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1

מבוא
 1.1הציוד הנדרש יקרא בשם ספציפי כגון קרוסלה ,מחסום ,שער נגרר או בשם כללי שערים .יש
להתייחס לכל השמות באותה המידה.
 1.1לאגף הביטחון ,אגף תחזוקה ואגף דרכים והסדרי תנועה של הרכבת נדרשים מעת לעת שערים,
לצורך שיפור מערך האבטחה והתנועה של מתקני רכבת ישראל .שערים אלה מתוארים מבחינה
פונקציונאלית וטכנית בפרקים הבאים של מסמך זה (להלן" :המפרט הטכני").
 1.1המפרט הטכני מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לרכישה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של
שערים ואביזרים נלווים מהסוגים הבאים בין היתר:
1.1.1

שערים מסתובבים ("קרוסלות") בגבהים ובגדלים שונים.

1.1.1

שערי נכים.

1.1.1

מעקות לניתוב תנועה.

1.1.1

יציאות חרום.

1.1.1

שערים /מחסומים לרכב.

1.1.1

תריסי גלילה.

 1.1סוגי השערים :חלק מהשערים יהיו מיועדים ליציאה חופשית ,חלק אחר לכניסה מבוקרת .ברב
המתקנים יידרשו גם מעקות לניתוב הנוסעים בתוך התחנה.
 1.1כמות ומיקום השערים :מספר ומיקום השערים יקבעו לכל מתקן לפי הצורך ,מספר נדרש של
מעברים ,ייעוד המעבר ופרמטרים נוספים ,כפי שייקבע ע"פ שיקול דעתה המוחלט של הרכבת
1.1

על המציע יהיה לבצע את עבודות ההתקנה והתחזוקה בתיאום מלא עם הרכבת וללא כל הפרעה
לתפעול השוטף של הרכבת תוך תיאום ותכנון מוקדם לביצוע .החברה תתחיל ותבצע את כל
עבודות ההתקנה והתחזוקה מיד עם קבלת הודעה מהרכבת ולאחר אישורה לתכנית ותמשיך
ברצף עד לסיום העבודה.

 1.1דרישות מהספק
המציע שיזכה במכרז (להלן ":הקבלן" ו/או "הספק") יידרש:
1.1.1

לספק את הציוד במתקני הרכבת בכל הארץ.

1.1.1

להתקינם במקום המיועד לכך.

1.1.1

למסורן להפעלה של הרכבת בלו"ז שייקבע ע"י הרכבת.

1.1.1

לעמוד בדרישות הלו"ז שייקבע ע"י הרכבת.
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1.1.1

לתחזק את הציוד בכל רחבי הארץ וכן הגעה לטיפול בתקלות במסגרת הזמנים
המוגדרים באמנת השירות (.)SLA

1.1.1

לעמוד בכל דרישה והוראה שיינתנו ע"י הרכבת לצורך הבטחת איכות השירותים
הניתנים ע"י הקבלן.

1.1.1

הרכבת מעוניינת במציע אחד שיספק ,יתקין ויתחזק את כל הציוד הנדרש ע"פ מפרט
זה.
הגדרות

להלן רשימת הגדרות ,מונחים וקיצורים בהם נעשה שימוש במפרט זה:

2

המזמין /הרכבת

חברת רכבת ישראל בע"מ

המציע

חברה אשר בחרה להגיש למזמין הצעת מחיר במענה למכרז זה

הקבלן ו/או הספק

המציע הזוכה עימו ייחתם חוזה התקשרות.

המתקן

תחנת רכבת או מתחם אחר של הרכבת

ת"י

תקן ישראלי

לו"ז לביצוע
 1.1אספקת הציוד והתקנתם תהיה כדלקמן:
1.1.1

עד  4קרוסלות בהזמנה (כולל) 8 -שבועות מקבלת ההזמנה ועד לסיום ההתקנה ומתן
תעודת הגמר כמפורט בסעיף  6.4.9הכולל את כל התהליכים המפורטים במפרט זה.

1.1.1

עד  2שערי נכים בהזמנה (כולל) 9 -שבועות מקבלת ההזמנה ועד לסיום ההתקנה
הכולל את כל התהליכים המפורטים במפרט זה.

1.1.1

עד  53מטר מעקות בהזמנה (כולל) 4 -שבועות מקבלת ההזמנה ועד לסיום ההתקנה
הכולל את כל התהליכים המפורטים במפרט זה.

1.1.1

עד  2שערי זרוע לרכב בהזמנה (כולל) 5 -שבועות מקבלת ההזמנה ועד לסיום ההתקנה
הכולל את כל התהליכים המפורטים במפרט זה.

1.1.1

עד  2שערים אנטי ראם או קונזולי  9 . -שבועות מקבלת ההזמנה ועד לסיום ההתקנה
הכולל את כל התהליכים המפורטים במפרט זה.

1.1.1

עד  9תריסי גלילה בהזמנה (כולל) 4 -שבועות מקבלת ההזמנה ועד לסיום ההתקנה
הכולל את כל התהליכים המפורטים במפרט זה.

1.1.1

עד  53עמודים כנגד רכב מתפרץ בהזמנה (כולל) 5 -שבועות מקבלת ההזמנה ועד לסיום
ההתקנה הכולל את כל התהליכים המפורטים במפרט זה.
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1.1.2

השלמות וסגירות בין השערים והקרוסלות למניעת חדירה והכנסת ידיים –  5שבועות
מקבלת ההז מנה ועד לסיום ההתקנה הכולל את כל התהליכים המפורטים במפרט זה,
במידה וההשלמות נדרשות לשער/קרוסלה חדשה ,ההשלמה תסופק בלו"ז השער
החדש.

 1.1במידה וההזמנה כוללת מספר סוגים של הציוד הנ"ל ,הלו"ז למסירה יתבסס על תקופת הזמן
הנדרשות במקביל ( ולא במצטבר ,למען הסר ספק).
 1.1במידה והכמות בהזמנה תהא גדולה מהכמויות האמורות בסעיף  2לעיל ,הלו"ז למסירה יהיה
בהתאמה לסעיף  2ובתיאום עם המזמין.
 1.1על הקבלן להגיש לרכבת תוך  7ימים מיום קבלת ההזמנה תוכנית עבודה בכתב המפרטת את
מימוש המטלה ע"פ אבני הדרך הבאות (להלן " תכנית העבודה") ,הכוללת את קבלת כל
האישורים המוקדמים כאמור בסעיף  7למפרט:
1.1.1

ביצוע סיור במתקן

1.1.1

הגשת תוכנית התקנות לאישור מוקדם וכן המשאבים שיוקצו לביצוע המטלה.

1.1.1

בדיקות מוקדמות לפני תחילת ההתקנות.

1.1.1

תחילת ההתקנות בשטח.

1.1.1

סיום ההתקנות.

1.1.1

הפעלה ,הרצה.

1.1.1

בדיקות קבלה ומסירה למזמין.

 1.1תוכנית העבודה מחייבת אישור מוקדם של המזמין לפני שתינתן רשות להמשך פעילות במטלה
(להלן " :תכנית העבודה המאושרת").
 1.1תוכנית העבודה תעודכן במהלך המטלה ע"י הקבלן ככל שיידרש ותוגש לאישור המזמין.
1.1

במקרה של פיגור בלוח הזמנים המחייב ע"פ תכנית העבודה יגיש הקבלן דו"ח מפורט אשר יכלול
את הסיבות וכן את ההשלכות על המשך העבודה והצעדים שינקטו לתיקון הפיגורים.

 1.2במקרה שהקבלן יבצע באיחור ו/או יבצע באיכות לקויה מטלה כלשהיא מההתקנות ו/או
התיקונים כנדרש בחוזה ובנספח א' לחוזה יהיה עליו לשלם פיצויים מוסכמים כמפורט בחוזה.

3

ארגון המטלה ,תיאום ופיקוח
 1.1מינוי איש קשר:
א .הקבלן ימנה "איש קשר" שיהיה מנהל בכיר בחברה אשר יאושר מראש ובכתב ע"י הרכבת
ויהיה אחראי על מתן השירותים לפי חוזה זה ,על ביצוע המטלות שיוזמנו מהמזמין (להלן:
"המנהל הבכיר").
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ב .הקשר בין המזמין לקבלן בכל הנושאים המנהליים והטכניים האספקה וההתקנה בתקופת
החוזה ובתקופת האחריות יבוצעו באמצעות המנהל הבכיר.
 1.1מינוי מנהל עבודה:
א .עם תחילת העבודה בפועל במתקני הרכבת ימנה הקבלן מנהל עבודה ,עובד בכיר בתחום
מסגרות והתקנת ציוד אשר יאושר מראש ובכתב ע"י הרכבת  .מנהל העבודה יימצא במתקן
ברציפות ובאופן קבוע כל זמן שנמשכת עבודת הקבלן במתקן.
ב .המנהל הבכיר ו/או מנהל העבודה במתקן יקבלו במקרה הצורך ,הוראות ביצוע מאת
המזמין .כל הוראה שניתנה לקבלן על ידי המזמין בכתב ,במפעלו של המזמין או במתקן,
תחשב כאילו ניתנה על ידי המזמין עצמו והקבלן מתחייב למלא אותה מייד וללא עוררין.
ג .הקבלן לא יחליף את מנהל העבודה או המנהל הבכיר ללא אישור מראש בכתב של המזמין.
 1.1עובדים -כללי
א .הקבלן יעסיק בפרויקט עובדים מקצועיים ברמה טכנית גבוהה ,בעלי ידע וניסיון בהתקנת
הציוד כמפורט במפרט הטכני ובכמות מספקת אשר תאפשר לסיים את המטלה על פי לוח
הזמנים המחייב ,כמפורט בתכנית העבודה המאושרת.
ב .הקבלן לא יעסיק באף עבודה אדם ,שאינו מחזיק בתעודה הנדרשת לשם ביצוע עבודתו ,לפי
כל דין כאשר הינה בתוקף.
ג .המזמין יכול לדרוש החלפת כל אדם המועסק על ידי הקבלן ואשר לדעתו איננו מתאים
לתפקיד .הקבלן מתחייב למלא באופן מיידי אחר דרישה זו ולמנות מייד אדם מתאים אחר
במקום זה שהורחק.
ד .כלל אנשי הקשר ומנהלי העבודה בשטח יהיו זמינים במהלך ביצוע העבודות באמצעות
טלפון נייד שיסופק ע"י הספק לעובדיו.
 1.1הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו במתקן תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם גורמים אחרים
הפועלים במתקן מטעם הרכבת.
 1.1הקבלן ינ הל בשלב העבודות בשטח "יומן עבודה" בו תרשמנה מדי יום כל העבודות שבוצעו,
מספר העובדים ,סוגי החומרים שנצרכו וכמויות החומרים והעבודות הטעונות מדידה ,תקלות
שנתגלו וכן כל מידע נוסף כפי שתורה לו הרכבת מעת לעת .יומן עבודה יעמוד בכל עת לרשות
המזמין לצורך בדיקה ו/או רישום הוראות ביצעו .הקבלן יעביר עותק של יומן העבודה לידי
הרכבת עם סיום ביצוע המטלה ו/או לחילופין בעת מתן הדיווחים השוטפים
1.1

באחריותו של הקבלן לדאוג לתאם עם המזמין אספקה סדירה של מים וחשמל במידה ונדרש
להקמתו של הציוד כאמור במפרט זה.

 1.1המזמין איננו אחראי על נזקים ככל שייגרמו לקבלן עקב הפסקות חשמל ברשת הקבועה במקום.
 1.2הקבלן מתחייב לתאם עם המזמין הפסקות חשמל יזומות במידה ונדרש לשם ביצוע העבודות
במתקן.
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ג .התאום והפקוח במהלך ביצוע המטלה החל משלב התכנון ועד מתן תעודת הגמר למזמין
יבוצע על ידי נציג הרכבת.

4

פיקוח על עבודות הקבלן
 1.1פיקוח המזמין על עבודת הקבלן יבוצע על באמצעות:
1.1.1

מעקב אחרי תוכנית העבודה המפורטת

1.1.1

דיווחים תקופתיים של הקבלן

1.1.1

פיקוח במפעלו של הקבלן

1.1.1

פיקוח על עבודת הקבלן במתקן

 1.1אחת לשבועיים ידווח הקבלן בכתב למזמין על מצב המטלה ,התקדמות העבודה ,ביצוע מול
תכנון ,תיאור הישגים ,העלאת בעיות המחייבות פתרון ,נושאים לטיפול על ידי המזמין וצפי
להמשך התקדמות המטלה (להלן" :דיווחים שוטפים").
 1.1הקבלן מתחייב לספק לרכבת בכתב תוך  7ימים מבקשת המזמין כל אינפורמציה שהמזמין
ימצא לנכון לדרוש מהקבלן ובלבד שהמידע המבוקש קשור לפעולות הקבלן במסגרת פרויקט זה.
 1.1הקבלן מתחייב להשתתף בדיוני תאום תכנון ,תאום עבודות או דיון בכל נושא אחר אשר לשם
כך הוא יוזמן על ידי המזמין לצורך ביצוע המטלה זאת ללא מגבלת מספר דיונים ו/או הזמן
הדרוש לקיומם ,ולמען הסר כל ספק ,ללא כל עלות נוספת .בדיונים ישתתף המנהל הבכיר ו/או
כל גור ם אחר מטעם הקבלן אשר יאושר ע"י הרכבת .סיכומי דיון מפגישות אלה יוכנו ויופצו על
ידי הרכבת.
 1.1הקבלן מתחייב לנקוט באופן מידי בכל הפעולות הדרושות על מנת לתקן סטיות מדרישות
המפרט הטכני .הנהלים ו/או הוראות הרכבת במידה ואלה יתגלו על ידי הרכבת במהלך ביצוע
הפרויקט.
 1.1הרכבת מתחייבת להגיש לקבלן את כל הסיוע הדרוש לביצוע תפקידו.

5

טיב ביצוע ומיומנות
1.1

הקבלן מתחייב שהמטלה על כל מרכיביה ,החל מתכנון דרך התקנות והרצה וכלה בביצוע ובמתן
האחריות יבוצע על ידו לפי מיטב כללי ההנדסה ,מיומנות גבוהה ובהתמחות כנדרש במפרט זה.

 1.1כל החומרים בהם ישתמש הקבלן יהיו אך ורק מהטיב המעולה ביותר הקיים בשוק .שימוש
בחומרים אשר הינם ללא תו תקן ו/או חומרים אשר אינם עומדים עם דרישות המזמין כאמור
במפרט זה ,יחייב את הקבלן לפרק את אשר ביצע ולבנותו ו/או להתקינו מחדש ,כאשר כל
הנזקים הישירים והעקיפים יהיו על חשבונו של הקבלן ,ולמען הסר ספק ,ללא כל עלות נוספת
לרכבת.
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התקנה והפעלה של הקבלן
 1.1עבודות ההתקנה של הציוד אשר יופיעו בהזמנה כוללות בין היתר את הפעולות הבאות:
1.1.1

אריזת הציוד והובלתו לאתר.

1.1.1

ביצוע עבודות בינוי להצבת הציוד ע"פ התכנון.

1.1.1

התקנה פיזית של הציוד ,הצבתו וקיבועו במקום ,אספקה והתקנה של כל הפריטים
המכניים ואביזרי חיזוק וכל האביזרים האחרים הדרושים שלא פורטו בנפרד במפרט
זה וכן כל היתר הדרוש להשלמת העבודות המכאניות הקשורות בהתקנה זו.

1.1.1

עבודות גימור מכאניות כגון תיקוני צבע ,חיזוקים מכאניים ,סימונים וכל שאר
העבודות הנדרשות על מנת לסיים את עבודות ההתקנה לפי הסטנדרטים המוגדרים.

1.1.1

במידה ונדרש חיבור למערכת החשמל הקיימת במתקן במקום שיקבע ע"י המזמין,
התקנות חשמל יבוצעו אך ורק ע"י חשמלאים מוסמכים ובתאום עם המזמין .לפני
תחילת ההתקנות יציג הקבלן תעודות המוכיחות כי החשמלאים הפועלים מטעמו
הינם חשמלאים מוסמכים בעלי רישיון.

1.1.1

התקנה חשמלית כוללת אספקה והתקנה של כל כבלי החשמל הדרושים להפעלת
הציוד החל מנקודת הכוח של המזמין ועד המעבר .באחריות המזמין לספק אך ורק
אפשרות התחברות לנקודת הכוח וכל היתר יהיה על חשבונו ובאחריותו של הקבלן.

1.1.1

בסיום ההתקנה יביא הקבלן אישור בודק חשמל מוסמך ומאושר ע"י הרכבת וזאת
לפני חיבור החשמל לנקודת החשמל של המזמין ,תשלום עבר הבודק יהיה כמפורט
בנספח התמורה.

1.1.2

עבודת ההתקנה הנדרשת כוללת את כל פעולות התכנון ,יצור ,בינוי והתקנה כולל
אספקת כל אביזרי ההתקנה הנדרשים ,העברת כבלים ,חיווט ,בדיקות הפעלה וכל
פעולה אחרת הנדרשת על מנת להביא את כל אחד מפריטי הציוד השונים לפעולה
תקינה ומלאה בהתאם למפרטים הטכניים שלו.

 1.1כל פריט ציוד ,כל חומר ואביזרי התקנות ושאר מרכיבי הציוד שיסופקו על ידי הקבלן יעמדו
בתקנים ובדרישות המחמירים והעדכניים ביותר כפי שתורה הרכבת כגון :מכון התקנים
הישראלי ,משרד לאיכות הסביבה ומכבי אש ,אלא אם צויין אחרת.
 1.1הקבלן חייב יהיה לקבל מאת המזמין אישור מוקדם להתחיל בשלב התקנת הציוד.
 1.1עבודות ההתקנה תבוצע בהתאם לדרישות המפרט ובהתאם לתכנון מפורט של ההתקנות אשר
יעשה על ידי הקבלן ואושר על ידי המזמין.
1.1

כל שינוי שייגרם על ידי הקבלן במהלך העבודות במצב התשתיות או המקום המיועד להתקנת
הציוד ,יתוקן מייד על ידי הקבלן ויושב לקדמותו ולשביעות רצונה של הרכבת ללא כל תשלום
נוסף ,במידה שניתנה לקבלן רשות מפורשת בכתב מאת הרכבת לבצע שינויים כחלק בלתי נפרד
מביצוע השירותים ,ייעשה הדבר ללא כל עלות נוספת לרכבת.
עמוד  6מתוך 35

__________________________________________________________________
1.1

הקבלן ישמור בשלבי ההתקנה על הניקיון באתר ,ברמה שתשביע את רצון הרכבת .על פי הוראת
הרכבת וככל שיידרש יפנה הקבלן את כל הפסולת ,שיירי ציוד וחומרים אחרים הקשורים
לעבודתו למקום פינוי פסולת מורשה .הקבלן יוודא שלא תוצב במהלך ביצוע עבודתו פסולת
אשר תפריע למהלך העבודה השוטפת של הרכבת ו/או לעוברים ושבים בתחנות ובמתחמי
הרכבת.

 1.1דרישות התקנה ספציפיות ביחס לכל פריט ציוד מפורטות בפרקים הרלוונטיים של המפרט.
 1.2פעילות הקבלן במתקני הרכבת תהיה בכפוף לתקנות הבטיחות וכן בהתאם לאמור בנספח
הבטיחות המצ"ב לחוזה ובתאום עם ממונה הבטיחות של הרכבת.
 1.6יצוין  ,כי העבודות יבוצעו בזמן שבתחנות עוברים אנשים ולכן על הקבלן להכין שלטים לניתוב
הנוסעים וכן להכין גדרות ו/או חוצצים שונים על מנת לנתב את תנועת הנוסעים היוצאים
והנכנסים לתחנה כך שעבודת הקבלן לא תפריע לתנועת הנוסעים או העובדים במתקן.
 1.16אין הרכבת אחראית על הפרעות מצד העוברים והשבים בעת ביצוע העבודות על ידי הקבלן.

7

אישורים מוקדמים
 1.1במסגרת המטלה יהיה על הקבלן להגיש למזמין לאישור מוקדם בין היתר את הדברים הבאים:
1.1.1

חומרי הגלם שימשו לציוד בטרם ביצוע ההתקנות

1.1.1

תכנון מיקום מדויק של האלמנטים המותקנים בקנה מידה מדויק על גבי תוכנית
אוטוקאד עדכנית.

1.1.1

שרטוט של הציוד הנדרש ,גודלם וכו'.

1.1.1

שיטת ביסוס של הציוד וכן פרטי חיבור השערים.

1.1.1

לוחות הזמנים המתוכננים לביצוע.

1.1.1

מפרט בדיקות קבלה.

1.1.1

טיוטת התיעוד הטכני.

 1.1רשימה זו לא תגביל את המזמין לדרוש במהלך הפרויקט נושאים נוספים לאישורו.
 1.1הנושאים המפורטים לעיל מחייבים אישור מוקדם של המזמין .באפשרות המזמין לפסול תכנון,
ציוד ,חומרים ועבודות אשר לדעתו אינו עומדים בתקנים כגון :מסמכים ישימים ,הצעת הקבלן,
מפרטים טכניים ,תפקוד פונקציונאלי ו/או דרישות המפרט.
 1.1במקרה של פסילה יחויב הקבלן לבצע ללא כל תשלום נוסף את המטלה מחדש ו/או להחליף את
הציוד באחר כל זאת עד עמידה בדרישות המזמין ולשביעות רצונו המלאה.
 1.1מתן או אי מתן השירותים המוקדמים לא יפחת ו/או ישנה את חובותיו של הקבלן לפי הסכם
זה.
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תיעוד טכני
 7 2.1ימים לפני המוע ד המתוכנן לבדיקות הקבלה יעביר הקבלן לרכבת טיוטת תיעוד טכני בשלושה
העתקים ומדיה מגנטית.
 2.1התיעוד יהיה אך ורך בשפה העברית ויכלול  4נושאים עיקריים כדלקמן:
2.1.1

תוכניות המתקן

2.1.1

תיאור פונקציונאלי והפעלה

2.1.1

הוראות החזקה

2.1.1

הוראת בטיחות

 2.1הקבלן יספק תוכניות עדות " "As made drawingsלכל מתקן ומתקן .תוכניות העדות לא
תוכלנה לשמש בסיס לתביעות כספיות של הקבלן בגין השינויים בעבודות.
 2.1לאחר הבדיקה ,תוחזר לקבלן טיוטת התיעוד הטכני בצירוף הערות המזמין .הקבלן יתקן את
הדרוש וימסור למזמין  5עותקים סופיים של התיעוד הטכני כולל  5עותקים של תוכניות העדות
" "As made drawingsלכל מתקן בצרוף עותק סופי על גבי מדיה מגנטית ( )CDבפורמט
שיאושר על ידי המזמין ,לא יאוחר מ 13-יום לאחר קבלת הערות המזמין.

9

בדיקות מוקדמות ,התקנה ,הרצה ומסירת הציוד לרשות הרכבת
 6.1בדיקות מוקדמות
6.1.1

בדיקות מוקדמות מיועדות לבדוק את עמידת הציוד שסופק במפרט הטכני ,את
איכות ההתקנה ואיכות הציוד שסופק.

 6.1בדיקות הקבלה יערכו על פי השלבים הבאים:
6.1.1

"בדיקות מוקדמות" במפעלו של הקבלן.

6.1.1

"בדיקות קבלה" בתום התקנה והפעלה.

6.1.1

טרם הזמנת החומר למפעלו של הקבלן ,יגיש הקבלן לאישור המזמין את המקורות
מהם יובאו החומרים .בו בזמן ימציא הקבלן למזמין אישורים ממעבדות מאושרות
המוכיחות כי איכות החומרים מתאימה לדרישות המפורטות בתכניות ,בכתב
הכמויות ו/או במפרט זה .אישור מקורות החומרים לא יהיה מבחינת אישור לחומרים
עצמם אשר יובאו לאתר.

6.1.1

הבדיקות המוקדמות יבוצעו לפני ההתקנה במתקן של הרכבת ,כתנאי להתקנה
במתקני הרכבת .הקבלן יציג את הציוד המיועד להתקנה וכן יציג את מוכנותו
להתקנות .הצלחת הבדיקות המוקדמות המתוארות לעיל הינה תנאי למתן אישור
להתקנות בשטח.
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 6.1התקנה
6.1.1

עם סיום ההתקנה הפיזית של הציוד במתקני הרכבת ,תתבצע בדיקה ויזואלית של
ההתקנה וכן בדיקה תפעולית לתקינות הציוד שהותקן .במידה והציוד לא עמד
בבדיקות ,על הקבלן לבצע את התיקונים הנדרשים וזאת באחריותו הבלעדית ועל
חשבונו בלבד.

6.1.1

הבדיקות תבוצענה על ידי נציג הרכבת בנוכחות הקבלן בהתאם לתוכנית הבדיקות
שתקבע במשותף ע"י הרכבת והקבלן ותמשכנה ככל שיידרש .הרכבת תאשר בחתימתה
על כל טופס את ביצוע הבדיקה ותוצאותיה (להלן " אישור התקנה") .מתן האישורים
כאמור בסעיף זה לא יהווה אישור לציוד אשר יובא לאתר כדי להפחית מאחריותו של
הקבלן לביצוע כל חובותיו כאמור במפרט זה.

6.1.1

במידה ותוצאות בדיקות הקבלה לא תהיינה משביעות רצון ,תגיש הרכבת את
הערותיה בכתב תוך  7ימים מסיום ביצוע הבדיקות .הקבלן יתקן את הנדרש לא יאוחר
מ 14-יום לאחר קבלת המסמך ותקבע עם הרכבת מועד לבדיקות חוזרות של הציוד.

 6.1הרצה
6.1.1

עם סיום משביע רצון של תהליך בדיקות הקבלה ומסירת תיעוד טכני סופי יתחיל
"שלב ההרצה" במהלכו יופעל הציוד לתקופת הרצה של  93יום.

6.1.1

ליקויים ודרישות לשיפורים שיתגלו במשך תקופת ההרצה ע"י המזמין ,יועברו לידיעת
הקבלן ובאחריות הקבלן לתקנם באותו תהליך ובמועדים המוגדרים במפרט זה.

6.1.1

במהלך תקופת ההרצה חייב הציוד לפעול ללא תקלות .היה ויתגלו תקלות תוארך
תקופת ההרצה עד להשלמת תקופת הרצה מלאה של  93יום ללא תקלות .למען הסר
ספק ,תקופת ההרצה תתחיל מחדש מרגע תיקון התקלה ועד להשלמתם של  93ימים
מלאים.

6.1.1

בכל שלבי הבדיקות ישתתפו נציגי הרכבת והקבלן.

6.1.1

בכל מקרה ,ללא תלות בהצלחה בבדיקות ,הקבלן מוותר על כל טענה או דרישה
לתשלום נוסף בגין אי מתן אישור ו/או דרישה לתשלום נוסף .לקבלן לא תהיה שום
טענה לתשלום בעקבות שימוש המזמין בציוד שהותקן גם במידה והקבלן יידרש לפרק
את הציוד ולהתקין ציוד אחר במקומו או לא להתקינו בחזרה כלל.

6.1.1

עם סיום מוצלח של תקופת ההרצה ובתנאי שהקבלן מילא את כל יתר התחייבויותיו
ע"פ מפרט זה וע"פ מסמכי חוזה אחרים תינתן לקבלן "תעודת גמר" של המטלה.

 6.1בדיקות מעבדה
6.1.1

למזמין תהיה הזכות לדרוש מהקבלן לשלוח את החומרים מהם יוצר הציוד לבדיקות
איכות במעבדה המוסמכת לכך.

6.1.1

הבדיקות תעשינה בחומרים לפני ואחרי עיבודם על מנת להבטיח שהחומר בעיבוד
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עומד בדרישות המפרט.
6.1.1

דמי בדיקות המעבדה וכן הוכחת עמידת החומרים בדרישות המזמין יחולו על הקבלן.

 11אחריות כוללת לשירותים
 16.1במסגרת השירותים הכלולים בהסכם זה ,תינתן אחריות כוללת:
 16.1.1מתום מתן "תעודת הגמר" לכל פריט ולמשך  59חודשים תינתן ע"י הקבלן אחריות
כוללת ללא כל תמורה נוספת .מודגש ,כי הקבלן יספק אחריות כוללת לכל פריט החל
מיום התקנתו ועד לתום תקופה בת  59חודשים ,אף אם החוזה לא יהא בתוקף.
 16.1.1במסגרת אחריות זו ,יהיה הקבלן אחראי לכל השירותים שנתן בפועל ע"פ חוזה זה ,על
התפקוד הפונקציונאלי והתקין של הציוד וכן להתקנה תוך כדי עמידה בסטנדרטים
כנדרש ע"פ הרכבת.
 16.1.1האחריות תינתן לכל רכיבי הציוד ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,כולל התקנה ,בינוי,
רכיבים כגון מנועים ,מסבים ורכיבים אחרים שסופקו על ידי הקבלן.
 16.1.1במסגרת האחריות מתחייב הקבלן להחליף בחדש ולהתקין במתקן על חשבונו ,כולל
אספקת חלקים ,נסיעות וש"ע כל פריט ורכיב פגום ממרכיבי הציוד שסופקו על ידו,
זאת בתנאי שהפגם לא נגרם כתוצאה מפעולה שנגרמה בזדון או כתוצאה מכוח עליון.
 16.1.1במידה ואותה תקלה חוזרת על עצמה  5פעמים במסגרת תקופת האחריות ,יחויב
הקבלן להחליף את הציוד בציוד חדש ללא כל תשלום נוסף .ההחלפה תבוצע תוך 21
יום מקבלת מכתב דרישה של המזמין להחליף את הציוד התקול בחדש והרכבת תוציא
לקבלן בתום הבדיקה ולאחר תקופת ההרצה תעודת גמר חדשה ,כאמור בסעיף 6.4.9
למפרט למען הסר ספק ,תקופת האחריות הכוללת תוארך החל מעת מתן תעודת הגמר
החדשה ועד תום תקופת האחריות הכוללת.
 16.1.1הקבלן יהיה אחראי בתקופת האחריות לטיב העבודות אותן ביצע ולטיב כל החומרים
והציוד הכלולים בהן .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יהיה הקבלן אחראי לפעולתן
התקינה ,לשלמותן ,לעמידותן ,להתאמתן לתפקיד ולטיבן של העבודות אותן ביצע.
 16.1.1הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו במשך תקופת החוזה ועד תום תקופת האחריות מיום
אספקת הציוד לרכבת ,מלאי מתאים של חלקי חילוף ,יחידות רזרביות ,חומרי התקנה
ואמצעים אחרים הדרושים לו על מנת לטפל מייד בכל תקלה שעלולה לקרות במערכת
אשר תסופק על ידו.
 16.1.2הרכבת רשאית לדרוש מהקבלן להצטייד בציוד ובחומרים נוספים שלדעתה מחויבים
על מנת להבטיח פעילות רציפה ותקינה של הציוד.
 16.1.6הקבלן יספק במהלך תקופת האחריות את השירותים הבאים:
א

ביקורות תקופתיות
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ב

תיקון תקלות

ג

אחזקת יומן תחזוקה

ד

מענה טלפוני זמין לטיפול בתקלות

ה

שירותי ייעוץ ללקוח

 16.1.16במהלך תקופת האחריות יבצע הקבלן כל  9חודשים לכל התקנה ,ביקורות תקופתיות
אשר תכלול בדיקה כוללת של הציוד וביצוע אחזקה מונעת ככל שיידרש.
 16.1.11על מנת להבטיח את איכות הבדיקות ,הקבלן יגיש לאישור המזמין מפרט בדיקות לפיו
יבצעו ביקורות תקופתיות לציוד.
 16.1.11כל בדיקה תלווה בדו"ח מסכם שיוגש ע"י הקבלן למזמין ובו פירוט של כל הבדיקות,
הכיוונים והתיקונים שנעשו ע"י הקבלן.
 16.1תיקון תקלות
 16.1.1הקבלן יתקן כל תקלה אשר תדווח למשרד הקבלן תוך  24שעות (לא כולל שבת וחג)
מעת קבלת ההודעה.
 16.1.1תיקון תקלות יבוצע במתקן ברצף עד לגמר תיקון התקלה ולשביעות רצונה של
הרכבת .אי עמידה במועדי תיקון תקלות כמפורט לעיל תגרור תשלום פיצויים
מוסכמים כמפורט בחוזה.
 16.1יומן תחזוקה
 16.1.1הקבלן ינהל "יומן תחזוקה" בו ימלא טכנאי הקבלן בכל בעת תקלה את הפרטים
הבאים:
א

תיאור התקלה

ב

יום ושעת הודעת המזמין על התקלה

ג

מועד תחילת ביצוע השינויים

ד

שמות נציגי הקבלן שעסקו בביצוע השירותים

ה

תיאור אופן תיקון התקלה

ו

מועד ( יום ושעה ) גמר תיקון התקלה /השירות

נדרשים שני יומני תחזוקה מקבילים :אחד אצל הקבלן והשני אצל הרכבת 5מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,בסיום תיקון ו/או תקלה ימסור הקבלן לרכבת דו"ח על תיקון התקלה5
 16.1מענה טלפוני
 16.1.1הקבלן מתחייב לספק למזמין מענה טלפוני לדיווח על תקלות בין השעות 8:33-17:33
בימי חול ובין השעות  8:33-12:33בימי שישי וערבי חג.
 16.1.1הודעה טלפונית/זימונית על תקלה לשירותי מוקד למינויים תחשב כהודעה המחייבת
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את הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לתקן את הנדרש כאמור לעיל.
 16.1אחריות משלימה
 16.1.1הקבלן יספק אחריות משלימה כמפורט להלן:
א

אחריות שבר לציוד המותקן היום ברכבת אשר לא הותקן ע"י הקבלן ו/או לציוד
אשר יותקן על ידו.

ב

אחריות לנזק בזדון או כח עליון לכל הציוד המותקן ו/או יותקן ברכבת.

 16.1.1אחריות שבר לציוד הקיים ברכבת.
א

הקבלן הזוכה מתחייב לספק שירותי תחזוקת שבר לכל הציוד נשוא מכרז זה
שהותקן בעבר ברכבת (ע"י קבלנים אחרים) ושנמצא ברשות רכבת ישראל5

ב

התשלום עבור התיקונים יהיה ע"ב כתב המחירים במכרז זה (נספח התמורה).

ג

סעיפי חלקי החילוף לאחריות המשלימה המפורטים בנספח התמורה כוללים
את עלות החלק ושעות העבודה וכן נסיעות עד  51ק"מ מנקודת המוצא עד היעד.
עבור נסיעות במרחק העולה על  33ק"מ מנקודת המוצא עד היעד ,הקבלן יקבל
תוספת כמפורט בנספח התמורה.

ד

ככל והתיקון הנדרש במסגרת שירותי התחזוקה המשלימה ,אינו כולל רכישת
חלקי חילוף ,אזי התמורה שתשולם לספק ,תהא לפי מס' שעות העבודה במחיר
המפורט בטבלת התמורה וכן ישולמו נסיעות למרחק העולה על  33ק"מ מנקודת
המוצא עד היעד ,כמפורט בנספח התמורה.

ה

במידה ואין סעיף בכתב הכמויות ,המחיר יהיה לפי נוהל תמחור בסעיף פגיעה
בזדון או כח עליון – סעיף "פגיעה בזדון או כח עליון"  13.3.5להלן.

ו

לוחות הזמנים לתיקון תקלה במסגרת האחריות המשלימה הינו כמפורט בלוחות
הזמנים בסעיף "אחריות כוללת לשירותים".

 16.1.1פגיעה בזדון או כח עליון
א

הפעלת הסעיף האחריות המשלימה ייעשה ע"פ שיקול דעתה המוחלט של הרכבת
ובתנאי שתחליט לעשות כן .למען הסר ספק ,עלות תיקון על בסיס סעיפי
האחריות המשלימה לא יעלו על מחיר התקנה מחדש כמפורט במחירון.

ב

נגרם נזק ע"י הרכבת או מי מטעמה בזדון ,מתחייב הקבלן להחליף בחדש כל
פריט ורכיב פגום ממרכיבי הציוד על כל אביזריו ומרכיביו ,ע"פ הוראות פרק זה.

ג

לוחות הזמנים לתיקון הנדרש הינו כמפורט בלוחות הזמנים בסעיף "אחריות
כוללת לשירותים".

ד

עבור שרות זה ישלם המזמין לקבלן כדלקמן:
 5iאספקת ציוד ו/או חלקי חילוף במחירים המפורטים בטבלת התמורה.
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 5iiשעת עבודה בהיקף הנדרש לביצוע המטלה ,במחיר המפורט בטבלת התמורה.
היקף שעות העבודה הנדרש לביצוע המטלה ייקבע מראש ובכתב ע"י הצדדים.
 5iiiהיה ועל מנת לבצע את העבודות הכלולות באחריות המשלימה נדרש הקבלן
לספק ולהתקין חלפים שלא קיים עבורם סעיף מתאים במחירון ,היקף ועלות
התיקון ייקבע בהסכמת הצדדים.
 11קבלני משנה
 11.1הקבלן לא יהיה רשאי למסור  ,להסב ,להנחות או להעביר לחברה ו/או אדם ו/או גורם אחר כל
זכות מזכויותיו או חובה מחובותיו על פי ההסכם עם המזמין.
 11.1מובהר ,כי ככל שהספ ק יבקש לבצע השירות באמצעות קבלני משנה מטעמו ,קבלני המשנה אשר
יבצעו את השירות יהיו קבלני המשנה אשר פורטו בהצעתו של הספק בנספח  A7למסמכי
המכרז ,אלא אם אושר אחרת על ידי הרכבת.
 11.1כמו כן ,על הספק לצרף להסכם ההתקשרות טופס התחייבות של קבלני המשנה מטעמו המצ"ב
כנספח ז' לחוזה.
 11.1מודגש ,כי במהלך תקופת ההתקשרות ,הקבלן יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע
חלקים מהפרויקט אך ורק לאחר שיקבל לכך אישור מיוחד מאת המזמין.
 11.1המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לא לאשר השתתפותו של קבלן משנה בביצוע העבודה,
מבלי שיידרש לנמק צעד זה .סירובו של המזמין לאשר קבלן משנה לא יגרע מאחריות הקבלן
ומההתחייבות לבצע בעצמו את הפרויקט המוגדר במפרט.
 11.1אישור קבלן המשנה יהיה מותנה בכישוריו המקצועיים ,ידע וניסיון בביצוע פרויקטים דומים,
אמינות ומוניטין ,סיווג ביטחוני והיקף העבדה שבכוונת הקבלן למסור לקבלן המשנה.
 11.1הקשר והתאום עם קבלני משנה ו/או עובדיהם יעשה אך ורק דרך הקבלן או בא כוחו המוסמך.
 12עבודה במתקני רכבת ישראל
 11.1הציוד יותקן במתקני רכבת ישראל והקבלן חייב יהיה לעבוד במתקנים אלה ע"פ נהלים שיקבעו
ע"י המזמין.
 11.1כל עובדי הקבלן וקבלני המשנה יחלו את עבודתם רק לאחר קבלת אישור ר.פ (רישום פלילי)
באגף ביטחון ברכבת ישראל ,מסמכי הרישומים יועברו לאגף לצורך בדיקה עד שבועיים טרם
תחילת העבודה.
 11.1ייתכן שחלק מעבודות ההתקנה ידרשו בשעות לילה ועל הקבלן יהיה להתאים את עצמו לעבודה
כזו .הצורך בביצוע עבודה בתנאים ובשעות הלילה לא יהווה בשום פנים ואופן עילה להארכת זמן
אספקה או לכל תשלום מיוחד שהוא.
 11.1במידה ויהיה צורך לעבודה בשבתות וחגים יש לקבל אישור מיוחד לכך מנציגי הרכבת ,זאת
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בנוסף על האישורים המתחייבים לפי חוק או תקנה.
 11.1לצרכי עבודתו ,הקבלן ישתמש אך ורק בציוד ,אמצעים ואביזרים השייכים לו ולא יעשה כל
שימוש בציוד הרכבת.
 11.1הקבלן ישמור בשלבי ההתקנה על הניקיון בשטח ברמה שתשביע את רצונו של המזמין .בגמר כל
יום עבודה יפנה הקבלן ,על חשבונו ,את כל הפסולת שיירי ציוד וחומרים אחרים הקשורים
לעבודתו למקום מורשה לסילוק פסולת.
 11.1על הקבלן לבצע את עבודתו בתאום ובשיתוף פעולה מלאים עם כל גורם שיועסק בשטח ע"י
הרכבתו/או מטעמה.
 13בטיחות
 11.1עבודה במתקני רכבת ישראל תבוצע אך ורק ע"פ כללי הבטיחות של הרכבת ובתאום מלא עם
הממונים על הבטיחות של הרכבת ,כאמור בנספח הבטיחות המצ"ב לחוזה.
 11.1בכל מקרה בו ישנה דרישה של הרכבת לליווי של משגיח בטיחות מטעמה ,על הקבלן לפעול
לתאום המשגיח ולעבוד על פי לוחות הזמנים שנקבעו.
 11.1כל העבודות ,לרבות שינוע כלים ,תנועה ,עבודת פועלים וכל היתר ,חייבים להיעשות על פי חוקים
ותקנות הבטיחות של מדינת ישראל ,הוראות הבטיחות העדכניות של רכבת ישראל וממונה
הבטיחות של הרכבת .
 11.1הקבלן ייחשב כאחראי הבטיחות הכללי במתקן במשך כל תקופת החוזה.
 11.1יודגש ,כי כל האמור לעיל ,אינו בא לגרוע מנספח הבטיחות המצ"ב לחוזה.
 14סודיות
 11.1הקבלן ישמור על סודיות כל מסמכי החוזה וכל מידע הקשור לעבודות במתחמי ומתקני רכבת
ישראל .הקבלן מתחייב לא לגלות לאחרים כל מידע ולמלא אחר הוראות קצין הביטחון המוסמך
בכל הנוגע לביטחון ולסודיות.
 11.1הקבלן לא ימסור ולא יפרסם בדרך כלשהיא עובדה ו/או פרטים ו/או מסמכים כלשהם לגבי
הפרויקט או לגבי המתקן .הקבלן יכלול בהסכם שלו עם קבלני המשנה ( ככל שיהיו) הוראות
זהות להוראות הסודיות שבחוזה זה.
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 15מפרט טכני מיוחד
 11.1כללי
 11.1.1מפרט זה כולל סוגים שונים של מוצרים שונים כדלהלן :
א

שערים מסתובבים (קרוסלות) בשלושה גבהים:
 113 5iס"מ (בצד מעבר האנשים).
 193 5iiס"מ (בצד מעבר האנשים).
 253 5iiiס"מ (בצד מעבר האנשים).

ב

קרוסלות כפולות  -שני ( )2שערים מסתובבים צמודים אחד לשני בשלושה
גבהים:
 113 5iס"מ (בצד מעבר האנשים).
 193 5iiס"מ (בצד מעבר האנשים).
 253 5iiiס"מ (בצד מעבר האנשים).

ג

קרוסלה רחבה  5מטר

ד

קרוסלה מבוקרת.

ה

מחסום קבוע -מחיצות  /מעקות.

ו

שערי נכים.

ז

שער יציאת חירום.

ח

שלט יציאת חירום.

ט

מחסומי זרוע מהירים.

י

מחסום הזזה שער קונזולי /נגרר

יא מחסום כנגד רכב מתפרץ
יב תריסי גלילה.
יג

עמודים כנגד רכב מתפרץ

יד השלמות וסגירות למניעת חדירה.
 11.1הסעיפים הבאים כוללים את המפרט הטכני המיוחד לכל מוצר .חשוב לציין כי הקבלן מחויב
לתכנן ולספק את המוצר עפ"י מפרט טכני מיוחד (פרק זה) ומפרט טכני כללי (הפרק הבא).

 11.1לתשומת לב הקבלן  :על כל השערים קרוסלות מחסומים וכו' לעמוד בת"י  111חלק 521511
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 11.1שערים מסתובבים (קרוסלות) :
 11.1.1להלן שרטוט ברמה עקרונית:

 11.1.1מטרת השערים המסתובבים :
א

לתחום את שטח התחנה בשערים או מחסומים .

ב

לשמש מעבר הולכי רגל תוך בקרה לכניסה /יציאה למעבר אדם בודד.

 11.1.1השערים יותאמו פונקציונאלית לתנאי הסביבה מסוג  OUTDOORלהתקנה מחוץ
למבנים.
 11.1.1השערים ייוצרו מחומר נירוסטה (פלב"ם  )534 Lאו מתכת מגולוונת ע"פ דרישת
המזמין וע"פ דרישות הגימור כמפורט בהמשך המפרט.
 11.1.1השערים המסתובבים ישתלבו בגדר ההיקפית של המתחם או התחנה או בכניסה/
יציאה מהמבנה.
 11.1.1מחיר הקרוסלה אינה כולל ביסוס מבטון אלא כולל חיבור לביסוס קיים ,ביצוע ביסוס
ישולם עפ"י כתב הכמויות5
 11.1.1הפעלת השערים תהיה פשוטה וקלה למשתמש תוך ביטחון מרבי למניעת כניסה/
יציאה בלתי מבוקרת.
11.1.2

ארכיטקטורת השערים תהיה מבוססת על כללי הבטיחות ומתן דגש על זהירות
מרבית למניעת לכידת אדם או ילד בחלקים הקבועים והנעים של השערים.

 11.1.6לצורך הבטיחות לכל השערים תהיה אפשרות שחרור נעילה לכל כיוון ע"י מפתח/מנוף
יעודי לצורך כך.
 11.1.16בתכנון השערים יש לתת את הדעת על בטיחות אנשים העוברים בשערים ונושאים
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עימם ציוד כגון מזוודות ותיקי גב או תיקים נישאים אחרים.
 11.1.11הקבלן יגיש אישור של יועץ בטיחות לקרוסלה אשר עומדת בדרישות הבטיחות לאחר
השלמת ההתקנה.
 11.1.11הפעלה של הקרוסלות תהיה שקטה .לא תתקבל מערכת עם מנגנון "ראצ'ט".
 11.1.11כאמור ,גובה השערים יתחלק לשלושה סוגים:
א

כ  113ס"מ (בצד מעבר האנשים).

ב

עד  193ס"מ (בצד מעבר האנשים).

ג

עד  253ס"מ (בצד מעבר האנשים).

 11.1.11השער יהיה מסוג תלת כנפי ,מפתח כנפיים של  123מעלות בין כנף אחת לשנייה.
 11.1.11אורך הזרוע יהיה  133ס"מ כאשר רוחב המעבר יהיה  113ס"מ.
 11.1.11הזרועות יורכבו מצינורות בקוטר , "1.23עובי הצינור  2.9מ"מ .קצוות הצינור יורכבו
מכיפה מרותכת חלקה ועגולה מסוג המתכת של הקרוסלה.
 11.1.11מרווח אנכי בין הזרועות יהיה תיקני למניעת תפיסת יד או ראש אדם ובכל מקרה לא
יותר מ 13 -ס"מ רווח.
 11.1.12הסורג הנגדי (הקבוע) יורכב מפרופילים בצורת טרפז החופף ל  123-מעלות מהמהלך
של הסיבוב לכל הגובה .
 11.1.16מסגרת הקרוסלה תכלול  2דפנות קבועות התוחמות את הקרוסלה משני צידיה.
הדפנות יהיו מעוגלות ע"פ רדיוס המעבר ובאורך התואם  123מעלות כל דופן.
 11.1.16מסגרת קרוסלה מנירוסטה תורכב מפח מחורר נירוסטה ,חורים  3מ"מ במרווחים של
 23מ"מ .
 11.1.11מסגרת קרוסלה ממתכת מגולוונת תורכב ממבנה סורגים העשוי צינורות אנכיים קוטר
 , "1עובי  2.9מ"מ המותקנים בתוך מסגרת של פרופיל מעורגל ברווח של מקסימום 13
ס"מ
 11.1.11המרווחים בין החלקים הנעים לסורג הקבוע ולמסגרת יתוכננו ויותקנו כך שלא
תתאפשר היתפסות של חלקי גוף של אדם מבוגר או ילד.
 11.1.11החלק העליון של הקרוסלה יהיה מזווד בזיווד אטום שיגן על כל החלקים הפנימיים
והחלקים החשמליים (במידה ויש) להנעת הקרוסלה.
 11.1.11צירי הקרוסלה העליון והתחתון יהיו אטומים לאבק ולחות.
 11.1.11הקרוסלה תכלול מנגנון שיכוך הידראולי .תנועת הקרוסלה תתבצע בפסיעות של 123
מעלות ,התנועה תהיה חלקה ועצירתה בסוף הפסיעה תפעיל משכך הידראולי .לא יהיו
משחקי חופש בתום הפסיעה ולא ניתן יהיה להחזיר את הקרוסלה לאחור ,לא באמצע
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הפסיעה ולא בסופה.
 11.1.11ביצוע מהלך של  93מעלות בתוך מסלול ההליכה בקרוסלה לא יאפשר חזרה לאחור
והפוסע יהיה חייב להשלים את המעבר.
 11.1.11מהירות הסבסוב תשווה לקצב הליכה ,בהפעלת השער יופעל מנגנון השיכוך למניעת
ריצה או תנופה מכוונת .המנגנון יהיה בעל התנגדות לכוח של לפחות  33ק"ג למטר.
 11.1.12מרווחי השלבים יהיו שווים לכל גובה הקרוסלה ותחת כל כללי הבטיחות .על מנת
לשמור על כללי בטיחות ולמנוע פגיעה ,יהיו קצות השלביים מעוגלים וסגורים .לא ניתן
יהיה לחדור את הקרוסלה באמצעות מעבר דרך שלביו או מצידיו או מעליו.
 11.1.16המרווח בין השלבים לא יעלה על  13ס"מ לכל גובה השער.
 11.1.16השלב התחתון בכל כנף סורגים יהיה ברוחב כפול ובגובה כזה המונע פגיעה בקרסול
הרגל הצועדת.
 11.1.11חלקי הקרוסלה יהיו פריקים ומתן השרות יהיה קל ,נוח ומהיר .נדרשת רמת שרות בה
תתאפשר החלפת רכיבים בשטח מבלי צורך לפרק חלקי יחידות ורכיבים.
 11.1.11בקרוסלות יציאה המהוות חלק מגידור התחנה ,חלקה העליון של הקרוסלה בגובה
 253ס"מ יהיה סגור ע"י פח אטום לכל קוטר הקרוסלה למניעת חדירה מגג הקרוסלה.
 11.1מסבים לקרוסלות:
 11.1.1השער יסתובב על מערכת מיסוב עליונה ותחתונה.
 11.1.1המיסב התחתון יכלול גם מיסב לחץ (ניתן להשתמש במיסב קוני).
 11.1.1יעשה שימוש במסבים אטומים שאינם דורשים אחזקה.
 11.1.1יעשה שימוש במסבים שאינם דורשים שימון או גירוז כלל.
 11.1.1בתי המסב יהיו פריקים ויאפשרו החלפה נוחה של המסבים.
MTBF 11.1.1

 2 - mean time between failuresשנים.

 1,333,333 - mean cycles between failures MCBF 11.1.1מחזורים לפחות,
MTTR 11.1.2

 - Average Repair Timeלכל היותר  53דקות.

 11.1.6קצב מעבר בקרוסלה  23 - 23 -איש לדקה בקרוסלה חופשית
 11.1.16תנאי עבודה של הקרוסלה:
א

טמפרטורה :מ -13 -מעלות ועד ל +93 -מעלות צלסיוס.

ב

לחות יחסית :של  63%לפחות.

 11.1.11במידה ונדרש ,הקבלן ידאג ליציקת בטון של  23ס"מ לפחות עם זיון .כמו כן ,ידאג
הקבלן לפילוס ולהחלקת שטח היציקה והכנתו למעבר הולכי רגל או לפירוק והרכבה
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מחדש של ריצוף או אבן משתלבת.
 11.1.11במקרה של תקלה ולכידת אדם ,יתאפשר שחרור השער באופן יזום ע"י מתקן משחרר
באמצעות לחצן חירום ייעודי או באמצעות מפתח.
 11.1קרוסלה בינונית
 11.1.1כל הדרישות שהוזכרו לעיל חלות על גם על קרוסלות בינוניות.
 11.1.1הקרוסלה הבינונית תהיה בגובה  193ס"מ.
 11.1.1יתקבלו קרוסלות בגובה בינוני עם סורגי . LOOP
 11.1קרוסלה נמוכה
 11.1.1להלן דוגמא עקרונית:

 11.1.1כל הדרישות שהוזכרו לעיל חלות על גם על קרוסלות נמוכות.
 11.1.1הקרוסלה הנמוכה תהיה בגובה  113ס"מ.
 11.1.1יתקבלו קרוסלות בגובה נמוך עם סורגי .LOOP
 11.1.1המרחק בין הסורגים של גוף הקרוסלה והזרועות (הרגילים או  )LOOPלא יעלה על 13
ס"מ ביניהם.
 11.2קרוסלה כפולה
 11.2.1להלן סכמה עקרונית
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 11.2.1קרוסלה כפולה ,המשמעות הינה :שני מכלולים של קרוסלות בעלות מפתח של 123
מעלות כל אחת ,צמודות אחת לשנייה.
 11.2.1כל הדרישות שהוזכרו לעיל בקרוסלה בודדת חלות על גם על הקרוסלות כפולות.
הדרישות המכאניות מתייחסות לכל אחד מהמעברים בקרוסלה הכפולה .לדוגמא:
אורך הזרועות ,גובה הקרוסלה MCBF ,של  1,333,333מעברים מתייחס לכל מעבר
מתוך שני המעברים וכו'.
 11.2.1לקרוסלה הכפולה יהיה שלד יציב שיכלול מפתח שער משותף לשני השערים .יהיה
ניצול השטחים  /החללים בהם לא מתבצעים השערים לחפיפה בתנועת הסורגים של
שתי הקרוסלות .המשמעות הינה מיקום הסורגים בגבהים שונים.
 11.2.1צירי הקרוסלה הכפולה יוגנו מפני אבק ולחות באופן מוחלט עפ"י ההגנות המפורטות
לקרוסלות הרגילות.
 11.2.1מידות כלליות :להלן מידות כלליות של קרוסלה כפולה .הספק יצטרך לתת פתרונות
לסגירת שטחים ריקים או להעמדה ושינויים אלטרנטיביים של הציוד.
 11.2.1רוחב כללי של מכלול שני השערים לא יעלה על  2,733מ"מ.
 11.2.2עומק כללי של השער לא יעלה על  1,433מ"מ .
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 11.6קרוסלה ברוחב  5מטר
 11.6.1בכניסות ויציאות לתחנה הקבלן יתקין קרוסלה ברוחב  5מטר המאפשרת כניסה של
הולכי רגל עם תיקים ומזוודות אופניים וכו'.
 11.6.1להלן שרטוט עקרוני ותמונה של קרוסלה רחבה:

 11.6.1כל הדרישות שהוזכרו לקרוסלות חלות על גם על הקרוסלות הרחבות.
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 11.6.1גובה הקרוסלה  213 :ס"מ נטו.
 11.6.1רוחב כללי  533ס"מ.
 11.6.1רוחב מעבר  133ס"מ.
 11.6.1הקרוסלה תאפשר תוספת של בקרה כמפורט בסעיף הבא.
11.16

קרוסלה מפוקדת ומבוקרת

 11.16.1קרוסלה מבוקרת תהה זהה במידותיה והרכבתה לקרוסלה בגובה  253ס"מ בודדת
ובנוסף תצויד במנגנון חשמלי מבוקר לכניסת מורשים .להלן סכמה עקרונית:

 11.16.1קיימות שתי אופציות לבקרה על הקרוסלה :
א

בקר כמפורט בהמשך.

ב

שליטה באמצעות רב קו.

 11.16.1שער (קרוסלה) חשמלי מפוקד ע"י מערכת בקרת כניסה יכלול בקר ממוחשב הכולל
חיבור קורא כרטיסים מסוג קורא שפתיים מגנטי או קורא קרבה עפ"י דרישת
המזמין.
 11.16.1הבקר יסופק עם ספק כוח וממיר מתח  223וולט למתח  24/12וולט .ניתן יהיה לתכנת
את הבקר בשני אופנים :ידנית -ע"י מפסקים זעירים או באמצעות מחשב וחיבור
תקשורת .TCP/IP
 11.16.1המזמין יבחר בין שני סוגי בקרים כדלקמן :
א

בקר עם קוד קבוע – להעברת כל התגים המונפקים ע"י הרכבת .
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ב

בקר מתוכנת – בקר המאפשר לשלוט על העוברים בקרוסלה.

 11.16.1הבקר יתמוך לפחות בשני קוראים.
 11.16.1התקנת הקוראים בתנאי חוץ (אפשרות שירד על הקורא גשם ) תהיה בתוך קופסת
הגנה שלא תאפשר הגעת מים ואבק לקורא.
 11.16.2ניתן יהיה לנהל מורשים מתוכנה ייעודית ,שתתחבר מקומית בעזרת לפטופ מקומי או
דרך מע' תקשורת .
 11.16.6הבקר יתמוך לפחות  3333משתמשים.
 11.16.16הקרוסלה מונעת חשמלית או מבוקרת בקר ממוחשב של בקרת כניסה ,הזנת
הקרוסלה תהיה חד פאזית  223וולט והספק מרבי של  133וואט או לחילופין  24וולט 5
אמפר.
11.16.11

הבקר יזהה את כיוון הקריאה ויאפשר מעבר בכיוון התנועה ממנה התבצעה

הקריאה וימנע תנועה בכיוון ההפוך.
 11.16.11שחרור התנועה יהיה למעבר אדם אחד בלבד.
 11.16.11מנגנון הנעילה יבוצע חשמלית ע"י סולנואיד לעצירה ונעילה.
 11.16.11קצב מעבר בקרוסלה מבוקרת  23 - 13איש בקרוסלה בדקה.
11.16.11

יתאפשר משטר עבודה ידני מקופסת פיקוד ובקרה וכן שחרור השער לתנועה

חופשית בעת חירום (לחצן או מערכת גילוי אש).
11.16.11

יתאפשר פתיחת השער ע"י מפתח לתנועה חופשית או לכל אחד מהכיוונים ,פתיחת

השער תתבצע מהשער ותתעלם מהבקרה החשמלית של השער.
 11.16.11לקרוסלה יהיו מספר משטרי עבודה:
א

משטר עבודה חופשי.

ב

נעילה רגעית.

ג

קרוסלה נעולה אך משוחררת במצב חירום – נפילת מתח.

ד

מפוקדת ומבוקרת .

ה

מפוקדת ומבוקרת אך משוחררת במצב חירום – נפילת מתח.

11.16.12

השער יכלול נורות סימון מכל צד של המעבר  ,ירוק – מעבר אפשרי ,אדום – מעבר

סגור.
 11.16.16הפעלה מפוקדת מרחוק ,השער יחובר למערכת גילוי אש על פי כל כללי הבטיחות.
במצב אש המוגדר ע"י מערכת הגילוי ישוחרר השער ותתאפשר תנועה חופשית ,במידה
ויש מספר שערים באתר ניתן יהיה לחבר לחצן שחרור סימולטאני לכל השערים.
 11.16.16רב קו
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א

רב קו יותקן על הקרוסלה או לידו וכל מעבר כרטיס בעמדת הרב קו תפתח את
הקרוסלה למעבר של הולך רגל אחד .

ב
11.11

ניתן לחבר את הרב קן לכיוון אחד או שני כיוונים.

מחסום קבוע – מעקה  /מחיצה:

 11.11.1להשלמת החסימה סביב הקרוסלות ,יש צורך להעמיד מחסומים קבועים "מחיצות"
למניעת מעברים חופשיים וניתוב הקהל אל הקרוסלות ומהן.
 11.11.1המחיצות תהיינה עשויות מפרופילי נירוסטה בגימור זהה לאלה של הקרוסלות ומילוי
רשת רצועות פלדת אל חלד ברוחב  1.3ס"מ .
 11.11.1עיגון המחיצה לרצפה באמצעות הידוק לשני תותבים המתאימים לקוטר הפנימי של
פרופיל המחיצה .את התותב יש לצקת בתוך בטון בעומק  23ס"מ לפחות .את פרופיל
המחיצה יש לחזק בברגים בלתי ניתנים לפתיחה אלא באמצעות מברג מיוחד
"טורקס" .רוזטה מתאימה תחפה על המחבר אל התותב .הלבשת הרוזטה – בהברגה
או בשן נעילה.
 11.11.1מידות כלליות:
א

גובה  1.33 -מ' –  1.13מ',

ב

רשת מפלדת אל חלד  ,קוטר המסגרת ". 2.

 11.11.1רוחב :
א

יחידות המעקה בתוך התחנה ינוע בין  93ל  123ס"מ,

ב

ורוחב יחידות המעקה החיצוני ינוע בין  93ל  233ס"מ,

ג

הרוחב הסופי ייקבע על פי המערך שיאופיין בכל תחנה.

 11.11.1כל מחיצה תכלול  2קשתות ו 2 -טבעות עיגון לרצפה מלוי רשת .העיגון יהיה בעל
יציבות מרבית .מחיצה באורך למעלה מ 2 -מ' תכלול עיגון נוסף .היחידות יהיו
ריבועיות ,הקשתות בפינות יבוצעו בכיפוף הצינור ברדיוס של ." 3
 11.11.1החיבור בין היחידות השונות יהיה בקו ישר או בזויות שונות עפ"י תכנון של המעקות
בכל תחנה.
 11.11.2מחיר המעקה יהיה עפ"י מטר רץ ללא תלות במספר החיזוקים לאורך המעקה.
11.11

השלמות לקרוסלות ושערים

 11.11.1התקנת השערים והקרוסלות דורשת השלמת של מחסום למניעת חדירה ,המחסום
יכול להיות גדר או סגירה מפח כמפורט בהמשך.
 11.11.1ההשלמות יותקנו בצדדים או מעל למניעת כל אפשרות חדירה.
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 11.11.1להלן סוגי הסגירות
א

גדר רשת מרותכת.

ב

פסי נירוסטה.

ג

פח מתכת .

ד

פח מתכת מחוררת.

 11.11.1גדר מרותכת
א

השלמת גדר מרותכת בגובה השער או מעליו .

ב

ההשלמה כוללת עמודי גדר וכן רשת מרותכת בעובי  1.3מ"מ רוחב  3ס"מ גובה
 13ס"מ.

ג

המחיר יהיה למטר רבוע של הגדר.

 11.11.1פסי נירוסטה
א

להלן תמונה של פסי הנירוסטה

ב

להלן תמונה של צינורות נירוסטה

ג

פס הנירוסטה יהיה בגודל  33*33מ"מ או צינור בגודל  5/4צול ,המרחק בין

.

הפסים המאוזנים יהיה  13ס"מ.
 11.11.1פח נירוסטה מחורר
א

להלן תמונה של פח נירוסטה מחורר.
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ב

הפח יהיה השלמה למעקות.

ג

הפח יהיה בעובי  1.3מ"מ לפחות וכיחידה אחת שלמה לכל אורך המעקה.

ד

התשלום הינו תוספת למעקה.

11.11.1
א

פסי אלומיניום

הפסים יהיו מאלומיניום בעובי ורחוב שיקבעו ע"י האדריכל /מזמין בדר"כ
שיותאם לתצורת התחנה.

ב

ניתן לביצוע או מגולוון או צבוע בהתאם לדרישות האדריכל /מזמין.

ג

העלות כוללת עמוד  43*43מ"מ אליו יחוברו פסי האלומיניום והמחיר יהיה לפי
מ"ר.
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11.11

מעבר נכים

 11.11.1המעבר יורכב מכנף שתשמש כמחסום ותפתח ידנית למעבר נכים ובמקרה חירום
לצורך פינוי .כיוון הפתיחה יהיה לשני הכיוונים.
 11.11.1מיקום המעברים ייקבע בשלב ההתקנות בתאום עם המזמין.
 11.11.1הכנף תכלול ציר נושא ,כיסוי לציר עשוי נירוסטה מעורגלת ,רשת אלומיניום עם
מסגרת (בהתאם למשקל הנשיאה של היצרן) ועל פי אישור המזמין.
 11.11.1הלוח השקוף יהיה עם סימני צריבה או מדבקות בלתי ניתנות להסרה או חריטה על
מנת למנוע שקיפות ומעבר בשגגה דרכו.
 11.11.1רוחב הזרוע יתואם עם המזמין ויהיה בהתאם לכל כללי הבטיחות והבנייה .רוחב נטו
 63ס"מ לפחות (מעבר כיסא נכים).
 11.11.1גובה כללי של מעבר הנכים יהיה זהה לגובה הזרוע האופקית .
 11.11.1צורת הקיבוע לרצפה – יציבות מרבית ועל פי הוראות היצרן.
 11.11.2הכנף תיסגר ע"י מנעול חשמלי שיפתח בעזרת שלט.
 11.11.6המנעול החשמלי יותקן באופן מוסתר בתוך אחד העמודים המקובעים לרצפה.
 11.11.16הכנף תיסגר באופן אוטומטי ע"י קפיץ או מחזיר מכני .
 11.11.11הכנף תיעצר אוטומטית מול המנעול החשמלי בסיום הסגירה ,לא יתקבל שער בו
נדרש לכוון את הכנף אל מול המנעול החשמלי לצורך סגירת השער.
11.11

שלט רחוק אלחוטי להפעלת מעבר הנכים

 11.11.1הקבלן יספק ,יתקין ויפעיל מערכת שלט רחוק אלחוטית לפתיחת המנעול החשמלי
בשער הנכים ע"י צוות התחנה.
 11.11.1במידה ומתוכננים מספר שערי נכים צמודים המערכת תפעל על מספר תדרים באופן
שתבחין בין מעברי הנכים השונים .פתיחת מנעול אחד לא תפתח מעברים אחרים.
 11.11.1כל לחיצה תפתח את השער פעם אחת בלבד.
 11.11.1מכשיר השלט יהיה קטן וקומפקטי ,אטום ואמיד בפני לחות יובש ואבק .ניתן לנסיעה
בכיס ,קל ונוח להפעלה .לא יורשה ריבוי שלטים ונדרש לספק שלט אחד אוניברסאלי
לכל המעברים.
 11.11.1הקבלן יספק לכל מעבר נכים  13 -שלטים.
11.11

מעבר נכים – כנף חשמלית
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 11.11.1כנף חשמלית תשמש כמחסום ותפתח חשמלית בלבד למעבר נכים ובמקרה חירום
לצורך פינוי .כיוון הפתיחה יהיה לשני הכיוונים.
 11.11.1מיקום המעברים ייקבע בשלב ההתקנות בתאום עם המזמין.
 11.11.1הכנף החשמלית תכלול מנוע ,ציר נושא ,כיסוי לציר עשוי נירוסטה מעורגלת ,רשת
אלומיניום עם מסגרת (בהתאם למשקל הנשיאה של היצרן) ועל פי אישור המזמין.
 11.11.1פתיחת הכנף באמצעות מנוע סרוו .הכנף תוכל להיפתח בשני הכיוונים ובמפתחים
קבועים מראש עפ"י זיכרון מונחה בבקר המנוע.
 11.11.1ללוח השקוף יהיו סימני צריבה או מדבקות בלתי ניתנות להסרה או חריטה על מנת
למנוע שקיפות ומעבר בשגגה דרכו.
 11.11.1רוחב הזרוע יתואם עם המזמין ויהיה בהתאם לכל כללי הבטיחות והבנייה ויהיה
מינימום  63ס"מ נטו (מעבר כסא נכים).
 11.11.1גובה כללי של מעבר הנכים יהיה זהה לגובה המעקה או המעברים ולא פחות מ  1מטר.
 11.11.2מתחי ההפעלה ישולבו בלוחות ההפעלה שבעמדת הקבלה.
 11.11.6צורת הקיבוע לרצפה – יציבות מרבית ועל פי הוראות היצרן.
 11.11.16לזרוע תהיה אפשרות של פתיחה בכיוון יציאה עם הפעלת כוח למקרה של פינוי
ופתיחה אוטומטית במתן פקודה ממערכת גילוי אש מצב של חוסר מתח.
 11.11.11להשגת הומוגניות ונוחות בשרות ,השער למעבר נכים יהיה מאותו יצרן  /ספק
המספק את המעקה המתגלגל.
11.11

שער חירום בגובה מלא

 11.11.1הספקה והתקנה של שער ליציאת חירום בצמוד או בסמוך לקרוסלה הגבוהה
ולהשלמת מתחם התחנה.
 11.11.1על הקבלן לתכנן ולהזמין שערים לפתיחה ידנית בגובה מלא ואחיד לזה של הקרוסלה
הצמודה או הסמוכה.
 11.11.1השער יהיה ברוחב של  113ס"מ לפחות (מעבר פתח) .באתרים בהם יידרש פתח רחב
יותר על פי כללי הבטיחות ,כמות או רוחב השערים יהיה בכפולות של  33ס"מ.
 11.11.1השער יהיה בנוי בצורה מאסיבית מעמודי יסוד פרופיל  13 X 13ס"מ ומשקוף עילי
דומה.
 11.11.1השער יהיה מורכב מפרופילים  9 X 9ס"מ לפחות וסורגים אורכיים או רשת קשיחה
רצועות של  1.3ס"מ שתי וערב.
 11.11.1תליית השער על עמודי היסוד ב 4-צירים לפחות כאשר כל ציר יכול להחזיק את מלוא
העומס של השער .מיקום הצירים יהיה בפיזור כזה שימנע עיוות השער עם הפעלת לחץ
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עליו .הצירים יהיו מסוג מסב ותנועת השער תהיה שקטה וחלקה.
 11.11.1סגירת השער תהיה באמצעות מנגנון החזרה מבוסס לחץ שמן המותאם לגודל ומשקל
השער.
 11.11.2לשער תהיה נעילה נוספת של מנעול ומפתח צילינדר לנעילת האתר עם סגירת התחנה.
11.11

שער חירום ביציאה מרציף

 11.11.1ביציאות מהרציפים יתקין הקבלן שער יציאת חירום בהתאם לדרישות הבטיחות של
רכבת ישראל.
 11.11.1ניתן להזמין שער בעל כנף אחת או שתי כנפיים כל הדרישות המפורטות יתאימו לשני
סוגי השערים.
 11.11.1להלן שרטוט עקרוני של שער כפול .

.
11.11.1
 11.11.1ביסוס השער למשטח קיים )קורת בטון או רצפת בטון ( יבוצע באמצעות קידוח
יהלום בעומק  50ס''מ בקוטר לפחות ובקוטר  13ס"מ לפחות.
 11.11.1ביסוס השער לאדמה יהיה ע"י חפירה בעומק של  83ס"מ לפחות וקוטר  83ס"מ
לפחות.
 . 11.11.1כל מרכיבי השער יגולוונו מלבד הפח  -באמצעות טבילה באבץ חם על פי תקן ,918
תהליך הגילוון יעשה על פי דרישת תקן  ,73-120 astm,עובי האבץ יהיה 80
מיקרון .כל הריתוכים יעשו לפני תהליך הגילוון בטבילה.
 11.11.2עמודי השער וחלקי המתכת המינימום הנדרש כמפורט בשרטוט.
 11.11.6מנגנון ידיות בהלה ובריח  FEB9050או שווה ערך.
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 11.11.16רשת צפופה  33/33/4לכל אורך השער ,מול הידית פח אטום ברוחב השער וגובה 33
ס"מ בעובי  1.3מ"מ למניעת כניסת ידיים ולחיצה מבחוץ על הידית.
11.12

שלט יציאת חירום

 11.12.1שלט הכוונה ליציאות חירום המשמשים את הנוסעים בתחנה לדרכי המילוט מהתחנה
בשעת חירום.
 11.12.1להלן תמונה של השלט.

 11.12.1השלט יבוצע כקופסת תאורה אשר בו ישולבו גופי תאורה דו תכליתיים המוזנים
מרשת החשמל ובנוסף ממקור חשמל המבוסס על סוללות נטענות המאפשרות זמן
פעולה של שעה וחצי לפחות.
 11.12.1גוף התאורה יהיה עפ"י ת"י  23חלק . 2.22
 11.12.1החלק הקדמי של השלט יהיה שקף גרפי הניתן לשליפה מהירה לצורך תחזוקה
ושינויים.
 11.12.1מסגרת השלט תהיה מפרופיל אלומיניום בגימור אגוז טבעי או עפ"י בקשת המזמין או
האדריכל.
 11.12.1השלט יופעל קבוע או בעת הפסקת חשמל או בעת נפילת מתח החשמל.
 11.12.2השלט יהיה מוגן מים לחלוטין.
 11.12.6ממדי השלט
א

אורך  123ס"מ.

ב

גובה  43ס"מ.

ג

גודל המילים כמפורט בשלט בשלושה שפות עברית ,אנגלית ,ערבית לדוגמא ראה
בתמונה (עברית  23ס"מ אנגלית ערבית  13ס"מ ).

11.16

מחסומי זרוע מהירים

 11.16.1להלן תמונה עקרונית:
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 11.16.1הקבלן יספק ,יתקין ויפעיל מחסומי זרוע מהירים בשערי המתחם במסלולי הכניסה/
יציאה של כלי הרכב.
 11.16.1מחסומי הזרוע יחסמו את מעברי הרכב טרם בדיקתם ע"י הבקרים /המאבטחים.
 11.16.1מחסומי הזרוע הנדרשים יעמדו ביכולת עבודה ואמינות גבוה של  2333תנועות ביום
לפחות.
 - MTBF 11.16.1אמינות פעולות המחסום הינה ל 3,333,333 -פעולות לפחות ללא כל תקלה.
 11.16.1מתח הפעלה  223וולט .אפשרות עבודה בהפסקת חשמל דרך מערכת .UPS
 11.16.1כבל החשמל יחובר למפסק מוגן מים עם תאורה ומשם יחובר למערכת המחסום,
מטרת המפסק לספק אינדיקציה על מצב החשמל במחסום
 11.16.2מפסק לדוגמא :

 11.16.6נדרשת הפעלה ידנית יזומה להורדה והרמת המחסום בנוסף לעבודת המחסום
החשמלית.
 11.16.16מהירות עבודה  /הרמה או הורדה  2 -שניות לפחות ,תתאפשר כיוון מהירות
התנועה .
 11.16.11אורך זרוע האלומיניום 4 – 5 :מטר או  3-9מטר אחר לפי כתב הכמויות ,צבוע לבן
בתנור עם מדבקת מחזירי אור עפ"י התקן הקיים.
 11.16.11אופציה – התקנת תוספת מתחת לזרוע למניעת מעבר ,בזמן העלאת הזרוע
התוספת תסתובב סביב ציר כך שהזרוע תעמוד במצב אנכי התוספת תהיה מקבילה /
צמודה לזרוע.
11.16.11

המערכת תהיה בעלת אמצעי בטיחות כנגד פגיעה באדם /רכב העובר תחת
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המחסום .מהירות התגובה ושינוי כיוון תנועת הזרוע בזמן גילוי תהיה מיידית.
11.16.11

תנועת הזרוע תהיה מהירה לאורך כל הדרך ומרוסנת ואיטית לקראת סוף הדרך

למעלה ולמטה.
 11.16.11מחסום הזרוע ישלט ע"י:
א

אופציה  -מערכת בקרת זיהוי רכבים.

ב

לחצן פתיחה מפנל שליטה (עוקף מערכת זיהוי).

ג

שלט רחוק.

ד

עין פוטואלקטרית לאבטחת אדם /רכב.

ה

לחצן על קיר המבנה במקום אשר ייקבע על ידי המזמין.

ו

מערכת כניסה הנפתחת ע"י התקשרות מטלפון/פלאפון.

ז

עבודה תחת כל מערכת בקרת כניסה והפעלה אשר תענה לדרישות המופיעות
לעיל.

 11.16.11כחלק בלתי נפרד ממערכת המחסום יותקנו גלאי א.א או אחרים במחסום לצורך
הפעולות הבאות:
א

בטיחות – מניעת הורדת המחסום על רכב חולף או אדם חוצה את קו התנועה

ב

התרעה  -דיווח על מעבר רכב דרך המחסום כאשר אינו פתוח ו /או כאשר לא
התקבלה הרשאה ממערכת בקרת הרכבים.

11.16.11

עלות המחסום כוללת בתוכה את כל הנדרש להתקנה כולל כל מערכות הבטיחות,

הביטחון העזר הנדרשות ,מחיר יחידת מחסום הינה קומפלט על כל הנדרש להפעלת
המערכת
11.16.12

מחסומי הזרוע יתוכננו כך שיתאפשר עפ"י בקשת המזמין להוסיף פס לדים על

זרוע המחסום (להאיר במקומות חשוכים).
11.16

שלט רחוק אלחוטי להפעלת מחסום

 11.16.1הקבלן יספק ,יתקין ויפעיל מערכת שלט רחוק אלחוטית להפעלת מחסומי הזרוע
מרחוק ע"י מאבטחי השערים הנמצאים באזור השערים.
 11.16.1המערכת תפעל על מספר תדרים באופן שתבחין בין השערים השונים .הפעלת מחסום
שער אחד לא תפעיל מחסומים אחרים .המערכת תפעל באמצעות קודים על מנת
להבחין בין נתיבים שונים באותו השער ובין מחסום כניסה ויציאה בכל נתיב.
 11.16.1המערכת תותאם לבקרת השערים של המתקן.
 11.16.1כל לחיצה תעלה את זרוע המחסום הרלוונטי פעם אחת בלבד .הפעלת השלט המיועד
ליציאה לא תפעיל מערכות אחרות אלא אך ורק את המחסום הרלוונטי אליו שייך
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השלט.
 11.16.1מכשיר השלט יהיה קטן וקומפקטי ,אטום ואמיד בפני לחות יובש ואבק ,ניתן לנסיעה
בכיס ,קל ונוח להפעלה .לא יורשה ריבוי שלטים ונדרש לספק שלט אחד אוניברסלי
לכל המערכת.
 11.16.1הקבלן יספק לכל מחסום  13שלטים.
11.11

גלאי לזיהוי אוטובוסים

 11.11.1מטרת הגלאי לזהות הגעת אוטובוסים למחסום ופתיחה אוטומטית של המחסום.
 11.11.1בשני צידי הכביש יותקנו עמודי  83 * 83 RHSמ"מ .
 11.11.1העמוד יקובע לקרקע בבטון בעומק  33ס"מ לפחות .
 11.11.1גובה העמוד לפחות  5.3מטר  ,הגובה המדויק יקבע בשטח.
 11.11.1בין העמודים והמחסום יחובר צינור מריכף טמון בקרקע בקוטר  23מ"מ  ,לאחר
ההטמנה תכוסה החפירה באספלט או בבטון ,הבטון יצבע בצבע הכביש.
 11.11.1בגובה  2.73מטר  33 -/+ס"מ יותקן גלאי קרן מעמוד אחד לשני.
 11.11.1אינטגרציה -כאשר אוטובוס חוצה את הקרן מייד זרוע המחסום תפתח  ,לאחר המעבר
המחסום ייסגר באופן אוטומטי.
 11.11.2סגירת המחסום תתאפשר בין  1שנייה ל  13שניות ויקבע בשטח עם המזמין או נציגו.
11.11

מערכת לפתיחת מחסומים באמצעות טלפון  /סולולאר

 11.11.1פתיחת המחסומים תתאפשר ע"י מערכת לפתיחת מחסומים באמצעות טלפון ע"י
מגעים יבשים.
 11.11.1המערכת תוכל להשתמש ב  SIMשל כל החברות הסלולר בארץ ,ייתכן והרכבת תחליף
את חברת הסלולר במהלך השימוש במחסומים.
 11.11.1המערכת תקבל מתח ממתח המחסום.
 11.11.1המערכת תתוכנת באמצעות שליחת  , SMSלצורך התכנות יידרש קוד סודי לתכנות
המערכת מרחוק.
 11.11.1המערכת תתמוך ב  5333מספרים לפחות.
 11.11.1כאשר המערכת תזהה את המספר שמתקשר ,המערכת תשווה בין המספר המתקשר
למספרים בזיכרון ,אם קיים מספר בזיכרון השער יפתח ,במידה ואין התאמה השער
לא יפתח.
 11.11.1אופני הפעלה
א

פתיחה ע"י התקשרות.
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ב

פתיחה ע"י שעון – קביעת שעות קבועות לפתיחה וסגירה של השער.

ג

התרעות במסרונים

 11.11.2שער מוטרד הינו שער שאינו נסגר לאחר משך זמן שיקבע ( בין  13שניות ל  2דקות )
המערכת תריע באמצעות  SMSלפחות ל 2-מספרים על שער מוטרד .
 11.11.6המערכת תוכל לשלוח  SMSעל מספרי הטלפון שפתחו את השער ,וכן ניתן יהיה
לקבוע את השעות בהם ישלח המסרון לדוגמא מספרים המתקשרים בין  22:33ל-
.33:33
 11.11.16מסרון שיתקבל מסגירה של מגעים יבשים לדוגמא טמפר.
11.11

מחסום כנגד רכב מתפרץ (אנטי ראם)

 11.11.1דרישות עמידות
א

השער יעמוד בתקן .K8

ב

המחסום יעמוד בפני רכב מתפרץ במשקל  2.3טון במהירות  63קמ"ש.

ג

המחסום יעמוד בפני רכב מתפרץ במשקל  13טון במהירות  43קמ"ש.

 11.11.1דרישות כלליות
א

המחסום יהיה יביל ויבוצע כולו מיחידה אחת במפעל.

ב

עיצוב השער ,הפרופילים ,צורת הגימור והצבע יהיו בהתאם לאישורו והנחיותיו
של האדריכל  /המזמין או מי מטעמו .

ג

עקרון המיגון יהיה באמצעות כבל המושחל בתוך קורה קשיחה.

ד

החסימה יכולה להיות מבוססת על הנעה חשמלית ,הידראולית או פנאומטית,
הכול בכפוף לעמידות בדרישות המפרט.

ה

אמינות עבודה  13 -מיליון פעולות לבוכנה לפני החלפת אטמים.

ו

הפעלה ידנית בנוסף לאוטומטית.

ז

קורה בגובה  63ס"מ וקורה נוספת בגובה  93ס"מ לחסימת רכב נמוך.

ח

הגנות פיזיות למשקולות (כנגד ונדליזם וטיפול לא מקצועי).

ט

מנוע מבודד ליד ביתן השומר או בתא נפרד.

י

המחסום יתוכנן להתהפך במקרה של נגיפה מעבר לקריטריון.

יא אופציה לכל סוגי הפיקוד הקיימים( .פנל הפעלה מקומית ,חיבור לקוראי בקרת
כניסה \  LPRעבודה עם שלט אלחוטי וכדומה)
יב המחסום יהיה מיועד לעבודה בתנאי חוץ ולא יהיה רגיש לתנאי מזג אוויר,
קצרים ,מים ,התחשמלות וכד..
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יג

אפשרות לשינוי מהירות בשני הכוונים.

יד

המחסום יכיל את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים למניעת תאונות כדוגמת הורדת
המחסום על רכב.

 11.11.1דרישות טכניות
א

המחסום יעבוד  24שעות ביממה ויעמוד ב  2333פתיחות ביום.

ב

זמן פתיחה וסגירה  4 - 93שניות ניתן לכיוון ,ניתן לכיוון מהיריות שונות לעליה
וירידה.

 11.11.1תיאור המחסום
א

יחידת הרמת והורדת (של הזרוע בצדו האחד של הכביש).

ב

יחידת הקצה תחובר לבסיס בטון באישור קונסטרוקטור לעמידה בתנאי המפרט
ותקן 8-K

ג

גודל הביסוס יהיה לכל היותר  1מ"ר

ד

היחידה תהיה יציבה כך שלא יהיו תנודות בזמן עלייה וירידה של הזרוע.

ה

רוחב ואורך היחידה כולל הפתיחה לא יפחתו מ  1מטר כולל הזרוע הקצרה
בחלקו האחורי של היחידה.

ו

להלן דוגמא של יחידת ההרמה וההורדה:

 11.11.1זרוע
א

הזרוע תחולק לשני זרועות ,זרוע עליונה וזרוע תחתונה.

ב

אורך הזרוע תותאם לרוחב הכביש אך לא תעלה על  9מטר נטו ברוחב הכביש (לא
כולל את בסיסי המחסום)

ג

הזרועות יהיה מקורות מתכת לפחות  133/133/3 RHSמ"מ ובתוכם כבל מתכת
 .180 Kg/sqmלפחות.

ד

בקצה הקורה יהיה חישוק מתכת שיכנס בדוק לעמוד הנמצא בקצה הכביש.

ה

קצה הזרוע יהיה במשקל השווה לאורך הזרוע כך שניתן יהיה לפתוח את
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המחסום באופן ידני ללא מאמץ רב.
 11.11.1יחידת הקצה
א

יחידת הקצה תחובר לבסיס בטון באישור קונסטרוקטור לעמידה בתנאי המפרט
ותקן , 8-K

ב

גודל הביסוס יהיה לכל היותר  3.3מ"ר

ג

היחידה תהיה עשויה משני עמודים אחד לפני השני בשני גבהים שונים כך
שלולאות הזרוע יקיפו את העמודים ללא נגיע בהם.

ד

להלן דוגמא

 11.11.1מנוע ופיקוד
א

מהירות תנועה מינימאלית של השער תהיה  13מטר בדקה .לחיצה רציפה למצב
פתיחה וסגירה .אופציה לפתיחה אוטומטית בתנועה מבפנים החוצה.

ב

בכדי למנוע כל ספק להלן המלצה כללית לסוג המנוע :

 5iמנוע  HEAVY DUTYכושר הרמה  9333ק"ג.
5ii

הספק מינימלי  5כח סוס

 5iiiמתח  5( 583V 33HZפאזות ועוד אפס).
5iv

מנוע מתאים לעבודה בתנאי חוץ ושינויי מזג אויר קיצוניים.

 11.11.2דרישות הפעלה
א

הקבלן יכין  3אפשרויות לשליטה על המחסום :

 5iפתיחה וסגירה ע"י פנל
 5iiפתיחה ע"י קורא וסגירה אוטומטית
 5iiiפתיחה ע"י לולאות מגנטיות וסגירה אוטומטית (בנתיב יציאה בלבד).
 5ivידנית
 5vבעזרת מגעים יבשים
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 5viפתיחה וסגירה ע"י פנל
 11.11.6המחסום יופעל מפנל פיקוד בתוך ביתן השומר ומפנל בשולחן הבקרה במבנה השער
וכן מקוראי הכרטיסים.
 11.11.16לפנל יהיו כפתורי הפעלה :פתיחה  ,סגירה ,חירום.
11.11.11

לחצן החירום יהיה סגור ויופעל ע"י מפתח  ,ללחצן יהיו שתי אפשרויות הפעלה או

פתיחה או סגירה ,והפעלה של לחצן זה תבטל את כל אמצעי הבטיחות של השער.
 11.11.11בחירת שיטת ההפעלה של לחצן החירום יהיה עפ"י החלטת מחלקת הביטחון.
 11.11.11פתיחה ע"י קורא וסגירה אוטומטית
א

המחסום יופעל ע"י קוראי כרטיסים ,באחריות המזמין לספק את קורא
הכרטיסים קבלן המחסום יספק את הכבל עד מיקום הקורא (בתוספת  5מטר ).

ב

יוקצה בבקר השער  2מגעים יבשים לפתיחת המחסום מחיווי מקוראי הכרטיסים
(בקר).

ג

בבקר של המחסום יהיה אפשרות לחיבור  2פתיחות נוספות ע"י מגעים יבשים
כגון פתיחה ע"י  LPRאו עפ"י דרישה של מחלקת הביטחון .

ד

השער ייסגר אוטומטית לאחר מעבר הרכב.

 11.11.11פתיחה ע"י לולאות מגנטיות וסגירה אוטומטית (בנתיב יציאה בלבד).
א

הקבלן יתקין בנתיב היציאה לולאה מגנטית כך שרכב שיגיע לקרבת המחסום
ויעלה על הלולאה המחסום יתפתח באופן אוטומטי.

ב

לאחר מעבר הרכב המחסום ייסגר באופן אוטומטי.

 11.11.11פתיחה וסגירה ידנית
א

המחסום יופעל ידני בקלות ע"י המפעיל ,יש לתכנן כך שיהיה שיווי משקל בין
הזרוע לבין המשקולן ביחידת ההרמה.

ב

במהלך הפסקות חשמל המחסום יופעל ידנית.

 11.11.11דרישות בטיחות
א

עמידה בת"י  633חלק  21.35ובנוסף הדרישות המפורטות לעיל :

ב

תותקן מנורת אזהרה (רמזור ) בזמן פעולת המחסום ,המנורה תמוקם במקום בו
נהגי הרכבים והמשאיות יראו בקלות את מנורת האזהרה (סעיף בכתב הכמויות).

ג

מתחת למחסום תותקן לולאה מגנטית בצורת ריבוע ,המרחק מהמחסום  1מטר
מכל צד של הזרוע למניעת ירידת הזרוע על רכב הנמצא מתחת לזרוע (סעיף בכתב
הכמויות) .

ד

יותקנו  2קרני  IRלמניעת ירידת המחסום על רכב או אדם.
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ה

סגירה מכנית של הזרוע במצב פתוח ,הסגירה תהיה ע"י מוט מתכת חזק וארוך
מספיק ע"מ שלא יצא לבד ללא התערבות אדם.

ו

השערים ילוו בשילוט ובצבעים זוהרים ובתמרור "עצור" נייד (ב )58-משני צדדיו.
העמודים והמסגרות יצבעו בצבעים זוהרים ומחזירי אור.

ז

בהפסקת חשמל המחסום ויישאר במצבו ,בחזרת החשמל המחסום לא ינוע  ,עד
להפעלתו מחדש בצורה ידנית.

ח

למחסומים יצורפו הוראות בטיחות ,הוראות הפעלה בשגרה/ידנית/חירום,
הוראות תחזוקה וכן ספר מכשיר בעברית בנוסף למקורי.

ט

שילוט אזהרה על גוף המחסום יהיה בשפה העברית (אנגלית וערבית בהתאם
להחלטת הביטחון ובהתייחס לכל אתר בנפרד).

י

11.11

ידית הפיקוד תוצב בביתן השומר במקום בו המפעיל יראה את מקום פעולת
המחסום סביבתו ומקום הגעת הרכבים.

שער נגרר (קונזולי)

 11.11.1להלן תמונה עקרונית לשער :

 11.11.1יבוצע ע"י יצרן העוסק בלעדית בתחום של מחסומי רכב ביטחוניים ,כולל מתן שירות
קבוע ללקוחות מוסדיים לפחות במשך חמש השנים האחרונות.
 11.11.1היצרן כולל מפעל הייצור יהיה בפקוח מכון התקנים בענף המתכת ,לפחות רמה ","C
יועדף יצרן עם . ISO-6333
 11.11.1ליצרן יהיו רתכים מוסמכים ע"י מכון התקנים.
 11.11.1היצרן יגיש לאישור תוכניות של המחסום שיתוכנן בהתאם למפרט דרישה זה ,כולל
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תכנון המערכת האלקטרו  -מכאנית .ניתן להציע שינויים בתכנון ,כפוף לאישור מראש
ובכתב של המזמין .במשך העבודה במפעל ובזמן ההתקנה יבוצע פקוח עליון במפעל
ע"י מהנדס מטעם מזמין העבודה.
 11.11.1המחסום יתוכנן בצורה פשוטה ומסיבית " ,"VANDAL PROOFויוכל לתפקד גם
ללא כל מערכות אלקטרו-מכניות .מדובר במחסום חיצוני שיתפקד בכל תנאי מזג
האוויר ברחבי הארץ.
 11.11.1המחסום/שער יהיה יביל ויבוצע כולו במפעל ,המחסום יותקן באתר כיחידה אחת.
 11.11.2המחסום יהיה סימטרי ודו-כווני.
 11.11.6לצורך העמדת השער יבצע הקבלן חפירה נדרשת לצורך יציקת היסוד ,במידת הצורך
יועתקו כל סוגי המערכות המפריעות לחפירה כגון מערכות מים ,ביוב ,וכד' .הכול
יבוצע בהתאם לאישור המזמין ולשביעות רצונו .לאחר ביצוע היציקה והתקנת העמוד
יוחזר המצב לקדמותו .כל העבודות הקשורות בביצוע השער  ,כולל עבודות החפירה
והבטון ,פירוק וביצוע מחדש של התשתית הקיימת ,והעתקה והרכבה מחדש של
מערכות כמו ביוב ,מים וכד' כלולות בסעיף זה.
 11.11.16מידות היסוד רוחב  133ס"מ ,עומק  43ס"מ ,יש לבצע את היסוד באתר לפי תוכנית
זיון מאושרת .ניתן לבצע "אמבטיית יסוד" מפח בעובי  3מ"מ שתהיה חלק אינטגרלי
מהמחסום כולל בורגי כוון טלסקופיים לכוון היסוד .יציקת הבטון לתוך האמבטיה
לאחר כוון והתקנה של המחסום במקומו באמצעות הברגים הטלסקופיים .במקרה
כזה אין צורך בשרוול לעמודי השער וניתן לרתך ישירות את עמודי השער לאמבטיית
הפח .הקבלן יוכל להציע העמדת יסודות אלטרנטיביים לשער עם הסברים ותיאורים
רלוונטיים .ביצוע יסודות אלטרנטיביים יהיו באישור היועץ והמזמין באתר.
 11.11.11השער יכול להיות קונזולי או שער נע על מסילה עפ"י בחירת המזמין.
 11.11.11מידות השער:
א

אורך המפתח –  13מטר.

ב

גובה השער  253ס"מ.

ג

ניתן יהיה להתקין על השער סוגי גדרות שונים המקיפים את המתקן כולל
האלקטרוניקה של הגדרות.

 11.11.11מנוע ופיקוד:
א

מהירות תנועה מינימאלית של השער תהיה  13מטר בדקה .לחיצה רציפה למצב
פתיחה וסגירה .אופציה לפתיחה אוטומטית בתנועה מבפנים החוצה.

 11.11.11על למנוע כל ספק ,להלן המלצה כללית לסוג המנוע :
א

מנוע  HEAVY DUTYלכנף במשקל מינימלי של  1.3טון

ב

הספק מינימלי 1333W
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ג

מתח  5( 583V 33HZפאזות ועוד אפס).

ד

צריכה בהתנעה  9Aבהמשך עבודה .4A

ה

מנוע מתאים לעבודה בתנאי חוץ ושינויי מזג אויר קיצוניים.

ו

מצמד (קלט'ש) לניטרון המנוע בזמן הפסקות חשמל.

ז

ניתן להפעלה באמצעות לחצן ,בקרה מחדר הבקרה אמצעי של בקרת כניסה.

 11.11.11פתיחה וסגירת המחסום
א

באמצעות פנל שליטה

ב

סגירה אוטומטית באמצעות מערכת גלאי כביש

ג

פתיחת באמצעות טלפון  /סלולר

ד

מגעים יבשים ממערכות אחרות

ה

שלט

 11.11.11ארון המנוע
א

כל הארונות בשטח וארון המנוע יהיו בתוך קופסת מתכת עם מנעול מולטילוק או
שווה ערך.

ב

ניתן להכניס ארון פלסטיק לתוך ארון מתכת עם פתחי אוורור כך שלא ניתן יהיה
לגנוב את הציוד בארון.

ג

כל המנעולים יהיו מסוג מולטילוק או שווה ערך.

ד

עיצוב השער ,הפרופילים ,צורת הגימור והצבע יהיו בהתאם להנחיות האדריכל
ואישור היועץ והמזמין באתר.

 11.11.11דרישות בטיחות
א

עמידה בת"י  633חלק  21.35ובנוסף הדרישות המפורטות לעיל :

ב

מניעת החדרת ידיים והילכדותם בין גשר השער והכנף :

ג

רשת צפופה  33/33/4או פח מחורר או פח אטום לכל אורך השער.
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ד

סף שער על כנף השער לעצירה מידית של הכנף בזמן סגירה במידה והעניים
הפוטואלקטריות לא קלטו הפרעה

ה

הפעלת השער תלווה ברמזור בולט הנראה היטב בכניסה וביציאה :ירוק  /אדום
כלול במחיר השער

ו

הפעלת הרמזור תהיה במשטרי העבודה הבאים:
 מחסום סגור  -הרמזור יראה אדום .
 מרגע לחיצה על לחצן סגירה ובמהלך סגירת המחסום וכן במהלך פעולת
הפתיחה הרמזור יראה אדום.
 במצב מחסום פתוח הרמזור יראה ירוק.
 מיקום הרמזור יקבע לאחר התקנת המחסומים ויעשה בשטח בתאום עם
יחידת הבטיחות ו/או הפיקוח .

ז

השערים ילוו בשילוט ובצבעים זוהרים ובתמרור "עצור" נייד (ב )58-משני צדדיו.
העמודים והמסגרות יצבעו בצבעים זוהרים ומחזירי אור.

ח

בהפעלה ידנית של המחסום הוא לא יגיב ללחצני ידית הפיקוד.

ט

בהפסקת חשמל המחסום יישאר במצבו ,בחזרת החשמל המחסום לא ינוע  ,עד
להפעלתו מחדש בצורה ידנית.

י

למחסומים יצורפו הוראות בטיחות  ,הוראות הפעלה בשגרה/ידנית/חירום
הוראות תחזוקה וכן ספר מכשיר בעברית בנוסף למקורי.

יא שילוט אזהרה על גוף המחסום יהיה בשפה העברית (אנגלית וערבית בהתאם
להחלטת הביטחון ובהתייחס לכל אתר בנפרד).
יב פנל הפיקוד יוצב בביתן השומר במקום בו המפעיל יראה את מקום פעולת
המחסום סביבתו ומקום הגעת הרכבים.
11.11

חומרים לביצוע המחסומים (מחסום אנטי רם ושער קונזולי) .

 11.11.1פלדות
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א

כל הפלדות יהיו לפחות  ST-32לפסי שיניים . ST-52

ב

כל הפלדות לשער ולעמודים יהיו מחומר מגולוון בחם בהתאם למפרט הכללי.

ג

ריתוכים וברגים  :כל המפורט בסעיף זה הוא בנוסף למפרט הכללי.

ד

כל הברגים או הפינים יהיו "ברגים רגילים" לפי ת"י  574ושל אומים לפי ת"י
.756

ה

כל הריתוכים בפלדה יבוצעו ע"י רתכים שהוסמכו לפי ת"י  ,127כל הריתוכים
במפעל ובשטח יבוצעו בהתאם לתקני ישראל הרלוונטיים ,סוג הריתוך יהיה לפי
התוכניות ,סוג האלקטרודה יעמוד באחד מהתקנים הבאים ויאושר ע"י יועץ
המיגון ( .)AWS E 6010 ,BS E 100, DIN E 4332 C4, ISO 434 C10

ו

הריתוכים יבוצעו כאמור ע"י רתכים מוסמכים ,עובי התפרים יהיה אחיד ,רצוף
וללא סדקים .יועץ המיגון במידה ויחליט שיש חשש לביצוע לא תקין של
הריתוכים ,יהיה רשאי לדרוש בדיקת הריתוכים בשיטה רדיו גראפית או בשיטות
אולטרסוניות ,הבדיקות יבוצעו ע"ח היצרן.

 11.11.1ייצור במפעל
א

היצרן יהיה אחראי לביצוע מחסום הזרוע והמחסומים הקבועים לפי המידות
בפועל.

ב

אישור דוגמא במפעל – הקבלן יגיש לאישור המזמין מחסום זרוע לדוגמא ועמוד
קבוע לדוגמא .הייצור וההרכבה יתחילו רק לאחר אישור המזמיל בכתב.

 11.11.1גימור
א

כל האלמנטים של המחסומים יהיו מגלוון חם ובצע עליון בהתאם למפרט הכללי.

ב

תיקוני צבע לאחר ביצוע ההתקנה לפי הנחיית המזמין.

ג

תיקון נזקים באתר ופינוי פסולת – הקבלן ידאג לפינו הפסולת וכל אמצעי
ההתקנה בכל יום עבודה עד לסיום ההתקנה וההפעלה ,כמו כן ידאג להשאיר את
האתר נקי בתום עבודתו ולאחר הפעלת השער.

ד

הובלה והרמת המחסומים וקביעתם במקום תבוצע בזהירות מרבית .הצעת
היצרן לשיטת ההרמה וההרכבה תיכלל בהצעת הקבלן.

ה

כל הנזקים באתר כתוצאה מההרכבה יתוקנו ע"י היצרן לשביעות רצונו המלאה
של המשרד.

ו

לאחר ביצוע העבודות יוחזר המצב לקדמותו ,הקבלן יפנה מאתר כל פסולת
שנבעה מביצוע העבודות.

ז

תשתיות לביצוע השער  -עיגון השער בהתאם להוראות היצרן.

ח

העברת קווי הזנה השונים יעשה ע"י הקבלן המבצע כולל החיבור למערכת
החשמל.
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ט

תבוצע צנרת נפרדת לאזור חסימה .הצנרת תסומן ביחד עם הקבלן .הצנרת תהיה
מנקודת אספקת החשמל עד למחסום ולנקודת ההנעה.

י

הנקודה תספק לאזור החסימה כוח של  3*16Aלפחות( .כל שער לפי גודלו )

יא חיבור החשמל יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך של הקבלן.
יב השליטה והפיקוד מעמדת תא המשמר.
 11.11.1יחידת הנעה :
א

בתוך נישה או ארון מיוחדת ליד המחסום תמוקם יחידת הנעה מבודדת.

ב

תשתית ההנעה מיחידת ההנעה ועוד למחסום הזרוע תהיה מקוטר .133

 11.11.1תשתית לפיקוד ובקרה.
א

יוכנו במערכת הפיקוד מגעים יבשים נוספים לצורך מתן אפשרות לחיבורים
עתידיים של מערכות בטיחות ו/או שליטה ובקרה.

ב

התשתיות לביתן השומר ושולחן הבקרה יבוצעו ע"י המזמין או ע"י הקבלן אך לא
כללים במחיר השערים ,להלן התשתיות הנדרשות:
 שני פנלי הפיקוד ,אחד ביתן השער והשני בשולחן הבקרה במבנה השער .
כל התשתיות הנדרשות בין פנל הפיקוד בעמדות ובין השער.
 יועבר תשתית להעברת כבילה לקורא כרטיסים לשער.

11.11

תריסי גלילה

 11.11.1על מנת לסגור ולתחום אזורים מיוחדים במתחם התחנה נדרש להתקין תריסי גלילה
מסוגים שונים .תריסים מרצועות  /פסי אלומיניום או רשת סורגים .סוג התריס יקבע
ע"י קצין הביטחון ע"פ צרכי הביטחון בכל אתר.
 11.11.1תריסי הגלילה יהיו מורכבים מפסי אלומיניום בעובי  3.3מ"מ לפחות עם מתלי רשת.
מתלי הרשת ישתלבו אחד בשני וייצרו מחסום אטום ו מאוורר (סגירה לא מלאה).
 11.11.1התריס יותקן בתוך מסגרת פלדה בעלת מסילות וארגז איסוף .איסוף התריס יהיה
לתוך ארגז אטום חיצוני המותקן מהצד הפנימי של המחסום .עומק המסילות יהיה 33
–  73מ"מ לפחות .עגינת המסילות הארגז תהיה מאסיבית ותמנע אפשרות עקירה.
 11.11.1תריסי האלומיניום יהיו מרצועות בעובי  3.8- 3.3מ"מ לפחות .בחלק העליון יהיה
מתלה מסורג המשתלב בשלב שמעליו .בתוך הפרופיל יהיה בידוד פולאוריתן בעובי 43
מ"מ.
 11.11.1על מנת לשמר רמת שרידות גבוהה ותפעול לטווח ארוך נדרש כי לתריס הגלילה יהיה
מנוע בעל הספק של  33%מעל הנדרש לפי משקל הכללי של התריס.
 11.11.1למנוע יהיו מפסקי גבול מתכווננים להשגת טווחי פעולה אוטומטיים לסגירה ופתיחה
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חשמליים.
 11.11.1פתיחת התריס וסגירתו תתבצע כדלקמן:
א

ע"י מפתח מסטר של רכבת ישראל ,המפתח יותקן בתוך קופסה עם צילינדר
שתתואם עם המזמין.

ב

מפסק שיותקן בחדר סגור בצמוד לתריס.

ג

נדרש מפתח מיוחד (אופציה נוספת) לשחרור התריס ולהפעלה ידנית בעת הצורך.
במקרה של הפסקת חשמל או תקלה אחרת.

ד

לתריס יהיו אוזניים לנעילה .מספר הנעילות יהיה בהתאם לאורך התריס .נעילת
ריתוק לרצפה כל  2מטר .יסופק עם מנעול תליה וצילנדר איכותי כדוגמת
"מולטילוק" או שווה ערך אחר.

ה

למנוע יהיה מעצור חשמלי המונע הרמתו בהיותו במצב מורד.

ו

לתריס מעל  433ק"ג יהיה מנוע תלת פאזי.

ז

לתריס מעל  9מטר אורך יהיה מסב ביטחון  PARACHUTE-המונע נפילה בעת
תקלה או מתן שרות.

ח

במידה ויידרש סורג ,אזי יסופק מצינור מגולוון בקוטר  19מ"מ לפחות ובעובי 1.2
מ"מ לפחות.

ט

תצורה או גימור הסורג יהיה רשת מעוינים באורך  13 -8ס"מ אורך הצלע או רשת
מלבנית  12ס"מ  8 Xס"מ .

י

ציר התריס עליו מלופף התריס יהיה מאסיבי ויותאם לנשיאה של  133%משקל
עודף מעבר למשקל התריס.

יא כל תריס יסופק עם לוח פיקוד חשמלי ו/או מפסק חשמלי ו/או צילינדר .בלוח
הפיקוד יינתנו כל אפשרויות הפתיחה הנדרשות לשער עפ"י תיאום עם המזמין,
לוח הפיקוד יותקן בסמוך לתריס .מחיר לוח הפיקוד או המפסק או הצילינדר
ייכלל בעלות השער או התריס.
11.11

עמודים כנגד רכב מתפרץ

 11.11.1העמודים יהיו עשויים מפלדה בקוטר  19.8ס"מ ,מרחק בין העמודים  153ס"מ ממרכז
למרכז.
 11.11.1עמוד בודד
א

יסוד העמוד יבוצע רק עבור עמוד בודד ולא מספר עמודים.

ב

יסוד העמוד  133/133/133ס"מ.

ג

פני היסוד בקו האספלט של הכביש או בקו המדרכה.

 11.11.1עמודים צמודים
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11.12

א

יסוד העמודים יהיה משותף – קורה נמשכת.

ב

מידות הקורה הנמשכת  83/83ס"מ.

ג

ניתן לבצע את היסוד בצוקה גלילית בקוטר  33ס"מ ועומק  153ס"מ.

ד

יסוד הבטון יבוצע ישירות בתוך החבירה ללא תבניות.

עמוד הפלדה עם בטון

 11.12.1צינור הפלדה יהיה מפלדה מסוג  ST52או שווה ערך ,עובי הדופן  13מ"מ לפחות.
 11.12.1גובה העמוד יהיה לפחות  83ס"מ מגובה פני הקרקע.
 11.12.1החלק העליון יהי כיפתי למטרות דקורטיביות בלבד וירותך לעמוד לאחר יציקת
הבטון בתוך עמוד הפלדה.
 11.12.1הבטון בתוך העמוד יהיה בעל סמיכות של  133מ"מ ויבוצע בריטוט.
 11.12.1לאחר יציקת הבטון יש לחבר את החלק הכיפתי ,להשחיז את הריתוכים ולבצע את
הגימור בצבע בצורה נקייה וחלקה כך שהעמוד כולו כולל הכיפה יראה כיחידה אחת.
 11.12.1פס אזהרה מודבק ברוחב  9ס"מ  13 ,ס"מ מקצה המחסום.

 11.12.1העבודה כוללת פירוק אבן משתלבת או ריצוף או אספלט והחזרת המקום למצבו
הקודם.
11.16

עמוד פלדה נשלף

 11.16.1ביסוס לעמוד יהיה כדוגמת הביסוס לעמוד עם בטון ,חלקו התחתון עם בטון וחלקו
העליון פתוח לכניסת עמוד הפלדה הנשלף.
 11.16.1צינור הפלדה יהיה מפלדה מסוג  ST52או שווה ערך ,עובי הדופן  13מ"מ לפחות.
 11.16.1העמוד יכנס לפחות  43ס"מ לקרקע.
 11.16.1החלק העליון יהי כיפתי למטרות דקורטיביות
 11.16.1לעמוד יהיה סגר עם חור לחיבור הבסיס עם החלק הנשלף וסגירתו ע"י מנעול מסטר
מספר  ,15המנעולים יסופקו ע"י המזמין.
 . 11.16.1פס אזהרה מודבק ברוחב  9ס"מ  13 ,ס"מ מקצה המחסום.
 11.16.1העבודה כוללת פירוק אבן משתלבת או ריצוף או אספלט והחזרת המקום למצבו
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הקודם.
 16מפרטים כלליים -דרישות כלליות
 11.1נגישות
 11.1.1כל הציוד המותקן חייב לעמוד בדרישות חוקי הנגישות.
 11.1.1על הקבלן להתעדכן בחוקי הנגישות ולהתאים את הציוד לדרישות הנגישות לכל משך
המכרז (ממועד הוצאת התוספת לדרישות הנגישות).

 11.1אורך חיי השערים
 11.1.1אורך חיים נדרש לציוד נשוא מכרז זה יהיה  13שנים לפחות .משמעות הדבר שהשער
יפעל בצורה רציפה ומאומצת  13שנים לפחות.
 11.1.1הציוד שיותקן ע"י הקבלן יהיו מסוג  HEAVY DUTYעשויים מחומרים איכותיים
כך שיהיו עמיד בתנאים קשים של טמפ' ולחות.
 11.1דרישות פונקציונאליות
 11.1.1כל השערים יענו לדרישות הפונקציונאליות להם הם יועדו.
 11.1.1כל השערים יהיו עמידים מפני פגיעות חפצים (בעיקר מזוודות ,תיקים) ופגיעות מקני
רובים של חיילים העוברים במעברים בהם.
 11.1גוב הארקה
 11.1.1חומר הגוב פלסטיק כאשר הכיסוי יהיה מפלסטיק ובמידה שהגוב נמצא במדרכה או
כביש יהיה ממתכת ובחוזק מתאים לעוברים עליו.
 11.1.1בתוך הגוב יוטמנו  2הארקות לפחות בגובה  1.3מטר.
 11.1.1הארקות יחוברו להארקת המחסום.
 11.1.1התקנת השערים דורשת בסיומה אישור של בודק חשמל ,ייתכן לצורך אישור השערים
יידרש להוסיף גוב הארקה מקומי.

 11.1עבודות משלימות
 11.1.1התקנת השערים תכלול עבודות משלימות של הנדסה אזרחית ותשתיות בינוי.
 11.1.1על הקבלן יהיה לסגור את כל הפתחים והמרווחים שייווצרו בעת ההתקנה בין
מסגרות השער לבין הקירות או המתחמים אותם השער אמור לסגור .אופן הסגירה
יהיה ברמת גימור של השער או באופן אחר שיובא לאישור המזמין טרם ההתקנה.
עמוד  46מתוך 35

__________________________________________________________________
 11.1.1סגירת פתחים ומרוחים בהיקף תהיה על פי הסטנדרטים של החלקים הקבועים של
השער .מידות הפרופילים יוגדרו ע"י הקונסטרוקטור מטעם הקבלן ויעמדו בדרישות
החוזק והתקנים הרלוונטיים.
 11.1אישורים הנדסיים
 11.1.1הקבלן יגיש טרם ייצור השערים אישור הנדסי לכל סוג פריט המיוצר על ידו .האישור
יכלול חוזק החומרים ,אמצעים ושיטות התקנה וקיבוע ,יכולת אחזקת הצירים את
המעבר ,פרטי התנגדות השער למאמץ נגדי ,חוזק הצינורות ,וכד'.
 11.1.1היה והאישור ההנדסי אינו מספק את המזמין ,יוחזר האישור לביצוע תיקונים
ושיפורים הנדסיים עד לשביעות רצון המזמין ואישורו.
 11.1.1במידה ובמהלך ההתקנה יידרש הקבלן לשנות מהנתונים ההנדסיים שאושרו (עקב
שינויים אובייקטיבים) ,באחריות הקבלן להביא מענה ופתרון הנדסי (אישור הנדסי)
מותאם לתנאי המעבר המעודכן ,הרכבת לא תישא בהוצאות האישורים.
 11.1.1יש לציין כי תמחור של מעבר כולל את כל עבודות הבינוי הנדרשות וכולל עבודות
כבילה או חיבור חשמל אם נדרש וכן את תכנון המעבר אישור קונסטרוקטור סיורים
מקדימים בשטח והוצאת אישורים שונים לבקשת הרכבת.
 11.1חומרים וגימור
 11.1.1המוצרים מנירוסטה ,יהיו מחומר פלב"מ (פלדה בלתי מחלידה)  534 Lלרבות עוגני
בטון וברגים.
 11.1.1כל חלקי הפלב"מ יעברו לאחר היצור ליטוש אלקטרוכימי.
 11.1.1על הקבלן לתאם עם מפעל הליטוש את נושא נקבי מניעת הלחץ ושחרור הנוזל,
הנקבים יבוצעו רק במקומות שאינם גלויים.
 11.1.1ריתוכים יבוצעו ע"פ המפורט בסעיף .13.23.16
 11.1.1מוצרים עשויים מתכת יעברו תהליך של גילוון באמבט חם על פי תקן ישראלי מס'
.618
 11.1.1מוצרי מתכת מגולוונת ייצבעו בצבע קלוי בתנור לפי מפרט  138או ( 138 Aסעיפים )5.6
ע"פ גווני  RALסטנדרטיים תואמים לצבע התחנה או לדרישת המזמין.
 11.2תשתיות ,העמדה וביסוס
 11.2.1היה והמשטח אליו יש להעמיד /להתקין את השער או המחסום אינו אחיד ויכול
להיות משטח אבנים משתלבות ,רצפה מרוצפת ,בטון וכו' .על הקבלן להביא בחשבון
נתונים אלה ולתת פתרונות התקנה בהתאם לתנאי השטח באתר.
 11.2.1במקרים בהם ניתן לבצע יציקת בטון יבוצע בסיס בגודל המתאים לעמידה בעומסים
הדרושים ועל פי הוראות היצרן .אך לא פחות מ 13ס"מ יסוד מבוטן.
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 11.2.1באזורים בהם מתחת לריצוף קיימת רצפת בטון יש להתחבר אליה בעזרת פלטות
מתאימות בגודלן ועוגני בטון בקוטר ומספר מספיקים ,העוגנים יהיו מפלב"מ.
 11.2.1הקבלן יביא למזמין אישור קונסטרוקטור לשיטת הביסוס בכל תחנה.
 11.2.1על הקבלן לוודא אספקת תשתית להפעלה חשמלית לכל המוצרים להם נדרשים
הפעלות חשמליות .במידה והאתר פועל ויש להוסיף את התשתיות עליו לבצע בהתאם
להוראות היצרנים.
 11.2.1כל המובילים לחיווט חשמלי יהיו ברצפה ויכנסו לשערים ולקרוסלות בפתחי ההזנה
שבתחתית המוצר .במידה ולא ניתן יהיה לחצוב או להעביר תשתית ברצפה יובא
הנושא לדיון ולאישור מוקדם בטרם ההתקנה.
 11.2.1כל המובילים יהיו בקוטר  23מ"מ .מובילים עיליים יהיו מסוג כבה מאליו  /מוגני אש.
 11.2.2לכל קרוסלה או מחסום ,יסופקו  5מובילים לפחות מהמכשיר אל נקודת הפיקוד
הקרובה.
 11.2.6על הקבלן להכין את כל המעברים לקליטת קוראי כרטיסים ולמערכת ניהול מעברים
ממוחשבת .יסופקו פנלים עיוורים.
 11.2.16על הקבלן לספק מנגנון ספירה לכל מכשיר מחסום או מעבר כחלק בלתי נפרד ממנו.
למנגנון הספירה אפשרות לבצע איחול כל עת שיידרש .מנגנון הספירה יהיה פנימי
בתוך הזיווד המוגן.
 11.6ריתוך
 11.6.1הריתוכים יהיו באווירה מוגנת ארגון (שיטת .)TIG
 11.6.1מוטות הריתוך יתאימו לפלב"מ .534 L
 11.6.1הריתוכים יבוצעו על ידי רתכים מורשים ובעלי תעודות.
 11.6.1הריתוכים יושחזו וילוטשו עד לרמה גימור גבוהה שיאושרו ע"י המזמין.
 11.6.1כל הריתוכים יעברו ציפוי פסיבציה.
11.16

תנאי סביבה

 11.16.1המעברים יפעלו בתנאי סביבה של  -10°Cעד  °93+בתנאי לחות גבוהים של  63%כפי
שקיימים במתקנים בקרבת שפת הים.
 11.16.1כל החלקים הנעים והחשמליים יהיו מוגנים מפני לחות ואבק.
11.11

מפרטים טכניים לצביעה

 11.11.1מפרט  - 138מפרט טכני לצביעת מוצרים מפלדה מגולוונת העומדים במרחק מעל 1333
מטר מהים ובאווירה לא קורוזבית.
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11.11

הכנת השטח

 11.11.1ב דיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו/או איתור מוצרים
שאינם מתאימים לצביעה.
 11.11.1במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמצעות דטרגנט חם
בהתזה.
 11.11.1התזת תערובת גרגירי פלדה ( GRIT (ANGULARבהרכב GH 23% + GL 83%
בגודל  3.3-1.3מ"מ.
 11.11.1ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.
 11.11.1בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ.
 11.11.1במידת הצורך ליטוש במקומות כשל כל ציפוי האבץ באמצעות ניר לטש גרעין  .59לפי
הנחיית הלקוח המוצר יפסל ויוחזר לגלוון.
11.11

צביעה
במרחק מעל  1333מטר מהים ובאווירה
לא קורוזבית

צביעה שלב 1

איבוק בשיטת ה (FRICTION( TRIBO-או
לחילופין בשיטה אלקטרוסטאטית של אבקה על
בסיס פוליאסטר טהור מסוג HIGH BILD( HB
) בעלת תכונות  OUT FREE CASINGבעובי
 93מיקרון לפחות בשכבה אחת.
האבקה תהיה מתוצרת אוניברקול סידרה 7333
מאושרת לפי תקן  G.S.Bהגרמני לדהייה או
שווה ערך .הגוון לפי דרישת המזמין.
קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית
של  143° – 133°למשך  13דקות.

קליה

באווירה ימית או עד  1333מ' מקו החוף
איבוק בשיטה  (FRICTION) TRIBOאו לחילופין
בשיטה אלקטרוסטאטית של אבקה על בסיס פוליאסטר
בעובי  93מיקרון לפחות.

חלקית בטמפרטורת מתכת של  183 °למשך  7דקות בלבד.

לאחר מכן  183° – 223 °למשך  13דקות נוספות.
הערה :טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 183 ° -
למשך  13דקות.

צביעה 2

קליה
קירור

בקרת איכות

איבוק בשיטת ה (FRICTION( TRIBO -או לחילופין
בשיטה אלקטרוסטאטית של אבקה על בסיס פוליאסטר.
טהור מסוג  ) HIGH BILD ( HBבעלת תכונות CASING
 OUT FREEבעובי  93מיקרון לפחות בשכבה אחת.
האבקה תהיה מתוצרת אוניברקול סידרה  7333מאושרת
לפי תקן  G.S.Bהגרמני לדהייה או שווה ערך .הגוון לפי
דרישת המזמין.
קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של – 133°
 143°למשך  13דקות.
לאחר מכן  183° – 223 °למשך  13דקות נוספות.
הערה :טמפרטורת המתכת לא תפחת מ  183 ° -למשך 13
דקות.
קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד .אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם ירדה הטמפרטורה
לרמה של  53 ° - 43 ° Cלפחות
בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע.
בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים
בצבע
מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר
נמדד לפני הצביעה.
לפי דרישה תתבצע בדיקת אדהזיה באמצעות משרט

עמוד  32מתוך 35

__________________________________________________________________
במרווחים של  2מ"מ על גבי לוחיות ביקורת אשר יסופקו
ע"י המזמין.

עמוד  35מתוך 35

