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 ענייניםהתוכן 

 עמ' נושא

 1 מוקדמות - 1פרק 

 1 תיאור העבודה   00.01

 1 אתר עבודה   00.02

 1 התאמת התוכניות, מפרטים וכתב כמויות   00.03

 2 עדיפות בין מסמכים   00.04

 3 בטיחות וגהות   00.05

 3 יקטשילוט לפרו   00.06

 3 מניעת מטרדי רעש   00.07

 3 פקת מיםהס   00.08

 3 הספקת חשמל   00.09

 3 אמצעי זהירות    00.10

 4 הסדרי תנועה זמניים וחציית כבישים    00.11

 5 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים         00.12

 6 תיאום עם גורמים אחרים ורשויות 00.13

 8 שמירה ואחזקת האתר 00.14

 8 שינויים בהיקף העבודה 00.15

 8 דרכי גישה 00.16

 8 בדיקת אתר העבודה 00.17

 8 סילוק פסולת 00.18

 8 חפירה ודיפון/תימוך זמני בסמוך למבנים, מתקנים ומערכות 00.19

 9 מעמד וסמכויות המפקח 00.20

 9 5ראה נספח  -( AS MADEתוכניות לאחר ביצוע ) 00.21

 10 לוח זמנים, תוכנית עבודה ודו"ח התקדמות 00.22

 10 השגחה מטעם הקבלן 00.23

 10 תיקון נזקים 00.24

 11 נציג הקבלן באתר העבודה 00.25

 11 ניהול יומן 00.26

 11 רישום תביעות ביומן העבודה 00.27

 11 עבודה בשעות חריגות 00.28

 11 ניקיון השטח בגמר העבודה 00.29

 11 עבודה, ציוד וחומרים 00.30

 12 נדס ואישורם ע"י המפקחבחירת חומרים ע"י המה 00.31

 13 בדיקת מוצרים וחומרים 00.32

 13 דוגמאות 00.33

 13 מונח "שווה איכות" 00.34

 13 מעבדה 00.35

 14 מדידות 00.36

 16 תקופת ביצוע 00.37

 16 אופני מדידה ותשלום מיוחדים 00.38

 17 חשבון חלקי 00.39

 17 חשבון סופי 00.40

 18 סעיפים חריגים 00.41

 18 עבודה בשלבים 00.42

 18 חציית מתקנים 00.43

 19 תיקון נזקים        00.44

 19 ביקור במקום        00.45

 19 קבלני משנה 00.46

 



 2017אוקטובר  632-016 בע"מ דסים יועצים ש. ברז'יק מהנ

 

 עמ' המשך תוכן העניינים

 20 מפרטים מיוחדים - 2פרק 

 21 עבודות עפר - 57.01תת פרק 

 21 כללי   57.01.01

 21 ניקוי השטח   57.01.02

 21 חיתוך כבישים ופירוק מדרכות      57.01.03

 21 חפירת תעלות  57.01.04

 22 החלפת קרקע לתשתית צנרת  57.01.05

 22 כיסוי הצינורות  57.01.06

 22 ציפוי וכבישת אספלט  57.01.07

 23 צינורות מגן  57.01.08

 23 ציפוי וכבישת אספלט  57.01.09

 23 ןצינורות מג      57.01.10

 24 עבודות הכנה ופירוק     57.01.11

 24 קידוחי ניסיון      57.01.12

 24 עבודות הכנה ופירוק 57.01.13

 25 קווי אספקת מים - 57.02תת פרק 

 25 כללי 57.02.01

 28 התקנת אביזרים 57.02.02

 30 ריתוך הצינורות 57.02.03

 32 עבודות ריתוך שונות 57.02.04

 33 יעת צינורות פלדה ואביזרים על קרקעייםצב 57.02.05

 36 לחץ הידרוסטטי וריתוכים -בדיקת הקווים  57.02.06

 37 התחברויות לקווים קיימים 57.02.07

 37 חיטוי )כלורינציה( הקו  57.02.08

 37 ניתוק וביטול קווי מים קיימים 57.02.09

 38 קידוח אופקי גמיש 57.02.10

 41 וק צנרת ואביזרים המיועדים לביטולפירוק וסיל 57.02.11

 41 צנרת מים זמנית 57.02.12

 41 צילום פנים הצינור 57.02.13

 42 קווי ביוב - 57.03תת פרק 

 42 תכולת המפרט המיוחד    57.03.01

 42 סוג הצינורות    57.03.02

 42 בדיקת הצינורות    57.03.03

 42 הנחת קווי הצינורות    57.03.04

 42 חיבורי צינורות אל תאי הביקורת    57.03.05

 43 בדיקת אטימות המערכת    57.03.06

 43 מפלי נוזל בקווי ביוב    57.03.07

 43 עטיפת צינורות בבטון    57.03.09

 43 הסתעפויות ביוב אל קווים עתידיים    57.03.09

 43 תכולת המחירים לקווי צינורות    57.03.10

 44 מדידת אורך קווי צינורות לצרכי תשלום    57.03.11

 44 מדידת עומק קווי הצינורות לצרכי תשלום    57.03.12

 44 תאי בקורת יצוקים במקום    57.03.13

 44 תאי ביקורת עגולים ומרובעים    57.03.14

 45 מידות תאי בקורת     57.03.15

 46 טיח צמנט    57.03.16

 46 אותהתאמת מכס    57.03.17

 46 חבור צינורות לתא בקורת קיים    57.03.18

 46 התקנת תאים על קוים קיימים    57.03.19

 46 הסתעפויות ביוב אל קווים עתידיים    57.03.20
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 עמ' המשך תוכן העניינים

 46 אמצעי זהירות בעבודות ביוב    57.03.21

 47 צילום צנרת  ביוב לאחר הבצוע     57.03.22

 50 עבודות בטון - 57.04ת פרק ת

 50 כללי        57.4.1

 50 עטיפת בטון על צינורות קיימים 57.4.2

 51 שוחות בקרה למדי המים 57.4.3

 51 (B.Bמכסי שוחות כבדים ) 57.4.4

 51 שלבי/סולמות ירידה 57.4.5

 52 טיח בשוחות 57.4.6

 CLSM 52מילוי חוזר באמצעות תערובת  57.4.7

 53 עבודות בטון - 57.05רק תת פ

 53 כללי והגדרות       57.5.01

 53 הגדרת העבודה       57.5.02

 53 עבודות הכנה לפני ביצוע החצייה       57.5.03

 53 תכניות לביצוע הקידוחים       57.5.04

 54 עומק כסוי ודיוק בביצוע עבודות הקידוח       57.5.05

 54 צינור מגן     57.05.06

 58 ריכוז דרישות תכנון לביצוע עבודות הקידוחים     57.05.07

 59 ריכוז דרישות ביצוע עבודות הקידוחים     57.05.08

  רשימת פרטים

  רשימת תוכניות

  רשימת נספחים
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 מוקדמות -1פרק 

 המציעלתשומת לב 

במסמכי  המפרטים שאינם מצורפים, המצויניםלעיל כולל  על הקבלן לוודא שכל המסמכים שצוינו

, כולל מסמכי התקשרות כלליים של התאגיד וכולל כל התכניות המצויות ברשימת התכניות המכרז

להודיע על כך מיד  המציעעל -חסרים המצויות ברשותו. במקרה שאחד המסמכים או שאחד הדפים 

נה המציע להשלימם האחריות הינה שלו בלבד במסגרת הבהרות והשלמות, לא פ למנהל הפרויקט

 .להשלימם ולפעול בהתאם למפורט בהם

 אור העבודהית 00.01

להנחת צנרת הולכת ביוב מכיכר המחרשה )רח' מאיר עמית( ועד תחנת הנו מכרז מכרז/חוזה זה 
י בנוסף הנחת צינור מים ממחנה הרצוג עד החלק המזרח .ברמת השרון שאיבה לביוב במחנה הרצוג 

( וכן 20צינור הביוב יותקן בחפירה פתוחה אך חציית נתיבי אילון )כביש מרבית .  760של תוכנית רש/
שוחות , יותקנו שרוולי הגנה, לאורך הצינורות ובהתאם לצורך  מסילת הברזל יבוצעו בקידוח אופקי. 

ת מתקנים מרביתו בשטח חקלאי אך בקרבאזור העבודה  על פי הצורךואביזרים נוספים  מגופים 
הביצוע.  זמני ביטחונים ולפיכך על הקבלן לתאם ולהישמע להוראות הרשויות המוסמכות בנושא 

 בהתאם לצורך ועל פי דרישת המזמין.במסגרת העבודה יבוצע שיקום מלא של אזור העבודה 

 :העבודה כוללת

 שונים. ואביזרים , שוחות הספקת צינורות א.

 צב לקדמותו.והחזרת משיקום  ,עבודות חפירה ב.

מדי מים ראשיים, שסתומי אוויר , שוחות בקרה, מגופים לרבות, עבודות הנחת צנרת ואביזרים ג.
 .ועוד

 , נתיבי אילון ומסילת הברזל )בקידוח אופקי( עבודות חציית כבישים קיימים ד.

 מצב לקדמותו.ההחזרת  ה.

 אתר עבודה 00.02

 .מחרשה ועד לתחנת שאיבה הרצוגמכיכר האתר העבודה הינו לאורך תוואי העבודה 

 אתר התארגנות הינו בהתאם לצרכים עפ"י הנחיית המזמין ובתאום מלא מול עיריית רמת השרון
 .והרשויות הרלוונטיות האחרות

 התאמת התוכניות, מפרטים וכתב כמויות 00.03

פורמציה על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והאינ
המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא אי התאמה או סתירה בתוכניות, בשרטוטים, במפרט הטכני או 

זו תוכנית, מפרט או כתב כמויות, בכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח, אשר יחליט לפי אי
 תבוצע העבודה.

ך טענה שלא הרגיש החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמ
 בסטיות ובאי ההתאמות הנ"ל.

במפרט  00.04כמתואר בסעיף מבלי לגרוע מהנאמר בסעיף זה, יחשב סדר העדיפויות בין המסמכים 
 זה.

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתוכניות ולכתב הכמויות, ועל כן אין זה מן 
 הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה.ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות ובכתב 

התוכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תוכניות "למכרז בלבד". לפני הביצוע יוצאו תוכניות אשר 
תשאנה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול שינויים והשלמות מסיבות כלשהן ביחס לתוכניות 
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בל שום פיצויים או שינוי במחירי יחידה עקב עדכונים "למכרז בלבד". לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לק
 אלה. המהנדס שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תוכניות מאלה אשר הוצגו במכרז.

למען הסר כל ספק כל שינוי אשר ידרוש שינוי בעלות הפרויקט נדרש אישור בכתב ומראש של מנהל 
 הפרויקט מטעם המזמין.

 עדיפות בין מסמכים 00.04

 עדיפות לצרכי ביצוע .1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין ההוראה שבמסמכים השונים בקשר עם 
מכרז זה, לרבות המסמכים המצורפים להסכם, חייב הקבלן הזוכה במכרז להסב תשומת לב החברה 

אחר של סדר  בהעדר ציון לכך לפני ביצוע של עבודה כלשהיא ולקבל הוראות מהחברה כיצד לנהוג.
 המוקדם עדיף על המאוחר. -עדיפויות לצרכי ביצוע, ייחשב הסדר כדלקמן 

 דרישות הדין 1.1

 לביצוע תוכניות 1.2

 מפרט מיוחד 1.3

 כתב כמויות 1.4

 מפרט כללי 1.5

 ההסכם 1.6

 המכרז 1.7

 הצעת הקבלן 1.8

 תקנים ישראלים 1.9

 עדיפות לצרכי תשלום .2

כם משלימים התיאורים התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט וביתר מסמכי ההס
תה סתירה ו/או אי התאמה בין יביניהם. הי התמציתיים הכלולים בכתבי הכמויות כל עוד אין סתירה

תיאור העבודות ואופן ביצועה בין סעיף כתב הכמויות ובין הפרטים הכלולים בתוכניות ובמפרט, יראו את 
ת ואופן ביצוען כפי שמובא בסעיף מחיר היחידה המוצע בסעיף כתב הכמויות מתייחס לתיאור העבודו

 כתב הכמויות בכפיפות לאמור אופני המדידה.

 בכל מקרה סדר עדיפויות לצורכי תשלום יהיה כדלקמן:

 כתב כמויות 2.1

 אופני מדידה מיוחדים ותחולת העבודה על פי הסעיפים התואמים )אם יהיו(: 2.2

 התוכניות 2.3

 מפרט מיוחד 2.4

 מפרט כללי 2.5

 ההסכם 2.6

 המכרז 2.7

 תקנים ישראליים 2.8

 על אף האמור לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו  .3

משמעות בין ההוראה שבמסמכים השונים בקשר עם מכרז זה, לרבות המסמכים המצורפים להסכם, 
תיחשב ההוראה המחמירה יותר ביחס לקבלן וזאת לפי קביעת מהנדס החברה ו/או מי מטעמו, אשר 
החלטתו תחייב את הקבלן ללא צורך במתן נימוק ומבלי שלקבלן תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

 כלפי החברה ו/או המהנדס ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
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 בטיחות וגהות 500.0

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים, כדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים שלו ושל צד ג', כנדרש 
רשאי להפסיק את עבודתו של  ונציגיו בפרויקט ות, ובהוראות חוק אחרות. המזמיןבתקנות הממשלתי

גרועים, או לא מתאימים לדרישות המהנדס.  וגהותייםהקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים 
 -יגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו יהקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים ש

 .וביתר הוראות המכרז / חוזה ם למפורט בהסכם הכלליל בהתאוהכ

 לפרויקטשילוט  .0600

מפח ע"ג שלטים צבעוניים  3יוצבו יסופקו ולמשך תקופת ביצוע העבודה ולפי הוראות המפקח 
מ' כ"א. מקום  X 2.0מ'  3.0-, בגודל של כקונסטרוקציה מפלדה ועמודים מגולוונים בקוטר מתאים

, מהות שרונים תשתיות מים וביובבשטח. על גבי השלט יופיעו שמות:  השלטים יקבע ע"י המפקח
הפרויקט והעבודות המבוצעות, פרטי הקבלן, פרטי המתכננים, פרטי הניהול והפיקוח. הגודל הסופי של 
השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב ומיקומו המדויק יקבעו על ידי המפקח. לא ישולם בנפרד עבור השלטים 

 תם כנכללים במחירי העבודות.האלו ורואים או

 מניעת מטרדי רעש 700.0

כאמור, הקבלן מצהיר שידוע לו שעבודות שביצוען גורם  שטחים חקלאים ממוקם בתוך  והפרויקטמאחר 
לרעש גבוה מהרגיל )כגון: עבודות חציבה עם פטישי אויר או עבודה ארוכה ורצופה באמצעות טרקטור, 

 על פי הוראות של המפקח.בלנה לביצוע יעה או כלים מכניים כבדים(, תוג

 הספקת מים .0800

הקבלן יספק על חשבונו את כמויות המים הדרושות לביצוע העבודות הכלולות בחוזה )לרבות מים 
ת(, מנקודות מוצא לאורך קווי אספקה עירוניים במקומות שיקבעו ע"י וטיאלבדיקת לחץ הידרוסט

 וכים.לרבות התשלומים הכר שרוניםהמהנדס מטעם 

התקנת החיבורים והובלת המים ממקום  רואים את הקבלן כמי שבדק ווידא את סידורי הספקת המים.
 החיבור למקום העבודות תיעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

באם יידרשו, כדי להוביל ולספק  -הקבלן יבצע את החיבורים, יניח צינורות זמניים, יתקין מיכלי אגירה 
ה. את כל ההוצאות הנ"ל הקשורות בהובלת המים יכלול הקבלן במחירי היחידה את המים למקום העבוד

 הנקובים בהצעתו.

 הספקת חשמל .0900

גנרטורים, או על ידי -הקבלן יספק על חשבונו את זרם החשמל הדרוש לביצוע העבודות באמצעות דיזל
ת זרם החשמל התחברות למקור זרם אחר. בכל מקרה יהיה עליו לדאוג להשגת המקור המספק א

 ולשאת בכל ההוצאות בקשר לכך.

 אמצעי זהירות 000.1

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים בנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות 
עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד 

וט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו כבד, הפעלת מנופים. הקבלן ינק
בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים 

יתקין פיגומים, מעקות, גדרות  יפעל בהתאם למפורט בנספח הבטיחות בהסכם זה ובנוסף  אלו. הקבלן
זהרה, כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל זמניות, אורות ושלטי א

הימצאותם של בורות, ערמות עפר, פיגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום 
העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא כל הבורות והחפירות, ליישר את ערמות העפר ולסלק 

כתוצאה מהעבודה. הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש  את כל המכשולים שנשארו באתר
או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה, 
אשר תופנינה אליו. לעומת זאת, שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלומים אותם הסכומים אשר יהוו 

 התובע או התובעים לבין הקבלן. יכוח ביןונושא לו

את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר ישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או 
בוררות עפ"י גורם מוסמך אשר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או 

תר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע בא
 שא באחריות כלשהיא בגין נושא זה.יביטוח מתאימה והמזמין לא י
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 הסדרי תנועה זמניים וחציית כבישים 1.100

למרות שהעבודה מבוצעת ברובה בשטחים חקלאיים או שטחים לא מיושבים במידה ויידרש ועל  (1
ה זמניים במהלך ביצוע הפרויקט והוא יהיה על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועפי הצורך  

אחראי לביצוע ואחזקת דרכי גישה אל כל האזורים הנפרדים באתר העבודות ואל שטחי 
ההתארגנות באמצעות אביזרים תקניים וצביעה זמנית של הכביש, ככל שיידרשו ע"י המפקח וכל 

 גוף מוסמך אחר.

 להסדרי תוכנית הכנתהקבלן על פי הצורך ,תוכן ע"י  במידה ויידרש תכנית הסדרי התנועה  ( 2
הקבלן ועולתה כלולה במחיר יחידה. תוכנית הסדרי תנועה תאושר על ידי  חשבון על היא תנועה

או עדכונים בתכנית הסדרי התנועה, \מידה ויידרש לבצע תיקונים וב שרונים והגורמים הרלוונטיים 
 יעשו שינויים אלו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

וקבלת לקראת ביצעו ההסדרים האישורים הדרושים מהרשויות הסדרי התנועה ו ביצועם תאו
זמתו, באחריותו הבלעדית של הקבלן, על ושיונות העבודה מהרשויות המתאימות ייעשו בייר

חשבונו בלבד ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא. הקבלן מתחייב להקפיד על 
ים, וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל  ביצוע קיום הסדרי תנועה הזמני

שיון העבודה, וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות או ימדויק של כל דרישותיהן עפ"י ר
 שרונים.שנמסרו לו באמצעות המפקח המקצועי מטעם 

התמרור והצביעה   ילוט,הסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי הש (3
, העסקת שוטרים ו/או ואביזרי בטיחות השונים הנדרשים לביצוע תוכנית הסדרי התנועה הזמניים

פקחים בשכר ,שמירה על שטחי העבודה חסומים ומבודדים )מעקות, גידור קשיח מכל סוג ובכל 
לב של ביצוע ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב וש כמות שתידרש, תמרורים ושלטי אזהרה(

ביום ובלילה הצבתם בשטח ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על ידי הקבלן  -העבודות 
 ועל אחריותו. 

הפעלת צוות  :ולא תשולם בנפרד כוללת בין היתר הנכללת במחירי היחידה הסדרי תנועהעלות 
עתקת תמרורים, אבטחה כולל עגלת חץ תקנית, צבע זמני, מחיקת סימונים בכבישים, התקנת וה

שימוש בכל אביזר שיידרש לשמירת שטחי העבודה מבודדים אביזרי השילוט, אביזרי הבטיחות ו
  .ויצירת מעברים בטוחים להולכי הרגל

: סוגי הציוד ואביזרי התנועה אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת העדכנית המאושרת הערה
 ובטיחות להצבה בדרך, בהוצאתו המעודכנת. משרדית לבחינת התקני תנועה-ןעל ידי הועדה הבי

אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד והאביזרים להכוונת  ( 4
התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות 

ד'( יופחת מחשבון הקבלן הראשי סך )כדוגמת מבזק שאינו פועל כנדרש, מעקה פגום וכ המפקח,
 ש"ח עבור כל אביזר פגום ליום. 100של 

אם לדעת המזמין, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו, רשאי  ( 5
המזמין למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תהיה ע"י המפקח, ללא כל זכות 

תשלומים ישולמו ישירות לקבלן האביזרים החדש וינוכו ערעור של הקבלן. במקרה כזה ה
 דמי ניהול. 12%מחשבונות הקבלן הראשי בתוספת 

שלם ישירות לקבלן האחר בגין העבודה. אולם האחריות הכוללת לכל נושא הסדרי ת שרונים
 התנועה לביצוע  תחול על הקבלן בלבד.

במספר שלבים לרבות במשמרות ועבודות על הקבלן יהיה לחצות כבישים ולעבוד לאורך כבישים  ( 6
 לילה בהתאם להוראות המשטרה והמפקח, במטרה לגרום למינימום הפרעות לתנועת כלי הרכב.

לא יהיה זכאי הקבלן לשום תשלום נוסף עבור עיכובים, קשיים וסידורים מיוחדים הכרוכים בחציות 
, לרבות יצירת השילוט שיידרש הנ"ל. על הקבלן יהיה לספק ולהתקין למשך ביצוע העבודה את כל

 .שרוניםהתנועה של ויועץ להכוונת התנועה ע"י המשטרה, המפקח  מעקפים ודרכים חלופיות,

 לא רלוונטי (7

הקבלן יהיה אחראי לתאום עבודתו, וכל עבודות התאום, השגת האישורים הדרושים מהרשויות  (8
זמתו ובאחריותו הבלעדית של הקבלן ייעשו ביו -שיונות העבודה מהרשויות המתאימות יוקבלת ר

 ועל חשבונו בלבד ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהוא.
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הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל  (9
אם  שיון העבודה, וזאת ביןימהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י ר

 הרשויות, כאמור לעיל.שרונים או באמצעות  נמסרו לקבלן במישרין ע"י 

במקומות בהם יתאפשר הדבר יעשו עבודות הצנרת, בחציה לרוחב, בשלבים.  במקום בו לא  (10
תתאפשר עבודה בשלבים, יבוצעו עבודות התשתית, אך ורק בלילות. בכל מקרה כל פעולה של 

כזה כך שלא תופרע התנועה השוטפת. על הקבלן, מוטלת הנחת צנרת תשתית, תעשה באופן 
 האחריות לקבלת אישור המשטרה והרשות המקומית הרלוונטית.

אי מילוי אחר ההוראות הנ"ל, הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע העבודות כתוצאה  (11
על הקבלן ולא יהיה  יחולו -מאלה, וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר ייגרמו לו בגין אלה 

 ה במועד סיום העבודות.יבהם כדי להוות עילה לקבלן לתביעות מכל סוג או לדחי

המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו נעשית שלא בהתאם לתנאים  (12
הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, או אם הקבלן לא תאם מראש את הביצוע עם הרשויות 

 המוסמכות.

באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות  ייעשה הדבר  (13
 שיון.יעפ"י הר

לפני התחלת העבודה יש להציב את השילוט הקבוע המתריע על ביצוע עבודות בכביש וכן לרכז  (14
מר העבודה את כל הציוד והתמרור הארעי והנייד שיוצבו בהתאם לצרכים בכל שלב ושלב, ובג

 לפנות כל השילוט.

של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור שבהוצאת מע"צ )הספר  00.6.8בנוסף לאמור בסעיף  (15
הירוק( ולהבטחת בטיחות כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום העבודה בכל שלביה, יבצע הקבלן 

עבודה ושלבי בהתאם לתוכניות המפורטות תמרור זמני של אתר העבודה בהתאם להתקדמות  ה
הביצוע השונים. הקבלן יסמן וישלט את רצועות העבודה בשלטים, תמרורים, סרטים, פנסים 

 מהבהבים, מעקות בטיחות ואמצעים נוספים כנדרש.

מרור והסימון הזמני יהיה מחומר מחזיר אור רב עוצמה ובמצב תחזוקה טוב. טיב תהשילוט, ה (16
 באתר.מצב התחזוקה לשיקולו הבלעדי של המפקח 

לא יאושר לקבלן להתחיל בעבודה או להמשיך בביצוע העבודה לפני שהשלים להתקין ולהציב  (17
 באתר את כל השילוט והאביזרים הנדרשים להבטחת הבטיחות וקבלת אישור המפקח.

 כל התמרורים יוצבו על גבי חצובות ובסיסים מתאימים. (18

ולא  האביזרים השונים במשך כל תקופת הביצועהקבלן יהיה אחראי על תקינות כל התמרורים ו (19
 תשולם כל תוספת בגינה.

הקבלן  יחולו על כל הוצאותיו של הקבלן בכל הקשור בהסדרי התנועה הזמניים בזמן הביצוע, (20
 .וכלולים במחיר יחידה בכתב הכמויות

 .כלולים במחיר יחידה בכתב הכמויותכל עבודות השילוט והסימון הסופיים  (21

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים      200.1

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות באתר, במשך כל תקופת 
טפונות רוח, שמש וכו', ובמיוחד יהביצוע ועד למסירתו, מפני נזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, ש

קח ולשביעות רצונו בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר ינקוט הקבלן, על חשבונו לפי דרישת המפ
מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים והחזקתן במצב 

 תקין במשך עונת הגשמים וסתימתן לפני מסירת העבודה.

ם למניעת בשטחים חקלאיים ועליו לנקוט בכל האמצעים הנדרשילקבלן ידוע כי העבודה מתבצעת 
הצפות של שטחי העבודה. האחריות בנושא זה הינה על הקבלן בלבד ואין הוא רשאי לבוא בכל טענה 

 או דרישה משרונים.

כל עבודות העזר לניקוז הזמני, לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. כל נזק שייגרם 
 ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח. כתוצאה מהגורמים הנ"ל, יתוקן ע"י הקבלן ללא דיחוי, על חשבונו
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 תיאום עם גורמים אחרים ורשויות 300.1

 תאום כללי: .א

על הקבלן לתאם תאום מלא את ביצוע העבודות עם כל בעלי המתקנים וכל הגורמים העלולים להיות 

 קשורים לאתר העבודה. להלן פרוט הגורמים:

 חברת החשמל לישראל.  •

 משרד התקשורת וחברת בזק. •

 רות.חברת מקו •

 נת"י  –החברה הלאומית לתשתיות ותחבורה  •

 שירותי נפט. •

 רשות העתיקות. •

 קצצ"א. •

 רכבת ישראל. •

 פרטנר. •

 רשות מקרקעי ישראל. •

 הוט. •

 נתיבי הגז הטבעי. •

 פיקוד העורף. •

 נתיבי ישראל. •

 נתיבי איילון. •

 וכל גוף אחר הקשור בצורה כלשהי לביצוע העבודה.

ידי ובאחריותו הבלעדית של -מטעם היזם על כל תאום יעשה במשותף עם מנהל הפרויקט

 הקבלן.

ניים אחרים בקרבת קווי אבזמן ביצוע העבודה הקבלן ימנע משימוש בעגורנים וכלים מכ *

   החשמל ו/או הטלפון, 

 סיכון ליציבות העמודים ולמניעת אפשרות של פגיעה בכבלי החשמל ו/או הטלפון. למניעת    

ני ביצוע עבודות ליד מערכות קיימות, בין אם הן מסומנות לפני תחילת העבודה ובמיוחד לפ .ב
ולהזמין על חשבונו השגחה של הגורם המתאים. האחריות  לתאםעל הקבלן  -בתוכניות או לא 

על התיאום עם הגורמים השונים וכל ההוצאות הכרוכות בכך ובפיקוח הגורמים, הם על חשבון 
גרם עקב אי נוכחות באתר של המפקחים הקבלן. הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל פיגור שי

 השונים מטעם הרשויות.

במהלך העבודה תיתכן עבודה של גורמים נוספים )כגון: חב' חשמל, חב' הטל"כ וכיו"ב( או קבלן  .ג
 נוסף מטעם התאגיד בשטח העבודה של הקבלן.

בגין על הקבלן יהיה לתאם כל עבודותיו עם גורמים אלו ולקבלן לא תהיה כל טענה או דרישה 
 עבודות אלו והתיאום עמן.

 תיאום עם חברת החשמל .ד



- 7 - 

 

 2017אוקטובר  632-016 בע"מ ש. ברז'יק מהנדסים יועצים 

   

 -ימים לפני העבודה ליד עמודי חשמל וקווי חשמל על ותת  3הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות 
קרקעיים. העבודה תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת החשמל. לקבלן לא תהיינה כל תביעות 

ב לתת לחברת החשמל את כל הסיוע עקב כניסת חברת החשמל לעבוד באתר. הקבלן מתחיי
הקבלן יישא בכל תשלום שיידרש ע"י חברת החשמל לאיתור וסימון תשתית החשמל האפשרי. 

 בתחום האתר .

כמו כן, לא תהיה לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק את עבודתו באזור עמודי החשמל וכבלים 
כל  קבלןלכך לא תהיה לקרקעיים על מנת לאפשר את עבודת חברת החשמל. בנוסף  -תת 

תביעה באם יהיה עליו לחפור מסביב לעמודים או לכבלים בעבודת ידיים או באם יהיה עליו 
 לתומכם בזמן העבודה וכל זאת על חשבונו של הקבלן.

 תיאום עם חברת "בזק" .ה

אום עם מהנדס הרשת, העבודה באזור עמודי הטלפון, יבת)ויישא בעלותו( הקבלן יזמין פיקוח 
 הטלפון וקווי טלפון הקיימים תיעשה רק בנוכחות מפקח של משרד התקשורת.שוחות 

 הוטתיאום עם חב'  .ו

 כנ"ל.

 תאום עם משטרת ישראל .ז

דרישותיה בהיתר הקבלן יתאם ביצוע עבודות עם משטרת ישראל ויבצען על פי כל הנחיותיה ו/או 
ם מסוימים אשר ידרשו . לרבות אישורי סגירת רחובות או מסלוליהעבודה ו/או בדרישות נוספות

 להטיית התנועה ואלו יהיו כלולים במחירי יחידה. שוטריםמהקבלן העסקת 

 שכירת שוטרים תהיה על ידי הקבלן בתאום עם הפקוח, תשולם ע"י הקבלן וכלולה במחיר
 .היחידה בכתב הכמויות

 אום עם נציג עירית רמת השרוןית .ח

( של , גינון, אחזקה וכו')כבישים, ניקוז, חשמלהקבלן יתאם עבודותיו עם נציגי המחלקות השונות 
ו"שרונים", יפעל על פי הנחיותיהם ויזמנם לביקורות באתר במועדים ובשלבים עירית רמת השרון 

 שיסוכמו לפני תחילת העבודות .

 תיאום עם נציגי שרונים .ט

 . הקבלן יתאם את עבודותיו עם נציג שרונים  וידאג לנוכחות פיקוח מטעמה בזמן הביצוע

 טחוןיתיאום עם מערכת הב .י

דרישותיה ויבצען על פי כל הנחיותיה ו/או  נציגי מערכת הביטחון הקבלן יתאם ביצוע עבודות עם 
או מסלולים מסוימים אשר  דרכים. לרבות אישורי סגירת בהיתר העבודה ו/או בדרישות נוספות

 כלולים במחירי יחידה. יהיווכן קביעת זמני העבודה על פי צרכיהם. כל אלה  ידרשו מהקבלן 

 רשות העתיקות .יא

כל עבודה בתחום השטח המוגדר כעתיקות, תתואם ותבוצע בפיקוח צמוד של ארכיאולוג  . 1

 מוסמך מטעם רשות העתיקות.

רשות העתיקות רשאית לדרוש ותדרוש ממגיש התוכנית כי יקצה האמצעים הנדרשים לביצוע  . 2

 ה לעמוד על העוצמה והאיכות של השרידים הקדומים.בדיקות ארכיאולוגיות מקדימות, זאת במגמ

במידה ויתגלו שרידים קדומים המצדיקים זאת, יופעלו על החלקות/ח"ח נהלי רשות העתיקות בתוקף  . 3

 הוראת חוק העתיקות.

הבדיקה/חפירה, זאת במידה  אין רשות העתיקות מתחייבת לשחרר השטח או חלקו גם לאחר . 4

חודיים ואין פירוש הדבר ביטול חוק העתיקות לגביהן אלא הסכמה ויתגלו בשטח שרידים יי

 עקרונית בלבד.
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 שמירה ואחזקת האתר 400.1

החל מתחילת ביצוע העבודה ועד למסירתה למזמין, אחראי הקבלן אחריות מלאה ובלעדית לשמירת 
במקום מקום העבודה ולהשגחה עליו, על כל המתקנים הארעיים שבהם ועל כל הרכוש של המזמין 

 העבודה או בסמוך לו.

 שינויים בהיקף העבודה 500.1

מסך  50%המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את סה"כ היקף העבודה במכרז זה עד 
 כל היקף החוזה וזאת ללא כל שינוי  במחירי היחידה של החוזה.

כל סעיף שבכתב הכמויות ב 50%-כמו כן המזמין שומר לעצמו את כל הזכות להרחיב או לצמצם עד ל
ואף לצמצם או לבטל מבנה שלם כפי שמוגדר בכתב הכמויות וזאת ללא כל שינוי במחירי היחידה של 

 החוזה.

 לקבלן לא תהיה כל טענה או טביעה נגד המזמין בגין השינויים בהיקף העבודה שהוזכרו לעיל.

 דרכי גישה 600.1

הדרושים לביצוע העבודה ולהחזיקן במצב תקין עד  על הקבלן להתקין על חשבונו את כל דרכי הגישה
גמר העבודה. התשלום עבור הכנת דרכי הגישה כלול במחירי היחידה ולא תינתן בעבור כך תוספת 

 מיוחדת.

 בדיקת אתר העבודה 00.17

על הקבלן לסייר וללמוד היטב את אתר העבודה וכל המכשולים והקשיים הקיימים בהם לפני הגישו את 
א תוכרנה כל תביעות של הקבלן שתהיינה בגלל מכשולים וקשיים שונים שהיו קיימים באתר הצעתו. ל

 העבודה בזמן הגשת ההצעה.

 סילוק פסולת .1800

תשומת לב הקבלן מופנית בזאת לעובדה כי פסולת שתתקבל תוך כדי ביצוע עבודות פרוקים, עקירה 
רוק מסעות, מדרכות, אבני שפה, גדרות וכל קרקעיים, פ-והתאמות כגון פרוק מבנים, פרוק מתקנים תת

פסולת אחרת תועמס ותסולק לאתר שפיכה מאושר ע"י המפקח. הרחקה זו לא תימדד ותמורתה תיכלל 
 במחירי היחידה של סעיפי העבודות הנ"ל.

פסולת שתתקבל תוך כדי ביצוע חפירות כלשהן, עבודות, פירוקים, עקירה והתאמות בגין פרוק מבנים, 
תקנים תת קרקעיים, פירוק מיסעות, מדרכות, אבני שפה, גדרות וכל פסולת אחרת תועמס פירוק מ

הרחקה זאת לא תימדד ותמורתה תיכלל במחירי העבודה של סעיפי  ותסולק לאתר שפיכה כנ"ל.
 .העבודות

 מוך זמני בסמוך למבנים, מתקנים ומערכותיחפירה ודיפון/ת .1900

בסמוך למבנים, כבישים, מתקנים, עמודי חשמל, טלפון ומערכות  בכל מקום בו יהיה על הקבלן לחפור
המתקן/המערכת  קיימות אחרות, ידפן/יתמוך הקבלן את דפנות החפירה על מנת להבטיח את המבנה/

 הקבלן יוביל ויאחסן אדמה בהתאם לצורך וללא תוספת מחיר.. הנ"ל

תעלה או מפולות העלולות להיגרם ע"י בעת החפירות ינקוט הקבלן בכל האמצעים כדי למנוע התמוטטות ה
 כמויות החומר החפור המונח בצד התעלה או ע"י מבנים או מסיבות אחרות.

בכל מקרה שתהיה צפויה סכנת התמוטטות או מפולת יחפור הקבלן את קירות התעלה בשיפור מתאים 

 או יתקין חיזוקים, תמיכות וכו' ויעשה את כל הסידורים הדרושים למניעת מפולות.

, קובץ תקנות מס'  1961 –חפירת התעלות תבוצע בהתאם ל "תקנות לחפירת התעלות באדמה חולית" 

1240  

 .104" בהתאם למפרט הבין משרדי פרק 1946שהותקנו על סמך "פקודת בתי חרושת 

לא תינתן לקבלן כל תוספת מחיר  החפירה והדיפון יבוצעו בהתאם להנחיית המפקח או בעל המתקן. 
 פון/התמיכה המצוינים לעיל.בגין הדי
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 מעמד וסמכויות המפקח 000.2

 האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה. א.

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התוכניות, המפרט הטכני וכתב  ב.
ת לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח הוא הפוסק הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירו

 הבלעדי בנושא זה.

המפקח, או כל מי שייקבע בכתב על ידו )כגון מתכנן מטעם המזמין( הוא הפוסק הבלעדי לגבי  ג.
 איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.

אין  דה כולה או חלקה לקבלני משנה.הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבו ד.
באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לפעולות או 

 מחדלים של קבלני המשנה.

המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא תוספת מחיר  ה.
 לקבלן.

מזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ו 
חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות 

 שנקבע ע"י המפקח.

המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא, אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות החוזה  ו.
ץ הסדר, לפי מטיב כללי המקצוע כדי למנוע  נזק לחלקי עבודה ו/או המפרט או אם לדעתו נחו

שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה 
 ולנזק כלשהוא הבא לפי תנאי החוזה.

המפקח ימסור לקבלן טרם תחילת העבודה העתקים של תוכניות מאושרות לביצוע ושל המפרט  ז.
י. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התוכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח חתומות ומאושרות הטכנ

לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התוכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן 
 בלבד.

 5ראה נספח  - (AS MADEכניות לאחר ביצוע )ות 100.2

על חשבונו ומחירן כלול  (AS MADEניות עדות )לאחר גמר העבודות על הקבלן לספק את תוכ .1

, )לפני קבלת העבודה הסופית על ידי התאגיד )באם במפרט במחיר היחידה בכתב הכמויות
המיוחד צוינה דרישה חמורה מזו המצוינת פה יקבע המפרט המיוחד(, אשר ישקפו במדויק את 

לק של מערכת המדידה העבודות אשר בוצעו ויהוו הן את הבסיס לחישובי הכמויות והן ח
 הגיאוגרפית.

תוכניות העדות תוכנה ותאושרנה ע"י מודד מוסמך ותוגשנה על רקע קואורדינטות ארציות בלבד  .2
 ותכלולנה אך ורק אלמנטים שנמדדו לאחר ביצוע.

 הקבלן יקשור את המדידה לנקודת קבע של עיריית רמת השרון על בסיסם מבוצע מערך
באחריות הקבלן לקבל נקודות  ות התיעוד למערך העירוני.לצורך קשירה של מפ GIS-ה

 .התייחסות אלה ממחלקת מהנדס העיר

קרקעית שתכלול את כל פרטי -מודגש במיוחד הצורך בהכנת תוכניות לאחר ביצוע של צנרת תת
שלהם(, עטיפות בטון  I.Lהביצוע: מיקום הצינורות, כמותם, סוגיהם, קוטריהם, מפלסיהם )

עו(, את הבריכות, השוחות והכוכים למיניהם, מידותיהם ומפלסיהם וכל )במקומות שבוצ
 האביזרים.

כפי שיקבע ע"י  GISעל גבי דיסקטים בפורמט  DXFאו  DWGהתוכניות ימסרו למזמין בקובצי  .3

המזמין ובהדפסה בשני עותקים של נייר לבן, בחתימת הקבלן והמודד אשר הכין את התוכניות 
 וכתבי הכמויות.

 ל הקבלן לקחת בחשבון כי לא תשולם כל תוספת בגין הכנת תוכניות העדות כמפורט לעיל.ע .4

הכנת התוכניות הנ"ל ומסירתן לידי נציג המזמין הם תנאי הכרחי לאישור חשבונו הסופי של  .5
  .הקבלן
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קיימת אפשרות להכנת תכניות עדות על ידי המזמין באמצעות מודד מוסמך שיבחר על ידו.  .6
יסייע למודד בעבודתו ככל שיידרש לפי הוראות והנחיות המפקח. עבור תוכנית העדות  הקבלן

 12%שבוצעה ע"י המודד המזמין יקזז מחשבון הקבלן את עלות המודד בתוספת רווח קבלני של 
 בתוספת מע"מ.

 

 

 לוח זמנים, תוכנית עבודה ודו"ח התקדמות 200.2

אישור המפקח לו"ז מפורט לביצוע על פי תנאי החוזה ולא "לוח זמנים": על הקבלן להכין ולהגיש ל א. 
או מדרישה מפורשת של המפקח. הלוח  הודעה לקבלן על זכייה ימים מיום מתן  10-יאוחר מ

הנ"ל יהיה מבוסס על תקופת הזמן שהוקצבה בלו"ז השלדי לקבוצות העבודה, עבור כל סוגי 
 .MS PROJECTויוכן בתוכנת  העבודות ושלביהן שבחוזה

ימים מיום  5המפקח יבדוק את לוח הזמנים ותוכנית הארגון המוצעים, ויחזירם לקבלן תוך  ב.
קבלתם, עם הערות ודרישות לשינויים )אם ידרשו(. הקבלן יכניס את כל התיקונים והשינויים 

ימים מיום קבלת ההערות. ההצעה המתוקנת תאושר ע"י המפקח  5-הנדרשים לא יאוחר מ
 האמור מהווה תנאי להגשת חשבונות הקבלן . ובלעדי ללו"ז לביצוע העבודות.ותשמש בסיס יחיד 

במסגרת לוח הזמנים הכללי יהיה על הקבלן, אם ידרוש זאת המפקח להקדים ביצועם של קטעי  ג.
 עבודה כגון אלה החוצים כבישים, או לבצע עבודות בעת ובעונה אחת בכמה מקומות.

ר המפקח לתוכנית הארגון, לתיאור דרכי ביצוע וללוח הזמנים הקבלן יתחיל בעבודות לאחר אישו ד.
המוצעים, אלא אם המפקח ירשה להתחיל לפני כן בעבודות הכנה מסוימות. כל העיכובים והפסדי 
הזמן שיגרמו לקבלן בגלל איחור בהגשת הצעותיו לתוכנית הארגון וללוח הזמנים המוצעים, יהיו 

 על חשבון הקבלן בלבד.

ת עבודות ההכנה ובמשך כל תקופת הביצוע, ישלים הקבלן את לוח הזמנים ויעדכנו, החל מהתחל ה.
בהתאם להתקדמות העבודה. הקבלן יכין בנוסף לזה דיווחים שבועיים וחודשיים, וכן דיאגרמות 
השוואה ללוח הזמנים. הלוחות והדיאגרמות ימסרו למפקח ולמזמין בשני עותקים ויוחלפו 

 בקביעות לאחר עדכון.

לוחות הזמנים, דו"חות ההתקדמות השבועיים והחודשיים וכן עדכונים ללו"ז ולדו"חות, יעשו  ו.
 במחשב ע"י הקבלן.

 חובה לצרף לוח זמנים מעודכן לכל חשבון שיוגש לתשלום. ז.

כל הפעולות המפורטות בסעיף זה הינן על חשבון הקבלן, והתמורה עבורן כלולה במחירים  .ח
 כמויות.לעבודות השונות בכתב ה

 השגחה מטעם הקבלן 300.2

סיון מספיק לדעת יבעלי ותק מקצועי ונ מורשיםבאי כוחו של הקבלן יהיו מהנדס ומנהל עבודה  א.
 ובכל שעות העבודה  , שניהם ימצאו באתר המפקח בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה

ראש על ידי המפקח, והוא טעון אישור מ ומנהל העבודה לאורך כל תקופת הביצוע. מינוי המהנדס
 רשאי לפסול כל מינוי ללא מתן הסברים או נימוקים.

במשך כל תקופת הביצוע יספק הקבלן שרותי מדידה של מודד מוסמך וקבוצת מדידה עם ציוד  ב.
 אופטי, לצורך עבודותיו ובכל עת שיידרש ע"י המפקח.-מלא, כולל מכשיר אלקטרו

כל סוג מדידה בתוואי הצנרת שתידרש לצורך ביצוע המודדים יעמדו לרשות המפקח למדידת 
שרותי המדידה כוללים גם מדידות שידרשו לאימות נתוני  העבודה וזאת ללא כל תשלום נוסף.

 התשתיות הקימות ומדידות לטובת עדכון ו/או תוספות ושינויים.

 תיקון נזקים .2400

לן במהלך עבודתו יתוקנו על ידי הקבלן כל הנזקים שיגרמו לעבודה או לרכוש ציבורי או פרטי ע"י הקב
מחובתו של הקבלן לתעד את המצב הקיים )ע"י צילומים ו/או  מיד, והתיקונים לא יידחו עד סוף העבודה.
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סרטים( לפני תחילת העבודות . בהעדר תיעוד זה, יידרש לתקן ו/או לממן את עלות התיקונים שידרשו 
 מהלך העבודות. )גם עם הנזק אינו כתוצאה מעבודתו באתר( ב

 נציג הקבלן באתר העבודה 500.2

לפני התחלת העבודה יודיע הקבלן בכתב למפקח מי יהיה נציגו המוסמך באתר העבודה. נציג הקבלן 
ימצא באתר העבודה בכל שעות העבודה, יהיה מוסמך לקבל את הוראות המפקח ולבצען, ולחתום על 

באתר העבודה, תופסק העבודה ע"י המפקח, והקבלן  יומני העבודה. בכל מקרה שנציג הקבלן לא ימצא
 לא יוכל לבוא בשום תביעה עקב כך.

 ניהול יומן 600.2

)"להלן היומן"( וירשום בו מידי יום ביומו פרטים  שרוניםעל טופס הנהוג ב המפקח ינהל יומן עבודה .1
 המשקפים לדעתו את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.

יום ביומו ע"י המפקח והקבלן. הסתייג הקבלן מפרט כלשהוא מהפרטים שנרשמו  היומן ייחתם מידי .2
על ידי המפקח ביומן, ירשום את דבר הסתייגותו המנומקת. אולם הסתייגותו לא תחייב את 

. לא רשם הקבלן הסתייגות מנומקת כאמור, ייחשב הדבר כאילו אישר הקבלן את נכונות שרונים
י המפקח, "ימים לאחר שנדרש לכך ע 3תם הקבלן על היומן תוך הפרטים הרשומים ביומן. לא ח

 ייחשב הדבר כי אין לו הסתייגות כל שהיא לפרטים הרשומים ביומן.

, ישמשו כראייה בין שרוניםרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם, שאינם מחייבים את  .3
עילה לדרישת כל תשלום ע"פ הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם 

 החוזה.

 שום תביעות ביומן העבודהיר .2700

בכל מקרה שהקבלן יבוא בתביעות שתתעוררנה במהלך העבודה, עליו יהיה לרשום את תביעותיו ביומן 
רשם ביומן העבודה בו יהעבודה בו ביום בו בוצעה העבודה או ארעה העילה לתביעה. תביעה שלא ת

בדק באם מגיע לקבלן תשלום מיוחד בגין אותה תביעה, והקבלן לא יקבל ייון ולא יביום, לא תובא כלל לד
 כך תשלום בעדה.

כנ"ל לגבי דרישות הקבלן לעבודות ברג'י. ללא ציון הדרישה וקבלת אישור המפקח במועד הביצוע, 
 הדרישה לא תאושר.

 עבודה בשעות חריגות .2800

אם כדי למלא את הוראות קיום לוח מועדי הביצוע לחוזה הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, 
זה או במידה ויידרש לכך ע"י הרשויות המוסמכות וכד', יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר במשמרת אחת 

 של פועלים ליום או יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע.

שלום בגין ביצוע עבודותיו הקבלן לא יהיה זכאי לכל ת אין סעיף זה בא לאשר עבודה בשעות הלילה.
 בשעות חריגות.

 ניקיון השטח בגמר העבודה .2900

בגמר יום העבודה, על הקבלן לנקות היטב את השטח ע"י סילוק פסולת, שיירים ויתר חומרים 
שהשתמש בהם לעבודתו או נשארו כתוצאה מעבודותיו, או מכל מקור אחר כולל סילוק צריפים ומבני 

צונו המלאה של המפקח, לתקן כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו בחלקי מבנה עזר אחרים, לשביעות ר
 שונים שלידם ביצע עבודותיו ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע עבודתו.

בתקופת העבודה יהיה הקבלן אחראי לכל פסולת או אדמה מכל סוג שהוא אשר יוכנסו לאתר העבודה 
 במשך תקופת הביצוע.

 את הפסולת ו/או האדמה למקום שפיכה מאושר על חשבונו. הקבלן יסלק מידי יום

ת הסביבה ע"ח הקבלן. הגנהפסולת תיאצר בכלים ייעודיים ותסולק לאתר המאושר ע"י המשרד ל
 המזמין רשאי לדרוש קבלות ו/או תעודות שקילה המוכיחות סילוק לאתר מאושר.
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מטאטא ע"י  ם העבודה וככל שיידרשבמהלך יו ,מידי יוםמחובתו של הקבלן לנקות את שטחי העבודה 
האמור כלול במחירי היחידה ולא יזכה את הקבלן  מכני לטאטוא של רחובות ומדרכות באזורי הביצוע.

 בתשלום.

 עבודה, ציוד וחומרים 000.3

כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת  א.
 המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו(.הביצוע )אלא אם כן ויתר 

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים  ב.
 לשביעות רצונו של המפקח.

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לאותן 
 .דרישות, תקנות וכד'

המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו' 
 של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש.

עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן לקבל  ג.
אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות  מאת המפקח אישור על מקור החומרים

 מאותם החומרים לצרכי בדיקה.

החומרים ימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם 
 לשימוש בביצוע חוזה זה.

כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של 
 ל מהמקום, על חשבון הקבלן.החומר הפסו

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המקובלת על 
דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת שתיקבע על ידי המפקח 

 ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים.

ערך. -קבלן יהיו מתוצרת היצרנים הרשומים מטה או שוותהאביזרים העיקריים שיסופקו ע"י ה ד.
  הספקים/יצרנים יאושרו ע"י המהנדס.

 שם האביזרים ספק/יצרן

 צינורות פלדה , "צינורות המזרח התיכון"אברות""

 , ברזי שריפהTRSמגופי טריז  "רפאל"

 מגופי טריז "הכוכב"

 קוטראוגן, מחבר אוגן, מצמד, זקף ריתוך, מעברי  "קריספל"

 שסתומי אוויר, שסתום אל חוזר "א.ר.י."

 קשתות מוכנות מודגל

 ניםוואביזרים מגול "40דגם "סקדיול 

 ברזי שריפה ,1" - 2מגופים בקטרים " "דורות"

 צנרת פוליאתילן למערכת אספקת מים "פלסים", "פלעד"

 אביזרי פוליאתילן "פלסאון"

 

 .מהנדס או מטעמוה בכתב של שוריתוצרת יצרן אחר מחייבת א

 הקבלן יספק קשתות מוכנות ומסעפים חרושתיים לכל הסתעפות, הן לקווים והן לחיבורי בתים. ה.

הקבלן יספק את כל הציוד והכלים הדרושים לביצוע העבודות והוא יורשה להשתמש רק בציוד  ו.
 ובמכונות אשר יתאימו לביצוע יעיל של העבודה ולפי דעת המהנדס.

שורו לא תשתמע מהם אחריות המהנדס ביחס לעבודות ילציוד כל שהוא או אי אשור המהנדס יא
 שהקבלן מבצע. הקבלן הינו אחראי הבלעדי לביצוע העבודה.
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בכל מקרה יסופקו חומרי העזר כגון אלקטרודות, ברגים, עוגנים, גומי לאטימה וכו' על ידי הקבלן  ז.
 לא יהיה תשלום נפרד עבור חומרי עזר.ותמורתם תחשב ככלולה במחירי העבודות ובשום מקרה 

הספקת החומרים כלולה בהצעת הקבלן ועליו להגיש לאשור המהנדס את שמות היצרנים ו/או  .ח
הספקים מהם הוא מתכוון להשיג החומרים לביצוע העבודות. אין אשור מקור החומרים פוטרת את 

 הקבלן מאחריותו לטיב החומרים והעבודה המבוצעת על ידו.

ההובלות הדרושות לביצוע העבודות וכן להובלת חומרים מהספקת הקבלן יעשו ע"י הקבלן  כל .ט
 ותמורתם תחשב ככלולה במחירים לעבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות.

הגשת הצעת הקבלן לביצוע העבודות מהווה התחייבות מצידו כי כל החומרים שהתחייב לספקם  .י
 יגם ולהביאם לאתר העבודות במועד המתאים.נמצאים ברשותו או שהוא יכול להש

 

 מהנדס ואישורם ע"י המפקחהבחירת חומרים ע"י  100.3

הבחירה והקביעה של כל החומרים והמוצרים בהם ישתמש הקבלן לביצוע העבודות תהיה בסמכות 
המהנדס. כמו כן יקבע האדריכל או המהנדס את הבחירה בין האלטרנטיבות השונות לאותה עבודה. 

 שור לביצוע יינתן ע"י המפקח.האי

 בדיקת מוצרים וחומרים 200.3

מחירי היחידה אותם נקב הקבלן בהצעתו יכללו גם את הטיפול בבדיקת החומרים והמוצרים במכון 
התקנים )או במוסד מוכר אחר שיאושר לכך ע"י המפקח(, כולל עלות הדגמים עצמם המיועדים לבדיקה, 

גם התשלום למכון בגין  קבלת התוצאות והעברתם למהנדס וכו'. הטיפול במדגמים, העברתם למכון,
 עריכת הבדיקות עצמן יחולו על הקבלן.

 מספר המדגמים, מספר וסוג הבדיקות ומאלו חומרים ומוצרים, כל אלה ייקבעו בלעדית ע"י המפקח.

 דוגמאות 00.33

ם זה, מודגש שהקבלן מבלי לפגוע בכלליות חובת הקבלן לבצע ולספק דוגמאות שונות במסגרת הסכ
ל לפי הנחיות והוראות ויכין דוגמאות יציגות ומעובדות ומוצרים שלמים בגודל, בצורה ובפרטים, הכ

 המפקח.

 לא ישולם לקבלן עבור הכנת הדוגמאות. הקבלן יכלול הנ"ל במחירי היחידה השונים.

 "איכותמונח "שווה  .3400

הכמויות כחלופה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי " אם נזכר במפרט ו/או בכתב איכותהמונח "שווה 
מבחינת  איכותו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המשווק אותו, פירושו שהמוצר חייב להיות שווה 

 והטיב למוצר הנקוב. , האיכותהתפקוד

 " טעונים אישורו המוקדם של המהנדס ואישורו הסופיאיכותטיבו, איכותו, סוגו ומחירו של מוצר "שווה 
במקרים אשר בהם הקבלן יידרש לצרף רשימה של ציוד מוצע כחלק מהצעתו  לביצוע של המפקח.

 במכרז, לא יתנהל כל דיון בהמשך, באשר למוצרים שווה איכות. 

למזמין ונציגיו בפרויקט יש סמכות בלעדית וחד צדדית בקביעת מוצר כזה או אחר כשווה ערך. הקבלן 
 בל את הקביעה ללא עוררין.ו/או כל ספק / יצרן מטעמו , יק

 מעבדה .3500

יתקשר עם מוסד מוכר ומאושר לשם ביצוע בדיקות טיב הנדרשות במעבדה ובשדה, בתאום עם  שרונים

 המפקח.

 תפקידי המעבדה יהיו:

 בדיקות מוקדמות של טיב החומרים. .א

 בדיקות שוטפות לטיב החומרים. .ב

 בדיקות לטיב המלאכה. .ג
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 המפקח. בדיקות שונות באתר, לפי דרישת .ד

 סיכום וריכוז יומן הבדיקות. .ה

 .ובתאום עם נציגי הקבלן באתר תופעל לפי הוראות המפקח המעבדה

מחשבונות  התאגיד.כל הוצאות המעבדה ומעבדת השדה, הפעלתה במשך כל תקופת החוזה, חלים על 

ת בגין האמור לעיל. היה והעלות בפועל תסתכם בסכום הנמוך מהסכום שיופח 2%הקבלן יופחתו 

, הקבלן יישא בעלות 2%מחשבונות הקבלן , לא יינתן לקבלן החזר . במידה ועלות הבדיקות יעלה על 

על הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם  הנוספת )בדיקות נוספות ימומנו ע" הקבלן(

 לעבודה עקב בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. 

 א תובאנה בחשבון ולא תוכרנה ע"י המזמין.תביעות לפיצויים בגין הנ"ל ל

 מדידות .3600

לקשירת  B.Mנקודות גובה באחריות הקבלן לקבל ממחלקת מהנדס העיר בעיריית רמת השרון  א.

 הרומים, רשימת קואורדינטות של צירי הכבישים והפרצלציה לסימון.

היא מוחלטת באם הדבר אחריותו של הקבלן לגבי סימון הנתונים הנדרשים כמפורט בסעיף א'  ב.
ה או אי התאמה ינאמר מפורשות במפרטים הטכניים השונים ובאם לא, והוא יתקן כל שגיאה, סטי

 אשר נובעת מתוך מדידה, סימון או מיקום שגויים ללא תשלום נוסף, לשביעות רצון המפקח.

  נם.וסימו ת צנרת מים ושוחות מגופיםמדיד  ג. 

 כללי .1

, לבצע את הפעולות חשבונוהקבלן באמצעות מודד מוסמך מטעמו, על  קודם לתחילת הביצוע על
 הבאות:

בשטח השוחות חיבורי הבית )ביוב( ומיקום של חיבורי הצרכן )מים( וכן מיקום של ו I.Lמדידת  1.1

 המבנים )ראה פירוט בהמשך(.

  .קרקעיים )פרוט ראה כהמשך(-מדידה וסימון של מיקום וגבהים של מכשולים תת 1.2

הקבלן יקבל מהמפקח סימון נקודת קבע,  מדידה וסימון של תוואי הצנרת )פרוט ראה המשך( 1.3
 שבעזרתן יוכל לאזן את הגבהים על בסיס הרשת הארצית.

 אום עם הרשויות לגבי מיקום מערכות תשתית וסימונם בשטח.ית 1.4

 מדידה וסימון .2

 קרקעיים-מדידה וסימון של מכשולים תת 2.1

קרקעיים שאינם ניתנים להזזה כגון קווי מקורות, מעבירי מים, קווי בזק וכד' -ים תתמיקום מכשול
משפיעים בצורה קריטית על עומק הקווים. לפיכך על הקבלן לאתר קווים אלו בתאום עם 

 בהם ומיקומם ולמסור את הנתונים למתכנן לצורך עדכון התכנים.והרשויות, למדוד את ג

 בה הקרקע לאורך התוואיוי ומדידת גסימון תוואי הצנרת הראש 2.2

לפיכך ועשויים להיות בתוכניות הפרשי גבהים.  קיים אי תאום בין המדידות השונות של הכבישים
ם לכל יבה הקרקע הקיולמדוד את ג ,קודם לתחילת הביצוע על הקבלן לסמן את תוואי הצנרת
 אורכה ולמסור את הנתונים למתכנן לצורך בדיקה ואישור.

   ואי הצנרתון תסימו 2.3

לרבות סימון הפרצלציה באמצעות מודד מוסמך, לרבות מדידת  הצנרת,על הקבלן למדוד תוואי 
מסר למתכנן + ית 1:250מ "הארצית. תוכנית המדידה בקנ הקואורדינטותגבהים וקשירה לרשת 

 .ביובמים וה, לצורך הוצאת תוכנית עבודה לביצוע מערכת התקליטור

 ים בתוכניות במהלך הביצועמדידות של שינוי 2.4

 התוכניות המצורפות בזה הינם תוכניות למכרז. 
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. שינויים אלו החיבוריםואי הצנרת, במיקום השוחות ובמיקום ועשויים לחול שינויים בתבפועל  
ימסרו למבצע במסגרת תוכניות לביצוע או במסגרת הנחיות שימסרו ע"י המפקח במהלך 

החדש ויסמן אותו בשטח. מודגש כי עשויים לחול כמה שינויים  ואיוהעבודה. הקבלן ימדוד את הת
אי כתוצאה מאילוצים שונים שיתגלו רק תוך כדי ביצוע העבודה, ובכולם יבצע הקבלן מדידות ובתו

 חוזרות, ללא תוספת תשלום.

כל עבודות הסימון והמדידה שיבצע הקבלן חייבות לעשות באמצעות מודד מוסמך האחראי  2.5
 שרטוט.בטיב ודיוק עבודות המדידה בשדה ולתאורן בחתימתו ל

כל מדידה וסימון ורישומם בתוכניות ובמפות יהיו טעונים אישור המפקח בכתב, אולם אישור זה  2.6
 לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לנכונותם.

הקבלן אחראי לשלמות הסימונים ונקודות הקבע הנ"ל וכל נקודות שסימן בשטח, יחדשן במקרה  2.7
שבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה על חל נזק או אבדן וישמור על שלמותן על ש

 ידי המפקח.

 הקבלן יסמן את תוואי הקווים, פינות המבנים והמתקנים ויאזנם. 2.8

כמו כן, יסמן הקבלן קווי אבטחה המקבילים לצירים ולפינות הנ"ל ויאזן אף אותם. מרחקו של קו 
 מקו הפינות יקבע בתיאום עם המפקח. האבטחה מהציר ו/או

לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו האבטחה, הן מבחינת מרחקים 
והן מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח אופן הבטחת צירים שונה 

 מהאמור לעיל.

 )המשכת הציר אל המעבר לתוואי וכיו"ב(.

 חת הצירים יהיה טעון אישור המפקח.בכל מקרה, אופן הבט

-מ קטנות את נקודות הסימון יש לסמן באמצעות יתדות ברזל או עץ, אשר מידותיהן לא תהיינה 2.9
 ס"מ. 50-ס"מ. היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ 2.5/5/75

 כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.

ק לאחר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה על ידי המפקח יערוך מדידת לקבלת העבודה ר 2.10
הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים 

 המתוכננים.

על הקבלן להחזיק בשטח, כל עת ביצוע, על חשבונו, אמצעי מדידה כגון: מאזנת, אמה, סרט  2.11
אלה יעמדו לרשות המפקח בכל עת שיחפוץ בכך מטר ועמודי סימון . מכשירים  30מדידה באורך 

ללא תוספת מחיר. כמו כן על הקבלן להחזיק באתר מאזנת לייזר מטיפוס המודד את שיפוע 
 הצנרת דרך קדח הצינור.

ה או ייאחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סט 2.12
יה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה ימדידה. אם כתוצאה משגיאה סט אי התאמה, אשר נובעת מתוך

עבודות שלא לפי התוכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו וכל עבודות 
 התיקון תהיה על חשבון הקבלן.

כל הפעולות המפורטות לעיל בנושא מדידות כלולות במחירי היחידות והקבלן לא יקבל תשלום  2.13
 עבורם, לרבות ביצוע מדידה חוזרת עקב שינויי תוואי במהלך ביצוע הצנרת או לפניה. נוסף

 הקבלן יעסיק אך ורק "מודד מוסמך" שיבצע את העבודה הנדרשת כאמור לעיל. .3

, גם אם יידרש כל העבודות האמורות לא תשולמנה בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן .4
 .ינוי ו/או השלמה בתכנוןהקבלן לבצע מדידה עבור ש
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 ביצועתקופת  00.37

על הקבלן לסיים העבודות  .קלנדריים מיום מתן צו התחלת העבודה חודשים 6תקופת הביצוע תהיה 
  .ולמסרן במלואן ובשלמותן לשביעות רצון המפקח ו/או נציגי המזמין, לא יאוחר מהמועד כאמור לעיל

 אופני מדידה ותשלום מיוחדים .3800

 התחשבות בתנאי החוזה א.

 על כל מסמכיו) בהסכם רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים 
. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי כמצורף למכרז זה( ונספחיו

התחשבות בו  לשהו או איאי הבנת תנאי כ .התנאים המוזכרים במסמכים הנ"ל, על כל פרטיהםמלוא 
מצד הקבלן, לא תשמש סיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כלשהו. כל 

במפרט הכללי במסמכי המכרז השונים וכן העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים 
 להוראות שבסעיפים דלהלן.ביחס 

 התשלום עבור "דמי בדיקות" ב.

לרבות אספקת  ,קבלן יהיה לסייע בכל דרך אפשרית לביצוען ולהכנתן של הבדיקותעל ה 
 חומרים ואביזרים שונים לפי הוראות המפקח.

 נה ע"י המזמין./קבעיהמעבדה/ות עבור הבדיקות השונות ת 

הזמנת הבדיקות תתבצע ע"י מזמין העבודה ו/או נציגיו בפרויקט . בגין כל הבדיקות  
מהעלות הכוללת של הפרויקט, גם במידה ועלות הבדיקות  2%חתו שידרשו בפרויקט, יופ

, הסכום יופחת במלואו.  2%-נמוכה מסכום זה . היה ועלות הבדיקות תהא גבוהה מ
 בדיקות חוזרות יבוצעו ע"ח  הקבלן.

 מסמכי החוזה(מוקדמות המפרט המיוחד ובכל מסמך מ)בנוסף לכל האמור ב עבודה שלא תימדד .ג

מבלי היותן מפורטות באופן מיוחד, הן לא תימדדנה ולא ישולם  ולות בשכר החוזהכלהעבודות להלן, 
 בעדן בנפרד:

 הגנה על מערכות קיימות ואחזקתן. .1

 .עם הרשויות השונות תיאום .2

 כל החומרים, הפחת עליהם והעבודה הדרושה לביצועם. .3

 מדידות, סימון, פירוק וחידוש סימון, לרבות חומרי העזר לביצוע המדידות. .4

 דרי ניקוז ארעי.ס .5

 הכנת דרכים ארעיות, החזקתן במשך תקופת הביצוע וביטולן בגמר העבודה. .6

 הכנת חישובי כמויות, והגשת חשבונות במחשב ע"י תכנת "בינארית" .7

 בדיקות מעבדה ומעבדת שדה. .8

 תשלום מלא בגין אספקת מים וחשמל לצרכי העבודות וניהולן. .9

בי הפסקות חשמל לעבודות ברשת תאורה ע"ג עמודי אום עם חח"י לחיבור מרכזית תאורה ולגית .10
 ."יחח

 פעילויות אחרות שפורטו במקומות אחרים אך לא נזכרו בסעיף זה. .11

 תשלום לגורמי חוץ, עבור תאום ופיקוח, כגון משטרת ישראל, בזק, חברת חשמל וכו'. .12

ממצב תקין  כל עבודה שדרושה לצרכי אחזקה או חלקי המבנה שהושלמו ולפני תום תקופת הביצוע, .13
 ותיקון כל נזק שיגרם להם תוך תקופת הביצוע.

 סילוק עודפי חפירה ופסולת. .14

 דיפון ותמוך זמני של חפירות, מערכות ודרכים. .15

 .עלות ביצוע הסדרי התנועה .16
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 תשלום לפיקוח של רשות העתיקות )במידה ויידרש( והסדרת ערבויות לקק"ל. .17

 העסקת שוטרים בשכר .18

 ישולם בנפרדלא תחייב בתנאי העבודה או עפ"י דרישת משטרה עבור העסקת שוטרים בשכר כמ
  .והנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה השונים

 העסקת פקחי עירייה בשכר או פקחים חיצוניים מוסמכים להכוונת תנועה .19

שוטרים בשכר  עבור העסקת פקחי עירייה או פקחי חיצוניים מוסמכים להכוונת תנועה במקום
והנ"ל יהיה כלול במחירי  ישולם בנפרדלא או עפ"י דרישת משטרה  כמתחייב בתנאי העבודה

 .היחידה השונים

 מס ערך מוסף .ד

 מחירי היחידה בחוזה/מכרז זה אינם כוללים מס ערך מוסף.

 תוכניות ומסמכים .ה

על הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים, התוכניות והמפרטים מוכנים תמיד לשימוש  
המפקחים, כל המסמכים צריכים להיות נקיים וניתנים לקריאה. במידה ומסמכים אלו ו וחובאי כו התאגיד

מערכות של תוכניות ללא תשלום. תוכניות נוספות  2ספק לקבלן י תאגיד, על הקבלן להחליפם. הפגמוי
 במידת הצורך, יוזמנו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 מכשירי מדידה .ו

יק בקביעות בעבודה את כל מכשירי המדידה הדרושים )לפי קביעת על הקבלן לספק על חשבונו ולהחז
 המפקח( לסימון העבודות על כל חלקיהן ולצרכי בדיקת העבודות שיבוצעו על ידי הקבלן.

  עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים .ז

ם ו/או בגין עבודות לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים ו/או צרי
בידיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובעת מביצוע העבודה. בכל מקרה רשאי המזמין ישירות 
או באמצעות המפקח להורות לקבלן על הגדלה או הקטנה של היקף העבודה והקבלן לא ידרוש תוספת 

 מחיר בגלל הגדלה/הקטנה של כמויות או פיצול או קושי וכו'.

 יחידהמחירי  .ח

לקח בחשבון וישולם לפי הנמוך שביניהם. אם סעיפים יאם יהיו מחירי יחידה שונים עבור סעיפים זהים י
 מסוימים יופיעו במבנה אחד ולא יופיעו באחר יהיה מחיר היחידה תקף לעבודה זו בכל המבנים. 

 ן חלקיוחשב .3900

וניתוחי  וחתומים ע"י מודד מוסמך עם הגשת כל חשבון חלקי יצרף הקבלן דפי חישוב כמויות ערוכים
 מחירים לעבודות חריגות.

 הכמויות יוגשו הן בפורמט מצטבר והן בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון.

באם לא יוגש החשבון בתאריכים הנ"ל, יועבר תאריך  לכל חודש. 30-חשבון חלקי יוגש ע"י הקבלן עד ל
 הגשת החשבון לחודש לאחריו.

 חשבון סופי 00.40

 תנאי להגשת חשבון סופי ע"י הקבלן הינו צירוף המסמכים הבאים:

 דפי חישוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך.

 כמויות בפורמט מצטבר. .א

 כמויות בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון. .ב

 מבוצעת וחתומה ע"י מודד מוסמך ע"י הקבלן וע"י היועץ הרלוונטי של המזמין. AS MADEמדידת  .ג

 ר מתקן הכולל פרוספקטים, קטלוגים, מסמכי אחריות ותפעול.ספ .ד
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 אישור קבלת העבודה ע"י המזמין וע"י הרשות המקומית. .ה

 ניתוחי מחירים חריגים. .ו

 סימוכין לעבודות נוספות. .ז

 .תוכניות "עדות לאחר ביצוע" .ח

 תוכניות עדות ,ספר מתקן וכל מסמך אחר במדיה מגנטית על פי דרישת המפקח. .ט

 רת מסמכי החוזה.כל הנדרש בית .י

 סעיפים חריגים 00.41

 על: סעיפים חריגים שיידרשו במהלך הביצוע יתבססו

 .המופיעים בחוזה ב"פרורטה" על סעיפים אחרים דומים .א

מחירון משכ"ל נטו )בהפחתת  באם לא קיימים סעיפים כאלה הסעיפים החריגים יתבססו על .ב
 הנמוך מבין שניהם. - 20% ( או דקל )לא שיפוצים( בהפחתה של9%העמלה בשיעור של 

לא מופיע הסעיף החריג במחירונים הנ"ל, יציג הקבלן ניתוח מחיר על בסיס תמחיר "קוסט פלוס  .ג
 רווח קבלני". מחובתו של הקבלן להציג אסמכתאות המאשרות עלות בפועל )חשבוניות וכו'(. 12%

 המחיר אשר ייקבע יהיה בכל מקרה הנמוך מבין האפשרויות הנ"ל. .ד

בכל מקרה קביעתו של  בדק ע"י המפקח ויומלץ לאישור של המזמין.ימחיר שיימסר ע"י הקבלן יניתוח 
 המהנדס הינה סופית ואיננה ניתנת לערעור.

 עבודה בשלבים 00.42

על הקבלן להביא בחשבון במחירי היחידה שהעבודה תתבצע בשלבים, ולא ישולם בנפרד בעבור 
 העבודות הנוספות הכרוכות בכך, כגון :

 התאמת רומי מכסים לפני כביש ומדרכה סופיים. -

צוע הסתעפויות לחציית כביש בשלבים, עפ"י אישורי המשטרה, כולל סתימת החפירה ופתיחתה יב -
 צוע ע"י המשטרה.ימחדש עפ"י שעות העבודה שיותרו לב

 ת מתקניםיחצי 300.4

תיעול, כבלים של טלפון וחשמל, בכל מקרה של חצית מתקן קיים, כביש, קווי צינורות של מים, ביוב ו
שיון )במידה ודרוש( יצנרת גז, יסודות מבנים או כל מתקן קיים אחר, ידאג הקבלן לקבלת רשות או ר

שיון ובהתאם להוראות ילשם ביצוע סדיר של העבודות. הקבלן מתחייב למלא בקפדנות אחר תנאי הר
נים קיימים יבוצעו בצורה כזו שלא יגרם המהנדס. עבודות חפירה וכן כל עבודה מסוג אחר, בקרבת מתק

 להם נזק ותאפשר את פעולתם השוטפת התקינה.

לפני כל חציה יהיה על הקבלן להתקשר עם הגורם המתאים המחזיק ומפעיל את השרות והקשור 
 במתקן ולתאם עם הגורם או הגורמים המתאימים את הפעולות בקרבת המתקן.

י עבודתו של הקבלן, יהיה עליו להודיע על כך לבעלים בכל מקרה שמתקן כל שהוא יפגע תוך כד
ולאחראים ולכל הגורמים הקשורים במתקן שנפגע ולגשת מיד לתיקון הנזק לפי הוראותיהם ועל חשבונו 

יה יכלול הקבלן במחירי היחידות השונים הנקובים יהוא. את כל ההוצאות הקשורות בסידורי החצ
 ברשימת המחירים.

ר למצבם המקורי ועל חשבונו את המתקנים והנכסים שייפגעו תוך כדי מהלך הקבלן מתחייב להחזי
העבודה לרבות: מדרכות, כבישים, צינורות למיניהם, שרותי חשמל, טלפון, ביוב, תיעול, נטיעות וכל 

 רכוש פרטי או ציבורי אחר.
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 תיקון נזקים  00.44

   לתקן את הנזקים בעצמו ועל חשבונו. במקרה של פגיעה בגדרות, שבילי גישה, עצים וכו' על הקבלן

 ביקור במקום   00.45

לאחר שהקבלן קרא את מסמכי החוזה, המפרט וכתב הכמויות ולאחר שעיין בתוכניות עליו לבקר 

בתוואי העבודה כדי לקבל מושג מהיקף העבודה, קצב הביצוע, הציוד הדרוש, דרכי הגישה, סוג 

המשקית והחקלאית בסביבה, וכל יתר הגורמים המשפיעים  הקרקעות, מקורות אספקת המים, הפעילות

על קביעת המחירים, שום תוספות לא תשולמנה ושום טענות לא תתקבלנה בגלל אי לקיחה בחשבון ע"י 

 הקבלן של כל גורם כל שהוא בהצעתו.

    

 קבלני משנה    00.46

לתקנות שפורסמו על  וכן  במסמכי המכרז בנושא זה םלסעיפים הרלוונטיי תשומת לב הקבלן מופנית

משנה שאינם רשומים , נושא איסור מסירת עבודה לקבלני ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון

 כמפורט להלן: בפנקס הקבלנים

"מובא בזאת לידית ציבור הקבלנים, כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד  

סיק אך ורק קבלני משנה הרשומים בפנקס על הקבלנים להע 1988למקובל במקצוע, תשמ"ט 

 הקבלנים החוק, בענף ובסיווג המתאימים לביצוע עבודה."

 להלן לשון התקנות:

 שיון לאחר.יקבלן אינו מעביר או מסב את הר ( :8) 2תקנה  •

 שיונו.יקבלן אינו עושה שימוש לרעה בר ( :9) 2תקנה  •

שקיבל על עצמו בשלמותן או קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות  (:11) 2תקנה  •
 בחלקן, לקבלן אשר אינו 

רשום בפנקס הקבלנים לעניין זה לא יראו בהעסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה 

 ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע עבודה לאחר.
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 2 פרק 

 

 מפרטים מיוחדים
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 עבודות עפר - 57.01פרק תת 

 כללי 57.01.01

עבודות עפר כוללות חפירה ומילוי תעלות להנחת צינורות, הידוק המילוי, ריפוד חול 
 .)נספח ג'( בתחתית הצינורות, מצעים ועבודות עפר אחרות הנדרשות בהתאם לחוזה

על הקבלן לבדוק את שטח העבודות ואת סוג וטיב הקרקע בהם הוא יצטרך לחפור ויבסס 
גי הקרקע הקיימים. הקבלן לא יהיה זכאי לשום תוספת עבור את הצעתו בהתאם לסו

 חפירה.עבודות ה

 ניקוי השטח 57.01.02

מכל צמחיה שיחים, עצים )כולל  הכל שטח העבודות בהם תיחפרנה תעלות לצינורות ינוק
. פינוי הנדסשור המיעקירתם( ומכל חומר אחר העלול להפריע לביצוע העבודה בא

 .00.25 הפסולת יעשה על פי סעיף

 (1ונספח מס'  004)ראה פרט  רוק מדרכותיחיתוך כבישים ופ 357.01.0

במקומות שבהם יונחו קווי צינורות מתחת לכבישים קיימים יהיה על הקבלן להשתמש 
. כל ציוד כזה חייב לקבל את לחיתוך הכבישים כדי להבטיח חיתוך מסודרבציוד מתאים 

 אשור המפקח עוד לפני הבאתו לשטח.

מ' באופן שיבטיח את  1.00ה תהיה וורטיקלית ורוחבה בחתך העליון לא יעלה על החפיר
 שלמות החלקים הנותרים רצופים.

 עבור כבישים / מדרכות מאבן משתלבת יבוצע פירוק זהיר של האבנים.

במידת האפשר ישאיר הקבלן חצי מרוחב הכביש חופשי לתנועה ויבצע את החצייה בשני 
 .ום עם המפקחשלבים או יותר הכל בתא

 חפירת תעלות 457.01.0

כאשר הצינורות יהיו  תוכניתהתעלות להנחת הצינורות יחפרו בהתאם לרומים המצוינים ב
מונחים ישר על תחתית התעלה, התחתית תהיה ישרה וחלקה באופן שתיתן תמיכה טובה 

רים לצינור לכל אורכו ותהיה חופשית משורשים, אבנים, רגבי אדמה או עצמים קשים אח
 העלולים לפגוע בצינור או בבידוד.

החומר החפור מהתעלה יישפך בצידה כך שלא יפריע לביצוע התקין של העבודה ושלא 
 לוק פסולת מאושר.יפול לתוך התעלה, ובכל מקרה יסולק מן האתר לאתר סייוכל ל

מ' ובשיפוע  0.70באזורים פתוחים החפירה תיעשה לעומק הנדרש עם מרווח עבודה של 
 ן כמצוין בדוח הקרקע. דופ

מעברים שלמים של כלי הידוק ויברציוני שיאושר  8את תחתית החפירה יש להדק על ידי 
 ע"י המפקח )מס' החזרות נקבע בתנאי שהרטיבות קרובה לאופטימלית(

תוכים והרכבות של צינורות ואביזרים בתוך התעלה, תורחב יבמקומות בהם יידרשו ר
, כדי לאפשר ביצוע נוח ותקין של הריתוכים הנדסת המותועמק התעלה בהתאם להוראו

 קונים בצינורות ובציפוי.יהת ללווההרכבות בכל שלביהם, כ

ים המתאימים על מנת לוודא את יציבות הקרקע את קירות התעלה בשיפועיחפור הקבלן 
 התקנת דיפונים הנה על חשבון הקבלן וכלולה במחירי היחידה. .דיפוניםאו יתקין ו/

מוש בכלים ית מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכניים בלתי אפשרי או שהשבמקומו
מכניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא תבוצע חפירת התעלה בעבודת 

 ידיים.

של  01-ו 5701החפירה של תעלות להנחת צינורות ובניית שוחות תבוצע לפי פרקים 
 עם 004לפרט רטים נוספים יהיו בהתאם המפרט הכללי. פרטי ומידות החפירה ופ

 .השינויים והתוספות שיפורטו להלן
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 רוחב החפירה התיאורטי  557.01.0

הרוחב התיאורטי של החפירה יחושב עם דפנות וורטיקליות, לפי הקוטר הפנימי של הצינור 

ס"מ,  50ס"מ מכל צד של הצינור, בשביל צינורות שקוטרם הפנימי הוא עד  30בתוספת 

ס"מ. כמו כן  80-60ס"מ מכל צד כנ"ל עבור צינורות שקוטרם הפנימי הוא  40ספת ובתו

ס"מ, או תוספת  125-100ס"מ מכל צד כנ"ל עבור צינורות שקוטרם הפנימי הוא  60תוספת 

 ס"מ. 180-150ס"מ מכל צד כנ"ל עבור צינורות שקוטרם הפנימי הוא  80

 רוק רצופים, תיקונם והחלפת מילוי. לפי הרוחב התיאורטי הזה תחושבנה הכמויות של פ

הרחבת החפירה ליותר מהרוחב התיאורטי הנ"ל שתעשה ע"י הקבלן לנוחיות העבודה, 

לצרכי דיפון,  או מכל סיבה שהיא, תעשה רק לפי אשור המפקח, ולא תילקח בחשבון 

 בחשוב הכמויות הנ"ל. הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל העצים, הגנון , המבנים והמתקנים

שימצאו מחוץ לרוחב התיאורטי של החפירה, ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם כולל 

 הספקת החומרים. בכל מקרה לא יקטן רוחב החפירה מהרוחב התיאורטי.

 

 עומק החפירה 57.01.06

חוץ ממקרה של חפירה בחול צהוב נקי )שווה ערך לחול דיונות( וחוץ ממקרים שיצוין 

ס"מ מתחת הצינור. תחתית  20שה החפירה עד לעומק של אחרת בכתב הכמויות, תע

החפירה תהודק, תיושר ותוחלק בעבודת ידיים בהתאם לשיפועים הדרושים, וכל האבנים, 

 הרגבים וגופים זרים יסולקו מתחתית החפירה.

בכל מקרה שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש ימלא הקבלן על חשבונו את החפירה 

בחומר מצע מסוג א', בהתאם להוראות המפקח ויהדק אותו  המיותרת בחול נקי או

 כמפורט להלן. לא יורשה בשום פנים למלא את החפירה המיותרת באדמה החפורה.

 

      דיפון  57.01.07

מערכת הדיפון תבוצע במהלך החפירה, בעזרת כלים מכניים המשמשים לבצוע עבודות 

 עפר והנחת צנרת.

ושליפת הפלטות יבוצעו בהתאם להנחיות של התקנת מערכת הדיפון, הורדת 

 היצרן/הספק. תובטח יציבות מוחלטת של הקרקע ומערכת הדיפון.

צב שליפת הפלטות של מע' הדיפון יתאים לעובי שכבת הידוק במילוי מעל הצנור הנדרש ק

 לעיל. הפלטות לא יישלפו בבת אחת לגובה שעולה על עובי שכבת הידוק אחת.

רכת תהיה לאחר סיום  עבודות המילוי  וההידוק בקטע בין שתי פירוק או העברת המע

 שוחות סמוכות. 

בקטעים שבהם קיימות חציות של התעלה במערכות קיימות, תותקן מערכת דיפון 

מהספקת חב'  LTW" תוצרת חב' SHORING CHAMBER SHEETPILEמודולרית מסוג "

אם למיקום וגובה של המערכת "י.ו.נ.י.ת." או ש"ע, כאשר מיקום ואורך השיגומים יות

 החוצה. 

לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע הדיפונים ו/או אמצעים אחרים בהנחת צנרת 

ומחירם )כולל את כל ההוצאות עבור הדיפון והתימוך של צידי החפירות( כלול במחיר 

 נור.יהצ

גיעה מודגש בזאת כי על הקבלן לבצע תימוך ודיפון של החפירה בכל מקום בו יש חשש לפ

  באלמנט כלשהו הנמצא מעבר לרוחב החפירה הדרושה בהתאם לנאמר לעיל. 
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 לתשתית הצנרת החלפת קרקע  857.01.0

יבצע הקבלן החלפת קרקע  ,מתכנןואישור ה עפ"י החלטת המפקח ,ידרשיבמידה ו
הדרוש או בשיעור קיימות קרקעות שאינן ניתנות להידוק  םבמקומות בה צנרתהלתשתית 

צינור, ורוחב הס"מ ממפלס תחתית  30נדרשת החלפת קרקע לעומק י. חומר אורגנ
 צינור. במידה ומתגלה שכבת חרסית מסוגהס"מ את דפנות  50-ההחלפה יעבור ב

7-6-A ס"מ. על תחתית התעלה החפורה יניח  50ס"מ נוספים, כלומר סה"כ  20 יש לחפור

יבור וימלא בשכבות מצע או הקבלן בד גיאוטכני, יחבר את היריעות זו לזו ע"י סיכות ח
בחומר כאמור לעיל כפי שיקבע הקרקע תוחלף חומר מחצבה, כפי שיקבע המפקח. 

מודיפייד  95%, מהודק לצפיפות של משרדי-במפרט הבינ 51032 כמצוין בסעיףהמפקח, ו
תחתית  .ברטיבות אופטימלית, לאחר הידוק תחתית החפירה כמפורט לעיל א.א.ש.ט.ו

בסעיף  בש מכני עד לקבלת שטח יציב, עליה יונח ריפוד החול כמצויןהחפירה תהודק במכ
 .ות של שקיעה, כאמור במפרט הכללילעיל, ועליו יונח הצינור בלי כל אפשר 57.01.03

 כיסוי הצינורות 957.01.0

והקבלן יכסה את החפירה לפני  היה. מהנדסשור הילפני כיסוי התעלות יש לקבל את א
ולא יהיה זכאי לכל  מהנדסלות שוב את הצינור ע"פ הוראות הידרש לגי הנדסשור המיא

 בגין עבודה זו. תשלום נוסף

, לאחר שהונח במצבו הנדסשור המיכל קטע של קו צינורות יכוסה בהקדם האפשרי בא
שאר יותר מקטע צינור יבכל מקרה לא י .קוניםיהסופי ולאחר שבוצעו בו כל החיבורים והת

 אחד בלתי מכוסה.

תמולא התעלה ויכוסה יונח ריפוד חול לצינור ובשלב ראשון  :שלבים בשנייבוצע  כיסוי הקו
בהתאם להנחיות מפרט  בחול נקי בלבדהצינור לפחות מעל קודקוד  ס"מ 30 עדהצינור 

 ,על פי החלטת ואישור המפקח.זה

החול שישמש כמצע וכעטיפה יהיה חול ללא דקים, חום עם דקים עד חול חרסיתי עד 
 נקי מאבנים או מחומרים אורגניים. ,דקים 35%

במידה שווה ובבת אחת משני צידי הצינור. בגמר השלב  ועשיהנחת החומר והידוקו י
ואי זה והראשון ולפני תחילת השלב השני, יונח סרט  )ע"ח הקבלן(  לאזהרה כי בת

ויכלול את הכיתוב "זהירות קו מים  תכלתהסרט יהיה בצבע  .צנרת קו  יםמונח
 -או בצבע ירוק ויכלול את הכיתוב "זהירות צינור ביוב  "שרוניםתאגיד  -לשתייה 

, משרד 2012)הכול בהתאם להנחיות להנחת מים ומש"ל, אוקטובר תאגיד שרונים" 
 .הבריאות(

 ס"מ מעל קודקוד הצינור ועד פני התעלה. 30-בשלב שני תמולא התעלה ב

ו מדרכות קיימים או מתוכננים כאשר קווי הצינורות עוברים מתחת לדרכים, כבישים א
לוי יהודק ברטיבות יס"מ. המ 20יבוצע המילוי בחול ויונח בשכבות שאינן עולות על  ,לעתיד

ידרש ע"י י.ו. אם יצוין בתוכניות או טא.א.ש. 98%צפיפות של אופטימלית ויהודק לקבלת 
בשכבות )אבן גרוסה( מהודק  'המהנדס תבוצע השכבה העליונה של המילוי במצע סוג א

 .ו.טא.א.ש. 100%ס"מ לצפיפות מרבית  20של 

 .מהודקתכאשר קווי הצינורות עוברים בשטחים פתוחים יבוצע המילוי באדמה מקומית 

הנ"ל  תמורת תשלום נוסף גם את המילוי שמעל החולאם יידרש ע"י המפקח, יחליף הקבלן 
 מהנדס.של ואישורו בכתב בהתאם להנחיות שסביב הצינורות בחול דיונות נקי 

 

 (1ונספח מס'  004)ראה פרט  ציפוי וכבישת אספלט .1057.01

לסלילת כבישים  51ציפוי וכבישת אספלט יבוצע ע"י הקבלן על פי הנחיות מפרט כללי מס' 
מחלקת כבישים בעיריית רמת השרון. על הקבלן לעדכן את על פי הנחיות וורחובות 

החזרת המצב מועד תחילת העבודות.  מחלקת הכבישים בעיריית רמת השרון יום לפני
לקדמותו תכלול צביעת הכביש והמדרכה, סימונים, התקנת שלטים ותמרורים והפעלת 

 .רמזורים
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 כביש תיקוני .א

העבודה כוללת ניסור אספלטים לצורך חפירת התעלה בשלב א', ובשלב ב' לאחר מילוי 
כל שכבות האספלט,  מ' נוספים בשני צידי התעלה, פירוק 0.50-התעלה חיתוך נוסף ל

נקי בהרטבה והידוק  בחול החפירה חפירה וסילוק כאמור בסעיף לעיל, הידוק שתית, מילוי
 40ס"מ עד לגובה המצעים, אספקה פיזור והידוק של מצע סוג א' בעובי  20בשכבות של 

-כל שכבה מהודקת ל -ס"מ כל אחת  20ס"מ מחומר גרוס וחצוב בשתי שכבות בעובי של 
ס"מ זמנית עד לסגירת  3-ייד א.א.ש.ט.ו., פיזור אספלט קר באותו יום בעובי כמודיפ 98%

ס"מ מאספלט קיים, ריסוס  6-אספלט חם, פירוק אספלט זמני והורדת שכבת מצע עד ל
10-MS  ק"ג/מ"ר וכן אספקה, פיזור והידוק של שתי שכבות בטון אספלט  1.0בכמות

בהתאמה  1/2"-ו 3/4" יעם אגרגט מקסימלס"מ )נושאת( כל אחת  4.00-ו 6.00בעובי של 
ביטומן והידוק. אין לצפות אספלט על כביש קיים מעבר לתעלה. לדרישת  6.0%עם 

 המפקח תבוצע כל העבודה עם "פינישר".

  מדרכה תיקוני .ב

מ' יש לפרק את האספלט לכל רוחב המדרכה, לחפור, למלא  2.0במדרכות עד רוחב 
 25כביש למעט הסייגים הבאים: מצע סוג א' בעובי  ולצפות מחדש כאמור בסעיף תיקוני

 ס"מ. 20ביטומן בעובי  6.0%ס"מ, אספלט דק עם 

 פתיחת אי תנועה ו/או מדרכה מרוצפת .ג

מ' יש לפרק את כל רוחב המדרכה ולרצף מחדש. העבודה כוללת  2.00במדרכה עד 
 החפירה מילויפירוק כל רוחב המדרכה, חפירה וסילוק כאמור בסעיף לעיל, הידוק שתית, 

ס"מ עד לגובה המצעים, אספקה פיזור והידוק  20נקי בהרטבה והידוק בשכבות של  בחול
מודיפייד א.א.ש.ט.ו.,  98%-ס"מ מחומר גרוס וחצוב מהודקת ל 25של מצע סוג א' בעובי 
ס"מ חול נקי. הריצוף יהיה כדוגמת סוג הריצוף הקיים  10.0~5.0החזרת הריצוף כולל 

זרו אבני ריצוף שבורות או פגומות. אין להניח כבלים מעל צנרת מים וביוב במקום. לא יוח
 למעט חציות.

או  45/45בקטעים אשר יוחלט על ידי העירייה להחליף את מדרכות האספלט, או ריצוף 
ריצוף ישן אחר, לריצוף חדש מכל סוג שהוא, העירייה תספק את אבני הריצוף והקבלן 

ט או ריצוף ישן( לקבלן לא תשולם כל תוספת בגין שינוי / יבצע את העבודה )במקום אספל
 .תוספת זה

 צינורות מגן .1157.01

במקומות שידרשו ע"י המהנדס יועברו צינורות בתוך צינורות מגן שייקבעו בקדוחים 
או בחפירה פתוחה בהתאם להנחיות המהנדס. ביצוע צינור מגן על פי פרט  אופקיים

 בגיליון הפרטים.

 בודות הכנה ופירוקע .2157.01

ביוב מאסבסט  יפירוק או ביטול שוחות ביוב ו/או מים, פירוק קוו במסגרת העבודות יבוצע
 וקווי מים מפלדה. P.V.Cצמנט או 

ותעלות בורות סתימת , כולל סתימת השוחה בחול מדורג והידוקווהקווים פירוק השוחות 
כמפורט ק עפ"י הנחיות המפקח, מילוי במיטב החומר החפור והידושנוצרו עקב הפירוקים, 

תוך השבת מצב השטח לקדמותו וכן תיקוני אספלט ו/או  ,במפרט הכללי 51016 בסעיף
  מרצפות.

פירוק צנרת אסבסט תבוצע בהתאם ל"חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א 
- 2011." 

משור דיסק  באמצעות פטיש חשמלי, ועשיוהריסת בטונים לפי התוכניות י הביעבודות חצ
ידרש(. העבודה תכלול חיתוך ברזלי יאו ע"י אמצעי אחר שיאושר ע"י המפקח )במידה ו

זיון, עיבוד והחלקת פני הבטון.  כמו כן, העבודה תכלול פירוק והובלת הפסולת שנאספה 
 אל אתר סילוק פסולת מאושר על פי הנחיות המפקח. 

והחומרים המתקבלים  מרביתבזהירות כל פירוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצע 
, או יאוחסנו באתר לצורך שימוש חוזר תאגידמן הפירוק יימסרו לידי המפקח במחסני ה
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בהם. ויתר המפקח על החומר, ייחשב החומר כפסולת שפינויה מהאתר כלול במחירי 
 היחידה של הפירוק. 

שטח על חשבונו כל פסולת בשטח העבודה תיחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מה
ועל אחריותו. חומרים המיועדים לשימוש חוזר ע"י הקבלן כגון ריצופים, אבני אי ואבני 

עמודי קולטנים, מכסים של שוחות, תקרות ו, והשקיהשפה, גופי תאורה, ציוד גינון 
 כאילו נמצאו במצב תקין לפני פירוקם.  ותמרורים, שלטים, גדרות וכיו"ב ייחשב

עבודות הפירוק והמיועדים לשימוש חוזר יוחלפו ע"י הקבלן ועל  חומרים שנפגעו בעת
 רעו במשך זמן אחסונם, עד למועד הרכבתם מחדש. יחשבונו, כולל גניבות וכו' שא

  קידוחי ניסיון  357.01.1

נערכו בשטח קידוחי ניסיון אבל מתוך הכרת  לאבמרבית שטחי העבודה בפרויקט זה 

באזור  למעט דרכי כורכר וכבישים. ךל החתלאורך כהשטח ניתן לסכם שהקרקע חרסיתי 

סיון והוכן דוח קרקע ע"י יועץ קרקע לצורך הגשה ינערכו קידוחי נ חצית כביש נתיבי אילון

לנתיבי אילון, הקבלן הזוכה יקבל דוחות אלו לשימושו במהלך הביצוע, אין דוחות אלו 

ות כל שהיא על המזמין או מהווים אסמכתא לסוג הקרקע בפרויקט ואין בהם להטיל אחרי

 סוג הקרקע בפרויקט זה. המתכנן לגבי

 

 ת מיםקאספ קווי - 257.0פרק 

 כללי 01257.0.

זה כוללות הנחה של קווי אספקת מים לאורך מדרכות,  פרקהכלולות במסגרת  העבודות
ביצוע ביצוע שוחות מגופים, חיבורם לקווים קיימים, וכבישים קיימים, בשטחים פתוחים 

 . הכנות לחיבורים בעתידו תחציו

 .לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת רצון הקוויםלהתחיל בהנחת  אין

  הצינורות

המזמין וקביעתו תחייב את  יייקבע סופית ע" איכותשווי ה הצינורותהצינורות מבין כל  סוג
 הקבלן. 

לאחר  , לפני רכישתם ואספקתם לשטח.והמתכנן המפקח י"עיאושרו מראש  הצינורות
שבכוונת הקבלן לספק לשטח, תבוצע  הצינורותאישור עקרוני בכתב של המפקח לסוג 

 יבמעבדה מוסמכת, שתאושר מראש ע" לשטחסדרת בדיקות למדגם מהצינורות שיסופקו 
 המפקח. 

והמפורטות בתקן ישראל המתאים לכל צינור כמצוין לעיל,  המצוינותבדיקות  תבוצענה
המפקח ושבכוונת הקבלן לספק לשטח, אכן  יינורות שאושרו ע"שהצ ולוודאומטרתן לבדוק 

יש לוודא התאמת הצינורות לתקן והם עומדים בכל דרישות התקן המתאים.  בהתאםיוצרו 
 .5452לת"י 

לשטח אך ורק לאחר מסירת תעודות ומסמכים למפקח,  הצינורותיספק את  הקבלן
ת ואישור תקינות תוצאות שביצע הקבלן לצינורו המוקדמותשמעידים על הבדיקות 

 המפקח.  יהבדיקות בכתב ע"

עם עובי דופן  530דוגמת תוצרת "אברות" נושא ת"י  3"-16צנרת פלדה תהיה בקטרים "
-3 חלת תלת שכבתית דוגמתוללא פעמון, ציפוי פנימי מבטון ועטיפה פלסטית מש 5/32"

APC ."תוצרת "אברות 

" או שווה איכות מאושר ע"י 100"מריפלקס  דוגמת +PE-100פלסטיים יהיו מסוג  צינורות

חומרי הגלם ליצור הצינורות יהיו  .499 ית" ישראלי שחור, נושא תו תקן בצבעהמזמין 
הקבלן. הצינורות ירותכו  יע"או בתופים  הצינורות יסופקו לשטח בגלילים +.PE-100מסוג 

ך התעלה יהיה בלבד או קבלן מורשה על ידם, כך שלאור י המפעלאנש יע" התעלהלצד 
 .רציףצינור 
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)חמש( שנים לפחות. יש  5ביצוע הריתוכים על ידי רתך מוסמך, בעל ניסיון מוכח של 
 .להציג מכתבי המלצה מיצרן הצינורות הנבחר

, הדרג ועובי הדופן הצינורקוטר  ,נוריהצנורות יהיה מוטבע )במפעל( הלוגו של יהצ על
 המתאים. 

 .הווים חלק בלתי נפרד ממפרט זהמ היצרןבמיוחד כי מפרטי  יודגש

 הובלה

פריקתם והעברתם ממקום למקום יש לשמור על שלמות הצינורות  ,בעת טעינת הצינורות
ועל צורתם העגולה במיוחד בקצוות, תשומת לב מיוחדת תוקדש לשמירה על שלמות 

 הציפוי החיצוני והפנימי.

 פגיעאו לו/למעיכת הצינורות אין לטעון את הצינורות בכלי ההובלה לגובה העלול לגרום 
 ציפויים.ב

הצינורות ייקשרו היטב בכלי ההובלה כדי להבטיח יציבות המטען. פריקת הצינורות תבוצע 
אסור לתפוש את הצינור בווים או  .באמצעים אשר יבטיחו הורדה איטית וזהירה של הצינור

לט להפיל את כלים אחרים העלולים לפגוע בקצה הצינור, או לעוות אותו. אסור בהח
הצינורות על הקרקע או על צינורות אחרים. יש להבטיח שליטה גמורה על הצינור בהיותו 

במכוניות, מבנים, עצים, או ו/או  בבני אדם ו/או בעלי חיים ויר באופן שלא יתנגשותלוי בא
 עצמים אחרים.

צינורות  אין להעביר צינורות המונחים על הקרקע ע"י גרירה או גלגול. אסור להתהלך על
 מצופים המונחים בשדה.

 פיזור

הצינורות יפוזרו על הקרקע ליד התעלה באופן שלא יפריע למהלך תקין של העבודה, 
ואי הקו דרכים, ידאג הקבלן לכך ו, במקומות בהם חוצה תמהודלמעבר כלי רכב וכ

 שהצינורות המפוזרים לא יחסמו או יפריעו את המעבר בדרכים אלה. הצינורות יונחו על
ה מאבנים ועצמים בולטים, או לחלופין ע"ג שקי חול או עצמים נוחים אחרים יאדמה נקי

 .מהנדסלפי הוראות ה

כאשר לא תהיה אפשרות לפזר את הצינורות לאורך הקווים יאחסן הקבלן את הצינורות 
 בערמות מרוכזות במקומות ובצורה שעליהם יורה המהנדס.

מר זר אחר ור הצינורות מחדירת לכלוך או כל חהקבלן ינקוט בכל האמצעים על מנת לשמו
לתוכם. לפני הנחתו וריתוכו יש לנקות היטב את הקצוות של כל צינור. כמו כן, יש לסתום 

 את הקצוות של כל הצינורות הבודדים.

 הנחה

עשו במידת האפשר ברציפות. הקטעים יחיבורי ריתוך וציפוי הריתוכים בשרוולים מכווצים י
 צינורות באזור חקלאי( יחד יורדו לתעלה וירותכו בה. 4 סימוםקשרותכו )מ

 .תר ריתוך מחוץ לתעלה של יותר משני צינורות(יו)באזור הבנוי לא 

לפני הורדת הצינורות ייבדק הציפוי ויתוקנו כל הפגמים בו. הורדת הצינורות לתעלה 
הצינורות  פוף רב מדי העלול לפגוע בשלמותייגרם כיתעשה בזהירות מירבית באופן שלא 

 צונית.יבציפויים הפנימי, או בעטיפה הח

 בשום פנים אין לכרוך כבל פלדה או שרשרת מסביב לצינור !

יעשה בעוד י יעשו ע"י ריתוכי ראש. בידוד הריתוכים בין הצינורותיהחיבורים בתוך התעלה 
 הצינורות מונחים ליד התעלה.

יש לסתום את פי הצינור בסוף כל יום עבודה ובמקרה של הפסקה ממושכת בעבודה 
שכבר רותך. הקבלן ישמור ויבטיח כי כל קצה צינור אשר אינו בעבודה יהיה סתום ותמנע 

 כניסת לכלוך אליו.
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והקבלן יכסה את החפירה לפני  היה. מהנדסשור הילפני כיסוי התעלות יש לקבל את א
ה זכאי לכל ולא יהי מהנדסידרש לגלות שוב את הצינור ע"פ הוראות הי הנדסשור המיא

 בגין עבודה זו. תשלום נוסף

 סרט סימון

עבור צנרת פלדה יותקן הסרט לאורך תוואי הצנרת וייקשר לאביזרים השונים לאורך הקו 
 ו/או הגמלים.

. ס"מ מעל גב הצינור 30-, כיונח סרט סימוןצנרת המים  מעלשכבת החול שתונח  מעל
 0.12ובעובי של  מס" 15רוחב של הסרט יהיה מפוליאתילן, לא ממוחזר ונטול עופרת ב

 הקו. לזיהוי 316חוטי מתכת מנירוסטה  2ובתוכו יהיו שזורים  ממ"

ובכל מקום של יציאה החוצה מהקרקע לביצוע גשר מגופים  הצינוריונח לכל אורך  הסרט
. הסרט יוצמד למגופים או לכל מעל פני הקרקע מס" 100-כ סימוןהעילי יבלוט קצה סרט 

 ח בשוחה תת קרקעית באמצעות נעל כבל ובורג פליז.אביזר אשר יונ

חברת ש.ב.  יע" שמיובא Oddingtonsחברת  תוצרת Wavelay-050יהיה מסוג " הסרט

 . איכות, או שווה מטכנולוגיות בע"

 - קו מים זהירות" -צנרת מים, צבעו כחול ועליו יהיה כתובת  לזיהוייהיה מיועד  הסרט
 ".תאגיד מי רעננה

להנחיות להנחת קווי מים לשתייה וקווי מים שאינם לשתייה )מש"ל(, עדכון  הכול בהתאם
 2012אוקטובר 

 לקו מים קיים  חיבור

קווי המים הקיימים ומקומות החיבור אליהם של הקווים  סומנוהאתר שעליהן  תוכניות
ם מתוכננים לקווי מי מיםביצוע חיבורים של קווי  לפני. מחייבותהמתוכננים חלקיות ובלתי 

ובמקומות המתוכננים  החיבורבמקומות  .קיימים יש לחפור ולגלות את הקווים הקיימים
מדוד ולסמן במדויק את מיקום יש ל מתוכננים לחצות קווי מים קיימים, חדשיםבהם קווים 

מודד מוסמך,  יואת הרום שלהם. תוצאות המדידה, שתבוצע ע" הקיימיםנורות יהצ
קבלת אישורו בכתב והנחיותיו תבוצע עבודת  ורק לאחר לבדיקהתועברנה למפקח 

החיבור  מקומות בין קווים חדשים לקווים קיימים. כל חציההחיבור לקווים קיימים או 
 קבע לאחר גילוי הקו הקיים. ימדויק י מיקוםלמערכת הקיימת הם משוערים.   המתוכננים

מלית בהספקת יקבע בצורה שיבטיח רציפות מקסי קיימיםוים והעבודה בחיבור לק סדר
יבוצע  המערכתקווים קיימים מן  ניתוקהקיימת.   המיםמים לצרכנים המחוברים למערכת 

 שרוניםמתאגיד אך ורק לאחר חיבור והפעלת הקווים החדשים ולאחר קבלת אישור בכתב 
 מהמפקח. ו

 שעות.  3-ההספקה לתקופה של יותר מ הפסקתמקרה לא תורשה  בכל

בלן למפקח לאישור תוכנית עבודה בה יפרט את סדר הנחת הק יגישהתחלת הביצוע  לפני
השונים, תוך ציון משך הזמן הנדרש לביצוע כל  והחיבוריםוים וביצוע ההסתעפויות והק

 המים ומשך זמן ההפסקה הצפוי.  הספקתקטע והגדרת הקטעים בהם תופסק 

אישור זה לתוכנית העבודה יוחל בביצוע. יש להדגיש כי  המפקחלאחר קבלת אישור  רק
תוך ביצוע העבודה יעמוד הקבלן בקשר בכל הנוגע  וכייהיה אישור מוקדם בלבד 

על כל  מראששעות  48ויודיעו לה לפחות  שרוניםתאגיד להפסקות הספקת המים עם 
הפסקה מסוימת, תבוצע  לביצועבכתב  אישור מתאגיד המיםהפסקה. רק לאחר קבלת 

 אותה הפסקה. 

יכלול חפירה לגילוי הקו הקיים, ניתוק זרימת המים בקו,  ימיםהקי קוויםהחיבור ל ביצוע
חיבור אוגנים כולל אספקה  יהקיים, חיבור הקו החדש לקו הקיים ע" הקוחיתוך ו/או פירוק 

ל כמפורט בתוכניות, ניתוק הקווים ואביזרי החיבור המתאימים, הכ כלוהתקנה של 
נורות, המילוי החוזר יהחיצוני של הצמן המערכת, תיקון הציפוי  לביטולהקיימים שנועדו 

 בצינור הקיים.  המיםוחידוש זרימת 
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, תעשינה ליה מתוכנית העבודה המוקדמת הנ"יסט יחייבווצרכי ההספקה  במידה
 בהפסקותכל העבודות הכרוכות  מחירהטכנית.  המחלקהההפסקות בהתאם להוראות 

 זרימה יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.

 התקנת אביזרים 02257.0.

 כללי

: אוגנים, ברגים, חומרי איטום, רקורדים, קשתות, מיצרים, פלדההאבזרים לצינורות  כל
 3בלבד. בקטרים " חרושתייםהקבלן ויהיו  י"( וכד' יסופקו ע"Tהסתעפויות )מעברי "

ייוצרו מצינורות פלדה.  האבזריםומעלה האבזרים יהיו עם חיבור פעמון קצר לריתוך. כל 
הדופן, הציפוי הפנימי והעטיפה  עוביל האבזרים יענו בכל מבחינת הסוג והטיב, כ

הפנימי והעטיפה החיצונית  הציפויהחיצונית )או הצביעה( לדרישות המפורטות לעיל. 
 . רנורות בביהח"ייצרן הצ ייעשו ע"י

לפני התקנת  ., לפני רכישתם ואספקתםוהמתכנן המפקח י"עיאושרו מראש,  האביזרים
ביזרים יש לנקותם מכל לכלוך שחדר לתוכם. בהרכבת האביזרים יש להקפיד על הא

איזונם המדויק לפי פלס מים. ההתאמה בין האביזרים לבין הצינורות תהיה מדויקת אך לא 
 מאולצת.

הקבלן על פי שמות  יאף הם ע" ויסופקו" 16 דרגיהיו מ" פלסטייםההאביזרים לצינורות  כל
ים המפורטים לעיל. כל האביזרים יענו מבחינת הסוג והטיב, , הסוגים והתקנהיצרנים
 הנחיות היצרן. יוהביצוע יהיה עפ" לוהדרג לדרישות הנ" המבנה

 כל', יבוצעו אך ורק באמצעות מחברי ריתוך אלקטרופיוז'ין. וכו, הסתעפויות חיבורים
 הרוכבים יותקנו בריתוך בלבד

כל דרך שתגרום למאמצים פנימיים ח או בולא תורשה התאמה ע"י מתיחות ברגים בכ
 גנים.ובאביזרים או בא

 אוגנים

או שווה איכות עם  Slip-onמטיפוס  DN-16 מסוג 60אוגנים יסופקו בהתאם לתקן ישראלי 

אנכי העובר הציר החורים קדוחים. ריתוך האוגנים יבוצע כך שחוריהם יהיו סימטריים לגבי 
 בציר הצינור.

 ברגים

ועיגונם יסופקו ע"י הקבלן, והספקתם כוללת הספקת שני אומים לכל ברגים לחיבור אוגנים 
יהיה אחיד  אביזרבורג. יש להשתמש אך ורק בברגים בקוטר נכון, אורך הברגים לכל 

עור של תבריג אחד לפחות, יומספיק כדי להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט קצה הבורג, בש
ים לחיבורי אגנים יהיו מפלדה מתיחת הברגים תהיה הדרגתית ואחידה. הברגים המתאימ

 ומצופים בקדמיום עם פסיבציה כרומטית. 307-527A ASTM התקן לפי דרישות

 אטמים

האטמים יסופקו ע"י הקבלן והם יתאימו לסוגי האביזרים, הקבלן ישתמש באטם תוצרת 
Klinger  קלינגריט עם גרפיט לאטימה או שווה איכות. בין אגנים ישמש אטם אחד  200סוג

מ"מ. האטמים יהיו מטיפוס טבעתי כלומר היקפם החיצוני יגיע עד לחורי  2ד בעובי בלב
 הברגים וקוטרם הפנימי זהה לקוטר הפנימי של הצינור.

 בעת ההרכבה יהיו האטמים נקיים בהחלט, אין להשתמש באטם אלא פעם אחת בלבד.

 (009-ו 002)ראה פרטים מס'  מגופים

תוצרת  איכותשווה  או" דורותם אלכסונים תוצרת "יהיו מגופי 2בקטרים עד " מגופים
 .המפקח יאחרת שתאושר ע"
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יציקה המתאימים  מברזל( GATE VALVEיהיו מגופי טריז ) ומעלה 3בקטרים " מגופים

מתוצרת אחרת  איכותשווה  או TRS", דגם רפאלדוגמת תוצרת " ,61 ,ילתקן ישראלי ת"

 המפקח. ישתאושר ע"

 גוש ומכסה המגוף יהיו בעלי ציפוי "רילסן" פנימי וציפוי אפוקסי פוליאסטר חיצוני. 

במפרט הכללי ויתאימו ללחץ עבודה מינימלי  57047סעיף  דרישותהמגופים יהיו לפי  כל
לפני הרכבת מגופים יש לפתוח כל מגוף פתיחה מלאה ולנקותו  אטמוספירות. 16של 

יסגר המגוף לגמרי ושטחי האטימה של האגנים ינוקו אף יבפנים במטלית נקייה. אחרי זה 
אשר יוסרו רק  כיסוייםהם, אחרי ניקוי זה יש לכסות את שטחי האטימה של האגנים ב

 ברגע האחרון.

 ככלל מגופים יונחו רק במדרכות.

עיגון הצינור בטבעת בטון  ותכוללהשוחת מגוף מדגם תא טמון באדמה, המגופים יותקנו ב
מרובע המתאים מ', מכסה  1.5מ"מ, באורך עד  250פי.וי.סי בקוטר באדמה ארובת 

בהתאם לפרט  מיציקת פלדה עם פעמון ע"ג תושבת בטון ילמדרכות עם פתח אובאל
 ההתקנה המצורף, לרבות סמל התאגיד והכיתוב "מים".

רום מכסי השוחות יותאם, באמצעות צווארון, לפי הנדרש בתוכניות ולפי הוראות המפקח, 
 בה פני קרקע או אספלט סופיים. בכל מקרה ייקבע רום המכסה באתר ע"י המפקח.לגו

כל השוחות תהיינה ללא רצפה ותוצבנה על מילוי חצץ ובניית אבני דבש ובלוקים. כל חלקי 
 במפרט הכללי. 57049המתכת בשוחה ובמערכות האביזרים יצבעו כמפורט בסעיף מס' 

 (003)ראה פרט מס'  ברזי שריפה

במפרט  570813לפרט סטנדרטי המצורף וכן לפי סעיף  בהתאםהכיבוי יבוצעו  ברזי
 לברזי הכיבוי יהיו בהתאם למפורט לעיל.  נורותיהצהכללי ולהוראות המפקח. 

ברז השריפה יותקן במקום ובצורה כזו שיאפשר גילויו המידי, גישה חופשית אליו והפעלתו 
 , המהירה והבטוחה

 חה לשם אחזקתו השוטפת.כמו כן יש להבטיח גישה נו

 אין לבצע ממוצא ברז השריפה יציאות כלשהן לחיבורי בתים, גינון וכיו"ב.

 .פתח ברז השריפה יופנה לכוון הכביש

  ירואו שסתום

או א.ר.י.  מתוצרת" C-040-D ברק" דגם אויר משולב" שסתום" ור בקווים יהימי אווישסתו

 .איכותשווה 

בקווים שקוטרם  2לה, או "ומע 12וטרם הפנימי הינו "בקווים שק 3"השסתום יהיה  קוטר
 .ומטה 10"הפנימי הנו

ויותקן בצמוד לקיר  2" או אלכסוני עם מגוף כדורי 3בקוטר " זקףיהיה מורכב על  השסתום
 בהתאם לתוכניות.או בתוך תא 

 המפקח לפני רכישתם ואספקתם. יע" מראשהאוויר יאושרו  שסתומי

 פרט נקודת ריקון לקו מים

פרט נקודת הריקון של קו מים למערכת הניקוז הקיימת או המתוכננת יבוצע על פי 
בתוך תא  6, מגוף טריז "6, אוגן "6, זקף "6התוכנית. הביצוע כולל יציאה בצינור בקוטר "

וחיבור לתא ניקוז קיים או  6בקוטר " שסתום מדף, 6קטעי צנרת פלדה בקוטר " ,בקרה
 מתוכנן.

 ביזרים יהיו חרושתיים כמצוין בפרט זה.הסתעפויות, קשתות וא
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 (007-ו 006, 001)ראה פרטים מס'  , חיבורי גינוןחיבורי בתים

יותקנו בהתאם לפרטים ומיקומם המדויק יקבע ע"י המפקח באתר.  וגינון חיבורי בתים
 סימון החיבורים על גבי התוכניות אינו מהווה קביעה מדויקת של מיקומם.

אשר יסופקו לצורך ביצוע חיבורי בתים יהיו בעלי תקן ישראלי נים ווהאביזרים המגול
 והברזים תוצרת "דורות".

 .על הקבלן לקבל את אשור המפקח או המהנדס על כל אביזר המותקן במערכת המדידה

 ריתוך הצינורות 03257.0.

כל הריתוכים יבוצעו אך ורק ע"י רתכים מוסמכים לרתך צינורות בעלי "תעודה של רתך 
אשר עמדו במבחן רתכים. חיבורי הריתוך יבוצעו רק ע"י  127" בהתאם לת"י מוסמך

ריתוך בקשת חשמלית מוגנה, יש להשתמש באלקטרודות מתאימות לזרם ישיר ולזרם 
 .איכותחלופי או שווה 

 

 

 עבודות הכנה לריתוך צינורות

גמים יבדקו לפני ריתוכם לשלמותם ולצורתם העגולה הנכונה וכל הפיקצות הצינורות 
יתוקנו לשביעת רצונו של המהנדס. את קצות הצינורות העומדים לריתוך יש לנקות היטב 

 מכל חומר זר העלול להשפיע לרעה על טיב הריתוך.

צמנט חייב ציפוי המלט בשפתיו להיות בעל עובי מלא -בצינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט
 בכל היקף הצינור.

וון פנים הצינור וזאת בתנאי ימ"מ לכ 1.5ק של פגמים ושקעים קלים מותרים עד לעומ
שאורכם הכללי לא יהיה יותר מאשר חצי היקף הציפוי. הצינורות שציפויים הפנימי יימצא 

מוש, אלא אם כן יתיר המהנדס יפסלו ולא יותרו לשיפגום יותר מהמותר לפי המוגדר לעיל י
 א ושלם.תיקון הציפוי או חיתוך החלק הפגום עד למקום בו הציפוי מל

 חיתוך צינורות והכנתם לריתוך

וית וחיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור. חיתוכים אלכסוניים יעשו בדיוק לפי הז
הדרושה ובאופן ששפת החיתוך תהיה במישור אחד. החיתוך יבוצע במכשיר חיתוך מכני 

שור ימיוחד או, לפי אאו )בצינורות ללא ציפוי פנימי( בלהבה אציטלין בעזרת מכשיר חיתוך 
מיוחד של מהנדס, ע"ח חיתוך בלהבה ביד בעזרת כוונת מיוחדת, השטחים החתוכים 

 בלהבה יהיו נקיים בהחלט, ואם דבר זה יושג בעת החיתוך יש לעבד את השטח בפצירה.

(, עם ARCAIRיעשה בשיטת "ארקאיר" )יצמנט -חיתוך הצינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט

יר יופעל לפני שהאלקטרודה ו" שתחובר למגע של מקור זרם. זרם או4ם "אלקטרודות פח
ס"מ  10-תיגע בפח. יש להקפיד על כך שהקצה השרוף של אלקטרודה יהיה במרחק של כ

ס"מ מידית המכשיר. בזמן הריתוך תהיה הזווית בין האלקטרודה ושטח  5-אך לא פחות מ
למעלה למטה. רצוי שהידית של מעלות וכיוון החיתוך יהיה תמיד מ 45הצינור בת 

המכשיר תוחזק בשתי ידיים לשם איזון. בגמר החיתוך יש לוודא שהפח נחתך לחלוטין, 
ק"ג ולהחליק את  1צמנט ע"י מכה בפטיש שמשקלו לא יעלה על -להפריד את ציפוי המלט

 קצה הצינור וליישרו בפצירה.

תר לבצע את העבודות במקרים שאין אפשרות לבצע את העבודות בעזרת "ארקאיר" תו
בעזרת משור יד או משור מכני בתנאי שהחתך יתקבל ניצב לציר האורך של הצינור. 
במקרים מיוחדים, לפי הוראות המהנדס, חותכים את הצינורות בלהבה אוטוגנית. למטרה 
זו יש לסמן את הצינור בעזרת רצועת בד וגיר או מדגש, לחתוך את הצינור בעזרת להבה 

ק"ג לאורך היקף הצינור ולשייף  1בור את הציפוי הפנימי בעזרת פטיש עד אוטוגנית, לש
 או להשחיז את קצה החיתוך של הצינור.
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 התאמת הצינורות

בעת התאמת הצינורות יש להמעיט ככל האפשר ב"מדרגות" בין קצות של צינורות 
. לשם מ"מ 1.0סמוכים. התזוזה הרדיאלית של דפנות הצינורות זו לגבי זו לא תעלה על 

חישוק שתפקידו להצמיד  -מרכוז צינורות המתחברים בקו ישר יש להשתמש במצמד 
הצינורות כך שתהיה המשכיות והתאמה מירבית של קצה צינור אחד לשני. אין להסיר את 
החישוק עד אשר ריתוך מבטיח תפישה טובה של הצינורות הסמוכים זה לזה ואת מצבם 

 תוך.הנכון של הצינורות עד להשלמת הרי

 ביצוע הריתוכים

 מצבי הריתוך

ביצוע הריתוכים במצב קבוע )שהצינורות נמצאים קבועים במקום בשעת הריתוך( יורשה 
רק בתנאי שתובטח שמירה על התאמת הצינורות ע"י סדור מתאים של אדנים וגלגלים 
המאפשר תמיכה וסיבוב על שני צינורות או יותר. ריתוך במצב קבוע יבוצע כשהצינורות 
נתמכים על אדנים מעל התעלה או מעל הקרקע בצד התעלה על מנת להשלים את תפר 
הריתוך לכל היקפו. התפר האורכי של הצינורות יהיה תמיד כלפי מעלה ותוך הזזה בין 

 ".02:00" ל"שעה 10:00צינור לצינור בין "שעה 

 מחזור השורש

ר הצינורות נמצאים מחזור השורש )מחזור הריתוך הראשון( יבוצע בשני המצבים כאש
 קבועים במקום ויש למעט ככל האפשר בהזזת הצינורות עד להשלמת מחזור השורש כולו.

 ניקוי בין המחזורים

אחרי השלמת כל מחזור ומחזור יש לנקות את התפר היטב מכל סיגים, קשקשים ולכלוך. 
ע בעזרת כמו כן ינוקו כנ"ל המקומות בהם מחליפים את האלקטרודות. את הניקוי יש לבצ

 אבן משחזת מכנית.

 מחזורי מילוי וגמר

מספר המחזורים בכל תפר ריתוך לא יהיה קטן משניים. לכל מחזור תשמשנה אלקטרודות 
מ"מ. עובי המחזורים ומספרם יתאימו כך  3-3.5תקניות. עובי מחזורי המילוי יהיה בערך 

 מ"מ ולא יותר 0.8-שגב התפר יבלוט מפני הצינור לא פחות מ
מ"מ גדול מרוחב הנעיץ שמלפני הריתוך.  3מ"מ. רוחב המחזור העליון יהיה בערך  1.5-מ

את התפר הגמור יש לנקות היטב במברשת פלדה. אין להתחיל בשני מחזורים באותו 
 מקום.

 ריתוך צינורות בעלי ציפוי פנימי

לשם קבלת המשכיות הציפוי במקום הריתוך יש להשתמש באבקת "אקספנדו". האבקה 
ב במים עד אשר תהפוך למשחה פלסטית )לא נוזלית(. התערובת תוכן בכמות תעורב

אשר תספיק למריחה משך לא יותר מחצי שעה מזמן הערבוב. קצות הציפוי יורטבו אחר 
מ"מ בערך. פגיעות ושקעים קטנים  2הניקוי במים וימרחו במשחה כל אחד בעובי של 

עשוי עובי המריחה להיות גדול בציפוי ימולאו בזמן המריחה, כך שבמקומות כאלה 
מהמידה הנ"ל. אין להרשות מריחה ב"אקספנדו" אלא דקות ספורות לפני ביצוע הריתוך. 
אסור שהמריחה תעלה על שטחי הפלדה המיועדים לריתוך. מיד אחרי גמר המריחה 
יקורבו וילחצו קצוות הצינורות זה לזה ללא רווח, ובמצב זה יתפסו ע"י ריתוכים נקודתיים, 
וינגבו קצות צינורות הפלדה מכל עודף משחה אשר יצא לנעיץ הריתוך. הריתוך הראשוני 

 אמפר. 100מ"מ וזרם אשר אינו עולה על  3עשה באלקטרודה יי

 מרווח עבודה

ס"מ. הבורות לריתוכי ראש יהיו בעלי  40-מרחב העבודה בתוך התעלה יהיה לא קטן מ
 מידה.גודל מספיק כדי לא להצר על הרתך יתר על ה

 וירותנאי מזג הא
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אין לבצע עבודות ריתוך כאשר טיב מבלי לגרוע מיתר הוראות המכרז/חוזה בעניין זה, 
בלתי נוחים, כגון גשם, ערפל, סופות  אווירהריתוכים עלול להיות מושפע ע"י תנאי מזג 

מרשים את ביצוע  אווירחול ורוחות חזקות. המהנדס יקבע בכל מקרה אם תנאי מזג 
 הריתוך.עבודות 

 תמיכות בצנרת

מעלות ומעלה, הסתעפויות  30במידת הצורך יבוצעו תמיכות בחיבורים של קשתות בזווית 
 , לדרישות וההוראות של המהנדס.תוכניות"( וקצה הצינור בהתאם לTקמץ )"

 עבודות ריתוך שונות 04257.0.

 ריתוך אוגנים

בריתוך אוגן  לעיל, 57.04.03בהתאם לנאמר בסעיף  טיב ריתוך האוגנים לצינורות יהיה
שחיל ירתך המבצע נוסף לריתוך חיצוני, גם ריתוך פנימי בתוך פתח האוגן. אוגנים בעלי 

תוך התאמה מדויקת לעיל,  57.04.03כמפורט בסעיף  ר ריתוך ירותכו לצינורותצווא
ומרכזית של האוגנים כלפי הצינור. בריתוך האוגנים יש להבטיח ששטח האטימה יהיה 

לציר הצינור. יש לשמור על שטחי האטימה מחומר ריתוך, ומכל פגיעה אחרת, כגון  ניצב
 טיפות התזה, לכלוך וכד'. יש לתקן את כל הפגמים העלולים להפריע לאטימה של אוגנים.

 קשתות מרותכות )יבוצעו רק באישור בכתב של המפקח(

, תוכניותדות שבהקשתות תורכבנה מקטעי צינורות משופעים. הקשתות יחתכו לפי המי
תוך התאמה מדויקת של קטע אחד לשני. בצינורות בעלי ציפוי מלט פנימי יחתכו וירתכו 
הקשתות כך שבכל מקום יהיה הציפוי רצוף וחלק, יש לתקן ולהשלים את הציפוי אחרי 

 ריתוך הקשת כולה.

  קשתות מוכנות

"י ריתוכים ישרים קשתות מוכנות בנות זוויות סטנדרטיות קבועות ירותכו לצינורות ע
כמפורט לעיל לריתוך צינורות, תוך הקפדה על התאמה מדויקת ועל מצבה הנתון של 

עשו ע"י חיתוך אלכסוני בקצה הקשת ותוספות יהקשת. שינויים קלים בזוויות הקשתות י
 בהתאם לצורך.

 )יבוצע רק באישור בכתב של המפקח( ריתוך חדירה

כלל החיבורים יהיו באמצעות מסעפים חרושתיים ככלל, לא יאושר לבצע ריתוכי חדירה. 
 מתאימים.

ריתוך חדירה )טה( יבוצע ע"י חיתוך מדויק של הצינור החודר בהתאם לצורת הפתח 
בצינור הראשי. חיתוך הפתח צריך להיות מותאם לפרופיל של הסעיף כדי לרתכו לצינור 

כדי שיהיה מעבר  הראשי. במידת האפשר יוחלק וינוקה היטב הצד הפנימי של הריתוך
 חלק וקוטר הצינור יהיה מלא.

הצינור המתחבר להסתעפות צריך להיות קטע קצר המאפשר תיקון של ציפוי הפנימי 
אחרי ביצוע הריתוך. המשך ההסתעפות יעשה ע"י ריתוך השקה של צינור שלם לקטע 

 צמנט עם אקספנדו לפני ביצוע-המסתעף הקצר. יש לתקן את הציפוי הפנימי של מלט
 ריתוך החדירה.

 לעיל, 57.04.03בסעיף  את חיתוך הפתח בפלדה עושים בשיטת "ארקאיר" כמפורט
שוברים בזהירות את הציפוי הפנימי שנתגלה אחרי הוצאת הסגמנט החתוך מדופן 
הפלדה. אחרי ריתוך הסעיף כמפורט מעלה יש לנקות את הצד הפנימי של החבור מכל 

מעבר חלק בקו החדירה בין שני הצינורות. בגמר  לכלוך ופירורי מלט ולהקפיד שיהיה
ריתוך הסעיף ותיקון הציפוי הפנימי יש לנקות את פנים הצינור מכל פסולת, שיירי מלט 
וחומר זה אחר. את המלט הטרי של התקין יש לכסות בחומר הבשלה מתאים כדי למנוע 

 ייבוש מהיר.
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 פגמים בצינורות ותיקונם

יתן המהנדס יפיקות, סדקים או פגמים אחרים בצינורות במקרה ולאחר הריתוך יתגלו ד
הוראות לתקן את הפגם, לחתוך את החלק הפגום או לסלק את הצינור הפגום כולו לא 

 תשולם כל תוספת בגין תיקונים אלה.

 תיקון של ליקויים בריתוכים

לט המהנדס יוכל לתת רשות לתקן ליקויים במחזורי השורש או המילוי, מותר לתקן נקבי מ
שור המהנדס. קעקועים אשר יוקעקועים במחזור הגמר, אולם תיקונים כאלה יהיו טעונים א

מ"מ לא ייחשבו כפגם. לפני ביצוע כל תיקון יש להסיר את הפגם  1.0עומקם אינו עולה על 
, ליטוש או חיתוך בלהבה. כל הסיגים והקשקשים יוסרו במברשת פלדה, באזמלע"י חיטוט 

תפר יש לחתוך את כל התפר ולרתכו מחדש. המבצע יסמן כל במקרה שיתגלה סדק ב
פגם שיתגלה בצינורות או בריתוכים סימון ברור בצבע שמן על גב הצינור. כל התיקונים 
בריתוכים ייעשו לפני הורדת הצינורות לתעלה, ולא יורד כל קטע לתעלה אלא לאחר 

 ו.שמהנדס אישר כי כל התיקונים באותו קטע נעשו לשביעות רצונ

 צביעת צינורות פלדה ואביזרים על קרקעיים 05257.0.

 תחום המפרט

מפרט זה חל על צביעתם של צינורות ואביזרים בקווי פלדה שיונחו על פני הקרקע הן 
זמניים והן קבועים. כמו כן על צינורות גלויים לבריכות ומגדלי מים. המפרט אינו חל על 

 ים.צינורות בתוך הבריכות, הבאים במגע עם המ

 הנחת הצינורות

 -20צינורות שיש להניחם על הקרקע יונחו על לבני בטון מיוחדים בגובה של לא פחות מ
ס"מ מפני הקרקע, על מנת להקטין את סכנת הקורוזיה ולהקל על עבודות ההחזקה. צורת 

או לפי  תוכניותהלבנים הנ"ל )בלוקים טרומיים(, המרחק ביניהם ומיקומן יהיו לפי ה
 הנדס המפקח.הוראות המ

 הכנת הרקע לצביעה )ניקוי פני הצינורות והאביזרים(

 צינורות א.

צינורות שלא היו צבועים מקודם ינוקו במברשות פלדה מכניות מכל חלודה, 
קשקשים, לכלוך, וחומר זר אחר, כתמי שמן וגריז יש להסיר בנפט או בנזין. מיד 

 צבע יסוד כמפורט מטה.לאחר הניקוי יש לצבוע את השטחים בשכבה ראשונה של 

בצינורות שהיו צבועים בצבע ביטומני או צבע אחר, על המהנדס המפקח לבדוק את 
כל השטחים הצבועים לפגמים בצבע ולכתמי חלודה ולקבוע את פעולות השיפוץ 

 הדרושות.

כפגמים בצבע ייחשבו שטחים בהם הצבע נסדק, מתקלף או מראה חוסר הידבקות 
הקפיד בבדיקת מקומות הקשים לגישה או המוסתרים אל המתכת. במיוחד יש ל

יה בעזרת ימהעין. כל המקומות של חלודה או של פגמי צבע ינוקו עד למתכת הנק
מברשת פלדה מכנית. במקרה ואין אפשרות להפעיל מברשות מכניות יורשה 

את אישורו לכך ושהניקוי שווה בטיבו  שהמהנדס ייתןמוש במברשות יד, בתנאי יהש
 שג במברשת מכנית.לזה המו

במקומות קשים לגישה, בהם אין כל אפשרות להגיע במברשות מכניות או מברשות 
יד, יש להסיר את החלודה, צבע פגום ולכלוך עד כמה שאפשר, לייבש את השטח 
ע"י ניגוב ולכסות מקומות אלה במשחת מגן. בצינורות המצופים בשכבת אספלט יש 

 היסוד. ישאר רק צבעילהסיר את האספלט עד 
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 אביזרים ב.

קומות . במבאביזרים הבאים צבועים מבית החרושת יש לנקות את כל כתמי החלודה
בהם פגום הצבע הקיים בעזרת מברשת פלדה מכנית. במקומות אלה יתוקן הצבע 

 .להלןלפי המפורט 

 פול בהםיטיב הצבעים והט

 כללי

רוט מלא יהמבצע להגיש פ מוש בהם, עלישור המפקח לפני השיכל הצבעים יהיו טעונים א
רוט זה יכלול: שם היצרן, ישל הצבעים והחומרים האחרים אשר בדעתו להשתמש בהם. פ

מוש בצבע, הוראות לדילול יפול ושימין הצבע, מפרט מלא של היצרן, לרבות הוראות לט
 )אם מותר( וזמני ייבוש מינימליים.

 יצרנים מאושרים

. אין להשתמש באותו צינור בצבעים איכות הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור", או שווה
מתוצרת בתי חרושת שונים. את הצבעים יש להחזיק במיכלים המקוריים כשהם סגורים 
ויש לשמור על הצבע מכניסת מים, לכלוך או חומר זר אחר. כמו כן יש להקפיד על כל 

ות הוראות היצרן בדבר דילול הצבעים והטפול בהם. הדילול לא יורשה אלא אם קיימ
 הוראות יצרן מפורשות לכך.

 הצבעים

 אלה הצבעים אשר ישמשו לצביעת חלקי המתכת השונים:

 הצבעים ג.

 :קרקעית ומערכות אביזרים על קרקעיים-אלו הצבעים אשר ישמשו לצביעת צנרת על

 נירלט טמבור כללי 

 HBיסוד צינכרומט  יסוד סופר עמיד אלקיד שם שכבת יסוד

 1.0 1.0 1.0 מס' שכבות

 60.0 60.0 70.0 עובי שכבה יבשה

 HBיסוד צינכרומט  יסוד סופר עמיד אלקיד שכבת ביניים

 1.0 1.0 1.0 מס' שכבות

 60.0 70.0 60.0 עובי שכבה יבשה

 DTCמולטילק  עליון סופר עמיד אלקיד שכבה עליונה

 2.0 2.0 2.0 מס' שכבות

 40.0 40.0 120.0 עובי שכבה יבשה

 4.0 4.0 4.0 סה"כ מספר שכבות
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בצינורות, מגופים ואביזרים אחרים בלתי צבועים או כאלה שהיו צבועים בצבע שאינו  ד.
 ביטומיני:

 צבע מיניום סינתטי   שכבת יסוד 

 מ"ר/ק"ג 5-6   כושר כיסוי 

 ימים לפחות 2   זמן ייבוש 

 אוקסיד ברזל סינתטי  שכבת ביניים 

 מ"ר/ק"ג 8-10   כושר כיסוי 

 שעות 24   ן ייבוש זמ

 טמבור בגוון אדום 309צבע   שתי שכבות עיליות 

 

 גווני הצבע

הנחיות גווני הצבע לצינורות והזקפים השונים יהיו בהתאם להנחיות משרד הבריאות, 
 ,2012אוקטובר  -ה ילהנחת קווי מים לשתייה וקווי מים שאינם לשתי

 .6.6סעיף 

 RAL-3020 -לברזי כיבוי, אדום  -

 RAL-5015 -כת אספקת מי שתייה, תכלת למער -

גוון סופי ייקבע על בסיס  -על הקבלן להכין דוגמה עבור כל אחד מן הגוונים 
 הכנת הדוגמה כלולה במחיר היחידה של הסעיפים השונים. הדוגמאות על ידי המזמין.

 ביצוע הצביעה

ם לגמרי בשעת עשה במברשת מיד אחרי הניקוי. על הצינורות להיות יבשייצביעת היסוד ת
הצביעה. הצבע יכסה את כל פני המתכת בשכבה רצופה וחלקה בעלת עובי אחיד, ללא 
הפסקות, נזילות, טיפות קרושות ופגמים אחרים. זמני הייבוש יהיו, בהתאם לצבע, לפי 

 .לעילהמפורט 

והדבר הוא מעשי, ותוך הקפדה  היהה והשלישית מותר לבצע בהתזה. יאת השכבה השני
ת היצרן. לפני צביעת כל שכבה נוספת יש לתקן את כל הפגמים בשכבה על הוראו

הקודמת ע"י גירוד הצבע וצביעה מחדש ולנקותה מכל אבק או לכלוך העלול להצטבר בין 
צביעה לצביעה. אין להתחיל בצביעת שכבה חדשה לפני ייבושה של השכבה הקודמת. 

 זמני הייבוש יהיו לפי הוראות היצרן.

 וציפוי אספלט חפיפה בין צבע

בקווים הנמצאים בחלקם מתחת לאדמה ובחלקם מעליה, יושאר הציפוי האספלטי על 
ס"מ בערך ממקום יציאתו מהאדמה. הצבע בו צבועים  50הצינור הגלוי למרחק של 

ס"מ מקצה האספלט. לשם  20 -קרקעיים יחפה על האספלט למרחק של כ-הצינורות העל
כלוך ובמידת האפשר מהסיד, וייצבע בשכבת יסוד של כך, ינוקה הציפוי האספלטי מכל ל

 צבע פלסטי ובשתי שכבות של צבע אלומיניום סינתטי.

 תיקוני צבע

ויתגלו פגמים לאחר הצביעה, יש לצבוע מחדש במקומות שיורה המפקח. ההכנות  היה
 .5.3קוני הצבע יבוצעו לפי המפורט בסעיף ילת

 משחות מגן

יש לכסות את פני המתכת  ן אפשרות לנקותם כראויהם קשה ואיבמקומות שהגישה אלי
(. את המשחה יש Ironserv( או איירונסרב )Densoבשכבה של משחת מגן, כגון דנזו )

לשפשף בחוזקה על מנת להחדירה היטב לכל השקעים והנקבוביות בשטח וליצור שכבת 
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פת, אם מגן רצופה. את השטח המרוח ב"דנזו" יש לעטוף בסרט "דנזו" לשם הגנה נוס
המפקח יראה עטיפה כזאת כדרושה. המשחה איירונסרב משמשת גם למריחה על חלקי 
פלדה גלויים, כגון כושי מגופים, צירים ומנעולים של מכסאות וכד'. במקרה זה משמשת 

 המשחה גם כסיכה וגם כהגנה נגד קורוזיה.

 וריתוכים לחץ הידרוסטטי -בדיקת הקווים  06257.0.

 כללי

נחת הקו ויציקת כל מבני הבטון הקשורים בו אחרי הכיסוי החלקי ייבדק לאחר השלמת ה
הקו בדיקת לחץ הידרוסטטית. הבדיקה תבוצע באורכים אשר ייקבעו עם המהנדס. 

 .ונציג שירות השדה של יצרן הצינורות פקחבדיקת הלחץ תבוצע אך ורק בנוכחות המ

 בדיקת דלף הידרוסטטית -סות בדיקות לא הור - 4חלק  - 1026י "תבדיקה תבוצע על פי 
 .ובהתאם למפורט מטה

. הלחץ הדרוש יושג ע"י משאבת לחץ לכל הפחות אטמוספרות 12לחץ הבדיקה יהיה 
 מיוחדת או ע"י חיבור למקור לחץ מתאים ע"ח הקבלן.

מהלך בדיקת הלחץ עבור צנרת פוליאתילן יוגדר על ידי יצרן הצינורות ויבוצע בפיקוח 
 מלא של היצרן

 ות לבדיקת הלחץהכנ

לוי יימים לאחר יציקת מבני הבטון האחרונים. לפני המ 6-7לוי הקו אלא יאין להתחיל במ
יש לבדוק בדיקה סופית את כל החיבורים והמבנים ולוודא שכל האביזרים במצב טוב 

 .ויר ואטימות הניקוזיםוומוכנים לפעולה, ובמיוחד יש לבדוק את פעולת שסתומי הא
קטע שאינו מסתיים במגוף חוצץ יש לאטום את הקצה הפתוח של במקרה של בדיקת 

 יש לבדוק את מתקן הבדיקה ואת פעולת המשאבה. הקטע ולדאוג לעיגונו הבטוח.

 לוי הקו במיםימ

שור לכך בכתב מהמהנדס. הקו ימולא בהדרגה ילוי הקו אלא לאחר מתן אילא יוחל במ
ויר ולאפשר את יציאת כל הא או רעידת הצינורות וכדי הלםובאיטיות כדי למנוע 
לוי יהיו כל מגופי יקבע ע"י המהנדס. בהתחלת המילוי הקו במים תימהצינורות. מהירות מ

קוז ייסגר אחרי שהמים ישטפו ממנו את הלכלוך העלול להימצא יהניקוזים פתוחים וכל נ
 בצינורות.

ותם וייעשו כל לוי, אך טרם יועלה הלחץ בקו, ייבדקו כל האביזרים לאטימיאחרי גמר המ
קונים הדרושים. אם יתגלו בבדיקה זו דליפות בחיבורים או פגמים באביזרים שאין יהת

קונים הדרושים. יש לחזור על בדיקה זו עד ילתקנם כשהקו מלא מים, ינוקז הקו ויבוצעו הת
 אשר יתוקנו כל הדליפות.

 בדיקת לחץ

, ובצינורות עם ציפוי פנימי שעות לאחר מילויו במים 24לא יוחל בהעלאת הלחץ בקו אלא 
שור המהנדס. ישעות. מכל מקום, לא יועלה הלחץ בקו בלי א 72אחרי  -ממלט צמנט 

לגובה הדרוש ויוחזק בגובה זה לתקופת זמן אשר הגיעו הלחץ יועלה לאט ובהדרגה עד 
 תקבע ע"י המהנדס כך שבראשיתה ובסופה ישררו אותם תנאי הטמפרטורה.

ץ, ייבדקו על החיבורים לאטימותם וכל דליפה אשר תתגלה בעוד הקו נמצא תחת לח
תחשב כליקוי אשר יש לתקנו. אחרי תיקון הדליפות יועלה הלחץ שנית ותעשה בדיקה 

קונים כמתואר מעלה, עד אשר יהיה אטום יחדשה. יש לחזור על הבדיקות ועל הת
 בהחלט, לשביעות רצונו של המהנדס.

בתקופת  "פוליי"דליפות הנראות לעיל והלחץ לא הקו ייחשב כאטום אם לא יתגלו כל 
הבדיקה. בדיקות הלחץ תעשינה כנגד קטעים אטומים בקצותיהם באוגנים עיוורים כאשר 

 המגופים פורקו מהם. המגופים יורכבו לאחר הבדיקה.
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  ניקוי קווים ע"י משחולת

ספוג עשוי  לפני כל פעולת חיטוי בקו )כלורינציה( תוכנס לצינור משחולת עשויה מגליל
ק"ג/מ"ק. הקבלן ינקוט בכל האמצעים למנוע חדירת  32מפוליאוריתן מוקצף במשקל סגולי 

אבנים, פסולת או כל גוף זר לצינורות. שימוש במשחולת הוא חובה בכל הקווים בקטרים 
"6-"20 

 לומי ריתוכים(י)צ בדיקות רדיוגרפיה

ת המפקח באתר על חשבון ולפי דרישו 1462 "ית תתבצע לפי תקן וגרפיהירדבדיקת 
מכמות  30%-בין הצינורות וכ מכמות הריתוכים 10%-כ. כמות הבדיקות תהיה הקבלן

 .הריתוכים עבור אביזרים חרושתיים

 הבדיקות תתבצענה לפני ביצוע תיקוני העטיפה החיצונית של הצינורות והאביזרים.

מחיר . הנדסע"י המ הבדיקות יוזמנו ע"י הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת שתאושר תחילה
שדה הההוצאות הכרוכות בכך יהיו חלק מעלות בדיקות  הבדיקות הרדיוגרפיות וכל

 ומעבדה ולא ישולם עבורם בנפרד.

 בדיקות עטיפות הצינורות

הצינורות לביקורת הקווים ע"י  יצרןשל  שרות שדההזמנת  הנדסהקבלן יתאם עם המ
 מכשיר חשמלי על חשבונו.

 לקווים קיימיםהתחברויות  57.02.07

להמעיט בזמן השיתוק של מערכת המים  הנדסכל ההתחברויות תעשנה בתאום עם המ
הפועלת במסוף. ההתחברויות תכלולנה ניקוז קווי המים ולא ישולם עבור פעילות זאת 

 קח זאת בחשבון בהצגת מחירי היחידה להנחת הצינורות.יבנפרד והקבלן י

 (3ה נספח מס' )רא חיטוי )כלורינציה( הקו 857.02.0

הנחיות משרד הבריאות כל קו צינורות יחוטא לפני הכנסתו לשרות ע"י כלורינציה לפי 
. כמו כן יש "2006"הנחיות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים, נוסח מעודכן נובמבר 

לחטא כל קטע של קו צינורות קיים אחרי שנעשו בו עבודות של תיקונים או שינויים. חיטוי 
יתן הוראות אחרות. כל עבודות החיטוי יאחרי בדיקת הלחץ, אלא אם המהנדס  הקו ייעשה

פעולת  ייעשו בהדרכתה ותחת פיקוחה של המחלקה לביקורת איכות המים של המזמין.
 .ההכלרה תבוצע על ידי אדם אשר קיבל הסמכה לכך מהגורמים הרלוונטיים

 .סת הקו לפעולהשור לפני הכנילא הנדסתוצאות בדיקות בקטריליות יוגשו למ

  וביטול קווי מים קיימים ניתוק .09.0257

ו/או במקומות שיורה המפקח ינתק הקבלן קווי מים קיימים  בתוכניותהמסומנים  במקומות
יגיש הקבלן למפקח לאישור תוכנית  המיםתחילת ביצוע ניתוק קווי  לפני. לביטולהמיועדים 

. רק לאחר חיבור והפעלת הקיימים יםובה יפרט הקבלן את סדר הניתוקים וביטול הקו
זו יחל בביצוע ניתוק קווי  לתוכניתהקווים החדשים למערכת וקבלת אישור בכתב מהמפקח 

תוך שמירת רציפות באספקת  זאתהמים המיועדים לביטול וניתוק חיבורים לצרכנים וכל 
 מים לצרכנים המחוברים למערכת המים. 

יתקין הקבלן על קצה  2, בצינורות פלדה בקוטר עד "הקיים וחיתוכו הקויכלול גילוי  הניתוק
נור אוגן יומעלה ירתך הקבלן לקצה הצ 3"-לביטול פקק הברגה, בקטרים מ המיועדנור יהצ

 וור. יאליו אוגן ע ויחבר

 ולתקינות הקווים הקיימים במשך כל זמן ביצוע עבודתו. לשלמותלבדו אחראי  הקבלן
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 קידוח אופקי גמיש 10.257.0

 קרה על הקידוח האופקיתהליך ב

ככלל, תהליך הבקרה על העבודות יעמוד בדרישות הקיימות במפרט הכללי לעבודות 

משרדית וההנחיות המופיעות במסמך זה -של הוועדה הבינ 54פרק  -כרייה תת קרקעית 

 משלימות את האמור במפרט הכללי.

 רך ביצוע העבודה.הקבלן יגיש תיאור טכני מפורט של שיטת הקידוח המוצעת על ידו לצו

התיאור יכלול התייחסות להתאמת ציוד הקדיחה לסוג הקרקע הקיימת ואת כל הפרטים 

 הנדרשים להבהרה מלאה של שיטת הקידוח והציוד המוצע בהתאם לסוג הקרקע, כגון: 

הדחיקה  חמפרטים טכניים של הציוד המשמש לחפירה ולקדיחה )סוג המכונה, כו -

 וכו'(.

 חה )פיר הקידוח( הנדרש.מידות בור הקדי -

מפרטים טכניים  של החומרים בהם ישתמש לאחסון ומדידת החומר החפור ולבקרת  -

 איכות ביצוע העבודה.

התארגנות באתר, שיטת פינוי החומר החפור, שיטות תמיכה, ניקוז והגנה בפני  -

 הצטברות מים, שיטות מדידה והתוויה וכו'.

 אדם בכל שלבי העבודה. חופירוט כותוכנית עבודה, לוח זמנים מפורט  -

 פירוט אמצעי הבטיחות שיינקטו על ידו. -

 ניסיון קודם קיים בביצוע עבודות דומות. -

 :הקבלן ינהל יומן חפירה חצי יומי )לא "יומן עבודה"( שבו יתועדו הנתונים הבאים

 קצב התקדמות עבודות הקדיחה  -

 תנאי הקרקע -

 הופעת מים -

 סיבותיהםעיכובים שונים ו -

הקבלן יקפיד, בזמן הביצוע, על אבטחת נקודות קבע למדידות ויוודא את התאמתן לציר 

 הקידוח.

במידה והקבלן ייתקל בשינוי כלשהו בסוג הקרקע במהלך הקדיחה, יפסיק מיד את 

עבודתו, ידווח למפקח, יציע שינויים הנדרשים לדעתו להמשך בטוח של העבודה וימתין 

 .לקבלת אישור המפקח

 

 קבלן הקידוחיםמדרישות ה

 קבלן רשום -

 ניהול ספרים כחוק -

 הקבלן הינו הבעלים של מכונת הקידוח והציוד.
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לקווי  אדמהמדויקים ב HDD ניסיון עבודה מוכח בשנתיים אחרונות בביצוע של קידוחי

ע"י מערכות ייעודיות לקידוחים מדויקים באדמה כאשר  0.5%ברמת דיוק  בלחץ  מים

 מ'. 350-מהקידוחים באורך של למעלה מ לפחות אחד

 ציוד לקידוחהדרישות 

 המתאים לאופי העבודה הנדרשת.בעלת כוח משיכה  HDDמכונת קידוח  -

 או בעזרת All Terrainמכונת קידוח מתאימה לקידוח בסלע העובדת בשיטת  -

Mud Motor. 

ובקרקע  ראשי קידוח המאפשרים שליטה וכיוון של ראש הקידוח בכל סוג קרקע -

 סלעית בפרט.

 .מערכת ייעודית למחזור נוזלי קידוח )בנטונייט( בספיקה מתאימה -

מערכת בקרה ממוחשבת המותקנת על מכונת הקידוח המעדכנת בכל רגע נתון את  -

 ( בהשוואה לתכנון ומראה על התיקון הנדרש.AS MADEהתוואי הנקדח )

מ' ומערכת בקרת כיוון חוטית  15חוטי לעבודה בעומק אפקטיבי של לפחות -משדר אל -

( המאפשרת מעבר מתחת לבתים cable locating systemכבלי נתונים ) המופעלת ע"י

בעל הפרעות  באזורנחלים ובאזורים בהם אין גישה למדידה מעל תוואי הקידוח )או 

 מ'. 10המתאים לעבודה בעומק של לפחות  0.1%מגנטיות(  ברמת דיוק שיפוע של 

 150%ח ומרחיבים מתאימים לסוגי הקרקע: חול, בולדרים וסלע בקוטר של ראשי קידו -

 מקוטר הצינור המותקן.

 מנוף מתאים. -

 ציוד מאושר ע"י בודק מוסמך. -

 ביטוחים, רישיונות ותעודות מתאימים וברי תוקף לכל מפעיל. -

 כוח אדם

הנדרשים  מנהל עבודה מוסמך וצוות בעל ניסיון בביצוע קידוחים אופקיים בקטרים

 מ' לפחות בחול, בבולדרים ובסלע. 150 באורכים של

 שלבי העבודה

 סימון חפירה, תוואי הקידוח, מיקומי כניסה ויציאת הצינור המושחל. -

 חפירת בורות לפי תוכנית/דרישות. -

 כיוון מכונת הקידוח. -

 קדיחת הפיילוט תוך בדיקת מיקום הקידוח ביחס לתוואי הנדרש. -

חי פיילוט נוספים עד לקבלת תוואי מאושר עפ"י הנחיית המפקח ו/או ביצוע קידו -

 המתכנן.

 הרחבת הקדח לקוטר נדרש. -

 מחזור הבנטונייט. -

 הכנת הצינור למשיכה. -
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 חיבור הצינור למוטות המשיכה. -

 משיכת הצינור תוך כדי ניקוי הקדח וסיכתו. -

 נור.התנתקות המכונה מהצינור וניתוק פעמון המשיכה מהצי -

 איטום קצוות הצינור. -

 פירוק והעמסת הציוד. -

 ובדיקות אבטחת איכות

 הגדרת סטיות מותרות לקידוח אופקי

ציר מתוכנן של קידוח הוא קו ישר, המחבר בין נקודות הכניסה והיציאה, שהוגדרו בתנוחה 

 ובחתך לאורך של התכנון.

קודות הכניסה והיציאה של ציר עבודה המתוכנן ע"י הקבלן הוא קו ישר , המחבר בין נ

 הקידוח על הציר המתוכנן.

נקודת הכניסה בציר העבודה המתוכנן על ידי הקבלן,  חייבת להיות אחת הנקודות שעל 

 הציר המתוכנן.

ציר הקידוח בפועל הוא קו ישר, המחבר בין נקודות הכניסה והיציאה של הקידוח בפועל 

 בגמר העבודה.

 בין הציר המתוכנן לבין ציר הקידוח בפועל. 0.5% הסטייה המותרת בהנחת הקו הינה

 מדידות בזמן קדיחה

שיפועים יש לדרוש מהקבלן שימוש באמצעי מדידה תקינים במהלך העבודה לקבלת 

 ע"י ציוד מדידה דיגיטאלי )חוטי או אל חוטי( המבוקר באופן ממוחשב מדויקומיקום 

 (.זרשיפועים ומיקום ע"י ציוד אופטי/לייבמהלך הקידוח. )

מטר ויקבל את אישורו  10-12הקבלן יציג למפקח מצב מדידה )תנוחה וחתך לאורך( כל 

 להמשך עבודות הקדיחה.

בסוף העבודה יש לבצע מדידה של קצוות הקידוח ע"י מודד ובדיקת ישרות הקידוח ע"י 

 מכשיר לייזר.

במקרה של אי עמידה בסטיות המותרות ועל פי שיקול דעתו של המפקח, מנהלת 

 הפרויקט תהיה רשאית לדרוש מהקבלן ביצוע קידוח חדש. 

 הקו ובדיקת השיפועים, הריתוכים, כפיפות ומעיכות בצינור.פנימי של צילום יש לבצע 

תהליך ההשחלה יבוצע בנוכחות נציג יצרן צינורות הפוליאתילן. בסיום ההשחלה נציג יצרן 

ינור המושחל וזאת בהתבסס על הצינורות יעביר דו"ח המציג את אישורו לשלמותו של הצ

של הקו. במידה וחו"ד יצרן הצינורות  אונוכחותו בשטח בזמן העבודה ובדיקת צילומי הוויד

תצביע על פגיעה בצינור המוביל יידרש הקבלן לבצע השחלה חדשה/ קידוח נוסף על 

 חשבונו.
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 פירוק וסילוק צנרת ואביזרים המיועדים לביטול  1.1257.0

ו/או במקומות שיורה המפקח יפרק הקבלן חלקי צנרת,  תוכניותבים המסומנ במקומות

, שוחות ברזי כיבוי אששנועדו לביטול, מגופים, חיבורי בתים,  קיימיםאביזרים כגון: קווי מים 

או יסלקם למקום סילוק /ו התאגידיעביר את החומר המפורק למחסני  הקבלןמגופים וכד'. 

 שיורה המפקח. 

 . שרוניםתאגיד המפקח ו/או  לדרישותתעשה בהתאם  העבודה

 צנרת מים זמנית  2.1257.0

 במסגרת עבודות החלפת קווי המים יתקין הקבלן מערכת מים זמנית מצינורות מפוליאתילן

100-PE  הצינורות יותקנו על  .והמהנדס , לפי החלטת המפקח8מ"מ דרג  50-75בקטרים

מ' לאורך המדרכות כך שלא יהווה  4.0בגובה  3מפלדה בקוטר "גבי עמודים מתאימים 

הפרעה הן להולכי הרגל והן לרכבים ברחוב ובכניסות למגרשים. הקו הזמני יחובר אל קו 

יחוברו אל קו זה וברזי כיבוי האש המים הראשי באמצעות מגוף בקוטר הקו. חיבורי הבתים 

 באמצעות מגוף מתאים.

 צילום פנים הצינור  357.02.1

ים של כל הצינורות על ידי מצלמה בעלת מפרק היכולה להסתובב על הקבלן יבצע צילומי פנ

+ דוחות הכוללים ניתוח ממצאי הצילום של החברה  תקליטורצידה. הצילומים יוגשו על גבי 

 המבצעת את הצילום.

 ביצוע הצילום יהיה על ידי קבלן מוסמך על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.



- 42 - 

 

 2017אוקטובר  632-016 בע"מ ש. ברז'יק מהנדסים יועצים 

   

 ביובעבודות  – 357.0פרק תת 

 

 תכולת המפרט המיוחד 57.03.01

לקווי מים, ביוב ותיעול   57מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי מס' 

 ויתר המפרטים הנוגעים בדבר.

בכל מקרה של סתירה ו/או הוראות מנוגדות בין המפרט המיוחד והמפרט הכללי, יקבע 

 המפרט המיוחד.

היטב את המפרט הכללי והמפרט המיוחד,כל המפורט רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד 

במפרטים הנ"ל כלול במחירי היחידות של העבודה, והקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף בעד 

 בצוע העבודה בהתאם להוראות והאמור במפרטים.

 סוג הצינורות  57.03.02

עד  532פי ת"י או צינורות לחץ ל 884קווי ביוב יותקנו מצינורות פי.וי.סי. "עבה" לפי ת"י 

. החיבורים  3מ"מ.  פרטי החפירה והמילוי וריפוד החול מסביב לצינורות לפרט  250קוטר 

לתאים יעשו בעזרת מחברים מתאימים שיאושרו ע"י המתכנן/מזמין . בקווים בקוטר של עד 

מ"מ יבוצעו כל החיבורים לתאים עם מחברי איטוביב והנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה  600

 תאים ולא ישולם בנפרד.של ה

 בדיקת הצינורות  57.03.03

לפי דרישת המפקח ימציא הקבלן למפקח תעודת מכון התקנים שהצינורות מסוג שסופק 

לעבודה, עמדו בבחינת הלחץ החיצוני כנדרש, ויספק הוכחות כדי הנחת דעתו של המפקח 

 ת.שהצינורות שסופקו לעבודה הם מאותה תוצרת שאליה מתייחסות הבדיקו

המפקח משאיר לעצמו את הזכות לשלוח צינורות ממקום העבודה לבדיקות נוספות 

)משלוח הצינורות על חשבון הקבלן(. במקרה שהתוצאות לא תהיינה מניחות את הדעת, 

יפסול המפקח את כל המשלוח לשימוש, אלא אם כן יוכיח הקבלן ע"י בדיקות נוספות, כי 

 תוצאות הבדיקה הראשונה היו מקריות.

המפקח יבדוק את הצינורות שיסופקו למקום העבודה ויפסול ל שימוש כל צינור שאינו 

מתאים לתנאים הנ"ל, והקבלן ירחיק את הצינורות הפסולים מיד. אין הבדיקה המוקדמת 

ע"י המפקח משחררת את הקבלן מאחריות לטיב הצינורות והפגמים שיתגלו בהם תוך 

 וזה.המשך העבודה ותקופת האחריות לפי הח

 הנחת קווי הצינורות   57.03.04

פרט למקרים שתינתן רשות מיוחדת, יונח ויבוקר קו צינורות בין שני תאי בקורת סמוכים 

אחת, אחרי שיבוצע החלק הראשון של תא הביקורת והצינורות יחוברו אל קירות -בבת

ורט שיהודק כמפ 3התאים. הצינורות יונחו בתעלה על מצע חול בעובי כמפורט בפרט 

דלעיל. החול בצדי הצינורות ומעליהם יהודק במהדקי יד וע"י הרבצה במים. הצינורות יונחו 

באופן שקצותיהם יגעו אחד בשני בקו ישר, ובהתאמה גמורה לשיפוע הנדרש. הצינורות 

יותאמו באופן, שכל קו יהווה צינור אחד עם תחתית ישרה וחלקה. לא תורשה כל סטייה 

כי והאופקי. הביקורת תעשה בעזרת פנס או קרני השמש שישלחו של הקו במישורים האנ

 לתוך הצינורות ע"י מראות וע"י מדידת כל צינור וצינור בלייזר, מאזנת או דיסטומט.

 בורי צינורות אל תאי הביקורתיח   57.03.05

הצינורות יוכנסו עד לצד הפנימי של קיר התא, באופן שלאחר בצוע הטיח לא יבלטו 
סתם היטב בטיט מלט ומבחוץ יסודר יתוך התא. הרווח   בין הקיר והצינור יהצינורות ל
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, המשך ציר האורך 2ראש בטון משופע סביב הצינור, אורך צינור החבור כמפורט בפרט 
של הצינור יעבור תמיד דרך נקודת המרכז של תא הביקורת, אלא אם תינתן ע"י המפקח 

 הוראה מפורשת לעשות אחרת.

ולצורך  "איטוביב"סי. יחוברו לתא בקורת בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם צינורות פי.וי.

זה יוסדר פתח עגול מדויק בקוטר מתאים. אספקה והתקנת מחבר לשוחה כלול במחירי 

 הצינורות.

 בדיקת אטימות המערכת    57.03.06
ראה המפרט הכללי והוראות התקן  –. בדיקת לחץ בצינורות הביוב הגרביטציוניים 1

 .884אלי הישר

לאחר השלמת הנחת קטע קו ולפני כיסוי מחברי הצינורות )קטע הקו מוגדר כקטע בין . 2
שתי שוחות בקרה(, ינקה הקבלן את הקטע מלכלוך וחומרים זרים ויאטום קטע זה 

בתאי הבקרה, בפקקים זמניים אשר בגופם מותקן ברז, ברז בפקק התחתון וברז עם 
מ' מעל גב הצינור, בנקודה הגבוהה. הקטע  2.50בה עד צינור בפקק העליון, הצינור יוג

שיאטם הוא קטע הכולל שני תאי בקרה וקטע צינור. לאחר האטימה/עגון הפקקים, 
יוחל במילוי הקו במים מהנקודה הנמוכה כאשר האויר הכלוא יוצא מהצינור המחובר 

ר העליון וישארו מ' מעל גב הצינו 5.50לפקק העליון. המים ימולאו כך שיגיעו עד לגובה 
 שעה אחת לפחות. -במערכת ל

בהתייעצות עם שרות השדה יוחלט אם תוצאות הבדיקה מתאימות. במידת הצורך, 
 יקבע אופן התיקון ע"י שרות השדה של יצרן הצינורות. 

 אטמוספירות. 16. בדיקת לחץ בצנרת הפלדה תעשה בהתאם למפרט ללחץ של 3

יצרן הצנרת. הבדיקה תבוצע בנוכחות שרות שדה  . אופן ביצוע הבדיקה ראה הוראות4 

 של יצרן הצינורות והמזמין.

 בקווי ביוב נוזלמפלי  57.03.07
ס"מ מתחתית הצינור  50במקרה שהצינור יוכנס אל תא הביקורת, בגובה העולה על 

היוצא מתא הביקורת, יסודר מפל מים מחוץ לתא בהתאם לשרטוט. מחיר מפל המים 
ת תא מפל מיוחד )בהתאם לנדרש בתכניות( כולל : מחבר, צינור, קשת החיצוני, או התקנ

וקביעתם במקום, סדור חורים בתא בקורת וסתימתם, ויציקת בטון מזוין מסביב למפל 
מדד מתחתית הצינור העליון בכניסתו לתא יבהתאם לשרטוט. עומק המפל לצרכי תשלום י

 עד לתחתית הפנימית של הקשת.

 ורות בבטוןעטיפת צינ  57.03.08
או במהלך העבודה ע"י  במקרה של הנחת הצינורות במקומות בעיתיים שהוגדרו בתוכנית

, יעטוף הקבלן, תמורת תשלום לפי סעיף מתאים בכתב הכמויות, את המפקח/מהנדס

לפי ת"י   30 -בבטון בשיינתן ע"י המהנדס ,הצינור בבטון. העטיפה תעשה בהתאם לפרט 

118. 

 ות ביוב אל קווים עתידייםהסתעפוי   57.03.09
דרש, יונחו הסתעפויות אל קווים עתידיים ע"י קווי צינורות מחוברים אל תאי יבכל מקום שי

הביקורת. כל האמור בנוגע להנחת קווי הצינורות לעיל מתייחס גם אל ההסתעפויות. 
 קצוות ההסתעפויות יסתמו ע"י הקבלן באופן המבטיח מפני חדירת עפר, מים וכו' לתוך

 הצינורות ע"י פקק חרושתי ללא תשלום נוסף.

 תכולת המחירים לקווי צינורות   57.03.10
קווי הצינורות ישולמו לפי מטר אורך. מחיר מטר אורך צינורות יכלול: הכשרת התווי, 

קרקעיים, -חפירה וחציבה, שאיבה זמנית למעקפי זרימת הביוב בתוואי, עבודה במים תת

רה, הספקת חול נקי ופיזורו בתחתית התעלה וסביב הצינורות, דיפון מלא של דפנות החפי

השלמת מילוי התעלה לפי הפרט הספקת הצינורות והנחתם, כולל מחברי שוחה, בדיקת 

 לחץ, מילוי והידוקו, הרחקת האדמה המיותרת וכל המפורט לעיל. 
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 מדידת אורך קווי צינורות לצרכי תשלום   57.03.11

כי תשלום תעשה נטו לאורך ציר הצינורות לאחר הנחתם בין מדידת אורך הצינורות לצר

הצדדים החיצוניים של קירות תאי הביקורת אליהם יחוברו הצינורות )המידה של תאי 

הביקורת לא תילקח בחשבון(. אורך הסתעפויות הביוב מתאי בקורת לחיבורי משנה, ימדד 

 יבורי המשנה.נטו כנ"ל, ובמקרה שלא יבוצע תא בקורת בקצה קו עד לקצה ח

 

 מדידת עומק קווי הצינורות לצרכי תשלום  57.03.12

מדד החל מפני האדמה או הכביש הסופיים עד לתחתית הפנימית של יעומק הצינורות י

הצינורות. עומק כל קו לצרכי תשלום יקבע בהתאם לעומק הממוצע של הקו, שיהיה 

ומק הצינור שבכניסה לתא הממוצע בין עומק הצינור ביציאה מתא הביקורת שבמעלה וע

הביקורת שבמורד, ולא ילקחו בחשבון עומקים שונים של הקו בין שני תאי הביקורת הנ"ל. 

 לדוגמא:

 מ'. 2.10עומק הצינור ביציאה מתא הביקורת שבמעלה 

 מ'. 1.80עומק הצינור בכניסה לתא הביקורת שבמורד 

מ'  -1.76קו כקו שעומקו ממ'. כלומר לצרכי תשלום יחשב כל ה 1.95עומק הקו הממוצע 

 מ'. 2.25עד 

 במקרה של הסתעפות ביוב יעשה החשוב כנ"ל.

 תאי בקורת יצוקים במקום    57.03.13
 לא יורשה לצקת תאי בקורת באתר. כל התאים יהיו חרושתים.

 תאי ביקורת עגולים ומרובעים   57.03.14
 :תאי ביקורת עגולים .א

או כל תא ביקורת אחר שווה   REDIMIXתאי בקורת טרומיים עגולים היו תוצרת 

    150ס"מ,   125ס"מ,   100 איכות שנושא תו תקן ישראלי מתאים בקטרים של  
תאים טרומיים בלבד עם תקרות שטוחות, לא יאושרו . השימוש יעשה  ס"מ 200ס"מ, 

 כדלהלן: יבוצעוסדר העבודה תקרות קוניות.   
ית. הקירות יהיו מחוליות גליליים טרומיים בחלק התחתון של התא תותקן תחתית טרומ

טון. איטום בין  40. בחלק העליון של התא תהיה תקרה כבדה לעומס 658לפי ת"י 

. בתחתית טרומית, CSD PLUS 3החוליות לבין עצמן ולתחתית יעשה בעזרת אטם 

או פורשצה בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם "איטוביב" יעשה חיבור צינורות צמ"ש לתא 

905-E 100סיל -או פרס-RD  ולצורך זה יוזמן בביח"ר קידוח פתח עגול מדויק בקוטר

 מתאים.

 ס"מ, אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות.   60פתח המכסה בתקרה שטוחה יהיה 

 96%ס"מ כ"א מהודק לצפיפות של  20העבודה כוללת מילוי בחול דיונות בשכבות של 

בלא  CLSM -שות לבצע חלופה של מילוי במודיפייד עד פני שתית הכביש. לקבלן הר

תוספת מחיר ובכך לצמצם את מידות החפירה ולהימנע מהידוק . המילוי החוזר מעל 

 מפלס השתית יבוצע עפ"י מבנה הכביש כמופיע בחתך הטיפוסי.

מחיר היחידה כולל גם את מחיר אספקת והובלת החומרים וחומרי העזר, לרבות אספקת 

 תקנת המגוף והאביזרים וגם את הגבהת המכסים כמפורט להלן:והתקנת מחברי שוחה, ה

ס"מ )נטו(. הבטון  לביצוע  25ס"מ ולא תעלה על  10 -הגבהת המכסים לא תהיה פחות מ

מ"מ. ביצוע ההגבהות  8חיזוקי ברזל בקוטר  2עם  30 -ההגבהות יהיה בטון מובא ב

 בד.ס"מ תבוצע באמצעות הגבהות טרומיות בל 15בגובה העולה על 
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 אטמים בין חוליות השוחה ב. 

אטימה בין החוליות לבין עצמן, בין חוליה לתחתית, בין קונוס לחוליה, בין תקרה 

 THEODOR CORDES  או 101200672מק"ט :  מאטם תוצרת סופרגום –לחוליה 

GMBH&CO.KG    כמפורט:או שווה איכות 

ם טרומיים מיועד לאטימה מוחלטת של תפרים באלמנטי CSD PLUS 3אטם 

 וחיצוניים.  פנימייםהנתונים ללחצים  200, 150, 125, 100, 80בקטרים 

 

 נתונים טכניים: ג. 

 SBR –עשוי גומי מסוג   101200672אטם השוחה תוצרת סופרגום  מק"ט :  •

 בעל עמידות גבוהה במגע עם שמנים וביוב. 

 בר. 1.0ללחץ של   DIN 4034האטם נבדק לפי תקן  •

ט מובנה להעברת כוח אנכי, אלמנט זה המורכב על האטם האטם כולל אלמנ

 למקמו בתנוחה הרצויה.גורם לכוחות אנכיים  

 שימוש באטם: ד. 

 האטם מסופק בנפרד עבור אלמנט טרומי עגול, בקוטר הנדרש. •

 לפני חיבור האלמנטים יש להרכיב את האטם על הזכר של האלמנט התחתון. •

 קי מלכלוך וחתיכות בטון לפני הרכבת האטם.יש לדאוג כי זכר האלמנט שלם, ונ    •

אלמנט  –בהרכבת האלמנטים אחד על השני, אין צורך בהפעלת כוחות אנכיים  •
 המובנה על האטם, יגיע למקומו באופן אוטומטי.העברת הכוח,  

 אין צורך במיכון או כלים מיוחדים בזמן הרכבת האלמנטים. •

חיר האטמים יהיה כלול במחיר השוחה האטם כמפורט יסופק ע"י הקבלן ועל חשבונו. מ

 ולא תשולם עבורם לקבלן כל תוספת.

 עם תחילת הביצוע תבוצע הדגמה בשטח להנחת האטם ע"י הספק.

 

 מידות תאי בקורת   57.03.15

קורת יתאימו במידותיהם לשרטוטים. המידות הנקובות ברשימת יתאי הב

טיח. מידות תאי הכמויות מתייחסות למידות הפנימיות של התאים לאחר ה

הביקורת יותאמו לעומק הקווים. אם לא צוין אחרת בתכ' יהיו מידות תאי 

 הביקורת כלהלן:

 תאים עגולים:

 ס"מ. 100מ' יהיו בקוטר  2.75תאים בעומק עד  -

 ס"מ. 125מ' יהיו בקוטר  3.75ועד  -מ' 2.76 -תאים בעומק מ  -

  ס"מ. 1.50מ' יהיו בקוטר  3.75תאים בעומק מעל  -
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 טיח צמנט   57.03.16
כל המשטחים הפנימיים של תאי הביקורת )פני עבוד הרצפה, קירות, תקרות, קונוס וצוואר 

בשתי שכבות כשעובי התחתונה  1:2פתח הכניסה( יטויחו בטיח צמנט נקי )טיח זכוכית( 
ס"מ והרכבה יהיה מחלק אחד צמנט ושני חלקים של חול גס ונקי. עובי השכבה  0.8הוא 
ס"מ ותורכב מחלק אחד צמנט ושני חלקים של חול סוכרי נקי. הבצוע  0.4ה יהיה השני

 ק"ג למ"ר. 1.5 יהיה כנ"ל והשכבה העליונה תוחלק בכף פלדה תוך פזור צמנט בשיעור

 התאמת מכסאות     57.03.17
המכסאות יתאימו לחלוטין לפני הכביש או הרצוף הקיים באופן שלא תהינה כל מדרגות 

 ביניהם. 

ס"מ מפני  20 -בהתאם להוראות המפקח יובלטו המכסאות בשטחים פתוחים ושדות ב

 השטח.

בכבישים ובשטחי פיתוח הנמצאים בשלב ביצוע או אמורים להתבצע עד תום תקופת 

האחריות שבחוזה, יכללו מחירי התקנת המכסאות, התקנה באופן זמני עם מריחת בטון 

המתוכנן וקביעתם באופן סופי עם חגורת  רזה מסביב בהתאם לגובה הכביש או הרצוף

בטון מזוין כנ"ל לאחר התקנת הכביש והרצופים או התשתית כולל הגבהת או הנמכת 

המכסה עד הגובה הדרוש להתאמתו המלאה עם הכביש והרצוף, ותיקון הטיח והעיבוד. 

 ס"מ. 30גובה צוואר התא לאחר ההתאמה לא יעלה על 

 

 א בקורת קייםחבור צינורות לת    57.03.18
. קיים יקבל הקבלן תשלום מיוחד והמחיר יכלול: "(לת.בלתא ביוב )להלן "בעד חבור צינור 

חפירה בידיים לגלוי התא הקיים, עשיית פתח, הרכבת הצינור ואטום הפתח, אטום צינור 

דרש, שנוי העיבוד, תיקון הטיח, הרחקת השבר, וכל הסדורים יהמוצא הקיים באם י

 ות על הקשיים בגלל זרימת מים ושפכים בתא הקיים.  שידרשו להתגבר

 התקנת תאים על קוים קיימים    57.03.19
בעד התקנת תאים על קוים פעילים קיימים, תשולם לפי סעיף מתאים בכתב הכמויות 

שכולל: חפירה בידיים לגלוי הצינור הקיים, התקנת התא המוצע סביב הצינור הקיים, 

התא(, הרחקת השבר וכל הסדורים הדרושים והתגברות על  פרוק הצינור הקיים )בתוך

  הקשיים בגלל זרימת שפכים או מים מכל מקור שהוא בצינור הקיים.

 הסתעפויות ביוב אל קווים עתידיים   57.03.20
דרש, יונחו הסתעפויות אל קווים עתידיים ע"י קווי צינורות מחוברים אל תאי יבכל מקום שי

גע להנחת קווי הצינורות לעיל מתייחס גם אל ההסתעפויות. הביקורת. כל האמור בנו

קצוות ההסתעפויות יסתמו ע"י הקבלן באופן המבטיח מפני חדירת עפר, מים וכו' לתוך 

 הצינורות ע"י פקק חרושתי ללא תשלום נוסף.

 אמצעי זהירות בעבודות ביוב       57.03.21 

שוחות בקרה קיימים, במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או 

ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או 

השוחות להמצאות גזים מרעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר 

 יכללו בין היתר את אלו:

ם ויש כמות מספקת של לפני כניסה לשוחת הבקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקי   .1

 חמצן. 

לו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא יתגאם    .2

 בעזרת מאווררים מכניים ובהתאם להוראת הדין והתקנות.אוורר כראוי 

 ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת רק לאחר שסולקו כל הגזים .3
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 תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושאי מסכות גז.   

שעות לפחות לפי  24ו, לשם איוורור הקו, לתקופה של מכסי שוחות הבקרה יוסר.    4

 הכללים הבאים:

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים  -לעבודה בתא בקרה קיים  •

 בשני התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים.

 המכסים משני צידי נקודת החיבור. -בור אל ביב קיים יח •

שאר אדם נוסף מחוץ לשוחה  אשר ילא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן י. 5

 להגיש עזרה במקרה הצורך.יהיה מוכן 

 . הנכנס לשוחת בקרה יצויד בכל הציוד כפי שנדרש בתקנות ועל פי כל דין.6  

  

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא  אמצעי . 7

 אם לתקנות ועל פי כל דין.הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות בהתהבטיחות 

 לאחר הבצועביוב  צילום צנרת   57.03.22
לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי 

ובמפרט המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום "וידאו" לאורך 

 הקו המונח, לאחר סיום העבודות. 

 יטציוניתצילום צנרת ביוב גרוו .1

צילום צנרת גרוויטציונית יבוצע בהתאם להנחיות במפרט הכללי של המנהל לתשתיות 
 צילום במעגל סגור של פנים הצינורות. – 310כרך א' פרק  –ביוב 

וידאו במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל  -הצילום יערך באמצעות מצלמת טלויזיה  .2

ינור ובכך לתעד את מצב הצנרת אורכה. מטרת הבדיקה היא להביט ולצלם את תוך הצ

 לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה.

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, ובמיוחד בדיקת  .3

הצינורות לאטימות שמטרתה לוודא ולאשר תקינות הביצוע לפי התכניות, מפרט ולפי 

 הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הביצוע.

שאי להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל קבלן ר .4

הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. אישור העסקת קבלן משנה דומה 

לאישור קבלני משנה, המפורט בחוזה הביצוע )חלק כללי(. הקבלן יספק לקבלן המשנה 

 תכנית ביצוע.

א של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מל .5

 העבודה לאחר הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדות".

לפני בצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי  .6

בניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך התקין של פעולת 

צע באמצעות שטיפת לחץ ובאמצעות מיכשור מתאים לכך, הכל הצילום. הניקוי יבו

 בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו.

ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם  .7

לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות. הצילום יבוצע רק באשור 

שתו ורישום אישור הביצוע ביומן העבודה. על הקבלן המפקח, על קטעים לפי בק

להודיע למנהל ולמפקח באתר על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר שבעה ימים 
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לפני ביצוע העבודה. הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המנהל ו/או 

 המפקח.

רך מתאימים הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלויזיה במעגל סגור בקטעי או .8

 בהתאם למגבלות הציוד. בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל גבי מסך טלוויזיה.

 

לשם רישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד קולי,  CDהצילום על כל שלביו יתועד על גבי  .9

בעזרת מיקרופון, על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'. על 

השוחה בפנים ומבחוץ לשם זיהוי. סימון פנימי של השוחה מבצע הצילום לדאוג לסימון 

ייעשה באופן כזה שיאפשר צילום הסימון במהלך התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר מעל גבי 

 .הווידאוקלטת 

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת,  .10

  עתו הבלבדי יש לתקנם,פי חוות דעתו של המהנדס, ושיקול ד-יתגלו מפגעים ועל

הקבלן יהיה חייב, על חשבונו וללא כל תשלום נוסף, לבצע את התיקונים )הישירים  .11

 והבלתי ישירים( הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס.

לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום  .12

 העבודה".החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע 

 

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק אחר מסירת  .13

ל קלטת וידאו צילום התיעוד, שנערך לשביעות רצונו של המהנדס, תיעוד הצילום יכלו

 מצאים.ודו"ח מפורט לגבי מ

, שתישאר ברשות המזמין, תכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, הווידאוקלטת  .14

מון וזיהוי שוחות. פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ותכלול סי

ביצוע הצילום. במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. דו"ח 

 צילום זה אינו מבטל את הדרישה להכנת תכניות "עדות".

 ם:הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאי .15

מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם  תרשים א. 

 וכל  סימן ותיאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.בתכניות הביצוע, 

אור  ידו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו, תב. 

 ץ" לאורך הקו משוחה סמוכהמרחק רהמפגע, הערות וציון  מיקום המפגע ב"

 וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. ממצאיםסיכום   ג. 

 מסקנות והמלצות. .ד

הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלה יצולמו  
מעל גבי מסך הטלויזיה בעזרת מצלמה מתאימה, או בכל דרך אחרת בה 

 יתקבלו תצלומים טובים יותר. 

התשלום עבור הצילומים הנ"ל לא ישולם בנפרד ויחשב ככלול במחירי  
 היחידה להנחת צינורות.
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 תת פרק 57.04 - עבודות בטון

 כללי     .4.1057

של המפרט הכללי,  2כל עבודות הבטון יבוצעו בהתאם למפרט המנהל לתשתיות ביוב ולפרק  .1
דרשות ממנו עקב זאת. על הקבלן ועל הקבלן לקחת בחשבון את כל הפעולות הנ 118ת"י 

 לקחת בחשבון כי החורים והחריצים וגודלם עלול להשתנות במשך הביצוע.

בכל מקרה יהיה מחירם כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד. לפני התחלת  .2
הביצוע של יציקת בטון עבור המבנים וחלקים מהם, יגיש הקבלן לאישור המהנדס תזכיר בו 

הוא מציע לאחוז בהם על מנת לבצע את יציקת הבטון, התזכיר יכיל  את האמצעים אשר יפרט
את רשימת הציוד העומד לרשות היציקה ולאה אשר תצטרכנה להיות ממוקדות בהמשך 

 היציקה. 

כמות הבטון שיש לצקת ביחידת זמן, צורת העברת הבטון וצורת פיזורו בשכבות, טיפוסי  .3
ו ביציקה אשר וכן סידורי הטיפול הבטון הטרי כל הבטונים יהיו ומספר ויברטורים אשר ישמש

קוביות למכון התקנים לבדיקה מכל שלב  2לפי סוג הבטון המפורט בתוכניות. הקבלן ישלח 
 ביציקה ולכל מבנה בטון.

"סיקה טופ  –קירות ורצפת הבטון הפנימיים בתאי השאיבה ובבור הקרב יצופו במלט אטימה  .4
ק"ג/ מ"ר, הכל בהתאם לדרישות ולהוראות  4ות ובכמות ליישום של " בשתי שכב107סיל 

 היצרן.

עם רשת סיבים סינתטיים. איטום חיצוני פרימר,  25/75שכבות ביטומן  2איטום חיצוני פרימר  .5
 עם רשת סיבים סינתטיים כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנים. 25/75שכבות ביטומן  2

 צמנט פורטלנד.  -       1ת"י מס'  •

 אגרגטי בטון ממקורות טבעיים  - 3ת"י מס'  •

 הכנת דוגמאות של בטון טרי ובדיקתן.  -  26ת"י מס'  •

 בדיקות חוזק הבטון שהתקשה במבנה.  -  106ת"י מס'  •

 חוזק הבטון.  -  118ת"י מס'  •

 חוקת הבטון.  -  466ת"י מס'  •

 רשתות פלדה מרותכות.  -  580ת"י מס'  •

 בטון מובא.  -  601ת"י מס'  •

 ברזל מצולע.  -  739ת"י מס'  •

 ברזל עגול.  -  893ת"י מס'  •

 חוקת הטפסנות.  -  904ת"י מס'  •

 

 עטיפת בטון על צינורות קיימים    57.04.2

תושבות ועטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתכניות וברשימת הכמויות, או בקטעים 
. 20-טון תהיינה מבטון מזויין בשיקבעו על ידי המפקח. תושבות, גושי עיגון ועטיפות הב

או לפי המסומן בתכניות. פרטי התושבות,  466-ו 118המתאים לתקנים הישראליים ת"י מס' 
גושי העיגון והעטיפות יהיו בהתאם לפרטים המופיעים בתכניות וצורת היציקה בהתאם לסעיף 

 .96של המפרט הכללי. ביצוע העטיפה תהיה לפי פרט סטנדרטי  57023מס' 
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  למדי המים שוחות בקרה .34.057

חל איסור מוחלט על יציקת שוחות, תקרות ומכסים לשוחות מכל סוג שהוא באתר. כל מרכיבי 
השוחה יהיו טרומיים, העונים על הדרישות המפורטות בתקנים הישראליים וכנדרש 

 במפרטים. השוחות תהיינה מיוצרות ע"י יצרן ישראלי בעל ניסיון של לפחות

 466, נושא תו תקן ISO 9001:2000בייצור שוחות טרומיות, העומד בדרישות שנים  5
בתוקף לאלמנטים ומערכות בטון טרום ובעל מערך שירות שדה להדרכה ופיקוח על טיב 

 הביצוע. היצרן יאושר מראש לפני תחילת העבודה ע"י המפקח.

 .658שוחות הבקרה תהיינה שוחות מלבניות מחוליות טרומיות לפי ת"י 

חוליות, ותיקרה, יישום האטמים בין החוליות וחיבור הצינורות  כל העבודות להתקנת השוחה
באמצעות מחברי השוחה ייעשו לפי הנחיות, בהדרכה ובפיקוח שירות השדה של היצרן ממנו 

 ירכוש הקבלן את השוחות הטרומיות על כל מרכיביהן.

המכסה, מסגרת ופקק ינוקו תושבת המכסה תהיה מעוגנת ביציקה. כל חלקי המתכת של 
 היטב וייצבעו פעמיים בלקה ביטומנית.

 F PRESS-905" הצינורות יחוברו לקיר השוחה ע"י מחברים מיוחדים דוגמת "איטוביב", או
SEAL .או שווה איכות, כולל שרוול ספוגי למילוי המרווח, הכול בהתאם לאישור המפקח ," 

ין החוליות לבין עצמן ובין החוליה העליונה לבין בין תחתית השוחה הטרומית לבין החוליה, ב
התקרה יותקן אטם דוגמת "איטופלסט". התקנת האטם תיעשה בהתאם להוראות השימוש 

 וההתקנה של היצרן.

ס"מ מעל פני השטח או יותאם לרום הכביש/הריצוף  20-30-רום מכסי שוחות הבקרה יבלוט כ
המפקח. על הקבלן לקחת בחשבון כי התקנת  המתוכנן על פי תכניות הפיתוח או לפי הוראות

החוליות בשוחות הבקרה תיעשה בשלבים, בתחילה לפי קרקע קיימת ולאחר ביצוע עבודות 
 הפיתוח, בהתאם לרום קרקע מתוכננת.

, מהודק 57.01מילוי חוזר של החפירה סביב השוחה יבוצע מחומר מתאים כמצוין בפרק 
 של המפרט הבינמשרדי, או  57017יף בשכבות, בהתאם לדרישות המפורטות בסע

 ע"פ החלטה בלעדית של המפקח. CLSM-ב

על הקבלן לקחת בחשבון עבודת מנופים להורדת שוחות במשקל רב ובמרחק המתאים 
 להנחת התא.

 (B.Bמכסי שוחות כבדים ) .457.4

עם  HD-33מ', מטיפוס דוגמת "כרמל"  0.6בקוטר  400Dכל מכסי שוחות הבקרה יהיו ממין 
, וסמל תאגיד המים המקומי )עשוי ברונזה( וכן כיתוב אשר יאושר על 489סגר ב.ב לפי ת"י 

מ"מ לפחות. כלל המכסים יהיו ללא נעילות או  20. גודל אותיות הכיתוב יהיה שרוניםידי 
שוחות אשר יותקנו במדרכה )מדרכה אשר מבוצעת באותו שלב יחד עם תשתיות ברגים. 

 "55מכסה מרובע מטיפוס דוגמת "כרמל  הביוב הראשיות( יהיו עם
125B-60- 55M. 

 שלבי/סולמות ירידה  .557.4

 לצורך ירידה אל תחתית השוחות השונות יתקין הקבלן מדרגות רחבות בצורת סולם, לפי
ס"מ מינימום ומשני צדי המדרך תהיינה  25המדרך של המדרגה יהיה  . רוחב2חלק  631ת"י 

 13.5. המדרגה תבלוט מקיר תא הבקרה פנימה לפחות בליטות למניעת החלקה לצדדים
 ס"מ. המדרגות תהיינה בנויות מליבת ברזל וציפוי פלסטי בצבע זוהר במרחק של

 ס"מ אחת מהשנייה.  33

ס"מ מפני מכסה השוחה על פי  40שלב הירידה הראשון, העליון, יותקן במרחק שלא יעלה על 
 הרום הסופי שבפרויקט.

 לבים יותקנו ע"י יצרן החוליות ועיגונם ייבדק לפי הוראות ת"יבשוחות הטרומיות הש
 . 658מס' 
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 סולמות, מעקות ומשטחי דריכה

לצורך ירידה אל תחתית השוחות השונות יתקין הקבלן סולמות, מעקות ומשטחי דריכה  
 .1חלק  5988לפי ת"י  316מפלב"מ 

 1לפרט סטנדרטי מספר  מ'. הסולמות בהתאם 4.50-הסולמות יותקנו בעומקים הגדולים מ
 .1Bאו  1Aאך ללא כלוב הגנה. מעקות בהתאם לפרט סטנדרטי 

משטחי דריכה יהיו משבכות ממוסגרות המתאימות להולכי רגל כדוגמת תוצרת "סקופ" או 
שווה איכות או מבטון. חלקה העליון של השבכה יחורץ למניעת החלקה. השבכות יותקנו על 

 .אום עם יצרן תאי הבקרהיו באמצעות ברגי עיגון בתאשר יחובר 316פרופילי פלב"מ 

 עבור סולמות ומעקות נדרש הקבלן לספק אישור קונסטרוקטור לאחר התקנתם.

יש לשים לב לכך ששלבי הירידה והסולמות יותקנו בדופן השוחה אשר בא לא ממוקמים 
 . חיבורים על מנת להבטיח מרחקים מתאימים בין שלבי הירידה

  חותטיח בשו .657.4

אם יימצא כי פנים השוחה אינו חלק כנדרש ולשביעות רצון המפקח יהיה המפקח רשאי 
 לדרוש מהקבלן ביצוע טיח. הטיח יבוצע בשתי שכבות עם שכבת הרבצה. 

 CLSMמילוי חוזר באמצעות תערובת  .757.4

 מילוי בתערובת מוכנה המכילה אגרגטים דקים, צמנט ומוספים מסוג
CONTROLLED LOW STRENGTH MATERIAL החומר יהיה בעל תכונות המתאימות .

שעות )חמש שעות(. החומר יעמוד  5. זמן התקשות יהיה CBR 100%בעל  -לאגו"ם 
המתאימים. יותר לשפוך את החומר ישירות מהמיקסרים עם שוקת  ASTMבדרישות תקני 

מה אלא אם תנאי השטח יחייבו שימוש במשאבה ואז יסופק החומר בתערובת המתאי
 למשאבה. שימוש במילוי זה הנו לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.
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 עבודות קידוח אופקי – 57.05פרק תת 

 כללי והגדרות      5.0157.0

הקבלן המבצע את הקידוח הינו הקבלן הראשי או קבלן המשנה מטעמו שהוגדר מראש 

גדרו במסמכי בהצעת הקבלן. הקבלן המבצע את הקידוח צריך לעמוד בכל תנאי הסף שהו

 המכרז.

 הגדרת העבודה    2.0557.0

חציית הכבישים עם צינור הביוב תיעשה באמצעות קידוח ספירלה אופקי עם צינור מגן 

מפלדה. חציית הכביש תכלול גם את חציית רצועת הכביש, לרבות, מדרכות, שוליים, 

 תעלות ניקוז, מערכות שונות, תמרורים וכד'.

שיטת ביצוע קידוחים באמצעות מכונה עם מקדח  –( Auger Drillingקידוח אופקי ) •

ומערכת הסרת אדמה ע"י ספירלות )חילזון( עם דחיקת שרוול )צינור מגן( בתוך הקידוח 

 מטר. 6עשוי מקטעים של צינורות פלדה באורך 

 .צינור הביובצינור שמוחדר לקרקע באמצעות הקידוח שבתוכו מושחל  –צינור מגן / שרוול  •

 עבודות הכנה לפני ביצוע החצייה    57.05.03

לפני ביצוע הקידוח, מיד עם קבלת צו התחלת עבודה, הקבלן מחויב לבצע בעצמו ועל 

-חשבונו סקר תשתיות באזור עבודות החציה. מטרת הסקר לאתר תשתיות ומבנים תת

קרקעיים שאינם נראות מעל הקרקע. הסקר יבוצע באמצעים טכנולוגיים של איתור תשתיות, 

רמת פירות גישוש כולל חפירה ע"י משאבות חול ופניה לכל הגורמים הרלוונטיים )עירית ח

, בעלי התשתיות/מבנים, חח"י, מקורות, חברות תקשורת, בעלי קרקע, רשויות השרון 

וכד'( כדי שהקבלן יוכל לדעת בוודאות את מיקומם המדויק של  , נתיבי אילון וגופים ארציים

לת עבודות החצייה. את ממצאי הסקר יציג הקבלן למפקח שייתן המכשולים עוד לפני תחי

את אישורו לתחילת העבודות רק לאחר שבדק ואימת את הנתונים שסופקו לו. פגיעה 

בתשתית/מבנה כל שהוא תהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן שיישא בכל העלויות 

 הכרוחות בתיקון הנזקים.

על ידי החברה שעליהן מסומנות התשתיות כפי  במפרטים הטכנים מצורפות תוכניות שהוכנו

שידוע היה לה בזמן פרסום המכרז. מצורף סקר קרקע גיאומכני. נתונים אלה שסופקו 

במסגרת המכרז הינם לידיעה בלבד  ואינם מפחיתים במאומה את אחריותו הבלעדית של 

החציה באופן הקבלן לביצוע הבדיקות והתיאומים בעצמו  על מנת שיוכל  לבצע את עבודות 

 מושלם.

 

 תכניות לביצוע הקידוחים   57.05.04

במסמכי המכרז מצורפות  תכניות עקרוניות שהוכנו ע"י החברה  לביצוע חציות הכבישים. 

התכניות של החברה כוללות את תנוחת הקו, קוטר שרוול המגן וחתך לאורך של החצייה 

מון של מיקום בורות העבודה משני לרבות מפלסי הצינור והשיפוע האנכי שנדרש, כמו כן סי

צידי רצועת הכביש. מידע זה הינו לידיעה בלבד ומהווה בסיס בלבד לתכנון העבודה ע"י 

 הקבלן.

עם קבלת צו התחלת העבודה, הקבלן יבדוק את שטח המיועד לקידוח בעצמו ועליו להכין 

לאורך שהוצג תכנית מפורטת לביצוע הקידוח שמבוססת על תוואי התכנית התנוחה והחתך 

 ע"י החברה. 
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ימי עבודה  30התכנית המפורטת לביצוע תוגש ע"י הקבלן  לאישור המפקח והמתכנן בתוך 

מיום מתן צו התחלת עבודה. רק לאחר אישור התכנית בכתב  ע"י המזמין הקבלן יורשה 

להתחיל בעבודות החצייה. אישור המזמין לתכניות אינו מסיר את האחריות הבלעדית של 

 ן לטיב העבודה, לבטיחות, לרכוש  ולתשתיות הקיימות.הקבל

 

 עומק כסוי ודיוק בביצוע עבודות הקידוח  57.05.05

עובי הכסוי מעל קודקוד צינור המגן של הקידוח תלוי בסוג הקרקע. עובי הכסוי מקודוד השרוול ועד 

ועסק ע"י לתחילת מבנה הכביש יהיה כאמור בטבלה שלהלן ובכפוף לאישור של יועץ קרקע שי

 הקבלן. 

 עובי כסוי כתלות בסוג הקרקע סוג הקרקע

 קוטר השרוול 1.0 סלע

 קוטר השרוול 1.5 חרסית

 קוטר השרוול 2.0 חול חרסיתי

 קוטר השרוול 2.5 חול נקי

 

 מטר מקרקעית תעלות הניקוז שלצידי רצועת הכביש. 2.0עובי הכסוי לא יפחת 

 מינימליות המוגדרות להלן:מיקום צינור במגן לא יחרוג מהמידות ה

 מעומק הקידוח כפי שנקבע בתכנית המאושרת. 5%לא יותר מ  -סטיה אנכית בעומק  •

 מהשיפוע המתוכנן בתכנית המאושרת.  1.0%לא יותר מ  –סטייה אנכית בשיפוע  •

 מאורך השרוול. 1.0%לא יותר מ  –סטייה אופקית בתנוחה  •

 

 צינור מגן  57.05.06

 הנחיות כלליות( 1)

ינור המגן חייב להיות בנוי כך שימנעו ממנו דליפות לסביבה לכל אורכו )עם פתחים צ •

אטומים או פתוחים(. הריתוכים של חיבורי הצינורות יהיו מושלמים בכל היקף הצינור ויעשו 

 כאמור בפרק ריתוך צינורות פלדה.

ק מחוץ צינור המגן יבוצע באמצעות קידוח וללא חפירה פתוחה. חפירה פתוחה תורשה ר •

 לרצועה החצייה ומחייבת את אישור המפקח לביצועה.

 .0.2%צינור מגן חייב להיות מונח בשיפוע מינימלי של  •

פתחי צינור מגן יהיו מוגנים עם אטמים שימנעו חדירת מוצקים לשרוול, אך יאפשרו כניסה  •

 ויציאה של מים.

 יע לספק.הקבלן יגיש לאישור המפקח את כל נתוני צינור המגן אותו הוא מצ •

 נתוני צינור המגן( 2)

 צינור המגן יהיה עשוי מפלדה, ללא צפוי פנימי או חיצוני. •
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אורך צינור המגן יהיה כפי שנקבע בתכניות המאושרות. לא ישולם תשלום נוסף במידה  •

 12מטר במקום   6ויתברר כי עקב אילוצי השטח על הקבלן להשתמש בקטעים קצרים של 

 מטר.

 ממ לפחות. 16, עובי הדופן יהיה 36יה "קוטר צינור המגן יה •

 תפרים לצורך השגת אטימות מלאה. 4הצינורות ירותכו במלוא היקפם עם  •

 לא נדרשת הגנה קטודית. •

 בורות משני צידי החצייה( 3)

הבורות יהיו ממוקמים בהתאם לתכנית המאושרת של הקבלן לאחר שעשה סקר תשתיות  •

 קרקעיים.-ומבנים תת

 ייצוב הקרקע •

מכניות, על פיהן יוכל -ביצוע חפירת הבורות על הקבלן לבצע בדיקות קרקע גאולפני 

המהנדס של הקבלן שיתכנן את הבור לתכנן עבודות ייצוב, שיריון וחיזוק הקרקע. לא יוכרו 

 תוספות תשלום לקבלן בגין הצורך לבצע תכנון של בורות היציאה והכניסה.

היות מתוכננים ע"י מהנדס מוסמך מטעם בורות הכניסה והיציאה של הקידוח חייבים ל •

הקבלן. תכנון הבורות ייקח בחשבון את מיקומם ביחס לרצועת הכביש, עומסי קרקע 

ועומסים קבועים ניידים אחרים וכל עומס אחר. מודגש כי הבורות הם עמוקים ובתוכם 

ות יעבדו פועלים ויותקן ציוד יקר, לפיכך יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת מפול

והתמוטטות הדפנות לרבות שימוש בריקועי מתכת )שיגומים(. לא יוכרו תוספות תשלום 

לקבלן בגין הצורך לבצע דיפון. תכנון הבורות יועבר למפקח עוד לפני תחילת ביצוע 

 העבודות.

במידה ויתגלו מי תהום או בעיות זרימת מים בבורות יש לשאוב אותם באופן  –ניקוז  •

עית יבשה בכל מהלך העבודות. עודפי המים יופנו לשטח הנמוך מתמיד ולשמור על קרק

בתיאום עם בעלי הקרקע. לא יוכרו תוספות תשלום לקבלן בגין הצורך לבצע פנוי של מים 

 מהבורות.

על הקבלן לצקת רצפת בטון מזוין שתהווה בסיס יציב ומאוזן למכונת הקידוח  –יציקת בטון  •

קת קטעי צינור המגן. רצפת הבטון וקיר הבטון יתוכננן וקיר בטון מזוין שיהווה משענת לדחי

ע"י מהנדס הקבלן ללא תוספת מחיר. עבור אספקה וביצוע של עבודות הבטון לא תשולם 

 תוספת מחיר כל שהיא.

דרכי הגישה לבור ואופן הכניסה והיציאה אליו וממנו יאושרו ע"י יועץ הבטיחות של הקבלן.  •

למפקח עוד בטרם ביצוע הבורות. לא יוכרו תוספות האישור של יועץ הבטיחות יועבר 

 תשלום לקבלן בגין הצורך לבצע דרכי גישה לבורות.

לאחר השלמת עבודת הקידוח והשחלת צינור הסניקה בתוכו וחיבורו להמשך הקו, יש  •

להוציא את הציוד מהבורות ולמלא אותם בשכבות חול מהודקות כפי שהוכתב בתכנון של 

במידה ואין סיבה להשארת השיגומים, יש להוציאם. במידה ויש מהנדס שתכנן אותם. 

מטר מתחת למפלס הקרקע  1.0חשיבות להשארתם יהיה צורך לחתוך אותם לפחות 

 הסופי. עומק חיתוך השיגומים יקבע ע"י המפקח.

יש לגדר את שטח העבודה מסביב לבורות ולהתקין תאורה ושילוט בהתאם לדרישות יועץ  •

. בתום העבודה, לאחר שהבורות יהיו מכוסים יש להסיר את הגדרות הבטיחות של הקבלן

 והתאורה ולהחזיר את השטח לקדמותו.
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יש להציב שילוט משני צידי החצייה עם ציון שם הקבלן והמפקח ומספרי  –שילוט וסימון  •

 הטלפונים של מנהל העבודה מטעם הקבלן ושל המפקח מטעם החברה.

 

 

 עבודות מיוחדות( 4)

, או תערובת MPa 1.4בחוזק של   CSLMמקומות בו נדרש דיוס יש להשתמש ב ב –דיוס  •

 , הכל לפי קביעת המפקח.1:6חול וצמנט ביחס של 

כל צינורות הקידוח שמותקנים בחפירה פתוחה יסומנו בסרט אזהרה בגובה  –סרט אזהרה  •

 ס"מ מעל לקודקוד צינור המגן. 30של 

תוך צינור המגן בקידוח האופקי ישען על תמיכות צינור הפוליאתילן שיושחל ב –נעלי סמך  •

שעשויות מחומר פלסטי ועוטפות אותו במלוא היקפו. התמיכות יהיו עשויות מסגמנטים 

שיתחברו בניהם, ההידוק יעשה באמצעות מכשור יעודי של ספק התמיכות. התמיכות יהיו 

 מהמתמיכות: יחידות לכל טבעת. להלן נתונים נדרשים 8עם  M41, דגם RACIמתוצרת 

 מטר. 1.5מרווחים מינמליים בין התמיכות  -

 בקצות צינור המגן יותקנו שתי תמיכות צמודות. -

התמיכות יותקנו על הצינור על גבי יריעה מתווכת על מנת למנוע החלקה של  -

 המתמיכות על פני צינור הפוליאתילן כאשר הוא מוחדר לתוך צינור המגן.

שימנע כניסת עצמים זרים לצינור ואפשר כניסה  בקצה צינור המגן יורכב אטם יעודי -

 ויציאת מים לצינור המגן.

 חומר מבנה של התמיכות ותכונות כמפורט בטבלה שלהלן: -

 

 

 

 מספר הסגמנטים ומרווחים נדרשים בין יחידות התמיכה כמפורט בטבלה שלהלן: -
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 דוגמה סכמתית לאופן התקנה הנדרשת: -

 

 

 

 

 

 נתונים טכניים של התמיכות: -
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 נתוני יריעת התווך בין התמיכה לפני צינור הסניקה. -

 

 

 ריכוז דרישות תכנון לביצוע עבודות הקידוחים 57.05.07

 לפני ביצוע העבודות יש להגיש לאישור המפקח בין השאר את החומרים הבאים: (1)

 המלצות יועץ קרקע, מפרט טכני וחישובי שקיעות הכביש לחציות. •

 .1:100וחה וחתך לאורך אופקי ואנכי בקנ"מ של תכניות ביצוע הקידוחים לרבות תכנית תנ •

 תכנית של מהנדס מוסמך לביצוע בורות הכניסה והיציאה, לרבות ייצוב וחיזוק הקרקע. •

 תכנית הסדר תנועה מאושרת ע"י המשטרה. •

 תכנית דרכי גישה לאתר ביצוע הקידוח. •

 תכנית בטיחות שהוכנה ע"י יועץ בטיחות מוסמך. •

 נתונים של צינור המגן. •

קרקעיים באוזר הקידוח. התכנית -כנית עם סימון תוצאות סקר התשתיות והמבנים התתת •

קשורה לרשת הארצית ותכלול בין השאר את  1:250תהיה תכנית תנוחה בקנ"מ של 

מיקום עומק התשתיות. התכנית תכלול גם את מדידת רצועת הכביש מעל לקידוח ברוחב 
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שאפשר יהיה לבדוק לאחר הביצוע או מטר לכל צד( על מנת  10מטר לפחות ) 20של 

 במהלכו שקיעות שנוצרו במהלך העבודה. התכנית תהיה חתומה ע"י מודד מוסמך.

 אחרי ביצוע העבודות יש להגיש לאישור המפקח בין השאר את החומרים הבאים: (2)

(. באותו קנ"מ ופורמט של תכניות התכנון. בין השאר As madeתכנית לאחר ביצוע ) •

 מידות, סטיות אפקיות ואנכיות מהתכנון והשיפוע של צינור המגן. בתכניות יצוינו

 מטר, חתומה ע"י מודד מוסמך. 20תכנית מדידת שקיעות בכביש מעל לקידוח ברוחב  •

 

 ריכוז דרישות לביצוע עבודות הקידוחים      57.05.08

י מודד חובת הקבלן לבצע את עבודות החצייה בהתאם להוראות כל דין מסמכי הפרויקט ובלוו (1)

מוסמך בכל שלבי הביצוע: סימון ציר וקצוות תוואי הקידוח, בדיקת ישרות הקידוח בזמן הביצוע, 

 ניטור תזוזות ושקיעות בכביש והכנת תכניות לאחר ביצוע.

 במידה והחפירה/קידוח חודרת אל מתחת מפלס מי התהום, יש לקבל אישור של רשות המים. (2)

קדיחה, כולל בין השאר מעקב שקיעות. התגלתה יש לפרט את שיטת בקרת/הבטחת איכות ה (3)

שקיעה, יש לעצור את העבודה, להשאיר את המקדח במקומו ללא תזוזה לדווח עליה מיד 

למפקח. יש לפנות מייד ליועץ הקרקע ולמהנדס שתכנן את הקידוח כדי לקבל התייחסות מהם 

למפקח ע"י יועץ  לגבי המשך העבודה. אין להמשיך את העבודה לפני אישור בכתב שיינתן

 הקרקע והמהנדס.

 יש להתייחס למערכות אחרות מסביב ובקרבת הקידוח. (4)

עבודת הקידוח תיעשה ברציפות וללא הפסקות. בכל תקלה בעת הקידוח יש להודיע מיידית  (5)

 למפקח.

כל שינוי בשיטת הביצוע או שימוש בחומרים אחרים מאלו שהיו כלולים בתכנית שהוגשה לפני  (6)

במידה והקבלן מעונין לשנות שיטה או חומרים עליו לקבל על כך אישור מראש  הביצוע אסורים.

 מהמפקח.

 מדידות בזמן ביצוע הקידוחים: (7)

-לפני תחילת ביצוע הקידוח ובסיומו נדרש לבצע בדיקת רדאר חודר קרקע ו/או גיאו .א

חשמל ו/או סיב אופטי. הקבלן יבחר בשיטה הרצויה לו ויודיע למפקח מראש. את 

 פני ואחרי הביצוע יש לעשות באותה שיטה.הבדיקה ל

 במהלך ביצוע הקידוח תבוצע ניטור תזוזות אופקיות ואנכיות ושקיעות בכביש. .ב

דקות. תוצאות הניטור יועברו מיידית למפקח  60ניטור התזוזות והשקיעות יעשה כל  .ג

 לצורך אישור המשך עבודות הקידוח.

מטר לכל צד(. רשת נקודות  6) מטר 12הניטור יעשה לכל אורך הקידוח ברוחב של  .ד

 מטר. בתחום המיסעה ובתחום השוליים ותעלת הניקוז. 2.0המדידה תהיה כל 

 ממ. 1.0 ±דיוק אנכי של המדידה  .ה

 החברה תהיה רשאית לבצע בעצמה מדידות ע"י מודד מוסמך כדי לאמת את תוצאות הקידוח. (8)
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 דוגמה לפורמט הגשה של הקבלן לתכנית תנוחה:
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 רמט הגשה של הקבלן תכנית חתך לאורך הקידוח:דוגמה לפו

 

 דוגמה לפורמט הגשה של הקבלן לנתנוי צינורות:
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 רשימת תוכניות

 

 

 

 

  תוכנית למכרז ולביצוע

 7201 אוקטובר

 

 מס' עבודה            תוכן                                                                  קנ"מ   מס' גיליון 

  751   1:500                       תנוחה   110

          1:500               תנוחה  111

  751 

1:500/50                                  ביוב    חתך לאורך קו                                                207

  751 

 751  1:250אופקי                                       חציות בקידוח                             208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 64 - 

 

 2017אוקטובר  632-016 בע"מ ש. ברז'יק מהנדסים יועצים 

   

 רשימת פרטים

 

 

 

 : רשימת פרטים למערכת ביוב

 

       שוחת בקרה ומפל פנימי - 2פרט מס' 

  חתכים בתעלות לצינור ועטיפת בטון   - 3פרט מס' 

    י שוחת בקרה ומפל חיצונ                               - 4פרט מס' 

       אופקי שרוול פלדהקידוח  - 12פרט מס' 

 עמוד סימון   - 90פרט מס' 
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 רשימת נספחים

 

 נספחשם ה נספחמס' 

 הנחיות לתיקון כבישים ומדרכות 1

 ביצוע מוצאים 2

 ניקוי וחיטוי צנרת מים 3

 הנחיות לריקון אוויר מצנרת מים 4

 מפרט להכנת תכניות לאחר ביצוע 5

 

 



נספח מס׳ 1
תיקוני כבישים ומדרכות



נספח מס׳ 2  - ביצוע מוצאים



נספח מס׳ 3
חוזר משרד הבריאות מס׳ 22/13           מ-28.11.2013













נספח מס׳ 4
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 5נספח מס' 

1.6.2014 

 שרונים -מפרט מדידה 

 

 מפרט להכנת תוכניות לאחר ביצוע של 

 הביובו עבודות ברשת המים

 

 

נים" החלה בהקמת מערכת מידע גיאוגרפית. במסגרת זאת יבוצעה השלמת נתוני שדה עבור " שרו

של בזק  827.1רשתות המים,הביוב הניקוז והתאורה ומחשובם. ביצוע העבודות הנ"ל יתבסס על מפרט 

וחח"י ועל המפרט הטכני לאיסוף נתוני תשתיות מים, ביוב, ניקוז ותאורה, שהוכן בתאום עם כל 

הרלבנטיים. על מנת להבטיח עדכון שוטף של המידע, " שרונים " מבקש לקבל תוכניות לאחר  הגורמים

 ( בהתאם לכללי המפרט הטכני לאיסוף נתוני תשתיות, כדלקמן:AS-MADEביצוע )

 

 מדידה .1.1

תהליך המדידה יתבצע על פי תקנות המדידה. כל מדידה צריכה להתקשר לרשת נקודות 

שת של נקודות בקרה אופקיות/אנכיות המבוססות על מדידות הבקרה של העיר רמת השרון )ר

G.P.S..) 

באמצעות תהליך זה יש לאסוף את מיקומם המדויק של כל האביזרים שהותקנו בשטח, בהתאם 

 למפורט להלן:

 

 רשת המים

 ברזי כיבוי אש 

 שסתומי אויר 

 )מערכות מדידה )מדי מים 

 )תאי אביזרים )מרכז מכסה בתא 

  ייםקרקע –אביזרים תת 

      

 רשת הביוב

 תאי ביוב 

" יהיה נקודת "INSERT POINT-בקובץ הגרפי כל אביזר יופיע במיקום האמיתי שלו כאשר ה

 המדידה.
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כל צינור מים, ביוב, ניקוז או כבל תאורה שהותקן בשטח יופיע בקובץ הגרפי במיקומו האמיתי. 

מ"א צינור או כבל  50ת כל ודה אחיש למדוד כל נקודת שינוי כיוון של הצינור, אבל לא פחות מנק

 שהונח.

 קנ"מ .1.2

 התוכניות יוגשו בקנ"מים הבאים:

  1:250, 1:500 –מצב קיים. 

  1:2,500; 1:1,250 –תרשים מקום. 

  ע"פ דרישה. –חתכים ופרטים 

 

 תהליך ודיוק המדידה

 תהליך ודיוק המדידה יתבצע על פי תקנות המודדים העדכניות.

 שלבי המדידה

 לשלושה שלבים )ע"פ דרישה יתכן כי כל שלב יעמוד בפני עצמו(:המדידה מתחלקת 

  ע"פ חוק התכנון והבניה ובהתאם למפרט. משמשת לתאום  –מדידה לצורכי תכנון
 תשתיות מול העירייה ומכילה:

 מצב קיים של אזור העבודה •

 תכנון מלא. •

  מטרתה למפות את הגילויים בתחומי החפירה. –מדידה בעת גילוי תשתיות 

 מטרתה למפות את הנחת התשתיות בפועל ואת התשתיות הנגלות  – ת ביצועמדיד
 בעת ביצוע העבודה.

             

 תכולת המיפוי:

קונטור החפירה, תשתית מונחת ותשתית נגלת. נקודות קצה של תשתיות  –קרקעי  –מיפוי תת 

 מטר מציר התשתיות. 35נגלות במרחק של עד 

 יפוי מלא. בתשתיות נגלות מיפוי פיזי או ע"פ דרישה.בתשתיות מונחות מ –סקר נתונים 

 

 אופן מדידה: .1.3

בנקודות חיבור בין מערכות חדשות/מונחות לבין מערכות ישנות/קיימות יש למדוד את 

 האלמנטים הישנים)יש להגדיר רדיוס חובה ואלמנטים רצויים(.

 יש למדוד את נקודות הכניסה/יציאה של כל אלמנט עם גובה פני הקרקע.

 הלן פירוט אופן המדידה של אלמנטים מבוקשים:ל

 :אלמנטים כלליים 

 החפירה נחלקת לשני סדרי גודל: – חפירה •

 להלן חפירה מקומית. –מטר  20חפירה באורך/קוטר של עד  •
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להלן חפירה ארוכה )לא כוללת  –מטר אורך  20חפירה אורכית מעל  •
 מנהרות(.

במרחקים של עד ימדדו נקודות על היקף החפירה  – חפירה מקומית

מטר בין נקודה אחת לשניה ובכול שינוי כיוון. יימדד גם ציר העומק  10

 של החפירה בצורה כזו שניתן יהיה לשחזר את החפירה ע"ס המדידה.

יש למדוד את חתך הרוחב של החפירה  – חפירה ארוכהחתך רוחב/

 2נקודות קצה ולפחות  2מטר אורך או שינוי תוואי הכולל  20בכל 

 ות בתוך החפירה.נקוד

צנרת יש למדוד בנקודה העליונה )מרכז גב הצינור( בנקודות קצה, בכל  – צנרת •
 חתך רוחבי ובכל שינוי כיוון של הצנרת )אופקי או אנכי(.

שוחה יש למדוד במרכז המכסה. אם השוחה נמצאת בתוך משטח בטון  – שוחות •
 המתקן.מובלטת בגובה מפני האדמה יש למדוד את נקודות המפנה של 

 אביזרי מים: •

 ברזי כיבוי אש 

 שסתומי אויר 

 מערכות מדידה 

 בריכות 

 תחנות שאיבה 

 אביזרי ביוב: •

  מרכז המכסה. –תא 

 פנים תא 

 

 

 

 שרטוט ומחשוב .2

 

  כל הפרטים ימסרו בקבצי מחשב בפורמטDWG  1:500והעתק קשה בקנ"מ. 

 

 כל הפרטים הקווים ויוגדרו כ-POLYLINE. 

 

 רו ככל הפרטים הנקודתיים יוגד-BLOCKS .)אביזרים על ותת קרקעים, תאים, מדי מים( 

 

 ( כל התכונות הגרפיות של האלמנטים בשכבה, ירשו את תכונות השכבהBYLAYER כל .)

הקווים יהיו רצופים, אחידים ונקיים, כל המספרים והאותיות יהיו קריאים. לא יהיו קטעי קו 
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(, UNDERSHOOTפינות פתוחות )( בפינות, מפגש קוים וכו', לא OVERSHOOTעודפים )

 קווים שאינם מגיעים עד הנקודה בה צריכים להיפגש בישויות שהן פוליגון.

 

 כל הכיתוב יוצג כ-ATTRIBUTE  לא כטקסט(. במקרה של פוליגון סגור הכיתוב יופיע בתוכו(

במידת האפשר. בכל מקרה לא יעלה כיתוב על כיתוב ולא על פרטים גרפים אחרים שנקלטו או 
 נמסרו בפרטי הרקע.ש

כוון הכתיבה הכללי יהיה לקריאה מדרום וזאת להוציא כיתוב הקשור לישות קוית. סימנים 

וכיתוב הקשורים לישות קוית יכתבו במקביל לקו שאליו הם מתיחסים לקריאה מדרום או 

 ממזרח.

 

 ים של שרטוט רשת הביוב והניקוז יעשה כך שקטע בין שני תאים ישורטט בין שני מרכזי במכס
תאים אלו. במקרה של תאי ניקוז קליטע קטע ישורטט בין מרכז הרשת התחתונה ומרכז מכסה 

 תא הבקרה שאליו מי הניקוז נשפכים.

 

 .כיוון הסימנים במפה יהיה לפי כיוון אמיתי בשטח 

 

  כל הקווים והאביזרים שהם חלק מה"רשת הישנה" )רשת קיימת ממוחשבת לפני ביצוע העבודה
ו בשכבה אחת )"קיים"(. כל הכיתובים הקשורים לאותה רשת יופיעו כטקסט החדשה( יקלט
 באותה שכבה.
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 אופן הגשת תוכניות לאחר ביצוע עבור שרונים

 ( בע"מ1995רזניק מערכות תשתית )חברת  

 יש להגדיר את תשתית המים / ביוב בהתאם לבלוקים ולשכבות הבאות: .1

 תשתית המים:

 קטע צינור מים .1

 Water_Pipe_section שם הבלוק: .2

 4601מס' שכבה:  .3

4.  

 ברז כיבוי אש .5

 Hydrantשם הבלוק:  .6

 4661מס' שכבה:  .7

8.  

 באר .9

 Water_holeשם הבלוק:  .10

 4613מס' שכבה:  .11

12.  

 חיבור מים לצרכן .13

שם הבלוק:  .14
Water_Client_Connect 

 4602מס' שכבה:  .15

16.  

 חוזר-שסתום אל .17

 Check_Valveשם הבלוק:  .18

 4646מס' שכבה:  .19

20.  

 יםבריכת מ .21

 Reservoirשם הבלוק:  .22

 4622מס' שכבה:  .23

24.  

 חיבור מים לאביזר .25

 Device_Connectשם הבלוק:  .26

 4603מס' שכבה:  .27

28.  

 אוגן ואוגן עיוור .29

 Flangeשם הבלוק:  .30

 4642מס' שכבה:  .31

32.  

 מגדל מים .33

 Water_towerשם הבלוק:  .34

 4623מס' שכבה:  .35

36.  

 מגוף .37

 Main_valveשם הבלוק:  .38

 4621מס' שכבה:  .39

40.  

 שסתום אוויר .41

 Air_Valveוק: שם הבל .42

 4645מס' שכבה:  .43

44.  

 תחנת שאיבה מים .45

 Water_pumpstationשם הבלוק:  .46

 4612מס' שכבה:  .47

48.  

 ברז שירות .49

 Connect_tapשם הבלוק:  .50

 4649מס' שכבה:  .51

52.  

 מעביר קוטר .53

 Diameter_passשם הבלוק:  .54

 4641מס' שכבה:  .55

56.  

 נקודת דיגום .57

 Sample_pointשם הבלוק:  .58

 4651מס' שכבה:  .59

60.  

 מערכת מדידה .61

 Water_meterהבלוק: שם  .62

 4650מס' שכבה:  .63

64.  

 מגוף חשמלי .65

 Electric_valveשם הבלוק:  .66

 4625מס' שכבה:  .67

68.  

 מסנן )מלכודת אבנים( .69

 Strainerשם הבלוק:  .70

 4652מס' שכבה:  .71

72.  

 שרוול הגנה .73

 Protect_pipeשם הבלוק:  .74

 4616מס' שכבה:  .75

76.  

 יציאה לניקוז .77

 Drainage_exitשם הבלוק:  .78

 4655מס' שכבה:  .79

80.  
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 יוב:תשתית הב

 קטע צינור ביוב .81

שם הבלוק:  .82
Sewage_Pipe_section 

 4801מס' שכבה:  .83

84.  

 מפל ביוב .85

שם הבלוק:  .86
Sewage_fall 

 4827מס' שכבה:  .87

88.  

 שסתום אוויר ביוב .89

שם הבלוק:  .90
Sewage_airvalve 

 4824מס' שכבה:  .91

92.  

 חיבור ביוב .93

שם הבלוק:  .94
Sewage_Client_connection 

 4802מס' שכבה:  .95

 מגוף לקו סניקה .96

ק: שם הבלו .97
Sewage_valve 

 4821מס' שכבה:  .98

99.  

 נקודת ריקון/ניקוז ביוב .100

שם הבלוק:  .101
Drainage_exit_sewerage 

 4825מס' שכבה:  .102

103.  

 קטע קו סניקה .104

שם הבלוק:  .105
Sewage_pressure_pipe 

 4803מס' שכבה:  .106

 חוזר ביוב-שסתום אל .107

שם הבלוק:  .108
Sewage_checkvalve 

 4822מס' שכבה:  .109

110.  

 תחנת שאיבה ביוב .111

שם הבלוק:  .112
Sewage_pumpstation 

 4860מס' שכבה:  .113

114.  

 תא ביוב .115

 Boreשם הבלוק:  .116

 4820מס' שכבה:  .117

118.  

 תא השקטה .119

שם הבלוק:  .120
Break_pressure_bore 

 4823מס' שכבה:  .121

122.  

 קווי עזר  )ללא בלוק( .123

124.  

 helplineשם השכבה:  .125

 
 

לכל אביזר )שוחה/קו/אביזר תשתית וכו'( יהיה בלוק המכיל את הנתונים של האביזר.  •

 י ברשותכם הבלוקים המתאימים )לקבל מהמזמין קובץ(.יש לוודא כ

 בדיוקבלוקים השייכים לאביזרים שאינם נקודתיים )דוגמת קוי מים/ביוב( ימוקמו  •

 (. במידה והקו קצר מידי יש למתוח קוי עזר. point-midבמרכז הקו )

קו לכל קטע קו חייב להיות בלוק. רק אביזרי התשתית קוטעים קו לחלקים שונים. לכן  •

חייב להיות בלוק אחד, והקו  –הידרנטים(  2נקודות תשתית )לדוגמא בין  2שעובר בין 

 לא אפשרי שיהיה מחולק לשני חלקים. –חייב להיות רציף 

במידה ויש קבצי רקע וקבצי עזר הם יהיו בשכבות שונות ובצבעים שונים מאלו של המים  •
 והביוב.

 
 

 ם ואביזרים בגודל אחיד יש להגדיר:בכדי שנוכל לעבוד עם קבצים ממקורות שוני .2

 unitless –את היחידות בשרטוט כ'ללא יחידות'  ❖

  X/Y/Z scale   =1כל האביזרים במפה יוגדרו ב  ❖
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 Z (Position Z = )0ערך  ❖

 4802בשכבה  –קווי ביוב שיוצאים מבתים פרטיים הם בשכבת של קו ביוב חיבור לצרכן  .א

צמו )לא בחצרות( ואוסף אליו את הביוב של הבתים בכתום(. קו ביוב שעובר ברחוב ע-)בתמונה

באדום(. קו סניקה הוא קו ביוב בלחץ, –)בתמונה  4801בשכבה  –הפרטים מוגדר כקו ראשי 

 .4803כלומר קו סגור ללא שוחות, והוא מוגדר בשכבה 

 

 / SECTION_NIMBER–לכל קו/שוחה/מפל יש קוד אביזר )הנתונים הראשון שממלאים(  .ב

BORE_NUMBER   / CONNEC-NIMBER : 

 את קוד האביזר יש להגדיר ככה )כולל הסלשים( :   .1

 A – )קוד הרחוב )ע"פ הקובץ המצורף 

A / B / C 

 ביוב מים

 3 קו ראשי 1 מגוף

 1 קו חיבור לצרכן 2 קטע ראשי

 0 שוחת ביוב 3 ברז שירות

מערכת 

מדידה )מד 

 מים(

 4 שוחת ביוב בתוך חצר 4

 2 למפ 5 חיבור לצרכן

  6 חיבור לאביזר

 7 הידרנט

 10 שסתום אויר

אוגן ואוגן 

 עיוור
13 
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B –   ע"פ  -קוד אביזר

 הקודים הבאים: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C –  .מס' סידורי רץ לכל רחוב, כלומר לכל שוחה ושוחה )או כל דבר אחר( יש מספר סידורי אחר

 המספור יתחיל החל מהאביזר הראשון ברחוב, והולך ועולה כנגד כוון הזרימה )גם לשוחות, לקווים וכו'(

 

 (:של תשתית ביובסידור גרפי )

 ובחיבורים לצרכן(:יש לסדר את הנתונים באופן הבא )בקווים ראשיים  .ג

2. IL צמוד לשוחה אליו נכנס הקו -כניסה 

3.  IL בתוך הטבלה של השוחה ממנה הוא יוצא. -יציאה 

 שאר הנתונים לסדר ע"פ הדוגמא בתמונה המצורפת, כנ"ל לגבי נתוני השוחה.  .4

את נתוני השוחה יש לשים בטבלה )שלחתי אותה כקובץ( המחוברת בקו, גם הקו וגם  .5

 " . helplineה "השוחה נמצאים בשכב

(, את הנתונים על 0את הנתונים שנמצאם בתוך הטבלה יש לסובב בצורה אופקית )זווית  .6

 קווי הביוב יש לשים במקביל ועל הקו.

 התחלת קו וסיום קו ביוב יהיו תמיד במרכז השוחה.  .ד

 הם 4802, וקווים בשכבה 0.3יש להם עובי של  4803-ו 4801קווים בשכבה  –עובי של הקווים   .ה

 0.2בעובי קו 

מיקום המפלים: מפל פנימי יש לשים על קו הביוב בתוך השוחה, מפל חופשי לשים על  .ו

ההצטלבות של קו הביוב והעיגול של השוחה, ומפל חיצוני על קו הביוב, בצמוד ומחוץ לעיגול 

 השוחה. ראה איור בהמשך.

למתוח קו אל הנתונים. כדי לקשר בין הנתונים המופיעים על המסך לאביזר )שוחה או מפל( יש  .ז

 ראה תמונה מצורפת. לשכבה זו לא קיים בלוק. –" )ללא רווחים( helplineהקו יהיה בשכבה "

 יש לסמן את כוון הזרימה בעזרת חץ )כמו בתמונה(, הוספתי אותו כקובץ, לשים אותו בשכבה .ח
kivun . 

מסנן/מלכודת 

 אבנים
14 

 15 יציאה לניקוז

 16 תחנת שאיבה

שסתום אל 

 חזור / מז"ח
17 

 18 באר

אביזר 

 פיקטיבי
20 

 21 מעביר קוטר

 30 שרוול הגנה
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7.  
 

 (:של תשתית מיםסידור גרפי )

 . 0.2של קו חיבור לצרכן וחיבור לאביזר = . עובי 0.3עובי של קו מים )ראשי( =  .ט

נתונים אשר שייכים לקווים ימוקמו לאורך הקו )ע"פ המתואר בתמונה(, ונתונים השייכים  .י

 :לאביזרים נקודתיים ימוקמו בסמוך, ויקושרו בעזרת קווי עזר. כפי שמתואר בתמונות

8.  
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9.  
במרכז צמתים בין צינורות,  אביזרי תשתית דוגמת מגופים, וכו' לא יכולים להיות ממוקמים .יא

 לפיכך יש לשרטט אותם מחוץ לצומת/חיבור, לדוגמא:

 לא נכון .10

11.  

 נכון .12

13.  

 

 

 נומרי:-מילוי מידע אלפא .14

יש למלא את הנתונים ע"פ טבלת הקודים המצורפת. היכן שאין קוד לנתון יש למלא אותו ע"פ  .יב

 ידנית לפי הנתונים שברשותך. 

בגלל שיש לו קודים יש למלא ע"פ  –ג המכסה" לדוגמא, לשוחות ביוב יש נתון: "סו .15

'. מצד שני קוטר טון 3 טון( ולא לכתוב '3' עבור מכסה 6הקודים )לדוגמא, להזין קוד '

 (.200של קווים יש למלא במ"מ )נגיד פשוט לכתוב 

 . PVCיש לשים לב שגם לחומר האביזר יש קוד, ולא לרשום  •

 –ע"פ הסימן  את הנתון של 'יחידות קוטר/מדידה' יש למלא •

עבור  מ"א)עבור קוטר במ"מ(, או  מ"מ)עבור צול(, או  "לדוגמא 

 מרחק )מטר אוירי(
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אסור להשאיר שדות ריקים בבלוק! המשמעות של השארת שדה ריק היא שדילגתם על השדה...    .יג

" )אפס = לא ידוע( . לחילופין בשדות בהם 0במידה ולא קיים/ידוע הנתון יש להשתמש בקוד "

 '.    -אים קודים לרשום  '  לא ממל

)לאורך קו(, 21.00ספרות אחרי הנקודה, לדוגמא  2אורכים, שיפועים ועומקים צריך לרשום עם .יד

 )לעומק שוחה( 0.85או  1.95%

 יש לרשום את שמות הרחובות בצורה אחידה. .טו

 קווים )ראשים וחיבור לצרכן( יש לחבר עד למרכז השוחה. .טז

עים על המסך לאביזר יש למתוח קו ממרכז הבלוק אל על מנת לקשר בין הנתונים המופי .יז

ראה תמונה מצורפת. לשכבה זו לא  –" )ללא רווחים( helplineהנתונים. הקו יהיה בשכבה "

 קיים בלוק.

 

 

 

 

 דוגמא: מים

 מילוי בלוק נכון של קו מים ראשי .16

17.  

 

 דוגמא: ביוב .18

 מילוי בלוק נכון של שוחת ביוב .19

20.  

 




