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  שדה"ת תמע

  תחת דלק מסחריתשל  BOTמפרט למכרז 

 כללי .1

  , על הקבלן לבצע עבודות תשתיות כגוון : קווי מים,ביוב ויקוז . תחת הדלקשל  BOT -במסגרת מכרז ה
  

וצוות התכון של  על הקבלן לתכן את כל העבודות הדושות לביצוע ,ולהביא את התכיות לאישור המזמין
  . שדה התעופה 

  . עבודותאת הלתכון יתן לבצע וצוות התכון של שדה התעופה  רק אחרי קבלת אישור המזמין
  

  . ולפי כל התקים הדרושים כל העבודות יהיו לפי המפרט המיוחד של רשות שדות התעופה
  

מגבול המגרשמטר  20-במרחק של כו הבאזור התח :  
  ב לתחה .ק' חיבור לביו -1
  ק' חיבור למי שתייה לתחה . -2
  ק' חיבור למים לכיבוי אש של התחה . -3
  

  ) TD-O.100.11(תכית מס' ראה תכית מחה לתשתיות רטובות 

  לתכן ולבצע : BOT -להלן תיאור כללי לעבודות הדרושת שעל קבלן ה

  . לביובהתחה חיבור  -

  . יקוז תחת הדלק -

  . לפי החיות יועץ הבטיחות ומערכת כיבוי אש יםמערכת הידרטים חיצוי -

  . הקיימת התחברות למערכת המים של השדה -
  

 תיאור מפורט של העבודות .2

 קווי ביוב .2.1
לתחה יש חיבור ביוב אחד , יש לבצע את כל העבודות הדרושות לחיבור לביוב בהתאם להחיות יועץ 

  .הדלק והתקות הרלווטים של מדית ישראל 

  .  SN-8סימון   884פי.וי.סי בהתאם לתקן ישראלי מס'  -ב יהיו ציורות מכל קווי הביו
הציורות יחוברו לקירות השוחות הטרומית באמצעות מחבר גמיש שווה ערך למחבר מטיפוס 

  "איטוביב" של "וולפמן תעשיות",  המאושר על ידי המתכן.
  

 יקוז התחה .2.2
ולל הפרדת דלקים ולפי התקות הרלווטים של יש לבצע את כל העבודות הדרושות ליקוז התחה כ

  .מדית ישראל 
  . המזמין תתוכן ע"י הקבלן ותובא לאישור התחהמערכת היקוז הפימית של 

  

 מערכת כיבוי אשהתחברות למערכת המים של השדה ו .2.3
חיבור מים , אחד למי שתייה והשי לכיבוי אש , יש להתחבר לקווי המים בהתאם  2יש  לתחת הדלק

  לשימוש .

אטמ' תוצרת  16, ללחץ עבודה של   PE 100+  ,SDR-11כל קווי המים יהיו קווי פוליאתילין מסוג 
  פלסים או ש"ע .

  כל צרת הפלדה בתוך הקרקע תהיה עטופה בבטון .
  

אם לדרישות כיבוי האש (לפי החיות יועץ הבטיחות) , ברזי השריפה יהיו כל ברזי השריפה יהיו בהת
  . 449 -ו 448בהתאם לתקן הישראלי 

  
של  יועץ הבטיחותהמזמין ולאישור  וכיבוי האש יש להביא את תכית סופית של מערכת ההידרטים

  . צוות התכון של שדה התעופה
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 רקע .1
 . מפגעים סביבתיים מסוגים שוניםזיהום מקורות מים וכן לתחנות דלק עלולות להוות מקור ל 1.1 

 :לדוגמא. בשנים האחרונות התבררו נתונים נוספים שלא היו ידועים בעבר 1.2 

 -מתברר כי שיעור הדליפות מצנרת תת,  המגיעים מארצות הברית,על פי נתונים 1.2.1   

 .ווה לשיעור הדליפות ממכלי הדלקקרקעית משת    

  אמצעי ההגנה והאיטום אינם יעילים כנגד חומרים מסוימים המצויים בדלקים 1.2.2   

 דרישה  בארצות הברית במספר מדינותהופיעה כתוצאה מכך . MTBEכדוגמת     

 שוחות אטומות ) דיספנסרים(חדשה לפיה יש להתקין מתחת למנפקות הדלקים     

 ב"כאשר דרישה זו הייתה קיימת בארה( גם בתחנות דלק קיימות ותומנוטר    

  ).                        ובישראל רק לתחנות דלק חדשות

שונו התקנים                         כתוצאה מכך . התברר כי צנרת שאושרה כעמידה לדלקים דלפה 1.2.3   

 המקיף את ובמספר מקומות דורשים אף איטום שלישוני) ב ובישראל"בארה(                   לצנרת      

 .כל תחנת הדלק  

  מתחנות 60% - עולה כי בקרוב ל2002ממחקר שפורסם בקליפורניה בשנת  1.2.4   

 .הדלק המשודרגות והחדשות נמצא זיהום חדש מדלקים בסביבות התחנה    

 בישראל נתונים מדאיגים ביותר המעידים על זיהום נרחב של מי תהום מצאו נ, מקבילב 1.3  

  11% - למעלה מ2001על פי דיווחי משרד הבריאות לשנת , כך לדוגמה. בדלקים   

 נמצא כי כל קידוח , במקביל. מהקידוחים במחוז תל אביב מזוהמים במרכיבים של דלק   

רכבת התחתית בתל אביב נמצא מזוהם במרכיבי שנבדק לנוכחות מרכיבי דלק בתוואי קו ה   

 .דלק   

לא רק בהיבט , נוכחות של דלקים בקרקע ובמי התהום עלולה להוות סכנה לשלום הציבור 1.4 

חדירת , של זיהום מקורות מים אלא גם בהיבטים נוספים כדוגמת זיהום אוויר מאדי דלקים   

  חדירת חומרים רעילים לגוף באמצעות ואף, אדי דלק לחללים סגורים ולצנרת מי שתייה   

 . מגע עורי או בליעת ונשימת אבק שמקורם בקרקע המכילה מרכיבי דלק   

, במספר סקרי סיכונים שנערכו לאחרונה בישראל על ידי חברות בינלאומיות נמצא,  ואמנם 1.5 

 ק שדלפהכי עיקר הסיכון היה דווקא לעובדי המרכול או המסעדה שהיו סמוכים לתחנת דל   

, ידי מכון וולקני-במחקר שנעשה לאחרונה על, בנוסף. בעיקר בהיבט של נשימת אדי דלק   

 .נמצאו מרכיבי דלק בעלים של צמחים ופירות שגדלו בסמוך לתחנות דלק   
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 נפלט אוויר רווי אדי דלק דרך פתח , כי בעת מילוי מיכלי הדלק של כלי הרכב, נוסיף עוד  1.6

ומסכנים את הסביבה ) בנזןדוגמת (לקם רעילים ובחלקם מסרטנים אדים אלה בח. התדלוק 

  באופן הגורם באטמוספירה תהליכי חמצון שוניםחלים על אדי הדלק , בנוסף.  הקרובה

חלק מגזים , על פי הספרות, בנוסף. להיווצרות מזהמי אוויר שניוניים כמו אלדהידים ואוזון

 .של מי תהוםגורמים גם לזיהום משני ) MTBEובעיקר (אלו 

בתוכניות לבניית תחנת דלק חדשה יש להביא לידי ביטוי את האמצעים הדרושים , לפיכך 1.7 

 .זיהום קרקע וזיהום מים, זיהום אוויר: כגון, למניעת מפגעים סביבתיים   

 
 מטרה .2

למהנדסי הערים , להביא לידיעתם של מקבלי ההחלטות במוסדות התכנוןמטרתו של מסמך זה היא 

אודות העדכונים לנהלים , פיקים היתרי בניה כמו גם ליזמים המבקשים להקים תחנות הדלקהמנ

להלן  (1997-ז"התשנ, )תחנות דלק)(מניעת זיהום מים(ולתקנים המפורטים בתוספת לתקנות המים 

העדכונים והתיקונים של הנהלים האמריקאים והאירופאים המפורטים בתוספת , כאמור"). התוספת"

ות מחקרים רבים שנערכו ברחבי העולם ונוכח התוצאות החמורות לסביבה עקב נעשו בעקב

יש להבהיר כי הנוהל . שלא נבנו כראוי, התפשטות המפגעים הסביבתיים השונים מתחנות הדלק

ועל מנת להקל על עבודתם של בעלי העניין הרלוונטיים בעת מתן , למעלה מן הצורך, ב נעשה"המצ

ואף לא , ואין בשירות זה או באמור בו בכדי לפטור, הבניה לתחנות דלקאישורי התוכניות והיתרי 

במשתמע את האחראים על זיהום שנגרם בעבר מתחזוקה לקוייה של תשתיות תחנות הדלק או מאי 

 . קיום תקנות המים והוראות המשרד לאיכות הסביבה

 
 סימוכין משפטי .3

וכן ) "התקנות" –להלן  (1997 –ז "תשנה, )תחנות דלק)(מניעת זיהום מים(תקנות המים  3.1 

 .התוספת לתקנות   

 המהווה תוספת לתקנות      1976   -ז"התשל, )אחסנת נפט(תקנות רישוי עסקים   3.2 

 ")תקנות רישוי עסקים" –להלן (

 בין ,  קובע כי תחנת דלק חדשה תיבנה")א"התמ" –להלן  (18/א/מ/בת) ב (9.3סעיף  3.2 

 . יות המשרד לאיכות הסביבהעל פי הנח, השאר   
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 הגדרות .4
 , "מפריד דלק", "מכול משני", "מכל", "מיתקן", "מאצרה", "הממונה", "הגנה קתודית" 4.1 

 . כהגדרתם בתקנות–" תחנת דלק", "פיאזומטר"   

 .1959 –ט "התשי,  כהגדרתו בחוק המים–" מקור מים" 4.2 

קרקעיים -האוטמת את כל מרחב המתקנים התת,  מערכת איטום נוספת–" איטום שלישוני" 4.3 

 .כפולי הדופן בתחנת דלק   

  אישור לאטימותו של חומר או ציוד מסוים למעבר דלקים שנבדק –" מאושר"או " אישור" 4.4 

 או תקן אחר אשר אושר בכתב על ידי ULבעבר על ידי מעבדה בלתי תלויה בהתאם לתקן    

 . לתקנות4בתקנה , בין השאר, כמפורט, המשרד לאיכות הסביבה   

 כל התקן בתחנת דלק הבא או עלול לבוא במגע עם דלקים ואשר משמש –" תשתית/ציוד" 4.5 

 .להגנה מפני דליפת דלקים לסביבה   

 . צנרת המובילה דלק לרבות צנרת ניפוק ומילוי–" צנרת" 4.6 

 4.7 "UL) "Underwriter Laboratory  (- המהווה צד שלישי הבודק   ארגון תקינה אמריקאי 

 .ומאשר התאמת מכשירים לייעודם   

 4.8 "DRIPLESS NOZZLE ”– אקדחי תדלוק אשר מידת הטפטוף מהם בגמר התדלוק אינה 

 . טיפות3עולה על    

  –ז "התשנ,  כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות–" מעבדה מוסמכת" 4.9 

 ות להסמכת מעבדות או רשות אחרת הקשורה  ובתנאי שהוסמכה על ידי הרש1997   

בהסכם הכרה הדדית עם הרשות להסמכת מעבדות על פי הגרסה העדכנית ביותר לתקן    

   17025 IEC / ISO. 
 

 שיטה .5
לפני הקמת תחנת דלק ולאור ההשלכות הסביבתיות החמורות האפשריות מזיהום מתחנות  5.1 

                           מחוז המשרד לאיכות הסביבה אשר אל ה ויועברו תוכניות להקמתה אל הממונ, דלק 

 . באזורו תוקם תחנת הדלק   

 :בין השאר, תכניות להקמת תחנת דלק תכלולנה 5.2

  :דוגמת, פירוט של אזורים רגישים סביבתית   5.2.1 
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קידוח מים ורדיוסי המגן סביבו והתייחסות רשות הבריאות כאמור  )א(

ח "התשנ) תנאים  תברואיים לקידוח מי שתייה(ות בריאות העם תקנ"ב

- 1995." 

 באופן שיש בו הקרקע-בסמיכות לאזורי החדרת מים לתתאזור המצוי  )ב(

   . משום פוטנציאל של זיהום לדליפת מזהמים לאזור ההחדרה

 .34א " כאמור בתמנחלסביבות  )ג(

ק ותוכניות יערות וגנים לאומים כהגדרתם על פי חו, שמורות טבע ונוף )ד(

 מתאר מאושרות

 בתחנת הדלק וכן  פירוט של מרכיבי ציוד מאושר המתוכננים להיות מותקנים 5.2.2 

  .מסמכים המעידים על כך שמדובר בציוד מאושר  

) 2)(ב(9 לצורך מילוי חובת ניטור חודשית כאמור בתקנה קרקעי-משטח ניטור תת  5.3

קרקעי המנוקז - משטח ניטור תתיבנה המיתקן מעל, לתקנות בתחנת דלק חדשה 

 :ובאופן המפורט להלן, קרקעית-לשוחה תת 1%בשיפוע של לפחות  

הממונה מאשר גם . שמנים ומים, המשטח יבנה מחומר אטום עמיד ומאושר לדלקים 5.3.1 

מוכח בבדיקת שדה תקנית כי המוליכות אם  מ" ס20שימוש בשכבת מצע בעובי של   

 .מ לשנייה למעבר מים" ס7-10  קטנה מהההידראולית של  

.ותמוקם  באזור הטמנת המכלים, קרקעית תמולא בחומר פוריזיבי-השוחה התת 5.3.2   

בשוחה זו יותקן פיאזומטר כאמור במפרט של המשרד לאיכות הסביבה להתקנת     

 . פיאזומטרים בתחנת דלק    

, נורות מחורצים שתי וערבמעל למשטח  יונחו צי כי ממליץהמשרד לאיכות הסביבה  5.3.3   

. קרקעי במקרה של דליפה-יאפשר טיפול תתשהמחוברים אל הפיאזומטר באופן     

 מומלץ להתקין צינור נוסף , על מנת לאפשר טיפול יעיל יותר מקרה של דליפה(    

 ).המשטחהשני של בקצה     

 

 כלי הדלקימ 5.4 
  24571י "ולה העומד בדרישות תדופן כפ יהיה בעל   1כל דלק תת קרקעיימ 5.4.1   

 אמצעים מכניים מאושרים למניעת : בתוכו את ההתקנים הבאים ואשר מכיל    

                                                 
נפט תת קרקעי הוא מכל  מכל 2005 מחודש יוני 1976 -ז "תשל) אחסנת נפט(תקנות רישוי עסקיםעל פי תיקון   1

 .אין להטמין בקרקע מכלים שאינם מכלים עם דופן כפולהפועל יוצא מכך הוא ש.  1 חלק 4571י "שנבנה על פי ת 
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  במידה והתקן דורש מערכת מילוי יתר ומערכת הגנה קטודית הניתנת לביקורת    

 . הגנה קטודית לסוג המיכל המותקן    

שעון זה יוסר אך ורק לאחר . לחץ/כל כפול דופן יש להרכיב שעון ואקוםיעל מ 5.4.2   

 . ביצוע בדיקה המראה כי הדופן החיצונית לא נפגעה בעת ההטמנה    

 כלים ילפחות שבוע מראש תועבר הודעה על  מועד הטמנת המיש להנחות כי  5.4.3   

למשרדי המחוז המתאים של המשרד לאיכות הסביבה ולנציגי היחידה הסביבתית     

היות נוכחים  בעת קריאת הלחץ בין הדפנות לאחר הטמנת על מנת לאפשר להם ל    

 . כליהמ    
כלים בעלי דופן כפולה יכילו אמצעי מאושר לניטור דליפות בין הדפנות באופן ימ 5.4.4   

 . המאפשר  חיבורו למשרדי התחנה או למוקד הנותן התראה    

 משטח בטון אטום כלים יותקנו עליפתחי ההזנה של אזור פריקת הדלקים למ 5.4.5   

 .שיתוחם בשלושת צדדיו באבני שפה והמשופע לכיוון תעלות ניקוזי התשטיפים    

  Spill(כלים יבנו בתוך מערכות למניעת שפיכות יפתחי ההזנה של המ 5.4.6   

    Container (שמקורו בתדלוק , מאושרות המאפשרות ניקוז של עודפי דלק

 .י ההזנה יהיו משולטים לפי סוגי הדלק פתח.כליםיאל תוך המ, כליםיהמ    

 

 צנרת ואקדחי תדלוק, דיספנסרים, שוחות, משאבות 5.5 
יותקנו אמצעים ליניקת אדי הדלק הנפלטים מפתחי הניפוק  )התדלוק(בעמדות  5.5.1   

אדים אלו יופנו חזרה אל מיכל הדלק שממנו . עת מילוי מיכלי המכוניותבהתדלוק     

האמצעים שיותקנו יהיו . ן שימנע את פליטתם לאוויר הסביבהנשאב הדלק באופ    

 לפחות מאדי הדלק שנפלטים מפתח 75%בעלי יעילות השבה מוכחת של     

  .התדלוק    

                                                                                                                                                                  
תחנות ) (מניעת זיהום מים(  מהווה חלק בלתי נפרד מתקנות  המים2000 דצמבר - 1 חלק 4571י " ת-התקן ישראלי   2

תקן זה בא במקום מפרט "ל רשום כדלקמן "זאת בשל העובדה שעל דף השער של התקן הנ. 1997 -ז "התשנ, )דלק 

) 9(2 מהווה את תוספת 1994 מדצמבר  453כ "מפמ, כידוע" . 1994 מדצמבר 453כ "מכון התקנים הישראלי מפמ 

 .1997 –ז "התשנ, )תחנות דלק) (מניעת זיהום מים(לתקנות  המים 
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דופן כפולי צנרת ואביזרי צנרת העשויים פיברגלס או פוליאתילן יהיו אך ורק  5.5.2   

 הממונה . ה ערךאו בתקן אחר שוו 3העדכני UL 971בתקן ים העומד    

 .יהיה רשאי לאשר צנרות מסוגים אחרים    

ההדבקות והריתוכים בין חלקי צנרת ובדיקת אטימותם עם סיום , החיבורים 5.5.3   

יעשו על פי הוראות היצרן ובהרשאה מפורשת מטעמו או מטעם גורם , ההתקנה    

 .קנותלת) 2(2ובהתאמה לאמור בתוספת , אחר המקובל על ידי הממונה    

העלולה לפגוע במתקנים התת קרקעיים  ,קרקע חרסיתית מצויה במקומות בהם  5.5.4   

 . דוגמת חולבמצע מילוי יציב החליפה יש ל, כתוצאה מתנועתה    

פתחי "המותקנת באיי התידלוק וכן מעל ) דיספנסר(מתחת לכל מנפקת דלקים  5.5.5   

ומות אחרים המיועדים לטיפול ובמק) Tank Sump(במכל ) (Manhole" האדם    

יעשה שימוש . קרקעית בתחנה יותקנו שוחות אטומות מאושרות-בתשתית תת    

בחומרי אטימה מאושרים של החיבורים שבין השוחות והמכלים ובנוסף מעברי     

יעברו דרך אטמים ייעודיים , לרבות צנרת חשמל וניטור, הצנרת בשוחות אלה    

    )Bulk head (יםמאושר . 

 :יש להתקין אמצעים למניעת דליפות מצנרת וממכלים כדלקמן 5.5.6   

 על הצנרת בכל אחד מהחיבורים למנפקת הדלקים שבאיי המשאבות     5.5.6.1    

 המיועדים ) (Shut off valvesיש להתקין שסתומי גזירה מאושרים          

 .  בוקרת של דלק מהצינורלהפסיק באופן אוטומטי ומידי  זרימה בלתי  מ         

על כל ) Line leak detector(יש להרכיב מכשיר לגילוי דליפות מאושר     5.5.6.2    

 . אחד מהמשאבות הטבולות המותקנות במכלי הדלק בתחנה         

    התקנת צנרת המילוי והאספקה תתבצע באופן המאפשר בדיקות 5.5.6.3    

 .תואטימות תקופתי         

מומלץ כי . DRIPLESS NOZZLEאקדחי התדלוק לסולר יהיו מסוג של     5.5.6.4    

 .אקדחים מסוג זה יותקנו בכל משאבות התדלוק         

 
 אזור מילוי המכלים וניקוז, משטחי תדלוק 5.6 
 : משטחי התדלוק ופריקת  הדלקים 5.6.1   

                                                 
 .2005ם עדכון משנת לאחרונה פורס   3
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). 2)(א(3נה שמנים ומים כאמור בתק, מחומר אטום לדלקיםבנו יי 5.6.1.1

 משטח , )ב(4לפי סמכותו כאמור בתקנה , הממונה מאשר בזאת  

 שזיונו עשוי על פי האמור , "300-ב" מזוין מסוג בטוןהעשוי מ  

 תפרי ואשר מותקנים בו , לתקנות רישוי עסקים) ב(38בתקנה   

 או כל אמצעי אחר למניעת היסדקותו של משטח , התפשטות  

 .הבטון  

 שיפוע משטחי הבטון יהיה . ו באבני שפה ובתעלות ניקוזיתוחמ 5.6.1.2

  מחוברת למפריד הדלקיםתעלת הניקוז תהיה. לכיוון תעלת הניקוז  

 ).1)(א(3כאמור בתקנה   

 מרווחים בין אזורי כן בתפרי ההתפשטות במשטחי הבטון ו 5.6.1.3

התדלוק ופריקת הדלקים לבין אבני השפה שבתחום התחנה יאטמו   

 .  ר גמיש ועמיד כנגד דלקים כדוגמת סיליקוןבחומ  

 .אמצעים למניעת שפיכותמכלים יש להתקין בפתחי המילוי של ה 5.6.2   

 

  תעלות ניקוז תשטיפים 5.7 

 , כך שתובטח  זרימה תקינה,   לכיוון מפריד דלק1%תבנינה בשיפוע של לפחות  5.7.1   

 .ללא הפרעות    

 מכוסות בסבכה צפופה שתמנע חדירה של חומרים  ואושריהיו מצופות בחומר מ 5.7.2   

 לפני מפריד הדלק המאפשר  מוצקיםשיקועלתא בתעלות יותקן . מוצקים לתעלות    

 . ניקוי תקופתי    

 .לא תחוברנה למתקני שטיפות רכב 5.7.3   

יופנה למערכת , לרבות ניקוז מי גשם מגג התחנה, ניקוז שאר המשטחים שבתחנה 5.7.4   

 . ניקוז ולא תותר התחברות לתעלות המובילות אל  מפריד הדלק    

 

  מפריד הדלק 5.8 

על , הממונה מאשר בזאת. מפריד הדלק יעמוד בתקן הנדרש בתוספות לתקנות 5.8.1   

, EN 858בתקן גם מפרידי דלק העומדים , לתקנות) ב(4פי סמכותו לתקנה   

אמצעי למדידת מפלס הנוזל וא כולל וה ובתנאי )  DIN 1999המבוסס על תקן (  

 .ועובי שכבת הדלק שבו  
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 במפריד יהיה שסתום סגירה למניעת יציאת תשטיפים מהמפריד במקרה בו  5.8.2   

 . שכבת הפאזה השומנית הצפה במפריד תעלה מעל הגובה המרבי המתוכנן    

 במפריד או או יותקן בו אמצעי התראה אחר לציון העובי המירבי של שכבת הדלק    

השסתום יהיה בעל (כל אמצעי אחר שיתריע על גלישת זיהום מהמפריד לסביבה     

 ).סגר בטחון המונע את פתיחתו    

השפכים במוצא מפריד הדלק תותקן שוחת ביקורת אשר תאפשר דיגום נוח של  5.8.3   

 . המטופלים    

לא ניתן , )סף המצוי בבנזיןתו (MTBEכיוון שמפרידי דלק לא מסוגלים להפריד  5.8.4   

לסלק את השפכים המטופלים היוצאים מהמפריד בדרך של השקיה מקום בו יש     

קולחים המטוהרים היוצאים ממפריד הדלק יופנו לפיכך ה. חשש לזיהום מי תהום    

או יאגרו בבור רקב אטום ויפונו בהתאם , אל מערכת ביוב עירונית או אזורית    

 .  MTBE או יטופלו להרחקת ת ביוב כאמורצורך למערכו    

 

 כלי סולר עיליים ימ 5.9 
 בתוקף סמכותו לפי .  על פי האמור בתוספת לתקנות יותקנו עיליים מכלי סולר 5.9.1

הנחיותאשר עומד ב, מאשר הממונה התקנת מכל סולר עילי, לתקנות) ב(4תקנה   

 . PEI RP200-03/PEI 4 - של המסמך המעודכנות   

אטומה למעבר של ,   מנפח המכל110%בנפח של , המכל יהיה נתון בתוך מאצרה 5.9.2

כל אמצעי ניפוק הדלקים . דלקים ובהתאם לנפחים המוגדרים בתקנות רישוי עסקים  

 .ומילוי המכל יהיו מעל למאצרה בלבד  

 על המכל יותקנו אמצעים למניעת שפיכות ומניעת מילוי יתר  5.9.3

 

          ב אדיםמערכת מישו 5.10 

 המפנות את אדי הדלק הנוצרים בעת , בתחנה יותקנו ויופעלו מערכות למישוב אדי דלק   

 .חזרה אל מכלית הדלק, מילוי מיכלי התחנה   

                                                 
4 Recommended Practices for Installation of Aboveground Storage for Motor Vehicle Fueling 
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  "רגישים במיוחד"תנאים נוספים לתחנות הממוקמות באזורים  5.11 
, ים רגישים במיוחדאין להקים תחנות תדלוק באזור, ככלל  ובהתאם למדיניות המשרד   
, )ב(3ובשל נוסח תקנה , אך  לאור קיומם של מקרים חריגים שלא ניתן לצפותם מראש   
 :  יש להבהיר כלהלן   
 :"רגיש במיוחד"אזור     דוגמאות ל 5.11.1   

קידוח מים ורדיוסי המגן סביבו והתייחסות רשות הבריאות כאמור  )א(

 -ח "התשנ) דוח מי שתייהתנאים תברואיים לקי(תקנות בריאות העם "ב

1995." 

 באופן שיש בו הקרקע-בסמיכות לאזורי החדרת מים לתתאזור המצוי  )ב(

   . משום פוטנציאל של זיהום לדליפת מזהמים לאזור ההחדרה

 .34א " כאמור בתמנחלגדות  )ג(

יערות וגנים לאומים כהגדרתם על פי חוק ותוכניות , שמורות טבע ונוף )ד(

 מתאר מאושרות

 "  רגישים במיוחד"אופן הקמת תחנות באזורים , )ב(3  מתוקף האמור בתקנה    5.11.3   

 :כאמור לעיל תתבצע באחת מהחלופות הבאות        

 לרבות מכלים וצנרת , כל מתקני התחנה יהיו עיליים 5.11.3.1         

 ). כדוגמת תחנות דלק יבילות אשר הוקמו כבר בישראל(       

 , קרקעית-ה תוקם מערכת ניטור תתמתחת לתחנות אל       

 .כמפורט לעיל       

ובלבד שתוקם , קרקעיים-מתקני התחנה יכולים להיות תת 5.11.3.2    

 סגורה מכל ,  עמידה ואטומהמערכת איטום שלישונית     

 .ושאיבת נוזלים עבריה ואשר מכילה באר ניטור     

ות במשרד לאיכות הסביבה או הממונה ראש אגף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמ   5.11.4   

 יהיו רשאים להקל בתנאים אלה לתחנת דלק שעתידה להיבנות באזור רגיש       

 אם סופקו להנחת דעתם המקצועית מערכות בקרה והגנה המספקות , במיוחד     

 זיהום בד מניעה נוסף מפני       
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 היתר הבניההטמעת הנחיות המשרד לאיכות הסביבה כתנאים ב   5.13 
המשרד  הטמעת הנחיות, ככל הניתן, מהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה ישקול 

 21 בהיתר הבניה של תחנת הדלק בהתאם לתקנה, לאיכות הסביבה כמפורט בנוהל זה 

יש לשקול אי . 1970-ל"התש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(לתקנות התכנון והבניה  

ימו תנאי ההיתר שעניינם הנחיות המשרד לאיכות נתינת תעודת גמר באם לא התקי 

 .בהקמת תחנת דלק הסביבה  
 



 01-05-09: מספר הנוהל
 2006 במרץ 2 :בתוקף מתאריך

   1: מהדורה
  עמודים20 מתוך  11עמוד 

המשרד לאיכות הסביבה
  אשכול תעשיות

  דלק חדשה תחנתתהקמטכני ל מפרט: נוהל ר יוסי ענבר" ד:  הנוהלמאשר
 

 
 
 הנוהלאישור 

 
 ________________________: ת/ת הכללי/חתימת המנהל_____________:תאריך האישור

 
 

 נספחים
 

 רשימת מפרידים מאושרת להתקנה
 

 רשימה מתעדכנת ניתן לקבל באמצעות הורדה מאתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה 

il.gov.sviva.wwwלאגף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות במשרד או באמצעות פניה . 

 

 מפרט של המשרד לאיכות הסביבה לתחשיב מי נגר באיזור תחנת דלק

)  ביחידות של מילימטר לשעה(נפחו של מפריד דלק  יקבע על פי עוצמת הגשם  השנתית  המרבית   .1

 ).ים שנ5כלומר לפחות פעם ב  (20%שירד במשך שעה רצופה ושההסתברות להופעתו היא  

 :5על מנת לחשב  את הנתון  יש  .2

את נתוני עוצמות הגשם שנמשכו שעה אחת לפחות במשך  שנה ולבודד את  הערך בדוק ל .א

 .המרבי

לסדר את כל  הנתונים בסדר עולה ולבודד  , לחזור על פעולה זו  בנפרד עבור כל  שנת מדידה .ב

 .את עוצמת הגשם החמישית בסדרה

במידה וחלק מהשטח .  השטח של משטחי התדלוק שבתחנהלהכפיל את הערך שהתקבל בגודל   .ג

 .נמצא מתחת לגג ניתן לקחת רק רבע מהשטח המקורה ולחבר אותו לשטח שאינו מקורה

                                                 
 . השונים  הארץשנה באזורי מידי מתעדכנים ה מצויים נתונים המטאורולוגי בשרות  5
 



 01-05-09: מספר הנוהל
 2006 במרץ 2 :בתוקף מתאריך

   1: מהדורה
  עמודים20 מתוך  12עמוד 

המשרד לאיכות הסביבה
  אשכול תעשיות

  דלק חדשה תחנתתהקמטכני ל מפרט: נוהל ר יוסי ענבר" ד:  הנוהלמאשר
 

 
 
 הנוהלאישור 

 
 ________________________: ת/ת הכללי/חתימת המנהל_____________:תאריך האישור

 
 

 
 מפרט סכמטי ליריעת טיפול וניטור

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .מ מעל לשכבה עצמה" ס20 -ליריעת הטיפול והניטור יהיו שוליים מאונכים בגובה של כ



 01-05-09: מספר הנוהל
 2006 במרץ 2 :בתוקף מתאריך

   1: מהדורה
  עמודים20 מתוך  13עמוד 

המשרד לאיכות הסביבה
  אשכול תעשיות

  דלק חדשה תחנתתהקמטכני ל מפרט: נוהל ר יוסי ענבר" ד:  הנוהלמאשר
 

 
 
 הנוהלאישור 

 
 ________________________: ת/ת הכללי/חתימת המנהל_____________:תאריך האישור

 
 

 קרקעיים- בדיקת מערכת הגנה קתודית למכלי דלק תת- 6 הגנה קטודיתטופס בדיקת
 

 'סעיף מס תיאור תוצאות הערות

 פסיבית 

 אקטיבית 

 שיטת מערכת ההגנה

 )הקף בעיגול(

 

 גודל המכל בליטר  

 

1  

 כמות המכלים  

 

2  

 כמות האנודות למכל  

 

3  

משקל כולל של   

 Kg-האנודות ב

4  

תא מתחת -קיים חצי  

 ללכל מכ

5  

זרם תפוקה של כל   

 אנודה

6  

זרם תפוקה כללי של   

 כל האנודות

7  

קיימת קופסת בקורת   

 של כל המערכת

8  

פוטנציאל הגנה מתחת   

 למיכל

9  

הערך המינימלי שהתקבל לפחות 

  נקודות מסביב למכל4ב 

פוטנציאלי הגנה מעל  

 המכל ומסביבו 

 

10  

                                                 
 1 חלק 4571י " ת-ראלי אים למכלי דלק תת קרקעיים בעלי דופן כפולה מפלדה שנבנו על פי תקן ישתמ  6
 



 01-05-09: מספר הנוהל
 2006 במרץ 2 :בתוקף מתאריך

   1: מהדורה
  עמודים20 מתוך  14עמוד 

המשרד לאיכות הסביבה
  אשכול תעשיות

  דלק חדשה תחנתתהקמטכני ל מפרט: נוהל ר יוסי ענבר" ד:  הנוהלמאשר
 

 
 
 הנוהלאישור 

 
 ________________________: ת/ת הכללי/חתימת המנהל_____________:תאריך האישור

 
 

ערך התנגדות הארקה   

 סטטית ללא האנודות

11  

 

 NACE  ( Instant off ) את פוטנציאל ההגנה צריך למדוד בהתאם לתקן :הערה   
 
 אני מצהיר בזה שמערכת ההגנה מבוצעת בהתאם לתקן הישראלי הצהרת בודק ההגנה הקתודית 

4571 
 

 ______________________: שם הבודק 
 

 ____________________:תאריך בדיקה 
 

 ______________: תאריך הבדיקה הבאה
 

 ____________________:חתימת הבודק 
 



 01-05-09: מספר הנוהל
 2006 במרץ 2 :בתוקף מתאריך

   1: מהדורה
  עמודים20 מתוך  15עמוד 

המשרד לאיכות הסביבה
  אשכול תעשיות

  דלק חדשה תחנתתהקמטכני ל מפרט: נוהל ר יוסי ענבר" ד:  הנוהלמאשר
 

 
 
 הנוהלאישור 

 
 ________________________: ת/ת הכללי/חתימת המנהל_____________:תאריך האישור

 
 

 7 לתחנת דלק חדשה–" ק ליסט'צ"
 :שם התחנה

 

 :אשר ליווה בפועל את הקמת התחנה והיה נוכח בזמן הקמתה, שם המהנדס האחראי

 

 צנרת ואקדחי תדלוק, משאבות כן לא )פרט(אחר 

 ואביזרי צנרת בעלי) לרבות צנרת המילוי(האם בתחנה קיימים צנרת    

יש לציין את שם ( המעיד על עמידותם כנגד דלקים UL8אישור של 

 ?  ) ספק הצנרת

ציין את ? האם הותקנה צנרת פוליאתילן מאושרת כפולת דפנות    

 .מספר החיבורים בין חלקי צנרת

ציין ? האם הותקנה צנרת  מאושרת כפולת דופן העשויה מפיברגלס    

 .את מספר החיבורים בין חלקי צנרת

ציין את מספר . האם הותקנה צנרת מאושרת כפולת דופן מסוג אחר   

 .החיבורים בין חלקי צנרת

י "האם התקנת הצנרת בשטח נעשתה באמצעות מתקינים מורשים ע   

 .נא צרף מסמכי היצרן המאשרים זאת? יצרן הצנרת

מאושרות , עשויות מפיברגלס, האם הותקנו שוחות אטומות לדלק   

 ?ת ממנפקות הדלקים המותקנות על איי התדלוק  מתחת לכל אח

במקום בו נכנסת צנרת של ) Bulk head(האם הורכב אביזר איטום    

 ?דלק וחשמל  לשוחה 

במידה והתשובה היא לא אין (? האם המשאבות נמצאות בתוך המכל   

 )להתייחס לשני הסעיפים הבאים

על כל אחד ) Line leak detector(האם קיים מכשיר לגילוי דליפות    

 ? מצינורות הדלק בתחנה 

על הצנרת בכל ) (Shut off valvesהאם הותקנו שסתומי גזירה    

                                                 
 י המהנדס האחראי על בניית או שדרוג התחנה"למילוי ע  7
 . או תקן אחר שווה ערך2005 משנת UL 971המהדורה החדשה של   8



 01-05-09: מספר הנוהל
 2006 במרץ 2 :בתוקף מתאריך

   1: מהדורה
  עמודים20 מתוך  16עמוד 

המשרד לאיכות הסביבה
  אשכול תעשיות

  דלק חדשה תחנתתהקמטכני ל מפרט: נוהל ר יוסי ענבר" ד:  הנוהלמאשר
 

 
 
 הנוהלאישור 

 
 ________________________: ת/ת הכללי/חתימת המנהל_____________:תאריך האישור

 
 

 ? אחד מאיי המשאבות 

יש להתייחס רק (האם קיים מגוף על הצנרת מתחת לדיספנסר    

 ?) במידה והמשאבה היא יונקת

 קווי האם קיימים התקנים המאפשרים לבדוק באופן תקופתי את   

 ?הדלק הגרויטצינים 

 ? והיכןDRIPLESS NOZZLEהאם הותקנו אקדחי תדלוק מטיפוס    

חשבוניות מס וכן צילומים /תעודות משלוח(האם צורפו כל המסמכים    

המעידים כי הציוד שהותקן הוא ) של מהלך התקנת הציוד באתר

 ?מאושר בלבד וכן בדיקות אטימות של הצנרת

 יקוז תת קרקעי של התחנהנ כן לא )פרט(אחר 

קרקעיות היא -האם שכבת הניטור והטיפול מתחת לתשתיות התת   

 ).פרט את סוג האיטום(? האם מסוג מאושר, אם כן. מסוג סינטטי

המצא , אם כן. האם שכבת הניטור והטיפול עשויה ממצע אטום   

 .פרטים על מדידת המוליכות ההידראולית שבוצעו בשכבה

קרקעית האטומה מנוקזת לכיוון נקודה שבה -ת התתהאם התשתי   

 ?ניתן לבצע ניטור ושאיבה של נוזלים

 

 ניקוז תחנה כן לא )פרט(אחר 

 ?האם משטחי התדלוק וניפוק הדלקים עשויים מבטון    

 ?האם משטחי התדלוק מצופים בחומר עמיד כנגד דלקים    

ון שבאזור האם  המרווחים ותפרי ההתפשטות שבין משטחי הבט   

 ?התדלוק  נאטמו בחומר עמיד כנגד דלקים 

 ?האם משטחי התדלוק  מתוחמים באבני שפה ובתעלות ניקוז     

האם משטחי התדלוק בנויים בשיפוע לכיוון תעלת הניקוז ההיקפית    

 ?הנמוכה ביותר המחוברת למפריד הדלקים  

וון מפריד  לכי1%האם התעלות ההיקפיות נבנו בשיפוע של לפחות    

 ?דלק 



 01-05-09: מספר הנוהל
 2006 במרץ 2 :בתוקף מתאריך

   1: מהדורה
  עמודים20 מתוך  17עמוד 

המשרד לאיכות הסביבה
  אשכול תעשיות

  דלק חדשה תחנתתהקמטכני ל מפרט: נוהל ר יוסי ענבר" ד:  הנוהלמאשר
 

 
 
 הנוהלאישור 

 
 ________________________: ת/ת הכללי/חתימת המנהל_____________:תאריך האישור

 
 

 ?האם התעלות ההיקפיות מכוסות בסבכה צפופה    

, בין תעלת הניקוז למפריד הדלק, האם הותקנה שוחת ביניים אטומה   

 ? למניעת כניסת חומרים מוצקים למפריד 

לרבות ניקוז מי גשם מגג , האם ניקוז שאר המשטחים בתחנה   

 ? מפריד דלק הופנו אל מחוץ לתעלות המובילות אל, התחנה

 

 

 מישוב אדים כן לא )פרט(אחר 

 הכוללת את כל  Stage 1האם קיימת בתחנה מערכת למישוב אדים   

 ? השסתומים הנדרשים 

 



 01-05-09: מספר הנוהל
 2006 במרץ 2 :בתוקף מתאריך

   1: מהדורה
  עמודים20 מתוך  18עמוד 

המשרד לאיכות הסביבה
  אשכול תעשיות

  דלק חדשה תחנתתהקמטכני ל מפרט: נוהל ר יוסי ענבר" ד:  הנוהלמאשר
 

 
 
 הנוהלאישור 

 
 ________________________: ת/ת הכללי/חתימת המנהל_____________:תאריך האישור

 
 

 

 מכלי דלק עם דופן כפולה  כן לא )פרט(אחר 

מתכת /מתכת או פוליאתילן/יש לסמן את סוג המכל דופן כפולה מתכת   

 את מספר האישור של מכון התקנים  יש להוסיף ). נא הקף בעיגול(

י "האם בין הדפנות מותקן  אמצעי לניטור דליפות  מהסוג שאושר  ע   

 ? משרדינו 

שקיבלה את , האם אמצעי הניטור בעל אפשרות לחיבור למרכזת   

 ?המצויה  במשרדי התחנה  , אישור  משרדינו

רכת הגנה במידה והמכל עשוי משתי דפנות מתכתיות האם קיימת מע   

במידה והתשובה היא  ? 4571קתודית שנבנתה על פי תקן ישראלי 

 .   חיובית יש לצרף את תוצאות המדידה בשטח על פי הדף הנספח

 ?האם המכל תוכנן  לעמוד כנגד כוחות ציפה     

" פתח האדם"שמעל ) Tank Sump(האם הותקנה שוחה מאושרת    

Manhole)(? 

 של החיבורים שבין השוחות והמכלים  האם כל חומרי האטימה   

 ?עמידים כנגד דלקים 

(האם כל מעברי הצנרת בשוחות עוברת דרך פרטי איטום ייעודיים    

Bulk head (? 

האם פתחי ההזנה של מכלי הדלק נמצאים בתוך שוחות והתקנים    

לניקוז עודפי דלק אל תוך    Spill Containerלמניעת שפיכות 

  ?המכלים 

 ?האם הורכב אמצעי למניעת מילוי יתר בכל אחד מתאי המכל    

האם משטח הבטון של אזור פתחי ההזנה מתוחם בשלושת צדדיו    

 ?באבני שפה  ומשופע לכיוון תעלת ניקוזי התשטיפים 

מה , אם כן. לחץ לאחר ההתקנה/האם נעשתה בדיקת שעון ואקום   

 .הייתה הקריאה בשעון זה

צרף תוצאות . קת אטימות של המכל לאחר הטמנתוהאם נעשתה בדי   

 .בדיקה



 01-05-09: מספר הנוהל
 2006 במרץ 2 :בתוקף מתאריך

   1: מהדורה
  עמודים20 מתוך  19עמוד 

המשרד לאיכות הסביבה
  אשכול תעשיות

  דלק חדשה תחנתתהקמטכני ל מפרט: נוהל ר יוסי ענבר" ד:  הנוהלמאשר
 

 
 
 הנוהלאישור 

 
 ________________________: ת/ת הכללי/חתימת המנהל_____________:תאריך האישור

 
 

 

 גנרטור לשעת חרום כן לא )פרט(אחר 
 ?האם קיים  בתחנה מכל דלק  המשמש גנרטור לשעת חרום     

 

האם המכל הוא מכל עילי המוצב בתוך מאצרה בנפח של , אם כן   

 ? מנפח המכל המכיל אמצעים למניעת שפיכות ומילוי יתר 110%

האם המכל הוא תת קרקעי ובנוי בהתאם לאמור בפרק מכלי , אם כן   

 ?הדלק 

 

 

 מפריד הדלק כן לא )פרט(אחר 

לציין (י משרדינו "האם מפריד הדלק  הוא מהסוג שאושר לשימוש ע   

 ?) את שם ודגם המפריד

האם מפריד הדלק מכיל  בתוכו אמצעי מכני או חשמלי למדידת    

 ?מפלס הנוזל שבו  

 ?במפלס הנוזל שבמפריד הדלק ,  באופן ברור, האם ניתן להבחין   

 ? ) אנא הראה(האם נעשה חישוב נכון של נפח מפריד הדלק    

 ?האם הותקנה שוחה לדיגום קולחים לאחר המפריד   

האם הקולחים היוצאים ממפריד הדלק מופנים אל מערכת ביוב    

 ? עירונית או איזורית 

 המטוהרים של מתקן שאינו מכיל בנזין מופנים האם הקולחים   

להשקיית צמחייה בתחום התחנה תוך שימוש במערכת של השקיה 

 ?בטפטוף באזורים שאינם רגישים לזיהום מי תהום

האם הקולחים מופנים אל בור רקב אטום שנפחו והאיטום שלו תוכננו    

 ?על פי הנחיות של משרדינו 
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 וספים תורמי שפכיםמתקנים נ כן לא )פרט(אחר 
 ?האם שירותי  התחנה חוברו למערכת הביוב העירונית או האזורית   

 ? האם קיימת מסעדה בתחום התחנה    

 ?האם שפכי המסעדה חוברו אל מפריד שומן , אם כן   

האם נבנה בהתאם , אם כן? האם קיים מוסך בתחום התחנה     

ניתן להורדה באתר (ם להוראות תנאי מסגרת לפי חוק רישוי עסקי

 ).האינטרנט של המשרד

האם משטחי העבודה במוסך מנוקזים אל תעלה עם סבכה , אם כן   

 ?צפופה 

האם הובטחו ? האם שפכי המוסך חוברו אל מפריד שמן מים , אם כן   

 ?התנאים המונעים הזרמת דטרגנטים למפריד שמן מים

 

 

 

 מכונת רחיצה כן לא )פרט(אחר 
 ?ימת בתחנה מכונת רחיצה האם קי   

 ?האם קיים מיתקן למיחזור מים , במידה וכן   

 ?האם המיתקן למיחזור מים כולל בתוכו מיתקן לשיקוע חול    

) כולל רחיצה ידנית(האם המשטחים בהם מתקיימת הרחיצה    

 ?מתנקזים למיתקן המיחזור 

רחיצה לא האם נפח מיתקן המיחזןר מחושב כך שמי שטיפה ממכון ה   

 ?יגיעו למערכת הביוב אלא אם כן עברו דרך מיתקן המיחזור 

האם קולחי מיתקן המיחזור לא מוזרמים אל מפריד מים דלק על מנת    

 ?למנוע  הפרעה לתפקודו בשל נוכחות דטרגנטים

 :חתימה של המהנדס האחראי

 :תאריך



  :התדלוקלתחת  ספח תכון ועיצוב אדריכלי

  

 כללי: .1

 :הבאים הרכיבים את תכולל תחת הדלק 1.1

 מבה תחה הכולל חות וחות,ממ"מ,חדר מתדלקים,ביתן תפעולי •

 למכות שטיפה ושרותים .

 מעל איי התדלוק ומבה התחה. קירוי סככת •

 חוות מיכלי דלק תת קרקעיים. •

 כולל תשתית. אזור המיועד למתקן שטיפת רכבים •

בספח תכיות האדריכלות המצורף למפרט זה.   יםמתואר הפימי ותכום המבים העמדת 1.2

 משתלב המבים עיצובהספח מכיל תכיות העמדה, תכית אדריכלות, חתכים וחזיתות. 

 .כולו התעופה שדה של התמך מבי של והעיצובית התכוית בשפה

והעיצוב האדריכלי דורש את אישור  החדרים מערך תכון, המבים בהעמדת שיוי כל 1.3

 המזמין וצוות התכון של שדה התעופה "רמון".

ובהתאם  , תקים ישראליםהתכון והבייה יעשו תוך הקפדה על כל תקות התכון והבייה 1.4

 למפרט הכללי, אלא אם כן מצוין אחרת במסמך זה.

 חומרי בייה: .2

  צרות: אכלי  הדלק והממ 2.1

   מכרז זה.הטכי ליהיו כפי שמתואר במפרט המיכלים איטום וגמר 

 מבה התחה: 2.2

 יהיה מ' או כפי שמתואר בספח תכיות האדריכלות, המבה 5.7בגובה כולל של  •

כמפורט בספח תכיות  וקירות מסך ביה מחופים בלוחות אלומייוםבוי מקירות 

 האדריכלות.

• ה הבםמצדויצופו  מושתיאטאו בלוקים \יין מקירות בטון ומעל למסד הבטון יב 

 .להלןהחיצוי והפימי על ידי חומרי הגמר המתוארים 

איטוג \ע"ג קוסטרוקציית פח או מבלוקי בטוןדו קרומי קירות פימיים יבו מגבס  •

 טיח.גבס או במצופים ב

 מעל איי התדלוק ומבה התחה:סככת הקירוי  2.3

ומעליהם  מפרופילי פלדה מרובעים בזוויות משתותעמודי הסככה יבו  •

 קוסטרוקציית פלדה "קלה" כמפורט בחזיתות ובחתכים.

ה יעשה בקוסטרוקציית פלדה "קלה", בדומה לשאר אזורי התמך, קירוי הסככ •

 או למבה המשרדים.\שתישא את חומרי הקירוי ותעוגן לעמודי הפלדה ו

 חומרי גמר: .3

 כללי:  3.1

זה ובספח התכיות  ךבמסמאת המבים יהיו כמפורט  הגמר שישמשו חומרי 3.1.1

 שמפורט כפי חשוף בטון או קשיחים בחיפויים שימוש יעשה ללככ. האדריכליות

 שדה של התמך מבי במערך שימוש עשה בהם הגמר לחומרי המתאימים, בספח

 .כולו התעופה



בהתחשבות שיויים בחומרי הגמר ובאדריכלות הובעים ממיתוג התחה יעשו  3.1.2

בצורך להתאים את המבה למכלול הביוי בשדה התעופה ולאור העובדה שהמבה 

 מצא בסמוך לכיסה לשדה התעופה.

הקבלן יגיש תכיות מלאות הכוללות את כל חומרי הגמר לאישור צוות התכון של  3.1.3

  השדה.

  חיפוי אלומייום: 3.2

 Ral9016בגוון  מרובדאריחי פח אלומייום יחופו בהקירות המחופים באלומייום  3.2.1

 . לקירות מבטון או מבלוקים מעוגים בקוסטרוקציה סתרת מפח או אלומייום

תכון החיפוי יעשה בעזרת יועץ אלומייום. פרטי הביצוע שיאושרו על ידי היועץ  3.2.2

, תוך התאמה לפרטי החיפוי בהם התעופה שדהצוות התכון של ברו לאישור יוע

 בשדה. עשה שימוש בשאר מבי התמך

 במפעל הייצור. 2PVDFהאריחים יצבעו בצביעת  3.2.3

אריחי הפח הגלי יהיו בהחה אופקית. בין כל שי אריחים יבוצע פרט חיבור על ידי  3.2.4

בחיבור המשכי ע"פ החיות אדריכל שדה"ת.   "T"ף בצורת פפרופיל אלומייום מכו

 בפיות המבה יבוצע פרט "גרוג" בין שי האריחים הפיתיים. 

 וי הסככה: קיר 3.3

 Standing"באריחי אלומייום מעוגים בשיטת  בחלקה העליון הסככה תקורה 3.3.1

Seam"  דוגמתKalzip ,Bemo  יום שתורכב ע"גושאת מאלומי אש"ע, ע"ג מערכת

 ס"מ.  60קסטות אלומייום ברוחב 

 Ral9016בגוון  מרובדאריחי פח אלומייום חלקה התחתון של הסככה יחופה ב 3.3.2

 מעוגים בקוסטרוקציה סתרת מפח או אלומייום

 כל רכיבי מערכת החיפוי יהיו צבועים לבן בגוון אריחי חיפוי הקירות. 3.3.3

גרפיקה, שילוט או עיצוב הובע ממיתוג התחה ישולבו בתכון הסככה בצורה שלא  3.3.4

 תפגע בעיצוב הכללי של המבה.

 קוסטרוקציית פלדה: 3.4

  מלא. וןוגל מגולוותכל קוסטרוקציית הפלדה תהייה  3.4.1

קוסטרוקציית הפלדה של הסככה, תהיה  , דוגמתגלויהקוסטרוקציית פלדה  3.4.2

 .מגולוות שום ע"ג פלדהיבצבע המאושר ל Ral9016וצבועה בלבן בגוון  מגולוות

קוסטרוקציית פלדה הושאת אלמטים קוסטרוקטיביים מבטון דוגמת גג הביין  3.4.3

  יות יועץ הבטיחות.תצופה בצבע מעכב בעירה לפי הח

  חיפוי פים:  3.5

 קירות הפים יבוצעו בחומרי הגמר הבאים:

  קירות בויים מגבס יצבעו בצבע אקרילי גמיש.דו קרומי: גבס קירות  3.5.1

בטיח פים ויצבעו בצבע בגבס דו קרומי או קירות בלוקים או בטון במשרדים יצופו  3.5.2

 וכד'. HPLת קרמיקה, עשה שימוש בחומר פים קשיח דוגמאקרילי, אלא אם 

ות את קירות הבטון בצבע : באזורים טכיים יתן יהיה לצפגלויצבע ע"ג בטון  3.5.3

 פים צבוע בצבע אקרילי.דם הפימי בלבד. קירות בלוקים יצופו בטיח בלבד, מצ



, פרודמה וכד' HPLיתן להשתמש בחיפויים קשיחים וספים דוגמת קרמיקה,  3.5.4

 המבה בלבד.ובתאי שיעשה בהם שימוש בפים 

 ריצוף פים:  3.6

מוחה הלריצוף אזורי המשרדים, השירותים ו אזורי משרדים, שירותים ומוחה: 3.6.1

סליפ" - אריחי הריצוף יהיו "אטי. איכותיים אבןיעשה שימוש בגריט פורצלן או 

  מ"ר.\₪ 230ותקיים. מחיר יסוד לריצוף בגריט פורצלן יהיה 

  . מתוצרת "פירלי" אש"ע PVCאו באריחי  פרקטעץ או יתן להשתמש גם בריצוף  3.6.2

 לא יאושר ריצוף בשטיחים מסוגים שוים.

  אזורים טכיים: אזורים טכיים יבוצעו ברצפת בטון חשופה מוחלקת. 3.6.3

 אזורים רטובים כחדרי איסטלציה יבוצעו בגמר אפוקסי.

 לפחות. ריצוף אזורים רטובים יבוצע R-9כל הריצופים ישמרו על דרגת חיכוך של  3.6.4

 לפחות. R-11לפחות. מקלחוים יבוצעו בדרגת  R-10בדרגת 

 תקרות: 3.7

 באזורים ציבוריים, משרדים, חדרי מוחה וכו' יותקו תקרות אקוסטיות מומכות 3.7.1

 דוגמת אקופון.אריחים מיראליים  אלומייום או פח אריחימ

  .צבוע גבס היכן שלא מתבקשת גישה למערכות מבה יתן להשתמש בתקרת 3.7.2

 רות יאפשר גישה וחה אל מערכות המבה.מערך התק 3.7.3

 קירות מסך, ויטריות וחלוות: 4

של חברת  Matrix-50ת ה יבוצעו ממערכת קירות מסך דוגמאזורים מזוגגים הפוים לחוץ המב 4.1

 טבעי מט.בגוון לבן  2PVDFהפרופילים יצבעו בשיטת  "אקסטל" אש"ע.

או מויטריות  4.1מחיצות מזוגגות בפים ביין המשרדים יבוצעו בקירות מסך דוגמת סעיף  4.2

 אש"ע. Dormaמפלב"מ מתוצרת ופרזול זכוכית סיקורית עם מחברים 

יתוכו בשילוב יועץ אלומייום. פרטי קירות כל קירות המסך, החלוות ושאר רכיבי הזיגוג  4.3

המסך בשאר מבי התמך ויוגשו לאישור צוות התכון המסך החיצויים יותאמו לפרטי קירות 

 של שדה התעופה.

 פירוט החללים השוים: .4

 :מבה התחה 4.1

  : מתדלקיםחדר  4.1.1

קיר הגובל עם חות מהל התחה ועובדיה .בל ומקום מוחה מש כמשרדמיועד לש

בוסף לעמדת עבודה  הכות לתקשורת וצגים. יהיובצמוד לשולחן העבודה -הוחות

 .ושולחות צד כמפורט בתכיתיהיו בחדר כסאות 

  קיימת גישה ישירה מהחדר לכיוון הממ"מ.

 בחדר זה ימוקם ארון חשמל ותקשורת של התחה.

ע"ג קירות בלוק או בטון או קירות גבס  חיפוי גבס דו קרומי צבועקירות:  •

 צבועים.דו קרומי 

 ך יכיל החדר רצפה צפה למעבר כבילה.ריצוף: גריט פורצלן. במידת הצור •

 תקרה: תקרה אקוסטית. •

  : חות וחות 4.1.2

לבן או פלב"מ כולל כיור מאותו החומר של קוריאן  עשוים דלפקים ומטבחוןתכלול 



 מים חמים יכלול אספקתכיור ה וארון כספת. הדלפק כולל עמדה גישההמשטח.

  צבוע או בגמר פורמייקה. MDF. המטבחון יכיל ריהוט קבוע מעץ, וקרים

 מכות קפה וטלויזיה.מיקרוגל,תור,קופה,, יםהחדר יכיל מקרר

פריטי ריהוט ומדפים בהתאם לדרישות לוחות חריצים,בחות  יוצבו מעמדים,

 הזכיין.

 חיפוי גבס דו קרומי צבוע ע"ג קירות בלוק או בטון או קירות גבסקירות:  •

העבודה במטבחון יצופה הקיר בקיר המשיק למשטח דו קרומי צבועים. 

 .מעל למשטח העבודה ס"מ לפחות 60בקרמיקה בגובה כולל של 

 ריצוף: גריט פורצלן.  •

 תקרה: תקרה אקוסטית. •

  : תפעולי למכות רחיצה חדר 4.1.3

. שולחן משרדי כסא וארון אחסון. יכיל לשמש כמשרד עבור מפעיל המכוהמיועד 

 וטלויזיה.יהיו בו הכות תקשורת וחשמל לטלפון קווי 

 חיפוי גבס דו קרומי צבוע ע"ג קירות בלוק או בטון או קירות גבסקירות:  •

 דו קרומי צבועים.

 ריצוף: גריט פורצלן.  •

 תקרה: תקרה אקוסטית. •

   :שירותים  4.1.4

בהתאם להל"ת ולתקות  : תא רגיל ותא לכיםשירותים תאי  2במבה יהיו 

  הגישות.

  קוריאן ומעליהם מראות.או  ן קיסרבשירותים יותקו כיורים ע"ג משטחי אב

 ליד המשטחים יותקו אביזרי הגייה לייבוש או יגוב ידיים, סבוייה ופח אשפה.

 .20X60או  10X30 ,10X45לבה במידות  ציפוי קרמיקהקירות:  •

 ריצוף: גריט פורצלן. •

. תקרת גבס תבוצע מגבס ירוק תקרה: תקרה אקוסטית, לא מחוררת •

 צבוע.

קירות תאי שירותים ומקלחות: קירות בויים בחיפוי קרמיקה או  •

 או זכוכית סיקורית אטומה. HPLלחילופין תאי 

  מרחב מוגן:  4.1.5

 חומרי הגמר יבוצעו בהתאם לתקות פיקוד העורף למרחבים מוגים מוסדיים.

 :ומשטח התדלוק קירויהסככת  4.2

את הפוקציות השוות  יכילוקיום הפעילויות השוות ו ואפשרמשטח התדלוק י 4.2.1

  כדלקמן:

 .לכל הפחותמפקות דו צדדיות  6איי תדלוק מוגבהים מבטון ו  3 •

 מערכות הסיון ובית השאיבה. •

 הרכבים ותעלות התשטיפים.חיית  משטח •

 עמדת תדלוק למשאיות מחוץ לסככה כמפורט בתכית. •

 .2.3חומרי הבייה יהיו כפי שמתואר בסעיף  4.2.2



יש להגן עליהם מפגיעה על ידי  –ורי סיעה של משאיות עמודי סככה הושקים לאז 4.2.3

 ס"מ המעוגן לקרקע. 60-100בגובה ממולא בטון ציור פלדה 

מערכות הסיון ובתי השאיבה יוסתרו על ידי רפפות אלומייום או פח ע"ג  4.2.4

 קוסטרוקציית פלדה קלה.

 :מתקן שטיפת רכבים (הכה בלבד) 4.3

 .מ X 12מ  4.5ההכות למתקן השטיפה כוללות גישה ותשתית בטון ברוחב  4.3.1

 תשתיות חשמל ומים למכות שטיפה. 4.3.2

  גמר המתקן משי צדדים האטומים יותאם לחומרי הגמר של התחה. 4.3.3

 שוות: 4.4

 .בגזהכות לשעון אויר ועמדת תדלוק תשתית ו מגרש תחת התדלוק יכלול 4.4.1

 פי המפורט בתכית.מגרש התחה כולל מדרכות ופיתוח על  4.4.2

 

 ביצוע מערכות המבה: 5

אחר על גג הביין אלא אם כן  יתן למקם מעבי מיזוג אוויר, מפוחי שחרור עשן או כל ציוד 5.1

  ין אחרת בספח התכיות האדריכליות של הביין.מצו

די ולא יהיה גלוי אל החוץ מכל צכל הציוד הממוקם על הגג יוסתר במלואו על ידי מעקות הגג  5.2

 .המבה

מעבר כבילה, תעלות וכד' יעשה מפים המבה אל הציוד שעל הגג יבוצע דרך פתחים בגג  5.3

 שיאטמו כיאות.

מעבר כבילה מהמבה אל מתקי חוץ כדוגמת הסככה, המעצרות וכד' תבוצע בצורה סתרת  5.4

 בקרקע ללא תשתיות, כבילה או צרת גלויות.

 החיצויות.לא תורשה כל צרת או כבילה גלויה על גבי החזיתות  5.5

תכון תקרות המבה יבטיח גישה ושירות למערכות, הצרת והכבילה המתוכים בפים  5.6

 המבה.

 צרת, כבילה ותעלות בפים הביין יוסתרו בתקרות האקוסטיות או בתוך הקירות. 5.7

  חומרים לאישור צוות התכון:  6

 התכון המוצרים הבאים: צוות רבוסף על האמור במפרט הטכי של חוות מכלי הדלק, יוגשו לאישו

 תכיות, חתכים וחזיתות החווה בדיסיפליות השוות (אדריכלות, חשמל, קוסטרוקציה וכו') 6.1

  ספק חיפוי האלומייום וקירות המסך. 6.2

 פרטי חיפוי האלומייום וקירות המסך. 6.3

 פרטי קוסטרוקציית הפלדה וקירוי סככת התפעול. 6.4

 עבור מבה התחה וחות הוחות. זכיין \תכיות מפורטות של חברת הדלק 6.5



תחנת דלק מסחרית בשדה התעופה ע"ש אילן נספח לוחות הזמנים לתכנון ולהקמת  –ג'  נספח
 רמון

תחנת דלק  ולהקמת לתכנון הזמנים לוחות לעניין הרשות הנחיות את מפרט זה נספח .1
 .מסחרית

ובמסגרת שלוש תקופות  חשבונו ועל בעצמו, תחנת דלק מסחריתיתכנן, יקים את  המפעיל .2
 :להלן מפורטותהמשנה ה

) קבלת אישור מאת iתקופה שתחילתה במועד המוקדם מבין אלה: ( – תקופת התכנון .2.1

או לחוזה ההרשאה  2 הרשות להגבלים עסקיים, ככל שזה יידרש בהתאם להוראות סעיף 

)ii המועד בו הודיעה הרשות למפעיל בכתב על תחילת תקופת התכנון (אף שטרם נחתם (
לתחילת עבודות ההקמה על ידי הרשות למפעיל, וסיומה במועד הוצאת הצו  החוזה)

 כמפורט להלן.

 הרשות ידי על ההקמה עבודות לתחילת הצו הוצאת במועד תחילתה – תקופת ההקמה .2.2
 .להלן כמפורט, הרשות ידי על הפעלה תחילת צו הוצאת המועד וסיומה

תחילתה במועד הוצאת צו תחילת הפעלה על ידי הרשות  – תקופת מתן השירותים  .2.3
 בחוזה.  7.1וסיומה בתום תקופת ההתקשרות, כהגדרתה בסעיף 

 התכנון תקופת .3

 הוראות פי על תחנת דלק מסחרית הקמת את לתכנן בלעדי באופן אחראי יהיה המפעיל .3.1
 .דין כל פי על הסטטוטוריות ובתכניות הבנייה בתקני לעמידה, הבינוי הנחיות נספח

 ידע בעלי, מורשים מתכננים באמצעות המפעיל ידי על יבוצע תחנת דלק מסחרית תכנון .3.2
 ובכפוף והאדריכלים המהנדסים רשם אצל כחוק הרשומים, מתאימים ומומחיות
 .הרשות ידי על לאישורם

 :הבאים בשלבים יבוצע הבניה עבודות תכנון .3.3

 ימים)  63( מקדמיות ותכניות הפרוגראמההגשת  –א  שלב

(הכולל  ההרשאה על ידי המפעילחתימת חוזה מועד משל רש"ת  עקרונות מסמךעדכון  .1
תיאור כללי של המבנה על כל מערכותיו תוך פירוט אופן התכנון שיטת עבודה של כל 

 יום. 14 - מערכת, חומרי גמר, חיפויים וכיו"ב)

 יום. 14 -תכנון עקרונות "תרש התייחסות .2

 .יום 21 -התכנון תחומי בכל מוקדמות תכניות השלמת .3

  .יום 14 -המציע של המוקדמות לתכניות"ת רש התייחסות .4

-המתחם של סופי תכנון ימים) 85( בניה להיתר בקשה והגשת סופיות תכניות הכנת -ב שלב
 הכנת. מערכות תאום, חזיתות, חתכים כולל, ומערכותיו המתחם של הסופית הצורהתכנון 
 המתחייבים הנספחים כל על המוסמכות מהרשויות בניה להיתרי בקשות וכן סופיות תכניות
 .יום 30 -בניה היתר קבלת לצורך

  יום 14 -בניה להיתר ולבקשה הסופי לתכנון"ת רש התייחסות .5

 לרשויותבנייה  והיתר המסמכים של סופית הכנה"ת ורשעל פי הערות  סופי תכנון תיקון .6
  .יום 14 -המחוזית לוועדה בניה להיתר בקשה הגשת. באישורם וטיפול

 והשלמת כמויות כתבי, עבודה תכניות, טכניים מפרטים, מפורטות תכניות הכנת -ג' שלב
 )ימים 90( הבנייה היתר קבלת



 "מבקנתכניות עבודה  תהליך התכנון, הכנת תכניות מפורטות, מפרטים טכניים, סיום .7
כתבי כמויות וכן  מתאים לרבות תאום ואישור תכניות היועצים, הכנת מפרטים מיוחדים,

 -השלמת כל התיקונים הנדרשים על ידי גורמי התכנון השונים על מנת לקבל היתר בניה
 .יום 70

 יום 20 -"ת לשלב ג'רש  התייחסות .8

 היתר בניה  קבלת

 ביצוע

  .יום 300 -ביצוע שלד+גמריםהשלמת תכנון מפורט+ -קבלת היתר בניה לאחר .9

 השירותים/מתן הפעלה

 .יום 60 -והפעלה+קבלת אישור אכלוס הרצה .10

 

 :התכנון בתקופת דרך אבני .3.4

 :בניה להיתר הבקשה הגשת .3.4.1

 להיתר הבקשה להגשת עד התחייבויותיו כל את לסיים המפעיל על .3.4.1.1
 חתמה שבו מיום ימים 121 על יעלה שלא זמן פרק תוך הבנייה
 .החוזה על הרשות

 הבניה היתרי כל את, חשבונו ועל אחריותו על, להשיג המפעיל על .3.4.1.2
 את שתאשר לאחר, הרשות. תחנת דלק מסחרית להקמת הנחוצים

 היתר למתן הבקשה על תחתום, לעיל כאמור, התכנון של' ב שלב
 ייחשב הבניה היתר למתן הבקשה על הרשות חתמה בו היום. הבניה
 לרשויות הבניה היתר למתן הבקשה את המפעיל הגיש בו כמועד

 .המוסמכות

 היתר בניה   קבלת .3.4.2

 יאוחר לא המוסמכות הרשויות מאת הבניה היתרי כל את לקבל המפעיל על 3.4.2.1
 הבניה היתר למתן הבקשה את המפעיל הגיש בו מהמועד חודשים 7 מתום

 . המוסמכות לרשויות
, המוסמכות לרשויות הבנייה היתר הגשת מיום חודשים 7 ובתום במידה .3.4.2.2

, חייבת לא אך רשאית הרשות תהא, כדין בנייה היתר המפעיל קיבל לא
 .ההרשאה חוזה את לבטל

 לצורך הבניה היתר פיצול לאפשר, המפעיל לבקשת, רשאית תהיה הרשות .3.4.2.3
 ידי על שיינתן ככל, זה אישור. הקרקע במשבצת העפר עבודות ביצוע

 כמפורט, ההקמה עבודות תחילת צו יהווה לא אך, בכתב יהיה, הרשות
 .להלן



 :)הביצוע(משך  ההקמה תקופת .4

 גמרים+ שלד הקמת - יום 300 .4.1

 .אכלוס אישורקבלת  + הפעלה הרצה -יום 60 .4.2

 ההקמה לתקופת דרך אבני .4.3

 ההקמה עבודות ביצוע .4.3.1

 לתכנון בהתאם, תחנת דלק מסחרית בהקמת יתחיל המפעיל .4.3.1.1
 לתחילת צו את שקיבל לאחר ורק אך, הבניה ולהיתרי המאושר

 .לעיל כאמור, ההקמה עבודות

 מתום יאוחר לא, תחנת דלק מסחרית הקמת את ישלים המפעיל .4.3.1.2
, רשאית תהיה הרשות. היתר הבנייה קבלת ממועד ימים  180

 ההקמה תקופת את להאריך, דעתה שיקול פי ועל המפעיל לבקשת
 .לנכון שתמצא ככל, האמורה

 האכלוס אישור קבלת מועד .4.3.2

המפעיל לקבל את אישור האכלוס, כמתחייב על פי כל דין מאת  על .4.3.2.1
ימים מהיום בו סיים את  40הרשויות המוסמכות לא יאוחר מתום 

 עבודות ההקמה, כאמור לעיל. 

 ההקמה תקופת סיום מועד .4.3.3

תחנת דלק  של הפעלה לתחילת צו, בכתב, למפעיל תוציא הרשות .4.3.3.1
 .כדין האכלוס אישור ניתן בו מהמועד ימים 30 תוך, מסחרית

  :כדלקמן הינו התחנה והקמת לתכנון זמנים לוח .5

 המצטבר הזמן משך הזמן משך עד -מ

 הרשות חתימת מועד
 ההרשאה חוזה על

 הבקשה הגשת מועד
 בניה היתר לקבלת

 ;ימים 121

 

 ;ימים 121

 

 הבקשה הגשת מועד
 בניה היתר לקבלת

 היתר קבלת מועד
 צו והוצאת הבניה
 ידי על עבודה התחלת

 "תרש

 ;ימים 210

 

 ;ימים 331

 

 הצו הוצאת מועד
 עבודות לתחילת
 ידי על ההקמה

 הרשות

 השלמת מועד
 העבודות

 ;ימים 300

 

 ;ימים 631

 

 השלמת מועד
 העבודות

 אכלוס אישור קבלת
 )4(טופס  כדין

 ;ימים 30

 

 ;ימים 661

 

 אכלוס אישור קבלת
 )4(טופס  כדין

 אישור הנפקת מועד
 מתן ותחילת הפעלה

 השירותים

 ;ימים 30

 

 ;ימים 691

 

 



 נספח הוראות  פי על התחייבויותיו בכל המפעיל של עמידתו אי -הזמנים בלוחות המפעיל עמידת

 .החוזה של יסודית הפרה מהוות זה

 

 

 תחנת דלק תפעולית בשדה התעופה ע"ש אילן רמוןנספח לוחות הזמנים להקמת  –ג'  נספח

 

 רש"ת לאתר שמנוהל ע"י חברת דניה סיבוס .כקבלן ממונה מתאם כניסה לאתר 

 . 1.11.16הכניסה להתקנת הציוד לכל המאוחר  

 . 1.2.17התחנה מוכנה לתפעול כולל רישוי עסק בתאריך 
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  מוקדמות – 00פרק 

  הגדרות  00.01
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  אופי העבודה  00.04
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  פיגור באספקת תכניות  00.15

  הקשר בי� המפעיל למתכנני�  00.16

  תכנו� מוקד�  00.17

  רישויתכנו� סופי ו  00.18

  מסמכי ביצוע  00.19

  מרחב מוג�  00.20

  ביצוע  00.21

  תקופת הביצוע  00.22

  קבל� ראשי וקבלני משנה  00.23

  מהנדס ביצוע ומנהלי עבודה  00.24

  בקר איכות  00.25

  משרד למנהל ההנדסי  00.26

  מדידות וסימו�  00.27

  שלטי�  00.28

  התארגנות בשטח  00.29

  העסקת עובדי�  00.30

  תאו� ע� רשויות וגורמי� אחרי�  00.31
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  מניעת הפרעות לתנועת כלי רכב  00.32

  הגנה על שטחי סלילה קיימי�  00.33

  אמצעי זהירות  00.34

  מבני� ומתקני� קיימי�  00.35

  דרכי גישה  00.36

  מי� וחשמל  00.37

  ערעור על גבהי� קיימי�  00.38

  מניעת הצטברות מי גשמי�  00.39

  הוראות בטיחות  00.40

  חומרי� ומלאכות  00.41

  ציוד  00.42

  הגנה על המבוצע  00.43

  נהתחניקוי מקו� ה  00.44

  סילוק פסולת ועודפי עפר  00.45

  אישורי כרייה  00.46

  תכניות עדות וספר מתק�  00.47

  � במסמכי ביצוע שאושרו ע"י המנהלשינויי  00.48

  נהתחאומדני ביצוע ה  00.49

  שינויי� ועבודות נוספות על פי דרישת המזמי�  00.50

  שינויי� ועבודות נוספות ביוזמת המפעיל  00.51

  קבלת העבודה ו/או חלקי העבודות  00.52

  בדיקות קבלה  00.53

  אישור התקנת מערכות בהתא� לדרישת שרותי כבאות  00.54

  תעודת גמר מרשויות מוסמכות  00.55

  פגמי� בתכנו� ו/או בביצוע המבנה לאחר השלמתו.  00.56

  תכולת תחשיב המחירי�  00.57

  כותרות  00.58
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  שירותי� במבנה תפעול יתא  01.08

  שילוט וסימו�  01.09

  חשמל ותקשורת  01.10

  מערכות דלק, שמ� ואויר דחוס  01.11

  בטיחות  01.12

  הגנת הסביבה  01.13

  

  מתקני אויר דחוס – 02פרק 

  ולהכת  02.01

  תקני� ומפרטי� ליישו�  02.02

  

  מתקני דלק – 03פרק 

  תכולה  03.01

  י� ומפרטי� ליישו�תקנ  03.02

  תקנות  03.03

  הגשות  03.04

  סוגי מוצרי�  03.05

  מכלולי התחנה  03.06

  מיכלי הדלק  03.07

  מערכת בקרת מיכלי� וניטור דליפות  03.08

  משאבות הדלק  03.09

  מי�*מפריד דלק  03.10

  מנפקות הדלק  03.11

  תא המיכל  03.12

  תא מנפקת הדלק  03.13

  אקדחי תדלוק  03.14

  יתא מילו  03.15

  הגנה קתודית  03.16

  אמצעי� לבדיקת קווי דלק גרביטציוניי�  03.17

  צינורות וספחי�  03.18

  

  סלילת כבישי	 ורחבות – 04פרק 

  תכולת הפרק  04.01

  בדיקות מוקדמות  04.02

  מדידות וסימו�  04.03

  עבודות הכנה ופרוק  04.04
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  הידוק שתית  04.05

  חפירה  04.06

  הידוק מבוקר  04.07

  מצעי�  04.08

  עבודות מצעי�  04.09

  עבודות אספלט  04.10

  עבודות בטו�  04.11

  אבני שפה וריצופי�  04.12

  תמרורי צביעה ואביזרי דר+  04.13

  עבודות ניקוז  04.14

  מעקות בטיחות מפלדה  04.15

  

  הוראות לאחזקת התחנה – 05פרק 

  כללי  05.01

  מטרת האחזקה  05.02

  שיטה  05.03

  בדיקות ממשלתיות  05.04

  תטיחוב  05.05

  

  נספחי	

  A-100.FU.CD01מער+ כללי  *תכנית תחנת דלק מסחרית * 1 נספח

  339*4794 ותקשורת מפרט הנחיות למתכנ� מערכת החשמל * 2 נספח

  מפרט הנחיות בטיחות *3נספח 

  336*4794 רטובות תשתיותמפרט הנחיות למתכנ�  *4נספח 

  331*4794 חדשה דלק תחנת להקמת טכני מפרט09-05-01  *נוהל של הג"ס *5נספח 

  332*4794 –. סימוכי� לתחנת התדלוק נספח תכנו� ועיצוב אדריכלי *6נספח 

  

  7  לאישור  30/12/15  זאב ספוז'ניקוב  נעמה סבו

  6  לאישור  13/12/15  זאב ספוז'ניקוב  נעמה סבו

  5  לאישור  13/12/15  זאב ספוז'ניקוב  נעמה סבו

  גרסה  תיאור  תארי�  ש	 מאשר  ש	 עור�
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  וקדמותמ – 00פרק 

  הגדרות 00.01

בנספח זה תהיינה להגדרות המפורטות להל� המשמעות המצוינת לידו, פרט א�   

  כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניי�.

  

רשות שדות התעופה בישראל לרבות כל אד� ו/או גו�  * ה"מזמי�" ו/או ה"רשות"  

או  �לכו עבודות ה שיוסמ+ בכתב על ידה להיות בא כוחה ו/או שליחה לצור+ ביצוע 

  .ה�מות והנובע �חלק

  

 , תחזוקה ומסירה לרשות הפעלהניהול, ההרשאה לתכנו�, הקמה, חוזה  * "החוזה"  

וכ� כל נספחיו , אילת החדשדלק לציבור הרחב בנמל התעופה השל תחנת 

  והמפרטי� הכלולי� במסגרתו , המהווי� חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו.

  

התמנה ע"י הרשות לנהל את החוזה לרבות כל אד� מי ש – "/המנהל"מנהל החוזה  

  ו/או גו� המורשה בכתב על ידו לצור+ החוזה או חלק ממנו.

  

סמנכ"ל להנדסה ברשות שדות התעופה לרבות כל אד� ו/או גו�  * "מנהל הנדסי"  

  המורשה בכתב על ידו לצור+ הנספח או כל חלק ממנו.

  

שקיבל במכרז ו ריזה עליו כזוכה וועדת המכרזי� של הרשות הכשמי  * "המפעיל"  

דלק ההפעלה, תחזוקה ומסירה לרשות  של תחנת לתכנו�, הקמה, ניהול הרשאה 

לרבות כל נציגיו של המפעיל ומורשיו , אילת החדשלציבור הרחב בנמל התעופה 

המוסמכי�, ולרבות כל מתכנ� ו/או קבל� ו/או כל קבל� משנה הפועל בשמו או 

  ו בביצוע המבנה או כל חלק ממנו. עבורו בתכנו� המבנה ו/א

  

קבל� הרשו� לפי חוק רישו� קבלני� לעבודות  * "הקבל�" ו/או "קבל� המבצע"

  .פרויקט, שנתמנה ע"י המפעיל לבצע את ה1969 *הנדסה בנאיות תשכ"ט 

  

מנהל עבודה  לבניה ובניה הנדסית המאושר ע"י אג� הפיקוח על  – "מנהל עבודה"

   הכלכלה.העבודה במשרד 

  

מהנדס או אדריכל הרשו� בפנקס המהנדסי� והאדריכלי� ובעל  * "מתכנ� רשוי"

  רשיו� תק�.
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לרבות התכנו� או העבודה שיש לבצע  בתחנת הדלקתשתיות ו מבנהכל  – "תחנה"ה

  בהתא� לנספח לרבות כל מבנה ארעי או עבודה ארעית.

  

עבודות של  צועביהתכנו� והמי שנתמנה ע"י המפעיל לנהל את  *יקט" "מנהל הפרו

  על הביצוע.מטעמו ולפקח  פרויקטההקמה של ה

  

המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאות הועדה הבינמשרדית  * "המפרט הכללי"

בהשתתפות משרד הביטחו�/אג� בינוי, משרד הבינוי והשיכו� מינהל תכנו� והנדסה, 

דורת� החשב הכללי ומשרד התחבורה או בהוצאות אג� בינוי וצה"ל, כול� במה

  האחרונה.

  

מכלול התנאי� המיוחדי� המתייחסי� לעבודה הנדונה,  * "המפרט המיוחד"

הדרישות הנוספות השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאי� 

  מיוחדי� ונוספי�.

  

דרישות המזמי� המבוטאות בתוכניות או בכל צורה אחרת  * "הנחיות תכנו�"

  בכתב.

  

תוני� המאפשר הגדרת הצרכי� לצור+ תכנו� וקבלת מכלול נ * פרוגרמה""

החלטות, הכולל הגדרה מפורטת (שטחי�, גבהי� מערכות תשתית) של פונקציות, 

מערכות, קשרי� פנימיי� וחיצוניי�, מכשור יעודי, דרישות מיוחדות ופריסה של 

שיקי� המפעיל במסגרת  י שרות. הכל במסגרת של תחנת הדלקמתקני ייצור ומתקנ

  /חוזה זה.מכרז

  

לרבות תכנו� כנ"ל של כל  תחנהתכנו� מוקד�, סופי ומפורט של ה * "תחנה"תכנו� ה

  מבנה ארעי או עבודה ארעית בהתא� להוראות הנספח.

  

תכנו� המציג במלל ובשרטוטי� את הפרוגרמה, פירוט שטחי  * "תכנו� פונקציונלי"

למערכות, פירוט ציוד עבודה וייצור  ותכולת�, קשרי� בי� שטחי�, פירוט דרישות 

קבוע ונייד, תרשימי זרימה של תהליכי התדלוק וכל הנדרש להבנה מלאה של תחנת 

  הדלק על מערכותיה.

  

עריכת והשלמת כל תכנית או   * "תכנו�  מוקד	" "תכנו� סופי", "תכנו� מפורט"

חישוב או מפרט או כתב כמויות או אומד� הדרושות לצורכי תכנו� ו/או ביצוע 

בהתא� להגדרות המופיעות לגבי כל מקצוע תכנו� הנדסי בפרסו� משרד  המבנה,

  ).96הביטחו�/אג� בינוי "תעריפי� ונהלי� לעבודות תכנו� במערכת הבטחו�" (יולי 
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ו/או ביצועו  תחנהוהבדק שלאחר גמר ביצוע ה הלרבות השלמת * "תחנה"ביצוע ה

  .של כל מבנה ארעי או עבודה ארעית בהתא� להוראות החוזה

  

כל מבנה או עבודה שידרשו באורח ארעי לביצועו או בקשר  * "מבנה ארעי"

  לביצועו של המבנה.

  

או מבדקה  1953 –מעבדה מאושרת על פי חוק התקני� התשנ"ג  – "מעבדה"

  מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות של מדינת ישראל.

  

מעליה� יבוצע  המקרקעי� אשר בה�, דרכ�, מתחת� או * "משבצת קרקע"

  המבנה, לרבות כל מקרקעי� אחרי� שיעמדו לרשותו של המבצע לצור+ החוזה.

  

התוכניות המצורפות לחוזה ו/או לנספח ו/או אלו שהוכנו עפ"י  * "תוכניות"

הוראות החוזה, לרבות כל שינוי בתוכניות אלו שאושרו או יאושרו בכתב מדי פע� 

  ע"י המנהל ההנדסי.

  

  נספחכולת הת 00.02

, חנות  מסחרית תכנו� והקמה של תחנת דלק ,זה בא להורות לגבי ביצוע נספח

כמפורט בטופס הזמנת , אילת החדשבנמל תעופה   ת רכבי�שטיפנוחות ומתק� 

  ובהתא� לדרישות המפורטות להל�.החוזה ההצעות ותנאי 

כל הדרישות בנספח זה הינ� מינימליות וישמשו כמורה דר+ למפעיל לגבי צורת�, 

, תכולת� ותפקוד� של המבני� / מערכות / מתקני� / עבודות חו/ וכיו"ב, אופיי�

כפי שאושרו והוראות  אשר יתוכננו ויבוצעו על ידו, למעט מסמכי� סטטוטוריי�

  הרשות שהינ� דרישות מחייבות.

  

  תכנו� וביצוע 00.03

  יכללו בי� היתר את המפורט להל�:  תחנההתכנו� והביצוע של ה  .א

  ת מלאה.טיבשיטה אוטומדלק  תתחנ )1

 .כל מערכות וקווי הדלק הדרושי� )2

 .חנות נוחות מבנה תפעולי עבור משרדי�, שירותי� ו )3

 תשתית ומשטח מבוט� לטובת מתק� שטיפה אופציונלי. )4

  מבנה תפעולי לטובת תפעול מתק� השטיפה. )5
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   .מתק� למילוי אויר (אויר דחוס) )6

 אופציונלי. *עמדות תדלוק בגז ובחשמל )7

יקוז, ביוב, חניות, מתקני כיבוי אש, מתקני עבודות עפר, כבישי�, נ )8

 חשמל ותקשורת לרבות למערכות חיצוניות.

מסווגת כתחנת תדלוק ברמה הגבוהה ביותר האפשרית על פי  ת הדלק תחנ  .ב

  .18הוראות תמ"א 

מער+ הכללי המצורפת ההכלול בתכנית מיקו� התחנה יהיה בהתא� למיקו�   .ג

 .1בנספח 

כל שינוי . וש לתחנת דלק ומתקני� נלווי�שימ כוללת המער+ הכלליתוכנית   .ד

 .מחדש בהעמדה זו והוספת פונקציות נוספות יחייב הגשת היתר בניה

 ותא כוללות הוראות ותנאי� להוצאת היתרי בניה וכ� הנחי"הוראות תמ  .ה

לפיה� במסגרת  העלולי� להוות מקור למפגע סביבתי,סביבתיות למתקני� 

ה של מסמ+ ביצוע סביבתי בהנחיית תידרש הגש –הגשת הבקשה להיתר בניה 

 המשרד להגנת הסביבה ובאישורו.

תכנו� התחנה ברמה הסטאטוטורית יהיה בהתא� לתכנית הבינוי, הוראות   .ו

 "א, תקנות וחוק התו"ב על שינוייו.התמ

ורישוי  )5טופס ( התכנו� והביצוע כוללי� קבלת היתרי בניה, תעודות גמר  .ז

 עסקי�. 

  

  אופי העבודה  00.04

לדרישות התכניות  מההמתאיתחנה המפעיל לתכנ� ולבצע  על  א.

הסטטוטוריות, הפרוגרמה, החוזה, המפרט הכללי לעבודות בניה, המפרט 

המיוחד להל�, לתקני�, למסמכי� האחרי� שיצורפו לחוזה, באורח 

מקצועי נכו� ובכפיפות להוראות הכלולות בחוקי�, בצווי� ובתקנות בני 

 תחנה. מוצהר שעל המפעיל למסור את התוק� מטע� כל רשות מוסמכת

כשהיא מושלמת מבחינה קונסטרוקטיבית, פונקציונלית ומוכנה לתפעול 

ו/או לשימוש, כאשר כל חלק בה ממלא את ייעודו ג� א� חלקי� אלו לא 

  נדרשו ו/או הוזכרו במפורש במסמכי המכרז.

  

  כוללת:פעיל עבודת המ  ב.

תכנו� מפורט, , (במידה ויידרשו) תכנו� ראשוני, קבלת אישורי� והיתרי�  

תאו� התכנו�, ייצור, אספקה, הקמה וביצוע של התחנה על מערכותיה, 

פי ההנחיות, *הכול בשיטת תכנו� וביצוע על –עבודות החו/ והתשתיות 

התכניות המנחות, המפרטי� המיוחדי�, ההנחיות לתגמירי� ויתר 

רי� שיימסרו המסמכי� המצורפי� למכרז/חוזה זה, וכ� הבהרות והסב
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במהל+ התכנו� והנחיות מפורטות נוספות שיידרשו לצור+ התכנו�  מפעיל ל

  המפורט והביצוע

  

  הקמת מכלול התחנה כוללת א+ לא מוגבלת ל:  ג.

עבודות הכנה, שינויי� במערכות תשתית קיימות, חפירה ומצעי�, הטמנת   

ר כפי , כל עבודות הגימוי�מיכלי�, יסודות, רצפה, שלד (מעטפת) המבנ

שיפורטו במסמכי החוזה, מערכות אינסטלצית דלק, חשמל, תקשורת, 

קרקעיות וחיבורי *מיזוג אויר, מערכות גילוי וכיבוי אש, מערכות תת

  מכניות לרשתות קיימות.*מערכות אלקטרו

  

  מפרטי	 כלליי	 ומיוחדי	    00.05

  

  כללי  .א

בנייה  כל העבודות יתוכננו ויבוצעו בהתא� למפרטי� הכלליי� לעבודות  

שבהוצאת הוועדה הבי� משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחו�, 

החשב הכללי, משרד הבינוי והשיכו� ומשרד התחבורה או ועדות משותפות 

המפרטי�  למשרד הבטחו� ולצה"ל, והמפרטי� המיוחדי� שבנספח זה.

הכלליי� לעבודות בניה אינ� מצורפי� א+ מהווי� חלק בלתי נפרד מנספח 

  זה.
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  שימת המפרטי	 הכלליי	ר  .ב

שנת 
  ההוצאה

  מספר  ש	 המפרט

  01  עבודות עפר  1993
  02  עבודות בטו� יצוק באתר  1998
  03  מוצרי בטו� טרו�  1990
  04  עבודות בנייה  1995
  05  עבודות איטו�  2004
  06  מוצרי נגרות אומ� ומסגרות פלדה  7/2008
  07  מתקני תברואה  1990
  08  מתקני חשמל  7/2008
  09  עבודות טיח  2007
  10  עבודות ריצו� וחיפוי  2001
  11  עבודות צביעה  2005
  12  עבודות אלומיניו�  7/2008
  14  עבודות אב�  1991
  15  מתקני מיזוג אוויר  1996
  18  תשתיות תקשורת  2005
  19  מסגרות חרש  2000
  22  רכיבי� מתועשי� בבניי� (מחיצות, תקרות, רצפות)  2007

  23  קדוחי� ויצוקי� באתרכלונסאות   11/2008
  34  מערכות גילוי וכיבוי אש  1995
  36  מתקני אוויר דחוס  1988

  40  נופיפיתוח   12/2009
  41  גינו� והשקייה  2/2009
  41.5  אחזקת גני� גינו� והשקייה  2001
  50  משטחי בטו�  1993
  51  סלילת מסלולי� בשדות תעופה, כבישי� ורחבות  1998
  57  ותיעולקווי מי�, ביוב   1990
  58  מקלטי�  2007
  59  מרחבי� מוגני�  2007

  

  עדיפות במסמכי	  .ג

 האמור בפרקי� המתאימי� של נספח זה וביתרת מסמכי החוזה עדי� על

האמור במפרטי� הכלליי�. בכל מקו� שלא נאמר אחרת יש לנהוג לפי 

  המפרט הכללי לעבודות הבנייה.

  

  מפרטי	 מיוחדי	  .ד

כוללי� דרישות מינימו� לגבי  מפרט זהבהמפרטי� המיוחדי� הכלולי�   

  על סמ+ תכניות המפעיל. העבודותביצוע 

במידה והמפעיל מתכוו� לבצע את העבודות המתוכננות על ידו באמצעות   

חומרי� ומלאכות שאינ� מפורטי� במפרטי� הכלליי� ובמפרטי� 

המיוחדי�, יהיה עליו לצר� מפרט מיוחד שיקבל אישור המנהל ההנדסי 

  עבודתו.לביצוע 
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  האתר הבני  00.06

  

לא תהיה פגיעה בנוחיות הציבור,  תחנההמפעיל מתחייב, שתו+ כדי ביצוע ה .א

ולא תהיה כל הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל אד�, או בזכות 

השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. לצור+ כ+ יבצע המפעיל על חשבונו 

בצעת, שלטי אזהרה והכוונה גידור, הפרדה, שלטי הסבר על הפעילות המת

מנת שלא לפגוע *(בעברית ובאנגלית), וינקוט בכל האמצעי� הדרושי� על

  בנוחיות הציבור.

  

במידה ויהיה צור+ בהכוונת תנועה בעקבות עבודות המפעיל, יעסיק  .ב

  המפעיל על חשבונו שוטרי� בשכר.

  

  .המפעיל מתחייב לניקיו� יומי של אזורי העבודה מפסולת ומאבק .ג

  

  בדיקות מוקדמות  00.07

  

  רואי� את המפעיל כמי ש:  א.

מכיר היטב את האזור בו תבוצע העבודה, דרכי הגישה, מיקומ� של   )1

  המתקני�, תנאי עבודה באתר וכו'.

  

  .מודע לכ+ כי באזור עובדי� ומתוכננת עבודת קבלני� נוספי�  )2

  

 למד, הכיר והבי� היטב, לפני הגשת הצעתו, את המפרטי�,  )3

המנחות וכ� את החוזה, על כל המצור� לו, וכי בהצעתו  התכניות

 הביא בחשבו� את כל תנאי העבודה ופרטיה.

הבנה *הכרה ו/או באי*לא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי

ו/או פרטי�  הוסביבותי תחנהשל המסמכי�, התנאי� במקו� ה

  אחרי� כלשה�.

  

הקמה תחשיב לעלות השוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי ה  )4

המתבטא בהצעת המחיר שלו, מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת 

  לפי החוזה. הקמה לכל התחייבויותיו בגי� ה

  

מבלי לפגוע מכלליות האמור, על המפעיל לבדוק היטב את כל התנאי�   ב.

פי חוזה זה בנוגע לאספקת החומרי�, *הקשורי� לביצוע התחייבויותיו על
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ודה ויתר הנתוני� אשר יהיו דרושי� לביצוע התחייבויותיו הציוד, כוח העב

על פי החוזה במועדו. אשר על כ�, לא תישמע במהל+ ביצוע החוזה כל טענה 

בדבר חוסר כל אלה. במיוחד לא תישמע כל טענה כי חוסר בחומרי�, בציוד 

או בכוח אד� יהוו צידוק לאיחור כלשהו בהשלמת ביצועו של המבנה כל 

קבוע בחוזה או להשלמת המבנה כולו במועד הקבוע בחוזה שלב ושלב ה

  ו/או תביעה כספית כל שהיא הנובעת מאי הכרת התנאי� ע"י המפעיל.

המפעיל בחוזה זה מוגדר כקבל� ראשי על פי תקנות הבטיחות בעבודה והינו   

  אחראי לבטיחות וגיהות בעבודה של הקבל� ושל קבלני המשנה מטעמו.

  

  ורישויגורמי תכנו�   00.08

בי� היתר את הגורמי� א+ לא למעט הגורמי� העוסקי� בתכנו� ברישוי כוללי�   

  המפורטי� להל�:

  

  רשות שדות התעופה בישראל  א.  

  מנהל החוזה מטע� הרשות או מי מטעמו.    

  

  גורמי� סטטוריי�  ב.  

  .הועדה המחוזית לתכנו� ובניה  .1    

  כל הגורמי� על פי התמ"א.  .2    

  ה.משרד התחבור  .3    

  .הכלכלהמשרד   .4    

  הסביבה. הגנתהמשרד ל  .5    

  משרד הבריאות.  .6    

  שרות הידרולוגי.  .7    

  רשות הניקוז.  .8    

  

  רשויות וחברות ממשלתיות  ג.  

  חברת החשמל לישראל.  .1    

  חברת בזק.  .2    

  מקורות.  .3    

  מנהל מקרקעי ישראל.  .4    

  

  צוות התכנו� של המזמי�  00.09

    

התכנו� המבוצע ע"י המתכנני� המועסקי� על ידו ע�  על המפעיל לתא� את

  כפי שיוגדרו לו.מתכנני המזמי� 
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  ו של המנהל ההנדסייתפקידיו וסמכויות  00.10

  

נוס� על האמור, ומבלי לפגוע באמור בכל מקו� אחר בחוזה זה או באחד   א.

ולהשגיח  הותכנונ תחנהמנספחיו יהיה המנהל ההנדסי רשאי לבדוק את ה

� והביצוע וכ� לבדוק את טיב החומרי� שמשתמשי� בה� וטיב על התכנו

. כ� רשאי הוא לבדוק קמת התחנההמלאכה שנעשית ע"י המפעיל בביצוע ה

א� המפעיל מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות הרשות, המנהל ואת 

  הוראותיו הוא.

  

המפעיל יאפשר ויעזור למנהל ההנדסי או לכל בא כוח מורשה על ידו   ב.

ולכל מקו� אחר שבו נעשית עבודה כלשהי התחנה ס בכל עת למקו� להיכנ

לתכנו� וביצוע החוזה וכ� לכל מקו� שממנו מובאי� חומרי�, מכונות, 

  חפצי�, מוצרי� וכל דבר אחר הדרוש לביצוע החוזה.

  

אי� לראות בזכות ההשגחה שניתנה למנהל ההנדסי על ביצוע   )1(  ג.

טיח כי המפעיל יקיי� את התכנו� ו/או המבנה אלא אמצעי להב

   . החוזה בכל שלביו במלואו

ההשגחה הנ"ל לא תשחרר את המפעיל מהתחייבויותיו כלפי   )2(  

   הרשות למילוי תנאי חוזה זה.

  

  צוות התכנו� והניהול של המפעיל   00.11

  

המפעיל מצהיר ומתחייב בזה, כי המתכנני� מטעמו יהיו מהנדסי�   א.

בפנקס המהנדסי� והאדריכלי�, בעלי ניסיו� ואדריכלי� רשויי� הרשומי� 

מקצועית מוכחת בתחו�  ה) שני� לפחות בעלי רמ7מקצועי של שבע (

ובי� היתר  בכל מקצועות התכנו�דלק לתדלוק כלי רכב  תחנות התכנו� של 

אדריכלות, קונסטרוקציה, חשמל, גילוי וכיבוי אש, מתקני דלק, מתקני 

 , גילוי וכיבוי אש, ביסוס ובטיחותאויר דחוס, כבישי� וסלילה, ניקוז

  .וגיהות

צוות הניהול והתכנו� של המפעיל טעוני� אישורו של המנהל ההנדסי.   ב.

המנהל ההנדסי יהיה רשאי לדרוש צירו� מתכנ� ו/או מתכנני� נוספי�, 

ידי *מומחי� בתחומ�, בתחומי� אשר לא נכללו ברשימה המוצעת על

ידי המפעיל באישור המנהל *עלהמפעיל. בחירת מתכנני� אלה תיעשה 

  ההנדסי.
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במידה והמתכנני� יהיו חברות מהנדסי� או שותפויות, יצורפו לפרטי   ג.

  המתכנ� ג� פרטי המהנדס האחראי.

  

החלפת מהנדס או אדריכל מבי� אנשי צוות הניהול ו/או התכנו� של   ד.

  המפעיל, טעונה אישור המנהל ההנדסי בכתב ומראש.

  

הל פרויקט לניהול הפרויקט שיעסוק בניהול התכנו�, המפעיל ימנה מנ  ה.

  בניהול הביצוע והפיקוח על ביצוע העבודות.

  

שני� בניהול פרויקטי�  10מנהל הפרויקט יהיה בעל ניסיו� של לפחות   ו.

ברמת מורכבות דומה באר/, המחזיק ברשיו� תק� של מהנדס ו/או 

  אדריכל.

  

  ות הבאות:מנהל הפרויקט יבצע בי� היתר את המטל  ז.  

  ניהול ותאו� תכנו�  )1    

ניהול ותאו� התכנו� שבאחריות מתכנני המפעיל, לרבות הכנת   

  פרוגרמות ואישור המנהל ההנדסי לתכנו�.

  תיאו� ומעקב אחר הביצוע  )2

מעקב אחר התקדמות הביצוע של העבודה ההנדסית בהתא� לחוזי 

וח הבנייה ודווח מיידי למפעיל ולמנהל ההנדסי על סטיות מל

הזמני� של חוזי הבניה, כולל הסברת סיבות הסטיות והמלצה לגבי 

  הצעדי� שיש לנקוט בה�.

  פיקוח באתר  )3    

  פיקוח צמוד על ביצוע העבודות.  א)  

  הפעלת המתכנני� של הרשות ושל המפעיל לפיקוח עליו�.  ב)  

  ניהול הכנת תיקי מתק� ותכניות עדות.  ג)  

  קבלת עבודות מקבלני�.  ד)  

  ירישו  )4

הכנת כל המסמכי� הנדרשי� לצור+ קבלת היתרי בניה, טפסי   

איכלוס ורשוי עסקי�, הגשת� לועדה המחוזית, מעקב אחרי 

הטיפול בה� וקבלת האישורי� וההיתרי� בלוח זמני� קצר ככל 

  האפשר.

  שירותי� נוספי�  )5    

  קבלת אישור המתכנני� לגבי יציקות, כיסוי צנרת וכיו"ב.  א)   

  הבדיקות המתחייבות לפי הוראות נספח זה. ביצוע כל  ב) 
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טיפול מול גורמי הרשות בתיאו� עבודות ההקמה לרבות:   ג) 

הפסקות מי� וחשמל, סגירת כבישי�, התחברות למקורות 

  חשמל ומי�.

  השגת רשיונות כניסה לעובדי המפעיל, במידה ויידרשו.  ד) 

ידי *אישור מוקד� למקורות וטיב חומרי� שיותקנו על  ה) 

  מפעיל במבנה.ה

  ביקורת, אישור ו/או פסילה של חומרי� המותקני� במבנה.  ו) 

  קבלת אישור המנהל ההנדסי לחומרי� ודגימות.  ז) 

כל הפעולות לגביה� נדרש אישור מנהל הפרוייקט כמפורט   ח)

בהמש+ נספח זה. פעולות אלו יתבצעו ע"י מנהל הפרויקט, 

פי הפעילות מנהל התכנו� והמפקח, או במשולב בהתא� לאו

  וחלוקת האחריות בתו+ צוות הניהול של המפעיל. 

  

המפעיל ימנה ממונה בטיחות וגיהות אשר יהיה נוכח באתר בזמ� פעילויות   ח.

  הביצוע.

  

  תכנו�  00.12

  

, לרבות התחברות לתשתיות, ה, על כל חלקיתחנההתכנו� האמור של ה  א. 

כנספח שיצורפו ידי המפעיל על יסוד הפרוגרמה והתוכניות *יבוצע על

לחוזה, וכ� על סמ+ ההנחיות הכלליות ו/או המפורטות המובאות בנספח זה 

ידי המנהל ההנדסי ו/או בכל מסמ+ אחר *ובהנחיות נוספות שתינתנה על

  שיצור� או יימסר למפעיל בקשר ע� ביצוע החוזה.

  

עדכנית " תוכנת מחשב לתכנו�, מסוג "אוטוקדכל התכניות יוכנו באמצעות   ב. 

  .רוויט" או דומה, בהתא� להנחיות המזמי�"ו א

  

  ממנה, בכל  קחל סיק את עבודת התכנו�, כולה או כלהמנהל יהא רשאי להפ     .ג

שביעות רצו� *במקרה של אי ידי מסירת הודעה בכתב למפעיל*על עת

  מעבודת המפעיל.

  

כל עבודות התכנו� תיעשינה בהתא� לתקני� הישראליי� הקיימי� בעת   ד.

כנו�, כל תק� בהוצאתו האחרונה. בהעדר תק� ישראלי, ייעשה ביצוע הת

התכנו� לפי אחד מהתקני� הבאי�: האמריקאי, הבריטי, הצרפתי או 
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הגרמני, אלא א� כ� נקבע אחרת בנספח זה. השימוש בתק� זר חייב לקחת 

  בחשבו� את התנאי� המקומיי�, כגו�: אקלי�, חומרי בניה וכדו'.

  

  שלבי�:התכנו� יבוצע בשלשה   ה.

  הכנת תכניות מקדמיות.  –תכנו� מוקד�  *שלב א'   )1

הכנת תכניות סופיות, עד להגשת הבקשה  –תכנו� סופי  –שלב ב'   )2

להיתר בנייה מהמוסדות המוסמכי�, על כל הנספחי� המתחייבי� 

לצור+ קבלת היתרי בניה, לרבות להכנת "תיק ורוד" הכל כנדרש 

  פי די�.*על

סיו� תהלי+ התכנו�, הכנת תוכניות  –יצוע מסמכי ב –שלב ג'   )3

מפורטות, מפרטי� טכניי�, תוכניות עבודה, כתבי כמויות וכ� 

השלמת כל התיקוני� הנדרשי� על ידי גורמי התכנו� השוני� 

  במסגרת היתר הבניה וגורמי הרשות.

ג' מותני� באישור הרשות כמפורט בלוחות הזמני� של *תחילת שלבי� ב' ו

  החוזה. 

  

מפעיל ישא באחריות מלאה ובלעדית לטיב התכנו�, ובכלל זה ליציבות ה  .ו

ידי המנהל ההנדסי לא יפטור את *. אישור התכנו� עלי� בתחנההמבנ

המפעיל מאחריותו הבלעדית והמלאה לטיב התכנו�, לאי דיוקי� ו/או 

לליקויי תכנו�, העלולי� להתגלות במועד מאוחר יותר ובכל זמ� מ� 

ידי *כרו+ בליקויי תכנו� ו/או הנובע מה�, יתוק� עלהזמני�. כל נזק ה

  המפעיל ועל חשבונו.

ידי המפעיל בנוס� *התוכניות בכל שלב של התכנו� תהיינה חתומות על

  לחתימת בעל משרד התכנו� במקצוע המתאי� ומתא� התכנו�.

  

  אישור תוכניות ומסמכי	 ע"י המזמי�  00.13

  
בכל שלב ולאישור צוות התכנו� � תכניות ומסמכי� יוגשו לאישור המזמי  א.

  תכנו� ולקראת הביצוע.

  

הוא לגבי התאמת התכנו� לפרוגרמה ושל צוות התכנו� אישורו של המזמי�   ב.

  והנחיות התכנו�. האחריות לתכנו� עפ"י כל די� היא על המפעיל בלבד.

  

מובא לתשומת לב המפעיל, כי המזמי� שומר לעצמו את הזכות לא לאשר   ג.

וכניות במידה ואינ� עומדי� בכל הדרישות של נספח זה. מסמכי� ות
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במקרה זה, על המפעיל לבצע את כל התיקוני� והשינויי� בהתא� 

  לדרישות המזמי�, ולהגיש� לאישורו.

  

העתקי� ובנוס� לכ+,  7 –התכניות והמסמכי� יוגשו בכל שלב תכנו� ב   ד.

בקשה , למעט ההכוללת את כל התוכניות CDתימסר מערכת אחת של 

  עותקי�. 14*להיתר בניה שתוגש ב

  

עותקי� מלווי� בשלוש  3 *מסמכי הביצוע יוגשו לאישור המנהל ההנדסי ב   ה.

  הכוללות את כל התכניות. CDהמערכות של 

  

, תצורפנה תוכניות הביצוע מזמי� וצוות התכנו�ידי ה*אושרו התוכניות על  .ו

  ממנו.המאושרות למסמכי החוזה ותהווינה חלק בלתי נפרד 

  

  התוכניות בבעלות המזמי�  00.14

  
כל המסמכי� הנמסרי� למפעיל לצור+ הכנת והגשת הצעתו, הינ� רכוש   א.

המזמי� וה� מושאלי� למפעיל בלבד. המפעיל מתחייב שלא לעשות כל 

שימוש במסמכי� שלא לש� הגשת הצעתו וישא בכל נזק שייגר� למזמי� 

מור. על המפעיל להחזיר את כל ו/או למנהל ההנדסי בגי� שימוש חורג מהא

המסמכי� הנ"ל למזמי� עד התארי+ הנדרש להגשת ההצעות, בי� א� יגיש 

  ובי� א� לא יגיש הצעה כל שהיא.

  

ידי המפעיל *מוסכ� בזה בי� הצדדי�, שכל התוכניות שתסופקנה על  ב.

תישארנה בבעלות הבלעדית של המזמי� שיהא רשאי להשתמש בה� כול� או 

טרה שהיא. המפעיל לא יהא רשאי למסור את התוכניות או מקצת�, לכל מ

  ידי המנהל ההנדסי.*להראות� לצד שלישי אשר לא הוסמ+ לכ+ על

  

דיסקי� לאחר סיו� עבודתו ימסור המפעיל את כל גיליונות השרטוט וה  ג.

  ).AS-MADE( האורגינליי� למנהל ההנדסי

  

  פיגור באספקת התוכניות  00.15

  
השלמת העבודה ו/או שיבוש בלוח הזמני� שנקבע עקב פיגור בנגר� עיכוב בביצוע   

ידי המנהל ההנדסי, בגלל היות� לקויות או בלתי *אישור� על*התוכניות או עקב אי

ישא המפעיל באחריות מלאה ובלעדית לכל התוצאות  –מתאימות לצרכי הביצוע 

  הנובעות מאותו עיכוב או שיבוש.
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  הקשר בי� המפעיל למתכנני	  00.16

  
המפעיל יבטיח את קבלת שירותי צוות הניהול והתכנו�, לרבות הפיקוח העליו� של 

לוח הזמני� לתכנו�  תחנה, לאור+ כל תקופת ביצוע התחנההמתכנני� על בצוע ה

  .בחוזהבלוח הזמני�  נקבעויהיה בהתא� למועדי� ש

המפעיל יהיה האחראי הבלעדי לגמר ומסירת התכנו�, לרבות התכנו� המפורט, 

  קבעו בלוח הזמני�.נקבעו ידי המתכנני� במועדי� כפי ש*מכי הביצוע עלומס

הסכ� המפעיל ע� המתכנני� יכיל, בי� היתר, התחייבות ברורה מצד המתכנ�, ה� 

כלפי המנהל ההנדסי וה� כלפי המפעיל, לבצע את עבודות התכנו� ברמה מקצועית 

וחות הזמני� בינלאומית נאותה לפי כל כללי המקצוע, בהתא� להנחיות ול

  .בחוזההכלולי� 

כמו כ� יכלול ההסכ� הנ"ל ביקורי המתכנני� במפעלי� בה� מיוצרי� פריטי� כגו� 

מיכלי דלק  קונסטרוקציות פלדה, מסגרות, נגרות, אלומיניו�, לוחות חשמל,

וכיו"ב. ביקורי פיקוח עליו� יתואמו ע� מנהל הפרויקט. המתכנ� ימסור בכתב 

תיו מהביקור. העתקי דו"חות פיקוח עליו� תקופתיי� למנהל הפרויקט את הערו

  יישמרו באתר ובמפעל, לביקורת המנהל ההנדסי.

  ידי מנהל הפרויקט.*ריכוז הערות ודו"חות המתכנני� ייעשה על

  

  תכנו� מוקד	  00.17

  
על המפעיל להגיש למזמי� את המסמכי� הבאי� בשלב א' של התכנו�. כל 

הכלולות בנספח בינוי זה, ה� לגבי התכולה וה� המסמכי� יוגשו בכפו�, להוראות 

  לגבי המתכנני�:

  פרוגרמה סופית.  )1

  תכנו� פונקציונלי.  )2

  תכנו� מקדמי של שטח המגרש.  )3

(תוכנית תנוחה,  העל כל מפלסי תחנהשל ה 1:100תכניות אדריכלות בקנ"מ   )4

  חתכי�, חזיתות).

  פעיל להשתמש.פירוט של כל החומרי� והתגמירי� בה� מתכוו� המ  )5

תכנו� של כל מערכות הדלק: מיכלי�, משאבות, מנפקות, צנרת, מערכות   )6

  ניתור, מילוי אויר ומערכות אויר.

  תיאור כללי של המבני� והאלמנטי� העיקריי� והמשניי� שלה�.  )7

  חתכי� אופקיי� ואנכיי� בקירות, גגות, תקרות ומחיצות.  )8

לכל פרטיה� בצורה מסודרת, קריאה חישוב יציבות המבנה וכל מרכיביו   )9

  דיקה, במתכונת הנדרשת להיתר בניה.בוניתנת ל

  .1:100תוכניות קונסטרוקציה בקנ"מ   )10
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תכניות עקרוניות למערכות מבנה (חשמל, מ"א, תקשורת, גילוי וכיבוי אש   )11

  וכו'), לרבות פירוט הציוד.

  שיטת הביסוס למבני�.  )12

  .תחנהתוכנית בטיחות ל  )13

  .תחנהפירוט שלבי הביצוע ודרכי הביצוע של ה  )14

  

  רישוי� סופי וותכנ  00.18

  

על המפעיל להגיש, על חשבונו ואחריותו, בקשה להיתר בניה ולקבל היתר   .א

מהוועדה המקומית. הבקשה להיתר בנייה ותעודות גמר י אכלוס , אישורבנייה

ות תחתו� ידי המנהל ההנדסי לפני הגשתה לוועדה המקומית והרש*תאושר על

  על הבקשה למת� היתר בניה.

) 5(טופס  תעודת גמר , לקבלת על המפעיל להגיש, על חשבונו ואחריותו, בקשה  .ב

 לרבות כל האישורי� הנדרשי� לש� כ+.

על המפעיל להגיש, על חשבונו ואחריותו, בקשה לרישוי עסקי� ולקבל רישיו�   .ג

  עסק מהוועדה המקומית.

שה להיתר בנייה כמהנדסי� אחראיי� ה� מתכנני המפעיל יחתמו במסגרת הבק  .ד

  לתכנו� וה� לביצוע.

מתכנ� הקונסטרוקציות של המפעיל יגיש חישובי� סטטיי� של המבנה לוועדה   .ה

  המקומית, ערוכי� וחתומי� על ידו.

  המפעיל יגיש כל מסמ+ או הצהרה הנדרשי� עפ"י כל די�/תקנה.  .ו

ורישיו�  בניה המפעיל ישא בכל האגרות וההוצאות הדרושות לקבלת היתר  .ז

  עסק.

  לא יוחל בביצוע לפני קבלת היתר בנייה מאושר כחוק.  .ח

מהנדס הביצוע של הקבל� מטע� המפעיל יחתו� לפני תחילת העבודה בתצהיר   .ט

לבקשה להיתר בנייה ובתיקי הבנייה על הצהרת המהנדס האחראי לביצוע 

  השלד כנדרש.

ש לגבי אזור הנחיות אלו חלות ג� לגבי היתר הבניה שעל המפעיל להגי  .י

  ההתארגנות לביצוע.

היה ובמסגרת תהלי+ ההיתר ידרש תיקו� מתחייב המפעיל לבצע את כל   .יא

  השינויי� הנדרשי�  בתכנית, בתיאו� מלא ע� המזמי�
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    היבטי� סביבתיי�  .יב

סביבתיי�   במסגרת תכנו� וביצוע תחנת הדלק, יש להתחשב בהיבטי� )  1    

הסביבה  הגנתוראות משרדי על פי הוראות הדי�, ותכניות הבינוי, ה

  והבריאות.

  

  :א+ לא למעט לאור האמור לעיל נדרש בי� היתר  )2    

, סביבתי כחלק בלתי נפרד מהבקשה להיתר הבניה תסקירלהכי� א)        

  .על פי הוראות המשרד להגנת הסביבה ולקבל אישורו

 ולהפעלה כחלק  לאכלוסהיתר הבניה שינת� יכלול תנאי�   )ב    

  הסביבה ומשרד הבריאות. הגנתד למדרישות המשר

על ידי  �ברישיוכעסק טעו� רישוי יוגדרו תנאי� מיוחדי�   )ג    

יות הסביבה והבריאות. התנאי� יתייחסו להנח הגנתהמשרדי� ל

פעול בתקופת ההפעלה ת יולנוהלתפעוליות תחזוקתיות 

  השוטפת.

  

 �נתותיהסביבה,  הגנתיוכ� על פי הנחיות המשרד ל–מסמ+ הביצוע   )3    

    דעתו טר� הוצאת היתר הבניה.

  

בתחו� איכות ו/או מומחי� צוות התכנו� של המפעיל יכלול מומחה   )4

  התסקיר והטיפול באישורו. לצור+ הכנתהסביבה 

  

  מסמכי ביצוע  00.19

  

מסמכי ביצוע את יגיש המפעיל למנהל ההנדסי החוזה בהתא� ללוחות הזמני� של   

  הכוללי� את המסמכי� הבאי�:

וכניות ארכיטקטורה ע� מער+ המבנה, כולל תנוחה, חתכי� וחזיתות ת  א.

  .1:50בקנ"מ 

  

  פרטי ביצוע אדריכליי�.  ב.

  

  רשימות נגרות, מסגרות ואלומיניו� ופרטיה�.  ג.

  

חישוב יציבות המבנה וכל מרכיביו לכל פרטיה� בצורה מסודרת, קריאה   ד.

  וניתנת לבדיקה, במתכונת הנדרשת להיתר בניה.
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כניות עבודה של הקונסטרוקציה הכוללות פירוט של כל האלמנטי� תו  ה.

העיקריי� והמשניי�, מידותיה�, מיקומ� בתו+ המבנה ופרטי החיבור 

  ביניה� והביסוס.

  

תוכניות עבודה מפורטות, מפרטי ביצוע ותוכנית תיאו� מערכות למקצועות   ו.

  הבאי�:

  חשמל  ) 1

  מיזוג אוויר  )  2

  סניטרית בתו+ המבני� מערכות אינסטלציה  )  3

  גילוי וכיבוי אש  )  4

  ריהוט  )  5

  שילוט  )  6

  

תוכניות עבודה מפורטות מפרטי ביצוע ותכנית תיאו� מערכות למערכות   ז.      

  חו/:

  עבודות עפר  )  1

  תנועה וכבישי�  )  2

  מי�  )  3

  ביוב  )  4

  ניקוז  )5

  טיפול בפכי� ובתשטיפי�  )6

  חשמל  )  7

  בטיחות אש  )  8

  פיתוח    )9

  מתקני דלק  )10

  מתקני אויר דחוס  )11

  ביצועו) למתק� שטיפה (בא� יוחלט ע  )12

  בטיחות וגיהות      ) 13

  

רשימת ציוד של התחנה ומפרטי ביצוע של הציוד במידה וה� שוני�   ח.

  זה. מפרטמדרישות 

  

ידי *כל תכנית נוספת שתידרש לצור+ ביצוע ע"י קבלני� ו/או תידרש על  ט.

  ההנדסי ו/או הנדרשת במסמכי מכרז/חוזה זה.המנהל 
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ידי המפעיל, כולל נתוני תקני� *פירוט מלא של כל החומרי� שיסופקו על  י.

  שבה� יעמדו החומרי� הנ"ל.

  

תיעוד של מבחני טיב ואיכות של החומרי� שיסופקו בתנאי שהתיעוד הוצא   יא.

  ידי המנהל ההנדסי.*ידי גו� שאושר לכ+ על*על

  

דלק, אויר ( התחנה ל פרטי הציוד בה� ישתמש המפעיל במערכות רשימת כ  יב.

חשמל, תקשורת,  מיזוג אויר, כיבוי אש, אינסטלציה סניטרית וכו'). דחוס, 

לכל פריט יצויי� ש� היצר�, מספר קטלוגי, ש� וכתובת הספק המורשה 

  במדינת ישראל לספק ולתת שירות לציוד.

  

  מפעיל.ידי ה*ש� הקבל� הראשי שיועסק על  יג.

  

מנת *ידי המנהל ההנדסי על*כל מסמ+, פירוט, מידע טכני שיידרש על  יד.

להבהיר ולהשלי� את התכנו� המפורט לצור+ אישורו של המנהל ההנדסי 

  לפני הביצוע.

  

  מרחב מוג�  00.20

  
יתכנ� ויבצע את  והוא המפעיל, במסגרת קבלת היתר בניה, לבצע מרחב מוג�, נדרש  

  כל דרישת הרשויות.הנדרש ממנו, בהתא� ל

הכל  –קרקעי, חל"כ ע� מערכות סינו� וכיו"ב *המרחב המוג� יהיה עילי או תת  

  בהתא� לדרישת הרשויות.

ויחולו עליו כל הדרישות המפורטות בחוזה  התחנההמרחב המוג� הוא חלק מביצוע   

  זה.

  

  ביצוע  00.21

  
עבודה קבלת צו תחילת עבודה א+ ורק לאחר ההמפעיל יתחיל בביצוע   א.

  .החוזהבהתא� להוראות 

  

כל העבודות תבוצענה לפי פרטי התוכניות שסופקו על ידי המפעיל ואושרו   ב.

על ידי המנהל ההנדסי ובאורח מקצועי נכו� בהתא� לדרישות המפרט 

והתקני�, בכפו� לשינוי� עליה� הורה המנהל ההנדסי בכתב לאחר מת� 

ת להוראות הכלולות האישור. כמו כ� תבוצענה כל העבודות בכפיפו
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בחוקי�, בצווי� או בתקנות בני תוק� מטע� כל רשות מוסמכת אשר 

  הפיקוח עליה�, או על כל חלק מה�, הוא בתחומי סמכותה הרשמית.

  

המנהל ההנדסי רשאי לדרוש מהמפעיל שימציא לידיו אישור בכתב על   ג.

ממנה לדרישות הרשות, והמפעיל מתחייב התאמת כל עבודה או חלק 

  מציא למנהל ההנדסי אישור כזה, א� יידרש.לה

  

המהווה חלק מהחוזה, לרבות המפרט הכללי הנדסי העתקי� מכל מסמ+   ד.

במשרדי� שיקי� ידי המפעיל *לעבודות בניה (על כל פרקיו), יוחזקו על

. המנהל ההנדסי, המפעיל לצור+ הביצוע עבורו ועבור המנהל ההנדסי

פקח וכל אד� שהורשה על יד� בכתב האדריכל ו/או מהנדסי� יועצי� והמ

  לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בה�.

 

המפעיל ינהל תיקיה מסודרת של התכניות שהוכנו ע"י המתכנני� מטעמו  ה.

ושל תכניות שנמסרו לו ע"י המזמי� שתאפשר גישה נוחה והתמצאות קלה 

  בינויהבכל התכניות ואשר תעמוד לרשות המנהל ההנדסי, אדריכל תכנית 

ו/או מהנדסי� יועצי�. על המפעיל להחזיק את התוכניות במצב מעודכ� 

בהתא� להוראות ושינויי� שיינתנו תו+ כדי מהל+ העבודה. המפעיל ינהל 

רישו� מעודכ� של זמני קבלת התכניות ע� ציו� ש� התכנית, אינדקס 

השינוי ותארי+ קבלת התכנית. נוס� לנ"ל עליו להדביק את התכניות 

על לוחות מזוניט או דיקט ולכסות� בפוליאתיל�  תחנהמשות לביצוע ההמש

שקו� ולהחליפ� בתכניות ברורות במקרה של התבלות. יש לוודא כי לביצוע 

  משמשות התכניות העדכניות בלבד.

  

המפעיל יבדוק א� ישנה התאמה בי� המסמכי� השוני� המהווי� את  ו.

נתוני� המעשיי� במקו� החוזה ו/או בי� מסמ+ ממסמכי החוזה ובי� ה

שעל המפעיל לגלות  *העבודה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה 

חייב הוא להודיע על כ+ מיד למנהל ההנדסי ולנהוג בכל  *במסגרת בדיקתו 

  הנוגע לעניי� זה לפי הוראות המנהל ההנדסי.

  

, יפסוק המנהל המסמכי� ההנדסיי�בכל מקרה של סתירה בי� הוראה של   ז.

לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי איזו מההוראות תחייבנה את  ההנדסי

  הצדדי� לחוזה.
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במקרה ויתברר שהמפעיל לא קיי� הוראה כלשהי מהוראות סעי� זה או   ח.

התאמה שהיה עליו לגלות ושכתוצאה מכ+ בוצעה *לא גילה סתירה או אי

כלשהו, יהיה ההנדסי התאמה שבמסמ+ *פי טעות או אי*עבודה כלשהי על

המנהל ההנדסי ל המפעיל לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקו� המעוות. ע

  יכריע בלעדית וסופית בנוגע להתאמה או לסתירה כאמור לעיל.

  

  תקופת הביצוע  00.22

  
 לוחות הזמני� ויסיי� את ביצועה בהתא� ל הדלק תהמפעיל יחל בהקמת תחנ

   בחוזה.

  

  קבל� ראשי וקבלני משנה  00.23

  
למבנה זה ו/או קבל� המשנה לעבודות צנרת ומערכות יהיה הקבל� הראשי   א.

בנוס� להיותו קבל� רשו� על פי חוק רישו� קבלני� לעבודות הנדסה 

 ההקמהג המתאי� להיק� הכספי של עבודות , בסוו1969*בנאיות תשכ"ט

בעל נסיו� מוכח  ,2015תק� לשנת המבוצעות במסגרת חוזה זה, בעל רשיו� 

  מובילות.חברות  בהקמת תחנות דלק עבור

    

תבוצע רק עפ"י אישור בכתב הראשי העסקת קבלני משנה ע"י הקבל�   ב.

העסקת קבלני את  מנהל ההנדסיג� א� יאשר ה י.נדסמנהל ההמראש של 

חראי עבור עבודות כל קבלני המשנה והתאו� המפעיל אמשנה, ישאר 

  .שביניה�

  

כל קבל� משנה, המנהל ההנדסי רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של   .ג

אשר לפי ראות עיניו אינו מתאי� לתפקידו, ועל המפעיל להחליפו באחר 

לצור+ ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריות המפעיל ועל חשבונו, 

  תו+ שבוע מהגשת הדרישה להחלפתו ע"י המנהל ההנדסי.

  

קבלני המשנה לכל המקצועות הראשיי� כגו�: חשמל, צנרת, תברואה יהיו   ד.

  .ISO9002כאלו שבנוס� לתנאי� לעיל הוסמכו על פי תק� 

  

מותנה בזה במפורש, כי הסכמת המנהל ההנדסי למסירת כל חלק של   ה.

העבודות לקבל� ראשי או לקבל� משנה, או הפסקת עבודתו, לא תפטור את 

לפי כל תנאי חוזה זה.  תחנההמפעיל ולא תגרע מאחריותו המלאה לביצוע ה

ת להפסיק את עבודות הקבל� הראשי ו/או קבלני המפעיל מתחייב בזא
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ידי המנהל *ה, מיד לאחר שיידרש עלתחנהמשנה בביצוע כל חלק של ה

ההנדסי, ולא יהא רשאי לבוא בכל תביעות כלפי הרשות כתוצאה מהפסקת 

  עבודת קבל� כל שהוא.

  

המפעיל יקבל את הסכמתו של המנהל ההנדסי לקבלני המשנה, לאחר   ו.

המנהל ההנדסי לפחות שלושה קבלני משנה לכל אחת מ�  שיציג לאישור

  העבודות שאינ� מבוצעות על ידי עובדי� מטעמו או מטע� הקבל� הראשי.

קבלני המשנה יהיו רשומי� ברש� הקבלני� ויתאימו מבחינת סווג ורישו�   

לסוג העבודה והיקפה ויהיו בעלי נסיו� מוכח של ביצוע העבודות בעלות 

לפחות לאלה הכלולי� בביצוע החוזה וזאת לפחות  היק� ותוכ� שווי�

  במש+ חמש השני� האחרונות.

  

  מהנדס ביצוע ומנהלי עבודה  00.24

  

: הצוות תחנההמפעיל ו/או הקבל� הראשי מטעמו יעסיקו צוות האחראי לביצוע ה

  יכלול לפחות מהנדס ביצוע ומנהלי עבודה.

  

שני� בביצוע  10סיו� של מהנדס הביצוע מטע� הקבל� יהיה מהנדס רשו� בעל נ

  תחנות דלק ו/או מתקני דלק מורכבי�.

  

שני� בהקמת פרוייקטי� ברמת  8מנהל עבודה יהיה בעל ניסיו� של לפחות 

  .הכלכלהמורכבות דומה באר/. מנהל העבודה יהיה מורשה מטע� משרד 

  

המפעיל יגיש ש� של מנהל עבודה לאישור רק לאחר קבלת אישור המפקח המחוזי 

המאשר את הסמכתו של המנהל הנ"ל לביצוע העבודה נשוא  הכלכלהרד של מש

  נספח בינוי זה.

  

בכל שעות העבודה במש+ כל תקופת ביצוע  תחנהמנהל העבודה יהיה במקו� ה

בלי אישור של  תחנהלא יעביר את מנהל העבודה ממקו� ביצוע ההמפעיל . תחנהה

  המנהל ההנדסי.

  



  

  doc.נספח הנחיות תכנון ובינוי 85מתוך  27עמוד  25/01/2015  

  בקר איכות  00.25

  
להעסיק על חשבונו במקו� ביצוע העבודה, בנוס� למפורט לעיל, המפעיל מתחייב   

שני� כבקר איכות  10בעל ניסיו� של מהנדס בני� שישמש בקר איכות מטעמו, 

אשר יהיה נוכח בקביעות, במש+ כל שעות העבודה, במקו� בעבודות נשוא החוזה, 

מרי� ביצוע העבודה, במטרה לערו+ בדיקות איכות ביצוע העבודה, ואיכות החו

  המושקעי� במבני� (בחוזה זה: "בקר איכות").

בקר איכות ימלא ג� תפקיד "אחראי ראשי לבקורת" כנדרש בהיתרי הבניה   

והמפעיל מתחייב לגרו� לכ+ כי הנציג יחתו� על הטפסי� הנדרשי� ברשות 

  יו� ממועד חתימת ההסכ�. 15המקומית תו+ 

לביצוע  , והמתאימהISO 9002י על פי ת" המפעיל יכי� תכנית בקרת איכות כנדרש  

  המבנה, לרבות מערכת טפסי בקרת איכות מתאימה.

  בקר האיכות ידווח על הבדיקות על סמ+ מערכת טפסי� זו, ויאשר� בחתימתו.  

  

  משרד למנהל ההנדסי  00.26

  

במבנה המשרדי� שיוק� ע"י המפעיל לשימוש צוות הניהול שלו, יוקצה חדר בשטח 

  ההנדסי.מ"ר עבור המנהל  12של 

  

  מדידות וסימו�  00.27

  

כל המדידות והסימוני� הנדרשי� לבצוע העבודות, לרבות מדידות   א.

שיתבקשו ע"י המנהל ההנדסי, ייעשו על ידי מודד מוסמ+ ורשו� ומאושר 

  על ידי המנהל ההנדסי.

  

המפעיל מתחייב לכ+ כי מודד כאמור, מטעמו יהא נוכח באתר ויבצע את כל   ב.

שות על פי החוזה ו/או הנדרשות לצורכי הרשות, בזמ� המדידות המתבק

  המדויק שבו נדרש ביצוע המדידות. 

  

כפי שה� מופיעי� בתוכניות והמבני� ה תחנהמפעיל יסמ� את צירי ה  ג.

  מתכנ� הקונסטרוקציות.

סימו� הצירי� יעשה בצורה ברורה ובולטת באופ� שיבטיח הישארות�   

צעו בהתא� לצרכי הביצוע וכ� במקומ� כנדרש. סימוני� נוספי� יבו

  בהתא� לדרישותיו של המנהל ההנדסי.

כל הסימוני� יבוצעו תו+ שימוש בכלי� מתאימי� הדרושי� כדי להשיג את   

  מידת הדיוק הדרושה, בתנאי שיאושרו מראש ע"י המפקח.
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לאחר גמר הסימו� ולפני תחילת ביצוע העבודה המבוססת על סימו� זה. על   

המנהל ההנדסי ולבקש את אישורו; לאחר קבלת אישור המפעיל לפנות אל 

  בכתב ימש+ ביצוע העבודה.

  

המפעיל יהיה אחראי לסימו� הנכו� והמדויק של כל חלקי העבודות  ד.

  ולנכונות� של הגבהי�, המימדי� וההכוונה של כל חלקי המבנה. 

  

המפעיל אחראי לשלמות כל הנקודות שסימ� בשטח, יחדש� במקרה של נזק  ה.

ו אובד� וישמור על שלימות�, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה א

  ידי המנהל ההנדסי.*הגמורה וקבלתה על

  

אחריותו של המפעיל לגבי מדידה, סימו� ומיקו� כנ"ל היא מוחלטת והוא  ו.

התאמה, אשר נובעת מתו+ מדידה, סימו� *יתק� כל שגיאה, סטייה או אי

ביעות רצונו של המנהל ההנדסי. א� ומיקו� כנ"ל, ללא תשלו� נוס�, ולש

התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי *כתוצאה משגיאה, סטייה או אי

התכנית, יתק� אות� המפעיל לפי דרישת המנהל ההנדסי ולשביעות רצונו. 

  עבודת התיקו� תהיה על חשבו� המפעיל.

 

המודד יבצע את כל עבודות המדידה הנדרשות באמצעות ציוד מתאי�,  ז.

ולל ציוד אלקטרואופטי "דיסטומט". המודד יאשר בחתימתו את דיוק כ

הסימו� התוא� את רמת הדיוק בהתא� לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות 

  המדידה.

  

המפעיל יבצע באמצעות המודד הנ"ל, את כל המדידות והסימוני�   ח.

הנדרשי� לביצוע העבודות וכ� מדידות לאישור שלבי עבודה עיקריי�, כגו� 

קו� יסודות, פילוס עמודי�, תקרות, יציקת יסודות ורצפות, לרבות מי

  ידי המנהל ההנדסי בהתא� לצרכי הביצוע.*מדידות שיידרשו על

  

"), AS MADEהמפעיל יבצע באמצעות המודד הנ"ל תכניות לאחר ביצוע ("  ט.

על פי המפרט למיפוי ספרתי  דיגיטליתשל הביצוע, שתוגשנה על גבי מדיה 

  של הרשות.

  

כל המדידות וההוצאות הקשורות בעבודות המתוארות בסעי� זה יהיו על  י.

  חשבו� המפעיל וייכללו בתחשיב שהוכ� על ידו לצור+ מת� ההצעה.
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בגמר מדידת כל קטע מהעבודות ידאג המודד לשלב את הקוב/ שהתקבל   יא.

מעודכנת אשר  AS MADEבקוב/ תכנו� כ+ שבסו� העבודה תתקבל תוכנית 

ת כל הפרטי� שנמדדו במהל+ הביצוע, ובמיוחד מערכת תת"ק כוללת א

אשר לא נית� למדוד לאחר כיסוי. כל פריט במדידה יקבל רשימת מאפייני� 

(ATTRIBUTES)  בתכניתAUTOCAD  +או מילוי טופס ידני שיוקלד בהמש

  של הרשות. GISלמערכת 

  

  שלטי�  00.28

  
ונו, לרבות האחריות לרישו� על ה, על חשבתחנהמפעיל יתכנ�, יכי� ויקבע במקו� ה

מ', הכולל בנוס� לפרטי המפעיל, הקבל� הראשי  4X5כל די�, שלט במידות של פי 

ומנהל העבודה את רשימת המתכנני� והיועצי� המועסקי� על ידו, וכ� פרטי� לגבי 

מ"מ  2מתכנני הרשות על פי הוראות המנהל ההנדסי. השלט יהיה עשוי מפח בעובי 

 1.5X3פלדה מגולוונת. השלט יכלול הדמיה של המבנה במידות  יהע"ג קונסטרוקצ

  מ', ולוגו של רשות שדות התעופה.

מסי�  כל ההוצאות הקשורות בהכנת השלט וקביעתו כאמור, לרבות כל תשלומי

ו/או היטלי� הקשורי� בשלט, יחולו על המפעיל. באות� שלטי� יירש� בנוס� 

  שבו נית� להשיגו בכל שעות היממה.לשמו של מנהל העבודה ג� מספר הטלפו� 

ידי קבל� שילוט, אשר יגיש לאישור המנהל ההנדסי תכנית של *השלטי� יבוצעו על

  השלטי� והצבת� לפני תחילת הביצוע.

לא ישול� בנפרד עבור העתקת שלטי� במידה ותידרש, במעבר בי� שלב לשלב. 

בי� למש+ כל השלטי� ייקבעו במקומות כפי שיורה המנהל ההנדסי ויהיו יצי

  תקופת הביצוע.

קונסטרוקצית השלט וביסוסו יתוכננו ע"י מהנדס רשוי בהתא� לדרישות חוק 

    ותקנות התכנו� והבניה ותנאי האתר.

  

  התארגנות בשטח  00.29

  
  כללי א.

  
מקו� ההתארגנות יקבע ע"י המפעיל בתיאו� ע� המנהל ההנדסי   )1

נות יהיה והמנהל סמו+ לתחילת העבודה. ככלל שטח ההתארג

  בתחו� העבודה של המפעיל.

  

במסגרת וכחלק מהכנת תוכנית בקשה להיתר, יכי� המפעיל תכנית   )2

  התארגנות באתר. 
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  תכנית זו מחייבת א+ ורק את המפעיל והיא תכלול: 

 פירוט ציוד הבנייה (מיקו�, גובה הנפה, משקל וכיוב'). א)

  שטחי עבודה ואחסנה של המפעיל וקבלני המשנה.   ב)

  מבני� זמניי� לשירותי העובדי�.  )ג

  סימו� קווי הזנה זמניי� לחשמל, למי�, לביוב וכו'.   ד)

  משרד המפעיל, הקבל� והמהנדס.  ה)

  כל הדרוש לביצוע וארגו� מושל� של העבודה בשטח.  ו)

 *בהתא� לת תוכנית תנועה המאושרת ע"י מהנדס תנועה  ז)

טיחות סלילת דרכי� חלקי� א'+ב' דגשי ב – 157*, ת156

   בסלילת דרכי�, תחזוקת�, תיקונ� ושדרוג�. –וגיהות 

  

ייגש המפעיל לגבי שטח ההתארגנות לאחר קבלת היתר הבניה   )4

להכנה ולהכשרה של השטח למשטח ההתארגנות. ביצוע העבודה 

ידי המפעיל ועל חשבונו, בתיאו� מלא ע� המנהל *ייעשה על

  ההנדסי וכל גור� אחר הנוגע לדבר.

  

טחי� והדרכי� אשר בשטח ההתארגנות והאתר יתוחזקו כל הש  )5

ידי המפעיל ועל חשבונו, במש+ כל תקופת העבודה באתר, ויהיו *על

ברמה נאותה לשימוש ומעבר של סוגי כלי הרכב השוני� והעבודה 

  בה�.

  

מוסכ� בזאת שזכות המעבר בדרכי� עומדת לרשות כל גור� אחר   )6

וסמכות או מטע� המנהל המורשה לעבור בה� מטע� הרשויות המ

  ההנדסי או באישורו, בכל זמ� תקופת העבודה.

  

כ� מתחייב המפעיל לא להניח על פני השטח חומרי� ו/או ציוד   )7

בצורה שיש בה להפריע את תנועת� החופשית של הולכי רגל ו/או 

כלי רכב. על המפעיל לתא� מראש מיקו� העמדת כלי� שוני�, 

  שה ופריקה.מנופי� וכו', לרבות דרכי גי

  

מראש שינת� אישור מיוחד הגשת בקשה לחייבת מהנפת מנופי�   )8

המנהל הגורמי� הרלוונטיי� בהנחיית . הבקשה תועבר לידי ובכתב

  .ההנדסי
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על המפעיל להחזיר המצב לקדמותו בהתא� להוראות המנהל   )9

ההנדסי בכל שלב של העבודה שידרש ובכל מקרה בתו� ביצוע 

  תשלו� נוס�. החוזה וזאת ללא כל

  

, על המפעיל, לפרק ולסלק את המבני� עבודות ההקמה בתו� ביצוע  )10

 הזמניי� שהוקמו על ידו.

  

  גידור והפרדת שטחי	  ב.

  

המפעיל יבצע גידור קבוע להפרדת שטח העבודה שבאחריותו, תיחו� שטחי 

העבודה וההתארגנות במהל+ כל שלבי העבודה. הגידור הקבוע יבוצע ע"י 

מ' המורכבת ממערכת צינורות ו/או פרופילי� אחרי� ע�  2.0ה של גדר בגוב

  כיסוי פח צורתי חדש ונקי, מגלוו�, צבוע כחול לב� לסירוגי�.

תכנו� הגידור ייעשה ע"י המפעיל ובאחריותו על פי כל די�, ויוגש לאישור 

  במסגרת התכנית לארגו� השטח כמפורט לעיל.

ו מחסומי בטו� "קוניי�", יבוצע גידור נייד מסוג חסימות "ניו גרסי" א

לתיחו� שטחי העבודה בצד הכבישי�, הגידור הנייד יוצב בהתא� להנחיות 

  המנהל ההנדסי ויאושר במסגרת התכנית לארגו� שטחי העבודה.

עבור הגידור הקבוע והנייד והעתקתו בי� שלבי העבודה ופירוקו לא ישול� 

  ידור בהוצאותיו הכלליות.בנפרד ועל המפעיל לכלול את הוצאותיו בגי� הג

כמו כ�, על המפעיל להציב שילוט ותמרורי� במקומות הנדרשי� עפ"י 

  הנחיות נתיבי ישראל בע"מ.

  

  העסקת עובדי	  00.30

  
   המנהל ההנדסי ו/או ב"כ המוסמ+ יהיו רשאי� לפי שיקול דעת� הבלעדי .     א            

כל אד� המועסק  תחנהוהסופי, לדרוש מהמפעיל להרחיק ממקו� ביצוע ה

על ידו באתר הבנייה, בי� מסיבות בטחו� ובי� מסיבות תפקוד ביצועיו, 

והמפעיל מתחייב למלא אחרי דרישה כזו באופ� מיידי. עובד שהורחק לפי 

  � ובי� בעקיפי�.ידרישה כאמור, לא יוחזר לעבודה זו בי� במישר

  

הוראות  – חוזה ובנספח לאת האמור בסעי� המפעיל מצהיר בזאת שהביא   .ב

שלו ואי� הוא זכאי לכל עלויות ההקמה  בחשבו� במסגרת תחשיב  ,�הביטחו

תשלו� נוס� ו/או עילה לבקשת הארכת תקופת הביצוע עבור שינויי� או 

  הגבלות בתנאי עבודתו כמפורט לעיל.
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  תאו	 ע	 רשויות וגורמי	 אחרי	  00.31

  
חוזה בבצוע העבודות הכלולות  על המפעיל לקחת בחשבו�, כי בעת ובעונה אחת ע�  

זה, בשטחי� הגובלי� אית� ו/או בתו+ שטחי העבודות תבוצענה עבודות ע"י 

גורמי� אחרי�. על המפעיל לתא� ולשת� פעולה ע� גורמי� אלה, ולמנוע עכובי� 

והפרעות לעבודת�. התאו� ושתו� הפעולה הנ"ל לא יזכה את המפעיל בתוספת 

  תשלו� כלשהיא.

תחילת הביצוע על המפעיל לוודא מיקו� מערכות קיימות, בי� א� ה�  כמו כ� לפני  

מסומנות בתכניות ובי� א� לא, לתא� ולהזמי� השגחה על חשבונו של הגור� 

  המתאי� האחראי למערכת, כדוגמת:

  

  ואג% הנדסה ברש"ת אג% אחזקה  א.

ע� נציגי אג� סיור באמצעות המנהל ההנדסי המפעיל יתא� ויזמי�   

ללימוד כל המערכות הקיימות בשטח, במידה וה� קיימות סה אחזקה/הנד

  בשטח הביצוע של המבנה.

  רשת אספקת חשמל  ב.

ימי� לפני  3, לפחות /חח"ייזמי� על חשבונו השגחה מטע� רש"תהמפעיל   

עבודה בקרבת כבלי� ועמודי חשמל. העבודה תבוצע רק בנוכחות מפקח של 

  /חח"י.רש"ת

  קווי תקשורת  ג.

 3, לפחות /בזק/גלובקלי�, על חשבונו, השגחה מטע� רש"תהמפעיל יזמ  

ימי� לפני עבודה ליד קוי תקשורת תת קרקעיי�. העבודה תבוצע רק 

  /בזק/גלובקל.בנוכחות מפקח של רש"ת

לפני הביצוע בבזק אישור� תעשה לאחר לרש"ת תקשורת הגשת תוכניות   

  ועל חשבונו. באחריות המפעיל

  

תא� את מהלכי עבודתו ע� הרשויות הנוגעות בדבר כמו כ� על המפעיל יהיה ל  

ולקבל את הנחיותיה� ואישור�, לרבות התאו� ע� המשטרה, מע"צ וכו' וזאת 

לצור+ הובלת אלמנטי� גדולי� ומיוחדי� לרבות לווי המשטרה (א� ידרש), הסדרי 

  תנועה שנדרשי� הכל כפי שיידרש. 

  אשטרו�, –סחרית כל תאומי החפירה יהיו מול קבלני רש"ת בתחנה המ

  

  מניעת הפרעות לתנועת כלי רכב  00.32

  
המפעיל ינקוט על חשבונו בכל אמצעי הזהירות הנדרשי� למניעת הפרעות ותקלות   

לתנועות כלי רכב מכל הסוגי� ע"י גידור, סימו�, שילוט, תימרור, קביעת פנסי� 
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נשי מהבהבי� בשעות הלילה והצבת עובדי� קבועי� להכוונת התנועה ו/או א

  תצפית ע� רכב וכיו"ב לפי המקובל במע"צ וכפי שתקבע הרשות ולשביעות רצונה.

  

  הגנה על שטחי סלילה קיימי	  00.33

  
בא� תורשה למפעיל תנועת רכב או ציוד מכני על פני שטחי סלילה קיימי�   

מאספלט, בטו�, מצע, או צורת דר+ לכל צור+ שהוא, כלי הרכב או הציוד חייבי� 

י� בגלגלי� פניאומטי� בלבד. ג� כ+, כל נזק שיגר� לשטחי סלילה להיות מצויד

  קיימי� יתוק� ע"י המפעיל ועל חשבונו לשביעות רצו� המנהל ההנדסי.

  

  אמצעי זהירות  00.34

  
בנוס� לאמור בסעיפי� דלעיל, ינקוט המפעיל, על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות   

  דלהל�:

  

ביחס לכלי� בה� ישתמש לצרכי את אישור המנהל ההנדסי מראש יקבל   א.

קרקעיי� *ההריסה, הפירוק והחפירה בשטחי� בה� נמצאי� מתקני� תת

  מכל סוג שהוא.

  

לא תבוצע עבודה כל ותקשורת במקומות בה� נמצאי� מתקני חשמל   ב.

שהיא, אלא לאחר שנתקבל אשור לבצעה מטע� נציג מוסמ+ מטע� הרשות 

  ולפי הוראותיו.או בעל התשתית 

  

עיל יתקי� שלטי אזהרה כנדרש "כא� בוני�" או אחרי� בהתא� המפ  ג.

  להוראות כל די�.

המפעיל יסמ� בשילוט זמני את כל קווי המערכות בביצוע לפי הוראות כל   

   די�.

  

  מבני	 ומתקני	 קיימי	  00.35

  
בנוס� לאמור לעיל המפעיל יהיה אחראי לשלמות מבני�, מסלולי�, כבישי� 

ד מותק� באזור בו תבוצע העבודה ויתק� על חשבונו כל נזק ומתקני� קיימי�, ולציו

העלול להיגר� לה� כתוצאה מביצוע העבודה, לרבות התחברות למבני� ו/או 

קרקעיי�. ע� גילוי מתק� המפריע למהל+ החופשי של *מתקני� עיליי� ו/או תת

עבודת המפעיל (לרבות צינורות חשמל, תקשורת, מי� וביוב וכד'), על המפעיל 

  הודיע מיד למנהל ההנדסי ולקבל הוראות על אופ� הטיפול בו.ל
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* על המפעיל לברר מראש אצל המנהל ההנדסי את מיקומ� של מתקני� על ותת

קרקעיי� העלולי� להיפגע תו+ כדי מהל+ עבודתו. למרות כל האמור לעיל, אי� זה 

קרקעיות *המפעיל מהאחריות לבדיקה של המערכות העל והתתפוטר את 

ות, וביצוע כל העבודות, לרבות עבודות חציבה, בטוני� וכו', תו+ נקיטת כל הקיימ

קרקעיי� ועיליי�, לרבות *האמצעי� למניעת פגיעה במערכות ובמתקני� תת

בעלי התשתיות, עבודות חפירה וגישוש בידיי�, איתור הזמנת ותיאו� פיקוח של 

 תשתיות באמצעות מכשירי גילוי וכיוצ"ב.

 

ה תחנה כי הוא משחרר את המזמי� מכל אחריות לנזק שייגר� להמפעיל מצהיר בז

לשביעות רצו� המנהל באופ� מיידי, ולמתקני�, ומתחייב לתקנ� על חשבונו, 

ההנדסי, ולשאת בכל ההוצאות, ה� הישירות וה� העקיפות, שנגרמו כתוצאה מהנזק 

מפעיל הנ"ל. פסיקת המנהל ההנדסי לגבי ההוצאות ו/או הפיצויי� שיחויב בה� ה

  בגי� הנזקי� שייגרמו, הינה סופית.

 

המפעיל יג�, על חשבונו, על מבני�, מתקני� קיימי�, מסלולי�, כבישי� ותעלות 

קיימות בתמיכות זמניות או אמצעי הגנה מתאימי� אחרי�, לפי הוראת המנהל 

ההנדסי, מפני כל נזק עקב ביצוע עבודות לפי חוזה זה לרבות אבק ופסולת, ויהיה 

שמירה על נתיבי ו ה התקינה של המבני� ו/או המתקני�להמש+ הפעול אחראי

  כה, כניסה / יציאה בטוחי�.יהל

  

חפירות לגילוי מתקני� קיימי�, השימוש במכשירי� מיוחדי� לבדיקת מיקומ� 

וגלויי�, איסו� מידע לרבות חפירות מקומיות בידיי�, ותיאו� ע� הגורמי� 

ת לקיו� שלמות� של המתקני� הנ"ל, המוסמכי� וכ� כל הוצאה אחרת הנדרש

   חלי� על המפעיל.

  

  

  דרכי גישה  00.36

  
את כל הסידורי� לייש� בתכנית ההתארגנות והביצוע שלו על המפעיל   א.

לכניסת רכבי העבודה של ספקי החומרי� והעבודות השונות והדרכי� 

, ולהדרי+ את עובדיו וקבלני המשנה שלו שישמשו אותו לביצוע העבודות

  י הסידורי� והדרכי� שנקבעו על ידו לכניסה לאתר.לגב

  

על המפעיל לסדר רשת דרכי� פנימיות שתבטיח גישה במכונית או במשאית   .ב

לאזור העבודה שלו. המפעיל יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר 

גישה מכל סיבה שהיא. רשת הדרכי� תקבע בהתיעצות ע� המנהל ההנדסי 
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גמר העבודה עליו לקבל הוראות המנהל ההנדסי א�  וקבל� התשתיות. לפני

  להרוס את הדרכי� הללו בכלל� או בחלק� או להשאיר� במקומ�.

עלות ביצוע דרכי גישה למקומות השוני� תלקח בחשבו� ע"י המפעיל בתו+   

  מחירי היחידה. לא ישול� בנפרד עבור ביצוע�.

  

  מי� וחשמל  00.37

  
אוג להספקה של מי� וחשמל הדרושי� על המפעיל לקחת בחשבו� שעליו לד  

לעבודתו. במידה והרשות תרשה להשתמש ברשתות הקיימות, ייעשה הדבר לפי 

  התנאי� הבאי�:

  

ההתחברויות תיעשנה במקומות שיקבעו ע"י הרשות ולפי התנאי� שיקבעו   א.

  לה על ידה.

  

כל ההוצאות של התקנת התחברויות ושל הסרת� בתו+ בצוע העבודה   ב.

  המצב לקדמותו) תחולנה על המפעיל בלבד. (והחזרת

  

יותקנו מדי מי� ומוני חשמל והמפעיל ישא בהוצאות בגי� שימוש במי�   ג.

  וחשמל.

  

  ערעור על גבהי	 קיימי	  00.38

  
נכללו במסמכי החוזה תוכניות הכוללות מידות מבנה ונקודות גובה בטר� הוחל 

התחלת העבודה. לא ער+ בביצוע העבודה, יבדוק המפעיל אות� תוכניות לפני 

הקבל� את הבדיקה או ער+ אותה א+ לא ערער על הגבהי� והמידות הניתנות 

בתוכניות בטר� החל בעבודות במבנה, יראו את התוכניות האמורות כמאושרות 

  ידי המפעיל.*על

  

  מניעת הצטברות מי גשמי	  00.39

  
ונו בכל האמצעי� בזמ� ביצוע העבודות מכל סוג שהוא, על המפעיל לנקוט, על חשב  

הדרושי� כדי למנוע הצטברות מי גשמי� בשטח העבודה כדי להרחיק� במהירות 

המירבית למקו� שיקבל את אישורו המוקד� של המפקח. הרחקת מי הגשמי� 

  תיעשה בכל האמצעי� כולל תעלות זמניות ו/או הערמת סוללות ו/או שאיבה וכד'.

ט בכל האמצעי� הדרושי� שקבלו את כל נזק שייגר� לעבודות, ג� א� המפעיל נק  

אשורו המוקד� של המנהל ההנדסי יתוק� ע"י המפעיל ועל חשבונו בהתא� 

  להוראות המנהל ההנדסי.
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   הוראות בטיחות  00.40

  העבודות יבוצעו בהתא� להוראות להל�:  

  
, המפעיל יהיה אחראי לשמירה על כל חוקי המדינה המתייחסי� לבטיחות א.

טיחות אש ועל נהלי עבודה בטוחי� ומקובלי� לגבי , בבטיחות וגיהות

עובדיו, קבלני משנה מטעמו ועובדיה�, לרבות עובדי נמל התעופה ואנשי� 

  אחרי� הקשורי� בעבודות הכלולות בחוזה זה.

המפעיל ישא באחריות מוחלטת להבטחת הבטיחות בעבודה על פי תקנות 

כל עדכו� בה� ועל פי וכ�  1988הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח 

  כל די�.

  

על המפעיל למנות מנהל עבודה  1988בהתא� לתקנות בדבר עבודות בנייה  ב.

מוסמ+ בגי� העבודות המבוצעות במסגרת חוזה זה. לבניה ובניה הנדסית 

. לא כלכלההמפעיל יודיע על כ+ במכתב רשו� למפקח האזורי של משרד ה

מאושר על ידי המפקח המחוזי תורשה העסקת מנהל עבודה ללא כתב מנוי 

  ה כנדרש. כלכלשל משרד ה

  

על המפעיל להחזיק פנקס כללי בו תרשמנה תאונות וכו' באתר הבנייה. על   ג.

על התחלת ביצוע העבודות הכלולות  כלכלההמפעיל להודיע למשרד ה

  בחוזה זה וכ� יכי� ויתקי� את השילוט המתאי� והנדרש כחוק.

  

 77תחת הנהלתו הישירה של מנהל העבודה (סעי� עבודות הריסה תבוצענה   ד.

של התקנות). על המפעיל לצייד את העובדי� בעבודות הריסה בכובעי מג�, 

  של התקנות). 80נעלי בטחו� ומשקפי מג� לפי הצור+ (סעי� 

  

המפעיל יספק לעובדיו כלי עבודה תקיני� ויוודא שימוש בה� (סולמות,   ה.

מג�, משקפי מג� (בעבודות ריתו+, חיתו+, פטישי�, איזמלי� וכו'), כובעי 

הכל לפי  *סיתות, שבירת בטו� וכו'), חגורות בטיחות (לעבודה בגובה) 

  הצור+.

  

כל הציוד שבו ישתמש המפעיל יהיה במצב תקי�. קולטי האויר, המנופי�   ו.

וכלי הרמה אחרי� יהיו ע� תעודות בדיקה תקפות של בודקי� מוסמכי�. 

העובדי� המוסמכי� לכ+, דהיינו: המנופי� על ידי  הציוד יופעל על ידי

עגורנאי� מוסמכי�, הטרקטורי�, המלגזות וכו' על ידי בעלי רשיונות 

  נהיגה מתאימי� וכו'.
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כמפורט ברשיו�  – לא יסעו אנשי� בכלי� אלה אלא א� סודר מושב עבור�  

  הכלי.

  

קוד� המפעיל לא יחבר לרשת החשמל ציוד חשמלי משלו אשר לא נבדק   ז.

ידי חשמלאי מוסמ+. כמו כ�, על המפעיל לשמור על כל ההוראות *לכ� על

ידי האחראי לחשמל בנמל התעופה או בא כוחו באמצעות *הניתנות לו על

  המפקח.

 

  עבודה באש מחייבת את כל אמצעי הבטיחות הנדרשי� על פי כל די�.  .ח

  

נדסי ולקבלת המפעיל לא יתחיל בביצוע חפירות עד לאחר אישור המנהל הה  .ט

הוראותיו לגבי אופי ומהלכי ביצוע החפירות. כמו כ� הרשות בידי רש"ת 

העפר, הגובה המקסימלי יונח להורות כיצד יבוצעו עבודות החפירה, היכ� 

  של הערמת הפסולת וכיו"ב.

  

ג� במקרה  רש"תב וגיהות הוראת יוע/ הבטיחות או אחראי הבטיחות  .י

  יב את המפעיל לביצועה המיידי.תחי *והמנהל ההנדסי אינו נוכח 

ידווח המפעיל על כ+ למנהל ההנדסי, הוראות אחראי  *לאחר ביצועה 

  ויוע/ הבטיחות תינתנה בכל מקרה בכתב ובחתימת�.וגיהות הבטיחות 

 

ידי גורמי *לא ישול� כל תשלו� עבור ביצוע הגנות כלשה� שיידרשו על  .אי

  הבטיחות למיניה�.

 

ת שומר במש+ כל תקופת עבודתו באתר (העסקת המפעיל מחויב בהעסק .בי

ידי רשות שדות *ידי חברת שמירה תהיה מאושרת על*שומר המועסק על

  הכל על חשבו� המפעיל. *התעופה) 

  

ידי מוסמכי� לעבודה בגובה בלבד. וכ� בניית *עבודה בגובה תבוצע על  יג. 

  ידי מוסמכי� בלבד.*פיגומי� תתבצע על
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  חומרי	 ומלאכות  00.41

  
  חומרי	  א.

: התחנהומיועד להיות חלק מ התחנהחומרי� ה� כל מה שהובא למקו�   

חומרי�, מוצרי� מוגמרי�, מוגמרי� למחצה ובלתי מוגמרי�, מתקני�, 

שקיבועו כתחנת דלק  התחנהמערכות, אביזרי� וכ� ציוד הנדרש להפעלת 

   נדרש כדר+ נורמטיבית להפעלתו.

  

  טיב החומרי	 והמלאכות  ב.

  

יל ישתמש א+ ורק בחומרי� מהמי� המשובח ביותר ובכמויות המפע  )1

תהיה  התחנהמספיקות. הוא מתחייב שהמלאכה שתעשה בביצוע 

  בעלת רמה משובחת ביותר.

  

המפעיל אחראי לטיב המלאכות והחומרי�. אישור חומרי�   )2

ומוצרי� ו/או מקור� ו/או דרישה יחודית לגבי חומרי� ומוצרי� 

לגבי השימוש בה� לא יפטרו בשו� פני�  מסוימי� ו/או הוראות

החומרי� או לטיב� של את המפעיל מאחריותו המלאה והבלעדית 

  ב המלאכות והעבודות המבוצעות תו+ שימוש בה�.ילט

  

המפעיל חייב לספק על פי דרישת המנהל ההנדסי פירוט לגבי   )3

מקורות ו/או יצרני חומרי� שוני� וכ� לספק על פי דרישת המנהל 

י אישורי� מתאימי� של היצר� ו/או מכו� בדיקות מאושר ההנדס

  לטיב החומרי�.

  

 *חומרי� שלגביה� קיימי� תקני� מטע� מכו� התקני� הישראלי   )4

יתאימו בתכונותיה� לתקני� האמורי�. בהעדר תקני� ישראלי� 

  יותאמו החומרי� לתקני� הזרי� שיצוינו במסמכי החוזה.

  

ונותיה� לתקני� הזרי� שיצויינו חומרי� מיובאי� יתאימו בתכ  )5

  באחד ממסמכי החוזה.

  

בא� תבוא דרישה מפורשת בכתובי�, המפעיל יהיה חייב לקבל את  )6

אישור המנהל ההנדסי ה� ביחס למקורות החומרי� בה� יש בדעתו 

להשתמש וה� ביחס לטיב אות� החומרי�, אול� מוסכ� בזה במפורש 

שמש אישור לטיב החומרי� כי בשו� פני� אי� אישור מקור החומרי� מ
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המובאי� מאותו מקור. האפשרות בידי המנהל ההנדסי לפסול משלוחי 

חומרי� ממקור מאושר, א� אי� אות� חומרי� מתאימי� לצרכי 

  העבודה.

  

 דיגו	 חומרי	, מוצרי	 ומלאכות  .ג

על המפעיל להציג למנהל ההנדסי ונציגיו ולצוות התכנו� של   )1

באתר, בשלבי ביניי� שוני�, כדי  המזמי� חלקי עבודה מוגמרי�

  לקבל את אישור� לעבודתו, וזאת על פי הנחיות האדריכל מטעמו.

  

בנוס�, על המפעיל להציג לנציגי המזמי�, באופ� מרוכז ומסודר, את   )2

שימוש ובמיוחד כל החומרי� והמוצרי� אשר בכוונתו לעשות בה� 

אלה הטעוני� אישור על פי החוזה, במסגרת תערוכה שיקיי� באתר 

  באתר.  התחלת הביצועלא יאוחר מאשר תו+ חודש ממועד 

הרכיבי� המדוגמי� ייוצרו מאות� חומרי� ובאות� שיטות שבה�   

מתכוו� המפעיל לייצור הרכיבי� הסדרתיי� (לאחר שיאושר 

בביצוע. תהלי+ הדיגו� והתיקוני� הדיגו�). הערות המזמי� ייושמו 

שבעקבותיו, לא יהיה בה� בשו� אופ� כדי להארי+ את תקופת 

הביצוע. כמו כ� המפעיל לא יהיה זכאי לכל תשלו� עבור דיגו� 

  חלקי העבודה ותערובת המוצרי� ועלות� ככלולה במחירי החוזה.

  

  דיגו� חלקי עבודות יהיה במקטעי� שלמי� וגמורי�.  )3

 

 חומרי	 ומלאכותדוגמאות,   .ד

המפעיל יספק, לפי דרישת המנהל ההנדסי ויועציו באמצעות מנהל 

הפרויקט, דוגמאות של חומרי� ו/או רכיבי מבנה בטר� יזמי� אות� או 

, או בדיגו� חלקי  התחנהבטר� יחל בייצור� או בביצוע במפעל או במקו� 

  מבנה.

רו במקו� הדוגמאות שאושרו לביצוע ע"י המנהל ההנדסי ויועציו ישמ

שיוסכ� עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו להשוואה לחומרי� שסופקו 

  ולעבודות שבוצעו.

אישור הדוגמאות הינו תנאי להכנת תכניות יצור והרכבה הנדרשות ע"פ 

מסמכי חוזה זה. אישור תכניות היצור והרכבה הינו תנאי הכרחי לתחילת 

  ג' לעיל.ביצוע הדיגו� על פי הוראות סעי� 
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  מר שווה ער�חו  .ה

בכל מקו� שמצויי� בנספח זה ש� היצר� או שמו המסחרי של חומר, בציו�   

ער+ *ההערה "או שווה ער+", רשאי המפעיל להציע חומר אחר שווה

  באישור המנהל ההנדסי.

  לגבי חומרי� אחרי�, יש לספק את החומר כפי שנקבע במסמכי הנספח.  

מפרט המיוחד, רואי� כאילו ער+ לחומר המוזכר ב*בהעדר ציו� חומר שווה  

  התייחס המפעיל לחומר המוצג בנספח זה.

  

  החלפת חומרי	  .ו

במידה ויביע המפעיל רצו� להחלי� חומר כל שהוא כפי שפורט במסמכי   

  הנספח, יגיש פרטי החומר או המוצר למנהל ההנדסי.

  

  המזמי� רשאי לאשר השינוי במידה ויחולו התנאי� הבאי�:  

ווה ער+ או עולה בתכונותיו ואיכותו על זה החומר החדש הינו ש  )1

  שנקבע בנספח.

החלפת החומר לא תהווה עילה לתביעה מצד המפעיל לתוספת   )2

כספית ו/או הארכת לוח הזמני�. א� א� החומר החדש עולה 

  באיכותו ותכונותיו על החומר או המוצר שסוכ� עליו בנספח.

  

יי� אלה א� א� יחולו בכל מקרה אי� המנהל ההנדסי מתחייב לאשר שינו  

  התנאי� לעיל, והאישור מותנה בשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ההנדסי.

  

 אספקת חומרי	  .ז

על המפעיל לעשות את כל הסידורי� הנדרשי� לאספקת החומרי�   )1

  בזמ� הנדרש לביצוע� או התקנת� בתחנה.

העדר חומרי� במלאי אצל ספק לא יהווה עילה לתביעה מצד   )2

  ת כספית ו/או הארכת לוח זמני�.המפעיל לתוספ

במידה ולא יתארג� המפעיל לאישור ו/או אספקה בזמ� הנדרש   )3

ויהיה צור+ בשינוע חומרי� באמצעות היטס, הטסת החומרי� 

  תהיה על אחריותו ועל חשבונו של המפעיל.

 



  

  doc.נספח הנחיות תכנון ובינוי 85מתוך  41עמוד  25/01/2015  

  חומרי	 שינוע  .ח

המפעיל יבצע את פעולות האריזה, ההעמסה, ההובלה, הפריקה, האחסנה   

, באופ� שימנע התחנההפעולות הכרוכות בהבאת החומרי� למקו�  ויתר

את קלקול�, זיהומ� או הפחתת ערכ� בכל דר+ שהיא. אחסנת החומרי� 

תמנע הפרעה לתנועה חופשית ובטוחה של כלי רכב והולכי רגל, או להפרעה 

   כלשהי.

  

  בדיקות מוקדמות של חומרי	  .ט

צעות מעבדה מאושרת, סמו+ למועד אספקת חומרי� יבצע המפעיל, באמ  

בדיקות לטיב החומרי�, ויקבל מהמנהל ההנדסי אישור על התאמת 

  החומרי� לדרישות במסמכי החוזה.

הבדיקות המוקדמות נועדו להוכחת טיב החומרי� ואמינות המקור ממנו   

  ה� יסופקו.

מנהל הפרויקט יקבע את היק� הבדיקות המוקדמות ואת כמויותיה�,   

רי� ובתיפקוד שלה� במבנה. בכל מקרה של שינוי בהתחשב בכמויות החומ

במקור חומרי� שכבר אושרו לביצוע, יחזור המפעיל על הבדיקות 

  המוקדמות, עד לאישור החומרי�.

  יחולו על המפעיל. *ההוצאות על הוכחה בדבר התאמת חומרי� לדרישות   

  ההתק� להתנגדות להחלק 2279לעמידה בתק�  תהתייחסויש לתת              

  

 הגשה לאישור  .י

חומרי�/ציוד יוגשו לאישור המנהל ההנדסי מזוהי� ע"י מספר קטלוגי 

מדוייק של הפריט, בצרו� דפי קטלוג מפורטי� מלווי� בתאור עדכני ומלא 

  של הפריט.

יש לצר� את כל האישורי� הנדרשי� לעמידת החומרי�/הציוד בתקני� 

  ובדרישות החוזה.

 

  תעודות אחריות  .יא

ר למזמי� העתקי� של תעודות אחריות, מונפקות ע"י על המפעיל למסו  

יצרני� או יבואני�, עבור כל אות� החומרי� שלגביה� קיימת חובה על פי 

די� של מסירת תעודות אחריות לצרכ�, וכ� א� היתה דרישה כזו באחד 

  ממסמכי החוזה, למרות שאי� לגביה� חובה כזו על פי די�.

הפעלת התחנה (ולא ממועד אספקת יהיה ממועד תעודות האחריות תוק�   

  החומרי�/ציוד). תעודות האחריות יהיו חלק מספר המתק�.
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  ציוד  00.42

  
המכונות, המכשירי� וכל ציוד אחר אשר יופעל על ידי המפעיל למטרת ביצוע   

, יהיה בה� כדי להבטיח את קיו� הדרישות שבמפרט לגבי איכות התחנההקמת 

ציוד יסופק ויתוחזק במצב תקי�. על המפעיל ה ., והעמידה בלוח הזמני�התחנה

להבטיח שיהיו חלקי חילו�, או ציוד זהה נוס�, בתור עתודה (רזרבה) למקרה של 

  תקלות טכניות.

  

ציוד אשר לדעת המנהל ההנדסי אינו מבטיח את האיכות כאמור לעיל, או שלא   

 * קי� יאפשר התקדמות בקצב הביצוע לפי לוח הזמני�, או שאינו במצב טכני ת

ויביא במקומו ציוד אחר המתאי� לדרישות, וזאת  התחנההמפעיל יסלקו ממקו� 

  תו+ פרק הזמ� שיקבע המנהל ההנדסי.

  

המפעיל מתחייב כי ימצא ברשותו בכל זמ� הביצוע כל הציוד הנדרש לבטיחות,   

  תאורה, סימו�, שאיבת מי� וכיוב' כמפורט בכל במסמכי החוזה.

  

  הגנה על המבוצע  00.43

  
המפעיל יאחז בכל האמצעי� הדרושי� לש� הגנה על החומרי� והמלאכות בפני 

  השפעות אקלימיות ופגיעות מכניות.

  

כמו כ�, יבטיח המפעיל הגנה על מוצרי� מורכבי� בבנייה, כגו�: רצפות בטו�, 

קירות אלומיניו�, לוחות חשמל, מערכות לסוגיה�, קבועות, פחי ציפוי, שילוט, 

וינקוט בכל האמצעי� האחרי� לשמירה על כל המלאכות ועל אלקטרוניקה וכו' 

המוצרי� עד לסיו� העבודה, וזאת בהתא� לדרישות המפרט. בהעדר דרישות כאלו 

בהתא� לפרקטיקה המקצועית  *במפרט לגבי חומר, מוצר או מלאכה מסוימת 

  המקובלת.

  

  התחנהניקוי מקו	   00.44

  
את עודפי  התחנהההנדסי, ממקו�  המפעיל יסלק מדי יו� ולפי הוראות המנהל  

אל מחו/ לגבולות נמל  התחנההחומרי� והאשפה שהצטברו כתוצאה מביצוע 

 התחנההתעופה. מיד ע� גמר העבודה כולה או קטע ממנה ינקה המפעיל את מקו� 

, החומרי� המיוחדי�, ציודו, האשפה, הפסולת התחנהויסלק ממנו כל מתקני 

כשהוא נקי ומתאי�  התחנהוימסור את  והמבני� הארעיי� מכל סוג שהוא

למטרתו לשביעות רצונו של המנהל ההנדסי. ניקוי ופינוי המקו� תו+ כדי מהל+  

העבודה ובסיומה הכל כמפורט לעיל ייעשה על חשבו� המפעיל. לא ניקה המפעיל 
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, כאמור, הכל לשביעות רצונו של התחנהו/או לא פינה את מקו�  התחנהאת מקו� 

ותו+ תקופה שנקבעה לו על ידי המנהל ההנדסי, תהיה רשאית  המנהל ההנדסי

הרשות לעשות זאת על חשבו� המפעיל ולנכות את ההוצאות מכל סכו� שיגיע 

למפעיל מהרשות. במקרה זה לא יוכל המפעיל לבוא בכל תביעה שהיא נגד הרשות 

ביחס לנזקי� שנגרמו לציוד, חומרי�, מבני� ארעיי� או כל רכוש של המפעיל 

*בתו+ תקופת הפינוי שנקבעה לו על התחנהואשר המפעיל לא הוציא אות� ממקו� 

ידי המנהל ההנדסי. כמו כ�, המפעיל יהיה אחראי כלפי הרשות בעד כל תביעה 

ידי המפעיל או מטעמו *מאיזה צד שהוא שתבוא עקב הוצאות שיירי� ופסולת על

  .התחנהממקו� ביצוע 

  

  סילוק פסולת ועודפי עפר  00.45

  
וכ� כל חומר אחר שאי� בו שימוש במבנה, לרבות עודפי חפירה יסולקו אל  סולתפ

ידי הרשויות והגורמי� *, אל מקומות שפיכה מאושרי� עלהתחנהמחו/ לשטח 

השוני�. השגת ההיתרי� וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של 

  המפעיל ועל חשבונו.

 לוועדהבאחריות המפעיל יוגשו  פסולתוקבלות אתר המורשה אתר פסולת אישור 

  אכלוס.אישור המחוזית לצור+ קבלת 

  

  אישורי כרייה  00.46

  
באחריות המפעיל ועל חשבונו לקבל אישורי כרייה ממינהל מקרקעי ישראל לגבי   

  כל כמות חומרי כרייה הנדרשת שנחפרו בשטח עפ"י חוזה זה.

  

  ) וספר מתק�AS MADEתוכניות עדות (  700.4

  
יל יכי� על חשבונו, ויספק למהנדס את המסמכי� הבאי� לפני הקבלה המפע  

  הסופית של העבודה:

ולכל אחת מהמערכות שבוצעו במסגרת  תחנה) לAs Madeתכניות עדות (  א.

החוזה. התכניות יתארו במעודכ� את ביצוע המתק� על כל חלקיו, ויסומנו 

  המקוריות.בה� כל השינויי� והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתכניות 

תכניות העדות יאושרו על ידי מנהל הפרויקט מטע� המפעיל לאחר שנבדקו   

  ונחתמו על ידי מתכנני המפעיל בכל המקצועות.

מערכות של ) חמש 5וכ� ( דיגיטליתתכניות העדות במדיה המפעיל יספק את 

  .דיגיטליתמדיה המה תוכניות
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תקני� על כל מפרטי� טכניי� לביצוע בדיקות כל אחד ואחד מהמ  ב.

מערכותיה� וקבלת� על ידי המהנדס. מפרטי� אלה יאושרו על ידי מנהל 

הפרויקט מטע� המציע וישמשו כמפרטי� טכניי� במש+ ביצוע הקבלות 

הסופיות של כל אחד ואחד מהמתקני�. המפרטי� יכללו הוראות להפעלה 

ר ולבדיקת כל מתק� ומתק� של יצר� הציוד. מפרטי� אלה יימסרו לא יאוח

חודשי� לפני סיו� העבודה בהתא� ללוח הזמני� שיוגש על ידי  2*מ

  המפעיל.

  

ספר המתק� ייכתב בשפה העברית ויכלול את הפרטי�  –ספר מתק�   ג.

  הבאי�:

תכניות המהוות תיאור כל מבנה ומבנה על כל מערכותיו במבנה   )1

  ומסביבו כולל סכמת לוח החשמל.

  

ערכת ומערכת במתק� עפ"י הוראות להפעלה ולאחזקה של כל מ  )2

  הוראות היצר�.

  

רשימה מומלצת של חלקי חילו� למערכות, כולל מספרי�   )3

קטלוגיי�, ש� היצר�, כתובת היצר�, או הסוכ� בישראל ופרטי� 

  שיאפשרו רכישת חלקי חילו�.

  

  רשימת תקלות אופייניות ודרכי איתור� ותיקונ�.  )4

  

  כות שהותקנו במבנה.תעודות אחריות של היצרני� לכל המער  )5

  

  .תחנהרשימת תכניות של כל ה  )6

  

עותקי� ויהיה כרו+ באוגדני� ו/או קלסרי�  5*הספר יוגש לרשות ב  )7

  סטנדרטיי� שיכללו תיק מותא� עבור התכניות.

  

לא  רשותעל ידי ה תחנהמסירת המסמכי� הנ"ל מהווה תנאי לקבלת ה  ד.

  � הנ"ל.תוכרנה שו� תביעות כספיות בגי� הכנת המסמכי

  

המפעיל על גבי התכניות ועל גבי המסמכי� הנדרשי� חתימת מתכנני   ה.

מהווה אישור והתחייבות מציד� כי העבודה בוצעה אכלוס אישור לקבלת 

חוזה זה, וברמה מקצועית נאותה ומתאימה  בהתא� לכל הוראות

   לדרישותיה�.
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  שינויי	 במסמכי ביצוע שאושרו ע"י המנהל  00.48

  

ע"י המפעיל שינויי� במסמכי ביצוע שאושרו ע"י המנהל ההנדסי, יוגשו  היה וידרשו

על ידו תכניות מתוקנות בצרו� הסבר לגבי מהות השינוי, ההשלכות הנובעות ממנו 

  לגבי לוח הזמני� לביצוע והסיבות לדרישת השינוי בתכנו�.

  

  הנתחאומדני ביצוע ה  00.49

  

הבאות לידי  מפרט זהא� לדרישות בהתעלויות התכנו� וההקמה המפעיל מצהיר כי 

ת את כל הנדרש על פי הפרוגרמה, הנחיות התכנו�, וצעתו הכספית, כוללביטוי בה

עלויות התכנו� וההקמה המלאות המפרט והתכניות והמשתמע מה� ומבטא את 

  .והעבודהציוד כל הכאמור, לרבות  הוהגמור מתהמושל תחנההעבור 

  

  פי דרישת המזמי�שינויי	 ועבודות נוספות על   00.50

  
המפעיל יתכנ� ויבצע תמורת תשלו� עבודות נוספות או שינויי�, אשר   א.

ידרשו ע"י המזמי� מעבר לדרישות נספח הבינוי ו/או לצרכיו הוא במסגרת 

  .תחנהביצוע ה

דרישת המזמי� תהיה בכתב. התשלו� יהיה לגבי שינויי� ו/או עבודות   

על פי קביעת המנהל ההנדסי  נוספות מעבר לתכולת הנספח בלבד, וזאת

וקביעה זו הינה סופית ומוחלטת. ביצוע שינויי� ו/או עבודות נוספות כולל 

  את עבודת התכנו� והתיאו� הנדרשת.

  

תמורת השינויי� ו/או העבודות הנוספות תשול� על פי המחיר הנמו+   ב.

  המתקבל מבי� שלוש שיטות החישוב הבאות:

    

" מאגר מחירי� לענ� הבניה המחיר הנקוב במחירו� "דקל  )1

במהדורתו העדכנית, בעת קביעת המחיר, ללא תוספת כלשהי 

  .20%ומלבד התוספות הכלולות במאגר המחירי� הנ"ל, בהנחה של 

  המחיר בסעי� המתאי� בכתב הכמויות.  )2

מחיר המתקבל על פי ניתוח מחיר שיערו+ חשב הרשות הכולל   )3

  .או לפי המפורט ב"דקל" 12%חומרי�, עבודה ורווח קבלני בשעור 

  

עבודות נוספות ו/או שינויי� על פי דרישת המזמי� יבוצעו א+ ורק על פי   ג.

הוראה בכתב של המנהל ההנדסי ואי� המפעיל רשאי לבצע� על דעת עצמו. 
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שיטת העבודה תקבע ע"י המנהל ההנדסי וזאת מבלי לפגוע בכל מחויבות 

  שהיא של המפעיל על פי נספח זה.

  

הסכמה על מחיר אינה מהווה סיבה לאי ביצוע העבודה או לעיכוב  אי  ד.

  בתחילת ביצועה.

  

  .עלויות תכנו�, ניהול ופיקוחהמחירי� יכללו   ה.

  

  .במועד הנקוב לש� כ+ בחוזהסיו� העבודות לאחר התשלו� יעשה   ו.

  

  שינויי	 ועבודות נוספות ביוזמת המפעיל  00.51

  
     ת המפעיל יהיו על חשבונו של המפעיל שינויי� ועבודות נוספות ביוזמ  א.  

  בלבד.                         
  

  תהלי+ הטיפול בשינויי� ועבודות ביוזמת המפעיל יעשה כדלקמ�:  ב.

  

  הגשת בקשה מנומקת לשינויי� ו/או עבודה נוספות.  )1

  אישור השינויי� ו/או העבודה ע"י המזמי�.  )2

  .מסמכי ביצוע הכנתביצוע תכנו� באחריות המפעיל ו  )3

   קבלת היתר בניה, בא� נדרש.  )4

אי� באישור השינויי� ו/או העבודה על ידי המזמי� בכדי להוות   ) 5

אישור ו/או הסכמה לשינוי בלוחות הזמני� של החוזה, אלא א� 

  נית� במפורש ובכתב על ידי המנהל ההנדסי.

  

  קבלת העבודה ו/או חלקי העבודות  00.52

  
יבצע המזמי� באמצעות המנהל ה של ידי הרשות התחנכתנאי לקבלת   א.

  ההנדסי קבלה של העבודה.

הקבלה תבוצע רק לאחר ביצוע מושל� של כל שלבי העבודה, ביצוע בדיקות   ב.

קבלה כמפורט להל�, הכנת תכניות עדות ואישור בכתב של המפקח מטע� 

  המפעיל כי המבנה או כל אחד משלביו מוכ� לקבלה על ידי הרשות.

קבלת התחנה, על המפעיל להגיש תכנית בטיחות וגיהות שנתית ע�   ג.

הכתובה על ידי ממונה בטיחות וגיהות של המפעיל, לאישור אחראי 

  .רש"תבטיחות וגיהות 
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  בדיקות קבלה  00.53

  

 סדרת בדיקות קבלה כמפורט להל�:המפעיל  יבצעע� סיו� העבודה   .א

וכ� כל ויקט בדיקות קבלה על ידי מנהל הפרויקט מטעמו. מנהל הפר )1

כי העבודות בוצעו בהתא� להוראות  וויאשר  ויבדקמתכנני התחנה 

 התכניות,המפרטי� המיוחדי�, המפרט הכללי לעבודות בניה, החוזה,

  התקני� והוראות כל די�.

  ביקורת נציג מוסמ+ של המוסדות דלהל�: )2

  

בביקורת בודק פרטי מטעמו, שיאושר קוד� לכ�  –מתק� החשמל   )א

  ות, לרבות מתק� החשמל של מערכות מיזוג האויר.על ידי הרש

  

  התעופה. שדות רשות של ציגנבביקורת ה –מתק� הטלפו�   )ב

  

ביקורת מכו� שות ונציג הר –לוי אש ועש� יגכיבוי ומתק�   )ג

  התקני� הישראלי.

  

על ו כלכלהשל משרד הבדיקת בודק מוסמ+  –מכלול המתקני�   )ד

התעופה ומתכנני המתקני� ביקורת נציג רשות שדות פי הדי�, 

  .המפעילמטע� 

  

על המפעיל לדאוג להזמנת הבדיקות בעוד מועד ולשאת בכל ההוצאות   .ב

הכרוכות בה�, עד לקבלת המתקני� ללא הסתייגויות, לרבות תשלו� אגרות 

  ושכר הבודקי� והושטת סיוע לבודקי� בציוד וכח אד� ככל שידרש.

  

� המציא המפעיל אישור מכל בטר על ידי המנהל ההנדסי תבוצע קבלהלא   .ג

כי העבודות בוצעו בהתא� להוראות החוזה, המפרט הכללי הגורמי� הנ"ל 

לעבודות בניה, המפרטי� המיוחדי�, התקני� והוראות כל די� וכי אי� שו� 

וכ� כל אישור, היתר ו/או רישיו�  )5תעודת גמר (טופס מניעה לקבלת 

  ל פי דרישת הרשויות.עאחרי� הנדרשי� לצור+ תפעול ואחזקת התחנה 

  

את כל האישורי� ימסור המפעיל למנהל ההנדסי בליווי מכתב מתאי�   .ד

 י ביצוע הקבלה על ידי נציג הרשות.נ� התכניות המעודכנות, וזאת לפוובצר
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עליה קבלה תעודת  טע� המזמי�ממנהל הפקיד ע� סיו� תהלי+ הבדיקות י  .ה

בכפו% סי יאשר המנהל ההנד .יהיו חתומי� כל גורמי האישור כאמור

 הקבלה.למלוי כל ההסתייגויות את תעודת 

 

בתחנת דלק מסחרית יתקי� הזכיי� את השעוני� על המערכות השונות   .ו

, רישוי עסקי�)  5ולאחר קבלת אישור מהרשויות לתפעול התחנה (טופס 

 רש"ת יספקו את ההזנות. 

  

  

  אישור התקנת מערכות בהתא	 לדרישת שירותי הכבאות  00.54

  
ל מצהיר כי הוא יודע שהספקת האישורי� הנדרשי� הינה תנאי מוקד� מפעיה

  .התחנההפעלת כלוס וקבלה, אל

  

  תעודת גמר מרשויות מוסמכות  00.55

  
 תעודת גמרהמפעיל יהיה אחראי לבצע את כל הפעולות הדרושות לקבלת   א.

 תעודת גמר, לרבות ביצוע כל הפעולות הנדרשות על פי הדי� לקבלת תחנהל

עדה המקומית/מחוזית לתכנו� והפעולות הנדרשות על ידי הו )5 טופס(

  .ובניה

  

המפעיל מצהיר כי הוא יודע שמילוי התנאי� הנ"ל הוא תנאי לקבלת טופס   ב.

הינה באחריותו המלאה לרבות קבלת אישורי מתכנני  5וכי קבלת טופס  5

  .השיומצאו לו על ידי הועדה המחוזית לתכנו� ולבניהרשות כנדרש בטפסי� 

  

  ופגמי	 בתכנו� ו/או בביצוע המבנה לאחר השלמת  00.56

  
 התחנה  , לרבות בתכנו�, תו+ תקופת החוזה והנובע מביצוע תחנה  נתגלה פג�   

שלא בהתא� לתנאי החוזה. יהיה המפעיל חייב לתק� את הפג� וכל הכרו+ בו על 

פיצויי�  חשבונו הוא, וא� הפג� אינו נית� לתיקו�, יהיה המפעיל חייב בתשלו�

  לרשות.
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  תכולת תחשיב המחירי	  00.57

  
המפעיל מצהיר בזאת כי כל העלויות וההוצאות הנדרשות על מנת לקיי� את כל   

נכללו על ידו בתחשיב המחיר המוגש על ידו פרק המוקדמות האמור לעיל ב

  תכנו� הקמת ניהול והפעלת התחנה.במסגרת הצעתו ל

." ו/או "על חשבו� המפעיל" ו/או "כל אזכורי משפטי� כגו� "המחיר כולל..  

העבודות יהיו כלולות במחירי היחידה" ו/או "לא תשול� כל תוספת מחיר..." 

  וכיו"ב באי� כהדגשה ואי� בה� לגרוע מהאמור לעיל.

  

  כותרות  00.58

  
הכותרות שבמסמ+ זה ובכלל שאר מסמכי החוזה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד   

  וכ� המסמכי�.ואי� להזדקק לה� בפירוש ת
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   הנחיות לתכנו� – 01פרק 

  

  מהות ההנחיות  01.01

    

ההנחיות והנתוני� הכלולי� בפרק זה מהווי� את תיאור העבודה שעל המפעיל 

  לבצע במסגרת חוזה זה.

האמור להל� הינ� דרישות המינימו� לתכנו� וביצוע ג� א� הוראות שכאלה או   

  אחרות מופיעות בלשו� המלצה.

  .7נספח מצור� בלתחנת התדלוק  � ועיצוב אדריכלינספח תכנו

 

  

  מיקו	 התחנה  01.02

    

המער+ הכללי תחנת דלק על פי תכנית מיקו� התחנה יהיה באזור המיועד ל

  .1המצורפת בנספח 

  

  השיטת הבני  01.03

    

התחנה תהיה בנויה משלד בטו� או קונסטרוקצית פלדה ללא עמודי� פנימיי�. 

� תבוצע, תהיה מגולוונת וצבועה בצבע לעמידות אש קונסטרוקצית הפלדה, בא

  שעתיי�. במש+

  נית� לבצע עמודי� על איי המשאבות בלבד.  

 או בעבוד טלטיש או בעבוד טובזה, פה מלוטשתוהמבני� יהיו מצופי� באב� מצ  

  בשילוב ע� קירות צבועי� בצבע סטקו או קירות מס+.

מצופה באלומיניו� בשפה  גגות המבני� יהיו עשויי� מקונסטרוקצית פלדה  

תכנונית המתאימה לאופי המבני� באזור החניה לטווח ארו+. חלונות ודלתות יהיו 

  עשויי� אלומיניו�.

  

  ביסוס התחנה  01.04

  

לבצע קידוחי ניסיו� לפי הצור+ ולקבל ייעו/ קרקע מיוע/ קרקע בעל  מפעילעל ה  

� השכבות מתחת ס ותכנסיו� בסוג המבנה והקרקע, שיקבע לגבי שיטת הביסו

  והיסודות. למרצפי הבטו�
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  מרצפי בטו�  01.05

מרצפי בטו� על מילוי יבוצעו בכפיפות לממצאי הקידוחי� ודו"ח יוע/ הקרקע.   

של המפרט הכללי  50מרצפי הבטו� יהיו ברמה ללא סדקי� לפי הוראות פרק 

  לעבודות בניה.

ק יתוכננו על ידי מתכנני סוג הקרקע המובחרת למילוי, עובי השכבות ורמת ההידו  

המפעיל ויובאו לאישור המנהל ההנדסי, מלווי� בחישובי� סטטיי� ובהסברי� 

  הנדסיי�.

  

  תכ� קונסטרוקטיבי  01.06

  

  עמידה בתקני�  

תובטח יציבות המבנה, השלד ורכיבי התחנה בהתא� לנדרש לגבי בטחו� להרס   

, �ISO ותקני חו"ל (ובטחו� לגבי תנאי השירות, לפי תקני� ישראליי� עדכניי

ארה"ב ובריטניה) רלוונטיי�. לגבי רעידת אדמה, בהתא� לדרישות התק� הישראלי 

  לרעידות אדמה לגבי אזור האר/ בו יוק� המבנה.

  

  הנחיות בנייה  01.07

  

  התחנה תבנה מחומרי� קשיחי� ועמידי� בעלי קיי� גבוה.  א.  

י לעמוד בתנועה של חומרי הגמר יהיו ברמה גבוהה ואנטי ואנדליי� כד  ב.  

  כמות רבה של אנשי� וכלי רכב.

התחנה תתוכנ� כ+ שתתאפשר אחזקה יעילה. תתאפשר גישה נוחה למערכת   ג.  

תשתיות: מי�, חשמל, ביוב, מיזוג אויר, תקשורת, מחשבי�, וכ� גישה 

  קרקעיות.*נוחה למערכות תת

קה מבטו� ריצו� התחנה יעשה מחומרי� בעלי קיי� רב ועמידות כנגד שחי  ד.  

כמו כ�, הריצו� יענה על דרישות  ע� ציפוי מיוחד כמקובל בתחנות דלק.

  למניעת סכנת החלקה. 2279תק� ישראלי 

  שילוט וגרפיקה: יהיו עפ"י הנחיות העיצוב המשותפות לכל מבני התמ+.  ה.  

  

  רותי	 במבנה תפעוליתאי ש  01.08
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ולבצע לפחות שני תאי  במסגרת מבנה התפעול אשר יוק� ע"י המפעיל, יש לתכנ�

מ' ע�  2.5ס"מ ובגובה פני� של  160X100*שרותי� במידות פני� שלא יפחתו מ

  ס"מ וחלונות לאוורור. 210X70*דלתות נפתחות החוצה במידות שלא יפחתו מ

  

  שילוט וסימו�  01.09

  

  על המפעיל לסמ� את מיקו� התחנה ע"י אלמנטי שילוט בולטי�.  א.  

לפחות נטו על מ'  4.80 וט בתחנה תהיה בגובה שלתחתית אלמנטי השיל  ב.  

  גבוהי�. �מנת לאפשר כניסה לתדלוק של רכבי

השילוט יותק� כ+ שלא תהיה הפרעה לתנועת הרכבי� בתחנה. התקנת   ג.  

  מחייבת קבלת אישור מתכנני הגג.התחנה השילוט בתלייה מגג 

שדה י השילוט יהיה במידות שיאפשרו זיהוי מיקו� התחנה מכל רחב  ד.  

  .התעופה

  

  חשמל ותקשורת  01.10

  

  הזנות ראשיות  א.  

 של רשות שדות התעופה,תחנת התדלוק תוז� ממרכז החשמל   )1    

  באחריותו ועל חשבונו של המפעיל.

יש להתקי� שרוולי כניסה לבני� למערכות השונות ומכיוו� בה�   )2    

  מותקנות התשתיות של אות� שרותי� במדרכות שמחו/ למבנה.

  .UPS*לתחנה יהיה לוח הזנה ראשי כולל שדה נפרד ל  )3    

של רשות ת המרכזית תוק� מערכת גלאי אש ועש� ותחובר למערכ  )4    

התחברותה למערכת וכל המערכת, התשתית  שדות התעופה.

  יהיו על חשבו� הקבל�. מרכזית של רש"תה

  .גנראטור*מערכת החשמל תגובה בדיזל  )5    

  �.תוכ� תשתית של קווי טלפו  )6    

תוק� מערכת מיגו� ואבטחה בהתא� לדרישות מח' הבטחו�   )7    

  לרבות מצלמות. ברשות, 

  

  מובילי� וצנרת  ב.  

כל המתק� החיצוני יהיה אטו� ומוג� מי�. אביזרי� חשמליי�   )1    

שחייבי� להיות מותקני� באיזורי� שיש בה� אדי דלק וליד מאגרי 

  דלק יהיו מוגני התפוצצות.
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חומרי העזר יהיו בלתי מחלידי� ומחומרי� בלתי כל המובילי� ו      

  דליקי�.

כל הצנרת תהיה מסוג כבה מאליו ובגווני�/צבעי� שוני� לכל   )2    

  שרות, כדלקמ�:

  ירוק. –חשמל ותאורה   א)      

  אדו�. –כריזה וגילוי אש   ב)      

  צהוב. –מחשבי� ובקרה   ג)      

  חו�. –פקוד ובקרת מזוג אויר   ד)      

עפות/מעבר מעל תקרות הביניי� יהיו בצבע זהה תיבות ההסת  )3    

  קיימא.*לצנרת ע� שלוט זהוי בר

בכל החדרי� והאזורי� הבנויי� קירות ותקרות חלקי� (בניה ע�   )4    

ציפוי טיח וצבע, לוחות גבס, תקרות אקוסטיות וכו'), מערכת 

  החשמל, תאורה ותקשורת יהיו סמויות (תה"ט).

פלדה, פח, לוחות טרומיי� וכו',  בחללי� עשויי� קונסטרוקציה      

המערכות הנ"ל תותקנה בצנרת עילית (גלויה) על גבי סולמות 

  ותעלות ע� אביזרי� מתאימי�.

  

  אביזרי�  ג.  

האביזרי� החשמליי� בבני� (מ"ז, לחצני�, בתי תקע, חבורי טלפו�,   )1    

מחשב וכו'), יהיו מאיכות מעולה, מתוצרת אחידה ומחוזקי� 

  � ע� שני ברגי�. לתיבת החיבורי

כל האביזרי� בבני� יכללו שלט זהוי חרוט לפי הנחיות המתכנ� ו/או   )2    

המזמי�. הזהוי יכלול סימו� לזיהוי המערכת, מספר המעגל וסימו� 

  אחר לפי תכניות המערכת.

מערכת ההזנות, הפיקוד והבקרה של מתקני המשאבות תעשה לפי   )3    

  ל רש"ת. המלצות ספקי הציוד ויועצי הבקרה ש

  

  תאורה  ד.  

 T5 יצוידו ע� נורות חוסכות אנרגיה ו LED ה יהיותאורהגופי   )1    

תוצרת בעלת מוניטי� עולמי כגו�: אוסר�, פיליפס, סילבניה, ג'נרל 

  אלקטריק.

גופי התאורה יהיו מתוצרת מפעלי� ע� תו תק� של מת"י. גופי�       

יהיו מסוג  מיובאי� ישאו תו תק� רשמי של אר/ מוצא�. המשנקי�

ללא "סטרטר"  0.98*1.00אלקטרוניי� תקניי� בעלי מקד� הספק 

  ומאושרי� לשימוש ע"י יצרני הנורות.
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כל גופי התאורה ע� נורות פריקה יכללו התקני� המבטיחי� מקד�   )2    

  .0.92*) שאינו פחות מCOSϕהספק (

גופי תאורה באזורי� ע� תקרות אקוסטיות יהיו שקועי� בתקרה.   )3    

פי התאורה באזור רחבות משאבות מילוי דלק לרכבי� יהיו ע� גו

מקורות אור מסוג פריקה מטל הלייד ואטומי� בפני חדירת אבק, 

יחד  י�הדולקמי� וחרקי�. מעל המשאבות יש להתקי� גופי תאורה 

  ע� התאורה הכללית.

  רמות התאורה הממוצעת בחללי� השוני� תהיינה כדלהל�:      

  .לוקס 500במשרדי�       

  ברחבות מילוי דלק, שתי רמות:      

 250לוקס, תאורת לילה ע� פעילות  25תאורת לילה ללא פעילות       

  לוקס.

  לוקס. 250מקלחות, מלתחות ושרותי�       

  יש לתכנ� תאורת חרו� להתמצאות וסימו� יציאות.      

יש להוסי� בהיק� המבנה בגובה מתאי� תאורת בטחו� מחוברת   )4    

  להזנה חיונית.

  כל תאורת המבנה תחובר להזנה חיונית.  )5    

  

  מסמכי� מחייבי�  ה.  

מפרט הנחיות למתכנ�  פי התכנו� והביצוע של מתקני החשמל יעשו על    

  .2לנספח  �המצור מערכת החשמל

  

  מערכות דלק, שמ� ואויר דחוס  01.11

  זה. מפרטשל  03*ו 02מערכות דלק, שמ� ואויר דחוס יעמדו בדרישות פרקי�   

  

  בטיחות  01.12

    

לגבי הנושאי�  על המפעיל לקבל ייעו/ בטיחות מיוע/ בטיחות רשוי  א.  

  הבאי�:

  פתרו� כולל לנושא הבטיחות בתחנה.  )1    

  מערכות צבע וציפויי�.  )2    

  בתו+ המבני� ומחו/ לה�. /אבקהמערכות כיבוי אש במי�  )3    

  דרכי מילוט.  )4    

  דלתות עמידות אש.  )5    

  שילוט בטיחות.  )6    
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  מערכות כיבוי ניידות.  )7    

  

המלצות היוע/ יקבלו אישור יחידת הצלה וכיבוי ברשות שדות התעופה   ב.  

שהינה רשות כבאות של המזמי�, ולאחר אישור� יהיו בסיס לתכנו� מפורט 

  של התחנה ומערכותיה.

  

הנחיות היועצי� יענו לכל ההוראות, התקנות, התקני� והדרישות   ג.  

  המפורטי� להל�:

  חוק התכנו� והבנייה ותקנותיו.  )1    

  תקנות שירותי הכבאות.  )2    

  התקני� הישראליי� להתקנת מערכות גילוי.  )3    

  עבור חומרי� וגימור. 921/  755תק� ישראלי   )4    

  תקנות הבטיחות במקומות ציבוריי�: חוק התכנו� והבנייה.  )5    

  חוק החשמל.  )6    

  הרלוונטיות לנושא. NFPAתקנות   )7    

  עבור מערכות אוורור ומיזוג אויר. 1001תק� ישראלי   )8    

  .הכלכלהשל משרד אג� הפיקוח על העבודה תקנות הבטיחות   )9    

 המשרד להגנתתקנות איכות הסביבה של משרד הפני� ושל   )10    

  הסביבה.

  או שווה ער+. FMאו  ULמפרטי� טכניי� של מכו� התקני�:   )11    

  חרי� רלוונטיי�.תקני� ישראליי� ולועזיי� א  )12    

  

  המפעיל, באמצעות יוע/ הבטיחות שלו, יכי�:  ד.  

מערכת תוכניות המבוססות על מערכת התוכניות התפעוליות בה   )1    

  ייכללו דרישות הבטיחות.

  הוראות מתאימות למתכנני המערכות השוני�.  )2    

  חישובי� ודיאגרמות לפי הצור+.  )3    

  

רת מכרז/חוזה זה, את כל מערכות המפעיל יתכנ�, יספק ויבצע, במסג  ה.  

  הבטיחות הנדרשות.

  

  כיבוי במי� ובקצ�  ו.  

ובהתא� להנחיות  NFPAבתחנה תותקנה מערכות כיבוי בהתא� לדרישות     

  .3יוע/ הבטיחות המפורטות בנספח 
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  גישה לרכב כבאות  ז.

  על המפעיל לוודא כי:    

י כיווני� בוצעו דרכי� המאפשרות גישה לרכב כיבוי והצלה משנ  )1    

  לפחות.

דרכי הגישה, לרבות מכסי� לתאי בקרה, לצינורות חשמל, ביוב,   )2    

ניקוז, מי�, גז וטלפו� הטמוני� מתחת למסלולה, יהיו בנויי� 

  טו�. 40באופ� המאפשר לה� לשאת רכב בעומס 

לא יהיו בדר+ הגישה, ברחבות ובי� הרחבות לבניי�: עצי�, עמודי   )3    

כבלי� עליוני�, מבני� או מתקני� וכיוצא  חשמל, עמודי טלפו�,

באלה, העשויי� להפריע, לעכב או להכשיל את פעולתו התקינה של 

  רכב הכבאות.

  מטר. 6X12הוכשרו רחבות היערכות לרכבי כיבוי והצלה בגודל של   )4    

מ'  4.5מתאפשרת תנועת רכב כיבוי סביב כל התחנה בנתיב שרוחבו   )5    

  לפחות.

  

  ברזי כיבוי  .ז  

העוני� לתק�  3ברזי כיבוי ע� ראש כפול בקוטר " 2בקרבת התחנה יותקנו     

  , ע� מתק� שבירה תוצרת "הכוכב" או "פומס" או ש"ע.448/2ישראלי ת"י 

אטמ' לפחות.  4ל/ד בלח/  900ספיקת המי� בברז הכיבוי החיצוני תהיה     

  מערכת אספקת המי� למערכות הכיבוי תהיה נפרדת מקווי צריכה.

  

  כיבוי אש עמדות  .ח  

  הציוד הבא: �ת כיבוי אש בארגז ממתכת שיכלל בהועמד נהתותק    

  מטר. 25ובאור+  3/4גלגלו� מי� ע� צינור בקוטר "  )1    

  מטר כל אחד. 15ובאור+  2שני זרנוקי� בקוטר "  )2    

  .2מזנק מי� רב שימושי בקוטר "  )3    

  מטיפוס שטור/. 3/"2מחבר מעבר בקוטר "  )4    

  ק"ג. 6מטפי כיבוי מסוג אבקה במשקל  שני  )5    

   כל רכיבי הציוד יעמדו בדרישות מת"י.    

  

  דליקות חומרי בניה והציפויי� למיניה�  .ט  

חומרי הבניה של המבנה כגו�: קירות, תקרות, תקרות דקורטיביות,     

מחיצות, חומרי בידוד וציפויי� למיניה�, יהיו מחומרי� בלתי דליקי�, 

 921ותק� ישראלי ת"י  �755 לתק� ישראלי ת"י בלתי מעשני� ועוני

  והוראות יוע/ הבטיחות.
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  חשמל  .י  

בכניסה למבנה יותק� מפסק זר� ראשי לניתוק אספקת ח"ח ובמידת     

  הצור+ מפסק נוס� לניתוק אספקת חשמל גנרטור.

  

  מערכת גילוי וכיבוי אש  .אי  

ביה, מתוצרת מערכת גילוי וכיבוי אש בבני� תהיה תקנית על כל רכי  )1    

מפעל מוכר ובעל מוניטי� בתחו� זה. המערכות תהיינה ממוחשבות 

  ) ואנלוגיות.Addressableמסוג "ממוע�" (

יחידת הבקרה המרכזית תכלול התק� חיוג טלפוני אוטומטי       

  למנויי� שוני� ע� העברת הודעה מוקלטת במקרה אזעקה.

התקני�  לאחר סיו� התקנת המערכת יש להזמי� בדיקת מכו�      

  ולקבל ממנה מסמ+ המאשר את תקינות ההתקנה.

  .SCADAהמערכת המרכזית תחובר ג� למערכת הבקרה המרכזית   )2    

, תותק� מערכת A63בארונות חשמל שהזר� העובר דרכ� עולה על   )3    

אוטומטית לכיבוי בגז או שו"ע. המערכת תענה לתק� הישראלי 

  בנושא. NFPA*ולהנחיות ה

ג המערכת ע� רשות הכיבוי המקומית ו/או יחידת ת סויש לתא� א  )4    

  הצלה וכיבוי ברשות שדות התעופה.

  

  הגנת הסביבה  01.13

  מניעת זיהו� קרקע ומי תהו�  א.  

  תכנו� וביצוע התחנה יהיה בכפו� לאמור במסמכי� הבאי�:  )1    

    , 1997תקנות (מניעת זיהו� מי�) (תחנות דלק)  *חוק המי�   )א

  סביבתי של המשרד להגנת הסביבה,לתכנו�   התדרי+ 

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/ind

ex_pirsumim/p0115_2.pdf   

   2006חדשה,  דלק תחנת להקמת טכני מפרט  )ב

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/Artic
als/nohal_tachanat_delek_09_05_01_1.pdf (  

 –עסק ובתנאי� לרשיו�  1968*חוק רישוי עסקי� התשכ"ח  ג)                

  תחנת דלק חדשה.

קרקעיי� יהיו מיכלי� בעלי דופ� כפולה בעלי *מיכלי הדלק התת  )2    

וע� הגנה להל�,  03ובהתא� להוראות פרק  תק� מאושר לעני� זה

  פלדה. –קתודית במקרה של מיכלי פלדה 

  מיכלי הדלק יותקנו ע� מערכות לניטור דליפות דלק.  )3    
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צעי� נוספי� להגנה על האקוויפר אמדורש הסביבה  הגנתלהמשרד   )4    

קרקעי באזור, כדוגמת מאצרה שתמולא בחול נקי ויבש או *התת

תצופה בחלקה הפנימי, בחומר עמיד בפני דלקי� ובחלקה החיצוני, 

ו/או  וכל האמצעי� שידרשו ייושמו ודלקי� בחומר אטו� למי�

  .אמצעי� אחרי� שידרשו על ידי המשרד להגנת הסביבה

  אטו� למי�. יהיההמילוי של מיכלי הדלק  אזור תאי  )5    

יש לבצע בה� מבחני בפע� הראשונה לפני מילוי מיכלי הדלק   )6    

יש לבצע בדיקת אטימות שגרתית אטימות ולודא את אטימות�.

  לאחר הפעלת התחנה.

משטחי התחנה, בה� מתבצעת פעילות ע� דלק/שמ�, ייבנו מחומר   )7    

� שיפועי� מתאימי� ותעלות עמיד לפחממני�. המשטחי� ייבנו ע

ניקוז המכוסות בשבכות. תעלות הניקוז ינוקזו למפריד דלק מרכזי 

שמני� מינרליי� בשפכי�  ppm 10בכדי לעמוד בתק� נדרש של 

  שיצאו מהמפריד.

חנות נוחות, יהיה עליו לוודא ביצוע כל הדרוש,  לצור+ הקמת  )8    

  וכיו"ב. בהתא� לכל די�, לרבות מתק� איסו� אריזות ריקות

על  ,בא� המתק� נמצא בתו+ רדיוסי המג� של הבארות בסביבה  )9    

המפעיל להכי� מסמ+ הידרולוגי על פי הוראות המשרד לאיכות 

   הסביבה ולדאוג לקבלת כל האישורי� המתחייבי� על פי כל די�.

  

  מי�מניעת זיהו�   ב.  

   יש להתקי� מז"חי� להפרדת אספקה טכנית מאספקת מי� סניטרית.    

  

  מניעת מפגעי� תברואתיי�  ג.  

ליטר לכל שורת משאבות,  50יש להציב לפחות מתק� אשפה אחד בנפח     

  אשר ירוק� לפי הצור+ לפחות פעמיי� בשבוע.

  

  מערכות טיפול בשפכי�  ד.  

שני� בתכנו� מערכות  10מהנדס ביוב רשוי בעל נסיו� של לפחות   )1    

� בתחנה ויסייע בהכנת מי� וביוב תעשייתיות, יעסוק בתכנו� המתק

  התסקיר הסביבתי כנדרש.

המתכנ� יערו+ פרשה טכנית שתפרט את נפח התשטיפי� הצפויי�   )2    

 ppm 10ואת נפח מפריד הדלק הנדרש על מנת לעמוד ביעד של 

פחממני� ביציאה. בנוס� תכלול הפרשה הטכנית המלצות לגבי סוג 

  המפריד המתאי�.
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בתשטיפי התחנה אשר יופרדו  מערכת הטיפול בשפכי� תטפל  )3    

  ממערכת הנגר העילי.

  

  מתק� שטיפת רכב  ה.  

  מתק� שטיפת רכב יכללו בי� היתר: הדרישות הסביבתיות לגבי    

  תותק� מערכת למיחזור שפכי�.  )1                   

משטח רחיצת המכוניות יהיה מקורה וינוקז אל מערכת מיחזור   )2    

  השפכי�.

ק� השטיפה ישירות אל מערכת הביוב המרכזית אי� לחבר את מת  )3    

  ו/או למפריד דלק (בא� נמצא בסמיכות).

משטח רחיצת המכוניות ומיכל אגירת השפכי�, לפני מיחזור�,   )4    

  יצופו בחומר אטו� לחלחול נוזלי�.

שטחי המתק�, פרט למשטח רחיצת המכוניות, ינוקזו למערכת   )5    

  בי� מי הנגר לשפכי�. הניקוז הציבורית. יש להבטיח הפרדה

יותקנו מיכלי אצירה לפסולת בנפח ובכמות מתאימי�. פסולת   )6    

  שתשאב בשואב אבק, תאס� לתו+ מיכל אטו�. 
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  תקני אויר דחוסמ – 02פרק  

  

 תכולה  02.01

  

פרק זה מתייחס להתקנת מערכת אויר דחוס בתחנת התדלוק לציבור הרחב אשר 

. במסגרת זו נכללי� תעופה אילת החדש בתחנת הדלק המסחרית בנמלתוק� 

שיעמוד בתק� הבטיחות  הגלגלי�,תחנת מדחס, הצנרת המחברת ומתק� מילוי 

  שבשטח תחנת התדלוק. ,1995בעבודה ( תקני בטיחות מתק� לח/) התש"ז 

  

  תקני	 ומפרטי	 ליישו	   02.02

  

ודות של המפרט הכללי לעב 36מערכת האויר הדחוס תבוצע בהתא� להוראות פרק 

בניה ותעמוד בכל הדרישות של המפרט הבינמשרדי למתקני אויר דחוס וכ� בכל 

  התקני� הנגזרי� ממנו.
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  דלק קנימת (  03פרק 

  

  תכולה  03.01

    

פרק זה מתייחס להתקנת מערכות הדלק בתחנת התדלוק לציבור הרחב אשר תוק� 

� והניפוק .  במסגרת זו נכללי� מכלולי הקבלה, האחסושדה התעופה החדש אילתב

של מוצרי דלק לסוגיו שיתודלק בתחנה.  האמור בהמש+ מגדיר את הדרישות 

הכלליות לגבי הרכיבי� של המכלולי� שיסופקו במסגרת העבודה ואת הדרישות 

לגבי התקנת� באתר. לדרישות המתוארות בגו� המפרט המיוחד להל� יש עדיפות 

  ביחס למסמכי� האחרי�.

  

  ו	תקני	 ומפרטי	 לייש  03.02

  

הינ� חלק מהתקני� הנדרשי� לביצוע התקני� והמפרטי� המפורטי� להל�   

  העבודות הכלולות במפרט זה ויש להתייחס א� לתקני� נוספי� עפ"י הצור+:

  

  תקני	 זרי	  א.  

 

- American Petroleum Institute (API) 

- American Society of Testing and Materials (ASTM) 

- American National Standard Institute (ANSI) 

- Underwriters' Laboratories (UL) 

  

  ב.          המפרט הכללי לעבודות בנייה.            

  חוק הנפט  ג. 

  

  תקנות  03.03

  

תכנו� המערכות יבוצע בכפיפות לתקנות הרלבנטיות של מדינת ישראל.    א.

  האמור לעיל מתייחס, בי� השאר, א+ לא מוגבל, לתקנות כדלקמ�:

  תקנות רישוי עסקי� אחסנת נפט / חוק רישוי עסקי�.  )1    

  תקנות המי� ומניעת זיהו� מי� ע"י דלק / חוק המי�.  )2    

  תקנות שירותי הכבאות / חוק שירותי הכבאות.  )3    

  .הסביבה הגנתהמשרד לתקנות   )4    
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כל משטח/בריכה העלולי� לבוא במגע ע� דלק, א� כחלק מהתפעול   ב.

  מתקלה יהיו עמידי� לפחממני�. השוט� וא� כתוצאה

  

  הגשות  03.04

  

את התכניות המפורטות  , המתכנ� וחברת הניהוליגיש לאישור המזמי� מפעילה            

כל מערכות ומוצרי התדלוק לביצוע המערכות וכ� את כל המפרטי� הטכניי� של 

גרת (מוצרי�, רכיבי ציוד וכו'), בה� יבוצע שימוש במס למינה� כמפורט להל� 

  הקמת תחנת התדלוק. 

   

  סוגי מוצרי	  03.05

  

  סולר ובנזי� באוקט� מסוגי� שוני�.המוצרי� שינופקו בתחנת התדלוק הינ� 

    

  התחנה מכלולי   03.06

  תחנת התדלוק תורכב מהמכלולי� המפורטי� להל�:            

   .קרקעיי� ע� דופ� כפולה ותאי גישה * מיכלי דלק תת  .א

ת, המוצבות ע"ג איי תדלוק מוגבהי�, התחומי� צדדיו * מנפקות דלק דו  .ב

  או שו"ע.  BENNETT 4000דג�  במסגרת פלדה.

  תאי פריקת דלק ותא השבת אדי דלק למיכלית.  .ג

  רכיבי הציוד, הבקרה והצנרת במיכלי הדלק.  .ד

  סעפת נשמי האוורור של מיכלי הדלק.  .ה

  מפריד דלק המחובר לרשת ביוב.   .ו

  בי� המיכלי� והמתקני� לסוגיה�.  קרקעית כפולת דופ�, המחברת*צנרת תת  .ז

מ"מ, או לחילופי� מאצרת  1.5בעובי מינימלי של HDPE מיריעות מיכול משני   .ח

קרקעיי� ע� תאי מעקב וצנורות   פיאזומטריי� *בטו�, למיכלי הדלק התת

  .)5(נספח  , כל זאת עפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבהלניטור

מ"מ, לקבוצות צנרת,  1.5י של בעובי מינימל HDPEמיכול משני מיריעות   .ט

  המתנקז למיכול המשני  של מיכלי הדלק.
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קרקעיי�, בתאי המילוי והשאיבה במיכל *מערכת ניטור דליפות במיכלי� התת  .י

). רגשי הניטור יהיו מטיפוס "לא Sumps  Dispenserובעוקות מנפקות הדלק (

  ).Non – Discriminatingמופלי�"  (

  לוק.נקודות מילוי מי� באיי התד  .יא

 נקודות מילוי אויר.   .יב

 הגנה קתודית.  .יג

 מישוב אדי� בעמדת פריקת מיכליות כביש ובנקודות הניפוק.  .יד

 אופציה לעמדות תדלוק בגז וחשמל (הכנות).  .טו

מכוניות לשעה.   40בעלת הספק של תהיה שטיפת מכוניות. המכונה  מכונת  .טז

 או ש"ע.  istobalתוצרת  ta 12.5דג� 

             

  הדלקמיכלי     03.07

 

מיכלי הדלק בתחנת התדלוק יהיו כאמור מיכלי� צילינדריי� אופקיי�, בעלי דופ�   

 Jacketed Steelקרקעית. המיכלי� יהיו מפלדה, מטיפוס *כפולה, להתקנה תת

Tanks  ע� מעטפת חיצונית מטיפוסTank Jacket Secondary Containment 

System  58מיכל הפלדה יהיה בהתא� לתק� UL פחי המיכל (מעטפת . עובי

, UL 1746מ"מ. המעטפת החיצונית תהיה בהתא� לתק�   6*וכיפות) לא יפחת  מ

    HDPE .*היה ויבחר הקבל� במעטפת מ

  ).Butt Weldsריתוכי המיכל יהיו ריתוכי השקה  (  

  

המיכל יצוייד בכל הנחירי� הדרושי� לתיפקודו, כדוגמת: מילוי, אורור, שאיבה             

, שיאפשר כניסה לתו+ המיכל  Ø 24”אד� בקוטר  *נוס�, יותק� במיכל פתחוכו'. ב

וכ� מוט מדידה משונת מאלומיניו� בתאי הדלק ומפלדה בתאי סולר. נחירי המיכל 

  Class – 16.5 .ANSI B 150(למעט פתח האד�) יהיו  מאוגני�, ע� אוגני� לפי  

  

, באמצעות  Psi 6צביעתו, באויר דחוס בלח/ של  אטימות המיכל תיבדק, טר�                          

סבו�. הבדיקה תבוצע בנוכחות בודק מוסמ+ שינפיק, בתו� הבדיקה, *תמיסת מי

  תעודה המאשרת את עמידת המיכל בדרישות.
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ע במערכת צבע , ייצבHDPE*מיכל הפלדה, במקרה ויהיה זה מיכל ע� מעטפת מ                          

. מערכת הצבע SA 2½חיצונית, לאחר הכנת שטחי� בהתזת חול לדרגה של 

  החיצונית, תהיה שכבת צבע יסוד אפוקסי המתאי� לפלדה במגע ע� אויר.

מערכת הצבע החיצונית, במקרה של מיכל ע� מעטפת מפלדה, תהיה מערכת צבע                           

  במגע ע� קרקע. אפוקסי שלימה, המתאימה לפלדה

  

ותו תק� מתאי� של מכו� התקני� הישראלי, UL המיכל יישא תוית בהתא� לתק�                           

  .4571המעיד על עמידה בדרישות התק� ת"י 

  

  מערכת בקרת מיכלי	 וניטור דליפות  03.08

 

ערכת תסופק קרקעיי�. המ*מערכת בקרת המיכלי� תשלוט על כלל המיכלי� התת              

  ע� כל הרכיבי� והאמצעי� הדרושי� על מנת לבצע הפונקציות המפורטות להל�:

        

  מדידת מפלס הדלק וניטור דליפות בתו� המיכל  א.  

) In-Tank Leak Detectionהמערכת תוכל לבצע בדיקות ניטור  דליפות (     

  בצורה אוטומטית ללא השבתת המיכל.

  

  � שתי מעטפות המיכלניטור  דליפות בחלל שבי  .ב  

  המערכת תוכל לבצע בדיקה רציפה ואוטומטית לגילוי נוזל בחלל  זה.    

תרעה ה) למי�, ולתת Hydrocarbonהמערכת תוכל לזהות בי� דלק  (    

מות הרגש. בראש תוכל ג� לבדוק בצורה רציפה את שלמתאימה. המערכת 

 Monitor Test Wellהזק�, בו מושחל הרגש, יותק� תא ע� מכסה  (

Manhole  המוגבה שלושה ס"מ מעל לפני השטח באמצעות כתר בטו� ,(

)Crown.(  

  

  דיווחי שמירת איכות הסביבה  ג.  

המערכת תוכל להפיק דו"ח של התרעות למיניה� שהופעלו על ידי המערכת,     

  תו+ פירוט סוגי האירועי�.

  

  בקרת מלאי מוצרי	  ד.  

טורה שלו מכל המיכלי�, המערכת תרכז את נתוני מפלס הדלק והטמפר    

ותחשב במדוייק את כמות המוצר. המערכת תוציא, בצורה אוטומטית, 
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, עבור כל Product Management Reports)דו"חות מלאי בליטרי� ( 

  מיכל.

  

  תקשורת   ה.  

המערכת תתקשר ע� מאגר הנתוני� המקומי של התחנה ומערכות המחשב     

  תרעות וכו'.הלהעברת נתוני�,   מפעילהמרכזיות של  ה

  

  משאבות הדלק   03.09

 

משאבות הדלק תהיינה משאבות טבולות, בספיקה ובעומד מתאי� להזנת כל   

מנועי המשאבות יהיו  אקדחי התדלוק של אותו המוצר, בספיקת� המירבית.

  פזי), בהתא� לצור+.*(תלת Hz50  V/380 פזי) או *(חד Hz50* 220/240 למתח 

 

ל הרכיבי�, הדרושי� לפעולה תקינה של המשאבה יחידת השאיבה תצוייד בכ  

יחידת השאיבה תאפשר ג�  חוזר, מפריד אויר, שסתו� פריקה וכו' ).*(שסתו� אל

  Dispensers)גילוי דליפות בצנרת המחברת בי� המשאבה ומנפקות הדלק (

  באמצעות גלאי  דליפות בוכנתי.

  

   Water Separator)  –(Oilמי	 (מפריד דלק   03.10

 

קרקעי, טר� ניקוזו למערכת *מי� תת*דר+ מפריד דלק והתחנה יועבר שטיפית  

למערכת הניקוז. קיבולת המפריד והספיקה המירבית  הנגר העילי יוזר� הביוב.

הסביבה.  הגנתשביכולתו להפריד, יתאימו ה� לנדרש באתר וה� לדרישות המשרד ל

, ביציאה מ� כושר ההפרדה של המפריד אמור להבטיח שריכוז הדלק המירבי

  .ppm10 המפריד, לא יעלה על 

ומפרט   58ULייצור המפריד והחומרי� ממנו הינו עשוי, יעמדו בדרישות התק�   

STI-P3 הפני� החיצוניי� של המפריד, שבמגע ע� הקרקע, יהיו מצופי� במערכת .

  פוליאורט�.

עה  תרה) למת� Interface Level Controlהמפריד יצוייד במערכת בקרת מפלס (  

  קולית במפלס דלק גבוה. רגש המפלס יהיה מוג� התפוצצות.

תרעות הלוח הבקרה של המערכת יאפשר תקשורת ע� מחשב התחנה, להעברת ה  

  .   Hz 50 / 220למקו� שייקבע בשלב מאוחר יותר. המערכת תתאי� למתח 

פתחי האד� של המפריד, כולל רגש המפלס וצינור היניקה, יסתיימו בתו+ תאי   

ומסגרת המבוטנת בבטו�. מידות התא תתאמנה   (Access Cover)ה ע� מכסה גיש
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למידות פתח אד�. המכסה יהיה מחומר מרוכב, קל להרמה. המכסה יתאי� 

) ס"מ מפני 3לעומסי� המתוכנני� במקו�, והוא יותק� כשהוא מוגבה כשלושה (

  .(Crown)המשטח באמצעות כתר בטו� 

  ודות, המאשרות עמידתו בדרישות התקני� לעיל.ותע STIהמפריד יסופק ע� תוית   

במוצא מ� המפריד יותק� שסתו� סגירה ע� התק� נעילה, למניעת יציאת תשטיפי�   

מהמפריד במקרה של מפלס דלק גבוה מידי במפריד. כמו כ� יותק� תא בקרה, 

  שיאפשר דיגו� נוח של תשטיפי� במוצא מהמפריד.

  

  (Dispensers)מנפקות הדלק    03.11

 

מנפקות הדלק תתקשרנה ע� מאגר הנתוני� המקומי של התחנה, ומערכות המחשב   

המרכזיות של המציע. מנפקת הדלק תצוייד באקדחי� המסודרי� בזוגות או 

בשלשות משני צידי המנפקת. מנפקות הדלק תותקנה בתחנה ע"ג איי תנועה 

  מוגבהי�.

בצנור התדלוק הגמיש  Safety Breakהמנפקת תסופק ע� אמצעי בטיחות כדוגמת   

  בצנור הקשיח, שבבסיס המנפקת. Emergency Shutoff Valve *ו

  

   (Tank Sump)תא המיכל     03.12

 

פתח אד� של המיכל  ומכלול רכיבי הציוד המתבקשי� במערכת (משאבה, מערכת   

, שיוצמדו (Tank Sumps)מדידת מפלס הדלק במיכל וכו') יותקנו בתו+ תאי� 

  למעטפת המיכל.

התא, שיכלול מכסה אינטגרלי ופתח ביקורת, יהיה אטו� מי�, עשוי מחומר   

פולימרי מרוכב, או פיברגלס משוריי�. מידות התא יאפשרו את התקנת מכלול 

רכיבי הציוד האמורי� להיות מותקני� בתוכו, והטיפול בה�. חדירת צנרת כבלי� 

המבטיחי�  (Boots Flexible Entry)לתא תבוצע באמצעות אביזרי� מתאימי� 

  אטימות מלאה.

ע� מסגרת, המבוטנת בבטו�.   (Access Cover)בראש תא המיכל יותק� פתח גישה   

המכסה יהיה מחומר פולימרי מרוכב, או אלומיניו�, קל להרמה. מידות המכסה 

תתאמנה למידות התא, המותק� מתחתיו. מכסה פתח הגישה יתאי� לעומסי� 

) ס"מ מפני השטח 3כשהוא מוגבה בשלושה ( המתוכנני� במקו�, והוא יותק�

  .(Crown)באמצעות כתר בטו� 

רגש דליפה יותק� בתו+ כל תא מיכל למת� אתרעה על הצטברות נוזלי� בתחתית   

   התא.
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  (Dispenser Sump)תא מנפקת הדלק    03.13

 

, דרכו יחדרו צנרת הדלק  (Dispenser Sump)בתחתית מנפקת דלק יותק� תא   

אל תו+ מנפקת הדלק. התא יהיה אטו� מי�, עשוי מחומר פולימרי  והכבילי� 

  מרוכב, או מפיברגלס משוריי�. 

המסגרת העליונה של התא תתאי� לבסיס המנפקת. חדירת הצנרת והכבילי� לתא   

, המבטיחי� אטימות מלאה.  (Flexible Entry Boots)תבוצע באמצעות אביזרי� 

מת� אתרעה על הצטברות נוזלי� בתחתית רגש דליפה יותק� בתו+ תא המנפקת ל

  התא.

  

  אקדחי תדלוק   03.14

 

אקדחי התדלוק, שיותקנו במנפקות הדלק, יהיו מטיפוס אשר מידת הטיפטו� מה�   

  .(Dripless Nozzles)בגמר התדלוק אינה עולה על שלוש טיפות 

אקדחי התדלוק יהיו בקוטר מתאי� לכלי הרכב, אות� ה� מיועדי� לתדלק,   

  יקות המירביות.בספ

  

  תא מילוי   03.15

 

מילוי המיכל יבוצע באמצעות נקודת פריקה למיכליות, שתותק� בתו+ תא מעל   

המיכל, או בעמדת פריקה משותפת לכלל המיכלי�, שתותק� במרוחק מ� המיכלי�. 

� שתי החלופות נתונה בידי המתכנ�. למניעת מילוי יתר של המיכל, יהבחירה ב

.  (Auto Limiter Fill Pipe Shutoff)מגביל מילוי אוטומטי  יותק� בתו+ המיכל

  נקודת הפריקה תותק� בתו+ תא, המתאי� לקליטת שפ+ דלק 

  )Containment Manhole With 5 gal Drain Spill .  (  

התא יהיה מחומר פולימרי מרוכב, או מפיברגלס משוריי�, ע� מכסה אטו� מי�   

) ס"מ 3יו�. התא יותק� כשהוא מוגבה שלושה (מחומר פולימרי מרוכב או מאלומינ

בכל מקרה, לא יותר למק	 את .  (Crown)מעל לפני המשטח, באמצעות כתר בטו� 

  תא המילוי בנתיב הנסיעה.
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  הגנה קתודית   03.16

 

מערכת הגנה קתודית להגנת המיכלי� ומפריד הדלק מפני קורוזיה תבוצע בתחנת   

מומחה, בעל נסיו� בתכנו� מערכות הגנה הדלק. המערכת תתוכנ� ע"י מהנדס 

קתודית. המערכת תיבדק לאחר השלמתה ע"י בודק הגנה קתודית מוסמ+, שיאשר 

  . 4571בכתב את עמידתה בדרישות התק� ת"י 

   

  וי דלק גרביטציוניי	ואמצעי	 לבדיקת ק   03.17

 

מערכת הצנרת תתוכנ� במתכונת שתאפשר ביצוע מבחני אטימות תקופתיי� ג�   

  צנרת הגרביטציונית של התחנה.ב

  

   (Fittings)נורות וספחי	 יצ   03.18

  

יה פיברגלס או פוליאטיל� תהיה א+ ורק כפולת דופ� צנרת (צנורות וספחי�) העשו  

). התקנת הצנרת תבוצע עפ"י 2005במהדורתו העדכנית (  UL 971העומדת בתק� 

  רת זו.הוראות היצר�, על ידי איש מקצוע שהוסמ+ לעבודה ע� צנ

צנורות פלדה, המשמשי� להולכת דלק, בה� ייעשה שימוש בתחנת הדלק, יהיו   

  . ASTM A 106 Gr. Bצנורות "שחורי�" ללא תפר לפי 

  מדרג ב'. 103צנורות אוורור  יהיו  צנורות מגולבני�, ע� תפר, לפי ת"י     

       מדרג  ANSI B 16.9,ספחי� מרותכי� בצנרת פלדה להולכת דלק יהיו לפי    

Sch. 40.  

קרקעית להולכת דלק יהיו מפלדה, מדרג   *ספחי� מתוברגי� בצנרת פלדה תת  

Class  2000.  
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   כבישי	 ורחבות סלילת – 04פרק 

  

  תכולת הפרק  04.01

  

עבודות הכנה ופרוק,  של המפרט המיוחד בא להורות לגבי ביצוע של פרק זה

מרוצפות באב� משתלבת,  סלילת אספלט, מדרכות ,עבודות עפר, עבודות מצעי�

  ועבודות הלוואי השונות.תמרור וצבע  עבודות בטו� במשטחי�,אבני ג� ואבני שפה, 

  

  בדיקות מוקדמות  04.02

  

  במפרט הכללי לעבודות בניה: 51.00בנוס� להוראות פרק משנה   

מקורות כל החומרי� שבדעתו של המפעיל להשתמש בה� במהל+ כל שלבי   א.  

  שור מוקד� ע"י נציג המזמי�.עבודתו, יאושרו אי

על המפעיל להמציא תעודות המוכיחות את התאמת החומרי� (מצעי�,   ב.  

  אגו"מ, אספלט, ביטומ�, חומרי איטו� וכו') לדרישות המפרט.

תעודות אלה הכוללות בדיקות הטיב הדרושות, דירוגי�, מ.ת.ק., תוצאות   ג.  

ייב לביצוע העבודות בדיקות מרשל וכד', יצורפו לחוזה ויהוו מסמ+ מח

שבבקשה/חוזה זה. בנוס� לכל הבדיקות המוקדמות הדרושות סמו+ 

  להתחלת החוזה, בתאו�, באישור ולפי הנחיות המפקח.

  

  מדידות וסימו�  04.03

  

  :1*של המפרט הכללי לעבודות בניה ומסמ+ ג' 51006בנוס� לאמור בסעי�   

  מה ביניה�.המפעיל יהיה אחראי לסימו� מידות ומפלסי� והתא  א.  

כל תיקו� ושינוי בסימו� ובמדידות שידרשו מסיבה כל שהיא, יעשה ע"י   ב.  

  המפעיל ועל חשבונו.

  

  עבודות הכנה ופירוק   04.04

  

  חישו%   א. 

ס"מ וכ� צמחיה  20חישו� הקרקע יבוצע ע"י הורדת שכבת אדמה בעובי של 

  על שורשיה.

  

  כריתת עצי	 ועקירת שורשיה	  ב.

במפרט  51013רת שורשיה� (בהתא� למפורט בסעי� כריתת עצי� ועקי

הכללי) תבוצע א+ ורק לעצי� שסומנו על ידי המפקח בשטח ולאחר אישורו 
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בכתב. העבודה כוללת: כריתת הע/, חיתו+ ענפיו ואיסופ�, עקירת הגד� על 

במפרט הכללי) מילוי  51014שורשיו, ריסוס הבור בחומר מעקר (ראה סעי� 

מאושר והידוקו בבקרה, וסילוק הפסולת לאתר הבור בשכבות מילוי 

  מאושר.

  .2007גיזו� עצי�  –בהתא� לתקנות העבודה בגובה העבודה תבוצע 

  

  הידוק שתית  04.05

  

עבודת הידוק השתית ו/או השטחי� תבוצע בהתא� לתוכניות ולפרטי� שיוכנו על   

  התחנה. ידי מתכנני המפעיל, וכ� בכל מקו� בו יורה המנהל הנדסי על כ+ בשטח

 510262*ו 510261סעיפי�  51העבודה תתבצע בהתא� למפורט במפרט הכללי פרק   

  בהתא� לסוג חומר השתית.

  

  חפירה  04.06

  

ה� יורה המנהל עבודות החפירה יבוצעו בהתא� לתוכניות, וכ� במקומות עלי  

בהתא� לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה),  ההנדסי בשטח התחנה,

  פרק ט'. – 1988התשמ"ח 

  

העבודה כוללת העברת החומר הראוי לשימוש לאזורי המילוי בתחו� האתר, פיזורו   

 51והידוקו בשכבות לפי הגבהי� בתוכניות, בהתא� למפורט במפרט הכללי פרק 

  ו/או פינוי של החומר החפור אל מקו� שפיכה מאושר. 510204סעי� 

  שות הבאות:חומר המילוי המאושר לשימוש הינו חומר העומד בדרי  

  .5%*#25% תהיה בתחו� 200כמות חומר עובר נפה   א.  

  ס"מ יסולקו או ירוסקו. 7*ס"מ, אבני� גדולות מ 7קוטר אב� מכסימלית   ב.  

  חומר לא פלסטי.  ג.  

  

  הידוק מבוקר  04.07

  

  ס"מ. 20המילוי יהודק בשכבות בעובי עד   

  , לפחות.Modified AASHTO 98%צפיפות ההידוק תהיה   

  של המפרט הכללי. 51ת רטיבות בהתא� למפורט בפרק תכול  

  מצעי	  04.08
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 5103המצעי� בכל העבודות באתר יהיו מסוג א' מחומרי מחצבה בלבד לפי סעי�   

 100%של המפרט הכללי לסלילת כבישי� ורחבות. המצע יהודק לדרגת צפיפות של 

ובחתכי�  ס"מ, לפי המפורט בתכניות 20או  15מוד. אאשהו. ובשכבות בעובי 

מוד.  100%הטיפוסיי�. כבישת שכבות המצע עד לקבלת הצפיפות הדרושה באתר (

אאשהו), תעשה ברטיבות שווה או קטנה מהרטיבות האופטימלית לפי מוד. 

אאשהו. העבודה כוללת אספקת המצע, הובלתו, פיזורו והידוקו, הכול בהתא� 

  למפרט הכללי ולמצוי� בפרק זה.

  

  עבודות מצעי	  04.09

  

  מצע בעובי משתנה כולל השלמת שוליי�  

וג א' מחומר מדורג, בעובי כמפורט העבודה כוללת אספקה, פיזור והידוק מצע ס  

  של המפרט הכללי. 5103בתוכניות ובפרטי�, מהודק בשכבות כמפורט בפרק 

  

  עבודות אספלט  04.10

  

ללי עבודות אספלט, במפרט הכ – 5104העבודות תבוצענה לפי המתואר בפרקי�   

  לסלילת כבישי� ורחבות.

  ריסוסי�  א.  

 MS10יעשה בביטומני  –מתחת לשכבת אספלט  –ריסוס פני שכבת המצע     

  ק"ג/מ"ר. 1.5בשיעור 

  ק"ג/מ"ר. 1.0בשיעור  MS10ריסוס פני שכבת האגו"מ יבוצע בביטומ�     

אספלט קיי� אותו מצפי� בשכבת אספלט נוספת ירוסס לאחר ניקויו המוחלט     

ליטר/מ"ר, על פי  0.3מדולל במי� בשיעור  CSS-1יה ביטומנית של באמולס

  הוראת המפקח באתר בכתב בלבד.

אספלט המקשרת לפני *באותו חומר ובאותה כמות תרוסס ג� שכבת הבטו�    

אספלט הנושאת וכ� שכבת תשתית אספלט לפני פיזור *פיזור שכבת הבטו�

   שכבת בטו� אספלט מקשרת.

  

  שכבות אספלט  ב.  

ס"מ. טיב האגרגט יהיה סוג א'  6כבת בטו� אספלט נושאת תהיה בעובי ש    

  של המפרט הכללי. 510411כמוגדר בסעי� 

ותכולת ביטומ� לא תפחת  3/4הדרוג יתאי� למצוי� בטבלה. גרגיר מקסימלי "    

  .5%*מ

  .510423כמצוי� בסעי�  –תכונות התערובת     
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יב האגרגט יהיה מסוג א' ס"מ. ט 5שכבת בטו� אספלט מקשרת תהיה בעובי     

של המפרט הכללי. הדרוג יתאי� למצוי� בטבלה לגרגיר  510411כמוגדר בסעי� 

ותכולת הביטומ� תקבע בהתא� לבדיקות המוקדמות. תכונות  1מקסימלי "

  .510423כמצוי� בסעי�  –התערובת 

  

  אופ� הפיזור  ג.  

קח בכל אחד רצועות הפיזור יקבעו בהתא� לתכנו� מפורט ובתיאו� ע� המפ    

  משלבי הביצוע.

  

  מישק התחברות אספלט קיי� לאספלט חדש  ד.  

חיתו+ בניסור של שכבות האספלט, פירוק האספלט כמסומ� בתכניות וכ�     

  חפירה ל"מדרגות" בשכבות הכביש עד לעומק המסומ� בתכניות.

חלקי הכביש הקיי� שיתערערו עקב פירוק הכביש הקיי� מעבר למידה      

  ידו ועל חשבונו. ויתוקנו עלהמפעיל יות יפורקו ע"י הרשומה בתכנ

ס"מ לפחות, יש למרוח בעזרת  5את פני החיבור, לאחר חיתו+ פס ברוחב     

  מברשת בביטומ�, או באמולסיה ביטומנית בהתא� להחלטות המפקח.

  

  עבודות בטו�   04.11

  

לפחות בתנאי בקרה טובי�. המשטחי�  30*משטחי הבטו� יהיו מבטו� ב  א.

  .1%היו מפולסי� או בשיפוע של י

  

של המפרט הכללי  50משטח הרצפה יתוכנ� ויבוצע על פי הנחיות פרק   ב.

  משטחי בטו� ויענה לדרישות הבאות: –לעבודות בניה 

  ציפוי בחומר אוט�/אימפרגנציה. –עמידה בשמני�/דלקי�   )1  

  מ"מ. 2.5רמת השחיקה   )2  

  רמת דיוק "א".  )3  

באמצעות "הליקופטר", בתנאי שישמרו הדרישות  אי� חובה לבצע החלקה  

  הנ"ל.

הגדרת השחיקה מתייחסת לרצפה גמורה כולל כל שכבותיה לרבות שכבות   

   איטו� ואימפרגנציה.

  

  הגנה מבטו� מזויי� על מערכות מתוכננות / קיימות  ג.

במקומות שיידרשו ע"י בעלי התשתיות תבוצע הגנה על מערכות קיימות   

* ס"מ לפי המופיע בפרט לביצוע. הבטו� יהיה מסוג ב 12עובי מבטו� מזויי� ב

   והפלדה תהיה מצולעת. 30
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  איטו� תפרי�  ד.

  איטו� תפרי� יעשה ע"י חומרי� עמידי� בדלקי�/שמני�.  

  

  אבני שפה וריצופי	 04.12

  

   ריצו� באבני� משתלבות    א.

במדרכות וברחבות יבוצע ריצו� באבני� משתלבות מתוצרת   )1

 הגוו�, האב�, וגסס"מ.  8בעובי או ש"ע או "וולפמ�" י�" "אקרשטי

  מטע� המפעיל. אדריכלה תכניות לפי והדוגמאות האב� סדור

ישתמש במידת האפשר בחלקי האבני� החרושתיי� (חצאי המפעיל   )2

בקצוות ליד אלמנטי� ישרי�, כגו� אב� שפה).  אבני� לריצו�

ור סיבובי. יש חיתו+ במש במקרי� בה� אי� זה מתאפשר, יבצע

תהיינה  להקפיד שהאב� הנסורה תהיה שלמה ללא פגמי� והשפות

ניצבות. החבור בי� שני כיווני ריצו� שוני� יהיה בקו ישר ומיקומו 

  המפקח. יאושר ע"י

  .51072סעי�  51הביצוע לפי הנחיות המפרט הכללי, פרק   )3

נה האבני� המשתלבות תעמודנה בדרישות הת"י הרוולנטי, ותבוצע  )4

למוצריו יש תו תק�. הריצו� יבוצע על שכבת חול ש ע"י מפעל

שרוססה בחומר מעקר צמחיה.  מחצבה נקי מדורג אחיד ומפולס,

גובה הריצו� בקו המגע ע� אב�  ,יהיה על פי התכניות עובי השכבה

  מ"מ מעל אב� השפה. 5 *השפה יהיה בגובה כ

"מ מ 10 *ו מטיות מותרות בביצוע לגבי הגובה המתוכנ� לא יחרגס  

  בכל כוו�.

הסטיה המותרת לגבי מישוריות (מדידה ע"י סרגל סטנדרטי   

מ"מ. הפרש גובה בי�  7מ'), תהיה  5ר+ ובא מפרופיל אלומיניו�

   מ."מ 3אבני� סמוכות לא יעלה על 

  

  ואבני ג�בני שפה א   ב.

תבוצענה בהתא� למפורט  , אבני שפה משופעותאבני ג� ,אבני שפה  )1

ובהתא� לפרטי� בתכניות. המחיר  הכללי במפרט 400851בסעי� 

ועקומות מסוג  הוא אחיד לאבני שפה בקווי� ישרי�, קשתות

 ס"מ וכ� אבני שפה 100, ס"מ 50ס"מ,  25כלשהו, יחידות באור+ 

  מונמכות בכל המקומות הדרושי�.

במידות  20 *אבני השפה אבני ג� תונחנה על תושבת בטו� ב  )2

במפרט  40085הפרטי� יתאימו לסעי�  תרי המתוארות בתכניות,
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 0.5/0.25חרושתיות באור+  הכללי. בקשתות יש להשתמש באבני�

  מטר או אבני� מנוסרות באור+ קט� יותר כנדרש.

  

  תמרורי צביעה ואביזרי דר�  04.13

  

   עבודות צביעה בכביש  א.

העבודות יבוצעו בהתא� לאמור יש להכי� תוכנית תמרור וצביעה.   )1

ובהתא�  (מהדורה אחרונה) 2502 *ו 2501ת" מס' ב"רשומו

  להנחיות מע"צ לסימו� כבישי�.

להקפיד על הרכב החומר, דר+ הכנת הצבע, הגוו�, הצבע מפעיל על ה  )2

והציוד. לפני הצביעה יש לנקות את פני המיסעה מכל לכלו+ ופסולת 

  ומסימני צבע ישני�.

ורק לאחר אישור מ'  20באור+  היבצע צביעת קטע לדוגממפעיל ה  )3

  להתחיל בסימו�.המפעיל שאי המנהל ההנדסי רידי על התוצאה 

  .הצביעה תבוצע בקטעי�  )4

  יצבעו מחדש.המנהל ההנדסי קטעי צבע שלא יניחו את דעת   

  

  תמרורי�  ב.

  מרורי דר+ קבועי�.יש להציב ת  )1

 *ו 2501"רשומות" מס'  *התמרורי� יתאימו לדרישות המופיעי� ב  )2

ורה אחרונה ויוצבו בהתא� לדרישות אלה ולדרישות מהד 2502

  המופיעות בהנחיות לאופ� הצבת התמרורי�.

התמרורי� יהיו במידות המתאימות לתמרורי� בדר+ עירונית   )3

בעל תו כמוגדר בפרסומי� הנ"ל. התמרורי� ירכשו במפעל שלטי� 

  תק�.

  

  עבודות ניקוז  04.14

  

  של המפרט הכללי. 02ובפרק  51ק בפר 5106העבודות תבוצענה על פי סעי�   

, ויוכ� בתנאי בקרה טובי� בלבד לפי 30*א� לא צויי� אחרת, הבטו� יהיה מסוג ב  

  .118ת"י 

  

  מעקות בטיחות מפלדה  04.15

  

  מעקות בטיחות מפלדה יהיו מהסוג המאושר ע"י הועדה להתקני בטיחות.    א.  

  המעקה יתאי� להנחיות המתכנני� מטע� המפעיל לגבי:      
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  רמת המעקה.  )1      

  .(W)מרווח פעיל   )2      

  לא יתקבל מעקה מרמה נמוכה יותר או לחילופי� ע� מרווח פעיל גדול יותר.      

  

  ייצור    ב.  

כל המעקות הקבועי� מתוצרת אירופאית המאושרי� לשימוש בישראל       

. כל המעקות המאושרי�, למעט EN1317נבדקו על פי התק� האירופאי 

י� על ידי יצרני� המאוגדי� באיגוד יצרני המעקות, האיטלקיי�, מיוצר

ונושאי� סימול מוטבע במעקה ובחלקיו השוני�, על פי המאושר על ידי 

  האיגוד.

פירוט הסימולי� מופיע בחוברת "התקני תנועה ובטיחות מאושרי� להצבה       

המופיעה  2004בדר+" של משרד התחבורה וחברת נתיבי איילו�, מהדורה 

  נט של משרד התחבורה.באתר האינטר

במידה והמעקה יוצר במפעל שאינו נושא תק� איגוד יצרני המעקות       

האירופאי�, יספק הספק לפני הביצוע בדיקות למעקות ואישור לביצוע 

  המעקות.

  

  הצבת מעקה בטיחות    ג.  

הצבת מעקה הבטיחות יהיה בהתא� להנחיות היצר� ובהתא�   )1      

  וע העבודה.להנחיות מע"צ התקפות בעת ביצ

המפעיל יציב את המעקות ויחבר אות� למעקות קיימי� (פלדה   )2      

  ובטו�) ע"פ הנחיית היצר�. לא ישול� על אזורי החיבור בנפרד.

(ארבעי�) מטרי� ויזמ� את המנהל  40המפעיל יבצע קטע נסיוני של   )3      

ההנדסי, המתכנ� ואת ספק המעקות לאישור לפני הצבה מלאה של 

  המעקות.שאר קטעי 

לא יותר מעבר בי� סוגי מעקות בקטע המוגדר למרווח פעיל מסויי�   )4      

  כל המעקות יהיו זהי�. –
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  פרטי�    ד.  

המפעיל יספק מחזירי אור שאות� יש להרכיב במסגרת העבודה על המעקה       

  לפי הטבלה הבאה:

  מרחק בי� מחזירי האור (מ')    רדיוס אופקי של הכביש (מ')

≤R 1,200  40  

1,200  <R  <900 36  

900  <R  <700 32  

700  <R  <500 28  

500  <R  <350 24  

350  <R  <200 20  

200  <R  <150 16  

        

  קטעי סיו� (גלישה)  ה.  

  קטעי סיו� יבוצעו וימוקמו בהתא� לתכניות.     
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  הוראות לאחזקת התחנה – 05פרק 

  

  כללי  05.01

    

לי�, שיטת התיעוד והביצוע של אחזקת יציע פירוט הבדיקות והטיפו המפעיל 

התחנה לאישור המהנדס וגורמי האחזקה ברשות שדות התעופה, בהתא� להנחיות 

  והעקרונות המפורטי� להל�.

  

  מטרת האחזקה  05.02

    

מטרת האחזקה להבטיח ביצוע בדיקות וטיפולי� בתקופות השנה המתאימות על 

  מערכות וחלקיה�.מנת לאפשר תפעול תקי� ע� מינימו� השבתות של ה

  

  שיטה  05.03

  

לכל מערכת ייפתח יומ� ובו יירשמו כל הפעולות היומיומיות ונתוני הפעולה     א.  

  הנדרשי� בד� הטיפולי� למערכת כמכלול.

  כמו כ�, יצויינו כל יחידות הציוד מה� מורכבת המערכת.      

  

עולות לכל יחידת ציוד במערכת ייפתח כרטיס טיפולי� ובו יירשמו כל הפ    ב.  

  שבוצעו בציוד זה, עבודות מתוכננות ותיקוני�.

העבודות המתוכננות יבוצעו עפ"י התדירות הנדרשת בד� הטיפולי� לאותו       

  ציוד.

כמות הטיפולי� לציוד מסוי� תשתנה בהתא� לגורמי� כגו� שיטת       

  האחזקה, המצאות מפעיל קבוע, מיקו� המתק�, חיוניות המתק� וכדומה.

בוצעו לפחות כמות המינימו� של הטיפולי� כמפורט בהוראת בכל מקרה י      

  האחזקה לאותו ציוד.

  

בנוס� להוראות הרשומות בדפי הטיפולי�, יש לבצע את ההוראות של     ג.  

היצרני� המתאימי� לציוד המסוי� המותק� בשטח. הוראות היצר� 

  עדיפות על ההוראות הנדרשות בדפי הטיפולי� מהיות� כלליות.

  

ו� תקלות יתבצע תו+ פרקי זמ� שיפורטו לכל מערכת או ציוד בנפרד, תיק    ד.  

  עפ"י חיוניות� ומיקומ� הגיאוגרפי.
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  בדיקות ממשלתיות  05.04

    

בכל מערכות או ציוד בה� יש לבצע בדיקה כחוק על ידי בודק מוסמ+, תהיה 

  האחריות להזמנת הבדיקה מוטלת על המציע.

  

  בטיחות  05.05

כל כללי הבטיחות. במתק� או ציוד, עבורו יש הוראות בטיחות  ינהג עפ"יהמפעיל   

יכתב תעל פי תוכנית בטיחות וגיהות שנתית שוכ�  על פיה�מפעיל מיוחדות, ינהג ה

ע"י ממונה בטיחות וגיהות המאושר ע"י האג� לפיקוח על העבודה של משרד 

  .כלכלהה
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  1נספח 
  מער� כללי (תכנית תחנת דלק מסחרית

A-100.FU.CD01  
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  2נספח 
  מפרט הנחיות למתכנ� מערכת החשמל ותקשורת

4794*339  
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  3נספח 
  מפרט הנחיות בטיחות

  

  במפרט זה 01.12ראה סעי% 
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  4נספח 
  רטובות מפרט הנחיות למתכנ� תשתיות

4794*336  
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  5נספח 
  09-05-01  (נוהל של הג"ס

  חדשה דלק תחנת להקמת טכני מפרט

4794*331  
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  6נספח 
  לתחנת התדלוק לינספח תכנו� ועיצוב אדריכ

4794*332  

  

  



  
 

  מסחריתמתקי חשמל ותקשורת תחת דלק  BOT למסמכי ספח ביוי

  כללי .1

  מסמכים קשורים  .א

  
 מצורף/לא שם המסמך מס'

 לא מצורף  חוק התכון והביה 1

 לא מצורף חוק החשמל 2

 לא מצורף הרלווטיים לחוק החשמלקובץ התקות והתקים  3

  משרדי ע"פ הפרקים להלן:-המפרט הכללי הבין 4
 00פרק  מוקדמות

 01פרק  עבודות עפר

  עבודות בטון יצוק באתר
 מוצרי בטון טרום

  02פרק 
 03פרק 

 07פרק  מתקי תברואה

 08פרק  מתקי חשמל

 11פרק  עבודות צביעה

  מתקי תקשורת
  מסגרות חרש

 בטון טרוםבייי 

  18פרק 
  19פרק 
 21פרק 

 34פרק  מערכות גילוי וכיבוי אש

 35פרק  מערכות בקרת מבים

  51פרק  סלילת כבישים ורחבות

  57פרק  קווי מים, ביוב ותיעול

וכל ההחיות הכלליות של מפרט זה כולל ההפיות 
 ממפרטים אלו לפרקים אחרים שלא מצויים לעיל

 לא מצורף

הקריה הבלתי מיית והחיות המשרד לאיכות חוק  5
 הסביבה בושא זה

 לא מצורף

הוראות ציב כבאות ראשי , מדור כיבוי אש של רש"ת ו/או  6
   כל רשות וסמכות המותרת להוצאת הוראות כיבוי אש.

 לא מצורף

קובץ התקות של הציבות הבילאומית אלקטרו מכיקה  7
IEC   

 לא מצורף

 לא מצורף EN (EUROPEAN NORMהאירופאיות ( קובץ התקות 8

9 17
th

 Edition - IEE WIRING REGULATIONS   לא מצורף 

10 VED-100-800 לא מצורף 

 לא מצורף למערכות אספקה עמידות אש DIN 4102/12תקן גרמי  11

 לא מצורף הוראות והחיות יועץ הבטיחות  12

  מצורףלא   מפרט תכון של רש"ת למתקי חשמל  13

  

  
  
 



  אספקת חשמל ראשית ומדידות צריכה  .ב

 התחה תוזן במתח מוך ע"י רש"ת ממבה בקרת שערים. .1

 תעריף הצריכה של המפעיל יהיה על בסיס תעו"ז למתח מוך. .2

 על הזכיין/מפעיל לבצע תכון וביצוע מושלמים. .3

בתוואי תת רשות שדות התעופה תבצע הזת חשמל ותקשורת עד גבול המגרש מצד צפון מזרח  .4
 קרקעי.

 המתקן יתוכן ויבוצע ע"פ הדרשיות להלן. .5

 כל שיוי שיתבקש ע"י הזכיין/מפעיל יוגש לאישור רש"ת לאישור.  .6

  לוחות ראשיים למתח נמוך .2
מקומי שיסופק  גרטור הלוח הראשי למתח מוך יכלול שדה בלתי חיוי, וכן שדה חיוי המגובה ע"י 

  ויותקן ע"י המפעיל
מערכת ההחלפה האוטומטית בין הזות השאי והזות הגיבוי תבוצע ע"י מערכת מפסקים ממועים 

  עם החלפה "שקטה".ACB  מדגם 

שלפים על עגלה   Air Circuit Breakerאמפר ומעלה יהיו מדגם  630כל המפסקים האוטומטיים של 
  ויתים להחלפה בייהם.

ודדים דיגיטליים הכוללים תצוגה של הרמויות והפרעות המעגלים הראשיים בלוחות יצוידו ברבי מ
קולי תקשורת להצגת כל הפרמטרים במערכת בקרת המבה. מערכת שיפור כופל וופרוט החשמל ברשת 

  לרכיב בודד. 3%-לכל הרכיבים ו 5%מקסימלי יהיה  THDההספק תכלול מסים למיעת הרמויות, 
  .61439תו תקן ישראלי מס'  אכל הלוחות במתקן ייש

  
  עבור תכון לוחות הערות

מקדם העמסת המכלול כולו וחישוב עלית הטמפרטורה בלוח יחושבו  630Aבכל מקרה עד  .1
 ויבוצעו ע"פ דרגת זרם אחת גבוהה מהמתוכן.

במקרים בהם יבוצעו הכות להגדלות עתידיות של המפסק הראשי והלוח, מקדם ההעמסה יהיה  .2
 לעיל. 1סופית ובהתאם להערה  בהתאם להגדלה

. עם זאת לוח/ארון חיבורים לגראטור יתוכן IP.-65לוחות חיצויים יתוכו לרמת אטימות  .3

  .IP.-54לרמת אטימות 

  .ABB, Schneider,EATON: יהיו אחד מתוך תוצרת וסוגי ציוד המיתוג המאושרים לשימוש  .4

  הרצפה הכפולה. אזורב כולל וקול)יתוכן גם מעמד (ס במבהללוחות המתוכים להתקה  .5

לול הזה כפולה למכשיר(ממיר + עוקף סטטי פימי) וכן הזה עוקפת כת UPS -הזת מערכת ה .6
לכל המערכת באמצעות מפסק מחליף ידי, תתוכן בוסף גם מערכת החלפה "חמה" לתחזוקה 

  עם מגען הפעלה ע"י מפתח ולחצן.

 ית של האפס המוארק.תהיה ע״י שמירת רציפות גלוו upsשיטת ההגה במעגלי ה־  .7

מתחי יתר / פורקי ברק. המפעיל יגדיר את עמידות  ם הגותבכל לוח תתוכן מערכת הגה ע .8
  .םהמערכת בפולס זרם(עצמה ומשך) ויקבע באם יש צורך בהגה עורפית לפורקי

 ).ups(כמו שדה ו/או לשדות חיויים  משהיתר גם בלוחות  תחתתוכן מערכת פריקת מ .9
  

  תאורה  .3
גופי תאורה שקועים בתקרות ו/או גופי תאורה דקורטיבית שקועים/גלויים בקירות ע"פ תכון  יותקו 

. בכל מקרה בכל אזור אש יהיו שי מעגלי תאורה, בלתי חיוי וחיוי , אחד מכל סוג לפחות. כל האדריכל
ההפעלה ע"י תא פוטואלקטרי והכיבוי יתן מעגלי התאורה יופעלו ע"י מערכת בקרת המבה כאשר 

או ע"פ לוח זמים. בכל מקרה התאורה תופעל ע"י רגשי וכחות ובאזורים  ילבחירה ע"י תא פוטואלקטר
  עם תאורה טבעית הם יהיו משולבים עם רגשי תאורה .

ת בתאורה בלתי ישירה עם לוח פרספקס אכי, תאור LEDשלטי היציאה יוארו ע"י ורות מטיפוס 

. מערכת תאורת החירום ושלטי "יציאה" תבוצע ע"י מערכת חד תכליתיים LEDהחירום תכלול ג"ת 
) מהתוצרת והדגם המותקים בשאר המבים של הפרויקט  ןמערכות עם הזה לסירוגי 2מרכזית כפולה (

  ממשק למערכת בקרת מבה.עם חובר ות
  

  רה הממוצעת תהיה ע"פ המפורט להלן:עצמת התאו



  הערות
  

  עצמת התאורה
  LUXממוצעת 

  מס'  האזור רתיאו

, מוגן התפוצצות על פי LEDג"ת 
  החיות יועץ בטיחות

 .1  עמדות תדלוק  250

, מוגן התפוצצות על פי LEDג"ת 
  החיות יועץ בטיחות

 .2  עמדות פריקת מכליות דלק  250

 .3  חיית רכב פתוחה ללא קירוי   LED  30ג"ת 

 .4  חדרי מכוות וחשמל  ס"מ מהרצפה LED 400  ,70ג"ת אטומים למים ואבק 

 .5  מחסים   ס"מ מעל הרצפה LED 250 ,70ג"ת אטומים למים ואבק 

 LEDג"ת שקועים בתקרה כולל ורות 
  וטבעת בגוון שיבחר ע"י האדריכל

 .6  מסדרוות  ,על הרצפה 250

 .7  שירותים  על הרצפה LED  300ג"ת 

בתאום עם תוכיות האדריכל ומהדס 

  LEDהחשמל וע"פ דרישות טמ"ס, ג"ת 

  על הרצפה  250
  על השולחן 500

 .8  שטחי פים ומשרדים 

 .9  תאורת פיתוח סביב המבה  סביב המבה  30  ע"פ תוכיות פיתוח שטח וע"פ תכון 

תאורה בלתי ישירה עם לוח שקוף ע"פ 
דקות  90דרישת יועץ הבטיחות למשך 

  וציוד שקוע בתקרה LEDכולל ורות 

שלטי יציאה במסדרוות   
  ובמבואות , מעברים

10

  .0.67לא יהיה קטן מ  EAVE  /EMIN: היחס בין הערה
  

ומוגי  P.1.-65ת: גופי תאורה רפלקטורים תעשייתיים אטומי מים ותאורת בסככ •

 .E-40, הבריג 250W בהספקים), עם ורות מטל הלייד Exהתפוצצות(

  
הן  החישוביםחצר ולה בהמפעיל יצרף חישובי תאורה (הרצת מחשב) לכל חלק מ •

  מספרים(רמת תאורה) והן מפה המתארת בצבע את רמות ההארה השוות.
  

  

  )KV0.4מתקן חלוקה למתח נמוך ( .4

  של העומס המתוכן. 125%ו להעמסה של ההזה ללוחות המשה יתוכ קווי  .א

כל הלוחות יצוידו בהגות גד מתחי יתר ע"פ חישובים שיוגשו ע"י החברה שתספק את הציוד וע"פ   .ב
מקום רזרבי לשימוש בעתיד במקדם מילוי  30%תקים אירופיים. בפירי כבלי החשמל ישמר 

  .70%מתוכן של 

ההזות בין הפיר הראשי והמשי לצורך יתירות במערכות המוזות בהזות כפולות יופרדו   .ג
 מקסימאלית.

 .בלבד חושת בכבלי יתוכו"ר ממ 95 בחתך כבלים עד ההתקות כל  .ד

 .מעגל בכל ההגה את לכייל יתן אליו המקסימלי הערך לפי יתוכו הכבלים חתכי  .ה

מ״ר. חתך מ 2.5מ ופיקוד) יהיה ”חתך מיימאלי של המוליכים בכל התקה (פרט למערכות מ  .ו

 ממ״ר. 4מיימאלי של המוליכים בהתקות בקרקע יהיה 

(לפחות): מקור הזה,  ציון התוים הבאים םהמפעיל יצרף טבלת רשימת הכבלים המתוכים, ע  .ז
 מסי מעגל, יעד, חתך הכבל, סוג הכבל, אורך(משוער).

 "ט.עה גלויה להתקה יתוכו' וכד שירותים, מוחה, מבואה, משרדים אזורי למעט המתקים כל  .ח
  

  מעגלים סופיים .5

העמסה מקסימלית מדרישות  70% -המעגלים הסופיים ולוחות המשה למאור וכח יתוכו ל יקוו  .א
ההעמסה של המעגלים והלוח. עבור שקעים חד פזיים אין לתכן מעגלים תלת פזיים למעט הזות 

  ליחידות מפוח חשון בלבד.

 40כל מעגלי הכח למעט יחידות מפוח חשון ומיזוג אויר יוגו ע"י ממסרי פחת לזרם ומילי של   .ב

 .Aמיליאמפר מטיפוס  30אמפר ורגישות של 

  יתוכו בכבלים.  הסופיים המעגליםכל   .ג



 כבלים יותקו בתעלות או בצרת שרשורית משוריית.   .ד

 סיומה/חיבורה באביזרים. לצרת ויגדיר צורת pvc־nהמפעיל יגדיר עובי ציפוי   .ה

לכל מעגל, כמות כיסות ) JB() יגדיר המפעיל גם את קופסאות החיבורים Exבאזורים בסיכון גבוה (  .ו
  וכדומה וימקמן בתכיות.

  ’).מ3.5 -3.0גובה ההתקה לקופסאות החיבורים ה״ל יתוכן לגישות וחה(  .ז

  מי).  2.0וחה כ״ל(עד  גובה ההתקה לאביזרי הפעלה ויתוק שוים יתוכן לגישות  .ח

 תתוכן בוסף גם בחלוקה לשי מעגלים לסירוגין. תאורת בטחון  .ט

הזת כל מכשיר חשמלי תתוכן עם מפסק בטחון בצמוד למכשיר. המפעיל יתאר את צורת ההתקה   .י
  והחיבורים ויצרף פרט התקה מתאים.

עם תותבי מתכת (ג'מבו). אין ) ואזורים "תעשייתיים" יתוכו Exכל ההתקות באזורי סיכון גבוה(  .יא
  לאפשר שימוש בתותבים (דיבלים) פלסטיים, פרט לחדרי שירותים ומשרדים.

  .uv -כל התקי החשמל החשופים בשטח החצר(צרת, אביזרים וכדי) יתוכו לעמידות ב  .יב

 ציורות לחשמל, הארקה ופיקוד. לפי המוע יותקן מתק בטחון וממו 3ברזים ממועים יוזו ע״י   .יג
 כבל גמיש למפעיל החשמלי.

  
  

  מערכת גילוי עשן ופינוי קולי .6
במבה תותקן מערכת גילוי עשן ומערכת פיוי קולי (כריזת חירום) ע"פ החיית יועץ הבטיחות וכן תקן 

  ). 2014,מהדורה  2012במתכותו המעודכת ביותר (טיוטה  1220ישראלי 
  ועץ הבטיחות.  דרך פעולת המערכת תקבע ע"פ מטריצת ההפעלות של י

  בחדר הציוד תותקן רכזת ראשית של המערכת.
  מערכות כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל יתוכו ע"פ דרישת יועץ הבטיחות והתקן הישראלי.

  יהול פיוי העשן יבוצע ע"פ החיות יועץ הבטיחות.
  מערכת קשר אזורי מחסה תבוצע ע"פ החיות יועץ הגישות ויועץ הבטיחות.

  (מערכת ייקה). HSSDבחלל רצפות כפולות ורצפות צפות תבוצע מערכת גילוי מטיפוס 
  

ומערכת בקרת פיוי עשן יהיו מתוצרת  מערכת קשר אזורי מחסה,מערכת גילוי עשן ,מערכת פיוי קולי 
ומדגם זהים לאילו שמותקים בשאר המבים בפרויקט ויחוברו אל המערכת הראשית ע"י סיב אופטי 

) ובמרכז הארגיה 40לקבלת כל ההתראות בתחת כיבוי אש (מבה מס'  CLASS A STYLE 7בחוג 
  . ).22(מבה מס' 

  תוואי צרת מ..מ תת"ק ותאים קיימים.המפעיל ועד לחיבור המערכת אל תשתיות השדה יעשה ע"י 
כולל כבלי חושת וכבלים אופטיים ברזרבה של  החיווט המתאיםובכל מקרה המפעיל ישלים את הצרת 

  .אחוז 150

  מערכת בקרת המבנה .7

הכוללת תקשורת בפרוטוקול פתוח אל כל מערכות המשה  )BAS(תותקן מערכת בקרת מבה  מבהב

,  UPSמ"א, סיטרית, השקיה, תאורה, הכוללים בין היתר המסופקות על ידי קבלי משה אחרים 
  . מים ודלקבקרת הצפה במקומות מוכים ורגישים להצפות  גרטורים, רבי מודדים,

  ן:להלמערכת בקרת המבה תרכז את כל תוי המערכות האלקטרומכיות ע"פ המפורט 
  טבלאות הפעלת כל מעגלי התאורה ומתקי מ"א במבה כולל אזורי החיהההפעלה תבוצע ע"י 

  ות והטמפרטורות הקיימות.מסכים ממוחשבים ודימיים המתארים את מצב כל המערכוכן 
  .תועבר בתקשורת אל מערכת מדידת הארגיה המרכזית של הפרויקט צריכת החשמל של מדי הארגיה

  כל תוי המערכת יודפסו ע"י מדפסת.
  

ותחובר אל מערכת הבקרה  תהיה מאותה תוצרת ודגם אשר מותקת בפרויקטמערכת בקרת מבה 
  . הראשית של הפרויקט על ידי סיב אופטי

תוואי צרת תקשורת תת"ק ותאים המפעיל ועד להחיבור של המערכת אל תשתיות השדה יעשה ע"י 
  קיימים.

כולל כבלי חושת וכבלים אופטיים ברזרבה של  החיווט המתאיםובכל מקרה המפעיל ישלים את הצרת 
  .אחוז 150

  
  דלק אל מערכת בקרת מבה. היש לחבר את מערכת בקרת דליפות 



  לדרישות מערכת הבקרה תכלול בין היתר: טבלת סיכום

 DATA  הערות

בפרוט' 
  פתוח

מדידת 
  ארגיה
  וחיוב

התראת 
  חוסר

  

התראת 
  הצפה

 'טמפ
והתראות 

  שיא

  הפעלה
  וכיבוי

  מס  תאור  פעולה  תקלה

              X  X   ..1  מפסקי מ  

    X          X  X  לוח ראשי -  
מפסקים 

  ראשיים

2  

 ההתראות כל
   והחיוויים

X       X  X  X  רטורמציל ג 
  חיים

3  

  כל תוי 
רב מודדים 

  בפרוט' פתוח

X      X  X        ולוחות חדרי 
  חשמל  

4  

ל משאבה וכ
  בפרד

X     X      X  X   משאבות
  ביוב +יקוז

5  

 דלק כמות
  רציפה ומים

X    X X           מיכלי מים
  ודלק

6  

 ויסות כולל
  'טמפ

X  X      X  X  X  X   יח' מ"א  

)AHU(  

7  

  X  X      X  X  X  X   'קירוריח 
מים 

  ומשאבות

8  

            X  X  X   תאורת
מסדרוות 

  ושרותים

9  

הפעלה ע"י 
פוטוסל כיבוי 

  ע"י זמן

         X  X  X   תאורת
  פיתוח

10  

 לכל התראה
  אזור

X          X  11  עשן גלוי  

 התראת
  מצברים

X         X  UPS12  ' יח  

       X X     ציוד חדרי 
, בטחון

 תקשורת
 ובקרה

13  

 ברגשים
  פרדים

     X X     א, מ חדרי"
 כיבוי

 וסיטרית

14  

  X       X  X X מערכת 
 חרום תאורת

  מרכזית

15  

 ההתראות כל
   והחיוויים

X        X X ה מערכתהג 
  קטודית

16  

 ההתראות כל
   והחיוויים

X        X X מערכת 
 בקרת

  דלק דליפות

17  

  
  .במבהמערכת בקרת המבה תכלול מחשב בקרה 

.  
בתצורת אשר מאושרת על ידי המזמין הכולל דיסקים שליפים  לצורך שרת מערכת בקרת המבה יהיה 

  גיבוי מתמיד ואגירת תוים.
  

ויכללו כון לצריבת/קריאת דיסקים לגיבוי במהירות מקסימלית,  UPSכל הבקרים והמחשבים יגובו ע"י 
  כל מחשב יכלול מדפסת הזרקת דיו צבעוית.

  
ע"פ החלטות ובחירת המשתמש ישודרו למספר טלפוים ריכוזי התראות המערכת או הודעות בודדות, 

  ולטלפון סלולרי משולב מחשב כף יד שיסופק עם המערכת .  SMSסלולאריים בפורמט 
  

 



  תאורת פיתוח וכניסה ראשית .8
רמות, ערב ולילה. בערב תופעל התאורה ע"פ רמת האור החיצוי והמעבר  2התאורה תופעל ע"פ 

  שעות.לתאורת לילה יבוצע ע"פ טבלת ה
  כיבוי תאורת הלילה יבוצע שוב עם עלית רמת האור החיצוי.

  תכון התאורה יבוצע ע"י יועץ תאורה ויתואם עם יועץ הפיתוח והאדריכל.

  עמדת פיקוד מכבי אש  .9
  יותקו בין יתר המערכות המתוארות להלן.  בכיסה

  שמורים למערכות עתידיות.כולל פלים  19" םויסודרו בצורה אסטטית בפלים מודולאריי כל הפלים

   מפורט כדלקמן : כניסהריכוז הציוד המותקן באזור ה

פל הפעלת משטר חרום במבה כולל 
  ייקת עשן ועל לחץ

 פל כריזת חרום

פל איטרקום ופתיחת דלתות 
  ומחסומים מבוקרות 

 פל גילוי עשן 

לחצי הדממת חרום לחשמל,   פל התראות גרטור (במידת הצורך) 
מתח גבוה,  גרטור ויחידות 

UPS.  
  מסכי טלויזיה במעגל סגור  מערכת יהול פיוי עשן

    פל מערכת גילוי פריצה
  

    KVMכל השרתים של המחשבים לבקרת המבה יותקו בחדר ציוד מרוחק ויתקשרו ע"י ציוד 
  בפרוטוקול פתוח.

  מערכות הארקה והגנה נגד ברקים .10

 .(מעודכן)  1173המבה יוגן בהגה פסיבית גד פגיעות ברק ע"פ המצויין בת"י    .א

 גם בחשבון יילקחו זאת עם אך בהתאם התכיות את יכין המפעיל"איפוס".  תהיה ההגה שיטת  .ב
 השיטה של סופית לקביעה עד ההגות תכית ולעדכן לתאם המפעיל באחריות. אחרות אפשרויות

 ).המתקים קבלת בשלב(גם 

 שתתאים כך תתוכן ההארקה. וכדומה הגדרות, המתקים, המבים בכל יסוד הארקת תתוכן  .ג
 .ברקים הגת למערכת כמאריק גם לשמש בוסף

 בין בקרקע הארקות קשרי יתוכו בהתאם. אחד אקוויפוטציאלי כמשטח יתוכן התחה אתר כל  .ד
 .לגדר המבים ובין השוים המבים

 הארקת עבור יציאות עם, והמיכלים המבים של הבטון ברצפות"ל כ הארקה מערכת תתוכן  .ה
 ).אחר יסוד ולכל"סקיד"  לכל"ל כ קודות 2, (לפחות המתקן של המכי הציוד

 .לפחות"מ מ 40X4 בחתך ומגולבים שטוחים בפסים תתוכן"ל ה המערכת כל  .ו

 הארקת תכיות. ביסוס תכית/  רצפה קוסטרוקציית תכית רקע על יוכו יסודות הארקת תכית  .ז
 .ציוד העמדת ותכית הרצפה קוסטרוקציית של משולב רקע על יוכו ציוד

, כלוסאות, הזיון ברזלי אל ההארקה) PI( פסי של הריתוכים כל מיקום את גם תראה התכית  .ח
 .וכדומה עמודים

 הקיימת הקרקע לתאי(בהתאם  הדרשים ההארקה ערכי את להשיג יתן כי ויווודא יבדוק המפעיל  .ט
 וכדומה מוליך תווך, קידוחים גם"מכסה"  התכון, גרועים קרקע בתאי כי יוודא המפעיל). באתר

 .חשמלית מבודדים איטומים וכן

קודות חיבור (לפחות) להארקת מסדי הציוד ישירות להארקת היסוד וכן הכה  2יכלול  PI תכון  .י
 לחיבור וסף אל פה"פ.

 היציאות כל מיקומי את יבדוק המפעיל. אקטיבית קטודית הגה מערכת עם תתוכן הדלק צרת כל  .יא
ן חיוץ קטעי קיום יוודא"ל, הרת תוואי כל לאורך ובתאים בחצר בהתאם מתח מפרצי ויתכהצ. 

ראשי  PEבכל מבה יחובר לפס  PE - . פס הPI+PEמתקן יתוכו שי פסי השוואה ראשיים,  בכל  .יב

 . 95²Cuים בחדר החשמל ע"י מוליכים מבודד

 על למשל(כמו  המפעיל שיקבע שוים במיקומים וספים" הארקה"צמתי  יתוכו הצורך במידת  .יג
 .אלה בפסים וריכוזן בשטח שוות מערכות הארקת תוואי קיצור לאפשר) ההיקפית הגדר

, גדרות לרבות, היסוד הארקת אל המתכתיים המתקים כל יוארקו בתכית כי לוודא יש  .יד
 .וכדומה ציורות, תעלות, קוסטרוקציות



 למשל כמו, אחרים מתכים שבאחריות במתקים גם"ל כ גלווית הרציפות שמירת לוודא יש  .טו
 .רציפות ליצירת הדרישות יוכסו אלה שבתכיות יוודא המפעיל. וגדרות המבים גג קוסטרוקציית

 .35²Cuמיימלי של מוליכי ההארקה שיותקו בחצר התחה יהיה  חתך  .טז

. התקן לפי מחוייבת לא זו דרישה אם גם, ברקים הגת מערכת תתוכן והמיכלים המבים לכל  .יז
 כמערכת הסככות/ המבים של מתכתיות גג בקוסטרוקציות שיתאפשר ככל ישתמש המפעיל

). וכדומה"ירידות  יצירת, מתאימה גלווית רציפות שמירת(ע"י  לכך התאמה ויוודא הקליטה
 הגגות מעל תתוכן), כזה במקרה(ורק  זו למטרה בקוסטרוקציה להשתמש יהיה יתן ולא במידה

 .אופקית קליטה רשת
  אין מיכלים עיליים  

  ציוד תקשורת ובטחון שרתים, חדרי תקשורת וחדר חדר .11
תותקן רצפה עם ציפוי אטי סטטית וכן יבוצע פס השוואת פוטציאל לחיבור מתקי הארקות של 

יחידות מ"א לפחות עם  2טורה הדרשת ע"י יועץ התקשורת והבטחון ע"י הציודים. החדר ימוזג לטמפר
 שעות של מערכת המיזוג המגובה גרטור או למערכת עצמאית אחרת. 24גיבוי מלא ואשר יחוברו למעגל 

   ) EMC( תאימות אלקטרומגנטית .12
והסביבתי המפעיל יקוט בכל האמצעים להגבלת השדות האלקטרומגטיים לסף המקסימלי הבריאותי 

המאושר ע"י המשרד להגת הסביבה כולל בחירת ציוד חשמלי מתאים, מיקום הציוד בהתחשב בגורם 
בית השדה וכן סיכוך הקירות של פירי וחדרי החשמל בחומרים מעכבי שדות (לוחות פלדה פרומגטית 

  עם גלוון עבה במיוחד ובוסף לוחות אלוימיום).
ץ קריה מיוחד לצורך כך אשר יבצע חישובים וסימולציה של פיזור המפעיל ישכור את שירותיו של יוע

השדות ,ימליץ על דרכי הפעולה הדרשת, יתכן אותם, יפקח על ביצועם וידאג לאישורם ע"י המשרד 
להגת הסביבה הכולל בין היתר היתר הקמה והיתר הפעלה לכל מקורות הקריה במבה כולל שאי, 

  ירה וכל ציוד החשמל אשר יימצא במבה במלואו. לוחות חשמל, כבלים, פסי צב

  הגנה קטודית .13
לצורך ביצוע חישובים המאושר ע"י רש"ת המפעיל ישכור את שירותיו של יועץ הגה קטודית 

  .צוברי מתכתו קרקעייםצרת תת  יקוועל ולהגן של מתכת  וסימולציה על מת למוע שיתוך
דרשת, יתכן אותם, יפקח על ביצועם וידאג לאישורם ע"י הרשויות המפעיל ימליץ על דרכי הפעולה ה

  המתאימות. 

 אזורים מוגני התפוצצות .14

המפעיל ישכור את שירותיו של יועץ בטיחות על מת להגדיר ולסווג את אזורים בהם יעשה שימוש 
על  .לאפשר התקת ציוד חשמלי מתאים לעבודה באווירה פיצהבציוד חשמלי מוגן התפוצצות, על מת 

הסיכון, וזאת על מת  יומהם ממדי אזור ןמאפייי החומר הדליק, מה רמת הסיכו מפעיל להגדיר אתה
המפעיל ימליץ על דרכי הפעולה הדרשות, יתכן אותם על פי החיות  לתת פתרון במקומות הדרושים.

  תאימות. יועץ הבטיחות ועל פי החיות ספק הציוד, יפקח על ביצועם וידאג לאישורם ע"י הרשויות המ
  

  כבלים שוחות .15

 .בם שיושחלו בכבלים המותר הכיפוף רדיוס לפי יוגדר השוחות גודל  .א

 "ת.רש באישור רק -(דוגמת "חופית") פלסטיות בשוחות שימוש  .ב

 "קלים". במכסים להשתמש יהיה שיתן כך שוחות למיקום עדיפות תיתן  .ג

 .השוחה לקוטר בהתאם האפשרי למקסימלי יתוכן המכסה קוטר  .ד

 צורת), יציקה ברזל, בטון(פלסטי,  המכסה חומר(טון),  המכסה על המותר העומס את יגדיר המפעיל  .ה
 '.וכד הסימון שיטת), רבוע(עגול,  המכסה

  .פרטי התקנה שונים .16
  :כדלקמן ההתקות פרטי עם תוכיות היתר בין יסופקו

 .והחדר מבהברצפת ה הבויהפרטי התקת סולמות כבלים בתוך תעלת הכבלים   .א

 .ביסוס פרטי עם מצלמות ועמודי תאורה עמודי פרטי  .ב

 .ותקשורת חשמל לכבלי שוחות פרטי  .ג



 .תאורה גופי תליית פרטי  .ד

 .המותקן הציוד אל"ק תת צרת עליית פרטי  .ה

  .והארקות מגופים חיבור,  מתח מפרדי הגות כולל דלק מגופי בתאי חשמליות התקות פרטי  .ו
   



  לאישור מנהל הפרויקט.רשימת מסמכי תכנון להגשה  -נספח א' 

  
  תאור המסמך  שלב התכון/בצוע  מס'

  תאור מילולי של המתקן ודרך פעולתו  תכון סכמתי   1
  סיכום שיטת החיבור    2
מסמך סיכום לדרישות חדרי טרפו  ומיתוג  ושאר הציוד החשמלי במבה     3

  כולל מידות פיזיות, אוורור ומ"א. 
ותוואי התעלות המקשר ביו לבין מיקום כל ציוד החשמל והתקשורת     4

  ןעצמו והכיסות לביי
  סכמות ורטיקליות עקרויות למתקי החשמל והתקשורת    5
  חישוב הספקים גודל החיבור הדרש, וגודל גרטור    6
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  תכון מפורט של מערכת הגרטורים ומערכת הדלק    11
  סכמות ורטיקליות מפורטות למתקי החשמל והתקשורת    12
  מפרטים טכיים למערכות המתוכות    13
  תאור דרישות מתקן החשמל משאר המערכות במבה    14
  תוכיות ופרטים טיפוסייםסט     15
  היתר הקמה לכל מקורות הקריה הבלתי מיית    16
      
  סט תוכיות מפורטות של המתקן כולל פרטי בצוע  תכון מפורט  17
  מפרטים טכיים למערכות המתוכות    18
  כתב כמויות למערכות המתוכות    19
      
  דוחות פיקוח עליון  פיקוח עליון   20
  בדיקות הלוחות במפעל היצרןרשימת     21
  רשימת בדיקות לשלמות המתקן    23
רשימת בדיקות איטגרציה של מערכות גלוי עשן, חשמל, מ"א,     24

  איסטלציה ומעליות
      
  תוצאות הבדיקות אשר רשימתן תוגש בשלב פיקוח עליון  קבלת המתקן  25
  לכךאישור שכל המתקים בוצעו ע"פ התכון ובדקו בהתאם     26
      
אישורי רשויות להפעלת   27

  המתקן
  היתר הפעלה לכל מקורות הקריה הבלתי מיית

  3אישור מהדס בודק סוג     28
  אישור מכון התקים למערכת גילוי אש    29
  אישור משרד התשתיות להתקת גרטור    30

  
  

  הערות כלליות: 

  כרוך בחוברת  A2כל הגשה תכלול גם סט תוכיות בגודל  .1

 מתוך סט התוכיות ןרשימת התוכיות תהווה גיליו .2

 תהיה תוכית מפתח  ןבכל גיליו .3

  
  
  
 

 



 
 

 נספח ד' 
 בשיטת תכנון הקמה הפעלה למתקני דלק  האחזקהנספח 

 תחנה מסחרית

 כללי .1

 בתחנת הדלק המסחרית  מערך תדלוקהאמור להלן נוגע להגדרת אחריות המפעיל להפעלה ותחזוקה של כל חלקי  .1.1
 שהותקן במלואו על ידי המפעיל. בשדה התעופה רמון בתמנע") המתקן" –(להלן 

  ברש"ת המפעיל ולא גורמי האחזקה \הינה על מנהל המתקן  יקוחוזה  ופ אחריות לנספח .1.2

הדלק, מתקני ניפוק ומניית  אחסון, תשתיותיה, מערכותיה, מתקני מתקני הדלקהמפעיל מתחייב כי הפעלת  .1.3
וניפוק דלקים  שינתנו על ידו,  אחסוןוכל ציוד אחר, בין שיותקן בשלב הראשון או בעתיד, כמו גם שירותי  הדלק

במהלך  והרשויות המתאימות וכפי שיעודכנו מעת לעת התקנים הרלוונטיים ,על פי הוראות כל דין תתבצע
 .ועד להחזרתם במצב פיזי ותפעולי תקינים לידי הרשות בתום תקופת ההתקשרות ההתקשרותתקופת 

כות ושמירה קפדנית על אי , תפוקותיו והספקיומתקןפעולות התחזוקה יכללו כל הנדרש לשמירת פעולת ה .1.4
ובמצב לשמירת פעילות המתקן בתפוקותיו  ושידרש של רכיבים  שדרוגהחלפה ו, על פי המתוכנן ולרבות הסביבה

 .תקין ובטיחותי

כתחזוקה יחשבו מכלול מקצועות הניהול, הבקרה, ההפעלה, האחזקה, בדיקות תקופתיות כנדרש על פי כל דין,  .1.5
 , ביטוח העובדיםהתחזוקהההפעלה ו, ביטוח פעולות מתקןהביטוח אמצעי הבטיחות, הניקיון, הגינון, השילוט, 

במצב תקין,  ההתקשרותוכנדרש לשמרו לכל אורך תקופת בבטיחות מרבית  מתקןכל הנדרש להפעלת הו
 בתפוקות מתוכננות ובבלאי סביר.

עולות פככלל יכללו פעולות התחזוקה המתבצעות ע"י המפעיל ועל חשבונו את כל העבודה הנדרשת לצורך ביצוע  .1.6
, החלפות תיקון תקלות ,אחזקה מונעת, ביצוע בדיקות ע"י מעבדות וגופים מוסמכים, כיול, ויסותהתפעול, 
  וכל פעולה אחרת הנדרשת לשמירה על פעולה תקינה, יעילה ובטיחותית של המתקן.  ושדרוגים

 ללא אישור בכתב של הרשות. מתקןהמפעיל לא יבצע שינוי כלשהו ב .1.7

 : ובין היתר אך לא רק אשר באחריותו להפעיל ולתחזק  ו כל המוקם ומותקן על ידי המפעילרכיבי המתקן יכלל .1.8

לרבות שטחי קרקע, מדרכות, שבילים, משטחים סלולים, חניונים, משטחי  מתקןחצר הנכללת בתחומי ה .1.8.1
 שנבנו בקו תחום החצר וכדומה. ואמצעי הגנה גדרותשטחים מגוננים, בטון ומשטחים מרוצפים, 

צנרת הולכת דלק, הגנה קתודית, קרקעית לרבות מכלים, מערך הארקות, והעל ת הדלק התת ורככל מע .1.8.2
 צנרת מילוי, גובים, מכסים וכדומה.משאבות, 

וניטור למיניהן, מערכות גילוי  דליפות תשתיות תומכות של חשמל, תאורה, תקשורת, מערכות גילוימערך  .1.8.3
 .פריצה, מצלמות, מים, ביוב, ניקוז וכדומה

ים קבועים ויבילים, סככות ואחרים על מערכותיהם הפנימיות לרבות מכלול מערכות חשמל, תאורה, נמב .1.8.4
תאורת חירום, תאורה בטיחותית, תקשורת, מים, ביוב, ניקוז, מיזוג אוויר ואוורור, מערכות מתח נמוך 

שיקים  וכדומה מאוד כגילוי אש, כיבוי אוטומטי במים ובגז, מערכות בקרת מבנה, כריזה, גילוי פריצה
 .המקובע לקירות ריהוט לרבותאו על פי דרישת הרשות, על כל רכיביהם \המפעיל, לצרכיו ו

 .בתוך ומחוץ לבנייניםופסולת  מערכות אצירת אשפה .1.8.5

 גינון לרבות מערכת ההשקיה. .1.8.6
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 עבודה לפי תקנים והוראות .2

סון הדלק, מתקני ניפוק ומניית , תשתיותיה, מערכותיה, מתקני אחמתקני הדלקהמפעיל מתחייב כי הפעלת  .2.1
הדלק וכל ציוד אחר, בין שיותקן בשלב הראשון או בעתיד, כמו גם שירותי אחסון וניפוק דלקים שינתנו על ידו, 

וכן הוראת כל דין או תקן או הנחיית אחת  הרלוונטייםהישראליים  תתבצע על פי הוראות כל דין, התקנים 
 .ההתקשרות הרשויות שתתווסף אליהן במהלך תקופת

המפעיל יהיה אחראי להתעדכן בעצמו בכל שינוי, עדכון, תיקון, תוספת או גריעה מהוראות התקנים הישראליים  .2.2
לרבות רשות שדות התעופה. המפעיל לא יוכל לטעון על אי ידיעת  הממלכתיות והמקומיות והנחיות הרשויות

 להיגרם לו עקב הצורך ליישמם ולנהוג על פיהם.החוקים או התקנים המעודכנים או על הוצאות נוספות העלולות 

בנוסף לאמור בדרישות, התקנים הישראליים והנחיות הרשויות לרבות רשות שדות התעופה יבצע המפעיל את  .2.3
 הדרישות הבאות: 

 .קרקעיים ן לאומיים לבניית מיכלי דלק תתיעמידה בתקנים ישראליים וב .2.3.1

 המים (מניעת זיהום מים) תחנות דלק. תקנות -בדיקות אטימות למיכלים תת קרקעיים   .2.3.2

 תקנות המים (מניעת זיהום מים) קווי דלק. –בדיקת אטימות לקווי דלק  .2.3.3

 בדיקות תקופתיות, תלת חודשיות, למערכת ההגנה הקטודית. .2.3.4

 עמידה בכל דרשות  משרד העבודה ואיכות הסביבה , וכן קבלת היתרים ורישיונות. .2.3.5

 תכולת העבודות .3

לכל  ושמירה קפדנית על איכות הסביבה תפוקותיו והספקיו מתקןו כל הנדרש לשמירת פעולת הפעולות התחזוקה יכלל
 ושידרש של רכיבים  שדרוגהחלפה ועל פי המתוכנן ולרבות על פי כל דין ותקן וכמפורט לעיל ותקופת ההתקשרות, 

ף מקוריים, הנובעים או עקב מחסור בחלקי חילו\וובמצב תקין ובטיחותי לשמירת פעילות המתקן בתפוקותיו 
 הפעולות יכללו בין היתר: או כל סיבה אחרת, כנדרש לאחזקתו.\מהתיישנות ו

 כל כוח האדם המנהלי, התפעולי והתחזוקתי הנדרש. .3.1

רכישת, אספקת והתקנת הציוד, החלקים, האביזרים, החומרים המתכלים והחומרים הכלליים הדרושים  .3.2
 השימוש בכלי העבודה הנדרשים.  לביצוע, הובלתם, אספקתם והשימוש בהם ואת

כל הנדרש מעת לעת לשדרוג או החלפת מערכות עקב התיישנותן, תפקוד לקוי, שינוי תקנים ודרישות ומכל סיבה  .3.3
 אחרת.

 כל ההוצאות לביצוע בדיקות במעבדות ומכונים מוסמכים. .3.4

 כל ההוצאות להעסקת בודקים מוסמכים ויועצים. .3.5

בלות, המימון, התקורות וכל הוצאה אחרת שתידרש להבטחת התפעול כל הוצאות הביטוחים, ההסעות, ההו .3.6
 והתחזוקה.

 כל התקורות למיניהן לרבות הוצאות מימון ורווח. .3.7
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 מתקןימים ושעות של פעולת ה .4

אך בכל מקרה המתקן יהיה כשיר לפעילות כל ימות השנה בכל שעות  ההסכם "יפעיהיו שעות פעילות המפעיל  .4.1
 .)7/24היממה (

 משימות המפעילפירוט  .5

 תפעול יומיומי .5.1

למשתמשים שוטפים , באופן שיאפשר מתן שירותים מקצועייםע"י צוותי כוח אדם  מתקןהפעלה יומיומית של ה         
 .והדרישות בחוזהבתנאים כנדרש על פי התכנון 

 תיקוני תקלות .5.2

 :מתקןרציפות פעולת ה .5.2.1

תם על ידו יבטיחו את פעולתם התקינה , המערכות והמתקנים והתקנמתקןהמפעיל יוודא כי תכנון ה
והרצופה וכי המערכות והמתקנים יכללו מערכות גיבוי נאותות שימנעו השבתת המתקנים והפסקת הענקת 
השירותים. כל פעולות האחזקה המתוכננות המצריכות הדממת מתקנים יתבצעו בימים ובשעות שבהן אין 

כל הדממה תתואם  ותאושר ,  הותית ברמת השירותפעיל או שרמת הפעילות נמוכה ואין פגיעה מ מתקןה
 ע"י רש"ת . 

 תיקוני תקלות: .5.2.2

. עבודות תיקון תקלות ובמיוחד בזמן הקצר ביותר האפשרי המפעיל יפעל לתיקון של כל התקלות
או הקשורות לאיכות הסביבה תהיינה בעדיפות על פני שאר משימות המפעיל. תיקון תקלה \בטיחותיות ו

. תיקון כל תקלה אחרת יתבצע על פי שעות 4באיכות הסביבה יתבצע תוך או \בתברואה ו הפוגעת בבטיחות,
 שעות. 48דחיפותה ובכל מקרה תוך 

 אחזקה מונעת – מתקןשימור ה .5.2.3

תתבצע על פי כללים ומפרטים שיוכנו ע"י  האחזקה המונעת, של חלקי המתקן המחייבים על פי חוק,  .5.2.3.1
והוראות  הוראות יצרן הציוד ין, התקנים הוראות הרשויותכך שיענו לכל ההוראות על פי ד המפעיל
 רש"ת.

המפעיל יוודא בדיקה וכיול מערכות בקרה ומדידה. הכיול יתבצע על פי הנחיות ספקי הציוד ובנוסף  .5.2.3.2
לכך המפעיל ע"י הרשות. כיול מערכות ובדיקת מערכות המתחייב על פי תקן, יתבצע  שיידרבכל עת בה 

 שיאושרו ע"י הרשות. אך ורק במעבדות מוכרות

, כדוגמת אחזקת חצר, מבנים ומערכות חשמל, מיזוג במקצועותהאחזקה המונעת, של חלקי המתקן  .5.2.3.3
בהם אין תקנים והוראות מחייבות יפעל המפעיל על פי מערך הוראות תחזוקה מונעת  אוויר וכדומה,

וגינון וקה לרבות ניקיון המפעיל לבצע פעילויות תחז יחויבבכל מקרה שיכין ויעביר לרשות לאישור. 
לאחזקת מערכות המפרטים  באותה עת.לפחות על פי הסטנדרטים שיהיו נהוגים בחצרות הרשות 

יסתמכו על הוראות היצרנים. בכל מקרה יבצע המפעיל לפחות את הפעולות הנדרשות במפרטי תשתית 
 ונספחי התחזוקה המהווים חלק ממסמך זה או ע"פ חוק. 

 מדדי טיב שירות .6

 דת הספקים ואיכויות והחלפה מתוכננת של רכיביםירי .6.1

 כללי .6.1.1

"מתקן") יחשב כמחוייב שיפוץ,שדרוג, חידוש או החלפה בכל עת שלא ניתן יהיה  –או מתקן (להלן \מערכת ו
או לרמת ההספקים המפורטים במסמך זה. מתקן שלא \להחזירו, באמצעות טיפולים ותיקונים, לתפוקה ו

או ההספקים המצוינים בקטלוג היצרן \ספקים בעת מסירתו, יחשבו התפוקות ואו ה\נמדדו לגביו תפוקות ו
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כהספקים המחייבים לגביו. לעניין תפוקות והספקים יחשבו גם תנאי עבודה כדוגמת רעשים חריגים, 
תנודות ורעידות, ריחות, גזים נפלטים, חוסר איטום תרמי ורטיבות, שריטות וסדקים הנובעים מפעולת 

 . המתקן וכדומה

 פרוט הספקים, איכויות ואורך חיים לפי רכיבים .6.1.2
 

האלמנט  הנושא
 המבוקר

שינוי לעומת המקור 
 המחייב שיפוץ יסודי

אורך חיים 
 מרבי בשנים

    תשתיות
 לא מוגבל מ"מ 5חריצים מעל  מבנה הכביש כבישים 

ס"מ  3שקיעות מעל  מבנה הכביש 
 מטר 5ליחידת אורך של 

 לא מוגבל

 5חריצים ברוחב של מעל  שטחאחידות ה קרקע
 ס"מ 

 לא מוגבל

תעלות ומעברי 
 ניקוז

 5חריצים ברוחב של מעל  מבנה התעלה
ס"מ או צמחיה בגובה 

 ס"מ 10מעל 

 לא מוגבל

    חלקי מבנה
 2סדקים ברוחב מעל  סדיקת הקיר קירות

 מ"מ
 לא מוגבל

 1פתיחה ברוחב מעל  פתיחת מישק מישקים
 מ"מ

 לא מוגבל

נות דלתות, חלו
 וריהוט מקובע

שקיעה המפריעה לסגירה  צירים ונעילות
 או חוסר אפשרות לנעילה 

 לא מוגבל

 לא מוגבל מצב אסתטי ירוד ברזים, מראות חדרי שירותים 
 5 -שקיעה של למעלה מ מבנה תקרות ביניים

 מטר 1מ"מ לאורך של 
 לא מוגבל

 לא מוגבל סימני רטיבות מבנה אטום גגות
 לא מוגבל סימני רטיבות המבנ אטום קירות

    מערכות חשמל
 -גופי תאורה 

כללי 
(רפלקטורים 

 ונורות)

 15 - 15% רמת תאורה

משנקים 
מגנטיים לגופי 

 תאורה

יחד עם גוף  + 20% רמת רעש
 התאורה

קבלים של גופי 
 תאורה

 " הבהוב בנורות איכות הדלקה

 לא מוגבל זמן תאורה בחרום, קצר  תאורת חירום
 לא מוגבל סימני חריכה בקליט ומגעים עבתי תק

 לא מוגבל חריכת מגעים איכות המיתוג מפסקי זרם
מוליכים 
(חוטים 
 וכבלים)

 לא מוגבל סימני חריכה גוון הבידוד

ציוד מיתוג 
 בלוחות חשמל

אמינות 
 המאמ"תים

 לא מוגבל ניתוק ללא סיבה

ציוד מיתוג 
והגנה 

 חשמליים

פריט לא יתוקן אלא  אמינות
לף, בעת החלפה יוח

 יוחלף לסוג חדיש,

 לא מוגבל

פריט לא יתוקן אלא   ציוד מתח גבוה
יוחלף, בעת החלפה 

 יוחלף לסוג חדיש,

 לא מוגבל

משני זרם של 
 ציוד מדידה

 לא מוגבל בדיוק המדידה 5% דיוק הקריאה

מערכות מתח 
נמוך  מאוד 

וק קריאה, די
 מדידה, התרעה

פריט לא יתוקן אלא 
יוחלף, בעת החלפה 

לפי  14עד  12
 סוג המערכת. 
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האלמנט  הנושא

 המבוקר
שינוי לעומת המקור 
 המחייב שיפוץ יסודי

אורך חיים 
 מרבי בשנים

כולל  גילוי אש, 
כריזה, מצגים 
אלקטרוניים, 
 טמ"ס וכדומה

 יוחלף לסוג חדיש,

תקשורת 
 פסיבית

אי התאמה לצרכים  תפקוד תקין
 טכנולוגיים

 לא מוגבל

ביכולת  15%ירידה של  הספק מוצא דיזל גנרטור
או ירידה של \האספקה ו

במתח או בתדר  5%
 האספקה

 בללא מוג

יחידות מיזוג 
 אוויר

   

יחידות 
מקומיות, 
 מפוצלות.

לא יתוקן ציוד בן יותר  כללי
 שנה, 12 -מ
 

16 

    מים 
בכל בלאי יוחלף קטע  גוף הצנרת צנרת מים

 הצינור ולא יתוקן,
 -אזור בו יתרחשו יותר מ

נזילות בשנה יוחלף  5
 כולו,

 לא מוגבל

ברזים ואביזרי 
 צנרת

ן ציוד בן יותר לא יתוק גוף האביזר
 שנה, 15 -מ

לא יתוקן ציוד שבו גוף 
 האביזר דולף,

 לא מוגבל

    ביוב וניקוז
 לא מוגבל תפקוד תקין  צנרת ביוב

משאבות ביוב 
 וניקוז

 לא מוגבל תפקוד תקין 

 

 מחשוב מערך התחזוקה .7

 ינטרנטית פתוחהא באמצעות מערכת ממוחשבת וניהול מלאי החלפים ינהל את מערך האחזקה המונעת המפעיל
משרדיו הראשיים מ. המערכת הממוחשבת יכולה להיות מופעלת המאפשרת גם לנציגי הרשות לצפות בנתונים בכל עת

 . או מהמתקן של המפעיל

 שעות הדרכה בהפעלת המערכת הממוחשבת לעובדי הרשות. 16המפעיל יקצה על חשבונו 

 אחזקה תקופתיות הכנת לוח זימון עבודות .7.1

 :לוח זימון עבודות רב שנתי. לוח זימון העבודות יציין אתהמפעיל יכין 
 שמו ומספרו, – הציוד המטופל •
 התקן או ההוראה עליה מסתמך הטיפול, •
 מועדי הטיפול, •
 פרוט תכולת העבודה המתבצעת, •
 חלקים וחומרים שיש ליישם במסגרת הביצוע, •

 כל סגירת עבודה תכלול  .7.2
 מספר ושם הציוד המטופל,  •
 , העבודה לרבות פרוט הביצוע בוצעהוראה שעל פיהם התקן או ההציון  •
 תאור הפעולות שבוצעו,  •
 , העבודה ימבצע מותש •
  שמות מעבדות ומכונים מוסמכים שהועסקו בביצוע העבודה, •
 ,נתונים לגבי חלקים וחומרים שהושקעו בעבודה •
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 ניהול מלאי חלפים           7.3

 מספר ושם הציוד*                    
 רש"ת  עם בתאוםיקבע ת –נדרשת המינימלית הכמות בציוד מתכלה כגון מסננים, ה *                   

 כמות מלאי בפועל*                   

 דיווחים לרשות .8

תאפשר לנציגי הרשות להיכנס לצורך עיון  וניהול מלאי חלפים ניהול התחזוקה האינטרנטית הממוחשבתמערכת  .א
 בכל עת.בנתונים וכן להפיק דו"חות 

  .בו יצוינו עבודות האחזקה המונעת שבוצעו ותקלות שתוקנו  המפעיל יעביר לרשות דו"ח חודשילמרות האמור, 

  בדרישות לסגירת עבודה.לעיל הדו"חות לרשות יכללו כל פרטי העבודות וכנדרש 

 יל יעביר דוח חודשי למלאי החלפיםהמפע

ברמות פרוט שונות, מעבר לדוחות הקבועים הקיימים בתוכנת דוחות נוספים,  10הרשות תהיה רשאית לדרוש עד 
 מפעיל יכין את הדוחות על חשבונו.ניהול התחזוקה. הרשות תאפיין את הדוחות וה

ו של לנכון בכל הנוגע למילוי התחייבויותישתמצא  המפעיל יאשר לרשות ו/או למי מטעמה לבצע כל פיקוח ובקרה  .ב
 בחוזה זה. המפעיל 

 בכל עת. מתקן רשות ו/או למי מטעמה לערוך סיורים בהמפעיל יאפשר ל

המפעיל ימציא לרשות ו/או למי מטעמה לפי בקשתם אישור בדבר ביצוע התהליכים שהמפעיל חייב בהם על פי  .ג
בכל הנוגע לביצוע האחזקה ולטיב הדלק , ו/או העתקים מהבדיקות ומהנהלים של המפעיל בכל הנוגע לניהול  ת"י ה

   .מתקןולביצוע הבדיקות והפעולות הנדרשות לצורך עמידה על טיב הדלק ב  המתקןהאחזקה של 

. 

 בנוסף המפעיל ימציא דוח חודשי לנושאים הבאים:
 למתקן הדלקדוח ניקוזי דלק/מים יומי  •
 דוחות ובדיקות עפ"י התקן הרלוונטי •

 הנחיות כלליות .9

 הספקת ציוד, חלקים וחומרים .9.1

יותו הבלעדית והמלאה של המפעיל וכי הרשות לא תשתתף בכל הוצאה כולו יהיה באחר מתקןמודגש להלן כי ה
שהיא למעט באם העבודה בוצעה על פי הזמנה בכתב של הרשות. המפעיל יהיה חייב במסגרת וכחלק בלתי נפרד 
מביצוע העבודות, לספק, על חשבונו, את כל הציוד, החלקים, החומרים, החומרים המתכלים וחומרי העזר 

וע העבודות. אספקת הציוד, החלקים והחומרים תכלול החלפת כל רכיב מבנה לרבות חיפויים הנדרשים לביצ
 וריהוט מקובע, חלק מערכת או ציוד שהמפעיל החליט כי לא ראוי או משתלם לו, לשפצו או לתחזקו.

לק כל הציוד, החלקים, האביזרים, החומרים וחומרי העזר שיסופקו ע"י המפעיל במסגרת התחייבויותיו כח
מביצוע העבודות הנכללות בחוזה, יהיו זהים לקיים כפי שאושר ע"י הרשות ובהעדר ציוד וחלקים זהים, יהיו 

ויקבלו את אישור הגורמים המוסמכים  מתקןהתחליפים שווי ערך ויעמדו בסטנדרטים שאושרו בעת הקמת ה
 מטעם הרשות. 

 החלפת חלק בחלק שווה ערך תחייב אישור בכתב של הרשות.

 י מתקן וחומר טכניספר .9.2

 אחריות לחומר טכני וספרי מתקן .9.2.1

. המתקןבאחריות המפעיל לשמור על כל החומר הטכני במתכונתו כפי שאושרה ע"י הרשות בעת קבלת 
. באם יחסר חומר טכני כלשהו בעת סיום ההתקשרותהחומר הטכני יועבר בשלמותו לרשות בתום תקופת 

 השלמת החומר הטכני., יחויב המפעיל כספית בעלויות ההתקשרות
6 



 
 עדכון חומר טכני והשלמתו .9.2.2

 מתקןאו מבצע שינוים והתאמות ב\ערך מאושר ו-בכל מקרה בו המפעיל מחליף חלק או ציוד בשווה
ובמערכות, עליו לעדכן את התוכניות ולצרף את הקטלוגים של יחידות הציוד החדשות ואת הוראות ההפעלה 

י יכלול את כל הפרטים הנדרשים בהגדרות בפרק תיעוד והאחזקה לתיק המתקן המתאים. החומר הטכנ
 מתקנים.

 או עמידה במטלות חיוב המפעיל בגין אי ביצוע עבודות .10

 כללי .10.1
 
אי  ביצוע עבודות אחזקה אותן הוא חייב לבצע בציוד קבוע או בגין-המפעיל יחוייב בתשלומי קנסות עקב אי  

ע החיובים על פי אמות המידה המפורטות להלן לא כדומה. בצו החלפת מכלולים פגומים מתוך הציוד הקבוע
ימנע מהרשות חיוב נוסף של המפעיל בגין כל נזק שייגרם למבנה, למערכות ולציוד הקבוע עקב אי ביצוע אחזקה 

 כנדרש. אין בביצוע החיובים בכדי להפחית מאחריות המפעיל לביצוע המטלות במלואן.
 

 ודים למדד הקובע בחוזה):להלן פירוט החיובים (הסכומים הנקובים צמ

 אי הכנת תוכנית אחזקה מונעת ומחשובה .10.2

 עבור כל שבוע פיגור בהגשה.₪  2,000אי הכנת תוכנית אחזקה מונעת יגרור הורדה בסך  •

עבור כל ₪  1,000יגרור הורדה בסך  מערכת אינטרנטית פתוחהאי מחשוב תוכנית האחזקה המונעת על גבי  •
 שבת.שבוע פיגור בהשלמת ההקמה הממוח

 ביצוע עבודות אחזקה מונעת כנדרש בלוח זימון שנתי-אי .10.3
 

ש"ח לכל מתקן בנפרד. פיגור של כל שבועיים בביצוע  500פיגור של כל שבוע בביצוע טיפול חודשי יגרור חיוב של   
ש"ח לכל תת מערכת או מתקן או נושא בנפרד.  1,000טיפול תלת חודשי, חצי שנתי או שנתי יגרור חיוב של 

 ובים בגין הפיגורים הינם מצטברים לכל מתקן ולכל תקופת פיגור.החי

 אי תיקון תקלה במועד .10.4
 לכל שעת פיגור.₪  1,000רור הורדה של אי תיקון תקלה דחופה במועד יג •
 פיגור. שעות 24לכל ₪  1,000רור הורדה של במועד יג רגילהאי תיקון תקלה  •

 אי הגשת דיווחים .10.5
 לכל יום פיגור.₪  500רור הורדה של במועד יגת הגשת דו"ח חודשי לפרוט תקלואי  •
 לכל יום פיגור.₪  500רור הורדה של במועד יגהגשת דו"ח חודשי לפרוט עבודות אחזקה מונעת אי  •
 לכל יום פיגור.₪  250רור הורדה של במועד יגהגשת כל דו"ח אחר שהוא אי  •
 יגור.יום פ ללכ₪  250אי הגשת דוח מלאי חלפים במועד יגרור הורדה של  •
במקרה של אירוע משמעותי , אירוע חריג  א'' 8ע"פ סעיף   -אי דיווח בזמן לאירוע משמעותי או אירוע חריג  •

 ₪  50,000יגרור הורדה של 

 אי הכנת תוכנית אחזקה מונעת .10.6
 
ח עבור כל שבוע "ש 1,000תגרור חיוב של  אי הכנת תוכנית אחזקה מונעת מעבר לתקופת החודשיים המוקצבים,   

 חור בהגשתה. אי

 אי עדכון ותיעוד ספרות טכנית .10.7
 
ש"ח  500אי עדכון ותיעוד כנדרש של ספרות טכנית ותוכניות עדות, תוך שבועיים מיום השינוי, יגרור חיוב בסך    

 עבור כל שבוע פיגור. 
 

 ההתקשרותהיערכות למסירה בתום  .11

7 



 
חצרות, המבנים, המערכות והמתקנים. , יתקיים סיור בכל חלקי הההתקשרותיום לפני תום מועד תקופת  120 .11.1

, המערכות מתקןבסיור ישתתפו הרשות, המפעיל ונציגיהם. חובת המפעיל לסייע לרשות לסקור את כל חלקי ה
ימי עבודה מלאים. הבדיקות יתבצעו על ידי מומחים מטעם הרשות תוך  10 עד והמתקנים ביסודיות וזאת במשך

 ם, הצגת יומני עבודה, פתיחת דלתות וכדומה.כדי הפעלת והפסקת מתקנים, הצגת פעולת

 במצב תקין וכשיר לפעולה.  כולו מתקןהמפעיל מתחייב להחזיר לרשות את ה .11.2

המפעיל יעביר לידי הרשות כחלק מהליך המסירה את כל מסמכי הבדיקות שבוצעו ואשר מוכיחות את מצבו  .11.3
 של המתקן.  ןהתקי

כנדרש דלק יוחזרו כשהם כשירים לחלוטין ולאחר בדיקות  חלקי מתקן שיש תקן למצבם כדוגמת מכלי וצנרות .11.4
 לפני ההחזרה. יום 150מ לפי התקנים וההוראות. הבדיקות להוכחת המצב יתבצעו לא מוקדם 

מההספק המכסימלי שעבורו תוכננו וכפי שנמדד ואושר  85%יספקו לפחות  על קרקעיים וציוד סובב חלקי מתקן .11.5
המערכות וכמו כן לא ירדו המתקנים מערכי מינימום של מדדי ההגנות ו מתקןבמבחני הקבלה בעת מסירת ה

 ידי היצרנים.-והאבטחות כפי שנקבעו על

 כל שטחי המתחם יהיו כשירים, מטופלים, ללא שקיעות, סדקים, סחיפות וכדומה.  .11.6

בועים כל החיפוי של המבנים יהיה שלם וצבוע וכל חדירות מים ייאטמו. כל שטחי הפנים של המבנים יהיו צ .11.7
 מחדש. 

, תוך שבועיים מעת סיום הסיורים, את הסתייגויותיה ממצב המתקנים. ההסתייגויות מפעילהרשות תגיש ל .11.8
וזאת  ההתקשרותובמערכות. המפעיל ידרש לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת  מתקןיכללו כל כשל ב

 באמצעות כח אדם נוסף והשקעה של חלקים וחומרים ככל שידרש.

פעיל לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאית הרשות להורות לבצע את העבודה במידה והמ .11.9
האמורה על ידי יוזם אחר או בכל דרך אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על המפעיל, והרשות תהיה רשאית 

יע למפעיל בכל (שייחשבו כהוצאות תקורה) מכל סכום שיג 15%לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת 
 זמן שהוא, לחלוט את הערבות וכן תהיה הרשות רשאית לגבותן מהמפעיל בכל דרך אחרת.

ההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על המפעיל להמשיך לפעול מעבר לתקופת  .11.10
 כספית כלשהי. לצורך תיקון הליקויים, לא יוכלו לשמש עילה למפעיל לדרוש תוספת או תמורה ההתקשרות

 160 עד , המפעיל ילווה וידריך את נציגי הרשות במשךלידי הרשות מתקןחודש ימים לפני המסירה הסופית של ה .11.11
. מתקןשעות מלאות. נציגי המפעיל שידריכו את נציגי הרשות יכללו בעלי מקצוע בכל הדיסציפלינות הקיימות ב

חשוב התחזוקה, לימוד החומר הכלול , מהמניהו ת הבקרהוההדרכה תכלול את המקצועות הטכניים, מערכ
 בתיקי המתקן ובמערכות הממוחשבות וכדומה.
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 דרישות לספר מתקן –א'  נספח

 

 גשת ספרי מתקן ותוכניות עדות מהמפעיל למזמיןה .1
 

כחודשיים לפני המסירה הסופית של המתקן/המערכת, באחריות המפעיל להגיש  לאישור  הרשות  – מסירה מדגמית
 של ספר מתקן ותוכניות עדות שיכללו את כל חלקי המתקן.דוגמה 

 
, עם סיום ההקמה וההרצה ועד חודשיים לפני תחילת התפעול והתחלת לרשותהמפעיל ימסור  - מסירה סופית

של ספרי המתקן בפורמטים  ומעודכנים למצב בסיום הביצוע עותקים מושלמים שלושהתהליכי קבלת המתקנים, 
, יכללו את כל מרכיבי התשתיות, , לחצרות ולמבנים, לכל מערכת בנפרדמתחםמתקן, לכמפורט להלן. ספרי ה

 והאביזרים.  תוכניות התממשקות למערכות אחרותחלקי המבנים, , התכסית, המערכות, המתקנים
 
  תכולת ספרי המתקן ותוכניות העדות .2

 חצר וכדומה.  צנרת השקיה, מתקני חצר כולל גדרות הקפיות, רחבות כולל חניונים, שבילים וכבישים, גינון ו 2.1
 מים וביוב, חשמל, תקשורת למיניה וכדומה.דלק,  מיכלי דלק, צנרת תשתיות תת קרקעיות לרבות 2.2
 מתקני הדלק כולל מיכלים, צנרות, משאבות וברזים, אביזרי תדלוק, אמצעי ויסות, בקרה, מניה וכדומה. 2.3
 רקים וכדומה.מתקני חשמל כולל מסדר, מערכת הארקה, מערכת קולטי ב 2.4
מערכות תאורה לרבות תאורת חצר, מערכות תאורה פנימית למיניהן לרבות תאורת חירום ושלטי מילוט  2.5

 ואזהרה מוארים. 
 מערכות גילוי אש ועשן. 2.6
 ערכות כיבוי אש אוטומטיות במים ובגז. 2.7
 מערכת גלוי פריצה. 2.8
 מערכת מיזוג אוויר ומערכת אוורור. 2.9

 מערכת אינסטלציה. 2.10
 מערכת כריזה. 2.11
 מערכת תקשוב. 2.12
 כל מערכת אחרת שתיושם במתחם. 2.13
מבנה על רכיביו לרבות קונסטרוקציה, חיפויים חיצוניים, גגות, חדרי מדרגות, חיפויים פנימיים, חלונות  2.14

, חתכים של פריטים חריגים, נתונים טכניים , חישובים ודלתות כולל אביזרים, ריהוט מקובע, תקרות ביניים
 וכדומה. סטטיים

 
 גשהפורמט הה .3

בגרסה העדכנית ביותר (בזמן   AUTOCADפורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט  3.1
והקטלוגים וכל החומר המודפס במדיה סרוקה, אף  CD , צרובים על סי.די.רום מסירת ספרי המבנה והמתקן)

 .1פורט בס' המפעיל יספק החומר הממוחשב בספריות מפוצלות לפי מערכות כמ הם ע"ג סי.די.רום.

 הלן:פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי כריכה קשה, כמפורט ל 3.2

הקלסרים, קשיחים, יהיו בגוון שונה לכל תת מערכת. הגוונים המדויקים יוגשו ע"י המפעיל  3.2.1
 לאישור המזמין.

הכתוביות יודפסו האתר,  ושם מערכת, שם ההמזמין והכתובת המשרד  על גב הקלסר יודפס סמל 3.2.2
 באותיות גדולות ככל הניתן.

 בתיעוד יכלול את הפרטים הבאים: העמוד הראשון 3.2.3

 שם הלקוח. •
 .(כולל נ.צ) שם אתר •
 .שם המפעיל •
 קבלני משנה, כולל מספרי טלפון.והראשי  שם קבלן ההקמה •
 איש קשר באתר: לציין טלפון, שם ותפקיד. •
 ).1.0 -יחל מ( מספור גרסת תיעוד •
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 קשר נוספים הקשורים לפרויקט. אנשי •

 ) ויכלול:   יופיע לאחר העמוד הראשון(תוכן העניינים  •
 

 תיאור הפרויקט במלל ובתרשים כללי. - 1 פרק •
 . AS MADE –טבלאות, תרשימים ושרטוטים  - 2פרק  •
 הוראות בטיחות. – 3פרק  •
 תאור מפורט של מערכות התדלוק לרבות הפיקוד, הבקרה והמניה. – 4פרק  •

 אישורי יצרן כנדרש, ומפרטים טכניים לציוד שהותקן. - 5ק פר •

כרטסת ציוד ופריטים, קטלוגים מפורטים, רשימת אביזרים, רשימת חלקי חילוף, רשימת כלי   -6פרק  •
 , אשורים של היצרנים, אשורים של המפעיל על בדיקת המערכות לאחר התקנון.םעבודה ייחודיי

 תוכניות תאום מערכות – 7פרק  •
 

הקלסרים יהווה מסטר לכלל התוכן שבכל ספרי המתקן במבנה. לכל מערכת בנפרד יהווה  אחד 3.2.4
אחד הקלסרים מסטר לכלל ספרי המתקן באותה מערכת ויכלול פרוט תוכן כל הקלסרים 
הכלולים באותה המערכת. קלסרי המסטר בכל מערכת יהיו בצבע זהה לקלסרי המערכת אך 

 בגוון כהה יותר.

ודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר. רמת פרוט תוכן העניינים תאפשר למשתמש בתחילת כל קלסר ב 3.2.5
 למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר המתויק בקלסר ללא חיפוש נוסף.

על כריכת כל קלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת. הדף יהיה תמיד בגוון  3.2.6
 ורוד.

נס לתוך שקיות ניילון שקופות. בכל שקית פריט אחד בלבד, כל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכ 3.2.7
כדוגמת:  תוכנית, קטלוג, הוראת הפעלה, הוראת אחזקה, רשימת חלפים . על כל שקית תודבק 
מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט המצוי בתוכה ותאור הנושא. המדבקות יתאמו את תוכן 

 העניינים.

 יות בעלות ארבעה חורים, למניעת קריעת השקיות.   כל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שיניים והשק 3.2.8

 כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים. 3.2.9
 

המפעיל יקבע, בתוך מסגרות מכוסות פרספקס שקוף, במקום לפי דרישת המזמין, סכמות  3.2.10
 לוחות חשמל,מערכות הדלק, הפעלה וסכמות זרימה למערכות וליחידות ציוד מרכזיות כדוגמת 

לוחות פיקוד, לוחות בקרה, מתקנים עיקריים באותה מערכת כדוגמת מערכת המתח הגבוה 
מיכלים, ונספחיה לרבות  הדלקוסכמה ורטיקלית של ההזנות במערכות חשמל, מערכת אספקת 

מערכת צנרת, משאבות, ברזי ויסות וניתוק, אמצעי תדלוק, אמצעי מניה, סכמות פיקוד ובקרה, 
 וכו'.  כיבוי אוטומטי במים

כל המערכות, המתקנים והאביזרים החשובים לתפעול ואחזקה, יהיו ממוספרים בשיטה  3.2.11
 , הן בתוכניות ובסכמות והן ע"ג האביזרים במבנה בפועל.כפי שתימסר על ידי המזמיןאחידה, 

 
 

 נכון לכלל המערכות והמתקנים –פרוט התכולה בספר המתקן  .4
 

זהרות והנחיות לשימוש בכלים וחומרים מתאימים לרבות אופן זיהוי הנחיות הבטיחות יכללו אהוראות בטיחות.  3.1
החומרים המותרים, הגדרת בעלי המקצוע המורשים לפעול במתקן וכדומה. ההוראות ידגישו בין   היתר את הרגישות 

 להפעלת מערכות משולבות חשמל ודלק.

, אמצעי מיגון, אמצעי לו מידות מיקוםמתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות. התוכניות יכל וכניות עדותת 3.2
לכל מרכיב במערכת. המידות יתייחסו לרכיבים קשיחים קבועים בחצרות ובמבנים, כדוגמת שערים,  קיבוע וכדומה

פינות מבנים, עמודים במבנה וכדומה. התוכניות יכללו את מספרי הציוד המותאמים לדרישות המספור האחיד של 
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פועל. התכניות יהיו צבעוניות ויכללו מקרא מפורט לציון סוגי הפריטים והשימוש המזמין וכפי שהציוד מסומן ב

בקווים מסוגים, עוביים וצבעים שונים. התוכניות המודפסות יוגשו על גבי גיליונות שרטוט בגודל תקני (ת"י) שעליהן 
וכניות הכוללות פרטי ציוד ת את פרטיו ובין והיתר את שם מהנדס הפרוייקט שגם יאשר את התכניות. יוסיף המפעיל 

, תוכניות לייצור המפרטות פרטי עיגון, מיגון, איטום, בידוד, צירים, נעילות, חיבורים 1:50קצה יוגשו בקנה מידה של 
בתכניות יודגשו כל הסטיות מהתכנון בין שנבעו מאי דיוק בביצוע או שהיו . 1:10וכדומה יוגשו בקנה מידה של 

ביצוע תכניות אלה יוכל המפעיל לבקש ממנהל הפרוייקט (על חשבון המפעיל) דיסקטים של לצורך  מותרות לפי החוזה.
תכניות המתכנן שעליהן המפעיל יכניס השינויים הדרושים, יוסיף חותמת שלו ויעביר לאישור כנדרש. אין פיסקה זו 

המנהל יחליט שאין מהווה התחייבות המנהל לספק תכניות אלא כהקלה בלבד אם הדבר יתאפשר למנהל.  היה ו
ביכולתו להעמיד דיסקטים כנ"ל לרשות המפעיל, אין הדבר משחרר את המפעיל מהתחייבותו להכין ולספק את כל 

 תכניות העבודה כנדרש.

. התוכניות הכלולות בתכולת העבודה של הפרויקט פוזיציה) של כלל המערכות בבניין-(סופר תוכניות תאום מערכות 3.3
ותקנו. התוכניות יפרטו בחתכים את כל רכיבי המערכות תוך הדגשת הרכיבים הסמויים. יכללו את כל המערכות שה

או הבנין בשחור וקווי המערכות בצבעים שונים. בכל תוכנית יופיע מקרא לציון צבעי \בתוכניות יסומנו קווי החצר ו
 המערכות השונות.

חלוקת תרשים סכמטי של כדוגמת  ותת מערכת של כל מערך האספקה לאותה מערכת תרשימי זרימה מפושטים 3.4
מערכות הבקרה לרבות מערכות עזר,  הדלקהחשמל תוך הפרדה בין אספקה רגילה לאספקה בזמן חירום, חלוקת 

קוויים, צבעוניים, לרבות הפרדת צבעים -וכדומה. תרשימי הזרימה ישמשו  להבנת תפקוד המערכת יהיו חד והמניה
צה, ויכללו את סימון המכלולים והאביזרים הנדרשים להבנה מלאה של פעולות בין ציוד ראשי, לקווי הולכה ולציוד ק

ההפעלה, הכיול והאחזקה. תרשימי הזרימה יכללו סימון של אביזרים המיועדים לסגירה ופתיחה, הפסקה והפעלה של 
ווני הזרימה חלקי מערכות ומתקנים לרבות מספור האביזרים על פי המספור הקיים בפועל במבנה, חיצים לסימון כי

וסימון אזורים וגבולות המשורתים ע"י כל תת מערכת. תרשימי הזרימה יכללו מידע על הספקים וספיקות בכל קטע, 
ערכים שנמדדו לאחר סיום הויסות בקווים, באמצעי ויסות, בהגנות, בצנרות, לחצים והפרשי לחצים בין נקודות שונות 

טמפרטורות וכדומה הנמדדים בעת הפעלת המערכת בתפוקות שונות.  במערכת וכדומה. המידע יכלול זרמים, לחצים,
צבעים וסימונים מפורטים יפרידו בין אביזרים האמורים להיות מופעלים או פתוחים לעומת אביזרים האמורים 

אביזרים שחשיבות היותם פתוחים או סגורים במהלך הפעילות השוטפת ואשר להיות מופסקים או סגורים. 
או תפעוליים, יצויינו בהדגשה. אביזרים אלה ישולטו בהתאם עם \לגרום לנזקים בטיחותיים ו הפיכתם עלולה

האמור לכל מצב תפעולי של המערכת ולכל עונה בשנה בנפרד. ליד ציוד המוצב כרזרבה יצוין  אזהרה מתאימה.
 במפורש לרבות ציון לאיזה ציוד חליפי הוא משמש.

 ) של המערכות.SCHEMATIC DIAGRAMSשרטוטים סכמטיים ( 3.5

 תוואי מערכות נסתרות וגלויות . התוואי יסומן בתכניות בייחוס לעצמים קבועים בשטח. 3.6

ואופן כיולן לגבי כל מתקן בנפרד ולגבי המערכות ותת המערכות. התיאור  תאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה 3.7
מהמתן והן את התוכניות של מערכת הבקרה יכלול הן את מערכות הפיקוד והבקרה הפנימיות המהוות חלק אינטגרלי 

הכללית למבנה, בה משולבת המערכת. התאור יכלול סכמות המבהירות את שילוב הפיקוד בציוד ובמערכות 
המתאימות. על הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה והערכים הרצויים המשמשים לכיול וויסות המערכות. פרטים 

(חומרה  DDC -ת של הפקוד האוטומטי ותכנון לביצוע מלא של מערכות המלאים על ציוד הבקרה, סכמות מפורטו
 .MMIותכנה) עם התוכניות לכל בקר ומחשב 

מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתוני יצרן וספקים לרבות כתובות וטלפונים,  כרטסת ציוד ופריטים 3.8
כלול בטבלה הן את הנתונים הנומינליים המצוינים ע"י נתונים טכניים, פיזיים ותפעוליים המתאימים לו. דף הנתונים י

 היצרן והן את נתוני העבודה אליהם כויל הציוד וכפי שנמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד.
לכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה נקודת עבודה כפי שנמדדו בפועל, בעומסים ובתפוקות  

 מים לנקודות העבודה כפי שמסומנות על גבי המדידים המותקנים על הציוד.שונים. הנתונים יהיו תוא
המפעיל ידרש להגיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים השונים לכל ציוד, מתקן ומערכת בהם הוא מתכוון  

בידיו למלא את הנתונים. המזמין יאשר את הפורמטים ולחילופין יספק למפעיל דוגמאות פורמטים אחידים הקיימים 
 לצורך מילויים.

ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד ומרכיב הנכללים במערכות לרבות  טלוגים מפורטיםק 3.9
אביזרי צנרת וחשמל. הקטלוגים יכללו סימון מודגש של הפריט בתוך הקטלוג, הוראות התקנה, הוראות תפעול 

ם השונים,  תוכניות הרכבה ופרוק כולל איורים המתארים כל שלב ואחזקה, איתור תקלות, הנחיות לשיפוץ המכלולי
בתהליך הביצוע, רשימות חלפים וחומרים מומלצים, רשימת כלי עבודה מיוחדים וכלי עבודה בטיחותיים לרבות 

 הוראות בדיקות תקינות הכלים הבטיחותיים.
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ו והורכבו ע"י המפעיל ואשר אינם מהווים המותקנים במבנה ובכל מערכת, מתקן או ציוד, אשר נבחר רשימת אביזרים 3.10

 חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברים, אביזרי תמיכה, אביזרי חיוץ, סוגי רכיבי גמר, פרזול וכדומה.

מומלצים לרבות כמויות. הרשימות יכללו הפניה מפורטת לקטלוג המתאים, שמות ספקים  רשימת חלקי חילוף 3.11
הרשימות יוכנו תוך התחשבות בכמויות הציוד והרכיבים מאותו סוג ופרטיהם, זמני אספקה ותנאי אספקה. 

 רשימת חלקי החילוף יכללו את כל נתוני החלפים ומספרים קטלוגיים,  המותקנים במבנה ובמערכות.

יחודיים לכל מערכת ומתקן בנפרד כולל שם הכלי, מספר יצרן ודגם. רשימת כלי העבודה תכלול  שימת כלי עבודהר 3.12
 ן ולספק כלי העבודה המומלץ.הפנייה ליצר

על בדיקת המוצרים לפני אספקתם לרבות אישורים על בדיקות בעומס, כיול מפסקי זרם יתר  של היצרנים אישורים 3.13
 ואישורים של בודקי המערכות הכוללות. 

המיוחדים לכל  אישורים של המפעיל על בדיקת המערכות לאחר התקנתן והפעלתן בהתאם לדרישות המפרטים  3.14
 ת בנפרד.מערכ

במצבים שונים והנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות למצבים שונים של המערכת.  תאור מפורט של פעולת המערכת 3.15
ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבים שונים האפשריים באותה מערכת. ההנחיות יהיו מפורטות וינחו את המפעיל 

לביצוע הפעולות. הנחיות ההפעלה יציינו את כל  צעד אחר צעד לרבות ציון אביזרים ומספורם במערכת המשמשים
שלבי הביניים לרבות ערכים נמדדים במהלך ההפעלה או ההשבתה. הנחיות ההפעלה יפנו את המשתמש לתרשימי 

 הזרימה המתאימים. ההנחיות יכללו בין היתר את ההפעלות:
 

 המערכת וכל תת מערכת ויחידת ציוד בנפרד. הפעלה ראשונה של  א. 
 פעלת מערכות חליפיות בעת כשל חלק מהמערכות.ה ב.  

 או המבנים כנדרש במצבי חירום.\ניתוק חלק מהמערכות וג.    
 הפסקה מתוכננת של המערכת והפסקה במצב חירום. ד.  
 הפעלת המערכת ותתי המערכות במצבי חירום, לרבות בעת ולאחר הפסקת חשמל ובעת ולאחר שריפה.ה.  

 רכות הכוללות מספר מתקנים משולבים. סינכרוניזציה של מע ו. 

 יהיו בעברית ויכללופעלה ההוראות התהיינה מותאמות להפעלה יומיומית על ידי עובד מקצועי כללי.  הוראות הפעלה 3.16
הוראות סיכה ושימון לרבות  יומיות על ידי מפעילי הציוד ורשימת נקודות בקורת ובדיקה-תאור סדרי הפעולות היום

 שמנים וחומרי סיכה לפי מקורות אספקה ומקומם.כולל רשימות שוטף 

תהיינה מותאמות למערכת לרבות ציון מספרי ושמות האביזרים המטופלים. ההוראה  וראות האחזקה המונעתה 3.17
תפורט לפעולות יומיות, שבועיות, חודשיות, תלת חודשיות, חצי שנתיות, שנתיות ורב שנתיות. כל הוראה תכלול 

לקיום ההוראה, לרבות ציון, בסוגריים, של הנתון או הטווח הרצוי. ההוראה תכלול פרוט  הנחיות למדידות הנדרשות
חומרים וחלקים הנדרשים לביצוע כל פעולה. ההוראות יסתמכו על הוראות יצרן לגבי יחידות הציוד הבודדות ועל 

ל, השייכים לאותה הוראות מפורטות של המפעיל לגבי המערכות כמכלולים. בכל המערכות יטופלו מתקני החשמ
מערכת, לא פחות מאחת לשנה, כולל צילום טרמוגרפי וביצוע כל הנדרש על פי תוצאותיו. הצילום הטרמוגרפי יתבצע 

 מההספק המרבי. 70%בעת שהלוחות והציוד בעומס של לפחות 

והן ברמה של  ברמת המערכת, המתקן והציודהן ההנחיות יהיו מפורטות הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן.  3.18
. הנחיות לגבי המערכות הכוללות יוכנו ע"י המפעיל. הנחיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את אינטגרציה בין מערכות

 הנחיות היצרן כשהן מתורגמות לעברית. ההנחיות יתייחסו למצבים שונים בהפעלת המערכת כאמור לעיל.

ש ולרבות מכבי אש, משטרה, מכון התקנים, משרד כנדר ובודקים מוסמכים אישורים של הרשויות המוסמכות 3.19
, בודק חשמל, בודק חברת החשמל, הרשות המקומית איכות הסביבה, משרד התקשורת, העבודה, משרד הבריאות,

 וכדומה. מעליות, קונסטרוקטור

בות . בתחילתו של כל קלסר יתייק המפעיל את העתקי כל תעודות האחריות, הערתעודות אחריות, ערבות וביטוח 3.20
 או מערכת.\והביטוח השייכות לאותו מתקן ו

. פרטים מלאים של הקבלנים, הספקים, היצרנים ונותני השירות של כל מכלול, יחידה, מערכת, מתקן, נתונים כלליים 3.21
 אביזר ופרזול (שם איש הקשר, כתובת, ת"ד, כתובת אלקטרונית, טלפון, פקס' טל' נייד).
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 דלק ותהוראות לאחזקת מערכ 1 נספח
 
 הנחיות מקצועיות .1
 

 מקצועיות לאחזקת מתקני דלק ימולאו ויוגשו לאישור הרשות על פי הציוד שיותקן בפועל. הוראות .1.1
 שור הרשות.תפעול למתקן ימולאו ויוגשו לאיהוראות ה .1.2
 יתבססו על התקנים וההוראות המתאימים וכמפורט במסמך זה. ההוראות .1.3
 במסמך זה כחלק מהגשת ספרי המתקן. מנים הנדרשיוגשו לאישור הרשות על פי לוח הז ההוראות .1.4

 
 

 ומבנים תשתית ,ותהוראות לאחזקת מערכ 2 נספח
 
 הנחיות מקצועיות .1
 

 תחזוקת מערכת ניקוז .1.1
 

המפעיל יהיה אחראי לתקינותה ותחזוקתה של מערכת הניקוז התת קרקעית והעילית, תאי הביקורת ושיקוע 
ם של כל אחד מהאלמנטים המפורטים לעיל במשך כל חודשי השנה. והצנרת. על המפעיל לדאוג לניקיונם ותקינות

 את הבורות יש לרסס מידי פעם בריסוס מונע יתושים שיסופקו על ידי המפעיל. ניקוי הצנרת יתבצע באופן ידני.
 

 'חזוקת דרכים, רחבות, שבילים וכות .1.2
 

ם וללא סדקים, שקיעות ומהמורות הדרכים, הרחבות והשבילים יתוחזקו בצורה רציפה, כך שיהיו שלמים, כשירי
במשך כל תקופת ההסכם. קווי סימון דרכים וחניות, בשטחו של המפעיל,  יחודשו אחת לשנתיים או במידה 
ויידרש על ידי הרשות. תחזוקה שוטפת לצורך סעיף זה פירושה ניקוי סחף אדמה, עשביה וכל דבר אחר המצטבר 

 בהם.
 

 מבנים ומערכותחזוקת ת .1.3

ועד לקבלת תיק מתקן מושלם ומאושר לאחזקת המערכות קה המפורטות להלן מהוות ברירת מחדל הוראות האחז
 הכלליות התומכות במתחם תדלוק הדס"ל.

 
 מקרא;

 
 שנתי. -חצי שנתי,  נ  -עונתי,  מ  -תלת חודשי,  ע  -ת חודשי,  –ח 

 פעולה. -סטטי,   פ  -הבצוע כשהציוד במצב:  ס 
 

 
  2מתוך  1דף דף     טיפולים                                                                   

סוג הציוד 
A04A 

  DXמיזוג אוויר יחידת 

בצ -ממוקם ב  
- 

 מ ת ת

 ס ד' ד' וע -משרת את   
 פ    -מקצועות מבצעים   

 הוראות      לבצוע
 ת  פ הזעה.ש, רעידות, נזילות, עבדיקה חזותית של היחידה, רהפעלה ו  

 
1 

 2  ס .בדיקת מצב ומתח רצועות   

 3   בדוק פעולת מערכת והפיקוד והבקרה בשלמותה  

 4   בזמן הפעלה PSIבדוק את לחצי היניקה והדחיסה __________  

 5   בדוק את מצב הקירור ע"י זרימת הקירור בעינית  

 6   בדוק את זרמי המדחסים ומערכת בכללי  
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את כל המערכת וודא כי אין תופעות חריגות כמו: רעש, כתמי  בדוק  

 שמן, ונזילות גז.
  7 

 8   סובב ידנית את מאווררי המעבה לוודא מרווח חופשי בפתחי האוורור.  

   ס ניקוי/החלפת מילוי של מסנני אויר.  
 

 מ
 
 

9 

 10  ס ךע"פ הצור ניקוי בריכת הניקוז ויציאת הניקוז, תיקון איטום בזפת.  

ודמפרים  בדיקת פעולת המיכשור והפיקוד מפסק דגל, ברזי מודוטרול  
 לכל אזורי היחידה.

 11  פ

 12  פ ניקוי מסנני המים ובדיקת פעולת ברזים.  

    גירוד מסבים בעלי פטמות גירוז  
 
 
 
 
 
 
 
 
 נ
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 14  ס שימון צירי ברזים, מודוטרולים, דמפרים לכל אזור.  

 15  ס ניקוי היחידה בשלמותה, גרוז מדפים ומוטות מנועים.  

 16  ס תיקון חיבורים גמישים לתעלות אויר.  

 17  ס .הידוק כל חיבורי החשמל ע"ג המנוע והמכשור החשמלי  

 18   בדוק הארקה.  

 19  ס הידוק ברגים כללי.  

 20  ס בדיקת התקנה בקו ישר של גלגלי הרצועות.  

 21  ס תיקוני בידוד כלליים בתוך היחידה.  

 22  ס בדיקת איטום הפנלים ותיקון סרטי האטימה.  

 23  ס ע"פ הצורך ניקוי פנימי של הסוללות ע"י חומר כימי  

 24  ס מריחת גריז על הציר של המפוח.  

 25  ס , חיזוק לציר.םכנפייבדיקת מצב המפוח,   

 26  ס היחידה, גרד חלודה, צבע כנדרש. נקה ביסודיות גוף  

 27  פ ע"פ הצורך מדוד כמויות אויר בתעלות, השווה לנדרש, ווסת  

 תאריך: 

 שם המבצע: 
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  2מתוך  2דף דף     טיפולים                                                                   
סוג הציוד 

A04A 
  DXיחידת עיבוי 

בצ -ממוקם ב  
- 

 מ ת ת

 ס ד' ד' וע -משרת את   
 פ    -מקצועות מבצעים   

 הוראות      לבצוע
 28 נ  פ .A .... ,A .... ,Aרשום זרם פעולת המנוע ....   

 29  פ , ....., ......, .....Aרשום זרם פעולת גופי חימום: .....  

 30   ולים של ל.החשמל)בדוק ונקה את לוח החשמל של היחידה (ראה דף טיפ  

 31   בצע חיזוק ברגים בלוח החשמל של היחידה.  

 32   נקה וצבע את כל האיזורים המראים סימני קורוזיה.  

 33   נקה סוללת מעבה ע"פ הצורך  

 34   רשום את זרמי מדחסים ומערכת בכללי  

 35   בדוק תקינות הפיקוד  

 36   חידהבדוק הארקה המדחסים של הי  

 37   בדוק צנרת גז קירור ואביזריה, רעידות, חזק תפסים רופפים.   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 תאריך: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח: 
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 דף טיפולים

 יודסוג הצ 

A07A 
 VRFיחידת 

 מ ת -בצ -ממוקם ב ב ת ה
 ס ד וע -משרת את  צ ו ע
 פ י  -מקצועות מבצעים  ו ק ר
 ה

 

 ן

 
 ע

 

 הוראות      לבצוע

-במ

 צב

 ר

 ו

 

 ר

   
בדיקה ורישום לחצים למדחסים. (לחץ ראש, לחץ יניקה, לחץ 

 שמן)
 

 ח

1.  

  .2  בדיקת כמות השמן במדחסים, הוספת שמן לפי הצורך   
  .3  בדיקת כמות הגז ואיתור דליפות גז, תיקונן ומילוי גז בהתאם   
  .4  בדיקת שסתומים   
  .5  בדיקה ורישום זרמים ומתחים של כל המנועים החשמליים   

  .6  בדיקת מפוחי המעבה, רצועות איזון, הרחקת עצמים זרים   

  .7  הקשב לרעשים חריגים בסביבת יחידות העיבוי   

  חלפת מסנניםניקוי/ה   

 ת

8.  
  .9  בדיקת תקינות עבודות מפוחים   
  .10  ניקוי סוללות והרחקת גורמים זרים   
  .11  מתיחת רצועות והחלפתם במידת הצורך   
  .12  בדיקת שלמות צנרת הגז   
  .13  בדיקת שלמות חיבורים לתעלות/למים ולחשמל   

רבות בדיקת שלמות בריכת הניקוז וניקיונה, שיפועי ניקוז ל   

 בדיקת זרימה לניקוז
 

 מ

14.  

  .15  בדיקת מערכת הפיקוד   
  .16  בדיקת שלמות הבידוד ביחידה וניקיון   
בדיקת כמות וטיב השמן במדחסים, שליחה למעבדה, הוספת    

 או החלפת השמן לפי תוצאות הבדיקה
  .17 נ 

 הערות: תאריך:

  שם המבצע:

  אישור המפקח:

 

 
 

16 



 
 

 
  דף     טיפולים 

 הציוד סוג 
A42A 

 יחידת מזגן מפוצל                      

 מ ת ת -בצ -ממוקם ב  
 ס ד' ד' וע -משרת את   
 פ    -מקצועות מבצעים   

 ת
 ו

 ק
 ן

 ב
 ו
 צ
 ע

 
 הוראות      לבצוע            

-במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה

 ר

 C ש (בדוק טמפרטורת אויר ביציאה מהמזגן ובכניסה, חשב ההפר  

° 12.( 

 ת  פ
 

1 

לרעשים,  בדוק מכלול המכונה: המדחס, מפוח העבוי ומפוח המפזר  
 רעידות וחלקים משוחררים.

 2  פ

 3  ס בדוק נקיון יציאת נקוז המים.  

 4  ס בדוק מסנן אויר ומסגרות, החלף או נקה.  

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

 6  פ ובדוק בידוד בדוק מגן השהיה למדחס  

   ס בדוק נקיון הסוללה ונקוז בריכת המים, ישר צלעות המאייד.  
 
 
 
 
 
 
 נ
 
 
 
 
 

7 

 8  ס נקה גרילים מלכלוך ואבק.  

 9  ס בדוק שלמות בדוד תרמי על מכסים וגוף היחידה.  

ובצע  כסה)נקה פנים יחידת העבוי מאבק ולכלוך (לאחר הסרת המ  
 שטיפה בלחץ.

 10  ס

 11  ס בדוק מספור המזגן והשלמתו בשילוט סנדוויץ' בחריסה.  

 12  ס בדוק והדק חיבורי חשמל ביחידה ובדוק רציפות הארקה.  

 בדוק חיזוקי חלקי פנים היחידה, בדוק שאין מגע בין צנורות  
 רועדים.

 13  ס

 14  ס ף או חזק לפי הצורך.בדוק מתלים קפיציים וחיזוקים.  החל  

 15  ס מן צירי המפוחים.ש  

 16  פ בדוק זרם פעולה וזרם התנעה במדחס.  

 17  פ בדוק זרם המפוחים.  

 18  ס בצע תיקוני צבע, ישר צלעות המעבה לפי הצורך.  

 19  פ בדוק התנעת מדחס ומפוחים.  

 20  ס ה סטרטססופבדיקה ותיקון וחיזוק ברגים של יחידת הפעל  

 תאריך: הערות:

 שם המבצע: 

 אישור המפקח: 
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  דף     טיפולים 

 סוג הציוד 
A80A 

 מפוח  אויר                  

 מ ת ת -בצ -ממוקם ב ב ת
 ס ד' ד' וע -משרת את  צ ו

 פ    טכנאי קרור או מכונאי -מקצועות מבצעים  ו ק
 ן
 

  ע
 לבצוע הוראות                 

-במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה

 ר

 1 ש  פ הקשב לרעשים ולרעידות חריגים.  

   פ הפעל המפוח והקשב לרעשים בזמן ההתנעה.  
 ח

2 

 3 ס בדוק מצב הרצועות.  החלף לפי הצורך רצועות רזרביות.  

   ס גרז בחוזקה מסבי המפוח והמנוע לפי הצורך.  
 מ

4 

 5 ס בדוק חזוק לציר.נענע כנפי המפוח ו  

 6 פ ..... השווה לנדרש.Aבדוק ורשום זרם עבודה   

   ס נקה באופן יסודי את מכלול המפוח.  
 
 
 
 
 נ

7 

 8 ס זוק של המפוח, בדוק ציריות גלגלי רצועה.ירגי החיהדק ב  

 9 ס בדוק שלמות ואטום חבורים גמישים לתעלות.  

 10 פ חוק.  וודא כוון סביב המנוע.בדוק פקוד הפעלה מקרוב ומר  

 11 ס הדק כל חבורי החשמל במנוע ובמפסק.  

 12 ס בדוק הארקת המונע וגוף המפוח.  

 13 ס גרז חלודה ובצע תקוני צבע.  

 14 פ ..... השווה לנתונים.Aרשום זרם פעולת מנוע   

 15 פ השלם שלוט חסר.  

 16 ס .CFM.........  ביציאה מהמפוח או מהתעלותמדוד ורשום כמויות אויר   

       

       

       

       

       

       

       

       

 הערות: תאריך:

  שם המבצע:

  אישור המפקח:
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  דף       טיפולים 
 סוג הציוד 

B01B 
 פנים  -אחזקת מבנים                    

 מ ת ת -בצ -ממוקם ב  
 ס ד' ד' וע -משרת את   
 פ    -מקצועות מבצעים   

 ת
 ו

 ק
 ן
 

 ב
 ו
 צ
 ע

 
 הוראות      לבצוע            

-במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה
 

 ר

תקוני צבעים לקירות (במקום בו נדרש תיקון יבוצע משטח שלם),   
 שימון ציפוי עץ.

   ס
 
 
 

 ת
 
 

1 

 2  ס תקוני ריצוף שבור, שקוע ורופף.  

ותיקוני  שימון פוליטורה  -טפול בעץ, דלתות, משקופים ומסגרות   
 צבע או פורמייקה כנדרש.

 3  ס

  PVC תקון משטח קצוות ופנלים  -, שטיחים וחפוי ריצפה אחר
בדיקה  -ריהוט  חיתוך, הדבקה והשלמת חלקים פגועים ופגומים

 שימון וחידוש. וחיזוק, תקוני צבע, הדבקת פורמייקה,

 4  ס

 6  ס בדיקה, חיזוק ושימון. -פרזול   

 7  ס נקוי מונע של סיפונים בכיורים ובדיקת נזילות. -שרותים   

תקרות  החלפת או צפוי מחדש של אביזרים שהתקלפו מצבע או ניקל  
החלפת חלקים  יישור, נקוי ותקוני צבע, -אקוסטיות וגופי תאורה 

 כנדרש.

   ס

מצברים  אורת חרום ושילוט יציאה, החלפתבדיקת ת -תאורת חרום   
 ונורות כנדרש.

 9  ס

 10  ס בדיקת ושימון פירזול, אטימות. -חלונות   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 תאריך: ברייט -איסור להשתמש בסקוטש לניקיון ריהוט:הערות: 

 ונה עם פס הגנה מגומי, אורק במכ :לניקיון ריצפה
 שימוש במטליות לחות. אין לשפוך מים

 שם המבצע:

 אישור המפקח:                                       
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  דף     טיפולים 

 סוג הציוד
B02B 

 חוץ -אחזקת מבנים                    

-ממוקם ב   -בצ   מ ת ת 

-משרת את     ס ד' ד' וע 

-בצעים מקצועות מ    פ    

 ת
 ו
 ק
 ן

 ב
 ו
 צ
 ע

 
             הוראות      לבצוע

-במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י
 מ
 ו
 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה
 

 ר

   ס בדיקת מצב ציפוי חוץ ותיקון טיח וצבע בקירות שיש ואבן.  
 
 
 
 
 
 

 מ
 
 
 

1 

וודא שחיבורי האבן אטומים  בקירות מצופי פסיפס ,  וודא   
 שהפסיפס שלם.

   ס

פורט בהוראות.טפל בגגות כמ    2  ס 

 3  ס בדיקת אלמנטים רופפים וסדוקים.  

 5  ס בדיקת איטומים סביב חלונות ופתחים.  

 6  ס בדיקת שלמות רשתות בחלונות.  

 7  ס בדיקת חיזוקי אנטנות, דוודים וציוד על הגג.  

 8  ס בדיקת נזילות דוודי שמש.  

 9  ס תיקוני צבע לתרני אנטנות.  

 10  ס בדיקת איטום קירות ומעברים תת קרקעיים.  

 11  ס בדיקת איטום חדירות כבלים ומערכות למבנה.  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 תאריך: הערות:

 שם המבצע: 

 אישור המפקח: 

 
 
 

  דף טיפולים
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 סוג הציוד

B20B 
 טפול בגגות

 מ ת ת -בצ -ממוקם ב  

 ס ד' ד' וע -משרת את   

 פ    -מקצועות מבצעים   

 ת
 ו

 ק
 ן

 ב
 ו
 צ
 ע

 
 הוראות      לבצוע            

 מ צב-במ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה

 ר

     גג זפת שטוח  

   ס בדוק ונקה את הגג מלכלוך וחפצים לא רצויים.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ
 
 
 
 
 
 
 

1 

 2  ס בדוק אם נוצרו שקעים עקב פגעים בזפת על הגג.  

 3  ס בדוק המצאות ונקיון רשתות חורי הניקוז.  

 4  ס שפוך מים בלחץ במרזבים ובדוק יציאתם.  

 5  ס בדוק אחידות הזיפות על הגג. -לפני חורף   

 6  ס ים.בדוק סיוד הגג בחומר מתא -לפני קיץ   

      

    גג יריעות ביטומניות  

 7  ס בדוק באופן כללי את יריעות הבידוד על הגג (ויזואלית).  

 8  ס נקה את הגג מלכלוך וחפצים לא רצויים.  

 9  ס בדוק אם נוצרו שקעים עקב פגעים על הגג.  

 10  ס בדוק את קצות היריעות בדפנות האנכיות מסביב לגג.  

 11  ס בדוק המצאות ונקיון רשתות פתחי הניקוז.  

 12  ס הודע למנהל הבית. -במידה ונמצאו פגעים   

      

      

      

      

      

      

      

       

       

       

 תאריך: הערות:

 שם המבצע: 

 אישור המפקח: 
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  דף טיפולים מונע

 סוג הציוד 
50B 

 ול בצמחיהטיפ

 מ ת ת  -ממוקם ב  

 ס ד' ד'  -משרת את   

 פ    -מקצועות מבצעים   

 ת
 ו

 ק
 ן

 ב
 ו
 צ
 ע

 
 הוראות      לבצוע            

 מ 
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה

 ר

    כללי  
 
 
 

 מ

 

 1  ס מניעת התפתחות עצים ושיחים בקרבת מתקנים  

 2  ס ריסוס.כיסוח מינימלי ו - כיסוח צמחיה בתעלות  

 הדברה וכיסוח צמחיה בסמוך לעמודי חשמל ושוחות הארקה  
 מטר מהמיתקנים. 1הפעולה תתבצע בטווח של 

 3  ס

   ס טיפול בגינון וצמחיה חיה כולל אדניות ובריכות:  
 
 
 

 ח

4 

  ס ניקוי סביבתי מלכלוך.  

  ס פינוי צמחיה יבשה  

  ס השלמת צמחים  

  ס כת השקייה הידרופוניתבדיקת מער  

 5  ס טיפול במערכת השקייה בגינון  

  ס בדיקת מחשב  

  ס בדיקת זרימת מים בצנרת  

  ס חיזוק מחברים  

  ס בדיקת יציאת מים מהדיזות  

  ס בדיקת הצנרת לשלימות ונזילות  

       

       

       

       

       

       

       

       

 תאריך: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח: 

 שנתי.-חצי שנתי, נ-עונתי, מ-תלת חודשי, ע-דו חודשי, ת-חודשי, ד-שבועי, ח-יומי, ש-י
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  דף טיפולים מונע

 סוג הציוד 
76B 

 אחזקת כבישים ורחבות מאספלט, שוליים, ניקוז, תמרור, צבע 

 מ ת ת -בצ -ממוקם ב  
 ס ד' ד' עו -משרת את   
 פ    -מקצועות מבצעים   

 ת
 ו

 ק
 ן

 ב
 ו
 צ
 ע

 
 הוראות      לבצוע            

-במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה
 

 ר

     העבודות יבוצעו פעמיים בשנה וכן לאחר מזג אוויר קשה כללי:  

     המלווה בגשמים עזים וברוחות חזקות  

    כבישים ורחבות אספלט  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ

1. 

   .א.   ניקוי מסעות:  יבוצע  ע"י מטאטא מכני, לסילוק כל  ליכלוך  

  פרוק אספלט  תיקון פגמים מקומיים בשכבת האספלט העליונה: .ב  
 פגום, אטום בביטומן, תיקון באספלט חם והידוק.       

  

 ג.    תיקון שטחי אספלט עליונים:  קרצוף, איטום בביטומן,  
 ן באספלט חם והידוק.תיקו      

  

 ד.  תיקון מבנה לכל עומקו בכבישים וברחבות:  פרוק המבנה,  עבוד   
 התשתית  מחדש החזרה לקדמותו      

  

   ה.  תיקוני סדקים בכבישים ורחבות:  פתיחת הסדק, ניקוי  ומילוי.  

 .2   שוליים לכבישים ורחבות  

 תוספת, חרישת השטח הקיים תיקון חריצה רדודה והתפוררות: .א  
 מצע והידוק.        

  

 ב.   תיקון מבנה השוליים (לכל עומקו):  חרישת השטח הקיים, תוספת   
 מצע והידוק.       

  

   ג.   תיקון שטחי סדיקה בשוליים:  חרישה והידוק.  

   ד.  תיקון חריצה עמוקה בקצה השוליים:  מילוי ברסק אבן.  

 .3   לות ניקוז:תע  

    א.  ניקוי התעלות:  בדיקה וניקיון  לכל עומק התעלה.  

    ב.  תיקון חתירה בתעלות:  מילוי רסק אבן.  
 

 ת
 4   מעבירי מים  

   א.  ניקוי המעבירים:  ניקוי ע"י זרמי מים בלחץ.  

 ת ב.  תיקון כנפיים מעקות למעבירים: ריסוק וסילוק השבור, יציק  
 חלק חדש.      

  

 תאריך: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח: 
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  2דף טיפולים מונע                     דף                                     

 סוג הציוד 
76B 

 ים, ניקוז, תמרור וצבע אחזקת כבישים ורחבות מאספלט, שולי

 מ ת ת -בצ -ממוקם ב  
 ס ד' ד' וע -משרת את   
 פ    -מקצועות מבצעים   

 ת
 ו

 ק
 ן

 ב
 ו
 צ
 ע

 
 הוראות      לבצוע            

-במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה
 

 ר

    תיקון גביונים  
 
 
 
 
 
 
 נ

5 

 תיקון גביונים ממולאים באבן:  הוספת אבנים ששקעו, .א  
 סגירת 

           

  

ב.   תיקון גביונים ממולאים ברסק אבן:  הוספת רסק אבן   
 

  

 6   עמודי תמרור ותמרורים  
   א.  תחזוקת עמודי תמרור ותמרורים:  רחיצה בדיקת שלימות   

   ב.  החלפת תמרורים: יוחלף כאשר הצבע דהה.  

   ורים:  העמוד בהתאם לתקן צבע והצבהג.   החלפת עמודי תמר  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 תאריך: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח: 
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  דף      טיפולים 
סוג הציוד 

B80B 
 חוץ –אחזקת חצרות                    

 מ ת ת -בצ -ממוקם ב  
 ס ד' ד' וע -משרת את   
 פ    -מקצועות מבצעים   

 ת
 ו

 ק
 ן

 ב
 ו
 צ
 ע

 
 הוראות      לבצוע            

-במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה
 

 ר

   ס בדיקת מצב גדרות ושערים, השלמה, תיקון צבע, שימון וחיזוק.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ
 
 
 
 

1 
 2  ס בדיקת מערכת ביוב, ניקוי והוצאת שורצים.   

 3  ס בדיקת בורות שומן, רקב וספיגה, שאיבה וסילוק הפסולת לפי צורך.  

 4  ס בדיקת צנרת ותעלות ניקוז, ניקוי מעשבים.  

 5  ס בדיקת שבילים ומדרכות, יישור, חיזוק והשלמה.  

 6  ס לקריסה וסחף. בדיקת שוליים ודפנות קרקע  

 7  ס בדיקת מצעי עפר מהודקים.  

בדיקת חניונים, סימוני כבישים וחניות. בצע תיקוני צבע לסימוני   
 חניות ותמרורים , מדרכות אדום/לבן/כחול, חנית נכים וכו'.

 8  ס

 9  ס בדיקת תמרורים וצביעתם.  

 10  ס ת.בדיקת מייסעים וכבישים, תיקון סדקים והתקלפויו  
החלפת  בדיקת גופי תאורה חיצוניים, תיקון גופים, תיקוני צבע,   

 חלקים.
 11  ס

 12  ס בדיקת גלאי אור ותפעול אוטומטי של התאורה.  

תקין.   קצץ צמחיה ורסס נגד עשבים באופן שימנעו הפרעות לניקוז  
 קצץ עשב יבש העלול לגרום לשריפות.

 13  ס

 14  ס חיה במקומות בהם עלול להוצר סחף קרקעהמנע מהשמדת צמ  

מכסים.   בדוק שלמות מערכת תאורת חוץ.  החלף נורות פגומות ונקה  
 תקן צבע תרני עמודי תאורה כנדרש.

 15  ס

 16  ס בדיקת מצב ציפוי חוץ ותיקון פוגות בקירות שיש ואבן.  

א שהפסיפס וודא שחיבורי האבן אטומים בקירות מצופי פסיפס, ווד  
 שלם.

 17  ס

 18  ס בדיקת איטום קירות ומעברים תת קרקעיים  

 19  ס בדיקת איטום חדירות כבלים ומערכות למבנה  

 20  ס חיזוק, בדיקה לשלמות צבע וכבלים –תרנים   

 תאריך: הערות: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח: 
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  דף טיפולים מונע 

 סוג הציוד
B81B 

 ש ע ר
 

 מ ת ת -בצ -ממוקם ב ב ת

 ס ד' ד' וע -משרת את  צ ו

 פ    -מקצועות מבצעים  ו ק

 ן
 

  ע
 הוראות      לבצוע            

-במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה

 ר

 1 ת  פ בדוק פעולת השער והקשב לרעשים  

 2  ס בדוק תקינות נתיכים  

 3  ס נקה כל האביזרים החשמליים מאבק ולכלוך  

 4  פ בדוק תקינות לחצני הפעלה  

 5  ס בדוק תקינות הארקות  

 6  פ בדוק תקינות מפסקי גבול כולל כיוונים  

 7  ס בדוק חיזוק כללי של כל הברגים , שמן וגרז כנדרש  

 8  ס בדוק איזון השער ותקן עפ"י הצורך  

 9  ס בדוק כל תפרי הריתוכים, תקן בהתאם וצבע עפ" הצורך  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 הערות: תאריך:

  שם המבצע:

  אישור המפקח:
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  דף     טיפולים 
 סוג הציוד

B85B 
 כללי  -מחסום  חשמלי                         

 מ ת ת -בצ -ממוקם ב  
 ס ד' ד' וע -משרת את   
 פ    -מקצועות מבצעים   

 ת
 ו

 ק
 ן

 ב
 ו
 צ
 ע

 
 הוראות      לבצוע            

-במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה
 

 ר

   פ בדוק את פעולת המתקן והקשב לרעשים.  
 
 
 
 
 

 מ
 
 
 
 

1 

 2  פ בדוק את תקינות הנתיכים.  

 3  ס מאבק ולכלוך.נקה את כל האביזרים החשמליים   

 4  פ בדוק תקינות לחצני הפעלה.  

 5  פ בדוק תקינות הארקה.  

 6  פ בדוק תקינות מפסיקי גבול מוכוון לפי הצורך.  

המחסום,  בצע חיזוק כללי של הברגים במערכת ההנעה המכנית של  
 שמן וגרז כנדרש.

 7  ס

 8  פ בדוק איזון הכנף ותקן לפי הצורך  

 9  ס בדוק רפידות גומי ככביס הכף, החלף לפי הצורך.  

בדוק כל תפרי הריתוך בכף, וודא שאין סדקים, תקן ריתוכים לפי   
 הצורך למניעת חדירת מים.

 10  ס

       

       

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 תאריך: הערות: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח: 
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  דף טיפולים 
 סוג הציוד 

C34B 
 בקרת מבנה                  

 מ ת ת -בצ -ממוקם ב  
 ס ד' ד' וע -משרת את   
 פ    -מקצועות מבצעים   

 ת
 ו

 ק
 ן

 ב
 ו
 צ
 ע

 
 הוראות      לבצוע            

-במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה
 

 ר

   ס בדוק לוח בקרת מבנה לנקיון ולשלמות השילוט.  
 

 ח

1 

 2 ס וודא קיום דף הוראות תוכניות.  

 3 ס בדוק חיזוק מכני ושלמות של הנורות.  

 4 פ בדוק פעולות כל נורות הסימון והאזעקה.  

 5 פ בדוק פעולות מפסקים, מתגים ולחצנים.  

 6 נ  פ וסמך לביצוע בדיקת תקינות.הזמן גורם מ -במערכת ממוחשבת   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 תאריך: הערות:

 שם המבצע: 

 אישור המפקח: 

 
 
 
 

  דף טיפולים מונע
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 יודסוג הצ

53C 
 טלוויזיה במעגל סגור

 מ ת ת -בצ -ממוקם ב  
 ס ד' ד' וע -משרת את   
 פ    -מקצועות מבצעים   

 ת
 ו

 ק
 ן

 ב
 ו
 צ
 ע

 
 הוראות      לבצוע            

-במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה
 

 ר

 בדוק לשלמות ויזואלית  
 

 1 מ  פ

 2  פ בדוק חלקות תנועת מצלמות  

 3  פ כות תמונה במסך (מוניטור)בדוק אי  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 תאריך: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח: 
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  דף טיפולים 
 סוג הציוד

C67F  
  מערכת כריזה                   

 מ ת ת -בצ -ממוקם ב  
 ס ד' ד' וע -משרת את   
 פ    -מקצועות מבצעים   

 ת
 ו

 ק
 ן

 ב
 ו
 צ
 ע

 
 הוראות      לבצוע            

-במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה
 

 ר

כאשר הסייר נמצא  יש  להכריז באמצעות מערכת הכריזה לכל קומה  
מיקום  -רמקול בנפרד  כל –אשר את תקינות המערכת בקומה ומ
 ראה שרטוטי חשמל -רמקולים 

   פ
 
 
 
 
 

 ח
 

1 

 2  פ בדוק את המוסיקה בכל קומה.  

 3  פ בדוק תקינות מפסק הגברת המוסיקה.  

 3כל  הוסף לפי הצורך. (החלף מצבר -בדוק רמות המים במצברים   
 שנים).

 4  פ

 5  פ רה.בדוק שלמות פנל הבק  

 6  פ בדוק תקינות מטען מצברים.  

   ס הזמן לביקורת את החברה המספקת שירות למערכת הכריזה.  
 נ

7 

תייק האישור בתיק אישורי  –וודא קבלת אישור לתקינות המערכת   
 בטיחות.

 8  ס

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 תאריך: הערות:

 שם המבצע: 

 אישור המפקח: 
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  דף     טיפולים
סוג הציוד 

C71Y 
 מערכת   אזעקה

 מ ת ת -בצ -ממוקם ב  
 ס ד' ד' וע -משרת את   
 פ    -מקצועות מבצעים   

 ת
 ו

 ק
 ן

 ב
 ו
 צ
 ע

 
 הוראות      לבצוע            

-במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה
 

 ר

 1 י  פ הפעלת המערכת לנסיון ובדיקת נוריות וצופר.  

   ס בדיקת שילוט והשלמתו.  
 מ
 

2 

 3  ס בדיקת שלמות וחיווט כל גלאי הפריצה.  

 4  ס תקוני צבע למערכת כולה.  

 5 נ  ס בדיקה כללית ותקון כנדרש.  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 תאריך: הערות:

 שם המבצע: 

 אישור המפקח: 
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  דף     טיפולים

 סוג הציוד
E31E 

 לוח      חשמל

בצ -ממוקם ב  
- 

 מ ת ת

 ס ד' ד' וע -משרת את   
 פ    -מקצועות מבצעים   

 ת
 ו

 ק
 ן

 ב
 ו
 צ
 ע

 
 לבצוע  הוראות                

במ
-

 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה
 

 ר

   פ בדיקת פעולת כל נורות הסימון והאזעקה.  
 ש

1 

 2  פ הקשב לרעשים חריגים.  

 3 ח  פ חזק והשלם שילוט בלוח.  

   פ מדוד ורשום זרמי פעולה של מנועים.  
 ת
 

4 

 5  פ בדיקה וכיול מדי זרם ומתח, רשום זרם ומתת בכל פזה.  

 6  פ בדוק פעולת מפסקים, מתנים ולחצנים.  

   ס חזוק תפסים לראשי כבלים נכנסים ויוצאים.  
 מ

7 

 8  ס בדוק לנתיכים שלמים ומתאימים/בסיסי מבטיחים שלמים.  

   ס וודא שאין פיח. בדוק מגעי המפסק הראשי ומפסיקים נקיים שלמים,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 נ
 
 
 
 
 
 

9 

 10  ס ורים ומהדקים בכל לוח.הידוק ברגי מגעים, חב  

 11  ס נקה מגעים באמצעות חנקן יבש (דחוס).  

 12  ס נקה באופן סופי בשואב אבק תעשייתי.  

 13  ס בדיקת ממסרים, ממסרי זמן ויחידות פיקוד.  

 14  ס בדוק פעולת מנגנוני המפסקים הראשיים.  

  15  ס ריסוס נקודות המגע החשמליות בלקטרסול.  

של כל  הפעלה ללא ציוד של כל מעגלי הפיקוד ובדיקת פעולה נכונה  
 הפונקציות.

 16  ס

 17  ס בדיקת הארקת הלוח, הגוף והדלתות.  

 18   בדוק שלמות תוכניות הלוח.  

 19  ס נקוי חיצוני, תיקוני צבע ושימון צירים.  

 20  פ בדוק איזון הפזות ושפר לפי הצורך.  

 21  פ דוק פעולת קבלים ואוטומט שמירת כופל הספק.ב  

מתאים  בדוק חום הלוח, כבלים, מחברים ומפסקים באמצעות ציוד  
 (צילום אינפרה אדום).

 22  פ

 23  פ בדוק פעולת מפסק מחלף לפעולת חרום (גנרטור).  

 תאריך: הערות: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח: 
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  דף טיפולים 

 יוד סוג הצ
E55E 

 תאורת חירום               

 מ ת ת -בצ -ממוקם ב  
 ס ד' ד' וע -משרת את   
 פ    -מקצועות מבצעים   

 ת
 ו

 ק
 ן

 ב
 ו
 צ
 ע

 
 הוראות      לבצוע            

-במ
 צב

 מ
 י
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 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה
 

 ר

   פ בדוק קיבוע מנורת החירום לקיר או לתקרה.  
 

 ח
 

1 

 2  פ מנורת החירום ע"י לחיצת הכפתור והדלקת הנורה.בדוק פעולת   

 3  ס נקה את גוף המנורה באמצעות מטלית יבשה.  

ציין  בדוק את מנורות החירום בקומות, במידה והמנורה לא תקינה  
 בהערות הכין מיקומה.

 4  פ

 5   בדוק תקינותם של כל גופי תאורת החירום והשלטים בעלי מתג   

   ביקורת) ע"י גורם שייקבע לבדיקה(לחצן   

  ת   תיערך בדיקה מקיפה ע"י חשמלאי מוסמך לכל גופי התאורה במבנה  

    . מערכת החשמל תנותק מהלוח הראשי1  

    . יש לנתק את הזנת הגנרטור לאזור הנבדק2  

    בדוק את גופי התאורה של החירום  

    החלף נורות חירום שאינן דולקות  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 תאריך: 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח: 
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 דף     טיפולים 
סוג הציוד 

F01F 
 מערכת  גילוי  עשן                    

 מ ת ת -בצ -ממוקם ב ב ת
 ס ד' ד' וע -משרת את  צ ו

 פ    -מקצועות מבצעים  ו ק
 ן
 

  ע
 הוראות      לבצוע            

-במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה

 ר 
 

ואטום, בדיקת  פתיחת דלתות לוחות הבקרה, נקוי מאבק, בדיקת צירים  
 מנעולים.

 1 מ  

 2   בדיקת שילוט והשלמתו.  

של מפסיקי  בדיקה, סימון וכוון של המנגנונים המכניים ורסוס מגעים  
 פקוד, לחצנים, מפסקים וכד'.

  3 

 4   בדיקה של נוריות סימון, זמזם ולחצני בדיקה.  

בדיקת פעולות פונקציונליות לרבות הפסקת מערכות הקשורות למערכת   
 כדוגמת אוורור.

  5 

ומריחה בגריז,  בדיקה חזותית של המצבר וחזוק הכבלים.  ניקוי מגעים  
 ל.בדיקת גובה נוז

  6 

ובטעינה  בדיקת פעולת המטען, וסות ויציבות המתח, בטעינה איטית  
 מהירה.

  7 

 8   בדיקת פעולת המצבר ומתח בקצוות.  

 9   תיקוני צבע למערכת כולה.  

 10   בדיקת פעולת כל גלאי בנפרד באמצעות סימולציה לעשן.  
 11   קרות.בדיקת חזוק ראשי הגלאים בתושבותיהם וחזוק לת  
 12   בדיקה וחיזוק מוליכים.  
 13   נתוק אחד המוליכים ובדיקת פעולות האזעקה בלוח.  
 14 נ   פרוק הגלאים ובדיקתם במעבדה מתאימה.  
 15   בדוק פעולת חייגן אוטומטי.  
 16   בדוק קיום כל התוכניות העדכניות.  
       

       

       

       

 הערות: :תאריך

  שם המבצע:

  אישור המפקח:
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 דף טיפולים 
 סוג הציוד 

F06F 
 תריס (דמפר)  אש                   

 

 מ ת ת -בצ -ממוקם ב ב ת
 ס ד' ד' וע -משרת את  צ ו

 פ    -מקצועות מבצעים  ו ק
 ן
 

  ע
 הוראות      לבצוע            

-במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה

 ר 
 

 1 מ  ס בדוק שסביבת התריסים נקיה ושאין מכשול המפריע לסגירה.  

 2  פ וודא סגירתו. -הפעל את המנוע החשמלי של סגירת התריס   

לקפיץ  במידה והנתיך הוא חד פעמי, נתק את החיבור בין הנתיך   
 ובדוק הסגירה של התריס.

 3  ס

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 הערות: תאריך:

  שם המבצע:

  אישור המפקח:
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 דף טיפולים  
 סוג הציוד

F07F 
 מערכת שחרור עשן               

 מ ת ת -בו -ממוקם ב ב ת
 ס ד' ד' צע -משרת את  צ ו

 פ    -מקצועות מבצעים  ו ק
 ן
 
 

  ע
 הוראות      לבצוע            

 -במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה

 ר

 1 מ   הפעלת המנועים  ע"י לחצן החירום   

 2   בדיקה ויזואלית שכל הפתחים נפתחו  

 3   סגירת החלונות ע"י לחצן החירום  

 4   ובדיקה ויזואלית שכל החלונות נסגר  

 5 נ   הפעלת המערכת.  

 6   בדיקת מצברים בעומס.  

 7   הפעלת המערכת על המצברים בלבד.  

 8   הפעלת המערכת במתח הרשת.  

 .9   חיזוק ברגים כללי.  

 10   בדיקת חיבורי החוטים.  

 11   בדיקת ארוזיה של החומרים המתכתיים  

 12   לבדיקת  הזמזם.ניתוק וחיבור מערכת החיווי   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 הערות:  תאריך:

  שם המבצע:

  אישור המפקח:

 
 
 

  דף טיפולים

36 



 
סוג הציוד 

F08F 
 רכזת גילוי אש ועשן

 מ ת ת -בו -ממוקם ב ב ת
 ס ד' ד' צע -משרת את  צ ו

 פ    -מקצועות מבצעים  ו ק
 ן
 

  ע
 הוראות      לבצוע            

 -במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה
 

 ר

 1 מ  ס הזמן חברה לבדיקת לוח התראה כל חצי שנה.  

   בדיקת לוח הבקרה כולל:  

   א. אביזרים כמו כרטיסים, נוריות, לחצנים וסימונים שונים  

   ב.  מתח הפעלה רגיל וחרום הכולל:  

   תקינות המצברים, איכות הטכניה -        

   V220המשך עבודה תקינה של הלוח בחרום ללא מתח   -        

ג.   התאמה בין רשימת האזורים בלוח והאזורים בפועל ועדכון במקרה   
 הנדרש.

  

   רים וקריאיםד.   בדיקה באם שמות האזורים ברו  

   ה.   זמזם התקלה תקין ונשמע כראוי באזור הרכזת  

   ו.    תקינות לוח משנה ותאום בינו ולוח הבקרה  

 2  פ בדיקת גלאים במרווחי זמן המומלצים בהוראות היצרן  

א.  הגלאים מוחלפים בצורה יזומה בהתאם לדרישות היצרן לוודא כי   
גלאי שהגיע זמן החלפתו יועבר לניקוי ויכול   הגלאי הוחלף במועד.

במעבדת החברה המאושרת ע"י היצרן, ע"י הועדה לאנרגיה אטומית וע"י 
 המשרד לאיכות הסביבה

  

   ב.  תקינות ויזואלית ותקינות הפעולה של הגלאי ובסיסו  

   ג.   וודא רישום מעודכן של כל גלאי האש/עשן בחדר הבקרה  

 4  ס פעולת לחצני אזעקת אש ושלמותם בדיקת   

 5  פ בדיקת נוריות כללית: נוריות סימון ונצנים  

 6  פ בדיקת מערכת הצופרים  

 7  פ בדיקת מערכת הכיבויים:   

   א.  צנרת ומיכל הכיבוי מחוזקים ומקובעים  

   ב.  לחץ המיכל תקין  

 8  פ ממסרים, דיווחים בדיקת הפעלות ודיווחים כגון: מגנטים,  

 9  פ למינויים בדיקת פעולת החייגן ונכונות מספרי הטלפון וההתקשרויות  

 10  פ עדכוני תוכנת לוח הבקרה  

 11  ס  בטיחות וודא קבלת אישור לתקינות המערכת ותייק אותו בתיק אשורי  

 הערות:  תאריך:
  שם המבצע:

  אישור המפקח:
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  דף טיפולים 
סוג הציוד 

F30F  
 עמדת כיבוי אש                  

 מ ת ת -בצ -ממוקם ב ב ת
 ס ד' ד' וע -משרת את  צ ו

 פ    -מקצועות מבצעים  ו ק
 ן
 

  ע
 הוראות      לבצוע            

-במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה
 

 ר 
 

 1 מ  ס בדוק מלאי בעמדה לפי הרשימה:  

   נור בד).זרנוק (צי X 2א.   

   .2מזנק " 1ב.   

   בקצה. 3/4מ' עם מזנק " 25ג. גלגלון   

   ק"ג, או מטף גז הלון. 6ד. מטף אבקה   

 2  ס בדוק תקינות המטף המחוג של המנומטר על הירוק.  

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

 4  ס עמדה.בדוק ניקיון ה  

קפל  הוצא את הזרנוקים, פרוס אותם ובדוק תקינותם, לאחר מכן  
עטופים  אותם בקיפול "מבצעי" ותלה אותם בארון העמדה כשהם

 בניילון.

 5 נ  פ

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

 7  פ נקה חיבורים מהירים ומרח ווזלין.  

 8  פ בדוק אטמי ברזים וחיבורים לגלגלון.  

 9  ס בדוק חלודה, בצע תיקונים וצבע לפי הצורך.  

 10  ס שמן צירי דלת הארון.  

 11  ס נדרש. בדוק את ארון כיבוי האש לתקינות.  בצע תיקוני צבע אם  

 12  ס השלם שילוט חסר.  

 13  פ שמן/גרז את צירי הברזים.  

 14  ס רת שרות לבדיקת תקינות המטפים.הזמן חב  

 15  ס רשום סוג הבדיקה והתאריך בטופס הנמצא בעמדה.  

       

 הערות:  תאריך:

  שם המבצע:

  אישור המפקח:
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  דף טיפולים

 סוג הציוד
F14P 

 משאבת ג'וקי-כיבוי אש 

 מ ת ת -בצ -ממוקם ב ב ת

 ס ד' ד' וע -משרת את  צ ו

 פ    -צועות מבצעים מק ו ק

 ן
 

  ע
 הוראות      לבצוע            

-במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה

 ר

בדוק תקינות רגשי זרימה ומצב מגוף ראשי.  הזמן ספק שרות לשם   
   בדיקה שנתית.

 1 ת  פ

 2  פ    בדוק תקינות מחווני לחץ ומתקן אזעקה.  

 3  פ בטיחות. תייק אותו בתיקוודא קבלת אישור לתקינות המערכת, ו  

בדוק זרימת מים בצנרת הספרינקלרים ע"י הפעלת ברז ניקוז (באם   
 יים)

 4  פ

 5  פ וודא הפעלת משאבת כיבוי אש.  

 6  פ בדוק הפעלת פעמון האזעקה (באם קיים).  

 7  פ בדוק מגוף ראש מערכת לפתיחה וסגירה.  

 8  פ קה למצב "פתוח".וודא העברת המגוף לאחר הבדי  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 הערות: תאריך:

  שם המבצע:

  אישור המפקח:
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  דף טיפולים 

 סוג הציוד
P22D  

 משאבת ניקוז/ביוב                   

 מ ת ת -בצ -ם בממוק ב ת

 ס ד' ד' וע -משרת את  צ ו

 פ    -מקצועות מבצעים  ו ק

 ן
 

  ע
 הוראות      לבצוע            

-במ
 צב

 מ
 י
 נ
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 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה

 ר

 1 ת  פ בדוק חזותית רעידות ולשמיעת רעשים.  

 2  פ הפעל המשאבה ידנית, וודא שברז אל חוזר פועל.  

 3  פ הפעלת המשאבות (הנמצאות בבור).בדוק פעולות הפיקוד ל  

 4 נ  ס הוצא המשאבה מהבור, שטוף במים.  

 5  ס הסר חלודה ובצע תיקוני צבע.  

 6  ס בדוק מצב אטם ואטם מכני.  

 7  ס בדוק מצב השמן.  

 8  ס בדוק תקינות כבל ההזנה, חיבורי החשמל ותקינות הארקה.  

לט או במקום אחר בו סוג הציוד שעות במידה והמשאבה מותקנת במק  
העבודה של המשאבה בפועל הוא מועט ניתן לבצע את הוצאת המשאבה 

 מהבור אחת לשנתיים.

 9  ס

 10  פ נקה מצופי פיקוד.  

 11  פ בדוק פעולת שסתום אל חוזר.  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 הערות: תאריך:

  שם המבצע:

  אישור המפקח:
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 נספח כ'

 נספח מכירה לעובדים

 מכירה לעובדי הרשות  .1

 מנפיקה אותם  אוכל  תשלום בגין מכירת המוצרים לעובדי הרשות, יבוצע באמצעות תלושי 1.1

הרשות לעובדיה ו/או בכל אמצעי תשלום אחר, לרבות כרטיס חכם, הכול ככל שאושר על ידי 

 .הרשות, מראש ובכתב (להלן, ביחד: "התלושים")

מחירי המוצרים לעובדי הרשות לא יעלו על מחירי המוצרים הנקובים עבור כלל לקוחות  1.2

 .המפעיל והמפעיל יהא רשאי לתת הנחות לעובדי הרשות 

ספי של "תלוש צהריים"  ומנגנון ההצמדה יהיו בהתאם לשווי התלוש אשר יקבע אל השווי הכ 1.3

 מול זכיין הסעדת העובדים בשדה התעופה ע"ש אילן ואסף רמון.

הרשות תהיה זכאית לעדכן לפי שיקול דעתה את השווי הכספי של התלושים, ותודיע למפעיל 

  ימים מראש. 14על כל שינוי כאמור, לפחות 

 בוקר יהיה כמחצית מערך תלוש צהריים.ערך תלוש 

תלוש ארוחת צהריים וכן תלוש ארוחת בוקר יזכה את עובדי הרשות בארוחה הכוללת   מס'  1.4

 להלן .  3מנות,  כמפורט בסעיף 

לכל חודש (להלן: "מועד הגשת החשבונית"),  5 -המפעיל יגיש לרשות, לא יאוחר מהיום ה  1.5

לושים שבגינם מכר המפעיל מוצרים לעובדי הרשות חשבונית מס ערוכה כדין בגין מלוא הת

בחודש הקודם. לחשבונית יצרף המפעיל את התלושים האמורים, בהתאם להנחיותיה של 

הרשות. הרשות תשלם למפעיל את שווים הכספי של התלושים, כנגד חשבונית המס האמורה, 

 .לחודש בו הוגשה חשבונית התשלום 30 -עד היום ה 

נית מס לאחר מועד הגשת החשבונית /או הגיש את החשבונית במועד הגיש המפעיל חשבו 1.6

הגשת החשבונית אך מבלי שצרף את התלושים נשואה ו/או שלא בהתאם להנחיות הרשות 

או  15 -תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את תשלום התמורה בגינה ליום ה

הוגשה החשבונית בהתאם להנחיות  , של החודש העוקב לחודש בו30 -או ליום ה 22 -ליום ה

 .הרשות בצירוף מלוא התלושים נשואה

המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, כי סך הכספים אותם יהיה זכאי לקבל מהרשות בגין שווים  1.7

 .של התלושים, יהווה חלק בלתי נפרד מפדיון המכירות ברוטו

 



 הנחות לעובדים של גופים אחרים הפועלים בשדות התעופה .2

הנחה לעובדים של גופים אחרים הפועלים בנמל התעופה ע"ש אילן ואסף רמון נדרשת כל מתן 

לקבלת אישור מוקדם בכתב מאת הרשות. יובהר למען הסר ספק, כי הרשות איננה מתחייבת 

 למתן אישור כאמור.

 מכירה לעובדים של גופים אחרים הפועלים בנמל  .3

בנוסף מצהיר המפעיל ומתחייב בזאת, כי מכירתם של מוצרים לעובדיהם של גורמים אחרים 

הפועלים בנמל (לרבות עובדי חברות התעופה, עובדי חברת אל על ועובדי משרדי הממשלה), 

יתבצעו בהתאם להסכמות אשר יגובשו לשם כך בין המפעיל לבין העובדים האמורים ו/או 

מכל מקום התמורה לה יהיה זכאי המפעיל בגין מכירה כאמור, בכל לבין הגורמים האמורים, ו

 אמצעי תשלום שהוא, במישרין ו/או בעקיפין, תהווה חלק בלתי נפרד מפדיון המכירות ברוטו. 

 



 'הנספח 

מסחרית  לתכנון ניהול והקמה של תחנת דלקאיכות סביבה  נספח

 בשדה התעופה על שם רמון

 

 הגדרות .  1

 . בישראל ": רשות שדות התעופהרש"ת"

לרבות חברות תעופה בעלי הרשאה  -גורם הפועל במתקני רש"ת ואינו עובד הרשות ":גורם חיצוני"

ספקים, בעלי זיכיון, משתמשים בנכסי הרשות ו/או קבלנים הפועלים מטעם הרשות,   מטעם הרשות,

 מטעמם של כל אחד מן הגורמים הנזכרים לעיל.

לטפל בהיבטים מטעמה רש"ת ומוסמכת ביחידה הפועלת  -"היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת"

 . שונים בתחום איכות הסביבה

 מנהל שדה תעופה או מסוף גבול מטעם רש"ת. -"מנהל מתקן"

 

 רקע .  2

גורם ת ולכל "מופקדת על פיתוחם, הפעלתם וניהולם של שדות התעופה ומעברי הגבול. לרש רש"ת

הפועל בתחומה, בין אם עבורה ו/או בין אם באמצעות חוזה ו/או הסכם הרשאה  ו/או פקודת חיצוני 

עבור רש"ת או עבור גורם ו/או שוכר ו/או כל נותן שירות אחר ו/או זיכיון ו/או כקבלן משנה  עבודה

פעילות ענפה ורב גונית שלחלקה עשויות להיות השפעות משמעותיות על  , הפועל בהרשאתה, אחר

ככל  ,הפועל בתחומה לפעול לניטרול ההשפעות הגורם החיצונית ושל "הסביבה. מחובתה של רש

 .ההוראות המחייבות והנוגעות לתחומי הפעילות השוניםוולשמור על הסביבה  ,שניתן

 מטרה .  3

כל דין, בכל פי  ועלאת חובותיהם מול רש"ת  הגורמים החיצוניים לכללמטרת פרק זה להבהיר 

הקשור להיבטי איכות סביבה, ולהנחותם באשר לצעדים אשר עליהם לנקוט כדי למנוע מראש 

  לטיפול במקרה של אירוע.וכן באשר לדרכים אירועי זיהום ופגיעה באיכות הסביבה 

כדי לגרוע בו ואין  חיצוניהגורם המחויבויותיו של להוסיף על זה  מטרתו של פרקיובהר, כי 

  מחובותיו לפי כל דין /או מאחריותו להימנע מפגיעה בסביבה.

ר בזאת מפורשות, כי בכל מקרה של סתירה בין הוראותיו של נספח זה לבין הוראותיו של בהמו

, תקבענה הוראותיו של החוזה, אלא אם כן, פרשנות החוזה בכל הנוגע החוזה שאליו הוא מצורף

בהשוואה  ות הסביבה מקלה על הגורם החיצונילחובותיו של הגורם החיצוני בענין השמירה על איכ

 להוראותיו של נספח זה. 

 הגורם החיצוניחובות  .  4

ו ההיתרים ו/או ובאחריותו, לדאוג לקבלתם של כל האישורים ו/א הגורם החיצונימחובתו של  .4.1

כגון ובלי לגרוע מכלליות האמור, רשיון עסק, היתר רעלים, היתר  שיונות ו/או ההסכמותיהר

דרש מכל גורם שהוא (לרבות רשות מקומית, יהעשויים/ות לה הזרמה, היתר פליטה וכיו"ב,

לשם משרד הפנים, ועדות לתכנון ובניה, משטרה, מכבי אש וכל גורם רגולטורי אחר) על חשבונו, 

  ., ולוודא כי יהיו ברי תוקף משך כל תקופת החוזהההסכם עם רש"ת פיל מחויבויותיוקיום כל 
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, מיד עם ולמנהל החוזה ברש"ת על הגורם החיצוני להעביר לנציג היחידה להגנת הסביבה ברש"ת .4.2

ר ו/או רישיון ו/או הסכמה כאמור בסעיף ת, עותק של כל אישור ו/או היובכל עת חתימת החוזה

 לעיל.  4.1

באחריות גורם חיצוני אשר לפעילותו תיתכן השפעה סביבתית, לוודא קבלת הדרכה ייעודית על  .4.3

שעות  48-חר מוטרם תחילת הפעילות ובכל מקרה לא יאברש"ת הסביבה  איכותידי היחידה ל

 ממועד תחילת הפעילות.

בטים סביבתיים יהוגורמים הפועלים מטעמו להתמודדות עם הגורם החיצוני ידריך את עובדיו  .4.4

יחתים כל עובד וגורם אחר הנובעים מפעילותו, לרבות מניעת מפגעים וזיהום.  הגורם החיצוני 

ואת יתעד בכתב את ההדרכה שנתן מטעמו כי קיבל הדרכה וכי הבין את תוכנה. הגורם החיצוני 

עם  פרק זמן של חמש שנים ממועד סיום החוזהכאמור, וישמור על התיעוד למשך האישורים 

 .רש"ת

כל מקרה של הפרת וללא כל שיהוי, על לדווח מיידית לרש"ת,  הגורם החיצונימחובתו של  .4.5

הוראות כל דין  ו/או חשש להפרה כאמור בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה, בין אם נגרם על 

קרקע, ידו ו/או ע"י מי מטעמו ו/או הובא לידיעתו (לרבות בנושא זיהום אויר, זיהום מים, זיהום 

רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים) ולפעול מיידית 

 לתיקון ההפרה בתיאום עם הרשויות המוסמכות.

לקיים ולגרום לכך כי עובדיו וכל מי שפועל מטעמו יקיימו במלואם  הגורם החיצונימחובתו של  .4.6

 נוספת אשר נובעת מהנושאים המנויים בפרק זה. אחר הוראות פרק זה וכל הוראה ו/או הנחיה

באחריות הגורם החיצוני לשתף פעולה עם נציג רש"ת בכל מבדק פנימי ו/או פעולה מונעת ו/או  .4.7

ולבצע תיקון של כל מפגע אשר עובר על פעולה מתקנת אשר יידרשו בתחום איכות הסביבה

 איכות הסביבה ברש"ת במתקן .אחת לשנה יבוצע מבדק פנימי על ידי היחידה ל. דרישות החוק

יהיה אחראי כלפי רש"ת בגין כל הפרה של פרק זה והנחיות שנמסרו מתחייב כי  הגורם החיצוני .4.8

ו/או ימסרו לו, וזאת מבלי לגרוע מהאחריות האישית המוטלת על עובדיו ו/או מי מטעמו בגין 

על הגורם החיצוני חלה החובה לטפל בכל  פעולה ו/או מחדל בניגוד לפרק זה ולהנחיות רש"ת.

 נגרמת על ידו.הזיהום ו/או הפרה 

בכל מקרה בו נדרש הגורם החיצוני לספק לרש"ת מסמך, דו"ח, אישור, רישיון, היתר או כל  .4.9

 וללא דיחוי. מסמך דומה אחר, יהיה עליו לעשות כן תוך זמן סביר

כות סביבה בפעילות השונים של אי, בהיבטים השאר בין, העוסקת נהלים מערכת"ת לרש .4.10

את הגורם החיצוני ויהיה  יחייב נספחיהם על הרלוונטיים בנהלים האמור. המתבצעת ברש"ת

המתקן הרלוונטי או  מנהל בתיאוםעליו לקיימו בתיאום עם היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת, 

 .העניין בנסיבות החל בנוהל המצוין"ת ברש אחר ממונה גורם כל בתיאום

הר, כי הגורם החיצוני ימנע מלהפריע לפעילות רש"ת ולא יפגע בתקינות ציודה ו/או תקינות יוב .4.11

 ., לרבות תשתיות קבועות ו/או ניידותציוד שמצוי בתחומה

רש"ת שומרת לעצמה את הזכות לביטול החוזה בגין כל הפרה ו/או זיהום אשר יגרם על ידי  .4.12

 הגורם החיצוני.

 

 

 תכנון תחנת הדלק .  5
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דלק חדשה יעשה על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה: מפרט טכני להקמת תחנת  תכנון תחנת .5.1

לרבות סעיפי התכנון למתקן לשטיפת  דלק חדשה וכל דין והוראה אחרים התקפים לצורך כך

 .מכוניות

(תיקון  18במסגרת התכנון יוכן "סקר הידרולוגי סביבתי" על פי תמ"א  -סקר הידרולוגי סביבתי  .5.2

הפחות, חוות דעת כתובה של רשות המים, משרד הבריאות והמשרד להגנת  ) שיכלול, לכל4

הסביבה בדבר הקמת תחנת דלק חדשה בנ.צ המיועד. כמו כן יכלול הסקר הוראות לתוכנית 

 בדבר מניעת זיהום קרקע ומי תהום.

בנוסף לאמור לעיל יבוצע, כתנאי להיתרי בניה, סקר קרקע באזור המתוכנן  -סקר קרקע מקדים  .5.3

 הבנות כתחנת דלק, בהתאם למפורט להלן:ל

מטר, האם קיים זיהום קרקע  5יש לבדוק בקידוחי קרקע לעומק של לפחות  .5.3.1

ועופרת), להעריך  TPH ,BTEX ,MTBEוגז קרקע בדלקים (על ידי בדיקות 

את כמותו ולהשוות את התוצאות לערכי הסף המקובלים על המשרד להגנת 

 הסביבה.

לרשות שדות התעופה כחלק מהבקשה להיתר תוצאות סקר הקרקע יוגשו  .5.3.2

 בניה.

 לא תותר הקמת תחנת דלק בשטח מזוהם ללא פינוי הזיהום וטיפול בו. .5.3.3

 
הזוכה יתחייב לבטח את עצמו בביטוח נזקים סביבתיים לאורך כל תקופת  -ביטוחים  .5.4

ההתקשרות והארכתה, הכול למטרה של שיקום עתידי של הקרקע ומי התהום במידה ויהיה בכך 

צורך. מועד סיום הביטוח יהיה מועד הצהרת הרשות, לאחר פינוי התחנה ועריכת סקר קרקע ומי 

תהום, כי בשטח התחנה לא נשאר זיהום כלשהו מהפעילות במקום או לאחר סיום פעולות 

 השיקום, אם יהיה צורך בכך.

 כלל מסמכי התכנון יוגשו לאישור היחידה לאיכות הסביבה טרם שלב ההקמה. .5.5

 
 ,המפרטים, כלל האישוריםיועבר מסמך מרכז אשר יכלול את  ,סיום ההקמהלאחר  -הקמה  .  6

 .רש"תלאישור היחידה לאיכות הסביבה , 4לצורך קבלת טופס המסמכים הנדרשים 

 הפעלת תחנת הדלק .  7

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), בלעמוד  גורם חיצוניבמשך שנות ההפעלה על ה .7.1

תקנות המים (מניעת זיהום  ,2010-ללי המים (טיפול בזיהום מים מדלק), תש"עכ ,1997-תשנ"ז

 לרבות כלל חוקי מדינת ישראל הרלוונטים להפעלת התחנה. 2006-מים) (קווי דלק), תשס"ו

לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת זיהום קרקע,  גורם החיצוניבמשך שנות ההפעלה על ה .7.2

 מי תהום, אויר ויצירת מפגעי רעש ותברואה. ביתר פירוט נמנה את הסעיפים הבאים:

 מניעת זיהום קרקע .7.3

יבוצעו על פי הוראות הממונה  –בדיקות אטימות מכלים, צנרת וצנרת מילוי  .7.3.1

שנים לאחר  5במשרד להגנת הסביבה מיד עם התחלת הזרמת דלק במתקן וכל 

מכן. רשות שדות התעופה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש בדיקות אטימות 

 בתכיפות גדולה יותר. כל התוצאות יועברו לרשות שדות התעופה. 
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יבוצעו על פי הוראות הממונה במשרד להגנת הסביבה.  –בדיקות חודשיות  .7.3.2

ריגים תוצאות הבדיקות יועברו לרשות שדות התעופה כל חצי שנה. מקרים ח

 ידווחו  מידית.

יש לשמור על תעלות הניקוז נקיות בכל עת  –ניקוי תעלות ומפריד דלקים  .7.3.3

ולוודא את תפקודו התקין של מפריד הדלקים. קבלות על שאיבת המפריד 

 ותוצאות דיגום הקולחים יועברו לרשות שדות התעופה.

על הגורם החיצוני להימנע מכל זיהום קרקע ועליו למגן כל מיכל דלק, חבית שמנים או כל חומר  .7.4

מהמיכלים  110%אחר שדליפתו עלולה לגרום לזיהום קרקע על ידי מאצרה בעלת נפח של 

 התחומים על ידה לקליטת החומרים במקרה של דליפה.     

זיהומי קרקע בתחום חצרו, ובטווח מעבר צנרת הגורם החיצוני ימנה נציג מטעמו לאיתור וניטור  .7.5

הדלק מתחום חצרו אל תחום נמל התעופה, ויודיעו שמו של הנציג מטעמו ליחידה לאיכות 

 הסביבה ברש"ת.

כל חשד לזיהום קרקע כתוצאה משפיכה לא מבוקרת של חומרי גלם (פסולת נוזלית, שמנים,  .7.6

צוני ובתחום חצר נמל התעופה, ידווח דלקים, תשטיפים וכדומה) בתחום חצרו של הגורם החי

ישירות ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת ויחייב את הגורם החיצוני באופן מיידי לנקוט בכל 

הגורם החיצוני ינקוט בעצמו ועל חשבונו בכל פעולה נדרשת על מנת לעצור את המשך הזיהום.

ום ולפי הנחיות הפעולות לשם עצירת הזיהום ולשם ניקיונו והשבת המצב לקדמותו בתיא

 .היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה

 רעש .  8

 על כהגדרתורעש חזק ו/או בלתי סביר,  מפגעהגורם החיצוני להימנע מכל פעולה אשר יוצרת  על .8.1

 .דין כל פי

 לפעול  החיצוני הגורם באחריות, דין כל פי על כהגדרתו המותר על עולה הרעש בהם במקרים .8.2

 .המותרות לרמות הרעש להפחתת

 שפכים .  9

הגורם  על . יובהר, כי העירוניתמחויב להתחבר אל מערכת הולכת השפכים  חיצוניה גורםה .9.1

הן בהגלשה לתחום , הן בתחום חצרו, החיצוני, חל איסור מוחלט על הזרמת שפכים בניגוד לדין

 , והן בכל שטח אחר.רמוןנמל התעופה 

  .אחרת דרך בכל או בתעלות, ספיגה בבורות שימוש יעשה לאהגורם החיצוני  .9.2

בין השאר ומבלי , ובדרישות כל דין בדרישות רש"ת להזרמת שפכיםלעמוד  הגורם החיצוניעל  .9.3

ד בדרישות תקנות המים (מניעת זיהום מים ממתכות ומזהמים ועמל לגרוע מכלליות האמור,

כללי תאגיד מים בדרישות ום לריכוזים מירביים של מזהמים בשפכי 2000התשס"א  ,אחרים)

אין  המחמיר מבניהם.לפי , 2014שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשס"א וביו (

באמור בסעיף זה כדי למעט מחובתו של הגורם החיצוני מלעמוד בדרישות כל דין הנוגע להזרמת 

 ., לרבות דרישות משרד הבריאות ודרישות המשרד להגנת הסביבהשפכים

לבצע ניטור למדידת איכויות השפכים המועברים  הגורם החיצוני עם רש"ת ידרש לחוזהבהתאם  .9.4

 למערכת.

 חל איסור מוחלט על הגלשת שפכים אל מערכות הניקוז. .9.5

שפכים אשר יסווגו כשפכי פסולת מסוכנת, ינהגו בהם על פי הדין לגבי חומרים מסוכנים,  .9.6

 פח זה. הובלתם ופינויים וכאמור בפרק חומרים מסוכנים לנס
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חל איסור על העברת תשטיפים לביוב ללא טיפול   -במידה וקיים מתקן שטיפה בתחנת הדלק .9.7

  מתאים ומיחזור מי השטיפה.

 

 ניקוז .  10

מערכת הניקוז מיועדת לניקוז מי גשמים בלבד. חל איסור מוחלט על הזרמת כל חומר שהוא,  .10.1

 מאושר אל מערכת הניקוז.בכל מצב צבירה, מהרחבות התפעוליות של המתקן, ללא טיפול 

מים ו/או תשטיפים מתהליכי חל איסור על העברת  -במידה וקיים מתקן שטיפה בתחנת הדלק .10.2

 . ניקוי מקדמי  בלחץ גבוה אל הקרקע ואזור התדלוק

 

 חומרים מסוכנים .  11

 . 1993 -חומר מסוכן כאמור בחוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג -"חומר מסוכן" .11.1

ויבוצע מצד הגורם החיצוני היתר רעלים קבלת חומ"ס מותנה ב ושינוע של , טיפולכל אחסון .11.2

 .ו ולתנאים הקבועים בהיתר הרעליםבהתאם ל

הנו האחראי ועליו להיות ערוך בכל הנוגע לאחסון חומרים מסוכנים ושינועם וכן  הגורם החיצוני .11.3

 .  , על כל הכרוך בכךעליו להכין נוהל מסודר לטיפול באירוע חומרים מסוכנים

ימנה אחראים לתחום חומרים מסוכנים ויעביר לידי היחידה לאיכות הסביבה  החיצוני הגורם .11.4

על  ברש"ת את שמותיהם ופירוט שוטף של ההדרכות הניתנות לעובדיו בנושא טיפול בחומ"ס.

 הגורם החיצוני להחזיק בכל הציוד הנדרש לשם טיפול באירוע חומרים מסוכנים.

לאיכות הסביבה ברש"ת בדבר סוגי החומרים, מיקומם  ליידע את היחידה הגורם החיצוניעל  .11.5

 וכמותם.

כל שינוי בסוג החומר המאוחסן, מיקומו וכמותו, ידווחו מיידית ליחידה לאיכות הסביבה  .11.6

 .וכן באם נדרש לפי כל דין, למשרד להגנת הסביבה ברש"ת

ל חשש לאירוע כל אירוע חומרים מסוכנים, לרבות נפילה או פגיעה של חומר מסוכן,דליפה וכן כ .11.7

 כאמור, ידווחו מיידית למנהל המתקן וליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת. 

 זיהום אויר .  12

 .לפי כל דיןלזיהום אויר, כהגדרתו   גורם חיצונילא יגרום  .12.1

 הוגרם החיצוני  .12.2

יב לטפל מיידית בכל תקלה הגורמת, או עלולה לגרום לחריגה מתקני איכות ומח הגורם החיצוני .12.3

 .בכל דיןאויר המוגדרים 

 בעת מילוי הנוצרים הדלק אדי את המפנות ,דלק אדי למישוב מערכות ויופעלו יותקנו בתחנה .12.4

 .הדלק מכלית אל חזרה ,התחנה מיכלי

 הגורם החיצוני יתקין בתחנה את כלל האמצעים לטיפול בנידוף תקין ממיכלי הדלק. .12.5

 הנוצרים הדלק אדי את המפנות STAGE 2,דלק אדי למישוב מערכות ויופעלו יותקנו בתחנה .12.6
 י רכבים. בתחנה יותקנו מערכות ניטור בהתאם לנדרש לחוק בעת מילו
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אוויר נקי (מניעת זיהום אוויר וריח מתחנות בתחנה יבוצעו כלל הבדיקות המופיעות בתקנות  .12.7

 .2017 דלק)

 ריח מטרדי .  13

 ח לסביבתו.כל מטרד רי חיצוני גורםיגרום  לא .13.1

 בכל תקלה הגורמת למטרדי ריח. מחוייב לטפל מיידית ניוהגורם חיצ .13.2
 

 שמן משומש ומצברים .  14

הגורם החיצוני ימנע מכל תפעול, אחסון ופינוי מצברים ושמן יעשה בהתאם להוראות כל דין ו .14.1

 .פעולה שיש בה כדי לגרום לזיהום כתוצאה ממצבר או שמן משומש

באחריות שמנים ודלקים יטופלו באמצעות מפרידי שמנים. תקינות מפרידי השמנים תיבדק  .14.2

 הגורם החיצוני שיוודא עמידתו בדרישות כל דין ונהלי רש"ת הרלוונטיים. 

מצברים יפונו בהתאם לנהלים הרלוונטיים הקיימים ברש"ת,   שמן משומש יועבר למיחזור. .14.3

 בתיאום היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת ותוך שמירת התיעוד לפינוי.

 ויועברו לרשות רש"ת על פי דרישה.קבלות על העברת השמן המשומש והמצברים ישמרו  .14.4

 קרינה אלקטרומגנטית .  15

פליטת גלים אלקטרומגנטיים שרמת  -" קרינה אלקטרומגנטית"קרינה בלתי מייננת", " .15.1

 ); ionizationאלקטרון וולט ושאינם יכולים לגרום ליינון (  5–האנרגיה שלהם פחותה מ

, ובכלל ו/או קרינה בלתי מייננת תכל מתקן הפולט קרינה אלקטרומגנטי גורם חיצונין ילא יתק .15.2

וללא קבלת מלוא  זה קרינה סלולרית ללא תיאום ואישור בכתב של הגורמים הרלוונטים ברש"ת

 .ההיתרים הנדרשים לפי כל דין

 התחנה פסולת וחזות .  16

התחנה, לרבות פינוי פסולת כנדרש, בכל עת. רשות שדות  יש לשמור על נקיון  – חזות התחנה .16.1

 התעופה שומרת לעצמה את הזכות לבצע ביקורות בכל עת.

  -הגדרות .16.2
פסולת מוצקה המכילה מרכיבים אורגניים ואנאורגניים שמקורה במוצרי מזון  -פסולת אורגנית

  גזם ומרכיביהם ושאינה פסולת מסוכנת כהגדרתה להלן.

מר מכל סוג , המכיל חומר מסוכן כמוגדר בתקנות רישוי עסקים (סילוק חו -פסולת מסוכנת

 .1990חומרים מסוכנים) התשנ"א  

חומרים ומוצרים מכל סוג שהוא הניתנים למחזור, שהושלכו או שמיועדים   – פסולת למיחזור

להשלכה, לרבות נייר, קרטון, פלסטיק לסוגיו, זכוכית וטכסטיל (על פי חוק איסןף  ופינוי 

 ), או כל חומר/ מוצר/ רכיב שרש"ת תגדיר ככזו.1993 -פסולת למיחזור, התשנ"ג

חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבניה או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות  -פסולת בנין

 .בניה, לרבות ערימות אדמה וחלקי הריסות של מבנים

 כללי .16.3

ו/או מחוייב לטפל בכל פסולת הנוצרת בתחום חצרו  גורם חיצוניה .16.3.1

בהתאם  על פי הוראות רש"ת  וההסכמים הנלוויםכתוצאה מפעילותו, 

, חוק 1984 -לרבות חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד להוראות כל דין,
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ותקנותיהם ולרבות הנחיות  1993 -איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג

 .הוראות רש"ת וההסכמים הנלוויםהרשות המקומית הרלוונטית, 

 למיחזורפסולת  .16.4

מחוייב להפריד את הפסולת המיועדת למיחזור ולהשליכה  גורם חיצוניה .16.4.1

אל מיכלים יעודיים למיחזור במיקומים שיקבעו ע"י רש"ת. חל איסור על 

השלכת פסולת המוגדרת למיחזור ע"י רש"ת לפחי האשפה המרכזיים.כל 

 -לרבות חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד בהתאם להוראות כל דין, זאת

ותקנותיהם  1993 -יסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג, חוק א1984

הוראות רש"ת וההסכמים ולרבות הנחיות הרשות המקומית הרלוונטית, 

 .הנלווים

פסולת למחזור, כפי שתוגדר לעיל, תופרד במקור ותפונה למיכלים  .16.4.2

 ייעודיים, שיוצבו בנקודת הפרדה למיחזור, אם וככל שיהיו. 

משולטת, מקורה, מגודרת ונגישה לרכבי נקודת ההפרדה למחזור תהיה  .16.4.3

 איסוף הפסולת.

בנקודת ההפרדה למחזור ירוכזו כל כלי האצירה להפרדה למיחזור,  .16.4.4

לרבות: מיכל להפרדת מיכלי פלסטיק, איסכורית ו/או דחסן לקרטון, 

עגלה לאיסוף נייר, מיכל לאיסוף פסולת אלקטרונית, דחסן ליריעות 

 .כל שיידרש על ידי רש"תפלסטיק, מיכל לאיסוף סוללות, כ

גורם במידה ולא יוצבו אחד או יותר מיכלי האצירה הנדרשים על ה .16.4.5

 את סיבת אי הצבתם.לנמק  חיצוני

 פסולת ביתית .16.5

תפונה למיכלים ייעודיים  , לרבות פסולת אורגנית,פסולת ביתית .16.5.1

ובהתאמה מלאה לנפח שירות ותפעול ויהווה המוקצים על ידי רש"ת, 

 .וזה.חלק בלתי נפרד מהח

 פסולת מסוכנת .16.6

פסולת מסוכנת  גורם חיצוניהלא יחזיק, לא יאחסן, לא ישנע ולא ישליך  .16.6.1

 מכל סוג שהוא ללא תאום עם הגורם האחראי ברש"ת.

ועל חשבונו לאתר  גורם חיצוניהפסולת מסוכנת תועבר על ידי  .16.6.2

טיפול/הטמנה מאושר לפסולת מסוכנת, זאת בתיאום עם המשרד להגנת 

 הסביבה ועם היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת.

כל פסולת חומרים מסוכנים, פחם פעיל ממערכת מיזוג אויר, או מכל  .16.6.3

שימוש אחר, תפונה לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. 

הזכיין ויוצגו בפני הגורמים הרלוונטים  קבלות הפינוי ישמרו בידי

 ברש"ת בכל עת ומיידית לפי דרישה.

 
 
 
 
 
 
 



- 8 - 
 וקנסות סיום ההתקשרות .  17

 מפעיל תחנההחלפת  .17.1

עביר את כלל הבדיקות המחוייבות י ההמפנה את התחנ גורם חיצוניה .17.1.1

למכלים ולקווי דלק בדיקות אטימות ים והתקנות לרבות בדרישות החוק

, עדכניותובדיקות ציוד/ ואביזרים   STAGE 1+STAGE 2,בדיקות מערכות

לא יאוחר , בדיקות מערכות הניטור הקיימות בתחנה, בדיקות הגנה קתודית 

יחידה הפסקת פעילותו בתחנה. תוצאות הבדיקות יועברו לטרם  יםחודש 3מ

 רשות שדות התעופה.לאיכות הסביבה 

קר קרקע לבדיקת המפנה את התחנה יבצע ס גורם חיצוניה –סקר קרקע  .17.1.2

טרם  ממועד  יםחודש 3מנוכחות מזהמים בקרקע ובמי התהום לא יאוחר 

סיום פעילותו בתחנה. הסקר יכלול קידוחי קרקע בשטח התחנה לרבות באזור 

התשתיות התת קרקעיות, המשאבות, מפריד הדלקים ומשטחי התדלוק. 

במי ) בקרקע, TPH ,BTEX ,MTBEבסקר תיבדק נוכחות מרכיבי דלקים (

התהום ובגז הקרקע.תכנית הסקר תועבר לבחינת רש"ת ולאישורה לא יאוחר 

 משלושה חודשים טרם סיום הפעילות.

במידה וימצא בסקר הקרקע כי קיים זיהום העולה על הזיהום  –שיקום קרקע  .17.1.3

לבצע שיקום קרקע ומי תהום עד  גורם חיצונישנמצא בסקר הראשוני יידרש ה

 לערכים שיקבעו כמתאימים באותה תקופה.

 פינוי תחנה  .17.2

את כל תשתיות התחנה,  גורם חיצוניעם סיום הפעלת התחנות יפרק ה .17.2.1

 העיליות והתת קרקעיות ויפנה אותן על פי כל דין. 

המפנה את התחנה יבצע, לאחר פירוק התשתיות  גורם חיצוניה –סקר קרקע  .17.2.2

לעיל, סקר קרקע לבדיקת נוכחות מזהמים בקרקע  17.2.1עיף כמפורט בס

מועד סיום פעילותו בתחנה. טרם  יםחודש 3ובמי התהום, זאת לא יאוחר מ

הסקר יכלול קידוחי קרקע בשטח התחנה לרבות באזור התשתיות התת 

קרקעיות, המשאבות, מפריד הדלקים ומשטחי התדלוק. בסקר תיבדק נוכחות 

) בקרקע, במי התהום ובגז הקרקע. TPH ,BTEX ,MTBEמרכיבי דלקים (

תכנית הסקר תועבר לבחינת רש"ת ולאישורה לא יאוחר משלושה חודשים 

 טרם סיום הפעילות.

במידה וימצא בסקר הקרקע כי קיים זיהום העולה על הזיהום  -שיקום קרקע  .17.2.3

לבצע שיקום קרקע ומי התהום  גורם חיצונישנמצא בסקר הראשוני, יידרש ה

 עד לערכים שיקבעו כמתאימים באותה תקופה.

 קנסות  .17.3
 :על פי דיןבעת אי ביצוע בדיקות הנדרשות  .17.3.1

בגין כל בדיקה שלא  ₪  10,000על גורם החיצוני יוטל קנס של כ  .17.3.1.1

 בפועל . ו/או הבדיקות + עלות ביצוע הבדיקהבוצעה 
  :על ידי הגורם החיצוניבעת יצירת זיהום ו/או מפגע אשר לא יטופל  .17.3.2

עלות הטיפול ₪ +  50,000על גורם החיצוני יוטל קנס של כ  .17.3.2.1

 בזיהום בפועל.
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 מדיניות איכות הסביבה ברשות שדות התעופה 
 
 

באופן כלכלי ובר הנהלת רשות שדות התעופה תפעל לניהול,  פיתוח,  תפעול ואחזקת מתקני הרשות  •

לשמירת האיזון בין הצרכים הסביבתיים והכלכליים  ראייה ארוכת טווח ומחויבותקיימא, מתוך 

  לטובת הדורות הבאים.

 תפעל כמגיבה בלבד. יוזמה סביבתית ולאהרשות בראשות ההנהלה תוביל  •

לפעול לאימוץ ולהטמעת תקנים להגנה על הסביבה, על מנת  מחויבת רשות שדות התעופההנהלת  •

י הטבע, הסביבה והקהילה, לתועלת בהתמדה את הסיכונים והמפגעים למשאב ולצמצם למנוע

  הדדית של כל המעורבים.

והבנתן  (במידה וניתן)  , מדידתןהנגזרות מפעילותה לזהות את ההשפעות הסביבתיות הרשות תפעל •

 כבסיס לקבלת החלטות בנושאים הבאים:

 מטרדי רעש מטוסים 
 זיהום קרקע, מי נגר ומי תהום 
 טיפול בשפכים, ניצול קולחין וחסכון במים 
  פליטות לאוויר של גזים מזהמים וחלקיקים 
 הפחתת פליטות גזי חממה וצמצום טביעת הרגל הפחמנית 
 טיפול בחומרים מסוכנים 
 ניהול פסולת, כולל הפחתה, מיחזור והטמנה נאותה 
 חסכון באנרגיה 
 בניה ירוקה 
 רכש ירוק 

 הנהלה תקבע יעדים שנתיים לשיפור הגנת הסביבה בכל סקר הנהלה.ה •

והמנהלים תוך שיתוף העובדים  ,את ביצועי מערכת הגנת הסביבה תפעל לשפר בהתמדהההנהלה  •

  ישימה. תוך שמירה על תחיקה והידברות עם בעלי העניין, בארגון

תהיה וגורמי החוץ הפועלים במתקני הרשות  קבלני המשנה, , המדיניות תופץ ותוסבר לכל העובדים

ועדכונה בהתאם התאמתה  חינת לשנה בסקר ההנהלה, לבזמינה לבעלי עניין ולציבור ותיסקר אחת 

 .לצורך

 

 תאריך_______________
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 הגורם החיצוניהצהרת 

 

אני הח"מ מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי הנחיות רש"ת לשמירה על איכות הסביבה המפורטות  .1

 בנספח איכות סביבה.

להיגרם פגיעה לאיכות הסביבה וכי מילוי ידוע לי כי עקב פעילותי ברש"ת עלולה הריני להצהיר כי  .2

. בהתאם לכך, הובהרו לי נועדה לצמצם פגיעה זו ככל שניתן , לרבות נהלי רש"ת,ההנחיות שקבלתי

היחידה לאיכות הסביבה כי חשיבות הנושא וההנחיות אשר עלי לפעול בהתאם להן ונמסר לי 

ל הבהרה, בכל תקלה ו/או חשש ברש"ת הינה הגורם אשר יהיה עלי לפנות אליה בכל דיווח, בכ

 לתקלה וכי אהיה כפוף להנחיותיה המחייבות.

אין לגרוע מחובתי לשמירת כל הוראות בנוסף, הריני להצהיר כי ידוע לי כי במילוי הוראות הנספח  .3

הדין הקשורות לאיכות הסביבה ולתחומי פעילותי ולדרישות הרשויות הרלבנטיות וכי ידוע לי 

והן באות לרבות מקיפות את כל חובותיי החוקיות בנושא איכות הסביבה  שההנחיות דלעיל אינן

 .ולא להמעיט בהוראות הדין הרלבנטיות

הריני להצהיר כי מסרתי לכל עובדי ו/או למי מטעמי את ההנחיות לשמירה על איכות הסביבה  .4

 בתחומי רש"ת.

חריג שנגרם בתחומי על כל אירוע מיידית וללא כל שיהוי הריני מתחייב בזאת לדווח לרש"ת  .5

    .במהלך שהותי בתחומי רש"ת ו/או שנודע לי עליופעילותי 

עוד ידוע לי כי בהנחיות שניתנות לי ע"י רש"ת ובפיקוחה אין כדי לקחת אחריות על מילוי חובותיי  .6

      על פי כל דין והן באות כדי לסייע לי לעמוד בהוראות הדין. 
 

 __ומס' ת.ז.______ הגורם החיצונישם 

 שם החברה ומס' ח.פ.________

 כתובת___________

 טלפון___________

 חתימה_________

   

 

הגורם אני, ______________ עובד רש"ת, תפקיד________, מחלקה_________,  מאשר בזאת כי 

ואת  החתום דלעיל חתם בפני על נספח איכות הסביבה ואישר כי הבין את ההנחיות שנתנו לו החיצוני

 המחויבויות המוטלות עליו. 

 _______________ -חתימת עובד רש"ת



 
 

 

  -נספח ו'
  רש"תֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹֹ  וגיהות לחוזהֹ  נספח בטיחות

  
 
 הגדרות: .1

 או מי מטעמו של אלה.מפעיל זכיין, קבלן, בעל הרשאה,  "ספק" : ספק, 1.1.1
 ממתקני רשות שדות התעופה (להלן: "רש"ת")כל אחד "מקום מתן השירות":  1.1.2

לרבות  קעל ידי הספעבור רש"ת העבודה \וכן כל מקום אחר שבו ניתן השירות
 .מתקני הספק

 
ועל כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים וכן על כל  הספקהוראות נספח זה יחולו על  .2

(לרבות קבלן משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או  ספק
החוזה למתן \פת ההרשאההשירות, במהלך תקו מתן עבודת שיפוצים במי ממקומות

 .השירותים
  

יהיה אחראי בלעדי לקיום כל  ספקשהלעיל, מובהר בזאת  1לגרוע מהאמור בסעיף מבלי  .3
הוראות נספח זה על ידי כל קבלן ו/או קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה 
ו/או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת 

להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי ההרשאה למתן השירותים, וישא באחריות המלאה 
מתחייב  הספקהאמורים לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים. 

שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו לביצוע 
עבודות (בין עבודות ההקמה ובין כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבלן כאמור 

, בחתימתו, כי הוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות יאשר
 .הספקבינו ובין 

 
, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .4

 , פקודת הבטיחות בעבודה1954-, תשי"דהפיקוח על העבודהארגון חוק  האמור לעיל)
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות),  ,1970-[נוסח חדש], התש"ל

תקנות , 2007לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז ,  2013 -גהתשע"
 1989חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  ,ותקנותיו 2001-שירותי הובלה, התשס"א

, 1984-התעופה), התשמ"דשדות סדר בהשמירה על ( שדות התעופה תוכללי רש ,ותקנותיו
-(בטיחות ורישוי), התשמ"טהתכנון והבנייה, חוק הגז דיני , [נוסח חדש] פקודת הנזיקין

,וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטים 1989
ביצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו הנוגעים ללעיל, 

מתחייב להבטיח  וא, והת השירות במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותיםבמי ממקומו
ימלא אחר כל הוראות הבטיחות כל מי מטעמו בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך ש

מקום השירות בו מתבצעת עבודה או בכל , כל זמן היותם בשבדינים האמורים והמשמעת
 .רש"תמקום אחר בתחומי 

 
מתחייב  ואוהתחייב למלא אחר נהלי בטיחות רש"ת, הוא ממצהיר בזה כי  הספק

ימלא אחר כל כל מי מטעמו להבטיח בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך ש
מקום השירות בו מתבצעת , כל זמן היותם בהאמורים בנהליםהוראות הבטיחות 

  .רש"תעבודה או בכל מקום אחר בתחומי 
  
בודה, ויודיע על מינויו באמצעות מכתב נציגו בשטח העכימנה מנהל חוזה שישמש  הספק .5

 .למנהל החוזה מטעם רש"ת
 

במקום מתן תחילת העסקתם לפני הדרכה כי עובדיו יעברו  ,הספקאחריות ב .6
או בעת שינוי אחת לשנה, לא תפחת מבתדירות ש ,מכןולאחר  בפרויקט ספציפי\השרות

 יכוני הבטיחותססיכונים בסביבת העבודה (המחמיר מבין השניים). ההדרכה תעסוק ב
 הקיימים במקום העבודה ובהתייחס לתחומי עיסוקם.והבריאות 

 



בכל העלויות  ישאי הספק. כדין לכך ךהמוסמאדם ההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות  .7
 הכרוכות בהדרכת העובדים כנ"ל (כולל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').

 
בחוק או ציוד המגן הנדרש ות, ביצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבוד הספק .8

משקפי נעלי עבודה, , כפפות עבודה, אפודים זוהריםכמו למשל בתקנות ובנהלי רש"ת 
 ., בהתאם לסוג העבודהמגן, אטמי אוזניים, קסדות מגן

 
דים מוכלי עבודה תקינים העו , בציודישתמשו אך ורק במכונותו/או כל מי מטעמו  הספק .9

  .דיןמפורטות בהבטיחות ה בדרישות
 

              לכל כלי/ציוד תפעולייבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות  הספק .10
מוסמכים  מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמיםמקום עובדיו ב ידיהמופעל על 

 הספקכנדרש עפ"י כל דין ותקנות. אישורי ונתוני הבדיקות כאמור לעיל,  ירוכזו ע"י 
במקום מתן זמינים בכל עת  .  התיקים הנ"ל יהיוד תפעולילכל כלי/ציובתיק ייעודי 

 בטיחות וגיהות רש"ת וכל גורם אחר מטעמו. ממונהלביקורת ע"י  השירות,
 

מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כל  הספק .11
יהיה  הפינוי , למניעת מכשולים מיותרים.למקום מתן השרותפסולת וגרוטאות אל מחוץ 

 על חשבונו.
 

בטיחות וגיהות ברשות בכל מקרה של תאונת עבודה, והכל בהתאם  ממונהלידווח  הספק .12
    .1954-להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

 
בתאום עם כח אחר, אלא -בא או ספקלכל  העבודכל שלא להעביר ביצוע  מתחייב הספק .13

המשנה יפעל בביצוע העבודה בהתאם להוראות  ספק היה ויאושר על ידי הרשות, רש"ת.
 זה, לעיל ולהלן. בנספח  הבטיחות המפורטות

 
עבודה באש גלויה (ריתוך, הלחמה, זיפות חם וכל עבודה העלולה לגרום לשריפות),  .14

תתבצע בהתאם להוראות בעניין זה המפורטות בהנחיות רש"ת בתאום ובאישור גורמי  
 .כיבוי אש והצלה רש"ת

 
לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז ע עבודה על גגות יבוצעו  בהתאם ביצו .15

י נקיטת אמצעי הזהירות המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה (לוחות ל ידעו 2007
 ועל פי נהלי רש"ת העוסקים בכך. זחילה וכד').

 
מנהרות  שוחות תקשורת/חשמל,כגון: בורות ביוב, "חלל מוקף" עבודות בחללים סגורים  .16

מטעם הרשות וכל זאת לאחר טיהור   מנהל החוזהוכד' יבוצעו רק לאחר קבלת הסכמת 
 נפיצה, רעילות, דלקות וכד'. הוירוהאזור מא

 
קבלת  שלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת שלא פורטה לעיל אלא לאחר מתחייב הספק .17

 ות.הרשעליהן תורה היתר עבודה בכתב מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיחות 
  

 אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון  ,על חשבונו ,ספקי הספק .18
 הבטיח את לכדי  של הרשות, דין, או לפי הוראות הבטיחות יפ-לזוהרים הנדרשים ע

      בטחונו ונוחותו של הציבור במקום.
 

 מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על הספק .19
יפעל בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות  הספקהבטיחות ברשות (להלן:" הממונה"). 

ברשות בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא 
מקום מתן השירות מהמשך מתן השירותים ע"י בתחומי  הספקיוחזר להעסקה ע"י 

לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם תהיה להרחקה זו במישור יחסי  הספק .הספק
אם תתבע  עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה פטורה מכל חבות בגין כך.

את הרשות בגין כל הוצאה שתהיה לרשות  הספקהרשות ע"י עובד שהורחק כאמור ישפה 
 ות משפט.בקשר לכך לרבות ו/או למעט הוצאות הגנה משפטית והוצא

 



על הבטיחות ברשות  יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה הספק .20
מנהל המתקן או מנהל החוזה מטעם מתן הודעה ל, תוך בגלל ליקויי בטיחות בעבודתו

. העבודה תופסק לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב רש"ת
זכאי לפיצוי כל שהוא  הספקקרה כזה לא יהיה לכך מהממונה על הבטיחות ברשות. במ

עשוי  הספק, לא לנזקים שנגרמו במישרין ולא לנזקים עקיפים שבשל העיכוב שנגרם
 .האללבדו יהיה אחראי לכל  הספק .להיתבע בגינם

 
 נסיעה ברכב בשטח האווירי מחויבת בהצבת משואה (צ'קלקה) בצבע כתום על גג הרכב   .21

על פי תקנות  /מבצעי, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעוליפקהסבאחריות ועל חשבון של 
 .רש"ת

 
, כפי שיוצגו מעת לעת, על הבטיחותוהממונה החוזה פי הנחיות מנהל -ינהג על הספק .22

 בנושא בטיחות.
 
 

הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל  .23
כל דין ו/או כלל שנקבע   להוסיף על הוראותכדי ק , הן באות רברש"תהגורמים העוסקים 

 על ידי כל רשות מוסמכת אחרת.
 

בעל הרשאה /הסעדה/חנויות במתקני רש"ת מסוג: התקשרויותלהינו במידה ונספח זה  .24
 :הסעיפים הבאיםגם יחולו בנוסף  ,עתיר כח אדםמסחרית אחרת/חוזה 

  ות הכוללת סקר סיכוניםבטיחלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירותיציג  הספק 24.1
-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל בהתאם

. רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של במקום מתן השרותלעבודה  2013
 , הספקהבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם הול ילנתכנית 

 .הספקחשבון  ועלהמאושר ע"י מפקח עבודה אזורי 
מטעם בטיחות וגיהות  ממונההבטיחות ע"י  יהבטיחות ונהלניהול אישור תכנית עם  24.2

כהגדרתו בחוזה,  ,מטעמו במקום מתן השירותלהסמכת המנהל  הספקרש"ת, ידאג 
לניהול ובתכנית  ים כנאמן בטיחות בעבודה בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהל

 הבטיחות.
המאושר ע"י מפקח  ,בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקףממונה מטעמו ימנה  הספק 24.3

כמות שעות העבודה החודשיות שעל את מפקח עבודה אזורי יקבע  עבודה אזורי.
 ממונה הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות מתן השירות.

 
 

 (הכל עבודות הנדסיות/סלילה/בנייה/שיפוציםבמידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג  .25
יחולו בנוסף  ), 1961בודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, (ע בצו הבטיחות בעבודהוגדר כמ

 :הסעיפים הבאיםהנ"ל,  1-22לסעיפים 
 

, שעבר ומנוסהמוסמך לבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה  ימנה הספק 25.1
מהלך שלוש השנים האחרונות. , בעל ידי מוסד מוסמך השתלמות/ריענון בתחום זה

מכתב רשום באמצעות ויודיע על מינויו  בשטח העבודה, נציגוכישמש מנהל העבודה 
העבודות האמורות  פרטי . הודעת המינוי תכלול גם אתעבודה אזורי למפקח

. על מנהל העבודה להיות נוכח באתר מועד התחלת העבודה באתר אתלהתבצע וכן 
 .הרלבנטי במשך כל זמן ביצוע העבודה

בעל הכשרה בהשתלמות חות וגיהות ימנה ממונה בטי הספקמיד עם חתימת החוזה,  25.2
תקנות ארגון כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי ענפית "בנייה ובנייה הנדסית", 

מפקח עבודה אזורי  .1996 –הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו 
כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של החברה את יקבע 

עד לקבלת אישור המפקח על העבודה בדבר כמות  ת מתן השירות.לפקוד את מקומו
, יחליט ממונה בטיחות וגיהות מטעם הספקשעות העסקת ממונה הבטיחות מטעם 

שעות עבודה  32 -, אך לא פחות מרש"ת על היקף ההעסקה בהתאם לשיקול דעתו
 .חודשיות

 ת סקר סיכוניםבטיחות הכולללניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירות ,יציג הספק 25.3
-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל בהתאם



. רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של במקום מתן השרותלעבודה  2013
, הספקהבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם הול ילנתכנית ה

 .פקהסועל חשבון המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי 
ידאג לבדוק את תקינות הפיגומים,  הספקם מטעלבניה ובניה הנדסית מנהל העבודה  25.4

הגידור, הסולמות ומתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש 
(אם וככל  לוודא שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי וכד' הספקעל  נכון בהם.

ל העבודה רק לאחר נקיטת צעדי בטיחות יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנה שיהיו)
 העבודה שבביצועו. לסוג ואופי

את שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור  הספקבעבודות חפירה, יגדר  25.5
י גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים ל ידהעבודה ע

ה בשטח ושלטי אזהרה להציב תאורה מתאימ הספקבאזור בשעות החשיכה. על 
להתקין גשרונים  הספקתקניים לאורך החפירות. בנתיבי חצייה ומעברים, ידאג 

  יציבים מעל לתעלות פתוחות.
לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא  מטעמו) /ספק(וכל קבלן הספק 25.6

-כי לא קיימים מכשולים תת ,המאשר מנהל החוזה מטעם רש"תלאחר הסכמת 
 אם  .ר העבודה (כבלי חשמל, צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')קרקעיים באת

 נתונים מפורטים מנהל החוזהמלדרוש  הספקקיימים מכשולים מסוג זה, חייב 
 הנחיות מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע. וכן מיקומםומדויקים על 

ק מראש את לנת מטעמו) /ספק(וכל קבלן הספקבביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג  25.7
 לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות או נציגו. זרם החשמל, וזאת

פי מפרט -לותקרות ביניים תעשה ע , תקרות אקוסטיותבניית תקרות תותבות 25.8
 הרשות.מנהל החוזה מטעם י ל ידשיאושר ע

, הספק: שם החברה הקבלנית, יצויןבנייה שילוט כולל ובו היציג באתר  הספק 25.9
 . האישיים של מנהל העבודה מטעמו כתובתו ושמו ופרטיו

ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא  .26
, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה להחילה על ספק, בהתאם לשיקול דעת מנומק
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  -נספח ח'

 הוראות ביטחון למסופי הגבול ושתפ"אלנספח 

 

נספח זה מהווה תקציר לנספח המורחב "הוראות ביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות" ואינו 

 תחליף לנספח המורחב.

המקוצר בכל באחריות הספק לוודא כי ההתייחסות תהא לנספח המורחב בלבד ולא לנספח 

 היבט של בדיקה לעדכניות המידע כפי שמופיע בנספח מקוצר זה.

 

 אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום המיתקן .1

ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום  ביטחוניתכאמור, המתקן הוא שטח רגיש מבחינה  .1.1

המתקן או להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום המתקן, רק מועמד שאושר, 

לאחר שיעבור בדיקת רישום פלילי וסינון בדיקת התאמה ביטחונית לרמה הנדרשת לפי 

 .עיסוקו ותחום עבודתו

צוע ההליך העובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך בי .1.2

 :באמצעות הטפסים המפורטים להלן

 טפסי התאמה ביטחונית לעובד שהינו אזרח ישראלי: .1.2.1

 שאלון אישי+ עלון לנבדק. .1.2.1.1

 כתב ויתור על סודיות רפואית וסודיות המידע. .1.2.1.2

 שימוש בסמים. בענייןהצהרת התחייבות  .1.2.1.3

 צילום ת. זהות / רישיון נהיגה. .1.2.1.4

 צילום ת. זהות. טופס לצורכי בדיקה מן המרשם הפלילי בצירוף .1.2.1.5

 בקשה למתן רישיון כניסה לשטח מוגבל במסופי הגבול ושתפ"א. .1.2.1.6

 טפסי התאמה ביטחונית לעובד שאינו אזרח ישראלי: .1.2.2

 שאלון למועמד זר. .1.2.2.1

 צילום דרכון בתוקף. .1.2.2.2

אישור על היעדר רישום פלילי מטעם רשויות החוק של מדינת  .1.2.2.3

 תושבותו הנוכחית.

מרות האמור, באחריותו הבלעדית של הספק הטפסים האמורים מצורפים לנספח זה. ל .1.3

לוודא כי הטפסים המצורפים הינם הטפסים בגרסתם האחרונה. את הטפסים ניתן לקבל 

  גם מהקב"ט.

הספק מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י  .1.4

 והחתימות אומתו ע"י נאמן הביטחון (באמצעות חתימתו עליהם במקום המועמד,

 המיועד לכך). 



הספק מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או  .1.5

לאחר שאושרה העסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל 

 רלוונטיות ביטחונית.

קב"ט המתקן יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל  .1.6

ועסקים, הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף יהיה המ

רשאי לאסור על כניסת מי מן המועסקים לתחומי המתקן, מטעמים ביטחוניים, בין אם 

 כבר אושרה כניסתו ובין אם לא.

הספק מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו ואשר לא  .1.7

 קב"ט המתקן. ידי-אושר על

הספק מתחייב להודיע באופן מיידי לקב"ט המתקן על הפסקת העסקה של אחד מעובדיו  .1.8

 ולהזדכות לאלתר על רישיון המעבר לשטחים המוגבלים (אם ניתן) של אותו עובד. 

תהליך קבלת סווג בטחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד  .1.9

 -פול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם למספר שבועות. כמו כן, משך הטי

לאור הנתונים האישיים והרקע של כל אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת 

הזמנים. המציע מתחייב לכך, שהמצאת האישורים לא תגרום -אדם ולוחות-תכנון כח

 .רותיםייה במתן השילדח

 

 שטחים מוגבלים ואשורי מעבר. .2

גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח כיוון שהמתקן הוא מעבר  .2.1

שיון ין שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו רקהמת

כניסה אליהם (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים 

 המוגבלים והמעבר ביניהם.

תנה בקבלת סווג בטחוני שיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה למתקן מוימתן ר .2.2

טחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים ימתאים מרשויות הב

 .1983 -מוגבלים), התשמ"ג 

התאמה ביטחונית, ורק אם  שיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכייר .2.3

 תפקידו דורש זאת.

איסור מוחלט לעשות שימוש אחר שיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל יר .2.4

 באישור זה או להעבירו לאחר.

שיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר ונהלי בקרת יהשימוש בר .2.5

 המעברים של הקב"ט.

יטחון ידי נאמן הב-שיון כניסה כאמור יוגשו עליבקשות לבדיקות מהימנות וקבלת ר .2.6

שיונות בנמל עבור עובדי הספק בלבד יראשר יעבירם למשרד ה לאגף מידע ומחשוב

לכל בקשה תצורף פניית היחידה  רותים בלבד.יולצורך תפקידם במסגרת מתן הש

שיון הכניסה יאור סוג ריהמקבלת את השרות ברשות. פניית היחידה תכלול את ת

 הנדרש.



  



שיונות יהספק אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד הר .2.8

שיון כניסה של עובד הספק, אשר חדל לעבוד אצל הספק, או שחל שינוי יל כל רבנמ

בשטח המוגבל אליו צריך אישור, או שינה את תפקידו ובתפקידו החדש אין צורך 

שיון כניסה לשטחים המוגבלים במתקן. באחריותה של היחידה לוודא העברת יבר

 שיונות בנמל.ישיונות אלו למשרד הריר

שיון לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים עד יקשה למתן רתהליך הטפול בב .2.9

שלושה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי כוללת 

 בקשה לכניסה ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

ן רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את תוקפו של כל קמובהר בזאת כי קב"ט המת .2.10

 .כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת רישיון

שיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט וכרוך בתשלום עבור הנפקת יחידוש ר .2.11

 .שיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות מעת לעתיהר

 

 :דרישות הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים .3

ערכת ביומטרית ארגונית על ידי העובד. מעבר לשטחים המוגבלים דורש רישום למ .3.1

שימוש באימות ביומטרי זה מחייב כל גורם המבקש לעבור משטח יבשתי לשטח מוגבל 

 או לגשת לאזורים מוגבלים המבוקרים על ידי מנגנון זה. 

שיון בשטח ישיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של בעל הריחובה לענוד את הר .3.2

 מורשה להיכנס.המוגבל אליו הוא 

 שיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד.יהשימוש בר .3.3

 שיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של המתקן.יהשימוש בר .3.4

שיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא מורשה לנוע לפי ינושא הר .3.5

 שיון.יהרישום על גבי הר

ם המוגבלים במתקן לאדם אחר (הדבר מהווה עבירה שיון כניסה לשטחייאסור להעביר ר .3.6

 שיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה.יפלילית). הר

 שיון בתוך הרכב.יחל איסור להשאיר את הר .3.7

יש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות ולקב"ט המתקן על תום תקופת  .3.8

שלא כדין מהווה שיון כניסה ישיונו. החזקה של ריההעסקה של עובד ולהחזיר את ר

 שיון לקב"ט.יעבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר הר

שיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט וכרוך בתשלום עבור הנפקת יחידוש ר .3.9

 .שיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות מעת לעתיהר

 

 טחוניים.יכללי התנהגות ב .4

לשטחים המוגבלים בכניסה במתקן  חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק .4.1

 ולאולמות הטרמינל הציבוריים.



טחון מטעם יעל הספק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי הב .4.2

 הרשות, בשגרה ובשעת חירום.

טחון מטעם הביטחון לצורך בטחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי יתנועתם של אנשי הב .4.3

 כוב או הפרעה מצד הספק או מי מטעמו.תרגול תתאפשר בכל עת ללא כל עי

חל איסור מוחלט על הספק ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחים המוגבלים  .4.4

 שלא לצורכי עבודתם.

אם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויות להיות בעלות ערך בטחוני,  .4.5

לנציג היחידה  טחון אויהספק וכל מי מטעמו מחויבים לדווח אודותיה לאנשי הב

 המקבלת את השרות, ולבקשם להעביר המידע לקב"ט.

העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס, שלא  .4.6

 טחון אסורה בהחלט!ילפי נהלי האבטחה וללא אישור אנשי הב

 טחון, הספק יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבועיאם ימצאו חריגות מכללי הב .4.7

 ימים נימוק בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.

רותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק יהרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן הש .4.8

טחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת יבמקרה של חריגה מכללי הב

 האבטחה והבטיחות במתקן, עד לתיקון אותה חריגה.

ואם לא יעשו, לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו  בקרה וביקורת כאמור, אם יעשו .4.9

 .כלפי הרשות

 
 



1 
 

 'טנספח 

 בש"ת ע"ש רמון (להלן "ש"ת") –נספח התקשורת 

 נספח מערכות תקשורת בש"ת רמון (כולל טלפוניה, תקשורת מחשבים ומתח נמוך מאוד)

 מבוא

, למונחים הנזכרים בנספח זה תהא . למעט אם הדבר אינו מתיישב עם ההגיוןהגדרות .1
 ). "החוזה"המשמעות הנתונה להם בחוזה העיקרי (שמסמך זה מהווה נספח לו, להלן: 

בעל ההרשאה על פי החוזה העיקרי, יהא כינויו  –הנזכר בנספח זה משמע "המפעיל"  .1.1
 בחוזה אשר יהיה. 

זיות), רשתות כבילה; תקשורת טלפוניה (כולל מתגים/מרכ – "מערכות תקשורת" .1.2
תקשורת מחשבים, אינטרנט; "מערכות מתח נמוך מאוד" כמשמעותן בתקנות 

לרבות: מערכות כריזה; בקרת מעברים,  1990-הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן
 ), מערכות גילוי אש, אינטרקום וכיו"ב). CCTV), טמ"ס (CATVטל"כ (

ורת קיימת קבלת שירות תקשורת ו/או חיבור מערכות תקש –"פעילות תקשורת"  .1.3
  ו/או התקנת תשתיות ו/או ציוד המהווה חלק ממערכות תקשורת.

 להלן.  12 כהגדרתו בסעיף  – "ספק תקשורת מורשה" .1.4

 הוראות נספח זה מתייחסות לסוגי השירותים הבאים:  –"שירותי התקשורת"  .1.5

שירותי טלפוניה, לרבות שיחות פנים ארציות (מפ"א) , שיחות בינלאומיות,  .1.5.1
 תמסורות ,קווים ישירים ושיחות פנימיות בתוך מתחם ש"ת.. 

 שירותי תקשורת מחשבים. .1.5.2

 שירותי מתח נמוך מאוד.   .1.5.3

וצית, שירותים נלווים לאיזה ), טלוויזיה רב ערISPשירותי גישה לאינטרנט ( .1.5.4
 מהשירותים הנ"ל. 

שירותי תקשורת שיתווספו בעתיד, ויחולו לגביהם  –שירותים חדשים  .1.5.5
 הוראות שתפורסמנה על ידי הרשות מעת לעת. 

Uהוראות כלליות 

תשתיות ורשת  המפעיל מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהרשות הקימה ומפעילה בש"ת .2
למערכות תקשורת (טלפוניה, נתונים ומתח נמוך מאוד) פרטית ייחודית ומתקדמת (להלן: 

 ), אשר בהקמתה השקיעה משאבים ניכרים ביותר."רשת התקשורת הרשותית"

המפעיל מוסיף ומצהיר, כי הובא לידיעתו כי לאור ניסיון העבר, ומטעמים שונים, בכללם:  .3
בטיחותיים, טעמים ביטחוניים, טעמי אבטחת מידע כמו גם טעמים של -טעמים תעופתיים

תפעול תקין ויעיל של ש"ת, בחרה הרשות להפעיל את רשת התקשורת הרשותית כרשת 
יחידה, ואחידה, קרי: היא בלבד תשמש את כל המפעילים השונים בנמל (בכפוף לחריג 

להלן), והקמתה, הפעלתה ותחזוקתה תעשה על בסיס אחיד, באמצעות הרשות  5 בסעיף 
") ו/או ובאמצעות מפעיל הנס"ר הרשותיו/או באמצעות מפעיל שירותי נס"ר (להלן: "

ו/או באמצעות כל גורם  )"קבלני התשתיות"קבלני כבילה אותם בחרה הרשות (להלן: 
 אחר מטעם הרשות. 
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בהתקשרותו בחוזה מתחייב המפעיל לקיים את כל  פעילות מחוץ למקומות השירות. .4
פעילות התקשורת (כהגדרתה לעיל) שלו אשר מחוץ למקומות השירות שלו ("הבועה") אך 

. כמו כן מתחייב המפעיל, כי אף לאחר קבלת ורק באמצעות רשת התקשורת הרשותית
החזקה במקומות השירות, הוא לא יתקין מערכות תקשורת ו/או תשתיות תקשורת, לא 
יפעיל ציוד קצה, לא ייעשה שינויים כלשהם בתשתיות התקשורת שמחוץ למקומות 
השירות, בעצמו או באמצעות אחרים, ולא יעשה כל שימוש בקווי תקשורת אחרים מאשר 

לו של רשת התקשורת הרשותית, ללא קבלת הסכמתה של הרשות לכך, מראש ובכתב, א
 אלא בכפוף להוראות נספח זה.

(לרבות התקנת תשתיות  בתוך מקומות השירות שלו של המפעיל  פעילות התקשורת .5
תקשורת פאסיבית ו/או שינוין) תיעשה באחריות המפעיל, בהתאם לכללים שיפורטו 

 להלן). 9 בהמשך (ראה סעיף 

 הוראות כלליות לעניין תשתיות

לעיל מובהר, כי במקרים חריגים,  4 למרות האמור בסעיף  קישוריות למקום השירות. .6
וביחס למיקומים מסוימים בבש"ת בהם לא קיימת רשת התקשורת הרשותית, יהא 
המפעיל רשאי לבקש את הקישור הנדרש למקום השירות שלו לרשת התקשורת הרשותית 

ות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. אישרה הרשות את ובקשתו תידון על ידי הרש
הקישור המבוקש, תודיע למפעיל את עלות העבודות הנדרשות לביצוע הקישור אשר תושת 
על המפעיל, ואת יתר התנאים הרלוונטיים לביצועו, והצדדים יסכמו מראש ובכתב, 

רלוונטיות לאמור בתוספת שתיחתם ותהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה, את ההוראות ה
 לעיל. 

מפעיל אשר ברשותו מספר מקומות שירות נפרדים  קישוריות בין מתחמי משתמש. .7
(מבחינה גיאוגרפית), לא יהיה רשאי לבצע חיבור ישיר בין מקומות השירות השונים שלו זה 

 לזה, אלא באמצעות אחת מן החלופות הבאות:  

שירות חיוג פנימי באמצעות  [לטלפוניה] שימוש במרכזיות הרשות על ידי קבלת .7.1
להלן [התקשרות עם מפעיל הנס"ר  10 מפעיל הנס"ר הרשותי, כמפורט בסעיף 

 הרשותי]. 

), כמפורט VLANהרשות ([רשת מחשבים] שימוש באמצעות רשת המחשבים של  .7.2
 להלן באמצעות הרשות.   14.1 בסעיף 

 15 [מתח נמוך מאוד] שימוש באמצעות רשת התקשורת הרשותית כמפורט בסעיף  .7.3
 להלן. 

קישור של כל אחד ממקומות השירות אל רשת הבזק הציבורית (העוברת מחוץ  .7.4
) או 10 9 למתחמי הרשות) בנפרד, באמצעות ספק הנס"ר הרשותי (כאמור בסעיף 

 ); 12 באמצעות ספק תקשורת מורשה (כאמור בסעיף 

על אף הוראת כל דין, כל התקנה וכל שינוי שיבצע המפעיל בתשתיות איזו  בעלות. .8
ממערכות התקשורת בתוך מקומות השירות או מחוץ להם (אם יותר לו), בין באמצעותו של 

חר ו/או באמצעות ספק תקשורת מורשה, מפעיל הנס"ר הרשותי ובין באמצעות מתקין א
-יהיו, ממועד התקנתם, קניינה הבלעדי של הרשות (למעט ציוד קצה שנרכש ו/או נשכר על

ידי המפעיל ואשר ניתן לניתוק מרשת התקשורת), והמפעיל מתחייב להעבירם בשלמותם, 
 וכפי מצבם ערב סיום החוזה, לרשות. 

 ות או שינוין  התקנת תשתיות תקשורת בתוך מקומות השיר .9

במידה ויחפוץ המפעיל להתקין בתוך מקומות השירות תשתית תקשורת ו/או לערוך 
שינויים בתשתית התקשורת הקיימת במקום השירות (לרבות הוספה/התקנה/החלפה של 

להלן), ייעשה זאת רק  11 ציוד קצה), שלא באמצעות ספק הנס"ר הרשותי (כנזכר בסעיף 
 לאחר קבלת אישור הרשות מראש ובכתב, ובמקרה זה יחולו התנאים והנהלים הבאים: 
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 התקנת התשתית ו/או שינויה, בתוך מקומות השירות, יעשו רק באמצעות בעל .9.1
 ").המתקיןהרלוונטי (להלן: "רישיון על פי כל דין למתן השירות 

כתנאי לתחילת התקנת התשתית ו/או שינויה יידרש המפעיל להמציא לאישור  .9.2
הרשות, תכנית מפורטת של ההתקנות שבכוונתו לבצע כאמור במקומות השירות, 

"). תוכניות ההתקנהלרבות מיפוי מדויק של כל קווי התקשורת המתוכננים (להלן: "
במקרה של התקנת ציוד קצה יגיש המפעיל לאישור הרשות את פרטי ציוד הקצה 

 הרלוונטי. 

יובהר כי איסור השימוש בציוד "לא מורשה" (ובכלל זה כל ציוד שיתממשק באופן 
כלשהו לאיזו ממערכות התקשורת ולא קיבל את אישור הרשות מראש ובכתב), נועד 
לאפשר את פעילותה התקינה והרציפה של רשת התקשורת הרשותית, באופן שתת 

תגרום עיכובים ו/או א מערכת תקשורת אחת, הפועלת בש"ת לא תפריע לרעותה, ול
 השבתות במערכת כולה.  

הרשות רשאית שלא לאשר את תוכנית ההתקנה או לאשרה בשינויים הנדרשים לפי  .9.3
שיקול דעתה המקצועי. אישור כאמור, ככל שיינתן ובשינויים ככל שידרשו, יינתן לא 

יום מיום שיומצאו לרשות מלוא הפרטים הדרושים לבדיקת תכנית  30-יאוחר מ
 קנה.ההת

 תכנית התקנה תערך בהתאם לתקנים ולכללים שלהלן.  .9.4

 עיקרי תקני הרשות להתקנת תשתית תקשורת בתוך מקום השירות:

 ).CAT-5E ,CAT-7 CAT-6Eסלילת תשתית אחודה בלבד ( .1

 הסלילה תהיה משולטת עד רמת הזוג בכל קצה. .2

 או ע"ג מובילי תקשורת. P.V.Cהסלילה תיפרס בתוך תעלות  .3

המפעיל לפנות לראש צוות תשתיות ברשות, קודם לתחילת עבודתו של  על
המתקין, לצורך קבלת הנחיותיו לעניין תקנים מפורטים נוספים, במידת הצורך, 

  להתקנת התשתיות ולהסדרת פיקוח מטעם הרשות על עבודת המתקין.

 .פי שיקול דעתה הבלעדי-הרשות רשאית לעדכן תקנים וכללים אלה, מעת לעת, על

המפעיל מתחייב לאפשר לרשות ו/או למי מטעמה גישה מלאה ומידע מלא אל ועל  .9.5
המערכות שהתקין כאמור, בכל עת שהיא, לרבות במהלך התקנתן, ומתחייב כי 

 המתקין יפעל בהתאם להתחייבותו זו. 

המתקין שיפעל מטעם המפעיל בביצוע תכנית ההתקנה יהיה נתון לפיקוחה של  .9.6
 פי הוראותיה. -ויהיה חייב לפעול על הרשות ו/או מי מטעמה,

בתום התקנת התשתיות ימציא המפעיל לרשות תוכנית, חתומה ומאושרת על ידי  .9.7
) את ההתקנה של תשתיות התקשורת As-Madeהמתקין, ואשר משקפת בדיוק (

"). לא תותר כל סטייה תכניות לאחר ביצועבפועל במקומות השירות (להלן: "
 מתוכנית ההתקנה כפי שאושרה על ידי הרשות. 

המפעיל מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהתוכניות לאחר ביצוע, תשמשנה בעתיד 
לצרכי תיקונים, תוספות וכיו"ב, וכי הוא יישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה 

ו/או טעות ו/או אי  ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו ו/או שנגרמו כתוצאה מאי דיוק
בהירות בתוכניות לאחר ביצוע, שהוכנו על ידי המפעיל כאמור, בין לרשות, בין 

 למפעיל הנס"ר הרשותי ובין לאחרים שיסתמכו על התוכניות הללו.

במקרים מסוימים בהם יבוצע הפיקוח על ביצוע תכנית ההתקנה על ידי מפעיל  .9.8
גין הטיפול בתוכנית ההתקנה הנס"ר הרשותי, תהא הרשות רשאית להורות כי ב
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ביצועה ישלם המפעיל במישרין למפעיל הנס"ר הרשותי, דמי פיקוח והפיקוח על 
מערך  7% -בשיעור שייקבע על ידי הרשות (ואשר לא יעלה בכל מקרה על סך השווה ל

 העבודות ו/או השינויים). 

אלחוטית  בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התקנה ו/או הפעלה של תקשורת נתונים .9.9
Wireless) מכל הסוגים והתקנים) בתוך מקומות השירות של המפעיל תבוצע רק ,

לאחר אישור הרשות. תנאי מוקדם למתן אישור זה הינו שהרשת האלחוטית תיושם 
בתוך מקומות השירות של המפעיל ללא כל "זליגה" למקומות הציבוריים וללא כל 

למקומות השירות של המפעיל, הפרעה לכל רשת תקשורת אחרת, המצויה מחוץ 
פי הסטנדרטים הרשותיים. בכל מקרה הרשות תהא רשאית לקבוע את -ותבוצע על

 תדרי וערוצי השידור, בהם ישתמש המפעיל.

לאחר מתן אישור הרשות והפעלת הרשת האלחוטית תהיה הרשות רשאית לבצע 
יה. בדיקה כי אכן לא נגרמת הפרעה למערכותיה ו/או למערכות מי מלקוחות

במקרים של הפרעות כאמור יבצע המפעיל באופן מידי כל התאמה שתידרש על מנת 
למנוע הפרעה זו, על חשבונו ובאחריותו. לא ביצע המפעיל התאמה כאמור, תהיה 
הרשות רשאית להורות על ניתוק הרשת האלחוטית של המפעיל ואף לפעול בעצמה 

 ניתוק הרשת על המפעיל.לניתוקה, אגב הטלת כל ההוצאות בהן עמדה הרשות ב

יובהר, כי אין בבדיקותיה ואישורה של הרשות לרשת תקשורת הנתונים הפנימית של 
המפעיל, כדי להוות אישור או רישיון לחוקיות או תקינות הרשת, כנדרש בהוראות 
כל דין, וכי תנאי מוקדם נוסף להפעלתה הינו שבידי המפעיל כל ההיתרים 

 והרישיונות הנדרשים לכך לפי כל דין.  

 וניה ותקשורת מחשביםשירותי טלפ .10

ביקש המפעיל לקבל שירותי טלפוניה ותקשורת מחשבים, אל מקום השירות שלו (הבועה), 
(ובכפוף  מפעיל הנס"ר הרשותירשאי המפעיל לקבלם, באמצעות הרשות ו/או באמצעות 

(ויחולו התנאים  ספק תקשורת מורשהלהלן) ו/או באמצעות  11 לתנאים המפורטים בסעיף 
לפי בחירת  -ניין (ובמקום בו קיימת יותר מחלופה אחת להלן), לפי הע 12 המפורטים בסעיף 

 המפעיל). 

 התקשרות עם מפעיל הנס"ר הרשותי  .11

מפעיל הנס"ר הרשותי מורשה על ידי הרשות, נכון למועד עריכת נספח זה, לספק 
), שירותי 1.5.1 למשתמשים את השירותים הבאים: שירותי טלפוניה (כהגדרתם בסעיף 

תקשורת מחשבים (חיבור קווי נתונים אל מחוץ לגדר ש"ת בלבד); שירותי גישה לאינטרנט; 
פריסת תשתית תקשורת בתוך הבועה, התקנת והעתקת קווים, מכירת ציוד קצה, קישור 

ולר; רכישת שירותים מספקי תקשורת שונים במידת הצורך; ושירותים נוספים, לספקי סל
אם יסוכמו בעתיד בכתב בינו לבין הרשות. להסרת ספק מובהר, כי מפעיל הנס"ר הרשותי 
אינו מורשה לספק למשתמשים קישור בין מחשבים אשר בין מתחמים בתוך ש"ת , אלא 

לעיל. המפעיל רשאי לפנות בכתב למנהל החוזה על מנת לברר האם  7.2 כאמור בסעיף 
שירות המבוקש על ידו הינו מסוג השירותים שמפעיל הנס"ר הרשותי מורשה לספק 

 למשתמשים.

הרשותי לספק, יחולו בחר המפעיל לקבל איזה מהשירותים אותם מורשה מפעיל הנס"ר 
 הכללים הבאים: 

המפעיל יתקשר עם מפעיל הנס"ר הרשותי, בהסכם לצורך קבלת איזה משירותים  .11.1
). ההסכם עם מפעיל "ההסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי"המפורטים לעיל (להלן: 

הנס"ר הרשותי יעגן את העקרונות הקבועים בנספח זה, כמו גם את פירוט 
הנס"ר הרשותי למפעיל, את המועדים לנתינתם ואת השירותים שיעניק מפעיל 

התמורה שתשולם בעדם, ותוקפו יהא כפוף לתוקף ההסכם בין הרשות לבין מפעיל 
הנס"ר הרשותי. מובהר ומוסכם בזה, כי הרשות לא תהיה צד להסכם שבין המפעיל 
למפעיל הנס"ר הרשותי, ומפעיל הנס"ר הרשותי יהיה אחראי בלעדית, כלפי המפעיל, 
לכל בעיה שתתעורר, ככל שתתעורר, ברשת התקשורת הרשותית שבשימושו של 
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המפעיל ו/או בביצועו ויישומו של ההסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי. בכל מקרה, 
 למפעיל לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד הרשות בעניינים אלה. 

שת מפעיל הנס"ר הרשותי יהיה אחראי כלפי הרשות לניהול, תפעול ותחזוקת ר .11.2
], ויעניק למפעילים השונים ב VLANהתקשורת הרשותית על כל מכלוליה [למעט 

בש"ת, בכללם המפעיל, שירותי תחזוקה ברמה נאותה, כפי שיפורט בהסכם עם 
מפעיל הנס"ר הרשותי. בתוך כך מפעיל הנס"ר הרשותי מפעיל מרכז תמיכה ייעודי 

 ). Help Deskלרשות שדות התעופה ולמפעילים השונים (

המחירים עבור שירותי הטלפוניה פנים ארצית, שירותי חיוג בתוך ש"ת  ושירותי  .11.3
האחזקה בגין שירותים אלו, יהיו על פי המחירון הקבוע בהסכם שבין הרשות לבין 
מפעיל הנס"ר הרשותי (על כל ההוראות המתייחסות אליו, לרבות מנגנוני הצמדה). 

סוכמו בין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הוראה זו תחול אף ביחס לשירותים נוספים שי
הרשותי מעת לעת כשירותים שמחירם למשתמשים הנו קבוע מראש. מובהר בהקשר 
זה כי ההתקשרות של הרשות עם מפעיל הנס"ר הרשותי נעשתה בדרך של מכרז שבו 
התקיימה תחרות, בין היתר, על מחירי השירותים השונים שמפעיל הנס"ר הורשה 

יתר השירותים אותם רשאי מפעיל הנס"ר הרשותי לספק,  לספק. המחירים עבור
 יקבעו בהסכמה בין מפעיל הנס"ר הרשותי לבין המפעיל. 

ידוע למפעיל, כי על פי תנאי ההסכם שבין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הרשותי, רשאי  .11.4
המפעיל שהתקשר בהסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי, להודיע על רצונו בהפסקת 

 ימים.  7הנס"ר הרשותי, בהודעה מראש ובכתב בת  ההתקשרות עם מפעיל

 קבלת שירותי תקשורת באמצעות ספק תקשורת מורשה .12

המפעיל יהא רשאי לקבל את שירותי התקשורת הבאים: מפ"א, חיוג בינלאומי,  .12.1
קווים ישירים, גישה לאינטרנט, תמסורות, טלוויזיה רב ערוצית ושירותים נלווים 

אשר אוחז בהרשאה תקפה מאת הרשות לספק  לשירותים אלו מכל ספק תקשורת
). המפעיל "ספק תקשורת מורשה"למשתמשים את השירותים האמורים (להלן: 

יהא רשאי לפנות למנהל החוזה מטעם הרשות בכתב בכל עת על מנת לקבל את 
רשימת ספקי התקשורת המורשים התקפה לאותו מועד וכן לוודא כי השירות 

חד שירות נלווה) הינו מסוג השירותים שאספקתם המבוקש על ידו (לרבות ובמיו
 מותרת על ידי ספק תקשורת מורשה. 

ההתקשרות בין המפעיל לבין ספק התקשורת המורשה תהא בהתאם להסכם ביניהם  .12.2
) שתוקפו יהא כפוף לתוקף ההסכם בין הרשות לבין ספק"-"הסכם המפעיל(להלן: 

ת לא תהיה צד להסכם ספק התקשורת המורשה. מובהר ומוסכם בזה, כי הרשו
ספק, וספק התקשורת המורשה יהיה אחראי בלעדית, כלפי המפעיל, לכל -המפעיל

בעיה שתתעורר, ככל שתתעורר, בתשתיות התקשורת, לרבות ברשת התקשורת 
ספק. בכל -הרשותית שבשימושו של המפעיל ו/או בביצועו ויישומו של הסכם המפעיל

 יעה כנגד הרשות בעניינים אלה.מקרה, למפעיל לא תהיה כל טענה או תב

בחתימתו על החוזה מסכים ומאשר המפעיל, כי הרשות תהיה רשאית לקבל ממפעיל  .13
אודות היקף השיחות  מצרפייםהנס"ר הרשותי ו/או מספקי תקשורת מורשים נתונים 

שיוצרו על ידו (להבדיל מפרטי שיחות מסוימות שקיים המפעיל או מכל מידע פרטי דומה 
של שירותים שרכש ממפעיל הנס"ר הרשותי או מספקי התקשורת  קבוצותות אחר), ואוד

המורשים, כמו גם מידע לגבי חיובי מפעיל הנס"ר הרשותי או הספקים המורשים בגין 
 תנועה זו ובין שירותים אלו.  

 



6 
 

 הוראות ביחס לרשת המחשבים .14

 חיבור רשת מחשבים בין מקומות השירות ואל מחוץ לש"ת .14.1

לחבר את מקומות השירות אשר ברשותו באמצעות רשת המחשבים של בחר המפעיל 
 הרשות, וקיבל את הסכמת הרשות לכך, יבוצע החיבור באופן שלהלן:

) תחובר אל מתג LANרשת התקשורת של המפעיל במקום שירות מסויים ( .14.1.1
התקשורת המצוי בחדר התקשורת הסמוך למקום השירות של המפעיל 

 .CAT-7 או CAT 5E, CAT 6Eבאמצעות קו תקשורת מסוג 

לשם המחשה שני  - VLANהתקשורת בין מספר מתחמים של המפעיל ( .14.1.2
) תושג בדרך של חיבור מקום השירות LAN2 -ו LAN1מתחמים שיכונו 

) למתג התקשורת הקרוב אליו, משם באמצעות רשת LAN 1האחד (
המחשבים של הרשות חיבור אל מתג התקשורת הקרוב למקום השירות 

), וממתג זה חיבור לחלק האחר של רשת LAN 2המפעיל ( האחר של
 המחשבים הפנימית של המפעיל, וכך חוזר חלילה. 

, Ethernetגבי רשת המחשבים של הרשות יעשה על גבי תווך -הקישור על .14.1.3
 Mbpsהמאפשר שימוש בפרוטוקולים מקובלים שונים, והוא ניתן בקצב של 

 .Mbps 100או 10

ים לקבלתו ייקבעו על ידי הרשות במועד מתן עלות השירות ותנאים נוספ .14.1.4
אישורה ומתן השירות, ויפורטו בתוספת לנספח זה שתיחתם על ידי 

 הצדדים. 

הרשות תהא רשאית לנתק את רשת המחשבים מעת לעת, לרבות לצורך  .14.1.5
תחזוקתה ולצורך איתור תקלות, וזאת, ככל הניתן, לאחר שתימסר למפעיל 

 ן.הודעה על כוונת הרשות לעשות כ

במידה ויחפוץ המפעיל לחבר את רשת המחשבים שלו אל מחשב/ים המצויים מחוץ  .14.2
לתחומי ש"ת , או לחבר בין שני מתחמים שלו שלא באמצעות רשת המחשבים של 
הרשות, הוא יהיה רשאי לעשות זאת באמצעות קווים ישירים, ובהתאם להוראת 

 לעיל [קישור אל רשת הבזק הציבורית]. 7.4 סעיף 

בכל מקרה לא יבצע המפעיל קישור בין מתחמיו השונים באמצעות רשת תקשורת  .14.3
 אלחוטית.

 הוראות נוספות   .14.4

המפעיל מאשר ומצהיר, כי ידוע לו שעל מנת להשיא את רווחיות פעילות  .14.4.1
המפעילים השונים בש"ת , עשויה הרשות לאפשר למפעילים לפעול על פי 

בנוגע לפעילויות המתקיימות בש"ת, בין היתר, ביחס  (on-line)מידע מקוון 
באמצעות התחברותם  –למועדי טיסות, תנועות נוסעים ומאפייניה, וזאת 

לרשת תקשורת המחשבים האקטיבית של הרשות. החיבור לרשת 
המחשבים של הרשות והשירותים שיינתנו באמצעותה יהיו על פי תעריפים 

 שייקבעו על ידי הרשות ויעודכנו מעת לעת. 

המותקנות במקומות השירות  הקופות הרושמותהמפעיל מתחייב כי  .14.4.2
רשות, ולבקשת תהיינה ניתנות לחיבור למאגר מידע מרכזי שתפעיל ה

הרשות יחבר המפעיל את הקופות הרושמות למאגר המידע האמור, כך 
לגבי פעילות המפעיל, אשר  (On-line)שהרשות תוכל לקבל מידע מקוון 

בגינה משולמים דמי הרשאה או לקבל מידע זה בכל צורה אחרת של העברת 
 מידע לא מקוון בתיאום עם המפעיל. 
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 נמוך מאודהוראות לגבי מערכות מתח  .15

 מערכות מתח נמוך מאוד בתוך מקומות השירות התקנת .15.1

המפעיל יהיה רשאי להתקין את מערכות המתח הנמוך, אשר בתוך מקומות השירות 
שלו, באמצעות הרשות או הגורם שנבחר על ידה לשם כך או באמצעות גורם מוסמך 

 אחר מטעמו של המפעיל לאחר קבלת אישור מהרשות. 

ידי -הרשות תהיה רשאית לקבוע תקנים וכללים לעניין סוג המערכות שיותקנו על
פי תקנים וכללים אלה, -המפעיל בתוך מקומות השירות, והמפעיל מתחייב לפעול על

 במידה ויקבעו. 

בלי לגרוע מכלליות האמור, המפעיל יהיה חייב, בכל מקרה, לעמוד בתקנים 
והכללים לעניין סוג המערכות שיותקנו על ידו במקומות השירות, כפי שנקבעו על ידי 

, כגון בש"ת הרשות לגבי מערכות מתח נמוך מאוד, המתממשקות למערכות אחרות 
 וכיו"ב.  מערכות: גילוי אש, טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) 

 הקצאת מערכות מתח נמוך מאוד לשימוש המפעיל  .15.2

קיימת אפשרות שהרשות תעניק למפעיל בעתיד שירותי מתח נמוך מאוד מסחריים 
שונים (כדוגמת מערכת קשר אלחוט, כריזה, בקרת מעברים, טמ"ס, אינטרקום 
 וכיו"ב). ככל שהדבר יאושר על ידי הרשות, תקצה הרשות לשימוש המפעיל מערכות

מתח נמוך מאוד, ותעניק לו הרשאה להשתמש בהן, והמפעיל מתחייב להשתמש 
במערכות אלו, הכל בהתאם לפרטים ולעקרונות שיקבעו מעת לעת בתוספות לנספח 
זה, ואשר עם חתימתן על ידי המפעיל ועל ידי הרשות יראו אותן כחלק בלתי נפרד 

 מהחוזה.

מתח הנמוך שתקצה לשימוש הרשות תהא רשאית לנתק, מעת לעת, את מערכת ה
ככל הניתן, לאחר  -המפעיל, לרבות לצורך תחזוקתן ולצורך איתור תקלות, וזאת 

 שתימסר למשתמש הודעה על כוונת הרשות לעשות כן.

 הבעלות במערכות המתח הנמוך מאוד .15.3

מערכות מתח נמוך מאוד שתוקצינה כאמור לשימוש המפעיל, מוקמות על ידי 
שות. המפעיל לא יכניס כל שינוי במערכות אלו, לא יבצע הרשות והינן בבעלות הר

בהן כל פעולה (זולת השימוש שמכח הרשאה זו), ולא יוסיף רשתות משלו אלא בתוך 
 מתחמיו ובהתאם להוראות נספח זה.

לעיל [בעלות] יחולו אף על מערכות מתח  8 למען הסר ספק מובהר, כי הוראות סעיף 
 נמוך מאוד. 

 טלוויזיה רב ערוצית (טל"כ) .16

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בנספח זה, מובהר, כי חיבורה ו/או אספקתה של 
ק על ידי בעל הרשאה לשידורי טלוויזיה רב ערוצית במקומות השירות יבוצע אך ור

טלוויזיה מטעם הרשות (כפי שנבחר או ייבחר על ידי הרשות מעת לעת), בהתאם להוראות 
לעיל ובהתאם לכללים שיחולו מכוח ההתקשרות שבין הרשות לבעל ההרשאה  12 סעיף 

 האמור. 

המפעיל אינו מורשה להתקין אנטנות או להתחבר בחיבורים נוספים המגיעים מחוץ למבנה 
 הרשות. 

בהקשר זה מאשר המפעיל כי הודע לו, כי חל איסור על "השמעה פומבית" של שידורי 
טלוויזיה (לרבות שידורי רדיו ומוסיקה מכל סוג), אלא אם יש לבעל ההרשאה רישיון 
להשמעה פומבית בתוקף המתאים להרשאה שבידו והדבר אושר במפורש ובכתב למפעיל על 

 ידי בעל ההרשאה. 

 



  -נספח י'

 נספח אחריות וביטוח 

 
 אחריות 

 
כלפי הרשות ו/או כלפי צדדים שלישיים כלשהם לכל נזק,  עפ"י דין יהיה אחראי מפעילה 1.1 .1

 רכוש או גוף, ו/או לכל אובדן שייגרם לעצמו ולרכושו ו/או לעובדיו ו/או לכל צד שלישי
, ו/או לרכושם של איזה גידתאכלשהו לרבות קהל הקונים, הנוסעים והמבקרים, אדם או 

רותים ו/או מפעילותו ו/או ממכירת יאו מתן הש ההקמה מהנ"ל, כתוצאה מביצוע עבודות
ו/או עובדיו ו/או מפעיל ו/או שיווקם ו/או מניהול עסקיו או בקשר אליהם על ידי ה המוצרים

או על  ,דיהםמי מטעמו ו/או כל מי שנתון למרותו, לרבות על ידי קבלני ו/או ספקי משנה ועוב
ידי כל מי שנתון למרותם או הפועל מטעמם ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של איזה 

 ., למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשותמהנ"ל
 

המפעיל באחריות מלאה ובלעדית לשלמות  אמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייש 1.2 
עבודות ההקמה וכל עבודות התאמה ו/או שיפוצים העבודות שבוצעו על ידו (לרבות 

במקומות השירות) ובקשר איתן, ובכל מקרה של אובדן, נזק קלקול או פגיעה לרכוש הרשות 
או לעבודות, לציוד וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, יהא המפעיל חייב לתקן את הנזק על חשבונו 

ן ומתאים בכל פרטיו בהקדם האפשרי באופן שלאחר תיקון הנזק יהא הרכוש במצב תקי
 להלן). 2לדרישות החוזה (כל זאת מבלי לפגוע בכיסוי הביטוחי כמפורט בסעיף 

 
 1.3 

 
 
 
 

 לבדו יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או המפעיללעיל,  מבלי לגרוע מכלליות האמור
המבוססת על הפרת  המפעילכלשהו כנגד הרשות ו/או  שלישיתביעה שתוגש על ידי צד 

יוצרים, פטנטים, שימוש ללא היתר בתוכניות וברעיונות, ופגיעה מכל סוג בזכויות  זכויות
 זה.  חוזהפי -רותים עליקנייניות או רוחניות בכל הקשור במתן הש

 
 כתוצאה מכל היפצה את הרשות בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם ל המפעיל 1.4 

 /או בגין אישום פלילי, בגין מעשה או מחדלכנגד תביעה כאמור ו ונןתביעה והצורך להתג
 המפעילכאמור ככל שתביעה או אישום כאמור נובעים מאי מילוי או הפרת התחייבויות של 

כמפורט המפעיל שבאחריות  עאירוו/או בגין  החוזה,פי -ו/או על פי דין-ו/או מאחריותו על
ל תשלום אחר בקשר , ובכל מקרה שהרשות תאלץ לשלם פיצויים או כרבתי זה  1בסעיף 

אשונה, וכל רלשלם כל סכום כזה לרשות עצמה, עם דרישה המפעיל לתביעה כזו, מתחייב 
בהן בקשר לכל תביעה  ה, לרבות כל ההוצאות שהרשות עמדפיגוריםזאת בתוספת ריבית 

 כזו, אזרחית או פלילית ובשל הצורך להתגונן מפני תביעה כזאת.
 

ידע מהגורמים המוסמכים ברשות לפני התחלת עבודות המפעיל יהיה אחראי לקבל מ 1.5 
ההקמה (או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיערוך במהלך תקופת מתן השירותים) 
בקשר לקיום מערכות, התקנות, צנרת חשמל, מים, ביוב, תקשורת וכל מתקן אחר שאינם 

מות השירות, בין נראים לעין. המפעיל אחראי לכך שכל נזק שייגרם לרכוש קיים בשטח מקו
אם הנזק הוא תוצאה תאונתית ובין אם הנזק נובע מפעולה הכרחית לשם קיום התחייבויות 
המפעיל, יתוקן באופן מיידי על חשבונו של המפעיל באופן יעיל ולשביעות רצונה של הרשות 
ו/או כל אדם או רשות מוסמכים. לא תיקן המפעיל את הנזק בתוך זמן סביר, תהיה הרשות 

ית לתקן את הנזק על חשבונו של המפעיל, והמפעיל ישלם לרשות כל הוצאה שתוציא רשא
הרשות למטרה זאת. כמו כן תהיה הרשות רשאית לקזז הוצאה שתוציא כאמור מכל סכום 

 אשר עליה לשלם למפעיל בקשר עם חוזה זה.
 

 של החוזה.זה מהווה הפרה יסודית  1הפרת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי סעיף  1.6 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 ביטוח

 
 ביטוחי המפעיל:  2.1 .2

 
ולפני יום הכניסה פי כל דין, -זה ו/או על חוזהפי -מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על 2.1.1  

וככל שהמפעיל יבצע עבודות התאמה ו/או שיפוץ ו/או הקמה  למקומות השירות,
ודות קבלניות בשם מתחייב המפעיל לערוך ולקיים ביטוח עבבמקומות השירות, 

המפעיל, קבלנים וקבלני משנה והרשות, וזאת כמפורט באישור עריכת הביטוח 
אישור עריכת ביטוח עבודות (להלן: " 1'איכנספח זה ומסומן  חוזההמצורף ל

 ").המפעיל
 

מיום תחילת ביצוע עבודות המפעיל מתחייב להמציא לידי הרשות לא יאוחר  2.1.2  
, כשהוא חתום על ידי מבטחיו. המפעילת ביטוח עבודות את אישור עריכהמפעיל 

כאמור  המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות  כי ידוע לו שהמצאת המפעיל מצהיר
, והרשות תהיה זכאית למנוע מן המפעילומקדמי לביצוע עבודות  הנה תנאי מתלה

יום האישור כאמור לא הומצא לפני המפעיל אם ביצוע עבודות את המפעיל 
 .סה כאמורהכני

 
עם סיום תקופת פי כל דין, -זה ו/או על חוזהפי -מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על 2.1.3  

עבודות המפעיל, ולפני תחילת תקופת מתן השירותים ו/או הכנסת נכסים 
לערוך ולקיים למשך  המפעיל מתחייבלמקומות השירות, המוקדם מבין המועדים, 

המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף את הביטוחים  תקופת מתן השירותים
") אצל מפעילאישור עריכת ביטוחי ה(להלן: " 2'יאכנספח זה ומסומן חוזה ל

 "). מפעילביטוחי חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין (להלן: "
 

ללא צורך בכל דרישה מצד הרשות, מתחייב המפעיל להמציא לידי הרשות לא  2.1.4  
מתן השירותים ו/או הכנסת נכסים למקומות השירות,  מיום תחילתיאוחר 

את אישור עריכת ביטוחי המפעיל כאמור, כשהוא המוקדם מבין שני המועדים, 
ידוע לו שהמצאת אישור עריכת ביטוחי  המפעיל מצהיר כי .חתום על ידי המבטח

להכנסת נכסים כלשהם למקומות השירות המפעיל הנה תנאי מתלה ומקדמי 
, והרשות תהייה זכאית למנוע מן ) ו/או לתחילת מתן השירותים(לרבות מלאי
הכנסת הנכסים האמורים למקומות השירות ו/או את תחילת מתן המפעיל את 

 צוין לעיל.שבמקרה שהאישור לא הומצא לפני המועד  השירותים
 

) 4כי המפעיל רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן הכנסות, כמפורט בסעיף (בזה מוסכם  2.1.5  
להלן  2.1.7בפסקה ), ואולם האמור 2'יאנספח עריכת ביטוחי המפעיל ( לאישור

 יחול לגבי כל אבדן הכנסות כאמור לעיל כאילו נערך הביטוח בגינו.
 

 הוא אם לדעת המפעיל יש צורך בהגדלת גבול האחריות בביטוחי החבויות אותם 2.1.6  
, מתחייב המפעיל מורלערוך ו/או בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים כא מחויב

בכל ביטוח  לערוך ביטוחים נוספים אלה ו/או להגדיל את גבול האחריות בהם.
ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף  ,לביטוחי המפעיל כאמור נוסף או משלים

כלפי הרשות, לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את הרשות, 
 פוף לסעיף אחריות צולבת.לעניין ביטוחי חבויות, וזאת בכ

 
פי סעיפים -המפעיל מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על   

) מעת לעת, כדי שישקפו תמיד 2'יא) לאישור עריכת ביטוחי המפעיל (נספח ב(-(א) ו
 פיהן.-את מלוא שוויו של הרכוש המבוטח על

 



 ה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשותהמפעיל מצהיר כי לא תהיה לו כל טענ 2.1.7  
ו/או קבלנים אחרים  בעלי הרשאה ו/או משתמשים, וכן כלפי עובדיה ו/או מנהליה

בכל בחוזי השימוש בנכס שלהם או שלהם או בחוזי ההרשאה , אשר בחצרי הרשות
נכלל פטור מקביל כלפי המפעיל,  בחצרי הרשותהסכם אחר מקנה להם זכויות 

בגין נזק שהוא זכאי ו/או רכוש באחריותו ו/או בשימושו וכן בגין נזק לרכושו 
לשיפוי בגינו (או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה 

פי הביטוחים הנערכים בהתאם לאישור עריכת ביטוח עבודות -בפוליסה) על
 בין אם, ללעי 2.1.6סעיף וכן כאמור ב ובאישור עריכת ביטוחי המפעיל המפעיל

בזאת את המפורטים לעיל  והמפעיל פוטרלאו, ם נערכו ביטוחים על ידו ובין א
. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת כאמור מכל אחריות לנזק

 אדם שגרם נזק מתוך כוונת זדון.
 

בפסקאות למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד, כאמור  2.1.8  
זה, לרבות, ומבלי  חוזהפי -עיל, לא תפגע בהתחייבות המפעיל עלל 2.1.4-ו 2.1.2

לפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשלום שחלה על המפעיל. המפעיל מתחייב 
 גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודותהחוזה פי -לקיים את כל התחייבויותיו על

למקומות  ו/או הכנסת נכסים במקומות השירותו/או קבלת החזקה  המפעיל
 במועד. הביטוח , בשל אי הצגת אישוריתחילת מתן השירותיםו/או  שירותה
 

 המפעיל, מתחייב המפעיללפני מועד תום תקופת ביטוחי  יומייםלא יאוחר מ 2.1.9  
 ,לעיל 2.1.3בפסקה כאמור  י המפעיללהפקיד בידי הרשות אישור עריכת ביטוח

ולהפקיד את אישור  מתחייב לחזור המפעילבגין הארכת תוקפם לשנה נוספת. 
 זה בתוקף.חוזה עריכת הביטוח במועדים הנקובים, מדי שנת ביטוח וכל עוד 

 
המפעיל להמציא כמפורט  מחויבהרשות רשאית לבדוק את אישורי הביטוח אותם  2.1.10  

, והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על 2.1.1-2.1.4בפסקאות  לעיל
ויות המפעיל. המפעיל מצהיר כי זכות הביקורת של מנת להתאימם להתחייב

הרשות ביחס לאישורי הביטוח וזכותה להורות על תיקון ביטוחי המפעיל כמפורט 
לעיל, אינה מטילה על הרשות או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל 
הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותקפם של ביטוחי המפעיל, או 

 חוזהפי -רם, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על המפעיל עללגבי העד
 זה.

 
מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את  המפעיל 2.1.11  

יחודשו מעת  המפעילדמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי 
מתן השירותים ותקופת ההארכה, ויהיו בתוקף במשך כל תקופת  ,לעת לפי הצורך

 אם וככל שתהיה.
 

בתשלום דמי ביטוח נוספים מעבר למקובל,  תחויבהרשות אם המפעיל מתחייב כי  2.1.12  
פי הביטוחים -לרבות עקב ריבוי תביעות המוגשות עלעקב פעילותו של המפעיל, 

ל ישלם המפעיהנערכים על ידי הרשות הנובעים ממעשה או מחדל של המפעיל, 
 הראשונה. ה, את התוספת האמורה, מיד עם דרישתרשותל
 

מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של המפעיל לקיים פוליסה  2.2.1 2.2 
עם סיום העבודות ועם תחילת מתן לביטוח חבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, 

ת המפעיל, על צרף אלתפעל הרשות , השירותים על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו
חשבונו,  לביטוח צד ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלנים וזכיינים הפועלים 

חבות המפעיל  בקשר עם פעילות המפעיל  על פי הסכם זה, ואת  בשטחה,  לכיסוי 
החוקית של הרשות  כלפי  צד ג'  על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ,  האחריות

כאמור  אותה מחויב המפעיל  לקיים לישי כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד ש
, וזאת  בגין נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או לעיל

תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם שבינו לבין אותו 
 עובד או מעביד.צד קיימים יחסי 

 
 



$ (מאה מיליון דולר 100,000,000-פחת מגבול האחריות בפוליסה של הרשות לא י 2.2.2  
ארה"ב) לאירוע. אם הרשות הצליחה לצרף את המפעיל לביטוח צד שלישי שלה 
כאמור לעיל, תשלח הרשות למפעיל אישור על צירופו כאמור לפי כתובתו האמורה 

 ברישא לחוזה זה.
 

ו לא מובהר בזאת כי ההשתתפות העצמית שתחול על המפעיל ותשולם על יד 2.2.3  
שא בהשתתפות העצמית י$ (חמשת אלפים דולר ארה"ב). המפעיל י5,000-תפחת מ

פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על המפעיל אחריות לנזק כאמור בחוזה -על
 זה ו/או לפי הוראות כל דין.

מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום  מפעילה
 .מפעילאשר יגיע מאת הרשות ל

 
תמורת ביטוח זה ישלם המפעיל, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית בעלות  2.2.4  

פרומיל מסך התשלומים השנתיים שהמפעיל חב בתשלומם לרשות  6.25בשיעור  
ימים מיום שנשלחה דרישת התשלום על ידי  14התשלום יהיה בתוך . לפי חוזה זה

ות את הסכום האמור הרשות. המפעיל מסכים בזאת שהרשות תהא רשאית לנכ
 מכל תשלום שיגיע מהרשות למפעיל.

 
מוסכם בזאת במפורש כי ביטוח זה שתערוך הרשות, הוא שיורי ומהווה כיסוי  2.2.5  

עודף החל מעבר לכל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי שהמפעיל ערך או התחייב 
פעיל לערוך, וביטוח זה לא יחשב כביטוח משותף לכל ביטוח שנערך על ידי המ

 כאמור.
 

המפעיל מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הרשות ו/או הבאים  2.2.6  
מטעמה בכל הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור, תחולתו 
ומגבלותיו, והוא יהיה רשאי לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלים, כפי 

 שימצא לנכון.
 

ב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי המפעיל מתחיי 2.2.7  
פי פוליסה זו, ולשתף פעולה עם הרשות ככל שיידרש על -להוות יסוד לתביעה על

 פי הפוליסה.-ידה לצורך מימוש זכויות הרשות ו/או המפעיל על
 

 2.3 
 
 
 
 

2.4 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 

 
 
 
 

, מתחייב המפעיל המפעיל קיום ביטוחי בנוסף לביטוחים המפורטים באישור על
פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, -ביטוח חובה כנדרש עללערוך 

(לרבות  או שימוש בכלי רכב גין נזק לרכוש צד שלישי עקב בעלותבביטוח רכב וכן 
 .רועילא ש"ח 1,000,000 -לא יפחת משבגבול אחריות  נזק תוצאתי)

 
פי חוזה זה, תהא הרשות -אם לא יבצע המפעיל את הביטוחים אשר עליו לערוך על

רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת המפעיל ולשלם את דמי 
הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון 

אמור. המפעיל, והמפעיל מתחייב לשלם לרשות את כל התשלומים אשר ביצעה כ
אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחים עבור 
המפעיל, והמפעיל מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת 

 הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.
 

המתחייב מן האמור  למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי היקף הכיסוי הביטוחי
 עריכת ביטוחים ובכלל זאת גובה גבולות האחריות אישורזה וכן מ בנספח

מפעיל אשר אינה , הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על ההמפורטים בהם
מצהיר ומאשר  מפעיל. הפוטרת אותו ממלוא חבותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין

או מי  רשותכלפי הו/או תביעה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה  יהאכי 
לגובה גבולות האחריות זה ל הקשור להיקף הכיסוי הביטוחי ובכלל , בכהמטעמ

 כאמור. 
 

המפעיל מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות 
נשוא הסכם זה, על המפעיל לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הם עורכים 

 ביטוחים נאותים ביחס לפעילותם.
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.7 
 
 
 
 
 
 

2.8 

 
 

נושא באחריות בלעדית כלפי הרשות בגין כל נזק  מפעילמובהר ומוסכם בזאת כי ה
ו/או מחדלי קבלני המשנה מטעם ו/או אבדן ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי 

רשות בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שייגרם עקב יפצה את ה המפעיל, והמפעיל
מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה כאמור, בין אם נזק ו/או אבדן ו/או הפסד כאמור 

 לערוך ובין אם לאו. המפעילמכוסים במי מהפוליסות שהתחייב 
 
 

זה מהווה הפרה יסודית של  2הפרת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי סעיף 
 החוזה.

 
 
 



 
 - 1'אי נ ס פ ח

 המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות    
 
          
 ……………תאריך:         

 לכבוד
 רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות")

 מרח' .............
 

 
לקבלת הרשאה . …………אישור על קיום ביטוחים בהתאם לתנאי   הסכם מיום הנדון:

דלק, חנות נוחות ומתקן שטיפה לציבור  של תחנת תחזוקהניהול, הפעלה,  לשימוש 
(להלן הרחב עבור רשות שדות התעופה בנמל התעופה על שם אילן ואסף רמון  

 ") מפעיל(להלן : "ה…...…..שנחתם בין הרשות לבין   :"העבודות")
 

 מפעילערכנו על שם ה………………יוםלהננו מאשרים בזאת כי החל מיום ....................... ועד 
להלן פוליסות המפורטות  " ) את היחידי המבוטחקבלני משנה  וכן על שם הרשות  (להלן : " ועל שם

 בקשר עם ביצוע העבודות:  
 
 :פוליסה לביטוח עבודות קבלניות לפי הפרטים שלהלן .1
 

תחזוקה, חדשי תקופת  12מיום ...................עד יום .................... ועוד : תקופת ביטוח
 ") .תקופת הביטוחופת ניסוי ו/או ההרצה (להלן: "כוללת תק

 
 הפוליסה כוללת את הפרקים שלהלן:

 
 :   ביטוח כל הסיכונים –פרק א'  .א

 
וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי קל לעבודות המבוצעות, למתקנים, לציוד  

אירעו  הרשות, במלוא ערכם ובערכי כינון מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר
הקבועה בפוליסה בסכום ביטוח כולל הביטוח ביצוע העבודות והתגלו בתקופה   בתקופת 

וכן כיסוי לרכוש קיים ו/או לרכוש סמוך בגבול האחריות $/₪   ______________בסך
  ₪. $4,000,000/  1,000,000מ שלא יפחת 

 וכן כולל כיסוי  הכיסוי במסגרת פרק  זה הנו על בסיס קימום מחדש של הרכוש הניזוק 
 לכל ההוצאות הנוספות לפינוי הריסות, שכר אדריכלים,  רכוש במעבר, נזקי גניבה  
 ופריצה,  שכר מומחים, שכר עבודה בשבתות, עבודה בחגים, עבודות לילה, משלוח  

, כיסוי לרכוש שנועד להיות חלק מהעבודות המבוטחות אווירי, הוצאות הובלה מיוחדות 
 צרי הרשות לרבות בעת היותו באחסנה.  בהיותו מחוץ לח

  כמו כן יכלול פרק זה כיסוי, במלוא סכום הביטוח, לנזק עקיף מתכנון לקוי, עבודה
  מתכנון לקוי, עבודהישיר לנזק במלוא סכום הביטוח ו וחומרים לקויים  לקויה 
 .$/₪ בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ________________  וחומרים לקויים לקויה 
 
 

 :  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב' .ב
 

 בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך  
 למקרה  ₪ 4,000,000/$ 1,000,000של בקשר אליה , בגבול אחריות הביטוח   תקופת  

 ולתקופת ביטוח.
ואשר מפעיל שאינו עובד ישיר של הבפוליסה זו יצוין שכל המועסק בביצוע העבודות 

חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב  מפעילבגינו אין ה
 על פי פרק זה.לצד שלישי 

, למעט רכוש המבוטח בפרק א' רכוש הרשות  יחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק זה
 .לעיל



הנובעת משימוש בציוד מכני   הביטוח עפ"י פרק זה יכלול כיסוי לחבות בגין נזקי גוף
הנדסי, כיסוי בגין תביעות שיבוב של המל"ל, כיסוי ל"רעידות" ונזק עקיף מפגיעה 

 במתקנים תת קרקעיים.
 

 :  ביטוח חבות מעבידים -פרק ג' .ג
 
 בגין חבות על פי כל דין כלפי כל המועסקים  בביצוע העבודות או בקשר אליהן בגין  
 למקרה ולתובע ₪ 20,000,000/$ 5,000,000בסך של ות פגיעה גופנית  בגבול האחרי 
 ביטוח.ולתקופת  

 
 :יהיו כפופים להוראות הבאותמפעיל ביטוחי ה

 
 תהיה אופציה להאריך את תקופת הביטוח ו/או להגדיל את סכום וכן לרשות  מפעילל .1

  .ביטוח הקבלנים בכל שלב משלבי ביצוע העבודהבהביטוח  
 
 פוף לסעיף ביטוח חסר. ביטוח הקבלנים לא יהיה כ .2
 
 הביטוחים  הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם  וכי אנו מוותרים  על כל טענה  .3
 כל סעיף בפוליסות (אם יהיה כזה) ,  בדבר שיתוף ביטוחיכם.ממבטחיכם ו/או דרישה  
 מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר,  המפקיע או 
 לא יופעל כלפי הרשות. 
 
  כל אדם אועובדיה ו/או מנהליה וכן כלפי הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  ו/או  .4
 או לוותר בכתב לשפותו והתחייב יםלפי כל אדם או גוף שהמבוטחכ גוף הפועל מטעמה וכן 
 פי אדם שגרם ויתור כאמור לא יחול כל .על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח  
 לנזק בכוונת זדון. 

 
 לביטול  על ידינו במהלך תקופת ביצוע העבודות ובמהלך  ןנית  הלא יהי ביטוח הקבלנים  .5
 התחזוקה. תקופת  
 
 , אלא אם הומצא לידנו לרשותישירות  ישולם  בגין נזק לרכוש הרשות,  תגמולי ביטוח .6
 אחר. אישור בכתב של הרשות המאשר תשלום תגמולי הביטוח ל 
 
 ם חלה על יהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזק מוסכם כי .7
 בלבד. מפעילה 
 
 מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה  .8

 לא יגרע מזכויות הרשות לקבלת שיפוי. 
 

"ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל הפוליסה המפורטת לעיל לא יפחתו מתנאי פוליסת  תנאי .9
ביט" ו/או "הראל ביט" ו/או "מנוביט" ו/או "איילון ביט" הרלוונטיות למועד עריכת הביטוח 

 ו/או כל נוסח אחר המקביל להן.או חידושו 
 

 
 האמור לעיל.אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי 

 
 

 בכבוד רב,
 
 
 

________________       __________________  _______________ 
  תפקיד החותם        שם החותם                      חתימת המבטח וחותמת

 
 
 



   - 2יא' נ ס פ ח
 מפעילאישור עריכת ביטוחי ה

            
 תאריך: ____________      
 לכבוד

 ")רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות
 7ת.ד. 

 70100נתב"ג 
 

 א.ג.נ.,
 

של תחנת דלק, חנות נוחות  תחזוקהניהול, הפעלה,  הסכם לקבלת הרשאה לשימוש הנדון: 
ומתקן שטיפה לציבור הרחב עבור רשות שדות התעופה בנמל התעופה על שם אילן ואסף רמון  

כם לבין ישנחתם בינברשות שדות התעופה  )ו/או "הנכס" "שירותים(להלן: "ה
 ")המפעיל(להלן: " ______________

 

 הנדון:   

תקופת (להלן: "ועד ליום_________ ______ ____הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום _
נשוא  השירותיםבקשר עם  המפעילערכה חברתנו את הביטוחים המפורטים בהמשך, על שם ") הביטוח
 ").המפעילביטוחי (להלן: " ההסכם

 
של  וו/או באחריות ובבעלות מפעילוכן ציוד המשרת את ה נכסולת הביטוח המבטח את תכ .1

 נכס, במלוא ערכם, וכן כל שינוי ותוספת לרשות ו/או בשטח הנכסוהנמצא בתחום ה מפעילה
, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים וו/או מטעמ מפעילשנעשו ו/או יעשו על ידי ה

תפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, ה
ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק -נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על

הביטוח כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי  בזדון, וכן פריצה.
(אשר בשטחי הרשות שוכרים האחרים או המפעילים ו/וכן כלפי ההרשות, עובדיה ומנהליה 

), ובלבד שהאמור לעיל בדבר המפעילבביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי 
 ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

 
ל הגבלה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות כמפורט להלן. הביטוח אינו כפוף לכ .2

אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים  -בדבר חבות הנובעת מ
קבלנים, קבלני חבות בגין וכלפי סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, 

והשבתות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח  , שביתותמשנה ועובדיהם
וזאת  המפעיללמעשי ו/או למחדלי  םבגין אחריותהרשות עובדיה ומנהליה הורחב לשפות את 

בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד 
  המבוטח.

 ביטוח.הלאירוע ובמצטבר למשך תקופת  ₪ 40,000,000/$  10,000,000גבול האחריות: 
 

בגבול אחריות  וומטעמ ויד-כלפי כל המועסקים על המפעיל ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות .3
ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה לתובע ולתקופת הביטוח.  ₪ 20,000,000/ $ 5,000,000בסך של 

(היה ומי מיחידי המבוטח יחשב  בדבר, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם
הרשות הביטוח כאמור הורחב לשפות את ורעלים וכן בדבר העסקת נוער.  תפיתיונו, למעבידם)

ו/או מי  המפעילנושאות בחובות מעביד כלפי עובדי  רשותבמידה ונטען כי ה עובדיה ומנהליה
 .מהם

 
פי סעיף -ביטוח אבדן הכנסות (למעט דמי שכירות והוצאות ניהול) עקב הסיכונים המבוטחים על .4

הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש לפיו חודש.  12 -) לעיל, למשך תקופת שיפוי שאינה נופלת מ1(
מפעילים ו/או וכן כלפי ה הרשות, עובדיה ומנהליהמוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי 

בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור  ר(אש נכס ו/או בשטח השדהשוכרים האחרים  בה



לא יחול לטובת אדם  ), ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוףהמפעילעל תחלוף כלפי 
 שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

 
 ביטוחי המפעיל יהיו כפופים להוראות הבאות:

 
וכן כלפי כל אדם או גוף עובדיה ו/או מנהליה הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  .1

או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה  בכתב לשפותו והתחייב יםשהמבוטח
 ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.הביטוח.  

 
וכי  הרשותידי -הביטוחים דלעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח הנערך על .2

 . הרשותאנו מוותרים על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 
 

ו על פי הפוליסה לא מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותי .3
 יגרע מזכויות הרשות לקבלת שיפוי.

 
אנו מתחייבים כי הביטוחים דלעיל לא יצומצמו, לא יבוטלו במשך תקופת השכירות, אלא אם  .4

 יום מראש. 30 הרשותתימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי 
 

המפעיל ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על  .5
 בלבד.

 
הפוליסות המפורטות לעיל (למעט פוליסת אחריות מקצועית) לא יפחתו מתנאי פוליסת  תנאי .6

"ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל ביט" ו/או "הראל ביט" ו/או "מנוביט" ו/או "איילון ביט" 
 ו/או כל נוסח אחר המקביל להן.הרלוונטיות למועד עריכת הביטוח או חידושו 

 
 

 ים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.בכפוף לתנא
 

 בכבוד רב,
 

    
 (חתימת המבטח) (חותמת המבטח) (שם החותם) (תפקיד החותם)

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 בנקאית נוסח ערבות– יד'ספח נ

 .__.__8120תאריך: 

  לכבוד
        רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן
 ג.א.נ.,

 ערבות בנקאית מס' _______________ הנדון:

) שחשבונו מנוהל בסניפנו , אנו הח"מ, ערבים בזה "החייב"(להלן:  1לבקשת __________________ .1
(ובמילים:  ₪ ___________כלפיכם, לסילוק כל סכום עד לסך כולל של 

), בתוספת הפרשי הצמדה למדד "סכום הקרן") (להלן: ________________________________
 כנון ניהול והקמה של תחנת דלקלת חוזה הרשאהכמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם 

 ). "החוזה"(להלן:  בש"ת רמון
לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על ידינו  .2

), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל "הסניף"(להלן:  2שתימסר ב _________________
וזאת , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד) "סכום הדרישה"סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: 

מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש 
ו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנ

 הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.
לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה  2 -ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3

 4ן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף רשאים לחזור בנו מהן או לבטל
 להלן.

 . _________ ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4
לסכום הקרן יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על פי ערבות זו, יהיה  .5

ום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו בערבות זו: "סכום המדד החדש גבוה ממדד הבסיס. סכ
 הערבות".

שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן  סכום השווה למכפלת ההפרש -"הפרשי ההצמדה למדד" 
 המחולק למדד הבסיס. 

מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות), כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  -" המדד"
 לסטטיסטיקה. 

 . ____________המדד הידוע ביום  -" מדד הבסיס"
המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו, ואשר לא יפחת  - "המדד החדש"

 בכל מקרה ממדד הבסיס.
ם והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין כל הסכסוכי .6

יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים -אביב-בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל
 אלה.

ערבות  אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם .7
 זו.  

 ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה .8
 

 בכבוד רב,
 
 

  חתימה  תאריך  כתובת  שם הבנק
        

 של המפעיל.  שמו המלאיש להשלים את   1
 יש להשלים את כתובת סניף הבנק. 2

 
 
 
 



 נספח טו'- נוסח הוראה לחיוב חשבון

      רשות שדות התעופה בישראל

 03-9731966פקס : 03-975500, טלפון :70100, נמל התעופה בן גוריון 137ת.ד 

 הוראה לחיוב חשבון

  תאריך:                                                                                לכבוד                             
                                  

                                        בנק
                   

                                      סניף 
                

 כתובת הסניף
____________________ 

 

 

 

 

מס' זהות/                                                                                                         אני/ו הח"מ   .1
 ____________                       ח.פ. 

 שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק                                    

                                                                                                         כתובת:       
   

 עיר                          רחוב                            מס'                                                   

 מיקוד 

החיובים אשר יופקו ע"פ  ייב את חשבוני/ נו הנ"ל בסניפכם, בגיןנותן/ים  לכם בזה הוראה לח
בסכומים ובמועדים החוזה ביני לבין רשות שדות התעופה בישראל ו/או ע"פ תקנות האגרות 

כמפורט מטה רשות שדות התעופה בישראל שיומצאו לכם מדי פעם בפעם  באמצעי מגנטי ע"י 
  בפרטי ההרשאה.

  ידוע לי/לנו כי: .2
רשות שדות התעופה לזו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ו א .הוראה
ניתנת לביטול עפ"י  שתכנס  לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן,  בישראל

 . הוראת כל דין

ידי/נו  –ב .אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על 
 ות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.לבנק בכתב, לפח

   סוג חשבון מספר חשבון בבנק 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

אסמכתא/מס/ מזהה של הלקוח  קוד המוסד
 בחברה

1 0 2 0 5  



 .דוע לי/נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטבי .3
ידוע לי/נו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה  .4

 מיוחדת בגין חיובים אלה.
כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה  וראות בכתב הרשאה זה,הבנק יפעל בהתאם לה .5

 חוקית או אחרת לביצוען.
בנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על  .6

 תוך ציון הסיבה. חלטתוהכך מיד לאחר קבלת 
 .בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו  בישראלרשות שדות התעופה לנא לאשר  .7

 

 עפ"י  רשות שדות התעופה בישראל י סכום החיוב ומועדו,יקבעו מעת לעת  ע": פרטי ההרשאה
 החוזה בינינו ו/או תקנות האגרות, לפי העניין.

 

 

       
 ____________________________    

 חתימת בעלי/י החשבון                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                   

 

   
  
  
  אישור הבנק 

 

 לכבוד 

 רשות שדות התעופה בישראל

   70100נתב"ג  ,137ת.ד 

 

לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו  ,                                      -קיבלנו הוראות מ
מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל  באמצעי מגנטי שתציגו לנו מדי פעם בפעם, ואשר

 בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.

כל עוד לא תהיה  עוד מצב החשבון יאפשר זאת: רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל
ידי בעל/י  –התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על  מניעה חוקית או אחרת לביצוען: כל עוד לא

 .החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר

 אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.

 

                                                                                                                                        תאריך: 
 בכבוד רב,

                                                                                                                                                          
                                               בנק   

                                , העתק הימנו, ימסר למשלםעל שני חלקיו ישלח לסניף הבנק מקור טופס זה,
                                                  סניף 

                                                              

 וחותמת הסניף  חתימה

 קוד מסלקה סוג חשבון מספר חשבון בבנק

 בנק    סניף    

                 

 אסמכתא/מס/ מזהה של הלקוח בחברה קוד המוסד

1 0 2 0 5  



 נוסח צו תחילת עבודה לתקופת ההקמה -' יזנספח 

 תאריך: _________
 לכבוד

__________ 
__________ 
__________ 

 א.ג.נ.,

 עבודה לתקופת ההקמהצו תחילת הנדון: 

לתכנון, הקמה, ניהול, הפעלה ותחזוקה של תחנת דלק מסחרית לציבור הרחב, הרשאה  חוזה
 רמון ע"ש אילן ואסף רמון הבינלאומילרבות חנות נוחות ומתקן שטיפה שבשדה התעופה 

 ("החוזה")

: המפעיל
 ")המפעיל________________("____________________________________________

בזאת לידי __________, שהנו _________ מוסר לחוזה, הריני ___   בהתאם להוראות סעיף
 . לתקופת ההקמהצו התחלת עבודה , המפעילמטעם 

לא יאוחר מיום לחוזה,  __כמפורט בסעיף  עבודות ההקמהביצוע להתחיל ב על המפעיל
.___________ 

מיום  לחוזה, לא יאוחר ___ על המפעיל להשלים את עבודות ההקמה כמפורט בסעיפים
 .___________ 

, (מעבר להוראות החוזה ומבלי לגרוע מהן) וכתנאי לתחילת הביצוע העבודותקודם לתחילת ביצוע 
 [*יושלם בהתאם לצורך] לבצע את כל אלה: המפעילעל 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
_____________________ 

ניתן לפנות ל___________, באמצעות טלפון שמספרו ___________ לקבלת פרטים נוספים 
 ו/או באמצעות פקס שמספרו ______________ ו/או באמצעות דוא"ל ______________. 

 בכבוד רב,

___________ 
 רשות שדות התעופה 

 :העתקים
_________________ 
_________________ 
_________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 המפעילאישור 

 הריני לאשר קבלת צו תחילת העבודה המצ"ב על כל האמור בו. 

 חותמת   המפעילשם 
[בצירוף חתימות מורשי החתימה 

 ]המפעילמטעם 

  תאריך 

 



 נוסח אישור הפעלה -'יחנספח 

 תאריך: _________
 לכבוד

__________ 
__________ 
__________ 

 א.ג.נ.,

 אישור ההפעלההנדון: 

חב, לרבות חנות לתכנון, הקמה, ניהול, הפעלה ותחזוקה של תחנת דלק מסחרית לציבור הרחוזה הרשאה 
 ("החוזה") רמון ע"ש אילן ואסף רמון הבינלאומישבשדה התעופה  נוחות ומתקן שטיפה

 ")המפעיל________________("_______________________________: _____________המפעיל

, המפעילבזאת לידי __________, שהנו _________ מטעם מוסר לחוזה, הריני  ____ף בהתאם להוראות סעי
 הפעלה. אישור

לא יאוחר מיום כמפורט בסעיף ___  לחוזה,  בתפעול ובתחזוקת שטחי ומתקני השירותלהתחיל  על המפעיל
.___________ 

מועד תום תקופת ההתקשרות, עד אליו ישלים המפעיל את מלוא התחייבויותיו בקשר עם פינוי ומסירת שטחי 
 לחוזה, הנו ___________.  __ף רט בסעיומתקני השירות לרשות או למי מטעמה, כמפו

 לבצע את כל אלה: המפעיל, על לה (מעבר להוראות החוזה ומבלי לגרוע מהן)וכתנאי  ההפעלהקודם לתחילת 
 [*יושלם בהתאם לצורך]

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ניתן לפנות ל___________, באמצעות טלפון שמספרו ___________ ו/או באמצעות לקבלת פרטים נוספים 
 פקס שמספרו ______________ ו/או באמצעות דוא"ל ______________. 

 

 בכבוד רב,

___________ 
 רשות שדות התעופה 

 :העתקים
_________________ 
_________________ 
_________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 המפעילאישור 

 הריני לאשר קבלת צו תחילת העבודה המצ"ב על כל האמור בו. 

 חותמת   המפעילשם 
[בצירוף חתימות מורשי החתימה 

 המפעילמטעם 

  תאריך 
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	כיסוח צמחיה בתעלות - כיסוח מינימלי וריסוס.
	הדברה וכיסוח צמחיה בסמוך לעמודי חשמל ושוחות הארקה הפעולה תתבצע בטווח של 1 מטר מהמיתקנים.
	טיפול בגינון וצמחיה חיה כולל אדניות ובריכות:
	ניקוי סביבתי מלכלוך.
	פינוי צמחיה יבשה
	השלמת צמחים
	טיפול במערכת השקייה בגינון
	בדיקת יציאת מים מהדיזות

	כבישים ורחבות אספלט
	שוליים לכבישים ורחבות
	מעבירי מים
	תיקון גביונים
	א. תיקון גביונים ממולאים באבן:  הוספת אבנים ששקעו, סגירת 
	ב.   תיקון גביונים ממולאים ברסק אבן:  הוספת רסק אבן ששקעה.
	עמודי תמרור ותמרורים
	א.  תחזוקת עמודי תמרור ותמרורים:  רחיצה בדיקת שלימות
	ב.  החלפת תמרורים: יוחלף כאשר הצבע דהה.
	ג.   החלפת עמודי תמרורים:  העמוד בהתאם לתקן צבע והצבה
	סוג הציוד C71Y
	דף     טיפולים
	סוג הציוד F01F


	דף טיפולים 
	F07F
	מקצועות מבצעים -


	הערות: 
	סוג הציוד F14P


	נספח מכירה לעובדים רמון
	1.1 תשלום בגין מכירת המוצרים לעובדי הרשות, יבוצע באמצעות תלושי אוכל  אותם מנפיקה  הרשות לעובדיה ו/או בכל אמצעי תשלום אחר, לרבות כרטיס חכם, הכול ככל שאושר על ידי הרשות, מראש ובכתב (להלן, ביחד: "התלושים").
	1.2 מחירי המוצרים לעובדי הרשות לא יעלו על מחירי המוצרים הנקובים עבור כלל לקוחות המפעיל והמפעיל יהא רשאי לתת הנחות לעובדי הרשות .
	1.3 השווי הכספי של "תלוש צהריים"  ומנגנון ההצמדה יהיו בהתאם לשווי התלוש אשר יקבע אל מול זכיין הסעדת העובדים בשדה התעופה ע"ש אילן ואסף רמון.
	הרשות תהיה זכאית לעדכן לפי שיקול דעתה את השווי הכספי של התלושים, ותודיע למפעיל על כל שינוי כאמור, לפחות 14 ימים מראש.
	ערך תלוש בוקר יהיה כמחצית מערך תלוש צהריים.
	1.4 תלוש ארוחת צהריים וכן תלוש ארוחת בוקר יזכה את עובדי הרשות בארוחה הכוללת   מס' מנות,  כמפורט בסעיף 3  להלן .
	1.5 המפעיל יגיש לרשות, לא יאוחר מהיום ה - 5 לכל חודש (להלן: "מועד הגשת החשבונית"), חשבונית מס ערוכה כדין בגין מלוא התלושים שבגינם מכר המפעיל מוצרים לעובדי הרשות בחודש הקודם. לחשבונית יצרף המפעיל את התלושים האמורים, בהתאם להנחיותיה של הרשות. הרשות תשלם...
	1.6 הגיש המפעיל חשבונית מס לאחר מועד הגשת החשבונית /או הגיש את החשבונית במועד הגשת החשבונית אך מבלי שצרף את התלושים נשואה ו/או שלא בהתאם להנחיות הרשות תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את תשלום התמורה בגינה ליום ה- 15 או ליום ה- 22 או ליום ה- 30...
	1.7 המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, כי סך הכספים אותם יהיה זכאי לקבל מהרשות בגין שווים של התלושים, יהווה חלק בלתי נפרד מפדיון המכירות ברוטו.
	כל מתן הנחה לעובדים של גופים אחרים הפועלים בנמל התעופה ע"ש אילן ואסף רמון נדרשת לקבלת אישור מוקדם בכתב מאת הרשות. יובהר למען הסר ספק, כי הרשות איננה מתחייבת למתן אישור כאמור.
	בנוסף מצהיר המפעיל ומתחייב בזאת, כי מכירתם של מוצרים לעובדיהם של גורמים אחרים הפועלים בנמל (לרבות עובדי חברות התעופה, עובדי חברת אל על ועובדי משרדי הממשלה), יתבצעו בהתאם להסכמות אשר יגובשו לשם כך בין המפעיל לבין העובדים האמורים ו/או לבין הגורמים האמור...

	נספח איכות הסביבה
	Uנספח ה'
	Uנספח איכות סביבה לתכנון ניהול והקמה של תחנת דלק מסחרית בשדה התעופה על שם רמון
	"רש"ת": רשות שדות התעופה בישראל.
	"גורם חיצוני": גורם הפועל במתקני רש"ת ואינו עובד הרשות- לרבות חברות תעופה בעלי הרשאה מטעם הרשות,  קבלנים הפועלים מטעם הרשות, ספקים, בעלי זיכיון, משתמשים בנכסי הרשות ו/או מטעמם של כל אחד מן הגורמים הנזכרים לעיל.
	"היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת"- יחידה הפועלת ברש"ת ומוסמכת מטעמה לטפל בהיבטים שונים בתחום איכות הסביבה.
	"מנהל מתקן"- מנהל שדה תעופה או מסוף גבול מטעם רש"ת.


	נספח בטיחות וגהות
	נספח ו'-
	נספח בטיחות וגיהות לחוזהֹ רש"תֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

	נספח בטיחות אש
	נספח בטחון 
	נספח תקשורת
	1. הגדרות. למעט אם הדבר אינו מתיישב עם ההגיון, למונחים הנזכרים בנספח זה תהא המשמעות הנתונה להם בחוזה העיקרי (שמסמך זה מהווה נספח לו, להלן: "החוזה").
	1.1. "המפעיל" הנזכר בנספח זה משמע – בעל ההרשאה על פי החוזה העיקרי, יהא כינויו בחוזה אשר יהיה.
	1.2. "מערכות תקשורת" – רשתות כבילה; תקשורת טלפוניה (כולל מתגים/מרכזיות), תקשורת מחשבים, אינטרנט; "מערכות מתח נמוך מאוד" כמשמעותן בתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן-1990 לרבות: מערכות כריזה; בקרת מעברים, טל"כ (CATV), טמ"ס (CCTV), מערכות גילוי אש, אינטר...
	1.3. "פעילות תקשורת" – קבלת שירות תקשורת ו/או חיבור מערכות תקשורת קיימת ו/או התקנת תשתיות ו/או ציוד המהווה חלק ממערכות תקשורת.
	1.4. "ספק תקשורת מורשה" – כהגדרתו בסעיף 12 להלן.
	1.5. "שירותי התקשורת" – הוראות נספח זה מתייחסות לסוגי השירותים הבאים:
	1.5.1. שירותי טלפוניה, לרבות שיחות פנים ארציות (מפ"א) , שיחות בינלאומיות, תמסורות ,קווים ישירים ושיחות פנימיות בתוך מתחם ש"ת..
	1.5.2. שירותי תקשורת מחשבים.
	1.5.3. שירותי מתח נמוך מאוד.
	1.5.4. שירותי גישה לאינטרנט (ISP), טלוויזיה רב ערוצית, שירותים נלווים לאיזה מהשירותים הנ"ל.
	1.5.5. שירותים חדשים – שירותי תקשורת שיתווספו בעתיד, ויחולו לגביהם הוראות שתפורסמנה על ידי הרשות מעת לעת.


	Uהוראות כלליות
	2. המפעיל מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהרשות הקימה ומפעילה בש"ת תשתיות ורשת למערכות תקשורת (טלפוניה, נתונים ומתח נמוך מאוד) פרטית ייחודית ומתקדמת (להלן: "רשת התקשורת הרשותית"), אשר בהקמתה השקיעה משאבים ניכרים ביותר.
	3. המפעיל מוסיף ומצהיר, כי הובא לידיעתו כי לאור ניסיון העבר, ומטעמים שונים, בכללם: טעמים תעופתיים-בטיחותיים, טעמים ביטחוניים, טעמי אבטחת מידע כמו גם טעמים של תפעול תקין ויעיל של ש"ת, בחרה הרשות להפעיל את רשת התקשורת הרשותית כרשת יחידה, ואחידה, קרי: הי...
	4. פעילות מחוץ למקומות השירות. בהתקשרותו בחוזה מתחייב המפעיל לקיים את כל פעילות התקשורת (כהגדרתה לעיל) שלו אשר מחוץ למקומות השירות שלו ("הבועה") אך ורק באמצעות רשת התקשורת הרשותית. כמו כן מתחייב המפעיל, כי אף לאחר קבלת החזקה במקומות השירות, הוא לא יתק...
	5. פעילות התקשורת של המפעיל בתוך מקומות השירות שלו  (לרבות התקנת תשתיות תקשורת פאסיבית ו/או שינוין) תיעשה באחריות המפעיל, בהתאם לכללים שיפורטו בהמשך (ראה סעיף 9 להלן).
	6. קישוריות למקום השירות. למרות האמור בסעיף 4 לעיל מובהר, כי במקרים חריגים, וביחס למיקומים מסוימים בבש"ת בהם לא קיימת רשת התקשורת הרשותית, יהא המפעיל רשאי לבקש את הקישור הנדרש למקום השירות שלו לרשת התקשורת הרשותית ובקשתו תידון על ידי הרשות, על פי שיק...
	7. קישוריות בין מתחמי משתמש. מפעיל אשר ברשותו מספר מקומות שירות נפרדים (מבחינה גיאוגרפית), לא יהיה רשאי לבצע חיבור ישיר בין מקומות השירות השונים שלו זה לזה, אלא באמצעות אחת מן החלופות הבאות:
	7.1. [לטלפוניה] שימוש במרכזיות הרשות על ידי קבלת שירות חיוג פנימי באמצעות מפעיל הנס"ר הרשותי, כמפורט בסעיף 10 להלן [התקשרות עם מפעיל הנס"ר הרשותי].
	7.2. [רשת מחשבים] שימוש באמצעות רשת המחשבים של הרשות (VLAN), כמפורט בסעיף 14.1 להלן באמצעות הרשות.
	7.3. [מתח נמוך מאוד] שימוש באמצעות רשת התקשורת הרשותית כמפורט בסעיף 15 להלן.
	7.4. קישור של כל אחד ממקומות השירות אל רשת הבזק הציבורית (העוברת מחוץ למתחמי הרשות) בנפרד, באמצעות ספק הנס"ר הרשותי (כאמור בסעיף 910) או באמצעות ספק תקשורת מורשה (כאמור בסעיף 12);

	8. בעלות. על אף הוראת כל דין, כל התקנה וכל שינוי שיבצע המפעיל בתשתיות איזו ממערכות התקשורת בתוך מקומות השירות או מחוץ להם (אם יותר לו), בין באמצעותו של מפעיל הנס"ר הרשותי ובין באמצעות מתקין אחר ו/או באמצעות ספק תקשורת מורשה, יהיו, ממועד התקנתם, קניינה...
	9. התקנת תשתיות תקשורת בתוך מקומות השירות או שינוין
	במידה ויחפוץ המפעיל להתקין בתוך מקומות השירות תשתית תקשורת ו/או לערוך שינויים בתשתית התקשורת הקיימת במקום השירות (לרבות הוספה/התקנה/החלפה של ציוד קצה), שלא באמצעות ספק הנס"ר הרשותי (כנזכר בסעיף 11 להלן), ייעשה זאת רק לאחר קבלת אישור הרשות מראש ובכתב,...
	9.1. התקנת התשתית ו/או שינויה, בתוך מקומות השירות, יעשו רק באמצעות בעל רישיון על פי כל דין למתן השירות הרלוונטי (להלן: "המתקין").
	9.2. כתנאי לתחילת התקנת התשתית ו/או שינויה יידרש המפעיל להמציא לאישור הרשות, תכנית מפורטת של ההתקנות שבכוונתו לבצע כאמור במקומות השירות, לרבות מיפוי מדויק של כל קווי התקשורת המתוכננים (להלן: "תוכניות ההתקנה"). במקרה של התקנת ציוד קצה יגיש המפעיל לאישו...
	יובהר כי איסור השימוש בציוד "לא מורשה" (ובכלל זה כל ציוד שיתממשק באופן כלשהו לאיזו ממערכות התקשורת ולא קיבל את אישור הרשות מראש ובכתב), נועד לאפשר את פעילותה התקינה והרציפה של רשת התקשורת הרשותית, באופן שתת מערכת תקשורת אחת, הפועלת בש"ת לא תפריע לרעות...
	9.3. הרשות רשאית שלא לאשר את תוכנית ההתקנה או לאשרה בשינויים הנדרשים לפי שיקול דעתה המקצועי. אישור כאמור, ככל שיינתן ובשינויים ככל שידרשו, יינתן לא יאוחר מ-30 יום מיום שיומצאו לרשות מלוא הפרטים הדרושים לבדיקת תכנית ההתקנה.
	9.4. תכנית התקנה תערך בהתאם לתקנים ולכללים שלהלן.
	עיקרי תקני הרשות להתקנת תשתית תקשורת בתוך מקום השירות:
	9.5. המפעיל מתחייב לאפשר לרשות ו/או למי מטעמה גישה מלאה ומידע מלא אל ועל המערכות שהתקין כאמור, בכל עת שהיא, לרבות במהלך התקנתן, ומתחייב כי המתקין יפעל בהתאם להתחייבותו זו.
	9.6. המתקין שיפעל מטעם המפעיל בביצוע תכנית ההתקנה יהיה נתון לפיקוחה של הרשות ו/או מי מטעמה, ויהיה חייב לפעול על-פי הוראותיה.
	9.7. בתום התקנת התשתיות ימציא המפעיל לרשות תוכנית, חתומה ומאושרת על ידי המתקין, ואשר משקפת בדיוק (As-Made) את ההתקנה של תשתיות התקשורת בפועל במקומות השירות (להלן: "תכניות לאחר ביצוע"). לא תותר כל סטייה מתוכנית ההתקנה כפי שאושרה על ידי הרשות.
	המפעיל מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהתוכניות לאחר ביצוע, תשמשנה בעתיד לצרכי תיקונים, תוספות וכיו"ב, וכי הוא יישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו ו/או שנגרמו כתוצאה מאי דיוק ו/או טעות ו/או אי בהירות בתוכניות לאחר ביצוע, שהוכנו על ...
	9.8. במקרים מסוימים בהם יבוצע הפיקוח על ביצוע תכנית ההתקנה על ידי מפעיל הנס"ר הרשותי, תהא הרשות רשאית להורות כי בגין הטיפול בתוכנית ההתקנה והפיקוח על ביצועה ישלם המפעיל במישרין למפעיל הנס"ר הרשותי, דמי פיקוח בשיעור שייקבע על ידי הרשות (ואשר לא יעלה בכ...
	9.9. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התקנה ו/או הפעלה של תקשורת נתונים אלחוטית Wireless), מכל הסוגים והתקנים) בתוך מקומות השירות של המפעיל תבוצע רק לאחר אישור הרשות. תנאי מוקדם למתן אישור זה הינו שהרשת האלחוטית תיושם בתוך מקומות השירות של המפעיל ללא כל ...
	לאחר מתן אישור הרשות והפעלת הרשת האלחוטית תהיה הרשות רשאית לבצע בדיקה כי אכן לא נגרמת הפרעה למערכותיה ו/או למערכות מי מלקוחותיה. במקרים של הפרעות כאמור יבצע המפעיל באופן מידי כל התאמה שתידרש על מנת למנוע הפרעה זו, על חשבונו ובאחריותו. לא ביצע המפעיל ה...
	יובהר, כי אין בבדיקותיה ואישורה של הרשות לרשת תקשורת הנתונים הפנימית של המפעיל, כדי להוות אישור או רישיון לחוקיות או תקינות הרשת, כנדרש בהוראות כל דין, וכי תנאי מוקדם נוסף להפעלתה הינו שבידי המפעיל כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים לכך לפי כל דין.

	10. שירותי טלפוניה ותקשורת מחשבים
	11. התקשרות עם מפעיל הנס"ר הרשותי
	11.1. המפעיל יתקשר עם מפעיל הנס"ר הרשותי, בהסכם לצורך קבלת איזה משירותים המפורטים לעיל (להלן: "ההסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי"). ההסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי יעגן את העקרונות הקבועים בנספח זה, כמו גם את פירוט השירותים שיעניק מפעיל הנס"ר הרשותי למפעיל, את ...
	11.2. מפעיל הנס"ר הרשותי יהיה אחראי כלפי הרשות לניהול, תפעול ותחזוקת רשת התקשורת הרשותית על כל מכלוליה [למעט VLAN], ויעניק למפעילים השונים ב בש"ת, בכללם המפעיל, שירותי תחזוקה ברמה נאותה, כפי שיפורט בהסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי. בתוך כך מפעיל הנס"ר הרשו...
	11.3. המחירים עבור שירותי הטלפוניה פנים ארצית, שירותי חיוג בתוך ש"ת  ושירותי האחזקה בגין שירותים אלו, יהיו על פי המחירון הקבוע בהסכם שבין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הרשותי (על כל ההוראות המתייחסות אליו, לרבות מנגנוני הצמדה). הוראה זו תחול אף ביחס לשירותים...
	11.4. ידוע למפעיל, כי על פי תנאי ההסכם שבין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הרשותי, רשאי המפעיל שהתקשר בהסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי, להודיע על רצונו בהפסקת ההתקשרות עם מפעיל הנס"ר הרשותי, בהודעה מראש ובכתב בת 7 ימים.

	12. קבלת שירותי תקשורת באמצעות ספק תקשורת מורשה
	12.1. המפעיל יהא רשאי לקבל את שירותי התקשורת הבאים: מפ"א, חיוג בינלאומי, קווים ישירים, גישה לאינטרנט, תמסורות, טלוויזיה רב ערוצית ושירותים נלווים לשירותים אלו מכל ספק תקשורת אשר אוחז בהרשאה תקפה מאת הרשות לספק למשתמשים את השירותים האמורים (להלן: "ספק ...
	12.2. ההתקשרות בין המפעיל לבין ספק התקשורת המורשה תהא בהתאם להסכם ביניהם (להלן: "הסכם המפעיל-ספק") שתוקפו יהא כפוף לתוקף ההסכם בין הרשות לבין ספק התקשורת המורשה. מובהר ומוסכם בזה, כי הרשות לא תהיה צד להסכם המפעיל-ספק, וספק התקשורת המורשה יהיה אחראי בל...

	13. בחתימתו על החוזה מסכים ומאשר המפעיל, כי הרשות תהיה רשאית לקבל ממפעיל הנס"ר הרשותי ו/או מספקי תקשורת מורשים נתונים מצרפיים אודות היקף השיחות שיוצרו על ידו (להבדיל מפרטי שיחות מסוימות שקיים המפעיל או מכל מידע פרטי דומה אחר), ואודות קבוצות של שירותים...
	14.  הוראות ביחס לרשת המחשבים
	14.1. חיבור רשת מחשבים בין מקומות השירות ואל מחוץ לש"ת
	בחר המפעיל לחבר את מקומות השירות אשר ברשותו באמצעות רשת המחשבים של הרשות, וקיבל את הסכמת הרשות לכך, יבוצע החיבור באופן שלהלן:
	14.1.1. רשת התקשורת של המפעיל במקום שירות מסויים (LAN) תחובר אל מתג התקשורת המצוי בחדר התקשורת הסמוך למקום השירות של המפעיל באמצעות קו תקשורת מסוג CAT 5E, CAT 6E או CAT-7.
	14.1.2. התקשורת בין מספר מתחמים של המפעיל (VLAN - לשם המחשה שני מתחמים שיכונו LAN1 ו- LAN2) תושג בדרך של חיבור מקום השירות האחד (LAN 1) למתג התקשורת הקרוב אליו, משם באמצעות רשת המחשבים של הרשות חיבור אל מתג התקשורת הקרוב למקום השירות האחר של המפעיל (L...
	14.1.3. הקישור על-גבי רשת המחשבים של הרשות יעשה על גבי תווך Ethernet, המאפשר שימוש בפרוטוקולים מקובלים שונים, והוא ניתן בקצב של Mbps 10 אוMbps 100.
	14.1.4. עלות השירות ותנאים נוספים לקבלתו ייקבעו על ידי הרשות במועד מתן אישורה ומתן השירות, ויפורטו בתוספת לנספח זה שתיחתם על ידי הצדדים.
	14.1.5. הרשות תהא רשאית לנתק את רשת המחשבים מעת לעת, לרבות לצורך תחזוקתה ולצורך איתור תקלות, וזאת, ככל הניתן, לאחר שתימסר למפעיל הודעה על כוונת הרשות לעשות כן.

	14.2. במידה ויחפוץ המפעיל לחבר את רשת המחשבים שלו אל מחשב/ים המצויים מחוץ לתחומי ש"ת , או לחבר בין שני מתחמים שלו שלא באמצעות רשת המחשבים של הרשות, הוא יהיה רשאי לעשות זאת באמצעות קווים ישירים, ובהתאם להוראת סעיף 7.4 לעיל [קישור אל רשת הבזק הציבורית].
	14.3. בכל מקרה לא יבצע המפעיל קישור בין מתחמיו השונים באמצעות רשת תקשורת אלחוטית.
	14.4. הוראות נוספות
	14.4.1. המפעיל מאשר ומצהיר, כי ידוע לו שעל מנת להשיא את רווחיות פעילות המפעילים השונים בש"ת , עשויה הרשות לאפשר למפעילים לפעול על פי מידע מקוון (on-line) בנוגע לפעילויות המתקיימות בש"ת, בין היתר, ביחס למועדי טיסות, תנועות נוסעים ומאפייניה, וזאת – באמצ...
	14.4.2. המפעיל מתחייב כי הקופות הרושמות המותקנות במקומות השירות תהיינה ניתנות לחיבור למאגר מידע מרכזי שתפעיל הרשות, ולבקשת הרשות יחבר המפעיל את הקופות הרושמות למאגר המידע האמור, כך שהרשות תוכל לקבל מידע מקוון (On-line) לגבי פעילות המפעיל, אשר בגינה מש...


	15. הוראות לגבי מערכות מתח נמוך מאוד
	15.1. התקנת מערכות מתח נמוך מאוד בתוך מקומות השירות
	המפעיל יהיה רשאי להתקין את מערכות המתח הנמוך, אשר בתוך מקומות השירות שלו, באמצעות הרשות או הגורם שנבחר על ידה לשם כך או באמצעות גורם מוסמך אחר מטעמו של המפעיל לאחר קבלת אישור מהרשות.

	הרשות תהיה רשאית לקבוע תקנים וכללים לעניין סוג המערכות שיותקנו על-ידי המפעיל בתוך מקומות השירות, והמפעיל מתחייב לפעול על-פי תקנים וכללים אלה, במידה ויקבעו.
	בלי לגרוע מכלליות האמור, המפעיל יהיה חייב, בכל מקרה, לעמוד בתקנים והכללים לעניין סוג המערכות שיותקנו על ידו במקומות השירות, כפי שנקבעו על ידי הרשות לגבי מערכות מתח נמוך מאוד, המתממשקות למערכות אחרות  בש"ת, כגון מערכות: גילוי אש, טלוויזיה במעגל סגור (ט...
	15.2. הקצאת מערכות מתח נמוך מאוד לשימוש המפעיל

	קיימת אפשרות שהרשות תעניק למפעיל בעתיד שירותי מתח נמוך מאוד מסחריים שונים (כדוגמת מערכת קשר אלחוט, כריזה, בקרת מעברים, טמ"ס, אינטרקום וכיו"ב). ככל שהדבר יאושר על ידי הרשות, תקצה הרשות לשימוש המפעיל מערכות מתח נמוך מאוד, ותעניק לו הרשאה להשתמש בהן, והמ...
	הרשות תהא רשאית לנתק, מעת לעת, את מערכת המתח הנמוך שתקצה לשימוש המפעיל, לרבות לצורך תחזוקתן ולצורך איתור תקלות, וזאת - ככל הניתן, לאחר שתימסר למשתמש הודעה על כוונת הרשות לעשות כן.
	15.3. הבעלות במערכות המתח הנמוך מאוד

	מערכות מתח נמוך מאוד שתוקצינה כאמור לשימוש המפעיל, מוקמות על ידי הרשות והינן בבעלות הרשות. המפעיל לא יכניס כל שינוי במערכות אלו, לא יבצע בהן כל פעולה (זולת השימוש שמכח הרשאה זו), ולא יוסיף רשתות משלו אלא בתוך מתחמיו ובהתאם להוראות נספח זה.
	למען הסר ספק מובהר, כי הוראות סעיף 8 לעיל [בעלות] יחולו אף על מערכות מתח נמוך מאוד.

	16. טלוויזיה רב ערוצית (טל"כ)
	מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בנספח זה, מובהר, כי חיבורה ו/או אספקתה של טלוויזיה רב ערוצית במקומות השירות יבוצע אך ורק על ידי בעל הרשאה לשידורי טלוויזיה מטעם הרשות (כפי שנבחר או ייבחר על ידי הרשות מעת לעת), בהתאם להוראות סעיף 12 לעיל ובהתאם לכללים שי...
	המפעיל אינו מורשה להתקין אנטנות או להתחבר בחיבורים נוספים המגיעים מחוץ למבנה הרשות.
	בהקשר זה מאשר המפעיל כי הודע לו, כי חל איסור על "השמעה פומבית" של שידורי טלוויזיה (לרבות שידורי רדיו ומוסיקה מכל סוג), אלא אם יש לבעל ההרשאה רישיון להשמעה פומבית בתוקף המתאים להרשאה שבידו והדבר אושר במפורש ובכתב למפעיל על ידי בעל ההרשאה.
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	נספח נוסח ערבות בנקאית
	1. לבקשת __________________1 (להלן: "החייב") שחשבונו מנוהל בסניפנו , אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד לסך כולל של ___________ ₪ (ובמילים: ________________________________) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרש...
	2. לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על ידינו שתימסר ב _________________2 (להלן: "הסניף"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "סכום הדרישה") ובלבד שלא יעלה על סכום הערבו...
	3. התחייבויותינו בסעיפים 1 ו - 2 לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 4 להלן.
	4. ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה עד ליום _________.
	5. לסכום הקרן יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על פי ערבות זו, יהיה המדד החדש גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו בערבות זו: "סכום הערבות".
	6. כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים אלה.
	7. אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.
	8. ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה
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	נספח נוסח צו תחילת עבודות ההקמה
	נספח נוסח אישור הפעלה

		2017-12-20T14:15:52+0200
	Michaeli Moshe ID_037521341




