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 מחלקת חשמל מבנים
 

 

  

  
  רשות שדות התעופה בישראל

  אחזקהחטיבת 

  נמל התעופה בן גוריון  

  מסגרת לקבלני חשמל  הסכם
  

  רשימת מסמכים

  מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  המסמך
  הצעת הקבלן    מסמך א'
החוזה ותנאי החוזה לביצוע מבנה טופס   מסמך ב'

  ידי הקבלן (להלן חוזה הרשות)- על
  

המפרט הכללי לעבודות בנייה על כל פרקיו     מסמך ג'
ובמיוחד אלו המפורטים להלן במהדורתם 

משרדית, כולל -האחרונה של הוועדה הבין
אופני המדידה ותכולת המחירים המצורפים 

  לפרקים אלה.
  שם  מס'

00  
08  
11  
34  

  מוקדמות
  מתקני חשמל
  עבודות צביעה

  מערכות גילוי וכיבוי אש
    תנאים כלליים מיוחדים  1מסמך ג' 
    מפרט מיוחד  2מסמך ג' 
    אופני מדידה מיוחדים  3מסמך ג' 
    כתב כמויות  מסמך ד'
    תוכניות  מסמך ה'
  מסמך ו'

  
  
  
   

  מפרטי רש"ת במהדורתם העדכנית :
  מפרט כללי לביצוע מתקן חשמל -
  מפרט לוחות מיתוג ובקרה במתח נמוך -
   

  

  

משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד -כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה הבין

  הבינוי והשיכון ומשרד התשתיות הלאומיות.

  כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

שהמפרטים הכלליים המצוינים לעיל כמסמכים שלא צורפו למכרז אינם ברשות הקבלן, ניתן להשיגם במקרה 

  אביב.- בהוצאה לאור של משרד הביטחון תל

במחלקת חשמל  במקרה שמפרטי הרש"ת המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז אינם ברשות הקבלן, ניתן להשיגם

  מבנים ברשות.

  

  וחוקים תקנים
  
   האחרונה. התקפה במהדורתם הבאים, ותקנות חוקים למפרטים, בהתאם יבוצעו העבודות כל

  זה. מיוחד מפרט  א.

  המיוחדת. משרדית הבין הוועדה בהוצאת )08 (מפרט חשמל מתקני לביצוע כללי מפרט  ב.

  ותקנותיו. 1954 - התשי"ד החשמל חוק  ג.
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  . רש"ת של הכלליים המפרטים  ד.

   .DIN -ו IEC כמו ים,הבינלאומי התקנים  ה.

  המוסמכות. הרשויות של והבטיחות העבודה וחוקי הוראות  ו.

 רש"ת שבין החוזה ממסמכי נפרד בלתי וכחלק מורחב 08 כמפרט רש"ת של הכללים המפרטים את לראות הקבלן על

  הקבלן. לבין

  זה. את זה המשלימה אחת מערכת מהווים יחד המסמכים כל

 הן הכלליים המפרטים דרישות הכלליים. המפרטים דרישות על מקרה בכל עדיפות המיוחד המפרט דרישות כל

  הכלליים. המפרטים לדרישות נוספות המיוחד המפרט של והדרישות ברש"ת עבודות לביצוע מינימום דרישות

  

  הקבלן הצהרת

  

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

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

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

  

  

        

  וחתימתו הקבלן חותמת      תאריך
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  רשות שדות התעופה בישראל
  אחזקהחטיבת 

  אגף חשמל
  
  
  
  
  
  

  מסגרת לקבלני חשמלהסכם 
  באתרי רשות שדות התעופה בישראל

  

  
  
  
  
  
  

  1מסמך ג' 

  
  תנאים כלליים מיוחדים
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  מוקדמות   -   00פרק 

  
, לוחות חשמל, מערכות תאורה, תשתיות חשמל וקווי הזנה , עמודי חשמלמתקני חס לביצוע יחוזה זה מתי

בכל האתרים תאורה, תאורת שטח, תאורת מסלולים, אחזקה מתח גבוה ושאר העבודות כמפורט בכתב הכמויות 
  בישראל (המושג "האתר"/"האתרים" שמופיע במפרט). של רשות שדות התעופה

  
ת כל העבודות, זמני הבצוע , ניתוקי החשמל, בצוע מעגלים על הקבלן שיבצע את העבודה לתאם א  :  הערה

חדשים , שינויים בלוחות חשמל, פרוק גופי תאורה  והרכבת גופי תאורה  עם מנהל הפרויקט מטעם 
רשות שדות התעופה. על הקבלן לקחת בחשבון שבאזורי העבודה השונים קיימת פעילות של עובדים.  

בשעות לא מקובלות , שעות לילה, בצוע עבודה בשלבים , ברורים  לא ישולם לקבלן תוספת בגין עבודה
  שונים וכו'.

  
כניות החשמל שימסרו לו לבצוע עם מערכת החשמל הקיימת  ולהתחבר אליה. על הקבלן לתאם את ת

 ות.מחירי הסעיפים כוללים את כל המפורט בהער

  

  עבודותאתר ה  00.03

במשך כל  ים, הפעיל ב"אתרים" של רשות שדות התעופהתשומת לב הקבלן מופנית למיקום העבודה  א.

הפעילות והעבודה השוטפת בכל שטח  ימות השנה. על הקבלן לקחת בחשבון, כי בזמן עבודתו נמשכת

. אי לכך, על הקבלן לבצע את עבודותיו עפ"י תיאום מוקדם תוך קיום הפעילות השוטפת של האתרים

  עילות ולתכנן את עבודתו בהתאם.. על הקבלן ללמוד היטב את שיטת הפהאתרים

שייתכנו שעות בהן יידרש להפסיק את עבודתו באזורים  הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך

  מסוימים.

והמבנים הסמוכים, ולא  תקןהקבלן מתחייב, שתוך כדי ביצוע עבודותיו לא תהיה פגיעה בתפעול המ .ב

בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי  תהיה כל הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל אדם, או

כלשהו. לצורך כך יבצע הקבלן על חשבונו גידור, הפרדה, שלטי הסבר על הפעילות המתבצעת, שלטי 

מנת שלא לפגוע בנוחיות -אזהרה והכוונה (בעברית ובאנגלית), וינקוט בכל האמצעים הדרושים על

  התפעול.

  ה מפסולת ומאבק.הקבלן מתחייב לניקיון יומי של אזורי העבוד .ג

  על הקבלן להביא בחשבון את בצוע העבודות בתנאים מיוחדים של שטח אוויר פעיל ומבצעי.  .ד

כל הפסקת הזנה לצרכנים או ביצוע ניתוק מקור ההזנה, יבוצע רק בהתאם לאישור בכתב של המזמין   .ה

  ביום ביצוע העבודה.

  העבודות יבוצעו בתוך מתקן קיים.    .ר

  להפריע לפעולה התקינה של המערכות הפועלות במתקן הקיים.לא ניתן   .ז

הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, עבור עבודה בימים ובשעות לא שגרתיים, כולל מועדים   .ח

  ו/או לעמוד בלוח הזמנים. האתרולילות, במידה וזה יידרש כדי להבטיח עבודה סדירה של 

לתבוע כל תשלום נוסף עבור המקרים בהם יתבקש להפסיק את העבודה כמו כן הקבלן לא יהיה רשאי   .ט

  במשך היום ולהמשיכה בזמן אחר ו/או בלילה.
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 תקופת הביצוע  00.04

  

בכפיפות ללו"ז ו בהזמנת העבודהמוגדר ללוח הזמנים שעל הקבלן לסיים את כל העבודה בהתאם 

  שיקבע ע"י המפקח.

ומשך ביצוע העבודה ו/או חלקי (שלבי) העבודה באם פורטו  מודגש בזאת, כי עמידה בלוח הזמנים

במסמכי מכרז/חוזה זה, הינו אחד מעיקרי החוזה ועל הקבלן יהיה לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על 

  מנת למלא דרישה זו בהתאם למפורט במסמכי החוזה.

  

  ביצוע בשלבים וסדרי ביצוע  00.05

  

מנע יבשלבים שיתואמו מראש עם המפקח כדי לה על הקבלן לקחת בחשבון כי את העבודה יבצע

  .רשות שדות התעופהמהפרעות מיותרות, ולאפשר המשך ביצוע הפרויקט כולו על פי סדרי העדיפות של 

המפקח יהיה רשאי לשנות את סדרי העבודה שנקבעו ותואמו מראש אם סדרי העדיפויות של הנמל   

  ידרשו זאת.

  פת כלשהיא ולא ישמש עילה להגדלת תקופת הביצוע.האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתוס  

  

  שעות העבודה  00.06

העבודה תבוצע בשעות העבודה המקובלות, היה ויידרש לעבוד בשעות חריגות ו/או מפוצלות, לקבלן לא  א.

תהיה שום עילה לתביעה לתשלום נוסף גם אם כדי למלא את הוראות לוח הזמנים יהיה עליו לעבוד 

  משמרת אחת של פועלים ליום.ביותר מאשר 

לקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לתשלום נוסף עבור המקרים בהם יידרש להפסיק את העבודה  ב.

ו/או מסיבה  באתר למספר שעות במשך היום ו/או לעבוד בשעות חריגות ו/או מפוצלות בגלל פעילות 

 אחרת עליה יחליט המפקח.

  וסופית. פסיקת המנהל בנושא הנ"ל הינה קובעת ג.

  

  בדיקות מוקדמות  00.07

  רואים את הקבלן כמי ש:  א.

מכיר היטב את האזור בו תבוצע העבודה, דרכי הגישה, מיקומם של המתקנים, תנאי עבודה   )1

  באתר וכו'.

  פעיל הממשיך את פעילותו ללא הפרעה."אתר" מודע לכך כי העבודה מתבצעת באזור   )2

  ננת עבודת קבלנים נוספים.מודע לכך כי באזור עובדים ומתוכ  )3

מודע לכך כי בתחום העבודה קיימים מבנים פעילים. על הקבלן לקחת בחשבון כי מבנים אלה   )4

  חייבים להמשיך לפעול ללא הפרעה ובנוסף לכך דרכי גישה חייבות להישמר.

 למד, הכיר והבין היטב, לפני הגשת הצעתו, את המפרטים, התכניות, כתבי הכמויות וכן את  )5

 החוזה, על כל המצורף לו, וכי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה ופרטיה.
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הבנה של המסמכים, התנאים במקום -הכרה ו/או באי-לא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי

  המבנה וסביבותיו ו/או פרטים אחרים כלשהם.

לרבות התעריפים והמחירים שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה שהוצע על ידו,   )6

  שבכתב הכמויות, מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, על הקבלן לבדוק היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו  ב.

אשר יהיו דרושים לביצוע פי חוזה זה בנוגע לאספקת החומרים, הציוד, כוח העבודה ויתר הנתונים - על

התחייבויותיו על פי החוזה במועדו. אשר על כן, לא תישמע במהלך ביצוע החוזה כל טענה בדבר חוסר 

כל אלה. במיוחד לא תישמע כל טענה כי חוסר בחומרים, בציוד או בכוח אדם יהוו צידוק לאיחור 

למת המבנה כולו במועד הקבוע כלשהו בהשלמת ביצועו של המבנה כל שלב ושלב הקבוע בחוזה או להש

 בחוזה.

  

 סמכויות המפקח  00.08

  האמור להלן בא להוסיף אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה. א.

-המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרטים, כתבי הכמויות וכל אי ב.

י מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בהירות לפ-התאמה ביניהם ו/או אי

 בנושא זה.

המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן לגבי עבודות שבוצעו או צריכות  ג.

  להתבצע.

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

  לקבלן.

רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו למתן עדיפות של איזו עבודה או חלק המפקח 

  ידי המפקח.-ממנה. הקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות שנקבע על

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

  לדעתו נחוץ הסבר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו.המפרט או אם 

 -ידי הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו -מילוי הוראות המפקח על

  הכל לפי תנאי החוזה.

  המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה, העתקים של תכניות מאושרות לביצוע. ו.

  

  תכניות ולביצוע  00.09

לפני הביצוע יימסרו תכניות אשר יסומנו ו/או יישאו  , לביצוע כניותמצורפות ת הזמנת העבודה אם לב א.

החותמת "לביצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס לתכניות למכרז מסיבות כל  את

  שהן.

שינוי במחירי היחידה עקב עדכונים לפי החלטת  לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויי או ב.

  המנהל. המנהל שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז.

ידי המפקח חתומות ומאושרות לביצוע. כל -לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן על ג.

 והאחריות יחולו על הקבלן.עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק 

  



  

  

 מחלקת חשמל מבנים
 

 

  

 החזרת התכניות ו/או המסמכים  00.10

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות התכניות והמסמכים ולהחזיר את כל התכניות ו/או המסמכים 

  למזמין עם הגשת הצעתו למכרז.

  

 תכניות ומסמכים  00.11

העתק נוסף שיהיה דרוש  כלידי הרשות ללא תשלום. -העתקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על 3  א.

לקבלן, יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת המבנה יחזיר הקבלן למזמין את כל התכניות שברשותו, בין 

  ידי אדם אחר.-ידי הרשות (המזמין) ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו על-שהומצאו לו על

ום המבנה. האדריכל ו/או ידי הקבלן במק- העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ב.

מהנדסים יועצים והמפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש 

  בהם.

הקבלן ינהל תיקיה מסודרת שתאפשר גישה נוחה והתמצאות קלה בכל התכניות ואשר תעמוד לרשות  ג.

את התוכניות במצב מעודכן האדריכל ו/או מהנדסים, היועצים ו/או המפקח. על הקבלן להחזיק 

בהתאם להוראות ושינויים שיינתנו תוך כדי מהלך העבודה. הקבלן ינהל רישום מעודכן של זמני קבלת 

התכניות עם ציון שם התכנית, אינדקס השינוי ותאריך קבלת התכנית. נוסף לנ"ל עליו להדביק את 

ותם בפוליאתילן שקוף ולהחליפם התכניות המשמשות לביצוע המבנה על לוחות מזוניט או דיקט ולכס

  בתכניות ברורות במקרה של התבלות. יש לוודא כי לביצוע משמשות התכניות העדכניות בלבד.

  

  סתירות במסמכים  00.12

הקבלן יבדוק אם ישנה התאמה בין המסמכים השונים המהווים את החוזה ו/או בין מסמך ממסמכי  א.

שעל הקבלן  -ה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה החוזה ובין הנתונים המעשיים במקום העבוד

חייב הוא להודיע על כך מיד למנהל ולנהוג בכל הנוגע לעניין זה לפי הוראות  - לגלות במסגרת בדיקתו 

  המנהל.

בכל מקרה של סתירה בין הוראה של מסמכי החוזה, יפסוק המפקח לאחר התייעצות עם המהנדסים   ב.

  די והסופי איזו מההוראות תחייבנה את הצדדים לחוזה.היועצים לפי שיקול דעתו הבלע

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבגין אופיה המיוחד של העבודה, יתכנו פריטי ביצוע שונים שתאורם   ג.

יבוא ברשימות ובמפרטים ו/או בהוראות ביצוע ביומן העבודה מבלי שינתן להם ביטוי גרפי בתכניות, 

  בתכניות מצורפות.ויהיו שונים מפרטים המפורטים 

לפיכך ימציאו המתכננים לקבלן באמצעות המפקח מזמן לזמן תוך כדי ביצוע המבנה, לפי שיקול דעתם, 

  הוראות, עדכונים, לרבות תכניות לפירוט והסברת ביצוע המבנה. הוראות אלה תחייבנה את הקבלן.

התאמה - גילה סתירה או אי במקרה ויתברר שהקבלן לא קיים הוראה כלשהי מהוראות סעיף זה או לא  ד.

התאמה שבמסמך כלשהו, -פי טעות או אי-שהיה עליו לגלות ושכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על

יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון המעוות. המפקח יכריע בלעדית וסופית בנוגע 

  להתאמה או לסתירה כאמור לעיל.

  

  

  



  

  

 מחלקת חשמל מבנים
 

 

  

  

 נציגי הקבלן  00.13

שנים לפחות  10מהנדס מנוסה ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בעל ניסיון של  הקבלן יעסיק

מינוי המהנדס ומנהל העבודה טעון  שנים בסוג העבודות המבוצעות 10ומנהל עבודה בעל ניסיון של 

  אישור מוקדם של הרשות. 

  

 של עובד יהיה העבודה מנהל מנהל העבודה יהיה באתר בכל שעות העבודה במשך כל תקופת הביצוע . 

   .משנה קבלן ולא הקבלן

  

יהיה חשמלאי בעל רשיון תקף של "חשמלאי ראשי"  " אתר"מנהל העבודה הראשי לעבודות החשמל ב

  לפחות ויהיה כפוף להנחיות ובקורת מהנדס חשמל.

  

 העסקת עובדים  00.14

  ולא יהיו קבלני משנה.חשמלאים מוסמכים אשר יועסקו ישירות  2בצוות עובדי הקבלן יהיו לפחות   

ימות (כגון חפירות, ייצור לוחות, יציקות וכו') יקבל רך להעסקת קבלן משנה לעבודות מסובאם יש צו  

  הקבלן אישור מראש מהמפקח.

בעיקרון לא תאושר העסקת קבלני משנה לעבודות חשמל רגילות, אלא במקרים חריגים ובאישור 

  המפקח.

ם תאושר על ידי המזמין או הגורמים המוסמכים בהתחשב בכך הקבלן יעסיק רק פועלים אשר העסקת

  שהמפעל הוא מפעל ביטחוני.

המנהל ו/או המפקח ו/או ב"כ המוסמך יהיו רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי והסופי, לדרוש מהקבלן 

להרחיק ממקום ביצוע המבנה כל אדם המועסק על ידו באתר הבנייה, בין מסיבות בטחון ובין מסיבות 

די. עובד שהורחק לפי דרישה כאמור, יב למלא אחרי דרישה כזו באופן מיוד ביצועיו, והקבלן מתחיתפק

  ובין בעקיפין. במישריןלא יוחזר לעבודה זו בין 

על הקבלן להגיש למפקח רשימה של כל העובדים שבכוונתו להעסיק ועבורם הוא מבקש מועמדות 

ריך משלוח צו התחלת עבודה. הבקשות יוגשו על גבי שיון כניסה, לא יאוחר משבוע ימים מתאילקבלת ר

ימי  15זערי של תהליך בדיקת המועמדים ע"י הרשות יהיה חותיה. המשך המטפסי הרשות ועפ"י הנ

  עבודה ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בתכנון לוח הזמנים לביצוע ושלבי העבודה.

את בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית של אישורי כניסה זמניים חד יומיים יותרו רק במקרים חריגים וז

נתן לעובד למשך שני ימי עבודה בלבד על כל משך תקופת הביצוע. בקשה יהמפקח. אישור כניסה זמני י

שעות לפני המועד המבוקש. אין לראות  48לקבלת אישור כניסה זמני תוגש לאישור המפקח לפחות 

ישורי כניסה זמניים חד יומיים ועל באמור לעיל משום התחייבות כל שהיא מצד הרשות להעניק א

  שיון כניסה קבוע בכפוף להנחיות הרשויות המוסמכות כמפורט בראש הסעיף.יהקבלן לפעול לקבלת ר

הקבלן מצהיר בזאת שהביא עובדה זו בחשבון במסגרת מחיריו ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף ו/או 

  ות בתנאי עבודתו כמפורט לעיל.עילה לבקשת הארכת תקופת הביצוע עבור שינויים או הגבל

  

  



  

  

 מחלקת חשמל מבנים
 

 

  

  

  

  כניסה תרישיונו  00.15

טעונה אישור מיוחד מאת קב"ט  "האתר" על הקבלן לקחת בחשבון, כי כניסת כל העובדים לתחומי   

הרשות ומשטרת ישראל. הנפקת האישור מחייבת מסירת פרטים אישיים מבעוד מועד. הטיפול 

  באישורים אלה הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן.

על הקבלן לקחת בחשבון כי עקב סינון בטחוני עלולה רשימת עובדים להתאשר באופן חלק בלבד ועל כן 

  עובדים מקיפה ומלאה. מומלץ להגיש רשימת

  

היה באזורי סמי סטרילי ושם ינפיק הקבלן אישורי כניסה לפועלי וקבלני המשנה תהעבודה ש במידה

שאו פרטים מזהים של כל עובד וכן את תמונת העובד כשהם ישלו, על פי הנחיות המפקח. האישורים י

בוצע בשטח סטרילי שם אישורי הכניסה תהעבודה במידה שבתוך נרתיק ניילון מוצמד עם מתלה. 

  קבלן אך בצבע אחר.היונפקו על ידי הרשות. האישורים יהיו כדוגמת האישורים שהונפקו ע"י 

  שיון של כל עובד.ימוש לא חוקי ברישא באחריות אישית ומוחלטת לכל זיוף או שיהקבלן י

  .נוהלים כלליים למתן אישורים ייבדקו ע"י הקבלן לפני הגשת ההצעה

מוסכם על הקבלן שהרשות יכולה לשנות נוהלים כלליים או לחרוג מהם בכל עת, מבלי שפעולה זו 

  תשמש עילה לתביעה כלשהיא מצד הקבלן.

שיון לכל אדם שהוא, ללא צורך בהנמקה כלשהיא או לבטל כל יקב"ט הרשות יהיה רשאי לסרב לתת ר

  שיון שהוצא קודם לכן.יר

שיון מיד עם סיום ישיון הכניסה של כל עובד, שבשמו ניתן הרירהקבלן מתחייב להחזיר למפקח את 

  .עבודתו של אותו עובד בביצוע המבנה וכן בכל עת שידרוש המפקח

  לא תותר בשום מקרה לינת העובדים באתר.

  האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהיא ולא ישמש עילה להארכת תקופת הבצוע.

  

  בביצוע העבודהתיאום ועדיפות   00.16

בנוסף על האמור בחוזה והאמור בפרק מוקדמות במפרט הכללי, מתחייב הקבלן לבצע את העבודה תוך   א.

תיאום, מתן שירות ושיתוף פעולה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות קבלנים נוספים, נציגי הרשות 

  .וכו', כפי שיורה המפקח

לפי ראות  במקביל וכי המפקח רשאי לקבוע סדר עדיפויות על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע  .ב

עיניו. הביצוע לפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש עילה להארכת תקופת 

  הביצוע.

על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בסמוך ובמקביל לעבודת קבלנים אחרים אשר נבחרו ו/או  ג.

דה זו לא תזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא תשמש עילה להארכת ידי הרשות. עוב-ייבחרו על

  תקופת הביצוע.

  

  

  



  

  

 מחלקת חשמל מבנים
 

 

  

  

  

  התארגנות בשטח  00.17

  

  כללי א.

מקום ההתארגנות יקבע ע"י המפקח ו/או הנהלת הנמל סמוך לתחילת העבודה. ככלל שטח   .1

  ההתארגנות יהיה בתחום העבודה של הקבלן.

מצו התחלת העבודה, תכנית לארגון השטח. תכנית זו  הקבלן חייב להגיש למפקח, תוך שבוע  .2

  מחייבת אך ורק את הקבלן והיא תכלול:

  שטחי עבודה ואחסנה של הקבלן וקבלני המשנה.   א)

  מבנים זמניים לשירותי העובדים.  ב)

  סימון קווי הזנה זמניים לחשמל, למים, לביוב וכו'.   ג)

  משרד הקבלן והמפקח.  ד)

  גון מושלם של העבודה בשטח.כל הדרוש לביצוע ואר  ה)

כן מתחייב הקבלן לא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה להפריע את   .3

תנועתם החופשית של הולכי רגל ו/או כלי רכב. על הקבלן לתאם מראש מיקום העמדת כלים 

  שונים, מנופים וכו', לרבות דרכי גישה ופריקה ולקבל את אישורו של המפקח.

על הקבלן להחזיר המצב לקדמותו בהתאם להוראות המפקח בכל שלב של העבודה שידרש ובכל   .4

 מקרה בתום ביצוע החוזה וזאת ללא כל תשלום נוסף.

  גידור והפרדת שטחים  ב.

גידור נייד לצורכי בטיחות יבוצעו ויוצבו בהתאם להנחיות המפקח ויאושר במסגרת התכנית לארגון 

  שטחי העבודה.

הגידור והעתקתו בין שלבי העבודה ופירוקו לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול את הוצאותיו בגין עבור 

  הגידור בהוצאותיו הכלליות.

  

  תאום עם רשויות וגורמים אחרים  00.18

על הקבלן לקחת בחשבון, כי בעת ובעונה אחת עם בצוע העבודות הכלולות במכרז/חוזה זה, בשטחים 

בתוך שטחי העבודות תבוצענה עבודות ע"י גורמים אחרים. על הקבלן לתאם הגובלים איתם ו/או 

כובים והפרעות לעבודתם. התאום ושתוף הפעולה הנ"ל לא יולשתף פעולה עם גורמים אלה, ולמנוע ע

  יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהיא.

מסומנות בתכניות  כמו כן לפני תחילת הביצוע על הקבלן לוודא מיקום מערכות קיימות, בין אם הם

  ובין אם לא, לתאם ולהזמין השגחה על חשבונו של הגורם המתאים האחראי למערכת, כדוגמת:

  ("אתרי") רשות שדות התעופה (רש"ת)עבודות חשמל במתקני   .א

ימים לפני עבודה בקרבת  3, לפחות רשות שדות התעופההקבלן יזמין על חשבונו השגחה מטעם 

  ם. העבודה תבוצע רק בנוכחות המפקח של רש"ת.מערכות מתקני חשמל פעילי

  גורמי האחזקה של רש"ת.  .ב

  זורי עבודותיו.הקבלנים האחרים הפועלים בא  .ג



  

  

 מחלקת חשמל מבנים
 

 

  

  

  מניעת הפרעות לתנועת כלי רכב וטיס  00.19

ינו בתכניות ונוספים למניעת הפרעות ותקלות חשבונו בכל אמצעי הזהירות אשר צוהקבלן ינקוט על 

מרור, קביעת פנסים מהבהבים בשעות וגים ע"י גידור, סימון, שילוט, תוטיס מכל הסלתנועות כלי רכב 

נתיבי הלילה והצבת עובדים קבועים להכוונת התנועה ו/או אנשי תצפית עם רכב וכיו"ב לפי המקובל 

  וכפי שתקבע הרשות ולשביעות רצונה. ישראל בע"מ

גם באמצעים שיבטיחו את יציבות כל  בעבודות המבוצעות בקרבת תנועת מטוסים על הקבלן לנקוט

  המתקנים המוזכרים לעיל בפני הדף מטוסים. כל האמור לעיל יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.

  

  בישראל התעופה ינמלבמניעת הפרעות לפעילות   00.20

על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודה חייבת להתבצע בצורה שתבטיח כי פעילות הנמל, במיוחד שימוש 

  ברחבות ובשטחים מבצעיים אחרים לא יופרעו כלל.במסלולים, 

על הקבלן למלא בדייקנות אחר הוראת מנהל הנמל (נוהלי קבע או נוהלים והוראות מיוחדים לצרכי 

העבודה שלפי חוזה זה להלן "הוראות"), בדבר צירי תנועה סימון גבולות אתר העבודה ביום ובלילה 

י תאורה, מיקום מתקני ייצור, משמעת שעות עבודה, סוגי כנדרש, ריכוזי ציוד, רכב וחומרים, סידור

הציוד והרכב המותרים (לרבות התקנים המיוחדים שידרשו עליהם), שעות וימי העבודה המותרים, 

  סידורי בטיחות וכד'.

  הקבלן יתחיל בעבודה רק לאחר שנתמלאו התנאים הבאים:  

  קבל בכתב מהמפקח את ה"הוראות".  א.

ספקיו על עובדיהם לרבות קבלני משנה המועסקים על ידו מכירים את ההוראות וידא שעובדיו,   ב.

  ומסוגלים למלא אחריהן.

  עשה את כל הסידורים הדרושים להבטחת מילוי ההוראות.  ג.

האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהיא ולא ישמש עילה להארכת תקופת 

  הביצוע.

  

  הוראות בטיחות טיסה  00.21

  ומבלי לפגוע באמור בסעיפים האחרים של החוזה, תחולנה הוראות הבאות: בנוסף

זור העבודה נמצא בסמיכות למסלולים פעילים להמראה, נחיתה והסעה הקבלן מוזהר בזאת שא  א.

ע"י  השתינתנשל כלי טיס, ומילוי אחר כל ההוראות האמורות של מסמך זה וכן הוראות אחרות 

ין תנועה וסדר בשטח המבצעי, הם תנאי ימנהלת הנמל והמפקח, לרבות כללים ונהלים לענ

  הכרחי בחוזה זה. אי עמידה בכל האמור לעיל עלולה לסכן כלי טייס וחיי אדם.

מתקנים ו/או מבנים בלתי ניידים, שטחי ריכוז של רכב ו/או ציוד (לצרכי אחסון ו/או טיפול)   ב.

אך ורק בתאום עם המפקח ו   שיקבע על ידי המפקחם יקבעו במרחק ושטחי אחסון חומרי

  , או במקרה שיאושר ע"י המפקח.שדות התעופה יומנהל

  



  

  

 מחלקת חשמל מבנים
 

 

  

כי לא נותרו בשטח העבודות מכשולים  -הקבלן מתחייב לוודא לקראת סיומו של כל יום עבודה   ג.

המפקח כדי למלא העלולים לסכן את פעילות הנמל ויבצע כל עבודה שתידרש ע"י המנהל ו/או 

  תנאי זה. מנהל העבודה יאשר ביומן העבודה היומי שהוא אישית וודא ביצוע הוראה זו.

ו/או המפקח יהיו רשאים להכתיב לפי ראות עיניהם  שדות התעופה ו/או "האתרים"  ימנהל  ד.

  בלבד, את סדרי הבצוע וסדרי העדיפות בכל אחד משטחי העבודה.

  

  קיימיםהגנה על שטחי סלילה   00.22

באם תורשה לקבלן תנועת רכב או ציוד מכני על פני שטחי סלילה קיימים מאספלט, בטון, מצע, או 

צורת דרך לכל צורך שהוא, כלי הרכב או הציוד חייבים להיות מצויידים בגלגלים פניאומטיים בלבד. גם 

  רצון המפקח. כך, כל נזק שיגרם לשטחי סלילה קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות 

  

  אמצעי זהירות  00.23

  בנוסף לאמור בסעיפים דלעיל, ינקוט הקבלן, על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות דלהלן:

יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההריסה, הפירוק והחפירה בשטחים   א.

  קרקעיים מכל סוג שהוא.-בהם נמצאים מתקנים תת

מתקני חשמל וכבלים לא תבוצע עבודה כלשהיא, אלא לאחר שנתקבל במקומות בהם נמצאים   ב.

  אשור לבצעה מטעם נציג מוסמך מטעם הרשות ולפי הוראותיו.

  הקבלן יתקין שלטי אזהרה כנדרש "כאן בונים" או אחרים בהתאם להוראות כל דין.  ג.

  הקבלן יסמן בשילוט זמני את כל קווי המערכות בביצוע לפי הוראות המפקח.

  

  מבנים ומתקנים קיימים  00.24

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים, מסלולים, כבישים ומתקנים תת קרקעיים ואחרים קיימים, 

ולציוד מותקן באזור בו תבוצע העבודה ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מביצוע 

קרקעיים. עם גילוי מתקן המפריע -תתהעבודה, לרבות התחברות למבנים ו/או מתקנים עיליים ו/או 

למהלך החופשי של עבודת הקבלן (לרבות צינורות חשמל, תקשורת, מים וביוב וכד'), על הקבלן להודיע 

  מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו.

קרקעיים העלולים להיפגע תוך - על הקבלן לברר מראש אצל המפקח את מיקומם של מתקנים על ותת

עבודתו. למרות כל האמור לעיל, אין זה פוטר את הקבלן מהאחריות לבדיקה של המערכות  כדי מהלך

קרקעיות הקיימות, וביצוע כל העבודות, לרבות עבודות חציבה, בטונים וכו', תוך נקיטת כל - העל והתת

קרקעיים ועיליים, לרבות הזמנת ותיאום פיקוח של -האמצעים למניעת פגיעה במערכות ובמתקנים תת

 רשויות השונות.ה

הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם למבנה ולמתקנים, ומתחייב 

לתקנם על חשבונו, לשביעות רצון המפקח, ולשאת בכל ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות, שנגרמו 

הקבלן בגין הנזקים  כתוצאה מהנזק הנ"ל. פסיקת המפקח לגבי ההוצאות ו/או הפיצויים שיחויב בהם

  שייגרמו, הינה סופית.
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הקבלן יגן, על חשבונו, על מבנים, מתקנים קיימים, מסלולים, כבישים ותעלות קיימות בתמיכות 

זמניות או אמצעי הגנה מתאימים אחרים, לפי הוראת המפקח, מפני כל נזק עקב ביצוע עבודות לפי 

  פעולה התקינה של המבנים ו/או המתקנים.חוזה זה לרבות אבק ופסולת, ויהיה אחראי להמשך ה

חפירות לגילוי מתקנים קיימים, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגלויים, איסוף מידע 

לרבות חפירות מקומיות בידיים, ותיאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום 

  ום נוסף.שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשל

  

  דרכי גישה  00.25

  על הקבלן לקחת בחשבון שבנוסף לאמור לעיל עליו למלא בין היתר גם את הדרישות הבאות:

לעשות מראש בחשבון את כל הסידורים לכניסת רכבי העבודה של ספקי החומרים והעבודות   א.

  השונות שישמשו אותו לביצוע העבודות.

של שדות  לכניסה חד פעמית בנוהלי הנסיעה בתחום האוירילדאוג לידע את כל הנהגים, אפילו   ב.

  .התעופה

, של שדה התעופהלמנוע נסיעות מיותרות של הרכבים ע"י קביעה בתאום עם מרכז התאום של   ג.

  נתיבים מיוחדים חד משמעיים לרכבים אלה וסימונם באופן ברור בשטח.

  אלה וסימונם באופן ברור בשטח.הסימון יכלול במידת הצורך צביעת נתיבים ושילוט לרכבים 

הסימון יכלול במידת הצורך צביעת נתיבים ושילוט המראה כווני הנסיעה לאתר מסוים בציון 

  שם הקבלן.

כל האמור בסעיף זה, כולל הדרכת הנהגים והממונים עליהם, הסימונים, התיאומים הנדרשים 

ם בכתב הכמויות ככלולות גם יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ורואים במחיריה יחידה המופיעי

  ביצוע עבודה אלה.

על הקבלן לסדר רשת דרכים פנימיות שתבטיח גישה במכונית או במשאית לאזור העבודה שלו. 

הקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה מכל סיבה שהיא. רשת הדרכים תקבע 

המפקח אם להרוס את הדרכים לפני גמר העבודה עליו לקבל הוראות . יעצות עם המפקחיבהת

  הללו בכללן או בחלקן או להשאירן במקומן.

לקח בחשבון ע"י הקבלן בתוך מחירי היחידה. לא יעלות ביצוע דרכי גישה למקומות השונים ת

  ישולם בנפרד עבור ביצועם.

  

  מים וחשמל  00.26

במידה והרשות  על הקבלן לקחת בחשבון שעליו לדאוג להספקה של מים וחשמל הדרושים לעבודתו.

  תרשה להשתמש ברשתות הקיימות, ייעשה הדבר לפי התנאים הבאים:

  ההתחברויות תיעשה במקומות שיקבעו ע"י הרשות ולפי התנאים שיקבעו לה על ידה.  א.

בצוע העבודה (והחזרת המצב לקדמותו)  םכל ההוצאות של התקנת התחברויות ושל הסרתם בתו  ב.

  תחולנה על הקבלן בלבד.

לא מתחייבת לספק מים ו/או חשמל, על הקבלן לעשות מראש, על  רשות שדות התעופההיות ו  ג.

  חשבונו, סדורים מתאימים להספקה עצמית.
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עבור צריכת החשמל והמים ישלם הקבלן בהתאם לתעריפים המקובלים ברשות לפי קריאה   ד.

  בשעונים, שיותקנו על ידו ועל חשבונו.

בוצעו ע"י הקבלן יהיו בהתאם לתקנות המחייבות על פי חוק כל מתקני החשמל הזמניים שי  ה.

  ויבדקו לתקינות, כנדרש בהן ע"י "חשמלאי בודק".

  

 שלטים  00.27

כל דין, שלט הקבלן יתכנן, יכין ויקבע באזורי עבודותיו, על חשבונו, לרבות האחריות לרישום על פי 

הכולל בנוסף לפרטי הקבלן ומנהל העבודה את רשימת היועצים כמפורט בדף רשימת היועצים. השלט 

נת. השלט יכלול לוגו של רשות שדות וופלדה מגול מ"מ ע"ג קונסטרוקציה 2יהיה עשוי מפח בעובי 

  התעופה.

ו/או היטלים הקשורים  מסים כל ההוצאות הקשורות בהכנת השלט וקביעתו כאמור, לרבות כל תשלומי

בשלט, יחולו על הקבלן. באותם שלטים יירשם שם החברה/הקבלן הראשי המבצע, לרבות שמו של 

  מנהל העבודה ומספר הטלפון שבו ניתן להשיגו בכל שעות היממה.

ידי קבלן שילוט, אשר יגיש לאישור המפקח תכנית של השלטים והצבתם לפני -השלטים יבוצעו על

  תחילת הביצוע.

לא ישולם בנפרד עבור העתקת שלטים במידה ותידרש, במעבר בין שלב לשלב. השלטים ייקבעו 

  במקומות כפי שיורה המפקח ויהיו יציבים למשך כל תקופת הביצוע.

שוי בהתאם לדרישות חוק ותקנות התכנון והבניה יקונסטרוקצית השלט וביסוסו יתוכננו ע"י מהנדס ר

  ותנאי האתר.

  

  הצטברות מי גשמיםמניעת   00.28

בזמן ביצוע העבודות מכל סוג שהוא, על הקבלן לנקוט, על חשבונו בכל האמצעים דרושים כדי למנוע 

למקום שיקבל את אישורו  המרביתהצטברות מי גשמים בשטח העבודה כדי להרחיקם במהירות 

הערמת  המוקדם של המפקח. הרחקת מי הגשמים תיעשה בכל האמצעים כולל תעלות זמניות ו/או

  סוללות ו/או שאיבה וכד'.

שורו המוקדם של יכל נזק שייגרם לעבודות, גם אם הקבלן נקט בכל האמצעים הדרושים שקבלו את א

  יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח. -המפקח 

  

   הוראות בטיחות  00.29

לבטיחות, בטיחות אש ועל נהלי הקבלן יהיה אחראי לשמירה על כל חוקי המדינה המתייחסים  א.

עבודה בטוחים ומקובלים לגבי עובדיו, קבלני משנה מטעמו ועובדיהם, לרבות עובדי נמל 

  התעופה ואנשים אחרים הקשורים בעבודות הכלולות בחוזה זה.

שא באחריות מוחלטת להבטחת הבטיחות בעבודה על פי תקנות הבטיחות בעבודה יהקבלן י

  וכן כל עדכון בהן ועל פי כל דין. 1988 (עבודות בניה), התשמ"ח

על הקבלן למנות מנהל עבודה מוסמך בגין העבודות  1988בהתאם לתקנות בדבר עבודות בנייה  ב.

המבוצעות במסגרת חוזה זה. הקבלן יודיע על כך במכתב רשום למפקח האזורי של משרד 
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המפקח המחוזי של  העבודה. לא תורשה העסקת מנהל עבודה ללא כתב מנוי מאושר על ידי

  משרד העבודה כנדרש. 

על הקבלן להחזיק פנקס כללי בו תרשמנה תאונות וכו' באתר הבנייה. על הקבלן להודיע למשרד   ג.

העבודה על התחלת ביצוע העבודות הכלולות בחוזה זה וכן יכין ויתקין את השילוט המתאים 

  והנדרש כחוק.

של התקנות). על  77ה של מנהל העבודה (סעיף עבודות הריסה תבוצענה תחת הנהלתו הישיר  ד.

הקבלן לצייד את העובדים בעבודות הריסה בכובעי מגן, נעלי בטחון ומשקפי מגן לפי הצורך 

  של התקנות). 80(סעיף 

הקבלן יספק לעובדיו כלי עבודה תקינים ויוודא שימוש בהם (סולמות, פטישים, איזמלים וכו'),   ה.

ודות ריתוך, חיתוך, סיתות, שבירת בטון וכו'), חגורות בטיחות כובעי מגן, משקפי מגן (בעב

  הכל לפי הצורך. -(לעבודה בגובה) 

יר, המנופים וכלי הרמה אחרים יהיו וכל הציוד שבו ישתמש הקבלן יהיה במצב תקין. קולטי האו  ו.

ך, עם תעודות בדיקה תקפות של בודקים מוסמכים. הציוד יופעל על ידי העובדים המוסמכים לכ

 תרישיונודהיינו: המנופים על ידי עגורנאים מוסמכים, הטרקטורים, המלגזות וכו' על ידי בעלי 

  נהיגה מתאימים וכו'.

  סעו אנשים בכלים אלה אלא אם סודר מושב עבורם.ילא י

הקבלן יהיה חייב לדאוג לניתוק החשמל באזורים בהם יבצע עבודות הריסה או בניה. את   ז.

  כוחו.-ל עליו להעביר באמצעות המפקח לידי מהנדס נתב"ג או באיהדרישה לניתוק החשמ

ידי חשמלאי -הקבלן לא יחבר לרשת החשמל ציוד חשמלי משלו אשר לא נבדק קודם לכן על  ח.

ידי האחראי לחשמל בנמל -מוסמך. כמו כן, על הקבלן לשמור על כל ההוראות הניתנות לו על

  ת המפקח.או בא כוחו באמצעוו/ ו/או ב"אתר"  התעופה

חל איסור חמור לגבי השימוש באש פתוחה כלשהי, לרבות עישון. הקבלן לא  "האתר" בתחום   ט.

ישתמש באש גלויה לריתוך, חיתוך, ועבודות אחרות, אלא אם נדרש הדבר במפורש בתכניות 

ונתקבלה מראש רשות מפורשת לכך מאת המפקח לגבי ביצוע העבודה ואופן ביצועה. הקבלן 

ות מתאימות בנושא זה לכל עובדיו, קבלני משנה מטעמו ועובדיהם. בלי לפגוע ימסור הורא

באמור לעיל, באחריות הקבלן ועל חשבונו, להצמיד כבאי, לרבות ציוד נדרש, שיהיה נוכח למשך 

  כל זמן ביצוע העבודות הבאות:

  חיתוך מתכות באמצעות דיסק.  )1

  ריתוך אוטוגני.  )2

  ריתוך חשמלי.  )3

  מקור אש לצרכים שונים.הדלקת כל   )4

  כל פעולה היוצרת גיצים והולכת אש.  )5

ידי גורמי הכבאות בנתב"ג. -ידי הקבלן יהיה איש מקצוע אשר ימונה על-הכבאי שיועסק על

שעות טרם ביצוע  72הקבלן יתאם עם מנהל יחידת הכיבוי בנתב"ג הזמנת כבאי כנדרש לפחות 

  העבודה.
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עד לאחר אישור המפקח ולקבלת הוראותיו לגבי אופי ומהלכי  הקבלן לא יתחיל בביצוע חפירות  י.

להורות כיצד יבוצעו עבודות החפירה,  רשות שדות התעופה ביצוע החפירות. כמו כן הרשות בידי 

  היכן תונח פסולת העפר, הגובה המקסימלי של הערמת הפסולת וכיו"ב.

תחייב את  - וכח גם במקרה והמפקח אינו נ "אתר" -בהוראת יועץ הבטיחות או אחראי הבטיחות   יא.

  ידי.הקבלן לביצועה המ

ידווח הקבלן על כך למפקח, הוראות אחראי הבטיחות ויועץ הבטיחות תינתנה  - לאחר ביצועה 

  בכל מקרה בכתב ובחתימתם.

  ידי גורמי הבטיחות למיניהם.- לא ישולם כל תשלום עבור ביצוע הגנות כלשהן שיידרשו על  יב.

ידי - מחויב בהעסקת שומר במשך כל תקופת עבודתו באתר (העסקת שומר המועסק על הקבלן יג.

  הכל על חשבון הקבלן. - ידי רשות שדות התעופה) -חברת שמירה תהיה מאושרת על

  

 לוח זמנים  00.30

תוך שבועיים מיום מתן צו התחלת עבודה יגיש הקבלן למפקח לוח זמנים מפורט ומעודכן, לרבות כל 

  והעקרונות של לוח הזמנים הנ"ל.  והרצת המחשב הראשונית העונה על היעדים ההסבר הגרפי

 לוח הזמנים יהיה יומי ויתאר בצורה ברורה את העבודות המתוכננות לביצוע בכל יום עבודה.

בלוח הזמנים יהיו משולבים כל עבודותיו, לרבות עבודות קבלני משנה וקבלנים המופעלים ישירות ע"י 

הזמנים יכלול גם את מועדי התקשרות הקבלן עם קבלני משנה, מועדי אישור  הרשות וכו'. לוח

פריטים/חומרים שיש להגישם לאישור ומועדי הגשת תכנון לפריטים שעל הקבלן להכין על פי דרישות 

  מכרז/חוזה זה.

הקבלן מתחייב לעדכן את לוח הזמנים אחת לחודש. העדכון החודשי יהווה תנאי להעברת חשבונות 

ים לתשלום. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים והמעקב האוטומטי אחר לוח הזמנים, ביני

לרבות ההוצאות הכרוכות בהכנת הדוחות השונים לפי סעיף זה, תיאום והכנת לוח הזמנים עם 

הקבלנים האחרים, תשלומים עבור עיבוד במחשב, תשלומים עבור עדכון לוח הזמנים וכיו"ב יחולו על 

  הקבלן.

  

  דו"חות וישיבות תיאום  00.31

המפקח יזמן אליו לעתים מזומנות את הקבלן לישיבות תיאום ביצוע. על הקבלן להתאים את עצמו 

הכל כפי  - ידי המפקח וכן עליו להביא לדיונים אלה את הדו"חות ובעלי המקצוע -לזמנים שייקבעו על

  ידי המפקח.-שיידרש לכך בכתב מראש על

  

  חומרים ומלאכות  00.32

  

  הגדרה  א.

חומרים הם כל מה שהובא למקום המבנה ומיועד להיות חלק מהמבנה: חומרים, מוצרים 

מוגמרים, מוגמרים למחצה ובלתי מוגמרים, וכן מתקנים, מערכות, אביזרים וכד', גם אותם 

  חומרים שאספקתם הובטחה ושולמה מפרעה על חשבונם כנגד ערבות.
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  טיב החומרים והמלאכות  ב.

ישתמש אך ורק בחומרים מהמין המשובח ביותר ובכמויות מספיקות. הוא הקבלן   )1

  מתחייב שהמלאכה שתעשה בביצוע המבנה תהיה בעלת רמה משובחת ביותר.

הקבלן חייב לספק על פי דרישת המפקח פירוט לגבי מקורות ו/או יצרני חומרים שונים   )2

/או מכון בדיקות מאושר וכן לספק על פי דרישת המפקח אישורים מתאימים של היצרן ו

  לטיב החומרים.

יתאימו בתכונותיהם  - חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי   )3

לתקנים האמורים. בהעדר תקנים ישראלים יותאמו החומרים לתקנים הזרים שיצוינו 

  במסמכי החוזה.

  אחד ממסכי החוזה.ינו במו בתכונותיהם לתקנים הזרים שיצוחומרים מיובאים יתאי  )4

הן ביחס למקורות החומרים בהם יש  -הקבלן יהיה חייב לקבל את אישור המפקח   )5

בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים, אולם מוסכם בזה במפורש כי בשום 

פנים אין אישור מקור החומרים משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. 

משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם חומרים  האפשרות בידי המפקח לפסול

  מתאימים לצרכי העבודה.

עם תחילת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן לקבל 

מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהתאם, ויחד עם זאת 

  להגיש דגימות מאותם חומרים לצרכי בדיקה.

  

  מחיר יסוד  ג.

בכל מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסוד", לגבי חומר או מוצר, פירושו: מחיר נטו   )1

במקום רכישתו של אותו חומר או מוצר מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה, פריקה, 

הובלה, גזורת, פחת, רווח הקבלן, מימון והוצאותיו האחרות וכיו"ב כפי שאותו מחיר 

  בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה.נקוב בכתב הכמויות או 

במקרה שחלף פרק זמן בין המועד שבו סוכם מחיר היסוד של החומר או המוצר לבין 

מועד רכישתו בפועל, ובעת סיכום מחיר היסוד סוכם גם על תשלום התייקרות למחיר 

זה ישולם ההפרש שבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד סיכום המחיר לבין המדד לפיו 

  ייקרות המגיעה לקבלן עבור אותו תשלום ביניים בו כלול המחיר.מחושבת ההת

לצורך חישוב שכר החוזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע בחוזה במחיר היסוד המוסכם, 

בתוספת ההתייקרות כאמור לעיל. נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר 

  החוזה, לא יחולו ההנחה או התוספת על מחירי היסוד. 

חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור האספקה, לטיב החומר והמוצר הקבלן 

  ולמחירם.

הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישתו, כל הצעת מחירים, חשבון, שובר, קבלה   )2

  ).1וכיו"ב הנוגעים לקביעת שכר החוזה בהתחשב בסעיף קטן (
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  מוצר שווה תכונות (ערך)  ד.

  

  שם היצרן או שמו המסחרי של חומר או מוצר, בציון  בכל מקום שמצוין במכרז זה

  ההערה "או שווה תכונות", רשאי הקבלן להציע מוצר אחר שווה תכונות באישור המפקח.

  לגבי מוצרים אחרים, יש לספק את המוצר או החומר כפי שנקבע במסמכי המכרז.

ילו התייחס הקבלן בהעדר ציון חומר שווה תכונות לחומר המוזכר בכתב הכמויות, רואים כא

  למוצר המוצג במכרז/חוזה זה.

  

  החלפת חומרים או מוצרים  ה.

במידה ויביע הקבלן רצון להחליף חומר או מוצר כפי שפורט במסמכי החוזה, יגיש פרטי החומר 

  או המוצר למפקח.

  המזמין רשאי לאשר השינוי במידה ויחולו התנאים הבאים:

ערך או עולה בתכונותיו ואיכותו על זה שנקבע החומר או המוצר החדש הינו שווה   )1

  בחוזה.

החלפת החומר או המוצר לא תהווה עילה לתביעה מצד הקבלן לתוספת כספית ו/או   )2

הארכת לוח הזמנים אף אם החומר או המוצר החדש עולה באיכותו ותכונותיו על 

  החומר או המוצר שסוכם עליו בחוזה.

ינויים אלה אף אם יחולו התנאים לעיל, בכל מקרה אין המפקח מתחייב לאשר ש

  והאישור מותנה בשיקול דעתו הבלעדי של המפקח.

  

  אספקת חומרים  ו.

תר הפעולות הכרוכות יהקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההעמסה, ההובלה, הפריקה, האחסנה ו

בהבאת החומרים למקום המבנה, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך 

שהיא. אחסנת החומרים תמנע הפרעה לתנועה חופשית ובטוחה של כלי רכב והולכי רגל, או 

  להפרעה כלשהי.

  

  בדיקות מוקדמות של חומרים  ז.

סמוך למועד אספקת חומרים יבצע הקבלן, באמצעות מעבדה מאושרת, בדיקות לטיב החומרים, 

  ה.ויקבל מהמהנדס אישור על התאמת החומרים לדרישות במסמכי החוז

  הבדיקות המוקדמות נועדו להוכחת טיב החומרים ואמינות המקור ממנו הם יסופקו.

המפקח יקבע את היקף הבדיקות המוקדמות ואת כמויותיהם, בהתחשב בכמויות החומרים 

פקוד שלהם במבנה. בכל מקרה של שינוי במקור חומרים שכבר אושרו לביצוע, יחזור הקבלן ובת

  אישור החומרים.על הבדיקות המוקדמות, עד ל

  יחולו על הקבלן. - ההוצאות על הוכחה בדבר התאמת חומרים לדרישות     
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  דוגמאות חומרים ומלאכות  ח.

הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים בטרם יזמין אותם או בטרם יחל 

  בייצורם או בביצוע במפעל או במקום המבנה.

יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע הדוגמאות שאושרו לביצוע ע"י המפקח 

  ו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות שבוצעו.שוישמ

סיוני וכד' הוזמן תחילה כדוגמה, תימדד הדוגמה במסגרת הסעיף יבכל מקרה שחומר, קטע נ

המתאים של כתב הכמויות, אולם ישולם רק בעד הדוגמה שאושרה סופית לביצוע. מחיר דוגמה 

ר ללא המלאכה (מלאכת ההרכבה, ההתקנה וכד') ייחשב כמחיר הקטלוגי של היצרן, אם של חומ

  אין מחיר בכתב הכמויות.

  

  תעודות אחריות  ט.

על הקבלן למסור תעודות אחריות, מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים, עבור כל אותם החומרים 

וכן אם היתה דרישה כזו שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן, 

  מרות שאין לגביהם חובה כזו על פי דין.לכי החוזה, מבאחד ממס

  

  קטלוגים, רשימות חלקי חילוף וכו'  י.

בסיום העבודה יגיש הקבלן למהנדס קטלוגים של החומרים, הוראות הפעלה, חומר הדרכה של 

  וד שהותקן.מערכות ומתקנים במבנה, רשימות ציוד מותקן ורשימות חלקי חילוף לצי

ת לפחו –רשות באשר לדרך הפעלת המתקן. משך ההדרכה ההקבלן ידריך את סגל האחזקה של 

  שעות, במספר מחזורים. 4

  

  ציוד  00.33

המכונות, המכשירים וכל ציוד אחר אשר יופעל על ידי הקבלן למטרת ביצוע המבנה, יהיה בהם כדי 

והעמידה בלוח הזמנים שאושר. הציוד יסופק  להבטיח את קיום הדרישות שבמפרט לגבי איכות המבנה,

ויתוחזק במצב תקין. על הקבלן להבטיח שיהיו חלקי חילוף, או ציוד זהה נוסף, בתור עתודה (רזרבה) 

  למקרה של תקלות טכניות.

ציוד אשר לדעת המהנדס אינו מבטיח את האיכות כאמור לעיל, או שלא יאפשר התקדמות בקצב 

הקבלן יסלקו ממקום המבנה ויביא במקומו ציוד  - או שאינו במצב טכני תקין הביצוע לפי לוח הזמנים, 

  אחר המתאים לדרישות, וזאת תוך פרק הזמן שיקבע המהנדס.

הקבלן מתחייב כי ימצא ברשותו בכל זמן הביצוע כל הציוד הנדרש לבטיחות, תאורה, סימון, שאיבת 

  מים וכיוב' כמפורט בכל במסמכי החוזה.

  

 על המבוצעהגנה   00.34

הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמלאכות בפני השפעות אקלימיות 

  ופגיעות מכניות.



  

  

 מחלקת חשמל מבנים
 

 

  

כמו כן, יבטיח הקבלן הגנה על מוצרים מורכבים בבנייה, כגון: לוחות חשמל, מערכות לסוגיהן, שילוט, 

המלאכות ועל המוצרים עד לסיום אלקטרוניקה וכו' וינקוט בכל האמצעים האחרים לשמירה על כל 

העבודה, וזאת בהתאם לדרישות המפרט. בהעדר דרישות כאלו במפרט לגבי חומר, מוצר או מלאכה 

  בהתאם לפרקטיקה המקצועית המקובלת, אך בכפיפות להוראות המפקח. -מסוימת 

  

 ניקוי מקום המבנה  00.35

עודפי החומרים והאשפה שהצטברו  הקבלן יסלק מדי יום ולפי הוראות המפקח, ממקום המבנה את

מיד עם גמר העבודה כולה או קטע ממנה ינקה הקבלן את מקום המבנה . כתוצאה מביצוע המבנה

ויסלק ממנו כל מתקני המבנה, החומרים המיוחדים, ציודו, האשפה, הפסולת והמבנים הארעיים מכל 

ונו של המפקח. ניקוי ופינוי סוג שהוא וימסור את המבנה כשהוא נקי ומתאים למטרתו לשביעות רצ

  ייעשה על חשבון הקבלן. -הכל כמפורט לעיל  -המקום תוך כדי מהלך העבודה ובסיומה 

רצונו של  לא ניקה הקבלן את מקום המבנה ו/או לא פינה את מקום המבנה, כאמור, הכל לשביעות

ל חשבון הקבלן ידי המפקח, תהיה רשאית הרשות לעשות זאת ע-המפקח ותוך תקופה שנקבעה לו על

ולנכות את ההוצאות מכל סכום שיגיע לקבלן מהרשות. במקרה זה לא יוכל הקבלן לבוא בכל תביעה 

שהיא נגד הרשות ביחס לנזקים שנגרמו לציוד, חומרים, מבנים ארעיים או כל רכוש של הקבלן ואשר 

  קח.ידי המפ-הקבלן לא הוציא אותם ממקום המבנה בתוך תקופת הפינוי שנקבעה לו על

כמו כן, הקבלן יהיה אחראי כלפי הרשות בעד כל תביעה מאיזה צד שהוא שתבוא עקב הוצאות שיירים 

  ידי הקבלן או מטעמו ממקום ביצוע המבנה.-ופסולת על

  

 שימוש במבנה  00.36

הקבלן מצהיר כי הוא מודע לכך שהמזמין יוכל להשתמש במבנה בכל זמן ביצוע העבודות הכלולות 

  במכרז/חוזה זה.

  

 תכניות עדות  00.37

הקבלן יכין בגמר העבודה במדיה מגנטית תכניות שלאחר ביצוע של העבודות והמערכות, וימסור אותן 

למפקח לפני הקבלה הסופית של העבודה. התכניות יהיו באותו קנה מידה כמו התכניות המקוריות 

התכניות וספר מתקן היא הכל בהתאם להחלטת המפקח. מסירת  -ידי מהנדס הקבלן -ויהיו חתומות על

. על הקבלן או עבור ספר המתקן תנאי לקבלת העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור תכניות אלה

 לכלול הוצאה זו במחירי היחידה של מכרז/חוזה זה.

הקבלן יספק דיסקטים, אורגינל וחמישה עותקים של התכניות יחד עם ספר המתקן המפורט בנספח ב' 

  במפרט הטכני המיוחד.

  

  אישור התקנת מערכות בהתאם לדרישת שירותי הכבאות  00.38

אישור שעל הקבלן לספק, בהתאם להוראות המפקח הבסוף מסמך זה קיים נספח הכולל נוסח   א.

  לשירותי הכבאות.

הקבלן מצהיר כי הוא יודע שהספקת האישורים הנדרשים הינה תנאי מוקדם לקבלת העבודה   ב.

  ע"י המפקח.



  

  

 מחלקת חשמל מבנים
 

 

  

  

  

  ותיקוניםבדק   00.39

שנים) או תקופה אחרת שנקבעה  1חודשים ( 12פירושה תקופה של  - " הבדק תקופתלצורך החוזה "

במפרטים או בחוזה. מניינה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן תעודת השלמת העבודה בהתאם 

  .לחוזה

  

 מדידה ומחיר לפי כמויות  00.40

על בסיס כמויות שבוצעו במבנה למעשה בהתאם ידי הקבלן -העבודות על פי חוזה זה תבוצענה על א.

לתכניות, למפרטים ולכתב הכמויות ו/או בהתאם להוראות המפקח ובכפיפות להוראות החוזה, 

  ותמורת העבודה תשולם על פי המדידה האמורה.

  :ההוראות הבאות יחולו על העבודות ב.

ואין לראותן  (יחידה אחת) הינן לעלות הסעיף בלבד הכמויות הנקובות בכתב הכמויות   )1

ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי חוזה זה. הזכות בידי 

ידי ביטול של - ידי הגדלה, הקטנה, וכן על- המזמין לשנות את הכמויות בכל סעיף על

או קביעת  סעיפים בכללם. לא תהיה לקבלן זכות לדרוש שינויים במחירי היחידות

מחירים חדשים על סמך הכמויות הנ"ל, הן באם יוחלט עליהן במשך העבודה והן אם 

  הדבר יתברר בחשבון הכמויות הסופי בגמר העבודה.

ידי המפקח על סמך מדידות בהתאם לשיטה -אותן כמויות שבוצעו תיקבענה על  )2

ידה, המפורטת במפרט המיוחד ובכתב הכמויות. במידה ולא פורטה שיטת המד

תימדדנה העבודות לפי המפורט במפרט המיוחד ובאם שיטת המדידה אינה נתונה 

ידי המפקח. כל המדידות -במפרט הכללי לעבודות בנייה, היא תקבע בלעדית וסופית על

 ידי המפקח והקבלן.-תרשמנה בספר המדידות או ברשימות המיועדות לכך ותחתמנה על

ת, כולל כל השינויים, התוספות, ההפחתות האפשריות המחירים כוחם יפה לגבי עבודות זהו ג.

והעבודות החלקיות, בין אם העבודה תבוצע בזמן אחד או בשלבים, במקום אחר במבנה או 

  במקומות שונים, בכמויות גדולות או בכמויות קטנות.

 7%±מחירי פריטים הנמדדים ביחידות שלמות, לא ישתנו אם מידות הפריטים ישתנו בגבולות   ד.

  ידות אורך ו/או רוחב ו/או גובה.מ

 

  עלות העבודה  00.41

  מחירי היחידה ותשלומים .א

ידי הקבלן בכתב הכמויות והמחירים, יחייבו את הקבלן, -מחירי היחידה המוצעים על )1

ין פים של כתב הכמויות והמחירים מצופי החוזה במבנה כולו, למרות שבחלק מהסעי- על

חומרים שנקבע להם מחיר יחידה. מחיר זה יחייב אף במפורש המקום המיועד לאותם 

אם המפקח יבקש כי אותן יחידות שלגביהן נקבע המחיר כאמור, יבוצעו בכל מקום 

 שהוא במבנה.



  

  

 מחלקת חשמל מבנים
 

 

  

מוסכם בזה בין הצדדים, כי במקרה של יחידות זהות בכתב הכמויות והמחירים, שיש 

והמפקח יבקש לבנות לבנותן במקומות שונים במבנה, נקבעו מחירים שונים, במידה 

יחידה כזו במקום אחר במבנה, יהיה הוא זכאי לתבוע מהקבלן את ביצוע האמור במחיר 

  הנמוך ביותר הנכלל באחד ממסמכי החוזה.

מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות והמחירים, ייחשבו ככוללים את ערך כל   )2

ף את ההוצאות העבודה, החומרים, ההוצאות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, א

  המפורטות להלן, אלא אם נקבע אחרת במפורש באחד ממסמכי החוזה.

כל החומרים ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם   (א)

נכללים בה, הפחת שלהם והמסים החלים עליהם, לרבות מס קניה, בלו, מכס 

  וכו'.

החוזה, כולל כל העבודות  כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי  (ב)

המתוארות בפרק המתאים של המפרט המיוחד ו/או הכללי, לרבות עבודות 

שתיאורן לא מצא את ביטויו במסמכים המצורפים, אבל הן דרושות לביצוע 

עבודה מושלמת ובמידה, וכמו כן כל ההוצאות הנוספות הכרוכות בביצוע 

  העבודה והמתוארות בתנאים המיוחדים.

  וצאות למדידות, תכניות יצור והרכבה, תכניות עדות, בקרת איכות.כל הה  (ג)

השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, פיגומי הגנה מיוחדים,   (ד)

דרכים, כלי רכב, מבנים ארעיים וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות הרכבתם, 

אחזקתם במקום המבנה ופירוקם בגמר העבודה, הוצאות לתיקונים, דלק, 

  שמנים, סיכה ושכר נהגים, מנופאים ומכונאים.

הובלת כל החומרים, כלי עבודה, המפורטים למעלה, אל מקום העבודה וממנו,   (ה)

  ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו.

החסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם, וכן שמירת העבודות   (ו)

 צאות תיקונים בתקופת הבדק.שבוצעו, לרבות הו

הוצאות הגנה על החומרים, מוצרים, העבודות, העובדים וצד שלישי, בפני   (ז)

 אוויר.-נזקים והפרעות של מזג

  הוצאות הנהלת עבודה, מדידה, סימון והוצאות משרדיות.  (ח)

כל המסים וההיטלים, כולל המסים הממשלתיים הסוציאליים, הוצאות ביטוח   (ט)

, העובדים וצד שלישי, בהתאם לנדרש בתנאי החוזה. המחירים של העבודות

  אינם כוללים מע"מ.

הוצאותיו הכלליות של הקבלן שתנאי החוזה מחייבים אותם (הן הישירות והן   (י)

העקיפות) ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקוריות, לרבות הוצאות 

  התארגנות באתר וגידורו.

רמיות רווח, ומימון הביטוח, והוצאות הקשורות הוצאות הביול, הערבויות, פ  (יא)

 במילוי התנאים הכלליים והמיוחדים הנזכרים בחוזה זה על נספחיו.

 אחריות לטיב העבודה המתואר במפרט המיוחד ו/או בחוזה.  (יב)

  רווח הקבלן.  (יג)



  

  

 מחלקת חשמל מבנים
 

 

  

כל ההוצאות הישירות והבלתי ישירות של הקבלן, כולל רווח הקבלן, הקשורות   (יד)

עבודות קבלני המשנה, והקבלנים המועסקים באמצעות חוזה משולש בשילוב 

 וגורמים אחרים הקשורים בביצוע המבנה.

כל הוצאות הקבלן הנובעות ממסירת המבנה ומקום המבנה נקי ומוכן לשימוש,   (טו)

 סילוק פסולת וניקוז מיקום המבנה מעת לעת.

 - כל ההוצאות הקשורות ב:  (טז)

  .תיאום עם כל הגורמים  )1(

שיתוף, ביצוע וקביעת סדר העבודה עם שאר הקבלנים והגורמים   )2(

  באתר.

  אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר.  )3(

  מתן שירותי אתר לקבוצות שיבדקו טיב הביצוע הכולל.  )4(

ידי המזמין ומטעמו - הגשת כל הסיוע שיהיה דרוש לכל מי שימונה על  )5(

בדיקות לטיב הביצוע באתר ו/או לקיחת דוגמאות לצורך עריכת 

מהאתר: כגון מת"י, הטכניון, "בזק", חברת החשמל, משרד העבודה 

  וכו'.

  כל הנדרש לביצוע תקני, מקצועי ומושלם של העבודה.  (יז)

  

  מניעת הפרעות  .ב

עלות העבודה כוללת גם את התחייבות הקבלן לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי 

העבודה הסדירה המתנהלת במקום ולעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל 

  סוג שהוא, והנחת חומרים ו/או ציוד בצורה שלא תפריע לתנועה.

 

  עבודות נוספות, סעיפים חריגים ועבודות יומיות (רג'י)  00.42

  הקבלן יבצע כל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח קשורה בביצוע העבודה.  

  עבודה נוספת אשר דומה לעבודות המופיעות בכתבי הכמויות יילקח המחיר מכתב הכמויות.  א.

עבודה אשר לדעת המפקח אי אפשר למדדה ו/או לקבוע את מחירה בהסתמך על סעיף דומה   ב.

בכתב הכמויות תשולם לפי מחירון "דקל" מאגר מחירים לענף הבניה במהדורתו העדכנית, בעת 

א תוספת כשלהי ומלבד התוספות הכלולות במאגר המחירים הנ"ל, בהנחה של קביעת המחיר, לל

10%.  

למעט פועל זר (שאינו ישראלי)  60.2, 60.1תתי פרקים  60מחירי שעות עבודה יהיו לפי פרק 

של מחירון "דקל"  60.3ופעלים אחרים שאינם נכללים בתתי הפרקים הנ"ל שיהיו לפי פרק 

  .10%בהנחה של 

  .10%במחירון "דקל" בהנחה  60.6מכני ברג'י יהיו כפופים בהתאם לפרק מחירי ציוד 

  .10%בהנחה של  נתיבי ישראל בע"מ בהעדר סעיף במחירון "דקל" ישמש מחירון   ג.

  בהעדר סעיף בשני המחירונים הנ"ל ייערך לגביו ניתוח מחירים אשר יאושר על ידי המפקח.  ד.

  אי ביצוע העבודה.אי הסכמה על מחיר אינה מהווה סיבה ל  ה.



  

  

 מחלקת חשמל מבנים
 

 

  

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת   ו.

עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח וזאת מבלי לפגוע בכל מחויבות שהיא של הקבלן על פי 

  מכרז/חוזה זה.

א ישולמו שעות עבודה לפי רישום שעות עבודה אלו יעשה ע"י המפקח ביומן מיד יום ביומו. ל  ז.

  סעיף זה שלא בוצעו ולא נרשמו כאמור לעיל.

  

  תכולת המחירים  00.43

לעיל לא ישולם בנפרד ועל הקבלן להכליל את העלויות במחיר היחידה של  - 1עבור כל האמור במסמך ג'

  הסעיפים השונים בכתב הכמויות, אלא אם כן קיימים סעיפים מפורשים בכתב הכמויות.

משפטים כגון "המחיר כולל..." ו/או "ע"ח הקבלן" ו/או "כל העבודות יהיו כלולות במחירי זכורי א

  היחידה" ו/או, לא תשולם כל תוספת מחיר..." וכיו"ב באים כהדגשה ואין בהם לגרוע מהאמור לעיל.

  

   :היקף מקדמי  00.44

  אם למחיר הסופי של ההזמנה יותאם מתאם היקף ע"פ:תלכל הזמנה בנפרד בה

  מחירי מחירון הבסיס ללא מקדם  -      0 - ₪  250,000

  הנחה 2%  -  ₪ 250,001 - ₪  500,000

  הנחה 5%  -  ₪ 500,001 - ₪  750,000

  הנחה 8%  -    ₪ 750,001 –מעל 

  

  :אתר מקדמי  00.45

  לכל הזמנה באתרי הרשות השונים יותאם מקדם אתר ע"פ:

  .ללא תוספת מקדם אתר –עבודות בנתב"ג, שדה דב, הרצליה וכן מתקנים שונים מחדרה עד גדרה 

   .15%תוספת של  –עבודות במסוף אלנבי, ש.ת. חיפה, ש.ת. מחניים, מסוף ניצנה, מסוף נהר הירדן 

  

  כותרות  00.46

להזדקק להן הכותרות שבמסמך זה ובכלל שאר מסמכי החוזה נועדו לנוחיותה קריאה בלבד ואין 

  בפירוש תוכן המסמכים.

  

  

  

  

                      

  חותמת וחתימת הקבלן                

  

  

  

  



  

  

 מחלקת חשמל מבנים
 

 

  

        תאריך: 

  

  לכבוד

  המדור למניעת דליקות

  שרותי כבאות

        

  

  א.ג.נ.,

  

        הנדון: אישור תקינות מערכת חשמל ב 

  

  סימוכין מכתב דרישותיכם מיום:

  

החשמל אני החתום מטה מצהיר בזה כי בדקתי את בהמשך לדרישתכם בנדון, בדבר אישור למערכת 

 1954מערכת החשמל במקום הנדון. נמצא שהמערכת תקינה ועונה על כל דרישות חוק החשמל משנת 

  תשי"ד.

 1954כמו כן כל מערכת החשמל והלוחות, הצנרת וחומרי הבידוד הותקנו עפ"י חוק החשמל משנת 

  תשי"ד.

  

  

  בכבוד רב,            

  

                             ת.ז.:           שם מבצע העבודה:        

          חתימה:             מס' רשיון: 

  

  

  

  
  
  

  רשות שדות התעופה בישראל

  אחזקהחטיבת 

   נמל התעופה בן גוריון 

  הסכם מסגרת לקבלני חשמל
  
  
  
  
  
  
  



  

  

 מחלקת חשמל מבנים
 

 

  

  
  רשות שדות התעופה בישראל

  אחזקהחטיבת 

   נמל התעופה בן גוריון 

     2017הסכם מסגרת לקבלני חשמל 
   

  

  2מסמך ג' 

  
  מפרט טכני מיוחד לביצוע מתקני חשמל ותקשורת

  
  קבלן חשמל  -תנאים חוזיים   .1
  

  , לפחות. 1, א'160רישום בפנקס הקבלנים, סימול  .1
 .. ISO9000תעודת הסמכה לתקן איכות  .2
  החשמל.מנהל העבודה בשטח יהיה לפחות בעל רישיון מתאים לגודל חיבור  .3

  
  
  כללי   .2
  

ינים מים במפרט הכללי שמספריהם מצוהסעיפים להלן מהווים השלמה ו/או תיקון לסעיפים דו
  הינה כוללת.  תההתייחסובסוגריים, כאשר לא מופיע מספר בסוגריים, 

  
  המפרט  . 3
  

 - תנאים כללים  - 00המפרט הטכני בהצעה זו מתייחס למפרט הכללי לעבודות בניה לרבות פרק 
חס לעבודות חשמל שיצא בהוצאת הוועדה הממשלתית י, המתי2015משנת  08, פרק מוקדמות

הבינמשרדית, ובנוסף למפרט כללי הנ"ל משמשים הסעיפים המובאים בהמשך, כחלק בלתי נפרד מהצעת 
מחיר זה, ובכל מקום שתמצא סתירה כל שהיא בין המפרט הכללי לסעיפים כתב הכמויות ואין להתחשב 

  הסותרים שבמפרט הכללי.  בסעיפים
  

  עבודות שלגביהן יש דרישות, תקנות כללים וכד' של רשות מוסמכת כגון: 
  חברת חשמל, בזק תקנים ישראלים, דרישות חוק החשמל  וכד' תבוצענה לדרישות, תקנות  אלו. 

  
  יחידות מידה   . 4
  

  להלן יחידות המידה וקיצוריהן במסמכי מכרז/חוזה: 

  מטר ארוך, מטרים, מטר עומק.  - מ"א 

  יחידות.  -יח' 

  קומפלטים, מוצרים מושלמים.  -קומ' 

  ".08" - נקודה קומפלט כמוגדר ב -נק' 
  
  
  תיאום וביצוע     .5
  

  כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא עם המפקח בשטח. 
  

תו וזאת כדי יואם אשלב ושלב בביצוע העבודה ית מו. כלתחיל את העבודה לא תיאום מוקדם עאין לה
  למנוע הפרעה לשאר קבלני המשנה. 

  



  

  

 מחלקת חשמל מבנים
 

 

  

על הקבלן לדאוג לאמצעי בטיחות מלאים בזמן העבודה ובאתר הבניה. כל נזק ו/או פגיעה בבני אדם ו/או 
  לרכוש תהייה באחריותו הבלעדית של קבלן החשמל.

  
  
  מהלך הביצוע  .6
  

ן מראש עם המזמין באמצעות המפקח של המזמין.  כמו כן יעל הקבלן לתאם את כל עבודותיו בבני
ברציפות או מתחייב הקבלן להעמיד כל צוות וכמות אנשים שידרשו על ידי המפקח ולבצע את העבודה 

  . לא ברציפות
את השטח נקי מכל פסולת. כמו כן ידוע לקבלן   , ולהשאיר עבודתובכל יום על הקבלן לפנות כל שאריות 

  ע בשלבים בהתאם לדרישות המפקח.כי העבודה תתבצ
  
  
  בדיקה סופית של מתקן החשמל    .7
  

  רשות שדות התעופה ועל חשבונהשיוזמן על ידי  ביקורת מהנדס בודקגמר העבודה יהיה לאחר העברת 
  
   טיב הביצוע    .8
  

המתקן יבוצע לפי חוקי המקצוע הטובים ויועסקו בו אך ורק פועלים מקצועיים מעולים. המהנדס 
והמפקח יהיו רשאים לבקר את ביצוע המתקן בכל עת ולדרוש את השיפורים במקרה שימצאו ליקויים 

  בטיב הביצוע. 
  
  כניותת    .9
  

  כניות לבצוע. ת הינן למכרז בלבד ואינן מהוות תלמכרז / חוזה זה התוכניו
  

   עבודות מיוחדות    .10
  

, על הקבלן להציע מחיר או בכתב כמויותבמקרה של תוספות או עבודות שלא נכללו בתוכניות ובמפרט 
  מראש ולקבל עליהן אישור המפקח לפני ביצוע העבודה. 

  
   טיב החומרים והציוד  . 11
  

המתכנן  מאושרים על ידימסוג מעולה כל החומרים והציוד שישתמשו בהם בביצוע המתקן יהיו חדשים 
   ו/או הזמין ומטיפוס מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

  
ן בכתב הכמויות או בתוכניות שם יצרן החומרים או הציוד, על הקבלן להשתמש לגבי הפריט הנזכר צוי

בתוצרת של היצרן הנדרש בלבד וזאת מטעמים של אחידות ציוד, מלאי לחלפים וכו', אלא אם כן יקבל 
  אישור בכתב מהמפקח או מהמתכנן לשימוש בחומרים או בציוד של יצרן אחר. 

  
  דה יומן עבו    .12
  

  רשם התקדמות יומית והוראות לשינויים. יהקבלן ינהל יומן עבודה בו ת
  

  בכל יום בסוף הדף היומי ביומן. המתכנן רשאי לעיין מדי פעם ביומן העבודה לבדיקתו.  המפקח יחתום
  

   ברגים וקונסטרוקציות ברזל    . 13
  

כל הברגים, האומים והדיסקיות השונים וכן קונסטרוקציות הברזל המותקנים באביזרים במסגרת 
עבודה זו יהיו מגולבנים או מצופים קדמיום פרט לברגי פח שיהיו מאלומיניום וזאת במידה והתקנתם 

  תאושר. 
  
  

   חיזוק והגנה על צנורות וכבלים    .14
  



  

  

 מחלקת חשמל מבנים
 

 

  

 20/20לזה לא יבוצע מפס נקוב כי אם מפרופיל נקוב במידות  וכבלים סמוכים זה תלצינורוחיזוק משותף 
. הגנת צינורות וכבלים תבוצע על ידי פח מגולבן בניגוד לאמור 080112מגולבן בניגוד לאמור בסעיף 

  עם ידיות הרמה מצופות בניקל.  080113כבסעיף 
  . תעלותבתעלות פי. וי. סי יותקנו חיזוקי כבלים אוריגינליים של יצרן ה

  
   מהלך קוים    .15
  

ים יבוצעו בתוואי הקצר ביותר האפשרי לביצוע לדעת המפקח. צנורות וכבלים שיותקנו יהיו וכל הקו
  מקטעים שלמים ולא מחתיכות, והחיבורים בין קטעים אלו לא יהיו מאולתרים. 

  
  כבלים ומוליכים לחשמל    .16
  

  . NA2XY, N2XY   פרט אם נדרש אחרת במפורש יהיו כל הכבלים מטיפוס 
  
  

  סולמות כבלים    .17
  

  ק"ג למ"א. 50סולמות הכבלים והמתלים עבורם יבנו לנשיאת כבלים במשקל כולל של 
  

לסולמות יותקנו תמיכות מלמטה מקונסטרוקציה מרותכת, כשהם מותקנים לאורך קירות ותליות 
  מהתקרה וע"י מוטות הברגה מגולבנים כשהם מותקנים רחוק מהקירות. 

  
  

  תעלות רשת לכבלים     .18
   

תעלות רשת לכבילים יהיו מגולבנים בטבילה באבץ חם מבוצעים לפי סטנדרט אטקה או נילי מחוטי רשת 
  מ"מ. הגילוון יבוצע רק לאחר ביצוע הריתוכים.  6.5בקוטר 

  פניות ושינוי מפלס  בתעלות יבוצעו בדירוג בלבד ואילו הקטעים יחוברו ממחברים אוריגינליים. 

לתעלות יותקנו תמיכות מלמטה מקונסטרוקציה מרותכת כשהם מותקנים לאורך קירות ותליות 
מהמתקרה ועל ידי מוטות הברגה מגולבנים כשהם מותקנים רחוק מהקירות. התמיכות יותקנו 

  מטר.  1במרווחים מירביים של 
  
  

  תעלות כבלים מפי. וי. סי     .19
  

מ"מ לפחות מבוצעות לפי סטנדרט "נובה פלסט" עם מכסה  3התעלות תהיינה בעלות עובי דופן של 
  קפיצי. 

  כל הפניות ושינויי מפלס יהיו "בגירונג". בקצוות יש לבצע פלנשים סופיים. 
עם  Uמ"מ מגולבן מכופף בצורת  20ס"מ פס נקוב  40בתעלות המותקנות אנכית או על צידן, יש לבצע כל 

  עת נפילת כבלים מהתעלה החוצה. ס"מ מרווח עד לדופן העליונה וזאת למני 4
  התעלות תבוצענה מחומר כבה מאליו. 

כל תעלה תכלול הכנה למחיצה פנימית אוריגינלית וכל הפינות והסופיות תהיינה אורגינליות של יצרן 
  תעלות הכבלים.

  
  מגשי כבלי חשמל מפח    .20
  

חיזוק, ויהיו לפי סטנדרט היצרן עם פילי ופר םע ו/או "בטרמן"  "לירד"כדוגמת המגשים יהיו מתוצרת 
מיקרון  50חירוץ וחריצי אוורור. התעלות תהיינה מצופות בגיליון אבץ חום בפנים ובחוץ בעובי של 

  לפחות.
מעלות בשום  90 -מעלות לכל היותר ולא ב 45כל הפניות, הזויות ושינויי המפלסים יהיו בדירוג של 

  מקרה, ויבוצעו בגירונג. 
  

  תותקנה למכסי התעלות ידיות לנשיאה מניקל.  בקטעים אנכיים
  



  

  

 מחלקת חשמל מבנים
 

 

  

ס"מ לחיזוק  40נקובים כל  Zבמקומות שהמגשים יותקנו על צידן ואנכית, יותקנו בתוכן פורפילי 
  הכבילים בפני נפילה. 

  
  למגשים אלו יותקנו מחברים פנימיים וכן פלנשים בקצוות.

  
  ידנה במכסים מכופפים פעמיים. כל התעלות תצו

  
ת שתותקנה בחללי תקרות אקוסטיות ובפרוזדורים יבוצעו בדפנותיהם חריצים אובליים לכל בכל התעלו

ס"מ כ"א וזאת לאפשר יציאת כבלים  3ס"מ זה מזה וברוחב של  30הגובה משני הצדדים במרחקים של 
  וצנרת מדפנותיהן לתוך החדרים ולחלל התקרה. 

  
  אאוט" לשימוש עתידי.  -החריצים לא יהיו פתוחים מלכתחילה אלא יהיו סגורים על ידי "נוק

  
  קופסאות הסתעפות    .21
  

במקומות בהם תותקנה תקרות אקוסטיות שאינן פריקות, לא יותקנו קופסאות הסתעפות בחלל התקרה 
ללא צורך בפירוק התקרה. אלא אם כן הן צמודות לגופי התאורה מעליהם עם פתח מתאים בגופים עצמם 

  . הקופסאות תותקנה בקירות למטה מתחתית קו התקרה
  

הקופסאות יהיו מדגם פלסטיק משוריין ובתוכן יותקנו מהדקים קפיציים על מסילה. כמות המהדקים 
בקופסאות יהיה מתאים למספר הגידים בהתחשב שבכל צד של המהדק יהיה רק גיד אחד והגישורים 

  יהיו פנימיים. 
  
  

  פתחים ומעברים    .22
  

פתחים ומעברים בקירות ו/או בתקרות עבור צנרת ו/או כבלים ו/או תעלות וסולמות כבלים, כלולים 
ן. ביצוע הפתחים יבמחירי היחידה של אותם אביזרים ועל הקבלן לדאוג לביצועם במסגרת עבודתו בבני

  גם עיבוד שולי הפתחים ותיקוני טיח וצבע.
  
  

   אטימת פתחים    .23
  

אטימת פתחים הקירות ו/או בתקרות עבור תשתיות חשמל ותקשורת תבוצע בחומרי אטימה עמידי אש 
סייף" או שווה ערך מאושר מבוצעים בריכוז ובכמות הדרושים לפתחים - כדוגמת "פליימסטיק" או "פירו

  היצרן וכד'. אלו. סיווג גודל האטימות יעשה לפי קבוצות גודל הפתחים וכוללת גם תבניות דרושות על פי
  
  

  לוחות החשמל  .24
  

  לוחות החשמל  
  

לוח החשמל יהיה מיוצר מתאים תעשיתיים מודולריים עשויים מקונסטרוקצית פרופילים מפח דקופירט   
מיקרון.  80מ"מ. הלוח יצבע בצביעה אלקטרוסטטית, עובי כל השכבות יהיה לפחות  2.0בעובי של 

  הצביעה תיעשה במלואה מבפנים ומבחוץ.
הלוח יבוצע אצל יצרן אשר נמצא תחת השגחת מכון התקנים שחייב להוכיח שמבצע את העבודות לפי   

  ומאושר כיצרן לוחות ע"י המזמין.  ISO 9000תקן 
  

 תעודה לספק(נדרש  הישראלי התקנים מכון של תוקף בר אישור בעל חשמל לוחותהלוח יבוצע אצל יצרן 
                      " 2חלק  61439)  : " הוסמך כמפעל לייצור לוחות חשמל  , תקן ישראלי  ההיתר ותאריך היתר מספר עם

  רשות שדות התעופה /המתכנןומאושר כיצרן לוחות ע"י 
  

כפי שצוין לעיל יותקן בו   לפי הסטנדרט של רשות שדות התעופההלוח ייוצר לפי מתכונת אחידה 
רת זהה (לדוגמא: מכשירי מדידה, מאמ"תים ומפסיקי זרם)  מסוג גודל וצורת הרכבה אביזרים מתוצ



  

  

 מחלקת חשמל מבנים
 

 

  

ובהתאם לסטנדרטים הנהוגים אצל המזמין, כמצוין בתכניות ובכתב הכמויות.  הלוח יצויד בדלת בחזית 
  ובנוסף לדלתות פנלים פח פנימיים.

  
  לתוספת ציוד בעתיד. 30%מבנה הלוח יכיל רזרבת מקום של   

  
ות עם גישה מהחזית בלבד התקנת הציוד תהיה כזו שלא יהיה צורך לגשת לברגים מאחורנית לשם בלוח  

  פירוקם והרכבתם והיא תהיה ללא כל קושי.
  

יהיו מחיצות מבנה הלוח הראשי יהיה בעל תאים עם פנלים פנימיים ודלתות בחזית הקדמית והאחורית.   
  . עת מעבר אשהלוח למני ורוחב הפרדה מפח בין התאים לכל גובה

שבויים בפנל ואומים קבועים -חיזוק הפנלים הפנימיים למבנה הנ"ל יהיה באמצעות ברגים חופשיים  
  במבנה הלוח.

    
מאחורי הדלתות  שבחזית האחורית יהיה פלטות שקופות פוליקרבונט (בלתי דליק) מחוזקות למסגרת   

  התא באומי פרפר וממוספרות להקלת התאמה וההרכבה.
  

  זורים:חות יחולקו לשלושה אתאי הלוכעקרון   
  

  עבור פסי הצבירה וציוד המדידה. -  תא עליון   א.
  עבור ציוד ההגנה והניתוק. - תא אמצעי   ב.
  עבור ציוד העזר (שנאי פיקוד, מהדקים וכו'). -  תא תחתון   ג.

  
  ללוחות יהיו טבעות הרמה מתברגות.

לים הצדדיים יהיו ניתנים לפירוק. וכן יאפשרו מבני הלוחות יבוצעו באופן שניתן יהיה להאריכם והפנ
התקנת גלאי עשן ומתיזי גז כיבוי בגג הלוחות. בכל תא ותא יש להכין בגג פתח עם מכסה מתפרק 

200X200 .מ"מ  
  

  מסיבי ברזל מקצועי בתחתית הלוחות להגדלת היציבות. U10הלוחות כוללים גם פרופיל 
קטרוליסטית, ניתנים להארכה, חתך פסי הצבירה בפזות פסי הצבירה יהיו בלתי צבועים, מנחושת אל

  ובאפס יהיו שווים.
  מאז"ים יחווטו ע"י פסי צבירה מבודדים, "מסרקים".

  
  בחזית הלוח תותקן דיאגרמת מימוק מפסים פלסטיים דקים מודבקים.

  
  

  ציוד בלוחות החשמל  .25
  

  הציוד בלוחות החשמל יהיה לפי הפירוט כדלהלן:
  

  בדרישות מינימום המפורטת להלן:הציוד יעמוד 
  

 אמפר 1250מפסקי זרם אוטומטים  מעל 
 

  IEC60947-IEC 610000 UL489 UL1066עומד בדרישות תקן 
  נשלפים. AIR CIRCUIT BREAKER" מפסקי אוויר "  –המפסקים הנ"ל יהיו מסוג 

 = Icuויהיו בעלי כושר ניתוק מינימאלי של    IEC 60947המפסקים יבדקו ויעמדו בדרישות התקן 
42KA  

המפסקים  יהיו בעלי הנתונים והתכונות  ABBתוצרת  Emaxמפסקים מאושרים לשימוש יהיו כדוגמת 
  הבאות:                                                  

  
  
  

  םנתונים חשמליים ומכאניי
  V (380-415מתח נומינלי (
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   Hz  (50/60תדר ( 
   Ue (V  690מתח עבודה מקסימאלי ( 

 Uimp)(V  12000מתח אימפולס 
   Ui (V  1000דוד ( מתי בי

   40°C זרם נומינלי בטמפ" סביבה של 
     A 2000 –  25000C/Oמס' פעולות מכניות עם תחזוקה  עד 
     A3200 –  20000 C/O מס' פעולות מכניות עם תחזוקה עד 

  פעולות 60המפסקים  מס' פעולות לשעה בכל
  

המפסק תתבצע באמצעות ידית סיבובית נשלפת,                                                                             שליפת, שליפה עגלת
  .מנותק,  בבדיקה,  מחובר: הם המפסק שליפת בעת האפשריים המצבים שלושת

  יתבצע באמצעות  לחצן.המעבר בין המצבים  
 .כיסוי עליון לתאי כיבוי

  .תריסי הגנה למגעים פנימיים
 

  מפסק זרם 
  

  פתיחה וסגירה על ידי לחצני הפעלה בחזית המפסק 
  במפסק  ת) יעשה ע"י ידית דריכה אינטגראלי  Stored Energyמנגנון דריכה קפיץ ( 

  חיווי מצב מגעים ומצב דריכת קפיץ 
  תאי כיבוי במפסק 

  המפסק יכלול אפשרות לבדיקה ויזואלית לשחיקת מגעים
לצורך הגנות ומדידות מדויקות ללא תופעת רוויה בזרמי  ) Iron + Air CTsהמפסק יכלול שני משנ"ז (

  קצר
  כיסוי לחצני הפעלה + הכנה מנעול תליה   

  
  אביזרי פיקוד 

  
 מגעי עזר מחליפים + מגע תקלה חשמלית   4

 סגירה , ופתיחה ומגע מוכן לחיבורמנוע הפעלה עם סליל 
  סליל הפעלה
  סליל הפסקה

  
  יחידת הגנות

  
  ותכלול את הפונקציות הבאות:    PR122/Pיחידת ההגנות תהיה  כדוגמת 

  כיוון תרמי + השהיה , מגנטי + השהיה , ומגנטי מיידי 
  לצורך חיווי " תקלת עומס יתר "  LEDנורית 
  לצורך חיווי " תקלת מגנטי מיידי " LEDנורית 
  לצורך חיווי " תקלת מגנטי מושהה "   LEDנורית 
  לצורך חיווי " תקלת זליגה לאדמה "     LEDנורית 

    
  מאחר והנתונים נשמרים ביחידת ההגנה בשיטה שונה LEDאין צורך בסוללת גיבוי לנוריות 

  נת המפסק במתח.יכולת כיול ותכנות יחידת ההגנה בשלב החיווט ללא הז
  ) Digital LCD,כל ערכי כוון המפסק (סוג התצוגה  3P+N ,MAXתצוגה מד זרם  

   True RMSהמדידות 
 אפשרות לחיבור פלג לצורך בדיקת יחידת הגנה

  סלקטיביות בין המפסקים   TOTAL) על מנת לקיים  ZSIחגור סלקטיבי אזורי (
  
  

  אמפר 1600מפסקי זרם אוטומטים  עד/כולל 
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   IEC 60947-IEC60068 -2-27 IEC60068-2-6הציוד יעמוד בתקנים    
  . MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER –המפסקים הנ"ל יהיו מסוג 

 ויהיו בעלי כשר ניתוק מינימאלי של:  IEC 60947המפסקים יבדקו ויעמדו בדרישות התקן 
   Icu = 50KA  אמפר 1600, עד Icu = 36KAאמפר   630, עד Icu = 25KAאמפר   160עד 

  
                                                      המפסקים יהיו בעלי הנתונים והתכונות הבאות:

  
  נתונים חשמליים ומכניים

   V  (380-415מתח נומינלי ( 
   Hz  (50/60תדר ( 

   Ue  (690מתח עבודה ( 
   Ui  (1000מתח בידוד ( 
    בכל המפסקים   Icu 100% =Ics כושר ניתוק

  
  אמפר  250יחידת הגנה למפסקים עד 

  אמפר  250תרמי מתכוונן ומגנטי קבוע במפסקים עד   היחידה תהיה מסוג
  

    אמפר 1600עד  320יחידת הגנה למפסקים 
 LED, ובנוסף  נורת In x 1.5-12והשהיה  שניות. כיול מגנטי  0.4-1In Xעם כיול תרמי  יחידה אלקטרונית

  המציינת עומס יתר כלומר הזרם הגיע לערך על העקומה התרמית.
אופציה (בהתאם לכתב הכמויות), יחידה אלקטרונית כנ"ל הכוללת בנוסף השהיה  - יחידת הגנה סלקטיבית 

  .I2t  שניות וכן אפשרות להוספת עקומה  0.05/0.1/0.25/0.5 בתחום המגנטי
  

  מתנעים תרמו מגנטיים
  

  IEC-60947-4-1הציוד יעמוד בתקנים 
. הם יהיו  בעלי יתרות זרם תרמיות ניתנות לכיוון והגנה   ABBתוצרת  MSהמתנעים הנ"ל יהיו כדוגמת 

  דיפרנציאלית מותאמת למנועים שבמציאות.
  וכן סידור לנעילה במצב מופסק. V380במתנעים יותקנו סלילי חוסר מתח דו פאזיים 

  
  מפסקים/מנתקים בעומס

  
  IEC60947--3הציוד יעמוד בתקנים 

  ויענו על דרישות ניתוק / הבדדה  IEC60947-3המפסקים יתאימו לדרישות תקן  
(SWITCH /DISCONNECTOR)    

  לכל הפחות . AC22Aזרם עבודה של המפסק יקבע עפ"י אופיין  
  מפסקים בעומס המופעלים ע"י סליל הפסקה יהיו מסוג מאמ"תים ללא הגנות .

  .ABBתוצרת  OTמפסקים בעומס שאינם נדרשים להתקנת סליל הפסקה יהיו כדוגמת 
יצרן הלוח יבדוק תאימות בין המאמ"ת המזין למנתק בעומס עפ"י זרם קצר המופיע בתוכניות ובהתאם 

  לטבלאות היצרן .
  

  מגענים ומתנעים
  

  IEC60947-4-1הציוד יעמוד בתקנים 
 2יבחרו עבור כל מנוע בנפרד לפי טבלאות היצרן לדרגת תיאום מסוג רכיבי מעגל ההתנעה מפסק, מגען 

  ולזרם קצר מחושב המצוין בתוכניות . IEC-4-947) בהתאם לתקן  Type 2 coordination לפחות (
  המגענים יהיו מוגנים בפני לחיצה על הליבה וסגירת המגען באופן מכאני .

  . NO+NCמגעי עזר   2לכל מגען יהיו 
  .AC-3ען והתאמתו למנוע תעשה לפי משטר עבודה  בחירת המג

  ממסר יתרת זרם במידה ויידרש יכלול הגנה תרמית הניתנת לכיוון והגנה דיפרנציאלית .
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ולפי גודל    IEC60947   המגענים יבחרו עפ"י טבלאות התאמה של היצרן לפי תקן – מגענים לקבלים
הקבל הממותג .  המגען יכלול יחידה הכוללת מגעי עזר מקדימים עם נגדי הנחתה המגבילים את הזרם 

  ,  כך שלא יידרש שימוש במשנקי קו . 60In -בעת סגירה ל 
אמפר   110פעולות למגענים עד  10,000,000המגענים יהיו בעלי אורך חיים חשמלי של מינימום 

  אמפר 750ולות למגענים עד פע 3000000ומינימום 
  

הגופים וסוג  המגענים יבחרו עפ"י טבלאות התאמה של היצרן לפי כמות - מגענים להפעלת גופי תאורה
  הנורה .

  
  

  ממסרי זרם פחת לאדמה
  

  IEC 60364 IEC 61008הציוד יעמוד בתקנים 
  בלבד. Aמ"א דגם  30הממסרים יהיו בעלי רגישות   

יותקנו ממסרי פחת העומדים בהפרעות הנוצרות  PLבמעגלים המזינים מחשבים ומעגלי תאורת 
הממסרים  ABBמתוצרת  AP-Rאקראיים), הממסר יהיה כדוגמת דגם  DCמצרכנים מסוג זה (רכיבי 

  .1038או  832ויאושרו ע"י מכון התקנים הישראלי ת"י   IEC 60364,  61008יבדקו עפ"י 
  

  מא"זים
  

  IEC 60947הציוד יעמוד בתקנים   
  ( מפסקים אוטומטיים זעירים )  

-המא"זים יהיו בעלי כושר ניתוק מותאם לזרם הקצר מחושב המופיע  בתוכניות אך לא פחות מ  
10KA   60947עפ"י  - IEC   אופייניםB.C.D.K. .עפ"י התוכניות  

  יש בנפרד, המא"זים יהיו בעלי מהדק מפוצל המאפשר גישור וחיבור מוליך גמ  
  הוספת מגעי עזר וסלילי הפסקה עפ"י הנדרש בכתב הכמויות.  

 
  22קוטר מולטי לד מנורות סימון  

  
  IEC 60947 1/5-1/5-5הציוד יעמוד בתקן 

 2של   בפני מתח יתר עמידותאלף שעות עבודה,  25מנורות הסימון יהיו בעלות לד אינטגרלי המיועדות ל 
KV    ואינם מושפעות מהפרעות אלקטרו מגנטיות הגורמות להבהוב כדוגמתABB      

  
  מפסקי פקט לפיקוד 

  
. מחירם כולל גם: ידיות מצמד ורוזטות TELSAהמפסקים יהיו מתוצרת קלוקנר מילר, או ברטר, או 

  חרוטות.
  

  )HRCנתיכי כ.נ.ג. (       
  

שליפה משותפת הכלולה במחירם ויהיו בעלי תאי כיבוי נתיכי כ.נ.ג. יהיו מטיפוס מנתק נתיכים עם ידית 
  קשת, מתוצרת לינדר או ז'אן מילר.

  
(סטנדרט שעוני מיתוג      רשות שדות התעופה)  ׁ

  
שעוני מיתוג יהיו דיגיטליים בעלי שתי תכניות (יומית ושבועית) מתוצרת שרדר או תבן או גרסלין  ויכללו   

שעות  100 -חשמלית לשעונים אלקטרוניים, הרזרבה תהיה לרזרבה מכנית לשעונים מכניים ורזרבה 
  לפחות.

 1.5דרגות לדרגה ושעונים שבועיים יהיו בעלי רזולוציה של  15שעונים יומיים יהיו בעלי רזולוציה של   
  שעה לכל היותר.
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  לחצנים   
  

ומתוצרת קלוקנר מילר או טלמכניק או  IP55מ"מ בעלי דרגת אטימות  22.5לחצנים יהיו עגולים בקוטר   
אמפר. הדקי החיבור של הלחצנים יהיו משוקעים לפי דרישת התקן  10ברטר. מגעי הלחצנים יהיו לזרם 

  האירופאי.
  

  קבלי שיפור כפל הספק   
  

הרץ, בעלי הפסדים  50וולט שלוב, תלת פזיים, לתדירות  460קבלי שיפור כפל הספק יהיו למתח עבודה   
  עם נגדי או סלילי פריקה ויכללו גם את כבלי החיבור ללוח. נמוכים,

  
  

  מגיני מתח יתר
  

וולט. זרם  1000וולט למתח בדיקה  280מגיני מתח יתר בלוחות להתקנה פנימית יהיו למתח עבודה פזי   
  ק"א. עם אינדיקציה על פעולת ההגנה. 10פריקה 

  
  
  תיאום הגנות            

  
שבמתקן החל בצד    רטות ובגודל התקני לשם תיאום הסלקטיביות בהגנות על הקבלן לספק עקומות מפו

  נתוני הציוד שהותקן.  ק"ו) וכלה במפסקים בצד החלוקה במתח נמוך. וזאת עפ"י  22מתח הגבוה (
  

  מערכת שפור כופל הספק.        
  

     460Vקבלים למתח               
   

  וח. כשההספק הרצוי נמדד מתח  של בהספק המפורט בתוכנית הל 460Vקבלים למתח עבודה של            
400V  הקבל יהיה מסוגל לעבוד כאשר התנאים קשים ובטמפרטורה של לפחותC ° 50,  

  ממתח  העבודה. 1.1הקבל יכלול התקן הגנה ל"כשל שקט" במידה ומתח הקבל עולה על            
  

  ובתקן VDE-560מסופקים מיוצרים ומאושרים בהתאם לתקן תקנים: על הספק להוכיח שהקבלים ה           
 IEC-831 וכי היצרן מאושר ע"פ ,ISO-9001.  

  .400Vההספק הנקוב הינו ההספק המחושב במתח נומינלי של 
  . C ° 50קבל יעמוד בתנאים תעשייתיים קשים ובטמפרטורה של ה

  
  ווסת קבלים        

    
 יציאות 6-8הכולל  ק ווסת לשיפור מקדם ההספ

  בתצוגת הווסת ניתן לראות את הנתונים הבאים:
  לכל דרגה) LEDמספר הקבלים המחוברים ( .1
2. LED המציין עומס קיבולי  
3. LED המציין עומס השראתי  

   COS -מצב ה  .4
  מראה מצב התראה עקב ערך הרמוניות גבוה .5
  מראה מצב של יציאת התראה כללית של המכשיר .6

  
  ת הקבלים ואת הזמן בעת הוצאת הקבלים.הווסת יאפשר לתכנת את משך זמן כניס

  
, וכמו כן מודד ומציג את העיוות ההרמוני של גל הזרם TRUE RMS –המכשיר מבצע את כל המדידות ב 

)THD%  של הזרם), ובמקרה של ערך גבוה מהמכון ניתוק אוטומטי של הקבלים. בנוסף יכלול הווסת
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נמוך  PFגבוה ו   %THDיציאת התראה נוספת הניתנת לתכנות במקרה של ניתוק קבלים מאולץ בגלל 
  מהרצוי. 

  במקרה של חיבור שגוי של החיווט ממשנה הזרם ניתן לתיקון ע"י תוכנה ולא צורך בשינוי החיווט.
  .45-65HZהמכשיר יהיה מסוגל לעבוד בתדר של 

  
  

  משטרי העבודה של המכשיר:
  

1,1,1,1  
1,2,2,2  
1,2,4,4  
1,2,4,8  
1,1,2,2  

  
  תקנים:

  
  IEC605, IEC414, UL94על הציוד לעמוד בתקנים הבאים: 

בחלק מהדגמים ישנה אופציה לתקשורת למחשב לקריאה / לשינוי הערכים במכשיר. יש לדרוש במפורש ( 
  ). RS-485או    RS-232תקשורת 

  
  

  לוח שיפור כפל הספק
  

  הרץ. 50וולט,  460רבי כמפורט בתכנית, מהלוח יהיה בהספק עיוור   א.
  

  דרגות של הספק קבלים כ"א כמפורט בתכנית, קבלים בפועל. 6הלוח יכלול   ב.
  עם נגדי פריקה, הקבלים עצמם יהיו בעלי הפסדים נמוכים.

  
הלוח יהיה אוטומטי לחלוטין, ויקבל את מדידת הזרם הראשי באמצעות מש"ז עבור לוח זה   ג.

  פס צבירה ראשי בלוח ראשי.בלבד שיותקן על 
  

  אמפר ויחובר ללוח ראשי מ.נ. באמצעות כבלים. 600 -הלוח יכלול פ"צ ראשיים ל  ד.
  

א', מגען מתאים  100X3בכל דרגה יהיו: קבלים בהספק כמפורט בתכנית, מבטיחי כ.נ.ג.   ה.
  אוטומטי, חווט גמיש.-מופסק- מיליון פעולות, מפסק פיקוד יד 3 -לקבלים ל

  
אשר בו  EMCאו  "CIRCUTOR"בלוח יותקן בקר אוטומטי לשיפור כפל הספק כדוגמת תוצרת   ו.

, לחצנים לשליטה ביד על LEDיהיו: כיווני רגישות, כוון של כפל הספק רצוי, נוריות בקורת 
  הדרגות ומד כפל הספק בנוי בתוכו וכן יכלל מאז פיקוד ראשי.

  
י הנחיות בניית הלוח. כניסות מלמטה, דלתות בחזית, מבנה הלוח יהיה מבנה נפרד ויבוצע על פ  ז.

  ס"מ, צבוע בצבע סופי גם מבפנים. מבנהו יהיה זהה ללוח הראשי. 90-80רוחב 
  

  יש להכין מהדקים וחווט לחיגור פעולת הלוח רק עם אספקת מתח מחברת החשמל.  ח.
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  זיהוי מוליכים בלוחות   
  

יש לזהות את כל המוליכים בקצותיהם ע"י שרוולים ממוספרים. המספור יופיע גם בתוכניות הבצוע   
של הלוחות. כמו כן יותקן מספור זיהוי ע"ג המוליכים בכבלים היוצאים מהלוח ללא הבדל ביעוד. 

  מ"מ. 2מספור זה האחרון יבוצע באמצעות לטרסט בגובה אותיות 
  
  תוכניות יצור לוחות לאישור   

  
  התוכניות שעל הקבלן להגיש לאישור תכלולנה גם:  
  .1:10מראה חזית וחתך הלוחות בק.מ.   
רשימת כל האביזרים שיותקנו עם פירוט של שם היצרן, דגם, יתרות זרם, הספקים, מתחים,   

  תדירויות ושאר נתונים המוכיחים כי הציוד המוצע עומד בדרישות החוזה.
  בלוח.פרטים מלאים לגבי פסי הצבירה   
  פרטים מלאים לגבי פסי מהדקי יציאה ומהדקי פיקוד.  
  פרטים לגבי צביעת הלוח.  
  חישובים המוכיחים את עמידות הלוח ופסי הצבירה בזרמי הקצר הצפויים בלוחות.  
  .A3כל התוכניות תוגשנה ע"ג גליונות בגודל   
  בתוכנת אוטוקאד  . בסוף הפרוייקט ימסור הקבלן את קבצי שרטוטי לוחות החשמל ע"ג דיסקט   

  
  רק לאחר קבלת אישור המזמין לתכניות יצור הלוחות יתחיל הקבלן ביצורם.  

  
  לאחר גמר יצור הלוחות על הקבלן לבקש ולקבל בדיקתן ואישורן.  

  
  שילוט בלוחות החשמל                   

  
  במפרט כמתואר  שילוט בלוחות החשמל יבוצע מסנדוויץ' פלסטי ויחוזק ע"י ברגים בלבד 

מ"מ. לשלטי אזהרה גודל  4הכללי לכל מא"ז ו/או מאמ"ת שלט נפרד. גודל מינימלי של אותיות 
  מ"מ. שלטי אזהרה במתקני מתח גבוה יהיה שלט נפרד משלו שגם יחוזק בנפרד לפנל.  6מינימלי 

  
הזנה, אזהרה כמו כן יותקנו שלטים נפרדים לתאי ממסרים, פסי צבירה, נתיכים וגודלם, למקורות ה

  בפני מתחים זרים וכד'. 
לכל אביזר בלוח יהיה שלט חרוט נפרד מצד ההפעלה וגם במקומו הפיסי בלוח שיחוזק ע"י ברגים 

  בלבד!
  

שדות הלוחות שיש להם מקורות הזנה שונים, מתחים שונים, תדירויות שונות וכד' יהיה להם כל 
  השילוט בצבע שונה מיתר השדות. 

  
קין שלט עם ציון מקור ההזנה, מיקומה הגיאוגרפי באתר, המעגל המזין וגודלו לכל הזנה יש להת

  באמפרים. 
  

  שילוט למאמת"ים יכיל גם את ציון תחום הכיול של ההגנות המתכוונות שלהם. 
  

  שילוט הציוד יהיה בשלושה מקומות: על הדלתות, על הפנלים ועל הציוד עצמו. 
  
  

  
  איזון פזות  .26
  

תוך חודש מתאריך קבלת המתקן על הקבלן לדאוג לאיזון הפזות במתקן וזאת ע"י ביצוע שינויים בחיבורים 
לקבלן כל תשלום  עבור זאת לא ישולםבלוחות השונים לפי הצורך ובתיאום מוקדם עם נציגי המזמין. 

  . והעבודה תבוצע על חשבונו
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  אספקת גופי תאורה.  27
 

  למזמין ולמתכנן לפני הרכבת גופי התאורה. על הקבלן להציג דוגמאות   .1
  

  גופי התאורה על כל מרכיביהם יהיו בעלי אישורים מתאימים ממכון התקנים הישראלי    .2
 

  הקבלן יספק דוגמא לאתר כולל תעודת בדיקה של מכון התקנים כמפורט בהמשך.   .3
 

  צור גופי התאורה., בייISO 9000ספקי גופי התאורה ידרשו להציג תעודה על אבטחת איכות    .4
 

  חישובי התאורה יש להציג למתכנן לפני הזמנת גופי התאורה. ספק גופי התאורה יבצע    .5
  

לא יאושרו גופי תאורה שהספק ייבא בחלקים של גופי תאורה (רפלקטור, מבנה גוף תאורה, ציוד  .6
  הדלקה וכד'), ושהרכיב אותם במעבדה בישראל.

 
  ודרייברים של חברה מאירופה בלבד.כל גופי התאורה יהיו עם נורות לד   .7

 
  שנים  5-7בין גופי התאורה אחריות בגין    .8

  
המוצרים מיובאים לארץ בצורתם המוגמרת ואין מתבצעים בהם תוספות ו/או שינויים, למעט ממירי    .9

  חרום.
 

שנים לכל הפחות, אחריות זו מתייחסת למבנה גוף התאורה  5-7אחריות בגין המוצר לתקופה של  .10
  ומחייבת את הספק לדאוג לחלקי חילוף.

 שבועות מיום קבלת דרישה בפקס ע"י המזמין. 3על הספק לספק חלקי חילוף עד 
  

 :פירוט מסמכים נדרשים, אותם יש לספק למתכנן .11
  

I.          רות.קטלוג ומפרטים טכניים של כל הציוד המוצע, כולל נו  

II.  9000אישור לאבטחת איכות ISO .של היצרן  

III. .עקומות פוטומטריות ועקומות בהיקות של גופי התאורה  

IV. .נצילות אורית כוללת  

V.  אישור מכון התקנים הישראלי לגוף התאורה על כל מרכיביו והתאמתו לתקנים ישראלים
 אישור פרטני לכל גוף תאורה. –רלבנטיים 
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אישור מכון     20ת"י  -לספק תעודת בדיקה מלאה והתאמתה לכל סעיפי התקן על הקבלן 
  :התקנים  כמפורט להלן

  
  תעודת בדיקה מס' ............................                          

  
    1953 -לחוק התקנים תשי"ג  12בהתאם לסעיף     

  
  

  התכונה הנדרשת  סעיף
  ותקציר הדרישה

  התאמה

  מתאים  הוראות בדיקה כלליות  1.2
  מתאים  מיון נורות  1.4
  מתאים  סימון  1.5
  מתאים  מבנה  1.6
  מתאים  מרחקי זחילה ומרווחי אויר  1.7
  מתאים  אמצעי הארקה  1.8
  מתאים  הדקים  1.9

  מתאים  תיול פנימי וחיצוני  1.10
  מתאים  הגנה מפני הלם חשמלי  1.11
  מתאים  טמפרטורהבדיקות קיום ועליית   1.12
  מתאים  עמידות באבק ובלחות  1.13
  מתאים  התנגדות הבידוד וחוזק דיאלקטרי  1.14
  מתאים  עמידות בחום, באש ובנתיבות  1.15

  
  

      
  התקן הדוגמא שנבדקה מתאימה לדרישות 

  
  מיום הוצאתה. שנים 4יהיה  - בדיקה מלאה  - תוקף התעודה            

  
  מדבקות הכוללות: שם היצרן (חו"ל ) + שם הספק בישראל (שם    ופרטים) -  בסימוןהכוונה             

  
  קבלת העבודה    .12
  

על הקבלן להשלים כל ההתקנות והתיקונים כפי שידרשו. העבודה תיחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ללא 
  כל הסתייגות על ידי המפקח והמתכנן. 

  
. הבוק יקבע על ידי רשות שדות התעופה ס בודק על הקבלן להעביר את המתקן ביקורת של מהנד

  והתשלום למהנדס בודק על חשבון רשות שדות התעופה.
  

  על הקבלן להמציא למזמין את יומן הבדיקות מאושר על ידי המפקח. 
  

ק דה שיורה המפקח בציון מיקום מדויבשני עותקים כל אחת בקנה מי MADE  - ASתכנית "כפי שבוצע" 
  של המתקנים השונים, מקומות ההתחברות למתקנים הקיימים וכד'. 

  
  תעודת אחריות מלאה לציוד. 

  האחריות תהיה כוללת ותכסה את ההוצאות הקשורות בתיקונים או החלפות. 
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  האחריות לציוד תהיה של היצרנים. 
  

במידה ובודק חשמל  ידרוש זאת יעביר הקבלן ביקורת גם למתקני חשמל קיימים שלא בוצעו על ידי 
הקבלן. עבור זאת ישולם לקבלן מחיר נפרד עבור העבודה הנוספת הכרוכה כגון: לימוד והכרת המתקנים 

  הקיימים, הכנת והגשת תכניות אם תידרשנה וכד'. 
  
  

  הצהרת קבלן החשמל    .13
  

  יר שהמתקן המתואר בתוכניות יבוצע על ידי לפי כללי המקצוע והבטיחות הטובים ביותר.הריני מצה
בהתאם להוראות חוק החשמל, תקנות בזק והתקנות שפורסמו על פיו, תקני מכון בוצע  מתקן החשמל

התקנים הישראלי הנוגעים למתקני צריכה חשמליים ובהתאם לכללי חברת החשמל, בזק וחברות 
  ם לאספקת החשמל ו/או הטלפון ו/או שרותי הכבלים לצרכנים.הכבלים הנוגעי

כל הציוד שיותקן על ידי יתאים לדרישות התקן הישראלי המחייב לפי חוק התקנים ובהעדר תקן כאמור 
  תקן או מפרט כפי שהורה מנהל עניני החשמל ו/או חברת בזק.  -

  ההקפדה על התקנת ציוד תקני היא תנאי מחייב.
  
  
  

    .................................תאריך .....
    

  חתימה וחותמת הקבלן ......................................
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  רשות שדות התעופה בישראל

  אחזקהחטיבת 

   נמל התעופה בן גוריון 

     2017הסכם מסגרת לקבלני חשמל 
  
  

  3מסמך ג' 

  אופני מדידה מיוחדים

  

  הנחיות למציע לפני הגשת הצעתו  .1

  

לפני הגשת הצעתו, על המציע להכיר את תנאי העבודה במקום, לבדוק את תיאור העבודה את התכניות   

ואת כתב(י) הכמויות. אם יגלה טעויות, מחדלים ו/או אי התאמה, עליו להסב את תשומת ליבו של 

  פרד של מסמכי המכרז.המזמין להם. תשובתו בכתב של המזמין תהווה חלק בלתי נ

על המציע לפנות למזמין בכל הנוגע לברורים ביחס למפרט, לכתב הכמויות ולתכניות וכן לגבי מקור   

  הספקתם של החומרים, האבזרים והציוד המפורטים. רק תשובה בכתב של המזמין תחייב את המזמין.

  

  עדיפות בין מסמכים  .2

  

טים במפרט וביתר מסמכי החוזה, משלימים את התיאורים של פרטי העבודות, כפי שהם מפור  

התיאורים התמציתיים הכלולים בכתב(י) הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. אם נמצאה סתירה כזו 

  עדיפים לעניין התשלום התיאורים התמציתיים שבכתבי הכמויות על התיאורים שבמפרט.

  

  דרישות  .3

  

ם התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב(י) הכמויות אין בו כדי ציון דרישה מסוימת לגבי פרט הכלול בתיאורי  

לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם חסר ציון זה, בתנאי שהדרישה כאמור, 

  נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת ו/או משתמעת ממנו.

  

  התחשבות עם תנאי החוזה  .4

  

  תיאורים בכתב הכמויות  4.1

העבודה בכתב הכמויות ו/או בכותרות הסעיפים של פרק זה ניתנו  תיאורים והגדרות של  

בקיצור לצורכי זיהוי בלבד לנוחיות הקבלן. אין לקבל תיאורים אלה כממצים כל הפעולות 

הנדרשות ויש לפרשם ככוללים את כל שלבי העבודות והתחייבויות של הקבלן לפי החוזה, 

  ין.לרבות אספקת החומרים כאשר הם לא באספקת המזמ
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  שינוי אמצעים ושיטה  4.2

שינוי באמצעים ובשיטות ביצוע ביוזמת הקבלן גם אם קיבל את אישור המפקח לא ישמש עילה   

  לשינוי מחיר היחידה לעבודה הנדונה.

  

  עבודות לוואי  4.3

לא ימדדו כל עבודות לוואי, גם אם הן נזכרות בתכניות ו/או במפרט זה ו/או במסמכי החוזה   

המשתמעים מהם, כל עוד אותן עבודות לא מופיעות בסעיפים נפרדים בכתב האחרים ו/או 

  הכמויות.

להסרת ספק, כל ההוצאות הכרוכות בעבודות הלוואי הנ"ל לא תשולמנה בנפרד והן נחשבות   

  ככלולות במחירי היחידה שנקב הקבלן בכתבי הכמויות.

הכרוכות במילוי התנאים המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות   

המוזכרים באותם סעיפים, על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו, לא 

תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או עילה לתשלום 

  נוסף מכל סוג שהוא.

יפים שמופיעים בכתב סעיפים שלא מופיעים בכתב הכמויות נחשבים כמכוסים ע"י יתר הסע  

  הכמויות ועל הקבלן לנקוב מחירי יחידה בהתאם לכך.

  

  המחירים  .5

  המחירים המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך:  

כל החומרים (בכלל זה מוצרים מוגמרים לסוגיהם וכן חומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם   (א)   

  אשר יסופקו ע"י המזמין. נכללים בה) והפחת שלהם, פרט לחומרים

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע מקצועי מושלם בהתאם לתנאי החוזה, בכלל זה גם עבודות   (ב)   

  הלוואי, ההכנה וההוצאות הבלתי נראות מראש.

  עבודה בשלבים (אם יידרש).  (ג)   

  עבודות בשעות לא שגרתיות.  (ד)  

  עבודות העפר הדרושות.  (ה)  

  הזהירות והבטיחות.נקיטת כל אמצעי   (ו)  

  תיקונים, סילוק חומרים ועבודות שנפסלו והספקתם או עשייתם מחדש.  (ז)  

  השימוש בכלי עבודה, ציוד, מכשירים, מכונות, מתקני עזר, פגומים, דרכים זמניות וכו'.  (ח)  

  בלאי ודמי בטלה של ציוד, מבנה וכד'.  (ט)  

(ח), אל מקום העבודה, - ם בסעיפים (א) והובלת כל החומרים, כלי העבודה וכו', המפורטי  (י)  

  ובכלל זה העמסתם ופריקתם, וכן הובלת עובדים אל מקום העבודה וממנו.

החסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' באתר ומחוצה לו, ושמירתם וכן שמירת ואבטחת   (יא)  

  העבודות שבוצעו.

  אות הבטוח וכו'.המסים הסוציאליים והאחרים, ארנונות, אגרות, ביול, הוצ  (יב)  
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הוצאות כלליות והוצאות הניהול של הקבלן (הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה הוצאותיו   (יג)  

  המוקדמות והמקריות).

  הוצאות אחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר החוזה מחייב אותו.  (יד)  

, במלואו כל יתר ההוצאות הדרושות להשלמת העבודה ומסירתה למזמין, בין אם פורט הדבר  (טו)  

  או בחלקו ובין אם לא פורט כלל במסמכי החוזה.

  רווחי הקבלן.  (טז)  

  
  
  כוחו.  בא  עבודות בשיטת רג'י יובאו בחשבון אך ורק אם ניתנה לכך הנחיה בכתב ע"י המזמין או   .6

  
  תערך מדידה של הכמויות.  - מדידה     .7
  
  
   הנושאים הבאים:רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון בהצעתו את   . 8
  

תכנית לאישור ו"כפי שבוצעו". כאשר תכניות לוחות יוגשו בסוף העבודה כקבצי מחשב משורטטים  .1
  ב"אוטוקד". 

  
  כל הבדיקות לרבות מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקנים, בדיקת המתקן.  .2

  
  התקנות עזר ואמצעים למיניהם, הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת. .3

  
ימון זיהוי בשלטי סנדוויץ בלבד לכבילים, שילוט לוחות, גופי תאורה, תעלות, סולמות, מפסקי ס .4

  זרם, בתי תקע, שקעי טלפון לוחות שרות וכו'.
  

 תיאומים עם שאר הקבלנים אשר יעבדו במבנה.  .5
  

חיזוק חוזר של כל הברגים והחיבורים החשמליים בלוחות החשמל כעבור שישה חודשים לאחר . 6
  ת המתקן. הפעל

  
חציבת חריצים עבור צנרת או אביזרים, בבטון ובבניה מכל סוג שהיא וכן תיקוני טיח לאחר מכן  .7

  כלולה במחירי העבודות ולא תשולם בנפרד.
  
  
  תכולת המחירים  . 9
  

חלקי  כוללים המחירים אספקה, התקנה וחיבור וכן בדיקה והפעלת כלין אחרת במפורט, פרט אם צו
אור העבודה בכתב הכמויות י(בתנאי שהותקנו ע"י הקבלן). ת אם סופקו ע"י אחריםהמתקן השונים גם 

  ין במסמכי החוזה. לי בלבד, המחיר יתייחס לגבי המצוהינו כל
  

  תיאומים     . 10
  

מחירי העבודות בחוזה זה כוללים גם את התשלום עבור כל התאומים השונים הנחוצים לשם ביצוע 
כספית בגין פעולות תאום אלו ללא הבדל באם התאום הינו אם קבלנים המתקן ולא תשולם כל תוספת 

  אחרים או עם גורם מתכנן או רשות כלשהיא.
  

  תכניות ופרטים   .11
  

אותן תכניות שתתוספנה במשך העבודה לשם הבהרות ופרטי ביצוע תיחשבנה כאילו הופיעו במכרז והינן 
  כלולות במחירי היחידה שעליהם התחייב הקבלן. 
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  אביזרי עזר  . 12
  

  מחירי ההצעה כוללים גם את: 
כל חיזוקי הברזל הדרושים לקביעת והתקנת האביזרים הנזכרים בסעיפים השונים של כתב הכמויות. 
כולל פרופילי ברזל מגולבנים להתקנה משותפת של צינורות או כבלים במתקן. המחיר כולל גם את כל 

בידוד וכן את כל שאר חומרי העזר ועבודות הלוואי אשר  החבקים, חיזוקים, מהדקים, סגירות, חומרי
לא פורטו במפורש ואשר נחוצים להשלמת המתקן, הפעלתו ועבודתו התקינה של המתקן. כמו כן כלולות 

  ממ"ר.  16תיבות הסתעפות משורינות עם מהדקים, בולצים, פסי צבירה וכד' עבור כבלים בחתך עד 
  

  ציוד חליפי  . 13
  

מציע ציוד חליפי השונה מזה המאופיין במכרז / חוזה  זה זכאי המפקח לדרוש ציוד במידה והקבלן 
ואביזרים המתאימים לתנאי עבודה ובעלי נתונים שהם בדרגה הגבוהה הקרובה ביותר לנדרש במכרז / 

  חוזה זה. 
  

  דוגמאות    .14
  

הכנת דוגמאות למיניהם כלולה במחירי היחידה של אותם אביזרים שהן הוכנו עבורם ולא תימדד בנפרד. 
  עבור דוגמאות ישולם רק אם הן אושרו להתקנה כפי שהן כמוצר מוגמר ראוי להתקנה ושימוש. 

  
  הארקות    .15
  

ביצוע גשרי הארקה בחיבורים השונים כלול במחירי היחידה של אותו אביזר, במוליכים מתכתיים 
  תובטח רציפות הארקה לכל אורכם על ידי גישורים גמישים בין קטע לקטע. 

  
  צינורות    .16
  

  צינורות פלסטיים כפיפים כוללים גם:  .1
מ"מ באותם  3.0בקוטר של קופסאות הסתעפות ומעבר סטנדרטיות וכן חוטי משיכה מניילון 

מ"מ ומעלה המחיר כולל גם חוט  36מקומות שלא מושחלים בהם מוליכים. בצינורות בקוטר של 
  מ"מ. 8.0משיכה בקוטר של 

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

דרטיות ומיוחדות לפי קופסאות הסתעפות ומעבר משוריינות מגולבנות, חוטי משיכה, קשתות סטנ
  הצורך.

  
  צינורות מגולבנים כוללים גם: .3

תיקוני צבע עשיר אבץ, קופסאות כנ"ל, תרמילים סופיים, חוטי משיכה, קשתות, מופות, ניפלים 
  וכד'.

  
מחיר הצינורות כולל גם חציבה בקירות וברצפות קיימות, פתיחת מעברים וקדיחת חורים בקורות,  .4

  ם ובאישור המפקח.תקרות ורצפות קיימות בתאו
  

כלול במחירי הצנרת לרבות סגירות מגן  08.010מחיר המעברים המתוארים במפרט הכללי סעיף  .5
  אטומות ותרמילים סופיים וכן פתחי מעבר בקירות.

  
מחירי המעברים ובריכות לכבלים וכן אביזרים בקרקע כוללים גם את כל עבודות החפירה, הכיסוי  .6

  לשם כך.  ושאר עבודות הלוואי הנחוצות
  

  כבלים ומוליכים    . 17
  

כבלים ומוליכים כוללים במחיריהם גם: חיבורם בכל קצוותיהם, נעלי כבל רגילים ומיוחדים (למוליכי 
אלומיניום), שלטי סנדוויץ, חבקים, חיזוקים סגירות מגן, קופסאות הסתעפות משוריינות אטומות, 

  זוק וכד'. ממ"ר, השחלה, הנחה, חי 16מהדקי הסתעפות עד חתך 
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  אורך הכבלים והמוליכים יקבע עפ"י אורך התעלות והמובילים בהם הם מונחים או מושחלים. 
במקרים של כבלים המסופקים על ידי המזמין כולל המחיר גם את איסוף שאריות הכבלים, גילגולם על 

  התופים והחזרתם למחסן המזמין עם ציון אורכם. 
  

  תעלות כללי     . 18
  

מחיר תעלות וצנרת כולל ביצוע פתחי חדירה עבורן דרך הקירות ( פרט למסגרות אטומות לאש, רצפות 
  צפות וכד'), פניות בגירונג ושינויי מפלס לא ימדדו בנפרד ולא ישולם בנפרד. 

  
  תעלות כבלים מפי. וי. סי     . 19
  

ים קפיציים ויכללו פס נקוב מגולבן מ"מ עם מכס 3.0תעלות כבלים מפי. וי. סי יהיו בעלות עובי דופן של 
מ"מ מכופף לפי התכניות לחיזוק הכבלים. הפניות תהיינה בגירונג. התקנתן תהיה עם  20ס"מ,  50כל 

מטר וקיר ולתקרה  1.5זויות ופניות בגירונג עם מכסים בקצוות וכוללות מתלים וחיזוקים כל 
כנות למחיצה פנימית אורגינלית כל הסופיות מקונסטרוקציה מגולבנת. כמו כן כוללות מכסים בקצוות וה

  והפינות תהיינה אורגינליות של היצרן.
  
  
  

  תעלות כבלים מפח    . 20
  

מטר, הארקתן,  2.0התעלות כוללות במחיריהן גם: מכסים מכופפים, מתלים ותמיכות מגולבנים כל 
יות בגירונג, זויות, שינויי תקע בקטעים, גילבון וצביעה לפי הדרישה בפנים ובחוץ, פנ-ביצוע בצורת שקע

  רוחב מדורגים בתעלות אנכיות. 
  ס"מ לפחות.  4.0המתלים לתעלות/סולמות הכבלים יבוצעו מזויתנים או פרופילים בעלי צלע של 

לתעלות כבלים מרשת אין צורך במכסים. המתלים לתעלות יתאימו למשקלן יחד עם משקל הכבלים 
  שמונח בהן על אחריות הקבלן. 

  ת אנכיות כוללות ידיות ניקל למכסים. תעלו   
  

  פרופילי תעלה    .21
  

תעלות "שרשרת" כוללות מתלים, עיגונים לקירות, מחברים פנימיים וכד' מגולבנים או מצופים וכן 
  "פיליפסים" בתקרה וכמו כן במידה ונדרש מוטות הברגה מצופים לתליה. 

  
   ארגזי פח    .22
  

ארגזי פח כוללים גם: דלת שקועה בחזית עם סגר וסידור למנעול תליה, אטם ניאופרן, ידית פתיחה 
מצופה ניקל, צירים פנימיים "אוזניים" לחיזוק לקיר, שלט זיהוי חרוט, צביעה בפנים ובחוץ, בורג 

  הארקה, פתחים לצנרת ותעלות הנכנסות לתוכן, מהדקים קפיציים וחיווט. 
  

  . וי. סי.  ופוליאסטר משוריין לבזק למתח נמוך ארגזי פי    .23
  

  הארגזים כוללים: מנעולים סטנדרט
  , צירים פנימיים, הלבשה מסביב והתקנה שקועה בקיר. 920חברת בזק, כולל רב בריח דגם 

  עבור: בזק, גילוי אש ועשן ומערכת מסופי מחשב.  30/30/20ארגזים במידות  3בכל ארון מתח נמוך יהיו 
  

  ארגזים פלסטיים אטומים     .24
  

הארגזים כוללים במחיריהם גם: פלטה פנימית להתקנת הציוד, מהדקים קפיציים על מסילה, צירים 
  למכסים, שלט חרוט, כניסות כבל וחיזוקים מגולבנים לקירות. 

  
   פרופילי ברזל    .25
  

ברגי חיזוק, פיליפסים,  פרופילי ברזל כוללים גם: ריתוכים שומים, ניקוב, גילבון בטבילה  באבץ חם,
  פלטות עיגון לרצפה וכד'. 
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  תעלות רשת ומגשים לכבלים    .26
  

 מטר 1.0תעלות רשת ומגשים לכבלים כוללים גם: מחברים פנימיים, מתלים ותמיכות לגג ולקירות כל 
מפרופילים וזויתני ברזל, פתחי מעבר עבורם בקירות עם גימור השוליים והארקתן. המתלים יותאמו 

  למשקל הכבלים המיועד להם. 
  

  צביעה     .27
  

  צביעה ותיקוני צבע לאחר התקנה כלולים במחירי האביזרים. 
  
  

  חומרי עזר    .28
  

יבור האביזרים כלולים במחיריהם, לרבות חומרי עזר כגון קטעי כבלים, מוליכים, צינורות הדרושים לח
  ברגים, אומים, דיסקיות וכד'. 

  
   סימון אביזרים    .29
  

מחיר האביזרים והנקודות כולל גם סימון כל מ"ז, לחצן, בית תקע שקע טלפון, שקע מחשב וכד' על ידי 
ל תוספת האביזר את מספר המעגל החשמלי אליו הוא מחובר ולא תשולם עבור זאת כ שלט סנדוויץ'
  כספית שהיא. 

  מקום החריטה על האביזר יקבע על ידי המפקח באתר. 
  כמו כן כלולים במחיר שלטי סנדוויץ' חרוטים, במקומות שהדבר נדרש לזיהוי יעוד האביזר. 

  לאביזרים גדולים כגון ארגזי שקעים יותקנו שלטים מסנדוויץ' פלסטי חרוט. 
  

  סולמות כבלי חשמל  . 30
  

סולמות כבלי חשמל כוללים במחיריהם גם: מחברים, פניות, זויות וכד' מבוצעות בדירוג, גילבון באבץ 
מטר  2.0ס"מ לפחות כל  4.0חם בטבילה, חיזוקים ותמיכות לקירות, תליות למסבך הגג מזויתנים של 

  לכל היותר. 
  המתלים והתמיכות יותאמו למשקל הסולמות עם הכבלים על אחריות הקבלן. 

  
   לוחות חשמל    .31
  

, חיווט, מהדקים קפיציים, פסי הגשת תכניות ייצור לאישורלוחות חשמל כוללים במחיריהם גם:  .1
צבירה מנחושת, שילוט, מקומות שמורים והכנות עבורם, כפתורי נשיאה מתכתיים וידיעות נשיאה 

, ביצוע הגבהה עבורם צביעה בצבע סופי בפנים ובחוץ ללא הבדל, מחיצות פנימיות ,לפנלים, דלתות 
ברצפה ועיגונים לקירות. חיזוק ברגים לאחר הובלה וזאת בנוסף לאמור במפרט המיוחד, חריצי 

אוורור וידיות ניקל לדלתות, וכן עטיפתם ביריעות ניילון עם חומרי שימור לשם הובלה והחסנה עד 
  להתקנתם במקומם והפעלתם. 

  
  ן בכתב הכמויות. שטח חזיתם כמצויקומפלטים או לפי מבני לוחות חשמל ימדדו כ .2

המתכנן רשאי לסמן בתכניות הלוחות שהוגשו לאישור, שינויים במראה הלוח ובמידותיו, ללא 
  השפעה על מחיר הלוח, פרט להתחשבנות בהתאם לשטח, כפי שיבוצעו ויאושרו על ידי המפקח. 

  
גבי כל לוח כוללים גם את במחירי האביזרים המותקנים בלוחות למיניהם כמפורט בכתב הכמויות ל .3

  המוליכים וחומרי ההתקנה והחיבור, הכל לפי המפרט המיוחד. 
  
  

  ביקורת מהנדס בודק      .32
  

מחירי העבודה כוללים גם: הזמנת ביקורת למתקנים שבוצעו על ידי הקבלן, וזאת גם אם תידרש לשם כך 
לות כל העבודות וההוצאות הנילוות יותר מביקורת אחת  עד לאישור סופי של כל המתקן שבוצע. כן כלו

הנחוצות לשם ביצוע ביקורות אלו, ההכנות לקראתן, והתיקונים אחריהן ובעקבותן, לרבות ביקורת 
  דרש על ידי הבודק גם אם לא בוצעו על ידי הקבלן. ילמתקנים הקיימים במידה והדבר י
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   אביזרים    .33
  

מחירי התקנת אביזרים שונים יכללו גם את אספקת וביצוע קטעי כבלים או מוליכים וצנרת הקצרים 
  והדרושים לאביזר, לחיבורו ולתפעולו התקין, לרבות אומים, דיסקיות, ברגים וכיו"ב. 

  
  גופי תאורה הרמטיים יחוברו דרך סגירות מגן פלסטיות אטומות בפתחים המיועדים לכך. 

במקרים של תקרות אקוסטיות בהם הותר לקבלן לבצע תיבות הסתעפות על התקרות עצמן יבוצעו 
חיבורי גופי תאורה אל התיבות באמצעות כבלים גמישים עם קצוות מוליכים מולחמים. הכבלים יכללו 

  במחיר חיבור הגופים עצמם. 
  

  ותיו. על הקבלן לתאם את גמר הכבלים השונים עם מרכיב הציוד ועפ"י הנחי
  
  

  כל האביזרים יהיו מתוצרת המפורטת בכתב הכמויות. - כללי  -נקודות     .34
  

וים והצנרת מלוח החשמל או ארגזי חלוקה , ללא הבדל באם הם ומחיר הנקודות כולל תמיד גם את הק
מבוצעים בכבלים נ. וי. וי בתעלות, צנרת ביציקות ובחללים עם מוליכים בתוכם, מעבר דרך פרופילי 

  הוט שבין התקרה לריהוט וכד'. רי
  
  

  נקודות בתי תקע סמויות    .35
  

מ"מ ומוליכי נחושת  16ה כוללת גם: צנרת סמויה פ"נ בקוטר מינימלי של נקודות בית תקע סמוי
מבודדים מושחלים בהם, כבלי נ. וי. וי בתעלות פי. וי. סי צרות, קופסאות מעבר והסתעפות משוריינות, 

כאמור וחציבת חריצים עבורם בקירות, רצפות ותקרות בחללי תקרות והקירות. צינורות פ"נ סמויים 
בתוך הריהוט, עם מוליכים מנחושת מבודדים בפי. וי. סי. אביזרי בית תקע מותקנים בקופסה עם ברגים 

  ללא הבדל במספר הנקודות על מעגל אחד וכן תיבות מיוחדות להתקנה בגבס. 
  ים. והחלוקה ללא הבדל באורך הקוהנקודות כוללות קוים עד ללוחות 

  
  

   נקודות מאור    .36
  

מ"מ, כבלי נ. וי. וי בתעלות  16ה פ"נ בקוטר מינימלי של מאור סמויות כולל גם: צנרת סמוי מחיר נקודות
פי. וי. סי צרות, מוליכים מנחושת מבודדים בפי. וי. סי, קופסאות מעבר והסתעפות משורינות בחלל 

בקירות, רצפות ותקרות קיימות, צינורות פ"נ סמויים בקירות, בחללי תקרות  התקרה, חציבת חריצים
וקירות חלולים, קופסאות הסתעפות בכל נקודה, מ"ז למאור, מספר הדלקות נפרדות כנדרש ללא הבדל 

  ים ובמספר הנקודות על מעגל, הכל לפי הצורך, וכן כוללות קוים עד ללוחות החלוקה. ובאורך הקו
  
  

  לחצן הדלקה נקודת    .37
  

נקודת לחצן הדלקה כוללת את כל המתואר לגבי נקודת מאור לפי סוגיהן וכן לחצן זוהר רגיל. עבור לחצן 
  משוריין או מוגן מים תשולם תוספת מחיר כפי שהדבר ישולם לגבי מ"ז נקודות מאור. 

  
  

   התקנת גופי תאורה    .38
  

רת סעיף נפרד מאספקתו ההתקנה כוללת במקומות שבהם התקנת גופי תאורה משולמת לקבלן במסג
וית הגופים כפי שתידרש, שימוש במתלים ואביזרי וגם: התקנת הנורות שתסופקנה עם הגופים, כיוון ז

ן, יתליה וחיזוק מקוריים של היצרן, תאום והכנת פתחים וחיזוקים מתאימים בתקרות אקוסטיות בבני
תקרות האקוסטיות, הובלת הגופים ממחסן שבו הכנת חיזוקי תליה לגופים אל תקרות הבטון שמעל ה

הם מאוכסנים לפי הוראת המפקח, פירוקם מאריזתם וסילוק האריזות הריקות והפסולת למקום שיורה 
  המפקח. 

  שלט פלסטי חרוט עם מספרו הסידורי ומספר המעגל המזין אותו, חיזוק השלט יהיה על ידי ברגים, 
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  יים וכו' עד לקבלת גוף תאורה דולק.כל אביזרי וחומרי העזר, חיבורים חשמל
  

  פס השוואת פוטנציאלים    .39
  

רזרבה  40%פס השוואת פוטנציאלים כולל גם: ברגים מתאימים למוליכים (גם של חברת החשמל), 
 4*  3.5לתוספת בעתיד, הרחקה מהקיר, שלט זיהוי חרוט לכל פס החיבור יהיה מגולבנים ובחתך של 

  מ"מ. 
  

   גשרי הארקה  . 40
  

אספקת והתקנה חיבורי וגשרי הארקה בחיבורי כבלים והתקנת אביזרים למיניהם כלולים  במחיר 
התקנת אותו חלק. יש לדאוג כי במובילים מתכתיים תובטח רציפות הארקה לכל אורכם על ידי גשרים 

  גמישים או מחברים קשיחים. 
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