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 .1פרק  -1הגדרות:
1.1

"המזמין""/הרכבת"  -רכבת ישראל בע"מ (באמצעות אגף איתות ותקשורת).

1.2

"הקבלן  /המציע" – המציע הזוכה במכרז מס'  11718לרבות נציגיו ,מורשיו ועובדיו ו/או מי
מטעמו.

1.3

"העבודה"  -כל הפעולות הדרושות לצורך אספקה ,התקנה ,הפעלה ואחזקה כמפורט בחוזה זה
לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

1.4

"כתב כמויות""/מחירון  /הצעת המחיר" – נספח התמורה המצורף כנספח  A1למסמכי
המכרז.

1.5

"המתאם מטעם הרכבת" " /המתאם" -כל מי שימונה על ידי המזמין לפקח על העבודה
כמפורט בחוזה זה או חלק ממנה.

1.6

"נציג מטעם הקבלן "" /הנציג" -נציג הקבלן שמונה על ידו לצורך ניהול העבודה כמפורט
במסמכי החוזה ואושר ע"י המזמין.

1.7

"עובדי הקבלן  /העובדים" – כלל העובדים מטעם הקבלן או קבלני משנה מטעמו ואשר אושרו
ביטחונית ע"י הרכבת ועברו השתלמות בטיחות ברכבת ומורשים לעבוד במתקני הרכבת.

1.8

"אחזקת שבר"– פעולת אחזקה של ציוד ומבנים הנעשית לאחר שאירעה תקלה בפועל ,כנגד
אחזקה מונעת.

1.9

"עבודות מוזמנות" – ביצוע עבודות התקנה ו/או שיפוצים בהתאם לכתב הזמנה אשר הוצאה
ע"י הרכבת.

1.11

"אחזקה שוטפת"  -ביצוע כלל הפעולות והעבודות לצורך הבטחת פעולה תקינה של המערכות
והמתקנים בהתאם לייעודם ,מניעת בלאי מואץ ,בטיחות לנפש ולרכוש .האחזקה כוללת בין
היתר ,ביצוע טיפולים מונעים (אחזקה מונעת) ,מענה לקריאות ותיקוני כל התקלות (אחזקת
שבר) לרבות חומרי העזר ,החלפים והחומרים ,כמפורט בנספח א להלן.

1.11

"קריאה" – הודעה על תקלה/קלקול/צורך בביצוע עבודה במתקן רכבתי שנמסרה ע"י המזמין
לקבלן .למען הסר ספק ,סוג הקריאה ,אופן ההתחשבנות בגינה וקביעת משך זמן ביצוע העבודה
ו/או התיקון יקבע בלעדית ע"י המתאם מטעם הרכבת ,ויחייב את הקבלן ללא זכות ערעור
מצדו.

1.12

"תקלה/קלקול"  -כל תקלה או קלקול או פעולה בלתי סדירה ו/או לא תקינה של מתקן או כל
חלק ממנו כמפורט במפרט זה.

 1.11.1להלן סוגי הקריאות במקרה של תקלה/נזק/עבודה:
1.12.1.1

"קריאה רגילה" – קריאה בגין הצורך בתיקון תקלה או צורך בביצוע עבודה שאינה
מוגדרת כ"קריאה מיידית" בהתאם למוגדר בסעיף  1.12.1.2להלן .על הקבלן להתייצב
באתר בו ארעה התקלה או נדרשה העבודה כמפורט בסעיף  7.1.3להלן ,מרגע קבלת
קריאה כאמור עד פרק זמן של  12שעות מרגע הקריאה כשהוא ערוך לתחילת ביצוע
העבודה באופן מיידי באמצעות כ"א מיומן ,ציוד ,כלי רכב ואמצעים מתאימים,
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ולהמשיך לעבוד ברציפות באופן איכותי ומושלם עד לתיקון התקלה  /נזק במסגרת
משך הזמן שנקבע לכך ע"י המתאם מטעם הרכבת.
1.12.1.2

"קריאה מיידית" – קריאה בגין תקלה בטיחותית המסכנת חיי אדם באופן מיידי או
גורמת להשבתה מלאה או חלקית של פעילות הרכבת באותו קו ו/או השבתת מתקני
הרכבת ו/או השבתת פעילות תחנות הרכבת  .על הקבלן להתייצב באתר בו ארעה
התקלה כמפורט בסעיף  7.1.2להלן מרגע קבלת קריאה כאמור כשהוא ערוך לתחילת
ביצוע העבודה באופן מיידי באמצעות כ"א מיומן ,ציוד ,כלי רכב ואמצעים מתאימים,
ולהמשיך לעבוד ברציפות באופן איכותי ומושלם עד לתיקון התקלה ,במסגרת משך
הזמן שנקבע לכך ע"י המתאם מטעם הרכבת.

1.12.1.3

"תקלה קריטית /משביתה לכבל סיב אופטי "  -תקלת שבר הגורמת לפגיעה/נתק
לכבל סיב אופטי בפריסה ארצית.

1.13

"מערכת אחזקה אינטרנטית ממוחשבת" – מערכת ממוחשבת אינטרנטית לפי הנחיית/אישור
המזמין בה ינוהל כל נושא האחזקה של כל האתרים וההתקנים המטופלים במסגרת חוזה זה.
כל ההוצאות בגין מערכת האחזקה כלולות במחיר האחזקה.

1.14

"הוכחת קניה"  -הרכבת תקבל כהוכחת קנייה אחד או יותר מדרכי הוכחת הקנייה שיפורטו
להלן:
א .חשבונית רכישה
ב .מחירון ספק או יצרן כולל הצגת ההנחה שקיבל הספק
ג .מחירון ספק או יצרן בצירוף הצעת המחיר.

 .1פרק  - 1כללי
2.1

ברשות רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") ,קיימים התקנים שונים של תשתיות ,מערכות
איתות ומחסומים ,חשמל ,כבלי נחושת ואופטי ,תקשורת והתקנים נוספים המותקנים בכל
מתקני הרכבת.

2.2

המתקנים ממוקמים מתחנת נהריה בצפון ועד נחל צין וצפע בדרום  ,ירושלים במזרח ,בית
שאן וכרמיאל וכוללים את כל המתקנים הקיימים כיום וכן מתקנים עתידיים שיתווספו עקב
הרחבת רשת מסילות הרכבת הארצית (להלן" :מתקנים") .במתקנים אלה נדרש לבצע עבודות
שונות וכן תיקון תקלות במהירות מרבית.

2.3

המתקנים למיניהם מאפשרים פעילות תקינה לכל מערך הסעת נוסעים והובלת מטענים
למתקנים ומפגשי מסילת רכבת וכביש ,לתחנות רכבת  ,למבני שו"ב ולמתחמים .חלק
מהמתקנים הינם בטיחותיים מדרגה ראשונה ועל הקבלן לדאוג שכל העובדים המיועדים לעבוד
על פי החוזה הזה ,יעברו בדיקה ואישור ביטחוניים ,יקבלו הסמכה במידת הצורך ,ויעברו
תדריך בטיחות כנדרש בהתאם להנחיות הרכבת כדי להיכנס למתקנים ולבצע בהם עבודות.

2.4

מפרט זה מגדיר את הדרישות לביצוע עבודות תיקונים ,התקנות חדשות ,שיפוצים ועבודות
אחרות כפי שיידרשו מעת לעת על ידי הרכבת ,ועל פי הנחיות הרכבת (להלן" :עבודות
התחזוקה").עבודות תחזוקה  ,יבוצעו בכל שעות היממה כולל שבתות וחגים.

2.5

הקבלן מצהיר כי הוא מסוגל ומתחייב לבצע את כל עבודות התחזוקה בהתאם למפרט ובהתאם
לדרישות הרכבת.
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2.6

הקבלן מצהיר שהוא מסוגל לבצע עבודות בהתאם למכרז זה לפחות ב  3-מוקדים בכל רחבי
הארץ בו זמנית.

2.7

על הקבלן לבצע את כל העבודות הנדרשות בכל שעות היממה ובכל ימות השנה כולל שעות גיוס
כללי במדינה ,מאחר שרכבת ישראל הינה מפעל חיוני עפ"י דין ולצורך כך יטפל הקבלן בקבלת
תעודה על היותו מפעל מאושר עפ"י הגדרת מ.ל.ח.

2.8

העבודות במסגרת חוזה זה תבוצענה בהתאם למפרטים הכלליים בהוצאת הוועדה הבין
משרדית  -מהדורה אחרונה וחוק החשמל ,התשי"ד ,1954 -ותקנות החשמל (רישיונות),
התשמ"ה 1985 -ו/או בהתאם לכל עדכון ו/א שינוי ,שיחול מעת לעת במפרט הכללי למתקני
חשמל וגם בכפוף לתקנות והנחיות של משרד העבודה והרווחה .זאת ועוד ,עבודות התחזוקה
תבוצענה בהתאם לחקיקה ו/או תקנות ו/או הוראות ו/או הנחיות החלות בכל הקשור לעבודה
עם מתקני חשמל ,עבודה בגובה ,הוראות הבטיחות לעבודה בקרבת פסים וכו'.

 2.9הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי לשחררו
מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון ,היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס ,היטל ,אגרה ,תשלומי
חובה וכיו"ב ,המוטלים עליו על פי כל דין לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,מובהר כי תנאי מהותי להסכם זה ,הינו כי הספק מחזיק ברשותו בתעודת
הסמכה בהתאם לתקן .ISO9001:2008
2.11

מנהל אגף איתות ותקשורת ו/או מי מטעמו ,ישמשו כנציגי הרכבת לביצוע העבודות (להלן:
"המתאם").

2.11

להלן תאור העבודות הנדרשות במכרז זה :

 2.11.1מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות תשתיות תקשורת ,איתות ,מחסומים כבלי נחושת,
אופטי ,עבודות עפר וחשמל כלל ארצי; כמו כן עבודות שונות בכל מתקני הרכבת ולאורך כל
מסילות הרכבת עפ"י כתב הכמויות.
 2.11.2העבודה כוללת את המרכיבים העיקריים הבאים (רוב העבודות הינן השלמות עבודות שנעשו
ע"י קבלנים אחרים):
 2.11.2.1סיוע לעבודות איתות ,מחסומים חשמל וכבלים.
 2.11.2.2ביצוע תשתיות תקשורת.
 2.11.2.3אספקה והנחת כבלים ,אספקה והתקנת ציוד תקשורת.
 2.11.2.4עבודות עפר ,חפירה/חציבה ,מילוי ,עבודות ניקוז.
 2.11.2.5עבודות תשתיות למחסומים
 2.11.2.6עבודות חשמל כגון התקנה ובניית לוחות  ,מערכות פיקוד  ,גופי תאורה וכל נושא
אחר בתחום החשמל שיידרש.
 2.11.2.7אחזקת מתקני מתח גבוה עפ"י תוכנית אחזקה שנתית שתוכתב ע"י הרכבת ראה
נספח א'.
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2.11.2.8

1.11

עבודות בכבל סיב אופטי כמפורט בסעיף  18.14למסמך ב'/המפרט הטכני.

אופי החוזה והיקפו

 2.12.1החוזה הינו הסכם מסגרת מחירים (התשלום עפ"י מחירי יחידה -כאשר כמויות הביצוע
לסעיף כלשהו אינן מוגבלות)
 2.12.2המנהל רשאי להזמין עבודות לביצוע עד תום תקופת החוזה המקורית או המוארכת (תקופת
הביצוע בפועל יכולה לגלוש מעבר לתקופת החוזה הנ"ל מבלי שלקבלן תהיה הזכות לבקש
דרישות כספיות כלשהן על ניהול מתמשך או דברים כגון זה).
 2.12.3העבודות יימסרו במלואן עד לאחר בדיקות הכבלים וקיימת אפשרות למסור קטעים
בחלקים בתיאום עם מנהל הפרויקט והפיקוח .
1.12

היקף החוזה

 2.13.1התשלומים ישולמו על בסיס מחירי היחידה הסופיים לאחר הנחת הקבלן הזוכה.
 2.13.2הקבלן מצהיר שלא תהיינה לו כל טענות או תביעות כספיות גם עבור היקפי הביצוע בפועל
בכל אחת משנות הארכת הפרויקט.
 2.13.3למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין המזמין מתחייב לגבי:
2.13.3.1

היקפו הסופי של החוזה.

2.13.3.2

שמירת היחס בין הסעיפים השונים בכתב הכמויות (מובהר כאן שלא יהיה שום
פרופורציה בין הכמויות המוזמנות בסעיפים השונים).

2.13.3.3

הכמויות של כל סעיף בנפרד.

2.13.3.4

הזמנת כל סעיפי החוזה.

2.13.3.5

המשקלות אשר נקבעו להערכת המזמין בכתב הכמויות.

 .2פרק  -2טיב העבודות וחובות הקבלן:
3.1

הקבלן מתחייב לבצע עבודה מקצועית ,מיומנת ומעולה תוך עמידה בפרקי הזמן הנדרשים.
הקבלן מתחייב כי עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע מומחים העוסקים בקביעות
במקצועם.

3.2

בעת ביצוע עבודה במידת הצורך ולפי שיקול דעת המתאם ברכבת ,הקבלן יעמיד באזור נציג
מטעם הקבלן לצורך ביצוע העבודה (להלן" :הנציג") .מנהלי עבודה יהיו חייבים לקבל את

דף  6מתוך 88

אגף איתות ותקשורת – חטיבת תשתיות
אישורו של המזמין טרם התחלת עבודתם במתקני הרכבת .המתאם יכול לפסול העמדת מנהל
עבודה מסוים או לבקש החלפתו באחר במידה ולא יענה על דרישותיו .ככל ומסיבה כלשהיא
מנהל עבודה ייעדר מעבודתו (למשל ,בעת יציאת מנהל העבודה לחופשה או למילואים או
מחלה) ,הקבלן ידאג לעדכן את המתאם מטעם הרכבת בדבר החלפתו של הנציג בנציג מחליף,
וימסור לו את פרטיו ליצירת קשר.
3.3

הקבלן יפעיל מוקד לטיפול בהודעות על תקלות ועל עבודות נדרשות .המוקד יהיה זמין ויפעל
 24/7ויהיה בעל האמצעים הנדרשים לשליחת צוותים לצורך טיפול בתקלות דחופות .המוקד
יקבל הודעות באמצעות המערכת האינטרנטית הממוחשבת ,בטלפונים ובפקס.

3.4

מובהר בזאת ,כי ההתקשרות הינה עם המציע בלבד .ככל והקבלן מבקש להיעזר בקבלני משנה
בביצוע עבודות במסגרת חוזה זה ,הקבלן נדרש לקבל מראש ובכתב את אישור המתאם מטעם
הרכבת ,לזהות קבלן המשנה ולתוכן הפעולות והעבודות שיבוצעו על ידו.

3.5

ביצוע עבודות ע"י קבלני משנה הינו באחריותו המלאה ועל חשבון הקבלן הזוכה .לפני תחילת
העבודות ,על הקבלן הזוכה להגיש רשימה של קבלני המשנה לפי אופי וסוג העבודה ,כולל
ניסיונם וכישוריהם לבצע את העבודות ולקבל את אישור נציג רכבת ישראל הממונה על
התחום .קבלן משנה אשר לא יאושר ,יוחלף ובמקומו יציג הקבלן לאישור קבלן חלופי.

3.6

לא תותר כל תביעה שהיא בגין אי אישור קבלן משנה.

3.7

קבלן המשנה בנושא יציג ניסיון מוכח והמלצות ,על עבודות שביצע ב 5 -השנים האחרונות,
בתנאים דומים לתנאי ההתקנה ברכבת בכפוף למפרט.

3.8

סעיפים  3.6 ,3.4ו 3.7 -מתייחסים לתנאי ההתקנה ברכבת ישראל לכבל סיב אופטי ולאחזקת
מתקני מתח גבוה.

3.9

המתאם מטעם הרכבת רשאי לפסול כל עובד מטעם הקבלן ו/או מטעם קבלני משנה ,אשר
אינם מתאימים לדעתו לביצוע העבודה .החלטת המתאם מטעם הרכבת הינה סופית .הקבלן
יצטרך להחליפם ,ולא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בעניין זה.

3.11

על הקבלן לנהל מעקב באמצעים ממחושבים ,לרבות תוכנה אינטרנטית לניהול ומעקב אחר
ביצוע עבודות או כל פורמט אחר שיידרש ,אחר עבודות התחזוקה והתיקונים שיכללו את כל
נתוני העבודות בהתאם לדרישות הרכבת ולהעביר דו"ח חודשי שיפרט :תאריך ,שעות עבודה
ומשך העבודה ,מקום בצוע העבודה ,החלפת חלקים וחומרים ,שמות המבצעים ,אספקה
וחותמת של מאשר העבודה ונציג מטעם הקבלן.

3.11

הקבלן מתחייב לספק שירות לרכבת בהתאם לחוזה זה ,ללא תלות בתנאי מזג האוויר ובתנאי
השטח בהם ממוקמים המתקנים .מובהר ,כי לא תשולם לקבלן כל תוספת תשלום מעבר
למפורט בנספח התמורה בגין עבודה בתנאי מזג אוויר קיצוני ו/או בתנאי שטח קשים ובעבירות
קשה .לא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של הקבלן בהקשר לסעיף זה.

3.12

על הקבלן להצטייד לצורך ביצוע העבודות באמצעי תחבורה לרבות כלי רכב  4*4ו/או כל כלי
תחבורה נדרש לביצוע העבודות ,סולמות ו/או כל אמצעי עבודה בגובה אחרים המתאימים לשם
ביצוע העבודות וכל ציוד אחר לרבות גנראטורים ,רתכות ,כלי חפירה ,פנסים ,פרוז'קטורים
וכדומה ,וכן חלקי חילוף כנדרש לצורך מתן מענה מיידי בעת ביצוע עבודות התחזוקה אשר
יידרש לביצוע עבודה תקינה ובטיחותית בכל תנאי שטח ו/או מזג אויר .מובהר כי לא תשולם
לקבלן כל תוספת תשלום מעבר למפורט בנספח התמורה ,עבור שינוע חלקים ,ציוד ,חומרים
וכדומה לכל מתקן בו מבוצעות העבודות נשוא החוזה.
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3.13

הקבלן מתחייב לספק שירותים ברמה נאותה ובלוחות זמנים כנדרש במפרט זה ,ולבצע עבודות
בשלושה מתקנים לפחות ,המצויים באתרים שונים ,בעת ובעונה אחת ,בו זמנית ובכל שעות
היממה.

3.14

הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את מיקומם של המתקנים ודרכי הגישה אליהם ,ואת
הציוד באתרים בהם יידרש לתת שירותי תחזוקה למתקנים על פי חוזה זה .באתרים בהם לא
ניתן להגיע באמצעות רכב ,יידרש הקבלן להגיע בהליכה למקום ולבצע את כל העבודות
הנדרשות בחוזה ללא כל תוספת תשלום .מובהר כי לא תשולם לקבלן כל תוספת תשלום עבור
שינוע חלקים או ציוד לכל אתר מעבר לתשלום המפורט בנספח התמורה.

3.15

הקבלן מצהיר כי יש ויהיו בידו בכל עת ,במשך כל תקופת ההתקשרות כל הרישיונות וההיתרים
הדרושים לביצוע עבודות על פי מפרט זה .עבודה בגובה ,רישיון חשמל מתאים לסוג העבודה
וכו'.

 .4פרק  –4כ"א הנדרש לביצוע העבודות

4.7

4.1

על הקבלן להציג למתאם מטעם הרכבת את הצוותים האחראיים לביצוע העבודה במעמד
חתימת החוזה .ביצוע העבודה במסגרת החוזה יחל אך ורק לאחר אישור המתאם מטעם
הרכבת לכמות העובדים הנדרשת כמפורט בסעיף  4.5להלן .כל העובדים שיוצגו ויקבלו אישור
יחויבו לעבור את כל הנדרש בסעיף  4.6להלן.

4.2

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות הרכבת לפחות  21עובדים מקצועיים כמפורט להלן :הנדסאים-
טכנאים בעלי תעודה ,הרשומים בפנקס רישום טכנאים והנדסאים ,חשמלאים בעלי רישיון
מוסמך הרשומים ביחידת רישום חשמלאים ,רתכים בעלי תעודת הסמכה לפי ת"י  127ובנוסף
לפחות  15עובדים הנדרשים לביצוע עבודות שונות.

4.3

הקבלן מתחייב לוודא קבלת אישורי כניסה לכל האתרים ברכבת עבור העובדים שיועסקו
מטעמו בביצוע עבודות נשוא חוזה זה ,לרבות קבלני משנה ולחדש את האישורים תקופתית לפי
דרישות אגף בטחון של הרכבת.

4.4

הקבלן מתחייב להעסיק חשמלאים ,טכנאים ,מסגרים המתגוררים באזור הצפון ,באזור המרכז
ובאזור הדרום על מנת לאפשר עמידה בזמני הקריאה הנדרשים לפי הסכם זה.

4.5

הקבלן מתחייב כי כוח האדם העומד לרשותו יאפשר היענות לשלוש עבודות בו זמנית לפחות
וכי בכל צוות יהיו כל בעלי המקצוע הדרושים לאותה עבודה.

4.6

בכל צוות עובדים שיועסקו על ידי הקבלן בביצוע עבודות במסגרת חוזה זה ,יידרש מהקבלן
להעמיד לרשות הרכבת צוות אורגני קבוע שיכיר את נוהלי הרכבת ,שיטת העבודה ,מיקום
המתקנים והדרישות לעבודה זו .הקבלן מתחייב כי עובדיו שיועסקו בביצוע העבודות במסגרת
חוזה זה בהתאם לדרישת הרכבת ,יקבלו ויעברו את ההדרכות הדרושות על ידי הרכבת ,אשר
תסמיך את העובדים לבצוע העבודות .הקבלן לא יקבל כל תוספת תשלום מעבר לקבוע בנספח
התמורה בגין שעות ההדרכה הנדרשות של עובדיו וביצוע סקר סיכונים (ככל ויידרש על ידי
הרכבת) .יובהר ,כי עלות זמן ההדרכות הינה על חשבון הקבלן בלבד אך ההדרכה עצמה תינתן
על ידי הרכבת ללא תשלום.
יועמד לרשות הרכבת מנהל פרויקט מקצועי שיוכל לתת מענה הולם ויהיה בעל ניסיון של 5
שנים לפחות בהתנהלות מול חברות גדולות
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 4.8הקבלן מתחייב להעסיק באתר פועלים הרשומים כעובדי החברה בלבד ,למעט מקצועות מסוימים אשר
בהם תאושר או שתידרש העסקת קבלני משנה.

 .5פרק  -5ביצוע עבודות
5.1

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באופן מקצועי בהתאם לאמור בהסכם זה במפרט הטכני,
הוראות היצרן של המערכות ו/או חלקיהן ,הוראות כל דין החלות על ביצוע העבודות,
וההוראות שיימסרו לו מעת לעת ע"י הרכבת ו/או המתאם מטעם הרכבת ,אשר יהוו חלק בלתי
נפרד מחוזה זה.

5.2

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ברמה גבוהה והינו ערב לטיב העבודות שתתבצענה על ידו.

5.3

ביצוע העבודות יתבצע על פי צורכי הרכבת ובהתאם לדרישות עבודה שיוציא המתאם בכתב
או בטלפון.

5.4

למען הסר ספק העבודות כוללות בין היתר :שעות ביצוע העבודה ,נסיעה למתקן ,הסעה של
העובדים לאתר העבודה וכן אספקת כל האמצעים נוספים הנדרשים לביצוע העבודה.

5.5

ולהבהרה לא תשולם לקבלן כל תוספת תשלום עבור הסעת עובד הקבלן או צוות עובדי הקבלן
הנדרשים באופן חריג לביצוע עבודת התקנה ואו תיקון ו/או לכל פעילות אחרת ע"י המתאם
מטעם הרכבת.

5.6

רכבת ישראל הינה מפעל חיוני עפ"י דין ולצורך כך יציג הקבלן תעודה על היותו מפעל מאושר
עפ"י הגדרת מ.ל.ח .על הקבלן להיערך לביצוע של העבודות הנדרשות כולל תיקונים במערכות
באופן סדיר ושוטף בכל שעות היממה ובכל ימות השנה כולל בשעת גיוס כללי במדינה.

5.7

על הקבלן לדאוג שכל העבודות שיבצע לא יגרמו לנזק כלשהו לציוד הרכבת ,ציוד נילווה ותוואי
המסילה .כל הנושאים הקשורים בהסדרת כניסה ויציאה לשטח יתואמו על ידי הקבלן מראש
עם רכבת ישראל.

5.8

הרכבת מבהירה מראש שבמקביל לעבודות הקבלן יעבדו בפרויקט זה קבלנים נוספים ועובדי
הרכבת בעבודות מקבילות על התוואי ובזמן ביצוע העבודות על ידי הקבלן .בכל נקודת מפגש
בין קבלנים יוחלט ע"י הרכבת מי ישמש כקבלן ראשי ועל הקבלן לקחת בחשבון שייתכן והוא
הופך להיות קבלן ראשי מבחינת היבטי הבטיחות בכלל הפרויקט ולכל העבודות; עבור מתן
שרות זה לא ישולם לקבלן תוספת כלשהי נוספת ועליו לקחת בחשבון את עלות העבודה הנ"ל
במסגרת שאר סעיפי העבודה.

5.9

הקבלן יקים גדר רשת ,לפי הנחיות הבטיחות של רכבת ישראל ולפי סעיף הבטיחות במסמך
זה ,ע"י תוואי כבלי הרכבת ו/או ע"י תוואי מסילה פעילה ,על מנת לא לאפשר התקרבות כלים
מכאניים ועובדים לתוואים אלו ,הכול בהתאם להוראות המתאם באתר.

5.11

בכל מקרה של צורך בביצוע עבודה במתקן כלשהוא ,הרכבת תודיע על כך לקבלן באמצעות
התוכנה ,הטלפון ו/או מכשיר נייד ,והקבלן מתחייב לאשר את קבלת ההודעה ו/או הקריאה
תוך  15דקות ממשלוח ההודעה ע"י הרכבת וכן לקבוע ,בתיאום עם המתאם מטעם הרכבת ,את
מועד התייצבותו לצורך ביצוע העבודה .יובהר כי מועד התייצבות הקבלן לביצוע העבודה לא
יפחת מה -SLA-שנקבע בסעיפים שלהלן ,אחרת ייקנס .גובה הפיצוי המוסכם כאמור בסעיף
 23לטופס ההצעה הכספית.
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5.11

ככל והקבלן לא יאשר את קבלת ההודעה מטעם הרכבת תוך  15דקות ,כאמור בסעיף לעיל,
יחויב הקבלן בקנס כמפורט בסעיף  23לטופס ההצעה הכספית.

 5.11בטיחות
 5.12.1באחריות הקבלן הזוכה והצוותים שתחת חסותו לעבור הדרכות בטיחות בעבודה בקרבת
מסילה ע"י הגורמים האחראיים ברכבת ישראל ולקבל אישור חתום על הדרכתם טרם
פעילותם וכמו כן להציגם בפני המתאם לפני כניסתם לאתר העבודה ולעמוד בכל דרישות
נספח הבטיחות.
5.12

מעמד המתאם

 5.13.1כל האמור בסעיף זה בא להשלים את האמור בתנאי החוזה ,מבלי לגרוע מאותם סעיפים
אשר אינם נוגדים את האמור להלן.
 5.13.2המתאם במקום הוא בא כוחו של המזמין ומתפקידו להשגיח ולהבטיח כי העבודה תבוצע
בהתאם לתכניות ולמפרטים המקוריים וכן להעביר ולהסביר לקבלן הוראות ותכניות
חדשות ,שירשמו ביומן העבודה.
 5.13.3המתאם או בא כוחו רשאים לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי והריסת כל העבודה אשר לא
בוצעה בהתאם לתכניות ,המפרט או ההוראות האחרות ,ועל הקבלן למלא אחרי דרישות
אלו ללא שהות.
 5.13.4המתאם או בא כוחו רשאים לפסול כל חומר ,או ציוד ,או כל שלב עבודה ,הנראים כבלתי
מתאימים לעבודה הנדונה ,וכמו כן רשאים הם לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר ,נוסף
לבדיקות הקבועות בהתאם למפרט ו/או לתקנים הקיימים – כל זאת על חשבון הקבלן.
 5.13.5אין להשתמש בחומר שנמסר לבדיקה אלא אם יקבל הקבלן אישור על כך מאת המתאם או
בא כוחו .נפסל החומר על ידי המתאם או בא כוחו לאחר בדיקתו ,חייב הקבלן להרחיקו
משטח האתר על חשבונו .ההרחקה צריכה להיעשות תוך  48שעות ממסירת הדרישה לכך
ע"י המתאם או בא כוחו
 5.13.6המתאם או בא כוחו רשאים להפסיק את ביצוע העבודה ,בשלמותה או בחלקה במקום
מסוים ,אם לפי דעתם העבודה אינה נעשית בהתאם לתכניות או למפרט.
 5.13.7המתאם או בא כוחו רשאים לדרוש הרחקה מידית של עובד או קבלן משנה אשר לדעתם
אינו מתאים לעבודה (כולל גם מהנדס הביצוע או המודד) .הקבלן יציית מיידית למפקח
וימנה קבלן/פועל אחר במקומו.
 5.13.8המתאם או המתכנן יהיו הקובעים היחידים בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב
החומרים ,טיב העבודה ואופן ביצועה.
 5.13.9הקבלן יהיה אחראי בלעדית על טיב הביצוע .אישור המתאם על ביצוע עבודה כלשהי אינו
גורע מאחריותו של הקבלן.

 .6פרק  -6מערכת ממוחשבת לניהול העבודות
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6.1

על הקבלן לנהל את כל נתוני העבודות במערכת אחזקה ממוחשבת אינטרנטית פתוחה אותה
יבחר המזמין ,מתוך הצעות הזוכים והקבלן יספק ,יתחזק ,יתפעל ,יטמיע וימלא תוכן בתוכנה.
מבלי לפגוע באמור לעיל רשאי המזמין לספק לקבלן ממשק למערכת האחזקה הקיימת ברכבת
ישראל והפועלת באמצעות תוכנת ה .SAP -למען הסר ספק ,כל העלויות הכרוכות באספקה,
תפעול ,הטמעת האינפורמציה ,אחזקה ושירות למערכת האחזקה כלולות במחירי העבודות.

6.2

על הקבלן לשתף פעולה באופן מלא עם ספק/יצרן של מערכת האחזקה הממוחשבת לצורך
התאמת המערכת ותפעולה השוטף לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

6.3

כל הדיווחים ,המערכות ,התוכניות ,צילומי האתר ,נתוני אנשי האחזקה ,טבלאות
הטיפול/אחזקה ,טפסי הדיווח למיניהם הכוללים תאריך ושעת קבלת ההודעה לעבודה
מהרכבת ,שעת התחלת העבודה ,שעת סיום העבודה ,שמות העובדים ותאור התיקון וכל נתון
נוסף שיידרש ע"י המתאם יוטמעו בתוכנת האחזקה ,זאת בנוסף לטפסים הסטנדרטיים.

6.4

הקבלן ירכוש לפחות  11מנויים והרשאות לתפעול התוכנה 8 .הרשאות צפות יועמדו לרשות
הרכבת לצרכיה .

6.5

במידה והחיבור למערכת האחזקה של הקבלן לא תהיה מיידית  ,הקבלן יספק דוח חודשי
בפורמט  excelאו כל פורמט אחר שייקבע ע"י הרכבת.

 .7פרק  -7תיקון תקלות ועבודות סיוע
7.1

מענה הקבלן לקריאות שירות של הרכבת לביצוע עבודות מסוג "קריאה מיידית" ו/או עבודה
מסוג "קריאה רגילה" יהא כדלקמן:

7.1.1

במקרה של קריאה מסוג "קריאה מיידית ו/או תקלה מסוג "קריאה רגילה" ,באחריות
המתאם מטעם הרכבת לשלוח הודעה לקבלן באמצעות מערכת ממוחשבת בהתאם לסעיף
 , 1.13ו/או מכשיר נייד ו/או דואר אלקטרוני  .מועד העברת הדרישה על ידי המתאם מטעם
הרכבת לקבלן ,ייחשב כמועד קבלת הדרישה על ידי הקבלן .יובהר כי במקרה של חילוקי
דעות בדבר מועד קבלת הקריאה תכריע קביעתו של המתאם מטעם הרכבת .לקבלן תהיה
זכות להביא את טענותיו בפני המתאם מטעם הרכבת בטרם יקבע המתאם את החלטתו.
החלטת המתאם ברכבת – תהיה סופית.

7.1.2

זמני הגעה בגין "קריאה מיידית "  -הקבלן יגיע לאתר במשך זמן שלא יעלה על  4שעות
ממועד קבלת הקריאה מהמתאם ברכבת ללא תלות במיקום האתר ובכפוף לסעיף7.1.1
לעיל .ימי הפעילות לביצוע עבודות התיקון והסיוע ל"קריאה מיידית" יתפרסו על פני כל
ימות השבוע ,קרי ,ימים א'-ה' (בכל שעות היום) ,יום ו' כולל כניסת שבת ,יום שבת (במשך
כל היום) וכן בערבי חג ו/או ימי שבתון ו/או ימי בחירות ו/או חגים.

7.1.3

זמני הגעה בגין "קריאה רגילה" – הקבלן יגיע לאתר בגין הקריאה הרגילה משך זמן שלא
יעלה על  12שעות ממועד קבלת הקריאה מהמתאם ברכבת ללא תלות במיקום האתר ובכפוף
לסעיף  7.1.1לעיל .ימי הפעילות לביצוע עבודות התיקון ל"קריאה רגילה" יתפרסו על פני כל
ימות השבוע ,קרי ,ימים א'-ה' (בכל שעות היום) ,יום ו' כולל כניסת שבת ,יום שבת (במשך
כל היום) וכן בערבי חג ו/או ימי שבתון ו/או ימי בחירות ו/או חגים.

7.2

מובהר כי במקרים מיוחדים שבהם עבודות הקבלן (התקנות ,תיקון נזקים ,עבודות פיתוח ,
ותחזוקה) ו/או מפגע בטיחותי עשויים לשבש את פעולתן התקינה של מערכות איתות ו/או
התחנה  ,יידרש הקבלן לבצע את העבודות בלילות ,בשבתות וחגים.
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7.3

הקבלן מתחייב להיות ערוך ככל שיידרש בכל עת ,לביצוע עבודות הנדרשות במועדים הנדרשים
ובכל האתרים שיידרשו ,הן בכוח האדם ,הן בציוד ובחלקים ובחלפים הנדרשים והן בזמני
התגובה שיידרשו.

7.4

במעמד חתימת ההסכם ,הקבלן יגיש לרכבת פורמט של דו"ח ביצוע עבודות שיכלול :תאריך
ביצוע ומקום ביצוע העבודה ,פעולות שבוצעו ,שם מלא וחתימה לאישור של מבצע העבודה
והמלווה מטעם הרכבת וכן פרטים נוספים במידה ויידרשו בעת הגשת הדו"ח .הדוח ימולא ב-
 3העתקים לפחות ,מתוכם – אחד למלווה ,אחד בעת הגשת החשבון והנוסף יישאר אצל הקבלן.

7.5

ניקיון בגמר העבודה :בגמר העבודה על הקבלן להשאיר את מקום העבודה וסביבתו במצב
מסודר ונקי לחלוטין ולשביעות רצונו של המתאם מטעם הרכבת.

 .1פרק  -1חלקי חילוף וחומרים
8.1

הקבלן מתחייב לספק כול חלק ו/או חומר הדרוש לשם ביצוע העבודה לפי דרישת הרכבת
במידת הצורך.

8.2

עבור חלקי חילוף וחומרים ,כאמור לעיל ,יגיש הקבלן הוכחת קניה כמפורט בסעיף  1.14לעיל.

8.3

המתאם מטעם הרכבת רשאי לאשר או לפסול ציוד וחלפים אשר הוגשו לאישורו ע"י הקבלן;
כמו כן הרכבת רשאית לספק את החומרים ו/או הציוד והחלפים במידה וכך יחליט המתאם
מטעם הרכבת.

8.4

כל החומרים והציוד שיותקנו ו/או יסופקו במסגרת חוזה זה חייבים להיות תקניים ולשאת תו
תקן מוטבע וברור.

8.5

הקבלן ישתמש בכל פעולה לתחזוקה או מתן שרות אך ורק בחלפים מתאימים ומאושרים על
ידי המתאם .המתאם רשאי שלא לאשר עבודה שתתבצע שלא באמצעות חומרים וחלקי חילוף
לא מאושרים.

8.6

הקבלן ידווח לרכבת דיווח חודשי על חלקי החילוף והחומרים שהורכבו על-ידו במערכות.
הדו"ח החודשי יכלול העתק מיומן האחזקה – הדוחות החודשיים יוגשו לאישור המתאם
מטעם הרכבת לאחר התקנה ו/או החלפת כל חלק.
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נספח א
תחזוקת מערכות מתח גבוה
 .1פרק  - 1כללי
לעניין פרק תחזוקת מערכות מתח גבוה יחולו כל הסעיפים במפרט השירותים הכללי וכן ההוראות הבאות:
 .1.1ברשות רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") ,מערכות מתח גבוה המותקנים במתקני הרכבת בכל
הארץ (להלן" :מתקנים") .מתקנים אלה דורשים טיפול שוטף ותיקון תקלות במהירות מרבית.
רשימת מתקני מתח גבוה הקיימים כיום ממוקמים בפריסה ארצית ,מצ"ב כנספח א 2-להלן.
 .1.2מתקני מתח גבוה מספקים חשמל לתחנות הרכבת ,מנהרות ומתחמים .אלו מתקנים בטיחותיים
מדרגה ראשונה ועל הקבלן לדאוג שכל העובדים המיועדים לעבוד על פי החוזה הזה ,יקבלו
הסמכה כנהוג ברכבת ויעברו תדריך בטיחות כנדרש בהתאם להנחיות הרכבת כדי להיכנס למתקן
ולבצע בו עבודות תחזוקה.
 .1.3בנוסף למפרט השירותים הכללי  ,מפרט זה מגדיר את הדרישות לביצוע עבודות אחזקה שוטפת
ותחזוקת מתח גבוה.

 .1פרק  – 1כ"א הנדרש לביצוע עבודות התחזוקה
 2.1צוות העובדים שיועסקו על ידי הקבלן בביצוע עבודות התחזוקה במסגרת חוזה זה ,יכלול את כל
הנ"ל :מהנדסי חשמל ,חשמלאי בעל רישיון של משרד הכלכלה וכוח עזר מקצועי אחר שיאושר
מראש ע"י המתאם מטעם הרכבת .כל החלפה ו/או שינוי עובדים יתקבל רק באישור המתאם
ברכבת.

 .2פרק  - 2ביצוע עבודות אחזקה שוטפת
 .3.1הקבלן מתחייב לבצע את שירותי האחזקה באופן מקצועי בהתאם לאמור בהסכם זה במפרט
הטכני  ,עפ"י הוראות היצרן של המערכות ו/או חלקיהן  ,עפ"י הוראות כל דין החלות על ביצוע
שירותי האחזקה ,וההוראות שיימסרו לו מעת לעת ע"י הרכבת ו/או המתאם מטעם הרכבת,
אשר יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
 .3.2הקבלן מתחייב לבצע עבודה מומחית ומעולה והינו ערב לטיב שירותי האחזקה שיינתן על ידו
והוא יהיה אחראי לפעולה הסדירה ,בטיחותית והרצופה של מערכות המתח הגבוה.
 .3.3לביצוע עבודות נשוא חוזה זה בהתאם לפריסת תוכנית האחזקה המונעת השנתית אשר תועבר
לקבלן הזוכה ,יתאם הקבלן מראש את מועד הגעתו לאתר עם נציג הרכבת וידאג לאיסופו
מנקודת המפגש ועד לאתר בו נמצא המתקן הנדרש לטיפול.
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 .3.4למען הסר ספק עבודות התחזוקה כוללות בין היתר ,שעות עבודה ,נסיעה למתקן ,החלפה,
התקנה וכל חלק ,אביזר או מכלול הדרוש לצורך תחזוקת המערכות ,שמירה על שמישותן
וביצועיהן .יובהר ,כי תשלום בעד חלקי חילוף שיוחלפו ישולם בנפרד בהתאם למנגנון בסעיף
 6.1.1להלן ובהתאם לפרק ב' לנספח התמורה.
 .3.5על הקבלן לבצע את כל עבודות האחזקה הנדרשות כולל תיקונים במערכות באופן סדיר ושוטף
בכל שעות היממה ובכל ימות השנה כולל בשעת גיוס כללי במדינה ,מאחר ורכבת ישראל הינה
מפעל חיוני עפ"י דין ולצורך כך יציג הקבלן תעודה על היותו מפעל מאושר עפ"י הגדרת מ.ל.ח.

 .4פרק  -4תיקון תקלות
 .4.1ככל והתקלה במתקן ,המצריכה תיקון מסוג "קריאה מיידית" או "קריאה רגילה" ,במערכת
מתח גבוה נגרמה שלא באשמת הקבלן (למשל ,ונדליזם ,כוח עליון ,נזקי טבע ומלחמה) ,התמורה
תשולם בהתאם למחירי פריטים דומים הקבועים בנספח התמורה  .במקרים בהם אין פריטים
דומים ,באפשרות הרכבת לפנות לקבלן בהליך מו"מ ,בתום לב ,במסגרתו הספק יספק הצעת
מחיר נפרדת עבור השירותים הנוספים .או בהתאם ל"מחירון דקל"" /המאגר המאוחד" כפי
שצוין בסעיפים מעלה.
4.1.1

במידה וישנה תקלה ,על הקבלן לפרט בדו"ח תקלות היכן קרתה התקלה ,סיבות ופעולות
שבוצעו לתיקון התקלה ומשך הטיפול בה .גם במידה ותוקנה ,יש לדווח עליה באותו הדו"ח
לצורך מעקב פנימי .הדו"ח יכלול את שמו המלא של ממלא הדו"ח וחתימה.

4.1.1

על הקבלן לבצע את עבודות התחזוקה במחיר אחיד סופי ומוחלט בהתאם לנספח התמורה
המצורף לחוזה ,גם בשעות לא שגרתיות ,לרבות בימי שישי ושבת ובמועדים ,ובכל שעות
היממה ,לרבות לילה .זאת ועוד ,בחלק מהמתקנים לא ניתן לבצע עבודות בשעות היום ,ואז
יידרש הקבלן לבצע עבודות תחזוקה רק בשעות הלילה או בשבתות וחגים .מחיר היציאות
לתקלות המופיעות בנספח התמורה כולל לילה ,שישי שבת וחג כלולות במחיר תחזוקת כל
אתר ולכן לא תשולם תוספת בגין יציאות במקרים הנ"ל ,וזאת ללא קשר לכמות היציאות
במשך תקופת ההתקשרות.

4.1.2

במקרים של קריאה שלא באשמת הקבלן ,תשולם תוספת בהתאם לנספח התמורה ובכתב
הכמויות בסעיף .81.11.82.81

4.1.4

הקבלן מתחייב להיות ערוך ככל שיידרש בכל עת ,לביצוע עבודות התחזוקה במועדים
הנדרשים ובכל האתרים שיידרשו ,הן בכח האדם ,הן בציוד ובחלקים ובחלפים הנדרשים
והן בזמני התגובה שיידרשו

4.1.5

כל העבודות הנדרשות לאישור מוקדם של המתאם עפ"י הסכם זה ,יבוצעו רק לאחר אישורו
בכתב על הצעת מחיר .במקרים דחופים האישור יתקבל מהמתאם ו /או מי מטעמו בעל פה
ויתועד.

 .5פרק  -5חלקי חילוף וחומרים
 .5.1במהלך תקופת ההתקשרות לרבות תקופת האופציה ,הקבלן מתחייב לזמינות חלקי חילוף
למערכות כאשר לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין התחייבות כאמור .הקבלן מתחייב כי
ירכוש ,יחזיק וישמור על רמת מלאי חלקי חילוף עבור המערכות ,בכמות סבירה המספיקה
לקיום הוראות המפרט והחוזה והתחייבויות הספק על פיו ,כאשר לא תשולם לקבלן כל תמורה
נוספת בגין התחייבות כאמור
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.5.2
.5.3
.5.4
.5.5
.5.6

.5.7
.5.8
.5.9

הקבלן מתחייב לרכוש על חשבונו כל חלק ו/או חומר הדרוש לשם מילוי אחר הוראות חוזה זה.
עבור חלקי חילוף וחומרים ,כאמור לעיל ,יגיש הקבלן הוכחת קניה כמפורט במנגנון המוזכר
בסעיף  19לטופס ההצעה הכספית נספח . A1
המתאם מטעם הרכבת רשאי לאשר או לפסול ציוד אשר הוגש לאישורו ע"י הקבלן.
כל החומרים והציוד שיותקנו במסגרת חוזה זה חייבים להיות תקניים ולשאת תו תקן מוטבע
וברור.
הקבלן ישתמש בכל פעולה לתחזוקה או מתן שרות אך ורק בחלפים מתאימים זהים לחלקים
הקיימים ו/או מאושרים על ידי המתאם .המתאם רשאי שלא לאשר עבודה שתתבצע שלא
באמצעות חומרים וחלקי חילוף לא מאושרים .ציוד תקול יוחלף אך ורק בחלקים מאותו דגם
ויצרן  .במידה ואין אפשרות להשיג את אותו הדגם והיצרן ,החלק שיוחלף ייעשה רק לאחר
אישור המתאם.
הקבלן מצהיר כי ברשותו מחסן חלפים הכולל את החלפים הספציפיים הנדרשים לסוג הציוד
האמור,
הקבלן מצהיר שברשותו ידע ,ציוד בדיקה ,דיאגנוזה ותכנות ממחושבים ייעודיים לציוד האמור.
על כל טכנאי הקבלן להיות בעלי צב"ד מתאים .הקבלן ידווח לרכבת דיווח חודשי על חלקי
החילוף והחומרים שהורכבו על-ידו במערכות ,ויחזיר לרכבת את החלקים הפגומים  .הדו"ח
החודשי יכלול העתק מיומן האחזקה – הדוחות החודשיים יוגשו לאישור המתאם מטעם
הרכבת לאחר החלפת כל חלק יחד עם החלקים הפגומים שהוחלפו.

 .6פרק  – 6רישיונות ותנאים נוספים
 .6.1כל העבודות תבוצענה על ידי חשמלאים בעלי רישיון מתאים בלבד.
 .6.2בעת ביצוע עבודה ,ימצא בכל העת בעל רישיון מתאים לסוג העבודה המתבצעת שיהא אחראי
על העבודה ,לרבות רישיון עיסוק במתקני מתח גבוה.
 .6.2.1החזרת מתח גבוה למתקן יבוצע רק בנוכחות בודק מוסמך סוג  3בעל רישיון בתוקף שייתן
אישורו בכתב למתן המתח בטרם יוחזר המתח הגבוה לכנו .הבודק לא יהא חלק מהצוות
המבצע את העבודה נשוא הבדיקה.
 .6.2דרישות ותנאים נוספים
 .6.3.1הספק יהא אחראי למניעת תאונות ונזקים לאדם ולרכוש כתוצאה מעבודתו ונוכחותו
בשטחי רכבת ישראל .הכלים והציוד שבהם ישתמש הספק לביצוע העבודה באתר יהיו
מאושרים מבחינת תקינה ומתאימים לצורכי העבודה והתנאים באתר ,כדי למנוע הפרעה
לפעילות השוטפת באתר.
 .6.3.2הספק ימציא לרכבת ישראל ,עפ"י דרישה את רשימת העובדים לרבות רישיונות חשמל,
אשר יועסקו באתר במהלך עבודתם .הספק לא יעסיק עובדים בעלי תעודות זהות
ישראליות שאין בידם תעודת יושר תקפה .הספק לא יעסיק עובדים זרים ,אלא בכפוף
לאישורי שהייה ורישיונות עבודה כדין .לרכבת שמורה הזכות לדרוש החלפת המדריך
במידה ורמת ההדרכה אינה מספקת ,הספק מתחייב להחליפו במדריך שיאושר ע"י
המתאם.
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נספח א' - 1-מפרט פעולות האחזקה במערכת מתח גבוה
 .1השירות והמחיר כולל:


בדק שנתי ציוד מ.ג .לפי סעיף  1פעם בשנה



טיפול בתשתית חשמל וציוד מ"ג לפי סעיף  2פעם ב 5שנים



אחריות למתקן פרטי במתח גבוה ולרבות טיפול מול חברת החשמל לישראל בעת
הצורך בהפסקות חשמל יזומות.

.1



כוננות לתקלות ומוקד חרום לתשתית וציוד מ"ג -לקריאה דחופה יינתן מענה
תוך  4שעות .קריאה רגילה מענה תוך  12שעות.



בדיקת ואישור בודק מוסמך על תקינות המתקן לפני החזרת מתח



רענון הדרכה למלווי הרכבת על הפעלה והחזקת מערכת מתח גבוה המופל

בדק שנתי במתקני מתח גבוה:

.1.1

בדיקת ציוד בטיחות
בדיקת נוכחות הציוד לפי רשימה ותקינות הציוד.
כולל בדיקת מעבדה

.1.1

בדיקות
.2.2.1

ביצוע ניקיון יסודי של חדר מ"ג והציוד באמצעות שואב אבק.

.2.2.2

בדיקת תקינות ונכונות שילוט בטיחות והכוונה.

.2.2.3

בדיקה והשלמות של הארקות בלוח ושאר הציוד הנמצא בחדר ,לרבות רשתות,
דלתות ומשקופים.

.2.2.4

בדיקת קיום מתח שרות ופיקוד לכל לוח מ"ג ולוחות הגנות שנאי.

.2.2.5

בדיקה אקטיבית של פעולת לחצני החירום והפסקות החירום לציוד מיתוג
במתח גבוה.
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.2.2.6

בדיקת קיום מתח גיבוי (אל פסק' מצברים) למערכת ההגנה .סימולציה של
פעולה על אל -פסק /מצברים.

.1.2

לוח מ"ג -כללי
.2.3.1

בדיקת תקינות גופי חימום .איפה מורכבים

.2.3.2

בדיקה מכאנית מנגנוני הפעלה לרבות חיגורים.

.2.3.3

השלמת שימון וגירוז כאשר רלוונטי.

.2.3.4

בדיקת נורית קיבולית דולקת לאחר החיבור.

.2.3.5

חיזוק פס צבירה ,חיזוקי בורגי חיבור לרבות חיבורי הארקה של נעלי כבל /ראשי
כבל.

.1.4

תא מנתק בעומס
.2.4.1

בדיקה חשמלית של סליל הפסקה הפעלה ,במידה וישנו.

.2.4.2

בדיקה ויזואלית וחשמלית של מקצר הארקה.

.2.4.3

בדיקת נוריות קיבוליות.

.2.4.4

חיזוק ברגי חיבור.

.2.4.5

בדיקת מקצרי הארקה.

.2.4.6
.1.5

.1.6

תא מזב"ג עם הגנות
.2.5.1

טיפול בתא משוחרר ממתח.

.2.5.2

בדיקה חשמלית של סליל הפעלה /הפסקה.

.2.5.3

בדיקה מכאנית מקצר הארקה.

.2.5.4

בדיקת תקינות אל פסק או יחידת מצברים.

.2.5.5

חיזוק ברגי חיבור

שנאי שמן /יבש
.2.6.1

ניקיון יסודי.

.2.6.2

בדיקה והפעלה של אוורור מאולץ ,אם קיים.

.2.6.3

בדיקת לוח הגנות שנאי (בדיקה פונקציונלית).

.2.6.4

בדיקה ויזואלית של שנאי ,שלמות הסלילים והמבודדים.

.2.6.5

הוספת שמן (כשרלוונטי)
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.2.6.6
.1.7

הארקות
.2.7.1

.1.1

החלפת סיליקה ג'ל (שנאי שמן) .אם יש צורך

בדיקת כל מתקני הארקה של כל ציוד המתח הגבוה על כל מרכיביו.

דווח
.2.8.1

הכנת דו"ח מפורט על כל העבודות שבוצעו לגבי כל אחד ואחד מהמתקנים
הנבדקים .על הדו"ח להיות חתום על ידי מהנדס חשמלאי בעל רישיון בתוקף.

.2.8.2

הכנת דו"ח מפגעים בטיחותיים בתחום החשמל שנמצאו במסגרת שרות
התחזוקה המונעת ואינם במסגרת מטלות הקבלן ותיקונם.

.
 .2טיפול במתקני מתח גבוה( :פעם ב 5שנים)
.2.1

בדיקת ציוד בטיחות
.3.1.1

בדיקת נוכחות הציוד לפי רשימה ותקינות הציוד.
כולל בדיקת מעבדה

.2.1

בדיקות
.3.2.1

ביצוע ניקיון יסודי של חדר מ"ג והציוד באמצעות שואב אבק.

.3.2.2

בדיקת תקינות ונכונות שילוט בטיחות והכוונה.

.3.2.3

בדיקה והשלמות של הארקות בלוח ושאר הציוד הנמצא בחדר ,לרבות רשתות,
דלתות ומשקופים.

.3.2.4

בדיקת קיום מתח שרות ופיקוד לכל לוח מ"ג ולוחות הגנות שנאי.

.3.2.5

בדיקה אקטיבית של פעולת לחצני החירום והפסקות החירום לציוד מיתוג
במתח גבוה.

.2.2

.3.2.6

בדיקת קיום מתח גיבוי (אל פסק' מצברים) למערכת ההגנה .סימולציה של
פעולה על אל -פסק /מצברים.

.3.2.7

בדיקת זמן פריקה בעומס של מצברי הגיבוי והתאמה לזמן הגיבוי המקורי.

לוח מ"ג -כללי
.3.3.1

חיזוק פס צבירה ,חיזוקי בורגי חיבור לרבות חיבורי הארקה של נעלי כבל /ראשי
כבל.
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.2.4

.2.5

.2.6

.3.3.2

בדיקת תקינות גופי חימום .איפה מורכבים

.3.3.3

בדיקת מגר  5קילו וולט כולל הפקת דו"ח ממוחשב.

.3.3.4

בדיקה מכאנית מנגנוני הפעלה לרבות חגורים.

.3.3.5

השלמת שימון וגירוז כאשר רלוונטי.

.3.3.6

בדיקת חיזוק כבלי כניסה ויציאה.

.3.3.7

בדיקת נורית קיבולית דולקת לאחר החיבור.

תא מנתק בעומס
.3.4.1

בדיקה חשמלית של סליל הפסקה הפעלה ,במידה וישנו.

.3.4.2

בדיקה ויזואלית וחשמלית של מקצר הארקה.

.3.4.3

ניקיון יסודי של מבודדים.

תא מזב"ג עם הגנות
.3.5.1

טיפול בתא משוחרר ממתח.

.3.5.2

בדיקה חשמלית של סליל הפעלה /הפסקה.

.3.5.3

בדיקה מכאנית מקצר הארקה.

.3.5.4

בדיקת מנגנוני שליפה ,אם קיים.

.3.5.5

בדיקת הגנות של ממסר הגנה והפקת דו"ח.

.3.5.6

בדיקת תקינות אל פסק או יחידת מצברים.

.3.5.7

חיזוק ברגי חיבור.

שנאי שמן /יבש
.3.6.1

ניקיון יסודי.

.3.6.2

בדיקה וחיזוק ברגים.

.3.6.3

בדיקה והפעלה של אוורור מאולץ ,אם קיים.

.3.6.4

בדיקת לוח הגנות שנאי (בדיקה פונקציונלית).

.3.6.5

בדיקה ויזואלית של שנאי ,שלמות הסלילים והמבודדים.

.3.6.6

בדיקה מגר  5קילו וולט כולל הפקת דו"ח ממוחשב.

.3.6.7

הוספת שמן (כשרלוונטי)

.3.6.8

בדיקת ( DGPTשנאי שמן).

.3.6.9

החלפת סיליקה ג'ל (שנאי שמן) .אם יש צורך

 .3.6.11לקיחת דגימות שמן למעבדה והמצאת דו"ח בדיקה.
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.2.7

בדיקת ואישור בודק מוסמך

.2.1

ארקות
.3.8.1

בדיקת כל מתקני הארקה של כל ציוד המתח הגבוה על כל מרכיביו.

נספח א'  1רשימת מתקנים מתח גבוה

 .1לוח ראשי תחנה " " Aמתח גבוה ושנאי במוסך הדיזלים– חיפה ()KV14
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1

לוח משנה תחנה"  "A2מתח גבוה ושנאים במוסך הדיזלים
.2.1
.2.2
.2.3
.2.4
.2.5

.2

מזב"ג "SCHNEIDER ELECTRIC" SF6
מכשיר הגנה "" SEPAM
מנתק בעומס "SCHNEIDER ELECTRIC" SF6
שנאי להגנה ולמדידה

5
5
3
1

יח'
יח'
יח'
יחי

מזב"ג "SCHNEIDER ELECTRIC" SF6
מכשיר הגנה "" SEPAM
מנתק בעומס "SCHNEIDER ELECTRIC" SF6
שנאי קירור שמן אטום KVA 1251
שנאי להגנה ולמדידה

3
3
2
3
1

יח'
יח'
יח'
יחי
יחי

לוח משנה תחנה" " Bמתח גבוה ושנאי במוסך הקרונות – חיפה ()KV14
 .3.1מנתק בעומס "SCHNEIDER ELECTRIC" SF6
 .3.2שנאי בהספק  , KVA 1251קירור שמן אטום

 3יח'
 2יח'

 .4לוח משנה תחנה"  "Dמתח גבוה ושנאי במגרש הרכבת
 .4.1מנתק בעומס "SCHNEIDER ELECTRIC" SF6
 .4.2שנאי בהספק  , KVA 631קירור שמן אטום

3
1

יח'
יח

 .5לוח מתח גבוה בסדנת אפרים – חוצות המפרץ ()KV14
.5.1
.5.2
.5.3
.5.4
.5.5

מזב"ג "SCHNEIDER ELECTRIC" SF6
מכשיר הגנה ""SEPAM
מנתק בעומס "SCHNEIDER ELECTRIC" SF6
שנאי בהספק  , KVA 1251קירור שמן אטום.
שנאי להגנה ולמדידה
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1
1
2
1

יח'
יח'
יח'
יח'
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 .6לוח מתח גבוה סדנת אפרים – חוצות המפרץ
 .6.1מנתק בעומס תוצרת ABB AFCON
 .6.2שנאי בהספק  ,KVA 631קירור שמן ,אטום

 .7תחנת רכבת אורון ((KV2
 .7.1ואקום קונטקטור מ.ג
 .7.2מנתק ללא עומס
 .7.3שנאי בהספק  KVA 111קירור שמן עם מיכל התפשטות

1
1
1

יח'
יח'
יח'

 .1תחנת רכבת לוד  -לוח מתח גבוה ראשי ושנאי ()KV14
 .8.1מזב"ג "ALSTOM" SF6
 .8.2מנתק בעומס ""ALSTOM
 .8.3שנאי בהספק  KVA1251קירור שמן עם מיכל התפשטות

 1יח'
 3יח'
 1יחי

 .9תחנת רכבת לוד  -לוח מתח גבוה משנה ושנאי ()KV14
 .9.1מנתק בעומס ""ALSTOM
 .9.2שנאי בהספק  KVA 631קירור שמן עם מיכל התפשטות

 3יחי
 2יחי

 .18תחנת מודיעין מרכז
.11.1
.11.2
.11.3
.11.4

3
מזב"ג  SF6תוצרת VEI
מכשיר הגנה 3 IM30-T IM30-DT MICROELECTRICA SCIETIFICA
1
מנתק בעומס " VEI" SF6
2
שנאי בהספק , KVA 1251שנאי יצוק.

יח'
יח'
יח'
יח'

 .11מנהרה  – 11מודיעין
.11.1
.11.2
.11.3
.11.4

 3יח'
מזב"ג  SF6תוצרת VEI
מכשיר הגנה  3 IM30-T IM30-DT MICROELECTRICA SCIETIFICAיח'
 1יח'
מנתק בעומס " VEI" SF6
 2יח'
שנאי בהספק , KVA 1251שנאי יצוק

 .11מתחם באר שבע דיור צפוני
 .12.1מזב"ג תוצרת COSMOS
 .12.2תא מדידה

 5יח'
 1יח'
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 .12.3שנאי KVA 631

1

יח'

 .12מתחם באר שבע מבנה ( 188מוסך)
 .13.1מזב"ג תוצרת COSMOS
 .13.2תא מדידה
 .13.3שנאי KVA 2111

 5יח'
 1יח'
 2יח'

 .14מתחם באר שבע מבנה שו"ב
 .14.1מזב"ג תוצרת COSMOS
 .14.2תא מדידה
 .14.3שנאי KVA 1611

 5יח'
 1יח'
 2יח'

 .15מתחם באר שבע תדלוק
 .15.1מזב"ג תוצרת COSMOS
 .15.2תא מדידה
 .15.3שנאי KVA 2111

 5יח'
 1יח'
 2יח'

במקרים בהם יוחלט ע"י המתאם מטעם הרכבת על החלפת ציוד מתוצרת שונה מזו
המפורטת מטה ,לא יהיה שינוי בעלות התחזוקה בסעיפי כתב הכמויות.
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מסמך ב'

הנספח הטכני
 81.81כללי
18.11.1

העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הכללי של משרד הביטחון פרק  - 18עבודות חשמל,
פרק  18תשתיות למתקני תקשורת ,ומפרט מיוחד זה.

18.11.2

כל העבודות תבוצענה בהתאם למיטב הנוהג המקצועי ובהתאם לתקנים הישראלים
שבתוקף.

 81.81תשתיות תקשורת ,הנחת כבלים ,חיבורים ,בדיקות ומדידות
18.12.1

היקף העבודות :

 18.12.1.1במסגרת המכרז נכללו העבודות בביצוע ע"י הקבלן כאשר המרכיבים העיקריים
מפורטים מטה ,עבור העבודות להלן לא תשולם תוספת לעבודה בלילה ,בשעות
חריגות .העבודות יבוצעו בפיקוח ובהשגחה של אגף התקשורת .ליד הכבלים הפעילים
תבוצע העבודה בידיים:
א.

אספקת כבלים שונים ,צינורות פלדה ,PVC ,י.ק.ע .בקוטרים שונים.

ב.

אספקת ציוד ואביזרים כפי שמופיעים במפרט ו/או בכתב הכמויות.

ג.

חפירת תעלות עבור תשתיות תקשורת וכבלים.

ד.

אספקה והתקנת תעלות בטון\פלסטיק

ה.

ביצוע חציות וקידוחים מתחת למסילת ברזל וכבישים עם צינורות בקוטרים
שונים.

ו.

פירוק והתקנת בסיסי סימנורים

ז.

ביצוע כניסות תקשורת למבנה שו"ב או מחסום

ח.

הגנת כבלים.

ט.

פתיחה וסגירת תעלת בטון להנחת כבלים והחלפת מכסים שבורים.
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הובלה והנחת כבלים איתות ותקשורת.

י.

יא .העברת כבלים שונים מתשתיות תקשורת מבוטלות לתעלת בטון או לצינור חצוי
חדש.
יב .סיוע לצוותי הרכבת בעבודות חשמל ,מחסומים ואיתות.
הכנת משטח בטון ,התקנת מבנה יביל כולל גידור ודרך גישה.

יג.

יד .עבודות חשמל בתחום כבילה  ,לוחות  ,חווטים ,פיקודים ,והתקנות ורכישת
ואספקה כל הציוד הנדרש
טו .עבודות שונות כפי שיקבעו ע"י המתאם.
18.12.2

טיב החומרים

 18.12.2.1החומרים שיסופקו ע"י הקבלן לביצוע העבודה יהיו מתאימים לתקנים הישראליים
שבתוקף ומהסוג המעולה ביותר או לחלופין ע"פ המצוין במפרט הטכני  .לגבי הכבלים
שירכשו  -הכול יהיה בהתאם למפרטים המצורפים למסמך זה.
18.12.3

צנרת לכבלי איתות ותקשורת  -אספקה והנחת צנרת פלדה וP.V.C-

 18.12.3.1במקומות אשר יסומנו בתכנית או לפי הוראות המתאם ,יספק ויניח הקבלן בתעלה
צינור  .P.V.C.או פלדה.עובי דופן הצינור יהיה כמפורט להלן:
קוטר הצינור

עובי דופן לגבי:

"4

 3.4מ"מ  PVCדרג  8חשמל

"6

 4.9מ"מ  PVCדרג  8חשמל

"11

 6.5מ"מ פלדה מגולוון

"22

 9.52מ"מ פלדה מצופה בטון וזפת/מגולוון

 18.12.3.2י.ק.ע " 13.5אופטי פלקס" קוטר חיצוני  51מ"מ עם סרט משיכה להשחלת כבל סיב
אופטי תוצרת "פלסטרו – גבת" או שווה ערך,
 18.12.3.3חבל המשיכה המושחל יהיה בעל קוטר של  8מ"מ P.V.C
 18.12.3.4הקבלן ישתמש באורכים שלמים של צינורות לביצוע ההתקנה.
 18.12.3.5עודפי צינורות יורחקו מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו .הקבלן לא יהיה זכאי לכל
תשלום בגין עודפים אלה.
 18.12.3.6אורכים מדויקים של הצינורות אפשר לקבל בזמן העבודה בלבד במדידה של כל מקום
ומקום בנפרד .כמות הצינורות המופיעה ברשימות היא משוערת בלבד .המדידות
לתשלום יערכו בנוכחות המתאם.
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 18.12.3.7הקבלן יסתום את קצוות הצינורות בבטון רך או בפוליאתילן מוקצף בגמר השחלות
הכבלים.
 18.12.3.8בסיום העבודה יחזיר הקבלן את השטח לקדמותו.
18.12.4

עבודות חפירה ו/או חציבה
הקבלן יבדוק באופן יסודי את טיב הקרקע ויבסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע
הקיימים .לא תוכר כל תביעה בגין תנאי החפירה או חציבה מיוחדים ,חפירה במצע או
בחצץ וכד'.

 18.12.4.1חפירה להנחת כבלים בהטמנה ישירה באדמה
א.

עבודות חפירה/חציבה תבוצע על ידי הקבלן בכלי עבודה מכאניים מתאימים
כמפורט בסעיפים  18.12.4.2ו  - 18.12.4.3שיאושרו ע"י אגף תקשורת.

ב.

החפירות תבוצענה בהתאם לתוואי המסומן בתכניות המצורפות ,אולם המתאם
רשאי לשנות את התוואי בהתאם לדרישות בשטח .הקבלן יחפור  31ס"מ
ראשונים החומר החפור יוערם בערמה נפרדת ויתר החומר החפור יערם ליד
התעלה וישמש למילוי וכיסוי החפירות ע"י הקבלן ,לאחר הנחת הכבלים ,במידה
והחומר נקי וללא רגבים ולאחר כיסוי החפירה יפזר הקבלן את חומר שיערם
בערמה נפרדת (  31ס"מ ראשונים ) לאורך התעלה .

ג.

שטח תחתית התעלה חייב להיות ישר ללא רגבים ואבנים וימולא חול לכל אורך
התעלה ,בהתאם לפרוט בסעיף זה ולתכניות.

ד.

בשום מקרה לא יניח הקבלן חומר חפור על חצץ המסילה.

ה.

בנוסף להנ"ל ,ביצוע עבודות סעיף זה יכללו גם את אספקת החומרים והעבודות
להלן:
 .1פילוס ויישור קרקעית החפירה ,אספקה ופיזור שכבת חול ים בעובי  11ס"מ
בכל רוחב תחתית התעלה.
 .2סילוק מי הגשמים והשקיית השדות הצמודים העלולים להצטבר בתוך
החפירה.
 .3תמיכה וחיזוק דופן החפירות (החציבות) במידה ויידרש ,כולל אחריות לגבי
יציבות הדפנות.
 .4חפירה מחודשת ,ללא תשלום נוסף ,במקרה של מפולת.
 .5במידה והחומר החפור לא יהיה ראוי לכיסוי על פי אישור המתאם ,על הקבלן
מוטלת החובה לספק ולהוביל אדמה לכיסוי התעלה על חשבונו.
 .6כיסוי תעלת הכבלים כמפורט להלן:
שלב א' :הכבלים יכוסו בשכבת חול בעובי  21ס"מ.
באדמה,
שלב ב':מעל שכבת הכיסוי הראשונה בחול ,תבוצע עבודת כיסוי
ללא אבנים ומנופה עד לגובה של  31ס"מ מתחת לפני הקרקע .הכיסוי
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יבוצע ע"י כלי או ע"י עבודת ידיים (במקומות בהם אין גישה
לכלי).מעל השכבה הזאת הקבלן יפרוס סרט לסימון כבל .הסרט יהיה
לפי החוק ברוחב  16ס"מ עם כתובת "כבל חשמל" בשפות עברית,
אנגלית וערבית.
שלב ג':כיסוי סופי של התעלה בעזרת ה 31ס"מ אדמה שנחפרה קודם .
שלב ד':מעבר מכבש לצורך הידוק האדמה החפורה.
שלב ה' :הערמת גל אדמה מעל תוואי התעלה.
שלבים א' ו -ב' יבוצעו מיד עם הנחת הכבלים.
שלבים ג' עד ה' יבוצעו תוך  24שעות מהנחת הכבלים.
 .7בתחום התחנה יספק ,ימלא ויהדק הקבלן  31ס"מ עליונים במצע סוג א'
(איכות חומר המצע ודרגת ההידוק  -בהתאם לנדרש בפרק  11של המפרט
המיוחד)  -עבודה זו תשולם בנפרד.
 .8במקומות בהם תוואי הכבלים עובר דרך תעלות הניקוז ,על הקבלן להדק את
ה 61 -ס"מ העליונים עם מהדק מתאים (בומג קטן) כולל הרטבה במים
לשביעות רצונו של המתאם.
 .9תחתית תעלת הניקוז והדפנות יבוצעו בהתאם לתכניות ו/או בהתאם
להוראות המתאם.
 .11עומק חפירת תעלת הניקוז והדפנות יבצע בהתאם לתכנית.
 .11עומק חפירת תעלת הכבלים במקרה זה  ,יהיה  2.1מ' מתחתית התעלה.
 .12הקבלן ייקח בחשבון את העובדה כי בורות החיבורים ,פדסטלים מחלקי כבל
יכוסו בנפרד לאחר ביצוע עבודות החיבורים.
 .13לא תשולם תוספת כלשהי בעד כיסוי בורות בנפרד.
 18.12.4.2חפירה בטרנצ'ר
א.

עפ"י סעיפי העבודה השונים בכתב הכמויות ,על הקבלן לבצע חפירה ע"י ציוד
מכני המכונה טרנצ'ר ברוחב  31ס"מ ובעומק הנדרש ע"פ כתב הכמויות.

ב.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת למנוע התמוטטויות בתעלת החפירה עד
להנחת הכבלים.

ג.

לפני הנחת הכבלים ,על הקבלן לרבד את תחתית החפירה ב 11 -ס"מ חולות
דיונות או חול מחצבה.

ד.

לאחר הנחת הכבלים( ,המשולמים בנפרד) על הקבלן לרבד בחול דיונות או חול
מחצבה את החלל הנותר עד לגובה  11ס"מ מעל הכבל.
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ה.

לאחר מילוי החול ,על הקבלן להחזיר את אדמת החפירה בצורה מבוקרת
לתעלה" .בצורה מבוקרת"; הכוונה למילוי מלא ללא השארת חללים בתעלה.

ו.

בעומק  51ס"מ מיתרת בור החפירה ,יש להניח סרט "אזהרה – כבל רכבת" לפני
המשך המילוי.

ז.

יש להדק את ה 31-ס"מ האחרונים של התעלה בהידוק בבקרה מלאה עפ"י מפרט
 51תת סעיף .511263

ח.

יתרת חומר החפירה יפונה מהשטח על חשבונו למקום מוסדר .במידה והקבלן
פגע בתוואי שכבר בוצע בו שיקום נופי ,עליו להחזיר במחיר סעיף עבודה זה ,גם
את השיקום הנופי עד להחזרת המצב לקדמותו על חשבונו.

ט.

תנאי התשלום :הכול קומפלט ישולם לפי מ"א לעבודה מושלמת.

 18.12.4.3חפירה /חציבה ע"י כלי מכני לתעלות
א.

עפ"י סעיפי העבודה השונים בכתב הכמויות ,על הקבלן לבצע חפירה/חציבה ע"י
כלי מכני ברוחב  41-61-81-ס"מ ובעומק  2מטר ובלי שניים ע"פ הצורך.

ב.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת למנוע התמוטטויות בתעלת החפירה עד
להנחת הכבלים.

ג.

לפני הנחת הכבלים ,על הקבלן לרבד את תחתית החפירה ב 11 -ס"מ חולות
דיונות או חול מחצבה.

ד.

לאחר הנחת הכבלים( ,המשולמים בנפרד) על הקבלן לרבד בחול דיונות או חול
מחצבה את החלל הנותר עד לגובה  21ס"מ מעל הכבל.

ה.

לאחר מילוי החול ,יש למלא את החומר החפור בשכבות של  21ס"מ מאדמת
החפירה בהידוק בבקרה מלאה עפ"י מפרט  51תת סעיף .511263

ו.

בעומק  51ס"מ מיתרת בור החפירה יש להניח סרט "אזהרה כבלי רכבת" לפני
המשך המילוי.

ז.

יתרת חומר החפירה יפונה מהשטח על חשבונו למקום מוסדר .במידה והקבלן
פגע בתוואי שכבר בוצע בו שיקום נופי ,עליו להחזיר במחיר סעיף עבודה זה ,גם
את השיקום הנופי עד להחזרת המצב לקדמותו על חשבונו.

ח.

תנאי התשלום :הכול קומפלט ישולם לפי מ"א לעבודה מושלמת.

ט.

בנוהל עבודה בקרבת כבלים אם יחולו שינויים -הנוהל החדש יצורף בחתימת
החוזה.

 18.12.4.4חפירת תעלות עבור הנחת צינורות  PVCבחפירה פתוחה
א.

האמור בסעיף  18.12.4.1ס.ק א' לעיל ,כוחו יפה גם לחפירת תעלות להנחת
צינורות מכל סוג שהוא להשחלת כבלים.
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ב.

במקומות בהם עובר תוואי התעלה בשכבות מבנה סוללת הרכבת או כביש יבוצע
המילוי החוזר בחומרי סלילה מהסוג הקיים במסילה (מצע וחצץ) ומהסוג
הקיים בכביש (מצע ,ריסוס ביטומן ואספלט ,ויבוצעו אבנים משתלבות ואבני
שפה/אבני גן) בהידוק כמפורט להלן (פרק  )51לגבי חומרים אלה.

ג.

במקומות בהם תוואי צינורות עובר במשטח בטון קיים ,תכלול העבודה גם פרוק
המשטח הקיים ויציקת משטח בטון מזוין מבטון ב .31 -היציקה תבוצע מעל
יריעות פוליאתילן ע"ג שכבת מצע בעובי  21ס"מ מהודק בבקרה מלאה.

 18.12.4.5חפירת תעלות בעומק  8.6מ' עבור תעלות בטון טרומיות חדשות
א.

האמור בסעיף  18.12.4.1ס.ק א' לעיל ,כוחו יפה גם לחפירת תעלות עבור הנחת
תעלות בטון טרומיות.

ב.

הקבלן יחפור תעלה להנחת תעלות בטון טרומיות (המשולמות בנפרד) לכבלי
תקשורת ואיתות כמפורט בתכניות.

ג.

עומק החפירה יאפשר התקנת התעלה ופילוסה ע"ג שכבת חול בעובי  5ס"מ,
כיסוי התעלה במכסה וכיסוי המכסה ב 31 -ס"מ עפר.

ד.

רוחב החפירה יהיה רוחב תעלת הבטון הטרומית (ברוטו) ועוד  21ס"מ מכל צד.

ה.

החפירה או החציבה תבוצע באמצעות ציוד מכני.

ו.

הקבלן יבדוק באופן יסודי את טיב הקרקע לאורך התוואי ויבסס את הצעתו
בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים.

ז.

לא תוכר תביעה בגין תנאי חפירה או חציבה מיוחדים .במקומות בהם קיימת
סכנה לפגיעה בכבלים ו/או במתקנים אחרים או עפ"י הוראות מיוחדות ,תבוצע
חפירה בעבודת ידיים.

ח.

החומר החפור מהתעלה ייערך בערימות בצד אחד של התעלה ולא יעורב
בחומרים אחרים כגון :חצץ ,מצעים וכד'.

 18.12.4.6חפירה עבור כבלים למתקני איתות
א.

חפירת התעלות תבוצע ע"י הקבלן בהתאם לתוואי שבתכניות.

ב.

עומק התעלה יהא  1.6מ' מפני מצע ורוחבה יהיה  41ס"מ.

ג.

האדמה ו/או המצע החפורים יוערמו בערימה ליד התעלה.

ד.

שטח תחתית התעלה חייב להיות ישר וללא רגבים ואבנים.

ה.

בתוך התעלה החפורה יספק הקבלן שכבת חול בעובי  5ס"מ עליה יונחו צינורות
"מריכף" בקוטר " 2או ".3

ו.

בתעלה יונח צינור יחיד ,או במקביל ,שניים עד שלושה צינורות.
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ז.

הצינורות יגיעו עד מתקני איתות לפי הנחיות המתאם בשטח או עד מקום
החיבור עם הכבלים הקיימים וכולל חדירה לתעלה ובטונה .

ח.

הצינורות יכוסו במילוי חוזר מהודק בשכבות לשביעות רצון המתאם.

ט.

הקבלן יורשה להשתמש במצע שנחפר בתוך כ"א מהצינורות יספק וישחיל הקבלן
חוט משיכה.

י.

הקבלן יספק ויניח סרט אזהרה צהוב סטנדרטי אשר יונח כ 11 -ס"מ מעל
הצינור.

יא .לביצוע העבודה הנ"ל ולשמירה על ניקיון החצץ והסביבה ,יספק וישתמש הקבלן
ביריעות פלסטיות.
יב .עודפי החפירה והפסולת יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו .
 18.12.4.7חפירת לגילוי תעלות בטון טרומיות קיימות/חדש

18.12.5

א.

האמור בסעיף  18.12.4.1ס.ק א' לעיל ,כוחו יפה גם לחפירה עבור גילוי תעלות
בטון קיימות.

ב.

הקבלן יחפור לגילוי תעלות בטון טרומיות קיימות.

ג.

רוחב התעלה יהיה כרוחב תעלת הבטון הטרומית (ברוטו) ועוד  21ס"מ מכל צד.

ד.

החפירה או החציבה תבוצע באמצעות ציוד מכני בל שיניים .

ה.

הקבלן יבדוק באופן יסודי את טיב הקרקע לאורך התוואי ויבסס את הצעתו
בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים.

ו.

לא תוכר תביעה בגין תנאי חפירה או עומק או חציבה מיוחדים.

ז.

במקומות בהם קיימת סכנה לפגיעה בכבלים ו/או במתקנים אחרים או עפ"י
הוראות מיוחדות ,תבוצע חפירה בעבודת ידיים.

ח.

בגמר העבודה הקבלן יכסה את התעלה בחומר החפור.

ט.

יתרת חומר החפירה יפונה מהשטח על חשבונו למקום מוסדר.

י.

במידה והקבלן פגע בתוואי שכבר בוצע בו שיקום נופי ,עליו להחזיר במחיר סעיף
עבודה זה ,גם את השיקום הנופי עד להחזרת המצב לקדמותו על חשבונו.

חציות

 18.12.5.1עבודות מדידה וסימון עבור חציות ואלמנטים שונים:
א.

עבודות הסימון עבור תוואי הכבלים הכולל חציות שונות וכן סימון למיקום
אלמנטים שונים ,כגון סימנורים ומתקני איתות ,יבוצעו כולם ע"י מודד הקבלן.
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ב.

במידת הנדרש ,יכין מודד הקבלן חתך בכל מקום בו תבוצע חציית המסילה
(למתקני איתות או לכל מטרה אחרת) אשר בעזרתו יקבע ע"י מודד ויאושר ע"י
המתאם אורך ועומק הגנת הכבלים בצינור.

ג.

לבדיקת סימון מיקום וגובה יסוד סימנורים ומתקנים אחרים יזמין הקבלן את
מודד הרכבת .רק לאחר קבלת אישור לסימון המתקן ,יבוצע המתקן.

ד.

כל עבודות הסימון והמדידה המפורטים לעיל או בהמשך יכללו ע"י הקבלן
בסעיפי העבודה השונים ולא ישולמו בנפרד.

 18.12.5.2חציית מסילה בעבודת ידיים:
א.

במקומות בהם התוואי המתוכנן לכבלים חוצה את המסילה לפי המצוין
בתכניות ,או לפי קביעת המתאם ,יבצע הקבלן חפירה בעבודת ידיים.

ב.

החצייה תבוצע בפיקוח משגיח מטעם חטיבת תשתיות של הרכבת ,בתיאום של
 72שעות לפחות לפני תחילת העבודה.

ג.

עבודות חציית מסילה פעילה ע"י צינור תקשורת בשיטת חפירה פתוחה ,מבצעות
בתפיסת קטע (הפסקת תנועת רכבות) ובנוכחות משגיח מסילה .

ד.

העבודה תבוצע לפי ההנחיות הבאות:
 .1קדקוד הצינור יהיה בין  25עד  31ס"מ מתחת לתחתית שכבת החצץ
במרכז בין האדנים.
 .2החצץ בין שני האדנים הסמוכים יורחק ולאחר ביצוע החפירה והנחת
הצינור יש למלא במקום שהוסר המצע במילוי של חומר  C.L.S.Mלגובה
המצעים שנחפרו ,לאחר גמר מילוי ה C.L.S.M-יוכנס החצץ שהוצא
בחזרה למקומו כולל פריזמה.
 .3האדנים שביניהם הונח השרוול יהודקו מחדש ,וכן לפחות  2אדנים
סמוכים ,אדן נוסף מכל צד ,דהיינו  4אדנים יהודקו מחדש.
 .4הידוק האדנים באחריות מחלקת הנדסה מרחבית.
 .5המקום יבוקר לאחר מספר ימים ע"י נציג הנדסה כדי לוודא אי קיום
שקעים במקום .האתר יהודק מחדש במידה ויתגלו שקעים.
 .6הסוללה מעבר לרבד החצץ תהודק ובמידה שיהיו בה שקעים ימולאו
השקעים במצע מהודק.
 .7בעת ביצוע העבודה ,יותקנו באתר שלטי התראה בהתאם לנוהלי רכבת
ובמידה שהעבודה מבוצעת בקו ראשי ,המהירות המותרת במעבר במקום
הביצוע תוקטן עד ל 81 -ק"מ לשעה.

ה.

החפירה מחוץ לתחום המבנה המסילתי העליון ( 3מ' מציר המסילה לכל צד),
תהיה לעומק של עד  131ס"מ מפני קרקע וביצועה יורשה בכלים מכאניים.
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ו.

עבודות המבוצעות ע"י הקבלן תהיינה :חפירה בעבודת ידיים ,מילוי חוזר במצע
ובחצץ והידוקם וסילוק עודפים ,הכול לשביעות רצון המתאם.

ז.

אספקה והנחת הצנרת משולמת ע"פ סעיף בכתב הכמויות.

 18.12.5.3חציית מסילת ברזל או תחת כביש אספלט בקידוח אופקי
א.

בחציית מסילת ברזל או תחת כביש אספלט (במקרה שלא יינתן אישור לחצות
בתעלה פתוחה) יבוצעו קידוחים אופקיים.

ב.

העבודה כוללת הכנת בור עבור מכונת הקידוח וכל הנדרש להתארגנות ולהחדרת
הצינור ,אספקת צינור פלדה מגולוון כמפורט בסעיף  18.12.13לעיל אך מצופה
חיצונית בצבע אפוקסי ,ריתוך במקום וגילוי הקצה הנגדי של הצינור ,אספקת
והשחלת צינורות  P.V.Cו/או פוליאתילן בתוך צינור פלדה (בצינורות עם קוטר
יותר מ.)11" -

ג.

הצביעה בצבע אפוקסי כוללת :ניקוי חול ,צביעה בצבע יסוד "אפוגל" בעובי 40
מיקרון ובצביעה ב"-אפראפוקסי  "6-SLבעובי  300מיקרון.

ד.

הצביעה ב"אפראפוקסי" תיעשה  24שעות לאחר הצביעה בצבע היסוד וכמו כן
יש להמתין ליבוש הצבע האפוקסי  7ימים לפחות .הצבעים יהיו תוצרת "טמבור"
או שווה-ערך מאושר ע"י המתאם .לאחר הנחת הכבלים יחזיר הקבלן את השטח
לקדמותו .עומק הקידוח ואורך הצינור ייקבעו במקום.

 18.12.5.4חציית מסילת ברזל או תחת כביש אספלט בקידוח גמיש
א.

העבודה מבוצעת (ראה ציור מס'  ) 1ע"י החדרת מוטות לקרקע שבראשם נמצא
ראש קידוח שמכיל משדר/מקלט של גלי רדיו המאפשר קבלת אינפורמציה על
מיקומו ורומו של ראש הקידוח וכן מתאפשר למפעיל לשנות את כוון ועומק
הקידוח (כלומר ישנה שליטה מלאה על מהלך הקידוח).

ב.

המקדח קודח תוך הזרמה של נוזלי בנטונייט עם פולימרים.

ג.

לאחר השלמת הקידוח המוביל ,מכניסים לתוך החור שנוצר מרחיבים שונים
שדוחקים את הקרקע עד ליצירת חור בקוטר הנדרש.בתוך חור זה מעבירים את
הצינורות הנדרשים.

ד.

אפשר להעביר מספר ניכר של צינורות פוליאתילן בהתאם לסוג המכונה ,סוג
הקרקע ,עומקי החפירה והפרופיל הנדרש.

ה.

השחלת הצינורות תבוצע כך שהצינורות יהיו ללא חיתוך מתא לתא או במקרים
מיוחדים ע"י מופות באישור התכנון/הפיקוח ,עובי דופן הצינורות יהיה בהתאם
לצרכים של הקידוח אך לא פחות מעובי דופן הצינורות שבתוואי.

ו.

במקומות בהם יהיה צורך לעשות פסק בין המסילות ,הקידוח יהיה באורך 2
המסילות ויהיה צורך לגלות את הצינור בין  2המסילות בעזרת חפירה  ,במקרה
זה הקידוח לא יעלה על עומק  1.3מ' מגובה פס .
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ז.

יתרת חומר החפירה יפונה מהשטח על חשבונו למקום מוסדר .במידה והקבלן
פגע בתוואי שכבר בוצע בו שיקום נופי ,עליו להחזיר במחיר סעיף עבודה זה ,גם
את השיקום הנופי עד להחזרת המצב לקדמותו על חשבונו.
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ציור מס' 1
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18.12.6

התקנת תעלות ומכסים טרומיים ,הנחת התעלות
-

הובלה ופזור התעלות בתוואי.

-

הנחת תעלות הבטון והתקנתן ופילוסן בתעלות החפורות.

-

חיבור התעלות לצינורות מכל סוג שהוא או לשוחות.

-

אספקת מכסי התעלות והנחתם על גבי התעלות בגמר הנחת הכבלים.

-

מילוי חוזר והידוקו בצידי התעלות ומעל המכסים.

-

מילוי חוזר ב CLSM-ע"פ פרט ( הוראת המתאם )

-

סילוק עודפים מהשטח.

 18.12.6.1הקבלן יוביל את התעלות ויפזר אותם לאורך התוואי בצורה שתמנע כל פגיעה בשלמות
התעלות והמכסים.
 18.12.6.2להרמת התעלות לא יורשה שימוש בחבלים או בכבלי פלדה.
 18.12.6.3ההרמה תתבצע בעזרת רצועות אריג או פלסטיק ברוחב מינימאלי של  21ס"מ.
 18.12.6.4הנחת התעלות בחפירה תיעשה ע"ג שכבת חול בעובי  5ס"מ .הקבלן יניח את התעלות
צמוד אחת לשניי ה ללא רווחים ,בקו ישר ,בגובה אחיד ותוך שילוב התקע לשקע.
המישקים יסתמו בטיט צמנט.
 18.12.6.5המילוי החוזר יהיה בצידי התעלות ומעל המכסים יהיה מעפר מקומי ונקי מרגבים.
18.12.7

אספקה והתקנת שוחות

 18.12.7.1במקומות שיסומנו בתכנית או שיורה עליהם המתאם ,יספק הקבלן ויתקין שוחות
בקרה .השוחות תהיינה סטנדרטיות לתקשורת דגם "ר"י" או שוחות עגולות בקוטר
פנימי של  111ס"מ ו/או  125ס"מ לפי ת"י  ,658הכול כמצוין בתכניות ובכתב הכמויות(
טבעת המכסה תהיה יצוקה בתקרת השוחה במפעל .
 18.12.7.2השוחות תכלולנה גם סולם ירידה וזרועות תומכות לכבלים(ע"פ הפרט המצ"ב).
הסולם יותקן בסמוך לפתח הכניסה לשוחה וע"פ דרישות הבטיחות והתקן .בשוחות
יוכנו פתחים עבור כניסת הצינורות וכבלים .צינורות יחוברו לשוחות לא פחות מ21-
ס"מ מתחתית השוחה .
 18.12.7.3לשוחה עגולה יסופק ויותקן מכסה עגול מיציקת ברזל ותקרה לפי ת"י  489וע"פ פרט
ר"י ,בקוטר כמסווג בכתב הכמויות.
 18.12.7.4לשוחה דגם "ר"י" מדגם  2Aאו  3Aוכדו' יסופק מכסה תואם דגם ר"י מיציקת ברזל
מתפרק ל 3 -חלקים.
 18.12.7.5לשוחה דגם "ר"י" מדגם  Pיסופק מכסה ריבועי תואם דגם ר"י מיציקת ברזל.
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 18.12.7.6המכסים יהיו מסוג כבד לעומס  41טון ,כולל כתובת מוטבעת "רכבת ישראל" והטבעת
ייעוד השוחה ,כולל חור הרמה סטנדרטי דגם רכבת וכולל נעילה עם ברגים.
 18.12.7.7השוחה תונח על מצע מחצץ בעובי  21ס"מ ותכלול פתח בקוטר  35ס"מ בתחתיתה
לניקוז.
 18.12.7.8העבודה כוללת גם חפירה להטמנת השוחה ,סתימת כל המרווחים והחיבורים בטיט
צמנט ומילוי חוזר מהודק.
 18.12.7.9בהתאם להוראות של מפקח תקשורת שוחות יכוסו במכסה בטון (ראה פרט מצורף).
 18.12.7.11כמו כן ,בהתאם להוראות אגף איתות ותקשורת ברכבת ירותכו מכסי השוחות אל
המסגרת.
18.12.8

פתיחה וסגירת תעלות

 18.12.8.1תעלת בטון חדשה
במקומות המסומנים בתכניות ושבהם קיימות תעלות בטון בהתקנות הקודמות יש
לבצע את העבודות הבאות:
א .חפירה מצעים ,חומר מילוי ,קרקע מקומית  ,חצץ או כל חומר אחר עד לעומק
הנדרש לרבות חציבה.
ב.

חפירה ע"י ציוד מכאני עם כף ללא שיניים כדי לא לשבור מכסים של התעלה.

ג.

פתיחת מכסים וניקוי תעלות בטון.

ד.

לאחר הנחת כבלים חדשים ,יש לבצע סגירת התעלות במכסים וכיסוי בחומר
מילוי ,מצעים או קרקע טבעי לאורך של  1ק"מ לפחות כל פעם על פי התקדמות
עבודות קבלן התשתיות (ראה סעיף .)18.12.19

ה.

יש להדק שכבות מילוי /מצעים/קרקע טבעי מעל המכסים של התעלה ע"י מכבש
קל בלי וויברציה כדי לא להרוס את התעלה.

ו.

במידה והתעלות ו/או המכסים שבורים ,על הקבלן להחליף אלמנטים שבורים
בחדשים.

ז.

עבודות החלפה תשולם בנפרד לפי סעיף "אספקה והחלפת מכסים.

ח.

לאחר ביצוע העבודות האלה על הקבלן להקפיד על דברים כדלהלן:
.1

סילוק פסולת ועודפים משטח.

 .2להחזיר מצב השטח לקדמותו בעזרת גריידר או כלי מכני /עבודות ידיים.
.3

לא ללכלך את חצץ רכבת.

 .4לא להרוס מדרון סוללה.
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 .5הקבלן יקפיד על סדר בהכנסת הכבלים ובהחזרתם בתוך תעלות בטון.
 .6על הקבלן לתקן ו/או לשלם על כל נזק שיגרם לתשתית מסילתית קיימת.
 .7במידה והתעלות ו/או המכסים שבורים ,על הקבלן להחליף אלמנטים
שבורים בחדשים.
 18.12.8.2תעלת בטון קיימת
במקומות המסומנים בתכניות ושבהם קיימות תעלות בטון בהתקנות הקודמות יש
לבצע את העבודות הבאות:
א .חפירה מצעים ,חומר מילוי ,קרקע מקומית  ,חצץ או כל חומר אחר עד לעומק
ב.

הנדרש לרבות חציבה.

ג.

חפירה ע"י ציוד מכאני עם כף ללא שיניים כדי לא לשבור מכסים של התעלה.

ד.

פתיחת מכסים ,הוצאת כבלים קיימים וניקוי תעלות בטון.

ה.

לאחר החזרת כבלים קיימים והנחת כבלים חדשים ,יש לבצע סגירת התעלות

ו.

במכסים וכיסוי בחומר מילוי ,מצעים או קרקע טבעי לאורך של  1ק"מ לפחות
כל פעם על פי התקדמות עבודות קבלן התשתיות (ראה סעיף .)11.1.24

ז.

יש להדק שכבות מילוי /מצעים/קרקע טבעי מעל המכסים של התעלה ע"י מכבש
קל כדי לא להרוס את התעלה.

ח.

במידה והתעלות ו/או המכסים שבורים ,על הקבלן להחליף אלמנטים שבורים

ט.

בחדשים .עבודות החלפה תשולם בנפרד לפי סעיף "אספקה והחלפת מכסים.

י.

לאחר ביצוע העבודות האלה על הקבלן להקפיד על דברים כדלהלן :
 .1סילוק פסולת ועודפים משטח.
 .2להחזיר מצב השטח לקדמותו בעזרת גריידר או כלי מכני /עבודות ידיים
 .3לא ללכלך את חצץ רכבת.
 .4לא להרוס מדרון סוללה
 .5הקבלן יקפיד על סדר בהכנסת הכבלים ובהחזרתם בתוך תעלות בטון.
 .6על הקבלן לתקן ו/או לשלם על כל נזק שיגרם לתשתית מסילתית קיימת
.
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 18.12.8.3סגירת תעלות תקשורת ( דגם  Aו – ) B
סגירת תעלת תקשורת תכלול  :סגירת התעלות במכסים וכיסוי בחומר מילוי,
מצעים או קרקע טבעי לאורך של  1ק"מ לפחות כל פעם על פי התקדמות
עבודות קבלן התשתיות (ראה סעיף .) 18.12.9
יא .יש להדק שכבות מילוי /מצעים/קרקע טבעי מעל המכסים של התעלה ע"י
יב .מכבש קל בלי וויברציה כדי לא להרוס את התעלה.
יג.

במידה והתעלות ו/או המכסים שבורים ,על הקבלן להחליף אלמנטים שבורים

יד .בחדשים.
טו .עבודות החלפה תשולם בנפרד לפי סעיף "אספקה והחלפת מכסים.
טז .לאחר ביצוע העבודות האלה על הקבלן להקפיד על דברים כדלהלן:
 .1סילוק פסולת ועודפים משטח.
 .2להחזיר מצב השטח לקדמותו בעזרת גריידר או כלי מכני /עבודות ידיים.
 .3לא ללכלך את חצץ רכבת.
 .4לא להרוס מדרון סוללה
 .5הקבלן יקפיד על סדר בהכנסת הכבלים ובהחזרתם בתוך תעלות בטון.
 .6על הקבלן לתקן ו/או לשלם על כל נזק שיגרם לתשתית מסילתית קיימת
.
 .7במידה והתעלות ו/או המכסים שבורים ,על הקבלן להחליף אלמנטים
שבורים בחדשים.
18.12.9

אספקה והחלפת מכסים בתעלות בטון שבורים
בכל מקום שיתגלה או שיידרש ע"י המתאם יספק ויחליף הקבלן מכסים תעלות בטון
לתעלות דגם  Aאו  Bבכמות הנדרשת אשר יעמדו בדרישות של מפרט לייצור תעלות בטון.

18.12.11

אספקה והתקנה וחיווט פדסטלים
במקומות אשר מסומנים בתכניות או יסומנו בשטח ע"י המתאם ,יציב הקבלן פדסטל.
ההתקנה תבוצע בצורה הבאה (ראה גם סעיף  18.16להלן) :
א .אספקה את הפדסטל ע"פ המפרט הטכני.
ב.

חפירת בור במידות  1 ,1 ,1.11מ'.

ג.

הובלה והרכבת מוט לפדסטל ,והצבתו ופילוסו בתוך הבור.
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ד.

אספקה ,הובלה והתקנת  4צינורות בקוטר של " 3גמישים באורך של  1.11מ'.

ה.

יציקת בטון בצורת קובייה בגודל הבור .הבטון יהיה ב .-31בתחתית הקובייה
תוכנס רשת ברזל  15x15 ,8ס"מ.

ו.

בנוסף לנ"ל ,יספק ויתקין הקבלן מוט הארקה מנחושת בקוטר של  19מ"מ
ובאורך של  1.51מ' ,כולל חיבור חוט נחושת לראש אלקטרודה ,חיבור בתוך
פדסטל.

ז.

חוט נחושת יהיה שזור בחתך של  25ממ"ר.

ח.

התקנה וחיווט פדסטלים לאורך התוואי תתבצע בהתאם לתכניות ובתאום עם
עובדי אגף תקשורת.

 18.12.11הובלה ,פיזור והנחה
18.12.11.1

הקבלן יעמיס ויעביר תופי כבלים מיצרן הכבלים או ממחסני הרכבת בחיפה לאתר
העבודה.

18.12.11.2

בגמר העבודה יעמיס הקבלן את התופים הריקים או עם שאריות הכבלים ויעביר
אותם למחסני הרכבת בחיפה או לכל מקום אחר אשר ייקבע.

18.12.11.3

הקבלן יכין לעצמו ועל חשבונו מתקן מתאים להרמה ופיזור כבלים ,דוגמת
המתקנים הנמצאים בשימוש "בזק" וכולל צורת דרך לתנועת הכלים.

18.12.11.4

משקל התופים נע עד  3טון .מידות מדויקות של התופים יקבל הקבלן לקראת ביצוע
העבודה (לקבלת מושג בלבד ,התוף הגדול ביותר הוא בקוטר  311ס"מ וברוחב 211
ס"מ).

18.12.11.5

הכבלים יהיו באורכים שונים .הקבלן ישתמש בתופים המתאימים לפי הוראות
המתאם.

18.12.11.6

הכבל יחתך לפי הוראת המתאם בלבד וייסגר מיד בקצה ע"י כיפה מגומי .בהתאם
לרשימה שיקבל ,הקבלן יסמן את הכבלים ע"י שלט סנדויץ' מפלסטיק עם אותיות
חרוטות במקומות הבאים :בכל חיבור כבל ,בכל כניסה ויציאה מצינור מגן ,בכל
שוחת בקורת ,בכל כניסה ויציאה מבניין ובתוך תעלות בטון כל  51מ' מול סימן על
פס המסילה .כבלים מסוגים שונים יסומנו בעזרת שלטים בצבעים שונים .גודל
השלט יהיה  7X2ס"מ בו  2חורים לצורך קשירת השלט לכבל .הקשר יעשה בעזרת
חוט חשמל מבודד בחתך  1.5ממ"ר .הכבלים יונחו בתעלות לפי הסדר אשר מופיע
בתכנית הנחת הכבלים .העבודה הזאת תבוצע בעת הנחת הכבלים .הקבלן לא יבצע
כל עבודה עם כבלים ללא נוכחות המשגיח מטעם הרכבת.

18.12.11.7

הקבלן יהיה אחראי ויישא בכל ההוצאות והנזקים אשר יגרמו למזמין העבודה עקב

18.12.11.8

גניבה ,שריפה או כל נזק אחר אשר עלול להיגרם לכבל בשטח ולכן עליו להציב
שמירה במקום .בנוסף ,יכין הקבלן שטח מגודר לאחסון ושמירת הכבלים .הוצאות
השמירה והגידור יכללו במחיר הנחת הכבלים ולא ישולמו בנפרד.
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הקבלן יספק על חשבונו ,מידית ,כבלים אשר יגנבו ,ישרפו או ייעלמו בכל דרך
אחרת.

18.12.11.9

 18.12.11.11הקבלן יעביר תופי כבלים במשאית עם מנוף .פירוק כבלים בשטח ייעשה בעזרת
מנוף בלבד ובנוכחות המתאם .הקבלן לא יקבל כל פיצוי בעד פיזור כבל מתוף פגום.
 18.12.11.11הקבלן יחויב בעד התופים אשר לא יחזיר למחסני הרכבת או בעד כאלו שנפגמו
ועליו להצטייד בתעודות משלוח ואישור קבלת תופים ריקים במחסני רכבת.
 18.12.11.12זמני הוצאת והחזרת התופים יתואמו עם מחסני הרכבת  48שעות מראש .הכבל
יפוזר בעזרת כלי מתאים הנוסע לאורך התעלה ,או ע"י משיכת כבל בעזרת ידיים
בלבד ,כאשר התוף מורם מעל פני הקרקע.
 18.12.11.13במקרה האחרון יעסיק הקבלן מספר מתאים של פועלים על מנת שהכבל לא יתחכך
באדמה .לצורך זה ישתמש הקבלן גם בגלגלות.
 18.12.11.14הקבלן יצטייד בכלי להרמת התופים .בין המוט והתוף יוכנס מיסב כדורי מתאים
אשר יאפשר סיבוב (פתיחה) קל של התוף .הכבלים יונחו לפי הסדר אשר ייקבע ע"י
המתאם במקום כולל סידור פתיחת הכבלים .ציוד אשר ישמש לפתיחה ,כוון
הפתיחה ורדיוס המותר ,כפופים לאישורו של המתאם במקום בלבד.
 18.12.11.15הכבל יפוזר מהתוף ויונח תחילה לאורך התעלה .בשלב שני יונח הכבל בתוך התעלה
או
 18.12.11.16יושחל בצינורות בהתאם למקומו .הקבלן יהיה אחראי לכך שהכבל לא יכופף מעל
המותר ולא יפגע תוך הנחה .הכבל ימתח בתוך התעלה כך שיהווה קו ישר .הקבלן
יפזר בשטח רק אותה כמות של כבל אשר הוא יהיה מסוגל לכסות בתוך תעלת
הבטון .או בתוך תעלת עפר בהנחה ישירה ,תוך  24שעות כולל סימון וכו'.
 18.12.11.17בנוסף להנחת הכבלים בתעלות ,מחיר הנחת הכבלים כולל גם השחלה בצינורות
בכל מקום שהוא ,כניסה למבנים וחדרים ,מעבר בשוחות ובתעלות שברציפים או
בגשרים וכד'.
 18.12.11.18העבודה גם כוללת פתיחת מכסי שוחות קיימות והחזרתם בגמר העבודה .לא יהיה
הבדל במחיר הנחת הכבל בגלל צורת העבודה ,עובי ומשקל הכבל.
 18.12.11.19הקבלן המתקין יהיה בעל ניסיון מוכח בהתקנת כבלי תקשורת כמוזכר לעיל בפרק
מוקדמות.
 18.12.12אספקה ,הובלה והנחת צינור עבור כבל סיב אופטי
א.

הנחת הצינור תהיה בתוך תעלות בטון פתוחות ו/או בחפירה פתוחה בקרקע.

ב.

הצינור ימתח בתוך התעלה לפני ההנחה ויש לחבר אותו לאחד הכבלים בעזרת
חוט חשמל מבודד בחתך  1.5ממ"ר לפחות כל  51-25מ' לפי הוראות המתאם.

 18.12.13הנחת  /נשיפה כבל סיב אופטי
הכול כמפורט בנספח המצורף למפרט טכני זה.
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הנחת חוט שזור נחושת  15ממ"ר כולל מהדק חיבור  /חוט שזור  19ממ"ר פלדה מגולוון

18.12.14
.

18.12.14.1

הקבלן יוביל לאתר חוט נחושת שזור ומבודד  ,PVCבחתך  25ממ"ר עם שני
מהדקים קנדיים בקצותיו ./חוט שזור  19ממ"ר פלדה ,אורך החוט על כל תוף יהיה
לא פחות מ 1111 -מ'.

18.12.14.2

חיבור החוט יעשה בעזרת מהדקים קנדיים (רשת)  /מהדקים שיאושרו ע"י המתאם
 .מקום החיבור יצופה בזפת.

18.12.14.3

הנחת חוטי הנחושת בתעלות תעשה ביחד עם הכבלים.

18.12.15

אלקטרודות הארקה

18.12.15.1

במקומות שיסומנו בתכנית או שיורה עליהם המתאם ,יספק ויתקין הקבלן
אלקטרודות הארקה בתוך שוחת בטון מגן עגולה  51עם מכסה עגול מבטון בקוטר
 .41אורך האלקטרודה הוא  3מ' .האלקטרודה תהיה עשויה מנחושת מלאה 19
מ"מ ובאורכים של  1.5מ'.

18.12.15.2

לחיבור מוטות יש לספק ולהרכיב חיבור/מתאם מתאים.

18.12.15.3

האלקטרודה תצויד במהדק עבור חיבור חוט נחושת  25ממ"ר.

18.12.15.4

להגנת חלקה העליון של האלקטרודה יספק ויתקין הקבלן שוחת בטון עגולה 51
ס"מ ועומק  51ס"מ כולל מכסה עם שלט אלומיניום בגודל  5x11ס"מ "ארקה לא
לפרק".

18.12.15.5

תחתית השוחה תמולא בשכבת חצץ בעובי  11ס"מ.

18.12.15.6

אחרי התקנת אלקטרודות הארקה לקבלן יש לבצע מדידות של התנגדותן.

18.12.16

תוספת אלקטרודה

18.12.16.1

במקומות אשר ידרשו כתוצאה מהמדידות וסוג הקרקע יספק ויוסיף הקבלן
אלקטרודות נוספות אשר הותקנו עד לקבלת התנגדות לא פחות מ 5 -אהום.

18.12.16.2

במקרה זה תכלול העבודה הספקה והתקנת מתאם חיבור והחדרת אלקטרודה
נוספת לאדמה כהמשך לקיימת.

 18.12.17גילוי קצוות של צינורות קיימים
18.12.17.1

לאורך התוואי ישתמש הקבלן בחלק מהצינורות הקיימים בשטח מעבודות
קודמות .הקבלן יחפור עבודת ידיים בסביבת המקום אשר יסומן ע"י המתאם עד

דף  40מתוך 88

אגף איתות ותקשורת – חטיבת תשתיות
לגילוי פתח הכניסה לצינור .הקבלן יפתח וינקה את הצינור מחומר אשר הצטבר
בתוכו בעזרת מוטות ביוב ו/או ציוד אחר.
18.12.17.2

הקבלן ישחיל בצינור הקיים חוט ניילון  8מ"מ אשר יישאר בצינור לאחר ביצוע
השחלת הכבלים.

18.12.17.3

העבודה תכלול גם סתימת קצוות הצינור בקצף פוליאוריטן.

18.12.17.4

העבודה כוללת מילוי חוזר מאושר ומהודק כנדרש ,סילוק עודפים והבאת פני
השטח לקדמותו .לא יהיה הבדל במחיר ביצוע סעיף זה לגבי עומק הצינור וגודל
הבור.

 18.12.18חפירת חריצים לגילוי כבלים קיימים
לפי הוראות המתאם ,לאיתור מדויק של כבלים קיימים ,יבצע הקבלן חפירת
חריצים בידיים ,בניצב לתוואי הכבלים בעומק של עד  1.1מ' ובאורך של עד 1.1
מ' .בהתאם להוראת המתאם ,הקבלן גם ימלא בחזרה חריצים אלו.

18.12.18.1

 18.12.19העברת כבלים קיימים לתוואי חדש של תשתיות תקשורת
18.12.19.1

היקף העבודה :העברת כבלי איתות ותקשורת הפועלים מתעלת בטון מבוטלת
לתעלת בטון חדשה או לחצי התחתון של צינור חצוי חדש.

18.12.19.2

במקומות שסומנו בתכנית או שיורה עליהם המתאם לקבלן ,יש לבצע את העבודות
הבאות:
א.

חישוף ,הסרת אדמה או חומר אחר לגילוי תעלת בטון /צנרת קיימת ופתיחתה
/ניסורה;

ב.

פתיחה ,ניקוי וסגירת תעלת בטון חדשה;

ג.

הוצאה כל כבלים מתעלת בטון ישנה;

ד.

העברה לתוואי חדש (בלי חיתוך הכבלים) והנחתם כולל הטמנתם (לפי הצורך)
בתעלת בטון או בחצי תחתון של שרוול פלדה חדש;

ה.

סגירת וכיסוי עם אדמה של תעלת בטון החדשה או שרוול פלדה.

ו.

פירוק וסילוק תעלת הבטון הישנה לכל מקום שיורה עליו המתאם.

18.12.19.3

בהתאם לרשימה שיקבל ,הקבלן יסמן את הכבלים ע"י שלט סנדוויץ' מפלסטיק עם
אותיות חרוטות בתוך תעלות בטון כל  51מ' מול סימן על פס המסילה .כבלים
מסוגים שונים יסומנו בעזרת שלטים בצבעים שונים .גודל השלט יהיה  7X2ס"מ
בו  2חורים לצורך קשירת השלט לכבל.

18.12.19.4

הקשר יעשה בעזרת חוט חשמל מבודד בחתך  1.5ממ"ר .הכבלים יונחו בתעלות לפי
הסדר אשר מופיע בתכנית הנחת הכבלים .העבודה הזאת תבוצע בעת הנחת
הכבלים .הקבלן לא יבצע כל עבודה עם כבלים ללא נוכחות המשגיח מטעם הרכבת.
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18.12.19.5

הקבלן יהיה אחראי ויישא בכל ההוצאות והנזקים אשר יגרמו למזמין העבודה עקב
גניבה ,שריפה או כל נזק אחר אשר עלול להיגרם לכבל בשטח ולכן עליו להציב
שמירה במקום .הוצאות השמירה והגידור יכללו במחיר הנחת הכבלים ולא ישולמו
בנפרד.

18.12.19.6

את כל העבודות הנ"ל ניתן לבצע אך ורק בהשגחה צמודה של אנשי אגף תקשורת.

18.12.19.7

ניתוק כבלים ממתקני איתות ותקשורת קיימים יבצע ע"י אנשי אגף תקשורת.

 18.12.21אספקה והתקנת ארגזי תקשורת
18.12.21.1

הקבלן יספק ויתקין ארגזים לחיבור כבלים בתוך מבני שו"ב או מחסומים.

18.12.21.2

הארגז יסופק כולל אביזרים הבאים:
א.

מהדקי " "KRONEלקטרים שונים של גידים מ 1.9 -עד  1.8מ"מ.

ב.

מפרצים להגנה נגד השפעה אלקטרומגנטית מקו חברת החשמל וברקים.

ג.

הארגז יהיה ע"פ הפרט המצ"ב ויכלול את כל האלמנטים המצוינים בפרט /ע"פ
דרישת המתאם.

 18.12.21הגנת כבלים בעזרת שני חצאי של צינור פלדה
18.12.21.1

בחציות עם מתקנים תת קרקעיים שונים ,ערוצי מים ,נחלים ,תעלת ניקוז במקומות
המסומנים בתכניות ו/או ולפי החלטת המתאם במקום ,יונחו בתעלה חפורה כבלים
בתוך שני חצאי צינור פלדה "  11ע"פ פרט .הקבלן ירפד את תחתית התעלה בשכבת
חול בעובי  5ס"מ ויונח חצי התחתון של צינור .אחרי הנחת כבלים יסגרו אותם עם
חצי השני של הצינור .שני החצאים יהודקו ע"פ פרט ויכוסו בסרט פ'.ו'.ס' .בעובי 2
מ"מ .מעל הצינור יבוצע יציקת בטון ומילוי חוזר מחומר מקומי ללא אבנים ורגבים
בהידוק מלא ומבוקר.

18.12.21.2

הציפוי החיצוני והפנימי של צינורות פלדה יהיה גלבון בהתאם לתקן הישראלי 113
עם בידוד חיצוני בהתאם לסעיף  571415של המפרט הכללי.

18.12.21.3

הקבלן ישתמש באורכים שלמים של צינורות לביצוע ההתקנה ורק באישור המתאם
ניתן יהיה לבצע ריתוך.

18.12.21.4

החיבור בריתוך יצבע ויבודד ע"י סעיפים 571414ו571415 -של המפרט הכללי.
במקום החיתוך של הצינורות ,יבצע הקבלן "פזה" ויחליק קצוות על מנת לא לפגוע
בכבלים בעת ההשחלה.

18.12.21.5

עודפי צינורות יורחקו מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו .הקבלן לא יהיה זכאי לכל
תשלום בגין עודפים אלה.

18.12.21.6

אורכים מדויקים של הצינורות אפשר לקבל בזמן העבודה בלבד במדידה של כל
מקום ומקום בנפרד .כמות הצינורות המופיעה ברשימות היא משוערת בלבד.
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18.12.21.7

המדידות לתשלום ייערכו בנוכחות מפקח מטעם אגף התקשורת .הקבלן יסתום
את קצוות הצינורות בפוליאוריטן מוקצף בגמר השחלות הכבלים .בסיום העבודה
יחזיר הקבלן את השטח לקדמותו .אספקת חצאי צינור יבוצע ע"י הקבלן.

 18.12.22סימון כבלי איתות ותקשורת בעמודי סימון מבטון.
18.12.22.1

עם ביצוע חיבורי כבלים שונים בתוך שוחות בטון ,יש לסמן מיקום השוחות בעזרת
שני עמודי סימון בצבע אדום בתחילה ובסוף השוחה ,עם שילוט כאמור.

18.12.22.2

לסימון תוואי הטמנה ישירה ,בכל  51מ' (מול סימוני הרכבת על הפסים ובצמוד
לסימון כבלים) ובפניות מהקו הישר ,בצמוד לתעלת הבטון ,יוצב עמוד סימון ,אשר
הקבלן צריך לייצר ולספק בהתאם פרט מצורף  .על גבי העמוד יש להתקין שלט
מפלטה יצוקה אלומיניום שתוחדר בזמן היציקה לעמוד עם סמל של הרכבת
בכתובת " -כבל תקשורת " ומס' הטלפון .מקום החיבורים של הכבלים יסומנו ע"י
עמוד סימון בצבע אדום .הצבע האדום יוכנס לבטון בעת יציקת עמוד הסימון .צורת
ההצבה מתוארת בתכניות .הצבת הסימון תעשה לאחר הנחת הכבלים וכיסוי
התעלה .יש לבטן את העמוד בהתאם לפרט ,ולסמן "כבל רכבת" על גבי עמוד
סימון..

18.12.22.3

בכתובת נוספות (אפשר בצבע) יצוין סוג הכבל בו נעשה החיבור.

18.12.22.4

לפי הוראות ממנהל הפרויקט הקבלן יסמן תוואי של כבלים קיימים לאחר איתורם

 18.12.23סימון תוואי תעלות תקשורת
18.12.23.1

לסימון תוואי תעלות תקשורת הבטון ,בכל  51מ' (מול סימוני הרכבת על הפסים

18.12.23.2

ובצמוד לסימון כבלים) ,בפניות מהקו הישר ,ובמקום חיבורים בצמוד לתעלה ,יוצב
עמוד סימון ממתכת עגול בקוטר  '3צבוע אדום לבן ע"פ הפרט ,אשר הקבלן צריך
לייצר ולספק בהתאם לפרט המצורף .

18.12.23.3

על גבי העמוד יש להתקין שלט מפח מגולוון עם סמל של הרכבת בכתובת " -כבל
תקשורת" ומס' הטלפון.

18.12.23.4

מקום החיבורים של הכבלים יסומנו ע"י עמוד סימון יהיה צבוע בצבע אדום .צורת
ההצבה מתוארת בתכניות.

18.12.23.5

הצבת הסימון תעשה לאחר הנחת הכבלים וכיסוי התעלה .יש לבטן את העמוד
בהתאם לפרט ,ולסמן "כבל רכבת" על גבי עמוד סימון.

18.12.23.6

לפי הוראות ממנהל הפרויקט הקבלן יסמן את תוואי הכבלים הקיימים לאחר
איתורם.
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 18.12.24ביצוע כניסות כבלים למבנה מחסום או שו"ב
18.12.24.1

לביצוע כניסה עבור כבלי איתות ותקשורת ,הקבלן יספק ויתקין צינורות  PVCסוג,
קוטר וכמות צינורות יקובעו בהתאם לתכנית או ע"פ כתב כמויות .

18.12.24.2

העבודה תכלול:
א.

חפירה או חציבה ;

ב.

חדירה בתוך מבנה (בעזרת קידוח יהלום ) ו/או בשוחת בטון

ג.

אטימת פתחים במבנה ו/או בשוחת בטון

ד.

תיקון רציף קיים ;

ה.

אספקה והנחת צינורות(באורך של עד  6מ' ,כ"א).
בזמן העבודות יש לחזק את הצינורות לרצפה ולסתום אותם באטמים תקניים
לאחר השחלת הכבלים .

18.12.24.3

 18.12.25אספקה והתקנת ארגז פוליאסטר משוריין עבור טלפון נל"ן כולל אספקת טלפון זמיר
ארגז פוליאסטר משוריין

18.12.25.1
א.

תוצרת  RITTALאו שווה ערך ע"פ אישור המתאם ,גרמניה מדגם KS 1453
במידות של :רוחב 511 :מ"מ ,גובה 511 :מ"מ ,עומק 311 :מ"מ (כל המידות הינן
מידות חיצוניות.

ב.

ארגז מהדגם המוצע מתאים לקטגוריות הגנה  ,IP-55מוגן בפני קורוזיה ,בנוי
מחומר כבה מאליו ,בעל דרגת שריפות  UL94V-0ונושא את כל תווי ואישורי
התקן המוסמכים של מעבדות הסמכה בגרמניה ,ארה"ב ,קנדה ואחרים.

ג.

כמו כן ,כמתכונת סטנדרטית ,עמיד הארגז בקרינת  UVוניתן לחידוש ע"י צביעת
שכבה נוספת.

ד.

הארון עמיד בטמפרטורה של  151- ° Cעד  31- ° Cומצויד בגגון אינטגרלי
למניעת חדירת מי גשם עם פתיחת הדלת.

ה.

ערכת נעילה הכוללת צילינדר נעילה לפי תקנת ר"י  921המיוצר ומותאם לארגז
ע"י חברת "רב-בריח" כולל ניקוז ו"הסרת גפרורים".

ו.

הערה :הצילינדר הנ"ל חייב להיות תואם לצילינדרים הנמצאים בשימוש בארגזי
הטלפונים שבמלאי הרכבת.
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תלית הארגז

18.12.25.2
א.

מתבצעת באמצעות רגליות חיזוק ע"פ פרט .פלטת הרכבה פנימית

ב.

פלטת הרכבה פנימית מפרטינקס.

ג.

עובי פלטת ההרכבה  4מ"מ.
נשמים

18.12.25.3

" 1/2פליז .בעלי תבריג ,הידוק באמצעות אום מפליז בכמות של  2יחידות לארגז,
לצורך כך יש לבצע קידוח בארגז.
 18.12.26התקנת בסיסים לסימנורים
במקומות המסומנים בתכנית או במקומות שיורה המתאם ,יתקין הקבלן בסיסים
לסימנורים .העבודה כוללת:

18.12.26.1
א.

חפירת בורות  1.5X1.1X1.1מ'.

ב.

העברת הבסיסים מסדנת איתות מכני בחיפה ליד תחנת הרכבת חיפה מזרח ,או
מכל מקום אחר למקום הצבתם.

ג.

התקנת הבסיסים בבורות החפורים ,תבוצע בהתאם לפרט של מנהלת איתות
וטכנולוגיה ברכבת שכוללים  2צינורות .'3

ד.

מילוי הבור בבטון מסוג ב 21 -עד לגובה החצץ.

ה.

חיבור חוט נחושת  25ממ"ר לסימנור .החוט יחובר בעזרת בורג " 4/3מנחושת
ונעל כבל ,אומים ,דסקיות ודסקיות קפיציות.

ו.

מקום חיבור החוט לסימנור יצופה בשכבה עבה של זפת.

ז.

כל העבודה הנ"ל תבוצע אך ורק בנוכחות של מפקח מטעם אגף התקשורת.

 18.12.27עבודות פרוק שונות
פירוק האלמנטים הבאים :

18.12.27.1
א.

פירוק סימנורים ,בסיסי סימנורים ,תעלות בטון ומתקנים אחרים יעשה בהתאם
להוראות המתאם ובהנחיות אגף איתות ותקשורת של הרכבת.

ב.

הפירוק יכלול בנוסף לפירוקם מהמקום גם את ההובלה עד למחסני הרכבת חיפה
או סילוקם מהשטח לפי הערות המתאם.
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 18.12.28גילוי ,איתור ומיפוי כבלים קיימים
18.12.28.1

בהתאם להוראות מנהל הפרויקט יבצע הקבלן בשטח איתור וגישוש כבלי איתות
ותקשורת של רכבת.

18.12.28.2

איתור המתקנים תת קרקעיים בשטח יתבצע על רקע תכניות תנוחה שיתקבלו
מאגף איתות ותקשורת ר"י בקבצים או שרטוטים ( ,)HARDCOPYאך הסימון
בהם משוער ,באמצעות גלאי מתכות וכן בעזרת כל אמצעי אחר עליו יחליט המתאם
במקום ,כולל חפירת חריצים -ראה סעיף " .18.12.19הגישושים" הנ"ל יתחילו מיד
עם קבלת הוראה מהמתאם בהשגחה של משגיח מטעם אגף איתות ותקשורת
ויסתיימו תוך  3ימים .הממצאים מהשטח יסומנו ע"י הקבלן על תכניות תנוחה או/ו
יעודכנו את הקבצים.

 18.12.29ביצוע משטחים למבנים יבילים לבקרת מחסומים אוטומטיים ,במפגשי כביש/מסילה
18.12.29.1

בהתאם לתכנית והוראות אגף איתות ותקשורת ברכבת ,תבוצע עבודה להכשרת
שטחים ודרכי גישה למבנים יבילים המשמשים את בקרת המחסומים האוטומטיים
במפגשים.

18.12.29.2

הקבלן יחשוף ויישר את השטח ,יהדק את התשתית מלאה ויניח  2שכבות בעובי 15
ס"מ כ"א ,של מצע מסוג א' מהודק בבקרה מלאה ל 98% -מודיפייד א.א.ש.טו.

18.12.29.3

מעל משטח כורכר הקבלן יבצע יציקת בטון עובי  21ס"מ עם רשת ברזל

18.12.29.4

כל משטח יהיה במידות של  5X4מ' ורוחב דרך הגישה יהיה  4.1מ' .המשטח יגודר
בהתאם להנחיות אגף איתות ותקשורת.
התקנת גדר בטיחות
אספקה והתקנת גדר בטיחות בכול זמן שיידרש כולל שבתות וחגים ע"פ נספח
בטיחות כולל שילוט כל  51מטר ותחזוקה שוטפת ופירוק הגדר והחזרתה למחסני
הרכבת ע"פ הוראת המתאם  ,כולל החזרת השטח לקדמותו

08.00.80

פח

81.82

אספקה והצבת מבנה יביל למחסום אוטומטי

18.13.1.1

לפי הוראות המתאם בכתב ,כפוף להוראות אגף איתות ותקשורת ,יסופקו מבנים
יבילים לבקרת מחסומים אוטומטיים ,אשר יוצבו בצמוד למפגשי כביש מסילה.

18.13.1.2

כל פרטי המבנה ותכולתו נתונים בתכניות (בנספח ב' לפרק זה) ובמפרט הטכני של
אגף התקשורת ,רכבת ישראל ,להלן המפרט:

81.82.1.2

מפרט דרישות מיוחדות לייצור  ,הובלה והתקנה של מבנה מחסום
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פרק  - 1כללי :
הגדרת דרישות במפרט הזה מתייחסות למבנים המיועדים לאחסון והפעלה של
מערכות שליטה במחסומים של הרכבת (מפרט המבנים זהה לחלוטין).
פרק  - 1תאור המבנה :
 .1הקריטריונים לתכנון המבנה יהיו הצרכים של אגף איתות ותקשורת ,אגף
בטחון ,אגף מחשוב ומערכות מידע
 .2גודל המבנה המינימאלי (פנימי) :כ 6 -מ"ר (אורך 3 :מטר ,רוחב 2 :מטר).
 .3גובה פנימי 2.2 :מ' נטו.
 .4במבנה מותקנים אביזרים שמאפשרים את הרמתו על ידי מנוף לצורך
העמסה ופריקה.
 .5סוג הבטון :ב 41 -מזוין.
 .6מאחר ובעתיד תידרש העתקתו של המבנה ,הוא חייב להיות יביל גם
בעתיד (כולל אוזני הרמה קבועות).
 .7תקרת הגג של המבנה תהיה פריקה עם תפסים (פלחים) מבפנים עם
ברגים לחיבור באתר ואוזני הרמה עצמאיים .כך שהמבנה יהיה בנוי מ2 -
חלקים.
-

משקל מבנה  :עד  13טון.

-

משקל תיקרה :עד  4טון.

 .8בין המבנה והתקרה על הקבלן להתקין או לספק חומר איטום:
איטופלסט או לפי אישור המזמין.
פרק  – 2מפרט :
ביסוס:
בהתאם להנחיות המתכנן.
מבנה:
יובא ויותקן לפי תוכנית גיאומטריה סטנדרטית מצורפת .ברצפה יהיו פתח  "4ופתח
 211x411בפינות סמוכות להעברת כבלים .בקיר יהיה פתח ונטה של מרחב מוגן "6
ובקיר של הכניסה שני פתחים  211x411עם סורגי פלדה יצוקים (כל הפתחים ימוגנו
מבפנים ע"י פילטרים נגד אבק המותקנים במסגרת והניתנים לשליפה לצורך ניקוי).
גמר חוץ:
שליכט אקרילי צבעוני – צבע אפור.
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גמר פנים:
שליכט אקרילי צבעוני – צבע לבן (קירות ותקרה).
חיפוי רצפה:
ריצוף קרמיקה – צבוע אפור.
איטום וניקוז הגג:
מערכת האיטום תכלול :שיפועים לניקוז ואיטום בשתי יריעות ביט ומניות וניקוז
בחלק האחורי.
דלת:
דלת כניסה בגודל  1111x2111מסוג דלת כספת חד כנפית עם מנעול כספת אחיד לפי
דוגמת מפתח שיימסר לקבלן הזכיין לקראת ביצוע ומנעול תלייה מסטר.הדלת
מדגם המאושר על ידי אגף בטחון לפי מפרט -2511דלת להתקנת במבנה מחסום
כללי:
מפרט זה מתאר דלת ביטחונית למבנה מחסום במידות מקורבות של  2,111מ"מ x
 1,111מ"מ .המידות הינן לקביעת המחיר בלבד .באחריות הספק הזוכה לבצע
מדידות באתרים לפני ההתקנה.
המשקוף:
 .1משקוף הדלת יצויד בגומיית אטומה היקפית לאבטחת אי כניסת אבק,
מים ומזיקים לתוך המבנה.
 .2עובי המשקוף לא יקטן מ 3 -מ"מ.
 .3עיגון הצירים ,יציבותם תהיה בהתאם לתכנון היצרן .עובי המשקוף
ופרטיו יהיו בהתאם.
 .4המשקוף יעוגן באמצעות ברגי " "UPATומבנהו יחבוק את הבטון לכל
עוביו.
 .5מבנה המשקוף יבטיח את יציבות הדלת ,הן במצב פתיחה מלא והן במצב
סגור ,ואף לתנאי שבו יוסרו הצירים והכנפיים יישארו שעונות על
הבריחים המהווים חלק ממכלול נעילת הדלת.
הובלה והתקנה
על הספק להוביל לאתר שיקבע ההזמנה ,להציב את המבנה ולחבר התקרה
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הכנף:
מבנה מורכב בעובי כולל של  68מ"מ המורכבים במספר שכבות .שכבה חיצונית מפח
פלדה בעובי של  11מ"מ .שכבה שנייה  -נחושת אלקטרוליטית בעובי  5מ"מ .שכבה
שלישית  -קפיצים כנגד קידוח בעובי של  11מ"מ .שכבה רביעית – סגסוגת בטון
משוריין ב 41 -בעובי  41מ"מ .שכבה חמישית – פח סוגר אחורי וציידי בעובי של 3
מ"מ .הפח יהיה עשוי מפלדה מגולוונת ,גלוון חם .הצבע הסופי של הדלת סופר לק
או שווה ערך ,שיאושר ע"י המזמין ,במבנה שכבות מלא עפ"י מפרט חברת טמבור.

הבריחים:
הדלת תינעל באמצעות בריחי פלדה כמפורט ל 4 -כיוונים.
מוביל ידית מנגנון בריחים לא יהיה מרותך בחלקו הפנימי בכדי לאפשר תלישת
ידית ללא גרימת נזק למנגנון.
המנעול:
דגם כספת מתוצרת קרומר או ש.ע .שיאושר ע"י המזמין ,כאשר יש לתת הגנה לפתח
המפתח בכדי למנוע חבלה ע"י החדרת חפצים (הפתרון יאושר מראש ע"י המזמין).
המנעולים יאפשרו את תנועת הבריחים .יש לספק  5מפתחות לכל דלת .המפתח
יהיה בסדרת רב מפתח לכל המבנים בארץ בהתאם לדוגמה שתימסר .בנוסף יותן
מנעול רתק
לוגו רכבת ישראל:
מוטבע בבטון בשני צידי המבנה בגודל .511x411
הובלה והרכבת המבנה
הובלת העמדה המבנה והרכבת התקרה למקום בהתאם להזמנה
18.13.2

התקנת גדר היקפית ושער למבנה מחסום

18.13.2.1

תאור הגדר:
גדר היקפית דגם "קורנס בטחוני" של רשת-כל או שווה ערך ,בגובה  2.91מ' כולל
מעקם עילי חד-שיפועי בגובה  91ס"מ .עמודים מפרופיל מלבני  81/41/2.6כל  3מ'
עם כיפה דקורטיבית ,רשת מרותכת במשבצות של  211/51מ"מ מפלדה קשה בקוטר
 4.5מ"מ .עמודי תמיכה מפרופיל מלבני  61/41/22לכל כוון בכל אחת מהפינות .כל
חלקי הגדר מגולוונים.

18.13.2.2

תאור השער:
שער פשפש חד-כנפי ,מסגרת ומשקוף מפרופיל מלבני  81/41/2.6מגולוון ורשת
מרותכת מגולוונת זהה לזו שבגדר .השער במידות  111/211ס"מ .מעל המשקוף

דף  51מתוך 88

אגף איתות ותקשורת – חטיבת תשתיות
העליון תהיה גדר עם מעקם עילי חד-שיפועי כדוגמת ובגובה הגדר .עבודות הביסוס
והקמת הגדר והשערים תבוצע בהתאם לפרק  51.3של מפרט מיוחד זה.
 81.84מפרט/הנחיות עבודה/הסמכות לכבל סיב אופטי לרכבת ישראל
 18.14.1כללי
כבל סיב אופטי לרכבת ישראל ייוצר על פי מפרטים העדכניים והמאושרים לפי יעוד הכבל
לאותו מקטע וסוג המפרט התואם לו .בדיקות קבלה לכבלים אופטיים יהיו כמצוין
במפרטים המצורפים .התקנת כבל סיב אופטי שונה במעט מהתקנת כבלים רגילה ודורשת
מיומנות של צוותים שעברו הכשרה בתחום וציוד מתאים להתקנתו .רצוי תמיד להישאר
עם אורכים רציפים ארוכים ככול האפשר ולהימנע מנקודות חבור ) (splicingשעלולות
להיות בעייתיות בעתיד .בהתקנת כבל סיב אופטי יש לשמור על נוהל מסוים על מנת לא
לפגוע בסיבים תוך כדי התקנת הכבל .הקבלן הזוכה יחויב להציג תוכנית עבודה לפני
התקנת הכבל .הקבלן הזוכה יציג לפני תחילת העבודה אישור כיול לציוד המשמש לביצוע
התקנתו של הכבל ,לפני התקנת הכבל יערך סיור בתוואי עם הקבלן הזוכה על מנת לוודא
שכל הפרטים ,המכשולים והבעיות הובנו ונפתרו .לפני התקנת הכבל באתר העבודה
בודקים ב OTDR -את הסיבים ושומרים את התוצאות על גבי דיסק לצורך השוואה עם
תוצאות היצור במפעל וכמו כן להשוואה לאחר התקנתו .תוך כדי התקנת הכבל יש להקפיד
לא ליצור רדיוס כיפוף קטן מהרדיוס המותר לפי הוראות היצרן .במהלך משיכת הכבל
בתוך צינור י.ק.ע ( 51מ"מ דרג  )13.5יש לשמור על כוח משיכה מקסימאלי שהותר על ידי
היצרן .נקודה שלישית חשובה נוספת היא לשמור על כך שהכבל לא יהיה מפותל או יקופל
בזמן ההתקנה .במידה והכללים הנ"ל נשמרים מובטח שאיכות הסיבים לא תיפגם.
התקנת כבל סיב אופטי לא תתאפשר בתוואי לא מוכן תשתיתית ומאושר ע"י מפקח
תשתיות מטעם רכבת ישראל האחראי על התחום.
 18.14.2התקנה למשיכה/נשיפה כבל סיב אופטי
התקנה בתוך תעלה או צנרת בקוטר גדול יותקן מוביל (צינור י.ק.ע) כאשר בתוך הצינור
קיים חבל משיכה אל חבל המשיכה מחברים את הכבל סיב אופטי שבקצהו מחובר שרוול
החובק את הכבל עם ראש מסתובב מתאם מיוחד ) , )BREAK AWAY SWIVELאת קצהו
השני של חבל המשיכה מגוללים על תוף משיכה ממונע  )PULLING) CAPSTANתוך שמירה
על משיכה בכוח שלא יעלה על המותר לפי הוראות היצרן .במשך התהליך יש להכניס לתוך
הצינור (י.ק.ע) חומר סיכה מיוחד המוריד את החיכוך .נשיפת כבל אופטי לצינור י.ק.ע
תתבצע מנקודה אחת או שתיים (נתון המשתנה לפי אורך הכבל) במקביל לאורך הקטע
ומשלבים מכונת משיכה בחלק האחרון בקטע כלומר שלשה אלמנטים בטור להתקנתו.
לביצוע ההתקנה יש צורך בציוד מיוחד .בנוסף לשם שליטה על התקנת הכבל האופטי יש
לצייד את העובדים לאורך הקטע במכשירי קשר .מכשירי הקשר שיסופקו יהיו בתדרים
זהים ,כמות המכשירים שתסופק לאתר תיקבע ע"י המפקח של רכבת ישראל .חל איסור
להשתמש במכשיר מירס/מכשיר סלולאר כתחליף למכשירי קשר.
 18.14.3ציוד נדרש למשיכת כבל סיב – אופטי
על הקבלן הזוכה לבדוק את התוואי ממכשולים כדי לקבוע מיקום הציוד ולספק לאתר
את הר"מ:



מושכן  1 – 250ק"ג (מתכוונן עם רשום כוח מול אורך).
שרוול משיכה החובק את הכבל שבקצהו ראש מסתובב (למניעת פיתול הכבל)
BREAK AYWAY SWIVEL
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גלגלות כניסה/יציאה מגוב.
נוזל סיכה מהסוגים הבאים (או שווה ערך)HYDRA –LUBE ,POLYWATER :
CABLE GLIDE,
ציוד להזרמת נוזל סיכה והכנסתו לצינור
כפפות.
כלי חפירה.
מפתחות גוב תקניים.
חותך לצינור י.ק.ע  51מ"מ.
מכשירי קשר.
משאבת מים לשוחות.
כוח אדם – לפי תכנון מוקדם ,שיקבע על פי דרישת מפקח מטעם רכבת ישראל.
אטמים לצינור י.ק.ע  51מ"מ דרג  13.5עם כבל בתוכו וללא כבל ,באחריות הקבלן
הזוכה להחליף את חוט המשיכה (שבצינור) ,בסרט משיכה מסוג ( Dandy lineאו
שווה ערך) בחוזק מומלץ של .1200 lbs
מופות לצינור י.ק.ע דרג  51 13.5מ"מ מסוג קומפיט או שווה ערך.
מעמד מתכוונן לתוף כבל סיב אופטי לעד  2טון הכולל אלמנט לעצירת סיבובי התוף.

 18.14.4ציוד נדרש לנשיפת כבל סיב – אופטי
על הקבלן הזוכה לבדוק את התוואי ממכשולים כדי לקבוע מיקום הציוד ולספק לאתר
את הר"מ:

















 2מכונות נשיפה ,כאשר אחת מהן נקראת מכונת אמצע (כלומר ,שני ראשים על מנת
להציבה באמצע התוואי) לעזרה ,קרי לנשוף בעת ובעונה אחת בטור אותו כבל בשתי
מכונות נשיפה ובסוף הקו מכונת משיכה.
 2קומפרסורים בעלי לחץ דחיסה של  150 P.S.I.בקיבול של .260 CFM
אטמים לצינור י.ק.ע  51מ"מ עם כבל בתוכו וללא כבל ,באחריות הקבלן הזוכה
להחליף את חוט המשיכה (שבצינור) ,בסרט משיכה מסוג ( Dandy lineאו שווה
ערך) בחוזק מומלץ של .1200 lbs
שרוול משיכה שבקצהו ראש מסתובב (למניעת פיתול הכבל) SWIVEL
BREAKAYWAY
גלגלות כניסה/יציאה מגוב.
נוזל סיכה מהסוגים הבאים (או שווה ערך)HYDRA –LUBE ,POLYWATER :
CABLE GLIDE,
ציוד להזרמת נוזל סיכה והכנסתו לצינור.
כפפות.
מכשירי קשר.
משאבת מים לשוחות.
מפתחות גוב תקניים.
חותך לצינור י.ק.ע  51מ"מ.
כוח אדם – לפי תכנון מוקדם ,שיקבע על פי דרישת מפקח מטעם מרכבת ישראל.
אטמים לצינור י.ק.ע  51מ"מ דרג  13.5עם כבל בתוכו וללא כבל.
מופות לצינור י.ק.ע דרג  51 13.5מ"מ מסוג קומפיט או שווה ערך.
מעמד מתכוונן לתוף כבל סיב אופטי לעד  2טון הכולל אלמנט לעצירת סיבובי התוף.
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 18.14.5הגדרת נזק לכבל סיב אופטי
לרבות נזק מכני יוגדר נזק לכבל סיב אופטי כדלהלן:







לא יהיה שינוי בניחות ממוצע של סיב כלשהו בכבל הגדול מ.0.02 db / km -
לגבי שינוי מדרגה – לא תהיה נקודה ,בסיב כלשהו בכבל ,שהשינוי בה יהיה גדול מ-
.db 0.1
בשום קטע לא יהיה שינוי הגדול מ ,0.02 db / km -כאשר מותר למקם את הסמנים
במכשיר המדידה ) (OTDRבכל קטע שהוא לאורך הכבל.
חיבורים ) (SPLICESמתוכננים בלינק הנבדק לא נכללים בהגדרות הנ"ל (נזק).
כל הקריאות הן ביחס למדידות הייחוס מתוצאות הייצור במפעל ולפני הנחת הכבל.
הבדיקות יתבצעו ב OTDR -ב 1550nm -וישמרו על גבי דיסק.

במידה ותוצאות הבדיקה לאחר ההתקנה אינן תואמות לבדיקות המקדימות שנערכו
במפעל לייצור הכבל ,באחריות הקבלן הזוכה להחליף את הכבל הפגום לכל אורכו ללא
תשלום נוסף.
 18.14.6בכפוף לדרישות לטיפול באירוע המוגדר כ"תקלה קריטית/משביתה לכבל סיב אופטי " –
בהתאם להגדרה בסעיף  1.12.1.3לעיל במפרט הטכני ,על הקבלן הזוכה לעמוד ב SLA -של
 5שעות לתיקון מרגע קבלת ההודעה על תקלה.
להלן דרישות מינימאליות לעמידה ב:SLA -
הקפצת שני צוותי כוננות לתיקון כבל אופטי הכולל ,שתי ניידות אופטיות 4x4

ממוזגות ומזוודות בהתאם לדרישות המצוינות בסעיף "דרישות לחיבור כבל סיב
אופטי" (ראה בהמשך).
שני טכנאים בכל ניידת עם זיווד מלא לתיקון כבל אופטי.

שתי מופות לכבל סיב אופטי כולל ציוד נילווה להתקנתן לכל ניידת אופטית.

רתכת אופטית כולל ערכה לריתוך לכל ניידת אופטית.

מכשירי מדידה אופטיים לכל ניידת אופטית.

ערכת חירום :כבל סיב אופטי  96סיב לפי מפרט רכבת ישראל באורך של  111מ'

לכל ניידת אופטית.
, JCBכלי חפירה ,מנהל עבודה ושלושה עובדים לפחות.

 18.14.7אישור קבלנים חדשים – חיבורים/נשיפה/משיכה
קבלנים בתחום האופטיקה (הנחה ,נשיפה ,חיבורים אופטיים וכו') יאושרו ע"י נציג רכבת
ישראל האחראי על התחום ולפי דרישות מקדימות (כמצוין בסעיפים 8.4.8 :ו)8.4.9 -
בכפוף למפרט (פיילוט ,מבחני הסמכה) .במידה והקבלן לא עמד במבחני ההסמכה תהיה
תקופת צינון של כ-שנתיים לפחות.
לאחר תקופה זו תינתן לקבלן בחינת הסמכה חוזרת.
למען הסר ספק ,קבלנים אשר עברו את תהליך ההסמכה ,ובמהלך התקופה לא יעמדו
בתנאי המפרט מסיבות כאלה ואחרות יפסלו ויוחלפו באחר בכפוף לתנאי המפרט.
 18.14.8דרישות לחיבור כבל סיב אופטי


 3צוותים (צוות כולל  2טכנאים לכל ניידת) אופטיים מוסמכים מטעם החברה.
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הצגת יכולת פריסה גאוגרפית של הצוותים.
 3רתכות (תיבדק רמת ביצועם ,זמן היתוך וכווץ שרוול)
( cleavers 3מסוג  corningאו שווה ערך לחיתוך סיב טיטניום)
ערכת התקנת לטיפול בסיבים לכל צוות/ניידת.
ערכת התקנה לכבל אופטי  /פנל אופטי  /מופה לכל צוות.
ציוד בדיקה לכל צוות ( ,OTDRמשדר מקלט אופטי).
תוף ייחוס סיב אופטי  511מ' לפחות לכל צוות/ניידת.
 3ניידות  4*4ממוזגות מזוודות קומפלט (גנראטור ,תאורה פנימית ،תאורה
חיצונית-חצובה ,אוהל נגד מים ,שולחן עבודה מתקפל ,משאבת מים לשוחות ,סט
מפתחות גוב תקני ,כלי חפירה ,ממיר  1511וואט ,פנסים נטענים ,תאורת חירום
לרכב-מהבהבים וכו' )..לכל ניידת.
 5יחידות אטמים לצינור י.ק.ע  51עם כבל או ללא כבל בתוכו בכל ניידת.
חותך צינור י.ק.א  51מ"מ בכל ניידת.
הדגמה לביצוע ריתוכים ובמקביל בדיקות של  OTDRומשדר מקלט לצורך אימות
התוצאות.
נוהלי עבודה לחיבור כבל אופטי/פנל אופטי/מופה.
הצגת כיול עדכני לפי הוראות יצרן לציודים השונים הנדרשים בכל ניידת.
רשימת ממליצים.
ניסיון של  5שנים לפחות בתחום.

במידה והקבלן המוצע אינו עומד באחד מהסעיפים במפרט הקבלן לא יאושר.
 18.14.9דרישות להתקנת כבל סיב אופטי








ביצוע פיילוט ,מבחני הסמכה להתקנת כבל סיב אופטי.
הפיילוט יכלול ,התקנת כבל אופטי הכולל  3אלמנטים 2 :נשיפה  1משיכה בטור,
בקטע של  3ק"מ לפחות בתוואי טמון ,בעומק של מטר לפחות בפרויקט חיצוני (לא
בשטח רכבת ישראל) של אותו הקבלן המעוניין באישור הרכבת.
ניסיון של  5שנים לפחות להתקנת כבלים אופטיים .
רשימת ממליצים.
הצגת נוהל עבודה.
הצגת כיול עדכני לפי הוראות יצרן לציודים השונים.
הצגת תקינות הציוד (שעוני לחץ וכו').

במידה והקבלן המוצע אינו עומד באחד מהסעיפים במפרט הקבלן לא יאושר.
 18.14.11קבלני משנה
ביצוע עבודות ע"י קבלני משנה הינו באחריותו המלאה ועל חשבון הקבלן הזוכה .לפני
תחילת העבודות ,על הקבלן הזוכה להגיש רשימה של קבלני המשנה לפי אופי וסוג העבודה,
כולל ניסיונם וכישוריהם לבצע את העבודות ולקבל את אישור נציג רכבת ישראל הממונה
על התחום .קבלן משנה אשר לא יאושר ,יוחלף ובמקומו יציג הקבלן לאישור קבלן חלופי.
לא תותר כל תביעה שהיא בגין אי אישור קבלן משנה.
קבלן המשנה בנושא יציג ניסיון מוכח והמלצות ,על עבודות שביצוע ב 5 -השנים האחרונות,
בתנאים דומים לתנאי ההתקנה ברכבת.
כל האמור לעיל מתייחס לתנאי ההתקנה ברכבת ישראל לכבל סיב אופטי.
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 18.14.11בטיחות
באחריות הקבלן הזוכה והצוותים שתחת חסותו לעבור הדרכות בטיחות בעבודה בקרבת
מסילה ע"י הגורמים האחראיים ברכבת ישראל ולקבל אישור חתום על הדרכתם טרם
פעילותם וכמו כן להציגם למנהל הפרויקט לפני כניסתם לאתר העבודה.

 81.85אופני מדידה ותשלום
18.15.1

כללי

18.15.1.1

העבודה תבוצע בהתאם למפרט הטכני הכללי של משרד הביטחון פרק  - 18עבודות
חשמל ,פרק  18תשתיות למתקני תקשורת ,ומפרט מיוחד זה ,ובהתאם לתכניות
ולהוראות המתאם בכתב בעת ביצוע העבודה .ההוראות והמסמכים שפורטו לעיל
משלימים זה את זה ומחייבים את הקבלן.

18.15.1.2

הכמויות המופיעות בסעיפים השונים של כתב הכמויות הן משוערות בלבד,
והתשלום יבוצע בהתאם לכמויות כפי שבוצעו למעשה וחושבו לפי שיטת המדידה
שנקבעה במפרט ובהתאם לתכניות ולפי מחירי החוזה.

18.15.1.3

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהרכבת רשאית לספק בעצמה כל חלק מהחומרים
והציוד כולל אביזרי עזר ,כולם או חלקם .במקרה זה יחשבו המחירים להורדה
בהתאם ליחידות המחירים שנרשמו ע"י הקבלן ברשימת הכמויות עם הגשת
הצעתו.

18.15.1.4

המתאם בשטח יהיה רשאי להחליט על ביצוע שינויים אם יידרש.

18.15.1.5

בעת הגשת ההצעה יפרט הקבלן חומר לחוד ועבודה לחוד.

18.15.1.6

לתשומת לב הקבלן כי התמורה עבור שעות העבודה או יום עבודה מתייחסת
לעבודה נטו באתר ,המחיר של שעת/יום עבודה כולל :זמן נסיעה ואמצעי נסיעה
לאתר וכל הנדרש לביצוע עבודות גם בלילה ובשבת.

18.15.2

מחירים

18.15.2.1

המחירים כוללים :השימוש והבלאי של הכלים המכניים ,כלי הובלה וכל ציוד עזר
אחר הדרוש לביצוע העבודה ,הוצאות לתיקונם ,הוצאות לחלקי חילוף ,דלק
ושמנים ,שכר עבודה של מפעילים ,נהגים ,מכונאים ועוזרים ,עובדים מקצועיים
ובלתי מקצועיים ,שכר מודדים ,ניהול עבודה ,ביטוח ,מיסים סוציאליים שמירה,
רווח ותקורה של הקבלן.

18.15.2.2

כמו כן כוללים המחירים את כל העבודות ,הכלים ,הציוד ,ציוד עזר והחומרים
הדרושים לביצוע העבודה ,גם אם אינם נזכרים במפורש במפרט ,בתיאורים של כתב
הכמויות או בתכניות וגם את שעות הבטלה וההפסקות.

18.15.2.3

פרט כלשהו שאינו מופיע בתכניות ,במפרט וברשימות הכמויות והדרוש לביצוע
העבודה ייחשב גם הוא ככלול במחירים ,אלא אם כן העיר על כך הקבלן מראש
ובכתב ודרש לכלול את הסתייגויותיו בהצעתו והסתייגויות אלו אושרו ע"י ועדת
המכרזים.
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18.15.2.4

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהעבודה נעשית בקרבת מסילות פעילות .על הקבלן
לקחת בחשבון עיכובים כתוצאה מפעולת המסילות ,הצורך בעבודות לילה
מאוחרות שבתות  ,חגים ובקטעים שלא ניתן יהיה לבצע במשך היום בגלל פעילות
רכבתית או דרישות אחרות הנובעות מנהלי בטיחות.

18.15.2.5

תוספת תמורה לקריאה קריטית/משביתה תשולם בנוסף לתוספת עבודת יום ,לילה
או שבת.

18.15.2.6

חפירה בטרנצ'ר להנחת כבלים /צינורות בהטמנה ישירה
המדידה :לפי מטר אורך תעלה.
המחיר כולל את כל המתואר בסעיף .)1(,)2( -18.12.4

18.15.2.7

חפירה בכלי מכאני להנחת כבלים בהטמנה ישירה
המדידה :לפי מטר אורך תעלה.
המחיר כולל את כל המתואר בסעיף .)1(,)3(,)4( -18.12.4

18.15.2.8

חפירת תעלות עבור הנחת תעלות בטון טרומיות
המדידה :לפי מטר אורך תעלה.
המחיר כולל את כל המתואר בסעיף .)5( -18.12.4

18.15.2.9

חפירה עבור הנחת צנרת לכבלי מתקני איתות
המדידה :לפי מטר אורך תעלה.
המחיר כולל את כל המתואר בסעיף .)6( -18.12.4

18.15.2.11

חפירת חריצים בעבודת ידיים
המדידה :לפי יחידה.
המחיר כולל כל המתואר בסעיף .18.12.18

18.15.2.11

גילוי קצוות של צינורות קיימים
המדידה :לפי יחידת קצה קומפלט.
המחיר כולל כל המתואר בסעיף .18.12.17

18.15.2.12

ביצוע חציות מתחת מסילת ברזל בעבודות ידיים
המדידה :לפי מטר אורך חפירה.
המחיר כולל את כל המתואר בסעיף .18.12.5.2

18.15.2.13

חציית מסילת ברזל או תחת כביש אספלט בקידוח אופקי
המדידה :לפי מטר אורך קידוח בפועל.
המחיר כולל את כל המתואר בסעיף .18.12.5.3
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18.15.2.14

חציית מסילת ברזל או תחת כביש אספלט בקידוח גמיש
המדידה :לפי מטר אורך קידוח בפועל.
המחיר כולל את כל המתואר בסעיף .18.12.5.4

18.15.2.15

ביצוע כניסה למבנה מחסום או שו"ב
המדידה :לפי קומפלט.
המחיר כולל כל המתואר בסעיף .18.12.24

18.15.2.16

אספקה ,הובלה והנחת צינור י.ק.ע .לכבל סיב אופטי
המדידה :לפי מ"א צינור.
המחיר כולל כל המתואר בסעיפים 18.12.3 ,18.12.12

18.15.2.17

אספקה והנחת תעלות ומכסים מבטון עבור כבלים
המדידה :לפי מטר אורך תעלה מסווג לפי מידות תעלת בטון.
המחיר כולל את כל המתואר בסעיף .18.12.6

18.15.2.18

פתיחה וסגירת תעלות בטון
המדידה :לפי מטר אורך.
המחיר כולל את כל המתואר בסעיף .18.12.8

18.15.2.19

אספקת והחלפת מכסים תעלות בטון
המדידה :לפי יחידה.
המחיר כולל את כל המתואר בסעיף .18.12.9

18.15.2.21

אספקה והתקנת שוחות בטון
המדידה :לפי יחידה קומפלט.
המחיר כולל את כל המתואר בסעיף .18.12.7

18.15.2.21

אספקת כבלים
המדידה :לפי מטר אורך.
המחיר כולל אספקה ע"פ כל המתואר בסעיף . 18.12.11
מחירו של החוזה יהיה מעודכן ע"פ הנוסחה (ראה פרק .)18.18

18.15.2.22

כבלים  -הובלה ,פיזור והנחה
המדידה :לפי מטר אורך כבל לאחר הנחה בתעלות ו/או השחלה בצנרת
בפועל.
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המחיר כולל כל המתואר בסעיף .18.12.11
.
18.15.2.23

הובלה והנחת כבל תקשורת מסיבים אופטיים
המדידה :לפי מטר אורך כבל לאחר הנחה /השחלה  /נשיפה .
המחיר כולל כל המתואר בסעיף .)14()13( 18.12.12

18.15.2.24

העברת כבלים
המדידה :לפי מטר אורך של תעלה מבוטלת.
המחיר כולל כל המתואר בסעיף .18.12.19

18.15.2.25

הגנת כבלים בעזרת שני חצאי של צינור פלדה
המדידה :לפי מטר אורך צינור בפועל.
המחיר כולל כל המתואר בסעיף .18.12.21

18.15.2.26

אלקטרודות הארקה
המדידה :לפי יחידה.
המחיר כולל כל המתואר בסעיפים .18.12.16 ,18.12.15

18.15.2.27

אספקה והתקנת פדסטלים
המדידה :לפי יחידה קומפלט.
המחיר כולל את כל המתואר בסעיף  18.12.11ובפרק .18.16

18.15.2.28

התקנת בסיסים לסימנורים
המדידה :לפי יחידה קומפלט.
המחיר כולל כל המתואר בסעיף .18.12.26

18.15.2.29

אספקה והתקנה ארון חיבורים לכבלי איתות
המדידה  :לפי יח' כולל התקנה וחיווט ובדיקות סופיות של כל הכבלים
עד לכול המתקנים כולל כבלים ראשיים לשו"ב והגשת דו"ח מסודר
המחיר  :יכלול את כל המתואר בפרט המצ"ב

18.15.2.31

ביצוע משטח בטון למבנה מחסומים במפגשי כביש/מסילה
המדידה :לפי שטח המשטח ודרך הגישה במ"ר.
המחיר כולל כל המתואר בסעיף .18.12.29

18.15.2.31

אספקה והצבת מבנה בטון למחסום אוטומטי
המדידה :לפי יחידה קומפלט.
המחיר כולל כל המתואר בסעיף .18.13.1.3
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18.15.2.32

התקנת גדר היקפית למבנה מחסום כולל שער
המדידה :לפי מטר אורך גדר.
המחיר כולל כל המתואר בסעיף .18.13.1.2

18.15.2.33

התקנת גדר בטיחות
המדידה  :לפי מטר אורך גדר בפועל
המחיר כולל כל המתואר בסעיף .18.12.31

18.15.2.34

התקנת קופסה פנימי-חיצוני במחסום עבור התרעות
המדידה :לפי יחידה
המחיר כולל עבודה בלבד התקנת קופסה במבנה וחיווט

18.15.2.35

התקנת קופסה ממשק במחסום
המדידה :לפי יחידה
המחיר כולל עבודה בלבד התקנת קופסה במבנה וחיווט

18.15.2.36

יצור ,הובלה והתקנת מתקן להרכבת שלט " מחסום מקוקל"
המדידה :לפי יחידה
המחיר כולל הרכבת מסגרת עם צינור מגולבן  15*15לשלט
מידות  115*111ס"מ עם סידור להעמדה כולל שוחה באדמה
עם התקן לחיזוק מעמד השלט .המתקן יבוצע לאחר אישור
המתאם

18.15.2.37

החלפת תיקון בסיס של מראה של רדאר
המדידה :לפי יחידה
המחיר כולל פירוק בסיס בטון הקיים ויציקה או התקנה בסיס
חדש כולל התקנת מראה
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18.15.2.38

הדבקת סרט זוהר בזרוע מחסום
כולל הוצאת הסרט הישן ניקוי הזרוע והדבקת סרט חדש שיסופק ע"י הרכבת

18.15.2.39
בהתאם

פירוק  /התקנת קופסת ISLAND
כולל חפירה להוצאת/הכנסת הקופסה כולל הוצאת/הכנסת חוטים וקידוח חורים
לצורך

18.15.2.41

פירוק הרכבת לולאה
כולל חפירה ,שחרור/הרכבת פינות קליפסים הוצאת/הרכבת קופסה פירוק/התקנת
לולאה.

18.15.2.41

הרכבת פנסים במחסום
הרכבת פנסים של עמוד מחסום כולל הרכבת של רביעה ,הובלה למקום והתקנה
העמוד כולל פירוק פנסים ישנים בהתאם לצורך.

18.15.2.42

קידוח חורים במסילה
העבודה כוללת קידוח חורים  7.5-9.5מ"מ במסילה כולל מקדחה וגנראטור נייד

18.15.2.43

בדיקת מגדלי תאורה
בדיקת עמודי  HMגובה  18-15מטר גובה ע"י בודק מתקני הרמה ,העבודה יבוצע
ברצף בכל מתקני הרכבת שקיימים עמודים אלה.

 81.86פרק  - 12עבודות רג'י לפועלים וציוד
מחירי רג'י
18.16.1

בכל מקרה של העסקת ציוד מכני כבד ברגיי באישור המתאם בכתב בלבד ,התשלום
לקבלן (כולל מימון ורווח הקבלן ראשי) יהיה בהתאם למחירים הנקובים ב"מחירון
לשכירות ציוד מכני הנדסי" בהוצאת "משהב"ט -אגף בינוי -היחידה לצמ"ה".

18.16.2

במהדורתו התקפה במועד ביצוע העבודה ובכפוף להלן:

18.16.3

הציוד יהיה מהסוג שאינו מופיע בכתב הכמויות.

18.16.4

המחירים הנקובים יהיו מחירי קבלן ראשי (לא תשולם תוספת עבור רווח והוצאות
כלליות).

18.16.5

המחירים הנקובים הינם אחידים עבור כל סוגי הקרקע.

18.16.6

המחירים כוללים העברת הציוד אל מקום העבודה ובחזרה לנקודת המוצא.

18.16.7

התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל בלבד (לפי אישור הפיקוח בכתב).
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18.16.8

התשלום יהיה במסגרת החשבונות השוטפים של הקבלן.

18.16.9

הספקת כלים ,משאית מנוף וכו' שעות נטו באתר עבודה ,כוללים נהג ,מפעיל וכל הכרוך
לפעילות.

 18.16.11אספקת רכב לא כולל נהג ,הנהג יהיה אחד מהצוות שיוזמן לביצוע העבודה ויעבוד לפי
מקצועו.
 18.16.11אופני מדידה
18.16.11.1

כול מה שנכתב באופני מדידה פרק  11לעיל תקף לכלל עבודות במכרז זה.

18.16.11.2

להלן תוספת לפרק בנוסף לאמור לעיל :

18.16.11.3

'ש"ע או י"ע :התשלום לעבודה נטו באתר ,המחיר של שעת/יום עבודה כולל :זמן
נסיעה ואמצעי נסיעה לאתר וכל הנדרש לביצוע עבודות גם בלילה ובשבת.
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 81.81תכניות פרטים
רשימת תוכניות :
מס"ד תוכנית מס'
חש/18/35ג
1
חש/11/35ג
0
8
4
5
6
7
8
9
10
11
10
18
14
15

שם תוכנית
פדסטל איתות ,תקשורת
ארגז תקשורת
תרשים שוחה  A2כולל מכסה הגנה
פרט להתקנת בסיס לסימנור
פרט של צינור חצוי להגנת כבלי תקשורת
פרט למיגון תעלות תיקשורת
פרטי הגנת פדסטלים
משטח עבור מבנה מחסום
מבנה יביל למחסום רכבת
מכסה שוחה ר"י A2
מכסה שוחה ר"י A2
מכסה שוחה ר"י A2
אביזרי שוחה דגם A2
מכסה בטון להגנת שוחות תקשורת
בסיס סמנור
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ארגז תקשורת

ת
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תרשים שוחה  A2כולל מכסה הגנה
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פרט להתקנת בסיס לסימנור

דף  66מתוך 88

אגף איתות ותקשורת – חטיבת תשתיות

פרט של צינור חצוי להגנת כבלי תקשורת
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פרט למיגון תעלות תקשורת
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פרטי הגנה על פדסטלים
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משטח עבור מבנה מחסום
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