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 כללי .1

"( הינה חברה החברה" או "נתג"זחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: " 1.1
בבעלות ממשלתית מלאה והיא בעלת רישיון, בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי, 

, להקים ולתפעל את מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל. מערכת 2002 – התשס"ב
( בתוואי קיים ועתידי Bar 80כוללת, בין היתר, צנרת להובלת גז טבעי בלחץ גבוה )עד 

ק"מ ויותר, תחנות קבלה/הגפה לגז טבעי, וכן תחנות להפחתת לחץ הגז  750 –של כ 
(Pressure Regulating Metering Station – "PRMS" ,הפרושים לאורך כל הארץ ,)

בהתאם למפה המצ"ב כנספח א' למפרט זה )המשקפת מצב קיים, עם זאת, אין בה כדי 
לשקף מצב סטטי שכן מערכת ההולכה ממשיכה להיבנות כל העת וישנם מקטעים 

 נוספים של המערכת אשר בהליכי תכנון.

תוואי מערכת ההולכה אושרו על ידי ממשלת ישראל במסגרת תכניות מתאר ארציות  1.2
על נגזרותיה(, באופן שיאפשר אספקת גז טבעי לתחנות כוח וחיבורם  37)תמ"א 

למערכת ההולכה של מפעלי תעשייה גדולים וצרכנים אחרים שיצרכו גז טבעי בלחץ 
 גבוה.

חשיבות עצומה למשק הישראלי, הן הקמת מערכת ההולכה הינה פרויקט לאומי בעל  1.3
מבחינה כלכלית, הן מבחינת איכות הסביבה, והן לצורך מתן מענה לצורכי החשמל 

ידי -הגדלים של המשק. בשל דחיפותו, מוקם הפרויקט בלוח זמנים קצוב שנקבע על
 הממשלה ועפ"י התחייבויות החברה ללקוחותיה.

ב של תחנות מסוגים שונים לתפעולן של מספר ר מתוקף תפקידה אחראית החברה 1.1
כגון: תחנות קבלה לגז טבעי,  תחנות להפחתת לחץ, תחנות הגפה וצינור להולכת גז 

" אתרבלחץ גבוה כאמור לעיל, בקטרים שונים לאורך תוואי מערכת ההולכה )להלן: "
 "(.מתקןאו "

: , ביחדמערכות חימום מים באמצעות מבערים ודוודי חימום )להלן החברהבמתקני  1.5
"( אשר אחראיים לחימום מוקדם של הגז הטבעי לפני ביצוע הפחתת הלחץ. דוודיםה"

 המבערים פועלים על גז טבעי. 

באתריה המפורטים החימום  למערכותבתקלות בשירותי אחזקה וטיפול לחברה צורך  1.1
הלן. יודגש כי רשימת האתרים אינה רשימה סופית וממצה והחברה ל 13בסעיף 

בהתאם לצרכיה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית להגדיל ו/או להקטין את מספר 
  . בתנאי ההסכם האתרים בהן יבוצעו העבודות ע"י קבלן אחד ו/או יותר

 לפי הוראות ההסכם והוראות כל דין. נותן השירותים ע"י  כל העבודות יבוצעו 1.7

הרקע המובא לעיל הינו לצורך ידיעה כללית בלבד ואין בו כדי להוות מצג או  הבהרה:
 התחייבות מצד החברה.

 לפי הוראות ההסכם והוראות כל דין.  נותן השירותיםע"י  יבוצעו השירותיםכל  1.8

 אופן מתן השירותים .2

 .וראות ההסכםההתאם לבלמפרט זה והעבודות יבוצעו בהתאם  2.1

לאחזקת  אליות ביחסמינימהדרישות המובהר כי הדרישות במפרט זה ובהסכם הם  2.2
אף אם לא פעולה, לבצע כחלק בלתי נפרד מהשירותים כל  נותן השירותים. על םדוודיה

באופן סביר ומקובל בקשר לביצוע  ההדרוש ,במפורש במפרט ו/או בהסכם נהצוי
 הסכם. המפרט והנשוא השירותים 
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מובהר, כי אין באמור במפרט זה כדי לגרוע מהוראות ההסכם ו/או הדין, אלא להוסיף  2.3
 עליהן בלבד.

 כח אדם למתן השירותים .3

התחנות השונות הינו  בתחומי י נותן השירותיםנציגמתן השירותים על ידי עובדי ו/או  3.1
   .השונים באתרים לאישור מחלקת הביטחון ומחלקת הבטיחות לעבודה בכפוף

אך ורק בליווי נציג  החברהבתחנות  בצעו את השירותיםינותן השירותים עובדי  3.2
 מראש ובכתב . אין לבצע עבודה ללא ליווי, אלא בקבלת אישור מפורשהחברה

 .החברהמ

 דוודים באחריות יצרן .4

נותן השירותים ינהל רישום העוקב אחרי מועדי פקיעת האחריות של הדוודים,  1.1
אישור מפורש לאחר קבלת דוד הנמצא באחריות יצרן ו/או ספק רק ובאחריותו לתקן 

   לאחר שהודיע לה כי טרם פקעה תקופת האחריות על אותו דוד. ,החברהשל 

פעול לתן השירותים רשאית לדרוש מנו החברהבמקרה של תקלה בדוד שבאחריות,  1.2
מול הספק/מתקין הדוד ברציפות ועד לתיקונה המלא לשביעות רצונה המלא לתיקונה 

 , ללא כל תוספת תמורה.החברהשל 

 ודחיפות ביצוע תיקון תקלות נותן השירותיםזמינות  .5

מתחייב לתת שרות, פתרון ומענה לכל בעיה, וכן תיקון תקלות ע"י נותן השירותים 5.1
  ם בשנה.מיי 315שעות ביממה,  21למתן תמיכה ותיקון ליקויים,  צוות מיומן ומוכשר

למענה מיידי שיהיו זמינים אנשי קשר  של ימסור מספרי טלפון זמיניםנותן השירותים  5.2
ם בשנה. כל הקריאות ירוכזו ויירשמו מיי 315שעות ביממה,  21לזימון אנשי השרות ו

 .נותן השירותיםעל ידי 

קריאת שירות, הממונה יגדיר את הקריאה, לפי שיקול דעתו,  ה שלפתיחתעת ב 5.3
קריאת " "( או דחופה )להלן:קריאת שירות רגילה" כקריאת שירות רגילה )להלן:

  "(.שירות דחופה

 הוא כמפורט להלן:תקלה הנותן השירותים לאתר בו אירעה משך ההגעה של  5.1

בו אירעה  , נותן השירותים יגיע לאתררגילה ת שירותקריא במקרה של  5.1.1
, כמפורט בסעיף מועד קבלת קריאת השירותל עסקים העוקבהביום  התקלה

5.6 להלן. 

בו אירעה  גיע לאתרינותן השירותים  ,דחופה ת שירותקריאמקרה של ב 5.1.2
המתקנים ת כמפורט בטבל ,שעות ממועד הקריאה 1או  3בתוך התקלה 
 .להלן 13שבסעיף 

 באותו היום ברציפות וימשיך בתיקונה יתמיד בתיקון התקלה נותן השירותים 5.5
 , אלא אם החברהר לשביעות רצונה המלא של המלא והמהי הוביעילות ועד לתיקונ

 .יורה אחרת הממונה

ה'  –הינם בימי א'  השירותים במקרים של קריאת שירות רגילהע שעות העבודה לביצו 5.1
שעות הפעילות )" 13:30 – 07:30 -ובימי ו' וערבי חג, מ 17:00 – 07:30בשעות 
  .עם החברה"(, בתאום מראש של העבודות הרגילות
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במתקני החברה תהיה בליווי של נציג  יםכל עבודה שתבוצע על ידי נותן השירות 5.7
 החברה. 

על אף האמור, בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל.  ובוצעילא השירותים  5.8
 שירותים בעקבות קריאות שירות דחופות ו/או שירותיםחלה על אינה הוראה זו 

 שירותלהיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל  יםשצריכ
לביטחון העבודות, ואולם בלתי נמנע להצלת נפש או רכוש או /או א הכרחי וושה

להודיע על כך מיד לסמנכ"ל התפעול או  נותן השירותיםבמקרה של עבודה כזו על 
 בכפוף לכל דין. לכך, והכל  ולקבל את אישורו בחברהלמנהל האחזקה 

אלא באישור פעילות הרגילות מובהר, כי לא יאושרו שעות עבודה מעבר לשעות ה 5.5
)בעקבות קריאת ביצוע שירותים  מובהר, כי. לעניין זה אש ובכתב של הממונהמר

את זכה ימעבר לשעות הפעילות הרגילות כאמור, לא  שיימשכושירות רגילה או דחופה( 
 . שירותיםשנקבעה בגין ביצוע ה מעבר לזובתמורה נוספת נותן השירותים 

 דחופה.שירות קריאת כייחשבו לצורך התשלום חג/שבת עבודות ב 5.10

תקלה בדוודים על כל  באופן מיידי לחברה להודיע גיויונצ נותן השירותיםבאחריות  5.11
 שלא ניתנת לפתרון מלא על ידם. 

המוגדרת  נמסרה הודעה על תקלה כלשהי בתקופת ההסכם או בתקופת האחריות 5.12
לתקנה גם אם תמה תקופת ההסכם או מתחייב ואחראי נותן השירותים , בהסכם

ת ללא כל תוספת תמורה אלא אם זאוהאחריות, במסגרת לוחות הזמנים שבמפרט זה, 
 נקבעה במפורש בהסכם.  

 רשימת הציוד .6

רשימת ציוד  נותן השירותיםל הממונה מטעם החברהעם תחילת ההסכם ימסור  1.1
מעודכנת עם פרטים מלאים של כל מתקן, לרבות מיקומו המדויק, שנת ייצור, יצרן, 

נותן השירותים . EXCELדגם וכד'. הרשימה תהייה ערוכה במדיה מגנטית בתוכנת 
להתקנות ופירוקים של המתקנים, העברתם  הרשימה בהתאםיעדכן באופן שוטף את 

ויעביר לחברה אחת לרבעון רשימה  , שינויים, החלפות וכד'חברהלגריטה, מסירתם ל
 .עדכנית הכוללת את הפעולות שביצע נותן השירותים במתקנים

לתשלום  הכמויותובלבד,  לצרכי המעקב שלו ישמשוהשירותים  נותןשל  הרשימות 1.2
 .החברה רישומיייקבעו ע"י 

   תיאור העבודה .7

. מבלי לגרוע PRMSבמתקני ביצוע שירותי אחזקה וטיפולים במערכות החימום מתן ייעוץ שוטף ו
 ;כמפורט להלןמכלליות האמור, העבודות יכללו את הפעולות 

שונים  טיפוליםובדיקות, ביקורות, אספקת כל שירות אחזקה לרבות ומבלי למעט:  7.1
הענות לטיפול תיקוני שבר ו/או ליקוי כהגדרתו להלן(, תקופתיים, אחזקה מונעת, )

, להלן 8, בכפוף לסעיף חלפים כיולים, ייעוץ, וכן, אספקת והחלפת ולתיקון ליקויים,
כח האדם, הציוד וכלי העבודה, אביזרים, חשמל,  קבועים ומתכלים, והנלווים להם,

מים, אויר דחוס וכיו"ב, וכן אספקת כל הדברים הנלווים והמקובלים האחרים לצורך 
 השלמת העבודות כך שימלאו אחר המטרה והשימוש שנקבעו לעיל. 

 אשר יכללו, בין השאר: ,מבעריםללדוודים ו נלוויםשירותים  7.2

 ;וארובות דוודיםפתיחה וניקוי לרבות מפיח מצטבר של  7.2.1
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 דרישת פי על/או ו הצורך במידתו דוד של פתיחה בכל) אטימה חבלי החלפת 7.2.2
 ;(החברה נציג

 ;טיפול  במבערים 7.2.3

  .תיקוני בניה קלה בדלתות 7.2.1

תיקון תקלות מכאניות לרבות החלפת חלקים פגומים ו/או תיקונם לרבות  7.2.5
 במענה לקריאות שירות.

 )טיפול מונע( לדוודים, מבערים ומערכת מים חמים. בדיקות שנתיות 7.2.1

 שנה.חצי בדיקות נצילות לפי דרישות משרד העבודה ,פעם ב 7.2.7

 כיול מבערים.  7.2.8

 הכנת הדוודים להפעלה מחודשת לאחר הדממת תחנה. 7.2.5

 ביצוע עבודות בידוד למערכות מים חמים. 7.2.10

 טיפול במשאבות לחץ המים.  7.2.11

 על כל מכלוליו.מבער פת החל 7.2.12

וציוד ישן שהוחלף / הושאר באזור הטיפול וכן השארת סביבת פסולת פינוי  7.2.13
 העבודה נקייה.

 במבערים. טיפולהזמינות של חלקי חילוף בסיסיים לצורך  נדרשת 7.3

להצטרף לסיור מקדים לעבודה כלשהיא רואים את  נותן השירותיםבמידה ויידרש  7.1
שולם ל תכולת העבודה על פי כתב הכמויות ולא תהסיור כנכלל במחירי היחידה ש

 כל עלות נוספת. בגינו

 .ייתן יעוץ מלא והמלצות לשיפור למערכת החימום נותן השירותים 7.5

יספק לעובדיו את כל כלי העבודה, אמצעי הבטיחות, והחומרים  נותן השירותים 7.1
 '.הנדרשים לביצוע העבודה והטיפולים בדוד, כולל סולמות, אמצעי הרמה וכד

, על החברהביצוע עבודות שאינן כלולות בעבודת השרות חייב באישור מראש של נציג  7.7
 סמך הזמנות מיוחדות שתומצאנה לכשיידרש.

 חילוף חלקי .8

חלקי חילוף סטנדרטיים הדרושים בביקורות תקופתיות כגון: אטמים, חבלי אסבסט  8.1
ללא תוספת מחיר )יכללו  נותן השירותים,  צינוריות וכדומה יסופקו ע"י 5/8קטנים מ ''

 במחיר העבודה(.

נותן ויותקנו ע"י  החברהלעיל יסופקו ע"י  8.1חלקי חילוף מעבר למפורט בסעיף  8.2
אחראי לתאם מראש עם  השירותיםנותן , אלא אם כן סוכם אחרת. השירותים

הממונה את מועד קבלתם לאחריותו ושליטתו, ממחסני החברה )המרכזים 
צפון/מרכז/דרום( ו/או מהספק, ומבלי לחרוג מלוחות  –הלוגיסטיים האזוריים 

      הזמנים שנקבעו למתן העבודות בהסכם.
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ד והחומרים להגיע לעבודה עם כל הציו נותן השירותיםציוד וחומרים: באחריות  8.3
 הדרושים לביצוע העבודה.

 מזמין י"ע אישורם טרם החילוף חלקי את להתקין שלא מתחייב נותן השירותים 8.1
  .העבודה

חלקי החילוף קבועים או מתכלים, שיסופקו לצורך העבודות לרבות בתקופת  8.5
האחריות, יהיו כמפורט בהסכם ובכל מקרה חדשים )ולא מחודשים(, לא משומשים, 

היצרן בלבד, ו/או שווה ערך לפי שיקול דעתו של הממונה באישור מראש  מקוריים של
ממיטב האיכות, החומר  של הממונה ללא פגמים ואי התאמות ובתוקף לשימוש;

מחייב וכל תקן אחר  בתקן ישראלי; יעמדו והאומנות המקובלים במדינת ישראל
שויות הנדרש במסמכי ההסכם והבקשה להצעות; אושרו לשימוש כחוק ע"י הר

לא יבצע ללא הסכמת החברה מראש  נותן השירותיםהמוסמכות במדינת ישראל. 
ובכתב כל שינוי בטובין ו/או בחומרים ו/או במפרט ו/או בזהות היצרן ו/או יצרן ו/או 

 ספק משנה שאושר ו/או במקום הייצור שנדרש בהסכם. 

 שלא מקוריים לא או/ו משומשים תחליפים חילוף חלקי התקנת תותר מודגש כי, לא 8.1
 .המזמין אישור את קיבלו

 .החברההחלקים שהוחלפו יימסרו לנציג  8.7

לביצוע עבודה, ידאג  ר, לספק גנראטוהחברה, ע"י נציג נותן השירותים שבמידה ויידר 8.8
 .  מטעם החברהלספקו ללא תוספת עלות לאחר אישורו ע"י חשמלאי  נותן השירותים

כוללת, בכל מקרה, את כל העבודות וההובלות  נותן השירותיםהצעת המחיר של  8.5
 הנדרשות לצורך ביצוע העבודות.

 פירוט העבודה מתוך כתב הכמויות  .9

ה הבלעדי בחלקים על פי שיקול דעת יבוצעו בחלקים,ההזמנות מתוך כתב הכמויות  5.1
 .החברה והמוחלט של

   :יכלול את הפעולות הבאות דוודים ניקוי 5.2

ר וניקוי ארובות )במידת הצורך ו/או על פי פתיחת הדוד, ניקוי מפיח מצטב 5.2.1
 ;(החברהדרישת נציג 

)בכל פתיחה של דוד ובמידת הצורך ו/או על פי דרישת החלפת חבלי אטימה  5.2.2
 . (החברהנציג 

 טיפול ותיקון דלתות דוודים 5.3

 ;תיקוני בניה קלה בדלתות ובבידוד הדלתות 5.3.1

 .שלמה )קומפלט( תיציקת דל 5.3.2

לרבות יעוץ טלפוני שיחושב לפי שעת עבודה, לפי חישוב , קריאת שירות לטיפול בתקלה 5.1
טיפול בתקלה יבוצע על ידי לפחות הטכנאי בעל ההסמכות  של מינימום שעה.
 לעיל.  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.המפורטות בסעיף 

יגיע לבצע תיקוני בידוד כאשר ברשותו כל הציוד  נותן השירותיםעבודות בידוד:  5.5
 והחומרים הדרושים לביצוע העבודה לרבות חומר הבידוד המתאים.
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מראש לפני העבודה  נציג החברהכיול המבער יבוצע ע"י צוות מאושר ע"י  כיול מבער: 5.1
 על המבערים. 

 השירות והטיפוליםדיווח ורישום קריאות  .10

 נהל יומן רישום מסודר של הודעות על תקלות וקריאות שירותי נותן השירותים 10.1
    ונציגיה ויבצע את כל האמור להלן: החברהמ

לכל הודעה מיד עם קבלתה סימון ברור אשר יזהה אותה בבירור לאורך יתן י 10.1.1
  כל הטיפול.

 . תיק התחזוקהבהרכיבים שהוכנסו בהם שינויים, הן את תעד ויעדכן י 10.1.2

יכין בתיאום ובאישור נציג החברה דוח מובנה אשר יכיל את כל הפרטים  10.1.3
 .החברהוהנתונים הרלוונטיים הנדרשים לדיווח לפי דרישת 

 . ו לתיקוןינהל דוחות מעקב ורישום מעקב על תקופות אחריות 10.1.1

 .הממוחשב לתיקינהל רישום ממחושב ויבצע גיבוי שוטף  נותן השירותים 10.1.5

בסיום וימסרם מעקב דוחות  נותן השירותיםינהל  ירות שביצע,שעבור כל  10.1.1
: מועדים ושעות מדויקות של , לכל הפחות. הדוחות יכללוחברהלהעבודה 

 העברת הקריאות ושל סיום הטיפול, נתוני המתקן המטופל לפי רשימת הציוד,
מהות התקלה, מהות הטיפול/תיקון, חלקי החילוף וכל יתר הנתונים 

  .החברהפי שידרשו ע"י כ םהרלוונטיי

דו"ח עם  החברהלנציג  נותן השירותיםימסור  בו ניתנו שירותים, בסוף כל יום 10.1.7
ח יחתם על ידי "הדו .נתונים המלאים עבור כל התיקונים שבוצעו באותו היום

 נציג החברה בשטח.

דו"ח מרכז עבור כל החודש לחברה  נותן השירותיםבתום כל חודש ימסור  10.1.8
 במדיה מגנטית.

 בטיחות –הוראת ביצוע   .11

יבוצעו לפי הוראות הבטיחות בהסכם. יש להקפיד על תקנות הבטיחות  כל השירותים 11.1
 בעבודה בעניינים הבאים:

  1555-בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ, התשנ"ט 11.1.1

 1581-התקני בטיחות בדוד קיטור, התשמ"ו 11.1.2

 1555-התקני בטיחות במתקן לחץ, התשנ"ו 11.1.3

 
לבצע את  נותן השירותיםלהוות רשימה ממצה ולגרוע מכל חובה של אין באמור לעיל כדי 

 לפי כל דין, כפי שיהיה ו/או יתעדכן מעת לעת. השירותים
 

 לפני כל עבודה יש לבצע את האמור: ,בנוסף 11.2

כניסת אדם לתוך המבנה בו מותקן הדוד, בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה  11.2.1
 וביצוע בדיקת בטיחות מקדימה.
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 בוש ושימוש בציוד מגן אישי מתאים.יש להקפיד על ל 11.2.2

 אוורור חלל הדוד ותאורה בטיחותית מתאימה. 11.2.3

סגירה מאובטחת של כל הברזים על כל הקווים המחברים את הדוד למערכות  11.2.1
 אחרות, כגון: מים, דלק, קיטור, אוויר בעירה, אוויר דחוס וגזי פליטה.

    להשתמש בסולם תקני, תקין ושלם בלבד. 11.2.5

בחומרים כימיים עם לחץ מים ו/או לחץ אויר חובה להשתמש בזמן שימוש  11.2.1
 במסכת מגן.

עבודה בגובה מחייבת עבודה בטיחותית כמוגדר בחוק תוך שימוש ברתמת  11.2.7
 בטיחות.

בדיקת מקור הזנת מתח של הדוד וניתוק מפסק חשמל ופיקוד ראשי לדוד  11.2.8
 הנבדק כולל התקנת שלט גדול וברור המורה על איסור הפעלה.

נוסף יימצא ליד הפתח דרכו נכנס האדם לדוד כל עוד הוא נמצא בפנים, אדם  11.2.5
 כדי לשרתו ולהשגיח עליו במקרה של תקלה כלשהי.

 ביטחון .12

נציג ועובדיו להישמע להוראות  נותן השירותיםעל החברה בזמן השהייה במתקן  12.1
ולפעול על פי הכללים המוגדרים בנספח כללי בטיחות לנכנס לאתר  החברה

המצ"ב להסכם, וכן על פי כל יתר נהלי הבטיחות של החברה ולפי  PRMS/קבלה/הגפה
 .כל דין

ידרשו לקבל אישור בטחוני שיועסקו במתן השירותים בפועל  נותן השירותיםעובדי  12.2
הלקוח במידה ונדרשת כניסה לחצרי הלקוח של ביטחון מגוף הוהחברה מקב"ט שנתי 

 )חח"י, בז"א וכדומה(.

ידרשו לעבור תדריך בטיחות יועסקו במתן השירותים בפועל ש נותן השירותיםעובדי  12.3
 .חודשים 12 -שתוקפו יהיה ל החברהע"י ממונה בטיחות 

בטיחות היעביר את כל האישורים של ההסמכות והתעודות בנושא  נותן השירותים 12.1
 .בטיחות של החברההלמחלקת 

עודות של תעובדי נותן השירותים שיועסקו במתן השירותים בפועל ידרשו להציג  12.5
 הדרכה לעבודה בגובה.
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 והמבערים במתקניםפירוט הדוודים  .13

 ות שהוגדרו כקריאות דחופות.יאמתייחס למקרים של קר –* 'זמן הגעה נדרש' 

 מס'

 אזור צפון

 כמות הספק דוד  הספק מבער מבער  דוד תחנה
זמן הגעה 

 *נדרש
סטטוס 

 מתקן

 פעיל Buderus Unigas p91 a 2670KW 1900KW 3 3 1בז"ן  1

 פעיל Buderus Unigas r91 a 2670KW 2500KW 2 3 2בז"ן  2

 פעיל Buderus Unigas r520a 6400KW 5200KW 3 3 חח"י חיפה 3

 פעיל Caldaie Carimati Unigas R515A 5200KW 4070KW 3 3 חגית 4

5 
חלוקה חיפה 

 Bosch (Buderus) Unigas r91 a 2670KW 2257KW 2 4 מפרץ
לקראת 
 הפעלה

 פעיל OPC Sant Andrea Weishaupt G20 900KW 570KW 2 3חדרה  6

 פעיל euroboiler  Unigas R91A 2100KW 1163KW 2 4  חדרה חלוקה 7

 פעיל Sant Andrea Unigas p71 2700KW 1200KW 2 4 בית קשת 8

9 
אלון תבור 

 Buderus יחח"
Weishaupt 

G40/2-A 3450KW 2500KW 3 3 פעיל 

 Ferroli Unigas P61 1600KW 525KW 2 4 נילית 10
לקראת 
 הפעלה

 

 מס'

 אזור מרכז

 כמות הספק דוד הספק מבער מבער דוד תחנה
זמן הגעה 

 *נדרש
סטטוס 

 מתקן

 פעיל Ivar Unigas R512A 7500KW 4400KW 2 3 רידינג חח"י 11

 פעיל Sant Andrea s.p.a Unigas P71 2700KW 1300KW 2 4 שפד"ן 12

 פעיל Buderus logano Weishaupt G70 19000KW 7400KW 4 3 גזר 13

 פעיל Buderus logano Weishaupt G20 4320KW 1600KW 3 4 נשר 14

 פעיל Carimati Unigas R512A 7500KW 4400KW 3 3 1אשכול  15

 פעיל Buderus logano Weishaupt G50 16600KW 5400KW 2 3 2אשכול  16

 פעיל Buderus logano Weishaupt G20 3200KW 2100KW 2 4 אשדוד חלוקה 17

18 
אשקלון 
 פעיל Buderus logano Weishaupt G5 900KW 600KW 2 3 התפלה

19 
אשקלון 
 פעיל Buderus logano Weishaupt G20 4000KW 2100KW 2 4 חלוקה

 פעיל Buderus logano Unigas R91A 4000KW 2670KW 3 3 דוראד 20

 פעיל Buderus logano Weishaupt G8 5900KW 2275KW 3 3 תחנת כח צפית  21

 פעיל Ferroli Unigas R93A 7500KW 4100KW 2 3 דליה 22

23 
קריית גת 

 פעיל Buderus logano Weishaupt G20 2100KW 1350KW 2 4 חלוקה

 Buderus logano Weishaupt G20 2100KW 1350KW 2 4 רידינג חלוקה 24
לקראת 
 הפעלה

 בתכנון 3       יסופק בהמשך   טוביה באר 25

26 
חלוקה מסילת 

 צין

Bosch-Buderus 
boiler type UT-L 

size 1350 

Unigas 

Type: P71A 1650KW 1350KW 2 4 בהקמה 

27 
קה בית חלו

 זית

Bosch-Buderus 
boiler type UT-L 

size 1350 

Unigas 

Type: P71A 1650KW 1350KW 2 4 בהקמה 

 
 



 

 

 13  מתוך 11 עמוד

 שהוגדרו כקריאות דחופות. ותיאמתייחס למקרים של קר –* 'זמן הגעה נדרש' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מס'

 אזור דרום

 כמות הספק דוד הספק מבער מבער דוד תחנה

זמן 
הגעה 
 *נדרש

סטטוס 
 מתקן

28 Portable SENATOR+ CH 550 

Integrated in 

boiler KW550 550KW 4 3 בהקמה 

29 
חלוקה אשל 

 הנשיא
M-.MD-S-IT-Y-1-50-

EA Unigas P71  2200KW 1650KW 2 4 פעיל 

30 
רמת חובב 

 HP 600GM חח"י

II 2H Sant 

Andrea 6000KW 6700KW 3 3 פעיל 

31 
רמת חובב 

 פעיל KB 48GM Sant Andrea 550KW 540KW 2 4 תעשייה

32 
רמת חובב 

 חלוקה
M-.MD-S-IT-Y-1-50-

EA Unigas P71  2200KW 1650KW 2 4 פעיל 

 נגב אנרגיה  33
M-

.MD.S.IL.Y.1.50.EA  Unigas P45 1100KW 520KW 2 4 פעיל 

 דימונה חלוקה 34
M-.MD-S-IT-Y-1-50-

EA Unigas P71  2200KW 1650KW 2 4 פעיל 

 רותם תעשייה 35
M-

.MD.S.IL.Y.1.50.EA Unigas P71  2200KW 1650KW 2 4 פעיל 

 OPCרותם  36
M-.MD-S-IT-Y-1-50-

EA Unigas P71  2200KW 1200KW 2 4 פעיל 

 1סדום  37
M-

.MD.S.IL.Y.1.50.EA Unigas P71  2200KW 1650KW 2 4 פעיל 

WM 2סדום  38  - G30/1-A ZM Weishaupt 3100KW 3100KW 2 4 פעיל 
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 מפת תוואי צינור הולכת הגז הטבעי )כללי( .14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דוגמא ליומן עבודה .15
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