטים מספרי המעגלים. השלטים יותקנו במרח

 משלו.

 השלטים יחוזקו לכבלים באמצעות סרטי ניילון.  

פרט אם אושר הדבר על ידי הנציג הרשות, יהיו כל הכבלים מחתיכה אחת רצופה ולא תותר  
עשיית מופות בכבלים. במקומות בהם ביצע הקבלן מופה בכבל מסיבה כלשהי, אשר נתקבלה 

 יהיה זה על חשבון המפעיל.על דעת הנציג הרשות, 

 -בכבלים משוריינים/מסוככים יחובר השריון להארקה, חבור בצד אחד בלבד או בשני צדדים  .3
 בהתאם לנדרש בתוכניות ובהנחיות הציוד, והחיבור כלול במחיר הכבל.

חיבור כבל למנוע יכלול גם את כיול יתרת הזרם שלו בלוח בהתאם לזרם הנומינלי הרשום על  .1
 שלט המנוע.

חיבור כבל לאביזר פיקוד יכלול קופסאות חיבור ובדיקת מתח העבודה של אביזר הפיקוד  .1
 ושילוט בהתאם לתוכניות. 

 

 לוחות חשמל למתח נמוך  1.6

 הערה:

לוחות החשמל הראשיים יבוצעו בשיטה מודולרית סטנדרטית של יצרן, עם דגמים קטלוגיים. כדוגמת 
 .2112. הלוחות יהיו באישור ת"י  2111ID"ריטאל" או 

 

 

 כללי  1.6.1

לוחות החשמל יבוצעו בהתאם לחוק החשמל, תקנים עדכניים ודרישות חברת החשמל. מתח הבידוד 
 וולט. 1111יהיה 

כן יבוצעו הלוחות בהתאם למפרטים, דרישות ושיטות העבודה של חברת חשמל ורשות שדות התעופה 
 )דרישת מינימום(.כפי שהיצרן כבר ביצע בעבר 

 מחיר הלוחות כולל גם את הובלתם, העמדתם, חיבורם, והפעלתם באתר.

 תנאים כלליים 1.6.1

המהדורה  11העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין, מתקן חשמל פרק  א.
האחרונה, ההוצאה לאור של משרד הביטחון. המפרט הטכני והתיאור שלהלן באים בנוסף 

 נדרטי הכללי הנ"ל.למפרט הסט

  IEC,  .VDEהלוח יבנה בהתאם לחוק הקיים ותקן ישראלי ובהעדרו לפי תקנים אירופאים  ב.

לפני תחילת בנין הלוח יספק היצרן מטעם המפעיל, תוכניות ממוחשבות מפורטות עבור  ג.
מהדקים מפורטות וממוספרות,  הלוח, מיקום האביזרים שבתוכו ו/או בחזית, תוכניות

תכניות הסכמה החשמלית עם דגם הציוד לכל אלמנט המופיע בהן ושרטוט חתכים בקנה 
 סטים מעודכנים של התוכניות הנ"ל. 3מידה המיועד ליצור. באספקת הלוח יסופקו 

החלוקה של הדלתות בחזית התא והפרופילים של הבניה ניתנים להתאמה לתא סטנדרטי של  ד.
 היצרן והקבלן מטעם המפעיל.
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ציוד  31% -מבנה הלוח יבנה כך שיכיל את כל הציוד המיועד עבורו ובתוספת מקום שמור ל ה.
 נוסף אלא אם יצוין אחרת בתוכניות.

על הקבלן מטעם המפעיל מוטלת האחריות לבדוק את מקום התקנת הלוח ותנאי שינועו  ו.
 דות של הלוח.בטרמינל אל מקום השירות ולהתאים את המי

ההצעה ללוח תכלול קטלוגים עם נתונים טכניים שיסופקו לנציג הרשות עם ההצעה על פי  ז.
 דרישתו על כל הציוד המופיע בלוח. כנ"ל באספקה.

 ביצוע הלוח יעשה רק לאחר אישורו של נציג הרשות. ח.

 לית.ט. יש לבצע מפסק כבאים בתאום עם מחלקת כיבוי והצלה לניתוק המערכת החשמ

 טומטי )ממערכת גילוי אש( בעת אירוע אש.אוי.  יש להכין ממסרי ניתוק חשמל 

 

 תאור טכני לציוד בלוחות  1.6.3

 .VDE 111היצרן יציין בכל סעיף את הדגם המוצע על ידו. הלוח כולו יהיה בנוי לפי תקן  א.

ברגים בזמן פתיחת דלת מנתקי זרם אוטומטיים ומפסיקי זרם יצוידו במצמד למניעת פתיחת  ב.
 או פנל.

 מנתקי זרם אוטומטיים יהיו בעלי התכונות הטכניות הבאות:  ג.

 . VDE 111 IEC 1113כושר הפסקה לפי  

 . VDE 111 IEC 1113תכונות ניתוק לפי 

 . IEC 511וולט,  111 -ב VDE 1661כושר ניתוק לפי 

 . IEC 1111תכונות בידוד חשמליות לפי 

אמפר יהיו בעלי כיבוי קשת באוויר עם תאי כבוי קשת.  61מנתקי הזרם האוטומטיים מעל 
 . MOULDED CASEהמבנה יהיה מסוג  

יחידות ההגנה יכילו הגנה טרמית ניתנת לכיוון, יחידות ההגנה יכילו הגנה מגנטית לזרם בערך 
המנתקים האוטומטיים מהזרם הנומינלי. לא יהיה שינוי בתכונות ההגנה והשימוש של  11פי 

 מעלות צלסיוס. 11מעלות צלסיוס עד  11בתחום טמפרטורות חדר של 

 ההפסקה המכנית של המגעים על ידי הידית תהיה ישירה לפי 

113/11.13 VDE   111או לפי  6.1.1פרק IEC 1.1.1. 

עבור מתח  קילואמפר 11-31אמפר יהיו בעלי כושר ניתוק של  11מאמ"תים זעירים לזרם עד  ד. 
 .VDE 1111, וכן יעמדו בדרישות התקן C,Bעבור  IECהעבודה ויענו לתקן 

ותכונות בידוד  VDE 1113מפסיקי זרם מחליפים יענו לדרישות התקן עבור מפסיקי עומס לפי  ה.
 .C  ,111 IECעבור VDE 1661/1לפי 

 111 -פעמים זרם נומינלי ב 11מנתקי נתיכים יהיו בעלי תאי כיבוי ויהיו בעלי כושר ניתוק של  ו.
. יכילו ניתוק תלת 1.1וולט בכופל הספק  111 -פעמים זרם נומינלי ב 6או  1.1וולט בכופל הספק 

 ק"א.  111כושר ניתוק קצר  VDE 1661/1.1 -פזי משותף. בידוד ל

 מהיר. -עבור עקומה ניתוק איטי  VDE 1661/1.61נתיכים ע.נ.ג. יתאימו לתקן  ז.

מגעי עזר  1וכל אחד מהם מכיל  VDE 111 IEC 1661/1וממסרים יבנו בהתאם ל  מגענים ח.
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 מגעים סגורים, חופשיים. 1 -פתוחים ו

 אמפר יצויד הסליל במיישר זרם. 111 -עבור מגענים מעל ל

 .  11%הממסרים יהיו מיועדים למתח עד +

משני סוגים: סוג אחד ויהיו  131, תקן ישראלי VDE 1661ממסרי פחת יתאימו לדרישת תקן  ט.
לזרימה ישירה עבור ניתוק מעגל בעומס, וסוג שני יכיל יחידת משנה זרם ויחידת פקוד שיוצרו 
כולם ונדבקו יחד על ידי יצרן אחד. הממסרים יכילו לחצן בדיקה עם אפשרות בדיקה חיונית 

 ורי.חזיתית בלוח. לא יתקבל שילוב של יצור עצמי או שנוי כל שהוא עם ממסר פחת מק

מעלות  11אמפר ושינוי זווית לפחות  11מפסקי פקוד יהיו מדגם סיבובי בלבד המיועדים לזרם  י.
 בין המצבים.

עם נורות לד בצבעים  VDE 1661/1" לפחות לפי Cמנורות סימון יהיו בעלות דרגות בידוד " יא.
 וולט.  11וולט ו/או  111שונים למתח 

 מ"מ בעלי דיוק של  111 -מכשירי מדידה יהיו מדגם ברוחב שלא יוקטן מ יב.

 . ARDOובעלי תחום כפול  1.1 %

 111" למתח Cובדוד לפי דרגה " DIN 16111מהדקים יהיו בדגם תותב שם תפס על פס תקן  יג.
 .VDE 1616וולט 

ה באופן המאפשר פסי הצבירה יהיו עשויים מנחושת, יתאימו לזרם הנדרש, יחוזקו למבנ יד.
התפשטות מכנית והמבטיח עמידה בזרמי הקצר הצפויים בהם. הם יבודדו מפני מגע מקרי על 

 ידי ציפוי רצוף בחומר מבודד, כולל כל הירידות והחיבורים לציוד. 

מ"מ לפחות. חיזוק  1.1שכבות עם חריטה בעומק  3פי.וי.סי. עשוי  השילוט יעשה בעזרת סנדביץ טו.
ה על ידי מסמרות פלסטיות או ברגים.  השלטים יהיו חליפים ובמידות זהות השלטים ייעש
 מ"מ.  11 11 -שלא יקטנו מ

החיווט יעשה בצבעים שונים, לפחות בשטח החתך המתאים להזנת החוט, ובחתך מינימלי של  טז.
ס"מ מנקודת החיבור. כמו כן יסומנו כל  11ממ"ר. אורך סימון הצבע יהיה לפחות  1.1

 המוליכים משני צידיהם. החיווט יבוצע בחתך תקני ללא הפחתת חתך המוליך.

מעלות צלסיוס ולחות  11לטמפרטורה עד  DIN 11116כל המכשירים יתאימו לתקן אקלים  יז.
 .                           IEC 61, 11%יחסית 

כל מכשיר יסומן בתקן אליו הוא המתאים. אין להרכיב בלוח מכשיר ללא סימן התקן. כל תקן  יח.
 אירופאי המקביל לתקן הנקבע לעיל, ניתן לקבל. יש לציין במפורש באיזה תקן מדובר.

  

 תאור טכני של הלוח  1.6.1

הלוח יהיה בנוי מתאים בעלי גודל סטנדרטי, הניתנים להחלפה ביניהם ומוכנים לתוספת תאים  א.
 זהים בשני צידי הלוח.

 התאים יצוידו בכיסוי מתפרק על תאי המהדקים שימוקמו בחלק התחתון. ב.

כל שאר החלקים יהיו מחומרים כל החלקים, הברגים, האומים ומוליכי החשמל יהין מנחושת.  ג.
 בלתי מחלידים או מוגנים בפני חלודה.

 כל החומרים המבודדים בלוח יהיו אך ורק מסוג עם תכונות של כיבוי עצמי.
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הציוד יורכב אחרי פנלים או דלתות באופן שפתיחת דלת או פנל אינה מצריכה פרוק ידיות,  ד.
שלוש נקודות. תהיה הפרדה פנימית של מפסקים או כל חלק שהוא. לכל דלת תהיה נעילה ב

 פסי הצבירה ושל תאי הלוח, כדי לאפשר טיפול גזרתי ללא הפסקת המתח בלוח.

חלקי תאים למתחים שונים ולתדרים שונים יופרדו עם מחיצות פנימיות וסימון חיצוני 
 בפרופיל צבעוני.

ם מבנה הלוח באופן שכל פסי הצבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית. הם יסודרו ויחוזקו בפני ה.
 ברגיי החיבור ייתנו לטיפול נוח מהחזית.

חיזוק פסי הצבירה יעשה בעזרת נושאי מבודדים ולא יהיה קשיח למבנה. פסי הצבירה יתאימו 
לזרם הנומינלי המיועד ללוח וחיזוקם יעמוד בזרמי הקצר הצפויים ללוח. שיטת החיזוק של 

כר שבדק את השיטה וחישב אותה. החישוב יועבר פסי הצבירה תהיה בהתאם לשיטת יצרן מו
 לבדיקה לפי דרישת הרשות.

גמר פסי הצבירה בשני צידי הלוח יהיה עשוי לתוספת הארכתם לכל כיוון. הפסים יהוו מוגנים  ו.
 ומצופים בבידוד אפוקסי.

סדר הפאזות בכל המשירים יהיה תמיד זהה. חתך וצבע המוליכים יתאים לתקן הישראלי.  ז.
 מקום שמור לציוד אלא אם כן נדרש בכתב הכמויות ערך גבוה יותר. 11%תוספת 

 הלוח יהיה בנוי עבור זרמי הקצר המיועדים להתפתח בו. ח.

אמפר,  61מיקום כניסות ויציאות מהלוח יהיה כמפורט בתכנית. בכל הלוחות הראשיים, ומעל  ט.
 המהדקים יהיו למטה.

ואליו יחוברו כל חלקי מבנה הברזל. יש למנוע מגע בין כבלי החשמל הלוח יצויד בפס הארקה  י.
 ובין הברגים המחוזקים.

הלוח יצויד בסרגל מהדקים מדגם שניתן בו להחליף כל מהדק בנפרד, ואשר חיזוק המוליכים  יא.
 ממ"ר. 31בו נעשה על ידי לחץ שטח ולא נקודתי של בורג, עבור חתכים עד 

קים למתחים שונים. מהדקים למתח נמוך מאד יהיו בצבע שונה ממהדקים יש להפריד בין מהד יב.
ממתח נמוך. יש לסמן את המהדקים באופן ברור לפי סימון בתוכניות היצרן, בסימון בר 

 קיימא, על חומר פלסטי.

יש לבנות לכל אורך הלוח פסי חיזוק מפרופיל מנוקב לכבלים הנכנסים והיוצאים. יש לסמן את  יג.
יכים במספרים בשני קצותיהם, בסימון טבעתי מחומר פלסטי עם מספרים מודפסים כל המול

 מקוריים.

 מחיר הלוח כולל פ"צ, חווט מלא, הרכבת הציוד, בדיקתו ותוכניותיו, הובלתו, התקנתו וחיבור. יד.

כל המכשירים בלוח, חיצוניים ופנימיים, יקבלו שילוט. השילוט יבוצע פעמיים: פעם על כל  טו.
 לק המכשיר החיצוני כגון ידיות, ופעם שנייה לגוף המכשיר אחרי הפנל או הדלת.ח

שלטי הסימון יהיו סנדביץ' שלוש שכבות, סטנדרטיים וניתנים להחלפה ביניהם, מסוג שיאושר 
 על ידי המהנדס המתכנן מטעם המפעיל ונציג הרשות. חיזוקם יהיה בעזרת ברגים.

כל המכשירים וכל החומרים שמהם יהיו מורכבים הלוחות יהיו חדשים, מהסוג המשובח  טז.
ביותר הנמצא בשוק, לפי התקנים הישראליים והתקנים המקובלים. כל סוג מכשירים שיסופק 
כגון מ"ז, מפסקים אוטומטיים, מאמ"תים זעירים, מכשירי מדידה וכו' יהיו מתוצרת יצרן 

 ש.אחד קבוע בכל תחומי השימו

 הלוח יכיל תא תוכניות. יז.

הלוח ייצבע בצבע יסוד לאחר שכל חלקי המתכת נוקו ניקוי כימי וכן הוסרה מעליהם החלודה  יח.
 כליל.
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 במפרט הכללי. 11111הלוח ייצבע בשלוש שכבות צבע כמתואר בסעיף  יט.

 הצביעה תיעשה בהתזה וייבוש הלוח ייעשה בתנור.

 ור הרשות לניקוי החול. הצבע יהיה כנדרש וסוגו יהיה אפוקסי.תהליך זה יתבצע רק לאחר איש

צביעה זו כוללת צבע פנים, מסגרות וחיזוקים. לא יבוצעו בלוח ריתוכים או קידוחים לאחר 
 הצביעה.

 הלוח יהיה מפח צבוע ואטום לחלוטין לחדירת אבק ומים. כ.

יש לברר ולסכם עם המתכנן מטעם הלוח יבנה על פי התוכניות המצורפות. כל ספק המתעורר  כא.
 המפעיל ונציג הרשות.

הלוח ייבדק על ידי היצרן ויצורף אליו אישור בקורת איכות של מחלקת בקורת איכות של  כב.
 היצרן. רק לאחר מכן יוזמנו לבדיקה המהנדס המתכנן ונציג הרשות.

 ס"מ. 11" בגובה Uהלוח יכלול בסיס נפרד מפרופיל פלדה " כג.

 

 ציוד ואביזרים  ללוחות חשמל  1.6.1

 על הקבלן מטעם המפעיל להגיש לאישור הרשות את רשימת הציוד לאישור. 

 עבודה בלוחות חשמל קיימים  1.6.6

העבודה תכלול איתור כל המעגלים הקיימים בלוחות, סימונם בתכניות ושילוטם כולל  א.
 הכבלים.

ופרוק חיווט הציוד, וחיבור וחיווט מחדש של  העבודה תכלול פירוק הציוד המיותר בלוחות, ב.
 הציוד שנשאר, כולל הציוד שיורכב מחדש, וחיבורו לציוד הקיים

 העבודה עשויה להתבצע בשלבים. ג.

 הכבלים שיפורקו יסומנו באופן ברור, ויבדקו לתקינות. ד.

הקבלן מטעם המפעיל יבצע הארכת כבלים )במידת הצורך( ובתאום עם המתכנן מטעם 
המפעיל. ביצוע הארכה יהיה בעזרת קופסאות חיבורים כוללים מהדקים או בעזרת "מופה" 
יהיה על פי החלטת המתכנן מטעם המפעיל. המחירים המצוינים בסעיפי פרוק הכבלים 
כוללים את העבודה הכרוכה בהארכת הכבלים קומפלט, בדיקת תקינותם, סימונם והכנתם 

 לחיבור בלוח החדש.

 יוצאו מהלוחות ומהתעלות ויאוכסנו. כבלים מיותרים

כל העבודה בלוח חשמל קיים תבוצע  בזהירות קפדנית תוך בדיקת מתח בכל מגע  ה.
 או מהדק שאליו יש להתחבר.

כל תוספת בלוח קיים תבוצע באביזרים והתקנים סטנדרטיים ואורגינליים בהתאם לציוד  ו.
 הקיים באותו לוח.

יבדוק הקבלן מטעם המפעיל שלא נגרם נזק או שינוי בפעולתו התקינה בכל סיום עבודה בלוח  ז.
 של הלוח.

כל הפסקת פעילות בלוח ולפני עזיבת הקבלן מטעם המפעיל את האתר יהיה הלוח במצב  ח.
תקין ובטיחותי. כמו כן יהיה הקבלן זמין בכל עת שיידרש ע"י נציגי הרשותוזאת עד גמר 

 סיום כל העבודות.
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מטעם המפעיל מתחייב לבדוק את הלוח בפעולתו ולהתריע מפני ליקויים לפני התחלת הקבלן  ט.
ביצוע שינויים בלוח. לאחר התחלת העבודה בלוח יחשב קבלן כאחראי בלעדי לתקינות הלוח, 

 לשלמותו ולהחזרתו לפעולה תקינה.

צב בפועל, לפני תחילת ביצוע עבודות שינויים בלוחות יבדוק הקבלן מטעם המפעיל את המ י.
יעדכן את הדרוש עדכון, ויעביר עותק טיוטה של המצב לרשות ולמתכנן מטעם המפעיל. 
לאחר סיום העבודה יגיש הקבלן מטעם המפעיל תכניות מעודכנות משולבות למצב כפי 

 שבוצע.

 

 אביזרי תאורה  1.1

 גופי תאורה פלורוסנטיים 1.1.1 

מ"מ, שיצופה בשכבה אחת של   1.1דקופירט גופי תאורה פלורוסנטיים  יבנו מפח   
 צבע יסוד ועל זה שכבת  צבע אפוקסי  לבן בתנור בטיב מעולה.

ציפוי הצבע יהיה חלק, חד גווני ללא סדקים, בועות, שריטות  ופגמים אחרים. 
 הברגים הנראים לעין יהיו בורגי פליז מצופה ניקל.

 ת. כל גוף יצויד בבורג הארקה.מ"מ לפחו 1החווט יבוצע במוליכי פי.וי.סי. גמיש 

, ואט יהיו PL 16 ,11 ,13ואט  או בנורות  36, 11המשנקים שיותקנו בגופים 
". המשנקים OSRAM, ומצת "1.51משנקים אלקטרוניים תקניים, עם  קבל   

המאפשר חיבור  Beghelliיותאמו לעבודה עם ממיר לתאורת חרום מתוצרת 
 למערכת בקרת תאורת חרום.

רה יותקנו משנקים נפרדים לכל נורה,  אם  וכאשר הגוף  הוא  בעל יותר בכל  מק
 .A.M.Kממנורה אחת.  הקבל יהיה מתכתי מתוצרת 

 בתי הנורה יהיו בתי נורה חריץ  עמוק או נקודה אדומה מטיב מעולה.  

ליד כל גוף תאורה תותקן קופסת הסתעפות. בשום מקרה לא יורשו חיבורים 
 ר המהדקים שבמנורה משמשים להסתעפות.ממנורה למנורה, כאש

כל האביזרים, חומרים וכדומה מהם יבנו הגופים יהיו מהמין המשובח ביותר,   
חדשים,  שלמים, בלי פגמים ובלי ליקויים מכל סוג שהוא ויתאימו מכל הבחינות 
לדרישות התקנים הישראליים העדכניים, והעדרם לתקנים  הגרמניים ו/או 

 הבריטיים.

שעות  1111יהיו מתוצרת "פיליפס" הולנד לאורך חיים של  PLנורות פלורוסנט או   
 ". OSRAMלפחות, או מתוצרת "

גופי תאורה המחוזקים לפלטות בטון טרומיות ולקורות פלדה יחוזקו בזהירות   
 בהתאם לפרטים שיאושרו מראש על ידי הנציג הרשות.

 .גופי תאורה דקורטיביים 1.1.1 

 ליבון, הלוגן. :ן בשום מקרה גופי תאורה עם נורות חמות כגוןאין להתקי

 יש לקבל אישור מראש ולהציג דוגמאות לכל גופי התאורה המוצעים להתקנה.

יהיו משולבים בתקרה ומחוזקים על חיזוק  -גופי תאורה  דקורטיביים ומיוחדים   
 .11IPמיוחד, לתקרה המסיבית. כל גופי התאורה יהיו אטומים בדרגה 

גופי תאורה מטל הלייד יהיו דגם כנדרש עם ציוד מקורי ומשנק אוטורגולטור דגם   
מקורי ותקני ויכילו נורות "ג'נרל אלקטריק" מטל הלייד כמתואר לכל גוף, וכן קבל 
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  וולט. 111מתכתי למתח 

 כל החיבורים יהיו מלמעלה.  

נפילה של חלקים למטה גם גופי התאורה יכילו  סידור קשירה למניעת החלקה או   
 בזמן  פירוק וטיפול.

 מעל לאביזר תותקן פלטה עם קופסת חיבורים משוריינת פלסטית אטומה.                          

 IP 61גופי תאורה פלסטיים  .3 

מים יותקנו ללא קידוח בדפנותיהם תוך  גופי תאורה פלסטיים אטומים או מוגני  
שימוש בהתקנים המקוריים של היצרנים  בלבד. החיבור והכניסות  כוללים מעברי 

 אנטיגרון. 

 עצמיים או דו תכליתיים  -גופי תאורה לתאורת חרום  .1 

גופי התאורה לתאורת לתאורה חרום יהיו גופים עם מערכות מצברים ומטענים   
" ישראלוקס עם ממיר המותאם לחיבור למערכת Beghelli" מקומיים, כדוגמת

 בקרת תאורת חרום הקיימת במתקן, כולל כרטיס כתובת וכל הנדרש.

הגופים שיותקנו על ידי הקבלן מטעם המפעיל יתאימו לדרישות הטכניות   
 המפורטות  להלן:

 הממיר יעבוד ללא כל רעש הנשמע לאוזן. א.  

 קדמיום יהיה עם תאים מאוזנים. --מצבר ניקל   ב.  

המטען יבטיח יציאה של המצבר פריקת יתר במקרה של פריקה ארוכה  ג.  
 וידאג להחזיר למצבר את הקיבול הנומינלי שלו.

 המטען יהיה בעל הגנה נגד פריקת יתר. ד.  

 -המערכת תהיה מערכת עצמאית או משולבת ותכלול מטען ומצבר ניקל  ה.  
אלקטרוני בזמן הפסקת חשמל, ממיר כנ"ל וכל יתר  קדמיום, מיתוג

 האביזרים הדרושים.

המערכת תהיה מוגנת נגד קלקול במקרה של שבירת הנורה או חוסר נורה או  ו.  
 נורה שרופה.

גופי תאורת חירום עצמאיים יהיו עם פנל פרספקס חרוט או כנדרש, לעבודה  ז.  
 בגוף  תאורה. דקות, עם נורה פלורוסנטית מותקנת  51של 

גוף התאורה יהיה מצויד במפסק שיאפשר ניתוק מוחלט של  ג"ת בצורה 
 ידנית ונורת סימון ניאון להראות מצב חיבור תקין.

הרכבת הציוד בג"ת תעשה באופן שימנע מהם רעידות או זמזום וכן יובטחו  ח.  
 כל החיבורים מפני השתחררות עקב רעידות.

כל הגופים יינתנו לפירוק קל לצורך החלפת ציוד על ידי אדם יחיד וזאת ללא  ט.  
 שימוש במברגים או כלים אחרים. 

דקות  51תפוקת הנורה עבור  31% -יחידות תאורת חרום דו תכליתיות יהיו ל י.  
מינימום, ויכילו נורית סימון פעולה הנראית מלמטה, שילוט, לחצן  בדיקה, 

 ידני.וכן מפסק לניתוק 



 61.1.61נספחים המתייחסים לשדות הקיימים הכלולים בהרשאה 
 

 81מתוך  55עמוד 

 

 התקנת ג.ת. .1 

גופי תאורה יחוזקו לתקרה או לקיר או לקורות הקונסטרוקציה או יותקנו בתקרה   
תותבת או בתעלות בתוך תקרה כפולה. חיזוק הגופים יבוצע כמתחייב ממקום 

 התקנתם, או כנדרש, עם מתלים מחוזקים למבנה.

ויקבל אישור הנציג החיזוק של גופי התאורה יוכן ע"י הקבלן מטעם המפעיל 
 הרשות והמתכנן מטעם המפעיל.

 הארקות         1.1

הקבלן מטעם המפעיל יכין פס השוואה המחובר להארקת היסוד, ואליו יחוברו ככל  .1 
 נתקני החשמל, כנדרש.

הארקות יבוצעו בהתאם לתקנות חוק החשמל ובהתאם לתוכניות הארקה  .1 
ות לעיל תחובר בנפרד אל אחד מפסי המתאימות. כל אחת מהארקות שמוזכר

השוואות פוטנציאלים שיוכנו במבנה במקומות המסומנים בתוכניות. כל אחד 
מהאלמנטים המסומנים בתוכניות )לוחות מ"נ, תעלות פ"צ, גנרטור וכד'( יחוברו 
אל פסי השוואת הפוטנציאלים באמצעות מוליך נחושת נפרד, אשר יחובר אל בורג 

 דו האחד ואל בורג נפרד  על פס  השוואת הפוטנציאלים.  הארקה שבאלמנט מצי

חיבור הארקת ההגנה של האלמנטים המאורקים לפס השוואת הפוטנציאלים  .3 
ממ"ר כנדרש, או כמסומן בתוכנית  16ממ"ר או   11יבוצע באמצעות מוליכי נחושת 

 חיבורי הארקות. 

כל חלקי המתכת במתקן, כולל מחיצות ההפרדה, חלקי המתכת של פסי הצבירה,  .1 
סולמות הכבלים, דלתות, צינורות מים  וכו' יוארקו לפס ההשוואה. הארקה 

 ממ"ר.  16תתבצע באמצעות מוליך נחושת 

 נקודות החיבור של ההארקות יחוברו כך שניתן יהיה לפרקן ללא חיתוך. .1 

ור של פס אפס או השוואה יסומנו באופן ברור ביותר על ידי שלטי  כל נקודות החיב .6 
סנדביץ חרוט. פסי השוואת הפוטנציאלים כולל בורגי החיבור יכוסו באמצעות 

 תיבת כיסוי מתאימה הניתנת לפירוק.

מתקן הארקה יבנה כך שניתן יהיה ללא קושי לפרק חיבורים של חלק מהציוד או  .1 
 יקה ומדידת ערך התנגדות הארקה.חלק מהמערכות למטרת בד

כל אחד ממוליכי הארקה יסומן בכל קצה ולפחות פעם אחת באמצע התוואי  .1 
 באמצעות שלט חרוט המחובר אליו. בשלט יזוהה האלמנט אליו מתחבר המוליך.
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 ג'  נספח

 (רמון ת"ש למעט)– א"בשתפ תדלוק שירותי למתן הרשאה בחוזהנספח אחזקה 

 

 יכלל.    6

 האמור בנספח זה נוגע להפעלה ותחזוקה של המבנים המשמשים את המפעיל לשירותי תדלוק,

המסמך אינו כולל את אחזקת הציוד המערכות המכונות והציוד היעודי להפעלת התחנה והחומרים 
 לתדלוק כלי הטיס.  

 חוזה.בהוראות נספח אחזקה זה יתייחסו לכל מקומות השירות, כהגדרתם 

ידי -שלהלן, אשר יבוצעו על 1ישלם בגין ביצוע עבודות אחזקה המפורטות בטבלה מס' המפעיל לא 
 1.1הרשות. עלות ביצוע העבודות האמורות נכללת בדמי השירותים בנכס )כהגדרתם בסעיף משנה 

 לחוזה(.

למרות האמור לעיל המפעיל ישלם בנפרד עבור ביצוע עבודות אחזקה חריגות )שאינן מפורטות 
( הנדרשות עקב שימוש בלתי סביר בתשתיות הנכס או במערכות תשתית מרכזיות 1 בטבלה מס'

הנמצאות באחריות ובטיפול הרשות. דוגמאות לעבודות חריגות כאמור, זיהום סביבת המתחם 
 אחזקה חריגות וכדומה\באופן המחייב את הרשות לבצע עבודות ניקיון

 

פי המקובל ברשות, -תשתית ותכיפותן יהיו על רמת וביצוע הפעולות הנדרשות בכל סוג פריט/מערכת
 להלן. 1ובטבלה מס'  1וכמפורט בטבלה מס' 

 הגדרת חלוקת מטלות ביצוע עבודות האחזקה בין הרשות ובין המפעיל  -  6טבלה מס' 
 

 מס' המערכת המתוחזקת הגוף האחראי לתחזוקה

 הרשות  המפעיל

כל האחזקה הנדרשת 
לרכיבים בתוך המבנה 

צביעה פנימית  ולרבות
כנדרש, תיקון אריחי 

 קרמיקה וכדומה

תחזוקת המעטפת החיצונית  
 של הנכס

חלקי מבנה, צבע,  - מבנה
חיפויי דפנות, חיפויי רצפה 
למיניהם, דלתות וחלונות, 
פירזול, גג עליון, גגונים 
וכיסויים, תקרות 
דקורטיביות שטיחים 

 פרקטים חיפויים וכד'

1.  

כל האחזקה הנדרשת 
ידי -לרכיבים אשר הותקנו על

המפעיל לרבות החלפת 
חלקים פגועים ולרבות 

או החלפת קטעים \תיקונים ו
 או צביעה לפי הצורך\ו

הדלפקים השייכים   לדייר  
לרבות חלקי מתכת, עץ 

 וחומרי בניה
2.  

כל הציוד הקבוע והנייד 
ידי המפעיל -שהותקן על

כדוגמת שולחנות עבודה, 
 מדפים, וכד

-ונייד שיותקן על ציוד קבוע 
ידי המפעיל ו/או יימצא 

 במקומות השירות

3.  
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 מס' המערכת המתוחזקת הגוף האחראי לתחזוקה

 הרשות  המפעיל

כל מערכת החשמל במבנה 
בתוך הציוד הקבוע ו/או 
הנייד  לרבות לוח החשמל 
הראשי, לוחות חשמל 
מישניים, המפסקים 
השייכים לציוד הקבוע ו/או 

 הנייד.

כל המעגלים הסופיים 
ונקודות הקצה כולל תקינות 

 ההארקות.

 

הרשות תהא אחראית למתן 
הזנת החשמל הראשית עד 

 ללוח הראשי של המפעיל 

 

  .4 מערכת חשמל מאור וכוח
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 מס' המערכת המתוחזקת הגוף האחראי לתחזוקה

 הרשות  המפעיל

אחזקת נורות מיוחדות  
 ושאינן סטנדרטיות

כל מערכות התאורה השייכות 
למתקן, כולל גופי התאורה 

וכל ציוד ואביזרי קצה כולל  
 נורות סטנדרטיות 

 מערכות תאורה וחירום

1.  

אחזקת כל ציוד כיבוי אש  
כיבוי וגילוי אוטומטי בגז 
ספרינקלרים מטפים 
אוטומטיים וידניים כולל 

 זרנוקים. 

מערכות גילוי אש, כיבוי 
 אוטומטי וכריזה

6.  

בהתאם לדמי מיזוג 
 המשולמים בכל מתחם

במידה ולא משולם אחזקה 
 ע"י המפעיל

בהתאם לדמי מיזוג 
 המשולמים בכל מתחם

במידה ומשולם אחזקה ע"י 
 רש"ת 

 מערכות מיזוג אוויר ואוורור

1.  

 מערכות ביוב, דלוחין וניקוז 

 
אחזקה מונעת לכל הקבועות 
התברואתיות בתחומי הדייר 
הממשלתי. כולל קערות 
רחצה,  מחסומי רצפה, 
סיפונים, מטבחונים, 

 מקלחות וכו'
 
 
 

 מערכות ניקוז גגות:
 

אחזקה מונעת לגגות מבחינת 
ניקיונם לקראת חורף, וניקיון 
מערכות ניקוז על גגות המבנה 

 )תעלות ומזחלות נגישות(
 
 
 
 
 
 

 

 מערכות ביוב:

 
אחזקת מערכת הביוב 
הראשית מכיוון נתב"ג ועד 
לשוחת ביוב ראשונה )כולל( 

 מחוץ למתחם 
אחזקת שבר בתחומי המפעיל 
)פרט לפתיחת סתימות ביוב 
הנובעות משימוש בלתי סביר 

 עו באחריות המפעיל(.שיבוצ
 

 מערכות ניקוז גגות:
אחזקה מונעת ושבר למרזבים 
ותעלות/מזחלות סגורות/לא 

 נגישות 
 
 
 

 

 מערכת ביוב וניקוז

 

1.  

כל מערכת  -אחזקת שבר  
אספקת המים והאינסטלציה 
בתחומי המפעיל, ממד המים 
בכניסה למתחם ועד נקודות 
צריכת מים )כולל(, כולל 

 צנרת ואביזריה

 

 

אחזקת מערכת אספקת מים 
ראשית מנתב"ג ועד מד מים 

 בכניסה למתחם 

 

 מערכות מים ואינסטלציה

 

5.  
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 מס' המערכת המתוחזקת הגוף האחראי לתחזוקה

 הרשות  המפעיל

 מערכות תקשורת   בהתאם לחוזה 

 
11.  

טיפול ואחזקה מלאים של 
 המפעיל 

 

ידי -כל ציוד אחר  שסופק על  
המפעיל ציוד יעודי שהותקן 
במתקן ציוד אלקטרוני 

 ,מכאני ,חשמלי וכד

11.  

 
 
 
 
 

 תכיפות ביצוע פעולות אחזקה ופעולות אחזקה מונעת  -  2טבלה מס' 
 

 פי המפורט להלן:-שלעיל יפעל על 1הגוף האחראי לביצוע התחזוקה כאמור בטבלה מס' 
 

תת המערכת  תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות
 המתוחזקת

המערכת 
 המתוחזקת

 מס

תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצורך אך לא פחות 
 פי קריאה-מפעמיים בשנה ועל

  .1 המבנה ורכיביו צבע

חיפויי ריצפה,  פי קריאה-לפי הצורך ועל
 דפנות ותקרות

טיפול שימון, כיוון צירים ופרזול לפחות אחת 
 לחצי שנה. צביעה של מתכת צבועה אחת לשנה

דלתות, חלונות, 
 סורגים

 גגונים וכיסויים תיקונים וטיפול  יסודי לפי הצורך

  .1 הדלפק ורכיביו צבע תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצורך

חיפויי ריצפה  פי קריאה-לפי הצורך ועל
 ודפנות

טיפול שימון, כיוון צירים ופרזול לפחות אחת 
 לחצי שנה

 דלתות וחלונות

 גגות וכיסויים תיקונים וטיפול  יסודי לפי הצורך

והוראות פי סוגי החומרים -תיקונים וטיפול על
 היצרן

 מבנה הדלפק

  .3 ריהוט פנימי כל חלקי הריהוט לפי הוראות יצרן

בהתאם לסוג הציוד  –בדיקה יומית עד  שנתית 
 ותיקון לפי הצורך.

בדיקה תרמומטרית כל שנה  –בלוחות חשמל 
 וטיפול יסודי לניקיון ולחיזוק ברגים

 מערכות כוח

וכל ציוד חשמלי 
 אחר.

  .1 מערכת חשמל 

יומית עד  שנתית, החלפת נורות ותיקון לפי בדיקה 
 הצורך

  .1 מערכת תאורה תאורה רגילה

 תאורת חרום בדיקה תלת חודשית, תיקון לפי הצורך

כיורים וניקוזי  טיפול מונע אחת לשלושה חודשים
 ציוד

מערכת ניקוז 
 וביוב

6.  

 .1111 11ביצוע אחזקה בהתאם לת.י.  חלק 

  לפי קריאה –אחזקת שבר 

גילוי אש  מערכות
 וכיבוי אוטומטי

גילוי, כיבוי אש 
 וכריזה

1.  

עמדות כיבוי  בהתאם להנחיית רמ"ח הצלה וכיבוי אש
 ומטפים
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תת המערכת  תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות
 המתוחזקת

המערכת 
 המתוחזקת

 מס

 ספרינקלרים בהתאם  לת.י

מערכות מיזוג  בדיקה וטיפול תלת חודשי, חצי שנתי ושנתי
 אויר

  .1 מיזוג אויר 

ניקוי מסננים שבועי, בדיקה תלת חודשית של מצב 
 טיפול כללי חצי שנתישומנים, 

מפוח ותעלות 
 פליטת אוויר

  .5 מנדפים

 מנדפים ניקוי שבועי של מסננים

  .11 ציוד כללי ציוד כללי לפי הוראות יצרן
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 התחייבויות הרשות לאחזקת השטחים הציבוריים, הטרמינל, הנכס ותשתיות הנכס .2

 

את כל האחזקה, והשירותים הנדרשים בשטחים הציבוריים של הטרמינל. הרשות תבצע  .א
האחזקה תתבצע בכל השטחים לרבות מערכות התשתית המרכזיות המזינות את המערכות 
בשטח השירות של המפעיל ואת האחזקה של אותן מערכות ומתקנים שהרשות מחייבת 

ערכות התשתית המרכזיות . אחזקת מ1-ו 1בביצוע אחזקתם, כמפורט לעיל בטבלאות מס' 
והמערכות והמתקנים במקומות השירות תתבצע באופן שמקומות השירות יקבלו הזנות 

ידי הרשות. -פי כללים ומפרטים שיוכנו על-רצופות ותקינות. התחזוקה תתבצע על
 המפרטים יסתמכו על הוראות היצרנים והקבלנים לגבי מכלולי מערכות וציוד.

 

היה והמפעיל יבקש מהרשות לתחזק ציוד ורכיבים בתוך מקומות השירות, המפעיל יודיע  .ב
לרשות על צרכים מיוחדים של ציוד וחומרים שאותם התקין ואשר בהם הוא עושה שימוש 
ו/או אמצעים הנדרשים לו לשם מתן השירותים, דוגמת הספקים חריגים ו/או בטמפרטורה 

פריטים מסוימים ו/או להגנה על מכשור מסוים ו/או  שונה מהמקובל, כנדרש לשמירת על
או חום חריגים הנובעים מתפעול מכשירים צורכי \דרישה לעמידה בדרישות עומס חשמל ו

 חשמל, תאורה מוגברת, חיבורים מיוחדים לניקוז וביוב וכדומה.  
  

 ידי אחרים-ידי עובדי הרשות ו/או על-עבודות האחזקה שבאחריות הרשות יתבצעו על .ג
 מטעמה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.

הרשות תפעיל מוקד לניהול הטיפול בתקלות. המפעיל יוכל לפנות למוקד בהודעות הנוגעות  .ד
ידי הרשות. המפעיל יוכל לפנות למוקד גם כדי לברר את -לתקלות במערכות המתוחזקות על

 מצב הטיפול בהודעות שמסר למוקד.
 

ידי הרשות -כל שיידרש, בביצוע עבודות האחזקה המבוצעות עלהמפעיל מתחייב לסייע, כ .ה
 בתוך מקומות השירות.

 

ידי המפעיל -הרשות תבצע את העבודות שבאחריותה כך שההפרעה למתן השירותים על .ו
תהיה קטנה ככל האפשר. בסיום ביצוע העבודות תחזיר הרשות את מצבם של מקומות 

 השירות לקדמותם, בהקדם האפשרי.
 

 התחייבות המפעיל .3

 המפעיל מתחייב: 

פי מפרטים שתאשר הרשות, את כל הוראות התחזוקה במערכות ובציוד -לבצע, במלואן, על .א
 -ו  1הקבוע ו/או הנייד, שאחריותו לבצע בהם את פעולות האחזקה, כמפורט בטבלאות מס' 

1. 
  

יבור יהיו קטנות ככל ב.      לבצע את עבודות האחזקה שהוא מחויב לבצען באופן שההפרעות לצ
 האפשר. 

לאפשר לרשות ולבאים מכוחה ומטעמה להיכנס למקום השירות, לשם ביצוע עבודות  ג.    
ידי -האחזקה, וכמו כן לאפשר ביקורת על מצב הציוד ורכיבי המבנה המתוחזקים על

 המפעיל.

ד.  להודיע לרשות בהקדם האפשרי על כל פעולה המחייבת את התערבות הרשות )דוגמת     
 מפגעים בטיחותיים(.
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ידי הרשות. -ה.   לא לבצע כל פעולות אחזקה באמצעות קבלני משנה שלא אושרו, מראש, על
הרשות לא תאשר את ביצוע עבודות האחזקה באמצעות קבלן שאינו מורשה, בהתאם 

ס הקבלנים, לבצע את עבודת האחזקה הרלבנטית ו/או באמצעות קבלן שלא לרישום בפנק
 אושר בהתאם להוראות הביטחון המפורטות בנספח הוראות הביטחון ..

 כללי -אספקת חומרים וחלקים  .4

במסגרת ביצוע עבודות האחזקה נשוא נספח זה יפעלו הרשות והמפעיל, כל גוף בתחום אחריותו 
 לעיל(, כדלהלן: 1)כמפורט בטבלה מס' 

ידי הרשות, יסופקו -חומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל עבודות האחזקה המבוצעות על .ב
 ידי הרשות ועל חשבונה.-על

ידי המפעיל, -החומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל עבודות האחזקה המבוצעות על  
 ידי המפעיל ועל חשבונו.-יסופקו על

ידי הרשות או המפעיל כאמור לעיל -מרים שיסופקו עלכל הציוד, החלקים, האביזרים והחו  .ג
יהיו חדשים ויהיו זהים לחלקים, לאביזרים ולחומרים המקוריים. בהעדר אפשרות להשיג 
חלקים, אביזרים וחומרים הזהים למקוריים, יספקו הרשות או המפעיל, לפי העניין, 

ימו לדרישות התקן חלקים, אביזרים וחומרים תואמים. החלקים והחומרים התואמים יתא
הישראלי או כל תקן רלבנטי אחר ויבטיחו את פעולתו התקינה של הרכוש המתוחזק. 
המפעיל יהיה חייב לקבל את אישור הרשות לכל חלק, אביזר או חומר שאינו זהה לקיים 
ואשר ברצונו להתקין ו/או לעשות בו שימוש כנדרש לביצוע עבודת אחזקה הנמצאת בתחום 

 אחריותו.
 

מפעיל יספק ויחליף, ככל הנדרש, את החומרים המתכלים כנדרש לצורך תפעול שוטף ה ד.
ותקין של הציוד הקבוע ושל הציוד הנייד וכן חומרים מתכלים לחדרי שירותים פרטיים של 
המפעיל, שקיות ניילון לכל פחי האשפה הפנימיים לסוגיהם וכל חומרי הניקיון כנדרש 

 מיים.לניקוי חלקי המבנה והציוד הפני

 

 כלי עבודה .5

לצורך מתן השירותים, יספקו וישתמשו הרשות והמפעיל, כל אחד בנפרד, בכל כלי העבודה  
הנדרשים לביצוע העבודות. כלי העבודה יתאימו לציוד המתוחזק. לא יעשה שימוש בכלים 
מתכווננים שאינם מותאמים לציוד המתוחזק ושעלולים לגרום להרס חלקי מבנה ומערכות, 
לרבות צירים, רצועות, אטמים, ברגים וחלקים אחרים ובמיוחד בציוד ומערכות בטיחותיים. כלי 

 העבודה יכללו כלי עבודה ידניים וחשמליים כנדרש לביצוע.

 זמינות שירותי האחזקה .1

לתיקון תקלה דקות מעת קבלת הודעה.  61התגובה תוך  -תיקון תקלה בטיחותית  א.
בטיחותית, ברכיב או ציוד שהינו באחריות המפעיל, יהיה המזמין רשאי לפנות למוקד 
התקלות של הרשות ולהזמין עובד הרשות לצורך התיקון. התיקון  יהיה זמני, וזאת אך ורק 

פי שיקול הטכנאי( רשאית הרשות לנתק  את -למנוע נזק. במקרה של תקלה מורכבת )על
 ידי המפעיל .   -נה עלהמערכת עד לתיקו

תיקון תקלות המפריעות למהלך העבודה הסדירה בטרמינל או בחנויות או במקומות  ב.
פי חומרת ההפרעה, ותוך שעתיים עד שש שעות ממועד קבלת -יבוצע על -השירות האחרים 

ההודעה. קריסת מערכת כדוגמת מיזוג אויר, תאורה וכדומה, מערכת שאין לה תחליף, 
 ה.תחשב כחמור

שעות. כתקלה רגילה תחשב כל תקלה שאינה גורמת  11יבוצע תוך  -תיקון תקלות רגילות  ג.
 להפסקת עבודה של ציוד חיוני או ציוד שאין לו תחליף.
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בכל מקרה בו אין לגוף האחראי על התיקון, הרשות או המפעיל לפי ההקשר, אפשרות לתקן  ד.
ל פעולה נדרשת, לרבות העמדת ציוד את התקלה במועד, מתחייב הגוף  האחראי לבצע כ

 חליפי לתקופת הזמן שתידרש.

 עבודות תקופתיות יבוצעו במועדן, ולא יאוחר משבוע ימים מהמועד המתוכנן. ה.

 תיעוד שינויים / עבודות .  8
לחוזה( או, אם  1.3בסיום ביצוע עבודות אחזקה ו/או שינויים במעטפת הנכס )כהגדרתה בסעיף משנה  

הרשות לפי שיקול דעתה, בסיום ביצוע עבודות אחזקה אחרות במי ממקומות השירות, תדרוש זאת 
ימסור המפעיל לרשות את כל הפרטים הרלבנטיים אודות העבודות שבוצעו על ידו כאמור. הפרטים 
ימסרו במדיה מגנטית, והשרטוטים שימסרו במסגרתם יהיו בתוכנת שרטוט בוורסיה אחידה, 

 צרובים על סי.די. רום.ידי הרשות, -שתיקבע על
 

 הערכות למסירה מקומות השירות בתום תקופת מתן השירותים .1

ידי הרשות, ואשר הועמדו -האמור להלן נוגע אך ורק לחלקי מבנה, תשתיות וציוד שהותקנו על 
 לשימוש המפעיל בתקופת החוזה. 

מקומות השירות. בסיור יום לפני תום תקופת ההרשאה למתן השירותים, יתקיים סיור בכל  51 א. 
ידי הרשות, -"( אשר הותקנו עלהרכושיבדקו מצב המבנה, המערכות והציוד הקבוע )להלן: "

ואשר הועמדו לשימוש המפעיל. בסיור ישתתפו נציגי הרשות והמפעיל. המפעיל יסייע לנציגי 
 הרשות לסקור את כל הנדרש ביסודיות.

עשה המפעיל שימוש כאמור. בחינת הרשות תכלול, הרשות תבחן ביסודיות את כל הרכוש בו  ב.   
 בין היתר:

מצב פיזי של הרכוש, ובין היתר יבחן מצב ריצוף וחיפויי קירות ותקרות, גופי תאורה, לוחות  
חשמל, יחידות מיזוג אוויר, מערכת מנדפים, מערכת גילוי אש, מערכת כריזה, ריהוט קבוע 

 וכדומה.

ות תגיש למפעיל את הסתייגויותיה ממצב הרכוש. בתום ביצוע הבדיקות האמורות הרש .ד
 או משימוש בלתי סביר. \ההסתייגויות תכלולנה כל כשל ברכוש שנגרם כתוצאה מנזק במזיד ו

המפעיל ידרוש לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת החוזה, וזאת באמצעות כח אדם  .ה
 והשקעה של חלקים וחומרים ככל שיידרש.

י הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאית הרשות להורות היה והמפעיל לא ימלא אחר .ו
ידי עובדיה או קבלן אחר מטעמה או בכל דרך אחרת. ההוצאות -לבצע את העבודה האמורה על

האמורות יחולו על המפעיל, והרשות תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות 
יע למפעיל בכל זמן שהוא, ו/או לחלט )שייחשבו כהוצאות תקורה( מכל סכום שיג 11%בתוספת 

פי החוזה ו/או לגבותן -את הערבות הבנקאית שמסר המפעיל להבטחת קיום התחייבויותיו על
 מהמפעיל בכל דרך אחרת. 

ההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על המפעיל לתקן את הליקויים  .ז
יוכלו לשמש עילה למפעיל לדרוש תמורה  לאחר תום תקופת ההרשאה למתן השירותים, לא

 כספית כלשהי.
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 נספח ד'

 נספח השירות והתפעול בשדות התעופה הקיימים

 "ת חיפהבנמטוסים   תדלוק -6'ד נספח

 

 כללי נ"ת חיפה .6

 

 נמל התעופה חיפה משרת תעופה פנים ארצית ובינלאומית. .א

   JETA 1חיפה, קיים צורך בתדלוק מטוסים בדלק סילוני )דס"ל( מסוג במסגרת התפעול השוטף של נ"ת .ב

   LL100.                                ובבנזין

מתבצע בשני אופנים:  : התדלוק, של כל אחד מסוגי הדלקיםשיטת תדלוק קיימת וסקירת אמצעי תדלוק .ג

באמצעות עמדות תדלוק לתדלוק עצמי, אחת לכל סוג דלק, ובאמצעות מכליות תדלוק )"באוזרים"(: 

 -ליטר, המיועדת למתן שירות תדלוק דס"ל למטוסים ומסוקים והשניה  11,111האחת בעלת קיבולת של 

 ליטר לתדלוק בנזין. 3,111 -מכלית של כ

: בנ"ת חיפה קיימת חוות מכלים, בבעלות הרשות, לאחסון ן  ותשתיותסקירת מתקנים, קיבולת האחסו .ד

 שני סוגי הדלק, כדלהלן: 

 ליטר כל אחד. 11,111קרקעיים לאחסון דס"ל בעלי קיבולת של -שני מכלים תת .1.ד

 ליטר. 15,111בעל קיבולת של  111LLמכל אחד תת קרקעי לאחסון לבנזין תעופתי  .1.ד

 קרקעית אל עמדות התדלוק העצמי.-ות צנרת תתקרקעיים מחוברים באמצע-המכלים התת .3.ד

הפעלת התשתיות, אמצעי התדלוק ואחזקתם, הכוללים ביצוע בדיקות   .1.ד

פי התקן ואחזקה  יומית  ושוטפת של ציוד -שנתיות/רבעוניות/חודשיות/יומיות המתחייבות על

 האחסון יבוצעו  ע"י המפעיל.

 הגדרות  .2

(, לרחבות הקלים  Aבנ"ת חיפה. מחולק לרחבת חנייה ראשית )האזור בו חונים המטוסים  -שטח אווירי  .א

(M( ו)N( ולרחבת המסוקים )G) 

 נספח נהלים המצורף. -בטיחות  בשטח האווירי  .ב

 המקום בו יחנו רכבי התדלוק. -אזור חניית הבאוזרים  .ג

 המקום בו ישאבו הבאוזרים דלק ממכלים צמודי קרקע. -אזור מילוי הבאוזרים  .ד

 המפעיל המספק  דלק בנ"ת חיפה. -המפעיל  .ה

 

 השיטה .3

עובדי המפעיל ימלאו את טפסי סינון ביטחון וטפסי ר"פ חודש לפני קבלת האחריות; רק העוברים תהליך  .א

 זה בהצלחה יאושרו לעבודה בשטחים מוגבלים.
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הנמל ויקפידו עובדי המפעיל בנמל יעברו תדרוך ביטחון ובטיחות ע"י נציגי רש"ת בהתאם להנחיות הנהלת  .ב

על הנחיות אלו במהלך עבודתם, זאת בנוסף לתדרוך בטיחות שיקבל כל עובד ע"י ממונה הבטיחות של 

החברה עם קליטתו לעבודה בחברה. אישור על הסמכות העובד ותדריך הבטיחות שעבר, יועבר למנהל לא 

 יאוחר מיום תחילת עבודתו של העובד.

 של הדלק.המפעיל  יהיה אחראי לתשתיות האחסון  .ג

לפני התחלת עבודה בנמל, יבדוק המפעיל ויחליף, במידת הצורך, את כל המנגנונים של כבלי ההארקה  .ד

לחדשים, בהתאם לאורך הנדרש להגעה לעמדת התדלוק. המנגנונים יהיו מנגנוני גלילה  -והצינורות 

הכל בתאום עם  אוטומטיים ולא ידניים. כמו כן, ישופצו עמדות התדלוק וכל השלטים הרלוונטיים,

 המנהל.

 פי נהלי בטיחות בשטח האווירי.-עובדי המפעיל יעבדו בשטח האווירי, על .ה

, ובשעות פעילות  .A.I.P –המפעיל יספק דלק למטוסים בכל שעות הפעילות של נ"ת חיפה, כפי שמופיע ב  .ו

 (.  11:31-11:11פי קביעת מנהל נ"ת חיפה. ) נכון למועד פרסום המכרז  -חריגות, על

ליטר(, ורכב תדלוק אחד עם  11,111)קיבולת של    JETA1מפעיל יחזיק בנ"ת חיפה רכב תדלוק עם דס'ל ה .ז

 ליטר(. כמו כן, יאפשר המפעיל תדלוק עצמי לכל מי שחפץ בכך.     3,111)בקיבולת של 100LL בנזין 

וקים ולצורך מתן בשעות פעילות הנמל, יהיה תמיד נציג המפעיל בנ"ת חיפה לעניין תדלוק המטוסים/המס .ח

 ATRפתרונות במערכת התדלוק. למען הסר ספק, רש"ת לא תאפשר תדלוק מטוסים בסדר גודל של 

 בעמדה לתדלוק עצמי.

המפעיל יאפשר מתן תדלוק חם, בהתאם לבקשת מנהל תורן של חברת התעופה, ע"פ נוהל תדלוק חם,  .ט

 הקיים בתחנת הכיבוי של הנמל, ויוגש לו לעיון.

 את עובדיו בנוהל זה ויכתוב נוהל מתאים לעבודת עובדיו במקרה זה. המפעיל יתדרך .י

 זמן התגובה לאספקת הדלק הוא מיד לאחר רדת אחרון הנוסעים מהמטוס המבקש דלק. .יא

 המפעיל יחזיק בכל עת מלאי דלק מספיק לתדלוק כל המטוסים/ מסוקים הדורשים זאת.  .יב

 ליטר )נומינלית(/דקה. 111-קצב התדלוק לא יפחת מ .יג

שעות מענה לצורך של שאיבת דלק מהמטוס, כתוצאה מתקלה אחזקתית, או תקלה  1מפעיל יעמיד, תוך ה .יד

 בדלק עצמו.

המפעיל יחזיק משרד בנ"ת חיפה. רש"ת תספק למפעיל משרד ע"פ שיקול דעתה והמפעיל יחוייב בתשלום  .טו

הקשורות למשרד זה כולל עפ"י תעריפי רש"ת/ עירייה, עבור המשרד, השירותים הנלווים וכל ההוצאות 

הוצאות ארנונה מים וכו' . המשרד יהיה מצויד בטלפון, בספר נהלי עבודה, הוראות נהלי בטיחות וכל חומר 

 אחר אשר נדרש עפ"י כל דין.

', המפעיל יבצע, על חשבונו, ביקורות תקינות לדלק, למכלים, לצנרת, למערכות החשמל וההארקה וכו .טז

באופן ובתדירות שהתקנות/החוק מחייבים ובהתאם לדרישת המנהל, ויגיש למנהל, אחת לרבעון, דו"ח, 

 דלק, צנרת, חשמל, נושאי בטיחות וכו'.. -המאשר את התקינות של כלל הנושאים שבאחריותו 

המפעיל יציב בנמל התעופה חיפה מטפים ברכבי התדלוק, בעמדות התדלוק וברחבת המכלים בכמות  .יז

 ספקת בהתאם לדרישות המנהל/החוק/התקנות ודרישת שירותי הכבאות.מ
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המפעיל יפזר בשטח הנמל מכלים לאגירת ניקוזים באופן מספיק וידאג לפנות את החומר שנאסף בהתאם  .יח

 לצורך והוראות המנהל.

 מכליות התדלוק יעמדו בכל הדרישות הישימות לגבי רכב תדלוק בשדות תעופה. .יט

 אלומיניום תיקני לצורך הגעה לכנפי המטוסים הקלים.בכל מכלית ימצא סולם  .כ

יימצא, דרך קבע,  -וכל מטוס אחר, אשר יפעל בחיפה   ATR ,DHC-7סולם גבוה המתאים לתדלוק מטוסי  .כא

 ברחבת המטוסים, במקום אשר יורה המנהל.

ת חובה על המפעיל לשלוח את עובדיו להשתתף מעת לעת בהדרכות תפעוליות ומבצעיות אותן מקיימ .כב

 הרשות, ועל פי דרישתה.

חובה שיימצא בידי נציגי המפעיל במשרד ובמשמרת מכשיר קשר חסין אש מסוג טטרה )או כל מכשיר   .כג

אחר כפי שיורה מנהל החוזה ( על מנת שיוכלו להיות בקשר ישיר עם הגורמים התפעוליים ברשות, ו/או 

פונים סלולאריים, כך שניתן יהיה אמצעי קשר אחר, כפי שיאושר ע"י המנהל )כדוגמת "טטרא"( ובטל

 להשיג אותם, בכל עת של פעילות תעופתית. 

העובדים )מתדלקים( יהיו לבושים במדי המפעיל ובחזיות זוהרות בכל זמן עבודתם בנ"ת חיפה סוג ביגוד/   .כד

 מדים יאושר ע"י המנהל. 

  ICAOיש לסמן את רכבי התדלוק הנעים באופן קבע בשטח האווירי עפ"י דרישות  .כה

 ודרישות רש"ת וחובה על כל רכבי המפעיל לנוע בשטח האווירי עם מנורה מהבהבת 

 כתומה ביום ובלילה.

 תנועת רכב בשטח המבצעי תעשה בזהירות רבה ובהתאם להוראות ולמהירות  .כו

 המותרת בו. סטייה מנתיב נסיעה לרכב מותרת לצורך גישה למטוס חונה בדרך    

 חנייה  והעמדת הרכב באופן שלא יפריע לתנועה.  הקצרה ביותר מהנתיב אל עמדת   

 חנייה בשטח המבצעי מותרת, אך ורק במקומות המאושרים לחניית  כלי  .כז

 רכב. אין להחנות כלי  רכב, באופן שיפריע לתפעול השוטף של השטח המבצעי.

 המפעיל יספק על חשבונו כל ציוד שיידרש להפעלה תקינה ובטיחותית של התדלוק,  .כח

 בהתאם להנחיות/דרישות החוק/ תקנות /דרישת המנהל.      

 המפעיל יעדכן את המנהל על כל תקלה/בעיה במערכות התדלוק/מתן שרות  .כט

 למשתמשים, ובמקביל, ידאג לתקנה, באופן מיידי, עד לפתרון הבעיה/תקלה.

 י המפעיל ידאג להסרת כל ליקוי הקשור למתקנים ולעבודתו בנמל, באופן מיידי, לליקו .ל

 שעות ממועד גילויו.  11שאינו בטיחותי, תינתן אפשרות לתיקון עד 

 המפעיל יהיה ערוך בכל עת, גם לשאיבת דלק ממטוסים/ מסוקים במקרה הצורך. .לא

 כיבוי אש ועזרה ראשונה: המפעיל יציב על חשבונו, בשטח חניית המכליות, ציוד כיבוי  .לב

 מפקד הכיבוי/ הנחיות מנהל השדה. פי הנחיות -ועזרה ראשונה כלל שיידרש על         

 המפעיל יפעל בכל עת ע"פ חוקי/ תקני הבטיחות, איכות הסביבה וכל דין אחר הקשור  .לג

 לתחום עיסוקו.        
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 :נהלים .לד

תדלוק מטוסים ולפחות את בעל המפעיל להציג להנהלת השדה את נהלי העבודה המקצועיים הנהוגים 

 הנהלים הבאים:

 נוהל תדלוק מטוסים ממכליות דס"ל. .1.לד

 נוהל תדלוק מטוסים ממכליות בנזין תעופתי. .1.לד

 נוהל העברת דלק ממכלית מזינה למכל תת קרקעי. .3.לד

 נוהל ריקון דלק ממטוסים. .1.לד

 נוהל טיפול לאחר תאונה אווירית. .1.לד

 נוהל טיפול בחומ"ס. .6.לד

 נהלי אכ"ס. .1.לד

 המפעיל מתחייב להשלים כל נוהל שיידרש ע"פ כל דין. .1.לד

 

 לקב"ט  של קב"ט נ"ת חיפה ובכלל זה יעביריקיים וימלא אחר כל הוראות הביטחון  מפעיל ה .1

 השדה,  מבעוד מועד, את רשימת כל הנהגים והעובדים, לאישורו, כאמור.       

 עובדי המפעיל לא יישאו נשק בכל שטחי הנמל.      

 הקבלן מעובדי מפעיל מתחייב לקבל את אישורו של מנהל החוזה, מראש ובכתב, גם  לכל אחד ה .1

 שיועסקו על ידו במתן  השירותים, אם וככל שיהיו כאלה.

 

 

 

 

 

 



 61.1.61נספחים המתייחסים לשדות הקיימים הכלולים בהרשאה 
 

 81מתוך  11עמוד 

 

 תדלוק מטוסים בשדה התעופה ראש פינה -2'דנספח 

 

 שדה התעופה ראש פינה -כללי  .6

 

 ארצית.שדה התעופה ראש פינה משרת את התעופה הפנים  .א

   JETA 1במסגרת התפעול השוטף של השדה קיים צורך בתדלוק מטוסים בדלק סילוני )דס"ל( מסוג  .ב

   LL100.                                ובבנזין

"ל מתבצע בדס: התדלוק )במועד פרסום המכרז( תדלוק אמצעי וסקירת קיימת תדלוק שיטת .ג

  .תדלוק עצמי תבאמצעות עמד

ים הנוחת ,מסוקיםלמטוסים/  בנזיןמכלית תדלוק למתן שירות תדלוק  בשדה מופעלת ,בנוסף .ד

 בשדה, עפ"י הודעה מראש.

)במועד פרסום המכרז(: בשדה קיים מכל עילי, בבעלות  סקירת מתקנים, קיבולת האחסון  ותשתיות .ה

 חב' פז שירותי תעופה, לאחסון הדס"ל: 

 ליטר. 11,111מכל עילי לאחסון דס"ל בעל קיבולת של  .א.1.ה

 ליטר לתדלוק בנזין 3,111משאית תדלוק בנפח  .ב.1.ה

 הפעלת התשתיות, אמצעי התדלוק ואחזקתם, הכוללים ביצוע בדיקות יומיות  .ג.1.ה

 פי התקן ואחזקה  יומית  ושוטפת של ציוד האחסון יבוצעו  -המתחייבות על     

 ע"י המפעיל     

  הגדרות .2

( K(, לרחבת הקלים ) Aלרחבת חנייה ראשית )האזור בו חונים המטוסים בשדה. מחולק  -שטח אווירי  .א

 (Bולרחבת הצבאית )

 נספח נהלים המצורף. -בטיחות  בשטח האווירי  .ב

 המקום בו יחנו רכבי התדלוק. -אזור חניית הבאוזרים  .ג

 המקום בו ישאבו הבאוזרים דלק ממכלים צמודי קרקע/ עיליים. -אזור מילוי הבאוזרים  .ד

 בשדה התעופה ראש פינה.המפעיל המספק  דלק  -המפעיל  .ה

 

 השיטה .3

עובדי המפעיל ימלאו את טפסי סינון ביטחון וטפסי ר"פ חודש לפני קבלת האחריות, כמו כן רק העוברים  .א

 תהליך זה בהצלחה יאושרו לעבודה בשטחים מוגבלים.

ידו עובדי המפעיל בנמל יעברו תדרוך ביטחון ובטיחות ע"י נציגי רש"ת בהתאם להנחיות הנהלת הנמל ויקפ .ב

על הנחיות אלו במהלך עבודתם, זאת בנוסף לתדרוך בטיחות שיקבל כל עובד ע"י ממונה הבטיחות של 

החברה עם קליטתו לעבודה בחברה. אישור על הסמכות העובד ותדריך הבטיחות שעבר, יועבר למנהל לא 

 יאוחר מיום הגעת העובד למילוי טפסי הבדיקה הביטחונית.    

 שתיות האחסון של הדלק.המפעיל  יהיה אחראי לת .ג
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לפני התחלת עבודה בנמל יבדוק המפעיל ויחליף את כל המנגנונים של כבלי הארקה והצינורות לחדשים,  .ד

במידת הצורך, בהתאם לאורך הנדרש להגעה לעמדת התדלוק. המנגנונים יהיו מנגנוני גלילה אוטומטיים 

 הרלוונטיים, הכל בתאום עם המנהל. ולא ידניים, כמו כן ישופצו עמדות התדלוק, כולל כל השלטים

 פי נהלי בטיחות בשטח האווירי.-עובדי המפעיל יעבדו בשטח האווירי  על .ה

, ובשעות  .A.I.P –המפעיל יספק דלק למטוסים בכל שעות הפעילות של שדה התעופה, כפי שמופיע ב  .ו

ה' -המכרז  בימים א' פי קביעת מנהל שדה התעופה ראש פינה. ) נכון למועד פרסום-פעילות חריגות, על

 (.15:11 -5:11ו בשבת  6:31-11:11ביום ו'   16:31-15:11

המפעיל יאפשר תדלוק עצמי של דס"ל ממכל עילי/תת קרקעי שיתקין, ויחזיק בשדה התעופה ראש פינה,   .ז

ליטר לפחות( עד אשר יסדיר בשדה תדלוק עצמי ממכל  1,111)בקיבולת של 100LL רכב תדלוק עם בנזין 

 שיטמין בהתאם לכל דין על חשבונו בשטח שיורה לו המנהל.     בנזין

שעות לתדלוק המטוסים/ המסוקים  1בשעות הפעילות יהיה נציג המפעיל זמין תמיד לקריאה של עד  .ח

 הדורשים בנזין ולמתן פתרונות במערכת התדלוק.

 זמן התגובה לאספקת הדלק הוא מיד לאחר רדת אחרון הנוסעים מהמטוס המבקש דלק. .ט

 המפעיל יחזיק בכל עת מלאי דלק מספיק לתדלוק כל המטוסים הדורשים זאת.  .י

 ליטר )נומינלית(/דקה. 111-קצב התדלוק לא יפחת מ .יא

שעות מענה לצורך של שאיבת דלק מהמטוס, כתוצאה מתקלה אחזקתית, או תקלה  1המפעיל יעמיד, תוך  .יב

 .בדלק עצמו

הוראות, נהלי בטיחות וכל חומר אחר אשר נדרש עפ"י כל המפעיל יחזיק בשטח השדה בספר נהלי עבודה,  .יג

 דין.

המפעיל יבצע, על חשבונו, ביקורות תקינות לדלק, למכלים, לצנרת, למערכות החשמל וההארקה וכו',  .יד

באופן ובתדירות שהתקנות/החוק מחייבים ובהתאם לדרישת המנהל, ויגיש למנהל, אחת לרבעון, דו"ח, 

 דלק, צנרת, חשמל, נושאי בטיחות וכו'.. -נושאים שבאחריותו המאשר את תקינותם של כלל ה

המפעיל יציב בשדה התעופה ראש פינה מטפים ברכבי התדלוק, בעמדות התדלוק וברחבת המכלים בכמות  .טו

 מספקת בהתאם לדרישות המנהל/החוק/התקנות ודרישת שירותי הכבאות.

ק וידאג לפנות את החומר שנאסף בהתאם המפעיל יפזר בשטח הנמל מכלים לאגירת ניקוזים באופן מספי .טז

 לצורך והוראות המנהל.

מכליות התדלוק יעמדו בכל הדרישות הישימות, לגבי רכב תדלוק בשדות  תעופה. בכל מכלית יימצא סולם  .יז

 אלומיניום תיקני, לצורך הגעה לכנפי המטוסים.

אותן מקיימת , צעיותחובה על המפעיל לשלוח את עובדיו להשתתף מעת לעת בהדרכות תפעוליות ומב .יח

 הרשות, ועל פי דרישתה.

חובה שיימצא בידי נציגי המפעיל במשרד ובמשמרת מכשיר קשר חסין אש מסוג טטרה )או כל  .יט

על מנת שיוכלו להיות בקשר ישיר עם הגורמים התפעוליים  ,מנהל (הכפי שיורה  ,מכשיר אחר

אותם בכל עת של פעילות ניתן יהיה להשיג , על מנת שטלפונים סלולאריים, וכן בברשות

 תעופתית. 

 העובדים )מתדלקים( יהיו לבושים במדי המפעיל ובחזיות זוהרות בכל זמן עבודתם  .כ

 בשדה סוג ביגוד/מדים יאושר ע"י המנהל.
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  ICAOיש לסמן את רכבי התדלוק הנעים באופן קבע בשטח האווירי, עפ"י דרישות  .כא

 שטח האווירי עם מנורה מהבהבת ודרישות רש"ת וחובה על כל רכבי המפעיל לנוע ב

 כתומה ביום  ובלילה. 

 תנועת רכב בשטח המבצעי תעשה בזהירות רבה, במהירות המותרת ובהתאם    .כב

 להוראות. סטייה מנתיב נסיעה לרכב מותרת לצורך גישה למטוס חונה בדרך הקצרה    

 ביותר מהנתיב אל עמדת חנייה והעמדת הרכב באופן שלא יפריע לתנועה.  

 חנייה בשטח המבצעי תבוצע, אך ורק במקומות המאושרים לחניית כלי  רכב. אין  .כג

 להחנות כלי רכב באופן בו יפריע לתפעול השוטף של השטח המבצעי.

 המפעיל יספק, על חשבונו, כל ציוד שיידרש להפעלה תקינה ובטיחותית של התדלוק  .כד

 בהתאם להנחיות/דרישות החוק/ תקנות /דרישת המנהל.

 יעדכן את המנהל על כל תקלה/בעיה במערכות התדלוק/מתן שרות  המפעיל .כה

 למשתמשים ובמקביל ידאג לתקנה באופן מיידי עד לפתרון הבעיה/תקלה.   

 המפעיל ידאג להסרת כל ליקוי הקשור למתקנים ולעבודתו בנמל, באופן מיידי, לליקוי  .כו

 שעות ממועד גילויו. 11שאינו בטיחותי, תינתן אפשרות לתיקון עד  

 המפעיל יהיה ערוך בכל עת, גם לשאיבת דלק ממטוסים/ מסוקים במקרה הצורך. .כז

 המפעיל יפעל בכל עת ע"פ חוקי/ תקני הבטיחות, איכות הסביבה וכל דין אחר הקשור  .כח

 לתחום עיסוקו. 

 נהלים: .כט

 בתדלוק הנהוגים המקצועיים העבודה נהלי אתהמפעיל להציג להנהלת השדה  על

 :ולפחות את הנהלים הבאים מטוסים

 "ל.דס ממכליות מטוסים תדלוק נוהל

 .תעופתי בנזין ממכליות מטוסים תדלוק נוהל

 ./עיליקרקעי תת למכלהעברת דלק ממכלית מזינה  נוהל

 .ממטוסים דלק ריקון נוהל

 .אווירית תאונה לאחרבדלק  טיפול נוהל

 "ס.בחומ טיפול נוהל

 "ס.אכ נהלי

 .דין כל"פ ע שידרש נוהל כל להשלים מתחייב המפעיל

 המפעיל  יקיים את כל הוראות הביטחון של קב"ט השדה ובכלל זה יעביר לקב"ט  .1

 השדה מבעוד מועד רשימת כל נהגים והעובדים לאישורו כאמור.  

 עובדי המפעיל לא יישאו נשק בכל שטחי הנמל. 

 

 ,קבלן מעובדי עבור כל אחד  גם ,ובכתב מראש ,החוזה מנהל של אישורו את לקבל מתחייב המפעיל  .1

 .כאלה שיהיו וככל אם, השירותים  במתן ידו על שיועסקו
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 3'דנספח 

 

 תדלוק מטוסים בנ"ת אילת ובנ"ת עובדה

 

  רקע .1

 

 האווירי.המפעיל יספק את השירותים לחברות התעופה בתחומי שדות התעופה והשטח המבצעי 

הנספח התפעולי להלן יפרט את הפעולות של המפעילים בשטח האווירי בנמלי התעופה אילת 

 ועובדה.

 

 הגדרות .1

 

-גוריון(, התשמ"ד-כללי רשות התעופה )תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בן הכללים 

-, כללי רשות שדות התעופה )שמירה על הסדר בשדות התעופה(, התשמ"ד1511

-ות הטיס )בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה(, תשנ"ב, תקנ1511

וכללי רשות שדות התעופה )העמדת רכב וחנייתו בנמל התעופה בן גוריון(,  1551

 , על עדכוניהם  ותיקוניהם.1511-התשמ"ב

 

אילת ועובדה, הכולל בין היתר את המסלולים והרחבות  השטח האווירי שבנ"ת  שטח מבצעי

 -הסמוכות להם, מסלולי ההסעה, רחבת החנייה לכלי הטייס, רחבות החנייה 

 לרכבי השירות ושטחים תפעוליים.

 

שטח מבצעי אווירי הכולל את נתיבי התנועה לרכב ,  אזור חניה לרכב תפעולי  אזור הפעלה

 בשטח המבצעי  ועמדות חניית המטוסים.ומבצעי וציוד תפעולי  ומבצעי,  

 

 

 , הרשאות והדרכותתרישיונו .3

 

כניסה לשטח המבצעי לצוותי המפעיל, ייעשו על ידי המפעיל מול  תבקשות לרישיונו א.

בנ"ת אילת, כאמור בכללי רשות שדות התעופה )כניסה לשטחים  ןמחלקת הביטחו

 תם לעיל.פי כל הכללים כהגדר-, ועל1513-המוגבלים(, התשמ"ג

 

 הכניסה לשטח המבצעי והיציאה ממנו תבוצע דרך שערי כניסת עובדים ורכבים בלבד. ב.

 

 על המפעיל לדאוג להדרכת עובדיו ומעסיקיו בכללים האמורים בס"ק א. לעיל.  ג.
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הדרכה בנושא בטיחות בתעבורה ובתחומי הבטיחות,  חובה על המפעיל להכין  תוכנית ד.

הקשורים לעבודתו, ולהציגה, בפני קצין בטיחות בתעבורה מטעם הרשות, ממונה בטיחות 

 וגהות מטעם הרשות ומפקח החוזה .

 

כל הכלים התפעוליים יהיו תחת אחריות קצין בטיחות של המפעיל, בכפוף לקצין הבטיחות  ה.

נהיגה פנימיים בשטח המבצעי  תלרבות: רישוי, סימון, רישיונובתעבורה של הרשות, 

 ועמידה בתקני בטיחות.

 

הכניסה לתחומים המוגבלים בזמן השהות בשטח האווירי ובשטחים  ןיש לענוד את רישיו ו.

 המוגבלים בכלל.

 

 

 ציוד תפעולי של המפעיל .1

לת ועובדה, מנהל בכל הכנסת ציוד חדש לשטח האווירי, נדרש אישור של מנהל נ"ת אי .א

 מרכז תאום וקצין הבטיחות בתעבורה של הרשות.

 

הציוד התפעולי של המפעיל יסומן בצבע שונה מציודם של גופים אחרים הפועלים בשטח  .ב

 התפעולי האחרים ויהיה בהתאם להנחיות המנהל.

 

היעודיים, המוקצים הציוד התפעולי של המפעיל יימצא, אך ורק, בשטחים המסומנים   .ג

, או בכל שטח אחר, -, אשר אותם אישרה הרשות, ברחבות חניית המטוסים, למפעיל בלבד

 פי קביעת מרכז תאום והמפקח על החוזה .-על

 
השימוש באחסנת ציוד תפעולי בשטחים הפתוחים, במקומות המיועדים למפעיל בשטח  .ד

רשות, כפי פי גודל השטח שהוקצה על ידי הרשות ותעריפי ה-האווירי, יחויב בתשלום, על

 שיהיו, מעת לעת.

 

 השימוש בשטחים הפתוחים ברחבות החנייה בשטח האווירי ובחוות  ה.

פי כל כללי הבטיחות אשר מפורטים בנספח זה ובנספחי -המכלים בש"ת עובדה יתבצע על   

 הבטיחות.

 

 :הנחיות כלליות .1

 

וברזרבות מספיקות בהתאם ללוח  111LLהמפעיל אחראי להצטייד בכמויות דס"ל ובנזין  (1

 הטיסות.

 

 הרשות לא תישא באחריות לנזק מכל סוג שהוא שיגרם ע"י המפעיל. (1
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(     המפעיל יישא בהוצאות הנזק שיגרמו למתקני הרשות אם מי מטעמו פעל בניגוד לנהלי 3

 התפעול.

 

יוחדת )הפעלת נ"ת פי לוח הטיסות וסוגי המטוסים. במקרים של הפעלה מ-המפעיל יפעל על   (1

משנה לנתב"ג, או הפעלתו מסיבה אחרת, יגיע המתדלק המפעיל לנ"ת עובדה -עובדה כשדה

 פי הודעה בזמן אמת ויספק דלק למטוסים בעובדה(.-על

 

(   על המפעיל להכין תכנית לניהול הבטיחות, כנדרש בתקנות  ולהציגה למנהל השדה / מנהל 1

 החוזה / ממונה בטיחות 

 
 לוק מטוסים תד.    1

 באחריות המתדלק להתחיל בתדלוק המטוס רק לאחר גמר ירידת הנוסעים. .א

 תדלוק חם יתבצע באישור ובידיעת מרכז תאום ובכפוף לנוהל תידלוק חם של רש"ת; .ב

עפ"י  "חם"תדלוק  המאפשרים ,התנאיםוהמתדלק לוודא את קיום כל  התעופה' חב באחריות

 נהלי שדה התעופה 

 ליטר )נומינלית(/דקה. 111-יפחת מקצב התדלוק לא  .ג

שעות מענה לצורך של שאיבת דלק ממטוס, כתוצאה מתקלה כל שהיא,  1המפעיל יעמיד, תוך  .ד

 .המחייבת פעולה זאת  

 המתדלקים יתחילו בתדלוק באישור נציג חב' התעופה בלבד. .ה

או, על פי דרישת  בימים א', ה' שבת, ערבי חג וחג, וימים עמוסים ו/או חריגים בגלל מז"א, .ו

בכל שעות הפעילות  ,תהיה נוכחות של שני מתדלקים -המפקח על החוזה ו/או מרכז תאום 

 , בהתאם להנחיית המנהל.של השדה

ע"י  בהנחיות מפורטות בנוגע לתדלוק ולבטיחות סביב המטוס יפורטו בנספח בטיחות שייכת .ז

 המפעיל ויאושר על ידי המנהל.

ובדיו להשתתף מעת לעת בהדרכות תפעוליות ומבצעיות אותן חובה על המפעיל לשלוח את ע .ח

 מקיימת הרשות, ועל פי דרישתה.

חובה שיימצא בידי נציגי המפעיל במשרד ובמשמרת מכשיר קשר מסוג טטרא, או אמצעי  .ט

קשר אחר, עמיד בפני פיצוץ, כפי שיאושר ע"י המנהל וכן טלפון סלולארי, על מנת שיוכל 

 רמים התפעוליים ברשות.להיות בקשר ישיר עם הגו

חובה על כל רכבי המפעיל לנוע בשטח האווירי עם מנורה מהבהבת כתומה ביום    ובלילה  .י

 מסיבות בטיחות.

 לצורך מותרת לרכב נסיעה מנתיב סטייה. רבה בזהירות תעשה המבצעי בשטח רכב תנועת .יא

 בשטח הרכב והעמדת חנייה עמדת אל מהנתיב ביותר הקצרה בדרך חונה למטוס גישה

 .אדום בצבע המתוחם לשטח מחוץ המסומן

חנייה בשטח המבצעי, אך ורק במקומות המסומנים לחניית כלי רכב. אין להחנות כלי  רכב  .יב

 באופן בו יפריע לתפעול השוטף של השטח המבצעי.
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 אישור כניסה לעובד או לרכב תפעולי בשטח האווירי הוא לצורך תפעול טיסה בלבד. .יג

 .חובת לבישת אפודים זוהריםהאווירי חלה  תפעול קרקעי בשטח בכל .יד

 על המפעיל לדאוג באופן עצמאי לתדלוק הרכבים התפעוליים . .טו

 חובה לציית למפקחי הרשות בנמל )מרכז תאום, ו/או כל גורם מפקח אחר(. .טז

 אין לנהוג בשטח המבצעי אלא לאחר ביצוע הדרכה וקבלת אישור ממרכז תאום נ"ת  .יז

 אילת.                    

 חניית ציוד קרקע תפעולי תתבצע  רק במתחם המאושר למפעיל.  .יח

 רחבת חניית המטוסים תשמש לרכבים תפעוליים בלבד, חל איסור שימוש ברכבים  .יט

 פרטיים ברחבת עמדות החנייה.                   

 יש להקפיד על ביצוע האמור בנספח זה הקפדת יתר על מנת לשמור על הבטיחות בשטח     .כ

 המבצעי.                 
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 4'דנספח 

 

 תדלוק מטוסים בש"ת הרצליה

 

 כללי ש"ת הרצליה .6

 

 ש"ת הרצליה משרת את התעופה הכללית.  .א

 במסגרת התפעול השוטף הדלק הנצרך הוא  בעיקר בנזין תעופתי. .ב

 ליטרים.  1111-ל 1111הצריכה החודשית של דס"ל היא בין  .ג

: התדלוק מתבצע באמצעות עמדת תדלוק לתדלוק שיטת תדלוק קיימת וסקירת אמצעי תדלוק .ד

ליטר המגיעה למטוס והנהג  3111עצמי ובעיקר, באמצעות מכלית ממונעת, בעלת קיבולת של 

 מתדלק את המטוס. 

 ועד אור אחרון.   16:11התדלוק ייעשה בשעות הפעילות בשדה, משעה  -שעות התדלוק 

רצליה קיימים שני מיכלים תת : בש"ת הותשתיות  סקירת מתקנים, קיבולת האחסון .ה

 הדלק, כדלהלן:   קרקעיים, בבעלות הרשות, לאחסון

ליטר כל  11,111בעלי קיבולת של  111LL  קרקעיים לאחסון בנזין תעופתי-שני מכלים תת .1.ה

 אחד. 

 קרקעיים מחוברים באמצעות צנרת אל עמדות התדלוק העצמי.-המכלים התת .1.ה

הכוללים ביצוע בדיקות יומיות המתחייבות  הפעלת התשתיות, אמצעי התדלוק ואחזקתם, .3.ה

ע"י   ושוטפת של ציוד האחסון מתבצעות וימשיכו להתבצע   יומית  על פי התקן ואחזקה

 המפעיל .

 

 הגדרות  .2

 

 האזור בו חונים המטוסים בש"ת הרצליה.  -שטח אווירי  .א

 עפ"י נוהלי הרשות . –בשטח האווירי   בטיחות .ב

 המקום בו יחנה רכב התדלוק. - אזור חניית הבאוזר .ג

 המקום בו ישאב הבאוזר דלק ממיכלים צמודי קרקע. -אזור מילוי הבאוזר  .ד

 

 

 השיטה .3

 המפעיל  יהיה אחראי  לתשתיות האחסון של הדלק. .א

 יהיו בתוך שטח השדה.  תשתיות האחסון .ב

 פי נהלי "בטיחות בשטח האווירי".-על  עובדי המפעיל יעבדו בשטח האווירי .ג
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,  .A.I.P -יספק דלק למטוסים בכל שעות הפעילות של ש"ת הרצליה, כפי שמופיע ב  המפעיל   .ד

 ש"ת הרצליה. פי קביעת מנהל -ובשעות פעילות חריגות, על

המפעיל יספק את הבנזין התעופתי לש"ת הרצליה בהובלה, באמצעות מכליות דלק, ממתקני  .ה

 ר למשלוח.ליט 31,111האיחסון, בתדירות של פעמיים בחודש בממוצע של 

 בשעות הפעילות יהיה תמיד נציג המפעיל בשדה למתן פתרונות במערכת התדלוק. .ו

שעות מענה לצורך של שאיבת דלק מהמטוס, כתוצאה מתקלה  1המפעיל יעמיד, תוך  .ז

 אחזקתית, או תקלה בדלק עצמו

 אספקת הדלק תיעשה כשאין איש בתוך המטוס המבקש דלק. .ח

יהיה מצויד בטלפון ובספר נהלי עבודה הוראות ונהלי המפעיל יחזיק משרד בשדה. המשרד  .ט

 בטיחות.

המפעיל יבצע, על חשבונו, ביקורות תקינות למכלים ולצנרת באופן ובתדירות שהתקנות/החוק  .י

 מחייבים ובהתאם לדרישת המנהל.

המפעיל יציב מטפים ברכבי התדלוק, בעמדות התדלוק וברחבת המכלים בכמות מספקת  .יא

 ל/החוק/התקנות ודרישת שירותי הכבאות .בהתאם לדרישות המנה

עובדי המפעיל יהיו מצוידים במירסים ובטלפונים סלולריים וניתן יהיה להשיג אותם בכל עת  .יב

 של פעילות תעופתית. 

זמן עבודתם בש"ת   העובדים )מתדלקים( יהיו לבושים במדי המפעיל ובאפודים זוהרים בכל .יג

 הרצליה סוג ביגוד/מדים יאושר ע"י המנהל.

המפעיל יספק על חשבונה כל ציוד שיידרש להפעלה תקינה ובטיחותית של התדלוק בהתאם  .יד

 להנחיות/דרישות החוק/ תקנות /דרישת המנהל.

המפעיל יעדכן את המנהל על כל תקלה/בעיה במערכות התדלוק/מתן שרות  .טו

 ובמקביל ידאג לתקנה באופן מיידי עד לפתרון הבעיה/תקלה.  למשתמשים

קרקעיים וכן ובדיקת מכלים עפ"י  -ביצוע הגנה קטודית למכלי הדלק התתהמפעיל ידאג ל .טז

 התקנים הנדרשים.

המפעיל יבצע פינוי של שמן שרוף, ופינוי ניקוז דלק בנקודות שפזורות בחניית המטוסים,  .יז

 ובהתאם להנחיית המנהל.

 

 המפעיל  יקיים את כל הוראות הבטחון של קב"ט ש"ת הרצליה. .1

 

את אישורו של מנהל החוזה מראש ובכתב לכ"א מעובדי הקבלן  המפעיל מתחייב לקבל .1

 השירותים, אם וככל שיהיו כאלה.  שיועסקו על ידו במתן

 

 

 

 



 61.1.61נספחים המתייחסים לשדות הקיימים הכלולים בהרשאה 
 

 81מתוך  88עמוד 

 

 'הנספח 
 בשתפ"אהציוד הקבוע נספח 

 
 
 
 
 

 ש"ת הרצליה
 

 רותים.ישומטבחון, מקלחת  מחסן, ,יביל המחולק למשרד המבנ

 ליטר כל אחד. 11,111כלים תת קרקעיים בעלי קיבולת של ישני מ

 סככה לחניית מכלית התדלוק.

 .עמדת תדלוק עצמי

 

 ש"ת חיפה
 

 .ליטר 11,111 נפחב LL 111מכל בנזין ; ליטר 11,111 נפחב ,מכלי דס"ל 1 בה:חוות מכלים 

 .נוספותתדלוק לשתי עמדות מחוברים הדס"ל מכלי מקורה.  ת תדלוקלעמדמחובר בנזין המיכל 

 

 

. 
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 'ונספח 

 בשדות התעופה הקיימים )יצורף ע"י הזוכה(ציוד נתיק 
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