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  ת  מסמכיםרשימ

  
  

  
  

  המסמך
  

 המסמך המצורף
  

  מסמך שאינו מצורף
  

  
  

  'אמסמך  
  
  

  
  הצעת הקבלן.

  

  
  מסמך  ב'

  
  

  
 תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן (של רש"ת)

  

  
  מסמך  ג'

  
  

  
המפרט הכללי לעבודות בנין (*)  ומפרטים 

אחרים , במהדורתם  העדכנית  לרבות   כלליים
אופני המדידה ותכולת המחירים המצורפים 

  הכלליים למפרטים

  

      
תיבי ישראל (החברה הלאומית נמפרט 

    )לתשתיות תחבורה

  

עבור  –מפרט רשות שדות התעופה למיפוי     
  .  AS  MADEתכניות   

  

  תקנים ישראלים.    
 ICAO ANNEX 14תקן תעופתי 
  חוק החשמל

  

      תנאים כלליים  1 –מסמך  ג' 
 2 –מסמך  ג' 
  3 - מסמך  ג' 

  מפרט  מיוחד
אופני מדידה 

  מיוחדים

    

      כתב  כמויות  מסמך  ד' 
      רשימת  תכניות   מסמך  ה'

        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים בזה .ל כ
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  הצהרת  הקבלן 
  

  הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים  במכרז/חוזה  זה , קרא והבין את תוכנם ,
  בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם .קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו 

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

  :הערות  
  
  

  ( * )        המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן , ניתנים
  

  נתיבי ישראל.ו ו/אשה בהוצאה לאור של משרד הביטחון לרכי              
  
  

  טל.  מס'   246חדר    1(# )        מפרט רשות שדות התעופה למיפוי ניתן לקבל בטרמינל  
       03-9750094  .  

  
  
  
  
  
  
  

_________________________                                      __________________  
   הקבלן חותמת  וחתימת תאריך                                                                               
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  1סמך  ג' מ
  המהווה  חלק  בלתי  נפרד  ממכרז/חוזה

   תנאים  כלליים  מיוחדים
  
  
  

  יש  להתייחס  לכל  התנאים המיוחדים  של  המפרט
  
  

  תנאים  כלליים
  

  מוקדמות – 00פרק  
  

  אור  העבודהית 00.01
  

   בנתב"ג Zו  30-12מסלולים לשיקום מכרז/חוזה זה מתייחס 
    

  העבודה כוללת:
  

  .קרצוף וריבוד
  עבודות עפר.

  פיזור חומר מקורצף
  טיפול בשולי המסלול.

  תשתיות חשמל.
    .תאורת מסלולים

  עבודות ניקוז.
  שיקום דרכי גישה.

  הסדרי תנועה ובטיחות.
  צביעה , תמרור שילוט

  
  

  תנאי  התקשרות  נוספים   00.02
  

"מוקדמות" מחייבים מכרז/חוזה זה בתיקונים ,השלמות או ההסרות   00כל הסעיפים של פרק  
  הבאים :

  
  "הרשות" ) . במקום "ממשלת ישראל" יקרא הקבלן "רשות שדות התעופה" ( להלן:    א.  

  
  יבוא  "חוזה הרשות" . 3210במקום חוזה מדף   ב.  

  
  

  בין  מסמכים עדיפות   00.03
  

הוראות "חוזה  בכל מקרה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות מכרז חוזה זה לבין
  הרשות", תהיינה הוראות מכרז/חוזה זה עדיפות . 

במידה וקיימת סתירה בין הוראות תהיינה עדיפות על הוראות פרקים אחרים.  51 פרקהוראות 
האמור ום אספלט, העניין ייקבע על ידי המפקח. שויי להוראות מפרט נת"י בנושא ייצור 51פרק 

אחרים ובפרט  זה אינו בא כדי לגרוע אלא רק להוסיף להתחייבויות הקבלן לפי מסמכים במסמך
  בהזמנה וחוזה ההתקשרות .
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של משרד הביטחון, חוק  08מפרט  במפרט , 2- העדיפות תינתן למפרט המיוחד ג 08בפרק 
החשמל והתכניות, בכל מקרה של סתירה בין המסמכים בנושא עבודות החשמל העניין ייקבע 

  ע"י המפקח.
  
  

   בדיקת  התנאים  ע"י  הקבלן   00.04
  

רואים את הקבלן כאילו ביקר, לפני הגשת הצעתו במקום העבודה ובדק באופן יסודי את כל תנאי 
השפיע על עבודתו וביסס את הצעתו בהתחשב בכל התנאים כולל החורגים העבודה העלולים ל

  והמיוחדים לעבודה זו .
תנאי המקום ע"י  לא תוכר ע"י הרשות כל תביעה הנובעת מאי לימוד או הערכה בלתי נכונה של

  הקבלן .
  
  

  מדידה  וסימון  00.05
  

נקודות קבע וכד')  ירים,לקבלן ימסרו ע"י המפקח נקודות המוצא העיקריות (כגון נקודות בצ
  המסומנות בתכניות .

על הקבלן מוטלת החובה לאחוז בכל האמצעים לאבטחת קיומן ויציבותן של נקודות אלה במשך 
  כל זמן העבודה .

נוספות לאלה  לסמן ולאזן נקודותלבצע , ללא תשלום כלשהו, המפקח רשאי לחייב את הקבלן,
כמויות ולכל צורך תכנוני או ביצועי  והן לצרכי חישובהמסומנות בתכניות הן לצרכי דיוק הביצוע 

תכניות  תרשימים, הקשור בפרויקט זה ולמסור את הממצאים בכתב בצורת מדיה מגנטית,
 לפני ואחרי העבודה וכד' לשביעות רצון המפקח . לנושא זה יחשבו גם,  MADE AS  ותכניות
שלטי הכוונה וגופי תאורה קיימים  ורה,עבודות המדידה לסימון מיקום שוחות ,חביות תא ולא רק,

וחדשים (שיותקנו ע"י אחרים) ועבודות חידוש מיקום סימוני המסלול כולל מדידת מצב קיים של 
  סימונים אלה לפני ביצוע קרצוף.

כתוצאה משינוי תכניות או כתוצאה מטעות מדידה ע"י כל צד שהוא יעשה ע"י  כל תיקון במדידה,
  הקבלן ועל חשבונו .

המפקח וכל עזרה  עבודות המדידה כמפורט לעיל וכן כל עבודות מדידה נוספות שידרשו ע"יכל 
הסעיפים השונים ולא ישולמו של  כלולים במחירי היחידה הדרושה לבקרת גבהים ומידות,

  .בנפרד
  

  
  הגנה  על  מבנים  או  מתקנים  קיימים  00.06

  
בתמיכות זמניות או  מסלולים ותעלות קיימות קיימים,מתקנים  על מבנים, הקבלן יגן על חשבונו,

מפני כל נזק עקב ביצוע עבודות לפי חוזה  לפי הוראת המפקח, אמצעי הגנה מתאימים אחרים,
  התקינה של המבנים ו/או המתקנים.   זה ויהיה אחראי להמשך הפעולה

באישורו , לא  סידור התמיכות ואמצעי הגנה אחרים : גם אם בוצעו לפי הוראות המפקח או 
  יפטרו את הקבלן מאחריותו הבלעדית לשלמות המבנים והמתקנים .

  
  

  מניעת  הצטברות  מי  גשם    00.07
  

כדי  האמצעים הדרושים על חשבונו, בכל על הקבלן לנקוט, בזמן ביצוע העבודות מכל סוג שהוא,
למקום שיקבל את  האפשריתלהרחיקם במהירות ולמנוע הצטברות מי גשמים בשטח העבודה 

המפקח. הרחקת מי הגשמים תיעשה בכל האמצעים כולל תעלות זמניות  אישורו המוקדם של
  ו/או הערמת סוללות ו/או שאיבה וכד' .
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יגיש הקבלן לאישור תכנית ניקוז מפורטת המראה את הסידורים  לפני תחילת ביצוע העבודות,

יבצעה  דרישות הנ"ל ולאחר אישורה,את ה כדי למלא המוצעים לכל שלב של ביצוע העבודה,
  במלואה .

  
את אישורו  גם אם הקבלן נקט בכל האמצעים הדרושים שקבלו כל נזק שייגרם לעבודות,

  יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח . –המוקדם של המפקח 
בנוסף לאמור לעיל על הקבלן להחזיק בשטח, באופן שוטף לפחות שלוש משאבות מים 

ח אדם הדרושים להפעלתם ותקינות ובכל האביזרים וכ" 6בקוטר מינימאלי של "טבולות" 
ואחזקתן כולל בשעות שאין מבצעים עבודה. עבור המצאות המשאבות במקום הפעלתן ואחזקתן 

  לא ישולם תשלום נפרד .
  
  

  AS MADE  עדותתכניות     00.08
  

שתכלול  PDFן  DWGבפורמט  ממוחשבתמפה  על הקבלן להכין מיד עם גמר ביצוע העבודה,  
ל פני , מיקום כל המערכות  כולל מערכות שלא בוצעו ע"י הקבלן, גבהים עהעבודה  גבולות

הכול לפי הוראות המפקח  תאורת מסלולים, תשתיות תת"ק, מיקום סימני הצבע,הסלילה 
  ולשביעות רצונו .

  
, בהתאם זיכרון נייד ותוגשנה ע"ג ממוחשבת,בצורה  על חשבונו, תכניות אלה יוכנו ע"י הקבלן,  

החדשה בהתאם לנקודות הגובה שימסרו ובנוסף ברשת  ברשת ישראללנוהלי ודרישות רש"ת 
WGS 84העבודה לפחות. , ובדרגות פירוט המקבילות לתכניות   

לפחות על תכנית  10*10במקרה ולא יספקו תכניות רשת למדידת תכנית העדות תהיה   
  פקח. שתאושר ע"י המ

  .2- דגשים לעבודות החשמל עפ"י המפורט במסמך ג  
שהוכנו  על פי דרישות נתב"ג ואישורם ע"י המפקח הם תנאי לקבלה  AS MADEקבלת תכניות   

  של העבודה ותשלום החשבון הסופי .סופית 
  
  
  
  

  לפיקוחושירותים  למעבדה     00.09
  

  צוות הניהול כדלקמן :ו הקבלן יקים באתר העבודה מבנים זמניים שיתאימו לעבודות הפיקוח   
  
  
  

חדר  ישיבות  הכוללחדרים  2-מ"ר עם חלוקה פנימית ל 40מבנה עבור הפיקוח בשטח של     -  
  מ"ר  ובתוספת שירותים ומטבחון .  25בגודל 

      
כולל כל הציוד הנדרש לביצוע כל סוגי הבדיקות  מ' x 2.5 6בגודל   לבקרת איכותמבנה     -  

  הדרושות, בתוספת שירותים ומטבחון.
  

מ' כולל כל הציוד הנדרש , בתוספת שירותים  x 2.5 6בגודל   לממונה ביטחוןמבנה     -  
  ומטבחון.

  
אינסטלציה (כולל חדרי  סידורי חשמל, כל המבנים יצוידו בהספקה סדירה של מים זורמים,   -  

שירותים ומטבחון) ומתקן להספקת מים קרים וחמים. החומרים מהם יבנו המבנים ומיקומם 
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באתר העבודה יקבעו בתאום עם המפקח . במבנים יותקנו מזגנים בכל חדר, בהספק 
  כ"ס כל אחד .  1.25מינימלי של 

  
שוטפת   הדרוש לאחזקה  המשרדים יצוידו בריהוט ובציוד משרדי ובכל ציוד וחומר    -  

  .שלהם , לפי הנחיות המפקח 
  

  כל המבנים יצוידו בתאורת חוץ לפני כל פתח .   -  
  

  כמפורט: ניהול הפרויקט בנפרד ציוד הקבלן יספק ויתחזק לפקוח ולצוות  -
    

    .  A-3הקבלן יספק ויתחזק מכונת צילום מסמכים בגודל       -  
        

התחלת      הקבלן יציב את המבנים , השירותים וכל הנדרש בסעיף זה , מיד עם מתן צו   -  
 ויוחזרו לרשותו העבודה, בתאום עם המפקח. כל הציוד שיספק הקבלן הם רכושו הבלעדי, 

  סופי) . עם סיום העבודה, ( קבלת העבודה ואישור חשבון 
  

  
  מתקן הבידוק    
  המבנים והציוד כמפורט להלן:בעמדת הבידוק הקבלן יספק את     
   20*7סככה במידות   -  

  
  

  חצר לאחסנת ציוד חשמל  
  

מ' עם שער כניסה בגובה  2מ' בשטח מהודק ומנוקז מוקף בגדר בגובה  020x  .10.0. ,חצרה
מ' כל אחת  12מכולות ננעלות באורך  2הגדר בעל אפשרות נעילה. בתוך חצר זו ימוקמו 

לפחות עם סידור מדפים פנימי לאחסנת ציוד חשמל. בשאר השטח הפתוח יאוחסן ציוד חשמל 
  כדוגמת צנרת וחביות תאורה.

  יהיה בצמוד לאתר ההתארגנות. מיקום חצר זו  
  
  
      

הקבלן יציב את כל המבנים, שירותים וכל הנדרש בסעיף זה, מיד עם מתן צו התחלת     
העבודה, בתאום עם המפקח. כל הציוד שיספק הקבלן הם רכושו הבלעדי, ויוחזרו לרשותו עם 

  סיום העבודה, (קבלת העבודה ואישור חשבון סופי).
    
  פק את השירותים הבאים :בנוסף לכך הקבלן יס    
    
רצון המפקח  שמירה , אחזקה שוטפת וניקיון יומי במבנים על מתקניהם לשביעות  א.    

  וסילוק באופן שוטף של הפסולת שתיווצר .
  

הספקת עובדים , כלים וציוד על מפעיליו במועדים ובתקופות שידרשו ע"י המפקח ,   ב.    
  בקרת טיב העבודה . ולצורךלעזרה בביצוע הבדיקות המוקדמות והשוטפות 

  
הספקת כל הדלק , השמנים והטיפולים הדרושים להפעלה סדירה של הציוד העומד   ג.    

  לרשות המעבדה .
  

הספקת כל הדגימות של החומרים ושל המוצרים שידרשו לביצוע הבדיקות   ד.    
  המפקח . המוקדמות והשוטפות , במועדים ובכמויות שיקבעו ע"י
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  ם הזמניים עם גמר העבודה וסילוק הפסולת כולל הבאת פירוק המבני  ה.    
  לקדמותו .  השטח       
                  

  
לא ישולם לקבלן כל תשלום עבור הקמת המבנים כאמור לעיל , תכולתם ואחזקתם השוטפת ,   

האחזקה והשימוש של הטלפונים  השירותים הנוספים כאמור בסעיפים לעיל , כל הוצאות
הסעיפים השונים בכתב הכמויות . כך גם יתר  במחירי היחידה שלוהפלאפונים , כלולים 

  השירותים הנקובים בסעיף זה .
  

  תנאים  מיוחדים
  

    שיונות  כניסהיר  0010
  

על הקבלן לקחת בחשבון , כי כניסת כל העובדים לתחומי הנמל טעונה אישור מיוחד מאת קב"ט   
רטים אישיים מבעוד מועד. הטיפול פ הרשות ומשטרת ישראל . הנפקת האישור מחייבת מסירת

הקבלן שימונה על ידו לצורך זה בלבד והינו באחריותו  באישורים אלה יתבצע ע"י נציג מטעם
  .כוח אדם לעיל ו' 0023כמפורט בסעיף הבלעדית של הקבלן 

על הקבלן שהרשות  נהלים כלליים למתן אישורים ייבדקו ע"י הקבלן לפני הגשת ההצעה מוסכם  
מבלי שפעולה זו תשמש עילה לתביעה  לשנות נהלים כלליים או לחרוג מהם בכל עת,יכולה 

  כלשהיא מצד הקבלן .
  

קב"ט הרשות יהיה רשאי לסרב לתת רישיון לכל אדם שהוא , ללא צורך בהנמקת כלשהיא או   
הקבלן מתחייב להחזיר למנהלת הנמל את רישיון הכניסה של  לבטל כל רישיון שהוצא קודם לכן .

ניתן הרישיון , מיד עם סיום העבודה של אותו עובד וכן בכל עת שהמפקח ידרוש  ל עובד שבשמוכ
  את החזרתו.

להארכת תקופת  כל האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהוא ולא ישמש עילה  
הביצוע . מניעת כניסת עובדים לא תשמש אמתלה לאי עמידה בלו"ז או לדרישה לפיצויים 

  ין .מהמזמ
  
  

  תאום  עם  גורמים  אחרים   00.11
  

זה , בשטחים  על הקבלן לקחת בחשבון , כי בעת ובעונה אחת עם ביצוע העבודות שלפי חוזה  
הגובלים איתם ו/או בתוך שטחי העבודות , תבוצענה עבודות ע"י גורמים אחרים . על הקבלן 

ולמנוע עיכובים והפרעות לתאם ולשתף פעולה עם גורמים אלה, בהתאם להוראות המפקח , 
  לעבודתם .

ולא ישמש עילת  התאום ושיתוף הפעולה הנ"ל לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהיא.  
  להארכת תקופת הביצוע .

  
  

  וטיס   רכב כלי  מניעת  הפרעות  לתנועת   00.12
  

ידרשו ע"י ש נוספיםאמצעים הקבלן ינקוט על חשבונו בכל אמצעי הזהירות אשר צוינו בתכניות ו  
רכב וטיס מכל הסוגים ע"י גידור  המפקח או מנהלת הנמל למניעת הפרעות ותקלות לתנועות כלי

תמרור ,קביעת פנסים מהבהבים בשעות  שילוט, סימון, חביות ) מיניגרד, גרסי,  –, ( מעקות ניו 
  קבועים להכוונת התנועה כפי שתקבע הרשות ולשביעות רצונה. הלילה והצבת עובדים

או אחרים על אביזריהם למקומות אחרים.  NJ  עקותבמהלך העבודה יהיה על הקבלן להעתיק מ  
העתקה זו לא תזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהיא .בעבודות המבוצעות בקרבת תנועת 
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באמצעים שיבטיחו את יציבות כל המתקנים המוזכרים לעיל בפני  מטוסים על הקבלן לנקוט גם
  ור לעיל יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו .הדף מטוסים . כל האמ

  
  

  מניעת  הפרעות  לפעילות  השדה    00.13
  

על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודה חייבת להתבצע בצורה שתבטיח כי פעילות הנמל , במיוחד   
  אחרים לא יופרעו כלל . שימוש במסלולים , ברחבות ובשטחים מבצעים

והוראות מיוחדים  הנמל ( נוהלי קבע או נהלים על הקבלן למלא בדייקנות אחר הוראת מנהל  
לצרכי העבודה שלפי חוזה זה להלן "הוראות" ), בדבר צירי תנועה , סימון גבולות אתר העבודה 

ריכוזי ציוד , רכב  וחומרים , סידורי תאורה, מיקום מתקני  בכל השלבים ביום ובלילה כנדרש,
מותרים (לרבות התקנים המיוחדים שיידרשו ייצור , משמעת שעות עבודה, סוגי ציוד והרכב ה

  עליהם ) , שעות וימי העבודה המותרים, סידורי בטיחות וכד' .
  

  הקבלן יתחיל בעבודה רק לאחר שנתמלאו התנאים הבאים :  
  

  וידא הקבלן שה"הוראות" הנ"ל נמצאות ברשותו .  א.  
  

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

  
  עשה את כל הסידורים הדרושים להבטחת מילוי ההוראות .  ג.  

  
  נקט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים .  ד.  

  
האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהוא ולא ישמש עילה להערכת תקופת   

  הביצוע .  
  

  הוראות  בטיחות  טיסה   00.14
  
  בנוסף ומבלי לפגוע באמור בסעיפים האחרים של החוזה , תחולנה ההוראות    

  הבאות :  
  

 הקבלן מוזהר בזאת שאזור העבודה על שלביו נמצא בסמיכות למסלולי המראה  א.  
  /נחיתה/הסעה של כלי טיס, ומילוי אחר כל ההוראות האמורות של מסמך זה וכן

הנמל והמפקח, לרבות כללים ונהלים לעניין תנועה הוראות אחרות שתינתנה ע"י מנהלת      
וסדר בשטח המבצעי, הם תנאי הכרחי בחוזה זה. אי עמידה בכל האמור לעיל עלולה לסכן 

  כלי טייס וחיי אדם .
  

( לצרכי אחסון ו/או טיפול )  , שטחי ריכוז של רכב ו/או ציוד קבועיםמתקנים ו/או מבנים   ב.  
  ורק בתאום עם המפקח ומנהל הנמל . ושטחי אחסון חומרים יקבעו אך

  
כי לא  –הקבלן יהיה חייב לקבל אישור בכתב מאת המפקח לקראת סיומו של כל יום עבודה   ג.  

עילות הנמל ויבצע כל עבודה שתידרש פנותרו בשטח העבודות מכשולים העלולים לסכן את 
ללא השגחה . בעת  ע"י המנהל ו/או המפקח כדי למלא תנאי זה . אין להשאיר ציוד מכל סוג

יוחזר כל הציוד לשטחי ההתארגנות . הקבלן ימלא אחרי הוראה זו  הפסקת העבודה
בקפדנות . במקרים חריגים תיבדק אפשרות השארת כלי בודד בשטח רק באישור מיוחד של 

המוסמכים בנמל. על הקבלן למלא בדייקנות אחר הוראת מנהל הנמל ( נוהלי קבע  הגורמים
  ותוהורא או נהלים
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מיוחדים לצרכי העבודה שלפי חוזה זה להלן "הוראות" ), בדבר צירי תנועה , סימון גבולות     

  אתר העבודה בכל השלבים ביום ובלילה כנדרש, ריכוזי ציוד , רכב  
וחומרים , סידורי תאורה , מיקום מתקני ייצור, משמעת שעות עבודה , סוגי הציוד והרכב     

המיוחדים שיידרשו עליהם ) , שעות וימי העבודה המותרים, המותרים (לרבות התקנים 
  סידורי בטיחות וכד' .

  
עיניהם בלבד,את סדרי   מנהל הנמל ו/או המפקח יהיו רשאים להכתיב ולשנות לפי ראות   ד.  

שעות וימי הביצוע וסדרי העדיפות בכל אחד משטחי העבודה . האמור לעיל לא  הביצוע,
  ם כלשהו ולא ישמש עילה להארכת תקופת הביצוע .יזכה את הקבלן בתוספת תשלו

אם יידרש הקבלן ע"י המפקח להפסיק את העבודה עקב הוראות דלעיל, לא ישולם לקבלן   ה.  
  עבור בטלות של עובדים, ציוד ורכב . 

  
  

  ותשתיות תת"ק זהירות  מפני  פגיעה  במתקנים  00.15
  

על מנת שלא לגרום נזק למתקנים על הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים   
  קרקעיים ו/או תת קרקעיים כלשהם שאינם מיועדים להריסה .

באחריות הקבלן לברר לפני תחילת ביצוע העבודה את מיקומם של מתקנים תת קרקעיים קיימים   
העלולים להיפגע במהלך עבודתו . מוסכם על הקבלן שהמיקום שיימסר לו הינו בגדר "משוער" 

ועל הקבלן החובה  למצוא  ולגלות את המיקום המדויק הקבלן מצהיר בזה כי בכל מקרה של 
יימים בן אם מסומנים ובין אם לא, הוא משחרר את הרשות מכל אחריות לנזק פגיעה במתקנים ק

על חשבונו ולשביעות רצון המפקח . הרשות רשאית  ,מידיתשיגרם למתקנים ומתחייב לתקנם 
  לבצע התיקונים בעצמה ולקזז את עלות התיקון מהסכומים המגיעים לקבלן .

  
  

  לה  קיימים סליוגופי תאורת מסלול הגנה  על  שטחי    0016
  

 בטון או מצע, מאספלט, באם תורשה לקבלן תנועת רכב או ציוד מכני על פני שטחי סלילה קיימים  
כל  גם כך, מצוידים בגלגלים פניאומטיים בלבד, חייבים להיות כלי הרכב או הציוד, לכל צורך שהוא,

יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו או לגופי תאורת מסלול קיימים הקיימים  נזק שיגרם לשטחי הסלילה
  או שהקבלן יחויב בעלות התיקון והציוד 

  
  

לא יפגע בהוראות בדבר דרכי גישה  האמור לעיל .המפקח לשביעות רצוןשיבוצע ע"י הרשות   
  לאתר העבודה .

  
  אמצעי  זהירות  וטיפול  בכבלים  קיימים  0017

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

  
הפירוק והחפירה  יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההריסה,    -  

  סוג שהוא . בשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקעיים מכל
אלא לאחר  במקומות בהם נמצאים מתקני חשמל וכבלים לא תבוצע עבודה כלשהיא  -  

  ציג מוסמך מטעם הרשות ולפי הוראותיו .שנתקבל אישור בכתב לבצעה מטעם נ
חשמל של הרשות או  כל טיפול בכבלים קיימים לא ייעשה ע"י עובדי הקבלן אלא ע"י מהנדס  -  

  בא כוחו המוסמך .
מתחייב  יצוע ייעשה ע"י הקבלן תחת פיקוחובמידה ומהנדס החשמל של הרשות יחליט שהב  -  

  בזה הקבלן לבצע את העבודה מיד .
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בכפוף לאישור מפקח  לחוזהבמידה ואינו כלול בסעיפי החוזה יעשה בהתאם  התשלום  -  
  החשמל .

  
   מתקני חשמל זמניים  00.18

  
כל מתקני חשמל זמניים  אשר יבוצעו ע"י הקבלן יהיו בהתאם לתקנות המחייבות על פי החוק   

  .ועל חשבון הקבלן וייבדקו לתקינות ע"י "חשמלאי בודק"
התקנת מיתקן סימון מואר לסגירת המסלולים בפני תעבורה  –חשמל  2-: ראה במפרט גהערה  

  אווירית.
  
  

   מים  וחשמל   00.19
  

לעבודתו . במידה  על הקבלן לקחת בחשבון שעליו לדאוג להספקה של מים וחשמל הדרושים  
  לפי התנאים הבאים  ייעשה הדבר רשות תרשה להשתמש ברשתות הקיימותוה

  
  על ידה . ההתחברות תעשנה במקומות שיקבעו ע"י הרשות ולפי התנאים שיקבעו  -  

  
כל ההוצאות של התקנת התחברויות ושל הסרתם בתום ביצוע העבודה ( והחזרת המצב   -  

  לקדמותו ) תחולנה על הקבלן בלבד .
  

על הקבלן  סדירה היות והרשות לא תהיה אחראית עבור אספקה בלתי מספקת או בלתי  -  
  עצמית כדי שהעבודה לא תפסק . סידורים מתאימים להפסקה על חשבונו לעשות מראש

  
ייבות על פי החוק המח כל מתקני חשמל הזמניים שיבוצעו ע"י הקבלן יהיו בהתאם לתקנות    

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

  הבא : פןבמידה שהרשות תאפשר לקבלן שימוש במקורותיה הדבר יתבצע באו  -  
  

נציג  באחריות הקבלן התחברות עם מונה לנק' מים כפי שיקבע ע"י    :  מים  א.
  התשלום יתבצע לפי תעריף המקובל ברשות . הרשות,

  
  
ור הקבלן יבצע ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למק      :   חשמלב.

 הקמת לוח זמני עם מונה, החשמל כולל הנחת כבלים זמניים
ל בהתאם להנחיות ואישור נציג הרשות . והכ בודק מוסמךביקורת 

  התשלום עבור החשמל הנצרך יהיה לפי התעריף המקובל ברשות .
  

   ביצוע  בשלבים  וסדרי  ביצוע  00.20
      
  המפקח .   על הקבלן לקחת בחשבון כי את העבודה יבצע בשלבים כפי שיקבע     
כדי להימנע  ביצוע עם מנהל הנמלהשלבים וסדרי ביצוע יתואמו מראש או תוך כדי     

מהפרעות מיותרות לפעילות הנמל , על פי יכולת וצרכי הנמל . המפקח יהיה רשאי 
לשנות את סדרי ושלבי העבודה שנקבעו ותואמו מראש, אם סדרי העדיפויות המבצעיות 

בכל מקרה לא תשולם תוספת כלשהי עבור  של הנמל ידרשו זאת ומכל סיבה אחרת.
  דרש לכך.יספת של הקבלן, עם יהתארגנות נו

על הקבלן לקחת בחשבון שבזמן זה יבוצעו במקביל עבודות נוספות, ע"י קבלנים נוספים     
  והדבר לא ישמש עילה להארכת לוח הזמנים .
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בכל מקרה עבודות הריבוד יסתיימו לא יאוחר מחודש קלנדרי לפני מועד סיום העבודה     
תאורת מסלולים.הובא לידיעת הקבלן והקבלן החוזי על מנת לאפשר השלמת עבודות 

הסכים לכך כי את עבודות הצבע והשלמות אחרות (בדיקת גליות,חיכוך וכו') ישלים 
  הקבלן לאחר סיום עבודות תאורת המסלולים .

להארכת תקופת  כל האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתוספת כל שהיא ולא ישמש עילה    
  הביצוע .

  
  

  שלבי  ביצוע  ולוח  זמנים      00.21
  

במעמד חתימת החוזה ,ימציא הקבלן לאישור המפקח תכנית ביצוע ולוח זמנים     
מפורטים ומותאמים לדרישות המבצעיות של הרשות הכוללים את פרטי העבודה כשהם 

  ,וכולל את כל קבלני המשנה בנויים על הספקי עבודה סבירים
ממוחשב או כל  קלימיים בשיטת "גנט"להנחת דעת המפקח ובהתחשב בתנאים הא    

  שיטה אחרת שתקבע ע"י המפקח .
      
  ימי עבודה בשבוע.  6לוח הזמנים יתבסס על      
וכו' ייעשו על ידי  כל הסידורים הדרושים לעבודת לילה כגון : תאורה, הסדרים מיוחדים    

  הקבלן ועל חשבונו .
  

הקבלן בפרוט מלא את כל הציוד תכנית זו תקרא "תכנית מקורית" ובתכנית זו יכלול     
שבדעתו להעסיק ביחס לסוגי העבודה השונים וכן רשימה של כח האדם המקצועי 

  ידו במשמרות השונות של העבודה.-שיועסקו על
  

 שמים. המפקח  רשאי מכל סיבה שהיאהקבלן ייקח בחשבון את ההפרעות לביצוע עקב ג    
  . להורות על ביצוע שינויים או להכין תכנית אחרת

  
התכנית המקורית תעודכן באופן שוטף כאשר הקבלן יסמן את השינויים הנדרשים כדי       

  .העבודה במועד לסיים את
  

אישור התכנית ע"י המפקח , הכוללת את השינויים בתכניות ותכניות חדשות ,לא יפטור     
  את הקבלן מאחריות כלשהיא המוטלת עליו לפי תנאי החוזה .

  
עלולה  נים לגבי כל המבנה או חלקים ממנועמידה בלוח הזמ- איתשומת לב הקבלן כי     

פתיחת המסלול לתנועה עקב אי  לגרום נזקים כבדים ביותר לרשות שדות התעופה
  וכי על הקבלן יהיה לשאת בכל הנזקים האלה . במועד שנקבע

  
  

   ציוד  וכח  אדם     00.22
  

  :הבאות ת לדרישותלעיל תשומת לב הקבלן מופני  00.21בנוסף לאמור בסעיף     
  

במעמד חתימת החוזה יצרף הקבלן רשימת שמות העובדים הבכירים (מהנדס   .א
הממונה על הבטיחות  המדידה, ראש צוות מנהל עבודה ראשי, ביצוע ראשי,

שם החברה שתבצע  שם ממונה ביטחון חיצוני, קצין בטיחות בתעבורה, בעבודה,
העבודה  ושמות מנהליבקרת איכות ,שם קבלן המשנה לעבודות החשמל 

הפרויקט ורשימה זו לאחר אישורה תהיה חלק  שלו),שיוקצו ע"י הקבלן לביצוע
 .ותחייב את הקבלן מתנאי החוזה
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כל הציוד הנדרש יובא לאתר לצורך  .במספר מוקדיםהעבודה תבוצע בו זמנית   .ב
ביצוע העבודה לפני מועד תחילת העבודה ויעמוד לרשות הקבלן נכון ליום תחילת 

  הביצוע.
אישור המפקח  על הקבלן לדעת שלא יורשה להוציא מהאתר כל ציוד שהוא ללא      

  בכתב .
      

לפני תחילת ביצוע עבודות האספלט, על פי לוח הזמנים שהוגש  על ידו, יציג כשבוע   .ג
בעל אישור תקף ממכון   הקבלן התקשרות/חוזה עם מפעל אספלט ממוקם בישראל,

ה יתחייב . בחוזה ז20עומד  בכל הדרישות תת"י  התקנים הישראלי, לפיו המפעל
טון ליום וזאת  1,000 -קט כמות אספלט שלא תפחת מהמפעל לספק, עבור הפרוי

המפעל הנ"ל  במהלך כל תקופת ביצוע עבודות  אספלט ובהתאם להוראות החוזה.
ייקרה "המפעל הראשי". בנוסף, הקבלן יציג מסמכי התקשרות עם מפעל חילופי 

 רישות מפורטות לגבי המפעל הראשי.העומד בד
צוותי פיזור המונים  כל אחד  2לצורך ביצוע עבודות האספלט יעסיק הקבלן לפחות       

  אנשים ובנוסף את כל הציוד ומפעיליו. 6לפחות 
- מיכלית מכבשים פניאומטים , 2 ,פלדה מכבש 1מגמר,  1הציוד יכלול לפחות:       

חד לכל צוות, הצוות יהיה בעל ניסיון ומטאטא שואב א, מחממת , מים, מרססת 
מוכח בביצוע עבודות אספלט בכבישים חד ספרתיים/דו ספרתיים או עבודות 

טון לצוות, המפעלים והצוותים  50,000- יפחת מ אבנמלי תעופה בהיקף של
 טעונים אישור מוקדם של הפקוח.

.  
      

    כח  אדם  וציוד  -דרישות  מהקבלן       00.23
  

  כח  אדם    
  

והמלאכות על פי  לרשות הקבלן יעמוד כח אדם בכמות מספקת לביצוע כל העבודות    
שבסעיף זה בתוך שבוע ממועד  דרישות חוזה זה . יש לאייש את נושאי התפקידים

  המפקח לגבי כל אחד ואחד  ההודעה על הזכייה ולקבל את אישור
  

מתנאי החוזה ותחייב רשימת עובדים זו חלק  מהם. רשימה זו , לאחר אישורה, תהווה    
  את הקבלן .

  
  

) עשר 10של  ( נציגו המוסמך של  הקבלן יהיה מהנדס אזרחי רשוי בעל ניסיון  א.    
לדעת המפקח . על  סלילת מסלולים מהסוג הנדרש בחוזהשנים לפחות בביצוע 

כל אחד מימי העבודה לפחות במשך משמרת  הנציג להיות נוכח באתר במהלך
  שעות.  8אחת בת  

  
בכל משמרת  במשך כל זמן ביצוע העבודות, עבודה ראשי שיפעל הקבלן ימנה מנהל  .ב

(עשר) שנים  10מנהל עבודה ראשי שהתמחה   יימצא באתר ובכל שעות העבודה
  לפחות בעבודות סלילה מהסוג הנדרש בחוזה זה . 

 
על מנהל העבודה להיות מנהל עבודה מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה , 

מנהל  כלומר ו בקורס מנהלי עבודה באתרי סלילהתעודות בדבר עמידתאשר הציג 
צוות פיזור  :עבודה כגון עבודה ראשי בכל משמרת, בנוסף למנהלי עבודה של צוותי

  אספלט וכיו"ב .
  

מודד הקבלן  הקבלן הקבלן ימנה מודד מוסמך שיעמוד בראש צוות מדידות של  .ג    
שנים לפחות ובעל ניסיון מספיק,  10של(עשר) יהיה מודד מוסמך בעל ותק מקצועי 
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לדעת המפקח, בביצוע עבודות סלילת מסלול מהסוג הנדרש בחוזה זה,  צוות 
  "המודד") , יימצא באתר בכל שעות העבודה .-מדידה (להלן

  
המודד יהיה אחראי לכל עבודות המדידה והסימון הנדרשות במפרט וחתום על כל       

 ASאלה כולל חישובי הכמויות לתשלום וכולל תכניות המסמכים הנוגעים לעבודות 
MADE  ,צוותי מדידה ימצאו באתר העבודה בכל שעות העבודה במספר מספיק .

לדעת המפקח למילוי כל המשימות. ציוד המדידה בו ישתמש המודד יתאים 
לדרישות המפקח . לצרכי איזון ישתמש המודד במאזנת אוטומטית מתוצרת 

ב תקין , וברמה המאפשרת דיוק של עשירית מילימטר . מאושרת, כשהיא במצ
  עבור ציוד המדידה יש להציג תעודת כיול בתוקף .

  
הקבלן ימנה קבלן משנה לחשמל בכפוף לאישור מראש ע"י רשות שדות התעופה   .ד

  על הקבלן לעמוד בתנאיי הסף כדלקמן.
    
אחרונות, בתחום ניסיון מוכח בביצוע פרויקט אחד לפחות בשלוש שנים   *  

  לפחות.₪  1,000,000תאורת מסלולים, בהיקף כספי של 
    
  2עם סיווג א'  160קבלן רשום בענף   *  

  
  מנהל עבודה בעל רשיון חשמלאי ראשי.  *  
צוות החשמל יכלול לפחות מנהל עבודה אחד בעל רישיון חשמלאי ראשי   *  

  .לפחות וכן בצוות העובדים יהיה חשמלאי מוסמך אחד לפחות
  

  .2-הקבלן יעסיק קבלן משנה המסמך לעבודות תאורת מסלולים כמפורט ב ג
  

       קצין הבטיחות בתעבורה של הקבלן יעמוד בקשר רציף עם קצין הבטיחות   .ה                  
    בתעבורה של  רש"ת  במהלך כל תקופת הביצוע וימלא אחר הוראותיו .        

    
הקבלן יעסיק מומנה ביטחון חיצוני בלתי תלוי, מאושרת ע"י מנהל הפרויקט ,    .ו    

  אשר חייבת להיות נוכחת באתר בכל שעות העבודה. ממונה 
  

הביטחון יהיה בעל ניסיון עבודה מול חטיבת ביטחון ויטפל באישורי הכניסה של       
  העובדים וליווי בהתאם לצורך.

  
שזה עיסוקו היחיד  כשירות בתוקף וגהות מוסמך, בעלהקבלן ימנה ממונה בטיחות   .ז    

  בפרויקט
  

, מאושרת ע"י מנהל בלתי תלויה הקבלן יעסיק חברה בקרת איכות חיצונית  .ח    
ת נוכחת באתר בכל שעות , אשר חייבת להיו028בהתאם לרשום בסעיף  הפרויקט

  העבודה .
  

בהתאם  מנהל הפרויקט, מאושרת ע"י בלתי תלויה חיצונית מעבדההקבלן יעסיק   .ט    
  .ת נוכחת באתר בכל שעות העבודה, אשר חייבת להיו027לרשום בסעיף 

  
        

  תאורת  לילה  00.24
  

על הקבלן לדאוג במידת הצורך לאמצעי תאורה מתאימים, בכלל תאורת הצפה ותאורה     
מקומית לרבות גנרטורים לאספקת חשמל שיאפשרו לו לבצע עבודות בלילה במידת 

  המבצעית של נמל התעופה . ללא הפרעה לפעילותהצורך, 
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במיוחד יש להקפיד על מניעת סנוור טייסי מטוסים באוויר ועל המסלולים, צוותי פיקוח     
הנמל . אמצעי התאורה חייבים לקבל את  הטיסה במגדל הפיקוח , וצוותי הקרקע של

  אישור שלטונות הנמל .
  .  LUX 500היה לפחות עוצמת האור הממוצעת הנדרשת בשטח העבודה ת    
  העבודות לא תשולם כל תוספת בגין ביצוע האמור לעיל ומחירו כלול במחירי    
  השונות .     

  
   שימוש  בחלקים  מהמבנה  לפני  השלמתו  00.25

  
בקטעי מבנה שהושלמו (או (כולל הסעת מטוסים) על הקבלן לאפשר שימוש מבצעי     

תקופת  לשימוש ללא גרימת נזק ) תוךשטרם הושלמו אולם המפקח מצאם ראויים 
הסידורים שיידרשו כדי  הביצוע והוא ישתף פעולה עם מנהל השדה והמפקח ויעשה כל

  לאפשר השימוש הנ"ל .
  

תביעה שהיא  לכל האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתשלום כלשהוא ולא ישמש עילה    
  . מצדו  

  
  

  אמצעי  זהירות  מפני  הדף  מטוסים  00.26
  

  הקבלן לקחת בחשבון כי יש צורך בהגנת ציוד ועובדים מפני הדף מטוסים.על     
  כל ההוצאות הכרוכות בסידורים זמניים שיעשו באישור המפקח לרבות הוצאות    
  סילוקם בגמר העבודה, תחולנה על הקבלן .    

  
  מעבדה   00.27

  
  .לשם ביצוע בדיקות הטיב הנדרשות הקבלן יתקשר עם מעבדה מוסמכת ומאושרת,    
  נדרשים להיות מאושרים ע"י מנהל הפרויקט. ,וצוות המעבדהמעבדה ה    
  תפקידי המעבדה יהיו :    
  בדיקות מוקדמות של טיב  החומרים .  א.    
  בדיקות שוטפות של טיב  החומרים .  ב.    
  בדיקות לטיב המלאכה .  ג.    
  המפקח . סיכום וריכוז כלבדיקות שונות באתר , לפי דרישות   ד.    
  עותקים .  5 -הבדיקות , לכל סוגי החומרים בחוברת כרוכה, ב      

  
הבדיקות תקבע  כמות תר ע"י הקבלן ובאישור המפקח בלבדהמעבדה תוזמן ותופעל בא    

התקנים. כל תוצאות הבדיקות יימסרו  בלעדית ע"י המפקח , גם אם היא עולה על הוראות
כולל בדיקות  הפעלתה וביצוע הבדיקות כל הוצאות המעבדה במקביל לקבלן ולמפקח.

 במשך כל תקופת הביצוע, חלות על הקבלן וכלולים במחירי היחידה של חוזרות,
  הסעיפים השונים בכתב הכמויות .

עקב בדיקות  על הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה    
בגלל הנ"ל לא תובאנה בחשבון  תביעות לפיצוייםהמעבדה ועקב ההמתנה לתוצאותיהן , 

.  
  

  מערכת  בקרת  איכות    00.28
  כללי   28.1    

  
הקבלן יקיים בפרויקט , משך כל תקופת הביצוע , מערכת בקרת איכות עצמית מטעמו.       

אשר תבדוק חיצונית בלתי תלויה  מערכת בקרת האיכות הינה מערכת ארגונית מקצועית
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המשנה , הספקים והיצרנים  את כל פעילויות הקבלן וקבלני,תבקר, תנטר ותתעד 
מטעמו על מנת להבטיח מילוי דרישות מסמכי ההסכם המקצועיים ובהם תכניות 

  ומפרטים בהיבטי האיכות הנדרשת .
  הפעלת המערכת היא תנאי הכרחי ויסודי בהסכם . המערכת תופעל במימון     
  ועל חשבון הקבלן .     
להפעלתה ולפעילותה של מערכת בקרת האיכות מטעמו הינה אחריותו של הקבלן     

  אחריות כוללת בלעדית .
  
  

      הגורם  המבצע     28.2    
  

בקרת האיכות העצמית של הפרויקט תנוהל ותבוצע באמצעות חברה עצמאית שאינה     
חברת בת של הקבלן , מטעם הקבלן, המתמחה בבקרת איכות בפרויקטים של 

שנים בביצוע בקרת איכות מסוג  5מצטבר מוכח של לפחות סלילה, בעלת ניסיון 
זה . מערכת בקרת האיכות וכל עובדיה יהיו ארגון נפרד במערך הקבלן שאינו 

  עוסק בתחום הביצוע
  

  תחומי  פעילות    28.3    
  

  מערכת בקרת האיכות תכלול לכל הפחות את תחומי הביצוע כמפורט     
  להלן :    
  .תחום עבודות עפר וסלילה     
  תחום עבודות בטון .    
  תחום עבודות תשתיות חשמל .    
  תחום עבודות חשמל .    
       
   צוות  בקרת  איכות    28.4    

  
  צוות בקרת האיכות יכלול את בעלי התפקידים הבאים :     

  
בראש מערכת בקרת האיכות יעמוד מנהל בקרת האיכות. המנהל יהיה  -מנהל בקרת איכות  *    

שנים לפחות בתחום עבודות הסלילה ובעל  7וותק וניסיון מוכחים של מהנדס אזרחי בעל 
  שנים לפחות בתחום בקרת האיכות . 5וניסיון מוכחים של  וותק

  
בכפוף למנהל בקרת האיכות ובראש תחומי העבודה השונים יעמדו  –ממונה בקרת איכות   *    

  בקרת האיכות . ממוני
דס אזרחי בעל וותק וניסיון מוכחים של יהיה מהנלתחום הסלילה ממונה בקרת האיכות  .1

 שנים לפחות 3לפחות בתחום עבודות הסלילה ובעל וותק וניסיון מוכחים של  שנים 5
 . בתחום בקרת האיכות

בעל וותק  חשמליהיה מהנדס לתחום החשמל ותאורת מסלולים ממונה בקרת האיכות  .2
ובעל וותק  מסלוליםחשמל ותאורת לפחות בתחום עבודות  שנים 5וניסיון מוכחים של 
 . בתחום בקרת האיכות שנים לפחות 3וניסיון מוכחים של 

  
  

מנהל בקרת  :מהנדסים 3מנהל בקרת איכות  צוות בקרת האיכות בפרויקט ,משך כל תקופת הביצוע יכלול  
דרישה זו הינה תנאי יסודי בקיום ההסכם ואי מלוי דרישה זו תהווה הפרת איכות ושני ממוני בקרת איכות. 
דרישת מנהל הפרויקט יוגדל צוות הבקרה במהלך  הצורך ועפ"י במידת לכך ההסכם על ידי הקבלן. בנוסף
  העבודה והמטלות הנדרשות מבקרת האיכות בכל שלב ושלב . מהיקפי תקופת הביצוע בהתאם לנגזר
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מצוות גם חלק  בנוסף לבעלי התפקידים שלעיל , יכלול צוות הבקרה "מודד ראשי" , אשר יכול להיות
יהיה מודד מוסמך בעל ניסיון מוכח  המודדים של הקבלן , אשר יהיה אחראי על בקרת המדידות . מודד זה

  שנים לכל הפחות . 7בעבודות דומות של 
  

יעמוד מעבדן בעל  בכפוף למנהל בקרת האיכות ,תפעל מבדקה מטעם הקבלן. בראש צוות המבדקה באתר,
  בביצוע בדיקות המעבדה הנדרשות ובניהול צוות מעבדה .שנים לכל הפחות ,  5של  ניסיון מוכח

  
מועמדים , גם אם  כל עובד בצוות בקרת האיכות טעון אישור מנהל הפרויקט . מנהל הפרויקט רשאי לפסול

  הם עומדים בדרישות הסף הנ"ל ,לפי שיקול דעתו הבלעדית .
  

חייבים את אישור מנהל  ם אחרים , אשרניתנה הוראה כזו , ירחיק הקבלן את המועמד/מועמדים ויציע במקומ
  הפרויקט .

פעילות מערכת בקרת האיכות מטעם הקבלן תהיה כפופה לבקרה שוטפת על ידי חברת הניהול של המזמין                          
  והפיקוח מטעמו.

  
  מטלות  מערכת  בקרת  האיכות     28.5

  
האיכות הנדרשת.  דרישות מסמכי ההסכם בהיבטימערכת בקרת האיכות מהווה אמצעי להבטחת מילוי 

והמוצרים והחומרים המסופקים לאתר.  המערכת תבצע בקרת איכות לגבי כל העבודות המבוצעות באתר
וקבלני המשנה מטעם הקבלן . הבקרה תבוצע במשך כל תקופת  הבקרה תכלול גם את כל הספקים , יצרנים

 קרת האיכות תבצע את כל הפעילויות, המבדקים, הבדיקותביצוע הפרויקט לרבות בתקופת הבדק. מערכת ב
והמדידות הנדרשות עפ"י מסמכי ההסכם . כמות הבדיקות תהיה לכל הפחות בהתאם לנדרש במסמכי 

  החוזה .
  

  מערך בקרת האיכות אמור בין השאר , להבטיח את ביצוע הנושאים העיקריים הבאים :
  
  
  

  לל שיטות לזיהוי והבטחת עקיבות)הקמת תכנית ברורה של פיקוח ובדיקות (כו
ריכה על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר הסופי יעמוד בדרישות מסמכי ההסכם תכנית זו צ

  כולל לגבי קבלני המשנה והספקים. לקבל את אישור מנהל הפרויקט
  מנהל הפרויקט רשאי לבטל או להוסיף נקודות מוצעות .

  
משנה וספקים אחרים מתאימים וכן תהליכים המוודאים שתוצריהם עומדים - קבלניבניית תהליכי בחירה של 

  מסמכי ההסכם לפני שילובם בעבודות . בדרישות
  

קביעת  המוצר המוגמר וכן טיפול ותיקון ליקויים ואי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות יישום תהליכי זיהוי
  מחזרה על אי התאמות .לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע  דרכים

  
שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה , הפיקוח והבדיקות המעבדתיות , 

  שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו . בדרך
  

  מטלות מערכת בקרת האיכות יכללו בין היתר :
  

  . הכנת מדריך בקרת איכות לפרויקט לרבות נוהלי בקרה  •        
  

 בתכניות בקרת האיכות . קריאה ולימוד של דרישות מסמכי ההסכם ונוהלי העבודה המפורטים  •  
    בדיקת תכניות ווידוא עבודה עפ"י תכניות עדכניות .  •  
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חומרים ומוצרים המיועדים  אישור התאמת מפעלים/מחצבות/ספקים/יצרנים לייצור/אספקת  •  
  לאתר .

  
  המיועדים לאתר .בקרת המוצרים והחומרים   •  

  
  אישור קבלני משנה .  •  

  
  יעודי וצוותי עבודה .י) COC(תווי תקן ותעודות הבטחת איכות אישור ציוד   •  

  
  בדיקת איכויות וזמינות של חומרים וציוד , כולל אישורם .  •  

  
בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע הפעילות והבטחת הסידורים המוקדמים   •  

  בודה .לביצוע הע
  
  

  תכנון , ליווי ובקרת ביצוע קטעי מבחן .  •  
    

  
מדידות  בקרה שוטפת של העבודות ושלבי הביצוע השונים לרבות : פיקוח , בדיקות מעבדה,  •  

  ובדיקות אחרות , עד להשלמת כל שלב של העבודה .
  

  בדיקות קבלה של שלבי העבודה והמוצר המוגמר .  •  
  

  
  ותיעוד אי התאמות וסגירתן .בקרה  , ניהול , מעקב   •  

  
  ניהול ישיבות איכות שבועיות .  •  

  
  

  . תיעוד מסמכי האיכות ומסמכי הבקרה  •  
  

  דיווח למזמין העבודה .  •  
  

  
  תכנית בקרת האיכות     28.6

  
החברה שתבצע את בקרת האיכות תכין ותגיש לאישור מנהל הפרויקט תכנית בקרת איכות , תוך שבועיים 

צוו התחלת העבודה . מטרת התכנית להבטיח שתהליכי העבודה והתוצר הסופי יעמדו בדרישות ממועד מתן 
  מסמכי ההסכם .

  
 בפרויקט בקשר עם כל התכנית תספק הנחיה והדרכה לצוות בקרת האיכות ביישום נושא בקרת האיכות

  היבטי העבודה. 
בקרה לעבודות השונות וכן טבלאות מעקב התכנית תכלול בין היתר רשימות , דרישות בקרת איכות , נוהלי 

  ורשימות תיוג מתאימות.
  

התכנית תפרט את הדרכים לזיהוי , טיפול ותיקון פגמים ואי התאמות איכות המוצרים והעבודות לדרישות 
ההסכם ותקבע דרכים למניעת הישנות המקרים . כמוכן תגדיר התכנית את תהליכי  הרישום ,  מסמכי

האיכות ותוצאות פעולות הפיקוח , הבקרה , בדיקות  הליכי עבודת מערכת בקרתהתיעוד והדיווח של ת
  המעבדה והמדידות על מנת לאפשר הצגת רמות האיכות שהושגו.
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   דרכי  גישה  לאתר  העבודה    00.29

  
  העבודה . דרכי הגישה לאתר העבודה ייקבעו ע"י הנהלת הנמל בסמוך לתחילת  .1    

  
  על הקבלן לסלול , על פי תכנית המופיעה במסמכי המכרז:    .2    

  
  דרכי גישה לאתר העבודה .    2.1      

  
  דרכי גישה לאתרי ההתארגנות .  2.2      

  
  . לאזורי פעילות אחרים בשדה התעופהדרכי גישה   2.3      

  
  

סלילת הדרכים הנ"ל , במידות ובמבנה כנדרש , ובתוואי המסומן בתכניות , כוללת       
  וט, תמרורים, צביעה ואביזרים .  שיל

  
את  על הקבלן לתחזק את הדרכים תחזוקה שוטפת , במשך כל תקופת הביצוע , כולל  .3    

  אביזרי הדרך .
  

   עם סיום העבודות יפרק הקבלן את הדרכים ואת האביזרים וישיב את המצב  .4    
  קדמותו, לפי הוראות הפיקוח .ל      

  
  מובהר לקבלן שבדרכים הנ"ל ישתמשו גורמים נוספים אחרים והדבר לא   .5      
  יהווה עילה לתביעות כלשהן מצד הקבלן .        

  
עת , כולל ביצוע  הקבלן מתחייב לאפשר שימוש בדרכים אלה לכל הגורמים ובכל  .6    

  במידת הצורך . מעקפים
  

  רים סלילת הדרכים , הצבת האביזרים , תחזוקת הדרכים והאביז  .7    
  ושמישותן של הדרכים במשך כל תקופת הביצוע יהיו באחריותו       
  שבונו .חהבלעדית של הקבלן ועל       

  
  לצורך ביצוע העבודה יסלול הקבלן דרכי גישה בתוך אתר העבודה.  .8    

 לאבטחת ושמירת באחריות הקבלן להציב תמרורים ,שלטים ואביזרי בטיחות כנדרש
  . בטיחות המשתמשים בדרכים אלה

  
  תנועת כלי הרכב של הקבלן בשטח המסלולים , חציית המסלולים, הדרכת   .9    

על פי הנחיות הגורמים  למקום העבודה תבוצע בליווי נציגי הקבלן, הנהגים וליווים
  בנמל . המוסמכים

  
 גם את הדרישות על הקבלן לקחת בחשבון שבנוסף לאמור לעיל עליו למלא בין היתר  .10    

  הבאות :
  

   לעשות מראש את כל הסידורים לכניסת רכבי העבודה של ספקי  א.      
  והעבודות השונות שישמשו אותו לביצוע העבודות . החומרים        

  
 לתדרך את כל הנהגים , אפילו לכניסה חד פעמית בנוהלי הנסיעה בתחום נמל  ב.      

  התעופה .
  



  
  
  

  
  9750243-03 פקס: 9750242-9750240,03-03 טלפון , 70100גוריון -, נמל התעופה הבינלאומי בן7ת"ד  כתובת:

Address: P.O.Box 7, Ben Gurion Int’l Airport, Israel 70100, Phone: 972-3-9750240, 972-3-9750242, Fax: 972-3-9750243 

התאום של  למנוע נסיעות מיותרות של הרכבים ע"י קביעה בתאום עם מרכז  ג.      
הנמל, של נתיבים מיוחדים חד משמעיים לרכבים אלה וסימונם באופן ברור 

  בשטח
  

הסימונים,  סלילת דרכים, כל האמור בסעיף זה , כולל אנשי ההדרכה , ליווי הרכבים,  .11    
פירוק הדרכים  הדרכים והאביזרים כאמור, האביזרים , התיאומים הדרושים , תחזוקת

השטח לקדמותו , יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ורואים בסיום העבודה והשבת 
  במחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות ככוללות גם ביצוע עבודות אלה . 

תכנית המתארת דרכי גישה חסימות/אמצעי בטיחות כולל כתב כמויות של כל הנדרש     
אשר בתכנית תימסר יחד עם מסמכי המכרז, בכדי שהקבלן יוכל לדעת את העלויות 

  יישא בהן במסגרת מכרז זה .
  
  

  שמירה , גידור  ושאר  אמצעי  זהירות  00.30
    
כלי רכב והולכי  מטוסים הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת הפרעות ותקלות לתנועת  א.  

סימני  שלטים, תמרורים, גדרות,מחסומים , רגל ע"י הצבה ותחזוקה יומית ובמצב תקין של
ואביזרים אחרים לבטיחות הציבור , נוחיותו והכוונתו ע"י הצבת  מהבהביםפנסים  צבע ואור,

עובדים קבועים להכוונת תנועה וכיו"ב , כפי שייקבע ע"י הגורמים המוסמכים לכך בנתב"ג 
  ,בין אם מפורט בתכניות ובין אם לאו.

  
 NJאתר העבודה לפי שלבים יגודר ע"י הקבלן בתוואי המסומן בתכניות באמצעות מעקות   .ב  

הקבלן גדר וירכיב או יוביל מעקות קיימים בהתאם להנחיית המפקח יספק מבטון ועליהם 
כך שהגובה הסופי לא יפחת (קונצרטינות) גדרות תייל "תלתליות"  2ס"מ ועלייה  5x  5רשת 

  . מ' 2.40-מ
שורות "תלתליות"  3אחרים, על פי המסומן בתוכניות יש לבצע גדר עשויה במקומות     

  מ' בגובה  4.0מ"מ כל  5x 45x45(קונצרטינות) ועמודים מברזל זווית 
  

 70חפר תעלה בעומק ימ' לכל אורכה של גדר זו. למקום עליו יורה המפקח, ת 2.40כולל של     
  ס"מ. 70ס"מ ורוחב 

קפו. על הגדר תוצב תאורה יהאתר שיסומן ויגודר בכל הלא תהיה כל חריגה מתחום     
הספקת בטון באמצעות מנוף, מ  NJמעקות שתתוחזק יומית ע"י הקבלן. הצבת  מהבהבת

העתקתם של כל אלה במידת הצורך  השילוט, התאורה,והקונצרטינות, רשת ההתקנת גדר ו
המפקח, מבלי לזכות את התחזוקה היומית, יבוצעו בהתאם לתוכניות והוראות  יחד או לחוד,

  הקבלן בתוספת תשלום כלשהי. 
כל השטח המגודר יהיה באחריות הקבלן. על הקבלן יהיה לשמור על השטח נקי מגידולים     

(בכדי לא להוות משיכה לציפורים) ולנקותו בכל האמצעים כולל חישוף, ריסוס וכו' בכדי 
  לשמור על השטח כנדרש.

ודות אלה ועלותן נכללת במחירי היחידה של הסעיפים לא תשולם תוספת תשלום עבור עב    
  השונים.

  
  אתרי  ההתארגנות   00.31

להציב את המבנים  אתרי  ההתארגנות ייקבעו ע"י הנהלת הנמל סמוך לתחילת העבודה . על הקבלן
  המתקנים בהתאם לתכניות והנחיות הפיקוח .  ואת 

לאתרים אלה . אתר  כולל בדרכי הגישה כמו כן יתקין הקבלן שלטים ותמרורים על פי התכניות ,
מ' , לקבלן תותר הצבת מיכל סולר בתוך  30ההתארגנות יגודר בגדר  רשת  ובפנסים מהבהבים כל 

  מעצרה .
על הקבלן להתקין עמדת כיבוי אש תקנית בסמוך למעצרה על פי פקודות הבטיחות וחוק הפיקוח על 

תחנת התדלוק , לפני הפעלתה, צריכה לקבל  העבודה בדבר תחנות דלק פנים מפעליות זמניות .
  אישור שרותי ההצלה והכיבוי נתב"ג וממונה הבטיחות בנתב"ג .
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בגמר העבודה על הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו לשימוש חקלאי בהתאם להנחיות המפקח . 
כל האמור בסעיף זה , כולל הצבה ותחזוקה שוטפת של הגדרות , השלטים , תמרורים והמתקנים 
לא יזכו את הקבלן בתוספת תשלום כלשהוא ולא ישולם עבורם בנפרד , אין הרשות אחראית לנזק 

  כלשהוא שייגרם לקבלן או לגניבת חומרים או ציוד .
  
  

  תשלום  עבור  הוצאות  נוספות  00.32
  

הקבלן כי , מבלי  במידה ויהיה איחור כלשהוא בביצוע המבנה מעבר לתקופת החוזה מוסכם על  
זה , רשאית הרשות לגבות או לנכות  ובנוסף לאמור בכל אחד מסעיפי חוזה התקשרות ומסמך לפגוע

הנוספות שיגרמו לה (כגון עבור פיקוח וכו') בתקופת האיחור  לקבלן את ההוצאות מכל תשלום המגיע
שייחשבו כהוצאות משרדיות  15. ההוצאות הנוספות יהיו בהתאם לעלויות בפועל בתוספת % 

  וטיפול . ותכללי
  

  איחור יחושב לגבי כל אחד משלבי הביצוע ו/או העבודה בכללותה .  
  

  
  עבודות  רג'י   00.33

  
  מבוטל.

  
  

  עבודות  נוספות  ועבודות  שאינן  כלולות  בכתב  הכמויות  00.34
  

  המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע עבודות שאינן מופיעות בכתב הכמויות .  
  
  

רשאי לבצע עבודות  בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן ביצוע עבודות אלו מותנה
  חריגות על דעת עצמו . שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח,

אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת אחריותו כקבלן   
ייקבעו עפ"י מחירי עבודות הכמויות  באורח בלעדי. מחירי עבודות חריגות שלא יוחד להן סעיף בכתב

הכמויות, ייקבעו המחירים בשני עבודות דומות בכתב  דומות המופיעים בכתב הכמויות . בהעדר
  אופנים ועפ"י סדר העדיפויות :

  
  פרוראטה ממחירי החוזה. .1
 .10%דקל ללא מקדמים ובהנחה של מחירון  .2
 ניתוח מחיר. .3

  
  

  קביעת אופן החישוב תהיה בהתאם לקביעת המפקח .  
  
  

  מחירון  "דקל"  .1  
  

פה לזמן הביצוע ללא מאגר מחירים לענף הבניה" התק –המחירים יהיו לפי חוברת "דקל 
  .מקדמים כלשהם
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  ניתוח  מחירים  .2  
  

ניתוח מחירים לביצוע העבודה בשלמותה יהיה על בסיס מחיר העבודה וחומרים . הניתוח 
 סופי לאותה עבודה . המחיר שיקבע יהיה ייבדק על ידי המפקח ולאחר אישורו , ייקבע מחיר

  ועל פיו תשולם התמורה עבור אותה עבודה .
  
  

  ראה נספח מצורף לחוזה .  -    בטיחות  וגהות    00.35
  
  

  תקופת  הביצוע  00.36
  

  חשמל ותקשורת  על הקבלן לסיים את כל עבודות הסלילה , מעבירי מים, תאורת מסלולים,  
  .עבודההצו התחלת ל בהתאם מבוצעות בהתאם לתנאי החוזהולמסור למפקח כשהן מושלמות ו

  
  קבלת  העבודה   00.37

  
של כל שלבי  העבודה תימסר למפקח בשלמותה . מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם

למען הסר כל ספק , מוצהר  "לאחר ביצוע" . העבודה, לרבות תיקונים במידה ויידרשו והכנת תכניות
מותנית בקבלת העבודה גם ע"י גורמי ר.ש.ת.  קבלת העבודה ע"י ר.ש.ת.שמתן תעודת  בזאת,

  אחזקה , מבצעים , בטיחות וכו' . חטיבות תפעול, שונים כגון נציגי
  

 חומרים ומוצרים       0.38  

  בנוסף למפורט בחוזה:       

  תו תקן  א.       

  השגחה.הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים או מוצרים בעלי תו תקן או סימן     

  דוגמאות  ב.         

המבנה, רק לאחר שאושרו ע"י הקבלן ישתמש בחומרים או מוצרים המיועדים לביצוע     
העברת הדוגמאות אל המנהל, תעשה בעוד מועד, כדי למנוע עיכוב במהלך . המנהל

  לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע הדוגמאות, אלא אם בוטלה העבודה. העבודה.

דוגמאות מעבודות ומוצרים שלמים בגודל, בצורה ובפרטים הכל לפי הוראות הקבלן יכין     
והנחיות המפקח. הדוגמאות תכלולנה את כל הדרישות כפי שהתבטאו בתוכניות, במפרטים 
ו/או לפי ההנחיות בע"פ ותכלולנה שינויים ותוספות בדוגמא עד קבלת האישור הסופי. אין 

ביצוע הדוגמא באתר וקבלת אישורו הסופי של להתחיל בביצוע העבודה, אלא רק לאחר 
המפקח לגבי כל דוגמא. דוגמאות תושארנה במקומן באתר, עד תום העבודות לצורך 
השוואה. עבור הכנת דוגמאות לא ישולם בנפרד והתמורה תיחשב ככלולה במחירי היחידה 

  השונים.

  התאמה לדוגמאות  ג.  

ו מכל הבחינות לדוגמאות שאושרו ויהיו החומרים והמוצרים שיספק הקבלן לאתר, יתאימ    
  בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה.

יפסיק הקבלן את העבודה ויסלק מהאתר את  מצא המנהל סטייה מהדוגמאות כאמור,    
  החומרים והמוצרים, שאינם מתאימים לדוגמאות, אלא אם המנהל הורה אחרת.
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  הגנה  ד.  

ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הפעולות  הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה,    
הכרוכות בהבאת החומרים והמוצרים לאתר הבניה, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם, או 

  הפחתת ערכם בכל דרך אחרת.

  

  תעודת אחריות  ה.  

על הקבלן למסור תעודת אחריות מנופקת ע"י היצרן או הספק של המוצר המסופק לאתר,     
שלגביהם קיימת אחריות של היצרן, או הייתה דרישה כזאת באחד עבור אותם מוצרים 

  ממסמכי החוזה.

  

  המונח "שווה ערך""ו.      
לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו רשאי הקבלן להציע "שווה ערך".   

המונח "שווה ערך" כרשום לעיל ו/או נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות 
יבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, פירושו שהמוצר חייב כאלטרנט

והדרישות האחרות למוצר הנקוב. טיבו, איכותו, סוג, צורתו    להיות שווה ערך מבחינת הטיב
ואופיו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של המתכנן והמפקח. 

ית מוחלטת ואין לקבלן ולא תהיינה לו כל עילות קביעתו של המפקח מהווה קביעה סופ
  לדרישת תוספת או פיצוי בגין קביעה 

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

 איכותו פחותים מהמוצר שצוין במפרט ו/או בכתב הכמויות, יהיה המפקח רשאי לקבוע את
בו שימוש כאמור ולחייב את הקבלן בהפרש שבין ערך זה  שוויו של המוצר שהקבלן עשה

  לבין הערך הקבוע במפרטים ו/או בכתב הכמויות.
  

  מידות וסטיות אפשריות (עבודות תאורת מסלולים) 00.39      
  

מודגש בזאת שמידות של עבודות שונות, מוצרים, אלמנטים מתוכננים וכד' כפי שהם ניתנים   
בתכניות ובכל מקום אחר, הינן תיאורטיות ועל הקבלן לקחת מראש בכתבי הכמויות ו/או 

ובחשבון את הסטיות האפשריות ולבצע את העבודות ו/או לספק את המוצרים על סמך מדידות 
מדויקות שיעשה הוא עצמו ועל חשבונו בלבד. ביצוע הוראות סעיף זה הינו בתחום אחריותו 

טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה  הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל דרישה או
  לקויה שביצע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו הינם תוצאה של אי התאמות במידות כאמור לעיל.

  

  הגנה בפני חלודה (עבודות תאורת מסלולים)    00.40
  

  מנת לוודא שכל חלקי המתקן יהיו - הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על
  מקרה שהדבר אפשרי בין מתכות  מוגנים באופן יעיל בפני חלודה. לשם כך יפריד הקבלן בכל

  .בגילוון חם הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות יהיו מגולוונים שונות. כל חלקי
   

              



  
  
  

  
  9750243-03 פקס: 9750242-9750240,03-03 טלפון , 70100גוריון -, נמל התעופה הבינלאומי בן7ת"ד  כתובת:

Address: P.O.Box 7, Ben Gurion Int’l Airport, Israel 70100, Phone: 972-3-9750240, 972-3-9750242, Fax: 972-3-9750243 

   תקשורת ותאורת מסלולים ,המשך תיפעול מערכות חשמל   00.41
        

הקבלן יבצע עבודות ארעיות וינקוט בכל האמצעים הדרושים שיאפשרו המשך תפעול מערכות 
החשמל התאורה והתקשורת. עבודות אלו יבוצעו בתיאום מלא עם מדור תאורת מסלולים 

  ובהתאם להנחיות המפקח.              
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   2-מסמך ג'
  מיוחדיםתנאים 
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  2מסמך ג'    
 פרק 08 -  מפרט מיוחד לביצוע עבודות תשתית 

 תאורת מסלולים, חשמל, תקשורת

 במסגרת ביצוע עבודות שיקום מסלול 12-30
  תוכן עניינים

  

  כללי .1

 כללי -תכולת "עבודות החשמל"  .2

  מיוחדים ותנאים הביצוע שיטות .3

  עבודות מדידה .4

  מואר לסגירת המסלולים בפני תעבורה אוויריתמיתקן סימון  .5

  עבודות חפירה .6

  מובילים לכבלים .7

 תאי בקרה (שוחות) .8

  צנרת וחביות לתאורת מסלולים .9

 שלטים מוארים .10

 הארקות .11

 בסיסים רדודים ועמודוני סימון מחזירי אור .12

 שילוטים וסימונים .13

 בדיקות שוטפות ובדיקות למסירת המיתקנים לרש"ת .14

 מיוחדים אופני מדידה ותשלום .15

 נספחים .16
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  כללי  .1

 ("הספר משרדית -ןהבי הוועדה בהוצאת הכלליים המפרטים את להשלים בא זה מפרט  1.1

 ומפרט )העבודה לביצוע מחיר הצעת הגשת למועד ביותר המעודכנת במהדורתו הכחול"

 המחייבות ולתקנות החשמל" ל"חוק בכפיפות תבוצע העבודה למיפוי. התעופה שדות רשות

  תקשורת.ו חשמל מתקני לגבי

 כנדרש ,מתאימה הכשרה בעל להיות חייב באתר חשמל" "עבודות העבודה מנהל 1.2

 הכלול מהסוג בעבודות ניסיון בעלי מיומנים, עובדים ע"י יעשה העבודות בצוע בתקנות.

 או כבלים להכיל המיועדים מובילים ביצוע המפקח. ע"י מראש לאישורם כפוף זה, בחוזה

 החשמל בתקנות כמוגדר חשמלאי, של פיקוחו תחת או חשמלאי  ע"י יבוצע מוליכים,

  1965 – התשכ"ו מובילים) (התקנת

 רישוי בעל חשמלאי ע"י יבוצעו ארעיות, והתקנות פירוקים זה ובכלל חשמל עבודות ביצוע

  החשמל. בתקנות כנדרש מתאים

 סלילה ואגף חשמל אגף נחיותולה המפקח להנחיות ובכפיפות בתאום תבוצע העבודה 1.3

 בטפול הקשורים בנושאים - מבצעיים מתקנים חשמל אגף עם ובתיאום הנדסה, בחטיבת

  חשמל. וחיבורי ובניתוקי בקרבתם ועבודה הקיימות במערכות

 וסלילה) עפר (עבודות הראשי הקבלן עבודות של נפרד בלתי כחלק תבוצע העבודה 1.4

  שלו. הבצוע ושלבי הזמנים ללוח ובהתאם

 ובמהלך לפני תפעיל שרש"ת בחשבון להביא וסלילה) עפר (עבודות הראשי הקבלן על 1.5

 שפורק, ציוד של חוזרת התקנה :כגון שונות לעבודות אחרים קבלנים שתבחר, כפי החוזה,

   מיתקנים של התפעול להמשך מענה שיתנו מקדימות" "עבודות

 התקנות שהושבתו, מיתקנים של מחדש לתפעול משלימות" "עבודות יושבתו, שלא קיימים

  הקבלן. שבצע בתשתיות חשמליות
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  כללי - החשמל" "עבודות תכולת  .2

 תקשורת מתקני חשמל, מתקני מסלולים, (תאורת חשמל" מתקני" הגנת ו/או פירוק  2.1

 להם, ובסמוך והסלילה העפר עבודות באזורי הקיימים קרקעיים -ותת עיליים )ומכשור

 ביצוע במהלך פעילים להיות שימשיכו למיתקנים ארעיים וחיבורים התקנות ביצוע לרבות

  זה. מפרט בסוף ה' נספח ראה העבודות.

 לשמירת ארעית ואריזה ניקוי ,לרבות חוזר לשימוש והמיועד שפורק הציוד אחסון  2.2

 התקנות פירוק לרבות המפקח, שיורה כפי שמחד והפעלתו חיבורו הרכבתו, כשירותו,

  שלו. מסודר ורישום העבודות במהלך שבוצעו ארעיים וחיבורים

 לרבות הביצוע, שלבי בכל צמוד מוסמך מודד ע"י העבודות ביצוע וליווי מדידות ביצוע  2.3

  )X( תעבורה בפני המסלול סגירת לסימון העבודות. ובסיום הביצוע כדי תוך ודיווח תיעוד

 קווי יצועב לרבות תאווירי מוארים תמרורים של שוטף ותפעול אספקה ו/או התקנה  2.4 

  העבודות. בתום שיפורקו אליהם זמנית חשמל אספקת

 לתאורת בקורת ושוחות קרקעיים-תת צינורות של ראשי" "תוואי תשתיות ביצוע  2.5

  לתקשורת. לחשמל, מסלולים,

 השלמת לרבות שיסללו למסלולים מסלולים תאורת וחביות צנרת תשתיות ביצוע  2.6

  הסלילה. עבודות במהלך שבוטלו תשתיות

 קידוח חיווט", "חריצי ניסור השאר בין שיכללו ש"ע או פוסל" ב"שיטת עבודות ביצוע  2.7

 וצינורות שקועים לפנסים רדודים בסיסים והתקנת ובשוליים מטוסים תמיסע באספלט

 ראה וההדבקה. האטימה וחומרי הכבלים אספקת לרבות מוגבהים, לפנסים נושאים

  המפרט. בסוף ו' ג' ב' נספחים

  רש"ת. שתקצה הניסוי" ב"משטח התקנה סוגי כל של דוגמאות ביצוע  2.8

 ממחסני ו/או בנתב"ג רש"ת ממחסני רש"ת ע"י המסופקים וחומרים ציוד משיכת  2.9

  להתקנתם. עד בנתב"ג הזמני ואחסונם הובלתם מנתב"ג, ק"מ 40 עד ברדיוס ספקים

  שונים למיתקנים חשמל והזנות המסלולים תאורת מערכות לכל חשמל התקנות ביצוע  2.10

  המיתקנים. של וההרצה ההפעלה הקבלה, בבדיקות והשתתפות סיוע   2.11

  

  

  

  

  

  מיוחדים ותנאים הביצוע שיטות .3

 מזמן (המזמין) רש"ת ידי על המסופקים והציוד החומרים לכל אחראי יהיה הקבלן  3.1

 העבודה לקבלת עד ידו, על שפורק לציוד וכן הספקים ממחסני ו/או רש"ת ממחסני משיכתם
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 למחסן עודפים והחזרת ההתקנה למקום והציוד החומרים הובלת המזמין. ע"י הגמורה

 ינהל הקבלן חשבונו. ועל הקבלן ע"י יבוצעו ופריקתם, העמסתם לרבות בנתב"ג, רש"ת

 כמויות תאריכים, השאר; בין שיכלול הפריטים, לפי וציוד" חומרים "יומן שוטף באופן

  המפקח. שינחה כפי נוסף ומידע

 בו ויציב ),יגדרו1 ג( במסמך כאמור ההתארגנות" ב"שטח(י) אחסון שטח יכשיר הקבלן  3.2

 מתאימות כולותמ לרבות קנות,ההת לביצוע ידו על ששיירכ ו/או רש"ת ע"י שיסופק הציוד

  המפקח. שינחה כפי אחר וציוד החשמלי" ה"ציוד יאחסן שבהן

 ייחשבו הקיים, מהמתקן יפורק אשר אחר רכוש וכל כבלים ציוד, אביזרים, חומרים,  3.3

 שתאפשר בצורה ןולסדר למיינן הקבלן על כך. על יורה המפקח באם המזמין" כ"רכוש

 שאינם יורה שהמפקח אחרת ופסולת וכבלים ציוד אביזרים, ,חומרים חוזר. שימוש למזמין

 מיד מהאתר לפנות חייב יהיה והוא הקבלן" "רכוש יישארו למזמין, חוזר לשימוש מיועדים

 התעופה נמל לתחום מחוץ אל מהאתר פסולת ו/או חומר פנוי המפקח. כך על שיורה לאחר

 גוריון -בן התעופה נמל מחסני אל רמהאת ומרח  פינוי או פסולת, לזריקת מורשים לאזורים

 ע"י יאוחסן חוזרת, התקנה לצורך שפורק ציוד בלבד. חשבונו ועל הקבלן באחריות יהיו

  ינוצל. ולא במידה המזמין, למחסן החזרתו או החוזרת להתקנתו עד נאותה בצורה הקבלן

 פוליסת ,המזמין ממחסן והציוד החומרים משיכת לפני למפקח להמציא יהיה הקבלן על 3.4

 המפורט פי על ואש, גניבה לרבות להם, להיגרם העשוי אובדן או נזק כל לכיסוי ביטוח

 הערך ולפי למשיכתם מהמפקח שיקבל באסמכתא שיכללו והחומרים הציוד ברשימת

  בה. הנקוב הכספי

 במקום ו/או הניסוי" ב"משטח התקנה" "דוגמאות המפקח הנחיית לפי יבצע הקבלן 3.5

  בפועל. בביצוע להתחיל רשאי יהיה אישורן לאחר ורק המפקח שיורה כפי אחר

 השדה, מנהלת בהשתתפות: וסיור דיון יקוים העבודה תחילת לפני -  עבודה נהלי קביעת  3.6

  השאר: בין לקבוע בכדי הנוגעים הגורמים ושאר הקבלן

  הדרושה. הבטיחות קיום לצורך העבודה ארגון  3.7

  . הפעילויות עיתוי 3.8

  קשר. וסביבתו, המסלול על עבודה תנאי משמעת,  3.9

  הסלילה. עבודות באזורי קיימים מיתקנים של הגנה הריסה, פרוק,  3.10

  

  

  מדידה עבודות .4

 לצורך הדרושים והסימונים התוכניות המדידות, עבור מוסמך מודד יעסיק הקבלן  4.1

 כפי העבודות שלבי ביצוע כדי ותוך בתאום יבוצעו המודד עבודות ולתיעודה. העבודה ביצוע

 העדכנית. במהדורתו התעופה שדות רשות של מדידות למפרט בהתאם המפקח, שינחה
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 כשהם ימסרו המדידות כל והסלילה. העפר עבודות עבור המדידות שמבצע זה יהיה המודד

 לרשימת ובהתאם רש"ת, של המיפוי מחלקת הנחיית לפי במהדורה דבאוטוק משורטטות

   העבודות. ביצוע כדי תוך לקבלן ותימסר לעת מעת שתעודכן כפי ובלוקים שכבות

 הקבלן שבתוכניות. מוצא"(ייחוס) וקווי ל"נקודות בהתייחס תבוצענה המדידות כל  4.2

 המודד עבודות על נוסף פירוט העבודות. לתהליך צמוד באופן המודד להפעלת אחראי

 זה מפרט בסוף ז' בנספח זה, במפרט העבודות סוגי של המתאימים בסעיפים יםמצוינ

  ובתוכניות.

  

  תאווירי תעבורה בפני המסלולים לסגירת מואר סימון מיתקן .5

 230 חשמל הזנת קו ויתקין יספק החשמל), קבלן (להלן חשמל לעבודות המשנה קבלן 5.1

 )X האות (בצורת תאווירי תעבורה בפני מסלול סגירת סימון ממתקני אחד לכל זמני וולט

 ובהתאם המפקח הנחיית לפי הקבלן שיספק חדשים או המזמין, ע"י לרשותו שיועמדו

 שינחה במקומות ויציבם אחסונם ממקום יעבירם הקבלן הכמויות. ובכתב בהמשך למפורט

   המפקח.

 על שיונחו קשיח פוליאתילן הגנה צינורות בתוך שיותקנו כבלים ויתקין יספק הקבלן  5.2

 הכבלים פגיעה. בפני ויוגנו רכב כלי לאזהרת ויסומנו ממקומם יזוזו שלא כך וייקבעו הקרקע

   המפקח. להנחיות בהתאם הזנה למקורות יחוברו

 לרבות; המפקח, להנחיות בהתאם אלו מיתקנים של תקין לתפעול אחראי יהיה הקבלן  5.3

   פגיעה. בפני והגנה ובוץ מאבק ניקוי נורות, החלפת ופעולתם, תקינותם על קבועה השגחה

 לרשות ופעיל תקין ובמצב נקיים כשהם הללו המיתקנים הקבלן יעביר העבודות בסיום  5.4

   לקדמותו. השטח פני את ויביא והצינורות, הכבלים לרבות המזמין,

  

  החפיר עבודות .6

 ובשוליים רכב כלי או מטוסים לתנועת המיועדות במסעות עבודה כל ביצוע -  כללי 6.1

 להדגשים ובכפיפות 51 ופרק 08 פרק הכללי במפרט למצוין בהתאם יהיה אליהם, הסמוכים

   CLSM מילוי .לתוכניות ובהתאם זה סעיף בהמשך המפורטים

  

 ומעל מסביב טבעי  חול מילוי זה. מפרט בסוף ד' נספח לפי יהיה צינורות ומעל מסביב

  .הכללי המפרט של 55 פרק לפי יהיה צינורות

 תתבצע והשוליים המטוסים מסעות למבנה מתחת שיותקנו לצינורות תעלות חפירת 6.2

   הטיפוסי. הפרט לפי השתית, מפלס מרום

 תתבצע והשוליים המטוסים מסעות מבנה בתוך שיותקנו לצינורות תעלות חפירת  6.3

 הבמיד הטיפוסי. הפרט לפי המבנה, של הביצוע לשלבי בהתאם המתאימה(ות) בה(ות)בשכ
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 המילוי חשבונו על יבצע הוא הטיפוסי, בחתך מהמסומן גבוהה בשכבה חפירה בצע והקבלן

   שנחפרה. העליונה השכבה מפלס לרום עד הצינורות מעל

 המילוי החפירה, ופןולד הצינורות בין הנדרש המרוח לקבלת יותאמו החפירה מידות 6.4

   הטיפוסיים. בפרטים כמפורט הצינורות מעל והכיסוי

 שלהן, הטיפוסיים החתכים פי על החפירות תוואי וקביעת למדידות אחראי הקבלן  6.5

 התנוחה בתוכניות השוחות ומיקום הצינורות תוואי הביצוע. ואפשרויות שוחות מיקום

 Y קואורדינטות "לפי ומיקום תוואי לקבוע ואין להתייחסות הוא חשמל תשתית לעבודות

X" זה). מפרט בסוף ז' נספח (ראה אלו שבתוכניות  

  

  לכבלים מובילים .7

 לתקנות בכפיפות בניה, לעבודות הכללי במפרט 08 לפרק בהתאם תבוצע העבודה 7.1

   בהמשך. ולמפורט 2015 משנת , המעודכן התקנות בקובץ שפורסמו החשמל

 לרבות; צינורות, והתקנת אספקת כוללת העבודה - (שוחות) בקרה יתא בין צינורות  7.2

   וסימונים. משיכה חוטי איטומים, חיבורים, הבצוע, בזמן הגנתם

 העמסתם, בזמן בצינורות פגיעה למניעת הדרושים האמצעים בכל לנקוט הקבלן על  7.3

 לקרינת םחשופי פלסטיים צינורות להשאיר אין והתקנתם. אחסנתם פריקתם, הובלתם,

  ההתקנה. לצרכי פריסתם לצורך מלבד שמש

 רציפים פוליאתילן (צינורות צינורות של שלמים מקטעים ישרים, בקווים תותקן הצנרת  7.4

 כך המתאימים ובמפלסים במרווחים ) "פעמון" מחבר עם פי.ו.סי. צינורות תוף, על מסליל

 יספק הקבלן ומעלה מ"מ 110 טרבקו לצינורות "גלים". או "שבירות" ללא אחיד קו שיתקבל

 הקבוע. המרווח לשמירת הצינורות יצרן של מתואמים  מרווח) (יחידות "ספייסרים" ויתקין

 יצרן של והדרכה" מידע "דפי לחוברת בהתאם והחבורים הצנרת הנחת את לבצע הקבלן על

 קרקעית,- תת צנרת של והתקנה הנחה שימוש, (הוראות ישראלי לתקן ובכפיפות הצנרת

   ולתיעול). לביוב קשיח PVC צנרת

  

 ויאוגדו ביניהם "ספייסרים" ללא צמודים כשהם בשכבות יונחו מ"מ 75 בקוטר צינורות 7.5

 בזמן תזוזתם למניעת ויקשרו יקבעו הצינורות  טיפוסיים. חתכים בתוכניות .כ"כוורות"

  מסביבם. CLSM יציקת או בטון או טבעי", "חול עטיפת מילוי

 מתאימה הכנה קיימת שכבר במקומות האפשר תבמיד תעשה קיימת לשוחה התחברות  7.6

 פחות לא תהיה האופקי במישור השוחה לדופן הצינור בין החיבור זווית השוחה. בדופן לכך

   . 45° מ
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 פתחים יקדח ו/או ינסר יחצוב, הקבלן לכך, מתאימה הכנה ללא שהינן קיימות בשוחות 7.7

 השוחה, אביזריו הקיימים הכבלים על הגנה אמצעי נקיטת תוך תהשוחו בדופן מתאימים

  הצינורות. התקנת לאחר הפתח ויאטום יתקן ינקה,

 לפנות הקבלן על קיימות, קרקעיות- תת למערכות הצינורות התקרבות ו/או בהצטלבות  7.8

  הדרושה. ההגנה ו/או ההפרדה גילוי, החפירה, לבצוע מתאימות הנחיות לקבלת למפקח מיד

 שכל יוודא הקבלן השוחות, וניקוי לשוחות וחיבורם הצינורות התקנת השלמת לאחר 7.9

 עגול מצילינדר יהיה מנדריל צינור. בכל  מנדריל ויעביר מים, , עפר מפסולת, נקיים הצינורות

 ליקוי כל הפנימי. מהקוטר 300% ובאורך הצינור של הפנימי מהקוטר 90% בקוטר קשיח

 ב"יומן םותירש המפקח בנוכחות תעשה הבדיקה חוזרת, בדיקה ותבוצע יתוקן שיתגלה

  שוחות. בין צינור קטע כל לגבי במפורט הבדיקות"

 שלמה מחתיכה , 753 ת"י מ"מ 8 בקוטר שזור מניילון משיכה חוט יושחל צינור, בכל  7.10

 בכל /השוחההחבית של עליון מרום הצינור עומקמ 200% באורך רזרבה עם קשרים, ללא

 את האוטם לפקק או בחבית, הארקה בורג או בשוחה כבלים למתלה שתקשר צינור קצה

  הצינור.

 עבודות בצוע לפני מראש יעשה וחביות צינורות ו/או ושוחות שרוולים מעקפי בצוע  7.11

  יהרסו. הקיימים המיתקנים בהם באזורים העפר

  להלן: המפורטים הסוגים ילפ יהיו הצינורות 7.12

  פוליאתילן  איזור ההתקנה

 1531ת"י 
  13.5יק"ע 

Ø75  

  פוליאתילן

 499ת"י 
    10דרג 

Ø110         
Ø160  

Ø225  

  פי.וי.סי.

 532ת"י 
  8דרג 

Ø110        
Ø160  

Ø225  

  פי.וי.סי.

 532ת"י 
 10דרג 

Ø110       
Ø160  

Ø225  

לאורך שוליים נושאים או שוליים מיוצבים 
  של מסעה 

+    +    

  חצייה בקידוח אופקי מתחת למסעה 

  

+  +      

  +      +  חציית מסעה ושוליים נושאים

  

  

  (שוחות) בקרה תאי .8

 לכבלים, משיכה ווי ומכסים, תקרות לרבות; השוחות, והתקנת אספקת כוללת העבודה  8.1

 עם ס"מ 25 ברוחב טיפוס שלבי , שרות סולם בדפנות, צינורות חדירת מים, לשאיבת אגן
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 ומילוי חפירה הארקה, ניקוזים, מים, בפני איטום בדופן), (מעוגנים החלקה נגד בליטות

 בהתאם הכל מים, ושאיבת ועפר פסולת ניקוי צנרת, פתחי החלקת , CLSM -ב הבור

   טיפוסיים. ופרטים לתוכניות

 "בזק" שוחות מסוג; תקניות טרומיות מלבניות כלל בדרך יהיו כבלים למעבר שוחות  8.2

 תקע" -כ"שקע מותאמים מבטון, מודולריים טרומיים מחלקים מלבניים הבקר ,תאי

 טרומיות מחוליות תהיינה הן עגולות, שוחות נדרשות בהם במקרים מלא. איטום עם ביניהם

 בסיס על אלסטי אטם עם ביניהם, תקע" - כ"שקע מותאמים מבטון, טרומית ותקרה

 למפקח מראש ימציא הקבלן פלסט".איטו" כדוגמת בטון, עם המגע לשטחי הנדבק םבטומני

 המפורטות לדרישות בהתאם מיוצרות המוצעות שהשוחות מתאימים וחישובים אישורים

  הישימים. התקנים פי ועל

 איטום ע"י ותקרה רצפה לרבות דפנותיהם בכל מים חדירת בפני תאטמנה השוחות  8.3

 אטומה שהשוחה המפקח שיורה כפי בדיקה ע"י לוודא הקבלן על סיל". - "סופר מסוג חיצוני

   מים. חדירת מפני

 שוחות הסעה). ומסלולי (מסלולים המטוסים למסעות מחוץ השוחות תבוצענה ככלל  8.4

 "הסעה מסלול "רצועת בתחום או  RUNWAY STRIP "המסלול "רצועת בתחום

TAXIWAY STRIP תקני לעומס יהיו (מסגרת) התושבת והמכסה+ "מחוזקות" תהיינה 

F900. תקני לעומס ובמכסים במסגרות תצוידנה אלו ל"רצועות" מחוץ שוחות "D400". 

 על . בזק" "סוג לערך מ"מ 1300/605 כוללת . במידה חלקים, 3 ברזל מיצקת יהיו המכסים

 מהמפקח לקבל הצנרת, כניסות המכסה, וכיווני השוחות העמדת מראש להתאים הקבלן

 לחדירת "החלונות" היצור. במפעלי סיםוהמכ המסגרות השוחות להזמנת מראש אישור

 ו/או נסירה באמצעות באתר שיבוצעו או היצור במפעל מראש יוכנו לשוחות הצינורות

  המפקח. של מראש לאישור ובכפוף הקבלן לבחירת בהתאם קידוחים

  

 בהם שבוצעה לאחר רק הקבלן ע"י יונחו השוחות המפקח, ע"י שיצוינו במקומות  8.5

  בקרקע. הצבתה עם מיד המכסה ע"י השוחה סגירת שיאפשר ןבאופ למכסה מסגרת

 ביותר התחתונים הצינורות ) INVERT( שמפלס כך מראש יתואם השוחה רצפת עומק  8.6

 במידות תהייה השוחות עבור החפירה השוחה. רצפת מעל ס"מ 50-70 שניתן ככל יהיה

 לצירי ביחס השוחות תתנוח השוחות. של החיצוניים הדפנות מהיקף מ"מ 300 - כ הגדולות

 במישור בדפנות הצינורות שחיבור באופן תיקבע אליהן המתחברים הצינורות תוואי

 וכך בשוחה ומהלכם הכבלים להשחלת נוח לדופן, הצינור בין מעלות 45 לפחות יהיה האופקי

 שסביב בבור .מזויין בטון משטח גבי על תוצבנה השוחות שוחה.ל אדם לכניסת יפריעו שלא
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 2-2.5 יבלטו אספלט המצופים באזורים השוחה מכסה פני  . CLSM מילוי יבוצע השוחות

  השטח מפני ס"מ 5 יבלוט השוחה מכסה אחרים ובאזורים האספלט ממפלס ס"מ

  המפקח. שיורה כפי או מסביב,

 הצנרת וממול בהמשך וצינורות פתחים יוכנו צינורות קו בקצה "אחרונה" שוחה בכל  8.7

 השוחה לדפנות מחוץ מ' 1 של למרחק המפקח, שינחה כפי לצדדים ו/או חהלשו שנכנסה

   מראש והוכנו במידה לפחות. 20 - ב בטון עטיפת להם ותבוצע

 תעשה לשוחה הצינורות חדירת השוחה, יצור בזמן לשוחה הצינורות לחדירת "חלונות"

  הצינורות. מיקום לקביעת חורים עם מתכת "תבנית" דרך הראשון בשלב

 התבנית. תפורק הבטון התייבשות ולאחר לצנרת מסביב בבטון אטימה תבוצע שני בבשל

 אחר, מקרה ובכל השוחה לדפנות ) 90° ( בניצב שניתן ככל תהיה לשוחה הצינורות חדירת

 ע"י יאטמו השוחה, בתוך הצינורות קצות האופקי. במישור °45 -מ תפחת שלא תבזווי

  ח.המפק לאישור בכפוף סטנדרטיים פקקים

 סידורי מספור של מידע ושלט מבחוץ השוחה תקרת על זיהוי שלט ויתקין יספק הקבלן  8.8

  זה. מפרט בסוף א' ובנספח בתוכנית כמפורט השוחה, צווארון על בפנים הצינורות של

 בתוכניות שלהן היחסי המיקום לפי המודד ע"י מראש יסומן לביצוע השוחות מיקום  8.9

 "שבלונות" יכין הקבלן בתוכניות. שצוינו וכיוב' שוליים קווי מסלולים, לצירי ביחס החשמל

 ביצוע אפשרויות לפי הבורות פינות את יתדות ע"י ויסמן הסוגים לפי השוחות היקף של

 יותרו הצורך לפי לידן. חביות והתקנת לידן אחרת צנרת מעבר אליהן, הצינורות חיבורי

  המפקח. ע"י מראש לאישור בכפוף במיקום סטיות

  

  

 השוחות מכסי של חיצוני נקיון על לשמירה הדרושים האמצעים בכל לנקוט הקבלן על  8.10

 מתאימות פלסטיות יריעות דביקים, סרטים הדבקת לרבות; וזפת, בטון התזות מפני מיוחד

.  

  

  מסלולים לתאורת וחביות צנרת .9

  

  ליםמסלו לתאורת ומתאמים בסיס פלטות מכסים, חביות, ואספקת יצור

  כללי  

 ומתאמים פלטות מכסים, חביות, ואספקת ליצור הדרישות כולל זה מפרט  א.

 אותם. המזינים הטוריים ולשנאים שקועים או מוגבהים מסלולים תאורת לפנסי המיועדים

 מוכח ןניסיו בעל למלא: היצרן שעל סף דרישות המזמין. ע"י מאושר מיצרן תהיה התוצרת

 מעבדה ע"י שניתן תוקף בר אישור המוצרים, ואספקת ביצור אחרונות שנים 5 לפחות של
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 עמידה על האחרונה, בשנה הישראלי התקנים מכון או המזמין ע"י מאושרת תלויה בלתי

  המוצרים. ובדיקת יצור לגבי זה ומפרט המנחים בתקנים

   מנחים ותקנים סטנדרטים  ב.

   . חמה בטבילה אבץ ציפוי 918 - ישראלי תקן  

 ADVISORY  CIRCULAR  AC ארה"ב של הפדרלית תעופהה רשות מפרט  

150/5345-42C   

  SPECIFICATION FOR AIRPORT LIGHT BASES  TRANSFORMER 

HOUSINGS , AND ACCESSORIES 

   דרישות  

 לציפוי מתאימה מפלדה ייוצרו המתאם ופלטות הבסיס פלטות המכסים, החביות,  א.

 GALVANIZING QUALITY( ( 918 יישראל בתקן כמצוין ST-37  כגון חם באבץ

STEELעד -סיליקון בפלדה; יסודות תכולת (הגבלת להזמנה. המצורפות בתוכניות וכמפורט 

 של אחיד בסוג להשתמש יש ).1.3% עד - מנגנין , 0.05% עד - זרחן ,0.25% עד - פחם ,0.05%

   . הגלוון מפעל עם מראש זאת ולתאם יצור סדרת כל עבור פלדה

 העובי חם. באבץ המוצרים יצופו הסופי ועיבודם הריתוכים כל למתהש לאחר  ב.

 ציפוי עובי מיקרון 77 -מ פחות ולא מיקרון 85  יהיה יצור בסדרת הציפוי של הממוצע

  הצפוי. ממפעל בדיקה תעודת כך על להמציא היצרן על . בודדת ביחידה

  

 ובמיוחד תחמוצות לש פוסק בלתי נקוי על חם באבץ הטבילה בזמן במיוחד להקפיד יש 

   . בולטות נקודות ללא חלקים יהיו ושהמשטחים מהאמבט החלק להוצאת בסמוך

 הגלוון, לפני יבוצעו הם באם הגלוון. לאחר בד"כ יבוצעו שנדרשים הבמיד תבריגים  ג.

 ב"מוליקוט התבריגים ימרחו מכן לאחר . האבץ עודפי קויילנ מברז עם דרכם לעבור יש

 ZINC  ע"י היצור, גמר )לאחרTOUCH-UP(  תגמיר" יתיקונ" לבצע ניתן הצורך, .במדת1000"

DUST PRIMER תקן לפי  MIL-P-26915 (USAFמעל (בתכולה אבץ עשיר צבע ע"י )או 

   ."מוליקוט" מתוצרת ZINC PROTECTOR כדוגמת )94%

   : להלן וכמצוין בתוכנית כמפורט הנלווים האביזרים עם תסופק חבית כל  ד.

 שמן באמבט שנטבל מ"מ 12  בעובי בלייזר חתוך חיצוני לשימוש לבוד עץ מכסה  *

 החבית. של האבץ לציפוי הלבוד העץ היצמדות למניעת מפוליאתילן דק אטם + פשתן

 -  ”16X1 חלד,-אל ודיסקיות ברגים 3 באמצעות החבית לאוגן יהודק האטם עם המכסה

"3/8 .  

   . שהוכן קדח לכל תהצנר של ישירה לחדירה אטימה גומית  *
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   . קרקעית-התת הצנרת חבור עבור לפתחים זמניים אטימה פקקי  *

  . הפנימי ההארקה להתקן ודסקיות אום בורג,  *

   ואישורים בדיקות  

 וכתובתו, היצור מפעל שם- הבאים הפרטים המזמין לאישור מראש להמציא יש  *

 היצור במפעלי יבוצעו הבדיקות (באם הבדיקה אמצעי איכות, בקרת תוכנית היצור, אמצעי

 מעבדה או הטכניון מבדקת הישראלי, התקנים מכון (כגון הבדיקה מעבדת שם או והצפוי)

   . אחרת) תלויה בלתי

 ולמפורט המנחים והתקנים בסטנדרטים למפורט בהתאם התבוצענ הבדיקות  *

 לבצוע הנדרש וכל בדיקה אמצעי ההובלה, התעודות, הבדיקות, כל מחיר זה. במפרט

   חשבונו. ועל היצרן באחריות הם הבדיקות

 היצור סדרת בצוע לפני שבהזמנה דגם לכל מושלמת סטיפו- אב יחידת יבצע היצרן  *

   שבהזמנה.

 היא המזמין אישור קבלת ולאחר חם באבץ צפויה לפני קתיבד ספוטי-אב יחידת כל  *

 לאחר רק . סופית קותיבד להלן 5  בסעיף כנדרש תסומן חם, באבץ לגלוון תשלח

  היצור. סדרת יתרת את ליצר יהיה ניתן המזמין ע"י הסופי אישורה

  

  

 יצור על לוותר ניתן להזמנה, שקדמו השנים בשלוש זהות יחידות יצר היצרן באם הערה:

   . לכך המזמין אישור ןשיינת בתנאי סטיפו- אב

    

   : כוללות לחביות סטיפו- אב יחידות בדיקות

  הסעיף           המנחה התקן                           הבדיקה סוג

    AC 150/5345-42  4.2.1   LOAD TEST  העמסה בדיקת

  TEMPERATURE SHOCK TEST   4.2.2        טמפרטורה הלם בדיקת

  LEAKAGE TEST  4.2.3    אטימות דיקתב

   VISUAL INSPECTION   4.2.4      מידות כולל חזותית בדיקה

  ג' פרק - בדיקה שיטות  918 ישראלי תקן  )גלוון( הצפוי בדיקת

                                   

 מידות כולל חזותית בדיקה כוללות: מתאמים פלטות, למכסים, טיפוס אב בדיקות  *

 למישוריות מיוחדת לב תשומת תוך והיצור החומר איכות בדיקת ותבריגים,

   וזיזים. חדות פינות חוסר אבץ, עודפי ללא הציפוי לאחידות והחלקתם, המשטחים
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 בפלטות ברגים. 6 באמצעות אטם עם והידוקה בסיס חבית על היחידה הרכבת  *

   הברגים. באמצעות שיהודק שקוע תאורה גוף יורכב מתאם

  ג'. פרק - בדיקה שיטות 918 ישראלי תקן לפי (גלוון) הצפוי בדיקת  *

 רשימה המפקח לאישור יגיש החשמל לעבודות הקבלן היצור, סדרת בצוע לפני  *

 כמות החביות, סוגי השאר בין שתכלול להזמין, מתכוון שהוא החביות של מפורטת

  החביות. יצרן ע"י חתום דגם כל של יצור ותיק לצנרת פתחים ומיקום

 בסעיף לבדיקה פרט המזמין, ע"י שיבחרו בדוגמאות תבוצענה היצור סדרת תבדיקו  *

 בדיקות בצוע לדרוש המזמין רשאי היצור, בסדרת לקויים יתגלו באם דלעיל. )3( קטן

  הקבלן חשבון על וזאת היצור סדרת על נוספות

 בשבלונה שירוסס חיצוניים, לתנאים עמיד שחור צבע ע"י תסומן חבית כל - סימון  *

 יסידור מס' דגם,  : יכלול הסימון . ס"מ 5 לפחות והאותיות הספרות גובה מתאימה.

.     

 כמפורט פשטן בשמן צבוע לבוד עץ במכסה רתיסג חבית כל - והובלה אחסון אריזה,  *

 והפתחים "1000  ב"מוליקוט ימרחו התבריגים כל ברגים. 3 באמצעות בתוכנית

 עם הארקה ובורג 3/8" אלחלד ברגי 6 סופקוי חבית לכל בנוסף זמנית. יאטמו לצנרת

   בשקית החבית לתוך שיוכנסו דיסקיות

  

 סביבה תנאי  עם ומקורה יבש במקום יאוחסנו הנלווה הציוד וכל החביות מתאימה.  

    יבים.זקורו בלתי

 כפי ,סדורים מספרים ולפי עץ משטחי גבי על קשורות בקבוצות התיארזנ החביות  *

 והמספרים הקבוצה מס' בציון תוית תוצמד אריזה קבוצת לכל המפקח. ע"י שיקבע

 והמספרים הקבוצות המפרט מרכז במסמך המשלוח ילווה כן החביות. של הסדורים

  .הסדורים

 יחידות מס' לקשור ניתן . גלי בקרטון נפרד באופן זייאר מתאם, פלטה, מכסה, כל  *

   המזמין. ותלהנחי בהתאם ביחד, סוג מאותו

 ולנקוט א' נספח 918  ישראלי בתקן כמפורט וההובלה האחסנה תנאי על להקפיד יש  *

   ובתבריגים. בגלוון פגיעה למניעת באמצעים

 המצורפות  התוכניות על בהתבסס הנלווה והציוד החביות יצרן ע"י יוכן יצור תיק  *

 וקוטר כיוון סוגיהן, לפי חביות רשימת תצורף לתיק המזמין. לאישור מראש  ויוגש

 המבצע הקבלן שיכין למידע בהתאם סידוריים, ומספרים צנרת לחיבור הקדחים

  באתר. ההתקנות
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 ביניהן מקשרת וצנרת טוריים ולשנאים נסיםלפ חביות שתכלול תשתית יבצע הקבלן 9.1

 קיימות, לחביות חדשה צנרת יחיבור לנדרש בהתאם יבצע הקבלן בתוכניות. כמפורט

 בהתאם שבוצעה, החביות מתשתית מים לניקוז צינורות הקבלן יבצע כן בתוכניות. כמפורט

 המיועדות ביותבח הברגים" "כיוון לסמן הקבלן מודד על לביצוע. בתוכניות ןשיינת לפירוט

 כפי  ,) 12-30המסלול לציר (ביחס ,FOD ולחיישני REIL ,מפתן ,סוף, צד -תאורות לפנסי

   המפקח. שיורה

 בכמות אחרים קטרים ו/או מ"מ, 75 בקוטר צנרת לחיבורי פתחים עם תסופקנה החביות 9.2

 הצינור של חיצוני לקוטר תואמת גומייה תסופק פתח לכל בתוכניות. הנדרש לפי ובמפלסים

 כמות, גם שתכלול מפורטת חביות רשימת טבלת המפקח לאישור ויגיש יכין הקבלן שיחובר.

   עבודה. אזור לכל לספק שיהיה הדרושים הפתחים וכיווני קוטר

 פתח לכל יציאה צינור ישלים וכן המקשרת לצנרת החביות יחיבור את יבצע הקבלן  9.3

 פוליאתילן בפקק ייאטם הפתח החבית. של הבטון לעטיפת מחוץ ס"מ 50 באורך רזרבי,

 כל החבית. לתוך פנימה מ"מ 25 -כ הגומייה דרך יחדור הצינור הצינור. יצרן של סטנדרטי

 השטח לפני יותאמו שלה העליון האוגן ושיפוע שגובה כך עבורה שהוכן "בבור" תיוצב חבית

   המפקח. שינחה כפי או בתוכניות כמצוין הסמוכים,

  

  

   בתוכניות. כמפורט ,אתה המסופק העץ מכסה עם תעשה בטון בעטיפת החבית התקנת

   החביות. שאר יתקין המפקח ע"י אישורה לאחר ורק דוגמה חשבונו על יבצע הקבלן  9.4

 ו/או במדידה מטעות כתוצאה חוזרת והתקנה פרוק תיקונים, שינויים, וידרשו במידה  9.5

   חשבונו. ועל הקבלן ע"י מיד יעשו הם בבצוע,

 שנים 10( מ"מ 2 בעובי חרוט אלומיניום שלט באמצעות סידורי במספר תסומן חבית כל 9.6

 ) כמפורט המפקח, שיורה כפי צהוב, או לבן כיתוב עם גוונים - 3 מ באחד הרקע אחריות).

   זה. מפרט בסוף א' ובנספח בתוכנית

 בגוון מ"מ 75 בקוטר קשיח פוליאתילן מצינורות תהיה החביות בין שתותקן הצנרת 9.7

 קיימות, חביות ו/או לשוחות קצרים חבורים הצורך, במידת  . 13.5 יק"ע 1531 ת"י שחור

 ע"י מראש אישור פי על רק , 20 -ב בטון עטיפת עם כפולה, דופן בעל "קוברה" בצינור יבוצעו

   המפקח.

  

 םבמפלסי מחברים) (ללא חביות בין רציף מצינור ישרים, בקווים תותקן הצנרת  9.8

 כל ללא החביות, בין אחיד קו שיתקבל כך מהחביות, היציאות למפלסי המתאימים

 הצינורות יצרן של מידע לדפי בכפיפות תבוצע הצנרת התקנת "גלים". או "שבירות"

  המפקח. והנחיות
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 המפקח. אישור קבלת לאחר רק ויכוסו ובמקביל מסודרת בצורה יונחו הצינורות 9.9

 מעל ס"מ 20 -כ תקני פלסטי אזהרה סרט יותקן בקרקע חפירות של המילוי בשכבת

  הצינורות.

 מחתיכה , 753 ת"י לפי מ"מ, 8 בקוטר שזור מניילון משיכה חוט יושחל צינור, בכל  9.10

  בחבית. הארקה לבורג שתקשר קצה, בכל מ' 2 באורך רזרבה עם קשרים, ללא שלמה

 הקבלן מוכנה, רזרבית ציאהי ללא קיימת לחבית החדשה הצנרת התחברות לצורך  9.11

 ינקה בתוכה, והציוד הכבלים על הגנה אמצעי נקיטת תוך ובחבית הבטון בעטיפות יקדח

  המפקח. להנחיית בהתאם ויאטום

 מכסה עם החבית יסגור הקבלן ממנה. ישאבו והמים אדמה מפסולת, תנוקה חבית כל  9.12

 במומנט יסגרו הברגים לבד.ב חלד-אל דסקיותו בברגים ישתמש בתוכניות, כנדרש ואטם

  .מסלולים תאורת מדור ידי על שיונחה כפי מתאים

  המפקח. להנחיות בהתאם G-49818 גריז פז סיכה משחת ע"י ימרחו התבריגים כל

  

  

 ויוודא ינקה הקבלן השוחות, וניקוי לשוחות וחיבורם הצינורות התקנת השלמת לאחר  9.13

 יהיה המנדריל צינור. בכל מנדריל ויעביר מים, עפר, מפסולת, נקיים הצינורות שכל

 שיתגלה לקוי כל הצינור. של הפנימי מהקוטר מ"מ 6 -ב הקטן בקוטר קשיח עגול מצילינדר

 כל לגבי במפורט םותירש המפקח בנוכחות תעשה הבדיקה חוזרת, בדיקה ותבוצע יתוקן

  צינור. קטע

 תכופה לביקורת לדאוג , ולצינורות לחביות ועפר מים חדירת למניעות לדאוג הקבלן על  9.14

 ועפר מים לסילוק הדרוש בכל ולנקוט סיבה מכל חלודה היווצרות גילוי לרבות שלהם

  המזמין. ע"י העבודה ואישור קבלת עד שנוצרה, תקלה כל של מידי ולתיקון שחדרו

 החלק ושלמות חיצוני ןניקיו על לשמירה הדרושים האמצעים בכל לנקוט הקבלן על  9.15

 סרטים הדבקת לרבות; וזפת, בטון התזות מפני ובמיוחד החביות ומכסי ברגי עליון,ה

 ויתקין יספק הקבלן מפקח, שיורה כפי הצורך לפי . מתאימות פלסטיות יריעות דביקים,

  החביות. על כהגנה שיונחו בחול ממולאים יוטה שקי

  

  מוארים שלטים .10

 לאורך מותאם שלט, לכל באתר יצוק או טרומי 40 - ב מזוין בטון בסיס ויתקין יספק הקבלן

 בסיס המפקח. לאישור ,בכפוף המסלולים תאורת לתשתית וחיבורו כיוונו מיקומו, השלט,

 ונסטרוקציהק מהנדס ע"י שתוכן " SHOP DRAWING בצוע "תוכנית פי על יבוצע הבטון

 בחשבון יאלהב הקבלן על המפקח. ע"י מראש לאישור בכפוף חשבונו, על הקבלן שיעסיק

 לשלט בסיס כל לשלט. בסמוך התאורה מערכות כבלי צנרת להתקנת מתאים מרווח השארת
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 כלל בדרך קצותיו בשני יחובר השלט בסיס המפקח. להנחיית בהתאם סידורי רספבמ יזוהה

 חבית המפקח, הנחיית ולפי הצורך במידת השלט. למיקום סמוכה נפרדת שנאי לחבית

 אישורה לאחר ורק לדוגמה בסיס התקנת יבצע הקבלן בטון.ה בסיס בתוך תשולב השנאי

  לשלטים. הבסיסים שאר /לבצע להזמין יוכל

 ועל הבור בתחתית רזה בטון משטח גבי על הבטון בסיס ופילוס הצבת על להקפיד הקבלן על

 הקבלן המפקח. שיורה ,כפי 4% מצומנט חול ,CLSM ב לבסיס מסביב הבור חפירת מילוי

 בהתאם השלט, לבסיס מסביב מקורצף אספלט או מהודק א' סוג ממצע תשרו משטח יבצע

  המפקח. להנחיית

 וגובה מיקום לבסיס הבור חפירת לפני שיאמת הקבלן מודד ע"י יקבע השלט בסיס מיקום

   עליון ורום ושיפוע המסלול לציר ביחס אופקי כיוון לרום, בהתאם הבסיס פני

  

  

 "בהתאם הבסיס פינות 4 ויסמן ימדוד המודד הביצוע לאחר לידו. סופי לרום ביחס הבסיס

  לביצוע".

  

  הארקות .11

 נחושת הארקה ,מוליך התשתית קווי לאורך אופקית" "אלקטרודה ויתקין יספק הקבלן

 כמפורט בחביות הארקה ובורג בשוחות הארקה לפסי שיחובר בידוד, ללא ממ"ר 35 גלוי

 למוליכי והשלמות גישורים המפקח, יותלהנח בהתאם הצורך לפי יבצע הקבלן בתוכניות.

   אלו. הארקה

 בצנרת הקבלן וישחיל יספק המפקח הנחיית לפי ו/או בתוכניות כמצוין מסוימים במקומות

 באמצעות בחבית להארקה יחובר המוליך ממ"ר. 10 מבודד נחושת הארקה מוליך לחביות

 מוליך שכל כך וברגים םחורי עם חם באבץ מגובן הארקה פס ויתקין יספק הקבלן כבל. נעל

   נפרד. בורג עם לפס יחובר הארקה

  

  אור מחזירי סימון ועמודי רדודים בסיסים .12

 לבדקם הקבלן על רש"ת. ע"י יסופקו הסימון ועמודי הרדודים הבסיסים 12.1

 הדרושים העזר אביזרי כל והימצאות שלמותם ולוודא התקנתם לפני ויזואלית

 ע"י שסופק הציוד סטטוס של מסודר רישום לנהל הקבלן על וחיבורם. להתקנתם

 שיורה כפי הצורך לפי המפקח. ע"י שיונחה כפי חומרים, מאזן כולל רש"ת,

 פנסים על כהגנה שיונחו בחול ממולאים יוטה שקי ויתקין יספק הקבלן המפקח,

  רדודים. בסיסים ועל שקועים
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 וחיווט דודיםר בסיסים -  המפרט בסוף ב' נספח (ראה רדודים בסיסים 12.2

  באספלט)

  תבוצע "פוסל", בשיטת באספלט בקדח הרדוד הבסיס התקנת 12.3

 שקבל ביצועה,ל הזמנים ולוח העבודה של הגדול להיקף מתאים עובדים צוות ע"י

 רש"ת ע"י לאישור וכפוף וההדבקה האיטום חומרי יצרן ע"י והוסמך הכשרה

  ההתקנות ולביצוע החומרים (לאספקת

 יום 14 - מ יאוחר לא מפקח לאישור להגיש הזוכה הקבלן על אחת). כמקשה

 משנה "קבלן ניסיון להוכחת מתאימים מסמכים עבודה, התחלת צו מהוצאת

 חריצי קילומטר 10 + רדודים בסיסים100 לפחות של ביצוע - פוסל" לעבודות

 ןלקבל ןיינת אחרונות. שנים 5 במהלך ועליונה, תחתונה השכבה באספלט חיווט

 ההכשרה להשלים עליו שבו החוזה חתימת מתאריך חודש  עד של זמן פרק הזוכה

  הקבלן. ע"י החוזה קיום לצורך ומחייב יסודי הינו זה סף תנאי כאמור. וההסמכה

  

 לבסיסים הטוריים מהשנאים החיווט חריצי עבודות האפשר ובמידת ככלל 12.4

 בשכבת תבוצע מורמים לפנסים אנכיות וליציאות שקועים לפנסים הרדודים

 צד לתאורת חיווט חריצי בהם במקומות שלישית). או שנייה( "תחתונה" אספלט

 ע"י מראש הנחיית לפי או גישה, תאורת או ציר תאורת  חיווט חריצי עם מצטלבים

  העליונה. האספלט שכבת גמר לאחר יבוצעו החריצים המפקח,

 כבל בעל תאורה גוף של דודר לבסיס רש"ת. ע"י יסופקו הרדודים הבסיסים 12.5

 תקעים 2 עם כבלים 2 בעל רדוד ולבסיס AWG10 מוליכים 3 יותקנו יחיד ותקע

 הנדרש ובאורך .מנוסר) בחריץ להתקנה מיוחדים( AWG10 מוליכים 5 יותקנו

   ליחידת או למתאם או לשנאי לחבור

 ההבקר ליחידת חשמלי חיבור על להקפיד יש ריכוז). בשוחת או (בחבית בקרה

 זיהוי שלטי ויתקין יספק הקבלן כבלים. 2 בעל רדוד בסיס של המתאים" "בכיוון

  המפקח. שינחה כפי אלו פנסי של לנורות

 כמפורט מוליכים 3,5,6,9 עבור חיווט" "חריצי באספלט ינסר הקבלן 12.6

 האפשרי" הקצר "בתוואי יבוצעו החריצים ככלל המפקח. שינחה וכפי בתוכניות

 של הקואורדינטות ולציין שבוצע התוואי את ביצוע כדי תוך לתעד הקבלן ועל

  וכד'. תוואי שינוי פיצול, נקודות

  הרדוד. הבסיס את בו ויתקין הנדרש בקוטר עגול שקע באספלט יקדח הקבלן 12.7

 . זה מפרט בסוף ו' נספח ראה הקבלן. ע"י יסופקו החיווט לחריצי הכבלים 12.8

 לפי מיוחדים חומרים באמצעות ימולאו דהרדו לבסיס והקדח לכבלים החריץ

  זה. מפרט בסוף ג' נספח ראה הקבלן. שיספק פוסל" "שיטת
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 לבסיסים והקדחים החיווט חריצי של הביצוע לתהליך ומשלים נוסף פרוט

  זה. מפרט בסוף ב' בנספח האנכיות והיציאות הרדודים

 שלא ,במקומות ההסעה מסלולי בשולי יותקנו אור מחזירי סימון עמודי 12.9

   .TEL כחולים הסעה צד תאורת גופי יותקנו

 לבצע יש המפקח. הנחיות לפי ו/או בתוכניות למצוין בהתאם העמודים צפיפות

 כולל החלקים ולהרכיב העמוד יוכנס שבתוכה כוסית עבור באספלט קידוח

 לפי ויתקין יספק הקבלן והמפקח. היצרן עלון הנחיות לפי שסופקה המדבקה

  התחתון. החלק בהיקף צהוב סרט מפקחה דרישת

  

  

  וסימונים שילוטים .13

 הכללי המפרט של 08 בפרק המפורטים "סטנדרטיים" וסימונים  לשילוטים בנוסף

   מיוחדים שילוטים הקבלן ויתקין יספק בניה, לעבודות

 בסוף א' בנספח נוסף (פירוט המפקח הנחיות ו/או לתוכניות בהתאם זה לפרויקט

 בהתאם מראש ובתיאום המפקח לאישור ולהגיש להכין הקבלן על זה). מפרט

 שילוט לרבות: דוגמאות, כולל השילוטים כל שתכלול מפורטת רשימה להנחיותיו,

 ובסיסי מסלולים תאורת חביות של חיצוני (שוחות),שילוט בקרה תאי של חיצוני

 כבליםל זיהוי תגי לצינורות, נוסף שילוט חר,א ציוד או מוארים לשלטים בטון

  חשמלי. וציוד

  

  לרש"ת המיתקנים למסירת ובדיקות שוטפות בדיקות .14

 כל הקבלן יבצע בניה, לעבודות הכללי במפרט למצוין וכהבהרה כהשלמה

 וכפי במפרט כמצוין העבודה, במהלך והדיווח התיעוד המסמכים, הבדיקות,

 ונותחשב לתשלום תנאי הם כנדרש והדיווח התיעוד .הבדיקות, המפקח שיורה

  המיתקנים. מסירת לקראת הבדיקות ולתהליך ביניים

  : זה ובכלל

  בקיים. והטפול הפרוקים תחילת לפני הקיימים המיתקנים מצב דו"ח

  וחדשים. קיימים למיתקנים נזקים בקרת של שוטף דו"ח

  אנכיות). ויציאות רדודים בסיסים חביות, ,שוחות, (צינורות המובלים תקינות

  והארקות. הכבלים תקינות

  מים. שאיבת ניקיון, סידוריים, מספרים שילוט, צביעה,

  ברגים. חיזוק איטומים,

  שוטפת. איכות בקרת מסמכי
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  החשמל. מפקח ע"י ומאושר מושלם בדיקות יומן

  חומרים" "מאזן לרבות רש"ת ע"י שסופקו והחומרים הציוד סטטוס דו"ח

 בהתאם עותקים 3 + תקליטור (אוטוקאד) ממוחשבות שבוצע" "כפי תוכניות

  התעופה. שדות רשות למפרט

 החומרים הציוד עודפי החזרת ועל שפורק ציוד מסירת על המזמין ממחסן אישור

  המזמין. ע"י שסופק במידה בידיו שנשארו

  

  

  

 בדפנות, ובתוכן השוחות בין הצינורות פריסת לרבות ופרטים, עבודה תוכניות

  הבצוע. כדי תוך שבוצעו שינויים ללכו המפקח, ע"י לו שימסרו לדוגמאות בהתאם

  המפקח. הנחיות לפי נוספות בדיקות

 שביעותל הקבלן ע"י מיד יבוצעו המזמין, ע"י שידרשו וההשלמות התיקונים כל

  הסלילה. ומפקח החשמל מפקח של המוחלטת רצונם

  

  מיוחדים ותשלום מדידה אופני .15

  כללי 15.1

 במפרט המדידה לאופני וכהבהרה כהשלמה באות להלן המפורטות ההנחיות

 02, 08, 51,18, 57, 00 פרקים משרדית, - ןהבי הועדה בהוצאת בניה לעבודות הכללי

,01 .  

  

 התיאור בהם למעט מתוארים, וההתקנה" "האספקה כוללים הכמויות כתב סעיפי

 הלוואי עבודות כל כוללת "ההתקנה" "התקנה". או "אספקה" רק במפורש מציין

  הדרושים. עזרה חומרי ו/או

 באם גם תוכניותב המפורט כל כוללים "קומפלט", היא היחידה בהם הסעיפים

  ה"קומפלט". פריטי כל את מפרט אינו הסעיף תיאור

 או המפקח הנחיות לפי שיבצע התקנה" "דוגמאות עבור תשלום לקבלן ישולם לא

  לו. שימציא וציוד חומרים דוגמאות

  העבודות". "ביצוע לצרכי שהם כל צריםמו לספק הזכות לעצמה שומרת רש"ת  

  השאר: בין יכללו עבודות" "ביצוע מחירי  

 עד ברדיוס ספקים ממחסני ו/או רש"ת ממחסני רש"ת, ע"י המסופק ציוד משיכת •

 אחסנתו נתב"ג, בתחום שונים במקומות הנמצא ציוד איסוף ו/או מנתב"ג ק"מ 40
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 או רש"ת למחסני שפורק דוציו עודפים החזרת כנדרש, והתקנתו להתקנה עד

  המפקח. שיורה כפי פסולת לאתר פינויים

  החוזה. בהוראות למפורט בהתאם הביטוח דרישות •

  החוזה. בהוראות למפורט בהתאם ערבות •

  

 וסימונים תוכניות המדידות, כל - מוסמך מודד ע"י ותוכניות מדידה עבודות 15.2

 שלבי כל במהלך המפקח ע"י ושידרש וככל זה במפרט כמצוין המוסמך המודד ע"י

   כיסוי לפני לעבודה, כניסה לפני לרבות; העבודה

  

 /שוחות/ חביות וכיוון גבהים ביצוע, כדי תוך תשתיות וגבהי מיקום אימות צנרת,

 "בהתאם תוכניות "פוסל", בשיטת לפנסים אנכיות ויציאות רדודים בסיסים

 ובהתאם העדכנית במהדורתו למיפוי התעופה שדות רשות מפרט לפי לבצוע"

 ביצוע כדי תוך לקבלן ותימסר לעת מעת שתעודכן (כפי ובלוקים שכבות לרשימת

 ישולם ולא הכמויות בכתב השונים הסעיפים של היחידה במחירי כלולים העבודה),

   בנפרד. עבורם

 חשמל מסלולים, תאורת ומתקני כבלים תשתיות, – ומילוי חפירה עבודות 15.3

  ותקשורת

 לתשלום ימדדו קרקעיים תת כבלים ו/או לצינורות והמילוי החפירה ודותעב

  הכמויות. כתב בסעיפי כמפורט

 התעלה נפח מ"ק לפי ותשולם תמדד שוחות בין ראשי" "תוואי תעלת ומילוי חפירה

  התוכנית. בפרט הרשומות הנומינליות במידות

 גדולים יםבממד ומילוי תעלות ביצוע עבור מחיר תוספת לקבלן תשולם לא

  הטיפוסי. הפרט או בחתך מהנדרש

 בטון בסיסי תאורה, חביות (שוחות), בקרה לתאי מסביב ומילוי בורות חפירת

 במחירי כלולה ',בוכיו" למיתקנים מסביב שירות משטחי מוארים, לשלטים

 החפירות ביצע הקבלן באם תוספת כל תשולם לא הכמויות. בכתב שלהם היחידה

  בתוכניות. מהנדרש גדולים בממדים המילוי ו/או

 קרקעיים, -תת מיתקנים גילוי כגון; המפקח לדרישת בהתאם אחרים במקרים

 החפירה לתשלום המדידה הטיפוסיים, מהחתכים שונים ומילוי חפירות ביצוע

  המפקח. שהנחה המידות פי על בפועל, שבוצע הנפח לפי יהיו והמילוי

 במפרטים הנדרש כל כוללות מילוייו שהחפירות בהצעתו בחשבון להביא הקבלן על

 חומרי כל אספקת לרבות; זה, לפרויקט והתוכניות המיוחד במפרט הכלליים,
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 חומרים פינוי הביטומינית, היריעה תיקון/איטום הצינורות, ועטיפת המילוי

   התמוטטות, למניעת תמיכות שנחפרו,

 תעלה),ביצוע רוחב ס"מ 40 (לכל הצינורות מעל תיקני אזהרה סרט מים, שאיבת

  והסלילה. העפר עבודות שכבות ביצוע שלבי עם במתואם החפירה

  מובילים 15.4

 הצינורות אספקת השאר: בין כוללים קרקעיים תת מובילים של היחידה מחירי

 בנפרד. ומשולמים נמדדים ומילוייה שחפירתה בתעלה המושלמת והתקנתם

   במחיר ,מסוים מסוג צינור אורך מטר לפי המדידה

  

 מקבצי בתצורת להתחשב ומבלי להתקנה הטיפוסיים הפרטים לכל חידא

 משיכה חבל כולל המחיר בשכבה). הצינורות כמות או שכבות (כמות הצינורות

 ומעלה מ"מ 110 בקוטר הצינורות בין מרווח יחידות צינור, בכל מ"מ 8 תיקני

)SPACERS(, ,דרכם, למנדרי , העברת הצינורות, ניקוי פקקים, אטמים, מחברים 

  אחרים. שירותים עם במפגש הפרדה ו/או הגנה , אטימתם

 השאר: בין כוללים וכד' צינורות מתכתיים סולמות תעלות, של היחידה מחירי

  חיזוקים, חיתוך,

 הדרוש וכל מתכתיים למובלים חשמלית רציפות פינות, תמיכות, תליות, תמיכות,

   לפינה". "פינה ךאור מטר לפי המדידה מושלמת. מובלים מערכת לקבלת

  

  (שוחות) בקרה תאי15.5

 או בדופן מעוגנים (מדרגות) טיפוס שלבי ,תקרה, בטון תחתית עם השוחה אספקת

 לשוחה, הבור חפירת ניקוז. לצנרת מוצא מים, לשאיבת שקע באתר, מחוברים

  CLSM  מילוי לשוחה, מתחת מזויין בטון משטח

 לרבות מלא חיצוני איטום התקרה, מעל צווארון יציקת השלמת לשוחות, מסביב

 כיסוי הארקה, ואטימתם, תצינורו חיבור מודולרית, שוחה של חוליות בין

 מים, ושאיבת ניקוי  ,בוכיו" זפת אספלט, בטון, התזת בפני והמכסה המסגרת

  לסביבתה. ומותאמת מושלמת שוחה לקבלת הדרוש וכל מכסים, וסגירת פתיחת

  השוחה. ותיעוד שילוט

 דיימד ולמחברים), לכבלים פרופילים רשתות, תעלות, סולמות/ ( שוחהב הפרזול

 דיימד שירות סולם המתאים. בסעיף כמצוין רבוע מטר או אורך מטר לפי וישולם

 מסגרת אספקת לשוחה. והחיזוקים הזרועות כולל והמחיר אורך מטר לפי וישולם

 התקנת סוגיהם. לפי וויישומ ימדדו חלקים, 3 ומכסה מלבני) למכסה (תושבת

 נפרד טקומפל כ וויישומ ימדדו גובה והתאמת העיגון כולל והמכסה המסגרת
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 שוחות מכסי של מחדש הרכבה ו/או הסרה עבור בנפרד ישולם לא השוחה. ממחיר

 לחזור צרוך היה באם גם למזמין, למסירתן עד העבודות במהלך שהיא סיבה מכל

  פעמים. מספר כך על

   ואביזריהן מסלול תאורת חביות 15.6

  

 ו/או רש"ת ממחסן החביות העברת השאר: בין כוללים חביות התקנת מחירי

 בתוכניות, כמפורט בטון עטיפת החפירה, ההתקנה, לאתר החביות ספק ממחסן

 והמכסה העליון האוגן כיסוי מכסה, סגירת זיהוי, שלט שיידרש, כפי חוזר מילוי

 החבית ניקוי להגנה, חול עם יוטה שקי וכיוב', זפת אספלט, טון,ב התזת בפני

 לצינורות, חיבורים קיימות, מבוטנות בחביות פתחים קידוח מים, והוצאת

 אספקת המחיר כולל כן החבית. למיקום ובהתאם ההתקנה בפרט כמתואר

 למסירת עד החוזה תקופת במשך ניזוקו או שהתבלו ואטם עץ מכסה והחלפת

  למזמין. העבודות

 מכל חביות מכסי של מחדש הרכבה ו/או הסרה עבודות עבור בנפרד ישולם לא

 כך על לחזור צריך היה באם גם למזמין, למסירתן עד העבודות במהלך שהיא סיבה

  פעמים. מספר

  

  פוסל" ב"שיטת עבודות 15.7

 ולהדבקת החיווט חריצי למילוי החומרים וכל החיווט לחריצי הכבלים אספקת

 ביצוע ממחירי נפרדים סעיפים לפי הקבלן ע"י תעשה הרדודים הבסיסים

   הקצר "בתוואי חריץ אורך מטר לפי התשלום העבודות.

 האנכית, ליציאה או הרדוד לבסיס שנאים חבית או ריכוז שוחת בין האפשרי"

 עקב נוסף חומר מילוי עבור תוספת כל לקבלן תשולם לא המפקח. לאישור בכפוף

 לבסיסים וקדחים חריצים יצועב או האספלט שבשכבת אגרגטים התרופפות

  מהנדרש. הגדולות במידות הרדודים

 הקבלן. ע"י שיסופקו מיוחד מנופה וחול בזלת גם כוללים העבודות ביצוע מחירי

   החריצים; ביצוע אופן לכל אחידים יהיו המחירים

 או מקשרת אספלט בשכבת ו/או ("העליונה") אספלט בטון הנושאת בשכבה

 גם וכוללים מקורצף, באספלט מצופים ובשוליים ונה")("תחת אספלטית בתשתית

 הקידוח את וכן "תחתונה" בשכבה שבוצע לחיווט חול ממולא חלל השארת את

 ביצוע עבור התשלום הרדוד. לבסיס מתחת לוייהמ ותוספת החיווט לגילוי

 חבית או ריכוז שוחת בין האפשרי" הקצר "בתוואי חריץ אורך מטר לפי החריצים

  המפקח. לאישור בכפוף האנכית, ליציאה או הרדוד יסלבס שנאים
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 עודפים חומרים מהקבלן לרכוש הזכות עיניה ראות לפי לעצמה שומרת רש"ת

 יתרת ועם מקוריות (באריזות הרדודים הבסיסים ולהדבקת החיווט חריצי למילוי

 מקוריים),לפי גלילים (על חדשים כבלים ועודפי חודש) 12 לפחות של מדף חיי

   סעיפים מחירי הכמויות. בכתב נפרדים םסעיפי

  

 ו/או החומרים לקבלן תספק ורש"ת במידה הקבלן עם להתקזזות גם ישמשו אלו

  מקצתם. או כולם הללו, הכבלים

 דהיינו; -האלו העבודות לביצוע הסף תנאי מילוי גם כוללים לביצוע היחידה מחירי

 לאישור (כפוף מריםהחו מיצרן והסמכה הכשרה שקבל מיומן צוות ע"י הביצוע

 לרבות; שלהם, והמפעילים הנדרשים והכלים המכשירים כל בידיו ושיש רש"ת)

 קומפרסור, הדרושים, בקטרים וכוסות עמוד מקדחת משור, כביש, מטאטא

  ואבק. חול ,שאיבת ייבוש מים, שטיפת

 ולחיווט, הרדודים לבסיסים זיהוי ותגי השילוטים כל את גם כוללים המחירים

  להגנה. חול עם יוטה שקי

  

  חשמליים ומוליכים כבלים 15.8

 הותקנו בהם המובילים תוואי אורך מטר לפי כבלים, להתקנת והתשלום המדידה

   המדידה שבוצעו. "לולאות" עבור נוסף תשלום ללא הכבלים,

 המובילים תוואי אורך מטר לפי הקבלן, ע"י ומוליכים כבלים לאספקת והתשלום

 ה"לולאות" אורך מדידת שהושארו. ה"לולאות" לרבות הכבלים. הותקנו בהם

 לקבלן ישולם לא המפקח. ע"י ו/או בתוכניות מראש שנקבע האורך פי על תהיה

 כל השאר בין כוללים המחירים . לבצע שהונחה לאורך מעבר עודפים אספקת עבור

 לעבודות הכללי המפרט של 08 בפרק המדידה אופני של 0800.15 בסעיף האמור

 על וקביעתם תלייתם סידורם, לרבות; המפקח, ע"י ו/או בתוכניות וכנדרש ,בנין

   מובילים, גבי

 ומחברי חיבורים מופות מיקום גם הכולל הביצוע תיעוד שוחות, קירות, בתעלות,

  הכבלים. הושחלו בהם הצינורות סימון שקע/תקע,

 ממחסני הכבלים משיכת השאר: בין כולל רש"ת ע"י שסופקו כבלים התקנת מחיר

 מוליכות בדיקת פריקה, הובלה, העמסה, נתב"ג,ב אחסון מקומות ו/או רש"ת

 מדור ו/או הרשות מחסניל הכבלים ותופי עודפים החזרת התוף, על חשמלית

  בנתב"ג. מסלולים תאורת

 קוטר לפי שותפת כאלומה תימדד מצינור חוזר" לשימוש "לא כבלים ופינוי הוצאת

   .רבצינו הכבלים ובסוג בכמות התחשבות ללא הקצה, נקודות 2 בין ואורכו הצינור
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 לפי תשולם מקצתם, או כולם חוזר", "שימוש לצורך מצינור כבלים ופינוי הוצאת

  הכבלים. כל של פנוי בצינור השחלה מחיר

  

  

 מלפני קיימים כבל(ים) בו שיש בצינור המפקח הנחיית לפי תבוצע והשחלה במידה

  מכבלים. פנוי בצינור ההשחלה למחירי 20% של תוספת ולתח - הקבלן עבודת

 גם כוללים תעלות, שוחות, מצינורות, הוצאתם ו/או כבלים השחלת של המחירים

 עד ששיידר ככל וכד', שוחות תאורה, חביות מכסי של חוזרת והרכבה פרוק

  המזמין. ע"י וקבלתה העבודה להשלמת

 באם או תופים, קצוות לחיבור מדדוי ומחברים), חיבורים (מופות כבלים חיבורי

  . המפקח ע"י מראש אושרו או בתוכניות נדרשו

 שרוולי כבל נעלי אספקת גם כוללים הארקה ומוליכי הכבלים התקנת מחירי

 וברגים, חורים עם בחבית הארקה פס ו"ב,כיו מתכווצים בידוד שרוולי לחיצה,

  .זיהוי  ותגי שילוטים החשמלי לחיבורם הדרושים

  

  מבצעי לשילוט בסיסים 15.9

 השאר; בין וכולל מעוקב מטר לפי דשיימד קומפלט הינו לשלט הבטון בסיס מחיר

 תוכנית השנאי, מחבית נמוך למתח צינורות מסביב, והמילוי החפירה עבודות כל

  .המפקח לאישור בכפוף הקבלן ע"י שיועסק קונסטרוקטור מהנדס ע"י וזיון ביצוע

  

  וסימונים שילוטים 15.10

 בתקנות, בניה, לעבודות הכללי במפרט הנדרשים; והסימונים השילוטים כל

 והציוד התשתיות לכל הזיהוי שלטי זה ובכלל זה, למפרט א' נספח לפי בתוכניות,

  כבלים), ציוד, בסיסי חביות, שוחות, (לרבות; עבודתו במסגרת הקבלן שהתקין

  הכמויות. בכתב הסעיפים של היחידה במחירי כלולים

 הותקנו שלא קיימים, וכבלים קיים ציוד קיימות, לתשתיות וסימונים וטיםשיל

  . מחירים ניתוח לפי ישולמו הקבלן עבודת במסגרת

  

  המיתקנים ומסירת בדיקות 15.11

 כל השאר: בין כוללים הכמויות בכתב השונים הסעיפים של היחידה מחיר

 וקבלה), קבלה (טרום ובסיומה העבודה במהלך העבודה, התחלת לפני הבדיקות

 אדם כוח כלים, אמצעים, העבודות, כל פרטנית, בדיקות טבלת הכנת לרבות;

  והשלמות תיקונים ביצוע ביצוען, לשם שידרשו וחומרים
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  הבצוע). לפי (בשלבים עדות ותוכניות מסמכים העבודה, ומסירת

  

 תבמסגר תעשינה בטון, ,CLSM  עטיפות ,הידוקם מילויים, של איכות בדיקות

  כולו. הפרויקט , של שדה מעבדת בדיקות

 לפי לקבלן עבורן ישולם מאושר, מבדקה/מכון בדיקות ידרוש והמפקח במידה

 עבור; תקורה 10% בתוספת והמבדקה/מכון רש"ת בין עליו שיוסכם המחיר

  נלוות. ההוצאות וכל קבלני רווח סיוע, טפול, מימון,

  

  

  נספחים .16

  

  ממנו: נפרד בלתי חלק המהווים המיוחד למפרט הטכניים הנספחים רשימת להלן

  מסלול תאורת ולהתקנות לציוד וזיהוי סימון ותגי שלטי רשימת -  א' נספח

 לפנסים חיווט חריצי וביצוע רדודים בסיסים להתקנת העבודה תהליך -ב' נספח

  פוסל) (שיטת שקועים

 חריציו שקועים פנסים של רדודים לבסיסים והדבקה איטום חומרי -ג' נספח

  חשמלי חיווט

  CLSM מיוחד טכני מפרט -ד' נספח

  קיימים תת"ק ותשתיות מסלול תאורת במתקני וטיפול פרוק עבודות - ה' נספח

  רדודים לבסיסים בחריצים לחיווט גידי חד כבל – ו' נספח

  מודד ע"י וסימונים מדידות - ז' נספח

  הקבלן ע"י חומרים אספקת לאישור מסמכים הגשת– ח' נספח

  קבלה טרום בדיקות טבלת– ט' נספח
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  רשימת שלטי ותגי סימון וזיהוי לציוד ולהתקנות תאורת מסלול - ' אנספח 

  נספח זה בא להבהיר ולהשלים הדרישות המפורטות במפרט הכללי ובמפרט המיוחד.

  שלטי זיהוי לתשתיות וציוד מחוץ למבנים )1(

ני הכיתוב שנים). גוו 10 -(אחריות ל UVהשלטים עשויים פח אלומיניום מאולגן (אנודייז) עם מדבקת ציפוי ויניל 
לפי הנחיית המפקח ו/או דוגמה שתימסר לקבלן.  -בהתאם להנחיית המפקח. גודל השלט וצורתו  -הרקע ו

חלד,כפי - ברגים או מסמרות אל השלטים יוצמדו למשטחי בטון ,למכסים מתכתיים של תשתיות תת"ק באמצעות
  שיורה המפקח.

  להלן מידע מנחה לגבי השלטים הניתן לעדכון ע"י המפקח ללא כל שינוי במחירים:

מידות משוערות   יעוד השלט
  (מ"מ)

גובה הכיתוב 
(מ"מ) 
  מינימום

  הערות

   יסידורמס'   200x150  20  שוחת כבלים

  לא לפרק" - "הארקה  150x100  15  אלקטרודת הארקה

   יסידורמס'   200x150  20  חבית 

   יסידורמס'   200x150  20  בסיס לשלט מואר

  + זוית כיון  יסידורמס'   PAPI  200x150  20בסיס יחידת 

  שלטי זיהוי לצינורות בתוך שוחות  )2(

 -בהתאם להנחיית המפקח. גודל השלט וצורתו  -הרקע הכיתוב ו ני' חרוטה. גווסנדוויץהשלטים עשויים פלטת 
חלד, התגים יוצמדו - לפי הנחיית המפקח ו/או דוגמה שתימסר. השלטים יוצמדו באמצעות ברגים או מסמרות אל

  כפי שיורה המפקח.  - באמצעות אזיקון או מוליך מבודד 

  מחירים:להלן מידע מנחה לגבי השלטים הניתן לעדכון ע"י המפקח ללא כל שינוי ב

מידות משוערות   יעוד השלט
  (מ"מ)

גובה הכיתוב 
(מ"מ) 
  מינימום

  הערות

  על כל דופן צווארון השוחה   200x150  20  זהוי צינורות בשוחת כבלים

  
  

  כבלי הזנה שנאים טוריים, שלטי זיהוי ומידע חשמלי של הפנסים, )3(
  

  חרוטה, גודל וגווני הכיתוב והרקע לפי דוגמאות ו/או הנחיית המפקח. 'ץהשלטים עשויים מפלטת סנדווי
  

  להלן מידע לדוגמה לשילוט שבוצע בשלב א':
  
  תאורת "קו המתנה" צהוב בציר מרכזי להסעה  .א

  כיתוב לבן על רקע שחור   THB-S-13,-14,-15,-16,-17:  שלטי גופי תאורה
  כיתוב לבן על ירוק, כיתוב לבן על אדום S-TCL-S141 S-TCL-S140,שלטי מעגלי ההזנה הטוריים : 

  
  

 S-TCL-S140מעגל מזין  THB-S/13,15,17מזין ג"ת  HT-S-TCL/13-17שנאים:  3שילוט לחבית 
  S-TCL-S141מעגל עובר 

  
  

מעגל  S-TCL-S141מעגל מזין  THB-S/14,16מזין ג"ת  HT-S-TCL/14-16שנאים:  2שילוט לחבית 
  S-TCL-S140עובר 
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   21לפני כניסה למסלול  Nורת "קו עצירה" אדום על מסלול הסעה תא  .ב
 LTSB-N21E-17,-18-19,-20,-21,-22-23,-24,-25,-26,-28,-29שלטי גופי תאורה:

 N-TSB-S253,  N-TSB-S254שלטי מעגלי ההזנה הטוריים : 
ג"ת   N-TSB-S253מעגל מזין   MHT-N21-TSB-1שילוט שוחת ריכוז שנאים: 

N21/17,19,21,23,25,27,29     מעגל מזיןN-TSB-S254   ג"תN21/18,20,22,24,26,28   
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  "שיטת פוסל"תהליך העבודה להתקנת בסיסים רדודים וביצוע חריצי חיווט לפנסים שקועים  -'בנספח 
  

   הערות כלליות:

כל העבודות המתוארות להלן תלוונה בכל שלבי הביצוע ע"י מודד מוסמך צמוד מטעם הקבלן הראשי של החוזה , 

הקבלן  .AS MADE כיוון אופטי ותוכניות  הכבלים, לאחסוןלרבות; אימות מיקום הבסיסים הרדודים והקדחים 

הקידוחים לבסיסים הרדודים המבצע את "עבודות פוסל" חייב יהיה אחראי לוודא לפני ביצוע החריצים ו

  שהסימון של המודד למיקום וכיוון אופטי שלהם הוא בהתאם להנחיות המתכנן ולמפורט בתוכניות התאורה .

או  שלישית"תחתונה" (ביצוע חריצי החיווט לבסיסים הרדודים יעשה בדרך כלל וכל שניתן בשכבת אספלט 

ו/או לפי הנחיית המפקח הביצוע יהיה לאחר גמר שכבת ובמקרים מסוימים כמצוין בתוכניות  רביעית מלמעלה"

על הקבלן להערך לכך שחביות המעבר לחיווט וחבית שנאי טורי תותקנה גם בשוליים מיוצבים  האספלט העליונה.

  באספלט מקורצף, ויצרך למלא חומר מילוי בהתאם .

יפוסיים המתאימים לשכבת האספלט להלן תיאור כללי של שלבי הביצוע. יש לבצע על פי תוכניות פרטי ביצוע ט

  בה יבוצע חריץ החיווט.

  או רביעית מלמעלה) שלישית"תחתונה" (ביצוע המוליכים בשכבת אספלט 

 סימון תוואי ניסור ונקודות לקידוח .1

  סימון מיקום הבסיסים הרדודים והמשולשים לכניסת הכבלים באמצעות שבלונה. .א

 הקידוח למרכז חבית ההזנה.סימון תוואי הניסור במדויק ממרכז נקודת  .ב

  קידוח, ניסור וחילוץ חומר .2

קידוח רטוב באמצעות מקדחת עמוד וכוס יהלום עבור איחסון המוליכים מתחת למקום המיועד של   .א

 הבסיס הרדוד.

של העבודה (לצורך איתור המיקום לגילוי  GISסימון מדויק של מרכז הקידוח לפי הביצוע במאגר   .ב

  עליונה של האספלט).הכבלים לאחר השלמת השכבה ה

ניסור רטוב באמצעות מכונת ניסור אספלט ודיסק יהלום, לאורך הסימון. נתוני החריץ משתנים בהתאם   .ג

 למספר הגידים.

 ניסור המשולש הצמוד לקידוח.  .ד

 ביצוע כניסה מקצה הניסור לחבית ההזנה באמצעות מקדח יהלום.  .ה

 חילוץ החומר מהמשולש ומהקידוח לעומק הדרוש.  .ו

 קוי הקדח והחריץ באמצעות מטאטא כבישים וקומפרסור גדול נגרר.שאיבה וני  .ז

 ייבוש מלא של הקדח והחריץ לכל אורכו באמצעות לחץ אוויר וקומפרסור.  .ח

  הכנת החריץ ליציקה .3

 הטמנת כבלים בחריץ.  .א

  הכנסת קצוות הכבלים לתוך חבית ההזנה.  .ב

 אטימת קצות החריץ באמצעות ספוגים.  .ג

 

  יציקת הכבלים בחריץ .4
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  עד לקבלת חומר במרקם אחיד. Aערבוב באמצעות מערבל חשמלי חומר מסוג   .א

 וערבובם יחד עד לקבלת מרקם אחיד. Aלתוך חומר  Bהוספת חומר מקשה מסוג   .ב

 נקי מסונן ויבש לתוך התערובת וערבוב התערובת. ותהוספת חול דיונ  .ג

 .כולל המשולשים יציקת התערובת לתוך החריץ לכל אורכו  .ד

 ם בקדח מתחת לבסיס הרדודאיחסון המוליכי .5

 מ' לכל מוליך 1-להשאיר בקדח עניבה רזרבית של כ  .א 

 4%ס"מ חול ים מעורב בצמנט  2למלא חול ים , השכבה העליונה  להניח העניבה בתחתית הקדח,  .ב 

 סימון נקודות לקידוחים לבסיסים הרדודים .6

 בות הכיוון האופטיסמן מיקום הבסיסים הרדודים לרהמודד י לאחר השלמת שכבת האספלט העליונה,

  והקבלן יוודא שהסימון מתאים להנחיות המתכנן ותוכניות התאורה ויקבל אישור המפקח לכך לפני הקידוח.

  קידוח וחילוץ חומר .7

  קידוח רטוב באמצעות מקדחת עמוד וכוס יהלום. .א

 חילוץ החומר מהקידוח לעומק הדרוש, מבלי לפגוע בשפת הקדח. .ב

והוצאה באורך הדרוש להתחברות לבסיס הרדוד והעברתם  האחסוןגילוי עניבות המוליכים שהונחו בקדח   .א

 דרך חורי פלטת ניאופרין לכיסוי הקדח 

 שחזת שפת הקדח והמשולש.ה  .ב

 שאיבה וניקוי הקדח והחריץ באמצעות מטאטא כבישים וקומפרסור גדול נגרר.  .ג

 באמצעות לחץ אוויר וקומפרסור.ייבוש מלא של הקדח והחריץ לכל אורכו   .ד

 ייצוב הבסיס הרדוד באמצעות שבלונת ייצוב –הכנת בסיס רדוד ליציקה  .8

שעה  1/2: פרק הזמן שיידרש לייבוש והתקשות משתנה בהתאם לתנאי מזג האויר ולחומרי ההדבקה ונע בין הערה

וצע הקידוח תוך פרק זמן קצר שעות. במידה וקיים אילוץ מבצעי  המחייב תנועת מטוסים במסלול בו ב 12 -ל

מהדרוש להתקשות היציקה מסביב לבסיס הרדוד, יש לסגור זמנית את הקדח באמצאות מכסה פלדה מתאים 

  ועוגנים כימיים, עד למועד שיוקצה פרק הזמן הדרוש. 

 כבלי החשמל באורך המבוקש יוכנסו לבסיס הרדוד והכניסה תיאטם. .א

  ו.הבסיס הרדוד ימוקם בתוך הקדח ובמרכז  .ב

 הבסיס הרדוד יעמוד מפולס אורך ורוחב.  .ג

הבסיס הרדוד יעמוד בהתאמה מוחלטת לכיוון אלומות האור בהתאם להנחיות יצרן הפנס והבסיס הרדוד   .ד

בהם  CURVEולפי הסימונים שיבוצעו ע"י המודד. יש להקפיד במיוחד על הכיוון המתאים בפנסים מסוג 

 . 1800-אלומות האור הנגדיות אינן ב

 ין גודל הקדח לבסיס הרדוד, יאפשר מילוי אופטימלי של חומרי ההדבקה.היחס ב  .ה

 השיפוע יתחשב בשיפוע המסלול ובתקנות התעופה באשר לבליטה ושקיעה מפני השטח.  .ו

  

 

 הבסיס יעוגן באמצעות משקולות ויוצבו אביזרי סימון חמניעת כל תזוזה מרגע מיקומו הסופי של הבסיס.  .ז

  יציקת הבסיס הרדוד .9
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  עד קבלת חומר במרקם אחיד. Aערבוב באמצעות מערבל חשמלי חומר מסוג   .א

 וערבובם יחד עד לקבלת מרקם אחיד. Aלתוך חומר  Bהוספת חומר מקשה מסוג   .ב

לאחר התכווצות החומר להכין חומר מעורב  .מ"מ מרום סופי 2- עד כ יציקת החומר המוכן לתוך הקדח  .ג

 כנ"ל ולהשלים היציקה למפלס הסופי.

 בזלת ישירות על החומר המתקשה.פיזור   .ד

 ניקוי ושאיבה באמצעות מטאטא כבישים של שאריות הבזלת.  .ה

 פירוק השבלונה והרכבת הפנס .10

לאחר היבוש והתקשות היציקה כנדרש בהוראות היצרן ובהתאם לחומרים ותנאי מזג האויר וכפוף לאישור 

  .   המפקח, תפורק השבלונה,יורכב הפנס שיחובר לשקע(ים) שבבסיס הרדוד

  

  "עליונה"ביצוע המוליכים בשכבת אספלט 

 סימון תוואי ניסור ונקודות לקידוח .1

  סימון מיקום הבסיסים הרדודים והמשולשים לכניסת הכבלים באמצעות שבלונה. .א

 סימון תוואי הניסור במדויק ממרכז נקודת הקידוח למרכז חבית ההזנה. .ב

  קידוח, ניסור וחילוץ חומר .2

  עמוד וכוס יהלום. קידוח רטוב באמצעות מקדחת  .א

ניסור רטוב באמצעות מכונת ניסור אספלט ודיסק יהלום, לאורך הסימון. נתוני החריץ משתנים בהתאם  .ב

 למספר הגידים.

 ניסור המשולש הצמוד לקידוח. .ג

 ביצוע כניסה מקצה הניסור לחבית ההזנה באמצעות מקדח יהלום. .ד

 בשפת הקדח. חילוץ החומר מהמשולש ומהקידוח לעומק הדרוש, מבלי לפגוע  .ו

 השחזת שפת הקדח והמשולש.   .ז

 שטיפה יסודית של הקדח והחריץ באמצעות מים.   .ז

 שאיבה וניקוי הקדח והחריץ באמצעות מטאטא כבישים וקומפרסור גדול נגרר.  .ח

 ייבוש מלא של הקדח והחריץ לכל אורכו באמצעות לחץ אוויר וקומפרסור. .ט

 הרדוד באמצעות שבלונת ייצובייצוב הבסיס  –הכנת בסיס רדוד ליציקה  .3

 1/2ולחומרי ההדבקה ונע בין  רהאווי: פרק הזמן שיידרש לייבוש והתקשות משתנה בהתאם לתנאי מזג הערה

שעות. במידה וקיים אילוץ מבצעי  המחייב תנועת מטוסים במסלול בו בוצע הקידוח תוך פרק זמן קצר  12 -שעה ל

וד, יש לסגור זמנית את הקדח באמצאות מכסה פלדה מתאים מהדרוש להתקשות היציקה מסביב לבסיס הרד

  ועוגנים כימיים, עד למועד שיוקצה פרק הזמן הדרוש. 

 כבלי החשמל באורך המבוקש יוכנסו לבסיס הרדוד והכניסה תיאטם. .א

  הבסיס הרדוד ימוקם בתוך הקדח ובמרכזו.  .ב

 הבסיס הרדוד יעמוד מפולס אורך ורוחב.  .ג
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הבסיס הרדוד יעמוד בהתאמה מוחלטת לכיוון אלומות האור בהתאם להנחיות יצרן הפנס והבסיס הרדוד   .ד

בהם  CURVEולפי הסימונים שיבוצעו ע"י המודד. יש להקפיד במיוחד על הכיוון המתאים בפנסים מסוג 

 . 1800-אלומות האור הנגדיות אינן ב

 אופטימלי של חומרי ההדבקה.היחס בין גודל הקדח לבסיס הרדוד, יאפשר מילוי   .ה

 השיפוע יתחשב בשיפוע המסלול ובתקנות התעופה באשר לבליטה ושקיעה מפני השטח.  .ו

 הבסיס יעוגן באמצעות משקולות ויוצבו אביזרי סימון חמניעת כל תזוזה מרגע מיקומו הסופי של הבסיס.  .ז

  הכנת החריץ ליציקה .4

 הטמנת כבלים בחריץ. .א

  ההזנה.הכנסת קצוות הכבלים לתוך חבית   .ב

 אטימת קצות החריץ באמצעות ספוגים.  .ג

  יציקת הבסיס הרדוד .5

  עד קבלת חומר במרקם אחיד. Aערבוב באמצעות מערבל חשמלי חומר מסוג   .א

 וערבובם יחד עד לקבלת מרקם אחיד. Aלתוך חומר  Bהוספת חומר מקשה מסוג   .ב

 יציקת החומר המוכן לתוך המשולש והקדח.  .ג

  יציקת הכבלים בחריץ .6

  עד לקבלת חומר במרקם אחיד. Aערבוב באמצעות מערבל חשמלי חומר מסוג   .א

 וערבובם יחד עד לקבלת מרקם אחיד. Aלתוך חומר  Bהוספת חומר מקשה מסוג   .ב

 הוספת חול דיונה נקי מסונן ויבש לתוך התערובת וערבוב התערובת.  .ג

 יציקת התערובת לתוך החריץ לכל אורכו.  .ד

  יציקת שכבה שנייה ואחרונה .7

  שהחומר התקשה לחלוטין, יש להכין מנה נוספת של חומר לחריצים. לאחר  .א

 השלמת יציקת חומר סביב הבסיס, במשולש ולכל אורך החריץ עד לגובה פני הקרקע.  .ב

 פיזור בזלת ישירות על החומר המתקשה.  .ג

 ניקוי ושאיבה באמצעות מטאטא כבישים של שאריות הבזלת.  .ד

 פירוק השבלונה והרכבת הפנס .8

וכפוף לאישור  רהאוויוהתקשות היציקה כנדרש בהוראות היצרן ובהתאם לחומרים ותנאי מזג  שהייבולאחר 

  יורכב הפנס שיחובר לשקע(ים) שבבסיס הרדוד.    המפקח, תפורק השבלונה,
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   חשמלי שקועים וחריצי חיווט םחומרי איטום והדבקה לבסיסים רדודים של פנסי -ג'נספח 

לפי המפורט בעלונים הטכניים של  Possehl Spezialbau GmbHהחומרים הם מתוצרת חברת "פוסל"  .1

  היצרן (או שווה תכונות ואיכות מיצרן המאושר ע"י רש"ת חטיבת הנדסה). 

 cds-Cable Joint Filler - החומר לאיטום חריצי חיווט  .2

  cds-Pouring Concrete UW -החומר להדבקת בסיסים רדודים בקדחים באספלט  .3

רכיבי מסוגים המותאמים לישום בהתאם לטמפרטורת הסביבה בזמן - החומרים הם מסוג אפוקסי דו .4

הביצוע ולפיכך יש להזמינם בהתאם.כן יש לוודא שהחומרים יהיו מיצור חדש סמוך ככל שניתן למועד 

  סביבה לפי הנחיות היצרן. הביצוע מאחר ויש להם חיי מדף מוגבלים. חובה לאחסן החומרים בתנאי

  כמו כן על הקבלן לדאוג לאספקת חומרי עזר ואמצעים לביצוע לפי המלצות היצרן. .5

  פרטי התקשרות לברורים טכניים ולהזמנת החומרים: .6

Possehl Aannemingsmaatschappij bv. 
Pa. Postbus 78, 4900 AB Oosterhout 
Ca. Zeilmakerijweg 9, 4906 CW Oosterhout 
Nederland 
T. 0031 162 456544 
F. 0031 162 459480 
 
Contact:  
Name              : H.P.G.M. de Leeuw 
Mob.t.             : 0031 6 53174288  

Secretariaat [sec@possehl.nl] 

Ing. G. van de Luijygaarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possehl Aannemingsmaatschappij bv.  
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  CLSMמפרט טכני מיוחד    -'דנספח 

 כללי .1

) לשימוש   ביצוע עטיפות של צנורות CLSMמפרט זה מגדיר דרישות לתערובת בעלת חוזק נמוך מבוקר (

  ומילוי מעליהן.

 הגדרות .2

 -משמשת כחלופה למילוי מהודק, וידוע גם כמילוי בעל צפיפות מבוקרת, ומילוי נוזלי. ה CLSMתערובת   .א

CLSM  נבדל מבטון רגיל הואיל והוא מכיל מוספים מיוחדים לבקרת זרימה, אוויר ותכנות נוספות וכן

כמות נמוכה של צמנט להפחתת התפתחות החוזק למטרת חפירה עתידית אפשרית. מוסיפים כימיים 

 עם הגדרות מיוחדות של חוזק, זרימה, התקשות וחדירות. CLSMנוספים ומאפשרים ליצור 

) מכס' לאחר שנה, PSI 200 )MPA 1.5י יכול להחפר באמצעים מכניים רכים בחוזק של הקשו CLSM -ה  .ב

  ) מכס' לאחר שנה.PSI 100 )MPA 0.7או חופרים באמצעים ידניים בחוזק של 

 הדגשות  .3

 הנתונים הנדרשים  .א

  יש לספק ליצרן כמויות נדרשות, שיטת היציקה והמלצות לשימושי החומר. 

  דרישות טכניות ובקרת איכות  .ב

 PSI 135) ובעל חוזק מכסימלי של MPA 0.7( PSI 90יהיה בעל חוזק מינימלי של  CLSM -ה )1(

)MPA 1.0 לפי (C39 ASTM  ימים מהיציקה (חוזק אקויולנטי למצעים מהודקים). 28לאחר 

מהגובה המקורי לאחר  99.8%(יישמרו  0.2%תהיה שקיעה מינימלית ואבדן מים של  CLSM -ל )2(

  .C ASTM 940של  10עומק) כפי שנמדד בפסקה מ"מ למטר  2 -ההנחה כ

  הובלה, אחסנה וטיפול .4

המוביל ואחראי היציקה באתר מחויבים לציית להמלצות היצרן יש לאבטח מפני נזקי מזג אויר, טמפרטורות 

  קיצוניות ופעולות בניה.

  תנאי הפרויקט .5

  לדרישות היצרן.העבודה תבוצע רק כאשר מתקיימים ו/או חזויים תנאי מזג אויר מתאימים 

  

  

  

  



  
  
  

  
  9750243-03 פקס: 9750242-9750240,03-03 טלפון , 70100גוריון -, נמל התעופה הבינלאומי בן7ת"ד  כתובת:

Address: P.O.Box 7, Ben Gurion Int’l Airport, Israel 70100, Phone: 972-3-9750240, 972-3-9750242, Fax: 972-3-9750243 

  תוצרים .6

תערובת בעלת סומך אשר תבטיח זרימה בעת ביצוע היציקה ואשר לא  CLSM  - תכן התערובת של ה  .א

  תחייב אמצעים ידניים להזזת התערובת למקומה.

מ"מ לפחות. לחילופין בדיקה בשולחן שירוע. הקוטר לא  180הטרי יהיה בדרגת סומך של   CLSM -ה  .ב

 ס"מ. 21 -יפחת מ

 . )MOD.AASHTO(מהצפיפות המכסימלית  98%הצפיפות המתקבלת תהיה לפחות   .ג
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  עבודות פרוק וטיפול במיתקני תאורת מסלול ותשתיות תת"ק קיימים -'הנספח 
  

לפני תחילת עבודתו יעברו קבלן המשנה לעבודות חשמל ועובדיו השתלמות מקצועית והדרכה ע"י צוות מדור 
'. על הקבלן בהמיתקנים, הנחיות בטיחות, נוהלי נסיעה, שיטת ופרטי ביצוע וכיו"פקוד ותאורת מסלולים להכרת 

לדאוג שכל העובדים המקצועיים שיועסקו בפרויקט יעברו את ההדרכה ולא להעסיק עובדים שלא קבלו ההדרכה 
ם המתאימה. כחלק אינטגרלי של ההשתלמות הקבלן ייבצע התקנות לדוגמה, תוך שימוש בכלי עבודה מאושרי

 ע:י המפקח, ובמידת הצורך ירכוש על חשבונו כלי עבודה נוספים כפי שינחה המפקח.

הקבלן יערוך בדיקות ויזואליות וחשמליות (בידוד מעגלים) כוללות של כל מערכות התאורה הקיימות באזור 
ע"י העבודה, לרבות תשתית החביות הקיימות ללא גופי תאורה עליהן, וירשום הממצאים בטפסים שימסרו 

המפקח. הבדיקות תבוצענה על פי הנחיות מפקח החשמל, ובנוכחות; המפקח, נציג מדור פקוד ותאורת מסלולים 
 בנתב"ג, קבלן המשנה לחשמל בחוזה עבודות עפר והסלילה.

בלבד, ובכל מקרה שיש אי  תעל הקבלן להביא בחשבון שהתוכניות המתארות את המצב הקיים הן להתייחסו
ות למציאות, על מודד הקבלן לסמן ממצאיו על גבי התוכניות ולהעביר קבצים מעודכנים התאמה בין התוכני

 למפקח.

לאחר השלמת הבדיקות והרישומים המצוינים לעיל ובהתאם להנחיית המפקח, יפרק קבלן החשמל את הציוד 
ורי מזהה כמצוין המיועד לפרוק מפני המסלולים ושוליהם או בקרבתם. כל פריטי הציוד שיפורק יסומנו במס' סד

"הכוון האופטי" להרכבת הפנס על  בתוכניות ו/או לפי הנחיית המפקח. קבלן החשמל יוודא שקיים סימון
 וישלימם לפי הצורך בכדי לוודא התאמה לאחר הרכבתם בחזרה. ,המתאם או על החבית וסימון מס' סידורי

על ידו במכלות  ורת מסלולים ו/או יאוחסןהציוד יועבר ע"י הקבלן בצורה ממוינת עם טופסי רישום למדור תא
 עד להתקנתו החוזרת. שבאחריות הקבלן,

במקומות שחביות ו/או בסיסים רדודים לפנסים צוינו בתוכניות ו/או לפי הנחיית המפקח "להריסה" בעבודות 
צוינו השנאי הטורי. במקומות ש הסלילה, יפרק הקבלן את כל הציוד הקיים לרבות; מכסה של חבית ללא פנס,

 מתאם, בתוכניות ו/או ע"י המפקח "לפרוק הפנס" יפרק הקבלן הפנסים והציוד המיועד להרכבתם (פלטת בסיס,
 מחבר שביר וכד'),ישחרר את כבל ההזנה מהפנס ויאטום השקע ע"י סרט בידוד להתקנה חיצונית רטובה.

ו/או בסיס רדוד שממנו פורק פנס הגנה למשך תקופת ביצוע העבודות, לכל חבית הקבלן יספק ויתקין מכסה 
של הציוד  יהסידורזהה למס'  יסידורכל מכסה יסומן במספר  כמפורט בפרט טיפוסי ובהתאם להוראות המפקח.

או חדשים שיספק הקבלן. במידת הצורך יספק ו/שפורק. המכסה יהודק לחבית באמצעות ברגי החבית שפורקו 
ל החבית. על הקבלן לנקוט באמצעים ולדאוג עמכסה הלייצב את ("שייבות") כדי  מרווחויתקין הקבלן טבעות 

 עבודתו, באזורילכך שלא יגרם נזק לחביות ולמכסים ושתמנע חדירת מים, זפת, אספלט וחומרים אחרים לחביות 
לעקוב באופן שוטף אחר מצב המכסים ולדאוג לחיזוקם ו/או החלפתם לפי הצורך, במשך כל בצוע העבודות עד 

  ד התאורה בחזרה ע"י אחרים.להרכבת ציו

  

 

הקבלן  , יפורקו ויועברו בשלמותם למדור פיקוד ותאורת מסלולים.REIL מבזקי ,PAPIשלטים מוארים, יחידות 
 אספלט וזפת. וכיסוי פלסטי לפי הצורך להגנת החבית בפני התזות בטון, יספק ויתקין מכסה עץ על מכסה החבית

מתוכננת התאמת גובה פני השוחה שתבוצע ע"י קבלן    עבודות העפר בשוחות החשמל ובשוחות התקשורת שבהן 
נזקו בזמן ילחשמל יפתח את מכסי השוחות, יסדר ויגן על הכבלים בתוך השוחה כך שלא י והסלילה, קבלן המשנה

ביצוע עבודות התאמת גובה השוחות  האמורות. לאחר השלמת עבודות התאמת הגובה והמכסה החדש, ינקה 
 לחשמל את השוחות, יפרק את אמצעי ההגנה. כל עבודות אלו יעשו בתיאום ועל פי הנחיות המפקח. קבלן המשנה
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  כבל חד גידי לחיווט בחריצים לבסיסים רדודים וליציאות אנכיות (דוגמאות יצרנים מאושרים) -'ונספח 
  

הכבל יתאים להתקנה בחריץ שינסר הקבלן באספלט בשכבה העליונה או בשכבת ביניים שעליה תכבש שכבה(ות) 
 6או  AWG 10נוספת(ות) של אספלט חם. הכבל הוא חד גידי גמיש בעל  מוליך נחושת שזור מצופה בדיל בחתך 

למנועים ושנאים), בעל  Fרוג לפחות (די 1500Cלתנאי התקנה  600V ניאופרןעם בידוד פוליאתילן או  ממ"ר,
. הקוטר החיצוני של הכבל יהיה בתחום  UL 3288/3289  ,CSA 1503_600V_1500Cאישורי עמידה בתקנים 

  מ"מ 4.7-5.0
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  מדידות, סימונים ותוכניות ע"י המודד מטעם הקבלן  - נספח ז' 
  

  כללי-שלבי עבודת המודד  .1

  
מטרת המדידה לספק מידע חסר לצורך השלמתו בתוכניות  - העבודות (שלב א')המצב הקיים לפני ביצוע  מדידת

לביצוע או לאמת נתונים בתוכניות שנמסרו לקבלן. המודד ימדוד את המצב הקיים בשטחי עבודתו לרבות; 
עצמים, גדרות, שוחות, חביות ומתקני תאורה, כולל פתיחת  צמחיה, שפה, מבנים,  כבישים קיימים, אבני

ויכין תוכניות מפורטות  ,מדידת עומק הצינורות ו/או הכבלים שנחשפו סוגם , בדיקה וסימון שלהם , המכסים
המידע שיושלם יוטמע ע"י הקבלן בתוכניות ויעודכן בתוכניות  .ופרטים בקנ"מ ובפורמט הנדרש ע"י המפקח

  לביצוע.  

ושרות כאמור לעיל, יסמן מודד הקבלן את התוכניות הסופיות המא לפי - סימון לביצוע ותוך כדי ביצוע (שלב ב')
וגובה של; שוחות, חביות, בסיסים רדודים וכיו"ב. כמו כן יבצע  יהאוריינטצ תוואי הצנרת והכבלים, מיקום,

גבהים  כגון; ,המשך ההתקנות עליהם לפני כדי לאתר שגיאות ולתקנם הביצועלפני המודד מדידות אימות 
 ,ומרכז של חביות בסיס ובסיסים רדודים לפנסים , כיווןולשלטים מוארים, גובה PAPIבסיסי בטון ליח'  ומיקום

 ורישום הנתונים כן יבוצעו מדידות התאמת המפלס העליון של החביות והשוחות לשיפוע פני האספלט העליון. 
ת בהתאם להנחיוע"י הקבלן מידע זה יושלם  לפני כיסויים.של כל ההתקנות התת קרקעיות "לפי הביצוע" 

  ימסרו כקובץ למפקח עם קבצי תוכניות "כפי שבוצע".שהמפקח באמצעות צילומים במצלמה דיגיטלית 

תוכניות ימסרו למפקח בשלבים תוך כדי הביצוע ויעודכנו ה  - (שלב ג') AS MADEתוכניות "כפי שבוצע" 
  יכללו בין השאר:שתקליטור ועל בהתאם לביצוע על עותק התוכניות 

שתכלול פרוט מלא של מיקום, גבהים ועומקים של תקרה ומכסה השוחה, תחתית השוחה,  פריסת דפנות שוחות
 מיקום וגובה הצינורות בדפנות השוחה.

 תנוחה מפורטת של צינורות וכבלים לרבות עומקם, מכשולים שנעקפו, מופות חיבורים ורזרבות כבל וכיוב'.

 הצינורות בדפנות.מיקום חביות ובסיסים רדודים לפנסים , מיקום וגובה 
  

 בדיקת "תוכניות החשמל לביצוע" לפני ביצוע המדידות והסימונים לביצוע העבודה .2

  
  ותכלול בין השאר: לבין תוכניות הסלילה לביצוע, עהבדיקה תעשה באופן דיגיטלי בין תוכניות החשמל לביצו

  בתוכניות הסלילה.  תאימות שרקע התנוחה הגיאומטרית בתוכניות החשמל זהה לתנוחה הגיאומטרי  .א
אימות שהקואורדינטות של "נקודות המוצא" ו"קווי המוצא" למדידות  בתוכניות החשמל תואם את   .ב

 הקואורדינטות של נקודות אלו בתוכניות הסלילה
,שפת שוליים וכיו"ב)  RESAמפתן וקצה מסלול, שפת מסלול, אימות ש"קווי המוצא" (ציר מסלול,  .ג

ות החשמל, תואם "קווי המוצא" האלו בתוכניות הסלילה ובתוכניות אליהם יש יחוס מידות בתוכני
 סימוני צביעה.

  
באחריות הקבלן לבצע מבעוד מועד בדיקות אלו ולדווח מיד עם פירוט של אי התאמה , כדי שניתן יהיה לברר 

  ולהעביר נתונים מעודכנים  לפי הצורך. ולענות על שאלות,
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  ושאי העבודההבהרות והנחיות עיקריות לפי נ .3

תוואי הצינורות ומיקום השוחות בתוכניות התנוחה הוא להתייחסות ואין לקבוע  -עבודות "תוואי ראשי"   .א
" שבתוכניות אלו. המודד יסמן התוואי והמיקום בתיאום עם   X Y תוואי ומיקום "לפי קואורדינטות

 ע"י המודד בהתאם.קבלן החשמל ומפקח החשמל שיקבעו ביחד איתו המיקום לביצוע שיעודכן 
ובסיסים רדודים המיועדים להתקנת פנסים יקבע במדויק ע"י המודד המוסמך בהתייחס  חביות  .ב

 , צירי מסלולים,PTל"נקודות וקווי מוצא למדידות" כמצוין בתוכניות עבודות החשמל (נקודות טנגנטה 
לפי  וק מרבי במיקוםתוך די קו קצה שוליים נושאים, וכיו"ב). הסימון יעשה שולי מסעות מטוסים,

דיוק ה. אופטיים , מפלסים וכוונים הקואורדינטות ומיקומים בתוכניות החשמל שנבדקו כאמור לעיל
מיקום הנדרש בביצוע לגבי מרכז חבית המיועדת להתקנת פנס ולגבי בסיס רדוד להתקנת פנס ביחס ל

 :הוא לפי הטבלה הבאה הנדרש והכיוון

 

המסלול מרחק בניצב לציר   מערכת התאורה
  (במצטבר לשורת פנסים):

מרחק 
לאורך 
  המסלול

זוית 
אזימוט 

"ציר 
 אופטי"

  ±0.50  ס"מ  ±5   ס"מ ±2.5    תאורת צד מסלול ראשי או מסלול הסעה

  ±0.50   ס"מ ±5   ס"מ ±1.25    תאורת ציר מסלול ראשי או מסלול הסעה 

ס"מ  2.5(±  ס"מ  ±1.25   תאורת גישה 
  מצטבר לקבוצה)

  ±0.50   ס"מ ±5

ס"מ  2.5(±  ס"מ  ±1.25   נגיעה  אזורתאורת 
  מצטבר לקבוצה)

  ±0.50   ס"מ ±5 

ס"מ  15(± ס"מ  REIL   ±1.25תאורת מפתן / סוף מסלול + 
  מצטבר לקבוצה)

  ±0.50   ס"מ ±5 

(לפני חציה / עליה  על  RGLקו עצירה  + 
  מסלול ראשי) 

ס"מ  15(± ס"מ  ±1.25 
  מצטבר לקבוצה)

  ±0.50   ס"מ ±5 

ס"מ  2.5(±  ס"מ  ±1.25   קו המתנה ( בהצטלבות מסלולי הסעה)
  מצטבר לקבוצה)

  ±0.50   ס"מ ±5 

בתוכנית "לפי הבצוע", וידגיש באם והכיוונים לאחר הביצוע ימדוד ויסמן המודד המיקומים : מיד הערה
קבלת הנחיות לתיקון התוכנית תועבר ללא דיחוי למפקח לצורך אישור או  .וכאשר קיימת סטייה מהנדרש

 סטיות.
חביות שאינן מיועדות להתקנת פנסים עליהן יקבע ע"י המודד לפי המיקום היחסי שלהן בתוכניות  מיקום  .ג

' שצוינו בתוכניות. במידת הצורך לפי אפשרויות בקווי שוליים וכיו" החשמל ביחס לצירי מסלולים,
 לאישור מראש ע"י המפקח.יותרו סטיות מסוימות במיקום בכפוף  הביצוע באתר,
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  הגשת מסמכים לאישור אספקת חומרים ע"י הקבלן - נספח ח' 

  כבל עבור חריצי חיווט לבסיסים רדודים וליציאות אנכיות הנחיות להגשה לאישור  .1

רשימה חלקית של  שמות מסחריים לכבל ממספר יצרנים. הרשימה אינה מחייבת את רש"ת והקבלן   .א

המתאים לדרישות (יצרן מהטבלה או אחר). המפקח יהיה הפוסק בדבר התאמת הכבל יבדוק ויציע כבל 

 לאחר שיקבל כל המסמכים והדוגמאות:

VENDOR Cable Type Reference 
No. 

Web. Site 

UKI Insulations Ltd. ZYRAD 500  www.ukinsulations.co.uk 

BELDEN ZYRAD 500  
UL/CSA 

HMC4173 www.belden-emea.com 

TEVELEC CL 1503 600 
Volts 150°C 

T0366 www..tevelec.com 

HUBER+SUHNER AG RADOX 155  Aaa.hubersuhner.com 

 טבלת תיוג שימלא ויגיש הקבלן לאישור המפקח:  .ב

  מטר לפחות: 1הקבלן יצרף לטבלה מסמכים עליהם יסמן התאמה לדרישות שבטבלה וכן דוגמה באורך 

  הערות  הקבלןמסמכים שיגיש   דרישה  סעיף

1  
התאמה להתקנה בחריץ שינסר הקבלן בשכבה 

העליונה של האספלט או בשכבת ביניים של 

האספלט שתצופה באספלט חם

שם יצרן, מס'   עלון טכני/מיפרט יצרן

  קטלוגי / דגם

2  

הכבל הוא חד גידי גמיש בעל חתך מוליך נחושת 
ממ"ר  6או   AWG10שזור מצופה בדיל בחתך 

   600Vובדוד פוליאתילן / או פוליאולפין 
 Fלפחות (דירוג   1500C - לתנאי התקנה 

  מ"מ 4.7-5.0קוטר חיצוני , למנועים ושנאים)

    עלון טכני/מיפרט יצרן

 UL 3288/3289     ,1500Cעמידה בתקנים   3

CSA 1503 600V  

תקינה מוסד אישור 

  במדינת היצור

  

אריזה על תופים רובוסטים עם כיסוי בפני   4

    UVחשיפה לקרינת 

פירוט אורך הכבל   אישור היצרן/ ספק

  על תוף

    אישור היצרן/ ספק  לוח זמנים לאספקה  5

חודשים  6הכבלים מיצור שוטף או מלאי עד   6

  לפני האספקה בפועל 

תעודת משלוח   הצהרת מפעל היצור

ובדיקות בקרת 

  איכות של המפעל
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 דוגמת התקנה  .ג

ס"מ כל אחד, על זיווד שקע ועל זיווד תקע , דו  50כבלים באורך  2תסופקנה לאישור דוגמאות התקנת 

  קוטביים שתספק רש"ת. 

  הנחיות להגשה לאישור צינורות להתקנה תת קרקעית .2

 א. הצינורות יהיו לפי הסוגים המפורטים להלן: 

  אזור ההתקנה
  פוליאתילן

 1531ת"י 

  13.5יק"ע 

Ø75   

  פוליאתילן

דרג  499ת"י 

10         
Ø110              
Ø160  

 Ø225  

  פי.וי.סי.

דרג  532ת"י 

8       Ø 
110                
Ø160  

 Ø225  

  פי.וי.סי.

 532ת"י 

    10דרג 

Ø 110  

Ø160  

Ø225  

לאורך שוליים נושאים או שוליים מיוצבים של 
  מסעה במבנה קונבנציונלי 

+    +    

 - לאורך שוליים מיוצבים של מסעה במבנה כל
  אספלטי

+    +    

      +  +  חצייה בקידוח אופקי מתחת למסעה 

חציית מסעה ושוליים נושאים בתעלה חפורה 
אספלטי  או מתחת למבנה - בשכבות מבנה כל

  קונבנציונלי

+      +  

  

  טבלת  תיוג שימלא ויגיש הקבלן לאישור המפקח:. ב

דגם / מס'   יצרן מוצע  תיאור
  קטלוגי

  אורך שיסופק מסמכים להגשה

עלון טכני /       Ø75  13.5יק"ע  1531פוליאתילן ת"י 
מפרט יצרן, 
אישור מכון 

התקנים לדגם 
והקוטר, הנחיות 

התקנה ואחסון 
של מפעל היצור, 
פרטים על קבלן 

שיבצע 
הריתוכים 

לחיבור בין 
קטעי צינורות 

פוליאתילן  
 160-225בקוטר 

בקידוחים 
  האופקיים

  

         10דרג  499ת"י  פוליאתילן

         10דרג  499ת"י  פוליאתילן 

         10דרג  499ת"י  פוליאתילן 

         8דרג  532פי.וי.סי.ת"י 

         8דרג  532פי.וי.סי.ת"י 

         8דרג  532פי.וי.סי.ת"י 

         10דרג  532פי.וי.סי.ת"י 

        Ø110   10דרג  532פי.וי.סי.ת"י 

        Ø110   10דרג  532פי.וי.סי.ת"י 
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  ג. דוגמאות שיספק הקבלן לאישור לפני הזמנת הצינורות:

  .ס"מ לצינור עם "מופת פעמון", עם סימון   50-100חיבור צינור באורך  –לכל קוטר צינור פי.וי.סי
 היצרן 

  ס"מ עם סימון  היצרן  50  100-דוגמה באורך –לכל קוטר צינור פוליאתילן 

  

  הנחיות להגשה לאישור שוחות .3

  טבלת  תיוג שימלא ויגיש הקבלן לאישור המפקח:

דגם / מס'   יצרן מוצע  תיאור השוחה
  קטלוגי

  מסמכים להגשה

2A    לעומס D400       1 תוכנית מידות ופריטים הנדרשים .

  בהמשך.

  . אישור מת"י לדגם ולעומס 2

  . תוכנית קונסטרוקציה וסוג בטון3

  לצינורות לרבות ניקוז. פתחים 4

  . איטום חיצוני 5

  . סולם נייד והכנה להצבתו בשוחה6

  . שקע לשאיבת מים 7

  . הארקה8

  . איטום בין חוליות ותקרה נפרדת9

  . עוגני משיכה לכבלים10

  . אוזני וחורי שינוע11

  . פרטי המכסה כולל לוגו רש"ת12

  . אישור מת"י למכסה 13

3A    לעומס D400      

3A    לעומס E600      

5A    לעומס D400      

5A    לעומס E600      

401A    לעומס D400      

120X140  לעומס

D400 

    

120X140  לעומס

E400  

    

 150X150מודולרי 

  D400 לעומס 

    

 150X150מודולרי 

  E600לעומס 

    

      150X150 -תקרה ל
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  טבלת בדיקות טרום קבלה –נספח ט' 
  

  טבלת בדיקת שוחות
  

 
  

  בדיקת חביותטבלת 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

זוליםשילוטבור שאיבהמספר שוחה נרתמכסיםהארקהפר יטון נקיון מנדרול כ . צ יםב חבל
פעמון + 

גומי איטום
הערות

בדיקת שוחות תוואי ראשי ושוחות שנאים - תשתיות

ית יםכ . צנרתהארקהברגיםמכסהשילוטמספר חב הערותנקיון טבעתחבל

מסלול מס' ___________       מערכת______________
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  מפרט  כללי  לסלילת  מסלולים  בשדות  תעופה ,כבישים  ורחבות   -  51פרק  
  
  

  במכרז/חוזה  זה  מחייב  המפרט  הכללי , כפוף לשינויים המפורטים להלן .
  

  עבודות  אספלט .1
  

  כללי  -תהליך  היצור    
  

העבודה  ק"מ מאתר 45האספלט  יסופק  לאתר  ממפעל  הממוקם  במרחק  של  עד    א.  
.  

  
  מפעל  תפעל  באופן  קבוע  מעבדה  של  הקבלן  ועל  חשבונו ,ב  ב.  

מצוידת  בכל  הדרוש  לביצוע  בדיקות  שוטפות  של  דירוג  חומרים , הרכבי  
תערובת , מערכות  מרשל , כיול  וכד'  לצרכי  ביקורת  והדרכה למפעילי  המתקן . 

יהיה  נוכח  במפעל  בעת  הייצור   נציג  המעבדה  המוסמכת  שתאושר  ע"י  המפקח 
  ואספקה .

  
  . שעות 4.5בת לפיזורה לא יעלה על הפרש הזמן בין ייצור התערו  .א

  
 למסלולי תעופה. 51ייצור האספלט יהיה עפ"י מפרט   .ב

  
  PG -70סוג הביטומן לתערובת שכבה עליונה   .ג

  
  

  אופן  הפיזור      
  מ'  לפחות"  אלא  כפי  שיקבע 200אורך  רצועת  הפיזור  לא  יהיה  "    
  המפקח  בכל  אחד  משלבי  הביצוע .    

  
   בנוסף  לכתוב  במפרט  הכללי  - חיבורים      
  ס"מ  לפחות  יש  למרוח 5את  פני  החיבור , לאחר  חיתוך  פס  ברוחב      
  בביטומן  כמפורט  או  באמולסיה  ביטומנית  בהתאם  בעזרת  מברשת    
  להחלטת  המפקח .    

  
  בדיקת  גבהים    

כנית הכוללת  ימים  לפני  התחלת  עבודות  האספלט , ימציא  הקבלן  למפקח  ת  14  
גבהים  מתוכננים  בכל  אחת  משכבות  האספלט  בנקודות  בהן תתקענה  יתדות  למתיחת  

 כבלי  הפלדה  .  הגבהים המתוכננים  יהיו  תוצאה  של  איזון  בהתאם  לשיפועים 
המתוכננים  ורוחב רצועות . התכנית  תכלול  פריסת  פסי  הציפוי  ומידותיהם  לכל  שכבה בנפרד 

.  
  
  

 פיזור חומר מקורצף .2
  

ס"מ , עיבוד שתית  20פיזור החומר המקורצף יעשה לאחר הכנת המשטח , חפירה לעומק 
  חרסיתית , מדידת גבהים וכו'.

  הפיזור יעשה ע"י מפלסת.
  
  

  ק"ג למ"ר. 2לאחר הפיזור המשטח יהודק וירוסס בכמות של 
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  שעות לפחות לאחר הריסוס יבוצע הידוק במכבש טנדם. 24
  
  

 מילוי בורות קידוח תאורת מסלולים .3
  

לפני תחילת הקרצוף הקבלן יחלוץ את גופי התאורה הקיימים בקידוח בקוטר בסיס גוף 
  ס"מ. 14התאורה לעומק 

  לפני הקרצוף ימדוד הקבלן את מיקום הקידוחים.
 2" עפ"י הנחיות המפקח ב 1/2לאחר הקרצוף , ינקה הקבלן את הבור ימלא אותו אספלט 

  המשטח המקורצף ויהדק עם מכבשי פלדה ופניאומטי (מכבשי צוות אספלט ).ס"מ מעל 
יממה לאחר יקרצף הקבלן עם מקרצפת גדולה את הבליטות להבאת המשטח למפלס אחיד 

  בגובה המשטח המקורצף.
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   3- ג'
  
  

  Zו  30-12 מסלוליםשיקום 
  
  
  

  אופני  מדידה  מיוחדים – 3 –מסמך  ג' 
  בלתי  נפרד  ממכרז/חוזה  זההמהווה  חלק  

  
  
  
  
  

משרדית בהוצאה לאור  –במכרז/חוזה זה מחייבים אופני מדידה במפרטים הכלליים של הוועדה הבין 
  של משרד הביטחון , כפוף לשינויים במפרטים מיוחדים

  המפורטים להלן  :
  
  
  
  
  

  כללי  51.001
  
  

  כל הכמויות בכתב הכמויות הן באומדנא וכל שינוי בכמות הסופית    א.  
  המדודה , ביחס לכמויות המכרז , לא תשפיע על מחירי היחידה ועל     
  תקופת הביצוע .    

  
  

  אם לא צוין אחרת , תימדדנה כל העבודות נטו בהתאם לפרטים   ב.  
  שבתכניות , שהן מושלמות , גמורות ו/או קבועות במקומן , ללא     
  .     כל  תוספת     

  
  
  
  

              
____________________                                 _________________________

תאריך                                                                                         חותמת  וחתימת  הקבלן
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