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  הצהרת הקבלן

  

יר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל הקבלן מצה

  את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

  

  הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

  

  הערה

  

עיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה בהוצאה המפרטים הכלליים המצוינים ל

  אביב.-, תל24לאור של משהב"ט, רח' הארבעה 

  

  

  

  שם הקבלן: _____________________

  

  חתימת הקבלן: __________________
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  1- מסמך ג'

  המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

  תנאים כלליים 

  

  מוקדמות - 00פרק 

  

  אור העבודהית  00.01

ברשות שדות  גנה קתודיתהלעבודות  ותחדש התקנותתיקונים וכוללת ביצוע  ,העבודה במכרז

  .ונמל תעופה רמון) בנמל התעופה בן גוריוןהתעופה (להלן רש"ת, 

העבודות תבוצענה בהתאם ללוח זמנים על פי החלטת המנהל ו/או המפקח ובכפוף לתקופת ביצוע 

  בהוראה בכתב, שתיקרא "הזמנת עבודה". בהתאם לתאריכים שייקבעו 

  

   יםהאתר  00.02

  ורמון "גנתב  

    

  מים וחשמל  00.03

ין, המים והחשמל הדרושים יבמפרט הכללי לעבודות בנ 00של פרק  0042-ו 0041כאמור בסעיפים   

לביצוע העבודה יסופקו ע"י המזמין. ההתחברות אל מקורות המים והחשמל והבאתם למקום 

  זמין באתר."י הקבלן ועל חשבונו, תוך כדי תיאום מוקדם עם נציג המהעבודה יעשו ע

המזמין לא יהיה אחראי על הפסקות המים והחשמל ועל הקבלן מוטלת האחריות לבצע מראש   

סידורים מתאימים, על חשבונו, להספקה עצמית (אגירה, גנרטור וכו') במקרה של תקלות או 

  קרה שרש"ת לא תוכל לספק מקורות למים וחשמל.הפסקות באספקת המים או החשמל. כנ"ל במ

  

  י המזמין באתרמניעת הפרעות ותיאום עם נציג  00.04

הקבלן ובמפרט הכללי, ו בחוזהבנוסף לאמור    מובא בזאת לידיעת הקבלן, כי העבודה תתבצע  

באתר לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בדרכי העבודה הסדירה המתנהלת מתחייב 

פעילות והחיים הסדירים המתנהלים במקום, ויעשה כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות , ההעבודה

  כפי שיורה לו המנהל.האתר והפרעות מכל סוג שהוא, תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם נציגי 

, למעט נציגי המנהל כאמור. אין באמור כדי המזמיןמכל פנייה או דרישה לאנשי  עלהימנעל הקבלן   

לן לקבל הוראות מקצועיות הנוגעות לעבודה והיקפה מכל גורם שהוא, למעט המנהל להתיר לקב

  ו/או בא כוחו המוסמך.
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  אחריות למתקנים קיימים  00.05

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים הקיימים ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה   

של עבודות הקבלן, על הקבלן להודיע מיד  עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי מביצוע העבודה.

  למפקח ולקבל הוראות לאופן הטיפול בו.

  

  אתרתנועה בשטח ה  00.06

(כמו כבישים ושבילים) אל מקום העבודה וממנו יתואמו ביוזמת הקבלן האתר בשטח  -נתיבי תנועה   

  , והמנהל.אתרובאחריותו עם נציג ה

  ה, חלים גם על הקבלן ועובדיו.התעופ ההחלים על הנהגים בשד -חוקי תנועה   

  התעופה. הכניסה ויציאה של כלי רכב של הקבלן ועובדיו יהיו בהתאם להוראות הקיימות בשערי שד  

  

  סילוק פסולת  00.07

, למקום שפך אתרעשה ע"י הקבלן על חשבונו ואחריותו אל מחוץ ליי ,סילוק פסולת מכל סוג שהוא  

  עשה יום יום ולפי הוראות המנהל.ילת ימאושר ע"י הרשות המקומית. סילוק הפסו

  

  שהות באתר  00.08

בשעות הלילה ומעבר  אתרלמען הסר ספק, מודגש כי לא תותר שהות או לינה של הקבלן ועובדיו ב  

  לשעות העבודה.

  

  התארגנות בשטח  00.09

לקבלת שטח התארגנותו ושישמש אותו כעזר לצרכי על הקבלן לקבל מהמנהל אישור מראש ובכתב   

  .יצוע החוזהב

האתר , דרוש אישור של מינהל קבלת שטח לצרכי התארגנותלתשומת לב הקבלן, למקומות   

  באמצעות המנהל.

נהלת ייקבעו ע"י מימקומות אלה, מיקום כלים שונים וכיו"ב לרבות דרכי גישה ונקודת פריקה,   

ופה אחראית הקבלן מתחייב לציית לקביעות אלה ולעבוד בהתאם. אין רשות שדות התע .האתר

  לנזק או גניבת חומרים משל הקבלן.

  

  אופני מדידה מיוחדים  00.10

  

  מחירון/ כתב כמויותשאינן מופיעות ב עבודות  א.   

ביצוע . / כתב כמויותמחירוןשאינן מופיעות בהמפקח רשאי להורות לקבלן לבצע עבודות    

לבצע עבודות  עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי

חריגות על דעת עצמו. שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח, אולם האחריות לניהול העבודה 

באורח בלעדי.  , חלה עליווכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת אחריותו כקבלן

ייקבעו עפ"י מחירי עבודות דומות  ,מחירוןיוחד להן סעיף ב אמחירי עבודות חריגות של

  .חירוןמהמופיעים ב

  ועפ"י סדר העדיפויות: אופניםלושה , ייקבעו המחירים בשמחירוןבהעדר עבודות דומות ב   
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  .מאגר מחירי שיפוצים, תחזוקה ובניה בהיקפים קטנים – לפי "דקל שיפוצים"  .1   

  ".מחירים לענף הבניהמאגר  -דקל "לפי   .2   

  .צועילב בכתב ראהלאחר קבלת אישור/הו והגשת חשבוניות לפי ניתוח מחירים  .3   

 לפניקביעת אופן החישוב תהיה בהתאם להחלטת המפקח ותינתן בכתב לגבי אותה עבודה    

  תחילת עבודה.

  "דקל שיפוצים"  .1   

ללא ובמהדורתה האחרונה כמוזכר לעיל, ים" המחירים יהיו לפי חוברת "דקל שיפוצ     

  .מקדמים

  " חירים לענף הבניהמאגר מדקל "  .2   

  ללא מקדמים כלשהם).ומהדורה אחרונה (  - 1מור לעיל בסעיף כא –        

  ניתוח מחירים  .3 

דרשו ע''י יבמידה ותהיינה עבודות נוספות אשר אין להן ביטוי למחיר בחוזה ואשר י     

  יחושב לפי החלופות שיפורטו להלן.  ןומחירההמפקח, 

. כלומר, מחיר במידה וקיים מוצר דומה בחוזה, ישולם באופן יחסי למוצר הדומה .א

מחירון עדכני של הפריט המפורסם ע''י היצרנים מוכפל במחיר ליחידה שבחוזה 

  למוצר דומה ומחולק במחיר מחירון עדכני למוצר הדומה שבחוזה.

+ שעות עבודה שהושקעו בפועל  12%מחיר נטו של המוצר החדש + רווח קבלן  .ב

  להתקנת המוצר. 

   

  חומרים ומוצרים  00.11

  מפרט מיוחד. 3-ג' כמפורט בפרק  

   

  ו/או פיצול העבודה עבודות בשעות חריגות  00.12

ידרש מהקבלן לעבוד מעבר לשעות המקובלות, על מנת למנוע הפרעות יתכן ויי ,זהפרויקט במסגרת   

מבצעיות, כמו עבודה מעבר לשעות משמרת אחת של פועלים ליום, או לעבוד בשעות נוספות, או 

  בלילה, או בשבתות וחגים.

תכנו מקרים בהם יתבקש הקבלן להפסיק את עבודתו למספר שעות, בהתאם לדרישות יוכן י  

  המבצעיות/תפעוליות של הרשות.

, על מחירוןעבור הגבלות אלה לא יהיה הקבלן רשאי לתבוע כל תשלום נוסף על מחירי היחידה ב  

  הקבלן לקחת סעיף זה בחשבון בזמן מתן הצעתו.

  יצול שעות עבודה ו/או פיצול חלקי העבודה.לא ישולם כל תשלום עבור פ  
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  צוות הקבלן  00.13

  :צוות עובדים כדלקמן העבודההקבלן מתחייב להחזיק במשך תקופת   .א              

להחזיק באופן קבוע  צוות עובדים משלו שיבצע את כל הפעולות הכלולות במתן השירות,  .1

. בראש הצוות יעמוד מנהל עבודה, ותאושרנה ע"י המנהל נהלפי הוראות ביצוע אשר תוכ

  .ע"י גורמי הבטיחות של רש"ת שיאושרמטעם משרד התמ"ת,  מוסמך

מנהל העבודה של הקבלן  סמכה מטעם משרד התמ"תה במידה וקבלן הקידוחים הינו בעל .2

יהיה פטור מדרישה זו וקבלן הקידוחים יידרש לקבל את אישורם של גורמי הבטיחות של 

   רש"ת.

הבטיחות הדרושים לצורך  של הקבלן יהיה מאומן היטב בהפעלת הציוד המכני וציוד הצוות     .3

  מתן השירות, כמפורט.

  ניסיון בתחום הגנה קטודית   חשמלאי מוסמך בעל  שיון יצוות העבודה יכלול חשמלאי בעל ר   . 4

  

אישור בלו את יהקבלן מתחייב להעסיק במתן השירות ו/או בקשר עמו אך ורק עובדים שק  .ב  

לא יועסקו על ידי החברה במתן שירות ו/או  ,בלו את אישור המנהליהמנהל. עובדים, אשר לא ק

  בקשר עמו.

  

הקבלן מתחייב, לפי דרישות המנהל ו/או המפקח, להפסיק שירות של עובד מעובדיו ששירותו,   .ג  

ינה רצויה א אתרמיומנותו ורמת הביצוע שלו אינם עונים על דרישות המנהל, או שנוכחותו ב

לדעת המנהל, ולסלקו. הרשות לא תישא בפיצויים כלשהם בגין סילוקו כאמור של עובד מעובדי 

הקבלן. דרישת המנהל, כאמור, תהא לפי שיקול דעתו בלבד, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם 

  וחובת הקבלן לפי סעיף משנה זה היא ללא זכות ערעור.

  

) מתחייב הקבלן להחליפו, לאלתר, בעובד אחר שהעסקתו סולק עובד, כאמור בסעיף משנה (ג  .ד  

  אושרה ע"י המנהל.

         מילואים מפאת מחלה, םהיעדרותעל הקבלן לדאוג למחליפים לאנשי צוותו במקרה של  .ה

  מכל סיבה אחרת.  ו/או 

 על הקבלן להיערך לתחילת העבודה עם צוותי עבודה מתאימים עבודה מקבלת  .ו

  בודה.ההזמנה לביצוע הע     

   מרגע קבלת ההזמנה. ך לביצוע העבודהעל הקבלן להיער ,הגנה קתודיתלעבודות פירוק מתקני  .ז
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  בטיחות וגהות  00.14

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של בנוסף לאמור בנספח הבטיחות,   

ראות חוק אחרות, לרבות תקנות הבטיחות כל העובדים וצד ג', כנדרש בתקנות הממשלתיות ובהו

  של רשות שדות התעופה.

המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן, במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים גרועים, או לא   

  מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המנהל.

עובדים ו/או לאדם הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים אשר ייגרמו למבנה ו/או ל  

  כלשהוא, הכל בהתאם למפורט בהסכם הכללי.

  

  קשר אלחוטי  00.15

אישור זה, באם יינתן, יהיה בכפוף לאישור ככלל, לא תותר באתר הפעלת רשת קשר עצמאית.   

לקבלן כאמור לא תוכר כל תביעה באם לא יאושר  .ולתקנות נתב"ג (שינויים, ביטול תדרים וכו')

  .מאיתרשת קשר עצלהפעיל 

  

   ורמון "גתנועה בשטח נתב  00.16

  תוגבל לאתר העבודה בלבד. ורמון עבודתו של הקבלן בתחום נתב"ג  

הן לצרכי  ורמון נתב"ג מנהלתאל מקום העבודה וממנו, יתואמו עם  ורמון נתיבי תנועה בשטח נתב"ג  

צע אך ורק תנועה תבו -ציוד, חומרי בנין וחומרים אחרים, והן לצרכי כל מטרה אחרת שהיא 

ובמנורת איתות מהבהבת שתותקן על גבי הרכב. בגלגלים  המצוידיםבאמצעות כלי רכב 

  )."צ'קלקה"(

גרם לכבישים, מסלולים ו/או למשטחים קיימים יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו יכל נזק אשר י  

  לשביעות רצונו המלאה של המנהל.

  חלים גם על הקבלן.  חוקי התנועה המחמירים החלים על הנהגים בנתב"ג  

  . כניסה ויציאה של כלי רכב והולכי רגל של הקבלן ועובדיו יהיו בהתאם להוראות קיימות בנתב"ג  

 נתב"ג נהלתיממודגש בזאת שמסלולי הנסיעה אל ומאתר העבודה יוכתבו באופן מוחלט על ידי   

אפשרות להכתבה של  . הוראה זו מתייחסת גם לאופן הנסיעה, מגבלות נסיעה, זמני נסיעה, ורמון

  מיקום כניסה ויציאה לאתר העבודה וכו'.

  

  אחריות הקבלן  00.17

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון בביצוע עבודות   א.  

מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התוכניות, המפרטים, סוגי חומרים וכל יתר הדרישות 

ודה זו, וכי הוא בקי בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. לפי למיניהן של עב

כך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו 

להפנות את תשומת לבו של המפקח והמתכנן בכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה 

גרום, לדעתו, לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כך, רואים במידות וכו', אשר עלולים ל

  אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.
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הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה  .ב

העבודה שלא בהתאם בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע 

לחוזה ולמפרט, או כל עבודה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, הן בזמן הביצוע 

של המערכות והן בתקופת האחריות. על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על 

הדעת שיינתן לו ע"י המפקח, באם לא ימלא הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין 

קון בעצמו או ע"י קבלן אחר. המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות לבצע את התי

שהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או לנכות מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את 

  הערבות המתאימה שניתנה לו ע"י הקבלן.

  

ע"י  מיום קבלת המתקניםלמשך שנה הקבלן יהיה אחראי לעבודות שיבצע במסגרת חוזה זה  .ג

  .ובהתאם לחוקי מדינת ישראל המזמין

  

  סמכויות המפקח  00.18

  האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט ו/או החוזה.  

  

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש  אי בהירות לפי מיטב הבנתו. במקרה   א.  

חוות דעת כתובה משותפת של המפקח והמתכנן. חוות דעת  של סתירה או חילוקי דעות תינתן

  או הוראה זו היא סופית ולא ניתנת לערעור.

  

  המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.  ב.  

  

  ה.הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה לקבלני משנ  ג.  

  

המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא תוספת   ד.  

או מסוימת מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן על החלטתו לקבוע עדיפות של עבודה 

חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות 

  שנקבע ע"י המפקח.

  

המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות החוזה   ה.  

ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הדבר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה 

שכבר בוצעו. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכנית כנ"ל, לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על 

  הקבלן.

               

המפקח ראשי להורות לקבלן להגיש חשבונות ביניים במהלך ביצוע העבודה, על הקבלן להגיש   ו.             

  חשבונות ביניים מרגע העברת הדרישה ע''י המפקח.
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  פיקוח וביקורת העבודה  00.19

 הםע בידיולמפקח בכל עת ביצוע העבודות בשטח ויסיי יםננהקבלן יאפשר גישה חופשית למתכ  

והמפקח את כלי העבודה וכוח העבודה שיידרש  ניםלבקר את העבודות. הקבלן יעמיד לרשות המתכנ

  לשם ביקורת טיב העבודה והחומרים.

  

  אישורי ציוד וחומרים  00.20

המפרט שלהלן מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרים, האביזרים והציוד המיועדים לשימוש 

ייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדים לשימוש, גם אם תואם . הקבלן חמכרז/חוזה זהב

  הפריט במדויק את ההגדרה שבמפרט. 

מפרטים מדויקים, קטעי קטלוג וכדו'. אלמנטים בהתאם לדרישת המפקח, הקבלן יגיש לאישור, 

ו/או פעולות מסוימות יאושרו על בסיס הכנת דוגמה באתר. הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים 

לנדרש במפרט. אישור או דחייה של  בעלי תכונות זהות פריטים חליפיים אשר לפי שיקול דעתו הם ו

  פריט חליפי כלשהו יהיו נתונים בלעדית לשיקול דעתו של המתכנן והמפקח.

  

  "תכונותהמונח "שווה   00.21

המונח ". תכונותלכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו רשאי הקבלן להציע "שווה   

" כרשום לעיל ו/או נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות כאלטרנטיבה תכונות"שווה 

 תכונותלמוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, פירושו שהמוצר חייב להיות שווה 

ר "שווה מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב. טיבו, איכותו, סוג, צורתו ואופיו של המוצ

" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של המתכנן והמפקח. קביעתו של המפקח מהווה קביעה תכונות

ין קביעה זו. גסופית מוחלטת ואין לקבלן ולא תהיינה לו כל עילות לדרישת תוספת או פיצוי ב

החליט המפקח לאשר לקבלן להשתמש במוצר שלדעת המפקח טיבו ו/או מחירו ו/או איכותו 

, יהיה המפקח רשאי לקבוע את שוויו של המוצר מחירוןם מהמוצר שצוין במפרט ו/או בפחותי

שהקבלן עשה בו שימוש כאמור ולחייב את הקבלן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך הקבוע במפרטים 

  .מחירוןו/או ב

  

  חומרים פגומים ועבודה לקויה  00.22

להחליף תוך זמן מתאים שייקבע ע"י במהלך ביצוע העבודה יהיה רשאי המפקח להורות לקבלן   

המפקח את החומרים והמוצרים שאינם מתאימים לנדרש או לדוגמאות מאושרות או שהינם 

פגומים ולשנות ולתקן כל עבודה לקויה (לרבות הריסה, פירוק וסילוק מהמקים של עבודות שלדעת 

הקבלן לבצע את  המפקח אינם ניתנים לתיקון). קביעתו של המפקח אינה ניתנת לערעור ועל

  ההוראות ללא דיחוי.

  

  

  הרחקת חומרים ומוצרים פסולים  00.23

חומרים ומוצרים ייבדקו באתר על ידי מנהלי העבודה של הקבלן לפני הרכבתם וכל חומר או מוצר   

. כמו כן יורחקו לכל היותר יסומן ויורחק על יד הקבלן מהאתר תוך שבוע ,שנמצא בו פגם כלשהו

  וצרים שמכון התקנים או המפקח פסל אותם.מהאתר חומרים ומ
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  אישורים חלקיים  00.24

טעון אישור מוקדם של המפקח בכתב, אולם מוסכם במפורש כי  ,ביצוע כל שלב או חלק העבודות  

אישור כזה על ידי המפקח לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה ובהתאם להסכם והדין לכל 

לת חלק מהעבודה ע"י המפקח לא תיגרע מאחריות חלק מהעבודה עד לגמר תקופת הבדק. קב

  הקבלן לטיב העבודה.

  

  מידות וסטיות אפשריות  00.25

מודגש בזאת שמידות של עבודות שונות, מוצרים, אלמנטים מתוכננים וכד' כפי שהם ניתנים בכתבי   

ת ות ובכל מקום אחר, הינן תיאורטיות ועל הקבלן לקחת מראש ובחשבון איהכמויות ו/או בתכנ

הסטיות האפשריות ולבצע את העבודות ו/או לספק את המוצרים על סמך מדידות מדויקות שיעשה 

  הוא עצמו ועל חשבונו בלבד. ביצוע הוראות סעיף זה הינו בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא 

תתקבל כל דרישה או טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצע או מוצר לקוי 

  יפק ושלדעתו הינם תוצאה של אי התאמות במידות כאמור לעיל.שס

  

  העברת חומרים וציוד  00.26

על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה שתנאי המקום ידרשו   

זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה שתאפשר הכנסת הציוד למקום 

עד. כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני לכלוך כתוצאה מהעבודות. המיו

ידי -הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן על

המפקח. לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצור. לא יועבר ציוד למקום 

  כוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפני חדירת אבק, לכלוך וכדומה. ההתקנה אשר איננו מ

ידי המפקח. הקבלן יוודא -לא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו על  

את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם שיועבר הציוד למקומו המיועד. במידת 

  ק לחלקיו ויורכב במקום הצבתו.הצורך יועבר הציוד כשהוא מפור

  

  הגנה בפני חלודה  00.27

מנת לוודא שכל חלקי המתקן יהיו -הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על  

מוגנים באופן יעיל בפני חלודה. לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין מתכות שונות. 

  טיבות יהיו מגולוונים.כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם ר

  

  אתר העבודה ניקיון  00.28

מכל פסולת לכלוך, חומרים עודפים, ציוד,  ווסביבתהאזור, עבודה על הקבלן לנקות את כל יום בגמר   

חומרים מיוחדים אחרים וכד', וימסור את האתר וסביבתו הסמוכה נקיים לשביעות  ,אשפה, אדמה

  רצונו המלאה של המפקח.

   אוג לאספקת מכולה לפינוי אשפה על חשבונו.על הקבלן לד    

  עבור מילוי תנאי זה לא תשולם כל תוספת מחיר, ועל הקבלן להתחשב בכך בעת מילוי הצעתו.  
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במידה והקבלן לא יפנה את הפסולת, המפקח ראשי להורות לקבלן אחר לפנות את הפסולת ולחייב   

  בניה.את הקבלן בתשלום בגין כך, לפי שיקול דעתו של מפקח ה

  

  מחירי יחידה  00.29

  . למעט מס ערך מוסףכל מס החל על הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף, כוללים מחירי היחידה   

  

  אספקה והרכבה  00.30

כל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות מיועדים לאספקה והרכבה ע"י הקבלן, אלא אם נאמר   

, הובלה, החסנה, מיקום, התקנה, חבור וכל . המחירים לפריטים אלה יכללו רכישהבמפורשאחרת 

פעולה או פריטי עזר הנדרשים להבאת הפריט הנדון למצב פעולה תקין ובטוח, כולל כל הוצאה 

  ישירה ועקיפה הכרוכה בבצוע באופן מושלם, רווח קבלני וכד'.

  

  מחירוןה  00.31

סעיפים ו/או פרקים  המזמין רשאי לשנות את הכמות בסעיף כלשהו ברשימת הכמויות, ואף לבטל  

לחלוטין, מבלי שדבר זה יהווה עילה לשנוי במחירי היחידה של אותו סעיף ו/או סעיפים אחרים 

  , וכן עילה לתביעה כלשהי.הקשורים בו

  

  אחרים גורמים עם תאום  00.32

במפרט הכללי, מתחייב הקבלן לבצע את העבודה תוך תיאום ושיתוף פעולה ו בחוזהבנוסף לאמור   

, אשר בו תבוצע העבודה. וכן על הקבלן הנהלת רש"תכל הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות  מלא עם

באתר העבודה קבלנים אחרים במקביל יעבדו קיימת אפשרות שלקחת בחשבון שבמהלך עבודתו 

  .מטעם המזמין

על הקבלן לשתף פעולה עם הגורמים האחרים הנ"ל ולאפשר להם לבצע את עבודתם ללא כל הפרעה   

  לאפשר להם שימוש במים וחשמל, במידת הצורך.וכן 

לא כספית ולא  -עבור יישום ההתחייבויות הנ"ל על ידי הקבלן, לא יזוכה הקבלן בכל תמורה   

  בהארכת תקופת הביצוע.

  

  

  

  

  חתימת הקבלן: _________________
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  2- מסמך ג'

  

  תנאים כלליים מיוחדים 
  
  תאור המקום והעבודה   . 1
  

 .הגנה קתודית זה זה מתייחסת לביצוע מתקניהצעת מחיר / חו
  .ורמון בנמל התעופה בן גוריון            
    

  היקף העבודה .        2
  

   מידיביצוע             
  

  .בנתב"גזרם מאולץ ובקידוח עמוק בר החלפה מתקן הגנה קתודית בצוע יב - 2.1            
  

  עבודות תקופתיות
        
  . הגנה קתודית קיימים תיקוני מתקני – 2.2

  
  .התקנת אנודות גלווניות – 2.3

  
  צוע גישורים.יב– 2.4

  
  התקנה/ שיפוץ נקודות מדידה – 2.5

  
  .אחרי התקנה קתודיתבדיקות במערכת הגנה  -  2.6

  
  חפירות  – 2.7

  
  ביצוע קידוחים רדודים – 2.8

  
  

  תקנות עבודה ממשלתיות   . 3
  

  צענה בהתאם: עבודות החשמל במכרז / חוזה זה תבו  
  

  כללי   3.1  
  

מפרט מיוחד זה יחד עם אופני המדידה המיוחדים שמובאים מהווים השלמה למפרט 
, במקרים מתקני חשמל, מהדורה אחרונה מעודכנת 08מוקדמות, פרק  00הכללי, פרק 

של סתירה ביניהם קובעים הסעיפים של המפרט המיוחד. עבודות שלגביהן קיימות 
 לים וכד' של רשות מוסמכת כגון: חברת החשמל, משרד התקשורת,דרישות, תקנות, כל

תבוצענה בהתאם לאותן דרישות,  משרד איכות הסביבה, רשות המים, משרד הבריאות 
  תקנות וכד'.

  
כל העבודה תימדד נטו כשהיא גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת 

עזר ועבודות הלוואי המפורטות במפרט עבור פחת וכו' ומחירה כולל את ערך כל חומרי ה
ומשתמעות ממנו. מתקנים סמויים שלא נמדדו לפני כיסויים ימדדו בתוואים הקצרים 

  , בהתאם לחוק ובהתאם לתוכניות כפי ביצוע.ביותר האפשריים
  



13  

D/31-186/13243.doc 
  

  
 - 08לעבודות חשמל פרק בין היתר העבודות תבוצענה כאמור לפי המפרט הכללי 

. התקנים הישראליים מהדורה אחרונה ומעודכנתבהוצאת הועדה הבינמשרדית 
  המתאימים, חוק החשמל, הוראות החברה, הנחיות והוראות של המתכנן ו/או המפקח.

  
משרדית (משהב"ט, - מפרט זה בא להשלים את המפרטים הכללים בהוצאת הועדה הבין  3.2

  ודה זו.משרד העבודה, משרד השיכון). ולפיכך ימצאו בו ביטוי הדברים המיוחדים לעב
  

  רואים את הקבלן כמי שיש ברשותו מפרטים אלו במהדורתם המעודכנת.  
  

  המעודכן וקובצי תקנותיו.  ,1954 –חוק החשמל התשי"ד   3.3
  

  תקנים הישראליים העדכניים.   3.4
  

 להגנה עלמשרד הדרישות "חברת החשמל לישראל", חברת "בזק", משרד האנרגיה ו  3.5
  הסביבה.

  
   3המפרט המיוחד ולמפרטי ציוד, אביזרים ומתקנים המפורטים בנספח ג' דרישות   3.6

   במכרז / חוזה זה.       
  

 .NACE (National Association of Corrosion Engineerתקנות ( 3.7
  

  
  
  
  הכשרת השטח והתארגנות   . 4
  

  לאחר קבלת האישור הסופי ייגש הקבלן להכנה והכשרת שטח התארגנות לביצוע   4.1  
  העבודות המוגדרות במכרז / חוזה זה. ביצוע העבודה ייעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו,          
  בתיאום מלא עם המפקח וכל גורם אחר הנוגע בדבר.           

  
  יתוחזקו ע"י הקבלן ועל חשבונו,  ,כל השטחים והדרכים אשר בשטח ההתארגנות  4.2  
  היו ברמה נאותה לשימוש ומעבר.במשך כל תקופת העבודה באתר, וי         

           
  העבודה  שטח  מטר 2רשת בגובה  גדרעל חשבונו הקבלן יידרש להתקין   4.3  

  ושטחי התארגנות.                    
  

  הקבלן מתחייב לא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה להפריע את   4.4  
  . ו/או קבלנים אחרים ו/או עובדים תנועתם החופשית של נוסעים         

  
  מקבל שטח/ קונטנר/ משרד  להתארגנות במהלך העבודה. אינו קבלןה  4.5            

  
  
   
  העסקת מנהל עבודה  . 5
  

מינוי   .ובתחום הגנה קתודית ותק בניהול צוות עובדיםהקבלן יעסיק מנהל העבודה בעל 
מוסמך ע"י  ודהעב מנהלודה חייבת בהעבמנהל העבודה טעון אישור מוקדם של המפקח. 

בכל שעות העבודה  גנה קתודיתמתקן ה/ תיקון יהיה במקום ביצוע משרד התמ"ת, אשר
במשך כל תקופת ביצוע המתקן. הקבלן לא יעביר את מנהל העבודה ממקום ביצוע המתקן 

 עפ"י דרישות המזמין, יוחלף מנהל העבודה או מנהל הפרוייקט ללא אישורו של המפקח. 
   כלשהם. ללא צורך במתן נימוקים



14  

D/31-186/13243.doc 
  

  
  ביצוע העבודה ע"י עובדים מקצועיים  . 6
  

  העבודה תבוצע על ידי עובדים מקצועיים בהנהגת מנהל העבודה. מנהל העבודה יפקח על   
  העבודות ויקבל את כל ההוראות מאת המפקח.   

  
    

  כאילו ניתנו  הוראות שיינתנו על ידי המפקח למנהל העבודה של מתקן חשמל  זה ייחשבו
  לקבלן.    

  
  המזמין רשאי לפסול כל עובד, כולל מנהל העבודה, או קבלן משנה או יצרן שלפי דעתו אינם  
  מתאימים לביצוע העבודה, וזאת ללא מתן כל הסבר.   

  
  

  על הקבלן להרחיק לפי דרישות המפקח כל אדם אשר לדעתו של המפקח אינו מספיק   
  י. מקצועי  או שאינו מתנהג כראו  

  
  
   יםעובדרשימת ה  . 7

  הקבלן יעסיק רק עובדים אשר העסקתם תאושר על ידי המזמין או הגורמים המוסמכים.   
  לא תותר לינת עובדים באתרי רש"ת.   

  
על הקבלן להגיש למפקח,  רשימה במכרז,  ההזכייימי עבודה מיום קבלת ההודעה על  7תוך 

לת רשיונות כניסה לאתר ביצוע העבודה. של העובדים שבכוונתו להעסיק בעבודה זו, לקב
שיון מיד ישיון הכניסה של כל עובד, שבשמו ניתן הריהקבלן מתחייב  להחזיר למפקח את ר

עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע המתקן וכן בכל עת שידרוש המפקח את החזרתו. לא 
 30- אישור יארך כתותר בשום מקרה לינת עובדים בנמל התעופה בן גוריון. תהליך קבלת ה

  ימים. עיכוב בקבלת האישור לא יהווה עילה לעיכוב בלוח הזמנים לביצוע העבודה.
יושת על הקבלן פיצויים מוסכמים, בהתאם לאמור בגין כל רישיון עובד שלא יוחזר כאמור, 

  בחוזה
  
  קבלני משנה וביצוע חלקים של המתקן על ידי המזמין  . 8
  

 בדרישות זהות לאלה של עובדי הקבלן.צוות עובדי קבלן המשנה יעמוד  8.1
 

          בקידוחים  קבלן משנה בעל ניסיון מתאיםלעבודות קדיחה על הקבלן להעסיק   8.2
  .עמוק  אנודות שדה   

 
 מנהל העבודה באתר יהיה עובד אינטגרלי של הקבלן, לא תותר עבודה של קבלן משנה 8.3  

  ללא נוכחות מנהל עבודה מטעם הקבלן הראשי.

 המזמין רשאי לבצע בעצמו או בעזרת באי כוחו חלקים של המתקן, אשר כלולים או   8.4

במקרה זה יופחתו עלויות העבודות הללו מהתשלום  .שאינם כלולים במכרז / חוזה זה

  .לקבלן
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  העבודה עדיפות מסמכים ותוכניות לביצוע  . 9
  

  בנוסף לאמור בנושא  זה במפרט הכללי, יהיה סדר העדיפויות לביצוע כדלהלן:  
  

  א.    הוראות המפקח.  
  ב.    תוכניות (מסמך ה').  
  ).3ג.     מפרט מיוחד (מסמך ג'   
  ד').(מסמך  מחירוןד.      
  ה.    המפרט הכללי הבינמשרדי (מסמך ג').  
  ו.     תקנים למיניהם.  

  
  ספיקות במסמכים והוראות מלואים  . 10
  

   הזמנת העבודה הקבלן יבדוק אם ישנה התאמה בין המסמכים השונים המהווים את   10.1  
   .הגנה קתודיתובין הנתונים המעשיים במקום ביצוע עבודות                      

  
  חייב הוא  - התאמה שעל הקבלן לגלות במסגרת בדיקתו - בכל מקרה של סתירה או אי           
  להודיע על כך מיד ולנהוג בכל הנוגע לעניין זה לפי הוראות המפקח.            
  סדר העדיפויות לגבי המסמכים השונים המרכיבים את החוזה יהיה על פי המתואר            
  במסמך זה.  10ס' בסעיף מ           

  
  בכל מקרה של סתירה בין הוראות של מסמכי חוזה שהם בעלי אותה דרגת עדיפות,   10.2  

  לפי שיקול דעתו תועדף הוראתו של המפקח, לאחר התייעצות עם המהנדסים היועצים 
  מההוראות תחייבנה את הצדדים לחוזה.  הבלעדי והסופי איזו

  
  ת המפקח מזמן לזמן תוך כדי ביצוע המתקן לפי שיקול המתכנן ימציא לקבלן באמצעו  10.3

  דעתו, הוראות, לרבות תכניות לפירוט והסברת ביצוע המתקן.          
  הוראות אלו תחייבנה את הקבלן.          

  
  במקרה ויתברר שהקבלן לא קיים הוראה כלשהי מהוראות סעיף זה או לא יגלה   10.4

  היה עליו לגלות ושכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על פיהתאמה ש- סתירה או אי           
  טעות או אי התאמה שבמסמך כלשהו, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו         
 .לתיקון המעוות. המפקח יכריע בלעדית וסופית בנוגע להתאמה או סתירה כאמור         

  לעיל.           
  

  תכניותאספקת   . 11
  

  תחילת ביצוע העבודה יימסרו לקבלן על ידי המזמין  שלושה  עם   11.1  
  (באם ישנן). העתקים מכל אחת מתכניות לביצוע                     

  
  העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה,  יוחזקו על ידי הקבלן במקום ביצוע   11.2  
  הורשה על ידם בכתב המתקן. המתכנן ו/או מהנדסים יועצים והמפקח וכל  אדם ש           
  יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה המתקבלת על הדעת.  ,לתכלית זו           

  
הקבלן ינהל תיקיה מסודרת שתאפשר גישה נוחה והתמצאות קלה בכל התוכניות   11.3  
  ואשר תעמוד לרשות המתכנן ו/או המהנדסים היועצים, או המפקח. על הקבלן להחזיק           
  את התוכניות במצב מעודכן בקשר להוראות ושינויים שיינתנו תוך כדי מהלך העבודה.           
  הקבלן ינהל רישום מעודכן של זמני קבלת התוכניות עם ציון שם התוכנית, מספר           

  השינוי ותאריך קבלת התוכניות.            
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  החזרת התוכניות ו/או המסמכים  . 12
  

  ור על התוכניות והמסמכים ולהחזיר את כל התוכניות ו/או המסמכים הקבלן מתחייב לשמ  
  למזמין עם סיום השימוש בהם.   

  
  בדיקות מוקדמות   . 13
  

  , תכניות, מפרטים וכמויות, טיבם של החומרים התקשרותעל הקבלן ללמוד את תנאי ה  13.1  
  ביצוע עבודות החשמל, , לבקר במקום כל עבודה ועבודהוהעבודות הדרושים לביצוע            

  לבחון את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע המתקן וסביבתו ואת דרכי הגישה                     
  אליהם.                     

  
  ידיעה של תנאי כלשהו - הקבלן לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות עקב אי           
  דיעה או הכרת תנאי הסביבה הקשורים בביצוע המתקן ו/או י-מתנאי החוזה, או על אי           
  הנובעים ממנו.            

  
  מבלי לפגוע בכלליות האמור, על הקבלן לבדוק היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע   13.2  
  פי חוזה זה בנוגע לאספקת החומרים, הציוד, כוח העבודה ויתר - התחייבויותיו על           
  ונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה במועדו. לא תישמעהנת           
במהלך ביצוע העבודה במסגרת החוזה כל  טענה בדבר חוסר כל אלה. במיוחד לא             
  תישמע כל טענה כי חוסר בחומרים, בציוד או בכוח אדם יהוו צידוק לאיחור כלשהו            
  ו של המתקן בכל שלב ושלב הקבוע בחוזה או להשלמת המתקן כולובהשלמת ביצוע           
  במועד הקבוע בחוזה.            

  
  חומרים, אביזרים, ציוד, כבלים וכל רכוש אחר אשר יפורק מהמתקן הקיים, ייחשבו   13.3

  כרכוש המזמין ולפי דרישת המפקח יהיה על הקבלן למיינו ולסדרו בצורה שתאפשר            
  שימוש חוזר למזמין. חומרים ופסולת אחרת אשר המפקח לא ימצא בהם שימוש חוזר           

הגנה למזמין, יושארו רכוש הקבלן והוא יהיה חייב לפנותם ממקום ביצוע עבודות 
גוריון - פינוי חומר ו/או פסולת מהאתר אל מחוץ לתחום נמל התעופה בן  .קתודית

- לאזורים מורשים לזריקת פסולת, או פינוי חומר מהאתר אל מחסני נמל התעופה בן
  על חשבון הקבלן בלבד.  גוריון יהיו

  
  תקופת הביצוע   . 14
  

   ושייקבע יםכעל הקבלן להשלים את כל העבודות הכלולות במכרז/חוזה זה בהתאם לתארי  
  בהוראה בכתב, שתיקרא "הזמנת עבודה", לרבות השהות להתחיל בעבודה לאחר מתן   
  הזמנתה.  

  
   עבודה ברציפות  . 15
  

  עמידה בלוח הזמנים הינה תנאי עיקרי במכרז/חוזה זה.   15.1  
  

  מבלי לפגוע בחובתו של הקבלן לעמוד בלוח הזמנים נדרש הקבלן לבצע את העבודה  15.2  
  ברציפות/משמרות ובאופן רצוף, למעט מועדי ישראל.            
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   יומן עבודה  . 16
  

  הקבלן ינהל במקום יומן עבודה בו ירשום מדי יום ביומו פרטים על העבודות  16.1  
  המבוצעות, אירועים מיוחדים במקום העבודה תנאי מזג האוויר ומספר הפועלים            

  צועותיהם ועל סוגי וכמויות החומרים והמוצרים שהובאו למקום. הקבלן גם למק                    
  ירשום את תביעותיו ואת פירוט עבודות הרג'י במדור מיוחד בדפי היומן.            

  
  המפקח ירשום בדפי היומן את הוראותיו והערותיו בכל הנוגע לביצוע העבודות   16.2  
  בנה כאילו נמסרו לקבלן בכתב ותחייבנה אותו בין אם והשימוש בחומרים; ואלו תחש           

נרשמו בנוכחותו או בהעדרו. כמו כן נדרש לרשום ביומן העבודה בצוע עבודה לפי שעות   
  .ו/או פרוקים

  
  
  

   בדק ותיקונים  . 17
  

  חודשים או תקופה אחרת  12לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושה תקופה כללית של   17.1  
עה במפרטים או בחוזה. מניינה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן תעודת שנקב            
  גמר  למתקן בהתאם לחוזה.           
     
  במשך תקופת הבדק יבצע הקבלן, לפי קריאה של המפקח, החלפה או תיקון ללא   17.2  
  תשלום נוסף של כל אביזר או ציוד שהתגלה כלקוי.            

  
  לאחר הרצת המתקן יבצע הקבלן ללא תשלום נוסף, לפי הזמנת במשך תקופה זאת   17.3  
  המפקח, התאמת הויסותים בציוד לתנאי העבודה בפועל.           

  
  פיגור בביצוע או אי ביצוע בגיןפיצויים מוסכמים . 18
  

 ֵ ֵ משווי הזמנת העבודה הפרטנית 0.3של % בשיעור יום איחור יחויב הזוכה בפיצוי מוסכם  כל על
  העבודה.   לאותה
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  3- מסמך ג'

  

   מפרט מיוחד
  

 עובדי הקבלן.לעבודות הקדיחה של  תמיוחדהתמחות  .01

לצורך ביצוע הקידוח הקבלן הזוכה יעסיק קבלן משנה המומחה לביצוע קידוחים מסוג הנדרש 
רכת הגנה קתודית במפרט. קבלן הקידוח חייב להיות בעל ניסיון בביצוע קידוחים עמוקים למע

כולל ניסיון בהורדת מכלול אנודות ושאיבת אבקת פחם אל תוך הקידוח. על הקבלן הקידוח 
להוכיח שיש לו את כל הציוד הנדרש לקידוח עמוק. הקבלן הראשי חייב לציין בהצעתו את שמו 
 של קבלן הקידוחים (משנה) שיעסיק לצורך הקידוח. בכל מקרה האחריות לביצוע הקידוח לפי

  המפרט ולשביעות רצונו של המפקח כולל עמידה בלוח זמנים יהיה על הקבלן הראשי בלבד.  
, בעריכת עבודה חייבים להיות בעלי ידע וניסיון בביצוע עבודותהמנהל והקבלן, מהנדס האתר 

  אים וכן בקיאים במדידות חשמליות.בפענוח הממצ ,הגנה קתודיתמדידות 
  ע מנהל עבודה מוסמך אשר ייצג את הקבלן ואשר לא יוחלף.הקבלן יחזיק באתר כל זמן הביצו

הקבלן חייב להיות מצויד בציוד המתאים לביצוע העבודה בשלמות ובמכשירי מדידה וציוד 
  מקובל לביצוע מדידות הגנה קתודית.

 
 ציוד  .02

הציוד שיספק הקבלן יהיה מתאים לדרישות המפרט ויעמוד בתקן, תקן אמריקאי או אירופאי. 
לן לקבל אישור מהמפקח על טיב וסוג הציוד שעליו לספק לאתר.  יש להדגיש שעל על הקב

הקבלן להחזיק באתר ציוד רזרבי ו/או חלופי, חומרים בכמות מספקת כדי לאפשר ביצוע רציף 
 במיוחד אם תהייה בריחת בנטונייט.

 
 תוחפיר .03

ביסס את הצעתו רואים את המבצע כאילו בדק באופן יסודי את טיב האדמה במקום העבודה ו
  בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים. לא תוכר שום תביעה הנובעת מתנאים מיוחדים וכד'.

  על הקבלן להשתמש בשירותי מודד מוסמך לסימון תוואי החפירות ומיקום הקידוח 
    .לפי תוכנית

על הקבלן למסור למפקח תוכניות מהמודד המוסמך של תוואי החפירות אשר ביצע הקבלן 
  בשטח. 

מטר מהעומק המתוכנן של פני הקרקע ברוחב  1.2לחפור תעלות בהיקף הדרוש ובעומק של  יש
   לשם הנחת הכבלים.(אם לא הוחלט אחרת על ידי המפקח)  מטר 0.5

  עבודה זו כוללת את שירותי הלוואי כדלקמן:

 הוצאת אדמה חפורה ואחסנתה באופן זמני בקרבת מקום. -
 ך החפירות.סילוק מי גשמים העלולים להצטבר בתו -
 כיסוי כבלים.  -
  מטר, למניעת פגיעה במוליכי הגנה קתודית וניתוק  0.7הנחת סרט סימון מיוחד בעומק  -

  המערכת תוך  החפירות עתידיות.
  בתום ההתקנות יהדק הקבלן את הקרקע בהתאם לדרישות המפקח.

כולל  מחיר החפירה יהיה לפי מטר אורך או לפי מטר קוב ללא תלות בסוג הקרקע. המחיר
חפירה, אספקת והנחת סרט סימון, הידוק והחזרת השטח לקדמותו לפי שביעות רצונו של 
המפקח. במקומות בהם יהיה חשש לגופים תת קרקעיים הקבלן יבצע חפירה ידנית בתאום עם 

  המפקח, חפירה הידנית תשולם לפי מטר קוב.
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 נוהל חציית מכשולים .04

מכשולים תת קרקעיים מסוג צנרת, כבלי חשמל או במידה והקבלן ייתקל תוך כדי עבודתו ב
דומה, יעברו הכבלים של הגנה קתודית מ ע ל  או  מ ת ח ת  המכשולים הנ"ל וזאת כתקשורת ו

  עפ"י החלטה של המפקח.
במקרה וקדקוד המכשול הספציפי קרוב לפני הקרקע, כך שהכבל החוצה עלול להימצא בעומק 

 חיות מהמפקח כיצד לנהוג במקרים אלו.מ', יקבל הקבלן הנ 1.2 - של פחות מ

  תיאור כללי של מערכת הגנה קתודית .05

  מטוסים תומתקן ברחב .05.01

זרם, שדה הארקה בצורת קידוח עמוק, חיבור  רמתקן ההגנה הקתודית מורכב ממייש
  ממיישר זרם לשדה הארקה וחיבור ממיישר זרם לצינור דלק. 

  (+). זרם על ראש הקידוח תותקן תיבה לחלוקת
  

 דוש שדה אנודות קיים בקידוח עמוקחי .05.02

הקבלן יתקין שדה אנודות חדש בעזרת קידוח עמוק צמוד לקידוח הקיים ויחבר שדה 
 מטר מקידוח הקיים. 2אנודות חדש למישר זרם קיים. מרחק קידוח חדש 

 
  קידוח  עבור שדות האנודות .05.03

 ישר ואנכיבקרבת מיישר הזרם הקיים. הקידוח יהיה יהיה כאמור הקידוח  .05.03.1
בצורה מוחלטת. על הקבלן להביא בחשבון שהקדיחה עשויה להתבצע במי 

לתמיכת דפנות הקידוח.  בתום הקדיחה,   תהום ויידרש השימוש בבנטונייט
מ' על מנת  1.0על הקבלן לצקת בתחתית הקידוח "פקק" בטון בגובה של 

מתחתית הקידוח. לשם ביצוע "פקק" הבטון,  המילוי למנוע "בריחת" חומר 
בלן ישתמש בצינור ומשקולת מתאימה, שיסופקו על ידו ויהיו כלולים הק

במחיר הקידוח. בשום פנים ואופן אין להשתמש בצינור המיועד למילוי הקדח 
מטר ע"פ החלטת המפקח בהתאם  160עד  עומק הקידוח יהיה  פחם.ב

. הקידוח )14למדידות אשר יבוצעו בזמן הקדיחה (פירוט המדידות לפי סעיף 
 .10בקוטר " יהיה

בתום עבודות הקדיחה הקבלן ידווח למפקח כדי לקבל אישור סופי על  .05.03.2
תקינות הקידוח לפני התקנת מכלול אנודות. הקידוח חייב להיות נקי ללא 
מפולות וללא הפרעות אחרות לצורך הכנסת מכלול אנודות. הקבלן ייתן סיוע 

משקולת  למפקח לעריכת מדידת העומק הסופי של הקידוח בעזרת הכנסת
עם חבל בעל מספור במטרים. על הקבלן לדלל בנטונייט בתוך הקידוח כך 
שמצד אחד הוא יהיה דליל דיו בכדי להכניס מכלול אנודות ואבקת פחם 
ומצד שני יחזיק את דפנות הקידוח בפני מפולות. על הקבלן לקחת בחשבון 
 שהתקנת מכלול אנודות עלול להתבצע במשך מספר שעות. הקבלן יהיה
אחראי בלעדי על ביצוע הקידוח באופן מושלם והוא יבחר בשיטת הקדיחה , 
בסוגי הציוד לקדיחה אופן ביצוע הקדיחה. לא תתקבל שום תביעה מצד 
הקבלן לגבי סוג הקרקע, קושי קדיחה,קושי החזקת דפנות ללא מפולת והוא 
יקבל תשלום עבור קידוח גמור בקוטר ובעומק הדרוש ולשביעות רצון 

ח. במקרה שלא תהיה אפשרות להוריד מכלול אנודות לעומק המתוכנן המפק
מהקידוח על הקבלן להוציא את מכלול  הבגלל מפולות, סתימות או סטיי

האנודות בחזרה ולקדוח מחדש. לא תתקבל שום תמורה עבור עבודות חידוש 
הקידוח. במידה ולא תהיה אפשרות להוציא את מכלול האנודות והן לא 



20  

D/31-186/13243.doc 
  

עומק המתוכנן של הקידוח ובהתאם ניתן יהיה להשאיר  את הגיעו עד ל
מכלול האנודות במקום הנ"ל אך לקבלן ישולם רק עבור קדיחה עד לעומק 

 הנ"ל.

 
 קרקע הקידוח ביצוע מדידות התנגדות סגולית בזמן קדיחה וכן נטילת דגימות  .05.04

  
 ןוכן ייתהקבלן יאפשר למפקח לבצע בדיקות חשמליות בזמן הקדיחה  13כאמור בסעיף 

  סיוע לבדיקות הנ"ל.
  בקדיחה יבוצעו מדידות משלושה סוגים:

  ט קדיחה בעזרת מכשיר מגר, הבדיקהבדיקות התנגדות התפשטות של מו .א
  מטר. 10תתבצע כל 

מטר  100מטר עד לעומק  10ק"ג לדגימה כל  1-נטילת דגימות קרקע במשקל כ .ב
נה שינוי הקרקע או מטר או לפי מב 100מטר מתחת לעומק  5ונטילת דגימה כל 

הדגימות תאוכסנה בשקיות פלסטיות סגורות הרמטית לפי דרישה של המפקח. 
 אשר תהיינה מסומנות מבחוץ  עם מידת העומק אשר ממנו ניטלו.

מ' (לפי החלטת  3-מ' ל 1בדיקות התנגדות התפשטות של מוט מתכתי באורך בין  .ג
) המחבר בין NYAגמא ממרכזים פלסטיים וכבל חשמלי עטוף (לדוהמפקח) כולל 

מוט למכשיר מדידה. המוט יוכנס לתוך הקידוח בעזרת חבל  לעומקים שונים ע"פ 
מטר בערך). על הקבלן לספק את כל  5החלטת המפקח (המדידות תתבצענה כל 

 החומרים הנדרשים ולבצע את העבודה או לתת סיוע למפקח.
 

   תיאור מכלול אנודות .05.05

על הקבלן לקרוא  פני הקרקע בהתאם לתוכנית. הקבלן יכין את מכלול האנודות על
ולהבין את אופן הכנת המכלול מהתוכניות ומהמפרט ורק לאחר מכן להתחיל בהכנתו. 
כל הפריטים של המכלול  יש לבדוק לפני התחלת ביצוע הקידוח. במקרה ויש פגמים 
 . בטיב הפריטים הנ"ל יש מייד לדווח למפקח לצורך קבלת ההחלטה להמשך הטיפול

פריטים יהיו לא תתקבל שום תביעה מהקבלן במידה והוא התחיל בעבודות קדיחה אך 
אחרי בדיקתו אשר יש להחליפם (החלפתם עלולה לקחת פרק זמן של כחודשיים עד 

  שלושה חודשים).

מכלול, על הקבלן לקבל אישור מהמפקח על תקינות הרכבת המכלול הבתום הכנת כל 
  דוח.הנ"ל, לפני התקנתם אל תוך הקי

תוך כדי הכנת המכלול וכן תוך כדי הורדתו אל תוך הקדח, יינקטו אמצעים נאותים כדי 
לי לכיפוף המוליכים אלהגן על בידוד הכבלים מגופים חדים ומשחיקה. הקוטר המינימ

  יתאים להמלצות היצרן.
  

  : מכלול האנודות כולל
 מקוריים. כבליםעם  MMOאנודות  .1
 הדבקה בין הצינורות.מחורר כולל דבק צינור אוורור  .2
 ).מחזיקי מרחק (ספייסרים .3
 מטר. 190באורך  KEVLAR  מסוג  חבל .4
 4ק"ג לפחות, מפלדה מלאה בקוטר " 120משקולות  (עד שלושה) במשקל כולל  של  .5

  . עם ווי קשירה וקונוס בחלק התחתון של המשקולת התחתונהתינה המשקולות  .
 .מטר למילוי קידוח בפחם 180אורך לרציף   ) 2(" 1.5צינור פוליאתילן בקוטר " .6
  חומרים ואביזרים אחרים לצורך השלמת הכנת המכלול. .7
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על הקבלן לסמן מראש על קצה כל כבל מספור סידורי של האנודות מהתחתונה עד 

יש לפרוש את הכבלים כך שהכבל יהיה ישר ולא יוצרו  לעליונה לפי סיכום עם המפקח,
לפני הורדת  בהתאם לדרישות יצרן האנודות.קשרים. כמו כן יש להתקין ממרכזים 

מכלול אנודות יש להוריד מעטפת מהאנודות.לאחר התקנת מכלול אנודות על הקבלן 
לקבל אישור מהמפקח על תקינותו לצורך התקנתו בתוך הקידוח. על הקבלן לתכנן את 

ל שלא יישאר מכלול אנודות מוכן ללילה בשטח או לדאוג לשמירה מסודרת וכ ,הזמן כך
  זאת רק באישור המפקח.

 
 התקנת מכלול אנודות לתוך הקידוח  .05.06

לאחר קבלת אישורו של המפקח על תקינות מכלול האנודות על הקבלן להתחיל 
בהתקנתו לתוך הקידוח. אופן התקנת מכלול האנודות לתוך הקידוח יהיה ע"פ תאום 

  מספר נקודות אשר יש לבצע:בין הקבלן למפקח אך יש 

למכלול אנודות יתבצע בזמן התקנת מכלול אנודות לתוך הקידוח חיבור בין חבל  .1
 כך שהמשקולות יהיו קשורות לחבל והוא יהיה מתוח.

בזמן התקנת מכלול האנודות לתוך הקידוח יש לשמור על רפיון מסוים של  .2
  הכבלים.

 יש לסתום את הקצה התחתון של צינור האוורור ולחבר אותו למשקולת עליונה. .3
אתילן  לצורך מילוי הפחם יהיה קשור למכלול אנודות באזור המשקולת צינור פולי    

שיהיה אפשר בקלות לאחר  ,העליונה בלבד בעזרת חבל דק או חוט מתכתי דק כך
  המכלול במקום המיועד בעזרת משיכה לקרוע את החבל.   התקנת

ן בזמן חיבור מכלול אנודות לחבל יש להימנע מחיבור הצינור הנ"ל למכלול. כמו כ .4
מטר באופן עמיד בפני מים (בעזרת סרטי  3לפני התקנתו יש לסמן מרחקים כל 

 בידוד וכדומה).
יש לשמור על מרחק מקסימאלי בין פני השטח של האנודה לפריטים אחרים בתוך  .5

 המכלול.
מומלץ לעטוף  –מלפגוע בעטיפת הכבלים  עבזמן הורדת מכלול האנודות יש להימנ .6

 תכתי בחלק העליון של הקידוח.את הקצה העליון של צינור מ
  

במידה והמכלול לא יגיע לעומק המתוכנן עקב משקל נמוך של המשקולת ניתן להזרים 
  מים לתוך צינור האוורור.

בתום התקנת מכלול אנודות למקום המתוכנן יש להחזיק את החבל במצב מתוח 
  ולקשור אותו זמנית למכונת קידוח כדי לאפשר הכנסת הפחם

 
 חודימילוי הק .05.07

חומר מילוי יסופק לקבלן ללא תמורה ממחסני המזמין. על הקבלן לבדוק את אטימות 
שמרו בקפדנות ויוצגו תוך יהשקים המקוריים ולשמור עליהם עד להתקנה. כל השקים י

  כדי המילוי למפקח כדי לאפשר בקרה על כמות המילוי שהוכנסה בפועל לתוך הקידוח. 

מילוי ועל כן על הקבלן לנהל  מלא הקטיבי יהישאכן החלק הא ,נודעת חשיבות לוודא
  רישום מדויק של כמויות המילוי אשר הוחדרו לקידוח.

  תהליך המילוי יתבצע בנוכחות המפקח בלבד. 
  מסרו כל השקים הריקים למפקח.יבתום פעולות המילוי לשם ביקורת י

נור בעזרת צי חודיויישאב לתוך הק חשמליחומר המילוי יעורבל עם מים במערבל 
לפני התחלת עבודות השאיבה יש למשוך את הצינור כלפי מעלה כדי לנתק  פוליאתילן.

אותו מהמשקולת. יש לקחת בחשבון שמתיחה יכולה לקחת מספר מטרים בגלל 
הגמישות האורכית של הצינור אך יש לוודא בוודאות שהקצה משוחרר, יש לבצע את 

. הקבלן אחראי על תקינות הצינור, המשיכה בזהירות כדי לא לקרוע את הצינור באמצע



22  

D/31-186/13243.doc 
  

במידה והצינור נקרע באמצע על הקבלן להוציא את מכלול האנודות מהקדח להתקין 
  צינור פוליאתילן חדש ולהכניס המכלול לתוך הקדח.

שלא להכניס כמות גדולה בתוך המערבל בבת אחת בכדי לא לסתום  ,יש לשמור על כך
המערבל חייבת להיות רצופה. יש להכין את כל את הצינור. הכנסת הפחם אל תוך מיכל 

שלא תהיינה הפסקות בעבודות השאיבה כדי לא לסתום את הצינור  ,הדברים כך
במשאבה. על הקבלן להחזיק באתר חלקים רזרביים של כל פריטי מערכת השאיבה 
בכדי שתהיה אפשרות בעת תקלה להחליפם מיידית ולהמשיך בעבודות השאיבה. בזמן 

קבלן צריך להוציא צינור פוליאתילן מהקידוח בהתאם למהירות הכנסת ה ,השאיבה
מטר מעל האנודה העליונה  15הפחם. יש לסיים את עבודות השאיבה של הפחם בגובה 

שעות) יש להוריד חבל עם  4עד  3-או ע"פ החלטת המפקח. לאחר זמן מסוים (כ
  משקולת כדי לוודא גובה מילוי הפחם.

 
 קת זרםראש הקדח ונקודה לחלו .05.08

ח ונקודה לחלוקת זרם בהתאם לתוכנית. כ"ראש הקדח" ודיהקבלן יתקין את ראש הק
. על הקצה העליון של הצינור מ' 0.5 -קשיח בקוטר כ P.V.Cהקבלן ישתמש בצינור .

  מטר מעל פני הקרקע תותקן תיבה לחלוקת זרם (+). 1.30- בגובה כ
ביב לצינור יש לצקת משטח בטון מס.' לפחות מ 1.0יוחדר לתוך הקרקע בעומק  הצינור 

   מטר.  0.5*1*1מזוין בגודל 
", KEVLARלשם קשירת חבל "לפחות  1בתוך הצינור יוחדר מוט נירוסטה בקוטר של "

מטר. על קצה צינור  5- כמו כן יש להשאיר בתוך הצינור עודפי כבלים כ צינור אוורור. ו
פי מטה ועליו יש להתקין שהקצה יפנה כל ,כך PVC-קשתות מ 2האוורור יש להתקין 

  רשת פלסטית בכדי למנוע כניסת גופים זרים לתוך הצינור.
 

 כבלים .05.09

ויותקנו    N2XY (N2YY)כל הכבלים שיסופקו ויותקנו ע"י הקבלן בשטח יהיו מסוג 
  לפי תוכניות.

ס"מ לפחות מסביב  20כל הכבלים אשר הוטמנו בקרקע יקבלו ריפוד בחול מתוק בעובי 
לו בתוך שרוול פוליאתילן. כיסוי תעלת הכבלים תתבצע רק לאחר או יושחו/לכבל 

הקבלן יבצע חיבור בין הכבלים ע"פ אישור המפקח, כמו  ,אישור המפקח. במידת הצורך
העבודה תתבצע ע"פ נהלים  –) לקווי דלק/מים -כן במידה והוחלט להתחבר עם כבלי (

  של רשות שדות התעופה.
 

 מיישר זרם .05.10

 אספקת מיישר זרם .05.10.1

הזרם יהיה מסוג  ישר זרם יסופק ע"י הקבלן לפי המפרט המצורף. מיישרמי
קבוע/זרם קבוע/פוטנציאל קבוע. מיישר הזרם יהיה אוטומטי לפי מתח 

צור המיישר תהיה י. צורת י70Aוזרם יציאה של  70Vלמתח יציאה של 
 .כלול ארגז עם גגון מפח בגלוון חם עם צבע בתנורתלהתקנת חיצונית ו

 שר זרם התקנת מיי .05.10.2

מיקום התקנת מיישר זרם יסוכם עם המפקח מטעם הרשות. המיישר יותקן 
מ' משוחת  10 -בקצה שטח הגינה בסמוך למשטח האספלט במרחק של עד כ

  המגוף של קו הדלק. 
. הכבל יותקן בתוך תעלה N2XY 4X6mm2הזנת המיישר תבוצע ע"י כבל 

החשמל (הנמצא בפינת מ' בקצה הגינה ממישר הזרם עד ללוח  1.2בעומק של 
  הגינה). 
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  מ"מ.  50בתוך החפירה הכבל יותקן בתוך שרוול פוליאתילן בקוטר 
) יחובר בין קיטוב פלוס של מיישר לראש N2XY 50mm2כבל פלוס (מסוג 

  מ"מ באופן תת קרקעי. 50הקידוח ויותקן בתוך שרוול פוליאתילן בקוטר 
 N2XYקן כבל מסוג לחיבור קיטוב מינוס של המיישר לצינור דלק יות

50mm2 מ"מ  50. את הכבל הנ"ל יש להתקין בתוך שרוול פוליאתילן בקוטר
עד לחיבורו לצינור הדלק. החיבור לצינור הדלק יתבצע באופן תת קרקעי 

. יש לאטום את אזור החיבור PIN BRAZINGבעזרת ריתוך קדוולד או 
  .Handy Cup IPבכובע מסוג 

  
 דיווח .05.11

ישום על פעולותיו כל יום ביומנים סטנדרטיים  וכנהוג ברשות על הקבלן לנהל באתר ר
  שדות התעופה.

  
  

 נקודות מדידה .06

  
 ס צינור, נקודת מדידה לחלוקת זרם.ונקודות מדידה יהיו משני סוגים: נקודות מדידה טיפ

 נקודת מדידה לחלוקת זרם:  .06.01

  נקודת המדידה וחלוקת הזרם כוללת:

מ"מ צבוע לפי  4ליאסטר משוריין בעובי תיבה מפח מגלוון צבוע בתנור או  מפו -
מ"מ   200*300*400) במידות של המפקחמפרט של טמבור או ש"ע ( עפ"י החלטת 

עם מ"מ  6בעובי בתוך התיבה יותקן לוח פרטינקס עם דלת וידית נעילה. 
. עפ"י התרשים החשמליים בתוכניות לחיבור כבלים מפליז /פסי צבירהברגים

שילוט פנימי  כבלים,סימון הבעזרת נעל כבל.  –דה חיבור הכבלים בתוך הנקו
. יש להתקין שלטים מסוג פלסטי על המפקחלדרישות וחיצוני, יבוצעו בהתאם 

כל כבל: על כבל "זרם" להתקין שלט על הכבל עצמו בעזרת אזיקונים פלסטיים 
או חוטי פלדה מצופים פלסטיק, על כבל "מדידה" להתקין שלטים על הברגים. 

 כבל אנודות ותא ייחוס יש להתקין על הכבל עצמו.  שלטים על
  . 4עמוד מגלוון בגלוון חם  בקוטר " -
  

על הקבלן לקבל את מספר נקודת המדידה  ולהתקין שלט לנקודת המדידה עפ"י 
 .המפקחדרישת 

 נקודת מדידה לטיפוס צינור: .06.02

 4" נקודת המדידה טיפוס צינור תיהנה לפי תוכנית. נקודת המדידה בנויה מצינור
. )גוון לפי החלטת המפקחמיקרון לפחות ( 120בעובי של  פוקסיבצבע און צבוע ומגול

עם הרחבה באזור חיבור לצינור העמוד.  4כובע של נקודת מדידה יהיה צינור בקוטר "
לוון חם לאחר ביצוע מסגרות. הכובע יצופה וצע גהכובע יהיה מפלדה שחורה ויב

מיקרון לפחות (גוון על פי החלטת  120 מבחוץ במערכת צבע אפוקסי בעובי של
   המפקח).
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 התקנה .06.03

ס"מ.  90תבוצע  כך שתחתית הנקודה תהיה בעומק של  –התקנת נקודות מדידה 
כבלים יושחלו לתוך הנקודה דרך שרוול פלסטי מגן גמיש, איזור כניסת הכבלים לתוך 

מסביב הנקודה יכוסה בחול. לאחר התקנת נקודת מדידה יש להדק את הקרקע 
  לנקודה.

 30על הקבלן לצקת בטון מסביב לחלק של נקודת המדידה הנמצא בקרקע, בקוטר של 
 ס"מ על פי החלטת המפקח.

 :אנודות מגנזיום .07

 אנודות מגנזיום יהיו משני סוגים:  .07.01

  301ליברות לפי משאלה  32במשקל  אנודה :1סוג. 
  302ליברות לפי משאלה  48אנודה במשקל  :2סוג . 

מטר (לפי  6קנה באופן אופקי/ אנכי בתוך קידוח/ חפירה בעומק עד אנודות תות .07.02
 . תוכנית

 התקנת אנודה: יכלל .07.03

 ותל כבל האנודה. לפני הורדת האנודעש להוריד את האנודות בזהירות ללא עומס י
מילוי של ההמתוכנן יש להשרותן במים כשעתיים, כדי להרטיב את חומר  ןלמקומ

מ' מעל  0.5 –וך כדי הרטבה, בשכבה בעובי כ אנודה תאת היש לכסות . אנודהה
. יש להשתמש כבליםל חפירהלמלא את החפירה עד לעומק יש האנודה. אחר כך 

לכיסוי האנודות באדמה עם מוליכות גבוהה יותר. על הקבלן לקבל את אישור המפקח 
 על טיב האדמה לכיסוי האנודות.

 מדידה לתשלום .07.04

, הכנת הובלה לאתר, פריקהאספקה, יכלול  ת אנודה אחהתקנת חישוב לתשלום עבור 
תה, הנחת כבל אנודה כולל חפירה להנחת כבל, הארכה של הכבל ( התקנאנודה, 

הנדרשות להשלמת התקנת במידת הצורך), כבל מאסף של שדה אנודות, יתר עבודות 
 מחיר האנודה לא כולל חפירה/קדיחה. האנודה.

  כבלים .08

 סוגי כבלים: .08.01

 סוג המתאים להתקנה תת קרקעית.לחיבור יהיו מהכבלים  -
כבלים המיועדים לחיבור לצינור, "כבל מינוס" של מיישר זרם, כבלי אנודות  -

 לפי תוכניות .  N2YYאו   N2XYמגנזיום יהיו מסוג 
כבלים המיועדים לחיבור שדות אנודות של מתקני זרם מאולץ "כבל פלוס" יהיה  -

 קח.לפי תוכניות או החלטת המפ N2Y2Yאו  N2YYמסוג 

 :התקנת כבלים .08.02
הכבלים  יותקנו בחפירה קיימת להנחת שרוולים וקו הדלק.  יש להתקין כבל בריפוד 

ס"מ מסביב לכבל. יש להניח את הכבל ללא מתיחה, להשאיר רזרבה  10חול בעובי 
  מטר באזור כניסת הכבל אל תוך נקודות המדידה. -באורך כ
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 :חיבור בין הכבלים .08.03
לים בעזרת שרוול לחיצה בקוטר המתאים לפי תקן יש לבצע את החיבור בין הכב

DIN" בידוד אזור החיבור בעזרת שרוול מתכווץ מתוצרת ,Raychem."  כחלופה ניתן

 פוקסי.בעזרת מופה א לבצע איטום של אזור חיבור הכבלים 

 :חיבור כבלים לצינור .08.04

  ריתוך "קדוולד".או באמצעות  Pin Brazing שיטתחיבור הכבל לקו יתבצע ב
 לן יבצע  את הריתוך כדלקמן:הקב

  .חיצונית של הקו עד מתכת לבנההעטיפה הניקוי אזור הריתוך מ -
  .לפי הוראות היצרן Pin Brazing/ ריתוך "קדוולד"  -
  .לכלוך ירייניקוי אזור לאחר הריתוך מנתזי הריתוך וש  -
 או ש"ע. ROYSTONתוצרת  "IP  HANDY CUP"תיקון העטיפה בעזרת  

  ייחוס קבוע  תא .09

  :וג תא ייחוסס .09.01
 משני סוגים :תא יחוס קבוע יהיה 

או שווה ערך באישור המתכנן. תא  "Borin"מתוצרת חברת   " Stelth -2 " סוג  -
 מטרים 30הייחוס כולל כבל מקורי באורך של 

 100סמ"ר /  10סמ"ר /  1(תא ייחוס עם קופון בגודל ליקוי   " Stelth -7 " סוג  -
ו שווה ערך באישור המתכנן. תא הייחוס כולל א "Borin"סמ"ר ) מתוצרת חברת 
 .מטרים 30כבל מקורי באורך של 

 
 פן התקנה:או .09.02

לפי הוראות היצרן. יש  –חוס לפני ההתקנה ואופן התקנתו יהכנה ובדיקה של תא י

לשמור על שלמות הכבל של תא הייחוס, להשאיר כבל באדמה ללא מתיחה. בכניסה 

גן על הכבל בעזרת שרוול מגן מפוליאתילן. יש אל תוך הרגל של עמוד המדידה יש לה

להרטיב את האדמה מסביב לתא הייחוס. לפני התקנתו יש לבדוק את תקינות תא 

  הייחוס בעזרת מדידת הפרש פוטנציאלים כלפי תא ייחוס נייד. 
 

  גישור מגוף  .10

  לצורך ביצוע רציפות חשמלית של רשת אספקת מים יותקנו גישורים למגופים/דרסרים
  .N2YY-25(50)mm2   שור יבוצע בעזרת התקנה כבלהגי
  .08.04יבוצעו לפי סעיף   אל דופן הצינור ור כבלחיב

 .בגישור יושאר רפיון מסוים כדי לא לאמץ מכאנית את מקום החיבור

  מפרץ מתח .11

  מפרץ מתח יהיה מסוגSSD-1.2kA, SSD-3kA, SSD-5kA  " מתוצרתDEI"   או שווה ערך
 . באישור המפקח

 בתוך קרקע לפי הוראות היצרןמתח יותקן  מפרץ. 
  למפרץ מתח יחוברו כבליםN2YY-25(50) mm2  על פי הוראות היצרן. 
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  301משאלה  -1נספח 

Data Sheet No. : 301 

Project: 

 

Type of Equipment: 

Drawing No.: 

------- 

 

Magnesium Anodes – 32 Lb. 

------- 

 
1. Scope:  

This specification pertains to the production and delivery by a confirmed supplier of Magnesium anodes 
(thereafter referred to as “anodes”) for the purpose of cathodic protection. 

2. Relevant standards:  
The anodes shall be produced according to the NACE recommendations based on tests and measurements. 

The magnesium anodes shall be of high potential complying to ASTM B843-M1510. 
3. Alloy compositions 

 
Element % 

Al 0.010% max. 
Cu 0.02% max 
Mn              0.50 to 1.3% 
Zn                0.05% max. 
Si 0.05% max. 
Fe 0.03% max. 
Ni 0.001% max. 
Other 0.05 each or 0.3% max total. 
Mg Remainder. 

  
4. Electrochemical properties 

 
Amps*Hrs./Lb. 500-580 
Efficiency  50-58 % 
Closed Circuit Potential -1.50 to -1.75 V 
Open Circuit Potential -1.70 to -1.78 V 

 
5. Description 

Length: 521 mm, height: 127 mm, width: 140 mm.  
 Weight: 32 Lbs., weight including backfill: 64 Lbs.  
Connected wire: #10AWG Copper lead Wire/THWN/THNN, length of cable: 60 ft.  

6. Backfill composition: 
75%             Hydrated Gypsum 
20%             Bentonite 
5%               Sodium Sulfate 

 
7. Submittal of offer and prices: The offer shall contain the following data: 

 The anode model (type) and its definition by the supplier 
 Dimensions and weights 
 Current output 
 Stability and effective life-time 
 Time of delivery 
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  302אלה מש -2נספח 

Data Sheet No. : 302 

Project: 

 

Type of Equipment: 

Drawing No.: 

------- 

 

Magnesium Anodes – 48 Lb. 

------- 

 
1. Scope:  

This specification pertains to the production and delivery by a confirmed supplier of Magnesium anodes 
(thereafter referred to as “anodes”) for the purpose of cathodic protection. 

2. Relevant standards:  
The anodes shall be produced according to the NACE recommendations based on tests and measurements. 

The magnesium anodes shall be of high potential complying to ASTM B843-M1510. 
3. Alloy compositions 

 
Element % 

Al 0.010% max. 
Cu 0.02% max 
Mn              0.50 to 1.3% 
Zn                0.05% max. 
Si 0.05% max. 
Fe 0.03% max. 
Ni 0.001% max. 
Other 0.05 each or 0.3% max total. 
Mg Remainder. 

  
4. Electrochemical properties 

 
Amps*Hrs./Lb. 500-580 
Efficiency  50-58 % 
Closed Circuit Potential -1.50 to -1.75 V 
Open Circuit Potential -1.70 to -1.78 V 

 
5. Description 

Length: 787 mm, height: 146mm, width: 140 mm.  
 Weight: 48 Lbs., weight including backfill: 96 Lbs.  
Connected wire: #10AWG Copper lead Wire/THWN/THNN, length of cable: 60 ft.  

6. Backfill composition: 
75%             Hydrated Gypsum 
20%             Bentonite 
5%               Sodium Sulfate 

 
7. Submittal of offer and prices: The offer shall contain the following data: 

 The anode model (type) and its definition by the supplier 
 Dimensions and weights 
 Current output 
 Stability and effective life-time 
 Time of delivery 
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  משאלה לאספקת אנודות, כבלים וממרכזים לקידוח עמוק -3נספח 

  
Anodes, Cables, Centralizers for Deep Groundbeds. 

 
1. General 
 
1.1. This Specification pertains to supply of anodes with their cables and centralizers for installation in 

deep groundbed  (depth of 160 meters) . 
1.2. The diameter of the drill-holes shall be 10"- and shall be executed by the use of Bentonite. 
1.3. The active portion of the deep ground bed shall be in underground water. 
1.4. The   anode area (the active part of the deep groundbed shall be backfilled with " LORESCO" 

carbon backfill type SC3 including an "Allvent" laser perforated vent pipe. 
 
2. Anodes 
 
2.1. Anode material 

Grade I Titanium ASTM B 348 coated with electrocatalytic coating of Mixed Metal Oxides 
Activation: MMO. 

2.2. Anode dimensions 
Length - 3 meter min., diameter - 25 mm' min., for soil environment in carbonatious backfill .Two 
anodes to be supplied with separate anode cable. 

2.3. Anode current 
Current output per anode in carbonations backfill - 10 amperes min. 

2.4. Anode lifetime  
20 (twenty) years at rated current density  

2.3. Anode type:  10C/FW CerAnode Tubular Anode 
2.4. Anode connection type:  APC connected arc-plasma spray 
2.5. Manufacturer: CerAnode Technologies International manufactures 

 
3. Anode Cables 
  
3.1. One anode shall have its one separate cable. 
3.2. The cable cross section shall be #6 AWG . 
3.3. Cable insulation: HALAR / HMWPE 
3.4. The length of each cable shall be according to table attached to this specification. 
3.5. Each cable shall have prominent readable markings all along its length. 
3.6. The manufacturer shall present together with his offer documents about cable and insulation 

testing. 
 
4. Centralizers 
 
4.1. The centralizers shall be supplied by the anode manufacturer and fit the specific anode. 
4.2. The centralizers shall fit into the 12" diameter bore-hole. 
4.3. Together with his offer- the manufacturer shall supply a dimension drawing of the centralizer and 

show how anode shall be attached to the centralizer including written instructions how anodes are 
to be attached to centralizer- how cables are to be mounted as well as attaching "Ventpipes" to 
centralizers. 
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5. Quantities 
 
Herewith a description of items and quantities: 
5.1. Anodes and cables 
 
Number Anode Cable length Quantity 

1 10C/FW  120 meters 2 
2 10C/FW  126 meters 2 
3 10C/FW  133 meters 2 
4 10C/FW  139 meters 2 
5 10C/FW  146 meters 2 
6 10C/FW  152 meters 2 
7 10C/FW  159 meters 2 
8 10C/FW  165 meters 2 
9 10C/FW  172 meters 2 

 
 
 
 
 
 
 
5.2. Centralizers – 60 unites. 
 
6. Packing 
 
6.1. The anode manufacturer with his offer shall submit a detailed description of materials 
        packing by ship and or by air. 
6.2  A total weight statement of material plus packing as well as the required volume 
        including packing. 
 
 

  

3 m'

1 5m'1 5m'
1 5m'

Cable length 
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  חומר פחם וצינורות אוורור לשדה אנודות בקידוח עמוק -4נספח 

 
Backfilling Material, Vent pipes for Deep Groundbed. 

1. General 
 
1.1 This specification pertains to the supply of backfill material for a deep groundbed. 
1.2. Diameter of borehole for deep groundbed -  10"(eight), depth - 160 meters, execution by use of 

Bentonite. 
1.3. Within these boreholes MMO anodes 3 meter long and 1" diameter shall be installed. 
 
2. Backfill 
 
2.1. Carbonatious backfill material "Loresco" type SC3. 
 
3. Venting pipes 
 
3.1. Vent pipes Loresco "Alvent" laser perforated 1" diameter. 
3.2. Length of vent pipe 3 meters or 6 meters. 
3.3. Connection between adjacent vent pipes by bell connection or by special joints supplied by 

"Loresco". The price of Bell connection included in the price of the vent pipes. 
3.4. 1" sch 40 PVC end Caps for hermetic closing of "Alvent" pipe. 
 
 
4. Quantities 
 
Here are the names of items and quantities: 
4.1. Carbon backfill "Loresco" SC3 – ___________. 
4.2. Perforated vent pipes ______________. 
4.3. "1 sch 40 PVC End Caps – _________. 
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