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 עבודת בטון וקירות תומכים – 02פרק 

 רכיבי בטון שונים 02.03

 בכתב הכמויות( 02.03.0005חללים קרסקטיים )סעיף  –מילוי חללים בתת הקרקע 

קיים חשש להמצאות חללים קרסטיים בתת הקרקע בצירי הכבישים, לכן, בעת הביצוע עם ההגעה 

 את הפעולות הבאות: למפלס השתית, ולפני תחילת עבודות המצעים,  יש לבצע

מ'  30מ' והחודר לעומק של  30אנטנות הורן לפחות, המאפשר הבדלה בתווך של  2סקר רדאר עם 

 ומאפשר פענוח ברור של החללים.

 נתיבים מקבילים ורחוקים אחד מהשני. 2הסקר יבוצע בכל ציר ב 

 מ'. 30מ' קידוחים לעומק  200בנוסף, לשם כיול הרדאר ופענוח הממצאים יבוצעו כל 

דליל  20היה ויתגלה חלל קרסטי בתווך הוא ימולא בבטון על ידי הזרקה או כל אמצעי אחר. הבטון ב 

 וזורם.

 מודגש כי אין להמשיך בעבודות המצעים לפני תום פענוח מלא של תת הקרקע.

 מדידה: מ"א פס מדידה של רדאר. מ"א אורך קידוח.

הגיאוהנדסית לאיתור חללים, אך לא כולל את תשלום: התשלום כולל את ביצוע עבודת החקירה 

 כמויות החומר לסתימת החללים שימדדו בנפרד.

 התשלום עבור מילוי החללים יהיה לפי מ"ק בטון.

 

 סלילהעבודות  – 51פרק 

 עבודות הכנה ופרוק  51.01

 כללי – 51.01.00

 

אינם מסומנים בתכניות. על הקבלן לעבוד בזהירות ולא לפגוע במתקנים הקיימים בשטח אפילו אם 

 כל נזק שיגרם למתקנים הנ"ל כתוצאה מפעילות הקבלן יהיה על אחריותו ויתוקן על חשבונו.

חוזר ו/או העברת החומר המפורק למחסן מח' המשק של חב' יפה  פירוק "זהיר" פירושו לצורך שמוש

נוף )להלן המזמין( והמחיר כולל את כל ההוצאות להובלה, פרוק ואחסון של החומרים עד לשמוש 

החוזר, במידה ויהיה שמוש חוזר. המחיר כולל השלמת כמויות החומרים במידה ונדרש עד לכמות 

 שפורקה.

וזר בעבודה זאת הוא ישאר רכוש המזמין ויועבר למחסן אגף תחזוקה אם לא נוצל החומר לשימוש ח

ולוגיסטיקה כולל מיון וסידור החומר עפ"י דרישת המפקח ו/או מנהל המחסן. האבנים המשתלבות 



   

המפורקות תועברנה למחסן אגף תחזוקה ולוגיסטיקה  כאשר הן מסודרות וקשורות על גבי משטחים. 

ר על מסירת החומר והשלמת סידורו במחסן כנדרש וימסור את הקבלן יקבל ממנהל המחסן אישו

האישור למפקח. הקבלן יודיע על כוונתו לבצע עבודות אלה לפני בצוען ויקבל אישורו לתחילת הבצוע. 

כל העבודות בפרק זה תרשמנה ביומן העבודה על ידי המפקח בתיאור המצב לפני ואחרי הבצוע 

 המדויק.

את לעובדה כי פסולת שתתקבל תוך כדי ביצוע עבודות פרוקים שונות תשומת לב הקבלן מופנית בז

כגון פרוק מסעות, מדרכות, אבני שפה וכל פסולת אחרת תועמס ותסולק. סילוק הפסולת והעודפים 

 הקבלן נדרש להמציא אישור על שפיכת החומר באתר השפיכה המאושר.יכה. פירושו סילוק לאתר שפ

 לל במחירי היחידה של הסעיפים השונים )וכנגד הצגת קבלות(.הרחקה זו לא תמדד ותמורתה תכ

 

 בכתב הכמויות( 51.01.0025)סעיף  וסילוקשוף והסרת צמחיה יח 51.01.10

יבוצעו במפרט הכללי  51.03.01ף יה )בהתאם למפורט בסעייהחשוף והסרת הצמח

 (באזורים אשר יורה עליהם המפקח ולאחר אישורו בכתב.

 בקטעי המסעות החדשות. ס"מ 30בשכונת מורדות פרויד, יבוצע חישוף לעומק 

פעולת החישוף כוללת תחילה איסוף ועירום של בולדרים בכל גודל המצויים על שטחי 

, ולאחר מכן יבוצע החישוף. הבולדרים והסלעים המתאימים הסלילה ובמדרונות 

י החישוף יהיה לאתר סילוק לשימוש חוזר ישולבו בעבודות המסלעות, סילוק חומר

 פסולת מאושר.

 מדידה לתשלום:

לפי מ"ר מדוד אופקית בפני השטח, כולל את כל האמור לעיל, לרבות סילוק אל אתר 

 פסולת מאושר, הובלה ותשלום האגרה.

 בכתב הכמויות( 51.01.0110)סעיף פירוק שכבות אספלט קיים  .2051.01

י המפקח, יבצע הקבלן פירוק ”במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות שיידרש ע

אספלט קיים בכל עובי שהוא. מודגש בזאת שהכוונה היא לאספלט מכל סוג שהוא, ללא 

 תלות במספר שכבות האספלט. 

 העבודה כוללת:

 .קבלת הקטע לפירוק מהמפקח, סימונו ומדידתו 

  המתאים במפרט זה לכל עומק שכבות ניסור שולי הקטע כמפורט בסעיף

 האספלט.

 .הסרת שכבות האספלט תוך שמירה על קווי החיתוך הישרים 

 .העמסה וסילוק הפסולת, למקום מאושר 

מודגש שסעיף זה ישולם רק במקרה שדרוש פרוק האספלט בלבד, ללא פרוק שכבות 

 המבנה.

 ר ותהווה תמורה לכל האמור לעיל .”העבודה תימדד ותשולם במ

 



   

 

 

 הכמויות( יבכתב 51.01.0400 -ו 51.01.0130 פים)סעי פרוק אבן שפה / אבן אי / אבן גן .3051.01

במקומות בהם יידרש, יבצע הקבלן פרוק של אבני שפה אבני אי או אבני גן. אבנים 

שבורות ופגומות תסולקנה מהשטח, אבנים טובות ושלמות תאוחסנה זמנית עד לשימוש 

 י הוראות המפקח.”עפ חוזר בהן, הכל

מודגש בזאת כי במקומות בהם נדרש חפירה או חציבה או פרוק מיסעה הכוללת אבני 

שפה כחלק מעבודות הפירוק, ואין דרישה מפורשת לפרוק אבני השפה לחוד, פרוק 

 האבנים נכלל בסעיפי חפירה /חציבה ולא ישולם במסגרת סעיף זה.

 העבודה כוללת:

  מהמפקח, סימונו ומדידתו.קבלת הקטע לפירוק 

 .עקירת האבן ממקומה תוך שמירה מירבית על שלמותה 

 .פירוק תושבת הבטון ופינוי הפסולת 

 מ לפי הצורך.”מילוי החלל הנוצר בחומר מצע או אגו 

 .אחסנה זמנית של האבן או סילוקה לאתר פסולת 

 א.”המדידה לתשלום תהיה במ

 בכתב הכמויות( 51.01.0360)סעיף  פתיחת ותיקון כביש/מדרכה  .40.0151

גם אם הם  אין לפתוח כבישים, מדרכות, שטחי גינון קיימים וכו' ללא אשור המפקח

 .יתוקנו לאחר מכן על חשבון הקבלן

 .מ' 1.20 ובעומק של עד ברוחבלצורך הנחת צנרת הכבישים/המדרכות ייפתחו 

יש או במשור חשמלי פתיחת כביש ומדרכות אספלט קיימים תעשה במשור לחיתוך כב

 חיתוכים יבוצעו משני צידי תוואי הצינורות.  .בלבד

תיקון הכביש/המדרכה יבוצע באזורי בצוע עבודות הצנרת שמחוץ לתחום עבודות 

האספלט והריצוף, בקטעים בהם קיימים כבישים/מדרכות, בהתאם להוראות המפקח 

 בהתאם לשלביות הביצוע., ו/או עיריית חיפה ו/ או מי מטעמה/ובאשור חב' יפה נוף

כולל שכבות  ,תיקון הכביש/המדרכה יעשה ע"י מילוי והידוק בשכבות וסלילה מחדש

הכל לפי הוראות המפקח ובהתאם  -  המצע, תשתית ואספלט או מרצפות מכל סוג

 להוראות יועץ תכן מבנה .

 התשלום לפי מ"א ויכלול את כל האמור לעיל.

 בכתב הכמויות( 51.01.0460מבטון מזויין )סעיף  קירותפירוק והריסת  .5051.01

העבודה כוללת פרוק הקיר עד גובה פני הקרקע אחרי תאום מוקדם עם בעלי המגרשים 

הגובלים בו, שמירה על מתקנים הסמוכים לו ופנוי הפסולת. המדידה לתשלום תהיה 



   

בתוך  לפי השטח האנכי הגלוי מעל פני הקרקע. במידה ויידרשו פרוק יסודות הקיר

 הקרקע, ישולם סעיף זה במסגרת סעיף חפירה/חציבה. 

וכוללת הריסת ו/או פרוק הקיר, פינוי וסילוק מהשטח לאתר שפך  ק”המדידה תהיה במ

 .מאושר ותשלום האגרות שידרשו בגין זה

 בכתב הכמויות( 51.01.0400 -ו 51.01.0390 סעיפים) (CLSM) ממילוי תעלות ובורות בבחנ"  51.01.60

, בכל המקומות מגפ"ס( 3-8בעל חוזק גבוה ) סביב צינורות, תאים יבוצע מילוי בבחנ"ם

 שבהם אין אפשרות להדק במכבש את המילוי חוזר.

 במפרט הכללי. 51.04.11העבודה תבוצע בהתאם לאמור בסעיף                         

 "ס.מגפ 5"מ יהיה הבחנממוקם בתוך שכבות המצע, חוזק  "מהבחנכאשר                         

 פינוי ערימות פסולת .7051.01

העבודה ייערך סיור בשטח בהשתתפות הקבלן והמפקח, לאיתור ערימות  בתחילת

פסולת קיימות בשטח, מעל פני הקרקע הטבעית. במידה ויאותרו ערימות כאלה יתבצע 

 הפינוי כדלקמן:

  לפינוי מהמפקח וסימונן.קבלת הערימות המיועדות 

 .מדידת נפח הערימות לצורך חישוב הכמויות 

 .פינוי ערימות הפסולת לאתר סילוק פסולת מאושר, כמפורט במפרט המיוחד 

                            מודגש בזאת כי פסולת שתמצא בשטחים שנחפרים ) ולא בערמות בשטח לפני 

 רה / חציבה ולא במסגרת סעיף זה.חפירה (, סילוקה תשולם במסגרת סעיף חפי

י מדידת הערימות שנמצאו בשטח לפני ”ק מחושב ע”העבודה תימדד ותשולם במ

 פינויין.

 עבודות עפר 51.02

 בכתב הכמויות( 151.02.000חפירה ופינוי פסולת )סעיף  51.02.10

בחקירה שבוצעה באתר אובחנו שכבות פסולת בעומקים שונים. את הפסולת יש לפנות 

 הפסולת תפונה לאתר לפינוי פסולת מאושר. עד לקרקע הטבעית. 

 מדידה: מ"ק מדוד באתר 

התשלום:  ביצוע משולם של העבודה הכוללת: חפירה, פינוי וסילוק הפסולת וכל 

 המתואר לעיל.

בכתב  51.02.0260, 151.02.007פים )סעי וטיפול בחומר החפור חפירה ו/או חציבה 51.02.20

 הכמויות(

המילה "חפירה בשטח" ללא ציון נוסף הן במפרט הכללי והן בכל מקום בו מופיעה א. 

, פרושה לצורך חוזה זה בכתב הכמויות והן בכל מסמך אחר של החוזה המיוחד, במפרט

 קרקע הקיימת באתרלסוג חציבה בהתאם  /החומרים, חפירה בכל סוגייהיה כריה 

 .ובכלל זה חפירה בפסולת בניין או אחרת 

 ומשם הובלות החומר החפור אל מערך הניפוי והגריסהבנוסף תכלול החפירה את 

 לפיזור בשטחי המילוי.

 פלסטיים, פסולת כגון: נייר, חומרים /מוצריםמ להפריד את החומר החפורעל הקבלן ב. 

 מוצרי עץ, מוצרי ברזל ופלדה וכו'. 



   

 את כל המפורט להלן: כוללות החפירה עבודותג. בנוסף, 

 בשטח. ביצוע עבודות החפירה / חציבה

 לאזורי ניפוי וגריסה. החפורהחומר  כל העברת

 במידת הצורך ביצוע עבודות עירבוב חומרים, לצורך קבלת חומרים בעלי מאפיינים

 אחידים לצרכי מילוי.

  אחסון של חומרים שונים במערומים, כולל חומרים המיועדים לשימוש כחומרי

חומרים חרסיתיים לשימוש מילוי רגילים, חומרי מילוי אינרטיים אטומים, 

  עתידי )במסגרת מכרז אחר(.

  ,הובלת חומרי המילוי למקומות הנדרשים על פי התוכניות והנחיות המפקח

 .ס"מ 20 בעובי עד בשכבותכולל פיזורם 

 מאושר למקום הפסולתופינוי  העמסה.  

 החומר החפור והכנתו לצרכי מילוי חוזר, הקבלן עבודות הטיוב של  במסגרת

יפעיל את כל יכולתו על מנת להכשיר החומר לצרכי מילוי חוזר, תוך ביצוע 

 פעולות של ניפוי, גריסה, עירבוב וכו'. 

 במסגרת זו:

על הקבלן נאסר להוציא מהשטח חומרים שיכולים לשמש כמילוי חוזר על פי 

טח יקבל אישור מוקדם ובכתב דרישות הסכם זה. כל חומר שיצא מהש

 מהמפקח.

שהקבלן יוציא מהשטח חומרים הראויים למילוי, הוא יבצע השלמה של  במקרה

, מעבר להשלכות החוזיות זאתהמילוי החסר מחומר מובא מבחוץ על חשבונו. 

 .זו בפעולה הכרוכות

 חומרי המילוי המקומיד. 

מתוך החומר החפור, לאחר שעבר תהליכי חומרי המלוי שבהם יעשה שימוש יהיו 

ניפוי, עיבוד, גריסה, עירבוב וכו'. הקבלן יאחסן את החומרים השונים במערומים 

נפרדים, באופן שיאפשר לעשות בהם שימוש כחומרי מילוי אחידים, במסגרת 

 עבודות המילוי המבוקר.

 מספר דגשים לגבי ביצוע עבודות המילוי:    

 וך חלוקת העבודה לחומרים בעלי מאפיינים אחידים המילוי החוזר יבוצע ת

 ככל האפשר, ומתוך מערומים שיוכנו מראש על ידי הקבלן.

  ,כל מערום יעבור את כלל הבדיקות המקדימות לצורך אישור תנאי העיבוד

 לפני תחילת עבודות המילוי וההידוק באותו החומר

 ים. בכל מקרה בשום אופן אין לערבב באותן חלקות חומרים ממערומים שונ

שבו תעשה פעולה שכזו, הקבלן יפרק את הקטע הפגום על חשבונו ויבצע מילוי 

חוזר לאחר ביצוע עבודות עירבוב נוספות לקבלת חומר אחיד, על פי הנחיות 

 המפקח.

כמפורט יהיו בסוללות, לצורך החלפת קרקע דרישות סף לטיב של חומר המילוי 

 להלן:

 

 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החפירה בשטח תשולם לפי מ"ק בהתאם למדידות שיתבצעו לפני  - תשלוםמדידה ו ה.

 כמפורט לעיל, לרבות פינוי הפסולת ותשלום האגרה. החפירה ותכלול הכלואחרי 

 להתקדמות המדידה של מפלס השתית תבוצע בקטעים ובשלבים בהתאם

 יצוע החפירה. ב

 

 בכתב הכמויות( 51.02.0160הידוק שתית בבקרה מלאה )סעיף   51.02.30

לעומק  בדויעו 40%עם גבול נזילות של עד  A-1-A-5הממויינות קרקע יסוד והשתית 

 . 51.04.14 סעיף ס"מ לדרגת צפיפות הנדרשת במפרט הכללי 20

 ס"מ. 20מדידה לתשלום: מ"ר של שכבה בעובי 

 .תשלום: כולל את כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה

באם החליט מנהל הפרויקט כי אפשר להחליף את שיטת ההידוק המבוקר של השתית 
 שיטה החליפית.בשיטה אחרת, יבצע  הקבלן הוכחת יכולת ל

 קטע הניסוי של הוכחת היכולת יכול בין הייתר את המרכיבים הבאים, אך לא רק:
 מ"ר. 600מנת העיבוד לניסוי לא פחות מ  .א

הכנת תוכנית ניסוי. תוכנית הכוללת : מטרת הניסוי, תיאור הניסוי, כלים , שיטה  .ב
 ,סיכום. 

 ואחרי.ביצוע מדידות בדיוק מילימטרי, לפני בכל שכבה ומעבר  .ג

 ביצוע בדיקות צפיפות שדה בכל מהלך. כולל בשיטת חרוט החול. .ד

 דרישה תכונה סעיף
 ]%[      100 מ"מ 75עובר נפה  –מקסימלי  גרגיר 1

 ]%[ 70-100 37.5עובר נפה  2

 ]%[ 55 – 85 מ"מ 25עובר נפה  3

 ]%[ 50 – 75 מ"מ 19עובר נפה  4

 ]%[   25-60 מ"מ 4.75עובר נפה  5

 ]%[     5-30 200#עובר נפה   6

 35% גבול נזילות מקסימאלי 7

 10% אינדקס פלסטיות מקסימאלי  8

 ]%[ 40-0 תפיחה חופשית  9

מת"ק תכנוני מעבדתי, הנבדק בעומס  10
ליבראות,  הנקבע על פי רמת  40של 

מהצפיפות  98%צפיפות של 
המקסימלית, ובתחום רטיבות של 

 ( מהאופטימום. -3+( ועד ) 1)
תכולת רטיבות אופטימלית נקבעת, 

 3על פי קו האופטימום המחבר את 
, רמות האנרגיה בבדיקת המת"ק

 ומתאים לדרגת ההידוק שלעיל.
המת"ק התכנוני המעבדתי, יבוסס על 

מת"ק, -רטיבות-מערכת צפיפות
 מלאה. 

 לפחות 20%

 98% דרגת צפיפות השדה לעיבוד 11



   

 הכנת דוח הנדסי מסכם את הניסוי .ה

 המדידה לתשלום לפי מ"ר. .ו
 
 

 

 הנחיות לעיבוד שתית חרסיתית רזה ושמנה
 לא צפויים גשמים(בהם  יבוצע בעונות אביב וקיץ בלבד)

 

 סוג
 החתך 

לכל סוג (  LLעומק העיבוד בתלות בגבול הנזילות ) 
 חרסית בנפרד]ס"מ[

 חרסית רזה
LL≤40% 

 חרסית שמנה
LL≥60% 

 שמנה-חרסית בינונית
40%<LL<60% 

 חרסית רזה
LL≤40% 

 20 40 60 מטר 1.5חפירה/מילוי עד 

 20 40 40 מטר 1.5-3.0מילוי של 

 20 20 20 מטר 3.0מילוי מעל 

 
יש לעבד את החרסית  %25  -גדול מ 4) בקטעים בהם היקף הצרורות )משתייר על נפה

לתכולת רטיבות אופטימלית המתאימה לדרגת המתאים   השמנה בתחום רטיבות
 .4%עד רטיבות אופטימלית כנ"ל ועוד  89%הידוק של 

( אשר לא 5%)בשיעור מעל  3בגודל מעל "בקטעים בהם השתית החרסיתית תכיל אבן 
הידוק מבוקר, תבוצע החלפת קרקע נוספת בחומר אינרטי אטים בהידוק תאפשר 

  –מבוקר בהתאם לפרוט להלן 
 ס"מ 15 –חרסית רזה 

 ס"מ כ"א 15ס"מ בשתי שכבות של  30 - 60%חרסית שמנה עם גבול נ סילות של עד 
 ס"מ כ"א 20ס"מ בשתי שכבות של  40 - 60%חרסית שמנה עם גבול נזילות מעל 

 בהידוק רגיל בהתאם למפרט הכללי לאחר החפירה הנוספת תהודקשכבת השתית 
ה בעיבוד קרקע היסוד המקורית. בקטעים אלו תוכננה שכבבקטי סלע אין צורך 

 מיישרת מחומר מילוי נברר )מצע סוג ג'(
 

 בכתב הכמויות( 51.02.0261חפירות גישוש )סעיף   51.02.40

עבודת ידיים לצורך גילוי בכל סוגי הקרקע וכוללת שימוש בכלי צמ"ה והעבודה תבוצע 

מ',  1.5, לעומק של עד תחום העבודהתשתיות  וחלקי מבנה ב מתקנים, והגנה על

מיקומים ועומקם ע"י מודד מוצלח וסימונם בשטח וע"ג  –מדידת התשתיות הקויות 

  מפות מדידה.

 התשלום לפי מ"א.

 

 –ס"מ  6שברי אבן גרוסים, גודלי אגריגט מירבי  אספקה ופיזור 02.5051.

 בכתב הכמויות( 51.02.0900)סעיף 

 הבא: לדרוגחצץ בהתאם  /בבורות ההשהיה והחלחול יש למלא בשברי אבן   

 
 
 
 
 
 
 

 (1%אחוז עובר ) כינוי נפה
63 100 
50 99-70 
40 65-30 

31.5 25-1 
22.4 3-0 



   

 ניתן לייצר את החצץ בתחום האתר וזאת רק לאחר קבלת אישור המפקח   
 כי הסלע ומערך הייצור ניפוי וגריסה עומדים בדרישות.  
 אספקה יצור ופיזור. –לפי מ"ק. כולל את כל האמור  – המדידה והתשלום  

 

 

 

 עבודות מצעים ותשתיות 51.03

 בכתב הכמויות( 51.03.0010מצע סוג א' )סעיף   51.03.10

יבוצע כמפורט במפרט הכללי. עובי השכבות יהיה אחיד או משתנה בהתאם לחתכים  
 הטיפוסיים והפרטים בתכניות. העבודה תימדד ותשולם במ"ק.

 במפרט הכללי לגבי טיב  החומרים והביצוע. 51.05תשומת ליבו של הקבלן מופנית לפרק 

גרוסה סוג א' )לא בכל מקום בו מוזכר המונח מצע סוג א' הכוונה היא למצע מאבן 
במפרט הכללי. בנוסף  51.05.02כורכר( אשר יעמוד בכל הדרישות  המפורטות בסעיף 

ס"מ לאחר  12 –של המפרט הכללי עובי השכבה לא יקטן מ  51.05.04לאמור בסעיף 
 . 100%הידוק. דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה 

לא ניתן לבצע הידוק ויברציוני  תשומת ליבו של הקבלן מופנית לכך שבמקומות שונים
מחשש לפגיעה בתשתיות קיימות לא להעתקה או גדרות רעועים או כל מקרה של דעת 
המפקח אין לבצע הידוק ויברציוני . על הקבלן להביא בחשבון שיהיה עליו לבצע את 

טון לפחות  9ס"מ( באמצעות מכבשים כבדים של  10הידוק המצעים בשכבות דקות )
. לא תשולם תוספת בגין עבודה עם כלים כבדים ללא ויברציה והידוק ללא ויברציה

 בשכבות דקות.

המדידה לתשלום עבור המצעים יהיה לפי הנפח התיאורטי במ"ק, לפי התכניות, ללא 
 במפרט הכללי. 51.00.07ניכוי שוחות, תאים וכו'. הכל כמצויין בסעיף 

וצע בעבודות ידיים ויהודק בכלי במידת הצורך ועל פי אישור המפקח, חלק מהעבודה יב
הידוק קטנים ומתאימים. צורך זה לא יגרע מהדרישות השונות לגבי טיב החומרים 

 ודרישות ההידוק, ולא יהווה עילה לתשלום נוסף כלשהו. 

 

  בכתב הכמויות( 51.03.0110מילוי מובא )סעיף   51.03.20

 במפרט הכללי.  51.04.09.05בהתאם לסעיף    -  איכות החומר 

קרה של שינוי מ"ק חומר מובא או פחות במ 2000יבוצעו כל בדיקות טיב למילוי המובא 

 .מקור החומר

 העבודה כוללת גם את האספקה, הפיזור וההידוק בבקרה מלאה.

 2.5אנכי  1) 2.5-ל 1ו לפחות שיפוע מדרונות המילוי ומבנה המסעה בכל תוואי הדרך יהי

 אופקי(

 המדידה והתשלום לפי  מ"ק.  

 cappingחומר 

 Cappingבמקומות המסומנים בתוכניות, יעשה שימוש בחומר ה 
 הן כמפורט להלן:  Capping -תכונות ה

רק חומר שעומד בכל אחת מהדרישות המפורטות מטה, יחשב כחומר מתאים. חומר 
 מהשכבה ולא יעשה בו שימוש.שלא עמד ולו בתכונה אחת מהתכונות, יסולק 

 
 

 : Capping-פירוט דרישות לחומר  ה

 דרישה תכונה סעיף

 ]%[     100 מ"מ 75עובר נפה  –גרגיר מקסימלי  1

 ]%[ 55–85 מ"מ 25עובר נפה  2

 ]%[ 50–75 מ"מ 19עובר נפה  3



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 יהיה עפ"י סעיף "מילוי מובא" בכתב הכמויות.  Capping-תשלום: התשלום עבור ה
 

 
  בכתב הכמויות( 51.03.0112ף )סעימחומר אינרטי אטיםמילוי מובא   0.351.03

שאינן  שכונת מורדות פרויד מורכבת השתית משכבות כיסוי חרסיתיותמבחלקים 

ס"מ  120 -החלפת קרקע בעובי כ . כמו כן תדרשמתאימות למילוי סוללות כבישים

 .באזורים אלו

, תוך הגבלת אחוז עובר נפה A-2-6ו/או  A-2-4כחומר להחלפת קרקע ישמש חומר מסוג 

 . 25-35%לתחום של  200

 .3" –גודל גרגיר מקסימלי 

 .90%-ל 25%יהיה בין  4אחוז משתייר על נפה 

 ס"מ. 12-20הידוק ייעשה בבקרה בשכבות של 

ליבראות יהיה לפחות  40תכנוני לחומר במערכת מת"ק מלאה תחת עומס של  מת"ק

בתחום רטיבות העיבוד במערכת  0.5%, תוך עמידה בקריטריון תפיחה מקסימלי של 6%

 המת"ק המלאה.

העבודה כוללת גם את האספקה, הפיזור וההידוק בבקרה מלאה לרמת הידוק 

 .2014המפורטת במפרט הכללי מהדורה 

 התשלום לפי  מ"ק.  המדידה ו

 
 

 עבודות יריעות שריון וכוורות 51.04
 

 בכתב הכמויות( 51.04.0050)סעיף  גרם / מ"ר 200בד גאוטכני לא ארוג במשקל  .010051.04
 

בין שכבות עפר שונות למילוי וזאת  הפרדהיריעות הבד הגאוטכני מיועדות ליישום 
 :ע"פ בחינה של עמידה בקריטריון הפילטר ע"פ טרצגי

D15 < 4 × d85 
D15 –  מהחומר של שכבה זו קטן  15%הינו גודל הגרגר בשכבה הפתוחה יותר, אשר

 ממנו.
D85 –  מהחומר של שכבה זו קטן  85%הינו גודל הגרגר בשכבה הסגורה יותר, אשר

 ממנו.

 ]%[ 60–25 מ"מ  4.75עובר נפה  4

 ]%[   30–5 200#עובר נפה  5

 35% מקסימלי גבול נזילות 6

 10% אינדקס פלסטיות מקסימלי  7

 ]%[   40-0 תפיחה חופשית 8

9 

מת"ק תכנוני מעבדתי, הנבדק 
ליבראות הנקבע עפ"י  40בעומס של 

מהצפיפות  98%רמת צפיפות של 
המקסימלית, ובתחום רטיבות של 

 ( מהאופטימום.-3+( ועד )1)
תכולת רטיבות אופטימלית נקבעת 

 3עפ"י קו האופטימום המחבר את 
רמות האנרגיה בבדיקת המת"ק, 

 ומתאים לדרגת ההידוק שלעיל.
המת"ק התכנוני המעבדתי יבוסס על 

מת"ק, -רטיבות-מערכת צפיפות
 מלאה. 

20% 
 לפחות



   

 ות הבד הגאוטכני.עכאשר הקרטריון אינו מתמלא, יש ליישם את ירי
להגנה מפני אבני  HDPEיושם בכיסוי יריעות איטום בנוסף, בד גאוטכני לא ארוג י

 החצץ.
 חל על עבודה זו. 51.11כל האמור במפרט הכללי סעיף 

 .לפי מ"ר כולל את כל האמור לא כולל חפיות – המדידה והתשלום
 

 ניקוזעבודות  51.06

בהתאם למפרט  עבודות הניקוז: תעלות, צנרת ניקוז תאים, מכסים ורשתות יבוצעו

  המיוחד לעבודות ניקוז של עיריית חיפה הכלול במסמכי המכרז.

 (51.06.0)סעיף  ראפ-ריפמאבן ריצוף  51.06.10

ריצוף וייצוב באבן יבוצע  במוצא ו'או בכניסה למעביר מים, בהיקף תאי שטח לניקוז 

בתוספת  20-ברשת זיון מרחבית עם מילוי בטון ב באישור היזם או נציגו ריפראפ או

 צבען בגוון על פי הנחיות האדריכל.

 .51.07לפי מפרט כללי פרק  –הגדרת העבודה 

לפי מ"ר מדוד אופקית כמסווג בכתב הכמויות, כולל שן מבטון  המדידה והתשלום

 ס"מ. 20×  60 במידות החתךבהיקף הייצוב 

  מתקני כניסה/יציאה למעבירי מים 51.06.20

 .30-מבטון ב הבטון המזויין בפרק זה יהיה 

 הבטונים בחזיתות גלויות יהיה "בטון חשוף".

עבודות הבטון כוללות: חפירה/חציבה, הכנת תחתית החפירה, בטון רזה, תבניות, זיון, 

 תפרים ומוטות זיון מיתדים, יציקה ואשפרה, מילוי חוזר.

 לפי מ"ק בטון מזויין ללא הפרדה בין יסודות, קירות, תקרות :המדידה ותשלום

 סווג בכתב הכמויות, לרבות מוטות זיון וקוצים מפלדה כפי שיידרש.וכמ

 

 

 אספלטים – 52פרק 

 /19מ' מסוג תא"צ  6 -במסגרת מכרז זה תבוצע שכבת אספלט אחת בלבד ברוחב כ

, אגרגט דולומיט סוג ס"מ 5בעובי , בהתאם לפרטים הרלוונטיים לכל שכונה 25תא"צ 

 .PG-68-10א' וביטומן 

של חב' נתיבי ישראל )ודפי  לעבודות סלילה וגישור"מפרט "ע"פ ה העבודה תבוצע

 .עד מועד ההגשה של המכרז העדכון האחרונים שפורסמו

מרשם התערובות האספלטיות, של כל התערובות, וקביעת תכולת הביטומן לעבודה, 

 יוכן בשיטת הוואקום.

 דרישות בנושא צפיפות:

את שבדיקות הצפיפות הממשית בנוסף לדרישות המפרט הכללי מובהר בז ( 1

 תבוצענה בשתי שיטות: 

 א( שיטת הצפיפות בוואקום  

 ב( שיטת הרווי יבש פנים )ר.י.פ(.  

( 100%בנוסף לדרישות המפרט הכללי, הבדיקות לקביעת צפיפות מעבדתית )   (2

תבוצענה ע"י מעבדת בקרת איכות של הקבלן. הגלילים יבדקו תחילה במעבדת 

יטת הוואקום בלבד וישמשו את הקבלן לצורך אימות שוטף מפעל הייצור בש



   

של תכונות התערובת מול נתוני מערכת המרשל התכנונית )דהיינו לא כבסיס 

 היומית(.   100%  -לקביעת צפיפות יחוס ה

לאחר מכן יועברו הגלילים ממנת הייצור היומית לבדיקות במעבדת בקרת 

ת בקרת האיכות יצוין במפורש האיכות של הקבלן. בתעודת הבדיקה של מעבד

שהבדיקה בוצעה בציוד של מעבדת בקרת האיכות של הקבלן. בנוסף על כך, 

תוצאות הבדיקה עבור שתי שיטות הנ"ל ירשמו בתעודות של מעבדות בקרת 

 והבטחת איכות.

בנוסף לדרישות המפרט הכללי, בדיקות לקביעת צפיפות השדה הממשית של    (3

כבת אספלט מוגמרת( תבוצענה בשתי השיטות, מנת העיבוד היומית )ש

לעיל. תוצאות הבדיקה עבור שתי השיטות הנ"ל ירשמו  1כמפורט בסעיף 

 בתעודות של מעבדות בקרה והבטחת איכות. נוסף על כך יחושב וידווח שיעור

   אספלט בשתי השיטות בנפרד. שכבת של )צפיפות ההידוק )דרגת

האיכות של הקבלן , בשיטת רווי יבש פנים כל הבדיקות הנדרשות מבקרת    (4

ובשיטת וואקום )על כל מרכיביהן( כפי הרשום לעיל, באחריות ועל חשבונו של 

 הקבלן ולא תינתן תוספת תשלום בגינם.

בנוסף לדרישות המפרט הכללי, מובהר בזה שעל המעבדה לחשב ולדווח  ( 5

את שיעור  בדיקות הצפיפות הממשית בשיטת הר.י.פ גם במסגרת ביצוע

 ASTMספיגות המדגם למים לכל מדגם. שיעור זה יחושב על פי תקן 

D2726/2726M .במהדורתו העדכנית ביותר ביום פרסום המכרז 

בפרויקט זה, חישוב קנסות בגין סטייה מהנחיות המפרט הכללי לאיכות  ( 6

על כל סעיפיו, יילקחו בחשבון לפי תוצאות  51.04צפיפות האספלט פרק 

 רווי יבש פנים, אלא אם תינתנה הנחיות אחרות ע"י מנהל הפרויקט. בדיקות

מודגש בזאת שמעבדת בקרת האיכות הפועלת בשירות הקבלן תהיה בעלת  ( 7

מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע כל הבדיקות   הסמכה

בדיקת הצפיפות בואקום  הנדרשות במפרט הכללי והמפרט המיוחד, ובכלל זה

 במהדורות המעודכנת ביום פרסום המכרז. ASTM D6752לפי תקן 

 

 

 

 

 

 

   

 



 הוכן ע"י

 חשמל ותקשורת בע"מ -סער מהנדסים יועצים

 

 הכנות לתאורת חוץ ותקשורת עירונית

 2021 דצמבר

 
 תאורת חוץ  -  08פרק 

 
 תיאור העבודה 08.01

שכונה ותאורת חוץ עבור  עירונית תקשורתמכרז חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות  
 .בחיפה שלב א - מרדות פרויד ו שלב א'-1מתחם  -חלק ב'מבואות דרומיים 

 העבודה כוללת את המרכיבים העיקריים הבאים: 

  בכל אחד  2, בסיווג א'270, 250, 160רשום בפנקס הקבלנים בענף משנה קבלן חשמל יהיה
 .מתוך רשימת הקבלנים המאושרים ע"י מח' תאורה של העירייהמשלושת הענפים וגם יהיה 

 בוצעו ע"י צוות שכולל חשמלאי  מוסמךכיסוי חפירה, חוט הארקה, סרט סימון ויסודות י 

  ,במידה והנחת קווי תאורה תבוצע במצב  של פריצת דרכים ותהייה תנועת רכבים במצב זה
                              .תידרש

    ס"מ, ממפלס זה והצינור יהיה מסוג  120חפירה בעומקPVC   מ"מ 5.2אדום. 

 המבצע יש להציג במחלקת תאורה דגם פנס  דגם פנס יבחר ע"י מחלקת תאורה. על הקבלן
 .ולקבל   אישור עבורו טרם ביצוע

 

 עבודות תאורת חוץ
 

  כביש מטר 12בגובה עבור עמודי תאורה תאורה  בססיאספקה והתקנה של(
 .ראשי(

  כביש מטר 8בגובה עבור עמודי תאורה תאורה  בססיאספקה והתקנה של(
 .פנימי(

  שביל מטר 4בגובה עמודי תאורה  עבורתאורה  בססיאספקה והתקנה של(
 .אופניים(

  שביל מטר 6בגובה עבור עמודי תאורה תאורה  בססיאספקה והתקנה של(
 .אופניים, עמוד כולל מצלמה(

 אספקה והתקנה צנרת ושוחות עבור הכנה לטעינת רכב חשמלי 

 .ביצוע של חפירות והנחת צנרת וכבלים בשדות תאורה 

 עבור הכנות לטעינת רכב חשמליבלים ביצוע של חפירות והנחת צנרת וכ. 

  רונית/מצלמותיעבור תקשורת עביצוע של חפירות והנחת צנרת וכבלים. 

 .תאום עם כל הרשויות לקבלת היתר חפירה 

 .תאום עם חח"י לקבלת היתר חפירה 

 בכבישים קיימים  , בהם יש שינוי מפלס כביש סופי יש להתאם  גובה שוחות 

 .רהחח"י ותאו HOT בזק,       

   

 

 



 

 

 

 היקף המפרט 08.02

, למפרט 08למתקני חשמל הבין משרדי מפרט זה בא בהשלמה למפרט הכללי  
חוק הנגישות, חוק התכנון  , 1982 בהוצאת משרד  משנת  08לתאורת חוץ מס' 

והבניה, דרישות מחלקת תאורה  של עיריית חיפה, כללי המקצוע הטובים כל האמור 
ם את האמור בסעיפים המתאימים במפרט הכללי ואינו במפרט חוזה זה, בא להשלי

מבטל אותם, אלא אם צוין הדבר במפורש או נובע באופן חד משמעי מניסוח דרישות 
המפרט המיוחד. אין זה מן ההכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב 

 הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט מיוחד זה.

 

 

 חוקים ותקנות 08.03

העבודות תבוצענה על ידי הקבלן בהתאמה לחוק החשמל תשי"ד על כל ההוראות כל  
והתוספות שבו. ביצוע העבודות יעשה על כל חלקיהן ע"י חשמלאי בעל רשיון לעסוק 

תקנות בדבר רשיונות. עם הגשת  –בבצוע עבודות חשמל בהתאם לחוק החשמל 
יעמוד מתקן החשמל  ההצעה יש להציג צילום רשיון כשהוא בר תוקף. בנוסף לכך

בדרישות המיוחדות של חברת החשמל, המשטרה, משרד התקשורת, בזק וכו'. בנוסף 
העבודות תבוצענה לפי תקנים ישראליים קיימים  08לרשימת התקנים במפרט 

הפיקוח  ועדכניים, באין תקן ישראלי אספקת הציוד תעשה לפי תקן ארץ הייצור.
על מתכנן  -באין מפקח חשמל בעל רישיון ים. ביצוע רק ע"י  בעל רישיון חשמל מתא

עם תחילת עבודות החשמל "המפקח"  .החשמל יהיה אחריות גם על פיקוח החשמל
מנהל הפרויקט . דו"ח פיקוח עם העתק למחלקת תאורה יוציא לפחות פעם בחודש

מפקח מחלקת  מטעם הקבלן הראשי יזמין פעם בחודש את המפקח, מתכנן החשמל
 ילת עבודת חשמל/ תאורה(.תאורה )החל מתח

 

 

 אישור שלבי עבודה 508.0

כל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין,  
טעון אישורו של המפקח תאורה ונציג מחלקת התאורה של המזמין לפני שיכוסה על 

לא יהיה  ידי אחד השלבים הבאים אחריו, אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כלשהוא,
בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב 

 שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממנה.

 

 

 אישור ציוד ונתונים טכניים 608.0

על הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המפקח תאורה לציוד אשר הוא עומד  
דה. כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון להרכיב במסגרת העבו

התקנים הישראלי. עם הגשת הדרישה לאישור הציוד, הקבלן יספק מפרטים טכניים 
של יצרן הציוד בשפה העברית או האנגלית ותעודת בדיקה. הפניה למפקח תאורה 

דה, ימים מיום חתימת החוזה או לקבלת צו התחלת עבו 10לאישור הציוד תהיה תוך 
לפי המקרים. ציוד לא יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר הקבלן למפקח תאורה 

לבדוק הציוד ועד שלא התקבל אישור בכתב מהמפקח תאורה אל אישורו לכך. אין 
אישור כזה מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול אחריות לטיב המוצר. הציוד 

מויות, אך בהתאם לתוצרת ולדגם שיאושר יהיה בהתאם למפורט במפרט ובכתב הכ
המאושרים על ידי המזמין. לצורך הנ"ל הקבלן יביא הציוד אשר בדעתו להתקין 

 לקבלת האישור. ולמחלקת  תאורה לעיריית חיפהלמשרד המהנדס המתכנן 

 

 

 



 סימון העמודים ותוואי החפירה .0908

ה זה הקבלן על הקבלן לסמן את מיקום עמודי התאורה שיש להציב לפי מכרז/חוז 
יסמן בשטח את תוואי החפירה ומיקום העמודים, לפי התכניות או לפי הוראות 

המפקח תאורה באמצעות סימון מוט בצבע אדום עם מספר העמוד בשטח העבודה.  
הקבלן יתקן ויחדש בכל עת את סימונו של תוואי החפירה אשר שובשו מסיבה 

מ' מציר קו מ"נ.  2-יר קו מ"ג ו מ' מצ 5כלשהי. אין לסמן עמוד במרחק קטן מאשר 
מ' לפחות. יש  0.70בהתקנת העמודים למגן ו/או אבן שפה נדרש מרווח מינימלי של 

ס"מ. יש למקם עמודי תאורה כמה שיותר רחוק מאבן שפה  130לתת מעבר  חופשי 
ביחוד בכיכרות ובצמתים. סימון תוואי החפירה דורש אישור יועץ תנועה למרחק 

קווי תאורה לא יותקנו מתחת למסעה ו/או בגינון בסמוך לעצים  . עמוד מאבן שפה
 .13.5קיימים או מתוכננים קווי התאורה יותקן בצינור י.ק.ע. 

 

 

 פיקוח ותיאום עם חברת החשמל, "בזק" והרשות המקומית 108.1

חלק מעבודות התאורה יבוצעו בקרבת קווי חשמל  –חברת החשמל  א.
ומתוכננים. יש לבצע העבודות בתיאום עם חברת אוויריים וקרקעיים קיימים 

החשמל ובפיקוחם. הקבלן יזמין את מפקחי חברת החשמל בכל שלב של העבודה 
 הנוגע להם.

חלק מעבודות התאורה יבוצע בקרבת קווי טלפון תת  –חברת "בזק"  ב.
קרקעיים קיימים ומתוכננים. יש לבצע העבודות בתיאום עם חברת "בזק" ובפיקוחם 

 ן יזמין את מפקח חברת בזק בכל שלב של העבודה הנוגע להם.הקבל

 

 

 חפירות ותעלות 308.1

כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט הכלל תאורת חוץ, עבודות חשמל.  המחירים  
כוללים ביצוע חפירות חציבות בכל שטח שהוא כולל פתיחת אספלט אבנים משלבות 

 רט מתכנן הכבישים.וכו', כולל החזרת השטח לקדמותו, עפ"י מפ

קרקעיים תבוצע בהתאם למידות שבתכנית -החפירות להנחת כבלים וצינורות תת 
 ובהתאם למרחבי העבודה הדרושים:

עומק התעלה לא פחות ממטר מפני הכביש, בכל מקרה של מעבר מעל או  א.
מתחת למכשול המחייב עומק קטן ממטר מכל סיבה שהיא חייב הקבלן לקבל אישור 

מהנדס האתר והמפקח תאורה. במידה והנחת קווי תאורה תבוצע במצב בכתב של 
ס"מ  120של פריצת דרכים ותהייה תנועת רכבים במצב זה, תידרש חפירה בעומק 

מ"מ. לא יונחו קווי תאורה בשטח  5.3אדום   PVCממפלס זה והצינור יהיה מסוג 
 גינון או לאורך כבישים. 

תי כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרג ב.
 ס"מ למטר בצינורות. 10ס"מ למטר בכבלים ועל  20על 

ס"מ אם לא צוין אחרת. קווי הפתיחה  40רוחב התעלה בתחתיתה יהיה  ג.
חייבים להיות ישרים ויש לסלק מיד ממקום העבודה את הפסולת המתהווה כתוצאה 

 מפתיחת כבישים.

ת של ריפוד חול לרוחב כל התעלה שכבה ראשונה בחפירה תהיינה שתי שכבו ד.
ס"מ מתחתיה התעלה, שכבה שנייה לאחר הנחת הצנרת והכבלים  10בעובי 

 ס"מ. 10)הנמדדים בנפרד( בעובי של 

ס"מ עובי  110קשיח  PVCבמקרה של מעבר כביש יותקן הכבל בתוך צנור  ה.
 מ"מ במספר וכמות כמצוין בתוכניות. 5.3דופן 

 ירהביצוע החפ ו.

כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא, או בין יסוד ליסוד  
וזאת לפני שיונחו בתוכה הצנורות ו/או הכבלים. המילוי המוחזר וההידוק יבוצעו רק 

בגמר כל העבודות המתכסות בעפר, ולאחר שכל העבודות הללו נבדקו ואושרו ע"י 
 20שעוביים לאחר ההידוק אינו עולה על  המפקח. המילוי המוחזר יעשה בשכבות

ס"מ. השכבות יהודקו במהדקי יד כבדים תוך הרבצה במים בשיעור הדרוש. יוקפד 



באופן מיוחד על הידוק יסודי של מצע או עפר מוחזר שמתחת לצנור ועד למחצית 
 גובהו.

 

 

 אישור חפירה ומילוי ז.

כמפורט להלן טעונים  עומק קרקעיות החפירה ופני המילוי והמצעים למיניהם 
אישורו של המפקח תאורה. לא יוחל בשום עבודות המכסות אותו לפני קבלת אישור 

 המפקח תאורה בכתב.

 מילוי ח.

בהעדר אדמה מקומית מתאימה להשלמת העפר החסר לצרכי מילוי יובא מבחוץ עפר  
בא נקי חופשי מאבנים, מטין, מחומרים אורגניים, וכל חומר מזיק אחר העפר המו

 והמקור ממנו טעונים אישור המפקח תאורה.

יש לסלק את כל שאריות העבודה מהאתר ולהסדיר את פני השטח לשביעות  ט.
 רצונו של המפקח תאורה.

 

 

 צנרת ובריכות 408.1

 צינורות פלסטיים לתאורה  א.

,  110מ"מ קוטר  5.3קשיח בעובי דופן של  PVCיהיו צינורות  –צינורות פלסטיים  
, או צינורות שרשורים מסוג קוברה דו שכבתי לפי סוג וקוטר 858ק ולפי ת"י תקן בז

. י.ק.ע עפ"י תכנון מפורט מסוג או צינור וברשימת הכמויות תבתוכנידרוש כמסומן 
 -10.8מ"מ ו 7.7, בעלי דופן בעובי 8ו/או " 6צינורות עבור חברת החשמל יהיו בקוטר "

 שמל.מ"מ ב התאמה וסוג המאושר ע"י חברת הח

 הנחת צינורות ב.

הנחת צינורות תעשה בתוך חפיר שהוכן מראש. הקבלן אחראי לסילוק המיותר  
במשך כל עת הנחת הצנרת בתוך התעלה. הנחת הצינור בחפיר תעשה על מצע חול נקי 

ס"מ לפחות. הצינורות יהיו משוקעים בשכבת חול כנ"ל ולאחר הנחתם  10בעובי 
 סימון. יכוסו בחול בעובי הנ"ל ובסרט

ס"מ  10באזורים בהם צנרת התאורה עוברת מתחת לעדנית גינון תבוצע הגנה ע"י 
באזור מדרגות ושבילי שצ"פ צנרת תונח ביציקת הבטון של השבילים  בטון.

 והמדרגות.

באזורים בהן הצנרת צמודה למגבילי שורשים של העצים תבוצע צנרת מסוג י.ק.ע 
 כהגנה על כבלי התאורה.

 ינורותחיבורי צ ג.

קרקעיים יחוברו בשיטת תקע ושקע האטימות -( תתPVCקטעי צינורות פלסטיים ) 
תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב בתוך החריץ של השקע ואשר תלחץ על קצה 

 הצינור. יש למרוח את קצה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות.

 כניסות לתאים ד.

למנוע פגיעה בכבלים בעת המשיכה  כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי 
קצות הצינורות יסתיימו עם השטח הישר של הקיר, התא או התעלה ואשר ינוקו 

 תחילה מבליטות העלולות לפגוע בכבלים.

 חוטי משיכה ה.

מ"מ. קצותיו של החוט  8בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון בקוטר  
של חוט שתלופף על יתד למנוע החזרתו יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה 

 לתוך הצינור.

 בדיקה וכיסוי ו.

לפני סתימת החפירה יש לבדוק את כל הצינורות ולוודא שהם חופשיים מפסולת  
ומגופים זרים. רק לאחר בדיקת חופש המעבר יסגרו קצות הצינורות היטב לצורך 

 ורות.מניעת חדירה של רטיבות פסולת וגופים זרים לתוך קווי הצינ



 סימון ומיפוי ז.

לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורדינטות והגבהים של פנים הצינורות  
במספר נקודות כדי להבין מיפוי מדויק של קווי הצינורות לצורך הכנת תכניות 

 (.AS MADEהביצוע )

 מעבר, תאי בקרת-בריכות, תאי ח.

בריכות תיבנינה לפי תכניות תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות, ה 
ס"מ או כפי שיסומן בתכנית ובאורך הדרוש.  80פרט מצורפות ויכללו צינורות בקוטר 

. מסביב לבריכה יש להתקין יציקה בטון מסביב לצינור ברכות לא יתקנו בכביש
ולמכסה במידות המופיעות בתכניות הביצוע. מכסה התא יהיה דגם כביש כבד אם 

)מיון לפי תקן  489טון לפי ת"י  25ה יעמוד בעומס בדיקה של לא סומן אחרת המכס
(. החיבור בין הצינורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת 103-1

ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז.  10תקע שקע. התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה 
. ברכות תאורה" –"עיריית חיפה עם סמל טון  12.5מבטון  מכסים לשוחות יהיו 

השוחות  ס"מ עם הסימון צהוב ירוק. 40טון וקוטר  12.5-להארקה יהיו עם המכסה ל
יכללו פתחים שיתוכננו מראש עבור כניסה ויציאת צנרת בהתאם לתכנון המפורט. 

לאחר התקנת הצנרת יבוצע איטום ע"י יציקת בטון מהיר התקשרות. מתחת לשוחה 
התאם לדרישות יועץ הקרקע. מחיר השוחה יכלול אספקה והתקנת יבוצעו מצעים, ב

 ספולרים לצנרת בהתאם לתכנון המפורט. 

 

 

 

 גיד הארקה /כ ב ל י ם 608.1

 לגבי חוטי הארקה. אישור לביצוע מופות  ןיינתלא  

 

 

 יסודות לעמודים 708.1

 מפרט כללי, ולפי תכנית פרט סטנדרטית 02יציקת בטון תבוצע לפי פרק  א.
ק"ג צמנט למ"ק לפחות(. סך הכל  300) -30. סוג הבטון ב3260-12בתוכנית פרטים 

מ"מ. הסטייה במרכז  3הסטייה מהתכנית במרחקים בין הברגים לא תעלה על 
מ"מ מציר היסוד. מקום מעברי האספקה )במשטח המאוזן  5הברגים לא תעלה על 

 מ"מ לגבי ציר היסוד. -10של היסוד( לא יסטה יותר מ

ינוקו מעודף חלודה באמצעות מברשת  209.6, סעיף 812הברגים לפי ת"י  ב.
מ"מ.  5x30ברגים יחוברו ע"י ריתוך פסי פח  4פלדה ולפני הכנסתם לתוך הבטון. 

פחמן או חומר דומה אך לא בנפט או בנזין. -כלור-ינוקו מכל שומן באמצעות טטרה
ב יכלול פלח הארקת יסוד עפ"י הברגים בחלקם הגלוי של לולבי היסוד יגולוונו, הכלו

 מפרט.

הברגים הנקיים )ללא חלודה או ציפוי( יוכנסו לתוך יציקת בטון. תוספת  ג.
פס הארקה יסוד לא ישמש כפס  מ'. 1.00ס"מ באורך  40X4לברגיי  עמוד פס הארקה 

  .השוואה

ס"מ מתחת  -10בשטחי סלילה ו/או ריצוף יהיה גובה הברגים ביסוד כ ד.
לט ו/או הריצוף. בשטחי גינון תבוצע תוספת ביטון עבור היסוד למפלס האספ

, כך שהבטון העגול יבלוט מעל פני )באישור של קונסטרוקטור(בגיאומטריה עגולה
ס"מ, באופציה זו יש להאריך את ברגיי היסוד עד לחלק העליון של  20 -הגינון ב
 הבטון.

ול ויהודק היטב אחרי גמר יציקת היסוד ימולא החלל מסביב ליסוד בח ה.
 לקבלת צפיפות הגדולה ביותר.

שרוולים למעברי הכבלים יסתמו כך שהסתימה תבלוט מתוך היסוד כדי  ו.
 שיקל להוציאה.

 .           יש לבצע מצעים מתחת ליסוד לפי דוח יועץ קרקעז

 .          לא יתקבלו במחלקת תאורה עירית חיפה יסודות טרומייםח



 ים עמודי תאורה בגינון יבוצעו מסדי בטון הקשוריםבשצ"פים בהם קיימ ט. 

 קונסטרוקטיבית למשטחי השבילים והמדרגות.

 מידות וגודל יסודות לעמודי התאורה יבדקו ע"י קונסטרוקטור מטעם -הערה 

 הקבלן ויעודכנו בהתאם לתנאי השטח ובהתאם לדו"ח הקרקע. 

 

 

 כללי –אופני מדידה ותשלום  108.2

פורט במפרט זה, המתאים והנוגע לסעיפים המתאימים כל המתואר והמ א.
שבכתב הכמויות, הינו כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. תיאור 

הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הינו מנחה בלבד, קצר וממצה. כל הפריטים 
והעבודות הנזכרים ו/או המשורטטים ו/או הרשומים בתכניות ובמפרטים הינם 

במחירי היחידות שבכתב הכמויות. כדי להסיר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות כלולים 
האמור לעיל, כל המוזכר להלן כלול במחירי היחידה השונים: בדיקת המתקנים, 

התאומים עם חברת החשמל, בזק וכיו"ב הינם באחריות ועל חשבון הקבלן 
תיחה של והעיכובים העלולים להיגרם מכך, התיאומים עם הקבלנים האחרים: פ

אספלט קיים; מהדקים למיניהם; חוטי משיכה; חפירת ידיים בקרבת קווים תת 
קרקעיים קיימים; חציבות; כל עבודות העפר הדרושות )בשלמות( לתאי בקרה; 

 אביזרי העזר ועבודות הלוואי.

שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם, כנאמר לעיל, וכן פיצול  ב.
 י הביצוע של הכבישים, לא יגרמו לשינוי מחירי היחידה.העבודה עקב שלב

המחיר הוא רק עבור החומר ובמקרה  –במקרה שרשום "אספקה בלבד"  ג.
המחיר הוא עבור העבודה וכל חומרי העזר, במידה ורשום  –שרשום "התקנה בלבד" 

 אספקה הכוונה היא לאספקה והתקנה קומפלט.

ות ליתר מסמכי מכרז/חוזה זה ובינם בכל מקרה שישנה סתירה בין התוכני ד.
 לבין הכמויות, אזי הפרוש המחמיר מבחינת העלות לקבלן הוא הקובע.

תכולת המחירים תכלול גם את הכנת  –ה.         בנוסף לאמור במפרט הכללי 
התוכניות עם הסימונים הנדרשים והסימון בשטח, סימון הבריכות והכבלים 

 בבריכות ומספור העמודים.

ישולם כל תשלום עבור: איבוד זמן, עבודה בשעות לא מקובלות, פיצול  לא ו.
שעות עבודה, פיצול חלקי עבודה, תיאומים, ביקורות, כיוונים, פנסים, ביקורת חברת 

החשמל וקבלת אישורה. המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של 
 הסעיפים בכתב הכמויות.

פי עבודה שיידרש ביצועם כדי לאפשר מסירת לא ישולם כל תשלום עבור סעי ז.
העבודה בצורה תקנית ופועלת לשביעות רצון המזמין. מחירי סעיפים אלו יכללו 

 במחירי הסעיפים הרשומים בכתב הכמויות.

אלא אם מצוין אחרת. מדידת  –כל המחירים כולל אספקה, התקנה וחיבור  ח.
 תאורת חוץ. אופני מדידה של – 0800.00הכמויות כמוגדר בפרק 

על הקבלן לכלול בהצעתו את עלות התאומים עם חח"י לחיבור מתקני  ט.
החשמל ללא הבדל בכמות ובמספר התאומים לצורך ביצוע הדלקות תאורה וחיבור 

 בשלבים.

בחישוב מחירי עבודות החשמל יש לכלול את כל עבודות העזר ללא תשלום  י.
תמע מהן, כולל דרישות ע"י הפיקוח נפרד כל זאת על פי המצוין בתוכניות או המש

שידרשו סוגי עבודות: חיצוב במסדי בטון קיימים, מעברים, התקנת שרוולים, 
)הסתימה תכלול סיטות וחומרי עזר(,  3:1סתימת החריצים והחורים שנחצבו במלט 

הכל לשביעות רצונו המלאה של המפקח תאורה. הקבלן אחראי להזמין את בדיקת 
ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע התאומים עד לקבלת  חברת החשמל ו"בזק"

 המתקן בשלמותו.

 תיאומים יא.

מחירי העבודה בהסכם זה כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים השונים  
הנחוצים לשם ביצוע המתקן ולא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות תיאום אלו, 



או עם גורם מתכנן או עם עיריית ללא הבדל אם התאום הוא עם קבלנים אחרים, 
  כולל כל הפגישות באתר כפי שידרשו ע"י הפיקוח. חיפה

חובה תאום עם כל הגורמים לבדיקת מרכזיית מאור במפעל הייצור,                
תיקונים, שינויים, השלמות לא יבוצעו בשטח. דרוש אישור מפקח תאורה עיריית 

 חיפה להתקנת מרכזיית מאור

 

 דידה לפי הגדרות המפרט הכללימ 208.2

              

 כל המידוד נטו ללא תוספת  עודפים ופחת              

 חפירת תעלות א.

יחידת מחיר לחפירה וחציבת תעלה תכלול בתוכה גם חפירת ידיים בכל המקומות  
אשר המפקח תאורה יורה על כך לרבות חצית כבישים קיימים או חפירות בשטחים 

 המפקח תאורה באתר.אשר ינחה 

 לפי מטר אורך בקו אופקי. –*  יחידת המדידה  

 צינורות וכבלים ב.

מדידת צינורות תעשה לאורך תוואי אופקי של הצינור, מחיר הצנרת כולל   
 מ"מ 8חוט משיכה ניילון שזור 

 לפי מטר אורך. –*  יחידת מדידה  

 הארקה ג.

 .לפי מטר אורך –יחידת מדידה    -גיד הארקה   

 לפי יחידה.–יחדת מדידה  -שוחת הארקה              

 

מקורן  56בורגי היסוד הדסקיות והאומים יגולוונו באבץ בטבילה חמה בעובי -    
ס"מ(  -20לפחות. בבורגי היסוד אפשר להסתפק בגלוון החלק הבולט מעל היסוד )כ

כל הברגים ס"מ מאורכו המחדירים אל תוך היסוד. בורגי יסוד ו -5בתוספת של כ
האחרים יסופקו מגולוונים כנדרש במפרט זה, כאשר האומים המגולוונים מוברגים 
עד תחתית הבורג. יש להבטיח חיוץ חשמלי בין הבסיס לבורגי היסוד ע"י דיסקיות 

מ"מ  10וצינוריות מפרטינקס או שווה ערך וטבעת גומי או חומר עמיד אחר בעובי של 
, שימצא בין תחתית הבסיס ליסוד הבטון. לפני ס"מ לפחות 10לפחות ובקוטר של 

הנחת הטבעות והדסקיות יש למרוח את הברגים, האומים וחורי הברגים במשחה 
אנטיקורוזיבית. החיוץ ייבדק בבדיקת התנגדות חשמלית לאחר הביצוע, על ידי 
היצרן ועל חשבונו. בדיקת החיוץ תבוצע בנוכחות המפקח תאורה. לאחר בדיקת 

כסות ולאטום את האומים במשחת אלסטקס )תוצרת אסקר פז או שווה החיוץ יש ל
 ס"מ לפחות מכל צד. 2ערך( לעובי אספלט של 

המחיר יכלול בנוסף גם מוליך הארקה מנחושת בין בורג הארקה ראשי שבעמוד לבין  
מגש האביזרים שבעמוד, המחיר יכלול את כל התהליכים הדרושים לצביעת העמוד, 

קומפלט כולל כל המתאמים, מחברים, רוזיקה תחתונה וציוד התקנתו ופילוסו 
מודרג, כולל מ' עמוד 10מי יהיו דגם קוני ,בגובה  8 -ו 6, 4נילווה. העמודים בגובה 

או ששווה ערך טכני מאושר ע"י מתכן חשמל/מחלקת תאורה  של פ.ל.ה לשלבי טיפוס
 . עריית חיפה

 ד.מחיר העמוד כולל "שטוצר" מתאם בין הפנס לעמו

 לפי יחידה. –*  יחידת מדידה  

 יסוד לעמוד תאורה .ד

המחיר יכלול בנוסף את ברזלי הזיון, בורגי יסוד לעמוד התאורה, דסקיות ואומי  
בורגי היסוד, לוחיות הפלדה, צנורות המעבר עבור הכבלים כולל צנור שמור, חיבורי 

ד ושרוולי הארקה כל עבודות הטפסנות הדרושות לשם היציקה, דסקיות הבידו
מחיר השוחה יכלול ביצוע מצעים מתחת ליסוד לפי  הבידוד ופלח הארקת יסודות .

 דרישות יועץ קרקע.

 קומפלט. –*  יחידות מדידה  



 הארקת יסוד בשבילים/ מדרגות

בשבילים בהם מסדי הבטון של העמודים מקושרים קונסטרוקטיבית למשטחים 
  טח.שמהמדרגות שבילים תבוצע הארקת יסוד לכל ה

 קומפלט. –*  יחידת מדידה  

 

 בריכת מעבר לכבלים .ה

מחיר הבריכה יכלול את: סילוק העצמים המפריעים לחפירה, כל החפירות, החצוב  
ביצוע מצעים מתחת לשוחה לפי דרישות  ס"מ חצץ בתחתית השוחה, 10בתחתית,  

הבריכה  פתיחת הפתחים בדופן הבריכה, סילוק שאריות העבודה, כיסוי יועץ קרקע,
והבריכה עצמה, איטום כל הצינורות שבהם כבלים וגם אלה שאין בהם כבלים 

מחיר השוחה  באמצעות מסתם פלסטי וסימון על גבי מכסה בריכה כמפורט במפרט.
 יכלול אספקה והתקנת ספולרים לצנרת בהתאם לתכנון המפורט. 

  קומפלט. –חידת מדידה י 

 

 כ ל ל י .ו

המעודכן  08ופרק  08ים את המפרטים השונים פרק מפרט זה הינו מפרט המשל 
)אוגדן כחול( בהוצאת משרד הביטחון ומשרד העבודה. כל המפרטים המצוינים הינם 

 חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

 

 

 

 מצלמות /תהכנות עבור תקשורת עירוני 8.23

.  המחירים כוללים ביצוע תקשורתכל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט הכלל  
ת חציבות בכל שטח שהוא כולל פתיחת אספלט אבנים משלבות וכו', כולל חפירו

 החזרת השטח לקדמותו, עפ"י מפרט מתכנן הכבישים.

קרקעיים תבוצע בהתאם למידות שבתכנית ובהתאם -החפירות להנחת צינורות תת 
 למרחבי העבודה הדרושים:

  או עומק התעלה לא פחות ממטר מפני הכביש, בכל מקרה של מעבר מעל
מתחת למכשול המחייב עומק קטן ממטר מכל סיבה שהיא חייב הקבלן 

. במידה תקשורת)מצלמות(לקבל אישור בכתב של מהנדס האתר והמפקח 
תבוצע במצב של פריצת דרכים ותהייה תנועת רכבים  תקשורתוהנחת קווי 

ס"מ ממפלס זה והצינור יהיה מסוג  120במצב זה, תידרש חפירה בעומק 
  .י.ק.ע

 רה של מעבר כביש יותקן הכבל בתוך צנור במקPVC  ס"מ עובי  110קשיח
 מ"מ במספר וכמות כמצוין בתוכניות. 5.3דופן 

  50צינור שרשורי  1-ו  50י.ק.ע קוטר  3 -קנים 4נדרשים  –פריסת צינורות 
 קשורתתעבור הזנות ארונות 

  50כול  –שוחות  ('80מX80עם מכסה כבד וסמל "תקשורת עירונית )- 
 למות"מצ

  מטר 140הכנה לארונות תקשורת כול 

  בצמוד לעמוד תאורה תמוקם שוחת  –הכנה למצלמות על עמודי תאורה
 עד למגש בעמוד 50תקשורת עם צינור י.ק.ע. בקוטר 

  פיזור מצלמות 

כבישים  –הכנה למצלמות בהיקף חיצוני של השכונה  .א
3,11,20,21,22,23,24,100,101 

 בכול שצ"פ/משחקים –הכנה למצלמות בתוך השכונה  .ב



  בדיקה וביצוע אפשרות   -חיבור תשתיות המצלמות למערך סיבים עירוני
 4נק' נוספות מציר  2-מוחצייה לכיוון הצפון,  11מול אגף ביטחון , בכביש 

 לארונות רמזורים. 

 

 

 הכנות לטעינת הרכב  8.24

   המחירים כוללים ביצועתאורהכל עבודות יבוצעו לפי המפורט הכלל  . 
חפירות חציבות בכל שטח שהוא כולל פתיחת אספלט אבנים משלבות וכו', 

 כולל החזרת השטח לקדמותו, עפ"י מפרט מתכנן הכבישים.

 מטר)בכל כביש צמוד למרכזיה( 150עמודי תאורה ראשונים ממרכזית מאור במרחק עד  5 -ב  
 תכנן הכנה לשקע טעינת רכב חשמלי בעמודת

 

 ן שקע על העמוד עצמובעמוד קרוב לאבן שפה יותק 

  שתותקן ליד אבן שפה  50בעמוד קרוב לאבן גן יהיה צינור נוסף מיסוד העמוד לשוחה בקוטר
  חניות.  2בגבול בין 

 סיכום עם אלי ברקוביץ( בשלב של מתן אישור לציוד העמוד  מיקום מדויק יקבע( 



 
 הוכן ע"י 

 מידות ומעשי נוף בע"מ
 

 מפרט מיוחד לטיפול בצמחייה פולשנית

 

 כללי: 
 

המפרט הכללי של חברת יפה ו ההוראות במסמך זה באות להוסיף על הוראות המפרט הכללי הבין משרדי .א
  .נוף

סילוק צמחייה פולשנית מעוצה מפרט מיוחד זה בא לפרט את הפעולות שיידרש הקבלן לבצע לצורך  .ב
מהאתר, טיפול בגדמים של צמחייה פולשנית מעוצה, טיפול שוטף בהתחדשות ו/או נביטה חדשה של 

צמחייה פולשנית ותחזוקה שוטפת של האתר נקי מצמחייה פולשנית כל שהיא, כולל צמחייה פולשנית 
 שאינה מעוצה.

 "2018, נוב' מסמך "מזעור השפעות צמחים פולשים וטיוב ממשק הצומח בשולי דרכים בתשתיות נת"י .ג
 מהווה חלק בלתי נפרד ממפרט מיוחד זה.

 אין להתחיל פירוקים ועבודות עפר לפני טיפול בצמחייה פולשנית. .ד
 

 איתור וסימון: .1
 

מוקדי את  לאתר ולסמןעל הקבלן ולפני התחלת עבודות עפר מיד עם קבלת צו התחלת עבודה  .1.1
 לאתר ממזרח.הצמחייה הפולשנית בתחום העבודה ובמתקן מקורות שצמוד 

 איתור הצמחייה הפולשנית ייעשה על ידי אגרונום/אקולוג/אדר'נוף/יועץ סביבתי. .1.2
ולזמן את היועץ האגרונומי מטעם המזמין על הקבלן לסמן בשטח את מוקדי הצמחייה הפולשנית  .1.3

 לאישור.
ן, לאחר אישור היועץ האגרונומי שכל מוקדי הצמחייה הפולשנית אותרו וסומנו בשטח, יכין הקבל .1.4

 באמצעות מודד מוסמך, תכנית עדות למוקדי הצמחייה הפולשנית שאותרו וסומנו בשטח.
 

 טיפול: .2
הטיפול הראשוני בצמחייה פולשנית מעוצה ייעשה בשיטה של "כריתה ומריחה", חיתוך הגזעים  .2.1

יודגש כי פרק הזמן  שניות מהחיתוך. 10ס"מ מהקרקע ומריחת חומר ההדברה תוך  30בגובה 
 החיתוך למריחה כריתי להצלחת הטיפול.הקצר בין 

 חיתוך הגזעים ייעשה באמצעות כלי עבודה חדים והגדמים יהיו נקיים וחלקים ככל שניתן. .2.2
. 100%, בריכוז ]לדוגמא: ראונד אפ[ glyphosateהמריחה תהיה בתכשיר שהחומר הפעיל בו הוא  .2.3

 המפקח המקצועי.ניתן יהיה ליישם את תכשיר ההדברה באמצעות ריסוס, כפוף לאישור 
ריכוז הגזם והעמסתו יתבצעו סמוך למוקדי הצמחייה  לפנות לאתר מורשה.את הגזם יש  .2.4

והובלתו מכוסה עד יש להקפיד על כיסוי הגזם בתום ההעמסה הפולשנית תוך הקפדה שלא יתפזר. 
  אתר ההטמנה.

יהיה רשאי, לאחר התייעצות עם המפקח המקצועי, לאפשר לקבלן לרסק את הגזם  מנה"פ .2.5
 מ' לפחות של חומר מילוי נקי מצמחייה פולשנית.   1ולקוברו באתר, ובתנאי שיכוסה בשכבה של 

גזם של צמחייה פולשנית על פני הקרקע באזורים שאינם משובשים בצמחייה אין לגרור  .2.6
 נקיים. פולשנית כדי שלא לאלח אזורים

יש לשוב ולטפל בפרטים שחמקו מהטיפול הראשוני  תוך חודש ממועד הטיפול הראשוני .2.7
 ובהתחדשות צמיחה בפרטים שנותרו חיוניים.

, באמצעות המפקח במהלך השנה הראשונה ממועד הטיפול הראשוני הקבלן ינטר באופן תדיר .2.8
ויטפל שוב בכל מקרה של התחדשות צימוח מפרטים שטופלו ו/או  את האזורים שטופלו המקצועי,

לא תפחת  תהיה בהתאם להנחיות המפקח המקצועי ובכל מקרה נביטות חדשות. תדירות החזרות
יודגש כי התשלום עבור הטיפול הראשוני כולל טיפולים חוזרים ככל מאחת לארבעה חודשים. 

  שיידרשו, למשך שנה.  
די צמחייה פולשנית ייפסלו מלשמש כאדמת חיפוי ויפונו מהאתר לאתר שייחפרו ממוקקרקעות  .2.9

הטמנה מורשה.  מנה"פ יהיה רשאי, לאחר התייעצות עם המפקח המקצועי, לאפשר לקבלן לקבור 
 מ' לפחות של חומר מילוי נקי מצמחייה פולשנית.   1קרקעות אלו באתר ובתנאי שיכוסו בשכבה של 

ת וכן התחדשות צימוח בצמחייה פולשנית מעוצה באזורים מוקדי צמחייה פולשנית עשבוני .2.10
על פי דרישת מנה"פ, בהתאם להנחיות המפקח המקצועי,  שטופלו במשך שנה כמפורט לעיל יטופלו

"מזעור השפעות צמחים פולשים וטיוב ממשק הצומח בשולי  על בסיס מפרטי הטיפול במסמך
 ."2018דרכים בתשתיות נת"י, נוב' 



 

 הוכן ע"י 

 מידות ומעשי נוף בע"מ

 
 להעתקת עציםמפרט מיוחד 

 
 כללי: 

 
המפרט הכללי של חברת יפה , ההוראות במסמך זה באות להוסיף על הוראות המפרט הכללי הבין משרדי .א

 ונספח העצים הבוגרים על כל חלקיו. נוף
להשאיר את כל העצים שמיועדים להעתקה בתחום  –עיריית חיפה  –בהתאם להחלטת מזמין העבודה  .ב

תלה שתוקם לצורך זה בתחומי במש , להלן "תקופת הביניים",השכונה, יועתקו העצים לאחסון זמני
 קט, ומשם יועתקו שוב למקומם הקבוע בשכונה.הפרוי

הקמת המשתלה, הכנת העצים חד זה בא לפרט את הפעולות שיידרש הקבלן לבצע לצורך מפרט מיו .ג
, העתקת העצים למקומם הסופי והטיפול עד להעתקה, העתקת העצים, הטיפול בעצים בתקופת הביניים

 קליטתם. 
 העתקת העצים והטיפול בהם יתבצעו על ידי בעלי מקצוע מנוסים בתחום העתקה וטיפול בעצים. .ד

 
 

 איתור וסימון: .1
העצים שסווגו להעתקה על פי את  בשטח לאתר ולסמןעל הקבלן מיד עם קבלת צו התחלת עבודה  .1.1

 מסמכי נספח העצים. 
 לאישור. , להלן "היועץ"זמן את היועץ האגרונומי מטעם המזמיןעל הקבלן ל .1.2

 
 

 :הקמת משתלה .2
 דונם לצורך אחסון העצים לתקופת הביניים. 15הקבלן יכשיר שטח, להלן "המשתלה", בגודל  .2.1
קט שיאושר על ידי מנה"פ לתכניות או שטח אחר בתחומי הפרוימיקום המשתלה יהיה בהתאם  .2.2

 לאחר התייעצות עם היועץ האגרונומי.
 ויישור. , תיחוחחרישהקבלן יבצע הכשרת קרקע על כל שטח המשתלה כולל:  .2.3
 -ל 2: התחברות למקור מים, ראש מערכת בקוטר "יכין תוכנית השקיה למשתלה שתכלולהקבלן  .2.4

הפעלות, ארון הגנה לראש מערכת, מחשב השקיה כולל הפעלה מרחוק ובקרת פריצה, צינורות,  4
 מחברים וכל הנדרש להשקיה סדירה ומבוקרת של העצים בתקופת הביניים במשתלה.

 טרם הרכבת מערכת ההשקיה יידרש הקבלן לקבל את אישור היועץ לתוכנית ההשקיה שערך.  .2.5
 
 

 העתקה ראשונה: .3
יחולו גם על העתקת העצים לאחסון  שבנספח העצים העתקת עצים, ההנחיות במפרט לככלל .3.1

 ביניים במשתלה.
בהתאם  חודשים לפחות, 12באמצעי ברור וקריא שיהיה עמיד למשך  ,יש לוודא סימון העצים .3.2

 למספר העץ בנספח העצים.
 וצמד לעץ בצידו הצפוני.לוחית המספר ת .3.3
 טרם העתקת העצים יש לוודא זמינות מים וקיומה של מערכת השקיה פעילה. .3.4
 ס"מ. 50-60עומק הבורות שיוכנו לקליטת העצים במשתלה יהיה  .3.5
במקור ימשיך העצים יונחו בבורות תוך שמירה על מפנה העץ המקורי ]החלק בעץ שפנה לצפון  .3.6

 לפנות לצפון במשתלה[.
באופן שמחצית גובה גוש השורשים יהיה בתוך הבור והמחצית השנייה  העצים יונחו בבורות .3.7

 תבלוט מעל גובה פני הקרקע.
החלק הבולט של גוש השורשים יכוסה באדמה מקומית בכמעין שמלה שתשתפל מפני הקרקע של  .3.8

 גוש השורשים לפני הקרקע במשתלה.



 

ק"ג אוסמוקוט או  0.5 -ליטר קומפוסט ו 100 -ה והקרקע למילוי ולכיסוי יטויבו בבור השתיל .3.9
 שו"ע.

הנחתת האדמה ומילוי כל כיסי האוויר בסביבת מיד לאחר השתילה יושקו העצים עד רוויה, עד  .3.10
 השורשים.

 
 

  טיפול, תחזוקה ואחריות:  .4
הביניים כולל אחריות מלאה התשלום לקבלן בגין העתקת העצים ובגין הטיפול בעצים בתקופת  .4.1

 של הקבלן על העצים.
יהיה על פי הנחיות היועץ בהתאם למצב העצים  -מנות המים ותדירות ההשקיה - משטר ההשקיה .4.2

 והתנאים בשטח. 
 על כל שינוי שיחול במצב העצים. על הקבלן חלה האחריות להתריע בפני מנה"פ והיועץ .4.3

 
 העתקה שנייה: .5

 על פי ההנחיות במפרט להעתקת עצים בנספח העצים.העתקת העצים מהמשתלה תתבצע  .5.1
קט, יהיה על הקבלן לוודא התאמת העץ עץ מסוים למקום מסוים בפרוי ככל שאדריכלי הנוף ְיָיֳעדּו .5.2

 מו.למקו
ה יוודא הקבלן מוכנות האתר לקליטת העץ, כולל: גודל הבור, זמינות לפני העתקת עץ מהמשתל .5.3

 מים ומערכת השקיה.
 י על העצים עד מסירתם למזמין.הקבלן יהיה אחרא .5.4



 הוכן ע"י

 תכנון סביבתי בע"מ -מילר בלום

 

 עבודות אבן  .40.7.1

 כללי:

בכל סוגי עבודות האבן תהיה דולומיט קשה מסוג "ביר זית", "עצמון" ו/או מסוג "ג'מעין", 
העומדת בדרישות התקן הצבורי )לבניני צבור(. אבן מסוג "מצפה רמון" ומסוג "חברון" תאושר 

 הנ"ל ותהיה בגוון הנדרש.רק אם תתאים לדרישות התקן 
 מידות האבן ואופן הסתות כמפורט בתכניות. מדידת עובי נטו במקום הצר ביותר.

 כל האבנים ללא "זמלה" )מסגרת(.
 ברגים מגולבנים לכל אבן לפי פרטי קונסטרוקטור. 3כל האבנים מחוזקים בנוסף על ידי 

. המזמין רשאי לבחור סוג אחד או הכמות הכוללת של עבודות האבן לסוגיה נתנת בחלופות שונות
 יותר בכל הכמות הכוללת הנדרשת ללא שינוי מחיר.

 דוגמאות:
בתחילת העבודה, בטרם הוזמנה האבן, יכין הקבלן דוגמאות של רצוף, חיפוי קירות וכו' מכל סוג 

מ"ר לפחות. הדוגמאות, שיקבלו אשור המפקח, יישמרו  1ומכל עבוד נדרש. גודל הדוגמא מכל סוג 
 באתר עד גמר העבודה ומסירתה.

 הרכבת האבן לפי פרטי קונסטרוקטור.

 

 רראש קי  ..240.7

 מחיר אבן ראש "קופינג" לפי מ"א.

 .סיתות ועיבוד לפי פרט 8בעובי  אבן

 

 עבודות מסגרות  40.8

 כללי  .140.8
 עבודות המסגרות בעבודות הפיתוח יבוצעו לפי פרט אדריכל הנוף.

 בתנור באוירה ימית.הכל מגולוון וצבוע 
 

 דוגמאות לעבודות מסגרות  40.8.2
הקבלן יכין באתר דוגמאות למעקות במקומות עליהם יורה המפקח. הדוגמאות ישארו ויפורקו 

 בהוראות המפקח.
 

 בטון ליסודות  40.8.3
מובא. מחיר עבודות המסגרות כולל בטון ליסודות,  -20בטון ליסודות לעבודות מסגרות מסוג ב

 ועבודות העפר הדרושות.זיון 
 

 גילוון וריתוכים  40.8.4
 .  כל אלמנטי המסגרות יהיו מגולבנים באבץ חם.1
 .  כל הריתוכים והגילוון יהיו בהתאם לתקנים המתאימים והוראות המפרטים הכלולים2

 המסגרות. ובתוספת ההוראות במפרט זה. מחירי הגילוון והצבע יכללו במחירי היחידה בעבודות



 ילוון מתכותג.  3
 א. כל הריתוכים יעשו לפני הגילוון, ויהיו מדוייקים, שלמים, שווים מושחזים וללא

 הפסקות. את המסגרות יש לנקות לפני הגילוון בהתאם להוראת מפעל הגילוון.
 יש לקבל אישור המפקח לפני העברת עבודות המסגרות לגלוון.

 
 לוונים בגילוון אבץ חם,ב. טבילה באמבט אבץ חם: כל חלקי הפלדה יהיו מגו

 . הגילוון יעשה בטיבלה אחת ובמשטחים חלקים918עפ"י הוראות ת.י. 
 ואחידים. חובת הקבלן להציג אישור מכון התקנים לאיכות הגילוון ולעובי הציפוי

 מהאלמנטים. -50%ל
 

 ג.  כל הריתוכים יבוצעו לפני הגילוון.
 

 צביעת עבודות המסגרות  40.8.5
 צביעה בתנור

"שמיר" של טמבור או  -הצביעה תהיה לפי מערכת הנחיות של צביעה בתנור "מערכת צביעה" 
 קומפלט. -לפי בחירת האדריכל  L.A.Rשו"ע, אפוקסי קליה בתנור גוון 

 הצביעה כוללת את חלקי המתכת הסמויים והמבוטנים והגנה על אלמנטים שונים.
 .1ו א 0דרגה  27חלק  785בדיקת הידבקות צבע לפי ת"י 

 כל עבודות הצבע לפי מפרט ותקן לאווירה ימית.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הוכן ע"י

 תכנון מהנדסים יועצים בע"מ      

 

 ביצוע מבני קירות תומכים –מפרט טכני 

 

 עבודות עפר – 01פרק  00.01

 במפרט הכללי 01בנוסף לאמור בפרק 

 כללי .1

העבודות המפורטות בפרק עבודות עפר יבוצעו ימדדו וישולמו ככלל לפי מפרט כללי.  .א
זה מתייחסות אך ורק לעבודות עפר למבנים שיימדדו ממפלס החפירה הכללית 

 שתבוצע לפי האמור במפרט כללי.
פני הקרקע שישמשו כבסיס לעבודה ולחישובי הכמויות יהיו פני הקרקע כפי שהם  .ב

מסומנים בתוכניות המדידה שיסופקו לקבלן על פי בקשתו. רום פני הקרקע בכל 
נקודה ייקבע בהתאם לגבהים ו/או לקוי הגובה המסומנים בתוכניות או ע"י 

אינטרפולציה בין גבהים ו/או קווי גובה הסמוכים לנקודה. הרשות בידי הקבלן לבצע 
מדידה מחודשת של פני הקרקע הטבעית, ומדידה זו תחשב כנכונה ועל פיה יחושבו 

תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו, עבודות העפר לאחר אישורה ע"י המפקח. מדידה זו 
באמצעות מודד מוסמך. אם לא בצע הקבלן כאמור, מדידה מחדש בתוך שבועיים 

מיום קבלת צו התחלת העבודה יהיו פני הקרקע הטבעיים כמסומן בתוכניות המדידה 
 שנמסרו לקבלן.

 

 חפירה לקירות תמך והחלפת קרקע .2

את החפירות יבצע הקבלן מפני החפירה כללית ו/או מפני השטח הקיים ועד למפלס התחתון של 
 הבטון הרזה או עד המפלס התחתון של החלפת הקרקע. 

 .ASTM D 1577 98% -תחתית החפירה תהודק ל

בכל מקום שבו החפירות עבור אלמנטי ביסוס תהיינה קרובות לכביש פעיל,  יהיה על הקבלן לדפן 
מחפורת ולגדר אותה כדי להבטיח את המחפורת מפני התמוטטות מקומית. דיפון זה יתוכנן את ה

ידי הקבלן. סוג הדיפון ותכנונו טעון אישור המפקח -ידי הקבלן ויבוצע ויפורק אחר כך על-על
מראש, אך אישור זה אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לדיפון זה, ואינו גורע ממנה. 

ן יש להתחשב בעומסי הכביש.  את כל הנ"ל יתאם הקבלן עם חב' יפה נוף ובנוכחות בתכנון הדיפו
 המפקח. 

החפירה ליסודות תכלול גם הקמת סוללות זמניות, וכן גם שאיבת מים, )ככל הדרוש לביצוע 
 העבודה של יציקת היסודות בתנאי יובש(.

 

 מדידה לתשלום

תכולת מחירי החפירה וכן שיטות המדידה יהיו לפי האמור במפרט הכללי ובמפרט  .א
מיוחד. מחיר סוללות הגנה, ושאיבת מים, כלולים במחירי היחידה ולא יימדדו 

לתשלום בנפרד.הידוק תחתית המחפורת יימדד בנפרד, לפי שטח. חפירה ליסודות 
רט הכללי ובנוסף: החפירה ולקורות יסוד תימדד לפי סעיפי החפירה המתאימים במפ

תימדד לתשלום לפי הנפח התאורטי במ"ק, בהתאם להפרש הגבהים בקרקע )כפי 
שנמדדו לפני הביצוע( וקוי החפירה המסומנים בתכניות. המחיר כולל מילוי חוזר 



(,  עבודה בשלבים ASTM D 1577לפי   98%)מהודק בשכבות לצפיפות של 
מני של החומר החפור. המחיר יהיה אחיד לכל והפסקות, וכן כולל הובלה ואחסון ז
פרוק וחציבה של מ' ויכלול הדוק השתית.  6.0סוגי הקרקע ובכל עומק הנדרש, עד  

 .משטחי אספלט נכללים במחיר החפירה, ואינם נמדדים בנפרד
 

יד כבישים וחלקי מבנה כלשהם וכן -תכנון וביצוע של דיפון זמני, שנדרש לחפירות על .ב
שימוש בו. אינו נמדד בנפרד ומחירו כלול במחירי הפרויקט )כאמור גם פרוקו עם ה

 (.00בפרק 
 
 
 

 סוג חומר למילוי חוזר והחלפת קרקע

 -בגב של קירות תמך יבוצע מילוי חוזר גרנולרי מחומר נברר שבו % הדקים קטן מ .א
15%. 

החלפת קרקע )שכבה בין פני החפירה ולתחתית של יסודות קירות תמך( יבוצע ע"י  .ב
 .25% -ל 18%מילוי נברר שבו % הדקים בין 

 

  



 עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק  00.02

 בנוסף לאמור במפרט הכללי

 כללי .3

 בטון

  בטון אשר יהיה נתון לפעילות כימית של מי תהום או קרקעות קורוסיביות או
תופעות אחרות יכיל תערובת מיקרוסיליקה אשר תשולב בתערובת בהתאם 

היצרן או ערבים אחרים אשר יידרשו ויאושרו. הוספת להוראות הכתובות של 
התערובת לא תהווה עילה לתביעה של תשלום נוסף. כל ההוצאות ייחשבו כאלו 

 נכללו במחירים הכלליים של הבטון.

  סוגי הבטון יהיו בהתאם למצוין בתוכניות העבודה ויבוצעו בתנאי, "בקרת
כי המחדל של סוגי הבטון איכות טובים". כאשר הוראות אלה חסרות, יהיו ער

 כלהלן:

 לבטון רזה  15 -ב 

 בכל מבני הבטון  40 -ב 

  כללי: בטון אשר לא נוצק עפ"י התכניות מסיבה כלשהיא או כולל פגמים יחשב
כלא מתאים לדרישות מפרט זה ויסולק ע"י הקבלן על חשבונו, אלא אם כן 

פגום אלא רק המפקח אישר תיקונו. אישור לתקן את הפגום אינו מאשר החלק ה
 לאחר שהתיקון השביע רצונו של המפקח.

 אגרגטים

  מ"מ ללא  20בשום מקרה לא יעלה הגודל המקסימלי הנומינלי של האגרגט על
אישור מפורש של המפקח. כאשר נדרשים אגרגטים קטנים יותר לצורך הנחה 

משביעת רצון של הבטון באלמנטים צפופים כמו קירות דקים, או קורות עם זיון 
צפוף, תערובת הבטון תתוכנן מחדש כשהיא מכילה אגרגטים קטנים יותר, ללא 

 תוספת מחיר.

  בנוסף לבדיקת האגרגט המצוינת במפרט הכללי, האגרגטים ייבדקו כדי להבטיח
שתכולת הכלוריד יון הכוללת בתערובות הבטון לא תעלה על הגבולות שנקבעו 

 האלמנט שבנדון. לפי דרגת חשיפת ACI 318בסטנדרט  4.3.1בטבלה 

 פלדת זיון

  פלדת הזיון תהיה בעלת תכונות הידבקות טובים )מוטות מצולעים( בהתאם
 מגפ"ס( רתיכה. 500) 500מגפ"ס(, או דרגה  400) 400דרגה  4466לדרישות ת"י 

  שומרי מרחק, כסאות, תמיכות, קשירות, חיבורים למיניהם וכל יתר האביזרים
שור כהלכה את חלקי הזיון ומיתרי הדריכה הדרושים כדי להציב, לתמוך ולק

 ויאושרו ע"י המתכנן. SP-66 ACIיעמדו בדרישות התקן  -במקומם המדויק 

  הכיסאות וכל יתר אביזרי המתכת המשמשים לתמיכה או מצויידים יונחו ע"ג
 רוחקנים.

 .רוחקנים יעמדו בדרישות של המפרט הכללי, אולם רוחקני פלסטיק לא יאושרו 

 ת תבוצע כמצויין בתכניות. חפית מוטות במקומות אשר אינם חפיית מוטו
 מצויינים בתכניות תוגש לאישור ע"י המתכנן והמפקח.

  ,הצבת אביזרים שונים: ברגים, כולל גם אך לא מוגבל לאלה המיועדים למבנים
בסיסים ומסגרות, בסיסי מעקות, מתלים ואינסרטים, תמיכות לצנרת, שרוולי 

ת, נקזים וכל החומרים הקשורים לבטון, יאובטחו למקומם מעבר, כבלים, צינורו
כשהבטון נוצק. ברגי עיגון יוצבו באמצעות שבלונות, יאובטחו מיקומם ומפלסים 

 יבדקו ויובטחו באופן קשיח כדי למנוע תזוזתם בעת יציקת הבטון.

  ס"מ אלא אם נכתב במפורש אחרת. 5עובי כיסוי בבטון של פלדת הזיון יהיה 



 תבניות

 ם לא צוין אחרת, הבטונים יוצקו בתבניות לבידים. התבניות למיניהן יעמדו א
 בדרישות המפרט הכללי. שימוש בחוטי קשירה לא יותר.

  347הסרת התבנית תבוצע בהתאם לדרישות ACI התבניות יוסרו באופן כזה .
שיאפשרו לבטון לקבל את המאמצים באופן אחיד. כל שיטה של הסרת תבנית 

ץ יתר בבטון לא תבוצע. תבניות בכל חלק שהוא של המבנה לא שתגרום למאמ
יוסרו אלא לאחר קבלת חוזק מספיק בבטון על מנת למנוע נזק ופגיעה. התבניות 

 ותמיכותיהם לא יוסרו אלא לאחר אישור המפקח.

 

 אשפרת הבטון

 :אשפרת הבטון תושג ע"י מניעת אובדן נוזלים, שינויי טמפרטורה מהירים  כללי
ופציעות מבניות. תשומת לב רבה תינתן לאשפרה נאותה לכל אלמנטי הבטון. 
תהליכי האשפרה יתאימו לדרישות התקנים. אשפרת הבטון תימשך לא פחות 

ותרים ( ימים אחרי יציקת הבטון. אין דרישות מיוחדות למשטחים הנ7משבעה )
מכוסים ע"י תבניות למעט במקרים בהם הטמפ' קיצונית כאשר המפקח ידרוש 

הרטבת התבניות לצורך הורדת החום. כל שאר המשטחים החשופים, בתנאי מזג 
אויר רגילים, יקבלו אשפרה באמצעות אחת משתי השיטות להלן בכפוף לאישור 

 המפקח מתכנן.

 :מר יפרשו יריעות פוליאטילן עם מיד לאחר השלמת עבודות הג כיסוי ביריעות
אריג מולחם מסוג "טייטקס" באופן כזה שמשטח הבטון לא יינזק ותהיה חפיה 

( ימים. 7מספקת לכיסוי סגור ונמשך. היריעות יישארו במקומם לפרק של שבעה )
 ימים ללא הפסקה. 7מי שתיה רגילים יוזרמו תחת היריעות 

  אחר היעלמות המים מעל הבטון נוזל האשפרה ייושם מיד לממברנה:  –נוזל
לאחר עבודות גמר ולפני שנגרם כל נזק כתוצאה מהידרציה של הבטון ולפני כל 

בדיקה של המשטח. הנוזל ייושם באמצעות מרסס מאושר לציפוי דק ואחיד של 
דקות לאחר יישום  30הבטון. החומר ייושם בשני שלבים. שכבה שניה תיושם 

שכבה אחידה ונמשכת בכמות לא פחותה מגלון השכבה הראשונה. הנוזל ייושם ב
מ"ר של בטון חשוף לכל שכבה. השטח המטופל יוגן ע"י הקבלן מכל  27 -אחד ל

 ( ימים. 7נזק פרק זמן של לפחות שבעה )

 מישקי עבודה

יורשה ביצועם של מישקי עבודה רק במקומות שסומנו בתוכניות העבודה ו/או נדרשו ע"י הקבלן 
ואושרו כמפורט לעיל. היציקה תבוצע לסירוגין )בדילוגים(, בקטעים אשר אורכם  לא יעלה על 

 מ'. את מישקי העבודה הנ"ל יש לעבד בהתאם לפרטים הבאים:  12.0

 

 ספסת ע"י קביעת טפסות משוננת )שקע יש לגמור את שטח המגע בצורה מחו- 
 תקע(.

 .יש לנקות את פני הבטון הרופפים ולהוריד את החלקים הבולטים של הרשת 

  לפני המשך שימת הבטון, יש להרטיב במים עד לרוויה את שטח המגע, אולם
 במידה   שלא  יישארו מים עודפים על פניו.

 ק"ג למ"ק  50 -ט העולה בהבטון הטרי שיושם על שטחי המגע יהיה בתכולת צמנ
על התכולה שנקבעה לבטון זה או בתוספת דבק אקרילי מסוג  "חדש לישן". 

מחירי האלמנטים השונים יכללו את מישקי העבודה )הפסקות היציקה( יבוצעו 
 בשלבים.

  



 עבודות איטום – 05פרק  00.03

 בנוסך לאמור במפרט הכללי

 איטום חלקי בטון הבאים במגע עם קרקע .4

 כללי
חלקי בטון הבאים במגע עם קרקע מילוי ייעשה בכפיפות מלאה למפרט הכללי ויכלול את  איטום

   מערכת האיטום הבאה:

  הכנת השטח הכוללת בין השאר סתימת חורים וקני חצץ ותיקוני בטונים בעזרת
 מלט אפוקסי.

 

  10ביצוע רולקות בטון בחיבור בין היסודות לקירות )הרולקות במידותx10 
 ס"מ(.

 

 .ביצוע מערכות איטום של קירות בטון 
 

 .אין להתחיל בעבודות המילוי לפני שכל השכבות התייבשו 
 

  יש להגן על שכבות האיטום ע"י הדבקה של לוחות פוליסטירן מוקצף F-30קל(-
 ס"מ עליהם. 3קר( בעובי כולל 

 

 המדידה לתשלום

 נכיים או משופעים.האיטום הנ"ל יימדד לפי שטח, וללא הבחנה בין שטחים אופקיים לא

קר -המחיר יכלול ביצוע כל מערכת האיטום הנ"ל על כל שכבותיה, לרבות הרולקות ולוחות הקל
 ס"מ, הכל כמתואר לעיל. 3בעובי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הוכן ע"י

 AVIV AMCGחברת 

 הנחיות סביבתיות –מפרט טכני 

 כללי 

מסמך זה כולל הנחיות סביבתיות לקבלן מבצע בשלב בניית התשתיות למיזעור הפגיעה 

 הסביבתית והמטרדים הסביבתיים. 

שנים  3  על הקבלן המבצע להעסיק יועץ סביבה בעל תעודות השכלה רלוונטיות וניסיון של לפחות

לעבודות הביצוע , יועץ הסביבה יכין תכנית ניהול סביבתית הקמה טיבייעוץ סביבתי לפרוייק

ריכוז הנחיות סביבתיות  ויאשרה מול מנהלי הפרויקט והיחידה הסביבתית בעיריית חיפה.

 בפרויקט 

 גבולות ביצוע ושלבי עבודה .1

  כחלק מהיתר בניה/ עבודות עפר תוגש תכנית התארגנות קבלן. בתכנית יוצגו שטח
התכנית תתואם עם בעלי עניין ההתארגנות, גידור, כניסות, דרכים זמניות וכל רכיבי האתר. 

 בתחום התשתיות.

 שאינו מייצר הפרה או מייצר  בשטח להיות ממוקמים העבודה ומתקני ההתארגנות על אתר
 הפרה מינימלית. יש לתאם את מיקום שטח ההתארגנות עם מנהלי הפרוייקט ועיריית חיפה. 

  התנעה בהשתתפות מנהל תנאי לכניסה ראשונה לשטח של הקבלן יהיה קיום פגישה וסיור
הפרויקט, אדריכל הנוף, אגרונום, אחראי איכות הסביבה, נציגי בעלי העניין והרשות 

 המקומית.

  כל שטח אתר ההתארגנות יהיה מגודר למעט כניסה אחת. אתר ההתארגנות יגודר על ידי גדר

 מ'. 3אטומה, רצוי איסכורית, שגובהה יעלה על 

 של הגידור ושער המחנה. הקבלן אחראי על תחזוקתם השוטפת 

  .אזור חניית כלים נייד ימוקם בתחום התכנית ויגודר בגדר רשת זמנית 

  .יסומנו קווי דיקור, גבולות עבודה וגבול התכנית בסימון קבוע שיתואם עם מנהלי הפרויקט
  הסימון יראה בבירור במהלך כל תקופת העבודה.

 י דלק ושמנים, פחי אשפה וערימות כל מרכיבי המחנה והציוד כולל משרדי האתר, מיכל
פסולת לסילוק, מאצרות המיועדות למנוע חדירת שמנים ודלקים לקרקע, מתקני נוחיות 

ניידים ומקומות לאכילה ומנוחה יהיו בתוך השטח המגודר. בתוך השטח המגודר ימוקמו גם 
 כלי רכב וציוד הנדסי שלא בשעות העבודה.

  ות. במידה וגדרות רשת: מרווחי הרשת בגדר וגובהה יש לתת עדיפות לגדרות אטומ –גדרות
 יתוכננו כך שימנעו מעבר פסולת וכניסת חיות בר  למחנה.

 קווי  -יש לערוך תיאום מול בעלי עניין רלוונטיים בהתאם לתשתית הנחצית בפרויקט )מקורות
 קווי חשמל ועוד(. -קו דלק, חברות חלוקת גז, חח"י -מים, תש"ן/קצא"א

 באתרי ההתארגנות וברצועת העבודה יכללו גופי תאורה בעלי פיזור מוגבל.  עמודי התאורה
גופי התאורה יכוונו בזווית חדה כלפי הקרקע על מנת למנוע זליגה ופיזור אור אל השטחים 

 הטבעיים הסמוכים.

 .תנועת רכבי עבודה תותר רק על דרכי גישה, לאתרי התארגנות העבודה ומהם 

 רות. במידה והדבר הכרחי, פריצת הדרך תתואם עם מנהלי יש להימנע מפריצת דרכי שי
 הפרויקט ועיריית חיפה.



 .יסומנו וישולטו דרכי הגישה לאתר ההתארגנות והעבודה וממנו 

  ככלל, עבודות במתחם יוגבלו לשעות היום )עד לשקיעה(. עבודות במהלך הלילה תוגבלנה

 לחלקים המרוחקים משטח טבעי.

 מחוץ לגבולות המגודרים של המחנה )תחום העבודות(. לא תאושר כל פגיעה בסביבה 

  יוגדר אדם )מטעם הקבלן( שאחראי על פיקוח לנושא אקולוגיה ואיכות סביבה: פינוי פסולת

 ותוצרי חפירה עודפת לאתרים מוסדרים ומילוי כלל ההנחיות בנדון. 

  האתר/מחנה לא תתאפשר אחזקה או האכלה של חיות בית דוגמת חתולים וכלבים בשטחי

 הקבלן.

 

 טיפול בזיהום קרקע קודם לתחילת העבודה .2

  בחלק משטח התכנון )שטח א' האזור הצפוני של התכנית( בוצע סקר היסטורי וסקירת גזי
קרקע. הסקר נבדק ע"י המשרד להגנת הסביבה. הנחיות המשרד להגנת הסביבה מופיעות 

בדבר העדר דרישות רגולטוריות "אישור  24.4.2018במכתב ובתשריט שצורף אליו מתאריך 
)מבואות דרומיים ב' חיפה(". במכתב זה קיים אישור לחלק  148נוספות לשיקום קרקע מ.ק 

( צורף 337 /2018מהמגרשים, הכבישים והשטחים הפתוחים. למסמכי המכרז של רמ"י )חי/ 
 מכתב המשרד להגנת הסביבה ותשריט מיקום דיגום הקרקע.

  בשטח התכנית להכיר את ההנחיות המופיעות במכתב הגנת הסביבה  על כל הגורמים הפועלים
 ולפעול על פיהן בנוגע לזיהום הקרקע.

 

 עבודות עפר, שימור קרקע וחישוף .3

 .בעל ההיתר יגיש טבלת מאזן עבודות של חומרי חפירה ומילוי 

 בעל ההיתר יציג פרוט הפתרונות התכנוניים לטיפול בחומרי חפירה ומילוי בתחום התכנית ,
 לרבות פינוי/ קליטת עודפים מפרויקטים אחרים וחומרים ממוחזרים. 

  עם תחילת עבודות העפר, יש לבצע חישוף מקסימלי של שכבת האדמה העליונה ואדמת העומק
לצורך השבתה לשימוש חוזר. חישוף הקרקע יבוצע בתיאום עם אדריכלי הנוף של התכנית ועם 

 יועץ פיזי ומנהל הפרויקט.

 ל עודפי העפר יהיה לאתר מוסדר וע"פ כל דיןכל פינוי ש 

  ערימות קרקע החישוף וקרקע העומק, ישמרו במערומים נפרדים באזור שטח ההתארגנות
 והכיסוי וישמרו לשימוש עתידי בעבודות השיקום הנופי, מערומים אלו יסומנו וישולטו.

     .מיקום הנחת מערומי עפר  יוגדרו בתשריט שטח ההתארגנות 

  יתוכננו אתרי עירום זמני באזורים הרגישים הבאים אלא בתיאום ואישור בכתב של לא

 מנהל הפרוייקט:

o  .קטעי חציית הנחלים ופשט ההצפה שלהם 

o  .בתחום רצועות הנחל כפי שיקבע על ידי רשות הניקוז 

o .באזור מוצאי ניקוז 

o  .מעל קווי  הולכת מים קיימים 

  לשטח האחסון הזמין, במגבלות דרישות הבטיחות גובה מערומי העפר הזמניים יהיה בהתאם
 מ'. 10ולא יעלה על 

 .ככל הניתן, יבוצע שימוש חוזר באספלט שיקורצף מכביש קיים לפירוק 
 



 מניעת הגעה או שפיעה של מינים פולשים בעת העבודות-מינים פולשים .4

ח התכנון, בעת ביצוע העבודות יש לטפל במינים פולשים, ובעיקר בשיטה כחלחלה השולטת בשט
 באופן הבא:  

 מ"ל אמינופיראליד  1פציעת קליפת גזע העץ באמצעות גרזן וטיפטוף של  -שיטת חיתוך זילוף
(Aminopyralid מהחומר לכל )ס"מ קוטר גזע, זאת על פי פרוטוקול רטג. 5 

  יש להימנע מפיזור זרעים בעת הוצאת הצמחים. באזור ובו מצבור של מינים פולשים יש לסלק
 רקע לאחר תיאום עם אגרונום.את הק

  .יש להקפיד על הבאת חומרי מילוי ללא צמחים פולשים 

 .הדברה של צמחיה תעשה אך ורק בתיאום עם אגרונום ומנהל הפרוייקט 

  מצעים שיובאו לאתר יהיו נקיים מחרסית, טין, מחומרים אורגניים, זרעים של מינים פולשים
 ומכל חומר מזיק אחר.

 

 

 קרקע ומי תהום כתוצאה מהעבודהמניעת זיהום  .5

  בכל  שלבי הביצוע יש לנקוט בצעדים למניעת זיהום וחלחול מזהמים לקרקע ולמי התהום
, תקנות 1997 -באזור. כנדרש בתקנות המים )מניעת זיהום מים( )תחנות דלק( התשנ"ז

 -ותקנות רישוי עסקים )אחסנת נפט( התשל"ז 1993-למניעת מפגעים )שמן משומש( התשנ"ג
1976. 

  יש  להקפיד של תדלוק כלי העבודה באזור המיועד לכך בלבד ואשר מוגן במאצרה המונעת
 דלף של דלק לקרקע(. 

 .יש למנוע  שפיכת שמנים ו/או דלקים או כל מזהם אחר בשטח העבודה 

  יש להקפיד על אצירה נאותה של מיכלים ודלקים  לצורך מניעה של דליפתם והגנה מפני זיהום
תהום . מיכלי השמן/דלק/מצברים/גנרטור יאוחסנו מתחת לסככה ויוצבו במאצרות  קרקע ומי

 מהמיכלים האצורים. 110%בנפח 

  .יש לוודא את תקינות ואטימות מיכלי הדלק והמאצרות, ואת עמידותן בפני חלחול שמן ודלק 

 ל במקרה ואירעה דליפה של דלקים, או שמנים, יש לפעול בכל האמצעים להפסקה מיידית ש
 הדליפה. 

  במקרה של זיהום קרקע עקב דליפת שמן/דלק יש לידע את מנהל הפרוייקט ולטפל בקרקע
שזוהמה על ידי סילוק מיידי של שכבת הקרקע שזוהמה לאתר פסולת מורשה ע"י המשרד 

 להגנת הסביבה. 

  אין לנקז לסביבה נוזלים שהצטברו במאצרה, אלא לפנותם בהתאם להנחיות המשרד להגנת
 הסביבה

  תוקם פינת אכסנה למצברים משומשים עד לסילוקם מהשטח. המצברים יאוכסנו במאצרה
 ויוחזרו לספק. יבוצע מעקב פיקוח על הפינוי.

  תמנע זרימה של מים עכורים ושאריות בטון לערוצים. יש לבצע בור איסוף מיוחד בסמיכות
עודפים לצירי ניקוז לקידוח לאיסוף/ניקוז שאריות בטון למניעת אפשרות של הזרמת 

 טבעיים.
 

 

 



מניעת זיהום מים ונחלים מאתר ההתארגנות והטיית מי נגר על מנת להמנע מזיהום נחלים  .6

ומים )נחל עמירם במרכז התכנית, נחל אחוזה בגבול הצפוני של התכנית ונחל עובדיה בקצה 

 הדרומי(

 חלים או גופי מים יש לתכנן את העבודות ומיקום אתר ההתארגנות כך שגופי מים כגון נ
 עיליים ותחתיים אחרים לא ייפגעו ויימנע זיהומם. 

 כדי למנוע את הסעתם   להיות מוטים )באמצעות תעלות עפר( ההתארגנות מאתר הנגר על מי
 לאזור רגיש.

   יש לדאוג לניקוז נאות של שטח מחנה הקבלן באופן שימנע זרימת מים מתחום האתר אל
 השטחים הפתוחים.

   סביב אתרי ההתארגנות להיות מותקנת מערכת מקומית להטיה ומניעת כניסת נגר לשטח
 האתר וממנו.

 יש ליידע את רשות המים ולקבל אישור מנהל רשות  ,עבודה כדי תוך תהום-מי במידה שיתגלו
 .27סעיף  4ב/ 34המים כנדרש על פי תמ"א 

  על שיאושרו ובדרכים באמצעים המים את להוביל או משנמצאו מי תהום, על הקבלן לשאוב- 
 שאזורי כך שעות ביממה, 24 רצופה ומספקת במשך  להיות על הוצאת המים .המפקח ידי

 .ואחזקתן העבודות לביצוע  כנדרש יבשים יהיו עבודה

  לקראת עונת הגשמים, לאחר אירוע שיטפוני חריג וכתחזוקה קבועה לאורך כל תקופת
 לניקוי של תעלות הניקוז.העבודות לפי שיידרש, יש לדאוג 

  מניעת מטרדי יתושים: ניקוז נאות ופעילות למניעת היווצרות מקווי מים ושלוליות העלולים
להוות מקור דגירה והתרבות של יתושים. במקרה של התפשטות יתושים הקבלן יפעיל מדביר 

ת מנהל יתושים מורשה לביצוע הטיפול במוקדי התרבות היתושים באופן מידי ועל פי הנחיו
 הפרויקט והעירייה.
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  בעל ההיתר יבצע הערכת כמות פסולת הבניין המשוערת מביצוע הפרוייקט כולל הריסה
 וסלילה ויגיש אותה לאישור מנהל הפרוייקט.

 באופן מסודר סולקווי האתר המגודר בתחום מתוך אתר ההתארגנות ייאספו  הפסולת כל 
 מוסדרים ע"פ כל דין. לאתרים

  בתכנית שטח התארגנות ומחנה הקבלן יש להגדיר, לסמן ולשלט מיכלי אצירה לפינוי פסולת
 מוצקה, פסולת בניין, פסולת מתכת, דלקים, שמנים, חומ"ס או לפי הצורך.    

 ם העבודה תיאכף פסולת אורגנית מתחום האתר תיאסף בפחים סגורים. סגירת הפח בסוף יו

 ע"י הקבלן או מי מטעמו.

  לא תהיה זליגה של פסולת אל מחוץ לתחום העבודות. לרבות פסולת בניין, עודפי עפר, פסולת

 אורגנית או פסולת שעפה ברוח.

  .אין לאפשר הטמנת  פסולת מכל סוג שהוא בקרקע 

 .יש לדאוג לניקוי שוטף של גדרות המתחמים למניעת פיזור פסולת 

  שריפת פסולת כולל באתר העבודה.אסורה 

  במידה ובמהלך עבודות ההקמה יתגלו חומרים מסוכנים, תחמושת או כל אשפה מיוחדת
 אחרת יזעיק הקבלן את צה"ל והמשרד להגנת הסביבה ויפעל על פי הנחיותיהם בלבד.

  אין לפזר בשטח הפתוח צמיגים משומשים. אחסון צמיגים משומשים ייעשה ע"ג משטח
 יועד לכך . יש לפנותם לאתר מוסדר לצרכי מיחזור תוך מספר ימים.מיוחד ומ

  באמצעות  50%בהוראות התב"ע יש חובת מחזור פסולת בניין בהיקף של  6.16על פי סעיף
 גריסה . 



  סילוק פסולת בנין, שלא ניתן למחזר, יבוצע ע"י קבלן מורשה לאתר מורשה על פי תקנות
 .2005 –ואגרות(, )טיפול בפסולת בניין( התשס"ה התכנון והבניה )היתר, תנאיו 

  יש לערוך בקרה על  קבלנים באשר לפינוי של הפסולת לאתרים מורשים בלבד. בכלל זה, יש
 לכלול בדיקה ומעקב אחר קבלות פינוי ביחס לאומדן כמות הפסולת הנוצרת.

 מפיתוח  פסולת בשטח התכנית: בשטח התכנית מספר מוקדי פסולת שהושארו בשטח מוקדי
שכונה קודמת. יש לדאוג לסילוקם לאתרים מורשים טרם תחילת העבודות. כתב כמויות ניתן 

 לקבלן בחוזה.

  תדירות הפינוי של הפסולת תיקבע על בסיס חישוב של הכמויות הנוצרות, גודל המערומים
  והזמן שיוחלט לאפשר את קיומו של כל גודל מערום קודם לפינויו. 
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  לא יתאפשר מעבר משאיות לצורך עבודות הפיתוח של השכונה דרך השכונה הקיימת

 "נאות פרס".

 יש לנקוט באמצעים הבאים:  ,העבודות ביצוע בעת הנפלטת האבק כמות צמצום לצורך 

 בניית משטח בטון לשטיפת גלגלי משאיות 

 הסמוכים בקטעים העבודות מטרים בגבול 3של  בגובה פתחים אטומה ללא גדר הקמת  
 לשכונה הקיימת.

 בסביבה אבק לפיזור לגרום העלול אחר חומר או/ו עפר ערמות הנושאות משאיות כיסוי.  

 לא אחר מייצב בחומר או במים זמניים עפר עירומי הרטבת וכן  ,לאתר עפר דרכי הרטבת 
מומלץ להתקין מערכת  .בעונות היבשות( ביום פעמיים לפחות (מלחים או דלקים ,שמנים כולל

 מתזים בחלק העליון של הערמות.

 לסביבה. אבק פיזור למניעת בשרוול מצוידות קידוח מכונות באמצעות לבצע מומלץ קידוחים 

  מ'/שנייה. 8תיאסר שפיכת חומר בזמנים בהם מהירות הרוח עולה על 

  תבוצע הרטבה על ערימות העפר באזורי הפריקה וההעמסה בהתאם לצורך על מנת לשמור על
 חומר לח כל הזמן.  במקרה של הרטבה במי קולחין , הדבר בכפוף לאישור משרד הבריאות. 

 .ניקוי הגדר מאבק מצטבר יבוצע ע"פ צורך ולכל הפחות אחת לשבוע  
 

 הפחתת רעש  ורעידות מאתרי העבודה  .9

 ההקמה, יש לנקוט באמצעים הבאים:  פעולות במהלך צמצום רמות הרעשלצורך 

 המיועד  הקמה ציוד הידראוליים,  מנופים כמו שקטות ובפעולות שקט בציוד יעשה שימוש
 מושקטות.  לאזורי מגורים ומערכות מכניות

  קריטריונים לרעש מציוד בניה: על הכלים והמכונות לבניה חלות ''תקנות למניעת מפגעים
 '' ויהיה עליהם לעמוד בדרישות של תקנות אלו. 1979)רעש בלתי סביר מציוד בניה(, 

 הקיר, אשר יתוכנן על ידי קונסטרוקטור,   .למגורים הגזרה הצמודה כל לאורך יוקמו הגדרות
ס"מ לפחות, או שווה ערך. כברירת מחדל גובה הקיר יהיה  0.8יהיה מסוג "איסכורית" בעובי 

קע. הגובה המדויק של הקיר ייקבע בהתאם לתכנון מפורט שיאושר על ידי מ' מעל פני הקר 3
 המזמין.

 מגורים ומאזורים שגובלים  מבתי בטון ומשאבות בטון מערבלי כגון נייד רועש ציוד הרחקת
 בשטחים טבעיים.

 לבתים כלונסאות בסמוך קידוח במיוחד כגון רועשות פעולות של העבודה משך קיצור. 

 רגישים ציבור ומבני מגורים שכונות דרך 'וכו משאיות ,כבד ציוד מעבר מניעת. 

 מתאימה לקליטת נוזלי דלק/שמן מהגנרטור  במאצרה ארעי נייד תגובה גנראטור עמדת– 
  מאצרה לגנרטור ולמיכל הדלק הנלווה, או מאצרה ניידת במידה והגנרטור נייד על גלגלים.



 קרובים ומידת רגישותם למטרדי  ושיםהתחשבות בשימ תוך יקבעו מיקום הגנרטור והפעלתו
רעש ולזיהום אוויר. יקבע מיקום מרוחק ככל הניתן משימושים רגישים, או שיקבעו אמצעים 

אקוסטיים מתאימים להנחתת הרעש עד לעמידה בתקנות וכן אמצעים להפחתת פליטות 
 מזהמים לעמידה בתקנות חוק אויר נקי.

   רעידות מעבודות בנייה: מפלסי הרעידות  המותרים  בקונסטרוקציית מבנים ומפלסי  הרעידות
הנוצרות במבני מגורים ובמבנים אחרים בסביבת התכנית בשלב הבנייה, יהיו בהתאם  

 -3חלק  DIN 4150-להשפעת רעידות על אדם, ו 2חלק  DIN 4150לדרישות  התקן הגרמני 
 וקציית המבנים. להשפעת רעידות על קונסטר

  

 העתקת תשתיות חומ"ס .10

בכל מקרה של צורך בהעתקת תשתיות בכלל, לרבות תשתיות חומ"ס, יש להקפיד על המפורט 
 להלן: 

 .העתקת תשתיות לרבות תשתיות חומ"ס תעשה לאחר תיאום עם מנהל הפרוייקט ובאישורו 

 קרקע זיהום למניעת, סיכונים למניעת יש לעבוד ע"פ תכנית התשתיות העתקת ביצוע לפני 
 אחרות. בתשתיות פגיעה ומים ולמניעת

  על מנת למנוע פגיעה  -מטרים מכל צד  5 -(: יש לסמן את תוואי הקו4קו דלק )בצמידות לכביש
 בקו.
 :הבאים לנושאים השאר בין נדרש להתייחס ההעתקה בתכנון

 ועוד. מיגון אמצעי ,הישנה הצנרת עם החיבור נקודות ,הטמנה  עומק  ,הפרדה מרחקי 

 ועל הדלק חברות עם בתיאום להתבצע הדלק קווי של על כל עבודה בסמוך לקו דלק והעתקה-
 .'וכו ראשונה עזרה ,כיבוי ציוד החזקת לרבות ,הנדרשים אמצעי הזהירות ינקטו הנחיותיהן פי

 תעלות ,שוליים פלדה כולל בשרוולי הדרכים של החציות על הצנרת להיות ממוגנת באזורי 
 וכו בהתאם לת"י. זניקו

 לתחום ציוד או אנשים של אקראית כניסה שתמנע בגדר להיות מוקף דלק קווי על מסדרון 
 .המסדרון

 הקווים בעלי עם תיאום תוך להיעשות הגדר על בניית. 

  לגדר מעבר בשטח שימוש כל לעשות אין. 

 של הטלפוניםמספרי  ובהם שלטים יש להציב הפיקוח ומשרדי, הקבלן של ההתארגנות בשטח 
 וטלפונים הסביבה הרלוונטי לאיכות הערים איגוד ,והגז הדלק קווי בעלי של חדרי הבקרה

 איגוד ,ישראל משטרת של טלפון מספרי וכן ל"הנ כל של המוסמכים הקשר של אנשי ניידים
  .אדום דוד ומגן כבאות ערים לשירותי

 מיידית  כך על לדווח הקבלן באחריות ,בפרויקט העבודות עקב ס"חומ קו ייפגע בו מקרה בכל
 או למשרד להגנת הסביבה, לעיריית חיפה ולאיגוד ערים לאיכות סביבה חיפה וכן לפיקוח

  ס. "חומ אירוע על דיווח נוהל להפעיל
 

 ההקמה בשלב טבע ערכי על הגנה .11

 העבודה או שטח בגבול ונמצאים הבוגרים העצים לנספח בהתאם לשימור המיועדים על עצים 
פגיעה  למניעת זמנית בגדר להיות מגודרים הדיקור, מ' מקו 5 עד של לו, במרחק בסמוך

ככל  סמוך תמוקם הגדר  .העבודה ביצוע בעת שלהם השורשים ובמערכת בהם אקראית
 מ' 2 לפחות  של ובמרחק ,העבודה לשטח הקרוב בצד העץ נוף בשולי ,הדיקור לקו האפשר

 יש לשלט עצים אלו בבירור. .העץ מגזע

  עבודות שימור והעתקת עצים בוגרים יבוצעו בהנחיית אגרונום מומחה ועל פי הנדרש מפקיד
 היערות.

 .אין לפגוע בעצים קיימים הנמצאים מחוץ לקווי הדיקור של התכנית 



 הנחלים לא יבוצעו עבודות ולא יאספו מערומי עפר. יש להקפיד שבגדות 

 ופעל אך ורק בשטחים בהם תתבצע  עבודה  בשעות החשיכה  תאורה: תאורת לילה ת
 ובהתאם לדרישות הבטיחות.
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 יש לנקוט באמצעים לבקרה וחיסכון בצריכת המים במהלך  -בקרה וחיסכון בצריכת מים
 העבודות. 

  על הקבלן  לבקר את מע' אספקת המים לאתר בכל זמן ולתקן באופן מיידי כל פריצה בצינור
 למניעת אובדן מים. 

  יש לנקוט בצעדים להפחתת סיכון לאירוע אש/שריפה-בקרה ומניעת אש  

  יש להקפיד על האיסורים הבאים ובעיקר בקרבה לשטח הבסיס הצבאי ובקרבה למתקן
  מקורות ומתקן חברת החשמל:

 איסור הדלקת מדורות בקרבת עצים 

 איסור שריפת פסולת 

 איסור הבערת צמחיה מקומית 

 .הימצאות מתקנים לכיבוי אש בכל מחנה התארגנות 

  ביצוע הדרכות באמצעי כיבוי ידניים כדוגמת מטפים וגלגלונים, ולוודא כי כל
 העובדים יודעים את מקומם וכיצד להשתמש בהם.

 ות למתקנים וציוד כיבוי אש, כפי שנדרש, על מנת הקבלן יערוך בדיקות תקופתי
 לוודא תקינותם.

 ובהם שלטים להיות מוצבים הפיקוח ומשרדי, הקבלן של ההתארגנות בשטח 
   של כיבוי אש משטרת ישראל ומגן דוד אדום. מספרי הטלפונים

   שפכים  

  יש לדאוג לסילוק מוסדר של שפכים סניטריים למט"ש, ולמניעת היווצרות
 פים.תשטי

  בהיעדר חיבור של זרמי השפכים הסניטריים למערכת הביוב, יש לאגור אותם
 במיכל/י  אגירה לשפכים  שיפונו  באופן מוסדר למט"ש.

  על מיכלי האגירה להיות מפונים בתדירות מספקת כדי למנוע אפשרות לגלישת
השפכים בכלל, לרבות בתקפות של משקעי גשם. יש ליישם נהל פינוי בפועל 

 טיח זאת. המב

 .אין לסלק ביוב ו/או תשטיפים מכל סוג שהוא אל נחלים ו/או ערוצי הניקוז 

  מ' מהנחל. במידה ולא אפשרי  250יש למקם את השירותים במרחק של לפחות
 יועבר הנושא לטיפול מנהל הפרויקט למציאת מיקום אחר שרחוק מנחלים.

  על השטח להיות יש להקים שטח ייעודי לשטיפת מערבלי הבטון והמיקסרים(
מסומן עם שילוט(. על מי השטיפה להיות מפונים לבור שיקוע. על שאריות הבטון 

להיות  מרוכזות בנקודת פינוי ולהיות מפונות לאתר פסולת גושית מורשה על פי כל 
 דין.

 

 :שיקום בתום העבודות 

 .פירוק מחנה קבלן לרבות גידור, פסולת וכל מה שאינו שייך לשטח 

 חומר מובא לאתר, לרבות גירוד מצעים בדרכי גישה )במידה ויש(,  יש לפנות כל
 עודפי חפירה ועודפי קרקע.

  יש לשקם שטחים טבעיים סמוכים שנפגעו במהלך או כתוצאה מהעבודות וזאת
במטרה להשיב מצב לקדמותו. השיקום יכלול טיפול במינים פולשים, שתילות 



מניעת נגר וסחף קרקע  שנוצר ונטיעות על פי הצורך, שיקום מסלע או קרקע ו
  כתוצאה מהעבודות. 

 .תכנית שיקום והשבת מצב לקדמותו תובא לאישור אקולוגית העירונית 
 

 

 

 

 



 

 

 

 הוכן ע"י
 פלגי מיםמשרד 

 
 , בית ספר ומורדות פרויד1+2מתחם ל מפרט טכני מיוחד

 
 בודות מים וביובע           57פרק 

לביצוע עבודות צנרת  למפרט הטכני עבודות להנחת צנרת מים וביוב יבוצעו בהתאם  .1
 מים וביוב ברחבי העיר חיפה )מהדורה אחרונה עדכנית( של תאגיד מי כרמל בע"מ.

עבודות שיקום צנרת ללא חפירה )שירוול ( יבוצעו בהתאם למפרט הטכני המיוחד  .2
לעבודות שיקום צנרת ביוב ללא חפירה, של תאגיד "מי כרמל" )מהדורה אחרונה 

 עדכנית (. 
 

 .במפרט הכללי  57בפרק למפרטים לעיל וה השלמה לנאמר המהוומפרט זה 
 

 חלק בלתי נפרד מהחוזה. הם   יםיש לקרוא את המפרטים ביחד והמפרט
 

 כללי                    57.00
 כפוף לפרטים סטנדרטיים של תאגיד מי כרמל בע"מ. יהיכמו כן, הקבלן     

 
 כללי - אור העבודהית 57.00.01

הכולל את שכונת מורדות  " .מבואות דרומיים חלק ב' חברת יפה נוף מבצעת פרויקט "

 הספורטאים. 11פרויד ומאסף הביוב הראשי הקיים ברחוב 

 11ולאורך רח'  השכונותבתחום מים וביוב  מערכותת נחלהמכרז זה מתייחס 

וכן הטיית קטע של מאסף ביוב  ממזרח.מבואות דרומיים הספורטאים הגובל בשכונה 

 11טירת הכרמל, עד לחיבור לתא המאסף בתחום רחוב קיים מגבול שיפוט של 

 החלפה שיקום קטע מאסף קיים כוללוכן  הספורטאים לפי המסומן בתוכנית.

כנית והתאמת גובה תקרה ומכסה בכל תא בקורת קיים לביוב בתחום המסומן בתו

המאסף הראשי הקיים, יבוצע שיקום הצינורות של בקטע  רטאים.והספ 11ברחוב 

  ל.ווריבאמצעות ש

 .העבודה  תבוצע במסגרת פרויקט פיתוח ע"י חברת יפה נוף

הקבלן יידרש להקפיד על ביצוע העבודות בתאום עם העבודות האחרות בחלקי 

העבודה השונים ובהתאם ללוח זמנים של פרויקט ביצוע כבישים על מנת למנוע 

 מהלך העבודה. בשיבושים 

כל התאים , האביזרים, חיבורים, קווי מים כולל העבודה כוללת ביצוע קווי מים וביוב 

וכל יתר המתקנים הדרושים לביצוע  , התאמת תקרות ומכבי תאי ביוב וביוב זמניים

 מושלם . 

עבודות המים והביוב בגלל הצורך  אי רציפות בביצועיש להביא בחשבון אפשרות של 

של הטיית  כמו כן, ביצוע בתאום והתלות בביצוע עבודות אחרות במסגרת הפרויקט.

 הספורטאים. 11המאסף בשלבים, בהתאם לעבודות עפר בתחום רחוב 

הספורטאים, קיים מאסף ביוב פעיל של תאגיד המים  11לתשומת לב: לכל אורך רחוב 

 מי כרמל. –



 

 

 

העבודה בסביבת קו מאסף ראשי לביוב פעיל בעלת השלכות סביבתיות חמורות במקרה 

קבלן תחול אחריות מלאה לכל נזק ומפגע סביבתי פגיעה מכל סוג שהוא. על ה \של תקלה

כתוצאה מעבודתו , לרבות זיהום הים וחופי הים. תוך ידיעה שנדרש דיווח מידי לכלל 

 הגורמים בכל תרחיש כזה, וטיפול מידי להפסקת המפגע בכל שעה ולכל תקופת עבודתו.

 בחשבון בעת קביעת מחיריו, את כל ההפרעות והעיכובים העלולים לבוא  חייקהקבלן 

      .יצוי בשל כךפאו כל תוספת תוכר , ולא נ"להכתוצאה מתיאום הפעולות לפי 

ראה  – מ'  6.0עבור תכנון תאי בקרה בעומקים מעל  למסמך מנחה הנחיות הבטיחות

                                  שהוכן על ידי אדר' נפתלי רונן. 31.7.2019נספח מיום 

 
  מבואות דרומיים חלק ב'פרויקט העבודות בלהלן תיאור תמציתי של          57.00.02

  מפוליאתילן  םאספקת מי צינורותביצועHDPE  מ'. 700 -מ"מ באורך כ 225בקוטר 

  מפוליאתילן  םאספקת מי צינורותביצועHDPE  מ'. 70 -מ"מ באורך כ 280בקוטר 

  מפוליאתילן ים אספקת מ צינורותביצועHDPE  מ'. 1,280 -מ"מ באורך כ 355בקוטר 

  מפוליאתילן ים אספקת מ צינורותביצועHDPE מ'. 300 -מ"מ באורך כ 450 בקוטר 

 8סי   מפי. וי. םביצוע צינורות ביוב גרביטציונייSN  מ"מ באורך כ 200-250בקוטר- 

 מ'. 2,500

  8מפי. וי. סי   םגרביטציונייביצוע צינורות ביובSN  מ'. 650 -מ"מ באורך כ 315בקוטר 

 100+  מ"מ מפוליאתילן מסוג 450-900בקוטר   םביצוע צינורות ביוב גרביטציוניי  PE- 

17 SDR    מ'. 1,600 -באורך כ 

 100+    מ"מ מפוליאתילן מסוג 630בקוטר   םביצוע צינורות ביוב גרביטציוניי  PE-  

SDR17    מ', כמעקף זמני. 480 -באורך כ 

  מ' באמצעות שירוול. 600 -מאסף באורך כ 800שיקום צינור 

  בשכונת פרויד

  אספקת מים מפוליאתילן  צינורותביצועHDPE  900 -מ"מ באורך כ 225-355בקוטר 

 מ'.

 100+  מ"מ מפוליאתילן מסוג 900בקוטר  הגרביטציביוב  מאסף ביצוע צינור  PE- 17 

SDR    מ'. 350 -באורך כ 

 מ"מ מפי.וי.סי. מסוג 250-200בקוטר   םביצוע צינורות ביוב גרביטציוניי  SN8   באורך

 מ'. 700 -כ

בכל תחום הביצוע יש לזמן את מפקח תאגיד מי כרמל לאחר סימון קווי המים הערה כללית: 

 . כפיקוח עליון מטעם התאגיד כל תקופת הביצועבובמשך 

בסמוך לצינור מקורות קיים, יש לזמן לשטח את מפקח חברת מקורות בעת ביצוע עבודות 

 לצורך ליווי ביצוע.

 קטעים: 3-מחולק ל 11שיקום ושדרוג המאסף בכביש 



 

 

 

לביוב  חדש יונח צינור מאסףובהמשך בשטח שיפוט טירת כרמל, הספורטאים  11ברחוב  .1

נמצא  שחלקו העתקת מאסף קייםצורך ל 1179עד חתך  1149מ' מחתך  700 -באורך כ

 בתוך המגרשים הדרומיים של השכונה. 

הספורטאים ואליו יחובר  11מאסף חדש זה יונח בתחום המדרכה המזרחית של רח' 

של שיפוע מתוכנן מ"מ מהשכונה המערבית של חיפה.  450מאסף ביוב חדש בקוטר 

 מ'. 7.5ועומקו עד  0.3% :לאורךמ"מ  900המאסף בקוטר 

. בתחום זה יבוצע מ' 600 -באורך כ 1122עד חתך  1149תכים בין ח שיקום מאסף קיים .2

התאמת מכסי החלפת תקרות וכמו כן תבוצע  . שיקום המאסף בקיים באמצעות שירוול 

הגבהה או הנמכה בתחום  הספורטאים. 11ברחוב במאסף קיים תאי ביוב קיימים 

פקח. על המיסעה, התאמת גובה מכסים בהתאם לתכנון הכביש, בהתאם לדרישות המ

הקבלן להכין על חשבונו תכנית קונסטרוקציה ולהגישה לאישור המפקח והתאגיד. 

לתשומת לב הקבלן, העבודות להנמכה או הגבהת שוחות במאסף הקיים, יבוצעו במאסף 

 ביוב פעיל. יש לקחת בחשבון את דרישות הבטיחות המופיעות בנספח של אדר' נפתלי רונן. 

מ"מ במקום  900בוצע מאסף ביוב גרביטציוני חדש בקוטר בתחום שצ"פ בשכונת פרויד י .3

 מאסף ביוב קיים החוצה את השכונה המתוכננת. אליו יחוברו קווי הביוב המתוכננים. 

 

מ"מ ,באופן זמני ,להסטת הביוב הזורם  630כמו כן, יונחו צינורות פוליאתילן בקוטר 

הקווים הזמניים הנ"ל יבוצעו במידה  מ"מ. 900למשך עבודות הנחת המאסף בקוטר 

 דרש על ידי המפקח בכתב.יוי

 

ל תוכניות קיימות של מערכות הביוב הקיימות, מדידות בהן עתכנון מאסף הביוב מתבסס 

סומנו תאים קיימים וצינורות נכנסים ויוצאים מהתאים, סיורים בשטח ופתיחת התאים 

 הידועים.

רי מאספים ומרכיבים במערכת הביוב הקיימת שלא למרות הנ"ל יתכן שקיימים תאים וחיבו

נתגלו ולא יודעים ושאינם מסומנים בתוכניות. לפני תחילת ביצוע העבודה ובמהלכה, הקבלן 

. I.L -יפתח את כל התאים הקיימים בשטח, יוודא שוב את הכניסות והיציאות מהתאים ו

ים שלא נתגלו בשטח היציאות והכניסות יעזור למפקח ולמתכנן לאתר את התאים המכוס

יבצע חפירות גישוש במידת הצורך לגילוי תאים, מכוסים וכו'. גם במהלך העבודה הקבלן יפעל 

כמיטב יכולתו למצוא ולגלות חיבורים שלא אותרו על מנת להבטיח שעם סיום המערכת 

 החדשה כל המבנים וכל תורמי הביוב יהיו מחוברים למערכת החדשה. 

מבואות דרומיים יונחו צינורות המים והביוב בהתאם לתיאום  –בתחום השכונה החדשה 

 המערכות , גם בכבישים וגם בשצ"פים.

 

 דרישות מיוחדות 57.00.03
כניות בהתאם לדברים שיתגלו או יתבררו ועשויים לחול שינויים בת העבודה במסגרת  .1

באתר במהלך העבודה וידרשו ע"י המפקח. על הקבלן יהיה לקבל אישור בכתב של 

 לכל השינויים שיידרשו.   המפקח



 

 

 

ביצוע עבודות להנחת צנרת יעשה בלווי "שירות שדה" של היצרן הצינורות. בהתאם  .2

להוראות המפקח הקבלן יזמין את נציג שרות שדה של היצרן הצינורות לצורך הדרכה, 

מתן הסברים ולבדיקות שונות. בסיום העבודה יעביר הקבלן אחריות יצרן של כל 

שנים. סעיף זה הינו תנאי מקדמי  10הצינורות והתאים לתקופה של האביזרים, 

 לאישור החשבון הסופי.

לפני תחילת העבודה על הקבלן לבדוק באתר את התוואי והגבהים לרבות רומי  .3

התחתית הפנימית של הצינורות ומתקנים קיימים הקשורים בביצוע העבודה, 

לאישור המתכנן,  –הגיש למפקח למען הסר ספק, על הקבלן ל כניות. והמסומנים בת

תכנית מצב קיים של הרומים של כל כבלי החשמל התת קרקעיים המצויים בחציית 

  וקבלת אישור ביצוע מחח"י. . זאת כדי לוודא היתכנות ביצוע 3וכביש מס.  11כביש 

לקבל אישור הרשות הקבלן יידרש לסמן את מיקום השוחות בהתאם לתוכניות ו

אחר מכך לבדוק גבהים ולקבל אישור לביצוע הקו והגבהים והמפקח למיקומם ול

 ניתן להזמין תאי בקרה במפעל רק לאחר אישור בכל קטע. –הסופיים שלו 

יבוצעו לכל קווי תאי בקורת בדיקת אטימות לקווים גרביטציוניים ועל הקבלן לבצע  .4

הביוב ותאי הבקרה בהתאם למפורט במפרט הטכני של תאגיד מי כרמל או בכל 

כנולוגיה אחרת בהתאם לדרישות התאגיד. קטע צנרת שלא עמד בבדיקות יתוקן או ט

יוחלף וייבדק שוב עד שיעמוד בדרישות. בדיקות האטימות יבוצעו ע"י מעבדה 

שתיבחר ע"י תאגיד מי כרמל. במידה וידרשו בדיקות חוזרות, הבדיקות החוזרות 

קחת בחשבון בלוח הזמנים יבוצעו ע"י אותה מעבדה על חשבון הקבלן. על הקבלן ל

ותכנון העבודה את הזמן הדרוש לביצוע הבדיקות ואליו לתאם מול הפיקוח את מועדי 

 ביצוע הבדיקות.

מכמות הריתוכים  30%יבוצעו בכמות מינימאלית של  פלדהבדיקות רדיוגרפיה לצנרת  .5

ידה הכוללת. בדיקות הרדיוגרפיה יבוצעו ע"י מעבדה שתיבחר ע"י תאגיד מי כרמל. במ

וידרשו בדיקות חוזרות, הבדיקות החוזרות יבוצעו ע"י אותה מעבדה על חשבון הקבלן. 

על הקבלן לקחת בחשבון בלוח הזמנים ותכנון העבודה את הזמן הדרוש לביצוע 

 הבדיקות ואליו לתאם מול הפיקוח את מועדי ביצוע הבדיקות.

צילומי וידאו לצנרת גרביטציה וצנרת לחץ יבוצעו לכל אורך הקווים צילומי הווידאו  .6

יבוצעו ע"י מעבדה שתיבחר ע"י תאגיד מי כרמל. במידה וידרשו בדיקות חוזרות, 

הבדיקות החוזרות יבוצעו ע"י אותה מעבדה על חשבון הקבלן. על הקבלן לקחת 

הדרוש לביצוע הבדיקות ואליו לתאם בחשבון בלוח הזמנים ותכנון העבודה את הזמן 

בנוסף על הקבלן לוודא כי לפני ביצוע צילומי מול הפיקוח את מועדי ביצוע הבדיקות. 

 הווידאו הקווים יהיו נקיים ומוכנים לבדיקה. 

בדיקות לחץ לקווי המים יבוצעו ע"י הקבלן בליווי שרות השדה של יצרן הצנרת על  .7

ון כי יידרש לבצע מספר בדיקות לחץ תבוצע חשבון הקבלן. על הקבלן לקחת בחשב

בהתאם לנאמר במפרט הטכני לביצוע עבודות צנרת מים וביוב ברחבי העיר חיפה 

 ( של תאגיד מי כרמל בע"מ.עדכנית)מהדורה אחרונה 



 

 

 

חיטוי קווי מים יבוצע ע"ח הקבלן ע"י חברה מוסמכת שתאושר ע"י תאגיד מי כרמל  .8

חיפה  רעבודות צנרת מים וביוב ברחבי העי בהתאם לנאמר במפרט הטכני לביצוע

( של תאגיד מי כרמל בע"מ. על הקבלן לקחת בחשבון כי עדכנית)מהדורה אחרונה 

 יידרש לבצע מספר פעולות חיטוי בהתאם להתקדמות העבודה ושלבי הביצוע.

בקטעים שקו ביוב חדש מתוכנן בתוואי של קו ביוב קיים שיבוטל במסגרת הפרויקט,  .9

להביא בחשבון שהשפכים ממשיכים לזרום ולכן יהיה צורך בסדורים על הקבלן 

שמניים להעברת הביוב מתא לתא בזמן שמפרקים את הקו ויש להימנע מלהזרים 

שפכים לשטח. על הקבלן להחזיק בשטח כלים וחומרים לסגירה זמנית של הזרימה, 

 לפחות. מ' 50משאבות ביוב טבולות עם צינור סניקה בקוטר מתאים ובאורך של 

בנוסף לאמור בסעיף עבודות בסמוך ובחציית מתקנים הנדסיים במפרט טכני לביצוע  .10

עבודות צנרת מים וביוב של תאגיד מי כרמל, מובא בזה לתשומת לב הקבלן שהוא 

יידרש מיד עם תחילת עבודתו באתר, עוד לפני שיבצע כל עבודה אחרת, לעשות חפירות 

מיקום ומפלסי התשתיות הקיימות של קוו מים,  גישוש במקומות שונים על מנת לאתר

כניות וע"פ אינפורמציה וויתר המערכות כמפורט בת ,HOTביוב, חשמל, בזק, סלקום, 

נוספת, שתתקבל לאחר פניה לרשויות במסגרת אישורי החפירה. החפירות יהיו 

 בפיקוח הנציגים המוסמכים מטעם בעלי המערכות.

הקבלן לגלות ולמדוד תשתיות קיימות בתחום בכל מקרה שיידרש ע"י המפקח, על  .11

העבודה ולמסור את הנתונים למפקח ולמתכנן לצורך עדכון תכנית לביצוע במידה 

 ויידרש.

כניות בדיעבד, שהוכנו על ידיו תוך כדי העבודה ולאחר השלמת העבודה יספק הקבלן ת .12

שטח, ולאחר השלמתה, המראות את העבודה כפי שבוצע למעשה, מעל ומתחת לפני ה

ומידע נוסף שיידרש להפעלה ואחזקה של העבודה בעתיד, כגון:  תוואי הקווים, עומק 

כיסוי הצינורות, מידות צינורות וכבלים, סוגי האדמה, סוג, מידות ומיקום קירות, 

גדרות, תעלות, אבני שפה, עמודי תאורה, עמודי שילוט ותמרור, תאי בקרה למערכות 

קרקעיות לסוגיהן, מוגפים, עצים, קטעי -ם(, צנרת תתקרקעיות השונות, )קולטני-התת

צמחייה, וכדו' כולל אלמנטים ומערכות אשר אותרו במהלך העבודה והחפירות. כל 

כניות ע"פ מדידות שיבוצעו ע"י מודד מוסמך על פי הנדרש במפרט והפרטים יסומנו בת

כניות ונת תהמיפוי שיימסר לידי הקבלן, והם טעונים בדיקה ואישור של המפקח. הכ

בדיעבד תעשה על פי דרישות והנחיות נוספות של תאגיד "מי כרמל" בהתאם למפרט 

כניות בדיעבד ומסירתן ובמהדורתו האחרונה. הכנת ת AS-MADEכניות והגשת ת

בצורה מסודרת למהנדס התאגיד או למי מטעמו הן תנאי מוקדם למתן תעודת 

כניות הנ"ל וי לפני שיגיש את התהשלמה, והקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופ

כניות ולשביעות רצון מהנדס התאגיד. חשבון סופי יתבסס בין היתר על הנתונים שבת

כנית עדות שתימסר לתאגיד "מי כרמל" תהיה מתאומת תיאום מלא ובדיעבד. כל הת

עם מפרט שכבות ממ"ג כפי שהוכן על ידי תאגיד מי כרמל מבוסס לנוהל מבא"ת. 

לא ימדדו בנפרד ויהיו  –כניות בדיעבד ומסירתן כמפורט לעיל והכנת תההוצאות עבור 

 כלולה במחירי היחידות של העבודות השונות שבכתב הכמויות.



 

 

 

 הגנת העבודות בפני מים והרחקתם .13

במקום שהדרך הטבעית לזרימת מים תחסם לרגל בצוע העבודה, יסדר הקבלן דרך 

כן יעשה הקבלן, על חשבונו, את כל  טפונות. כמוימים עקיפה בצורה שתבטיח בפני ש

הדרוש למניעת נזקים בגלל שיטפונות, פיצוץ צינורות, ע"י מי גשמים או מים מכל 

מקור שהוא, לחלק העבודה העשוי כבר או נמצא בבצוע, ויתקן על חשבונו כל נזק 

 שיגרם ע"י אי מילוי הוראה זו.

באופן  ,לן על חשבונויורחקו המים ע"י הקב ,במקרה שהמים יחדרו לשטח העבודה

שלא יגרם שום נזק לרכוש ציבורי או פרטי, לחלקי העבודה הגמורים או הנמצאים 

. הקבלן יאטום את פקחייצב את תחתית החפירות מחדש לפי דרישת המכן ו .בבצוע

קצות הצינורות המונחים ויבצע שטיפה וניקוי של  הקווים בכל מקרה של חדירת מים 

 ובוץ אל הקווים.

 

 ה בתנאי רטיבות ובמי תהוםעבוד .14

 עם צרורות חתך הקרקע על פי בדיקות שבוצעו באזור הוא בדרך כלל  אדמת חרסית

 וכן שכבות אבן וסלע.

 בחלק מהשטח קיימות תעלות ישנות ומקווי מים עיליים וצמחייה.

רואים את  .קרקעיים מכל מקור שהוא-ה במים תתמחירי היחידות כוללים עבוד

-קידוחי ניסיון, ובדק באופן יסודי את מפלס וספיקת המים התתשה עהקבלן כאילו 

קרקעיים, ובסס את הצעתו בהתאם לממצאים הנ"ל. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים 

שידרשו ויאושרו ע"י המפקח לבצוע העבודה ביבש, כולל שאיבות, מצעי חצץ, צינורות 

-י העבודה במים תתניקוז, דיפון מיוחד וכו'. שום תביעות נוספות הנובעות מתנא

תכולת המחיר  קרקעיים כולל בחציית תעלות במידה וימצאו לא תובאנה בחשבון.

לכל אורך להשפלת המים  לחפירת צינורות למים וביוב, כוללת שאיבת מי תהום 

כך  -מטר מתחת למפלס תחתית הצינור 1, לעומק במחיר החפירה או החציבה התוואי

במשך כל תקופת הביצוע  תתנהל במצב יבש,שהעבודה בתחתית החפירה לצינור, 

  לאורך כל שעות היממה.

כלול במחיר הנחת קורת ולצנרת יהיה יהמחיר לשאיבת מי תהום בחפירה לתאי הב

 צנרת ותאי הביקורת.

 

  ביוב הזרמת איסור .15

 ומתבצעת במידה. וחופים וואדיות לרבות פתוחים לשטחים ביוב הזרמת על איסור חל

, כן כמו. הנדסה חטיבת ולמנהל עירייה/התאגיד למוקד מידית לדווח יש כזו הזרמה

 .הסביבה להגנת המשרד אישור ללא הניקוז למערכת תהום מי הזרמת על איסור חל

 .כבישים פני על למעקף זמני צינור הנחת או השפכים הטיית על איסור חל

 



 

 

 

הנ"ל במחירי  15עד  1לכלול את כל הוצאותיו עקב הדרישות בסעיפים  על הקבלן .16

היחידה לסעיפים השונים ברשימת הכמויות. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור 

 ההוצאות שיהיו לו בקשר עם הדרישות הללו.

 
 

 מים וביוב עבודות עפר לצנרת 57.01
 

 עבודות עפר למערכת הביוב              57.01.01
 במפרט הכללי.  57.01עבודות  עפר יבוצעו בהתאם למתואר בפרק    

   פירה ע"י דיפון , תמוך או כל חיציבות האת מ' יש להבטיח  1.20בחפירה מעל  

 .57004אחרים בהתאם לאמור במפרט הכללי בסעיף אמצעים  

 בנוסף לאמור הנ"ל, במידה ויידרש ע"י המפקח בכתב, עבודות חפירה יבוצעו קירות    

 או מתקני תמך אחרים שווה ערך. קירות תמך הנ"ל   LTWתמך תוצרת חברת  

 יפורקו בהדרגה עם מילוי התעלה. 

בסעיף נפרד בכתב  תוספת מחיר, לקבלןתשולם עבור קירות תמך )דיפון( הנ"ל,  

 . הכמויות

 
 מילוי חוזר של התעלות להנחת צינורות  57.01.02

צ, כבישים , מדרכות,  המילוי החוזר בתחום מיסעות קיימות ומתוכננות )כולל נת"

במפרט הכללי תת פרק:  51חניות וחניונים , שבילי אופניים( יהיה בהתאם לפרק 

 –"עבודות סלילה" במפרט המיוחד וכן לפי הנחיות יועץ הקרקע  – 51ופרק  51.04.10

להנחת צנרת בגיליון הפרטים  חתכים טיפוסייםלפי ו מופיע בנספחים למפרט זה

 אישור המפקח.תיאום והמצורף  ולפי 

  
 בכבישים הפנימיים בשכונה הנחת צינורות  .3057.01

בהתאם להנחיות יועץ הקרקע, במסגרת הפרויקט לצורך ביצוע מבנה הכבישים, 

מ' מפני הקרקע להחלפת  2.5עד  2.0בתחום כל הכבישים, תבוצע חפירה לעומק 

 הקרקע.

 תבוצע אך ורק בחפירהוהביוב הנחת צינורות המים על כן, בתחום רצועות הכבישים, 

בגלל העומק המתוכנן הרדוד של . מטר לפחות  1.0מעומק מינימלי של  ,או חציבה \ו

כל שכבות רק לאחר השלמת  בתחום המדרכות, תבוצע החפירה לצנרתהצינורות 

. כל הצינורות יונחו לפי החתכים אספלטעד תחתית הריבוד ההמצעים של המבנה 

מעל החול ס"מ מעל ראש הצינור.  30עד לפחות ימולא חול  כניות :והטיפוסיים בת

יבוצע מבנה הכביש במסגרת  CLSMמעל שכבת  ס"מ. 40לגובה  CLSMימולא בבטון 

,  CLSMס"מ  40מ' , יהיה המילוי מעל  1.5לצנרת ביוב בעומק גדול מ הפרויקט.

 בשכבות של מצע א' לפי החתך האופייני.

 

                                יונחו צינורות המים כמתואר לעיל עטופים בחול איםבתחום רחוב הספורט  57.01.04

מ"מ  900וכמופיע בגיליון החתכים הטיפוסיים. החפירה לצינורות הביוב בקוטר 

 ס"מ יותר עמוק מתחתית המאסף המתוכנן. 40בתחום רחוב זה, תהיה 



 

 

 

לאחר  ס"מ 20מירבי של בתחתית החפירה תפוזר שכבה של שברי אבן בשכבה בעובי 

לאחר  ס"מ 10פוליה בשכבה בעובי  – 4. מעליה תפוזר שכבה של חצץ מס. הידוק

 ועליה יונח צינור מאסף הביוב. . מעל שכבה זו תפוזר שכבה של חול הידוק

לפני השמת החול הנ"ל, יש לפרוס   ס"מ מעל צינור הביוב. 30חול זה יושם עד לגובה 

מ"ר כולל: בתחתית, בדפנות ומעל שכבת החול \גרם 300בד גיאוטכני לא ארוג במשקל 

מעל החול מ'.  2.10הסופית. בכל מקרה יונח מאסף הביוב בחפירה בעומק מינימלי 

-מובאימלא הקבלן בחומר  בטון,מעל הס"מ.  40לגובה  CLSM-ימלא הקבלן בבטון

 הכל בהתאם לחתך הטיפוסי בגיליון הפרטים. לדרישות יועץ התכן. בהתאם  נברר

 
  למערכות מים וביוב צינורות ואביזריםוהנחת  אספקת     57.02

 ואביזרים ע"י הקבלן.  אספקת צינורות 

  כל סעיפי היחידה כוללים את האספקה לאתר של הצינורות ,  האביזרים וכל החומרים  וכל

 .  תאגיד מי כרמלהמפורט במפרט הטכני של 

 אל  החפור ו/או החצוב החומרכל : חפירה/ חציבה  וסילוק  יםמחירים לעבודות צנרת  כולל

מחוץ לאתר לכל מרחק שהוא ולאתר מורשה ע"פ חוק ובהתאם לדרשות המשרד להגנת 

כגון קשתות, הסתעפויות, מעבירי קוטר,  -הסביבה , אספקת הצינור ואביזרים  )קווי מים 

ו' ( , הובלתו והתקנתו בתעלה, ייצוב התעלה , ביצוע שכבת הריפוד והכיסוי הראשוני אוגנים וכ

ביצוע כל ,   הכול בשלמות )החומר והעבודה ( מילוי וכיסוי סופי,   ,ס"מ מעל גב הצינור 30עד 

 הבדיקות הנדרשות ע"פ המפרט הטכני והמפרט הכללי. 

  ר במפרט הטכני ובמפרט הכללי המחיר בנוסף לאמו –תכולת מחירים לביצוע  תאים ושוחות

כולל את מחיר החפירה/ חציבה לתא , סילוק החומר בהתאם לעיל  , ביצוע תשתית ע"פ 

הפרטים, חגורת בטון, אספקה והתקנת  תאי מגופים ושוחות  בקרה לפי הפרטים 

 .הסטנדרטיים

 

  צנרת מים 57.02.01
 לדהצינורות פ   

  530צינורות פלדה לקווי המים  ייוצרו על פי ת"י (GRADE-B  ) 

  צינורות פלדה ואביזריהם לשימוש כללי בעלי  5207ציפוי פנימי של הצינורות לפי ת"י :

 ציפוי פנימי במלט צמנט. 

  5452הציפוי הפנימי יהיה מצמנט בהרכב המאושר למי שתיה ע"פ ת"י. 

  ציפוי חיצוני  –צינורות פלדה מצופים בציפוי מגן  5089עטיפה חיצונית תהיה לפי ת"י

 מאושר .  ש"ערךאו  TRIO 4 מ"מ, כדוגמת  4בפוליאתילן מיוצר בשיחול. עובי ציפוי יהיה 

 תווי תקן ישראלים כפי שמפורט לעיל. וצינורות יישא 

 :עובי הדופן של הצנרת כדלהלן 

   8"-3בקוטרים  " 5/32עובי דופן "



 

 

 

   ,הפרטים יבוצעו מאביזרים זהים  לסוג פלדה של  קווי מים המתוכננים , לרבות עובי דופן

 בטון פנים ועטיפה חיצונית.

 כנית סטנדרטית.והצינורות יונחו בקרקע עפ"י פרט בת 

 המונחים בקרקע: תכולת המחירים לקווי צינורות    

 הצינורות ישולמו לפי מטר אורך, ומחיר מטר אורך יכלול: קווי בצינורות פלדה  

כנית, כולל את ריתוך כל הזוויות , המחברים, הרוכבים ומחיר הנחת הצינורות בהתאם לת .1

 והמסעפים הנדרשים לצורך ביצוע מערכת המים.

 אספקה, הובלה ופזור של הצינורות לאורך תוואי העבודה.  .2

, אם פון דפנות החפירהיקרקעיים ד-עבודה במים תתהכשרת התוואי, חפירה וחציבה כולל  .3

 נדרש וביצוע דרך תחזוקה לצינור.

אושר על ידי שימחיר החפירה כולל גם פירוק צינורות מים מכל סוג ופינויים לאתר סילוק 

 .מפקח הפרויקט

לריפוד בהתאם לסוג הצינור,  בחול נקי מאבנים או חול מחצבה מאושר ע"י המפקחריפוד  .4

 , סרט סימון ואזהרה כחול.פיזור החומר והידוקו

הנחת הצינורות, ריתוכם, אספקת יריעה טרמית או סרט טרמי, השלמת ציפוי ועטיפה  .5

ואי מלבד וכולל אספקה, הובלה והתקנה של כל הקשתות והאביזרים הנדרשים לביצוע הת

 כאלה שעבורם קיים סעיף נפרד.

 מהריתוכים בהתאם לקביעת המפקח. 30%לפחות  גן שלצילום רנט .6

ביצוע החציות של כל קווי המים, הכבלים ושאר המכשולים הקיימים בשטח, בין אם  .7

 כנית ובין אם חסרים.ומסומנים בת

 דרישות מפרט מי כרמל.לפי וחיטוי ביצוע בדיקת לחץ  .8

 מילוי חוזר, הידוק המילוי, הרחקת האדמה והחציבה המיותרת. .9

 י צמוד של שרות שדה של היצרן.ליוו .10

שנים לאחר שהקבלן ביצע את כל הבדיקות הדרושות  10אחריות של יצרן הצינור למשך  .11

 ע"י היצרן.

 

 צינורות פוליאתילן

 450÷מ"מ 160( , בקוטר חיצוני  SDR 11) 16, דרג  +PE-100צינורות מפוליאתילן יהיו 

ב' במפרט הטכני לביצוע עבודות מים )לפי נספח . 4427מ"מ. הצינורות ייוצרו לפי ת"י 

 וביוב ברחבי העיר חיפה(.

 .U.Vהצינורות יהיו בצבע שחור, בכל מקרה חומר הגלם יכלול מוספים להגנה בפני קרינת 

 . ISO 9002הצינורות יסופקו ממפעל נושא תו תקן 

לכל אספקת צנרת ואביזרים, יצורף מכתב אישור מהספק )יצרן( המציין את מקור חומר 

הגלם. על גבי הצינורות יצויין על ידי היצרן : סוג חומר הגלם  ומספר האצווה של חומר 

 הגלם בנוסף לדרישות התקן )קוטר, דרג הצינור וכו'(.



 

 

 

על היצרן להתחייב להעמיד לביקורת את כל המסמכים הרלוונטיים ליצור הצינורות 

 כאמור לעיל. בנוסף לסימון הצנרת כמפורט לעיל.

אביזרים יישאו תו תקן ישראלי. בהעדר תו תקן ישראלי המוצרים יהיו בעלי הצינורות וה

תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת, המעידה שהם מתאימים לדרישות התקנים 

 והמפרטים הישראלים או השרים החלים  עליהם.

מעבדה מאושרת היא של מכון התקנים הישראלי, או מי שאושר על ידי הממונה על 

|)א( של חלק התקנים תשי"ג, לבדוק את המוצרים ולתת תעודת  12עיף התקינה, על פי ס

 בדיקה על כך. 

 .PN16 –ההרכבה והחיבור בין הצינורות יעשו על ידי ריתוך פנים. דרג נדרש לאוגנים 

מבצע ההרכבה והחיבור בין הצינורות יהיה בעל תעודת הסמכה ברת תוקף מטעם היצרן, 

 חיבורי הצנרת מפוליאתילן. המאשרת את יכולתו וכושרו לבצע 

הקבלן יזמן על חשבונו את שרות השדה של יצרן הצינורות והאביזרים, ויקבל אישור כי 

הקבלן יהיה  –עבודתו תואמת את דרישות היצרן. לגבי הצינורות שמייצרים בחו"ל 

 אחראי להזמין את נציג היצרן לאתר העבודה. 

הקבלן יחוייב לרכוש את הצינורות והאביזרים מיצרן הצינורות או ספק מורשה של 

היצרן. כתב ההרשאה והסמכה של הספק יצורף ע"י הקבלן למסמכים שיעבירו לאישורם 

 של המתכנן, ותאגיד מי כרמל. 

ס"מ מעל קדקוד הצינור משני  30ס"מ לפחות וירפד עד לרום  20הצינור יונח על מצע של 

הצינור בכל רוחב התעלה החפורה. עבודות החפירה, המילוי והכיסוי הסופי בתעלה צידי 

 כנית ובהתאם לסעיף "עבודות עפר" במפרט הנ"ל. ויהיו בהתאם למפרט טיפוסי בת

 

 : פוליאתילן תכולת המחירים לצינורות

מחיר מטר אורך צינור פוליאתילן כולל חפירה וחציבה, הספקת והובלת הצינורות עם 

אביזרי החיבור, פריקתם , הנחת הצינורות בתעלה וחיבורם, התחברות לאביזרים, ריתוך 

וכן הקשתות הדרושות , הקשתות ,  )ׂ  Fusion  -Electroפנים, אביזרי התכה חשמלית )

-, גושי עיגון בנקודות תפנית לאורך הקו מבטון ביאלעקיפת הפרעות שונות הנמצאות בתוו

, בדיקת לחץ,  שטיפת קו, חיטוי, השלמת הכיסוי בחומר נבחר , עטיפת חול, כיסוי חלקי30

אל מחוץ לאתר ו/או החצובה  תוך הידוק וביצוע צפיפות , סילוק עודף האדמה החפורה 

צילום  סרט הסימון ישולם בנפרד.  העבודה ובאחריות הקבלן. כמו כן, יפרוס סרט סימון.

 "מי כרמל".  של פנים הצינורות יבוצע על ידי תאגיד יטלוויזיונ

 
 
 
 
 
 ברז כיבוי אש      57.02.02 

עם שטורצים ומתקן שבירה תוצרת הכוכב או רפאל או  ברזי כיבויאספקה והתקנה של 

 .מי כרמל – שווה ערך מאושר . כל הדרישות כמפורט במפרט התאגיד

 התשלום לברז כיבוי יהיה ביחידות.



 

 

 

 

 

 

 מגוף "טריז" על קווי המים   57.02.03

 .   16"-2, בקטרים "61"טריז" לפי ת"י  פיוהתקנת מגואספקת 

 בנוסף למפורט במפרט הטכני של תאגיד מי כרמל המגופים יהיו :

  אטמ'  16לחץ עבודה 

   16תקן קידוח אוגניםPN. 

  באופן מושלם פנים וחוץ, כך שלא יהיה מגע ישיר של הגרעין עם הזורם  ףמגו –טריז

 בשום נקודה על פניו.

 יציקה ספירואידלית -גוף המגוףDUCTILE CAST IRON GGG-50. 

  יציקה ספירואידלית  –מכסה המגוף DUCTILE CAST IRON GGG-50. 

  כרום  13%נירוסטה עם מינימום  –ציר המגוףSt.St 420. 

חיבור הציר אל הטריז באמצעות אום המחובר בשיטה "צפה" למניעת  –אום ציר צף 

 .ים הפוגעים בגומי הטריז וגורמים לשחיקתוכוחות סגירה שאינם אנכי

 :ציפוי המגוף 

 200מיקרון וציפוי חיצוני אפוקסי קלוי בתנור בעובי  300ציפוי פנים אמאייל בעובי  -

 מיקרון.

  ברגי אלן מנירוסטה שקועים בתוך המכסה ומוגנים באמצעות מילוי  –ברגי מכסה הגוף

 .WAX -השקע ב

 מידות בין אוגנים יהיו: 

- DIN 3202 F4  לדגם צרTRS. 

 

שילוט מתכתי ועליו רשום : שם היצרן , שנת ייצור , קוטר , לחץ העבודה   –סימון   -

 ותקן אוגנים .

 היצרן המגוף יספק אוגנים נגדיים לפי קוטר המגוף.  – אוגנים נגדיים -

 לתמיכת המגוף בתוך התא האביזרים. 20-הקבלן יצק בטון ב       

 ים יסופקו עם לוחות דיקט מחוברים משני צידי המגוף המגופ –אריזה   -

  ייארז באריזה שתמנע פגיעות במגוף וציפויו בהובלה ואחסון .       

 .שנים מיום האספקה   10  -תינתן אחריות מלאה של היצרן  ל  -אחריות   -

ספק של מגוף חייב להיות יצרן או סוכן קבוע בארץ שיבטיח אספקה שוטפה, חלקי  -

וכן ותמיכה הנדסית מלאה. בעל מערך של ניידות ובזמינות גבוהה חילוף, שירות שדה, 

מפעל/בית מלאכה הכולל כל האמצעים למתן שרותי תחזוקה ובחינה מלאים 

 למגופים. 

האחרונות של אספקת מגופים עפ"י המפרט לעיל שנים  5מציע המגוף יהיה עם ניסיון ב  

 שפועלים בתנאי עבודה זהות לתנאים נדרשים.



 

 

 

 
 צנרת ביוב   57.02.04

 8"עבה"  884בהתאם לת"י מ"מ  יהיו  200÷250לקוי ביוב בקוטר  פי.וי.סי.  תהצינורו- 

SN 1124ואטם שפה אלסטומרי בהתאם לת"י מחבר פעמון  עם. 

 מ"מ בהתאם  900עד  450בקוטר  בהתאם למפרט קווי המיםפוליאתילן יהיו  תהצינורו

 57.01.01כולל יתר הדרישות בהתאם לסעיף .(SDR-17)   10דרג  100PE+ 5392לת"י 

 במפרט לעייל.

 פלדה לקווי ביוב יהיו בהתאם למפורט לקווי המים ,אבל עם ציפוי פנימי צמנט  תצינורו

 .3/16, עובי דופן "APC-4ו" ובטון דחוס או ועטיפה חיצונית "טרי אלומינה

 
 

 תאי בקרה      57.02.05
 בנוסף למפורט במפרט התאגיד:    

תאי הבקרה מבטון יהיו טרומיים וייוצרו במפעל מוכר בעל ניסיון בתכנון ובייצור  .א

 שנים לפחות. 10מבנים דומים של 

המפעל יהיה בעל מערכת ניהול איכות מעולה שאושרה על ידי מכון התקנים לפי ת"י  .ב

9001-ISO. 

: חוקת הבטון:  אלמנטים ומערכות 4חלק  466המפעל יהיה בעל תו תקן לפי ת"י 

 מבטון טרום.

 בתכנון מבנים מסוג זה.  ןלמפעל המייצר יהיה מהנדס קונסטרוקטור מורשה בעל ניסיו .ג

, יסופקו 40-ס"מ פנים, עשויים מבטון מזוין ב 160,200טר תאי הביקורת בקו .ד

מונוליטיים בחולית התחתית עם הרצפה מבטון מזוין. בכל התאים יותקן סולם 

מפלב"מ לירידה בהתאם לפרט בגיליון הפרטים.  החוליות יהיו אטומות ומתאימות 

ו ביציקה לשימוש במי תהום גבוהים. חלקו התחתון של כל תא, הקירות והרצפה, יהי

מונוליטית אחת בתבנית פלדה בביה"ח. גובה שימושי של חולית תחתית יהיה  

 ובהתחשב בעומק התא.

 תערובת הבטון תהיה:

 לפחות 40-סוג הבטון: ב 

 CEM III   42.5N\Bסוג הצמנט: צמנט סיגים מסוג  

 ק"ג למ"ק לפחות 400כמות הצמנט:  

 100%א' אשר יהודק לצפיפות של רצפת התא תבוסס על גבי שכבה מיישרת של מצע 

מהצפיפות המירבית לפי מודיפייד פרוקטור, או לפי הנחיות יועץ הקרקע. שכבת 

 המצעים תבוצע מתחת לכל תחתית החפירה לתאים.

יותקן פודסט למנוחה כולל סולם ירידה מפלב"מ בהתאם  מ', 6.0מעל עומק  בתאים

 אדר' נפתלי רונן.  ותלפרט בגיליון הפרטים ולפי הנספח של יועץ הבטיח

הדו"ח הנ"ל מצורף למסמכי המכרז כדי להקל על הקבלן ואין אחריות לדו"ח המוצע. 

הקבלן חייב בעצמו לפנות ליועץ הבטיחות כדי לאמת את נתוני התכנון של התאים 

 מ'. 6.0בגובה מעל 



 

 

 

 כל פודסט יבנה בבית החרושת ויסופק כולל מעקה ושרשרת מפלב"ם.

בכל תאי הביקורת לביוב יותקנו מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או שווה ערך. 

או שווה ערך,  האטמים  S206-38Lמ"מ יהיו מדגם :  900המחברים לצינור בקוטר 

 יסופקו לאתר העבודה תוך מקסימום חודשיים מיום צו התחלת העבודה. 

הקבלן להציג למפקח מ', על  6.25לפני אספקת תאי הביקורת לביוב, בעומק מעל 

 אישור של יועץ הבטיחות מטעמו , לתאים וכן אישור קונסטרוקטור למבנה התאים.  

 איטום התאים  .ה

חוליה, -בין חלקי התא )תחתית איטופלסטמסוג  סרטים, 2, יש להניח אטם ביטומני

תקרה(. הנחת רצועת האטם תעשה הן על השקוע והן על התקוע. יש להצמיד -חוליה

פי מרכז הדופן. לאחר הרכבת התא יש לאטום את המרווח מבפנים את האטם כל

. השימוש בחומר WF3PRO Sikaflexבחומר אלסטומרי לאיטום תפרים כדוגמת  

 האלסטומרי לפי הנחיות היצרן/יבואן.

 לתאי הביקורת יהיה ציפוי של צבע אפוקסי על גבי העיבוד הסניטרי בתחתית.

 מכסים .ו

 מכסים לביוב .1

 ( ובעלי תו תקן. 1994-124EN) 2003מהדורת ספטמבר  489לפי ת"י המכסים יהיו 

" למעט במדרכות מרוצפות בהם יונח דגם 33המכסים יהיו ב.ב. מדגם "כרמל 

 לפמן" או שווה ערך. ו"  של "55"כרמל 

עבור סמל של התאגיד ישולם  ביוב".  –"תאגיד מי כרמל  –על גבי המכסה יצויין 

 .ס"מ 50, או בקוטר "מס 60ר בנפרד. המכסים יהיו בקוט

 50מכסים: האחד בקוטר  2ס"מ ומעלה, יהיו בתקרת התא  160 לתאים בקוטר

 ביוב". –ס"מ עם הציון "תאגיד מי כרמל  60השני בקוטר וס"מ, 

עשוי  –רפידה  –בהיקף המסגרת של המכסה. האטם  –בכל מכסה יותקן אטם  

חומר פלסטי משוריין במקום המגע בין המכסה לבין המסגרת של תקרת תא 

 הביקורת למניעת ריח. כדוגמת האטם המסופק על ידי "וולפמן".

  60הקוטר יהיה  –הנחיות בכתב מהמפקח ותאגיד "מי כרמל" במידה ויתקבלו                 

 סוגי המכסים לפי היעוד:  ס"מ.        

כמוגדר בתקן, תקרות  D-400מכסים יהיו ממין  -וחניות ציבוריות בכבישים 

 נ כמוגדר בתקן.”ק 125)כבד( לעומס בדיקה  104.2.2כבדות ממין 

כמוגדר  B-125מכסים יהיו ממין  -במדרכות, חניות פרטיות ושטחים פתוחים 

 נ כמוגדר בתקן.”ק 35)בינוני( לעומס בדיקה  104.2.1בתקן, תקרות יהיו ממין 

 כסים למיםמ .2

 ( ובעלי תו תקן. 1994-124EN) 2003מהדורת ספטמבר  489המכסים יהיו לפי ת"י 

" למעט במדרכות מרוצפות בהם יונח דגם 33המכסים יהיו ב.ב. מדגם "כרמל 

 "  של "ולפמן" או שווה ערך. 55"כרמל 

עבור סמל של התאגיד ישולם  מים".  –"תאגיד מי כרמל  –על גבי המכסה יצויין 

 בנפרד.



 

 

 

 ס"מ. 60או  50המכסים יהיו בקוטר 

 סוגי המכסים לפי היעוד:

כמוגדר בתקן, תקרות  D-400מכסים יהיו ממין  -בכבישים וחניות ציבוריות 

 נ כמוגדר בתקן.”ק 125)כבד( לעומס בדיקה  104.2.2כבדות ממין 

כמוגדר  B-125יהיו ממין  מכסים -במדרכות, חניות פרטיות ושטחים פתוחים 

 נ כמוגדר בתקן.”ק 35)בינוני( לעומס בדיקה  104.2.1בתקן, תקרות יהיו ממין 

  תפתחים לצינורו .ז

הביוב לכוונו ולמפלסו  רבדופן תא יש להכין קדוחים מדויקים בהתאם לקוטר צינו

 .תהמתאים לקוטר הצינורו איטוביבהמתוכנן. בפתחי יש להרכיב במפעל מחבר 

 המחיר לתא ביקורת:תכולת  .ח

 לצורכי תשלום ביחידה שלמה והמחיר יכלול: דתא יימד

ומילוי חוזר בשכבות בבקרה מלאה, אספקה, הובלה, פריקה  או חציבה\ו חפירה

כולל כל החומרים לאיטום  והתקנה של תא כולל תחתית, חוליה ותקרה כנדרש,

לרבות בדיקת התפרים בין החוליות בסרטי "איטופלסט" ומריחת "סיקפלקס" 

לאטימות. ביצוע כל הכניסות והיציאות כולל הכנת הפתחים בדופן התא, מחברי 

כולל פודסטים  איטוביב ואטומם, ביצוע ועיבוד בתחתית התא כולל הסדרת שיפועים,

ב.ב.  מכסים מעקות ושרשרת,  אספקה והתקנה מדרגות ירידה או סולם, וציפוי פנימי.

 כולל .תאגידה, עם סמל של ס"מ 160-200בקוטר  לתאי ביקורת ס"מ 50-60בקוטר 

 –כל הנדרש לביצוע מושלם של התאואספקת כל החומרים וחומרי העזר והובלתם, 

 ציפוי פנימי וחיצוני ישולם בנפרד.חומר ועבודה. 

תכולת המחיר לתא כוללת התקשרות של הקבלן עם יועץ בטיחות מטעמו, אשר יגיש 

 לאחר ביצוע בשטח.  –לן אישור לתאי הביקורת שיספק הקב

 

 

 
 פעיל מאסף ביוב קו על בקרה לתא  התחברות לביצוע עבודות 06.0257.
 

 במקומות הקיים המאסף לגילוי, ידיים עבודות כולל, זהירה חפירה לחפור הקבלן על 

 .גבוהות יתדות י"ע בשטח מדויק סימון ולבצע כניתובת המסומנים

 ביצוע אופן שתפרט תכנית התאגיד  לאישור יגיש הקבלן העבודה ביצוע התחלת לפני . 

 הקיים הצינור של ביותר קטנה אפילו, שקיעה אפשרות כל למנוע נדרש שהקבלן מודגש . 

 יבוצע, ביצוע סיום לאחר. בעבודות להתחיל רשאי יהיה הקבלן, כניתוהת אישור לאחר רק 

 .הקיים בתא קרקעית עיבוד

  לצורך ביצוע העיבוד, ייבוש וניקוי הקו יש לסגור זרימת השפכים בצינור פעיל לפרק זמן קצר

)לפי סיכום עם התאגיד(. הסגירה יכולה להיות ע"י פקק מיוחד שיאפשר עצירת זרימה וביצוע 

מעקף זמני ע"י שאיבה מתא במורד לתא במעלה. לא תאושר הזרמה שאינה בקו, לא תאושר כל 



 

 

 

בתאום התאגיד. יודגש כי העבודה תיתכן בפרקי זמן קצרים מאוד, בשעות לא  עבודה שאינה

 שגרתיות ועל הקבלן להיערך עם כל הנדרש לביצוע שאיבות מעקף, ללא כל תוספת תשלום. 

 לאישור לתאגיד תוצג מעקף תכנית. 

 השפכים של הזרימה עודפי וסילוק הטיה  לבצע לדאוג הקבלן על. 

 השטח פני על או ניקוז למערכת שפכים להזרים מוחלט איסור חל. 

 לזרימה הקו חיבור בטרם טרומי אלמנט הכנסת י"ע תיעשה המיתעל יציקת. 

 

  סימון מכסים טרם ביצוע  0257..07
 

נדרשת הקפדה על סימון שוחות וביצוען תוך הקפדה על כך שמכסי השוחות ופתח הכניסה 

בכל מקרה של חשש להימצאות של חלק  –בתחום החנייה או המדרכה ע"פ התכנון  יהיו 

 שוחה מתחת לאבן שפה / תעלה / אי יש לפנות למפקח לקבלת פתרון.  ממכסה

 

  תעודות אחריות  0257..08
 

 הקבלן ידאג להעביר לידי התאגיד תעודות אחריות של ספקי הצנרת והאביזרים על שם

 שנים . הנ"ל תנאי מקדמי לבדיקת חשבון סופי.    10לתקופה של  התאגיד

 

 פרטים סטנדרטיים  0257..09
 

פרטים סטנדרטיים לשוחות בקרה עגולות לקוי ביוב, תאי מגופים לקוי מים, תעלות 

להנחת צנרת, הכנות לחיבורי מגרשים, מפלים על גבי קיר תומך וכו'. ראה נספחים במפרט 

צנרת מים וביוב ברחבי העיר חיפה של תאגיד מי כרמל )מהדורה  טכני לביצוע עבודות

 אחרונה עדכנית(.

 גידור למפרטי צנרת       57.02.10

מסביב למפרטי צנרת עיליים תוקם גדר בהתאם לתוכניות והפרטים בגיליון                  

מוטות                                   ס"מ בין 10X5מגולוונת מרותכת במרווחים של מרשת פלדה הפרטים. הגדר תהיה 

פשפש ממסגרת  –מ'  1.0הפלדה. בתחום הגדר במקום שמסומן בתוכנית, יוצב שער ברוחב 

 פלדה ובתוכה גדר הרשת הנ"ל. המחיר לגדר יהיה לפי אורך הגדר לאחר ביצוע.

 
  CIPPשירוול וחידוש קווי ביוב בשיטת            57.03

 
 עבודות שירוול וחידוש קווי ביוב יבוצעו בהתאם ל" מפרט טכני מיוחד לעבודות שיקום       57.03.01

 . אחרונה עדכניתחפירה" של תאגיד מי כרמל, מהדורה צנרת ביוב ללא                     

 

 

 .והוא יהיה חלק בלתי נפרד מהחוזהיש לקרוא את המפרט 

 



 

 

 

 

 "מי כרמל" בע"מ תאגיד 
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מפרט טכני לביצוע עבודות  

 מים וביוב

 ברחבי העיר חיפה 
 

 

 

 2020דצמבר חיפה, 
 08מהדורה 
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 48 ...................................................................................... ) מ"ס 9(  כביש שיקום 51.30.11
 48 קר אספלט 51.30.12
 48 ............................................................................ אספלט עבודות מדידה אופני 51.30.13

 49 ................................................................................................... בטון עבודות 51.31
 49 כללי 51.26.1

 49 הבטון  סוגי 51.31.02
 49 ............................................................................................. זיון  מוטות כיסוי 51.31.03
 49 ....................................................................... לצנרת  מזויין בטון/  בטון עטיפת 51.31.04
 50 ...................................................................................... לעיגון  מזוין בטון גושי 51.31.05
 50 ............................................................. חם  בביטומן ק "תת בטון למשטחי ציפוי 51.31.06
 51 ............................................................................................ מבוטנות  מסלעות 51.31.07
 51 ................................................................... בטון לעבודת ותשלום מדידה אופני 51.31.08

 51 כללי .א
 51 ...................................................................................... לעיגון  וגושים עטיפות .ב

 52 ................................................................. ומדרגות שפה אבני, ריצופים עבודות 51.32
 52 .................................................................................. משתלבות  באבנים ריצוף 51.32.01
 52 ............................................................................... לבנה משתלבת באבן ריצוף 51.32.02
 52 ........................................................................................... לעיוור  באבן ריצוף 51.32.03
 52 ................................................................................................. גרנוליט  ריצוף 51.32.04
 52 ........................................................................................................... גן אבני 51.32.05
 52 שפה אבני 51.32.06
 52 .......................................................................................................... אי אבני 51.32.07
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 52 ................................................................................................ לרכב  עליה אבן 51.31.08
 52 .................................................................................... גרנוליט  מדרגות יציקת 51.32.09
 53 ....................................................................................... טבעית  מאבן מדרגות 51.32.10
 53 ............................................................................................. טרומיות  מדרגות 51.32.11
 53 .................................................. ומדרגות  שפה אבני, ריצוף עבודות מדידה אופני 51.32.12

 53 ...................................................... ומסלעות  תומכים וקירות  בטון, בניה עבודות 51.33
 53 ........................................................................... 30-ב  או 20-ב מבטון משטחים 51.33.01
 53 ........................................................................................................ כובד קיר 51.33.02
 54 ......................................................................................... גדולה  מאבן מסלעה 51.33.03
 54 גדר  קיר בנית 51.33.04
 54 ................................... ומסלעות תומכים וקירות בטון, בניה עבודות מדידה אופני 51.33.05

 55 .................................................................................................. תנועה  הסדרי 51.34
 55 ....................................................................................... זמניים  תנועה הסדרי 51.34.01
 55 ביצוע שלבי 51.34.02
 55 ................................................................................ בטיחות  ואביזרי תמרורים 51.34.03
 55 ............................................................................................... התנועה  הכוונת 51.34.04
 55 ................................................................. תנועה להסדרי ותשלום מדידה אופני 51.34.05

 56 ................................................................................... הקבלן  של העבודה תנאי 51.35
 56 הקבלן ציוד 51.35.01
 56 ...................... הקבלן  שבאחריות רכב תנועת ועל וציוד חומרים העברת על הגבלות 51.35.02
 56 .........................................................................)מכניים כלים( בטיחות הוראות 51.35.03
 56 .................................................. והסרתם  זמניים הכוונה סרטי והדבקת אספקת 51.35.04
 56 ................................................................. אבטחה לצוות ותשלום מדידה אופני 51.35.05

 58 ................................................................................ וביוב  מים קווי .57 פרק
 58 .................................. כרמל  מי תאגיד – וביוב מים צנרת לעבודות כלליות הערות 57.01
 59 ...................................................................................................... מים –קווי 57.02

 59 .................................................................................................. פלדה  צינורות 57.02.01
 60 ........................................................................ : בקרקע טמונים פלדה צינורות 57.02.02
 60 ........................................................................ )צבועים( גלויים - פלדה צינורות 57.02.03
 60 ..................................................................................... חיצונית  עטיפה תיקוני 57.02.04
 60 ........................................................................... מים  לקווי הידראולית בדיקה 57.02.05
 61 ......................................................... : מים  קווי  של) X-RAY( רדיואגרפי   צילום 57.02.06
 61 ............................................................................ :מים  קווי  של וידאו   צילום 57.02.07
 61 ........................................................................... מים  לצינורות ריתוכים ביצוע 57.02.08
 73 .......................................................................................... פוליאתילן  צינורות 57.02.09
 73 ................................................................................. : הצינורות מיצרן דרישות 57.02.10
 73 ............................................................................................ : מים קווי שטיפת 57.02.11
 74 .............................................................................................. : מים קווי חיטוי 57.02.12
 74 ................................................................... הצינור הנחת ותשלום מדידה אופני 57.02.13
 76 ............................................................................................זמנית  צנרת הנחת 57.02.14
 76 ................................................................... קיימים אסבסט קווי וסילוק פירוק 57.02.09

 77 ......................................................................................... מים  בקווי אביזרים 57.03
 77 כללי 57.03.01
 77 ........................................................................................................... םאוגני 57.03.02
 80 ............................................................. חדש מים קו על  קוטר בכל" טריז" מגוף 57.03.03
 B3 ................................................................................... 81 דגם"      פרפר" מגוף 57.03.04

 BTF ................................................... 81 –  דגם   רפאל תוצרת מאוגן אקצנטרי דאבל פרפר מגוף
 81 ................................................... חדש  מים קו על" טריז" מגוף של בלבד התקנה 57.03.05
 82 ....................................... חדש מים קו על מגוף שאינו אביזר כל של בלבד התקנה 57.03.06
 82 ............................ קרקעי על –  חדש מים קו על אלכסוני  2" מגוף והתקנת אספקת 57.03.07
 82 ....................................................... מאוגן  משולב אויר  שסתום והתקנת אספקת 57.03.08
 83 ................................................ חדש  מים קו על אבנים  מלכודת והתקנת אספקת 57.03.09
 83 ................................ חדש מים קו על) הידרנט( שריפה כיבוי ברז והתקנת אספקת 57.03.10
 83 ........................................................... קיים  מים קו על מגופים והתקנת אספקת 57.03.11
 84 ......................... קרקעי תת –  קיים מים קו על אלכסוני  2" מגוף והתקנת אספקת 57.03.12
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 84 ............................... קיים מים קו על) הידרנט( שריפה כיבוי ברז והתקנת אספקת 57.03.13
 84 ............................................. קיים  מים קו על) הידרנט(  שריפה כיבוי ברז התקנה 57.03.14
 85 ................................................................ ישן) הידרנט(   שריפה כיבוי ברז פירוק 57.03.15
 85 .......................................................................אביזרים – ותשלום מדידה אופני 57.03.16
 85 ............................................................. 4" לחץ מקטיני מכלול והתקנת אספקת 57.03.17
 86 .................................................... 2+"2*6" לחץ מקטיני מכלול והתקנת אספקת 57.03.18
 87 ............................................... מים  ומדי 4" לחץ מקטיני מכלול והתקנת אספקת 57.03.19
 88 ............................................................................... בשוחה מים מדידת מערכת 57.03.20
 88 ......................................................... 6"-4" לחץ מקטין מכלול והתקנת אספקת 57.03.21

 90 ........................................................................................... וניתוקים  חיבורים 57.04
 90 .................................................... קיים  פלדה מים לקו  חדש פלדה מים קו חיבור 57.04.1
 90 .................................................. קיים  יציקה מים לקו  חדש פלדה מים קו חיבור 57.04.2
 90 ....................................... קיים צמנט אסבסט מים לקו  חדש פלדה מים קו חיבור 57.04.3
 91 ....................................... קיים צמנט אסבסט מים לקו  חדש פלדה מים קו חיבור 57.04.4
 91 ............................. )קיים לאוגן או( קיים" טריז" למגוף  חדש פלדה מים קו חיבור 57.04.5
 91 .................................................................................................. מים  קו ניתוק 57.04.6

 92 ....................................................................................... למגופים  ביקורת תאי 57.05
 92 ............................................................................................... ומכסים  תקרות 57.05.01
 92 ........................................................................................... בקרה  תאי התקנת 57.05.02
 93 ......................................... 2"–  6" למגופים  טרומיות מחוליות ביקורת תא בניית 57.05.03
 93 ........................................ 8"-  12" למגופים טרומיות מחוליות ביקורת תא בניית 57.05.04
 93 ....................................... 14"  מעל למגופים טרומיות מחוליות ביקורת תא בניית 57.05.05
 94 .............................................................. שהוא סוג מכל קיים ביקורת תא פירוק 57.05.06
 94 ................................................................. ביקורת תאי – ותשלום מדידה אופני 57.05.07

 95 ............................................................................. אביזרים למכלול בקרה תאי 57.06
 95 ...................................................................................... טרומיים  ביקורת תאי 57.06.01
 95 ............................................................................... באתר יצוקים ביקורת תאי 57.06.02
 96 ...... קיים מים חלוקת מערכת או לחץ מקטיני מערכת של  ביקורת לתא מפח מכסה 57.06.03
 96 ..................................................................................... : ותשלום מדידה אופני 57.06.04
 97 ....................................................... לחץ  מקטיני למערכת ארון והתקנת אספקה 57.06.04

 98 .................................................................................................... צרכן  חיבורי 57.07
 98 ................................................... ) מתוברג מים מד( 3"- 2" קוטר עד צרכן חיבורי 57.07.01
 99 ................................................................................ 6" – 3" בקטרים חיבורים 57.07.02
 99 .................................................................................. ביתי  לחץ מקטין שסתום 57.07.03

 100.......................................................................................יסוד  הארקות חידוש 57.08
 100 כללי 57.08.01
 100.................................................................... :קרקעיים-תת וחיבורים תהארקו 57.08.02
 100..................................................................................... : קצה הארקת נקודות 57.08.03
 101............................................................................................... : המוליך הנחת 57.08.04
 101..................................................................................... : לאלקטרודות שוחות 57.08.05
 101............................................................................................... : וציוד חומרים 57.08.06
 101............................................................................ :ובדיקות אישורים תאומים 57.08.07
 101............................................................................................. : וכמויות מדידה 57.08.08

 102................................................................................................. הביוב  מערכת 57.09
 PVC 102 צינורות 57.09.01
 102......................................................................................... פוליאתילן  צינורות 57.09.02
 103................................................................................................. פלדה  צינורות 57.09.03
 103..................................................... ואביזרים  צינורות  של ואחסנה שינוע, הובלה 57.09.04
 103................................................................................................ והרכבה  הנחה 57.09.05
 PVC/PE ........................................................................103 צנרת של ושינוע הובלה 57.09.06
 PVC ...........................................................................104 צנרת  של והרכבה הנחה 57.09.07
 104.................................................................. בקרה לתאי PVC  -ו PE  צנרת חיבור 57.09.08
 105........................................................................................ ביוב  בקווי אביזרים 57.09.09

 105.......................................................................... "טריז" מגוף והתקנת אספקת 57.09.09.01
 105............................................................................ביוב צנרת להרכבת אביזרים 57.09.09.02
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 106........................................................................................ ודרישותיהן  בדיקות 57.09.10
 106 כללי 57.09.10.01
 106 לבדיקות  הכנה 57.09.10.02
 106 חזותית  בדיקה 57.09.10.03
 106................................................... ושוחות  גרביטציוניים לקווים אטימות בדיקת 57.09.10.04
 107.................................................................................. ואיזונם  ביוב קווי הנחת 57.09.10.05
 107.......................................................................................... שדה  שירות פיקוח 57.09.10.06
 108........................................................................ ותמיכות תושבות גושים יציקת 57.09.10.07
 108.............................................. הפעלה  עד נקי מצב על ושמירה  ביוב קווי שטיפות 57.09.10.08

 109................................................. לביוב   PE/PVC  לצינורות ותשלום מדידה אופני 57.09.11
 110.................................................................................................. בטון  צינורות 57.10

 110............................................................................................................. חלות 57.10.01
 110 תכן 57.10.02
 110............................................................................................................. ייצור 57.10.03
 110......................................................................................................... חומרים 57.10.04
 110 בטון 57.10.05
 110 זיון 57.10.06
 110 ייצור פרטי 57.10.07

 110 פוליאתילן  דיפון 57.10.07.01
 111.......................................................................................................... אטמים 57.10.08
 111........................................................................................... לדרישות  מההתא 57.10.09

 111.....................................................................לחץ צנרת עבור לדרישות התאמה 57.10.09.01
 111................................................................. כבידה צנרת עבור לדרישות התאמה 57.10.09.02
 111 הצינורות  סימון 57.10.09.03
 111 היצרן  אחריות 57.10.09.04
 112 היצרן  שירותי 57.10.09.05

 112............................................................................................. אטימות  בדיקות 57.10.10
 112 כללי 57.10.10.01
 112 תקן 57.10.10.02
 113 הבדיקה לחץ 57.10.10.03

 113...................................................................................... ומועדן  הבדיקות סוגי 57.10.11
 113 כללי 57.10.11.01
 114................................................................................. מחברים  אטימות בדיקת 57.10.11.02

 114................................................................................................ הבדיקה  פרטי .א
 114.................................................................................................. ומכשור ציוד .ב
 114............................................................................................. בדרישות  עמידה .ג

 114.................................................................................... הדרוסטטי  לחץ בדיקת 57.10.11.03
 114 כללי .א
 115 ציוד .ב
 115............................................................................................. בדרישות  עמידה .ג
 116.................................................................................................. המבחן פרטי .ד
 116............................................................................................. בדרישות  עמידה .ה

 116................................................................................ ') ב מועד( אטימות בדיקת 57.10.11.04
 116................................................................................. ') ג מועד( אטימות בדיקת 57.10.11.05

 117.................................................................. בטון צינורות ותשלום מדידה אופני 57.10.12
 117......................................................................... מוגמר צינור עבור יחידה מחיר 57.10.12.01

 118................................................................................................... לביוב תאים 57.11
 118 לליכ 57.11.01
 118............................. מים קידוחי של מגן רדיוסי בסביבת  ביוב תאי לאיטום תנאים 57.11.02
 118............................................................. באתר יצוקים ביוב  לתאי בטון עבודות 57.11.03
 119.......................................................................... טרומיות בטון מחוליות תאים 57.11.04
 119.............................................................................. ביוב לתאי ומכסים תקרות 57.11.05

 119 כללי 57.11.05.01
 120 תקרות 57.11.05.02
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 120 מכסים 57.11.05.03
 120..................................................................................) צווארון( הגבהה חוליית 57.11.06
 120............................................................................................ ) יק'בנצ( המיתעל 57.11.07
 121................................................................ עמוקים בקרה בתאי פודסטים בניית 57.11.08
 121.......................................................................... בנויים בקרה בתאי צמנט טיח 57.11.09
 121.............................................................................................. חיצוני  מפל תאי 57.11.10
 121...................................................................................... וסולמות  דריכה שלבי 57.11.11
 122............................................................................................. לתאים תשתיות 57.11.12
 122........................................................................... בקרה לתאי ביוב צנרת חיבור 57.11.13
 123....................................................................... לביוב  מיועדת בטון צנרת חיבור 57.11.14
 123............................................................................ בקרה לתאי אטימות בדיקת 57.11.15
 123...................................................................... ביוב לתאי ותשלום מדידה אופני 57.11.16

 123............................................................................... :  מוגמר לתא יחידה מחיר 57.11.16.01
 124............................................ תומכים  קירות או מצוקים גבי על חיצוניים מפלים 57.11.16.02

 125 ................................ ) וידאו בדיקת(  צנרת של פנימית חזותית בדיקה. 15 פרק
 125 כללי 15.01
 125......................................................................................................... אדם כח 15.02
 125 ציוד 15.03
 126........................................................................................... מקדימות  עבודות 15.04
 126................................................................................................ הצילום מהלך 15.05
 126.................................................................................................. ודיווח  תיעוד 15.06
 127.................................................................................... וליקויים  מפגעים גילוי 15.07
 127...................................................................................... ותשלום  מדידה אופני 15.08

 127 יחידה  מחיר 15.08.01
 128 ...................................................................................... י'רג עבודות. 60 פרק

 128 כללי 60.01
 128 פועל ע"ש 60.01.01
 128 מחפרון ע"ש 60.01.02
 128 משאית ע"ש 60.01.03
 128.............................................................................. עצמי מנוף עם משאית ע"ש 60.01.04
 128.............................................................................................. קומפרסור ע"ש 60.01.05
 128............................................................................................ מודדים  צוות ע"י 60.01.06
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 רשימת טבלאות: 
 

  
 12  : נוהל תיק מסירה 1טבלה 
 36 : רוחב מקסימאלי עליון לפתיחת כבישים ומדרכות סלולים2טבלה 
 47   : סוגי בטון וחוזקם 3טבלה 
 56  : דרג ועובי דופן צנרת מים4טבלה 
 58  קצב מילוי לבדיקות הידראוליות : 5טבלה 
 60    ור השקה בהצמדה מלאה של הצינורותסיבולת מותרת של תזוזה רדיאלית בחיב : 6 טבלה

 60 : קוטר הצינור מס' ואורך ריתוכי התפיסה  7טבלה 
 63 : חיבור קטעים לא במפנה8טבלה 
 BS 75: נתוני אוגנים 9 טבלה

 DIN 76: נתוני אוגנים 10טבלה 
 88 : מיון תקרות תאי ביקורת לקווי מים 11טבלה 
 89 : מידות חגורה/טבעת תאי ביקורת לקווי מים12 טבלה

 103 כמות מים מכסימלית מותרת להוספה -: בדיקת אטימות צנרת13טבלה 
 108  : תקן בדיקות האטימות14טבלה 
 109  : סוגי ומועדי בדיקות אטימות15טבלה 
 111 כמות מים מכסימלית מותרת להוספה -: בדיקת אטימות צנרת16טבלה 
 115 מיון תקרות ומכסים לתאי ביוב  :17טבלה 

 
 

 רשימת נספחים: 
 למודדים, תאגיד מי כרמל  AS-MADEנספח א' : הנחיות הגשת תכניות 

 , תאגיד מי כרמלוביוב מים –פרטים סטנדרטיים   נספח ב':
 בוטל  נספח ג': 

 של תאגיד מי כרמל.  WPSנספח ד': מפרט נוהל ריתוך 
 נספח ה': טבלת סטנדרט לאוגנים.

 נספח ו ': תכולת תיק מוצר לצינורות בטון. 
 אמנת שירות לאספקת מים לעבודות קבלניות נספח ז': 

   חירום ציוד': ח נספח
 ': פרטי עיריית חיפהטנספח 

 כללי-הארקותנספח י': פרט 
 נספח יא': טופס מסירת פרויקט

 ילן': עבודות עם פוליאתבנספח י
 

 רשימת פרטים סטנדרטיים:
 

   :מים וביובפרטים סטנדרטים  למערכת 
  

M1-M12  פרטי חיבורי בתים 
PE_M1-PE_M12 פרטי חיבורי בתים פוליאתילן 

M13, M15 פרט שסתום אויר ותא מגוף 
PE_M 13  אויר פוליאתילןפרט שסתום 
M16-M21  פרטי שוחות מכלול מקטיני לחץ ומערכות מדידה 

M22 כללי -פרט הארקה 
M23 פרט תא מגופים 

MB100 חתכים טיפוסיים-פרט להנחת צנרת 
  

B1-B2  פרטי תאי בקרה 
B3-B4  פרטי מפל ביוב 

  
 
 

 מוקדמות  – 00פרק 
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 המיוחד   והמפרט  המפרט הכללי 00.01
 

דלעיל יכיל כל חוזה את המפרט הטכני  המיוחד (מט"מ), הנתון בנפרד ואשר   הכללי נוסף למפרט הטכני 
, לפי הצורך בכל מקרה ומקרה. כל דרישה, המופיעה  הכללי יבוא כהשלמה, ו/או כשינוי למפרט הטכני

קום, בו  במפרט  המיוחד והנוגדת את האמור במפרט  הכללי, או השונה ממנו, תהיה מחייבת. בכל מ
  הכללי מופיעה המילה "מפרט", ללא הגדרה נוספת, במסמך ממסמכי החוזה, הכוונה למפרט הטכני

 המיוחד גם יחד.הטכני והמפרט  
 
 המפרט הכללי לעבודות בנייה 00.02

 
חלק מן העבודות שבחוזה זה יבוצע לפי התיאורים, הדרישות והתנאים שבפרקים המתאימים   •

משרדית המיוחדת בהשתתפות  -, שהוצא ע"י הועדה  הבין"המפרט הכללי לעבודות בנייהשל "
משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומשרד התשתיות הלאומיות/מע"צ (להלן "המפרט 

 . 3210לעבודות בנייה"), זאת למעט חוזה מדף 
כל אותם חלקים של "המפרט לעבודות בנייה", המוזכרים במפרט (הכללי או המיוחד), מהווים   •

 אף שאינם מצורפים בפועל למסמכי  החוזה. חלק מהחוזה,
פרקי "המפרט לעבודות בנייה" הם אלו המעודכנים, במהדורתם האחרונה בעת ביצוע "המבנה".   •

המפרט הכללי והמפרט הטכני המיוחד באים להשלים, להוסיף או לשנות את "המפרט לעבודות  
 בנייה" באותם חלקים שצוינו במפורש בפרקים להלן.

במפורש, שהעבודה תיעשה בהתאם ל"מפרט לעבודות  בנייה", יש לבצעה אך ורק לפי  אם לא צוין  •
 התיאורים שבמפרט זה. 

התאמה בין הוראות "המפרט לעבודות בנייה" לבין האמור  -בכל מקרה של שוני, סתירה, או אי •
  במפרט זה, בתכניות או בכתב הכמויות, יהיה  כוחם של מפרט זה, התכניות וכתב הכמויות עדיף

 על כוחו של "המפרט לעבודות בנייה".  
בכל מקום בו  כתוב ב"מפרט לעבודות בנייה", "המשרד" או "הממשלה", יש לקרוא תאגיד   •

 ". כרמל מיהמים והביוב " 
באותם פרקים שבהם ניתנו הוראות להתייחס ל"מפרט לעבודות בנייה", יש לפרש את המילה "מפרט"  

 כמתייחסת למפרט הכללי, המפרט הטכני המיוחד  וה"מפרט לעבודות בנייה" גם יחד.
 
 
 מפרט כללי להנחת קווי מים וביוב 00.03

 
המתאימים במהדורה   כל העבודות שבחוזה זה יבוצעו לפי התיאורים, הדרישות והתנאים בפרקים

האחרונה  של "מפרט להנחת קווי מים וביוב, בעריכת תאגיד "מי כרמל. בכל מקרה של סתירה בין מפרט 
אחר של חברת פיתוח עירונית או יזם בניה, יהיו ההוראות של מפרט זה מחייבות והן תגברנה על הוראות  

 ו מראש על ידי התאגיד. כל מפרט אחר, בין שאושרו מראש על ידי התאגיד ובין שלא אושר
למהנדס התאגיד תהיה סמכות לדרוש מהקבלן פירוק של אביזרים ומרכיבי עבודה אשר בוצעו שלא על  

 פי הוראות מפרט זה. 
 
 

 מפרט לביצוע עבודות מדידה 00.04
 

לביצוע עבודות מדידה עבור   מפרט"עבודות מדידה הקשורות לביצוע מערכות הצנרת תעשנה בהתאם ל
מדידה   עבודות "ב  הקשורים " , לרבות הסעיפיםכרמל "מיתאגיד  של "קרקעית-תת מערכות צנרת

לתוכנית לאחר ביצוע", לרבות התאמת כל תוצרי התוכניות למערכת מידע ממוחשבת של התאגיד  
 ולמפרט הגשת תכניות לאחר ביצוע.

כל תכנית עדות אשר תוגש לתאגיד "מי כרמל" תהיה מחויבת בהתאמה מלאה למפרט של תאגיד מי  
 כרמל, במהדורה העדכנית שלו, ובהתאמה לנוהל מבא"ת (ולנספח א') 

 
 
 "היתר"  00.05

 



 2018מפרט טכני נובמבר שם קובץ:     11/07/2021תאריך עדכון         
 

 

10 

לצורך ביצוע עבודות צנרת, חפירה, הקמת תאים ושוחות  או כל חפירה לעניין מים וביוב יחייב תאגיד  
הקבלן בהגשת בקשה "היתר" לביצוע העבודה ברחבי העיר חיפה. ההיתר יוגש ויאושר על "מי כרמל" את 

ובו יפורטו התנאים המחייבים ואת   ההיתר")"ידי  עיריית חיפה מחלקת התשתיות, אגף שפ"ע (להלן 
  אשר על הקבלן למלא בעת ביצוע העבודות.

דושו מעת לעת כנדרש, הם תנאי  ותנאיו ממחלקת התשתיות של העירייה, לרבות חי "היתר"קבלת ה
מפורש ומחייב להתחלת ביצוע העבודות או חלקן , כולל כל ההכנות לביצוע, ועל הקבלן האחריות לדאוג  

 לקבלתן בזמן.
באחריות הקבלן הזוכה יהיה לפנות למחלקת שירותי תכנון על מנת לקבל את נוהל הגשת תכנית לקבלת  

מהדורה האחרונה הקיימת שלו בעת ההכנות לביצוע  היתר חפירה/היתר ביצוע עבודות תשתית ב
 העבודה. 

הקבלן יצרף לבקשתו לקבלת היתר תכניות להסדרי תנועה ובטיחות הנדרשים במסגרת העבודה בתחום  
 הדרך. התכנית תוכן ע"י מתכנן תנועה.

 
 תכניות 00.06

 
תכניות נוספות, או מעודכנות,    המצורפות למסמכי המכרז, ולכל כל העבודות יבוצעו בהתאם לתכניות
 י מהנדס התאגיד מזמן לזמן תוך התקדמות העבודה."("תכניות לביצוע") שיומצאו לקבלן ע

(אם יהיו) ימציא מהנדס התאגיד  לקבלן בעוד מועד באופן שיוכל לבצע את    תכניות נוספות אלה
 את כל ההכנות עבורן.העבודות המתוארות בהן כסדרן ולעשות 

 
מוסבר ומודגש כי לא יצא הקבלן לעבודה, גם אם השיג את ההיתרים המצוינים בסעיף "היתר" לעיל,  

אם לא קיבל לידיו תכניות מאושרות מאת מחלקת התכנון בתאגיד "מי כרמל" , חתומות בחתימה  
 וחותמת המאשרות את סיום הליך התכנון והתאמתו. 

 
 ייםתקנים ומפרטים סטנדרט  00.07
 

וכן תקנים אחרים,    י), מפרטי אספקה והתקנה בהוצאת מכון התקנים הישראלי,"תקנים ישראליים (ת
ובין אם לאו, יהיו בעלי תוקף כאילו צורפו    ל, הנזכרים בחוזה, בין אם צורפו לחוזה"מקומיים או מחו

הסטנדרטי או   התאמה בנוסח המפרט-בתנאי שבמקרה של סטייה או אי  לחוזה בניסוחם המלא, וזאת
ל או התקן כאילו  "הנ  לעומת הוראה כלשהי בחוזה, יהיה נוסח החוזה מכריע ויחשבו את המפרט  התקן

  המפרט הכללי הבין משרדי,י חוזה זה. על הקבלן לרכוש לעצמו ועל חשבונו את המוקדמות "תוקן ע
 והתקנים הרלוונטיים לביצוע העבודות.

 
יוכיח לשביעות רצונו של מהנדס    ום אלה המוזכרים במפרט, אםהקבלן יוכל להציע תקנים אחרים במק

ערך או יותר  -המסופקים לפי תקנים אלה הם לפחות שווי  התאגיד שהעבודה המבוצעת או החומרים
הקבלן יוכל להשתמש בתקנים    מסופקים לפי התקנים הנתונים במפרט זה.  טובים מאלה המבוצעים או

 האחרים רק באישור בכתב של מהנדס התאגיד . 
 
 
 עדיפות בין מסמכים, בעלות על המסמכים 00.08

 
בכל מקרה של סתירה, או אי התאמה, או משמעות שונה של הנאמר בחלקים שונים של המסמך    

המוקדם עדיף על  כדלקמן (לצרכי הביצוע וכיוצ"ב, בין האמור במסמכי החוזה  יהיה סדר העדיפות 
 המאוחר) 

 תכניות,  •
 (תנאים מיוחדים לביצוע העבודה). כרמל" "מימפרט טכני מיוחד של תאגיד  •
 כתב הכמויות ,  •
   והחוזהמכרז מפרט טכני לביצוע עבודות מים וביוב ברחבי העיר חיפה, של תאגיד "מי כרמל",תנאי ה •
 פרטים סטנדרטיים,  •
 המפרט הכללי לעבודות בניין (המפרט הבינמשרדי) ,  •
 תקנים ישראליים .  •

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או משמעות שונה וכיוצ"ב בין המסמכים השונים המצורפים לחוזה 
חייב הקבלן לפנות אל המפקח ולהסב את תשומת ליבו לכך בטרם ביצוע העבודה בכל מרכיב שלה,  

 מפקח כיצד לנהוג.   ולקבל הוראות בכתב מאת ה
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המסמכים והתכניות, אשר יסופקו לקבלן למטרת ביצוע העבודות לפי חוזה זה,  יישארו רכוש תאגיד מי  
 כרמל  והקבלן יחזירם בסיום העבודות, כתנאי מוקדם למתן תעודת סיום החוזה.

 
 

 (as made) –עדות  - מדידות ותכניות בדיעבד  00.09
 

הקבלן יצורף תרשים מפורט, של חלקי    י"כרמל"  עחשבון חלקי המוגש לתאגיד "מי   לכל .א
 העבודות שבוצעו לתאריך הגשת החשבון. התרשים יכלול מידות רלוונטיות לביצוע העבודה.

לאחר השלמת העבודה יספק הקבלן תכניות בדיעבד, שהוכנו על ידיו תוך כדי העבודה ולאחר   .ב
לפני השטח, ומידע נוסף השלמתה, המראות את העבודה כפי שבוצע למעשה, מעל ומתחת 

בעתיד, כגון: תוואי הקווים; עומק כיסוי הצינורות;   שיידרש להפעלה ואחזקה של העבודה
אבני שפה,   האדמה; סוג, מידות ומיקום קירות, גדרות, תעלות,  מידות צינורות וכבלים; סוגי

קרקעיות השונות; (קולטנים);  -התתעמודי תאורה, עמודי שילוט ותמרור; תאי בקרה למערכות 
קרקעיות לסוגיהן; מגופים; עצים; קטעי צמחייה; וכדו' כולל אלמנטים ומערכות  -צנרות תת

 אשר אותרו במהלך העבודה והחפירות.
כמו כן, הקבלן יספק כחלק מתכניות בדיעבד כמויות מצע אספלט, אבני שפה , אבני גן, אבן   .ג

 לבנה, מעקות וכו'. 
י מודד מוסמך על פי הנדרש במפרט המיפוי  "פ מדידות שיבוצעו ע"מנו בתכניות עכל הפרטים יסו .ד

שיימסר לידי הקבלן, והם טעונים בדיקה ואישור של המפקח. הכנת תכניות בדיעבד תעשה על פי  
 AS-MADEדרישות והנחיות נוספות של תאגיד "מי כרמל", בהתאם למפרט הגשת תכניות  

יות בדיעבד ומסירתן בצורה מסודרת למהנדס התאגיד או למי  במהדורתו האחרונה .  הכנת תכנ
למתן תעודת השלמה, והקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני   מטעמו הן תנאי מוקדם

לשביעות רצון מהנדס התאגיד. חשבון סופי יתבסס בין היתר על  ל "הנ שיגיש את התכניות
עבד לא ישולם לקבלן בנפרד ותמורתן תהיה  הכנת תכניות בדי  עבור.בדיעבד  הנתונים שבתכניות

 העבודות השונות שבכתב הכמויות. כלולה במחירי היחידות של
כל תכנית עדות שתימסר לתאגיד "מי כרמל" תהיה מתואמת תיאום מלא עם מפרט שכבות  .ה

   מצורף כנספח א' למפרט זה. . ממ"ג כפי שהוכן על ידי תאגיד מי כרמל מבוסס לנוהל מבא"ת
 

 
 יומן עבודה ממוחשב  00.10

 
 מדי יום ינהל הקבלן יומן. היומן יכלול את הנחיות המפקח ודרישותיו. 

 יומן העבודה יכלול את פרטי הביצוע היומיים וכן תמונות דיגיטאליות שיישתלו ביומן אשר  
 יציגו תמונות אופייניות של ביצוע העבודה (לפני ביצוע החפירה ואחרי ). מסמך זה יוגש 

 שבון הסופי לביצוע העבודה ולא תשולם בגין הכנתו תוספת כלשהיא.ביחד עם הח
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 תיק מסירה 00.11
 

 להלן נוהל מסירת פרויקט עם סיום העבודה: 
 :נוהל מסירת עבודה1טבלה 

 
 גורם מטפל  תחום נושאים לטיפול 
 מח' תכנון סניקה  \ביוב  \מים  תיאום ואישור תכנון  1
 פיקוח מטעם מי כרמל.  סניקה  \ביוב  \מים  עבודותתיאום  \ליווי ופיקוח שוטף   2

 או  ביוב.\מנהל מחלקת מים ו 
 אחראיים אזורים. 

פיקוח מטעם מי כרמל,   סניקה  \ביוב  \מים  אטימות  \בדיקת לחץ  3
 אחראיים אזורים. 

פיקוח מטעם מי כרמל,   סניקה  \מים  בדיקות רדיוגרפיה  4
 אחראיים אזורים. 

פיקוח מטעם מי כרמל,   מים חיטוי קווים 5
 אחראיים אזורים. 

צילום וידאו לפני ביצוע חיבורים לקווים   6
 קיימים

 פיקוח מטעם מי כרמל  סניקה  \ביוב  \מים 

 פיקוח מטעם מי כרמל  סניקה  \ביוב  \מים  שרות שדה 7
   לפני מסירה ראשונית יש להשלים: 8
מספור תאים   8.1  

 למערכת ביוב
 אליעזר  -מי כרמל   ביוב

 פיקוח מטעם מי כרמל  ביוב צילום וידאו סופי   8.2  
 פיקוח מי כרמל  סניקה  \ביוב  \מים  תיק תעודות אחריות  8.3  
 פיקוח מי כרמל  סניקה  \ביוב  \מים  תיק בדיקות  8.4  
קליטה ואישור   8.5  

 במי כרמל   תכנית  עדות
מח' תכנון, פיקוח מי כרמל,  סניקה  \ביוב  \מים 

 מח' מיפוי
תכנון, פיקוח מטעם מי כרמל,  סניקה  \ביוב  \מים  סיור מסירה ראשונית עם דוח ליקויים. 9

 אחראיים אזורים. 
  סניקה  \ביוב  \מים  תיקון ליקויים  10
מנהלי אזורים + פיקוח מי  סניקה  \ביוב  \מים  סיור מסירה סופית   11

 כרמל
מסירת תיק ביצוע   12

 למחלקת תכנון  
תכנית עדות חתומה ,  

 תעודות יצרן
 מח' תכנון, פיקוח מי כרמל סניקה  \ביוב  \מים 

 מנהל חטיבת הנדסה   סניקה  \ביוב  \מים  מכתב השלמה וקבלת עבודה 13
 

 תיק המסירה יכלול: 
 יומני עבודה,   כללי

 תמונות, 
 פרוטוקולים כולל פרוטוקול מסירה

 דיסקים. 2עותקים+  As-Made 3תכניות 
 בדיקות רדיוגרפיה 

 דוח +דיסק –צילום וידאו 
 אישור בדיקת לחץ 

 אישור חיטוי +בדיקה בקטריולוגית
 דוחות שרות שדה של יצרן הצינורות+ אחריות יצרן לצנרת.

 אחריות יצרן לאביזרים שהותקנו.
 

עבודות 
 מים/ביוב/סניקה
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 תחום העבודות 00.12
 

אתר עבודה", וכן יקבע את רוחב רצועת הקרקע, בה מותר יהיה  "המפקח יקבע את תחום העבודה בכל 
 להשתמש לצורך הנחת קווי צינורות וחפירת תעלות.   לקבלן

 על הקבלן יהיה לאתר ולתאם את שטח ההתארגנות באתר העבודה ולהגיש לאישור המפקח.
עבודה והקבלן לא יורשה לחרוג בפעולותיו ובהקמת  ל ייקבעו בהתאם לצרכיי ה"השטחים והרצועות הנ

 מבניו מכל סוג שהוא מחוץ לתחום שנקבע עבורו. 
 

ל, או פעולות אחרות כלשהן, יהיה הקבלן  "אם לדעתו של הקבלן יידרש לו שטח נוסף לביצוע הפעולות הנ
על חשבונו  חייב להגיש לאישור המפקח תכנית הכשרת שטחים והתארגנויות, ולהשיג את השטח הנדרש 

 הוא. לא תבוצענה עבודות הכנה והכשרת שטח כלשהן לפני קבלת אישור מהמפקח. 
 

הקבלן יישא בכל ההוצאות וישלם את כל הפיצויים, דמי נזיקין וקנסות במקרה של גרימת נזק לרכוש זר 
 מחוץ לתחום רצועת העבודה כפי שנקבע לעיל. 

 
י הקבלן על חשבונו  "ושטחי ההתארגנות יתוחזקו עכל השטחים והדרכים אשר בגבולות אתרי העבודות  

אחזקת השטח    במשך כל תקופת ביצוע העבודות ובכל תנאי מזג אויר, כולל שמירת הסדר והניקיון.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי    תהיה ברמה נאותה לשימוש ומעבר של הולכי רגל ושל כלי רכב מסוגים שונים.

ת בטחון הציבור ומשתמשי הדרך, לרבות דיירים , הולכי רגל, הדרוש למניעת היווצרות מטרדים, לשמיר
 לכך.  רכבים, מערכות ותשתיות קיימות אשר בתחום העבודות ובסמוך

העבודות בהתאם לתכנית דרכים והסדרי תנועה ובטיחות   יוודא זרימת תנועה שוטפת בתחום הקבלן
האמור לעיל  טיחות בכביש להלן).כל(ראה סעיף עבודה בהתאם לתוכניות דרכים, הסדרי תנועה זמנים וב

 בא להוסיף, להדגיש ולחזק את האמור והנדרש ב"היתר". 
 

מודגש הצורך במשנה זהירות בעת ביצוע עבודות מים וביוב עבור תאגיד מי כרמל בתחום של מגרשים  
ות  פרטיים , בעת ביצוע עבודות כגון קווי ביוב בין מגרשים והתחברויות של ח"ב לשוחות בקרה קיימ

בתחום מגרשים. הקבלן יישא בכל נזק או פגם אשר ייגרם בעת ביצוע העבודה בתחום הנכס הפרטי,  
 ותאגיד "מי כרמל" יהיה פטור מכל אשמת תביעה בגין נזקים כלשהן שייגרמו, אם ייגרמו לרכוש פרטי.   

 
 

 כוח אדם 00.13
על הקבלן לספק כוח אדם מיומן, הציוד וכל החומרים הדרושים לביצוע העבודה. על קבלן להעסיק  

עובדים  בעלי  אזרחות ישראלית, כמו כן יהיה הקבלן רשאי להעסיק גם עובדים זרים ובתנאי ,שיש בידם  
הצהרה על עובדים רישיון  שהייה בארץ כדין, ושיש בידם רישיון עבודה תקף לעבודה בארץ על פי כל דין. 

 זרים בעלי רישיון תיכלל בחוזה הקבלן מול התאגיד.  
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 חומרים 00.14
 

חומרי עזר, חומרי    פירושו: חומרי בנין, מוצרים, צינורות, ספחים, אבזרים, מגופים, ,"חומרים"  המונח
וכל   מחצבה, אספלטים, אבנים משתלבות, בולדרים , כגון: אטמים, צבעים, חומרי בידוד , אלקטרודות,

ולהשלמתו. כל החומרים ללא יוצא מן הכלל יסופקו על ידי הקבלן   "המבנה"חומר אחר, הנדרש לביצוע 
 לצורך ביצוע העבודה ויכללו במחירי היחידה השונים.  

 
 

 י הקבלן "אספקת חומרים ע  00.14.1
 

 כללי
 

 שלהלן:מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו יחולו לגבי אספקת חומרים ההוראות 
הקבלן מתחייב לספק, להוביל ולאחסן את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה, בין   •

 אם הם מופיעים בכתב הכמויות ובין אם לאו. 
בלבד, פשתן,  ZIKAהקבלן מתחייב לספק על חשבונו את חומרי העזר הנדרשים כגון: אלקטרודות  •

ומרי בידוד ואיטום לתאים, חומרי מילוי,  זפת, צבע לצביעת צנרת עילית, אטמים לאוגנים, ח
חומרי בנייה, מחצבה, מלט, חול , זרז ייבוש למלט וכו'. עליו לכלול את מחירי חומרי העזר 

 במחירי היחידה השונים המופיעים בכתב הכמויות. 
הקבלן חייב לקבל את אישור המזמין מראש הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו  •

טיב החומרים. מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור מקור להשתמש והן ביחס ל
החומרים משמש גם אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. הרשות בידי המפקח, לפסול  

משלוחי חומרים גם ממקור מאושר, אם אין אותם חומרים מתאימים לצורכי העבודה. עם 
מיועדים לביצוע העבודה, לבדיקות במעבדה  התחלת העבודה, יגיש הקבלן דגימות של חומרים ה 

מוסמכת. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה תוך  שימוש בחומרים כאלה, בטרם הושלמו 
הבדיקות המוקדמות המתאימות בביצוע העבודה והן תחייבנה את שני הצדדים. החומרים 

או באיכות  והמוצרים אשר יספק הקבלן לאתר, יתאימו לדגימות שאושרו. כל סטייה בטיב ו/
של החומר הפסול מהאתר. הפסקת העבודה   המידיהחומר, תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו 

תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים אחרים, בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעתו של  
המפקח. יש לציין כי אישור החומרים והמוצרים ו/או מקורם, ע"י המפקח לא יפטור את הקבלן  

 לאה ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות, תוך שימוש באותם חומרים. מאחריות מ
החומרים יהיו חדשים, שלמים ותקינים ובעלי תו תקן ישראלי אם קיים. במקרה שאין תקן  •

. (למרות האמור לעיל, המזמין עובד עם אוגנים ,כולל אוגנים של  DINישראלי , התקן הנדרש הוא 
 ). BSTDאביזרים, על פי תקן 

הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על חומרים בפני השפעות אקלימיות כגון:   •
סידורים מיוחדים ליציקות בטון בימי שרב, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנתו מפני גשמים, 

אחסון צנרת מחומר פלסטי במקום מוצל, אחסון מצעים במקום יבש וכו'. הקבלן יבטיח הגנה על  
וינקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירה על העבודות, המוצרים, האביזרים  מוצרים מורכבים 

(שהורכבו ושלא הורכבו) עד למסירת הפרויקט בהתאם לדרישות המפרט. בהעדר דרישות כאלה  
 במפרט לגבי אביזרים וחומרים, יפעל הקבלן בכפיפות להוראות היצרן והמפקח. 

 תימת  ההסכם  וקבלת אישור המפקח. על הקבלן להקפיד ולהזמין את החומרים מיד עם ח  •
על הקבלן להזמין צנרת, שוחות וחומרים אחרים אך ורק לפי מדידות פיזיות בשטח  ולא על סמך   •

תכניות. לא יתקבלו שום תביעות בקשר לעודף בצנרת ובחומרים אחרים.  כמות הצנרת בכתבי  
 הכמויות היא תיאורטית בלבד.

ישור על חשבון הקבלן ממעבדה מאושרת  (מכון התקנים  מהנדס התאגיד רשאי לדרוש בדיקה וא •
מכון טכנולוגי לישראל, וכיו"ב), לפי קביעת מהנדס התאגיד, על כל פריט או   -הישראלי, הטכניון

יחידת חומר שהקבלן עומד לספק. נדרשה בדיקה כאמור , לא יובא החומר לאתר העבודות עד  
חומר באתר העבודות ונדרשה בדיקה להמצאת תוצאות הבדיקה ואישור המהנדס.  היה ה

כאמור, יופסק השימוש בחומר זה, או לא יוחל השימוש בו, עד להמצאת  תוצאות הבדיקה  
וקבלת אישור מהנדס התאגיד. נדרשה בדיקה כאמור, יהיה הקבלן רשאי להמציא תעודה 

יד יתבטל  מקורית מיצרן החומר, או מספקו, ואם הנתונים בתעודה יענו על דרישות מהנדס התאג
 הצורך בבדיקה . 

במידה והקבלן מעוניין באספקת ציוד ו/או אביזרים ו/או חומרים  בשונה מהמוגדר במפרט ו/או   •
בכתב הכמויות, עליו לקבל על כך את אישור המנהל מראש. מובהר כי המזמין אינו חייב לאשר  
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ולקבלן לא תהיה כל  את הציוד / אביזר / חומר כלשהו גם במידה והוא נושא את תו התקן הנדרש 
טענה / דרישה / תביעה כלשהי בגין כך. בבואו לאשר את בקשת הקבלן כציוד / אביזר / חומר  

שווה ערך למוגדר במסמכי החוזה יביא המזמין בחשבון את הניסיון אשר נצבר בשימוש של אותו  
קוחות, מספר  ציוד /אביזר /חומר בארץ ולצרכים  להם הוא מיועד במכרז הנדון, שביעות רצון הל

השנים שבהן הציוד/ חומר / אביזר נמצא בשימוש בארץ ובייעוד לו הוא מיועד במכרז הנדון  ו/או  
מספר השנים בהן ספק הציוד ו/או נותן שרות השדה מתפקדים בארץ בנושא הציוד הספציפי  

 המוצע ושביעות רצון הלקוחות מרמת שרות השדה , מהירות התגובה ואיכות השרות.   
ן חייב להעביר למהנדס התאגיד את תעודות האחריות מהיצרנים על כל הצינורות, הקבל •

האבזרים והפריטים המסופקים, כולל פירוט קטרים, דרגים, עובי דופן, וכדו'. תעודות האחריות  
 יהיו  לתקופה שמעבר לתקופת הבדק. 

בהם, וכדו', תהיינה  כל ההוצאות לרכישת החומרים, להספקתם, להובלתם, לאחסונם, לטיפול  •
 כלולות במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. 

תאגיד "מי כרמל" לא יקבל מהקבלן עודפי חומרים הנשארים אצלו לאחר גמר העבודה. כמויות   •
 שלא נוצלו לא יובאו בתחשיב החשבון הסופי. 

 
 

 ב. השגת חומרים    
 

יבות  מצידו, כי כל החומרים שהקבלן  עצם הגשת הצעת הקבלן לביצוע העבודות יש בה משום  התחי
 חייב לספקם נמצאים ברשותו, או שהוא יכול להשיגם ולהביאם לאתר העבודות במועד המתאים. 

 
 ג. תחליפים

 
ב, יהיה הקבלן  "בכל המקרים , בהם הוגדר החומר שבהספקת הקבלן לפי ציון קטלוגי, שם יצרן, וכיו

מהנדס התאגיד תחליפים מתאימים, ומהנדס התאגיד יאשר תחליפים כאלה    רשאי להציע לאישור
באם שוכנע בעליל שהתחליף הוא אמנם בעל איכות שווה לזו של המוצר הנדרש או טובה ממנה,  

ידי הקבלן תחליף, או לא ניתן אישור  -וייעודו שווה ומתאים לזה של המוצר הנדרש. לא הוצע על
 המוצר שנדרש מלכתחילה.   הקבלן לספק אתמראש לתחליף שהוצע, יהיה על 

הקבלן    המקורי שנדרש, לא יהיה  בשום מקרה, כאשר התחליף שאושר וסופק הנו יקר מהחומר
 זכאי לכל תוספת מחיר. 

מודגש בזאת כי מהנדס התאגיד אינו חייב במתן נימוק והסבר לקבלן על החלטותיו למתן, או לאי  
 מתן האישור לתחליפים. 

 
 

 יםהובלת חומר 00.14.2
  

ידי הקבלן, ותמורתן תיחשב ככלולה במחירים  -ההובלות הדרושות לביצוע העבודות, ייעשו על כל
 לעבודות השונות הנקובים בכתב הכמויות. 

 ב."פירושה לרבות העמסות, פריקות, אריזות, אחסנה ושינוע באתר, וכיו-הובלה
 

 ת של צינורות ו/או אבזרים.  לא תשולם לקבלן שום תוספת עבור פיצול הובלות, או הובלות נוספו
 ובאחריותו.  נתיבי תנועה אל אתרי העבודה, בתחומם ומהם, יתואמו עם המפקח ביוזמת הקבלן

שלב משלבי העבודה     מודגש בזה כי נתיבי תנועה אלה הנם ציבוריים וחל איסור על חסימתם בכל
 ללא אישור מראש ובכתב של מהנדס התאגיד. 

 
 החלים על נהגים בישראל חלים גם על הקבלן ועובדיו. כל חוקי התנועה 

 
על הקבלן לבדוק ולבחון את דרכי הגישה לאתרי העבודה השונים ובתחומם בטרם הגשת הצעתו  

ולוודא שהן מתאימות לצרכיו בכל המובנים. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן הקשורה לטיב נתיבי  
 חומי האתרים הנ"ל. הגישה לאתרי העבודה השונים, או טיב הדרכים בת

 
 

 העמסה והובלה (של כל החומרים)   00.14.3
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ההובלה תעשה במשאיות או בגרורים, (בכפוף לאמור בסעיפי "תנאי החוזה" בדבר " הובלת משאות  
חריגים" וכן בדבר "תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים, וכיו"ב), בעלי אורך וסידורי קשירה  

עצמים בולטים וחדים, כדי  למנוע כל פגיעה ונזקים למוצרים.  מתאימים. הרצפה תהיה ישרה, ללא 
יש לאבטח את המטען מפני תזוזות ונפילה, ע"י שימוש בעמודי צד או סולמות מתאימים, ובקשירה.  

כבלים ושרשרות אינם מותרים לקשירה. בכל  מקרה השימוש בהם רק כשהם מרופדים ובאישור  
 מראש ובכתב של המפקח. 

 
 עשה באחריות הקבלן יש לאבטח את המטען מפני שפיכה, תזוזה ונפילה.העמסת המטען ת

 
 אין להעמיס ביחד ולהוביל צינורות מסוגים שונים (פלדה, בטון, פי.וי.סי, וכדו').

צינורות בקוטר גדול יותר יונחו בתחתית הערמה. אבזרים ואטמים יובלו כשהם ארוזים ומוגנים  
 וך  וקרינת שמש. מפני פגיעות מכניות, חום, שמן, לכל

 
הצינורות והאבזרים יובלו כשהם קשורים בסמוך לנקודות התמיכה, באופן שתמנע תזוזתם  ופגיעה  

 בהם  עקב תנודות הרכב. 
אספקת צינורות ואביזרים לאתרי העבודה יתאים לקצב ביצוע העבודות. לא יובלו צינורות לאתר  

 ש ובכתב. ימי עבודה, אלא באישור המפקח מרא 5-בכמויות מעבר ל
 

 
 פריקה ושינוע באתר   00.14.4

  
מקום פריקת המוצרים יתואם מראש בין הקבלן לבין המפקח. הפריקה תהיה במקומות ריכוז , או  

 שלעיל וב"היתר".   00.11לאורך תווי קו הצינורות, בהתייחס לאמור בסעיף  
שתמנע כל פגיעה  פריקת הצינורות והאבזרים תעשה בזהירות, ידנית או בעזרת כלים מכניים , בצורה 

 בהם. אין להשליך את המוצרים , אין לגררם או לגלגלם. 
פריקה עם כלים וציוד מכניים תעשה לצינורות פלדה או בטון ולמוצרים שהובלו ארוזים.  הפריקה  

תעשה בעזרת מיתקן הרמה ורצועות, או במלגזה. הרצועות תהיינה רחבות ולא  מתכתיות. אין  
ם שאינם מרופדים, גם זאת באישור המפקח  מראש ובכתב .אין  להשתמש בשרשרות או בכבלי

 לתפוס את המוצרים בעזרת  ווים.
י  "שימוש במלגזה מחייב זהירות מפני פגיעות במוצרים. תקינות הפריטים והתאמתם תיבדק ע

מאתר העבודה    לא תקין ושאינו ראוי יסולק מיד על ידי הקבלן  המפקח עם הגיעם לאתר. כל פריט
 על חשבונו.

 
  

 אחסנה באתר    00.14.5
  

משטחי הפריקה יהיו מרוחקים מתווי התעלה כך שתתאפשר תנועה חופשית של  כלי רכב, אמצעי  
ההובלה ומכונות העבודה, שאפשר יהיה לפזר את החומר החפור ללא פגיעה  במוצרים, ובכדי למנוע  

 רדרות המוצרים אל תוך התעלה.היד
 מ'. 1.5מ'. גובה ערמת צינורות בטון לא יעלה על  1.0גובה ערמת צינורות פלדה לא יעלה על 

 
מ', ובאם הצינורות מאוחסנים באריזתם המקורית   1.0. לא יעלה על גובה ערמת צינורות פי.וי.סי

 מהיצרן, גובה הערמה יהיה כגובה האריזה.  
 

הקבלן ינקוט על אחריותו בכל האמצעים למניעת התדרדרות הצינורות, כולל השימוש בקורות  
 ומעצורים.

 
של הצינורות,  אטמים ואבזרים יאוחסנו באריזתם המקורית עד השימוש בהם. מקום האחסון 

האבזרים והאטמים לא יהיה בסמיכות למקור חום. יש למנוע  מגע ביניהם לבין דלקים, שמנים,  
 צבעים ומדללים. 

 
חשיפת צינורות ואבזרים עשויים מחומרים פלסטיים כגון פי.וי.סי. ופוליאתילן לקרינת שמש לפרק  

באופן שתתאפשר זרימת אויר  , ו 80%זמן ממושך, ארוך משבועיים,  מחייבת כיסויים ברשת צל 
 חופשית.
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 משחת החלקה תאוחסן באריזתה המקורית, כשהיא סגורה היטב ומוגנת מפני חדירת מים ולכלוך. 
כל המוצרים המפוזרים על פני הקרקע לאורך התווי יובטחו מפני התדרדרות אל תוך התעלה, נגיעה,  

 חיכוך ופגיעה זה בזה, חדירת בוץ וכל פסולת אחרת לתוכם.
 

 ציוד הקבלן 00.15
  

בציוד    הקבלן יספק את כל הציוד והכלים המכניים הדרושים לביצוע "המבנה" ויורשה להשתמש רק
מכונה או חלק   ובמכונות אשר לפי דעתו של המפקח יתאימו לביצוע יעיל של העבודות. הקבלן ירחיק כל

אשר ישביע את רצון    ציוד אשר לפי קביעת המפקח לא ימלאו את הדרישה הנ"ל, ויחליפם בציוד אחר
הפסדים הקשורים  או    המפקח. הקבלן לא יהיה רשאי לקבל כל פיצוי או תשלום נוסף עבור ההוצאות

בהרחקת ציוד והחלפתו לפי המפורט בסעיף זה, אף אם הציוד שהחלפתו תידרש קבל קודם לכן את  
 אישור המפקח. 

 
 אמצעי זהירות 00.16

 
הקבלן ינקוט כל אמצעי הזהירות להבטחת חיי אדם ורכוש באתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע  

המתייחסים לבטיחות. בהתחשב גם בעומסי   ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות "המבנה"
תנועה ונפחה, ומהירויות נסיעה גבוהות. הקבלן יתקין על חשבונו הוא מעקות, גדרות בטיחות זמניים,  

מתאונות העלולות להיגרם בגלל הימצאותם של    תאורה ושלטי אזהרה כדרוש, כדי להזהיר את הציבור
יוד ומכשולים אחרים באתר. אביזרי הבטיחות יהיו  תעלות פתוחות, בורות, ערמות עפר, חומרים וצ

מסוגים המאושרים על ידי הועדה הבינמשרדית להתקני תנועה ובטיחות של משרד התחבורה. מיד עם  
סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את ערמות העפר, 

המבנה". במידת הצורך יסדר הקבלן  "אה מביצוע ולסלק מכשולים העלולים להישאר באתר כתוצ
 מעברים זמניים לחציית החפירות הפתוחות. 

 
כאשר עבודות הקבלן תעשינה בשעות חשיכה ידאג הקבלן על חשבונו להימצאות תאורה באתר  

 ולהפעלתה.
ים,  יהיה האחראי היחידי לכל נזק שייגרם לרכוש זר, פרטי או ציבורי, או לחיי אדם ובעלי חי  הקבלן

והתאגיד לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת, שומר התאגיד לעצמו  זכות  
את    לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן.

, או לפי הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים  ל ישחרר התאגיד רק לאחר יישוב"הסכומים הנ
 סמכא. -דין של בית המשפט, או בוררות, או על פי מסמך אחר בר-פסק

 
 כל האמור לעיל הינו תוספת והשלמה לפרק "תנאי החוזה"

 
חל איסור מוחלט על שימוש בחומרי נפץ למטרה כלשהיא. חל איסור מוחלט על שימוש באקדח יריות  

 מסמרים או ציוד דומה , למטרה כלשהי.
 
 

 טבע   פגעי  נגד  הגנה 00.17
 

מפרט לעבודות בנייה", קבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על  "ב 57.005בנוסף לאמור בפרק 
המבנה", עד למסירתו לידי התאגיד, מנזק אשר יכול  "במשך תקופת הביצוע ואחרי השלמת  "המבנה"

תופעות   או ;שמש ;חרו  ;אדמה מפולות ;תהום מי  ;גשמים, שפכים, ניקוז ושיטפונות-י מי"להיגרם ע
לא עשה כך, יתוקן   כך, בין אם הקבלן, לפי דעתו, נקט באמצעי הגנה ובין אם י"נזק שנגרם ע  כל  אחרות.

 בתיאום ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח. ,חשבונו   הקבלן בלי דיחוי ועל  י"ע
 
 

 הספקת מים 00.18
 

הקבלן יספק את המים הדרושים לביצוע "המבנה", כולל המים הדרושים לשטיפה וחיטוי הצנרת  
ולשימוש עובדיו. המים יהיו באיכות מי שתייה, שמקורם במערכת הספקת המים העירונית. במידה וניתן 

הדבר, יורשה הקבלן להתחבר לנקודות מוצא מקווי הספקת המים העירונית, כולל חיבורים לצרכני  
המערכת העירונית, וזאת בתנאי שהקבלן יסדיר תשלום בגין שימוש במים בהתאם לאמנת שירות  
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לאספקת מים לעבודות קבלניות , מצ"ב נספח ז'. תשלום הנ"ל  הוא חלק מהליך של אישור היתר חפירה.  
הנספח למסמך זה מציג את הנוסח הנדרש ואת הטופס המאשר את הסדרת התשלום לחברת מי כרמל  

 השימוש במים.  בגין
 בכל מקרה חל איסור מוחלט לחיבור למערכות אספקת מים פרטיות. 

 
את כל ההוצאות הקשורות בהספקת המים, כולל ההוצאות בהתחברות למקורות ההספקה, הוצאות  

והובלתם למקום השימוש בהם לפי האמור מעלה, יכלול הקבלן במחירי היחידות   השימוש במים,
 מויות.השונים הנקובים  בכתב הכ

 
 הספקת חשמל 00.19

 
גנרטורים או התחברות  -י הפעלת דיזל"הקבלן ידאג על חשבונו למקור החשמל הדרוש לביצוע העבודות ע

הסידורים, כגון: קבלת אישורים מחברת חשמל    לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר, ויעשה את כל
 שתמנע כל הפסקה בעבודתו. וכל זאת באישור המפקח. הספקת החשמל תהיה שוטפת ורציפה כך  וכדו',

כל ההוצאות הקשורות בהספקת חשמל כנאמר לעיל, ייכללו במחירי היחידות השונים הנקובים בכתב  
 הכמויות.

 
  

 לוח זמנים, תכנית העבודה ולו"ז התקדמות  00.20
 לוח זמנים ותוכנית עבודה  00.20.1

 
צו הזמן הקצוב לביצוע כל העבודות בהתאם לחוזה זה יצוין במפרט המיוחד ו/או ב

. לוח הזמנים אשר על הקבלן להכין ולהגיש התחלת העבודה ו/או בהזמנת העבודה
. לוח זמנים "תנאי החוזה"הנדרש ב  לאישור מהנדס התאגיד או למפקח מטעמו על פי

לביצוע העבודה, יהיה מבוסס על תקופת הזמן במושגי ימי לוח בלבד, שהוקצבה עבור כל 
הזמנים המוצע צריך להיות מסודר בצורת דיאגרמה סוגי העבודות ושלביהן שבחוזה. לוח 

של גאנט, וילווה בהסברים הנחוצים ובתכנית המפורטת של ארגון עבודה, הכוללת 
מיקום מבני הקבלן, רשימות כליו וציודו המכני, מספר הפועלים, בעלי המקצוע, עובדי 

 . הניהול והפיקוח, קבלני משנה וציודם, שיועסקו בעבודות הכלולות בחוזה
 

 10מהנדס התאגיד יבדוק את לוח הזמנים ותכנית הארגון המוצעים, ויחזירם לקבלן תוך 
הקבלן יכניס את כל   ימי עבודה מיום קבלתם עם הערות ודרישות לשינויים (אם יידרשו).

ההצעה    ימי עבודה מיום קבלת ההערות. 5 –התיקונים והשינויים הנדרשים לא יאוחר מ 
י מהנדס התאגיד ותשמש בסיס יחיד ובלעדי לביצוע "ע  ותאושר קתיבדהמתוקנת 
 העבודות.

 
להקדים   במסגרת לוח הזמנים הכללי יהיה על הקבלן, אם ידרוש זאת מהנדס התאגיד,

עבודות בעת ובעונה אחת   ביצועם של קטעי עבודה, כגון אלה החוצים כבישים, או לבצע
 בכמה מקומות. 

 
נדס התאגיד לתכנית הארגון, תיאור דרכי הקבלן יתחיל בעבודות לאחר אישור מה

הביצוע ולוח הזמנים המוצעים, אלא אם מהנדס התאגיד ירשה להתחיל לפני כן בעבודות 
הכנה מסוימות. כל העיכובים והפסדי הזמן שייגרמו לקבלן בגלל איחור בהגשת הצעותיו 

 לתכנית הארגון וללוח הזמנים המוצעים, יהיו ע"ח הקבלן בלבד.
 
 

 דו"ח התקדמות העבודה  00.20.2
 

ישלים הקבלן את  ,המבנה""החל מהתחלת עבודות ההכנה, ובמשך כל תקופת ביצוע 
לוחות הזמנים ויעדכנם בהתאם להתקדמות העבודה. הקבלן יכין בנוסף לזה דוחות 

ללוח הזמנים המאושר. הלוחות   ביצוע שבועיים וחודשיים, וכן דיאגרמות השוואה
 ח בשני עותקים ויוחלפו בקביעות לאחר עדכונם. והדיאגרמות יימסרו למפק
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 התמורה  00.20.3
 

כל הפעולות המפורטות בסעיף זה שלעיל הנן על חשבון הקבלן, והתמורה עבורן תיכלל 
 במחירי היחידה לעבודות השונות, הנקובים בכתב הכמויות.

 
 

 מבנים לשימוש המהנדס והמפקח 00.21
 

ש כמשרד שדה לשימוש המפקח. המבנה יהיה  על הקבלן להעמיד לרשות המפקח מבנה ארעי, אשר ישמ
ימים מתאריך צו התחלת העבודה. המבנה יסולק על ידי הקבלן   14-מוכן ויעמוד לרשות המפקח החל מ

 יום לאחר קבלת העבודה על ידי המפקח וסיום החשבונות הסופיים של עבודות הקבלן.  20-לא יאוחר מ
 אל רשת חשמל, רשת אספקת מים ורשת ביוב.  המבנה יוקם במקום שייקבע עם המפקח המבנה יחובר

 על הקבלן לדאוג להפעלתם התקינה של כל הציוד המפורט לאורך כל תקופת הפרויקט.
 ידאג לניקיון המשרד במשך כל זמן העבודה.   ןהקבל

על הקבלן להחזיק על חשבונו כל זמן העבודה דרך גישה עבירה לרכב קל אל המבנה. הקבלן ישא  
או שימוש של  -בהוצאות האגרות השונות כגון: תשלום עבור מים , חשמל, חשבונות טלפון או אגרות ו

 אמצעי תקשורת וכו' שישמשו את מהנדס האתר והפיקוח לצרכי עבודתם. 
המבנים עבור המפקח, לרבות כל הציוד והאביזרים המפורטים, אחזקתם  כל ההוצאות הכרוכות בהקמת

השוטפת במשך כל תקופת העבודה ופירוקם לאחר השלמת העבודה יחולו על הקבלן ויראו אותן ככלולות  
 במחירי היחידה השונים הנקובים בהצעתו. 

את המבנים על כל   במידה והקבלן לא ימלא דרישות סעיף זה, המזמין שומר לעצמו את הזכות להקים
 אביזריו ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מכך. 

ר, והוא יכלול שולחן כתיבה עם מגירות ומנעול, ארבעה כסאות,  "מ 10 –שטח המשרד יהיה לא פחות מ  
ציוד    פריטימתלה לתכניות, ארון פלדה מצויד במנעול ומפתח, חשמל, מזגן תקין, טלפון ופקס וכל שאר 

 י המפקח.  "שיידרשו ע
 

אם יתקין הקבלן טלפון לשימושו באתר, ישמש הטלפון גם את המפקח ללא תשלום. הדרישה להקמת  
 משרד שדה כמפורט לעיל, אם תהיה כזו, תצוין במפורש במפרט המיוחד .  

 
בכל מקרה בכל  בנוסף לרשום לעיל, על הקבלן להציב מבנה שירותים כימיים וזאת לפי דרישת המפקח ו

 יום.  14-עבודה הנמשכת מעל ל
 
 

 שלטים ושילוט 00.22
 

  מ')  2.5*  1.5 -(גודל כהקבלן יציב שלטים בכניסה וביציאה של שטחי העבודה. השלטים יהיו בולטים  
ויציינו בין היתר את שם העבודה, שם הקבלן, כתובתו, מספר הטלפון במשרדו, ומספר הטלפון בו ניתן  

. מידות השלטים, פירוט וצורת הכיתוב בהם, מקום ואופן הצבתם, ביסוסם,  להשיגו בשעות העבודה
וכדו', יוגשו לאישור המפקח. כל ההוצאות הקשורות בהכנת השלטים ובהצבתם, בפירוקם בגמר  

 העבודה, וישולמו בנפרד. 
 

הקבלן יקפיד כי שלט העבודה יהיה על פי הנוסח הסטנדרטי של חברת מי כרמל , בהתאם להנחיות  
 זמין העבודה.  מ
 
 
 
 
 

 קבלנים אחרים   00.23
 

חייב הקבלן להביא בחשבון, כי יתכן והעבודות לפי חוזה זה ייעשו   ,תנאי החוזה""בנוסף לאמור ב 
או בקרבתו, כגון:   "המבנה"באותה תקופה שבה יבוצעו עבודות אחרות   (גם לפי חוזים אחרים) באתר 

התקנת מערכות הספקת מים, ביוב וניקוז, סלילת כבישים ומדרכות, הקמת מבנים, או התקנת קווי  
 ו התקנת ציוד מכני במתקני שאיבה או טיהור שפכים באתר.ב, א"חשמל, טלפון וכיו
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חוזה זה, או יהיו עשויות להפריע להן, יתאם המפקח    במידה ועבודות אחרות אלה ישתלבו בעבודות לפי

בין העבודות השונות ויקבע את סדר העדיפויות ביניהן, כדי לאפשר השלמת כל העבודות במינימום של  
    סכוני ביותר בשביל התאגיד והעירייה.הפרעות ובאופן היעיל והח 

לשם כך יהיה המפקח רשאי לחייב את הקבלן לשנות את סדרי עבודתו ולשנות את מועדי הביצוע של  
י מהנדס  "בלוח הזמנים המוסכם והמאושר ע  שלבי העבודות השונות, אפילו אם הדבר יגרום לשינויים

 התאגיד.
 

ביעת מחיריו, את כל ההפרעות והעיכובים העלולים לבוא  יראו את הקבלן כאילו הביא בחשבון בעת ק
כתוצאה מתיאום הפעולות לפי סעיף זה, ולא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בשל כך, אולם אם  

פעולות באתר העבודות, ושינוי זה יגרום, לדעת    ידרוש המפקח שינוי בלוח הזמנים כתוצאה מתיאום
לתקופה שנקבעה בחוזה, יהיה הקבלן רשאי לדרוש הארכה  המפקח, להארכת תקופת הביצוע ביחס 

 מתאימה של זמן הביצוע. 
 
 

 עבודה בהתאם לתוכניות דרכים, הסדרי תנועה זמנים ובטיחות בכביש  00.24
 

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לתכנית דרכים, הסדרי תנועה זמניים ובטיחות, המאושרת ע"י   •
בהתאם לדרישות משטרת ישראל ולאישורה. התכנית  עיריית חיפה (המחלקה לתכנון תנועה), 

תוכן ע"י מהנדס מתכנן תנועה מוסמך ומוכר, או אדם אחר המתמחה בתחום הנדסת תנועה  
 ובטיחות המאושר ע"י מחלקת התנועה לפי הזמנת הקבלן.

 
באם קיימת דרישה לסידורים בטיחותיים מיוחדים בעת העבודה יפעיל הקבלן חברה העוסקת   •

 יחות (המאושרת ע"י העירייה). בנושא הבט
החברה תהיה אחראית להפעלת סידורי הבטיחות הנדרשים.  הפיקוח על הסדרי הבטיחות יעשה   •

 ע"י המפקח.
 

והכוונת תנועה ע"י   כל ההוצאות הקשורות בהכנת תכנית דרכים, הסדרי תנועה זמניים ובטיחות, •
בהגשתה לעירייה ולמשטרה ובקבלת אישורם, ובאם   ,צוות אבטחה ועגלות חץ בתהליך העבודה

קיימת דרישה לביצוע לסידורים בטיחותיים מיוחדים בהפעלת חברה העוסקת בנושא הבטיחות,  
 תמרורים ואביזרי בטיחות דרושים , וכל הדרוש לפי מהנדס התנועה, ישולמו בסעיף הקצב נפרד.  

כנגד הצגת חשבוניות לפי הוראות  סעיף ההקצב יהווה אחוז מהיקף העבודה והתשלום יהיה
הפרויקט המהנדס  ללא רווח קבלני. שיעור אחוז ההקצב מעלות העבודה בכללותה, יקבע על ידי  

 המהנדס במפרט המיוחד ו/או בהזמנת העבודה שתימסר לקבלן לפני כל עבודה.
 

ון כל העבודות יבוצעו לאחר ביצוע הסדרי תנועה זמניים ובהתאם לדרישות המפקח ורישי •
 להלן. 51העבודה, כמפורט בפרק 

 
ישולמו בנפרד לפי  גרד,  -הספקה או השכרה, הובלה, הצבה ופינוי מהשטח עם סיום העבודה מיני •

 הסעיפים המתאימים  בכתב הכמויות. 
 

 
 עבודות בסמוך ובחציית מתקנים הנדסיים 00.25

 כללי  00.25.1

 
מוסדות הנוגעים בדבר  לפני התחלת ביצוע העבודות על הקבלן לברר ברשויות המוסמכות, ו/או ב

-את מיקומם המדויק של קווי הצינורות למיניהם, כבלים למיניהם, עתיקות, וכל מיתקן תת
 קרקעי אחר הנמצא בתחום עבודותיו, ולסמנם. 

 
 קרקעיים או עיליים קיימים, או בחצייתם, על -לצורך ביצוע העבודות בסמוך למיתקנים תת

 ביצוע ולוח זמנים, מהרשויות   ייה, כולל אופן ותנאיהקבלן לקבל אישורים לעבודה, חפירה וחצ
המוסמכות , ו/או המוסדות הנוגעים בדבר, כגון: עיריית חיפה מחלקת התשתיות, אגף שפ"ע   

אגף דרכים המחלקה לשיפור דרכים, המחלקת לגנים ונוף, המחלקה לתאורה ורמזורים, יח'  
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ובקרת תנועה ותאורה; מנהל הנדסה מחלקת תכנון עיר מתאם התשתיות העירוניות :    רמזורים
אגף גנים וכדו');המחלקות לאחזקת רשת המים ורשת הביוב בתאגיד "מי כרמל"; רשות ניקוז  
קישון; וכן מגורמים חיצוניים דוגמת : חברת החשמל; בזק; חברות טלוויזיה בכבלים; חברות  

ת; מקורות; מע"צ; רכבת ישראל; משטרת ישראל, תשתיות נפט הדלק והגז; אגף העתיקו
 ואנרגיה, קווי הגז הלאומי, תשתיות של בז"ן, פז דלק וכו'. 

היתר", כמפורט "י הקבלן במסגרת בקשתו ל"הברורים השונים וקבלת האישורים נעשים ע
 במפרט זה . 

 
 הרשויות המוסמכות   מוניהקבלן ינקוט בכל אמצעים הדרושים, כולל חפירות גישוש, על פי סי

 ו/או המוסדות הנוגעים בדבר, להבטיח שבזמן עבודות החפירה או כל עבודה אחרת שיבצע, לא 
 קרקעי או גלוי, ציבורי או -ל, או בכל רכוש אחר תת"יפגע באף אחד מהקווים או המיתקנים הנ

 יגרום להם נזק ולא יפגע  בפעולתם השוטפת והתקינה.    פרטי, לא
 

 לבעלים, למפקח ולכל   ידו, יהיה על הקבלן להודיע מיד-ייפגעו על ואחד או יותר מאלו במידה 
הנזק לפי הוראותיהם, ועל חשבונו הוא.     לתיקון הגורמים הקשורים במיתקן שנפגע, ולגשת מיד 

 עבודות העפר, על פי   על הקבלן מוטלת אחריות מלאה ובלעדית ליציבות החפירות ולבטיחות
 תקנות. החוקים וה

 
        57007 -ו  57003האמור לעיל ולהלן בסעיף זה בא להשלים ולהוסיף לאמור בפרקים 

 .  "לעבודות בנייה  מפרט "ב
 

 
 חציות כבישים ומדרכות   00.25.2

 
 א. אופן החצייה ודרכים עוקפות

הדרושים לחפירה באופן שתובטח   פירוק כבישים או מדרכות ייעשה באורך וברוחב המינימליים 
 שלמות החלקים הנותרים של הריצוף.

 
 את החצייה בשני   במידת האפשר ישאיר הקבלן חצי מרוחב הכביש חופשי לתנועה, ויבצע

שות אגף לתכנון תנועה,  דרך עוקפת לפי דרי שלבים או יותר. אם דבר זה לא ניתן, יתקין הקבלן 
שיידרשו . הדרך תבוצע לפי הוראות מהנדס    העירייה, ומבנים ארעיים כפי  דרכים וגינון של

הדרך, אופן ביצועה וחיבורה עם הדרך   "מבנה"התאגיד ו/או מנהל מחלקת הדרכים באשר לצורת 
 דרך זו תנועה למכונות ומכוניות.  מקרה תאפשר  הקיימת, אולם בכל 

 
 תקין שלטי אזהרה ושלטים המסמנים שינוי בכיוון התנועה, יעמיד אנשים אשר הקבלן י

 אור ופנסים, וידאג לכך שיאירו ויסמנו את   מתפקידם יהיה לכוון את התנועה, יתקין מחזירי
 בכבישי מדינה).   צ "העירייה (או מע  ההטיה משקיעת השמש ועד לזריחתה בהתאם לדרישות

 
שלטים   קבלן לבצע תיקונים בהטיה, חיזוקים במבני עזר, התקנת המפקח יהיה רשאי להורות ל

יבצעם בהתאם   נוספים, וביצוע שיפורים בסידורים הכלליים, אשר ייראו לו כהכרחיים, והקבלן 
ל מאיזו סיבה שהיא, יישאר הקבלן האחראי  "וללא דיחוי. אולם גם אם המפקח לא ידרוש את הנ

בסעיף זה, החזקתם במצב   היחיד עבור הביצוע הנכון של כל העבודות והמיתקנים המפורטים 
לשביעות    י המפקח, והסרתם לאחר גמר השימוש בהם, הכל"תקין משך כל זמן אשר ייקבע ע

 רצונו של המפקח. 
 

 ב. סגירת  רחובות 
הכרח לסגור רחובות לרוחבם או לסגור הצטלבויות/צמתים, אם לשם ביצוע העבודות יהיה 

 ייעשה 
הדבר ברישיון משטרת ישראל ולפי תנאיה, תוך מיטב הסידורים לצמצום ההפרעות לתנועת  כלי  

 רכב והולכי רגל למינימום ההכרחי.
 

ית  דרכי גישה לרכוש ציבורי או פרטי תהיינה חופשיות לתנועה בכל עת, פרט לפרק הזמן שבו  נעש
העבודה מתחתן, אולם גם אז על הקבלן  לתאם את העבודה עם הבעלים של הרכוש  הסמוך 

 לשטח העבודות. 
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 ג. שמירה על חופש התנועה
חוץ מאשר במקרה של רישיון מיוחד לעשות אחרת, יש לאחסן את החומר הנחפר וחומרי בנין,   

על המדרכות ולתנועת כלי רכב  ולנהל את העבודה באופן שישאיר מקום חופשי לתנועת הולכי רגל 
בכבישים. הגישה להידרנטים של מים, תיבות דואר, חנויות, מפעלים, כניסות  לבתים וכיו"ב,  

 תישאר  חופשית בכל עת.  
 

 ד. תיקוני כבישים ומדרכות
הכבישים והמדרכות    בגמר העבודה או שלב ממנה, או לפי דרישת המפקח, יתקן הקבלן את 

 העירייה.    ואגפי  "היתר"דם בהתאם למפרטי העבודה, לדרישות ההקו   ויחזירם למצבם
שיעשה ולריצופים שישקעו או   הקבלן יהיה אחראי בתוך תקופת הבדק לטיב התיקונים

המילוי, או מכל סיבה אחרת, שמקורה, לדעת המפקח,    יתקלקלו בגלל הידוק בלתי מספיק של
 י הקבלן.חומרים גרועים שבוצעו ו/או סופקו ע"  בעבודה או

 
 

 חציות קווי צינורות , כבלים ומובלי תשתיות   00.25.3
 

במקרה של חציית קווי צינורות למיניהם, כבלים למיניהם, תעלות קיימות, וכדו' , יהיה על 
הקבלן לתאם עם הרשויות המוסמכות את דרכי העברת המיתקנים, או עקיפתם, במידה והם  

מפריעים למהלך העבודות, כגון: העברת כבלים, עמודי טלפון וחשמל, צינורות, וכדו' , אף מחוץ  
והחזרתם למצבם הקודם לאחר גמר העבודה, הכל לאחר אישור מהנדס  ת, לתחום העבודו
 התאגיד בכתב. 

 
 פגיעות בצנרת מים קיימת בעת ביצוע עבודה  00.25.4

 
, הנגרמת עקב עבודות הקבלן, יתוקנו על ידו ועל  כל הפגיעות בתשתית תת"ק או עילית קיימת

יבצע את התיקונים בזמן  חשבונו, כולל הספקת החומרים הנדרשים לתיקונים. באם הקבלן לא 
 יחויב בתשלום על איבודי מים.  סביר הוא 

 זמן מקסימלי סביר לביצוע תיקון הוא שעתיים. 
על חשבון    תאגיד "מי כרמל" רשאי , על פי החלטת מהנדס התאגיד , לתקן בעצמו את הפגיעות

כלים    ,הקבלן והקבלן יחויב עבור איבודי מים בזמן הפגיעה ועבור שכר עבודה של פועלים
 וחומרים לתיקון. 

 
 

 תשלום עבור עבודה בסמוך לחציות מתקנים ותשתיות תת"ק  00.25.5
 

עבור כל ההוצאות הקשורות בעבודה בסמוך ובחציית מיתקנים, בסידורי החצייה של כבישים,  
כבלים, וכדו' , המפורטים לעיל, כגון: עבודה, תיקונים, חומרים, מבני עזר    מדרכות, צינורות,

סידור דרכים עוקפות, החזרת השטח למצבו המקורי, וכל שאר ההוצאות    ומיתקנים והסרתם,
הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בסעיף זה, לרבות הוצאות תיאום ופיקוח מטעם בעלי 

, והקבלן יכלול הוצאות אלה במחירי היחידות בנפרד   לא ישולםהמיתקנים והתשתיות, 
   הנקובים בכתב הכמויות, אלא אם ניתן סעיף מפורש בכתב הכמויות עם  לעבודות השונות

 תיאור מדויק של העבודה, עבורה ישולם בנפרד. 
 
 

 תנועהפקחי העסקת שוטרים ומ  00.25.6
 

או  ה בשכר של שוטרים באם במסגרת רישיון משטרת ישראל לביצוע העבודה יהיה צורך בהעסק
וישלם   צמודים למקום העבודה ידאג הקבלן לתאום העסקתם ובאישור המפקח, פקחי תנועה 

. תאגיד "מי כרמל" ישלם לקבלן החזר הוצאות בהתאם  ספק פקחי התנועה/למשטרה את שכרם 
בחשבונותיו הקבלן  י "ע לתאגיד/שיוצגו לעירייה ספק פקחי התנועה/לחשבונות המשטרה

 י המפקח. "ויאושרו ע
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 מפקח רשות עתיקות   00.25.7
באם  במסגרת אישור החפירה יהיה צורך בהעסקת מפקח מטעם רשות העתיקות ידאג הקבלן  
לתאום תעסוקתו של זה ובאישור המפקח, וישלם את הנדרש לרשות העתיקות. התאגיד ישלם  

התאגיד ע"י הקבלן בחשבונותיו  לקבלן החזר הוצאות בהתאם לחשבונות רשות העתיקות שיוצגו 
 ויאושרו ע"י המפקח. ההחזר לא יכלול הוצאות סביב תשלום זה. 

 
 

 חובת הזהירות המיוחדת -עבודה בביבים ובתאי בקרה, בהם מצוי או זורם ביוב  00.26
 

במקרה של עבודה, תיקון, ו/או התחברות בביבים או תאי בקרה קיימים ופעילים, על הקבלן 
הביבים או התאים הללו מחשש להימצאות גזים מסוכנים, רעילים או לבדוק תחילה את  

 נפיצים, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה, כנדרש בחוקים, בתקנות ובנהלים, ביניהם:
 

 נוכחות המפקח בזמן ובמקום היא חובה ואסור לקבלן לפעול בשום מקרה ללא נוכחות זו.
 

אמצעי ניטור, שאין בתא גזים ואדים מזיקים לפני שנכנסים לתא בקרה, יש לוודא, בעזרת 
ומסוכנים ויש בו כמות  מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים ומסוכנים  או חוסר חמצן, אין    

להיכנס לתא  הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים  מכניים. רק לאחר 
 תר הכניסה לתא הבקרה.שסולקו כל  הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות  מספקת, תו

 
שעות לפחות, במהלכן יופעלו   2מכסי תאי הבקרה יוסרו מראש לשם אוורור הקו לתקופה של 

 אמצעי שאיבה אוויר מהשוחה לצורך שחררו הגזים,  לפי הכללים  הבאים : 
מכסה התא שבו עומדים לעבוד והמכסים בתאים בשני  –לעבודה בתא בקרה קיים   •

 לושה מכסים .צדדיו,  כלומר סך הכל ש
 נקודת החיבור. צדימכסים בתאים משני  –לחיבור אל ביב קיים  •
אדם לא יורשה להיכנס לתא בקרה, אלא אם העבודה תעשה במסגרת צוותים (לפחות  •

 שלושה אנשי צוות) המצוידת בציוד הצלה ועזרה ראשונה.
יות בלתי האדם הנכנס לתא הבקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים  עם סול •

מחליקות . הוא יישא חגור בטחון ואליו קשור חבל,  אשר  קצהו החופשי ימצא בידי 
 האדם הנמצא מחוץ לתא. 

מ', יהיה מצויד במכשיר נשימה ויחבוש   3אדם הנכנס לתא בקרה, אשר עומקו עולה על  •
 מסכת גז  מתאימים.  

האדם ובכל משך  מ' , יאווררו מראש , לפני כניסת 5תאי בקרה, שעומקם עולה על  •
 עבודתו  בתוך התא או בקו, באמצעות מאווררים מכניים/מפוחים.

עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לתאי בקרה , בורות רקב, וכיו"ב,  יודרכו  •
מראש לגבי אמצעי הביטחון הנ"ל ויאומנו בשימוש בחגור הביטחון, במסכת הגז  ובכל 

 ציוד אחר  שיידרש, ונוהלי הצלה. 
 
בשעת עבודה במתקני ביוב קיימים, כמו מכוני טיהור ותחנות שאיבה לשפכים, יהיה  •

חייב לוודא אם אין אזורי סכנה, בהם אפשרית נוכחות גזים מסוכנים, רעילים  הקבלן
 או בעירים או נפיצים. 

בכל מקרה אין בהוראות סעיף זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה   •
ל כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע או להינזק או ש לבטיחותם של עובדיו 

כתוצאה מעבודתו של הקבלן. הקבלן יכלול את הוצאות הבדיקה והשימוש באמצעי 
הזהירות ונקיטת האמצעים הנדרשים בהתאם לסעיף זה, במחירי היחידה לעבודות 

 הנקובים בכתב הכמויות.  השונות
 

ו/או תאי הבקרה, ובפרט  ממערכות הביובחל איסור על הגלשת ביוב בכל מקרה,  •
 .לרבות הגלשת ביוב למערכות הניקוז העירוניותלשטחים ציבוריים, מכל סיבה שהיא, 

פים בין תאי מעקמשאבות מתאימות על מנת לבצע על הקבלן להיערך מראש עם לכן,  •
כל ההוצאות או הזרמה לשטחים פתוחים. ו/באופן שלא יגרום למפגעי ביוב הביוב, 

עליות בביצוע המעקפים, לרבות השימוש בציוד השאיבה, יחולו על הקבלן ולא וה
 ישולמו בנפרד. 
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ביוב, בניגוד לאמור לעיל, עליו לדווח באופן מידי לתאגיד  הגלשת ביצעבמידה והקבלן  •
בכל מקרה . יודגש כי מיידי באופןולפעול בהתאם להוראות המהנדס לתיקון המפגע 

 וב בזמן עבודות הינה על הקבלן המבצע. האחריות המלאה לגלישות בי
 

 ניקיונות 00.27
 

עם סיום כל אחד משלבי ביצוע העבודה, כולל עבודות הכנה ופירוק, עבודות עפר, מצעים ותשתיות,  
אספלט וכד', ינוקה השטח לשביעות רצון המזמין מכל שאריות ופסולת שנגרמו ו/או נוצרו במהלך ביצוע  

הקבלן יפנה את   ניקיונה לא הושלם כאמור לעיל, לא תאושר לתשלום.העבודה. עבודה שבוצעה אך 
הפסולת אך ורק לאתרי סילוק פסולת מורשים. לפי דרישת המהנדס, ימציא הקבלן אישורים על קליטת  

 הפסולת באתרים הסילוק הרלוונטיים.
 
 

 עבודות בשעות חריגות (לא שגרתיות) 00.28
 

ת, (כולל ביצוע התחברויות או ניתוקים בין קווי צינורות   אם התנאים יחייבו זאת מבחינת ביצוע העבודו
חדשים לישנים לדוגמה), או בשל טובת הציבור ונוחיותו, או לפי דרישת מחלקת התנועה בעירייה, או לפי 

או כל רשות מוסמכת אחרת, יהיה על   דרישת המשטרה, או לפי דרישת המפקח, חברת החשמל ,בזק,
 השונות גם בשעות חריגות (בלילה או גם בסופי שבוע בשבתות ובחגים) מהעבודות  לבצע חלק   הקבלן

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום שהוא בגין ביצוע עבודות בשעות חריגות, כולל תוספות לתאורת היקף  
 ובאמצעות הפעלת גנרטור בעבודות הלילה. 

 
 

 שלבי ביצוע באתר   00.29
 

ים ביצועם של קטעי עבודה, כגון: חציית  אם ידרוש זאת מהנדס התאגיד, יהיה הקבלן חייב להקד
 או לבצע עבודות בעת ובעונה אחת בכמה מקומות.  כבישים וכדו',

   עבור הקדמה ביצוע של קטעי עבודה או עבודה בבת אחת בקטעים  לא תשולם לקבלן כל תוספת
 השונים, או שינוי בסדרי עבודה לעומת לוח הזמנים, לפי דרישת מהנדס התאגיד.

 
 תקנות הרעש/זיהום אוויר/פגיעה בערכי טבע ונוף/הזרמות ביוב בשטחים פתוחים ולים 00.30

 
על הקבלן לפעול ע"פ התקנות בנושאים הרשומים לעיל לרבות תקנות הרעש, מניעת זיהום אוויר וכו' ע"פ 

 הנחיות הגורמים הרלוונטיים: ע.חיפה, המשרד להגנת הסביבה, רשות העתיקות וכו'. 
 

 ביוב  איסור הזרמת  00.31
 

חל איסור על הזרמת ביוב לשטחים פתוחים לרבות וואדיות וחופים. במידה ומתבצעת הזרמה כזו יש  
מי תהום  ביוב ו/או לדווח מידית למוקד התאגיד ולמנהל המח' לרשת ביוב. כמו כן, חל איסור על הזרמת 

 למערכת הניקוז ללא אישור המשרד להגנת הסביבה. 
 

 יפול בתקלותהגלשות ביוב יזומות לצורך ט 00.32
 

חל איסור על הגלשת ביוב אל מחוץ לרשת הציבורית. הגלשת חירום תבוצע רק לאחר אישור 
 מנהל מח' רשת ביוב. 

 הקבלן מחויב במקרים אלו:
לבצע את העבודה במהירות המרבית ולמזער את הנזק הסביבתי. לצורך כך על הקבלן להכין  

 נוסף הנדרש לביצוע העבודה. מראש את העובדים, ציוד שאיבה, פקקים וכל אמצעי
לנסות בכל האמצעים העומדים לרשותו ו/או הקיימים לרשות התאגיד ע"מ לצמצם את המפגע 

 וכו'. במכליותבאמצעים שונים דוגמת שאיבת מעקף, שימוש 
בכל מקרה בו קיים חשש לגלישת ביוב לים במהלך העבודות, נדרש להודיע מידית למנהל מח'  

 בתאגיד. רשת ביוב 
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בעבודות יזומות בהן יידרש להגליש ביוב לים, תיעשה העבודה רק לאחר אישור מראש ובכתב  
אגף ים וחופים, ורק לאחר תשלום עבור ההזרמה כנדרש בחוק. –מהמשרד להגנת הסביבה  

 תשלום זה יוחזר לקבלן ע"י התאגיד כנגד הצגת חשבוניות.
 ני למעקף על פני כבישים. חל איסור על הטיית השפכים או הנחת צינור זמ

 
 גידור האתר, מדרגות גישה לתחתית חפירה  00.33

 
ידי פירוק והרכבה, או  -כל העבודות כוללות את הטיפול בגדרות ומדרגות באתר העבודות, אם על

יחזיר הקבלן את הגדרות  "המבנה"תמיכות בגדרות ובמדרגות בכל צורה אחרת. עם השלמת 
בביצוע סעיף זה כלולות במחירי    הכרוכות  ההוצאות   כל  ומדרגות שהוסרו למצב המקורי.

 נקובים בכתב הכמויות. היחידה השונים ה
 
 

 מדידה וסימון  00.34
 נקודות קבע  00.34.1

 
לפני תחילת העבודה יקבל הקבלן מהמפקח רשימת קואורדינטות של נקודות הפוליגון, רשימת  
קואורדינטות של נקודות חדירה מתוכנן מספר נקודות קבע  לגבהים ונקודות סימון, הקבועות  

בשטח העבודות בצורת יתדות מבוטנות או תקועות באדמה. נקודות אלו יהיו מסומנות בתכניות,  
כמו כן, יהוו מבנים קיימים בשטח    לסימון התוואי והרומים של התעלות והמבנים.ויהוו בסיס 

 נקודות מוצא לסימון התוואים.
 

י  "לו ע  לפני התחלת העבודה חייב הקבלן לבקר ולבדוק את נקודות הקבע והסימון שניתנו
התאמה שנתגלתה, והמפקח יוציא הוראות  -המפקח, ולהביא לתשומת לבו כל סטייה או אי

ל יאשר הקבלן בכתב את קבלתן של  "מתאימות לתיקון הסימון. לאחר הבדיקה והתיקונים כנ
התאמתן של  -נקודות הקבע והסימון, ולאחר זאת לא יתקבלו כל טענות או ערעורים בקשר לאי

התאמה כזאת תיחשב כשגיאתו של -נקודות אלו מאיזו סיבה שהיא, וכל שגיאה הנובעת מאי
 הקבלן בלבד.

 
י  "ע "המבנה"יה אחראי לשלמות נקודות הקבע והסימון כל תקופת העבודה ועד קבלת הקבלן יה

ל, או במקרה של "נקודות מהנקודות הנ   מהנדס התאגיד, ובמקרה שיחסרו נקודה או מספר
לסמנן, לחדשן ולהציבן בצורתן המקורית, על חשבונו. כל המדידות של    פגיעה בהן, חייב הקבלן

 מוסמך. י מודד"הקבלן יבוצעו ע
 
 

 מדידה וסימון של תוואים ומבנים 00.34.2
 

הקבלן יסמן את צירי הביצוע של עקומות, מיפנים , נקודות מפגש וכדו', וכן צירי ופינות המבנים  
 והמגרשים לפי דרישת המפקח.

 
כמו כן , ימדוד הקבלן ויסמן קווים מקבילים לצירי התוואים שישמשו כקווי הבטחה. מטרתם  

שיחזור או חידוש קווים ונקודות    העבודות ואפשרות  לאפשר ביקורת על נכונותשל קווים אלה 
י המפקח. נקודות "מרחק קו ההבטחה מהציר ייקבע ע  אשר נהרסו תוך כדי ביצוע העבודות.

מ, ויוכנסו  "ס  2.5/5/75 –הסימון יהיו מיתדות ברזל או עץ, אשר מידותיהן לא יהיו קטנות מ 
 מ."ס  50 –לקרקע לעומק של כ 

 
יסומנו על תכניות או     נקודות הבטחה  כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.

 י הקבלן. "תנוחות ע
 "המבנה"על הקבלן לשמור על כל נקודות הסימון הנמצאות בקו ההבטחה עד מסירת 

 י מהנדס התאגיד . במקרה שנקודה כלשהי ניזוקה, יתקנה הקבלן מיד על חשבונו,"וקבלתו ע
 לשביעות רצון המפקח. 
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בחתימתו לטיב המדידות ,    כל עבודות המדידה והסימון ייעשו באמצעות מודד מוסמך, האחראי

 לדיוקן ולתיאורן השרטוטי.
 

הקווים, הרומים והחתכים המסומנים בתכניות אמורים לתאר את המצב הטופוגרפי הקיים  
התאמה  -שרטוטים, ואם ימצא איבשטח לפני התחלת העבודות , אולם על הקבלן לבדוק את ה

בין התיאור בתכניות ובין המצב למעשה באתר, יתוקנו התכניות כפי שיסוכם בין הקבלן 
י הקבלן.  "והמפקח. המפקח יבדוק מדי פעם את הצירים והרומים ואת העבודות המבוצעות ע

מפקח  הקבלן יעמיד לרשות המפקח מכשירי מדידה וכלים אחרים, וכן כח עבודה לפי דרישת ה
 כדי לעזור לו בבדיקה. 

 
למפקח לבצע את הבדיקות.    אם יהיה צורך בכך, יידחו עבודות החפירה לזמן סביר, כדי לאפשר

לא ישולם לקבלן כל פיצוי עבור עזרה למפקח בביצוע הבדיקות או עבור אובדן זמן בגלל דחיית  
 עבודות החפירה כנאמר לעיל.

 
אולם אישור כזה לא ישחרר את הקבלן  כל מדידה וסימון טעונים אישור המפקח בכתב, 

 או לטיב העבודות המבוצעות על ידיו. מאחריותו המוחלטת לנכונות ודיוק המדידה והסימון,
 
 

 מדידות לצרכיי חישוב כמויות 00.34.3
 

תנאי החוזה" (סעיף מדידת הכמויות), ולפי התכניות תעשה      על  "מדידת כמויות העבודה, לפי 
 לאחר עדות הינה תנאי לאישור חשבון ביצוע.   -ידי מודד מטעם הקבלן. השלמת מדידות ותכניות 

 
 

 אחריות הקבלן למדידות  00.34.4
 

 הקבלן יהיה אחראי להכוונת כלי החפירה ולקבלת המידות, הרומים והמרחקים המתוכננים.
יו לערוך מדידות ביקורת חוזרות במשך כל תקופת העבודה. מדידות הביקורת של  לשם כך על

 הקבלן חייבות להיעשות בסרט ובמאזנת. 
 

היא    אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום של תוואים ומבנים בכל שלבי העבודה
, סימון התאמה הנובעת ממדידה-מוחלטת , והוא יתקן על חשבונו כל שגיאה, סטייה או אי

ל, או  "התאמה כנ-אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי  ל , לשביעות רצונו של המפקח."ומיקום כנ
אם כתוצאה מהריסתן או היעלמן של נקודות קבע או נקודות סימון, או תיקון וקביעה בלתי  

י הקבלן, תבוצענה עבודות שלא בהתאם לתכניות, יתקן אותן הקבלן לפי  "נכונים של הנקודות ע
 רישת המפקח לשביעות רצונו וכל עבודת תיקון כזאת תהיה על חשבון הקבלן. ד

 
 התמורה לעבודות מדידה וסימון 00.34.5

 
עבור עבודות המדידה והסימון המתוארות בסעיף זה לא ישולם לקבלן בנפרד, והוא יכלול את  

ל במחירי היחידה של העבודות השונות הנקובים בכתב "ההוצאות הכרוכות בעבודות הנ
 יות.הכמו

 
 החזרת המצב לקדמותו   00.35

 
הקבלן יחזיר לקדמותו את מצב האתר, הציבורי והפרטי, ויתקן על חשבונו כל נזק ישיר ועקיף  

 (גם לצד שלישי) שיגרם כתוצאה מעבודתו. 
 

הקבלן יבצע צילום אתר העבודה במצלמת וידיאו לפני התחלת העבודה. הצילום יכלול את 
 תאריך הצילום.   

 
 אופני מדידה ותשלום  00.36
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לצורכי תשלום תימדדנה רק העבודות שעבורן ניתנו סעיפים מוגדרים בכתב הכמויות. כל יתר  
ידות הנקובים כנגד  העבודות, ההוצאות והתחייבויות הקבלן, נחשבות ככלולות במחירי היח

 הסעיפים השונים שבכתב הכמויות.
 

אופני המדידה והתשלום מתוארים בסוף כל סעיף או פרק של מפרט כללי זה, אולם מודגש בזה,  
שאם שיטת מדידה אחרת תצוין בכתב הכמויות ו/או במפרט המיוחד, יהיו אלה האחרונים, לפי  

 אותו סדר, מחייבים. 
 

ל, יכללו כל מחירי היחידות הנקובים בכתב  "מדידה והתשלום כננוסף לתיאורים של אופני ה
הכמויות (אם לא נאמר בפירוש אחרת) גם את המרכיבים הבאים: הספקת כל החומרים שאין  
הספקתם חלה על התאגיד לפי האמור בחוזה; הובלת החומרים, המוצרים והציוד שבהספקת  

ת לשלמותם; הוצאות שכר העבודה,  הקבלן והתאגיד גם יחד, הטיפול בהם, אחסנתם ואחריו
ניהולה ופיקוח עליה; שימוש בכלים, מכשירים , ציוד, מכונות, כלי הובלה, חומרי עזר, פיגומים  

ב; תשלומי מסים, תמלוגים, דמי ביטוחים, תשלומים סוציאליים, אגרות, פיצויים  "ותמיכות, וכיו
בור עבודות הכנה ועבור והיטלים אחרים; כל ההוצאות הכלליות, המוקדמות, הוצאות ע

   העבודות השוטפות הכרוכות בקיום הדרישות של חוזה זה, ובקיום התחייבויותיו של הקבלן;
כמו כן כל הוצאות הבלתי צפויות מראש, ורווח הקבלן. רואים את מחירי היחידה ככוללים את  

תו, את כל  המפעיל, את ההובלה לאתר ובחזרה, את כל ההוצאות הכרוכות בהפעלת הציוד ואחזק
 הוצאות ניהול אתר וחברה ורווח הקבלן וכד'. 

 
 מחירי עבודות חריגות  00.37

 
הקבלן ע"י המפקח בכתב לבצע עבודות שלא נכללו בכתב הכמויות והכרוכות  שויידרהיה 

  עבור ביצוע עבודות להן לא ניתנו סעיפים בהפעלת סוגי ציוד מכני או פועלים לפי מקצועותיהם, 
ישולם עבורם לקבלן לפי מחירי "מאגר מחירים לענף הבנייה"  בכתב הכמויות, (זהים או דומים) 

(במחירי קבלן משנה, ללא תוספות ו/או  ) בע"מ" 1986מחשב  להנדסה ( בהוצאת "דקל שירותי 
בהפחתה  מקדמים כלשהם, לרבות תוספת קבלן ראשי, עבודות לילה, עבודות דחופות וכיוצ"ב), ו

 . 15% של בשיעורכללית 
 

רואים את מחירי היחידה עבור ציוד מכני ככוללים הכל : המפעיל, ההובלה לאתר ובחזרה,  כל  
 הכרוכות בהפעלת הציוד ואחזקתו, הוצאות ניהול אתר וחברה  ורווח הקבלן. ההוצאות

 
מחירי היחידה שבחוברת הנ"ל עבור פועלים למיניהם כוללים את כל  העלויות, לרבות שכר 

עבודה, הטבות סוציאליות שונות, ביטוח לאומי, כל תשלומי החובה האחרים, הובלה לאתר 
 לים, הוצאות ניהול אתר וחברה ורווח קבלן.ובחזרה, השימוש בכלי עבודה הרגי

 
אם הושקעו בעבודות הנ"ל חומרים שאינם מופיעים בכתב הכמויות, אך אושרו ע"י המפקח, 

ישולם עבורם לקבלן לפי מחירי היחידה לחומרים המופיעים בחלק ב' של החוברת "מאגר 
 יחידה שבחוברת . רואים את מחירי ה15%מחירים לענף הבנייה" שלעיל בהפחתה בשיעור 

 ככוללים הכל, לרבות העמסה, הובלה לאתר, פריקה ואחסון.
 

לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא על המחירים שלעיל, גם אם תוספת זו מוזכרת או מופיעה  
 בחוברת, ובכלל זה תוספת "קבלן ראשי".

 
 הקבלן.  החוברת שבתוקף היא זו במהדורתה האחרונה, שפורסמה לפני מועד הגשת הצעתו  של 

 
 .  "תנאי החוזה"כל האמור לעיל בא להוסיף ולהשלים את האמור ב

 
באם לא נמצאו סעיפים מתאימים ב"דקל", לדעת המפקח, יוגש ע"י הקבלן, ניתוח מחירים  

 שיאושר ע"י מזמין העבודה.
והרווח הקבלני   , המימוןלצורך סעיף זה, יהא הקבלן זכאי לתשלום ששיעור ההוצאות המנהליות

 . 12%שבו לא יעלה על 
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 וסלילה עבודות עפר - .51 פרק
 

 כללי 51.01
 

, בדק דרכי גישה ואספקה, כבישים   הקבלן מצהיר שבדק באופן יסודי את תנאי האתר והשטח .1
ומדרכות קיימות, גדרות, מבנים, צנרת מים, חשמל, טלפון, ביוב, הפרעות קיימות לכלים מכניים  

 וכו'.
 
לא תוכר כל דרישה ו/ או טענה ו/ או תביעה מהקבלן בגין אי הכרת השטח ו/ או מכשולים  .2

 הקיימים בו ו/ או הפרעות שבו ו/ או טעות בהבחנה מצדו. 
 
הקבלן מצהיר שבדק באופן יסודי את טיב הקרקע באתר. לא תוכר כל תביעה ו / או דרישה ו /   .3

או טענה מהקבלן בגין טעות באבחנה לגבי טיב הקרקע, לרבות בנושאי רטיבות וכו'. גם אם  
 התבטא השוני בשכבות הקרקע התחתונות. 

 
קרקעיים כגון: צינורות מים, ביוב, חשמל, טלפון   –הקבלן אחראי באופן בלעדי על מתקנים תת  .4

. לפיכך, על הקבלן לנקוט בשיטות חפירה אשר יבטיחו את שלמותם של המיתקנים הנ"ל, וכו'
לרבות תמיכות זמניות, חפירה בידיים, ובחירת ציוד מתאים (לחפירה, מילוי והידוק). כל 

וי תנאי זה יחולו על הקבלן ונכללות במחירי היחידה. המפקח רשאי להורות ההוצאות למיל
 לקבלן על ביצוע העבודה בכלים או בשיטות הנראות לו כנחוצות.

 
 הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה ולתיקון כל הנזקים שיגרמו בגין .5

פירה ומילוי תעשינה באופן  כך. לפיכך, עליו לוודא שחפירת תעלות, מחפורות וכל עבודות הח
בטיחותי וע"פ הוראות כל דין. אם יהיה צורך ידפן את דפנות החפירה,  הוראות המתכנן או  

 המפקח בנושא אינן פוטרות את הקבלן מאחריות זו. 
 

על הקבלן לגדר או לחסום חפירות פתוחות ומכשולים המהווים סכנה, עליו להאיר את השטח או   .6
 הצורך והכל ע"פ הנחיות והוראות כל דין בנושא.  לסמנו בפנסי סימון לפי 

 
כיסוי התעלה לאחר הנחת או החלפת צינורות, בורות לתיקון "פיצוץ" יבוצע רק לאחר קבלת   .7

 אישור מהמפקח. 
 

 אופן החפירה 51.02
 

החפירה תיעשה בכלים מכאניים. במקומות מסוימים, שלא נגישים לכלים מכאניים ובאישור  
מנהל רשת החפירה תיעשה בעבודת ידיים. תשלום יהיה לפי סעיפי כתב הכמויות ובכל מקרה לא  

 ישולם בנפרד עבור חפירה שאינה חלק מעבודות הנחת צנרת.  
סלע רצוף ומוצק להנחת צנרת יקבל הקבלן  חפירה פירושה גם חציבה , אך במקרה של חציבת 

 תוספת לפי הסעיפים   בכתב הכמויות.  
התוספת תשולם רק בהתאם לאישור בכתב של מנהל מחלקת אחזקת רשת המים בלבד ולפני  

 ביצוע בפועל של העבודה. 
 

 עבודות הכנה  51.03
 

 עבודות הכנה, לפני תחילת עבודות חפירה, כוללים: 
 , שוליים, עשיית חורים ופתחים בקירות תומכים, שבירת ופירוק קירות, בטונים ) א(

 הנמצאים בתוואי קו הצינורות, ובהתאם  לדרישות המפקח. וכדו',
פירוק (והתקנה מחדש לאחר גמר העבודות) של מעקות בטיחות להולכי רגל, עמודי  ) ב(

תמרורים, תחנות אוטובוס, וכדו',  הנמצאים ברצועת תוואי קו הצינורות בתחום 
 העבודות. 
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במקומות בהם תוואי קו המים ו/או הביוב עובר בסמוך למערכות  –חפירות גישוש  ) ג(
קיימות תת קרקעיות ו/או לפי הוראת המפקח, יבצע הקבלן חפירות גישוש לאיתור 

 ראה פירוט בסעיף להלן.  המדויק של המערכות התת קרקעיות ורומם.
 

 
 

 חפירות גישוש 51.04
 עם תחילת העבודה באתר, עוד לפני שתבוצע כל עבודה אחרת, על הקבלן לבצע חפירות  •

 תשתיות קיימות של חברות חב' בזק,גישוש במקומות שונים על מנת לאתר מיקום ומפלסי 
HOTתר המערכות כמפורט בתכניות ועפ"י, מח' רמזורים, מח' מים, מח' ביוב ניקוז וי 

 אינפורמציה נוספת, שתתקבל לאחר פניה לרשויות במסגרת אישורי החפירה.  
 החפירות יהיו בפיקוח הנציגים המוסמכים מטעם בעלי המערכות. •
 אין להתחיל בעבודה ללא חפירות אלו. •
ימים  7לאחר ביצוע התיאומים ולפני ביצוע העבודה בפועל, על הקבלן להודיע בכתב, לפחות  •

 על כוונתו להתחיל בביצוע ולהזמין נציגיהם. מראש לבעלי המערכות 
כל המתקנים, המערכות והצינורות התת קרקעיים שיתגלו במהלך חפירות הגישוש, יימדדו   •

ויירשמו במדויק: רום ראש צינור או תקרה, רום תחתית צינור רצפה, קוטר חיצוני או 
על הצינור או המתקן ממדים, סוג צינור או המתקן (פלדה, בטון, אסבסט וכו'), סוג ההגנה 

 רטים עם בעלי המתקנים לגבי(אם ישנה) וכל מידע נוסף הדרוש לצרכי תכנון, לרבות ברור פ
 שייכות המתקן ותפקודו. 

 השרטוטים יעשו באוטוקאד ע"ג קטע של תכנית מדידה קיימת ויהיו השלמה לתכנית זו. •
 הקבלן. כל המדידות והתרשימים ייערכו וייחתמו על ידי מודד מוסמך מטעם  •
 בכל מקרה,  הקבלן יוחזק כאחראי לנכונות ולדיוק חפירות הגישוש והמידע שבשרטוטים. •
על הקבלן יהיה להמשיך ולבצע חפירות גישוש במשך כל תקופת עבודתו ולהמציא הנתונים   •

 באופן שוטף למפקח. 
ע"י  מקום, כמות ומועד חפירות הגישוש ייקבעו ע"י המפקח לפי שיקול דעתו הבלעדי וייעשו  •

הקבלן לכל מטרה הקשורה בביצוע העבודה, בין במישרין ובין בעקיפין, כפי שתראה למפקח,  
ולא תוכר כל טענה ו/או תביעה מצד הקבלן בקשר עם קביעת המפקח לגבי מקום, כמות 

 ומועד החפירות ומטרתן. 
ות מאידך, אי ביצוע חפירת גישוש במקומות מסוימים לא תהווה עילה לקבלן לפגיעה במערכ •

 ורואים אותו אחראי לכל נזק שיגרם עקב פעילותו באתר.
 

 הגדרת וסיווג החומר  51.05
 

עבודות עפר כוללות: חפירה ומילוי להנחת צינורות, חפירה ומילוי למבנים, כגון: שוחות ותאים  
וכדו' , הידוק המילוי, ריפוד חול בתחתית הצינורות, מצעים, ועבודות עפר אחרות הנדרשות  

 בהתאם לחוזה. 
אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, לא יסווג החומר החפור לצרכיי תשלום לפי קשיותו או  

תכונותיו האחרות, בין אם תידרש חפירה רגילה, חציבה בסלע, (כולל סלע קשה ומוצק בשכבה  
רצופה, או מגושים בודדים, אשר אי אפשר לפוררם בכלי חפירה רגילים), פיצוצים, או שימוש 

 או אחרים. בכלים פנאומטיים
 כאשר עבודות העפר יסווגו במפרט המיוחד ובכתב הכמויות לפי טיב החומר החפור, יחולו 

 ההגדרות הבאות על סוגי הקרקע :
 כולל סלע קשה ומוצק בשכבה רצופה ובגושים בודדים, אשר אי אפשר  סוג החציבה : •

 , ואשר כבד מצויד במעקב ( רוטר )לפוררם בכלי חפירה רגילים, לרבות טרקטור 
מחייבים את השימוש בחומרי נפץ, כלים פניאומטיים ו/או יתדות ברזל, לשם פירורם 

 והוצאתם.
 

 ל של חציבה חלה עליו.  "כולל כל חומר חפור, אשר אין ההגדרה הנ סוג החפירה הרגילה: •
 הקביעה הסופית בדבר סוג הקרקע תהיה בכל מקרה בידי המפקח בלבד. המונח 

 על כל סוגי הקרקע, פרט לאותם המקרים, כשנאמר   במפרט זה חל"חפירה "
על הקבלן לבדוק את שטח העבודות ואת סוג וטיב הקרקע , בה הוא  בפירוש אחרת.

יצטרך לחפור, ויבסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים . לאחר זאת , לא יהיה 



 2018מפרט טכני נובמבר שם קובץ:     11/07/2021תאריך עדכון         
 

 

30 

סלע, שימוש הקבלן זכאי לשום תוספת עבור חפירה באיזו אדמה שהיא, או עבור חציבה ב
בחומרי  נפץ, או שימוש בכלים מיוחדים. לא תתקבל כל תביעה בגין טענה לאי הכרת 

 ב. "שכבות הקרקע , או טעות באבחנה, וכיו
 

 ניקוי השטח 51.06
 

כל שטחי העבודות , כולל תוואי התעלות , דרכי שירות וגישה , שטחים אחרים, עליהם יורה  
, כגון מקום הקמת מבני עזר, מקום אחסנת ציוד וחומרים, מחפורת (בורות  התאגידמהנדס 

מכל צמחייה (שיחים ועשבים) על שורשיה, מכל פסולת אשפה וחומר זר   שאילה), וכדו', ינוקו
רק   -אחר שעלול להפריע לביצוע התקין של העבודות . עקירה של עצים מכל סוג ובכל עובי של גזע

 לפי דרישה בכתב של המפקח ובאישור המחלקה לגנים ונוף של העירייה. 
לא תפריע לאורח השימוש הרגיל כל פסולת המיועדת לסילוק תרוכז במקומות אשר בהם 

 במבנים ו/או מיתקנים קיימים, ותסולק מדי יום במהלך העבודה בהתאם להוראות המפקח.
סילוק הפסולת אל מחוץ לאתרי העבודה ייעשה ע"י הקבלן למקומות שיאותרו ע"י הקבלן בכל  

ידי מרחק שהוא ויאושרו ע"י הרשות המקומית בתחומה נמצאים אתרי הפסולת הנ"ל ועל 
המשרד לאיכות הסביבה. פיזור הפסולת במקומות אלה ייעשה בהתאם להוראות הרשות 

המקומית הנ"ל. בחירת המקום לסילוק, הדרכים המוליכות אליו והזכות להשתמש בו הינם על  
 אחריותו הבלעדית של הקבלן.

 
חירי  עבור ניקוי השטח וסילוק הפסולת לא ישולם בנפרד, והקבלן יכלול את הוצאותיו במ

 הכמויות .   היחידות השונים לעבודות חפירה , או הכוללים עבודות חפירה, הנקובים בכתב 
עבור כריתת עצים, או עקירת עצים, או עקירת גדמי עצים, ישולם בנפרד בסעיף המתאים בכתב  

מ לפחות. כל עץ "ס 15מ' מעל פני הקרקע  1.0לעץ יחשב צמח שהיקף גזעו בגובה   הכמויות.
 מ יחשב לצמחייה. "ס 15 -טן משהיקפו ק

 
 חשוף 51.07

 
בשטחים בהם יבוצעו חפירות, ואשר החומר החפור ישמש לצרכיי מילוי, כולל בורות השאלה,  

יחשוף הקבלן את שכבת האדמה העליונה, המכילה צמחייה, שורשים וכל חומר אורגני, לעומק  
 ס"מ או יותר , לפי דרישת המפקח.  15של  

 
ן בערמות נפרדות, וישמש לכיסוי שטחים, או מילוי בורות שאילה,  החומר הנחפר בחשוף יאוחס

 או יועבר ויפוזר במקומות עליהם יורה המפקח. בשום מקרה לא ישמש חומר זה כמילוי מהודק. 
 

 החפירה לחשוף תימדד לצרכיי תשלום יחד עם החפירה הכללית שמתחתיו. 
 

 דרכי שרות וגישה   51.08
 

ו /או        עבודות העפר להנחת הצנרת, יכין הקבלן דרכי  במידה ויהיה צורך בכך, ולפני התחלת
עבודה לאורך תוואי קווי צינורות או תעלות, וכן דרכי גישה אליהם. דרך צריכה להיות   משטחי

במרחק כזה מציר הקו, שהתנועה בה לא תפריע לביצוע כל הפעולות הקשורות בהנחת הצינורות ,  
ציפוי תעלות , וכיו"ב. דרכי הגישה והדרך לאורך התוואי צריכים לאפשר תנועה תקינה של כלי  

 רכב אחרים, ציוד ומכונות, הדרושים לביצוע " המבנה" .  הובלה, כלי
 

עבודה יבוצעו באמצעות כלים מכניים או פניאומטיים, רגילים או כבדים, או   ומשטחידרכים 
, בהתאם לצורך. אם לא צוין אחרת במפרט המיוחד, ו/ או בכתב הכמויות, רוחב  ידייםבעבודת 

 מ' .  3.0דרך יהיה  
 

היינה בהתאם לתכניות ( תנוחות וחתכים ) ותכלולנה העברת חומר חפור  עבודות החפירה לדרך ת
. ההידוק , תוך  ס"מ לפני ההידוק 20ן לא יעלה על לאזורי מילוי,  הידוק החומר בשכבות שעוביי

פרוקטור תיקני לפחות. הקבלן יבצע על חשבונו בדיקות צפיפות   95%הרטבה , להשגת צפיפות 
 מ' זה מזה, וכנדרש ע"י המפקח.   200יעלו על  בשכבות השונות ובמרחקים שלא

 
הקבלן יחזיק את הדרך לאורך התוואי ואת דרכי הגישה אליה במצב תקין וראוי לשימוש במשך  

כל תקופת ביצוע העבודות, ויבצע את כל התיקונים הדרושים במשך  תקופה זו . הקבלן יבצע את  
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תתקלקל הדרך לאורך התוואי, ושלא  עבודות כיסוי הקו ועבודות אחרות באופן כזה , שלא 
 תינתק רציפות המעבר בה כל זמן ביצוע העבודות ועד לקבלתם.

אנשי העירייה, ומי מטעמה, יהיו רשאים בכל עת להשתמש בדרכים אשר הוכנו ע"י הקבלן, ללא  
 כל הגבלה וללא תשלום כלשהו.

 
בור חפירת התעלה או  הכנת דרך ומשטח עבודה לאורך התוואי תהיה כלולה במחירי היחידה ע

 הנחת הצינורות הנקובים בכתב הכמויות ולא תימדד בנפרד.
 
 פריצת דרכי גישה  51.08.01
 

מראש ובכתב, תתבצע פריצת דרך לצורך הנחת תשתית  , במידת הצורך ובאישור מפקח בלבד 
 . הכל עפ"י הנחיות התאגיד לא במדרכות או כבישים)באזורים שאינם נגישים (

 בנפרד בסעיפים המופיעים בכתב הכמויות.עבודות אלו ימדדו 
 

 שמירה על המבנה במצב יבש ללא רטיבות 51.09
 

על הקבלן לשמור את אתר "המבנה" ביבש בכל שלבי הביצוע, החל מתחילת החפירה ועד לכיסוי  
הסופי, ולעשות את כל הסידורים למניעת חדירת מים מכל מקור שהוא (מי גשם , מי שפכים, מי  

, מי השקיה, מים מפיצוץ צינורות, מי תהום, זרמים כלשהם, וכדו' ),  יטפונותשניקוז ותיעול, מי 
 וכן חדירת בוץ וטין. 

 
כל האמצעים שיאחז בהם הקבלן לשמירת העבודות ביבש ייעשו לשביעות רצונו הגמורה של 

 המפקח ושל כל אדם או סמכות שיש להם זכויות על הקרקע , אליה ינוקזו המים.
 עבור כל נזק שיגרם ע"י אי מילוי הדרישות לפי סעיף ד "מי כרמל" תאגיהקבלן יפצה את 

 זה.
 

לא ישולם לקבלן בנפרד עבור שמירה ואחזקת העבודות ביבש, כנאמר לעיל ולהלן, והוא יכלול  
את הוצאותיו השונות בקשר לכך במחירי היחידות לעבודות שבכתב הכמויות, לרבות ההוצאות   

 בוץ וטין.הכרוכות בניקוי וסילוק 
 

 הרחקת מים עיליים מסביבת העבודה  51.10
 

 למניעת חדירת מים עיליים יאחז הקבלן לפי הצורך באמצעים המתוארים  להלן, כולם או 
 מקצתם:

 בניית סוללות היקפיות בגובה מספיק; •
 חפירת תעלות ניקוז בעומק ואורך מתאים להולכת המים אל מחוץ לשטח;  •
 הכנה והפעלת ציוד שאיבה יעיל, לרבות כח אדם מאומן ומיומן להפעלתו;  •
 דליים ו/או ציוד מתאים סילוק מים  כלשהם שהצטברו במקומות בודדים, בעזרת •

 אחר;
 הפעלת כל אמצעי אחר ההכרחי לשמירת העבודות ביבש; •
 מניעת קו צינורות מלצוף על פני מים בכל אחד משלבי העבודה. •

 
לקבלן בנפרד עבור הרחקת המים העיליים מסביבת העבודה, כנאמר לעיל ולהלן, והוא  לא ישולם 

 יכלול את הוצאותיו השונות בקשר לכך במחירי היחידות לעבודות שבכתב הכמויות.
 

 מי תהום תת קרקעיים  51.11
קרקעיים  -מי תהום, או כל מים תת למפלסבמקומות שתחתית החפירה הנדרשת תימצא מתחת  

ולהזרימם   כדי שתתאפשר עבודה ביבשממקום העבודה את המים  להרחיקן אחרים, על הקבל
בצורה שלא יגרמו  , לרבות המשרד לאיכות הסביבה ,המוסמכות  רשויות הלמקום שיאושר ע"י 
מכל סיבה שהיא שיגרמו עקב הרחקת מי התהום   והתביעות  כל הנזקים. נזק לרכוש ולעבודה

   יהיו באחריות הקבלן ויתוקנו על חשבונו.
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 כללי    51.11.1
קרקעיים -בשיטה הרצויה לו, כדי לסלק את מי התהום או כל מים תת  הקבלן רשאי לבחור

אחרים, ולהחזיק את החפירות יבשות (לפי המתואר להלן, או בשיטה אחרת, או בשילוב 
כל מקרה חייבת שיטת הביצוע להוכיח את יעילותה ולקבל את אישור מספר שיטות), וב

  ת מוסמכות.יורשו
 

 בכל מקרה  יישאתיאור שיטות הניקוז הניתן להלן הוא לשם הנחייה כללית, והקבלן 
 להורות   באחריות הבלעדית לסילוק המים ולעבודה ביבש. המפקח יהיה רשאי

 (והקבלן חייב לפעול בהתאם) על החלפת שיטת העבודה גם אם הקבלן קיבל אישור 
 הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או    מוקדם לשיטה כלשהי.

 הפסדים הקשורים בהחלפת השיטה.
 

 הרחקת מים על ידי נקז  51.11.2
 

 באדמות חרסיתיות יחפור הקבלן בדרך כלל תעלות ושוחות איסוף, וירפדם במצע 
 ב. "מ, או צרורות נחל, וכיו"ס   7- 5אבן בגודל  גרגרי חדיר ומנקז, כגון חצץ

 מ. יש לשים לב, שתעלת הניקוז לא "ס 20  –עובי השכבה המנקזת לא יהיה פחות מ 
 ש להחזיקה במצב תקין בכל תיסתם בטין מעבודות החפירה או מסחף המים, וי

 זמן העבודה.
 הקבלן יוציא את המים מתוך השוחות בעזרת משאבות, תוך הקפדה על מניעת 

בעטיפת חצץ במקום  נקז שרשורינזקים כאמור לעיל. ניתן לאפשר להניח צינורות ניקוז 
 תעלות האיסוף. 

 
 

  WELL POINTהרחקת מים על ידי שאיבה  51.11.3
 

 נקודות שאיבה". "באדמות חוליות ינוקזו המים בדרך כלל בעזרת מערכת 
 לפני עשיית החפירה,   את המערכת מתקינים כאשר מתגלים מים בעת החפירה (או

   למפלסבאם התנאים ידועים מראש) לשם ניקוז השטח שיש לחפרו, עד מתחת 
 תחתית החפירה. 

"סיקות", גנרטור, צנרת לשאיבת מי  25,  6משאבה " –העבודה כוללת אספקה והתקנת ציוד 
 תהום (יניקה וסניקה). 

 
 מערכת זו כוללת סדרות של צינורות מנוקבים, הנתקעים לתוך הקרקע לעומק של

 החדרת הצינורות נעשית בעזרת סילון   תחתית החפירה.  למפלסמתחת   מ' 2.0 -כ
 ועפות  מס   ,2"  מים בלחץ. המערכת המקובלת מורכבת מנקודות שאיבה בקוטר

 המחוברים למשאבה צנטריפוגלית.  6"   לצינורות יניקה בקוטר
 

 אחריות הקבלן לסילוק המים 51.11.4
 על הקבלן להרחיק את המים ממקום העבודה ולהובילם למקום שיאושר על ידי 

לביצוע עבודות סמוכות   בצורה שלא יגרמו נזקים לעבודה, או והרשויות המוסמכות המפקח 
יבורי או פרטי, ולא יציפו חצרות, גינות, או כל המבוצעות בידי אחרים), לרכוש צ(גם כאלה 

הרחקת מי התהום, יהיו על חשבון  כל הנזקים, מכל סיבה שהיא, שייגרמו עקבשטח אחר. 
 הקבלן ועל אחריותו. 

 
 יציבות תאי בקרה   51.11.5

ס"מ לפחות, רק  20יונחו על גבי מצע חצץ בעובי  ,במקרה של עבודה במי תהום ,תאי הבקרה
 לאחר שיבוצע הידוק במכבש מכני עד לקבלת שטח יציב.

. על הקבלן להביא בחשבון  כי השוחה תהיה יציבה לגבי כוחות עילוי הנגרמים ע"י מי תהום 
.על (בניית התקרה) וחהאי לכך שאיבת מי התהום תהיה רצופה ותמשך עד השלמת בניית הש

הקבלן לכלול כל הוצאותיו עקב הדרישות הנ"ל במחיר יחידה לסעיפים השונים ברשימת 
 הכמויות.
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 ייצוב תחתית התעלות   51.11.6
 

 באדמה חרסיתית או באדמה לא יציבה כל שהיא, כאשר תחתית התעלה נמצאת 
ית התעלה קרקעיים אחרים, יעמיק הקבלן את תחת-מתחת למפלס מי התהום, או מים תת

בחומר מחצבה    מ מתחת לרום גחון הצינורות ועובי המצע, וימלא נפח זה"ס 40 – 20בשיעור 
תוך שיקועו בתוך הקרקע הבוצית עד לקבלת  ("דקים"מ ללא "ס 10-15גס (אבני חצץ בגודל 

 שטח יציב. על פני מילוי זה יפזר הקבלן את שכבת הריפוד (המצע) להנחת הצינורות.
 

 במקומות שתחתית החפירה היא מתחת למפלס המים, יש להימנע מחפירת  
 תעלה ארוכה והשארתה פתוחה זמן ארוך. מיד עם חפירת התעלה וייצוב התחתית, 
 יש להוריד ולהניח את הצינורות ולבצע את כל הבדיקות, כדי לאפשר ביצוע הכיסוי 

 בהקדם האפשרי. 
 

 יציבות המבנים   51.11.7
 

י המים בתעלה כל עוד בטונים יצוקים באתר (אם ישנם כאלה) לא התקשו,  יש למנוע עלייה של פנ
 הצנרת המותקנת, או חלקו.  לקדקודוכל עוד לא בוצע המילוי החוזר מעל 

 משקל המילוי צריך למנוע בעד כוחות העילוי לפעול על הצנרת ולגרום לציפתה. 
 וקר. בכל מקרה יש לדאוג לעלייה איטית של פני המים, באופן אחיד ומב

 
 תת קרקעיים לעבודה במי תהום–אופני מדידה ותשלום  51.11.8

כל העבודות הכלולות בסעיפים להלן ימדדו בנפרד בסעיף מיוחד בכתב הכמויות באין סעיפים  
 כאלה תכללנה עבודות אלה במחירי היחידה להנחת הצינורות.

  
 שימוש בחומרי נפץ  51.12

 . הקבלן לא יורשה להשתמש בחומרי נפץ
  

 בחומר חפור טיפול  51.13
 עד כמה שאפשרי, במידת הצורך ולפי החלטת המפקח, ישמש החומר החפור למילוי חוזר, 

 בתעלות וסביב מבנים. 
הקבלן יבצע את עבודות החפירה כך, שהחומר המתאים למילוי, לפי החלטת המפקח, יופרד  

במקומות  מהחומר הבלתי מתאים ויונח ישר במילוי הסופי, או בערמות לשימוש מאוחר יותר, 
 שלא  יפריעו לתעבורה, הכל לפי הוראות המפקח. 

  
 סילוק חומר מיוחד  51.14

 חומר עודף או מיותר, יסולק משטח   החומר החפור שסווג כבלתי מתאים לשמש במילוי, או
 הקבלן.   החומר איננו רכוש של  העבודות.

פרט לחפירה שתבוצע בשטחים בנויים, כפי שיתואר להלן , יסולק החומר האמור מיד, לפי 
 , בדרך הקצרה והמעשית ביותר.מהנדס התאגידהוראות 

סביבתי, לא יפריע להתקדמות העבודות,   מפגעהחומר העודף יפוזר במקומות כאלה, שלא יהווה 
יגרע ממראה הסביבה ולא יפריע לגישה   או לזרימת מים ממקורות טבעיים , או לדרכי ניקוז, לא

 לדרישות ולאישור בכתב של המפקח.  ל יפוזר וייושר בהתאם"למבנים. החומר העודף הנ 
 

 עבודות עפר  בשטחים בנויים 51.15
 

ובמדרכות, ינקוט הקבלן בכל אמצעי   כאשר עבודות עפר מבוצעות בשטחים בנויים, בכבישים
הכביש,    הזהירות למניעת תאונות כתוצאה מתעלות פתוחות, חומרי בנייה וציוד המאוחסנים על

הקבלן יסדר מעברים זמניים לחציית החפירות הפתוחות, ויתאם את עבודותיו עם   וכדו'.
   עה כל זמן העבודה.משטרת התנועה ומחלקות העירייה במטרה לאפשר מעבר חופשי ובטוח לתנו

הקבלן ייקח בחשבון את התנאים המקומיים המוגבלים בעבודה בשטח עירוני, ויעשה כל 
 לעיל.  00.19הסידורים הדרושים כנאמר בסעיף 

 
לא תתקבל    הקבלן יתחשב בכל ההפרעות והסידורים כנ"ל שיידרשו, בקבעו את מחירי היחידה.

רים וההפרעות כנ"ל, וכן עקב איזה נזק שייגרם,  שום תביעה מהקבלן לתשלום נוסף, עקב הסידו
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או עקב חפירה באמצעים שונים מאלה אשר היה בדעתו להשתמש בהם, אפילו אם יזדקק 
 לחפירה בעבודת ידיים. 

 
 יתכן ובזמן ביצוע החפירה לאורך רחובות בשטח בנוי תהיה החסנת החומר החפור לאורך 

במקרה זה יעביר הקבלן את    מטעם הרשויות. התעלות בלתי אפשרית, או אסורה , או מוגבלת
אחריותו, ובאישור מראש ובכתב של המפקח,   החומר החפור לשטחים, אשר יבחר בהם על

המחיר עבור העברת    ויחזיר אותו למילוי בעת הצורך, או יביא חומר אחר ממקורות אחרים.
ב הכמויות, מבלי החומר והבאתו למילוי חוזר יהיה כלול במחירי היחידות הנקובים בכת

בעבודה בשטחים בנויים, יהיה הקבלן אחראי עבור סילוק יום יומי    להתחשב במרחקי הובלה. 
במהלך העבודה של חומר עודף ומיותר מהחפירות למקומות כאלה, שישיג על חשבונו ועל 

אחריותו, והוא ישלם כל פיצוי או תביעה שתוגש נגדו או נגד העירייה כתוצאה מסילוק חומר  
 ודף זה.ע
 

 אמצעי חפירה  51.16
 

חפירת התעלות והבורות תבוצע באמצעות כלים וציוד מכני או פניאומטי, או בעבודת ידיים ,  
בהתאם לצורך. אם יידרש הקבלן לעבוד בעבודת ידיים יקבל על כך הודעה מפורשת מראש 

ומדרכות סלולים  ובכתב מהמפקח. אם תווי קווי הצינורות עובר במקביל או בסמוך לכבישים 
ישתמש הקבלן בכלים מכניים מתאימים בעלי צמיגים מגומי ולא בעלי שרשראות, אלא אם כן  

מתחת לחצובות הייצוב של הכלים המכניים יש להניח אדני    יאשר זאת המפקח מראש ובכתב.
 י כלים עם כפות או מגרדים ללא שיניים."עץ כדי לא לפגוע בסלילה. גריפת אדמה תעשה ע

 
 למסעות, כבישים ומדרכות (שברים ,    בכל הוצאות תיקונים של נזקים שיגרמו יישאלן הקב

 סדקים, חריצים, חספוס, שקיעות, וכדו' ), כתוצאה מעבודתו והשימוש באמצעים וציוד, הן  
כנדרש גם לצורך  ,"תחום העבודות"המפורט בסעיף  שלעיל, והן מחוץ ל "תחום העבודות"ב

כמפורט בסעיף  שלעיל), בין אם התיקון יעשה על ידו שין אם התיקון  החזרת המצב לקדמותו (
 י המפקח. "יעשה על ידי העירייה, כפי שיידרש ע

 
 

 חפירת תעלות להנחת צנרת מים וביוב  51.17
 

 
 חפירות ותעלות יבוצעו בהתאם למידות המתוארות בפרטים בתכניות.  ) א(

החפירה יתואם לקצב הנחת החפירה תעשה במועד סמוך להנחת הצינורות . קצב  
 הצינורות וכיסויים. 

 
הקרקע החפורה תערם במרחק משפת דופן התעלה.  מרחק זה לא יקטן ממחצית עומק  ) ב(

מ'.  יש להרחיק משולי התעלה ומדפנותיה אבנים  0.5 –התעלה, וכל מקרה לא יפחת מ 
 . וגושים גדולים שעלולים ליפול לתוכה ולגרום נזק לצנרת או לפגיעה בעובדים

 
קרקעית התעלה תהיה אחידה, מיושרת, יציבה ומוצקה, בשיפוע אורכי כמתוכנן.  לא  ) ג(

 5ימצאו בקרקעית התעלה אבנים, גושים, שורשים, גופים ובליטות שגודלם עולה על 
בשעת יישור הקרקעית יש להקפיד ולסלק כל בליטה מקומית קשה, כולל שורשים.  ס"מ.

את חפירת היתר עד לגובה המתוכנן של  במקרה של חפירת יתר לעומק יש למלא 
הקרקעית בחומר מילוי, כדלהלן: חול, או חומר מצעים, אשר יונחו בשכבות מהודקות 

ס"מ לפני ההידוק; או חצץ גרוס שגודל  20בתוספת מים, כשעובי כל שכבה לא יעלה על 
מ"מ; באישור המפקח מראש ובכתב. הקרקעית תספק לצנרת תמיכה  20 – 5גרגריו 

ידה, רציפה ויציבה לכל האורך.  מתחת למקום של שיקועי צינורות (פעמוני חיבור), אח
או אבזרים, יש להכין גומות בקרקעית כך שציר הצינורות יהיה ישר ומתמשך וגחון 

 לכל אורכו על הקרקעית. ךייסמהצינורות 
 

רוחב התעלה בתחתיתה יהיה בהתאם למידות בתכניות ויאפשר הנחת הצינורות ,  ) ד(
בהעדר מידות בתכניות הרוחב יהיה שווה לקוטר חיצון  בורם, והידוק המילוי סביבם.חי

של הצינורות בתוספת מרווחים משני הצדדים.  המרחק בין דופן הצינורות לבין דופן 
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ס"מ לצינורות שקוטרם הנומינלי אינו  20 – 15התעלה,  עד רום קודקוד הצינורות, יהיה 
)  12 "מ"מ ( 315ס"מ לצינורות שקוטרם הנומינלי מעל  30 – 25) , 12 "מ"מ ( 315 -גדול מ

 ).60 "מ"מ ( 1500 -ואינו גדול מ
 

במקומות בהם יידרשו ריתוכים והרכבות של אבזרים בתוך  התעלה יש להעמיקה  ) ה(
ולהרחיבה בהתאם להוראות המפקח  כדי לאפשר ביצוע נוח ותקין של הריתוכים 

ורות ובציפויים; בדיקה יסודית של כל הפעולות וההרכבות בכל שלביהם; תיקונים בצינ
 הנ"ל.

 
עומק התעלה יהיה בהתאם למידות המתוארות בתכניות. בהעדר מידות בתכניות או  ) ו(

 הוראות אחרות יהיה עומק התעלה כזה שיבטיח כיסוי מינימלי, כדלהלן: 
 ס"מ בשטחים פתוחים (חקלאיים או  טרשיים) ובחצרות. 60 )1(
 עפר, חניות או מדרכות. ס"מ מתחת לדרכי  80 )2(
 ס"מ בשטחים מעובדים, וברחובות עירוניים.  100 )3(
 ס"מ לצינורות בקווי ביוב בכבידה בכבישים עירוניים. 120 )4(

כאשר התנאים המקומיים אינם מאפשרים כיסוי מינימלי כנ"ל, יש לקבל הנחיות  ) ז(
כנית ומקים, הנקובים בתוכנית, על פי תהמפקח. במערכות הספקת מים יש להתייחס לע

 . תאגיד "מי כרמל"מאושרת בחתימת 
 

ס"מ, או בקווי ביוב לזרימה  2בקרקע אבנית , או סלעית, או המכילה רגבים שגודלם מעל  ) ח(
בכבידה, יידרש לצינורות ריפוד (מצע). יש לחפור ולהעמיק את תחתית התעלה בשיעור 

היה עובי המצע המתוכנן של עובי המצע מתחת לגחון הצינורות.  בהעדר מידות בתכניות י
ס"מ.  15  -, אך לא פחות מ10%) קוטר חיצוני של הצינור - .O.Dס"מ +  ( 10המינימלי  

נקי מאבנים גדולות, מחומרים קשים אחרים, מובא הריפוד יהיה עשוי חומר גרגרי 
מ"מ.  שיעור  4.75מפסולת ומחומר אורגני.  הגרגרים יהיו בגודל שעובר כולו דרך נפה 

(במשקל).  #5%) יהיה זניח ולא יעלה על  200  -מק"מ 75בר דרך נפה הדקים (חומר עו
 , לפני שלב הנחת הצינורות.ויאושר ע"י מפקח ומעבדה מוסמכת  המצע יוכן מראש

 
כאשר הצינורות אמורים להיטמן בקרקע מילוי מתוכנן, יש לבצע את המילוי תחילה כולל  ) ט(

 ור במילוי את התעלה. ההידוק, לפחות עד רום קודקוד הצינורות, ואז לחפ
מקוטר הצינורות יונח  1/3רצוי שתחתית התעלה תחפר בקרקע טבעית כך שלפחות 

בתחום הקרקע הטבעית. בהעדר אפשרות כזו יש לקבל הנחיות לאופן הביצוע מהמפקח. 
דפנות התעלה יחפרו זקופים ככל האפשר, ולפחות מקרקעית התעלה עד לרום קודקוד 

 הצינורות.
 

חפירת התעלה באדמה רגילה, כולל אדמת חול, ינקוט הקבלן בכל האמצעים כדי בעת  ) י(
למנוע התמוטטות דפנות התעלה, או מפולות, העלולות להיגרם ע"י כמויות החומר 

 החפור המונח בצד התעלה, או ע"י מבנים, או  מסיבות אחרות.
ן את התעלה בכל מקרה שתהיה צפויה סכנת התמוטטות לדפנות או מפולת, יחפור הקבל

בשיפוע או יתקין חיזוקים, תמיכות, וכדו', וייעשה את כל הסידורים הדרושים למניעת 
חפירת התעלות תבוצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה),  מפולות.

, פרק ט' : חפירות ועבודות עפר, ולהוראות וחוקי בטיחות אחרים של 1988 –התשמ"ח 
דורה האחרונה.   דיפון , באם יידרש, יותקן כמפורט במפרט הרשות המוסמכת, הכל במה

 .406מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 
דפנות התעלה החצובה בסלע תהיינה אנכיות ככל האפשר. יש לייצב את הדפנות אשר 

התערערו בעת החציבה מפיצוצים או מסיבות אחרות , ולהרחיק את החלקים  
 המעורערים.

יתאפשר מעבר כלי חפירה מכניים, או שהשימוש בכלים במקומות מוגבלים, בהם לא 
מכניים יהיה בלתי מעשי, או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלה בעבודת 
ידיים .  כל הדרישות המפורטות לעיל לגבי חפירה באדמה רגילה ובחול יחולו על חפירת 

 התעלה בידיים. 
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ים, ולנקוט באמצעי זהירות המונעים יש להרחיק משפות התעלה אבנים, עצמים וחומר ) יא(
 את נפילתם אל תוך התעלה הפתוחה.

 
,  יהיו על חשבון 2נפח העבודה והחומרים לעבודות אשר יחרגו מהרוחב המצוין בטבלה  ) יב(

הקבלן ולא תשולם כל תוספת עבורם. מידות בטבלה  ישמשו גם לחישוב כמויות שונות 
 כמידות תיאורטיות. 

 
בשבירת בטונים, בנקטים, אבן שפה,  הנמצאים בתוואי התעלה  תחילת עבודה מותנת  ) יג(

 ובהתאם לדרישות המפקח לא ישולם בנפרד עבור עבודות כנ"ל .
 

סילוק מהשטח של חומר חפירה, חציבה, או פסולת יהיה מדי יום ביומו לאתר שפיכה  ) יד(
 אשר מאושר ע"י משרד לאיכות הסביבה. 

 
 פירוק מסעות כבישים ומדרכות 51.18
 

 צנרת מים -רוחב מקסימאלי עליון לפתיחת כבישים ומדרכות סלולים: 2טבלה 
 

קוטר נומינלי של 

 הצינור
"3 – "2 "6 – "4 "10 – "8 "14 – "12 "18  - "16 

רוחב מקסימלי של  

רצועה אספלט לפירוק  

 וסלילה מחדש (מטר) 
0.60 0.70 0.90 1.0 1.30 

עומק ממוצע של גחון  

 הצינור (מטר) 
0.90 – 0.70 1.00-  0.90 1.20 – 1.10 1.50 – 1.30 1.70 – 1.60 

 
כאשר תוואי קווי הצינורות עובר בתחום מיסעות, כבישים או מדרכות,  יידרש  הקבלן  ) א(

לפרק ולהסיר אותם לפני חפירת התעלות, ברצועה שרוחבה מפורט בטבלה להלן, ולפי 
 הוראות המפקח. 

יש לחתוך תחילה את השכבה ברצועה שנועדה  –שכבת אספלט, בטון או בטון מזוין  ) ב(
.  החיתוך יעשה בקווים ישרים לכל עובי  השכבה, באמצעות מכונת צדיהלפירוק משני 

חיתוך בלבד (משור סיבובי). לאחר מכן יש לפרק ולהסיר את השכבה תוך שמירה על קווי 
ו דפנות התעלה , שנחפרה בהמשך לפירוק החיתוך הישרים. אם התרופפו והתמוטט

המיסעה כמתוכנן, מתחת לשכבת המיסעה הקיימת, יש להרחיב את הרצועה שנועדה 
לפירוק באותו קטע כך ששכבת המיסעה לא תישאר תלויה באוויר וניתן יהיה לבצע אחר 

. לשם כך יש 01.05.04 –01.05.03כך את המילוי בתעלה לכל רוחבה, כמפורט בסעיפים  
לחזור ולחתוך בשכבת האספלט, או הבטון, או הבטון המזוין בגבול הקרקע היציבה הלא 

 מופרת באופן המתואר לעיל.
מרצפות, אבנים משתלבות ותקרות של תאים, הנמצאים בתחום הרצועה שנועדה  ) ג(

לשמירת שלמותם.  מרביתבזהירות  לפירוק, יפורקו ויעקרו ממקומם בעבודת ידיים,
מים יאוחסנו זמנית ע"י הקבלן עד לשימוש החוזר בהם, הכל עפ"י אלמנטים טובים ושל

 הוראות המפקח. 
, הנמצאים בתחום הרצועה שנועדה וכו' אבני שפה, אבני  אי, אבני גן וצד ואבני תעלה ) ד(

לפירוק, או בגבולה, או בחצייתה, יפורקו ויעקרו  ממקומם בעבודת ידיים, בזהירות 
ים ושלמים יאוחסנו זמנית ע"י הקבלן עד מרבית לשמירת שלמותם. אלמנטים טוב

 לשימוש החוזר בהם, הכל לפי הוראות המפקח. 
 

פסולת הפירוק, כולל אלמנטים מהנ"ל, שבורים או פגומים, יעמסו ע"י הקבלן,  יסולקו  ) ה(
מהשטח עפ"י הוראות המפקח, וכמפורט בסעיף  שלעיל. מודגש בזאת כי אין להשתמש 

 בפסולת הפירוק למילוי חוזר של התעלות לאחר הנחת הצנרת. 
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 2 ול מהמצוין בטבלההקבלן לא יפרק מיסעות, כבישים ומדרכות, ברוחב רצועה גד ) ו(
על חשבונו בתיקון רוחב הרצועה העולה על המצוין בטבלה, גם אם   הקבלן יחויב  שלהלן.

תיקון    הרחיב את הרצועה בגלל התרופפות והתמוטטות דפנות התעלה כאמור, בין אם
 .תאגיד "מי כרמל" י "המיסעות, כבישים ומדרכות, יעשה על ידו, ובין אם התיקון יעשה ע

וכדו', כדי לשמור   ינקוט בכל האמצעים הדרושים, כגון דיפון, תמיכות, חיזוקים,  הקבלן ) ז(
על התעלה החפורה בגבולות המידות הנתונים לעיל. בגמר העבודה יהיה על הקבלן לתקן 

לאותו מצב שהיו בו לפני השבירה והפירוק (ראה   את הכבישים והמדרכות, ולהביאם
 פירוק מסעות כבישים ומדרכות להלן).  -סעיף 

 
 
 

 חפירה לתיקון פיצוץ ושבר בצנרת  51.19
 

מ  "ס 50ושבר בצנרת קיימת תגיע לעומק של    "פיצוץ"בנוסף לאמור לעיל מודגש כי חפירה לתיקון 
לעומק וקוטר הצינור. ביצוע   מ מתחת לגחון הצינור. רוחב החפירה יהיה בהתאם"ס 80עד 

לרבות כלי עזר וחומרים   יכלול הספקה והפעלה של משאבת ניקוז בגודל מתאים,  החפירה
 תה. החפירה תעשה בהתאם לדרישות המפקח ובאישורו. הדרושים להפעל

 
 
 

 חפירה לתאים שונים   51.21
 

החפירה לתאים תעשה בהתאם לתכניות ובמשולב עם חפירת התעלות  להנחת הצינורות. 
 אופן החפירה ועבודות הכנה. החפירה תעשה כמפורט גם בסעיף 

 
רוחב החפירה בתחתיתה יהיה כמסומן בתכניות ויאפשר מרחב עבודה מספיק להקמת התבניות  

ולביצוע ציפוי הקירות (באם יידרש  במפרט). בהעדר מידות בתכניות יהיה המרחק בין הדופן  
ס"מ לפחות מעומקו    25 -עומק החפירה יהיה גדול ב ס"מ. 30החיצוני של התא לבין דופן החפירה 

 התא אם תידרש שכבת מצע.  המתוכנן של 
 

 חפירה לגוש עיגון   51.22
 

חפירה עבור גושי בטון לעיגון קווי צינורות בשינוי כיוון (מפנה), או בהסתעפות, או בשינוי קוטר,  
או בסוף קו, או עבור חציצים ועיגונים בציר קו הצינורות, תעשה תמיד באדמה טבעית בלתי 

 מסומנות בתכניות. מופרת. החפירה תהיה בהתאם לצורה ולמידות ה
 

תחתית החפירה  ודפנותיה יהיו חלקים, ישרים ויציבים, באופן שיתאימו ליציקת הבטון נגדם.  
במקרה של צורך יורטבו ויהודקו  השטחים  החפורים כדי להכשירם ליציקת הבטון נגדם. כל  

 חפירה מיותרת תנוקה, תוחלק ותמולא בעת יציקת הגוש באותו בטון ממנו נוצק הגוש.
 

 כיסוי קווי צנרת מים וביוב 51.23
 

כל קטע של קו צינורות יכוסה בהקדם האפשרי לאחר שהונח במצבו הסופי ולאחר שבוצעו בו כל  
. כיסוי הקו  וכן מדידת הקו לצורך תכניות עדות החיבורים והתיקונים לשביעות רצון המפקח

 יבוצע בשלבים, בהתאם לסוג הצינור, כמפורט במפרט המיוחד ובתכניות. 
 

 תנאים מיוחדים לכיסוי צנרת 51.24
 

 כל החיבורים, המגופים ואבזרים אחרים, יישארו גלויים עד לאחר מבחני הלחץ והאטימות 
 הנדרשים.  לאחר המבחנים הנ"ל יושלם הכיסוי ע"י מילוי הרווחים הגלויים שנשארו קודם 
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לכן בשכבות  מהודקות, כמתואר במפרט המיוחד ובתכניות.  באישור המפקח מראש ובכתב  ניתן  
 סוי מלא לפני בדיקת הלחץ. לבצע מילוי  וכי

 
ס"מ,או שהמילוי והכיסוי הסופי טרם   70 - כאשר עובי המילוי מעל קודקוד הצינור הוא פחות מ

הושלמו, יש לאסור מעבר כלי רכב או ציוד כבד מעל התעלה. הקבלן יהיה אחראי עבור כל נזק  
לוי, באם יידרשו  מילוי הוראה זו. בדיקות של צפיפות שכבות המי- שייגרם לצינורות עקב אי

מעבדתי של חומר המילוי, יבוצעו   100%במפרט המיוחד או ע"י המפקח, כולל בדיקות להגדרת 
 מ' לפחות, בשכבות ובמקומות שיקבעו ע"י המפקח. 100על ידי הקבלן ועל חשבונו כל 

 
הקבלן יהיה אחראי עבור כל שקיעה שתיווצר בתעלה אחרי ביצוע המילוי, כולל תיקוני סלילה,  

בין אם נעשתה על ידו ובין אם נעשתה על ידי תאגיד מי כרמל, וישלם כל נזק שייגרם לכבישים או  
 למבנים בתקופת האחזקה/ בדק ואחריות. 
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 מילוי חוזר של התעלות להנחת צינורות 51.25
 פרטים סטנדרטים)-(ר' נספח ב 
 

 : ביוב/צנרת מים
   שכבת מילוי ראשוני •

  ).מעל קדקוד  הצינור בכל רוחב התעלה+ ס"מ 30תחתית התעלה ועד לרום   ( השכבה נמצאת בין
 מ"מ.  15חול נקי מפסולת, חומר אורגני, עצמים קשים, רגבים שגודלם מעל מילוי יהיה :חומר ה

   שכבת מילוי וכיסוי סופי •
 :בכביש

בהתאם  -השכבה התחתונה שלמבנה הכביששל השכבה הראשונית לבין   T.L( השכבה נמצאת בין  
 1886חומר מצע סוג "א" בהתאם לדרישות של ת"י ). חומר המילוי יהיה :לפרט המצורף 

ס"מ (אחרי ההידוק) שיהודקו בכלים מכניים ותוך   20ובהתאם לאישור המפקח בשכבות של 
ן הקבלן כל  פרוקטור תקני לפחות. הבדיקות יבוצעו על חשבו  98%הרטבה עד להשגת הצפיפות 

 מטר מינימום ובשכבות שונות ובמקומות שיקבעו ע"י מפקח. 50
 :במדרכה

מ"מ וכולל    4.75חומר גרגרי, אגרגט דק טבעי או גרוס שעובר כולו דרך נפח  חומר המילוי יהיה :
מק"מ (דקים) , או חול   75במשקל) של חומר שעובר דרך נפח  5כמות  זניחה (שלא תעלה על % 

 .ראש ובכתב ע"י המפקחנקי באישור מ
באם יצוין אחרת בכתב הכמויות או בתכניות ובהתאם להוראת המפקח , שכבת המילוי והכיסוי  

 הסופי תתבצע באמצעות מצע סוג 'א' כמפורט לעיל. 
 

 
 להנחת צנרת מים או ביוב אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר 51.26

 כללי 51.26.1
סוגי האדמה כולל סלע, אלא אם מחירי  החפירה מתייחסים לחפירה ו/או לחציבה בכל  ) א(

 נקבעו בכתב הכמויות סעיפים נפרדים לחציבה. 
כן יכללו מחירי  החפירה שבסעיפים להלן גם את עבודות ההכנה וניקוי השטח; -כמו ) ב(

חפירה במקומות ,הקמת מבנים זמניים והסרתם בגמר העבודה; הספקה, החסנה 
רחית להחזקת החפירות ביבש;  מוגבלים בעבודת ידיים; ניקוז וכל עבודה אחרת,  ההכ

; מיון וסיווג החומר המתאים לשמש כמילוי אין הגבלה למרחקי פינוי והטמנת החומרים
חוזר; הנחת החומר החפור כמילוי חוזר בתעלות; סילוק חומר עודף ומיותר לפי הוראות 
המפקח, למקום שפך מאושר. כל הנאמר להלן בסעיף זה על תכולת המחירים בא להוסיף 

 .בכתב הכמויות האמור   על
 חפירת תעלות לצינורות   51.26.2

 
במחיר הנחת קו הצינורות תכלול: הכנת דרך לאורך   הכלולההתמורה לחפירת תעלות לצינורות , 

התוואי ודרכי גישה, באם יידרשו; חפירה למידות ולעומקים הנדרשים, הרחבת החפירה במקומות  
,  , ריפוד (מצע ) תחתית התעלההחיבורים של הצינורות כנדרש, יישור והחלקת תחתית התעלה

י חוזר, או סילוקו אם לא יותר השימוש בו  חסנתו לאורך התעלה עבור מילואהוצאת החומר החפור ו
כמילוי חוזר; סילוק כל חומר מיותר שבא כתוצאה ממפולת או שברי סלעים; תמיכות וחיזוק דפנות  
התעלה לפי הצורך; מילוי חוזר  בתעלה  מהחומר החפור או המובא, השלמת המילוי ברווחים אחרי  
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בלן עקב נקיטת אמצעי זהירות, כגון סידור  בדיקות הקווים; וכן כל ההוצאות הנוספות שיהיו לק
 חציית תעלות פתוחות, הצבת פנסים וכו'.מעברים זמניים ל

 
 עבודות נוספות בתעלות חפירה  51.26.3

 
 ייכללו במחירי היחידות להנחת הצינורות או לחפירה עבור תעלות לצינורות.עבודות  אלו  

ינור מים וביוב, בהתאם לסוג ביצוע ריפוד לצינור בתחתית תעלה ותנאים מיוחדים לעטיפת צ
ריפוד ועטיפה של צנרת  תנאים ל"ראה במקביל פרק  –הקרקע סוג הצינור וסוג העטיפה לצינור 

 מים וביוב".
 
 

המחיר יכלול את החפירה הנוספת בתחתית התעלה, סילוק ריפוד תחתית התעלה  (מצע)  ) א(
 דוקו כמתואר לעיל.והיהחומר החפור, הספקה והובלת חומר הריפוד, פיזורו, יישורו 

 
תימדד במטר אורך של התעלה, בה בוצעה העטיפה   עטיפה  סביב צינורות (מילוי ראשוני) ) ב(

 בחומר מובא , לפי הוראות המפקח, ותסווג לפי קוטרי הצינורות.
 המחיר יכלול הספקה והובלת חומר המילוי, פיזורו והידוקו  מצידי הצינורות ומעליהם.

 
יימדד במטר אורך לפי אורך ציר התעלה וקוטר הצינור.   ומדרכות פירוק מסעות, כבישים ) ג(

המחיר יכלול ניסור אספלט קיים, פירוק והסרת מיסעות, כבישים ומדרכות, כולל איסוף, 
מיון וערום של  מרצפות , אבני שפה, אבני אי, אבני גן וצד, אבני תעלה ותקרות תאים, 

הקשורות בכך, הקשר והתיאום עם והרחקת חומר הפסולת, עבודות הלוואי והעזר 
 מחלקות העירייה ועם גורמים אחרים.

 
הידוק . הידוק של המילויוס"מ  20יבוצע מילוי חוזר מובא בשכבות שעוביין  – מילוי חוזר ) ד(

 נכללת במחיר הצנרת.  לא ישולם בנפרד .עלות המילוי בתעלות הצנרת 
       ס"מ,  הרטבה והידוק לצפיפות הנדרשת,  20המחיר יכלול פיזור החומר בשכבות של  

 פירה עד לרומים הסופיים הנדרשים.  בדיקות צפיפות ויישור פני הח
מילוי חוזר ע"י מצע סוג 'א' (לפי הוראת מפקח) ישולם בסעיפים רלוונטים בכתב 

 הכמויות.
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 דיפון תעלות 51.26.4
מ' יש להבטיח יציבות חפירה על ידי דיפון, תימוך, שיפועים או כל אמצעי  1.20בחפירה מעל 

 . 57004אחר בהתאם לאמור במפרט הכללי סעיף 
עם קירות  הע"י המפקח בכתב, עבודות החפירה תבוצענ  שבנוסף לאמור הנ"ל, במידה ויידר

לו יפורקו בהדרגה עם או מתקני תמך אחרים ש"ע. קירות תמך א   LTWתמך תוצרת חברת 
 מילוי התעלה.

תוצרת גרמניה או    RAIL SLIDE SHORINGגרמניה או מתוצרת   LTWקירות תמך יהיו מתוצרת  
 ש"ע.

עבור קירות תמך (דיפון) הנ"ל בכל העומקים ישולם לקבלן תוספת מחיר בסעיף נפרד בכתב  
 הכמויות.

 חפירות למבנים (תאי, גושי עיגון וכדומה)    51.26.5
 

מחיר החפירה  למבנים אינו כלול במחיר היחידה להקמתם תימדד החפירה עבורם כאשר 
כמסומן בתכניות.  מהמבנים שבתוך  במטרים מעוקבים לפי הקווים  החיצוניים של הבטון,

פים התעלה לצינורות יימדד רק אותו חלק הנמצא מחוץ לחתך תעלה ואשר לא נמדד לפי סעי
  60למדידת החפירה מרחב עבודה של  יתווסףיצוני לקירות לעיל. כאשר יידרש ציפוי חש אחרים

 ס"מ מכל צד.
לא ישולם עבור כל חפירה מיותרת מעבר למידות כמתואר  לעיל, ולא עבור מילוי והידוק 

 חפירה כזו, או ייצוב שטחים עקב  מפולות, וכדו'. 
ס"מ מכל  30פת לצורך חישוב כמות החפירה, הנפח ייקבע ע"י  מידות חיצוניות של המבנה, תוס 

 צד עבור מרחב  בנייה ובשיפועים אנכיים. כמו כן עומק המצע הנדרש. 
התמורה לחפירה למבנים, בין אם נכללה החפירה במחיר "המבנה" ובין אם נמדדה ושולמה 
בנפרד, תכלול: חפירה למידות ולעומקים הנדרשים; יישור והידוק תחתית החפירה במידת 

החפור והחסנתו למילוי חוזר; ביצוע מילוי חוזר מובא בשכבות הצורך;  הוצאת החומר 
ס"מ, סביב ומתחת למבנים,  הידוק של המילוי; סילוק החומר המיותר ויישור סופי   20שעוביין 

 לגבהים הנדרשים. 
 
 

 כבישים, מסעות ומדרכות   תעלות תיקוני  51.26.6
 
יות הביצוע של תיקון של כבישים, מיסעות מדרכות סלולות ומשלבות יהיה על פי הנח ) א(

עיריית חיפה, המחלקה לכבישים ודרכים, בדבר תנאים מיוחדים תאגיד מי כרמל או 
 להשלמת ביצוע אספלטים קרצוף ריבוד והטלאות כבישים לאחר חפירה לתשתיות. 

 
 
 
 

 תיקוני מסעות כבישים ומדרכות 51.27
 כללי51.27.1

שפורקו מיד בגמר ביצוע המילוי והכיסוי הקבלן יתקן מסעות, כבישים ומדרכות,  •
הסופי של התעלות ובדיקתם, ובאישור המפקח מראש ובכתב. תיקון מסעות  יבוצע 

 בהתאם למבנה הקיים בשטח באישור מפקח. 
שכבת התיקון תתחבר לאספלט הקיים ותהווה משטח אחיד ורצוף עם  פני המיסעה  •

 הקיימת בכביש או עם פני המדרכה הקיימת. 
ואבנים משתלבות, מאלו שפורקו ונמצאו מתאימים לשימוש חוזר  ע"פ  מרצפות •

החלטת המפקח, יוחזרו ע"י הקבלן ויותקנו במקומם מחדש.  ההתקנה תבוצע על 
מ"מ), כשהיחידות צמודות זו לזו  3ס"מ (הגרגיר בגודל מרבי  3-4מצע חול נקי בעובי 

ריצוף  הקיים. חיתוך לפי דוגמת המצב הקיים לפני הפירוק ובשיפוע אחיד עם ה
מרצפות או אבנים משתלבות לצורך התאמה בשפות משטחים יעשו ע"י ניסור במסור 
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חשמלי. לא יורשה השימוש בגיליוטינה. לא תותר השלמת המשטח באמצעות יציקת 
 בטון.

לפני ההתקנה יש לרסס על פני מצע החול חומר מונע נביטה וקוטל חרקים, בכמות  •
 היצרן. חומר וכמות הריסוס יאושרו מראש ובכתב על ידי המפקח.המומלצת ע"י 

אבני שפה, אבני אי, אבני גן וצד ואבני תעלה, מאלו שפורקו ונמצאו מתאימים   •
  י הקבלן ויותקנו במקומם מחדש."לשימוש חוזר על פי החלטת המפקח, יוחזרו ע
על פי המתואר בתכניות . בקשתות  20 –ההתקנה תבוצע על גבי יסוד ומשענת בטון ב 

 יש להשתמש באבנים מנוסרות.
   תקרות של תאים, רשתות ניקוז והמסגרות שלהם, מאלו שפורקו ונמצאו מתאימים •

לשימוש חוזר על פי החלטת המפקח. מכסים וסגרים מתקרות והמסגרות שלהם, 
שלמים, אך לא נמצא להם שימוש חוזר, יופרדו , ירוכזו על פי מאלה שפורקו ונמצאו 

העבודה   למחסן התאגיד.  הוראת המפקח, יספרו וירשמו לפי סוגיהם, יובלו וימסרו
הרכבת התקרה תעשה כך שהפתח והמכסה   תכלול תיקון דפנות התא, באם יידרש .

 ל פני הקרקע.התאמה למפלס הסופי ש ימצאו בהיקף התקרה כנדרש בתכניות ותוך 
הקבלן יספק על חשבונו מרצפות, אבנים למיניהם וסוגיהם, ותקרות במקום אלו  •

שנשברו בעת הפירוק ובמקום הפחת בזמן ההרכבה מחדש. המרצפות, האבנים 
 והתקרות שיסופקו יהיו חדשים, טרומיים, מאותו סוג ומין כשל אלו שפורקו. 

ל הידוק חסר של המילוי בתעלה או הקבלן יהיה אחראי עבור כל שקיעה שתיווצר בגל
 שיטת תיקון סלילה לא נכונה.

בהתאם לדרישת מפקח תתבצע בדיקה לצפיפות החומר , הבדיקה תבוצע על חשבון  •
הקבלן ע"י מעבדה מוסמכת ומאושרת. תעודת בדיקה תוצג בפני מפקח תעודת תעודה 

 ,טופס יהי חתום ומאושר ע"י מעבדה .1454תיהי בהתאם  לת"י. 
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   הכנה ופירוקעבודות  51.28
 

להשלים עבודות שיקום מעבר לרוחב התעלה שבוצעה  ותבא ,מתוארותהעבודות והעבודות הכנה ופירוק 
 להנחת הצנרת. 

בהתאמה לכתב הכמויות אשר מהווה  יםשל "המפרט הכללי" ונמצא 51להשלים את פרק  יםבא סעיפים אלו
 הבסיס לביצוע העבודות ותשלום עבורן.

מציגים חתכים אופייניים אלו והם גוברים על התרשימים הסטנדרטיים   , שלהלן, 1-3תרשימים 
 של עיריית חיפה. 

 הסעיפים המפורטים שלהלן ימדדו בהתאם למפורט בכתב הכמויות. 
 

 ניסור קצה אספלט ובטון 51.28.1
בגבולות שטח העבודה ינוסר באמצעות משור מתאים לכל עומק השכבה האספלטית  האספלט 

בקווים ישרים ובניצב למישור פני האספלט. עבודה זו תבוצע לצורך טיפול במיסעה, לצורך הנחת  
   .אבני שפה/גן/אי, לצורך התאמת שוחות, או לכל צורך דומה אחר

 
 פרוק שכבת אספלט 51.28.2

 .האספלט שבגבולות העבודה המנוסרים יפורק בזהירות 
 

 פרוק קיר מבטון מזוין  51.28.3
חפירת העפר שמסביב לקיר עד גילוי היסוד, פירוק זהיר של קיר מבטון מזוין, פינויו שבריו באמצעות  

כלים מכניים מהאתר והובלתם לאתר שפך מאושר וכן ניקוי השטח מכל השאריות שנוצרו במהלך  
הקיר. אבנים לשימוש חוזר יערמו בצדי אתר העבודה ותחתית אזור היסוד תמולא ותהודק  פירוק ופינוי 

 . עם עפר מקומי בהידוק "רגיל" (לא מבוקר) 
 

 פרוק מדרגות קיימות 51.28.4
פרוק מדרגות קיימות מסוג כל שהוא ובמידות כלשהן באמצעות עבודות כלים מכניים ו/או קומפרסור  

והובלתה אל אתר שפך מאושר וניקוי השטח מכל שאריות שהן  ו/או עבודות ידיים, העמסת הפסולת 
   .שנוצרו במהלך הפירוק ו/או ההעמסה 

 
 פרוק משטחי בטון מזויין  51.28.5

פרוק משטחי בטון מזוין בעובי כל שהוא ובשטח כל שהוא בעבודות ידיים ו/או קומפרסור, ו/או כלים  
 . מכניים, העמסתם וסילוקם אל אתר שפך מאושר 

 
 וסילוק מעקות וגדרותפרוק 51.28.6

פרוק זהיר של המעקות ו/או הגדרות מכל סוג שהוא ולכל שימוש שהוא לאלמנטים הבודדים המרכיבים  
אותם (עמוד, פלטה, מסגרת וכד'), העברתם למחסן העירייה/מי כרמל באופן מסודר לפי מרכיביהם,  

 . 20-וסתימת הבורות עם בטון ב
 

 פרוק ספסלים קיימים 51.28.7
פירוק זהיר של ספסלים קיימים מסוג כל שהוא, שבירת היסוד מבטון וסילוקו. העברת הספסלים אל  

 . 20-מחסן העירייה או מי כרמל, וסתימת הבור עם בטון ב
 

 פרוק זהיר של שלט/תמרור ועמודים51.28.8
פירוק שלט או תמרור קיים/מים המוצבים על עמוד או עמודים והעברתם אל מחסן העירייה/מי כרמל  

 .  20-על פי הוראת המפקח, וסתימת הבורות שנוצרו ביסוד העמוד/ים עם בטון ב
 

 פרוק משטחים מרוצפים ללא שימוש חוזר51.28.9
משטחים מרוצפים שעל פי הוראת המפקח לא ניתן לעשות בהם שימוש חוזר יפורקו, כולל החגורות,  

 .ויסולקו לאתר שפך מאושר 
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 פרוק משטחים מרוצפים והנחה מחדש, כולל השלמת חול 51.28.10
משטחים מרוצפים שעל פי הוראת המפקח ירוצפו מחדש, יפורקו ויערמו בצדי המשטח, הקבלן ישלים  

צמנט, יערבב היטב את החול עם הצמנט, יפלס   3-4%שמתחת לאבנים, תוך הוספה של  את תשתית החול
 .את המשטח וירצף אותו מחדש על פי הוראות המפקח 

 
 פרוק אבני שפה/אי/גן  51.28.11

  שבורות תסולקנה אל אתר שפך מאושר,פירוק זהיר של אבני שפה ו/או אבני אי ו/או אבני גן. אבנים 
 . אתר שפך מאושר  תושבת הבטון תפורק ותסולק אל

 
 פרוק עמודי מחסום   51.28.12

ופינוי העמוד   20-פירוק עמודי מחסום מסוג כל שהוא, פירוק וסילוק יסוד הבטון, מילוי השקע בבטון ב
 .אל מחסן העירייה/מי כרמל 

 
 ניקוי קולטנים ו/או שוחות 51.28.13

ת שהיא  פירוק סבכות ו/או מכסי שוחות קיימות, ניקוי הקולטנים ו/או השוחות עצמן מכל פסול
 . באמצעות עבודות ידיים, הרכבת הסבכות והמכסים מחדש ופינוי הפסולת אל אתר שפך מאושר 

 
 סתימת קולטנים ו/או שוחות למעט בזק 51.28.14

הסבכות ותושבותיהן ו/או המכסים ותושבותיהם יפורקו בזהירות ויועברו אל מחסני העירייה או מי  
, או מצע לפי הוראות   CLSM, או20-ימולא באמצעות בכרמל. הצנרת תיסתם על ידי פקק בטון והנפח 

 .המפקח 
 

  העתקת תחנת אוטובוס קיימת 51.28.15
המחיר כולל: פירוק תחנה קיימת ושיקום המקום הקיים, הכנה ליסוד במקום המבוקש, התקנת נקודת  

 . חשמל, הכנת נגישות, העתקת התחנה באמצעות משאית מנוף וכל הדרוש לביצוע מושלם
 

 שוחות שאינן של "בזק" התאמת  51.28.16
הגבהה או הנמכה של שוחה קיימת בקוטר כל שהוא, מסוג כלשהוא ולעומס כלשהוא אל מפלס 

 Fastכביש/מדרכה ללא שבירת תקרה באמצעות תערובת מוכנה מראש לייצור בטון בלתי מתכווץ, מסוג 
Black  ,10 וקוצים(מתוצרת כימוקריט), או דומהø החלפת ללא תבוצע העבודה. הכוונון לצורך כנדרש  

 .כסה או כולל החלפת המכסה המ
 

 התאמת שוחות בזק ללא פירוק תקרה  51.28.17
התאמת שוחות בזק, בודדת או כפולה, אל מפלס כביש/מדרכה קיים/ת ללא פירוק תקרה באמצעות  

כימוקריט), או  (מתוצרת   Fast Blackתערובת מוכנה מראש של בטון מהיר התקשות בלתי מתכווץ, מסוג 
  נציג ובפיקוח בזק  חברת דרישות פי על תבוצע העבודה. הכוונון לצורך כנדרש  10ø קוציםדומה, ו
 . החברה
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 התאמת שוחות בזק כולל פרוק תקרה  51.28.18
התאמת שוחות בזק, בודדת או כפולה, אל מפלס כביש/מדרכה קיים/ת, כולל פירוק תקרה, יציקתה  

מחדש והתקנתה על פי הנחיות מפקח "בזק", באמצעות תערובת מוכנה מראש של בטון מהיר התקשות  
.  הכוונון לצורך כנדרש  10ø(מתוצרת כימוקריט), או דומה, ועוקצים  Fast Blackבלתי מתכווץ, מסוג 

 .  החברה נציג ובפיקוח בזק חברת דרישות פי על תבוצע העבודה
 

 ס"מ  10קרצוף מיסעת אספלט לעומק של עד  51.28.19
ס"מ.   10מ' לפחות ולעומק של עד  1.0מיסעה קיימת תקורצף באמצעות מקרצפת עם תוף ברוחב של 

ס"מ, יבוצע קרצוף לעומק הנדרש בתשלום נוסף, לפי   10 -במידה והקבלן יידרש לקרצף בעומק גדול מ
  12ס"מ וקרצוף לעומק של  10ס"מ ישולם לפי עומק של  8קרצוף לעומק של  –יחס ליניארי. לדוגמא 

. פני השטח יהיו  0.2ס"מ, מוכפל במקדם של  10ס"מ, ועוד מחיר היחידה לעומק של  10ס"מ ישולם לפי 
ס"מ. הקרצוף יעשה עד לגבול   1 -אחידים וללא סימני "שיניים" חסרים או בהפרשי גובה של יותר מ

ף זה באמצעות  אבני שפה/אי/גן ועד לבטון/פלדה מסביב לשוחות וקולטנים. במידת הצורך, יבוצע קרצו
מ') ועלותה כלולה במחיר היחידה של עבודות הקרצוף. החומר המקורצף   0.5מקרצפת קטנה (ברוחב של 

יועבר לרשות מי כרמל ויועבר לנקודת ריכוז בתחומי העירייה, אלא אם המפקח הורה לקבלן לקחת את  
ד שלא יגרום למפגע  החומר. במקרה כזה על הקבלן לפנותו לאתר שפך מאושר או לכל אתר אחר ובלב

סביבתי או בטיחותי. לאחר הקרצוף ולפני הפתיחה לתנועה של השטח המקורצף, יטואטאו פני השטח  
 . מכל לכלוך/אבנים/אבק 

 
 אופני מדידה עבודות הכנה ופירוק 51.28.20

 .הכמויות  בכתב לסעיפים בהתאמה
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 ותשתיות מצעים 51.29
 

 ו/או עפר גרנולריותשל שכבות  חפירה 51.29.01
 

פני מצע ו/או עפר (ללא אספלט) ייחפרו לעומק ולרוחב מתאימים לפרט הביצוע המתאים (מדרכה,  
כביש, חציה) ולאורך על פי קביעת המפקח. החומר החפור יפונה לאתר אחר בתחום העיר, או לנקודת  

 . שפך מאושרת, הכל על פי הוראת המפקח 
 

 יישור והידוק שתית  51.29.02
חו ויהודקו במקביל לפני המיסעה הנדרשת, ברטיבות ובצפיפות  פני השתית יפולסו, יורטבו, יתוח

 . הנדרשים במפרט הכללי בהתאם לסיווג הקרקע 
 

 אספקה ופיזור אדמת גן   51.29.03
 .אדמת גן תעמוד בדרישות מחלקת הגנים של עיריית חיפה 

 
 מצע מילוי מובא בחומר  51.29.04

 מילוי מובא בחומר נברר יעמוד בדרישות הבאות: 
  –דירוג; אחוז עובר נפה בתחום  .1

 ,100מ"מ:  75
 ,50-100מ"מ:  19

 ,35-85מ"מ:  4.75
 .5-25מ"מ:  0.075

 .35% מקסימום –גבול נזילות  .2
 .10% מקסימום –אינדקס פלסטיות  .3
 .18%לפחות: מינימום  2%מת"ק מעבדתי בתחום רטיבות של  .4
 .40% מקסימום –תפיחה חופשית  .5
 מצפיפות מודיפייד אאשטו. 98%מינימום  –שיעור הידוק  .6

 ).51.02.0040(פ.ת. 
 
 

 אספקה ופיזור מצע סוג א' לכביש או מדרכה  51.29.05
ס"מ, במדרכה, הרטבה לתכולת רטיבות   15עד  אספקה ופיזור של מצע סוג א' בשכבות בעובי של 

 . מודיפייד אאשטו  100%אופטימלית, תיחוח, פילוס במקביל לפני המיסעה והידוק לצפיפות של 
 

51.29.06 CLSM  
ייעשה אך ורק על פי   CLSM -). השימוש בCLSM  )Controlled Low Strength Materialאספקה ויציקה של 

מפעל אספלט מאושר, תובל לאתר העבודה באמצעות  הוראה מפורשת של המפקח. התערובת תיוצר ב
ערבל בטון ותיושם ישירות אל הבור, שוחה, גב וכד' מיד עם הגעתה. חוזק הלחיצה של התערובת יהיה  מ

 כולל סילוק העודפים. .ימי אשפרה  28פסקל לאחר  -מגה 0.9-1.2
 ותשתיות מצעים מדידה אופני 51.29.07

 .הכמויות  בכתב לסעיפים בהתאמה
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 עבודות אספלט 51.30

 
 ק"ג/מ"ר   1.2-0.8ריסוס ציפוי יסוד בכמות של  51.30.01

, באופן אחיד עם  1, חלק 161טאטוא פני השטח המיועדים לריסוס וריסוס ציפוי יסוד כמוגדר בת"י 
 . ק"ג/מ"ר  0.8-1.2מרססת ייעודית, בכמות של 

 
 ק"ג/מ"ר 0.5-0.3ריסוס ציפוי מאחה בכמות של  51.30.02

, באופן אחיד עם  1, חלק 161טאטוא פני השטח המיועדים לריסוס וריסוס ציפוי מאחה כמוגדר בת"י 
לא נדרש במקרה ושתי שכבות אספלט מבוצעות באותו  .ק"ג/מ"ר  0.3-0.5מרססת ייעודית, בכמות של 

 יום.
 

 שכבת אספלט למדרכות    51.30.03
רגט גירי/דולומיטי סוג ב' בגודל  ס"מ עם אג 5אספקה, פיזור והידוק שכבת בטון אספלט בעובי של 

 . PG68-10 בסיווג טרי ביטומן ועם ⅜מכסימלי של "
 

 ס"מ   4בכביש משני או שכונתי מתא"צ "½ בעובי  נושאתשכבה  51.30.04
אספקה, פיזור והידוק של שכבה נושאת בכבישים משניים או שכונתיים, מתערובת אספלטית צפופת  

, PG68-10דירוג (תא"צ) עם אגרגט גירי/דולומיטי סוג א' בגודל מכסימלי של "½ עם ביטומן טרי בסיווג 
 . ס"מ  4בעובי של 

 
 ס"מ   5"¾ בעובי   בכביש ראשי או עורקי מתא"צ או תא"מ נושאתשכבה  51.30.05

אספקה, פיזור והידוק של שכבה נושאת בכבישים ראשיים/עורקיים, מתערובת אספלטית צפופת דירוג  
(תא"צ) או מתערובת אספלטית מבנית (תא"מ) עם אגרגט גירי/דולומיטי סוג א' בגודל מכסימלי של "¾  

 .ס"מ  5, בעובי של PG70-10עם ביטומן טרי בסיווג 
 ס"מ   5בעובי  1או תא"מ "¾, או מתא"צ או תא"מ "מתא"צ  מקשרתשכבה  51.30.06

אספקה, פיזור והידוק של שכבה מקשרת בכל סוגי הכבישים, מתערובת אספלטית צפופת דירוג (תא"צ)  
, על  1או מתערובת אספלטית מבנית (תא"מ) עם אגרגט גירי/דולומיטי סוג ב' בגודל מכסימלי "¾, או "

 . ס"מ  5, בעובי של PG70-10 פי הוראות המפקח וביטומן טרי בסיווג
 

 כבה מיישרת ש 51.30.07
מתערובת אספלטית צפופת דירוג (תא"צ) או מתערובת   מיישרת אספקה, פיזור והידוק של שכבה 

עם ביטומן   1סוג ב' בגודל מכסימלי של "¾ או "  אספלטית מבנית (תא"מ), עם אגרגט  גירי/דולומיטי
 ., בעובי משתנה ובשטח כל שהוא לציפוי ויישור מיסעות קיימות PG70-10טרי בסיווג 

 
 

 עבור אגרגט בזלתי  מחירתוספת  51.30.08
תוספת בגין ייצור התערובת האספלטית לשכבה נושאת עם אגרגט גס סוג א' ממקור מנרולוגי בזלתי  

 .במקום ממקור גירי/דולומיטי 
 

 בלבד  בכבישתיקון תעלה  51.30.09
ניסור האספלט הקיים בצידי התעלה, פירוק אספלט קיים, חפירה וסילוק עפר ו/או שכבות גרנולריות,  

ס"מ וכן אספקה, פיזור והידוק שתי שכבות   15ת מצע א' בעובי של אספקה, פיזור, הרטבה והידוק שכב
ס"מ. תיקון   4 -ו 5בעובי של  PG70-10בטון אספלט סוג א' גירי/דולומיטי "¾ עם ביטומן טרי בסיווג 

תעלה בעומק גדול יותר על פי הוראת המפקח תשולם בפריט תשלום זה ובתוספת של פריטי תשלום  
 . ס"מ 15של  לחפירה ולשכבת מצע בעובי

 
 ס"מ)  5  ( כביש שיקום 51.30.10

ס"מ, הידוק פני התשתית ואספקה, פיזור   5קרצוף, או ניסור, פירוק וסילוק אספלט קיים לעומק של 
מ"ר. טיפול בשטח גדול יותר ישולם   100ס"מ בשטח של עד  5"¾ בעובי של  והידוק תא"צ או תא"מ

 . במחירי יחידה "רגילים" 
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 ) ס"מ 9  כביש ( םשיקו 51.30.11
ס"מ, הידוק פני התשתית ואספקה, פיזור   9קרצוף, או ניסור, פירוק וסילוק אספלט קיים לעומק של 

מ"ר. טיפול בשטח גדול יותר ישולם   100ס"מ בשטח של עד  9והידוק תא"צ או תא"מ "¾ בעובי של 
 . במחירי יחידה "רגילים" 

 
 קר אספלט 51.30.12

המזמין לתיקון זמני של חציות כבישים ובורות כולל  אספקה ופיזור אספלט קר שיאושר מראש על ידי 
 .הכנת השטח והידוק האספלט הקר

 אופני מדידה עבודות אספלט 51.30.13
 בהתאמה לסעיפים בכתב הכמויות.
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 עבודות בטון 51.31
 כללי  51.26.1

 ועבודות בטון ,"מפרט לעבודות בנייה"ב 02עבודות בטון יצוק באתר תבוצענה לפי פרק 
 של אותו מפרט, וכן בהתאם להוראות הנוספות בפרק זה.   03לפי פרק  –טרום 
ב"מפרט לעבודות בנין" וכפי שיצוין בתוכניות   02יהיה כאמור בפרק  – סוגו, הרכבו וכו'  -הבטון

 .118ובכתב הכמויות. סוגי בטון וחוזקם יהיו כמפורט בתקן ת"י 
 ס"מ.  5כסוי הבטון על מוטות הזיון לא יהיה בשום מקרה קטן מאשר 

מקומות שיצוינו בתוכניות או בהתאם להוראות המפקח יוגנו קטעי צינורות המונחים מתחת  ב
  20 -לכבישים, מדרכות , תעלות ניקוז וכו' במעטה בטון שיוצק מסביבם. סוג הבטון יהיה לפחות ב 

ס"מ, העטיפות יבוצעו בהתאם לפרטים אשר יסופקו לקבלן  10.עובי המזערי של המעטה יהיה 
 המבצע.

לפני היציקה. הם לא יצבעו ולא יבודדו. צינורות בטון   ושטחי הצינור שיבואו במגע עם הבטון ינוק
 יורטבו לפני היציקה. 

 
 
 סוגי  הבטון  51.31.02

 , כדלקמן:118סוגי הבטון וחוזקם יהיו כמפורט בתקן ת"י 
 : סוגי בטון וחוזקם3טבלה 

 
כמות הצמנט המינימלית   סוג הבטון

 (ק"ג)  –בטון מוכן  במ"ק
 תיאור

מתחת למשטחי בטון, למילוי  150 רזה

 חללים, יישור, וכדו' 

 15 –ב 

 20   -ב

 30 -ב 

280 

250 

300 

 בטון ובטון מזויין , 

כמתואר בתכניות או בכתבי 

 הכמויות.

 
 סוגים אחרים של בטון, באם יידרשו, יפורטו במיפרט המיוחד.

יוכן בתנאי בקרה בינוניים, בטונים   15 -תנאי בקרה נחותים יורשו רק בבטון רזה.  בטון מסוג ב
 מסוג 

 יוכנו בתנאי בקרה טובים. 30-וב 20 -ב
 .118של תקן ת"י  203תנאי הבקרה יהיו לפי ההגדרה בסעיף 

 כמויות הצמנט בבטון המוכן לא תהיינה בשום מקרה קטנות מהכמויות המינימליות 
 . 118בת"י  204פורטות בטבלה לעיל, וזאת למרות האמור בסעיף המ

 
 מוטות זיון כיסוי 51.31.03

 
 מ."ס  5 -כיסוי מוטות זיון, באלמנטים מבטון מזויין, לא יהיה קטן בשום מקרה מ

 
 

 עטיפת בטון / בטון מזויין לצנרת  51.31.04
 , או בהתאם להוראות המפקח, יוגנו צינורות טמונים בקרקע במקומות שיצוינו בתכניות

 מתחת למיסעות, כבישים ומדרכות, תעלות ניקוז,  וכדו', במעטה בטון/בטון מזוין שיוצק 
 לפחות.  20 -ב  –סביבם.  סוג הבטון 

 
 ס"מ  10עובי המעטה יהיה בהתאם לפרטים בתכניות, ובהעדר מידות יהיה עובי המעטה 

הצינורות שיבואו במגע עם הבטון ינוקו לפני יציקת העטיפה. צינורות פלדה לא לפחות. פני 
יחשפו בשטחי המגע עם הבטון מצבע ומשכבות בידוד, אלא אם הורה זאת המפקח מראש ובכתב.  

 צינורות בטון יורטבו לפני יציקת עטיפת הבטון.  
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 אין לעטוף בבטון צינורות עשויים פי.וי.סי. 
 

 ומילוי חוזר בהתאם לסעיפים הרלבנטיים בפרק עבודות עפר . ביצוע חפירה 
 ניקוי פני צינור לפני יציקת עטיפה.

אספקה והכנת תבניות  מעץ או מפלדה בהתאם לתכנית או בהתאם להוראות המנהל. התבניות  
 יפורקו כאשר הבטון יתקשה בשיעור כזה שהוא לא יינזק בעת הפירוק ויסולקו מהשטח.

לפחות. עובי העטיפה בהתאם   20-ב –בת בטון מסביב לצינור. סוג הבטון אספקת ויציקת שכ
 ס"מ.  10 -לתוכנית ולא פחות מ

הכנה והרכבה ברזל לזיון העטיפה בהתאם לתכנית. העבודה כוללת חיתוכים, התאמות, כיפופים  
 וקשירה של ברזל. 

 גושי בטון מזוין לעיגון    51.31.05
 

 ינויי כיוון, בהסתעפויות, בשינויי קוטר, בסוף קו , וכדו') גושים (בלוקים)  לעיגון קווי צינורות (בש
 לפחות. מידותיהם וצורתם יהיו בהתאם לפרטים  20 -יהיו עשויים בטון/בטון מזוין ב

 בתכניות או בהתאם  להוראות המפקח.
 

 הבטון יוצק בחלקו נגד קרקע טבעית בלתי מופרת (או קרקע מהודקת שצופפה מראש לדרגה
 קרקע הטבעית), וחלקו כנגד תבניות. הכנת הבטון תחל לאחר שהוכנהשווה לזו של ה

 החפירה , הוכנו התבניות, הותקנו הצינורות וחלקים אחרים שיש לקבעם בבטון.
 

 התבניות יפורקו כאשר הבטון יתקשה בשיעור  כזה שהוא לא ינזק בעת הפירוק.
 ן הבטון  בשטחי המגע שביניהם יש להפריד בין פני צינור או פני אבזר עשויים פי.וי.סי. ובי

 באמצעות יריעות פוליאתילן.
 

 ביצוע חפירה ומילוי חוזר בהתאם לסעיפים הרלבנטיים.
אספקה והכנת תבניות  מעץ או מפלדה בהתאם לתוכנית או בהתאם להוראות המנהל. התבניות  
יפורקו כאשר הבטון יתקשה בשיעור כזה שהוא לא ינזק בעת הפירוק ויסולקו מהשטח. אספקה  

 לפחות.  30 -ויציקת בטון ב
ות, כיפופים  הכנה והרכבה ברזל לזיון גוש עגון בהתאם לתכנית. העבודה כוללת חיתוכים, התאמ

 וקשירה של ברזל. 
 
 

 ציפוי למשטחי בטון תת"ק בביטומן חם    51.31.06
 

קרקעיים בציפוי מגן לפי המתואר  -, או נדרש ע"י המפקח, יצופו שטחי בטון תתבאם צוין בתכניות
 "המפרט לעבודות בנייה", וכמפורט במפרט המיוחד או בכתב   05בפרק 

 קרקעיים דרך קירות של שוחות בטון, יחפה ציפוי  -הכמויות. במקומות, בהם עוברים צינורות תת
 לפחות.ס"מ  20המגן של הקיר על הצינור בשיעור של 

  



 2018מפרט טכני נובמבר שם קובץ:     11/07/2021תאריך עדכון         
 

 

51 

 
 מסלעות מבוטנות      51.31.07

 
 ביצוע עבודות עפר בהתאם לסעיפים הרלבנטיים . 

אספקה והנחת אבנים לבניית מסלעה. אבנים יהיו מאבן גיר דולומיטית שטוחה ומלבנית בגודל  
 טון.  1.25מ"ק ובמשקל מינימלי  0.5מינימלי של 

 ימלי יונחו בראשה.הסלעים בגודל מקסימלי יונחו בתחתית המסלעה וסלעים בגודל מינ
 בניית המסלעה תעשה בהתאם לתוכנית ובהתאם להנחיות מנהל המחלקה או יועץ קרקע.

 יש לקבל את אישור המפקח לדוגמת האבן ומקור האבן לפני הבאת הסלעים לאתר.
 

 אופני מדידה ותשלום לעבודת בטון    51.31.08
 

 כללי     .א
ב"מפרט לעבודות בנייה", למעט המקרים  המדידה לתשלום של עבודות הבטון תהיה לפי המתואר 

 המפורטים בסעיף זה להלן.
 מחירי הבטון יכללו את התבניות. מחירי הבטון המזוין יכללו את פלדת הזיון. 

 
 עטיפות וגושים לעיגון       .ב
 

 עטיפות לצינורות וגושים לעיגון צינורות ימדדו במ"ק. חישוב  נפח הבטון יעשה   .1
 בפרטים בתכניות ובהתאם לקוטר הצינורות. בהתאם למידות התיאורטיות ש

 
 התשלום יהיה בנפרד לבטון ובנפרד לבטון מזויין.  .2

 
 המחיר יכלול את החפירה הנוספת הדרושה וכן את התבניות באם יהיו  דרושים  .3

 ליציקת הבטון, פירוקם וסילוקם לאחר התקשות הבטון.
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 עבודות ריצופים, אבני שפה ומדרגות  51.32
 באבנים משתלבות ריצוף 51.32.01

אספקה וריצוף במרצפות מאבנים משתלבות מסוג ריבוע, סיינה, מששה קטן, נוסטלית, קלאסיקו  
  -ו 25/25, 15/15, 12.5/12.5, 10/10, 7.5/7.5ס"מ ובמידות  6ואקרסטון או שו"ע בגוון צבעוני בעובי 

לל ניסור האבנים כנדרש  ס"מ. הכל באופן מושלם לפי התקן והתוכניות המצורפות.  המחיר כו 30/30
ס"מ, ריסוס קוטל עשבים ופיזור   4, בעובי 3להשלמת השטח, שכבת חול מחצבה העומד בדרישות ת"י 

וערבובם, פיזור חול על גבי המשטח בכמות מתאימה למילוי   4%-3%מלט על גבי החול בשיעור של 
אבנים   2הפרש מותר בין   הפוגות והידוק החול באמצעות פלטה ויברציונית מתאימה, בכל שטח שהוא.

מ"מ. החול יהיה   5מ' לא תעלה על   3.6מ"מ והמישוריות בסרגל באורך של  2סמוכות לא יעלה על 
מקרון. קוטל העשבים יהיה מסוג   0.075 -קטנים מ 10-15% -מ"מ ו 1.18 -קטן מ 100%בדירוג של 

 .איקס" או דומה בכמות ובריכוז על פי דרישות המפקח -"הייבר
 

 ריצוף באבן משתלבת לבנה  51.32.02
ס"מ במדרכות   6ס"מ בעובי  20/20 -ס"מ ו 10/20אספקה והנחה של אבן משתלבת לבנה במידות 

 . ס"מ, בכל שטח שהוא 4שורות ברוחב על תושבת בטון יבש בעובי של  3 -בצמוד לאבן השפה לאורכה ו
 

 
 לעיוור באבןריצוף  51.32.03

ס"מ עם בליטות,  20/20/6לעיוורים בצבע לבן, במידות אספקה והנחה של אבן ריצוף סימון 
 , בכל כמות שהיא. , או שווה ערך16971כדוגמת "אקרשטיין" מס' קטלוגי 

 
 גרנוליטריצוף  51.32.04

 .ס"מ ללא פלטות בטון כולל קירות אנכיים, בכל שטח שהוא 3-5יציקת ריצוף גרנוליט בעובי 
 גן  אבני 51.32.05

 10×10ס"מ כולל חגורות, תושבת וגב במידות  100/20/10אספקה והנחה של אבני גן במידות 
ס"מ, בכל אורך שהוא. בעקומות אופקיות (קשתות) ייעשה שימוש באבנים תעשייתיות 

 .ס"מ, או אבנים מנוסרות במידות אחרות, על פי הוראת המפקח  25או  50באורך 
 

 אבני שפה  51.32.06
כולל חגורות, תושבות וגב ס"מ (חיפאי),  100/30/15אספקה והנחה של אבן שפה במידות 

ס"מ בכל כמות שהיא. בעקומות אופקיות (קשתות) ייעשה שימוש באבנים  10×10במידות 
ס"מ, או אבנים מנוסרות במידות אחרות, על פי הוראת  25או  50תעשייתיות באורך 

 .המפקח
 אבני אי  51.32.07

 10×10ת ס"מ, כולל חגורות תושבות וגב במידו 100/23/23אספקת והנחת אבן אי במידות 
ס"מ בכל כמות שהיא. בעקומות אופקיות (קשתות) ייעשה שימוש באבנים תעשייתיות 

 .ס"מ, או אבנים מנוסרות במידות אחרות, על פי הוראת המפקח  25או  50באורך 
 

 לרכב  עליה אבן 51.31.08
, מדידה וסימון, חפירה וסילוק, הגנה על  40/50והנחת אבן עליה לרכב במידות  אספקת

החפירה, אספקה והנחה של בטון יבש לתושבת ולגב, הנחת האבן במפלס הנדרש, יציקת הגב  
 .ואשפרה הפוגות מילוי(חגורה), 

בכניסות ו/או ביציאות לחניות וחצרות, יש להשתמש באבן תעשייתית (ישרה) מותאמת 
לייה לרכב. במקרים חריגים, באישור מפקח בכתב בלבד, ניתן להשתמש באבן שפה לע

ס"מ לפחות מעל מפלס המיסעה, בהתאם לפרט  5"רגילה" מונמכת. מפלס האבן יהיה 
העירייה. גבולות האזורים הנ"ל יבוצעו באמצעות אבן תעשייתית פינתית ימנית ו/או 

במפלס האבן הגבוהה ובצדן האחר במפלס  שמאלית, או באמצעות אבנים שבצדן האחד יהיו
 האבן המונמכת. 

 מדרגות גרנוליט  יציקת 51.32.09
ס"מ וציפוי גרנוליט בדוגמאות  20כל   8עם רשת זיון קוטר  30-יציקת מדרגות מבטון ב

 20דקורטיביות כנדרש. העבודה כוללת הידוק שתית, אספקה והידוק של מצע סוג א' בעובי 
התפשטות וכל העבודות הדרושות, פסי האלומיניום, ציפוי  ס"מ + יציקת מדרגות כולל תפרי 
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ס"מ ועיבוד סיום הגרנוליט. העבודה כוללת גם את הגשת החומר וסילוק   3-5גרנוליט בעובי 
 . פסולת מאתר העבודה בידיים, בכל שטח שהוא 

 
 

 מאבן טבעית  מדרגות 51.32.10
אספקה והנחה של מדרגות מאבן טבעית "שזור" או דומה, נסורה ומסותתת בעיבוד 

מסומסום או טלטיש בפנים העליונים והצדדים הנראים לעין, לפי תכנון או הוראת מפקח, 
ס"מ ובאורך משתנה. העבודה כוללת תפרי התפשטות, הידוק  35/17במידות חתך של עד 

 2-3ס"מ, טיט בעובי של  10סוד בטון עם זיון בעובי ס"מ, י 20שתית ומצעים סוג א' בעובי 
ס"מ וחגורת בטון מזוין בצדדים, כולל הגשת חומר וסילוק פסולת מאתר העבודה בידיים, 

 . בכל אורך שהוא 
 

 טרומיות מדרגות 51.32.11
אספקת והנחת מדרגות מבטון טרומי לפי תכנון או הוראות מפקח. העבודה  כוללת תפרי 

ס"מ  10ס"מ, יסוד בטון עם זיון בעובי  20התפשטות ,הידוק שתית ומצעים סוג א בעובי 
וחגורת בטון מזוין בצדדים ,כולל הגשת חומר וסילוק פסולת מאתר העבודה בידיים (לפי 

 . פרט עיריית חיפה) 
 עבודות ריצוף, אבני שפה ומדרגות  אופני מדידה 51.32.12

 בהתאמה לסעיפים בכתב הכמויות.
, בניגוד לפרטי העירייה, תמיכת  מחירי הסעיפים השונים להנחת אבן שפה, גן, אי וכו' כוללים

 בטון משני צידי האבן.  
 

  עבודות בניה, בטון וקירות תומכים ומסלעות    51.33
 

 30- או ב  20-משטחים מבטון ב 51.33.01
, על פי הוראות המפקח, כולל רשת ברזל 30-, או ב20-אספקה ויציקה של משטחי בטון ב

 .ס"מ בשני הכיוונים, בכל נפח שהוא 15מ"מ כל  8מצולע בקוטר 
 

 קיר כובד 51.33.02
כולל נדבך ראש מאבן או מבטון  20-בנית קיר תומך (כובד) מאבן לקט עם גב בטון מסוג ב

תהיינה אבני גוויל, קשות, נקיות וללא עורקי אדמה או  מזוין. אבני הלקט לבניית חזית הקיר 
אבנים  25% -ס"מ (לא יותר מ 25×20חרסית. קוטרן המינימלי של האבנים בחזית הקיר 

קטנות) תוך בניית הקיר יש ליצור קשר בין האבנים בחזית ולעומק. כל אבן תונח על בסיסה  
ס"מ  1.5ינה ברוחב מכסימלי של הרחב בתוך הבטון. צורת הבניה תהיה פראית. הפוגות תהי

 מפני האבן (בשוליה) מעובדים במברשת ונקיים מכל שיירי בטון. 
האבנים תהיינה שלמות וללא סדקים ושברים. האבנים תאושרנה לשימוש על ידי המפקח, 
עוד לפני הצבתן בקירות או בכל אלמנט אחר. אבן שתפסל תוחלף מיד באבן אחרת ותפונה 

לן אחראי, להבטחת מקורות האבן המתאימה לביצוע העבודה. אל מחוץ לאתר. הקב
מקורות האבן חייבים באישור המפקח לפני תחילת ביצוע העבודה. המפקח רשאי לפסול את 
מקורות האבן על פי שיקול דעתו הבלעדי. לפני ביצוע העבודה יש לבצע קטע חזית וראש קיר  

 מ"ר לדוגמה ולקבל אישור המתכנן. 5בשטח של לפחות 
מ' יבוצע תפר התפשטות בהתאם  7.0לפי הפרט המצורף, כל  20-הקיר יבנה מבטון ב

 מ"ר. 3.0כל  4בקוטר " P.V.C -לפרטים. בזמן יציקת הקיר יש להניח צינורות ניקוז מ
כלפי מעלה, יהיה   1:1מ', בתחתית היסוד ובשיפוע  1.0המילוי החוזר מאחורי הקיר, במרחק 

ס"מ בהידוק   20מחומר גרנולרי נברר (לפי המפרט הכללי) המילוי יבוצע בשכבות בעובי של 
 מודיפייד אאשטו. 95% -בהרטבה ל

דות תפסנות, הגשת העבודה כוללת עבודות עפר ליסודות ומילוי חומר גרנולרי בגב הקיר ועבו
 . החומר וסילוק הפסולת בידיים, בכל נפח שהוא 
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 מסלעה מאבן גדולה  51.33.03

ס"מ,  80ס"מ, רוחב  100למסלעה מאבן גדולה במידות מינימום: אורך  אספקת בולדרים
טון כל אבן, הנחתם זו על גבי זו באורך ובגובה על פי  1.1ס"מ ובמשקל לפחות  60גובה 

, כולל הכנת הגב ממשטחים מתאימים ומילוי CLSMהוראות המפקח ומילוי חוזר עם 
 –אל חזית הקיר   CLSMמנוע שפיכתהחללים בין האבנים באמצעות אבנים קטנות בכדי ל

 . בכל כמות שהיא 
 

 בנית קיר גדר  51.33.04
מ' כולל אספקת האבן והנחתה, ומילוי חוזר בטון        1.20בנית קיר גדר מאבן חירבה בגובה 

, כולל הכנת הגב ממשטחים מתאימים ומילוי החללים בין האבנים באמצעות אבנים 20-ב
 . בכל כמות שהיא  –הקיר  הבטון אל חזית קטנות בכדי למנוע שפיכת 

 אופני מדידה עבודות בניה, בטון וקירות תומכים ומסלעות 51.33.05
 .הכמויות  בכתב לסעיפים בהתאמה
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 תנועה הסדרי 51.34
 זמניים הסדרי תנועה 51.34.01

בכל העבודה שבתחומו מתנהלת תנועה של כלי רכב שונים והולכי רגל. על הקבלן לדאוג 
 במהלך העבודה.לצמצום מרבי של הפרעות בתנועת עוברי הדרך 
 . לפי דרישות מהנדס תנועההעבודה תבוצע בהתאם לתכנית להסדרי תנועה 

על הקבלן לדאוג להבטחת זרימה תקינה ובטוחה של התנועה במשך כל שעות היממה לאורך 
 כל תקופת הביצוע. 

כמו כן, על הקבלן להבטיח במיוחד את תנועת הולכי הרגל בצורה בטוחה וסדירה בכל קטעי 
 ודה ומבואותיו, לרבות חציות של מסלולי/נתיבי הנסיעה של כלי הרכב.אתר העב

על הקבלן להסדיר רצועת מעבר בטוחה, ברוחב הדרוש, למעבר הולכי רגל בסמוך למרחב 
אתר העבודה בו מופעל ציוד הנדסי ו/או כלי רכב להובלה/פריקה של חומרים/ציוד לביצוע 

 העבודה.
להבטחת הבטיחות בזמן העבודה ולמניעת הפרעות הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים 

 ותקלות לתנועת כלי הרכב, הולכי הרגל ולשכנים הגובלים לתחום אתר העבודה.
 

 שלבי ביצוע  51.34.02
על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודה תבוצע בקטעים ובשלבים הנובעים באופי העבודה ותנאי  

 השטח.
הולכי הרגל וכן את העובדים באתר בהתאם לכך על הקבלן להבטיח בטיחות כל הרכב, 

 העבודה בכל שלבי הביצוע.
כחלק מתכניות לביצוע הפרויקט, הקבלן יקבל תכניות לשלבי הביצוע השונים של הפרויקט, 

 הכוללים הסדרי תנועה זמניים עבור כל שלב ושלב. 
במידה ויחולו שינויים בשלבי הביצוע ו/או בקטעים מסוימים, הקבלן יקבל הנחיות 

עות המפקח לשינויים ו/או תוספות לתכניות הסדרי התנועה הזמניים באותו שלב באמצ
 ביצוע.

 
 תמרורים ואביזרי בטיחות  51.34.03

התמרורים, השלטים, עגלות החץ וכל יתר אביזרי הבטיחות באתר יהיו מאושרים על ידי 
ועל ידי המדריך להצבת תמרורים במהדורתם המעודכנת ביותר בעת   תמשרדי-הביןהוועדה 

 ביצוע העבודות. 
 

 הכוונת התנועה 51.34.04
על פי דרישות המשטרה ו/או המפקח, על הקבלן לדאוג לנוכחותם של שוטרים לצורך הכוונת  

 התנועה.
עבודה זו תשולם ישירות למשטרת ישראל על ידי מי כרמל. האחריות לתאום והזמנת 

 לה על מי כרמל בתאום עם הקבלן. השוטרים ח
בנוסף, על הקבלן להציב, על חשבונו, מכווני תנועה עם שילוט, דגלי אזהרה, בהתאם 

 לדרישות המפקח או כעזרה לעבודתם של השוטרים בשכר.
 
 

 אופני מדידה ותשלום להסדרי תנועה 51.34.05
 

כל ההוצאות הקשורות בהכנת תכנית דרכים, הסדרי תנועה זמניים ובטיחות, בהגשתה לעירייה  
ולמשטרה ובקבלת אישורם, ובאם קיימת דרישה לביצוע לסידורים בטיחותיים מיוחדים 

תמרורים ואביזרי בטיחות דרושים , וכל הדרוש לפי  בהפעלת חברה העוסקת בנושא הבטיחות, 
 בסעיף הקצב נפרד.  מהנדס התנועה, ישולמו 

, ללא רווח קבלן  מהיקף העבודה והתשלום יהיה כנגד הצגת חשבוניות   סעיף ההקצב יהווה אחוז
 .לפי הוראות מנהל הפרויקטראשי , 
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 תנאי העבודה של הקבלן  51.35
 
 ציוד הקבלן 51.35.01

הכנסת ציוד הקבלן לרצועת העבודה וממנה תעשה על ידי הכוונה של עובדים מיומנים אך 
 ורק בכיוון התנועה.  

כניסת משאיות הקבלן לרצועת העבודה תעשה באופן מבוקר. לא תותר המתנה של משאיות 
על שולי הכביש או בתוך נתיבי תנועה. לא תותר, בכל מקרה, גישה מכיוון הכביש אל 

 כמו כן לא תותר הכביש ממסלול אחד למסלול שני לכל אורך הכביש. השוליים. 
שטח האחסנה ושטח העבודה יסומנו באמצעים כמפרט ב"הנחיות/ב"מדריך" ובהתאם 

 להנחיות המפקח ו/או משטרת ישראל.
 

 שבאחריות הקבלןעברת חומרים וציוד ועל תנועת רכב הגבלות על ה 51.35.02
בתוצאות כל נזק שיגרם לאדם או לרכוש, העוברים בכבישים  אויישהקבלן אחראי 

הקיימים, בגין תנועת ציוד ורכב שלו ו/או של קבלני משנה העובדים עבורו ו/או של ספקים 
תיקון נזקים שיגרמו עקב העבודות באתר יעשו על ידי הקבלן ועל המובילים חומרים עבורו.  

 חשבונו.
 

 מכניים) הוראות בטיחות (כלים   51.35.03
 מבלי לגרוע מן האמור בנספחי החוזה, על הקבלן למלא אחר הוראות הבטיחות הבאות:
הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לכל כללי הבטיחות הנדרשים לפי החוק ולפי דרישות 

 המזמין.
על הקבלן להתקין בכלים המכניים מראות באופן שלמפעיל לא יהיה שדה ראיה חסום, 

ולהבחין בנעשה באופן שתאפשרנה למפעל שדה ראיה נרחב ומלא  שלגביו לא יוכל לראות
 אשר יכסה את סביבותיו, כל המרחב שלפניו, לצדדיו ומאחוריו.

על הקבלן להגן על כל הרצועות, השרשראות והגלגלים ושאר חלקים מסוכנים אחרים באופן  
 שיהיו מוגנים לבטח. 

 י החוק וניסיון מתאים בהפעלת הכלי.על מפעיל הכלי להיות בעל רישיון נהיגה כנדרש על יד 
כל אביזרי הבטיחות הדרושים ירכשו ויותקנו על כלים מכניים ועל כלי ההובלה על ידי 

 הקבלן על חשבונו, לרבות אמצעי התרעה קוליים וויזואליים (צפצפות ופנסים מהבהבים).
 על הקבלן לדאוג שהכלים יעבדו בשיפועים סבירים למניעת התהפכות. 

שאי להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה מתבצעת בתנאים המפקח ר
 בטיחותיים נחותים או לא מתאימים ולא עונים על האמור לעיל.

 
 אספקת והדבקת סרטי הכוונה זמניים והסרתם  51.35.04

הקבלן יספק וידביק סרטי הכוונה על גבי הכביש, לצורך הכוונה זמנית של התנועה (עד 
 קבועים), במקומות ובצפיפות עליהם יורה המפקח. לצביעת סימנים 

ההדבקה תעשה אך ורק על אספלט יבש ולאחר ניקוי הכביש מלכלוך ומאבק, והסרת החומר  
 לאחר גמר ביצוע העבודה. 

 
 לצוות אבטחה  אופני מדידה ותשלום 51.35.05

שעות, ביום   8התשלום לצוות האבטחה כולל את כל הציוד הנדרש עבור משמרת עבודה בת 
 ילה.או בל
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 כביש/  במדרכה אופייני  חתך
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 קווי מים וביוב   .57 פרק
 

 תאגיד מי כרמל  –הערות כלליות לעבודות צנרת מים וביוב  57.01
-על הקבלן לקבל אישורי חפירה לצורך ביצוע עבודה מגורמים האחראים על מערכות תת .1

,  HOTרקעיות כגון: אגף התשתיות העירוני, מתאם התשתיות העירוניות, חב' חשמל, ק
בזק, מש' העתיקות, מח' גנים, מח' רמזורים, מח' תאורה, מח' דרכים ומח' תכנון עיר 

 וכו'.
  

הקבלן חייב להעביר למהנדס העתק חשבון ותעודת משלוח על הצינורות ותעודת משלוח  .2
ידו. כמו כן  הקבלן חייב להעביר למהנדס את  -של כל החומרים ואביזרים שסופקו על

מהיצרן על כל האביזרים המסופקים. המסמכים הנ"ל  צריכים להעיד תעודת האחריות 
 על סוג וכמות החומר המסופק ע"י הקבלן. 

 
אטמ' אלא אם יצוין  אחרת  16האביזרים חייבים להיות מותאמים ללחץ עבודה של  .3

 במפרט או בכתב הכמויות. 
 

,  HOTורה, בשינוי תוואי צנרת מים עקב גלוי בלתי צפוי של כבלי חשמל, טלפון, תא .4
צינורות מים, ביוב, ניקוז, קווי דלק או כל דבר אחר הגורם להחלפת או תוואי חלופי קווי 

מים וכתוצאה מזה יהיה שינויים במספר הזויות או קשתות אופקיות ואנכיות, לא 
תשולם כל תוספת. כמו כן עקב "עקיפה" של צנרת או תאי ביקורת של משק תת קרקעי 

 ייכלל במחירי הסעיפים השונים בכתב הכמויות. הקיים ומחיר העבודות 
 

ביצוע עבודות אספלטים בשטחים עירוניים מחויב, ויופעל לפי הוראה מפורשת בכתב  .5
 ממפקח  או מי שהוסמך על ידו על ידי מהנדס התאגיד.

 
מ"מ עם   1ס"מ ובעובי 10במקביל להנחת קו מים יונח סרט סימון פלסטי כחול ברוחב  .6

 כתוב "קו מים". 
 

ל תכנית עדות תהיה לפי מפרט שכבות הממ"ג בעדכני אשר ימסור מהנדס התאגיד כ .7
לקבלן הביצוע. סעיף הגשת תכניות העדות, על פי מפרט הממ"ג כפי שיימסר לקבלן 

 בחתימת החוזה יהיה תנאי לאישור ותשלום חשבון סופי לקבלן.
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 מים –קווי  57.02

 
 צינורות פלדה 57.02.01

 צינורות פלדה מרותכים לשימוש כללי . – 530צינורות הפלדה ייוצרו על פי ת"י  .1
אין להשתמש בפלדות    .GRADE-B, X42לדרגי פלדה  סבמהדורתו הנוכחית מתייח 530ת"י  .2

GRADE-A. 
: צינורות פלדה ואביזריהם לשימוש כללי בעלי ציפוי  5207ציפוי פנימי של הצינורות לפי ת"י  .3

 נט.  פנימי במלט צמ
 . 5452הציפוי הפנימי יהיה מצמנט בהרכב המאושר למי שתיה ע"פ ת"י  .4
ציפוי חיצוני  – צינורות פלדה מצופים בציפוי מגן 5089עטיפה חיצונית תהיה לפי ת"י  .5

  1 הבי ציפוי יהיה "עובי גדול" כמוגדר בטבלו. עציפוי תלת שכבתי –בפוליאתילן מיוצר בשיחול 
 .5089בת"י 

 כפי שמפורט לעיל. םוי תקן ישראליות ויישאצינורות  .6
אם לא יפורט אחרת במפרט המיוחד וכתב הכמויות, יהיו דרג הצינור ועובי הדופן של הצנרת  .7

 כדלהלן:
  : דרג ועובי דופן צנרת מים4טבלה 
 20" 16"-10" 8"-3" קוטר נומינלי 

 * GRADE-B GRADE-B דרג צינור
 * 3/16" 5/32" עובי דופן

 יפורט במפרט המיוחד ובכתב הכמויות. *
 
 . )40oחדה ( קצוות הצינורות יהיו ישרים, חלקים וקטועים עם פאזה .8
 .5/32עובי דופן פלדה מינימאלי לצנרת קווי מים יהיה " .9

 הצינורות יהיו חדשים  ובלי סדקים, פגמי צורה או ליקויים כלשהם. .10
חיבורי  " לצרכיי ביצוע Tקפי ריתוך, אביזרי "טיים, ז: קשתות, הספחים לצינורות פלדה כגון .11

כל האביזרים ייוצרו  מעבירי קוטר וכו' יהיו חרושתיים בלבד .  כיבוי אשויציאות לברזי  בתים
מצינורות פלדה זהים לצינורות אליהם יתחברו וירכשו ע"י הקבלן מאותו יצרן ממנו ירכשו את  

במחיר  כלולים אביזרים  .ת יעשו ע"י יצרן הצינורותהצינורות. הציפוי הפנימי והעטיפה החיצוני
ס"מ בעלי קצוות חרושתיים לחיבור האביזר לצנרת  20הצינור (כולל קטעי צנרת באורך 

 ). 16ר' פרט מס' -הקיימת
 הצינורות יונחו בדיוק לפי התוואי, בעומקים ובשיפועים המצוינים בתכניות.  כל שינוי  .12

 ור מפקח. בעומק ובשיפוע המתוכנן טעון איש
 העמסה, העברה, פריקה ופיזור לאורך התוואי יבוצעו בעזרת ציוד מתאים ובזהירות  .13

 הדרושה למניעת נזקים לצינורות, לבידודם  ולציפויים.
 לאתר תהיה לפי קצב ההתקדמות בעבודה (לא יסופקו לאתר צינורות  הספקת צינורות .14

 הצינורות בערמות במקומות  ימי עבודה). הקבלן רשאי להניח את -10בכמויות מעבר ל 
 המתואמות עם אגף פיקוח כללי ועם המפקח. 

ביצוע עבודות עפר הדרושות כגון: חפירה או חציבה, מילוי חוזר, הידוק, פינוי פסולת וכו'  .15
 בהתאם  לסעיפים הרלבנטיים .

תיקון קצוות הציפוי הפנימי של צינורות יעשה בהתאם להוראות יצרן הצינורות ובהתאם  .16
 מפקח. -ה מהנדסלדריש

 הספקת וריתוך הסתעפויות, קשתות, "טיים", מעברי קוטר וכו' חרושתיים עם ציפוי בטון  פנים.  .17
חל איסור מוחלט על הנחת צנרת תת"ק בהברגה גם אם משתמע מלשון הנאמר בפרק זה כי    .18

 הנ"ל מתייחס גם לצנרת עם הברגה.  
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 צינורות פלדה טמונים בקרקע :  57.02.02
עם ציפוי   530פלדה מרותכים בקטרים שונים לפי ת"י  )APC-4(צינורות   •

פנימי בטון (פורטלנד), עטיפה "טריו" (או שווה ערך מאושר) וציפוי חיצוני  
 בטון משוריין. 

עם ציפוי    530) פלדה מרותכים בקטרים שונים לפי ת"י APC-3(צינורות   •
 ערך מאושר). פנימי  בטון (פורטלנד), עטיפה "טריו" (או שווה

עם ציפוי   530פלדה מרותכים בקטרים שונים לפי ת"י  )TRIO-4(צינורות  •
 מ"מ מינימום (או שווה ערך מאושר). 4פוליאתילן מושחל בעובי 

 
 גלויים (צבועים)    -צינורות פלדה  57.02.03

 עם  530פלדה מרותכים בקטרים שונים לפי ת"י  APC-4צינורות   •
ציפוי הפנימי בטון (פורטלנד), עטיפה "טריו" (או שווה ערך מאושר)   

 וציפוי חיצוני בטון משוריין.

עם ציפוי   530פלדה מרותכים בקטרים שונים לפי ת"י  APC-3 צינורות •
 הפנימי בטון (פורטלנד), עטיפה "טריו" (או שווה ערך מאושר).

מים עשויה פלדה מונחת גלויה בעליות לחיבורי בתים וזקפים עבור אביזרי צנרת,  צנרת
שכבות ומעל זה שכבת  3תהיה ללא עטיפה חיצונית וצבועה בצבע יסוד בהיר (פרימייר)  

צבע סופית על פי הנחיות תאגיד "מי כרמל". מיפרט הצביעה על פי קטלוג והנחיות שירות 
 שדה של יצרן הצנרת .  

י המתכת הגלויים, הצינורות והאביזרים יצבעו לפי המפורט להלן: ניקוי יסודי כל חלק
 .6030של המתכת במברשת או ריסוס חול עד למתכת לבנה, צביעת יסוד עם יסוד אפוקסי 

 
 תיקוני עטיפה חיצונית  57.02.04

  'תיקוני עטיפה חיצונית של ריתוכים בחיבור בין אביזרים (קשתות, טיים, זקיפים, מעברי קוטר וכו
שדה   לצנרת, בהתחברויות או לאחר פגיעות מכניות יבוצע על ידי  צוות שיעבור  הכשרה ע"י  שרות

הקבלן יחויב להביא לכל אתר שירות שדה של היצרן, ולהעביר הדרכה מקצועית   של מפעל הצינורות.
 לעובדיו ולפיקוח על טיב השלמת העטיפה.

יריעות מתכווצות בלבד, בעובי  באמצעות  4וטריו   APC  4-APC-3בצנרת מסוג השלמת עטיפה תבוצע 
 המוגדר ע"י יצרן הצינור. 

ניקוי שטח  הריתוך יעשה באמצעות    שימוש בסרטים מתכווצים יהיה באישור המפקח בלבד.
 מברשת פלדה.

 

 בדיקה הידראולית לקווי מים 57.02.05
קטע קו מבצעים מבחני לחץ לקטעי קו צינורות באורך כפי שייקבע ע"י המפקח. אורך   •

 מ'. 800צינורות נבחן לא יעלה על  
עמדת ביצוע המבחן (להזנת הקו במים, לדחיסת המים ולמדידת לחץ) מותקנת ככל האפשר  •

 במקום הנמוך שלאורך תוואי הקו.
  2המבחן נעשה בעזרת משאבת יד או משאבה מכנית.  לידה מרכיבים נקודת מדידה עם  •

מלחץ הבדיקה,   1.5ל מדי הלחץ יהיה בגודל פי מדי לחץ מכוילים במקביל.  לוח השנתות ש
מעבר סגור למדי לחץ;  -מצבים 3בר. נקודת המדידה ללחץ תכלול מגוף  0.1ובחלוקה של 

 ניקוז אויר  ומים;  מעבר פתוח למדי הלחץ. 
 מגופים בטור.  2על קטע צינור כניסת המים למילוי הקו מתקינים  •
פעם הלחץ  1.5עם לחץ העבודה המתמשך (פ 1.5בהעדר דרישה אחרת לחץ הבדיקה יהיה  •

השימושי) המתוכנן של הקו בנקודה הנמוכה, ולפי דרישת המפקח. לחץ הבדיקה לא יהיה 
 .לפי הנחיות המפקח- בר 12-נמוך מ

 אוטמים את קצות קטע הקו באמצעים מתאימים, ומעגנים כנגד תזוזות. סגירת קטע  •
 באמצעות מגוף מחייבת שימוש באוגן עיוור בנוסף. 

 ימים מיציקת בטונים  7טרם ביצוע הליכי המבחן מוודאים שהקו נקי, וכי עברו לפחות  •
 הקשורים בקו ולהבטיח הבשלת הבטון וחיזוקו. 
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מ'/שנייה,  0.6ם בקצב איטי ומבוקר, במהירות שלא תעלה על  ממלאים את קטע הקו במי •
, ובכדי למנוע רעידות,   האווירכדי לאפשר ניקוז וסילוק אויר מומס ואויר  כלוא דרך שסתומי 

 תזוזות והלמי מים. קצב המילוי לא יעלה על המפורט בטבלה שלהלן: 
 

 : קצב מילוי לבדיקות הידראוליות5טבלה 
קוטר 
צינור 

 (אינצ')

 "3 " 4 "6 "8  "10  "12 " 14   " 16   " 18     " 20  " 22 "  24 

ספיקה 
(ליטר/ 

 דקה)

150 27
5 

65
5 

1120 1810 2540 3110 4135 5300 6620 8090 9560 

 
 

 מילוי הקו במים נעשה בלחץ רשת ההספקה העירונית.  בזמן המילוי כל נקודות האוויר  •
 פתוחות.  פתוחים גם מגופים ושסתומים לאורך קטע הקו.

שעות  לפחות  כדי שהצינורות  24מחזיקים את המים בקו בלחץ ההידרוסטטי הזה למשך  •
   ועוגניהם יתייצבו בקרקע.

נפילת לחץ משמעותית. אם יש נזילות ליד אבזרים, מאתרים את בוחנים באותה עת אם ישנה  •
  מקום פריצת המים או הנזילה, אם ישנה, ומתקנים כנדרש.

 מוודאים שאין אויר בקו.  ממשיכים ומעלים את הלחץ בקו בהדרגה עד לחץ הבדיקה  •
א המתוכנן ומחזיקים בו למשך שעה אחת לפחות.  כל חלקי הקו צריכים לעמוד בלחץ זה לל

 מערך לחץ הבדיקה.   5%נפילה משמעותית. שיעור הנפילה, אם יהיה, לא יעלה על 
אם הלחץ יורד בזמן הבדיקה, מאתרים את התקלה, וכל דליפה אשר תתגלה תחשב כליקוי 

 שיש לתקנו. לאחר תיקונה חוזרים על הבדיקה עד שמשיגים את התוצאות הדרושות.  
הנבדק ומרחיקים אותם אל קווי תיעול קיימים,   בגמר המבחן מריקים את המים מקטע הקו •

 או אל דרך מים כל שהיא  שבקרבת  מקום, כל זאת באישור המפקח. 
 קצב ניקוז המים מקו הצינורות צריך להיות איטי ומבוקר כדי למנוע זעזועים והלמי מים 

 בקו.
 עלות טסט הלחץ כלולה במחירי היחידה להנחת הקו. •

 
 

 
 ) של  קווי  מים:RAY-Xצילום   רדיואגרפי (  57.02.06

 צילום  רדיאוגרפי.  –בגמר הורדת קטעים לתעלה  וחיבורם תיעשה בדיקה של  ריתוכים  •
 ת "ראשים" או הסתעפויות מרותכים.מסה"כ כמו 20% – כמות הצילומים  יהיה כ  •
הזמנת טכנאי ממעבדה מוסמכת לשטח וקביעת הריתוכים המועדים לצילום יעשה ע"י  •

 המפקח.
לפני כיסוי הקו תיעשה בדיקת עטיפה חיצוני ובמידת הצורך הקבלן יבצע תיקונים  •

ם" ו"ראשיטיפה חיצונית של עטיפת הסתעפויות כמו כן, תיעשה בדיקת ע לעילכמפורט 
  .ע"י נציגי שרות שדה של היצרן וכן בדיקה חזותית לצינור

 . הקבלן חשבון על זאת יהיהרדיואגרפיה חוזרות  בדיקות וידרשו במידה •
 

 צילום   וידאו של  קווי  מים: 57.02.07
 .15יבוצע צילום וידאו לפי ההנחיות הרשומות בפרק מס'  4לצינור בקוטר מעל "

 
 ביצוע ריתוכים לצינורות מים 57.02.08

 פלדה עם ציפוי בטון פנים צינורות, לחיבורי o40השקה בהצמדה מלאה, פאזה ריתוכי  51.02.08.01

 כללי .1

תאגיד מי כרמל  יהיו מוסמכים לריתוך כל הרתכים העוסקים בריתוך הצנרת עבור  −
ובאישור מכון התקנים  127ומנוסים שעמדו בהצלחה במבחן הרתכים לפי דרישות ת"י 

 ואשר בידם תעודת הסמכה בתוקף.
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חיבור הצינורות, ביצוע התאמות , הסתעפויות, הרכבת אביזרים וכו' יבוצעו ע"י ריתוך  −
 חשמלי. 

 שה לתיקון הציפוי הפנימי.  ריתוך הסתעפויות תבוצע כך שתהיה גי
 . AWWA-C-202הריתוכים יעמדו בדרישות תקן  

 כל ריתוך יבוצע בשלושה מחזורי  ריתוך תוך העתקת מקומות ההתחלה  ממחזור למחזור. 
 החיתוכים וכל עבודות התאמה יבוצעו באמצעות דיסק  .

עם ציפוי מלט  בשום אופן אין להשתמש בחיתוך עם "ברנר" וריתוך אוטוגני  לצינורות 
 פנימי . 

 .1340אלקטרודות יהיו לפי ת"י  
המדר   -חיבור הצינורות יתבצע "בריתוכים ישרים", כששפות הצינורות "מוסדרות"  −

וגימור ציפוי הפנים. בכל מקרה של שפה עם חיתוך אלכסוני או שפה ישרה לא "מוסדרת", 
ים לאחר הריתוך. יש יש לרתך ללא בטון פנים בקצה ולתקן את הציפוי הפנימי מבפנ

להוסיף ריתוכים (ישרים) כדי לאפשר את תיקון הציפוי מבפנים במקרה שהמתכנן לא 
 לקח זאת בחשבון. 

 מהריתוכים ע"י מעבדה מוסמכת.  20%במהלך העבודה תתבצע בדיקה של לפחות  −
קבלן שריתוכיו יפסלו יידרש להרחיק מהאתר את הרתך ולא יוכל להעסיקו בעבודות 

 ד 'מי כרמל'. עבור תאגי

 העמסה, פריקה ופיזור הצינורות .2

בהעמסת ובפריקת הצינורות, יש להשתמש בווי הרמה להעמסה ופריקת צינורות פלדה  −
המתאימים לקצוות של קטרי הצינורות, על מנת שלא יפגעו ציפוי   20בשדה עד קוטר "

 הפנים והפלדה בקצוות. 
בצינורות פלדה עם ציפוי בטון פנים וחוץ תהיה קשירת רתימת הצינור לכלי ההרמה  −

 בעזרת רצועות ולא ע"י ווים הנתפסים בקצוות.  
 יש לקשור הרצועות על הפלדה הגלויה בקצוות הצינורות (קרוב לגמר הבטון חוץ).

קוטר  1.5פיזור הצינורות לאורך התוואי יהיה על שקים (מרחק השקים מהקצה לפחות   −
הצינור). הצינורות יונחו כך, שתהיה גישה לקצוות הצינורות, על מנת לאפשר בדיקה, 

 טיפול, תיקון ציפוי הפנים והכנת הקצה לריתוך. 
הורדת הצינורות לתעלה תעשנה בכלים מכאניים, בזהירות רבה ותוך שימוש בסרטי  −

 טר. מ 20תליה/אחיזה של צינור המים. מרחק בין שני כלים לא יעלה על 
הנחת הצינורות תיעשה ברציפות כשהצינורות מונחים על תמיכות בצד התעלה או מעליה 

 תמיכות לכל צינור). 3(לפחות 
 עבודות הכנה לריתוך  .3

 48 -יתבצע לאחר פיזור הצינורות לאורך התוואי וחייב להסתיים לא יאוחר מ -שלב "א"  −
עובד אחראי מיומן לתיקוני בטון (לאו שעות לפני עבודות הריתוך. העבודות יבוצעו על ידי 

 דווקא רתך) ותחת אחריות מנהל העבודה באתר. 
 

 עבודות ההכנה בשלב זה תכלולנה:
 בדיקת שלמות הצינור.  א.
 בדיקה ותיקון ציפוי פנים בקצוות. ב.
 ניקוי אזור הריתוך  (מזפת, פריימר, דבק או עטיפה פלסטית). ג.
 

 
 בדיקת שלמות הצינור  −

תיבדק שלמות ציפוי הפנים לאורך כל הצינור, ציפוי החוץ והפלדה של  -ית בדיקה חזות 
הצינור. במידה ויתגלה צינור עם פגם בולט כגון :דפורמציה, כיפוף, מעיכה, שבר בציפוי 

 הצינור יסומן וידווח למנהל העבודה ולמפקח. -פנים שלא ניתן לתיקון, אובאליות בולטת 
 חר בדיקת המפקח ואישורו.הצינורות יותרו לשימוש, רק לא 
 

 בדיקה ותיקון ציפוי הבטון הפנימי −
לבדיקת גימור ציפוי הפנים בקצה, ישמש סרגל מפלדה עם צד חד (או זוויתן) גדול מקוטר  

הצינור הנבדק. הצד החד של הסרגל ינוע על פני שטח חתך הפלדה בשני מקומות מגע 
ציפוי עד לניקוי מוחלט של הפלדה ב"פני מנוגדים על ההיקף, יישר ויוריד כל עודף 

 יגלה מקומות שחסר ציפוי.   השורש". כמו כן,
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בדיקה זאת יש לבצע על כל קצה של כל צינור. יתוקנו כל הפגמים בציפוי עד לקבלת ציפוי 
בקצה בעל עובי שווה לעובי הציפוי שבצינור ניצב לדופן, מכסה את כל שטח פנים הפלדה, 

מ"מ  2לא ייחשבו כפגם, שברים קלים בפינה של השפה בעומק עד טפוף עם שפתו וחלקה 
 מ"מ. 100מ"מ ובמרחק בין הפגמים מעל  20ובאורך עד 

 
 
 

 עבודת התאמת הצינורות לפני הריתוך .4

 
לחיצה.  הצמדת הצינורות והתאמתם בחיבור, תהיה בעזרת מצמדה גמישה עם ברגי −

הצינורות יוצמדו הצמדה מלאה ללא כל מרווח בין הפלדות והבטון הפנימי. ביטול אי 
ההתאמה הרדיאלית (מדרגה) בחלקים של ההיקף, תעשה ע"י סגירת ברגי הלחיצה על 

הצד הבולט של המדרגה. הסגירה תתבצע בהדרגה ללא גרימת דפורמציה בפח. חיבורים 
 בולות הסיבולת המותרת, אין לרתך. שלא מצליחים להתאים רדיאלית בג

 
 0.2התזוזה הרדיאלית בין דפנות שני הצינורות בנקודה כל שהיא של ההיקף, לא תעלה על 

 היקף החיבור.  1/4 -מ"מ ב 2 -עובי דופן הפלדה ולא יותר מ
 
 

סיבולת מותרת של תזוזה רדיאלית בחיבור השקה בהצמדה מלאה של  : 6טבלה מס' 
 הצינורות :

 תזוזה מותרת עובי הדופן
 במ"מ במ"מ אינצ'ים  

"5/32 4 0.8 
"3/16 4.8 1 

"1/4 6.4 1.3 
"5/16 7.9 1.6 

"3/8 9.5 1.9 
"7/16            11.1 

 ומעלה
2 

 
 ריתוך: −

 הריתוך יבוצע בתנאים הבאים:
 הצינורות מוצמדים הצמדה מלאה. א.
 . התאמה רדיאלית נכונה  ב.

לאחר מילוי שני התנאים הנ"ל, יש לבצע ריתוכי תפיסה, שיהוו חלק מריתוכי השרש. אורך 
 ומס' ריתוכי התפיסה מפורטים בטבלה בהמשך.  

 ריתוכי התפיסה ירותכו אחד מול השני בהיקף החיבור.
 

 
 ורך ריתוכי התפיסה.קוטר הצינור מס' וא:  7טבלה מס'  

 
 מס' ריתוכי אורך הריתוך קוטר הצינור  ∅

 התפיסה 
 6 מ"מ  20  6" -  8"
 8 מ"מ  20 10" - 12"
 10 מ"מ  30 14" - 16"
 12 מ"מ  30 18" - 22"

 
 אין לרתך צינור עוקב ללא סיום כל מחזורי הריתוך בצינור שלפניו.

 
 

 ריתוך שורש מחזור ראשון  −
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 .B ,42Xלכל סוגי הפלדות דרג 
בקוטר  6010E AWSלאחר ניקוי ריתוכי התפיסה, הזחל הראשון ירותך עם האלקטרודה 

 מ"מ.  3.25
 כוון ורטיקל כלפי מעלה. 

 אמפר. 80-90תחום זרמים 
בתפר הראשון "שורש" יש לחדור ולהתיך את הפלדה עד לבטון ולהימנע מפגיעה בבטון 

 הפנימי.
 

 מילוי וכיסוי ריתוך זחלי  −
 מ"מ. 4מ"מ או   3.25בקוטר  6010E  AWSיש להשתמש באלקטרודה  B ,42Xפלדות דרג 

 
 : ורטיקל כלפי מטה או ורטיקל כלפי מעלה, בהתאם לנוחיות הרתך. כוון הריתוך

"בכל מקרה חובה להגביר את הזרם בהתאם למצבי הריתוך שנבחרו. תחום הזרמים: 
 . לעומת התפר הראשון"

 
קוטר   7010AWS Eיש להשתמש באלקטרודה  52Xלי מילוי וכיסוי לפלדות מסוג ריתוך זח −

 מ"מ. 4מ"מ או בקוטר   3.25
 

 . הנ"לכוון הריתוך, תחום הזרמים בהתאם להנחיות 
 

חתך  1מס'   מספר הזחלים תלוי בעובי הפלדה ובדרישות הגיאומטריות המופיעות בשרטוט −
 .ריתוך השקה בהצמדה מלאה

 
תפר הריתוך הגמור יהיה מלא וחופשי מסדקים, סיגים, בועות, קעקועים ושריפות. יהיה 

 היתוך מלא בין מתכת היסוד לזחלי הריתוך ובין זחל לזחל. 
 

עם גמר הריתוך, ישחיז הרתך בליטות, תפיסות ריתוך, התזות וינקה את התפר מסיגים 
 וגצים סביבו.

 
 יאתילן) תיקונים והשלמת ציפוי חוץ (עטיפת פול .5

 . להוראות המפקחתיקוני ציפוי חוץ וההשלמה באזורי הריתוך תיעשה בהתאם  −
 התיקונים וההשלמה יבוצעו ע"י עובדים מיומנים ותחת אחריות מנהל העבודה. −
הריתוכים גמורים וכל  המפקח לוודא כי לפני "תיקוני השלמה" (תיקוני "ראשים"): על  −

 הבליטות וההתזות הושחזו והתפר נוקה.  
 יקון והשלמת ציפוי בחיבור רק לאחר שהמפקח יאשר את קבלת הריתוכים. ת

 
 .  22זוויות עד קוטר " -חיבורי קטעים, מיפנים .6

 :כללי −
כל המפנים (זוויות) יהיו בנויים מפלחים שנחתכו מצינורות עם ציפוי פנים חרושתי 

 כדוגמת הייצור במפעל. 
 

אלכסוני של קצות הצינור. ניתן להשתמש במפנים אין ליצור מיפנים ע"י חיתוך וריתוך 
מוכנים בייצור חרושתי או לייצור המפנה ע"י חיבור פלח אחד או יותר (כתלות בגודל 

הזויות במפנה), כשלכל הריתוכים האלכסוניים יש גישה לתיקון ציפוי הפנים מבפנים. 
 שווה ערך. החיבור לצינורות יהיה רק ע"י ריתוכים ישרים עם גימור חרושתי או 

 
 חיבור זוויות, מפנים, בהנחת קו רצופה (ריתוך הצינורות בתוך החפירה).  .7

 
שימוש במפנים (זוויות) מפלחים, מוכנים ומתאימים לזוויות המפנה. חיבורם : א' אפשרות

 בריתוכים ישרים. 
 

 בניית מפנים, קשתות ומפלחים בהנחה רצופה)  2מס'   (ראה שרטוט: ב' אפשרות
צד אחד של  - 1ם: סוג המפנה (הזוית), בשטח תוך כדי הנחת קו, משני סוגי פלחיבנית 
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 עם גימור חרושתי המתאים לריתוך "ישר", צד שני של הפלח "להתאמה",הפלח מעובד 
 שני הצדדים "להתאמה". - 2אחרי חיתוך לזוית הדרושה. סוג 

לכך יסופקו קטעי צינור " ניתן לקבל ע"י חיתוך קצה הצינור שבמפנה, נוסף 1פלח מסוג "
(צד אחד מעובד חרושתי לריתוך ישר צד שני לחיתוך  1מוכנים עבור הכנת "פלחים" מסוג 

 והתאמה).
 , יחתכו קטעי הצינור באתר.2עבור הכנת פלחים מסוג 

 
 

 :מעלות  30מפנה (זווית) עד 
יוצרים (שני חיבורים מרותכים) אופן החיבור:  1ייצור המפנה, שימוש בפלח אחד, מסוג 

את המפנה בחיבור עם הצינור ע"י חיתוכים אלכסוניים שווים בצינור ובפלח (צד 
ההתאמה) לזווית המתאימה (כל צד חצי זווית המפנה) ומרתכים. להבטחת ריתוך טוב 

ברתך האלכסוני, יש לשמור על הכנת מדרים (פאזות) נכונים, מרווח נכון ושווה לכל היקף 
 1 -כמו כן, יש לשבור ולנקות בקצוות את הבטון הפנימי (כ ותזוזה רדיאלית מינימאלית.

ס"מ). לאחר הריתוך וקירור הפלדה, יש לתקן את ציפוי הפנים ברתך. המשך חיבור צינור 
 לפלח רק עם ריתוך "ישר".

 
 : מעלות 60מפנה זווית עד 
חיבורים). זווית הפנייה  3( 2ופלח מסוג  1שימוש בשני פלחים. פלח מסוג  -לבניית המפנה 

(הדרושה) תחולק שווה לארבעת החתכים האלכסוניים, אופן החיבור קודם מחברים את 
 . ריתוך, תיקון והשלמה של בטון פנים.  2הפלח מסוג 

 
   

 :מעלות  90מפנה (זווית) עד 
חיבורים). זווית הפניה  4( 1, אחד מסוג 2מסוג  2ושה פלחים: לבניית המפנה השימוש בשל

, אחד קצה 2(הדרושה) תחולק שווה לששת החתכים  האלכסוניים: ארבעה בפלחים מסוג 
 .הנ"ל. אופן החיבור כמפורט בסעיפים 1קו הצינור, אחד בצד ההתאמה בפלח מסוג 

 
 חיבור קטעים בחפירה בהנחה לא רצופה .8

 : חיבור הקטעים במפנה
, מפנים, תחיבור זוויו בנית המפנה "מפלחים", לפי אותם הכללים כפי שמפורטים בסעיף 

) 1. החיבור הסופי לקטע הישר יעשה ע"י התאמת הפלח האחרון (מסוג בהנחת קו רצופה
 והזזת הקו מצידו על מנת לאפשר גישה לתיקון ציפוי הפנים בריתוך האלכסוני האחרון.

 
 : חיבור קטעים לא במפנה .9

מעובד חרושתי   - טעים יחוברו בעזרת הכנסת והתאמת "צינור ביניים". ("פשטיק") צד אחדהק
חיתוך למידה הדרושה והתאמה. חיבור "צינור הביניים": הצד הישר ע"י   -לריתוך ישר. צד שני 

מ"מ.   8ריתוך השקה, הצד השני ע"י הרכבה וריתוך טבעת חיצונית כשהמרווח בחיבור לא עולה על 
ין אפשרות להביא את קצות הקטעים על ציר אחד, ישר, ויש צורך בחיתוכים מצד  במקרים שא

התאמה, תורכב הטבעת על הצד הישר. צד ההתאמה ירותך ללא ציפוי פנים, ציפוי הפנים יתוקן  
מבפנים לאחר הריתוך. לקבלת גישה לביצוע התיקון, יוזז הקו ויוחזר בחזרה להרכבה וריתוך  

 ס"מ. 55י הפנים. אורך "צינור ביניים", במקרה זה, לא יעלה על הטבעת, לאחר תיקון ציפו 
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 -למניעת דפורמציה בצינור בקצה הקו, מקום התפיסה להזזת או הרמת הקו יהיה גדול מ
קוטר הצינור. כדי לאפשר הזזת קו יש להשאיר גלוי וחופשי את קטע הקו משני צידי  1.5

 :8 בטבלההחיבור באורכים כמפורט  
 

אורך מינימלי  קוטר קו
 (במטרים) 

 הערות

 מכל צד 10 4"
 מכל צד 12 6"
 מכל צד 15 8"
 מכל צד 18 10"
 מכל צד 20 12"
 מכל צד 23 14"
 מכל צד 26 16"
 מכל צד 28 18"

 
 פירוט סדר הפעולות לחיבור פלח אחרון או/ צינור ביניים :

 הבאת קצות הקטעים על ציר אחד וסופי.  -
  1חיתוך הפלח או "צינור הביניים" למידה הדרושה (חיתוך מצד ההתאמה) לשבור  -
 מה של הפלח והצינור ולהכין מדרים  ס"מ של ציפוי הפנים מקצות צדי ההתא  
 מתאימים.  
 להרכיב הפלח או "הצינור ביניים" בעזרת הידוק המצמדה או ריתוך "ריתוכי תפיסה"  -
 בחיבור ההתאמה.  בחיבור הישר ולבצע ריתוך מלא  
 לשחרר את המצמדה להשחיז את ריתוכי התפיסה בחיבור הישר.להזיז או להרים  -
 את הקו מצירו (על מנת לאפשר גישה לתיקון ציפוי הפנים בריתוך ההתאמה).    
 לאחר התקררות הפלדה לתקן ציפוי הפנים.   
 קו למקומו, בחיבור הישר, לתקן המדר וציפוי הפנים במידת הצורך להחזיר את ה -
 להתאים התאמה רדיאלית בעזרת המצמדה המתאימה ולבצע ריתוך מלא.   
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 1שרטוט מס' 
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 2שרטוט מס'   

 
 של תאגיד מי כרמל. WPSמפרט נוהל ריתוך   - ד'ראה נספח 
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 20ריתוך לביצוע חיבורים לאביזרי צנרת עד קוטר " 57.02.08.2

 כללי:

 מעלות בלבד. 45מעלות או  90מיועד לקווים כאשר הזוית 
 

 סוג האביזרים:  
 ללא  חיתוכים לזוויות אחרות. בלבד. 45 °,   90 °קשתות בזויות  -א 
 מעברי קוטר, קונטצנטרים ואקצנטריים.  -ב 

 
חיבורי קטעי הצינורות עם אביזר הצנרת יהיו משני צידי האביזר, בריתוכים ישרים, 

דוגמת  3מס' (שרטוט כששפות(פאזות) האביזרים וקטעי הצינורות חרושתיות מוסדרות.
 )90o-חיבור קשת רדיוס קצר

 
 מטרה −

 שמירה על איכות החיבור מבחינת הריתוך. 
 שמירה על איכות ציפוי הבטון הפנימי, שלם ורצוף. 

 
 עבודת הכנה לריתוך  −

 אורך הפלחים של קטעי הצינורות .:
 

 אורך קוטר
 (קטע צינור)

 מ"מ 150 6"
"8 150  " 
"10 150  " 
"12 200  " 
"14 200  " 
"16 200  " 
"18 250  " 
"20 250  " 

 או יותר.   3/16עובי דופן הצינורות "
 

 הכנת האביזר וקטעי הצינור לפני הריתוך: 
 ס"מ של הפלדה (חיצוני)    2 -(פאזה) ופס ברוחב כ לנקות את המדר -
 בכל ההיקף. האזור הנקי יהיה חופשי מכל לכלוך, זפת, פריימר או    
 דבק.  
 זפת ניתן להסיר בעזרת נפט או בנזין. פריימר או דבק בעזרת מסיר    
 צבע. הניקוי ע"י מברשת פלדה מכאנית.  
 יזר.ללא פגיעות מעיכות  לוודא שלמות המדר והפלדה של הצינור והאב -
 או חוסר חומר בפלדה.   
 ס"מ הן באביזר הצנרת והן   1.5 -לשבור את הציפוי הפנימי מהקצה כ -
 בקטע צינור.   
   2-3בחיבור קטעי הצינור לאביזר יש לשמור על מרווח מפתח שרש של  -
 מ"מ.  

 
 עבודת הריתוך  −

 או קטע הצינור.  הריתוך יבוצע במספר מחזורים, תלוי בעובי דופן האביזר
ריתוך תפיסה חיצוני עם  E W .S.A.  6010שימוש באלקטרודות המתאימות לתקן 

 מ"מ יהווה חלק מריתוך זחל ראשון. 3.25אלקטרודה 
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מ"מ, כיוון הריתוך מלמטה  ∅ 3.25ריתוך חדירה, ירותך עם אלקטרודה  - זחל ראשון
יש לחדור ולהתיך את "פני השרש" ולהימנע מחדירת  למעלה, בכל הקטרים וכל העוביים.
 יתר. יש לעלות על ריתוכי התפיסה.

 
מ"מ כיוון הריתוך מלמעלה למטה או  ∅ 4ניתן לרתך באלקטרודה  - זחלי מילוי וכיסוי

 ). 4שרטוט מס' ר' (עיץ. מ"מ מעבר לגבולות הנ 2מלמטה למעלה. ממדי הריתוך 
 

במקומות שניתן. אפשר לרתך ריתוך פנימי, לצורך מתן גיבוי לריתוך  - ריתוך פנימי
החיצוני. בכל מצב של ריתוך פנימי ,חובה להשחיז את התפר מבחוץ עד לתפר הפנימי ללא 

 כל שאריות סיגים ולכלוך. 
 
 תיקון טיח צמנטי  −

  ).4ר' שרטוט מספר ( ציפוי הפנים של אבזר הצנרת לאחר הריתוך
 בליטות וסדקים. ורצוף ללא מדרגות, להקפיד שהציפוי המיושם יהיה חלקחובה 
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 3שרטוט מס'  
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 צינורות פוליאתילן   57.02.09
פרק זה חל על צינורות לחץ מפוליאתילן המיועדים להיטמן בקרקע או להיות מונחים על 

שתייה. הצינורות והאביזרים פני הקרקע. הצנרת מיועדת להובלה בלחץ של מים לרבות מי 
 למים .  4427יעמדו בכל דרישות התקן הישראלי ת"י 

 מיון הצינורות יהיה כדלהלן:
 . PE100פלוס  לפי החומר   ∗
 .SDR (–11לפי יחס מידות תקני ( ∗
 לפי הקוטר הנומינלי (מ"מ). ∗
 בר. 16 -לפי הלחץ הנומינלי (הדרג)  ∗
המותקנים מעל פני הקרקע  מוספים לעמידות בקרינת השמש לצינורות  ∗

 ואינם מיועדים להספקת מי שתייה.
 

הרכבה וחיבור הצינורות ביניהם יעשו ע"י ריתוך פנים, או ע"י אבזרי התכה חשמלית 
)Electro-Fusion או באמצעות מחברים מכניים (בצנרת זמנית), בהתאם להוראות ,(

 חיבור בכתב מטעם היצרן מאושרות ע"י המפקח. 
בה וחיבור הצינורות יהיה בעל תעודת הסמכה ברת תוקף מטעם המבצע את ההרכ

היצרן, המאשרת את יכולתו וכושרו לבצע חיבורי הצנרת מפוליאתילן. הקבלן יזמן על 
חשבונו את שרות השדה של יצרן הצינורות והאביזרים, ויקבל אישור כי עבודתו 

 תואמת את דרישות היצרן.
הם אין הספקה בגלילים יסופקו הצינורות, הכל הצינורות יסופקו בגלילים . בקטרים ב

 עפ"י דרישות המתכנן ואישור מנהל הפרויקט / המפקח.
אבזרי פוליאתילן יהיו זהים לסוג ודרג הצינור. ניתן לחבר צנרת פוליאתילן לסוגי צנרת 
אחרים  באמצעות אבזר אוגן או אבזר יציאות, או הברגה. חיבור לאבזרים יכול להיות 

 יקות של ריתוך או הברגה. בעזרת  טכנ

 
הצינורות והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו מיצרן המנהל מערכת ניהול איכות 

 .ISO-9002 מאושרת עפ"י ת"י 
לכל הספקת צנרת ואביזרים יצורף מכתב אישור מהספק (יצרן) על מקור חומר הגלם וסוג 

 חומר הגלם.
 

 '.בפוליאתילן מפורטות בנספח י יזרהנחיות מיוחדות ומפורטות לעבודה עם צנרת ואבי
 
 

 :הצינורות מיצרן דרישות 57.02.10
 תווי התקן ושאר האסמכתאות יצורפו להצעת המחיר על פי דרישה.  .1
היצרן יהיה בעל ניסיון בייצור צינורות. היצרן יציג ניסיון מצטבר של החברה בפרויקטים  .2

 שבוצעו בארץ.
מהנדס בעל ניסיון בהתקנת הצינורות , אנשי  לספק הצינורות יהיה מערך שרות שדה , הכולל  .3

 שטח מנוסים .
ספק הצינורות יהיה אחראי ויספק אחריות כוללת לצינורות בתנאים שיוגדרו במסמכי  .4

 החוזה.
 שטיפת קווי מים:  57.02.11
   

 לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות בכך  •
ולפני חיבור הצנרת לקו הקיים והפעלת המערכת, תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל  

 צינורות ואביזרים . -המערכת 
 השטיפה תעשה על ידי הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת והוצאתם מן  

 הנקודות הנמוכות (דרך ברז שטיפה ) .

 כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא   •
מטר לשנייה.  השטיפה תמשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים  לחלוטין     1.0פחות מעשר  •

השטיפה,    לשביעות רצונו המלאה של המפקח, אך לא פחות מאשר מחצית השעה.  לפני ביצוע
יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת המים, הוצאתם,   
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מקורתם, גודל החיבורים המוצעים  וצורת סילוק המים. רק לאחר אישור  המפקח יוכל הקבלן   
 לבצע  את  השטיפה. 

 עלות השטיפה כלולה במחירי היחידה להנחת הקו.  •
 
 
 

 
 חיטוי קווי מים: 57.02.12

לאחר גמר ביצוע השטיפה בקווי המים, לאחר שהמפקח יקבע כי המים היוצאים מכל  •
 נקודה הם  צלולים, יתיר המפקח את ביצוע חיטוי הקווים כמפורט להלן: 

החיטוי תכלול את כל המערכת,  כולל צינורות,  אביזרים, ספחים וכו'.  חומר החיטוי  •
ר.  תמיסת המים והכלור תוכנס מ"ג לליט 50יהיה תמיסה של  היפוכלוריט בריכוז 

שעות.  בתום תקופה זו  ייבדק הריכוז במספר נקודות.  אם יהיה  24לקווים ותושאר בהם 
שעות נוספות. אם הריכוז  24מ"ג לליטר יש להשאיר את מי הכלור ל  10ל  1הריכוז בין 

על  מ"ג לליטר יש להוציא את התמיסה ולחזור 1 –שעות פחות מ  48שעות או  24לאחר 
 מ"ג לליטר.  1 –שעות יהיה גדול מ  24התהליך מחדש עד שהריכוז הנותר בתוך 

בתום החיטוי לשביעות רצונו של המפקח תרוקן ותישטף המערכת, והקו ימולא במים  •
 מ"ג לליטר.  0.2נקיים, עד ששארית הכלור הנותר בנקודות צריכה כל שהיא לא תעלה על 

מוסמך ומעבדה המוסמכים לכך על ידי משרד  עבודות חיטוי יעשו על ידי בעל דוגם •
הבריאות ובנוכחות המפקח, בקטעים ובאורך כפי שיקבע, מבלי שתשולם לקבלן כל 

 תוספת מחיר.  
לאחר החיטוי ולפני מסירת הצנרת מבצעים בדיקה בקטריולוגית ע"י מעבדה מוסמכת  •

 כדי לוודא שביצוע החיטוי עבר בהצלחה וכי המים חופשיים מזיהום. 
 עבודות החיטוי ייעשו  בהדרכתו ותחת פיקוחו של מפקח אזור. כל •
בכל מקרה תהליך החיטוי יבוצע בהתאם להנחיות מעודכנות של משרד הבריאות  •

 "הנחיות לניקוי מערכת אספקת מי שתיה". 
משרד הבריאות לביצוע חיטוי של מערכות  רשיון \מבצע החיטוי צריך להיות בעל היתר  •

 מי שתיה.
בסוף ביצוע החיטוי מבצע החיטוי ינפיק מסמך המתאר את ביצוע החיטוי, כולל מיקום,  •

 כתובת, אורך צנרת ופרטי מבצע החיטוי כולל העתק הרישיון שלו.
 בנוסף יצרף את תוצאות הבדיקה שהועברו למשרד הבריאות •
 חויב בביצוע חיטוי. י מטר 50מעל קו מים שאורכו  •
 עלות החיטוי כלולה במחירי היחידה להנחת הקו.  •

 
 
 

 הנחת הצינור אופני מדידה ותשלום 57.02.13
 מחיר הנחת הצינור כולל: 

ציר הקו של הנחת והחלפת צנרת לחץ תימדד לתשלום במטרים לפי אורך כללי  .1
 באתר לרבות האביזרים, אך ללא אורך המגופים ושסתומים .

י דופן סוג עטיפה במים יהיה לפי שלבי עומק  בציון החומר , עותשלום עבור צנרת  .2
 וציפוי , קוטר הצינור.  

 יכלול: מחיר עבור מ"א הנחת צינור לחץ בחפירה  .3
התמורה עבור כל התארגנות לעבודות כנ"ל לקראת ולאחר ביצוע כגון :   .א

 סגירת מים, הודעות לתושבים וכו' . 
עבודות עפר להנחת   מים בפרקביצוע עבודות עפר בהתאם לסעיפים המתאי .ב

 צנרת.
 . ת צנרת מיםמילוי, כיסוי והידוק תעלה להנח .ג
  אספקת הובלה פריקה פיזור הורדת לתוך התעלה, והנחת של צינורות .ד

  .אביזרים ו
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הקשתות , ספחים, וכן קשתות הדרושות לעקיפת הפרעות שונות הנמצאות   .ה
  –בתוואי הצינור, ההסתעפויות השונות מזקפים, טיים, כיפות , מעברי קוטר 

 יהיו חרושתיים בלבד . 
  .פירוק צנרת קיימת  עם הוצאתה מתעלה (החלפת צנרת מים)  .ו
שים להנחת  ביצוע כל ההתאמות , חיתוכים , ריתוכים או הברגות הדרו .ז

 והחלפת קווי מים  . 
 כים הנדרשים. ו ביצוע כל הריתוכים וחית .ח
 הכל כלול במחיר הנחת הצנרת.  -פירוק מגופים, הידרנטים, צנרת קיימת .ט
אספקת והובלת כל חומר עזר , חומר אטימה , אלקטרודות, חומר לתיקון   .י

 ציפויים ועטיפות.   
 ביצוע כל התיקונים של ציפויים פנימיים ועטיפות חיצוניות.  .יא
ביצוע שטיפת , חיטוי ובדיקות הידראולית של קווי מים ( במידת הצורך   .יב

 בשלבים ) בהתאם לסעיפים המתאימים .  
 

העומק יחשב מפני הקרקע ועד תחתית הפנימי של הצינור.  העומק יקבע כעומק  .4
 הממוצע בין שתי נקודות הסמוכות. 

,  ילן  יכלול אספקה , הובלה, ספחיםמחיר עבור מטר אורך של צינור פוליאת .5
 חפירה הנחת  צינורות כנ"ל , ריתוכים, המילוי והכיסוי  לאחר הנחת צינורות.  

פלדה או מליאתילן לא ייכלל את החיבורים לקווים קיימים הנחת צינורות מפו .6
עבורם  ישולם לפי סעיפים המתאימים בכתב  זרים קיימים.יפוליאתילן או לאבמ

 הכמויות.
מחיר עבור מטר אורך צינור גלוי  על קרקעי יכלול את הנאמר לעיל,  פרט   .7

 לעבודות עפר .  
תאגיד מי כרמל ישלם ישירות למעבדה,  וצילום וידאו  עבור בדיקה  רדיוגרפית  .8

המבצעת את הבדיקה הנ"ל. במידה ותוצאות הבדיקה לא יענו לדרישת התקן ,  
 הקבלן יבצע תיקונים  הדרושים ובדיקה  חוזרת על חשבונו .

 כללי המדידה במקרים שקיימת סטייה בין המתוכנן למבוצע יהיו כדלהלן:  .9
ול מהנדרש והמפקח החליט לקבל העבודה ללא  אם עומק החפירה שבוצע גד •

 תיקון     ישולם לפי העומק והמחיר שנקבעו בכתב הכמויות.

אם עומק החפירה שבוצע קטן מהנדרש והמפקח החליט לקבל העבודה ללא   •
תיקון  ישולם בהתאם לעומק שבוצע בפועל ובמחירי הסעיף המתאים בכתב  

 הכמויות.
ם בין קווים קיימים וחדשים בשעות לילה לא עבור ביצוע התחברויות או ניתוקי .10

 תשולם תוספת והמחיר ייכלל במחירי היחידה השונים.
לא תשולם שום תוספת עבור פיצול הובלות או הובלות נוספות של צינורות ו/או  .11

 אביזרים/שוחות/מכסים מכל סוג שהוא לאתר העבודה. 
ה ברגים, אומים, המחירים של התקנת אביזרים כוללים בין היתר הספקה והתקנ .12

 אטמים, צבעים וכל חומרי העזר הדרושים. 
לא תשולם תוספת עבור הפעלת משאבות מים בזמן ביצוע התחברויות עם צנרת  .13

מים קיימת, כנ"ל לגבי עבודות ביוב (שאיבות זמניות של ביוב בעת חיבור לקו  
 קיים) . 

חלקה יופעלו במידה ובזמן ביצוע עבודות להנחה קווי מים ובאישורו של מנהל מ .14
WELLPOINTS  .ישולם לקבלן שכר עבור הפעלתם בהתאם למפורט לעיל 

לאחר גמר העבודה לבצוע הנחת צנרת מים על הקבלן להגיש לתאגיד מי כרמל על  .15
) בהתאם למפרט טכני כללי להגשת  MADE -ASחשבונו תכנית אחרי ביצוע (

"מי כרמל".   עבודות מדידה (גרסה  אחרונה) כפי שתימסר לקבלן מאת תאגיד
המדידה תבוצע ותחתם ע"י מודד מוסמך. כל הפרטים שיסמנו ע"י המודד  

לא ישולם בנפרד עבור הכנת תכנית לאחר   והקבלן יבדקו ויחתמו ע"י מהנדס.
 . ביצוע ומחירה ייכלל במחירי היחידה השונים
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 הנחת צנרת זמנית  57.02.14
 . בקרקע טמונים או עילי באופן מונחים  להיות המיועדים פוליאתילןזה חל על צינורות  פרק

הצנרת מיועדת להובלה בלחץ של מים לרבות מי שתייה. הצינורות והאביזרים יעמדו בכל דרישות התקן  
 למים .  4427הישראלי ת"י 

 : כוללים היחידה מחירי
 הצינורות, הובלתם וכל אבזרי החיבור וההסתעפויות הדרושים.   אספקת
,  היחידה כוללים עבודת הנחת הצנרת לרבות עמודי תמיכה, בסיס לעמודי התמיכה חירימכמו כן, 

 .התחברות למד המים הקיים
 :התחברות לקו המים הקיים

 . פים להנחת הצנרת הזמניתמחיר התחברות להידרנט או לחיבור (גמל) ציבורי עילי כלול במחירי הסעי -
ישולם בנפרד לפי סעיפי חיבור לקו מים   -לחבר צנרת זמנית לקו מים קיים תת"ק שבמידה והקבלן יידר-

  קיים.
  בסיום העבודה מאתר, הקשורים האביזרים וכל הצנרת וסילוק פירוקמחירי היחידה כוללים : , כן כמו

 .העבודה
 
 

 קיימים פירוק וסילוק קווי אסבסט  57.02.09
 

 על הקבלן לפרק ולסלק מהשטח קווים קיימים מאסבסט צמנט זאת ע"פ תכניות והנחיות המפקח באתר.
פירוק הקווים כולל חפירה לצינור הקיים, שליפתו, סתימת פתחי צנרת קיימים בשוחות בבטון, הובלה  

 סילוק הצנרת לאתר סילוק .
 

וחייבת להתבצע לפי חוק מניעת מפגעי אסבסט ואבק  סילוק קווי אסבסט צמנט הינה עבודת "אסבסט" 
 מזיק.

 
 העבודה חייבת בהיתר וחייבת להתבצע על ידי קבלן מורשה לעבודות אסבסט. 

 
סילוק פסולת האסבסט  תתבצע ברכב סגור הנושא שילוט אזהרה, כשהאסבסט עטוף וארוז באופן המונע  

 פיזור אסבסט, הכל לפי הנחיות החוק.
 

סט תהיה לאתר פסולת אסבסט מורשה העומד בכל התנאים ובכל האישורים הנדרשים בילוק פסולת אסב
 לפי חוק.

 
 אופני מדידה:

 
המדידה לתשלום עבור פירוק וסילוק צינור אסבסט צמנט תהיה לפי מ"א צינור אסבסט צמנט שיוצא  

 ויסולק לאתר הסילוק ללא תלות בעומק הצינור, קוטרו, סוג הקרקע וקשיי ביצוע.

המחיר כולל : קבלת היתר, אישורים ורשיונות וכל הנדרש לקבלתם, העסקת קבלן מורשה לעבודות  

אסבסט ו/או מפקח אסבסט פריך, חפירה, פירוק, הובלה וסילוק לאתר פסולת מורשה וכל התשלומים  

 המתחייבים והנלווים באתר.
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 אביזרים בקווי מים  57.03

 כללי  57.03.01
אטמ' , אלא אם  יצוין   24אטמ' ולחץ בדיקה  16יתאימו ללחץ עבודה של  האביזרים בקווי מים .1

 אחרת במפרט או בכתב הכמויות .
 מיקום אביזרים כגון:  הידרנטים , מגופים , שסתומי אוויר, ניקוזים וכו' על קווי  .2

בהתאם לאישור מנהל  מים נקבעים בתכנון. במקרים מיוחדים ניתן להזיז את מקום האביזרים 
 , או במקרה שמכשול כלשהו או מערכת  ט/המפקחהפרויק

 קרקעית שלא נראית לעין בעת התכנון, מפריעה להתקנת האביזר במקום  -תת
 המתוכנן. 

מגופים , פי החומרים כגון : הידרנטים , לא מתחייב לקבל מקבלן עוד תאגיד מי כרמל .3
 הנשארים לאחר גמר העבודה .  שסתומים, דרסרים   וכו'

 ו :  האביזרים יותקנ .4
 ללא סגירת מים ו/או קו מנוקז . הקו  – על קו חדש-
 הדורש סגירת מים .  – על קו קיים-

 
 אוגנים 57.03.02

 . )BSTD( , ובאישור המפקח לפי תקן בריטיש סטנדרט60אוגנים יהיו לריתוך, לפי תקן ת"י   .1
לרשום  , אך יש )DIN( במקרים מיוחדים בהם קיימים חיבורי לחץ גבוה ניתן לעבוד לפי תקן דין .2

 .)DIN( באמצעות ריתוך על אזור האוגן תקן דין
 . )BSTD( על הקבלן להביא אוגן חופשי בריטיש סטנדרט 8בחיבורי פוליאתילן סטנדרטים עד וכולל " .3
או אוגן  )DIN( בהם האוגן החופשי הוא דין , יש להזמין אביזר דין 8"-בחיבורי פוליאתילן גדולים מ .4

 מעבר מדין לבריטיש. 
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 BS: נתוני אוגנים 9טבלה מס' 
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 DIN: נתוני אוגנים 10טבלה מס' 
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 מגוף "טריז" בכל קוטר על קו מים חדש   57.03.03
 

 .   20"-2, בקטרים "61אספקת והתקנת מגוף "טריז" לפי ת"י 
 : מגוף "טריז"להלן מפרט 

 אטמ'.  25אטמ' , לחץ בדיקה  16לחץ עבודה  −
 . ASTDתקן קידוח אוגנים   −
מגופר באופן מושלם פנים וחוץ, כך שלא יהיה מגע ישיר של הגרעין עם הזורם בשום  –טריז  −

 נקודה על פניו. 
 . GGG-50 DUCTILE CAST IRONיציקה ספירואידלית -גוף המגוף −
 . GGG-50 DUCTILE CAST IRONיציקה ספירואידלית  –מכסה המגוף  −
 .St.St 420כרום  13%נירוסטה עם מינימום  –ציר המגוף  −

 . St.St 316בתנאים מיוחדים ובאישור המפקח ציר המגוף יהיה 
חיבור הציר אל הטריז באמצעות אום המחובר בשיטה "צפה" למניעת כוחות   –אום ציר צף  −

 סגירה שאינם אנכיים הפוגעים בגומי הטריז וגורמים לשחיקתו.
 :5452לפי ת"י  ציפוי המגוף −

 200מיקרון וציפוי חיצוני אפוקסי קלוי בתנור בעובי  300ציפוי פנים אמאייל בעובי  -
 מיקרון.

ברגי אלן מנירוסטה שקועים בתוך המכסה ומוגנים באמצעות מילוי  –ברגי מכסה הגוף  −
 .WAX -השקע ב

 :מידות בין אוגנים יהיו  −
- DIN 3202 F4  לדגם צרTRS. 
- DIN 3202 F5   לדגם רחבTRL . 

) מוצא ניקוז  By-passומלה, גוף המגוף יכלול מעקף אינטגראלי  ( 20למגופים בקוטר " −
 בתחתית הגוף כדי לאפשר ניקוי ושטיפת תושבות האטימה בגוף במידת הצורך. 

ספק של מגוף חייב להיות יצרן או סוכן קבוע בארץ שיבטיח אספקה שוטפה, חלקי חילוף,  −
בעל מערך של ניידות ובזמינות גבוהה ותמיכה הנדסית מלאה. וכן מפעל/בית  שירות שדה,

 מלאכה הכולל כל האמצעים למתן שרותי תחזוקה ובחינה מלאים למגופים.  
שנים האחרונות של אספקת מגופים עפ"י המפרט לעיל  5מציע המגוף יהיה עם ניסיון ב

 שפועלים בתנאי עבודה זהות לתנאים נדרשים. 
 מישורי אטימה בעלי עמידות לשחיקה, חלקות למניעת הצטברות משקעים.  −
 אטם טריז ישיק במדויק למישור האטימה במידה הדרושה בלבד.-אטימה רכה −
מובילי הטריז בגוף המגוף יהיו בהתאמה מלאה למבנה הטריז, חלקים ובעלי עמידות  −

 מן. לשחיקה , להבטחת מומנט נמוך גם לאחר שימוש רב פעמי ולאורך ז
מנהל משימוש במגוף שווה ערך מבחינה טכנית מותר אך ורק לאחר קבלת אישור מראש 

 מחלקת אחזקת רשת המים.
 

 מחירי היחידה כוללים בין היתר:
 .   BSTDדגם  60אספקה וריתוך שני אוגנים לפי ת"י  −
 אספקת והתקנת גלגל הפעלה. −
, ברגים, אומים  Eנספח  ASA-B16.5אספקת והתקנת זוג אטמים עשויים מגומי לפי תקן   −

 וכו'.   374לפי ת"י 
התקנת מגוף תבוצע תוך איזון לפי פלס  והתאמה חופשית ללא כל אילוץ  ע"י מתיחת  −

 ברגים או בדרך אחרת העלולה לגרום למאמצי  יתר. 
 יצונית".בידוד הריתוכים כמפורט בפרק "תיקוני עטיפה ח −
 מילוי חוזר לפני התקנת תא ביקורת (סעיף התקנת התא ישולם בנפרד).  −
 ביצוע גישור להארקה.  −
 ביצוע כל עבודות התאמה הכל בשלמות.המחיר כולל  −
 

 במידה ומגוף יותקן על צינור פוליאתילן המחיר יכלול:
תכת במקום עם אוגן מ  PE תותבי  2אספקה , התקנה וריתוך יכלול  10למגופים בקוטר עד " −

 אוגנים נגדיים למגופים   2
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מעבירי קוטר בין  2יכלול אוגנים נגדיים , אספקה והתקנה  12" – 20למגופים בקוטר " −
 קוטר צינור פוליאתילן ובין קוטר המגוף . 

 אספקה, התקנה , ריתוך אוגן פלדה בקוטר זהה לקוטר צינור הפוליאתילן.  −
 בהתאם פרטים סטנדרטיים. הכל −

 
   מגוף "פרפר"  57.03.04
 
 B3 דגם  

 .אספקת והתקנת מגוף טריז על קו מים חדשכנ"ל בסעיף  −
   B- 3דוגמת דגם  1230אספקת והתקנת מגוף "פרפר" לפי דרישות ת"י  −
תמסורת תוצרת רפאל או שווה ערך מאושר מראש ובכתב ע"י מנהל המח' לרשת  מופעל −

 המים .  
 .  מ'אט 16לחץ עבודה  −
 חלד,-ציר מפלדה אל גוף המגוף יהיה, מיציקת ברזל בחתיכה אחת, אטום, עם מדף מפלדה, −

 5452העומד בת"י   עם ציפוי מגן
 ביצוע כל עבודות התאמה הכל בשלמות.המחיר כולל  −

 
    BTF  –דגם   ר דאבל אקצנטרי מאוגן תוצרת רפאל מגוף פרפ

מוטה ביחס לצנטריות   מדף אקסצנטרי לציר המגוף , וציר המגוף -מבנה מאוגן דאבל אקסצנטרי  
 מבנה זה  מאפשר :  -הגוף 

הפעלה נמוכים   מומנטי )   דו כווני.º360אטימה אחידה ורציפה סביב   כל המדף ובין גוף המגוף (
 : לחץ עבודהמיועד לה   המגוף במיוחד. 

 ) 56" – 3( בקוטרים "    PN 16 אטמוספרות   16 .1
 . ND16  ,ISOתקן קידוח אוגנים:  .2
    ASTM A 536 Gr. 65-45-12גוף : יציקה ספירואידלית   .3
 ציפוי חיצוני אפוקסי.  אמאיל 5452מאושר לפי ת"י  ציפוי פנים .4
    ASTM A 536 Gr. 65-45-12ספירואידלית מדף : יציקה  .5
 .  אמאילציפוי   .6
להידוק  אטם ראשי אל המדף, ניתנת    St.St 316 / 304-טבעת אחיזת אטם במדף: עשויה מ .7

 "מ.מפלבלהחלפה מבלי לפרק את המדף מהמגוף ומחוברת אל המדף באמצעות ברגים  
ומחוברת אל  ניתנת להחלפהתושבת זו ,   St.St 316/304 -תושבת אטימה בגוף:  עשויה מ .8

 "מ.מפלבהגוף באמצעות ברגים 
בעלת צורה מיוחדת להבטחת אטימה  בתבנית גיפורעשויה   EPDM -אטם המדף: טבעת מ .9

 מושלמת.
עם שמון עצמי בעלי מקדם חיכוך  PTFE" על בסיס  Fiberglideמיסבים : מיסבים מסוג "   .10

 נמוך במיוחד.  
 להבטחת חוזק גבוה במיוחד.  St.St. 431/420  -צירים :  עשויים   מ .11
"  להשגת אטימה מושלמת,   V-Ring"  -" וO- Ringאטימת צירים : מכלול אטימה הכולל "  .12

 ניתנים להחלפה ללא צורך בפירוק המגוף מהקו. 
 .  DIN 3202 / F4מידות :  מרחק בין אוגנים  לפי   .13
  חלזונית מתאימה להתקנה תת קרקעית   תמסורתהפעלה: באמצעות   .14
 Worm Gear MF-SL071/2 דוגמתכ .15

 
 

 
 התקנה בלבד של מגוף "טריז" על קו מים חדש   57.03.05

של מגוף  התקנה בלבד, אבל אספקת והתקנת מגוף טריז על קו מים חדשכנ"ל בסעיף  .1
 "טריז" על קו מים חדש.  

 ויתר האביזרים הדרושים לביצוע העבודה יסופקו ע"י הקבלן.  תאגידהמגוף יסופק ע"י ה
 ביצוע כל עבודות התאמה הכל בשלמות. .2
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 התקנה בלבד של כל אביזר שאינו מגוף על קו מים חדש     57.03.06
של מגוף  התקנה בלבד, אבל אספקת והתקנת מגוף פרפר על קו מים חדשכנ"ל בסעיף  .1

"פרפר" או "שסתום  אל חוזר", או מגוף "הידראולי" , או "מלכודת אבנים", או "מקטין 
ויתר   תאגידלחץ", או "מז"ח"  על קו מים חדש. כל האביזרים הנ"ל יסופק ע"י ה

 האביזרים הדרושים לביצוע העבודה יסופקו ע"י הקבלן.
 .   ביצוע כל עבודות התאמה הכל בשלמות. 2   

 
 על קרקעי   –אלכסוני על קו מים חדש  2והתקנת מגוף " אספקת 57.03.07

 אלכסוני.  2אספקת והתקנת מגוף "
 עשיית כל ההברגות הדרושות. ביצוע כל עבודות התאמה הכל בשלמות. 

 
 אספקת והתקנת שסתום אויר משולב מאוגן  57.03.08

" מאוגן או כדוגמת D-050-Cאספקת והתקנת שסתום אויר משולב מאוגן כדוגמת  דגם " .1
 חרושתי עם ציפוי בטון.  T מאוגן, כולל  NOM-SLAM דגם 

 אוגן עם האטם, הברגים, הדיסקיות והאומים.   .2
 מ'.  1.0קטעי צינורות פלדה באורך כולל של עד  .3
(הזקיף המגוף האוגן וקטעי הצינורות בקטר נומינלי של  ריתוכים, חיתוכים והתאמות .4

 שסתום האויר). 
חפירה לגילוי הצנרת הקיימת והכיסוי בגמר העבודה וכל הדרוש  -קייםבהתקנה על קו  .5

 לחיבור לקו קיים. 
 ביצוע העבודה בשלמות, חומר ועבודה. .6
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 אספקת והתקנת מלכודת אבנים על קו מים חדש   57.03.09

 
 או שווה ערך על קו   V-251אספקת והתקנת מלכודת אבנים תוצרת רפא"ל דגם   . 1
 מים חדש.   

 .BSדגם  60אספקת וריתוך שני אוגנים לפי ת"י  . 2
   ,Eנספח  ASA-B16.5אספקת והתקנה זוג פקונגים עשויים מגומי לפי תקן   . 3
 וכו'.  374אומים לפי ת"י  ברגים,  

 ביצוע כל עבודות התאמה, הכל בשלמות.   .4
 

 אספקת והתקנת ברז כיבוי שריפה (הידרנט) על קו מים חדש   57.03.10
 

" רפאל "  או שווה  ומתקן שבירה תוצרת  "הכוכב"  או אספקת והתקנת הידרנט עם שטורצים 
 :ערך מאושר 

 
 . " חרושתי עם ציפוי בטון Tספקה וריתוך אביזר "א .1
וראש  אספקת והתקנה זקף ,עם שני אוגנים חרושתיים , המורכב בין מתקן שבירה .2

 , בקוטר המתאים לקוטר הידרנט ,  ההידרנט
 גוש עיגון . .3
 מכסי "שטורץ סגר" כדוגמת חב' '"פומס" או שווה ערך, כולל  2אספקה והרכבה  .4

 אספקת מפתח המתאים. 
 חרושתית עם ציפוי בטון כולל ביצוע בידוד הריתוכים.  אספקה וריתוך "קשת" .5
 לפי תקן  כולל אטם עשוי מגומי  BSדגם  60אספקה וריתוך אוגן לפי ת"י  .6

ASA-B16.5  נספחE, ,וכו'.   374אומים לפי ת"י  ברגים 
 . 0.60*0.40*0.40במידות  20 -יציקת גוש בטון לעיגון ההידרנט מבטון ב .7
בקוטר זהה עם קוטר הזקף מעל פני (פלדה /פוליאתילן) חיבור ההידרנט בקטע צינור  .8

 ור המים ברחוב) .מ' (במידה וההידרנט יותקן באותו צד של צינ 5הקרקע באורך עד 
 יח' נעילת הראשים. 2אספקה והתקנה  .9

במידה והידרנט מורכב על צינור פוליאתילן המחיר יכלול אספקה, התקנה של  אביזרים  .10
 עם אוגן מתכת    PE" מפוליאתילן ,קשת ,תותב אוגן  Tמותאמים כגון : "

 
 אספקת והתקנת מגופים על קו מים קיים     57.03.11

 כנ"ל בסעיף אספקת והתקנת מגוף מים חדש, אבל כולל:  −
חפירה או חציבת בור לצורך התקנה מגוף כולל כיסוי הבור בגמר העבודה כפי שמפורט בפרק  −

 "עבודות עפר" במפרט הנ"ל(במידת הצורך). 
 הכנת שטח להפסקת מים , שאיבת מים , זמן המתנה לניקוז בור .  −
 שים בהתאם לדרישה של המפקח ביצוע כל החיתוכים והריתוכים הדרו −

 מים בסעיפים הרלבנטיים.-כפי שמפורט בפרק קווי לחץ   
 " KRAUSאו אוגן דרסר " 2000" דגם KRAUSאספקה והתקנה דרסר " −

 ).ASTM-C-443במידת הצורך (אטמים למחברים יהיו מגומי לפי תקן 
של  אביזרים  במידה והידרנט מורכב על צינור פוליאתילן המחיר יכלול אספקה, התקנה −

 .   EFלריתוך   PEמופות    2מותאמים כגון : 
 אספקת והפעלת משאבות מים מתאימות לשאיבת המים שהצטברו לאחר חיתוך צנרת קיימת.   −
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 תת קרקעי  –אלכסוני על קו מים קיים   2אספקת והתקנת מגוף " 57.03.12

מגוף כולל כיסוי הבור הגמר  חפירה וחציבת בור (במידה הצורך) לגילוי צינור קיים לצורך תקנה  −
 עבודה כפי שמפורט בפרק "עבודות עפר" במפרט הנ"ל.

 הכנת שטח להפסקת מים, שאיבת מים וזמן המתנה לניקוז בור. −
 אלכסוני.   2אספקת והתקנת מגוף " −
 ביצוע כל החיתוכים וההברגות הדרושים, עשיית כל עבודות התאמה  −
 מים שהצטברו לאחר לשאיבת ה  והפעלת משאבות מים מתאימות אספקת −

 צנרת קיימת.  חיתוך 
 
 
 אספקת והתקנת ברז כיבוי שריפה (הידרנט) על קו מים קיים   57.03.13

 העקרונות המתוארים בסעיף הקודם חלים גם  על התקנת ברזי כיבוי על צינורות קיימים.
אחזקת רשת המים ולפי אישורו בכתב  בנוסף למתואר לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל מחלקת 

עם או בלי מתקן    APC-3המוקדם, ניתן להתקין במקרים בודדים ברזי כיבוי עם זקף עשוי בשטח מצינור 
 שבירה נגד הצפות. 

נעל ריתוך), מחיר האביזר, האוגן   –חרושתיים (זקף חיבור ברז הכיבוי לצינור יבוצע באמצעות אביזרים  
תשולם כל תוספת מעל המחיר שנקבע  אומים ואטמים) כלולים במחיר היחידה  ולא  ואביזרי עזר (ברגים,

 בכתב הכמויות. 
 ההפרדה בין המקרים השונים בא לידי ביטוי בסעיפים השונים בכתב הכמויות. 

 מחירי היחידה כוללים בין היתר:
במקרה של  -לצורך גילוי הצינור הקיים עליו יותקן/יוחלף ברז הכיבוי (הידרנט) חפירה   −

 התקנה על צינור קיים. 
 . פירוק ההידרנט הישן (במידה וההידרנט החדש מותקן במקום הידרנט קיים) −
מ' מעל פני הקרקע (במקרה  1.1אספקה והתקנת ההידרנט כולל זקף עשוי בשטח בגובה של  −

 . קת אחזרת רשת המים)ויאושר ע"י מנהל מחל
 90" או נעל ריתוך) קשת Tחיבור ההידרנט לצינור הקיים באמצעות אביזר חרושתי מבוטן (" −

מ' (במידה  5וקטע צינור בקוטר זהה עם קוטר הזקף מעל פני הקרקע באורך עד מעלות 
 צינור המים ברחוב) .  וההידרנט יותקן באותו צד של

תילן המחיר יכלול אספקה, התקנה של  אביזרים במידה והידרנט מורכב על צינור פוליא −
   וקטעי צינור. ,קשת , EFלריתוך  " מפוליאתילןT LONGמותאמים כגון : "

−  
 .הפסקת מים , שאיבת מים , זמן המתנה לניקוז שטח העבודה  −
 . כל החיתוכים והריתוכים הדרושים, התאמת האביזרים לצינור הקיים −
 . בידוד הריתוכים  −
 . לפני התקנת תא ביקורת (סעיף התקנת התא ישולם בנפרד)מילוי חוזר  −
 ביצוע כל עבודות התאמה הכל בשלמות. −

וראש ברז) בכתב הכמויות מתייחס   זקף חרושתי   הקומפלט (מתקן שבירה נגד הצפה,  המחיר של ההידרנט  
 .להידרנט מתוצרת חברת "רפאל" 

דומה ושווה ערך מבחינת טכנית מותר אך ורק לאחר קבלת אישור מראש מאת מנהל   שימוש בהידרנט
 מחלקת אחזקת רשת המים.

 
 התקנה ברז כיבוי שריפה (הידרנט) על קו מים קיים   57.03.14

וכולל התחברות לקו מים   אבל התקנה בלבד של הידרנט על קו מים קיים ,הקודםבסעיף כרשום כנ"ל 
 קיים.
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 פירוק ברז כיבוי שריפה  (הידרנט) ישן   57.03.15

 עבודות עפר. קרקעית של ההידרנט כמפורט בפרק  -חפירה לגילוי צנרת תת .1
 עשיית החיתוכים והוצאת קטעים מצנרת הקיימת בהתאם לדרישה של המפקח,  .2

 סתימת חור על קו ראשי שנוצר ע"י ריתוך פלטה . 
 ,כולל פירוק מתקן שבירה (במידה ויש), ומגוף  6" - 3שן בקוטר "פירוק הידרנט י .3

 ישן "טריז" בהתאם לדרישה של המפקח. החזרת האביזרים המפורקים למחסני 
 או למקום שיקבע ע"י מפקח.התאגיד 

 כיסוי הבור לאחר פירוק מתקן שבירה ומגוף של ההידרנט כפי שמפורט בפרק  .4
 .זהבמפרט   עבודות עפר          

 
 

 אביזרים –אופני מדידה ותשלום  57.03.16
 

 ל חוזרים ויתר האביזרים יימדדו לפי יחידה תוך ציון סוגי, א ,שסתומים מגופים , .1
 קוטר ומצב קו מים עליו הם מורכבים . 

 כמפורט בסעיפים המתאימים .כל האביזרים ופיטינגים  כוללמחיר  .2
 אם הקבלן יחליף מספר מגופים , שסתומים ואביזרים אחרים באותה סגירת   .3

 מים, תשלום רק לאחד מהאביזרים יהיה על פי הרכבת מגוף (או אביזר אחר) על    
 קו מים קיים , יתר  אביזרים ישולמו על פי הרכבת על קו מנוקז .                         

 פי הרכבת ווי מים , התשלום יהיה על אם החלפת המגוף היא תוספת בהחלפת ק .4
 מגוף על קו מנוקז . 

 לא תשולם תמורה נוספת או נפרדת עבור מתן התראה לתושבים , סגירת מים ,  .5
 פתיחת כל המגופים לאחר סיום העבודה . 

 הכל כלול במחיר הנחת צנרת.  - פירוק הידרנטים .6
 
 
 

 4אספקת והתקנת מכלול מקטיני לחץ " 57.03.17
 , בהתאם לפרט 6על קו מים חדש בקוטר " 4אספקת והתקנת מכלול מקטיני לחץ "

 הוראות המפקח בכתב . או 'גמל' עילי או בארון לפי    M16סטנדרטי מס 
 

 אופני מדידה ותשלום 

 המדידה לצורכי תשלום תהיה לפי קומפלט. מחירי היחידה כוללים: 
" 4פנימי ועטיפת מגן חיצונית "טריו עם ציפוי  4, "6קטעי צינורות פלדה קוטר " .1

 בתעלה, לרבות החפירה הנדרשת והכיסוי בגמר העבודה.
גלויים בתחום תא האביזרים עם ציפוי פנימי עם  6קטעי צינורות פלדה בקוטר " .2

 או גלויים מעל פני הקרקע. עטיפת מגן חיצונית "טריו"
עם ציפוי פנימי,  2, "4קטעי צינורות פלדה גלויים בתחום תא האביזרים בקוטר " .3

 אך ללא עטיפת מגן חיצונית.
 ספחים מפלדה, קשתות, מעביר קוטר, הסתעפויות "טי", זקיפים לריתוך.  .4
מגופים וברזים קטנים בהברגה, כולל מתאימות מגולוונות בהברגה (ניפלים רגילים  .5

 וכפולים, מעבירי בושינג וכו'), ברזים (להרכבת מדי לחץ). 
 .2"-4ר "מגופי טריז קצרים: קוט .6
 .4מחברי אוגן דרסר קוטר "  .7
) של ברמד או  WW-04-70F-EN-Y-C-ISO-16-PBMת אבנים ,דוגמת דגם (ומלכוד .8

 .4ש"ע קוטר "
 בר.  10יח' עם לוח שנתות  1בר + 16מדי לחץ (מנומטר)עם לוח שנתות  .9

 , כולל ברז בכניסה.D-050-Cדוגמת דגם  2שסתום אויר משולב מאוגן קוטר " .10
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-WW-02-73Q-A-C-16דוגמת דגם -2הידראולי מהיר קוטר " שסתום פורק לחץ .11
BSP-PG-CB38 .או ש"ע 

-WW-4"-720-ES-SIGMA-Y-C-16-EVדוגמת דגם  4מקטין לחץ קוטר " מישסתו .12
000-NN-FIV .(התקנה בלבד) 

 חיתוכים, חומרי עזר ולוואי. ריתוכים,הרכבה מושלמת של המכלול, כולל התאמה, .13
 הריתוך.השלמת בידוד באזורי  .14
צביעת צינורות בתוך התא, לאחר ניקוי יסודי של פני השטח החיצוניים, בשתי   .15

 שכבות צבע יסוד ובשתי שכבות צבע שמן, בהתאם לדרישות המפקח. 
 אספקה, הרכבה והתקנה של תמיכה (משען לצינור).  .16

 
 

 2+"2*6אספקת והתקנת מכלול מקטיני לחץ " 57.03.18
 , 10"-8) על קו מים חדש בקוטר "2*6+"2אספקת והתקנת מכלול מקטיני לחץ (משולב "

 הוראות המפקח בכתב.או 'גמל' עילי או בארון לפי  M17בהתאם לפרט סטנדרטי מס 
 

 אופני מדידה ותשלום 
 קומפלט. מחירי היחידה כוללים:  המדידה לצורכי תשלום תהיה  לפי

" 4עם ציפוי פנימי ועטיפת מגן חיצונית "טריו  10, "8קטעי צינורות פלדה קוטר " .1
 בתעלה, לרבות החפירה הנדרשת והכיסוי בגמר העבודה.

גלויים בתחום תא האביזרים עם ציפוי פנימי  8"-6קטעי צינורות פלדה בקוטר " .2
 או גלויים מעל פני הקרקע. עם עטיפת מגן חיצונית "טריו"

עם ציפוי פנימי,  2, "6ם בקוטר "קטעי צינורות פלדה גלויים בתחום תא האביזרי .3
 אך ללא עטיפת מגן חיצונית.

 ספחים מפלדה, קשתות, מעביר קוטר, הסתעפויות "טי", זקיפים לריתוך.  .4
מגופים וברזים קטנים בהברגה, כולל מתאימות מגולוונות בהברגה (ניפלים רגילים  .5

 וכפולים, מעבירי בושינג וכו'), ברזים (להרכבת מדי לחץ). 
 .2"-6יז קצרים: קוטר "מגופי טר .6
 .2, "6מחברי אוגן דרסר קוטר "  .7
) של ברמד או  WW-04-70F-EN-Y-C-ISO-16-PBMת אבנים ,דוגמת דגם (ומלכוד .8

 .6ש"ע קוטר "
 בר.  10יח' עם לוח שנתות  1בר + 16מדי לחץ (מנומטר)עם לוח שנתות  .9

 , כולל ברז בכניסה.D-050-Cדוגמת דגם  2שסתום אויר משולב מאוגן קוטר " .10
-WW-02-73Q-A-C-16דוגמת דגם -2שסתום פורק לחץ הידראולי מהיר קוטר " .11

BSP-PG-CB38 .או ש"ע 
-WW-6"-720-ES-SIGMA-Y-C-16-EVדוגמת דגם  6מקטין לחץ קוטר " מישסתו .12

000-NN-FIV .(התקנה בלבד) 
 (התקנה בלבד).  DECA\5365דוגמת דגם  2שסתום מקטין לחץ קוטר " .13
חיתוכים, חומרי עזר  ריתוכים, הרכבה מושלמת של המכלול, כולל התאמה,  .14

 ולוואי.
 השלמת בידוד באזורי הריתוך. .15
צביעת צינורות בתוך התא, לאחר ניקוי יסודי של פני השטח החיצוניים, בשתי   .16

 שמן, בהתאם לדרישות המפקח.  שכבות צבע יסוד ובשתי שכבות צבע
 אספקה, הרכבה והתקנה של תמיכה (משען לצינור).  .17
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 ומדי מים  4אספקת והתקנת מכלול מקטיני לחץ " 57.03.19
, בהתאם לפרט סטנדרטי מס  6"-8על קו מים חדש בקוטר " 4אספקת והתקנת מכלול מקטיני לחץ "

M19  הוראות המפקח בכתב.או 'גמל' עילי או בארון לפי 
 

 אופני מדידה ותשלום 
 המדידה לצורכי תשלום תהיה לפי קומפלט. מחירי היחידה כוללים: 

" 4עם ציפוי פנימי ועטיפת מגן חיצונית "טריו  8, "6קטעי צינורות פלדה קוטר " .1
 בתעלה, לרבות החפירה הנדרשת והכיסוי בגמר העבודה.

גלויים בתחום תא האביזרים עם ציפוי פנימי עם  4ת פלדה בקוטר "קטעי צינורו .2
 .או גלויים מעל פני הקרקע עטיפת מגן חיצונית "טריו"

עם ציפוי פנימי, אך  2, "4קטעי צינורות פלדה גלויים בתחום תא האביזרים בקוטר " .3
 ללא עטיפת מגן חיצונית. 

 הסתעפויות "טי", זקיפים לריתוך. ספחים מפלדה, קשתות, מעביר קוטר,  .4
מגופים וברזים קטנים בהברגה, כולל מתאימות מגולוונות בהברגה (ניפלים רגילים  .5

 וכפולים, מעבירי בושינג וכו'), ברזים (להרכבת מדי לחץ). 
 .2"-4מגופי טריז קצרים: קוטר " .6
 .4מחברי אוגן דרסר קוטר "  .7
) של ברמד או ש"ע WW-04-70F-EN-Y-C-ISO-16-PBMת אבנים _דוגמת דגם (ומלכוד .8

 .4קוטר "
 בר.  10יח' עם לוח שנתות  1בר + 16מדי לחץ (מנומטר)עם לוח שנתות  .9

 , כולל ברז בכניסה.D-050-Cדוגמת דגם  2שסתום אויר משולב מאוגן קוטר " .10
-WW-02-73Q-A-C-16-BSPדוגמת דגם -2שסתום פורק לחץ הידראולי מהיר קוטר " .11

PG-CB38 .או ש"ע 
-WW-4"-720-ES-SIGMA-Y-C-16-EV-000דוגמת דגם  4מקטין לחץ קוטר " מישסתו .12

NN-FIV .(התקנה בלבד) 
ארד דליה+פלט חשמלי כל  4"  – 6מים מדגם אוקטב בקוטר " יהתקנה בלבד של מד .13

 מ"ק. 1
 , חיתוכים, חומרי עזר ולוואי.ריתוכיםהרכבה מושלמת של המכלול, כולל התאמה,  .14
 הריתוך.השלמת בידוד באזורי  .15
צביעת צינורות בתוך התא, לאחר ניקוי יסודי של פני השטח החיצוניים, בשתי   .16

 שכבות צבע יסוד ובשתי שכבות צבע שמן, בהתאם לדרישות המפקח. 
 אספקה, הרכבה והתקנה של תמיכה (משען לצינור).  .17
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 בשוחה/עילימערכת מדידת מים  57.03.20

 , בהתאם לפרט 6"-8בקוטר " על קו מים חדש 6"-4אספקת והתקנת מערכת מדידת מים "
 הוראות המפקח בכתב. או 'גמל' עילי או בארון לפי   M20סטנדרטי מס 

 
 אופני מדידה ותשלום 

 המדידה לצורכי תשלום תהיה לפי קומפלט. מחירי היחידה כוללים: 
" 4עם ציפוי פנימי ועטיפת מגן חיצונית "טריו  8"-6קטעי צינורות פלדה קוטר " .1

 החפירה הנדרשת והכיסוי בגמר העבודה.בתעלה, לרבות 
גלויים בתחום תא האביזרים עם ציפוי פנימי עם  8"-6קטעי צינורות פלדה בקוטר " .2

 .או גלויים מעל פני הקרקע עטיפת מגן חיצונית "טריו"
עם ציפוי פנימי, אך  8"-6קטעי צינורות פלדה גלויים בתחום תא האביזרים בקוטר " .3

 ללא עטיפת מגן חיצונית. 
 פחים מפלדה, קשתות, מעביר קוטר,.ס .4
 .6" – 4מחברי אוגן דרסר קוטר "  .5
 .8"-6של רפאל או ש"ע קוטר "  S-51שסתום אל חוזר  דוגמת דגם .6
ארד דליה+פלט  4"  – 6התקנה בלבד של מד מים מדגם אוקטב בקוטר " .7

 מ"ק.  1חשמלי כל 
 חיתוכים, חומרי עזר ולוואי.ריתוכים, הרכבה מושלמת של המכלול, כולל התאמה,  .8
 השלמת בידוד באזורי הריתוך. .9

צביעת צינורות בתוך התא, לאחר ניקוי יסודי של פני השטח החיצוניים, בשתי שכבות  .10
 צבע יסוד ובשתי שכבות צבע שמן, בהתאם לדרישות המפקח.

 שען לצינור). אספקה, הרכבה והתקנה של תמיכה (מ .11
 

  6"-4לחץ " ןאספקת והתקנת מכלול מקטי 57.03.21
בהתאם לפרט   8"-10" /6"-8על קו מים חדש בקוטר " 6"-4לחץ "ן אספקת והתקנת מכלול מקטי

 הוראות המפקח בכתב.או 'גמל' עילי או בארון לפי   M21 / M21-1סטנדרטי מס 
 

 אופני מדידה ותשלום 
 קומפלט. מחירי היחידה כוללים: המדידה לצורכי תשלום תהיה לפי 

עם ציפוי פנימי ועטיפת מגן  " 10,  8, "6קטעי צינורות פלדה קוטר " .1
" בתעלה, לרבות החפירה הנדרשת והכיסוי בגמר  4חיצונית "טריו 

 העבודה.
גלויים בתחום תא האביזרים עם   6"-4קטעי צינורות פלדה בקוטר " .2

 . גלויים מעל פני הקרקע או ציפוי פנימי עם עטיפת מגן חיצונית "טריו"
עם   2, "4"/6"קטעי צינורות פלדה גלויים בתחום תא האביזרים בקוטר  .3

 ציפוי פנימי, אך ללא עטיפת מגן חיצונית. 
ספחים מפלדה, קשתות, מעביר קוטר, הסתעפויות "טי", זקיפים  .4

 לריתוך.
מגופים וברזים קטנים בהברגה, כולל מתאימות מגולוונות בהברגה   .5

 לים וכפולים, מעבירי בושינג וכו'), ברזים (להרכבת מדי לחץ).  (ניפלים רגי
 .2"-6מגופי טריז קצרים: קוטר " .6
 .4"-"6מחברי אוגן דרסר קוטר  .7
) של WW-04-70F-EN-Y-C-ISO-16-PBMת אבנים _דוגמת דגם (ומלכוד .8

 .4"-6ברמד או ש"ע קוטר "
 בר.  10יח' עם לוח שנתות  1בר + 16מדי לחץ (מנומטר)עם לוח שנתות  .9

, כולל ברז D-050-Cדוגמת דגם  2שסתום אויר משולב מאוגן קוטר " .10
 בכניסה.



 2018מפרט טכני נובמבר שם קובץ:     11/07/2021תאריך עדכון         
 

 

89 

-WW-02-73Q-Aדוגמת דגם -2שסתום פורק לחץ הידראולי מהיר קוטר " .11
C-16-BSP-PG-CB38 .או ש"ע 

-WW-6"/4"-720-ESדוגמת דגם  6" – 4מקטין לחץ קוטר " םשסתו .12
SIGMA-Y-C-16-EV-000-NN-FIV .(התקנה בלבד) 

, חיתוכים, חומרי  ריתוכיםהרכבה מושלמת של המכלול, כולל התאמה,  .13
 עזר ולוואי.

 השלמת בידוד באזורי הריתוך. .14
צביעת צינורות בתוך התא, לאחר ניקוי יסודי של פני השטח החיצוניים,   .15

צבע שמן, בהתאם לדרישות בשתי שכבות צבע יסוד ובשתי שכבות 
 המפקח.

 אספקה, הרכבה והתקנה של תמיכה (משען לצינור).  .16
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 חיבורים וניתוקים   57.04
 

 חיבור קו מים פלדה חדש לקו מים פלדה קיים  57.04.1
חפירה וחציבת בורות לגילוי צנרות קיימים וחדשים לצורך ביצוע ההתחברות כולל כיסוי  -

 הבורות בגמר ההתחברות כפי שמפורט להנ"ל. 
 שטח להפסקת מים.  הכנת -
הפעלת משאבות מים מתאימות שתסופקנה ע"י הקבלן לשימוש זמני לצורך שאיבת  -

 המים שהצטברו לאחר חיתוך צנרת קיימת.  
 עשיית כל החיתוכים, הריתוכים, למדים הדרושים.  -
הספקה, התאמה וריתוך זקיפים, קשתות, טיים, מעברי קוטר וכו',ביצוע חדירה או  -

של הצינור, פתיחת חלון וריתוכו חזרה במידת הצורך ובהתאם הגדלת פתח קיים 
 לדרישה מפקח. 

ביצוע התחברות בין קו מים חדש לקו מים קיים שנשאר להיות פעיל ( חדירה וריתוך )  -
וביצוע חיתוך הסתעפות של קו מים קיים המתבטל  מקו מים קיים שנשאר להיות פעיל 

ביצוע יקבע ע"י מפקח ובתאום מלא עם מח'  יעשה או בו זמנית או בתאריכים שונים .זמן
 רשת המים. 

הריתוך יבוצע בהצמדה מלאה עם ביצוע פאזה חדה הן בקצה הקו הקיים והן בקו  -
 החדש.

מרחק בין נקודת חיבור של קו מים חדש לקו מים קיים שנשאר להיות פעיל ( חדירה  -
ו מים קיים שנשאר וריתוך) ובין נקודת חיתוך הסתעפות של קו מים קיים המתבטל  מק
 להיות פעיל יכול להיות כל מרחק ( ללא הגבלה ) ויקבע ע"י המפקח.

מ"מ, חיתוך  5סתימת חור שנוצר בגלל "גילוח" הסתעפות קיים ע"י פלטה פח בעובי  -
 5צינור קיים בשני מקומות וסתימת קצה הצינור שנישאר מנותק ע"י פלטה פח בעובי 

 פקח. מ"מ במידת הצורך ובהתאם לדרישה מ
במידת הצורך (אטמים למחבר יהיו מגומי  2000" דגם KRAUSהספקה והתקנת דרסר " -

 ). ASTM-C-443לפי תקן 
 תיקון עטיפה חיצונית.–בידוד הריתוכים בהתאם לפרק -

 
 חיבור קו מים פלדה חדש לקו מים יציקה קיים 57.04.2

 
, כולל 304מנירוסטה ה והתקנה רב קוטר הידראולי סגור הספקכנ"ל בסעיף לעיל, אבל  -

או תקן בריטי  1124לפי תקן  ישראלי   EPDMכולל אטם הידראולי  מנגנון נעילה,
2494/W   מתאים למי שתייה תוצרת קראוס או שווי ערך בקוטר וברוחב בהתאם לקוטר

 צינור .
 מכני.  חיתוך קו יציקה (או אסבסט צמנט) יעשה ע"י דיסק או מסור  -

 
 חיבור קו מים פלדה חדש לקו מים אסבסט צמנט קיים  57.04.3

 
 אבל: ,חיבור קו מים פלדה חדש לקו מים פלדה קייםכנ"ל בסעיף 

צמנט קיים  ופירוק קטע צינור שלם  בין שני מחברים (מופות)  –גלוי צינור אסבסט  -
 סמוכים תוך שמירת שלמות קצות הצינורות . 

(השווה באורך וקוטר נומינלי לקטע מפורק מצינור אספקת קטע צינור חדש מפלדה   -
צמנט קיים) עם הסתעפות הנדרשת להתחברות לקו מים חדש, כולל אספקה,  –אסבסט 

 התאמה וריתוך זקיף או קשת חרושתיים לביצוע הסתעפות .
צמנט קיים (במקום הקטע מפורק), כולל  –חיבור קטע צינור הנ"ל לצינור אסבסט  -

כולל מנגנון  304דות של רב קוטר הידראולי סגור מנירוסטה יחי 2הספקה והתקנה 
   W/2494או תקן בריטי  1124לפי תקן ישראלי   EPDMנעילה, כולל אטם הידראולי 

מתאים למי שתייה תוצרת קראוס או שווי ערך בקוטר וברוחב בהתאם לדרישה של 
 המפקח.
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כים והחיתוכים חיבור קו מים פלדה חדש להסתעפות הנ"ל כולל ביצוע כל הריתו -
" דגם KRAUSשים, כולל בצוע כל עבודות התאמה, כולל הספקה והתקנה דרסר "והדר

 ASTM-C-443במידת הצורך (אטמים למחבר יהיו מגומי לפי תקן  2000
פינוי חלקי  הצינורות והמחברים יעשה בהתאם לכללי הזהירות והבטיחות בהתאם  -

 לאיכות הסביבה.  לתקנות לעבודה באסבסט ובהתאם להנחיות המשרד 
 

 חיבור קו מים פלדה חדש לקו מים אסבסט צמנט קיים  57.04.4
 כנ"ל בסעיף חיבור קו מים פלדה חדש לקו מים פלדה קיים, אבל:

עם אוגן מתכת ואוגן נגדי בקוטר של צינור  PEאספקה ,התקנה, ריתוך תותב אוגן  -
 פוליאתילן.

ילן לקוטר צינור תפוליא רצינואספקה , התקנה , ריתוך מעבר קוטר מפלדה בין קוטר של  -
 פלדה.

 לאוגן קיים)  פלדה חדש למגוף "טריז" קיים (או חיבור קו מים  57.04.5
 

  ברגים, ,Eנספח   ASA-B16.5אטם עשוי מגומי לפי תקן , BSדגם  60הספקה והתקנה אוגן לפי ת"י  -
מים למחבר יהיו מגומי לפי תקן  במידת הצורך (אט "KRAUSאוגן דרסר "או  374אומים לפי ת"י 

ASTM-C-443.( 
 

 ניתוק קו מים   57.04.6
 העבודות בפרק זה מתייחסות למקרים בהם כתוצאה מעבודות ברשת יש צורך לנתק את קו המים 

 או/ו חיבור צרכן או/ו הידרנט ולא ניתן להשתמש בהתחברות הקיימת. 
 בהתאם לדרישת המפקח בשטח.ביצוע ניתוק הצינור יבוצע בהתאם לרשום במפרט הכללי או 

 
 מחירי היחידה כוללים בין היתר:

 .חפירה  לצורך גילוי הצינור קיים  -
 .הכנת שטח להפסקת מים   -
 .אספקת והפעלת משאבות מים מתאימות לשאיבת המים -
 . עשיית החיתוכים והוצאת קטעים מצנרת הקיימת  -
 .סתימת קצה הצינור המנותק -
 . בידוד הריתוכים -
 .אזור החפירהמילוי חוזר של  -
 מחיר היחידה הינו קומפלט.  -
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 למגופים תאי ביקורת  57.05
 פרק זה חל על תאי בקרה למגופים במערכות הספקת מים. 

מעל המגופים וכמסומן בתכניות. המידות הנקובות של התאים הן המידות   במדויקממקמים את התאים 
 הפנימיות שלהן. 

 ות מבטון בעלי מיבנה גלילי. המכסים בתקרת התאים יתאימו לרום  יהתאים יהיו מחוליות טרומ
 הסופי של שטחים סלולים (כבישים, מדרכות, שבילים סלולים, חניות, וכדו').  בשטחי גינון או  

 ס"מ מעל הרום  הסופי של הקרקע.  30 – 20בשטחים פתוחים המכסים יבלטו 
 

 תקרות ומכסים 57.05.01
 

 .  התקרות והמכסים  1חלק  489תקרות ומכסים יהיו טרומיים ויתאימו בכל לדרישות תקן ת"י 
 ישראלי ויסופקו ע"י הקבלן מיצרן שמערכת ניהול האיכות שלו מאושרת על פי  ןיישאו תו תק

 .     ISO- 9002 -תקן ת"י
 מיון  וכינוי התקרות והמכסים יהיה לפי ייעודם, כדלהלן:

 קרות תאי ביקורת לקווי מים תיון : מ11טבלה 
 

 בתחום מדרכות ( * )  בתחום מיסעת כבישים  
 ("בינוני")  104.2.1 ("כבד")  104.2.2 תקרה

 טון "בינוני") 12.5( 104.1.2 "כבד") -טון 40( 104.1.3 מכסה עם סגר
 

"כבד" גם  (*)  המפקח רשאי לשנות ולהורות לקבלן להתקין תקרה ומכסה  המתאימים למיון וכינוי 
 בתחום מדרכות. 

 
 ת ק ר ו ת  

 ס"מ לא יכוסו עם תקרה אלא על ידי המכסה ומסגרתו.  50 -ס"מ ו 40תאי בקרה בקוטר פנימי 
 ס"מ או יותר תהיינה עשויות בטון מזויין  במידות  60התקרות לתאי בקרה בקוטר 

 נה מיצרן  ות. התקרות תסופקיהמתאימות להרכבה והתקנה על התאים מחוליות בטון טרומ
 אותן חוליות שסופקו לתאים.

ס"מ ועם  תושבת סביב הפתח לשם הרכבת המכסה.   50התקרות תהיינה עם פתח עגול במרכזן בקוטר 
 אין להשתמש בתקרה עם מכסה יצוק וקבוע בה. 

 
 מ כ ס י ם

ס"מ, כפי   60ס"מ או  50מכסים לתאי בקרה יהיו עגולים, מטיפוס המכונה "ב.ב.", עם פתח עגול בקוטר  
 המיוחד וכתב הכמויות.     במפרטשיפורט בתכניות, 

 המכסה יכלול מסגרת וסגר (פקק) הניתן להרמה. 
ושבת של  יציקת ברזל עם בטון מזויין. הסגר יתאים להרכבה בת עשויההמסגרת תהיה תושבת עגולה, 

המסגרת כך שיסגור את הפתח סגירה איתנה ויציבה לכל ההיקף ובאופן שיימנעו תזוזות או  התהפכות.   
הרמת הסגר תהיה נוחה וללא קשיים.  כל שטחי המגע בין הסגר ובין תושבת המסגרת יהיו עשויים יצקת  

 ברזל. 
   ." מים,  "אגיד מי כרמל בע"מתבמרכז הסגר יקבע באופן יציב וחזק שלט עשוי פליז הנושא את  סמל 

דוגמת השלט, כולל מידות ותיאור אופן  קביעתו בסגר, ימסרו לאישור המפקח מראש.  הרמת הסגר  
 תהיה נוחה וללא קשיים. כל שטחי המגע בין הסגר ובין תושבת המסגרת יהיו עשויים יצקת ברזל. 

 פנות התא.מתקינים ומבטנים את מסגרת המכסה בתושבת הפתח בתקרה, או על ד
 

 התקנת תאי בקרה  57.05.02
,  על בסיס יציב ומפולס כדי למנוע שקיעות שונות. מיישרים  בונים את התאים, בהתאם לתכניות -

 ומהדקים את פני המילוי שמעל לצינור ומסביב למגוף. 
 יש להיזהר שלא לפגוע בצינור ובמגוף.   -
יוצקים על המילוי סביב המגוף חגורת בטון מזויין בחתך מלבני, או מניחים במקום החגורה טבעת   -

". המרווח בין החגורה / טבעת טרומה מבטון  30 -יין יהיה "בטרומה מבטון מזויין. הבטון המזו
ס"מ לפחות. החגורה או הטבעת משמשים כיסוד לתא. מידות   15מזויין ובין קודקוד הצינור יהיה 
 החגורה או הטבעת הן כדלהלן:
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 : מידות חגורה/טבעת תאי ביקורת לקווי מים12טבלה 
קוטר התא  

 (ס"מ)
קוטר החגורה   

 (ס"מ)חוץ 
קוטר החגורה  

 פנים (ס"מ)
עובי החגורה  

 (ס"מ)
חתך החגורה  

 (ס"מ)
40 60 30 10 10× 15 
50 76 36 10 10× 20 
60 88 48 10 10× 20 
80 118 68 15 15× 25 

100 144 84 15 15× 30 
125 169 109 15 15× 30 

העליון של החוליות מתקינים את חוליות התא על החגורה/טבעת כשצירן אנכי.  על הקצה  -
 מתקינים ומבטנים את התקרה עם המכסה, או את המכסה, בהתאם לאמור בסעיף שלעיל.

 ס"מ לפחות.  20בין תחתית התקרה ובין גלגל הפתיחה של המגוף יהיה  המרווח -
 

  2"–  6בניית תא ביקורת מחוליות טרומיות  למגופים " 57.05.03
 

פתיחה של המגוף במרכז התא. המרחק בין מיקום התא יהיה מעל ראש המגוף , עם גלגל  .1
 ס"מ. 20גלגל הפתיחה לתחתית המכסה יהיה מינימום 

 חפירה  וחציבת בור להתקנת תא ביקורת מעל המגופים על קו מים חדש או קיים  .2
 כפי שמפורט במפרט. 

 או   20 –ס"מ (חתך) מבטון ב  10* 20יציקת חגורת בטון ליסוד התא במידות  .3
של     TLהמרחק בין  טבעת טרומית מוכנה על גבי המצע המהודק. הספקת והתקנה חגורה

 ס"מ.  15צינור מים ותחתית החגורה יהיה מינימום 
 ס" מ  60הובלה והתקנה חוליות טרומיות עגולות בקטר הספקה, .4
ס"מ או   80 ,60 חוליות בקוטר פנימי  1חלק  658בהתאם לדרישות של ת"י   .5

  100ס"מ או  50גובה חוליות יהיה ס"מ תהיינה עם חיבור שקע תקע .  100
ס"מ . החוליות תהיינה ללא שלבי דריכה . חורי הרמה יש לאטום בגמר  

 ההרכבה עם תותבים פלסטיים .
ס"מ, כפי שיפורט  60או  50מסוג ב.ב., עם פתח עגול בקוטר מכסה והתקנת הובלה  .6

להרמה.  המכסה יכלול מסגרת וסגר הניתן .בתכניות, במפרט המיוחד וכתב הכמויות
המסגרת תהיה תושבת עגולה, עשויה יציקת ברזל עם בטון מזוין. הסגר יתאים להרכבה 

בתושבת של המסגרת כך שהסגירה תהיה איתנה ויציבה לכל ההיקף ובאופן שימנע תזוזות 
או התהפכות. הרמת הסגר תהיה נוחה וללא קשיים. כל שטחי המגע בין הסגר ובין תושבת 

צקת ברזל. במרכז הסגר יקבע באופן יציב וחזק שלט פליז הנושא המסגרת יהיו עשויים י
את סמל תאגיד מי כרמל וכיתוב "מים". דוגמת השלט מידות ותיאור אופן קביעתו בסגר, 

 .   ימסרו לאישור המפקח מראש.
 ס"מ מעל פני הקרקע   10–רום המכסה יהיה לפי רום פני האספלט במדרכה ,וכ  .7

 בשטח הגינון. 
 

  8"-  12ביקורת מחוליות טרומיות למגופים "בניית תא  57.05.04
ס"מ (חתך) מבטון  15* 25חגורת בטון ליסוד התא תהיה במידות, אבל הנ"ל כנ"ל בסעיף .1

 או מחגורה טבעת טרומית מוכנה.  20 –ב 
 או   50ס" מ ובגובה  80הובלה והתקנה חוליות טרומיות עגולות בקטר  הספקה, .2

 .  1חלק  658שקע בהתאם לדרישות של ת"י -ס"מ אם חיבור תקע 100           
 יסופק ע"י הקבלן .  תקרה טרומית ומכסה. המכסה והתקרה והתקנת הובלה  .3

 
 
   14"  מעל בניית תא ביקורת מחוליות טרומיות למגופים 57.05.05

ס"מ (חתך)  15*  30, אבל, חגורת בטון ליסוד התא תהיה במידות הנ"לף כנ"ל בסעי .1
 מחגורה טבעת טרומית מוכנה. או  20 –מבטון ב 
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ס"מ  100או  50ס"מ ובגובה  125 -  100הובלה והתקנה חוליות טרומיות עגולות בקוטר  .2
 . 1חלק   658שקע בהתאם לדרישות של ת"י -חיבור תקע עם

 
 קיים מכל סוג שהוא פירוק תא ביקורת  57.05.06

 
 פירוק תקרה וקירות של תא ביקורת קיים של מגוף על ידי כלים מכאניים או     .1

 ידנית. 
 . ביצוע חפירה הדרושה וכיסוי הבור בגמר העבודה כפי שמפורט במפרט  .2
 או פינוי לאתר שפיכה המאושר  תאגידהובלת המכסה המפורק למחסני ה .3

 הנמצא בכל מרחק שהוא ממקום העבודה בהתאם להחלטה של המפקח.          
 המחיר כלול במחיר הנחת הצנרת ולא ישולם בנפרד.  .4

 
  
 תאי ביקורת –אופני מדידה ותשלום  57.05.07

 תאי ביקורת למגופים יימדדו לפי יחידה תוך ציון קוטר וסוג התא.  .1
 . ולא יימדד בנפרד  טרפירוק תא ביקורת למגופים קיימים יימדד לפי יחידה וקו .2
 פירוק תא ביקורת של מערכת מקטיני לחץ או מערכת חלוקת מים קיים יימדד  .3

 לפי יחידה בלבד (ללא  סווג לסוג, גודל או עומק של התא).          
 לא תשולם תוספת עבור פינוי פסולת של תאים מפורקים . .4
לחץ ומערכת חלוקת מים  מבטון ומבלוקים יימדד   תיקון תא ביקורת של מ.מ. .5

 .בקומפלט
אמת גובה של תאי ביקורת למגופים יימדדו לפי יחידה תוך ציון קוטר וסוג         הת .6

 התא, וסוג תיקון. 
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 אביזרים  מכלולבקרה ל יתא 57.06
 

 תאי ביקורת טרומיים  57.06.01
 טרומיים וייוצרו במפעל מוכר בעל ניסיון בתכנון ובייצור תאים מחלקים תאי הבקרה יהיו 

 שנים לפחות. המפעל יהיה בעל מערכת ניהול איכות מעולה שאושרה על ידי  10דומים של 
 .ISO -9001מכון התקנים לפי ת"י 

 אלמנטים ומערכות מבטון   : חוקת הבטון:4חלק  466המפעל יהיה בעל תו תקן לפי ת"י 
 טרום. 

 ל המייצר יהיה מהנדס קונסטרוקטור מורשה בעל ניסיון בתכנון מבנים מסוג זה. למפע
 לאישור חישובים סטטיים ושרטוטים מפורטים לתא חתומים ע"י   היצרן יציג למתכנן

 הקונסטרוקטור.  
 , בהתאם 4חוקת הבטון חלק  466או ת"י  658התאים יתאימו לדרישות תקן ישראלי 

 לגודלם. 
 

 על הקבלן לספק כתב אחריות של יצרן השוחות לטיב האלמנטים הטרומיים, המחברים 
 שנים לפחות.  10החבקים ושאר מרכיבי השוחה לתקופה של 

 
 תערובת הבטון תהיה : 

 לפחות.  40-סוג הבטון:ב −
 .CEM III 42.5 B/Nסוג הצמנט: צמנט סיגים מסוג  −
 ק"ג/מ"ק לפחות. 400כמות הצמנט:  −

 
 היו מחלקים טרומיים תקניים, מלבניים, מיוצרים לאטימות גבוהה דוגמת שוחת הבקרה י

 "וולפמן" או שווה ערך בהתאם לפרטים בתכניות.  
 

 החלק העליון של התא יהיה באורך שיתאים וישלים לגובה הכללי הנדרש עד תקרת התא. 
 . 104.2.2ממין  1חלק  489התקרות יהיו בהתאם לדרישות ת"י 

 
 

 ס"מ.  20ס על גבי שכבה מישרת של מצע חצץ מהודק בעובי רצפת התא תבוס
 

 איטום התא
 חוליה). -חוליה, חוליה-יש להניח אטם ביטומני מסוג איטופלסט בין כל חלקי התא (תחתית

 הנחת רצועת האטם תעשה הן על השקוע והן על התקוע. יש להצמיד את האטם כלפי 
 וח מבפנים בחומר אלסטומרי לאיטום  מרכז הדופן. לאחר הרכבת התא יש לאטום את המרו

 לפי הנחיות היצרן/יבואן.. השימוש בחומר האלסטומרי sikaflex PRO3WFתפרים כדוגמת 
 

 פתחים לצינורות 
 בהתאם לקוטר הצינורות בהתאם   מדויקיםבדופן תא האביזרים יוכנו ע"י יצרן התא קידוחים 

 למפלס המתוכנן. בפתחים יש להרכיב במפעל מחברי מסוג איטוביב המתאימים לקוטר 
 הצינורות.

 
 סולם

 ויחובר אל אוזניים מיוחדות שיוכנו  L316סולמות הירידה אל תוך התא יהיו מפלב"מ  
 במסגרת למטרה זו. הסולם יהיה עם רגליים במרחקים קצובים לצורך עיגונו אל דופן התא.

 
 

 ביקורת יצוקים באתר תאי  57.06.02
 המחיר  , בהתאם לפרטים והוראות המפקח בכתב, עבור תאי ביקורת מבטון יצוק באתר

 יכלול: 
 חפירה דרושה, מילוי חוזר מסביב והידוקו, הבסיס (שכבת המצע) מתחת לרצפת התא. -
ביצוע כל הכניסות והיציאות כולל הכנת פתחים בדופן התא, מחברי השוחה עם הטפסים  -

 והחבקים.
 .L316התקנת סולם מפלב"מ   -
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התקנתם ופירוקם  שכבת הבטון הרזה מתחת לרצפה, את ברזל הזיון והתקנתו, טפסים, -
ת בבדיקת דגמים של הבטון לאחר מכן, את הבטון ויציקתו , את כל ההוצאות הכרוכו

 במבדקה.
 ביצוע פתחי אוורור.  -
 לאישור המזמין. תכנית קונסטרוקציה -
, חומר ועבודה-לביצוע מושלם של התא לפי התכנית והוראות המפקח בדיקות וכל הנדרש -

 . למעט מכסים שימדדו בנפרד לפי הסעיפים השונים בכתב הכמויות
        

 מכסה מפח לתא ביקורת של מערכת מקטיני לחץ או מערכת חלוקת מים קיים   57.06.03
 מ"מ מרותך על מסגרת   5בעובי  L316 הספקה, הובלה  והתקנה מכסה פלב"מ  .1

 זוויתנים  אלכסוניים ובמידות בהתאם לדרישות של המפקח.
 , צירי נירוסטה, ידיות הרמה.20- התקנת מסגרת, תיקון היקף של בריכה עם בטון  ב .2
 תבוצע בציפוי אבץ באמבט  בחום.  -צביעת המכסה .3
 מי כרמל. תלהתייחסותכניות התא, טרם הספקת החומר, יובאו  .4

 
 אופני מדידה ותשלום:  57.06.04

 המדידה לצורכי תשלום תהיה לפי קומפלט.  
 מחירי היחידה כוללים: 

 מבנה תא האביזרים יימדד לצורכי תשלום ביחידה שלמה והמחיר יכלול:  •
אספקה, הובלה, פריקה והתקנה של התא, כולל תחתית, חוליה וחוליית הגבהה, תקרה  •

לאטימות, ביצוע כל הכניסות והיציאות כנדרש, כולל כל החומרים לאיטום לרבות בדיקה 
כולל הכנת הפתחים בדופן התא , איטומם, מחברי איטוביב, ביצוע עיבוד בתחתית התא 

פתחי טיפול עם המסגרות  L316כולל הסדרת שיפועים, אספקה והתקנה של סולם פלב"מ 
והמכסים, מערכת הארקה, אספקת כל החומרים וחומרי העזר והובלתם, החפירה 

הדרושה, כולל מילוי חוזר מסביב והידוקו, הבסיס מתחת לרצפת התא, מצע חצץ מהודק, 
בדיקות וכל הנדרש לביצוע מושלם של התא לפי התכנית והוראות ביצוע פתחי אוורור, 

 עבודה. חומר ו-המפקח
מכסה מפח לתא ביקורת של מערכת מקטיני לחץ או מערכת חלוקת מים קיימת יימדד  •

 לפי מ"ר ויכלול את כל החומרים, כלים ועבודות  הדרושים.
  



 2018מפרט טכני נובמבר שם קובץ:     11/07/2021תאריך עדכון         
 

 

97 

 
 לחץ  מקטיניארון למערכת  והתקנת אספקה 57.06.04

אספקה והתקנה של ארון למערכת מקטיני לחץ. חזית קדמית של הארון תהיה מורכבת 
דלת כפולה. הדלתות תחוברנה למסגרות המבנה של הארון עם שלושה כל -משתי דלתות

הדלתות תכלולנה בריחים פנימיים, כלפי מטה ומעלה. ". 5/8צירים פתוחים, כבדים 
הדלתות תכלולנה סידורי סגירה מעולים וסידורי נעילה חיצוניים עם מנעולי תלייה 

 מפתחות מתאימים וזהים.  3כבדים. כל מנעול יסופק עם  צילינדרים
מבנה חזית הארון והדלתות יאפשר גישה חופשית לרכיבי ומרכיבי מכלול מקטיני הלחץ 

 לות הפעלה ואחזקה.ולצורך פע
ס"מ  20* 10הארון יכלול שני פתחי אוורור תחתונים ושני פתחי אוורור עליונים, במידות 

עם רפפות ומוגנים מפני חדירת בע"ח וחרקים עם רשתות  הפתחים יהיו לפחות כל אחד.
 ס"מ.  2מחומר עמיד מתאים, בעלות עיניים שגודלן 

הארון יכלול מסגרת תחתונה ממתכת לעיגון ליסוד בטון בצורה יציבה. חיבור ועיגון הארון 
למבנה ליסוד יאפשר ניקוד נזילות ודלף מים אפשריים ממכלול מער' המקטינים אל מחוץ 

מעוגן בקרקע. מידות  20-ב ןהארון. כבסיס להצבת הארון, ישמש יסוד מבטון מזויי
ס"מ מכל צד של הארון. היסוד  10-15אופקיות של היסוד תהיינה גדולות בשיעור של 

ס"מ לפחות. הפן  50ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים ויהיה שקוע בקרקע  10-15יבלוט 
הקבלן יגיש מראש למפקח תכנית מפורטת של  ולס.העליון של היסוד יהיה מיושר ומפ

התכנית תתייחס לארון כפי שיידרש בכתב  הארון והיסוד הכוללת פרטים, מידות ורכיבים.
 הכמויות ו/או ע"י המפקח. 

 
 : ותשלום מדידה אופני

מבטון מזויין וביסוסו,  מחיר היחידה יכלול את הארון בשלמות, החפירה הנדרשת, היסוד
 בור ועיגון הארון ליסוד, כל חומרי העזר והלוואי להתקנה והרכבה את ההצבה, חי

 
מושלמים, העמסות, הובלות ופריקות. מחיר היחידה יכלול כמו כן, את הכנת התכנית, 

 חומר ועבודה. –הגשתה לאישור , תיקונה בהתאם לדרישות, הכל בשלמות 
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 חיבורי צרכן  57.07
 מתייחסות לביצוע חיבורי צרכן (חיבורי בית) בקטרים המפורטים העבודות המתוארות בפרק זה 

 בכתב הכמויות ובהתאם לפרטים הסטנדרטיים המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט טכני זה.
 כמו כן בפרק מתוארות העבודות העיקריות המתבצעות ברשת המים הציבורית, אלא אם מדובר 

 ית חיבורים חדשים על קוים קיימים או ביצוע  על ביטול , הזזה, העתקה של חיבורים קיימים, עשי
 חיבורים על צינורות חדשים.

 ככלל קוטר החיבורים נקבע לפי קוטר הצינור שמעל פני הקרקע.
לא בהכרח כי קוטר הצינור שמתחבר לצינור הראשי זהה מבחינת קוטר עם צינור שמעל פני הקרקע וזאת 

אך קוטר   6הצינור המחובר לצינור הראשי יכול להיות "בא לידי ביטוי בפרטים הסטנדרטים (דוגמה קוטר  
 וזאת מטעמי חישוב הידראולי). 3או " 4הזקף יכול להיות "

 כל האביזרים אשר ירכיבו את החיבור יהיה חרושתיים עם ציפוי פנים. 
מגוון החיבורים יבוצעו בהתאם לפרטים הסטנדרטיים המצורפים יחידת המדידה לתשלום יהיה יחידה 

 פלט.או קומ
 

 (מד מים מתוברג)  3"-2" קוטרחיבורי צרכן עד  57.07.01
 מחירי היחידה כוללים בין היתר:

 . 3ועד " 3/4"כל האביזרים הדרושים מקוטר  •
 במקרה של התקנה על צינור קיים. -חפירה  לצורך גילוי הצינור הקיים עליו יותקן החיבור  •
 נמצא החיבור הקיים) וסילוקו. פירוק החיבור הישן (במידה ויבוצע חיבור חדש באותו מקום בו  •
במידה וקיימות מערכות סינון מים , אביזרי הקטנת לחץ במקום החיבור על הקבלן לשמור על   •

 שלמות האביזרים הנ"ל, פירוקים והחזרתם למערכת מדידה במידת הצורך. 
תת   מעבר מכשולים (חפירה מתחת לקירות, העברת צינורות דרך קירות או/חומות, גלוי מערכות •

 קרקעיות של ספקי שירות כגון: חברת החשמל, בזק, כבלים וכדומה) 
,  45או  º90",קשתות  Tאספקה והתקנת כל האביזרים לצורך ביצוע מושלם של החיבור כגון:" •

  ברזים אלכסוניים לפני ואחרי מד המים, עיווריםמעברי קוטר, אוגנים טבעת או אוגנים 
, הברזים יהיו בקוטר זהה 2ומד המים בקוטר "(במידה  בקוטר בדרגה אחת מגודל מד המים

בהתאם לדרוש בתוכנית  2" – 3/4אומים ואטמים, שסתום אל חוזר " , ברגים,למד המים)
 הפרטים.

 " או נעל ריתוך) וקטע  Tאספקה והתקנה של האביזרים להתחברות לצינור הקיים (באמצעות " •
מ' מנקודת ההתחברות ועד לעמוד   5 המופיע בפרט הסטנדרטי באורך עד 4" -3" צינור בקוטר

 מ' מעל פני הקרקע. 2הניצב,  קטע צינור בקוטר המתאים לקוטר החיבור בגובה של עד 
 . מ' בכל קוטר שהוא 12כולל קטע צינור באורך של עד  התחברות לקו הקיים •
 פירוק והרכבה של מד מים מכל סוג שהוא ומכל קוטר שהוא (מד המים יסופק ע"י התאגיד). •
 מים , שאיבת מים , זמן המתנה לניקוז שטח העבודה .הפסקת  •
(כולל ריתוך אביזרים   כל החיתוכים והריתוכים הדרושים, התאמת האביזרים לצינור הקיים •

 .צנרת ע"י קטעי צנרת חרושתיים)
 "תיקוני עטיפה חיצונית".     –בידוד הריתוכים כמפורט בפרק  •
במידה וחיבור יבוצע על צינור פוליאתילן המחיר יכלול אספקה, התקנה של  אביזרים מותאמים   •

עם אוגן מתכת ,   PEתותב אוגן  מטר, 5באורך עד   PE, קשת ,קטעי צינור PE" מעבר  Tכגון : "
 לן.אוגן נגדי לפי קוטר צינור פוליאתי

 . מילוי חוזר לפני התקנת תא ביקורת (סעיף התקנת התא ישולם בנפרד) •
 ביצוע כל עבודות התאמה הכל בשלמות. •
 נספח ב'-ר' פרטים סטנדרטיים •
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 6" – 3" בקטריםחיבורים  57.07.02
 מחירי היחידה כוללים בין היתר:

 . 6ועד " 3כל האביזרים הדרושים מקוטר " •
 במקרה של התקנה על צינור קיים. -עליו יותקן החיבור חפירה  לצורך גילוי הצינור הקיים  •
 פירוק החיבור הישן (במידה ויבוצע חיבור חדש באותו מקום בו נמצא החיבור הקיים) וסילוקו.  •
מעבר מכשולים (חפירה מתחת לקירות, העברת צינורות דרך קירות או/חומות, גלוי מערכות    •

 בזק, כבלים וכדומה)   תת קרקעיות של ספקי שירות כגון: חברת החשמל,
,  45או  º90",קשתות  Tאספקה והתקנת כל האביזרים לצורך ביצוע מושלם של החיבור כגון:" •

  , לפני מד המים 6"-3מגוף "מלכודת אבנים, מעברי קוטר, אוגנים טבעת או אוגנים עיוורים, 
 ברגים, אומים ואטמים. 

" או נעל ריתוך) וקטע  Tצעות "אספקה והתקנה של האביזרים להתחברות לצינור הקיים (באמ •
מ' מנקודת ההתחברות ועד לעמוד הניצב,    5צינור בקוטר המופיע בפרט הסטנדרטי באורך עד 

 מ' מעל פני הקרקע.  2קטע צינור בקוטר המתאים לקוטר החיבור בגובה של עד 
 .(מד המים יסופק ע"י התאגיד)פירוק והרכבה של מד מים מכל סוג שהוא ומכל קוטר שהוא  •
 פסקת מים , שאיבת מים , זמן המתנה לניקוז שטח העבודה .ה •
כל החיתוכים והריתוכים הדרושים, התאמת האביזרים לצינור הקיים (כולל ריתוך אביזרים    •

 לצנרת ע"י קטעי צנרת חרושתיים).
 "תיקוני עטיפה חיצונית".         –בידוד הריתוכים כמפורט בפרק  •
אתילן המחיר יכלול אספקה, התקנה של  אביזרים מותאמים  במידה וחיבור יבוצע על צינור פולי •

עם אוגן מתכת ,   PEמטר, תותב אוגן  5באורך עד   PE, קשת ,קטעי צינור PE" מעבר  Tכגון : "
 אוגן נגדי לפי קוטר צינור פוליאתילן.

 מילוי חוזר לפני התקנת תא ביקורת (סעיף התקנת התא ישולם בנפרד).  •
 ביצוע כל עבודות התאמה הכל בשלמות. •

 
 נספח ב'-ר' פרטים סטנדרטיים

 
 ביתי  לחץ מקטין שסתום 57.07.03

 עפ"י הסעיפים השונים בכתב הכמויות:  1"-2אספקה והתקנת שסתום מקטין לחץ ביתי בקטרים "
 בר. 25מקטין לחץ ישיר, דרג לחץ עד 

 : גוף מתכתי מלא עשוי ברונזה או פליז. המקטין יכלול מסנן פלב"מ.חומרים מבנה
 המקטין יכלול חיבור למד לחץ במורד המכשיר. 

 פלב"מ, מכלול מאוזן.-תושבת
 

 לאביזרים במגע עם מי שתייה או לחלופין בתקן בינלאומי מוכר כדוגמת   5452המקטין יעמוד בת"י 
 . WRASאו   NSF-ה

 ). 1 1/2"-1. (זאת עבור מקטין בקוטר "Iבדרגה אקוסטית  EN-1567ן המקטין יעמוד בדרישות תק
 

 ספק המקטין יחזיק על המדף קיט מכלול פנימי מלא להחלפה מידית בעת הצורך.
 

 : ותשלום מדידה אופני
מחיר היחידה יכלול אספקת והתקנת שסתום מקטין לחץ הכולל את כל העבודות הדרושות לביצוע  

 מושלם.
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 ת יסוד והארק חידוש 57.08

 כללי  57.08.01
הכוללת מערכת הארקות כלליות חלופיות, והמבוצעות  המפרט להלן מתייחס לביצוע עבודות חשמל  .א

ע"י תאגיד מי כרמל בע"מ למים וביוב כתוצאה מהחלפת צנרת מים עירונית, מתכתית לצנרת  
 פלסטית.

 :  העבודות יבוצעו לפי    .ב
 . חוק החשמל תשי"ד לפי עדכונו האחרון. 1 

 הארקות. ו  התקנים הישראלים העדכניים המתייחסים לעבודות חשמל . 2
 תקנות והוראות ח"ח לישראל. . 3
 תקנות והוראות חברת בזק. . 4
 התוכניות, המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות המצ"ב. . 5
 .08המפרט הטכני הכללי הבין משרדי בהוצאת משרדי הממשלה פרק  . 6

 : עדיפות בין מסמכים לפי סדר הופעתם לעיל .ג
 :שימת העבודות הכלולות במפרט זהר

 קווי הארקה ראשיים ומשניים במקביל לצנרת מים.  . 1
 חיבורים בין קווי הארקה.  . 2
 חבור חלופי לכניסת צנרת מים  לכל בנין וכן גישורים שונים. . 3

 קרקעיים:-תת וחיבורים הארקות 57.08.02
פלסטית או צנרת  מערך הארקות חדש וחילופי, מבוצע עקב החלפת צנרת מים מתכתית בצנרת  .א

 מתכתית מצופה בחומר פלסטי, אשר מהווה בידוד חשמל.
מ"מ אשר יונחו בחפירה   30/4ההארקה החדשה מבוססת על מוליך הארקה ראשי, מפס מגולוון  .ב

שתבוצע על ידי אחרים בצורה אופקית במקביל לצנרת מים חדשה תוך שמירה על מרחק של תקן  
קרקעית אחרת. חיבור משני יבוצע גם כן ע"י  - ערכת תתס"מ מצנרת מים חדשה או כל מ 30בפרט 

פס מגולוון כנ"ל עד לחיבור צרכן פרטי, כאשר בין הפס וחיבור לצינור המים תבוצע קופסת מעבר  
ממ"ר מנחושת  אשר   35משוריינת שבה יחובר בין הפס המגולוון ובין מוליך הארקה משני בחתך 

 יחובר לצנרת המים לפי פרט. 
ים  וכן לחיבור בית או הידרנט של המוליך הראשי לצורך המשך הארקה תבוצע  הסתעפות בצמת .ג

קרקעי ע"י ניקוי וריתוך שני פסים תוך שמירה על שטח מגע מקסימלי + רסוס -ע"י חיבור תת
 וצפוי ספריי אבץ מגולוון ובנוסף לכך מריחת זפת קר מעל כל אזור הריתוך והחיבור.

 
י ז"א בתחילת קו הארקה ובסופו יבוצעו אלקטרודות בנקודות קצה של מוליך הארקה ראש .ד

 הארקה, אשר יחובר אליהם מוליך הארקה באמצעות מהדק אלקטרודה תקני. 
אין להניח מוליך הארקה (פס מגולוון או מוליך נחשות) חשוף או מבודד בתוך יציקת בטון באופן   .ה

 את השרוול.  יש להניח בזמן יציקה.  42φישיר. יש להשחיל אותו בצינור בקוטר 
 השחלת המוליך תבוצע לאחר מכן, לאחר התייבשות הבטון.

 
 הארקת קצה:  נקודות 57.08.03

חבור נקודת קצה כמו הארקת מונה מים ראשי או הידרנט יבוצע באמצעות מוליך הארקה חשוף   .א
הסתעפות   ממ"ר, אשר יחובר לפס המגולוון המגיע עד לפני הקרקע בתוך קופסת 35ושזור בחתך 

 לפי פרט.  IP65משוריינת מיציקת אלומיניום או פלדה תוצרת וקה או ש"ע אטומה פרט 
מ"מ אשר  23מקופסת המעבר המשוריינת, יש להשחיל את המוליך בתוך צינור מרירון בקוטר  .ב

 יחוזק לצינור מים באמצעות שילות (בנדים) או ע"י סרט מתכתי.
ות שילה כבדה בגודל כנדרש. התחברות לשילה את המוליך יש לחבר לצינור מתכתי באמצע .ג

) אשר יחובר ע"י לחיצה. הנעל יחובר לשילה ע"י בורג ואום ושתי  DIN תהיה ע"י נעל כבל תקנית (
 דיסקיות בהתאם לפרט. 

יש להוריד צבע ושכבת גילוון וחלודה במידה וישנה מצינור מתכתי לפני התקנת השילה הכבדה   .ד
 לצינור המים.

 מצינור המרירון לשילה יש להשחיל בצינור שרשורי משוריין. את קטע המוליך  .ה
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 : המוליך הנחת 57.08.04
מרום הסופי של הקרקע  ס"מ  90יבוצעו ע"י קבלן ראשי, כאשר מוליך ההארקה יונח בעומק החפירות     

 קרקעי.-ס"מ מכל מערכות תת 30ובמרחק או הכביש או המדרכה 
לאחר  ובשכבה נוספת מוליכי הארקה לפני הנחת לפי פרט הנחת הצינור חול של החפירה תרופד בשכבה      

"מוליך הארקה ראשי"  הנחתם. מעל שכבת המילוי הראשונה יש להניח סרט סימון פלסטי עם סימון 
 מוד לפחות.  97%כנדרש ולסתום את החפירה בעפר ולהדק עד להגשת צפיפות 

  . על הקבלן לוודא תוואים ומהלכים מוליך ההארקה הנחת על הקבלן לקבל  אישור המפקח לתוואי לפני   
 קרקעית קיימת. -של צנרת תת  
 

 לאלקטרודות: שוחות 57.08.05
 הבריכות תהיינה עגולות עשויות צינור בטון טרומי עם טבעת תחתונה, טבעת 

 עליונה ומכסה עגול. קוטר הבריכות ועומקן כמצוין בתוכנית ובפרק תאים במפרט זה.   
 מוליכי הארקה לשוחות תהיה דרך פתח אותו יחצוב הקבלן החלק התחתון של השוחה, כניסת צנרת או    

 כולל סתימת החציבה ע"י בטון.
 ס"מ בה כתוב  11הקבלן ישלט את הבריכות ע"י הטבעת פליז עם אותיות בגודל   
 סוג  הבריכה (חשמל, הארקה).  
 

 וציוד: חומרים 57.08.06
א.   כל החומרים, האביזרים והמכשירים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים 

 וח"ח.
ב.   על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המהנדס או המפקח.  

 כל אביזר או חומר שימצאו פסולים יוחלפו מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
 

 ורים ובדיקות: איש תאומים 57.08.07
 א.   הקבלן יתאם עם המפקח  והמזמין את לוחות הזמנים לביצוע העבודות ואת זמני החיבור והניתוק. 

ב.   עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקה של חברת החשמל ומהנדס בודק למתקן שהקים ויתקן מיד  
 את כל ליקוי שיתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י הבודקים. 

ג.   בדיקת ח"ח והמהנדס הבודק אינה באה במקום הבדיקה ע"י המתכנן ו/או מפקח ו/או נציג המזמין  
ואינן פותרות את הקבלן מביצוע כל התיקונים שידרשו על ידם. העבודה תחשב כגמורה רק לאחר  

 שאושרה הן ע"י הבודקים וכן ע"י המתכנן והמזמין. 
 

 וכמויות: מדידה 57.08.08
ללא כל תוספת עבור הפחת. שאריות או חומרים שנפסלו. מחירי   העבודה תימדד עם השלמתה .א

העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר כגון: ברגים, שלות, 
 ישולם עבורם בנפרד.  מהדקים, כניסות כבל וכו' ולא

    ב.    המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק חלק מהציוד ו/או החומרים ללא          
 כל שינוי במחירי היחידה של יתר הסעיפים.                 

מחירי העבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה. על הקבלן להגיש ניתוח מחירים מפורט   .ב
 .לכל דרישת תשלום חריגה 

 דוח ביצוע מערכת הארקה יצורף לתיק מסירה.  .ג
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 מערכת הביוב   57.09
   PVCצינורות  57.09.01

 
) המיועדים להיטמן הקרקע ומתחברים זה   PVCפרק זה חל על צינורות פוליוויניל כלורי קשיח ( 1

לזה במחברי שקוע (פעמון) בעלי טבעות אטימה .הצנרת מיועדת להובלה בכבידה (בגרביטציה),  
 . ללא לחץ פנימי, שפכים (במערכות ביוב)  

י דופן מיקשי, עם מחברי שקוע צינורות ואבזרים שיסופקו ע"י הקבלן, יהיו בעל –הצנרת  2
תו תקן ישראלי.    יישאו. הצינורות 1חלק  884אינטגרליים, והם יתאימו בכל לדרישות תקן ת"י 

 (נקרא בעבר "עבה").      SN – 8מיון הצינורות יהיה לדרגת קשיחות טבעת 
 מטר.  6.0אורכם המוצהר (השימושי) של הצינורות יהיה  3
טבעות האטימה יסופקו עם הצינורות מיצרן הצינורות. טבעות האטימה יהיו  מחומר אלסטומר   4

סינטטי מטיפוס "שפה", המיועדים לקוטר הנומינלי של הצינורות, ויתאימו  בכל לדרישות תקן  
 עשויים חומר פלסטי.  ).  אין להשתמש  באטמים 1,0(חלקים  1124ת"י 

 , מהנדס התאגידהקבלן יהיה אחראי עבור כל הבדיקות הנדרשות בתקנים הנ"ל, ימציא ל 5
 לפי בקשתו ,תעודות אישור ממכון התקנים שהצינורות מהסוג שסופק לעבודה עמדו 

 בבדיקות הנדרשות בתקנים.
ת שלו מאושרת על פי  הצינורות והאבזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו מיצרן שמערכת ניהול איכו 6

 .    ISO- 9002 -תקן  ת"י
מ"מ. הוראות   500נומינלי הוא עד האמור להלן במפרט זה מתייחס לצנרת פי.וי.סי שקוטרה ה 7

 מ"מ יינתנו במפרט המיוחד. 500 –שקוטרה הנומינלי גדול מ הנחה והתקנה לצנרת 
 .12.5דרג  532מטר הצינורות יהיו לפי ת.י.  4.5בעומק מעל  8

 
 פוליאתילן רות צינו 57.09.02

פרק זה חל על צינורות לחץ מפוליאתילן המיועדים להיטמן בקרקע או להיות מונחים על פני הקרקע.  
שפכים. במקרים מיוחדים, המפורטים בתכניות, במפרט המיוחד   מיהצנרת מיועדת להובלה בלחץ של 

 וכתב הכמויות.  
 לביוב.  5392ת"י הצינורות והאביזרים יעמדו בכל דרישות התקן הישראלי 

 מיון הצינורות יהיה כדלהלן:
 .PE100פלוס   לפי החומר  •
 .SDR (– 17  ,13.6  ,11לפי יחס מידות תקני ( •
 לפי הקוטר הנומינלי (מ"מ). •
 בר. 16או  12.5 10,–לפי הלחץ הנומינלי (הדרג)  •
ואינם מיועדים להספקת  לצינורות המותקנים מעל פני הקרקע מוספים לעמידות בקרינת השמש  •

 מי שתייה.
 

), Electro-Fusionהרכבה וחיבור הצינורות ביניהם יעשו ע"י ריתוך פנים, או ע"י אבזרי התכה חשמלית (
 בהתאם להוראות חיבור בכתב מטעם היצרן מאושרות ע"י המפקח.

המבצע את ההרכבה וחיבור הצינורות יהיה בעל תעודת הסמכה ברת תוקף מטעם היצרן, המאשרת את  
יכולתו וכושרו לבצע חיבורי הצנרת מפוליאתילן. הקבלן יזמן על חשבונו את שרות השדה של יצרן  

 והאביזרים, ויקבל אישור כי עבודתו תואמת את דרישות היצרן.  הצינורות
 דרישות המתכנן ואישור מנהל הפרויקט / המפקח. הצינורות יסופקו עפ"י 

אבזרי פוליאתילן יהיו זהים לסוג ודרג הצינור. ניתן לחבר צנרת פוליאתילן לסוגי צנרת אחרים   
באמצעות אבזר אוגן או אבזר יציאות, או הברגה. חיבור לאבזרים יכול להיות בעזרת  טכניקות של  

 ריתוך או הברגה. 
 
 

 סופקו ע"י הקבלן יהיו מיצרן המנהל מערכת ניהול איכות מאושרת עפ"י ת"י הצינורות והאביזרים שי
9002-ISO. 

 לכל הספקת צנרת ואביזרים יצורף מכתב אישור מהספק (יצרן) על מקור חומר הגלם וסוג חומר הגלם. 
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 צינורות פלדה  57.09.03
י פנימי צמנט  " לכל קוטר וכן ציפו3/16צינורות פלדה, למעט עובי דופן הצינור שהינו  –כנ"ל לפרק

 אלומינה.
 

 הובלה, שינוע ואחסנה של צינורות ואביזרים   57.09.04
 הובלה, שינוע ואחסנה של צינורות ואביזרים, כולל העמסה ופריקה יעשו   -
 מוקדמות. -כמפורט בסעיף "הובלת חומרים" בפרק   
 הקבלן יקפיד שצינורות ואביזרים לא יאוחסנו בסמיכות למקור חום,   -
 שלא יבואו במגע עם דלקים, צבעים ומדללים.   
 הפריקה תבוצע באמצעות מנוף. אין לזרוק את הצינורות, ואין לגרור   -
 אותם על פני הקרקע.   

 הנחה והרכבה   57.09.05
 

 חדים,  ציםצנרת תונח בתעלה על שכבת מצע חופשיה ונקייה מאבנים וחפ
 . מגע  רצוף לכל אורך קו  שייווצרבאופן כזה   

 חיבור הצינורות יכול להיעשות מחוץ לתעלה וניתן להוריד לתעלה קטעי צינורות ארוכים.
 הקרקע משמשת מרסן כנגד התפשטות והתכווצות.  

צנרת המונחת מעל פני הקרקע יכולה להיות חופשית או מעוגנת, הכל בהתאם לאופי החיבורים ולפי  
דרישת מתכנן ובאישור המפקח. טכניקות הריסון יכולות להיות החל מיתדות הנעוצות משני צידי הצינור 

קבע  מ' ועד קיבוע לקרקע באמצעות חבקים וגושי בטון במרחקים כפי שי 10-20במרחקים של בין 
 המתכנן.

 
 PVC/PEהובלה ושינוע של צנרת   57.09.06

 
חסנה של אחסנה של הצינורות, האבזרים וטבעות האטימה הובלה, שינוע ואהובלה, שינוע ו 1

"הובלת צינורות, אבזרים וטבעות אטימה, כולל העמסה  ופריקה  , יעשו כמפורט בסעיף 
 שלעיל.  חומרים" בפרק מוקדמות

 הקבלן יקפיד שצינורות , אבזרים, וטבעות אטימה לא יאוחסנו בסמיכות למקור חום, שלא  2
 ש לפרק זמן יבואו במגע עם דלקים, שמנים , צבעים ומדללים, ושלא יחשפו לקרינת שמ

 ארוך משבועיים. בכל מקרה טבעות אטימה יאוחסנו באריזתם המקורית  ויוגנו מפני חשיפה 
 לקרני שמש.

 .ודרדורםפתיחת חבילות של צינורות תעשה בזהירות, בצורה שתמנע נפילת הצינורות  3
 הנחה והרכבה 

ודה ויוודא שהם  הקבלן יבדוק את הצינורות, אבזרים, וטבעות האטימה לפני תחילת ביצוע העב 4
מתאימים לנדרש בתכניות , שאינם פגומים או מלוכלכים, ושיש להם מדר (פאזה) בקצה התקוע.  

 פריטים שאינם מתאימים, או שהם פגומים, יש לסלק מהאתר לאלתר. 
וגרגרי עפר יש לסלק בקפידה, בעיקר מהשקוע והתקוע של הצינורות  ומטבעות האטימה,   לכלוך 5

הפריטים עד   ניקיוןמטלית נקיים ומי ברז נקיים (מי שתייה) ולשמור על באמצעות מברשת ו/או 
 לאחר גמר ההתקנה. 

לב ואז משחררים   דמויתהכנסת טבעת איטום לחריץ שבשקוע נעשית כשהיא מקופלת בצורה  6
אותה. יש לשים לב ולהקפיד שטבעת האיטום תוכנס בכיוון הנכון, ללא עיוות או פיתול, ושהיא  

 ה לדופן החריץ שבשקוע. תיצמד לכל היקפ
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 PVCהנחה והרכבה של  צנרת   57.09.07
 

שלעיל) יבשה  פרק עבודות עפרמניחים את הצינורות בתעלה על גבי שכבת מצע (כמפורט ב 1
ומנוקזת, בקו ישר, בשיפוע אחיד, החל מהמקום הנמוך בתוואי לכיוון המעלה, באופן שצד  

השקוע יופנה לכיוון מעלה הזרימה.  בגמר ההנחה גחון הצינורות ייסמך למלא אורכו על המצע.  
מראש, מתחת לשיקועי  חוללאחר הרכבת הצנרת יש למלא את הגומות שהוכנו בשכבת ה

 ת והאבזרים. הצינורו
מורחים על תקוע הצינור שכבה דקה של משחת החלקה. אפשר למרוח שכבה דקה גם על הפן   2

מריחת המשחה  החשוף של טבעת האטימה. אין למרוח משחת החלקה על פני חריץ האטם.
תעשה זמן קצר לפני ביצוע החיבור כדי למנוע  לכלוך . משחת החלקה תהיה מסוג המומלץ ע"י 

 .  אין להשתמש בדטרגנט,  או בשמן מינרלי כל שהוא. יצרן הצינורות
ההתקנה וחיבור הצינורות נעשים בעבודת ידיים.  באם נתקלים בהתנגדות , שקשה להתגבר  3

  -מ', שקצהו תקוע באלכסון בקרקע לעומק של כ 1.8 -עליה בכוח הידיים, נעזרים במוט  באורך כ
לרפד בגזר עץ את נקודות הלחיצה על קצה    ס"מ מתחת לשקוע או הצינור, והפועל כמנוף. יש 30

הצינור הנדחף. אין להרכיב צינורות במכות פטיש למשל , ואין ללחוץ עם כלי מכני, כמו כף של  
 מחפר למשל.

 לחילופין, אפשר להשתמש במכשיר עזר מכני מיוחד המיועד לחיבור צינורות.  4
קלה עד לקו הסימון.  יש לשים   דוחפים ומחדירים את הצינור פנימה לשקוע תוך תנועה סיבובית

מ"מ) שיאפשר התפשטות והתכווצות של הצינורות   10-לב שיישאר מרווח חופשי בתוך השקוע (כ
בתנאי טמפרטורה משתנים.  בהעדר קו סימון מחדירים את הצינור עד לסוף השקוע, ולאחר מכן  

 מ"מ.  10 -מושכים חזרה כ
בה, למעט אלה שהכרחי להשאירם פתוחים יש לאטום ארעית כל פתחי הצנרת שהונחה והורכ 5

 בעת ביצוע ההנחה, כדי למנוע חדירת  לכלוך וגופים זרים פנימה.
או   משור בעל שיניים קטנות ועדינות, בהתאם לצורך אפשר לקצר צינור באתר על ידי ניסורו עם 6

 ש.    מראם. יש לסמן את מקום הניסור/חיתוך חיתוכו עם מכשיר מיוחד לחיתוך צינורות פלסטיי
 מישור הניסור/חיתוך יהיה ניצב לציר הצינור. 

    
 לתאי בקרה   PVC -ו  PE חיבור צנרת  57.09.08

 
, המיוצרים בייצור    EPDMמחברים את הצנרת לתאי בקרה באמצעות מחברי שוחה מחומר אלסטומרי 

הצינור המתחבר ". מידות  המחבר יתאימו לקוטר הנומינלי של F – 905חרושתי, כדוגמת "איטוביב" או "
 .304ולקוטר הפתח בדופן התא.  חלקי המתכת יהיו עשויים פלדת אל חלד מסוג 
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 אביזרים בקווי ביוב   57.09.09
 והתקנת מגוף "טריז"  אספקת 57.09.09.01

 . 61אספקת והתקנת מגוף המתאים לביוב גולמי ולמי קולחין בעל תקן ישראלי 
 אטמ'.  16לחץ עבודה 
 . אטמ'  25לחץ עבודה 

 .ISO ND25  או   ,ISO ND16או   ASTDתקן קידוח אוגנים 
 : מידות בין אוגנים

- DIN 3202 F4  לדגם צרTRS. 
- DIN 3202 F5   לדגם רחבTRL . 

 חומרי מבנה ודרישות טכניות:
 מגופר באופן מושלם פנים וחוץ.   GGG-50 DUCTILE CAST IRONליבה מיציקה ספירואידלית -טריז

 .   GGG-50 DUCTILE CAST IRONיציקה ספירואידלית  –גוף המגוף 
 .   GGG-50 DUCTILE CAST IRONיציקה ספירואידלית  -מכסה המגוף 

 .AISI 316Lמתאים לתנאים קורוזיביים , פלב"מ   –ציר המגוף 
 המחובר בשיטה "צפה". חיבור הציר אל הטריז באמצעות אום  -אום ציר צף

 ברגי אלן מפלב"מ, שקועים בתוך המכסה ומוגנים באמצעות מילוי השקע   –ברגי מכסה הגוף 
 . wax-ב
 

 ציפוי המגוף: 
 מיקרון. 200מיקרון וציפוי חיצוני פוליאוריטן בעובי  300ציפוי פנים אמאייל בעובי  

 
 הפעלה:

 ) וכו'. pedestralמעמד (מפעיל חשמלי, מאריך לציר המגוף, גלגל הפעלה, 
כדי לאפשר תנאים  IP65ומעלה בנוסף לגלגל הפעלה מפלדה יסופק תמסורת לתנאי סביבה  20למגופים "

 .וכן מעקף אינטגרלי נאותים לפתיחה וסגירה ידנית של המגוף.
כדי  ) מוצא ניקוז בתחתית הגוף By-passומלה, גוף המגוף יכלול מעקף אינטגראלי  ( 20למגופים בקוטר "

 לאפשר ניקוי ושטיפת תושבות האטימה בגוף במידת הצורך.
 
 שנים מיום האספקה. 5-תינתן אחריות מלאה של המפעל ל-
ספק המגוף חייב להיות יצרן או סוכן קבוע בארץ שיבטיח אספקה שוטפה, חלקי חילוף, שירות שדה,   -

על/בית מלאכה הכולל כל  בעל מערך של ניידות ובזמינות גבוהה ותמיכה הנדסית מלאה. וכן מפ
 האמצעים למתן שרותי תחזוקה ובחינה מלאים למגופים. 

שנים האחרונות של אספקת מגופים עפ"י המפרט לעיל שפועלים בתנאי   5מציע המגוף יהיה עם ניסיון ב
 .עבודה זהות לתנאים נדרשים

 
 

 להרכבת צנרת ביוב  אביזרים 57.09.09.02
 

 האבזרים לצנרת יהיו עשויים פי.וי.סי. קשיח עם דופן מיקשי, המיועדים למערכות ביוב או ניקוז,  
 מהמינים המפורטים להלן:

  מעלות, רק באישור  15, 30, 45,  67.5–מעלות (ברכים בזוויות אחרות  87.5ברך בזווית 
 המפקח).

 ביוב ללא מעצור מרכזי).מצמדים (מצמד כפול לביוב עם מעצור מרכזי , או מצמד תיקון ל 
 מצרה (מעבר קוטר) לביוב (אקסצנטרי).

 .פקק לביוב 
 

האבזרים יכולים להיות בעלי שקועים או בעלי תקועים, או בעלי שקועים ותקועים, כפי שמתואר  
בתכניות.  אבזרים בעלי שקועים יסופקו עם טבעות האטימה שלהם. האבזרים יתאימו במידותיהם  

 הצינורות. למידות של 
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 בדיקות ודרישותיהן     57.09.10
    כללי   57.09.10.01

 
 . 2חלק  884הבדיקות המפורטות  להלן הן בהתאם לנדרש ולמפורט בתקן ת"י 

הבדיקות ייערכו לאחר ביצוע כל עבודות הצנרת . הבדיקות יערכו לאחר כיסוי הצנרת, פרט לבדיקת  
 המפקח. האטימות שאותה אפשר לערוך גם לאחר הכיסוי הראשוני באישור 

 בודקים קטע קו שלם בין שני תאי בקרה עוקבים. הצנרת תעמוד בבדיקות אלה:
  .בחינה חזותית 
  .בדיקת עיווי (דפורמציה) בחתך הערב של הצינורות 
  .בדיקת אטימות 

 קטע צנרת שלא עמד באחת הבדיקות יתוקן או יוחלף וייבדק שוב עד שיעמוד בדרישות כל 
 המפקח תיבדק הצנרת כולה בכל הבדיקות.בהעדר דרישה אחרת של  הבדיקות.

 
 
 

    לבדיקותהכנה  57.09.10.02
 

הכנה לבדיקות לפני עריכת הבדיקות מנקים ושוטפים את הצנרת הנבדקת ומרחיקים את הפסולת  
 שהוצאה בעת הניקוי. את הניקוי עושים באחד האופנים האלה:

 ה חזותית מנדרל), ניקוי באמצעות הזרמת מים בלחץ. בחינ-ניקוי באמצעות לבב (מולך 
 בודקים חזותית את קטעי הצנרת, את ישרות ההנחה שלה, את ניקיונה ואת אטימותה לחדירת  

 מים מבחוץ לתוך הצינור או לתוך תא הבקרה.  בודקים כלהלן:
 צופים מתא הבקרה דרך הצנרת לעבר תא הבקרה הסמוך . בודקים באמצעות אור, 

 במראות או   באמצעי צילום, או באמצעות טלוויזיה במעגל סגור.
 מוודאים שפנים הצנרת נקי ויבש ושכל חתך הצינור נראה בשלמותו. 

 אם מתגלה לעין חדירת מים אל תוך הצינור, יש לאתר את התקלה ולתקנה. 
 

 חזותית    בדיקה 57.09.10.03
 בדיקה חזותית פנימית של צנרת (בדיקת וידאו).-15לפי פרק 

 
 לקווים גרביטציוניים ושוחותבדיקת אטימות     57.09.10.04

המפקח. מבחן זה  על הקבלן לערוך בדיקת אטימות בכל קווי הביוב ושוחות הבקרה, בהתאם לדרישת 
  יהיה תנאי לקבלת העבודה ואישורה.
 גרביטציוניים ובשוחות: להלן הנחיות למבחן אטימות בקווים

 יש למלא קטע של צנרת ושוחות במים עד גובה ראש שוחה. -
, תמולא עד גובה ראש  T.Lאז השוחה הנמוכה שביניהן מבחינת  T.Lבמידה ולא כל השוחות באותו  -

ס"מ מעל תפר חיבור החוליה העליונה.   20שוחה, כאשר השוחה האחרונה תהיה מלאה עד לפחות 
ס"מ מעל תפר חיבור החוליה העליונה,   20בכל קטע נבדק, תהיינה כל השוחות מלאות עד לפחות 

 כאשר לפחות שוחה אחת מהשוחות מלאה עד ראש שוחה.
 

ס"מ מעל תפר  10ספות בשוחה, התנאי המגביל הוא שיש למלא עד במידה ושי חוליות הגבהה נו
 החוליה העליונה. 

 
שעות משלימים החסר עד למפלס ראש   24שעות לספיגה של המים בבטון. לאחר  24יש להמתין  -

דקות.   30שעות והשלמת המילוי החסר , וימתין  24שוחה. המפקח יבדוק את מפלס המים לאחר 
 דקות, הקטע יאושר כאטום.  30במהלך המים במידה ואין שינוי בגובה 

דקות ישנה ירידה במפלס, יש למלא שוב (ממלאים החסר עד גובה ראש השוחה)   30במידה ולאחר  -
 דקות.  30ולהמתין שוב 

 אם הירידה במפלס חוזרת על עצמה סימן שישנה תקלה. -
 הקטע יאושר כאטום. -אם אין שינוי במפלס

 
תגלו בזמן הבדיקה ולתקנם עפ"י הוראות המפקח. לאחר ביצוע  יש לאתר את כל מקומות הדליפה שה

 התיקונים יש לחזור על הבדיקה הנ"ל עד לקבלת אישור המפקח .
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 הערות:
יש לוודא שאין נזילה מהפקק הסותם את מוצא המים במורד. מומלץ לא להסתפק בבדיקה   -

 סמרטוט יבש.ויזואלית בלבד, אלא לוודא שהמתעל אחרי הפקק יבש לאחר שנוגב עם 
יש להקפיד שהופסקה זרימת מים מהמעלה אל הקטע הנבדק ולראות שפני המים בשוחה הנבדקת   -

 התייצבו על גובה קבוע וללא תנודות גליות כתוצאה מהזרימה ומהמילוי שבוצע.
בקטע נבדק שנמצא לא אטום, מומלץ להשאיר הפקק ולהמתין עד להתייצבות המים במפלס קבוע.   -

 תר את גורם הנזילה ולתקנו. במפלס זה יש לא
 
 

 המקורי לא תהיה גדולה מהערכים הנקובים בטבלה להלן:  המפלסכמות המים שהוספה כדי לשמור על 
 

 כמות מים מכסימלית מותרת להוספה -: בדיקת אטימות צנרת13טבלה 
 500 450 400 355 315 250 200 160 110 קוטר נומינלי של הצנרת (מ"מ)

מותרת להוספה כמות מים מכס. 
מ' אורך צינור  100-לצנרת (ליטר ל

 דקות) 30לכל 

7 10 12 15 19 21 24 28 30 
 
 

 
מקצה הקו  על הקבלן לבצע את כל הסידורים הדרושים להספקת מים לצורך עריכת הבדיקה ולשאיבתם 

 סעיפי העבודה. בסיום הבדיקות. עבור הבדיקות הנ"ל לא ישולם בנפרד . הוצאה זו כלולה בכל יתר על 
 הנחת קווי ביוב ואיזונם   57.09.10.05

  
 לפני הנחת הצינורות והאביזרים יש לבדקם בדיקה חיצונית על מנת לאבחן פגם או לכלוך . .א
 הצינורות יונחו מהנקודה הנמוכה לכיוון המעלה .  .ב
 מחברי הפעמון יונחו כלפי מעלה הזרם . .ג
הקווים בין שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך יהיו ישרים לחלוטין (הן   .ד

, הרומים  Pipe-Lazerמכשיר אופטי במישור האופקי והן במישור האנכי) הכיוון יישמר בעזרת 
 יישמרו ע"י בקורת מתמדת במאזנת . 

ות ביניים. הסטיות הרומים הסופיים ייבדקו במאזנת בשני קצוות כל קטע ובמספר נקוד .ה
 ס"מ בנקודות הביניים . 0.5±  -ס"מ בקצוות, ו 0.5±המותרות מהרום המתוכנן הן 

ישרות הקו במישור האנכי תיבדק    .מכשיר אופטיישרות הקו במישור האופקי תיבדק באמצעות  .ו
 במבט עין באמצעות הקו בפנס .

י הקווים שנחפרו והונחו  בתום כל יום עבודה ולאחר אישור המפקח, יכסה הקבלן את כל קטע .ז
 לא תושארנה תעלות בלתי מכוסות . באותו יום. 

 נפרד.ולא ישולם בעבורו בהמחיר האמור בעבור סעיף זה יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות  .ח
 בכל מקום בו מופסקת הנחת הצינורות, יש לפקוק את הצינור האחרון למניעת כניסת לכלוך .  .ט

 
 פיקוח שירות שדה   57.09.10.06

 
יזמין את שרות השדה של יצרן הצינורות לצורך הערכת אופן הביצוע של הקו, וכן הקבלן 

 לבדיקות לחץ לכל קטע. 
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 יציקת גושים תושבות ותמיכות  57.09.10.07

 
במקומות המסומנים בתכנית ובמקומות בהם ידרוש זאת המפקח, יצוק הקבלן גושים תחת או   .א

 סביב לצינורות. 
 ק"ג. 300מוכן תהיה  כאשר כמות הצמנט למ"ק בטון  הגושים יוצקו בהתאם לתכניות .ב

 שטיפות קווי ביוב ושמירה על מצב נקי עד הפעלה    57.09.10.08
 

אחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות בכך ולפני   .א
 צינורות ואביזרים. –הפעלת המערכת תבוצע  על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת 

הנקודות הגבוהות של המערכת והוצאתם מן  –השטיפה תיעשה על ידי הזרמת מים לתוך  .ב
 הנקודות הנמוכות (דרך ברזי שטיפה).

כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיוצר מהירות זרימה של לא פחות מאשר   .ג
 מ/שניה. 1.0

ת רצונו המלאה של השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעו
המפקח, אך לא פחות מאשר מחצית השעה. לפני ביצוע השטיפה. יגיש הקבלן למפקח לאישור  

את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת המים, הוצאתם, מקורות המים, גודל 
החיבורים המוצעים וצורת סילוק המים, רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את 

 השטיפה.
 שטיפה כלול במחירי היחידה של הצינור. מחיר ה
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 לביוב   PE/PVC  מדידה ותשלום לצינורותאופני   57.09.11

 
ציר הצינורות לאחר   תימדד לצורכי תשלום במטר לאורך הנחת קו צינורות לביוב מצינורות  •

המידות הפנימיות של   תא זה שלאחריו, בניכוי שני חצאי הנחתם, ממרכז  תא בקרה אחד למרכז 
החפירה עד לתחתית מפני הקרקע לפני  יימדדהתאים  בכיוון הצינורות.  עומק הצינורות 

 וצע בין שני העומקים בקצות הקטע בין שני התאים. ויהיה הממ  (.I.L)הפנימית של הצינור 
 הצינורות יסווגו לפי סוגם וקוטרם הנומינלי.  •
היחידה לצינור מוגמר טמון בקרקע יכלול את חפירת התעלות, המצע, המילוי והכיסוי    מחיר •

בשלבים לאחר הנחת הצינורות (אלא אם כן נקבעו לנ"ל סעיפים נפרדים בכתב הכמויות); 
), התאגידהספקת הצינורות עם האבזרים וטבעות האטימה (אלא אם כן הם מסופקים ע"י 

הצינורות והאבזרים בתעלה וחיבורם; התחברות לתאים ; הובלתם ופריקתם באתר;  הנחת 
כל העבודות  וחומרי  הלוואי לביצוע   ; הבדיקות השונות ;מפסולת ושטיפה במים  ניקוי הקו

 מושלם.
 עבודות עפר להנחת צנרת.בפרק ביצוע עבודות עפר בהתאם לסעיפים המתאימים  •

  



 2018מפרט טכני נובמבר שם קובץ:     11/07/2021תאריך עדכון         
 

 

110 

 ינורות בטוןצ 57.10
 חלות  57.10.01

צינורות גליליים המיועדים להובלה בכבידה או בלחץ (להלן: צינורות לחץ) של  הוראות מפרט זה חלות על 
אטם עם  המיועדים להתקנה בחפירה וכיסוי או בכיסוי בלבד בעלי מחברים גמישים    מי ביוב מבטון מזוין

 .   מובנה במחבר
 

סף יתאימו החלות עליהם ובנו(להלן ה"תקן")    2010משנת    27תקן ת"י  הצינורות יתאימו לכל דרישות  ה
לדרישות הספציפיות הנובעות מסוג ומרמת האגרסיביות של הנוזלים המובלים, כפי שסוכם בין המזמין 

 ליצרן.
 

 תכן  57.10.02
 הצינורות יתוכננו לעמידה בכל ההטרחות והעומסים הפועלים על הצינורות. 

 לתקן. 5.2.5צינורות רגילים יתוכננו על פי האמור בסעיף 
 בתקן.  5.3.5יתוכננו בשיטת התכן ישיר על פי האמור בסעיף צינורות לחץ 

) ייקבע על ידי מתכנן EN805על פי תקן   MDPבתקן, 3.1.39סימלי (על פי ההגדרה בסעיף קלחץ התכנון המ
 . )kPa( פסקל-קילו 100 -הקו אך בכל מקרה לא יהיה פחות מ

 
 ייצור  57.10.03

 התקן. לפי ובעל תו תקן  בטון  תצינורויצרן הצינורות יהיה מפעל לייצור  .1
התאמת   .2 בדיקות  כל  לבצוע  הדרושים  האדם  וכח  והאמצעים  המתקנים  בכל  מצויד  הייצור  מפעל 

 הצינורות לדרישות מפרט זה.
בסעיף   .3 כמשמעותה  מאושרת  מעבדה  עם  הסכם  בעל  יהיה  הצינורות  התקנים   12יצרן  חוק  של  (א) 

  .1955-ג  התשי"
 . 'וכמפורט בנספח  יצרן הצינורות יגיש לאישור המפקח תיק מוצר .4
טרם ייצור  מזמין את האסמכתאות לגבי מילוי כל הדרישות בסעיף זה  מפקח מטעם הל  גישהיצרן י .5

 . הצינורות
 חומרים  57.10.04

 התקן. חומרי הצינור יתאימו לדרישות כל 
 בטון   57.10.05

 . 0.2%. מקסימום תכולת כלורידים 118לפי ת"י  60- הצינורות ייוצרו מבטון ב
 זיון  57.10.06

 לנדרש על פי התקן.כמויות ומידות הזיון יהיו בהתאמה 
 פרטי ייצור  57.10.07

 דיפון פוליאתילן  57.10.07.01
 5בעובי    HDPEעל פי דרישת המזמין יספק הקבלן צינורות עם דיפון פנימי מעוגן לצינור מפוליאתילן מסוג  

 ה"דיפון") על פי הדרישות להלן:  -מ"מ (להלן
יצרן הדיפון יהיה יצרן מוכר ובעל מוניטין אשר דיפון מתוצרתו הותקן בצינורות בטון מזוין שיוצרו   .א

 או קודם לכן. 2003בארץ משנת 
 הדיפון יהיה מסוג חרושתי המותקן בתהליך יציקת הצינור. .ב
 עוגנים למ"ר. 240צפיפות העיגון:  .ג
בדיקות לאיתור פגמים, התנפחויות   בקרת האיכות במפעל לאחר יציקת הצינור: יצרן הצינור יבצע .ד

נקבים   גלאי  באמצעות  המיוצרים  הצינורות  בכל  הדיפון  את  יסרוק  לכך  ונוסף  גוון  שינויי  או 
 וולט. -קילו 20בהספק של  spark testerאו    holiday detectorמסוג

 אבטחת איכות: על ידי הגוף המאשר. .ה
ס"מ לפחות. שול בלתי יצוק    20-חפיה בין צינורות סמוכים: אורך הדיפון יהיה גדול מאורך הצינור ב .ו

 ס"מ יושאר בצד מורד הזרימה.   20 -באורך כ
חיבור הדיפון בין צינורות סמוכים: ריתוך חפיה בין השול הבלתי יצוק לבין דיפון הצינור הסמוך על  .ז

 שימוש בטבעת (פס) חפיה בין הצינורות.ידי שרות השדה של יצרן הצינורות ללא 
 

 צינור בו יתגלו נקבים או פגמים או התנפחויות או שינויי גוון ייפסל ולא יישלח לאתר.
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היצרן ימסור למזמין את תכניות ייצור מפורטות של הצינורות כולל הדיפון ואת האסמכתאות לגבי מילוי 
  ' לעיל ביחד עם הצעת הקבלן.ז-הדרישות בסעיפים א'

 
 אטמים  57.10.08

ואת  ) בתקן  Joint seals(  4.1.2נוסף לאמור בסעיף    פרטי האטמים הצינורות  היצרן למזמין את  ימסור 
שפכים  הובלת  מתוכננת  כאשר  הקבלן.  הצעת  עם  ביחד  לעיל  בדרישות  עמידתם  לגבי  האסמכתאות 

 AWWA Manualאת חומר האטם על פי נספח א' למדריך התכנון    בחור המכילים חומרים כימיים, יש ל
M23 –PVC pipe – Design and Installation Appendix A-. 

 
 התאמה לדרישות   57.10.09

 דרישות עבור צנרת לחץ התאמה ל 57.10.09.01
 (להלן "גוף מאשר")   ייעשו בפיקוח גוף מאשרעבור צנרת לחץ    לדרישות המפרט הטכניבדיקות ההתאמה  כל  

- Certification Body-  בתקן  7.1כמפורט בסעיףEN 1916:2000. 
כל הבדיקות   נציג(י) הגוף המאשר יהיו נוכחים במפעל ויפקחו פיקוח צמוד ורצוף במשך כל ייצור הצינורות.

המופקים  בדיקה  תעודת  או  טופס  כל  בחתימתו  יאשר  אשר  המאשר  הגוף  מטעם  נציג  בנוכחות   יבוצעו 
במפעל הייצור. הוצאת צינורות ממפעל הייצור תיעשה בכפוף לאישור הגוף המאשר על מילוי כל הדרישות 

 עבור כל אחד מהצינורות המיוצרים.
היצרן ימסור למזמין את פרטי הגוף המאשר ואת האסמכתאות לגבי עמידתו בדרישות ביחד עם הצעת  

 הקבלן. 
 

 עבור צנרת כבידה התאמה לדרישות  57.10.09.02
.  (להלן "גוף מאשר")   בדיקות הטיב מחייבות קבלת אישור של מפקח על הייצור מטעם מעבדה מאושרתכל  

 הצינורות   ביצוע בדיקות ההתאמה של במשך  נוכחים במפעל ויפקחו פיקוח צמוד    יהיו  הגוף המאשר   ינציג
אשר יאשר בחתימתו כל טופס    הגוף המאשרנציג מטעם  יבוצעו בנוכחות    כל הבדיקות.  לדרישות המפרט

שה בכפוף לאישור הגוף או תעודת בדיקה המופקים במפעל הייצור. הוצאת צינורות ממפעל הייצור תיע
 התקן.על מילוי כל דרישות  המאשר

על הייצור ואת האסמכתאות לגבי עמידתו בדרישות ביחד   גוף המאשרהיצרן ימסור למזמין את פרטי ה
 עם הצעת הקבלן.  

 
 צינורותסימון ה 57.10.09.03

כנדרש בסעיף  פרטים  בנוסף לבסימון ברור ובר קיימא ויכלול    וצינור   סימון הצינורות ייעשה על כל צינור
 בתקן את הפרטים הבאים: 8
ועיבוד  .א אספקת  כולל  הייצור  ושלבי  הייצור  סדרת  זיהוי  לאפשר  כדי  הצינור  של  הסידורי  מספרו 

 החומרים.
 סימון מספר הצינור בטור הצינורות. .ב
 . המקסימלילחץ התכנון  .ג

 
 אחריות היצרן  57.10.09.04

 בנוסף לאחריות הקבלן יהיה גם היצרן אחראי כלפי המזמין על טיב העבודות ובכלל זאת:
 והשרות. ההתקנההתאמת הצינורות והאביזרים לתנאי  •
 טיב ייצור הצינורות האטמים והאביזרים.  •
 אחסונם  במפעל או באחסנות שבאחריות המפעל.  •
 שינועם  לאתר. •
 פריקתם  באתר.  •
 תקינות הצינורות  בתקופת הבדק. •
 

 שרות השדה של היצרן ייפקח ברציפות על ביצוע העבודות ועליו יהיה להגיש את הערותיו למפקח.  
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 שירותי היצרן  57.10.09.05
האמור לעיל  מתייחס ומחייב את הקבלן לגבי כל צינור, מחבר או חלק אחר שיסופק ויותקן על ידו. עלויות  

הצינורות   כללנה במחירי היחידה שלכל אחד מהרכיבים להלן תישאנה ע"י הקבלן בלבד ותהתשלום בגין  
כמו כן הקבלן מביע בזאת את הסכמתו המלאה  של יצרן הצינורות על כל אחד מהתנאים המפורטים 

 להלן:
הצינורות,  נציג היצרן יפקח על אופן הפיזור והובלת     -ליווי צמוד של נציג מיומן של יצרן הצינורות   .א

לגמר ה ועד  יציאתם מהמפעל  ופסילתם מרגע  , בדיקת אטימות הצינורות,  ביצועבדיקת הצינורות 
 בדיקת סדקים והחיבור ביניהם ובין השוחות וכו'.  

מטעם  הקבלן תעודת אחריות  יגיש  ובאותה העת    בדיקות הקבלהנציג היצרן יהיה נוכח באתר במהלך   .ב
היצרן הצינורות   ועל  טיב הצינור  במידה    3תקנתו למשך  על  לפחות ממועד קבלת העבודות.  שנים 

ובמשך תקופה זו יפגעו קטעים או קטע מהקו בפגיעה הנובעת מתהליך היצור או מביצוע לקוי, יאלץ 
שבועות ממועד גילוי  10הקבלן לבצע את עבודת החלפת הקטע והיצרן יספק את קטע הצינורות תוך  

 חולו על הקבלן והיצרן.  הפגיעה, כך שכל הוצאות החלפת הקטע י
עבודת הפיקוח של נציג היצרן תבוצע בשיתוף פעולה מלא עם המפקח באתר. צוות מטעם היצרן יבצע   .ג

 ה. התקנבאתר בתום האו הציפויאת ריתוך הדיפון 
היצרן יספק ציוד מדידה לבדיקת אטימות הקווים, וינהל את ביצוע מבחני האטימות של כל קטע   .ד

 המסירה במשך תקופת הבדק.במסגרת אבטחת האיכות ו
כל השירותים הנ"ל יסופקו במהלך ביצוע העבודה על ידי היצרן באופן מתמיד וברציפות. עלות השירותים 

 הנ"ל תיכלל במחיר העבודה ולא תימדד ולא תשולם בנפרד.
 

 בדיקות אטימות 57.10.10
 כללי  57.10.10.01

 זה מפרט את הדרישות לביצוע בדיקות אטימות של צינורות בטון המותקנים בחפירה וכיסוי.   סעיף
הקבלן רשאי לערוך באמצעיו הוא בדיקות אטימות מוקדמות, נוספות, לפני כיסוי הצינור, אך הבדיקות  
לקווים  החיבורים  בדיקת  למעט  הצינור  כיסוי  לאחר  יתבצעו  בדרישות  העמידה  לקביעת  התקפות 

 ימים. הקי
  

כל הבדיקות ייערכו באחריות הקבלן באמצעות מומחים ברי סמכא בעלי ניסיון בביצוע הבדיקות מטעם 
מכוילים  תקינים  ומכשור  ציוד  באמצעות  הבדיקה,  במשך  באתר  נוכחים  שיהיו  הצינורות,  יצרן 

המפקח.    ומתאימים. הקבלן ימציא תכנית בדיקות ואסמכתאות באשר לנסיונם של מומחים אלו לאישור
תוצאות כל בדיקה יוצגו בדו"ח מיוחד שיוגש מיד עם סיומה למפקח על ידי המומחה מטעם הקבלן, שיציין 

 את דעתו ומסקנותיו באשר לטיב התוצאות והעמידה בדרישות.
הפיקוח המקצועי על הבדיקות ייעשה באמצעות גורם מקצועי מטעם הקבלן, המוסמך לפקח ולפרש את 

בוע כי הבדיקות מתבצעות  על פי דרישות מפרט זה. הקבלן יגיש אסמכתאות אודות תוצאות הבדיקות ולק
כל בדיקות האטימות יבוצעו בפיקוחו של מהנדס  מומחיותו ונסיונו של הגורם המקצועי לאישור המפקח.  

 בטיחות מוסמך מטעם הקבלן.
 
 

  ןתק 57.10.10.02
 : להלןבטבלה ן יבדקו על פי התקיהצינורות 

 
  אטימותה בדיקות תקן : 14טבלה 

 
 שם התקן  מספר התקן 

EN 805:2000 Water supply- Requirements for systems and components outside 
buildings 

 
 . EN 805 הבדיקה המוגדרות בתקןהצינורות יעמדו בכל דרישות 
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 לחץ הבדיקה  57.10.10.03
.  MDPסימלי  קנמוך מלחץ התכנון המ) של קווי כבידה לא יהיה  STP  )system test  pressureלחץ הבדיקה  

 ENבתקן    11.3.2סעיף    11על פי הוראות פרק     STPלחץ הבדיקהייקבע    ,מתכנן הקו  מטעםבהיעדר הגדרה  
 :הערך הנמוך מבין הנוסחאות להלןעל פי או  805

 
STP = MDPa x 1.5 

 או
STP = MDPa + 500 kPa 

 
aMDP  -  ) לחץ התכנון המקסימלי ביחידות קילו פסקלkPaקילו   200בגין הלם מים בשיעור    ) כולל תוספת

 . עבור קווי לחץ לפחות פסקל
 

 . לחץ הבדיקה בפועל יחושב לפי ההפרש בין עומד המים במהלך הבדיקה לבין רום נקודת מדידת הלחץ
 

 סוגי הבדיקות ומועדן  57.10.11
 כללי  57.10.11.01

 בשלושת המועדים הבאים: לקווי לחץ  אחרת במפרט המיוחד יבצע הקבלן בדיקות אטימות    נדרשבאם לא  
 

 מועד א': טרם ביצוע חיבורים לקוים קיימים.  .א
 מועד ב': לצורך קבלת העבודות, בגמר העבודות כולל חיבורים לקווים קיימים. .ב
 מועד ג': לצורך קבלת תעודה על ביצוע החוזה, במשך תקופת הבדק.  .ג
 
 

צנרת    סוגי בדיקות לעמידת הצינורות והקווים בדרישות אטימות  אחרת במפרט המיוחד  דרשנאם לא  
 :להלן כמפורט בטבלה לחץ 

 
  בדיקות אטימותומועדי : סוגי 15טבלה 

בדיקה 
חזותית כולל 

 צילומים

לחץ  בדיקת
 הידרוסטטי

בדיקת אטימות  
 מחברים

 מועד 

 א' + + +
 ב' - + +
 ג' - + +

  
 

 אטימות לקווי כבידה תבוצע במועד א' בלבד. בדיקת 
 

 ) דיגיטלית  במצלמה  הבדיקה  בגמר  המחברים  צילום  כולל  הצינורות  בין  מחברים  אטימות   4בדיקת 
 ).12, 9, 6, 3תצלומים לכל מחבר בגזרות שמרכזן שעה 

 
ומים  תצל  4לחץ הידרוסטטי כולל צילום פנימי של המחברים בגמר הבדיקה במצלמה דיגיטלית (  בדיקת

 לכל מחבר).
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 בדיקת אטימות מחברים     57.10.11.02

 פרטי הבדיקה  .א
הבדיקה נעשית ע"י ציוד מיוחד, המוכנס אל תוך קו הצינורות,  הקבלן יבצע בדיקת אטימות לכל מחבר. 

 מוצמד, מורכב ומותקן כשהוא סוגר על המישק שבין שני צינורות עוקבים ואוטם אותו. 
 מחדירים אויר דחוס אל החלל שבין המתקן ובין דופן הצינורות דרך שסתום הציוד. 

 רט המיוחד וכתב הכמויות. בר או כפי שפורט אחרת במפ 0.5לחץ האויר לבדיקה הוא 
 סוגרים את מקור הלחץ ובודקים את ירידת הלחץ.  

 בר, נחשב החיבור כ"אטום".   0.3דקות הלחץ ירד באיטיות עד  15אם במשך 
 בר נחשב החיבור כלא אטום  0.3-אם ירידת הלחץ באותו פרק זמן גדולה מ •

 

 ציוד ומכשור  .ב
בדיקת האטימות של המחברים. תכניות מפורטות   הקבלן יספק את כל המכשור והציוד הדרוש לביצוע

של ציוד הבדיקה והמכשור, פרטי הביצוע, הציוד והחומרים יוגשו לאישור המפקח. כמוכן יגיש הקבלן  
תיאור מפורט של שיטת ביצוע  הבדיקה ולא יתחיל בעבודה עד לקבלת אישור בכתב של המפקח. התכנון  

ציוד הבדיקה התקנתו, תפקודו  בלחצי הבדיקה המתוכננים למשך הזמן    והביצוע של  ועמידתו  כנדרש 
 הנדרש יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן. 

 
לדרישות   בהתאם  הבדיקה  לביצוע  ומתאימים  חדישים  יהיו  המדידה,  מכשירי  כולל  והמכשור,  הציוד 
חלפים  העבודה.  זמן  כל  במשך  תקין  במצב  ויישמרו  כהלכה  יתוחזקו  המדידה  ומכשירי  הציוד  לעיל. 
תקינים בכמות מספקת יוחזקו באתר כדי למנוע בזבוז זמן עקב תקלות. מד הלחץ יהיה מכויל על ידי  
מעבדה מוסמכת. הכיול יבוצע בחודש שלפני התחלת הביצוע ואחרי כן במהלכה מידי חודש וכל אימת  

אי וללא  שיהיה ספק לגבי תקינותו. ציוד ו/או מכשיר מדידה שיפסלו על ידי המפקח יוחלף מיד ללא תנ
 תשלום נוסף או שינוי בלוח הזמנים.

 
 

 עמידה בדרישות  .ג
 אמות המידה לעמידת המחבר בדרישות האטימות הנן כדלקמן:

 אי ירידת לחץ במשך הבדיקה. •
 היעדר נזק מכני או אחר למחבר או לצינור.  •

 
בדרישות,  לעמידה  עד  חוזרות  בדיקות  ותיעשנה  הקבלן  ידי  על  המחבר  יתוקן  עמידה   אי  של  במקרה 

 לשביעות רצונו המלאה ואישורו של המפקח.  
 

 לחץ הדרוסטטי בדיקת 57.10.11.03

 כללי  .א

רט וכמפ  Water Loss Methodבשיטת    תבוצע  יעשה במי רשת הבדיקה ההדרוסטטית ת •
 שימוש במים מושבים.. לא יאושר EN 805בתקן  11.3בסעיף 

 STP: בדיקהעומד ה •

ל • הדרושים  המים  את  יספק  הדרושה   בדיקתהקבלן  הזמנית  הצנרת  את  הלחץ, 
להתחברות בין מקור המים לבין הקו, ואת הצנרת הזמנית הדרושה לסילוק המים לאחר 

 השלמתו.

 יש להבטיח שהמשאבה המזרימה מים לקו אינה יונקת אויר. •

מגופים או ציוד אחר כלולים במבחן הלחץ ההידרוסטטי, כאשר תחנות שאיבה, סגרי ה •
על הקבלן לוודא מראש שכל החלקים, תאיהם וכו' אשר עליהם מופעל לחץ המבחן אכן 
תוכננו לעמוד בעודף מספיק בלחץ המבחן של הקו או המערכת. כל פריט שלא תוכנן   

 מהלך המבחן.לעמוד בלחץ המבחן יש לנקוט באמצעי הגנה מתאימים כדי שלא יינזק ב
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לאחר עמידה בדרישות מבחן הלחץ ישאיר הקבלן את הקו כשהוא ריק או מלא במים   •
 על פי הוראות המפקח. 

 ציוד   .ב
הקבלן יספק את כל המכשור והציוד הדרוש לביצוע בדיקת האטימות. תכניות מפורטות של ציוד הבדיקה  

מוכן יגיש הקבלן תיאור מפורט של והמכשור, פרטי הביצוע, הציוד והחומרים יוגשו לאישור המפקח. כ
בלחצי   ועמידתו  כנדרש  תפקודו  התקנתו,  הבדיקה  ציוד  של  והביצוע  התכנון  הבדיקה  ביצוע   שיטת 
הבדיקה המתוכננים למשך הזמן הנדרש יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן. הקבלן לא יתחיל בעבודה 

 עד לקבלת אישור בכתב של המפקח.
 

מכש כולל  והמכשור,  לדרישות  הציוד  בהתאם  הבדיקה  לביצוע  ומתאימים  חדישים  יהיו  המדידה,  ירי 
לעיל. הציוד ומכשירי המדידה יתוחזקו כהלכה ויישמרו במצב תקין במשך ביצוע העבודה. חלפים תקינים  
בכמות מספקת יוחזקו באתר כדי למנוע בזבוז זמן עקב תקלות. מד הלחץ יהיה מכויל על ידי מעבדה 

צע בחודש שלפני התחלת הביצוע ואחרי כן במהלכה מידי חודש וכל אימת שיהיה  מוסמכת. הכיול יבו
ספק לגבי תקינותו. ציוד ו/או מכשיר מדידה שיפסלו על ידי המפקח יוחלף מיד ללא תנאי וללא תשלום  

 נוסף או שינוי בלוח הזמנים.
 דיוק מכשירי המדידה יהיה כדלקמן:

 צלסיוס. ±0.1 :דיוק מדי הטמפרטורה •
 ליטר.  0.5 ±  :דיוק מונה המים •
 .  )kPa(קילו פסקל 1000 :לחץ העבודה המינימלי של מד הלחץ •
 . )kPa(קילו פסקל 1 :כושר הבחנה של מד הלחץ  •
 . )kPa(קילו פסקל ±1  :דיוק מדידת הלחץ •
 הקריאה והתצוגה  של כל המכשור תהיה ספרתית.  •

 

 עמידה בדרישות   .ג
 לעמידת קו בדרישות האטימות הנן כדלקמן:אמות המידה 

 היעדר דליפה מכל מקור  ומכל סוג שהוא.  •
במשך   • לקו  שתוסף  מים  הבדיקהכמות  של  הראשונה  המרבית   השעה  מהתוספת  פחותה  תהיה 

 המותרת (טבלה להלן) לשמירת לחץ מבחן קבוע. 
 היעדר נזק מכני או אחר למחבר או לצינור.  •

 
 כמות מים מכסימלית מותרת להוספה -צנרת: בדיקת אטימות 16טבלה 

 1,800 1,500 1,250 1,000 800 קוטר נומינלי של הצנרת (מ"מ)
 xmaVמים מרבית מותרת  כמות 

מ' אורך  100-להוספה לצנרת (ליטר ל
 דקות )  60-צינור ל

110 171 268 386 555 
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 פרטי המבחן .ד
טרם העלאת לחץ הבדיקה בקו יתבצע מילוי הקו במים (ללא לחץ) למשך יומיים לפחות עד להתייצבות  
טמפרטורת המים. יש לוודא את התייצבות הטמפרטורה באמצעות חיישני טמפרטורה שיותקנו בתוך 

 הקו במספר תחנות לאורכו. 
הבדיקה מתבצעת בלחץ קבוע. לאחר התייצבות הטמפרטורה יש לבנות לחץ באמצעות הזרמת מים באופן  

יש להבטיח שהמשאבה המזרימה מים לקו אינה יונקת   הבדיקה.  לחץלעד להגעה  ללא הפסקה  הדרגתי  
לאחר מכן). עמידה בדרישות  דקות 60ועד  בדיקהאויר.  משך הבדיקה יהיה שעה (החל מההגעה ללחץ ה

קבוע   לחץ  שמירת  לצורך  להוסיף  יש  אשר  המכסימלית  המים  שכמות  פירושה  פחותה  המבחן  תהיה 
שעה הראשונה של הבדיקה.  במידה וכמות המים במשך ה  16בטבלה    maxVמהתוספת המרבית המותרת  

 עלתה על הכמות המרבית, יש לרוקן את הקו לתקן את הטעון תיקון ולבצע מחדש את הבדיקה.  

 עמידה בדרישות  .ה
 הלחץ ההידרוסטטי כאשר ימולאו הדרישות הבאות: בדיקתהקו יוגדר כעומד בדרישות 

 . maxV כמות ה ונה תהיה קטנה מכמות המים שנוספה לצורך שמירת לחץ קבוע בשעה הראש )1
 היעדר נזק מכני או אחר לקו לאחר פינוי המים.   )2

לאחר עמידה בדרישות מבחן הלחץ ישאיר הקבלן את קטע הקו שנבדק כשהוא ריק או ימלאו במים עפ"י 
 הוראות המפקח. 

 
 בדיקת אטימות (מועד ב')  57.10.11.04

יש לבצע בדיקת אטימות של החיבורים בין קטעי הקו לבין קווים   דרוסטטילחץ ה בדיקתבנוסף לביצוע 
 קיימים.

 הבדיקה תתבצע כדלקמן: 
 חיבור קטעי הקו לקווים הקיימים. •
   .תדרוסטטיההבדיקה העלאת הלחץ בקו לעומד ה •
 רוסטטי כמפורט לעיל. הדלחץ  בדיקתביצוע  •
שעות. במידה ובאזור    24הבדיקה: לפחות  בדיקה חזותית חיצונית מסביב לכל היקף החיבורים. משך   •

החיבורים תתגלה דליפה ו/או רטיבות על הקבלן לתקן את הטעון תיקון ולחזור על כל פרטי הבדיקה  
 דלעיל.

 הקו יוגדר כעומד בדרישות כאשר ימולאו הדרישות הבאות:
 היעדר דליפה באזור החיבורים לקווים הקיימים.  )1
 . maxVקבוע בשעה הראשונה תהיה קטנה מכמות של  כמות המים שנוספה לצורך שמירת לחץ )2
 היעדר נזק מכני או אחר לקו לאחר פינוי המים.   )3
 

לאחר עמידה בדרישות הבדיקה ישאיר הקבלן את קטע הקו שנבדק כשהוא ריק או ימלאו במים עפ"י  
 הוראות המפקח. 

 
 בדיקת אטימות (מועד ג')  57.10.11.05

קיימים תתבצע לאחר כיסוי אזור החיבורים. לאחר עמידה  בדיקת האטימות בין קטעי הקו לבין קווים 
 בדרישות הבדיקה ישאיר הקבלן את קטע הקו שנבדק כשהוא ריק או ימלאו במים עפ"י הוראות המפקח.
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 צינורות בטון  מדידה ותשלוםאופני  57.10.12

הנחת קו צינורות מבטון תימדד לצורכי תשלום במטר לאורך ציר הצינורות לאחר  הנחתם, ממרכז  תא  
בקרה אחד למרכז תא זה שלאחריו, בניכוי שני חצאי המידות הפנימיות של  התאים  בכיוון הצינורות.   

ויהיה הממוצע   (.I.L)עומק הצינורות יימדד מפני הקרקע לפני החפירה עד לתחתית הפנימית של הצינור 
 בין שני העומקים בקצות הקטע בין שני התאים. הצינורות יסווגו לפי סוגם וקוטרם הנומינלי. 

 
 מחיר יחידה עבור צינור מוגמר   57.10.12.01

מחיר היחידה לצינור מוגמר טמון בקרקע יכלול את חפירת התעלות, המצע, המילוי והכיסוי  בשלבים  
ל סעיפים נפרדים בכתב הכמויות); הספקת הצינורות עם  לאחר הנחת הצינורות (אלא אם כן נקבעו לנ"

האבזרים וטבעות האטימה (אלא אם כן הם מסופקים ע"י התאגיד), הובלתם ופריקתם באתר;  הנחת  
הבדיקות   ;מפסולת ושטיפה במים  הצינורות והאבזרים בתעלה וחיבורם; התחברות לתאים ; ניקוי הקו

 לביצוע מושלם. כל העבודות  וחומרי  הלוואי ; השונות
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 תאים לביוב  57.11
 פרטים סטנדרטיים לביוב) -(ר' נספח ג'

 כללי  57.11.01
 

 . בכבידה  פרק זה  חל על תאי בקרה במערכות ביוב
 ממקמים את התאים במדויק במקומות המסומנים בתכניות.  המידות הנקובות של התאים הן  

המידות הפנימיות שלהן. התאים יהיו מבטון יצוק באתר או מחוליות ואלמנטים טרומים, חרושתיים  
מבטון. מבנה התאים יהיה גלילי או מלבני . זיון הבטון (אם יידרש) יהיה כמתואר בתכניות בפרטים,  

לולים במפרט המיוחד ובכתב הכמויות. מכסים ורשתות בתקרת תאים יתאימו לרום הסופי של שטחים ס
  20(כבישים, מדרכות, שבילים סלולים, חניות, וכדו'). בשטחי גינון או בשטחים פתוחים המכסים יבלטו 

 ס"מ מעל הרום הסופי של פני הקרקע.    30 –
 

 ביוב בסביבת רדיוסי מגן של קידוחי מיםתאי תנאים לאיטום  57.11.02
 

 לביצוע התאים.אות ייש לקבל הנחיות משרד הבר בתחום רדיוסי מגן של קידוחי מים
 

 יצוקים באתר  עבודות בטון לתאי  ביוב 57.11.03
 

" , מוכן בתנאי "בקרה טובה" במפעל לייצור 30-הבטון לבניית תאים יצוקים באתר יהיה "ב .א
של "המפרט   04בטון (בטון מובא) מאושר ע"י המפקח. היציקות תעשינה בהתאם לאמור בפרק 

 לעבודות בנייה". 
ת הטפסים, הכנה וקביעת הזיון במקומו, ובאישור שימת הבטון תחל לאחר הכנה והשלמ .ב

המפקח. הטפסים יהיו אטומים, יציבים, חזקים וקשים.  הובלת הבטון תעשה בכלי קיבול 
 מתאים בצורה שתמנע ממנו  הפרדה (סגרגציה). 

רבל.  אין לגרוף בטון טרי למרחק  דקות מזמן הוצאתו מהמע 30שימת הבטון הטרי תעשה תוך  .ג
מ' יש להשתמש  1.5ממקום שימתו. אם גובה הנפילה  של  הבטון עולה על מ'  2העולה על 

שקי  ות וללא הפסקה בצורה שלא תצריך מבמשפך מתאים מיוחד.  שימת הבטון תעשה ברציפ
עבודה. מצופפים את הבטון באמצעות ויברטורים מכניים מטיפוס שיאושר ע"י המפקח. פירוק  

 תבניות יעשה באישור המפקח. 
שעות לפחות לאחר יציקת   24ימים לפחות . יציקת קירות תעשה  7ון במים תמשך אשפרת הבט .ד

 רצפת התאים.
בהתאם  להוראות המפקח יינטלו דגמים של בטון טרי מכל מנת בטון מובא לשם בדיקת  .ה

 חוזקו.  נטילת הדגמים תעשה בנוכחות המפקח. 
. שיטת נטילת מהנדס התאגידהקוביות שהוכנו תיבדקנה ללחיצה במבדקה מאושרת ע"י  .ו

. 118ות"י  26הדגמים, צורתם,  אופן הכנתם, הטיפול בהם ובדיקתם, יעשו כנדרש בתקנים ת"י 
מיידית.  אם הבטון לא עמד בדרישות   מהנדס התאגידדוחות מתוצאות הבדיקות יועברו ל

לפי שיקול דעתו בלבד והקבלן יהיה חייב לפעול   מהנדס התאגידהג החוזק התקניות  יחליט וינ
בהתאם, כולל הריסת התא ויציקתו מחדש על חשבונו הוא ללא כל תמורה כספית נוספת. כל  

ההוצאות הכרוכות בבדיקות דגמים של בטון במבדקה, לרבות הכנה, העברה, הוצאות מעבדה,  
 וכדו' , יחולו  על הקבלן בלבד.
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 תאים מחוליות בטון טרומיות 57.11.04
 

תקע", ויתאימו בכל  -חוליות בטון טרומות לתאים יהיו חרושתיות, עם קצוות מטיפוס "שקע .א
על כל חלקיו. חוליות בטון טרומות לתאים במידות פנימיות בקוטר  658לדרישות תקן ת"י 

. 4חלק  466"י מ', יתאימו לדרישות תקן ת  1.25 × 1.25מ', או במידות פנימיות מעל  1.25מעל 
החוליות ישאו תו תקן ויסופקו ע"י הקבלן מיצרן שמערכת ניהול האיכות שלו מאושרת על פי 

 ISO -9002 -תקן ת"י
ת עליונות. דפנות ורצפה תא בקרה כולל חוליית תחתית עם רצפה ומעליה בנויות חוליו .ב

 בשני שלבים.תחתית יהיו עשויים ביציקה  מונוליטית  אחת ולא ביציקה נפרדת בחוליית 
גובה שימושי של חוליית תחתית יהיה גדול ככל האפשר ובהתחשב בעומק התא. חוליות 

תחתית, בתא עם מפל חיצון, תהיה לכל גובה המפל, ותכלול קוצי ברזל זיון מוכנים בחולייה  
מ',  1.00מראש על ידי היצרן לצורך בניית המפל. החוליות העליונות תהיינה באורך שימושי 

מ'. סה"כ אורך החוליות יתאים לגובה התא.  מספר החוליות בתא יהיה  0.33', מ 0.66
מינימלי. אין להשתמש בחולייה קונית בחלקו העליון של התא אלא באישור המפקח מראש 
ובכתב. יש להקפיד ולהשתמש בחוליות מיצרן אחד. אין להשתמש במעורב בחוליות ממספר 

יהם אינה אחידה. החיבור בין החוליות יכלול איטום  יצרנים או בחוליות שצורת החיבור בינ
או   המישק עם אטם אלסטי  מיוחד, המומלץ ומסופק ע"י יצרן החוליות (כדוגמת "איטופלסט"

 ) עם החוליות. ש"ע
מיישמים את איטום החיבור על פי הנחיות בכתב של יצרן החוליות. יש לאשר אצל המפקח  .ג

שומו. חורי הרמה יש לאטום בגמר ההרכבה עם מראש את חומר האיטום ואת ההנחיות ליי
תותבים פלסטיים וחומר איטום שיסופקו ע"י יצרן החוליות עם החוליות. מכינים פתחים 

בדפנות התא עבור חיבורי הצינורות. קדיחת הפתחים תעשה במדויק, באופן חרושתי, במפעל 
 חוליות של התא. יצרן החוליות. יש להקפיד שהפתחים לא ישיקו לאזורי החיבור בין ה

 
 תקרות ומכסים לתאי ביוב  57.11.05

 כללי  57.11.05.01
 

 על כל חלקיו.   489 , חרושתיים, ויתאימו בכל לדרישות תקן ת"יטרומייםתקרות ומכסים יהיו 
 מיון וכינוי התקרות והמכסים יהיה לפי ייעודם, כדלהלן:

 
 לתאי ביובת מיון תקרו :17טבלה 

 
מדרכות וחניות  בתחום  סעת כבישים  יבתחום מ פירוט

 פרטיות (*)
 ("בינוני")  104.2.1 ("כבד") 104.2.2 תקרה

 "בינוני") -טון 12.5(  104.1.2 "כבד")  -טון   40( 104.1.3 מכסה 
 

(*)  המפקח רשאי לשנות ולהורות לקבלן להתקין תקרה  ומכסה המתאימים למיון וכינוי "כבד" גם בתחום  
מדרכות וחניות פרטיות. מכסה עם רשת יתאים תמיד למיון וכינוי "כבד", אלא אם כן יידרש ויפורט אחרת  

 בתכניות, במפרט המיוחד, או בכתב הכמויות.  
 סופקו מיצרן שמערכת ניהול האיכות שלו מאושרת על פי  תו תקן וי יישאוהתקרות והמכסים 

 . ISO -  9002 -תקן ת"י
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 תקרות   57.11.05.02
 

התקרות לתאי הבקרה תהיינה עשויות בטון מזויין, עגולות או מלבניות , במידות ובצורה המתאימים  
 להרכבתן  והתקנתן על תאים יצוקים באתר ועל תאים מחוליות  טרומות.  

טרומות תסופקנה מיצרן  אותן החוליות ומיבנה התקרה יתאים להרכבה על    התקרות לתאים מחוליות
 החוליות.

מ'   4.50התקרות תהיינה עם פתח עגול ושקע להרכבת המכסה. תקרות לתאים, שעומקם עולה על 
תהיינה עם שני פתחים עגולים. אין להשתמש בתקרה עם מכסה יצוק וקבוע בה, אלא אם כן התקרה  

קע הסופיים. ציר הפתח יהיה אקסצנטרי למרכז התקרה, כדי לאפשר שימוש בשלבי  בולטת מעל פני הקר
דריכה. מרכיבים את התקרה על דפנות התא במדויק ומשתמשים בחומר איטום לסגירת המישק, שיספק 

 יצרן התקרה עם התקרה.  
 

 מכסים 57.11.05.03
 

רכות מרוצפות),  מכסים לתאי בקרה לביוב יהיו עגולים או עגולים עם מסגרת מרובעת  (לתאים במד
ס"מ, כפי שיפורט בתכניות, במפרט המיוחד  60ס"מ או  50מטיפוס המכונה "ב.ב.", עם פתח עגול בקוטר 

 וכתב הכמויות.  המכסה יכלול מסגרת וסגר (פקק) הניתן להרמה.
המסגרת תהיה תושבת עגולה, עשויה יציקת ברזל עם בטון מזוין. הסגר יתאים להרכבה בתושבת של  

 ך שיסגור את הפתח סגירה איתנה ויציבה לכל ההיקף ובאופן שיימנעו המסגרת כ
 בין המכסה למסגרת תושם רפידת שיכוך מחומר פלסטי למניעת רעש.תזוזות או  התהפכות.  

 הרמת הסגר תהיה נוחה וללא קשיים.  כל שטחי המגע בין הסגר ובין  
 תושבת המסגרת יהיו עשויים יצקת ברזל.  

+ כיתוב שם  כרמלבמרכז הסגר יקבע באופן יציב וחזק שלט עשוי פליז הנושא את  סמל תאגיד מי 
דוגמת השלט, כולל מידות ותיאור אופן  קביעתו בסגר, ימסרו לאישור    .התאגיד + כיתוב "ביוב" 

 המפקח מראש.
 

 חוליית הגבהה (צווארון)   57.11.06
 

ס"מ (בהתאם לקוטר הפתח    60ס"מ  או  50בהה היא טבעת עשויה בטון  מזוין בקוטר פנימי חוליית הג
תקע" . מידות ה"תקע" מותאמות להרכבת החוליה בתושבת  -בתקרת תא הבקרה), עם שפות "שקע

הפתח  בתקרת התא. מידות ה"שקע" מותאמות למידות מסגרת המכסה לתא. אורך שימושי של החוליה  
ס"מ. משתמשים בחוליית הגבהה טרומה לצורך התאמת מפלס המכסה בתקרת תא   15לא יעלה על 

הבקרה לרום הסופי של פני השטח.  השימוש בחוליית הגבהה מותר בתאים קיימים ישנים ובאם יאושר  
 ע"י המפקח. אין להשתמש ביותר מחוליית הגבהה אחת לצורך התאמת המפלס.

 
 המיתעל (בנצ'יק)    57.11.07

 
 תאי בקרה יוצק מבטון לפי הפרטים בתכניות,  כשתעלות מתחברות   המתעל מעל הרצפה של

 לקווי הצינורות הנכנסים  והיוצאים. תעלה ראשית ותעלות  מסתעפות יסודרו בשיפועים 
 אורכיים ועקומים נכונים ונוחים, כדי שהנוזלים יזרמו ללא מעצור או הפרעה ובלא התזה.

 נור היוצא מהתא,  ושיפועה כשיפוע הצינור  רוחב התעלה הראשית ועומקה יהיו כקוטר הצי
 . חלקה התחתון של התעלה יעובד  בחתך חצי עגול ברדיוס   2% –הנכנס לתא אך לא פחות מ 

 הצינור היוצא מהתא.  רוחב תעלות מסתעפות וגובהן יהיה כקוטר הצינורות הנכנסים 
 רות המתחברים אליהן.   ומתחברים אליהן. תחתית התעלות תעובד בחתך חצי עגול ברדיוס הצינו

 שיפוע התעלות ירד כלפי המוצא מהתא.
 

לפחות . הפינות עם  דופן התא תהיינה מעוגלות.     1:5כתפי כל תעלה יבנו בשיפוע מתרומם כלפי חוץ  
בין רום תחתית צינור הכניסה לתא במעלה התעלה ובין רום תחתית צינור היציאה    המרביהפרש הגובה 

ס"מ בתאים עגולים או בתאים מלבניים שקוטרם או    40פל פנימי) לא יעלה על מהתא במורד התעלה (מ
  45מ' הפרש הגובה לא יעלה על  1.25מ'. בתאים שקוטרם או מידת אורכם  1.00מידת אורכם בהתאמה 

מפל ס"מ. כאשר הפרש הגובה עולה על האמור לעיל יש להתקין לתא הבקרה מפל חיצון, כמפורט בסעיף 
 להלן.חיצוני 
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 בניית פודסטים בתאי בקרה עמוקים     57.11.08
, לשוחות אלו תדרש  מ' יש להתקין משטח בייניים (פדסט) מבטון מזוין  6.0בתא בקרה שעומקו עולה על 

משטח בייניים יסגור חלק מהמפתח האופקי של התא   תכנית קונסטרוקציה מאושרת ע"י יועץ בטיחות.
 הביניים ודפנות התא יהיו עשויים ביציקה מונוליטית אחת. ס"מ לפחות. משטח  80ורוחבו יהיה 

  2.0גובה נטו בין תקרת התא ובין פני משטח הביניים, וכן בין משטח הביניים והרצפה (או המתעל) יהיה 
 מ' לפחות.

חלד. אורך המעקה יהיה כאורך  -ס"מ עשוי פלדת אל 90בשפת משטח הביניים יש להתקין מעקה בגובה 
 ס"מ.  60המשטח פחות 

) תעשה בשני מהלכים לא רציפים, עם  המתעלהירידה אל משטח הביניים, וממנו אל רצפת התא (או 
 חלד, קבועים ומעוגנים בדפנות התא. -סולמות ירידה מודולריים חרושתיים עשויים פלדת אלשלבי/

 חלד. -אל, דיבלים, וכדו') יהיו עשויים אף הם מפלדת דסקיותערכות המעקה והסולמות (ברגיי חיבור, 
הספקה והתקנת תאי הבקרה עם משטחי הביניים תהיה רק לאחר אישור הפרטים שלהם מראש ובכתב  

 על ידי המפקח.     
 

 טיח צמנט בתאי בקרה בנויים    57.11.09
ות מבטון (בתנאי שעיבודן  יכל המישורים הפנימיים של תאי הבקרה, למעט דפנות עשויות חוליות טרומ

(חלק אחד צמנט וחלק   1:1המפקח), יהיו מצופים בשכבת טיח צמנט ביחס חלק ונקי לשביעות רצונו של 
 ק"ג/מ"ר. 1ס"מ מוחלקת בכף בנאים מפלדה עם תוספת צמנט בשיעור  1.5אחד חול) בעובי 

 
 תאי מפל חיצוני      57.11.10

 ", ויכללו קשת30-תאי מפל יהיו חיצוניים בהתאם לתכניות. תאי מפל יוצקו מבטון מזויין  "ב
 ) קטע צינור זקוף באורך הנדרש וסיעוף (או "חלון"). הסיעוף (או "החלון") יעברו   87. 5 0( 90 0 

  המפל יבוצע עפ"י פרט סטנדרטי של תאגיד מי כרמל. דרך דופן התא וישמשו  כפתחי שירות לאחזקה.
 ישולם בנפרד כתוספת למחיר תא בקרה לפי כתב הכמויות.

 
       וסולמות שלבי דריכה 57.11.11
 

 מ',  מתקינים שלבי דריכה (מדרגות).  שלבי  1.25בתאי בקרה ותפיסה שעומקם עולה על  .א
 . 2חלק  631הדריכה יהיו רחבים מפלסטיק עם ליבת פלדה, ויתאימו בכל  לדרישות תקן ת"י 

 ס"מ אך   33ס"מ לפחות.  המרווחים האנכיים בין השלבים יהיו לפחות  30רוחב שלב  יהיה  .ב
ס"מ ממפלס פני  40 -יהיה גדול מ מ.  שלב דריכה עליון יותקן בעומק שלאס" 50 -לא יותר מ

 המכסה העליונים של תא הבקרה. השלבים יותקנו זה מעל זה במרווחים אחידים.
 בתאים יצוקים מבטון באתר יקבעו השלבים, ירתמו ויבוטנו בדפנות באתר. בתאים  עשויים  .ג

 חוליות טרומיות ייקבעו השלבים וירתמו בחוליות במפעל יצרן  החוליות. 
בתאי בקרה סולמות במקום שלבי דריכה בהתאם לתכניות,   לפי דרישות יועץ בטיחות, יותקנו .ד

. כולל אביזרי חיבור L316מפלב"מ ות יהיו עשויים סולמ למפרט המיוחד וכתב הכמויות.
מ' לפחות,  1.25מתקינים סולמות בתאים מלבניים, או בתאים עגולים שקוטרם הפנימי 

 מ'. 3.25ושעומקם עולה על 
ס"מ לפחות   33ס"מ לפחות. המרחק האנכי בין שלבי הסולם יהיה  40רוחב נקי של הסולם יהיה   .ה

מ'. מחברים   2.0 -מ' אך לא יותר מ 1.0טעי סולם יהיה לפחות ס"מ. אורך ק 40 -אך לא יותר מ
קטעי סולם ביניהם עם לוחיות חיבור וברגים . מחברים ומעגנים  את הסולם לדופן התא עם 

מ'. מרחק מרכז    2.0בין החיבורים לקיר לא יעלה על  המרבירגליות חיבור וברגי עיגון.  המרחק 
ך ראשו מתחת לפתח הכניסה לתא לא יפריע  לכניסת ס"מ, א 13 –הסולם מדופן התא יהיה כ 

תעל בקרקעית. פרטים וחומרי עזר  דה. תחתית הסולם תמצא ליד כתפי המאדם עם ציוד וכלי עבו
 חלד.-חלד יהיו עשויים אף הם מפלדת אל-לסולם עשוי מפלדת אל

  ברגים,  ר,, אם ידרשו ,יסופקו בשלמות , לרבות לוחיות החיבור, הרגליות לחיבוL316סולמות  .ו
הסולמות יסופקו  להרכבה ולהתקנה מושלמת.  L316עשויים מפלב"מ ברגי עיגון, דיבלים, וכדו',  
 . ממפעל יצרן תאי הבקרה
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 תשתיות לתאים      57.11.12

בונים את התאים על בסיס יציב ומפולס כדי למנוע שקיעות שונות. רצפה של תא יצוק באתר בונים על  
ס"מ לפחות. אם  קרקעית החפירה סלעית, אחידה ויציבה   5שכבת  יישור ופילוס מבטון רזה בעובי 

רים. אם  יוצקים את הבטון הרזה מיד עליה לאחר ניקוי מרגבי אדמה, אבנים, שורשים ועצמים זרים אח
 ס"מ לפחות  20 -קרקעית החפירה אינה אחידה ויציבה חופרים ומעמיקים אותה ב

 ס"מ מעבר לתחתית התא. ממלאים נפח חפור זה בחומר מילוי, מהדקים   30 -ומרחיבים אותה בכ
 אותו ועליו יוצקים ומפלסים את שכבת הבטון הרזה.  חומר המילוי יהיה גרגרי ויבש , שחלקיקיו  

), או  200#-מק"מ  75מ"מ אך אינם כוללים דקים (חומר עובר דרך נפה   4.75ולם דרך נפה עוברים  כ
(במשקל). מהדקים את חומר המילוי באמצעים מכניים תוך   5%שכמות הדקים מזערית ואינה עולה על 

צפיפות פרוקטור תיקנית לפחות. יש להיזהר מהרטבת יתר של חומר   95%הרטבה מבוקרת במים לכדי 
, או מהצפתו במים, וכן מיצירת בוץ.  בוץ יש לסלק לפני המשך העבודה.תאים מחוליות טרומיות  המילוי

ס"מ לפחות (שכבת מצע). המילוי   20מתקינים ללא שכבת בטון רזה אלא על שכבת מילוי וריפוד בעובי 
 והריפוד  נעשים מחומר ובצורה כפי שתוארה לעיל. 

 
 חיבור צנרת ביוב לתאי בקרה  57.11.13

 או  24" מ"מ או פחות, וצינורות פלדה בקוטר נומינלי  630י.וי.סי. בקוטר נומינלי צינורות פ .א
פחות, מחברים לתאי בקרה באמצעות מחבר שוחה אטום וגמיש. המחבר, מאלסטומר סינטטי  

 , צריך לעמוד בפני תוקפנות שפכים עירוניים, חומצות ובסיסים, שמנים EPDMמסוג  
בר. החיבור   0.7כדו'. המחבר צריך לעמוד בלחץ עבודה של לפחות מינרליים ואורגניים, דלקים, ו

והאטימה בין מחבר השוחה לצינור ובין המחבר לדופן התא יעשה ללא שימוש בדבקים אלא 
(כולל הברגים). מחבר השוחה יהיה  L304חלד מסוג -חבקים מפלדת אל -באמצעות תפסים

– 923תאים בכל לדרישות התקן האמריקאי ", וי F– 905"  כדוגמת מחבר " איטוביב", או מחבר
ASTM-C  

מכינים בדופן התאים פתחים עבור הצינורות המתחברים , כמפורט לעיל. מידות הפתחים  .ב
יתאימו לקטרים החיצוניים של הצינורות ולמידות מחברי השוחה עבורם.  מיקום הפתחים בדופן  

. ציר הצינורות יתלכד עם ציר התא יתאים לכיוון הצינורות ורומם, כפי שמתוארים בתכניות
מעלות. הסטייה האנכית או האופקית בין   7המחבר. הסטייה הזוויתית בין הצירים לא תעלה על 

הפנימי בין דופן הצינור ובין פנים המחבר   המרווח ס"מ. אוטמים את   2.5הצירים לא  תעלה על 
 .  עפ"י הוראות המפקח

כך ששפתם תהיה במישור אחד עם פנים דופן  מתאימים את אורך הצינורות המתחברים לתא  .ג
התא. בתאים יצוקים מבטון באתר הפתחים יוכנו ויושארו בתבניות לפני היציקה. בתאים 

טרומיים הפתחים יקדחו חרושתית במפעל אצל היצרן החוליות. שפת הפתחים תהיה מדויקת  
ושרו ע"י המפקח.  בהתאם להנחיות יצרן החוליות בכתב, שיא וחלקה. חיבור הצנרת לתא יעשה

מצינורות פלדה עם עטיפה חיצונית מ"בטון דחוס" יש להסיר את הבטון הדחוס באזור המחבר,  
 או להשתמש במחבר בקוטר יותר גדול.  

בהתאמה, יעשה בהתאם   24"  –מ"מ ו  630 -חיבור צינורות פי.וי.סי. ופלדה בקוטר נומינלי גדול מ  .ד
 הכמויות.  למפורט במפרט המיוחד, בתכניות, או בכתב

מתאימים את אורך הצינורות המתחברים לתא כך ששפתם תהיה במישור אחד עם פנים דופן   .ה
 התא. יישום החיבור והאיטום יהיו בהתאם להנחיות היצרן מאושרים ע"י המפקח.

על הקבלן יהיה   ,ללא מחבר איטוביבבמידה ואושר ע"י מפקח מראש ביצוע חיבורים צדדים  .ו
. אטמי חדירה יהיו  מותאם להרכבת האטם  כיב  בשטח  אטם חדירה בקדחלהזמין במפעל ולהר

. את הצינור יש לדחוף בכוח אל תוך DIN – 4090,מתאימים לדרישת התקן   CS 910 דוגמת
האטם. לפני הכנסת הצינור יש למרוח את פנים האטם ואת קצה הצינור במשחת החלקה מסוג  

 מגנוסליפ. יש להקפיד שקצה הצינור יהיה עם פאזה מתאימה ולא חד. 
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 חיבור צנרת בטון מיועדת לביוב 57.11.14
מרי מטיפוס מתנפח, כדוגמת אטם  מחברים צינורות בטון / בטון מזוין לתאים עם אטם אלסטו

"קונטור סיל", או באחת מהדרכים האחרות, המפורטות בסעיף שלעיל, כפי שיידרש ויפורט  
 בתכניות, ו/או במפרט המיוחד, ו/או בכתב הכמויות.  

 
 בדיקת אטימות לתאי בקרה   57.11.15

אוטמים את פתחי צינורות המבוא לתא ואת פתח המוצא מהתא באמצעות פקקי אטימה  •
 מתאימים. 

 החדרת הפקקים לצינורות נעשית דרך חלל התא.  
שעות   24ממלאים את תא הבקרה במים עד לתקרה, ומשהים את המים בתא למשך 

 לפחות.
דקות. אם  60ים  חוזרים וממלאים את התא במים החסרים עד לגובה הדרוש הנ"ל וממתינ •

במהלך זמן זה הייתה ירידה של מפלס המים בתא משלימים את הכמות החסרה עד לרום 
 שולי התא.

 30דקות נוספות, מפלס המים לא ירד בתום  30משאירים את התא מלא במים למשך  •
 הדקות.

לאחר הבדיקה מנקזים את המים מתא הבקרה באמצעות משאבה ומוציאים את פקקי  •
 הצינורות.האטימה מפתחי 

אם תוצאות מבחן האטימות אינן כנדרש, מאתרים כל תקלה, מתקנים אותה וחוזרים על  •
 ביצוע מבחן האטימות לשביעות רצון המפקח. 

על הקבלן לבצע את כל הסידורים הדרושים להספקת מים לצורך עריכת הבדיקה  •
הוצאה זו  ולשאיבתם מקצה הקו בסיום הבדיקות. עבור הבדיקות הנ"ל לא ישולם בנפרד.

 כלולה בכל יתר על סעיפי העבודה.
 

 אופני מדידה ותשלום לתאי ביוב  57.11.16
 תאי בקרה מודדים ביחידות שלמות מסווגות לפי הטיפוס, מידות אופקיות של פנים התאים 
) של   (I.Lועומקם. עומק תא יחושב כהפרש הגובה בין פני המכסה העליונים ובין הקרקעית הפנימית 

 הצינור הנמוך ביותר היוצא מהתא.
 תאי מפל  חיצון מודדים בנפרד מתא הבקרה. המדידה ביחידות שלמות מסווגות לפי קוטרם 

 בכל העומקים.
 

 : מחיר יחידה לתא מוגמר    57.11.16.01
 ר יכלול את החפירה הדרושה, מילוי  חוזר מסביב והידוקו (אלא אם מחיר יחידה לתא מוגמ .א

כן ננקבו לנ"ל סעיפים נפרדים בכתב הכמויות); הבסיס (שכבת המצע) מתחת לרצפת התא; ביצוע  
כל הכניסות והיציאות כולל הכנת הפתחים בדופן התא, מחברי השוחה עם התפסים, החבקים,  

ועיבוד המתעל בתחתית התא כולל הסדרת כיווני  השרוול הספוגי ואטמי החיבור; ביצוע
הספקת כל   ;טיח פנים  ;(או הסולם); התקרה והמכסה  הזרימה;  התקנה של שלבי הדריכה

החומרים וחומרי העזר והובלתם;  הבדיקות; כל הנדרש לביצוע מושלם של התא לפי התכניות  
 חומר ועבודה. –והוראות המפקח 

ק באתר, המחיר יכלול גם את שכבת (א), עבור תאים מבטון יצו בפסקה בנוסף לאמור לעיל  .ב
לאחר  ו; את הטפסים , התקנתם ופירוקם  הבטון הרזה מתחת לרצפה; את ברזל הזיון והתקנת

 במבדקה.הכרוכות בבדיקת  דגמים של הבטון מכן; את הבטון ויציקתו; את כל ההוצאות 
מחוליות טרומות המחיר יכלול הספקה, (א), עבור תאים שנבנו  בפסקהבנוסף  לאמור לעיל  .ג

 הובלה  והתקנה של החוליות כנדרש, כולל כל החומרים לאיטום המישקים. 
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   על גבי מצוקים או קירות תומכים מפלים חיצוניים 57.11.16.02
 B-3אספקה והתקנה של מפל חיצוני גלוי בנישה בקיר תומך בהתאם לפרטים בתכנית  •

 והוראות המפקח בכתב. 
 מחיר היחידה יכלול: לצורכי תשלום תהיה לפי קומפלט.המדידה 

, מתאם אוגן)  45', קשתות Tמ' ) ואביזרים (' 10אספקת קטעי צנרת (באורך עד  -
במפרט, לרבות חיבור   57.08.08) בהתאם לדרישות בסעיף SDR17( 10דרג    +PE100מפוליאתילן

 ).ELECTRO-FUSIONביניהם באמצעות ריתוך פנים, או ע"י אביזרי התכה חשמלית (
 מ"א לרבות פועלים (פשוט, מקצועי). 15זרוע  –טון  12עבודות התקנה ע"י משאית עם מנוף  -
 עבודות החפירה הדרושות.  -
 אספקה והתקנה אוגן ואוגן עיוור מפלדה.  -
 חבקים לקשירת צינור לקיר. -
ת כל יתר החומרים והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של המפל בהתאם לפרט, למעט, עבודו -

לפי סעיפים נפרדים בכתב הכמויות וכן שוחות הבקרה לפני  עטיפות בטון שישולמו בנפרד
 ואחרי המפל.

 
 B-4אספקה והתקנה של מפל חיצוני גלוי על גבי קיר תומך בהתאם לפרטים בתכנית  •

 יכלול:מחיר היחידה  המדידה לצורכי תשלום תהיה לפי קומפלט. והוראות המפקח בכתב.
מפלדה עם ציפוי פנימי צמנט  ) 45', קשתות Tמ' ) ואביזרים (' 10צנרת (באורך עד אספקת קטעי 

במפרט,  "אביזרים להרכבת צנרת ביוב" בהתאם לדרישות בסעיף  APC-4ועטיפה חיצונית   אלומינה
 :לרבות 

 עבודות חיתוך וריתוך הדרושות. -
 ים (פשוט, מקצועי).מ"א לרבות פועל 15זרוע  –טון  12עבודות התקנה ע"י משאית עם מנוף  -
 עבודות החפירה הדרושות.  -
 אספקה והתקנה אוגן ואוגן עיוור מפלדה.  -
 חבקים לקשירת צינור לקיר. -

כל יתר החומרים והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של המפל בהתאם לפרט, למעט, עבודות 
הבקרה לפני ואחרי  עטיפות בטון שישולמו בנפרד לפי סעיפים נפרדים בכתב הכמויות וכן שוחות 

  המפל.
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 . בדיקה חזותית פנימית של צנרת (בדיקת וידאו)15פרק 
 

 כללי  15.01
 

ביוב) שבוצעו על ידו,  בדיקה חזותית פנימית לאורך קווי צינורות (מים, יבצע הקבלן .א
באמצעות פעולות צילום עם מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת ותנוע לאורכה 

 וכפי שיידרש.
ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות המילוי כנדרש, והשלמת  .ב

העבודות הקשורות לביצוע אבזרים, תאים ושוחות בקרה. צילום קווי צינורות לאספקת מים 

יבוצע לפני החיטוי ובדיקות הלחץ. הצילום נועד לתעד את מצב הצנרת, אופן ביצועה 

 והנחתה.

ע הצילום לא בא למלא מקומה של כל בדיקה אחרת שמטרתה לוודא מודגש בזאת כי ביצו .ג
וההוראות הנוספות שניתנו על ידי   המפרטיםולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות, 

המפקח במהלך הביצוע. עם זאת ביצוע הצילום ומסירת התיעוד המלא של פעולה זו למפקח 
-as -עדותתכניות יהוו חלק מתוך  הצילום ומסמכיהוא תנאי לקבלת העבודה לאחר הביצוע, 

made. 
ויועציו. הקבלן יודיע ויתאם עם  תאגיד "מי כרמל"הצילום יערך בנוכחותם של המפקח, נציג  .ד

) ימי עבודה מראש. הקבלן לא יתחיל בביצוע 7המפקח על מועד הצילום לפחות שבעה (
 הצילום ללא נוכחותם.  

לוויזיה במעגל סגור. בנוסף, הצילום על כל מהלך הצילום יוקרן בזמן הצילום על גבי מסך ט .ה
), כולל תיעוד קולי בזמן הצילום בצורת הערות על .C.Dשלביו יתועד על גבי תקליטור (

 ומיקומם. מפגעיםליקויים, 
 

 כח אדם 15.02
 

לצורך ביצוע הצילום וההקלטה יעסיק הקבלן קבלן מישנה מיומן, בעל ציוד מתאים עם  .א
צוע עבודות להנחת צנרת ובכל הדרישות המפורטות בבי אמוכח בהפעלתו, בקי ניסיון

לביצוע הצילום וההקלטה תעשה לאחר אישור  המשנה. העסקת קבלן ובמפרטיםבתכניות 
תאגיד מי  בתנאי החוזה של  3העסקתו, בדומה לאישור קבלני מישנה אחרים, כמפורט בסעיף 

 תכנית ביצוע.   המשנה. הקבלן יספק לקבלן כרמל
יכלול שני עובדים לפחות, בעלי  המשנההצוות שיבצע את הצילום וההקלטה מטעם קבלן  .ב

של שנה לפחות בביצוע עבודות צילום פנים של צנרת כנדרש, בעלי הבנה למשמעות  ניסיון
ממצאי הצילומים. לצוות יהיו אמצעי תנועה (רכב) מתאימים לשטח, לצורכי העבודה 

י קשר אמינים לתקשורת ביניהם בזמן ביצוע העבודה, ולהובלת הציוד. לצוות יהיו אמצע
 כולל אמצעים רזרביים לגיבוי.

 
 ציוד  15.03

 
מרכיבי המכלול לביצוע העבודה יכללו ציוד נייח ומתנייע לצילום, ציוד לתפעול, לרישום  .א

ולבקרה, כל האמצעים והציוד הנדרשים לביצוע העבודות בשלימות וכנדרש, בין אם הם 
ובין אם אינם מוזכרים. מרכיבי המכלול יהיו תקינים, יתאימו לביצוע  מוזכרים לעיל ולהלן

העבודות ללא הפרעות והשפעות כלשהן, לא יגרמו לפגיעות בחלל הפנימי של הצנרת ו/או 
), 4מ"מ (" 100 -לזיהומו. הציוד יתאים לביצוע צילומים בצנרת שקוטרה הנומינלי החל מ

מ' מנקודת הכניסה אליה. ציוד  200-300של  , ולמרחק רציף10%שיפועה אינו עולה על 
 הצילום המתנייע יתאים לקוטר הצנרת, לעבודה ללא הפרעה בחלל המכיל נוזלים.

, עם כושר צילום מקרוב ומרחוק º360המצלמה תהיה עם ראש מסתובב לראייה ולצילום  .ב
)zoomמכיל  ). התמונות המצולמות תהיינה צבעוניות, ברורות וחדות גם כאשר חלל הצנרת

נוזלים או אדים. המכלול יאפשר מדידה ותיעוד של מרחק המצלמה מתחילת הקטע המצולם 
(מרחק רץ). הצילום יכלול רישום רצוף של המרחק המסתכם של המצלמה מנקודת ההתחלה  

. אמצעי התאורה של המכלול יהיו בהספק  וכן שיפוע רציף של הצינור וציון נקודת ההתחלה
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ל התמונות בכל קוטר של הצנרת. מסך התצוגה (הטלוויזיה) יהיה  המבטיח איכות וחדות ש
 לפחות, המציג תמונות צבעוניות, ברורות וחדות. 19בגודל "

 
 

 עבודות מקדימות  15.04
 

-לפני ביצוע הצילום ידאג הקבלן לכך שהצנרת המיועדת לצילום תהיה נקייה מפסולת .א
ולפגום במהלך פעולת  חומרי בנייה, חול, או שיירים כלשהם, שעלולים לפגוע, לשבש

), ו/או בהזרמת מים בלחץ, ויכלול mandrilהצילום. ניקוי הצנרת יעשה באמצעות לבב (
 הצנרת כדי למנוע הצטברות אדים. לאוורורסילוק והרחקה של הפסולת. הקבלן ידאג 

בפנים  -בקווי ביוב בכבידה הקבלן יסמן מראש את שוחות הבקרה ואת תאי הבקרה .ב
ן בתכניות, בצורה שתאפשר זיהויים במהלך התיעוד ומעל גבי ובחוץ, לפי הסימו

 התקליטור.
, שרידי שפכים לכלוךהציוד המוחדר לצנרת, כולל הכבל, מכל  לניקיוןהקבלן ידאג  .ג

והכבל על ידי  המכשורוזיהומים אחרים. לצילום צנרת מים הקבלן יבצע בנוסף חיטוי של 
 .1%חצי ליטר אקונומיקה בריכוז   טבילתם למשך מחצית השעה באמבט מים נקיים עם

 
 

 מהלך הצילום 15.05
 

מ"מ) על מנת  20מ"מ,  10מ"מ,  5בתחילת צילום של כל קטע יונחו בחלל הצנרת מדידים ( .א

לאפשר הכרת קנה המידה של הצילומים בעת הפיענוח. רצוי שצילום המדידים ילווה את 

 הצילום ברציפות. 

) וכתובתו, הפרויקט( המבנהבעת הצילום יתעד הקבלן בתקליטור את שם הקבלן, שם  .ב
 קוטר הצנרת, תחום היתדות/ נקודות, תאריך ושעת הביצוע.

בכל מקרה שיתגלה בחלל הצנרת פגם, שבר, סדק, פריצת אטמים, גוף זר וכל נתון חריג  .ג
 אחר, תיעצר תנועת המצלמה ויבוצע צילום ממוקד שלהם.

בכל מקום של חיבור שני צינורות, לאורכם או בהסתעפות, תיעצר תנועת המצלמה לפני  .ד
 החיבור ויבוצע צילום פנורמי של כל היקף החיבור. לאחר הצילום הפנורמי יבוצע צילום 

º360.כשזווית הצילום ניצבת לחיבור , 
 75*100בגודל תמונה של פגם, שבר, סדק, פריצת אטמים, גוף זר וכל נתון חריג אחר תהיה  .ה

 מ"מ לפחות, ויופיעו בה המדידים שלעיל, ציון מרחק רץ ומיקום בהיקף הפנימי.
 

 דיווחתיעוד ו 15.06
 

. דוח הצילום אינו מבטל  המשנהתיעוד הצילום וההקלטה ילווה בדוח מפורט, שיוכן על ידי קבלן 
ה, ויכלול  הדוח יהיה מודפס בצורה ברורה ופשוט. as-made -את הדרישה להכנת "תכניות עדות

 את הפרטים הבאים לפחות:
של תוואי קו הצינורות על קטעיו, כולל שוחות/ תאי בקרה,  סכמתיתרשים מצבי  .א

הביצוע. כמו כן כל סימן ותיאור אחר שיאפשרו  הסתעפויות, בהתאם לסימונים בתכניות
 זיהוי הקו ומיקומו. 

דוח שוטף של הצילום בצורת טבלה, שתכלול: קטע קו הצינורות, נקודת הצילום, תיאור  .ב
אם ישנם וציון מיקומם כ"מרחק רץ" לאורך הקו מנקודת מוצא, כמו  המפגעהליקוי או 

 שוחה/ תא או הסתעפות סמוכים.
 . והמפגעיםחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות הליקויים סיכום הממצאים ו .ג
 תמונות של התקלות האופייניות, שיצולמו מעל מסך הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה. .ד

שעות   72התיעוד של הצילום, כולל התקליטור ודוח הצילום, ימסרו למפקח בשני עותקים, תוך 
  מהנדס התאגידברשותו. מודגש בזאת כי  ויישאר מהנדס התאגידממועד ביצועם. התיעוד יועבר ל

יכול לקבל ולאמץ את חוות הדעת המוגשת, כולה או חלקה, או לא לקבל את חוות הדעת הנ"ל.  
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הצילום. בכל מקרה    ממצאי, בעזרת יועציו, יכול ורשאי להעריך ולפרש אחרת את מהנדס התאגיד
 בלן.הם שיחייבו את הק מהנדס התאגידהערכותיו ופירושיו של 

 
 

 וליקויים   מפגעיםגילוי  15.07
 

באם במהלך פעולת הצילום, ו/או במהלך בדיקה חוזרת של התקליטור המתועד, יתגלו לדעת   .א
שיש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע מיד את התיקונים  ומפגעיםמהנדס התאגיד ליקויים 

ות רצונו  הדרושים, לתקן את הנזקים הישירים והעקיפים הנובעים מכך, על חשבונו ולשביע
. לאחר מכן יבצע הקבלן על חשבונו צילומים חוזרים של קטעי  מהנדס התאגידהמלאה של 

קו הצינורות המתוקנים בהליכים זהים לאלו של הצילום הראשון, לשביעות רצונו המלאה 
 של מהנדס התאגיד .  

ילום שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהקבלן, והקבלן יהיה חייב לבצע, צ תאגיד "מי כרמל" .ב
חוזר של קווי הצינורות לביוב ולניקוז שבוצעו על ידו, לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן. 

באם יתגלו נזקים שנגרמו לצינורות כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת, או כל 
עבודה אחרת הקשורה בביצוע הנחת קווי הצינורות הנ"ל אשר באחריות הקבלן, יתקן הקבלן  

והנזקים, כולל הישירים והעקיפים, ובכפיפות לתנאי החוזה. עלות התיקונים  את הליקויים
 והצילום, כולל צילומים חוזרים של הקטעים שתוקנו, תחול על הקבלן ועל חשבונו.

 
 אופני מדידה ותשלום   15.08

 
 

 לצורכי תשלום במטר לאורך ציר קו הצינורות שצולם ללא   תימדדנהעבודות הצילום 
 הפחתה של מידות אבזרים, שוחות ותאי בקרה, וללא מיון לפי קוטר הצינורות (אלא 

 אם כן יפורט אחרת בכתב הכמויות).
 

 מחיר יחידה  15.08.01
 

 מחיר היחידה לביצוע בדיקה חזותית פנימית כאמור, יכלול את עבודות ההכנה 
 והניקוי, הכנת פתחים בצינורות לאספקת מים ובצינורות סניקה להכנסת ציוד הצילום 

 לחלל הצינורות, כולל חיתוכים, ריתוכים, חיבורים ואבזרים (אם אין שוחות/תאים), 
 התיאומים הדרושים, ביצוע הצילומים והכנת התיעוד, כולל צילומים ותיעוד חוזרים 

 ירות והעקיפות הכרוכות והקשורות לביצוע העבודה שיידרשו, כל הוצאות הקבלן, היש
 ולשימוש באמצעים לציוד לצילום ולתיעוד באמצעות קבלן מישנה, עותקי התקליטור 

 , רווח הקבלן .מהנדס התאגידוהדוח שימסרו למפקח עבור 
 לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר עבור ביצוע העבודות בשלבים ובקטעים מוגבלים.

לום החוזר, לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן, ישולם לקבלן במחירי היחידה  עבור ביצוע הצי
 המקוריים של המכרז/ חוזה.
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 . עבודות רג'י 60פרק 
 
 

 כללי 60.01

תבוצענה אך ורק על פי אישור בכתב של המפקח ורק בעבודות שלא ניתן לשלמן   עבודות ברג'י
 בפריטי תשלום ספציפיים אחרים.

 
 ש"ע פועל 60.01.01

יופרד בין פועל מקצועי, ראש צוות ובעל מקצוע מומחה לבין פועל פשוט שישמש כעוזר 
 לפועל המקצועי

 
 ש"ע מחפרון  60.01.02

 , או דומה JCBעבודת מחפרון מסוג 
 

 משאיתש"ע  60.01.03
 מ"ק לפחות 9משאית בעלת סרן אחורי כפול ובעלת ארגז בנפח של 

 
 ש"ע משאית עם מנוף עצמי 60.01.04

מ"ק לפחות, וגם עם מנוף עצמי  9משאית בעלת סרן אחורי כפול ובעלת ארגז בנפח של 
 להרמה, פריקה ושינוע חומרים 

 
 ש"ע קומפרסור 60.01.05

 קומפרסור ופטיש אויר, כולל רכב ומפעיל  
 

   צוות מודדים י"ע 60.01.06
יום מדידה של צוות מודדים הכולל מודד מוסמך אחד ועוזר אחד לפחות, כולל כל ציוד 

 המדידה הנדרש, וכן עיבוד הנתונים במשרד והדיווח בפורמט הנדרש  
  



  

  

  

  

  

  

  

  'אנספח 
  תכניותהנחיות הגשת 

AS-MADE  למודדים  

  בע"מ תאגיד מי כרמל 
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 נספח א'  
    למודדים   מצב קייםותוכניות    עדות תכניותהנחיות להגשת  

 המערכת המקוונת
8גרסה   

2020דצמבר   

קטע זה במסמך מהווה הנחייה מחייבת למדידה של עצמים בשטח במטרה להגדיר את הביטוי 
ליצירת שפה אחידה בין אלו העוסקים במדידה לבין  ,בשרטוטהגראפי של השכבות והעצמים 

ים על קליטת המידע במערכות לניהול תשתיות בתאגיד. האחרא  

תוך התמקדות  ,מבא"ת תכוניותברוח הנחיות משרד הפנים להגשת   וההנחיות במסמך זה נוסח
 על ההיבטים שחשובים לתאגיד של שכבות המדידה הרלוונטיות של מים וביוב.

  הנחיות כלליות 
 .  AutoCADשל  Dwgיש לשמור את קבצי השרטוט בפורמט  –פורמט השרטוט  .1
  .)ITMרשת ישראל חדשה ( -רשת קורדינטות  .2
 המדידה: קנה  .3

  1:1 - קנ"מ המודל הגיאומטרי 
  (בכפוף להנחיות התאגיד) 1:250/  1:500  -קנ"מ השרטוט.  

 . אחרי הנקודהספרות  6רמת דיוק   |Meter - (Measure Units(יחידות מידה .4
 5.1ף  ישות מסוג בלוק בהתאם להנחיות בסעי -סימבולים .5
  .להנחיות המודדיםלתיחום גבול אזור המדידה בהתאם  -מסגרת קורדינטות .6
 Insertion -יש לוודא שתחילה/סיום אובייקט קווי יהיה ב -שלמות הנתונים (רציפות) .7
   Point  של אובייקט מסוגBlock . 
 צריכה להיות ריקה.  –  0שכבה  .8
 והסגנון   |שרד הפנים)ר של מ(מהאת HEBTXTפונט תקין יחיד מסוג  -) FONTSגופנים (.9
 . MC_HEBTXTמוגדר    
 

  קבצי עדות  –  הנחיות לקבצים
 

 : eySurvקובץ .10
  תבסס על מדידה קרקעית עדכנית לרצועת  ת ,תכנית העדות:   מפה מצבית כרקע .10.1

דרכים  ,וכ') ,אבן שפה  ,(מדרכות ,תוואי הכבישהנ"ל : פרטים השתכלול הכביש        
     סלולות 

    מבנים קבועים וארעיים בעלי חזיתות מבני ( ,קירות וקירות תומכים ,סלולות ובלתי       
 . מעיינות ובארות ,מקווי מים ,מסילת ברזל ,מצוקים ,)יסודות       
 גבהים.המדידה תכלול  גבהים :.10.2
 מהתאגיד).בכתב (רק באישור    ,הפוטוגרומטריאין להשתמש ברקע  :   פוטוגרומטריה.10.3
  י בתים. רחובות ומספר יש לציין שמות  :התמצאות  .10.4
   השייכים  ,נתונים/בלוקים/שכבות ,המדידהין להכניס לקובץ א:  מים/ביובמערכות  .10.5
 .אלומערכת ל       

 :   INDEXקובץ  .11
 . XREFאת שאר הקבצים הנלווים בפקודת   ,נ"ליש לחבר לקובץ ה.11.1
 .)במיוחד אם יש חלוקה לגיליונות( ,Paper Spaceהגיליון יבנה במרחב הנייר .11.2
  .וכ' תאריך המדידה ,פרטי המודד כולל הלוגו ,יופיע בו ,גיליונותן / ליובגי.11.3
   שם ( ,העדותיש לציין עבור מי הוכנה תכנית  11.3בנוסף לאמור בסעיף  ,במפות עדות.11.4
 המבצע). הקבלן        

12.SysW+SysWW : 
יש לשרטט את מערכת המים והביוב בהתאם להנחיות המופיעות בנוהל הגשה למודדים .12.1

 אחרונה המעודכנת.גרסתו הזה ב
 שאליהם מתחברים עם הקווים החדשים .  ,יש למדוד שוחה קיימת / מגוף קיים.12.2
להתאים  ,מהקבלן המתוכננת: על המודד לקבל תכנית פרטי המערכת    מקטני לחץ.12.3

 ולהגיש אותם עם מפת תכנית העדות. השוחהכולל הכנת חתך בשטח  אותה לביצוע
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    ,לקבל תכנית פרטי המערכת המתוכננת מהקבלן  על המודד: פרט שוחת אביזרים .12.4
    להתאים אותה לביצוע בשטח כולל הכנת חתך השוחה ולהגיש אותם עם מפת תכנית       
 העדות.        

 

  תחנות שאיבה מים וביוב + בריכות מים 
  

מפרט זה אינו כולל הנחיות עבור הכנת תכניות עדות ותוכניות לצרכי תכנון עבור   .13
  ם וביוב וכן עבור בריכות מים. ה מישאיבתחנות 

 

  נוהל הגשה 
 

 בדיקת ביצוע בשטח: .14
  ,מפת רקע ,מפה מצבית  ,המודד יאשר בחתימת ידו כל עותק של מפה טופוגרפית .14.1

 ויציין את תאריך החתימה. 
 ,לבדיקת ביצוע העבודה בשטח ,14.1יש למסור למפקח העתק נייר כפי שצוין בסעיף .14.2

 המפה ויעביר לבדיקת המתכנן.  חתום ע"גהמפקח י ,במידה והביצוע תקין
על המתכנן לבדוק את מפת העדות החתומה ע"י המפקח ולאשר את תאימות .14.3

לאחר אישורו וחתימתו של  ,כולל בדיקותיו במסגרת פיקוח עליון ,העבודה לתכנון שלו
 . יועברו הקבצים לבדיקת תקינותם ,המתכנן

 תקינות הקבצים: בדיקת .15
 . eTransmitע״י הפקודה  ZIPץ בפורמט  כוויקט מלהגיש את כל הפרו - הגשה.15.1
          יש לשלוח הקבצים לבדיקה את  ,יש לציין את שם הפרויקט בנושא של המייל - מייל.15.2

 asmade@mei-carmel.co.il הדוא"ל לכתובת  
 לפיו : , יש לפעול בהתאם להנחיות במסמך זה :  קבצי הגשה/ תכוניות בדיקת תקינות  .16

 תכנית עדות : .16.1
 לא רלוונטי – רע וקדסטשכבת רק .16.1.1
 זה. בהתאם למפרט הנחיות במסמך ציםהכנת הקב -שכבות מים וביוב.16.1.2

 מצב קיים  -   תכניות.16.2
בצורה ברורה ולהקפיד על שכבות, (ללא ישורטט  –שכבות רקע וקדסטר .16.2.1

 מפרט). 
 הכנת הקובץ בהתאם למפרט הנחיות במסמך זה. -ת מים וביובשכב.16.2.2

 

  חשבונות 
 

 "י המפקח והמתכנן ! לא תתקבל תכנית חתומה ע לא יאושר חשבון כל עוד  .17
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  תוכניות עדותקבצים ל –  עקרונות לעריכת התשריט

 העקרונות להלן: 3עריכת תשריט המדידה תבוצע עפ"י  
 חלוקה לקבצים  .1
 לשכבותחלוקה  .2
  ליון ימבנה הג .3

  ]).קובץ-סוג[ XXX_קובץ המדידה יוגש בחלוקה לקבצים נפרדים לפי הנושאים שבטבלה (

  מהות הקובץ  לבדיקה  שם הקובץ 
  השכבות בקובץ 

  תאור   שם שכבה 

Index_XXX.dwg  לא 
 קובץ ראשי 

  ,צהרת מודד ה  , מקרא ,מסגרות
חלוקה לגיליונות  וכ'  ,  כותרות  

 ללא

Survey_XXX.dwg  ללא קובץ מפת המדידה   לא 

Parcel_XXX.dwg  ללא קובץ גושים וחלקות   לא 

SysW_XXX.dwg  מים   מדידות   כן 

MC4600  חיבור בית/קיים –חופשי טקסט 
MC4601 קו מים 
MC4602 צינור נקודת גובה על ה  
MC4609  מגוף / שוחת מגופים  
MC4610  (חיבור צרכן) שעון / מד מים 
MC4611  (הידרנט) ברז כיבוי אש 
MC4613  באר מים / קידוח  
MC4614  חיבור מקורות 
MC4616  ר מגרש לחיבוהכנה  
MC4682  מעבר קוטר  
MC4683  (אוויר/ אל חזור) שסתום  
MC4684  תחנת שאיבה  
MC4685  מקטין לחץ  

4690MC  בריכה / מגדל מים  
MC4691 וגן עיווראוגן / א  

SysWW_XXX.dwg  מדידות ביוב   כן  

MC4800  חיבור בית/קיים –חופשי טקסט  
MC4801 זרימה  + כיוון קו ביוב  
MC4802 כיוון זרימה  קו סניקה + 
MC4803 (סניקה)   נקודת גובה על הצינור  
MC4804  שוחת ביוב 
MC4805   שאיבה תחנת 
MC4807   / (סניקה)  אל חוזרשסתום אויר  
MC4809 (סניקה)  מגוף  
MC4810  (סניקה) נק' ניקוז  
MC4811  (סניקה) מעבר קוטר  
MC4815  מפל  
MC4816  בור רקב/ספיגה 
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  מצב קיים קבצים לתוכניות  –  עקרונות לעריכת התשריט

  העקרונות להלן: 3עריכת תשריט המדידה תבוצע עפ"י  
 חלוקה לקבצים .1
 חלוקה לשכבות.2
 ליון ימבנה הג.3

  קובץ]).-סוג[ XXX_קובץ המדידה יוגש בחלוקה לקבצים נפרדים לפי הנושאים שבטבלה (

  מהות הקובץ   לבדיקה  ובץ שם הק
 השכבות בקובץ 

  אור ית   שם שכבה 

Index_XXX.dwg  לא  
לגיליונות לצורך חלוקה 

והוצאת פלוטים עם  
  כותרות וכ' 

  קובץ מפת המדידה   לא  Survey_XXX.dwg (דרישה של מי כרמל) -ללא מפרט 

Parcel_XXX.dwg  קובץ גושים וחלקות   לא  

SysW_XXX.dwg  מדידות מים   כן  

MC4601 קו מים 
MC4609  מגוף / שוחת מגופים  
MC4610  (חיבור צרכן) שעון / מד מים 
MC4611  (הידרנט) ברז כיבוי אש 
MC4613  באר מים / קידוח  
MC4614  חיבור מקורות 
MC4616  הכנה לחיבור מגרש 
MC4682 מעביר קוטר  
MC4683  (אוויר/ אל חזור) שסתום  
MC4684  תחנת שאיבה  
MC4685  מקטין לחץ  

4690MC  בריכה / מגדל מים  
MC4691 וגן עיווראוגן / א  

SysWW_XXX.dwg מדידות ביוב   כן  

MC4801 כיוון זרימה  קו ביוב +  
MC4802 כיוון זרימה  קו סניקה + 
MC4804  שוחת ביוב 
MC4805  תחנת שאיבה 
MC4807    / ניקה) זר (סאל חושסתום אויר 
MC4809 (סניקה)  מגוף  
MC4810  (סניקה) נק' ניקוז  
MC4811  (סניקה) מעבר קוטר  
MC4815   מפל  
MC4816  בור רקב/ספיגה 
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 Attributes –נתונים אלפא נומריים נילווים  5.1

  מים

  סוג אור ית שכבה 

 )Attributeמאפיין (

  אור ית  מאפיין 

ת 
דו

ע
ון  

כנ
ת

  

  ערכים   גסו

MC4601 
 

   Poly Line לשרטט ב       4601  -מצורף   בלוק  Line  קווי מים

בלוק מידע  
  לקו 

Point  

DIAMETER  קוטר צינור       אינץ'  מספרי  

LENGTH  אורך       מטר   מספרי  

MATERIAL חומר       טקסט  
-APC-3 | APC | פלדה 

4  TRIO-4  | אסבסט |  
PE  

WT לצינור  ( עובי דופן
  5/32   |  3/16  מספרי       ) פלדה

SDR  לצינור תקן) PE(   17   |   13.6   |  11  מספרי  

UNDERGROUND עילי/תת קרקעי       כן 1 |  =לא0  לוגי=  

OWNER  פרטי   |תאגיד  |מקורות  טקסט       בעלות  

IsBypass האם קטע מעקף       כן 1 |  =לא0  לוגי=  

CMT  טקסט       הערה    

MC4602 נק' גובה  Point 
HEIGHT  עומק הנחת צינור       מספרי  TL   (גובה ארצי) צינור  

CMT  טקסט       הערה    

4609MC  
מגוף/שוחת 

 Point  מגופים

DIAMETER קוטר       אינץ'  מספרי  

VALVE_TYPE סוג מגוף       אלכסוני |פרפר   |טריז  טקסט  

MANUFACTURER יצרן       ארקה  |כוכב   |רפאל   טקסט  

MODEL  דגם       טקסט  
B-3 | 1551|1511 | TRL 
|TRS 

PRESSURE  לחץ עבודה       טקסט  PN.16  PN.25 

STANDARD  תקן קידוח אוגנים       טקסט  ASTD | BSTD | ND | 
DIN | PN.10 | PN.16  

DEPTH  מספרי       שוחה עומק   
IS_PIT  יש/אין שוחה       אין0  |=יש 1  לוגי=  

ם
א

  
ה 

ח
שו

ש 
י

  

COV_TYP
E כבד  |רגיל    טקסט       סה סוג מכ  

COV_SHA
PE  מלבני  | עגול   טקסט       צורת מכסה  

COV_DIM אורך  טקסט       בס"מ   מידות מכסהX   רוחב  

TL  גובה מכסה שוחה       מספרי   

OWNER  פרטי   |תאגיד  |מקורות  טקסט       בעלות  

CMT  טקסט       הערה    

4610MC 

שעון/מד 
  מים

(חיבור  
  צרכן) 

Point 

DIAMETER קוטר       4 |  3  | 2 |  1.5  |  1 |  3/4  מספרי  
| 6  

STREET_NAME  שם רחוב       טקסט   
HOUSE_NUM  מספר בית       מספרי   

CMT  טקסט       הערה   
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MC4611  הידרנט  
  

Point 
 

HYDRANT_TYPE הידרנט סוג    כפול  |בודד  טקסט  

DIAM_Z זקף קוטר       אינץ'  מספרי  

QUICK_FIX שבירה מתקן       אין0  |=יש 1  לוגי=  

MANUFACTURER פומס  |רפאל |כוכב   טקסט      יצרן| 
ZET  

Z_TOPO קרקע  רום     מספרי   

CMT טקסט      הערה    

MC4613  
מים/  באר 

 Point  קידוח 

NAME  קידוח שם  טקסט      שם  

STATUS מבוטל  |פעיל   טקסט      סטטוס  

WATER_TABLE מטר  מספרי       תהום מי מפלס  

DEPTH מטר  מספרי       קדוח  עומק  

SUPPLY  מק״ש  מספרי       ספיקה  

PRESSURE אטמ'   מספרי       לחץ  

DIAMETER מטר  מספרי       קידוח  קוטר  

DIAM_MAPOK אינץ'  מספרי       מפוק  קוטר  

WAT ק״ווט   מספרי       חשמל גודל  

ENGINE_POWER כ״ס   מספרי       מנוע הספק  

MODEL טקסט      משאבה  דגם   

DIESEL טקסט      דיזל    

GNIRTOR טקסט      גנרטור   

Z_TOPO מספרי       קרקע  רום   

CMT טקסט      הערה   

MC4614  
חיבור 
 Point  מקורות 

NAME טקסט      חיבורה שם    

CMT טקסט      הערה   

MC4616 
הכנה  

לחיבור  
  מגרש 

Point 

DIAMETER קוטר       אינצ'   מספרי 

MATERIAL חומר       פלדה   טקסט| PE  

CMT  טקסט       הערה   

MC4682 מעבר קוטר  Point 

DIAM1  מגודל קוטר       אינצ'   מספרי  

DIAM2  לגודל קוטר       אינצ'   מספרי  

TYPE  קונצנטרי  |יאקסצנטר  טקסט       סוג 

CMT  טקסט       הערה    

MC4683  
  שסתום

אל  / (אוויר
  חזור)

Point  

TYPE  שסתום סוג     אוויר שסתום   טקסט|    
  אל חזור שסתום 

DIAMETER קוטר     אינץ'  מספרי 

UNDERGROUND עילי/תת קרקעי     לוגי  
   =כן1 |  =לא0

(מתייחס לשסתום  
  אוויר בלבד) 

CMT  טקסט       הערה    

MC4684    תחנת
 Point  שאיבה 

STATION_NAME  שם תחנה       טקסט    

OWNER  פרטי   |תאגיד  |תמקורו  טקסט       בעלות  

CMT  טקסט       הערה    
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MC4685  

  ולהגיש אותה עם מפת תכנית העדות !  | על המודד לקבל מהקבלן את תכנית פרטי המערכת שבוצעה בשטח

 Point  מקטין לחץ

ן 
טי

ק
מ

1
 

DIAMETER_1 קוטר       אינץ'  מספרי  

PRESSURE_IN_1  לחץ כניסה       אטמ'   מספרי  

PRESSURE_OUT
  אטמ'   מספרי       יציאה לחץ  1_

TYPE_1  סוג מקטין לחץ       מתכוונן  |יחסי  טקסט  

MODEL_1  דגם       רפאל  |ברמד  טקסט  

ן 
טי

ק
מ

2
 

DIAMETER_2 קוטר       אינץ'  מספרי  

PRESSURE_IN_2  לחץ כניסה       אטמ'   מספרי  

PRESSURE_OUT
  אטמ'   מספרי       לחץ יציאה  2_

TYPE_2   לחץ סוג מקטין       מתכוונן  |יחסי  טקסט  

MODEL_2  דגם       רפאל  |ברמד  טקסט  

BYPASS  אם יש או   -מעקף
  =כן 1 |=לא  0  לוגי       אין

יש 
 מעקף 

DIAMETER_3  קוטר מעקף       אינץ'  מספרי  

TYPE_3   סוג מעקף       טקסט    

CMT  טקסט       הערה   

MC4690  
בריכה/  

 Point  מים מגדל 

NAME  טקסט       שם   

DIAM_PIPE_IN  קוטר צינור כניסה     אינץ'  מספרי  

DIAM_PIPE_OUT  קוטר צינור יציאה     אינץ'  מספרי  

CMT  טקסט       הערות   

MC4691  
אוגן/אוגן  

  Point  עיוור 
DIAMETER קוטר       אינץ'  מספרי  

CMT  טקסט       הערה    
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  ביוב 
(Attribute) מאפיין 

  כבה ש  תיאור   סוג
  סוג  ערכים 

ון
כנ

ת
  

ת 
דו

ע
  

  מאפיין   תיאור 

Poly Line  4801  - בלוק מצורף  לשרטט ב  Line קו ביוב  MC4801 

 MC4802  קו סניקה  Line  4802  - בלוק מצורף  לשרטט ב  Poly Line רציף

  בלוק בצורת חץ לציון כיוון הזרימה

Point 
  בלוק מידע לקו 

כיוון ביוב +  
 זרימה 

MC4801 

    מספרי   מטר   LENGTH  אורך רשום 

 IL_IN  רום כניסה תחתון      מספרי   מטר 

 IL_OUT  רום יציאה עליון       מספרי   מטר 

 SLOP  שיפוע      מספרי  %

 DIAMETER  קוטר      מספרי   מ״מ 

3/16 5/32 WT  פלדה  

 MATERIAL  חומר      טקסט 

17  13.6  11  SDR  PE  

  תקן  דרג

P.V.C SN-8 884  

SN-10  / SN-12.5  532 

  בטון

 WT  (צינור פלדה) עובי דופן      מספרי   "ראה טבלה בשדה חומר" 

    מספרי   "ראה טבלה בשדה חומר"   PE (  SDR(צינור תקן 

    מספרי   "ראה טבלה בשדה חומר"   P.V.C (  STANDARD(צינור  תקן

 P.V.C (  GRADE(צינור  דרג      טקסט   " "ראה טבלה בשדה חומר

 STATUS  סטטוס       טקסט   מבוטל   |פעיל

 CMT  הערות       טקסט  

  בלוק בצורת חץ לציון כיוון הזרימה

Point 
בלוק מידע לקו  

  סניקה + כיוון זרימה 
 מתייחס לסניקה 

MC4802 

 LENGTH  אורך רשום       מספרי   מטר 

 DIAMETER  קוטר      מספרי   מ״מ 

3/16|3/8 |1/4 |5/32  WT   פלדה  
 MATERIAL  חומר      טקסט 

11| 13.6|  17  SDR  PE 

 WT  (צינור פלדה)עובי דופן       מספרי   "ראה טבלה בשדה חומר" 

 PE (  SDRצינור (תקן       טקסט   "ראה טבלה בשדה חומר" 

 CMT  הערות       טקסט  

 HEIGHT  עומק הנחת צינור       טקסט   (גובה ארצי)  מטר
Point  נק' גובה  

  מתייחס לסניקה  
MC4803 

 CMT  הערות       טקסט   

 NUMBER  מספר שוחה       טקסט  

Point  שוחת ביוב  MC4804 

 TL  רום מכסה שוחה       מספרי   מטר 

 IL  רום תחתית שוחה       מספרי   מטר 

 MATERIAL  חומר      טקסט   יציקת בטון  |טרומי

  |עגולה=קוטר 
ך/רוחב מלבנית=אור  

 MEASURE  מידות שוחה       טקסט 

 COVER_TYPE  סוג מכסה       טקסט   רגיל  | כבד

 COV_FORM  צורת מכסה       טקסט   עגול  |מלבן 

 STATUS  סטטוס       טקסט   מבוטל   |פעיל

 CMT  הערות       טקסט  



 
 

 Page 9 מי כרמל בע"מ 
 

MC4805  
  Point  תחנת שאיבה   

STATION_NAME  שם תחנה       טקסט    

TL ה רום מכסה שוח       מספרי  
מתייחס לנתוני השוחה  

רום תחתית   IL  בכניסה לתחנת השאיבה ! 
  מספרי       שוחה 

STATUS  סטטוס       מבוטל   |פעיל  טקסט  

CMT  טקסט       הערות    

MC4807  
שסתום אויר / אל  

  חוזר
  לסניקה מתייחס  

Point 

TYPE  סוג       שסתום אוויר  טקסט  
  חוזר  אל שסתום

DIAMETER קוטר       אינץ'  מספרי  

PRESSURE  לחץ עבודה       מספרי  PN.10 |  PN.16 | PN.25 

MANUFACTURER יצרן       טקסט    

MODEL  דגם       טקסט    

CMT  טקסט       הערות    

MC4809  מגוף  
  Point  מתייחס לסניקה 

FEAT_TYPE סוג מגוף    אלכסוניטריז  |פרפר  טקסט |  

OPERATION  אופן הפעלה   קסט ט חשמלי  |  תמסורת |ידני   

DIAMETER קוטר    אינץ' מספרי 

PRESSURE  לחץ עבודה      טקסט  
ASTD | BSTD | ND | DIN | 
PN.10 | PN.16  

MANUFACTURER יצרן    ארקה רפאל | כוכב |  טקסט  

MODEL  דגם    טקסט TRS | TRL | 1511 | 1551 | B-
3 

STANDARD נים תקן קידוח אוג     טקסט PN.10 | PN.16 | PN.25 | 
BSTD | ASTD | ND | DIN 

UNDERGROUND כן 1 |=לא  0 לוגי    עילי/תת קרקעי=  

CMT  טקסט    הערות  

MC4810 
  נק' ניקוז

  Point  מתייחס לסניקה 
DIAMETER קוטר       אינץ'  מספרי  

CMT  טקסט       הערה    

MC4811   מעבר קוטר  
 Point  מתייחס לסניקה 

DIAM1  מגודל קוטר       אינצ'   מספרי  

DIAM2  לגודל קוטר       אינצ'   מספרי  

TYPE  קונצנטרי יאקסצנטר  טקסט       סוג | 

CMT  טקסט       הערה    

MC4815  מפל  Point  

TYPE  סוג מפל       קיר  |חיצוני  |פנימי  טקסט  

IL_TOP גובה עליון       מטר   מספרי  

IL_DOWN  גובה תחתון       מטר   מספרי  

DIAMETER קוטר       אינץ'  מספרי  

CMT  טקסט       הערה   

MC4816   בור רקב/ ספיגה  Point 
TL  רום מכסה שוחה       מטר   מספרי  

CMT  טקסט       הערה    
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  'דנספח 

של   WPSמפרט נוהל ריתוך 
 מי כרמלתאגיד 



 
 
 
 
 

 

 03-9604160'  פקס03-9605559' טל,  ישראל81227 יבנה, 34הירקון רחוב : מעבדה ראשית
  .08-6278465'  באר שבע טל:מעבדת דרום. 04-8214826 .פקס, 04-8201735. טלחיפה : מעבדת צפון

E-mail: shoef@netvision.net.il   www.gabishoef.co.il 

  WPSמפרט נוהל ריתוך 
  1462י "ת

  

  תאריך   ידני:סוג הריתוך    :'נוהל מס

  מי כרמל  :שם החברה

 SMAW  :תהליך ריתוך
  : סוג

PQR:  
  ידני

  לא נתמך

  תכנון המחבר

  השקה  סוג

  0  מרווח שורש

   מקסימום–מ " מ0.8  גודל פני השורש

 40º ±2.5  זווית החריץ
  מתכת יסוד

    מפרט חומר

  W01  רמה/ סוג 

  

  
    חימום מוקדם  מ "מ 5  עובי

  לא נדרש  חימום מוקדם' טמפ  מ" מ3-10  תחום עוביים

  לא נדרש  טמפרטורה בין הזחלים "24-"2  תחום קטרים

  טיפול תרמי לאחר הריתוך   מתכת מילוי

  לא ישים  :טמפרטורה AWS  5.1 (Specification)מפרט 

  לא ישים  :זמן AWS  E6010 (Classification)סווג 

  טכניקה F  3' מס

 (Weave Bead)רוחבית    התקדמות 5G         :פוזיציה
  מרובה זחלים  מרובה זחלים או זחל יחיד  אפיונים חשמליים

  דיסק+ מברשת   ניקוי +DC  :זרם

מהירות   מתכת מילוי  זרם
התקדמות 

  דקה/מ"ס
  מתח

  אמפר
+ סוג 

  קוטביות
  סיווג  קוטר

  זחל  תהליך

14-30  25-40V  80-90  DC+  3.25  E6010 SMAW  1  

14-30 25-40V 100-110 DC+ 3.25 E6010 SMAW 2-3  

  :הערות

  .'שמן וכו, חלודה, השטחים לריתוך  צריכים להיות נקיים מלכלוך. 1

  .רש יש לחדור ולהתיך את הפלדה עד לבטון ולהימנע מפגיעה בבטון הפנימיבתפר שו. 2

  בכל מקרה חובה להגביר את הזרם לעומת תפר השורש, הוראת יצרן האלקטרודותבתפר כיסוי יש לרתך בהתאם ל. 3

  

  צביקה איצקוביץ  :י"נערך ע

    :חתימה
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  'הנספח 
 טבלת סטנדרט לאוגנים





  

  

  

  

  

  

  

  'ונספח 
 תכולת תיק מוצר לצינורות בטון



 תיק מוצר לצינורות בטוןתכולת :  'ונספח 

 

  
  כללי .1

  
  תיק מוצר יכלול את המסמכים הבאים:

 
 מהנדס רשוירות על ידי ושמעודכנות חתומות ומאומפורטות  ייצור תכניות 1.1

 שהוסמך כחוק.
 מפרט המכיל את הדרישות לגבי המרכיבים הבאים: 1.2

 סוג הצינור 1.2.1
 לרבות: סיווג צינורות רגילים בהתאם לתנאי הסביבה 1.2.1.1

 שהרמת אגרסיביות כימית של סביבת קרקע יב  
 רמת אגרסיביות כימית של סביבת קרקע מימית 
  רמת אגרסיביות של הזורם 

 דרישות בסיסיות לצינורות רגילים לרבות:   1.2.1.2
 .(לסדק ולהרס) עומסי מעיכה מינימליים 
 כמות זיון מינימלית  
 עובי כיסוי בטון 
 .כמות צמנט מינימלית 
 (%) תכולה מרבית של כלוריד יחסית למסה של הצמנט 

 לרבות:ים ם ומוצרחומרי 1.2.2
  צמנט 1.2.2.1
 .אגרגאטים 1.2.2.2
 מים. 1.2.2.3
 וספים.מ 1.2.2.4
 סיבים פולימריים 1.2.2.5
 .שומרי מרחק 1.2.2.6
 אטמים. 1.2.2.7
  מסמרות הרמה. 1.2.2.8
 פלדת זיון. 1.2.2.9

 סיבי פלדה. 1.2.2.10
 :מאפיינים גיאומטריים 1.2.3
 לרבות:  גימור 1.2.3.1

  חללים 
 (בליטות 

 אורך 1.2.3.2
 קטרים לרבות: 1.2.3.3

 מידות 
 לייצור  גבולות גבולות הקוטר הפנימי 

 .סטיות בין הקוטר לייצור לבין הקוטר הנמדד 1.2.3.4
  (כולל סטיות) עובי דופן 1.2.3.5

 ייצור הצינור.  1.2.4
  אופן בדיקתם ואישורם.  1.2.5

 
  בקרת האיכות של המפעל.  1.3

  
 

 
 
 
 



 תיק מוצר לצינורות בטוןתכולת :  'ונספח 

 

  תיק מוצר תבנית  .2
 

 רשימת תכולה המפרטת את כל המסמכים שבתיק. 2.1
 פירוט המסמכים יכלול: 2.2

 שם המסמך. 2.2.1
 מספר. 2.2.2
 מהדורה. 2.2.3
 תאריך עדכון אחרון.  2.2.4
  עורך המסמך וחתימה. 2.2.5

 
 ע יכללו:לביצו ותתכניות מעודכנ 2.3

 רשימת תכניות וקטלוגים.  2.3.1
 מידות מפורטות.  2.3.2
 פרטי ורשימת זיון, קטרים, אורכם, רדיוס כיפוף, ריתוך חפיות וכו'. 2.3.3
 סוג הבטון והתכונות הנדרשות ממנו כולל התייחסות לחשיפה. 2.3.4
 אביזרים משוכנים. 2.3.5
 עובי כיסוי בטון לברזל.  2.3.6
 רשימת פריטים משוכנים.  2.3.7
 ון שינויים. עדכון תכניות לביצוע תוך צי 2.3.8
 פירוט התקנים הרלוונטים.  2.3.9

 הכנת תכניות ייצור (במפעל) באם נדרש. 2.3.10
 אופן אשפרה. 2.3.11
 קטלוגים ודפי הסבר באם נדרש.  2.3.12
 הוראות שינוע והתקנה.  2.3.13
 שמות ספקים לחומרים.  2.3.14
  ציון חומרים רעילים ודליקים.  2.3.15

 
  תוכנית איכות .3

 
יצור החל משלב קליטת חומרי גלם ועד פירוט תרשים זרימה של תהליך הי 3.1

 למוצר המוגמר אריזתו והספקתו. 
נקודות הבחינה בתהליך מקבלת חומר גלם ועד למוצר המוגמר בתרשים  3.2

 הזרימה. 
פירוט, נקודות עצרה בתהליך ואותן נקודות בחינה מהן אין להעביר את  3.3

 המוצר לשלב הבא לפני ביצוע בדיקה וקבלת תוצאות חיוביות. 
 הוראות בחינה.  פירוט 3.4
 פירוט התכונות שייבדקו בכל נקודת בחינה.  3.5
 פירוט ציוד הבדיקה הנדרש בכל נקודת בדיקה.  3.6
 פירוט התוצאות הנדרשות והרשומים הנדרשים לממצאי הבדיקה.  3.7
  פירוט הטפסים לרישום ממצאי בדיקה.  3.8

 
 ציון גודל המדגם ותדירות הבדיקה בכל נקודות בדיקה.  3.9

  ע הבחינות. קביעת אחראים לביצו 3.10
 

  בקרת תיעוד: .4
 

המסמכים באחריות היצרן הכלולים בתיק המוצר ותוכנית האיכות יהיו  4.1
  מבוקרי תצורה. 

 
  תיקי המוצר ותוכנית האיכות מזוהים בשם או מספר. 4.2

 
  התכניות כוללות את הפרטים.  4.3

 



 תיק מוצר לצינורות בטוןתכולת :  'ונספח 

 

 שם התכנית.  4.3.1
 מספר התכנית.  4.3.2
 מהדורת התכנות או כל שיטה אחרת לזיהוי גרסה עדכנית. 4.3.3
 ומות מתכנן המאשר.רש 4.3.4
 תאריכים וחתימות אשור.  4.3.5
 דף ....... מתוך ....... דפים.  –מספור דפים  4.3.6
 שם הארגון או לוגו של הארגון.  4.3.7
 סימון מהדורה, הגדרת אופי השנוי, תאריך וחתימה. 4.3.8
 יחידות מידות.  4.3.9

  התכניות כוללת לפי הצורך הערות ונתונים כמו: התכניות כוללת.  4.3.10
 

 ת. סיבול 4.3.10.1
 פני שטח. דרישות לטיב 4.3.10.2
  דרישות איכות.  4.3.10.3
 

המסמכים בתיק המוצר שאינם תכניות כמו הוראות הרכבה, הוראות  4.3.11
  בחינה, כוללים את הפרטים:

 
 שם המסמך. 4.3.11.1
 מספר המסמך.  4.3.11.2
 מהדורה, או תאריך עדכון אחרון.  4.3.11.3
 תאריך תוקף. 4.3.11.4
 שם וחתימת המאשר.  4.3.11.5
 דף........ מתוך ...... דפים. –מספר דפים  4.3.11.6
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    הספקת מים לקבלנים –אמנת שירות 

  

      1עמוד מס'                                         2012יולי 

הספקת מים לקבלנים –אמנת שירות 
  

  רקע .1

זרועותיה הביצועיות, מבצעת עבודות פיתוח ואחזקה של הנדסה אזרחית עיריית חיפה, על כל  1.1

 באמצעות קבלנים מורשים.

 לפני, במהלך ואחרי ביצוע העבודות נעשה שימוש במי שתיה. 1.2

 מים אלו מסופקים לקבלן על ידי חברת מי כרמל. 1.3

 בגין מים אלו יש לשלם לחברת מי כרמל בהתאם לתעריף מוסכם וקבוע. 1.4

ספקת חברת מי כרמל לקבלן שעון מים ומחייבת אותו על פי שימוש בפועל אינו הנוהל על פיו מ 1.5

 מבטיח מסיבות שונות שאכן הקבלן משלם בגין כל המים הנצרכים.

לשם כך מסדיר מסמך זה אמנת שירות להספקת מים לקבלנים ותשלום הולם לחברת מי כרמל  1.6

 בגינם.

  מטרה .2

לנים בעת ביצוע עבודות הנדסה אזרחית בתחום מסמך זה נועד להסדיר את אופן הספקת מים לקב

  העיר חיפה מחד, ואת החיוב בגינם, מאידך.

   שיטה .3

כל אחד מהארגונים העירוניים יכלול בכל אחד מחוזי ההתקשרות שלו עם קבלנים את שיטת  3.1

 החיוב הנוכחית בגין השימוש במים.

, יצרף הקבלן אישור של חברת מי כרמל בגין הסדרת אישור היתר חפירהכחלק מכל הליך של  3.2

 התשלום.

הנספח למסמך זה מציג את הנוסח הנדרש ואת הטופס המאשר את הסדרת התשלום לחברת מי  3.3

 כרמל בגין השימוש במים.



    הספקת מים לקבלנים –אמנת שירות 

  

      2עמוד מס'                                         2012יולי 

נספח לחיוב במים
  

 בגין שימוש במים מהרשת העירונית יחויב חשבון הקבלן על פי המקדמים הבאים: .1

  מ"ק מים למ"ק עפר. 0.25   –  עבודות עפר  1.1

 מ"ק מים למ"ק שכבות גרנולריות. 0.20   –  שכבות גרנולריות  1.2

 מ"ק מים למ"ר שכבה אספלטית. 0.015   –  שכבות אספלטיות  1.3

 מ"ק מים למ"ק בטון. 0.10   –  ייצור בטון באתר  1.4

 מ"ק מים למ"א חגורה. 0.01   –  חגורות לאבני שפה  1.5

 , אובטון רמ"ק מים למ" 0.03   –  אשפרת בטון  1.6

 בטון. קמ"ק מים למ" 0.15      

 תהליך תשלום לעבודה ספציפית יאושר בשלבים הבאים: .2

  ./ המתכנן אישור הכמויות על ידי המפקח 2.1

 אישור התשלום למי כרמל עבור החיוב בגין שימוש במים על פי המקדמים הנ"ל. 2.2

 התעריף למ"ק מים הינו התעריף הידוע ביום התשלום לחברת מי כרמל. .3

  ב הינו המסמך המאשר את הסדרת התשלום לחברת מי כרמל.הטופס הרצ" .4



קבלן:

מספר  ח.פ.

כתובת למשלוח דואר :

טלפון להתקשרות :

שם איש קשר:

מספר
   ה ע ר ו תכמות מים במ"קמקדםכמות מתוכננתיח' מדידהסוג העבודה

1
עבודות עפר-עבודות 

הידק שתית                              -   0.25מ"קמילוי וחפירה בחרסית.

הידוק מבוקר,מצע סוג א'                              -   0.2מ"קשכבות גרנולריות2

                              -   0.015מ"רשכבות אספלטיות3
                              -   0.1מ"קייצור בטון באתר4
                              -   0.01מ"אחגורות לאבני שפה5

                              -   0.03מ"ר
                              -   0.15מ"ק

   -                              

שונות 7
צריכה סאניטרית, חיטוי, שטיפה, 

בדיקות הידראוליות של הקוים.

                              -   סה"כ מ"ק

      ת א ר י ך      חתימת המתכנן

14.305

-₪                    

התחייבות הקבלן לתשלום בגין צריכת מים
הריני מתחייב בזאת לשלם את חשבון המים לעבודה הנ"ל לפי הכמויות והתעריפים כמפורט לעיל.

תאריךחתימה+ חותמתשם החותם

תעריף מעודכן לינואר 2014  ₪ / מ"ק כולל מע"מ
סה"כ לתשלום כולל מע"מ (₪)

כמו כן, הריני מתחייב לשלם למי כרמל סכומים בגין תוספת כמויות מים מעבר למפורט לעיל, 
ככל שאדרש לכמויות מים נוספות כאלה בהתאם לצרכי העבודה בשטח.

מסמך אישור והתחייבות לתשלום בגין שימוש במים לעבודות קבלניות

שם הפרויקט: 

אשפרת בטון6
סה"כ (מ"ק)



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 'חנספח  
 ציוד חירום



 
 

 לכבוד 
 מ, "בע כרמל מי תאגיד

 
 מודעות לדרישות התאגיד לביצוע פעולות חירום הצהרה על   הנדון:

 ומחויבות ומסוגלות הקבלן לעמידה בהן. 
 
 

הריני מצהיר בזאת כי אני מודע לכך כי באם אזכה במכרז, אדרש לעמוד בכל תנאי ודרישות התאגיד  

 אלה ומסוגל לכך. ד בהוראותחייב לעמובעניין ביצוע עבודות בחירום, ואני מת

 

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע לי כי:   
 

   לטובת ביצוע תיקון חירום/שבר פרויקט שלב בהתאגיד יהא רשאי להפסיק עבודה בכל  .1

וללא דרישות  ע"פ שיקול דעת התאגיד בלבדכל זאת או לצורך הפעלת הקבלן בשעת חירום, 

 דה).יצוע העבוה בעבור ב(מעבר לתמורנוספות מצד הקבלן 

לא החל בעבודה בשטח, עדיין יהא התאגיד רשאי להפעילו  רה מכך, גם אם הקבלן הזוכה ית

 בחירום.  

לא  חירום בתוך ה עם קבלת ההודעה יידרש הקבלן הזוכה להיערך לכניסה לעבודת יודגש כי 

"ש  , בסופלה)כולל בשעות חריגות (לי ברשת הביוב, המים או בתחנות שאיבה,   שעתייםיותר מ

 המבוצעות בתאגיד. נוספות גים, ללא קשר לעבודות פיתוח ובח

כולל    ,ימים בשבוע  7שעות ביממה,  24הקבלן הזוכה יידרש למנות איש קשר זמין מטעמו  .2

 ול בתקלות כמפורט לעיל.מענה וטיפ למתן ,שבתות וחגים

תוך  ענה מידי נדרשת מוכנות של הקבלן להתמודדות עם אירועים חריגים הכוללים מתן מ  .3

 פרוט הציוד בנספח המצורף. בציוד נרחב.  שימוש



 
 

אני מצהיר ומתחייב כי בעת הגשת הצעתי יש במחסניי ציוד החירום דלהלן, וכן יהיה הציוד האמור  
 במחסניי לאורך כל ההתקשרות עם התאגיד: 

 
 הערות  כמות נדרשת  תאור הציוד  מס'

  יח' 2 מ"מ 100-200פקק אטימה קוטר:  1
 

ן  מאושר ותקי
 לשימוש 

 יח' 2 מ"מ 200-315פקק אטימה קוטר: 2
 יח' 2 מ"מ 600 – 315פקק אטימה קוטר:  3
 פקק אטימה בקוטר: 4

600-800 
 יח' 1

 פקק אטימה בקוטר: 5
 מ"מ  800-1000

 יח' 1

 יח' 1 מ"מ 1000-1500פקק אטימה בקוטר:  6
כל  יח' צנרת מ 2  -6"-2צינור פלדה מקוטר " 7

  6עד קוטר באורך 
 ה. מטר ליחיד

 

 

יח' צנרת מכל   3   -12"-8ור פלדה מקוטר "צינ 8
  6קוטר באורך עד 

 מטר ליחידה. 
 

 

צנרת מכל קוטר   יח'  2  -20"-16צינור פלדה מקוטר " 9
מטר   6באורך עד 

 ליחידה. 
 

 

מטר   6באורך עד  יח' צנרת מכל קוטר   2  -32"-24צינור פלדה מקוטר " 10
 ליחידה. 

 

 

  מ"א  12 14ת מים  עם ציפוי פנימי בקוטר "דה לאספקצינור פל 11
  מ"א  12 16צינור פלדה לאספקת מים  עם ציפוי פנימי בקוטר " 12
  מ"א  12 18צינור פלדה לאספקת מים  עם ציפוי פנימי בקוטר " 13
  מ"א  12 20צינור פלדה לאספקת מים  עם ציפוי פנימי בקוטר " 14
אביזרי , מעברים, הסתעפויות ם,מחברי ,מופות –אביזרים  15

, חרושתי (קטעי עיגון מחברי עוגן, מחברי קראוס) מתכת
 זוויות קשתות, אוגנים ודרסרים לרבות 

כל אביזר אחר   
הנדרש לתיקון  

 הצנרת  
 

יח' מכל   3לפחות    -מגופים וברזים מכל הסוגים  16
 קוטר וסוג. 

 

 

 ל גרפית. פשתן וחב משחות סיכה, אקספנדו, מיניום, טפלון,  17
 

  

גומיות, אטמים, בהתאם לקטרים, ברגים (כולל עיגונים   18
 לדרסרים עם ברגים ארוכים). 

יח' מכל סוג ומכל   3
 קוטר. 

 

 

אביזרים לצינורות מגולבנים, מופות מעברים, רקורדים,  19
 חצאי רקורדים ואביזרי דרנז'.  

יח' מכל סוג   10
 . וקוטר

 

 

חלל מוקף ע"פ הנדרש בחוק ציוד כניסה לשוחות ועבודה ב 20
לל בין היתר: חצובה, מפוח אוויר, ציוד נשימה, גלאי  כו

 גזים, רתמת גוף וכו'

  קומפ'

ציוד בטיחות לעבודה בכביש ע"פ הנדרש בחוק וכולל בין  . 21
 צנצים, קונוסים, תמרוריםהיתר: נ

  קומפ'

  מ"א 50 מ"מ פי.וי.סי לביוב  200צינור  . 22
  מ"א 20 מ"מ לביוב  250צינור  23
  מ"א 20 מ"מ  315צינור  . 24
  מ"א 20 מ"מ  400צינור  . 25
  מ"א 20 מ"מ  600צינור  . 26



  מ"א 20 מ"מ  1,000צינור  . 27
  1 ל יחידת  כח ניידתכול 6משאבה טבולה " 28
  1 כולל יחידת כח ניידת 4משאבה טבולה " 29
  1 מ' 25באורך  4יין "צינור יניקה פלסטי שרשורי משור 30
  1 מ' 25באורך  6צינור יניקה פלסטי שרשורי משוריין " 31
  1 מ"א  25 – 4צינור כיבוי אש " .32
  1 מ"א  25 – 2צינור כיבוי אש " .33
  1 גנרטור נייד .34
  1 תאורה ניידת על עמודים 35
ציוד בטיחות לעבודה בכביש ע"פ הנדרש בחוק וכולל בין  .36

 נצנצים, קונוסים, תמרורים היתר:
  קומפ' 

  יח'  2 80/120תקרה לעומס כבד  .37
  יח'  2 100/150תקרה לעומס כבד  .38
גיד  טון כולל לוגו התא 40ס"מ לעומס  50מכסים בקוטר  .39

 והסימון ביוב 
5  

 טון 40ס"מ לעומס  60מכסים בקוטר  .40
 כולל לוגו התאגיד והסימון ביוב

5  

  2 125טר חוליה קו .41
  2 150חוליה קוטר  .42
  קומפ'  חומרים לתיקוני חירום: סיקה, חול, חצץ, מלט, אספלט קר .43
י ציוד מכני הנדסי כבד לרבות: דחפור זחלי, מחפרון, מינ .44

 מ"ק לפינוי פסולת  20טון, מיכל  25מחפרון, משאית עד 
  קומפ' 

ם לביצוע קונגו, משור חשמלי וכל כלי העבודה הנדרשי .45
 העבודות תקינים ושלמים. 

  קומפ' 

  קומפ'  WELLPOINTS -ציוד לשאיבת מי תהום .46
  קומפ'  דיפונים וכו' -ציוד לחפירת עומק .47
  ים ורוכביםיהידראוליים, דינמ 12''-ועד ל 2''-חבקים מ 48

 .  עשויים פלב"מ
 יח' מכל קוטר.  3
 

 

 ים ורוכביםינמהידראוליים, די 32''-ועד ל 16''-חבקים מ 49
 .  עשויים פלב"מ

 יח' מכל קוטר.  3
 

 

לחיבור צנרת פלדה,   .12''-ועד ל 2''-רב קוטר "קראוס" מ 50
  בקטרים ובדרגים שונים PVCא/צ, 

 יח' מכל קוטר.  3
 

 

לחיבור צנרת פלדה,    .32''-ועד ל 16''-רב קוטר "קראוס" מ 51
  בקטרים ובדרגים שונים PVCא/צ, 

 יח' מכל קוטר.  3
 

 

 כולל גומי לאיטום.. 12''-ועד ל 2''-בנדים מ 52
 

 יח' מכל קוטר.  20
 

 

 יח' מכל קוטר.  10 כולל גומי לאיטום.  20''-ועד ל 14''-בנדים מ 53
 

 

 ת, מחברים, הסתעפויות, קשתות, מעברים,מופו –אביזרים  54
     אביזרי מתכת חרושתי (קטעי עיגון מחברי 

 

  

הסתעפויות, זוויות קשתות, אוגנים  עוגן, מחברי קראוס)  55
     ודרסרים לרבות כל אביזר אחר 

 הנדרש לתיקון הצנרת      

  

 מכל סוג. ' מ 100 מ"מ).   75, 63, 32,50צנרת פלסטיק לחיבורי חירום (  56
 

 

 משחות סיכה, אקספנדו, מיניום, טפלון,   57
 פשתן וחבל גרפית

 

  יח' מכל חומר.  6

 אם לקטרים, ברגים גומיות, אטמים, בהת 58
 (כולל עיגונים לדרסרים עם ברגים ארוכים).   

 יח' מכל סוג   12
 קוטר.  ומכל

 

 

 אלקטרודות ריתוך רוכבים, דסקיות,  59
 . החביל  -כבלי הארקה ושילוט

 

  

 צנרת פלסטיק לחיבורי  מחברי  60
 מ"מ).  63, 32,50חירום (

 

  יח' מכל סוג  3

 



לכל הציוד הנדרש לביצוע עבודות נשוא מכרז זה, ע"פ דרישות אין ברשימה זו מלפטור את הקבלן 
 החוק. 

 
 
 

 
____________________ __________________________ 

 שם ותפקיד ממלא הטופס                    תאריך                
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  יא נספח
  טפסי מסירת פרויקטים



תאריךלא התקבל  / סטאטוס התקבל נושאים לטיפול 

תיאומים  והיתרי חפירה1

י המפקח"יומני עבודה חתומים ע2

אישור בדיקת אטימות3

דיסק+דוח–צילום וידאו 6

+  דוחות שרות שדה של יצרן הצינורות7
.אחריות יצרן לצנרת

אחריות יצרן לאביזרים שהותקנו8

ואישור תכנית עדות במי כרמל קליטה9

מספור תאים למערכת ביוב10

הנחיות לתיקוןמקום הליקויתיאור הליקוימס

1

2

3

4

5

_______________:הקבלן שם
__________________________________

________________:שם הפרויקט
_____________________________________

______________________________________________________________________:תיאור הפרויקט
__________________________________________________________________________________

____________:עבודה תאריך סיום____________:עבודה תאריך תחילת

_____________________:תאריך מסירה

ביוב ' המערכת נמסרה למח
_______________    ______________      _____________

שם משפחה                חתימה                         תפקיד+ שם

רשת ביוב-תפעוליות' טופס מסירת פרויקט למח

.י הקבלן"ליקויים נוספים בהמשך הם יתוקנו באופן מידי ע/ במידה ויתגלו פגמים•

או לאחר בדיקת מפקח מטעמו  . ש"ת/ ביוב/ רשת מים' י מנהל מח"אישור השלמת הלקויים יינתן ע•
.במקום 

או הביצוע הנדרשים מהקבלן  /יודגש כי אין במילוי טופס זה כל ויתור מצד התאגיד על דרישות האיכות ו•
.בהתאם למסמכי החוזה

:כמפורט כשבוע פירוט הלקויים הדורשים תיקון בתוך 



תאריךלא התקבל / סטאטוס התקבל נושאים לטיפול 

תיאומים  והיתרי חפירה1

י המפקח"יומני עבודה חתומים ע2

אישור בדיקת לחץ3

רדיוגרפיהאישור בדיקות 4

אישור חיטוי קווים ובדיקה בקטריולוגית5
דיסק+דוח–צילום וידאו 6

+  דוחות שרות שדה של יצרן הצינורות7
.אחריות יצרן לצנרת

אחריות יצרן לאביזרים שהותקנו8

ואישור תכנית עדות במי כרמל קליטה9

:כמפורט כשבוע פירוט הלקויים הדורשים תיקון בתוך 

הנחיות לתיקוןמקום הליקויתיאור הליקוימס

1

2

3

4

5

_______________:הקבלן שם
_____________________________________

________________:שם הפרויקט
____________________________________________

______________________________________:הפרויקט תאור
__________________________________________________________________________________

__________:עבודה תאריך סיום____________:עבודה תאריך תחילת

___________________:תאריך מסירה

מים' המערכת נמסרה למח

_______________    ______________      _____________
שם משפחה                חתימה                         תפקיד+ שם

רשת מים-תפעוליות' טופס מסירת פרויקט למח

.י הקבלן"ליקויים נוספים בהמשך הם יתוקנו באופן מידי ע/ במידה ויתגלו פגמים•

או לאחר בדיקת מפקח מטעמו  . ש"ת/ ביוב/ רשת מים' י מנהל מח"אישור השלמת הלקויים יינתן ע•
.במקום 

או הביצוע הנדרשים מהקבלן  /יודגש כי אין במילוי טופס זה כל ויתור מצד התאגיד על דרישות האיכות ו•
.בהתאם למסמכי החוזה



:כמפורט  כשבועפירוט הלקויים הדורשים תיקון בתוך 

_______________:הקבלן שם
______________________________________

________________:שם הפרויקט
___________________________________________

______________________________________________________________________:הפרויקט תאור
__________________________________________________________________________________

_____________________:עבודה תאריך סיום___________________:עבודה תאריך תחילת

_______________________:תאריך מסירה

מתקנים ' המערכת נמסרה למח

_______________    ______________      _____________
שם משפחה                חתימה                         תפקיד+ שם

מחלקת מתקנים-תפעוליות' טופס מסירת פרויקט למח

.י הקבלן"ליקויים נוספים בהמשך הם יתוקנו באופן מידי ע/ במידה ויתגלו פגמים•

או לאחר בדיקת מפקח מטעמו  . ש"ת/ ביוב/ רשת מים' י מנהל מח"אישור השלמת הלקויים יינתן ע•
.במקום 

או הביצוע הנדרשים מהקבלן  /יודגש כי אין במילוי טופס זה כל ויתור מצד התאגיד על דרישות האיכות ו•
.בהתאם למסמכי החוזה

תאריךלא התקבל / סטאטוס התקבל נושאים לטיפול 

תיאומים  והיתרי חפירה1

י המפקח"יומני עבודה חתומים ע2

אישור בדיקת לחץ3

רדיוגרפיהאישור בדיקות 4

אישור חיטוי קווים ובדיקה בקטריולוגית5
דיסק+דוח–צילום וידאו 6

+  דוחות שרות שדה של יצרן הצינורות7
.אחריות יצרן לצנרת

אחריות יצרן לאביזרים שהותקנו8

ואישור תכנית עדות במי כרמל קליטה9

הנחיות לתיקוןמקום הליקויתיאור הליקוימס

1

2

3

4

5



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בי נספח
  עבודות עם פוליאתילן



                        

  ב'נספח י
  
  אישור יצרני צנרת ואביזרי פוליאתילן בתאגיד – 1 'יבנספח   •
  יצרן צנרת פוליאתילן –אישור דרישות מכרז  – 2 'יבנספח   •
  )BWריתוך פנים ( –צנרת פוליאתילן  –ציוד הריתוך ואביזרי עזר  – 3 'יבנספח   •
  )EFריתוך אלקטרופיוזן ( –צנרת פוליאתילן  –עזר ציוד הריתוך ואביזרי  –4 'יבנספח   •
  )BWהנחיות לביצוע ריתוך פנים ( – 5 'יבנספח   •
  )EFהנחיות לביצוע ריתוך חשמלי אלקטרופיוזן ( - 6 'יבנספח   •
  אישור זהות מבצעי הריתוכים  – 7 'יבנספח   •
  צנרת פוליאתילן –הנחיות לביצוע בדיקות לחץ ואטימות  –  8 'יבנספח   •
  

  כללי
  
   תהליך אישור ספק בפרויקט וקבלת סחורה, אחסנה, הוצאת סחורה לשימוש. 1
  

  . 1'יבנספח  – בתאגיד אישור יצרןבפרויקט יהיה על פי הנחיות מפרט  יצרנים. תהליך אישור 1.1
  

על ידי  מאושריםהספקים /על ידי יצרנים מיובאים/יעשה שימוש במוצרים המיוצריםהקבלן  .1.2
  .1'יבנספח בהתאם להנחיות ובלבד,  התאגיד

  
 יבואן הצנרת /כאשר הוא חתום על ידי יצרן 2'יבנספח את  תאגידהקבלן יציג בפני ה. 1.3

  מוצרים מכל סוג לאתר העבודה. העברתוהאביזרים, ולפני 
  

להתקין המוצרים אשר בכוונתו  י ודגמיסוגכל על  ויקבל אישורו . הקבלן יצהיר בפני המפקח1.4
ולפני העברת המוצרים לאתר העבודה, לרבות כלל המוצרים כולל אביזרי במערכת   המתוכננת 

פלדה מכל סוג, אביזרים מכאניים, אביזרי ריתוך פנים  –אביזרי מעבר פוליאתילן , מגופים,פלדה
)B.W.) אביזרי ריתוך חשמלי אלקטרופיוזן ,(E.F.או כל אביזר אחר מכל סוג./), ו  
  

*  המפקח יערוך בדיקת התאמה בין סוגי האביזרים המיועדים לשימוש בפרויקט ובין הנחיות 
  מסמך זה,הנחיות המתכנן, המפרט הטכני, והתקינה הרלוונטית. 

  
 –יהיו בהתאם להיתר תו התקן מטעם מכון התקנים הישראלי  המיועדים לריתוך *  כל המוצרים

אלא ויאושר אחרת על ידי  –צג על ידי הקבלן אשר יו – 5 חלק 4427 לתקן מערכתהתאמה 
  התאגיד בהתאם  לנסיבות.

  
*  הקבלן יציג היתר תו תקן ישראלי בתוקף בעבור כל המוצרים אלא ויאושר אחרת על ידי 

  התאגיד. 
  
  לשימוש. סחורה אשר הועברה לאתר העבודה שלא על פי הגדרות מפרט זה לא תאושר   *
  

  מפקח בלבד ועל פי המפורט:הע"י  –צנרת ואביזרים  –תהליך קבלת סחורה . 1.2
  

ניירת תיעוד בדיקות מעבדה אשר  לפני העברת מוצרים מכל סוג לאתר העבודה הקבלן יציג. 1.2.1
 או אביזרים) כולל בדיקות אשר בוצעו בחומר הגלם/בוצעו בכל סדרת ייצור ספציפית (צנרת ו

  אביזרים לפני מועד הייצור./על ידי יצרני הצנרתוהן  יצרן חומר הגלם, (פוליאתילן)הן על ידי
  

 מסוימת בוצעו בסדרת ייצור ככל ולאתישמר הזכות לדרישת בדיקות נוספות  לתאגיד. 1.2.2
או בהתאמה לתקן רלוונטי למוצר /, ו5 או/ו 3או /ו 2חלקים  4427ישראלי ובהתאמה לתקן 

  מסוים.
  

או מי /ים תחת פיקוח התאגיד ו/יבוצעו על ידי יצרן המוצר הנוספות הבדיקותככל ויידרש, *  
  אלא ויוגדר אחרת על ידי התאגיד בהתאם לנסיבות. מטעמו,

  
לתאגיד תישמר הזכות לדרישה כי כל או חלק מהבדיקות יבוצעו במכון התקנים הישראלי,    

  לשיקול דעתו והנסיבות.  בהתאם 



  
תחול הן על  2+  1חלקים  4427לתקן ישראלי אחריות הוכחת תקינות הצנרת והתאמתה     

  אביזרים, לרבות העלויות הכרוכות בכך. /הקבלן והן  על יצרן הצנרת 
  

בתאום מול  לאתר העבודה המוצרים יועברו –על ידי המפקח  לאחר אישור הניירת. 1.2.3
  מפורט:כ בדיקתםלצורך המפקח, 

       
  .למוצרים שסופקו בפועלבדיקת התאמה בין הניירת המאושרת . 1.2.3.1
  האספקה.אופןנזקים ופגמים, ו הימצאות וויזואליות,המידות, התקינות ל ה מדגמיתבדיק .1.2.3.2
 במוצר, וכי לא בוצעה בו החזרת שנעשה בעבראינדיקציה לשימוש  ה האם קיימתבדיק .1.2.3.3
   .קודם מלקוח סחורה 

  
                                                                           ביותר הניתנת להשגה.מוצרים יהיו מסדרת הייצור החדשה כלל ה. 1.2.4

  
בקריטריונים הבאים, יעמדו , כל המוצרים 1'יבנספח בנוסף לאמור במסמך זה ובהנחיות       

                                                                                                                  המפקח:  בכפוף לאישור
  

  . צנרת1.2.4.1
  

  פעמים קוטרה  18בעל רדיוס כיפוף אשר לא יפחת מ .   צנרת בתופים תסופק על גבי תוף 1.2.4.1.1
  .)פנימי 18Dהפנימי של הצנרת (      
  ותוחזר ליצרן, בהתאם לשיקול דעת  תיפסל לשימושצנרת אשר אספקתה בוצעה שלא כאמור       
  התאגיד בלבד.      

  
או גלילים (ללא תוף /מתייחס לצנרת אשר אספקתה בוצעה בתופים ו שלעיל*    האמור בס"ק 

  בסיס).
  

, על ידי המפקחאחרת ממועד הייצור אלא ואושר  חודשים 12אספקה לכל המאוחר . 1.2.4.1.2
  מועד האספקה. ולפני

  
  לא יגרום לצנרת נזקים מכל סוג.  והפריקה אופן האספקה. 1.2.4.1.3

תתבצע בסמוך ככל שניתן לתוואי  או בגלילים/ו פריסת צנרת אשר אספקתה בוצעה בתופים      
  המתוכנן על מנת לצמצם למינימום את כלל פעולות שינוע הצנרת. /התעלה הקיים 

  
  . אביזרים1.2.4.2

  
  .אביזרי ריתוך חשמלי אלקטרופיוזן, מגופים, אביזרי ריתוך פנים, אביזרי ספיגוט *  
  

, חודשים ממועד הייצור אלא ואושר אחרת על ידי המפקח 24אספקה לכל המאוחר . 1.2.4.2.1
  מועד האספקה.  ולפני

  
ולל אריזת קרטון מקורית של יצרן  האביזרים יסופקו באריזתם המקורית בלבד, כ .1.2.4.2.2

בשום שלב במהלך האספקה, וללא כל   .U.Vבניילון סגור, וללא חשיפה לקרינת    האביזרים,
  חשיפה לנוזלים, תנאי לחות, או טמפרטורות גבוהות.

  או אביזרים/צנרת ו – כללי. 34.1.2.
  

לקוח אחר וכי בוצעה להם מוצרים מכל סוג אשר קיימת אינדיקציה כי סופקו בעבר ל. 1.2.4.3.1
  החזרת סחורה ייפסלו לשימוש בפרויקט באופן מיידי.

  
או דרג צנרת, ומכל סדרת ייצור, /מייד עם קבלת צנרת לאתר העבודה, ובכל קוטר ו. 1.2.4.3.2

מכל סדרת מטרים  1.5 יעביר לרשות התאגיד מקטעי צנרת באורך של ומתוצרת כל יצרן, הקבלן 
או דרג צנרת, ומתוצרת כל יצרן, לצורך שמירתם על ידי התאגיד (ככל ויעלה /ייצור, בכל קוטר ו

  הצורך בביצוע  בדיקות מעבדה בצנרת בעתיד).
  

  אחסנה. 1.3
  



  . צנרת1.3.1
  

ובכל אופן אספקה  והעבודה האחסנה כל זמן למשך סגורים. כל קצוות הצנרת יהיו 1.3.1.1
      וכדומה. מים, לכלוך, בעלי חיים,ופים זרים, גלילים, תופים), למניעת חדירה של ג (מוטות, 

  
  ובגובה של לא יותר מקוטר פני הקרקעעל תאוחסן כאשר היא מוגבהת מ במוטות צנרת. 1.3.1.2

ת תמיכה, למניעת לחצים ומונחת באופן ישר על גבי כמות מספקת של נקודו X 2הצנרת      
  ודפורמציה. נקודתיים

ס"מ מקצוות  80נקודות התמיכה הקרובות ביותר לשני קצוות הצנרת יהיו מרוחקות מרחק של 
  הצנרת על מנת למנוע לחץ נקודתי ועיוותים (אובליות ייתר) בקצוות הצנרת.

  
  נקודות התמיכה יהיו עשויות מחומר שאינו יכול לגרום נזק לצנרת ואינו נפגם כתוצאהכל 

                                                                                                                 מחשיפה לתנאי מזג האוויר.
  

  מטרים.  3 יעלה על לא  אחת לזו הסמוכה אלייה המרחק המקסימאלי בין כל נקודת תמיכה
                                                                                                                      

  ימוקמו מעצורים למניעת החלקה של הצינורות. מערום הצינורותמשני צידי 
  יהיו עשויים מחומר שאינו יכול לגרום נזק לצנרת ואינו נפגם כתוצאההמעצורים 

  מחשיפה לתנאי מזג האוויר.
  

  .המערוםמטרים, משני צידי  3 יעלה עלהמרחק המקסימאלי בין כל המעצורים לא 
  

המיועד לכך מגודר הצנרת תאוחסן באזור  תישמר הזכות לדרישה מהקבלן כי לתאגיד. 1.3.1.3
  שילוט מתאים ("אזור אחסנה"). תחת

  
  תאוחסן בשטח העבודה לאחר פריסתה כאשר היא  גלילים / . צנרת אשר סופקה בתופים1.3.1.4

או קטעי צנרת /מוגבהת מעל פני הקרקע בכל אורכה, ומונחת על גבי גלגלות מאושרות ו     
  , וללא כל מגע של הצנרת עם פני הקרקע או גופים זרים.חתוכים

ת עקב מעבר כלי רכב, כלים מכניים ת מכניוחשיפה של הצנרת לפגיעועל הקבלן למנוע 
  בדים,וכדומה.כ
  

  גלילים תתבצע בסמוך ככל שניתן לתוואי התעלה /פריסת צנרת אשר אספקתה בוצעה בתופים 
  המתוכנן על מנת לצמצם למינימום את כלל פעולות שינוע הצנרת. /הקיים 

  
  אביזרים. 1.3.2

  
  למניעת חשיפה  מעל פני הקרקע יאוחסנו במבנה מקורה ומאוורר. אביזרים 1.3.2.1

  , רטיבות וטמפרטורות גבוהות במהלך האחסנה ובאריזתם לחות לשמש, גשם, תנאי    
  המקורית בלבד.    
  

  או חלק מהם על פי שיקול דעתו/. למפקח שמורה הזכות למיספור כל האביזרים בפרויקט ו1.3.2.2
  הבלעדי, לרבות הדרישה כי השימוש באביזרים יתבצע על פי סדר שייקבע על ידו מראש.   
  
על הקבלן תחול הוכחת השימוש באביזרים בהתאם לסדר השימוש שייקבע על ידי המפקח, ככל    

  וייקבע על ידו.
  

ת מסמך זה ייפסלו לשימוש בפרויקט, *  אביזרים מכל סוג אשר יאוחסנו שלא בהתאם להנחיו
  לשיקול דעתו של המפקח. בהתאם

  
  
  באתר האחסנה ובשטחי העבודה לבדיקת  על בסיס שבועי המפקח יבצע ביקורות *

  נהלי האחסנה.הקפדה על      
  

  הוצאת סחורה לשימוש . 1.4
  

  . צנרת ואביזרים המאוחסנים באתר האחסון יעברו בדיקה וויזואלית ותקינות1.4.1
  .תאריכי ייצור לפני הוצאתם לשימוש בפרויקט    
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  מבין המוצרים המוקדםתאריך הייצור על בסיס  ייעשה . שימוש במוצרים1.4.2
                                                                                                      בכפוף להקפדה על נהלי האחסון. ,)FIFO( המקבילים   
  

  , ללא חשיפהבאריזתם המקורית בלבדהאביזרים יועברו מאתר האחסנה לאתר העבודה  .1.4.3
לאתר  באריזתם המקורית ולתנאי רטיבות, אביזרים שלא ייעשה בהם שימוש יוחזרו לשמש,   

                                                                                                                      בסיום יום העבודה. האחסנה
  

או  /לתנאי רטיבות ואו /במהלך יום העבודה הקבלן יימנע מחשיפת האביזרים לשמש ישירה, ו
  לחות.

או  /או ולתנאי רטיבות ו/למפקח תישמר הזכות לפסילת אביזרים אשר נחשפו לשמש ישירה ו  
                                                                                                                      לחות.

  
טחי העבודה תתבצע כך שרק האחסנה לש זורמא המיועדים לריתוך אביזרים. הוצאת 1.4.4

 זורבנקודת ריתוך ספציפית ויחידה יוצאו מא הריתוך האביזרים הנדרשים לביצוע עבודות
  האחסנה. 

  
  . שינוע בתוואי לרבות:2
  

  פריסה מתוף, הנחה בתעלה, שינוע צנרת בתוואי, השחלה בקידוח, הרמת צנרת    
   

 תבוצעת בפעם הראשונה בכל פרויקט מבוצעהפעולות המפורטות בסעיף זה אחת מ כל כאשר. 2.1
  ומראש לפני ביצוע כל פעולה. על ידו אלא ואושר אחרת מפקחהבנוכחות  פעולה זו

  
* למפקח תישמר הזכות לקביעה האם המשך בקרה נקודתית על ביצוע הפעולות נדרשת מעבר 

לשיקול  ללית של הקבלן במהלך ביצוע בפועל, וזאת בהתאםובהתאם להתנהלותו הכ לאמור,
  דעתו הבלעדי של  המפקח.

  
  יצרןמפעולות או /או מפעולות הקבלן ו/ו האביזרים / * יודגש כי ככל וכתוצאה משינוע הצנרת

  או באביזר אשר עומקה עולה/או שריטה בצנרת ו/ו האביזרים תיגרם פגיעה מכאנית /הצנרת   
או האביזר הפגוע  / הצנרת ו אביזר ייחשב מקטע/ מעובי הדופן הנומינאלי של הצנרת  10%על   

  כפסול והשימוש בו לא יאושר.  
  
מהאמור בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לתאגיד תישמר הזכות לקביעת קריטריון מחמיר   

  להתנהלותו הכללית של הקבלן במהלך ביצוע בפועל. ובהתאם
  

  בצע את המפורט:הקבלן יכל פעולה ובמהלכה  ביצוע . לפני2.2
  

  .של גופים זרים ועצמים בולטים מהתוואי המיועדפינוי . 2.2.1
  גופים זרים מקובעים אשר לא ניתן לפנותם, יש לבצע הגנה נקודתית מפניהם  
, באמצעות חצאי צנרת חתוכים, גלגלות, או ערמות חומר נקי מאבנים ומניעת מגע עם הצנרת  

  ס"מ. 2ומגופים זרים אשר קוטרם עולה על 
  

  .הצנרת וקוטר ניילון תקינות ומאושרות בלבד המתאימות למשקל/דשימוש ברצועות ב .2.2.2
  

או  /או כל חומר מתכתי אחר לצורך שינוע ו/* הקבלן לא יעשה כל שימוש בשרשראות ברזל ו
  הרמת הצנרת.

  
   על ידי המפקח או קטעי צנרת חתוכים מאושרים/שימוש בגלגלות מאושרות ו .2.2.3

  , ובמשך כל זמן ביצוע הפעולה.ומגופים זרים פני הקרקעהפרדה מלאה של הצנרת מ לצורך    
  

  .ובאופן איטי ומבוקר עם הצנרתישיר ללא מגע שימוש בכלים מכניים  .2.2.4
  

, לא הנומינאלי החיצוני פעמים קוטר הצנרת 30(לא פחות מ  שמירה על רדיוס כיפוף תקין .2.2.5
בכל  –) פנים ריתוך ככל ומקטע הצנרת כולל הנומינאלי החיצוני קוטר הצנרתפעמים  50פחות מ 

  פעולת שינוע מכל סוג.



  
ברים באמצעות ריתוכי י צנרת המחו/או שינוע למקטע/* הקבלן לא יבצע פעולת הרמה ו

ותבוצע בנוכחותו  לפני ביצועה אלא אם ביצוע פעולה זו תאושר על ידי המפקח  אלקטרופיוזן
  המלאה.

                                                                                                                      
  הנחה בתעלה מטרים,  2.5ככל ויידרש ע"י המפקח ובמקרים בהם עומק התעלה עולה על  .2.2.6

שינויי רדיוס קיצוניים בצנרת ובאופן שימנע  מצעות שני כלים מכניים לכל הפחותתתבצע בא    
  , ובאופן המפורט:אשר עלולים להיות מופעלים על הצנרת נקודתיים  ועומסים 

  
   לקצה התעלהביותר הקרובה ניים במקביל, מהנקודה באמצעות שני הכלים המכ*   הרמת הצנרת 

  החפורה.  
  

  מבצע הנחה של הצנרת  החפורה *   הורדה באופן איטי ומבוקר כך שהכלי הקרוב לקצה התעלה
  חצי מעומק התעלה.כעל קרקעית התעלה ובמקביל הכלי השני מחזיק את הצנרת בגובה של      

  
החפירה ומעבר למיקום הכלי  ני הקרוב לקצה התעלה החפורה אל המשך* העברת הכלי המכ

  המקבע
ורט בסעיף ביצוע הנחת הצנרת על פי המפ(את הצנרת בגובה של כחצי מעומק התעלה) והמשך   

  זה.
  

 / בקידוח יחלו לאחר אישור המפקח למידות התעלה או השחלת צנרת/בתעלה ו צנרת הנחה .2.2.7
   הקדח 

ולמידות הקדח והכנת בורות הקידוח (כניסה  ,הצנרת השחלת / להנחת הכנתםתקינות ו    
  .ויציאה)

  
(שריטות ופגיעות הנחת הצנרת בתעלה תתבצע לאחר בדיקת תקינות הצנרת על ידי המפקח 

  מכאניות,ריתוכים).
  

  השחלת צנרת בקידוח תתבצע בנוכחות המפקח ולאחר בדיקת תקינות הצנרת (שריטות ופגיעות 
  מכאניות, ריתוכים).

      
  פריסה מתוף תתבצע באופן איטי ומבוקר תוך הפרדה מלאה של הצנרת עם הקרקע . 2.2.8

  .צנרת חתוכיםאו קטעי /באמצעות גלגלות מאושרות ו     
  

  הפריסה תתבצע כך שהצנרת תמוקם קרוב ככול שניתן לתעלה החפורה, מיקום חפירת     
  או /התעלה המתוכנן, או נקודת הכניסה לבור הקידוח ובאופן שיאפשר הנחתה בתעלה ו     
  השחלתה בקידוח ללא כל שינוע נוסף, וככול שניתן.     

  
תתבצע באופן  או עתידיות/ו (חציות) ערכות קיימות. הנחת צנרת בנקודות מפגש עם מ2.2.9

אשר לא יפחת מ  לרבות מרחק מספק עתידיות / עתידי בין הצנרת למערכות קיימות מגעשיימנע 
או /או דרישות התקינה הרלוונטית ו/בהתאם להנחיות המתכנן, ו ,מערכותהכלל בין  ס"מ 50

לל המערכות ללא יאפשר תחזוקת כאשר  העתידית, ובאופן /דרישות בעל המערכת הקיימת 
  מגבלות.

  
  עתידיות ובין המערכת המתוכננת  /ככל ולא ניתן לשמור על מרחק מספק בין המערכות הקיימות 

צנרת שרוול להגנה, וכדומה, בהתאם , הקבלן יתקין הגנה נקודתית באמצעות פלטות בטון    
  מן ביצוע פעולות תחזוקה. להנחיית המתכנן, למניעת פגיעה עתידית אפשרית במערכות בז

  
בחציית או /בנקודות מפגש עם מערכות קיימות ו ,המתכנןאו / על ידי המפקח ו ככל ויידרש    

בשרוול  או בתוואי בניית מבנה עתידי הקבלן יעשה שימוש /מסילת רכבת ו / דרכים /כבישים 
  הגנה בהתאם להנחיות המתכנן.

  

  . ריתוכים3
  רתך, ציוד, דרישות כלליותקריטריונים לאישור     
  

   .7'יב,6'יב,5'יבנספחים *  ריתוכים יתבצעו בהתאם להנחיות 
  



  או מפקח מערכות פוליאתילן לזהות כל רתך בפרויקט/על הקבלן לקבל את אישור המפקח ו. 3.1
  קריטריונים לאישור רתך בפרויקט יהיו כמפורט:פני תחילת ביצוע ריתוכים בפרויקט, ול   
  

, בית הספר לריתוך פלסאון, או כל משרד הכלכלה בתוקף מטעם פוליאתילן תעודת רתךהצגת  3.2
  גוף 

  .או מי מטעמו/התאגיד ו כת ריתוכים פלסטיים המוכר על ידיהעוסק בהדר    
  

או האביזרים לא תאושר אלא אם /או יצרן הצנרת ו/*  תעודת רתך מטעם יצרן ציוד הריתוך ו
  הונפקה על 

 שעות לפחות, אשר כולל 8ידי הגורם מנפיק התעודה לאחר העברת קורס ריתוך הנערך למשך   
  חומר

  מעשי בסיומו.  עיוני ומבחן ו עיוני והתנסות מעשית,  
  

  כי הרתך ביצע  מפקח מערכות פוליאתילן מוסמך על ידי משרד הכלכלההצגת אישור מטעם  3.3
פחות תחת כל הל פרויקטים / עבודות 2 פרויקטה למועד תחילת במהלך השנתיים הקודמות    

ובהתאמה לשיטות הריתוך  הריתוכים בפרויקט אשר בוצע על ידו (בדיקת כל     פיקוח מלא
  ).המיועדות לשימוש     בפרויקט

  
  פלאפון מטעם מזמין הפרויקטים (הצרכן  /טלפון  יקשר לרבות מספר נשי*  האישור יכלול פרטי א

  הסופי).   
  
  הראשון בפרויקט. מסמכים אלו יוצגו לצורך אישור ראשוני של הרתך ולפני ביצוע הריתוך* 
  ריתוכים אשר יבוצעו על ידי רתך אשר לא אושר מראש כאמור ייפסלו באופן מיידי.   
  
  

  .ות והמסמכיםהתעוד המפקח יבצע בדיקה לתוקף 3.4
  

  פרויקטים  האחרונה בפרט, כולל ציוןהצגת מכתב פרוט ניסיון כללי של הרתך, ובחצי השנה  3.4.1
                                                         ועבודות בהן ביצע ריתוכים, ושמות ומספרי טלפון של אנשי קשר בפרויקטים אלו.   
  

  קח בהתאם למסמכים אשר יוצגו.תך יהיה בהתאם להחלטת המפאישור הר 3.4.2
  

  ציוד נדרש. 3.5
  

), .B.Wרשימות ציוד בשיטות ריתוך פנים ((  4'יב,3'יב יםנספחל ציוד הריתוך יהיה בהתאם*  
  .)).E.Fאלקטרופיוזן ( חשמלי וריתוך 

  
תתבצע בהתאם  והתאמתו לדרישות מסמך זה לרבות נספחיו בדיקת תקינות ציוד הריתוך   

  .DVS 2207ותקן   ISO 12176תקן   לדרישות
                                                                                                                    

  או אשר לא אושר מראש ולפני תחילת ביצוע /* ריתוכים אשר יבוצעו באמצעות ציוד שאינו תקין ו
  ריתוכים בפרויקט ייפסלו באופן מיידי.    
  

  דרישות כלליות. 3.6
  
והתאמתו לדרישות מסמך זה לרבות  ציוד הריתוךתקינות המפקח יאשר את זהות הרתך ו* 

  במסגרת הסמכת רתכים. לפני תחילת ביצוע ריתוכים בפרויקטותקינות תהליך הריתוך,  נספחיו,  
  

  או ריתוכים אשר בוצעו /ציוד שלא אושר מראש, ו/ידי רתך אשר בוצעו על לא יאושרו ריתוכים*  
  לפני ביצוע הסמכת רתכים.    
  
או ציוד /כל שינוי בזהות הרתך ועם סיום הסמכת הרתכים, ואישור ציוד הריתוך והרתך,  *   

  יאושרו מראש על ידי המפקח.   הריתוך 
או תוספת אשר ברצונו לבצע הן בזהות הרתך והן בציוד /הקבלן ידווח למפקח על כל שינוי ו   

או באמצעות כל ציוד ריתוך לרבות /בפרויקט על ידי כל רתך ו ני שיבוצעו ריתוכיםולפ   הריתוך 
  לריתוך.   ציוד עזר 

  



ריתוכים אשר יבוצעו ללא החל מתחילת ביצוע ריתוכים בפרויקט, ועד לסיום ביצוע הריתוכים,  * 
או על ידי רתך /, ואו בציוד אשר לא אושר מראש על ידי המפקח/הציוד הנדרש ו בכל    שימוש 

ייחשבו כפסולים וכל עלויות החלפתם יחולו על הקבלן אשר לא אושר     מראש על ידי המפקח 
  הראשי.

  
בנוכחות מלאה  כל פעולות הריתוךביום ביצוע הריתוכים הראשון ובכל שיטת ריתוך יבוצעו  .3.7
  , במסגרת הסמכת הרתכים.קחהמפ    של 

  
    המפקח לפני תחילת  יאושרו על ידי ם (צנרת ואביזרים) המיועדים לריתוך בפרויקטרכיביהכל  3.8

  .הריתוכיםביצוע 
  

ספור כל האביזרים בפרויקט על פי שיקול דעתו הבלעדי, * למפקח שמורה הזכות לדרישת מ
  שייקבע על ידו מראש. השימוש באביזרים יתבצע על פי סדר   דרישה כי לו

על הקבלן תחול הוכחת השימוש באביזרים בהתאם לסדר השימוש שייקבע על ידי המפקח, ככל    
  וייקבע    על ידו.

  
  , בהתאם לאמור:על ידי הרתך כל הריתוכים יתועדו וימוספרו 9.3
  

   הקבלן יגיש למפקח על בסיס יומי רשימה מסודרת הכוללת את כלל הריתוכים אשר בוצעו  3.9.1
  בכל יום, לרבות כל הפרטים הבאים:

  
  תאריך ביצוע הריתוכים # 
  בהתייחס לכל ריתוך –כביש  /חיבור בית  /מספר חתך   #

בהתייחס לכל  – #  סוג האביזר המרותך לרבות מספרו (ככל ומוספרו האביזרים על ידי המפקח)
  ריתוך

  בהתייחס לכל ריתוך – #  שם הרתך
  בהתייחס לכל ריתוך –#  מספר הריתוך בסדר רץ 

  בהתייחס לכל ריתוך – #  שעת ביצוע הריתוך בפועל (שעה ודקות)
  בהתייחס לכל ריתוך  –#  סיום זמן הקירור 

ים במהלך /ים חריג/רועו אי/בהתייחס לכל ריתוך ככל והתרחש – #  הערות נקודתיות ככל וישנן
  ביצועו. 

  
  או בסמוך /ספור הריתוכים יתבצע באמצעות רישום הנתונים הבאים על גבי כל ריתוך ומ 3.9.2

                                                                                                     .6'יב,5'יבנספחים בהתאם להנחיות אליו, ככל שניתן    
  

ולהציגו  בעבור כל ריתוך ובכל שיטת ריתוך לספק פלט ריתוך ממוחשב הקבלןבאחריות  3.9.3
  על ידי המפקח. ובכתב והוגדר כך מראש במידה הריתוך, המפקח כתנאי לאישור    בפני

  
  באחריות הקבלן לוודא כי פלט הריתוך הממוחשב יכלול לכל הפחות את כל הנתונים הבאים:*  
  

  #  שם הפרויקט 
  יום) /חודש /#  תאריך ביצוע הריתוך (שנה

  הרתך#  שם 
  #  מספר הריתוך בסדר רץ
  ודקות)(שעה  #  זמן ביצוע הריתוך בפועל

  ביצוע הריתוך בפועל#  טמפרטורה סביבתית בזמן 
  בפועל #  ספיקה חשמלית אשר תועדה על ידי מכונת הריתוך במהלך ביצוע הריתוך

  והריתוך #  אישור מכונת הריתוך לתקינות תהליך החימום
, ובהתאם #  כל פרמטר נוסף אשר יידרש על ידי המפקח בהתאם לנסיבות, ככל ויידרש

  לאפשרויות     מכונת הריתוך
  

  במידה בצנרת,  או לפני ביצוע כל פעולה אחרת/יוצג לפני כיסוי הצנרת, ו ך הממוחשבהריתו פלט    
  ידי המפקח. על ובכתב וגדר כך מראשהו    
  

*  תקינות סופית של כל ריתוך תיקבע על ידי המפקח בהתאם לממצאי פלט הריתוך הממוחשב, 
  ובכפוף   לממצאי הבדיקה הוויזואלית.

  



בכל  יחידריתוך ה כי דרישתישמר הזכות ל לתאגידתהליך הסמכת הרתכים,  סיוםלאחר  3.9.4
ובכל שיטת ריתוך, יוגדר כריתוך לבדיקת מערכות ויועבר לבדיקה  או דרג צנרת,/ו   קוטר 

  הרסנית.
  
במעבדה מוסמכת על ידי רשות המעבדות  יבוצעו אלו אשר בדיקותהתאגיד ישא בעלות    

או במעבדת יצרן הצנרת, בהתאם לשיקול דעת /ים הישראלי, ואו במכון התקנ/הלאומית   ו
  התאגיד.

  
עלות האביזרים, הצנרת, והעבודה בגין החלפת ריתוכים אלו ככל ויועברו לבדיקות כאמור תחול    

  על    הקבלן. 
  

  או תוספת הן בזהות הרתך/* לאחר סיום תהליך הסמכת הרתכים, וככל והקבלן יבצע כל שינוי ו
והן בציוד הריתוך (מכונות בלבד, לא כולל כיול מחודש), ובכל שיטת ריתוך, לתאגיד תישמר    

או דרג צנרת, ובכל /הזכות   לדרישה כי הקבלן יבצע בדיקות הרסניות לריתוך יחיד בכל קוטר ו
  או תוספת אשר ביצע./שיטת ריתוך,   בעבור כל שינוי ו

  
  הקבלן ישא בעלות בדיקות אלו אשר יבוצעו במעבדה מוסמכת על ידי רשות המעבדות הלאומית   
  ו/או במעבדת יצרן הצנרת, בהתאם לשיקול דעת התאגיד.או במכון התקנים הישראלי, /ו   
  
עלות האביזרים, הצנרת, והעבודה בגין החלפת ריתוכים אלו ככל ויועברו לבדיקות כאמור תחול    

  הקבלן.על    
  

  רויקט תצומצם ככול שניתן, בהתאם לתנאי תוואי השטח.כמות הריתוכים בפ 3.9.5
                                                                                                                  

  כל הריתוכים, בכל קוטר צנרת, ובכל שיטת ריתוך ייבדקו וויזואלית ויאושרו . 3.9.6
  בהתאם לאמור:ו ,על ידי המפקח   
  

במידה  באופן מלא או חלקי או לפני כיסוי הריתוך/לפני הנחת הצנרת בתעלה, ו –*  ריתוכי פנים 
  בתעלה.    ובוצע 

  
  בתעלה. לא או חלקיבאופן מ לפני כיסוי הריתוך –*  ריתוכי אלקטרופיוזן 

  
יתן על ובסמוך לה ככל שנ או לתוואי התעלה המתוכנן/ו ריתוכי פנים יבוצעו מחוץ לתעלה 3.9.7
  מנת 

  אלא במידה וקיים הכרח לביצוע ריתוך בתעלה. לצמצם את שינוע הצנרת,    
  ריתוכי אלקטרופיוזן יתבצעו בתוך התעלה בלבד.    
  

  או תקינות וויזואלית של ריתוכים אשר בוצעו/קריטריונים לאישור תקינות תהליך הריתוך ו 3.9.8
  (ריתוכי אלקטרופיוזן). 6'יב,5'יבנספחים יהיו בהתאם לאמור בנספחים     
  

  ) בהתאם לדרישותAS MADEבמהלך ביצוע הפרויקט ובסיומו ינפיק הקבלן תוכניות עדות (3.9.9
  או התאגיד./המתכנן ו   
תוכניות העדות יכילו את כל הנתונים הנדרשים לצורך איתור ותפעול המערכת, לרבות מיקום    

  הריתוכים אשר בוצעו. ומספרי
  
  קידוחים. 5
  

  אטומים לצורך מניעתכל הפעולות המפורטות יבוצעו כאשר קצוות הצנרת  .5.1
  , וכדומה.חדירה של לכלוך, גופים זרים, בעלי חיים     

  
  .תות המאושרוהקידוחים יתבצעו בהתאם לתוכני. כל 5.2

                                                                                                                    
  .כל מכשירי המדידה יהיו מכויילים על בסיס שנתי, ומאושרים על ידי המפקח. 5.3

  
הכניסה  פיילוט יציג הקודח תוכנית קידוח הכוללת רדיוסים בנקודות. לפני תחילת ביצוע 5.4

הכניסה והיציאה  קדח ראשוני, וסופי, מידות בורות מידת עומק בכל חתך, מידת    והיציאה, 
  ציוד.רשימת ו    כולל שיפועים, 



  
  חתום על ידי המתכנן. רף תכנון מאמצי משיכה מתוכנניםגכל קידוח יכלול     
  

 מטר 1מטרים בקווים ישרים, וכל  3מדידה תתבצע כל  הקדח הראשוני, וע פיילוטביצב. 5.5
  ובכל שינוי כיוון על פי התכנון המאושר. התעקלויות,    /בזוויות 

  
 גרף פלט * המדידה תתבצע באמצעות מכשיר מדידה מכוייל על בסיס שנתי המאפשר קבלת

  של מבנה הקדח. ממוחשב  
  
  לא תאושר מדידה אשר בוצעה באמצעות מכשיר שאינו תואם את הגדרות סעיף זה.   
  

   עם דפנות יהיו בגודל המאפשר את השחלת הצנרת ללא מגע –כניסה ויציאה  –. בורות הקידוח 5.6
 פשר את השחלת הצנרת ברדיוס גדול ככול שניתן ולא פחות מהבורות, ובשיפוע המא וקרקעית   

פעמים קוטר הצנרת החיצוני  50או מ /) ו30D( החיצוני הנומינאלי טר הצנרתפעמים קו    30
   ) ככל ומקטע הצנרת כולל ריתוך פנים.50Dהנומינאלי     (

  
   * הקבלן לא יבצע השחלה בקידוח של מקטעי צנרת הכוללים ריתוכי אלקטרופיוזן מכל סוג. 

  
בכל היקפה  המפקח יאשר את הצנרת לאחר בדיקת שריטות ופגמים . לפני ביצוע ההשחלה5.7

 צורךהצנרת תהיה מונחת על גבי גלגלות מאושרות וקטעי צנרת חתוכים מאושרים ל   ואורכה.
  ביצוע בדיקה זו.

  
  . חיבור ראש המשיכה לצנרת ייעשה באופן שימנע עומס יתר נקודתי תוך פיזור העומס5.8
  בהתאם לשטח החיבור ולקוטר הצנרת.על מספר נקודות מספק     
  

הקרקע,  או פני/. לאחר אישור הצנרת, תתבצע ההשחלה ללא מגע של הצנרת עם גופים זרים ו5.9
  יסה לבור הקידוח, ובנוכחות המפקח.כולל בנקודת הכנ כל זמן ההשחלה,   ולמשך 

  
עצירות במהלך ההשחלה יתאפשרו לצורך מניעת מגע  . ההשחלה תתבצע באופן רציף ואחיד,5.10
  או פרוק מוטות הברזל בלבד./הצנרת עם הקרקע ו   של 

באמצעות מכשיר מדידת  ולמשך כל זמן ההשחלה, הקודח יבצע מדידת עומסי משיכה מלאה   
את נתוני  תכנןיציג בפני המ ובסיום ההשחלהעומסים    מכוייל המאפשר קבלת גרף מאמצים, 

  ימי עבודה מסיום ההשחלה. 3מ    המדידה, לא יאוחר 
  

* אישור המתכנן כי המאמצים אשר הופעלו על הצנרת בזמן השחלתה אינם חורגים מהתכנון 
  המאושר   הינו בגדר הכרח לצורך אישור הקידוח.

  
ות לקצו הקבלן יבצע ניקוי ימי עבודה מסיום ההשחלה, 3, ולא יאוחר מ . בסיום ההשחלה5.11

  (שריטות ופגמים) על ידי המפקח. מנת לאפשר את בדיקתה  הצנרת על 
אלא ואושר אחרת על ידי  מטרים 5הבדיקה תתבצע על מקטעי צנרת אשר אורכם אינו פחות מ   

  .המפקח
  

מעובי הדופן הנומינאלי של  10%או פגיעות מכל סוג בצנרת, אשר עומקן עולה על /* שריטות ו
  כפסולות באופן מיידי.הצנרת   ייחשבו 

  
מעובי הדופן הנומינאלי של הצנרת  10%* שריטות אורכיות (לאורך הצנרת) אשר עומקן עולה על 

 ולפסילת הקידוח כולו, מ"מ יגרמו לפסילת הצנרת לכל אורכה, 2 עד לערך מקסימאלי שלאך   
  לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.  בהתאם 

  
  ים נוספים על כל הכרוך בכך כתוצאה מהאמור/ה, וביצוע קידוחעלות האביזרים, הצנרת, העבוד  
  תחול על הקבלן.   
  
  יוודא כי כל פתחי הצנרת סגורים למניעת חדירה של גופים זרים, לכלוך,  בסיום הבדיקה הקבלן *
  בעלי חיים, מים, וכדומה.     
  

יציג בפני המתכנן את ימי עבודה מסיום ההשחלה, הקבלן  3. בסיום ההשחלה, ולא יאוחר מ 5.12
  גרף  מבנה הקידוח.

  



  * אישור המתכנן להתאמת מבנה הקידוח לתכנון המאושר הינו בגדר הכרח לצורך אישור הקידוח.
  

  לפני ביצוע ריתוכים בצנרת לאחר השחלתה, הקודח תישמר הזכות לדרישה כי  לתאגיד. 5.13
, במידה ולא הוצג AS MADEמיקום הצנרת בקרקע לצורך הכנת  יעביר מתקן ביקון למדידת  

או במידה והוצג גרף אשר אינו /ממוחשב של מבנה הקידוח בהתאם להנחיות מסמך זה, ו  גרף
  מכיל את כל  הנתונים הנדרשים לצורך אישור הקידוח. 

  
  שמו על ידיתבסס על נתוני מדידת הביקון בלבד, ולא על נתונים שנרי AS MADEה במקרה זה,   
  הקודח בזמן ביצוע פיילוט קידוח.  
  
 ASצנרת, לרבות ביצוע ריתוכים בתכנן כתנאי ליועברו באופן מיידי לאישור המ םנתוניה  

MADE ,  ,ומדידת עומסי  כולל נתוני עומק ורדיוסים, חתך לאורך בהשוואה לתכנון המאושר
   המשיכה.

  
  בצמוד לראש המשיכה, פנים בצע ריתוךהקבלן י . בביצוע השחלת קטעי צנרת מרותכים5.14

  ס"מ ממנו. 100ובמרחק שאינו עולה על    
ויציג תוצאות בדיקה  (התארכות בשבר) בדיקת מתיחהל הקבלן ישלח ריתוך זהבסיום ההשחלה    

  למפקח.   זו 
הבדיקה תתבצע במעבדה מוסמכת על ידי רשות המעבדות הלאומית או במכון התקנים    

  י.הישראל
                                                                                                                    

או אי /ו ריתוךהלבדיקת  שאינה תקינה אך קבלת תוצאה רויקטפספר הב לא ירשם זה ריתוך* 
  הקידוח.  לה שלפסיתחייב  הצגת    תוצאות הבדיקה

  
  ים נוספים על כל הכרוך בכך כתוצאה מהאמור/עלות האביזרים, הצנרת, העבודה, וביצוע קידוח  
  תחול על הקבלן.   
  
  , חיטוי. בדיקת לחץ6
  

  התאגיד., אלא אם אושר אחרת על ידי 8'יבנספח כל בדיקות הלחץ יהיו בהתאמה לדרישות  .6.1
  

  מפקח מערכות פוליאתילן, ולאחר אישורם תבוצעל ויתבצעו, יבוצעו בנוכחות ריתוכי זהב, ככ .6.2
  . 8'יבנספח למערכת בדיקת אטימות בהתאם להנחיות   
  

  . כל מכשירי המדידה אשר ייעשה בהם שימוש יהיו מכויילים על בסיס שנתי.6.3
  

  , המוכר על ידי התאגיד חיטוי לקווים באמצעות גוף מוסמך . בסיום בדיקות הלחץ הקבלן יבצע6.4
  ם לדרישות התאגיד.בהתאו  
  
  תיעוד . 7
  

  . כל סדרות הייצור (צנרת ואביזרים) שנעשה בהן שימוש יירשמו ויתועדו על ידי המפקח.7.1
  

  יומן עבודה /. כל פעולות הקבלן לרבות ריתוכים יירשמו ויתועדו על ידי הקבלן בספר פרויקט 7.2
  או על פי דרישה./ומי וויוצגו למפקח על בסיס י    
  

  או ריתוך אשר נפסלו יירשמו בדו"ח  /או פעולה ו/או אביזר ו/וכל מקטע צנרת  .7.3
  על ידי המפקח ויועברו לתיעוד בתיק הפרויקט. פסילות    
  הדו"ח יכלול את פרוט נסיבות הפסילה, החתכים הרלוואנטים (בפעולה פסולה),    
  או מספר הריתוך הפסול./ים שנפסלו, ו/או פרוט המוצר/ו    
  
  הערות כלליות. 8
  

  הקבלן יחזיק ברשותו, באתר העבודה, בכל התוכניות המאושרות לצורך ביצוע כלל .8.1
  .הפעולות המתבצעות במקטע ספציפי במהלך כל יום עבודה בפרויקט    
  

  רישיונות ציוד ומפעילים בתוקף לאישור מוקדם, ביטוחי ציוד, והקבלן יציג  .8.2



  .למשך כל זמן הביצועבאתר העבודה  ויחזיקם    
  הצגת המסמכים תכלול רשימה של כל הציוד והעתקי רישיונות הציוד, המפעילים,     
  או מפעיל /והביטוחים. הרשימה תעודכן על ידי הקבלן לפני תחילת עבודה עם ציוד ו    
  חדש, ועם חידוש ביטוחים או רישיונות.    
  

, ככל וקיימות המאושרות, לפרוצדורות ההקמהכל פעולות הקבלן יהיו בהתאם לתוכניות . 8.3
  להנחיות 

  .תוך ביצוע מיטבי –ולהנחיות המפקח  המפרט הטכני המיוחד לרבות כל נספחיו,    
  

  או שינוע צנרת המבוצעות על ידי ציוד מכני כבד יתבצעו /פעולות חישוף צנרת ו .8.4
  לאחר הרכבת כף חסרת שיניים על גבי הכלי. רק   
  

או לדרישת מפקח /כו בוצעו פעולות ומכל סוג בפרויקט, ובסיום כל יום עבודה במהל .8.5
   יציג הפרויקט,

   כלל הפעולות שבוצעו רישום  הכולל אתאת יומן העבודה מפקח הפרויקט בפני הקבלן    
  לרבות חתכים כולל ציון מספר תוכנית וגיליון.    
  

  לפני תחילת עבודת הקבלן בפרויקט יש לקבוע "פגישת התנעה" על מנת לוודא כי  .8.6
  הנחיות המפרט הטכני המיוחד לרבות נספחיו.הקבלן מודע לכל     
      

   



  1 'יבנספח 
  אישור יצרני צנרת ואביזרי פוליאתילן בתאגיד

  
  פרויקטים המבוצעים עבור מסמך זה מפרט את תהליך אישור יצרני צנרת ואביזרי פוליאתילן כספקים ב

  או היצרנים/תאגיד המים והביוב מי כרמל (להלן "התאגיד"), ומגדיר את ההתנהלות הספקים ו
  או מי מטעמו במהלך ביצוע  הפרויקטים השונים./מול התאגיד ו

  
  :אישור יצרן צנרת פוליאתילן כספק בתאגיד. 1
  

  מסמכים נדרשים להצגה על ידי יצרן צנרת לפני אישורו כספק: .1.1
  

  ובהתאמה לאביזרים  5חלק  4427* היתר תו תקן ישראלי בתוקף מטעם מכון התקנים לתקן 
  מתוצרת יצרן מאושר על ידי מזמין הפרויקט.   
  בינואר. 1יש להציג אישור בתוקף בתחילת כל שנה, ולא יאוחר מיום    
  

  , ככל ומונפק על ידי מכון2חלק  4427ישראלי בתוקף מטעם מכון התקנים לתקן  * היתר תו תקן
  התקנים הישראלי.   
ככל ומסמך זה אינו מונפק על ידי מכון התקנים הישראלי, על היצרן להציג כחלופה את    

  המסמכים
  הבאים:    
  
ים ביותר שניתן שתי תעודות בדיקה  לפחות מטעם מכון התקנים הישראלי מהתאריכים החדש   

  להציג 
  .2חלק  4427המאשרים כי הצנרת נבדקה ונמצא כי הינה מיוצרת בהתאמה לתקן ישראלי    
  

  * על היצרן להציג את תעודות הבדיקות האחרונות אשר בוצעו על ידי מכון התקנים הישראלי.
  
  יכללו את כלל תעודות אלו יוצגו ברציפות כל עוד והיצרן הינו ספק מאושר על ידי התאגיד ו   
  הבדיקות אשר יבוצעו על ידי מכון התקנים הישראלי ויועברו לרשות התאגיד על ידי היצרן על פי    
  דרישת התאגיד ולכול הפחות אחת לשנה,   
  שעות בהתאם לדרישות תקן ישראלי 1000לרבות אך לא רק אישור ביצוע בדיקת לחץ למשך    
  אורכי. , ובדיקות התפתחות סדק2חלק  4427   
  

  בתוקף.  ISO 9001* אישור תקן 
  
  או תעודת בדיקה על פי דרישות מפרט זה תחייב הקפאת היצרן כספק./אי הצגת היתר ו* 
  
  הוכחת תהליך אישור חומר הגלם   
  

  * פרוט בדיקות המעבדה אשר בוצעו לחומר הגלם על ידי יצרן חומר הגלם לפני העברתו לישראל
  

  (כולל הצגת גרפים),   O.I.T* הוכחת בדיקות לאישור חומר הגלם עם קבלתו בישראל כולל בדיקות 
 MFR,בדיקות תכולת ופיזור פיח, או כל בדיקה אחרת אשר בוצעה לצורך אישור חומר הגלם ,  
  .4427או אשר נדרשת על פי תקן ישראלי /ו 

  
  יפי ומאושר, לפני תחילת כל פרויקט.* היצרן יצהיר בפני התאגיד על שימוש בחומר גלם ספצ

  או ספק חומר הגלם תחייב ביצוע מחודש לתהליך האישור הראשוני./החלפה של חומר הגלם ו   

  .4427כל הבדיקות יתבצעו בהתאמה מלאה לדרישות תקן * 
  
  כל המסמכים יהיו מתאריך מוקדם ממועד תחילת הייצור של הצנרת לפרויקט.  

  ביקורת ראשונית   
  
או אחסנת חומר הגלם  /י הייצור ו/או מי מטעמו יבצע ביקורת ראשונית באתר/התאגיד ו* 

  המשמשים  את היצרן.
  



או אחסנת חומר הגלם תכלול בדיקת תנאי  /* הביקורת הראשונית בתחומי אתר הייצור ו
  האחסנה

  קת מכשור (חו"ג וצנרת), תהליכי הייצור לרבות תיעוד, שיטות העמסה, ההובלה, והפריקה, בדי  
המעבדה לרבות אפשרויות הבדיקה, כיול ציוד, הכשרת העובדים, היקף וסוגי הבדיקות   

  המתבצעות 
בפועל, והתאמה לדרישות התקן, טמפרטורת מי הקירור, מרחק מיקום התופים מקו הייצור,   

  טמפרטורת 
מוצר תיקני  הצנרת עם תחילת הגילול על גבי התוף, וכל פרמטר נוסף הנדרש לצורך ייצור  

  בהתאם 
  לדרישות התקן הרלוונטי לכל מוצר ספציפי.  
  

  למען הסר ספק יודגש כי אין לספק מוצר אשר  –* במסגרת הביקורת ייבדק נוהל החזרת סחורה 
או מי /סופק בעבר ובוצעה בגינו החזרת סחורה אלא באישור מוקדם של מזמין הפרויקט ו   

  מטעמו.
  

הראשונית תתבצע מדידת רדיוס תופים, לרבות מספור כל תוף וקביעת * במסגרת הביקורת 
  הקוטר

  המקסימאלי המאושר לאספקה על גבי כל תוף ספציפי.   
  
  .לא תתקבל צנרת אשר תסופק על גבי תוף שאינו מאושר מראש* 
  

  * היצרן יציג את הנחיותיו לאחסנה של צנרת במוטות, לרבות כמות מקסימאלית, ואופן האחסנה.
  
ממצאי הביקורת וההתאמות ככול שנדרשות יועלו בכתב, במידת הצורך תיערך ביקורת נוספת    

  לאחר    תיקון ליקויים ככול שיתגלו.
  

* בהתאם לשיקול דעת התאגיד, היצרן יחתום על הסכם חריגה מאובליות מאושרת בין יצרן 
  הצנרת והתאגיד .

  
תאגיד, כל עוד ולא נמצאו חריגות מדרישות לאחר סיום התהליך המפורט יאושר היצרן כספק ב

  או דרישות מסמך זה./התקינהו
  
  
  

  ניירת שיש להציג לאחר ייצור הצנרת ולפני העברה לאתר העבודה:. 1.2
  

  .2חלק  4427* כל בדיקות המעבדה יתבצעו בהתאמה מלאה לתקן ישראלי 
  

מידות, מתיחה, התארכות ,  O.I.T* פרוט כלל בדיקות המעבדה אשר בוצעו לצנרת כולל בדיקת 
  בחום, 

  , MFRשעות ,  100מעלות למשך  20שעות , בדיקת לחץ ב 165מעלות למשך  80בדיקת לחץ ב   
  או כל בדיקה נוספת בהתאם לדרישות התקן./פיזור ותכולת פיח, התארכות בשבר, ו   
  
ות המפרט, מסמכי אלא ויוגדר אחרת על ידי התאגיד, היצרן יבצע שתי בדיקות לחץ על פי דריש   

יכללו הצגת גרפים ממוחשבים  O.I.Tתיעוד בדיקות הלחץ, בדיקות ההתארכות בשבר, בדיקת 
  תקינים.                   

יום לפני מועד הייצור, כולל  14*   יש להציג תיעוד ביצוע בדיקות שבוצעו לחומר הגלם במהלך 
  בדיקות 

O.I.T   ,(כולל הצגת גרפים)MFRולת ופיזור פיח, או כל בדיקה אחרת אשר בוצעה , בדיקות תכ
  .4427או הנדרשת עח פי תקן ישראלי /לצורך אישור חומר הגלם ו

  
* חומר הגלם לייצור הצנרת יהיה בהתאמה לחומר המאושר במסמכי היצרן כפי שהוגשו בתהליך 

  האישור הראשוני כספק בפרויקט. 



 /מועד הוצאת הצנרת מתחומי אתר הייצור  ולפניכל המסמכים המפורטים יועברו לאישור התאגיד 
  האחסנה. 

  
  אספקה: /אחסנת צנרת לאחר ייצור בתחומי אתר הייצור . 1.3

  או האחסנה תתבצע באופן שלא יגרום נזקים לצנרת./* אחסנת הצנרת באתר הייצור ו

  ן* אספקת הצנרת ופריקתה תתבצע באופן שלא יגרום נזקים לצנרת, ובהתאם להנחיות היצר

  לאופן האחסנה באתר העבודה.   

  צנרת פוליאתילן בתופים תיוצר ותסופק על גבי תופים מאושרים בלבד.   

  בדיקות לאישור לאחר העברה לאתר העבודה: –צנרת פוליאתילן . 1.4

  .2חלק  4427* כל הבדיקות יתבצעו בהתאמה מלאה לתקן ישראלי 

לבצע באופן מדגמי על פי הרשום, ולכל משלוח . בדיקת מידות הצנרת, וויזואליות (יש 1.4.1
  צנרת):

תוצאות מאושרות יהיו בטווח הטולראנס התיקני  –בשתי נקודות שונות לפחות  –* עובי דופן 
נקודות   שונות בהיקף לכל הפחות ובהתאם לקוטר הצנרת, כאשר הערך  4באמצעות מדידה של 

  שיירשם הינו הערך הממוצע.

  תוצאות מאושרות יהיו בטווח הטולראנס התיקני. –שונות לפחות בשתי נקודות  -* קוטר 

  תוצאות מאושרות יהיו בטווח הטולראנס התיקני. –בשתי נקודות שונות לפחות  -* אובליות 

במידה וקיימת חריגה בערך האובליות הנמדד יש לפעול בהתאם להסכם חריגה מאובליות    
במידה ולא ניתן לבצע ריתוך תקין בצנרת עקב  מותרת בין יצרן הצנרת והתאגיד ככול שנחתם,

  בעיית אובליות הצנרת תיפסל לשימוש בפרויקט. 

אחידות הצבע, שריטות, נקעים, פגמים, כיתוב,  –* בדיקה וויזואלית למצב כללי של הצנרת 
  התאמה למפרט הטכני, וכדומה.

  ני מועד האספקה.* התאמה של הצנרת שסופקה בפועל לכלל המסמכים אשר הועברו ואושרו לפ

  יבואן אביזרי פוליאתילן כספק: /אישור יצרן. 2
  

  יבואן האביזרים לפני אישורו כספק: /מסמכים נדרשים להצגה על ידי יצרן  .2.1
  
  * אישור תו תקן בינלאומי בתוקף, מטעם מעבדה ידועה ומוכרת.  

  
  תאמה ליצרן צנרתבה 5חלק  4427* אישור תו תקן ישראלי בתוקף מטעם מכון התקנים לתקן 

  המאושר כספק על ידי התאגיד.     
   

  בתוקף.  ISO 9001* אישור תקן 
  
  ביקורת ראשונית       

  
  או אחסנת האביזרים כולל בדיקת תנאי האחסנה,  /* ביקורת ראשונית בתחומי אתר הייצור ו    

  ההובלה, האספקה, וההתנהלות בנושא הניירת הרלוואנטית.       
  

  של יצרן צנרת מאושר כספק על ידי  5חלק   4427* האביזרים יהיו מתוצרת המתאימה להיתר     
  התאגיד.        
סעיף זה מתייחס לכלל האביזרים אשר התקנתם מתבצעת באמצעות ריתוך, ומכול סוג אביזר        

  אשר 
  ייעשה בו שימוש בכל פרויקט.       



  
  רך עם מסמכי תיעוד בדיקות המעבדה מראש ועל בסיס קבוע. יבואן יונחה להיע /* היצרן     

מסמכים אלו יכילו את פרוט כלל הבדיקות הנדרשות בהתאמה לתקן הבינלאומי אשר הוצג על        
  ידי היצרן.

  
  * היצרן יציג את הנחיותיו לביצוע ריתוכים, ודרישות אחסנת המוצר.   

  
רופיוזן יציג מסמך המפרט את מידות האביזרים * על פי דרישת התאגיד, יצרן אביזרי אלקט 

(מכל סוג ובכל קוטר) לרבות קוטר פנימי, עובי  דופן, אובליות, שטח סלילים לחימום, עומק 
  או הצהרתו./בהתאמה לדרישות התקן ו –או כל מידה נוספת    /החדרת הרכיב, ו

ך תיערך ביקורת נוספת ממצאי הביקורת וההתאמות ככול שנדרשות יועלו בכתב, במידת הצור   
  לאחר 

  תיקון ליקויים ככול שיתגלו.   
  

  לאחר סיום התהליך יאושר היצרן כספק בפרויקט, כל עוד ולא נמצאו חריגות מדרישות התקינה.
  

  האחסנה: /אחסנת אביזרים לאחר ייצור בתחומי אתר הייצור . 2.2

* האביזרים יאוחסנו באריזתם המקורית בלבד, כולל אריזת קרטון מקורית של יצרן האביזרים,  
בשום שלב במהלך האספקה, וללא כל חשיפה לנוזלים,   .U.Vבניילון  סגור, וללא חשיפה לקרינת 
  תנאי לחות, או טמפרטורות גבוהות.

  ניירת שיש להציג לפני העברה לאתר העבודה:. 2.3
  

  לל בדיקות המעבדה שבוצעו לכל סוג אביזר ולכל סדרת ייצור באופן ספציפי.* תיעוד כ
  

  * אספקת האביזרים לאתר תתבצע לאחר אישור כל המסמכים.
  
  
  
  

  העברה לאתר העבודה, אופן האספקה:. 2.4
  

* האביזרים יסופקו באריזתם המקורית בלבד, כולל אריזת קרטון מקורית של יצרן האביזרים, 
בשום שלב במהלך האספקה, וללא כל חשיפה לנוזלים,   .U.V, וללא חשיפה לקרינת בניילון סגור

  תנאי לחות, או טמפרטורות גבוהות.

  בדיקות לאישור לאחר העברה לאתר העבודה –אביזרי פוליאתילן . 2.5

או התקן הרלוונטי למוצר /, ו3חלק  4427* כל הבדיקות יתבצעו בהתאמה מלאה לדרישות תקן 
או בהתאמה להצהרת יצרן אביזרי אלקטרופיוזן בפרמטרים מסויימים אשר התקינה /ספציפי,  ו

  הרלוונטית קובעת כי נקבעים על ידי היצרן בלבד.

קוטר, עובי דופן, אובליות, קוטר פנימי, שטח סלילים לחימום, עומק החדרת  –* בדיקת מידות 
  או הנחיות היצרן. /בהתאמה לטולראנס המאושר ודרישות התקן הרלוואנטי ו –הרכיב 

אחידות הצבע,שריטות, פגמים, סלילים מוליכים,  –* בדיקה וויזואלית למצב כללי של האביזרים 
  כיתוב,  אינדיקטורים, התאמה למפרט הטכני, וכדומה.

  * התאמה של האביזרים שסופקו בפועל לניירת שהועברה ואושרה לפני מועד האספקה.

  גם באתר העבודה. 2.2תאם לאמור בסעיף * האביזרים יאוחסנו באופן זהה ובה

  הערות כלליות .3



רלוואנטי לסדרת הייצור לצורך  .Batch. כל הניירת המוצגת על ידי כלל היצרנים תכלול 3.1
  הוכחת  קשר בין מסמכים.

  . הצנרת והאביזרים יהיו בהתאמה מלאה למפרט הטכני.3.2

  יתן, ולכול סוג אביזר.. יש לספק אביזרים מסדרת הייצור החדשה ביותר שנ3.3

  חודשים לא יאושרו לקבלת סחורה בפרויקט. 24אביזרים אשר ממועד הייצור שלהם חלפו        

. חוסר התאמה בין ניירת מאושרת ומוצר שסופק בפועל יחייב אי קבלת המוצר עד להסדרת 3.4
  הניירת ובכפוף לאישור המפקח.

   

 



  2 - 'יבנספח 
  אישור יצרן צנרת פוליאתילן

     )  
  

  למילוי על ידי יצרן הצנרת:
  הריני לאשר באמצעות חתימתי על גבי מסמך זה את כל האמור מטה:

הוצגו בפניי ונבדקו על ידי הן המפרט הטכני המיוחד מטעם תאגיד המים והביוב מי כרמל לרבות 
  כל נספחיו והן מפרט המתכנן,

  
  ______בפרויקט __________________________________________

  (יש לציין את שם הפרויקט כפי שנרשם במסמכי המכרז)                      
שות לצורך התקנה וריתוך של ונמצאו על ידי מתאימים התאמה מלאה לביצוע כלל העבודות הנדר

פוליאתילן המיוצרת על ידי ולהנחיותיי המצורפות לביצוע עבודות אלו, לרבות כל הנדרש על צנרת 
(יש לצרף את הנחיות יצרן הצנרת להנחה וכיסוי,ביצוע ריתוכים,וביצוע בדיקת אלו פי מפרטים 

  לחץ).
  

  מפרטים אלו הוצגו בפניי על ידי חברת 
___________________________________________  

  (יש לציין את שם מגיש מסמכי המכרז)                                                                   
הצנרת לפרויקט הר"מ יהיה הנני מאשר כי חומר הגלם אשר יעשה בו שימוש לצורך ייצור 

, כמו מאושר לשימוש במי שתייה, בלבד  +PE 100ומסוג  מלאה לדרישות המפרטים, בהתאמה 
רת האיכות גם בדיקות המעבדה אשר יבוצעו בחומר הגלם ובצנרת כולל העברת מסמכי בק

, וכי הצנרת לרבות תעודת התאמה לשימוש במי שתייההנדרשים לצורך אישורה ולפני כל משלוח, 
  המיוצרת על ידי ניתנת לריתוך עם אביזרים מתוצרת החברות הבאות:

  
____________________________________________________________________  

חלק  4427בסיס שנתי מטעם מכון התקנים הישראלי לתקן  (יש לצרף אישור תו תקן בתוקף על   
5(  
  

או על ידי מי מטעמי יתואמו מול מפקח הפרויקט  /מועדי ביקורת שרות שדה אשר יבוצעו על ידי ו
  ויערכו בנוכחותו, דוחו"ת הביקורת יועברו על ידי ישירות למפקח.

  
מכון התקנים הישראלי לסימון  הנני מתחייב כי באם יחול כל שינוי בהיתר המוענק לי על ידי

או /הצנרת בתו תקן לרבות הקפאה, ביטול, עיכוב, דחייה או כל שינוי אחר אודיע על כך לתאגיד ו
או מייד עם גרימת העיכוב, הדחייה, או כל /מי מטעמו באופן מיידי עם קבלתי הודעה על כך, ו

  שינוי אחר.
יהיה התאגיד זכאי, בהתאם לשיקול דעתו, מוסכם עליי כי במידה ולא אמסור פרטים אלו כנדרש 

לפסילת צנרת אשר מועדי הייצור בהם יוצרה חופפים למועדי ההקפאה, ביטול, עיכוב, דחייה או 
  כל שינוי אחר.  

  
  על החתום:

חברת ______________________________ חותמת וחתימה 
_______________________  

  



  )BWריתוך פנים ( –צנרת פוליאתילן  –עזר ציוד הריתוך ואביזרי  – 3 'יבנספח 
                                                                                 

                     
  שם הפרויקט _____________________________  הצרכן הסופי (המזמין) ________________________________      

  
  ______________________________ קבלן מבצע ________________________________________ קבלן ראשי     

  
  קבלן ריתוך ______________________________  סוג ודגם הציוד, יצרן הציוד _____________________________     

  
 תאריך בדיקת הציוד _____,______,______      

         
  ציוד הריתוך יכלול את הפריטים הבאים: .1       

  
  * טבלת לחצים וזמנים מטעם יצרן מכונת הריתוך הינה הכרחית לביצוע הריתוך ויש להציגה בפני המפקח לפני תחילת ביצוע ריתוכים.       

  
  .. גוף המכונה1.1       
  . מכשיר חימום (פלטה חשמלית). 1.2       
  . מערכת הידראולית (משאבה). 1.3       
  . מקצוע חשמלי.1.4       
  . מתקן אחסנה למכשיר החימום והמקצוע החשמלי.1.5       
יחידות דקות (המיועדות לריתוך אביזרים) כולל ברגים  2/4יחידות מלאות  6/4יחידות מלאות או  8 –. טבעות להפחתת קוטר 1.6       

  מתאימים.
  מתקן חיבורי חשמל המותאם לכל פרטי המכונה החשמליים. .1.7       
  במידה ולא קיימת אפשרות לריתוך ללא מתקן. –. מתקן לריתוך מתאם אוגן 1.8       
         
  . אביזרי עזר2       
       

  אביזרי עזר לביצוע הריתוך אשר הינם בגדר חובה: .2.1       
       

  או פגיעות מכניות,  /ו   תקליבר למדידת עובי דופן, קליבר למדידת עומק שריטו –. תקינות מכשירי המדידה 2.1.1 
  מדידת קוטר, מד חום דיגיטאלי, קוצבי זמן (סטופר). סרט           

  יחידות. 2מינימום  –. רצועות בד (מותאמות לעמידות בעומסי משקל וגרירת הצנרת) 2.1.2       
  האביזרים ולאחר אישור / (אין להשתמש בכל חומר אחר אלא אם צויין בהנחיות יצרן הצנרת 95% אתנול  –. נוזל ניקוי 2.1.3       

                ).החומר החלופי על ידי נציג הארגון                 
  קוי. הנייר יהיה מסוג שאינו משאיר סיבים בזמן הני  – . נייר סופג חד פעמי (מגבוני מטבח עם כריות ספיגה)2.1.4       
  , ובהתאם לצרכי הפרויקט.יחידות 2מינימום  –. גלגלות 2.1.5       
  .ציודמותאם לצריכת החשמל הנדרשת להפעלת ה –. ספק כוח חשמלי (גנראטור) נייד 2.1.6       
  .ציודמותאם לגנראטור ולצריכת החשמל הנדרשת להפעלת ה –. כבל חשמלי מאריך 2.1.7       

  ).D144-T - (להב שיניים גדולותJIG-SAW מומלץ  –.משור חשמלי 2.1.8        
  . כפפות נגד חום.2.1.9       
  עפרון סימון. 2.1.10      
  ת גוף החימום.מכשיר למדידת טמפרטור 2.1.11      
  או מתכלות./רב פעמיות ו –שקיות  2.1.12      
  מפתח המותאם לברגים המיועדים לקיבוע טבעות הפחתת הקוטר.  2.1.13      
  , כולל אפשרות לבידוד אזור הריתוך מתנאים סביבתיים בעייתיים אוהל ריתוך במידות המתאימות לגודל מכונת הריתוך 2.1.14      

  (גשם, רוחות, לחות גבוהה, קרינת שמש גבוהה, אבק, וכדומה).                
  פקקים לסגירת קצוות הצנרת בזמן ביצוע ריתוכים. /. מכסים 2.1.15      

  
  מדידת הטמפרטורה.   * יש להציג תעודת כיול בתוקף על בסיס שנתי למכשיר החימום, למערכת ההידראולית, ולמכשיר      

  
  לפני תחילת ביצוע ריתוכים או מי מטעמו/המפקח והינו בגדר חובה ויש להציגו בפני  2.1+  1כל הציוד הרשום בסעיפים *       
  .ולפני שייעשה בו כל שימוש ולקבל את אישורו לתקינות הציוד         

  
  

  
  :   אביזרי עזר לביצוע הריתוך אשר הינם בגדר המלצה .2.2      
       



  מטר. 5 –. מטר מדידה 2.2.1     
  מטר. 50 –. גלגל מדידה 2.2.2     
  האביזרים./לסימון מלוא הקף הצנרת –ס"מ  3עובי  –. סרט פלסטי 2.2.3     
  מטר. 10 –. כבל חשמלי מאריך 2.2.4     
  אמפר. 16אמפר לתקע  10שקע  –. כבל חשמלי מעביר 2.2.5     
  אמפר. 16אמפר לשקע  10תקע  –. כבל חשמלי מעביר 2.2.6     
  מ,כוכב.אינצים,מ" –. סט מפתחות אלן 2.2.7     
  גדלים שונים כולל ראצט. –. סט בוקסות 2.2.8     
  מ"מ ומעלה. 355מומלץ למכונה המיועדת לריתוך צנרת מקוטר  –. מקדחה 2.2.9     
  יחידות מכל סוג. 4 –ס"מ  130ס"מ עד  100ס"מ,אורך  8ס"מ +  5עובי  –. קרשי עץ 2.2.10     
  גודל גדול,קטן,ובינוני. –. טבעות אחיזה (אוזניים) 2.2.11     
  לניקוי ראש בורג אלן בעזרת נשיפה. –ס"מ  30אורך  –מ"מ  5-6. צינורית פלסטיק קוטר 2.2.12     
  מ"מ ומעלה מומלץ להתקין מנוף  355. במכונה המיועדת לריתוך צנרת ואביזרים מקוטר 2.2.13     

  עזרה בשינוע פרטי המכונה.  ל                 
  

  דרישת הצרכן הסופי, מגוף המאושר על ידי הצרכן הסופי,בתוקף על בסיס  אישור תקינות (אישור בטיחות)יש להציג *       
  לכל המכשירים החשמליים ומתקני ההרמה (מנוף וכדומה).         

       
  ע:קבלן מבצ –הצהרת הימצאות ותקינות הציוד הנדרש . 3      

  
  נמצא ברשותי וכי הינו במצב תקין ויוצג  2.1+  1הנני מאשר כי כל הציוד הרשום בסעיפים  .3.1     
  לפני תחילת ביצוע ריתוכים.ו או מי מטעמו, לרבות אישורי כיול ותקינות(בטיחות) בתוקף/המפקח ובפני             

        
  על החתום:      

  
  ___________________________משפחה_____________ מטעם חברה ____________ שם ___שם פרטי___      

 
  

  לתקינות הציוד: ו או מי מטעמו להימצאות/הערות המפקח ו / אישור. 3      
  

  לא     /כן        –תקין במועד בדיקתו  הוצג בפניי ונמצא במצב 2.1+  1בהתאם לסעיפים  הריני לאשר בזאת כי כל הציוד הנדרש. 3.1      
  

  ויש להציגו לפני תחילת ביצוע ריתוכים בפרויקט: לא הוצג בפניי*  להלן רשימת הציוד אשר       
  

  סעיפים: ______,______,______,_______,______,______,______,______,______,______,______, ______,      
  

                _____,______,______,______,______,______.______,______,______,______,______,_  
  

  ולא ניתן לעשות בו שימוש בפרויקט: במצב לא תקין* להלן רשימת הציוד אשר הוצג בפניי ונמצא כי הינו      
  

  סעיפים: ______,______,______,_______,______,______,______,______,______,______,______, ______,      
  

                .______,______,______,______,______,______,______,______,______,______,______  
  

  הערות כלליות: ______________________________________________________________________________      
  

      _________________________________________________________________________________________  
  

      _________________________________________________________________________________________  
  

      _________________________________________________________________________________________  
  
  

  ____________________חתימה _____ תאריך _____,_____,_____ ______________________ מי מטעמו / שם המפקח      
        

      
    



  4'יבנספח 
  PE 100צנרת  –ציוד הריתוך ואביזרי עזר 

  E.F –שיטת ריתוך חשמלי אלקטרופיוזן 
                  

  שם הפרויקט _____________________________  הצרכן הסופי (המזמין) ________________________________     
  

  קבלן ראשי ______________________________ קבלן מבצע ________________________________________    
  

  ד, יצרן הציוד _____________________________קבלן ריתוך ______________________________  סוג ודגם הציו    
  

  תאריך בדיקת הציוד _____,______,______          
  

  יכלול את הפריטים הבאים: –כולל אביזרי עזר  –ציוד הריתוך  .1       
  

  .בעלת אפשרות הנפקת פלט ריתוך ממוחשב – ) אוטומטית.E.Fאלקטרופיוזן ( –. מכונת ריתוך חשמלי 1.1      
  . זוג מעגלים בקוטר התואם לקוטר הצנרת המיועדת לריתוך .1.2       
  או זוג מותחני שרשרת (לריתוך קטרים גדולים)./מ' לפחות,ו1.20מ"מ באורך  8עם כבל  –. זוג מותחני משיכה 1.3       
נוספת  לץ להחזיק באופן קבוע סכין. מגרדת אוניברסלית (מסתובבת) בקוטר התואם לקוטר הצנרת המיועדת לריתוך (מומ1.4       

  מושחזת). 
  לריתוך רוכבים. –. מגרדת אוניברסאלית (מסתובבת) בקוטר התואם לקוטר הצנרת המיועדת לריתוך 1.5       
  ככל ויידרש על ידי המפקח.            –נקודות אחיזה וקיבוע מותאמים לקוטר הצנרת  4מיישרים בעלי / . מייצבים 1.6       

  לביצוע פאזה בקצה הצנרת בלבד. –. מגרדת ידנית 1.7       
  .. עפרון סימון1.8       
  (אין להשתמש בכל חומר אחר אלא אם צויין בהנחיות יצרן האביזר). 95%אתנול   –. נוזל ניקוי 1.9       
  הנייר יהיה מסוג שאינו משאיר סיבים בזמן הניקוי.   – . נייר סופג חד פעמי (מגבוני מטבח עם כריות ספיגה)1.10       
  . מטר מדידה.1.11       
  מ"מ (כולל). 160עד לקוטר  –. חותך צינורות פלסטיק(מסתובב) 1.12       
  ).D144-T - (להב שיניים גדולותJIG-SAW מומלץ  –. משור חשמלי 1.13      
  . פטיש פלסטיק.1.14      
  שיניים גודל בינוני.  –. שופין (פצירה) 1.15      
  לסימון צנרת במלוא הקפה. –ס"מ לפחות  3 –. סרט פלסטי רחב 1.16      
  משמשות לקיבוע מתאם אוגן בזמן ריתוך. –. גומיות עבות 1.17      
  או מתכלות./רב פעמיות ו –. שקיות 1.18      
  + ניילון נצמד. ליל רחבג –סלוטייפ  –. נייר דבק 1.19      
  לשימוש לסגירת ברגים בהתקנת רוכב מסעף, או בהתקנת המעגלים. –. סט מפתחות שונים 1.20      
  . מקדחה חשמלית + כוסות בגדלים שונים (מקדח כוס).1.21      
  פיקת החשמל הנדרשת להפעלת המכונה.המתאימים לס –. ספק כוח חשמלי (גנראטור) נייד עם מייצב זרם + כבל מאריך 1.22      
  , כולל אפשרות לבידוד אזור הריתוך מתנאים סביבתיים בעייתיים אוהל ריתוך במידות המתאימות לגודל מכונת הריתוך .1.23      

  ככל ויידרש על ידי המפקח. –(גשם, רוחות, לחות גבוהה, קרינת שמש גבוהה, אבק, וכדומה)                 
  

  .  למכונת הריתוךיש להציג תעודת כיול בתוקף על בסיס שנתי *       

  דרישת הצרכן הסופי, מגוף המאושר על ידי הצרכן הסופי,בתוקף על בסיס  אישור תקינות (אישור בטיחות)יש להציג *       
  לכל המכשירים החשמליים.      

  קבלן מבצע: –הצהרת הימצאות ותקינות הציוד הנדרש . 2      
  

  נמצא ברשותי וכי הינו במצב תקין ויוצג 1 ףהנני מאשר כי כל הציוד הרשום בסעי .2.1     
  לפני תחילת ביצוע ריתוכים.ו או מי מטעמו, לרבות אישורי כיול ותקינות (בטיחות) בתוקף/המפקח ובפני             

        
  על החתום:      

  
  ___________________________משפחה_____________ מטעם חברה ____________ שם ___שם פרטי___      

  
  

  לתקינות הציוד: ו או מי מטעמו להימצאות/הערות נציג הצרכן המפקח ו / אישור. 3      
  



  לא     /   כן     –תקין במועד בדיקתו  הוצג בפניי ונמצא במצב 1בהתאם לסעיפים  הריני לאשר בזאת כי כל הציוד הנדרש. 3.1      
  

  ויש להציגו לפני תחילת ביצוע ריתוכים בפרויקט: לא הוצג בפניי*  להלן רשימת הציוד אשר       
  

  סעיפים: ______,______,______,_______,______,______,______,______,______,______, ______,      
  

                .______ ,______ ,______,______,______,______,______,______,______,______,______,______  
  

  ולא ניתן לעשות בו שימוש בפרויקט: במצב לא תקין* להלן רשימת הציוד אשר הוצג בפניי ונמצא כי הינו      
  

  ____,______,______,______,______, ______,סעיפים: ______,______,______,_______,______,__      
  

                .______ ,______ ,______,______,______,______,______,______,______,______,______,______  
  

  הערות כלליות: ______________________________________________________________________________      
  

      _________________________________________________________________________________________  
  

      _________________________________________________________________________________________  
  

      _________________________________________________________________________________________  
  

      _________________________________________________________________________________________  
  

      _________________________________________________________________________________________  
  

      _________________________________________________________________________________________  
  

      _________________________________________________________________________________________  
  

      _________________________________________________________________________________________  
  
  
  
  
  
  

  ____________________חתימה _____ תאריך _____,_____,_____ ______________________ מי מטעמו / שם המפקח      
        

    



  5 'יבנספח                                                                
  PE 100צנרת פוליאתילן   –) .B.Wהנחיות לביצוע ריתוך פנים  (

   DVS 2207– 1בהתאם לתקן 
  
  ציוד הריתוך. 1
  

   iso 12176–1. ציוד הריתוך יהיה בהתאמה לתקן 1.1
  בהתאם לרשימת הציוד בציוד ובציוד העזר וללא חוסרים  , מכוייל,הציוד יהיה במצב תקין      
  ). 3יג(נספח  הנדרש       

  
   בדיקת התנאים הסביבתיים. 2
  

  ,ות חזקותרמת לחות גבוהה, רוח שלג, . יש לבצע את הריתוך במקום יבש. במקרה של גשם,2.1
  להיות מוגן כיאות. אזור הריתוךקרינת שמש יתרה, על או        
  ת הריתוך.במידות המתאימות לגודל מכונ במידת הצורך יש לעשות שימוש באוהל ריתוך       
   45c+.  עד  5c–יש לבצע את הריתוך בטמפרטורה סביבתית של        

  
  מעלות יש לקבל אישור  +5כאשר הטמפרטורה הסביבתית עומדת על ערך של        
  מוקדם מראש ובכתב לביצוע הריתוך.       

  
  בדיקת חובה של הרכיבים המיועדים לריתוך. 3
  

  יש לבצע בדיקה חזותית לרכיבים המיועדים לריתוך. לפני ביצוע פעולות הריתוך 3.1
, שריטות, ולוודא את דיוק המידות, כשירות הרכיבים (ללא פגמים כגון סדקים, חריצים       

  פגיעות 
  וכדומה), וטולרנסים של עובי דופן, קוטר חיצוני, ואובליות. מכניות       
  באופן מיידי ולעצור את תהליך  בכל מקרה של חריגה יש לעדכן את מפקח הפרויקט       
  ריתוך הרכיבים הפגומים.       

  
  או פגיעה מכנית מכל סוג. /אין לבצע ריתוך בקצוות צנרת הכוללים שריטה ו . 3.2

  
  באמצעות חיתוך  –או פגיעות מכניות מקצוות הצנרת / יש להסיר שריטות ו . 3.3

  ולפני ביצוע פעולות ההכנה לריתוך. –המקטע הפגום        
  

או פגיעות מכניות אשר עומקן  /. מקטעים ספציפיים ברכיבים אשר יימצאו בהם שריטות ו 3.4
  עולה על 

  .3.3+  3.2מעובי דופן הצנרת ייפסלו באופן אוטומאטי, מבלי לפגוע באמור בס"ק  10%       
  

מפקח שמורה הזכות לקביעת קריטריון מחמיר מהקריטריון  /כנן מת /למזמין העבודה        
  האמור,

  מפקח בנושא. /מתכנן  /מומלץ לקבל מראש הנחיית מזמין העבודה        
  
  צוות הריתוךמכשור ו –בדיקות חובה . 4
  

  קליבר למדידת עובי דופן, קליבר למדידת עומק שריטות  –. תקינות מכשירי המדידה 4.1
  או פגיעות מכניות, סרט מדידת קוטר, מד חום דיגיטאלי, קוצבי זמן (סטופר). /ו        

  
כת על ידי רשות המעבדות מוסמ מעבדהמבתוקף על בסיס שנתי תעודת כיול יש להציג        

   הלאומית
  מכשירי המדידהלכל        

  
  ס ביח –+   c7 / 7cהמדידה תעמוד בטולרנסים של  – גוף החימום. טמפרטורת 4.2
  לערך המופיע בטרמוסטט, המדידה תתבצע באמצעות מד חום דיגיטאלי מכויל, בכל       
  נקודה בשטח גוף החימום.      

  
  

  להבטחת היישור המדויק של הרכיבים, והמקבילות – (חבקים) . יעילות המלחציים התומכות4.3



  המישורית של המגע בין המשטחים.       
  

  חדות מספקת של הסכינים להבטחת גרוד נכון. –. יעילות כלי הגרוד 4.4
  

  שלמות ותקינות הציפוי של פלטת החימום להימנעות הידבקות חומר. – החימום. גוף 4.5
  

יכולת החזקת לחץ קבוע, ללא נזילות שמן, והימצאות של כמות שמן  –. משאבה הידראולית 4.6
  מספקת.

  
חתכים, או פגמים מכל סוג, מותאמות  ללא קרעים, –בד בלבד  /. רצועות הרמה מניילון 4.7

לצורך  אין לעשות שימוש בשרשראות ברזל או כל חומר מתכתי אחר –לקוטר       ומשקל הצנרת 
  או שינוע הצנרת. /הרמה       ו 

  
  לרבות ספק כוח, כבל מאריך, מנופים (ככל וייעשה בהם שימוש), . לכל המכשירים החשמליים4.8
  הציוד.ובטיחות  לתקינות המאושר על ידי המזמיןתוצג תעודת בדיקה מגורם ורצועות הרמה        

  
   מעבדהמ בתוקף על בסיס שנתי תוצג תעודת כיול גוף החימוםוללמשאבה ההידראולית        
   כת על ידי רשות המעבדות הלאומית.מוסמ       

  
  .  הריתוך בלבד ומטעם יצרן ציוד. הימצאות טבלת לחצים וזמנים לביצוע הריתוכים 4.9

  יש להציג טבלה זו ולהחזיקה באתר העבודה במשך כל זמן ביצוע הריתוכים       
  ).אין להציג טבלה בפלאפון(      

  
  . מפקח הפרויקט יוודא כי מבצעי הריתוך מיומנים היטב ובעלי הסמכה מתאימה בהתאם5

  ובעלי תעודת הסמכה מתאימה.  EN 13067לתקן     
  עודת רתך בתוקף מטעם גורם המאושר על ידי המזמין.יש להציג ת    
  
  על פי הסדר הרשום במסמך זה)ו את כל הפעולות ברציפות (יש לבצע –פעולות מקדימות . 6
  

   רכיביםראשוני לניקוי . 6.1
  

הסרת כל שאריות האבק, השומן, או כל  – לרכיבים חיצוני ופנימייש לבצע ניקוי ראשוני        
באמצעות מטלית נקייה אשר אינה ו ס"מ מקצוות הרכיבים, 30לפחות  – הם אחרמז       חומר 

ספוגה בדטרגנט ניקוי מתאים (למשל אלכוהול איזופרופיל, אתיל אלכוהול,        משאירה סיבים, 
  וכדומה).        99%אלכוהול נקי  

  
ככל וקצוות הצנרת מזוהמים באבק, בוץ, אדמה, או כל חומר גושי ניתן בשלב זה לבצע את        

  הניקוי באמצעות מים נקיים, ולאחר מכן לייבש את קצוות הצנרת באופן מוחלט.       פעולת 
         
   השמת הרכיבים במכונה. 6.2

  
  מישורים., בשלושה הרכיבים יהיו במקביליות מלאה אחד כלפי השני

מעובי דופן הרכיבים  10% של תעמוד על ערך החריגה המקסימאלית לחוסר חפיפה בין הרכיבים
  מ"מ. 2 לא יותר מ אך

  הרכיבים יושמו בצורה ישרה ביחס למכונה כולל שימוש בגלגלות במקרה של ריתוך
  ה.או משקלו משפיעים על יציבות גוף המכונ /או ריתוך אביזר אשר אורכו ו  /, ו צנרת

  דגם הגלגלות יאושר על ידי המפקח לפני תחילת הביצוע.
  

קצוות הרכיבים המרוחקים מהקצוות המיועדים לריתוך יהיו סגורים באמצעות פקקים, שקי 
ניילון, או כל אמצעי אחר אשר ימנע חדירה של רוחות אל תוך הרכיבים והפחתה פוטנציאלית של       

  מום.טמפרטורת גוף החימום בזמן פעולת החי
  

   גירוד (הקצאה) שטח הפנים המיועד לריתוך. 6.3
  

באופן שלא ו תוך שימוש בלחץ המינימאלי האפשרי, יש לבצע את פעולת גירוד קצוות הצנרת
  .הרכיבים פניהתחממות יתר של שטח  או/ ו לעצירת המכשיר  יגרום

  ובאורך של שלושה ף בשני הרכיבים במקביל, יתהליך ההקצעה יסתיים כאשר נוצר שבב רצ       
  סיבובים מלאים לפחות.       



  , ורק לאחר מכן לאפשר את 0יש לסיים את פעולת הגירוד תוך הפחתה של הלחץ עד לערך של        
  פתיחת הבוכנה ההידראולית והפרדת הרכיבים ממכשיר ההקצעה.       
  ם, וללא כל שריטותבסיום פעולת הגירוד קצוות הצנרת יהיו חלקים,ישרים, ומקבילי       
  או פגיעות מכניות מכל סוג. /ו        

  החל משלב זה אין לגעת או לגרום לזיהום בשטח הפנים המוקצע.       
  

   לאחר סיום פעולת הגירוד רכיביםהבדיקת ישרות ומקבילות . 6.4
  

  , בשלושה מישורים.הרכיבים יהיו במקביליות מלאה אחד כלפי השני      
מעובי דופן  10% של תעמוד על ערך המקסימאלית לחוסר חפיפה בין הרכיביםהחריגה       

  מ"מ. 2 לא יותר מ      הרכיבים אך 
  , ולוודא כי לא קיים בין הרכיבים מרווח גדול מהמותר.יש לבצע בדיקת מרווח אור      

  
  )pt(בדיקת לחץ הגרירה . 6.5

  
  עד לפתיחתה באופן מלא. הרכיבים באמצעות הבוכנה ההידראולית יש להרחיק את       
הבוכנה  ולאחר מכן לסגור את,  0 הלחץ במשאבה ההידראולית ל יש להפחית את       

כדי העלאת הלחץ במשאבה באופן איטי ומדורג עד להיווצרות תנועה        ההידראולית תוך 
  הבוכנה.  איטית אך רציפה של

  ). ptד כאשר הרכיבים נוגעים אחד בשני הוא לחץ הגרירה (הלחץ הנמד       
  
  

  שווה או גבוה מלחץ הריתוך כפי שמופיע בטבלת הלחצים )pt( במידה ולחץ הגרירה       
  והזמנים מטעם יצרן המכונה יש להפסיק את כל פעולות הריתוך ולעדכן את מפקח        
  הפרויקט באופן מיידי.       

  
  +   )pt( יש לכוון את הלחץ במשאבה ההידראולית ללחץ השווה ללחץ הגרירהבשלב זה        
  .)P1(סעיף  לחץ הריתוך כפי שמופיע בטבלת הלחצים והזמנים מטעם יצרן המכונה       

 
  ניקיון שטח הפנים המיועד לריתוך. 6.6

  
  באמצעות מטלית נקייה אשר אינה משאירה סיבים, ספוגה בדטרגנט ניקוי יש לבצע פעולה זו        
  ).99%אלכוהול נקי  או , 95% מתאים (אתיל אלכוהול       

  
  וללא כל מגע ישיר של כפות –ללא כפפות  –פעולה זו יש לבצע בידיים חשופות        
  בשטח הפנים המיועד לריתוך.  או ביגוד/ ו  הידיים       
  למניעת חדירה של אבק או כל לכלוך אחר.ה סיום פעולת הניקוי יש לסגור את הבוכנמייד עם        

  
  יש להצמיד את הרכיבים אחד לשני עד לקבלת מגע מלא, ולהשאירם במצב זה.       

  
  ביצוע הריתוך.  7
  

   חימום מקדים. 7.1
  

לפני ביצוע פעולה זו יש לוודא כי קצוות הרכיבים המרוחקים מהקצוות המיועדים לריתוך        
יהיו סגורים באמצעות פקקים, שקי ניילון, או כל אמצעי אחר אשר ימנע חדירה של רוחות אל 

  תוך  הרכיבים והפחתה פוטנציאלית של טמפרטורת גוף החימום בזמן פעולת החימום.
  

ף החימום בסמוך ככל שניתן לקצוות הרכיבים (כאשר הבוכנה ההידראולית עדיין יש להציב את גו
סגורה וקצוות הרכיבים עדיין צמודים זה לזה), לבצע מדידה לטמפרטורת גוף החימום באמצעות 

מכשיר מדידת חום דיגיטאלי, ולוודא כי טווח הטמפרטורה הנמדד בכל נקודה בגוף החימום עומד 
  מעלות, ובכל נקודה בגוף החימום.  –+   10צלזיוס  מעלות 220על ערך של 

  
 לסגור מייד אתו ,גוף החימום בין הרכיבים יש לפתוח את הבוכנה ההידראולית, להציב את

+ לחץ הריתוך כפי שמופיע   )pt( ההידראולית עד היווצרות לחץ השווה ללחץ הגרירה הבוכנה
  ).P1(סעיף  הלחצים והזמנים מטעם יצרן המכונה בטבלת

  משני צידי גוף – ראשוני ביד –יש להשאיר את המכונה במצב זה עד להיווצרות חומר מותך 



  החימום ובכל היקפם של הרכיבים ולפי הרשום בטבלת הלחצים והזמנים מטעם יצרן
  ).A  ( סעיף  המכונה

  
   חימום הרכיבים. 7.2

  
  אבה לערך הרשום בטבלהיש להפחית את הלחץ במש הראשוני כנדרש לאחר היווצרות הביד      
  ).t2למשך פרק הזמן הרשום בטבלה (סעיף  ולהתחיל במדידת זמן החימום) P2(סעיף       
מומלץ להפחית את כוונון הלחץ במשאבה במעט (כרבע סיבוב  הפחתת הלחץ כאמורלאחר       

  בכפתור הכוונון).
  

  פר) בלבד.מדידת זמן החימום תתבצע באמצעות מכשיר למדידת זמן (סטו      
  אין לבצע מדידה זו באמצעות הפלאפון.      

  
   הוצאת גוף החימום. 7.3

  
להוציא את גוף החימום מהמכונה ההידראולית,  עם סיום זמן החימום יש לפתוח את הבוכנה

ללא   כל מגע של גוף החימום עם קצוות הרכיבים, ולסגור מייד את הבוכנה עד לקבלת מגע מלא 
  ).t3(סעיף  ולה זו יש לבצע בפרק זמן שאינו עולה על הרשום בטבלהפע בין   הרכיבים.

  
  פתיחת הבוכנה ההידראולית תתבצע באופן שיאפשר מרווח מספק בין הרכיבים לגוף החימום        
  על מנת למנוע כל מגע של גוף החימום עם קצוות הרכיבים.        
         
   הגעה ללחץ הריתוך. 7.4

  
באופן  ההידראולית בוכנהב קבלת מגע מלא בין הרכיבים יש להעלות את הלחץ מייד עם      

  הדרגתי 
(סעיף  + לחץ הריתוך כפי שמופיע בטבלה  )pt( להגעה ללחץ השווה ללחץ  הגרירה עדרציף ו      
P5(   

  ).t4(סעיף  לרשום בטבלה בהתאםפרק זמן מקסימאלי  ותוך      
  

  או הפנימי.  /צוני ו אין לבצע הסרה של הביד החי      
  

  או הפנימי בשלב זה ייפסל באופן אוטומאטי.  /ריתוך שתבוצע בו הסרה של הביד החיצוני ו       
  
  

  :על גבי הרכיבים של הנתונים הבאים יש לבצע רישוםבסיום פעולה זו       
        

  .*    שם (פרטי ומשפחה) של הרתך
  .*    תאריך ביצוע הריתוך

  .הוצאת גוף החימום וביצוע הריתוך בפועל (שעות + דקות)שעת *    
  ).t5בהתאם לרשום בטבלה (סעיף  – סיום זמן קירורשעת (שעות + דקות) *    

  .מקומות שונים בהיקף הצנרת 3יש לרשום ב  –*    מספר ריתוך בסדר רץ 
  

יזואלית ולא יאושר ריתוך אשר לא יכלול רישום של כל הנתונים כנדרש לא ייבדק בבדיקה וו      
  בפרויקט.

  
   קירור / זמן הריתוך. 7.5

  
   + לחץ הריתוך כפי שמופיע בטבלה )pt( לחץ השווה ללחץ הגרירהב הרכיביםיש לשמור את        
  ).t5(סעיף  למשך פרק הזמן המופיע בטבלה) וP5(סעיף        

  
  קירור. /אין לאפשר ירידת לחץ במשך כל זמן הריתוך        

  
  קירור. /או במכונה (כולל גלגלות) במשך כל זמן הריתוך  /אין לגרום לכל תזוזה ברכיבים ו        

  
  . בביצוע הריתוך התקין הראשון בפרויקט (ובכל קוטר ודרג צנרת) יש למדוד את מידות הרוחב7.6



  קירור. / זמן הריתוךוהגובה של הביד החיצוני, בסיום        
  

, ישמשו כקריטריון 8.1ות, ובמסגרת הטולראנסים הרשומים בסעיף המידות המתקבל       
  אחידות הביצוע ותקינות הריתוכים בפרויקט. לקביעת

          
    DVS 2202– 1 בהתאם לתקן  – בדיקות לתקינות הריתוכים. 8
  

= חצי ביד, טבעת  b2, 1= חצי ביד,טבעת  b1= ביד שלם,שתי הטבעות,  B( בדיקות ללא הרס. 8.1
2 (  

מפני השטח החיצוניים  הגבוה תהייה –נקודת המפגש בין הרכיבים  – . מרכז הטבעת (ביד)8.1.1
  של הרכיבים.

  
   –+  10%), 7.6בהתאם למידות שנקבעו (כמפורט בסעיף יהיה   B. בכל הקף הטבעת רוחב 8.1.2

  מהערך הממוצע. 
  

, עקב ביצוע הריתוך, וללא שברים, חתכים, סדקים פגמים מכל סוג יכילו. הרכיבים לא 8.1.3
  או פגיעות מכאניות מכל סוג. /וכדומה. אזור הריתוך לא יכיל שריטות ו 

  
  פני שטח הביד יהיו חלקים, ללא אינדיקציה לפגיעה של גוף החימום בזמן הוצאתו, מעיכות,           
  וכדומה.          

  
  לושה מישורים.בש . הרכיבים יהיו על ציר אחד8.1.4

מעובי דופן  10% תהייה ת לחוסר חפיפה בין הרכיביםהמותר החריגה המקסימאלית          
  מ"מ. 2הרכיביםאך לא יותר מ

  
  או כל  , שמן,. פני השטח החיצוניים של הטבעת יהיו ללא נקבוביות, שאריות אבק8.1.5

  אחר. זיהום          
  

  יהיה:  b1 – b2 ברוחב טבעותמקסימאלי . בכל נקודה בהיקף הטבעת הפער ה8.1.6
  מהערך הממוצע. B  =10% –בריתוך צינור לצינור           

  
  מהערך הממוצע. B  =20% –בריתוך צינור למחבר או מחבר למחבר            

  
  
 /באישור מוקדם ולאחר סיום מלא של זמן הריתוך  – חיצוני  בדיקה באמצעות הסרת ביד. 18..7

  קירור 
  

  החיצוני באמצעות מכשור מתאים.  בידניתן להסיר את ה
  או זיהומים נוספים, אם הריתוך /ק ו אב להימצאות – בידיש לבדוק את פני השטח הפנימי של ה

), קריטריון רוחב הביד 8.1.4ועומד בקריטריון חוסר חפיפה בין הרכיבים (סעיף  על ההיקף תקין
 לזיהויולבצע בדיקת כיפוף בנקודות שונות ), 8.1.6(סעיף   b1 – b2) וקריטריון רוחב 8.1.2(סעיף 

  במבנה הביד. סדקיםאו  /המכילים חתכים ו אזורים 
  

  , ובשום שלב.אין לבצע הסרה של הביד החיצוני ללא אישור מוקדם ומראש
  

  ריתוך שבוצעה בו הסרה של הביד החיצוני ייפסל באופן אוטומאטי.
  

  בדיקות הרסניות. 8.2
  

  ף ביצוע בדיקות הרסניות ייקבע על ידי מזמין העבודה.*     היק
  

  . ISO 13953. בדיקת מתיחה בהתאם לתקן 8.2.1
  

  . ISO 1167בהתאם לתקן  שעות 165מעלות צלזיוס למשך  80. בדיקת לחץ ב 8.2.2
          



 PE 100) בצנרת מסוג פוליאתילן .B.W( לביצוע ריתוך פנים אלוהריני לאשר בזאת כי הנחיות  . 9
  מובנות לי במלואן. במסמך זה יהובאו בפניש כפי

  
הנני מתחייב לביצוע הריתוכים בפרויקט ________________________ על פי ההנחיות 

 הר"מ.
   

  
 על החתום (יש להחתים כל רתך באופן נפרד):       

  
  
  
  
  

  שם מלא _____________ מספר ת.ז. ______________ חתימה _____________
  
  
  
, ולהציגו על פי יש להחזיק בנספח זה באתר העבודה בכל יום במסגרתו מבוצעים ריתוכים* 

  דרישה.
 

  



   6 'יבנספח                                                                
  

  PE 100צנרת פוליאתילן   –) .E.Fהנחיות לביצוע ריתוך חשמלי אלקטרופיוזן  (
   DVS 2207– 1בהתאם לתקן 

  
הברקוד, או הנחיות  על גבי האביזר,נוספות אשר אינן מופיעות במסמך זה רשומות הנחיות  ככל *

  .יבוצעו במלואן ובנוסף לאמור במסמך זה אלו יש לוודא כי הנחיות יצרן    האביזרים
  
  ציוד הריתוך. 1
  

   iso 12176 – 2  . ציוד הריתוך יהיה בהתאמה לתקן1.1
  בהתאם לרשימת הציוד בציוד ובציוד העזר וללא חוסרים  , מכוייל,הציוד יהיה במצב תקין      
  ). 2'יב(נספח  הנדרש       

  
   בדיקת התנאים הסביבתיים. 2
  

  ,ות חזקותרמת לחות גבוהה, רוח שלג, . יש לבצע את הריתוך במקום יבש. במקרה של גשם,2.1
  להיות מוגן כיאות. ר הריתוךאזוקרינת שמש יתרה, על או        
  במידות המתאימות לצרכי הריתוך. במידת הצורך יש לעשות שימוש באוהל ריתוך       
   45c+.  עד  5c–יש לבצע את הריתוך בטמפרטורה סביבתית של        

  
  מעלות יש לקבל אישור  +5כאשר הטמפרטורה הסביבתית עומדת על ערך של        
  מוקדם מראש ובכתב לביצוע הריתוך.       

  
  בדיקת חובה של הרכיבים המיועדים לריתוך. 3
  

  ) ללא בדיקת המפקח להתאמה בין הצנרת PN 10( 10*   אין לבצע ריתוך בצנרת בדרג נמוך מדרג 
  לאביזר, וקבלת אישורו בכתב.     

  
ים המיועדים לריתוך ולוודא את . לפני ביצוע פעולות הריתוך יש לבצע בדיקה חזותית לרכיב3.1

המידות, כשירות הרכיבים (ללא פגמים כגון סדקים, חריצים וכדומה), וטולרנסים של        דיוק 
  קוטר חיצוני, ואובליות.       עובי דופן,

  
. כל מחברי האלקטרופיוזן יהיו ארוזים באריזתם המקורית בנפרד, כל אחד לחוד, באריזת 3.2

  . .U.V, ללא חשיפה לקרינת אטומה       הגנה 
  

  . המשטחים הפנימיים והחיצוניים של המחברים יהיו חלקים, אחידים, וללא פגמים.3.3
  וללא כל חפיפה ביניהם. ים כנדרשמסודר ויהי באזורי הריתוך במחברים ליפוף הסלילים       

  
את תהליך ריתוך  בכל מקרה של חריגה יש לעדכן את מפקח הפרויקט באופן מיידי ולעצור       

  הפגומים.       הרכיבים 
  

. צוות הריתוך יציג את הנחיות יצרן האביזרים לביצוע ריתוכי אלקטרופיוזן, ויחזיק הנחיות 3.4
  אלו        באתר העבודה במשך כל זמן ביצוע הריתוכים.

  
במהלך הסמכת ההנחיות יהיו הנחיות היצרן באנגלית בלבד, ויאושרו מראש על ידי הפיקוח        

  .הרתכים
  
  
  
  
  מכשור ועובדים –בדיקות חובה . 4
  

 בדיקה כי פעילות המכשיר –כולל אישור כיול על בסיס שנתי  –. תקינות מכשיר הריתוך 4.1
המכונה  נעשית על פי הוראות יצרן והנפקת פלט ריתוך ממוחשב, לרבות        זיהוי האביזרים,

  והנחיות מסמך זה.
  



  המכשירים החשמליים תוצג תעודת בדיקה מגורם מוסמך לתקינות הציוד.. לכל 4.2
  

  ובמצב תקין. באתר העבודה . ציוד הריתוך (אביזרי העזר) יהיה זמין4.3
  

של  . ספק הזרם החשמלי וקו הזנת החשמל יהיו בממדים הנדרשים לקליטה מקסימאלית4.4
  עילות.החשמלית הנדרשת על ידי הרתכת, ויפעלו בי      העוצמה 

  
מפקח הפרויקט יוודא כי מבצעי הריתוך מיומנים היטב ובעלי הסמכה מתאימה בהתאם  .4.5

  .מהדורה אחרונה ובעלי תעודת הסמכה מתאימה   EN 13067   לתקן
  
   פעולות מקדימות. 5
  

   ניקוי פני שטח הרכיבים. 5.1
  

מזהם אחר, באמצעות מטלית הסרת כל שאריות האבק, השומן, או כל חומר  –חיצוני ופנימי        
אלכוהול איזופרופיל,  כגוןאשר אינה משאירה סיבים, ספוגה בדטרגנט ניקוי מתאים (       נקייה
  וכדומה). 99%אלכוהול, אלכוהול נקי          אתיל 

  
  *     חומר הניקוי יהיה בהתאמה להצהרת יצרן האביזרים.

  
   חיתוך הרכיבים. 5.2

  
קצוות הרכיבים המיועדים לריתוך יהיו ישרים. החיתוך ייעשה באמצעות התקן חיתוך        

  מיוחד המיועד למטרה זו. יש לוודא כי שפת הקצוות נקייה משבבים.        צינורות 
  במידת הצורך יש ליצור פאזה בקצוות הצנרת (בחלקן החיצוני).       

  
   השכבה החיצונית המחומצנת גירוד / הסרת. 35.
  
  מכאני. / יש לבצע את פעולת הגירוד במכשיר ייעודי אוניברסאלי     *
  

  , גם במידה והנחיות יצרן האביזרים במגרדת ידנית לבצע את פעולת הגירוד באמצעותאין *      
  מאפשרות זאת.        

  
  גם במידה והנחיות יצרן ובליותיש להשתמש במעגלים בזמן פעולת הגרוד לצורך צמצום הא*      
  האביזרים אינן מחייבות זאת.        

  
כאשר ישרה ו לתחום המיועד לריתוך, בצורה המעגלים כך שיבלטו אל מחוץיש להרכיב את        

  ( על מנת לאפשר את צמצומה). הייתר כיוון אובליותל הברגים        ממוקמים
  

  חומצנת באמצעות כלי גרוד מיוחד, המיועד למטרה זו.יש להסיר את השכבה החיצונית המ       
  

  עומק החדרת הרכיבים לאביזר. ל מעברמ"מ  10אורך הקטע המגורד יהיה לכול הפחות        
  

ובסיומה יש להמשיך בפעולות הריתוך עד לסיומן פעולת הגרוד חייבת להיות אחידה ומלאה,        
  המלא.

  
  .אם להנחיית יצרן האביזרבהת עומק שכבת הגרוד יהיה       

  
בסיום פעולת הגירוד השטח המגורד ייראה חלק, ללא פגמים או שריטות מכל סוג ובכל        

  עומק.
  

לוודא  במידה ולא ניתן לראות את כל המשטח החיצוני של הצינור יש להיעזר בראי על מנת       
  תקין של פעולת הגרוד.       ביצוע 

  
   הרכיבים לאביזר סימון עומק החדרת. 5.4

  
  .צנרתעל גבי ה  –יש לבצע סימון לעומק החדירה של הרכיבים אל תוך האביזר        

  



 רכבתה , ולפניצנרתהיקף ה בכלהסימון יעשה באמצעות עיפרון סימון המיועד למטרה זו, 
  האביזר.

  
  . האביזר מחצית מאורכו של צנרתיש לבצע מדידה לאורכו של האביזר, ולסמן על גבי ה 

–אחד מצידי האביזר  מדידת עומק החדירה במסעפים וזוויות תהיה לפי העומק המקסימאלי בכל
  כחלופה למחצית מאורכו.

  
  הרכבת המעגלים . 5.5

  
פעולת הגירוד בוצעה באופן המאפשר הרכבה  המעגלים על גבי הרכיבים לפני וודא כי הרכבתיש ל

  . ים לצורך הרכבת האביזראו לבצע תיקון למיקום המעגל/נכונה של האביזר ו
  

  לתחום המיועד לריתוך, בצורה  המעגלים ימוקמו על פי סימון עומק החדירה כך שיבלטו אל מחוץ
  ( על מנת לאפשר את צמצומה). הייתר כיוון אובליותל כאשר הברגים ממוקמיםישרה ו

  
על מנת    –ת מ"מ לפחו 10אין למקם את המעגלים בצמוד לסימון עומק החדירה, אלא במרחק של 

  לאפשר בהמשך בדיקה וויזואלית לרווחים בין הצנרת לאביזר.
  

  באמצעות עיפרון הסימון.  –בשני צידי כל מעגל  – יש לבצע סימון למעגלים
  
  האביזרים אינן  גם במידה והנחיות יצרן יש לעשות שימוש במעגלים בכל קוטר צנרת     *

  מחייבות זאת.       
   

   הרכבת האביזר ניקיון לפני.  5.6
  

  .על גבי הרכיבים רכבתואין להוציא את האביזר מאריזתו המקורית אלא עד למועד ה
  

   5.1לפני החדרת הרכיבים אל תוך האביזר יש לבצע ניקוי לרכיבים שגורדו לפי הרשום בסעיף 
  ולוודא כי כל המשטחים יבשים לחלוטין.

  
לפני הלבשתו  –יש לבצע ניקוי גם לחלקו הפנימי של האביזר לאחר הוצאתו מהאריזה המקורית 

  על הרכיבים.  
  

במהלך עולת הניקוי ובסיומה אין לגעת באזורים המיועדים לריתוך (בצנרת ובאביזר), ויש להימנע       
  מזיהום אזורים אלו.

  
חלוטין מגופים זרים, אדמה, אבק, שאריות *     על האזורים המיועדים לריתוך להיות נקיים ל

  (וכדומה), או כל מזהם פוטנציאלי אחר.  שמן
  
  

   הרכבת האביזר. 5.7
  

, מבלי להפעיל מאמצי       יש להרכיב את האביזר באופן ישר כך שלא יעלה על סימון עומק החדירה
  ייתר, וללא זיהום האזורים המיועדים לריתוך.

  
ר מיקום האביזר באופן הנדרש, יש לבצע עטיפה בניילון נצמד של       בסיום פעולת ההרכבה, ולאח

  קצוות האביזר למניעת חדירה של אבק, חול, או מזהמים מכל סוג.
  

   הרכבת המיישרים. 5.8
  

באופן ישר ובמקבילות מלאה אחד כלפי השני, משני  יישריםהמהרכיבים בתוך יש להרכיב את 
  שאינו מפעיל מאמצי ייתר על נקודת הריתוך., ובאופן האביזר       צידי 

  
  , יעשה באופן נכון ויבטיח ישרות מלאה בין הרכיבים לאביזר מיישריםיש לוודא כי השימוש ב

  וקיבוע נקודת הריתוך והרכיבים.
  

רצועות חביקה בכל נקודה בה מתקיים מגע של  נקודות החביקהיש לבצע סימון למיקום 
  כל רצועה.ומשני צידי עם הרכיבים  במיישרים      

  



   הרכבת המותחנים. 5.9
  

  יש להרכיב את המותחנים על גבי הרכיבים באופן ישר ובמקבילות מלאה אחד כלפי השני, 
  משני צידי האביזר.

  
  , יש לוודא כי השימוש במותחנים יעשה באופן נכון ויבטיח ישרות מלאה בין הרכיבים לאביזר

  וקיבוע נקודת הריתוך והרכיבים.
  

יש לבצע סימון למיקום המותחנים בכל נקודה בה מתקיים מגע של המותחנים עם הרכיבים 
  צידי כבל המותחן.   ומשני 

  
  בדיקות מקדימות לפני ביצוע הריתוך בפועל.  6
  

*  לפני תחילת ביצוע הריתוך בפועל יש להסיר את הניילון הנצמד מקצוות האביזר, לוודא את 
  הפרמטרים     הבאים:

  
  בשלושה מישורים, וללא כל מאמצי ייתר  כל הרכיבים המרותכים חייבים להיות בקו ישר .6.1

  שמופעלים על הרכיבים.          
  

  .הצנרת לאביזר יהיו שווים ככל שניתן בכל ההיקףריתוך בין המרווחי . 6.2
  

  פני השטח שעברו תהליך גרוד חייבים להראות בברור בכול היקף הרכיבים.. 6.3
  

  והמותחנים יראה לעין. , המיישרים,ימון המעגליםס. 6.4
  

  . מיקום האביזר תואם את סימון עומק החדירה.6.5
  

*    בסיום הבדיקות יש להחזיר את הניילון הנצמד לקצוות האביזר למניעת בריחה של חום 
  במהלך       תהליך החימום.

  
  
    בפועל, זמן קירור ביצוע הריתוך. 7
  

 נתוני פלט הריתוך המכונה למקור הזרם החשמלי והפעלתה, ולאחר הכנסת. לאחר חיבור 7.1
 כל הנתונים הוקלדו כנדרש וכי נתוני האביזרהברקוד) יש לוודא כי  נתוני האביזר (באמצעותו

  באופן תקין. נקלטו
  

  לאחר מכן ניתן להתחיל בתהליך הריתוך.
  

  לסיום הפעולה.יש להשגיח על פעילות המכונה במשך כל זמן הפעלתה ועד 
  במהלך ביצוע הריתוך אין לאפשר כל תזוזה באביזר או ברכיבים.

  
  . עם סיום פעולת המכונה יש לוודא את אישור תקינות הפעולה במכונה.7.2

  
   של הנתונים הבאים על גבי הרכיבים: לבצע רישום בסיום פעולת החימום יש

  
  *     תאריך ביצוע הריתוך.

  *     שם מלא של הרתך.
  זמן (שעה ודקות) תחילת תהליך החימום.     *

  בהתאם לרשום על גבי ברקוד האביזר. – לסיום זמן הקירור*     זמן (שעה ודקות) 
  *     מספר ריתוך בסדר רץ.

  
   החימום אין לפרק את אביזרי העזר או לאפשר כל תזוזה לאביזר או לרכיבים במשך כל זמן. 7.3

  שום על גבי ברקוד האביזר.בהתאם לר – קירורוזמן ה       
  

  : הערה     
  

  :ככל ויצרן האביזר מאשר בהנחיותיו מראש ובכתב*     
  



         יש להמתין  ,לפני סיומה הנדרש במהלך תהליך החימום במידה ומכל סיבה תופסק פעולת המכונה
  מתחילתה.  בשנית ת החימוםהרכיבים ולאחר מכן לבצע את פעולכל  עד להתקררות מלאה של

  
  .ככל וניתן להציג אישור בכתב מטעם יצרן האביזר לבצע פעם אחת בלבדפעולה זו ניתן          

  
   ריתוך רוכבים.  8
  

  .5.1יש לבצע לפי הרשום בסעיף  – ניקיון הרכיבים. 8.1
  

   השכבה החיצונית המחומצנת גירוד / הסרת. 8.2
  

  לפני ביצוע פעולת הגירוד יש להרכיב את המעגלים לצורך צמצום אובליות הייתר כמפורט       
  .5.3בס"ק        

  
  באמצעות כלי גרוד מיוחד, המיועד למטרה זו. ת יש להסיר את השכבה החיצונית המחומצנ       
, בכל ת הרוכבהמשטח המגורד יהיה גדול מבסיס הרוכב ויבלוט לעין לאחר הרכב אזור       

  נקודה.
  

  אין לבצע את פעולת הגירוד באמצעות מגרדת ידנית גם במידה והנחיות יצרן האביזרים *    
  מאפשרות זאת.      

  
  
   

כולל האביזרים יש לוודא כי הרכבת הרוכב מתבצעת לפי הנחיות יצרן  – הרכבת הרוכב. 8.3
  שימוש 

במידה והנחיות יצרן האביזרים אינם מחייבות  גםבמעגלים לצורך צמצום אובליות הייתר (      
   ).זאת

  
  .7.3+  7.2+  7.1וס"ק  7לפי הרשום בסעיף  – ביצוע הריתוך. 8.4

  
לאחר  בהתאם להנחיות יצרן האביזרים ולכל הפחותיש לבצע את הקדח  – ביצוע הקדח. 8.5

   30שחלפו 
  זמן הקירור. דקות לפחות מסיום       

  
  יתוכיםבדיקות לתקינות הר. 9
  

  בדיקות חובה לאחר ביצוע הריתוך באתר העבודה. 9.1
  

  בשלושה מישורים, וללא כל מאמצי ייתר  . כל הרכיבים המרותכים חייבים להיות בקו ישר9.1.1
  שמופעלים על הרכיבים.          

  
  .הצנרת לאביזר יהיו שווים ככל שניתן בכל ההיקףריתוך בין ה. מרווחי 9.1.2

  
  השטח שעברו תהליך גרוד חייבים להראות בברור בכול היקף הרכיבים.. פני 9.1.3

  
  מיקום האביזר תואם את סימון עומק החדירה.. 9.1.4

  , ובכל ההיקף.הסימונים יראו לעין משני צידי האביזר          
  

נזקים על או /ו מהאזורים החמים באביזר, פליטות של חומר מותך לא יראו לעין כל. 9.1.5
  המשטח 

  החיצוני של הרכיבים והאביזר.          
  

  והמותחנים יראה לעין. , המיישרים,. סימון המעגלים9.1.6
  

  התרוממו כלפי מעלה. –מזהי ריתוך  –. אינדיקטורים 9.1.7
  

  .   יש להציג פלט ממוחשב המונפק על ידי מכונת הריתוך, לנתוני הריתוך הבאים:9.2
  

  כפי שייקבע במסגרת הסמכת הרתכים. –*     שם הפרויקט 



  כפי שנרשם על גבי הרכיבים. –*     מספר ריתוך 
  *     תאריך ביצוע הריתוך.

  *     שם מלא של הרתך.
  , זהות היצרן, סוג האביזר, SDR ,PN*     נתוני האביזר כפי שזוהו על ידי מכונת הריתוך (קוטר, 

  וכדומה).       
  החימום. /ביצוע תהליך הריתוך  *     ספיקה חשמלית במהלך

  *     זמן חימום בפועל.
  *     מספר מכונת ריתוך אשר נעשה בה שימוש. 

  
  

   בדיקות הרסניות. 9.2
  

  *    בדיקות אלו יבוצעו בהתאם לשיקול דעת הצרכן הסופי בלבד.
  

     80c. בטמפרטורה של  –. בדיקת עמידות בלחץ פנימי 9.2.1
  . ISO 1167בהתאם לתקן           

 
  . בדיקת שליפה.9.2.2

  
   ISO 1395 4. בדיקת קילוף בהתאם לתקן  9.2.3

  ISO 1395 5מ"מ תבוצע הבדיקה בהתאם לתקן  90עבור מחברים קטנים מ          
  

  .ריתוך. בדיקה חזותית כולל חיתוך צירי של ה9.2.4
  

  הצהרת רתך הצנרת .10
  

הובאו בפני כפי שצוע ריתוך חשמלי אלקטרופיוזן לבילו הריני לאשר בזאת כי הנחיות א .10.1
  מובנות לי במלואן.  מסמך זה    ב
  

על פי ההנחיות  בפרויקט ________________________ הנני מתחייב לביצוע הריתוכים      
  .הר"מ

  
  על החתום (יש להחתים כל רתך באופן נפרד):       

  
  
  
  
  

  ______________ חתימה _____________שם מלא _____________ מספר ת.ז. 
  
  
  
  יש להחזיק בנספח זה באתר העבודה בכל יום במסגרתו מבוצעים ריתוכים* 
  
  

         
        

  
 



  7 'יבנספח 
  אישור זהות מבצעי הריתוכים

  
  . הריני לאשר בזאת כי נכחתי בהסמכת רתכים שהועברה ביום ______________1

  על ידי _______________________ בנושא ביצוע ריתוכים פלאסטיים מסוג     
  ) .E.F)       ריתוך חשמלי אלקטרופיוזן (.B.Wריתוכי פנים (    
  וכי ידועים ומובנים לי במלואם כל התנאים הנדרשים לביצוע ריתוכים     
  ד עזר לריתוך. ותפעול נכון של הציוד ורכיבי המכונה השונים, לרבות ציו    
  הנני מתחייב בזאת כי ביצוע הריתוכים ותפעול הציוד יעשה על ידי בהתאם     
  להנחיות, כפי שנמסרו לי בכתב ובעל פה במהלך ההדרכה הר"מ.      
  הנני מתחייב להצגת נהלי הריתוך שנמסרו לי בכתב במהלך ההדרכה והנחיות יצרן האביזרים     
  ) למפקח הפרויקט על פי דרישתו, וכי מסמכים אלו יישמרו.E.Fלביצוע ריתוכי אלקטרופיוזן (    
  על ידי באתר העבודה במשך כל זמן ביצוע ריתוכים.    
  

 
 

 שם מקבל ההכשרה    
           

  מספר תעודת    
 זהות                   

העתק ת.ז.
 הועבר   

  
  חתימת מקבל 

  ההכשרה    
 וחותמת החברה

 
 שם פרטי

 
 שם משפחה     

 לא כן 

      

      

      

      

      

      

  מסמך זה מהווה אישור מטעם תאגיד המים והביוב מי כרמל כי החתומים בטבלה הר"מ
  ).E.F)          ריתוך חשמלי אלקטרופיוזן (.B.Wמאושרים על ידו לביצוע       ריתוך פנים (

  
  

  בפרויקט _______________________________________________________
  

  (מטעם תאגיד המים והביוב מי כרמל): על החתום
  

                   
  ____________ _______שם מלא______                    

  
  

                 
  _חותמת____________________חתימה ו                    

  
  רתכים מטעם גוף המאושר על ידי התאגיד. /*  יש לצרף למסמך זה את העתק תעודת הרתך 

    



  8 'יבנספח 
  PEצנרת  -הנחיות לביצוע בדיקות לחץ ואטימות                

  
  

לפי הנחיות  תאגיד המים והביוב מי כרמל (להלן "התאגיד") יש לבצע בדיקות לחץ  .1

מעל לחץ העבודה הנומינאלי של הצנרת (דרג הצנרת),   30%בלחץ של   PEבצנרת 

דקות, באמצעות מים בלבד (לא תאושר בדיקה אשר בוצעה באמצעות  60ולמשך 

 אוויר או כל חומר אחר מלבד מים).

 

ירידת הלחץ חייבת  מלחץ  הבדיקה. 5%הדקות תאושר ירידת לחץ של עד  60במהלך  .2

הדקות תגרום לפסילת 6הדקות, המשך ירידת לחץ לאחר  60להיעצר לחלוטין במהלך 

תוצאות הבדיקה. על מנת לוודא כי ירידת הלחץ נעצרה לחלוטין יש להחזיק בלחץ 

  הדקות. 60דקות נוספות לאחר סיום   15האמור 

  

או מפקח מערכות פוליאתילן /בסיום הבדיקה, וככל ותאושר על ידי מפקח הפרויקט ו .3

נציג יצרן הצנרת, יש להפחית את הלחץ במערכת הנבדקת המוכר על ידי התאגיד, ו

מעל לחץ ההפעלה המתוכנן ולבצע בדיקת אטימות למשך פרק זמן של  50%ללחץ של 

במהלך פרק זמן זה לא תאושר כל ירידת לחץ אשר לא ניתן לשייכה  שעות. 12

  להפרשי טמפרטורות.

  

  . רהאין לבצע בדיקה כאשר הצנרת או חלק ממנה חשוף לשמש ישי .4

  

  במידה ואין אפשרות לכיסוי מלא של הצנרת יש להצל על הנקודות החשופות

לשמש (באמצעות רשת צל, קרטונים, וכדומה) החל משעות הבוקר המוקדמות.            

אי ביצוע הנחייה זו עלול לגרום לפיצוץ בצנרת, הקבלן יישא בעלויות התיקונים 

  במלואן    ככל  ויתרחשו.

  

אוגנים, אביזרי הברגה, אביזרים מכאניים, או כל נקודת חיבור בין צנרת חיבורי  .5

פוליאתילן לצנרת מסוג חומר שונה יישארו גלויים לעין, לצורך בדיקת איתור נזילות 

  במהלך ביצוע הבדיקה.

  

או מי מטעמו, /בדיקת הלחץ נעשית ע"י הקבלן הראשי, בתיאום ופיקוח של התאגיד ו .6

.   על הקבלן הראשי חלה וכחות נציג יצרן הצנרת הינה הכרחיתנ –הצנרת  ונציג יצרן

האחריות לתאום מועד הבדיקה מול כל הגורמים אשר נדרשת נוכחותם. לפני שייקבע 

מועד הבדיקה הרשמי מול כל הגורמים על הקבלן המבצע לערוך בדיקה מקדימה    

  ך זה.ולוודא כי המערכת הנבדקת עומדת בכל הקריטריונים הרשומים במסמ

  

 הבדיקה תתבצע באמצעות הציוד הבא, אשר ימוקם בהתאם לאמור: .7



 

  שעון לחץ מכאני ימוקם בנקודה הנמוכה ביותר, ושעון נוסף ימוקם בנקודה

 הגבוהה ביותר.

 

  תוצאות הבדיקה  –מד לחץ רושם דיגיטאלי ימוקם בנקודה הנמוכה ביותר

 ייקבעו על פי מד הלחץ הרושם.
  

 

 יהיו מכויילים על בסיס שנתי, הקבלן יציג תעודות כיול שעוני הלחץ /כל מדי

מטעם מעבדה מוסמכת על ידי רשות המעבדות הלאומית כאישור לתקינות 

 ציוד המדידה.

 

  משאבת לחץ מסוג ומדגם המתאים לביצוע בדיקת הלחץ  בלחץ הנדרש על פי

 דרישות מפרט זה.  
  

 

 ראש על ידי התאגיד.אלא ויאושר מ אין לבצע את הבדיקה באמצעות ביובית 

 

 .כל ציוד נוסף הנדרש לצורך ביצוע הבדיקה  

  

עליות לחיבורי בתים ייאטמו באמצעות ברזים על מנת לאפשר ניקוז מיטבי של  .8

  האוויר מהמערכת.  

  

באחריות הקבלן הראשי לוודא כי כל המגופים, הברזים, ואביזרי ההברגה במערכת יהיו  .9

  חץ בלחץ הנדרש על פי דרישות מפרט זה. מסוג ומדגם המתאים לביצוע בדיקת הל

  

)  5+  4.1לאחר גמר העבודה, כאשר הצנרת מכוסה (מלבד מקרים המפורטים בסעיפים  .10

יש לפתוח  את כל שסתומי האוויר, חיבורי הבתים, ההידרנטים, או כל נקודת יציאה 

י אחרת במערכת  ולהתחיל במילוי הקו במים, מהנקודה הנמוכה במערכת, ובאופן איט

 ומבוקר.
  

במהלך מילוי הקו יש לוודא כי האוויר מתנקז מהמערכת, החל מהנקודה הנמוכה ועד  .11

  לנקודה הגבוהה, ובהתאם לאמור:

  

  הידרנט הנמוכה ביותר נוקז כל   /חיבור בית  /כאשר מנקודת שסתום האוויר

האוויר (האינדיקציה לכך היא שבמקום אוויר יוצאים מים ) יש לסגור את 



יש לבצע את הפעולה עד לניקוז מוחלט  הידרנט.  /חיבור בית  /שסתום האוויר 

  של האוויר, בכל הנקודות, מהנמוכה ביותר ועד לגבוהה  ביותר.  

  

לאחר מילוי הקו במים, וניקוז האוויר, ניתן להתחיל בהעלאת לחץ המים ללחץ הבדיקה  .12

  הנדרש:

 ת ע"פ הטבלה המצורפת יש להעלות (באמצאות משאבה) את לחץ המים במערכ

אינם חלק מהבדיקה, אך מטרתם להקל על הצנרת בשלבי  2+  1(שלבים 

  הגברת הלחץ השונים ולייצר תהליך התנפחות הדרגתי):

  

 1לחץ שלב  דרג הצינור

  אטמ'

  למשך זמן

  דקות

  2לחץ שלב 

  אטמ'

  למשך זמן

  דקות

  3לחץ שלב 

  אטמ'

  למשך זמן

  דקות

לפי דרג   10עד  4

  הצינור

מעל דרג  30%  120

  הצינור

60  -  -  

12.5  10  120  13  60  16.25  60  

16  13  120  16  60  20.8  60  

  

  .הבדיקה מבוצעת בלחץ המקסימאלי הרשום 

  מטרת השלבים המקדימים לייצר התנפחות בצנרת (מתרחשת עקב האלסטיות של

  הצנרת) ואין כל חשיבות לירידת הלחץ בשלבים אלו בכל הכרוך באישור הבדיקה.

  

 8משך הבדיקה החל מתחילת העלאת הלחץ כולל כל שלבי התנפחות הצנרת לא יעלה על  .13

  שעות ברציפות.

  

הדקות הסופיות בזמן ביצוע בדיקת לחץ, יש לעבור על כל נק' החיבור בקו   60במהלך  .14

הקבלן יבצע סגירה   פלדה. /ולבדוק כי לא קיימת נזילה בנקודות חיבור פוליאתילן 

  פים החוצצים המערכת הנבדקת בנוכחות נציג התאגיד.ופתיחה של כל המגו

  

הדקות  60במהלך  5%- עקב התנפחות הצנרת עלולה להיות ירידת לחץ של יותר מ .15

 60הסופיות. במקרה זה יש להעלות את הלחץ פעם נוספת ללחץ המקסימאלי ולהמתין 

  דקות נוספות. 

  

הקבלן לפעול בהתאם בסיום הבדיקה, ולאחר אישורה בהתאם להנחיות נספח זה, על  .16

  שעות. 12בנספח זה, ולבצע בדיקת אטימות למשך  3לאמור  בסעיף 

  

אישור בדיקת הלחץ ובדיקת האטימות יינתן בכפוף לקבלת תוצאות בהתאם להנחיות  .17

  מסמך זה.
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  כללי: שיקום צנרת ללא חפירה. -1חלק 
  

  חקיקה רלבנטית והנחיות מקצועיות  .1
 חוקים    .א

  2001 -חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א 

 1959- חוק המים התשי"ט . 

 1961-חוק למניעת מפגעים התשכ"א 

 .וכל הוראת דין רלוונטית נוספת 
 
  הנחיות מקצועיות:   .ב

  לאביזרי מים). מפרטי מיא"מ (המרכז הישראלי 

  הוראות למתקני חשמל   - 108ת"י  

  של המפרט הכללי   1981משנת   08כל עבודות החשמל תתבצענה בהתאם למפורט בפרק 
 ודרישות חברת החשמל.  1945שבהוצאות משרדי הממשלה והתקנים הישראליים ולפי חוק החשמל 

  .תקנות משרד העבודה בדבר תחנות דיזל גנרטורים 

 דיפון חפירות, בורות ותעלות להגנת העובד. 406מפמ"כ  - מיפרט מכון התקנים : 

  .(חוברת תרשימי דרך) המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים עירוניות 

  .(חוברת תרשימי דרך) המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים בין עירוניות 

  .(חוברת תרשימי דרך) המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה במפגשי מסילת ברזל 

 .(חוברת תרשימי דרך) הנחיות לבחירה ולהצבה של מעקות בטיחות ליישומים זמניים 

 .(חוברת תרשימי דרך) הנחיות לבחירה ולהצבה של התקני בטיחות בדרכים עירוניות 

 ת תרשימי דרך)הנחיות להסדרי תנועה, תמרור ושילוט (חובר 

 .הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות 

  .כל הנחיה מקצועית אחרת אשר חלה על העבודות נשוא מפרט זה 
 הנחיות בטיחות (לא מדובר ברשימה ממצה):   .ג

 הקבלן ינהג עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים הידועים והנהוגים בישראל כגון: 

 1954-, התש"דחוק ארגון הפיקוח על העבודה . 

  ותקנותיו שפורסמו מכח החוק עד ליום הביצוע.   1954חוק החשמל תשי"ד 

 1970-פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל . 

 1988-תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח. 

   ,(מסירת מידע והדרכת עובדים) 1999-התשנ"ט תקנות חוק ארגון הפיקוח על העבודה. 

 1997- תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז . 

 2007-תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז. 

 1988- תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה במקומות עבודה, התשמ"ח . 

  1951חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א   

  1954ד וחוק עבודת נשים תשי" 1953חוק עבודת הנוער תשי"ג   

   (הודעה) 1945פקודת התאונות ומחלות משלוח היד   

  1986בתקנות הבזק והחשמל (התקרבויות והצטלבויות בין קוי בזק לקווי חשמל) התשמ"ו   

  1196 -חוק למניעת מפגעים, התשכ"א   

  1968 -חוק רישוי עסקים, התשכ"ח   

 1989  -חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט ב 
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   1993בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 

 1988 –בעבודה (עבודות בנייה) , התשמ"ח  תקנות הבטיחות . 

 2000-ברעש) [תיקון] התש"ס תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים  

 .כל הוראת דין או תקן רלבנטיים נוספים החלים על העבודות 
  מפרטים ותקנים:   .ד

 וועדה הבין משרדית. המפרט הכללי לעבודות בנין, "האוגדן הכחול", אשר בהוצאת ה 

  בכרך א' של מסמכי החוזה לעבודות ביוב ברשויות מקומיות שהוצאו ע"י המנהל 3חלק 
 . לפתוח תשתיות ביוב       

 .כל התקנים הישראלים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים 

 לצנרת ולמחברים.  5452 ישראל תקן 

  5351תקן ישראלי . 

  תקניהשרוולים למים וביוב ליצרן  ISO ) 14,001, 9001בקשר עם הליכי הייצור  .( 

  :5813תקנים בינלאומיים, כגוןASTMD ,1216ASTMF ,1743ASTMF/ 

 .מפרט טכני מיוחד זה 
 מסמכים נוספים:   .ה

  .מחירון 

  .תנאים כלליים, חוזה ונספחים מטעם התאגיד כמפורט במסמכי המכרז 
  
  תחולת המפרט הכללי  .2

בכרך א' של מסמכי החוזה לעבודות ביוב   3הוא חלק  -מפרט מיוחד זה, יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי 

מקומיות שהוצאו ע"י המנהל לפתוח תשתיות ביוב (להלן: "המפרט הכללי") וכן המפרט הכללי לעבודות   ברשויות

נית ביותר. הכל כאמור באותם מפרטים בנין שבהוצאת הועדה הבין משרדית על פרקיו השונים ובמהדורתם העדכ

  כלליים. 

המפרט המיוחד הינו תוספת למפרט הכללי לצורך הדגשה, השלמה, הבהרה ו/או  שינויים לגבי האמור בו ובכל  

מקרה של סתירה, יגברו הוראות המפרט המיוחד או ההוראה המחמירה יותר. אלא אם כן המפקח החליט אחרת.  

  נה הקבלן מראש לקבלת הנחיות המפקח, החלטת המפקח הינה מכרעת. בכל מקרה של סתירה כאמור יפ

  ביצוע כל העבודות המצוינות בכתב הכמויות יהיה על פי המפרט הכללי    .א

- המפרט הטכני המיוחד או פירוט נוסף בכתב הכמויות באים לצורך הדגשה או בשינוי למפרט הבינ  .ב

  משרדי.

  הדורתם העדכנית ביותר הם : משרדי במ-הפרקים העיקריים המחייבים במפרט הבינ  .ג

  ) 1996מוקדמות ( -  00

  )1993עבודות עפר (  -  01

  ) 1998עבודות בטון יצוק באתר ( -    02

  )  1990עבודות בטון טרום (  -       03

  ) 1993פיתוח האתר ( -  40

  )1998סלילת כבישים ורחבות ( -  51

    ) 1990הנחת קווי מים ניקוז וביוב ( -       57

  הפרקים הרלוונטיים לצורך העבודות השונות. כמו כן כל יתר  
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מפרטים אלה אינם מצורפים ויש לרכוש אותם בהוצאה לאור של משרד  הביטחון . כל סעיף במפרט המיוחד יש  

  לקרוא יחד עם הסעיפים  המתאימים במפרט הכללי. 

  העבודה נשוא מכרז/חוזה זה:  .3
הביוב  המים ום צנרת ללא חפירה בקווי  העבודות הכלולות במסגרת מכרז/חוזה זה הינן עבודות שיקו

  בע"מ.   מי כרמלשבאחריות תאגיד  

העבודות הכלולות במסגרת מכרז/חוזה זה הינן בשתי שיטות, כל שיטה הינה מסלול נפרד ובכל שיטה יש לבצע  

  :  (שיקום שוחות יתבצע בהוראת המזמין בלבד) שיקום תאי ביוב

  מאספקת ציוד וחומר לביצוע עבודת שרוול צינור ביוב ,שיקום שוחות ביוב: מורכבת קווי ביוב עבודות שרוול

  (אם נדרש) וכוללות את הפעולות הבאות: 

 תכנון ותיאום. אפיון ציוד.   .א

  לצורך ביצוע העבודה. וקווים זמניים    , שאיבותביצוע מעקפים  .ב

לפני ואחרי  -אדומה) ביוב (מצלמההלצילום קו  ת ייעודי שטיפה וניקוי הצינור כולל צילום בעזרת מצלמה    .ג

 . הביצוע

  שרוול צנרת הביוב על פי דרישת המזמין.  .ד

  שיקום שוחות ביוב בתוואי שרוול הצינור.   .ה

והיתרים אחרים  הוצאת היתרי עבודה (יום ולילה)  ביצוע תאום תשתיות ,הוצאת היתרי חפירה ,    .ו

 . העירייההנדרשים על פי התקנות  

 תנועה מוסמך ומנוסה ואישורו במשטרה ו/או עירייה. ע"י מהמס הסדרי תנועה תכנון וביצוע   .ז

   ושטחי גינון.החזרת מצב לקדמותו לרבות כבישים, אבן משתלבת    .ח

 מ"מ. 1500 –  160קוטרי הביצוע  יהיו    .ט

מורכבת מאספקת הציוד וחומר לביצוע ניפוץ הצינור הקיים והחדרת צינור בקוטר אחר או זהה,  עבודות ניפוץ:  

 איטומם וכוללות את הפעולות הבאות:שיקום שוחות הביוב ו

 תכנון ותיאום. אפיון ציוד.   .א

  לצורך ביצוע העבודה. וקווים זמניים    , שאיבותביצוע מעקפים  .ב

 שטיפה וניקוי הצינור כולל צילום.   .ג

 ניפוץ צנרת הביוב על פי דרישת המזמין.  .ד

  השחלת צינור חדש.  .ה

  שיקום שוחות ביוב בתוואי הניפוץ של הצינור.   .ו

והיתרים אחרים  הוצאת היתרי עבודה (יום ולילה)  ביצוע תאום תשתיות ,הוצאת היתרי חפירה ,    .ז

 . העירייההנדרשים על פי התקנות  

 ע"י מהמס תנועה מוסמך ומנוסה ואישורו במשטרה ו/או עירייה. הסדרי תנועה תכנון וביצוע   .ח

   ושטחי גינון.החזרת מצב לקדמותו לרבות כבישים, אבן משתלבת    .ט

 מ"מ. 1000 –  160הביצוע  יהיו    קוטרי  .י

  הנחיות ותנאים מיוחדים: .4
 התאגיד רשאי להזמין עבודה או חלק ממנה מקבלן אחר.  .א
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 . יובהר כי האחריות על בטיחות העובדים וגהות בעבודה מוטלת על הקבלן  .ב

היתרי העבודה ואישורי החפירה ישמשו גם את המזמין ע"מ לבצע עבודות הכנה נלוות (גילוי והחלפת    .ג

 סים, ניקוי וצילום קווים וכו').המבוצעות ע"י התאגיד, עבור עבודות שיקום הקו.  מיכ

צילום מקדמי של הצנרת יבוצע ע"י המזמין. צילומים מקדמיים לבחינת מצב הקו, טרם ההחלטה על    .ד

עצם ושיטת החידוש, יבצעו ע"י המזמין ויימסרו לקבלן. במידה והקבלן מזהה ממצאים בקו שיכולים  

להשפיע על איכות ביצוע עבודת השירוול והניפוץ, ידווח הקלן לנציג המזמין. הקבלן יחדש את הקו רק  

 לאחר קבלת אישור בכתב מנציג התאגיד. 

רשות המים והרשות הלאומית להסמכת  הצילום יתבצע ע"פ הנחיות -לאחר סיום העבודה  צילום צנרת  .ה

  מעבדות ע"י צלם בעל תעודה בתוקף.  

וצענה בהתאם להנחיות העבודה הכלולות במסגרת מסמך זה, תקנים ישראליים, תקנים  כל העבודות תב   .ו

  מקצועיים ואחרים ותנאים כלליים. על הקבלן לרכוש לעצמו ועל חשבונו את המסמכים הרלבנטיים. 

על הקבלן לבקר באתרי העבודה, להכיר את תנאי העבודה, את מצב המתקנים הקיימים, את הגישה    .ז

  ת החומרים וכן יתר התנאים שיש בהם חשיבות לביצוע העבודות ולקביעת החומרים. למקום ודרך העבר

יש לראות את התנאים הכלליים, הפרטים המיוחדים, תקנים ישראליים, כתב הכמויות ותוכניות,    .ח

כמשלימים זה את זה. אין זה מן ההכרח שהעבודות המתוארות, באחד מהמסמכים האלה, תמצאנה את  

 סמכים והתוכניות. ביטוין גם ביתר המ

הקבלן לא רשאי לדרוש תוספת עבור עבודות שיש צורך לבצע בהתאם למתואר בתוכניות ובמפרטים    .ט

הטכניים, בתקנים והתקנות ואשר אינן רשומות בסעיפי רשימת הכמויות. כל המתואר במסמכים האלה  

 משלימים את סעיפי רשימת הכמויות. 

אחראי להם בהתאם לאמור לעיל, והקבלן יישא בכל  המזמין יהא רשאי לתקן את הנזקים שהקבלן   .י

ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים והמזמין יהא רשאי לגבותן או לנכותן מכל סכום המגיע או  

שיגיע לקבלן מאת המזמין, בכל זמן שהוא, וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. יובהר כי,  

 לן מחובותיו על פי הסכם זה.  האמור בסעיף זה  אינו משחרר את הקב

במידה ויהיה כשל כלשהו בביצוע עבודות הקבלן אשר יגרום לפגיעה במערכת הביוב הקיימת, המזמן יהא     .יא

רשאי להפעיל קבלן אחר לביצוע תיקון ו/או החלפת מערכת הביוב. כמו כן, הקבלן המבצע את העבודה  

לתיקון מערכת הביוב והפעלה מחדש.  יודגש, כי  במסגרת חוזה זה יישא בכל העלויות הישירות והעקיפות 

לרבות המשך   בכל האמצעיםבמקרה כשל ימשיך הקבלן לבצע פעולות למניעת גלישת שפכים לסביבה 

  שאיבה בעזרת מעקפים, ביוביות וכו'. 

הקבלן יכין אתר לאחסנת החומרים. המקום לאחסנת החומרים הנחוץ לעבודה יקבע באישור נציג    .יב

 שה לקבלן לאחסן חומרים מחוץ למקום שנקבע. המזמין. לא יור

  וחלוקתן באזורים שיורה לו המפקח.  מכל סוג הקבלן אחראי על הפקת הודעות לציבור  . יג

דמי בדיקות במעבדה של החומרים, כדי להבטיח את איכותם הטובה, לפי דרישת נציג המזמין הן על    .יד

  חשבונו של הקבלן וכלולים במחירי היחידה. 
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המים והחשמל והבאתם למקום העבודה, יעשו על חשבון הקבלן ובאחריותו.  התחברות אל אספקת   .טו

השימוש במים ובחשמל לביצוע העבודה יהיה על חשבון הקבלן לרבות ההתחברות למערכות על כל  

  התשלומים הנדרשים. שימוש במים בתיאום, במדידה ובאישור מראש של התאגיד. 

תונים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בין  על הקבלן לבדוק את כל התכניות ואת המידות הנ  .טז

התוכניות, הפרטים וכתב הכמויות בשטח, עליו להודיע על כך מיד לנציג המזמין, אשר יחליט איך תבוצע  

העבודה. החלטתו של נציג המזמין בנידון, תהיה סופית. לא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן על סמך  

  טענה שלא ידע מהסתירות הנידונות. 

הקבלן לא יפנה מיד לנציג המזמין ולא ימלא את החלטותיו של  נציג המזמין, יישא הקבלן בכל   אם  .יז

  האחריות עבור כל ההוצאות האפשריות ,בין אם נראו מראש ובין לא. 

הקבלן ילמד את התוכניות והפרטים, יחד עם המפרט הטכני וכל הפרטים שיש להם חשיבות בביצוע    . יח

דרוש תוספת או שינוי מחיר, תוך טענה שלא ידע למפרע את כל הפרטים  העבודות הנידונות ולא יוכל ל

  והתנאים בקשר לעבודה המבוצעת. 

או בתוכניות, כאלטרנטיבה למוצר מסוים  \או בכתבי הכמויות ו\המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו  .יט

הטיב ודרישות  או בשם היצרן, פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת \הנקוב בשמו המסחרי ו

אחרות למוצר הנקוב (שווה איכות) .טיבו, איכותו, סוגו, צורתו, אופיו ומחירו של המוצר "שווה הערך"  

  טעונים אישורו המוקדם של המפקח, אשר לא יהיה חייב לתת את אישורו. 

בלן כל  או דוגמאות. לא תשולם לק\נציג המזמין רשאי להזמין ביצוע כל מיני עבודות למטרות ניסיוניות ו  .כ

  תוספת מחיר מעל מחירי היחידה כפי שנקבעו בכתב הכמויות. 

  הבחירה והקביעה של כל החומרים בהם ישתמש הקבלן לביצוע העבודות תהיה בלעדית לנציג המזמין.   .כא

שלבי ביצוע העבודה העלולים להיות נסתרים מהעין או מכוסים עקב ביצוע עבודה נוספת או אחרת לאחר    .כב

הראשונה, חייבים לקבל את אישור נציג המזמין על טיבם, לפני שיוסתרו או יכוסו ע"י שלבי  ביצוע   

  שעות לפני ביצוע עבודת הכיסוי. 48הביצוע המאוחרים יותר. על הקבלן להתריע על כך 

על הקבלן לנקות באופן שוטף ויומיומי ככל שיידרש ע"י נציגי התאגיד או העירייה, את השטח מפסולת,    .כג

 שיירי בניה המצטברים בזמן ביצוע העבודה וירחיקם למקום מאושר ללא הגבלה של מרחק. אשפה ו

טרם ביצוע העבודה יזמין הקבלן את צוות שרות השדה של יצרן או יבואן החומר לקבלת ייעוץ מדויק    .כד

בהתאמת החומר ובאופן יישומו. בסיום הביצוע יזמן הקבלן לאתר את צוות שרות השדה של יצרן או  

ע"מ לוודא שהחומר יושם כהלכה. מחירי היחידה כוללים את עלויות הפעלת שרות השדה של   יבואן 

  היצרן או יבואן החומר.

מחירי הסעיפים בכתב הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את כל תנאי המוקדמות המפרטים    .כה

בקירות ובכל   והתוכניות, חומרים ועבודה, הרכבה, ריתוכים, צבע, חציבה בבטונים להעברת הצינורות

מקום שיידרש, שימוש בציוד וחומרי עזר הדרושים לביצוע העבודות ואשר אינם רשומים במפרט,  

  הספקה והובלה, כל סוגי מיסים, ביטוח ובטיחות, בלו, הוצאות הנראות והבלתי נראות מראש, רווח וכו',

  פקח.שתידרשנה למילוי תנאי החוזה והשלמת העבודות לשביעות רצונו המלאה של המ

אחרי שהקבלן גמר, לפי דעתו את העבודה הנ"ל, עליו להודיע על כך בכתב לנציג המזמין וזה יקבע את    .כו

יום קבלת העבודה. אם נציג המזמין יקבע שכל העבודות בוצעו לפי התוכניות, הפירוטים, תיאור העבודה  
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, בו הוא מודיע על קבלת  נציג המזמין לקבלן תעודת גמר בכתב ןיית ושאר ההוראות ושהן גמורות בהחלט,  

העבודה. תיקונים שלפי דעת נציג המזמין אינם מעכבים את קבלת העבודה, ירשמו בפרוטוקול הקבלה  

  והקבלן מתחייב לתקנם תוך זמן שיקבע ע"י המפקח. 

  העבודות באתר ייעשו בתיאום עם נציגי המזמין ובכפוף לאישורם.             .כז

 ההחלטה על היקף העבודה שתבוצע נתונה בלעדית להחלטת המזמין.   .כח

גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראות אחרות של החוזה, או שיהיה הקבלן    .כט

מפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש  מסופק בפירושו של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר ה 

כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב למהנדס התאגיד, ומהנדס התאגיד ייתן הוראות בכתב, בדבר  

  הפירוש שיש לנהוג לפיו. 

רשאי נציג התאגיד, וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודה, הוראות לרבות    .ל

 צוע העבודה.  לבי -תכניות לפי הצורך  

לא תשולם תוספת עבור עבודת לילה, כולל  הפעלת גנרטור, שכ"ע או כל תוספת כלשהי. המחיר ייכלל    .לא

  במחירי הסעיפים השונים בכתב הכמויות.  

הקבלן יספק לכוח האדם העומד לרשותו את כל האמצעים לביצוע עבודתם באופן  - ציוד וכלי עבודה  .לב

ידניים, חשמליים, משאבה ניידת בעלת יכולות ההולמות את אופי   המהיר והיעיל ביותר לרבות כלי עבודה

  העבודה מבחינת גובה הרמה וספיקת השאיבה.  

 פעולות תפעול ותחזוקה של הציוד  יבוצעו ע"פ הוראות היצרנים.    .לג

  הנחיות מיוחדות לעבודות שיקום צנרת ללא חפירה .5
שאה למתן השירות נשוא המכרז. המציע  על הזוכה במכרז להיות בעל ידע, ניסיון, יכולת מקצועית והר  .א

מתחייב כי הינו בעל הרשאה כדין למתן כל השירותים נשוא המכרז, עפ"י התנאים הקבועים בהסכם וכי  

 הינו ויהיה בכל תקופת ההתקשרות בעל כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים עפ"י דין. 

 . פרויקטים  3ל, לפחות הטכנולוגיה יושמה בהצלחה ע"י המציע בפרויקטים בישרא  .ב

עבודת שיקום צנרת ללא חפירה הינה כוללת ומקיפה ותכלול שיקום של כל מרכיבי המערכת החל    .ג

 מחיבור הבתים/נכסים, חציות כבישים, מדרכות ודרכים, הביב המישני, הביב הראשי וכן תאי הבקרה.

  ת נשוא המכרז.הזוכה מתחייב לכך כי הינו מעסיק עובדים מיומנים ואחראים לביצוע השרו  .ד

הזוכה מתחייב לכך כי רתכי הצנרת יהיו בעלי אישור מתאים ובר תוקף מאת יצרן הצינורות, להוכחת    .ה

או פלדה למפקח מטעם המזמין בהתאם   PEהאמור לעיל על הספק הזוכה להציג תעודת רתך צנרת 

 לצורך.  

ונספחיו ולהוראות כל דין,  על הזוכה במכרז לספק את השרות בהתאם לתנאי המכרז ולתנאי ההסכם   .ו

 הכול ברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצונה המלא של המזמין. 

על הזוכה במכרז להיות בעל ידע, ניסיון, יכולת מקצועית והרשאה למתן השירות נשוא המכרז. על הזוכה    .ז

הינו בעל  להיות בעל ידע, ניסיון, יכולת מקצועית והרשאה למתן השירות נשוא המכרז. המציע מתחייב כי 

הרשאה כדין למתן כל השירותים נשוא המכרז, עפ"י התנאים הקבועים בהסכם וכי הינו ויהיה בכל  

 תקופת ההתקשרות בעל כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים עפ"י דין. 
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הזוכה מתחייב לכך כי הינו מעסיק עובדים/משמשי שרות מיומנים ואחראים לביצוע השרות נשוא    .ח

  המכרז.

פק יישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע השרות על ידו, אספקת כלי הרכב לביצוע השירות  הס  .ט

לרבות הוצאות הובלת כלי הרכב למקום תחילת ביצוע השרות וממנו, הכנתו לעבודה, אחזקת כלי הרכב,  

כה בביצוע  תיקונים, דלק, החלפת שמנים, טיפולים, ביטוחים, רישיונות ולרבות כל הוצאה אחרת הכרו

השרות. הספק מתחייב לספק על חשבונו לביצוע השרות את כוח האדם הדרוש וכן את הציוד והכלים  

הדרושים לביצוע השירות, לרבות  אמצעי הובלתו של הציוד לביצוע השרות, ולהוביל על חשבונו את כל  

. מובהר בזאת  כוח האדם, הציוד, הכלים והאמצעים הדרושים לביצוע השרות, לאתר העבודה וממנו

שבמקרה של תקלה בביצוע השירות הספק יספק את כוח האדם, הציוד, כלי הרכב וכל הנדרש לטיפול  

 בתקלה והשבת המצב לקדמותו בהקדם האפשרי ולשביעות רצון המזמין. 

לא תשולם תוספת עבור  עומק הקו מתחת לפני הקרקע, ומחיר חידוש ושיקום הצנרת הינו לכל סוג צינור   .י

 ביצוע בקווים עמוקים או צנרת מחומרים שונים. 

המחיר עבור עבודות הניפוץ כולל בתוכו הכנת בורות כניסה ויציאה במידה וידרשו, ולא תשולם בגינם    .יא

 תמורה נוספת לספק.  

ציוד הניפוץ שישמש את הספק הזוכה לביצוע העבודות יאפשר ביצוע עבודות ניפוץ בשיטה שלעיל    .יב

 מ"מ.   800עד מ"מ ו  160   -בקטרים מ

 לא יאושר ניפוץ בעזרת מכונת קידוח.  . יג

המחירים בכתב הכמויות כוללים שיקום תשתיות, ניקוי הקו משומנים, שורשים, בטונים ומוצקים. כל    .יד

העלויות המתחייבות מהפעולות הנ"ל יהיו על חשבון הספק וייחשבו ככלולים במחירי היחידה  השונים,  

מצעות שימוש ברובוט מיוחד ומעבר למחיר היחידה לא ישולם כל  כולל חיתוך בטונים או שורשים  בא

 תשלום נוסף .  

עבור עבודות ניפוץ והשחלת שרוול בכל אורך, המחירים בכתב הכמויות כוללים : פתיחת חיבורים לרבות    .טו

ביצוע עבודות ניקוי ושטיפה של קו הביוב בלחץ גבוה , צילום הקו לפני ביצוע ההשחלה וגם בסיום  

, הובלה והצבת הציוד , פריקת הציוד והובלתו בסיום העבודות , סגירה והחזרת השטח  העבודות

לקדמותו כולל עבודות שאיבה וביצוע מעקפים, פירוק ריצופים ועבודות חפירה מקומית מסביב לתא  

 הבקרה באותה נקודה שממנה מתחילים ומסיימים את השרוול/הניפוץ במידת הצורך. 

דרישות החוק בנושא עבודות אסבסט, כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לנהלי    הקבלן מתחייב לעמוד בכל   .טז

המשרד להגנת הסביבה , רשויות נוספות , משרד הבריאות וכל דרישות על פי דין למתן השירותים נשוא  

 המכרז ללא כל תשלום נוסף. 

ם את כל  המחירים שיקבעו עם הקבלן הזוכה בתעריף בהסכם הינם מחירים קבועים וסופיים וכוללי  .יז

ההוצאות הישירות והעקיפות עבור השירות כולל ההתארגנות וההכנות לפתיחת האתר וההכנות לצורך  

ביצוע העבודות הכוללות בין היתר : תכנון וביצוע הסדרי תנועה, תיאום עם הרשויות לביצוע עבודה,  

שטיפה של קו הביוב  הזמנה ועלויות של שיטור ואבטחה , פתיחת חיבורים לרבות ביצוע עבודות ניקוי ו

בלחץ גבוה, צילום הקו לפני ואחרי ביצוע שרוול וההשחלה, ניפוץ ובסיום העבודות, הובלה והצבת הציוד,  

פירוק הציוד והובלתו בסיום העבודות, סגירה והחזרת השטח לקדמותו, עבודות שאיבה וביצוע מעקפים,  
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גיזום וחישוף תאי בקרה, שיקום תשתיות   פירוק ריצופים, שילוט כלי רכב, אספקת בגדי עבודה, עבודות

כולל ניקוי שומנים, חיתוך בטונים או שורשים  באמצעות שימוש ברובוט מיוחד, עבודות חפירה נקודתית  

לעבודות הניפוץ ועבודות חפירה מקומית מסביב לתא הבקרה באותה נקודה שממנה מתחילים ומסיימים  

ויציאה לביצוע ניפוץ במידת הצורך, אספקה ופריסה של  את הניפוץ במידת הצורך, הכנת בורות כניסה  

הסדרי תנועה (בין היתר צוותי אבטחת תנועה, עגלות חץ מואר, גדרות מכל הסוגים ושילוט ותמרורים  

וכ"ו) וכל הנדרש בהתאם להוראות המזמין, מפקח הבטיחות והמשטרה, תאורה, החלפת מפל של הקו  

צנרת כולל כל האביזרים הנלווים לביצוע העבודה בשלמותה  בעבודות ניפוץ לרבות עבודות חפירה ו

המשרד להגנת הסביבה. יובהר כי כל העלויות המתחייבות   והובלת שפכים לאתר הטמנה מאושר ע"י

מהפעולות הנ"ל יהיו על חשבון הקבלן וייחשבו ככלולים במחירי היחידה  השונים הנקובים בתעריף  

 מות שבוצעה בפועל לא ישולם כל תשלום נוסף.בהסכם, ומעבר למחיר היחידה כפול הכ

במקרים חריגים שבהם ימצא על ידי מהנדס התאגיד שלאחר צילום הקו מדובר בעבודות באמצעות    . יח

)  עבודות רציפות של למעלה מיומיים"עבודות מתמשכות ועומדות בפני עצמן" (-הרובוט שנחשבות כ

רים חריגים אלו באמצעות קבלן ייעודי מטעמו  "פרויקט" והמזמין יבצע את העבודה במק-הדבר יחשב  ל

 או באמצעות קבלן השירוול במסגרת הזמנה נפרדת.  

יובהר כי המחירים שיקבעו בתעריף בהסכם עם הספק הזוכה בהתאם להצעתו למכרז הינם עבור כל אחת    .יט

מובהר  משיטות השרוול והניפוץ שיבחרו ע"י המזמין לביצוע, כמפורט במפרט הטכני בנספח יב' להלן. 

שלא ישולם כל תשלום נוסף עבור אחת מהשיטות שיבחרו על ידי המזמין. מובהר בזאת כי, השימוש  

לביצוע עבודות השרוול הינה לשיקול דעת המזמין ובאישור מוקדם של המזמין ללא תלות    UVבשיטת 

 בקוטר הצינור. 

ור מנופץ ממרכזי השוחות.  מובהר בזאת כי המדידה לביצוע עבודות שרוול וניפוץ נמדדת לפי מ"א צינ  .כ

 החישוב לצורך התשלום יימדד ממרכז תא הביוב ועד מרכז תא הביוב הבא. 

הקבלן יעביר השתלמויות בבטיחות לכל עובדיו, ע"י המוסד לבטיחות וגהות או כל מוסד מוסמך  -בטיחות   .כא

אחר, לפחות אחת לשנה על חשבונו. כן יחתום הקבלן על מסמכי בטיחות שיועברו אליו ע"י נציגי  

תקופת  התאגיד. על הקבלן להציג את ציוד הבטיחות ע"פ רשימה שתועבר אליו ע"י נציג התאגיד בכל 

 משך החוזה.  

חומרים, פסולת ועודפי עפר יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו, מאתר העבודה לאתר שפיכה  -סילוק פסולת  .כב

מורשה מחוץ לשטח שיפוט של המזמין, ויהיה כלול במחירי היחידה. אחריות הקבלן לפינוי פסולת לאתר  

יות זאת כוללת גם פינוי הפסולת  פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה היא מוחלטת. אחר

 בעבודות המבוצעות על ידי קבלני המשנה ו/או נהגים מטעמו. 

בכל מקום בו יהיה על הקבלן לחפור  -חפירה  ודיפון/תימוך זמני בסמוך למבנים, מתקנים ומערכות  .כג

את   בסמוך למבנים, כבישים, מתקנים, עמודי חשמל, טלפון ומערכות קיימות אחרות, ידפן/יתמוך הקבלן

דפנות החפירה על מנת להבטיח את המבנה/המתקן/המערכת הנ"ל. הקבלן יוביל ויאחסן אדמה בהתאם  

  לצורך וללא תוספת מחיר. לא תינתן לקבלן כל תוספת מחיר בגין הדיפון/התמיכה המצוינים לעיל. 

ל על  במידה ויהיה צורך בפינוי שפכים/חומרים מסוכנים לאתר הטמנה מורשה, הקבלן מתחייב להובי  .כד

חשבונו בהתאם להוראות הדין את השפכים/חומרים מסוכנים באישור מראש של מהנדס התאגיד.  
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המשרד להגנת   מובהר בזאת כי לא יינתן כל תשלום עבור הובלת שפכים לאתר הטמנה המאושר ע"י

הסביבה. התשלום שיינתן הינו רק עבור עלויות הטמנת השפכים באתר ההטמנה המורשה כנגד הצגת  

 נית עבור פינוי שאושר מראש.חשבו

מובהר בזאת שהקבלן מתחייב להעניק אחריות  שנים.  בנוסף לכך  3תקופת הבדק בחוזה זה תהיה למשך   .כה

.  במהלך תקופות הבדק והאחריות  שנים 10לתקופה של לעבודה ולטיב החומרים שיסופקו על ידו 

 .  תמורה ולפי דרישת המזמיןמתחייב הקבלן לבצע כל תיקון שיידרש בעבודות נשוא המכרז, ללא 

מובהר בזאת כי, אספקה ופריסה של הסדרי תנועה כלולים (כולל תכנון, אישור ברשויות, ביצוע ופיקוח)    .כו

 במחירי היחידה ולא ישולם בגינם כל תשלום נוסף.  

הספק מתחייב להציב באתר העבודות, שילוט ותמרור עפ"י הנחיות  המזמין, מחלקת תיאום הביצוע    .כז

המשטרה , העיריה או כל גורם אחר  ככל הנדרש לביצוע העבודות. אספקת השילוט תהיה ע"ח   ההנדסי,

  הקבלן ולא ישולם בגינו כל תשלום נוסף .  

 מובהר בזאת שלא תשולם כל תוספת כספית עבור עבודה שבוצעה בשעות הלילה.  .כח

ב העבודה בהתאם  אתר העבודה יימסר לנציג המזמין לאחר הפעלה ניסיונית, ביצוע כל בדיקות טי  .כט

 למפורט במפרט הטכני  והפעלה תקינה של הצנרת בנוכחות המפקח.  

מובהר כי הקבלן יתקן על חשבונו וללא כל תשלום נוסף את כל הליקויים שיתגלו בעת ההפעלה    .ל

 הניסיונית ובכל תקופת הבדק והאחריות בעבודה שבוצעה על ידו. 

הלילה בהתאם לתנאי המשטרה, התאגיד, הרשויות   אם יידרש הקבלן לבצע עבודות בשעות -עבודת לילה   .לא

 ו/או גורמים אחרים, לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין כך. 

 הקבלן יחתום על נספח ביטוח מטעם התאגיד.  -ביטוח   .לב

טרם ביצוע העבודה יזמין הקבלן את צוות שרות השדה של יצרן או יבואן החומר לקבלת  -שרות שדה  .לג

ובאופן יישומו. בסיום הביצוע יזמן הקבלן לאתר את צוות שרות השדה של   ייעוץ מדויק בהתאמת החומר

 יצרן או יבואן ע"מ לוודא שהחומר יושם כהלכה. 

למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי לתאגיד שמורה הזכות לבצע פריטים שונים של השירות בעצמה ו/או    .לד

 באמצעות אחרים ולהפסיקו בכל עת, הכל כפי שהמזמין ימצא לנכון. 

בלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד הכלכלה ,  הק  . לה

המכון לבטיחות וגהות בעבודה, הרשות המקומית ולהוראות הדין. מובהר בזאת כי במידה והמזמין או  

הקבלן ייקנס בגין זיהום סביבה או מכל סיבה שהיא גם כאשר הוא מבצע עבודה עבור המזמין האחריות  

 הינה עליו והוא יישא בעלויות הקנס. 

הקבלן הזוכה מתחייב כי, רתכי הצנרת הינם בעלי תעודת רתך מוסמך ובעלי אישורים מתאימים על פי    . לו

 דין.   

חתימת הקבלן בסוף הצעת כתב הכמויות והמחירים, מאשרת שהוא למד את כל המסמכים והתנאים    .לז

הרשומים ויפעל בהתאם לתנאים המוכתבים ולפי  שיש להם חשיבות בעבודה, שהוא מסכים לתנאים 

המחירים שרשם בכתב הכמויות וכי הוא מתחייב להוציא לפועל, לגמור ולמסור את העבודות לשביעות  

  רצונו של המפקח. 

  ובכפוף לאישורה.             מי כרמלהעבודות באתר ייעשו בתיאום מלא עם תאגיד   . לח
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לן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודה, הוראות לרבות  רשאי מנהל התאגיד, וכן המפקח, להמציא לקב   .לט

 תכניות לפי הצורך לביצוע העבודה.  

באפשרות הקבלן לקבל מהתאגיד מידע הקשור למצב הצנרת, תוכניות להחלפת צנרת לשנים הקרובות    .מ

ומידע נוסף שיש בידי התאגיד. כמו כן חובתו של  הקבלן לבצע בעצמו בדיקה של הצנרת והציוד לצורך  

 הגשת ההצעה וכל זאת על חשבונו בלבד. 

הקבלן מתחייב להחזיק מלאי של שרוולים, חומרים, ציוד ואביזרים לביצוע עבודות השרוול והנפוץ    .מא

ימים לביצוע עבודה   7מטר אורך לכל קוטר, ולזמן תגובה של עד   200מ"מ,   200-350בקטרים בגודל של 

 שהוזמנה בקטרים אלו. 

  תאום עבודות  .6
קרקעיות, מאתרי אחסון וכו'  -ם את עבודתו בכל הנוגע לפתיחת כבישים ומדרכות, מערכות תת על הקבלן לתא

המזמין ובמידת הצורך עם המחלקה המתאימה בעירייה. על כל אי התאמה או תקלה אשר מתגלים    עם נציגי 

    במהלך העבודה יש להודיע מיד לנציג המזמין. 

  באחריות הקבלן בלבד וכלולה במחיר העבודות.התיאום עם העירייה ומחלקותיה הינו 

  קרקעיות - מערכות תת .7
עם   על פי הצורך  וכן  לקבלת כל תוכניות תאום מערכות קיימות תת קרקעיות עם המזמין  על הקבלן לדאוג 

הגופים כגון, עירייה, בזק, חברת חשמל, הוט וכו' כולל עם התאגיד עצמו ולנקוט בכל האמצעים שלא יפגעו.  

  ם על התחייבויות המתאימות כלפי גופים אלה אם יידרש.  הקבלן יחתו

קווי ביוב בלחץ יחשפו בעבודת ידיים ויסומנו לצורך הבטחתם מכל פגיעה. על הקבלן להביא בחשבון כי יתכן  

קרקעיות נוספות, בלתי מסומנות ועליו תחול החובה לגילוין והאחריות למניעת  -שקיימים באתר מערכות תת

  ותן. פגיעה בהן ולתקינ 

  קרקעיים כגון : -קרקעיים ותת-הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם של המבנים העל

צינורות מים, ביוב, ותיעול, קווי טלפון וחשמל, גדרות וכל מבנה אחר העלול להימצא בתחום עבודתו בין שהם  

  מסומנים בתוכניות ובין שאינם מסומנים בתוכניות. 

קרקעיים, השימוש במכשירים מיוחדים    - ם תת קרקעיים או העלהחפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והמבני

ובדיקת מיקומם לגילויים ותיאום עם הגורמים המוסמכים, האחריות לכך וכל ההוצאות יחולו על הקבלן ויהיו  

  כלולים במחירי היחידה שבהצעתו ללא כל תשלום נוסף. 

מפריע בעבודתו וידרשו עבודות ידיים או    הקבלן ייקח בחשבון כי מיקומם של מבנים אלו עלולים להיות גורם

עבודות מיוחדות.  הקבלן לא יפסיק את עבודתו עקב כך ולא ישולם לו תשלום נוסף עבור הצורך בעבודות הנ"ל.   

  לפני תחילת העבודה, על הקבלן לקבל אישור בכתב מאת המפקח על ממצאי מדידת מצב קיים. 

  קבלני משנה  .8
ע"י הק יועסקו  בלן, חייבים להיות מורשים למקצוע בו הם עוסקים ורשומים אצל רשם  קבלני המשנה אשר 

להעסיק   שבכוונתו  המשנה  קבלני  רשימת  את  הקבלן  יגיש  החוזה  חתימת  לפני  המתאים.  בסיווג  הקבלנים 

  בפרויקט, לצורך בדיקתם ואישורם ע"י התאגיד , זאת כתנאי לחתימת החוזה. 

הזוכה במכרז מתחייב לבצע את השירות בעצמו ולא להעביר לספק אחר את ביצוע השירות, אלא באישור של  

המזמין בכתב ומראש, אשר לא יהיה חייב לתת את אישורו, הכל לפי שיקול דעתו ובכפוף הוראות הדין. מובהר  
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ו המלאה של הזוכה לביצוע  בזאת בין הצדדים כי אין בהעברת ביצוע השירות לספק אחר כדי לגרוע מאחריות 

הנאות של השירות או לפטור את הזוכה מאיזה מחיוביו כלפי המזמין עפ"י ההסכם. כמו כן מובהר שבמידה ו  

המזמין יאשר את העברת ביצוע השירות ו/או שימוש בקבלני משנה על קבלן המשנה לעמוד בכל התנאים כפי  

  שמופיעים במסמכי המכרז. 

בודה לקבלן משנה תהיה אך ורק בעבודות נלוות לעבודות הניפוץ כגון : שטיפה, מובהר בזאת כי, מסירת הע 

 הניפוץ בעצמן שיבוצעו ע"י המציע בלבד. השירוול או וכו', אך לא תכלול את עבודות  צילום, ניקיון

ובכתב,   באמצעות קבלן משנה מבלי שקיבל את אישורו של המזמין מראש  יבצע את העבודות  ככל שהקבלן 

דבר כהפרה יסודית של ההסכם.  מבלי לגרוע מכל סעד של המזמין לפי החוזה או לפי דין, יידרש הקבלן  ייחשב ה

 ₪ בגין הפרה מסוג זה.  50,000לפצות את המזמין בסך של עד 

  אחריות לניהול העבודה  .9
  העבודה. כוחו המוסמך יהיה מצוי באתר העבודה וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע -הקבלן או בא

  כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן. -לצורך קבלת ההוראות מנציג המזמין , דין בא

  הקבלן יודיע בכתב לנציג המזמין על מינוי בא כוחו ויקבל את אשור  נציג המזמין.

הקבלן יעסיק מודד מוסמך במשך תקופת העבודה. מודד זה יהיה אחראי לכל עבודות המדידה והסימון ויחתום  

  מסמכים הקשורים בכך.על כל ה 

  הקבלן יעסיק מהנדס רשום במשך תקופת ביצוע העבודה. מהנדס זה יהיה אחראי לניהול ביצוע העבודה. 

הקבלן יעסיק מנהל עבודה מוסמך בעל תעודה ממשרד העבודה, במשך כל תקופת ביצוע העבודה. מנהל העבודה  

  טיחות על הפועלים ועל העוברים והשבים באתר.  יהיה נוכח באתר במשך כל ימי ושעות העבודה ויהווה אחראי ב

  מניעת תאונות והסדרי בטיחות: .10
 הקבלן יחתום על נספח ביטוח מטעם התאגיד.   .א

התאגיד יעביר לקבלן רשימת ציוד שחובה שתהיה ברשות הקבלן בכל משך תקופת החוזה. הקבלן  -ציוד  .ב

יק את הציוד ברמת כשירות ותקינות  יציג את הציוד עפ"י דרישת התאגיד בכל עת שיידרש. על הקבלן להחז 

בכל תקופת החוזה. קבלן אשר הציוד שברשותו חסר או לא תקין לא יוכל להמשיך לעבוד עד להשלמת  

 הנדרש. 

הקבלן יעסיק בא כוח מוסמך בעל ניסיון מקיף במקצוע נשוא העבודה, שיימצא במקום העבודה וישגיח    .ג

מטעם הקבלן יהא טעון אישורו המוקדם של נציג המזמין  כוח מוסמך כנ"ל -ברציפות על הביצוע. מינוי בא

או המפקח, ונציג המזמין או המפקח יהיו רשאים לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא. כל  

 הוראה שניתנה לבא כוח המוסמך, תיחשב כאילו ניתנה לקבלן.  

ם, כולל מכווין בעל רישיון שבידיו  עובדי  3עגלת החץ תופעל ע"י צוות מינימלי של  -עגלת חץ/עבודה בכבישים  .ד

חוק   ע"פ  הנדרש  הציוד  כל  את  ותכלול  תקופתי  רישוי  תעבור  החץ  עגלת  בחוק.  כנדרש  בתוקף  הסמכה 

  . וללא תוספת תשלום  לסגירת נתיב ביום ובלילה, ללא קשר לשעת האירוע

בעלי הסמכות לירידה  ) כולל: ראש צוות, עוזר ונהג  18פועלים (מעל גיל    3יכלול צוות של    -צוות העבודה   .ה

לשוחות ולעבודה בגובה ובחללים סגורים לרבות מערכות אוורור ונשימה, חצובה, רתמה, גלאי גזים וכל  

מה שנדרש ע"פ חוק. ראש הצוות יהיה אחראי לביצוע המשימה ולדיווח מסודר ביומן העבודה. את תעודות  
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ה השונות של העובדים יש להעביר  ההסמכה השונות של העובדים יש להעביר למקח את תעודות ההסמכ 

 טרם תחילת עבודה כלשהי. למפקח 

על הקבלן להכין ולקבוע במקום העבודה, על חשבונו הוא, שלט ארעי נייד לפי דוגמא שיקבל מאת הנציג    .ו

המזמין. מידות השלט, צריכות להיות לפי הדוגמא או יותר גדולות, אך יש לשמור על הצורה והיחס של  

ל פרטים מלאים על העבודה, על מנהל העבודה (שמו ומענו) המזמין, המבצע, המתכננים  הכתיב. השלט יכלו 

יאפשרו   השלט  מידות  ויציבה.  בטוחה  בצורה  הצבתו  ויאפשר  מסודרת  חצובה  יכלול  השלט  והמפקח. 

ס"מ. השלט יכלול את שם הקבלן,    80ס"מ, רוחב מינימלי    100התקנתו ופירוקו באופן מהיר. גובה מינימלי  

  בע"מ.  מי כרמלהל באתר מטעמו וכן את סמליל ("לוגו") תאגיד המנ

שלטים מתקפלים מקום העבודה, המודיעים על עבודות    2על הקבלן להציב לפחות  -שילוט בזמן העבודות  .ז

השלטים   בתאגיד.  הנהוג  לנוסח  בהתאם  הקבלן  פרטי  הקבלן,  שם  הכוללים:  במקום,  התאגיד  מטעם 

גיד. במידה ונדרשת תוספת שילוט יידרש הקבלן להניחם ללא תוספת  ימוקמו לשיקול דעתו של מפקח התא 

  תשלום. 

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ומיומנים במקצועם, במספר הדרוש לשם  ביצוע העבודה תוך    .ח

המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה זו, שלביצועה יש צורך ברישום,  רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן  

ב הקבלן להיות בעצמו או  להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. וכן מתחיי

לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות העבודה הרגילות על מנת שנציג המזמין  

או   זה לקבלן. הוראה, הודעה  לפי חוזה  לו הוראות שהוא רשאי לתת  ולהעביר  לבוא אתו בדברים  יוכל 

 קבלן.  דרישה שמסרו לבא כוחו של הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרה ל

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המזמין או המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודה של כל אדם המועסק על    .ט

ידו במקום העבודה אם, לדעת המפקח, התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו,  

הקבלן להעסיקו,    או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה, כאמור לאחזור

  בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה. המזמין לא יידרש לנמק את דרישתו. 

,  מטר  2קשיח ממתכת מגולבנת בגובה מעל    הקבלן מתחייב לספק ולהתקין, על חשבונו הוא, שמירה, גידור  .י

חיותו של הציבור,  כולל הצבת הפרדות פיזיות, כגון: מחסומים, שילוט, ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ולנו

כפי שיידרש על ידי נציג המזמין או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.  

כמו כן על הקבלן לארגן את עבודתו כך שהכבישים והמדרכות הסמוכים למקום העבודה חייבים להישאר  

  ויות ומשטרת התנועה. עבירים לתנועה ציבורית באופן מתמיד בהתאם להוראות התאגיד, הרש

על הקבלן לדאוג, במשך כל תקופת העבודה, לשמירה נגד תאונות באתר העבודה ולמנוע בכל האמצעים כל    .יא

תקלה לאדם ולרכוש כתוצאה מעבודתו. הקבלן יישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה ותוגש תביעה  

ו/או לגוף  נזק  עבור  אדם אחר,  כל  או  נגד המזמין  נגדו,  או    לפיצויים  ציודו  מפעולותיו,  כתוצאה  לרכוש 

 מחדליו בין אם תבוצע ישירות על ידו, או על ידי פועליו, באי כוחו  וקבלני המשנה שלו.

לפי תקנות    .יב וינהגו  יכירו  כל אדם מטעמו,  שלו, או  עובדיו, קבלני המשנה  לכך שהוא עצמו,  ידאג  הקבלן 

התאם להוראות החוקים, התקנות, חוקי העזר  הבטיחות ו/או אמצעי הזהירות המחויבים לפי הנסיבות וב

וכן בהתאם לאמצעי הזהירות המקובלים והנהוגים בביצוע עבודות אלה. הקבלן, או כל אדם הבא מטעמו  



    

  
17  

  

יבצע כל עבודה בהתאם לתקנות הבטיחות כרוחם וכלשונם. הקבלן ידאג לבצע הדרכת בטיחות מתאימה  

 אחת לחצי שנה, ע"י גורם מוסמך.

ור הודעה מידית לשלטונות המוסמכים על כל תאונה שארעה לו, או לכל מי שבא בשמו, או  על הקבלן למס   . יג

 מטעמו בהקשר לעבודה זו.

הביטוח    .יד חוקי  לפי  שלו  המשנה  קבלני  ידי  ועל  ידו  על  המועסקים  לביטוח האנשים  אחראי  יהיה  הקבלן 

החלות על מעביד בהתאם   מזמן לזמן וידאג לתשלום הפרמיות בזמן ויישא בכל התחייבויות  1953הלאומי 

 לחוק זה.

הקבלן אחראי לספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם    .טו

להוראות החוק הנהוג, אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא החוזה לרבות נעלי   

עבודה בגובה ויוודא כי  , ציוד ל ים, כובעי מגן, ציוד מגן אישימגיני אוזני נעלי בטיחות, עבודה, בגדי עבודה,  

שלוחיו וכל הפועלים מטעמו קיבלו  ציוד במערכת סגורה לעבודה ביוב, ציוד לניטור גזים רעילים,  עובדיו,  

 הדרכה מתאימה וכי הם משתמשים בציוד המגן. 

יעות ונזקים אחרים לנפש ולרכוש  הקבלן אחראי לקיים סדרי עבודה תקינים, סדרי בטיחות נגד תאונות, פג   .טז

קשיח  בביצוע העבודה, כמו כן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה ובכלל זה גידור  

למניעת נפילת אדם מגובה או לעומק, הצבת ציוד מגן, אזהרה עפ"י  מטר    2ממתכת מגולבנת בגובה מעל  

גישה ומילוט, תמרורי ושלטי אזהרה, פנסים מהבהבים  החוק כגון: מחסומים, גשרי מעבר, סימון דרכי  

 במקרה הצורך. 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים, ע"מ להבטיח את בטיחות עובדיו, עובדי התאגיד, וכל אדם אחר הנמצא באתר    .יז

 העבודה. 

, תאורה, סימנים ושלטי  מטר  2מגדר קשיחה ממתכת מגולבנת בגובה מעל    הקבלן יקים על חשבונו גדרות  . יח

  דרשים והוא יהיה האחראי היחיד עבור כל נזק שיגרם בשטח עבודתו הן לאדם והן לרכוש. אזהרה הנ

על אף נקיטת אמצעים להבטחת העובדים והציבור מפני תאונות, מקרי אסון, שריפות וכו', הן על דעת עצמו    .יט

  נסות וכו'. והן לפי הוראות מהנדס לא ישוחרר הקבלן מאחריות לתשלום פיצויים, דמי נזיקין, דמי נכות, ק

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת תאונות בעת ביצוע העבודה. כל ההוצאות הכרוכות בנקיטת    .כ

  אמצעי זהירות ובטיחות יחולו על הקבלן והן יהיו כלולות במחירי היחידות שבכתבי הכמויות. 

רישיון מתאים    כל עבודות החשמל שהקבלן נדרש לעשותן במהלך עבודתו יעשו ע"י חשמלאי מוסמך עם  .כא

של    1981משנת    08לעסוק בעבודות החשמל הנ"ל. כל עבודות החשמל תתבצענה בהתאם למפורט בפרק  

ודרישות חברת    1945המפרט הכללי שבהוצאות משרדי הממשלה והתקנים הישראליים ולפי חוק החשמל  

 החשמל. 

למכשיר  .כב החשמליים  החיבורים  כל  הקבלן.  באחריות  תעשה  לעבודה  החשמל  ע"י  אספקת  יעשו  הקבלן  י 

 חשמלאי מוסמך של הקבלן ובעל רישיון לעסוק בעבודות כגון זה.

  הכנות לביצוע .11
ימים ממועד קבלת צו תחילת עבודה, הקבלן יכין לוח הזמנים מפורט    10כהכנה לביצוע העבודה, ובתוך    .א

ז (או דיאגרמה) המראה את תכניתו לשלבי ביצוע של העבודות הכלולות במכרז  וזאת  בשיטת "גנט"  ה, 

במסגרת תקופת הביצוע הנקובה. נציג המזמין יבדוק ויאשר את לוח הזמנים שהגיש הקבלן, לפני חתימת  
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נציג   רשאי  כסבירה,  לו  נראית  אינה  הקבלן  שהגיש  הזמנים  בלוח  הזמנים  שחלוקת  במקרים  החוזה. 

שיקול   לפי  הזמנים  לתקן בחלוקת  ו/או  דעתו של הקבלן, לשנות  שמיעת  לאחר  הבלעדי.  המזמין,  דעתו 

תיקוניו או שינויו של מהנדס התאגיד כנ"ל יהיו סופיים ויחייבו את הקבלן. לוח הזמנים לא ישונה, בין  

לפני חתימת החוזה ובין אחריה, אלא בהסכמה בכתב של נציג התאגיד.  הקבלן לא יהיה רשאי להתחיל  

  בביצוע העבודה אלא לאחר שלוח הזמנים אושר על ידי המפקח. 

צעה על ידי הקבלן משמשת עדות לכך שהוא בדק, לפני הגשת הצעתו, את כל התנאים המקומיים  הגשת הה  .ב

ושאר   טיב הקרקע, המבנים  וסביבותיו, את התנאים,  לרבות מקום העבודה  לביצוע העבודה  הקשורים 

המכשולים העלולים להימצא במקום, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצועה  

לם של העבודה, את דרכי הגישה ותנאי המקום לביצוע העבודה את הציוד והמתקנים שיהיה זקוק  המוש

להם, וכן השיג את כל המידע על הגורמים והאפשרויות העלולים להשפיע על הצעתו. הקבלן פוטר בזאת  

הקבלן   מצד  תביעה  שום  תוכר  ולא  לזה.  בהקשר  להתעורר  העלולות  תביעות  מכל  העבודה  מזמין  את 

  מתבססת על חוסר ידיעה של דבר כלשהו מהאמורים לעיל. ה

העמסה    .ג כגון:  העבודה  לאתר  והאביזרים  העזר  חומרי  להבאת  הנדרשות  הפעולות  כל  את  יבצע  הקבלן 

פריקה, הובלה ואחסנה, באופן אשר ימנע את קלקולם, או פגיעה בהם. במידה ויגרם נזק לאביזרים ו/או  

 ת על הקבלן ועל חשבונו. לחומרים, יחולו כל ההוצאות הכספיו

כל חומרי העזר והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה וכל ההוצאות הכספיות הכרוכות בהובלתם לאתר    .ד

 יחולו על הקבלן. –העבודה 

במידה ויידרש, הקבלן ידאג לספק את כל הכלים, החומרים ומתקן ההרמה/משאית מנוף, הדרוש לביצוע    .ה

היחידי ליציבות מתקן ההרמה שהתקין במהלך עבודתו, בהתאם למשקל  העבודה. הקבלן יהיה האחראי  

הדינאמי של הציוד במהלך העבודה ועל כל נזק שעלול להיגרם למבנה מכון השאיבה ו/או לציוד, מבנים, 

 אביזרים וצנרת, הנמצאים סמוך לאתר העבודה, ללא תוספת מחיר.

  ) AS MADEתכניות לאחר ביצוע ( .12
) בהתאם להנחיות מפורטות שיועברו  AS MADEקבלן לספק את תכניות עדות ( לאחר גמר העבודות על ה  .א

ע"י המזמין למסמך זה. תוכניות העדות תהינה על חשבונו ומחירן כלול במחיר היחידה בכתב הכמויות,  

(לפני קבלת העבודה הסופית על ידי המזמין), אשר ישקפו במדויק את העבודות אשר בוצעו ויהוו הן את  

  ובי הכמויות והן חלק של מערכת המדידה הגיאוגרפית. הבסיס לחיש

תכניות העדות תוכנה ותאושרנה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ותוגשנה על רקע קואורדינאטות ארציות    .ב

   I.Lבלבד ותכלולנה אך ורק אלמנטים שנמדדו לאחר ביצוע כולל עומק וקוטר, סוג הצינור, עומק השוחה,  

  . T.Lוכן 

לצורך קשירה    GIS-על בסיסם מבוצע מערך ה  תאגיד מי כרמלדידה לנקודת קבע של  הקבלן יקשור את המ  .ג

ממחלקת   אלה  התייחסות  נקודות  לקבל  הקבלן  באחריות  העירוני.   למערך  התיעוד  מפות  של  עתידית 

  . הנדסה של התאגיד

ע:  קרקעית שתכלול את כל פרטי הביצו-מודגש במיוחד הצורך בהכנת תכניות לאחר ביצוע של צנרת תת  .ד

שלהם), עטיפות בטון (במקומות שבוצעו),    I.Lמיקום הצינורות, כמותם, סוגיהם, קוטריהם, מפלסיהם (

  תאי הבקרה, מידותיהם ומפלסיהם וכל האביזרים. 
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בקובצי    .ה למזמין  ימסרו  בפורמט    DWGהתכניות  דוא"ל  מפורטות    GIS  באמצעות  להנחיות  בהתאם 

שיועברו ע"י המזמין  ובהדפסה בשני עותקים של נייר לבן, בחתימת הקבלן והמודד אשר הכין את התכניות  

  וכתבי הכמויות. 

  תנאי לאישור תוכניות העדות הינה בדיקתם על ידי נציג המזמין או מטעמו.    .ו

של המזמין  רשאי המזמין לקזז     GISט הנמצא ע"י נציג המזמין כי  תוכניות העדות  אינן מתאימות למפר  .ז

מהתמורה המגיעה  לקבלן , ולהעבירם לגורם חיצוני לביצוע    GISאת עלות הכנתם והתאמתם למפרט ה

  העבודה.  

המפורט בסעיף ז' לעיל איננו מסיר מאחריות הקבלן להגיש את תוכניות העדות כנדרש חתומות ומאושרות    .ח

  ע"י מודד מוסמך. 

  ון כי לא תשולם כל תוספת בגין הכנת תכניות העדות כמפורט לעיל. על הקבלן לקחת בחשב   .ט

  הכנת התכניות הנ"ל ומסירתן לידי נציג המזמין הם תנאי הכרחי לאישור חשבונו הסופי של הקבלן.   .י

  כח אדם והיקף פעילות הקבלן   .13
את כל    פעילות הקבלן תתבצע בעזרת כוח אדם מקצועי כנדרש לביצוע העבודות. הקבלן יספק על חשבונו   .א

 האדם הדרוש, כלי רכב וכלי עזר (ציוד וכלי עבודה) בעזרתם יבוצעו העבודות כמפורט להלן.  -כוח

עבודה  .ב עבודה,    8-יום  שכר  כוללות:  העלויות  העבודה.  ביומן  המפקח  ע"י  יאושרו  העבודה  שעות  שעות, 

ביטוחים,   ובחזרה,  מהעבודה  הפועל  הסעת  לאומי,  ביטוח  סוציאליים,  עבודה  תנאים  בכלי  השימוש 

הרגילים, הוצאות שונות ורווח הקבלן. כן כולל יום העבודה של העובד את כל הכלים והתנאים (דוגמת  

עד " דיסק, חרמש, משור,  משאבה חשמלית  קונגו,  חשמלי,  פטיש  עבודה,  כלי  גנרטור    4הסעות,  כולל, 

לא חומרים. כל העבודות יהיו באישור  ,תאורת לילה). העבודה קומפלט גם ביום  וגם בלילה ללא תוספות ול 

  המפקח. 

הקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם המפקח או נציגו בדבר הרחקתו מהעבודה של כל אדם  - הרחקת עובדים  .ג

המועסק על ידו בביצוע העבודה, לרבות קבלן משנה ואדם המועסק ע"י קבלן משנה, אף אם הסכים המזמין  

ין התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא  בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת נציג המזמ 

את תפקידו, או שהוא עושה מעשה או מחדל בביצוע תפקידיו, אדם שהורחק לפי דרישה כאמור לא יחזור  

הקבלן להעסיקו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באתר או בביצוע העבודה. התאגיד אינו חייב להסביר  

  את סיבת הבקשה. 

לפי דרישת המזמין, אדם שהוא מועמד להעסקה ע"י הקבלן יובא לאישור  -דים לאישור המזמיןצוות העוב  .ד

כישוריו,   את  יכלול  המסמך  המועמד,  של  חייו  קורות  את  המכיל  מסמך  בכתב  יעביר  והקבלן  התאגיד, 

  ניסיונו המקצועי והשכלתו של המועמד. 

  של עובד מבלי לפרט את שיקוליו. המזמין שומר לעצמו את הזכות לאשר או לדחות את העסקתו     

  אחריות הקבלן   .14
רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, מכיר את הדרישות, ההנחיות, התכניות והמסמכים, בעל  

ידע וכישורים ויכולת לנהל את העבודה, לספק את כח האדם, הכלים והמכשור הדרוש, מכיר את אתר העבודה  

  .  של העבודה ואת התנאים המיוחדים
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הקבלן לא יתלונן על היקף העבודה, לא ישולם כל תשלום נוסף, לא יהיו טענות על עבודות חריגות, על הקבלן  

  לקחת בחשבון שהוא מגיש הצעה לעבודה במתקנים קיימים.

  החזרת השטח לקדמותו  .15
ם ולבנות  על הקבלן להחזיר על חשבונו את כל השטח שבו עבד למצב בו היה לפני תחילת העבודות. עליו להקי

גדרות שהרס, לתקן קווי מים וצינורות ביוב, דרכי עפר להסדיר תעלות עפר ומתקני ניקוז וכל מבנה אחר שנהרס  

או התקלקל עקב העבודה. הקבלן רשאי לדרוש מהמהנדס לרשום את מצב השטח, המבנים והכבישים בסמוך  

והקבלן יחויב לבצע את התיקונים  למקום העבודה לפני תחילת הביצוע. בכל מקרה תקבע דעתו של המפקח  

שלפי דעת המהנדס הוא חייב בהם, על חשבונו. אי דרישה מצד הקבלן על רישום מצב השטח והכבישים תחייב  

  אותו למלא את כל דרישות המהנדס בנדון ללא טענה. 

 יומן עבודה .16
ולות כיול המכשירים,  הקבלן יחזיק דרך קבע יומן הפעלה, בו יירשמו כל פעולות התחזוקה של הציוד, וכל פע

  בצד רישום כל פעולה יירשם גם תאריך ביצועה. היומן יועבר בתחילת כל חודש לבדיקת נציג המזמין. 

הקבלן ינהל יומן עבודה שימצא במשרד הקבלן, וימציא למהנדס התאגיד עם סיום העבודה שלושה העתקים  

  חתומים על ידו.  

ן בהקשר לביצוע כל אחת מהעבודות הכלולות במפרט המיוחד  הרישום ביומן יכלול דו"ח על כל פעולות הקבל

לרבות הפעולות והתיקונים שנעשו כמפורט לעיל בסעיפים השונים. כמו כן יכלול הרישום ביומן את הפועלים  

  המקצועיים והבלתי מקצועיים שעבדו באותו יום.  

  הודעות והוראות שנרשמו ע"י המהנדס ביומן האחזקה, יחשבו כהודעות או הוראות שנמסרו לקבלן בכתב.  

  בסוף החודש יוגש למהנדס יומן אחזקה בצורה ממוחשבת. 

והשוחות לרבות מצב השוחה, פירוט קירות שבורים,  הרישום ביומן העבודה כולל תיאור מדויק של הקווים 

חסר מכסים  שבורות,  סדקים  תקרות  בצנרת,  סתימות  בצנרת,  שברים  רופסים,  ירידה  שלבי  שבורים,  או  ים 

  בצנרת וכיו"ב. 

הספק הזוכה ינהל יומן תחזוקה וידווח לנציג המזמין באופן שוטף. ביומן ירשמו כל הפעולות שבוצעו במערכת  

מידע   וכן  וכו')  בורות  ניקוי  מפגעים,  העבודות,  תיאור  העבודות,  מיקום  (תקלות,  העבודה  הביוב  צוותי  על 

 (הדרכות בטיחות, תורנויות וכו'). 

  סילוק עודפי חומרים, פסולת וגבבה  .17
יסלק חשבונו,הקבלן  ועל  באחריותו  הכרוכים    ,  והפסולת  החומרים  החפירה  עודפי  כל  את  העבודה  מאתר 

  בעבודתו. לצורך סעיף זה, יוגדרו כפסולת:  

 עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן.   )1(

כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי או להסדרת דפנות הנחל, לפי החלטת נציג המזמין, ובזה   )2(

 חומר החישוף.  

לוך, צמחיה וחומר זר המצטבר בשטח ו/או פסולת שהוצאה ממערכת הביוב עקב עבודת הקבלן  פסולת, לכ )3(

 ופסולת אריזות של הצנרת. 

 כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י נציג המזמין.  )4(

  כל חומר זר או פסולת אחרת שנציג המזמין יורה לסלקו אל מחוץ לאתר.   )5(
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  רוכים בעבודתו של הקבלן יבוצע באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. סילוק עודפי החפירה החומרים והפסולת הכ

  הקבלן יפנה את הפסולת למקום מאושר ללא הגבלה של מרחק.

כל העודפים, הגבבה והפסולת הנ"ל יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה אל אתר הסילוק  

הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות  המורשה, באישור המשרד להגנת הסביבה. המקום אליו תסולק  

ועל   אחריותו  על  הקבלן,  ע"י  יתואמו  אלה  כל  הסילוק,  באתר  התשלומים  הנ"ל,  ובדרכים  במקום  להשתמש 

חשבונו, עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ועליו לקבל את כל הרישיונות המתאימים ואישור בכתב מהמפקח ומבעל  

כרכוש הקבלן, אלא אם דרש המפקח במפורש כי חלקים מסוימים ממנה    השטח. לעניין זה רואים את הפסולת

  (או כולה) יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו. 

הקבלן יגיש למהנדס את כל האישורים מאתר הסילוק לפי דרישתו.  עבור סילוק החומר החפור ו/או החומר  

  לן בנפרד והתשלום יהיה כלול בסעיפי העבודה.שהוצא ממערכת ביוב או כל פסולת אחרת לא ישולם לקב 

אחריות הקבלן לפינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה היא מוחלטת. אחריות  

  זאת כוללת גם פינוי הפסולת בעבודות המבוצעות על ידי קבלני המשנה ו/או נציגים מטעמו.  

  ין מספר השטחים שיאותרו לפינוי, קשיי הגישה, מרחק וכיו"ב. לקבלן לא תהיה כל זכות טענה או פיצוי בג 

על הקבלן מוטלת האחריות על סילוק הפסולת ברכב מתאים ללא מפגעים סביבתיים ותברואתיים, תשלומים  

  לאתר סילוק מורשה, שינוע, קבלת האישורים הדרושים. 

  דרישתו. הקבלן יגיש למהנדס את כל האישורים מאתר הסילוק לפי 

בנפרד   לא ישולם לקבלן  כל פסולת אחרת  ו/או החומר שהוצא ממערכת ביוב או  עבור סילוק החומר החפור 

  והתשלום יהיה כלול בסעיפי עבודה שונים. 

  תקלות   .18
בכל מקרה של תקלות במערכת הביוב, אשר גורמות לגלישת שפכים לנחל ו/ או לים, יש להודיע מידית למהנדס  

 ולפעול עפ"י הנחיותיהם.  התאגיד ו/ או נציגו

בכתב   שפכים, ללא קבלת אישור  לגלישת  יגרמו  אשר  הולכת השפכים,  יזומה של מערכות  אין לבצע סתימה 

  ממהנדס התאגיד ו/ או נציגו.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכל מקרה של תקלה חמורה וכאשר כתוצאה ממנה הופסקה פעולתה של צינור  

שעות ממועד היווצרות התקלה, דוח כתוב ובו    72  -הנדס התאגיד, לא יאוחר מהולכת שפכים יעביר הקבלן למ

  פירוט השתלשלות האירועים.

  טיב עבודה ואחריות  .19
הצינור הגמור צריך להיות רצוף לאורך כל קטע ההחדרה וללא נקודות יבשות, הגבהות ופיצול לשכבות.    .א

  עים. באותם קט CIPPאם קיימים מצבים כאלה, יש להסיר ולהחליף את 

ה  .ב שני     CIPP  -אם  שבין  החלל  את  לאטום  יש  בקצותיו,  המקורי  הצינור  אל  מהודק  ו/או  מתאים  לא 

  .CIPP - הצינורות צריך להיאטם ע"י מילוי של תערובת שרפים התואמת ל

מובהר בזאת שהקבלן מתחייב להעניק אחריות לעבודה ולטיב החומרים שיסופקו על ידו לתקופת הבדק    .ג

 שנים עבור כל העבודה.  10חודשים ממועד סיום ההסכם וכן לתקופת אחריות של  36-עד ל
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יתגלה ליקוי, או פגם    .ד גם לאחר תום תקופת האחריות,  ובמשך הזמן,  למרות האמור בסעיף זה, במידה 

במערכת שהקבלן התקין, הנובעת מרשלנות בביצוע, או כתוצאה משימוש בחומרים פגומים, או כתוצאה  

  , יתוקנו כל הלקויים ע"י הקבלן ועל חשבונו. מכל סיבה אחרת

נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה, חומר    .ה הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו על חשבונו כל 

אחרת   עבודה  כל  או  המהנדס,  לדרישת  בהתאם  שלא  עבודה  ביצוע  גרוע,  ציוד  גרוע,  או  מתאים  בלתי 

ין יודיע על הנזק תוך שנה מיום קבלת העבודה. דעתו  שהמהנדס מצא את הקבלן אחראי לה בתנאי שהמזמ 

  של המהנדס תקבע סופית את מידת אחריות הקבלן.  

הרשות בידי המהנדס לדרוש מהקבלן לשנות את שיטת העבודה אם היא לפי דעתו אינה מתאימה או אינה    .ו

ל וייעול שיטת  יעילה או שתאריך את זמן העבודה יותר מהזמן הסביר. הרשות בידי המהנדס לדרוש שכלו 

העבודה או שימוש בציוד מתאים יותר. על הקבלן לבצע את דרישת המהנדס אבל אי דרישת המהנדס אינה  

  משחררת את הקבלן מאחריותו לבצע את העבודה בטיב ובקצב המותנים בחוזה.  

  מעמד וסמכויות המפקח  .20
  סעיפי המפרט והחוזה. האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף את האמור בשאר   .א

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי    .ב

  התאמה ביניהם ו/או אי בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בנושא זה. 

הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של  המפקח, או כל מי שייקבע בכתב על ידו (כגון מתכנן מטעם המזמין)   .ג

 חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע. 

הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה כולה או חלקה לקבלני משנה. אין באישור    .ד

והבלעדית של הקבלן לפעולות או מחדלים של קבלני   להסיר את אחריותו המלאה  כדי  זה של המפקח 

  שנה. המ

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

המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או חלק    .ו

שנ העדיפות  לסדר  בהתאם  העבודה  את  לבצע  חייב  יהיה  והקבלן  אחרות  עבודות  לגבי  ע"י  ממנה  קבע 

  המפקח. 

המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא, אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות החוזה ו/או    .ז

המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מטיב כללי המקצוע כדי למנוע  נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו.  

כולה ולנזק כלשהוא הבא  מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה  

 לפי תנאי החוזה. 

המפקח ימסור לקבלן טרם תחילת העבודה העתקים של תכניות מאושרות לביצוע ושל המפרט הטכני.    .ח

לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה  

 האחריות יחולו על הקבלן בלבד. שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק ו

מסמכי    .ט של  אחרות  להוראות  ההתקשרות  מסמכי  מהוראות  אחת  הוראה  בין  סתירה  הקבלן  גילה 

כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה   שיהיה הקבלן מסופק בפירושו של מסמך או  ההתקשרות, או 

התאגיד, ומהנדס התאגיד  לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב למהנדס  

 ייתן הוראות בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. 
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לא פנה הקבלן מיד למפקח או למהנדס ולא ימלא את החלטותיו של המפקח/המהנדס, יישא הקבלן בכל    .י

 האחריות עבור כל ההוצאות האפשרויות, בין אם נראו מראש ובין לא.  

 חומר שלא אושר יסולק מהאתר. החומרים שיובאו לאתר יבדקו על ידי המפקח.   .יא

  קבלת העבודה  .21
בתום ביצוע העבודה יש לבצע צילום וידאו בעזרת טלוויזיה במעגל סגור. סטיות ומדרגים יכולים להיות    .א

  טבועים בקו בגלל המצב של הצנרת המקורית. 

  אסורה חדירת מי תהום. כל הפתחים בתאי הביקורת יפתחו מחדש. החיבור בין השרוול והצינור בתאי   .ב

  הביקורת ייאטם בעזרת אטם מתנפח ומילוי בחומר אפוקסי. 

החומרים    .ג טיב  את  לבדוק  וכן  ביצועה,  על  ולהשגיח  העבודה  את  לבדוק  רשאי  המזמין  מטעם  המפקח 

שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן  

מין ואת הוראותיו הוא. הקבלן חייב לתת למפקח גישה נוחה  מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המז

 ועזרה בביקורת החומרים והמלאכה ובבדיקתם, וכן במדידתם של העבודות, הזמן והחומרים. 

העבודה תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ע"י מהנדס התאגיד ו/או נציגו. כל שינוי שיידרש ע"י המהנדס,    .ד

 יעשה מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

בשלמות  העב  .ה ופועלת  עובדת  כאשר הצנרת  ובדיקת התיקון  ניסיונית  לאחר הפעלה  למפקח  ודה תימסר 

בנוכחות נציג המזמין. הקבלן יתקן על חשבונו את כל הליקויים שיתגלו בעת ההפעלה הניסיונית שנבעו  

החומרים    מבצוע לא נכון, או משימוש בחומרים לא מתאימים או פגומים. כמו כן ינקה הקבלן את כל שיירי

 והפסולת מאתר העבודה, לא יאוחר מיום קבלת העבודה.

 לאחר גמר העבודה יזמין הקבלן את נציג המזמין לבדיקת העבודה והפעלתה כמפורט.  .ו

  אישור זה של המזמין, לא ישמש בשום מקרה כאישור לטיב עבודתו של הקבלן.    .ז

ואיכות    .ח העבודה  טיב  על  ביקורת  לצורך  העבודה  ביצוע  במהלך  עת  בכל  לבקר  רשאי  יהיה  המזמין  נציג 

בדיקת   לצורך  העבודה,  בדיקת  לבקש  רשאי  המזמין  נציג  מראש.  תאום  ו/או  הודעה  כל  ללא  הביצוע, 

 דה. התאמה למפרט העבו

עם סיום העבודה, הקבלן יסלק על חשבונו, באופן מיידי, ממקום העבודה את עודפי החומרים, הפסולת    .ט

והאשפה. מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן את המבנה ומקום העבודה ויסלק את כל המתקנים, החומרים  

תה כשהן נקיות  המיותרים, הפסולת, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את העבודה וסביב

 ומתאימות למטרתן לשביעות רצונו של המפקח. 

ולאחר אישור    לא יאושר חשבון לקבלן אלא לאחר שבוצע תיקון אספלט והמצב בשטח הוחזר לקדמותו   .י

 . העירייה

על הקבלן    .יא עליו לתקן את הגינון עד להחזרת מצב לקדמותו.  גינון עירוניים  והקבלן עבד בשטחי  במידה 

אישור   האישור  לקבל  את  ולצרף  לקדמותו  הגינון  את  שהחזיר  על  המקומית  מהרשות  מתאים  מגורם 

  לחשבון. החשבון לא ישולם לקבלן ללא אישור מהעירייה.

כל קטע של עבודה שיושלם יימסר למהנדס בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל    .יב

שו. חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה  שלבי העבודה, של אותו קטע לרבות תיקונים במידה וידר
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נייר ו ממוחשבת בפורמט    AS Madeאסמכתא לגמר הביצוע של העבודה, תוכניות     DWGבצורת מפת 

 תנאי לתשלום לקבלן, ע"פ הנחיות התאגיד.  - As Made, קבלת תוכניות בפורמט שיקבע המזמין

  טיב החומרים הדרוש לביצוע העבודות  .22
שבונו הוא, את כל הציוד, המתקנים, האביזרים, החומרים והדברים האחרים  הקבלן מתחייב לספק, על ח   .א

הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד  

והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. האביזרים והחומרים יהיו חדשים ומטיב  

ומטיפוס   ודרישות  מעולה  ויעמדו בדרישות התקן הישראלי  .  ISOהמאושר ע"י מכון התקנים הישראלי 

גורם אחר מוסמך מטעם   כל  אישור מהנדס התאגיד או  והאביזרים יתקבלו רק לאחר קבלת  החומרים 

  התאגיד. 

ואביזרים    .ב כל החומרים  לטיב  אישור  ישמש  לא  החומרים,  דוגמאות  אישור  או  החומרים,  מקור  אישור 

ג. כל חומר, או אביזר, אשר ימצאו פסולים תוך כדי עבודה, יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו באביזר  מאותו סו

 אחר שיקבל אישור של מהנדס התאגיד או כל גורם אחר מטעמו. 

 רישיונות ואישורים  .23
ך,  הקבלן אחראי להשגת אישורי הרשויות לביצוע העבודות. לפני תחילת ביצוע העבודה, ימציא הקבלן, לפי הצור

למהנדס התאגיד ונציגו את כל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודה. הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת  

  הרישיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות. 

  פירוש המילה "רשויות" בסעיף זה הנם (חלקם או כולם):

ה, חברת החשמל לישראל, מינהל מקרקעי ישראל, רשויות אזוריות ומקומיות  על מחלקותיהן,  משרדי הממשל

מקורות, אגף העתיקות, רשות הניקוז האזורית, המזמין הלאומית לדרכים, חברת אגד, בזק, חברות הטלוויזיה  

ן, וועדי השכונות  המאור, הדרכים והגינו–בכבלים, חברות הסלולר, משטרת ישראל, מחלקות פנימיות ברשויות  

  וכו'. 

כל העלות הכספית המתחייבת מפעולות להוצאת כל האגרות והרישיונות השונים, יהיו על חשבון הקבלן ויראו  

  אותם ככלולים במחירי היחידה השונים. 

הקבלן ידאג לאסוף מיד בתחילת תקופת ההתקשרות את כל האינפורמציה האפשרית לגבי המצאות   )1(

קווי תשתית עיליים ותת קרקעיים בתחום העירוני כגון: חשמל, טלפונים, טלוויזיה, ביוב, מים, ניקוז  

 וכד'.  

מחלקת   כמו כן, יצור הקבלן קשר עם כל גורמי התשתית לצורך תיאום ביצוע העבודות לרבות עם )2(

ההנדסה של העירייה, חברת החשמל, בזק, חברות הסלולר, חברות הכבלים והלווין, משטרת ישראל,  

 חברת מקורות נתיבי ישראל, רשות העתיקות ואחרים.  

בכל מקרה ובעיקר בזמן תיקון פיצוצים בקווים (כאשר ביצוע העבודה דחוף) ידאג הקבלן לביצוע   )3(

 גיעה בשירותים אחרים.   העבודות בזהירות על מנת להימנע מפ

על אף כל האמור הנ"ל, אין הקבלן משוחרר מאחריותו הבלעדית לגבי כל נזק ישיר או עקיף שיגרם   )4(

 לגורם כלשהו, לרבות התאגיד עקב ביצוע עבודתו.    
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כל נזק אשר ייגרם עקב ביצוע העבודות ואשר הקבלן רשאי ויכול לתקן, יתוקן מיד על ידו, בכל מקרה   )5(

הנזק ע"י הגורם המוסמך והתשלום יחול על הקבלן אם ע"י תשלום ישירות על ידו, או  אחר יתוקן  

 באמצעות התאגיד ומתוך הכספים המגיעים לקבלן.   

כל זאת אינו משחרר את הקבלן מפני תביעות של כל גוף שלישי לרבות התאגיד עצמו לגבי נזקים   )6(

 ישירים, ו/או עקיפים לפי כל דין.   

תאם לדרישות בטיחות של משרד העבודה לרבות דרישות נוספות של גורמים  כל העבודה תבוצע בה )7(

העלויות הנובעות מדרישות של   מוסמכים כגון: משטרת ישראל, חברת חשמל, דואר הנדסה ואחרים. 

 הגורמים הנ"ל יהיו על חשבונו של הקבלן. 

  שכר החוזה             .24
לפגוע בכלליות האמור לעיל כולל    והתמורה בגינן חלה על הקבלן. מבליהתשלום יכלול את כל העבודות שביצוען  

  שכר החוזה, בין היתר,  כלהלן :  

 כח אדם , רכב, ציוד וחומרי עזר.  )1(

 ביצוע כל העבודות.   )2(

  ניהול יומן עבודה את פירוט עבודות שבוצעו והגשת הדוח למזמין בפורמט שיקבע.  )3(

  דווח כנדרש.   )4(

עט פעולות או עבודות שלגביהן צוין בסעיף לעיל באופן מפורט כי  כל עבודה או פעולה אחרת למ )5(

 העלות בגין ביצוען איננה חלה על הקבלן.  

 תיקון אספלט והמצב בשטח הוחזר לקדמותו.  )6(

 תכנון, אישור ברשויות, ביצוע ותחזוקת הסדרי תנועה.  )7(

 . השגת כל האישורים ו/או ההיתרים הדרושים לצורך ביצוע כל עבודה )8(

 סירה: תכולת תיק מ )9(

 תמונות .  

 פרוטוקולים כולל פרוטוקול מסירה .  

  תכניותAs-Made 3  +דיסקים. 2עותקים 
  דוח +דיסק– צילום וידאו . 
 אטימות. /אישור בדיקת לחץ 
  .דוחות שרות שדה של יצרן הצינורות+ אחריות יצרן 
  .אחריות יצרן לאביזרים שהותקנו 
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  הגשת חשבונות  .25
  

  יוגש עם הכל המסמכים לא יטופל ויוחזר לקבלן.חשבון חלקי/סופי שלא 

 הגשת חשבונות: כל חשבון יוגש לתאגיד עם המסמכים הבאים:

  . ן חלקיוחשב  .א

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

 מחירים לעבודות חריגות.

  .צילום קו לפני הביצוע 

  לאחר שטיפה מקדמית. צילום קו 

  .צילום קו בסיום הביצוע 

  .יומני עבודה מלאים וחתומים ע"י הפיקוח 

  סקיצתGIS  .עם סימון המקטעים שבוצעו בחשבון הנוכחי, חתומה ע"י הפיקוח 

  .תמונות המחשה של הציוד והעבודה בשטח 

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

 באם לא יוגש החשבון בתאריכים הנ"ל, יועבר   . שאחריו לכל חודש 10-ן חלקי יוגש ע"י הקבלן עד לחשבו

  תאריך הגשת החשבון לחודש לאחריו. 

  . חשבון סופי  .ב

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

  ., הקבלן והמפקחדפי חישוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך

  המסמכים הנדרשים בחשבון החלקי. כל 

  .כמויות בפורמט מצטבר 

  .כמויות בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון  

  כולל   מבוצעת וחתומה ע"י מודד מוסמך ע"י הקבלן וע"י היועץ הרלוונטי של המזמין.עדות מדידת

 תוכנית "עדות לאחר ביצוע" חתומות ע"י מודד. 

   נתוני המדידה בפורמטGIS   ות המזמין ובאישורו. בהתאם לדריש 

  וכן כל הגופים הרלוונטיים שהצנרת עוברת   הרשות המקומית  ,אישור קבלת העבודה ע"י המזמין

  .בשטחם

 כולל מסמכים עליהם מבוססים ניתוחי המחירים.  ניתוחי מחירים חריגים  

 .סימוכין לעבודות נוספות  

 ת המפקח. תוכניות עדות ,ספר מתקן וכל מסמך אחר במדיה מגנטית על פי דריש  

 .מסמכי בדיקות של הצנרת על פי המפורט במסמכי המכרז 

  .טופס העדר תביעות מצד הקבלן 
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  .כל הנדרש ביתרת מסמכי החוזה 

  .ערבות בדק/טיב  

  

 ותשלום  מדידה אופני .26
העבודות,  לצורכי תשלום תימדדנה רק העבודות שעבורן ניתנו סעיפים מוגדרים בכתב הכמויות. כל יתר

הסעיפים השונים שבכתב   והתחייבויות הקבלן, נחשבות ככלולות במחירי היחידות הנקובים כנגדההוצאות 

 .הכמויות

בזה, שאם   אופני המדידה והתשלום מתוארים בסוף כל סעיף או פרק של מפרט כללי זה, אולם מודגש

ותו סדר, האחרונים, לפי א שיטת מדידה אחרת תצוין בכתב הכמויות ו/או במפרט המיוחד, יהיו אלה

 .מחייבים

הכמויות (אם   נוסף לתיאורים של אופני המדידה והתשלום כנ"ל, יכללו כל מחירי היחידות הנקובים בכתב

הספקתם חלה על התאגיד   לא נאמר בפירוש אחרת) גם את המרכיבים הבאים: הספקת כל החומרים שאין

והתאגיד גם יחד, הטיפול בהם,  הקבלן לפי האמור בחוזה; הובלת החומרים, המוצרים והציוד שבהספקת

ניהולה ופיקוח עליה; שימוש בכלים, מכשירים ,   ,אחסנתם ואחריות לשלמותם; הוצאות שכר העבודה

סים, תמלוגים, דמי ביטוחים, יפיגומים ותמיכות, וכיו"ב; תשלומי מ ,ציוד, מכונות, כלי הובלה, חומרי עזר

רים; כל ההוצאות הכלליות, המוקדמות, הוצאות עבור  אגרות, פיצויים והיטלים אח ,תשלומים סוציאליים

של   הכנה ועבור העבודות השוטפות הכרוכות בקיום הדרישות של חוזה זה, ובקיום התחייבויותיו עבודות

היחידה ככוללים את   הקבלן; כמו כן כל הוצאות הבלתי צפויות מראש, ורווח הקבלן. רואים את מחירי

בהפעלת הציוד ואחזקתו, את כל הוצאות   , את כל ההוצאות הכרוכותהמפעיל, את ההובלה לאתר ובחזרה

  .'ניהול אתר וחברה ורווח הקבלן וכד

 ישולם בהתאם לכתב הכמויות.   , תאים ואביזריםעבור הנחת צנרת  .ג

לפי מ"א    .ד לתשלום תהיה  וחישובי  המדידה  ע"י מודד מוסמך  ע"פ תכנית חתומה  שרוול או צינור שנופץ 

 ע"י מודד מוסמך. כמויות חתומים 

מידת אורך הצינור תיעשה לאורך ציר הצינורות המונחים בשטח מדוד בין הקירות החיצוניים של שתי    .ה

  שוחות קרובות. 

 ציוד והחומרים.הצנרת, האביזרים, ההתשלום כולל אספקה, הנחה, התקנה, הרכבה של   .ו

ישולם ב עבודות  עבור    .ז ואבנים משתלבות לא  כלולות במחירי    נפרד חפירה בשטחי כבישים ומדרכות  והן 

 תיקון הצנרת, תאים והאביזרים.

.  I.Lהמדידה לתשלום תהיה לפי מ"א מסווג לפי עומק החפירה (מרום קרקע קיימת בעת החפירה עד רום   .ח

 של הצינור) וסוג הצינור וקוטרו.

  .ישולם לפי מחירי יחידה  ןעבודות מוגדרות בכתב הכמויות עבור  .ט

בהתאם לכתב    מוושטחי אבנים משתלבות והחזרת המצב לקדמותו ישול  תיקון כבישים, מדרכות  עבודות  .י

 . הכמויות

הנחת צינורות כולל חפירה לצינורות מצע ועטיפת החול, המילוי החוזר וכל הנדרש תימדד לתשלום לפי מ"א    .יא

  והפסולתצינור שיונח מסווג לפי קוטרו ועומקו מפני קרקע קיימת. המחיר כולל גם פינוי החומר החפור 
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אבנים  אספלט וחפירות גישוש, בדיקת התכנון, חפירה לצינור, ניסור אספלט, פירוק לאתר מורשה,  

תמיכה של מערכות הסמוכות לפי הצורך,  שאיבת מי תהום, משתלבות (כולל אחסונם), סילוק פסולת, דיפון, 

ביצוע מעברים להולכי רגל  פינוי החומר החפור ועטיפת חול ומילוי חוזר בחול מצע ועטיפת חול כמפורט, 

כל הבדיקות הנדרשות והכנת   ונקיטת כל האמצעים לשמירת תקינות החיים במקום, כל החומרים, הציוד,

 .וכל הנדרש לפי המפורט במפרט זה  "לאחר ביצוע"  תכנית

מחיר הנחת הצנרת כולל תכנון הסדרי תנועה ע"י מהנדס תנועה, אישור התוכניות, ביצוע הסדרי תנועה,    .יב

  . דרת התנועה, הכוונה ותמרור ותשלום למשטרת ישראל ולרשויות אחרותהס

מחיר הבדיקות כלול במחירי ההספקה וההנחה של הצינורות ויכלול את כל החומרים, הציוד    - בדיקות    . יג

, צילום וידאו  ע"פ התקן והוראות היצרן או בעזרת לחץ אויר  בדיקת האטימות  לרבות,  והפועלים הדרושים

  . בדיקות שוטפות של החול, ור לקופנימי במעגל סג 

ימדדו לתשלום לפי יחידות בהתאם לסוגם וקוטרם. אביזרים, קטעי צינורות ופרטי צנרת    - אביזרי צנרת    .יד

 אחרים שלא ימדדו במפורש לתשלום יראו אותם ככלולים במחירי היחידות השונות. 

  מויות.  עבור חיבור צינור חדש לשוחה קיימת ישולם לקבלן בסעיף נפרד בכתב הכ  .טו

, שבירת  לצורך עבודה "ביבש" (שאיבה ע"ח הקבלן ללא תוספת מחיר)    העבודה תכלול הטיית הזרימות  .טז

  קיר השוחה, חיבור הצנרת עם מחבר מתאים, איטום חיבורים מבוטלים.  

  . DWGוהעברתה כקובץ    הכנת תכנית "לאחר ביצוע" כנדרש ע"י המזמין  .יז

לפי אישור המפקח בלבד ישולם לקבלן בסעיף נפרד בכתב הכמויות.    CLSMעבור מילוי חוזר בתערובת    . יח

לא יאושר לקבלן    CLSM-מדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק התערובת שתוצק בפועל. במקרה שהמילוי ב

די  במקומות שהם לדעת המפקח באתר ועל פי שיקול דעתו הבלע  מראש, לא ישולם לקבלן עבור מילוי זה.

 לעטיפה ומילוי חוזר לצינור, תינתן הנחייה על כך לקבלן.    CLSMתנאי השטח מכתיבים שימוש בתערובת  

  החלפת חומר בבור בחומר יבש ותיקני. אין להחזיר את החומר שהוצא. יש לפנות לאתר מורשה.   .יט

בורים  העבודה תכלול הטיית הזרימות, שבירת קיר השוחה, חיבור הצנרת עם מחבר מתאים, איטום חי  .כ

  מבוטלים.  

עבור ביצוע שוחת בקרה לביוב במקום שוחת בקרה לביוב קיימת, תינתן תוספת למחיר השוחה בגין שבירת    .כא

השוחה הקיימת, סילוקה לאתר הסילוק, חידוש חיבורי המגרשים, הטיית הזרימות לצורך עבודה ביבש  

  וכל הנדרש.

כלול במחירי    ט ושטחי אבנים משתלבות.עבודה בכבישים, שטחי אספלחפירה ולא תשולם תוספת עבור    .כב

 היחידה. 

החפירה והנחת הצנרת תכלול דיפון מיוחד כמפורט לעיל, מצע ועטיפת חול כמפורט, פינוי החומר החפור,    .כג

ביצוע מעברים להולכי רגל ונקיטת כל האמצעים לשמירת תקינות החיים במקום, כל החומרים, הציוד,  

 שרות השדה מטעם יצרן הצינורות. העבודות להנחת הצנרת ייעשו בליווי 

תוספת    כל שבמפרט הכללי. לא תינתן לקבלן    57005הרחקת מי תהום תהיה כמפורט בסעיף  -מי תהום    .כד

 .תשלום בגין עבודה בנוכחות מי תהום ושמירת החפירה ביבש

מטר, עבור הנחת צנרת, ידפן    2.75במקומות בהם תבוצענה עבודות חפירה של תעלות בעומק העולה על    .כה

גרמניה,  -   LTW" המיוצרת ע"י  SLIDERAIL SYSTEMהקבלן את החפירה במערכת תמיכות דוגמת "
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ע"י המפקח שווה ערך אחר מאושר  ודיפון דפנות התעלה באמצעות מערכות  ,  או  בגין העבודות לחיזוק 

" מסוג  המאושרתSLIDERAIL SYSTEMתמיכות  ערך  שווה  או  שימוש  "  עבור  תוספת  תשולם  לא   ,

 היא כלולה במחירי היחידה. בדיפונים ו 

לפי אישור המפקח בלבד ישולם לקבלן בסעיף נפרד בכתב הכמויות.    CLSMעבור מילוי חוזר בתערובת    .כו

לא יאושר לקבלן    CLSM-מדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק התערובת שתוצק בפועל. במקרה שהמילוי ב

  מראש, לא ישולם לקבלן עבור מילוי זה. 

סוגי  .כז בכל  ו/או חציבה  צ  חפירה  להנחת  תעלות  ביד, של  או  מכונה  בעבודת  מתאים    נרתהאדמה,  ברוחב 

  בהתאם לקוטר הצינור ובעומק שיבטיח כיסוי מינימלי בהתאם לנדרש.  

  יצירת תשתית מתאימה להנחת הצינורות בתחתית התעלה.   .כח

 מהריתוכים. 30%-צילומי רדיוגרפיה של הריתוכים לפי דרישת המפקח, אך לא פחות מ  .כט

  כיסוי הצינור עד לרום המדרכה/הכביש הקיים או המתוכננים.    .ל

 ניקוי שטח העבודה ופינוי פסולת ושאריות צנרת וחומרים.  .לא

  הצנרת לפני חיבורה למערכת הקיימת.  תשטיפ  .לב

  חבור לקו קיים כולל ניתוק הקו הקיים המבוטל.  .לג

לל כל עבודות וחומרי  מחירי תאי הבקרה כוללים: הספקה והרכבת תא בקרה בקוטר ובסוג המתאים. כו  .לד

 . מזמיןבכביש הכולל סמל ה 400Dהעזר הנדרשים עם מכסה מתאים במדרכה ועם מכסה כבד מין  

תיקוני כבישים ימדדו לצורכי תשלום לפי מטר אורך כביש, שבו תונח צנרת ללא תלות בעומק    -כבישים    . לה

  וקוטר הצינור.  

יימדד לתשלום לפי מ"א מדרכה שתפתח, ויהיה תמורה לעבודה, ציוד וחומרים    -מדרכות, דרכים משולבות    . לו

גם הציפוי העליון של המדרכות כמפורט בכתב בנוסף  באבן    כנ"ל, אך יכלול  ריצוף  תיקוני  הכמויות או 

  משולבת, או בטון.  

  מחיר פתיחה ותיקון כביש ומדרכת אספלט כולל:   .לז

  פתיחת כביש/המדרכה ע"י משור חשמלי.   .1

  כסוי חול מהודק כנדרש מעל הצינורות.   .2

  .מזמיןע"פ הנחיית נציג ה  CLSMשימוש ב  .3

  השלמת מצע בכביש כנדרש במפרט.   .4

  השלמת אספלט כנדרש במפרט.  .5

  נוי עודפי חפירה לאתר מורשה.פ .6

  מחיר פתיחה ותיקון מדרכה מרצוף משולב כולל:   . לח

  פתיחת הרצוף בצורה זהירה למניעת שבירת מרצפות.   .1

 הובלת מרצפות למקום שיורה ע"י המפקח ואחסון לשימוש חוזר.  .2

  השלמת אבנים משתלבות חדשות בהתאם לצורך.  .3

  הידוק המצעים ורצוף המרצפות.הספקה ופיזור מצע חול מהודקים מתחת לרצוף כנדרש  .4
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הספקת כל החומרים ובצוע כל העבודות הדרושות    מחיר תיקון גדרות, מדרגות חיצוניות ואבני שפה כולל:  .לט

  להבאת המצב לקדמותו לשביעות רצון המפקח ולפי הוראותיו. 

  תשלום עבור חבור לקו קיים   .מ

  שטיפת הצנרת לפני חיבורה למערכת הקיימת.  .1

  עבודה תחת זרימת שפכים עקב אי אפשרות לסגור קווים.   לא תשולם תוספת עבור .2

עבור עבודה בשטחי גינון לא תשולם תוספת לקבלן. עבודת הנחת צנרת מים או ביוב בשטחי גינון עירוניים    .מא

כוללת החזרת מצב לקדמותו כאשר התשלום לקבלן הינו לפי מ"א צנרת מים או ביוב שהותקנה ללא תלות  

  הצמחייה, השקיה אדמה גננית וכל דבר אחר.בסוג הגינון, סוג 

מוגבלים  .מב במקומות  או    - חפירה  אפשרי,  בלתי  מכניים  חפירה  כלי  מעבר  יהיה  בהם  מוגבלים  במקומות 

שהשימוש בכלים מכניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלה בעבודת  

,  באדמה רגילה ובחול יחולו על חפירת התעלה בידייםידיים, כל הדרישות המפורטות מעלה לגבי חפירה  

 כלול במחיר היחידה וללא תוספת מחיר. 

לצרכי תשלום  .מג צינורות  קווי  אורך  ציר  - מדידת  לאורך  נטו  לצרכי תשלום תעשה  הצינורות  אורך  מדידת 

דה  הצינורות לאחר הנחתם בין הצדדים הפנימיים של קירות תאי הביקורת אליהם יחוברו הצינורות (המי

לא תילק אורך הסתעפויות קו הביוב מתאי הביקורת לחצרות,    חהפנימית של תאי הביקורת  בחשבון). 

  נטו כנ"ל, ובמקרה שלא יבוצע תא ביקורת בחצר עד לקצה ההסתעפות.   דיימד

עומק הצינורות יימדד החל מפני האדמה, או הכביש הקיימים,  -מדידת עומק קווי הצינורות לצרכי תשלום  .מד

לתחתית הפנימית של הצינורות. עומק כל קו לצרכי תשלום יקבע בהתאם לעומק הממוצע של כל קו,  עד  

שיהיה הממוצע בין עומק הצינור ביציאה מתא הביקורת שבמעלה ועומק הצינור שבכניסה לתא הביקורת  

הצינור  במורד, לא יילקחו בחשבון עומקים שונים של הקו בין שני תאי הביקורת הנ"ל. לדוגמא: עומק  

שבמעלה   שבמעלה    2.10ביציאה מתא הביקורת  בכניסה מתא הביקורת  עומק הצינור  מטר,    1.80מטר, 

  2.25מטר ועד    1.76  - מטר. כלומר: לצרכי תשלום יחשב כל הקו כקו שעומקו מ  1.95עומק הקו הממוצע  

  יעשה החישוב כנ"ל. -לחצר-מטר. במקרה של הסתעפות קו הביוב

  עבודות העפר אופני מדידה ותשלום של    .מה

  במפרט הכללי.  301.9אופני המדידה והתשלום של עבודות העפר להנחת הקו יהיו לפי ההנחיות בסעיף  -

נקבעו בכתב הכמויות  - סוגי הקרקע כולל סלע, אלא אם  אופני המדידה והתשלום לעבודות עפר מתייחסים לכל 

ידי לעבודות  שידרשו,  הכלים  סוגי  בכל  לשימוש  לחציבה,  נפרדים  נציג סעיפים  ע"י  יידרש  שהדבר  במקומות  ים 

  המזמין וכן ביצוע עבודות עפר בשטחים קשים ומוגבלים. 

כמו כן, כוללים מחירי היחידה את כל פעולות ההכנה, כגון: ניקוי, עקירת שיחים ועצים וסילוקם, סימון, מדידות,   -

פות כולל כבישי אספלט אם הקמת מבנים זמניים והסרתם לאחר תום העבודה, ביצוע דרכים זמניות ודרכים עוק

גידור, שילוט, סימון, תאורה, דיפון   ידרשו. נקיטת כל אמצעי הזהירות והתקנת כל הדרוש למניעת תאונות כגון:

ביצוע כל הנדרש למניעת היקוות וזרימה   וכיו"ב. החזרת המצב לקדמותו תכלול שיקום גדרות, שבילים וטרסות.

  ניקוז, שאיבה ושמירת השטח במצב יבש כל זמן העבודה.  של מי תהום או מים עיליים אחרים כולל
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ידרש ע"י המפקח.  יואי המקורי המופיע בתכנית והן לתנאי חליפי במידה ו וחס הן לת ימודגש כי כל האמור לעיל מתי -

  ואי. ונתן כל תוספת תשלום למבצע בגין תוספת או שינוי במצב המכשולים כתוצאה משינוי של הת ילא ת

  לגבי סוג קרקע ופעולות הכנה, כוללים מחירי היחידה גם את כל המפורט להלן: בנוסף לאמור לעיל 

  מיון וסיווג החומר המתאים לשמש כחומר מילוי והכשרתו, אם יש צורך לשמש כחומר מילוי.  -

  לעיר למקום מאושר.סילוק עודפי חומר חפור, אדמה שנפסלה לשימוש ופסולת אל מחוץ   -

ו/או עודפי האדמה שנפסלה לשימוש כולל כל כל ההוצאות הכרוכות באיתור שטח - ים שאליהם תסולק הפסולת 

  ההוצאות הכרוכות בתיאום, רישוי, אגרות מסים וכיו"ב.

דרש) להפקת חומר למילוי המופק ממחפורות שאילה כולל בדיקות הקרקע, מיון, סיווג  ייאיתור האתרים (במידה ו  -

  קו כנדרש וכן כל ההוצאות הכרוכות. והכשרת החומר והובלתו לאתר העבודה, פיזורו והידו

  כל ההוצאות הכרוכות בתיקון עבודות שנעשו באופן לא מקצועי או שאיכות הביצוע אינה עונה לדרישות המפרט.  -

תיקון כל נזק שנגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה, מתקן ו/או מערכת על או תת קרקעית,   -

שלא והחזרתם למצב שהיה טרם גרימת הנזק, הכל בתאום עם הרשויות ו/או בעלי  בין שהיה ידוע עליה מראש ובין  

  הרכוש הניזוק ולשביעות רצון המפקח. 

ישיבה, תחנות אוטובוס טרומיות, מערכת ופרוק של האלמנטים הנמצאת בת - ואי הצנרת כגון תמרורים, ספסלי 

  עבודה לשביעות רצונו של המפקח. טפטפות להשקיה, גדרות, שבילים וכד', והרכבתם מחדש בגמר ביצוע ה

  עבודות עפר להנחת צנרת   .מו

מ' וסילוקם    5נורות: הכשרת דרך לאורך התוואי, לרבות עקירת שיחים ועצים עד גבה של  יעבודות עפר להנחת צ  -

מהאתר וחפירת התעלה ויישור תחתיתה, ריפוד והידוק תחתית התעלה, מילוי מהודק, מילוי לא מהודק וכד' יהיו  

סעיפים  הכמויות  בכתב  נקבעו  אם  אלא  בנפרד,  עבורם  ישולם  ולא  הצינורות  להנחת  היחידה  במחירי  כלולות 

  מיוחדים לכך. 

  עבור החלפת המילוי במילוי מובא לא ישולם בנפרד ומחיר המילוי כלול במחיר הנחת הצנרת.   -

תשלום  .מז לצרכי  ביקורת  תא  ה-מידות  לשירטוטים.  במידותיהם  יתאימו  הביקורת  הנקובות  תאי  מידות 

  ברשימת הכמויות מתייחסות למידות הפנימיות של התאים לאחר הטיח. 

העבודות להלן, כלולות בשכר החוזה מבלי היותן  ,  עבודה שלא תימדד  (בנוסף לכל האמור במסמכי החוזה)  .מח

  מפורטות באופן מיוחד, הן לא תימדדנה ולא ישולם בעדן בנפרד: 

 הגנה על מערכות קיימות ואחזקתן.  -

 תיאום.  -

 כל החומרים, הפחת עליהם והעבודה הדרושה לביצועם.  -

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

 סדרי ניקוז ארעי.  -

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

 או שוו"א מאושר.  נארית"הכנת חישובי כמויות, והגשת חשבונות במחשב ע"י תכנת "בי -
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 בדיקות מעבדה ומעבדת שדה. -

 תשלום מלא בגין אספקת מים וחשמל לצרכי העבודות וניהולן.  -

 תאום עם חח"י לחיבור מרכזית תאורה ולגבי הפסקות חשמל לעבודות ברשת תאורה ע"ג עמודי ח"ח.  -

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

 י חוץ, עבור תאום ופיקוח, כגון בזק, חברת חשמל וכו'. תשלום לגורמ -

כל עבודה שדרושה לצרכי אחזקה או חלקי המבנה שהושלמו ולפני תום תקופת הביצוע, ממצב תקין ותיקון כל נזק  -

 שיגרם להם תוך תקופת הביצוע.

 סילוק עודפי חפירה ופסולת.  -

 דיפון ותימוך זמני של חפירות, מערכות ודרכים.  -

 ן וביצוע הסדרי התנועה.עלות תכנו  -

 שאיבת מי תהום.  -

נוספות:  .מט לעבודות  כלליות  ת  הוצאות  הקבלן  של  כמקי הצעתו  המוקדמות    פהיחשב  ההוצאות  כל  את 

אשר המפקח    ןוהכלליות של כל סוגי העבודה המפורטים בו וכמו כן ההוצאות עבור עבודות נוספות כלשה

 רשאי להזמינן.  

  כל הכמויות בכתב הכמויות הן אומדנא בלבד.   כמויות:   .נ

הת  מדידה:    .נא למדידות  בהתאם  נטו  ימדדו  העבודה  פריטי  גמויכל  כשהם  שבתכניות,  ו/או  אורטיות  רים 

והפסדים בגלל הדוק, הובלות    קבועים במקומם, ללא כל תוספת עבור פחת מרחבי עבודה, שפועים טכניים

תעלות,   כגון: חפירת  הביניים  כל המדידות הן לאחר השלמת העבודה במלואה לרבות בצוע שלבי  וכו'. 

קטנים, צרים או נפרדים,   כבישה, הדוק וכו'. לא תינתן כל תוספת עבור עבודה בקווים לא ישרים, שטחים

  או עקב שנויים עונתיים על פני הקרקע.  

על הקבלן לספק על חשבונו ולהחזיק בקביעות בעבודה את כל מכשירי המדידה הדרושים    -  מכשירי מדידה  .נב

  (לפי קביעת המפקח) לסימון העבודות על כל חלקיהן ולצרכי בדיקת העבודות שיבוצעו על ידי הקבלן. 

ומסמכים  . נג על הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים, התכניות והמפרטים מוכנים    -תכניות 

תמיד לשימוש החברה ובאי כוחה המפקחים, כל המסמכים צריכים להיות נקיים וניתנים לקריאה. במידה  

יזוהמו, על הקבלן להחליפם. החברה תספק לקבלן    מערכות של תכניות ללא תשלום.   3ומסמכים אלו 

 במידת הצורך, יוזמנו על ידי הקבלן ועל חשבונו.   תכניות נוספות 

ו/או אורכים קטנים    .נד נפחים  ו/או  ו/או     - עבודות בשטחים  לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים 

נפחים ו/או אורכים קטנים ו/או צרים ו/או בגין עבודות בידיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובעת  

ר הגדלה או  מביצוע העבודה. בכל מקרה  על  ישירות או באמצעות המפקח להורות לקבלן  שאי המזמין 

הקטנה של היקף העבודה והקבלן לא ידרוש תוספת מחיר בגלל הגדלה/הקטנה של כמויות או פיצול או  

  קושי וכו'  

והם כלולים במחירי היחידה    -ותאמצעי בטיח   . נה ישולמו בנפרד  הוצאות לגבי אמצעי בטיחות נדרשים לא 

  השונים. 
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במידה וניתנת הוראה בכתב ע"י המפקח על פרטי עבודות שאין להן ביטוי בכתב כמויות,    -עת מחירים חדשיםקבי -

למחירים הנקובים בכתבי כמויות   "פרורטה"מחירים יתבסס על    חניתו על הקבלן, לפני תחילת העבודה להמציא  

 והדומים לסעיפי העבודה החדשים. 

הקבלן ניתוח מחירים   היה ואין אפשרות להתייחס לסעיפים הקרובים במהותם לסעיפי העבודה החדשה, ימציא -

מיום חתימת החוזה בהנחה של נטו (ללא תוספת ניהול ופיקוח או תוספת קבלן משנה)  המבוסס על מחירון דקל  

 מהמפקח. תאם לכתב כמויות שיועבר בה , 20%

בדק  יניתוח מחיר שיימסר ע"י הקבלן ילא מופיע הסעיף החריג במחירון יציג הקבלן ניתוח מחיר על בסיס תמחיר.  -

 ע"י המפקח ויומלץ לאישור של המזמין. 

  בכל מקרה קביעתו של המפקח הינה סופית ואיננה ניתנת לערעור. -

  שינוי בהיקף העבודה:    . נו

ובחלק מהןהמפקח רשאי ל - לקבוע   ;הורות בכל עת שימצא לנכון ולפי שימצא לנכון על עשיית שינויים בעבודות 

גובהן,  בסגנונןשינויים בצורתן של העבודות, באופיין,   , גודלן, כמותן,  וכיו"ב, והקבלן    בממדיהן, באיכותן, סוגן 

 ח להורות על :  מתחייב למלא אחר הוראותיו. מבלי לגרוע מכלליותו של סעיף זה, רשאי המפק

 א. הגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות והמחירים או הקטנתן.  

 ב. השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות והמחירים. 

ג. שינוי האופי, הסוג והאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת הכמויות והמחירים. האמור בחוזה זה לגבי  

  ובאותה מידה.     הקטנת היקף החוזה תקף עבור הגדלת החוזה

לקח בחשבון וישולם לפי הנמוך שביניהם.  י אם יהיו מחירי יחידה שונים עבור סעיפים זהים י  -מחירי יחידה  .נז

בכל   זו  לעבודה  תקף  היחידה  מחיר  יהיה  באחר  יופיעו  ולא  אחד  במבנה  יופיעו  מסוימים  סעיפים  אם 

  המבנים.  

  עבודה בשלבים   . נח

היחידה שהעבודה תתבצע בשלבים, ולא ישולם בנפרד בעבור העבודות הנוספות על הקבלן להביא בחשבון במחירי   -

  הכרוכות בכך, כגון :

  התאמת רומי מכסים לפני כביש ומדרכה סופיים.  -

עפ"י    - ופתיחתה מחדש  עפ"י אישורי המשטרה, כולל סתימת החפירה  בשלבים,  בצוע הסתעפויות לחציית כביש 

  . שעות העבודה שיותרו לבצוע ע"י המשטרה

  חצית מתקנים   .נט

בכל מקרה של חצית מתקן קיים, כביש, קווי צינורות של מים, ביוב ותיעול, כבלים של טלפון וחשמל, צנרת גז,   -

שיון (במידה ודרוש) לשם ביצוע סדיר של  ייסודות מבנים או כל מתקן קיים אחר, ידאג הקבלן לקבלת רשות או ר

שיון ובהתאם להוראות המפקח. עבודות חפירה וכן כל ירהעבודות. הקבלן מתחייב למלא בקפדנות אחר תנאי ה 

עבודה מסוג אחר, בקרבת מתקנים קיימים יבוצעו בצורה כזו שלא יגרם להם נזק ותאפשר את פעולתם השוטפת 

  התקינה. 
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לפני כל חציה יהיה על הקבלן להתקשר עם הגורם המתאים המחזיק ומפעיל את השרות והקשור במתקן ולתאם   -

  גורמים המתאימים את הפעולות בקרבת המתקן. עם הגורם או ה

בכל מקרה שמתקן כל שהוא יפגע תוך כדי עבודתו של הקבלן, יהיה עליו להודיע על כך לבעלים ולאחראים ולכל  -

הגורמים הקשורים במתקן שנפגע ולגשת מיד לתיקון הנזק לפי הוראותיהם ועל חשבונו הוא. את כל ההוצאות 

  יכלול הקבלן במחירי היחידות השונים הנקובים ברשימת המחירים. יה יהקשורות בסידורי החצ

הקבלן מתחייב להחזיר למצבם המקורי ועל חשבונו את המתקנים והנכסים שייפגעו תוך כדי מהלך העבודה לרבות  -

  . : מדרכות, כבישים, צינורות למיניהם, שרותי חשמל, טלפון, ביוב, תיעול, נטיעות וכל רכוש פרטי או ציבורי אחר

  מס ערך מוסף   .ס

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

  עקירת עצים  .סא

עבור עקירת עצים מכל סוג וגודל נכללים במחירי היחידה. המחיר כולל את עקירת העץ, חיתוכו וסילוקו מהאתר   -

  ק"מ, למקום אליו יורה המפקח.   10למרחק של עד 

  חציית דרך ע"י תעלה לצנרת   .סב

מדד במטר אורך או במ"ר הכל בהתאם לכתב הכמויות. מחיר היחידה מתייחס לתוספת העבודה  חציית כביש תי -

יה ושאינה נכללת בסעיפים לעיל: פירוק מסעת האספלט הקיימת באמצעות ניסור או חיתוך.  יהכרוכה בביצוע החצ 

גמר הנחת הצנור  פירוק כל השכבות וכן שחזור השכבות לרבות אספקת מצע חדש סוג א' והידוקו בשכבות לאחר  

והחזרת הכביש למצבו טרם הנחת הצינור כולל השוליים, לרבות הספקת האספלט והנחתו ולרבות כל חומרי העזר  

  כנדרש במפרט המיוחד. 

  ביקורת מכון התקנים   .סג

לביצוע בדיקת הידוק או כל מעבדה מוסמכת אחרת  על פי דרישת המפקח באתר, יזמין הקבלן את מכון התקנים   -

  ת אספלט. קרקע, ובדיקו

בדיקות הקרקע יעשו בנקודות אקראיות בכל כביש לאורך הכבישים המתוכננים במקומות עליהם יורה המפקח,   -

  בדיקות באתר.  20ולפחות 

התשלום עבור הבדיקות יהיה על חשבון הקבלן. אלא אם יש סעיף נפרד בכתב הכמויות. במידה ויתקבלו תוצאות  -

  ככול הנדרש, כולם על חשבון הקבלן. שליליות, יבוצעו בדיקות נוספות 

  שימוש במשאיות לפינוי חומר חפור והחזרתו   .סד

 חומר חפור הנדרש לסילוק מהאתר, יסולק מיידית ע"י משאיות. המחיר עבור הנ"ל כלול במחירי היחידות האחרות.  -

  מדידה לתשלום עבור שוחות הבקרה   .סה

במפרט הכללי. כן    5700.26ה כמפורט בסעיף  תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור שוחות הבקרה יהי  -

, כל החומרים, העבודות להתאמת רום  על לוגו המזמין  489לפי ת"י    125Bיכלול מחיר השוחה מכסה ב.ב. ממין  

ב"איטופלסט"   בין החוליות  חיבור  בתוך השוחה,  השוחה  קוטר  חצי  לגובה  עד  פנימיים  לכביש, מפלים  המכסה 

למעבר וחבור הצינורות לקיר השוחה כגון מחברי שוחה דוגמת "איטוביב" לכל   ואספקת והרכבת אביזרים תקניים

  שוחה לפי הצורך, שלבי ירידה, עיבודי בטון וכל הנדרש בשלמות.  
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  כמפורט.  CLSM-כן כולל המחיר מילוי חוזר בגב השוחה ב -

 תשולם תוספת למחיר השוחה.  125Bבמקום מין  489לפי ת"י   400Dעבור מכסה כבד ממין  -

  חיר הפרטים כולל: מ  .סו

מגופים,  - כגון:  בפרט  המופיעים  האביזרים  כל  והרכבת  אוגנים,    הספקת  דרסרים,  לאוגן,  מחברים  ברזים, 

  , אטמים וכו'.  צנרתקטעי   ,40הסתעפויות, קשתות מסקדיול 

  למערכת הראשית. חיתוכים, ריתוכים וכל החומרים ועבודות העזר הנדרשים לביצוע הפרט וחיבורו   -

  י הקו הקיים, ניקוזו, חיתוכו וריתוכו.  חפירה לגילו  -

  חפירה וכיסוי עבור הפרט בהתאם לנאמר בסעיפים הקודמים.  -

  .  המזמיןהקיים ומסירתו למחסן  אביזרפרוק ה -

  חבור לקו קיים כולל ניתוק הקו הקיים המבוטל. -

  קון כביש ומדרכת אספלט כולל: ימחיר פתיחה ות   .סז

  פתיחת כביש/המדרכה ע"י משור חשמלי.   -

  .  תהצינורוכסוי חול מהודק כנדרש מעל  -

  השלמת מצע בכביש כנדרש במפרט.   -

  השלמת אספלט כנדרש במפרט.  -

  פנוי עודפי חפירה למזבלה.  -

  קון מדרכה מרצוף משולב כולל: ימחיר פתיחה ות   .סח

  שבירת מרצפות.  איבוד ופתיחת הרצוף בצורה זהירה למניעת  -

  חוזר.  שואחסון לשימו הובלת מרצפות למקום שיורה ע"י המפקח  -

  הספקה ופיזור מצע חול מהודקים מתחת לרצוף כנדרש הידוק המצעים ורצוף המרצפות. -

  גדרות, מדרגות חיצוניות ואבני שפה כולל: ן תיקומחיר   .סט

  שביעות רצון המפקח ולפי הוראותיו. הספקת כל החומרים ובצוע כל העבודות הדרושות להבאת המצב לקדמותו ל -

 . תאי בקרה טרומיים  .ע

  שינויים  .27
הקבלן לא יבצע שינויים בכל הפרמטרים, הפרטים והמידע הקיימים בציוד המותקן במערכת הולכת השפכים,  

  ללא היתר בכתב ממהנדס התאגיד. 
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    CIPPשרוול וחידוש קווי ביוב בשיטת    -2חלק 
 

 CIPPכללי: שרוול וחידוש קווי ביוב בשיטת   .28
  .  CIPPבע"מ מבקש הצעות לביצוע עבודות שרוול וחידוש קווי ביוב בשיטת   מי כרמלתאגיד 

  המכרז כולל אספקת ציוד וכ"א וכל הנדרש לפי המפרטים וכתבי הכמויות.  

  תיאור המערכות הקיימות .29
  מ"מ.  1,800בע"מ כוללת קווי ביוב בקטרים עד  מי כרמלמערכת הולכת השפכים שבאחריות תאגיד  

 תיאור העבודה   .30
כ כללי  בשם  מוגדרת  שCIPP  )Cured In Place Pipe  -השיטה  הספגת  על  ומבוססת  לבד  ),    וליאוריתן פ רוול 

בשרפים מתאימים, השחלתו, הצמדתו לדפנות הצינור הקיים והקשייתו עד ליצירת צינור רצוף, אטום לאורכו  

,  5813ASTMDוקשיח בצמוד לדפנות הצינור הקיים. יישום השיטה  מגובה במספר תקנים בינלאומיים, כגון:  

1216ASTMF  ,1743ASTMF  שרוול  לבד מוספג בשרפים בצינור בשיטת  . השחלת  5351, וכן תקן ישראליCIPP 

 . UV -כולל שימוש בטכנולוגיה של הקשיית השרוול ב

הקבלן.   על  מוטלת  שלהלן  ההנחיות  ביצוע  על  האחריות  עבודה,  וכללי  תנאים  לפרט  באות  שלהלן  ההנחיות 

 הנחיות אלו חלות על מערכות שפכים, קולחים, תמלחת ומים אחרים. 

  כות חדשות ועל מערכות קיימות כאחד, בלחץ או בכבידה (גרביטציה).ההנחיות חלות על מער

  הדרישות המפורטות להלן אינן באות במקום כל דרישה של גורמים סטטוטוריים אחרים.

 תכולת העבודה עבור ביצוע עבודות השחלת שרוול. .31
 וכמפורט להלן  :) בהתאם לשלבים CIPP )Cured In Place Pipeהקבלן יבצע את עבודות השרוול באמצעות 

 הכנות ועבודות מקדימות. .1

 הספגת שרוול לבד בשרפים מתאימים.  .2

 השחלת השרוול.   .3

הצמדת השרוול לדפנות הצינור הקיים והקשייתו עד ליצירת צינור רצוף, אטום לאורכו וקשיח בצמוד   .4

 המצויים מעל הצינור. לדפנות הצינור הקיים, כדי לעמוד בתנאי העומס של המים והקרקע ועומס התנועה 

כולל שימוש בטכנולוגיה של הקשיית השרוול במים חמים, קיטור    CIPPהשיטה לביצוע השרוול תהיה בשיטת  

  )  ובהתאם למפורט להלן . Cured In Place Pipe, באמצעות יציקה של צינור בתוך צינור (UVאו בעזרת נורות 

חפירה ובטון להחלפת המפל. יובהר כי המפל החיצוני    במידה וקיים מפל חיצוני לשוחה, יבצע הקבלן עבודות 

  PVCיהיה מסוג "מפל חלון" ובהתאם למפרט שיאשר המזמין. המפל כלול במחירי היחידה ויהיה עשוי מצינור  

 או תקן שווה ערך.  884עבה לביוב, כולל כל הספחים הדרושים ובהתאם לדרישות ת"י 

 יצוע העבודות רק לאחר אישור המפקח את תכנית העבודה.  המזמין יבדוק את התוכנית והקבלן יתחיל בב 

  הקבלן יתריע בפני המזמין לפני ובמהלך ביצוע העבודות על כל נזק אפשרי, באם יידרשו פעולות מיוחדות. 

 חומרים וציוד לביצוע העבודות :  .32
 שרפים :

  כל החומרים יסופקו מיצרנים מוכרים ובעלי תקנים המתאימים להפעלת השיטה.   .א

כגון: הקבל  .ב רטובה,  בסביבה  עבודה  לתנאי  המתאימים  כימיקלית  עמידים  שרפים  סוגי  במספר  ישתמש  ן 

 אפוקסי. -פוליאסטר על בסיס "איזופטאלי",  ויניל אסטר, המוכר בארץ כ "דרקן" ו 
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השרפים יהיו על בסיס סטירן בלתי רווי, שרפים המעוצבים בחום או שרף אפוקסי עם מקשה, המתאים לתהליך    .ג

 ההחדרה.  

 השרף יתקשה בנוכחות מים מחוממים לטמפרטורה שתיקבע על פי דרישות היצרן.    .ד

 הקבלן ישמור את השרף בתנאי קרינה וטמפרטורה בהתאם להנחיות היצרן.  .ה

 קורית מהיצרן ובחבית סגורה לאתר העבודה.  השרף יסופק באריזתו המ  .ו

הספגת השרפים תיעשה בצורה יסודית, כך שתבטיח הספגה מלאה של השרף לכל אורך השרוול ללא "נקודות    .ז

 יבשות" וכמפורט להלן.  

  5%  -הקבלן יכין כמות חומר מספיקה שתחושב לפי עובי דופן השרוול ואורך הקטע להספגה כולל תוספת של כ   .ח

שבת. יש לינוק מהשרוול את האוויר הכלוא באמצעות שימוש בוואקום בכדי למנוע נקודות אוויר  לכמות המחו

 שיקטינו את איכות ההספגה.

 הקבלן יקבע מרווח גלגלות ההספגה עפ"י הוראות יצרן השרוול, כך שיתאים לעובי השרוול המוספג.   .ט

ות מונעות המפזרות את השרף באופן  הקבלן יניע את מערכת ההספגה ויעביר את השרוול המוספג בתוך גלגל  .י

 אחיד לאורכו של הקו.  

השרף יהיה עמיד לחומרים כימיקלים ויתאים לתנאי עבודה בסביבה רטובה, מוקשה באמצעות חום או אפוקסי    .יא

עם מקשה שיתאים לתהליך ההחדרה, ויסופק באריזה אטומה ומקורית של היצרן. האריזה תכלול נתונים לגבי  

 יצור ותאריך תפוגה. סוג השרף,  תאריך  

הכמות להספגה של השרף תיקח בחשבון תוספת לחישוב גם בגין התכווצות השרף במהלך ההקשיה וכן לאבודים    .יב

 לחללים וסדקים בצנרת. 

 חומר סיכה  :

ומערכת    .א החימום  גוף  השרוול.  על  מזיקה  השפעה  וללא  שמן  בסיס  על  רעיל,  בלתי  להיות  הסיכה  חומר  על 

 יחת בקטריה ולא ישפיע בצורה שלילית על העברת הנוזל. השאיבה לא ישמש כר לצמ

הקבלן ישתמש בחומר סיכה תוך כדי תהליך ההחדרה על מנת להקטין את החיכוך. הקבלן יכניס את חומר    .ב

 הסיכה למי ההחדרה בצינור התחתון או אל תוך השרוול עצמו.  

 השרוול : 

גת השרפים ולשאת את כמות השרף הנדרש.  השרוול יכיל שכבה אחת או יותר של יריעות המתאימות להספ  .א

 השרוול יעמוד בדרישות החוזק, הנדרשת לתהליך ההתקנה וההספגה וטמפרטורת ההקשיה. 

עובי הדופן יקבע על סמך הנתונים הטכניים, כפי שמופיע בתקנים השונים, או הוראות היצרנים, בהתחשב    .ב

 לעובי הדופן בכל פרויקט.בנתונים הספציפיים בפרויקט. הקבלן יגיש חישוב 

הקבלן אחראי לחישוב עובי וצפיפות הלבד שיידרש וכן סוגי וריכוזי השרפים שיעשה בהם שימוש תשומת הלב    .ג

תנאי השטח: עומק הקו, הקרקע סביב    מופנית לקבלן לעובדה שהמזמין הביא בחשבון שהקבלן למד והכיר את

אחר שהוא זקוק לו כדי להבטיח קבלת תוצאה מושלמת של  הצינור ומעליו, רום מי התהום וכל פרט מידע  

  צינור חדש.

החוזק הנדרש    הקבלן יגיש חישובי חוזק כאלה המראים שחוזק הצינור למעיכה בסוף תהליך האשפרה יהיה  .ד

  לפי התקן ועל פי העומק הגבוה ביותר של הצינור. 
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שתתאים לשרוול ולשרף שבשימוש,  היריעה של השרוול תהיה שקופה ומצופה ביריעה פלסטית מפוליאוריתן    .ה

 כך שניתן יהיה  להבחין בשרף המוחדר ובטיבו, וכן לוודא הספגה טובה של השרף.  

השכבה החיצונית של השרוול תכלול ציפוי פוליאוריתן. יובהר כי הציפוי יהיה אטום לכל אורכו ויתאים לסוג    .ו

 השרוול והשרף. 

 יוב סניטרי ביתי ו/או תעשייתי. השרוול יהיה עמיד לכימיקלים, שפכים שמקורם בב  .ז

השרוול יעמוד בעומסים הידראוליים הנובעים ממי תהום ובלחצי ההתקנה, כך שיוכל לגשר בין חללים שונים    .ח

בצינור ויהיה בכל כושר מתיחה להיצמדות בקטרים שונים. במקרה של ביצוע בסביבת מי תהום, באחריות  

 הקבלן לספק שרוול בעל עובי דופן מתאים.

  .CIPPול יסופק ע"י יצרנים מוכרים בחו"ל, המייצרים שרוולים למטרת שיטת השרו  .ט

  הקבלן יצרף להצעתו את שם יצרן השרוולים ממנו נרכשים השרוולים.   .י

 יריעת השרוול  תהיה גמישה ותכיל את השרפים המוחדרים לשרוול בתהליך ההספגה.   .יא

להבחין בשרף המוחדר ובטיבו באמצעות  יריעת השרוול תהיה שקופה במידה מספקת, על מנת שניתן יהיה    .יב

 צילום טלוויזיוני פנימי בסיום התהליך.

 שכבות השרוול יהיו דבוקות באופן אחיד וכך שלא ניתן יהיה להפרידן ע"י סכין ידנית רגילה.   . יג

השרוול המוספג יהיה בעל עובי אחיד באופן שבשלב הניפוח וההצמדה לצינור הקיים ישמור על עובי המחושב    .יד

ול. השרוול ייוצר במידה מתאימה, כך שבמהלך ההחדרה וההצמדה יהיה צמוד ומתוח להיקף הצינור  של השרו

 הקיים וללא קפלים.

הקבלן יחשב את חוזק הצינור, סוגי וריכוזי וכמויות השרפים, התאמה לתקנים, עובי סוג וצפיפות הלבד, עובי    .טו

 הדופן הפנימית של הצינור הקיים.   דופן, אופן החדרת השרוול ותהליך אשפרתו והיצמדתו המלאה אל

יהיה    .טז הציפוי  ולשרף.  לשרוול  שתתאים  אטימה  פוליאוריתן  ביריעת  מצופה  תהיה  החיצונית  השרוול  שכבת 

 שקוף בכדי לוודא הספגה טובה של השרף. 

היריעה תשמש בסיום התהליך כחלקו הפנימי של הצינור המחודש, ולכן תהיה בעלת עמידות כימית לשפכים    .יז

 ועמידות לזרימה ושחיקה. הזורמים  

 השרוול יהיה הומוגני לכל אורכו ולא יכיל חומרים אחרים, על מנת שיתקבל מוצר אחיד בסיום התהליך.   . יח

מ'. הסימון יכלול גם את שם היצרן או    1השרוול יהיה מסומן בחלקו החיצוני למרחק במרווחים קבועים של    .יט

 סימונו המסחרי. 

זק מספיק לגישור על חלקים חסרים בצינור ובעל כושר מתיחה מתאים  השרוול יעמוד בלחצי ההתקנה, יהיה ח  .כ

 להיצמדות גם בקטעים בקטרים שונים.

 הקבלן יאחסן את השרוול בתנאים מתאימים על פי הוראות היצרן, מקום מוצל וטמפ' מבוקרת כנדרש.   .כא

 ה מיום ייצורו. הקבלן יאחסן  את השרוול לתקופה המותרת על פי הוראות היצרן , ומקסימום עד חצי שנ  .כב

 . UVהשרוול יצופה בציפוי חיצוני מתאים נגד קרינת   .כג

הצינור הקיים     .כד להיקף  ומתוח  צמוד  יהיה  וההצמדה  שבמהלך ההחדרה  כך  במידה מתאימה,  ייוצר  השרוול 

 וללא קפלים. 

בכל נקודה בה לא קיימת תמיכה לשרוול בזמן ההתקנה והניפוח, יותקנו שרוולים מחוזקים מיוחדים על גבי    .כה

 השרוול, כגון בתוך שוחות ובקצוות. 
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" יתוכנן כך שיוכל לשאת את העומסים ההידראוליים הנובעים ממי תהום ובהתאם למצב  CIPP"  -שרוול ה  .כו

 . TVהצינור המקורי, כפי שיראה בצילום 

 השרוול יהיה בעל עמידות לכימיקלים ביישום סטנדרטי של ביוב סניטרי ביתי ובהתאם לתקנים.   .כז

 של קו הביוב:עבודות הכנה  .33

 שטיפה וניקוי הצינור: 

 הקבלן יבצע שטיפה יסודית של קו הביוב הישן להוצאת כל המשקעים, עד שהצינור יהיה נקי.   .א

 הקבלן יפנה  את כל השפכים מתוך קו הביוב הישן.    .ב

עבור    NASSCOהקבלן ינקה את צינורות גרביטציה בעזרת ציוד שטיפה בלחץ (לפי מפרטים מומלצים של    .ג

 ערכות מאספי ביוב).שיקום מ

יובהר כי בנוסף לאמור לעיל, על הקבלן לוודא  את מצב הקו  טרם ביצוע העבודה ובהתאם לממצאים ולבצע    .ד

 מחתך הצינור.  20%-שטיפה מוקדמת של הקו במידה וכמות משקעים בכמות גבוהה יותר מ

הום שיפריעו למהלך הבדיקה  הקבלן ינקה את צנרת הביוב ממוצקים, חצץ, שומנים, שורשים וכל פסולת או זי  .ה

 והביקורת. 

צילום    -צילום יתבצע במקביל (בו זמנית) לביצוע השטיפה של הקו. בקו ביוב חדש (לא פעיל)    -בקו ביוב פעיל    .ו

 שעות.  24יתבצע אחרי שטיפה בלבד, בפרק זמן שלא יעלה על 

 על מהלך הצילום התקין. יובהר כי על הקבלן לוודא כי שטיפה המתבצעת בצמוד לביצוע הצילום לא תשפיע  .ז

באחריות מבצע השטיפה לבצע לכידת כל הלכלוך בנקודת הביקורת בציוד מתאים, ניקוי והוצאת כל פסולת    .ח

 בעת ניקוי מקטעי הצינור, ופינוי לאתר פסולת מורשה.  

וזאת    .ט שירות  וחיבורי  מכשולים  שברים,  באיתור  המיומן  מנוסה,  אדם  כח  ידי  על  תבוצע  הקווים  סקירת 

, כולל פירוט מילולי של הממצאים לידי המפקח. יש לבדוק  CD או     USBעות צילום וידאו ומסירת  באמצ

באופן יסודי את חלקו הפנימי של הקו, על מנת לאתר מיקומן של נקודות העשויות להפריע להתקנה נאותה  

 של השרוול הספוג, כמו למשל מקומות בהם הצינור שקע, נגזר או צף. 

ת חלקו הפנימי של הקו על מנת לאתר כשלים בצינור העלולים להפריע להתקנה תקינה של  על הקבלן לבדוק א  .י

 השרוול (כגון : מקומות בהם הצינור שקע נקטע או צף) וידווח על מכשולים אלה למפקח. 

נזילות ממחברים, חיבורי שרות בולטים, צינור שקרס או    .יא קו הצנרת צריך להיות נקי ממכשולים (מוצקים, 

צרות בחתך הצינור). הקבלן ידווח על כך מיד למפקח עד לפתרון הבעיה ע"י גילוי נקודתי של הקו או  נמחץ והי

 ע"י הטיה של הקו.

באמצעות    .יב רגיל  באופן  לזרום  ימשיכו  הקו  במעלה  השפכים  המשורוול  הקטע  השבתת  שבזמן  יוודא  הספק 

ל"בי צנרת  ומערכת  הזרימה-משאבות  לכמויות  תתאים  השאיבה  ומערכת  נוסף    פס",  לציוד  גיבוי  עם  בקו, 

 למקרה של תקלה למניעת הצפות לפני הקרקע. 

 צילום טלוויזיוני:  

הקבלן יידרש להציג תעודת       דה.הצילום יתבצע ע"י מעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעב  .א

 הסמכה למפקח. הקבלן לא יחל בעבודת הצילום לפני אישור המפקח. 
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הצילום יתבצע ע"פ הנחיות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות האחריות על ביצוע ההנחיות שלהלן מוטלת    .ב

ניתוח   הממצאים,  דו"ח  כתיבת  הצילום,   בדיקת  הצילום,  ביצוע    יםהממצא על המעבדה המוסמכת לרבות 

  והגשת ההמלצות.  

הקבלן יבדוק את  מצב הניקיון בקו באמצעות צילום טלוויזיוני, וכן את מצב הקו באופן כללי. יש לוודא כי    .ג

 שונות.   הצירויותנקודות "חדות" העלולות לפגוע בשרוול בזמן ההתקנה, וכי אין 

ת מוכנות הקו לביצוע הניפוץ  הקבלן יבצע צילום טלוויזיוני מוקדם טרם הניפוץ וההשחלה על מנת לבדוק א   .ד

על   מסוימת  בצורה  שישפיעו  או  השרוול,  למהלך  להפריע  העשויים  ממצאים  ויאובחנו  במידה  וההשחלה. 

העבודה, על הקבלן להודיע על כך למפקח טרם ביצוע הניפוץ וההשחלה. הממצאים יטופלו בהתאם לאישור  

 .  Disk On Keyאו DVD או  CDהמפקח. כל הצילומים יהיו על גבי 

על הקבלן להגיש דו"ח מפורט הכולל את הפרטים הבאים: פירוט לגבי מצב הקו, ניקיון הקו, הימצאות נקודות    .ה

ההתקנה   בזמן  בשרוול  לפגוע  העלולות  להסמכת מעבדות המעודכן  והיצריות"חדות"  עפ"י מסמך הרשות   ,

  ביותר. 

ונה אינה ברורה וחדה עד לזיהוי ודאי  יובהר כי הקבלן יבצע לפי צורך צילומים חוזרים בקטעים שבהם התמ  .ו

לגבי מצב הצנרת   מהמפקח  דעת  חוות  לאחר קבלת  רק  כי  יובהר  בביצוע    -של מצב הצנרת.  ימשיך הקבלן 

 העבודות.  

  מעקפי זרימה 

יש לדאוג כי בזמן השבתת הקטע המשורוול למספר שעות, ימשיכו השפכים במעלה הקו לזרום באופן רגיל    .א

פס"). מערכת השאיבה תתאים לכמויות הזרימה בקו עם גיבוי  -צנרת עוקפת ("ביי  באמצעות משאבות ומערכת

 לציוד נוסף למקרה תקלה למניעת הצפות לפני הקרקע. 

הקבלן יבצע  מעקפי זרימה לביוב במעלה הקו בכדי למנוע גלישת ביוב מחוץ לקו על פני השטח או לבורות    .ב

 החפורים או לקרקע, ע"י התקנת פקקים במעלה הקו. 

 , ויטו את השפכים ממעלה הקו למורד הקו.  להמשורווהמשאבות יסנקו את השפכים בצנרת אל מעבר לקטע   .ג

 יובהר כי כמות המשאבות, ספיקתן וקוטרי צנרת הסניקה יתאימו לדרישות העבודה.    .ד

 יובהר כי הקבלן מתחייב לספק משאבה נוספת למקרה של תקלה ו/או חירום.   .ה

ביב לקטע מסוים בצינור, יציב הקבלן את המעקף בנקודה שלפני הקטע  במידה ונדרש מעקף זרימה גם מס  .ו

הדרוש תיקון, וישאב את הנוזלים לקטע הבא אחריו או אל מערכת סמוכה. המשאבה וצינור המעקף צריכים  

 להיות מתאימים בגודל ובקיבולת הספיקה.

 ת לפחות. דקו 30טרם ביצוע העבודות, יבצע הקבלן מעקף זרימה באמצעות משאבות למשך    .ז

 אישור המפקח 

  העבודה כמפורט לעיל.   תולתוכנייובהר כי הקבלן יחל בהחדרת השרוול רק לאחר קבלת אישור המפקח לצילום הקו  
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 עבודות מקדימות לביצוע השרוול:   .34

  הספגה

המחמירות כדי יובהר כי תהליך ההספגה הינו קריטי לקביעת איכות השרוול, ועל הקבלן לבצעו  בהתאם לדרישות 

שתתקבל הספגה בכמויות השרף הנדרשות ובצפיפות הספגה מיטבית, שמירה על תנאי עבודה שלא יגרמו להקשיה 

  מוקדמת, קירור במידת הצורך ושמירה מקרינת שמש ישירה. 

תהליך הספגת השרפים ייעשה בצורה יסודית ובהתאם לתקנים המוזכרים לעיל, שתבטיח הספגה מלאה של השרף 

 ורך השרוול ללא "נקודות יבשות". לצורך כך יש לבצע מספר פעולות:לכל א

כ  .א הוספת  כולל  להספגה  הקטע  ואורך  השרוול  דופן  עובי  לפי  שתחושב  מספיקה  חומר  כמות    5-10%  -הכנת 

 לכמות המחושבת. 

ים  לצורך כיסוי השינוי  שייווצר בנפח השרפ  5-10%הקבלן יתאים את כמות השרפים על ידי תוספת שרפים של    .ב

 בעקבות פולימריזציה של השרפים הניגרים לתוך סדקים ויחבר אותם בצינור הקיים.

 הקבלן ישתמש בכמות שרפים שתספיק למלא את כל החללים בשרוול בעובי דופן וקוטר נומינליים.     .ג

הקבלן יספק כמות שרפים שתכלול תוספת חישוב במקרה של התכווצות השרפים במהלך ההקשיה, איבוד    .ד

 לימריזציה, חללים וסדקים בצנרת. יובהר כי התוספת תהא של  חומר, פו

מהכמות הנומינלית של שרפים, המספיקה למלא את כל החללים בשרוול, בהתאם לעובי דופן השרוול   5-10%  .ה

 קוטר ואורך הצינור.   

 השרף יתקשה בנוכחות מים מחוממים לטמפרטורה שתיקבע על פי דרישות היצרן.    .ו

באמצעות מערכת גלגלים באופן אחיד לאורכו של הצינור, כך שלא תהיינה "נקודות   הקבלן יפזר את השרפים   .ז

 יבשות" והשרוול יהיה הומוגני לכל אורכו ובעל עובי אחיד.

 יובהר כי הקבלן יבצע את ההספגה כך שהשרוול לא יאבד מערכו בשלב הניפוח וההצמדה לצינור הקיים.    .ח

 באמצעות וואקום בכדי למנוע נקודות אוויר שיקטינו את איכות ההספגה. השרוול ירוקן מהאוויר הכלוא בו   .ט

 קביעת מרווח גלגלות ההספגה עפ"י הוראות יצרן השרוולים, שיותאם לעובי השרוול המוספג.   .י

 הנעת מערכת ההספגה והעברת השרוול המוספג בתוך גלגלות מונעות המפזרות את השרף באופן אחיד לאורכו.  .יא

  החדרה 

ות לביצוע ההחדרה. יובהר כי השיטה  לביצוע תקבע בהתאם לתנאי השטח, הצינור, אורכו, קוטרו, שיט  2קיימות  

מידת ההתנגדות הפנימית שלו (חיכוך) ופרמטרים נוספים, ותאושר מראש ע"י המזמין. יובהר כי בקווים גדולים 

 הקבלן יצטרך לבצע את העבודות בשיטה של החדרה באמצעות משיכה וניפוח. 

שרוול הלבד מהופך כ"גרב" לאורך    -)  Inversion Methodההחדרה תתבצע  בהיפוך (  -  שרוול בהיפוך החדרת ה  .א

המתאים שבין קצה מגדל ההחדרה ועד הכניסה לצינור הקיים בשוחה. חלקו העליון של השרוול יקשר למתקן  

המים הפועל על    היפוך בצורה יסודית ובטוחה, כך שלא יתנתק בזמן ההשחלה. עם מילוי מים בשרוול, לחץ

הדפנות ההפוכות של השרוול גורם להיפוך השרוול והתקדמותו בתוך הקו. גובה מגדל המים או הלחץ המופעל  

 בכל שלבי ההחדרה וההקשיה יהיה בהתאם להוראות יצרני השרוולים. 

שתוצב   משיכת השרוול באמצעות כננת לתוך הצינור המחודש   - באמצעות משיכה וניפוח    UVהחדרה שרוול    .ב

יעלה   בכננת  והעומס  במידה  כי  יובהר  המפקח.  ע"י  שיאושר  אחר  באתר  או  מרוחקת  ביקורת  בשוחת 
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יעצור הקבלן את ההחדרה באופן מיידי, יבדוק את מקור הסיבה ללחץ על הכננת וידאג להסיר    -בפתאומיות  

 גורמים אלו. 

  בקרת התהליך 

 ט להלן : שיטות ההחדרה כמפור 2-הקבלן יבצע תהליך בקרה מתמדת ב
 הקבלן יבקר את לחץ המשיכה בכדי למנוע עיוותים סיבוביים וקיפולים של השרוול בצנרת.    .א

הקבלן יבצע את ההחדרה של השרוול כיחידה אחת, רצוף, ללא נקודות יבשות, הגבהות ו/או פיצול לשכבות,    .ב

 מתחילת הקו ועד לסופו, כולל מעבר דרך תאי ביקורת. 

במידת הצורך ישחיל הקבלן יריעת מגן מתחת לשרוול או שכבת מגן אינטגרלית באמצעות חומר סיכה בכדי    .ג

 להקטין את עוצמת חיכוך תהליך ההחדרה.   

הקבלן יחדיר את חומר הסיכה לצינור התחתון או לשרוול עצמו. חומר הסיכה יהיה מחומר שאינו רעיל ושאינו    .ד

 לא השפעה מזיקה על השרוול, גוף החימום ומערכת השאיבה. גורם נזק לצינור, על בסיס שמן ול 

יובהר כי בנקודות בהן לא קיימת תמיכה לשרוול בזמן ההתקנה והניפוח, יתקין הקבלן שרוולים מחוזקים    .ה

 מיוחדים על גבי השרוול, כגון : בתוך שוחות ובקצוות.  

 הארוגים או הבלתי ארוגים. הקבלן יוודא כי בזמן החדרת השרוול לא יהיה עומס עודף על החומרים  .ו

 בר.  1מק"ש וללחץ של עד   500המפוח לניפוח השרוול יהיה בגודל מינימלי של   .ז

מתאימים    .ח וסתים  באמצעות  הנדרשים  הלחצים  על  ושליטה  בקרה  תאפשר  השרוול  לניפוח  הצנרת  מערכת 

 ומערכת פליטה לשחרור אוויר.

 עבודות השרוול:   .35
יכוזי וכמויות השרפים, התאמה לתקנים, עובי סוג וצפיפות הלבד, עובי  הקבלן יחשב את חוזק הצינור, סוגי ור  .א

 דופן, אופן החדרת השרוול ותהליך אשפרתו והצמדתו המלאה אל הדופן הפנימית של הצינור הקיים. 

הקבלן יגיש את פרטי העבודה למפקח מטעם המזמין שיכלול את האמור בסעיף לעיל וכן את הפרטים הבאים:    .ב

צרן, סוגי המקשים, תכנית ואמצעי בטיחות, תכנון עובי השרוול על סמך העומסים בהם פועל  סוג השרוול והי

המיוחדות   הדרישות  העבודה,  ביצוע  השיטות  שרוול,  לאחר  בדיקות החוזק  יערכו  בה  המעבדה  פרטי  הקו, 

וצע העבודה  לביצוע, לוח זמנים מפורט כולל שלבי ביצוע, הציוד לביצוע, המפרטים הטכניים, תקנים לפיהם תב 

 ומספרם. 

הספק ימסור למפקח מטעם המזמין את הוראות היצרן לגבי המתיחה המקסימלית המותרת עבור השרוול    .ג

 כדי שכוח המתיחה בפועל יהיה נמוך מכוח מקסימלי המותר , על מנת למנוע קריעת סיבי השרוול.  

השינוי  שייווצר בנפח השרפים    לצורך כיסוי   5-10%הספק יתאים את כמות השרפים על ידי תוספת שרפים של    .ד

 בעקבות פולימריזציה של השרפים שניגרים לתוך סדקים ויחבר אותם בצינור הקיים.

 הספק ישתמש בכמות שרפים כך שתספיק למלא את כל החללים בשרוול בעובי דופן וקוטר נומינליים.     .ה

 הספק יציג נתונים לגבי השרף כולל סוג, תאריך יצור ותאריך תפוגה.   .ו

מערכו    50%  -יבצע בדיקה של השרוול שכוללת היחלשות החומר עקב זחילה, מודול האלסטיות יחושב כ   הספק  .ז

 . ומאושרת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מוסמכת ה  בלתי תלויה, הראשוני בזמן הבדיקה במעבדה

מתוך קטע    .ח הדוגמאות  יחתוך את  הסיום,    CIPPהספק  בנקודת  ביניים או  בשוחת  והקשיה  אשפרה  שעברו 

 בצינור בעל קוטר זהה ויחזיקה בשקיות חול. 
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הדוגמאות יהיו רחבות על מנת שניתן יהיה להכין מהם לכל הפחות חמישה מדגמים לבדיקת כפיפה ובדיקת    .ט

 מתיחה.  

להציב  .י יש  מסוחררים  חמים  במים  הקשיה  באמצעות  יהיה  שיבוצע  והשרוול  בהמשך    במידה  התבנית  את 

 יציב את התבנית בתוך משתיק קול.  קבלןה  ,הצינור, במידה ויהיה צורך בשימור בקיטור

בהתאם    .יא לחץ  וצינורות  גרביטציה  בצינורות  ימדדו  קצר  לטווח  הכפיפה  ומאמץ  האלסטית  הכפיפה  שיעור 

 . D790לשיטות בדיקה  

 יפוקק בשני קצותיו וימולא במים עד לגובה מכסה השוחה.   CIPP -ה  .יב

 התקרר והגיע לטמפ' הסביבה.    CIPP -הספק יבצע את הבדיקה  לאחר שה  . יג

 הספק יבדוק את אטימות צינורות הגרביטציה מתוך צינור החוצה בהתאם לשלבים הבאים וכמפורט להלן.   .יד

ליטר ליום    100הו בין שני קצותיו, לא תעלה על  כמות המים המותרת לנזילה החוצה עבור כל קטע צינור כלש  .טו

 לכל אורך הקטע, ובתנאי שכל האוויר נוקז מהקו. 

 מטר של מים.  3הלחץ הפנימי המקסימלי בתוך הצינור, בנקודה הנמוכה ביותר, לא יעלה על   .טז

ון  כמות הנזילה תימדד באמצעות שינוי גובה מפלס המים האנכי הנמצא בקטע המפוקק שבסוף הצינור בכיו   .יז

 הזרימה. 

ליטר    100  -שעה לפחות. (יובהר כי, נזילות שתהיינה דרך פקק האטימה כלולות ב  1הבדיקה תתבצע במשך    . יח

 ליום). 

 ביצוע עבודות השרוול:   .36
 הקבלן יבצע את השחלת השרוול בהיפוך מתוך השוחות הקיימות, אלא אם נדרש אחרת ע"י נציג המזמין.   .א

) : שרוול הלבד  יהיה מהופך כ"גרב" לאורך המתאים  Inversion Methodהקבלן יבצע את ההחדרה בהיפוך (  .ב

של   ההפוכות  הדפנות  על  הפועל  המים  לחץ  בשוחה.  הקיים  לצינור  הכניסה  ועד  ההחדרה  מגדל  קצה  שבין 

 השרוול יגרום להיפוך השרוול והתקדמותו בתוך הקו.  

 עבר דרך תאי ביקורת. הקבלן יבצע את השרוול כיחידה אחת מתחילת הקו ועד לסוף הקטע, כולל מ  .ג

ויציקה או התזה, תוך שימוש בחומרי גלם    .ד פנימית  יבצע את השרוול ללא חפירה, ע"י בניית תבנית  הקבלן 

 מתאימים לתנאי העבודה הקיימים במערכת הביוב. 

השרוול הרטוב יוחדר דרך שוחת ביקורת קיימת או כניסה מאושרת אחרת באמצעות תהליך החדרה במהופך    .ה

שימוש בראש הידרוסטטי והפעלת לחץ אויר או לחץ מים בעל תפוקה המספיקה להחדיר את  וזאת על ידי  

 השרוול עד לשוחת הביקורת הבאה או עד לנקודת הסיום.

הקבלן ישחיל יריעת מגן מתחת לשרוול במידת הצורך, למניעת פגיעה בשרוול במהלך משיכתו בקו כתוצאה    .ו

 שיכה או שכבת מגן אינטגרלית בתוך השרוול.מבליטות ועצמים חדים וכן להקטנת החיכוך במ

ויצרני    .ז התקן  להוראות  בהתאם  יהיה  וההקשיה  ההחדרה  שלבי  בכל  שיופעל  הלחץ  או  המים  מגדל  גובה 

 השרוולים. 

לחץ המים ו/או האוויר בהחדרה יהיה מכוון כך שיהיו מספיק מים או אוויר על מנת לגרום לשרוול הספוג    .ח

ועד לנקודת הסיום ולהחזיק את השרוול צמוד לדופן הצינור, תוך יצירת  להתהפך ולחדור מנקודת החדירה  

 גומות בחיבורים צדדיים. 
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במהלך ביצוע ההחדרה של השרוול, יוודא הקבלן כי הלחץ בין המקסימום למינימום יישאר עד אשר תושלם    .ט

 ההחדרה. 

השרוול מהצינור הקיים, ובמקומו  במידה והעומס סטה ממסגרת העומסים שבין המינימום למקסימום, יוסר    .י

 יסופק ויותקן שרוול בעל נתוני חוזק מתאימים. 

 בזמן ההחדרה, על הקבלן לוודא שלא יהיה עומס עודף על החומרים הארוגים או הבלתי ארוגים.   .יא

 חלקו העליון של השרוול יהיה קשור למתקן היפוך בצורה יסודית ובטוחה, כך שלא יתנתק בזמן הכנסת המים.   .יב

ל יוחדר דרך פתח השוחה, תוך הקפדה שלא יהיו עיוותים סיבוביים וקיפולים ובאמצעות כננת שתוצב  השרוו  . יג

 בשוחה מרוחקת.  

השרוול יהיה מחובר בחלק העליון של מוביל הגלישה, כך שתיווצר אטימה בפני נזילות לחלק הפלסטי הבלתי    .יד

 שה, השרוול יתהפך מבפנים החוצה. חדיר למים בצד החיצוני ותוך כדי כניסת השרוול לתוך מוביל הגלי

: לחץ האוויר בהחדרה צריך להיות מכוון כך שיהיה מספיק אוויר על מנת לגרום לשרוול הספוג  UVבשיטת    .טו

להתהפך ולחדור מנקודת החדירה ועד לנקודת הסיום ולהחזיק את השרוול צמוד לדופן הצינור, תוך יצירת  

 גומות בחיבורים צדדיים. 

טמפUVבשיטת    .טז גששי  הקיים  :  הצינור  לתחתית  השרוול  בין  במרווח  קטע ההשחלה  לאורך  יותקנו  רטורה 

 לצורך מעקב על התפתחות טמפרטורות במהלך ההקשיה. 

: הקבלן יתקין סגרים בקצוות של השרוול , יחדיר לתוכו את "רכבת מנורות" וינפח את השרוול  UVבשיטת    .יז

 השרוולים.על פי טבלת הלחצים הנדרשת, לפי הוראות יצרן 

: הקבלן יוודא במהלך המשיכה את עומס המשיכה בכננת ויעצור את החדרה מידית ברגע שהעומס  UVבשיטת    . יח

 עולה בפתאומיות.  

 : עם הגעת המנורות לקצה, הקבלן יוציאן ויבצע חיתוך לקצוות השרוול. UVבשיטת   .יט

נוע סיכונים לכוח אדם בסביבת  אזהרה !  בשימוש בלחץ אוויר יש לנקוט באמצעי זהירות מתאימים על מנת למ   .כ

  העבודה. 

 עבודות ההקשייה:   . 37
  

שיטות לביצוע ההקשיה. יובהר כי השיטה לביצוע תקבע בהתאם לתנאי השטח ובין היתר:  טמפרטורת   2קיימות  

צמוד   להחזיק את השרוול הגמיש  כדי  ורמת הלחץ הנדרש בתנאי חום  מוליכות החום של הקרקע,  ולחות,  חום 

  שיטות הן: לצינור הקיים. ה

 .באמצעות חימום וסחרור מים  

  באמצעות רכבת מנורותUV  . 

 באמצעות חימום וסחרור מים:   .א

מעלות צלזיוס לפחות, בטמפרטורה    80עד לטמפרטורה של   הקבלן יחמם את המים שבתוך השרוול ויסחררם   1.1

  אחידה לכל אורך השרוול באופן הדרגתי ומבוקר. 

יובהר כי סוג המקשה וריכוז חומר ההקשיה ייקבע בהתאם למשך הזמן הנדרש לביצוע מזמן ערבוב החומר   1.2

 וכמות השרפים תקבע בהתאם בקוטר ובאורך הצינור.   
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לצורך ביצוע האשפרה וההקשיה, יש לקחת בחשבון את החומר שממנו עשוי הצינור הקיים, מערכת השרפים   1.3

 ומוליכות החום של הקרקע).  ותנאי השטח (רמת חום, רמת לחות 

טרם תחילת האשפרה וההקשיה, יש לספק נתונים לגבי רמת הלחץ הנדרש בכדי להחזיק את השרוול הגמיש   1.4

 צמוד לצינור הקיים.  

הקבלן יעלה את החום לטמפרטורה ולמשך זמן לפי המלצת יצרן השרפים, כך שהמים יסוחררו דרך הדוד   1.5

הטמפרטו קבוע.  חום  על  לשמור  מנת  הגבוהה  על  חום  רמת  על  ותשמור  אחיד  באופן  תעלה  בצינור  רה 

 מהטמפרטורה הנדרשת להקשיית השרפים, בהתאם להמלצת יצרן השרפים. 

ידי   1.6 בסיום תהליך ההקשיה וטרם שחרור הראש הסטטי בתוך צינור ההיפוך, יקרר הקבלן את הצינור על 

ובת האוויר והאדים המנוקזים דרך  הזרמת מים קרים באמצעות קיטור לתוך צינור ההיפוך להחלפת תער 

 פתח בקצה הצינור. 

 הקבלן יוודא כי שחרור הראש הסטטי לא יצור ואקום, העלול לגרום נזק לצינור החדש. 1.7

כי לחץ האוויר   1.8 ויוודא  גומות בחיבורים צדדיים  לדופן הצינור באמצעות  צמוד  הקבלן יחזיק את השרוול 

 החדירה ועד לנקודת הסיום. בהחדרה יאפשר לשרוול להתהפך ולחדור מנקודת 

בנוסף לאמור לעיל, ישתמש הקבלן באמצעי למדידת חום המים הנכנסים והיוצאים ואמצעי מדידה נוסף בין   1.9

 השרוול לצינור בקצהו הסופי על מנת לקבוע את הטמפרטורה בזמן ההקשיה. 

מוחדר תוך כדי  הקשיית שרפים תיעשה באמצעות סחרור מים חמים או קיטור מבוקר לאורך כל השרוול ה 1.10

שבסיום   כך  פנימי,  פלסטי  ציפוי  ובעל  אטום  קשיח,  לצינור  והפיכתו  הקשייתו  עד  בשרוול,  ואקום  יצירת 

של   מינימאלי  חיים  אורך  בעל  חדש  צינור  יהיה  מחברים    50השרוול  וללא  אטום  אורכו,  לכל  רציף  שנה, 

 ואשפרה תוך קירור הדרגתי של הצינור. 

ם מתחיל לעלות ותושלם כאשר חלקים גלויים של הצינור החדש ייראו  ההקשיה הראשונית תבוצע כשהחו 1.11

קשים והחום שנמדד ע"י חיישן מרחוק יראה שהטמפרטורה הינה בגובה אשר שתאפשר פליטה של חום או  

 הקשיית השרפים.  

לאחר הקשיה ראשונית, הקבלן יעלה את החום לטמפרטורה ולמשך זמן לפי המלצת יצרן השרפים, במשך   1.12

 אותו זמן המים יסוחררו דרך הדוד על מנת לשמור על חום קבוע. 

להקשיית   1.13 הנדרשת  מהטמפרטורה  גבוהה  חום  ברמת  ותעמוד  אחיד  באופן  תעלה  בצינור  הטמפרטורה 

 השרפים, ותהיה בהתאם להמלצת יצרן השרפים. 

ר עד להשלמת  לאחר שהחל תהליך ההקשיה והושלמו הגומות בחיבורים, יוודא הקבלן כי הלחץ הנדרש יישמ 1.14

 ההקשיה.  

לאחר השלמת תהליך ההספגה וההחדרה, יחומם השרוול בשלבים עד לטמפרטורות הנדרשות ויסוחרר עד   1.15

 מעלות צלזיוס לפחות.  80לקבלת טמפרטורה אחידה לאורך השרוול ועד 

 יובהר כי אין לבצע ריקון של השרוול וחיתוכים עד לסיום האשפרה.  1.16

בתוך צינור ההיפוך, יקרר הקבלן את הצינור על ידי הזרמת מים קרים בקיטור  טרם שחרור הראש הסטטי   1.17

 לתוך צינור ההיפוך להחלפת תערובת האוויר והאדים המנוקזים דרך פתח בקצה הצינור.

 הקבלן יוודא כי בעת שחרור הראש הסטטי לא ייווצר ואקום העלול לגרום נזק לצינור החדש.  1.18
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רך כל קטע ההחדרה וללא נקודות יבשות, הגבהות ופיצול לשכבות. במידת  על הצינור הגמור להיות רצוף לאו 1.19

את   ויחליף  ו/או מהודק אל הצינור    CIPP  -באותם קטעים. אם ה  CIPPהצורך, הקבלן יסיר  לא מתאים 

  - המקורי בקצותיו, הקבלן יאטום את החלל שבין שני הצינורות ע"י מילוי של תערובת שרפים התואמת ל

CIPP . 

וך את השרוול בהתאם לגובה הבנצ'קים והבנצ'קים הצדדיים. כל הפתחים בשוחות הבקרה יהיו  הקבלן יחת  1.20

 פתוחים לפי מצבם המקורי והקבלן יבצע אטימה של השרוול. 

 במהלך האשפרה וההקשיה, ינהל הקבלן יומן רישום לחצים וטמפרטורות.  1.21

התה 1.22 במהלך  הטמפרטורות  על  מתמדת   בקרה  הקבלן  יבצע  ההקשיה,  שלבי  בתהליך  על  בקרה  כולל  ליך, 

 הריאקציה באמצעות בקר טמפרטורה. 

מים   1.23 לסחרר  מנת  על  מים  לסחרור  וציוד  מתאים  חימום  במקור  הקבלן  ישתמש  השרוול,  החדרת  בסיום 

 מחוממים דרך הצינור.  

את   1.24 לקבוע  מנת  על  הסופי  בקצהו  הקיים  והצינור  הספוג  השרוול  בין  נוסף  מדידה  אמצעי  יניח  הקבלן 

 בזמן האשפרה וההקשיה. הטמפרטורה 

  ההקשיה תתבצע בחימום בהתאם לתקן : 1.25

  ) לנדרש שתאפשר זמן    - )  Heat Cureהקשיה בחימום  תתבצע באמצעות מערכת מאיצים ומקשים בהתאם 

מספיק להחדרת השרוול ועבודות ההכנה הנדרשות וכן להשגת חוזק מתאים על פי דרישות התקנים.  לאחר  

המ  והחדרת  ההספגה  תהליך  יחוממו  השלמת  לדפנות,  אותו  והמצמידים  השרוול  את  המנפחים  ים 

מעלות    80לטמפרטורות הנדרשות בשלבים כנדרש ויסוחררו לקבלת טמפרטורה אחידה לאורך השרוול ועד  

 צלזיוס לפחות.  

   בקר באמצעות  הריאקציה  שלבי  על  ובקרה  התהליך  במהלך  הטמפרטורות  על  מתמדת  בקרה  תבוצע 

  טמפרטורה. 

 טום בשכבת אפוקסי על אטמי ההידרוטייט לכל אורך קצה השרוול החתוך. הקבלן יבצע אי  1.26

 הקבלן יתקין אטמי הידרוטייט בהיקף הצינור לשוחה באופן מלא בכל היקפו.  1.27

שכבת האפוקסי תחבר בין השרוול לצינור הקיים או לקירות השוחה ובין קצוות השרוול החתוך לבנצ'קים,   1.28

 ל בטווח ארוך.כך שאטימת האפוקסי לא תפגע ולא תיפו

 שיקום מתעלים בקו ביוב גרביצטיוני.  1.29

  באמצעות קיטור   .ב

  בתום ההחדרה נדרש ציוד מתאים ליצירת והזרמת קיטור לתוך הצינור. 1.1

הציוד צריך להיות מסוגל לספק קיטור דרך קטע הצינור כך שהחום יעלה באופן אחיד ולעמוד ברמת חום   1.2

בקו במשך תהליך האשפרה/הקשייה צריך להיות בהתאם  גבוהה מהחום הנדרש להקשיית השרפים. החום  

  להמלצת יצרן השרפים. 

בציוד ליצירת הקיטור יהיו אמצעים למדידת חום, על מנת לשמור על טמפרטורת הקיטור היוצא. טמפרטורת   1.3

בשני   הקיים  והצינור  הספוג  השרוול  בין  שיונח  טרמומטר  באמצעות  נמדדת  האשפרה  בתהליך  השרפים 

  האשפרה/הקשייה.  ל מנת לקבוע את הטמפרטורה  בזמןהקצוות וזאת ע 
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הקשייה ראשונית תתרחש כשהחום מתחיל לעלות. ההקשה ותושלם כאשר חלקים גלויים של הצינור החדש   1.4

יראו כקשים והחום נמדד ע"י חיישן מרחוק יראה שהטמפרטורה הינה בגובה אשר תממש פליטת חום או  

מלצת  הקשיית השרפים. שההקשיה הראשונית הושגה, יש להעלות את החום לטמפרטורה ולמשך זמן לפי ה

 יצרן השרפים. במשך אותו הזמן נמשכת הזרמה של קיטור על מנת לשמור חום קבוע.  

צריך לקחת בחשבון את החומר שממנו עשוי הצינור הקיים, מערכת השרפים    CIPP  - באשפרה/הקשיה של ה 1.5

  ותנאי השטח (רמת חום, רמת לחות מוליכות החום של הקרקע).

 : UVחימום/ההקשיה של השרוול בשיטת   .ג

מנורות  במק 1.6 באמצעות  הקשיה  לבצע  הקבלן  יידרש  בהם  תהיה    UVרים  ההקשיה  במים),  בחימום  (ולא 

  Advisory Guidelines DWA-M-3E, ובהתאם לנוהל  UV  -בהתאם לדרישות יצרן השרוול ויצרן ציוד ה

 חידוש באמצעות שרוול מוספג בסיבי זכוכית). 3(דרישות טכניות לחידוש קווי ביוב חלק  

הקשיה באמצעות מנורות (ולא בחימום מים), יספק הקבלן שרוול מוספג מראש ע"י  יצרן השרוול  יובהר כי  ב 1.7

 במפעל ולא יבצע את ההספגה בעצמו. 

קבוע,   1.8 סדר  פי  ועל  ההנחיות  לפי  כנדרש  עוצמתן,  פי  על  המתאימות  המנורות  הדלקת  עם  תחל  ההקשיה 

 במהירות הנדרשת לפי קוטר ועובי השרוול.  

רים בקצוות השרוול , יחדיר  לתוכו את "רכבת מנורות", וינפח את השרוול על פי טבלת  הקבלן יתקין סוג 1.9

 הלחצים הנדרשת לפי הוראות יצרן השרוולים. 

בשרוול,   1.10 האוויר  לחץ  המשיכה,  מהירויות  ההקשיה,  לתהליך  מתמדת  בקרה  יבצע  הקבלן  כי  יובהר 

וכ טמפרטורה)   גששי  (באמצעות  ההקשיה  בזמן  השרוול  בקר  טמפרטורות  באמצעות  הריאקציה  שלבי  ל 

 טמפרטורה וינהל יומן רישום לחצים וטמפרטורות. 

הנדרש על מנת להחזיק    לפני תחילת ההחדרה, יצרן השרוול יספק את נתוני הלחץ המינימלי  –לחצים נדרשים   1.11

  את השרוול הדוק כנגד דפנות המובל הקיים וכן את הלחץ המקסימלי המותר כך שהשרוול לא יינזק. ברגע 

  שההחדרה החלה הלחץ ישמר בין המקסימום למינימום עד אשר תושלם ההחדרה. 

במידה והעומס סטה ממסגרת העומסים שבין המינימום למקסימום, השרוול יוסר מהצינור הקיים ובמקומו   1.12

  יסופק ויותקן שרוול בעל נתוני חוזק מתאימים. 

הקשיה  1.13 ביצוע  טרם  המנופח  השרוול  של  פנימי  צילום  יבצע   למקום    הקבלן  המנורות  והעברת  ראשונית  

 מרוחק.  

יובהר כי במידה ויתגלו בצילום שיבוצע קפלים או תקלות אחרות בשרוול, יטפל בהם הקבלן טרם ביצוע   1.14

 ההקשיה. 

הקבלן ידליק את המנורות בסדר קבוע מראש בעוצמה ובמהירות הנדרשים לפי קוטר ועובי השרוול בהתאם   1.15

 בודות ההקשיה.להוראות יצרן השרוולים ויחל בע

בשרוול,   1.16 האוויר  לחץ  המשיכה,  מהירויות  על  בקרה  כולל  התהליך  אחר  הקבלן  יעקוב  ההקשיה,  במהלך 

 טמפרטורות השרוול בזמן ההקשיה וכדו'. 

גששי טמפרטורה יעבירו למסך המחשב החדר הבקרה את הנתונים באופן רציף וקבוע וזאת לצורך מעקב על   1.17

 . התפתחות טמפרטורות במהלך ההקשיה
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הקבלן ימשוך את המנורות לצד המרוחק, תוך ביצוע צילום פנימי של השרוול המנופח לפני הקשייתו. במידה   1.18

והשרוול תקין וללא קפלים, יש להמשיך בתהליך השרוול. במידה ויתגלו קפלים או תקלות אחרות, על הקבלן  

 הצורך. לטפל בהן טרם ביצוע ההקשיה ולשלוף את המנורות מחוץ לקו במידת 

 מנורות ההקשיה יהיו בעוצמות שונות על פי הנחיות יצרן השרוול בהתאם לקוטר השרוול ועובי הדופן.   1.19

 המנורות יותקנו על גבי מנשאים מתאימים באופן שימוקמו במרכז הצינור.   1.20

 לשרוול.    UV -המנשאים יותקנו באופן שלא יסתירו את קרינת ה 1.21

הכבל המחבר בין מערכת הבקרה למנורות יהיה מותאם לסוג העבודות ויכלול את כל הפונקציות הנדרשות   1.22

 כדי לחבר בין המערכות.  

 טון.  5כננת המשיכה תהיה לעומס מקסימלי של עד   1.23

 מ"מ.  600-1,200מ"מ ורכבת מנורות לקטרים  150-500רכבות מנורות לקטרים   1.24

תותק  1.25 ובקדמתה  המנורות"  "רכבת  טרם  בראש  המנופח  השרוול  צילום  שתאפשר  סגור,  במעגל  מצלמה  ן 

 הקשייתו ומסך מעקב אחר הצילומים בתוך ציוד ההקשיה. 

 בר.  1מק"ש ובלחץ של עד   500המפוח לניפוח השרוול יעמוד בעומס של  1.26

מערכת הצנרת לניפוח השרוול תאפשר בקרה ושליטה על הלחצים הנדרשים באמצעות ווסתים מתאימים   1.27

 יטה לשחרור אוויר.ומערכת פל

 לשרוול.  UV-המנורות יותקנו על גבי גלגלים שימוקמו במרכז הצינור ולא יסתירו את קרינת ה 1.28

הכבל שיחבר בין מערכת הבקרה למנורות יהיה מותאם לסוג העבודות ויכלול את כל הפונקציות הדרושות,   1.29

 בהתאם לצורך. מ' ויהיה ניתן לכוונון את המהירות  150הכבל יהיה באורך מינימלי של 

 הגנרטור שיחובר לכננת יהיה גנרטור מושתק ויספק את כל תצרוכת החשמל שתידרש לביצוע העבודה.  1.30

ב   1.31 לרבות טמפ' השרוול  תהליך הקשיה של השרוול  לגבי  הנדרש  כל המידע  שתספק את    3-מערכת בקרה 

וול, פאנל בקרת פעולת  נקודות לפחות, טמפ' האויר בשרוול, מד מרחק למיקום המנורות, לחץ הניפוח בשר

הנורות ומהירות נסיעת הנורות והשוואה למהירות המוגדרת למהירות המומלצת ע"י הקבלן של השרוול  

 והציוד וכן מסך טלוויזיה לצילום מהלך הקשיית השרוול.

  קירור .38
יש לקרר את הצינור החדש. לפני שחרור הראש    –שימוש במים קרים לאחר האשפרה/הקשיה (במים חמים)    .א

להחלפת המים  הס ההיפוך  צינור  לתוך  מים קרים  הזרמת  ידי  יתבצע על  טטי בתוך צינור ההיפוך. הקירור 

שנוקזו דרך פתח בקצה הצינור. יש להקפיד שבשעת שחרור הראש הסטטי לו ייווצר ואקום העלול לגרום נזק  

  לצינור החדש שזה עתה הותקן.

הצינור החדש לטמפרטורה הדרושה. לפני שחרור    יש לקרר את  – שימוש במים קרים לאחר הקשיה (בקיטור)    .ב

העומס הפנימי בתוך הקטע. את הקירור ניתן לבצע על ידי הזרמת מים קרים לתוך הקטע להחלפת תערובת  

ייווצר   שבשעת שחרור הראש הסטטי לא  יש לשים לב  דרך פתח בקצה הצינור.  והאדים המנוקזים  האוויר 

  ה עתה הותקן. ואקום העלול לגרום נזק לצינור החדש שז

 אשפרה :  .39
לפני תחילת האשפרה/הקשיה יש לקבל מיצרן השרפים נתונים לגבי רמת הלחץ הנדרש בכדי    – לחצים נדרשים    .א

להחזיק את השרוול הגמיש צמוד לצינור הקיים. ברגע שההקשיה החלה והושלמו הגומות בחיבורים, הלחץ  
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רות במשך כל זמן      הנדרש יישמר עד להשלמת  ההקשיה. במהלך האשפרה ינוהל יומן רישום לחצים וטמפרטו

  האשפרה/הקשיה. 

לצורך ביצוע האשפרה וההקשיה, יש לקחת בחשבון את החומר שממנו עשוי הצינור הקיים, מערכת השרפים    .ב

 ותנאי השטח (רמת חום, רמת לחות ומוליכות החום של הקרקע). 

רוול הגמיש  לפני תחילת האשפרה וההקשיה יש לספק נתונים לגבי רמת הלחץ הנדרש כדי להחזיק את הש  .ג

 צמוד לצינור הקיים.  

 הקבלן יבצע  אשפרה של השרוול באמצעות קירור הדרגתי של הטמפרטורה לאורך השרוול.     .ד

 עד לסיום האשפרה אין להתחיל בריקון השרוול וחיתוכים.  .ה

בתום ההחדרה נדרשים: מקור חימום מתאים וציוד לסחרור מים על מנת    –שימוש במים חמים מסוחררים    .ו

לסחרר מים מחוממים דרך הצינור. הציוד צריך להיות מסוגל להעביר מים חמים דרך קטע הצינור כך שחום  

המים יעלה באופן אחיד ולעמוד מעל לחום הדרוש להקשיית השרפים. חום המים בקו בזמן האשפרה צריך  

  להיות בהתאם להמלצת יצרן השרפים.

נוסף יש  מקור החימום צריך להיות מצויד באמצעי למדידת    .ז חום המים הנכנסים והיוצאים אמצעי מדידה 

בזמן   הטמפרטורה  את  לקבוע  מנת  על  זאת  הסופי.  בקצה  הקיים  והצינור  הספוג  השרוול  בין  להניח 

  האשפרה/הקשייה. 

יראו    .ח החדש  הצינור  של  גלויים  חלקים  כאשר  ותושלם  לעלות  מתחיל  כשהחום  תתרחש  ראשונית  הקשייה 

ן מרחוק יראה שהטמפרטורה הינה בגובה אשר תממש פליטת חום או הקשיית  כקשים והחום הנמדד ע"י חייש

  השרפים. 

יצרן השרפים. כ  .ט לפי המלצת  זמן  ולמשך  לטמפרטורה  יש להעלות את החום  שההקשייה הראשונית הושגה 

   CIPP  -במשך אותו הזמן המים מסוחררים דרך הדוד על מנת לשמור על חום קבוע. באשפרה/הקשייה  של ה 

חת בחשבון את החומר שממנו עשוי הצינור הקיים, מערכת השרפים ותנאי השטח (רמת חום, רמת  צריך לק

  לחות ומוליכות החום של הקרקע).

יובהר כי רק לאחר סיום האשפרה ועם הגעת המנורות לקצה הצינור, יוציא הקבלן את המנורות ויבצע חיתוך    .י

 של קצוות השרוול. 

 לגובה הבנצ'קים והבנצ'קים הצדדיים. הקבלן יבצע חיתוך של השרוול בהתאם    .יא

הקבלן יבצע אטימה של השרוול ושל החיבור בין השרוול והצינור בתאי הביקורת בעזרת אטם מתנפח וימלאו    .יב

 בחומר אפוקסי כך שלא תתאפשר חדירת מי תהום. 

לסיום    . יג עד  השרוול.  לאורך  הטמפרטורה  של  הדרגתי  קירור  תוך  השרוול  אשפרת  תיערך  ההקשיה  בסיום 

 שפרה אין להתחיל בריקון השרוול וחיתוכים. הא

 בקרת איכות :   .40
הצינור הגמור צריך להיות רצוף לאורך כל קטע ההחדרה וללא נקודות יבשות, הגבהות ופיצול לשכבות. אם    .א

  באותם קטעים.  CIPPקיימים מצבים כאלה, יש להסיר ולהחליף את 

ותיו, יש לאטום את החלל שבין שני הצינורות  לא מתאים ו/או מהודק אל הצינור המקורי בקצ   CIPP  -אם ה  .ב

  . CIPP  -צריך להיאטם ע"י מילוי של תערובת שרפים התואמת ל 
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או    .ג השרוול  בקצוות  אורכה  לכל  לחלוטין  אטומה  שהמערכת  להוכיח  הקבלן  על  יהיה  יחודש  שהקו  לאחר 

  שלבים:במקומות בהם תהיה הפסקת רציפות השרוול, בקצות השוחות תבוצע אטימה בשני  

  אטמים אלו יותקנו בהיקף הצינור לשוחה באופן מלא בכל היקפו.  -אטמי הידרוטייט     .ד

איטום בשכבת אפוקסי על אטמי ההידרוטייט, לכל אורך קצה השרוול החתוך, שכבת האפוקסי, תחבר בין    .ה

 ווח ארוך. השרוול לצינור הקיים או לקירות השוחה. הקבלן יבטיח שאטימת האפוקסי לא תפגע ולא תיפול בט 

מערכו    50%  -הקבלן יבצע בדיקה של השרוול הכוללת היחלשות החומר עקב זחילה. מודול האלסטיות יחושב כ  .ו

 הראשוני בזמן הבדיקה במעבדה מוסמכת. 

את הדוגמאות יש  . בהתאם לכל שיטה שתבחר ע"י המזמין לביצוע השרוול.  CIPP  -הקבלן יכין דוגמאות ל    .ז

 להכין מחומר שנלקח מאותו שרוול ומערכת שרפים שהשתמשו.  

  על מנת לספק לכל הפחות שלושה  מספיק הדוגמאות לכל אחד מהמקרים האלה יהיו רחבות   .ח

ה. יש לבצע את הבדיקות הבאות  מדגמים, וחמישה מדגמים המומלצים לבדיקת כפיפה וגם עבור בדיקת מתיח   .ט

  לאחר שהדוגמה עברה אשפרה/הקשיה והוסרה מהצינור. 

  כאשר משתמשים בהקשיה במים חמים מסוחררים יש להציב את התבנית בהמשך הצינור.   .י

  כאשר משתמשים בקיטור יש להציב את התבנית בתוך משתיק הקול.   .יא

קטע    .יב את הדוגמאות מתוך  יחתוך  והקש  CIPPהקבלן  אשפרה  בנקודת הסיום  שעברו  או  ביניים  יה בשוחת 

 בצינור בעל קוטר זהה ויחזיקה בשקיות חול. 

הקבלן יבצע צילום וידאו בעזרת טלוויזיה במעגל סגור לבדיקת חלקות ומצב הצינור המושחל לכל אורכו ויגיש    . יג

 את דו"ח הצילום לאישור המפקח. 

 .להמשורוו קטע מהצינור לאחר קירור הצינור עד לטמפרטורת הסביבה, יקלף הקבלן שכבה של   .יד

בדיקה במעבדה מוסמכת  .טו יבצע  ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  הקבלן  (נדרשת מעבדה     ומאושרת 

, באחריות הקלן ועל  מדגמים  5מטר לפחות, אשר יספיק לביצוע    1לקטע צינור משרוול באורך של  בלתי תלויה)  

 חשבונו. הקבלן יציג את הממצאים לזמין. 

יב  .טז המעבדה  תקן  בדיקות  לדרישות  בהתאם  האלסטית    790Dוצעו  הכפיפה  שיעור  הפרמטרים:  את  ויכללו 

 ומאמץ הכפיפה של השרוול.  

לביצוע    .יז התמורה  לספק  תשולם  לא  המזמין,  ע"י  יאושרו  לא  שיתקבלו  הבדיקה  ותוצאות  במידה  כי  יובהר 

 העבודות והקבלן יידרש לבצע את  השרוול מחדש ללא עלות נוספת.     

יהי  . יח כפיפה  הדוגמאות  יהיה להכין מהם לכל הפחות חמישה מדגמים לבדיקת  זאת על מנת שניתן  ו רחבות, 

 ובדיקת מתיחה.  

בהתאם    .יט לחץ  וצינורות  גרביטציה  בצינורות  ימדדו  קצר  לטווח  הכפיפה  ומאמץ  האלסטית  הכפיפה  שיעור 

 . 790Dלשיטות בדיקה  

   יפוקק בשני קצותיו וימולא במים עד לגובה מכסה השוחה. CIPP -ה  .כ

 התקרר והגיע לטמפ' הסביבה.    CIPP -הקבלן יבצע את הבדיקה  לאחר שה  .כא

 הקבלן יבדוק את אטימות צינורות הגרביטציה מתוך צינור החוצה בהתאם לשלבים הבאים וכמפורט להלן:  .כב

   ליטר ליום    100כמות המים המותרת לנזילה החוצה עבור כל קטע צינור כלשהו בין שני קצותיו לא תעלה על

 אורך הקטע, ובתנאי שכל האוויר נוקז מהקו. לכל 
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  מטר של מים.  3לא יעלה על   -הלחץ הפנימי המקסימלי בתוך הצינור, בנקודה הנמוכה ביותר 

   כמות הנזילה תימדד באמצעות שינוי גובה מפלס המים האנכי הנמצא בקטע המפוקק שבסוף הצינור בכיוון

 הזרימה. 

   ליטר ליום).  100  -(יובהר כי נזילות שתהיינה דרך פקק האטימה כלולות בשעה לפחות.    1הבדיקה תתבצע במשך 

  .כל הבדיקות יהיו כלולות במחיר היחידה 

 החזרת המצב לקדמותו  .41
 בסיום העבודות, הקבלן יבצע את הפעולות הבאות כדי להחזיר המצב לקדמותו : 

(ניקוי ושיקום קווי ביוב    AWWAהקבלן ינקה את  קווי לחץ בעזרת מתקן הזרקת מים, בהתאם לדרישות    .א

 ). 28Mראשיים, 

 הקבלן יוודא הטבעת  סטיות ומדרגים בהתאם למצב הצנרת המקורי.   .ב

 הקבלן יפתח וירוקן את תאי הביקורת וישיבם למצבם המקורי.    .ג

 הפתחים בתאי הביקורת יפתחו.   .ד

אפוק  .ה בחומר  ומילוי  מתנפח  אטם  בעזרת  ייאטם  הביקורת  בתאי  והצינור  השרוול  בין  שלא  החיבור  כך  סי, 

 תתאפשר חדירת מי תהום. 

 הקבלן יבצע צילום וידאו בעזרת טלוויזיה במעגל סגור לבדיקת חלקות ומצב הצינור המושחל לכל אורכו.   .ו

והבורות שנחפרו באמצעות מילויים    .ז יסגור את התעלות  לצינור,  יתקן את הפתחים בשוחות מסביב  הקבלן 

 תעלים חדשים בהתאם לנדרש.  בחומר מצע סוג א' שיאושר ע"י המזמין ויבצע מ

הקבלן יבצע הידוק מילוי, פיזור מצעים, אספלטים וישיב את כל  המתקנים ששימשו לביצוע העבודות למצבם    .ח

 המקורי.  

   שרוול של    אנכי    קטע  הוצאת   לשם  קיימת  שוחה  מעל  מסגרת  עם   מכסה  פירוק של   מקרהב  .ט

  , ללא תוספת מחיר. מדרכה  או  כביש  גובה   לפי   גובה  התאמת עם   בחזרה  אותם  יתקין   הקבלן

  מסגרת   (עם קיימת      שוחה   מעל   תקרה)   (או   קונוס   בטון    של    עליון   חלק   פירוק   במקרה  .י

ת  התקנ   באמצעות   הזה   הבטון   מחזיר   הקבלן    שרוול   של   אנכי    קטע   הוצאת   לשם   ומכסה)

עם    את  המסגרת יחזיר   גם   הקבלן מבפנים.     טפסנות   עם   בטון   יציקת ו   ברזל   ממוטות   בקידוח   קוצים

  והתחזקות    התקשות   אחרי   רק   המתוקנת    השוחה   מעל   רכבים   תנועת, ללא תוספת מחיר ויאפשר  המכסה

לחלופין, במידה ויאושר ע"י המפקח תוחלף החוליה    הקבלן.   באחריות   השוחה   בטון   שחזור בטיחות     הבטון.

  בתוספת מחיר, ע"פ כתב הכמויות. 

הקבלן יסלק פסולת וחומר חפור שאינו מתאים למילוי חוזר לאתר פינוי פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת    .יא

 הסביבה.   

 הקבלן יבצע את כל העבודות הדרושות לפתיחת הכביש והמדרכה לתנועה חופשית ללא הפרעות.   .יב

 הקבלן יפעיל את  קו הביוב ויפרק את כל הציוד המותקן באתר.  . יג
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 התקנים לביצוע העבודות :  .42
פי תקן    .א על  בהתאם לדרישות הפיזיקליות  ידי הספק יהיו  על  נתוני החוזק המינימליים של השרוול שיבוצע 

ASTMD5813     : וכמפורט להלן 

  

  

  

  

 

ת"י    .ב תקן  דרישות  בכל  שיעמוד  מוקשה  שרוול  יספק  הקבלן  כי,  תקן    5351יובהר  ,    ASTMD  5813או 

1216ASTMD  1743 -ו  ASTMD    .שווה ערך 

יתאימו לדרישות תקנים  ההקשיה בחימום, החומרים ותכונות השרוול, בדיקות מקדימות של השרוול וכו'    .ג

 . 5351ותקן ישראלי  5813ASTMD ,1216ASTMF ,1743ASTMFבינלאומיים כגון: 

) השרוול, ע"י מערכת מאיצים ומקשים , הקבלן  Heat Cureהקבלן יבצע הקשיה של השרוול באמצעות חימום (   .ד

יבצע את ההקשיה כך שיהיה מספיק זמן להחדיר את  השרוול ולבצע את כל  עבודות ההכנה הנדרשות עד  

 להשגת החוזק בהתאם לדרישות תקן.   

תהיה בעוצמות שונות ועל פי הנחיות יצרן השרוול בהתאם לקוטר השרוול     UVההקשיה באמצעות מנורות    .ה

ציוד הוע ויצרן  ובהתאם לדרישות יצרן השרוול  :  UV-ובי דופן,   לנוהל   Advisory Guidelines, ובהתאם 

DWA-M-3E  חידוש באמצעות שרוול מוספג בסיבי זכוכית).   3(דרישות טכניות לחידוש קווי ביוב  חלק 

נורות  .ו באמצעות  מתבצעת  ההקשיה  מ   UVכאשר  כשהוא  השרוולים)  יצרן  (ע"י  יסופק  ומוכן  השרוול  וספג 

לשימוש ללא צורך בהכנות נוספות. השרוול יאוחסן על פי הוראות היצרן הן מבחינת תקופת אחסנה (חצי שנה  

 לכל היותר) והן מבחינת תנאי האחסנה (טמפ' מבוקרת וכו').

הספגה של השרוול באמצעות שכבה אחת לפחות של חומר סופג בלתי ארוג , תהיה בהתאם לדרישות תקן ת"י    .ז

 שווה ערך.     5813ASTMD ,1216  ASTMF ,1743ASTMFאו תקן  5351

 5813ASTMD ,1216 ASTMF ,1743ASTMFאו תקן   5351תכנון השרוול יהיה  בהתאם לדרישות תקן ת"י   .ח

 שווה ערך.   

 יובהר כי, תכנון השרוול לא יכלול הדבקה בין השרוול לצינור הקיים.    .ט

. ולא ייקח בחשבון הדבקה בין השרוול לצינור  ASTM F  1216לתקן  התכנון של עבודות השרוול יתבצע בהתאם    .י

 הקיים. 

 כהגדרת התקן.   7מקדם התמיכה לצינורות "פגועים חלקית" יהיה   .יא

 השרוול המוקשה יעמוד בכל הדרישות המופיעות בתקן.   .יב

 .  ASTM F  1216השרוול יכלול שכבה אחת או יותר של חומר סופג בלתי ארוג המותאם לתקן   . יג

חימום, החומרים ותכונות השרוול, בדיקות מקדימות של השרוול וכדו' יתאימו לדרישות תקנים  ההקשיה ב  .יד

 .5351ותקן ישראלי  5813ASTMD ,1216 ASTMF ,1743ASTMFבינלאומיים כגון: 

השרפים יהיו עמידים לשפכים ביתיים כגון פוליאסטר איזו פטאלי, כך שלאחר הקשייתם בשרוול הלבד, יעמדו    .טו

 . ASTM F 1216ן בדרישות תק 

1,724 MPa 250,000 psi Flexural Modulus 

of Elasticity 

31      MPa 4,500     psi Flexural Strength 
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הינה פונקציה של התנאים בקו הביוב. יובהר כי, הקבלן אחראי לקבלת   CIPP -הקבלן יגדיר את  העובי של ה  .טז

, וסוגי השרפים עפ"י הממצאים הייחודיים של הצינור הקיים  CIPP  -כל המידע על הצינור הקיים ותכנון עובי ה

 בקו הביוב ולפי התקנים הרלבנטיים.

 .  903Dקת קילוף שכבות בכל קטע ששוקם, הבדיקה תעשה בהתאם לשיטת בדיקת הקבלן יבצע בדי   .יז

ע"י ניקוי ושיקום קווי    AWWAהקבלן ינקה את  קווי לחץ בעזרת מתקן הזרקת מים כפי שמתואר במדריך    . יח

 . M. 28ביוב ראשיים, 

  7קדם תמיכה של  יובהר כי במקרה והקבלן יידרש לבצע שרוול בצינור פגוע, הקבלן יחשב  בתכנון השרוול מ  .יט

 בנוסף לחוזק הקבוע בתקן. 

הקבלן יאחסן את השרוול והשרף באתר מוצל והטמפרטורה בהתאם להנחיות היצרן ועד לתקופה המותרת    .כ

 על פי הוראות יצרן ומקסימום עד חצי שנה ממועד ייצורו. 

יובהר כי ה  .כא יצרן השרוול,  לדרישות  גלגלי מכשיר ההספגה בהתאם  יקבע את המרווח  מרווח שיקבע  הקבלן 

 יתאים לעובי השרוול.  

או     884במידה וקיים מפל חיצוני לשוחה,  הקבלן יבצע עבודות להחלפת המפל בהתאם לדרישות תקן ת"י    .כב

 תקן שווה ערך.  

העבודות,    .כג סיום  לאחר  השרוול  של  הכפיפה  ומאמץ  האלסטית  הכפיפה  שיעור  את  ימדוד  הקבלן  כי  יובהר 

 .  790Dבהתאם לדרישות תקן 

 ות מיוחדות לביצוע עבודות שירוול קווי ביובהנחי .43
  

על הזוכה במכרז לספק את השרות בהתאם לתנאי המכרז ולתנאי ההסכם ונספחיו ולהוראות כל דין, הכול    .א

 ברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצונה המלא של המזמין. 

יכולת מקצועית והרשאה למתן    .ב ניסיון,  ידע,  על הזוכה  על הזוכה במכרז להיות בעל  נשוא המכרז.  השירות 

ידע, ניסיון, יכולת מקצועית והרשאה למתן השירות נשוא המכרז. המציע מתחייב כי הינו בעל   להיות בעל 

הרשאה כדין למתן כל השירותים נשוא המכרז, עפ"י התנאים הקבועים בהסכם וכי הינו ויהיה בכל תקופת  

 הנדרשים עפ"י דין.   ההתקשרות בעל כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים

  הזוכה מתחייב לכך כי הינו מעסיק עובדים/משמשי שרות מיומנים ואחראים לביצוע השרות נשוא המכרז.  .ג

ידו, אספקת כלי הרכב לביצוע השירות    .ד על  בביצוע השרות  על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות  הספק יישא 

וממנ ביצוע השרות  הרכב למקום תחילת  כלי  הובלת  הוצאות  הרכב,  לרבות  כלי  אחזקת  לעבודה,  הכנתו  ו, 

בביצוע   הכרוכה  אחרת  הוצאה  כל  ולרבות  רישיונות  ביטוחים,  טיפולים,  שמנים,  החלפת  דלק,  תיקונים, 

השרות. הספק מתחייב לספק על חשבונו לביצוע השרות את כוח האדם הדרוש וכן את הציוד והכלים הדרושים  

על חשבונו את כל כוח האדם,  לביצוע השירות, לרבות  אמצעי הובלתו של הצי לביצוע השרות, ולהוביל  וד 

הציוד, הכלים והאמצעים הדרושים לביצוע השרות, לאתר העבודה וממנו. מובהר בזאת שבמקרה של תקלה  

המצב   והשבת  בתקלה  לטיפול  הנדרש  וכל  כלי הרכב  הציוד,  האדם,  כוח  את  יספק  הספק  השירות  בביצוע 

 רצון המזמין.  לקדמותו בהקדם האפשרי ולשביעות 

מובהר בזאת שהספק הזוכה מתחייב להעניק אחריות לעבודה ולטיב החומרים שיסופקו ע"י לתקופת הבדק    .ה

 כמפורט לעיל. 
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העבודה תימסר לנציג המזמין לאחר הפעלה ניסיונית ובדיקת התיקון כאשר הצנרת עובדת ופועלת בשלמות    .ו

יקויים שיתגלו בעת ההפעלה הניסיונית שנבעו מביצוע  בנוכחות נציג המזמין. הספק יתקן על חשבונו את כל הל

 לא נכון, או משימוש בחומרים לא מתאימים או פגומים.  

המזמין יהא רשאי לתקן את הנזקים שהקבלן אחראי להם בהתאם לאמור לעיל, והקבלן יישא בכל ההוצאות    .ז

סכום המגיע או שיגיע לקבלן  הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים והמזמין יהא רשאי לגבותן או לנכותן מכל  

מאת המזמין, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. יובהר כי, האמור בסעיף זה   

  אינו משחרר את הקבלן מחובותיו על פי הסכם זה.  

ע"י  העבודה תחשב גמורה רק לאחר אישורה ע"י נציג המזמין. כל שינוי שיידרש ע"י נציג המזמין יעשה מיד    .ח

 הספק ועל חשבונו.

נציג המזמין יהיה רשאי לבקר בכל עת במהלך ביצוע העבודה לצורך ביקורת על טיב העבודה ואיכות הביצוע,    .ט

ללא כל הודעה ו/או תאום מראש. נציג המזמין רשאי לבקש בדיקת העבודה, לצורך בדיקת התאמה למפרט  

 הוראות המפקח מטעם המזמין.  העבודה. יובהר כי הספק בכל שלב משלבי העבודה יבצע את 

מובהר בזאת כי, מחיר חידוש ושיקום הצנרת הינו לכל סוג צינור ולא ישתנה בהתאם לעומק הקו מתחת לפני    .י

 הקרקע, מעבר לאמור בכתב הכמויות. 

מובהר בזאת כי, התשלום לספק בגין הטמנת שפכים למקום מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה, יתבצע רק    .יא

ביצוע העבודה    באישור מראש על טרם  ע"י הספק  להגשת הצעת מחיר  הגורם המקצועי בחברה בכפוף  ידי 

 ואישורה על ידי המנהל המקצועי בחברה ותשלום כנגד הצגת חשבונית.  

מובהר בזאת כי, כל עבודה להתארגנות וההכנות לפתיחת האתר וההכנות לצורך ביצוע העבודות, יחולו על    .יב

 הספק הזוכה, ללא תמורה נוספת.

לביצוע עבודות השרוול הינה לשיקול דעת המזמין ובאישור מוקדם של     UVמובהר בזאת כי, השימוש בשיטת    . יג

 המזמין ללא תלות בקוטר הצינור. 

 מובהר בזאת כי, אספקה ופריסה של הסדרי תנועה כלולים במחירי היחידה ולא ישולם בגינם כל תשלום נוסף.    .יד

תאורה לרבות פנסי תאורה בכמות ובעוצמה שיאפשרו ביצוע תקין    מובהר בזאת כי, הספק הזוכה  יתקין ציוד  .טו

 של העבודה, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של המפקח, וכמפורט להלן: 

   הספק יציב מגדלי תאורה קבועים או על גבי עגלות נגררות , שיוזנו ע"י גנרטור עצמאי מצויד בחופה השתקה

 ך. אקוסטית, המותקן על עגלה נפרדת או מתקן שווה ער

  .המגדלים יוצבו במרחקים שיבטיחו עוצמת אור בכל שטח העבודה, בהתאם לאישור המפקח או המשטרה 

  .המפקח יהיה רשאי להורות לספק להוסיף ציוד תאורה בהתאם לצורך 

   .יובהר כי, הספק יחל בביצוע העבודות בלילה רק לאחר אישור המפקח את מערכת התאורה בפעולה 

   .מובהר בזאת כי, התשלום עבור ציוד התאורה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בגינו כל תשלום נוסף 

מובהר בזאת כי, כל עלויות תכנון הסדרי תנועה, תיאום עם הרשויות לביצוע עבודה והוצאות שיטור ואבטחה    .טז

 הינם על חשבון הקבלן.   

 נעשות בשעות הלילה ו/או בשבתות ו/או בחגים. מובהר בזאת שלא ישולם כל תשלום נוסף עבור עבודות ש   .יז
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הספק מתחייב להציב באתר העבודות, שילוט ותמרור עפ"י הנחיות  המזמין, מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי,    . יח

המשטרה או כל גורם אחר  ככל הנדרש לביצוע העבודות. אספקת השילוט תהיה ע"ח הקבלן ולא ישולם בגינו  

  כל תשלום נוסף .  

תקין על חשבונו וללא כל תשלום נוסף שילוט על כלי הרכב הפועלים בשטח התאגיד בהתאם  על הקבלן לה  .יט

כרמללהנחיות   בשירות    מי  שירשם  כרמל(כך  של    מי  לוגו  כרמלבתוספת  מבצעי  מי  עובדיו  את  לצייד  וכן   (

דות  השירות בחולצות אשר נושאות את שם המזמין ואת לוגו המזמין. בנוסף הקבלן יספק שלט נייד ("עבו

 ) אשר יותקן באתר ביצוע העבודה.בע"מ מי כרמלבשירות 

 הספק מתחייב לבצע את השירות נשוא המכרז בהתאם למפרט הטכני המפורט להלן.   .כ

הספק מתחייב לבצע את העבודות בהתאם למפרט  הכללי שבהוצאת הוועדה הבין משרדית המשותפת למשרד    .כא

 לדרכים.הביטחון, משרד הבינוי והשיכון והמזמין הלאומית 

ולפי    .כב להגדיל את השרות בהתאם לצורכי המזמין  במשך כל תקופת ההתקשרות, רשאי המזמין לצמצם או 

 שיקול דעתה הבלעדי.

למען הסר ספק, מפורש בזאת כי לחברה שמורה הזכות לבצע פריטים שונים של השרות בעצמה ו/או באמצעות    .כג

 הפסיקו בכל עת הכול כפי שהמזמין ימצא לנכון. אחרים וכן לא מחויבת להזמין היקף שירות כלשהו מהספק ל

התשלום שישולם לספק הזוכה יהיה בהתאם למחיר בכתב הכמויות ובהתאם להצעתו של הקבלן במכרז,   .כד

עבור כל סעיף, ויוכפל בכמות המטרים שאושרו בכתב ומראש על ידי הגורם המקצועי בחברה ושבוצעו בפועל  

כל   ישולם  שלא  מובהר  השירות.  המקצועי  עבור  הגורם  ידי  על  מראש  אושרה  שלא  עבודה  עבור  תשלום 

 בחברה.

עבודות   .כה לרבות  באחריותו  תהיה  העבודה  המפל,  החלפת  עבודת  את  לבצע  הזוכה  הקבלן  על  ויוטל  במידה 

במחירי   כלול  הנ"ל  כי  יובהר  בשלמותה,   העבודה  לביצוע  הנלווים  האביזרים  כל  כולל  והצנרת  החפירה 

 נם תשלום נוסף. היחידה ולא ישולם בגי

עבודות החפירה והטיפול בתאי הבקרה כולל איתור תאי בקרה שכוסו באספלט, התאמת גובה תאי הבקרה    . כו

לפני הכביש, עבודות חפירה נקודתית עבור ביצוע עבודות הניפוץ כמפורט במפרט הטכני למכרז , ועבודות 

יימים את השרוול/הניפוץ במידת  חפירה  מקומית מסביב לתא הבקרה באותה נקודה שממנה מתחילים ומס

 הצורך , יבוצעו ע"י הקבלן הזוכה במכרז והתשלום בגינם כלול במחירי היחידה . 
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והשחלת    PIPE  BURSTINGחידוש קווי ביוב בשיטת ניפוץ והשחלה   -3חלק 

  ניפוץ צנרת א/צ, בטון. .RC-PE100+HDPE  11SDRצינור פוליאתילן  

והשחלת  צינור פוליאתילן    PIPE BURSTINGחידוש קווי ביוב בשיטת ניפוץ והשחלה    .44
 חדש 

 
כרמלתאגיד   והשחלה    מי  ניפוץ  בשיטת  ביוב  קווי  וחידוש  שרוול  עבודות  לביצוע  הצעות  מבקש                        בע"מ 

PIPE BURSTING  והשחלת  צינור פוליאתילן חדשHDPE +PE100-RC  16' דרג SDR11,  .לא ממוחזר  

  .  מ"מ 1,800, בקטרים עד המכרז כולל אספקת ציוד וכ"א וכל הנדרש לפי המפרטים וכתבי הכמויות

  מפרט זה מפרט את הדרישות ותיאור העבודות הקשורות בעבודות ניפוץ והגדלת קוטר קווי ביוב קיימים. 

  

  תיאור המערכות הקיימות .45
  מ"מ.  1,800בע"מ כוללת קווי ביוב הקטרים עד  מי כרמלמערכת הולכת השפכים שבאחריות תאגיד  

  

 תיאור העבודה   .46
  , PIPE BURSTING –השיטה כוללת החדרת ראש ניפוץ, באמצעות ציוד ניפוץ ייעודי למטרה זו   .א

  ולא באמצעות ציוד קידוח,  פותח מנהרה חדשה בקרקע ומיד מושך אחריו את הצינור החדש העשוי              

  צנרת פוליאתילן, שיהיה קטן במעט מקוטר המנהרה, כפי שיתואר בהמשך.  

  את הדרישות ותיאור העבודות הקשורות בעבודות ניפוץ והגדלת קוטר קווי ביוב  מפרט זה מפרט

 קיימים. 

 לפחות. מ"מ 800ועד   160 -ציוד הניפוץ בבעלות המציע שיפורט לעיל, חייב לאפשר ביצוע בקטרים מ ,  

  יובהר כי לא תאושר לקבלן כל שיטה אחרת מלבד שיטת הניפוץ המצוינת לעילPipe Bursting   ולא

ר שימוש בציוד קידוח אופקי במקום השיטה המצוינת. על ציוד הניפוץ שבבעלות הקבלן לאפשר  יאוש

 מ"מ.  800מ"מ ועד  160  -ביצוע בקטרים מ

 הספק יבצע את עבודות חידוש קו ביוב  , בהתאם לשלבים וכמפורט במפרט זה.  .ב

-HDPE +PE100והשחלת  צינור פוליאתילן   PIPE BURSTINGהשיטה לביצוע הניפוץ תהיה בשיטת ניפוץ   .ג

RC SDR11 , ובהתאם למפורט להלן .  לא ממוחזר,,  16דרג 

 הניפוץ יבוצע באחת משתי השיטות שלהלן בהתאם לבחירת המזמין :    .ד

  בשיטה זו ראש ניפוץ פניאומטי  "מבקע" המוחדר לקו הקיים דרך פתח מוכן   –בשיטה הפניאומטית

מטר ובעומק הקו. המבקע נמשך מלפנים בכננת ומוזן    5עד  2מראש ולכן מבוצעת חפירת תעלה באורך של 

החדש   באוויר דחוס לצורך הפעלתו. הקבלן  יחבר את ראש הניפוץ הפניאומטי בחלקו האחורי לצינור

ובחלקו הקדמי לכבל משיכה וכננת, יפעיל את הבוכנה וימשוך את ראש הניפוץ אל תוך הצינור המשורוול.  

  הפעולה המשולבת של הבוכנה תגרור את  מערכת הניפוץ בתוואי הצינור הקיים עד לניפוצו.  

  צמה  בשיטה זו הקבלן מושך את הצינור המוחדר באמצעות כננת משיכה בעו –בשיטה הידראולית

הנדרשת למהלך הניפוץ, ותוך כדי המשיכה, המנפצת את הצינור הקיים ומחדירה לחלל הנוצר את הצינור  

טון, תלוי באופי    400החדש. בדומה לשיטה הקודמת, יחבר הקבלן ראש ניפוץ שיכול להגיע לעומס עד 
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פוץ מהצד השני.   העבודה. בשיטה זו, ימשוך הקבלן באמצעות המכונה את הצינור  ויחדיר את  ראש הני 

בעומסים קטנים יחסית, ותלוי בתנאי השטח, יעביר הקבלן כבל משיכה או שרשרת מצד לצד וימשוך את  

ראש הניפוץ באמצעות בוכנות הידראוליות. בעומסים גדולים  יותר, ימשוך הקבלן את ראש הניפוץ  

  באמצעות מוטות פלדה. 

 יובהר כי השיטה לביצוע תקבע בהתאם  רת המזמיןהניפוץ יבוצע באחת משתי השיטות שלהלן בהתאם לבחי   .ה

הימצאות   ההשחלה,  אורכי  תהום,  מי  הימצאות  הקרקע,  סוג  ומצבו,  הקיים  הצינור  סוג  הצינור,  לקוטר 

 תשתיות סמוכות לקו, אפשרויות לחפירת בורות כניסה ומשיכה ועוד ותאושר מראש ע"י המזמין.

 עבודות ובדיקות מקדימות לביצוע הניפוץ :   .47
של השוחות, מפלים חיצוניים וכו', וחישוב    .I.Lני תחילת העבודה הספק יבצע מדידות תוואי ורומים כולל  לפ  .א

שיפוע הקו הקיים בין כל שתי שוחות , ע"י מודד מוסמך , כולל מדידה לקו החדש לכל אורכו וצילום בסרט  

 וידאו לקו החדש .   

ל בין היתר : מיקום נקודת החדרה , מידות התעלה  הספק יגיש למפקח תיאור מפורט של תהליך הביצוע הכול  .ב

הדרושה להחדרה , אורכי ההשחלה הנדרשים , מיקום הציוד בזמן הביצוע  מעקפי זרימה כולל מיקום הצבת  

 המשאבות, כמותן, היקפן ומערך הצנרת שישמש למעקפי הזרימה וכל יתר הפרטים הנדרשים. 

קודות הכניסה והיציאה של הצינור המנופץ יורחבו למידה  כל הפתחים בשוחות בנ  – הרחבת פתחים בשוחות    .ג

הצינור   מקוטר  גדול  לרוחב  בהתאם,  הפנימי  המתעל  יורחב  בנוסף,  החדש.  הצינור  חדירת  לצורך  הנדרשת 

  מקוטר הצינור המוחדר. יש להימנע מהריסת השוחות במהלך עבודות אלו . 30%- החדש, וכן יונמך ב

הגלשת ביוב מחוץ לקווי הביוב לפני השטח או לבורות החפורים ולקרקע.  חל איסור חמור על  – מעקפי זרימה    .ד

צנרת   וקוטרי  ספיקתן  המשאבות,  שכמות  ויוודא  המשרוול,  הקו  במעלה  לביוב  זרימה  מעקפי  יבצע  הספק 

הסניקה יהיו מספיקים לדרישות הקו. הקבלן יערך לכל עבודות הטיית זרימת השפכים ממעלה הקטע המושחל  

ד הקטע. המעקפים יוסדרו באמצעות התקנת פקקים במעלה הקטע והצבת משאבות בגודל  והעברתם למור

מספיק לספיקת הקו, אשר יסנקו את השפכים בצנרת בקוטר המתאים אל מעבר לקטע המנופץ. הקבלן יחזיק  

 לחירום למקרה תקלה.   בעלת ספיקה זהה או גדולה יותר באתר משאבה נוספת

, על פי תוכנית השחלות שתוכן  וע"י העירייה  יוכנו במקומות המאושרים ע"י המזמיןהבורות    –בורות כניסה    .ה

מראש ותאושר ע"י המזמין . מידות הבורות יהיו מינימליות על פי הנדרש. הקבלן ינסר את האספלטים, או  

פי כל המפרטים והוראות הבטיחו ת  יפרק את המרצפות וישמור עליהן לצורך החזרתן, ויחפור בזהירות על 

  לעבודות חפירה, עד ההגעה לצינור הביוב המיועד לניפוץ וחשיפתו לאורך הנדרש. 

לפני תחילת העבודות ימוקמו כל הציודים הנדרשים כולל כננת משיכה בצד אחד וראש    –הצבת ציוד הניפוץ    .ו

  הניפוץ הפניאומאטי כשהוא מחובר לצנרת הפוליאתילן המושחלת, כאשר כולם כשירים ומוכנים לפעולה.  

של    .ז ההשחלה  ואורכי  השונות  מידותיהם  הבורות,  מיקומי  הכוללת את  מפורטת  עבודה  תכנית  יגיש  הקבלן 

הקטעים השונים, לאחר שערך את כל הבדיקות המוקדמות כגון בדיקת קטרים קיימים, אורכים מדויקים,  

 בודות הניפוץ.  מכשולים על קרקעיים סמוכים לקו כגון עצים, גדרות וכו', העלולים  להינזק כתוצאה מע

יובהר כי, העבודה לא תאושר אם יתברר ששיפוע הקו החדש לכל אורכו בין שתי שוחות בקרה איננו שיפוע    .ח

למעט באישור מיוחד של  אחיד ורציף ולא נמוך בשום קטע כלשהו של הקו החדש של משיפוע הקו שנופץ.  

 מהנדס התאגיד. 
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סמו  .ט סוג  מכל  קרקעיות  תת  תשתיות  אילו  יבדוק  הסכנה  הקבלן  מידת  את  ויעריך  המנופץ  הביוב  לקו  כות 

לתשתיות הסמוכות במהלך עבודות הניפוץ. במידה וקיימות תשתיות שעלולות להיות בסיכון, הספק יבצע את  

 עבודות חפירה בתיאום עם המזמין ואישורו, ויחשוף את התשתיות הסמוכות במהלך עבודת הניפוץ.   

המאושרים    .י במקומות  בורות  יכין  ע"י  הקבלן  ותאושר  הספק  ע"י  מראש  שתוכן  תכנית  פי  על  המזמין,  ע"י 

 המזמין. מידות הבורות יהיו מינימליות ועל פי הנדרש לפרויקט.   

לצורך ביצוע אטימות בצנרת חדשה, באחריות הספק לברר את סוג הקרקע שסביב הצינור הקיים , המצאות    .יא

אזור העבודה , את טיב הצינור הקיים (פלסטיק,  מי תהום ו/ או מים עיליים ותת קרקעיים מכל מקור אחר ב

 חרס, אסבסט צמנט או בטון), את קוטרו הפנימי  ואת קוטר השוחות הקיימות.  

יובהר כי, אם נדרש מעקף זרימה סביב קטעים בצינור המיועד לשיקום, הספק יציב את המעקף בנקודה שלפני    .יב

שמעבר לקטע הדורש תיקון, או למערכת סמוכה. המשאבה  הקטע הדורש תיקון, ולשאוב את הנוזלים לקטע  

 וצינור המעקף צריכים להיות מותאמים בגודל ובקיבולת לספיקה. 

 יובהר כי, חל איסור על הגלשת ביוב מחוץ לקווי הביוב לפני השטח או לבורות החפורים ולקרקע.    . יג

 ר המפקח את תכנית העבודה.  המזמין יבדוק את התוכנית והספק יתחיל בביצוע העבודות, רק לאחר אישו  .יד

 הקבלן יתריע בפני המזמין לפני ובמהלך ביצוע העבודות על כל נזק אפשרי, באם יידרשו פעולות מיוחדות.   .טו

 הקבלן ימנע מהריסת השוחות במהלך עבודות אלו וכל נזק שייגרם לשוחה יתוקן על ידו ועל חשבונו.   .טז

 עבור המפל החיצוני של השוחה.כל האמור במפרט הטכני  לגבי השוחה הינו רלבנטי גם    .יז

הקמת שטח ההתארגנות, כולל בור כניסה ויציאה, הינה באחריות הקבלן ועל חשבונו, לרבות החזרת המצב    . יח

 בשטח לקדמותו. 

 חומרים וציוד לביצוע העבודות :  .48
 

ממוחזר  ,  16דרג   PE - 100 -RC      ,HDPE+הצינור יהיה מסוג פוליאתילן,  תקן  לא  ובעל  מוכר  ישראלי.  מיצרן 

לפי  הצינורות   מחושב  דופן  בעובי  ומאמצים  SDR11יהיו  שחיקה  סדקים  בשריטות,  העמיד  מתקדם  צינור   .

  נקודתיים. 

או תקנים שווי ערך, מתוצרת "פלסים" או שוו"א. יובהר כי   4427  -ו  5392הצינור החדש יהיה בעל תקן ישראלי  

הצורך הקבלן יידרש לרתך את הצינור באתר העבודה בהתאם  הצינור שיסופק יהיה מרותך רציף ואטום, במידת  

  לאורכי ההשחלה. 

  הצנרת תגיע במוטות ישרים שירותכו באתר העבודה לאורכים בהתאם לאורכי ההשחלה הנדרשים. 

 רתכי הצנרת יהיו בעלי אישור מתאים ובר תוקף מאת יצרן הצינורות.  

ריתוך   בציוד  פנים  ריתוך  בשיטת  יבוצע  הצנרת  יציג  ריתוך  היצרן הספק  הוראות  ולפי  הצנרת  היצרן  של  תיקני 

 למפקח אישורים בכתב מהיצרן נציג היצרן. 

 שטיפה וניקוי הצינור:  .49
 הקבלן יבצע שטיפה יסודית של קו הביוב הישן להוצאת כל המשקעים, עד שהצינור יהיה נקי.   .א

 הקבלן יפנה  את כל השפכים מתוך קו הביוב הישן.    .ב

עבור    NASSCOהקבלן ינקה את צינורות גרביטציה בעזרת ציוד שטיפה בלחץ (לפי מפרטים מומלצים של    .ג

 שיקום מערכות מאספי ביוב).
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הקבלן ינקה את צנרת הביוב ממוצקים, חצץ, שומנים, שורשים וכל פסולת או זיהום שיפריעו למהלך הבדיקה    .ד

 ביקורת. וה

צילום    -צילום יתבצע במקביל (בו זמנית) לביצוע השטיפה של הקו. בקו ביוב חדש (לא פעיל)    -בקו ביוב פעיל    .ה

 שעות.  24יתבצע אחרי שטיפה בלבד, בפרק זמן שלא יעלה על 

 יובהר כי על הקבלן לוודא כי שטיפה המתבצעת בצמוד לביצוע הצילום לא תשפיע על מהלך הצילום התקין.  .ו

יות מבצע השטיפה לבצע לכידת כל הלכלוך בנקודת הביקורת בציוד מתאים, ניקוי והוצאת כל פסולת  באחר  .ז

 בעת ניקוי מקטעי הצינור, ופינוי לאתר פסולת מורשה.  

וזאת    .ח שירות  וחיבורי  מכשולים  שברים,  באיתור  המיומן  מנוסה,  אדם  כח  ידי  על  תבוצע  הקווים  סקירת 

, כולל פירוט מילולי של הממצאים לידי המפקח. יש לבדוק  .Disk On Keyבאמצעות צילום וידאו ומסירת  

באופן יסודי את חלקו הפנימי של הקו, על מנת לאתר מיקומן של נקודות העשויות להפריע להתקנה נאותה  

 של השרוול הספוג, כמו למשל מקומות בהם הצינור שקע, נגזר או צף. 

ת לאתר כשלים בצינור העלולים להפריע להתקנה תקינה של  על הקבלן לבדוק את חלקו הפנימי של הקו על מנ  .ט

 הניפוץ וההשחלה (כגון : מקומות בהם הצינור שקע נקטע או צף) וידווח על מכשולים אלה למפקח.  

נזילות ממחברים, חיבורי שרות בולטים, צינור שקרס או    .י קו הצנרת צריך להיות נקי ממכשולים (מוצקים, 

הקבלן ידווח על כך מיד למפקח עד לפתרון הבעיה ע"י גילוי נקודתי של הקו או    נמחץ והיצרות בחתך הצינור).

 ע"י הטיה של הקו.

 צילום טלוויזיוני:    .50
הקבלן יבדוק את  מצב הניקיון בקו באמצעות צילום טלוויזיוני, וכן את מצב הקו באופן כללי. יש לוודא כי    .א

 י אין הצירויות שונות.  נקודות "חדות" העלולות לפגוע בשרוול בזמן ההתקנה, וכ

הקבלן יבצע צילום טלוויזיוני מוקדם טרם הניפוץ וההשחלה על מנת לבדוק את מוכנות הקו לביצוע הניפוץ    .ב

על   מסוימת  בצורה  שישפיעו  או  השרוול,  למהלך  להפריע  העשויים  ממצאים  ויאובחנו  במידה  וההשחלה. 

ו בהתאם לאישור  העבודה, על הקבלן להודיע על כך למפקח טרם ביצוע הניפוץ וההשחלה. הממצאים יטופל

 .  Disk On Keyהמפקח. כל הצילומים יהיו על גבי  

על הקבלן להגיש דו"ח מפורט הכולל את הפרטים הבאים: פירוט לגבי מצב הקו, ניקיון הקו, הימצאות נקודות    .ג

לפגוע בשרוול בזמן ההתקנה   עפ"י מסמך הרשות להסמכת מעבדות המעודכן  והצירויות"חדות" העלולות   ,

  ביותר. 

ר כי הקבלן יבצע לפי צורך צילומים חוזרים בקטעים שבהם התמונה אינה ברורה וחדה עד לזיהוי ודאי  יובה  .ד

לגבי מצב הצנרת   מהמפקח  דעת  חוות  לאחר קבלת  רק  כי  יובהר  בביצוע    -של מצב הצנרת.  ימשיך הקבלן 

 העבודות.  

  מעקפי זרימה  .51
שעות,    .א למספר  הקטע המטופל  בזמן השבתת  כי  לדאוג  רגיל  יש  באופן  לזרום  הקו  במעלה  ימשיכו השפכים 

פס"). מערכת השאיבה תתאים לכמויות הזרימה בקו עם גיבוי  -באמצעות משאבות ומערכת צנרת עוקפת ("ביי

 לציוד נוסף למקרה תקלה למניעת הצפות לפני הקרקע. 

י השטח או לבורות  הקבלן יבצע  מעקפי זרימה לביוב במעלה הקו בכדי למנוע גלישת ביוב מחוץ לקו על פנ  .ב

 החפורים או לקרקע, ע"י התקנת פקקים במעלה הקו. 
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 המשאבות יסנקו את השפכים בצנרת אל מעבר לקטע המטופל, ויטו את השפכים ממעלה הקו למורד הקו.    .ג

 יובהר כי כמות המשאבות, ספיקתן וקוטרי צנרת הסניקה יתאימו לדרישות העבודה.    .ד

 נוספת למקרה של תקלה ו/או חירום. יובהר כי הקבלן מתחייב לספק משאבה    .ה

במידה ונדרש מעקף זרימה גם מסביב לקטע מסוים בצינור, יציב הקבלן את המעקף בנקודה שלפני הקטע    .ו

הדרוש תיקון, וישאב את הנוזלים לקטע הבא אחריו או אל מערכת סמוכה. המשאבה וצינור המעקף צריכים  

 להיות מתאימים בגודל ובקיבולת הספיקה.

 דקות לפחות.  30וע העבודות, יבצע הקבלן מעקף זרימה באמצעות משאבות למשך  טרם ביצ  .ז

 אישור המפקח 
העבודה    תולתוכנייובהר כי הקבלן יחל בביצוע הניפוץ וההשחלה רק לאחר קבלת אישור המפקח לצילום הקו  

 כמפורט לעיל.  

  עבודות הניפוץ :   .52
  
  הקבלן שהוכנו כראוי כל עבודות ההכנה הנדרשות כפי שפורט.   א שווידהניפוץ יחל רק לאחר   .א

דקות לפחות ורק אז,    30  -בשלב הסופי של ההכנות, יחסם הקו בפקקים, יופעלו משאבות המעקף למשך כ   .ב

 נור החדש.י יפורק קטע מצינור הביוב החשוף, דרכו יוחדר הצ

עליהן לצורך החזרתן, הספק יבצע את כל עבודות  הקבלן ינסר את האספלטים, ,או יפרק את המרצפות וישמור    .ג

וחשיפתו   הביוב המיועד  לצינור  הגעה  עד  הניפוץ שתבוצע,  בהתאם לשיטת  הנדרש  והעומק  באורך  החפירה 

 באורך הנדרש לביצוע העבודה.

 הקבלן יחבר צינור פוליאתילן מושחל לראש המשיכה בקצה הבור .   .ד

 מסור מכני ולפי דרישת המפקח.  הקבלן יפתח את מיסעת כביש האספלט באמצעות   .ה

הקבלן ירחיב את הפתחים בשוחות, כולל במפל החיצוני של השוחה, בנקודות הכניסה והיציאה של הצינור,    .ו

מקוטר הצינור הקיים, וישבור הבנצי'ק    30%-את המתעל הפנימי לרוחב גדול מקוטר הצינור החדש ונמוך ב

של השוחות    .I.Lאם למדידות התוואי והרומים כולל  כך שיאפשר מעבר של ראש הניפוץ בצורה חלקה בהת

 והמפלים החיצוניים. יובהר כי הקבלן ימנע מהריסת השוחות במהלך ביצוע העבודות. 

הקבלן יגדיל את הפתחים בקיר השוחה ובקיר המפל החיצוני  לכניסה ויציאה של הצנרת , ולשבור את הבנצי'ק    .ז

 הצינור ברומים הנדרשים.  .I.Lשמור  על  כך שיאפשר מעבר ראש הניפוץ בצורה חלקה וי

הצינור המושחל ייגרר על גבי גלגלות ויימתח בקו ישר ככל האפשר, וללא מכשולים וחיכוכים לאורכו ויוצב    .ח

 בפתח צינור הביוב הקיים. הקבלן יפרק קטע מצינור הביוב המושחל דרכו יוחדר הצינור החדש. 

את מערכת הניפוץ הפניאומטית באופן רציף עד שראש הניפוץ  הקבלן ימשוך את כבל המתיחה מהכננת ויפעיל    .ט

 יגיע לקצה מרוחק של הצינור. 

  תהליך הניפוץ יחל  עם משיכת כבל המתיחה מהכננת מלפנים והפעלת מערכת הניפוץ הפניאומטית.   .י

 תהליך הניפוץ ימשך באופן רציף עד להגעת ראש הניפוץ לקצה ההשחלה בצד המרוחק.  .יא

ו השני, הספק יפרק את ראש המשיכה וכל המתקנים האחרים ויבצע חיבור אטום ותקין  עם הגעת הצינור לצד   .יב

 של הקצוות בין השוחות שבקצות הקטע. 

במידה וקיימת הפרעה נקודתית במהלך הניפוץ כגון גוש בטון סביב הצינור, גושי שורשים גדולים החובקים    . יג

 נקודתית.  את הצינור וכו', הספק יבצע חפירה נקודתית להסרת ההפרעה ה 
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מכשולים רבים וכו' בקטע מסוים , במידה ולא מדובר  או  במקרה של קרקע קשה במיוחד  באישור המפקח,    .יד

ללא   יבצע החלפת הקטע באמצעות חפירה,  ובהתאם לדרישת המזמין, הספק  לקוי או בטעות ביצוע  בציוד 

 חפירת בורות כניסה / יציאה. 

הקיים לקוטר החדש, כולל חפירה הדרושה לכל עומק המפל.  הקבלן יחליף את המפל החיצוני לשוחה מהקוטר    .טו

 המפל החיצוני יהיה " מפל חלון" לפי מפרט שיאשר המזמין.  

הספק יפרק את המפל הקיים כולל עטיפות הבטון סביב המפל, ויבצע מפל חדש בקוטר החדש מצינור פי. וי.    .טז

 סי. " עבה " לביוב , כולל כל הספחים הדרושים.

 פוץ : לאחר ביצוע הני .53
הקבלן יחתוך את השרוול בהתאם לגובה הבנצ'קים והבנצ'קים צדדיים, כך שכל הפתחים בשוחות הבקרה    .א

 יהיו פתוחים כבעבר. 

 הקבלן יפרק את ציוד המשיכה.  .ב

 הקבלן יעבד את הבנצ'יק בתחתית השוחה ויבנה אותם מחדש.  .ג

 הקבלן יבצע אטימה בין החלל שנוצר בין הצינור החדש לקיר השוחה וקיר מפל חיצוני .   .ד

הקבלן יבצע עטיפת בטון מזוין למפל ובחלון העליון שלו, יעגנו לקיר השוחה ויאטום את הפתח בין הצינור    .ה

 החדש לקיר המפל.  

ום יבוצע בשכבת אפוקסי על  אטמי הידרוטייט יותקנו בהיקף הצינור לשוחה באופן מלא בכל היקפו והאיט  .ו

 אטמי ההידרוטייט, לכל אורך קצה השרוול החתוך. 

שכבת האפוקסי תחבר בין השרוול לצינור הקיים או לקירות השוחה ובין קצוות השרוול החתוך לבנצ'קים,   .ז

 אך שאטימת האפוקסי לא תפגע ולא תיפול בטווח ארוך.

ש על קצוות הצינור החדש בשוחות ועל קצוות הצינור  יוודא שהמערכת אטומה לחלוטין לכל אורכה בדג קבלן  ה  .ח

 החדש החתוך בבנצ'קים או במקומות בהם תהיה הפסקת רציפות הצינור החדש.

דקות לפחות, ולאחר מכן יפרק קטע    15  -יחסום את  הקו בפקקים, יפעיל את משאבות המעקף למשך כקבלן  ה  .ט

 מצינור הביוב החשוף אשר דרכו יוחדר הצינור החדש. 

יחל בעבודות הנדרשות על מנת להחזיר המצב לקדמותו אשר כוללות בין היתר את הפעולות שיפורטו    ןקבלה  .י

 להלן:  

 .הפעלה סדירה של קו הביוב בצינור המושחל וסילוק כל ציוד מעקפי הזרימה 

   .תיקון הפתחים בשוחות מסביב לצינור המושחל והשלמת המתעלים החדשים 

 ורות שנחפרו לפי הנחית המפקח באמצעות מילויים בחומר מצע  יבצע סגירה של התעלות והבקבלן  ה

 סוג א' שיאושר ע"י המפקח 

 יבצע הידוק המילוי, פיזור מצעים, אספלט, תיקון יתר המתקנים שפורקו והוזזו בזמן החפירה. קבלן  ה 

 יסלק חומר חפור שאינו מתאים למילוי חוזר ופסולת לאתר סילוק כפי שיורה המפקח.  קבלן  ה 

 בצע את כל העבודות הדרושות לפתיחת הכביש והמדרכה לתנועה חופשית ללא הפרעות. יקבלן  ה 

  קים)י(בנצ' ומתעלים  תיקון עיבודים .54
  באופן הבא: והמתעלים בגמר ביצוע השירוול ו/או הניפוץ ולפני פתיחת הקו לזרימת ביוב יש לשקם את העיבודים 
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  .סגירת פתחי הצינורות המגיעים לשוחה בפקקים על מנת ששברי בטון לא  יחדרו לצנרת הביוב  

  .סיתות ושבירת העיבוד הקיים ופינוי הפסולת  

  (בנצ'קים) מבטון מעורב בחומר המאיץ את יבוש הבטון.יציקה וביצוע עיבודים  

 של בטון מעורב בחומר   ניקוי המרווחים בין חוליות השוחה ושבירת חלקי בטון רופפים וביצוע מריחה

  המאיץ את יבוש הבטון. 

ל ובכשוחה בכל עומק  כל ל שיקום ותיקום עיבודים ומתעלים כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורו בנפרד,מחיר 

  .   קוטר

 החזרת המצב לקדמותו  .55
 בסיום העבודות, הקבלן יבצע את הפעולות הבאות כדי להחזיר המצב לקדמותו  

אספלט וישיב את  חיתוך ויישור אספלט, תיקוני  מילוי, פיזור מצעים,  ההידוק  מילוי בורות,  הקבלן יבצע    .א

 כל  המתקנים ששימשו לביצוע העבודות למצבם המקורי. 

פסולת    .ב יסלק  המשרד  הקבלן  ע"י  פסולת מאושר  פינוי  לאתר  חוזר  למילוי  שאינו מתאים  חפור  וחומר 

 להגנת הסביבה.   

 הקבלן יבצע את כל העבודות הדרושות לפתיחת הכביש והמדרכה לתנועה חופשית ללא הפרעות.   .ג

 ויפרק את כל הציוד המותקן באתר. ביוב הקבלן יפעיל את  קו ה  .ד

  ריתוך .56
  EFבמידה והצינור המושחל או קטעי הצנרת המחברת הינם מצינור פוליאתילן מרותך בריתוך פנים או    .א

או מחובר באוגנים, יבוצעו הריתוכים ע"י רתך צנרת מוסמך בהתאם לכל הכללים והבדיקות והוראות  

 היצרן 

אי  .ב של  פרמטרים  אותם  לפי  הקו  חוזק  להבטיח  חייב  הריתוכים  כל  ביצוע  כי  בזאת  צינור  מודגש  פיון 

 ילן, וכי בחתימתו על מסמכי המכרז המציע מתחייב לחוזקם ואיכותם של כל הריתוכים. תפוליא

במידה וקטעי הצנרת המחברת הינם מצינור פלדה מרותך מחובר באוגנים, יבוצעו הריתוכים ע"י רתך    .ג

 צנרת מוסמך בהתאם לכל הכללים והבדיקות והוראות היצרן 

,  לדהיתוכים חייב להבטיח חוזק הקו לפי אותם פרמטרים של איפיון צינור פ מודגש בזאת כי ביצוע כל הר   .ד

 וכי בחתימתו על מסמכי המכרז המציע מתחייב לחוזקם ואיכותם של כל הריתוכים. 
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 Pipe( חידוש קווי ביוב בשיטת ניפוץ והשחלה  שירוול ו  -4חלק 
Splitting/Bursting (  והשחלת  צינור פוליאתילןRC-HDPE +PE100  

SDR11.   .ניפוץ צנרת פלדה, פוליאתילן  
  

 ). Pipe Splitting/Bursting( מפלדה/פוליאתילן   ביוב ביצוע ניפוץ קווי .57
  

כרמלתאגיד   והשחלה    מי  ניפוץ  בשיטת  ביוב  קווי  וחידוש  שרוול  עבודות  לביצוע  הצעות  מבקש                        בע"מ 

PIPE SPLITING  והשחלת  צינור פוליאתילן חדשHDPE +PE100-RC   16' דרג SDR11,  .לא ממוחזר  

  .  מ"מ  800, בקטרים עד המכרז כולל אספקת ציוד וכ"א וכל הנדרש לפי המפרטים וכתבי הכמויות

  מפרט זה מפרט את הדרישות ותיאור העבודות הקשורות בעבודות ניפוץ והגדלת קוטר קווי ביוב קיימים. 

  המכרז כולל אספקת ציוד וכ"א וכל הנדרש לפי המפרטים וכתבי הכמויות.  

  קיימים.   םמפרט זה מפרט את הדרישות ותיאור העבודות הקשורות בעבודות ניפוץ והגדלת קוטר קווי

  

    PIPE SPLITINGהשיטה מיועדת לחדש צנרת מי שתיה מצינורות מתכתיים או אחרים ע"י חיתוך 

    באמצעות ציוד ייעודי, בקוטר זהה או גדול יותר מקוטר הצינור המקורי ללא חפירה.

 ."צינורות חיתוך/פיצולאו בעברית ""pipe splitting"  הטכנולוגיה נקראת

  

  ,  PIPE SPLITING –השיטה כוללת החדרת ראש ניפוץ, באמצעות ציוד ניפוץ ייעודי למטרה זו 

  ולא באמצעות ציוד קידוח,  פותח מנהרה חדשה בקרקע ומיד מושך אחריו את הצינור החדש העשוי              

  צנרת פוליאתילן, שיהיה קטן במעט מקוטר המנהרה, כפי שיתואר בהמשך.  

הידראולית (לא פניאומטית) ובעזרת  -ניפוץ קווי המים העשויים פלדה יתבצע בעזרת מכונה מכניתיש להדגיש כי  

  ראשי ניפוץ/חיתוך ייעודים לפלדה (לא יאושר שימוש בראשים שאינם ייעודיים).

  

הידראולי מוצב בקצה אחד של הקו המחודש, מוטות משיכה מוחדרים לתוך -ציוד משיכה מכני  –עקרונות השיטה 

ור המיועד לחידוש. בצדו השני של הקו מוצב ראש חיתוך מיוחד לקווי פלדה המחובר לצינור פוליאתילן החדש הצינ

המיועד להחליף את הקו הקיים. עם הפעלת ציוד המשיכה, ראש החיתוך חותך את הצינור הקיים בסט סכינים  

פותח את תוואי הקרקע ומאפשר  מיוחדות במספר אופנים בהתאם לקוטר הצינור הקיים, ראש קוני הנגרר אחריו

מ' במשיכה אחת  200 -כניסת הצינור החדש מיד אחריו לתוך הקו הקיים. על המשיכה להתבצע לאורכים של עד כ

  רצופה. 

  . 30עד "  6יבוצע שיקום לצנרת בטווח קטרים של " 

  PIPE SPLITINGציוד  .58
הציוד יירכש מחברות מוכרות בעולם המייצרות ציוד מסוג זה ויכלול מערכת ראשי חיתוך לקטרים השונים כולל בין  

היתר סכיני חיתוך עגולים בקטרים שונים האחד אחרי השני, ראש קוני לקוטר המתאים וסכין חיתוך גדולה לפילוח 

הנדרש לביצוע התהליך, שתבצע משיכה של ראש הצינור הקיים. בנקודה המרוחקת תוצב כננת הידראולית לעומס  
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החיתוך באמצעות מוטות משיכה מתאימים לאורך הקו הקיים. יש לוודא שלכל קוטר מבוצע יותאם הציוד הספציפי  

 ושהציוד מותאם לעומסים הנדרשים לביצוע. 

  עבודות הכנה ובדיקת ישימות  .59
וע העבודה כולל בין היתר ע"י ניפוץ צינור המים באחריות הקבלן לבצע כל הבדיקות הנדרשות לבדיקת ישימות ביצ

מיקום נקודת החדרה , מידות התעלה הדרושה להחדרה , אורכי ההשחלה  הקיים: מקום להצבת הציוד הנדרש, 

, תכנון מיקום ציוד המשיכה ונקודת ההחדרה, יכולת פריסת הצנרת לפני  הנדרשים , מיקום הציוד בזמן הביצוע 

ורך ההשחלה, סוג צינור קיים, תנאי הקרקע, תוואי ועקמומיות הצינור, מספר החיבורים נקודת ההשחלה, תכנון א 

והסתעפויות הנדרשים לאורכו, עומק כיסוי הצינור, בדיקת מצב הצינור, קרבה לתשתיות אחרות ועוד. בנוסף  על   

  הקבלן להתייחס לנקודות הבאות : 

הציודים הנדרשים כולל כננת משיכה בצד אחד וראש    לפני תחילת העבודות ימוקמו כל   – הצבת ציוד הניפוץ    .א

  הניפוץ כשהוא מחובר לצנרת הפוליאתילן המושחלת, כאשר כולם כשירים ומוכנים לפעולה.  

יש לוודא הימצאות תשתיות סמוכות לקו המיועד לחידוש. במידה וימצאו תשתיות, על הקבלן לתכנן בצוע    .ב

ס"מ מפני הצינור הקיים ולהשאיר    50  - וחים הקטעים מחפירות גישוש באזורים הסמוכים לצינור במרו

  מרווח אוויר בין התשתיות ולדאוג לאבטחת התשתית הסמוכה מכל פגיעה אפשרית במהלך ביצוע החיתוך. 

כביש, מדרכה, שטח פתוח    -יש לבדוק את עומק הכיסוי מעל הקו המיועד לחיתוך ואת התכסית שמעליו    .ג

התרוממות התכסית במהלך הביצוע. כל הנתונים ידווחו לפיקוח לפני הביצוע  וכו' ולהעריך את אפשרות  

 והגורמים יערכו לכל תרחיש.

הקבלן יגיש תכנית עבודה מפורטת הכוללת את מיקומי הבורות, מידותיהם השונות ואורכי ההשחלה של    .ד

רכים מדויקים,  הקטעים השונים, לאחר שערך את כל הבדיקות המוקדמות כגון בדיקת קטרים קיימים, או

 מכשולים על קרקעיים סמוכים לקו כגון עצים, גדרות וכו', העלולים  להינזק כתוצאה מעבודות הניפוץ.  

הקבלן יבדוק אילו תשתיות תת קרקעיות מכל סוג סמוכות לקו הביוב המנופץ ויעריך את מידת הסכנה    .ה

ולות להיות בסיכון, הספק יבצע  לתשתיות הסמוכות במהלך עבודות הניפוץ. במידה וקיימות תשתיות שעל

 את עבודות חפירה בתיאום עם המזמין ואישורו, ויחשוף את התשתיות הסמוכות במהלך עבודת הניפוץ.   

הקבלן יכין בורות במקומות המאושרים ע"י המזמין, על פי תכנית שתוכן מראש ע"י הספק ותאושר ע"י    .ו

 לפרויקט.    המזמין. מידות הבורות יהיו מינימליות ועל פי הנדרש

הבורות יוכנו במקומות המאושרים ע"י המזמין וע"י העירייה, על פי תוכנית השחלות שתוכן    –בורות כניסה    .ז

מראש ותאושר ע"י המזמין . מידות הבורות יהיו מינימליות על פי הנדרש. הקבלן ינסר את האספלטים, או  

ת על פי כל המפרטים והוראות הבטיחות  יפרק את המרצפות וישמור עליהן לצורך החזרתן, ויחפור בזהירו

 המיועד לניפוץ וחשיפתו לאורך הנדרש.   מיםלעבודות חפירה, עד ההגעה לצינור ה

 חומרים וציוד לביצוע העבודות :  .60
כתב הכמויות, לא   PE - 100 -RC      ,HDPE+הצינור יהיה מסוג פוליאתילן,   .א וע"פ  בדרג שיקבע בתכנון 

. צינור  התכנון וכתב הכמויותישראלי. הצינורות יהיו בעובי דופן מחושב לפי  מיצרן מוכר ובעל תקן  ממוחזר  

 מתקדם העמיד בשריטות, סדקים שחיקה ומאמצים נקודתיים. 

  על הקבלן להביא אישור מהיצרן על טיב חומר הגלם ועל מקור אספקה.   .ב
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רת "פלסים" או שוו"א.  או תקנים שווי ערך, מתוצ  4427  -ו  5392  ,5452  הצינור החדש יהיה בעל תקן ישראלי  .ג

יובהר כי הצינור שיסופק יהיה מרותך רציף ואטום, במידת הצורך הקבלן יידרש לרתך את הצינור באתר  

  העבודה בהתאם לאורכי ההשחלה. 

  הצנרת תגיע במוטות ישרים שירותכו באתר העבודה לאורכים בהתאם לאורכי ההשחלה הנדרשים.   .ד

 תוקף מאת יצרן הצינורות.   רתכי הצנרת יהיו בעלי אישור מתאים ובר   .ה

ריתוך הצנרת יבוצע בשיטת ריתוך פנים בציוד ריתוך תיקני של היצרן הצנרת ולפי הוראות היצרן הספק    .ו

 יציג  למפקח אישורים בכתב מהיצרן נציג היצרן. 

  אופן אספקת הצינור לשיקול הקבלן ובאחריותו , בצורה הטובה ביותר שאינה תפגע בטיב הצינור.   .ז

צינור  מודגש    .ח איפיון  של  פרמטרים  אותם  לפי  הקו  חוזק  להבטיח  חייב  הריתוכים  כל  ביצוע  כי  בזאת 

 ילן, וכי בחתימתו על מסמכי המכרז המציע מתחייב לחוזקם ואיכותם של כל הריתוכים. תפוליא

  התארגנות לשיקום קווי מים באמצעות שירוול: .61
  תיאום עם העירייה/משטרה/ נת"י. - בקרה לכביש  .א

  על מנת להשלים תכנון כולל מיקום בורות.   DWG מכרז ב תכנית ה קבלת  .ב

  . היתרי חפירה מול כל החברותב קידום וטיפול  .ג

  . טבלה המרכזת את הנדרש ע"י הטכנולוגיה המוצעת במכרז ביחס לנדרש גיבוש  .ד

  . לאישור המזמיןהעברת לוח זמנים לביצוע    .ה

  .תכנית העבודה לאישור המזמיןהצגת   .ו

  והסתעפויות. יציאות תיאום מיקום    .ז

  . הזמנת חומרים  טרםם הקו הקיים וליצ  .ח

  וים באמצעות מגופים. בידוד/ניתוק קו תכנון   .ט

  תיאום הפסקות מים לצורך התחברות.   .י

  . קו מים זמני הקמת  .יא

 והשלמת הסדרי הבטיחות. מינוי מנה"ע    .יב

  השלמת אישורי ציוד.   . יג

יש לציין מנה"ע,    שלטי אתר בשני קצוות העבודה או במקום מאושר ע"י הרשות והמזמין.  2הקמת    .יד

  . מזמין טלפונים וכד', מצ"ב לוגו התאגיד. יש להגיש לאישור לפני הזמנתו

 צילום צנרת  .62
  בלבד.  יצילום צנרת פנימית שיבוצע במסגרת העבודה יבוצע עם ציוד ייעוד   .א

  הצילום יבוצע לפני ביצוע הניפוץ, במהלך( לצורך הבקרה)  ובסיום ( לבדיקת טיב העבודה).   .ב

הצילום הפנימי יהיו כלולים במחיר הניפוץ ולא ישולם בנפרד. ממצאי הצילומים יתועדו בדוחות  מחירי    .ג

  וקבצים ממוחשבים ויועברו למזמין . 

לביצוע    .ד הקו  על מנת לבדוק את מוכנות  הניפוץ וההשחלה  צילום טלוויזיוני מוקדם טרם  יבצע  הקבלן 

להפרי  העשויים  ממצאים  ויאובחנו  במידה  וההשחלה.  בצורה  הניפוץ  שישפיעו  או  השרוול,  למהלך  ע 

מסוימת על העבודה, על הקבלן להודיע על כך למפקח טרם ביצוע הניפוץ וההשחלה. הממצאים יטופלו  

 . Disk On Keyאו DVD או   CDבהתאם לאישור המפקח. כל הצילומים יהיו על גבי 
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קו, ניקיון הקו, הימצאות  על הקבלן להגיש דו"ח מפורט הכולל את הפרטים הבאים: פירוט לגבי מצב ה  .ה

, עפ"י מסמך הרשות להסמכת מעבדות  והיצריותנקודות "חדות" העלולות לפגוע בשרוול בזמן ההתקנה  

  המעודכן ביותר. 

יובהר כי הקבלן יבצע לפי צורך צילומים חוזרים בקטעים שבהם התמונה אינה ברורה וחדה עד לזיהוי    .ו

ימשיך הקבלן    -ודאי של מצב הצנרת. יובהר כי רק לאחר קבלת חוות דעת מהמפקח לגבי מצב הצנרת  

 בביצוע העבודות.  

  מעקפי זרימה  .63
 תבוצע מערכת מים זמנית. , הביצוע , לאורך כל תקופתיש לדאוג כי בזמן השבתת הקטע המשורוול  .א

 . על מנת לספק מים לצרכנים בקטע צנרת זה מיםהקבלן יבצע מעקפי זרימה ל   .ב

 יובהר כי קוטרי צנרת יתאימו לדרישות העבודה.    .ג

 למקרה של תקלה ו/או חירום.   לתחזק את הצנרת לאורך כל תקופת הביצוע,יובהר כי הקבלן מתחייב   .ד

 לפחות.  שעות 24ן מעקף זרימה באמצעות משאבות למשך  טרם ביצוע העבודות, יבצע הקבל  .ה

 אישור המפקח  .64
יובהר כי הקבלן יחל בביצוע הניפוץ וההשחלה רק לאחר קבלת אישור המפקח לצילום הקו ולתכנית העבודה  

 כמפורט לעיל.  

  ניקוי פנימי של הצינור –הכנת צינור לביצוע ניפוץ  .65
  מקדימות לניקוי קו המים הקיים כשלב להכנת הצינור לניפוץ :במידה ויהיה צורך בביצוע פעולות 

 steelלכך. באם העבודה תכלול משיכת  חוטר גירוד מפלדה ודיסק ניקוי מגומי ( םהניקוי יבוצע  ע"י כלים ייעודיי

scraper   וrubber discs מושלמת ) דרך הצינור מספר פעמים ככל שיידרש , לקבלת צינור חלק שיאפשר הצמדות

  של השרוול. 

  פעולות לניקוי כלולות במחירי היחידה ולא ישולמו בנפרד.

  פסולת מניקוי הצינור תפונה ע"י הקבלן, לא ישולם בנפרד.

  בקרת התהליך  .66
 ההחדרה כמפורט להלן :  על תהליך הקבלן יבצע תהליך בקרה 

 רוול בצנרת.  הקבלן יבקר את לחץ המשיכה בכדי למנוע עיוותים סיבוביים וקיפולים של הש  .א

 הקבלן יקפיד הקפדה יתרה על רדיוס הכיפוף בכל תהליך החדרת הצינור החדש מפוליאתילן.   .ב

 , מהלך ההשחלה בקידוח. הפעלת מאמץ ייתר על חתך נקודתי במהלך שינוע הצנרתהקבלן ימנע   .ג

 . שבירת רדיוס הכיפוף של הצנרת והיווצרות נקעים נקודתיים קטניםהקבלן ימנע   .ד

לא פחות    (התקנה) מגדיר את רדיוס הכיפוף של צנרת פוליאתילן במהלך התקנתה:  4427-6ישראלי  תקן  ה  .ה

חריגה מערך זה במהלך שינוע הצנרת, הנחתה בתעלה, או השחלתה בקידוח  .  פעם קוטר הצינור הפנימי  30מ

  . חושפת את הצנרת לכשלים עתידיים כגון היווצרות סדקים, ובכל סוג צינור

לוודא כי לא קיימת חריגה בבורות הקידוח (כניסה ויציאה)    חובה על הקבלן רת בקידוח  לפני השחלת הצנ  .ו

 ובמיקום הצנרת ביחס לבור הכניסה לקידוח: 

  . בורות הקידוח חייבים להיות משופעים במידה שתאפשר שמירה על רדיוס הכיפוף
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יש    – הצנרת לקדח    מיקום הצנרת לפני השחלתה חייב להיות בקו ישר ככל שניתן ביחס לנקודת כניסת   .ז

  .למקם את הצנרת מול הקדח 

  אי שמירת רדיוס הכיפוף בהשחלה בקידוח מהווה גורם משמעותי בהתרחשות כשלים  .ח

 הקבלן יקפיד כי הצינור החדש לא יפגע מהצינור הקיים לכל אורכו לכל אורך תהליך ההשחלה.   .ט

הקבלן יבצע את ההחדרה של השרוול כיחידה אחת, רצוף, ללא נקודות יבשות, הגבהות ו/או פיצול לשכבות,    .י

 .קטעים ללא צנרת, במידת הצורךמתחילת הקו ועד לסופו, כולל מעבר דרך 

או שכבת מגן אינטגרלית באמצעות חומר סיכה    .יא ישחיל הקבלן יריעת מגן מתחת לשרוול  במידת הצורך 

 את עוצמת חיכוך תהליך ההחדרה.   בכדי להקטין  

הקבלן יחדיר את חומר הסיכה לצינור התחתון או לשרוול עצמו. חומר הסיכה יהיה מחומר שאינו רעיל    .יב

 ושאינו גורם נזק לצינור, על בסיס שמן וללא השפעה מזיקה על השרוול, גוף החימום ומערכת השאיבה. 

 ן ההתקנה, יתקין הקבלן  יובהר כי בנקודות בהן לא קיימת תמיכה לשרוול בזמ  . יג

  שרוולים מחוזקים מיוחדים על גבי השרוול, כגון בקצוות.   .יד

לרבות הנחה בתעלה, שינוע בתוואי, פריסה מתוף, השחלה    –לפני ובמהלך ביצוע כל פעולת שינוע צנרת    .טו

 יש לבצע את הפעולות הבאות:  -בקידוח, והרמה 

גופים זרים קבועים אשר לא ניתן    המיועד לשינוע  פינוי של גופים זרים קשיחים ואבנים גדולות מהתוואי  .טז

וכדומה)   גדר,  (כגון עמוד חשמל,  נקי    – לפנותם  יש לבצע סביבם הגנה נקודתית באמצעות ערמות חומר 

  .מאבנים, גלגלות, או קטעי צנרת פוליאתילן חתוכים לאורך 

 . הצינורלא יהיה עומס עודף על  צינורהקבלן יוודא כי בזמן החדרת ה  .יז

 טון.  5משיכה תהיה לעומס מקסימלי של עד  כננת ה   . יח

) אלא ויוגדרו מראש ובכתב התנאים  EFאין לשנע מקטעי צנרת המרותכים באמצעות ריתוכי אלקטרופיוזן (  .יט

 . על ידי יצרן האביזר –לביצוע פעולה זו 

או לתוואי  /גלילים תתבצע כך שהצנרת תמוקם קרוב ככל שניתן לתעלה החפורה ו  /פריסת צנרת מתופים    .כ

  החפירה המתוכנן, על מנת לצמצם את פעולות השינוע בצנרת בהמשך  

ולמפקח  .כא מחמיר    למזמין  קריטריון  לקביעת  הזכות  צנרת  שמורה  קטעי  או  צנרת  מהקריטריון  לפסילת 

 . המוגדר על ידי יצרני הצנרת

מ"מ    5  גודל הגרגרים  –חשוב ביותר להקפיד על שימוש בחומרים תיקנים בלבד  - מילוי תעלה וכיסוי הצינור  .כב

 . לכל היותר 

 ביצוע הניפוץ  .67
  הקבלן שהוכנו כראוי כל עבודות ההכנה הנדרשות כפי שפורט.   א שווידהניפוץ יחל רק לאחר   .א

הקבלן ינסר את האספלטים, ,או יפרק את המרצפות וישמור עליהן לצורך החזרתן, הספק יבצע את כל    .ב

המיועד    מיםהניפוץ שתבוצע, עד הגעה לצינור העבודות החפירה באורך והעומק הנדרש בהתאם לשיטת  

 וחשיפתו באורך הנדרש לביצוע העבודה. 

 הקבלן יחבר צינור פוליאתילן מושחל לראש המשיכה בקצה הבור .   .ג

 הקבלן יפתח את מיסעת כביש האספלט באמצעות מסור מכני ולפי דרישת המפקח.    .ד
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האפשר, וללא מכשולים וחיכוכים לאורכו  הצינור המושחל ייגרר על גבי גלגלות ויימתח בקו ישר ככל    .ה

 המושחל דרכו יוחדר הצינור החדש.  מיםהקיים. הקבלן יפרק קטע מצינור ה  מיםויוצב בפתח צינור ה

ויפעיל את מערכת הניפוץ באופן רציף עד שראש הניפוץ יגיע    .ו הקבלן ימשוך את כבל המתיחה מהכננת 

 לקצה מרוחק של הצינור.  

  יכת כבל המתיחה מהכננת מלפנים והפעלת מערכת הניפוץ.תהליך הניפוץ יחל  עם מש   .ז

 תהליך הניפוץ ימשך באופן רציף עד להגעת ראש הניפוץ לקצה ההשחלה בצד המרוחק.  .ח

עם הגעת הצינור לצדו השני, הספק יפרק את ראש המשיכה וכל המתקנים האחרים ויבצע חיבור אטום    .ט

 ותקין של הקצוות בין השוחות שבקצות הקטע. 

ו  .י גדולים  במידה  שורשים  גושי  הצינור,  סביב  בטון  גוש  כגון  הניפוץ  במהלך  נקודתית  הפרעה  קיימת 

 החובקים את הצינור וכו', הספק יבצע חפירה נקודתית להסרת ההפרעה הנקודתית.  

במקרה של קרקע קשה במיוחד מכשולים רבים וכו' בקטע מסוים , במידה ולא מדובר בציוד לקוי או    .יא

לדרישת המזמין, הספק יבצע החלפת הקטע באמצעות חפירה, ללא חפירת בורות  בטעות ביצוע ובהתאם  

 כניסה / יציאה.  

 במסגרת עבודות הניפוץ תבוצע הסתעפות מהקו הראשי וחיבור לאביזר קיים או הכנה לעתיד.   .יב

עבודות הסתעפות כלולות חיתוך של הקו הקיים , אספקה הובלה והתקנה של אביזר הסתעפות, ריתוכים,   . יג

 כים, התאמות לביצוע מושלם . חיתו

 ביצוע הסתעפויות  מהקו המשוקם כלולות במחירי היחידה.  .יד

יש להדגיש כי חלה על הקבלן האחריות לבחינת עומק מספק לביצוע עבודת הניפוץ ע"מ למנוע מצב של   .טו

התרוממות הקרקע. כל נזק שייגרם כתוצאה מעבודת הניפוץ לרבות שקיעות ו/או סדקים ו/או התרוממות  

 קרקע, יחול על הקבלן והוא יידרש לשקם את כל שטח העבודה במלואו, לשביעות רצון התאגיד. ב

מ' תשולם תוספת מחיר ע"פ סעיף נפרד כמופיע בכתב    50-עבור עבודות חידוש קווי מים באורך הקטן מ  .טז

 הכמויות. 

 בקרת איכות :   .68
אם קיימים מצבים כאלה, יש    .קיפוליםהצינור הגמור צריך להיות רצוף לאורך כל קטע ההחדרה וללא    .א

 באותם קטעים.השרוול  להסיר ולהחליף את 

  הקבלן יבצע צילום וידאו בעזרת טלוויזיה במעגל סגור לבדיקת חלקות ומצב הצינור המושחל לכל אורכו.   .ב

 לאחר ביצוע הניפוץ :  .69
 הקבלן יפרק את ציוד המשיכה.  .א

 .  באמצעות אוגנים מתאימיםהקבלן יבצע חיבור של הצינור החדש לצנרת הקיימת   .ב

 הקבלן יצבע תיקוני עטיפות בטון או פוליאתילן לצינור הקיים.   .ג

 . יוודא שהמערכת אטומה לחלוטין לכל אורכה בדגש על קצוות הצינור החדשקבלן  ה  .ד

הפעולות    קבלןה  .ה היתר את  בין  כוללות  אשר  לקדמותו  המצב  להחזיר  מנת  על  הנדרשות  בעבודות  יחל 

 שיפורטו להלן:  

 הזמני  ציודהבצינור המושחל וסילוק כל    מים הפעלה סדירה של קו ה   
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 יבצע סגירה של התעלות והבורות שנחפרו לפי הנחית המפקח באמצעות מילויים בחומר מצע  קבלן  ה

 המפקח סוג א' שיאושר ע"י  

 יבצע הידוק המילוי, פיזור מצעים, אספלט, תיקון יתר המתקנים שפורקו והוזזו בזמן  קבלן  ה

 החפירה. 

 יסלק חומר חפור שאינו מתאים למילוי חוזר ופסולת לאתר סילוק כפי שיורה המפקח.  קבלן  ה 

 יבצע את כל העבודות הדרושות לפתיחת הכביש והמדרכה לתנועה חופשית ללא הפרעות. קבלן  ה 

 החזרת המצב לקדמותו  .70
 בסיום העבודות, הקבלן יבצע את הפעולות הבאות כדי להחזיר המצב לקדמותו  

אספלט וישיב את  חיתוך ויישור אספלט, תיקוני  מילוי, פיזור מצעים,  ההידוק  מילוי בורות,  הקבלן יבצע    .ה

 כל  המתקנים ששימשו לביצוע העבודות למצבם המקורי. 

חפו  .ו וחומר  פסולת  יסלק  המשרד  הקבלן  ע"י  פסולת מאושר  פינוי  לאתר  חוזר  למילוי  שאינו מתאים  ר 

 להגנת הסביבה.   

 הקבלן יבצע את כל העבודות הדרושות לפתיחת הכביש והמדרכה לתנועה חופשית ללא הפרעות.   .ז

 ויפרק את כל הציוד המותקן באתר. ביוב הקבלן יפעיל את  קו ה  .ח

  ריתוך .71
  EFבמידה והצינור המושחל או קטעי הצנרת המחברת הינם מצינור פוליאתילן מרותך בריתוך פנים או    .ה

או מחובר באוגנים, יבוצעו הריתוכים ע"י רתך צנרת מוסמך בהתאם לכל הכללים והבדיקות והוראות  

 היצרן 

אי  .ו של  פרמטרים  אותם  לפי  הקו  חוזק  להבטיח  חייב  הריתוכים  כל  ביצוע  כי  בזאת  צינור  מודגש  פיון 

 ילן, וכי בחתימתו על מסמכי המכרז המציע מתחייב לחוזקם ואיכותם של כל הריתוכים. תפוליא

במידה וקטעי הצנרת המחברת הינם מצינור פלדה מרותך מחובר באוגנים, יבוצעו הריתוכים ע"י רתך    .ז

 צנרת מוסמך בהתאם לכל הכללים והבדיקות והוראות היצרן 

,  לדהיתוכים חייב להבטיח חוזק הקו לפי אותם פרמטרים של איפיון צינור פ מודגש בזאת כי ביצוע כל הר   .ח

 וכי בחתימתו על מסמכי המכרז המציע מתחייב לחוזקם ואיכותם של כל הריתוכים. 

 אוגנים  .72
 ). BSTD, ובאישור המפקח לפי תקן בריטיש סטנדרט (60אוגנים יהיו לריתוך, לפי תקן ת"י     .א

), אך יש לרשום באמצעות  DINורי לחץ גבוה ניתן לעבוד לפי תקן דין (במקרים מיוחדים בהם קיימים חיב   .ב

 ). DINריתוך על אזור האוגן תקן דין (

  ).BSTDעל הקבלן להביא אוגן חופשי בריטיש סטנדרט ( 8בחיבורי פוליאתילן סטנדרטים עד וכולל "  .ג

) או  DINלהזמין אביזר דין (), יש  DINבהם האוגן החופשי הוא דין  (  8"-בחיבורי פוליאתילן גדולים מ  .ד

 ). BSTD(סטנדרט  ) לבריטישDINאוגן מעבר מדין (

  . תאי ביקורת למגופים .73
  . שאיבת ביוב פרק זה חל על תאי בקרה למגופים במערכות   .א
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הן    .ב התאים  של  הנקובות  המידות  בתכניות.  וכמסומן  המגופים  מעל  במדויק  התאים  את  ממקמים 

מחוליות טרומיות מבטון בעלי מיבנה גלילי. המכסים בתקרת  התאים יהיו    המידות הפנימיות שלהן.

וכדו').    (כבישים, מדרכות, שבילים סלולים, חניות,  התאים יתאימו לרום הסופי של שטחים סלולים 

 ס"מ מעל הרום  הסופי של הקרקע.  30  – 20בשטחי גינון או בשטחים פתוחים המכסים יבלטו 

  ויות, התחברויות ביצוע חיבורים לקווים קיימים,  הסתעפ .74
אטמ' , אלא אם  יצוין בכתב    24אטמ' ולחץ בדיקה    16האביזרים בקווי מים יתאימו ללחץ עבודה של    .א

 הכמויות . 

 או הכנה לעתיד. או מתוכנן  במסגרת העבודות , יבוצעו הסתעפויות מהקו הראשי וחיבור לאביזר קיים   .ב

טע    .ג מסעף  באמצעות  תבוצע  אין אפשרות אחרתTהסתעפות  כאשר  מפורשת של המפקח  .  בהנחייה   ,

 יבוצע רוכב, ע"י צוות שרות שדה של ספק/יצרן הרוכב. 

הסתעפות,    .ד אביזר  של  והתקנה  הובלה  אספקה  הקיים,  הקו  של  חיתוך  כוללות  הסתעפות  עבודות 

 ריתוכים, חיתוכים, התאמות לביצוע מושלם . 

 ולא ישולם בנפרד.   רהצינוביצוע הסתעפויות  מהקו המשוקם כלול במחירי יחידה של ביצוע חידוש   .ה

מ' תשולם תוספת מחיר ע"פ סעיף נפרד כמופיע בכתב    50-עבור עבודות חידוש קווי מים באורך הקטן מ  .ו

  הכמויות. 

 בדיקת לחץ  .75
  בסיום העבודות תבוצע בדיקת לחץ בהתאם להמלצות יצרן הצנרת.  
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  ביצוע תיקונים נקודתיים של קווי ביוב -5חלק 
  

  נקודתיים של קווי ביובעבודות תיקונים   .76
  כללי 

רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את המפרט דלהלן לפני הגישו את הצעתו. כל המפורט במפרט דלהלן,  

גם אם לא צוין במפורש בסעיפיו, כלול במחירי היחידות של העבודה, והקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף בעד  

במפרט    00וחד זה בא להשלים , להוסיף או לשנות את פרק  בצוע העבודה בהתאם להוראות המפרט. מפרט מי

  הכללי, או פרקים רלבנטיים אחרים שלו.

  . תותוכניוהתאמה בין התקנים, מפרט, כתב כמויות 

ו/או בכתב הכמויות תמצא את   תבתוכניוואין הכרח כי כל עבודה המתוארת  תלתוכניהמפרט מהווה השלמת 

ה בין התקן הישראלי לבין המפרט, יקבע המפרט. התגלתה סתירה  ביטויה הנוסף במפרט. במקרה של סתיר

בתיאורי עבודה כלשהי בין המפרט ובין כתב הכמויות ו/או התוכניות, או התגלו טעויות ו/או השמטות כלשהן  

לפני   ימים  אוחר משבוע  לב המפקח לא  לתשומת  את הדבר הטעויות  להביא  הנ"ל, חייב הקבלן  במסמכים 

א  של  הביצוע  תבוצע  התחלת  איך  יקבע  והמפקח  לעיל,  כאמור  הטעויות  התגלו  שלגביו  מהמבנה  חלק  ותו 

לעיל   כאמור  המפקח  לב  לתשומת  הטעויות  דבר  את  הקבלן  הביא  לא  כל    –העבודה.   הקבלן  על  תחולנה 

  בחומר ו/או בעבודה, ו/או הנזקים שיגרמו עקב לכך.  –ההוצאות 

התאור שבכתב הכמויות, יחשב המחיר שבכתב הכמויות    במקרה של סתירה במידות בין התאור שבמפרט לבין 

  כמתייחס למדה הרשומה בכתב הכמויות. 

  התארגנות לביצוע תיקון נקודתי

  לאחר קבלת מיקום התיקון הנקודתי מידי המפקח על הקבלן להתארגן באופן הבא: 

  צילום קטע קו הביוב עם מיקום הסדק, שבר וכניסת השורשים.   .א

מיוחדת עם שרשראות ו/או רובוט לחיתוך וסילוק השורשים ו/או בכל אמצעי אחר  שטיפה בלחץ עם דיזה    .ב

שהקבלן יביא לאישור מוקדם למפקח. עבודת חיתוך וסילוק השורשים תתועד לאורך כל התהליך בצילום  

 וידאו. 

לביצוע    .ג או הפרעה  וללא שורשים  נקי  כי המקום  לוודא  צילום חוזר של המקום המיועד לתיקון נקודתי 

 קון הנקודתי. התי

 ביצוע התיקון הנקודתי   .ד

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות תיקון נקודתי בקווי הביוב בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט    .ה

המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום "וידיאו" לאורך הקו המונח, לאחר סיום  

וידיאו במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה.    –  הטלוויזי העבודות. הצילום יערך באמצעות מצלמת  

מטרת הבדיקה היא להביט ולצלם את תוך הצינור ובכך לתעד את המצב הצנרת לפני הפעלתה ואת אופן  

 ביצוע הנחתה. 

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, ובמיוחד בדיקת הצינורות לאטימות,    .ו

ולאשר תקינ לוודא  של המהנדס שניתנו  שמטרתה  נוספות  הוראות  לפי התוכנית, מפרט ולפי  הביצוע  ות 

  במהלך הביצוע. 



    

  
72  

  

הדרישות    .ז בכל  שיעמוד  העבודה,  לביצוע  וניסיון  ציוד  בעל  מיומן,  משנה  קבלן  להעסיק  רשאי  הקבלן 

המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. אישור העסקת קבלן משנה דומה לאישור קבלני משנה, המפורט בחוזה  

  צוע (חלק כללי). הקבלן יספק לקבלן המשנה תכנית ביצוע. הבי

תנאי לקבלת העבודה לאחר ביצוע    והביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין מהו  .ח

  ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדות". 

יה וחומרים אחרים  לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקייה מכל חומר בנ   .ט

כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך התקין של פעולת הצילום. הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ  

  ובאמצעות מכשור מתאים לכך, הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו. 

הצילום  .י השוחות.  בביצוע  הקשורות  העבודות  כל  והשלמת  לדרישות  בהתאם  הצילום  רק    ביצוע  יבוצע 

באישור המפקח, על קטעים לפי בקשתו ורישום אישור הביצוע ביומן העבודה. הצילום ייערך בנוכחות נציג  

ויועציו, והפיקוח באתר. על הקבלן להודיע למנהל והמפקח באתר על מועד הצילום, הקבלן לא   המזמין 

  יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המנהל ו/או המפקח.

במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם למגבלות    ה טלוויזיבאמצעות החדרת מצלמת  הצילום יבוצע    .יא

  . הטלוויזיהציוד. בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל גבי מסך  

הצילום על כל שלביו יתועד על גבי דיסק לשם רישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזרת מיקרופון, על    .יב

בי מיקום מפגעים וכו'. על מבצע הצילום לדאוג לסימון השוחה בפנים  גוף הסרט בצורת הערות המודיע לג

התיעוד   במהלך  הסימון  צילום  שיאפשר  כזה  באופן  ייעשה  השוחה  של  פנימי  סימון  זיהוי.  לשם  ובחוץ 

  ויאפשר זיהוי חוזר. 

ות  במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הדיסק המתועד, יתגלו מפגעים ועל פי חו  . יג

דעתו של המהנדס  ושיקול דעתו הבלעדית יש לתקנו, הקבלן יהיה חייב על חשבונו וללא כל תשלום נוסף  

  לבצע את התיקונים (הישירים והבלתי ישירים) הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס. 

  לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים.  .יד

ום התיעוד, שנערך  לתהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק אחר מסירת צי קבלת העבודה ע"י המזמין     .טו

  לשביעות רצונו המלאה של המהנדס, תיעוד הצילום יכלול דיסק ודו"ח מפורט לגבי ממצאים.

מצולם של הקו לכל אורכו, ויכלול סימון וזיהוי שוחות. פס    ד תיעוברשות המזמין, יכלול    ר יישאהדיסק    .טז

ערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום. במצורף לדיסק יוגש דו"ח מפורט ,  הקול של הקלטת יכלול ה 

  אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. דו"ח צילום זה אינו מבטל את הדרישה להכנת תוכניות "עדות".

  ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים: ו"הד .יז

  ,שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם בתוכנית הביצוע, וכל  מרשם מצבי (סכמה) של הצינור

  סימן ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו. 

   דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו, תיאור המפגע, הערות וציון

 מקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה 

  וחוות דעת מומחה צילום לגבי מהות המפגעים סיכום ממצאים 

  מסקנות והמלצות 
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. תמונות אלו יצולמו מעל גבי מסך המחשב בעזרת מצלמה    תהאופייניוהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות  

מתאימה, או בכל דרך אחרת בה יתקבלו תצלומים טובים יותר. התשלום עבור הצילומים הנ"ל לא ישולם  

  בנפרד ויחשב ככלול במחירי היחידה לשרוול הצינורות. 

  הגשת דו"ח מסכם הינו תנאי הכרחי לקבלת התשלום עבור העבודה.  . יח

  . ביוב יקוותיקונים נקודתיים של  –מפרט טכני   .77
  הקדמה  .א

בישראל. התיקון יכלול התקנה ויציקה של לבד רווי    ןניסיו תיקון נקודתי יבוצע בשיטה מוכרת ומוכחת בעלת 

התקלה, מתוך הצינור ללא חפירה, כפי שיפורט. אורך התיקון    באזורבשרפים שיוקשו בצמוד לדפנות הצינור  

  מ'.  0.5 -הנקודתי לא יקטן מ

  שלבי ביצוע   .ב

  הביצוע יכלול את שלבי העבודה הבאים: 

  . המדויקלאיתור התקלות ומיקומן   טלוויזיונישטיפה מוקדמת וצילום  .1

 חסימת הקו לזרימה במהלך העבודות, כולל מעקפי זרימה בהתאם לצורך.  .2

השורשים באמצעות דיזה בלחץ מים עם שרשראות לחיתוך וסילוק השורשים ברובוט ו/או בכל    חיתוך .3

 אמצעי אחר שיובא לאישור המפקח מראש.

החדרת מתקן הניפוח ועליו היריעה המוספגת בשרפים, מיקומה המדויק באזור התקלה, ניפוחה ללחץ   .4

 לחץ זה במהלך כל התהליך ההקשיה. אטמ' ושמירה על  1  -הניפוח המתאים לציוד, אך לא פחות מ

 ומתקן הניפוח בסיום ההקשיה.  האווירהוצאת  .5

 לאחר ביצוע התיקון.   טלוויזיוניצילום  .6

  דו"ח ביצוע  .ג

בסיום העבודות יוגש דו"ח ביצוע שיכלול את פירוט כל התקלות שבוצעו, תמונות התקלות לפני ואחרי התיקון,  

  המתארת את מיקום התקלות שתוקנו. של מהלך העבודות וסקיצה או תוכנית  CDדיסק 

  התמורה לתיקון נקודתי   .ד

על הקבלן לקחת בחשבון במתן ההצעה את כל העבודות שעליהן לא תשלום כל תוספת מחיר ויהיו כלולים  

  במחיר היחידה: 

  שטיפה וצילום .1

 ביצוע מעקפים באמצעות משאבות לספיקות הנדרשות במהלך כל ביצוע העבודה  .2

אמצעות דיזה עם לחץ מים ושרשראות או כל אמצעי אחר שיובא לאישור  חיתוך וסילוק שורשים, ב .3

 המפקח מראש.

 תכניות הסדרי תנועה, חברת אבטחה, שכר שוטרים בשכר. .4
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  שיקום וחידוש תאי בקרה לביוב  -6חלק 
  

 שיקום שוחות בקרה קיימות .78
 

 כללי   .א

ע"י   .1 לשיקום  שיאושרו  בשוחות  ורק  אך  יבוצע  בקרה  שוחות    המפקח. שיקום 

 כל המפורט בנושא עבודה ביבש, שאיבה וסניקה של שפכים כלול במחיר שיקום השוחה. 

 טרם הגשת הצעתו, על הקבלן לבדוק ולבחון היטב את כל התנאים בשטח :  .2

והבנצ' 1.1 השוחה  תחתית  התקרה  הקירות  מצב  כולל  השוחות,  הקיימת  י מצב  השוחות  מבנה  סוג  קים, 

"ארובה"   או  הצרות  עגולות,  (מרובעות,  השוחות  גיאומטריות  וכו'),  בניות  או  באתר  יצוקות  (טרומיות, 

בחלק העליון  של השוחה וכו'), עומס התנועה מעל השוחות, גובה מי תהום וכל גורם נוסף העשוי להשפיע  

  על עבודתו, ובהתאם לכך להגיש את הצעתו.  

 שיקום תחתית התקרה תיקבע ע"י המפקח.  צורת  1.2

מ' ותא בקרה   1מ' ולעומק  1הקבלן ידגיש בהצעתו את הזמן בשעות שנדרש לשיקום שוחה ממוצע בקוטר   1.3

 מ'.  1מ' ובעומק עד  1.25בקוטר 

 שיטת שיקום השוחות   .ב

 הבחירה בין החלופות בהצעות השונות לשיקום השוחות נתונה בידי המזמין.   .1

יטב את התנאים בשטח. שיטות לשיקום שוחות תנאי הביצוע  המיוחדים ודרישות מפרט  על הקבלן לבחון ה .2

 זה ובהתאם לכך להגיש את הצעתו לביצוע העבודה על פי מכרז זה. 

הצעת הקבלן תכלול תיאור מילולי מפורט ("מפרט טכני") של שיטת שיקום השוחות פרטים ותוכניות, מפרט   .3

 חות המחודשות להחזקת המזמין.  טכני לחומרים המיוחדים לתיקון השו 

עבודת  שיקום השוחה תבטיח מניעת דלף של מי ביוב / או ניקוז מן השוחה והחוצה ומניעת חדירת מי תהום   .4

 מן החוץ אל תוך השוחה. 

  שיקום שוחות הביוב כולל את העבודות הבאות :       .ג

  פרוק מכסה תא ביקורת במידת הצורך כולל ניסור התקרה. .1

 (ותחתית התקרה) והכנתו לציפוי הקיר החדש.  ניקוי קיר השוחה .2

 חיסול הבקטריה הקיימת על דופן קיר השוחה.  .3

 איטום השוחה בפני חדירת מי תהום.  .4

ציפוי בחומרים המתאימים וקבלת קיר חדש. הקיר החדש יהיה חלק ועם פן פנימי עמיד לקורוזיה הנובעת   .5

 מגזים הנלווים למערכת הביוב.

ס"מ. הקיר החדש יהיה חלק ועם פן  פנימי עמיד לקורוזיה הנובעת    10מלי של  יבעובי מינבנית קיר שוחה חדש   .6

 למערכת הביוב. הנלוויםמגזים 

קים) והתאמות הדרושות לצינורות הכניסה הראשיים והצידיים לשוחה כאשר כל  יתיקון העיבודים (והבנצ'  .7

 נצ'קים של השוחה. הכניסות לשוחה כולל חיבורים פרטיים יישארו פתוחים ויותאמו לב

 התקנת מדרגות תקניות ו/או סולם ירידה במידת הצורך.   .8

 תיקון ציפוי ואיטום ריצפת השוחה.   .9
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 טון במדרכות.  12.5ותקרה ומכסה  ותיקוני אספלט.בכביש  טון  40התקנת תקרה המכסה שוחה  . 10

 במידה ולא ניתן לשקם את השוחה, תותקן שוחה חדשה, בתוספת תשלום.  . 11

 ניקוי קירות השוחה והרצפה          .ד

 פעולה ראשונה לשיקום השוחות יהיה ניקוי הקירות תחתית התקרה ורצפת השוחה.  .1

 הניקוי יעשה באמצעים שיקבע הקבלן ובאישור המפקח.   .2

 ניקוי קיר השוחה ורצפת השוחה, כולל הסרת שומנים ושאריות שעל הקיר.   .3

ומוכנים להתקנת הציפוי החדש כל האמור בסעיף זה כלול  הניקוי ימשך עד קבלת פני הבטון הישן נקיים   .4

  במחיר שיקום השוחה.  

  איטום השוחה עצירת חדירת מי תהום לשוחה    .ה

הקבלן יבצע איטום לשוחה. הטיפול יבוצע בהזרקה. יקדחו חורים בדופן ו/או ריצפת השוחה בכל האזורים   .1

בלחץ אל הח יוזרק  אלו   דרך חורים  מי תהום.  לחדירת  פולימרי  המועדים  חומר  של השוחה  לק האחורי 

הידרופוני אשר מקציף ומתקשה עם מגע במים ויוצר איטום בדופן החיצוניות של השוחה. על פעולה זו יש  

לחזור מספר פעמים עד אשר תופסק לחלוטין חדירת מי תהום לשוחה המשך שיקום  דפנות השוחה יעשה  

על הקבלן לבצע בדיקה הידרוסטטית לאטימות    רק לאחר קבלת אישור מהמפקח עם סיום שיקום השוחה

  . 570592סעיף  ימשרד-הביןהשוחה כמפורט במפרט  

 עבודות הכנה   .ו

חלקים רופפים, סדוקים ופגומים,  \עבודת הקבלן כוללת את עבודת הכנת התא לשיקום כולל סיתות והסרת   .1

  ניקוי מלכלוך ושראיות עבודות קודמות. 

 + מיקרון./-  25יהיה חספוס לפני השטח, עומק חספוס  .2

 מילוי סדקים.  .3

כנדרש של הבנצ' .4 ועיבוד  כולל תיקון  עד קירות  ישיקום השוחה  פירוק בנצ'קים בשוחה  קים בשוחה, כולל 

השוחה ומילוי חללים ושקעים וריצפה והבאת הרצפה למצב אחיד ורציף ללא פגמים וסדקים כולל מריחה ב  

 שכבות אפוקסי בכל תחתית השוחה.   2-3

 החלקת פני הבטון בטיח פולימרי מתאים.  .5

 ביצוע יסוד חודר בטון.  .6

 ביצוע ציפוי עליון.  .7

ללא   .8 שכבתית  וחד  רציפה  ויצרו מערכת אחת  לזה  זה  יתאימו  העליון  והציפוי  ששכבת היסוד  להקפיד  יש 

 תפרים וחיבורים. 

  יש להקפיד על זמן ייבוש לכל שכבה עפ"י הוראות היצרן. .9

  שיקום השוחות       .ז

ת השיטות  שיקום  של  התיאור  את  להצעתו  יצרף  הקבלן  להלן.  שיתוארו  שיטות  במספר  אפשרי  הבקרה  אי 

 המוצעות על ידו (והבחירה בין החלופות לפי שיקול המזמין).  

 ויישום ע"פ הוראות היצרן.   107שיקום בעזרת חומרים צמנטיים כגון סיקה טופ  .1

 כבת חומר מקשר בין הבטון לחומר הציפוי.  חידוש דפנות השוחה לפי שיטת פוליאוריאה לרבות יישום ש .2

  התזה ויציקת בטון פולימרי. הבטון הפולימרי מורכב ממלט סינטטי מעורב בשרפים.  .3
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 בטון בין הקיר הישן לתבנית. 40 -הכנסת תבנית פנימית פלסטית לשוחה ומילוי בטון ב  .4

 של חברת אימט טכנולוגיות.  NGCנוזלי כגון ציפוי  PVCציפוי עליון על בסיס  .5

 שימוש בחומרי ציפוי אחרים לאישור המזמין.  .6

 בכל אחת מהחלופות יש להבטיח :    .ח

התנועה   .1 עומס  העפר,  הלחץ  את  לקבל  המאפשר  בחוזק  יהי  השוחה  של  החדש    המבנה 

  ולחץ מי תהום. 

השוחה   .2 של  הקיים  לקיר  היטב  ומחוזק  מודבק  מיוצב  יהיה  השוחה  של  החדש    הקיר 

 ות של נפילה או חוסר הדבקות.  ללא אפשר 

  התאמה לשיטת שיקום צנרת ללא חפירה נשוא מכרז זה. .3

מי  .4 חדירת  בפני  איטום  כוללת  ההתאמה  הביוב.  לשוחת  צידיות  כניסות  של    התאמה 

 תהום לאורך הכניסה הצידית.

ביוב  יש להבטיח שלא יחדרו מי תהום בין הקיר הישן לחדש ולהתאים את הקיר החדש לכניסת / יציאת ה  .5

 מהשוחה וריצפת השוחה. 

שורשים   .6 חדירת  תהום,  מי  חדירות  של  ומניעה  התאים  לאיטום  מתקדם  פתרון  תשמש  המוצעת  השיטה 

: שפכים   כל סוגי השפכים  בתאים המוליכים את  לתאים, ודליפת מי ביוב מחוצה להם, ותתאים ליישום 

 וכיוב'. תעשייתיים ושפכים ביתיים, מליחות גבוהה, קורזיביות גבוהה  

 פוליאוריאה באיטום וציפוי   .ט

 הכנת שטח  .1

ניקוי חול או לחץ מים להסרת חלקים רופפים ומיצי בטון וליצירת חספוס בפני השטח. פרופיל החספוס יהיה 

 . ICRIעל פי תקני  CSP 2-3 -בהתאם ל

/ מלטשת יהלום על מנת לקבל חספוס בדרגת    shot blastברצפות ניתן להשתמש באמצעים מכניים אחרים, כגון  

3-4 CSP . 

(יריעת פוליאתילן). אין להרשות לחות נראית לעין בבדיקה זו. ניתן     4263ASTM Dבדיקת ייבוש השטח על פי  

 גם לבדוק באמצעות ערכות סידן כלורי.  

ס"מ בחומר צמנטי מתאים או חומר פוליאוריטני כגון  2x2בצע קיטום פינה (רולקה) בגודל מפגש קיר רצפה יש ל

 סיקה פלקס. 

  אופן יישום מערכת הציפוי :  .2

כל העבודות יבוצעו ע"י קבלן משנה מיומן בהתזת פוליאוריאה בחום, כולל כל הציוד הנדרש לעבודות בתוך שוחות  

  ביוב ואשר ביצע עבודות אלה בעבר. 

 ס"מ וקבלת משטח חלק בכל ההיקף   1.5או ש"ע בעובי עד  15ף פוליאוריאה מסוג התזת קצ

 מיקרון.    1,200-1,500ובעובי   350%התזת שכבת פוליאוריאה ארומטית בעלת התארכות של עד 

 בדיקות איכות :   .י

  תוצאות בדיקות מעבדה שיוגשו לאישור המזמין. כל המסמכים הקשורים לאישור החומרים לשימוש יועברו  .1

החומרים   על  נוספות  מעבדה  בדיקות  ביצוע  לדרוש  עשוי  המפקח  העבודה.  תחילת  לפני  שבועיים  למפקח 

  שיוגשו לאישור.
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בדיקות אלו יבצע קבלן הציפוי לכל תא וידווח בכתב על התוצאות. המזמין רשאי לבצע בדיקות אלו לאישור   .2

 פחות לאחר סיום הציפוי. שעות ל 24התהליך בכל אחד משלבי הציפוי. בדיקות האיכות יבוצעו 

מראה הציפוי יהיה אחיד ללא כתמים, נזילות, בועות, מכתשים או פגמים ויזואליים אחרים.    - בדיקת מראה   .3

 לא ימצאו שטחים ללא כיסוי של ציפוי. 

 במידה וימצאו נזילות ובועות יש להשחיז אותן וליישם שכבה חדשה בצורה מקומית בהתאם למפרט הטכני.   .4

). 62ASTM G  method B  )Holiday Detector Testתבוצע על המשטחים המצופים לפי    - ביות  בדיקת פורוזי .5

הטכני   למפרט  בהתאם  עובי  בדיקת  יעברו  מספיק,  ציפוי  חוסר  או  פורוזיביות  בהם  שנתגלתה  אזורים 

 ייבדק עובי ציפוי בהתאם למפרט הטכני.    -ובאזורים בהם יש לבצע תיקון ציפוי/עובי ציפוי  

ימצא אזור עם עובי נמוך מהמינימום הנדרש במפרט,   .6 עובי ציפוי לא הרסני. לא  ייבדק במד  עובי הציפוי 

 נוספת. PVCאזורים הנמוכים מהנדרש במפרט יצבעו בשכבת 

 יש לכייל את מד העובי לפני תחילת המדידות בנוכחות בא כוח הלקוח.  .7

  + מיקרון. /- 2 -טעות המכשיר לא תהיה יותר מ .8

 בצע בשלשה אזורים בתוך התא. המדידה תת .9

מיקרון או מדידה אחת תראה    1500  -המדידות יראו עובי שווה או פחות מ  12במידה ושתי מדידות מתוך   . 10

 מיקרון יש לבצע שכבה נוספת.  1450 -עובי שווה או פחות מ

בקת  (חיתוך קוביות בציפוי הד  D-  ASTM  - 3359בדיקות הידבקות צבע הרסניות לפי תקן     -הדבקות צבע   . 11

 לפי המפרט הטכני.   סרט דביק והסרתו). אזורים אלו יעברו תיקון צביעה על ידי הקבלן בשכבת 

 העבודה כוללת שירות שדה ופיקוח של יצרן החומר/יבואן החומר/ספק החומר בארץ.  . 12

יומן עבודה עם רישומים של תנאי סביבה, פעילות, בדיקות טיב לכל אחד מימי העבודה עם   . 13 הקבלן ינהל 

 שעות יומי.  פירוט

  עמידות האיטום    .יא

האיטום  מערכת  על  לצנרת  והן  לבטון  הן  מירבית  הגנה  ולתת  זמן  לאורך  האיטום  עמידות  את  להבטיח  בכדי 

  להבטיח את התנאים הבאים: 

  התאמה מלאה בין המערכת לאיטום בטון לבין המערכת להגנה על מתכת.  .1

 היצמדות כפולה לפני השטח, פיזית וכימית.  .2

כדי למנוע הופעת סדקים עתידיים במערכת כתוצאה מהפרשי חום/קור עבודות    100%חות  אלסטיות של לפ  .3

 עפר תקלות וכד'. 

 עמידות בכימיקלים מעכלים. .4

 אפשרות לביצוע תיקוני ציפוי ללא צורך בכח אדם מיומן ובעבודות הכנה מיוחדות.   .5

 שעות. 3,000עמידות בתא מלח  .6

 מגלוון/נירוסטה.אדהזיה לפח  .7

  ביוב ל   לתא בקרהמכסה החלפת    .יב

סיכון   .1 כל  למניעת  מתאימים,  בטיחות  אמצעי  נקיטת  תוך  ת"ב,  תקרת   את  הקבלן  יסיר  הצורך  במידת 

  בטיחותי לפועלים ולציבור הרחב.
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הקיימים נבנו בשיטת יציקה באתר, הרי שתקרת התא יצוקה יחד עם הקירות. במקרה   קרהבא הבמידה ות .2

- בכביש ו  טון  40זה יש לנסר את ראש השוחה ולהתאים את גובה הניסור להתקנת תקרה טרומית לעומס  

  .טון במדרכה 12.5

  על פי מצב התקרה והמכסה יחליט המפקח האם להחזיר את המכסה או להחליפו בחדש. .3

  ס"מ  60טון בקוטר פנימי  40ות והמכסים החדשים יהיו ב.ב. כל התקר .4

  שמירה על ניקיון ת"ב   . יג

מניקוי   .1 שאריות  יפלו  לא  השוחה  שיקום  עבודת  שבמהלך  להבטיח  מנת  על  מתאימים  סגרים  יכין  הקבלן 

  השוחה ושאריות בטון לקו הביוב שבתחתית השוחה. 

  בנין וכדומה. על הקבלן לנקות באופן שוטף את השוחה מכל לכלוך, פסולת  .2

במידה ויגלה המפקח חריגות בתחום שמירת הניקיון הוא יהיה חייב לדרוש מהקבלן צילום טלוויזיה של   .3

  קטע קו הביוב שבמורד השוחה ולשטוף אותו מכל שארית לפי הנחיות המפקח. 

  הקבלן חייב לביצוע פעולות אלה ללא דיחוי ובמחיר שיקום השוחה כפי שיתואר בהמשך. .4

  ת"ב לקדמותו החזרת מכסה   .יד

  לאחר השלמת שיקום ת"ב יחזיר הקבלן את מכסה ת"ב למקומו ויתקן את האספלט בהיקף השוחה. 

במקרה של ניסור תקרת ת"ב יתקין הקבלן תקרה חדשה ומכסה כנדרש וכמו כן יתקן את האספלט בהיקף ת"ב 

  וכן איטום התקרה לקירות  ת"ב.

  הטיית זרימת השפכים   .טו

מעבודת הקבלן , במידה ותהליך העבודה מחייב זאת, היא הטית השפכים "מעל" שוחת הביוב  חלק בלתי נפרד  

שבה מתבצעת פעולת שיקום. לשם כך על הקבלן להפעיל ציוד  שאיבה, פקקים, סתימות זמניות, קווי סניקה  

ע"י חסימת קוי  זמניים וכו'. כך שיוכל לבצע את עבודתו בכל שלביה ללא נוכחות שפכים. הטיית השפכים תבוצע  

הביוב בין תא ביקורת במעלה השוחה שבשיפוץ לתא ביקורת במורד וכן חסימת חיבור צד, כך שיתקבל קטע יבש.  

  הטיית זרימת השפכים מחירה תכלל במחירי היחידה ולא תשולם כל תוספת מחיר לעבודה זו. 

  קריסת ת"ב ביוב במהלך העבודה   .טז

צב של קריסת השוחה כתוצאה של קורוזיה. במקרה זה יציב הקבלן  במהלך עבודת שיקום השוחות יכול להיווצר מ

  משאבה זמנית בשוחה שלפני נקודת הקריסה וישאב את הביוב לשוחה אחת אחרי נקודת הקריסה. 

    הקבלן המציע.הפעלת המשאבה הזמנית תעשה ברציפות עד השלמת  תיקון קטע הקו ע"י 

  בדיקה וקבלה   .יז

בדיקה סופית בכל תאי הביקורת. אם הבדיקות הנ"ל לא תשבענה את רצון  לפני קבלת העבודה על הקבלן לבצע  

  המפקח על הקבלן יהיה לבצע את כל התיקונים הדרושים לשביעות רצונו של המפקח.

אור העבודות שנעשו  יהבדיקה הסופית כוללת הספקת שרטוטי כל תאי הביקורת לפי שמותיהם. השרטוט יכלול ת

  כמויות.  בכל שוחה, רשימת חומרים וכתב

למפקח. תנאי בסיס    C.Dשל כל מהלך ביצוע העבודה מהשלב הראשון ועד האחרון והגשת דיסק    ובווידא צילום  

  לתשלום עבור העבודה. 

 טיב עבודה ואחריות :   . יח



    

  
79  

  

שנים מיום סיום העבודה. כל ליקוי שיתגלה    10לעבודות שיקום תאי בקרה תינתן אחריות כוללת לתקופה של   .1

 בתקופת האחריות, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו.  

פגם   .2 או  ליקוי  יתגלה  לאחר תום תקופת האחריות,  גם  הזמן,  ובמשך  לעיל, במידה  בסעיף  למרות האמור 

רשלנות בביצוע, או כתוצאה משימוש בחומרים פגומים או כתוצאה מכל  במערכת שהתקין הקבלן, הנובעת מ

 סיבה אחרת, יתוקנו כל הלקויים ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 עבודות משלימות שונות (פירוק ציוד קיים, חציבה, יציקות בטון, התאמות, התקנת ציוד זמני ומדידות) :   .יט

והאביזרים לאתר העבודה כגון: העמסה פריקה,  הקבלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות להבאת חומרי העזר   .1

  - הובלה ואחסנה, באופן אשר ימנע את קלקולם, או פגיעה בהם. במידה ויגרם נזק לאביזרים ו/או לחומרים 

  יחולו כל ההוצאות הכספיות על הקבלן ועל חשבונו. 

וכל ההוצאות הכספיות   .2 לביצוע העבודה  והאביזרים הדרושים  בהובלתם לאתר  כל חומרי העזר  הכרוכות 

 יחולו על הקבלן.  -העבודה 

אספקת החשמל לעבודה תעשה ממתקן חשמל עצמאי באחריות הקבלן. כל החיבורים החשמליים למכשירי   .3

 הקבלן יעשו ע"י חשמלאי מוסמך של הקבלן ובעל רישיון לעסוק בעבודות כגון זה. 

  הקבלן יספק את כל הציוד הדרוש לעבודות באתר.  .4

מסוג מעולה ובמצב תקין. במידה ויתברר במהלך העבודה שהציוד פגום, ירחיק הקבלן את הציוד    הציוד יהיה .5

הפגום מיד עם קבלת ההוראה מהמפקח באתר ויספק מיד ציוד ומכונות אשר מתאימות לדרישות, בלי כל  

יגרם בגין  פיצוי או תוספת מחיר עבור החלפת הציוד, הקבלן יהיה אחראי היחידי לגבי כל תקלה שעלולה לה 

 החלפת ציוד. 

 אופני מדידה ותשלום   .כ

 התשלום יתבצע לפי מדידה בפועל בלבד.  .1

 התשלום יהיה לפי מ"א תא, כמפורט בכתב הכמויות, כולל הכנת השטח, פריימר ויישום החומרים. .2

 התשלום כולל ביצוע תיקונים במהלך שנות האחריות.  .3

, המוצרים והציוד, הטיפול בהם, אחסנתם,  המחירים כוללים את כל המרכיבים הבאים: הובלת החומרים .4

ניהול העבודה, שימוש בכלים מכשירים, מכונות, חומרי עזר, תמיכות   והאחריות לשלמותם, שכר עבודה, 

ופיגומים, מיסים, בטיחות, ביטוח, תמלוגים, אגרות, פיצויים, היטלים, תאומים ותשלומים לבזק, כבלים  

תנועה הסדרי  תכניות  הכנת  חשמל,  חברת אבטחה    וחברת  ע"י  תנועה  הסדרי  מוסמך,  תנועה  מהנדס  ע"י 

  ושוטרים בשכר בעזרת עגלת חץ תיקנית וקבוצת אבטחה. 

הוצאות כלליות, הוצאות עבור עבודות הכנה, ועבודות שוטפות הכרוכות בקיום דרישות החוזה והמפרט וכן   .5

 הוצאות בלתי צפויות, ורווח הקבלן. 
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  בטיחות  -7חלק 

 פעולות ארגון בטיחות של עבודות בצנרת ביוב :    .79
להוראות  בהתאם  וינהגו  יכירו  מטעמו,  אדם  כל  או  שלו,  המשנה  קבלני  עובדיו,  עצמו,  שהוא  לכך  ידאג  הקבלן 

החוקים, התקנות, חוקי העזר, נהלי התאגיד, או כל חיקוק אחר וכן בהתאם לאמצעי הזהירות המקובלים והנהוגים 

. הקבלן, או כל אדם הבא מטעמו יבצע כל עבודה בהתאם לכל חיקוק . לרבות ומבלי לגרוע,  בביצוע עבודות אלה

  ההוראות הקבועות ב:

  הנחיות הבטיחות לעבודה בחלל מוקף לרבות 1970-פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל .  

  ותקנותיו  1954חוק החשמל תשי"ד . 

  "1988-חתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ. 

  1999-תקנות חוק ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט. 

 1997- תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז . 

 2007-תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז. 

 1988- תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה במקומות עבודה, התשמ"ח . 

  1986החשמל (התקרבויות והצטלבויות בין קוי בזק לקווי חשמל) התשמ"ו תקנות הבזק ו   

  1196 -חוק למניעת מפגעים, התשכ"א   

  1968 -חוק רישוי עסקים, התשכ"ח   

  1989 -חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט 

  1993חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 

  .תקנות הבניה  

  תקנות עבודה במקום מוקף  

  .תקנות עבודה ברעש 

 1954  -חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 

  1951חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א   

  1953חוק עבודת הנוער תשי"ג   

  1954חוק עבודת נשים תשי"ד  

   (הודעה) 1945פקודת התאונות ומחלות משלוח היד   

 ,מכוחן.  לרבות כל התקנות שהוצאו, ואשר יותקנו מעת לעת 

וכל מי מטעמה עקב הפרת כל    מי כרמלהקבלן לוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד תאגיד  

הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה. במידה ובוצעו ישירות על ידו, על ידי פועליו, באי כוחו  או קבלני המשנה 

 שלו. 
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ו, באות בנוסף להוראות   מסמכי המכרז , ואין מובהר בזה, כי הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות ב

בהן כדי לגרוע ו/או להפחית מהוראות מסמכי המכרז, לרבות, ללא הגבלה, מאחריות ו/או התחייבויות הקבלן על  

ועל הקבלן יהא לבצע את כל ההוראות   –פי הן. הוראות הסכם בטיחות זה ומסמכי המכרז הינן משלימות זו את זו  

בות הוראות נוספות שיינתנו לו על ידי המזמין מעת לעת. מקום בו תתקיים סתירה כלשהי בין  המוטלות עליו, לר

הבטיחות מטעם  ליועץ  הקבלן  יפנה   , הבטיחות  נספח  מהוראות  הוראה  לבין  המכרז  מסמכי  מהוראות   הוראה 

תוצאה מכך, המזמין  והחלטתו תהא מכרעת. לא פנה הקבלן כאמור ישא במלוא האחריות לכל מעשה או מחדל כ 

 וכן בהוצאות שינבעו מכך.  

 ממונה בטיחות  1.4

כדי להבטיח שעבודת הקבלן מתבצעת על פי כללי הבטיחות המתחייבים, הקבלן נדרש להחזיק ממונה   1.4.1

כל   הקבלן.  עבודות  את  שילווה  התמ"ת,  משרד  ע"י  המאושר  כשירות  אישור  בעל  בעבודה  בטיחות 

 ת יחולו על הקבלן. ההוצאות הכרוכות בהחזקת ומיון ממונה הבטיחו

ממונה הבטיחות יהיה בעל השתלמות ענפית לבנייה ובנייה הנדסית ובעל ניסיון של לפחות שלוש שנים   1.4.2

  בתחום עבודות הקבלן. 

ממונה הבטיחות יידרש לאשר בכתב ולהיות נוכח בכל עבודה שתוגדר על ידי יועץ הבטיחות של התאגיד   1.4.3

חות יוודא שהקבלן ערוך לביצוע העבודה ושיש בידו  או המפקח באתר העבודה כמסוכנת. ממונה הבטי

 את כל הציוד הנדרש במצב תקין.  

  הדרכה 1.5

קבלן יבצע הדרכת בטיחות לכל עובדיו לפחות אחת לשנה בכל הקשור לסיכונים בעבודתם ויוודא הבנת   1.5.1

 ההדרכה על ידי מעבר מבחן ידע בהצלחה.  

 ההדרכה יהיו בפנקס הכללי". ההדרכה תינתן בשפה המובנת לעובדים. העתקים מאישורי  1.5.2

 הקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה.  1.5.3

במידה ויתבקש    מי כרמל הקבלן ישמור תיעוד מהדרכות אלו ויעביר עותק ליועץ הבטיחות של תאגיד   1.5.4

 לעשות כן. כמו כן יבצע הקבלן תדריך לכל עובדיו בהתאם לתכנון הבטיחות לפרויקט. 

 ניהול הבטיחות  1.6

 הקבלן יקיים ויתחזק מערכת ניהול בטיחות הכוללת בין השאר: 1.6.1

 נהלים אירגוניים ונהלים לעבודות בסיכון   .א

 מערך לאיתור ובקרה בגורמי סיכון    .ב

 מערך בדיקות תקופתיות   .ג

 מערך לדיווח ותחקיר תאונות וכמעט תאונות עבודה   .ד

 מערך לעבודה מול קבלני משנה    .ה

 וחיו מערך הדרכה לעובדיו ולשל   .ו

 מערך לטיפול במצבי חירום    .ז

 מערך בדיקות רפואיות   .ח

 ניהול ותיעוד מסמכי בטיחות   .ט
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עבור   1.6.2 יחזיק  אותם  המתקנים  לגבי  החדשה  לתקנה  בהתאם  סיכונים  סקרי  להכין  מתחייב  הקבלן 

 התאגיד. 

 עובדים 1.7

 להימצא בתחומי חצרי המזמין.    18הקבלן מצהיר כי לא ירשה לנוער מתחת לגיל   1.7.1

העסיק עובדים, מקצועיים ומיומנים במקצועם, במספר הדרוש לשם  ביצוע העבודה  הקבלן מתחייב ל 1.7.2

תוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה זו, שלביצועה יש צורך ברישום,  רישיון או היתר לפי כל דין,  

 חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין.  

עם המזמין או יועץ הבטיחות של התאגיד או המפקח בדבר הרחקתו ממקום  הקבלן ימלא כל דרישה מט  1.7.3

העבודה של כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה אם, לדעתם, התנהג אותו אדם שלא כשורה, או 

שאינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה,  

להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה. המזמין לא יידרש לנמק    כאמור לא יחזור הקבלן

 את דרישתו. 

וכן את כל החומרים, הציוד   1.7.4 והמוסמך  על חשבונו את כח האדם המיומן  ידאג לספק  הקבלן המבצע 

הנדרשים לביצוע העבודה עפ"י   והמתקנים הנדרשים על מנת ליישם את כל סידורי הבטיחות והגהות

 דין.  ועפ"י דרישות כל   מי כרמלהנחיית יועץ הבטיחות תאגיד 

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו וכל המועסקים מטעמו בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים   1.7.5

 כלים וחומרים מטיב מעולה ובכמות מספקת, וכן מתחייב לסלק מחצרי המזמין כל ציוד או חומר פגום.

  תכנון בטיחות למשימה  1.8

הקבלן מצהיר, כי הוא מודע לכך שבעבודות מסוימות על פי דרישת המפקח עליו  לבצע תכנון בטיחות   1.8.1

על ידי ממונה הבטיחות מטעמו, והקבלן מתחייב לעשות כן בהתאם   למשימה  טרם תחילת העבודה

כ מצהיר הקבלן שלא יחל  להנחיות שיינתנו לו לשם כך על ידי יועץ הבטיחות של התאגיד כאמור.  כ"

בעבודות אלו עד שיועץ הבטיחות של התאגיד. יאשר את תכנון הבטיחות. הקבלן מצהיר שכל עבודותיו  

של הקבלן.    על חשבונו  יוכן  תכנון הבטיחות  כי  מובהר  לתכנון  הבטיחות לפרויקט.  יתבצעו בהתאם 

 עותק מתכנון הבטיחות ישמר באתר העבודה. 

 תקופתיותבדיקות  1.9

הקבלן המבצע יערוך בדיקות, ע"י בודקים מוסמכים, לציוד עבורו נדרשות בדיקות אלה עפ"י דרישות   1.9.1

 כל דין. הציוד הנבדק יסומן באופן ברור. 

 תיעוד  1.10

 הקבלן המבצע ינהל תיעוד תקף ומעודכן לנושאים הבאים: 1.10.1

 פנקס הכללי כנדרש על פי כל דין.   .א

רשיונות והסמכות העובדים העוסקים בתפקידים להם    פי כל דין.  פנקס הדרכת העובדים באתר, כנדרש על  .ב

או הסמכה על פי כל דין או על פי הוראות התאגיד (כגון: הסמכה לעבודה בגובה חשמלאי,   נדרש  רשיון, היתר

 מנופאי (מפעיל עגורן), מלגזן, רתך, וכיו"ב). 

, כולל תסקירים עדכניים של בודק  רשיונות לציוד ותעודות ביטוח לציוד הנמצא באתר או המופעל באתר  .ג

 מוסמך (לציוד עבורו נדרשת בדיקה זאת עפ"י החוק,). 
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 העתקי דוחות ביקורת ומבדקים של גורמים שונים (כגון: משרד העבודה, וכיוב').   .ד

  משמעת  1.11

ויועץ   1.11.1 התאגיד  מטעם  המפקח  להנחיות  עת  בכל  להישמע  מטעמו  הגורמים  וכל  עובדיו  הקבלן,  על 

   להזדהות עפ"י דרישה ולעצור את העבודה על פי דרישתם.  הבטיחות של התאגיד,

כגון: קנסות אשר ישלם הקבלן   1.11.2 כנגדו,  לנקיטת אמצעים  צפוי  יפר הוראות בטיחות  עובד קבלן אשר 

   למזמין, על פי דרישת המזמין, ובמקרים מסוימים  אף השעיה מעבודתו באתר.

  מנהל עבודה מטעם הקבלן  1.12

ה מוסמך כחוק לכל עבודות הבנייה והבנייה ההנדסית יש להזכיר כי  הקבלן מתחייב למנות מנהל עבוד 1.12.1

- מים, מאגר, קו צינורות, מובל מים, ביב או מכון-ההגדרה לבנייה הנדסית בחוק היא : "בניית מכון

 ;"ביוב, הריסתם, שינוי מבנם ותיקונם, לרבות חידושם של מילוי המשקים ושל הצבע

 הקבלן יעביר הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי על מינוי מנהל העבודה.    1.12.2

 במקרה של עבודה של יותר ממשמרת אחת ביממה ימנה הקבלן מנהל עבודה נוסף.  1.12.3

הבטיחות   1.12.4 היבטי  כל  את  יכללו  אשר  העבודה,  למנהל  נדרשות  והוראות  עבודה  תכניות  יספק  הקבלן 

 ות. הנדרשים ויוודא כי ההוראות מובנות  ומיושמ 

 מנהל העבודה ימצא באתר בכל משך העבודה.  1.12.5

מנהל העבודה יהיה אמון מטעם הקבלן על צוות העובדים ועל ביצוע העבודה ויהיה  אחראי , בין השאר,   1.12.6

לנושאים המפורטים להלן, וזאת מבלי לגרוע מאחריות וחבויות הקבלן על פי נספח זה, הוראות ההסכם  

 ו/או הוראות כל  דין: 

  האתר, תנאי השטח באתר והסיכונים הקיימים בו.הכרת 

 אך לא פחות מגידור קשיח ממתכת מגולבנת בגובה  ארגון האתר, גידור ושילוט עפ"י דרישות החוק ,

 .המזמין ודרישות  מטר  2מעל 

  ניהול פנקס כללי 

   ,הכרת כלל האמצעים והציוד הקיימים באתר, כולל הבנת דרישות החוק בהפעלתו הבטוחה, בדיקתו

 שיונות נדרשים וכיוב'. ר

 .וידוא כי המועסקים באתר הנם אך ורק בעלי מקצוע מוסמכים ובקיאים  בתחום עיסוקם 

   הנחיית כלל העובדים להישמע לכל הנחיות גורמי הבטיחות בכל  עת, להזדהות ולעצור את העבודה

 עפ"י דרישתם. 

    הבטיחות סידורי  על  פיקוח  תוך  העבודה  וחלוקת  עבודה  הוראות  משמעת  מתן  ואכיפת  והגהות 

 בטיחות נדרשת על העובדים. 

  .אספקת ציוד המגן האישי הנדרש, אכיפת השימוש בו בכל עת והחלפתו כשאינו תקין או בלוי 

 .הסדרת כל הנדרש בנושאי שירותים, רווחה, אוכל שתייה וגהות של העובדים 

 "י בודק מוסמך במידת הצורך.  עשיית שימוש בציוד בדוק ותקין, כולל קיום תסקירי בדיקה עדכניים ע 
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   קיום הדרכת בטיחות לעובדים חדשים וכן הדרכת בטיחות שוטפת לכלל העובדים אשר באחריותו

 כולל קבלני משנה ושלוחים, בכל נושאי הבטיחות. 

   ("כמעט תאונות" (לרבות   חריגים, מפגעים, מקרים מסוכנים או תאונות  על אירועים  דיווח מיידי 

 למזמין. 

 יחות המבקרים מטעמו או שכניסתם אושרה על ידו בתחום עבודתו. אחריות לבט 

  אחריות הבטיחות בתעבורה בתוך האתר 

   תאגיד מטעם  למפקח  בטיחות  לדיווחי  כרמלאחריות  הקבועים    מי  לדיווחים  נוסף  דרישתו,  לפי 

  המתחייבים מדרישות החוק.

 .כל פעילות אחרת הנדרשת עפ"י כל דין  

 ציוד מגן אישי  1.13

לעובדיו, לשלוחיו ולכל העובדים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות  לספק   1.13.1

(ציוד מגן אישי), התשנ"ז   בעבודה  בתקנות הבטיחות  לגרוע  לרבות  מבלי  נהוג  1997   - החוק  ., אשר 

מגני   עבודה,  בגדי  עבודה,  נעלי   לרבות  החוזה  נשוא  העבודה  מסוג  עבודה  ביצוע  לשם  בו  להשתמש 

וכל   שלוחיו  עובדיו,  כי  ויוודא  בגובה  בעבודה  אישי  מגן  ציוד  מגן,  כובעי  זוהרים,  אפודים  אוזניים, 

 הפועלים מטעמו קיבלו הדרכה מתאימה וכי הם משתמשים בציוד המגן. 

 הציוד יסופק ע"י הקבלן כשהוא תקין וראוי לשימוש.  1.13.2

 עבודה בגובה 1.14

מטר יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הסמכה    2  בכל ביצוע עבודה בה ניתן ליפול לעומק של למעלה מ 1.14.1

 בתוקף לעבודה בגובה. 

התשס"ז 1.14.2 בגובה),  (עבודה  בעבודה  הבטיחות  לתקנות  בהתאם  תתבצע  בגובה  לרבות    2007  -העבודה 

 כמפורט להלן: 

  לא תתבצע עבודה בגובה  במפלסים שונים  אחד מעל השני 1.14.3

נ 1.14.4 מפני  הגנה  באמצעי  ישתמשו  בגובה  עבודה  המבצעים  עבודות  עובדים  הבאים:   במקרים  פילה 

מ' ומעלה. המתבצעות על גבי סולם, פיגום או משטח עבודה אחר כאשר לא    2המתבצעות בגובה של  

  נקודות אחיזה.  3  –ניתן להיאחז ב 

ציוד מגן אישי לעבודות גובה יכלול קסדה כולל סנטריה, נעלי בטיחות, רתמת בטיחות וחבל עגינה עם   1.14.5

 נוסף שנדרש בהתאם לאופי העבודה. משכך זעזועים וכל אביזר  

כל ציוד העבודה בגובה יהיה בדוק בהתאם לחוק ולהוראות היצרן. לפני תחילת העבודה יבדק כל הציוד   1.14.6

 לוודא שאין בו ליקוי. 

במפלס   1.14.7 ימצא  אחד  עובד  כאשר  עין  קשר  על  ושמירה  לפחות  עובדים  שני  ע"י  תעשה  בגובה  העבודה 

  סיכון. הקרקע במקום בו לא קיים  

  האזור שמתחת לעבודה בגובה יגודר וישולט   1.14.8

  כל כלי העבודה יאובטחו כנגד נפילה  1.14.9
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נקודת העגינה לציוד הגנה או מניעת הנפילה חייבת להיות מעל לעובד ועליה להיות בעלת יכולת   1.14.10

 טון.  1.5לשאת 

 כימיקלים וחומרים מסוכנים  1.15

העלול 1.15.1 חומרים  של  ואיתור  מדידה  בדיקה  לבצע  מתחייב  זה  הקבלן  ובכלל  בריאותי  נזק  לגרום   ים 

חומרים רעילים ו/או נפיצים ו/או מקרינים, בכל מקרה בו  נמצאים ו/או עלולים להימצא באתר העבודה  

אדים, גזים, עשן או חומרים מסוכנים אחרים כלשהם, ובכלל זה גורמים כימיים ו/או פיסיקליים ו/או  

 ביולוגיים הנחשבים כגורמי  סיכון.  

תחיל בביצוע עבודה שבה יש צורך בכניסת אדם לבור או שוחה או תא או כל מקום מוקף,  הקבלן לא י 1.15.2

כל עוד לא ננקטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות חומרים סוכנים, לא סולקו החומרים המסוכנים  

חומרים   חדירת  של  אחרת  טכנולוגית  בדרך  מניעה  או  איטום  נעשה  לא  מתאימים,  אמצעים  בעזרת 

בכל   בדיקה נאותה  אשר  מסוכנים,  בוצעה  עוד לא  וכל  עשוי אדם להימצא במקום המוקף,  עת שבו 

  תוצאותיה יצביעו על אי המצאות חומרים מסוכנים או חוסר חמצן במקום.  

 חפירות וקידוחים 1.16

כל משך העבודה בכלל, ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה ובנייה בתוך התעלות באתר העבודה בפרט,   1.16.1

לנקוט בכל  כולל דיפונים    על הקבלן  האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני מפולות והתמוטטות, 

ותמיכות, גם כאשר החפירה נעשתה לפי המפרט, ובמיוחד כאשר החפירה נחפרה שלא על פי השיפוע  

הטבעי. כמו כן, על הקבלן ובאחריותו להבטיח אמצעי הגנה מרביים לעובדיו, בעת ביצוע עבודות שונות  

 רבתה, להגנה מפני מפולות וזאת על ידי מילוי אחר הוראות הבטיחות הבאות:בתוך החפירה ובק

לפני התחלת החפירה או החיצוב יש לבדוק קיום של קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז וכד', ומנהל העבודה   1.16.2

ינקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא יפגעו מזרם חשמלי, אדים מזיקים, או מים  

  פורצים. 

יתקין  הק 1.16.3 מעל  בלן  בגובה  מגולבנת  ממתכת  קשיח  בהתאם  מטר  2גידור  מתאימות  והגנות  דיפונים   ,

לתקנות הקיימות והוראות כל דין ובהתייחס לעומק החפירה ומורכבותה, למניעת נפילת אדם ומניעת  

  התמוטטות החפירה.  

בכדי למנוע תאונות  מ', ושיש בה סכנת התמוטטות, יש לנקוט באמצעים    1.2בחפירה שעומקה עולה על   1.16.4

 מפולת העלולות לקבור עובדים תחתיה  

אמצעים למניעת התמוטטות הדפנות יכולים להיות על ידי חפירה בשיפוע או התקנת מערכת דיפונים   1.16.5

 או תאי הגנה 

פי התקנות: מותקנות בה דפנות עומדות יציבות, עם משענות וחיזוקים,  -דיפון תעלות באדמה חולית על 1.16.6

ס"מ מעל פני הקרקע    15י התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה, ובולטות  המכסות את כל ציד

 הסמוך לתעלה 

אם   1.16.7 בדיפון  צורך  (אין  הגנה  בתא  ישתמש  העובד  הדיפון,  התקנת  בעת  התמוטטות  סכנת  קיימת  אם 

  משתמשים תמיד בתא הגנה לכל עובד הנמצא בחפירה, או שהחפירה מתבצעת באמצעות מכונה בלבד) 

שיכין הקבלן ויציגה לאישור המזמין. הקבלן יידרש  מ' רק לפי תוכנית    4-דיפון חפירה בעומק של יותר מ 1.16.8

  .  לקבל אישור יועץ קרקע מטעמו
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מ  1.16.9 יפחת  שלא  במרחק  יוחזקו  מהחפירה  שהוצאו  אדמה  או  החפירה  50-חומר  משפת    ס"מ 

על שני מטר יהיו מגודרים ע"י   כל בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול מגובה העולה

 תיכון -יד ואזן-מעקה עם אזן

 יש לקיים תאורה נאותה אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך.  1.16.10

בור שקיימת סכנת   1.16.11 כל חפירה או  פנסים בצבע אדום לאורך  יוצבו  בשעות החשכה,  בעת עבודה 

  נפילה לתוכם  

ר שעשוי למוטט את דפנותיה, אלא אם ננקטו צעדים  אין לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אח 1.16.12

  מיוחדים למניעת התמוטטות

על   1.16.13 עולה  לבור או חפירה שעומקם  והעליה  על   120הירידה  ידי סולם או מדרגות  -ס"מ היא רק 

 מטרים.  20המרחק המרבי בין הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא יעלה על  מתאימים

 כלים מכנים הנדסיים   1.17

י מכני הנדסי, כגון: כלי הרמה, אביזרי הרמה, מנוף וכו', יהיו תקינים ובעלי  רישוי תקף כדין.  כל כל 1.17.1

בביצוע   כי  מתחייב  וכן  התאגיד,  של   לאתר  כניסתם  טרם  הכלים  רישוי  את  לבדוק  מתחייב  הקבלן 

  ן.  העבודות לא יעשה שימוש כלשהו בכלי מכני הנדסי  שאינו בעל רישוי תקף כדין ו/או שאינו תקי

מובהר בזה, כי הקבלן מתחייב לדאוג  לכך כי כל מפעיל כלי מכני הנדסי כאמור יהיה מוסמך לכך על פי   1.17.2

 כל דין ובעל רשיון תקף כדין. 

 "מקום מוקף" –עבודה בשוחות ביוב  1.18

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים סיכונים רבים כגון  המצאות   1.18.1

רעילים באמצעי     גזים  לנקוט  הקבלן  על  ולכן  מוות  בתאונת  להסתיים  העלולים  בחמצן  מחסור  או 

 הבטיחות הבאים:

לפני הכניסה למקום מוקף כגון שוחות או תאי ביוב יבצע הקבלן תכנון עבודה מוקדם על ידי ממונה    1.18.2

רק לאחר  הבטיחות של הקבלן, היתר העבודה ייבדק על ידי יועץ הבטיחות של התאגיד והעבודה תתבצע  

 אישורו ובהתאם להיתר עבודה זה. נושאים המחייבים התייחסות בהיתר עבודה זה:

 שלילת המצאות גזים רעילים במקום המוקף.   .א

 וידוא המצאות חמצן בערכים תקינים.  .ב

אוורור המקום המוקף במקרה של המצאות גזים מזיקים או חוסר בחמצן וכניסה מחודשת רק לאחר    . ג

 ידי שימוש בציוד נשימה מתאים.בדיקה מחודשת ורק על  

שימוש בציוד מגן אישי המאפשר חילוץ מהיר מתוך השוחה כגון שימוש בריתמה עם חבל המחובר למתקן    .ד

 חילוץ.  

לא יורשה אדם להיכנס לחלל מוקף כלשהוא כגון שוחת בקרה ללא שקיבל הסמכה לעבודה ב"מקומות   1.18.3

 מוקפים".

בה גזים מזיקים ויש בה כמות ואיכות מספקת של אוויר    לפני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין 1.18.4

לנשימה. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר  

 כראוי האוורור יעשה באמצעים הבאים:

 בעזרת מפוחים יעודיים.    .ב
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  -לפחות. לעבודה בתא בקרה קיים  שעות    24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של    . ג

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים. . לחיבור אל  

  המכסים משני צידי נקודת החיבור.  -ביב קיים 

רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת אוויר צח בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה,   1.18.5

תן להבטיח אוויר באיכות ובכמות המתאימה תתאפשר הכניסה רק בעזרת מערכת  במקרים בהם לא ני

  נשימה המספקת אוויר מגליל אוויר דחוס. 

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן הוא חגור ברתמת בטיחות המחוברת לחבל הצלה   1.18.6

 המחובר למתקן המאפשר הוצאתו במקרה חירום. 

אשר יהיה מוכן לחלץ את האדם מתוך החלל המוקף ולהגיש לו  תמיד יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה   1.18.7

  עזרה במקרה הצורך. גם אדם זה יהיה מוסמך לעבודה ב"חללים מוקפים" 

  מ' ישא מסכת גז מתאימה.   2.5הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל   1.18.8

בודה  מ' יופעלו מפוחים מכניים לפני כניסת אדם ובמשך כל זמן הע  4.0בשוחות בקרה שעומקם עולה על   1.18.9

  בשוחה.  

בטיחות   1.18.10 אמצעי  בנושא  יודרכו  בקרה  לשוחות  כניסה  הדורשת  בעבודה  המועסקים  עובדים 

 הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.  

על מתכנן עבודת הביקורת לקבל מידע מדויק לגבי מערכת הביוב.    -עיון במסמכים המפרטים את מערכת הביוב  

לוודא מאילו חומרי בה  בעיקר יש  סוג השפכים שהמערכת מטפלת  עוברת,  בו היא  ם עשויה המערכת, התוואי 

 וסיכונים מיוחדים הקשורים בה.

מנת לוודא שאכן  -לאחר קבלת המידע מהרשויות המוסמכות יש לבצע סיור פיסי באתר על  -  סיור מקדים בסביבה

 הנתונים שנמסרו נכונים. 

דוד את ריכוז הגזים והחמצן באוויר מערכת הביוב בעזרת אחד  יש למ  -  בדיקת גזים וריכוז החמצן במערכת הביוב

  המכשירים הקיימים בשוק לדוגמה: מכשיר קוכלר.  

  המכשיר.  ת ראוועל העובד לשאת את המכשיר על גופו כל העת ופעול ע"פ ה

  על הקבלן לספק לעובדיו מכשירים תקינים, מכוילים ומאושרים לשימוש ע"י הגורמים המוסמכים.

 יקריים שיש לבדוק:  מרכיבים ע  .2

, ואחוז החמצן הקיים במערכת. כאשר אחוז  CH 4ומתאן    2COלדוגמא פחמן דו חמצני    -   המצאות גזים רעילים

 , קיימת סכנה של שיתוק ומוות מהיר. 15%-, נפגע התפקוד הנורמלי של גוף האדם. מתחת ל17%-החמצן נמוך מ 

על מנת לאוורר את המערכת בעיקר מגזים רעילים נהוג לפתוח את   -  פתיחת מכסי מערכת הביוב לזמן מסוים 

המכסים של המערכת לזמן מסוים, ובמקרה הצורך להשתמש במפוחים מתאימים להזרמת אוויר. חשוב להקפיד  

 לסגור את המכסים בסיום העבודה בכדי למנוע סכנה בטיחותית. 

ימצא חולדות ונחשים. בזמן הבדיקות המצוינות לעיל,  בבור שוחת ביוב עלולים  לה   -  בדיקת נוכחות של זוחלים 

 יש לוודא כי אין סכנה ממזיקים אלה. 

הגידור נועד למנוע נפילת עובד או עובר אורח לתוך מערכת הביוב.   -  גידור ושילוט מקומות כניסה למערכת הביוב 

הגידור יהיה קשיח ממתכת    השילוט נועד ליידע הן את העובדים והן את הציבור שבמקום מתבצעות עבודות ביוב.

  . מטר 2מגולבנת בגובה מעל 
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  שיקום צנרת ללא חפירה.

  

  טופס הצעה 
  

  
  
  
  

  ________________    הנחה ב % :
  
  
  

  ______________________   חתימת הקבלן וחותמת:  
  
  
  

  ______________________                    שם הקבלן:  
  
  
  

  ______________________       איש קשר: 
  
  
  

  ______________________       כתובת:  
  
  
  

  ______________________                   טלפון: 
  
  
  

  ______________________       תאריך:  
  

  
  



    

  
89  

  

  ללא חפירה  ביוב שיקום צנרת
  

  כתב כמויות
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 מפרט טכני לשיקום שוחות

 שיקים השיחות .1

שיקום תאי הבקרה אפשרי במספר שיטות , שיתוארו להלן: הקבלן יצרף למכרז  .א

את התיאור של השיטות המוצעות על ידו) והבחירה בין החלופות לפי שיקול 

המזמין(. א. חידוש דפנות השוחה לפי שיטת פוליאוריאה לרבות יישום שכבת 

 חומר מקשר בין הבטון לחומר הציפוי.

בטון בין  40״ לשוחה ומילוי בטון ב־  T-GRIPטית ״הכנסת תבנית פנימית פלס .ב

 הקיר הישן לתבנית כפי שיפורט להלן.

 המזמין לאישור □שימוש בחומרי ציפוי אחרי .ג

 בכל אחת מהחלופות יש להבטיח את הנ״ל :

המבנה החדש של השוחה יהי בחוזק המאפשר לקבל את הלחץ העפר, עומס  .א

 התנועה ולחץ מי תהום.

השוחה יהיה מיוצב מודבק ומחוזק היטב לקיר הקיים של הקיר החדש של  .ב

 השוחה ללא אפשרות של נפילה או חוסר הדבקות.

התאמה של כניסות צידיות לשוחת הביוב . ההתאמה כוללת איטום בפני  .ג

 חדירת מי תהום לאורך הכניסה הצידית.

יש להבטיח שלא יחדרו מי תהום בין הקיר הישן לחדש ולהתאים את הקיר  .ד

 כניסת / יציאת הביוב מהשוחה .החדש ל

 ריצפת השוחה .2

שיקום השוחה כולל תיקון ועיבוד כנדרש של הבנצ׳קים בשוחה, כולל פירוק 

בנצ׳קים בשוחה עד קירות השוחה ומילוי חללים ושקעים וריצפה והבאת הרצפה 

שכבות אפוקסי בכל  2:3למצב אחיד ורציף ללא פגמים וסדקים כולל מריחה ב 

 לא תלוי בשטח הרצפה ובמספר הבנצ׳קים.תחתית השוחה . 

 איטום וציפוי בפוליאוריאה .3

 הכנת השטח

ניקוי חול או לחץ מים להסרת חלקים רופפים ומיצי בטון וליצירת  .א
על פי  CSP 2-3 -חספוס בפני השטח. פרופיל החספוס יהיה בהתאם ל

 .ICRIתקני 

 / shot blastברצפות ניתן להשתמש באמצעים מכניים אחרים, כגון .  .ב
 .CSP 3-4מלטשת יהלום על מנת לקבל חספוס בדרגת 

)יריעת פוליאתילן(. אין  ASTM D 4263בדיקת ייבוש השטח על פי .  .ג
להרשות לחות נראית לעין בבדיקה זו. ניתן גם לבדוק באמצעות 
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 ערכות סידן כלורי.
ס״מ  2X2מפגש קיר רצפה יש לבצע קיטום פינה )רולקה( בגודל  .ד

 בחומר צמנטי מתאים או חומר פוליאוריטני כגון סיקה פלקס.

 אופן היישום מערכת הציפוי

כל העבודות יבוצעו ע״י קבלן משנה מיומן בהתזת פוליאוריאה בחום, כולל 

 כל הציוד הנדרש לעבודות בתוך שוחות ביוב ואשר ביצע עבודות אלה בעבר.

ס׳׳מ וקבלת  1.5או ש״ע בעובי עד  RFהתזת קצף פוליאוריאה מסוג  .א
 משטח חלק בכל ההיקף

 350%התזת שכבת פוליאוריאה ארומטית בעלת התארכות של עד  .ב

 מיקרון. 500,-1,200ובעובי 

המפורקת וחיבור לשוחה הקיימת ו/או תקרה מסגרת המכסה ומכסה 

לשוחה הקיימת כולל איטום בין התקרה לקירות כולל  םוחיבור יםחדש

והעבודה  והעבודה ואמצעי החיבור הנדרשים וכולל סילוק החומרהחומר 

הנדרשים וכולל סילוק החומר המפורק לאתר סילוק שיורה המפקח וכולל 

תיקוני המצעים ואספלטים הנדרשים לא ישולם עליהם בנפרד והם כלולים 

 במחיר שיקום השוחה.

 תקרות שוחות חדשות .4

תקרות שוחות חדשות) מודגש לפי קביעת המפקח בשוחות מסוימות יוחלפו 

 בשוחות בהן שיטת השיקום לא דורשת פירוק תקרה קיימת( שמדובר

העבודה תכלול פירוק התקרה הקיימת וסילוקה לאתר מורשה שיאושר ע״י 

המפקח . כולל בשוחות קיימות יצוקות באתר ניסור ראש השוחה בגובה 

 שיתאים לתקרה החדשה.

למניעת כל סיכון בטיחותי לפועלים נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים 

 ולציבור הרחב.

התקנת תקרה חדשה עגולה) טרומית( או מלבנית יצוקה באתר לפי תוכנית 

טון " וכולל מסגרת המכסה ומכסה  25המזמין) או טרומית( לעומס ׳׳  מטעם

 המזמין םש ״ וכיתוב מוטבע ברונזה סמל םטון ׳׳ מדגם המזמין, ע 25ב.ב. ״ 

 " . ניקוז -

הכיתוב יאושר ע״י המזמין וכולל כל החומר והעבודה הדרושים לחיבור 

 והתקנת
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התקרה על גבי השוחה הקיימת כולל איטום בין התקרות לקירות וכולל 

 באזורמ םתיקון מצעים ואספלטי

 מילוי כולל הקיימת התקרה תחתית ניקוי םבמחיר שיקום השוחה נכלל ג

. וסדקים םפגמי ללא ורציף אחיד למצב התקרה והבאת ושקעים םחללי

 .המפקח ע״י יאושרו המילוי חומרי

 בדיקה וקבלה .5

 הבדיקות □לפני קבלת העבודה על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל תאי הביקורת. א

 התיקונים על את לבצע יהיה הקבלן על המפקח רצון את תשבענה לא הנ״ל

 .המפקח של רצונו לשביעות הדרושים

הספקת שרטוטי כל תאי הביקורת לפי מספריהן. השרטוט הבדיקה הסופית כוללת 

 אור העבודות שנעשו בכל שוחה ורשימת חומרים.ייכלול ת

 כל האמור בסעיף זה כולל במחיר שיקום השוחה.

 לאחר ביצוע םצילו .6

בסיום תהליך השירוול יבוצע צילום פנימי לבדיקת חלקות ומצב הצינור המושחל 

, השונים השירוול קטעי את שיתאר ביצוע חבדו״ יוגשו הממצאיםלכל אורכו. 

 ל של כל הקטעים.שירוו ולאחר לפני וצילומים המותקן השרוול עובי, אורכם

 אחריות .7

בתום העבודה לאחר קבלת ולפני אישור חשבון סופי יעביר הקבלן למזמין, תעודת 

שנים מיום מסירת העבודה למזמין הן על שרוול הקווים, הן על  10  אחריות למשך

 שיקום שוחות והן על הקו החדש שבוצע בשיטת הניפוץ.

 האחריות תהיה:

מפני כל תקלה בשרוול הנובעת מטיב השרוול כגון: גזירה, קריסה של השרוול  .א

או דפורמציות בשרוול הנובעים מכוחות לחיצה עיליים ועל קילוף ו/או הפרדות 

 פנימיות וטיב העבודה.

שנובעת מטיב החומרים, הצמדות לתאי הביקורת מפני כל תקלה במבנה  .ב

 החומר לדופן התא וטיב העבודה.

מפני כל תקלה בצינור החדש שבוצע בשיטת הניפוץ כגון קריסה, שבר, סדק  .ג

אורכי או רוחבי, ניתוק באזורי הריתוכים, שליפה משוחות הבקרה.
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הכוונת  ציה־על הקבלן לבצע את העבודה בשלמותה לרבות:בעבודה בקווי גרביט

תנועה, אישורי חפירה, חפירה, גילוי הצנרת, ביצוע העבודה, שאיבה, מעקפים, 

 סגירה והחזרת המצב בשטח לקדמותו.

 סיום ביצוע .8

״  AS MADE”עם סיום ביצוע עבודות הקווים ושוחרת הבקרה יכין הקבלן תוכניות 

" של המזמין  GISמודד מוסמך ויבוצע בהתאם לדרישות ״התוכניות יוכנו ע״י 

 המפרט הטכני גירסה מעודכנת.

התוכניות יכללו את רצועת הדרך) כביש , מדרכה , שביל , שטח פתוח וכו׳( ברוחב של 

מ׳ מכל צד של הקו כולל סימון כל האלמנטים הגלויים בשטח רצועת הדרך כולל  10

, בטון וכו׳ כולל סימון תוואי ומיקום סימון התכסית האספלט, אבן משתלבת 

 11.הקווים ושוחות הבקרה , קוטר הקווים ושוחות הבקרה , סימון מפלים חיצוניים 

מפלים חיצוניים , כווני זרימה , כל חיבורי הקווים לשוחות הבקרה  11/הקווים כולל 

 שלהם . 11. חיצוניים □מפלי □קוטר,  ומשניים □ראשיי □כולל קווי

 יאושרו ע״י המפקח בחתימתו עליהם.התוכניות 

העתקות אור מכל בקנה  X 3הקבלן ימסור למפקח דיסקט ממוחשב של התוכניות + 

 מידה שיאושר מראש ע״י מפקח .

כל האמור בסעיף זה לא ישולם עליו בנפרד והנו כלול במחירי היחידה שבכתב 

 הכמויות.

מפרט מיפוי,  בות,תכנית עדות ותיק הגשה בהתאם לנוהל מי כרמל )רשימת שכ

 ימסר לקבלן.-דרישות לתיק הגשה( 

במידה וידרש הקבלן ע״י המזמין ו/או המפקח לבצע עבודות "סטנדרטיות" של הנחת 

 קווי ביוב וניקוז חדשים , בניית שוחות בקרה חדשות, מפלים חיצוניים , וכו׳.

זמין חייב הקבלן לבצע את העבודות כנדרש ובהתאם למפרט הטכני המיוחד של המ

המהדורה המעודכנת, ולפי דרישות המפקח כאשר מודגש שהתשלום עבור ביצוע 

עבודות אלו יהיה בהתאם למחירון המזמין שבתוקף. את המפרט הטכני המיוחד ניתן 

 לקבל מהמזמין.
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 CIPPרוול וחידוש קווי ביוב בשיטת ישמפרט ל

 מ"מ 600קוטר מעל לצינורות 

 UVהקשייה בשיטת  .1

 הנחיות מיוחדות לעבודות שיקום צנרת ללא חפירה

מקצועית להיות בעל ידע, ניסיון, יכולת או קבלן משנה  על הזוכה במכרז .א

והרשאה למתן השירות נשוא המכרז. המציע מתחייב כי הינו בעל הרשאה כדין 

למתן כל השירותים נשוא המכרז, עפ"י התנאים הקבועים בהסכם וכי הינו ויהיה 

בכל תקופת ההתקשרות בעל כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים 

 עפ"י דין.

 3ויקטים בישראל, לפחות הטכנולוגיה יושמה בהצלחה ע"י המציע בפר .ב

 פרויקטים.

עבודת שיקום צנרת ללא חפירה הינה כוללת ומקיפה ותכלול שיקום של כל  .ג

מרכיבי המערכת החל מחיבור הבתים/נכסים, חציות כבישים, מדרכות ודרכים, 

 הביב המישני, הביב הראשי וכן תאי הבקרה.

ים לביצוע השרות הזוכה מתחייב לכך כי הינו מעסיק עובדים מיומנים ואחרא .ד

 נשוא המכרז.

הזוכה מתחייב לכך כי רתכי הצנרת יהיו בעלי אישור מתאים ובר תוקף מאת  .ה

יצרן הצינורות, להוכחת האמור לעיל על הספק הזוכה להציג תעודת רתך צנרת 

PE .או פלדה למפקח מטעם המזמין בהתאם לצורך 

נאי ההסכם על הזוכה במכרז לספק את השרות בהתאם לתנאי המכרז ולת .ו

ונספחיו ולהוראות כל דין, הכול ברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצונה המלא 

 של המזמין.

הספק יישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע השרות על ידו, אספקת  .ז

כלי הרכב לביצוע השירות לרבות הוצאות הובלת כלי הרכב למקום תחילת ביצוע 

זקת כלי הרכב, תיקונים, דלק, החלפת שמנים, השרות וממנו, הכנתו לעבודה, אח

טיפולים, ביטוחים, רישיונות ולרבות כל הוצאה אחרת הכרוכה בביצוע השרות. 

הספק מתחייב לספק על חשבונו לביצוע השרות את כוח האדם הדרוש וכן את 

הציוד והכלים הדרושים לביצוע השירות, לרבות אמצעי הובלתו של הציוד 

וביל על חשבונו את כל כוח האדם, הציוד, הכלים והאמצעים לביצוע השרות, ולה

הדרושים לביצוע השרות, לאתר העבודה וממנו. מובהר בזאת שבמקרה של 

תקלה בביצוע השירות הספק יספק את כוח האדם, הציוד, כלי הרכב וכל הנדרש 
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לטיפול בתקלה והשבת המצב לקדמותו בהקדם האפשרי ולשביעות רצון 

 המזמין.

חידוש ושיקום הצנרת הינו לכל סוג צינור ועומק הקו מתחת לפני הקרקע, מחיר   .ח

 לא תשולם תוספת עבור ביצוע בקווים עמוקים או צנרת מחומרים שונים.

המחירים בכתב הכמויות כוללים שיקום תשתיות, ניקוי הקו משומנים, שורשים,  .ט

חשבון הספק בטונים ומוצקים. כל העלויות המתחייבות מהפעולות הנ"ל יהיו על 

וייחשבו ככלולים במחירי היחידה השונים, כולל חיתוך בטונים או שורשים באמצעות 

 שימוש ברובוט מיוחד ומעבר למחיר היחידה לא ישולם כל תשלום נוסף .

הקבלן יעביר השתלמויות בבטיחות לכל עובדיו, ע"י המוסד לבטיחות -בטיחות .י

ה על חשבונו. כן יחתום הקבלן וגהות או כל מוסד מוסמך אחר, לפחות אחת לשנ

על מסמכי בטיחות שיועברו אליו ע"י נציגי התאגיד. על הקבלן להציג את ציוד 

 הבטיחות ע"פ רשימה שתועבר אליו ע"י נציג התאגיד בכל תקופת משך החוזה.

חומרים, פסולת ועודפי עפר יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו, מאתר -סילוק פסולת .יא

רשה מחוץ לשטח שיפוט של המזמין, ויהיה כלול העבודה לאתר שפיכה מו

במחירי היחידה. אחריות הקבלן לפינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי 

המשרד להגנת הסביבה היא מוחלטת. אחריות זאת כוללת גם פינוי הפסולת 

 בעבודות המבוצעות על ידי קבלני המשנה ו/או נהגים מטעמו.

קח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודה, רשאי מנהל התאגיד, וכן המפ .יב

 כניות לפי הצורך לביצוע העבודה.והוראות לרבות ת

באפשרות הקבלן לקבל מהתאגיד מידע הקשור למצב הצנרת, תוכניות להחלפת צנרת  .יג

לשנים הקרובות ומידע נוסף שיש בידי התאגיד. כמו כן חובתו של הקבלן לבצע בעצמו 

 והציוד לצורך הגשת ההצעה וכל זאת על חשבונו בלבד.בדיקה של הצנרת 

הקבלן מתחייב להחזיק מלאי של שרוולים, חומרים, ציוד ואביזרים לביצוע עבודות  .יד

מטר אורך לכל קוטר, ולזמן  200מ"מ,  200-800השרוול והנפוץ בקטרים בגודל של 

 ימים לביצוע עבודה שהוזמנה בקטרים אלו. 7תגובה של עד 

 

 העבודהתיאור  .2

), ומבוססת על הספגת Cured In Place Pipe( CIPP -השיטה מוגדרת בשם כללי כ

שרוול לבד ופוליאוריתן בשרפים מתאימים, השחלתו, הצמדתו לדפנות הצינור 

הקיים והקשייתו עד ליצירת צינור רצוף, אטום לאורכו וקשיח בצמוד לדפנות 

בינלאומיים, כגון: הצינור הקיים. יישום השיטה מגובה במספר תקנים 

ASTMD5813, ASTMF1743 ,ASTMF1216 השחלת שרוול 5351, וכן תקן ישראלי .
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כולל שימוש בטכנולוגיה של הקשיית  CIPPלבד מוספג בשרפים בצינור בשיטת 

 .UV -השרוול ב

ההנחיות שלהלן באות לפרט תנאים וכללי עבודה, האחריות על ביצוע ההנחיות 

נחיות אלו חלות על מערכות שפכים, קולחים, תמלחת שלהלן מוטלת על הקבלן. ה

 ומים אחרים.

ההנחיות חלות על מערכות חדשות ועל מערכות קיימות כאחד, בלחץ או בכבידה 

. הדרישות המפורטות להלן אינן באות במקום כל דרישה של גורמים (גרביטציה)

 סטטוטוריים אחרים.

 תכולת העבודה עבור ביצוע עבודות השחלת שרוול .3

בהתאם ( Cured In Place Pipe) CIPPהקבלן יבצע את עבודות השרוול באמצעות 

 לשלבים וכמפורט להלן :

 הכנות ועבודות מקדימות. .א

 הספגת שרוול לבד בשרפים מתאימים. .ב

 השחלת השרוול. .ג

הקיים והקשייתו עד ליצירת צינור רצוף,  הצמדת השרוול לדפנות הצינור .ד

צינור הקיים, כדי לעמוד בתנאי לדפנות ה אטום לאורכו וקשיח בצמוד

 העומס של המים והקרקע ועומס התנועה המצויים מעל הצינור.

כולל שימוש בטכנולוגיה של הקשיית  CIPPהשיטה לביצוע השרוול תהיה בשיטת 

, באמצעות יציקה של צינור בתוך UVהשרוול במים חמים, קיטור או בעזרת נורות 

ובהתאם למפורט להלן . במידה וקיים מפל חיצוני  (Cured In Place Pipe)צינור 

לשוחה, יבצע הקבלן עבודות חפירה ובטון להחלפת המפל. יובהר כי המפל החיצוני 

יהיה מסוג "מפל חלון" ובהתאם למפרט שיאשר המזמין. המפל כלול במחירי 

עבה לביוב, כולל כל הספחים הדרושים ובהתאם  PVCהיחידה ויהיה עשוי מצינור 

 או תקן שווה ערך. 884שות ת"י לדרי

המזמין יבדוק את התוכנית והקבלן יתחיל בביצוע העבודות רק לאחר אישור 

המפקח את תכנית העבודה. הקבלן יתריע בפני המזמין לפני ובמהלך ביצוע העבודות 

 על כל נזק אפשרי, באם יידרשו פעולות מיוחדות.

 חומרים וציוד לביצוע העבודות  .4

 שרפים :

רים יסופקו מיצרנים מוכרים ובעלי תקנים המתאימים להפעלת כל החומ .א

 השיטה.
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הקבלן ישתמש במספר סוגי שרפים עמידים כימיקלית המתאימים לתנאי עבודה  .ב

בסביבה רטובה, כגון: פוליאסטר על בסיס "איזופטאלי", ויניל אסטר, המוכר 

 אפוקסי.-בארץ כ "דרקן" ו

שרפים המעוצבים בחום או שרף השרפים יהיו על בסיס סטירן בלתי רווי,  .ג

 אפוקסי עם מקשה, המתאים לתהליך ההחדרה.

 השרף יתקשה בנוכחות מים מחוממים לטמפרטורה שתיקבע על פי דרישות היצרן. .ד

 הקבלן ישמור את השרף בתנאי קרינה וטמפרטורה בהתאם להנחיות היצרן. .ה

 השרף יסופק באריזתו המקורית מהיצרן ובחבית סגורה לאתר העבודה. .ו

הספגת השרפים תיעשה בצורה יסודית, כך שתבטיח הספגה מלאה של השרף לכל אורך  .ז

 השרוול ללא "נקודות יבשות" וכמפורט להלן.

הקבלן יכין כמות חומר מספיקה שתחושב לפי עובי דופן השרוול ואורך הקטע להספגה  .ח

לכמות המחושבת. יש לינוק מהשרוול את האוויר הכלוא  5%-כולל תוספת של כ

 עות שימוש בוואקום בכדי למנוע נקודות אוויר שיקטינו את איכות ההספגה.באמצ

הקבלן יקבע מרווח גלגלות ההספגה עפ"י הוראות יצרן השרוול, כך שיתאים לעובי  .ט

 השרוול המוספג.

הקבלן יניע את מערכת ההספגה ויעביר את השרוול המוספג בתוך גלגלות מונעות  .י

 ו של הקו.המפזרות את השרף באופן אחיד לאורכ

השרף יהיה עמיד לחומרים כימיקלים ויתאים לתנאי עבודה בסביבה רטובה, מוקשה  .יא

באמצעות חום או אפוקסי עם מקשה שיתאים לתהליך ההחדרה, ויסופק באריזה 

אטומה ומקורית של היצרן. האריזה תכלול נתונים לגבי סוג השרף, תאריך יצור 

 ותאריך תפוגה.

בחשבון תוספת לחישוב גם בגין התכווצות השרף  הכמות להספגה של השרף תיקח .יב

 במהלך ההקשיה וכן לאבודים לחללים וסדקים בצנרת.

  חומר סיכה

על חומר הסיכה להיות בלתי רעיל, על בסיס שמן וללא השפעה מזיקה על השרוול. גוף  .א

החימום ומערכת השאיבה לא ישמש כר לצמיחת בקטריה ולא ישפיע בצורה שלילית על 

 הנוזל.העברת 

הקבלן ישתמש בחומר סיכה תוך כדי תהליך ההחדרה על מנת להקטין את החיכוך.  .ב

 הקבלן יכניס את חומר הסיכה למי ההחדרה בצינור התחתון או אל תוך השרוול עצמו.

  השרוול 

השרוול יכיל שכבה אחת או יותר של יריעות המתאימות להספגת השרפים ולשאת את כמות  .א

מוד בדרישות החוזק, הנדרשת לתהליך ההתקנה וההספגה השרף הנדרש. השרוול יע

 וטמפרטורת ההקשיה.
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עובי הדופן יקבע על סמך הנתונים הטכניים, כפי שמופיע בתקנים השונים, או הוראות  .ב

היצרנים, בהתחשב בנתונים הספציפיים בפרויקט. הקבלן יגיש חישוב לעובי הדופן בכל 

 פרויקט.

ת הלבד שיידרש וכן סוגי וריכוזי השרפים שיעשה בהם הקבלן אחראי לחישוב עובי וצפיפו .ג

שימוש תשומת הלב מופנית לקבלן לעובדה שהמזמין הביא בחשבון שהקבלן למד והכיר את 

תנאי השטח: עומק הקו, הקרקע סביב הצינור ומעליו, רום מי התהום וכל פרט מידע אחר שהוא 

 זקוק לו כדי להבטיח קבלת תוצאה מושלמת של צינור חדש.

הקבלן יגיש חישובי חוזק כאלה המראים שחוזק הצינור למעיכה בסוף תהליך  .ד

 האשפרה יהיה החוזק הנדרש לפי התקן ועל פי העומק הגבוה ביותר של הצינור.

שתתאים לשרוול  היריעה של השרוול תהיה שקופה ומצופה ביריעה פלסטית מפוליאוריתן .ה

 ולשרף שבשימוש, כך שניתן יהיה להבחין בשרף המוחדר ובטיבו, וכן לוודא הספגה טובה של השרף.

השכבה החיצונית של השרוול תכלול ציפוי פוליאוריתן. יובהר כי הציפוי יהיה אטום לכל אורכו  .ו

 ויתאים לסוג השרוול והשרף.

 וב סניטרי ביתי ו/או תעשייתי.השרוול יהיה עמיד לכימיקלים, שפכים שמקורם בבי .ז

השרוול יעמוד בעומסים הידראוליים הנובעים ממי תהום ובלחצי ההתקנה, כך שיוכל לגשר בין  .ח

חללים שונים בצינור ויהיה בכל כושר מתיחה להיצמדות בקטרים שונים. במקרה של ביצוע בסביבת 

 מי תהום, באחריות הקבלן לספק שרוול בעל עובי דופן מתאים.

 .CIPPהשרוול יסופק ע"י יצרנים מוכרים בחו"ל, המייצרים שרוולים למטרת שיטת  .ט

 הקבלן יצרף להצעתו את שם יצרן השרוולים ממנו נרכשים השרוולים. .י

 יריעת השרוול תהיה גמישה ותכיל את השרפים המוחדרים לשרוול בתהליך ההספגה. .א

ה להבחין בשרף יריעת השרוול תהיה שקופה במידה מספקת, על מנת שניתן יהי .ב

 המוחדר ובטיבו באמצעות צילום טלוויזיוני פנימי בסיום התהליך.

שכבות השרוול יהיו דבוקות באופן אחיד וכך שלא ניתן יהיה להפרידן ע"י סכין ידנית  .ג

 רגילה.

השרוול המוספג יהיה בעל עובי אחיד באופן שבשלב הניפוח וההצמדה לצינור הקיים  .ד

רוול. השרוול ייוצר במידה מתאימה, כך שבמהלך ישמור על עובי המחושב של הש

 ההחדרה וההצמדה יהיה צמוד ומתוח להיקף הצינור הקיים וללא קפלים.

הקבלן יחשב את חוזק הצינור, סוגי וריכוזי וכמויות השרפים, התאמה לתקנים, עובי  .ה

סוג וצפיפות הלבד, עובי דופן, אופן החדרת השרוול ותהליך אשפרתו והיצמדתו 

 אל הדופן הפנימית של הצינור הקיים.המלאה 

שכבת השרוול החיצונית תהיה מצופה ביריעת פוליאוריתן אטימה שתתאים לשרוול  .ו

 ולשרף. הציפוי יהיה שקוף בכדי לוודא הספגה טובה של השרף.

היריעה תשמש בסיום התהליך כחלקו הפנימי של הצינור המחודש, ולכן תהיה בעלת  .ז

 ם ועמידות לזרימה ושחיקה.עמידות כימית לשפכים הזורמי

השרוול יהיה הומוגני לכל אורכו ולא יכיל חומרים אחרים, על מנת שיתקבל מוצר  .ח

 אחיד בסיום התהליך.
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מ'. הסימון  1השרוול יהיה מסומן בחלקו החיצוני למרחק במרווחים קבועים של  .ט

 יכלול גם את שם היצרן או סימונו המסחרי.

חזק מספיק לגישור על חלקים חסרים בצינור  השרוול יעמוד בלחצי ההתקנה, יהיה .י

 ובעל כושר מתיחה מתאים להיצמדות גם בקטעים בקטרים שונים.

הקבלן יאחסן את השרוול בתנאים מתאימים על פי הוראות היצרן, מקום מוצל וטמפ'  .יא

 מבוקרת כנדרש.

הקבלן יאחסן את השרוול לתקופה המותרת על פי הוראות היצרן , ומקסימום עד חצי  .יב

 נה מיום ייצורו.ש

 .UVהשרוול יצופה בציפוי חיצוני מתאים נגד קרינת  .יג

השרוול ייוצר במידה מתאימה, כך שבמהלך ההחדרה וההצמדה יהיה צמוד ומתוח  .יד

 להיקף הצינור הקיים וללא קפלים.

בכל נקודה בה לא קיימת תמיכה לשרוול בזמן ההתקנה והניפוח, יותקנו שרוולים  .טו

 השרוול, כגון בתוך שוחות ובקצוות.מחוזקים מיוחדים על גבי 

" יתוכנן כך שיוכל לשאת את העומסים ההידראוליים הנובעים ממי CIPP" -שרוול ה .טז

 .TVתהום ובהתאם למצב הצינור המקורי, כפי שיראה בצילום 

שרוול יהיה בעל עמידות לכימיקלים ביישום סטנדרטי של ביוב סניטרי ביתי ה .יז

 ובהתאם לתקנים.

 קו הביוב:עבודות הכנה של  .5

 שטיפה וניקוי הצינור:

 נקי.הקבלן יבצע שטיפה יסודית של קו הביוב הישן להוצאת כל המשקעים, עד שהצינור יהיה  .א

 הקבלן יפנה את כל השפכים מתוך קו הביוב הישן. .ב

לפי מפרטים מומלצים של )הקבלן ינקה את צינורות גרביטציה בעזרת ציוד שטיפה בלחץ  .ג

NASSCO עבור שיקום מערכות מאספי ביוב). 

יובהר כי בנוסף לאמור לעיל, על הקבלן לוודא את מצב הקו טרם ביצוע העבודה ובהתאם  .ד

 20%-לממצאים ולבצע שטיפה מוקדמת של הקו במידה וכמות משקעים בכמות גבוהה יותר מ

 מחתך הצינור.

פסולת או זיהום שיפריעו הקבלן ינקה את צנרת הביוב ממוצקים, חצץ, שומנים, שורשים וכל  .ה

 למהלך הבדיקה והביקורת.

לא )צילום יתבצע במקביל (בו זמנית) לביצוע השטיפה של הקו. בקו ביוב חדש  -בקו ביוב פעיל  .ו

 שעות. 24צילום יתבצע אחרי שטיפה בלבד, בפרק זמן שלא יעלה על  - (פעיל

ום לא תשפיע על מהלך יובהר כי על הקבלן לוודא כי שטיפה המתבצעת בצמוד לביצוע הציל .ז

 הצילום התקין.

באחריות מבצע השטיפה לבצע לכידת כל הלכלוך בנקודת הביקורת בציוד מתאים, ניקוי  .ח

 והוצאת כל פסולת בעת ניקוי מקטעי הצינור, ופינוי לאתר פסולת מורשה.

סקירת הקווים תבוצע על ידי כח אדם מנוסה, המיומן באיתור שברים, מכשולים וחיבורי  .ט

, כולל פירוט מילולי של הממצאים לידי  CDאו  USBוזאת באמצעות צילום וידאו ומסירת  שירות
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המפקח. יש לבדוק באופן יסודי את חלקו הפנימי של הקו, על מנת לאתר מיקומן של נקודות 

העשויות להפריע להתקנה נאותה של השרוול הספוג, כמו למשל מקומות בהם הצינור שקע, נגזר או 

 צף.

לבדוק את חלקו הפנימי של הקו על מנת לאתר כשלים בצינור העלולים להפריע  על הקבלן .י

וידווח על מכשולים אלה  (כגון : מקומות בהם הצינור שקע נקטע או צף)להתקנה תקינה של השרוול 

 למפקח.

קו הצנרת צריך להיות נקי ממכשולים (מוצקים, נזילות ממחברים, חיבורי שרות   .יא

בולטים, צינור שקרס או נמחץ והיצרות בחתך הצינור). הקבלן ידווח על כך מיד למפקח 

 עד לפתרון הבעיה ע"י גילוי נקודתי של הקו או ע"י הטיה של הקו.

ה הקו ימשיכו לזרום הספק יוודא שבזמן השבתת הקטע המשורוול השפכים במעל .יב

פס", ומערכת השאיבה תתאים -באופן רגיל באמצעות משאבות ומערכת צנרת ל"בי

לכמויות הזרימה בקו, עם גיבוי לציוד נוסף למקרה של תקלה למניעת הצפות לפני 

 הקרקע.

 צילום טלוויזיוני:

הצילום יתבצע ע"י מעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. הקבלן  .א

 למפקח . הקבלן יחל בעבודת הצילום לפני אישור המפקח. רש להציג תעודת הסמכהייד

הצילום יתבצע ע"פ הנחיות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות האחריות על ביצוע  .ב

ההנחיות שלהלן מוטלת על המעבדה המוסמכת לרבות ביצוע הצילום, בדיקת הצילום, 

 לצות.כתיבת דו"ח הממצאים, ניתוח המימצאים והגשת ההמ

הקבלן יבדוק את מצב הניקיון בקו באמצעות צילום טלוויזיוני, וכן את מצב הקו באופן  .ג

כללי. יש לוודא כי נקודות "חדות" העלולות לפגוע בשרוול בזמן ההתקנה, וכי אין 

 היצרויות שונות.

הקבלן יבצע צילום טלוויזיוני מוקדם טרם הניפוץ וההשחלה על מנת לבדוק את מוכנות  .ד

הקו לביצוע הניפוץ וההשחלה. במידה ויאובחנו ממצאים העשויים להפריע למהלך 

השרוול, או שישפיעו בצורה מסוימת על העבודה, על הקבלן להודיע על כך למפקח טרם 

ו בהתאם לאישור המפקח. כל הצילומים יהיו ביצוע הניפוץ וההשחלה. הממצאים יטופל

 .Disk On Keyאו  DVDאו  CDעל גבי 

על הקבלן להגיש דו"ח מפורט הכולל את הפרטים הבאים: פירוט לגבי מצב הקו, ניקיון  .ה

הקו, הימצאות נקודות "חדות" העלולות לפגוע בשרוול בזמן ההתקנה והיצרויות, עפ"י 

 ביותר. מסמך הרשות להסמכת מעבדות המעודכן

יובהר כי הקבלן יבצע לפי צורך צילומים חוזרים בקטעים שבהם התמונה אינה ברורה  .ו

וחדה עד לזיהוי ודאי של מצב הצנרת. יובהר כי רק לאחר קבלת חוות דעת מהמפקח 

 ימשיך הקבלן בביצוע העבודות. -לגבי מצב הצנרת 

 מעקפי זרימה

ות, ימשיכו השפכים במעלה הקו יש לדאוג כי בזמן השבתת הקטע המשורוול למספר שע .א

פס"). מערכת -לזרום באופן רגיל באמצעות משאבות ומערכת צנרת עוקפת ("ביי

השאיבה תתאים לכמויות הזרימה בקו עם גיבוי לציוד נוסף למקרה תקלה למניעת 
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 הצפות לפני הקרקע.

פני  הקבלן יבצע מעקפי זרימה לביוב במעלה הקו בכדי למנוע גלישת ביוב מחוץ לקו על .ב

 השטח או לבורות החפורים או לקרקע, ע"י התקנת פקקים במעלה הקו.

המשאבות יסנקו את השפכים בצנרת אל מעבר לקטע המשרוול, ויטו את השפכים  .ג

 ממעלה הקו למורד הקו.

 יובהר כי כמות המשאבות, ספיקתן וקוטרי צנרת הסניקה יתאימו לדרישות העבודה. .ד

 ה נוספת למקרה של תקלה ו/או חירום.יובהר כי הקבלן מתחייב לספק משאב .ה

במידה ונדרש מעקף זרימה גם מסביב לקטע מסוים בצינור, יציב הקבלן את המעקף  .ו

בנקודה שלפני הקטע הדרוש תיקון, וישאב את הנוזלים לקטע הבא אחריו או אל 

מערכת סמוכה. המשאבה וצינור המעקף צריכים להיות מתאימים בגודל ובקיבולת 

 הספיקה.

דקות  30יצוע העבודות, יבצע הקבלן מעקף זרימה באמצעות משאבות למשך טרם ב .ז

 לפחות.

 אישור המפקח 

יובהר כי הקבלן יחל בהחדרת השרוול רק לאחר קבלת אישור המפקח לצילום הקו 

 כניות העבודה כמפורט לעיל. ולתו

 

 עבודות מקדימות לביצוע השרוול: .6

 הספגה

לקביעת איכות השרוול, ועל הקבלן לבצעו בהתאם יובהר כי תהליך ההספגה הינו קריטי 

לדרישות המחמירות כדי שתתקבל הספגה בכמויות השרף הנדרשות ובצפיפות הספגה 

מיטבית, שמירה על תנאי עבודה שלא יגרמו להקשיה מוקדמת, קירור במידת הצורך 

 ושמירה מקרינת שמש ישירה.

קנים המוזכרים לעיל, שתבטיח תהליך הספגת השרפים ייעשה בצורה יסודית ובהתאם לת

הספגה מלאה של השרף לכל אורך השרוול ללא "נקודות יבשות". לצורך כך יש לבצע מספר 

 פעולות:

הכנת כמות חומר מספיקה שתחושב לפי עובי דופן השרוול ואורך הקטע להספגה  .א

 לכמות המחושבת. 5-10% -כולל הוספת כ

לצורך כיסוי  5-10%שרפים של  הקבלן יתאים את כמות השרפים על ידי תוספת .ב

השינוי שייווצר בנפח השרפים בעקבות פולימריזציה של השרפים הניגרים לתוך 

 סדקים ויחבר אותם בצינור הקיים.

הקבלן ישתמש בכמות שרפים שתספיק למלא את כל החללים בשרוול בעובי דופן  .ג

 וקוטר נומינליים.

מקרה של התכווצות השרפים הקבלן יספק כמות שרפים שתכלול תוספת חישוב ב .ד

במהלך ההקשיה, איבוד חומר, פולימריזציה, חללים וסדקים בצנרת. יובהר כי 

 התוספת תהא של

מהכמות הנומינלית של שרפים, המספיקה למלא את כל החללים בשרוול,  5-10% .ה



 

 

–28/9– 

C:\Users\nofarh\Desktop\mo-2629.docx 

 

 בהתאם לעובי דופן השרוול קוטר ואורך הצינור.

 רה שתיקבע על פי דרישות היצרן.השרף יתקשה בנוכחות מים מחוממים לטמפרטו .ו

הקבלן יפזר את השרפים באמצעות מערכת גלגלים באופן אחיד לאורכו של הצינור,  .ז

כך שלא תהיינה "נקודות יבשות" והשרוול יהיה הומוגני לכל אורכו ובעל עובי 

 אחיד.

יובהר כי הקבלן יבצע את ההספגה כך שהשרוול לא יאבד מערכו בשלב הניפוח  .ח

 ינור הקיים.וההצמדה לצ

השרוול ירוקן מהאוויר הכלוא בו באמצעות וואקום בכדי למנוע נקודות אוויר  .ט

 שיקטינו את איכות ההספגה.

קביעת מרווח גלגלות ההספגה עפ"י הוראות יצרן השרוולים, שיותאם לעובי  .י

 השרוול המוספג.

 הנעת מערכת ההספגה והעברת השרוול המוספג בתוך גלגלות מונעות המפזרות את .יא

 השרף באופן אחיד לאורכו. 

 החדרה

שיטות לביצוע ההחדרה. יובהר כי השיטה לביצוע תקבע בהתאם לתנאי  2קיימות 

השטח, הצינור, אורכו, קוטרו, מידת ההתנגדות הפנימית שלו (חיכוך) ופרמטרים 

נוספים, ותאושר מראש ע"י המזמין. יובהר כי בקווים גדולים הקבלן יצטרך לבצע את 

 בשיטה של החדרה באמצעות משיכה וניפוח.העבודות 

שרוול  -) Inversion Methodההחדרה תתבצע בהיפוך ( - החדרת השרוול בהיפוך .א

הלבד מהופך כ״גרב" לאורך המתאים שבין קצה מגדל ההחדרה ועד הכניסה 

לצינור הקיים בשוחה. חלקו העליון של השרוול יקשר למתקן היפוך בצורה יסודית 

יתנתק בזמן ההשחלה. עם מילוי מים בשרוול, לחץ המים הפועל  ובטוחה, כך שלא

על הדפנות ההפוכות של השרוול גורם להיפוך השרוול והתקדמותו בתוך הקו. גובה 

מגדל המים או הלחץ המופעל בכל שלבי ההחדרה וההקשיה יהיה בהתאם 

 להוראות יצרני השרוולים.

משיכת השרוול באמצעות כננת לתוך  - באמצעות משיכה וניפוח UVהחדרה שרוול  .ב

ביקורת מרוחקת או באתר אחר שיאושר ע"י  הצינור המחודש שתוצב בשוחת

יעצור הקבלן את  -בפתאומיות  המפקח. יובהר כי במידה והעומס בכננת יעלה

ההחדרה באופן מיידי, יבדוק את מקור הסיבה ללחץ על הכננת וידאג להסיר 

 גורמים אלו.

 

 

 בקרת תהליך

 שיטות ההחדרה כמפורט להלן : 2-בהקבלן יבצע תהליך בקרה מתמדת 

הקבלן יבקר את לחץ המשיכה בכדי למנוע עיוותים סיבוביים וקיפולים של השרוול  .א

 בצנרת.

הקבלן יבצע את ההחדרה של השרוול כיחידה אחת, רצוף, ללא נקודות יבשות,  .ב
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 הגבהות ו/או פיצול לשכבות,

 ל מעבר דרך תאי ביקורת.מתחילת הקו ועד לסופו, כול

במידת הצורך ישחיל הקבלן יריעת מגן מתחת לשרוול או שכבת מגן אינטגרלית  .ג

 באמצעות חומר סיכה בכדי להקטין את עוצמת חיכוך תהליך ההחדרה.

הקבלן יחדיר את חומר הסיכה לצינור התחתון או לשרוול עצמו. חומר הסיכה  .ד

לצינור, על בסיס שמן וללא השפעה יהיה מחומר שאינו רעיל ושאינו גורם נזק 

 מזיקה על השרוול, גוף החימום ומערכת השאיבה.

יובהר כי בנקודות בהן לא קיימת תמיכה לשרוול בזמן ההתקנה והניפוח, יתקין  .ה

 הקבלן שרוולים מחוזקים מיוחדים על גבי השרוול, כגון : בתוך שוחות ובקצוות.

עומס עודף על החומרים הארוגים  הקבלן יוודא כי בזמן החדרת השרוול לא יהיה .ו

 או הבלתי ארוגים.

 בר. 1מק"ש וללחץ של עד  500המפוח לניפוח השרוול יהיה בגודל מינימלי של  .ז

מערכת הצנרת לניפוח השרוול תאפשר בקרה ושליטה על הלחצים הנדרשים  .ח

 באמצעות וסתים מתאימים ומערכת פליטה לשחרור אוויר.

 עבודות השרוול: .7

חוזק הצינור, סוגי וריכוזי וכמויות השרפים, התאמה הקבלן יחשב את  .א

לתקנים, עובי סוג וצפיפות הלבד, עובי דופן, אופן החדרת השרוול ותהליך 

 אשפרתו והצמדתו המלאה אל הדופן הפנימית של הצינור הקיים.

הקבלן יגיש את פרטי העבודה למפקח מטעם המזמין שיכלול את האמור  .ב

באים: סוג השרוול והיצרן, סוגי המקשים, בסעיף לעיל וכן את הפרטים ה

תכנית ואמצעי בטיחות, תכנון עובי השרוול על סמך העומסים בהם פועל 

הקו, פרטי המעבדה בה יערכו בדיקות החוזק לאחר שרוול, השיטות ביצוע 

העבודה, הדרישות המיוחדות לביצוע, לוח זמנים מפורט כולל שלבי ביצוע, 

ניים, תקנים לפיהם תבוצע העבודה הציוד לביצוע, המפרטים הטכ

 ומספרם.

הספק ימסור למפקח מטעם המזמין את הוראות היצרן לגבי המתיחה  .ג

המקסימלית המותרת עבור השרוול כדי שכוח המתיחה בפועל יהיה נמוך 

 מכוח מקסימלי המותר , על מנת למנוע קריעת סיבי השרוול.

לצורך  5-10%ל הספק יתאים את כמות השרפים על ידי תוספת שרפים ש .ד

כיסוי השינוי שייווצר בנפח השרפים בעקבות פולימריזציה של השרפים 

 שניגרים לתוך סדקים ויחבר אותם בצינור הקיים.

הספק ישתמש בכמות שרפים כך שתספיק למלא את כל החללים בשרוול  .ה

 בעובי דופן וקוטר נומינליים.

 ותאריך תפוגה.הספק יציג נתונים לגבי השרף כולל סוג, תאריך יצור  .ו
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הספק יבצע בדיקה של השרוול שכוללת היחלשות החומר עקב זחילה, מודול האלסטיות  .ז

 הראשוני בזמן הבדיקה במעבדה מוסמכת. מערכו 50% -יחושב כ

שעברו אשפרה והקשיה בשוחת ביניים  CIPPהספק יחתוך את הדוגמאות מתוך קטע  .ח

 שקיות חול. בעל קוטר זהה ויחזיקה ב או בנקודת הסיום, בצינור

הדוגמאות יהיו רחבות על מנת שניתן יהיה להכין מהם לכל הפחות חמישה מדגמים  .ט

 לבדיקת כפיפה ובדיקת מתיחה.

במידה והשרוול שיבוצע יהיה באמצעות הקשיה במים חמים מסוחררים יש להציב את  .י

תוך משתיק התבנית בהמשך הצינור, במידה ויהיה צורך בשימור בקיטור, הקבלן יציב את התבנית ב

 קול.

  שיעור הכפיפה האלסטית ומאמץ הכפיפה לטווח קצר ימדדו בצינורות גרביטציה     .א

 .D790לשיטות בדיקה  וצינורות לחץ בהתאם              

 יפוקק בשני קצותיו וימולא במים עד לגובה מכסה השוחה. CIPP -ה    .ב

 התקרר והגיע לטמפ' הסביבה. CIPP -הספק יבצע את הבדיקה לאחר שה    .ג

 הבאים וכמפורט להלן.                       

     הספק יבדוק את אטימות צינורות הגרביטציה מתוך צינור החוצה בהתאם לשלבים    .ד

  כמות המים המותרת לנזילה החוצה עבור כל קטע צינור כלשהו בין שני קצותיו, לא    .ה

 הקטע, ובתנאי שכל האוויר נוקז מהקו.לכל אורך  ליטר ליום 100תעלה על 

מטר של  3הלחץ הפנימי המקסימלי בתוך הצינור, בנקודה הנמוכה ביותר, לא יעלה על  .ו

 מים.

כמות הנזילה תימדד באמצעות שינוי גובה מפלס המים האנכי הנמצא בקטע המפוקק  .ז

 הזרימה. שבסוף הצינור בכיוון

נזילות שתהיינה דרך פקק האטימה יובהר כי, )שעה לפחות. 1הבדיקה תתבצע במשך  .ח

 (.ליום ליטר 100 -כלולות ב

 ביצוע עבודות השרוול: .8

הקבלן יבצע את השחלת השרוול בהיפוך מתוך השוחות הקיימות, אלא אם נדרש  .א

 אחרת ע״י נציג המזמין.

) : שרוול הלבד יהיה מהופך Inversion Methodהקבלן יבצע את ההחדרה בהיפוך ( .ב

שבין קצה מגדל ההחדרה ועד הכניסה לצינור הקיים בשוחה.  כ"גרב" לאורך המתאים

לחץ המים הפועל על הדפנות ההפוכות של השרוול יגרום להיפוך השרוול והתקדמותו 

 בתוך הקו.

הקבלן יבצע את השרוול כיחידה אחת מתחילת הקו ועד לסוף הקטע, כולל מעבר דרך  .ג
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 תאי ביקורת.

בניית תבנית פנימית ויציקה או התזה, תוך הקבלן יבצע את השרוול ללא חפירה, ע"י  .ד

 שימוש בחומרי גלם מתאימים לתנאי העבודה הקיימים במערכת הביוב.

השרוול הרטוב יוחדר דרך שוחת ביקורת קיימת או כניסה מאושרת אחרת באמצעות  .ה

תהליך החדרה במהופך וזאת על ידי שימוש בראש הידרוסטטי והפעלת לחץ אויר או 

ה המספיקה להחדיר את השרוול עד לשוחת הביקורת הבאה או עד לחץ מים בעל תפוק

 לנקודת הסיום.

הקבלן ישחיל יריעת מגן מתחת לשרוול במידת הצורך, למניעת פגיעה בשרוול במהלך  .ו

משיכתו בקו כתוצאה מבליטות ועצמים חדים וכן להקטנת החיכוך במשיכה או שכבת 

 מגן אינטגרלית בתוך השרוול.

ו הלחץ שיופעל בכל שלבי ההחדרה וההקשיה יהיה בהתאם גובה מגדל המים א .ז

 להוראות התקן ויצרני השרוולים.

לחץ המים ו/או האוויר בהחדרה יהיה מכוון כך שיהיו מספיק מים או אוויר על מנת  .ח

לגרום לשרוול הספוג להתהפך ולחדור מנקודת החדירה ועד לנקודת הסיום ולהחזיק 

 צדדיים. ך יצירת גומות בחיבוריםאת השרוול צמוד לדופן הצינור, תו

במהלך ביצוע ההחדרה של השרוול, יוודא הקבלן כי הלחץ בין המקסימום למינימום  .ט

 יישאר עד אשר תושלם ההחדרה.

במידה והעומס סטה ממסגרת העומסים שבין המינימום למקסימום, יוסר השרוול  .י

 תאימים.מהצינור הקיים, ובמקומו יסופק ויותקן שרוול בעל נתוני חוזק מ

בזמן ההחדרה, על הקבלן לוודא שלא יהיה עומס עודף על החומרים הארוגים או הבלתי  .יא

 ארוגים.

חלקו העליון של השרוול יהיה קשור למתקן היפוך בצורה יסודית ובטוחה, כך שלא  .יב

 יתנתק בזמן הכנסת המים.

ים השרוול יוחדר דרך פתח השוחה, תוך הקפדה שלא יהיו עיוותים סיבוביים וקיפול .יג

 בשוחה מרוחקת. ובאמצעות כננת שתוצב

השרוול יהיה מחובר בחלק העליון של מוביל הגלישה, כך שתיווצר אטימה בפני נזילות  .יד

לחלק הפלסטי הבלתי חדיר למים בצד החיצוני ותוך כדי כניסת השרוול לתוך מוביל 

 הגלישה, השרוול יתהפך מבפנים החוצה.

: לחץ האוויר בהחדרה צריך להיות מכוון כך שיהיה מספיק אוויר על מנת  UVשיטת  .טו

להתהפך ולחדור מנקודת החדירה ועד לנקודת הסיום ולהחזיק  לגרום לשרוול הספוג

 את השרוול צמוד לדופן הצינור, תוך יצירת גומות בחיבורים צדדיים.
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ין השרוול : גששי טמפרטורה יותקנו לאורך קטע ההשחלה במרווח בUVבשיטת  .טז

 לתחתית הצינור הקיים לצורך מעקב על התפתחות טמפרטורות במהלך ההקשיה.

: הקבלן יתקין סגרים בקצוות של השרוול , יחדיר לתוכו את "רכבת  UVבשיטת  .יז

 מנורות" וינפח את השרוול על פי טבלת הלחצים הנדרשת, לפי הוראות יצרן השרוולים.

את עומס המשיכה בכננת ויעצור את : הקבלן יוודא במהלך המשיכה UVבשיטת  .יח

 עולה בפתאומיות. החדרה מידית ברגע שהעומס

 : עם הגעת המנורות לקצה, הקבלן יוציאן ויבצע חיתוך לקצוות השרוול.UVבשיטת  .יט

אזהרה ! בשימוש בלחץ אוויר יש לנקוט באמצעי זהירות מתאימים על מנת למנוע  .כ

 העבודה. סיכונים לכוח אדם בסביבת

 ההקשייה:עבודות  .9

שיטות לביצוע ההקשיה. יובהר כי השיטה לביצוע תקבע בהתאם לתנאי השטח  2קיימות 

ובין היתר: טמפרטורת חום ולחות, מוליכות החום של הקרקע, ורמת הלחץ הנדרש בתנאי 

 חום כדי להחזיק את השרוול הגמיש צמוד לצינור הקיים. השיטות הן:

 באמצעות חימום וסחרור מים. •

 . UVבאמצעות רכבת מנורות  •

 באמצעות חימום וסחרור מים: .א

 80הקבלן יחמם את המים שבתוך השרוול ויסחררם עד לטמפרטורה של  .1.1

מעלות צלזיוס לפחות, בטמפרטורה אחידה לכל אורך השרוול באופן הדרגתי 

 ומבוקר.

יובהר כי סוג המקשה וריכוז חומר ההקשיה ייקבע בהתאם למשך הזמן  .1.2

וכמות השרפים תקבע בהתאם בקוטר  מזמן ערבוב החומר הנדרש לביצוע

 ובאורך הצינור. 

לצורך ביצוע האשפרה וההקשיה, יש לקחת בחשבון את החומר שממנו עשוי  .1.3

הצינור הקיים, מערכת השרפים ותנאי השטח (רמת חום, רמת לחות ומוליכות 

 החום של הקרקע).

מת הלחץ הנדרש טרם תחילת האשפרה וההקשיה, יש לספק נתונים לגבי ר .1.4

 בכדי להחזיק את השרוול הגמיש צמוד לצינור הקיים.

הקבלן יעלה את החום לטמפרטורה ולמשך זמן לפי המלצת יצרן השרפים, כך  .1.5

שהמים יסוחררו דרך הדוד על מנת לשמור על חום קבוע. הטמפרטורה בצינור 

תעלה באופן אחיד ותשמור על רמת חום הגבוהה מהטמפרטורה הנדרשת 

 ית השרפים, בהתאם להמלצת יצרן השרפים.להקשי
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בסיום תהליך ההקשיה וטרם שחרור הראש הסטטי בתוך צינור ההיפוך, יקרר  .1.6

הקבלן את הצינור על ידי הזרמת מים קרים באמצעות קיטור לתוך צינור 

 ההיפוך להחלפת תערובת האוויר והאדים המנוקזים דרך פתח בקצה הצינור.

הסטטי לא יצור ואקום, העלול לגרום נזק הקבלן יוודא כי שחרור הראש  .1.7

 לצינור החדש.

הקבלן יחזיק את השרוול צמוד לדופן הצינור באמצעות גומות בחיבורים  .1.8

צדדיים ויוודא כי לחץ האוויר בהחדרה יאפשר לשרוול להתהפך ולחדור 

 מנקודת החדירה ועד לנקודת הסיום.

מים הנכנסים בנוסף לאמור לעיל, ישתמש הקבלן באמצעי למדידת חום ה .1.9

והיוצאים ואמצעי מדידה נוסף בין השרוול לצינור בקצהו הסופי על מנת 

 לקבוע את הטמפרטורה בזמן ההקשיה.

הקשיית שרפים תיעשה באמצעות סחרור מים חמים או קיטור מבוקר  .1.10

לאורך כל השרוול המוחדר תוך כדי יצירת ואקום בשרוול, עד הקשייתו והפיכתו 

ל ציפוי פלסטי פנימי, כך שבסיום השרוול יהיה צינור לצינור קשיח, אטום ובע

שנה, רציף לכל אורכו, אטום וללא מחברים  50חדש בעל אורך חיים מינימאלי של 

 ואשפרה תוך קירור הדרגתי של הצינור.

ההקשיה הראשונית תבוצע כשהחום מתחיל לעלות ותושלם כאשר חלקים  .1.11

דד ע"י חיישן מרחוק יראה גלויים של הצינור החדש ייראו קשים והחום שנמ

 שהטמפרטורה הינה בגובה אשר שתאפשר פליטה של חום או הקשיית השרפים.

לאחר הקשיה ראשונית, הקבלן יעלה את החום לטמפרטורה ולמשך זמן  .1.12

לפי המלצת יצרן השרפים, במשך אותו זמן המים יסוחררו דרך הדוד על מנת 

 לשמור על חום קבוע.

באופן אחיד ותעמוד ברמת חום גבוהה הטמפרטורה בצינור תעלה  .1.13

מהטמפרטורה הנדרשת להקשיית השרפים, ותהיה בהתאם להמלצת יצרן 

 השרפים.

לאחר שהחל תהליך ההקשיה והושלמו הגומות בחיבורים, יוודא הקבלן כי  .1.14

 הלחץ הנדרש יישמר עד להשלמת ההקשיה.

לאחר השלמת תהליך ההספגה וההחדרה, יחומם השרוול בשלבים עד  .1.15

פרטורות הנדרשות ויסוחרר עד לקבלת טמפרטורה אחידה לאורך השרוול לטמ

 מעלות צלזיוס לפחות. 80ועד 

 יובהר כי אין לבצע ריקון של השרוול וחיתוכים עד לסיום האשפרה. .1.16

טרם שחרור הראש הסטטי בתוך צינור ההיפוך, יקרר הקבלן את הצינור  .1.17
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להחלפת תערובת האוויר על ידי הזרמת מים קרים בקיטור לתוך צינור ההיפוך 

 והאדים המנוקזים דרך פתח בקצה הצינור.

הקבלן יוודא כי בעת שחרור הראש הסטטי לא ייווצר ואקום העלול לגרום  .1.18

 נזק לצינור החדש.

על הצינור הגמור להיות רצוף לאורך כל קטע ההחדרה וללא נקודות  .1.19

 CIPPיבשות, הגבהות ופיצול לשכבות. במידת הצורך, הקבלן יסיר ויחליף את 

לא מתאים ו/או מהודק אל הצינור המקורי  CIPP -באותם קטעים. אם ה

בקצותיו, הקבלן יאטום את החלל שבין שני הצינורות ע"י מילוי של תערובת 

 .CIPPרפים התואמת לש

  

הקבלן יחתוך את השרוול בהתאם לגובה הבנצ'קים והבנצ'קים הצדדיים.  .1.20

כל הפתחים בשוחות הבקרה יהיו פתוחים לפי מצבם המקורי והקבלן יבצע 

 אטימה של השרוול.

 מהלך האשפרה וההקשיה, ינהל הקבלן יומן רישום לחצים וטמפרטורות.ב 1.19

מתמדת על הטמפרטורות במהלך  בתהליך ההקשיה, יבצע הקבלן בקרה 1.20

 התהליך, כולל בקרה על שלבי הריאקציה באמצעות בקר טמפרטורה.

בסיום החדרת השרוול, ישתמש הקבלן במקור חימום מתאים וציוד  1.21

 לסחרור מים על מנת לסחרר מים מחוממים דרך הצינור.

הקבלן יניח אמצעי מדידה נוסף בין השרוול הספוג והצינור הקיים בקצהו  1.22

 פי על מנת לקבוע את הטמפרטורה בזמן האשפרה וההקשיה.הסו

 ההקשיה תתבצע בחימום בהתאם לתקן : 1.23

 ) הקשיה בחימוםHeat Cure (-  תתבצע באמצעות מערכת מאיצים

ומקשים בהתאם לנדרש שתאפשר זמן מספיק להחדרת השרוול 

ועבודות ההכנה הנדרשות וכן להשגת חוזק מתאים על פי דרישות 

התקנים. לאחר השלמת תהליך ההספגה והחדרת המים המנפחים את 

השרוול והמצמידים אותו לדפנות, יחוממו לטמפרטורות הנדרשות 

נדרש ויסוחררו לקבלת טמפרטורה אחידה לאורך השרוול בשלבים כ

 מעלות צלזיוס לפחות. 80ועד 

  תבוצע בקרה מתמדת על הטמפרטורות במהלך התהליך ובקרה על

 שלבי הריאקציה באמצעות בקר טמפרטורה.

 

הקבלן יבצע איטום בשכבת אפוקסי על אטמי ההידרוטייט לכל             1.24

 אורך קצה השרוול החתוך.
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הקבלן יתקין אטמי הידרוטייט בהיקף הצינור לשוחה באופן מלא בכל  1.25

 היקפו.

שכבת האפוקסי תחבר בין השרוול לצינור הקיים או לקירות השוחה ובין  1.26

קצוות השרוול החתוך לבנצ'קים, כך שאטימת האפוקסי לא תפגע ולא תיפול 

 בטווח ארוך.

 שיקום מתעלים בקו ביוב גרביצטיוני. 1.27

 מ"מ 600מתאים לצינורות בקוטר עד  – באמצעות קיטור .ב

 בתום ההחדרה נדרש ציוד מתאים ליצירת והזרמת קיטור לתוך הצינור. 2.1

הציוד צריך להיות מסוגל לספק קיטור דרך קטע הצינור כך שהחום יעלה  2.2

באופן אחיד ולעמוד ברמת חום גבוהה מהחום הנדרש להקשיית השרפים. 

להיות בהתאם להמלצת יצרן  החום בקו במשך תהליך האשפרה/הקשייה צריך

 השרפים.

בציוד ליצירת הקיטור יהיו אמצעים למדידת חום, על מנת לשמור על  2.3

טמפרטורת הקיטור היוצא. טמפרטורת השרפים בתהליך האשפרה נמדדת 

 באמצעות טרמומטר שיונח בין השרוול הספוג והצינור הקיים בשני הקצוות

 הקשייה. \וזאת על מנת לקבוע את הטמפרטורה בזמן האשפרה

הקשייה ראשונית תתרחש כשהחום מתחיל לעלות. ההקשה ותושלם כאשר  2.4

חלקים גלויים של הצינור החדש יראו כקשים והחום נמדד ע"י חיישן מרחוק 

יראה שהטמפרטורה הינה בגובה אשר תממש פליטת חום או הקשיית 

ית הושגה, יש להעלות את החום לטמפרטורה השרפים. שההקשיה הראשונ

ולמשך זמן לפי המלצת יצרן השרפים. במשך אותו הזמן נמשכת הזרמה של 

 קיטור על מנת לשמור חום קבוע.

צריך לקחת בחשבון את החומר שממנו עשוי  CIPP -באשפרה/הקשיה של ה 2.5

רמת חום, רמת לחות מוליכות )הצינור הקיים, מערכת השרפים ותנאי השטח 

 (.החום של הקרקע

 :UVחימום/ההקשיה של השרוול בשיטת  .ג

(ולא בחימום  UVבמקרים בהם יידרש הקבלן לבצע הקשיה באמצעות מנורות   3.1

, UV -במים), ההקשיה תהיה בהתאם לדרישות יצרן השרוול ויצרן ציוד ה

(דרישות טכניות  Advisory Guidelines DWA-M-3Eובהתאם לנוהל 

 חידוש באמצעות שרוול מוספג בסיבי זכוכית). 3לחידוש קווי ביוב חלק 

יובהר כי בהקשיה באמצעות מנורות (ולא בחימום מים), יספק הקבלן שרוול  3.2

 מוספג מראש ע"י יצרן השרוול במפעל ולא יבצע את ההספגה בעצמו.

ההקשיה תחל עם הדלקת המנורות המתאימות על פי עוצמתן, כנדרש לפי  3.3

 ירות הנדרשת לפי קוטר ועובי השרוול.ההנחיות ועל פי סדר קבוע, במה
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הקבלן יתקין סוגרים בקצוות השרוול , יחדיר לתוכו את "רכבת מנורות",  3.4

 וינפח את השרוול על פי טבלת הלחצים הנדרשת לפי הוראות יצרן השרוולים.

יובהר כי הקבלן יבצע בקרה מתמדת לתהליך ההקשיה, מהירויות המשיכה,  3.5

ות השרוול בזמן ההקשיה (באמצעות גששי לחץ האוויר בשרוול, טמפרטור

טמפרטורה) וכל שלבי הריאקציה באמצעות בקר טמפרטורה וינהל יומן רישום 

 לחצים וטמפרטורות.

לפני תחילת ההחדרה, יצרן השרוול יספק את נתוני הלחץ  -לחצים נדרשים  3.6

המינימלי הנדרש על מנת להחזיק את השרוול הדוק כנגד דפנות המובל הקיים 

את הלחץ המקסימלי המותר כך שהשרוול לא יינזק. ברגע שההחדרה וכן 

 החלה הלחץ ישמר בין המקסימום למינימום עד אשר תושלם ההחדרה.

במידה והעומס סטה ממסגרת העומסים שבין המינימום למקסימום, השרוול  3.7

 יוסר מהצינור הקיים ובמקומו יסופק ויותקן שרוול בעל נתוני חוזק מתאימים.

צע צילום פנימי של השרוול המנופח טרם ביצוע הקשיה ראשונית הקבלן יב 3.8

 והעברת המנורות למקום מרוחק.

יובהר כי במידה ויתגלו בצילום שיבוצע קפלים או תקלות אחרות בשרוול,  3.9

 יטפל בהם הקבלן טרם ביצוע ההקשיה.

הקבלן ידליק את המנורות בסדר קבוע מראש בעוצמה ובמהירות  3.10

בי השרוול בהתאם להוראות יצרן השרוולים ויחל הנדרשים לפי קוטר ועו

 בעבודות ההקשיה.

במהלך ההקשיה, יעקוב הקבלן אחר התהליך כולל בקרה על מהירויות  3.11

 המשיכה, לחץ האוויר בשרוול, טמפרטורות השרוול בזמן ההקשיה וכדו'.

גששי טמפרטורה יעבירו למסך המחשב החדר הבקרה את הנתונים באופן  3.12

 התפתחות טמפרטורות במהלך ההקשיה.        לצורך מעקב על רציף וקבוע וזאת

הקבלן ימשוך את המנורות לצד המרוחק, תוך ביצוע צילום פנימי של  3.13

השרוול המנופח לפני הקשייתו. במידה והשרוול תקין וללא קפלים, יש 

להמשיך בתהליך השרוול. במידה ויתגלו קפלים או תקלות אחרות, על 

יצוע ההקשיה ולשלוף את המנורות מחוץ לקו הקבלן לטפל בהן טרם ב

 במידת הצורך.

מנורות ההקשיה יהיו בעוצמות שונות על פי הנחיות יצרן השרוול  3.14

 בהתאם לקוטר השרוול ועובי הדופן.

המנורות יותקנו על גבי מנשאים מתאימים באופן שימוקמו במרכז  3.15

 הצינור.

 רוול.לש UV -המנשאים יותקנו באופן שלא יסתירו את קרינת ה 3.16
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הכבל המחבר בין מערכת הבקרה למנורות יהיה מותאם לסוג  3.17

 העבודות ויכלול את כל הפונקציות הנדרשות כדי לחבר בין המערכות.

 טון. 5כננת המשיכה תהיה לעומס מקסימלי של עד  3.18

-600מ"מ ורכבת מנורות לקטרים  150-500רכבות מנורות לקטרים  3.19

 מ"מ. 1,200

תותקן מצלמה במעגל סגור,  בראש "רכבת המנורות" ובקדמתה 3.20

שתאפשר צילום השרוול המנופח טרם הקשייתו ומסך מעקב אחר 

 הצילומים בתוך ציוד ההקשיה.

 1מק"ש ובלחץ של עד  500המפוח לניפוח השרוול יעמוד בעומס של  3.21

 בר.

מערכת הצנרת לניפוח השרוול תאפשר בקרה ושליטה על הלחצים  3.22

 כת פליטה לשחרור אוויר.הנדרשים באמצעות ווסתים מתאימים ומער

המנורות יותקנו על גבי גלגלים שימוקמו במרכז הצינור ולא יסתירו  3.23

 לשרוול. UV-את קרינת ה

הכבל שיחבר בין מערכת הבקרה למנורות יהיה מותאם לסוג  3.24

העבודות ויכלול את כל הפונקציות הדרושות, הכבל יהיה באורך מינימלי 

 ירות בהתאם לצורך.מ' ויהיה ניתן לכוונון את המה 150של 

הגנרטור שיחובר לכננת יהיה גנרטור מושתק ויספק את כל תצרוכת  3.25

 החשמל שתידרש לביצוע העבודה.

מערכת בקרה שתספק את כל המידע הנדרש לגבי תהליך הקשיה של  3.26

נקודות לפחות, טמפ' האויר בשרוול,  3-השרוול לרבות טמפ' השרוול ב 

בשרוול, פאנל בקרת פעולת  מד מרחק למיקום המנורות, לחץ הניפוח

הנורות ומהירות נסיעת הנורות והשוואה למהירות המוגדרת למהירות 

המומלצת ע"י הקבלן של השרוול והציוד וכן מסך טלוויזיה לצילום 

 מהלך הקשיית השרוול.

 קירור .10

יש לקרר את  -שימוש במים קרים לאחר האשפרה/הקשיה (במים חמים)  .א

הצינור החדש. לפני שחרור הראש הסטטי בתוך צינור ההיפוך. הקירור 

יתבצע על ידי הזרמת מים קרים לתוך צינור ההיפוך להחלפת המים שנוקזו 

דרך פתח בקצה הצינור. יש להקפיד שבשעת שחרור הראש הסטטי לו ייווצר 
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 עלול לגרום נזק לצינור החדש שזה עתה הותקן.ואקום ה

יש לקרר את הצינור החדש  -שימוש במים קרים לאחר הקשיה (בקיטור)  .ב

לטמפרטורה הדרושה. לפני שחרור העומס הפנימי בתוך הקטע. את הקירור 

ניתן לבצע על ידי הזרמת מים קרים לתוך הקטע להחלפת תערובת האוויר 

ה הצינור. יש לשים לב שבשעת שחרור והאדים המנוקזים דרך פתח בקצ

הראש הסטטי לא ייווצר ואקום העלול לגרום נזק לצינור החדש שזה עתה 

 הותקן.

 אשפרה  .11

לפני תחילת האשפרה/הקשיה יש לקבל מיצרן השרפים  -לחצים נדרשים  .א

להחזיק את השרוול הגמיש צמוד  נתונים לגבי רמת הלחץ הנדרש בכדי

החלה והושלמו הגומות בחיבורים, הלחץ  לצינור הקיים. ברגע שההקשיה

הנדרש יישמר עד להשלמת ההקשיה. במהלך האשפרה ינוהל יומן רישום 

 הקשיה. \ות במשך כל זמן האשפרהלחצים וטמפרטור

לצורך ביצוע האשפרה וההקשיה, יש לקחת בחשבון את החומר שממנו עשוי  .ב

חות הצינור הקיים, מערכת השרפים ותנאי השטח (רמת חום, רמת ל

 ומוליכות החום של הקרקע).

לפני תחילת האשפרה וההקשיה יש לספק נתונים לגבי רמת הלחץ הנדרש  .ג

 כדי להחזיק את השרוול הגמיש צמוד לצינור הקיים.

הקבלן יבצע אשפרה של השרוול באמצעות קירור הדרגתי של הטמפרטורה  .ד

 לאורך השרוול.

 וחיתוכים.עד לסיום האשפרה אין להתחיל בריקון השרוול  .ה

בתום ההחדרה נדרשים: מקור חימום  -שימוש במים חמים מסוחררים  .ו

מתאים וציוד לסחרור מים על מנת לסחרר מים מחוממים דרך הצינור. 

הציוד צריך להיות מסוגל להעביר מים חמים דרך קטע הצינור כך שחום 

המים יעלה באופן אחיד ולעמוד מעל לחום הדרוש להקשיית השרפים. חום 

 ם בקו בזמן האשפרה צריך להיות בהתאם להמלצת יצרן השרפים.המי

מקור החימום צריך להיות מצויד באמצעי למדידת חום המים הנכנסים  .ז

והיוצאים אמצעי מדידה נוסף יש להניח בין השרוול הספוג והצינור הקיים 

 בקצה הסופי. זאת על מנת לקבוע את הטמפרטורה בזמן האשפרה/הקשייה.

ת תתרחש כשהחום מתחיל לעלות ותושלם כאשר חלקים הקשייה ראשוני .ח

גלויים של הצינור החדש יראו כקשים והחום הנמדד ע"י חיישן מרחוק יראה 
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 שהטמפרטורה הינה בגובה אשר תממש פליטת חום או הקשיית השרפים.

כשההקשייה הראשונית הושגה יש להעלות את החום לטמפרטורה ולמשך  .ט

במשך אותו הזמן המים מסוחררים דרך הדוד זמן לפי המלצת יצרן השרפים. 

צריך לקחת  CIPP -על מנת לשמור על חום קבוע. באשפרה/הקשייה של ה

בחשבון את החומר שממנו עשוי הצינור הקיים, מערכת השרפים ותנאי 

 השטח (רמת חום, רמת לחות ומוליכות החום של הקרקע).

צה הצינור, יוציא יובהר כי רק לאחר סיום האשפרה ועם הגעת המנורות לק .י

 הקבלן את המנורות ויבצע חיתוך של קצוות השרוול.

הקבלן יבצע חיתוך של השרוול בהתאם לגובה הבנצ'קים והבנצ'קים  .יא

 הצדדיים.

הקבלן יבצע אטימה של השרוול ושל החיבור בין השרוול והצינור בתאי  .יב

הביקורת בעזרת אטם מתנפח וימלאו בחומר אפוקסי כך שלא תתאפשר 

 מי תהום.חדירת 

בסיום ההקשיה תיערך אשפרת השרוול תוך קירור הדרגתי של הטמפרטורה  .יג

 לאורך השרוול. עד לסיום האשפרה אין להתחיל בריקון השרוול וחיתוכים.

 בקרת איכות .12

הצינור הגמור צריך להיות רצוף לאורך כל קטע ההחדרה וללא נקודות  .א

ה, יש להסיר יבשות, הגבהות ופיצול לשכבות. אם קיימים מצבים כאל

 באותם קטעים. CIPPולהחליף את 

לא מתאים ו/או מהודק אל הצינור המקורי בקצותיו, יש  CIPP -אם ה .ב

להיאטם ע"י מילוי של תערובת  לאטום את החלל שבין שני הצינורות צריך

 .CIPP -שרפים התואמת ל

לאחר שהקו יחודש יהיה על הקבלן להוכיח שהמערכת אטומה לחלוטין לכל  .ג

בקצוות השרוול או במקומות בהם תהיה הפסקת רציפות השרוול, אורכה 

 בקצות השוחות תבוצע אטימה בשני שלבים:

אטמים אלו יותקנו בהיקף הצינור לשוחה באופן מלא  -אטמי הידרוטייט  .ד

 בכל היקפו.

איטום בשכבת אפוקסי על אטמי ההידרוטייט, לכל אורך קצה השרוול  .ה

שרוול לצינור הקיים או לקירות החתוך, שכבת האפוקסי, תחבר בין ה

 השוחה. הקבלן יבטיח שאטימת האפוקסי לא תפגע ולא תיפול בטווח ארוך.
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הקבלן יבצע בדיקה של השרוול הכוללת היחלשות החומר עקב זחילה. מודול  .ו

 מערכו הראשוני בזמן הבדיקה במעבדה מוסמכת. 50% -האלסטיות יחושב כ

לכל שיטה שתבחר ע"י המזמין . בהתאם CIPP -הקבלן יכין דוגמאות ל  .ז

לביצוע השרוול. את הדוגמאות יש להכין מחומר שנלקח מאותו שרוול 

 ומערכת שרפים שהשתמשו.

הדוגמאות לכל אחד מהמקרים האלה יהיו רחבות מספיק על מנת לספק לכל  .ח

 .הפחות שלושה

מדגמים, וחמישה מדגמים המומלצים לבדיקת כפיפה וגם עבור בדיקת  .ט

לאחר שהדוגמה עברה  ע את הבדיקות הבאותמתיחה. יש לבצ

 אשפרה/הקשיה והוסרה מהצינור.

כאשר משתמשים בהקשיה במים חמים מסוחררים יש להציב את התבנית  .י

 בהמשך הצינור.

 כאשר משתמשים בקיטור יש להציב את התבנית בתוך משתיק הקול. .יא

שעברו אשפרה והקשיה  CIPPהקבלן יחתוך את הדוגמאות מתוך קטע  .יב

ביניים או בנקודת הסיום בצינור בעל קוטר זהה ויחזיקה בשקיות בשוחת 

 חול.

הקבלן יבצע צילום וידאו בעזרת טלוויזיה במעגל סגור לבדיקת חלקות ומצב  .יג

 את דו"ח הצילום לאישור המפקח. הצינור המושחל לכל אורכו ויגיש

לאחר קירור הצינור עד לטמפרטורת הסביבה, יקלף הקבלן שכבה של קטע  .יד

 מהצינור המשרוול.

מטר  1הקבלן יבצע בדיקה במעבדה מוסמכת לקטע צינור משרוול באורך של  .טו

 מדגמים. 5לפחות, אשר יספיק לביצוע 

ויכללו את  D790בדיקות המעבדה יבוצעו בהתאם לדרישות תקן  .טז

 לסטית ומאמץ הכפיפה של השרוול.הפרמטרים: שיעור הכפיפה הא

יובהר כי במידה ותוצאות הבדיקה שיתקבלו לא יאושרו ע"י המזמין, לא  .יז

תשולם לספק התמורה לביצוע העבודות והקבלן יידרש לבצע את השרוול 

 מחדש ללא עלות נוספת.

הדוגמאות יהיו רחבות, זאת על מנת שניתן יהיה להכין מהם לכל הפחות  .יח

 ת כפיפה ובדיקת מתיחה.חמישה מדגמים לבדיק
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שיעור הכפיפה האלסטית ומאמץ הכפיפה לטווח קצר ימדדו בצינורות  .יט

 .D790לשיטות בדיקה  גרביטציה וצינורות לחץ בהתאם

 יפוקק בשני קצותיו וימולא במים עד לגובה מכסה השוחה. CIPP -ה .כ

 התקרר והגיע לטמפ' הסביבה. CIPP -הקבלן יבצע את הבדיקה לאחר שה .כא

דוק את אטימות צינורות הגרביטציה מתוך צינור החוצה בהתאם הקבלן יב .כב

 לשלבים הבאים וכמפורט להלן:

  כמות המים המותרת לנזילה החוצה עבור כל קטע צינור כלשהו בין

ליום לכל אורך הקטע, ובתנאי  ליטר 100שני קצותיו לא תעלה על 

 שכל האויר נוקז מהקו.

 לא  -ודה הנמוכה ביותר הלחץ הפנימי המקסימלי בתוך הצינור, בנק

 מטר של מים. 3יעלה על 

  כמות הנזילה תימדד באמצעות שינוי גובה מפלס המים האנכי

 הנמצא בקטע המפוקק שבסוף הצינור בכיוון הזרימה.

  שעה לפחות. (יובהר כי נזילות שתהיינה  1הבדיקה תתבצע במשך

 ליטר ליום). 100 -דרך פקק האטימה כלולות ב

  כלולות במחיר היחידה.כל הבדיקות יהיו 

 החזרת המצב לקדמותו .13

 בסיום העבודות, הקבלן יבצע את הפעולות הבאות כדי להחזיר המצב לקדמותו :

הקבלן ינקה את קווי לחץ בעזרת מתקן הזרקת מים, בהתאם לדרישות  .א

AWWA  ,ניקוי ושיקום קווי ביוב ראשיים)M28.( 

 הצנרת המקורי.הקבלן יוודא הטבעת סטיות ומדרגים בהתאם למצב  .ב

 הקבלן יפתח וירוקן את תאי הביקורת וישיבם למצבם המקורי. .ג

 הפתחים בתאי הביקורת יפתחו. .ד

החיבור בין השרוול והצינור בתאי הביקורת ייאטם בעזרת אטם מתנפח  .ה

 ומילוי בחומר אפוקסי, כך שלא תתאפשר חדירת מי תהום.

ור לבדיקת חלקות ומצב הקבלן יבצע צילום וידאו בעזרת טלוויזיה במעגל סג .ו

 הצינור המושחל לכל אורכו.

הקבלן יתקן את הפתחים בשוחות מסביב לצינור, יסגור את התעלות  .ז

והבורות שנחפרו באמצעות מילויים בחומר מצע סוג א' שיאושר ע"י המזמין 

 ויבצע מתעלים חדשים בהתאם לנדרש.
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ת כל המתקנים הקבלן יבצע הידוק מילוי, פיזור מצעים, אספלטים וישיב א .ח

 ששימשו לביצוע העבודות למצבם המקורי.

במקרה של פירוק מכסה עם מסגרת מעל שוחה קיימת לשם הוצאת קטע  .ט

אנכי של שרוול הקבלן יתקין אותם בחזרה עם התאמת גובה לפי גובה כביש 

 או מדרכה, ללא תוספת מחיר.

ימת (עם במקרה פירוק חלק עליון של בטון קונוס (או תקרה) מעל שוחה קי .י

מסגרת ומכסה) לשם הוצאת קטע אנכי של שרוול הקבלן מחזיר הבטון הזה 

באמצעות התקנת קוצים בקידוח ממוטות ברזל ויציקת בטון עם טפסנות 

מבפנים. הקבלן גם יחזיר את המסגרת עם המכסה, ללא תוספת מחיר 

ויאפשר תנועת רכבים מעל השוחה המתוקנת רק אחרי התקשות והתחזקות 

. בטיחות שחזור בטון השוחה באחריות הקבלן. לחלופין, במידה הבטון

 ויאושר ע"י המפקח תוחלף החוליה בתוספת מחיר, ע"פ כתב הכמויות.

הקבלן יסלק פסולת וחומר חפור שאינו מתאים למילוי חוזר לאתר פינוי  .יא

 הסביבה. פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת

כביש והמדרכה לתנועה הקבלן יבצע את כל העבודות הדרושות לפתיחת ה .יב

 חופשית ללא הפרעות.

 הקבלן יפעיל את קו הביוב ויפרק את כל הציוד המותקן באתר.  .יג

 התקנים לביצוע העבודות  .14

נתוני החוזק המינימליים של השרוול שיבוצע על ידי הספק יהיו בהתאם לדרישות  .א
 הפיזיקליות על פי תקן

ASTMD5813 : וכמפורט להלן 

1,724 MPa 250,000 psi Flexural Modulus of 

Elasticity 

31 MPa 4,500 psi Flexural Strength 

 

או תקן  5351יובהר כי, הקבלן יספק שרוול מוקשה שיעמוד בכל דרישות תקן ת"י  .ב

5813 ASTMD , ASTMD1216 1743 -ו ASTMD .שווה ערך 

ההקשיה בחימום, החומרים ותכונות השרוול, בדיקות מקדימות של השרוול וכו'  .ג

 ASTMF1743 ,ASTMF1216יתאימו לדרישות תקנים בינלאומיים כגון: 

,ASTMD5813  5351ותקן ישראלי. 

) השרוול, ע"י מערכת Heat Cureהקבלן יבצע הקשיה של השרוול באמצעות חימום ( .ד

ת ההקשיה כך שיהיה מספיק זמן להחדיר את מאיצים ומקשים , הקבלן יבצע א

השרוול ולבצע את כל עבודות ההכנה הנדרשות עד להשגת החוזק בהתאם לדרישות 
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 תקן.

תהיה בעוצמות שונות ועל פי הנחיות יצרן השרוול  UVההקשיה באמצעות מנורות  .ה

-בהתאם לקוטר השרוול ועובי דופן, ובהתאם לדרישות יצרן השרוול ויצרן ציוד ה

UV,  : ובהתאם לנוהלAdvisory Guidelines DWA-M-3E  דרישות טכניות)

 חידוש באמצעות שרוול מוספג בסיבי זכוכית). 3לחידוש קווי ביוב חלק 

השרוול יסופק (ע"י יצרן השרוולים)  UVכאשר ההקשיה מתבצעת באמצעות נורות  .ו

על פי כשהוא מוספג ומוכן לשימוש ללא צורך בהכנות נוספות. השרוול יאוחסן 

הוראות היצרן הן מבחינת תקופת אחסנה (חצי שנה לכל היותר) והן מבחינת תנאי 

 האחסנה (טמפ' מבוקרת וכו').

הספגה של השרוול באמצעות שכבה אחת לפחות של חומר סופג בלתי ארוג , תהיה  .ז

 ASTMF1743 ,ASTMF 1216או תקן  5351בהתאם לדרישות תקן ת"י 

,ASTMD5813 .שווה ערך 

 ASTMF1743או תקן  5351השרוול יהיה בהתאם לדרישות תקן ת"י תכנון  .ח

,ASTMF 1216 ,ASTMD5813 .שווה ערך 

 יובהר כי, תכנון השרוול לא יכלול הדבקה בין השרוול לצינור הקיים. .ט

. ולא ייקח בחשבון ASTM F 1216תכנון של עבודות השרוול יתבצע בהתאם לתקן  .י

 הדבקה בין השרוול לצינור הקיים.

 כהגדרת התקן. 7מקדם התמיכה לצינורות "פגועים חלקית" יהיה  .יא

 השרוול המוקשה יעמוד בכל הדרישות המופיעות בתקן. .יב

 1216השרוול יכלול שכבה אחת או יותר של חומר סופג בלתי ארוג המותאם לתקן  .יג

ASTM F. 

ההקשיה בחימום, החומרים ותכונות השרוול, בדיקות מקדימות של השרוול וכדו'  .יד

 ASTMF1743 , ASTMF1216יתאימו לדרישות תקנים בינלאומיים כגון: 

,ASTMD5813  5351ותקן ישראלי. 

השרפים יהיו עמידים לשפכים ביתיים כגון פוליאסטר איזו פטאלי, כך שלאחר  .טו

 .ASTM F 1216רישות תקן יעמדו בד הקשייתם בשרוול הלבד,

הינה פונקציה של התנאים בקו הביוב.  CIPP -הקבלן יגדיר את העובי של ה .טז

, CIPP -יובהר כי, הקבלן אחראי לקבלת כל המידע על הצינור הקיים ותכנון עובי ה

וסוגי השרפים עפ"י הממצאים הייחודיים של הצינור הקיים בקו הביוב ולפי 

 התקנים הרלבנטיים.

צע בדיקת קילוף שכבות בכל קטע ששוקם, הבדיקה תעשה בהתאם הקבלן יב .יז

 .D903לשיטת בדיקת 
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הקבלן ינקה את קווי לחץ בעזרת מתקן הזרקת מים כפי שמתואר במדריך  .יח

AWWA  ,28ע"י ניקוי ושיקום קווי ביוב ראשיים .M. 

יובהר כי במקרה והקבלן יידרש לבצע שרוול בצינור פגוע, הקבלן יחשב  .יט

 בנוסף לחוזק הקבוע בתקן. 7ל מקדם תמיכה של בתכנון השרוו

הקבלן יאחסן את השרוול והשרף באתר מוצל והטמפרטורה בהתאם  .כ

להנחיות היצרן ועד לתקופה המותרת על פי הוראות יצרן ומקסימום עד חצי שנה 

 ממועד ייצורו.

הקבלן יקבע את המרווח גלגלי מכשיר ההספגה בהתאם לדרישות יצרן  .כא

 המרווח שיקבע יתאים לעובי השרוול. השרוול, יובהר כי

במידה וקיים מפל חיצוני לשוחה, הקבלן יבצע עבודות להחלפת המפל  .כב

 או תקן שווה ערך. 884בהתאם לדרישות תקן ת"י 

יובהר כי הקבלן ימדוד את שיעור הכפיפה האלסטית ומאמץ הכפיפה של  .כג

 .D790השרוול לאחר סיום העבודות, בהתאם לדרישות תקן 

 יוחדות לביצוע עבודות שירוול קווי ביובהנחיות מ .15

על הזוכה במכרז לספק את השרות בהתאם לתנאי המכרז ולתנאי ההסכם  .א

ונספחיו ולהוראות כל דין, הכול ברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצונה המלא של 

 המזמין.

על הזוכה במכרז להיות בעל ידע, ניסיון, יכולת מקצועית והרשאה למתן  .ב

המכרז. על הזוכה להיות בעל ידע, ניסיון, יכולת מקצועית והרשאה השירות נשוא 

למתן השירות נשוא המכרז. המציע מתחייב כי הינו בעל הרשאה כדין למתן כל 

השירותים נשוא המכרז, עפ"י התנאים הקבועים בהסכם וכי הינו ויהיה בכל תקופת 

 י דין.ההתקשרות בעל כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים עפ"

הזוכה מתחייב לכך כי הינו מעסיק עובדים/משמשי שרות מיומנים ואחראים  .ג

 לביצוע השרות נשוא המכרז.

הספק יישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע השרות על ידו,  .ד

אספקת כלי הרכב לביצוע השירות לרבות הוצאות הובלת כלי הרכב למקום תחילת 

דה, אחזקת כלי הרכב, תיקונים, דלק, החלפת ביצוע השרות וממנו, הכנתו לעבו

שמנים, טיפולים, ביטוחים, רישיונות ולרבות כל הוצאה אחרת הכרוכה בביצוע 

השרות. הספק מתחייב לספק על חשבונו לביצוע השרות את כוח האדם הדרוש וכן 

את הציוד והכלים הדרושים לביצוע השירות, לרבות אמצעי הובלתו של הציוד 
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ת, ולהוביל על חשבונו את כל כוח האדם, הציוד, הכלים והאמצעים לביצוע השרו

הדרושים לביצוע השרות, לאתר העבודה וממנו. מובהר בזאת שבמקרה של תקלה 

בביצוע השירות הספק יספק את כוח האדם, הציוד, כלי הרכב וכל הנדרש לטיפול 

 בתקלה והשבת המצב לקדמותו בהקדם האפשרי ולשביעות רצון המזמין.

מובהר בזאת שהספק הזוכה מתחייב להעניק אחריות לעבודה ולטיב  .ה

 כמפורט לעיל.  החומרים שיסופקו ע"י לתקופת הבדק

העבודה תימסר לנציג המזמין לאחר הפעלה ניסיונית ובדיקת התיקון כאשר  .ו

הצנרת עובדת ופועלת בשלמות בנוכחות נציג המזמין. הספק יתקן על חשבונו את כל 

בעת ההפעלה הניסיונית שנבעו מביצוע לא נכון, או משימוש  הליקויים שיתגלו

 בחומרים לא מתאימים או פגומים.

המזמין יהא רשאי לתקן את הנזקים שהקבלן אחראי להם בהתאם לאמור  .ז

לעיל, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים והמזמין יהא 

שיגיע לקבלן מאת המזמין, בכל זמן רשאי לגבותן או לנכותן מכל סכום המגיע או 

שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. יובהר כי, האמור בסעיף זה 

 אינו משחרר את הקבלן מחובותיו על פי הסכם זה.

העבודה תחשב גמורה רק לאחר אישורה ע"י נציג המזמין. כל שינוי שיידרש  .ח

 ונו.ע"י נציג המזמין יעשה מיד ע"י הספק ועל חשב

נציג המזמין יהיה רשאי לבקר בכל עת במהלך ביצוע העבודה לצורך ביקורת  .ט

על טיב העבודה ואיכות הביצוע, ללא כל הודעה ו/או תאום מראש. נציג המזמין 

רשאי לבקש בדיקת העבודה, לצורך בדיקת התאמה למפרט העבודה. יובהר כי 

 ם המזמין.הספק בכל שלב משלבי העבודה יבצע את הוראות המפקח מטע

מובהר בזאת כי, מחיר חידוש ושיקום הצנרת הינו לכל סוג צינור ולא ישתנה  .י

 בהתאם לעומק הקו מתחת לפני הקרקע, מעבר לאמור בכתב הכמויות.

מובהר בזאת כי, התשלום לספק בגין הטמנת שפכים למקום מאושר ע"י  .יא

י בחברה המשרד להגנת הסביבה, יתבצע רק באישור מראש על ידי הגורם המקצוע

בכפוף להגשת הצעת מחיר ע"י הספק טרם ביצוע העבודה ואישורה על ידי המנהל 

 המקצועי בחברה ותשלום כנגד הצגת חשבונית.

מובהר בזאת כי, כל עבודה להתארגנות וההכנות לפתיחת האתר וההכנות  .יב

 לצורך ביצוע העבודות, יחולו על הספק הזוכה, ללא תמורה נוספת.

לביצוע עבודות השרוול הינה לשיקול  UVמוש בשיטת מובהר בזאת כי, השי .יג

 המזמין ללא תלות בקוטר הצינור. דעת המזמין ובאישור מוקדם של
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מובהר בזאת כי, אספקה ופריסה של הסדרי תנועה כלולים במחירי היחידה  .יד

 ולא ישולם בגינם כל תשלום נוסף.

רה בכמות מובהר בזאת כי, הספק הזוכה יתקין ציוד תאורה לרבות פנסי תאו .טו

של העבודה, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של המפקח,  ובעוצמה שיאפשרו ביצוע תקין

 וכמפורט להלן:

  הספק יציב מגדלי תאורה קבועים או על גבי עגלות נגררות , שיוזנו ע"י גנרטור

עצמאי מצויד בחופה השתקה אקוסטית, המותקן על עגלה נפרדת או מתקן 

 שווה ערך.

 ים שיבטיחו עוצמת אור בכל שטח העבודה, בהתאם המגדלים יוצבו במרחק

 לאישור המפקח או המשטרה.

 .המפקח יהיה רשאי להורות לספק להוסיף ציוד תאורה בהתאם לצורך 

  יובהר כי, הספק יחל בביצוע העבודות בלילה רק לאחר אישור המפקח את

 מערכת התאורה בפעולה.

  במחירי היחידה ולא ישולם מובהר בזאת כי, התשלום עבור ציוד התאורה כלול

 בגינו כל תשלום נוסף.

מובהר בזאת כי, כל עלויות תכנון הסדרי תנועה, תיאום עם הרשויות לביצוע  .טז

 עבודה והוצאות שיטור ואבטחה הינם על חשבון הקבלן.

או \מובהר בזאת שלא ישולם כל תשלום נוסף עבור עבודות בשעות הלילה ו .יז

 או בחגים.\בשבתות ו

להציב באתר העבודות, שילוט ותמרור עפ"י הנחיות המזמין, הספק מתחייב  .יח

מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי, המשטרה או כל גורם אחר ככל הנדרש לביצוע 

 העבודות. אספקת השילוט תהיה ע"ח הקבלן ולא ישולם בגינו כל תשלום נוסף .

על הקבלן להתקין על חשבונו וללא כל תשלום נוסף שילוט על כלי הרכב  .יט

ים בשטח התאגיד בהתאם להנחיות מי הוד השרון (כך שירשם בשירות מי הוד הפועל

השרון בתוספת לוגו של מי הוד השרון) וכן לצייד את עובדיו מבצעי השירות 

בחולצות אשר נושאות את שם המזמין ואת לוגו המזמין. בנוסף הקבלן יספק שלט 

 תר ביצוע העבודה.נייד ("עבודות בשירות מי הוד השרון בע"מ) אשר יותקן בא

הספק מתחייב לבצע את השירות נשוא המכרז בהתאם למפרט הטכני  .כ

 המפורט להלן.

הספק מתחייב לבצע את העבודות בהתאם למפרט הכללי שבהוצאת הוועדה  .כא
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הביטחון, משרד הבינוי והשיכון והמזמין הלאומית  הבין משרדית המשותפת למשרד

 לדרכים.

מזמין לצמצם או להגדיל את השרות במשך כל תקופת ההתקשרות, רשאי ה .כב

 בהתאם לצורכי המזמין ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

למען הסר ספק, מפורש בזאת כי לחברה שמורה הזכות לבצע פריטים שונים  .כג

של השרות בעצמה ו/או באמצעות אחרים וכן לא מחויבת להזמין היקף שירות 

 כון.כלשהו מהספק להפסיקו בכל עת הכול כפי שהמזמין ימצא לנ

התשלום שישולם לספק הזוכה יהיה בהתאם למחיר בכתב הכמויות  .כד

ובהתאם להצעתו של הקבלן במכרז, עבור כל סעיף, ויוכפל בכמות המטרים 

שאושרו בכתב ומראש על ידי הגורם המקצועי בחברה ושבוצעו בפועל עבור 

השירות. מובהר שלא ישולם כל תשלום עבור עבודה שלא אושרה מראש על ידי 

 ורם המקצועי בחברה.הג

מידה ויוטל על הקבלן הזוכה לבצע את עבודת החלפת המפל, העבודה ב .כה

החפירה והצנרת כולל כל האביזרים הנלווים לביצוע  תהיה באחריותו לרבות עבודות

העבודה בשלמותה, יובהר כי הנ"ל כלול במחירי היחידה ולא ישולם בגינם תשלום 

 נוסף.

הבקרה כולל איתור תאי בקרה שכוסו עבודות החפירה והטיפול בתאי  .כו

לפני הכביש, עבודות חפירה נקודתית עבור  באספלט, התאמת גובה תאי הבקרה

ביצוע עבודות הניפוץ כמפורט במפרט הטכני למכרז , ועבודות חפירה מקומית 

מסביב לתא הבקרה באותה נקודה שממנה מתחילים ומסיימים את 

"י הקבלן הזוכה במכרז והתשלום בגינם יבוצעו עהשרוול/הניפוץ במידת הצורך ,

 כלול במחירי היחידה. 
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	(א) כאשר תוואי קווי הצינורות עובר בתחום מיסעות, כבישים או מדרכות,  יידרש  הקבלן לפרק ולהסיר אותם לפני חפירת התעלות, ברצועה שרוחבה מפורט בטבלה להלן, ולפי הוראות המפקח.
	(ב) שכבת אספלט, בטון או בטון מזוין – יש לחתוך תחילה את השכבה ברצועה שנועדה לפירוק משני צדיה.  החיתוך יעשה בקווים ישרים לכל עובי  השכבה, באמצעות מכונת חיתוך בלבד (משור סיבובי). לאחר מכן יש לפרק ולהסיר את השכבה תוך שמירה על קווי החיתוך הישרים. אם התרופפ...
	(ג) מרצפות, אבנים משתלבות ותקרות של תאים, הנמצאים בתחום הרצועה שנועדה לפירוק, יפורקו ויעקרו ממקומם בעבודת ידיים, בזהירות מרבית לשמירת שלמותם. אלמנטים טובים ושלמים יאוחסנו זמנית ע"י הקבלן עד לשימוש החוזר בהם, הכל עפ"י הוראות המפקח.
	(ד) אבני שפה, אבני  אי, אבני גן וצד ואבני תעלה וכו', הנמצאים בתחום הרצועה שנועדה לפירוק, או בגבולה, או בחצייתה, יפורקו ויעקרו  ממקומם בעבודת ידיים, בזהירות מרבית לשמירת שלמותם. אלמנטים טובים ושלמים יאוחסנו זמנית ע"י הקבלן עד לשימוש החוזר בהם, הכל לפי ...
	(ה) פסולת הפירוק, כולל אלמנטים מהנ"ל, שבורים או פגומים, יעמסו ע"י הקבלן,  יסולקו מהשטח עפ"י הוראות המפקח, וכמפורט בסעיף  שלעיל. מודגש בזאת כי אין להשתמש בפסולת הפירוק למילוי חוזר של התעלות לאחר הנחת הצנרת.
	(ו) הקבלן לא יפרק מיסעות, כבישים ומדרכות, ברוחב רצועה גדול מהמצוין בטבלה 2 שלהלן.  הקבלן יחויב  על חשבונו בתיקון רוחב הרצועה העולה על המצוין בטבלה, גם אם הרחיב את הרצועה בגלל התרופפות והתמוטטות דפנות התעלה כאמור, בין אם  תיקון המיסעות, כבישים ומדרכות,...
	(ז) הקבלן  ינקוט בכל האמצעים הדרושים, כגון דיפון, תמיכות, חיזוקים,  וכדו', כדי לשמור על התעלה החפורה בגבולות המידות הנתונים לעיל. בגמר העבודה יהיה על הקבלן לתקן את הכבישים והמדרכות, ולהביאם  לאותו מצב שהיו בו לפני השבירה והפירוק (ראה סעיף - פירוק מסעו...

	51.19  חפירה לתיקון פיצוץ ושבר בצנרת
	51.21  חפירה לתאים שונים
	51.22 חפירה לגוש עיגון
	51.23 כיסוי קווי צנרת מים וביוב
	51.24 תנאים מיוחדים לכיסוי צנרת
	כל החיבורים, המגופים ואבזרים אחרים, יישארו גלויים עד לאחר מבחני הלחץ והאטימות  הנדרשים.  לאחר המבחנים הנ"ל יושלם הכיסוי ע"י מילוי הרווחים הגלויים שנשארו קודם  לכן בשכבות  מהודקות, כמתואר במפרט המיוחד ובתכניות.  באישור המפקח מראש ובכתב  ניתן לבצע מילוי...
	כל החיבורים, המגופים ואבזרים אחרים, יישארו גלויים עד לאחר מבחני הלחץ והאטימות  הנדרשים.  לאחר המבחנים הנ"ל יושלם הכיסוי ע"י מילוי הרווחים הגלויים שנשארו קודם  לכן בשכבות  מהודקות, כמתואר במפרט המיוחד ובתכניות.  באישור המפקח מראש ובכתב  ניתן לבצע מילוי...
	כל החיבורים, המגופים ואבזרים אחרים, יישארו גלויים עד לאחר מבחני הלחץ והאטימות  הנדרשים.  לאחר המבחנים הנ"ל יושלם הכיסוי ע"י מילוי הרווחים הגלויים שנשארו קודם  לכן בשכבות  מהודקות, כמתואר במפרט המיוחד ובתכניות.  באישור המפקח מראש ובכתב  ניתן לבצע מילוי...
	כאשר עובי המילוי מעל קודקוד הצינור הוא פחות מ- 70 ס"מ,או שהמילוי והכיסוי הסופי טרם הושלמו, יש לאסור מעבר כלי רכב או ציוד כבד מעל התעלה. הקבלן יהיה אחראי עבור כל נזק שייגרם לצינורות עקב אי-מילוי הוראה זו. בדיקות של צפיפות שכבות המילוי, באם יידרשו במפר...
	הקבלן יהיה אחראי עבור כל שקיעה שתיווצר בתעלה אחרי ביצוע המילוי, כולל תיקוני סלילה, בין אם נעשתה על ידו ובין אם נעשתה על ידי תאגיד מי כרמל, וישלם כל נזק שייגרם לכבישים או למבנים בתקופת האחזקה/ בדק ואחריות.

	51.25 מילוי חוזר של התעלות להנחת צינורות
	51.26 אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר להנחת צנרת מים או ביוב
	51.26.1 כללי
	(א) מחירי  החפירה מתייחסים לחפירה ו/או לחציבה בכל סוגי האדמה כולל סלע, אלא אם נקבעו בכתב הכמויות סעיפים נפרדים לחציבה.
	(א) מחירי  החפירה מתייחסים לחפירה ו/או לחציבה בכל סוגי האדמה כולל סלע, אלא אם נקבעו בכתב הכמויות סעיפים נפרדים לחציבה.
	(א) מחירי  החפירה מתייחסים לחפירה ו/או לחציבה בכל סוגי האדמה כולל סלע, אלא אם נקבעו בכתב הכמויות סעיפים נפרדים לחציבה.
	(ב) כמו-כן יכללו מחירי  החפירה שבסעיפים להלן גם את עבודות ההכנה וניקוי השטח; הקמת מבנים זמניים והסרתם בגמר העבודה; הספקה, החסנה ,חפירה במקומות מוגבלים בעבודת ידיים; ניקוז וכל עבודה אחרת,  ההכרחית להחזקת החפירות ביבש;  אין הגבלה למרחקי פינוי והטמנת החו...

	51.26.2 חפירת תעלות לצינורות
	התמורה לחפירת תעלות לצינורות , הכלולה במחיר הנחת קו הצינורות תכלול: הכנת דרך לאורך התוואי ודרכי גישה, באם יידרשו; חפירה למידות ולעומקים הנדרשים, הרחבת החפירה במקומות החיבורים של הצינורות כנדרש, יישור והחלקת תחתית התעלה, ריפוד (מצע ) תחתית התעלה, הוצאת...

	51.26.3 עבודות נוספות בתעלות חפירה
	עבודות  אלו ייכללו במחירי היחידות להנחת הצינורות או לחפירה עבור תעלות לצינורות.
	ביצוע ריפוד לצינור בתחתית תעלה ותנאים מיוחדים לעטיפת צינור מים וביוב, בהתאם לסוג הקרקע סוג הצינור וסוג העטיפה לצינור – ראה במקביל פרק "תנאים לריפוד ועטיפה של צנרת מים וביוב".
	ביצוע ריפוד לצינור בתחתית תעלה ותנאים מיוחדים לעטיפת צינור מים וביוב, בהתאם לסוג הקרקע סוג הצינור וסוג העטיפה לצינור – ראה במקביל פרק "תנאים לריפוד ועטיפה של צנרת מים וביוב".
	ביצוע ריפוד לצינור בתחתית תעלה ותנאים מיוחדים לעטיפת צינור מים וביוב, בהתאם לסוג הקרקע סוג הצינור וסוג העטיפה לצינור – ראה במקביל פרק "תנאים לריפוד ועטיפה של צנרת מים וביוב".
	(א) ריפוד תחתית התעלה  (מצע) המחיר יכלול את החפירה הנוספת בתחתית התעלה, סילוק החומר החפור, הספקה והובלת חומר הריפוד, פיזורו, יישורו והידוקו כמתואר לעיל.
	(א) ריפוד תחתית התעלה  (מצע) המחיר יכלול את החפירה הנוספת בתחתית התעלה, סילוק החומר החפור, הספקה והובלת חומר הריפוד, פיזורו, יישורו והידוקו כמתואר לעיל.
	(א) ריפוד תחתית התעלה  (מצע) המחיר יכלול את החפירה הנוספת בתחתית התעלה, סילוק החומר החפור, הספקה והובלת חומר הריפוד, פיזורו, יישורו והידוקו כמתואר לעיל.
	(ב) עטיפה  סביב צינורות (מילוי ראשוני)  תימדד במטר אורך של התעלה, בה בוצעה העטיפה בחומר מובא , לפי הוראות המפקח, ותסווג לפי קוטרי הצינורות. המחיר יכלול הספקה והובלת חומר המילוי, פיזורו והידוקו  מצידי הצינורות ומעליהם.
	(ג) פירוק מסעות, כבישים ומדרכות  יימדד במטר אורך לפי אורך ציר התעלה וקוטר הצינור. המחיר יכלול ניסור אספלט קיים, פירוק והסרת מיסעות, כבישים ומדרכות, כולל איסוף, מיון וערום של  מרצפות , אבני שפה, אבני אי, אבני גן וצד, אבני תעלה ותקרות תאים, והרחקת חומר ...
	(ד) מילוי חוזר – יבוצע מילוי חוזר מובא בשכבות שעוביין 20 ס"מ והידוק של המילוי. הידוק המילוי בתעלות הצנרת  לא ישולם בנפרד .עלות נכללת במחיר הצנרת.
	המחיר יכלול פיזור החומר בשכבות של  20 ס"מ,  הרטבה והידוק לצפיפות הנדרשת,        בדיקות צפיפות ויישור פני החפירה עד לרומים הסופיים הנדרשים.  מילוי חוזר ע"י מצע סוג 'א' (לפי הוראת מפקח) ישולם בסעיפים רלוונטים בכתב הכמויות.

	51.26.4 דיפון תעלות
	בחפירה מעל 1.20 מ' יש להבטיח יציבות חפירה על ידי דיפון, תימוך, שיפועים או כל אמצעי אחר בהתאם לאמור במפרט הכללי סעיף 57004.
	בנוסף לאמור הנ"ל, במידה ויידרש ע"י המפקח בכתב, עבודות החפירה תבוצענה עם קירות תמך תוצרת חברת LTW  או מתקני תמך אחרים ש"ע. קירות תמך אלו יפורקו בהדרגה עם מילוי התעלה.
	קירות תמך יהיו מתוצרת LTW גרמניה או מתוצרת RAIL SLIDE SHORING  תוצרת גרמניה או ש"ע.
	עבור קירות תמך (דיפון) הנ"ל בכל העומקים ישולם לקבלן תוספת מחיר בסעיף נפרד בכתב הכמויות.

	51.26.5 חפירות למבנים (תאי, גושי עיגון וכדומה)
	כאשר מחיר החפירה  למבנים אינו כלול במחיר היחידה להקמתם תימדד החפירה עבורם במטרים מעוקבים לפי הקווים  החיצוניים של הבטון, כמסומן בתכניות.  מהמבנים שבתוך התעלה לצינורות יימדד רק אותו חלק הנמצא מחוץ לחתך תעלה ואשר לא נמדד לפי סעיפים אחרים שלעיל. כאשר ייד...
	כאשר מחיר החפירה  למבנים אינו כלול במחיר היחידה להקמתם תימדד החפירה עבורם במטרים מעוקבים לפי הקווים  החיצוניים של הבטון, כמסומן בתכניות.  מהמבנים שבתוך התעלה לצינורות יימדד רק אותו חלק הנמצא מחוץ לחתך תעלה ואשר לא נמדד לפי סעיפים אחרים שלעיל. כאשר ייד...
	כאשר מחיר החפירה  למבנים אינו כלול במחיר היחידה להקמתם תימדד החפירה עבורם במטרים מעוקבים לפי הקווים  החיצוניים של הבטון, כמסומן בתכניות.  מהמבנים שבתוך התעלה לצינורות יימדד רק אותו חלק הנמצא מחוץ לחתך תעלה ואשר לא נמדד לפי סעיפים אחרים שלעיל. כאשר ייד...
	לא ישולם עבור כל חפירה מיותרת מעבר למידות כמתואר  לעיל, ולא עבור מילוי והידוק חפירה כזו, או ייצוב שטחים עקב  מפולות, וכדו'.
	לצורך חישוב כמות החפירה, הנפח ייקבע ע"י  מידות חיצוניות של המבנה, תוספת 30 ס"מ מכל צד עבור מרחב  בנייה ובשיפועים אנכיים. כמו כן עומק המצע הנדרש.
	התמורה לחפירה למבנים, בין אם נכללה החפירה במחיר "המבנה" ובין אם נמדדה ושולמה בנפרד, תכלול: חפירה למידות ולעומקים הנדרשים; יישור והידוק תחתית החפירה במידת הצורך;  הוצאת החומר החפור והחסנתו למילוי חוזר; ביצוע מילוי חוזר מובא בשכבות שעוביין 20 ס"מ, סביב ...

	51.26.6 תיקוני תעלות כבישים, מסעות ומדרכות
	(א) תיקון של כבישים, מיסעות מדרכות סלולות ומשלבות יהיה על פי הנחיות הביצוע של תאגיד מי כרמל או עיריית חיפה, המחלקה לכבישים ודרכים, בדבר תנאים מיוחדים להשלמת ביצוע אספלטים קרצוף ריבוד והטלאות כבישים לאחר חפירה לתשתיות.
	(א) תיקון של כבישים, מיסעות מדרכות סלולות ומשלבות יהיה על פי הנחיות הביצוע של תאגיד מי כרמל או עיריית חיפה, המחלקה לכבישים ודרכים, בדבר תנאים מיוחדים להשלמת ביצוע אספלטים קרצוף ריבוד והטלאות כבישים לאחר חפירה לתשתיות.
	(א) תיקון של כבישים, מיסעות מדרכות סלולות ומשלבות יהיה על פי הנחיות הביצוע של תאגיד מי כרמל או עיריית חיפה, המחלקה לכבישים ודרכים, בדבר תנאים מיוחדים להשלמת ביצוע אספלטים קרצוף ריבוד והטלאות כבישים לאחר חפירה לתשתיות.
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	51.27 תיקוני מסעות כבישים ומדרכות
	51.27 תיקוני מסעות כבישים ומדרכות
	51.27.1 כללי
	 הקבלן יתקן מסעות, כבישים ומדרכות, שפורקו מיד בגמר ביצוע המילוי והכיסוי הסופי של התעלות ובדיקתם, ובאישור המפקח מראש ובכתב. תיקון מסעות  יבוצע בהתאם למבנה הקיים בשטח באישור מפקח.
	 הקבלן יתקן מסעות, כבישים ומדרכות, שפורקו מיד בגמר ביצוע המילוי והכיסוי הסופי של התעלות ובדיקתם, ובאישור המפקח מראש ובכתב. תיקון מסעות  יבוצע בהתאם למבנה הקיים בשטח באישור מפקח.
	 הקבלן יתקן מסעות, כבישים ומדרכות, שפורקו מיד בגמר ביצוע המילוי והכיסוי הסופי של התעלות ובדיקתם, ובאישור המפקח מראש ובכתב. תיקון מסעות  יבוצע בהתאם למבנה הקיים בשטח באישור מפקח.
	 שכבת התיקון תתחבר לאספלט הקיים ותהווה משטח אחיד ורצוף עם  פני המיסעה הקיימת בכביש או עם פני המדרכה הקיימת.
	 מרצפות ואבנים משתלבות, מאלו שפורקו ונמצאו מתאימים לשימוש חוזר  ע"פ החלטת המפקח, יוחזרו ע"י הקבלן ויותקנו במקומם מחדש.  ההתקנה תבוצע על מצע חול נקי בעובי 3-4 ס"מ (הגרגיר בגודל מרבי 3 מ"מ), כשהיחידות צמודות זו לזו לפי דוגמת המצב הקיים לפני הפירוק ובשי...
	 לפני ההתקנה יש לרסס על פני מצע החול חומר מונע נביטה וקוטל חרקים, בכמות המומלצת ע"י היצרן. חומר וכמות הריסוס יאושרו מראש ובכתב על ידי המפקח.

	51.28 עבודות הכנה ופירוק
	עבודות הכנה ופירוק והעבודות המתוארות, באות להשלים עבודות שיקום מעבר לרוחב התעלה שבוצעה להנחת הצנרת.
	סעיפים אלו באים להשלים את פרק 51 של "המפרט הכללי" ונמצאים בהתאמה לכתב הכמויות אשר מהווה הבסיס לביצוע העבודות ותשלום עבורן.

	51.28.1 ניסור קצה אספלט ובטון
	51.28.2 פרוק שכבת אספלט
	האספלט שבגבולות העבודה המנוסרים יפורק בזהירות .

	51.28.3 פרוק קיר מבטון מזוין
	חפירת העפר שמסביב לקיר עד גילוי היסוד, פירוק זהיר של קיר מבטון מזוין, פינויו שבריו באמצעות כלים מכניים מהאתר והובלתם לאתר שפך מאושר וכן ניקוי השטח מכל השאריות שנוצרו במהלך פירוק ופינוי הקיר. אבנים לשימוש חוזר יערמו בצדי אתר העבודה ותחתית אזור היסוד תמ...

	51.28.4 פרוק מדרגות קיימות
	פרוק מדרגות קיימות מסוג כל שהוא ובמידות כלשהן באמצעות עבודות כלים מכניים ו/או קומפרסור ו/או עבודות ידיים, העמסת הפסולת והובלתה אל אתר שפך מאושר וניקוי השטח מכל שאריות שהן שנוצרו במהלך הפירוק ו/או ההעמסה .

	51.28.5 פרוק משטחי בטון מזויין
	פרוק משטחי בטון מזוין בעובי כל שהוא ובשטח כל שהוא בעבודות ידיים ו/או קומפרסור, ו/או כלים מכניים, העמסתם וסילוקם אל אתר שפך מאושר .

	51.28.6 פרוק וסילוק מעקות וגדרות
	פרוק זהיר של המעקות ו/או הגדרות מכל סוג שהוא ולכל שימוש שהוא לאלמנטים הבודדים המרכיבים אותם (עמוד, פלטה, מסגרת וכד'), העברתם למחסן העירייה/מי כרמל באופן מסודר לפי מרכיביהם, וסתימת הבורות עם בטון ב-20 .

	51.28.7 פרוק ספסלים קיימים
	פירוק זהיר של ספסלים קיימים מסוג כל שהוא, שבירת היסוד מבטון וסילוקו. העברת הספסלים אל מחסן העירייה או מי כרמל, וסתימת הבור עם בטון ב-20 .

	51.28.8 פרוק זהיר של שלט/תמרור ועמודים
	פירוק שלט או תמרור קיים/מים המוצבים על עמוד או עמודים והעברתם אל מחסן העירייה/מי כרמל על פי הוראת המפקח, וסתימת הבורות שנוצרו ביסוד העמוד/ים עם בטון ב-20 .

	51.28.9 פרוק משטחים מרוצפים ללא שימוש חוזר
	משטחים מרוצפים שעל פי הוראת המפקח לא ניתן לעשות בהם שימוש חוזר יפורקו, כולל החגורות, ויסולקו לאתר שפך מאושר .

	51.28.10 פרוק משטחים מרוצפים והנחה מחדש, כולל השלמת חול
	משטחים מרוצפים שעל פי הוראת המפקח ירוצפו מחדש, יפורקו ויערמו בצדי המשטח, הקבלן ישלים את תשתית החול שמתחת לאבנים, תוך הוספה של 3-4% צמנט, יערבב היטב את החול עם הצמנט, יפלס את המשטח וירצף אותו מחדש על פי הוראות המפקח .

	51.28.11 פרוק אבני שפה/אי/גן
	פירוק זהיר של אבני שפה ו/או אבני אי ו/או אבני גן. אבנים שבורות תסולקנה אל אתר שפך מאושר, תושבת הבטון תפורק ותסולק אל אתר שפך מאושר .

	51.28.12 פרוק עמודי מחסום
	פירוק עמודי מחסום מסוג כל שהוא, פירוק וסילוק יסוד הבטון, מילוי השקע בבטון ב-20 ופינוי העמוד אל מחסן העירייה/מי כרמל .

	51.28.13 ניקוי קולטנים ו/או שוחות
	פירוק סבכות ו/או מכסי שוחות קיימות, ניקוי הקולטנים ו/או השוחות עצמן מכל פסולת שהיא באמצעות עבודות ידיים, הרכבת הסבכות והמכסים מחדש ופינוי הפסולת אל אתר שפך מאושר .
	פירוק סבכות ו/או מכסי שוחות קיימות, ניקוי הקולטנים ו/או השוחות עצמן מכל פסולת שהיא באמצעות עבודות ידיים, הרכבת הסבכות והמכסים מחדש ופינוי הפסולת אל אתר שפך מאושר .
	פירוק סבכות ו/או מכסי שוחות קיימות, ניקוי הקולטנים ו/או השוחות עצמן מכל פסולת שהיא באמצעות עבודות ידיים, הרכבת הסבכות והמכסים מחדש ופינוי הפסולת אל אתר שפך מאושר .

	51.28.14 סתימת קולטנים ו/או שוחות למעט בזק
	הסבכות ותושבותיהן ו/או המכסים ותושבותיהם יפורקו בזהירות ויועברו אל מחסני העירייה או מי כרמל. הצנרת תיסתם על ידי פקק בטון והנפח ימולא באמצעות ב-20, אוCLSM , או מצע לפי הוראות המפקח .

	51.28.15 העתקת תחנת אוטובוס קיימת
	המחיר כולל: פירוק תחנה קיימת ושיקום המקום הקיים, הכנה ליסוד במקום המבוקש, התקנת נקודת חשמל, הכנת נגישות, העתקת התחנה באמצעות משאית מנוף וכל הדרוש לביצוע מושלם .

	51.28.16 התאמת שוחות שאינן של "בזק"
	הגבהה או הנמכה של שוחה קיימת בקוטר כל שהוא, מסוג כלשהוא ולעומס כלשהוא אל מפלס כביש/מדרכה ללא שבירת תקרה באמצעות תערובת מוכנה מראש לייצור בטון בלתי מתכווץ, מסוג Fast Black (מתוצרת כימוקריט), או דומה, וקוצים 10ø כנדרש לצורך הכוונון. העבודה תבוצע ללא החל...

	51.28.17 התאמת שוחות בזק ללא פירוק תקרה
	התאמת שוחות בזק, בודדת או כפולה, אל מפלס כביש/מדרכה קיים/ת ללא פירוק תקרה באמצעות תערובת מוכנה מראש של בטון מהיר התקשות בלתי מתכווץ, מסוג Fast Black (מתוצרת כימוקריט), או דומה, וקוצים 10ø כנדרש לצורך הכוונון. העבודה תבוצע על פי דרישות חברת בזק ובפיקוח...

	51.28.18 התאמת שוחות בזק כולל פרוק תקרה
	התאמת שוחות בזק, בודדת או כפולה, אל מפלס כביש/מדרכה קיים/ת, כולל פירוק תקרה, יציקתה מחדש והתקנתה על פי הנחיות מפקח "בזק", באמצעות תערובת מוכנה מראש של בטון מהיר התקשות בלתי מתכווץ, מסוג Fast Black (מתוצרת כימוקריט), או דומה, ועוקצים 10ø כנדרש לצורך הכ...

	51.28.19 קרצוף מיסעת אספלט לעומק של עד 10 ס"מ
	מיסעה קיימת תקורצף באמצעות מקרצפת עם תוף ברוחב של 1.0 מ' לפחות ולעומק של עד 10 ס"מ. במידה והקבלן יידרש לקרצף בעומק גדול מ- 10 ס"מ, יבוצע קרצוף לעומק הנדרש בתשלום נוסף, לפי יחס ליניארי. לדוגמא – קרצוף לעומק של 8 ס"מ ישולם לפי עומק של 10 ס"מ וקרצוף לעומ...

	51.28.20 אופני מדידה עבודות הכנה ופירוק
	בהתאמה לסעיפים בכתב הכמויות.

	51.29 מצעים ותשתיות
	51.29.01 חפירה של שכבות גרנולריות ו/או עפר
	פני מצע ו/או עפר (ללא אספלט) ייחפרו לעומק ולרוחב מתאימים לפרט הביצוע המתאים (מדרכה, כביש, חציה) ולאורך על פי קביעת המפקח. החומר החפור יפונה לאתר אחר בתחום העיר, או לנקודת שפך מאושרת, הכל על פי הוראת המפקח .

	51.29.02 יישור והידוק שתית
	פני השתית יפולסו, יורטבו, יתוחחו ויהודקו במקביל לפני המיסעה הנדרשת, ברטיבות ובצפיפות הנדרשים במפרט הכללי בהתאם לסיווג הקרקע .
	פני השתית יפולסו, יורטבו, יתוחחו ויהודקו במקביל לפני המיסעה הנדרשת, ברטיבות ובצפיפות הנדרשים במפרט הכללי בהתאם לסיווג הקרקע .
	פני השתית יפולסו, יורטבו, יתוחחו ויהודקו במקביל לפני המיסעה הנדרשת, ברטיבות ובצפיפות הנדרשים במפרט הכללי בהתאם לסיווג הקרקע .

	51.29.03 אספקה ופיזור אדמת גן
	אדמת גן תעמוד בדרישות מחלקת הגנים של עיריית חיפה .

	51.29.04 מילוי מובא בחומר מצע
	מילוי מובא בחומר נברר יעמוד בדרישות הבאות:
	1. דירוג; אחוז עובר נפה בתחום –
	75 מ"מ: 100,
	19 מ"מ: 50-100,
	4.75 מ"מ: 35-85,
	0.075 מ"מ: 5-25.
	2. גבול נזילות – מקסימום 35%.
	3. אינדקס פלסטיות – מקסימום 10%.
	4. מת"ק מעבדתי בתחום רטיבות של 2% לפחות: מינימום 18%.
	5. תפיחה חופשית – מקסימום 40%.
	6. שיעור הידוק – מינימום 98% מצפיפות מודיפייד אאשטו.
	(פ.ת. 51.02.0040).

	51.29.05 אספקה ופיזור מצע סוג א' לכביש או מדרכה
	אספקה ופיזור של מצע סוג א' בשכבות בעובי של עד 15 ס"מ, במדרכה, הרטבה לתכולת רטיבות אופטימלית, תיחוח, פילוס במקביל לפני המיסעה והידוק לצפיפות של 100% מודיפייד אאשטו .

	51.29.06 CLSM
	אספקה ויציקה של CLSM  (Controlled Low Strength Material). השימוש ב- CLSM ייעשה אך ורק על פי הוראה מפורשת של המפקח. התערובת תיוצר במפעל אספלט מאושר, תובל לאתר העבודה באמצעות מערבל בטון ותיושם ישירות אל הבור, שוחה, גב וכד' מיד עם הגעתה. חוזק הלחיצה של ה...

	51.29.07 אופני מדידה מצעים ותשתיות
	בהתאמה לסעיפים בכתב הכמויות.

	51.30 עבודות אספלט
	51.30.01 ריסוס ציפוי יסוד בכמות של 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר
	טאטוא פני השטח המיועדים לריסוס וריסוס ציפוי יסוד כמוגדר בת"י 161, חלק 1, באופן אחיד עם מרססת ייעודית, בכמות של 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר .

	51.30.02 ריסוס ציפוי מאחה בכמות של 0.3-0.5 ק"ג/מ"ר
	טאטוא פני השטח המיועדים לריסוס וריסוס ציפוי מאחה כמוגדר בת"י 161, חלק 1, באופן אחיד עם מרססת ייעודית, בכמות של 0.3-0.5 ק"ג/מ"ר .לא נדרש במקרה ושתי שכבות אספלט מבוצעות באותו יום.

	51.30.03 שכבת אספלט למדרכות
	אספקה, פיזור והידוק שכבת בטון אספלט בעובי של 5 ס"מ עם אגרגט גירי/דולומיטי סוג ב' בגודל מכסימלי של "⅜ ועם ביטומן טרי בסיווג PG68-10 .

	51.30.04 שכבה נושאת בכביש משני או שכונתי מתא"צ "½ בעובי 4 ס"מ
	אספקה, פיזור והידוק של שכבה נושאת בכבישים משניים או שכונתיים, מתערובת אספלטית צפופת דירוג (תא"צ) עם אגרגט גירי/דולומיטי סוג א' בגודל מכסימלי של "½ עם ביטומן טרי בסיווג PG68-10, בעובי של 4 ס"מ .

	51.30.05 שכבה נושאת בכביש ראשי או עורקי מתא"צ או תא"מ "¾ בעובי 5 ס"מ
	אספקה, פיזור והידוק של שכבה נושאת בכבישים ראשיים/עורקיים, מתערובת אספלטית צפופת דירוג (תא"צ) או מתערובת אספלטית מבנית (תא"מ) עם אגרגט גירי/דולומיטי סוג א' בגודל מכסימלי של "¾ עם ביטומן טרי בסיווג PG70-10, בעובי של 5 ס"מ .

	51.30.06 שכבה מקשרת מתא"צ או תא"מ "¾, או מתא"צ או תא"מ "1 בעובי 5 ס"מ
	אספקה, פיזור והידוק של שכבה מקשרת בכל סוגי הכבישים, מתערובת אספלטית צפופת דירוג (תא"צ) או מתערובת אספלטית מבנית (תא"מ) עם אגרגט גירי/דולומיטי סוג ב' בגודל מכסימלי "¾, או "1, על פי הוראות המפקח וביטומן טרי בסיווג PG70-10, בעובי של 5 ס"מ .

	51.30.07 שכבה מיישרת
	אספקה, פיזור והידוק של שכבה מיישרת  מתערובת אספלטית צפופת דירוג (תא"צ) או מתערובת אספלטית מבנית (תא"מ), עם אגרגט  גירי/דולומיטי סוג ב' בגודל מכסימלי של "¾ או "1 עם ביטומן טרי בסיווג PG70-10, בעובי משתנה ובשטח כל שהוא לציפוי ויישור מיסעות קיימות .

	51.30.08 תוספת מחיר עבור אגרגט בזלתי
	תוספת בגין ייצור התערובת האספלטית לשכבה נושאת עם אגרגט גס סוג א' ממקור מנרולוגי בזלתי במקום ממקור גירי/דולומיטי .

	51.30.09 תיקון תעלה בכביש בלבד
	ניסור האספלט הקיים בצידי התעלה, פירוק אספלט קיים, חפירה וסילוק עפר ו/או שכבות גרנולריות, אספקה, פיזור, הרטבה והידוק שכבת מצע א' בעובי של 15 ס"מ וכן אספקה, פיזור והידוק שתי שכבות בטון אספלט סוג א' גירי/דולומיטי "¾ עם ביטומן טרי בסיווג PG70-10 בעובי של ...

	51.30.10 שיקום כביש ( 5 ס"מ)
	קרצוף, או ניסור, פירוק וסילוק אספלט קיים לעומק של 5 ס"מ, הידוק פני התשתית ואספקה, פיזור והידוק תא"צ או תא"מ "¾ בעובי של 5 ס"מ בשטח של עד 100 מ"ר. טיפול בשטח גדול יותר ישולם במחירי יחידה "רגילים" .

	51.30.11 שיקום כביש ( 9 ס"מ)
	51.30.12 אספלט קר
	51.30.13 אופני מדידה עבודות אספלט
	51.31 עבודות בטון
	51.26.1 כללי
	51.31.02 סוגי  הבטון
	סוגי הבטון וחוזקם יהיו כמפורט בתקן ת"י 118, כדלקמן: טבלה 3: סוגי בטון וחוזקם
	סוגים אחרים של בטון, באם יידרשו, יפורטו במיפרט המיוחד. תנאי בקרה נחותים יורשו רק בבטון רזה.  בטון מסוג ב- 15 יוכן בתנאי בקרה בינוניים, בטונים מסוג  ב- 20 וב-30 יוכנו בתנאי בקרה טובים. תנאי הבקרה יהיו לפי ההגדרה בסעיף 203 של תקן ת"י 118. כמויות הצמנט ...

	51.31.03 כיסוי מוטות זיון
	51.31.04 עטיפת בטון / בטון מזויין לצנרת
	במקומות שיצוינו בתכניות, או בהתאם להוראות המפקח, יוגנו צינורות טמונים בקרקע  מתחת למיסעות, כבישים ומדרכות, תעלות ניקוז,  וכדו', במעטה בטון/בטון מזוין שיוצק  סביבם.  סוג הבטון –  ב- 20 לפחות.
	עובי המעטה יהיה בהתאם לפרטים בתכניות, ובהעדר מידות יהיה עובי המעטה 10 ס"מ  לפחות. פני הצינורות שיבואו במגע עם הבטון ינוקו לפני יציקת העטיפה. צינורות פלדה לא יחשפו בשטחי המגע עם הבטון מצבע ומשכבות בידוד, אלא אם הורה זאת המפקח מראש ובכתב. צינורות בטון י...
	אין לעטוף בבטון צינורות עשויים פי.וי.סי.

	51.31.05 גושי בטון מזוין לעיגון
	גושים (בלוקים)  לעיגון קווי צינורות (בשינויי כיוון, בהסתעפויות, בשינויי קוטר, בסוף קו , וכדו') יהיו עשויים בטון/בטון מזוין ב- 20 לפחות. מידותיהם וצורתם יהיו בהתאם לפרטים  בתכניות או בהתאם  להוראות המפקח.
	הבטון יוצק בחלקו נגד קרקע טבעית בלתי מופרת (או קרקע מהודקת שצופפה מראש לדרגה שווה לזו של הקרקע הטבעית), וחלקו כנגד תבניות. הכנת הבטון תחל לאחר שהוכנה החפירה , הוכנו התבניות, הותקנו הצינורות וחלקים אחרים שיש לקבעם בבטון.
	התבניות יפורקו כאשר הבטון יתקשה בשיעור  כזה שהוא לא ינזק בעת הפירוק. יש להפריד בין פני צינור או פני אבזר עשויים פי.וי.סי. ובין הבטון  בשטחי המגע שביניהם  באמצעות יריעות פוליאתילן.

	51.31.06 ציפוי למשטחי בטון תת"ק בביטומן חם
	באם צוין בתכניות, או נדרש ע"י המפקח, יצופו שטחי בטון תת-קרקעיים בציפוי מגן לפי המתואר בפרק 05 "המפרט לעבודות בנייה", וכמפורט במפרט המיוחד או בכתב  הכמויות. במקומות, בהם עוברים צינורות תת-קרקעיים דרך קירות של שוחות בטון, יחפה ציפוי  המגן של הקיר על הצ...

	51.31.07 מסלעות מבוטנות
	51.31.08 אופני מדידה ותשלום לעבודת בטון
	א. כללי
	המדידה לתשלום של עבודות הבטון תהיה לפי המתואר ב"מפרט לעבודות בנייה", למעט המקרים המפורטים בסעיף זה להלן. מחירי הבטון יכללו את התבניות. מחירי הבטון המזוין יכללו את פלדת הזיון.
	המדידה לתשלום של עבודות הבטון תהיה לפי המתואר ב"מפרט לעבודות בנייה", למעט המקרים המפורטים בסעיף זה להלן. מחירי הבטון יכללו את התבניות. מחירי הבטון המזוין יכללו את פלדת הזיון.
	המדידה לתשלום של עבודות הבטון תהיה לפי המתואר ב"מפרט לעבודות בנייה", למעט המקרים המפורטים בסעיף זה להלן. מחירי הבטון יכללו את התבניות. מחירי הבטון המזוין יכללו את פלדת הזיון.

	ב. עטיפות וגושים לעיגון
	1. עטיפות לצינורות וגושים לעיגון צינורות ימדדו במ"ק. חישוב  נפח הבטון יעשה   בהתאם למידות התיאורטיות שבפרטים בתכניות ובהתאם לקוטר הצינורות.
	1. עטיפות לצינורות וגושים לעיגון צינורות ימדדו במ"ק. חישוב  נפח הבטון יעשה   בהתאם למידות התיאורטיות שבפרטים בתכניות ובהתאם לקוטר הצינורות.
	1. עטיפות לצינורות וגושים לעיגון צינורות ימדדו במ"ק. חישוב  נפח הבטון יעשה   בהתאם למידות התיאורטיות שבפרטים בתכניות ובהתאם לקוטר הצינורות.
	2. התשלום יהיה בנפרד לבטון ובנפרד לבטון מזויין.
	2. התשלום יהיה בנפרד לבטון ובנפרד לבטון מזויין.
	2. התשלום יהיה בנפרד לבטון ובנפרד לבטון מזויין.
	3. המחיר יכלול את החפירה הנוספת הדרושה וכן את התבניות באם יהיו  דרושים  ליציקת הבטון, פירוקם וסילוקם לאחר התקשות הבטון.
	3. המחיר יכלול את החפירה הנוספת הדרושה וכן את התבניות באם יהיו  דרושים  ליציקת הבטון, פירוקם וסילוקם לאחר התקשות הבטון.
	3. המחיר יכלול את החפירה הנוספת הדרושה וכן את התבניות באם יהיו  דרושים  ליציקת הבטון, פירוקם וסילוקם לאחר התקשות הבטון.

	51.32  עבודות ריצופים, אבני שפה ומדרגות
	51.32.01 ריצוף באבנים משתלבות
	51.32.02 ריצוף באבן משתלבת לבנה
	51.32.03 ריצוף באבן לעיוור
	51.32.04 ריצוף גרנוליט
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	51.33   עבודות בניה, בטון וקירות תומכים ומסלעות
	51.33.01 משטחים מבטון ב-20 או ב-30
	51.33.02 קיר כובד
	51.33.03 מסלעה מאבן גדולה
	51.33.04 בנית קיר גדר
	51.33.05 אופני מדידה עבודות בניה, בטון וקירות תומכים ומסלעות
	51.34  הסדרי תנועה
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	51.34.03 תמרורים ואביזרי בטיחות
	51.34.04 הכוונת התנועה
	51.34.05 אופני מדידה ותשלום להסדרי תנועה
	51.35 תנאי העבודה של הקבלן
	51.35 תנאי העבודה של הקבלן
	51.35 תנאי העבודה של הקבלן
	51.35.01 ציוד הקבלן
	51.35.02 הגבלות על העברת חומרים וציוד ועל תנועת רכב שבאחריות הקבלן
	51.35.03 הוראות בטיחות (כלים מכניים)
	51.35.04 אספקת והדבקת סרטי הכוונה זמניים והסרתם
	51.35.05 אופני מדידה ותשלום לצוות אבטחה
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	57.01 הערות כלליות לעבודות צנרת מים וביוב – תאגיד מי כרמל
	57.01 הערות כלליות לעבודות צנרת מים וביוב – תאגיד מי כרמל
	57.02  קווי– מים
	57.02.01 צינורות פלדה
	57.02.02 צינורות פלדה טמונים בקרקע :
	57.02.03 צינורות פלדה - גלויים (צבועים)
	57.02.04 תיקוני עטיפה חיצונית
	57.02.05 בדיקה הידראולית לקווי מים
	57.02.06  צילום   רדיואגרפי (X-RAY) של  קווי  מים:
	57.02.07 צילום   וידאו של  קווי  מים:
	57.02.08 ביצוע ריתוכים לצינורות מים
	57.02.09 צינורות פוליאתילן
	57.02.10 דרישות מיצרן הצינורות:
	57.02.11 שטיפת קווי מים:
	57.02.11 שטיפת קווי מים:
	57.02.11 שטיפת קווי מים:
	57.02.12 חיטוי קווי מים:
	57.02.13 אופני מדידה ותשלום הנחת הצינור
	57.02.14 הנחת צנרת זמנית
	57.02.09 פירוק וסילוק קווי אסבסט קיימים
	57.03 אביזרים בקווי מים
	57.03.01 כללי
	57.03.02 אוגנים
	57.03.03 מגוף "טריז" בכל קוטר על קו מים חדש
	57.03.03 מגוף "טריז" בכל קוטר על קו מים חדש
	57.03.03 מגוף "טריז" בכל קוטר על קו מים חדש
	57.03.04 מגוף "פרפר"      דגם B3
	מגוף פרפר דאבל אקצנטרי מאוגן תוצרת רפאל  דגם  – BTF
	57.03.05 התקנה בלבד של מגוף "טריז" על קו מים חדש
	57.03.06    התקנה בלבד של כל אביזר שאינו מגוף על קו מים חדש
	57.03.07 אספקת והתקנת מגוף "2 אלכסוני על קו מים חדש – על קרקעי
	57.03.08 אספקת והתקנת שסתום אויר משולב מאוגן
	57.03.09 אספקת והתקנת מלכודת אבנים על קו מים חדש
	57.03.10 אספקת והתקנת ברז כיבוי שריפה (הידרנט) על קו מים חדש
	57.03.11   אספקת והתקנת מגופים על קו מים קיים
	57.03.12 אספקת והתקנת מגוף "2  אלכסוני על קו מים קיים – תת קרקעי
	57.03.13 אספקת והתקנת ברז כיבוי שריפה (הידרנט) על קו מים קיים
	57.03.14 התקנה ברז כיבוי שריפה (הידרנט) על קו מים קיים
	57.03.15 פירוק ברז כיבוי שריפה  (הידרנט) ישן
	57.03.16 אופני מדידה ותשלום – אביזרים
	1. מגופים , שסתומים, אל חוזרים ויתר האביזרים יימדדו לפי יחידה תוך ציון סוגי,  קוטר ומצב קו מים עליו הם מורכבים .
	2. מחיר כולל כל האביזרים ופיטינגים כמפורט בסעיפים המתאימים .
	3. אם הקבלן יחליף מספר מגופים , שסתומים ואביזרים אחרים באותה סגירת
	4. אם החלפת המגוף היא תוספת בהחלפת קווי מים , התשלום יהיה על פי הרכבת  מגוף על קו מנוקז .
	5. לא תשולם תמורה נוספת או נפרדת עבור מתן התראה לתושבים , סגירת מים ,  פתיחת כל המגופים לאחר סיום העבודה .
	5. לא תשולם תמורה נוספת או נפרדת עבור מתן התראה לתושבים , סגירת מים ,  פתיחת כל המגופים לאחר סיום העבודה .
	5. לא תשולם תמורה נוספת או נפרדת עבור מתן התראה לתושבים , סגירת מים ,  פתיחת כל המגופים לאחר סיום העבודה .
	6. פירוק הידרנטים - הכל כלול במחיר הנחת צנרת.

	57.03.17 אספקת והתקנת מכלול מקטיני לחץ "4
	57.03.18 אספקת והתקנת מכלול מקטיני לחץ "6*2+"2
	57.03.19 אספקת והתקנת מכלול מקטיני לחץ "4 ומדי מים
	57.03.20 מערכת מדידת מים בשוחה/עילי
	57.03.21 אספקת והתקנת מכלול מקטין לחץ "4-"6
	57.04 חיבורים וניתוקים
	57.04 חיבורים וניתוקים
	57.04 חיבורים וניתוקים
	57.04.1 חיבור קו מים פלדה חדש לקו מים פלדה קיים
	57.04.2 חיבור קו מים פלדה חדש לקו מים יציקה קיים
	57.04.3 חיבור קו מים פלדה חדש לקו מים אסבסט צמנט קיים
	57.04.4 חיבור קו מים פלדה חדש לקו מים אסבסט צמנט קיים
	57.04.5 חיבור קו מים פלדה חדש למגוף "טריז" קיים (או לאוגן קיים)
	57.04.6 ניתוק קו מים
	57.05  תאי ביקורת למגופים
	57.05.01 תקרות ומכסים
	57.05.02 התקנת תאי בקרה
	- בונים את התאים, בהתאם לתכניות,  על בסיס יציב ומפולס כדי למנוע שקיעות שונות. מיישרים ומהדקים את פני המילוי שמעל לצינור ומסביב למגוף.
	- בונים את התאים, בהתאם לתכניות,  על בסיס יציב ומפולס כדי למנוע שקיעות שונות. מיישרים ומהדקים את פני המילוי שמעל לצינור ומסביב למגוף.
	- בונים את התאים, בהתאם לתכניות,  על בסיס יציב ומפולס כדי למנוע שקיעות שונות. מיישרים ומהדקים את פני המילוי שמעל לצינור ומסביב למגוף.
	- יש להיזהר שלא לפגוע בצינור ובמגוף.
	- יוצקים על המילוי סביב המגוף חגורת בטון מזויין בחתך מלבני, או מניחים במקום החגורה טבעת טרומה מבטון מזויין. הבטון המזויין יהיה "ב- 30". המרווח בין החגורה / טבעת טרומה מבטון מזויין ובין קודקוד הצינור יהיה 15 ס"מ לפחות. החגורה או הטבעת משמשים כיסוד לתא....
	- מתקינים את חוליות התא על החגורה/טבעת כשצירן אנכי.  על הקצה העליון של החוליות מתקינים ומבטנים את התקרה עם המכסה, או את המכסה, בהתאם לאמור בסעיף שלעיל.
	- מתקינים את חוליות התא על החגורה/טבעת כשצירן אנכי.  על הקצה העליון של החוליות מתקינים ומבטנים את התקרה עם המכסה, או את המכסה, בהתאם לאמור בסעיף שלעיל.
	- מתקינים את חוליות התא על החגורה/טבעת כשצירן אנכי.  על הקצה העליון של החוליות מתקינים ומבטנים את התקרה עם המכסה, או את המכסה, בהתאם לאמור בסעיף שלעיל.
	- המרווח בין תחתית התקרה ובין גלגל הפתיחה של המגוף יהיה 20 ס"מ לפחות.

	57.05.03 בניית תא ביקורת מחוליות טרומיות  למגופים "6 –"2
	57.05.04 בניית תא ביקורת מחוליות טרומיות למגופים "12 -"8
	57.05.05 בניית תא ביקורת מחוליות טרומיות למגופים מעל "14
	57.05.06 פירוק תא ביקורת קיים מכל סוג שהוא
	57.05.07 אופני מדידה ותשלום – תאי ביקורת
	57.06 תאי בקרה למכלול אביזרים
	57.06.01 תאי ביקורת טרומיים
	57.06.02 תאי ביקורת יצוקים באתר
	57.06.03 מכסה מפח לתא ביקורת של מערכת מקטיני לחץ או מערכת חלוקת מים קיים
	57.06.04 אופני מדידה ותשלום:
	57.06.04 אספקה והתקנת ארון למערכת מקטיני לחץ
	57.07  חיבורי צרכן
	57.07.01 חיבורי צרכן עד קוטר "2-"3 (מד מים מתוברג)
	57.07.02 חיבורים בקטרים "3 – "6
	57.07.03 שסתום מקטין לחץ ביתי
	57.08 חידוש הארקות יסוד
	57.08.01 כללי
	57.08.02 הארקות וחיבורים תת-קרקעיים:
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