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 .0תאור כללי
במסגרת העבודות ,נשוא מכרז זה ,יקים הקבלן מתקן אחזקה (מוסך) למערכי  EMUאשר יסופקו
ויתוחזקו על ידו עבור רכבת ישראל לתקופה המוגדרת בהסכם.
האתר העומד לרשות הקבלן לטובת הקמת מתקן האחזקה ממוקם בלב מתחם תפעולי ("המתחם")
של ר"י בעיר אשקלון.
המתחם נמצא כעת במהלך תכנון מפורט ע"י ר"י והקמתו מתוזמנת עם הקמת מתקן האחזקה ע"י
הקבלן.
להן פרוט אלמנטים המתוכננים במתחם ע"י ר"י:
 .8מסילות דיור
 .7דרכי שירות
 .3מבנה מסילאים (תעלה אחת) ,כולל עמדת תדלוק
 .4מבנה שער כניסה
 .5מבנה תמך
 .2רציף קבלה וטיפול מכין מחושמל
 .2חישמול כל המסילות -קיימות ומתוכננות למעט מסילות של מבנה מסילאים
 .1מתקן אחזקה -תכנון וביצוע ע"י קבלן.
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 .2תכנון מסילות ,כבישים ,ניקוז ותשתיות
 2.0תחום שטח הקבלן:


שלב ההקמה :השטח שיעמוד לרשות הקבלן מוגדר בתכנית DEL-RR-000-
( .0000SI_A-DD-1311-00.pltכביש מזרחי יהיה דו סטרי ברוחב  2מ' -בצמוד לשטח
הקבלן מבחוץ .כביש מערבי לא יהיה פעיל בשלב ההקמה).
השטח יגודר בגדר איסכורית בגבול השטח .כניסות ויציאות מהאתר יתואמו מול מזמין
העבודה .שטח ההקמה יכלול את כל הפונקציות הנדרשות עבור הקבלן לרבות רכבי
צמ"ה ,מערומים ,משרדי קבלן וכיוצ"ב.



שלב הפעלה :הקבלן יקים גדר המפרידה בין שטח שבאחריתו לשטח הדיפו .התחום
מוגדר ע"י בהתאם לתכנית  .DEL-RR-000-0000SI_A-DD-1310-00.pltכבישים
ותשתיות בהיקף מתקן האחזקה הם מחוץ לתחום הקבלן ויהיו באחריות תפעולית של
ר"י.
פינוי עודפי עפר

2.2

מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז ובהסכם ,הקבלן יפנה את עודפי העפר על
חשבונו ועל אחריותו לאתרים מורשים ומאושרים .תשומת לב הקבלן מופנית
לעובדה ,כי כחלק ממסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע ,הקבלן נדרש להגיש
לוועדה ,בין היתר ,רשימה של אתרים ופתרונות לפינוי עודפי העפר .מובהר אפוא ,כי
מחדלו של הקבלן להסדיר נושא זה במועד יגרום לעיכוב בפרויקט.
עבודות מחוץ לקו זכות הדרך המאושרת

2.5


המזמין אינו מחויב להעמיד לרשות הקבלן שטחים כלשהם שהינם מחוץ לתיחום "הקו
הכחול" של התכנית ושל ההכרזה .ככל שיידרשו לקבלן שטחים נוספים ,עליו האחריות
להשיגם ואין המזמין מחויב לסייע לו בכך.



את קטע הדרך ו /או אלמנט אחר שבין גבול העבודה הזמני לגבול העבודה הקבוע ,חייב
הקבלן למסור לגורם הרלוונטי בסיום הביצוע.



בתכנון המפורט שיוכן ע"י הקבלן ,תתוכנן מערכת התאורה כך ,שכל עמודי התאורה וכל
המרכזיות יהיו בתוך גבולות הפרויקט .לצורך כך יתוכננו ע"י הקבלן בגבולות הפרויקט
חיבורים וניתוקים של מרכזיות תאורה ועמודי תאורה שקיימים בשטח .גם מערכת ההשקיה
תתוכנן כך שהצנרות ומחשבי ההשקיה יהיו בתוך גבולות הפרויקט ,ולשם כך יבוצעו ע"י
הקבלן שינויים במערכות השקיה קיימות בשטח ככל שיידרש.



למען הסר ספק ,על הקבלן לתפעל ולתחזק את מלא חתך הדרכים והרצועות הכלולות
בתחום העבודה  /התחזוקה לכל אורך תקופת עבודות ההקמה של הפרויקט (ולא רק במהלך
ביצוע העבודות באותו מקטע).



יובהר כי במידה ויחליט הקבלן לבצע עבודות לצורך הקמת חלק מאלמנטי הפרויקט (אשר
יוקמו בתחום זכות הדרך של הפרויקט) מחוץ לקו זכות הדרך המאושרת ,כל האחריות תהיה
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שלו על כל המשמעויות הנובעות מכך ,לרבות :קבלת האישורים המתאימים מהגורמים
המוסמכים ,תשלום פיצוי לבעלי הקרקע ,החזרת המצב לקדמותו לרבות שיקום נופי בהתאם
לצורך ,טיפול בתשתיות עיליות ותת"ק ככל שיידרש וכו' .על הקבלן לקבל את אישור המזמין
לבצוע עבודות מחוץ לקו הכחול כתנאי לפניה לכל גורם חיצוני.
2.4

הסדרי תנועה לשלבי ביצוע
הקבלן נדרש לתכנן ולבצע הסדרי תנועה לצורך ביצוע העבודות בהתאם לשלבי הביצוע
השונים של הפרויקט וקטעי הפרויקט כפי שיתוכננו על ידו ויאושרו על ידי המזמין ,על הקבלן
לקבל את כל האישורים הדרושים להסדרי התנועה הזמניים הנ"ל עפ"י כל דין ומכל הרשויות
הרלוונטיות וזאת לאחר אישור התכנון ע"י המזמין.

2.3

תכנון
 התכנון מטעם הקבלן ייעשה על פי כל הנהלים התקפים ברכבת ישראל בעת בצוע תכנון
הדרכים ומסירתו למזמין מבלי לגרוע מיתר דרישות ההסכם ,על הקבלן לעמוד
בדרישות הבאות :
 תכנון מלא ,מוקדם ומפורט ,בכפוף לסטנדרטים ולמגדיר המשימות של החברה (לרבות
מסירה בקאד סטנדרט).
 הכנת מפרט טכני בכפוף ובהתאם למפרט הכללי העדכני ולמסמך זה.
 מסירה בפורמט ובנוהל המקובל והמאושר על ידי רכבת ישראל.
 קבלת כל האישורים הפנימיים הרלוונטיים.
 קבלת והצגת האישורים של גורמי חוץ הנדרשים בהתאם להנחיות התכניות המאושרת
ולשם ביצוע העבודות.
 במסגרת המכרז נמסר ו/או יימסר לקבלן סט תכניות המבטא את טיוטת התכנון מטעם
המזמין.

2.2

תכולת העבודה
פרק זה מתאר אפיון ודרישות מינימום למרכיבי מסילות ,כבישים ניקוז ותשתיות במתחם
רכבתי בעיר אשקלון ,בשטח המיועד להימסר לקבלן פרטי לטובת תכנון לביצוע מבנה אחזקה
לרכבת ישראל.
קטע זה כולל את המתקנים הבאים:
א .מתקן אחזקה
ב .שטח פריפריאלי של מתקן האחזקה (מסילות ,תשתיות ופיתוח).
ג .הקמת גדר מסגרות מוסדית היקפית לתיחום השטח לתפעול בהתאם לתוואי המסומן
בתכנית.

2.2.0

מתקן אחזקה

 2.2.0.0מסילות
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סוג הפסים.UIC 60 :



כל המסילות בתחום אחריות הקבלן יותקנו ע"י הקבלן.



הקבלן יתאים את גאומטריית הפסים ורומי הפסים לפסים המתוכננים בגישה למתקן
האחזקה .באפשרות הקבלן למקם את המסילות באופן שונה מהמוצע בתכנית המזמין ,זאת
במידת האפשר מבחינה גאומטרית ובתיאום עם המזמין.



הקבלן ידאג להגנה על תנועת כ"ר וה"ר במתחם מפני פגיעת רכבות ,ע"י שימוש באוטמים
תקניים ומאושרים ע"י המזמין.

2.2.2

שטחים פריפריאליים של מתקן האחזקה

 2.2.2.0פיתוח


הקבלן יקבל את שטח האתר נקי ממטרדים .כמו כן יימסר ע"י המזמין מיפוי תשתיות
קיימות .הקבלן יבצע איתור תשתיות בהתאם לדרישת החוזה.

 2.2.2.2כבישים


הקבלן יתכנן שער/ים המתחברים לכבישים ההיקפיים של מתקן האחזקה.



יש להתאים את מפלסי הפיתוח שבאחריות הקבלן לכבישים סמוכים במתחם ע"פ תכניות
מתכנן המתחם.



ביצוע כבישים בהיקף מתקן האחזקה יהיה באחריות המזמין.

 2.2.2.5ניקוז


במסגרת הקמת מתחם הדיפו מתוכננת מערכת ניקוז מתחמית הקולטת מים מתוך ומחוץ
למתחם ומנקזת אותם אל מחוץ למתחם תוך התחברות למערכות ניקוז עירוניות.



תכנית ניקוז מפורטת נמצאת כעת בתהליכי תכנון ,ותועבר לעיון הקבלן בעת שתהיה
מוכנה.



על הקבלן לנקז את השטחים שברשותו ולהתחבר למערכת הניקוז המתחמית ,בתיאום עם
מזמין העבודה.

 2.2.2.4תשתיות מתוכננות (בכבישים בהקיף מתקן האחזקה)


תשתיות מתחמיות מתוכננות בתחום הכבישים בהיקף מתקן האחזקה (בין היתר ניקוז ,ביוב,
מים ,כיבוי אש ,חשמל ותקשורת) .תשתיות אלו יונחו ברובן בטרם יקבל הקבלן
את השטח ,ובאופן שיאפשר לקבלן לבצע את המבנה ופיתוח השטח.



שאר התשתיות יבוצעו לאחר הקמת מבנה האחזקה .הקבלן יביא את השטח במערב מבנה
האחזקה למפלסים הנראים בחתך הטיפוסי" -שלב ההקמה".



יש לבצע עבודות בסמוך לתשתיות קיימות באופן שלא ייפגעו בכל אופן שהוא ,או יוסטו
ממקומם במהלך הביצוע ,לרבות ביצוע קירות דיפון במידת הצורך.
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 .5אדריכלות
מבנה התחזוקה יוקם במתחם הרכבת באשקלון.
מתחם הרכבת מוגדר במסגרת תוכנית המתאר לאשקלון  01021224שתקפה מתאריך .42/209/4
מבנה התחזוקה הינו חלק ממתקן התחזוקה שהקבלן יאפיין ,יתכנן ויבצע .מתקן התחזוקה כולל,
לבד מהמבנה ,את חצר המתקן.
הגבולות המרביים של מבנה התחזוקה לא יחרגו מהמסומן בתשריט המצורף למסמכי ההצעה 2
חוזה.
הגבולות של חצר המתקן ,שבו מוצב המבנה ,הינם כמסומן בתשריט המצורף למסמכי ההצעה 2
חוזה.
רכבת ישראל תכננה תכנון עדכני של המתחם ,וכללה בו ,בין היתר ,מסילות לדיור ולטיפול ,וקבעה
את מקום המתקן.
תוכנית הבינוי להלן תוכנית  BRH-AT-DP2 P001-PD-1901מצורפת למסמכי המכרז,
מחייבת .בתוכנית מסומנים מבנים ,מסילות ברזל ומערכת הדרכים הפנימית וכן הקישור לדרך
העירונית המהווה את ציר הכניסה למתחם.
במסגרת התכנון של רכבת ישראל ,מתוכננים קווי תשתית מתחמיים לרבות נקודות הממשק
לחיבורים של מתקן התחזוקה.
פרוגרמת המבנה ותכנונו בשלבי התכנון השונים הם באחריות הקבלן.
התכנון ייקח בחשבון את חיבורי הדרכים ומסילות הברזל כפי שתוכנן על ידי הרכבת ,וישלימם
כדי להבטיח את כל הדרישות ההנדסיות והרגולטוריות שיבטיחו את תפקודו של מתקן
התחזוקה כנדרש על פי כל תנאי החוזה.
הקבלן רשאי לבצע את מכרז האנרגיה כמשולב במבנה התחזוקה.
הנחיות תכנון הנוגעות לתחומי הנדסה מובאים במבוא להנדסה ובמפרטים.
מסמך זה מפרט ומשלים את ההנחיות והתנאים לתכנון ועיצוב מבנים כפי שנקבעו בתקנות התכנון
והבנייה ובתקנים ,וכולל הנחיות לחומרי הגמר של חזיתות המבנה .שימוש בחומרי בנין ,רשימת
גוונים והנחיות נוספות.
בחזיתות המבנה אסור להשתמש בחומרים שיש להם קיים נמוך ומצריכים אחזקה שוטפת כגון
טיח לצורותיו.
יש להשתמש בחומרים בעלי קיים גבוה ואשר מוגדרים כחומרים שאינם מצריכים תחזוקה שוטפת
( .)Long Lasting Durable Claddingבעיצוב המבנים האחרים במתחם נעשה שימוש בחיפויי פח
פלדה מתועשים הצבועים במערכות צבע עמידים קסטות אלומיניום ומאולגן או גמר צבע בתנור.
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ממסדי המבנים נדרשת עמידות בפני נגיפה והפתרון הינו שימוש בבטון אדריכלי .לשם המחשה
לפתרון ,מובאים תרשימי חזית של מבנה סמוך המתוכנן במתחם.
הגוונים לחיפוי הפח יהיו הגוונים הבאים.RAL 9016 ,RAL 9007 ,RAL 9006 :
גגות המבנה באם יהיו שטוחים יהיו בגמר עמיד דוגמת ריצוף ו/או יריעות איטום מצופות בשכבת
גמר בהירה.
לא יותר שימוש ביריעות ביטמניות חשופות.
גגות משופעים יחופו בחיפוי חומרים בעלי קיום ארוך ,תחזוקה נוחה וקלה.
מתקנים טכניים ,באם יותקנו על הגגות ,ישולבו אדריכלית במראה הגג ,ויוסתרו במסתורים
עשויים מחומרים בעלי קיימא.
בדרישות תקני בטיחות האש המוגדרים בת"י  5435קיימות הנחיות להפרדות אש.
הפרדות האש יתוכננו ויבוצעו בחומרים ברי קיימא כדוגמת בטון אדריכלי.
לרכבת ישראל תחום בטיחות ( )Gaugeמוגדר לשימוש במוסכי תחזוקה .תחום זה מובא
בתשריט המצורף.
מהלך התכנון הנדרש לפרק האדריכלי
במסגרת הצעתו ,יגיש המציע פרוגרמה מבנית המציגה בין היתר את ההקשר הפונקציונלי שבין
הפרוגרמה התפעולית לתחזוקת הנייד לבין הפתרון המבני.
הפרוגרמה תכיל בין היתר את המתווה לתעלות שירות ,מיקום פונקציות תומכות כגון מחסנים,
מעבדות ,בתי מלאכה ,חדרי שירות ,פונקציות לרווחת העובדים ,פתרונות מיקלוט ,מיגון וכדומה.
הפרוגרמה תערך בכפיפות לצורכי המציע מחד ,ובהתאמה ליתר ההנחיות התקנים המפורטים
ביתר מסמכי ההצעה  2חוזה.
המשך מהלך התכנון יהיה בכפיפות ל "מגדיר המשימות לתחנות" של רכבת ישראל על שלביו
השונים ובשינוים הבאים:
לשלב התכנון המוקדם הראשוני
הפרוגרמה תוכן על ידי המציע (פרק  0.0סעיף )0
המציע יגיש חלופה מגובשת ולא יידרש להציג חלופות לבחירת המזמין (פרק  0.0סעיף .)/
לשלב התכנון המוקדם סופי הפרוגרמה תוכן על ידי המציע (פרק  0.2סעיף )0
הטיפול מול הרשויות הינו באחריותו הבלעדית של המציע ואישור המזמין לא נדרש (פרק 0.2
סעיף .)3
דרישות בתחום האדריכלות
 .8כללי
 .8.8פרק זה מתייחס לדרישות מהקבלן בנושא אדריכלות ,במסגרת מכרז תכנון ביצוע למוסך רכבת
והמבנים הנלווים לרבות אנקסים ומבנה אנרגיה במתחם רכבת אשקלון ,בהתאם להנחיות
המובאות להלן והמתייחסות לתכנון הכוללני המפורט והמלא  ,והביצוע המלא של המבנים.
 .8.7כל ההנחיות המפורטות להלן ,הן הנחיות משלימות בנושא אדריכלות.
הקבלן מחויב לעמוד בכל הדרישות המפורטות בחוק התכנון והבניה ,בתקנות הבניה ,בתקנים
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הישראליים הרלוונטיים ,במפרטי מכון התקנים ,במפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה
(הספר הכחול) ,בהנחיות התכנון של רכבת ישראל ועל פי כל דין.
בהעדר תקנים או מפרטים ישראליים בתחום כלשהוא של תכן ,יסתמך התכנון על תקנים
אירופיים או אמריקאים רלוונטיים .כלל המסמכים יהיו במהדורתם המעודכנת ליום הגשת
ההיתר .בנוסף יחויב הקבלן לעמוד בכל דרישות התכנון של רכבת ישראל.
 .8.3הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לתכנון הכוללני ,לרבות חובתו כעורך הבקשה שתוגש לעיריית
אשקלון.
 .7להלן הנחיות לתכנון בהיבט חלופות שהן קבילות.
 .7.8עבודות בטון על פי המוגדר בפרק השלד מהיבט החזית יותר שימוש בבטון חזיתי.
 .7.7עבודות בניה בחלקי המבנה התעשייתיים  /טכניים.
שימוש ב-
בלוקי בטון מטויחים.
בלוקי סיליקט בבנייה נקיה
בטון אדריכלי.
בחלקים הבאים במגע עם מים ,שמן וכו' ,נדרש חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן לא מזוגג.
 .7.3איטום המבנה יעשה על פי התקנים ובכפוף לדרישות הבאות:
איטומים תת"ק קרקעיים יעשו בהתזה בלבד ,למעט רצפות.
איטומים של חדרים רטובים יכללו גם איטום קירות לפחות עד גובה  3.ס"מ ובחדרי מקלחות עד
גובה  81.ס"מ.
באיטומים של גגות המבנים יש לכלול שימוש ביריעה עליונה עם אגרגטים.
בגגות טכניים יש לבצע שכבת הגנה על האיטום.
בסיסי מערכות יותקנו על האיטום עם הפרדות נדרשות.
 .7.4דלתות המבנה יהיו דלתות פלדה ממוצרים מתועשים בלבד מיצרנים שמפעלם נושא תו תקן.
דלתות למרחבים מוגנים יעשה שימוש במוצרים נושאים תו תקן ומאושרים על ידי פקע"ר.
שערים לדלתות המוסך יהיו שערים שמשולבים בהם רכיבים שקופים שיבטיחו קו ראיה להולכי
רגל ולנהגי רכב וקטרים.
מבנה השער יבטיח מעבר כבל החישמול על פי סטנדרט הבטיחות המאושר על ידי רכבת ישראל.
דלתות נגללות יהיו דלתות מונעות עם גיבוי ידני.
חלונות המבנה יהיו חלונות אלומיניום גמר באילגון או צבוע בתנור.
הזיגוג יהיה בכפוף להנחות אגף בטיחות של רכבת ישראל רבודות ורבודות מחוסמות.
 .7.5אסור השימוש בטיח כחומר גמר חיצוני למבנה.
 .7.2חומרי הגמר לחזיתות המבנה יהיו חומרי ברי קיימא שאינם דורשים אחזקה שוטפות ובהתאמה
לעיצוב האדריכלי הכללי בפרויקט המאופיין בשימוש בפחי פלדה צבועים בצע אלומיניום RAL
9006
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 RAL 9007וניתן לשלב חיפוי אבן נסורה בעיצוב האדריכלי.
המסדים לקירות החוץ יהיו עמידים לנגיפה לפחות עד גובה  8..מ' .מומלץ שימוש בבטון
אדריכלי.
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 .4דרישות בתחום שלד המבנה
.0

כללי
 8.8פרק זה מתייחס לדרישות מהקבלן בנושא שלד המבנים ,במסגרת מכרז תכנון ביצוע למוסך רכבת
והמבנים הנלווים לרבות אנקסים ומבנה אנרגיה במתחם רכבת אשקלון ,בהתאם להנחיות המובאות
להלן והמתייחסות לתכנון הקונסטרוקטיבי המפורט והמלא  ,והביצוע המלא של שלד המבנים.
 8.7כל ההנחיות המפורטות להלן ,הן הנחיות משלימות בנושא שלד המבנים.
הקבלן מחויב לעמוד בכל הדרישות המפורטות בחוק התכנון והבניה ,בתקנות הבניה ,בתקנים
הישראליים הרלוונטיים ,במפרטי מכון התקנים ,במפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה (הספר
הכחול)  ,ועפ"י כל דין.
בהעדר תקנים או מפרטים ישראליים בתחום כלשהוא של תכן ,יסתמך התכנון על תקנים אירופיים או
אמריקאים רלוונטיים .כלל המסמכים יהיו במהדורתם המעודכנת ליום הגשת ההיתר .בנוסף יחויב
הקבלן לעמוד בכל דרישות התכנון של רכבת ישראל.
 8.3הקבלן יהיה האחראי הבלעדי ליציבות המבנה ולתקינותו המלאה ,לרבות חתימה בעיריית אשקלון
כאחראי לתכנון השלד וכאחראי לביצוע השלד.

.2

קשיחויות לתכנון השלד
 7.8עומסים:
7.8.8

העומסים יענו על דרישות ת''י  487לעומסים ,ועל העומסים המיוחדים המאפיינים מוסכי
רכבת( ,בין אם מפורטים או לא מפורטים במסמך זה) -החמור מבניהם.

7.8.7

רצפות המוסך יתוכננו לעומסים הצפויים מהתפעול ,אך לא פחות מהעומסים הבאים,
שאינם פועלים בו זמנית ויחושבו לפי השילוב החמור ביותר עם יתר העומסים:
א .עומס שימושי מפורס אחיד 4 -טון/מ''ר.
ב .עומס מלגזה (סה''כ משקל עצמי ועומס הרמה)  1-טון לזוג גלגלים ( 4טון לגלגל)  .סוג
הגלגלים לפי השימוש במוסך (גלגלי גומי ולא גלגלים קשיחים) .עומס שימושי סביב
המלגזה  8.5-טון/מ''ר ,הפועל ביחד עם העומס הנ''ל על הגלגלים.
ג .עומס נקודתי 4 -טון (על שטח מגע  7./7.ס''מ).
יש לחשב את הרצפות להתכווצות הבטון ושינויי טמפרטורה בהתאם לתקן ,כאשר מקדם
החיכוך בין הרצפה והתשתית יחושב כ. 8..-
הזיון יחושב לפי המקסימום שבין שילובי עומסי כפיפה והמתיחה .
המרחק המומלץ בין תפרים קונסטרוקטיביים ברצפות יהיה  87מ'.
יבוצעו אביזרים מייתדים שיתאימו לקבלת העומסים האנכיים בתפרים הנ''ל.

7.8.3
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עומסי הרכבת על המסילות בתחום המוסך ,יהיו בהתאם לעומס הנובע מהנייד הרכבתי
המטופל במוסך ,אך לא פחות מהנדרש ע''י הרכבת להלן:
א .עומס אנכי  75טון לסרן.

טבלה מעוצבת

ב .עומס אופקי לאורך המסילה  2.25טון לסרן.
ג .אופקי לרוחב המסילה  8.875טון לסרן.
ד .לעומסים אלו יש להוסיף מקדם דינאמי 8.85
(העומסים האופקיים יופעלו על פס אחד ולא יחולקו ל 7-פסים).
עומסים אלה יופעלו על כל המסילות במוסך ,לרבות בכניסות (מסילות במפלס הבטון)
והמסילות בתעלות הטיפול.
7.8.4

עומסים במוסך במפלס העליון.
א .עומסים הנובעים ממשטחים ומתקנים שונים לעבודה בגובה לטיפול ברכבות .
עומסים אלה ייקבעו בהתאם לסוג הציוד ואופן חיבורו למבנה .עומס שימושי על משטחי
הטיפול ברכבות לא יפחת מ 85.-ק''ג/מ''ר .עומס אופקי על מעקות לא יפחת
מ  25-ק''ג/מ''א.
ב .עומסי מערכות נוספות שונות המחוברות לתחתית גג המבנה או לעמודי המבנה.
ג .עומס שימושי למערכות עתידיות  5.-ק''ג/מ''ר.

7.8.5

עומסים באנקסים.
עומס שימושי לפי ת''י  487לאזורים השונים אך לא פחות מ 5..-ק''ג/מ''ר במפלסים
השונים ,לרבות רצפות ,תקרות וגגות.
במחסן יילקח העומס לפי פרטי האיחסון והשינוע ,ובהתאם להנחיות יועץ המחסנים של
הקבלן.

7.8.2

עומס רוח.
המבנה יתוכנן לעומסי רוח לפי ת''י  484במהדורתו המעודכנת ביותר.
מהירות בסיסית  3.מטר/שניה .דרגת חיספוס פני השטח –דרגה  7בטבלה  5.8שבתקן הרוח
הנ''ל.
ככלל ,יש לתכנן לפי המצבים החמורים ביותר של מצב סידור הפתחים בחזיתות השונות.
כמו למשל ,בחישוב מקדמי יניקה פנימיים ,יש לקחת בחשבון שערים פתוחים בצד אחד
וסגורים בצד השני.

7.8.2

עומס רעידת אדמה.
המבנה יתוכנן לעומסי רעידת אדמה לפי ת''י  483במהדורתו המעודכנת ביותר.
חשיבות המבנה –קבוצה ב' לפי טבלה  4בתקן .מקדם חשיבות . 8.7
רמת המשיכות לתכנון-רמת משיכות בינונית.

 7.7ביסוס:
ראה פרק גיאוטכניקה במבוא להנדסה.
במקרה של הימצאות מים בקידוחים ,לרבות מים שעונים ,יש להפעיל הידרולוג מטעם
הקבלן ,למתן הנחיות לתכנון וביצוע בהתחשב בהמצאות המים.
 7.3שונות :
 7.3.8גגות המרחבים המוגנים יהיו בעובי  4.ס''מ.
 7.3.7תכנון האיטום ייעשה לפי יועץ איטום מטעם הקבלן
.
האיטום יתוכנן ויבוצע בסטנדרט הגבוה ביותר ויתאים לדרישות
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התקנים והמפרטים הרלוונטיים .התכנון והביצוע יתאימו לקיים של המבנה כולו.
 7.3.3עמידות אש של רכיבי השלד תיקבע לפי יועץ בטיחות ותתאים לכל הנדרש
בתקנים ובחוק .יש להציג את כל האישורים הנדרשים לקיום הדרישות הנ''ל.
 7.4רצפות המוסך :
 7.4.8הרצפות יבוצעו ביציקה במקום ,עם תפרי יציקה מסודרים המאפשרים קבלת העומסים
המתוכננים על הרצפות.
הרצפות יבוצעו בקטעים של  87מ' לאורך המוסך.
לשם כך יש לבצע הפסקות יציקה בתבניות פלדה ובאביזרים מייתדים מתאימים.
כמו כן יש לבצע הפרדה מתאימה בין הרצפות והאלמנטים הסמוכים-קירות ,עמודים ,דפנות
תעלות טיפול ברכבות ועוד .הפרדת הרצפות מהקירות-לא יאושר שימוש בהפרדות כדוגמת ניילון
או נייר טול  ,אלא אמצעי גמיש שייצור רווח של  8ס''מ וימנע חיכוך בין הרצפה לאלמנט הסמוך.
הפרדת הרצפות מדפנות תעלות השרות למניעת חיכוך  ,תבוצע באופן אופקי-בין תחתית הרצפה
(העוברת מעל דופן התעלה) ,ופני דופן התעלה -ע''י אמצעי החלקה מתאימים.
 7.4.7בכל הפינות החשופות של רצפות ובורות ,יבוצעו זוויתנים מגולוונים וצבועים במידות
מינימליות של  5./5./5מ''מ שישולבו ביציקת הבטון.
 7.4.3הרצפה תבוצע ללא סדקים .אחד התנאים להצלחת הביצוע ללא סדקים הוא יציקת הרצפה
במבנה סגור  ,ולא תחת כיפת השמיים -באופן הנתון להשפעת רוחות ,ירידת טמפרטורה בלילה
ועוד.
 7.4.4הרצפה תבוצע בהתאם להנחיות הדיוק שבפרק  5.למשטחי בטון של המפרט הכללי
הבינמשרדי (הספר הכחול) – לדרגת דיוק מיוחדת.
מדידת הסטיות תהיה לרמת דיוק מיוחדת כמוגדר בפרק  5.הנ''ל בסעיף  5..02ו.5..02 -
הסטייה הממוצעת במפלס המתוכנן תהיה  ± 3מ"מ.
הסטייה הממוצעת במישוריות תהיה  3מ"מ.
 7.4.5גמר הרצפה יהיה באמצעות שכבת הקשחה ובתוספת פיגמנט .דרגת השחיקה הנדרשת
היא  8.4מ"מ ב 44.-סיבובים .הרצפה תוחלק בהליקופטר.
בנוסף ,תבוצע שיכבת סילר על פני הרצפה.
 7.4.2איטום התפרים ברצפה יעמוד בתנאי העבודה במוסך ,לרבות מעבר מלגזות,
וכן יעמוד בתנאי הרטיבות  ,השמנים וכל הנדרש.
 7.4.2הרכב התערובת ליציקת הרצפה יקבע כך שתהיה מינימום של התכווצות ולא יהיו סדקים
ברצפה .הרכב התערובת יאושר ע"י מומחה בלתי תלוי שיועסק ע"י הקבלן.
תבוצע אשפרה מעולה .
 .7.4.1כל היציקות במבנה יתוכננו ויאושרו ע''י טכנולוג בטון מנוסה מטעם הקבלן.

 .3תכנון מטעם הקבלן
התכנון יוגש בהתאם לנהלים בפרק המתאים.
החישובים ייעשו לכל רכיבי המבנה בצורה מסודרת ,כולל שימוש בתכנות חישוב מתקדמות ומוכרות,
כדוגמת SRTAP,BEAM,PRET-של עתיר.
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חישובים שיידרשו ע''י המזמין ,יוגשו לו לבקרה.

 .3מתקני תברואה
.8

כללי
8.8

.7

יועץ הנדסי

שירותי תכנון וביצוע יתאימו למפרט הכללי הסטנדרטי של הועדה הבין משרדית שהינו
חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה .זהו מפרט השלמה למפרטים הכלליים הסטנדרטיים ..
 51 ,52 ,48 ,32 ,34 ,74 ,.1 ,.2 ,.5 ,.7 ,.8,מהדורה אחרונה של הועדה הבין משרדית .וכן
הל"ת במקרה של סתירה בין המפרט הסטנדרטי והמפרט המיוחד ,יש לתת עדיפות
למפרט המיוחד.

 .8על המתכנן להיות בעל  8.שנות ניסיון לאחר סיום לימודיו כחוק.
 .7על המתכנן להיות בעל רישיון במשרד העבודה.
 .3על המתכנן להיות בעל ניסיון של עבודה עם רכבת ישראל של  3פרויקטים לפחות.
.3

תיאור כללי של המערכות
 3.8מערכת אספקת מי שתייה
התחברות מערכת מי השתייה של הפרויקט למערכת הקיימת תהיה בגבול ביצוע ותיעשה
באמצעות מד-מים ,ותכלול את כל האביזרים ,ברזים  ,אל-חוזר ,מסנן ומז"ח.
 3.7מערכת כיבוי אש  -הידרנטים
 3.7.8מערכת הידרנטים פנימית ,תבוצע בהתאם לדרישות יועץ הבטיחות ודרישות מכבי אש .
בתחום שטח הביצוע .על הקבלן לבצע גמל עם מד מים בהתאם להנחיות הרשות
המקומית.
מקור המים  -התחברות לקו מים קיים בגבול ביצוע.
 3.7.7מערכת הידרנטים חיצונית תבוצע בהתאם לדרישות יועץ הבטיחות ודרישות מכבי אש
בתחום שטח הביצוע .מקור מים – התחברות לקו מים קיים בגבול ביצוע .בקוטר ",2
ראה תוכנית.
 5.2.5מערכת ספרינקלרים פנימית ,תבוצע בהתאם לדרישות יועץ הבטיחות ומכבי אש.
מקור מים -התחברות לקו ספרינקלרים קיים בגבול ביצוע .הזנה ממאגר  311מ"ק
משאבה  001psi , 0311 GPMבחדר משאבות (ראה תוכנית) .במידה ואספקת מים
אינה מספקת ,ההשלמה תהיה על חשבון הקבלן.
 5.2.4תבוצענה מערכות דחיסת מי כיבוי אש עבור מכבי אש לתוך מערכת הספרינקלרים
וההידרטיים הפנימיים.
 3.3מערכת שופכין דלוחין
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טבלה מעוצבת

כל צינורות שופכין דלוחין יהיו עשויים מצנרת .H.D.P.E
 3.4מערכת ביוב תעשייתי
מערכת ביוב תעשייתי תתחבר למערכת הביוב לאחר מעבר דרך מפריד שמן דלק ואיכות מי הניקוז
לפני חיבור למערכת הביוב תהיה בהתאם להוראות והנחיות משרד הבריאות.
 3.5מערכת ניקוז מי גשם
צינורות מי גשם מגגות הבניינים יהיו ע"י צינורות  H.D.P.Eויתחברו למערכת התיעול המתחמית.
 3.2מים חמים למקלחות ,מלתחות ומטבחונים
המים החמים יהיו על ידי מערכת דודי חשמל סולריים עם קולטים מחוברים בשיטת
.REVERSED RETURN
 3.2מערכת ביוב
תהיה מצנרת פי.וי.סי  .SN-8חיבור הביוב יהיה לניפל שיוכן בגבול המגרש בהתאם למסומן
בתוכנית.
.4

ביצוע העבודות
מודגש במיוחד כי על הקבלן להכניס שרוולים בכל המקומות בהם עוברת צנרת ,כך
4.8
שהצינור העובר יהיה חופשי ומבודד מהקורות והתקרות .במקומות בהם צנרת HDPE
עוברת בתקרה/רצפת בטון יש להשתמש במעבר מיוחד למניעת התפשטות אש .במעבר
צנרת פלדה בין אזורי אש יש לאטום הרווח בחומר חסין אש.

.5

בדיקה כללית
במהלך הבדיקה ובסיומה יזמין הקבלן בדיקה כללית של כל המערכות ע"י מכון התקנים
5.8
הישראלי .הבדיקה תעשה בהתאם לת"י  87.5כל החלקים.
על הקבלן לבצע את כל העבודות בהתאם לתקנים הישראליים ולספק את כל העזרה
5.7
הדרושה ולאפשר לנציגי מכון התקנים לבדוק ולקבל את כל המערכות בהתאם לת"י 87.5
על כל חלקיו.

.2

צינורות
צינורות פלדה מגולוונים
2.8
 2.8.8הצינורות הראשיים לאספקת מים וכיבוי אש יהיו מפלדה ,מגולוונים בלי תפר,
סקדיול " 4.ללא תפר" לפי  .ASTM 53האביזרים יהיו אביזרי פלדה יצוקים,
לחץ עבודה לפי .ASTM
2.8.7
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צינורות מגולבנים ועטופים המורכבים בקרקע ,יונחו על מצא חול מהודק של 8.
ס"מ עובי ,ויכוסו בשכבת חול 8. ,ס"מ מעל פני הצינור .צינורות אלה יקבלו
עטיפה פלסטית חרושתית כפולה בביח"ר ויעברו בדיקת הולידטקטור.

טבלה מעוצבת

2.8.3

כל הצינורות התת קרקעיים יהיו עם חיוץ לפני כניסה למבנה .כמו כן ,יקבלו הגנה
קטודית.
כל הצינורות הגלויים ייצבעו.

2.7

צינורות עם ציפוי פנימי וחיצוני (צינורות תת קרקעיים)
 2.7.8הצינורות יהיו צינורות פלדה בעובי דופן " 5/37עם צפוי פנימי במלט וחיצוני
ובעטיפה פלסטית תלת שכבתית חרושתית.
 2.7.7קשתות והסתעפויות יהיו חרושתיים.
 2.7.3לאחר הכנת הצינורות ולפני הרכבתם הסופית יש לתקן את הבידוד בכל הנקודות
הפגועות ,בהתאם להוראות היצרן ובאישור המפקח ,ולאחר בדיקת הולידטקטור.
 2.7.4כל העבודה  -חיתוכים וריתוכים  -תבוצע על ידי רתכים בעלי תעודה ממשרד
העבודה.
 2.7.5כל הצינורות התת קרקעיים יהיו עם חיוץ לפני כניסה למבנה .כמון כן ,יקבלו
הגנה קטודית.

2.3

צינורות אספקת מים בתוך המוסך
צינורות אספקת מים בתוך הבניינים יהיו צנורות פלדה מגולבנת סקדיול " 4.ללא תפר"
או לחילופין צנרת .PPR
התקנת צינורות יש לבצע בהתאם להוראות היצרן .בסוף העבודה על הקבלן לקבל אישור
היצרן.

2.4
-

צינורות פוליאטילן בצפיפות גבוהה ” “HDPEלמי שופכין ולצנורות אורור
הצינורות ,הספחים והאביזרים יהיו מפוליאטילן בצפיפות גבוהה  HDPEבעלי תו
השגחה של מכון התקנים הישראלי ,לפי מפמ"כ  340חלק  .8התקנת המערכת
תעשה לפי מפמ"כ  340חלק  ,7ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של היצרן
ותחת פיקוח שרות השדה של היצרן .על הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת
מערכות ביוב  ,HDPEובעל תעודת הסמכה מאת נציגו המורשה של יצרן הצנרת

-

.2
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והאביזרים.
תהליך היצור והרכבת המערכת יהיה כפוף למפמ"כ  340חלק  .7לרבות אחריות
היצרן לתפקודה התקין של המערכת.

מחיצות בניה מגבס  -הרכבת צנרת וברזים

טבלה מעוצבת

2.8

2.7

תשומת לב מיוחדת להרכבת כלים הסניטריים כאשר חיזוקים לתוך קירות בניה
וקירות הגבס חייבים להבטיח יציבות מוחלטת של הכלים ,כמו כן לאביזרים
וזוויתנים הדרושים להבטחת יציבות הברזים ,הכלים והצנרת.
כאשר זוויתן חיזוק עבור אסלה תלויה ומיכל הדחה מורכב בתוך קיר גבס ,יש
למלא ביציקת בטון את חלל הקיר מהרצפה לפחות  8.ס"מ מעל גובה פני האסלה
על מנת להבטיח עגון ויציבות מספקים.
החיזוקים יהיו חיזוקים חרושתיים מפלדה מגולבנת (לאחר הריתוכים) .מודגש
במפורש כי החיזוק למחיצות הגבס לא ייעשה על גבי המחיצות אלא יהיה ישירות
לרצפה או קירות מבטון עם קונזולות מיוחדות מברזל מגולבן בגדלים שיאושרו
ע"י המתכנן.

.1

תאי ביקורת
מכסים לתאי ביקורת יהיו עם סמל של רכבת ישראל.

.0

מערכת ספרינקלרים
תהיה בהתאם לפרק  34ותעבור אישור מכון התקנים.

.8.
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מתקני אוויר דחוס -יהיו בהתאם לפרק 52

טבלה מעוצבת

 .2חשמל ,תאורה ותקשורת
תכולת העבודה

8.8

 8.8.8מבנה המוסך
.8

הארקת יסוד וחישמול למבנה ,כולל הכנות לחיבור עתידי אל מסילות.

.7

מתקן חשמל ולוחות חשמל בתוך מבנה המוסך ,כולל הזנות מחדר מתח נמוך
שבתוך המבנה אל כל ציודי הקצה.

.3

מתקן תקשורת ומנ"מ בתוך מבנה המוסך  ,כולל כבילה מחדר התקשורת שבתוך
המבנה אל כל ציודי הקצה.

.4

מתקן תאורה ותאורת חירום בכל שטחי המוסך ובכפוף להנחיות יועץ הבטיחות
והתקנים.

.5

תשתיות למעברי כבילת חשמל .ותקשורת ומנ"מ בין האזורים השונים במבנה.

 8.8.7מרכז אנרגיה
.8

ארונות מתח גבוה לקבלת הזנה מקומית תחת מנייה ממתקן המתח הגבוה של
הרכבת במנייה נפרדת של חברת חשמל שבתוך המתחם.

.7.8

התאמת גודל החיבור הנדרש מחברת חשמל בהתאם לצרכי המוסך.

.3.7

ציוד שנאים  22/0.4KVבכמות ובהספק לפי צרכי המוסך .סוג השנאים שייבחר
(שמן/יבש) יהיה כתלות למיקום מבנה מרכז האנרגיה ובהתאם לדרישות
הבטיחות ולתקנים.

.4.3

חדר גנרטור ומיכל דלק בהספק לפי צרכי המוסך ובהתאם לדרישות הבטיחות.

.4

מיכל דלק לפי צרכי המוסך ובהתאם לדרישות הבטיחות.

.5

הארקות יסוד וחישמול ,הארקות ציוד ,מתקני חשמל במתך נמוך ,תקשורת
ומנ"מ בחדרי מרכז אנרגיה.

 8.8.3שטח מסילות
.8

הארקת יסוד וחישמול לקונסטרוקציות מתכתיות בקרבת המסילות ,כולל הכנות
לחיבור עתידי אל מסילות.

.7

תשתיות צנרת תחת מסילות כהכנה לחישמול כל  3..מ' לאורך המסילה
הפתוחה.

 8.8.4כבישים
תאורת הכביש המערבי מהמוסך מתאורה על גבי המבנה.
תכנון

8.7

 8.7.8טיוטת התכנון מטעם המזמין
טיוטת התכנון שהוכנה ע"י המזמין כוללת :
מס"ד
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מס' תוכנית

שם תוכנית

טבלה מעוצבת

8

SPR-EL-000-0000SI_A-PD-1304-00

תכנית תשתיות חוץ והזנות למרכז
באזור האנרגיה ולאזור המוסך

7

SPR-LT-000-0000SI_A-PD-1304-00

תכנית תאורת חוץ למתחם באזור
המוסך

 8.7.7קריטריונים והנחיות לתכנון מטעם הקבלן


חוק החשמל ותקנותיו ,התשי"ד -8054 -מהדורה עדכנית.



מפרט כללי למתקני חשמל -פרק (.1מהדורה מעודכנת -ספטמבר  )7.85מתקני
חשמל ובקרה ,בהוצאת משרד הביטחון.



תקן ישראלי ת"י  5435המבוסס על תקן NFPA 130



הנחיות בתוכניות ו/או פרוגרמת הבטיחות



דרישות חברת החשמל הישראלית לגבי התקנת ובדיקת מתקנים



דרישות חברת "בזק" לגבי התקנת ובדיקת מתקנים



קובץ תקנות  4728בנושא הארקת יסוד



הנחיות ודרישות רכבת ישראל



הנחיות ודרישות אגף חישמול ברכבת ישראל ושל חברת .De Consult



מפרט לעבודות סלילה וגישור ,פרק  .1מתקני חשמל ובקרה ,תת פרק  .7מערכות
ומתקני תאורה ,בהוצאת החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ.



כל הנחיות החברה הלאומית לדרכים בתחום חשמל ותאורה למתכנן חשמל
ותאורה ,למנה"פ ,למפקח חשמל צמוד וכו'.



הנחיות משרד התחבורה



הנחיות לתכנון מאור בדרכים בין עירונית של משרד התחבורה.



תקן ישראלי  8127לתאורת דרכים.



תקן ישראלי ת"י  1005ל"תאורה למקומות עבודה שבתוך מבנים".



המלצות התקנים הבין לאומיים כגון  C.I.Eוכדו'.



חוק בזק ותקשורת



הנחיות הרשות המקומית



כל החוקים והתקנות ע"פ כל דין בהתאם למערכות שתוארו לעיל ויתוארו
בהמשך.

 8.7.3תכנון ע"י הקבלן
מכיון שהמוסך המתוכנן נמצא בתחומו של מתחם תפעולי אשקלון המתוכנן אף הוא
בימים אלו ומכיון שישנן התממשקויות והשפעות רבות בין מבנה המוסך וסביבתו לבין
שאר המתחם ,על הקבלן לתכנן ולהגיש לעיון והתייחסות המזמין את החומר התכנוני
כמפורט בטבלה להלן וזאת מבלי לגרוע מההנחיות המפורטות במגדירי משימות התכנון
של רכבת ישראל ולצורך השלמת התכנון.
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קנ"מ
תיאור
שלב תכנון שם התוכנית
תכנית עקרונית תוכנית כללית הכוללת מפתח גיליונות ,מיקום 8:5..
מוקדם
לתשתיות חוץ תאורת חוץ ,תשתיות חוץ ,מיקום כניסת

טבלה מעוצבת

קנ"מ
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תיאור
שלב תכנון שם התוכנית
והזנות למרכז תשתיות חשמל ותקשורת למבנים ומיקום חציות
חישמול.
האנרגיה
ולאזור המוסך
תוכניות כלליות תוכניות כלליות הכוללות :מראה עקרוני של 8:75.
מוקדם
להארקת יסוד פריסת ברזלי הארקה ,סוגי הברזל ,מיקום
וחישמול למוסך עקרוני של חיבורים גמישים לתפרי התפשטות
הרכבת ולמרכז וליציאות הארקה ,הצגת רציפות ההארקה
לאדמה ולמסילה ,מראה עקרוני של אופן
האנרגיה
הארקת כל סוגי אלמנטי הבטון .מראה עקרוני
של פרטי ואופן הריתוכים במקביל ובניצב ,אופן
ביצוע חיבורים גמישים לתפרי התפשטות
וליציאות הארקה .מראה עקרוני להארקת
קונסטרוקציות מתכתיות שאינן מחוברות
למתקן הארקת היסוד.
תוכניות כלליות תוכניות כלליות עם מיקום ציוד ארונות במתח 8:8..
מוקדם
למרכז האנרגיה גבוה ,שנאים וגנרטור בהספקים המוערכים ,כולל
תרשימים חד קוויים של מקורות ההזנה ,קווי
ההזנה ,סוג ושטח חתך הכבילה בין הלוחות
וממרכז האנרגיה אל המוסך.
תוכניות כלליות תוכניות כלליות הכוללות תרשים חד קווי עקרוני 8:8..
מוקדם
ללוחות החשמל של הלוחות השונים והעומס החשמלי המוערך
לכל לוח ,כולל סיכום מאזן העומסים וגודל
החיבור הדרוש .




מוקדם
מפורט



מפורט

חשמול
תכנית מפורטת
לתשתיות חוץ
והזנות למרכז
האנרגיה
ולאזור המוסך
תוכניות
מפורטות
להארקת יסוד
וחישמול למוסך
הרכבת ולמרכז
האנרגיה



מפורט

תוכניות

ראה פרק חשמול
תוכנית מפורטת הכוללת מפתח גיליונות ,מיקום 8:75.
תאורת חוץ ,תשתיות חוץ ,כולל מיקום מדויק
לכניסת תשתיות חשמל ותקשורת למבנים ,כולל
סימון בתכנית של סוג וכמות הצנרת הנדרשת
לכל מערכת ,תכנון חציות חישמול.
8:5.
תכניות מפורטות הכוללות:
מראה כללי עם מיקום ברזלי הארקה

בכל חלקי המבנה.
מיקום וכמות כלונסאות מאורקות.

פרטי אופן הארקת כל סוגי אלמנטי

הבטון.
סוגי ברזלי ההארקה ואופן התקנתם.

פרטי הארקה בתפרי התפשטות.

מיקום יציאת חיבורים גמישים

להארקה.
מראה רציפות ההארקה בין כל חלקי

המבנה וכלפי אדמה ומסילה.
פרטי הארקת חדרי החשמל

והתקשורת ,כולל חתכים ומידות.
מיקום פס השוואת פוטנציאלים ופסי

הארקות.
פרטי חיבור הארקה אל

קונסטרוקציות מתכתיות שאינן
מחוברות למתקן הארקת היסוד.
פרט חיבור גמיש ואופן התקנתו.

פרטי ריתוך במקביל ובניצב.

מקרא.

תוכניות מפורטות עם מיקום ציוד ארונות במתח 8:5.

טבלה מעוצבת

קנ"מ







תיאור
שלב תכנון שם התוכנית
גבוה ,שנאים וגנרטור בהספקים הנדרשים ,כולל
מפורטות
למרכז האנרגיה תרשימים חד קוויים של מקורות ההזנה ,קווי
ההזנה ,סוג ושטח חתך הכבילה בין הלוחות
וממרכז האנרגיה אל המוסך.
ללא
חישובי תאורה חישובי תאורה מפורטים לתאורת חוץ לכביש
מפורט
המערבי .חישובי התאורה יכללו את סוגי
מפורטים
הגופים ,העקומות הפוטומטריות ,ציון אזור
החישוב ומפלס פני החישוב ,כולל רמת התאורה
והאחידות על הכביש ובהתאם לתקנים והנחיות
רכבת ישראל.
תוכניות מפורטות הכוללות תרשים חד קווי של ללא
תוכניות
מפורט
הלוחות השונים והעומס החשמלי המחושב לכל
מפורטות
ללוחות החשמל לוח ,כולל סיכום מאזן העומסים וגודל החיבור
הדרוש .
חשמול

מפורט

ראה פרק חשמול

דרישות נוספות:


חישובים -הקבלן נדרש לבצע חישובי תאורה נקודתיים בתוכנת מחשב כדוגמת  AGIאו
שוות איכות מאושר ,כולל הגשת תוכניות המתארות את תוצאות חישובי התאורה (שילוב
בין תוכנית תאורה ותוכנית אוטוקאד) ,כולל חישוב כל הפרמטרים (עוצמות הארה,
בהיקויות ,אחידות וכו') לכל אזור בפרויקט לרבות ממוצעים ופרמטרים שונים ע"פ
הנדרש בתקן.

8.3

מפרט מיוחד לעבודות חשמל ותקשורת
 8.3.8כללי
פרשה טכנית זו והתכניות המצורפות מתייחסים לביצוע עבודות חציות לחישמול ,הארקת
יסוד וחישמול ,לוחות חשמל ,ציוד מתח גבוה וגנרציה.
 8.3.7צנרת הכנת לחישמול -ראה הנחיות פרק חישמול
 8.3.3הארקת חישמול -ראה הנחיות פרק חישמול
 8.3.4הארקת יסוד
הקבלן נדרש להגיש לאישור רכבת ישראל תכנון של הארקות יסוד ,המתוכננות בהתאם
לחוק החשמל התשי"ד 8054 -ותקנותיו מהדורה אחרונה.
התכנון והביצוע יכללו את העבודות הבאות:


העבודה תבוצע בהתאם לתקנות החשמל (הארקת יסוד) תשמ"א  8018קובץ
התקנות  4728ודרישות ת"י .8.1



ב 4 -פינותיו של כל מתקן מוארק יותקנו קופסאות משוריינות לביקורת הארקה
במידות  15X15ס"מ .הקופסא תהיה שקועה ביציקה בגובה  3.ס"מ מפני
הקרקע .פס ההארקה בקופסאות הביקורת יהיה עם  3חורים לפחות ויכלול
ברגים ואומים מצופי קדמיום.
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הקבלן נדרש לבדוק מיד לאחר ביצוע ההארקה את ההתנגדות הכוללת של
הארקת היסודות ולדווח בכתב למהנדס היועץ על התוצאות .על פי התוצאות
יחליט המהנדס היועץ על הצורך בתגבור ההארקה ע"י תוספת של אלקטרודות,
או כל אמצעי אחר.



ביצוע ההארקה וההכנות תתבסס על הארקת איפוס ).(TN-C-S



יש לתאם היציאה של פס ההארקה מטבעת הגישור עד למקום שבו יותקן פס
השוואת הפוטנציאלים ובתוספת של  ..5מ'.



פס השוואת פוטנציאלים יהיה מנחושת בחתך של  50x10מ"מ לפחות או כל מידה
אחרת כמצוין בתכנית .בפס יוכן בורג לכל מוליך המתחבר אליו בתוספת 8.
ברגים שמורים .בכל מקרה מספר הברגים לחיבור מוליכים אל הפס לא יקטן מ-
 8.ברגים.



גובה ההתקנה במקרה של פס השוואת פוטנציאלים גלוי  8.1/7.4מ' מפני הריצוף.
כאשר הפס מוגן מפני פגיעה מכאנית מותר להתקינו נמוך יותר אך לא פחות מ-
 ..5מ' מהרצפה.

 8.3.5בדיקות ואישור הארקות יסוד וחישמול


ביצוע ההארקה ובמיוחד אלמנטים שמכוסים בבטון יבוצעו בהשגחתו של
חשמלאי מוסמך אשר יחתום ויאשר שהריתוכים בוצעו כנדרש ,שהרציפות
נשמרה ,הכל בהתאם לתוכניות .הבדיקה תבוצע לפני כיסוי בבטון ,כאשר תהיה
אפשרות לבדוק את ריתוכי ההארקה.



הקבלן ידאג להזמין על חשבונו מהנדס בודק לבדיקת ואישור מתקן ההארקות
מבחינת התנגדות ההארקה ,רציפות וכל הנדרש בהתאם לחוק .הבודק יגיש
למפקח תעודת בדיקה החתומה על ידו.



עקב שלביות הביצוע רשאי המפקח לדרוש מהקבלן לבצע של בדיקת התנגדות
לקבלת הערך המתאים להארקת היסוד בכל שלב ושלב בהקמת המבנה וזאת ללא
תוספת תשלום.



במידה ותתקבל תוצאה בלתי מתאימה יבוצע תגבור הארקה ע"י אלקטרודות
אנכיות על פי הנחיות שיתקבלו ע"י המתכנן ,בכמות ובעומק עד להשגת עד
להשגת ערך ההתנגדות הנדרשת במקום .תיקונים אלו ,אם יידרשו עקב עבודת
הקבלן יהיו על חשבונו.

 8.3.2לוחות חשמל


לוחות החשמל שיסופקו ע"י הקבלן יהיו בהתאם למפרט לוחות חשמל של רכבת
ישראל.

 8.3.2גנרטור


הגנרטור שיסופק ע"י הקבלן יהיה בהתאם למפרט גנרטור להתקנה פנימית של
רכבת ישראל.

 8.3.1ארונות מתח גבוה
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ארונות המתח הגבוה שיסופקו ע"י הקבלן יהיו במתחם תואמים לציוד שייבחר
עבור שאר המתחם ובכל מקרה יהיו מאחת מהחברות הבאות:

ABB,

.SCHNEIDER, SIEMENS
 8.3.0תאורת חוץ


על הקבלן לתכנן תאורת חוץ שתותקן על גבי המבנה בצידו המערבי להארת
הכביש המערבי .עוצמת התאורה תהיה בהתאם לתקנים ולדרישות הנהלת
המתחם ואגף הביטחון .התאורה תוזן מתוך לוחות החשמל של המוסך .שאר
התאורה באזור חצרי המוסך החיצוניים יתוכננו כחלק מהמתחם וימוקמו ע"י
המזמין לפי צרכי המתחם .במידה ולקבלן תידרש תאורה נוספת בחצר ,תאורה זו
תתוכנן ותבוצע על ידו.

 ./בטיחות אש
.0

.2

כללי
.8.8

נדרש לעמוד בדרישות המחמירות בין הדגשים המובאים בפרק זה ובין דרישות תקנים ,
תקנות ורכבת ישראל הנזכרים בסעיף .7

.8.7

כחלק מהיתר הבניה יידרש אישור שירותי כבאות להיתר ולאכלוס.

תקנות  ,תקנים ומסמכים מחייבים
.7.8

תקן ישראלי " 5435מערכות תחבורה ציבורית מסילתיות בנתיב קבוע – דרישות בטיחות
אש" מהדורה ינואר NFPA 130 ( . 7..2מהדורת .).7...

.7.7

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל , 802. -תוספת שניה ,חלק
ג' " בטיחות אש בבניינים".

.5

.7.3

הוראות נציב כבאות רלוונטיות ודרישות שירותי כבאות במסגרת התנאים להיתר.

.7.4

דרישות ומפרטים מחטיבת בטיחות ואיכות הסביבה ברכבת ישראל.

.7.5

תקנים ישראלים רלוונטיים.

דרך גישה לרכבי כיבוי
.3.8

יתוכננו לפחות  7פתחי כניסה לרכב כבאות והצלה.

.3.7

דרך הגישה לרכב הכיבוי והשערים יהיו ברוחב 4.5מ' לפחות.

.3.3

רחבת היערכות יכולה להיות חלק מהדרך הציבורית ובלבד שיישאר רוחב נקי של  4מ'
למעבר רחבי חירום בהמשך דרך הגישה.

.3.4

במידה ודרך הגישה אינה ישרה ,רדיוס הסיבוב של ציר הדרך לא יפחת מ  87מ'  :רדיוס
השטח הנקי ממכשולים ,הרדיוס החיצוני ,לא יפחת מ 82מ'.

.3.5
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.3.2

אם נבנה שער בדרך גישה ,תובטח אפשרות פתיחתו או פריצתו במקרה חירום ,כך
שיתאפשר מעבר מידי לרכב כיבוי והצלה .רוחב השער האפקטיבי לא יקטן מ 4.5מ' וגובהו
לא יפחת מ 4.7מ'.

 .3.2מניעת הפרעה בדרך הגישה
3.2.8

לא יהיו בדרך גישה ,ברחבת היערכות ובין רחבת היערכות לבניין ,בליטות ,עצים,
עמודי חשמל ,עמודי טלפון ,כבלים עיליים ,מבנים או מיתקנים כיוצא באלה,
העלולים להפריע ,עכב או להכשיל את פעולתו התקינה של רכב כבאות והצלה.

3.2.7

.4

הגובה החופשי ממכשולים מעל דרך גישה יהיה  4.7.מטרים לפחות.

דרכי מילוט
5.84.8

חדרי ומהלכי מדרגות רוחב מדרגות יהיה  88.ס"מ לפחות.

5.74.7

שלח מינימאלי  71ס"מ.

5.34.3

רום המדרגה בין  8.-82ס"מ.

5.44.4

מספר המדרגות במהלך מדרגות יהיה לא פחות מ  3ולא יותר מ .82

5.54.5

גובה מקסימאלי של מהלך מדרגות לא יעלה על .3.4.

5.24.2

משטח המדרגות יבנה מחומרי מונעי החלקה.

5.24.2

המשטח האופקי בין המדרגה העליונה לדלת הכניסה לא יפחת מ  875ס"מ.

מהלך המדרגות יהיה אחיד לכל אורכו כאשר היחס בין הרום לשלח יהיה ע"פ
5.14.1
הנוסחה הבאה 7:רומים  +שלח = 28-23ס"מ.
מעקים ו/או מסעדי יד יותקנו משני צידי המדרגות ויהיו בהתאם לת"י .8847
5.04.0
בכל מקום בו יתקיים הפרש גבהים הגבוה מ  2.ס"מ יותקן מעקה בגובה מינימאלי של
 8..5מ'.
5.8.4.8.

בחדרי מדרגות שהפרש הגבהים בין הכניסה הנמוכה ביותר ובין היציאה בחלקו

העליון עולה על  0מ' תותקן מערכת על לחץ בהתאם לת"י  8..8חלק .7

.3

5.884.88

בחדר מדרגות מוגן לא תותר התקנת או מעבר מערכות שאינן משרתות אותו.

5.874.87
ציבורי.

חדר מדרגות מוגן לא יפתח ישירות ליחידה או מתקן טכני אלא דרך פרוזדור

אספקת מים וכיבוי במים
5.8

בקרבת הכניסה לאתר ,במרחק שאינו עולה על 8.מ' ממנה ,יותקן הידרנט בעל ברז שריפה "3
המתאים לתקן ישראלי ת"י  441עם מצמדים מתוברגים המתאימים לתקן ישראלי ת"י .440

 5.7אספקת המים למערכת הספרינקלרים תהיה מבוססת על רמת סיכון המתוכננת בהתאם לנדרש
בתקן ישראלי  5435ודרישת רכבת ישראל.
 5.3המים יסופקו באמצעות מאגר מים ומשאבות .
 5.4תותקן מערכת הסנקה לברזי הכיבוי " X23ולמערכת הספרינקלרים.
 5.5אספקת מים הנדרשת עבור ברזי הכיבוי :
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 5.5.8ברז כיבוי אש " 75. :7ליטר/דקה בלחץ שארי של  8.4בר.
 5.5.7ברז כיבוי אש " 45. :3ליטר/דקה בלחץ שארי של  8.4בר.
 5.5.3לחץ סטטי בברז כיבוי אש לא יעלה על  2בר.
 5.5.4חישוב כמות המים תתייחס ל  7ברזי " 3ו  7ברזי " 7הפועלים בו זמנית.
 5.5.5אספקת המים תהיה בגדולה מבין המוגדר כאן ודרישות תקן ישראלי .8502
 5.5.2עמדות כיבוי יותקנו במרחק שאינו עולה על  5.מ' אחד מהשני לכיסוי מלא .כל עמדת כיבוי
תכלול:
-

ברז " 7עם שטורץ

-

שני זרנוקי כיבוי באורך  85מ' כ"א ,עם מזנק בקוטר  1מ"מ מסוג סילון ריסוס

-

צינור לחץ באורך של  3.מטר ובקוטר " , 3/4עם מזנק מסוג סילון ריסוס
המחובר בדרך קבע לקצה הצינור.

.2

-

גלגלון יהיה תיקני בהתאם לתקן  77.2באורך 3.מ'.

-

מטפה אבקה  2ק"ג.

כיבוי בגז
בכל ארונות החשמל  23אמפר ומעלה תותקן מערכת גילוי וכיבוי בגז ידידותי לסביבה שתעמוד
בתנאים הבאים:
 2.8הגז יהיה ידידותי לסביבה
 2.7רכזת גילוי האש תנטר נפילת לחץ במיכל הגז.
 2.3יותקן לחצן להפעלה ידנית של מערכת הכיבוי בארון החשמל.

./

2.4

בזמן גילוי ינותק החשמל מהלוח המזין את הלוח בו הופעלו הגלאים( באמצעות .(TC

2.5

מערכת הגילוי ומערכת כיבוי בגז יבדקו ויקבלו אישור מעבדה מוסמכת.

שליטה בעשן
" /.0מסכי עשן"  "DRAFT STOPבהתאמה לדרישות המפורטות בת"י  5435יש צורך בהתקנת
"מסכי עשן" (במבנה בו מותקנת מערכת ספרינקלרים כאשר מפלס התקרה עולה על  2.2.מ'
ממפלס הרצפה) ,מיקום המסכים ייקבע כך שכל שטח מתוחם יחיד לא יהיה גדול מ 2.. -מ"ר,
גובה המסכים יהיה לפחות  8/1מגובה החלל .המסך יעשה תוך שימוש בחומר בלתי דליק (.)VI.4.4
 /.5אוורור ושחרור עשן יהיה מינימום  1החלפות אויר לשעה.
 /.4מערכת האוורור תעמוד בתנאי תקן ישראלי . 8..8
 /.3יבוצע ניתוח הנדסי לשליטה בעשן כדי לקבוע את שיעורי היניקה ,הכנסת אויר צח ו אוורור
ולמקם בצורה אופטימלית את מיקומי היניקה והכנסת האוויר הצח.
 /.2במסגרת הניתוח תיבדק בין היתר הפעלת מתזים.

.8
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תאורת חירום

טבלה מעוצבת

1.8

תותקן בכל דרכי המילוט הכולל נתיב המילוט חדרי מדרגות וכד'.

1.7

התאורה תותאם לאנשים עם מוגבלויות בראייה כמפורט בת"י  8081חלק .4

1.3

תאורת החירום תהיה בהתאם לת"י  7.חלק .7.77

1.4

תאורת החירום תחויט בנפרד מלוחות חלוקת החירום והגיבוי יהיה לפחות ל 0.
ד'.

.9

1.5

עצמתה המינימלית של תאורת החירום לא תפחת מ  7.20לוקס על פני משטח
ההליכה במשך  0.ד'.

1.2

היחס בין עוצמת הארה מינימלית למקסימלית לא יעלה על .8:4.

1.2

התאורה לא תופסק בזמן אירוע חירום.

1.1

עוצמת התאורה תישמר למרות כשל של גוף בודד.

1.0

גופי תאורת החירום יהיו מוגני מים .IP65

גנרטור חירום
0.8

יותקן בכפוף "לתקנות החשמל (התקנת גנרטורים מתח נמוך) ,התשמ"ז – ."8012

0.7

הספק הגנרטור ייקח בחשבון את סה"כ צרכני החירום הנשענים עליו.

0.3

הגנרטור יותקן כך

שבזמן הפסקת המתח ממקור החשמל הראשי/ציבורי,

הגנרטור יתחיל לפעול באופן אוטומטי ו /או בכל זמן שיידרש ע"י הכבאים בשעת
שריפה.
0.4

חדר גנרטור יבנה מחומרים עמידי אש למשך זמן של  7שעות לפחות עם דלת אש
עמידה בהתאם לסיווג  ..5 / 8.5 / 8.5בהתאמה לת"י  8787על מנת שיהווה אזור
אש נפרד מיתר חלקי המבנה ויאפשר לגנרטור לפעול בזמן אירוע שריפה.

0.5

בחדר הגנרטור תותקן נקודת מאור קבועה 7 ,בתי שקע ותאורת חירום אשר
איננה ניזונה מהמצבר המשמש להתנעת הגנרטור.

0.2

חדר הגנרטור יבנה באופן שימנע זרימה של נוזלים דליקים אל מחוץ לחדר.

0.2

מעל הגנרטור תותקן מערכת כיבוי אש אוטומטית מקומית .בהתאמה לת"י 5352
חלק  8ומסמך הנחיות של ר"י לתכנון מערכות כיבוי אוטומטיות ותאושר ע"י
מעבדה מוסמכת .

0.1

הדלק עבור הגנרטור יאוחסן במיכל ויתקיימו לגביו הדרישות שלהלן.

0.0

אחסון יעשה ע"פ התקנות לאחסון נפט.

0.8.

כמות הדלק תספיק ל  1שעות עבודה לפחות בתפוקה מלאה.

0.88

כל צנרת המערכת והמתקנים שהוזכרו לעיל ,יהיו עשויים יותקנו בהתאם לת"י
.037

0.87

פרשה טכנית 71.2.7.82

תותקן בריכת איגום (איסוף) סביב למיכל ,לצורך איסוף דלקים למקרה של
נזילה .הבריכה תהיה בעלת קיבולת השווה לנפח המיכל היומי פלוס .8.%

0.83

יותקן ברז אוטומטי ,להפסקת זרימת דלק בעת שריפה.

0.84

זרימת דלק ממיכל דלק אל הגנרטור תהיה באמצעות משאבה ולא בגרביטציה.

טבלה מעוצבת

0.85

צינור גזי פליטה של מנוע גנרטור יופרד עד לגובה של  7מ' לפחות ויופנו ישירות
אל מחוץ לבניין.

0.82

פתחי שחרור עשן בחדר גנרטור אל מחוץ לבניין בשטח של  5%משטח הרצפה או
מינימום  ..2מ"ר.

0.82
0.81

אספקת אויר צח ויציאת אויר קירור תהיה ישירות מהחוץ ואל החוץ ובהתאם
להוראות היצרן.
מרווח של  8מ' לפחות ישמר מהגנרטור לכל ציוד אחר ומקירות חדר הגנרטור.

0.80

יותקן מתג להדממת הגנרטור בשעת הצורך במקום נגיש מחוץ לחדר הגנרטור
ובפנל פיקוד הכבאים.

0.7.

אספקת זרם החשמל מהגנרטור תהיה באמצעות כבלים עמידים לטמפ' של 1..
מע' צלסיוס למשך  0.ד' לפחות (  .E90אלא אם כן הכבל טמון בבטון וע"י כך מוגן
מפגעי השריפה.

.01

0.78

חיבור החשמל יעשה ישירות מלוח החלוקה של הגנרטור.

0.77

לוח החלוקה של הגנרטור ימוקם בחדר גנרטור או באזור מוגן אש אחר.

0.73

חיבור החשמל ,תעלות ופירי חשמל הגנרטור יהיו נפרדים ממקורות המתח הרגיל.

חשמל חירום
8..8

מערכת החשמל וההארקות יותקנו לפי חוק החשמל והתקנים הישראלים
הרלוונטיים.

8..7

מפסקי זרם ראשיים יותקנו בכל פורטל ובנקודות הגישה לחפיר המקורה חלקית.

8..3

מפסק הזרם הראשי יתוכנן עם בורר או מפסקים נפרדים למצבים הבאים:
 8..3.8ניתוק חשמל למעט חשמל .UPS
 8..3.7ניתוק חשמל .UPS
 8..3.3ניתוק חשמל בחירום ( גנרטור)
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8..4

צנרת החשמל בחירום תהיה נפרדת מצנרות אחרות ובידודה יהיה מסוג כבה
מאליו.

8..5

ארונות החשמל ישולטו בשלטים פולטי אור " מפסק זרם ראשי"  " ,מתג כוח
ראשי" " ,חשמל – לא לכבות במים".

8..2

מפסקי זרם פחת  ...3אמפר יותקנו על מעגלי הכוח בלוחות החשמל.

8..2

בשימוש בכיבוי בגז התקנת מיכל הכיבוי בצמוד ללוח החשמל במקום נגיש
לבקרה תחזוקה והפעלה ידנית של המיכל.

8..1

כאשר לוח חשמל יוגן בכיבוי בגז -לוח החשמל ייאטם באמצעות חומרים בלתי
דליקים.

8..0

בלוח בו הופעל גילוי אש ינותק הזרם מהלוח המזין (למעט לוחות חרום כפי
שיוגדרו ע"י יועץ הבטיחות).

טבלה מעוצבת

.00

חדר חשמל 2תקשורת 2מחשבים
 88.8חדרי חשמל תקשורת ומחשבים יופרדו מחללים סמוכים באמצעות מחיצת אש עמידה ל
 87.ד' ודלת אש .8.5/8.5/..5
 88.7חדרי החשמל/תקשורת מחשבים יוגנו ע" מערכות כיבוי אוטומטיות בהצפה באמצעות גז
ידידותי לסביבה.
 88.3בהתאם למפרט רכבת ישראל ,בחדרים אשר יוגנו ע"י גז ידידותי בהצפה תותקן מערכת
פינוי גזי כיבוי (הכוללת הפעלה ידנית והשהיה).

.02

חדר שנאים
 87.8חדרי שנאים יופרדו מחללים סמוכים באמצעות מחיצת אש עמידה ל  81.ד' ודלת אש
.3/3/..5
 87.7בחדר שנאים שאינם יבשים תותקן מערכת כיבוי בהתאם לתקן .NFPA 15

 .8דרישות בטחון
כל התכנון יבוצע בהתאם להנחיות אגף הבטחון של ר"י.
 .8בכל פינה על גג המוסך תותקן מצלמה מתנעיית של אגף הביטחון ברכבת.
 .7הקבלן יכין בכל פינה :
 .aמיקום להתקנת המצלמות יהיה על הגג /קצה קיר המוסך ויאפשר צפייה על כל איזור
המתחם וכן יאפשר גישה נוחה לתחזוקה וכל התכנון והביצוע יהיה בתיאום ובאישור אגף
הביטחון של הרכבת.
 .bנק' חשמל מגובה .UPS
 .cמקום לארון לתקשורת גודל  3.*5.* 5.ס"מ.
 .dתעלות או צינור  5.להעברת כבל/סיב בין הארונות.
 .eיציאה מארון אחד בתעלות או בצינור  5.לגוב התקשורת של הרכבת המחבר בין המוסך
לבין תשתיות המתחם.
 .3התקנת המצלמות והכבילה/סיבים תתבצע ע"י קבלן הביטחון של הרכבת.
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[Introduction:
1) The following capitalized terms shall have the meaning defined below:
Agreement: the main agreement with Contractor regarding inter alia purchase of EMU and
maintenance, to which the maintenance Depot Contract is attached as Attachment F1.
The Maintenance Depot Contract: the contract for the construction of the Maintenance Depot,
attached to the Agreement as Attachment F1.
Contractor: shall mean the Supplier as defined under the Agreement.

The Maintenance Depot: the EMU workshop, as defined in the Agreement.
The Ashkelon Site: ISR's entire site in Ashkelon, including the Maintenance Depot as a part of the site,
as defined in the Agreement.
Electrification Contractor: the contractor who has entered into an agreement with ISR for the
electrification of ISR's network. .

The following document depicts all technical requirements which the Contractor has to follow in his design and
construction , in of the Overhead Conductor Rail (OCR) and Local Control System (LCS) for the Maintenance
Depot.
For clarification, nothing contained herein shall be construed as derogating from the provisions of ISR's rights
and from Contractor's obligations under the Agreement, of the Maintenance Depot Contract and of the
Engeneering Chapter. In the event of any contradiction, omission or ambiguity between the provisions in this
Electrification Chapter and any other technical provisions in the Engieneering Chapter, the provisions most
beneficial to ISR (as will be determined by ISR in each specific case) shall govern and control.
1

TECHNICAL REQUIREMENTS

1.1 General

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

The Contractor has to design, deliver, install, test, put into operation and maintain EMU
workshop in Ashkelon depot of the Israel Railway (ISR), a complete electrification system in
the Maintenance Depot,which will allow a reliable electrical uninterrupted traction.
The electrification system has to comply with the Israeli laws, regulations, standards (as defined
in clause 3.3.6 table 2 lists of standard, regulation and valid plan for electrical railways the
TATAL 18).
The electrification system must fully comply and be coordinated with the existing relating
infrastructure (signals, structures, tracks, platforms, cable ducts and pipelines) and with the
electrification infrastructure of ISR's rail network that will be executed by ISR's electrification
contractor (the "Electrification Contractor").
Compliance of the system with existing operational regulations of Israeli railways (ISR) is
required. The availability value must meet the requirements of the RMS mentioned in the
contract agreementMaintenance Depot Contract
The system has to ensure minimal influence on ISR’s operations in case of faults. It has to
consider maintenance restrictions the railway’s timetables ]andtimetables and time frames for
construction.
Only new materials shall be used for the construction.
All parts of the system shall be designed according to modular principle as far as possible
71.2.7.82  פרשה טכנית220102.1. כרך ב' כרך ההנדסה –פרשה טכנית
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(8) The electrification system must be suitable and cope with the Israeli environmental conditions.
(9) Design review and submittals (see clause 3.3).
(10) Electromagnetic fields (EMF)
ii.
Contractor shall ensure, at its own cost, expense and responsibility, during the entire
cConstruction pPeriod and Maintenance Period, that the magnetic fields ]will not exceed
the required limits as defined by law. For this purpose, Contractor shall use all available
technical solutions and implement effective measures for the reduction of the
electromagnetic fields to the permitted levels , including but without limitation of such as,
protective measures installation and active protection system, etc., all at its own cost and
responsibility.
iii.
Contractor shall obtain the "errection permit" ) (היתר הקמהand "operation permit" (היתר
)הפעלהissued by Ministry of the environmental Protection for all Works performed
 מיושר לשני,knilrepyHdewolloF:מעוצב
+ 1 : רמה+  מדורג ממוספר,הצדדים
+ 1 : התחל מ+ … ,iii ,ii ,i :סגנון מספור
+  ס''מ3.1 : מיושר ב+  לשמאל:יישור
9.1 : כניסה ב+  ס''מ9.1 :טאב אחרי
ס''מ

iv.

Obtaining of the operation permit for the workshopMaintenance Depot, shall be considered as a
condition for the issuance by ISR of a the Completion Ccertificate of completion of workshop
execution
works(as
defined
in
the
Maintenance
Depot
Contract).
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 משמאל,מיושר לשני הצדדים:מעוצב
,' נק3 : אחרי,' נק21 : רווח לפני,לימין
 מדורג, שו51.1  מרובה:מרווח בין שורות
,2 ,1 : סגנון מספור+ 2 : רמה+ ממוספר
+  לימין: יישור+ 1 : התחל מ+ … ,3
36.0 : כניסה ב+  ס''מ0 :מיושר ב
ס''מ

1.2 Basic Design Parameters for the WholeElectrification System – For Information Only

#
1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.2.4

SUBJECT
The system has to comply with
the
EN 50163 for voltage and
frequency of:
Power Consumption
Train Set Configuration in the
workshopMaintenance Depot
161/25 kV Transformer Rating
Feeder Cable Dimensions

1.2.5

1.2.6

1.2.7

PARAMETERS
25kV , 50Hz

According to Power Study documentShall be
defined by the Contractor
Shall be defined by the Contractor

According to Power Study document (see Clause
6.4.6According to Power Study document (see
clause 2 sub-clause 7)

Load Currents per Feeding
According to Power Study document (see Clause
Cable
6.5.2.1).
The power supply from the IECo grid is based on a 161 kV line with the following
main data:
Number of phases
3
Nominal voltage
161 kV
Fluctuations in voltage
154 kV -170 kV (In emergency, lower voltage level
is allowed to reach 151 kV for duration of max 30
min).
Nominal frequency
50 Hz
Fluctuations in frequency
47-52.5 Hz (95% of the time: 49-51 Hz)
Short Transformer
Max.
Minimum
Nominal
circuit
Substation
symmetrical
symmetrical
symmetrical
ratings for
short circuit
short
short
each
current (only for circuit current
circuit current
calculations of
rating in open
rating in close
Transforme
equipment's
loop of IECo
loop of IECo
r
short
grid
grid [kA]
Substation
circuit ratings)
[kA]
(on 161
[kA]
kV side)
Single Three Single Three
phase phase phase
phase
Holtz
50
17.6
23.5
28.2
31.7
Hashfela
50
5.8
9.5
23.9
29.2
Peleshet
50
5.5
7.4
11.6
14.2
Connection from 161 kV
Connection to each transformer might be from
switchgear to the
different phases. For each connection to a
transformers
transformer, a change of phases must be easily
possible (for example to change to R/S instead of
S/T)
Max allowed voltage
Following are the Max allowed unbalance :
negative sequence
-For normal operation of the TSs the limit will be
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phases. (In the worst
case, one transformer is
in operation in the TS
and supplies the whole
power).

1.2.8
Wind velocity and its
conditions:
For withstanding of all
construction parts
Max. relative humidity
Snow/Ice loads
Altitude above mean sea
level
Sunny hours per year:
UV radiation (in Mega
Joules per square meter
per year)
Rainfall in mm/ year

2% for 1 minute Root Mean Square (RMS) load
and 1.2% for 10 minutes Root Mean Square load,
taking into account the Min. Short circuit current
rating in the 161kV IECo grid. Normal operation of
the TS means two transformers in each TS are in
operation.
-For N-1 mode of operation means either one TS is
out of operation or all TSs are in operation but in
each TS only one transformer is in operation.
Both N-1 modes must meet the following
conditions: 2% for 1 minute Root Mean Square
(RMS) load and 1.2% for 10 minutes Root Mean
Square load, taking into account the nominal Short
circuit current rating in the 161kV IECo grid.
Environmental conditions:
According to the wind Atlas of Israel or specified in
this specification (the highest between them)
According to the wind Atlas of Israel or specified in
this specification (the highest between them)
100%
Need to be considered from an altitude of more than
+ 600 m above mean sea level.
-400m to 800m
3,300 h
360 – 600 (Max UV Radiation 2000 W/m^2)
400 – 800

Table 1: Basic Design Parameters for the whole System

.I
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1.21.3

Basic Design Parameters for Overhead Contact System (OCS) – For Information Only

1.2.11.3.1

Characteristics of the electrification system

PARAMETERS FOR THE OCS
Max speed on main line
Max speed on side tracks
Pantograph
Gauge
Track Gauge
Contact wire for main tracks
Ambient temperature minimum / maximum
Pollution in industrial areas
Maximum contact wire height
Tolerances in height and side of the contact wire:
Minimum contact wire height
Maximum lateral deviation of contact wire from
axis track
Nominal CW height
Nominal stagger
System height
Cantilever type
Lifetime

Wire temperature range minimum / maximum
Static contact pressure minimum / maximum
Dynamic contact pressure minimum / maximum
Earthing and Bonding

II.

VALUE
160 km / h (testing speed +10% = 176
km/h)
80 km / h
Figure B2, type 1 EN-50367:2012 (1950
mm width without insulated horns)
GC
UIC (1435 mm)
≥120 mm² (CuAg)
-05 ºC / +50 ºC
Yes
6.4 m
±3 cm
5.02 m 5.1 m (for design)
+/- 550 mm
5.5 m
≥+/- 300 mm (shall be supported by
calculation)
≥1.4 m
Aluminium alloy tubes and parts.
Triangular / diamond shape
50 years for all components except
dynamically stressed parts (contact wire,
section insulators, disconnectors, etc.)
-15 ºC / +80 ºC (100 ºC contact wire)
60 – 90 N (nominal 70 N) EN-50367
0 – 200 N (recommended 40 – 240 N)
EN 50122
EN 50152-2
Israeli Electrical Law

Table 2: Characteristics of the electrification system

1.31.4 Basic Design Parameters for Overhead Contact System (OCS) for the Maintenance Ddepot– For
Information Only [

(1)

(2)
(3)

The OCS within the the Maintenance Ddepot may be designed as a catenary (contact and
messenger wire) or a single wire (only contact wire) system. The design of the OCS depends on
the operation and maintenance requirements within the depots
The OCS of the Maintenance Ddepots has to be electrically separated from the OCS of the
mainline tracks either by insulated overlaps or section insulators [
The OCS of a the Maintenance Ddepot shall be fed directly via the main line supplied from
PLESHET Transformer Substations (TS).
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(4)

The OCS inside the depots shall be adapted from the OCS system of the open line. It shall use
the same types of poles, foundation types, cantilevers, clamps, insulators and wires.
The insulated overlaps or the section insulators in entries to the Maintenance Ddepots have to be
arranged under protection by home signals.
Neutral Sections shall not be installed in entries to, or within the Maintenance depots.
The OCS of the tracks of the Maintenance Ddepot-tracks shall be divided into separate
electrical sections according to their operational definition (stabling tracks, cleaning and
fuelling tracks, maintenance tracks etc.). It is possible to merge several tracks into one section in
coordination with operations.

(5)
(6)
(7)

The OCS on the tracks of the Maintenance Ddepot tracks has to be fit for the speed of: 50Km/h

(8)

General distance in the Maintenance Ddepots between face of poles and Track Centre Line
(TCL), tolerance 5 cm:

(9)

i. Without consideration of cable ducts:

2.30 m

ii. With consideration of cable ducts

2.90 m

OCS sections above tracks for treatments and washing shall allow separate switch-off and
earthing by suitable disconnectors.

1.41.5

Abbreviations
Abbreviations
AC
CW
DIN
EN
ISR
MW
OCL
OCS
OCR
LCS
ORE
SCADA
TS
UIC
TCL
HV
IMD

Definitions
Alternating Current
Contact Wire
Deutsche Institut für Normung (German Institute for Standardization)
European Norm
Israel Railways Ltd.
Messenger wire
Overhead Contact Line
Overhead Contact System
Overhead Conductor Rail
Local Control System (interlock)
Office de Recherches et D'Essai (Office of Research and Testing)
Supervisory Control and Data Acquisition
Transformer Sub-station
Union Internationale des Chemins de Fer (International Union of
Railways)
Track Center Line
High Voltage

Interface Management Director

III.
2

Table 3: List of abbreviations

REQUIREMENTS OF OCR INSIDE THE WORKSHOPMAINTENANCE DEPOT

2.1 Requirements for OCR

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Moveable Conductor Rail shall be installed in the workshopMaintenance Depot.
The Overhead Conductor Rail shall be designed according to requirements of ISR operations
and safety regulation and ISR maintenance [ISRs' requirements.].
The Overhead Conductor Rail shall be free of horizontal mechanical tensioning.
There isn’t a stagger inside the workshopMaintenance Depot.
The Overhead Conductor Rail at the workshopMaintenance Depot tracks shall be fed by the
adjacent OCS via motorized disconnectors.
The Overhead Conductor Rail section shall be separately earthed by earthing disconnectors, at
the beginning and end of the section.
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(7)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
(8)

(9)

Feeding and sectionalizing shall be controlled by Local Control System LCS (interlock) on each
“working station”(Electrical Package) , supervise and controlled as follows:
Swivel OCR
Disconnectors
Earth disconnectors
Roof platform gates
Key panel
Lifting jack , crane(if exist)
voltage/ current detectors, EL signs, horns, static warning beacons
The type of the OCR (including all special OCR parts such as wires, isolators, supports,
cantilevers, clamps etc.) needs to be proven technique in rail way under operation. Certification
procedure must be according the EN50126.
The conductor rail shall be made with Aluminum Alloy 6063 T5 (EN AW-6063/EN AWAlMg0, 7Si), according to the next standards:
i. EN 515 - aluminium and aluminium alloys. wrought products. temper designations.
ii. EN573 series - aluminium and aluminium alloys. chemical composition and form of wrought products.
iii. EN 755 series- aluminium and aluminium alloys- extruded rod/bar, tube and profiles

(10) Structural analysis shall be calculated for the OCR supports and OCS poles
(11) Each disconnector need end position detection to monitor the final position of the
disconnector’s moving parts.
(12) The OCS poles in the first span before the workshopMaintenance Depot gate (south side) ]shall
be designed, executed and maintained by the workshop cContractor as well as the disconnectors
mounted on the poles
2.2 Requirements for the Local Control System (LCS)
(1)

The local control system shall be designed to protect a human health during working period
inside the workshop hallMaintenance Depot. The local control system shall be able to exchange
info with the manual Maintenance Ddepot SCADA to be installed by Contractor inside the
Maintenance .Depot
(2) All electrical equipment of the whole electrification system in the workshop hallMaintenance
Depot needs toshall be monitored, controlled and operated by LCS.
(3) Functions for monitoring and commands for operation have toshall be carried out in real-time.
(4) The control- and monitoring functions have to fit the moveable OCR, Medium Voltage (MV)elements in the workshopMaintenance Depot.
(5) The symbolism for Medium Voltage equipment has to be formally agreed by ISR in advance
and in writing.
(6) The symbolism for the High Voltage (HV) equipment has toshall comly with follow the special
requirements of IECo.
(7) Both local and remote control (LCS) has toshall be possible for electrical equipment. Control
functions have toshall be designated to one responsible body at a time (either local or remote
controlled by the active Local Control System center) . Simultaneous control from local and
remote technician / operator shallould be prevented by design due to obvious safety reasons
(8) An internal checking & monitoring system for internal LCS faults has toshall be included.
(9) The LCS shall consist at least: field-elements, Local Operation Cabinet (LOCs), Remote
Terminal Units (RTU’s), power supply related facilities including Uninterruptible Power Supply
(UPS), the telecommunication connections, with all necessary equipment- including appropriate
software for railway application.
(10) Each train set working station shall be controlled by individual LCS unit.
(11) The Contractor will allocate one room (approx. 12m²) for the Depot electrification contractor
purpose in the workshop buildingMaintenance Depot at ground floor.
This room shall be completely equipped and all installations and connections shall be executed
by the Contractor according to Appendix 1 attached to in this document
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(12) The transmission media for all information have toshall be redundant.
(13) All electrification and high level equipment’s shall be monitored and controlled by LCS.
(14) Electrification equipment of the Maintenance Ddepot shall be monitored and controlled
separately by the Eelectrification Contractor with in his own related SCADA’s. The EMU
Contractor shall coordinate his design with the design of the electrification Contractor design
related infrastructure preparation of the Electrification Contractor for exchange and control of
information.
(15) The Contractor will allocate in the main electrical room 2 independent 125A single -phase
connections to main low voltage panel including controller for quiet transfer between
connections.
(16) All Remote Terminal Unit (RTU's) will be powered by a DC backup system, with 15 hours of
backup time.
(17) Power source to LCS Units (RTU's) shall be done by using 2 independent power sources as
auxiliary power supply from IECo and depot generator.
(18) The RTU of the Motor Control Unit (MCU) shall be redundant in power to the motors (220 V
DC) and in control (48 V DC) and communication (Fiber Optic).
(19) Documentation of all operational data gathered by the LCS system shall be archived for a period
of at least 25 years.
(20) LCS functions:
i.
Control and monitoring functions (status of circuit- and load-breakers, disconnectors,
feeders, OCR, lifting jacks, bogie drop, cranes).
ii.
Informal functions (such as values of voltages, currents, phases, faults, power demand,
MWh, peaks, access of staff open doors/windows/gates, access to roof platform and firealert).
(22) A simulation system shall be supplied, performing a functional simulation of the entire
electrification system, allowing operations similar to the operation control room.
(23) The simulation system shall have the same graphics and shall use the same database as in real
time. The system shall also enable testing and commissioning of new installations.
(24) The LCS supplier shall supervise all Contractor installation works.
2.3 Requirements for Earthing and Bonding
(25) The Contractor design shall be compliance to the following standards:
iii.
EN50122-1
iv.
EN50152-2
v.
Israeli Electrical Law
3

GENERAL INSTRUCTION

3.1 Description of works
3.1.1

Purpose of the Project

The purpose of the Project Electrification Chapter is design – build electrification for ASKELON workshopthe
Maintenance Depot, as part of Contractor's Project under the Maintenance Depot Contract. Electrification by
Contractor of the Maintenance Depot under this Electrification Chapter is included in the overall which is part
of the whole “Electrification Program” undertaken by Israel Railway Company ("ISR")with other contractors.
This chapter describes general instructions for design, construction, testing & commissioning, and handover of
the Ashkelon Workshop.Maintenace Depot
Main, central and most critical target of this project is to establish improved workshop service centre on the basis
of electrification. Thus, the Contractor declares all activities will be aimed towards this main goal – operating
electrified workshop
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3.1.2

Scope of Work

3.1.2.1 General

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

The Scope of Work for the workshopMaintenance Depot is described below. Complementary
information, data and works descriptions are detailed in the Requirements for OCR.
Although the table below articulates the Scope of Work into its main components, it is clarified
that all these components shall constitute one, integrative, operating electrification system and
that the responsibility for such integration is imposed on the Contractor at its own cost and
expense.
The Electrification Infrastructure is fed by 161kV power supply lines from IECo national grid,
trough PLESHET Transformer Substations, supplying 25kV single phase power to Lod depot as
well to the the workshopMaintenance Depot through Overhead Catenary System ("OCS").
The Contractor shall perform all Project tasks required to develop, design and execute the OCR
in accordance with the Project requirements of the Maintenance Depot Contract that include,
but are not limited to requirements in the Engineering Chapter, and to the following
requirements: analysis, simulations, detailed design, specifications, construction of engineering
prototypes, Mock-Up, construction of facility and system elements and other design and
construction tasks.
The Contractor shall review all Project requirements, concepts and ISR future planning
documents and shall perform design for the Projectof the Maintenance Depot in compliance
with applicable documents.
The Contractor shall submit design documents to ISR for approval, The cConstruction works
shall be conform to the design documents approved by ISR in writing and shall be performed in
compliance with the requirements for OCR in , all applicable laws, codes and standards.
The Contractor shall submit for each design stage, specifications, reports, calculations and other
documents as per the project needs for ISR review and written approval.
The design process must address all interface and compatibility issues between the components
sub-systems (i.e. signaling, communications, SCADA, rolling stock, civil works) and must
generally follow the principle of ISO 9000.
Design standards: the Ccontractor shall ensure that the standards and equipments used are
suitable for the local environment.

3.1.2.2 Design Stages

(1)

Survey
vi.
The Contractor shall be responsible to coordinate and synchronize all its tasks with all
other tasks that will be performed by underISR’s parallel projects including direct
coordination with ISR’s sub-contractors and ISR.
vii.
The Contractor shall be responsible to review and analyzeing the existing and other
utilities from 3rd parties (including but not limited to structures, facilities IECo feeding
cables, telecommunication,etc…) in order to develop the OCR design and shall be
checked in term of obstacles and requirements as well as electrification program project.
The Contractor shall conduct a survey, and submit a detailed report which will study current and future
plans of ISR.

(2)
לא סמן:מעוצב

Electrical Sectioning

Before preparing the OCR layout, the Contractor shall develop the electrical sectioning and feeding
diagrams for the workshopMaintenance Depot and will consider Ashkelon Depot feeding arrangement.
The following documentations shall be considered:

viii.
ix.
x.

ISR Power Study for Israel network
Proposed electrical sectioning diagram
Information related to traction power supply sources.
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(3)

OCR Layout

The Contractor shall prepare the OCR layout for the workshopMaintenance Depot after having ensured
that all electrical sectioning and feeding diagrams are approved by ISR operational department.
The OCR layout shall consider also the following:

xi.
xii.
xiii.

 גופן עבור עברית, מודגש:גופן:מעוצב
 מודגש:ושפות אחרות
 גופן עבור עברית, מודגש:גופן:מעוצב
 מודגש:ושפות אחרות

xiv.

Designed track alignment.
Infrastructure coordination with 3rd parties.
OCS poles (before the gates), Signs, lighting, adjacent building and all others systems
interfering with the OCR
Safety measures shall comply with EN 50122-1 and Israelis and local regulations and
standards.

3.1.2.3 Technical Tests during Commissioning

(1)

Verification of Disconnection Elements (Without Voltage)
The Contractor must verify of their function (location, position and name) all the disconnection
elements (load breaker - switches) of the installation.
The steps are:

xv.
Manual operation
xvi.
Local Post operation
xvii.
Local Control System(LCS)
(1) Verification of Electrical Insulation and Impedance (Low Voltage)
The Contractor must carry out all the necessary tests to verify the electrical insulation and impedance of
the OCR installation and components.

(2)

Verification of Electrical Insulation (High Voltage)
The Contractor must carry out all the necessary tests to verify the electrical insulation of the installation
and components (insulators, structure, frame supports etc...) at least during 24 hours.

(3)

Checking the Electrical Packages (High Voltage)
The Contractor must carry out all the tests to check establishment of the electrical packs/areas of the
approved electric layout of the installation and components and ensured insulation.

(4)

Short Circuit Tests (High Voltage)

The Contractor must carry out common tests to achieve the whole protection dueagainst failures by OCR
or trains. For this, the workshop Contractor, in coordination with the others disciplines shall provide a plan
of several short circuits scenarios to simulate a failure of insulation the OCR.

(5)

Voltage drop and EMI (High Voltage)
The Contractor must carry out common tests to verify voltage drops and Magnetic field values in
accordance with the design.

(6)

The geometric parameters of all the OCR installed will be consecutively measured by
Contractor to ensure that they are properly mounted, according to EN 50119 and obtain
approval and certification for the OCR system.
The record of the measurements will be continuous in digital format.
The parameters to be measured are, at least but not limited to:

(8)

i.
Conductor rail height.
ii.
Moveable arm condition
iii.
Voltage indicators
iv.
Earthing & bonding
Checking the Touch and Step Voltage
For checking the protection of the OCR installation, tests will be carried out by Contractor to check the
Touch and Step voltages, or others that are similar according to the official regulations of Israel and
Europe in the whole installation.

 מדורג ממוספר,3 כותרת רמה:מעוצב
+ … ,3 ,2 ,1 : סגנון מספור+ 4 : רמה+
: מיושר ב+  לימין: יישור+ 1 :התחל מ
 כניסה+  ס''מ1 : טאב אחרי+  ס''מ0
 ס''מ1 :ב

(9)

Additional test in accordance with good engineering practice and European
standards and regulations.

1 : לפני: כניסה,3 כותרת רמה:מעוצב
ס''מ
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3.2 Interface Management

לא סמן:מעוצב
לא סמן:מעוצב
לא סמן:מעוצב

Since the project of eElectrification of the workshopMaintenance Depot Project is a product of various
disciplines, system components and contractors interfaces will occur. The existing and planned approved
structures, buildings, installations and facilities could be affected by the electrification project.
To ensure the interoperability of all disciplines and systems, to prevent conflicts between them and in order to
avoid additional costs for later installations, maintenance, and claims and lawsuits, it is necessary to identify the
interfaces and influences of neighboring systems, disciplines and project.
In order to handle all these interfaces the workshop contractor the Contracor shall introduce an interface
management procedure which might be executed by the with all contractors in Ashkelon site and the Interface
Management Director (IMD) and his staff.

3.2.1

Types of Interfaces

In general two types of interfaces will occur as labelled below.
Interfaces with infrastructure:
(9)(10) Interfaces within the design build Agreement and therefore within all subsystems and
infrastructure that will be newly erected for the WorkshopMaintenance Depot Project
(10)(11)
Interfaces with existing , parallel and planned infrastructure that will be affected by
the WorkshopMaintenance Depot: Project
v.
Interfaces with the Electrification Contractor
vi.
Interfaces with ISR Organization
vii.vi.
Interfaces with ISR Operation)
viii.vii.
Interfaces with 3rd parties
3.2.2

Responsibility

(1)

The workshop Contractor is responsible either to solve, follow up, monitor or support interfaces
and there treatment. For the level of involvement the Contractor should prepare a relating matrix
with all interfaces and involvements, for some cases it shall be defined during contractual stage.
In any case, the IMD shall establish an Interface Management Plan and shall document all
discovered interfaces in an interface identification log (IIL).
(2) Further, all interfaces shall be described in an interface description form (IDFo, see figure 2)
and documented in the interface identification log.
(3) Procedures and workflow
(4) The workshop Contractor shall closely work together and fully cooperate with its counterparts
at ISR or a neighbored “non-ISR-project Electrification Contracor (Electrification contractor).
(5)
Summarized the IMD shall establish and update following documents and forms:
ix.viii.
Interface Management Plan
x.ix.
Interface Identification Log
xi.x.
Interface Matrix
xii.xi.
Monthly Interface Reports
xiii.xii.
Reports to the Project Director
xiv.xiii.
Minutes and checklist for handover of site
xv.xiv.
Other necessary forms (minutes, notices, letters, etc)
(6)

Interfaces documents and drawings:
i.
Internal:
ii.
TS
iii.
SCADA
iv.
Optic fiber
v.
External:
vi.
Track
vii.
Cable duct/trays
viii.
Rolling stock
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ix.
Operation
x.
Communications
xi.
External state agencies ( buildings / water / pipelines …)
xii.
Others
xiii.
Sectioning Diagrams drawings
xiv.
Feeding Diagrams drawings
Topography drawings:
i.
Survey
ii.
Infrastructure

Interface Meeting
Interface definition

IDFo

Nomination of
coordinating Party

IIL

Interface Parties prepare
Information

Yes

No

Result
influences other
process

Share Information

Yes

No

Resolve Issues

Issues resolved

I.

IDFo / IIL

Interface documentation data base

Interface Identification

Yes

IDFo / IIL

Figure 1: Workflow for Interface clarifications
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Interface Description Form
To

From

IDFo No

Rev:
Interface Code
(according to IIL)

Interface name:

Allocation of Responsibilities
Settlement
Identified by

Interface Partners

Identification

Date

Status:

Definition

Identification Date

Description

Revision date

Responsibilities

Coordination party

Target

Target date

Remarks / Actions

Regarding documents

Signature Identifier

Signature Interface Partners

IV.
V.

Figure 2: Interface Description Form
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3.3 Design / Engineering
3.3.1

Submittals

3.3.1.1

General

(7)

Subsequent list of documents have to be submitted by the workshop Contractor for review and
approval. All submittals for review must be firstly submitted electronically in pdf format,
commenting allowed and twice times in a suitable paper-format not bigger than A0, folded to
A4 and in submitted in labelled folders.
(8) The numbers of documents which will be needed for internal quality check before submitting
for review and approval is matter of the Contractor and to decide by himself. Where applicable,
this includes the coordination and approval of authorities, third parties, Israel Electric Co,
independent construction engineers and related departments of ISR.
(9) Distributed documents for execution (after approval) must be identical. That must be ensured by
the contractor with a procedure to be approved before. Number and kind of copies for the
building site is matter of the contractor, all other related parties and branches shall receive pdf
files and one paper file where applicable, except the supervision (2-times).
(10) Number and kind of documents to submit after execution have to be based on revised execution
documents. Revisions must be identifiable. Additionally have to be submitted electronically
workable versions. The format needs to be coordinated with the related parties ISR Departments
respectively.
(11) Drawings shall be delivered in both formats “dwg” and “pdf“.
(12) Documents like explanatory reports, guidelines, manuals etc. shall be delivered in pdf.
(13) Drawings shall be submitted in scale 1:1000 (general overview map and layout drawings),
1:500 (layout and position drawings), 1:250 (detailed drawings) and between 1:50 and 1:1 (very
detailed drawings, basic drawing, shop drawings, standard drawings).
(14) All submittals shall be submitted/delivered according according the milestone project schedule.
(15) Test results and acceptance protocols (approval sheets or certificates) shall be submitted for:
xvi.xv.
Materials used
xvii.xvi.
Equipment
xviii.xvii.
Prefabricated parts
xix.xviii.
Cast in place parts
xx.xix.
Parts assembled on site
(10) Further submittals are: schedules, procedures, certificates for workers, applications for
commencement of work, certificates from a European Railway Authority.
(11) All hardcopy submittals shall be delivered in hard folders A4 with labelled back. Drawings shall
be folded and filed in hard A4 folders with labelled back.
3.3.1.2 Requirements for Submittals related to different design stages

לא סמן:מעוצב

(12) Preliminary Design
The preliminary design includes documentation of:
xxi.xx.
Coordination with the infrastructure ISR's infrastructure departments.
xxii.xxi.
Coordination with the relatedany other 3rd parties.
xxiii.xxii.
Built-tolerances
xxiv.xxiii.
Intervene – level (moment to perform maintenance)
xxv.xxiv.
Safety – level (moment to stop operations)
xxvi.xxv.
Inspection frequency
xxvii.xxvi.
Maintainability of design.
xxviii.xxvii.
Safety concept and health plan based on the following guidelines in this specification.
xxix.xxviii.
Hazard log.
xxx.xxix.
Safety requirements of ISR’s electrification.
xxxi.xxx.
See 3.3.4.4 for the complete submittals list of the Preliminary design.
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(1) Detailed Design
xxxii.xxxi.
The contractor shall make all further design documents following the approved
preliminary design phase in quality and steps he needs to proceed.
xxxiii.xxxii.
In case the Ccontractor must deviate from approved preliminary document he has toshall
implement the change into the preliminary design and submit the amended design to ISR's
review, with detailed explanations and documentation evidencing why the change was
required. and to renew it. The changed preliminary design documents needs basicallyshall
always a be subject to review and renewed written approval by ISR prior to
implementation. For clarification, Contractor shall not be entitled to any additional
consideration or deviation from the agreed timeschedule in connection with such change,
unless expressly entitled to in accordance with the provisions of the Maintenance Depot
Contract.
xxxiv.xxxiii.
The Ccontractor is responsible for further external reviews as requested by Israel laws or
by comments given with ISR’s review reports (e.g. design for construction parts,
buildings)
xxxv.xxxiv.
In addition to the documents expressly specified herein, ISR (or the company in behalf of
ISR) can trigger shall have the right (but not the obligation) to request from time to time at
its sole discretion submission of additional documents, drawings, plans, etc, and
Contractor shall submit same within __30 days from ISR's request.a design review for
defined documents as spot checks whenever wanted.
xxxvi.xxxv.
Design documents Ready for Execution have to be the basis for revised documents as built
plans after construction, and all deviations (if any) must have been approved by ISR in
writing and in advance. Those documents may not be in contradiction to the approved
design documents.
xxxvii.xxxvi.
On request of ISR, the Ccontractor shall submit shop drawings for information.
Copyrights shall be clearly outlined.
(1) As Built Documentation
xxxviii.xxxvii.
As-Built drawings and documents shall reflect and show the real situation after all related
tests and handover including all adjustments during testing and commissioning, as further
detailed in the Engineering Chapter.
3.3.1.3 Content of submittals related to different design stages

(1)

Preliminary Design
Following is a list of documents to be submitted by the Contractor for review and approval

xxxix.xxxviii.

xl.xxxix.

For the OCR and OCS poles:
 Supports Preliminary drawings
 Moveable arms
 Location of OCS poles (before the building gates)
 Type of conductor rail
 Insulators
 Disconnector equipment , fault detection equipment, current and voltage indicator.
 Personal Protection System preliminary drawings(interlock)
 Cross section drawings
 Conductor rail height
 Span length
 Supports calculation, types / table
 Earthing and bonding calculation , specification and accessible voltage levels
 Types of Insulators: types, specification and implementation.
 Protection description: live accessible parts / 3rd party protection / lighting /
overvoltage drawings.
 OCR procurement: procedures and tests plan
For the Local Control System (LCS)
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General:























System operating plan
Main items preliminary description and complete data sheets
System configuration plan.
Main items manufacturers & model data
RTU's types
LCS software package
Voltage indicator
UPS units
DC chargers & batteries
Control center preliminary layout requirements document to architect drawings.
Workplace description and layout drawings
RTU building layout.
Typical preliminary installation details.
General single line diagrams
Low Voltage AC detailed single line diagram including UPSs.
Low voltage DC detailed single line diagram.
Detailed Layouts including cross sections of the room and local filed cabinet (1:50,
1:200)
Catalogues and data sheet of the equipment’s.
Top and side views, Dimensions, weight etc. for the equipment mentioned above
Principle Interfaces drawings
Cables layout and cross sections.

(1) Detailed Design
xli.xl.
For the OCR
 OCR layout drawing
 Conductor rail profile drawing
 Individual transverse profile drawing
 Sectioning and Feeding diagrams drawing
 Earthing and Bonding specification and typical drawing
 Special implementation and construction calculations, details and drawings
 Full detailed assembly drawings , parts and components catalog
 Foundation calculation of OCS poles (before the building gates)

xlii.xli.

For the Local Control System(LCS)
 Updated Preliminary Design submittals
 Detailed system drawings
 Preliminary connection diagrams
 Rack drawings
 Final item/devices/units lists & specifications
 Preliminary cables routing drawings.
 Detailed description of operation
 Components list
 Detailed installation drawings
 Calculations:
 Short circuit calculations
 Cables calculations
 Grounding calculations
 Batteries autonomy.
 Lighting fixtures
71.2.7.82  פרשה טכנית220102.1. כרך ב' כרך ההנדסה –פרשה טכנית

09




(1)

Power sockets
HVAC equipment
Fire safety detection and distinguishing systems

Shop Drawings

xliii.xlii.

For the OCR
 Bill of quantities including costs estimation
 Sectioning and Feeding diagrams drawings
 Layout of the workshopMaintenance Depot electrification with distribution of
moveable arm and equipment, including:(type, location, numbering)
 Supports (type, location, numbering)
 Disconnections (type, remote control if any)
 Connections
 Electrical insulators necessary (type, location)
 Location and type of the connection of the return cable to the building
 Feeders (type, suspension, etc.)
 Electric traction signals
 Protections
 Earthing & Bonding
 Method Statement for installation
 Foundation details

xliv.xliii.

For the Local Control System (LCS)
 Bill of quantities including costs estimation
 Updated Detailed Design submittals.
 Test instruments & special tools.
 Internal & external connection diagrams of all devices.
 Final cable routing drawings in all PS's, SP's, tunnels, approved by ISR.
 Final fire safety plans in all SP's, approved by local fire marshal.
 Detailed final installation details – including rails crossings, overhead cabling
installations, cabling entry to LOP buildings.
 Control centers final detailed design.
 Final control drawings.
 Final installation drawings.
 Final Terminals and interconnection lists for all equipment.
 Final shop drawings.
 Final Cables list.
 Method Statement for installation

(4) Approved For Construction (Submission only)
xlv.xliv.
For the OCR
 Mounting booklet drawings.
 Signage drawings
 Public announcements drawings: work starts and electric peril
 Disposal to start drawings
 All drawings A.F.C, approved for construction by ISR
xlvi.xlv.

For the Local Control System
 Preventive maintenance program
 Corrective maintenance program
 Spare parts list
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 Organization of maintenance activities
 All drawings approved for construction & signed by ISR
(5) As Built Drawings
xlvii.xlvi.
All drawings and documentation including adjustments during execution, testing and
commissioning.
xlviii.xlvii.
shop drawings
xlix.xlviii.
All Factory Test reports and field test reports
l.xlix.
Operation and Maintenance Data: manuals including instruction leaflets, a list of the
equipment supplied, including serial numbers.
li.l.
OCS poles locations

3.3.2

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Approval of Materials and Products for the , Execution of Work, Submittals

Following the date of issuance by ISR of the NTP, and by no later than 2 (two) calendar month
before the scheduled dates of ordering materials as specified in the Detailed Schedule (or as
required in order to comply with scheduled dates in the Detailed Schedule), the Contractor
should apply to receive fromfor ISR's approval for the source of all products and materials
Contractor intends to use, and will submit samples of these materials for testing. All materials
and products used by the Contractor for the execution of work will be of quality specified under
the Project Requirements, the technical specifications of the Electrification Infrastructure
Reviewed without comments by ISR, the applicable standards and the AgreementMaintenance
Depot Contract, and will meet in any case and from all aspects the requirements of the Israeli
standards (and in the absence of Israel standards, the foreign standards determined by ISR).
The products and materials will be submitted by Contractor to ISR for inspection according to
the instructions of ISR and after inspection and written approval by the Contractor's designers.
All lab tests necessary for the approval by ISR of all products and materials will be done by a
certified lab on Contractor's expense, as described in Quality Management plan.The approved
samples will be signed by ISR and kept in the sample room in ISR's offices along with proper
documentation, or at another location as instructed by ISR, until the project is completed.
The test results as per 3.3.2 (3)above will determine their fit for use in the Works, subject to any
comment by ISR. Any deviation in the quality of material from the approved sample and
approved material source may result in stopping of the work related to the material and product,
and to the immediate removal of the rejected material or product from the Sites, at the
Contractor's expense.
The product/material submittal form draft will be submitted by the Contractor for the approval
of ISR under a quality control plan. Once the form is approved by ISR, the Contractor will have
to use this form to submit products and materials to the approval of ISR and all approvals by
ISR will be given on such submittal form.
ISR will provide its comments or approval for the material and products within 28 working days
from the submission of the applicable submittal, attached with all necessary documentation
(including but without limitation designer's approval and test results as specified in this 3.3. In
the event that ISR has not provided its response or approval within 28 working days as per the
above, such material and products shall be deemed to be approved by ISR.
The Contractor will run, on the DMS as stated above, a documented list of the submittals
submitted, with the following details: number, submission date, product/material, date of
response, status (approved/approved with notes), and any other detail required by ISR. The
pattern of this list will be submitted by Contractor to the approval of ISR with the approval of
the form, as stated above.
The Contractor's works will be executed managed by OCS experts who are expert and certified
engineers with at least 10(ten) years’ experience in rail way fieled , as necessary in the area of
execution they are in charged and under all the terms and conditions of theis
AgreementMaintenance Depot Contract.
71.2.7.82  פרשה טכנית220102.1. כרך ב' כרך ההנדסה –פרשה טכנית

10

(9)

For the removal of doubt:
lii.li.
This section 3.3 above shall also apply to products and materials to be supplied and/or
installed by Subcontractors.
liii.lii.
All approvals (or deemed approvals) by ISR under this Section 3.3.2(7) shall be
considered as Review without comments and be subject to payment milestone of the
Agreement.

3.3.3

Numbering and Marking of Plans

liv.liii.
3.3.4

Numbering and marking of plans will be done by in accordance with the document titled
"instructions for numbering, marking and design of drawings" of Israel Railway.

Design Review

(1) Design – Build
lv.liv.
The Contractor is responsible to design all works.
lvi.lv.
The Contractor's design will be executed by designers of the Contractor who are expert
and certified engineers, as necessary in the area of design they are in charge of under this
AgreementMaintenance Depot Contract, and after approval of the designers by ISR
("Contractor's designers").
lvii.lvi.
The relevant designers will be registered and licensed in Israel by law. If the Contractor
employs a foreign designer, the foreign designer will be registered and licensed by the
laws of the country where he operates, yet where the Israeli law requires so, the
Contractor will employ Israeli designers to meet the requirement of Applicable Law.
As part of the Design Review procedure, following requirements will be defined: Design criteria
including permissible tolerances for the design stage, Permissible tolerances and limits for
operation, preventive maintenance and immediate intervention

(1)

Design Review process and procedures are detailed in section 3.34 Design Review and 3.3.1

3.3.4.1 General

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

Before the cContractor is allowed to submit documents for review and release he has to perform
an internal quality check for design documents by its own. Only employees approved before by
ISR shall perform those quality checks which are approved before by ISR. The successful
quality check must be documented on the submittal.
The required time for coordination work is properly to be properly scheduled by the
cContractor.
A flowchart principle shows main activities, valid for all stages and types of design, see Figure
3.
The design reviews will be divided into three main topics as follow:
 OCR and OCS poles
 Local Control System and SCADA
Each one of the topics will be divided as follows:
 30% Design (Preliminary stage)
 60% Design Review (detailed design)
 90% Design (shop drawings)
 Approved for construction (submission only of all documents from previous stages in
order to check all remarks are implemented and signed as “Approved for
Construction”).
 As built documents
The design review for OCR and local control system will be executed for the whole system at
the same time.
The volume of the design review packages will be according with to the following declared ranges:

(8)

 OCR
The whole system
 Local Control System The whole system
This document is subject to all provisions regarding reviews in the AgreementMaintenance
Depot Contract.
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(9)

Only in order to clarify, the Preliminary, Detailed and shop drawings Design Reviews are not
related to the payment schedule.
(10)(9) Scheduling and Monitoring
i.
The contractor has to deliver a dedicated schedule for design and review according to as
part of submission of the master Detailed Sschedule.
ii.
The schedule for design and review has to meet the contractually approved general time
sDetailed Schedule.
iii.
Activities where the contractor will expect any action from ISRISR's Tasks need to be
expressly marked in the schedule, to the extent agreed with ISR that they are interfering
with the performance of the works by Contractor.
iv.
CThe contractor has to install a monitoring system for design documents showing
numbering, activities, and status and open issues. ISR or a company in behalf of ISR must
have permanent reading rights.
(1)

Result of Design Reviews
v.
There are three possible results of review: Not approved, approved and approved with
comments. Review Results will be sent to the Contractor by the Review Reports.
vi.
Review reports are only valid with signature of an approved checker by ISR (auditor) and
with checking date. The checking company will be outlined. The contractor will be
continuously informed about approved checker.
vii.
An approval with comments allows the contractor basically to continue with design, if the
comments are addressed in the subsequent design process. The comments can be related to
hints, smaller faults/errors, to the form and to missing information. Of ISR).
viii.
A design document for a defined design phase is only finished if an approved review
report (without comments) is issued.
viii.ix.
For the removal of doubt, no approval by ISR shall impose any responsibility or liability
on ISR nor derogate from Contractor's obligations under the Maintenance Depot Contract.

3.3.4.2 Purpose of the Design
The purpose of the design stage is to understand and approvereview by ISR of the philosophy and general
technical solution of the contractor's proposed system.
Following is the purpose of the design stages:

(1)

30% Design - Preliminary Design - Ready for OCR Equipment procurement.
The purpose of the preliminary design is:

ix.x.
x.xi.
xi.xii.
xii.xiii.
(1)

To realize review the progress in the design.
To enable the Contractor to submit all approval needed to precedefor the next stage.
To approve all OCR Major Equipment in order to enable the contractor to purchase all
OCR Major Equipment.
Coordination by Contractor with ISR departments.

60% Design - Detailed Design
The purpose of the Detailed Design is:

xiii.xiv.
xiv.xv.
xv.xvi.

To give guide lines for the final stage.
To approve all secondary equipment supported by proposed technical solutions and
specifications thereof (see 3.3.1.3).
To approve the description and operation of the system in order to enable the contractor to
adapt the software of the SCADA system.

(1) 90% Design - working drawings - Ready for construction.
xvi.xvii.
The purpose of the working drawings design is for Contractor to finalize the design and
receive final approval for construction.
(1)

"Approval for Construction".
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xvii.xviii.

xviii.xix.

The purpose of ”Approval for Construction” stage is for Contractor to ensure to check that
all remarks are implemented and approve final drawings and docuemnts for construction
will be approved by ISR. This stage is for ISR final documents approval (Submission
only).
In this stage the cContractor will submit a document describing changes from the
conceptual design that have been made during the design review process, along with
Contractor’s application for permission of the changes and ISR’s approval.

3.3.4.3 Principle Procedure for Design and Design Review

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

Contractor is required to fully design the system.
15 30 working days prior to the scheduled approval date, the contractor shall submit all
drawings, calculations, equipments/ materials specs for that specific review.
In case ISR will reject the design, ISR will send the rejection not later than five working days
after submittal from the contractor. In that case contractor will have to resubmit all documents
within 10 working days so as to meet the overall schedule.
Up to 4 working days after the approval or approval with comments, ISR will send to the
contractor a written report including all documents that have been submitted for review.
An approval with comments allows the contractor basically to continue with design, if the
comments are addressed in the subsequent design process. The comments can be related to
hints, smaller faults/errors, to the form and to missing information.
The documents will be submitted to Management Company of ISR in hard and soft copy
according to the general instructions written in the agreementMaintenance Depot Contract.
Contractor can make the 90% detailed design after the 30% design (without the 60% design). In
case ISR will find this design not suitable, the contractor will have to perform the full design
(including the 60% design).

3.3.4.4 Time Schedule

(1).
משמאל לימין:מעוצב

According to the detailed the master sSchedule.

3.3.4.5 Flow Chart
The flowchart below shows the way of delivered documents through the design review procedure
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Revision of the
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information of third
parties

Formal approval of
the client to continue
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משמאל לימין:מעוצב
לא סמן:מעוצב
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לא סמן:מעוצב
משמאל לימין:מעוצב
לא סמן:מעוצב

VI.
1)

Figure 3: Way of Delivered Documents through the Design Review Procedure

Internal Quality Check contains the following statements of Cthe contractor where applicable. The person for
this quality check needs an approval by ISRshalll have been approved by ISR in writing and in advance and has
to sign the document:
1. The document was made according the requirements in this Electrification Chapter.
2. The document considered thecomplies with agreed rules, regulations, norms and laws.
3. The document was coordinated by Contractor with ISR infrastructure departments and operations, the
departments have to be listed
5. The document was coordinated by Contractor with all competent authorities and required 3rd parties
6. Constructions and construction parts were reviewed and approved by an independent construction
engineer and approved
2)
Review of documents will be done regarding the requirements, the coordination works and former review
reports where applicable. It will be created a review report to inform the contractor and ISR about the result.
Execution documents will be reviewed only for spot checks regarding review reports of preliminary design and
submitted approvals by independent engineers.
3)
Activities within the design review management can be defined and organised separately by a dedicated body
to trigger and enable activities and progress.
4)
Procedure for document flow after execution has to be separately defined.
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3.3.5

Equivalent Product

(8)

Whenever the Contractor asks permission to offer an equivalent product or execution detail that
is different from the requirements of the AgreementMaintenance Depot Contract or the design
approved for execution by ISR according to the AgreementMaintenance Depot Contract
requirement, the Contractor will submit to ISR all relevant documents for ISR's approval, no
later than 4 months before the date scheduled in the Detailed Schedule for installing the
item/product at the Maintenance Depot Sites.
(9) Any equivalent product/material must meet the following criteria (all of them, cumulatively).
The Contractor will prepare comparison tables between the required product and the equivalent
offered by him:
i.
Equivalent with respect to configuration
ii.
Equivalent with the appearance, if the product is visible.
iii.
Equivalent with respect to technical data.
iv.
Equivalent with respect to the product warranty.
v.
Equivalent with respect to the product's life cycle and availability.
vi.
Function and compliance with the designation.
vii.
Compliance and integration with other products
3.3.6

Standards & Regulations

משמאל לימין:מעוצב

All applicable laws, standards, regulations and rules shall be met with respect toin accordance with the order as
listed below (Descending order), even if they are not explicitly listed in these Electrification Technical
Mandatory Requirements Drawings or Specification.
In general and related to the publication date of the tender, the latest published versions of the dedicated
standards and rules are to be used.
The applied laws, standards, regulations and rules applicable to each section shall be explained and demonstrated
for compliance by the contractor in the bid.
Generally, the most restrictive requirements as given by law, standard, regulation or rule shall be applied.
In cases of contradictions between any of the above mentioned laws, standards, regulation or rules, the most
superior requirement according to the hierarchy beloworder of precedence shall be applied.
The Design, Build (Construction) and Depot Maintenance must be in compliance with the applicable standards
of the following hierarchic listed standard families.

משמאל לימין:מעוצב

(Descending order):

משמאל לימין:מעוצב

1. Israeli Legislation
2. Israel Technical Rules, Norms and Standards
3. ISR Guidelines and standards
5. EN/IEC Norms and Standards
6. UIC leaflets
7. Other norms and standards

משמאל לימין:מעוצב

Even if applicable standards are mentioned in the individual sections of this tender it is to be noted that such
references or listings are not exclusive.
If changed or new standards come into force after award of the Contract, the Contractor shall give notice to ISR
and if this would cause unexpected efforts submit proposals for compliancethe provisions of the Maintenance
Depot Contract shall apply.
משמאל לימין:מעוצב

A variation order shall be negotiated in the event that ISR determines that compliance is required and
the proposals for compliance constitute a variation.

משמאל לימין:מעוצב

Please see below list of standards
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#

STANDARD

DESCRIPTION

1.

EN 515

aluminium and aluminium alloys. wrought products. temper designations.

2.

EN 573 series

aluminium and aluminium alloys. chemical composition and form of wrought
products.

3.

EN 755 series

4.

6.

BS EN 500812
Directive
2004/108/EC
EN 10025-2

7.

EN 10210

8.

EN 10219-2

9.

EN 1992-1-1

10.

EN 50082-2

11.
12.

EN 50102
EN 50119

13.

EN 50121

14.

EN 50121-5

15.

EN 50122

16.

EN 50122-1

17.

EN 50124

18.

EN 50125-2

19.

EN 50126

20.

EN 50128

21.

EN 50149

22.

EN 50151

5.

aluminium and aluminium alloys- extruded rod/bar, tube and profiles

Electromagnetic compatibility. Generic emission standard. Industrial
environment
Relating to electromagnetic compatibility.
Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery
conditions for non-alloy structural steels
Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain
structural steels. part 1: technical delivery requirements.
Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine
grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties.
Eurocode 2. Design and dimensioning of reinforced concrete and
reinforced-concrete supporting structures – general design regulations
and rules for civil-engineering structures
Electromagnetic compatibility - Generic immunity standard - Part 2:
Industrial Environment
Degree of impact protection.
Railway applications - Fixed installations. Electric traction overhead
contact lines
Railway applications – Electromagnetic compatibility Part 1: General
Part 4: Emission of the whole railway system to the outside world Part
5: Emission and immunity of fixed power supply installations and
apparatus
Railway applications – Electromagnetic compatibility Part 5:
Emission and immunity of fixed power supply installations and
apparatus
Railway applications – Fixed installations Part 1: Protective
provisions relating to electrical safety and earthing
Railway applications – Fixed installations. Electrical safety, earthing
and the return circuit. Protective provisions against electric shock
Railway applications – Insulation coordination Part 1: Basic
requirements – Clearances and Creepage distances for all electrical
and electronic equipment Part 2: Over voltages and related protection
Railway applications – environmental conditions for equipment Part
2: fixed electrical installations
Railway applications - The specification and demonstration of
reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)
Railway applications – communications, signaling and processing
systems. Software for railway control and protection systems.
Railway applications. Fixed installations. Electric traction. Copper and
copper alloy grooved contact wires
Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Special
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#

STANDARD

23.
24.

EN 50155
EN 50159-1

25.

EN 50159-2

26.
27.

EN 50163
EN 50318

28.

EN 50345

29.

EN 50367

30.

EN 60672-1

31.

EN 60672-3

32.

EN 61140

33.
34.

IEC 60068
IEC 60146

35.
36.
37.
38.
39.
40.

IEC 60228
IEC 60255
IEC 60332-1
IEC 60335 -229
IEC 60364
IEC 60502

41.
42.
43.
44.
45.
46.

IEC 60529
IEC 60622
IEC 60664
IEC 60947
IEC 61000
IEC 60112

47.

IEC 6089621

DESCRIPTION
requirements for composite insulators.
Electronic equipment used on rolling stock for railway applications.
Railway applications - Communication, signaling and processing
systems -- Part 1: Safety-related communication in closed
transmission systems
Railway applications - Communication, signaling and processing
systems -- Part 2: Safety related communication in open transmission
systems
Railway applications - Supply voltages of traction systems
Railway applications - Current collection systems - Validation of
simulation of the dynamic interaction between pantograph and
overhead contact line
Railway applications - Fixed installations - Electric traction Insulating synthetic rope assemblies for support of overhead contact
lines
Railway applications. Current collection systems. Technical criteria
for the interaction between pantograph and overhead line (to achieve
free access)
Ceramic and glass insulating materials. Part 1: definitions and
classification.
Ceramic and glass-insulating materials. Part 3: specifications for
individual materials.
Protection against electric shock - Common aspects for installation
and equipment
Environmental testing - Part 1: General and guidance
Semiconductor converters - General requirements and linecommutated converters - Part 1-1: Specification of basic requirements
Conductors of insulated cables
Measuring relays and protection equipment
Non-flame propagation.
Particular requirements for battery chargers
Low voltage electrical installations.
Power cables with extruded insulation and their accessories for rated
voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)
Degrees of protection provided by enclosures
Ni-Cd sealed batteries
Insulation coordination for equipment within low voltage systems.
Low-Voltage Switchgear and Controlgear
Electromagnetic compatibility (EMC)
Method for the determination of the proof and the comparative
tracking indices of solid insulating materials.
Valve regulated types – Methods of test
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#

STANDARD

DESCRIPTION

48.

IEC 60896-22

49.
50.
51.

IEC 60947-1
IEC 60947-2
IEC 60947-3

52.
53.

IEC 60947-4
IEC 60947-5

54.
55.
56.
57.

IEC 61169-1
IEC 61243-5
IEC 61373
IEC 61439-1

58.

IEC 61439-2

59.
60.

IEC 62208
IEC 62236
parts 1-5
IEC 62278

Stationary lead-acid batteries - Part 22: Valve regulated types Requirements
low-voltage switchgear and controlgear: general rules
low-voltage switchgear and controlgear: Circuit breakers
low-voltage switchgear and controlgear: switches, disconnectors,
switch-disconnectors and fuse-combination units
low-voltage switchgear and controlgear: contactors and motor starters
low-voltage switchgear and controlgear: Control devices and
switching elements
Generic specification – General requirements and measuring methods.
Part 5: Voltage detective systems (VDS)
Rolling stock equipment -Shock and vibration test.
Low –voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1-General
rules
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2 – Power
switchgear and controlgear assemblies.
Empty enclosures for low-voltage General requirements,
Railway applications - Electromagnetic compatibility

61.

62.

IEC/TS 608151

63.

IEC/TS 608153

64.

ISR General
Guidelines
Design of
preparation for
electrification
of civil works
ISR EL-01
ISR EL-02
ISR EL-03
ISR EL-04
ISR EL-05
ISR EL-06
NF F16101/102
UIC 791 R
UIC 796 O

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Railway applications – The specification and demonstration of
Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) (EN
50126).
Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use
in polluted conditions - Part 1: Definitions, information and general
principles
Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use
in polluted conditions - Part 3: Polymeric insulators for AC systems.
Ver. 4 date 8.02.2007

Design Rules for OCS allocation design
Design Rules Earthing & Bonding of OCS
OCS Construction Rules with focus interfaces (ISR to third parties)
OCS Supervision & Final Acceptance
Acceptance of OCS Systems, Assemblies and Components
OCS Operation & Maintenance Rules
Fire behavior - Railway rolling stock
Diagnosis of the OCL conditions
Voltage at the Pantograph
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#

STANDARD

DESCRIPTION

74.

UNE 21114

75.

UNE 260660

76.

UNE 61243-1

Tests on insulators of ceramic material or glass for overhead lines
with a nominal voltage greater than 1000 V
Tests on indoor post insulators of organic material for systems with
nominal voltages greater than 1 000 V up to but not including 300 kV
Live working - Voltage detectors -- Part 1: Capacitive type to be used
for voltages exceeding 1 A.C. (IEC 61243-1:2003, modified)

#

STANDARD

DESCRIPTION

77.
78.

EN 50174,
parts 1-5
EN 50310

79.

EN 55022

80.

EN 55024

81.

EN 60870-5103

82.
83.
84.
85.
86.

EN 60950
G.651
G.652
HTTPS
IEC 50022

87.
88.
89.

IEC 60297
IEC 607941,2,3
IEC 62351-1

Information technology cabling installation, electrical safety and
grounding
information technology equipment – immunity characteristics – limits
and methods of measurements
Information technology equipment – Radio disturbance characteristics
– limits and methods of measurement
Information technology equipment immunity characteristics, limits &
methods of measurement & measuring
Telecontrol equipment and systems Part 5-103: Transmission
protocols – Companion standard for the informative interface of
protection equipment
Information technology equipment. Safety. General requirements
Characteristics of 50/125 µm multimode graded-index optical fiber
Characteristics of single-mode optical fiber and cable
Hypertext Transfer Protocol Secure (encrypted protocols)
Information technology equipment. Dadio disturbance characteristics.
Limits and methods of measurement
Mechanical structures for electronic equipment
Optical Fibers Cables

90.

IEC 62357

91.

IEC 81346-2

92.

IEEE 802.1

93.

IEEE 802.2

94.

IEEE 802.3

95.

ISO 7250

Communication network and system security-Introduction to a
security issues
Power system control and associated communications. Reference
architecture for object models, services and protocols
Industrial systems, installations and equipment and industrial products
– Structuring principles and reference designations Part 2:
Classification of objects and codes for classes
LAN/MAN architecture, internetworking among 802 LANs, MANs
and other wide area networks, Security, overall network management,
and protocol layers above the MAC & LLC layers;
Telecommunications and information exchange between systems-Local and metropolitan area networks--Specific requirements--Part 2:
Logical Link;
Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)
Access Method and Physical Layer Specifications
Basic human body measurements for technological design
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#

STANDARD

DESCRIPTION

96.
97.
98.

ISO 9241
SFTP
UIC 753-1

99.

UIC 753-2

100.

UIC 753-3

101.

SI 1516

Ergonomics of Human system interaction
Secure File Transfer Protocol
Technical regulations concerning international railway telephone
circuits
General technical regulations governing establishment and
development of communication capacity over the railway
telecommunications network of UIC members
General procedures governing maintenance, operating and
performance criteria for the UIC member railways telecommunication
network
Power cables for rated voltages from 1kV to 30kV

VII.

Table 4: List of Standards

3.4 Testing, Commissioning, Pilot and Handover
3.4.1

(1)

(2)
3.4.2

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

לא סמן:מעוצב
לא סמן:מעוצב
לא סמן:מעוצב

(9)

General

The process of testing, integration, commissioning pilot and handover (hereinafter: "the T&C
process") is to ensure that all system components were inspected both in separate, as subsystems and as a single well-coordinated, integrated and synchronized system that functions
under full service and various operation conditions, properly interfaced to ISR and third parties
systems, according to the AgreementMaintenance Depot Contract requirements.
This chapter has to be read together with the Technical Specifications for specific procedures;
for facility manual and as-built plans see Appendix 1
Definitions

Tests – all tests required either by the AgreementMaintenance Depot Contract, supplier or
manufacturer instructions, and special requirements as approved by ISR in the T&C plan. Tests
will include dry run, tests under normal and extreme conditions and quality tests. Tests will be
executed for units, equipment and sub systems. ISR reserves the right to attend any tests.
Contractor shall inform ahead in the T&C plan and at least one week before the test.
Prototype test – In the extraordinary case of a system or subsystem which is a not proven
technique, a prototype is a basis for submittal approval.
FAT – Factory Acceptance Test, as defined by manufacturer if relevant
SAT – Site Acceptance Tests, as defined in the T&C plan.
Integration – all units, equipment and subsystems are working together as one system, fully
interfaced with ISR and third parties systems required for operation. Integration will be
executed for a whole operational package.
Commissioning - Certification and documentation of all works executed by Contractor,
following successful integration phase, including plant manuals, as built drawings, test
documentation, and any other documentation defined in the T&C plan.
Provisional Handover - Transfer operative, successfully commissioned operational
workshopMaintenance Depot, to ISR, including all training needed will be ,performed by the
EMU forContracor for the start of the running tests with ISR rolling stock.

לא סמן:מעוצב
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(10) Final Handover – Transfer operative, successfully commissioned operational lines, to ISR,
including all training needed following successful end of running tests period with ISR rolling
stock.
(11) Final Acceptance – Where all works and the entire Electrification Infrastructure as an integrated
system were successfully delivered to ISR and all Operational tracks are under continuous
operation. This phase will include verification and validation that all systems are working
properly under ISR requirements and all NCRs were closed.
3.4.3

 גופן עבור עברית, מודגש:גופן:מעוצב
 מודגש:ושפות אחרות

3.4.4
 גופן עבור עברית, מודגש:גופן:מעוצב
 סמן, מודגש:ושפות אחרות

Principles of the Process

(12) The T&C process will be hierarchal, bottom up, starting from the single item/unit level, through
the cabling and equipment, facilities, buildings, sub-system, system and the entire project.
(13) Each stage will be executed and documented in separate. Passage to the next stage will not be
allowed by ISR without first successfully completing the previous stage.
(14) Every element should be tested and commissioned in the shortest possible period in order to
minimize the total period of T&C and exclude elements from critical path. This requirement
must be demonstrated in the Detailed Schedule.
(15) Documentation of all T&C process will be registered in the DMS.
(16) The Contractor will be responsible for the T&C process of all systems completed by Contractor,
including systems installed by Contractor, by Subcontractors and ISR's oOther cContractors, all
interfaced with ISR systems, third party systems (such as : IECo, Bezeq, water. Sewage, etc.) to
ensure full, complete functioning of all systems.
(17) It is clarified that the characterization of the T&C process, on systems/equipment supplied by
the Subordinated Subcontractors and ISR's Other Contractors, will be done by the Subordinated
Subcontractors and ISR's Other Contractors and is not part of the content of Contractor's work.
Nevertheless, the Contractor has to coordinate its T&C process to allow each of the
Subordinated Subcontractors and ISR's Other Contractors to conduct the necessary tests to
prove the compliance of the system with the specific requirements, before commencing the total
integration tests of all systems under Contractors' full responsibility. Nothing herein shall be
construed to derogate from Contractor's full responsibility and liability for the Works executed
by Subordinated Subcontractors, as further specified in the AgreementMaintenance Depot
Contract.
(18)(17)
The Contractor has to fully coordinate with ISR, in advance, for each of the testing
stages in order to execute a gradual and well controlled process up to the stage of integration
tests of all systems, and full involvement in all T&C process stages, and under this framework it
will be responsible for accepting and operating the systems in their final condition and in the
framework of the full operation, including operation of ISR's rolling stock.
(19)(18)
All tests will be executed for 100% of all units, equipment, sub systems and systems.
(20)(19)
As an integral part of T&C for the workshopMaintenance Depot , the Contractor will
demonstrate, before operation, that the operation of the Ashkelon Depot is already under
operation, electrified tracks , and there is a full integration with all systems, TSs, SCADA &
communication, redundancy and magnetic fileds exposure is under the limits.
Testing & Commissioning Typical Process Flow Chart

(21)(20)
The following diagram demonstrates typical Testing & Commissioning process flow
for Maintenance DepotAshkelon workshop.

VIII.

Figure 4: Testing and Commissioning Flow Chart
71.2.7.82  פרשה טכנית220102.1. כרך ב' כרך ההנדסה –פרשה טכנית

31

3.4.5

(1)

(2)

(3)

(1)

(1)
(2)

The Testing & Commissioning Process Plan

During the stage of presenting the preliminary design (30% Design review), the Contractor will
present the principles of the T&C process plan for all disciplines and systems of the
workshopMaintenance Depot , starting from the tests in the early execution stages, through a
sub-system and full system, with an emphasis on integration tests before pilot and final tests
prior to handing over.
ISR may provide Contractor with any comments and revisions to such principles for the T&C
process plan, and Contractor shall promptly revise same accordingly until ISR has no
objections.
6 (Six) months before the scheduled date of beginning of first phase of T&C process as
specified in the Detailed Schedule, the Contractor will submit, for ISR's Review, a detailed
T&C process plan, including the following components, as a minimum:
i.
Hierarchal structure in the form of WBS including the level of single unit and equipment,
sub-system level, system (as conducted up to the integration tests stage) and the entire
project will be the basis of the plan. If in the Contractor's opinion additional levels are
necessary, these levels will be presented. ISR may request additional specification and
levels.
ii.
OCR & Local Control System (LCS) will be tested and commissioned as one integrated
system
iii.
The aforementioned hierarchal structure includes resource allocation, quantities,
responsibilities and authorities, division into sub-systems, systems, testing areas, testing
equipment and procedures, checklists, forms, sub processes etc. The organizational
structure will include Subcontractors and ISR's oOther cContractors. For subsystems that
are assembled on site, a suitable Test is required to demonstrate the proper functioning of
the complete subsystem and it´s interfaces in an environment as close as possible to the
operational conditions.
iv.
The detailed T&C plan will include inter alia details about all necessary tests, special
specifications including those prepared by the Contractor, and the tests required by the
manufacturers. Tests conducted in the plant or at the production site (FAT) will be
described in separate from tests conducted at the Sites (SAT), tests required by the
relevant laws and regulations and any other authority. For subsystems that are assembled
on site, a suitable Test is required to demonstrate the proper functioning of the complete
subsystem and it´s interfaces in an environment as close as possible to the operational
conditions.
v.
For each test, the entire process will be detailed, including resources, equipment,
resources, data, preliminary processes and any other detail that is required for the
execution of the test. The process will be documented step by step.
vi.
For each test, measurable standards and requirements will be detailed, that once met, the
process will be considered an approved and validated process.
vii.
Description of the steps to be taken if the testing and running process fails to meet the
standards and requirements.
Each test and integration activity will be attached with a safety appendix describing the safety
risks resulting from the testing and running process, and the measures the Contractor intends to
take to provide a safe working environment, free from hazards and obstacles.
viii.
Full and Detailed Schedule for the entire process up to full commissioning and handover,
including the activities to be done by interfacing parties and ISR will be prepared
ISR may provide Contractor with any comments and revisions to such detailed T&C process
plan, and Contractor shall promptly revise same accordingly until ISR has no objections.
After approval by ISR, the schedule of the detailed T&C process plan will be an inseparable
part of the project master schedule.
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(3)

The forms and computerized system the Contractor intends to use to document and run the
process will be approved by ISR and registered in the DMS.
(4) During the execution of the Works ISR may require, at its sole discretion, to add additional tests
to the final detailed T&C process plan and Contractor shall incorporate such tests in such
detailed T&C process plan. Without derogating from the generality of the above, ISR shall have
the right to introduce simulated failures into the tests which are being carried out if such
simulated failures are not set out in the final detailed T&C process plan.
(5) The final detailed T&C process plan approved by ISR shall form part of the
AgreementMaintenance Depot Contract.
(6) Coordination of the process of tests and its completion:
ix.
All test procedures shall be submitted in advance and in writing to ISR for its approval.
x.
Contractor shall coordinate the time and location for the performance of each test with the
IPMISR's Project Manager. Two weeks before the scheduled date for each test the
Contractor will notify the IPMISR's Project Manager in writing of its intention to conduct
the test, attached with a detailed test plan, as described above, and the schedule time and
location of such test. ISR shall have the right (but not the obligations) to attend any and all
tests. Should ISR not exercise its right as per the above, Contractor shall perform the tests
without ISR's representatives. It is hereby clarified that ISR shall be entitled to have a
third party attend the tests on its behalf, and Contractor shall fully cooperate with such
third party.
xi.
One week before the scheduled date for each test the Contractor will carry out
preparedness test to ensure that all resources, people, processes, tools, equipment,
instrumentation and safety conditions for the test exist.
xii.
Each test will be documented in details both in writing, and by instrument output and stills
and video photos, recordings etc., and in any way as required by ISR.
xiii.
Once the test is finished, the Contractor will submit to ISR, through the DMS, a report
with the test findings. If the test findings fail to meet the standards and requirements, the
Contractor will attach to the test report an action plan with a detailed timetable for repairs
and retesting.
xiv.
For the removal of doubt, the presence of an ISR representative or any third-party
inspector on its behalf during tests or other inspections, and the approval by them of
finished or unfinished Works and/or components and/or equipment or materials, shall not
relieve nor derogate from Contractor’s obligations to execute and complete the Works in
strict accordance with the requirements herein and with the final detailed T&C process
plan approved by ISR.
xv.
For the removal of doubt, Contractor shall be solely and fully responsible to implement
ISR’s safety regulations and any other safety or security measure required in connection
with the execution of any tests.
xvi.
If on any test the Works, or any part or component thereof (including any material or
equipment used in connection therewith), is proven to be faulty, defective or not in
accordance with the Mandatoryese Electrification Technical Requirements and/or the
design and/or the technical specifications approved by ISR, Contractor shall promptly,
without derogating from any other right of ISR under the AgreementMaintenance Depot
Contract or any Applicable Law, either repair the defect or replace the faulty item at ISR's
sole discretion, and ensure its compliance with the above requirement. Thereafter the
relevant test shall be repeated. No extension for completion of the Works will be granted
to Contractor by reason of failed tests. For the removal of doubt, ISR shall at its sole and
absolute discretion determine whether or not any test is correctly performed and
successfully completed.
xvii.
No set of tests may be carried out until the previous set of tests has been successfully
carried out.
xviii.
Contractor shall keep full and accurate written reports with regard to tests performed by
Contractor. Upon completion of the tests, Contractor shall provide ISR with a complete
and organized volume of all tests reports.
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xix.

לא סמן:מעוצב

Where applicable, Contractor shall prepare the test procedures and shall carry out the tests
specified in the final detailed T&C process plan approved by ISR at Contractor's premises
(including its Subcontractors' premises).
xx.
All final tests will be signed by the relevant designer on behalf of the Contractor.
xxi.
Only issuance by ISR of a signed certificate of successful completion of the applicable test
will constitute successful completion of such test.
(11) Full integration:
xxii.
The T&C final plan will also include integration tests, including full running of the
Contractor's special rolling stock along the tracks, under various operation scenarios and
safety scenarios. All of these scenarios will be detailed and presented by Contractor for
ISR's approval during the final design review (as referred to in section 3.3.4 (design
Review) and 3.3.1 submittal through the T&C process plan.
xxiii.
Tests with ISR's systems and rolling stock these test will be executed between the
Provisional Handover and Final handover, as will be detailed in the final T&C plan.
xxiv.
The Contractor will have to fully cooperate with the activities of ISR with respect to ISR's
systems and rolling stock running (locomotives, cars, communication, IT, SCADA,
safety, security, rescue systems). The work plan for rolling stock running will be
determined exclusively by ISR, and will be done during various hours of the day and
various days.
xxv.
The Contractor will allocate all the necessary manpower and equipment for cooperation
with ISR as per the above. The manpower will include all professionals in charge of the
system operation and maintenance in a way that the rolling stock running could be done in
a regular and ongoing manner throughout the rolling stock running period, as stated above
.
3.4.6

End of Execution Works

(1)

Before the completion of Provisional Handover of the workshopMaintenance Depot, the
Contractor, and as a condition for the issuance by ISR of the certificate of completion of such
Milestone Completion Payment, will evacuate the entire Sites relating to the said Site including
, related Mobilization Sites and rail corridors from any equipment, waste, garbage, residual
materials and items, surpluses of various materials, fencing, surplus earth and any other waste
that ISR instructs to remove from the Sites and will dismantle all structures used for its work in
the said workshopMaintenance Depot.
(2)(1) All of the above areas will be rehabilitated according to ISR instructions in order to recover
these areas to their state as before works. The Contractor has to prepare the detailed design for
rehabilitation, and submit them to ISR's approval as part of the detailed design package, 90%
Design review phase, as defined in chapter 3.5 Work will be done according to ISR's and/or
VATAL requirements and to their satisfaction.
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3.5 Appendices to technical requirements
3.5.1

Appendix 1 : RTU room for Electrification Contractor

30007\25\68
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