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 'בנספח 

 מפרט ורשימת תוכניות

 

 

 כפיפות

לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, גם  הביצוע של הפרויקט יהיה בכפוף .1
 ובתוך כך:במהדורתם העדכנית ביותר ליום ביצוע העבודה והמפרטים הסטנדרטיים, 

 .ההוראות וההנחיות במסגרת מכרז זה על נספחיו השונים  .1.1

הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים ורשויות אחרות כגון: אגף  .1.2
ההנדסה והבינוי, פיקוד העורף, רשות הכבאות, משרד הבריאות, חברת 

החשמל, בזק, משטרת ישראל, משרד העבודה, רשות העתיקות, המשרד 
 להגנת הסביבה וכו'. 

 הוראות והנחיות המזמין ויועציו.  .1.3

כל  יועצי הפרוייקט לרבות יועץ קרקע, וכו' וכל יועץ אחר  דוחות והנחיות של        .1.4
 שיועסק על ידי המזמין.

 חוק התכנון והבניה.  .1.5

 חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים.  .1.6

 חוק רישום קבלנים ותקנות רישום קבלנים.  .1.7

 הוראות למתקני תברואה )הל"ת(.  .1.8

 פנים.תקנות לנכים בבנייני ציבור, מ. ה  .1.9

כל  -משהב"ט/ההוצאה לאור  -המפרט הכללי לעבודות בנין )הספר הכחול(   .1.10
 .הפרקים

מפרטי מכון )מפמ"כ(. בהיעדר  -קני מכון התקנים הישראלי, ובהעדרם ת      .1.11
תקנים של ארה"ב, בריטניה,  -תקנים ישראליים ו/או מיפרטי מכון רלבנטים 

 צרפת או גרמניה, באישור המזמין.

 המוסד לבטיחות וגהות. -בטיחות בעבודה )נוסח חדש( פקודת ה  .1.12

 המוסד לבטיחות וגהות. -חוק החשמל   .1.13

 תקנות הבטיחות בעבודה.  .1.14

כל ובכל מסמך אחר של  בהנחיות /כל האמור בפרטים/במיפרטים/בקטלוגים.1.15
,של כל העבודות/החומרים/המוצרים, בהם יעשה שימוש היצרנים/ספקים 
על פי החלטתו  של היצרנים/ספקים ולפי הדרישה המחמירה ביותרבמיכרז/חוזה זה 

  הבלעדית של המפקח  ו/או נציג המזמין .

הסטנדרטיים וההנחיות יהיו  כל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, המיפרטים .2
 ליום ביצוע העבודה. במהדורותיהן השלמות והמעודכנות ביותר

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם  .3
 מצורפים.
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 הערות:

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל, שלא צורפו למכרז / חוזה זה ואינם ברשותו של הקבלן,  א.
 ם לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון, או להורדה ברשת באופן חופשי בכתובת:ניתני

 http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx 

 

 את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. כל המסמכים דלעיל מהווים יחד ב.

 

 :הבהרות והצהרות הקבלן, מידע

קראם והבין , חוזה זה/הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים והמסמכים הנזכרים במכרז
קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות , את תכנם

 . הכלולות בהם

' פ המוגדר במסמך ב"ע" צו התחלת העבודה"הקבלן מצהיר כי היה והעבודה לא תצא לפועל לפני מתן 
או  המזמיןאו דרישות בשל כך כנגד /יהיו לקבלן כל טענות ו  אין ולא, או לפני חתימת חוזה/ו 39סעיף 

ההוצאות בהן נשא הקבלן לשם לרבות דרישות כספיות כלשהן בשל , ואו מטעמ וכנגד מי מהפועלים בשמ
 . הכנת מסמכי המכרז או כל הוצאות נלוות אחרות

צו "עוד מצהיר הקבלן כי הובא לידיעתו שבמידה ותופסק עבודתו לאחר חתימת החוזה או לאחר קבלת 
 '.במסמך ב 65יחולו הוראות סעיף " התחלת העבודה

 .נפרד ממנווהינה חלק בלתי , חוזה זה/הצהרה זו מהווה נספח למכרז

 
 
 
 
 
 

 חתימת הקבלן                                                                                            שם הקבלן

 

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 רשימת מתכננים

 מייל-אי פקס טלפון שם תפקיד

davido@mono.org.il   03-5359030 דוד מזר – תאגיד מי אונו מנכ"ל  

yuri@mono.org.il   03-5359030 יורי שטוחין - תאגיד מי אונו מהנדס תאגיד  

eli@mono.org.il   03-5359030 אלי קוצרו - תאגיד מי אונו חשב חברה  

מנהלת לשכת 

 מנכ"ל

meitalf@mono.org.il   03-5359030 מיטל פרנק - תאגיד מי אונו  

jacob@malin-eng.com  03-940-9400 יעקב חיים - מ.מלין מהנדסים מתכנן ביוב  

אורי  - שיפריס מהנדסים מתכנן מים

 שיפריס

04-865-0396  uri@shifris.co.il  

מיכאל  - ארז ניהול פרויקטים ניהול הפרויקט

 אטיאס

054-6501325  michael@enp.co.il  

איתי  - ארז ניהול פרויקטים ניהול הפרויקט

 צדוק

052-4467020  itay@enp.co.il  

עריכת מסמכי 

 מכרז | כמאי

דוד יקותיאל תכנון והנדסת בנין 

 בע"מ

03-6394018 03-6884153 office@yekutiel.co.il 

 
  

mailto:davido@mono.org.il
mailto:yuri@mono.org.il
mailto:eli@mono.org.il
mailto:meitalf@mono.org.il
mailto:jacob@malin-eng.com
mailto:uri@shifris.co.il
mailto:michael@enp.co.il
mailto:itay@enp.co.il
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 מוקדמות - 00פרק 
 

 תאור העבודה .0100
קרית אונו,   –צומת סביון  300לביצוע עבודות פיתוח  קא/מכרז/חוזה זה מתייחס  - 

 כמפורט בכל מסמכי המכרז השונים.
כמפורט                            קבלנים אחרים ע''י ידוע לקבלן כי בשטח האתר יבצעו עבודות שונות  - 

 : להלן

 .16ביצוע עבודות קו ביוב מאסף עבור השפדן בכביש מס'  .1
ף בלו''ז תביצוע עבודות מים וביוב יהיה באמצעות התאגיד במכרז משו .2

 מתואם עימם.
 בדיקות קרקע במגרשים ושצפים יבצועו במקביל ע''י מעבדה מטעם העירייה.  .3

אחרת שתידרש לעבוד   עבודות תשתית ע''י חח''י בזק וכל חב' תשתיות כזו או .4
 בשטח. 

שטח הבסיס שבחלקו הצפוני של התכנית לא יפותח עד למתן זכות מעבר  .5
 בשטח. 

ויהי חלק מלו''ז שיאושר  לו''ז יעודכן בהתאם לצורך בההלך זמן העבודות.  .6
 למשך הבצוע עבור כלל העבודות. 

 
 "מוקדמות" במסמך ג' 00רק תכולת פ .2000

 מוקדמות של המפרט הכללי מחייבים מכרז/חוזה זה למעט סעיף - 00כל הסעיפים מתוך הפרק  
 )מדידת פאושל(.   00.09

מטרת מסמך זה לפרט את התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו, השונים או המנוגדים  
 של מסמך ג'. 00או המשלימים את האמור בפרק 

 
 וצר "שווה ערך"מ .0300

המונח "שווה ערך" )ש"ע(, אם נזכר במסמכי מכרז/חוזה זה פירושו שרשאי הקבלן להציע  
כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך, מבחינת טיבו, של חברה אחרת. מוצר שווה ערך וכן כל שינוי 

, בין אם והאדריכל במחיר הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח
 חלף ביזמת הקבלן ובין אם ביזמת המפקח.המוצר הו

בכל מקום במכרז/חוזה זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ציוד, מוצר  
וכו' נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. יש לראות את שם המוצר כאילו 

 נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף זה. 
 

 ניקוזים זמניים    .0400
                       

 לניקוזים זמניים של כל  מתחם העבודה,   על הקבלן לדאוג על חשבונו ,לכל אורך תקופת הביצוע,             

 ככל  צנרת זמנית, שאיבות, מעבירי מים זמניים, לרבות תעלות זמניות, מחוץ לתחומי הכבישים,            

 לקדמותו בגמר העבודה. לרבות החזרת המצב שיידרש,            
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 באתרצוות הביצוע של הקבלן  .0500

 תפקיד מס' 

שנות ותק 
מיום 

 היקף משרה הסמכה ההסמכה

כמות 
כוח 
 אדם 

 מהנדס/ הנדסאי 15/10 מנהל פרויקט 1
נוכחות קבועה 
 1 במשך כל העבודה 

 מהנדס/ הנדסאי 10/5 מהנדס ביצוע 2
נוכחות קבועה 

 1 במשך כל העבודה

3 
מנהל עבודה 

 מנהל עבודה מוסמך 10 ראשי
נוכחות קבועה 

 1 במשך כל העבודה

4 

בקר איכות 
לעבודות עפר 

  15/13 ותשתיות 

נוכחות קבועה 
 1 במשך כל העבודה

  מנהל לו''ז ובקרה  5

מהנדס/ הנדסאי 
 תעשיה וניהול

נוכחות קבועה 
 1 במשך כל העבודה 

6 
יועץ בטיחות 

 1 חלקית יועץ בטיחות מוסמך   ובתנועהבעבודה 

 

 באופן קבועעל חשבונו ,, באתר, לצורכי תיאום, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן .א

 את בעלי התפקידים על פי המפורט להלן במשך כל תקופת הביצועו

 

 הביצוע יום יום לכל אורך תקופתבקביעות באתר העבודה  צוות הביצוע של הקבלן יהיה נוכח -

 ד בכפיפות להוראות המפקח.ועבוי

 העדר של מי מצוות הקבלן יוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח. 

 

 שצוות הביצוע לא יועסק בפרויקטים אחרים. מודגש בזאת -

 מפקח לפני תחילת הבצוע ורק לאחר שמות אנשי הצוות ופרטי נסיונם, יועברו לאישור ה -

 

אישורו של הנ"ל יוכלו להימנות על צוות הקבלן. פסיקת המפקח בענין זה היא בלעדית וללא זכות 

 ערעור מצד הקבלן.

 

אינו ממלא את תפקידיו כיאות ו/או  צוות הביצוע של הקבלן  נמצא כי  זמיןאם לדעת ב"כ המ -

עבודות שהן נשוא מכרז זה, יהיה המפקח רשאי כישוריו נמצאו בלתי מתאימים לביצוע ה

להורות לקבלן להעביר את הנ"ל מן האתר ולהחליפו באחר בעל כישורים מתאימים, 

 וקביעתו בענין זה תהיה סופית.

 

ולא ישולם לקבלן יחולו על הקבלן כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן  -

 עבורן בנפרד.
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הקבלן מתחייב להציג במיסמכי הגשת הצעתו את שמות אנשי הצוות על פי הרשימה  -

המצורפת לעיל ויהיה חייב לבצע את הפרוייקט עם אנשי הצוות  שהציג במיסמכי הגשת 

 הצעתו.

 לעבודות התאגיד ולעבודות העיריה-הקבלן נידרש לצוות אחד לכל העכודה     -

  

 

 מערכת בקרת איכות  .0600

 .במפרט הכללי  00.08מערכת בקרה איכות בהתאם לסעיף  על חשבונו  קייםהקבלן י

כל חומר רלוונטי הנדרש  ו אליו בשקיפות מלאה מול המפקח באתר ויעביר דויעב של הקבלן האיכות יבקר

 לאישור העבודות ובכלל.
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 עבודות מים וביוב– 57פרק 
 

 מפרט מיוחד לקווי מים וביוב .57

 כללי 57.1

 תיאור העבודה 57.1.1

 ביצוע עבודות תשתית במשולב עם ביצוע הכבישים והפיתוח במתחמי הבינוי.

 מים

 הנחת קווי מים חדשים. -
 

 התחברות לקווי מים ולמפרטים קיימים. -
 

 התקנת גופים תת קרקעיים בשוחות מגוף. -
 

 עשיית הכנות לחיבורי בתים והדרנטים. -
 

 במידת הצורך.רק  –בצוע קידוח להנחת שרוול וצינור מים  -
 ביוב

מ"מ.  500-200ביצוע צנרת ותאים בתחום הכבישים המתוכננים. הקווים בקוטר      -  

  .884, לפי ת"י SN-8פי.ו.סי,  -הצינורות יהיו מ          

 

 מפרט ותנאים מיוחדים 57.1.2

משרדי -המפרט המיוחד לעבודות ביוב ומים המצורף בזה מהווה השלמה למפרט הבין

(, לתוכניות ולכתב הכמויות . אין זה מין ההכרח כי כל 57לקווי מים, ביוב ותיעול )פרק 

זה . בכל סתירה עבודה המתוארת בתוכניות ובכתבי הכמויות תמצא את ביטוייה במפרט 

 ה לעניין פירוש סדר העדיפויות.בין המסמכים יקבעו הוראות החוז

הקבלן יהיה אחראי לכל שקיעות שתתהווינה בכביש, או במדרכות. כמו כן יתקן הקבלן 

על חשבונו כל נזק שיגרם לצד שלישי תוך כדי ביצוע העבודה או כתוצאה מכך. בעבודה 

, בשטחים שמחוץ לכביש, יחזיר הקבלן לקדמותם את כל שטחי הגינון, הריצוף, אבני שפה

עצים בודדים וכל רכוש ציבורי אחר. חלק מהקווים יבוצעו בסמוך לעמודי טלפון או חשמל 

קיימים. על הקבלן לדאוג להשגת אישורים כולל הזמנת פקוח מבזק או חב' החשמל בזמן 

 ביצוע החפירה בסמוך לעמודים.

מרבית הקווים יבוצעו בשטחי הכבישים והפיתוח המתוכננים במתחם במשולב עם 

 יות אחרות.תשת

על הקבלן לתאם הביצוע עם המערכות האחרות באופן שתמנע פגיעה במערכת הביוב, 

 ובתשתיות האחרות.המים 

במשך כל שלבי העבודה תהיה המערכת שבוצעה באחריות הקבלן עד למסירה הסופית 

 .וקבלתה ע"י נציגי התאגיד והרשות המקומית
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 תכניות 57.1.3

 התכניות המצורפות למכרז המשמשות את הקבלן לצורך הגשת הצעתו הינן תכניות 

 המוגדרות "למכרז בלבד". תוכניות אלה באות להבהיר את סוגי העבודות והיקפן והן 

 מספיקות כדי לאפשר לקבלן להגיש הצעתו.

 ה, עומק וכו' לפני הביצוע עלולים לחול שינויים מסוימים בתכניות אלה כגון שינויי מידות, צור

 או שינויים אחרים בהתאם לקביעות יצרני הציוד, או מסיבות אחרות כלשהן.

 לקבלן לא תהיה זכות לדרוש, או לקבל פיצוי כלשהו, או שינוי במחירי היחידה עקב עדכונים 

 אלה. העבודה תבוצע אך ורק על פי התוכניות המסומנות "לביצוע", אשר תימסרנה לקבלן.

 

 יות לביצוע יבדוק אותן הקבלן ויודיע מיד למהנדס על כל טעות, החסרה, עם קבלת התוכנ

 סתירה ואי התאמה בין התכניות לבין שאר מסמכי החוזה.

 המהנדס יחליט כיצד לנהוג בכל מקרה והחלטתו תהיה הקובעת. לא הודיע הקבלן למהנדס 

 אם מתוך הזנחה כאמור, בין אם לא הרגיש בטעות, החסרה, סתירה ואי התאמה כנ"ל ובין 

 גרידא, ישא הקבלן לבדו בכל האחריות הנובעת מכך.

בכל מקרה ללא קשר לאמור התמורה בגין עבודות הקבלן תשלום לפי כמויות ביצוע בפועל . כל 

 שינוי בכמויות הביצוע בכל היקף שהוא לא יהווה עילה לשינוי מחיר היחידה

 

 

 בדיקות שדה והתאמתן לתקן 57.1.4

ומעבדה יבוצעו עפ"י החלטת המפקח באתר. הקבלן יהיה חייב להודיע מבעוד מועד בדיקות שדה 

על העבודות האמורות להתבצע באופן שיהיה סיפק בידי המפקח לתאם את הזמנת הבדיקות 

 הנחוצות.

עלות בדיקות כאמור לעיל, אשר תבוצענה בפועל, כלולה במחירי היחידה השונים ולא ישולם 

 עבורה בנפרד.

עבור הבדיקות יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו. כל עזרה שתידרש ע"י הגוף הבודק לצורך התשלום 

 נטילת הבדיקות תינתן ע"י הקבלן ללא כל תשלום.

 ההוצאות המפורטות להלן יחולו, בכל מקרה, על הקבלן:

 

 דמי בדיקות מוקדמות של חומרים לקביעת מקורות אספקה, הרכב תערובת מצעים,            -

 טונים, אספלטים. ב   

 דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו הוא )נוחות עבודה, חסכון וכו' (     -

 דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה.  -

 הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת הבדיקות.                                         -

 

 רישיונות ואישורים 57.1.5

 הקבלן אחראי להשגת אישורי הרשויות המוסמכות לביצוע העבודות. לפני תחילת ביצוע 
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העבודה, ימציא הקבלן, לפי צורך, למהנדס ולמפקח את כל הרישיונות והאישורים לביצוע 

עבודה לפי התוכניות. לצורך זה המזמין מתחייב לספק לקבלן, לפי דרישתו, מספר מספיק של ה

תוכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם 

 לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות.

 פרוש המילה "רשויות" בסעיף זה הינם:

שרדי ממשלה, חברת החשמל, משרד התקשורת, מינהל מקרקעי ישראל, רשויות אזוריות על מ

כל מחלקותיהן, מע"צ, משטרה, אגד, מקורות, אגף העתיקות, רשות הניקוז, טלוויזיה בכבלים 

 וכו'.

 

כל העלות הכספית המתחייבת מפעולות להוצאת כל האגרות והרישיונות השונים, יהיו ע"ח 

 .ותם ככלולים במחירי היחידה השוניםהקבלן ויראו א

 

 אמצעי זהירות כלליים 57.1.6

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות 

עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת חומרים וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי 

 הזהירות הדרושים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר, או בסביבתו בעת ביצוע העבודה כגון: תמיכות

לתעלות חפורות ותמיכות של חפירות למבנים ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה 

 בעניינים אלו.

 

הקבלן יתקין מעקות ,גדרות זמניות, פנסי תאורה ושלטי אזהרה כנדרש, כדי להזהיר את הציבור 

מרים ומכשולים אחרים מתאונות העלולות להיגרם בשל המצאות בורות, ערמות עפר, כלי עבודה, או חו

 באתר.

מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר, חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את 

 ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע העבודה.

 

מפולת  המבצע יתקין במקרה הצורך תמיכות וחיזוקים בחפירות העלולות להתמוטט ויגן עליהם מפני

בכל האמצעים הדרושים. כמו כן ינקוט המבצע בכל האמצעים הנדרשים למניעת תאונות בהפעלת ציוד 

מכני וכו', יכוון את התנועה ויסדר מעברים זמניים בכל אותם המקומות שבטחון הציבור והעובדים 

עבודה לחוקי הבטיחות הממשלתיים ובתאום עם משטרת ישראל. בגמר יום הבהתאם  מחייבים זאת,

 יש לסגור את קצות הצינור שבתעלה במכסה מתאים.

לגבי חפירה במקומות שבהם עוברים כבלים תת קרקעיים כגון: חשמל, טלפון, טלוויזיה בכבלים, או 

 כמפורט.-צינורות שונים

 

הקבלן יהיה האחראי היחידי לכל נזק שייגרם לרכוש, או לחיי אדם וחיה עקב אי נקיטת אמצעי זהירות 

 בין אם תבוצע ישירות על ידו, או על ידי פועליו, באי כוחו וקבלני המשנה שלו.כנדרש 

המזמין לא יכיר בכל תביעות מסוג זה אשר תופנה אליו. לעומת זאת, שומר המזמין לעצמו לעכב תשלום 

 אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח ביו התובע, או התובעים, לבין הקבלן.
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ו, עובדיו, קבלני המשנה שלו, או כל אדם מטעמו, יכירו וינהגו לפי תקנות הקבלן ידאג לכך שהוא עצמ

הבטיחות ו/או אמצעי הזהירות המחויבים לפי הנסיבות ובהתאם להוראות החוקים, התקנות חוקי העזר 

וכן בהתאם לאמצעי הזהירות המקובלים והנהוגים בביצוע עבודות אלה. הקבלן, או כל אדם הבא מטעמו 

 דה בהתאם לתקנות הבטיחות כרוחם וכלשונם.יבצע כל עבו

על הקבלן למסור הודאה מיידית לשלטונות המוסמכים על כל תאונה שארעה לו, או לכל למי שבא בשמו, 
 או מטעמו בהקשר לעבודה זו.

הקבלן יהיה אחראי לביטוח האנשים המועסקים על ידו ועל ידי קבלני משנה שלו לפי חוק הביטוח 

לזמן וידאג לתשלום הפרמיות בזמן וישא בכל ההתחייבויות החלות על מעביד מזמן  1953הלאומי 

 בהתאם לחוק זה. 

בעת ניתוק קווי מים קיימים לצורך ביצוע חיבורים חדשים ברחובות ובבתים, ידאג הקבלן להתקנת 

 הכל לפי החוקים והתקנות. –גישורי הארקה מתאימים לפני ניתוק הקווים 

אביזרים ברחובות, בסמטאות, או בכל שטח ציבורי אחר, תעשה רק לאחר גידור הנחת צינורות ו/או 

 השטח, הצבת שלטי אזהרה ונקיטת כל האמצעים הדרושים למניעת גרימת נזק לאדם ו/או רכוש.

צינורות פלדה שיונחו בערמות יקשרו בסרטי פלדה, או כבלי פלדה ויותקנו תמיכות מתאימות למניעת 

 תזוזת הצינורות.

ההוצאות הכרוכות בנקיטת אמצעי זהירות ובטיחות יחולו על הקבלן והן יהיו כלולות במחירי כל 

 היחידות של כתב הכמויות. 
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 עבודות עפר 57.2

 מדידת תוואי החפירה 57.2.1

את הצירים אליהם קשור התכנון,  -באמצעות מודד מוסמך  -על הקבלן לסמן על חשבונו 

כגון קווי מדידה, אבני שפה וצירי כבישים מתוכננים, גבולות מגרשים וכו', ולסמן את 

התווי ומקום התאים וההסתעפויות בהתאם לתכ' ולהנחיות המפקח, ולהציגם לאישור 

התקין על חשבונו נק' קבע הקשורות לרשת הגבהים לפני הביצוע. כמו כן על הקבלן ל

 מ', אשר תשמשנה כנק' עזר למדידת הרומים המוחלטים. 200הארצית לאורך התווי כל 

לפני התחלת החפירה ימדוד הקבלן את חתך הקרקע לאורך קווי הצינורות ובמקרה 

מפקח, שיתקבל הפרש בין המדידות של הקבלן ושרטוטי החתכים, כפי שנמסרו לו ע"י ה

עליו להודיע על כך מיד לב"כ המפקח שיבקר את המדידות ויכניס את השינויים לשרטוט. 

השרטוטים המבוקרים כנ"ל ישמשו בסיס חישוב עומק הצינורות  לצרכי תשלום. במשך 

העבודה יבטיח הקבלן את נק' הקבע, המדידה והסימון ויחדשם בכל עת שיידרש ע"י 

 המפקח.

 

 מפקחמכשירי מדידה ועזרה ל 57.2.2

במשך כל זמן העבודה יחזיק הקבלן במקום העבודה ניבליר מתוקן וראוי לשימוש, סרט 

וסרגל מדידה. המכשירים הנ"ל יעמדו לרשות ב"כ המפקח ועל הקבלן להגיש לו, ללא 

 תשלום נוסף, את כל העזרה שתידרש בקשר עם מדידה.

דיסקט מעודכן  לצורך סימון מיקום התאים והקווים יקבל הקבלן, לקראת הביצוע,

 מהמתכנן, ויסמן לעצמו ע"פ הנ"ל את כל התאים. נכונות הסימון תהיה על אחריות הקבלן.

 

 טיב הקרקע 57.2.3

מחירי היחידות כוללים חפירה בכל סוגי הקרקע לרבות חציבת כורכר קשה וסלע. רואים 

ת את הקבלן כאילו ערך קידוחי ניסיון ובדק באופן יסודי את טיב הקרקע והסלע, ובסס א

הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע והסלע הקיימים. שום תביעות נוספות הנובעות מתנאי 

 חפירה מיוחדים, חציבה בסלע וכד', לא תובאנה בחשבון.

 

 הכשרת התוואי לצורך ביצוע העבודה 57.2.4

על הקבלן להכשיר את התווים של העבודה להנחת הצינורות והתקנת התאים, כולל פנוי 

ר, שבר, פסולת, פרוק גדרות, צמחיה, שיחים, עצים( ויישור התווים ממכשולים )ערמות עפ

 התווי על מנת לאפשר עבודה במכונות ו/או בידיים בהתאם לאישור המפקח.

 

 חיזוק דפנות החפירה 57.2.5

את קירות כל חפירה ע"י חיזוקים ולוחות עץ או פלדה מתאימים לתנאי  הקבלן ידפן

החפירה במקום ובהתאם להוראות משרד העבודה, הקבלן יהיה אחראי לכל מקרה אסון 

וכל הנזקים לרכוש פרטי או ציבורי שיגרם ע"י מפולת בגלל חוסר חיזוקים, אחור 
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ם או בשיטה לא נכונה, ע"י בהתקנתם, חיזוק לא מספיק או עשוי מחומרים לא מתאימי

 העמקה יתרה של החפירה, ע"י פרוק בלתי נכון של החיזוקים 

 

או לרגלי כל סיבה אחרת שתגרום למפולת או שקיעת קרקע, עלות תכנון ובצוע הדיפון 

 תחול על חשבון הקבלן.

 

 גידור ותאורה בלילות 57.2.6

תשלום נוסף, את הארתן הקבלן יגדר או יחסום את החפירות, ובמקום שיידרש יסדר, ללא 

בשעות הלילה בצורה המבטיחה את הציבור בפני תאונות ומקרי אסון ונזקים לרכוש פרטי 

 או ציבורי, ויהיה אחראי, לכל הנזקים שיגרמו עקב אי מילוי הוראה זו.

 

 שמירת ניקיון וחופש התנועה 57.2.7

ופן שישאיר על הקבלן לאחסן את החומר הנחפר ואת חומרי העבודה, ולנהל את העבודה בא

מקום חופשי לתנועת הולכי רגל על המדרכות ולתנועת כלי רכב בכבישים. הגישה לברזי 

שריפה, חנויות, מפעלים, כניסות לבתים וכו' תישאר חופשית. במקום שיידרש יסדר 

 ס"מ עם משענות, למעבר הולכי רגל. 60הקבלן מעל לחפירות גשרי עץ או פלדה ברוחב 

 

 ם והרחקתםהגנת החפירות בפני מי 57.2.8

במקום שהדרך הטבעית לזרימת מים תחסם לרגלי ביצוע העבודה, יסדר הקבלן דרך מים 

עקיפה בצורה שתבטיח בפני שיטפונות, כמו כן יעשה הקבלן, על חשבונו , את כל הדרוש 

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

י כבר, או נמצא בביצוע, ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם ע"י אי מילוי לחלק העבודה העשו

הוראה זו. במקרה שהמים יחדרו לתעלות החפורות, יורחקו המים ע"י הקבלן על חשבונו 

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

 מילוין בחול או כורכר לפי דרישת המהנדס.בביצוע וייצב את תחתית התעלות מחדש ע"י 

הקבלן יאטום את קצות הצינורות המונחים ויבצע שטיפה וניקוי של הקווים בכל מקרה 

 של חדירת מים ובוץ אל הקווים.

 

 חפירה סמוך למבנים 57.2.9

בכל מקום בו יהיה על הקבלן לחפור סמוך למבנים, מתקנים ועמודי חשמל וטלפון קיימים, 

פנות החפירה בדיפון מיוחד, יתמוך ויבטיח את המבנים, המתקנים ידפן הקבלן את ד

והעמודים הנ"ל בהבטחה מלאה, יחפור בידיים, ויוביל ויאחסן אדמה בהתאם לצורך. 

חפירה -החפירה והדפון יבוצעו בהתאם להנחיות ופיקוח בעל המתקן )לדוגמא חב' החשמל

 ע"י עמוד חשמל(, ויבוצע על חשבון הקבלן.

 

 מה החפורהאחסון האד 57.2.10

אם האדמה הנחפרת אינה יכולה להיות מאוחסנת ברחוב באופן שישמרו התנאים 
הנדרשים לשמירת ניקיון וחופש התנועה, או בגלל דרישות המשטרה, דרישות המפקח, או 
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חוסר מקום, יוביל הקבלן את האדמה הדרושה לצרכי מילוי חוזר, יאחסנה במקום 
לפני הגישו  -לצרכי המילוי. על הקבלן ללמוד היטב שיאושר ע"י המהנדס, ויובילה בחזרה 

 את אפשרויות האחסון לאדמה החפורה. -את הצעתו 
 

 

 הרחקת האדמה המיותרת 57.2.11

כל עודפי האדמה החפורה, השבר והפסולת יעברו לבעלות הקבלן , והקבלן ירחיקם, על 
לאתר מאושר, חשבונו, אל מחוץ לשטח העיריה בה מבוצעת העבודה, ללא הגבלות מרחק, 

לרבות תשלום אגרות,  הנ"ל כולל גם עודפי אדמה הנובעים מהחלפת חומר המילוי. על 
הקבלן לברר לפני הגישו את הצעתו היכן קיים אתר מאושר להרחקת הפסולת ועודפי 

 האדמה הנ"ל.
 

 הסדרת תעלות קיימות 57.2.12

ל ידו( עקב בכל מקום בו נהרסה תעלת עפר קיימת )סמוכה לתווי הצינורות או נחצית ע
ביצוע העבודה, על הקבלן להביאה למצבה הקודם לאחר ביצוע העבודה, להבטיח במהלך 

העבודה שהתעלה לא תחסם ותאופשר זרימת המים, וכן על הקבלן להביא בחשבון את כל 
 הקשיים והסדורים שידרשו עקב זרימת מים מכל מקור שהוא בתעלה.

 

 שימוש במכונות 57.2.13

דות העפר )חפירה ומילוי( טעון אשור המפקח. אשור המפקח השימוש במכונות לצורך עבו
 לעבודה במכונות אינה משחררת את הקבלן מלשאת באחריות מלאה עבור:

קרקעיים )הידועים מראש ואלה שאינם ידועים( ו/או על -כל הפגיעות במתקנים תת -

 קרקעיים, שלא היו נפגעים לו העבודה בוצעה בידיים.

 רקעיים והעברתם כדי לאפשר עבודה במכונות.ק-עבור גילוי המתקנים התת -

תיקון הנזקים והעברת המתקנים כדי לאפשר עבודה במכונות יעשו ע"י הרשות הנוגעת 
בדבר ועל חשבון הקבלן, או ע"י הקבלן ועל חשבונו, באם יינתן אשור מהרשות הנוגעת. 

העבודה במכונות כאשר העבודה תבוצע ברחובות סלולים יורשה הקבלן להשתמש לצרכי 
עם גלגלים פניאומטיים. אם הקבלן ירצה להשתמש במכונות עם זחלים, יצטרך להגן על 

לפחות, ולקבל את אשור המפקח לעבודה  1המשטחים הסלולים בעזרת לוחות עץ בעובי "
 במכונות כנ"ל.

 

 קרקעיים ועבודה בסמוך להם-הצטלבות עם צינורות ומתקנים תת 57.2.14

קבל ברשויות הנוגעות בדבר, לפני התחלת העבודה, את כל על הקבלן מוטלת החובה ל
קרקעיים )מים, חשמל, טלפון, דלק, -האינפורמציה הדרושה בקשר למקום מתקנים תת

ביוב, תיעול, טלוויזיה בכבלים וכו'( ולדאוג להזמנת מפקח מטעם הרשות המוסמכת, 
רקעי או ק-שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן ביצוע העבודה בסמוך למתקן התת

קרקעי ללא נוכחות מפקח כנ"ל -בהצטלבות עמו. לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת
 )התשלום בעד המפקח הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן(.

קרקעי, או בהצטלבות איתו, יבצע הקבלן חפירות -בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תת
שני מטר מכל צד של  גישוש בידיים לגלוי המתקן, יעבוד בידיים בלבד עד למרחק של

קרקעי בהתאם -המתקן, ידפן את החפירה בדיפון מיוחד, ויתמוך את המתקן התת
להוראות המפקח מטעם הרשות הנוגעת. נוכחות המפקח מטעם הרשות המוסמכת אינה 

משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הישירים והעקיפים שיגרמו עקב פגיעה 
 קרקעי.-התת במתקן
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 ירהאורך החפ 57.2.15

פרט למקרים שהקבלן יורשה לעשות אחרת, תפתח התעלה של כל קו ראשי ושל חיבורי 
חצרות, לכל אורכה ולכל עומקה לפני שיונח בה איזה צינור שהוא, החפירה תמולא בחזרה 
מיד לאחר גמר הנחת הצינורות בה וקבלתם ע"י המפקח. לא תעשינה כל מנהרות אלא לפי 

מפקח יקבע את האורך הכללי )מספר הקווים( של הוראות מפורשות של המפקח. ה
 אחת. פתיחת תעלות -החפירה שתפתח בבת

נוספות תעשה רק לאחר מילוי התעלות הקודמות בצורה שתאפשר את התנועה התקינה 
מעליהן. למרות האמור לעיל הרי שהחפירה לקווים לחיבורים לחצרות האמורים לחצות 
את הרחוב יעשו במספר שלבים בהתאם להוראות המשטרה, אלא אם תנתן רשות לסגור 

 את הרחוב לתנועה.
 

 מנהרות 57.2.16

ינה באוויר פתוח. שום מנהרות לא תעשנה אלא במקרים הבאים כל החפירות תיעש
 בהתאם להוראות המפקח וללא תשלום נוסף:

 מעבר קרוב למבנה על קרקעי )עמודי חשמל, טלפון וכו'(. -

 מעבר מתחת לאבני שפה עם יסודות בטון. -

בחיבורי חצרות: מתחת לקירות תומכים, גדרות אבן , חצר מגוננת או מרוצפת וכו'.  -

במקרה של ביצוע מנהרה בחיבור לחצר יחושב עומק הצינור לצרכי תשלום בהתאם לפני 

 הקרקע שברחוב מחוץ לחצר.

 

 רוחב החפירה התיאורטי 57.2.17

פנימי של הצינור הרוחב התיאורטי של החפירה יחושב עם דפנות ורטיקליות, לפי הקוטר ה
ס"מ,  50ס"מ לכל צד של הצינור, בשביל צינורות שקוטרם הפנימי הוא עד  30בתוספת 

ס"מ. כמו כן  80-60ס"מ לכל צד כנ"ל עבור צינורות שקוטרם הפנימי הוא  40ובתוספת 
ס"מ, או תוספת  125-100ס"מ לכל צד כנ"ל עבור צינורות שקוטרם הפנימי הוא  60תוספת 

 ס"מ. 180-150צד כנ"ל עבור צינורות שקוטרם הפנימי הוא ס"מ לכל  80
 לפי הרוחב התיאורטי הזה תחושבנה הכמויות של פרוק ריצופים, תיקונם והחלפת מילוי. 

הרחבת החפירה ליותר מהרוחב התאורטי הנ"ל שתעשה ע"י הקבלן לנוחיות העבודה, 
ח, ולא תילקח בחשבון לצרכי דיפון,  או מכל סיבה שהיא, תיעשה רק לפי אישור המפק

 בחשוב הכמויות הנ"ל. 
הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל העצים, הגנון , המבנים והמתקנים שימצאו מחוץ לרוחב 
התאורטי של החפירה, ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם כולל הספקת החומרים. בכל 

 מקרה לא יקטן רוחב החפירה מהרוחב התאורטי.
 

 עומק החפירה 57.2.18

של חפירה בחול צהוב נקי )שווה ערך לחול דיונות( וחוץ ממקרים שיצוין  חוץ ממקרה
ס"מ מתחת הצינור, תחתית  20אחרת בכתב הכמויות, תעשה החפירה עד לעומק של 

החפירה תהודק, תיושר ותוחלק בעבודת ידיים בהתאם לשיפועים הדרושים, וכל האבנים, 
 הרגבים וגופים זרים יסולקו מתחתית החפירה.

מקרה שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש ימלא הקבלן על חשבונו את החפירה בכל 
המיותרת בחול נקי או בחומר מצע מסוג א', בהתאם להוראות המפקח ויהדק אותו 
 כמפורט להלן. לא יורשה בשום פנים למלא את החפירה המיותרת באדמה החפורה.

 
 מילוי התעלות והחפירות 57.2.19

ורשת לנהוג אחרת ימלא הקבלן כל תעלה וחפירה מיד פרט למקרים שתינתן הוראה מפ
לאחר קבלת קו הצינורות ע"י המפקח, ואשור המפקח לגמר התקנת תאי בקורת או 

האדמה החפורה ואין להשתמש  בריכות מי גשם. לצרכי המילוי יש להשתמש במיטב
 (.באבנים, שבר, פסולת, חומרים אורגנים וכו' ) גם אם יידרש ניפוי האדמה החפורה
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ס"מ מתחת לתחתית  20 -כל הצינורות ייעטפו בחול דיונות נקי. העטיפה תהיה החל מ
ס"מ מעל גב הצינור לכל רוחב התעלה החפורה. מחירו של  20-החיצונית של הצינור ועד ל

החול כלול במחירי הנחת הצינורות. אם יידרש ע"י המפקח, יחליף הקבלן תמורת תשלום 
ול הנ"ל שסביב הצינורות בחול כמפורט להלן, )לאחר קבלת נוסף גם את המילוי שמעל הח

 אישור המפקח(:
 בקרקע חרסיתית או טינית: א.

החלפת המילוי בתעלה וסביב התאים בחול חרסיתי אינרטי אטום, או בחומר גרנולרי  
 -#  200עובר נפה  – 51פרק  –שיענה על הדרישות במפרט הבין משרדי  מודרג, 

 .40%מקסימום 
 בקרקע חולית או גרנולרית: ב.

החלפת המילוי בתעלה או סביב התאים בחול מקומי או בחול נקי מובא העונה  
 במפרט הבין משרדי(: 51)לפי פרק  לדרישות הבאות 

  100%  - #  4עובר נפה  •

 10%מקסימום   - #  200עובר נפה  •

 35%מקסימום   - גבול נזילות  •

 

 הידוק המילוי 57.2.20

קר את המילוי מתחת לריצופים קיימים או מתוכננים )כאשר הקבלן יהדק בהידוק מבו

התכניות הן על רקע ריצופים מתוכננים( או בסמוך לריצופים קיימים או מתוכננים. הקבלן 

ס"מ, עם הרטבה אופטימלית עד לקבלת צפיפות של  20יהדק את המילוי בשכבות של 

 אחראי לכל השקיעות אשו", ללא כל תשלום נוסף. הקבלן יהיה-לפי "מודיפייד 98%

שתתהווינה במקום התעלה במשך שנה מיום גמר העבודה, ימלא את כל השקיעות ויתקן 

על חשבונו כל רצוף שיתקלקל עקב השקיעות האלה, בדיקות הצפיפות תעשנה ע"י מכון 

 התקנים, על חשבון הקבלן כמפורט לעיל.

 

 החלפת המילוי 57.2.21

לום נוסף גם את המילוי שמעל החול בהתאם להוראות המפקח יחליף הקבלן תמורת תש
 57, 2, 19שסביב הצינורות, בחומר מילוי המתאים לסוג הקרקע הקיימת, כמתואר בסעיף 

לעיל. גובה פני המילוי המוחלף יקבע ע"י המפקח )תחתית מבנה הכביש הקיים או תחתית 
קו, מבנה הכביש המתוכנן(. מחיר החלפת המילוי יכלול הספקת החומר, פיזורו והידו

והרחקת כל עודפי האדמה החפורה המיותרת כמפורט לעיל, לקטעים שבהם יאושר ע"י 
ממחיר החלפת  25%המפקח החלפת מילוי מבור שאילה מקומי, תשלום הפחתה בשיעור 

 מילוי בחומר מובא.
חשוב נפח המילוי המוחלף לצרכי תשלום יעשה באופן תאורטי ויהיה המכפלה של הרוחב, 

פורטים להלן: הרוחב יהיה הרוחב התאורטי בהתאם למפורט לעיל הגובה והאורך המ
 . 57.2.17בסעיף 

 
הגובה יהיה גובה המילוי המוחלף והאורך יהיה אורך המילוי המוחלף. לא יעשה חישוב 

 נפרד לנפח המילוי שסביב התא. המילוי המוחלף יהודק כמפורט לעיל.
 

  CLSM -מילוי תעלה ב 57.2.22
ס"מ עפ"י תכ'  50בעובי  CLSMמילוי חפירה בתחום כביש קיים תכלול גם שכבת 

, במכפלת עובי השכבה 57.2.17המדידה תהיה לפי רוחב תיאורטי, כאמור בסעיף  הפרטים.
 ואורך הקו.
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 קווי ביוב 57.3
 

 סוגי צינורות הביוב 57.3.1

 884קשיח "עבה" לביוב, בעלי דופן מלא לפי ת"י  PVCרשת הצינורות תותקן מצינורות 

 .532וצינורות לחץ דגם "מרים" לפי ת"י 

מ'.  4.0מ"מ ועד בכלל, לא יעלה על   250-מ"מ עד ל  160אורך הצינורות הבודדים 

 הצינורות יהיו ללא כל חריצים, פגיעות ופגמים אחרים ושטחם הפנימי יהיה חלק בהחלט.

תקע הכולל אטם תקני המבטיח אטימה מלאה. יש להקפיד -רת שקעהצינורות מחוברים בצו

 לשמש תהיה לפרק זמן מוגבל )עד חודש ימים(. PVCשחשיפת צינורות 

 

 בדיקת הצינורות 57.3.2

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

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

 שהצינורות שסופקו לעבודה הם מאותה תוצרת שאליה מתייחסות הבדיקות.

המפקח משאיר לעצמו את הזכות לשלוח צינורות ממקום העבודה לבדיקות נוספות )משלוח 

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

שימוש, אלא אם כן יוכיח הקבלן ע"י בדיקות נוספות, כי תוצאות המפקח את כל המשלוח ל

 הבדיקה הראשונה היו מקריות.

המפקח יבדוק את הצינורות שיסופקו למקום העבודה ויפסול לשימוש כל צינור שאינו 

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

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

 המשך העבודה ותקופת האחריות לפי החוזה.

 

 הנחת קווי הצינורות 57.3.3

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

חוברו אל קירות אחת, אחרי שיבוצע החלק התחתון של תא הביקורת והצינורות י-בבת

ס"מ, שיהודק כמפורט לעיל. החול  20התאים. הצינורות יונחו בתעלה על מצע חול בעובי של 

בצידי הצינורות ומעליהם יהודק במהדקי יד וע"י הרבצה במים. הצינורות יונחו באופן 

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

שכל קו יהוה צינור אחד עם תחתית ישרה וחלקה. לא תורשה כל סטייה של הקו באופן, 

במישורים האנכי והאופקי. הביקורת תעשה בעזרת פנס או קרני השמש שישלחו לתוך 

 הצינורות ע"י מראות וע"י מדידת כל צינור וצינור במאזנת.
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 גבהי הצינורות 57.3.4

התחתית הפנימית של הצינורות. מספרי גובה הצינורות שבשרטוטים מתייחסים אל רום 

 לא תותר כל סטייה מהגבהים הנ"ל.

 

 חיתוך צינורות 57.3.5

פרט למקום חיבור הצינורות עם תא הביקורת, לא יורשה הקבלן להשתמש בחלקי צינורות 

שנחתכו במקום העבודה. חיתוך הצינור )בחיבור לת.ב. כנ"ל( יעשה אך ורק בעזרת משור. 

 יתוקן בהתאם להנחיות יצרן הצינורות. הצינורות יחתכו, ומקום החיתוך

 

 בדיקת אטימות המערכת 57.3.6

לאחר השלמת הנחת קטע קו ולפני כיסוי מחברי הצינורות )קטע הקו מוגדר כקטע בין שתי 

שוחות בקרה(, ינקה הקבלן את הקטע מלכלוך וחומרים זרים ויאטום קטע זה בתאי 

התחתון וברז עם צינור בפקק  הבקרה, בפקקים זמניים אשר בגופם מותקן ברז, ברז בפקק

מ' מעל גב הצינור, בנקודה הגבוהה. הקטע שיאטם הוא קטע  2.50העליון, הצינור יוגבה עד 

הכולל שני תאי בקרה וקטע צינור. לאחר האטימה / עיגון הפקקים, יוחל במילוי הקו במים 

ים ימולאו מהנקודה הנמוכה כאשר האוויר הכלוא יוצא מהצינור המחובר לפקק העליון. המ

 שעה אחת לפחות. -מ' מעל גב הצינור העליון ויישארו במערכת ל 2.50כך שיגיעו עד לגובה 

בהתייעצות עם שרות השדה יוחלט אם תוצאות הבדיקה מתאימות. במידת הצורך, יקבע 

 אופן התיקון ע"י שרות השדה של יצרן הצינורות, , באישור המפקח.

ם לכל גובהו לבדיקת אטימות המחברים והאטמים בנוסף לנ"ל ימלא הקבלן את התא במי

 של החוליות.

 

 עטיפת הצינורות בבטון 57.3.7

במקרה של הנחת הצינורות מתחת למבנים או כביש בעומק קטן, יעטוף הקבלן אם יידרש 

לכך ע"י המפקח ותמורת תשלום מיוחד, את הצינור בבטון במקום עטיפת חול. העטיפה 

 לצינורות פוליאתילן בלבד. תעשה בהתאם לשרטוט . העטיפה תעשה

 .118לפי ת"י  20-הבטון ב
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 חיבורי הצינורות אל תאי הביקורת 57.3.8

הצינורות יוכנסו עד לצד הפנימי של קיר התא, באופן שלאחר ביצוע הטיח לא יבלטו 

הצינורות לתוך התא. הרווח   בין הקיר והצינור ייסתם היטב בטיט מלט ומבחוץ יסודר 

ס"מ לפחות, המשך ציר האורך  60סביב הצינור, אורך צינור החיבור יהיה ראש בטון משופע 

של הצינור יעבור תמיד דרך נקודת המרכז של תא הביקורת, אלא אם תינתן ע"י המפקח 

 הוראה מפורשת לעשות אחרת.

-Fיחוברו לתא בקורת בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם "איטוביב" או דגם " PVCצינורות 

 וסדר פתח עגול מדויק בקוטר מתאים." ולצורך זה י905

 

 מפלי מים בקווי ביוב 57.3.9

ס"מ מתחתית הצינור היוצא  40במקרה שהצינור יוכנס אל תא הביקורת בגובה העולה על 

מתא הביקורת יסודר מפל מים מחוץ לתא בהתאם לשרטוט. מחיר מפל המים כולל מחבר, 

מתם, ויציקת בטון מזוין צינור, קשת וקביעתם במקום, סידור חורים בתא בקורת וסתי

מסביב למפל בהתאם לשרטוט. או התקנת תא מפל מיוחד, בהתאם לנדרש בכתב הכמויות. 

עומק המפל לצרכי תשלום יימדד מתחתית הצינור העליון בכניסתו לתא עד לתחתית 

 הפנימית של הקשת.

בחיבור  Tהמפלים יהיו מפלים חיצוניים שיותקנו מצינורות פוליאתילן כנ"ל ויכללו מחבר 

במחבר התחתון. המחברים יוכנסו לתא עד הדופן הפנימי של  90העליון לתא וקשת בזווית 

התא. המחברים לתא יהיו עם אטמים מובנים. כל החיבורים של המפלים יעשו במופות 

חשמליות. המפלים יוצמדו ויעוגנו אל התאים עם חבקים מנירוסטה. המפלים יכללו את כל 

 קנתם.האביזרים כנ"ל והת

 שבעבורו ישולם בנפרד לפי מ"ק. CLSMהמילוי סביב המפלים ייעשה ע"י מילוי ב

 במקום שנידרש עטיפת בטון מזויין ישולם האמור בנפרד לפי מ"ק.     

 

 הסתעפויות ביוב אל חצרות 57.3.10

בכל מקום שיידרש, יונחו הסתעפויות אל חצרות ע"י קווי צינורות מחוברים אל תאי 

בנוגע להנחת קווי הצינורות לעיל מתייחס גם אל ההסתעפויות. פרט הביקורת. כל האמור 

למקרים שתינתן הוראה אחרת, תגמרנה ההסתעפויות בקצה חרוט באופן שאפשר יהיה 

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

ללא תשלום נוסף, ,  -ניילון וגוש בטון לתוך הצינורות, בעזרת פקק חרושתי או ע"י עטיפת 

 עפ"י הוראות המפקח ויכללו סימון מברזל זווית של קצה החיבור.
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 תכולת המחירים לקווי צינורות 57.3.11

קווי הצינורות ישולמו לפי מטר אורך ומחיר מטר אורך צינורות יכלול: הכשרת התוואי, 

ות החפירה, הספקת חול נקי קרקעיים, דיפון מלא של דפנ-חפירה וחציבה, עבודה במים תת

ופיזורו בתחתית התעלה וסביב הצינורות, אספקת הצינורות והנחתם, בדיקת לחץ, מילוי 

 והידוקו, הרחקת האדמה המיותרת לאתר מורשה וכל המפורט לעיל. 

 

 מדידת אורך קווי צינורות לצרכי תשלום 57.3.12

לאחר הנחתם בין  מדידת אורך הצינורות לצרכי תשלום תעשה נטו לאורך ציר הצינורות

הצדדים הפנימיים של קירות תאי הביקורת אליהם יחוברו הצינורות )המידה הפנימית של 

תאי הביקורת לא תילקח בחשבון(. אורך הסתעפויות הביוב מתאי בקורת לחצרות, יימדד 

 נטו כנ"ל, ובמקרה שלא יבוצע תא בקורת בחצר עד לקצה ההסתעפות.

 

 רכי תשלוםמדידת עומק קווי הצינורות לצ 57.3.13

עומק הצינורות יימדד החל מפני האדמה הקיימת לאחר ביצוע החפירה לתחתית מבנה 

הכביש, ועד לתחתית הפנימית של הצינורות. עומק כל קו לצרכי תשלום יקבע בהתאם 

לעומק הממוצע של הקו, שיהיה הממוצע בין עומק הצינור ביציאה מתא הביקורת שבמעלה 

שבכניסה לתא הביקורת שבמורד, ולא יילקחו בחשבון עומקים שונים של ועומק הצינור 

 הקו בין שני תאי הביקורת הנ"ל. לדוגמא:

 מ'. 2.10עומק הצינור ביציאה מתא הביקורת שבמעלה  -

 מ'. 1.80עומק הצינור בכניסה לתא הביקורת שבמורד  -

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

 מ'. 2.25מ' עד 

 ייעשה החישוב כנ"ל. -במקרה של הסתעפות ביוב לחצר 

 

 מידות תאי ביקורת 57.3.14

תאי הביקורת יתאימו במידותיהם לשרטוטים. המידות הנקובות ברשימת הכמויות 

 מתייחסות למידות הפנימיות של התאים לאחר הטיח.

וין אחרת בתכניות, יהיו מידות תאי מידות תאי הביקורת יותאמו לעומק הקווים. אם לא צ

 הביקורת כלהלן:

 ס"מ. 100מ' יהיו בקוטר  2.25תאים בעומק עד  -

 ס"מ. 125מ' יהיו בקוטר  3.75מ' ועד עומק  2.26-תאים בעומק מ -

 ס"מ. 150מ' יהיו בקוטר  5.75מ' ועד עומק  3.75תאים בעומק מעל  -
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ס"מ ויכללו פודסטים, מעקות,  200 – 180מ', יהיו בקוטר  5.75תאים בעומק מעל  -

 וסולמות מפוצלים.

 

 ס"מ  150ס"מ,   100 , 125תאי בקורת טרומיים  57.3.15

 תאי הביקורת יהיו תאים טרומיים חרושתיים חלקים מבפנים.

טרומיים בחלק התחתון של התא תותקן תחתית טרומית. הקירות יהיו מחוליות גליליים 

. איטום בין החוליות 658. בחלק העליון של התא תהיה חוליה קונית לפי ת"י 658לפי ת"י 

לבין עצמן יעשה בעזרת אטם אלסטי דגם "איטופלסט". בתחתית טרומית, יעשה חיבור 

 לתא בעזרת  PVCצינורות 

"ר ולצורך זה יוזמן בביח F-905מחבר שוחה מיוחד דגם "איטוביב" או דגם "פורשדה" 

 קידוח פתח עגול מדויק בקוטר מתאים.

 ס"מ.  60פתח המכסה בתקרה שטוחה ו/או בחוליה קונית יהיה 

פתח המכסה יהיה משיק לדופן התא, החוליה התחתונה תהיה חוליה אחודה )מונוליטית( 

מ' לפחות. החיבור בין החוליות יאטם מבפנים ומבחוץ  1.0הכוללת רצפה וקירות עד לגובה 

 בתוספת בי.ג'י.בונד או שווה ערך שיאושר ע"י המפקח. 1:3מנט ע"י מלט צ

 

 שלבי ירידה 57.3.16

יותקנו שלבי ירידה. שלב הירידה הראשון יותקן  1.20בתאי הביקורת שעמקם עולה על 

 במרחק

ס"מ, שלבי היחידה יותקנו בציר  33ס"מ מפני המכסה. המרחק בין השלבים יהיה  50-כ 

 הכניסה של הקו הראשי.

 

 סולם מנירוסטה 57.3.17

 במקום שלבי הירידה. 316מ' יותקן סולם מנירוסטה  3.75בתאים בעומק מעל 

 מ' יותקנו פודסטים וסולמות מפוצלים. 6.00בתאים בעומק מעל 

 המחיר יכלול התקנה.הסולם יימדד לפי מ.א ו

 הפודסט יימדד כיחידה והמחיר יכלול מעקה ומסגרת מנירוסטה.
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 טיח צמנט 57.3.18

כל המשטחים הפנימיים של תאי הביקורת, היצוקים באתר )פני עבוד הרצפה, קירות, 

תקרות, קונוס וצוואר פתח הכניסה( יטויחו אחרי הרכבת שלבי הירידה והמכסה בטיח 

ס"מ והרכבה יהיה  0.8בשתי שכבות כשעובי התחתונה הוא  1:2זכוכית( צמנט נקי )טיח 

ס"מ ותורכב  0.4מחלק אחד צמנט ושני חלקים של חול גס ונקי. עובי השכבה השנייה יהיה 

מחלק אחד צמנט ושני חלקים של חול סוכרי נקי. הביצוע יהיה כנ"ל והשכבה העליונה 

 ק"ג למ"ר. 1.5תוחלק בכף פלדה תוך פיזור צמנט בשיעור 

 

 עיבוד הרצפה 57.3.19

העיבודים יהיו חרושתיים מבטון, המותאמים לקטרי צינורות הכניסה והיציאה 
 וההסתעפויות המתוכננות בכל תא, עפ"י רומי תחתית הצינורות.

מקוטר  2/3העיבודים יכללו מתעל ברוחב המותאם לקוטר הצינור, עם דפנות אנכיות בגובה 
 הצינור.

כל אחד  -תכניות, יתחברו עיבודי ההסתעפויות אל המתעל הראשי במידה שלא צוין אחרת ב
 עם קפיצה של הפרש במחצית קוטר הצינור )חיבור של ציר לציר(. -בתעלה נפרדת 

 לפחות. 20%כנפי העיבודים יהיו עם שיפוע של 
 מ"מ לפחות. 12צמנט בעובי -עם ציפוי בטיח 20-העיבודים יהיו מבטון ב

, או עיבודים ידניים PVC-וי ערך מפיברגלס, מפוליאתילן או ממותר להתקין עיבודים שו
 מבטון, בתנאי שייבדקו מראש ויאושרו ע"י המפקח / המתכנן.

 

 תכולת המחירים של תאי הביקורת והמדידה לצרכי תשלום 57.3.20

תאי הביקורת ישולמו לפי קומפלט בהתאם למידותיהם הפנימיות )לאחר הטיח( ועומקם 

לתחתית הפנימית של צינור המוצא מהתא. מחיר התאים יכלול שיימדד מפני המכסה ועד 

קרקעיים, מצע בטון רזה, הספקת ברזל זיון וקביעתו, -חפירה וחציבה, עבודה במים תת

, או הספקת חוליות בטון טרום ותחתית טרומית 30 -יציקת כל חלקי התא מבטון ב

מיוחד דגם "איטוביב" והתקנתם, כולל קונוס או תקרות בטון טרום, התקנת מחבר שוחה 

או דגם "פורשדה" , הספקת שלבי ירידה וקביעתם, השארת פתחים בשביל הצינורות 

ואטומם, עטיפת הצינורות בחיבור אל התא )מבחוץ( בבטון, עבוד הרצפה, טיוח כל 

המשטחים הפנימיים של התא בטיח צמנט )טיח זכוכית(, מילוי סביב התא והידוקו, הרחקת 

 וכל המפורט לעיל.האדמה המיותרת, 

 

 מכסאות מעל לתאי הביקורת 57.3.21

. 489המכסאות מעל לתאי הביקורת יהיו מברזל יציקה ויתאימו בתכונותיהם לנדרש בת"י 

עם מסגרת מרובעת ואילו בכבישי אספלט  ברחובות העשויים אבן משתלבת יותקנו מכסאות

 ס"מ.  60ובשטחים פתוחים יותקנו מכסאות  עם מסגרת עגולה. המכסאות יהיו עגולים 
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המכסאות יסופקו עם הטבעת סמל התאגיד, סימון הקוטר והעומס )ע"פ סוג המכסה( 

ימציא  ותיאור הייעוד )ביוב או תיעול(. כמו כן יכלול המכסה הטבעת שנת הייצור והקבלן

 שנים. 10אחריות היצרן למכסאות למשך 

באיזורי פיתוח, בהם מבוצעים הכבישים בשלבים, יורכבו בשלב א' מכסים זמניים מבטון, 

 ויוחלפו בשלב סופי למכסים מברזל יציקה, עפ"י הנדרש.

ס"מ יצוקה במקום מסביב.  20/20במידות  20 -המכסאות יורכבו עם חגורת בטון מזוין ב

המכסאות והתקנתם ישולם לקבלן בנפרד ומחירם יכלול את חגורת הבטון  בעד הספקת

 הנ"ל.

 

 התאמת מכסאות 57.3.22

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

 ביניהם. 

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

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

רזה מסביב בהתאם לגובה הכביש או הרצוף המתוכנן לשלב א' וקביעתם באופן סופי עם 

חגורת בטון מזוין כנ"ל לאחר השלמת הכביש והריצופים כולל הגבהת או הנמכת המכסה 

ון הטיח והעיבוד. גובה צוואר עד הגובה הדרוש להתאמתו המלאה עם הכביש והרצוף, ותיק

ס"מ. בתאים בעלי תקרה שטוחה יותקן המכסה מעל  30התא לאחר ההתאמה לא יעלה על 

התקרה, כך שתתאפשר השלמת הריצוף מעל התקרה סביב המכסה. לא ישולם בנפרד על 

 התאמת שוחות בעבודה, בשלבי ביצוע שונים, וההתאמה, כאמור, כלולה במחירי התאים.

 

 חיבור צינורות לתא בקורת קיים 57.3.23

בעד חיבור צינור לת.ב. קיים יקבל הקבלן תשלום מיוחד והמחיר יכלול: חפירה בידיים 

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

ות באם יידרש, שנוי העיבוד, תיקון הטיח, הרחקת השבר וכל הסידורים שיידרשו להתגבר

 על הקשיים בגלל זרימת מים ושפכים בתא הקיים.

יחוברו לתא בקורת בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם "איטוביב" או דגם  PVCצינורות 

 "פורשדה" ולצורך זה יוסדר פתח עגול מדויק בקוטר מתאים.
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 התקנת תאים על קווים קיימים 57.3.24

י התאים שתכלול: בעד התקנת תאים על קווים פעילים קיימים, תשולם תוספת למחיר

חפירה בידיים לגילוי הצינור הקיים, התקנת התא המוצע סביב הצינור הקיים, ביצוע עיבוד 

בהתאם לכיווני הקווים הקיימים והמתוכננים, פירוק הצינור הקיים )בתוך התא(, הרחקת 

השבר וכל הסידורים הדרושים והתגברות על הקשיים בגלל זרימת שפכים או מים מכל 

 א בצינור הקיים.מקור שהו

 

 התקנת תאים לפני הנחת הקו 57.3.25

מ' לפחות, יותקנו לפני הנחת הקווים, באופן  1.0רצפות התאים והקירות עד לגובה 

 שהצינורות יעוגנו בקירות התאים ויאטמו מבחוץ ומבפנים.

 

 אמצעי זהירות בעבודות ביוב 57.3.26

ם, ומבלי לפגוע במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימי

בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים 

 ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:

לפני כניסה לשוחת הבקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של  -

ר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוס

שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת 

 הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושאי מסכות גז.

שעות לפחות לפי  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של   -

 באים:הכללים ה

o  2-מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים ב -לעבודה בתא בקרה קיים 

 מכסים. 3התאים הסמוכים. סה"כ 

o  צידי נקודת החיבור. 2-המכסים מ -לחיבור אל ביב קיים 

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישארו שני אנשים נוספים מחוץ   -

 לשוחה אשר יהיו מוכנים להגיש עזרה במקרה הצורך.

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי   -

מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי 

 יחזיקו האנשים הנמצאים מחוץ לשוחה.

 הנכנס לשוחת בקרה יישא מסכת גז מתאימה.  -

חות בקרה יודרכו בנושא אמצעי העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשו  -

 הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.
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 צילום הקווים לאחר הביצוע -בדיקה סופית  57.3.27

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט 
של הקו המונח,  המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום פנימי

וידאו במעגל סגור,  -לאחר סיום העבודות. הצילום יערך באמצעות מצלמת טלויזיה 
שתוחדר לצנרת לכל אורכה. מטרת הבדיקה היא להביט ולצלם את תוך הצנור ובכך לתעד 

 את מצב הצנרת לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה.
יקה אחרת, ובמיוחד בדיקת פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בד

הצנורות לאטימות שמטרתה לוודא ולאשר תקינות הביצוע לפי התכניות, מפרט ולפי 
 הוראות נ וספות של המהנדס שניתנו במהלך הביצוע.

הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד ונסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל 
אישור העסקת קבלן משנה דומה לאישור  הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט.

קבלני משנה, המפורט בחוזה הביצוע )חלק כללי(. הקבלן יספק לקבלן המשנה תכנית 
 ביצוע.

 

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה 

 לאחר הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדות".

לפני בצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה 

וחומרים אחרים 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.

 

יצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות ב

והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות. הצילום יבוצע רק באשור המפקח, על 

קטעים לפי בקשתו ורישום אישור הביצוע ביומן העבודה. על הקבלן להודיע למנהל ולמפקח 

חות מאשר שבעה ימים לפני ביצוע העבודה. הקבלן לא באתר על מועד ביצוע הצילום, לא פ

 יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המנהל ו/או המפקח.

 

הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים 

 בהתאם למגבלות הציוד. בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל גבי מסך טלוויזיה.

שלביו יתועד על גבי דיסק לשם רישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזרת הצילום על כל 

מיקרופון, על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'. על מבצע הצילום 

 לדאוג לסימון השוחה 

 

בפנים ומבחוץ לשם זיהוי. סימון פנימי של השוחה ייעשה באופן כזה שיאפשר צילום הסימון 

 התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר מעל גבי קלטת הדיסק.במהלך 

 

פי -במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של התיעוד, יתגלו מפגעים ועל

חוות דעתו של המהנדס, ושיקול דעתו הבלבדי יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב, על חשבונו וללא 

ישירים( הדרושים לשביעות רצונו  כל תשלום נוסף,  לבצע את התיקונים )הישירים והבלתי

 המלאה של המהנדס.

 



 עבודות תאגיד-שלב א'-300צומת סביון קא/
 קרית אונו -עבודות תשתית להקמת שכונה חדשה

 מפרט טכני מיוחד  

 

 

מ דוד יקותיאל תכנון והנדסת בנין בע"                                                                                                                25  

לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר 

 יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק אחר מסירת צילום 

ות רצונו של המהנדס. תיעוד הצילום יכלול דיסק ודו"ח מפורט לגבי התיעוד, שנערך לשביע

 ממצאים.

 

הדיסק יישאר ברשות המזמין, יכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, ויכלול סימון וזיהוי 

שוחות. פס הקול של הדיסק יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום. במצורף 

יוכן ע"י מבצע עבודה זו. דו"ח צילום זה אינו מבטל את לדיסק יוגש דו"ח מפורט, אשר 

 הדרישה להכנת תכניות "עדות".

 הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:

 

מרשם מצבי )סכמה( של הצנור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם     •

השטח כדי לאפשר זיהוי הקו בתכניות הביצוע, וכל  סימן ותיאור אחר על פני 

 ומיקומו.

דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, מספרי תאים,  •

תיאור המפגע, הערות וציון   מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה 

 סמוכה.

 סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. •

 מסקנות והמלצות. •

 

ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך רצוי שהדו"ח 
הטלוויזיה    בעזרת מצלמה מתאימה, או בכל דרך אחרת בה יתקבלו תצלומים טובים 

יותר. התשלום עבור הצילומים  הנ"ל ישולם בנפרד, עפ"י אורך הקווים שצולמו, בעיתוי 
 שיקבע ע"י המפקח.
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 קווי מים 57.4
 

 דה ואחריות:טיב העבו 57.4.1

העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות המצורפות, למפרט הטכני ולהוראות במקום ע"י המפקח 

               באתר וכן בתיאום עם מנהל מח' המים של המזמין ובאישור המפקח.                                                                    

 530רט הכללי הבין משרדי ולתקנים הישראליים )ת"י כמו כן תבוצע העבודה בהתאם למפ

 וכו'(.

המהנדס רשאי לבטל עבודה, אם לדעתו העבודה, או החומר אינם בהתאם למפרט המיוחד. 

במקרה זה, על הקבלן יהיה לספק חומרים חדשים ומתאימים בהתאם לדרישות המפקח, 

 הכל בהתאם לדרישתו. –או לעשות שינויים 

 

 הצינורותסוגי  57.4.2

, עם ציפוי פנימי מבטון 530צנורות הפלדה יהיו מיועדים למים ויהיו מיוצרים לפי ת.י. 

(, כמפורט בכתבי APC-Rאו  APC-3,TRIO  4ועטיפה חיצונית מפוליאתילן משוחל )

 הכמויות. 

. 5חלק   226הציפוי החיצוני ייווצר לפי דרישות מפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 

  266.1הציפוי הפנימי בבטון, יבוצע לפי דרישות מפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 

 יתקבלו צינורות פלדה נושאי תו תקן בלבד הן לגבי הצינור והן לגבי ציפוי הפנים והחוץ.

על חשבונו צילום טלוויזיה של פנים הצינור. צילום הטלוויזיה  בגמר העבודה יבצע הקבלן,

יימסר למפקח ולנציג שירות השדה של החברה ממנה נרכשו הצינורות. כל תיקון שידרוש 

המפקח ו/או שירות השדה של היצרן על סמך צילום טלוויזיוני זה, יתבצע ע"י הקבלן ועל 

 פקח והמזמין.חשבונו ללא עוררין לשביעות רצונו המלאה של המ

 

 אספקת הצינורות 57.4.3

הובלות ופריקת הצינורות מהמשאית והכנתם לריתוך וריתוכם, יעשו בהתאם למפרטי 

 65283ולפי מפרט מיא"מ  3חוברת מס':  1976דצמבר  –צינורות המזרח התיכון מאוקטובר 

 .1983ממרץ  2חלק 

 530היו לפי ת.י. צינורות פלדה מצופים ללא עטיפה המיועדים להנחה מעל פני הקרקע י

 . 266.1צבועים בצבע יסוד )פרימר( ומצופים מבפנים בטיח צמנט ולפי מפמ"כ 

אם פינוי השטח המיועד לפרויקט מתשתיות מים קיימות יעשה בשלבים, יתקין הקבלן  

קווים זמניים ע"מ למנוע הפסקה באספקת המים וישתמש  בצינורות התואמים את תנאי 

 הכל לפי הוראות המפקח בשטח.  השטח והספיקות הדרושות.

 העמסת הצינורות מכל סוג, הובלתם ופריקתם באתר תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.  
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 אספקת אביזרים 57.4.4

 האביזרים הדרושים לביצוע העבודה יסופקו ע"י הקבלן בהתאם לכתבי הכמויות.  

  אביזרים לתפעול הרשת כגון: מגופים, ברזי כיבוי אש, שסתומי אויר וכו'  א.

)טי( מכל סוג, קשתות, מעברי קוטר וכו'. האביזרים  Tאביזרים לקוים הראשיים כגון  ב.

 יהיו 

 עם ציפוי פנימי בטון ועטיפת פוליאתילן משוחלת מבחוץ.  sch40חרושתיים בדרג 

כולל, לא ישולמו בנפרד ויכללו בסעיפים השונים בכתב  10אביזרים כנ"ל בקטרים עד "

 הכמויות.

ומעלה, ישולמו בנפרד. אך התקנת האביזר בקווים או  12"-בקוטרים מ אביזרים כנ"ל

במפרטים  הכוללים את כל העבודות הדרושות להתקנה יכללו במחיר הנחת הצינור בסעיף 

 המתאים בכתב הכמויות. 

אספקת אביזרים ע"י הקבלן,תהיה רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח באתר מטעם 

 המזמין.

וחומרי העזר הנדרשים להרכבת האביזרים ולהתקנה מושלמת, כל הברגים, האטמים 

 יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

מחירי אספקת האביזרים ע"י הקבלן כוללים: הובלתם, העמסתם ופריקתם מבית החרושת 

 לאתר העבודות.

 

 סוג החומרים והתאמתם לתקן 57.4.5

יות המצורפות כל החומרים והאביזרים שהקבלן נדרש לספקם לפי מפרט זה ולפי התוכנ

יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. האביזרים והחומרים יהיו חדשים ומטיב מעולה ומטיפוס 

המאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ויעמדו בדרישות התקן הישראלי ודרישות מיא"מ 

 לגבי אביזרי מים, צנרת פלדה ועבודות הנדסה אזרחית.

ר מהמהנדס ו/או המפקח באתר מטעם החומרים והאביזרים יתקבלו רק לאחר קבלת אישו 

 המזמין.

אישור מקור החומרים, או אישור דוגמאות החומרים, לא ישמש אישור לטיב כל  החומרים 

והאביזרים מאותו סוג. כל חומר, או אביזר, אשר ימצאו פסולים תוך כדי  עבודה, יוחלפו 

 המפקח באתר.ע"י הקבלן ועל חשבונו באביזר אחר שיקבל אישור מהמהנדס ו/או 

 

 חפירת התעלות לצנרת: 57.4.6

של המפרט הכללי לעבודות בניה  והאמור  01עבודות העפר תבוצענה לפי פרק  .א

במפרט זה וכוללות ניקוי השטח, הכשרת הדרך לציוד מכני לאורך התוואים, 

חפירת וחציבת תעלות להנחת הצינורות, במידות ובשיפועים הנדרשים, יישור 
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לוי מהודק, תחתית החפירה והכנת ואספקת מצע חול דיונות כנדרש. ביצוע מי

 יישור השטח וסילוק עודפי עפר. 

עבודות העפר לא תימדדנה לצורכי תשלום והתמורה עבורן תכללנה במחירי   .ב

 העבודות האחרות כגון: הנחת קווי צינורות למיניהם וכו'.

האדמה לא תסווג למטרת תשלום ומחיר החפירה יכלול גם חציבה במידה ויתגלה  .ג

 צורך בכך

. הקבלן 11-0818-04אם לפרט בתכנית הפרטים מס' עומק החפירה יהיה בהת .ד

ס"מ מרום פני  115יחשב ויתאם את עומק החפירה, כך שהכיסוי על הצינור יהיה 

ס"מ מפני  100 -המדרכה המתוכננת, במצב שתווי הנחת הצינור הוא במדרכה ו

הכביש אם תווי הצינור נמצא בכביש. בכל מקרה הקבלן יקפיד שהכיסוי מעל גב 

 ס"מ, אם הצינור יונח במצב בו ביצוע הכביש הוא בשלב השתית. 50יהיה  הצינור

  40הרוחב המינימאלי של תחתית התעלה יהיה שווה לקוטר החיצוני של הצינור +  .ה

ס"מ מעל  80ס"מ. עומק החפירה יקבע כך שהכיסוי המינימאלי יהיה לא פחות מ 

באתר. תחתית  קודקוד הצינור, או  כפי שיידרש ע"י המהנדס ו/או המפקח

התעלה תהיה ישרה וחלקה וחופשית משורשים, אבנים, רגבי אדמה או כל חומר 

 העלול לגרום לפגיעה בעטיפת הצינור.

במקומות בהם יידרשו ריתוכים, חיבורים והרכבת צינורות ואבירים בתוך  .ו

 התעלה, תורחב ותועמק התעלה לפי הצורך.

מקובלים כדי למנוע מפולות  בעת חפירת התעלה ינקוט הקבלן בכל האמצעים ה .ז

העלולות להיגרם ע"י החומר החפור המונח בצד התעלה או מכל סיבה אחרת. בכל 

מקרה שתהיה צפויה סכנת מפולת יש לחפור את התעלה בשיפוע, או להתקין 

חיזוקים, תמיכות וכו' ולעשות את כל הסידורים הדרושים למניעת מפולות הכל 

משרד העבודה ו/או הוראות המהנדס. דיפון של  01004בהתאם לתנאי המפרט  

של משרד העבודה. צדי החפירה ידופנו  01004התעלות יבוצע בהתאם למפרט 

ויתמכו במידה  שהקרקע מחייבת דיפון, בין אם המפקח דרש זאת ובין אם לא. 

התמיכות והלוחות יהיו חזקים וקשיחים במידה מספקת כדי לקבל את לחץ 

 ו תזוזה אופקית של הדיפון.הקרקע ולמנוע מפולות, א

לא ישולם בנפרד עבור דיפון  התעלה והחפירות ועל הקבלן לכלול ההוצאות   .ח

 במחירי היחידה.

 ריפוד הצינור: תחתית התעלה תרופד בחול דיונות אינרטי )לא חול ים(. .ט

בכפוף לאישור המתכנן, במקום שכבת החול, תונח שכבה העשויה מאגרגט דק  .י

 75מ"מ. שיעור החומר שעובר דרך נפה  4.75כולו דרך נפה טבעי או גרוס, עובר 

 במשקל.  5%)דקים( יהיה זניח ולא יעלה על  #200 -מק"מ

ס"מ ולרוחב כל התעלה. מילוי  20עובי השכבה שתונח בתחתית התעלה יהיה  .יא

ס"מ מעל קודקוד הצינור  20החול או האגרגט יבוצע מצדי הצינור עד לגובה של 
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מילוי מצדי הצינור יעשה בהידוק על ידי מכבש ג'בקה או רגל ולרוחב כל התעלה. ה

 צפרדע.

 .MODIFIED PROCTOR 95%הידוק שכבת ריפוד הצינור תהיה לרמה של  .יב

מילוי מותר חלל החפירה של תעלות לצנרת ומילוי סביב מבנים יבוצע מאדמה  .יג

 מובחרת נקייה מכל אבנים ו/או חצץ בכל גודל, חומר אורגני, או זיהום אחר.

ס"מ )עובי כל שכבה לאחר  20המילוי יעשה תוך כדי הרטבה והידוק בשכבות של 

בהתאם לסוג  –ההידוק( ע"י כלי מכני. ההידוק יהיה לדרגה המרבית האפשרית 

 הקרקע.

 הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לשקיעות העלולות להיגרם עקב הידוק לקוי. 

 

 מיקום צנרת המים: 57.4.7

מ' מכבל תאורה, כבל חשמלי, או כבל טלפון.  1.0אופקי של לפחות צינור המים יונח במרחק 

מטר  0.5המרחק האנכי בין צינור המים לבין כבל התאורה, כבל חשמלי, או טלפון יהיה 

 כשצינור המים יהיה תמיד מתחת לכבל האמור.

בין גחון )תחתית( צינור המים  –בהצטלבות בין צינור מים וצינור ביוב יהיה המרחק האנכי 

)קו המים יהיה תמיד מעל צינור הביוב(,  ס"מ 50וקודקוד צינור הביוב במרווח מינימאלי של 

 ולפי תכנית הפרטים בעניין זה.

 

 חיבור הצינורות 57.4.8

החיתוך של צינור הפלדה עם ציפוי פנימי יעשה ע"י דיסק בלבד.  האלקטרודות אשר תשמשנה 

, או מתוצרת זיקה. 6010כדוגמת: אוניברסל  61010סוג  ASTM 223לעבודה יהיו על פי תקן 

אמצעות רתכת חשמלית   תיקוני הציפוי הפנימי והחיצוני יבוצעו בהתאם למפרטי הריתוך יעשה ב

 צינורות המזרח התיכון ומפרטי מיא"מ לפני הורדת הצינור לחפירה.

 בגמר יוםלפני חיבור כל צינור מים לקו יש לנקותו מלכלוך ופסולת העלולים להימצא בתוכו. 

, בין אם הוא מונח על התמיכות ובין אם הוא העבודה יש לסתום את פי הצינור שכבר חובר לקו

 מונח בתעלה, באביזרים מתאימים. 

 את עבודות הורדת הצינור וחיבור הקטעים יש לרכז במידת האפשר בשעות הבוקר המוקדמות. 

אך ורק ע"י רתכים מוסמכים לרתך צינורות עם ציפוי מלט אשר  כל ריתוכי צנרת הפלדה  יבצעו

הקבלן ישא  לי תעודות מתאימות ובעלות תוקף, אשר נמצאות ברשותם. עמדו במבחן הרתכים ובע

   אט'. 12של באחריות מוחלטת לאטימות הצינורות והאביזרים בלחץ עבודה 

תיקוני ראשים ותיקוני הציפוי החיצוני יבצעו ביריעות מתכווצות בחום בלבד של יצרני הציפוי  של 

 הצינורות.

 יתבצעו בסרטים מתכווצים בחום בלבד.  עטיפת קשתות, זוויות והסתעפויות

יישום היריעות יעשה בעזרת מבער  גז )כלב גז( בלבד )ולא ברנר(. לפני התקנת היריעות, יש לנקות 

- 2היטב את צינור הפלדה בעזרת מברשת מסתובבת )מברשת צמות( עד לקבלת פלדה נקייה ברמת 



 עבודות תאגיד-שלב א'-300צומת סביון קא/
 קרית אונו -עבודות תשתית להקמת שכונה חדשה

 מפרט טכני מיוחד  

 

 

מ דוד יקותיאל תכנון והנדסת בנין בע"                                                                                                                30  

.ST   ל לפני מפרטי ההתקנה של ביח"ר הכ –רק לאחר מכן ייושמו היריעות בעזרת מבער גז

 "צינורות המזרח התיכון", או "אברות". 

 

 אביזרי צנרת: 57.4.9

אט', עם ציפוי  16מגופי טריז צרים ללחץ עבודה של  61המגופים יהיו לפי ת.י.  מגופים: .א

כמפורט  – EKOאו הכוכב מדגם  TRSפנים מאמאייל, או רילסן, כדוגמת רפאל מדגם 

 בכתבי הכמויות. 

 כדוגמת הדגם מתוצרת "ארי"  45173לפי מפרט מיא"מ  חד כיווני:שסתום  .ב

אט', עם  16עם פתח עליון, ציר בולט ומשקולת, מיועדים ללחץ עבודה של  NR – 040דגם:         

 ציפוי פנים מאמאייל.

האביזרים ההידראוליים הנ"ל יהיו בהתאם     שומרי לחץ, פורקי לחץ ומקטיני לחץ: .ג

 אט' בהתאם לכתב הכמויות. 16לכתב הכמויות והם יהיו מיועדים ללחץ עבודה של 

. מחבר הכניסה יהיה ע"י אוגן המתאים לתקן 37372לפי מפרט מיא"מ  שסתומי אויר: .ד

 ת.אט'. השסתומים יהיו ממוגני מתכ 16. השסתום יהיה מיועד ללחץ עבודה 60ישראל 

 , המיועדים לחיבור צינורות המיועדים ללחץ עבודה 60האוגנים יהיו לפי ת.י.  אוגנים: .ה

 אט' ויתאימו ,בתור אוגנים נגדיים, לאביזרים שיסופקו. 16של         

 כדוגמת הדגם מתוצרת "ארי"  45173לפי מפרט מיא"מ  שסתום חד כיווני: .ו

ויענו  488ת.י.  –וברזי השריפה  924/1ההידרנטים יתאימו לת.י.  הידרנטים וברזי שריפה: .ז

לדרישות כיבוי אש ברשת עירונית. פתח ההידרנט יופנה לכיוון הכביש. ברזי השריפה יהיו 

עם חיבור מהיר.   3תוצרת: "רפאל" או שווי ערך, עם כניסה מאוגנת ויציאה " F2מטיפוס 

 הם יצבעו בפסים בצבע לבן ואדום.

או  STDסתעפויות וכו', תהיה חרושתיות בלבד, קשתות, ה קשתות הסתעפויות וכו': .ח

עם ציפוי פנים  DINבהתאם למפורט בכתבי הכמויות. ומיוצרות לפי תקן  – 40סקדיול 

 כמפורט לעיל. APCמבטון חרושתי ועטיפה חיצונית מפוליאתילן משוחל 

 תיקוני ציפוי המלט יעשו לפי מפרטי יצרני צינורות הפלדה.        

 התקנת אביזרים: 57.4.10

לפני התקנת האביזרים יש לנקותם מכל לכלוך שחדר לתוכם ובייחוד לנקות את שטחי 

האטמים. האביזרים יורכבו בצורה מאוזנת לפי פלס מים. ההתאמה בין האביזרים לצינורת 

תהיה מדויקת, אך לא מאולצת. לא תיושב ההתאמה ע"י מתיחת ברגים בכוח, או בכל דרך 

ים, או באוגנים. לפני הרכבת מחברים )דרסרים( יש לנקות שתגרום למאמצים פנימיים באביזר

את קצות הצינור מכל צבע. הרכבת טבעות המחבר צריכה להיות חופשית ולא תורשה 

 –הרכבתם באילוץ ע"י מכות פטיש. בכל מחבר דרסר יורכב עיגון. בעת הרכבת שסתום אל 

זרימה. לפני הרכבת מגוף יש חוזר יש להקפיד לכיוון החץ שבגוף השסתום ולהתאימו לכיוון ה

לבדו תקינותו, לסגרו לגמרי ולכסות את שטחי האטימה של האוגנים במכסי עץ, או קרטון 

 שיוסרו רק לפני הרכבת המגוף.
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 בדיקת עבודת הצנרת: 57.4.11

 

 בדיקה רדיוגרפית .א

 מריתוכי צנרת הפלדה יבוצעו בדיקות רדיוגרפיות. 20%ב 

במעבדה רשמית ומוכרת. מחיר הבדיקות על חשבון הקבלן הבדיקות יוזמנו ע"י המפקח, 

הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הכרוכות בכך, יהיו חלק מעלות בדיקות השדה ומעבדה שעל חשבון 

הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד. כל ליקוי שימצא בריתוכים יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות 

 ל המפקח באתר והמזמין.רצונם המלא ש

 הבדיקות יבוצעו לפני תיקון העטיפה החיצונית ויבוצעו ע"י מעבדה מוכרת.

 

 בדיקת עטיפת הצינור .ב

לפני הורדת הצינור לתעלה תיערך בדיקת תקינות מעטפת הצינור ע"י  שרות שדה של החברה 

 שסיפקה את הצינורות דהיינו, צינורות המזרח התיכון, או בארות יצחק  

לן יתאם ויזמין את נציגי החברה ואת המפקח על העבודות מטעם המזמין. במידה ובעת הקב

הבדיקה יתגלה ליקוי במעטפת הצינור, הקבלן יתקן את עטיפת הצינור/הפגם ויספק את כל 

החומרים הדרושים לתיקון העטיפה וימצא למזמין תעודות חתומות ע"י נציג החברה לגבי תקינות 

ולם לקבלן תוספת מחיר עבור התאום והזמנת נציגי החברה לבדיקת מעטפת הצינור. לא תש

 מעטפת הצינור וכן לגבי ביצוע תיקונים בעטיפה ואספקת חומרים ע"י הקבלן ועל חשבונו.

במידה ובמהלך הבדיקה יגרם נזק לצינור כתוצאה משימוש לא נכון במכשיר הבדיקה, כל הנזק 

 הקבלן. שיגרם ותיקונו יהיה באחריותו הבלעדית של

 

 בדיקת צילום צנרת .ג

הבדיקות יוזמנו באישור המפקח, ועל  ומעלה הקבלן יבצע צילום פנים.  8בכל צנרת מים בקוטר "

  חשבון הקבלן.

 

 בדיקת לחץ הידרוסטטית: 57.4.12

.  6סעיף מס'  1990מיולי  2חלק  65490 בדיקת הלחץ ההידרוסטטית תעשה לפי מפרט מיא"מ

לאחר השלמת הנחת הקו ויציקת כל מבני הבטון הקשורים בו ולאחר הכיסוי החלקי, ייבדק הקו 

בדיקת לחץ הידרוסטטית. כל המחברים והאביזרים יישארו גלויים וקצה הקטע הנבדק ייאטם. 

ץ הבדיקה. התעלה תמולא בעפר יותקנו חיזוקים ליד פניות אופקיות ואנכיות שיוכלו לעמוד בלח

ס"מ מקודקוד הצינור. הצינור ימולא במים, רק לאחר אישור המהנדס  40-50בגובה של כ: 

 ובספיקה המפורטת בטבלה שבמפרט מיא"מ.

שעות לאחר גמר מילוי ובדיקת האטימות יועלה הלחץ ההידרוסטטי בצינור עד ללחץ הנדרש.  24

. אין לאפשר לאנשים להתקרב לצנרת כל נפילת לחץ תהיהשעה לא  1אם במשך הקו יחשב כאטום 

 אט'. 10בזמן ביצוע בדיקת הלחץ. הקווים יבדקו בלחץ 
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הקבלן יחויב בתשלום עבור שימוש במים לצורך עריכת מבחן לחץ, בכמות בהתאם להערכה של 

 מנהל מחלקת המים של המזמין.

 

 שטיפת הקו: 57.4.13

זרת ספוג ע"מ להוציא ממנו לכלוך וגופים זרים. לפני החיטוי יישטף הקו היטב במים נקיים בע

 בעת שטיפת הקו ישטפו, במידת האפשר, גם נקודות הניקוז ומוצאים אחרים.

מ'/שנייה. השטיפה תמשך עד שהמים הנאספים ליד  1מי השטיפה ישטפו במהירות מינימאלית של 

 כל מוצא במיכל זכוכית יהיו שקופים.

במים עבור שטיפת הקו, בכמות בהתאם להערכה של מנהל הקבלן יחויב בתשלום עבור שימוש 

 מחלקת המים של המזמין.

 

 חיטוי הקו: 57.4.14

כל הצינורות יחוטאו לפני הכנסתם לשימוש ע"י כלורינציה. חיטוי הקו יעשה ע"י הכנסת כלור 

 מ"ג לליטר של כלור חופשי. 50למים בשיעור של 

חיטוי הקו  8.3סעיף מס'   1994מיולי  1חלק  65494החיטוי והבדיקה יעשו בהתאם למפרט מיא"מ 

 יעשה ע"י תברואן מוסמך ע"י משרד הבריאות ובעל תעודה ברת תוקף ליום ביצוע העבודה. 

 בגמר הבדיקה ימציא התברואן אישור בכתב שקו המים עבר חיטוי ומאושר לשימוש.

של מנהל  הקבלן יחויב בתשלום עבור שימוש במים עבור חיטוי הקו, בכמות בהתאם להערכה

 מחלקת המים של המזמין.

 

 תאי מגופים: 57.4.15

ס"מ,  125ס"מ, עד קוטר פנים  60תאי המגופים יבנו מחוליות בטון טרומיים ובקוטר פנים של 

ס"מ  50-60עם תקרה טרומית בעלת פתח של  658בהתאם למסומן בתכניות מיוצרים לפי ת.י. 

 לפי מפרט מגוף בתא בקרה עגול.

י משורת לבני סיליקט,  או בטון שיונחו על מצע סוג א' מהודק בעובי התא יונח על יסוד העשו

ס"מ. את חללי החפירה הנותרים בין דפנות  15ס"מ. מעל המצע יעשה מילוי חצץ בעובי של  20

החפירה ובין קיר התא ימלא הקבלן בחומר מקומי מובחר ומהודק היטב. שכבת מילוי עליונה 

ס"מ. מפרטי המגוף ימדדו לפי יחידה מושלמת בהתאם  20תהייה מצע מהודק סוג  א' בעובי 

 לקוטר הפנימי של התא.

או שכונת צומת סביון( סביבת העבודה  300בפרויקט שמפרט זה מתייחס אליו )היינו קא 

הצפויה להנחת הקווים, המגופים וכו' תהיה במצב של פריצת דרכים/צורת דרך. הקרקע תהיה 

שוחות מגופים בכל קוטר יותקנו לפי הפרטים בתכניות  לאחר חפירה לגובה שתית הכבישים.

השוחות יותקנו לגובה הסופי של הכבישים והמדרכות המתוכננים. חלק השוחה הגלויה תוקף 

 בסוללת הגנה בהתאם לפרט בתכניות המפרט יכלול בנוסף את העבודות:

 חפירה הדרושה להכנסת התא. .א

 ועשיית יסוד מלבני סיליקט, או בטון.יישור הקרקע והכנת מצע סוג א' מהודק  .ב
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 ס"מ מחוץ לקירות. 10ס"מ לפחות ובולט  15אספקת והכנת מצע חצץ בעובי של  .ג

 התקנת התא העשוי חוליות טרומיות. .ד

 כיסוי והידוק. .ה

 אספקת חומרי עזר. .ו

 צביעת המפרטים בצבע מותאם. .ז

 אספקת כל חומרי העזר הדרושים ליציקת בטון. .ח

 

מקום המפרטים יהיה במידת האפשר במקביל לקו הפלדה המוביל, או בהתאם להוראות 

המפקח בשטח. הקבלן יספק ויוביל למקום העבודה על חשבונו, חוליות בטון טרומיות 

 כולל מכסים מברזל יציקה, או מבטון כמצוין בתוכנית, מיוצרות לפי  658מתאימות לת.י. 

 .  489ת.י. 

 

 ימים:פירוק קווי מים קי 57.4.16

במידה והקבלן יידרש ע"י המזמין, יהיה עליו לפרק את קווי אספקת המים הישנים. הקיימים 

 בשטח.

פירוק הצינורות, המגופים והאביזרים השונים חיתוכם, הוצאתם מהתעלה ריכוזם במקום 

 אחד, הטענתם, הובלתם למקום שיקבע ע"י המהנדס ופריקתם.

והאביזרים הישנים ינקוט הקבלן בכל האמצעים ע"מ שהציוד שפורק לא בעת פירוק הצינורות 

 יפגע.

על הקבלן לקחת בחשבון שהוא יידרש לפרק קווים קיימים, או קטעים שיתגלו בחפירה להנחת 

הקו החדש. לא ישולם בנפרד עבור פירוק קווים קיימים וסילוקם מהאתר למקום שיורה 

 המפקח.

 

 חיבורים לקווים קיימים: 57.4.17

ור קו מים חדש לרשת הקיימת יעשה באישור ובתאום עם נציג משרד מהנדס המזמין. חיב

הקבלן נדרש לחפור ולגלות את הצינור הקיים במקום החיבור ואת כל המגופים הדרושים 

לסגירת המים לשם ביצוע העבודה. הקבלן יכין מראש את כל הצינורות, האביזרים והמחברים 

 ממהנדס המזמין. שה הפסקת מים אלא לאחר שקיבל אישורולא יעהדרושים לביצוע החיבור 

 

 צביעת צינורות הפלדה 57.4.18

צינורות המיועדים להתקנה גלויה, או בתוך מים, או במקומות מיוחדים, יסופקו כשהם צבועים 

 צביעה חרושתית כלהלן:

 הכנה לצבעא. 

 מברשת פלדה וניקוי חול.

 צבע יסודב. 

 מיקרון. 50מתוצרת "טמבור", עובי כל שכבה  6030שתי שכבות צבע יסוד אפוקסי 
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 צבע עליוןג. 

 מיקרון. 200מתוצרת: "טמבור", עובי כל שכבה  HBשתי שכבות צבע עליון ארוקט 

 

 תנאים אופינים לעבודה זו: 57.4.19

 מחירי הרכבת האביזרים כוללים אספקת ברגים ואטמים ע"י הקבלן ועל חשבונו. .א

הטכני, נכללים גם כל החיתוכים וההתאמות במחירי הרכבת האביזרים שבמפרט  .ב

 הנדרשות לביצוע עבודה מושלם.

לפני הגשת ההצעה, על הקבלן לבקר באתר העבודה ולבדוק את כל התנאים  .ג

 המקומיים הקשורים לביצוע העבודה ואפשרויות הביצוע במקום.

 הצעתו של הקבלן תשמש כאישור להכרת התנאים, השטח, הקרקע, המבנים ושאר 

ולים העלולים להימצא במקום. הצעת הקבלן תהיה מבוססת על כל הנ"ל. המכש 

 הקבלן פוטר בזאת את נותן העבודה מכל תביעות העלולות להתעורר בהקשר לזה.

יש לנקות  לשטוף היטב ולבצע חיטוי לקווי אספקת המים החדשים לפני חיבורם  .ד

לצרכנים. כל נזק שיגרם כתוצאה מאי שטיפת הקווים כהלכה, יתוקן ע"י הקבלן ועל 

 חשבונו. 

 

 ציוד ומכשירי עבודה:  57.4.20

הקבלן יספק את כל הציוד הדרוש לביצוע העבודות הכלולות בחוזה זה. הציוד יהיה מסוג 

ובמצב תקין ותפוקתו ידועה. במידה ויתברר במהלך העבודה שהציוד פגום, או תפוקתו  מעולה

נמוכה לגבי לוח הביצוע שנקבע, ירחיק הקבלן את הציוד הפגום מיד עם קבלת הוראת 

מהמפקח על האתר ויספק מיד ציוד ומכונות אשר מתאימות לדרישות המפרט, בלי כל פיצוי , 

ציוד. הקבלן יהיה האחראי היחידי לגבי בטלה שעלולה או תוספת מחיר עבור החלפת ה

 להיגרם בגין החלפת ציוד.

 

 קבלת עבודה: 57.4.21

העבודה תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ע"י המפקח והמהנדס. כל שינוי שיידרש      ע"י  .א

 המהנדס ו/או ע"י נציגי המזמין, יעשה מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו.

העבודה תימסר  כשהיא מתפקדת בצורה תקינה ללא נזילות או תקלות באביזרים    וכד'.  .ב

 סביבת העבודה תימסר נקייה מכל ליכלוך וללא שאריות שנותרו בתום העבודה.

הקבלן יתקן על חשבונו את כל הליקויים שיתגלו במתקן בעת מסירת המתקן שנבעו מביצוע         

 ם לא מתאימים או פגומים, או מכל סיבה אחרת.לא נכון, או משימוש בחומרי

מיד עם גמר העבודה ובדיקת עבודות הקבלן, תיערך קבלת עבודה לקבלן ע"י המהנדס,  .ג

 המפקח ומזמין העבודה
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 אופני מדידה ותשלום לעבודות מים

 

לצורכי תשלום תימדדנה רק העבודות שעבורן כלולים סעיפים מוגדרים בכתבי  הכמויות. כל  .א

בודות, ההוצאות והתחייבויות הקבלן, נחשבות כלולות במחירי היחידות  הנקובים יתר הע

 בסעיפים השונים שבכתב)י( הכמויות.

 
 אופני המדידה והתשלום יהיו בהתאם למפורט בכתבי הכמויות.  .ב

נוסף לתיאורים של אופני המדידה והתשלום כנ"ל, יכללו כל מחירי היחידות הנקובים  .ג

הכמויות )אם לא נאמר במפורש אחרת( גם את המרכיבים הבאים: אספקת כל בכתב)י( 

החומרים שאין אספקתם חלה על המזמין לפי האמור בחוזה: הובלת החומרים, המוצרים 

והציוד שבאספקת הקבלן והמזמין גם יחד, הטיפול בהם, אחסנתם ואחריות לשלמותם, 

בכלים, מכשירים, ציוד, מכונות, כלי הוצאות שכר העבודה, ניהולה ופיקוח עליה, שימוש 

הובלה, חומרי עזר, פיגומים ותמיכות וכיו"ב. תשלומי המסים, תמלוגים, דמי ביטוחים, 

תשלומים סוציאליים, אגרות, פיצויים והיטלים אחרים, כל ההוצאות הכלליות, מוקדמות, 

ת של חוזה זה הוצאות עבור עבודות הכנה ועבור העבודות השוטפות הכרוכות בקיום הדרישו

 ובקיום התחייבויותיו של הקבלן. כמו כן, כל ההוצאות הבלתי צפויות מראש ורווח הקבלן.

 תהום מחפירה, במידה ויידרש, יבוצע ע"י הקבלן ובציוד השאיבה שלו.-ניקוז מי .ד

עליו    לא תשולם לקבלן תוספת כל שהיא בגין שאיבת מי תהום, במידה ויידרש. הוצאות אלו .ה

 לכלול במחירי היחידה של כתב הכמויות.

כל ההוצאות הכרוכות בנקיטת אמצעי זהירות ובטיחות יחולו על הקבלן והן יהיו כלולות  .ו

 במחירי היחידה של כתב הכמויות.   

 הרחקת עודפי אדמה ופסולת חפורה .ז

וק כל החומר מפירוקים, הריסה וחפירה, יועמסו מיד ע"י הקבלן ויסולקו לאתר סיל 
פסולת מאושר. עבור סילוק עודפי העפר ופסולת, לא ישלום לקבלן בנפרד ועל הקבלן 

 לכלול הוצאה זו במחירי היחידה.
עבור תוכניות לאחר ביצוע ממחשבות, לא ישלום בנפרד ועלות הכנתן כלולה בשאר מחירי  .ח

 היחידה.

 :רישיונות ואישורים ותשלום עבור מפקחים מטעם הרשויות .ט

 צאת כל הרישיונות והאישורים הנדרשים עפ"י חוזה זה, לא ישולם בנפרד.עבור השגת והו
כל ההוצאות הכרוכות בקבלת אישורים מתאימים, תשלום לשוטרים עבור הכוונת התנועה  .י

בכל הקשור לעבודות הקבלן, תשלום למפקחי חברת חשמל, בזק, טלוויזיה בכבלים, מע"צ 

ישולמו על ידי הקבלן ועל חשבונו ועליו לכלול הוצאות נוספות אלו במחירי היחידה   –וכו'  

 שבכתב הכמויות.

כמו כן לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור עבודה שיש לבצע בלילה, מסיבה כל שהיא ו/או  .יא

 עבודה בפיצול.

 לא ישולם בנפרד. –, עבור נקיטת כל אמצעי הזהירות נקיטת אמצעי זהירות  .יב

 לא ישולם בנפרד. –, עבור סידור השטח בגמר העבודה השטח הגמר העבודהסידור  .יג

, עבור ניקיון יום יומי של אתר העבודה כמפורט, לא ישולם ניקיון יום יומי של אתר העבודה .יד

 בנפרד.
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, עבור ביצוע מדידות וסימון במשך כל זמן ביצוע העבודות ולאחר מכן, כנדרש, מדידות וסימון .טו

 בנפרד.לא ישולם 

 
 הערות כלליות  .1

 

באשר מצוינות המילים "לא ישולם בנפרד", הכוונה היא כי על הקבלן לחלק את עלות  (א)

 הביצוע של הסעיף הנדון בין מחירי היחידה האחרים שבחוזה.

 
התשלום עבור כל סעיף, כולל את ביצוע כל העבודות המתוארות ביחס לסעיף זה    במפרט  (ב)

 הכמויות, אלא אם כן יצוין אחרת באופן מפורש.הכללי ובכתב 

 
  צנרת ואביזרים .2

להנחת צנרת פלדה, או צנרת אחרת מוטמנת בקרקע, תהיה לפי מטר אורך של הצינור המונח  2.1

 בקרקע ולפי קוטרו. 

המחיר יכלול: אספקת הצינור, חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק וברוחב הדרושים להנחת 
הצינור, פריצת מדרכה ו/או כביש אספלט כולל פינוי וסילוק הפסולת ועודפי אדמה, פינוי אבנים 
משתלבות ו/או מרצפות וסידורם בערמות, פיזור הצינורות לאורך התוואי, ביצוע כל הריתוכים 

דרושים ישרים ואלכסוניים כולל ריתוכי חדירה, ביצוע תיקוני ציפוי פנים וחוץ והחיתוכים ה
ס"מ,  20,הכנת מצע חול דיונות או שווה טיב מאושר לצינור מתחת ומעל לצינור בשכבות של 

כולל אספקתו, הכנסת הצינור לחפירה, אספקת והתקנת כל האביזרים הדרושים כגון קשתות, 
ים וכו', כיסוי הצינור באדמה מקומית מהודקת/מצע/אחר, לפי מסעפים, מעברי קוטר, מחבר

המפורט בכתב הכמויות, הידוק תוך כדי הרטבה, ביצוע בדיקת לחץ, שטיפת הקו וחיטויו הכל 
 1983ממרץ  2 –ו  1חלקים  65283בהתאם למפרט המיוחד, לכתבי הכמויות ולמפרט מיא"מ 

עם המשטרה ועם הרשות המקומית,  תאום עם הרשות האחראית, תאום זמן ומשך הביצוע
ביצוע העבודה בשעות מוגבלות, עבודה בפיצול, כולל שעות הלילה ובקטעים מוגבלים במידה 

 ויידרש,
אספקת כל סידורי הבטיחות הנדרשים כגון: גדרות, שלטי אזהרה סידורי תאורה בשעות 

ת החשמל, בזק, החשכה, תשלום למשטרה עבור שוטרים להכוונת התנועה בשטח, למפקחי חבר
טלוויזיה בכבלים וכו' כולל אספקת כל האביזרים, החומרים והציוד הדרושים לביצוע עבודה 

 מושלם.
צנרת פלדה/אחרת עילית תימדד לפי מטר אורך לפי קוטרה, כולל: אספקת הצינור, ריתוכים,  2.2

 חיתוכים, תיקון הציפוי, שטיפה, חיטוי ובדיקת לחץ וצביעה וכל המפורט.   

עבור הנחת צינורות פלדה בכל קוטר, יכלול: אספקת הצינורות כמפורט, עשיית הברגות  המחיר 2.3

ו/או ריתוכים, אספקת והרכבת אביזרים וחומרי עזר, כגון: מצמדות, זוויות: הסתעפויות, 

 רקורדים וכל הדרוש לביצוע העבודה מושלם לפי הוראות המהנדס ו/או המפקח באתר. 

חוזרים, שסתומי אויר, -זרים כגון: מגופים, שסתומים אלהמדידה לאספקת ולהתקנת אבי 2.4

מצמדים )דרסים(, ברזי שריפה, אביזרים יעודיים לצנרת מכל סוג, חיבורי בית וכו' תהיה לפי יח' 

קומפלט כמפורט בכתב הכמויות והמחיר יכלול את אספקת והתקנת האביזר, כולל אספקת 

מחברים וכו', עשיית כל החיתוכים והריתוכים חוזרים , -אוגנים נגדיים למגופים, שסתומי אל

הדרושים, תיקוני ציפוי פנים וחוץ, צביעה ואספקת כל חומרי העזר הדרושים כגון ברגים 

ואטמים תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו. כמו כן ייכלל במחירי עבודת החפירה ו/או חציבה 

מפרט המיוחד ולפי דרישת והמילוי הדרושים להרכבת האביזר לפי התוכנית, כתבי הכמויות, ה

 המפקח באתר.       
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מחיר אספקת והתקנת הצנרת התת קרקעית יכלול בתוכו את עלות אספקת והתקנת אביזרים  2.5

, הסתעפויות מעבר קוטר ואוגנים )למעט אוגנים נגדיים לאביזרים, אשר Tכגון קשתות, מסעפי 

התקנת האביזרים המפורטים כלולים במחיר האביזר(. לא ישולם לקבלן בנפרד עבור אספקת ו

 בסעיף זה.

חידוש חיבור צרכנים: המדידה לחידוש חיבור הצרכנים תהייה ביח' קומפלט כמפורט במפרט  2.6

 המיוחד.

המחיר יכלול ניתוק חיבור הצרכן מהקו הישן וחיבורו לקו החדש כולל ביצוע כל  2.6.1.1

 הריתוכים והחיתוכים הדרושים כולל חיבור לצינור הראשי.

העבודה כוללת הרכבת אביזרים, עשיית הברגות, חיתוכים, חפירת תעלות וכל העבודות  2.6.1.2

 הדרושות ע"מ להבטיח אספקת מים סדירה, כולל חיבור לשעון מים של הבית.    

ניתוק הצרכן מהקו הישן, חיבורו לקו החדש יהיו כלולים במחיר חידוש חיבור הבית      2.6.1.3

 גדרות בטון ואבן ותיקונן. והתקנת מערכת המדידה כולל מעבר דרך

הקבלן יספק על חשבונו את כל האביזרים הדרושים לביצוע חיבורי בית והתקנת  2.6.1.4

 מערכות מדידה ביתיות כולל אספקת הצנרת וכל האביזרים המופיעים בתכנית מערכת 

המדידה העילית, למעט הצינור המותקן בתוך האדמה, עבורו ישולם לקבלן בנפרד לפי 

 אספקת והתקנת צינורות.מחיר 

הקבלן יקבל מהרשות המקומית רק את מודדי המים, או יספק מודדי מים חדשים לפי   

 על חשבונו. –כתבי הכמויות. כל השאר 

 

פירוק קווי מים ישנים: המדידה לפרוק קווי מים ישנים קיימים ואביזריהם תהייה במטרים.  2.7

ירה לשם שחרור ופירוק הצינור והאביזרים המחיר יכלול: כל החיתוכים הדרושים, הרחבת החפ

 שלו, הוצאתם מהחפירה הובלתו וסידורו בערמות במקום שיקבע ע"י המפקח באתר.

התשלום עבור חיבור לקו קיים יכלול גם את כל העבודות הכרוכות בסגירת מגופי הקו, ניקוז  2.8

החיתוך, הריתוך, הקו מילוי הקו מחדש לאחר גמר העבודה כולל ניקוז אויר ואת כל העבודות 

החפירה, מילוי והידוק הנדרשים לביצוע עבודה מושלם. על הקבלן לתאם ביצוע עבודות אלו 

והפסקת המים עם מחלקת המים של הרשות המקומית ולבצע את העבודות במועד ובפרקי זמן 

 שימסרו לו, כולל שעות הלילה ו/או עבודה בפיצול.

ו/או  2ם זמניים מוגלבנים בקוטר של עד "קווי מים זמניים: המדידה להנחת קווי מי 2.9

מ"מ אשר יסופקו ע"י הקבלן תהייה במטרים אורך. המחיר יכלול   63מפוליאתילן קוטר 

קצוות החיבור  2אספקת והתקנת הצינורות וביצוע כל החיבורים הנדרשים לרשת הקיימת ב 

ביצוע הארקות הזמני. ביצוע חיבורי הצרכן לקו הזמני כולל אבטחת אספקת מים סדירה, 

זמניות לחיבורי צרכן כולל אספקת כל החומרים על חשבון הקבלן וניתוק החיבור בגמר העבודה, 

 פירוק הקו הזמני והרחקת הצינורות מהשטח.

תאי האביזרים: תאי האביזרים ימדדו למטרת תשלום כיח' קומפלט לפי הקוטר הפנימי של  2.10

י, הכנת מצע סוג א', חצץ, אספקת חוליות התא. המחיר יכלול את כל עבודות החפירה, המילו

, יציקת או התקנת התקרות, אספקת והתקנת לבני סילקט 658הבטון הטרומיות בהתאם לת.י. 
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, טיח פנים הכל לפי 489ליסוד התא, או  חגורת בטון אספקת והתקנת המכסה לפי ת.י. 

 התוכניות, המפרטים, התקנים והוראות המפקח באתר.

 ותתיקון מדרכות קיימ 2.11

 

 התשלום עבור תיקון מדרכות קיימות מאבנים משתלבות ו/או מרצפות ו/או אספלט יהיו

מטר. במידה ומסיבה  1לפי מטר אורך כאשר רוחב המדרכה שהקבלן יפרק לצורך עבודתו לא יהיה גדול מ 

רוחב, לא ישולם לו עבור תוספת הרוחב והתיקון הנוסף יהיה על  מטר 1כל שהיא הקבלן יפרק יותר מ 

 חשבון הקבלן! 

 

 בדיקות רדיוגרפיות .3

מהריתוכים יבוצעו בדיקות רדיוגרפיות. לא ישולם לקבלן עבור ביצוע בדיקות אלו והן תהיינה  20%ב 
 חלק מעלות בדיקות השדה והמעבדה שעל חשבון הקבלן ולא ישלום עבורן בנפרד.

 

 פנים הצינור )צילום טלוויזיוני( צילום .4

יבצע  14סעיף  3במידה ויאושר לקבלן להשתמש בצינורות פלדה בעלי ראש פעמון כמפורט בחלק 
 הקבלן, על חשבונו, צילום טלוויזיוני של פנים הצינורות לאחר הנחת הצינורות.

 

 בדיקת לחץ, שטיפה וחיטוי .5

בלן בנפרד והמחירים יהיו כלולים במחיר הנחת עבור בדיקות לחץ לקו, שטיפה וחיטוי לא ישולם לק
 הצינורות, כולל תשלום לתברואן מוסמך ומאושר ע"י משרד הבריאות עבור חיטוי הקו. 

 

 בדיקת עטיפת הצינור .6

לא תשולם לקבלן תוספת מחיר עבור תאום והזמנת נציגי החברה לבדיקת מעטפת הצינור וכן לגבי 
 ע"י הקבלן ועל חשבונו. ביצוע תיקונים בעטיפת ואספקת חומרים

 
 הסדרי תנועה .7

ההוצאות עבור הסדרי תנועה, כולל תשלום למהנדס עבור הכנת תכנית תנועה, לפי הצורך, יהיו על 
 חשבון הקבלן ולא ישולם לו עבורן בנפרד. אלא אם הוגדר אחרת בכתב הכמויות.

 
 תיק מסירה 57.5

 היתר את המפורט להלן:בתום ביצוע הפרויקט יש להגיש תיק מסירה שיכלול בין 

 עבודות קווי מיםל

 הזמנת עבודה )פקודת עבודה( .1

 חשבון סופי מאושר  .2
 יומני עבודה, .3
 תמונות .4
 כתבי כמויות של פרויקט. .5
 ( As-Madeדיסקים. )  5עותקים+  GIS ,5,מאושר מתכנן ומהנדס   תוכנית לאחר ביצוע .6
 אישור מתכנן. .7
 צילום וידאו מאושר. )דוח +דיסק(  .8
 בדיקות רדיוגרפיה .9

 אישור בדיקת לחץ. .10
 ובדיקה בקטריולוגית  אישור חיטוי .11
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 פרוטוקולים כולל פרוטוקול מסירה .12
 טופס מסרת פרויקט לעירייה חתום. .13
 דוחות שרות שדה של יצרן הצינורות ואחריות יצרן לצנרת. .14
 אחריות יצרן לאביזרים שהותקנו .15
 חסר -ות. מכתב סילוק תווי .16
 חסר -מסה"כ הפרויקט  5%בנקית   ערבות .17

 עבודות קווי ביובל

 הזמנת עבודה )פקודת עבודה( .1
 חשבון סופי מאושר  .2
 יומני עבודה, .3
 תמונות .4
 כתבי כמויות של פרויקט. .5
 ( As-Madeדיסקים. )   5עותקים+  GIS,5,מאושר מתכנן ומהנדס   תוכנית לאחר ביצוע .6
 אישור מתכנן. .7
   צילום וידאו מאושר. )דוח +דיסק( .8
 פרוטוקולים כולל פרוטוקול מסירה .9

 טופס מסרת פריקת לעירייה חתום.  .10
 דוחות שרות שדה של יצרן הצינורות+ אחריות יצרן לצנרת. .11
 דוחות בדיקת לחץ למערכת ביוב. .12
 אחריות יצרן לאביזרים שהותקנו .13
 מכתב סילוק תוויות.  .14
 ערבות בנקאית לשנת בדק .15
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 רשימת תכניות
 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(

 

 קנ"מ שם התכנית מס' גיליון

 1:1250 תכנית תאום מערכות כללית 2

 1:1250 תכנית תעול כללית 3

 1:1250 תכנית ביוב כללית 4

 1:100 חתכים לרוחב -תאום מערכות   10

 1:500 1גיליון מספר  –תיאום מערכות  11

 1:500 2גיליון מספר  –מערכות תיאום  12

 1:500 3גיליון מספר –תיאום מערכות  13

   1:500 4גיליון מספר  –תיאום מערכות  14

 1:500 5גיליון מספר  –תיאום מערכות  15

 1:500 6גיליון מספר  –תיאום מערכות  16

 1:250 תרשים מפורט –תאום מערכות בצמתים  19

 1:100/500 1גיליון מספר  –לאורך חתכים  -קווי ניקוז  21

 1:100/500 2גיליון מספר  –חתכים לאורך  -קווי ניקוז  22

 1:100/500 3גיליון מספר  –חתכים לאורך  -קווי ניקוז  23

 1:250 קטע מערבי –קו מוצא מהמתחם  –קווי ניקוז  24

 1:250 קטע מזרחי –קו מוצא מהמתחם  –קווי ניקוז  25

 1:100/1:500 1גיליון מספר  –חתכים לאורך  -ביוב קווי  26

 1:100/1:500 2גיליון מספר  –חתכים לאורך  -קווי ביוב  27

 1:100/1:500 3גיליון מספר  –חתכים לאורך  –קווי ביוב  28

 1:250 תכניות מפורטות –קווי ביוב ותיעול בכבישים  31-39

 

 פרטים סטנדרטים -רשימת תכניות 

  פרטשם  פרט

  פרטים לקווי תיעול 33

 1:25 פרטים לקווי ביוב 201

 

 תנוחה

 .1:1,250ק.מ:   תנוחה -הנחת קו מים שלב א'       188/161-0718-01תכנית מס': 

 1:250ק.מ:   תנוחה -הנחת קו מים שלב א'            188/161-0718-02תכנית מס': 

 1:250ק.מ:   תנוחה -הנחת קו מים שלב א'       188/161-0718-03תכנית מס': 

 1:250ק.מ:   תנוחה -הנחת קו מים שלב א'                 188/161-0718-04תכנית מס': 
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 תכניות סטנדרטיות  

 נושא הפרט מספר פרט סטנדרטי

04-0818-11  תעלה בשתית כביש 

 הגנת שוחה בשתית  כביש 11-0818-05

 20שוחת מגוף " 11-1117-13

09-1117-11  10, "8שוחת מגוף טריז "  

11-1117-11  6, "4שוחת מגוף טריז " 

01-0818-11  6הכנה להידרנט כיבוי אש " 

 מערכת מגופים בחיבור מקורות 11-0818-03

 יחסי גומלין בין צינור אספקת מים לצינור ביוב בגרוטציה 11-1098-38

 

 

 
 

 

 

וכן כל התכניות אשר תצורפנה לצורך הסברה והשלמה ו/או לרגל שינויים אשר מהנדס רשאי להורות על 

 ביצועם

 

 

 

 חתימת הקבלן __________________   תאריך ______________
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 דוח יועץ הקרקע
 בלתי נפרד ממכרז/חוזה זההמהווה חלק 
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