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 ב תשפ״ד׳ בחשוון 
10.10.2021 

 
 ( RFI) מידעקבלת בקשה ל

 עליוןוסטטוטורית לכבלי מתח על  רצועה תכנון ושאבנ

 

נגה   בניהול    –חברת  החשמל  "מערכת  )להלן:  ב   "(החברהע"מ  מידע  לה  למסור  הציבור  את  בזאת  נוגע מזמינה 
 . עליוןות לכבלי מתח על וסטטוטורי ותן רצוע תכנו ל

של   הי בקשה  מטרתה  לקזו  מידע  נה  עתיד  םיניינ המעו   מגופיםבל  במכרז  חלק  תחרותי  ליטול  הליך  או  י 
 .םפורסיש בתחום זה, אם וככל לפרויקט י  תידלקבלת הצעות ע

לפרסם מכרז או    החברהכדי להוות התחייבות כלשהי מצד    , לרבות הגשת המענה במסגרתו,אין בהליך זה
 לקבלת מידע. דמת זו הליך התקשרות אחר בקשר עם הפרויקט נשוא בקשה מוק

   החברה .1

חרה  בחה )הינה  מלאה  בבעלות  ממשלתית  יש100%ברה  מדינת  של  מערכתרא (  לניהול  רשיון  בעלת  והיא  ,  ל, 
מתאר  תכניות    בקידום  , בין היתר,סקת החברהבמסגרת זו עו   .1996  –משק החשמל, התשנ"ו  כהגדרתו בחוק  

תכנלצורך  הנדרשות   זה  ובכלל  החשמל  מסירת  מערכת  להקמת  חשיות  ותת  ע  עליון \עלבמתח  מל  קווי  יליים 
   .קרקעיים

 

 הפרויקט .2

 :הפרויקטכללי של תיאור הלן  ל

  XLPEאו   GILבטכנולוגיית ( כבלים לפאזה 3) 400Kvומתח על    161Kvעליון  בלי מתח לכאיתור תוואי ישים הנדסית  
ת תשתיות רצוע  כנוןתבהשתתף  ניינים ל מהמשיבים המעומסמך זה נועד לקבלת מידע  ,  מסוביםמתוכננת  מ"ג  לתח
 ון. ל/עלי מתח ע  יל לכב סטטוטורית בתכנית מתאר שתשולב קרקעית  תת

 

 בקשה למידע ה .3

   ד'-'א יםנספחב  יםמפורט המבוקש ומידע בנוגע לפרויקט  בקשה זו נושאי .א

 אינה כרוכה בתשלום כלשהו.  מענההגשת ה .ב

 המענההמועד האחרון להגשת  .4

   .בצהריים 15:00שעה , עד ה10.11.2021  יוםלא יאוחר מת כן לעשובקש יב לבקשה זו מתשהמעוניין להכל  .א

לדחותרשא  אה ת  החברה .ב האחרוןהמועאת    ית  שנקבע    ד  האחרון  המועד  לפני  עת  בכל  המענה  להגשת 
 להגשתו. 

לא תהיה מוטלת כל חובה לדחות את המועד האחרון להגשת מענה על פי בקשת מציע זה או    החברהעל   .ג
 סיבה שהיא.  אחר, מכל

 המענה ת ירמס .5

גבי    יוגשלבקשה  המענה   לידיבטופס  העל  א'  פניש    נספח  הדואראבצחי  לכקטרוהאל  מצעות  תובת ני 
 if@sysmc.co.ilzah  . 
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  ותהבהר .6

  . if@sysmc.co.ilzah בכתובת המייל ,צחי פנישלשאלות ובקשות להבהרות ניתן לשלוח  .א

הבלעדי,    החברה .ב דעתה  שיקול  פי  על  רשאית,  לבקשות  תהא  ו/או  לשאלות  להתייחס  שלא  או  להתייחס 
       בהרה.הה

מהמ  החברה .ג שיתקבל  המידע  את  תהי שתבחן  וכן  רשיבים  או  אית  ה  כולם  המשיבים,  אל  חלקם,  לפנות 
 בבקשה לקבל מהם הבהרות וכן כל מידע נוסף. 

 ת שמירת זכויו .7

הבקשה  שנטלו חלק בשלב זה של  המשיבים  שומרת לעצמה את הזכות לקיים מפגש אליו יוזמנו    החברה .א
    קבלת מידע.ל

   .קטהפרוי גיבוש למכרזי ש-כשלב טרוםמידע בלבד,   לצרכי קבלת פניה זו היא .ב

או  לפרסם מכרז    החברהכדי להוות התחייבות כלשהי מצד    , לרבות הגשת המענה במסגרתו,אין בהליך זה .ג
 לקבלת מידע. רות אחר בקשר עם הפרויקט נשוא בקשה מוקדמת זו הליך התקש

  לכ תנאי  בקביעת  עצמה את מלוא שיקול הדעת  רת לשומ  החברהמבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי   .ד
התקשר  עהליך  המכרזים  לפי    תידיות  חובת  המכרזים  חוק  חובת  תקנות  )להלן:    1993 ,התשנ"ג  -או 

המכרז  תקנות" בעתיד(  ("יםחובת  שיפורסם  וככל  הח  ,)אם  תנאי  ההתקשרות,  ובכל    התמחור  ,וזהאופן 
 .  עניין אחר, הנוגע להליך

נוי על פי שיקול  י שנתון לבבקשה זו    מובהר, כי כל פרט מהפרטים המצוינים   האמור   כלליותלגרוע ממבלי   .ה
 בכל דרך שהיא. החברה את  לחייב , ואין בו כדי  החברהדעתה הבלעדי של 

יע הצעות, כי אם פנייה מוקדמת לקבלת מידע  בקשה זו אינה מהווה מכרז או הזמנה להצ  זאת, כימובהר ב .ו
וראות  עפ"י ה  שיבים, כימלידיעת ה. לפיכך מובא בזאת  המכרזים  ת חובתלתקנו  א'  14עפ"י הוראות תקנה  

 : חובת המכרזים  תקנות

לפנייה מוקדמת זו לקבלת    כל מידע שהתקבל וכל דיון שהתקיים עם מי שנענו ועדת המכרזים תתעד   .א
 מידע. 

מו .ב לפנייה  וככל מענה  אם  עתידי,  מכרזי  בהליך  להשתתפות  תנאי  יהווה  לא  מידע  לקבלת  זו    קדמת 
י שנענה לפניה רק בשל כך  עתידי כאמור למ יך מכרזי  ל שייערך בעקבותיה, לא יקנה יתרון במסגרת ה

 או התקשרות עימו בכל דרך אחרת.  שנענה לפניה, ולא יחייב את שיתופו בהליך מכרזי עתידי כאמור

זו לקבלת מידע, אשר בהסתמך עליו נערך מכרז או הלי על מידע שהתקב .ג פניה מוקדמת  ך  ל במסגרת 
המכרזים, חובת  לתקנות  בהתאם  אחר  מ  התקשרות  זכה  כאמור  שבו  עיון  זכות  תחול  המידע,  וסר 

 )ה( לתקנות חובת המכרזים, בשינויים המחויבים.21בתקנה 

ההוצאות .ז ב  כל  תהגשת  הכרוכות  ו  נהחולהמענה  בלבד,  המשיב  זכאי  על  המשיב  יהיה  לא  מקרה  בשום 
הוו/להחזר   בגין  שיפוי  ו/או  פיצוי  לכל  בקשר  או  לו  שיגרמו  נזקים  ו/או  ו/אצאות  המע  ולמענה  נה  הכנת 
 והגשתו. 

 

 

 מ חברת ניהול המערכת בע"  –נגה 
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 התכנון  דמידע ממשר  –  'אנספח 

 : התכנוןשרד  מידע מש מר נד, RFI -השלמת הלצורך 

 

קיימת   .1 הנדסית  איתור  יכולת  האם  ישים  כבלי מתח  ת  וסטטוטוריתוואי  ולמעבר  יכלול   עליוןעל    אשר 
בהתאם    הקמת הקוויםויאפשר    ורשויות  , תכנוןתתאומים נדרשים עם גופי תשתי  ,תסטטוטוריקה  בדי
מגבלות הבניה  ואת    המשרד להגנת הסביבהידי  -נים על הנית   ננתימימכח חוק הקרינה הבלתי  רים  תילה

 ? המלוות לקוויםבטיחותיים וההנדסיים התוח  הפי ו
 

לצורך   .2 המתאים  אדם  כוח  קיים  קרקעית  להנדרשים    םתאומיה האם  התת  התשתית  רצועת  קביעת 
חח"י,    חברות חלוקת גז,  א, נתג"ז,")כגון: תש"ן , קצא   הרלוונטיותמול כל חברות התשתית    ובכלל זה
הנוספות  מול הרשויות  ,  תאגידי המים וכו'(  ,ון, רכבת ישראללאפבזק, פרטנר, פ   ל,נתיבי ישראמקורות,  

וכו'(    הטבע והגנים  רשות  ,חליםרשות הנ   העתיקות,רשות  ות,  רשויות מקומי)  בהן עובר התוואי המוצע 
 ? היצירת חתכים לפי דרישלרבות , קטן אחר בקרקע או בפרויי עני בעל  וכל

 

מאפייני  כבלי המתח,  תכנון אופן הנחת  התוואי בהתאם לישימות  ת  בחינ נדסית להיכולת  האם קיימת   .3
  הכבליםטעי  בין קבור )"מופות"(  תיבות חי  קנתלהת וישימות    בנספחועל המופיעים    כבלי המתח העליון 

 ? ותשתיות הקיימ לאורך התוואי בהתחשב בת 
 

 :  התייחסות

 פירוט לא( \תשובה)כן ר שאלה מספ

1   

2   

3   
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 ק"ו  161ליון עמסובים לקווי מתח  מפת חיבור תחמ"ג – 'ב נספח
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 ו ק" 400  עללקווי מסובים  מפת חיבור תחמ"ג – 'גנספח 
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 ' דנספח 

Cables and AccessoriesPower V k161 

1. System 

1.1. rated phase-to-phase system voltage: 161 kV. 

1.2. maximum admissible phase–to-phase voltage which can occur under normal operating 

conditions: 170 kV. 

1.3. System frequency: 50 Hz. 

1.4. Maximum symmetrical and asymmetrical short circuit current: 50 kA for a duration of 0.5 s 

1.5. Type of earthing system: effectively (solidly) earthed system. 

1.6. The cable and accessories design, manufacturing and testing shall be according to the 

requirements of the relevant international standards IEC/IEEE and CIGRE  

recommendations 

2. Cable 

2.1. The type of cable shall be Single Core Cables 

2.2. rated phase-to-earth insulation level (rms value of 1 min withstand voltage between 

conductor and ground): 325 kV. 

2.3. peak value of the lightning impulse withstand voltage between each conductor and screen 

or sheath for which cables and accessories are designed: 750 kV 

2.4. Maximum quadrat for 161 kV cables: 2000  

2.5. Insulation: XLPE 

2.6. Longitudinal water barrier 

2.7. Maximum temperature of the ground surrounding the cable: 33 ºC. 

2.7.1. The Contractor shall take into consideration the ambient temperature in basements, 

vertical shafts, and tunnels as 30ºC continuously and in case of outdoor installation as 

40ºC continuously. 

2.8. Ground thermal resistivity: 1.2 0Km/W (natural soil). 

3. All the required accessories shall meet the system requirements according to Sub-Clause 1. 
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400kV Power Cables and Accessories 

 

1. System 

1.1. Rated phase-to-phase system voltage: 400 kV. 

1.2. Maximum admissible phase-to-phase voltage which can occur under normal operating 

conditions: 420 kV. 

1.3. System frequency: 50 Hz. 

1.4. Maximum symmetrical and asymmetrical short circuit current: 63 kA for a duration of 1 s 

1.5. Peak Short-Circuit-Current: 160kAp. 

1.6. Type of earthing system: effectively (solidly) earthed system. 

1.7. The cable and accessories design, manufacturing and testing shall be according to the 

requirements of the relevant international standards IEC/IEEE and CIGRE  

recommendations 

2. Cable 

2.1. The type of cable shall be Single Core Cables 

2.2. Rated phase-to-earth insulation level (rms value of 1 min withstand voltage between 

conductor and ground): 520 kV.  

2.3. AC Test Voltage and duration (rms value of 60 min withstand voltage between conductor 

and metal screen or sheath for which cables and accessories are designed): 440 kV. 

2.4. Peak value of the Switching impulse withstand voltage between each conductor and screen 

or sheath for which cables and accessories are designed: 1050 kV 

2.5. Peak value of the lightning impulse withstand voltage between each conductor and screen 

or sheath for which cables and accessories are designed: 1425 kV 

2.6. The carrying capability shall be up to 4000A and/or ~2770MVA. 

2.7. Insulation: XLPE 

2.8. Longitudinal water barrier 

2.9. Maximum temperature of the ground surrounding the cable: 33 ºC. 

2.9.1. The Contractor shall take into consideration the ambient temperature in basements, 

vertical shafts, and tunnels as 30ºC continuously and in case of outdoor installation as 

40ºC continuously. 

2.10. Ground thermal resistivity: 1.20 Km/W (natural soil). 

3. All the required accessories shall meet the system requirements according to Sub-Clause 1. 


