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 מבוא .1

 תכולת המפרט המיוחד .1.1

 מסמכים הבאים:יש לקראו ולפרשו יחד עם ה )"המפרט המיוחד"(מפרט מיוחד זה  .1.1.1

  כללי,  –( של  מסמכי מכרז/חוזה ומפרט כללי, כרך א' 3מפרט כללי לעבודות )חלק

ביצוע עבודות ביוב ברשויות מקומיות, אשר הוצא ע"י המנהל לפיתוח תשתיות ביוב 

 פרט הכללי"(.( )להלן: "המ2009)

 ( הפרקים הבאים בו:  פרק אך לא רקהמפרט הכללי הבין משרדי, לרבות ובמיוחד )00 

 03פרק  לעבודות בטון יצוק באתר, – 02לעבודות עפר,  פרק  – 01מוקדמות, פרק  –

לקווי  – 57, פרק אספקת חומרים לתשתית ולבנייה – 55פרק  מוצרי בטון טרום, –

 ."(בין משרדי"המפרט ה )להלןמים, ביוב ותיעול, 

והמפרט  , המפרט הבין משרדירואים את הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את המפרט הכללי .1.1.2

המיוחד. כל המפורט במפרטים הנ"ל כלול במחירי היחידות של העבודה והקבלן לא יקבל כל 

תשלום נוסף בעד בצוע העבודה בהתאם להוראות המפרטים. התשלום לקבלן יהיה אך ורק 

 ם לסעיפים שבכתב הכמויות.בהתא

  כללים סדרי עדיפויות .1.2

במקרה של אי התאמה בין המסמכים הטכניים השונים של המכרז, יהיה סדר העדיפות של המסמכים כדלהלן 

 (:כניות עדיפות על כתבי כמויות, כתבי כמויות עדיפות על המפרט המיוחד וכן הלאהומלמעלה למטה, דהיינו ת)

 כניותות -

 כתב כמויות -

 מיוחדהמפרט ה -

 המפרט הכללי  -

 המפרט הבין משרדי -

 תקנים וסטנדרטים -

 במפרט זה  סדרי עדיפויות .1.3

 אזהרה כללית היא תגבר על כל הנחייה אחרת במפרט זה.בכל נושא או תחום בו ניתנה  .1.3.1

 ויישוב סתירות הכמויות וכתב המפרטים, התוכניות התאמת .1.4

, העבודה לביצוע השייך אחר מקום ובכל, העבודות ביצוע באתר ביקר כאילו הקבלן את רואים .1.4.1

 לאספקת, לאתר הגישה אפשרויות ואת', וכו חשמל, מים אספקת כולל המקום את תנאי למד

 קיבל, השונות העבודות לביצוע הנדרשים העזר ואמצעי הציוד של להובלה והצבה, החומרים

 את אלה כל על וביסס האתר מתנאי הנובעות המגבלות או/ההנחיות ו או/ו הנתונים כל את

 אשר והעקיפות הישירות הוצאותיו כל בהם את וכלל בהצעתו הנקובים היחידה מחירי

 .העבודות ביצוע במהלך אחריהם למילוי תידרשנה

הכמויות הרומים, , המידות כל את המכרז ומסמכי התוכניות קבלת עם מיד לבדוק הקבלן על .1.4.2

, בנתונים, בתוכניות סתירה או טעות שתמצא מקרה בכל. המובאים בהם והמידע הנתונים

 הוראות. בכתב הוראות ולבקש למזמין כך על מיד עליו להודיע, הכמויות ובכתב הטכני במפרט

 ומכרעת. סופית החלטה בגדר תהיה מזמיןה

שמקורו בפרטים שהקבלן היה  גורם כל עקב מחיר לתוספת הקבלן של תביעה כל תתקבל לא .1.4.3

לברר ממקורותיו הוא טרם קבלת העבודה, לרבות בשל גילוי סתירה  אמור או יכול להכיר או 

 .אפשרית כאמור לעיל

לא יהיה תוקף לכל שינוי בהוראות מפרט מיוחד זה, בין במפורש ובין במשתמע,  אלא אם  .1.4.4

 נעשה בכתב.

 המפקח לידיעת הקבלן י"ע יובאו בתוכניות שמסומנים המידות על או/ו פרטים על ערעורים .1.4.5

 המפקח החלטת .עבודה התחלת צו מתן מיום ימים (7) שבעה תוך העבודה מןוירשמו ביו

 הרגיש בסטיות שלא טענה סמך על הקבלן מצד תביעה כל תתקבל לא; סופית תהיה בנדון

 .ההתאמות באי או/ו
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 22.7.19–מפרט מיוחד-קו סניקה וקו גרביטציה  מת.ש דרומית באר יעקב 

 תיאור העבודות .2

 כללי .2.1

 טרובק , בסניקה,ביובהולכת כוללת התקנת קו  )"הפרויקט"(העבודה המתוארת במפרט זה  .2.1.1

 2,500 -באורך כולל של כ ,מ"מ בתוך שרוול קיים( 355)למעט קטע קצר בקוטר  מ"מ 450

 .או "קו הסניקה"( "הקו הראשי"מטר )

 ת.ש")יעקב  באר של הדרומית השאיבה תחנת בחצר קיימת משוחהמתחיל הסניקה קו תוואי  .2.1.2

תא השקטה ממנו יצא קטע קו קצר )באורך בומסתיים באר יעקב דרומית" או "ת.ש דרומית"(, 

 קיים. ביוב /השקטה , אל תא HDPEמ"מ   630מ'( בקוטר  10

מ"מ מחיבור לשוחה קיימת בשדרות רבין ועד לתחנת השאיבה  500קו ביוב גרביטציוני בקוטר  .2.1.3

 .("הקו הגרביטציוני") הקיימת ברחוב דרך החיים
 "הקו" או "הקווים", לפי הענין( :)קו הסניקה והקו הגרביטציוני להלן במפרט זה

 לצורך חציית מכשולים בתוואי הקווים. HDDקידוחים אופקיים וקידוחי  .2.1.4

למען הסר ספק מובהר כי המספרים המובאים בכל מקום במפרט זה ככל שהם נוגעים לאורכי  .2.1.5

לחייב ו/או כל פרט כמותי אחר, ניתנים לשם תיאור כולל ואין בהם כדי אביזרים הקווים, כמויות 

את המזמין. הכמויות המחייבות יחושבו בהתאם לביצוע בפועל, וכמוגדר בפרק המדידה 

 לצורך התחשבנות.
 

 התחברות ליציאה מתחנת השאיבה .2.2

פעולה המחייבת תיאום מראש ואשר  את הפסקת עבודת תחנת השאיבה,  חייבעבודה זו ת .2.2.1

 .ן ולא תשולם קרוב לוודאי שתבוצע בשעות הלילה. על הקבלן להביא זאת בחשבו
 

 דיפון חפירה .2.3

 להלן. 6.18זה הנחיות סעיף  ןבענייראה  בדיפון חפירה.יבוצע  יםווכל אורך הק .2.3.1

 לוח זמנים לביצוע הפרויקטסדר ביצוע ו .2.4

 אלא אם ניתן לכך אישור המזמין מראש ובכתב, יהיה סדר ביצוע הפרויקט כלהלן: .2.4.1

  קו הגרביטציוני.הביצוע 

  סניקה.הביצוע קו 

שות בידי המזמין להורות על ביצוע העבודות מבלי לפגוע הכלליות האמור לעיל נתונה הר .2.4.2

בסדר שונה, להורות על ביצוע מקטע מסוים לפני מקטע אחר, להורות על ביצוע מספר 

( ועל הקבלן מקטעים של הקו הראשי במקביל 2לרבות ביצוע של עד מקטעים במקביל )

אישורים להיערך למצב דברים זה לרבות ע"י היערכות מתאימה בציוד, בכ"א ובהשגת כל ה

 מקטעים לא תשולם כל תוספת תשלום. 2וההיתרים הנדרשים. בגין עבודה במקביל על 

מובהר כי המזמין אינו חייב להורות על עבודה במקביל ולא תישמע כל טענה מאת הקבלן  .2.4.3

 כאילו הוא זכאי לבצע את העבודה במקביל.
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 22.7.19–מפרט מיוחד-קו סניקה וקו גרביטציה  מת.ש דרומית באר יעקב 

 אזהרות כלליות .3

 הקדמה .3.1

ממצה ואין בה כדי להקטין מחובתו של הקבלן לנהוג ע"פ כל רשימת האזהרות המוצגות להלן אינה  .3.1.1

 דין ובהתאם לחובת הזהירות הכללית והמיוחדת החלה עליו.

רשימת האזהרות המוצגות להלן אין בה כדי לפגוע או להמעיט מתוקף האזהרות הנוספות המופיעות  .3.1.2

 .וההיפך בחלקים שונים של מפרט זה והנוגעות לפרטים ספציפיים,

את  מעיטאו פרט מרשימת האזהרות המצורפות לא יפורש באופן שיש בו כדי לבטל או להשום חלק  .3.1.3

 פי שאר חלקי מפרט זה או ע"פ החוזה.-עלשל הקבלן יותיו ומחויב

ע"פ החוזה או ע"פ מפרט זה )לרבות  מחויבויותיוסתירה לכאורה בין מילוי סבר הקבלן כי קיימת  .3.1.4

, יביא סתירה אפשרית כאמור לידיעת המזמין מייד כאשר נספחיו( ובין מילוי אחרי הוראות חלק זה

להכרעתו  ענייןימי עסקים מן הרגע שהובא ה 5זה תוך  ענייןעמד עליה. המזמין ישיב בכתב לקבלן ב

לא תתקבל טענה ביחס לסתירה כאמור אשר הקבלן יכול  והכרעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן. –

 שת הצעתו במכרז.היה לעמוד עליה באמצעיו הוא טרם הג

 מניעת פגיעה במבנים סמוכיםו דיוק בשמירה על תוואי הקו .3.2

 .למבנים קיימיםמאוד הסמוך  אורכו מונח הקו בתוואי שטח מוגבל לכל .3.2.1
מבנים בלפגוע  אשלהקו על מנת ן להקפיד הקפדה יתרה על תוואי לבהתאם נדרשת הקב .3.2.2

הנחת תמיכה, עבודה בידיים , ובכלל זה לנקוט בכל האמצעים הנדרשים, לרבות סמוכים

 .ועוד ע"מ שלא לפגוע במבנים הסמוכים

 

 והסדרי בטיחות עומק החפירה .3.3

 מטר ואף יותר. 4 -ל 3שבין במרבית המוחלטת של התוואי מונח הקו בעומקים  .3.3.1

תשאר פתוחה בשעות היום ייתכן ואשר ובחפירות , בדיפון חפירההעבודות  כללבהתאם תבוצענה  .3.3.2

 וחג. הלילה ואף במהלך שבת

המרבית המוחלטת של העבודות תבוצענה בתחום עירוני בו צפויה נוכחות של תושבים בכל גיל  .3.3.3

 לרבות ילדים ומבוגרים.

מצב דברים זה מהווה סיכון בטיחותי מוגבר ועל הקבלן יהיה לנקוט, על חשבון וללא כל תוספת  .3.3.4

 הנדרשים על מנת: מחיר, בכל באמצעים

 ,לרבות הסדרת ניקוז מתאים. להגן על החפירה בפני התמוטטות 

  כניסת  עוברי אורח או סקרנים לאזור החפירה הפתוחה, בכל שעות באופן מוחלט למנוע

 היממה ובכל ימי השבוע.

 ו/או כל מי מטעמו לתוך החפירה  למנוע נפילת עובדים ו/או ספקים ו/או קבלני משנה

 הפתוחה.

 מי שאינו חייב להיות בתוך למנוע כניסה לתחום החפירה למי שלא הוסמך לכך ו/או ל

 החפירה.

  )הקבלן והוא לבדו ישא במלוא האחריות ע"פ כל דין וכן בכל תשלום )לרבות קנסות ו/או פיצויים

 . בגין אי עמידה בהוראות סעיף זהאשר יושתו על גורם כלשהו )לרבות המזמין ו/או מי מטעמו( 

 

 ליםוקווי ביוב פעי , מתקן טיפול בשפכיםקרבה לתחנות שאיבה .3.4

ו/או קווי , חלקים מן העבודות המתוארות במפרט מיוחד זה נעשות בקרבה מיידית לתחנת שאיבה .3.4.1

 .ביוב פעילים

סדירה של ע"מ להימנע מפגיעה ו/או הפרעה כלשהי לפעילותן ה בכל האמצעיםעל הקבלן לנקוט   .3.4.2

גלישה שפכים למנוע בכל תנאי עליו יהיה במיוחד תחנות השאיבה וקווי הביוב הפעילים כאמור ו

 מן התחנות ו/או קווי הביוב כאמור.
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 22.7.19–מפרט מיוחד-קו סניקה וקו גרביטציה  מת.ש דרומית באר יעקב 

רואים את העלות הכרוכה בנקיטת צעדים ופעולות למניעת הזרמה או הגלשה כאמור ככלולה  .3.4.3

 במחירי היחידה ולא תשולם בגינם לקבלן כל תוספת תשלום.

 פי הדין-פי כל דין, לרבות על-מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יראו את הקבלן כאחראי על .3.4.4

הפלילי, לכל נזק אשר ייגרם לגורם כלשהו עקב פגיעה כלשהי בפעולתן הסדירה של מי מתחנות 

עבודות הקבלן ו/או מי מטעמו השאיבה כאמור ו/או קווי הביוב שהיא תוצאה ישירה או עקיפה של 

במיוחד אמור הדבר ביחס לנזק שהוא תוצאה של גלישת שפכים מן התחנות ו/או  בפרויקט זה.

 וב כאמור.קווי הבי
, יישא בכל הקנסות והתשלומים אשר יוטלו, אם יוטלו, על המזמין ו/או מי הקבלן, והוא לבדו .3.4.5

גלישת שפכים מן תחנת , ו/או מי מטעמה, או על הקבלן עצמו, בגין כל עיריית רמלהמטעמו, על 

 . קווי הביוב כאמורהמט"ש ו/או ו/או השאיבה 

 

 קרבה למתקני תשתית .3.5

ביטול עוברים בקרבת, או חוצים, מתקני תשתית מסוגים ל םוכן תוואי קווי םהראשי ויםתוואי הקו .3.5.1

 ,השקייה מקומייםמים ו/או קווי קו סניקה לביוב, תעלות ניקוז,  קווי הוט,  קו בזק,שונים לרבות: 

 ועוד )"מתקני תשתית"(.י חשמל מסוגים שונים נמתק

המצויים תוך ו/או  תמתקני התשתי המזמין עשה כמיטב יכולתו לאתר ולהציג בתוכניות את כלל .3.5.2

בסמוך לתחום העבודה המאושר ואולם אין בכך כדי להוות התחייבות או מצג כלשהו מטעם 

 המזמין כאילו אלו הם כלל מתקני התשתית. 

מתקני התשתית  כללעל הקבלן חלה החובה, באמצעיו הוא, לאתר, לגלות ולסמן את מיקומם של  .3.5.3

, או החוצים ו/או דרכי הגישה המאושרות י ו/או קווי הביטולהמצויים בקרבת תוואי הקו הראש

אותם, וכן לפעול באופן עצמאי לקבל הסכמת כל בעלי התשתיות אשר יתגלו כאמור לביצוע הקו. 

לא תישמע כל טענה מטעם הקבלן ולא תתקבל כל דרישה מטעמו, לרבות דרישה לדחייה בביצוע 

 אמור אשר לא נכללו בתוכניות מכל סיבה שהיא.ו/או דרישה לתוספת תשלום, בגין תשתיות כ

היה וגילה הקבלן מתקני תשתית חדשה אשר מיקומה עלול להפריע ו/או למנוע ביצוע הקווים  .3.5.4

חובה עליו לפנות או שהיא עלולה להיפגע עקב ביצוע העבודות המתוארות במפרט זה, כמתוכנן, 

הביצוע הנכון וקביעתו תהיה סופית.  למזמין ולעדכנו בדבר. המזמין ינחה את הקבלן בדבר אופן

 תאמה כאמור בסעיף זה.השינוי ו/או היהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין עצם ההקבלן לא 

בעלי מתקני התשתיות כאמור, ולוודא נוכחותם כל , מפקחים מטעם ככל שיידרש הקבלן יזמין .3.5.5

במהלך חפירות  , לרבותלמתקן התשתית הרלבנטי בסמוך העבודה בצוע זמן כל במשך במקום

 מפקח נוכחות ללא, , לרבות חפירות גישושתשתית למתקן סמוך עבודה כל תבוצע לא .גישוש

תשולם ע"י המזמין, אך על הקבלן יהיה לוודא קבלת עלות הזימון ונוכחות מפקחים כאמור  ל."כנ

 כלל הטפסים הנדרשים מראש וכן יהיה עליו לתאם הזמנת המפקחים.

 תחום עתיקות מוכרז .3.6

רמלה  -  תחום עתיקות מוכרזסמוך או בתוך העבודות נשואות מפרט זה מבוצעות במעיקרי ק חל .3.6.1

 .51463/0 )מערב( 

פי הנחיותיה לרבות זימון -טרם תחילת העבודות נדרש הקבלן לפנות לרשות העתיקות ולפעול על .3.6.2

 ונוכחות מפקח מטעמה במהלך כל עבודה בתחום עתיקות מוכרז.

 להלן. .4.6 פיקוח רשות העתיקות ייעשה בהתאם לאמור בסעיףהתשלום בגין הוצאות  .3.6.3

 הצפה שטחימי תהום ו .3.7

ת ו/או להצפו יםמועדשל הקו מצויה באזורים שהינם תחום פשט הצפה ו/או עלולים להיות  חלקו .3.7.1

 מים בתקופת החורף. היקוות

לא יהווה זה בעונה היבשה. בכל מקרה  יםעל הקבלן לפעול כמיטב יכולתו כדי להשלים ביצוע קטע .3.7.2

 דבר לא יהווה סיבה לדחייה או עיכוב בלוחות הזמנים לביצוע העבודות.ה
על הקבלן להביא בחשבון המצאות מי תהום ו/או מים שעונים לאורך התוואי לרבות כל הנדרש  .3.7.3

 פלת מי התהום ועבודה ביבש.לשם הש



11 
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לא תשולם כל תוספת בגין עבודה ברטוב או במי תהום והיא תחשב ככלולה במחיר הנחת  .3.7.4

 .בצינורות

בכל מקרה לא יהווה גילויים של מי תהום ו/או מים שעונים לאורך תוואי הקו עילה להפסקת ביצוע  .3.7.5

 העבודות או לדחייה כלשהי במועד השלמתם.

 מחיר כולל .3.8

, לרבות ביצוע פעולות עזר זה מפרט, מילוי כלל ההנחיות בנאמר מפורשות אחרתאלא אם  .3.8.1

כלול במחירי היחידה והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת יהיה  נדרשות או משלימות,מחויבות, 

 תשלום בגין כך.

נועדה והדבר החזרה על הקביעה דלעיל יכול ותשוב ותופיע ביחס לסעיפים מסוימים במפרט זה  .3.8.2

 לסעיפים אחרים.בכך כדי להמעיט מתוקפה ביחס למען יתר הדגשה בלבד ביחס לאותו סעיף ואין 
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 הנחיות כלליות .4

 אלא נקבע מפורשות אחרת, יחולו ההנחיות הכלליות האמורות בפרק זה על כלל העבודות נשואות מפרט זה.

 ותיכנון העבודה לוח זמנים .4.1

 התחלת צו משבועיים ממועד יאוחר ולא במכרז הזכייה על ההודעה קבלת ממועד חודש בתוך .4.1.1

 לפעילויות זמנים-לוח הכוללת מפורטת עבודה תוכנית למפקח להגיש הקבלן עלהעבודה 

 עובדים רשימת וכן העבודה לביצוע שימוש בהם שייעשה וציוד כלים רשימת, השונות

 .העבודה בביצוע יועסקו אשר מקצועיים

, בגרסא אחרונה, MS Project תוכנת באמצעות גאנט טבלת על ישורטט לביצוע הזמנים לוח .4.1.2

 .המפקח ידי על תוגדר או שתאושר  אחרת תוכנה או

. MPP בפורמט CD ג"ע מגנטית במדיה וגם A0 דף על מודפס הזמנים לוח את יעביר הקבלן .4.1.3

 בפורמט CD ג"ע במדיה מגנטית וגם A0 דף של מודפס הוא גם יועבר הזמנים לוח של עדכון כל

MPP .יחליט המפקחו במידה ולכן מקצועיות רבה נדרשת הזמנים לוח להכנת כי בזאת מובהר 

 מקצוע באיש להיעזר מהקבלן יידרש ברמה הנדרשת עומד אינו שיוגש הראשון הזמנים לוח כי

 .תשלום ללא תוספת זאת וכל המפקח י"ע שיאושר

ופעילויות  התניות לרבות העבודה להשלמת הדרוש כל את לייצג צריך הקבלן של הזמנים לוח .4.1.4

אילוצים , אחרות תשתיות חברות של עבודות, מטרדים פינוי: כגון) בקבלן תלויות שאינן

 .בהמשך המוגדר פי על הזמנים לוח את לערוך הקבלן על, כך לצורך'(. וכד חיצוניים

 :הקריטי הנתיב בשיטת זמנים לוחות תכנון .4.1.5

 בפרויקט  הפעילויות כל. הקריטי הנתיב שיטת פי על המפורט הזמנים לוח את יכין הקבלן

 .ההנדסיות ההתניות לסוג ומתאימים ברורים לוגיים קשרים באמצעות יקושרו

 על מראש מתוכננים סבירים ביטחון מרווחי מותיר שהוא באופן הפרויקט את יתכנן הקבלן 

 מבלי ועיכובים תקלות של ספיגה לאפשר בכדי זאת. הקריטי הנתיב את המזינים הנתיבים

 לפעילויות החופשי והמרווח הכולל המרווח ספק הסר למען .כולו הפרויקט במשך לפגוע

 .לעיל המוגדרים הביטחון ממרווחי חלק אינן קריטיות לא

, ככל שהן הבאות הפעילויות את לפחות יכלול לאישור יגיש הקבלן אשר הזמנים לוח .4.1.6

 :רלבנטיות

 שלו המשנה וקבלני הקבלן שבאחריות הביצוע פעילויות כל. 

 זמן מרווחי לרבות הקבלן שבאחריות דוגמאות אישור/יצור תוכניות/התכנון פעילויות כל 

 .החברה י"ע האישורים מתן לצורך סבירים

 עבודותיו לביצוע הרשויות אישורי לקבלת והמועדים הפעילויות כל. 

 שונים מרכיבים של והאספקה הייצור פעילויות כל.  

 בפרויקט והפרעות מטרדים פינוי של ומאוחרים מוקדמים מועדים דרך אבני פעילויות. 

 הפעילויות של הסיום את או ההתחלה את המתנים נוספים גורמים של פעילויות 

 .הקבלן שבאחריות

 לרבות השלכות אפשריות של  ביצוען ומועדי הפעילויות תזמון על החיצוניים האילוצים כל(

 .מזג האוויר(

 למזמין והעברה מסירות תהליך. 

 לוח את יעביר הקבלן .בחודש פעם הפעילויות ביצוע של עדכון להכין מתחייב הקבלןעל  .4.1.7

 .mpp בקובץ וגם A0 דף על מודפס הזמנים

 על האחראים כולל בפרויקט התפקידים בעלי היררכית תיקבע בו ארגוני תרשים יגיש הקבלן .4.1.8

 .האיכות ובקרת הבטיחות
 

 בטיחות .4.2

 אחראי בטיחות, אשר יהיה נוכח באתר העבודה במשך כל ביצועה., על חשבונו, הקבלן ימנה .4.2.1

בעבודות מהסוג שנים לפחות  7מוכח של אחראי הבטיחות יהיה בעל הכשרה, ידע וניסיון  .4.2.2

 המבוצע בפרויקט זה.



13 
 

 22.7.19–מפרט מיוחד-קו סניקה וקו גרביטציה  מת.ש דרומית באר יעקב 

יום לפני תחילת ביצוע העבודות  14על אחראי הבטיחות להכין ולהגיש לאישור המזמין, עד  .4.2.3

, לרבות עזרה ראשונה בטיחות לכלל שלבי הביצוע של הפרויקט תוכניתזה  נשואות מפרט

 .ותוכנית פינוי מסודרת

סמכות לו התהיה הבטיחות המאושרת ו תוכניתאחראי הבטיחות יהיה אחראי על מימוש  .4.2.4

 שיראה לו מסוכן.בכל שלב הפסקת עבודה הורות על ל
ם מטעם הקבלן, לרבות קבלני דיאחראי הבטיחות כאמור יהיה מחוייב לתדרך את כל העוב .4.2.5

ושאים אשר יש , מבקרים וכו', בכלל היבטי הבטיחות הכרוכים בפרויקט זה ובמיוחד בנמשנה

 ון חפירות, הנחת צינורות, כניסה לתאי בקרה ועוד(.בהם סיכון מיוחד )כג

 .דין לכל בהתאם הקבלן של מחובתו לגרוע בכדיאין במינוי ממונה בטיחות כאמור  .4.2.6
 

 ציוד הקבלן .4.3

 רק להשתמש ויורשה הפרויקט לביצוע הדרושים המכניים והכלים הציוד כל את יספק הקבלן .4.3.1

 ירחיק הקבלן. העבודות של יעיל לביצוע יתאימו המפקח של דעתו לפי אשר בציוד ובמכונות

 בציוד ויחליפם, ל"הנ הדרישה את ימלאו לא המפקח קביעת לפי אשר חלק ציוד או מכונה כל

 עבור נוסף תשלום או פיצוי כל לקבל רשאי יהיה לא הקבלן. המפקח רצון את ישביע אשר אחר

 הציוד אם אף, זה בסעיף המפורט לפי והחלפתו ציוד הקשורים בהרחקת הפסדים או ההוצאות

 .המפקח את אישור לכן קודם קבל תידרש שהחלפתו
 

 המפקח מטעם המזמין .4.4

 המפקח מצידו.המזמין יעביר לקבלן, עוד לפני תחילת העבודה, את זהות  .4.4.1
וכתב  הטכני המפרט, התוכניות את לפרש רשאי והוא המזמין של בשטח נציגו הוא המפקח .4.4.2

, וכן יהיו לו כל הסמכויות הבנתו מיטב לפי בהירות אי או/ו ביניהם התאמה אי וכל הכמויות

 .אלו יםבנושא בשטח הבלעדי הפוסק הוא המפקח מקרה בכל הנקובות במפרט מיוחד זה.

חייב להעביר למפקח כל חומר הקשור לעבודה אשר יידרש על ידו, וזאת בלוח  הקבלן יהיה .4.4.3

 זמנים אשר ייקבע ע"י המפקח.

צריכות  או שבוצעו עבודות וכן ומקורם חומרים של איכותם לגבי הבלעדי הפוסק הוא המפקח .4.4.4

 .להתבצע

 .משנה לקבלני, חלקה או כולה, העבודה את למסור בכוונתו אם המפקח באישור חייב הקבלן .4.4.5

 מחדלים או לפעולות הקבלן של המלאה אחריותו את להסיר כדי המפקח של זה באישור אין

 .המשנה של קבלני

כל  ללא, ביניהם הפסקות עם, שונים בשלבים העבודה ביצוע על לקבלן להורות רשאי המפקח .4.4.6

 .לקבלן מחיר תוספת

עבודה  איזו של עדיפות לקבוע החלטתו על לזמן ומזמן לעת מעת לקבלן להודיע רשאי המפקח .4.4.7

לסדר  בהתאם העבודה את לבצע חייב יהיה והקבלן, אחרות עבודות לגבי ממנה חלק או

 .המפקח י"ע שנקבע העדיפות

 מדרישות חורג הקבלן לדעתו אם כלשהן עבודות לבצע כיצד לקבלן להורות רשאי המפקח .4.4.8

לחלקי  נזק למנוע כדי, המקצוע כללי מיטב לפי, הסדר נחוץ לדעתו אם או המפרט או/ו החוזה .4.4.9

 .בוצעו שכבר עבודה

 הוראות מילוי הקבלן יישמע לכל הוראות המפקח ויראה אותן כאילו התקבלו מהמזמין. .4.4.10

 .ולנזק כלשהו כולה לעבודה מאחריותו הקבלן את משחרר אינו, הקבלן י"ע המפקח

 

 יומן עבודה .4.5

, ובו יפרט ,"אופיס" תוכנת באמצעות ממוחשב על בסיס יומי, באופןהקבלן ינהל יומן עבודה  .4.5.1

 בין היתר, את:

 ודרישותיו המפקח הנחיות. 

 כל העבודות אשר בוצעו באותו היום. 
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 .מזג האויר באותו היום 

 את המכונות וכלי עבודה מיוחדים בהם בוצע שימוש. 

 את מספר העובדים לסוגיהם. 

 .אירועים מיוחדים או בעיות מיוחדות 

בתוכנית העבודה, לוח הזמנים והערות או השגות  ת שינוייםיבתמצביומן יתוארו בנוסף  .4.5.2

 מיוחדות של הקבלן.

 דיגיטאליות של ביצוע שלבי העבודה השונים, הכוללים גם תמונות ביומן יכללו תמונות .4.5.3

 .(לפני, תוך כדי ואחרי) העבודה ביצוע של אופייניות

 .והקבלן המפקח י"ע ייחתם זה ועותק כאמור העבודה יומן של מודפס עותק יופק יום מידי .4.5.4

 יופץ והוא וצרופותיו צילומיו כל על, עבודה יומן אותו של  PDF עותק גם יופק להדפסה במקביל .4.5.5

 .המזמין י"ע תקבע אשר תפוצה לרשימת ל"בדוא

 עם ביחד יוגש( PDF ובגרסת" אופיס" בגרסת, )העבודה יומני כל סיכום דהיינו, זה מלא מסמך .4.5.6

 .כלשהיא תוספת הכנתו בגין תשולם ולא העבודה לביצוע הסופי החשבון
 

 היתרים ואישורים .4.6

מסומנות  הן אם בין, קיימות מערכות ליד עבודות ביצוע לפני ובמיוחד, העבודה תחילת לפני .4.6.1

 הגורם של השגחה חשבונו על לתאם, לקבל אישור ולהזמין הקבלן על לא או בתוכניות

 ת.ויות או רשויות מוסמכתהמתאים מטעם בעלי תש

והנדרשים לשם פיקוח על ביצוע העבודות  השונים הגורמים עם תיאוםזימון ו על האחריות .4.6.2

 אי עקב שיגרם פיגור לכל בלעדי אחראי יהיה הקבלן)לרבות חפירות גישוש( חלה על הקבלן. 

 .הרלוונטיות בעלי התשתיות ו/או הרשויות השונים מטעם המפקחים של באתר נוכחות

רשות העתיקות,  רבותפיקוח של בעלי תשתיות כאמור, לתשלום כל האגרות בגין הוצאות  .4.6.3

 יחול על המזמין ובלבד שהקבלן העביר מראש ובזמן את דרישות התשלום המתאימות למזמין.
התשלום לקבלן ייעשה ע"ב התשלום  בעלי התשתיות השונות, ייעשה בגין תשלום הפיקוח של  .4.6.4

 .תקורה קבלנית 6%בפועל אשר יבוצע ע"י הקבלן ובתוספת 
כלל העבודות הכרוכות בהנחת קווים בצמוד לתחנות לתחנת השאיבה מחייב תיאום עם גורמי  .4.6.5

 ועל הקבלן לתאם עימם מראש את פעילותו כאמור. מוע"מ באר יעקב, התפעול מטעם 
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 ואיתורים מדידות .4.7

 , ככל שיש בידו, מטעמו מודד באמצעות, לקבלן המזמין ימסור, עבודה התחלת צו מתן עם .4.7.1

 רשימת יצרף המזמין מודד. הקבלן של עבודה רשת להקמת תשמש אשר בקרה נקודות רשת

 .המסירה בעת הקבלן יוחתם שעליהם, מגנטית במדיה לרבות, קואורדינאטות

 נקודות של ויציבותן שלמותן על להגן מנת על האמצעים בכל לנקוט החובה מוטלת הקבלן על .4.7.2

 .הסופית למסירתו עד הפרויקט ביצוע כל במשך הרשת

 חשבון ועל המזמין מודד בנוכחות הקבלן מודד י"ע תעשה, קבע נקודת של הזזה או תיקון כל .4.7.3

 .המזמין ממודד שנמסרה הבקרה לרשת תיקשר הקבלן של העבודה רשת. הקבלן

 – ח"התשנ המודדים תקנות פי על הבקרה רשת של דיוק דרגת) 5, 6 בדרגה הרשת נקודות .4.7.4

 עבודה ובטווחי' מ 150-200 של בצפיפות התוואי לאורך תוקמנה( 5, 6 תקנות' ג פרק, 1998

 .נוחים

 חשבון על שיידרש ככל, הביצוע בקרת לצורך, באתר המפקח לרשות יעמוד הקבלן מודד .4.7.5

 .הקבלן

 ערעור כל. , אם מסומניםבתוכניות המסומנים הקיים המצב גבהי את ולאזן לבדוק הקבלן על .4.7.6

 שיובאו טענות. מהמזמין לביצוע תוכניות קבלת לאחר ימים 14-מ יאוחר לא יוגש אלו גבהים על

 ייחשב – הערעור הגשת לפני בעבודות החל או הקבלן ערער לא. בחשבון יילקחו לא מכן לאחר

 .בתוכניות המסומנים הגבהים נכונות את שאישר כמי הקבלן

 קואורדינאטות רשימת יכילו( מגנטית מדיה+  אור העתקות) לקבלן שימסרו לביצוע התוכניות .4.7.7

 .עבודה נקודות או התכנון ציר לאורך האורכית בהתוויה המפנה נקודות לכל

 הקבלן מודד על. ומאושר תקני ציוד יהיה והצבה סימון לצורך הקבלן ישתמש שבו הציוד .4.7.8

 .האחרונה לשנה הנכונים המדידה מכשירי כיול טפסי להמציא

 ולרשימות המגנטיים הקבצים בין הקואורדינאטות ערכי התאמת לבדיקת אחראי יהיה הקבלן .4.7.9

 .המזמין או המזמין י"ע המסופקות הקואורדינאטות

 לתוכניות המתאימים מעודכנים תכנון קבצי פי על בשטח מסמן הוא כי לוודא אחראי הקבלן .4.7.10

 .שבידיו

 בכתב דיווחלמזמין  הקבלן מסר אם אלא, לכיסוי המיועדת קרקעית תת עבודה כל תבוצע לא .4.7.11

 מתאים קרקעית תת לעבודה הנועד החפירה שמקום כך על הקבלן מטעם מוסמך מודד של

 תתקבל שלא במקרה. הביצוע תוכניותב או/ו הבניה בהיתר שאושר כפי העבודה למיקום

 חלק להרוס או העבודה מעל הכיסוי את להסיר להורות המפקח רשאי – כזאת הוראה

 .הקבלן חשבון על מהעבודה

 המפקח או המזמין שידרוש ובטיב במועד מתווים לסמן מסוגל יהיה לא שהקבלן במידה .4.7.12

 שלב בביצוע עיכוב כל, כן כמו. הקבלן חשבון ועל המזמין ידי על העבודה תבוצע, מטעמו

 הקבלן של הזמנים מלוח ינוכה מדידה בנושאי פיגור או ליקוי עקב שייגרם העבודה של כלשהו

 .התייקרות תשלום או/ו העבודה תקופת הארכת לצורך יוכר ולא

 הקשור לסימון המפקח אישור את קיבל לא עוד כל, כלשהי עבודה בביצוע יתחיל לא הקבלן .4.7.13

 .זו בעבודה

 הקבלן על, העבודה כמויות ולמדידת( הסימונים חידוש לרבות) העבודות סימון לעבודות .4.7.14

 מאזנת ,אלקטרוני מרחק מד: כגון) עזר וכלי מדידה מכשירי עם מוסמך מודד במקום להחזיק

 .המפקח שייקבע כפי, נאותים ובאיכות במספר( וכדומה

 לפרק הקבלן על. חשבונו ועל הקבלן י"ע ייעשה הקבלן של בטעות שמקורו במדידה תיקון כל .4.7.15

 .המפקח י"ע שיידרש עת בכל תמורה ללא הסימון את ולחדש

 .עימו פעולה לשתף הקבלן על. טעמומ בקרה מודד לעת מעת המזמין רשאי להעסיק .4.7.16

 בכתב השונים בסעיפים היחידה במחיר כלולות זה סעיף פי על לבצע הקבלן שעל העבודות כל .4.7.17

 .בנפרד עבורן ישולם ולא הכמויות

שונים )"מתקני  ועיליים קרקעיים תת ומתקנים צינורות קיימים ובסביבתו בתחום העבודה .4.7.18

 מתקני התשתית כל של המדויק מקומם באמצעיו הוא את ויוודא יבדוק הקבלן. תשתית"(

 .שלמותם על ולשמור מנת לדאוג על, העבודה או בסמוך לתחום העבודה בתחום הנמצאים

 לאורך מתקני התשתית כל סימון עם במפות להצטייד עליו, העבודה לביצוע הקבלן ייגש בטרם .4.7.19

 : כגון התוואי
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 י"חח של חשמל כבלי . 

 בזק של טלפון כבלי . 

 סלקום של תקשורת כבלי . 

 של תקשורת כבלי HOT . 

 פרטנר של תקשורת כבלי . 

 טבעיים גז נתיבי של גז קו. 

 מוניציפליות הרלבנטיותה הרשויות של ניקוז,  ביוב, מים תשתיות . 

 רמזורים צנרת . 

 תאורה צנרת . 

 מקורות קווי. 

 תחום רכבת ישראל 

 האתר בתחום המצויה אחרת תשתית כל. 

, מיקום וגילויים לבדיקת מיוחדים במכשירים השימוש, מתקני התשתית כאמור לגילוי חפירות .4.7.20

לקיום  הנדרשת אחרת הוצאה כל וכן המוסמכים הגורמים עם ותאום אינפורמציה איסוף

 .בנפרד בגינם ישולם ולא הקבלן על חלים, ל"הנ המתקנים של שלמותם

 ובין בתוכניות מסומנת היא אם בין קיימת תשתיתמתקני ב פגיעה כל על אחראי יהיה הקבלן .4.7.21

  .לא אם

מתקני  בקרבת, עבודות בצוע ובזמן לפני הנדרשים התאומים וביצוע האישורים קבלת .4.7.22

 הנובעות תביעות בכל יכיר לא המזמין .הקבלן של חשבונו ועל הם באחריותו, ל"הנ התשתית

 .כלשהו תנאי הכרת מאי
יפורש כאילו הוא  )חפירות גישוש( ולא 6.5האמור בסעיף האמור בסעיף זה בא להוסיף על  .4.7.23

 מצמצם אותו באיזשהו אופן.

בתוכניות אשר נמסרו לקבלן ע"י המזמין מוצג המצב הקיים למיטב ידיעת המזמין. המזמין  .4.7.24

 מים או כי מקומם מדויק.התשתית הקיי מתקניאינו מתחייב כי תוכניות אלו כוללות את כלל 

 סופי לאיתורהמוחלטת  האחריותוכי  .לקבלן כעזר ובאים מחייבים אינם הנתונים כי מובהר

 .חשבונו ועל הקבלן על בלעדית הינה הקיימות התשתיותמתקני  של
 

  תחום העבודההגדרת  .4.8

רצועת העבודה( הינו התחום המסומן בקו כחול מרוסק בתוכניות הביצוע  ו)א התחום העבוד .4.8.1

 אשר נמסרו לקבלן.

תחום העבודה, יהיה על הקבלן לפנות למפקח והוא יקבע את  תוכניותמקום בו לא סומן ב .4.8.2

 תחום העבודה עבור אותו מקום.
 עבודה.ה תחום בתוך זה מפרט נשואות העבודות אלא אם נקבע מפורשות אחרת יבוצעו כלל .4.8.3
, ומילוי חפירה עבודות ומחפרים לצורך כלים של למעברתחום העבודה ישמש את הקבלן גם  .4.8.4

, משרדים וציוד חומרים להתארגנות ואחסון שטח וכן וציוד חומרים העברת, עפר של שינוע

 וכיוצ"ב, הכל כמפורט במפרט זה.

 מתחום מחריגה ימנעו מטעמו מי או/ו הוא כי יבטיחו אשר האמצעים בכל לנקוט הקבלן על .4.8.5

 .ביצועה משלבי שלב בכל העבודה

 כלשהו גורם על יושתו אשר( פיצויים או/ו קנסות לרבות) תשלום בכל ישאו לבדו והוא הקבלן .4.8.6

 .כאמור הקבלן חריגת עקב( מטעמו מי או/ו המזמין לרבות)

  של ביוב למערכות להתחבר המזמין הנחיות או/ו התוכניות לפי צורך יהיה שבו מקום בכל .4.8.7

 סימון התוואי .4.9

תוואי הקו הראשי, מיקום תשתיות סמוכות או חוצות וכן  של הביצוע צירי את יסמן הקבלן .4.9.1

 .המפקח דרישת גבולות תחום העבודה וכן כל פרט נוסף לפי

 קווים מטרתם של. הבטחה כקווי שישמשו התוואים לצירי מקבילים קווים יסמן הקבלן כן כמו .4.9.2

 אשר ונקודות קווים חידוש או שיחזור ואפשרות העבודות נכונות על ביקורת לאפשר אלה

 .המפקח י"ע ייקבע מהציר ההבטחה קו מרחק. העבודות ביצוע כדי תוך נהרסו
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, מ"ס 2.5/5/75 – מ קטנות יהיו לא מידותיהן אשר, עץ או ברזל מיתדות יהיו הסימון נקודות .4.9.3

 .מ"ס 50 – כ של לעומק לקרקע ויוכנסו

 או תוכניות על יסומנו הבטחה נקודות. ברורה ובצורה נמחק בלתי בצבע ימוספרו היתדות כל .4.9.4

 .הקבלן י"ע תנוחות

הפרויקט ולפחות  מסירת עד ההבטחה בקו הנמצאות הסימון נקודות כל על לשמור הקבלן על .4.9.5

 ,חשבונו על מיד הקבלן יתקנה, ניזוקה כלשהי שנקודה במקרהעד אישור כל מקטע ומקטע. 

 .המפקח רצון לשביעות

 ,המדידות לטיב בחתימתו האחראי, מוסמך מודד באמצעות ייעשו והסימון המדידה עבודות כל .4.9.6

 את לתאר אמורים תוכניותב המסומנים והחתכים הרומים, הקווים .השרטוטי ולתיאורן לדיוקן

 את לבדוק הקבלן על אולם,  העבודות התחלת לפני בשטח הקיים הטופוגרפי המצב

 יתוקנו, באתר למעשה המצב ובין תוכניותב התיאור בין התאמה-אי ימצא ואם, השרטוטים

 ואת והרומים הצירים את פעם מדי יבדוק המפקח. והמפקח הקבלן בין שיסוכם כפי תוכניותה

 .הקבלן י"ע המבוצעות העבודות

 המפקח דרישת לפי עבודה כח וכן, אחרים וכלים מדידה מכשירי המפקח לרשות יעמיד הקבלן .4.9.7

 .בבדיקה לו לעזור כדי

 את לבצע למפקח לאפשר כדי, סביר לזמן החפירה עבודות יידחו, בכך צורך יהיה אם .4.9.8

 .הבדיקות

 דחיית בגלל זמן אובדן עבור או הבדיקות בביצוע למפקח עזרה עבור פיצוי כל לקבלן ישולם לא .4.9.9

 .לעיל כנאמר החפירה עבודות

 הקבלן את ישחרר לא כזה אישור אולם, בכתב המפקח אישור טעונים וסימון מדידה כל .4.9.10

 .ידיו על המבוצעות העבודות לטיב או, והסימון המדידה ודיוק לנכונות המוחלטת מאחריותו
 למפרט זה. 7.2 -ו  3.2תשומת לב הקבלן מופנית לאמור בסעיפים  .4.9.11

 זהירות אמצעי .4.10

 בעת ובסביבתו העבודה באתר ורכוש אדם חיי להבטחת הזהירות אמצעי כל ינקוט הקבלן .4.10.1

 וההוראות התקנות, החוקים כל קיום על ויקפיד ביצוע כלל העבודות נשואות מפרט זה,

  .לבטיחות המתייחסים

 הדרושים הזהירות אמצעי כל ועל נקיטת והעובדים העבודה לבטיחות בלעדי אחראי הקבלן .4.10.2

 הנחת, יציקות, קידוחים, חפירה בעבודות הקשורות תאונות לרבות, עבודה תאונות למניעת

 '.וכו כבד ציוד הפעלת, חומרים הובלת, צינורות קווי

לאזור  לכך מורשים שאינם מי כניסת לחלוטין שתימנע בצורה העבודה שטחי את יגדר הקבלן .4.10.3

 , לרבות בשעות הערב ובימי שבת, חג, מנוחה, שבתון וכו'.העבודה
, כדרוש אזהרה ושלטי תאורה ,זמניים בטיחות גדרות, מעקות הוא חשבונו על יתקין הקבלן .4.10.4

, פתוחות של תעלות הימצאותם בגלל להיגרם העלולות מתאונות הציבור את להזהיר כדי

 .באתר אחרים ומכשולים וציוד חומרים, עפר תערמו, בורות

 כל את למלא הקבלן כלשהו של הפרויקט נשוא מפרט זה, חייב בחלק העבודה עם סיום מיד .4.10.5

בשטח  להישאר העלולים מכשולים ולסלק ,העפר ערמות את ליישר, והחפירות הבורות

 .הפרויקט מביצוע כתוצאה
 .הפתוחות החפירות לחציית זמניים הקבלן מעברים יסדר הצורך במידת .4.10.6

 תאורה להימצאות חשבונו על הקבלן ידאג חשיכה בשעות תעשינה הקבלן עבודות כאשר .4.10.7

 .באתר ולהפעלתה

 ובעלי אדם לחיי או, ציבורי או פרטי, זר לרכוש שייגרם נזק לכל היחידי האחראי יהיה הקבלן .4.10.8

 .חיים

 באקדח שימוש על מוחלט איסור חל. כלשהיא למטרה נפץ בחומרי שימוש על מוחלט איסור חל .4.10.9

 .כלשהי למטרה,  דומה ציוד או יריות מסמרים
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 טבע פגעי נגד הגנה .4.11

 העבודות נשואות מפרט זהעל  להגן כדי הדרושים האמצעים בכל ,חשבונו על, ינקוט קבלןה .4.11.1

 י"ע יכול להיגרם אשר מנזק, מזמיןה לידי למסירתו עד ן,השלמת ואחרי הביצוע תקופת במשך

 .תופעות אחרות או; שמש; רוח; אדמה מפולות; תהום מי; ושיטפונות ניקוז, שפכים, גשמים-מי
 האמצעים בכל, רצונו ולשביעות המפקח דרישת לפי, חשבונו על, הקבלן ינקוט במיוחד .4.11.2

 זמניות תעלות חפירת כולל, אחר מים מקור כל מפני או גשמים מפני האתר להגנת הדרושים

 מסירת לפני וסתימתם הגשמים עונת במשך תקין במצב האתר החזקת, המים להרחקת

 .הקבלן חשבון על ותהיינה לתשלום תימדדנה לא זמנית להתנקזות העזר עבודות כלהעבודה. 

, כך עשה לא אם ובין הגנה באמצעי נקט, דעתו לפי, הקבלן אם בין, כך י"ע שנגרם נזק כל .4.11.3

 .המפקח של הגמורה רצונו ולשביעות בתיאום, חשבונו ועל דיחוי בלי הקבלן י"יתוקן ע
: כגון אקלימיות השפעות בפני חומרים על הגנה לשם הדרושים האמצעים בכל יאחז הקבלן .4.11.4

 ,גשמים מפני הגנתו לשם טרי בטון שטחי כיסוי, שרב בימי בטון ליציקות מיוחדים סידורים

 '.וכו יבש במקום מצעים אחסון, מוצל במקום פלסטי מחומר צנרת אחסון

 על לשמירה הדרושים האמצעים בכל וינקוט מורכבים על מוצרים הגנה יבטיח הקבלן .4.11.5

 בהתאם הפרויקט למסירת עד( הורכבו ושלא שהורכבו)האביזרים , החומרים, העבודות

 הקבלן יפעל, וחומרים אביזרים לגבי כאלה במפרט דרישות בהעדר. המפרט לדרישות

 .והמפקח היצרן להוראות בכפיפות

 

 גורמים נוספים תיאום עם קבלנים ו/או .4.12

 או/ו נוספות עבודות זמנית בו תתבצענה בגבולותיו או/ו העבודה, ובתחום שיתכן בזה מודגש .4.12.1

 או מטעם גופים אחרים., המזמין מטעם אחרים קבלנים י"ע עבודות אחרות

 הסדירה והתנועה החיים בצרכי מרבית התחשבות תוך עבודתו את לבצע מתחייב הקבלן .4.12.2

 יכולתו כמיטב ולעשות העבודה תקופת כל במשך ובסביבתוהמתנהלים בתחום העבודה 

 .סוג שהוא מכל והפרעות תקלות למנוע

 בצורה ציוד או/ו חומרים השטח פני על להניח או עבודות לבצע שלא הקבלן מתחייב כן כמו .4.12.3

 לפגוע או דרכים לחסום, שהוא סוג מכל רכב כלי של החופשית לתנועתם כדי להפריע בו שיש

 .קיימים במתקנים

 ולפי' וכו עובדים הצבת, פנסים, דגלים, שלטים התקנת י"ע התנועה לבטיחות ידאג הקבלן .4.12.4

 .התנועה להטיית יבנה מעקפים הצורך

 בכל רגלית ולתנועה ממונעת לתנועה אפשרות הבצוע של שלב בכל להבטיח הקבלן באחריות .4.12.5

 לקבל האחריות גם מוטלת הקבלן על. המפקח של ובאישורו הקבלן באחריות ל"הנ .האתר

 רשות המקומיתה, המשטרה כגון השונים מהגורמים התנועה הסדרי לשינוי כחוק אישורים

 '.וכו

 ישולם ולא היחידה במחירי כלול, הצורך לפי עוקפות דרכים ביצוע לרבות ל"כנ תנועה הבטחת .4.12.6

 .בנפרד עבורם

 סעיפי של היחידה במחירי תכללנה, לעיל האמור כל במילוי הכרוכות הנוספות ההוצאות כל .4.12.7

 .בנפרד עבורן ישולם ולא השונים התשלום

 למניעת האמצעים כל נקיטת עקב שנגרמו עיכובים בגין הקבלן של תביעות כל יוכרו לא כן כמו .4.12.8

 .כנדרש ,הפרעות

 עיבוד להמשך גישה להם להסדיר, לחלקותיהם להגיע לחקלאים לאפשר הקבלן על כי מובהר .4.12.9

 .הביצוע תקופת כל במשך הקרקע

 

 ובימי שבת וחג עבודת לילה .4.13

 שעות וימי העבודה המקובלים בישראל.רציפות בהעבודה תבוצע ב .4.13.1
 לפי או, ונוחיותו הציבור טובת בשל או, העבודות ביצוע מבחינת זאת יחייבו התנאים אם .4.13.2

 רשות כלמקורות, או  או, זק, בהחשמל חברתאו , המפקח דרישת לפי או, המשטרה דרישת
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לרבות ) חריגות בשעות גם השונות מהעבודות חלק לבצע על הקבלן יהיה, אחרת מוסמכת

 (ובחגים בשבתות שבוע בסופי גם או בלילה

על הקבלן יהיה להיערך לכך, לרבות ציוד נדרש לתאורה, ניתוח וטיפול בסיכוני בטיחות כנדרש  .4.13.3

 .מפעילות לילית )סימון אזורים מסוכנים, ווסטים זוהרים, תנועת כלי רכב ועוד(
 תוספות כולל, חריגות בשעות עבודות ביצוע בגין שהוא תשלום לכל זכאי יהיה לא הקבלן .4.13.4

 .הלילה בעבודות גנרטור הפעלת היקף ובאמצעות לתאורת

 לילה תאורת .4.14

, מסוג תאורה במגדלי להצטייד הקבלן על הלילה אם יורה המזמין על ביצוע עבודות בשעות .4.14.1

 בהמשך. וכמפורט העבודה לביצוע המתאימים ואיכות כמות

 לאחר רק כאשר ,למפקח בפעולתה המערכת את הקבלן יציג בלילה העבודה תחילת לפני .4.14.2

 למחירי תוספת לקבלן תשולם לא - העבודה ביצוע במהלך בה להשתמש יותר הפיקוח אישור

 .לילה ועבודות התאורה בגין היחידה

 

 תוכניות .4.15

". בלבד למכרז" בחותמת ומסומנות בלבד למכרז תוכניות למפרט זה הן המצורפות התוכניות .4.15.1

" לביצוע" החותמת את יישאו אשר תוכניות של העתקים שלושה לקבלן הביצוע ימסרו לפני

 .שהן כל מסיבות, למכרז לתוכניות ביחס והשלמות שינויים עשויים להיות בהן אשר

 תתקבל לא, לעיל כאמור ביותר המעודכנת" לביצוע" התוכניות לפי לא שתבוצע עבודה כל .4.15.2

 .הקבלן על יחולו או האחריות/ו והנזק

 עדכונים עקב היחידה במחירי שנוי או פיצויים שום לקבל או לדרוש זכות תהיה לא לקבלן .4.15.3

 אשר מאלה תוכניות להוסיף או לגרוע זכות לעצמו שומר המזמין. לביצוע שתעשנה בתוכניות

 לבצע שיוכל באופן מועד בעוד לקבלן המזמין ימציא( יהיו אם) נוספות תוכניות .במכרז הוצגו

 .עבורן ההכנות כל את ולעשות כסדרן בהן המתוארות את העבודות

 לא אם ,הנדרשים ההיתרים את השיג אם גם, לעבודה הקבלן יתחיל לא כי ומודגש מוסבר .4.15.4

 סיום את המאשרות בחתימה וחותמת חתומות, המזמין מאת מאושרות תוכניות לידיו קיבל

 .והתאמתו התכנון הליך

 כמויותכתב  .4.16

 .באומדנא הינן הכמויות בכתב המפורטות הכמויות כל .4.16.1

ביחס  הביצוע לאחר הסופית במדידה שתתקבל בכמות שנוי כל, הכללי במפרט האמור למרות .4.16.2

 .היחידה במחירי לשינוי יגרום ולא ישפיע לא המכרז לכמויות

 הדרושים והאביזרים החומרים כל אספקת את כוללים הכמויות בכתב הנקובים היחידה מחירי .4.16.3

 של מושלם לביצוע הדרושים העזר חומרי או/ו האביזרים אספקת. העבודה של מושלם לביצוע

 צוין זה ודבר במידה רק אלא, בנפרד עבורם ישולם ולא העבודה במחיר כלולים העבודה

 .הכמויות בכתב או/ו הטכני במפרט במפורש

 לצורך המוסמכים הגורמים מכל וההיתרים האישורים כל קבלת לצורך הנדרשות ההוצאות כל .4.16.4

 עליהן ישולם ולא הקבלן על חלות דרישותיהם ומילוי, זה במכרז המפורטות העבודות ביצוע

 .בנפרד

 למוצר כחלופה הכמויות בכתב או/ו במפרט נזכר אם" ערך שווה" המונח - "ערך שווה" חהמונ .4.16.5

 שהמוצר פירושו, אותו המשווק המפעל בשם או/ו היצרן בשם או/ו המסחרי בשמו הנקוב מסוים

 של ומחירו סוגו, איכותו, טיבו .הנקוב למוצר והטיב התפקוד מבחינת ערך שווה להיות חייב

 .המפקח של לביצוע הסופי ואישורו היועץ של המוקדם אישורו טעונים" ערך שווה" מוצר
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 ואיחסון פריקה, הובלה, אספקה – חומרים .5

 הפרוייקט()הושמט לפי הנחיית מנהל 
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  עפרעבודות  .6

 כללי .6.1

לעבודות עפר שונות אשר זה יחולו בנוסף ובמשלים להוראות פרטניות ביחס  פרקהוראות  .6.1.1

 . ניתנו במפרט מיוחד זה

זה להוראות שניתנו בכל מקום אחר  פרקהיה וסבר הקבלן כי קיימת סתירה בין הוראות  .6.1.2

במפרט זה, יביא סתירה אפשרית כאמור לידיעת המזמין מייד כאשר גילה סתירה אפשרית 

ימי עסקים מיום שהובאה סתירה כאמור לידיעתו  5כאמור. המזמין ייתן הכרעתו בכתב תוך 

 וקביעתו תהיה סופית ומכרעת.

 גישה דרכי בדק, והשטח האתר תנאי את ו,יסודי, ובעצמ באופן כמי שבדק רואים את הקבלן .6.1.3

 הפרעות, ביוב, טלפון, חשמל, מים צנרת, מבנים, גדרות, קיימות כבישים ומדרכות, ואספקה

 הכרת אי בגין מהקבלן תביעה או/ו טענה או/ו דרישה כל תוכר לא '.מכניים וכו לכלים קיימות

 .מצדו בהבחנה טעות או/ו שבו הפרעות או/ו בו מכשולים הקיימים או/ו השטח

 תביעה כל תוכר לא. באתר הקרקע טיב את יסודי, ובעצמו, באופן כמי שבדק רואים את הקבלן .6.1.4

 רטיבות בנושאי לרבות, הקרקע טיב לגבי באבחנה טעות בגין מהקבלן טענה או/ו דרישה או/ו

 .התחתונות הקרקע בשכבות השוני אם התבטא גם'. וכו

לרבות מתקני קרקעיים -מתקנים תת על בלעדי אופןאמצעיו הוא קיומם של ב אחראי הקבלן .6.1.5

 חפירה בשיטות לנקוט הקבלן על, לפיכך'. טלפון וכו, חשמל, ביוב, מים צינורות: כגוןתשתית 

 ובחירת, בידיים חפירה, זמניות תמיכות לרבות ,ל"הנ המיתקנים של שלמותם את יבטיחו אשר

 ונכללות הקבלן על חלות זה תנאי למילוי ההוצאות כל(. והידוק מילוי, לחפירה) מתאים ציוד

 הנראות בשיטות או בכלים העבודה ביצוע על לקבלן להורות רשאי המפקח. היחידה במחירי

 .כנחוצות לו

בגין  שיגרמו הנזקים כל ולתיקון העבודה באתר לבטיחות הבלעדי האחראי הוא הקבלן .6.1.6

בין אלו המפורטות בפרק זה ובין היתר עליו לפעול בכל עבודות העפר בפרויקט זה, . כך

 בעבודה הבטיחות לתקנות ו/או בכל פרק אחר במפרט זה ובין שלא פורטו בהם בהתאם

 וחוקי ולהוראות, עפר ועבודות חפירות' : ט פרק,  1988 – ח"התשמ (,בנייה עבודות)

האחרונה ובהתאם להנחיות אחראי  במהדורה הכל, המוסמכת של הרשות אחרים בטיחות

 את פוטרות אינן בנושא או המפקח המזמין הוראות ר ימונה כאמור לעיל.הבטיחות אש

 .זו מאחריות הקבלן

 השטח את להאיר עליו, סכנה המהווים ומכשולים פתוחות חפירות לחסום או לגדר הקבלן על .6.1.7

 .בנושא דין כל והוראות הנחיות פ"ע והכל הצורך לפי סימון בפנסי לסמנו או

 קבלת לאחר רק יבוצע" פיצוץ" לתיקון בורות, צינורות החלפת או הנחת לאחר התעלה כיסוי .6.1.8

 .מהמפקח אישור

 תוואי הקו .6.2

  לעיל. 3.2שבסעיף תשומת לב הקבלן מופנית לאמור באזהרה  .6.2.1

, בתוכניות הנתונים ולמידות לשיפועים, לגבהים בהתאם תבוצענה והמילוי החפירה עבודותכל  .6.2.2

 .המפקח להוראות לרבות לצורך הנחת המצעים, ובהתאם

 מידות את או החפירה עומק, החפירה שיפועי את לשנות המזמין יחליט העבודה ובמהלך יתכן .6.2.3

 .המזמין להוראות בהתאם העבודה את לבצע יהיה הקבלן בכך ועל הכרוכות החתך

 אם, ולשינויים לרוחב קשר ללא, הצינור ועומק הצינור קוטר פי על יהיה חפירה לכל התשלום .6.2.4

 .העבודה במהלך, היו

 החפירה אופן .6.3

 ובאישור מכאניים לכלים נגישים שלא, מסוימים במקומות. מכאניים בכלים תיעשה החפירה .6.3.1

 . ידיים בעבודת תיעשה החפירה רשת מנהל

 .כפי שיידרש, חציבה גם פירושה חפירה .6.3.2

כל עבודות החפירה הדרושות, לרבות עבודה בידיים ו/או חציבה אם וכלל שיידרשו, כלולים  .6.3.3

 במחירי היחידה ולא תשולם בגינם כל תוספת.
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 הכנה עבודות .6.4

 :ותכולל, חפירה עבודות תתחיל לפני, הכנה עבודות .6.4.1

 וכדו ,תומכים בקירות ופתחים חורים עשיית, שוליים, בטונים, קירות ופירוק שבירת ,'

 .המפקח לדרישות ובהתאם, הצינורות קו בתוואי הנמצאים

 עמודי, רגל להולכי בטיחות מעקות של( העבודות גמר לאחר מחדש והתקנה) פירוק 

 .העבודות בתחום הצינורות קו תוואי ברצועת הנמצאים', וכדו, אוטובוס תחנות, תמרורים

 קיימות למערכות בסמוך עובר הביוב או/ו המים קו תוואי בהם במקומות – גישוש חפירות 

 של המדויק לאיתור גישוש חפירות הקבלן יבצע, המפקח הוראת לפי או/ו קרקעיות תת

 את הקבלן יסמן, הגישוש עבודות ביצוע תחילת לפני .ורומם קרקעיות התת המערכות

 מועד .לסימון המפקח אישור את ויקבל קרקעיות תת מערכות של המשוער המיקום

 הגורם נציג את הקבלן יזמן הצורך במידת. המפקח עם יתואם הגישוש לחפירות

 '.וכו י"חח, בזק: כגון סמכותובבעלותו או ב שהתשתית

 ושאר החפירות ביצוע אופן, ידיים ובעבודת זהירה גישוש חפירת י"ע ייעשה עצמו הגילוי 

 .המפקח אישור דורש קרקעיות התת המערכות בתחום העבודות

 תוכנית על הקבלן יסמן, הגישוש עבודות בתום AS-MADE קרקעיות התת המערכות את 

 .לאישור למהנדס ויעביר רומם ואת

וע בעצם לאורך התוואי זה תתכן עקירת עצים לצורך פינוי שטח רצועת העבודה. מבלי לפג .6.4.2

ביצוע העבודות להנחת הקו הראשי, בלוחות הזמנים לביצוע עבודות אלו  ו/או לבטיחות 

העבודות, על הקבלן לפעול כמיטב יכולתו כדי לצמצם את עקירת העצים בתוואי, לרבות 

ובמיוחד עצי פרי, ולשם כך יצמצמם ככל הניתן את רוחב רצועת העבודה בשימוש. עלות כלל 

ולא  אשר נקבע בכתב הכמויותסכום כולל בנקבע ופינוי העצים כלולה  /העתקותהעקירות

 תשלום בגינה כל תוספת תשלום.
על הקבלן לתמוך ולהגן על כל עמוד חשמל המצוי בתוואי העבודות או בקרבתן,  –עמודי חשמל  .6.4.3

הוראות סעיף זה יחולו גם ביחס  וזאת על חשבונו וללא כל תוספת תשלום בגין עבודות אלו.

 רצועת העבודההמצויים בסמוך לצירי הגישה ל ושאר מתקני תשתית  לעמודי חשמל ותאורה

 והעלולים להיפגע עקב תנועת רכבי הקבלן ו/או מי מטעמו.
 

  גישוש חפירות .6.5

 חפירות לבצע הקבלן על, אחרת עבודה כל שתבוצע לפני עוד, באתר העבודה תחילת עם .6.5.1

 ,בזק' חב חברות של קיימות תשתיות ומפלסי מיקום לאתר מנת על שונים במקומות גישוש

 אינפורמציהקווי מים מקומיים, וכן קווי סניקה לביוב קצא"א, ו, חח"י, קווי תש"ן HOT, מקורות

 .החפירה אישורי במסגרת לרשויות פניה לאחר שתתקבל, נוספת

אלא אם אושר הדבר ע"י . המערכות בעלי מטעם המוסמכים הנציגים בפיקוח יהיו החפירות .6.5.2

עלויות הפיקוח ישולמו ע"פ  .אלו חפירות ללא בעבודה להתחיל איןהמפקח מראש ובכתב, 

 תקורה. 6%העלות בפועל בתוספת 

 ימים 7 לפחות, בכתב להודיע הקבלן על, בפועל העבודה ביצוע ולפני התיאומים ביצוע לאחר .6.5.3

 .נציגיהם ולהזמין בביצוע להתחיל כוונתו על המערכות לבעלי מראש

  יימדדו, הגישוש חפירות במהלך שיתגלו קרקעיים התת והצינורות המערכות, המתקנים כל .6.5.4

, ממדים או חיצוני קוטר, רצפה צינור תחתית רום, תקרה או צינור ראש רום: במדויק ויירשמו .6.5.5

( ישנה אם) המתקן או הצינור על ההגנה סוג'(, וכו אסבסט, בטון, פלדה) המתקן או צינור סוג

 שייכות לגבי המתקנים בעלי עם פרטים ברור לרבות, תכנון לצרכי הדרוש נוסף מידע וכל

 .ותפקודו המתקן

 כל .זו תוכניתל השלמה ויהיו קיימת מדידה תוכנית של קטע ג"ע באוטוקאד יעשו השרטוטים .6.5.6

 . הקבלן מטעם מוסמך מודד ידי על וייחתמו ייערכו והתרשימים המדידות

 . שבשרטוטים והמידע הגישוש חפירות ולדיוק לנכונות כאחראי יוחזק הקבלן, מקרה בכל .6.5.7

 הנתונים ולהמציא עבודתו תקופת כל במשך גישוש חפירות ולבצע להמשיך יהיה הקבלן על .6.5.8

 , ככל שהדבר נדרש באופן סביר והגיוני לצרכי ביצוע הפרויקט למפקח שוטף באופן
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 י"ע וייעשו הבלעדי דעתו שיקול לפי המפקח י"ע ייקבעו ושהגיש חפירות ומועד כמות, מקום .6.5.9

 ,למפקח שתראה כפי, בעקיפין ובין במישרין בין, העבודה בביצוע הקשורה מטרה לכל הקבלן

 ומועד כמות, מקום לגבי המפקח קביעת עם בקשר הקבלן מצד תביעה או/ו טענה כל תוכר ולא

 לקבלן עילה תהווה לא מסוימים במקומות גישוש חפירת ביצוע אי, מאידך .ומטרתן החפירות

 .באתר פעילותו עקב שיגרם נזק לכל אחראי אותו ורואים במערכות לפגיעה

 החומר וסיווג הגדרת .6.6

  ותאים שוחות: כגון, למבנים ומילוי חפירה, צינורות להנחת ומילוי חפירה: כוללות עפר עבודות .6.6.1

 הנדרשות אחרות עפר ועבודות, מצעים, הצינורות בתחתית חול ריפוד, המילוי הידוק' , וכדו

, המקרים לאותם פרט, הקרקע סוגי כל על חל זה במפרט" חפירה" המונח .לחוזה בהתאם

 .אחרת בפירוש כשנאמר

 תידרש אם בין, האחרות תכונותיו או קשיותו לפי תשלום לצרכיי יסווג לא החפור החומר .6.6.2

 אשר, בודדים מגושים או, רצופה בשכבה ומוצק קשה סלע כולל, )בסלע חציבה, רגילה חפירה

 .אחרים או פנאומטיים בכלים שימוש או(, רגילים חפירה בכלי לפוררם אפשר אי

 וטיב סוג ואת העבודות שטח אתבאמצעיו הוא  לבדוק הקבלן עלמובהר כי חלה החובה  .6.6.3

 לאחר. הקיימים הקרקע לסוגי בהתאם הצעתו את ויבסס, לחפור יצטרך הוא בה,  הקרקע

 חציבה עבור או, שהיא אדמה באיזו חפירה עבור תוספת לשום זכאי יהיה לא הקבלן ,זאת

 שכבות הכרת לאי טענה בגין תביעה כל תתקבל לא. מיוחדים בכלים שימוש או, בסלע

 .ב"צוכיו, באבחנה טעות או, הקרקע

 אבק והמעטת הציבור בנוחיות פגיעה מניעת .6.7

 מחוצה ובין בתחום העבודה בין, העבודות המקדימות(עבודות החפירה )לרבות  ביצוע במשך .6.7.1

, לנטיעות להזיק העלול אבק יתר למניעת, המפקח באישור, האמצעים בכל הקבלן ינקוט, לו

או  הגרים ולאנשים המזמין לעובדי, לעובדיו נזק או להפרעה לגרום או, מעובדים לשדות

 .בסביבה העובדים

 העבודות מביצוע כתוצאה אבק ידי על להיגרם העלולים הנזקים כל עבור אחראי יהיה הקבלן .6.7.2

 .כאלה נזקים בגין פיצויי בתשלום ההוצאות הקשורות בכל ויישא

 במחירי הקבלן יכלול ל"כנ האבק להמעטת אמצעים בנקיטת הקשורות ההוצאות כל את .6.7.3

 ינקוט אם בין, תמורתן פיצוי או תשלום כל ידרוש ולא בכתב הכמויות הנקובים היחידות

 .המפקח לפי הוראות כך יעשה אם ובין עצמו דעת על כאלה באמצעים

 השטח ניקוי .6.8

 יורה עליהם, אחרים שטחים,  וגישה שירות דרכי,  התעלות תוואי כולל, העבודות שטחי כל .6.8.1

 (,שאילה בורות) מחפורת, וחומרים ציוד אחסנת מקום, עזר מבני הקמת מקום כגון, המזמין

 זר וחומר אשפה פסולת מכל, שורשיה על( ועשבים שיחיםעצים, ) צמחייה מכל ינוקו', וכדו

 .  העבודות של התקין לביצוע להפריע שעלול אחר

 הרגיל השימוש לאורח תפריע לא בהם אשר במקומות תרוכז לסילוק המיועדת פסולת כל .6.8.2

 .המפקח להוראות בהתאם העבודה במהלך יום מדי ותסולק, קיימים מיתקנים או/ו במבנים

 בכל הקבלן י"ע שיאותרו למקומות הקבלן י"ע ייעשה העבודה לאתרי מחוץ אל הפסולת סילוק .6.8.3

 הוראותכל הל בהתאם ייעשה אלה במקומות הפסולת פיזור. ע"פ כל דין ויאושרו שהוא מרחק

 על הינם בו להשתמש והזכות אליו המוליכות הדרכים, לסילוק המקום בחירת. המחייבות

 .הקבלן של הבלעדית אחריותו

לכל הקבלן לא יהיה זכאי  )לכל מרחק שיידרש( הפסולת וסילוק תחום העבודה כולו ניקוי עבור .6.8.4

, לרבות כל הפעולות והעלויות זו בגין פעילותהכמויות  בכתב תוספת תשלום על הנקוב

 ., או הנלוות אליההכרוכות בה
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 שוףיח .6.9

 ,השאלה בורות כולל, מילוי לצרכיי ישמש החפור החומר ואשר, חפירות יבוצעו בהם בשטחים .6.9.1

 לעומק, אורגני חומר וכל שורשים, צמחייה המכילה, העליונה האדמה שכבת את הקבלן יחשוף

 .המפקח דרישת לפי,  יותר או מ"ס 15 של

 בורות מילוי או, שטחים לכיסוי וישמש, נפרדות בערמות יאוחסן שוףיבח הנחפר החומר .6.9.2

 זה חומר ישמש לא מקרה בשום. המפקח יורה עליהם במקומות ויפוזר יועבר או ,שאילה

 .מהודק כמילוי

 .שמתחתיו הכללית החפירה עם יחד תשלום לצרכיי תימדד לחשוף החפירה .6.9.3

 חפירה  אמצעי .6.10

 ,ידיים בעבודת או, פניאומטי או מכני וציוד כלים באמצעות תבוצע והבורות התעלות חפירת .6.10.1

 הודעה כך על יקבל ידיים בעבודת לעבוד הקבלן יידרש אם. לצורך בהתאםמתאימים ו

 לכבישים בסמוך או במקביל עובר הצינורות קווי יאתוו אם. מהמפקח מראש ובכתב מפורשת

 בעלי ולא מגומי צמיגים בעלי מתאימים מכניים בכלים הקבלן סלולים ישתמש ומדרכות

 הכלים של הייצוב לחצובות מתחת. ובכתב מראש המפקח זאת כן יאשר אם אלא, שרשראות

 כפות עם כלים י"ע תעשה אדמה גריפת. בסלילה לפגוע לא כדי אדני עץ להניח יש המכניים

 .שיניים ללא מגרדים או

 .('וכו משאית, )מחפר החפירה לביצוע הנדרשים העבודה כלי את יספק הקבלן .6.10.2

 ,שברים) ומדרכות כבישים, למסעות שיגרמו נזקים של תיקונים הוצאות בכל יישא הקבלן .6.10.3

הן , וציוד באמצעים והשימוש מעבודתו כתוצאה' (, וכדו, שקיעות, חספוס, חריצים, סדקים

 אם בין ,לקדמותו המצב לצורך החזרת גם כנדרשה. העבוד לתחום מחוץ והן דההעבו בתחום

 .המפקח י"ע שיידרש כפי, המזמין ידי על התיקון יעשה אם בין ידו על יעשה התיקון

 קרבה או הפרעות שלאשר יידרשו ב ודיפון תמיכות, ידיים עבודות עבור תוספתכל  תשולם לא .6.10.4

 .’וכו צינורות, וטלפון חשמל ועמודי תאי תשתית כגון ומערכות למבנים

 .נפץ בחומרי השימוש על איסור חל .6.10.5

 ומילוי חפירה .6.11

, בתוכניות הנתונים ולמידות לשיפועים, לגבהים בהתאם תבוצענה והמילוי החפירה עבודות .6.11.1

 .המפקח להוראות ובהתאםלרבות לצורך הנחת המצעים, 

 מידות את או החפירה עומק, החפירה שיפועי את לשנות מזמיןה יחליט העבודה ובמהלך יתכן .6.11.2

 .מזמיןה להוראות בהתאם העבודה את לבצע יהיה הקבלן בכך ועל הכרוכות החתך

 אם, ולשינויים לרוחב קשר ללא, הצינור ועומק הצינור קוטר פי על יהיה חפירה לכל התשלום .6.11.3

 .העבודה במהלך, היו

 ומילוי בחומר חצוב חציבה .6.12

 כך למפקח על יודיע, חציבה ידי על נדרש שפינויו סלע קיים העבודה בשטח כי הקבלן מצא .6.12.1

 לחפירה/חציבה.  המיועד השטח בכל הסלע חשיפת עבודות את וישלים

 .החציבה בעבור לא תינתן כל תוספת תשלום בעבור כי מובהר .6.12.2

 חצוב. חוזר בחומר מילוי יבוצע לא .6.12.3
 הדרוש העומק מעל חפירה .6.13

 החלל את למלא הקבלן על, הדרוש מהעומק גדול שהוא בעומק לפועל תוצא והחפירה במקרה .6.13.1

 - מודיפייד 100% ל מהודק' א סוג במצע שביצע החפירה המתוכנן למפלס המפלס שבין

AASHTO ב או CLSM המפקח הוראות פי על, נוזלי. 

 סומנה לא או מזמיןה ידי על נדרשה שלא המתוכנן למפלס החפירה ומילוי עודפת חפירה כל .6.13.2

 .חשבון הקבלן על תהיה תוכניתב
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 וריפוד התחתית צנרת להנחת תעלות חפירת .6.14

 תעשה החפירה .תוכניותב בפרטים המתוארות למידות בהתאם יבוצעו ותעלות חפירות .6.14.1

 .וכיסויים הנחת הצינורות לקצב יתאם החפירה קצב.  הצינורות להנחת סמוך במועד

עומק  ממחצית יקטן לא זה מרחק. התעלה דופן משפת במרחק תערם החפורה הקרקע .6.14.2

אבנים  ומדפנותיה התעלה משולי להרחיק יש'. מ 0.5 – מ יפחת לא מקרה כלבו, התעלה

 .בעובדים לפגיעה או לצנרת נזק ולגרום לתוכה ליפול שעלולים גדולים וגושים

 לא ימצאו. כמתוכנן אורכי בשיפוע, ומוצקה יציבה, מיושרת, אחידה תהיה התעלה קרקעית .6.14.3

 בשעת. מ"ס 5 על עולה שגודלם ובליטות גופים, שורשים, גושים, אבנים התעלה בקרקעית

 חפירת של במקרה .שורשים כולל, קשה מקומית בליטה כל ולסלק להקפיד יש הקרקעית יישור

, מילוי בחומר של הקרקעית המתוכנן לגובה עד היתר חפירת את למלא יש לעומק יתר

 שכבה כל כשעובי, מים מהודקות בתוספת בשכבות יונחו אשר, מצעים חומר או, חול: כדלהלן

 המפקח באישור; מ"מ 5-20 שגודל גרגריו גרוס חצץ או; ההידוק לפני מ"ס 20 על יעלה לא

 מתחת. האורך לכל ויציבה רציפה, אחידה– תמיכה לצנרת תספק הקרקעית. ובכתב מראש

 שציר כך בקרקעית גומות להכין יש, אבזרים או (,חיבור פעמוני) צינורות שיקועי של למקום

 .הקרקעית על אורכו לכל ייסמך וגחון הצינורות ומתמשך ישר יהיה הצינורות

, חיבורם ,הצינורות הנחת ויאפשר תוכניותב למידות בהתאם יהיה בתחתיתה התעלה רוחב .6.14.4

 הצינורות חיצון של לקוטר שווה יהיה הרוחב תוכניותב מידות בהעדר. סביבם המילוי והידוק

דופן   לבין)לא כולל הפעמון(  הצינורות דופן בין המרחק. הצדדים משני מרווחים בתוספת

 התעלה, עד רום קודקוד הצינור יהיה כאמור להלן:

 40 (12)"מ"מ  315אינו עולה על  הנומינלי שקוטרם לצינורות מ"ס 

 70  מ"מ, או לפי הנחיות יועץ  315עולה על שווה או ס"מ לצינורות שקוטרם הנומינלי

 הקרקע.

 :להלן כמפורט תובשכב תרופד, במלוא רוחבה, התעלה תחתית .6.14.5

. שכבת הריפוד תהיה עשויה חול נקי, מ"ס 20 יהיהבאזור קרקע חולית  הריפוד שכבת עובי .6.14.6

 ע"י מכבש ויברציוני ידני., AASHTOממודייפיד  98%מהודק לצפיפות 

, מ"ס 40 יהיה , או בכל אזור של קרקע לא יציבה,באזור קרקע חרסיתית הריפוד שכבת עובי .6.14.7

 ועשוי שכבות כמפורט להלן:

  ממודייפיד  98%ס"מ מהודק לצפיפות  20מצע סוג א', בעוביAASHTO ע"י מכבש ויברציוני ,

 ידני.

  ממודייפיד  98%, מהודק לצפיפות מ"ס 20חול נקי בעוביAASHTO ע"י מכבש ויברציוני ,

 ידני.
 בגין תוספת המצע והעמקת החפירה הנדרשת תשולם תוספת כקבוע בכתב הכמויות.

במקרה והקרקע החרסיתית הינה בוצית, נדרש הקבלן לייצב את תחתית החפירה ע"י החדרת  .6.14.8

ית, קודם לביצוע המצעים כאמור , ועד ייצוב השתלפחותס"מ  10 )"בקלש"( שכבת בוקסר

בגין ייצוב השתית בשכבת בוקסר, למלוא רוחב החפירה תשולם תוספת כאמור בכתב  לעיל.

 הכמויות. תוספת זו כוללת תשלום עבור העמקת החפירה ככל שתידרש.

 .הצינורות להנחת ויציב חלק מצע שיהוו באופן ייושרו הריפוד ניפ .6.14.9

 .המתוכנן לשיפוע ותיושר אחיד באופן תהודק השכבה .6.14.10

 .הריפוד את להשלים מכן ולאחר תלולית על הצינורות את להניח אין .6.14.11

 

 מילוי חוזר והידוקו .6.15

ועד לגובה המילוי החוזר והידוקו מתחתית הצינור, בצדדיו ומעל הצינור, למלוא רוחב החפירה,  .6.15.1

מתואר ייעשה בשכבות, כנקודת המילוי החוזר( פני הקרקע הטבעיים )גובה הקרקע המקורי ב

 מפורט להלן:בפרט וכ

  מטר מתחתית הצינור, למלוא רוחב  1.25המילוי החוזר והידוקו בצדי הצינור ועד גובה של

ממודייפיד  98%ס"מ לצפיפות של  20התעלה תיעשה בחול, מהודק בשכבות בעובי של 

AASHTO. 
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  יגרנולר מחומרס"מ ייעשה  20המילוי החוזר מעל שכבת החול האמורה לעיל ובעובי 

 לצפיפות מ"ס 20 בעובי בשכבות ובהידוק (דקים 12-20% המכיל) A - 2-4 מסוג מובחר

 . מלאים בקרהו AASHTO ממודיפייד 96% של

 ת המוחזר לשימוש ולהמילוי החוזר מעל השכבה האמורה ייעשה מחומר מקומי נקי מפס

 בקרהו AASHTO ממודיפייד 96% של לצפיפות מ"ס 20 בעובי בשכבות ובהידוקחוזר 

 .מטר מתחת לפני הקרקע הטבעית 1.00, וזאת עד לגובה שהינו מלאים

  מחומרמטר, ייעשה  1.00השכבה העליונה , מגובה פני הקרקע הטבעיים ועד לעומק 

 מ"ס 20 בעובי בשכבות ובהידוק (דקים 12-20% המכיל) A - 2-4 מסוג מובחר גרנולרי

 .מלאים בקרהו AASHTO ממודיפייד 96% של לצפיפות

 במקרה ותוואי קו הביוב חוצה דרך עפר המשמשת גם למעבר כלי רכב יכלל בשכבת ה- 

 שכבות של מצעי חול מהודקים.  2מטר האמור לעיל  1.00

 ,, ימלא הקבלן התעלהוע"פ הנחיות המפקח בכתב כביש,במקרה של הנחת צנרת בתחום  .6.15.2

ועד לתחתית  CLSMבבטון נוזלי מסוג  ,לעיל 6.14ריפוד התעלה כאמור בסעיף מעל שכבת 

 אספלט.שכבת ה

 

 והידוק לכבישה הציוד .6.16

 יהיה, המפקח שיקבע וכפי מקצתו או כולו, וכבישה הידוק לצרכי הקבלן ע״י יועסק אשר הציוד .6.16.1

 : להלן כמפורט מאושר טיפוס

 לפחות מ״ר/טון 20 של לחיצה וכושר לפחות מי 1.5 של ברוחב כף עם( ״באגר״) מחפר. 

 גלגלים שלושה או שניים בעל, טון 12-20 משקל מכני מכבש. 

 כנ״ל במשקל כבש״ ״רגלי מכבש. 

 בדקה תנודות 1600-1400 בעל, לפחות טון 5 במשקל ויברציוני מכבש 
 

 חפירההמניעת התמוטטות  .6.17

 בכל הקבלן ינקוט התעלה חפירת בעתלהלן,  6.18מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .6.17.1

 כמויות י"ע להיגרם העלולות, מפולות או, התעלה דפנות התמוטטות כדי למנוע האמצעים

 שתהיה מקרה בכל .אחרות מסיבות או, מבנים י"ע או, התעלה בצד המונח החומר החפור

למניעת  הדרושים הסידורים כל אתהקבלן  ייעשה, מפולת או לדפנות התמוטטות סכנת צפויה

 (,בנייה עבודות) בעבודה הבטיחות לתקנות בהתאם תבוצע התעלות חפירת. מפולות

של  אחרים בטיחות וחוקי ולהוראות, עפר ועבודות חפירות' : ט פרק,  1988 – ח"התשמ

  .האחרונה במהדורה הכל, המוסמכת הרשות
 ויתקן יחפור שהתמוטט החומר את הקבלן יפנה, כלשהי מסיבה אדמה מפולת של מקרה בכל .6.17.2

 .על חשבונו וזאת שיגרם נזק כל

אשר  הדפנות את לייצב יש. האפשר ככל אנכיות תהיינה בסלע החצובה התעלה דפנות .6.17.3

 .החלקים המעורערים את ולהרחיק, מכל סיבה שהיא החציבה בעת התערערו

 בכלים מכניים שהשימוש או, מכניים חפירה כלי מעבר יתאפשר לא בהם, מוגבלים במקומות .6.17.4

 כל.  בעבודת ידיים התעלה חפירת תבוצע, שהיא סיבה מכל רצוי בלתי או, מעשי בלתי יהיה

 .בידיים חפירת התעלה על יחולו ובחול הרגיל באדמה חפירה לגבי לעיל המפורטות הדרישות

 המונעים את זהירות באמצעי ולנקוט, וחומרים עצמים, אבנים התעלה משפות להרחיק יש .6.17.5

 .הפתוחה התעלה תוך אל נפילתם
 )מהנדס מהנדס מוסמך ידי על וחתומה מאושרת ודיפון תמיכה, חפירה תוכניתיערוך  הקבלן .6.17.6

 .ביסוס( או קרקע
 

 דיפון .6.18

 יבוצע בדיפון חפירה. החפירהכל תוואי  .6.18.1
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 של ומהנדס קונסטרוקציה קרקע יועץ י"ע המאושר ע"ש או להלן המוגדר לפי יבוצע הדיפון .6.18.2

 ויתמכו צידי ידופנו העפר עבודות בכל כי במיוחד מודגש. המפקחהקבלן וכפי שיאושר ע"י 

 לקבלן. עפר לעבודות הכללי במפרט שנדרש כפי דיפון מחייבת והקרקע במידה החפירות

  באתר המתבצעות העבודות ובטיחות החפירות ליציבות מלאה אחריות תהיה

 הדיפון בהתאם של סטטי חישובהמפקח  לאשור הקבלן יגיש הדיפון מערכת התקנת לפני .6.18.3

 .הקבלן של מהנדס קונסטרוקציה י"ע יוכן ל"הנ הסטטי החישוב. המתוכנן ולעומק הקרקע לסוג

דיפון  מערכת באמצעות התעלה צידי משני יבוצע הצנרת להנחת תעלות ותימוך דיפון .6.18.4

.", ת.י.נ.ו.י' "מהספקת חב, גרמניה,  LTW' חב תוצרת"  SYSTEM SLIDERAIL"  מסוג מודולרית

 .מאושר ע"ווש או

 לעמוד תמיכות המסוגלות עם ע"ש או VB 433 דגם מודולריות מפלטות תורכב הדיפון מערכת .6.18.5

 .הנדרש הקרקע בעומד

 .מטר 30 -לא יפחת מ הפלטות פירוק או העברה ללא זמני בו דיפון קטע של מינימלי אורך .6.18.6

 עפר לבצוע עבודות המשמשים מכניים כלים בעזרת, החפירה במהלך תבוצע הדיפון מערכת .6.18.7

 .צנרת והנחת

. הספק/של היצרן להנחיות בהתאם יבוצעו הפלטות ושליפת הורדת, הדיפון מערכת התקנת .6.18.8

 .הדיפון ומערכת הקרקע של מוחלטת יציבות תובטח

 הצינור הנדרש מעל במילוי הידוק שכבת לעובי יתאים הדיפון' מע של הפלטות שליפת קצב .6.18.9

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

 דיפון מודולרית מערכת תותקן, קיימות במערכות התעלה של חציות קיימות שבהם בקטעים .6.18.10

 או." ת.י.נ.ו.י' "חב מהספקת LTW' חב תוצרת"  SHORING CHAMBER SHEETPILE"  מסוג

 .החוצה המערכת וגובה של למיקום יותאם השיגומים ואורך מיקום כאשר, ע"ש

תשולם תוספת המחושבת ע"פ מ"א בפועל ובהתאם למחיר  תוכניתבגין ביצוע הדיפון ע"פ ה .6.18.11

 הקבוע בכתב הכמויות. 

כלשהו מן המקטעים אשר תוכנן לבצעו תוך דיפון, יהיה  ביקש הקבלן לבצע ללא דיפון מקטע .6.18.12

ימי עבודה קודם למועד ביצועו הצפוי  5עליו לבקש את אישורו המפורש של המפקח לפחות 

. הקבלן של מהנדס קונסטרוקציה/או ו קרקע יועץבצירוף הסבר הנדסי מטעם  של אותו מקטע

לבצע את חפירת אותו מקטע  רק אם ניתן לכך אישורו המפורש של המפקח יורשה הקבלן

 )ורק את אותו מקטע( ללא דיפון.

 חשש לפגיעה יש בו מקום בכל החפירה של ודיפון תימוך לבצע הקבלן על כי בזאת מודגש .6.18.13

 עומק בכל ,לעיל לנאמר בהתאם הדרושה החפירה לרוחב מעבר הנמצא כלשהו באלמנט

 .שהוא וזאת ללא כל תוספת תשלום

 ידי על שיגרמו ציבורי או פרטי לרכוש הנזקים ולכל אסון מקרי לכל אחראי יהיה הקבלן .6.18.14

 מספיקים לא תמיכה או חיזוק, בהתקנתם איחור, או תמיכות חיזוקים חוסר בגלל מפולת

 אשר אחרת סיבה כל או עקב נכונה לא בשיטה או מתאימים לא מחומרים תמיכות או

 .הקרקע שקיעת או למפולת תגרום

 שונים לתאים חפירה .6.19

 .הצינורות להנחת התעלות חפירת עם ובמשולב תוכניותל בהתאם תעשה לתאים החפירה .6.19.1

 .הכנה ועבודות החפירה אופן בסעיף גם כמפורט תעשה החפירה

 להקמת מספיק עבודה מרחב ויאפשר תוכניותב כמסומן יהיה בתחתיתה החפירה רוחב .6.19.2

 המרחק יהיה תוכניותב מידות בהעדר. במפרט( יידרש )באם הקירות ציפוי התבניות ולביצוע

יהיה כנדרש לצורך  החפירה עומק. מ"ס 15  החפירה דופן לבין התא של הדופן החיצוני בין

 שכבות הריפוד מתחת לתא, כקבוע בפרט וכאמור לעיל בסעיף הדן בריפוד מתחת לקו.

 רטיבות ללא יבש במצב עבודות החפירה על שמירה .6.20

 מתחילת החל, הביצוע שלבי בכל ביבש/התעלה" עבודות החפירה" את לשמור הקבלן על .6.20.1

 שהוא מקור מכל מים חדירת למניעת הסידורים כל את ולעשות, הסופי לכיסוי ועד החפירה

 מי, צינורות מפיצוץ מים, השקיה מי, שיטפונות מי, ותיעול ניקוז מי, שפכים מי,  גשם מי)

 .וטין בוץ חדירת וכן ' (,וכדו, כלשהם זרמים, תהום
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 של הגמורה רצונו לשביעות ייעשו ביבש העבודות לשמירת הקבלן בהם שיאחז האמצעים כל .6.20.2

 .המים ינוקזו אליה,  הקרקע על זכויות להם שיש סמכות או אדם כל ושל המפקח

 .זה סעיף לפי הדרישות מילוי אי י"ע שיגרם נזק כל עבור המזמין את יפצה הקבלן .6.20.3

 יכלול והוא, ולהלן לעיל כנאמר, ביבש העבודות ואחזקת שמירה עבור בנפרד לקבלן ישולם לא .6.20.4

 לרבות, הכמויות שבכתב לעבודות היחידות במחירי לכך בקשר השונות הוצאותיו את

 .וטין בוץ וסילוק בניקוי הכרוכות ההוצאות

 העבודה מסביבת עיליים מים הרחקת .6.21

 או כולם, להלן המתוארים באמצעים הצורך לפי הקבלן יאחז עיליים מים חדירת למניעת .6.21.1

 :מקצתם .6.21.2

 מספיק בגובה היקפיות סוללות בניית ; 

 לשטח מחוץ אל המים להולכת מתאים ואורך בעומק ניקוז תעלות חפירת ; 

 להפעלתו ומיומן מאומן אדם כח לרבות, יעיל שאיבה ציוד והפעלת הכנה; 

 אחר מתאים ציוד או/ו דליים בעזרת, בודדים במקומות שהצטברו כלשהם מים סילוק; 

 ביבש העבודות לשמירת ההכרחי אחר אמצעי כל הפעלת; 

 עבור בנפרד לקבלן ישולם לא. העבודה משלבי אחד בכל מים פני על מלצוף צינורות קו מניעת .6.21.3

 השונות הוצאותיו את יכלול והוא, ולהלן לעיל כנאמר, העבודה מסביבת העיליים המים הרחקת

 .הכמויות שבכתב לעבודות היחידות במחירי לכך בקשר

 וסילוקם קרקעיים תת תהום מי .6.22

-תת מים כל או, תהום מי למפלס מתחת תימצא הנדרשת החפירה שתחתית במקומות .6.22.1

 ביבש עבודה שתתאפשר כדי העבודה ממקום המים את להרחיק הקבלן על, אחרים קרקעיים

 אופןב, הסביבה תהגנל המשרד לרבות ,המוסמכות הרשויות י"ע שיאושר למקום ולהזרימם

 הרחקת עקב שיגרמו שהיא סיבה מכל והתביעות הנזקים כל. ולעבודה לרכוש נזק יגרמו שלא

 .חשבונו על ויתוקנו הקבלן באחריות יהיו התהום מי

 קרקעיים-תת מים כל או התהום מי את לסלק כדי, לו הרצויה בשיטה לבחור רשאי הקבלן .6.22.2

 יבשות החפירות את ולהחזיק, )לרבות בדרך של שאיבה רצופה ו/או פינוי ע"י ביוביות( אחרים

 שיטת חייבת מקרה ובכל(, שיטות מספר בשילוב או, אחרת בשיטה או, להלן המתואר לפי)

 .מוסמכות רשויות אישור את ולקבל יעילותה את להוכיח הביצוע

 כל  , ללאמקרה בכל יישא והקבלן, כללית הנחייה לשם הוא להלן הניתן הניקוז שיטות תיאור .6.22.3

 ,למקרה של עבודה במי תהוםנקבע בכתב הכמויות הכולל אשר על התשלום  תוספת תשלום

 חייב והקבלן) להורות רשאי יהיה המפקח. ביבש ולעבודה המים לסילוק הבלעדית באחריות

. כלשהי לשיטה מוקדם אישור קיבל הקבלן אם גם העבודה שיטת החלפת על( בהתאם לפעול

 .השיטה בהחלפת הקשורים הפסדים או הוצאות עבור פיצוי כל לקבל זכאי יהיה לא הקבלן

 נקז ידי על מים הרחקת .6.23

 חדיר גרגרי במצע וירפדם, איסוף ושוחות תעלות כלל בדרך הקבלן יחפור חרסיתיות באדמות .6.23.1

 .ב"וכיו, נחל צרורות או, מ"ס 5-7בגודל  אבן חצץ כגון ,ומנקז

 תיסתם לא הניקוז שתעלת, לב לשים יש. מ"ס 20 – מ פחות יהיה לא המנקזת השכבה עובי .6.23.2

 .העבודה זמן בכל תקין במצב להחזיקה ויש, המים מסחף או החפירה מעבודות בטין

 כאמור נזקים מניעת על הקפדה תוך, משאבות בעזרת השוחות מתוך המים את יוציא הקבלן .6.23.3

 .האיסוף תעלות במקום חצץ בעטיפת שרשורי נקז ניקוז צינורות להניח לאפשר ניתן. לעיל

 

    WELL POINTשאיבה ידי על מים הרחקת .6.24

 ".שאיבה נקודות" מערכת בעזרת כלל בדרך המים ינוקזו חוליות באדמות .6.24.1

 באם ,החפירה עשיית לפני או) החפירה בעת מים מתגלים כאשר מתקינים המערכת את .6.24.2

 .החפירה תחתית למפלס מתחת עד, לחפרו שיש השטח ניקוז לשם( מראש ידועים התנאים
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  מי לשאיבת צנרת, גנרטור", סיקות" 25, 6" משאבה – ציוד והתקנת אספקה כוללת העבודה .6.24.3

 (.וסניקה יניקה) תהום

' מ 2.0 -כ של לעומק הקרקע לתוך יםמוחדרה, מנוקבים צינורות של סדרות כוללת זו מערכת .6.24.4

 המערכת. בלחץ מים סילון בעזרת נעשית הצינורות החדרת. החפירה תחתית למפלס מתחת

אשר  6" בקוטר יניקה לצינורות מסועפות, 2" בקוטר שאיבה מנקודות מורכבת המקובלת

 .צנטריפוגלית למשאבה המחוברים

 המים לסילוק הקבלן אחריות .6.25

 המפקח ידי על שיאושר למקום ולהובילם העבודה ממקום המים את להרחיק הקבלן על .6.25.1

 כאלה גם) סמוכות עבודות לביצוע או, לעבודה נזקים יגרמו שלא בצורה המוסמכות והרשויות

 או, גינות, חצרותשטחים חקלאים,  יציפו ולא, פרטי או ציבורי לרכוש(, אחרים בידי המבוצעות

 התהום יהיו מי הרחקת עקב שיגרמו שהיא סיבה מכל והתביעות הנזקים כל. אחר שטח כל

 .חשבונו על ויתוקנו הקבלן באחריות

 םתאי יציבות .6.26

 לאחר רק, לפחות מ"ס 20 בעובי חצץ מצע גבי על םתאי יונחו, תהום במי עבודה של במקרה .6.26.1

 .יציב שטח לקבלת עד מכני במכבש הידוק שיבוצע

 אי. תהום מי י"ע הנגרמים עילוי כוחות לגבי יציבה תהיה השוחה כי בחשבון להביא הקבלן על .6.26.2

 על (.התקרה בניית) השוחה בניית השלמת עד ותמשך רצופה תהיה התהום מי שאיבת לכך

 ברשימת השונים לסעיפים יחידה במחיר ל"הנ הדרישות עקב הוצאותיו כל לכלול הקבלן

 .הכמויות

 התעלות תחתית ייצוב .6.27

ומבלי לפגוע בהוראות דלעיל ביחס , המים למפלס מתחת היא החפירה שתחתית במקומות .6.27.1

 ארוכה תעלה מחפירת להימנע ישלהרחקת וסילוק מי תהום או מים תת קרקעיים אחרים, 

 את ולהניח להוריד יש ,התחתית וייצוב התעלה חפירת עם מיד. רוךא זמן פתוחה והשארתה

 .האפשרי בהקדם הכיסוי ביצוע לאפשר כדי, הבדיקות כל את ולבצע הצינורות

 המבנים יציבות .6.28

 לא( כאלה ישנם אם) באתר יצוקים בטונים עוד כל בתעלה המים פני של עלייה למנוע יש .6.28.1

 .חלקו או, המותקנת הצנרת לקדקוד מעל החוזר המילוי בוצע לא עוד וכל ,התקשו

 .לציפתה ולגרום הצנרת על לפעול העילוי כוחות בעד למנוע צריך המילוי משקל .6.28.2

 .ומבוקר אחיד באופן, המים פני של איטית לעלייה לדאוג יש מקרה בכל .6.28.3
 

  חפור בחומר טיפול .6.29

 החומר ישמש, המפקח החלטת לפיובמפרט ו תוכניותבהתאם לקבוע ב, שאפשרי כמה עד .6.29.1

 .מבנים וסביב השירות והגישה, במצעים לדרך בתעלות ,חוזר למילוי החפור

 לאזורי ולהעבירו חוזר או שימוש חוזר למילוי הראוי החפור החומר את לברור הקבלן על .6.29.2

 לפי, למילוי המתאים שהחומר, כך החפירה עבודות את יבצע הקבלן .המילוי הנדרשים

 לשימוש בערמות או, הסופי במילוי ישר ויונח מתאים הבלתי מהחומר יופרד, המפקח החלטת

 .המפקח הוראות לפי הכל, לתעבורה יפריעו שלא במקומות, יותר מאוחר

  תרמיו חומר סילוק .6.30

 או עודף חומר או, או שימוש אחר כאמור במילוי לשמש מתאים כבלתי שסווג החפור החומר .6.30.1

 .הקבלן של רכוש איננו החומר. העבודות משטח יסולק, מיותר

 לפי, מיד האמור החומר יסולק, להלן שיתואר כפי, בנויים בשטחים שתבוצע לחפירה פרט .6.30.2

 .ביותר והמעשית הקצרה בדרך, המזמין הוראות
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אושר כדין. הפינוי כאמור, מ שפיכה לאתר חשבונו על החפירה עודפי יתרות אתיסלק  הקבלן .6.30.3

באמור לעיל, יחולו  לרבות עלויות ההעמסה, ההובלה הפריקה, ההטמנה וכל האגרות הכרוכות

 על הקבלן והינן חלק ממחיר היחידה.
 

 סילוק חומר מיותר לפי הנחיות המזמין .6.31

המועצה המקומית באר המזמין יוכל להורות לקבלן לפנות עודפי חומר חפור לצרכיו בתחום  .6.31.1

את  , בידיעת ואישור המפקח,, ועל הקבלן יהיה לפעול בהתאם להנחיות המזמין, לתאםיעקב

 מקום ומועד הנחת החומר המיותר כאמור בסעיף זה וללא כל תוספת תשלום.

 בנויים בשטחים עפר עבודות .6.32

 אמצעי בכל הקבלן ינקוט, ובמדרכות בכבישים, בנויים בשטחים מבוצעות עפר עבודות כאשר .6.32.1

 על המאוחסנים וציוד בנייה חומרי, פתוחות מתעלות כתוצאה תאונות למניעת הזהירות

 עבודותיו את ויתאם, הפתוחות החפירות לחציית זמניים מעברים יסדר הקבלן'. וכדו ,הכביש

 זמן כל לתנועה ובטוח חופשי מעבר לאפשר במטרה המזמין ומחלקות התנועה משטרת עם

 .העבודה

 כל ויעשה, עירוני בשטח בעבודה המוגבלים המקומיים התנאים את בחשבון ייקח הקבלן .6.32.2

 .לעיל כנאמר הדרושים הסידורים

 לא. היחידה מחירי את בקבעו, שיידרשו ל"כנ והסידורים ההפרעות בכל יתחשב הקבלן .6.32.3

 איזה עקב וכן, ל"כנ וההפרעות הסידורים עקב, נוסף לתשלום מהקבלן תביעה שום תתקבל

 לרבות, בהם להשתמש בדעתו היה אשר מאלה שונים באמצעים חפירה עקב או ,שייגרם נזק

 .ידיים בעבודת לחפירה יזדקק אם

 לאורך החפור החומר חסנתא תהיה בנוי בשטח רחובות בקרבת החפירה ביצוע ובזמן יתכן .6.32.4

 את הקבלן יעביר זה במקרה. הרשויות מטעם מוגבלת או, אסורה או, אפשרית בלתי התעלות

 ,המפקח של ובכתב מראש ובאישור, אחריותו על בהם יבחר אשר, לשטחים החפור החומר

 העברת עבור המחיר. אחרים ממקורות אחר חומר יביא או, הצורך בעת למילוי אותו ויחזיר

 מבלי, הכמויות בכתב הנקובים היחידות במחירי כלול יהיה חוזר למילוי והבאתו החומר

 .בנויים בשטחים בעבודה. הובלה במרחקי להתחשב

 מהחפירות ומיותר עודף חומר של העבודה במהלך יומי יום סילוק עבור אחראייהיה  הקבלן .6.32.5

 לאתרי סילוק כאמור לעיל.
 

 ומילוי תעלות םקווי כיסוי .6.33

 בו שבוצעו ולאחר הסופי במצבו שהונח לאחר האפשרי בהקדם יכוסה צינורות קו של קטע כל .6.33.1

כיסוי הקו יהיה רק לאחר בדיקה ואישור  .המפקח רצון לשביעות והתיקונים החיבורים כל

  המפקח בכתב כי בדק את הקו והינו תקין וניתן לכסותו. 

 כמפורט ,הצינור לסוג בהתאם, בשלבים יבוצעומילוי התעלה עד לגובה פני הקרקע  הקו כיסוי .6.33.2

 .ובכפוף לאמור בפרק הנוגע לצילום ובדיקת קווים המיוחד במפרט

 הסופי והכיסוי שהמילוי או ,מ"ס 70  -מ פחות הוא הצינור קודקוד מעל המילוי עובי כאשר .6.33.3

 עבור אחראי יהיה הקבלן .התעלה מעל כבד ציוד או רכב כלי מעבר לאסור יש, הושלמו טרם

 . זו הוראה מילוי-אי עקב לצינורות שייגרם נזק כל

, המילוי חומר של מעבדתי 100 % להגדרת בדיקות כולל, המילוי שכבות צפיפות של בדיקות .6.33.4

 .המפקח י"ע שיקבעו ובמקומות בשכבות, לפחות' מ100  כל חשבונו ועל הקבלן ידי על יבוצעו

, לרבות שקיעה בצינור שהונח, במערכת בתעלה שתיווצר שקיעה כל עבור אחראי יהיה הקבלן .6.33.5

 אויש, המילוי ביצוע אחריתשתית החוצה את התעלה או סמוכה אליה, וזאת בכל זמן לרבות 

 מכך.הנובע  נזק כלב

  וגישה שרות ךדר .6.34

 יימנע מלהניח דרכים חדשות וייעשה שימוש בדרכים קיימות.הקבלן  .6.34.1
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 אביזרי הצנרת האינטגרלייים(וצנרת ) עבודות .7

 כללי .7.1

 .הכמויות בכתב המצוין וכפי לתוכניות בהתאם תהיה הצנרת .7.1.1

 היתר יהיה וליצרניהם, הישראלי התקנים מכון של מאושר תקן תו יישאו המסופקים הצינורות .7.1.2

 .תקן בתו לסמנם התקנים הישראלי מכון מטעם

 .לגמרי חלק יהיה הפנימי ושטחם וליקויים סדקים, פגמים ללא שלמים יהיו הצינורות .7.1.3

 .מיוחד במפרט או בתוכניות אחרת צוין לא אם, בלבד סטנדרטי באורך יספק צינורות הקבלן .7.1.4

, לקבלן הדרכה במתן, העבודה ביצוע את ילווה הצנרת ספק או/ו יצרן של השדה שירות .7.1.5

 הקבלן חשבון על יינתן השדה שירות. העבודה לביצוע והמלצות ומתן הערות באתר בביקורים

 .המזמין מצד תמורה וללא
 סטיות מותרות בהנחת הקו .7.2

 לעיל. 3.2תשומת לב הקבלן מופנית לאמור בסעיף  .7.2.1

, לכל מקטע, מציר ס"מ 10ככלל, יונח הקו בתוואי המתוכנן עם סטייה אשר לא תעלה על  .7.2.2

. עם זאת, בקטעים אשר בהם התוואי המתוכנן לא יתאפשר, בגלל הימצאות של הצינור

 תשתיות, עתיקות או גורמים אחרים, יבוצע שינוי בתוואי העולה על האמור לעיל וזאת תוך

 תיאום עם המתכנן, הרשויות וקבלת אישורים בכתב על השינוי הדרוש.

לרבות בהתחייבויות אחרות החלות על הקבלן ע"פ מפרט זה אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ב .7.2.3

 בתוואי הקו או בסמוך לו.ובמיוחד בכל הנוגע לתשתיות ו/או מבנים אחרים המצויים 
 PVC צנרת .7.3

 ., ע"פ התיכנוןמ"מ 500ו  300, 250 וניחיצואביזריה יהיו בקוטר  הצנרת .7.3.1

 איסור מלא )חל דופן עובי בעלי יהיו, הקבלן י"ע שיסופקו ואבזרים צינורות – הצנרת .7.3.2

, שקוע אינטגרליים מחברי עם, מובנה( דופן עובי בעלי PVC בצנרת שימוש על מוחלט

 מיון .ישראלי תקן תו יישאו הצינורות. 1 חלק 884 י"ת תקן לדרישות בכל יתאימו והם

 "(.עבה" בעבר )נקרא 8SNטבעת  קשיחות לדרגת יהיה הצינורות

 .מטר 4.0 יהיה הצינורות של( השימושי) המוצהר אורכם .7.3.3

 מחומר יהיו האטימה טבעות. הצינורות מיצרן הצינורות עם יסופקו האטימה טבעות .7.3.4

 ויתאימו, הצינורות של הנומינלי לקוטר המיועדים", שפה" מטיפוס אלסטומר סינטטי

 אין. ASTM-C923או תקן אמריקאי  (1,0 חלקים) 1124 י"תקן ת לדרישות בכל

 .פלסטי חומר עשויים באטמים להשתמש
 לפי ,למזמין וימציא, ל"הנ בתקנים הנדרשות הבדיקות כל עבור אחראי יהיה הקבלן .7.3.5

עמדו  לעבודה שסופק מהסוג שהצינורות התקנים ממכון אישור תעודות ,בקשתו

 .בתקנים הנדרשות בבדיקות

 שלו איכות ניהול שמערכת מיצרן יהיו הקבלן י"ע שיסופקו והאבזרים הצינורות .7.3.6

 .ISO – 9002י "ת פי תקן על מאושרת

 כולל, להם המתאימים התקנים דרישות פי על קיימא בר בסימון מסומנת תהיה הצנרת .7.3.7

 .ישראלי תקן תו סימון
 

 HDPEצינורות  .7.4

  .לביוב 4427/5392 י"ת הישראלי התקן דרישות בכל יעמדו והאביזרים הצינורות .7.4.1
 לעיל. 7.1ם ומין הסוג האמור בסעיף בקטריםאשר תסופק לפרויקט תהיה   HDPEצנרת  .7.4.2

 מטר. 14לא יעלה על )מוטות( לחיבור  קטע הצינוראורך  .7.4.3

 אותו, חיבור )בריתוך( שיטת אותה, יצרן אותו מתוצרת יהיו ואביזרים הסתעפויות, קשתות .7.4.4

 חרושתיים יהיו והאביזריםההסתעפויות , הקשתות. הצינורות של חוזק ואותו חומר הרכב

  .בלבד
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 HDPE צנרת הרכבת .7.5

 .היצרן מטעם מורשה קבלן באמצעות היצרן הוראות לפי פנים, יתוךר בשיטת תחובר הצנרת .7.5.1

 העגולה וצורתם לשלמותם יבדקו הקצוות Square Cut.  מסוג יהיו להיתוך הצינורות קצות .7.5.2

 להיתוך העומדים הצינורות קצוות את. המפקח של רצונו לשביעות יתוקנו הפגמים וכל נכונה

 ידי על המאושר ממיס חומר בעזרת וכדומה צבע שיירי, שמנים, לכלוך מכל היטב לנקות יש

 .הצינור דופן של קל גירוד ידי ועל HDPE   ה צנרת יצרן

. הצינור לציר ומאונכות לחלוטין שטוחות החתכים שפות כי וודאיש ל חשמלי יתוךר בצועב .7.5.3

 בשטחים יד ממגע המנעלו ולכלוך שבב מכל להיתוך המיועדים הפנים את היטב לנקות

 ושלא לחלוטין סטטיות תהינה המרותכות השפות, יתוךרה במהלך כי להקפיד יש .הנקיים

 לביצוע הייעודי ובמכשיר החשמלי יתוךרה במצמד השתמשיש ל .כלשהו עומס עליהם יופעל

 פי על להתקררותו עד ההיתוך על עומס מהפעלת להימנע יש .היצרן הוראות פי על יתוךרה

 .נוזל בעזרת לקרר או מאולץ בקירור להשתמש אין. היצרן הוראות

 י"ע מאושרים יעודיים מחברים י"ע יהיו , EFכיווני מטיפוס -שהם ע"י מצמד דו החיבורים כל .7.5.4

. והאביזר הצינור של מושלם ניקוי לאחר ייעשו ן. החיבורים'פיוז אלקטרו לריתוכי הצנרת יצרן

 איש בנוכחות יתבצע הראשון הריתוך, י הספק"ע מאושר קבלן יהיה המבצע הקבלן כאשר

 לאחר ואך, החברה נציג י"ע ייבדק המבצע והכשרה רענון העברת ולאחר החברה של שדה

 .הריתוכים בביצוע ימשיך – ובכתב אישורו

 את ולבצע מאושר למחליף לדאוג עליו – הריתוכים מבצע את להחליף רוצה הקבלן באם .7.5.5

 קבלת לאחר אך עבודה והמשך החברה נציג בנוכחות והכשרה רענון כלומר – מחדש התהליך

 .ובכתב אישורו

. ידו על שבוצעו הריתוכים כל של הצנרת תרשים גבי על וסימון מסודר רישום ינהל הקבלן .7.5.6

 .ותאריך המבצע שם, ההיתוך נתוני יכלול הרישום

 פגמי כל של התיקון בהוצאות יישא הקבלן. המפקח הנחיות לפי יעשה לקויים חיבורים תיקון .7.5.7

 שיתגלה פגם כל יסמן המפקח. תידרש כאשר החוזרת הבדיקה מחיר לרבות, החיבור

 הוראות לפי יבוצעו התיקונים כל. הצינור גב על ויציב ברור סימון ידי על בריתוכים או בצינורות

 .ובאישורו המפקח

 הריתוך עבודות ביצוע על מתמיד באופן יפקחו, הצנרת יצרן של מוסמך נציג או המפקח .7.5.8

 חיתוך לדרוש המפקח רשאי יהיה השוטפת העבודה במהלך. טיבם את ויבדקו וההיתוך

 .והחיבור הריתוך טיב לבדיקת דוגמאות

 .לרשותו העומד וההיתוך הריתוך הציוד כל של ולכיול לבדיקה אחראי הקבלן .7.5.9

 החייב צנרת קו כל של תפר ובאיזה הריתוך של מעבדה בדיקות לבצע היכן יקבע המפקח .7.5.10

 .לריתוכים חזותית בדיקה הצנרת כל תעבור הכלל מן יוצא ללא אולם, זו בבדיקה

 המזמין לדרישות החיבור טיב של התאמת אי או התאמת בדבר האחרון הפוסק יהיה המפקח .7.5.11

 המפקחמ לכך רשות קבלת אחרי רק לתקן יהיה ניתן ליקויים. וההיתוך הריתוך טיב זה ובכלל

 הוראותיו ולפי

 

 

 אביזרים ומחברים .7.6

אם לא ניתן לכך סעיף נפרד, בכתב הכמויות, יראו את מחירי הצינורות ככוללים את כל הדרוש  .7.6.1

לשם חיבור מושלם בין כל חלקי הצינורות, ובין הצינורות ובין התאים, לרבות אביזרים, אטמים, 

 ושלם.עבודה וכל הנדרש לשם חיבור ואיטום מ

 כללי - תאים טרומיים .7.7

 .מזוין מבטון טרומיים בקרה תאי, 1 חלק 5988 ישראלי לתקן יתאמו הבקרה  תאי .7.7.1
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וכפי שיעודכנו  עניין, לפי ה4וחלק  3, חלק 1, חלק 658חוליות תאי הבקרה יתאמו לת"י  .7.7.2

 מעת לעת.
 .124EN -ו 489תקרות ומכסים לתאי הבטון יתאמו לת"י  .7.7.3

, 4 -ו 3,  1חלקים  658, ת"י 2 -ו 1 חלק 631 י"יתאמו לתשלבים סולמות ופודסטים  .7.7.4

 וכפי שיעודכנו מעת לעת.
 האיכות ניהול שמערכת מיצרן הקבלן י"ע ויסופקו תקן תו כל חלקי תאי הבקרה ישאו .7.7.5

 .ISO -9002פי ת"י  על מאושרת שלו

 ציוד עם ויהיה המבצע לקבלן וייסע שידריך שדה שרות צוות בעל יהיה התאים יצרן .7.7.6

 .העבודה באתר אטימות בדיקות לביצוע נדרש
 המצוינים, שלהלן הרכיבים את ויכללו, טרומיים בטון מרכיבי ייבנו הבקרה תאי .7.7.7

 .ומכסה תקרה, חוליות(, תחתית) בסיס חוליית: לעליון מהתחתון

מ, "ס ɸ100 פנים  בקוטרי עגולים הבקרה למעט אם נקבע מפורשות אחרת, יהיו תאי .7.7.8

ɸ125 מ, "סɸ150 מ ו"ס-ɸ180 תוכניותס"מ, כאמור ב. 

בחלקי תאים )חולית תחתית, חוליות, תקרה ומכסים( אשר  ולהשתמש להקפיד יש .7.7.9

 ממספר יצרנים בחלקי  להשתמש, באותו תא בקרה, במעורב אין. אחד יוצרו ע"י יצרן

 .אחידה אינה ביניהם החיבור שצורת בחוליות או

 .118 י"ת לפי, לפחות 40-ב יהיה הבטון סוג .7.7.10

(.  קלה אגרסיביות) אגרסיביים נוזלים להולכת המיועדים תאים', א 3 יהיה התאים יווגס .7.7.11

 . ק"למ ג"ק 320-מ תפחת לא הצמנט כמות

 ישרות. התקרות תהיינה .מבפנים חלקים יהיו כל חלקי התאים .7.7.12

המזמין יהיה רשאי להורות כי התאים יהיו עשוים בטון סיגים, עם או בלי תוספת זייפקס  .7.7.13

לעיל( ובמקרה כזה יהיה על הקבלן לפעול לפי דרישות המזמין  4.33בסעיף )כמפורט 

 והוא יהיה זכאי לתוספת תשלום כאמור בכתב הכמויות.

 מונוליטית -חוליית התחתית  .7.8

 ביציקה אחת, ולא מונוליטית ביציקה עשויים יהיו תחתית ורצפה בחוליית דפנות .7.8.1

 .שלבים בשני נפרדת
 ותעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן: חרושתי עיבוד תכלול חוליית התחתית .7.8.2

 בעומק ובהתחשב האפשר ככל גובה חוליית התחתית יהיה גבוה ככל הניתן גדול 

 מטר. 2.50-התא  ובכל מקרה לא יפחת מ

 ברזל קוצי ותכלול, המפל גובה גובה חוליית הבסיס לכל יהיה, חיצון מפל עם בתא 

 .המפל בניית צורךל היצרן ידי על בחולייה מראש מוכנים זיון

  ס"מ 40מפל פנימי לא יעלה על 

 קדוחים במפעל ובאופן חרושתי יהיו הצנרת לכניסת הפתחים. 

 בלבד במפעל יורכבו בקדחים שוחה מחברי. 

 נקבע בו במקום למעט) ע"שוו או, כדוגמת קונטורסיל התאים אל יחוברו הצינורות 

 פתח קידוח ר"בביח יוזמן זה לצורך. המפקח הוראות או/ו המתוכנן י"עפ(, אחרת כי

 .מתאים בקוטר מדויק עגול

  ,במקרה ולא ניתן לקבל את חוליות התחתית עם מיתעל )בנצ'יק( מוכן חרושתית

יהיה על הקבלן לצקת ולעבד באתר, את המיתעל עד החלקה מעולה, בשיפוע 

 ושומשום. 30 -, ע"ב בטון בתוכניתבקבוע ב

 ונוחים נכונים ועקומים בשיפועים אורכיים יסודרו מסתעפות ותעלות ראשית תעלה ,

 .התזה ובלא הפרעה או מעצור ללא יזרמו שהנוזלים כדי

 ירד התעלות שיפוע .הקווים בחתכי שמתוכנן כפי בשיפוע תהיה הראשית התעלה 

 .מהתא המוצא כלפי
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 התחתון חלקה, מהתא היוצא הצינור כקוטר יהיו ועומקה הראשית התעלה רוחב 

מהתא ויעלה, בדופן אנכי  היוצא ברדיוס הצינור חצי עיגול, בחתך יעובד התעלה של

 תעלות רוחב. ( התעלה ILמקוטר הצינור )הגובה נמדד מ 70%, עד גובה 

 .אליהן הנכנסים ומתחברים הצינורות כקוטר יהיה מסתעפות

 הפינות.  לפחות 2%בשיפוע של  חוץ כלפי מתרומם בשיפוע יבנו תעלה כל כתפי 

 .מעוגלות היינהת התא דופן עם

 רום ובין התעלה במעלה לתא הכניסה צינור תחתית רום בין המרבי הגובה הפרש 

הקוטר  1/2 על יעלה לא( פנימי מפל) התעלה במורד היציאה מהתא צינור תחתית

 הפנימי של התא.

 חיצון מפל הבקרה לתא להתקין יש לעיל האמור על עולה הגובה הפרש כאשר ,

 להלן. חיצונימפל  בסעיף כמפורט

 תוכניתכקבוע ב אנכי בהפרש יהיו צדדיות תעלות. 

 חוליות ואטמים .7.9

 .יהיה מינימלי בתא החוליות מספר. התא לגובה יתאים החוליות אורך .7.9.1
 כל החוליות )לא כול חוליית התחתית( יעמדו בדרישות האמורות: .7.9.2

 מטר. 1.0 -למעט החוליה העליונה )חוליית ההגבהה(, לא יפחת גובה החוליות מ 

  במקרה שבו פתחי כניסה או יציאה מן התא אינם ממוקמים בחוליה התחתונה

)לדוגמה בתאים בהם מתוכנן מוצא גלישה או כניסת קווי ביטול( יש לוודא כי הפתח 

כאמור, ייקדח מראש באופן חרושתי ומדויק, בחולייה אחת ואשר תחתיתו וקודקדו 

 קצות החוליה.ס"מ מ 10של הקדח כאמור יהיו מרוחקים לפחות 

  גובה חוליית ההגבהה יותאם כך שגובהו הכולל של התא )לרבת מכסה( יהיה

 מטר. 1.0 -כמתוכנן. גובה חוליה העליונה לא  יפחת מ

 של התחתון בצד יהיה השקע. ביניהן תקע שקע חבור עם יהיו הבקרה תא חוליות 

 . העליון בצד והתקע החוליה

 מראש  המפקח באישור אלא התא של יוןהעל בחלקו קונית בחולייה להשתמש אין

 .ובכתב

 ומסופק המומלץ, מיוחד אלסטי אטם עם איטום המישק יכלול החוליות בין החיבור 

 .החוליות עם( ע"או ש" איטופלסט" כדוגמת) החוליות יצרן י"ע

 תקרה ומכסים .7.10

  -ו 489י "ת תקן לדרישות בכל ויתאימו, חרושתיים, טרומיים יהיו ומכסים תקרות .7.10.1
EN124. 

 כל התקרות יעמדו בהנחיות הבאות: .7.10.2

 ובצורה במידות, מלבניות או עגולות, מזויין בטון עשויות התקרות תהיינה 

 .טרומות מחוליות תאים ועל באתר יצוקים תאים על והתקנתן המתאימים להרכבתן

 התקרה ומבנה החוליות אותן מיצרן תסופקנה טרומות מחוליות לתאים התקרות 

 .על החוליות להרכבה יתאים

 400הינו  לעמוד מסוגלת תהיה שהתקרה העומסD 

 המכסה להרכבת ושקע עגול פתח עם תהיינה התקרות . 

  פתח המכסה ישיק לדופן התא באופן שיאפשר ירידה בטוחה בסולמות או בשלבי

 .ענייןהדריכה, לפי ה
 כל המכסים יעמדו בהנחיות הבאות: .7.10.3



35 
 

 22.7.19–מפרט מיוחד-קו סניקה וקו גרביטציה  מת.ש דרומית באר יעקב 

 עגול פתח עם.", ב.ב" המכונה מטיפוסעגולים,  יהיו לביוב בקרה לתאי מכסים 

יהיה ניתן להרמה.  המכסה. הכמויות וכתב תוכניותב שיפורט כפי, מ"ס 60 בקוטר

 .400Dהמכסה, לרבות המסגרת, יתאימו לעומס 

 להרכבה יתאים הסגר ברזל. יציקת עשויה, עגולה תושבת תהיה המסגרת 

 ההיקף לכל ויציבה איתנה סגירה הפתח את שיסגור כך של המסגרת בתושבת

 .התהפכות או שיימנעו תזוזות ובאופן

 רעש למניעת פלסטי מחומר שיכוך רפידת תושם למסגרת המכסה בין. 

 ובין המסגרת המכסה בין המגע שטחי כל. קשיים וללא נוחה תהיה המכסה הרמת 

 .ברזל יצקת עשויים יהיו

 התאגיד  סמל את הנושא פליז עשוי שלט וחזק יציב באופן יקבע המכסה במרכז

 ותיאור מידות כולל, השלט דוגמת" . ביוב" כיתוב+  שם המזמין כיתוב+ המזמין

 .מראש לאישור המפקח ימסרו, בסגר קביעתו אופן

 שלבים, סולמות ופודסטים .7.11

 .ירידה שלבי יותקנו 1.20 עד  שעמקם הביקורת בתאי .7.11.1

 תא של העליונים פני המכסה ממפלס מ"ס 40 במרחק יותקן הראשון הירידה שלב 

 .הבקרה

 מטר 0.50 -מ ולא יותר מ"ס 33 יהיה לפחות הירידה שלבי בין מרחק. 

 אחידים במרווחים זה מעל זה יותקנו השלבים. 

 הראשי. הקו היציאה של בציר יותקנו הירידה שלבי 

 פלדה. ליבת עם מפלסטיק רחבים יהיו שלבי הדריכה 

 באתר בדפנות ויבוטנו ירתמו, השלבים יקבעו באתר מבטון יצוקים בתאים. 

 יצרן במפעל בחוליות וירתמו השלבים ייקבעו טרומיות עשויים חוליות בתאים 

 .החוליות

 דריכה שלבי במקום סולמות בקרה בתאי יכול ויותקנו, בטיחות יועץ דרישות לפי 

 ,תוכניותל בהתאם

 סולם, אשר יעמוד בדרישות הבאות: יותקן' מ 1.25  עומק שמעל בתאים .7.11.2

  316 מ"פלב עשויים יהיו הבקרה לתאי החיבור בורגי כולל, חלקיו כל על הסולם. 

 יהיה הסולם שלבי בין האנכי המרחק. לפחות מ"ס 50  יהיה הסולם של נקי רוחב 

 .מ"ס 40 -מ יותר לא לפחות אך מ"ס 33

 מ 2.0 -מ יותר לא אך' מ 1.0 לפחות יהיה סולם קטעי אורך.' 

 וברגים חיבור לוחיות עם ביניהם סולם מחברים קטעי. 

 המרחק. עיגון וברגי חיבור עם רגליות התא לדופן הסולם את ומעגנים מחברים 

 '.מ 2.0 על יעלה לא לקיר החיבורים בין המרבי

 לפתח מתחת ראשו אך, מ"ס 17.5 – כ יהיה התא מדופן מרכז הסולם מרחק 

 .עבודה וכלי ציוד עם לכניסת אדם יפריע לא לתא הכניסה

 בקרקעית המתעל כתפי ליד תמצא הסולם תחתית. 

 רגליות, מ"מ(, דיבלים, לוחיות החיבור 8 -העיגון )שקוטרם לא יפחת מ בורגי 

 הסולמות קיבוע לצורך לחיבור וכן כל שאר האביזרים וחומרי העזר המשמשים

 .316 מ"מפלב יהיו הבקרה ולהתקנה מושלמת תאי לדופנות

 

 יעמדו בדרישות הבאות: 'מ 6.0 מעל תאי בקרה שעומקם .7.11.3

  וסולם מעקה עם התא בקירות או מנוחה מבטון מזוין מעוגן ביניים פודסט יותקן 

 . 316Lמנירוסטה מפוצל
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 80 יהיה התא ורוחבו של האופקי מהמפתח חלק או מנוחה יסגור ביניים משטח 

 .לפחות מ"ס

 אחת מונוליטית ביציקה עשויים יהיו התא או מנוחה ודפנות הביניים משטח. 

 והרצפה הביניים משטח בין וכן, הביניים משטח פני ובין התא תקרת בין נטו גובה 

 .לפחות' מ 2.15 יהיה( המתעל או)

 פלדת עשוי מ"ס 1.10 בגובה מעקה להתקין יש הביניים, או מנוחה, משטח בשפת 

 .מ"ס 80 פחות כאורך המשטח יהיה המעקה אורך. 316Lחלד -אל

 בשני תעשה( המתעל או) התא רצפת אל וממנו, הביניים משטח אל הירידה 

 קבועים, 316Lחלד -אל פלדת עשויים חרושתיים עם סולמות, רציפים לא מהלכים

 .התא בדפנות ומעוגנים

 יכולה להיעשות ( המתעל או) התא רצפת אל וממנו, מנוחה משטח אל הירידה

 קבועים, 316Lחלד -אל פלדת עשויים חרושתיים עם סולמות רציף, במהלך

 .התא בדפנות ומעוגנים

 אף עשויים יהיו'( וכדו, דיבלים, דסקיות, חיבור ברגיי) והסולמות המעקה ערכות 

 .316Lחלד -אל מפלדת הם

 אישור לאחר רק או מנוחה,תהיה הביניים משטחי עם הבקרה תאי והתקנת הספקה 

 .המפקח ידי ובכתב על מראש שלהם הפרטים
 

 הורדת צנרת .7.12

 :כי לוודא יש הנחה לצורך לתעלה הצינורות הורדת תחילת לפני .7.12.1

 לעיל כמפורט הצינור להנחת מוכנה התעלה תחתית. 

 כנדרש ומהודק יבש הצנרת תונח עליו המצע. 

 בתוך בהעברתם צורך ללא לתעלה הורדתם שתבטיח בצורה בוצע הצינורות פיזור 

 .התעלה

 נזק או פגם ללא תקין במצב הם והאביזרים המחברים, הצינורות כל. 

 לעבודה מוכנים הצינורות להנחת והכלים המתקנים וכן, המחברים. 

 ולא ייעודיים גלגלים גבי על פריסתו תוך אנשים מספר י"ע החפירה תוואי לצד ייפרס הצינור .7.12.2

 .הקרקע על גרירה י"ע

 .הקרקע פני על גרירה שום מאושרת לא .7.12.3

 כל מניעת תוך, מסודרת והנחה הרמה תוך אנשים מספר י"ע תבוצע היא גם בחפירה ההנחה .7.12.4

 להורדת רק להשתמש יש ידיים בעבודת צינורות הורדת בשיטת .הצינור של זריקה או/ו גרירה

 .ג"ק 60  על עולה אינו שמשקלם צינורות

 העומדים אנשים שני ידי על התעלה לתחתית יועבר והוא בקצותיו הצינור את ירימו אנשים שני .7.12.5

 .בתעלה

 מתפוררים אינם אשר ומוצקים ישרים דפנות בעלות לתעלות מוגבלת בידיים צינורות הורדת .7.12.6

 יש להתפורר עלולים או משופעים התעלה דפנות אם. והצינורות העובדים של משקלם תחת

 .מכך פחות או ג"ק60  שמשקלם צינורותיחס ל ב גם, להלן כמוסבר בחבלים להשתמש

 ניתן ןלכ, לתחתית העברתו לצורך, לצינור נוחה גישה להיות צריכה התעלה בתוך לעובדים .7.12.7

 .מטר1.5  על עולה אינו עומקן אשר בתעלות רק ידיים בעבודת צינורות להוריד

  על עולה לא ואורכם מ"מ 600 על עולה אינו קוטרם ואשר ג"ק60  על עולה שמשקלם צינורות .7.12.8

 ההגבלות משום בידיים להורידם אפשרות אין אשר ג"ק60  -מ קלים צינורות וכן, מטר3

 .בחבלים לתעלה יורדולעיל  האמורות

 .חבלים בעזרת הצינורות בהורדת עסוקים יהיו עובדים שני לפחות .7.12.9

 שאורכו צינור. קצה בכל אחד, לפחות חבלים שני בעזרת יורד, מטר שלושה עד שאורכו צינור .7.12.10

 .לפחות חבלים שלושה בעזרת יורד ,מטר שלושה על עולה

 .יציב למתקן החופשי החבל קצה את לעגן יש צינורות בהורדת .7.12.11
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 הנמצאים לעובדים לאפשר מנת על, ההרכבה בשעת הצינור על החבלים את להשאיר רצוי .7.12.12

 .וחיבורו הנחתו בעת הצינור בכוונת ולעזור בחבלים לאחוז התעלה מעל

 .התעלה בדופן פגיעתו או גרירתו מניעת תוך, ובזהירות באיטיות הצינור את להוריד יש .7.12.13

 של מה בהזזת צורך יש, הצינור קצוות את להתאים וכדי התעלה אל הצינור הורדת במהלך .7.12.14

 .הצינור ציר בכוון הצינור

, שווים כך על מיוחד באופן להקפיד יש .הנדסיים מכאניים כלים בעזרת יורדו כבדים צינורות .7.12.15

 .צינורות יפגעו לא ’וכו פלדה כבלי, שרשראות

 שתכרוכנה, הצינור למשקל מתאים מותר הרמה עומס בעלי הרמה אביזרעל  יתלה הצינור .7.12.16

 .החיבור ועשיית הצינור יישור על להקל כדי, שלו הכובד מרכז סביב

 הרמה מתקן בעזרת לתעלה ויורד יורם, הצינור בדופן חרושתי הרמה חור בעל בטון צינור .7.12.17

 ההרמה ומתקן הצינורות להרמת ההנחיות. המכאני לכלי ויותאם הצינור על שיורכב מיוחד

 .היצרן להנחיות בהתאם ההנחה את לבצע הקבלן ועל הצינורות יצרן ידי על יינתנו עצמו

 .קטע בכל אחד לקצה פרט צינורות חלקי או צינורות בשברי להשתמש אין .7.12.18

 .מודבקים במחברים להשתמש אין .7.12.19

 .בצידה, ובהקפדה על המרחקים אשר צוינו לעיל ולא התעלה במרכז ורק אך תונח צנרת .7.12.20

. לעיל כמתואר ריפוד לאחר התעלות תחתית גבי על תעשה רצופה תמיכה תוך הצנרת הנחת .7.12.21

 את המחברים יישאו לא אופן ובשום אורכם לכל הקרקע עם במגע להיות חייבים הצינורות

 .הצינורות משקל

 מתחת גומחות השומשום מצע בשכבת לחפור יש, אינטגרלי שקע מחבר בעל צינור עבור .7.12.22

 השענות את למנוע ובכדי, להרימו מבלי הצינור את להרכיב יהיה שניתן כך, המחבר למקום

 ו.ולהדק המצע בחומר הגומחות את למלא יש, הצינור הרכבת לאחר. המחברים על הצינור
 

 צינורות הרכבת .7.13

 התאמתם ולוודא, והאטמים האביזרים, הצינורות את חזותית לבדוק יש, הצנרת הרכבת לפני .7.13.1

. האתר מן יסולקו, פגומים שהם או, מתאימים שאינם פריטים. פגומים שאינם כך, למתוכנן

 המפקח. מצבם בחינת לשם בצד זמנית יאוחסנו ותקינותם לשלמותם חשש שיש פריטים

 שימצאו פריטים. מטרה ולאיזו והאטמים האביזרים, הצינורות את להכשיר ניתן באם יחליט

 .האתר מן לאלתר ויסולקו בולט בצבע יסומנו, לשימוש ראויים לא

 ושיפועו( IL) הצינור תחתית רום לאימות מדידה חשבונו על הקבלן יבצע, הצנרת הנחת במהלך .7.13.2

 .לתוכניות מתאים

. הצינור כיסוי ולפנימטר  10 לכל אחת לפחות ותתקיים מוסמך מודד ידי על תבוצע המדידה .7.13.3

. כיסויו לפני צינור כל ראש מדידת תבוצע, בתעלה כיסוי ללא צינור להשאיר ניתן ולא במידה

עבודת המודד  .הצנרת עבודת אורך לכל רצוף באופן הביצוע את ילווה הקבלן מטעם המודד

 כלולה במחירי היחידה של הנחת הצנרת והתאים ולא ישולם בגינה בנפרד.

 נזק גרימת וללא רכים באמצעים בקפידה לכלוך לסלק יש. מלכלוך נקייה תהיה הצנרת .7.13.4

 מדי הפתוחים קצותיהם את ולחסום הרכבתם לפני הצינורות את לבדוק הקבלן על. לפריטים

 הצנרת סתימת למנוע מנת על במיוחד זו הוראה על להקפיד הקבלן על. העבודה בגמר יום

 תהיה המסירה טרם סתימתה עקב צנרת של מחדש התקנה או נזק תיקון כל. עבודה כדי תוך

 .חשבונו ועל הקבלן באחריות

 איסור חל. כפי שמתואר בהמשך הקווים שטיפת הקבלן יבצע, הצנרת הנחת עבודות בסיום .7.13.5

 .הניקוי לצורך שפכים במי השימוש על

. לצינור מתחת בקרקע לחתור העלולים מים כניסת למנוע כדי האמצעים בכל ינקוט הקבלן .7.13.6

 .השיפוע במורד והריפוד המילוי סחיפת את למנוע כדי האמצעים בכל ינקוט הקבלן

 .מלא בחיבור ויחוברו יונחו הצינורות .7.13.7
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 ואיזונם קווים הנחת .7.14

לחלוטין  ישרים יהיו לאורך בחתך סמוכות נקודות שתי או שני תאי בקרה סמוכים בין הקווים .7.14.1

. Pipe-Lazer אופטי מכשיר בעזרת יישמר הכיוון. (האנכי במישור והן האופקי במישור הן)

 . במאזנת מתמדת בקורת י"ע יישמרו הרומים

 .ביניים נקודות ובמספר קטע כל קצוות בשני במאזנת ייבדקו הסופיים הרומים .7.14.2
 .לא תותר כל סטייה משיפוע הקו המתוכנן .7.14.3
 .בנפרד בעבורו ישולם ולא הצינורות הנחת במחיר כלול יהיה זה סעיף בעבור האמור המחיר .7.14.4

 .לכלוך כניסת למניעת האחרון הצינור את לפקוק יש, הצינורות הנחת מופסקת בו מקום בכל .7.14.5
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 אביזרים  .8

 כללי .8.1

כל '. אטמ16 של נומינלי ללחץ יתאימו' , וכו השסתומים, המגופים, האביזרים,  הצנרת כל .8.1.1

 BSTC.  לתקן יתאימו אליהם המתחברים הצנרת וקטעי השסתומים, המגופים של האוגנים

י "עפ וצבועים לחלוטין חדשים חרושתיים יהיו השוחות בתוך שיותקנו והאביזרים הצנורות .8.1.2

 יסופקו זו עבודה במסגרת הכלולים והחומרים המחברים,  הצנרת אביזרי כל.  התקן דרישות

 . הקבלן י"ע

 דוגמת 61י "לת המתאימים לביוב מאוגנים (GATE VALVE ) טריז מגופי מסוג יהיו המגופים .8.1.3

 עם' אטמ 10עבודה  ללחץ יהיו המגופים. בטיבמאושר  ע"ש או EKO-S"הכוכב", דגם  תוצרת

 המגוף לראש הפעלה מחוזק בגלגל מצוידים, מתרומם בלתי וכוש אמאיל וחיצוני פנימי ציפוי

 .הבטחה בבורג

.' אטמ 10 עבודה ללחץ מוארך וציר עליון ניקוי פתח עם מאוגנים יהיו חוזרים אל שסתומים .8.1.4

 .זרימה חוסר לפיקוד גבול ומפסק מנוף עם משקולת תותקן השסתום לציר

 אל יהיה מחורמים הפנמיים החלקים כל. בטיב ע"ש או י.ר.א תוצרתNR 40 - דוגמת השסתום .8.1.5

 SLS 316 חלד

 פתח שחרור בעל קינטי אויר שסתום המשלב,  לביוב משולב שסתום מסוג יהיו אויר שסתומי .8.1.6

 שסתום עם ביחד , הריקון בזמן אויר והכנסת המילוי בזמן מהקו אויר שחרור המאפשר גדול

 .לחץ תחת שהקו בזמן אויר המשחרר מוגדל נחיר בעל אוטומטי אויר

 .מרוכבים מחומרים יהיו אוויר השסתומי .8.1.7
 

 לחץ בדיקות .8.2

 לחץ ללחץ בדיקת ותבוצע מגוף או/ו,  עיור ואוגן אוגן י"ע הצינורות קצות יאטמו הבדיקה לפני .8.2.1

 או החיבורים כל יתוקנו נזילות יתגלו אם. שעות4 למשך לפחות אטמוספרות10 של עבודה

 יספק הקבלן. המפקח בנוכחות תבוצענה הבדיקות. חוזרת בדיקה ותיעשה יוחלפו הצנורות

 .הבדיקות לביצוע הדרושים והציוד המכשירים ,החומרים כל את

 

 לצנרת הפלדה רדיוגרפיות בדיקות .8.3

 .הקבלן חשבון על תהיה הבדיקה עלות.בצנרת מהריתוכים10 % -ל יבוצעו רדיוגרפיות בדיקות .8.3.1

 כל על, בנוסף. הבדיקה על ויחזור יתקנם הקבלן, שיבדקו בריתוכים ליקויים ויתגלו במידה .8.3.2

 תחולנה והנוספות החוזרות הבדיקות כל עלויות. נוספים ריתוכים 2 יבדקו פגום שימצא ריתוך

 .הקבלן על

 

 כללי - אביזרים התקנת .8.4

 להקפיד יש האביזרים בהרכבת. לתוכם שחדר לכלוך מכל לנקותם יש האביזרים התקנת לפני .8.4.1

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

 .מאולצת לא

 פנימיים למאמצים שתגרום דרך בכל או בכח ברגים מתיחות י"ע התאמה תורשה לא .8.4.2

 .באגניהם או באביזרים

 אוגנים .8.5

 כך יבוצע האוגנים ריתוך. קדוחים חורים עם Slip-on מטיפוס ויהיו לתקן יתאימו האוגנים .8.5.1

 .הצינור בציר העובר אנכי ציר לגבי סימטריים יהיו שחוריהם

 ברגים .8.6

 לכל אומים שני הספקת כוללת והספקתם, הקבלן י"ע יסופקו ועיגונם אוגנים לחיבור ברגים .8.6.1

 .בורג
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 כדי ומספיק אחיד יהיה מגוף לכל הברגים אורך, נכון בקוטר בברגים ורק אך להשתמש יש .8.6.2

 הברגים מתיחת, לפחות אחד תבריג של בשעור, הבורג קצה יבלוט סגירתם שלאחר להבטיח

 התקן דרישות לפי מפלדה יהיו אגנים לחיבורי המתאימים הברגים. ואחידה הדרגתית תהיה

ASTM A307-527 כרומטית פסיבציה עם בקדמיום ומצופים. 

 אטמים .8.7

 תוצרת באטם ישתמש הקבלן, האביזרים לסוגי יתאימו והם הקבלן י"ע יסופקו האטמים .8.7.1

Klinger 2 בעובי בלבד אחד אטם ישמש אגנים בין. לאטימה גרפיט עם קלינגריט 200 סוג 

 .מ"מ

 הפנימי וקוטרם הברגים לחורי עד יגיע החיצוני היקפם כלומר טבעתי מטיפוס יהיו האטמים .8.7.2

 .הצינור של הפנימי לקוטר זהה

 .בלבד אחת פעם אלא באטם להשתמש אין, בהחלט נקיים האטמים יהיו ההרכבה בעת .8.7.3
 

 מגופים .8.8

 אחרי. נקיה במטלית בפנים ולנקותו מלאה פתיחה מגוף כל לפתוח יש מגופים הרכבת לפני .8.8.1

 את לכסות יש זה ניקוי אחרי, הם אף ינוקו האגנים של האטימה ושטחי לגמרי המגוף יסגר זה

 .האחרון ברגע רק יוסרו אשר במכסאות האגנים של האטימה שטחי
 

 שסתומי אוויר .8.9

 .הקו של העליון בחלקו זקף על יותקן השסתום .8.9.1

 .חוצץ מגוף יותקן, הזקף על, השסתום בתחתית .8.9.2

 הניקוז פתח כיוון את לשנות בכדי. השסתום של( 1)  הפלסטיק ראש את בנפרד לסובב אין .8.9.3

)  החבק של( 2)  הברגים שחרור י"ע העליון הקוני חלקו.) את או כולו השסתום את לסובב יש

 .אויר בריחת עקב השסתום בתפקוד לפגוע עלול הפלסטיק ראש סבוב. 3

 .באוגן בורג לכל הגנה דיסקית להתאים יש, פלסטיק אוגן עם שסתום של במקרה .8.9.4

 :הבאות הפעולות את לבצע יש מהקו השסתום פרוק לפני אזהרה .8.9.5

 השסתום בתחתית הזקף שעל החוצץ המגוף את סגור. 

 השסתום בבסיס המותקן הלחץ שחרור ברז את פתח  

 בשסתום הפנימי הלחץ ששוחרר שווידאת לאחר רק מהקו השסתום את פרק. 

 

 ביצוע התאים  .8.10

 המפקח אצל לאשר יש. החוליות יצרן של בכתב הנחיות פי על החיבור איטום את מיישמים .8.10.1

 עם ההרכבה בגמר לאטום יש הרמה חורי. ליישומו ההנחיות ואת האיטום חומר את מראש

 פתחים מכינים. החוליות עם החוליות יצרן י"ע שיסופקו איטום וחומר פלסטיים תותבים

 במפעל, חרושתי באופן, במדויק תעשה הפתחים קדיחת. הצינורות חיבורי עבור התא בדפנות

 .התא של החוליות בין החיבור לאזורי ישיקו לא שהפתחים להקפיד יש. החוליות יצרן

 לכל מ"ס 40-ב השטח פני מעל לבלוט יכולה התקרה, פתוח בשטח היא ההתקנה כאשר .8.10.2

 שיאפשר כך הירידה לסולם קרוב יהיה תקרהה פתח. תוכניות, אלא אם נקבע אחרת בהיותר

 .בטוחה ירידה

 ע"ש או איטופלסט דגם אטם יורכב( חוליה-חוליה)  הטרומי התא חלקי בין חיבור מקום בכל .8.10.3

 .החוליות בין
לאיטום התפרים, חיצונית ופנימית, כפי שתאושר  תערובת תיושם הבקרה תא הרכבת לאחר .8.10.4

לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין האיטום כאמור ויראו אותה ככלולה ע"י המפקח. מראש 

 במחירי היחידה.

 .ארובות ללא גובהם לכל המלא בקוטרם יותקנו התאים .8.10.5
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 הן התאים של הנקובות המידות. תוכניותב המסומנים במקומות במדויק התאים את ממקמים .8.10.6

, טרומים ואלמנטים מחוליות או באתר יצוק מבטון יהיו התאים. שלהן הפנימיות המידות

 .מבטון חרושתיים

 .הבקרה תא של העליונה החוליה גבי על יותקנו התקרות .8.10.7
 

 שלבים, סולמות ופודסטים .8.11

 .ירידה שלבי יותקנו 1.20 עד  שעמקם הביקורת בתאי .8.11.1

 הבקרה תא של העליונים פני המכסה ממפלס מ"ס 40 במרחק יותקן הראשון הירידה שלב. 

 מ"ס 33יהיה  הירידה שלבי בין מרחק. 

 אחידים במרווחים זה מעל זה יותקנו השלבים. 

 הראשי. הקו ה שלסיכנה דבצ יותקנו הירידה שלבי 

 פלדה. ליבת עם מפלסטיק רחבים יהיו שלבי הדריכה 

 באתר בדפנות ויבוטנו ירתמו, השלבים יקבעו באתר מבטון יצוקים בתאים. 

 החוליות יצרן במפעל בחוליות וירתמו השלבים ייקבעו טרומיות עשויים חוליות בתאים. 

 בהתאם דריכה שלבי במקום סולמות בקרה בתאי יכול ויותקנו, בטיחות יועץ דרישות לפי 

 ,תוכניותל

 סולם, אשר יעמוד בדרישות הבאות: יותקן' מ 1.25  עומק שמעל בתאים .8.11.2

  316 מ"פלב עשויים יהיו הבקרה לתאי החיבור בורגי כולל, חלקיו כל על הסולם. 

 מ"ס 33 יהיה הסולם שלבי בין האנכי המרחק. לפחות מ"ס 50  יהיה הסולם של נקי רוחב. 

 צרןהיע שלם מיגהך ליצר סולםה. 

 בין המרבי המרחק. עיגון וברגי חיבור עם רגליות התא לדופן הסולם את ומעגנים מחברים 

 '.מ 2.0 על יעלה לא לקיר החיבורים

 לתא הכניסה לפתח מתחת ראשו אך, מ"ס 17.5 – כ יהיה התא מדופן מרכז הסולם מרחק 

 .עבודה וכלי ציוד עם לכניסת אדם יפריע לא

 בקרקעית המתעל כתפי ליד תמצא הסולם תחתית. 

 וכן לחיבור  רגליות, מ"מ(, דיבלים, לוחיות החיבור 8 -העיגון )שקוטרם לא יפחת מ בורגי

הבקרה  תאי לדופנות הסולמות קיבוע לצורך כל שאר האביזרים וחומרי העזר המשמשים

 .316 מ"מפלב יהיו ולהתקנה מושלמת

 

 יעמדו בדרישות הבאות: 'מ 6.0 מעל תאי בקרה שעומקם .8.11.3

  מפוצל וסולם מעקה עם התא בקירות או מנוחה מבטון מזוין מעוגן ביניים פודסט יותקן 

 . 316Lמנירוסטה

 מ"ס 80 יהיה התא ורוחבו של האופקי מהמפתח חלק או מנוחה יסגור ביניים משטח 

 .לפחות

 אחת מונוליטית ביציקה עשויים יהיו התא או מנוחה ודפנות הביניים משטח. 

 או) והרצפה הביניים משטח בין וכן, הביניים משטח פני ובין התא תקרת בין נטו גובה 

 .לפחות' מ 2.15 יהיה( המתעל

 חלד -אל פלדת עשוי מ"ס 110 בגובה מעקה להתקין יש הביניים, או מנוחה, משטח בשפת

316L .מ"ס 80 פחות כאורך המשטח יהיה המעקה אורך. 

 לא מהלכים בשני תעשה( המתעל או) התא רצפת אל וממנו, הביניים משטח אל הירידה 

 בדפנות ומעוגנים קבועים, 316Lחלד -אל פלדת עשויים חרושתיים עם סולמות, רציפים

 .התא

 יכולה להיעשות במהלך( המתעל או) התא רצפת אל וממנו, מנוחה משטח אל הירידה 

 .התא בדפנות ומעוגנים קבועים, 316Lחלד -אל פלדת עשויים חרושתיים עם סולמות רציף,

 הם אף עשויים יהיו'( וכדו, דיבלים, דסקיות, חיבור ברגיי) והסולמות המעקה ערכות 

 .316Lחלד -אל מפלדת
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 אישור לאחר רק או מנוחה,תהיה הביניים משטחי עם הבקרה תאי והתקנת הספקה 

 .המפקח ידי ובכתב על מראש שלהם הפרטים
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 נוספיםזמניים הסדרי תנועה והסדרים  .9

 כללי .9.1

נוספים הזמניים העבור כל הסדרי התנועה המיוחדים והסדרים מתאימים הקצבים  נולקבלן נית .9.1.1

 של הפרויקט, לרבות )אך ללא הגבלה(, בגין:הנדרשים לשם ביצוע מלא ומושלם 

 ;פתיחה כבישים והשבת המצב לקדמותו 

 ;הסרת מדרכות, ספים מעברים וכל הנדרש, והשבת המצב לקדמותו 

 ;הנחת הסדרי תנועה זמנים להולכי רגל ולכלי רכב והסרתם בתום ביצוע העבודה 

 בתום ביצוע  הנחת כל הסדרי הבטיחות הנדרשים במהלך ביצוע העבודות, והסרתם

 העבודה, לרבות תמרורים, עגלות חץ, שילוט זמני, וכיוצ"ב;

  פי כל דין כדי -שיטור, תשלום אגרות וכל הנדרש עלהכוונה, בפיקוח, הכרוכות כל העלויות

 לבצע האמור;

  כל העלויות הכרוכות בתיכנון הנחת ההסדרים האמורים בפרק זה. תיכנון כאמור יוגש

 פי דרישתו, ללא תוספת מחיר.-עללאישור המפקח ויתוקן 

להנחיות הרשויות המוסמכות  בהתאםות האמורות בפרק זה העבוד את בצעתכנן ויי הקבלן .9.1.2

"מחלקת ) רשות המקומיתב (עניין)או דרכים, לפי ה מחלקת התנועהובכלל זה הנחיות 

 .ולאישורה ישראל משטרת דרישות ,(התנועה"

תנועה  הנדסת בתחום המתמחה, ומוכר סמךמו תנועה מתכנן מהנדס י"ע תוכן תוכניתה .9.1.3

 .התנועה מחלקת י"ע המאושר ובטיחות

כל הגופים הפועלים מטעם הקבלן בביצוע האמור לעיל )לרבות המתכנן, המפקחים, יועצי  .9.1.4

 יוגשו לאישור המזמין מראש. –הבטיחות וכו'( 

ולבד שאינן מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יחולו ההנחיות האמורות להלן בפרק זה,  .9.1.5

כל העלויות הכרוכות  סותרות את תכניות הסדרי התנועה אשר הוכנו ואושרו כאמור לעיל.

 במימוש האמור לעיל ו/או להלן, ייראו ככלולות בהקצב האמור בסעיף זה לעיל.

 רחובות סגירת .9.2

 ,צמתים/הצטלבויות לסגור או לרוחבם רחובות לסגור הכרח יהיה העבודות ביצוע לשם אם .9.2.1

 ההפרעות לצמצום הסידורים מיטב תוך, תנאיה ולפי ישראל משטרת ברישיון דברייעשה ה

 .ההכרחי למינימום רגל והולכי כלי רכב לתנועת

 שבו הזמן לפרק פרט, עת בכל לתנועה חופשיות תהיינה פרטי או ציבורי לרכוש גישה דרכי .9.2.2

 הרכוש של הבעלים עם העבודה את לתאם הקבלן על אז גם אולם, מתחתן נעשית העבודה

 .העבודות הסמוך לשטח
 

 התנועה חופש על שמירה .9.3

 וחומרי הנחפר החומר את לאחסן יש, אחרת לעשות מיוחד רישיון של במקרה מאשר חוץ .9.3.1

 ולתנועת המדרכות על רגל הולכי לתנועת חופשי מקום שישאיר באופן העבודה את ולנהל ,בנין

 לבתים כניסות, מפעלים, חנויות, דואר תיבות, מים של להידרנטים הגישה. רכב בכבישים כלי

 .עת בכל חופשית תישאר ,ב"וכיו

 

 השבת מצב לקדמותו .9.4

והמדרכות  הכבישים את הקבלן יתקן, המפקח דרישת לפי או, ממנה שלב או העבודה בגמר .9.4.1

ואגפי  ודרישות )אם הוצא(  היתרה לדרישות, העבודה למפרט בהתאם הקודם למצבם ויחזירם

 .והרשות המקומית

או  שישקעו ולריצופים שיעשה התיקונים לטיב הבדק תקופת בתוך אחראי יהיה הקבלן .9.4.2

 ,המפקח לדעת, שמקורה, אחרת סיבה מכל או, המילוי של מספיק בלתי הידוק בגלל יתקלקלו

 הקבלן. י"ע סופקו או/ו שבוצעו גרועים חומרים או בעבודה



44 
 

 22.7.19–מפרט מיוחד-קו סניקה וקו גרביטציה  מת.ש דרומית באר יעקב 

 

 אספלט משטחי פתיחת .9.5

ובאורך  ברוחב בלבד מסור י"ע תיעשה בטון או אספלט ומשטחי מדרכות, כבישים פתיחת .9.5.1

 .הרצופים של נותרים החלקים שלמות את שיבטיח ובאופן לחפירה הדרושים מינימליים

 .התנועה מחלקת הנחיות לפי במידות כביש פתיחת תבוצע, באלכסון כביש חציית של במקרה .9.5.2
 בקווים ,החפירה שולי את חשמלי מסור י"ע רצוף בחתך הקבלן ינסר הרצופים פתיחת לפני .9.5.3

 .לחלוטין ישרים

 לאלעיל,  9.5.1)מבלי לפגוע באמור בסעיף  העליון בחתך ורוחבה וורטיקלית תהיה החפירה .9.5.4

 שלמות החלקים את שיבטיח באופן)אלא אם אושר מראש ובכתב אחרת( ' מ 1.00  על יעלה

 .רצופים הנותרים

ברוחב  האספלט פרוק, התעלה צידי משני שהוא עובי בכל הקיים האספלט ניסור: כולל המחיר .9.5.5

 .צינור מטר/א"מ לפי המחיר .הדרוש

ונות או כל במקרה של פירוק מיותר או קלקול רצופים בגלל עבודת המכונות, מפולות, שיטפ .9.5.6

 סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הרצופים שפורקו או התקלקלו כנ"ל על חשבונו.

כל השבר של הפרוק הנ"ל ייאסף לפני התחלת החפירה, ויורחק מיד ע"י הקבלן כדי להבטיח  .9.5.7

 שהשבר לא יתערבב עם אדמת המילוי.
 

 כבישים תיקון .9.6

 של ברוחב ,9.5שבוצע כאמור לעיל בסעיף  הניסור צידי משני אספלט ניסורתיקון הכביש כולל  .9.6.1

  .צד מכל מעבר לניסור הראשוני' מ  0.5

 מ"ס 20 של שכבות בשתי' א סוג מצע הרטבה של עם מכניים בכלים והידוק פיזור, אספקה .9.6.2

 בטון שכבת, ר"מ/ג"ק 1.0 של בכמות ביטומן , ריסוסAASHTO מוד 98% -ל מהודקות א"כ

 .מ"ס 5בעובי  דק אספלט של עליונה ושכבה, נוסף ריסוס ,מ"ס 8 בעובי גס אספלט

 בגין התיקון ו/או החזרת המצב לקדמותו לא ישולם בנפרד והוא כלול במחיר הנחת הצינור.  .9.6.3
 

 המדרכה רוחב בכל מרוצפים משטחים פרוק .9.7

 בשטח לשימוש הריצוף אריחי שמירת, שהוא סוג מכל קיים ריצוף של זהיר פרוק: כולל המחיר .9.7.1

 לפי מורשה. המחיר שפך למקום הפסולת וסילוק המזמין למחסני העברתם או/ו חוזר

 .צינור מטר/א"מ
במקרה של פירוק מיותר או קלקול רצופים בגלל עבודת המכונות, מפולות, שיטפונות או כל  .9.7.2

 א, יתקן הקבלן את הרצופים שפורקו או התקלקלו כנ"ל על חשבונו.סיבה שהי

כל השבר של הפרוק הנ"ל ייאסף לפני התחלת החפירה, ויורחק מיד ע"י הקבלן כדי להבטיח  .9.7.3

 שהשבר לא יתערבב עם אדמת המילוי.

 

 מרוצפת מדרכה שיקום .9.8

אספקת מרצפות )לרבות  מחדשואבני השפה התקנת הריצוף שיקום מדרכה מרוצפת כולל  .9.8.1

 (במקום אלה שתמצאנה שבורות , התואמות לריצוף הקיים, חדשות ו/או אבני שפהאו אבנים ו/

אספקה והתקנת  לאחר הנחת הצינור, לשביעות רצון המפקח או נציג הרשות המקומית, כולל

 .ס"מ 5ס"מ ושכבת חול בעובי  20 מצע סוג א' בעובי
 א ישולם בנפרד והוא כלול במחיר הנחת הצינור.בגין התיקון ו/או החזרת המצב לקדמותו ל .9.8.2
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 אספלט מדרכות .9.9

מ "ס 20בעובי ' א סוג מצע שכבת: יכלול והמחיר רבוע מטר לפי יימדד אספלט מדרכות תיקון .9.9.1

שכבה  של והדוק פיזור, אספקה וכן, ר"מ/ג"ק 0.5 בכמות STE  ביטומן כבישה(, ריסוס לאחר)

 .מ"ס 5 בעובי 0.5" מכסימלי אגרגט עם דק אספלט מבטון עליונה
 בגין התיקון ו/או החזרת המצב לקדמותו לא ישולם בנפרד והוא כלול במחיר הנחת הצינור. .9.9.2

 

 תימוך עמודי חשמל ותאורה .9.10

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת שלא לפגוע בעמודי חשמל, תאורה, תימרור ורמזורים  .9.10.1

 המצויים לאורך תוואי הקווים.
לפגיעה בעמודים כאמור ינקוט הקבלן,  בכל האמצעים הנדרש לתימוך בכל מקרה של חשש  .9.10.2

 עמודים כאמור ולייצובם

במידת הצורך, ובתיאום מראש עם כלל הגורמים המוסמכים, לרבות חברת החשמל ו/או רשות  .9.10.3

התימרור, ו/או המועצה המקומית ו/או כל גוף מוסמך אחר, יוסרו העמודים האמורים, יוצבו 

 עם סיום העבודות יוחזר המצב לקדמותו.עמודים זמניים ו
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 ע"י קידוח אופקי וקידוחיםמעברים  .10

 שרוולי מגן  .10.1

, פנימי ציפוי ללא יהיו ובין בקידוח אופקי( פתוחה בחפירה)בין  שיותקנו מגן-שרוולי/צינורות .10.1.1

 .צביעה חיצונית בצבע אפוקסיו

 . השפכים הולכת צינורות יושחלו, התקנתם סיום לאחר, השרוולים בתוך .10.1.2
 יקבעו כאמור בתוכניות ובמפרט.קוטר השרוול ועוביו י .10.1.3

 .מטר 6 מ יפחת לא בודד צינור אורך .10.1.4
 בשרוולים שימוש מקרה בשום לאפשר אין. אורכו לכל אחיד יהיה הפלדה שרוול של הדופן עובי .10.1.5

 .השרוול בפנים מדרגות מופעי למנוע כדי שונה דופן עובי בעלי צמודים

 רק יבוצע הקבלן י"ע מגן-שרוולי/צינורות ייצור. תעשייתי בייצור פלדה-צינורות יהיו מגן צינורות .10.1.6

 .המפקח י"ע שיאושר מלאכה-בית/במפעל

 םכאמור לעיל, ע דופן ועוביי בקטרים GR-Bמסוג  חרושתיים פלדה צינורות יהיו המגן צינורות .10.1.7

 '.א 530 ישראלי תקן בדרישות ויעמדו השקה לריתוכי מומדרים קצוות

 מזערי כניעה חוזק , בעלתGrade B רכה פחמן פלדת הפלדה סוג יהיה אחרת נדרש לא אם .10.1.8

 ממעבדה אישור למפקח להציג הקבלן. איכות-שווה או (35,000psi) ר"סמ/ג"ק 2461 של

 .והרכבה הפלדה סוג בדבר ומאושרת מוסמכת

 .שיתוך סימני וללא חלקים להיות צינורות וחלקי הפחים לע .10.1.9

 .היקפיים חיבורים מינימום שתבטחנה במידות בפחים לבחור הקבלן על .10.1.10

 במגבלות השרוולים של ובגימור במשקל ,בממדים קבילות סטיות תהיינה אחרת נדרש לא אם .10.1.11

 . AWWA C200-97 האמריקאי המפרט

 לפי לביצוע הדרושים והציוד המכשירים, המכונות בכל מצויד במפעל ייוצרו לשרוולים צינורות .10.1.12

 .לתפקידו המתאים בציוד יוחלף, לשימוש ראוי אינו המפקח שלדעת לייצור ציוד. המפרט

 המפעל. השרוולים צינורות את לייצר בדעתו מפעל באיזה למפקח מראש להודיע הקבלן על .10.1.13

 אישור קבלת לפני במפעל בייצור להתחיל אין. המזמין י"ע ומאושר מוסמך להיות חייב

 .המפקח

 האמורים השרוולים צינורות ייוצרו בו מפעל לכל עת בכל חופשית גישה לאפשר הקבלן על .10.1.14

 עת בכל כאמור מפעל לכל להיכנס יורשום המזמין, אשר מטע מוסמכים לנציגים או למפקח

 .הייצור על ולפקח

 הענייניות העבודות כל ביצוע בעת נוכחים יהיו הקבלן מטעם האיכות בקרת צוות של נציגים .10.1.15

 דרישה לפי תבוצענה ריתוך עבודות. השרוולים צינורות של והובלה אחסנה, שינוע, ייצור של

 .איתו מלא ובתאום מטעמו לריתוך מומחה או/ו המפקח בנוכחות
 ריתוך צינורות .10.2

 .הצינור של האורך לציר לחלוטין ניצב במישור יהיו הצינורות קצוות .10.2.1

 חומר ומכל צבע שיירי, שמן, לכלוך מכל היטב לנקות יש לריתוך המיועדים הצינורות קצות את .10.2.2

 ושמן צבע שיירי לחלוטין להסיר הקבלן על. הריתוך טיב על לרעה להשפיע העלול אחר זר

 .מתאים מדלל באמצעות

 יתוקנו הפגמים וכל הנכונה העגולה ולצורתם לשלמותם ריתוכם לפני ייבדקו הצינורות קצות .10.2.3

 .המפקח של המלאה רצונו לשביעות

 ללא מלאה חדירה שיבטיח כזה הצינורות בין השורש מפתח יהיה פנימי ציפוי ללא בצינורות .10.2.4

 .הסטנדרטיים הריתוך מדידי באמצעות ויימדד, מ"מ 1.5-2.0 יהיה המפתח. שריפות

 .סמוכים צינורות של קצוות בין" מדרגות"ב האפשר ככל להמעיט יש הצינורות התאמת בעת .10.2.5

 עובי שמינית על תעלה לא כלשהי בנקודה זו לגבי זו הצינורות דפנות של הרדיאלית התזוזה .10.2.6

 יותר הקטן הערך לפי, מ"מ 3 על או הצינורות דופן

 .15.3 -ו 15.2 סעיפים , 530 י"ת-ב המוגדרים אלה יחשבו בריתוך קבילים כפגמים .10.2.7
 .התיקונים ביצוע אופן את ולקבוע ריתוכים לפסול רשאי המפקח .10.2.8

 ללא תוקן שריתוך אם יתברר אולם, בריתוך ליקויים של מבוקר תיקון להתיר יוכל המפקח .10.2.9

 .כולו הריתוך הלקוי את לפסול יהיה ניתן ובקרה אישור
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. הצינור גב על, שמן ברור בצבע בסימן בריתוכים או בצינורות שיתגלה פגם כל לסמן הקבלן על .10.2.10

 שהמפקח לאחר רק ייצבעו הריתוכים מקומות. תיקוני הצבע לפני ייעשו בריתוכים התיקונים כל

 .המלאה רצונו לשביעות נעשו הקטע באותו כל התיקונים כי אישר

 חיתוך או מסתובבת וליטוש בדיסקה חיתוך י"ע הפגם את להסיר יש התיקון ביצוע לפני .10.2.11

 התפר את לחתוך או, הסדוק התפר את חלק להסיר יש בתפר סדק שיתגלה במקרה. בלהבה

ירותכו  לא בחיתוך או בליטוש שנחשפו מקומות. המפקח לפי החלטת הכל, מחדש ולרתכו כולו

 .מטעמו מוסמך נציג או המפקח ידי על שנבדקו לאחר אלא, מחדש

 .רדיוגרפיות בדיקות לערוך הרסניות וכן בדיקות לעריכת דוגמאות חיתוך לדרוש רשאי המפקח .10.2.12

 

 הצינורות צורת על שמירה .10.3

 של צורתם העגולה על לשמירה הדרושים האמצעים בכל לנקוט הקבלן על הייצור בגמר .10.3.1

 תמיכות התקנת כולל, והטיפול ההובלה, האחסון בעת, הקבילות הסבולות במסגרת, הצינורות

 .ובהובלה באחסנה נאותים תנאים קיום על והקפדה הצורך במידת לעיל כאמור פנימיות

 מוצלבים מצינורות פנימיות תמיכות תרותכנה הצינורות חתכי של מעגליות על לשמור מנת-על .10.3.2

  .מהקצוות מ"ס 20 כ,  2בקוטר "

 .מותקנות פנימיות תמיכות עם לאתר יסופקו הצינורות .10.3.3
 בעת העמסת, בקצוות במיוחד, העגולה צורתם ועל הצינורות שלמות על לשמור הקבלן על .10.3.4

 שלמותם על פנימיים שישמרו תומכים התקנת באמצעות ופיזורם פריקתם, הובלתם, הצינורות

 .וצורתם

 עטיפה ויהיו עם פתוחה בחפירה שיבוצעו מגן-בצינורות העטיפה שלמות על לשמור הקבלן על .10.3.5

 הנחה, פיזור, פריקה ,הובלה, העמסה: העבודה שלבי בכל שחול פוליאתילן של חיצונית

 .וחיבור

 למנוע מתאימים כדי תמיכה-בסידורי מצוידים יהיו הצינורות להובלת שישמשו הרכב כלי .10.3.6

 גבי על היטב ייקשרו הצינורות. כלשהו נזק להם ייגרם שלא ולהבטיח ההובלה בעת תזוזתם

 .יציבותם את להבטיח כדי להובלתם שישמשו הרכב כלי

 שיבטיחו הרמה אחרים-באמצעי או במנופים תבוצע המובילים הרכב מכלי הצינורות פריקת .10.3.7

 העלולים אחרים כלים או באמצעות ווים צינור לתפוס אין. ובזהירות באיטיות והנחה הורדה

 מתאימות הרמה ברצועות רק יש להשתמש הצינורות להרמת. לעוותו או בקצותיו לפגוע

 בשום. משתייר עיוות כל שימנע באופן הצינור סביב שייכרכו ,מ"ס 25 מ קטן יהיה לא שרוחבן

 .פלדה-בכבלי או בשרשראות, בחבלים זו להשתמש למטרה אין אופן

 צינור והורדה של הרמה בעת. אחרים צינורות על או/ו הקרקע על הצינורות את להפיל אין .10.3.8

 בעצם יתנגש באופן שלא, באוויר תלוי היותו בעת עליו מלאה שליטה להבטיח יש במנוף

, סלעים, מבנים, מכני ציוד, רכב -כלי: )כגון ידו-על שייפגע או/ו בשלמותו לפגוע העלול כלשהו

 .אחרים( עצמים או, עצים

 תחתית חופשי בין מרווח תבטחנה שמידותיהם, מגביהים סמכים על יונחו שיפורקו הצינורות .10.3.9

, העבודה של למהלך התקין יפריעו שלא באופן, לפחות מ"ס 20 של הקרקע לבין הצינור

 .כלשהם קשים גופים או אבנים ללא ,נקיים להיות הסמכים על'. וכו, רכב-כלי, מכני ציוד למעבר

 גבי סמכים על או, מאבנים נקי בחול ממולאים משקים סמכים גבי על צינורות להניח ניתן .10.3.10

 כלשהם קשים או מחומרים מאבנים לחלוטין חופשית הקרקע בהם במקומות. אחר רך מחומר

 .מקומי מעפר תלוליות גבי על צינורות להניח אף אפשר

 של קבלה לבצע בדיקת, מטעמו מוסמך נציג או המפקח עם יחד, הקבלן על הפריקה בעת .10.3.11

 .בפריקה או/ו בהובלה פגמיםבהם  נפלו לא כי ולוודא לדרישות להתאמתם השרוול צינורות
 

 כללי - קידוח אופקי .10.4

)או בתוך  כנניםובקטרים המת שרוולים בתוך הצינורות יושחלו, בנקודות הקבועות בתוכנית .10.4.1

 מספיק חוזק בעלי יהיו המגן צינורות. אופקיים ואשר יבוצעו בקידוחים השרוולים הקיימים(

 . החיצוניים והכוחות האדמה ובלחץ ההתקנה בזמן עליהם הפועלים הכוחות לעמוד בלחץ
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 שנקבע התוואי אורך לכל, ודחיקה האדמה בתוך קידוח של בשיטה תבוצע הצינורות החדרת .10.4.2

 הנתונים ולשיפועים לגבהים ,לצירים בהתאם תיעשה הצינורות דחיקת. החצייה רוחב -

 והרומים הצירים אל מלאה התאמה להבטיח כדי, המפקח י"ע שנדרשו או בתוכניות

 המתוכננים.
 במידה. ובסביבתו הקידוח לאורך התשתיות כל עומק את לגלות יש העבודה תחילת לפני .10.4.3

מיידית  כך על להודיע יש בתוכניות הרשום המשוער מהעומק שונה התשתיות בפועל ועומק

 .עדכון לקבלת למזמין

 ציוד או באמצעות האופקי הקידוח לביצוע מפורטת הנדסית פעולה תוכנית להכין הקבלן על .10.4.4

 של הופעת באפשרות התחשבות כולל, זו לעבודה ומתאימות ראויות שלדעתו ביצוע-שיטות

, התוכנית את לקבל רשאי המפקח. המפקח לאישור ולהציגה הקידוח באזור גבוהים תהום-מי

 .כלשהו הסבר ללא לדחותה או בשינויים אישורה את להתנות

 :הבאות המזעריות בדרישות לעמוד חייבת תהייה ביצוע שיטת כל .10.4.5

 פנימי( ציפוי )ללא הפנימי מהקוטר יקטנו לא, ועוביו המגן שרוול של הפנימי הקוטר מידת 

 לעיל. כמפורט השרוול צינורות של הדופן ועובי

 בתוכניות המתוארים לאלה נמרץ בדיוק להתאים חייבים המגן שרוול צינורות של הרומים. 

 בשיקול. המפקח ידי על המאושרת, ומוכחת בדוקה שיטה להיות חייבת הביצוע שיטת 

 או בארץ, דומים קרקע ובתנאי השיטה באתרים הצלחת גם בחשבון המפקח יביא, דעתו

 .ל"בחו

 שיטת  של ומפורט מלא טכני תיאור, העבודה תוכנית הגשת בעת, להגיש הקבלן על

, ובתוכניותבמפרט  המתוארת העבודה את לבצע מנת על להשתמש בכוונתו בה הקדיחה

 מטעמו מי של שלו או המצטבר והניסיון זו בשיטה בעולם הקיים הקודם הניסיון לרבות

 .העבודה את שיבצע

  והנזקים העלולים להיגרם למזמין ו/או לצדדים שלישיים  הפרויקטהרבה של רגישות הבשל

עקב ביצוע פגום של הקידוחים האופקיים, יידרש כל גוף המבצע את עבודות הקידוח 

שנות ניסיון בתחום ביצוע  7האופקי בפרויקט זה )לרבות מהנדס הביצוע והמודד( להוכיח 

קידוחים אופקיים בקוטר מינימלי של  10הקידוחים האופקיים וביצוע מוצלח של לפחות 

. אי עמידה כנדרש בפרויקט זהמינימלי מטר כ"א, ובשיפוע  25כ"א, באורך מינימלי של  24"

להעמיד, ללא כל תוספת תשלום, ספק אחר חייב את הקבלן בכל התנאים האמורים ת

 העומד בדרישות הללו. 

 הפרטים הנדרשים כל את יכיל, הקבלן של העבודה לתוכנית הנלווה, הטכני התיאור 

 .המידע הנדרשים לאימות פרטים וכן המוצעת השיטה של וברורה מלאה להבהרה

 העבודה המתוארים בתוכנית הצינור קוטר או/ו הביצוע שיטת את לשנות יורשה לא הקבלן 

 מניעת או/ו חלופית שיטה אישור, עם זאת יחד. המפקח של מראש אישור ללא, המאושרת

 כל על העבודה לביצוע והבלבדית המלאה הקבלן מאחריותו את פוטר אינו, בה שינויים

 .תנאיה

. העבודות לביצוע הדרושים והכלים הציוד כל את וכן העזר וחומרי החומרים את יספק הקבלן .10.4.6

 .המפקח של מראש אישור טעון יהיה ההחדרה ציוד

 שיידרשו אחרת עזרה וכל הציוד, הכלים, האדם כוח כל את, חשבונו על, הקבלן יספק כן כמו .10.4.7

 .הקידוח של והרומים הכיוון בקרת ביצוע לשם

הכרוכות בביצוע כמו כן ישא הקבלן על חשבונו, וכחלק ממחירי היחידה,  בכלל העלויות נלוות  .10.4.8

 הקידוחים האופקיים, לרבות :

 העבודה אתר אל( זמניים מצעים לרבות) גישה הכנת  דרכי; 

 ליציאה בור/ופיר לקידוח אופקי בור/פיר; 

  חומר זמניים לפינוי עירומים, וחומרים ציוד אחסנת, עבודה חצר) התארגנות משטחי 

 (;ב"וכיו, צינורות מצבורי, חפור

  האופקי הקידוח לביצוע בור; 

 סוג, הבורות בהתאם לעומק, הקבלן של הקרקע יועץ של התכנון פ"ע הקידוח בורות דיפון 

 .הענייניים ובתקנות בתקנים הנדרש פי-ועל הקרקע
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 גשמים מי בפני הגנתן כולל, הביצוע תקופת משך לכלהעבודות  שלמות על ירהשמ ,

 ;הצינורות להשחלת העבודות תום עד, תהום-מי ובפני, אחרים עילי נגר ומי שטפונות

 הציוד, החומרים כל העבודה באתר שיימצאו לפני קידוח בביצוע להתחיל הקבלן יורשה לא .10.4.9

 .קידוח אותו של המגן צינור לביצוע שישמשו והרכיבים

 האופקי הקידוחציר  .10.5

 במסגרת הקידוח קצות של קואורדינטות לקבל הקבלן על. בתוכניות סומןהינו כמ הקידוח ציר .10.5.1

, המפקח י"ע המאושר, מטעמו מוסמך מודד וכאמצעות חשבונו על, ולקבוע התנוחה תוכניות

 .שיקבל והנתונים התוכניות סמך על הקידוח לציר בסיס

 את ולשמור לצורך בהתאם מספרן את להגדיל, שקיבל הקבע נקודות את לאבטח הקבלן על .10.5.2

. המפקח דרישות לפי או/ו לצרכיו אותו לחדש שיוכל באופן העבודה זמן כל משך הבסיס קו

 בתוך שתעשנה למדידות אותן לקשור עת בכל יהיה שניתן כך תיבחרנה האבטחה נקודות

 מטעמו מוסמך מודד באמצעות, הקבלן חשבון על זאת כל. העבודה ביצוע במהלך הפיר

 .המפקח ידי-על המאושר

 ציר את לסמן ,העבודה תחילת לפני( הבסיס קו) הסימון נכונות את ולוודא לבדוק הקבלן על .10.5.3

 אי או/ו סתירה, טעות כל על לו ולהודיע המפקח לאישור להציגם, הפירים כל ומיקום הקידוח

 .דיחוי כל ללא( הבסיס קו) הסימון בנתוני התאמה

 .מזו זו' מ15  על יעלו לא הקידוח ציר לאורך סמוכות סימון-נקודות בין המרחקים .10.5.4

 מושפעות תהיינה שלא הקרקע פני על מוגנות קבע-נקודות ארבע י"ע יעשה הפיר סימון .10.5.5

 רצפת וייצוב חפירתו כולל, הפיר השלמת לאחר. האופקי הקידוח במהלך הנוצרות מתזוזות

 .בפיר הקידוח ציר את לסמן הקבלן על, העבודה

 שיפוע ציר הקדח יהיה כקבוע בתוכניות. .10.5.6
 מדידה-ציוד .10.6

 .הנדרשים לקבלת הדיוקים המתאים ומכויל מבוקר בציוד להשתמש הקבלן מטעם המודד על .10.6.1

 .תקפה כיול תעודת בעלי יהיו המכשירים כל .10.6.2

 לבדיקת ציוד לפחות" לייזר" מסוג הכוונה במערכת להשתמש הקבלן מטעם המודד על .10.6.3

 .הקידוח

 הכניסה בור/בפיר הציר נקודות בניית .10.7

 באמצעות נקודות אמיתיות ציר נקודות שתי לפחות תיקבענה הכניסה בור/פיר בקרקעית .10.7.1

 .הפיר מעל שייקבעו האבטחה

 .אנכי מ"מ1,  ±אופקי מ"מ±1  בדיוק תעשה הבור בקרקעית הציר נקודת קביעת .10.7.2
 

 נדרשת דיוק-רמת .10.8

 עבורה מבוצע למטרה שתפרענה ( Segments) השרוול קטעי בין סטיות למנוע הקבלן על .10.8.1

 הייעודית. הצנרת השחלת את לאפשר דהיינו, השרוול

 את שיקבע זה והוא המתקבל השיפוע יימדד( 'מ12 -כ) ראשונים צינור קטעי דחיקת לאחר .10.8.2

 לבחינה למפקח הקבלן ימסור אותו, שנקבע הקידוח לציר בהתאם. בפועל הקידוח ציוד

 .האמור האישור קבלת לאחר האופקית הקדיחה עבודת תימשך, ולאישור

. האופקי הקידוח לציר ובסמוך לאורך קרקע שקיעות אחרי מעקב מדידות יבצע הקבלן .10.8.3

 .חשבונו ועל הקבלן מטעם המוסמך המודד י"ע תבוצענה המדידות

 :להלן כמפורט ובמיקום בכמות קבע נקודות להתקין הקבלן על המדידות ביצוע לצורך .10.8.4

  הקידוח בציר אחת נקודה; 

  לציר בניצב, האופקי הקידוח ציר צידי משני, ביניהן מטר שני של במרחק נקודות שלוש 

 ;הקידוח

 מ 10 על יעלו שלא ביניים במרחקי כאמור נקודות תמוקמנה התוואי אורךל'. 

 כבסיס ששימשה הרומים למערכת ביחס הנקודות מפלסי את יקבע הקבלן מטעם המודד .10.8.5

 .האופקי הקידוח עבודות תחילת לפני, הכביש לתכנון
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 :כלהלן האופקי הקידוח של ההתקדמות לקצב במקביל תבוצענה מעקב מדידות .10.8.6

  עבודה ביום פעם לפחות; 

  המעבר מסיום שבועיים חלוף עד בשבוע פעם; 

  הביצוע גמר אחרי חודשים שלושה. 

 המפקח של הבלבדי דעתו שיקול פי-על סיבה מכל קידוח פסילת של במקרה כי בזאת מודגש .10.8.7

( השרוול) המגן צינורות קטעי שליפת תותר לא( הקבילה המרבית מהסטייה חריגה עקב כגון)

 האופקי הקידוח את ולבצע חדשים חלופיים מגן צינורות קטעי לספק יהיה הקבלן על. שנדחקו

 .המפקח עליו שיורה במקום, חשבונו על מחדש
 הקדיחה במהלך מדידות .10.9

 אישורו את מטר ולקבל 10  כל( לאורך וחתך תנוחה) מדידה מצב למפקח להציג הקבלן על .10.9.1

 .הקדיחה עבודות להמשך

 ובדיקת מטעם הקבלן המוסמך המודד י"ע הקידוח קצוות של מדידה לבצע יש העבודה בסוף .10.9.2

 .לייזר מכשיר באמצעות הקידוח ישרות

 והצגת( מטר 2  כל מדידה) של הקידוח פנימית מדידה לבצע הקבלן על, ההשחלה ביצוע לפני .10.9.3

 בפועל. הקידוח לציר ביחס הנתונים
 החפור החומר נפחי בקרת .10.10

 האופקי בחזית הקידוח קרקעיים-תת חללים להתפתחות האפשרות לבדיקת בסיסית כבקרה .10.10.1

 מהקידוח שתוצא החפור כמות החומר בין השוואה, יום כל, הקבלן יבצע, ולמניעתם ומעליו

 .החזית התקדמות לבין

 :לפי תימדד הכמות .10.10.2

  בהם המצוי החומר נפח והערכת מהפיר המוצאים המכלים מספר; 

  התיאורטי לנפח שתושווה, הקרקע פני על שיהיה האחסון במיכל שיצטבר החומר כמות 

 התחשבות תוך, הקידוח של החיצוני והקוטר החזית מהתקדמות מחושב החפור העפר של

 .התחוח החומר תפיחת במקדם

 המוצא החומר כמות אם. הכמויות השוואת את, יום מידי המפקח בפני להציג הקבלן על .10.10.3

 עבודת את מיד לעצור הקבלן על, התיאורטית מהכמות מהותי באופן גדולה תמצא מהקידוח

 .הוראותיו לפי ולפעול למפקח מיידית לדווח ,עץ בלוחות החזית את לייצב, האופקי הקידוח

 על המצביעה הכמויות במאזן חריגה של במקרה מפורטים תגובה נהלי לקבוע הקבלן על .10.10.4

 .נראית בלתי קרקעית -תת התמוטטות עקב לקידוח חדרה נוספת עפר כמות כי אפשרות
 

 קרקע בשקיעות לטיפול כוננות .10.11

 שאינו במרחק) לו בסמוך או העבודה באתר בכוננות יחזיקו, מטעמו משנה-קבלן או, הקבלן .10.11.1

 העלול נזק של מיידי לתיקון הנדרשים וחומרים כלים( עומס תנאי בכל נסיעה-שעת על עולה

 הכלים. הקידוח מתבצע בו בתחום בתשתיות או/ו בדרך המשתמשים את לסכן או להפריע

 .המפקח שיורה כפי במועדים הדחיקה עבודות ביצוע זמן כל במשך זמינים יהיו והחומרים

 הקבלן השתמש אם. המפקח של מראש לאישור בכפוף יהיה ובחומרים בכלים השימוש  .10.11.2

 .במלאי הכמות את מחדש למלא חייב יהיה בחומרים
 

 גיאוטכניקה .10.12

 מערכת, חשבונו ועל שלו והביסוס הקרקע יועץ באמצעות הקבלן יבצע העבודה תחילת לפני .10.12.1

 תנאי את לבדוק כדי, בכמות שתהיה על פי המלצות יועץ הקרקע, קרקע ובדיקות קידוחים של

 ח"דו הקבלן של והביסוס הקרקע יועץ יכין הממצאים בסיס על. הקרקע-ותת הקרקע ומצב

 .מפורט הנדסי

 .התהום מי מפלס גם ייבדק בבדיקות .10.12.2
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, הקבלן של והביסוס הקרקע יועץ י"ע ממצאיהן לפי שיוכן ח"והדו הקרקע בדיקות תוצאות .10.12.3

 .המזמין לאישור יועברו, ההנדסי הפתרון לגבי וההמלצות החישובים לרבות

 העבודה על והשפעתם הקרקע לתנאי ההנדסית הפרשנות כי בזה מודגש לעיל האמור למרות .10.12.4

 שיהיה או מספיקים במפרטים המפורטים המגן צינורות של המזעריים הדופן עוביי אם וקביעה

 .הקבלן של הבלבדית באחריותו הם, בהגדלתם צורך

 תפעול-בורות/פירי .10.13

 דחיקה/כניסה בור/פיר) האופקי הקידוח צידי משני תפעול בורות/פירי לחפור הקבלן על .10.13.1

 .(מוצא בור/ופיר

 לתנאים בהתאם ייקבעו המוצא בורות/ופירי הדחיקה בורות/פירי של והמידות המקומות .10.13.2

. הקו הנחת להמשך הנדרשות התעלה למידות בהתאם יהיה המוצא פיר. הקבלן ולציוד בשטח

 מרחב יהיה שלא במידה מתחום העבודה בעבודותיו לחרוג הקבלן יורשה לא מקרה בכל

 .ותמיכה דיפון קירות ,חשבונו על, הקבלן יתקין, משופעים דפנות עם הבורות לחפירת מספיק

 הדחיקה פעולות ולביצוע הציוד להעמדת יציב בסיס הדחיקה פיר בתחתית להתקין הקבלן על .10.13.3

 המדחקים  תנועת בזמן אפשריות בשקיעות בהתחשב ייקבע הבור תחתית מפלס. וההחדרה

(Jacks )הצינורות של הדחיקה ופעולת . 

 שנדרשה שיטה ובאותה חומר באותו הבורות ימולאו, הקו והנחת ההחדרה עבודות בתום .10.13.4

 .צינורות להנחת שתשמש התעלה מילוי עבור

 לדחיקה הציוד והכנת  (Wall)-Reactionתגובה  קיר התקנת .10.14

 שיחלק, הבור דפנות אל מעוגן תגובה קיר דחיקה/הכניסה בור/פיר בתוך להתקין הקבלן על .10.14.1

 .שמאחוריו האדמה אל ויעבירו המגבהים על המופעל הלחץ את

 המדחקים מערכת את ולמקם הפיר בתחתית מפלדה מסילות להתקין הקבלן על מכן לאחר .10.14.2

 .לדחיקה הצינורות את להכניס יהיה שניתן באופן ולריתוך לקדיחה הציוד ואת

 הדחיקה עבודות .10.15

 הדחיקה פיר לתוך, המוביל הצינור להיות שתפקידו, הראשון הצינור את להוריד הקבלן על .10.15.1

 .מיוחדת פלדה טבעת לרתך יש זה צינור על. המסילות על ולהניחו

 הצינורות את ודוחפת התגובה קיר על הממוקמת מדחקים מערכת באמצעות תבוצע הדחיקה .10.15.2

. התמוטטות בפני הקידוח את שתבטיח בדרך תיעשה הצינור דחיקת. בשלבים הדרוש בכיוון

 לבין והקדוחה האדמה בין מ"ס 6 כ על העולה בגודל חללים להשאיר יורשה לא מקרה בכל

 .הצינור

 הקבלן על דחיקה של שלב כל אחרי. הצינור לתוך המושחלת קידוח במכונת יבוצע הקידוח .10.15.3

 .מאושרים סילוק-לאתרי ולסלקה הצינור מתוך החפורה האדמה את להוציא

 יורד אחריו הבא הצינור. לקידוח מחוץ שיבלוט מ"ס 100 כ של קטע שיישאר עד ידחק הצינור .10.15.4

. אליו וירותך, הוחדר שכבר לצינור ומדויק ישיר בהמשך מיוחדות תמיכות גבי על יונח, לבור

 אין. הנדרש לשיפוע מלאה ובהתאמה ואחיד רצוף צינורות קו שייווצר כך ירותכו הצינורות

 .החיבור במקומות הפנימיים הדפנות במפלסי סטיות להרשות

 האפשרי המרבי לערך יגיע הלחץ אם. מכוילים לחץ-מדי באמצעות הלחץ יימדד הדחיקה בזמן .10.15.5

 מצינור מורכבת תהיה הביניים תחנת. ביניים תחנת ולהתקין הדחיקה פעולת את להפסיק יש

 .נוספת מדחקים מערכת בעזרת ותופעל מתאימים ובאורך בגודל

 .ןמזמיה של מוקדם באישור רק תותר טון 600 מעל דחיקה כוחות הפעלת .10.15.6

 באמצעים, בלחץ החדרה י"ע בדייס למלא יש הקידוח דפנות לבין הצינורות בין שיתהוו חללים .10.15.7

 .המפקח של רצונו לשביעות החללים כל מילוי שיבטיחו

 יזומות הפסקות למעט, הדחיקה במהלך הפסקות וללא ברציפות העבודה את יבצע הקבלן .10.15.8

 .הקדח ציר מדידת פנים ביצוע לצורך

 . ע"ש 20 על תעלה לא הקידוח מכונת של בודד למפעיל רצופה עבודה .10.15.9

, עבודתו את מיד יפסיק, הקדיחה במהלך הקרקע בסוג כלשהו בשינוי ייתקל והקבלן במידה .10.15.10

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

 .המפקח
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 מתוקן עבודה ציר לתכנן הקבלן על עבודה כדי תוך המתוכנן העבודה בציר שינוי של במקרה .10.15.11

 .הביצוע המשך לפני המפקח לאישור ציגויו

 הוצאת כולל, הקידוח זמן כל במשך הגבהים על בקרה ולבצע הקידוח שיפוע את למדוד יש .10.15.12

 .הכביש חציית של בקטע הצינור של מיקום ומדידה ספירלות

 .מאריכים הרכבת וללא המוביל הצינור מקצה קידוח ראש הוצאת ללא יבוצע הקידוח .10.15.13

 יש אם לב לשים יש הקידוח בזמן. הקרקע לסוג הקידוח בראש הספירלה את להתאים יש .10.15.14

 הוראות לקבל יש .בהתאם הקידוח ראש את לשנות נדרש, ויש במידה .הקרקע בסוג שינוי

 .זה במקרה הקידוח את לבצע כיצד הקרקע מיועץ

 .מתקדם לא הצינור כאשר הספירלות את לסובב אין .10.15.15

 .הספירלות והוצאת משיכת לפני השני בצד הקידוח ראש את לפרק יש .10.15.16

 : הבאים הנתונים יתועדו שבו ("עבודה יומן")נוסף על  יומי חצי חפירה יומן ינהל הקבלן .10.15.17

 הקדיחה עבודות התקדמות קצב 

 מקומיות( ומפולות יתר )שברי הקרקע תנאי 

 חולית קרקע הופעת 

 מים הופעת 

 וסיבותיהם שונים עיכובים 

 וישנן( במידה חריגות )גילוי התיאורטי לקצב והתאמתם השרוול דחיקת כוחות אחר מעקב. 

 

 וקדיחה דחיקה במהלך שרוולים/מגן-צינורות ריתוך .10.16

 מלאה לחדירה ריתוך) מים לצינור הנדרשת הריתוך ברמת באתר לזה זה ירותכו הצינורות .10.16.1

 .(פגמים ללא

, הריתוך נוהל פרטי. מוגנת מתכתית קשת של הריתוך שיטת לפי ביד יבוצעו הריתוכים כל .10.16.2

 וכיוון המתח, הזרם עצירת, מחזור בכל האלקטרודה קוטר, בתפר המחזורים מספר: כלומר

 לפרטי אישורו שיתקבל לאחר אלא הריתוך בעבודות יוחל ולא המפקח לאישור יוגשו הריתוך

 .הנוהל

 4 סעיף/ 127 ישראלי תקן לפי מוסמכים רתכים י"ע ורק אך יבוצעו הריתוכים כל .10.16.3

 היווצרות למניעת הצינורות ריתוך בעת במצמדים להשתמש יש 20": מעל קוטר בעלי בצינורות .10.16.4

 .התחתון בחלק פנימית מדרגה

 .המפקח של ולהנחיות דעתו לשיקול בהתאם יבוצעו לביקורת סוג מכל צילומים .10.16.5
 

 הצינור פנים ניקיון שמירת .10.17

 אישור טעון יהיה הניקוי אופן. צינור כל של הקצוות את היטב לנקות יש והריתוך ההנחה לפני .10.17.1

 .המפקח

. לתוכם כלשהו זר חומר מחדירת הצינורות על לשמור מנת על האמצעים בכל לנקוט הקבלן על .10.17.2

 .לאלתר מהצינור יסולק כאמור זר חומר כל

 גמר-עבודות .10.18

 מותקנים הצינורות כי המפקח אישור ולאחר המגן צינורות החדרת של העבודה בגמר .10.18.1

 צידי משני הקצוות את. בהם שיימצא זר חומר מכל הצינורות את הקבלן ינקה, רצונו לשביעות

ע כפי "שו או APS מתוצרת night caps כדוגמת מסוג זמניות בסתימות לסתום יש המגן צינור

 .המפקח י"ע שיאושר

 להוציאם, העזר ואביזרי התמיכות את, התגובה קיר את, ההחדרה מתקני את לפרק הקבלן על .10.18.2

 .העבודות מאתר ולסלקם ההחדרה ציוד עם יחד הדחיקה מבור

 הקבלן אחריות .10.19

 והשיפועים הרומים, הקידוח ציר לנכונות, העבודה של התקין לביצוע בלבדי אחראי הקבלן .10.19.1

 .ובפרקים בתוכניות לנתונים המלאה ולהתאמתם
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 קרקעיות-התת והתשתית הצנרת מערכות או/ו, הכבישים לשלמות בלבדי אחראי הקבלן  .10.19.2

 מסירת מתאריך שנים 5 של לתקופה וכן העבודות ביצוע זמן כל החציות תבוצענה תחתיהם

 .הגמר תעודת

 למערכות  לכבישים שייגרם לנזק אחריות מכל המזמין את משחרר הוא כי בזה מצהיר הקבלן .10.19.3

, שברים, קרקע התרוממות, שקיעות, מפולות :כגון, האמורה בתקופה והתשתית הצנרת

 ולשאת חשבונו על כזה נזק כל לתקן מתחייב והוא, מעבודתו כתוצאה', וכד נזילות, סדקים

 רצונם לשביעות, כאמור מנזקים כתוצאה שנגרמו - העקיפות והן הישירות הן – ההוצאות בכל

-התת והתשתית הצנרת ומערכות, הכבישים שבבעלותן הרשויות ושל המפקח של המלאה

 .האמורות קרקעיות

 קווי, מים קווי כגון) קרקעיות-תת קיימות מערכות של ולסימון לגילוי בלבדי אחראי יהיה הקבלן .10.19.4

, הענייניים הגורמים שאר ועם הקווים בעלי עם בתיאום ('וכו דלק, תקשורת, חשמל, וניקוז ביוב

 .העבודה ביצוע זמן כל האמורים הסימונים לשלמות אחראי יהיה וכן

 לסימון תואם אינו שמיקומן או בתוכניות סומנו שלא קיימות תשתית מערכות תתגלינה אם .10.19.5

 את למפקח הקבלן יציג, הקידוח בתוכניות שינויים מחייב אלו מערכות של ומיקומן, בתוכניות

 .הביצוע תחילת לפני לשינויים הצעתו

 המגן שרוולי בתוך ייעודית צנרת השחלת .10.20

 אלה והן אופקיים קידוחים באמצעות שיבוצעו אלה הן, המגן שרוולי בתוך צינורות השחלת .10.20.1

 .ובמפרט זה  תוכניותב למפורט בהתאם תעשה, פתוחה בחפירה שיבוצעו

יאטום השרוול באטם , הסופי למצבם הושחלו שהצינורות לחילופין ולפי קביעת המפקח, אחרי .10.20.2

 .חלד-אל חבקים מפלדתקצוות חרושתי, עם 

 השחלה לקראת השרוול תחתית הכנת .10.21

 מדרגה או סיגים או ריתוך בליטת כל להשחיז הקבלן על שרוול/המגן צינור של ההתקנה בסיום .10.21.1

 . השרוול של התחתון בחצי

 לבצע יש, מטר 10אורכם מעל ש מגן-בצינורות. מגן-צינור של חזותית פנימית בדיקה לבצע יש .10.21.2

 .פנימי צילום באמצעות בדיקה

 .השחלה לביצוע עד השרוול קצוות את הרמטית לסתום הקבלן על ההכנה עבודות בגמר .10.21.3
 

 סמך-נעלי .10.22

 ,מאושר ערך שווה או DIMEX ,RACI ,APS מתוצרת מפלסטיק סמך בנעלי להשתמש יש .10.22.1

 .תוכניתמפורט בכ

 יפחת לא סמך נעל גובה אך המזמיןו היצרן הנחיות פי על ייקבעו הסמך נעלי וגובה דגם, סוג .10.22.2

 .מ"מ 40 מ

 בין הרווח מקרה בכל. המזמין והנחיות היצרן הוראות לפי במרווחים יורכבו הסמך נעלי .10.22.3

 .מטר 1.5 על יעלה לא הטבעות

 ההשחלה תהליך .10.23

 שיאושרו כפי באמצעים, שלו הפוליאתילן עטיפת שלמות בדיקת תבוצע צינור כל השחלת לפני .10.23.1

 . במקום יתוקנו בעטיפה שיתגלו פגמים. המפקח ידי על

 .ההשחלה לפני השרוול תחתית את החלקה/סיכה במשחת למרוח יש .10.23.2

 או הדחיפה כוח. לדקה מטר 1.5 על תעלה שלא ובמהירות בזהירות תבוצע ההשחלה .10.23.3

 .הירידה בכיוון השחלה להעדיף יש. האפשר ככל ממורכז יהיה המושחל הקו קטע של המשיכה

 .סיומה עד ההשחלה שלבי בכל והאופקיות האנכיות הפנימיות התמיכות את להשאיר יש .10.23.4

 לבדוק יש, פעמון בחיבור כשמשתמשים. המקובלים הכללים כל לפי בקפדנות ירותכו הצינורות .10.23.5

 .בראשים זוויות יצירת ולמנוע ישר שהחיבור

 .שרוול/המגן צינור לבין המושחל הצינור שבין החלל של חזותית בדיקה תיעשה' מ 10 כל .10.23.6

 הצינור של החיצונית העטיפה מצב בדיקת ותכלול אור מקור באמצעות תיעשה הבדיקה .10.23.7

 .הסמך נעלי ויציבות
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 מהודק מילוי הכוללת, המושחל לצינור ותושבת מהודקת תשתית לבצע יש הקידוח בקצוות .10.23.8

 למנוע מנת-על (בטון או סומסום או מהודק חול) לפחות מטר 6 ובאורך הצינור 3/4 בגובה

 .עתידיים קרקע עומסי עקב לשרוול הכניסה באזור המושחל בצינור כפיפה מומנט

 .המושחל הקו קטע של פנימי וידיאו צילום לבצע חובה ההשחלה תהליך בגמר .10.23.9

 :הבאות האפשרויות באחת יאטמו הקידוח קצוות .10.23.10

 המושחל ולצינור השרוול לקוטר המותאם סטנדרטי אלסטומרי אטם; 

 השרוול מעל בחפיפה מ"ס 25 מתוכם, מ"ס 50 של כולל בעובי בקצוות בטון קיר יציקת  +

 מתנפחות מים עצר טבעות יורכבו היציקה לפני. החוצה השרוול מקצה שיבלטו מ"ס 25

 צינור לבין המושחל הצינור בין הבטון חדירת. המושחל הצינור ועל השרוול פנים על

 .מ"ס 10 על תעלה לא שרוול/המגן

 שיאושרו זמניות בסתימות המושחלים הצינורות קצות את לסתום יש, ההשחלה עבודות בגמר .10.23.11

 .המפקח י"ע
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 HDDע"י קידוח  מעברים וקידוחים .11

 HDPE PE100+ SDR11מ"מ  710מסמך זה כולל "תנאים מיוחדים" ו"מפרט טכני" עבור התקנת שרוול בקוטר 

 .HDPE PE100+ SDR17מ"מ  450וצינור מושחל בקוטר 

 כניות, הפרטים והמפרט המיוחד.והקידוח יתבצע בהתאם לת

 

סעיפים הקשורים לביצוע  התקנה,-להלן רשימה של דרישות מהקבלן המבצע בתחומים הבאים: דרישות טרום

קידוח ראשוני והרחבת קוטר הקידוח, ריתוך מקטעי הצינור, איסוף נוזלי הקידוח וסילוקם, שחזור אתר, מדידות 

 ותשלום.

 

 על הקבלן לפעול לפי הנחיות קידוח המוצגות במסך זה.

 

 תנאים לביצוע העבודה .11.1

צריך להגיש את המסמכים הבאים:  HDDכנית העבודה, הקבלן המבצע קידוח גמיש וכחלק מת .11.1.1

אתר והתארגנות, דוח יועץ קרקע המפרט את תהליך  תוכניתתכנון מפורט של הקידוח, 

כניות למקרי חירום, ותכנון מפורט, ת + ניהול נוזלי הקידוח, מדריך בטיחות תוכניתהקדיחה, 

 שינוע ורשימת קבלני משנה עבור הפרויקט.

  

כניות שיאושרו והרלוונטיות בתיק התוכניות, בהתאם לת הקידוח יתבצע  בהתאם לתוכניות .11.1.2

, ולפי מפרט זה. במידה ויחולו שינויים בשטח על הפרטיםכחלק מהצעתו של הקבלן, לפי 

 לקבלת אישור. למזמיןהקבלן להודיע מידית למתכנן ו

 

הקבלן יעסיק יועץ קרקע/מהנדס ביסוס ומודד מוסמך משלב התכנון ועד סיום ביצוע הקידוח  .11.1.3

כל אורכו. יובהר כי לא תשולם כל תמורה נוספת עבור שכירת שירותיהם של יועץ ל

 הקרקע/מהנדס ביסוס והמודד המוסמך ועלותם תהיה כלולה במחירי הקו.

 

כניות. אם הקבלן מעוניין לשנות את והקידוח יבוצע בהתאם לעומק והשיפועים המופיעים בת .11.1.4

 תכנן.העומקים והשיפועים, יש לקבל על כך אישור מהמ

 

מכונת הקידוח צריכה להיות מתאימה לאורך הקידוח לתנאי השטח, סוג הצינור, קוטר הצינור  .11.1.5

 והכוחות הנדרשים לביצוע הקידוח ומשיכת הצינור ע"פ הנחיות יועץ הקרקע של הקבלן.

 

 מבוא .11.2

 HDD)מפרט זה מכסה דרישות לתכנון, לביצוע ואבטחת איכות של קידוח אופקי גמיש ) .11.2.1

Horizontal Directional Drillingהתקנה, -. המסמך הזה דן בתחומים הבאים: דרישות טרום

סעיפים הקשורים לביצוע קידוח ראשוני והרחבת קוטר הקידוח, ריתוך מקטעי הצינור, איסוף 

נוזלי הקידוח וסילוקם, שחזור אתר, מדידות ותשלום. כן נידונים הנחיות הקשורות לתנאים 

וספים הקשורים לביצוע איכותי של קידוחים אופקים גמישים. תת קרקעיים שונים ונושאים נ

 על הקבלן לפעול לפי ההנחיות המוצגות במסמך זה.
 

 הגדרות מפרט זה: .11.2.2
 

 מערך קידוח גמיש (Directional Drilling Rig) מכונת קידוח אופקי מוכוון 

 ( צינור מוצרProduct Pipe)  קו צינורות קבוע, המיועד לשימוש התפעולי
 לדוגמה: הולכת מים.

 ( ראש חיתוךCutting Head) כלים מסתובבים, או מערכת כלים המורכבים 
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 על מכלול משותף, החופר את חזית הקידוח.

 ( ראש הרחבהBack Reamer)  ראש חיתוך המתוכנן לתנאי הקרקע, המחובר
למכלול הקידוח כדי להרחיב את פתח הקדח, 

כדי באמצעות משיכת ראש ההרחבה לאחור, 
 לאפשר משיכת צינור המוצר.

  נוזלי סיכה(Drilling Fluids)  ,תמיסה של מים ותוספים, כמו: בנטונייט
פולימרים, חומרים דמויי סבון, אפר סודה, 
המיועדים לסתום חללים בפני קיר הקדח, על 
מנת להפחית את החיכוך בקדח, לגרום לרחיפת 

 ונשיאת חומר חפורת אל פני השטח.

 סדק נוזל ק( ידוחFrac-out)  מצב בו לחץ נוזלי סיכה בקדח, מספיק להתגבר
על מאמצי הכליאה האנכיים במקום, על ידי כך, 
הלחץ סודק את הקרקע ומאפשר לנוזלים לנדוד 

 אל מחוץ לקדח.

 מקום או חפירה שממנו/ה מתחילה פעולת  נקודת כניסה
 הקדיחה, המועדת להרכבת צינור המוצר.

 חפירה אליו הקדח מכוון. מקום או נקודת יציאה 

 ( מערכת נחייהGuidance System)  ,מערכת אלקטרונית המסוגלת לאכן: מיקום
עומק ואוריינטציה של ראש קידוח, במהלך 

 פעולת קדיחה.

 ( קידוח גישושPilot Bore)  מכלול  תהליך למשיכת מכשיר המחובר לראש
הקידוח בתוך תוואי הקדח, על מנת להרחיב את 

בחפורת.  בב את נוזלי הסיכה הקדח ולער
 תהליך זה יכול שיחזור על עצמו מספר פעמים.

 ( הרחבה לאחורPre-Reaming)  מכלול  תהליך למשיכת מכשיר המחובר לראש
הקידוח בתוך תוואי הקדח, על מנת להרחיב את 

בחפורת.  הקדח ולערבב את נוזלי הסיכה 
 תהליך זה יכול שיחזור על עצמו מספר פעמים.

 משיכ( ה לאחורPull Back)  מכלול הקידוח נמשך  -שלב ביצוע בקידוח מוכוון בו
לאחור בתוך הקדח, לכיוון נקודת הכניסה )או פני 
השטח( של מערך הקידוח. בשלב זה נמשך לאחור 

 צינור מוצר.

 

 (Submittalsהגשת מסמכים שיוכנו ויוגשו על ידי הקבלן ) .11.3

(, עליו להגיש את המסמכים HDDהקידוח הגמיש )כחלק מתוכנית העבודה של הקבלן מבצע  .11.3.1

 הרלוונטיים הבאים:

 

 אתר העבודה והתארגנות הציוד בשטח תוכנית. 

 תהליך הביצוע המוצע ע"י הקבלן. 

 ניהול ושימור נוזלי הקידוח תוכנית. 
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  ,למקרי חירום תוכניותמדריך ותוכנית בטיחות. 

 .רשימת קבלני משנה ופרטיהם עבור פרויקט זה 
 

שבועות  3 -לים או תיאורים הדורשים אישור של בעל הפרויקט, יוגשו לא פחות מכל הנה .11.3.2

 לפני התחלת פעילויות הקידוח באתר הפרויקט.

 
על הקבלן לבצע סקר מקדים של אתר העבודה, ולהכין דוח שיוגש למנהל הפרויקט/המהנדס  .11.3.3

ים בכביש, סדקים ונזקים קיימים אחר המתכנו.   הדוח צריך לכלול את הפרטים הבאים:

במדרכה, ובתשתיות קיימות אחרות לאורך תוואי הקידוח הראשוני, לרבות קירות חיצוניים 

 של מבנים לאורך תוואי הקידוח.

 
של הקו  כנית. עומקים ושיפועיםוביצוע הקידוח יהיה בהתאם לתוכניות המצורפות בתיק הת .11.3.4

ניות המצורפות. במידה ויחולו שינויים בשטח, על הקבלן להודיע זאת מידית כיהיו בהתאם לתו

 למתכנן. 

 
מהנדס ביסוס ובנוסף מודד מוסמך, משלב  -על הקבלן לשכור את שירותיו של יועץ קרקע .11.3.5

סימון הבורות לקידוח ועד סיום ביצוע הקידוח, לכל אורכו של הפרויקט. בנוסף לכך הקבלן 

קידוחים אופקים גמישים באורך ובקוטר דומים לפרויקט  בתכנוןישכור מתכנן שיהיה בקי 

 התיכנון והביצוע. המדובר, שילווה את הלך

 
הצינור, קוטר  מכונת הקדוח צריכה להתאים לנתונים ולדרישות הבאות: תנאי השטח, סוג .11.3.6

בצורה ההנדסית הטובה  הצינור, אורך הקידוח המוצע ולכוחות הנדרשים לביצוע הקידוח

הצינור בהתאם להנחיות יועץ הקרקע  ביותר. כמו כן על המכונה להיות מותאמת למשיכת 

 ן ובהתאם להנחיותיו בדו"ח.של הקבל

 
 כנית באופן ברור.ובמפרט ובת יצוינותוואי קידוח אופקי מוכוון, שיפועי קדח, וטולרנסים,  .11.3.7

 
מותר, עומס  מקסימליצינור, דרג צינור, מידות צינור )אורך, קוטר, ועובי(, רדיוס כפיפה סוג  .11.3.8

מפרט ובתוכניות באופן מותר, יצוינו ב מקסימלילחץ חיצוני מקסימאלי מותר, עומס מתיחה 

יוגבל כך שמאמץ בדופן צינור מוצר לא  HDPE ברור. ככלל, רדיוס כפיפה אנכי או אופקי לצינור

 שעות לפי הוראות היצרן. 24המותר לתקופה של   מקסימלייעלה על עומס מתיחה 

 
 קן:גודל כוח המשיכה לצינורות פוליאתילן יקבע ע"י חישובים שיעשו ע"י מהנדס מוסמך לפי ת .11.3.9

 

ASTM F-1962 "Standard Guide for Use of Maxi-Horizontal Directional Drilling for 

Placement of Polyethylene Pipe or Conduit under Obstacles, Including River 

Crossings". 

 
. בנוסף הקבלן יגיש חישובים באישור המזמין והמתכנן בלבדשיטת חישוב אחרת  ניתן לבצע .11.3.10

לחצים החיצוניים המופעלים על הצינור בזמן המשיכה לאחור, כולל הלחץ ההידרוסטטי ה של

וכן לחץ האדמה במקרה של קריסה חלקית של   הצינורשמופעל ע"י נוזלי הקידוח על דופן 

החור. כמו כן החיץ המקסימלי שיתפתח בדופן בצינור בתנאים של טעינה משולבת )מתיחה, 

במקרה של קריסה חלקית( יהיה קטן מההתנגדות החישוקית לחץ הידרוסטטי ולחץ האדמה 

. PE 100  Plusצינור הפוליאתילן יהיה מסוג    (. BUCKLING RESISTANCEשל הצינור לקריסה )

, באדמה סלעית או בקטרים גדולים צינור ואישור המפקח והמזמין לפי שיקול דעת המתכנן

 .PE 100 Plus SC/Rהפוליאתילן ישודרג  לסוג 

 
התוכניות והמפרט המיוחד לפרויקט יפרטו היקף נדרש לאבטחת איכות, ויפרטו קריטריונים  .11.3.11

 לקבלת העבודה, לדוגמא:
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 ( תוכניתתיעוד תוואי צינור מוצר מותקן )לאחר ביצוע 

 מבחן לווידוא רציפות כבל נחושת לאיתור תוואי 

 מבחן אטימות צינור מוצר מותקן 
 

 בניה לתוכניתתנאים והנחיות  הטלוויזידוח ותיעוד צילום  .11.4

 
 על הקבלן המבצע להגיש למנהל הפרויקט לפני תחילת הביצוע את הנתונים והמסמכים שלהלן:

 
תוכניות לדרכי גישה לאתר, כולל מיקומים, אזורים דרושים, זמני שימוש בדרכי הגישה,  .11.4.1

להקטנת דרישות אחסנה לציוד והחומרים, פריסת צנרת עילית, התקנת גלגלות ואמצעים 

 חיכוכים, ופגיעה בצינור המשיכה בזמן המשיכה וההתקנה.

 
סוג ומפרט טכני של ציוד הקידוח המוצע כולל: נתוני כח דחף של הציוד לפרויקט, מומנט  .11.4.2

סיבובי דרוש: גודל ציוד הקידוח בקטעים הדרושים צריך להתאים לביצוע הפרויקט בהתאם 

ת המקצועי בפרויקט זה, ואופן אחזקת הכלים, צוו ןלנתוני השטח. יש לצרף אסמכתאות ניסיו

 במידת הצורך.

 
סוג הבנטונייט הנדרש לעבודה זו והיכולות של מערכת ערבול הבנטונייט. יש להתאים את  .11.4.3

הנתונים של מערכת ערבול הבנטונייט ונפחי נוזלי קידוח הדרושים בכל שלב לפי: סוג הקרקע, 

 חיב.הצינור/ מר קוטר ההרחבה ומהירות המשיכה של

 
יש לכלול רשימה של ציוד מיוחד לתמיכה בעת הצורך. רשימה זו עשויה לכלול גנראטורים  .11.4.4

 חשמליים, משאיות שאיבת נוזלים/ מים וכו.

 
יש להגיש למנהל הפרויקט לוחות זמנים להתקדמות ביצוע הפרויקט המציינים אבני הדרך  .11.4.5

 בפרויקט.

 
מיקומים וגודל  המציינים: העבודהעל הקבלן למסור למנהל הפרויקט תוכניות של אתר  .11.4.6

הביצוע, בורות כניסה, בורות  השטחים של הבורות, וכן כל ציוד אשר ישמש את הקבלן בעת

 יציאה וכו'.

 
טרום הרחבה,  יש לתאר את שיטת הבניה, כולל קוטר הקידוח הראשוני, מספר וגדלים של .11.4.7

צינור במהלך משיכה והתקנת , סלים, ומוטות צדדים כדי לתלות ולכוון את הבגלגלוניםשימוש 

רציף ללא הפסקות יזומות. יש לרתך, לפרוס  הצינור. על הקבלן למשוך את הצינור באופן

ולהכין את הצינור לכל אורכו באתר לפני המשיכה, כך שלא יגרום להפרעות תנועה, או מכשולי 

הקבלן  בטיחות באתר העבודה. במקרה שתנאי השטח מונעים לפרוס את הצינור לכל אורכו,

כולו במספר העמודות  יפרוס את אורך הצינור המקסימלי האפשרי. הקבלן יפרוס את הצינור 

 ההפסקות היזומות. המינימלי האפשרי, כדי למזער את מספר וזמן

 
 יש לציין ולפרט בדו"ח את: סוג, טווח פעולה, ורמת הדיוק של ציוד המעקב. .11.4.8

 
אישורים  שים לפי כל דיון )לרבותעל הקבלן המבצע להמציא את כל הרישיונות הדרו .11.4.9

של בעלי תשתיות קיימות ו/או מתוכננות(, לציית ולענות על כל ההגבלות  םסטטוטוריי

 ערמותהפרעות תנועה, מכושלים,  המקומיות במהלך פעילות הקידוח באתר העבודה לרבות:

 עפר בעת החפירה וכו'.
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ו/או ריתוכים   פנים, ריתוכיו/או בקרת איכות בהקשר לחיתוכים,  תוכניתעל הקבלן להעביר  .11.4.10

של יצרן הצינורות בעת ביצוע  ו/או חיבורים של הצינורות באתר העבודה, לרבות אישור שדה

 ע"פ הנחיות מפרט זה.הריתוכים. 

 
על הקבלן לבצע בדיקת לחץ של הצינור המורכב לפני ההתקנה לפי המפרט. בדיקת לחץ  .11.4.11

קבלת הקו על ידי הבעלים. מבחן קודם התקנה במסגרת הליך  תבוצע לפי אותו התקן הנדרש

יהיה חשוף לאותם הקריטריונים של מבחן ההתקנה פוסט, מבחינת דרגת הלחץ והצלחת 

 הבדיקה.

 
 התקשרות שכוללת את הפרטים הבאים: תוכניתעל הקבלן להעביר  .11.4.12

 

 בשטח. שיטת ההתקשרות ותכיפות ההתקשרות עם בעל הפרויקט, או נציגו 

 התקשרות. תוכניתפתח שאחראים על ביצוע זהות איש/אנשי המ 

  התקשרות כגון: בטיחות, התקדמות הפרויקט/השגת אבני  בתוכניתהנושאים שיכללו
 דרך, בעיות טכניות שנוצרו במהלך הפרויקט, וכו'. 

 
 ניהול ובקרה נוזלי קידוח תוכנית .11.5

 
לשום זיהום  על הקבלן להציג את האישור הדרוש לשימוש בנוזל הקדיחה, כך שאינו גורם .11.5.1

הקדיחה שאינו מקיים את  בריאותי ו/או סביבתי בעת העבודה או לאחר גמר העבודה. נוזל

 יאושר לשימוש בפרויקט. הדרישות ההיתר ואת תקנות איכות הסביבה, לא 

 
וזלי סיכה יעורבבו לפי הוראות יצרן, ויהיו מתאימים לתנאי הקרקע הצפויים, או אלה שיתגלו נ .11.5.2

 מוש בתוספים מסוכנים.בפועל. נאסר על שי

 

באחריות הקבלן ועל חשבונו להתחבר למערכת מים שפירים בספיקה הדרושה למערכות שלו  .11.5.3

באזור, על מנת לערבל את בוץ הקידוח. כל זאת, בהתאם לתיאום והנחיות עם הרשות 

 המקומית ו/או תאגיד אזורי. בשום מקרה אין להשתמש במי ים או מים מליחים.

 

)פריצת והתפשטות  FRAC OUTבמקרה של  SLURRY -ינוי ואחסנת היש להציג שיטת פ .11.5.4

הנוזלים לקדיחה אל פני השטח של אתר העבודה(. הקבלן ינהל את פעולות הקדיחה באופן 

 שנוזלים לא יזרמו לערוצי ניקוז.

 

 יש לכלול ולתאר שיטת מחזור נוזלי קידוח ושאריותיו, כך שלא ישפכו לאתר העבודה. .11.5.5

 

נוזלי הקידוח. הקבלן יספק ציוד בעל יכולות להפרדת מוצקים, ניקוי  מחזורהקבלן ימקסם את  .11.5.6

/המתכנן המזמיןנוזלי הקידוח, כך שייוצרו נוזלי קידוח מתאימים לשימוש חוזר.  ומחזור

 שומרים את הזכות לציין תקנים מינימליים עבור ניקוי נוזלי הקידוח ובקרת מוצקים.

 

ל הקידוח לאחר שימושו לאתר פסולת מאושר. הקבלן יש לתאר את שיטת שינוע ושימור נוז .11.5.7

יעביר למנהל הפרויקט אישורים לסילוקו לאתר מורשה. סילוק של נוזלי הקידוח תיעשה לי 

 התקנות לאיכות הסביבה, הסכמי שטח עבודה ודרישות רישיונות העבודה.

 
ידוח הקבלן יעשה כל מאמץ לשמור על הסירקולציה/זרימה של נוזלי הקידוח בזמן הק .11.5.8

הקידוח פסקה, הקבלן  הראשוני, ההרחבה לאחור ומשיכת הצינור. במקרה בו זרימת נוזלי 

נוזלי הקידוח. במקרה של פריצת נוזלי יבצע את הפעולות הדרושות כדי לשחזר את זרימת 

הקידוח לפני הקרקע, יש להקים באופן מידי, שקי חול/חבילות חציר וכו, על מנת לכלאם על 

להיאסף על ידי משאבות. אם כמות נוזלי הקידוח שפרצו לפני הקרקע חורגת נוזלי הקידוח 
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מהיכולות של מחסומים הזמניים והמשאבות למנוע התפשטותם על הקרקע, או אם נוזלי 

 תחת שליטה. הקידוח פרצו לגוף של מים עליים, הקידוח יהיה מושעה עד שהפריצה תובא 

 

 מכה לביצוע  פרויקטים מסוג זה:תיאור פרויקטים קודמים, ניסיון קודם והס .11.5.9

 

  על הקבלן המבצע להציג רשימה של פרויקטים דומים בהיקפם הכספי וההנדסי
בעשר השנים האחרונות. הרשימה תכלול: מזמין העבודה, מיקום, סביבת הפרויקט 

)שטח עירוני, חקלאי וכו'(. קוטר הצינורות, שיטת הקדיחה, אורך הקדיחה, תנאי 
 טלפונים והמלצות.השטח, מספרי 

  ,על הקבלן המבצע להציג למנהל הפרויקט: רישיון קבלן לביצוע עבודות מסוג זה
רשימת אנשי מקצוע המיועדים לביצוע הפרויקט )לרבות ניסיונם מקצועי(, השכלתם 

 ותעודת הסמכה קיימות.
 

 בטיחות .11.6

 
 על כל קבלן מבצע להגיש העתק של חוברת בטיחות החברה הכוללת: .11.6.1

 קיטה בהתאם לחוקים ולתקנים כמו: חפירת בורות וחציבות.פעולות לנ 

  פעולות לנקיטה במקרי חירום אם בשוגג, הקידוח פגע בתשתיות אחרות. פעולות
אלו מחויבות התאמה עם דרישות חברות התשתיות )סלקום, הוט, בזק, חב' 

 מקורות, וכו'(
 

ון מכשל חשמלי לפי הוראות על חברי צוות הקידוח באתר העבודה להיות מצוידים באמצעי מיג .11.6.2

יצרן ציוד הקידוח: אמצעי המיגון כוללים: אזעקות, תורני הארקה, ציוד מגן וכל אמצעי אחר 

 נדרש.

 

כל הרכיבים מתכתיים שאיתם מפעיל מכונת הקידוח יכול לבוא במגע בזמן הפעלת המכונה,  .11.6.3

במקרה של פגיעה  יהיו מחוברים יחדיו, כדי להבטיח שהם יהיו על אותו פוטנציאל חשמלי,

 בכבל חשמל. מחצלות מתכתיות אלו צריכות להיות מחוברות למכונת הקידוח בקשר מתכתי.

 

רכיבים אשר לא מקושרים יחד על ידי ריתוכים או באמצעות ברגים, יש לשרשור עם כבל  .11.6.4

נחושת המחובר מכנית בחוזקה לכל אחד מהרכיבים. הכבל יהיה עם אזור חתך צלב של 

 מ"מ. 15מרובעים ומוט נחושת בקוטר של לפחות  םמטרימילי 50לפחות 

 

מערכת אזעקה תהיה מחוברת בין מכונת הקידוח ומוט ההארקה.  האזעקה תיתן לכל הפחות  .11.6.5

אות שמע, או שמע משולב עם אות חזותי, שיותקן על מכונת הקידוח או על גבי יחידת תמך.    

מכונת הקידוח והקרקע, או זליגת זרם מערכת האזעקה תהיה מסוגלת לאתר הבדלי מתח בין 

 חשמלי לקרקע, או שניהם.
 

  בשל הרגישות הרבה של הפרויקט והנזקים העלולים להיגרם למזמין ו/או לצדדים שלישיים עקב

ביצוע פגום של הקידוחים, יידרש כל גוף המבצע את עבודות הקידוח בפרויקט זה )לרבות מהנדס 

 10וביצוע מוצלח של לפחות  HDD יון בתחום ביצוע קידוחישנות ניס 7הביצוע והמודד( להוכיח 

כנדרש ובתנאי השטח מטר כ"א,  50כ"א, באורך מינימלי של  24בקוטר מינימלי של " HDD קידוחי

בפרויקט זה. אי עמידה בכל התנאים האמורים תחייב את הקבלן להעמיד, ללא כל תוספת תשלום, 

 ספק אחר העומד בדרישות הללו. 
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 חירום וכשל: מקרה .11.6.6

 

  על הקבלן להגיש למנהל הפרויקט תוכניות למקרה חירום במקרה של: שפיכה
התפשטות נוזלים כלשהם מאתר העבודה החוצה, או כיסוי פני קרקע ע"י נוזלי 

חירום תכלול פעולות לבלימה ועצירה מידית של הכשל, וניקוי  תוכניתקידוח ופסולת. 
לימה יכולים להיות שקי חול, גדרות וכל האזורים הפגועים מסביב.   חומרי הב

 אמצעי אחר שיאושר ע"י המפקח.

  לנקיטה במקרה של: כשלון ההתקנה לאחר בדיקת  וייחודיותפעולות מיוחדות
 דליפות או בדיקת חיבורים מרותכים של הצינורות.

 
 

 בקרת תנועה ותחבורה: .11.6.7

 

  ,תנועה ותחבורה מאושרת  תוכניתעל הקבלן להגיש למנהל הפרויקט ועל חשבונו
ע"י הרשות המקומית ומשטרת ישראל וכל גורם מוסמך אחר או נוסף. על התוכניות 

 להיות ערוכות ע"י מהנדס תנועה מוסמך.
 

  התנועה המאושרת ולהציב את כל האמצעים  תוכניתעל הקבלן לבצע את הנחיות
שי דגלים כדי בטיחות, אנ הדרושים כגון: תמרורי אזהרה, מעקות בטיחות, אורות 

 להגן על הולכי רגל ורכבים.
 

 קבלני משנה אשר מועסקים באתר: .11.6.8

 

  מוקדם  יש להציג את רשימת קבלני המשנה ותפקידם. על הקבלן לקבל אישור
 להעסקת קבלני משנה. המזמיןמנציגי 

 

 .על קבלני המשנה להיות רשומים כדין לעבודה זו 
 

 תנאי שטח וקרקע: .11.6.9

 

  ,ולאמת את כל הנתונים המופיעים בדוח הקרקע. אין הקבלן חייב לבדוק בעצמו
להסתמך על מידע זה בלבד ללא אימות הנתונים.  הקבלן יעסיק יועץ קרקע מוסמך  
מטעמו ועל חשבונו, על מנת לקבל מידע מדויק ככל הניתן, על תנאי הקרקע החזויים 

 באתר העבודה.

 

 פעולות הדרושות לפני הקדיחה .11.7

 הקבלן לוודא שהפרויקט יבוצע בצורה בטוחה ואפקטיבית:הצעדים הבאים ינקטו ע"י  .11.7.1

 

כל התשתיות הקיימות שהמרווח ביניהן ובין מיקום המיקום המשוער של הדופן החיצונית של  .11.7.2

או שיטת  ,hydro-excavatio.( מטר, יגולו  ע"י חפירה ידנית 3.0המרחיב הוא פחות משלוש )

 ועומקם.מקומם  חפירה מאושרת אחרת, על מנת לוודא את 

 

החפירות לבורות כניסה ובורות יציאה, צריכים להיות בגודל מתאים כך שכיפוף הצינור  .11.7.3

במקומות אלה, לא יהיה גדול מהכיפוף המקסימאלי המותר לפי הוראות היצרן, על מנת 

 היווצרות לחצים גבוהים בצינור.

 

דידת רום הקרקע על הקבלן לבצע סקר מדידת רום הקרקע לאורך קו הקידוח הראשוני. סקר מ .11.7.4

 ישמש כבסיס לחישוב הדפורמציה של הקרקע במהלך ההתקנה.
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כל החפירות חייבות להיות תמוכות לפי התקנות הרלוונטיות הרשומות במפרט ותקנות  .11.7.5

מטר מהפאה של  3.0 -הבטיחות הארציות. אחסון של חומרי בניין או ציוד ברדיוס של פחות מ

 חפירה שאינה תמוכה, אסור.

 

דה ישוטח או ימולא כדי לספק משטח עבודה מפולס למערך הקידוח האופקי המוכוון אתר העבו .11.7.6

 (DIRECTINAL DRILLING RIG אין לבצע שינויים מעבר לנדרש להפעלת מערך הקידוח. כל )

 הפעולות יתחמו בתוך שטחי העבודה בלבד.

 

וב, לדחיפה מכונת הקידוח האופקי המכוון תעוגן לקרקע כך שתעמוד בכוחות הנדרשים לסיב .11.7.7

ולמשיכה עד וכולל משיכת צינור מוצר. מערך הקידוח האופקי יעוגן לקרקע במשך ביצוע כל 

 הקידוח ומשיכת הוצר לאחור אלא אם פורט אחרת בהוראות היצרן.
 

 

 עולות הדרושות בעת הקדיחה:פ .11.8

   
את ציוד  , אשר קיבלו הנחיות ע"י יצרן ציוד הקידוח, יאושרו להפעילןרק מפעילים בעלי ניסיו .11.8.1

הקידוח בצורה הנכונה, היעילה והבטיחותית ביותר. על המפעילים באתר העבודה להיצמד 

 להוראות היצרן ולכללי בטיחות היצרן.

11.8.2.  

המפעילים באתר  הקבלן יציג אסמכתאות מיצרן ציוד הקדיחה לנושא הדרכה והתמחות  .11.8.3

 עבודה.

 

מיכולות עמידה בלחץ  ות קטן על הקבלן לתכנן את הקידוח כך, שלחץ בוץ הקידוח חייב להי .11.8.4

של שכבות הקרקע העליונות: זאת כדי למנוע התרוממות או קרע הידראולי בשכבות הקרקע 

הקידוח הראשוני חייב להיות מותקן לפי נתיב ורום המוצגים בשרטוטים, בטווח של רמות דיוק 

ינוי הנדרש. שחושבו בתכנון. הקבלן יכול להציע תכנון חליפי לאישור המתכנן ולנמק את הש

הקדיחה לפי הצעתו של הקבלן או הצעת  למתכנן שמורה הזכות לאשר את ביצוע 

המתכנן. במידה והמתכנן אינו מאשר את השינויים, על הקבלן להיצמד בביצוע לתוכניות 

 המתכנן בלבד.

 

בכל המקרים, לגבלות זכות מעבר תהיה קדימות על פני הסטייה המותרת של הקידוח  .11.8.5

קשר עם הסטייה מושגת, תוואי הקידוח הראשוני לא יתקבל אם התוצאה היא הראשוני. ללא 

חלק או כל הצינור יהיו מותקנים מחוץ לגבלות זכות המעבר. בכל המקרים. הדאגה לשלמות 

השירות ו/או מבנים הסמוכים לתוואי הקידוח הראשוני, תהיה קדימות על פני  יהתשתיות וקוו

רנסים אינה פוטרת את הקבלן מאחריות של פעולות הסטייה המותרת במפרט. רשימת טול

 לא בטוחות או נזק שנגרם לתשתיות, קווי השירות ו/או מבנים בסמיכות לתוואי הקידוח.

 

מ"מ מהמקום  ± 750טולרנס מיקום מדויק של נקודות הכניסה והיציאה של קידוח גישוש, יהיה  .11.8.6

 המוראה בתוכניות.

11.8.7.  

זווית  הקדיחה וגבל בדרך כלל ליכולות של ציוד טווח זוויות חדירה בנקודת כניסה, מ .11.8.8

מעלות בהתאמה לתנאי הקרקע. טווח   20מעלות ל10החדירה המומלצת נעה בטווח שבין 

היציאה גדולה, יש לתמוך  תמעלות כאשר זווי 12מעלות ל  5מומלץ לזוויות יציאה נע בין 

 בצינור המוצר במקום מוגבה שיבטיח מניעת כיפוף, פיתול ושבר.

 

במפרט ו/או בתוכניות, אך ככלל שיעור סטייה  יצוין  HDPE )טולרנס עגלגלות צינור מוצר )  .11.8.9

או,  לא  1%מותרת בין קוטר צינור אנכי לקוטר חיצוני אופקי של צינור מוצר, לא יעלה על 

 .מבניהםמ"מ, הקטן  6יעלה על 
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יש לפקח על תוואי הקידוח הראשוני במהלך הקידוח ע"י לקיחת קריאות תקופתיות של הנטייה  .11.8.10

והאזימוט של ראש הקידוח. הקריאה צריכה להילקח אחרי סיום הדחיפה של כל מוט קידוח, 

משמשות לחישוב הקואורדינטות  . הקריאות הללומבניהם הקטן המרחק מטרים,  5או כל 

קידוח הראשוני: וכן על מנת לוודא התקדמות לאורך הנתיב האנכיות והאופקיות של ה

התקדמות יומי וטבלת סקר יומי לשימוש יומי על ידי המפקח  דוגמאות של דו"ח המתוכנן.

  ניתנות בנספחים.

 

במקרה וקידוח גישוש סוטה או חורג, הקבלן יודיע על כך למפקח. במקרה זה ראשי המפקח  .11.8.11

 .הקידוח ולקדוח שנית ממקום לפני הסטייה להורות לקבלן למשוך חזרה את ראש

 

(  או שמתרחשת זרימת מי DRILLING FLUID FRACTUREבמקרה ומתרחש סדק נוזל קידוח )  .11.8.12

יניקת נוזל הקידוח מופרע, במהלך פעולות קידוח  - תהום לתוך הקדח, או שמחזור סניקת

וא מתכוון לבצע כדי לתקן גישוש, הקבלן יודיע על כך למפקח, וכן יודיע לו על הפעולות אותן ה

 את המצב.

 

דיס ובמקרה של כשל מוחלט בקידוח וההחלטה לביטולו יש למלא את החלל שנוצר בצמנט  .11.8.13

ת שקיעה של שכבות הקרקע בעתיד. יעמנלאו כל חומר דיוס מאושר ע"י מהנדס קרקע, כל זה 

 כל זה יהיה על חשבון הקבלן ללא תשלום נוסף.
 

 

 קדיחה והרחבה לאחור: .11.9

 
הקבלן להשתמש בבנטונייט במהלך פעולות הקדיחה. שימוש במים בלבד עשוי לגרום  .11.9.1

לקריסת הקידוח בכבות קרקע חוליות, בעוד שבחרסית ,שימוש במים עשוי לגרום להתנפחות 

 ובכך להקשות על מהלך המשיכה לאחור של הצינור.

 

ית מידי. יש התרוממות פני הקרקע עשויה להתרחש כאשר מנסים להרחיב בצורה אגרסיב .11.9.2

למנוע זאת באמצעות שימוש מספר מעברי טרום וזאת, כדי להבטיח הרחבה הדרגתית של 

 הקידוח לקוטר הרצוי.

 

המונע את העברת     SWIVELיש להצמיד לראש קדח המרחיב או על מוט הקידוח התקן  .11.9.3

 באק(-המומנט הסיבובי אל הצינור, במהלך המשיכה )הפול

 

ורחב לאחור, על מנת לאפשר השחלה חופשית של הצינור בתוך על הקידוח הראשוני להיות מ .11.9.4

. מקוטרו של הדופן החיצוני 1.5הקידוח.   כלל אצבע מציין שרצוי לקבל קידוח בקוטר גדול פי 

מילימטר. במקרים בהם קוטר הדופן החיצוני של  610של הצינור המושחל, לצינורות בקוטר 

 1.3מילימטר, קוטר הקידוח יהיה גדול פי  900-מילימטר ו 610הצינור המושחל הוא בין 

 900מקוטרו החיצוני של הצינור. בהם קוטר הדופן החיצוני של הצינור המושחל הוא גדול מ

מ"מ מקוטר הדופן החיצוני של הצינור המושחל. כלל  300מילימטר, קוטר הקידוח יהיה גדול ב

באישור המתכנן, אם  20%האצבע  מציין שאפשר את גודל ההרחבה שמצוין למעלה בעד  ל 

 או מיטות חצץ./יש צפי לנוכחות של סלעים, חלוקי נחל, ו

 

קו צינור מוצר יחובר לפי הנחיות יצרן הצינור. במקרה ומרחב העבודה, התוכניות והמפרט  .11.9.5

 מאפשרים כל אורך קו צינורות המוצר יחובר כיחידה אחת לפני תחילת פעולת המשיכה.

 

ם בקצהו הסופי: זאת כדי למנוע חדירת מים. נוזלי קידוח או על הצינור המושחל להיות אטו .11.9.6

 כל חומר חיצוני במהלך הפולבאק.
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יש להשתמש בגלגלונים  עבור הצינור, או כל התקן המגן עליו: זאת כדי למנוע נזקים לצינור  .11.9.7

של הצינור  החיצוניממגע עם שפות בור הקידוח במהלך הפולבאק, כדאי למנוע נזקים לציפוי 

ולפיכך להקטין לחצים  -הנובעים מגרירת הצינור על הקרקע, וכדי להקטין את כוח המשיכה

 על הצינור במהלך הפולבאק.

 

מהשנייה,  מ' האחת 10של  מקסימלייםהתמיכות ו/או גלגליות אלה ימוקמו במרווחים  .11.9.8

הצינור ויאפשרו שיספק תמיכה לגחון  הגלגליות יהיו מחומר עמיד בשחיקה שיסודר באופן 

 תזוזה במהלך המשיכה לאחור.
 

בבוקר וזאת בכדי למנוע את חימום הצינור  5:00עבודות משיכת הצינור תתבצע לפני השעה  .11.9.9

 והחלשות התנגוד הצינור לכוחות משיחה ציריים. UVמקרינת 

 

מרגע שפעולת משיכת צינור מוצר החלה, היא תימשך ללא הפרעה, עד שצינור מוצר ימשך  .11.9.10

 לתוך הקדח, אלא אם אושר אחרת על ידי המפקח.כולו 

 

של כוח  90% -מתיחה המרבית המותרת של צינור בזמן המשיכה לאחור, יהיה שווה ל .11.9.11

 התשואה המינימלי של הצינור, כפול אזור עובי החתך של קיר הצינור.

 

ק הצינור צריך להיות מותקן בצורה שממזערת את הלחצים על הדופן חיצונית של הצינור. נז .11.9.12

 לצינור הנובע מלחץ חיצוני במהלך ההתקנה, יהיה באחריות הקבלן.

 

של הצינור. שינוי איזון  הקבלן יהיה אחראי על נזק שנגרם לצינור הנובע משינוי איזון הציפה  .11.9.13

הציפה של הצינור, יהיה נתון לשיקול דעתו של הקבלן. כל שינוי ציפה מוצע, יש להדגיש לבעל 

 או נציגו, אסור לשימוש. הפרויקט. נוהל אשר לא אושר על ידי בעל הפרויקט או לנציגו לאישור

 

הפרויקט, אספקה, הובלה, ריתוך באתר, פריסת הצינורות  במסמכיאלא אם כן צוין אחרת  .11.9.14

ויצירת צינור אחד תעשה על ידי הקבלן.  מחיר היחידה המתומחר כולל את כל הפרמטרים 

 ה.הנדרשים לאספקה, הובלה והכנת הצינור למשיכ

 

לפני השחלת הצינור  יש לקבל אישור שירות השדה של יצרן הצינורות על ביצוע הריתוכים,  .11.9.15

 והקדיחה.

 

פתוחה,  בתעלה יש להשתמש בחפירה על מנת לחבר את המקטעים בנקודות החיבור  .11.9.16

 HDDשנוצרה למטרת קידוח 

 

ידה. לא החפירה לחיבור המקטעים השונים תהיה על חשבונו של הקבלן וכלולה במחיר היח .11.9.17

 תשולם תוספת עבור חיבורים.

 

אם הצינור מכוסה בציפוי קורוזיה מגן, בדיקת פגמים במערכות הציפוי תתבצע בזמן שהצינור  .11.9.18

נמשך לתוך בור הכניסה. כל נזק לציפוי שנימצא בזמן הבדיקה, יתוקן. בדיקה ותיקון של הציפוי 

 המגן תיעשה בהתאם להוראות היצרן.
 

השדה,  המפרקי ידי המתכנן, על הקבלן להחיל ציפויים על כל -במקרים בהם נקבע על .11.9.19

 FUSION BONDEDאביזרי צנרת וכיפופים. חומר הציפוי צריך להיות פיוז'ן בונדד אפוקסי )

EPOXY או ציפוי אחר שצוין על ידי המתכנן. חומר הציפוי צריך להיות מיושם על הצינור וכל )

מילימטרים. אם הקרקע צפויה להכיל חצץ או אבנים,  0.5של  מינימאליהשדה בעובי  מפרקי 

 ציפוי אחר שנקבע ע"י המתכנן. מילימטר, או עובי  1.0יש להגדיל את עובי הציפוי ל 
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במקרה וצינור מוצר הוא מחומר פלסטי, נדרש להתקין לאורכו כבל מנחושת בקוטר מינימאלי  .11.9.20

חושת לאיתור תוואי, יש לציין פרטי כבל זה ממ"ר. במקרה ונדרשת התקנת כבל נ 50של 

 במפרט או בתוכניות.

 

כוח משיכת צינור מוצר יימדד במשך פעולת משיכה באופן רצוף, ויוגבל לפי הוראות יצרן צינור  .11.9.21

 מוצר.

11.9.22.  

להתייצב לפני חיבור המקטעים. זמן ההמתנה  לצינוריש לחבר להמתין זמן מתאים כדי לתת  .11.9.23

צינורות ובאישורו. משך זמן התקררות והרפיה יהיה לפי הוראות יהיה בהתאם להנחיות יצרן ה

 יצרו צינור המוצר, אך לא פחות פעמיים משך זמן המשיכה הכולל של הצינור.

11.9.24.  

מאורך הקידוח )הגדול  1%-מטרים מחוץ לקרקע או שווה ערך ל 3בגמר הקידוח ימשך הצינור  .11.9.25

שפשופים או כל נזק אחר( תבוצע (. באם יופיעו פגיעות בצינור )שריטות, חתכים, מבניהם

מעובי דופן הצינור  10%לעובי השריטות. עומק החריצים בצינור לא יעלה על  מדידה מדויקת 

מעובי הדופן יפסל. במקרה  10%ו/או להנחיות יצרן הצינורות ובאישורו. צינור שיפגע מעל 

 כזה, על הקבלן למשוך צינור זה מהקדח, ולנקוט בצעדים הבאים:

 

  טרום הרחבה נוספת כדי להגדיל את קוטר חלל הקידוח.לבצע 

 .להשתמש בשרוול מעל מיקום המכשול 

 .לתכנן נתיב חלופי עבור הצינור המותקן 
 

השחלת הצינור, יש לבצע בדיקות לדופן הצינור. על כן, יש לבצע צילום וידאו פנימי לצינור  .11.9.26

 חשבון הקבלן ובמחיר היחידה.המושחל. דו"ח הצילום יועבר למפקח לאישור. הצילום יהיה על 

 

העדות תבוצע,  תוכניתלקידוח.  AS BUILT)עדות ) תוכנית למתכנן ולמזמיןעל הקבלן למסור  .11.9.27

העדות תכלול: החדרת משדר מדידה )בייקון( ייעודי  תוכניתתאושר ותחתם ע"י מודד מוסך. 

עדות חתומה  תוכניתוסימון תוואי הצינור. לאחר מכן, מודד מוסמך מטעם הקבלן, יעביר 

עדות  תוכניתהכנת  מטרים.  5הכוללת את: תוואי הקידוח וגובה אבסולוטי של הצינור כל 

 כוללה במחיר היחידה ולא תשולם בנפרד.
 

 

 סוג, דרך איסוף, שימוש ופעולות סילוק: –נוזלי קידוח  .11.10

 
על הקבלן להגיש את סוגו, תכונותיו ומאפייניו של הנוזל אשר בו הוא מעוניין להשתמש בעת  .11.10.1

 לפני תחילת ביצוע העבודה. קדיחה, וכן את כל שאר התוספים הדרושים לאישור המזמין 

 

הקידוח, עד  יש לאחסן את כל עודפי נוזלי הקידוח בבור בלימה בנקודות כניסה ויציאה של  .11.10.2

לקו מהאתר, באישור המפקח. על הקבלן להתאים את גודלם של בורות שימוחזרו או יסו

הכניסה והיציאה לנפח המתאים, על מנת שיהיה ניתן לאגור את העודפים הצפויים של נוזלי 

הקידוח ללא גלישה. על הקבלן לנקות כל זליגה של נוזלי קידוח על פני השטח בעת ביצוע 

 שגרתיות. העבודה, בכל זמן בביצוע, לרבות בשעות לא

 

על הקבלן לציין את השיטות לאיסוף, העברה, שימוש וסילוק נוזלי קידוח וכל פסולת אשר  .11.10.3

נוצרת כתוצאה מעבודת הקדיחה או החפירה. יש לסלק את עודפים אלו בהתאם לחוק באתר 

 מאושר, ולהעביר עותק מתעודת המשלוח למפקח.

 

או התפשטות גלישה של נוזלי קידוח יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע בריחת ו/ .11.10.4

 אל הכבישים, הרחובות ותשתיות אחרות קיימות.
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למחזור נוזלי קידוח. על התוכנית לציין את אחוז מחזור הנוזל ושיטת  תוכניתעל הקבלן להציג  .11.10.5

 המחזור.

 

 עבודת דיוס מסביב לצינור המותקן .11.11

 
לן יהיה בעל יכולת וציוד החלל שנוצר בין הקרקע לצינור בעת הקדיחה ימולא בדייס. הקב .11.11.1

מתאים לדיוס החלל. הדיוס יעשה על ידי חומר ייעודי המיועד לדיוס זה באמצעות מכונת 

(. לפני תחילת העבודות, יש לקבל TERMI PIPESהקידוח או ע"י שימוש בצינורות הזרקה )

 אישור בכתב על חומר הדיוס והיצרן.

 

דיוס מפורטת הכוללת: הציוד הדרוש לשימוש,  תוכניתעל הקבלן להגיש למנהל הפרויקט  .11.11.2

הרכב התערובת, חוזק תערובת הדיוס, זמן תחילת ההידרציה או התקשרות וכל נתון אחר 

שיסופק ע"י היצרן. הדיוס יבוצע עד ליציאת דייס בבורות הכניסה והיציאה של הקידוח ובאישור 

למעבדה מוסמכת לבדיקת  המפקח. דוגמאות של תערובת הדיוס יאספו בזמן הדיוס וישלמו

 חוזק הדיוס לפי

 

 ASTM C109-13 "Standard Test Method for Compressive Strength of cement 
Mortars (using 50-mm Cube Specimens)  Hydraulic  

  

    או שיטת בדיקה אחרת שמקובלת על המזמין, המתכנן והמזמין. 

 

 המגן שרוולי בתוך ייעודית צנרת השחלת .11.12

 ובמפרט זה. בתוכניות למפורט בהתאם תעשה, הקידוח לשרוו בתוך צינורות השחלת .11.12.1
 

יאטום השרוול באטם , הסופי למצבם הושחלו שהצינורות לחילופין ולפי קביעת המפקח, אחרי .11.12.2

 .חלד-אל חבקים מפלדתקצוות חרושתי, עם 

 

 השחלה לקראת השרוול תחתית הכנת .11.13

 או מדרגה סיגים או ריתוך בליטת כל להשחיז הקבלן על שרוולה צינור של ההתקנה בסיום .11.13.1

 . השרוול של התחתון בחצי
 

 לבצע יש, מטר 10שאורכם מעל  מגן-בצינורות. מגן-צינור של חזותית פנימית בדיקה לבצע יש .11.13.2

 .פנימי צילום באמצעות בדיקה
 

 .השחלה לביצוע עד השרוול קצוות את הרמטית לסתום הקבלן על ההכנה עבודות בגמר .11.13.3
 

 סמך-נעלי .11.14

 ,מאושר ערך שווה או DIMEX ,RACI ,APS מתוצרת מפלסטיק סמך בנעלי להשתמש יש .11.14.1

 .כניתוכמפורט בת

 יפחת לא נעל סמך גובה אך והמזמין היצרן הנחיות פי על ייקבעו הסמך נעלי וגובה דגם, סוג .11.14.2

 .מ"מ 40 מ

 בין הרווח מקרה בכל. המזמין והנחיות היצרן הוראות לפי במרווחים יורכבו הסמך נעלי .11.14.3

 מטר. 1.5 על יעלה לא הטבעות
 

 ההשחלה תהליך .11.15
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 ידי על כפי שיאושרו באמצעים, לצינור המושחל שלמות בדיקת תבוצע צינור כל השחלת לפני .11.15.1

 במקום. יתוקנו בעטיפה שיתגלו פגמים. המפקח
 

 .לפני ההשחלה השרוול תחתית את החלקה/סיכה במשחת למרוח יש .11.15.2
 

או  הדחיפה כוח. לדקה מטר 1.5 על תעלה שלא ובמהירות בזהירות תבוצע ההשחלה .11.15.3

 .הירידה בכיוון השחלה יש להעדיף. האפשר ככל ממורכז יהיה המושחל הקו קטע של המשיכה

 

 .סיומה עד ההשחלה בכל שלבי והאופקיות האנכיות הפנימיות התמיכות את להשאיר יש .11.15.4
 

 .המקובלים הכללים כל לפי בקפדנות ירותכו הצינורות המושחלים .11.15.5
 

 .שרוולה צינור לבין המושחל הצינור שבין החלל של חזותית בדיקה תיעשה' מ 10 כל .11.15.6
 

הצינור  של החיצונית העטיפה מצב בדיקת ותכלול אור מקור באמצעות תיעשה הבדיקה .11.15.7

 .הסמך נעלי ויציבות
 

 מילוי מהודק הכוללת, המושחל לצינור ותושבת מהודקת תשתית לבצע יש הקידוח בקצוות .11.15.8

 מנת למנוע-על בטון( או סומסום או מהודק )חול לפחות מטר 6 ובאורך הצינור 3/4 בגובה

 .עתידיים קרקע עומסי עקב לשרוול הכניסה באזור המושחל בצינור כפיפה מומנט
 

 .המושחל הקו קטע של פנימי וידיאו צילום לבצע חובה ההשחלה תהליך בגמר .11.15.9
 

 :הבאות האפשרויות באחת יאטמו הקידוח קצוות .11.15.10

 המושחל ולצינור השרוול לקוטר המותאם סטנדרטי אלסטומרי אטם; 

 מעל השרוול בחפיפה מ"ס 25 מתוכם, מ"ס 50 של כולל בעובי בקצוות בטון קיר יציקת  +

 מתנפחות מים טבעות עצר יורכבו היציקה לפני. החוצה השרוול מקצה שיבלטו מ"ס 25

 צינור לבין המושחל בין הצינור הבטון חדירת. המושחל הצינור ועל השרוול פנים על

 .מ"ס 10 על תעלה לא שרוול/המגן

 זמניות שיאושרו בסתימות המושחלים הצינורות קצות את לסתום יש, ההשחלה עבודות בגמר .11.15.11

 .המפקח י"ע
 

 

 GUIDANCE SYSTEMS)מערכת נחייה ) .11.16

 
במערכת זו.  מערכת הנחייה תאורגן, תורכב ותופעל על ידי כוח אדם מנוסה שעבר הדרכה  .11.16.1

המפעיל יהיה ערני ומודע לכל אנומליה מגנטית או אלקטרומגנטית ויתחשב בהשפעות אלה 

מבוססת על מגנטיות או  בעת תפעול מערכת הנחייה, כאשר מערכת הנחייה 

 אלקטרומגנטיות.

11.16.2.  

 WIRE LINE  תמטר הקבלן ישתמש במערכת הנחיה קווי 9עם עומק הקידוח הוא מעל  .11.16.3

SYSTEM מקרה, קדיחה "עיוורת" מחוץ לטווח הפעולה של מערכת ההנחיה, או בלי (.  בכל

 שימוש במערכת הנחייה במצב תפעולי תקין, אסורה בהחלט.
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מתאימה לתנאי  מערכת הנחייה ששיטתולבדוק  אלוודלפני תחילת העבודות על הקבלן  .11.16.4

ולא נוצרת הפרעה למערכת הנחייה בגלל מערכות חשמליות, קווי תקשורת מערכות  השטח

רדיו או כל מערכת אחרת בסביבה. באחריות הקבלן להתאים את מערכת הנחייה לתנאי 

 השטח, לא תינתן תוספת תשלום לצורך הבדיקה והתאמת הציוד לתנאי השטח.
 

 

 הובלה פריקה אחסון וטיפול בחומרים .11.17

 
ת, אחסנת וטיפול בחומרים תעשה לפי הוראות יצרני החומר. במהלך הובלה, הובלת, פריק .11.17.1

פריקה, אחסון וטיפול בצינור, יש לנקוט באמצעי זהירות למניעת חיתוך ו/או פיתול ו/או נזק 

 לצינור, לבטיחות הציבור והסביבה.

 
 החזרת המצב לקדמותו באתר והערכת מצב לאחר העבודה .11.18

 
חייב לחזור  שר עלול לספוג נזקים בשל הקידוח המוצע, כל שטח בתחום אתר העבודה א .11.18.1

 לקדמותו. הקריטריונים של עבודות השחזור, דומים לאלה של עבודות חציבה פתוחה.

 

כביש, אשר  הקבלן המבצע יישא באחריות על כל התרוממת קרקע ו/או שקיעות קרקע או  .11.18.2

חודשים  24טח תהיה בת נגרמו כתוצאה מעבודות באתר. תקופת האחריות עבור נזקי פני הש

 .למזמיןמיום מסירת הפרויקט 

 

על הקבלן לבצע בדיקת דליפה סופית עבור הצינור המותקן בקרקע. הבדיקה תבוצע על ידי  .11.18.3

  בודק מוסמך ובנוכחות ספק הצינורות ובאישורו.

 
 תשלום .11.19

 
כל הפעולות והדרישות במפרט: כל הנדרש לביצוע מושלם של הקדח: השחלת הצינור ודיוס  .11.19.1

הקדח וכל הנדרש בתוכניות במפרטים ובסטנדרטים, יהיו כלולות במחיר היחידה למ"א ביצוע 

 הקדח והתקנת הצינור. התשלום יהיה עבור ביצוע שלם ומושלם של העבודה על כל מרכיביה.

 

מחיר היחידה יכלול את כל הנדרש לרבות אספקת הובלה, פריסה מעל לפני השטח, ריתוך  .11.19.2

אספקת חשמל לאתר ו/או גנרטורים, הוצאת כל הרישיונות הדרושים  והכנת הצינור למשיכה,

 לפי כל דין, ותיאום העבודה עם המזמין.

 

מחיר היחידה יכלול הכנת עדות, שיקום והחזרת המצב לקדמותו כפי שהתקבל לפני כניסת  .11.19.3

הקבלן. לשם כך, הקבלן יבצע תיעוד של האתר הכולל צילומי וידאו מפורטים וצילומי סטילס 

 לאחסון חומרים וצנרת. ל כל השטח שבו יבצע הקבלן עבודות, כולל שטח ש

 

מזמין רואה באחריות הקבלן לגבי תנאי הקרקע ותת הקרקע, אחריות מוחלטת. כמו כן, ה .11.19.4

רואה  המזמיןפירוש תנאי הקרקע על עבודתו, הוא באחריות הבלעדית והמוחלטת של הקבלן. 

טח ולקח בחשבון את כל העלויות הנדרשות בקבלן כמי שביקר באתר, בדק את תנאי הש

 לביצוע מושלם של הקדח, אספקה, ריתוך והתקנת הצינור בקדח ודיוסו.
 

לאחר חיבורו לצנרת / שרוול יהיה ע"פ האורך הסופי של הצינור HDDהתשלום על קידוח  .11.19.5

הכניסה והיציאה. לא תשולם תוספת עבור אורכי הקידוח לצורך ירידה לעומק נדרש ולצורך 

  אשר יפורקו לאחר השלמת החיבורים. מעומק נדרש לפני הקרקע ציאהי
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 ישומיםר .11.20

 
סקר שטח והפרופיל הסופי של מוצר הצינור. השרטוט של הפרופיל המובנה לקנה מידה יוכן  .11.20.1

או תוכנה מחשב דומה, ויציג את מיקום הצינור שהותקן בפרופיל, והן    AUTOCADבאמצעות 

חק ההפרדה בין הצינור החדש ובין כל התשתיות הקיימות במבט על.  השרטוט יראה את מר

מטר.  בנוסף, הקבלן יכין וימסור טבלת קואורדינטות, שקושרת את המיקום  3במרחק של 

(.   השרטוטים צריכים להראות ENTRY POINTהמדויק של הקידוח הראשוני אל נקודת כניסה )

לאורך התוואי, חץ  רום הצינור  את המיקומים נקודות הכניסה והיציאה, עומק הכיסוי של

זכות המעבר. על התוכניות  צפון רדיוסיי העקמומיות עבור צינור חדש וכן את גבולות 

להיות מבוססים על נתוני שטח. יש למדוד עומקים, שיפועים ואזימוט במרווחים שלא יעלו על 

 מ'. נתונים גולמיים יישארו זמינים לבקשת המזמין בכל עת. 5

 

ות הבנייה שבו הקבלן תיעד את: כח המשיכה המרבי ואת המומנט עבור כל מוט, תרשים פעיל .11.20.2

( שהתרחשו  FRAC-OUT)     ,LOCK-HYDRO זמן המשיכה של כל המוט, ואירועים משמעותיים 

 במהלך ההתקנה.

 

יומן נוזלי קידוח המכיל פרמטרי מפתח הנוגעים לזרימה ולשינויים בצורת החומר )  .11.20.3

RHEOLOGY הקידוח. פרמטרים אלה ניתנים לבדיקה באמצעות ערכת הראולוגיה ( של נוזלי

עבור כל מיכל של נוזלי קידוח המעורבים  המסופקת עם ציוד הקידוח. יש לבצע את הבדיקות 

 על ידי הקבלן. טבלה לדוגמא ניתנת בנספח א'.

 

 פני הקרקע יבדקו לכל אורך התוואי שנקדח ותוצאות בדיקה זו יתועדו מידי יום. .11.20.4

 

פני קרקע מעל לתוואי קידוח וימסור חתך לאורך התוואי, המראה מדידה לפני  ימדודהקבלן  .11.20.5

 מתום כל עבודות הקידוח. חודשים  3תחילת עבודות קידוח, ופני קרקע בחלוף 

 

 קוויםצילומים ובדיקות  .12

 לאחר ביצוע ביוב צנרת צילום .12.1

בתוכניות  רטבמפ לנדרש בהתאם הצנרת הנחת עבודות של תקין ביצוע הבטחת לשם .12.1.1

ביצוע  לאחר, המונח הקו לאורך צילום פעולת באמצעות חזותית בדיקה תבוצע, ובמפרט זה

מן הקוטר החיצוני  70%של לפחות  כנדרש עד לגובה המילוי שכבות והידוק כיסוי כל מקטע

 לביצוע אותו מקטע הקשורות והשלמת העבודות, של הצינור )כשהוא נמדד מתחתית הצינור(

 שתוחדר, סגור במעגל טלוויזיה מצלמת באמצעות ייערך הצילום. אביזרים ותאי בקרהלרבות 

 .הנחתה ביצוע ואופן הצנרת מצב אתע"מ לתעד ולבחון  ., למלוא אורכו של כל מקטעלצנרת

למרות האמור לעיל יוכל המפקח להורות על ביצוע הצילום כאמור גם עבור חלקי מקטע  אם 

 סבר כי נכון לפעול כך. 

 ולאשר לוודא שמטרתה, אחרת בדיקה כל של מקומה למלא באה אינה הצנרת צילום עולתפ .12.1.2

 במהלך שניתנו המפקח של נוספות הוראות ולפי המפרט, התוכניות לפי הביצוע תקינות את

 .הביצוע

 הדרישות בכל שיעמוד, העבודה לביצוע וניסיון ציוד בעל, מיומן משנה קבלן יהיה הצילום מבצע .12.1.3

 קבלני לאישור , בדומהמחייב אישור מוקדם משנה קבלן העסקת אישור. להלן המפורטות

 אחרים. מישנה
צילום צנרת ופיענוח ממצאי צילום צנרת יבוצעו ע"ח עובד מיומן ומוסמך ע"י גוף מאושר ע"י  .12.1.4

רשות המים. מבצע הצילום ומפענח הצילום יהיו בעלי אישור בתוקף כי עברו קורס הסמכה 

 במבחנים ובדרישות.מתאים ועמדו 

צילום צנרת ביוב והכנת דו"ח יהיו על פי הנחיות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות,  .12.1.5

 (.1.1.2016למעבדות המבקשות הסמכה לצילום צנרת מים וביוב ) מסמך מחייב מתאריך 
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בעלי , לפחות עובדים שני יכלול המשנה קבלן מטעם וההקלטה הצילום את שיבצע הצוות .12.1.6

למשמעות  הבנה בעלי, כנדרש צנרת של פנים צילום עבודות בביצוע לפחות שנה של ניסיון

 העבודה ולהובלת לצורכי, לשטח מתאימים )רכב( תנועה אמצעי יהיו לצוות. הצילומים ממצאי

 אמצעים כולל ,העבודה ביצוע בזמן ביניהם לתקשורת אמינים קשר אמצעי יהיו לצוות. הציוד

 .לגיבוי רזרביים

לרישום , לתפעול ציוד, לצילום ומתנייע נייח ציוד יכללו העבודה לביצוע המכלול מרכיבי .12.1.7

הם  אם בין, וכנדרש בשלימות העבודות לביצוע הנדרשים והציוד האמצעים כל, ולבקרה

לביצוע  יתאימו, תקינים יהיו המכלול מרכיבי. מוזכרים אינם אם ובין ולהלן לעיל מוזכרים

או /ו הצנרת של הפנימי בחלל לפגיעות יגרמו לא, כלשהן והשפעות הפרעות ללא העבודות

  של רציף בכלל סוגי הצנרת והנכללים בפרויקט ולמרחק צילומים לביצוע יתאים הציוד. לזיהומו

גם  הפרעה ללא לעבודה יתאים המתנייע ציוד הצילום. אליה הכניסה מנקודת' מ200-300

 .נוזלים המכיל בחלל

ומרחוק  מקרוב צילום כושר עם360º,  ולצילום לראייה מסתובב ראש עם תהיה המצלמה .12.1.8

(ZOOMהתמונות ) רזולוציה מינימלית  ברורות, צבעוניות תהיינה המצולמות( וחדותP1080) 

 מרחק של ותיעוד מדידה יאפשר המכלול. אדים או מכיל נוזלים הצנרת חלל כאשר גם

 המרחק של רצוף רישום יכלול הצילום. רץ( המצולם )מרחק הקטע מתחילת המצלמה

. הצינור של רציף שיפוע וכן ההתחלה נקודת ההתחלה וציון מנקודת המצלמה של המסתכם

 של קוטר בכל התמונות של וחדות איכות בהספק המבטיח יהיו המכלול של התאורה אמצעי

 ברורות, צבעוניות תמונות המציג, לפחות 23" יהיה בגודל )המוניטור( התצוגה מסך. הצנרת

 .וברזולוציה תואמת

, בהמשךפעם לפני בדיקות האטימות כמתואר  –צילומי הצנרת כאמור יבוצעו לפחות פעמיים  .12.1.9

ופעם נוספת לאחריהן. אין האמור פוגח בחובתו של הקבלן לערוך, על חשבונו צילומים נוספים 

 לאחר תיקון ליקויים ומפגעים, אם יתגלו.

 לאחר העבודה לקבלת תנאי הוא למזמין זו פעולה של מלא תיעוד ומסירת הצנרת צילום ביצוע .12.1.10

 .העדות תוכניותמ מתוך חלק יהוו הצילום ומסמכי, ביצוע

. החדשים ביצוע הקווים בגבול קיימים קוים של ושטיפה צילומים גם יבוצעו המזמין הוראת לפי .12.1.11

 קו צילום למחיר זהה יהיה הצילום מחיר .המפקח י"ע ביומן רישום לפי רק תבוצע זו עבודה

 שבוצע. חדש
 

 שטיפה ופעולות מקדימות .12.2

 פסולת מכל חומרי נקייה תהיה שהונחה שהצנרת לכך לדאוג הקבלן על הצילום ביצוע לפני .12.2.1

 .פעולת הצילום במהלך לפגוע גם והעלולים במפרט כנדרש אחרים וחומרים

, לפי לכך מתאים מכשור באמצעות לחץ שטיפת באמצעות ו/או לבב באמצעות יעשה הניקוי .12.2.2

 הקבלן הוצאות כל .אדים הצטברות למנוע כדי הצנרת לאוורור ידאג הקבלן. קביעת המפקח

 .היחידה מחירי בכלל כלולות ותהיינה בנפרד תשולמנה לא הצנרת בגין ניקוי שטיפת

, תוכניותב הסימון לפי, בפנים ובחוץ -הבקרה תאי ואת הבקרה שוחות את מראש יסמן הקבלן .12.2.3

 .גבי התקליטור ומעל התיעוד במהלך זיהויים שתאפשר בצורה

 שפכים וזיהומים שרידי, לכלוך מכל, הכבל כולל, לצנרת המוחדר הציוד לניקיון ידאג הקבלן .12.2.4

 . אחרים

 .שטיפה פעולת נעשתה אם אלא צילום יבוצע לא .12.2.5
 ביצוע הצילומים .12.3

 מאשר פחות הודעה לא כך על יקבל והקבלן המפקח י"ע יקבע השונים בקטעים הצילום מועד .12.3.1

 .העבודה ביצוע לפני ימים שבעה
 .והקבלן המפקח בנוכחות יבוצע הצילום .12.3.2
 מ"מ( 100מ "מ50,  מ"מ10,  מ"מ5) מדידים הצנרת בחלל יונחו קטע כל של צילום בתחילת .12.3.3

 ילווה המדידים שצילום רצוי. הפיענוח בעת הצילומים של המידה קנה הכרת מנת לאפשר על

 .ברציפות את הצילום
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על  יתועד כל שלביו על הצילום, בנוסף. מוניטור מסך גבי על אמת בזמן יוקרן הצילום מהלך .12.3.4

 הצילום בזמן קולי תיעוד , דיסק און קי וכיוצ"ב( כוללCDכדוגמת באמצעים אלקטרומגנטיים )

 .ומיקומם מפגעים, על ליקויים הערות בצורת

 תחום, הצנרת קוטר ,הפרויקט שם, הקבלן שם בהקלטה את הקבלן יתעד הצילום בעת .12.3.5

 .הביצוע ושעת תאריך, נקודות/ היתדות

חריג  נתון וכל זר גוף, אטמים פריצת, סדק, שבר, פגם הצנרת בחלל שיתגלה מקרה בכל .12.3.6

 .שלהם ממוקד צילום ויבוצע המצלמה תנועת תיעצר, אחר

לפני  המצלמה תנועת תיעצר, בהסתעפות או לאורכם, צינורות שני חיבור של מקום בכל .12.3.7

 צילום  יבוצע הפנורמי הצילום לאחר. החיבור היקף כל של פנורמי צילום ויבוצע החיבור

,360ºלחיבור ניצבת הצילום כשזווית. 

 100*75 בגודל תהיה אחר חריג נתון וכל זר גוף, אטמים פריצת, סדק, שבר, פגם של תמונה .12.3.8

 .הפנימי בהיקף ומיקום רץ מרחק ציון, שלעיל המדידים בה ויופיעו, לפחות מ"מ

 דו"ח צילום והצגת ממצאים .12.4

  CD  ,עותקים 2 -שעות לאחר קיומם יוגש למזמין, ב 72 -לאחר ביצוע בצילומים ולא יאוחר מ .12.4.1

או אמצעי אלקטרומגנטי אחר לפי קביעתו, ועליו הצילומים שנערכו עבור אותו מקטע ודו"ח 

 .ידי הקבלן ומבצע הצילומים-הדו"ח יהיה  חתום על מפורט המציג את הממצאים.

 .עדות תוכניות להכנת הדרישה את מבטל אינו ח הצילום"מובהר כי דו .12.4.2
 :הבאים הפרטים את לפחות בהירה ויכלול כתוב בצורה יהיה ח"הדו .12.4.3

 בתוכניות לסימוניהם הקו בהתאם וקטעי בקרה שוחות, הצינור של )סכמה( מצבי מרשם 

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

 המפגע תאור, וידאו נקודת ,הקו קטע: שתכלול טבלה בצורת הצילום של שוטף ח"דו ,

 .סמוכה משוחה הקו לאורך" רץ מרחק"המפגע ב מיקום וציון הערות

 והמלצות מסקנות. מהות המפגעים לגבי הצילום מומחה דעת וחוות ממצאים סיכום. 

 לא או, חלקה או כולה, המוגשת הדעת חוות את ולאמץ לקבל המזמין יכול כי בזאת מובהר .12.4.4

 .ל"הנ הדעת חוות את לקבל

מקרה  בכל. הצילום ממצאי את אחרת ולפרש להעריך ורשאי יכול, יועציו בעזרת, המזמין .12.4.5

 .הקבלן את שיחייבו הם המזמין של ופירושיו הערכותיו

 תיקון מפגעים וצילום חוזר .12.5

אשר  מפגעים ע"פ  פירוש המזמין יתגלוהיה ובמהלך הצילומים ו/או ע"פ דו"ח הצילומים ו/או  .12.5.1

 רצונו לשביעות התיקונים הדרושים לבצע את כל חייב יהיה הקבלן, לתקנם לדעת המזמין יש

 .המפקח של המלאה
אישור המפקח  לאחרו ,חשבונו עליבצע את כל התיקונים הנדרשים )ישירים ועקיפים(  הקבלן .12.5.2

, של אותו מקטע אשר תוקן. הקבלן חשבון על ,חוזר צילום צעכי הם אכן תוקנו כנדרש יב

 .יעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל החוזר הצילום תהליך

  הקבלןאחריות  .12.6

 לפני חוזר צילום לערוך זכות לעצמו המזמין שומר ,"מפגעים תיקון" בסעיףלעיל  לאמור בנוסף .12.6.1

 מעבודות כתוצאה לצינור שנגרמו נזקים ויתגלו במידה. הקבלן של האחריות תוקף פגיעת

 אשר הצינור הנחת בביצוע הקשורות אחרות עבודות כל או הצנרת תשתית הכנת, עפר

. הקבלן על תחול, תיקון הדרושים נזקים ויתגלו במידה, הנוסף הצילום עלות. הקבלן באחריות

. הקבלן של חשבונו על המזמין י"ע או/ו, המזמין דרישת לפי הקבלן ידי על יתוקנו המפגעים

 לתנאים כפוף זאת כל. תוקן אשר הקטע של חוזר צילום, הקבלן חשבון על, ייערך בהמשך

 .והמפרט החוזה של הכלליים

 צנרת לצילום ותשלום מדידה אופני .12.7

, המערכת שטיפת, ניקוי כולל הצילום לבצוע הנדרשות ההכנות כל את חשבונו על יבצע הקבלן .12.7.1

 .היחידה במחיר כלול הכל, ביצוע לאחר תוכניות, סימון

 הקבלן יידרש אם .הכמויות בכתב כמפורט הקטרים בכל צינור א"מ לפי ישולם הצילום מחיר .12.7.2

 ניתוק. והעקיפות הישירות ההכנות כל את גם היחידה מחיר יכלול פעילים קטעים צילומי לבצע
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 המצב החזרת, ועבודה חומר וכל המצולם הקטע לעקיפת משאבה, זמניים פקקים, צינור קטעי

 .העבודה בסיום לקדמותו
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 עבודות נוספות .13

 גדרות תיקון או בנייה .13.1

 בתוואי קיימות גדרות מהשטח סילוק או שמירה, פירוק כוללת( תיקון או בנייה) העבודה .13.1.1

 או בנייה, ’וכו כלים הובלת, נדרש אם חדשה גדר כולל, הדרושים החומרים אספקת, החפירה

 ביצוע טרם הקיימת הגדר כדוגמת או לתוכניות בהתאם תהיה שתבוצע העבודה .גדר תיקון

 .העבודה

 משרדי ולאתר רכב ושערי רגל להולכי שערגדר זמנית להגנה ולהגדרת אתר העבודה תכלול  .13.1.2

 הגדר( . לבנה איסכורית) ואיסכורית( זוויתנים) מתכת עמודי עשויה תהיה הגדר .המפקח

 .העבודה תחוםל לכך מורשים שאינם מי כניסת לחלוטין תמנע אשר' מ 2 ובגובה יציבה תהיה

גדר זמנית להגנה מקומות אשר פורקה בהם גדר קיימת )כדוגמת הגדר סביב ת.ש נס ציונה  .13.1.3

 .'מ 3.0 בגובה אך, ל"כנ איסכורית גדר או תחנות השאיבה הקטנות המיועדות לביטול( תהיה
 בכל מקרה תוואי הגדרות יוצג למפקח לאישורו טרם ביצוען. .13.1.4

 תקופת כל במשך ונקיות יציבות, תקינות להחזקתן,  הגדרות להקמת אחראי יהיה הקבלן .13.1.5

 העבודות בתום וסילוקן לפירוקן, הביצוע שלבי צרכי לפי למקום ממקום להעברתן,  הביצוע

 . המפקח זאת יורה כאשר או/ו

עבודות הגידור להגנת תחום העבודה כלולות במחירי היחידה ולא תשולם בגינן תוספת.  .13.1.6

 ישולמו בהתאם לאמור בכתב הכמויות. –תחנות שאיבה  הגדרות הזמניות להגנת

 .שהוא סוג מכל פרסומת לצורכי בגדר להשתמש זכות תהיה לא לקבלן .13.1.7

 בכתב הגדר לסוג בהתאם הוא והתשלום רבוע מטר היא תשלום לצרכי המדידה יחידת .13.1.8

 מטר ועוד תיאורטי תעלה רוחב פי על יחושב קיימת גדר חציית תיקון עבור שלוםת .הכמויות

 .הגדר לתיקון היסודות ביצוע עבודת את ויכלול ,הקיימת הגדר של צד מכל אחד
 

 )רג'י( יומיות עבודות .13.2

 ניתנות ושאינן מראש לצפותן ניתן לא אשר המיוחדות העבודות אותן עבור נועד זה סעיף .13.2.1

 נוספת לעבודה מחיר עבורן לקבוע לא החליט המפקח ואשר, החוזה סעיפי למדידה בתוך

 עבודות ביצוע'. וכו כלים, פועל של עבודה לשעת שכר של בסיס על אלא לבצען חריג()סעיף 

 שיטת. עצמו דעת על לבצען רשאי הקבלן ואין המפקח של מראשובכתב בהוראה מותנה אלו

 אחראי להם הדברים יתר וכל העבודה לניהול אולם האחריות, המפקח י"ע תקבע העבודה

 .על הקבלן תהיה זה חוזה לפי אחריות במסגרת הקבלן

 ביצוע לתבוע רשאי הקבלן ואין ביומן המפקח י"ע ייעשה האלה העבודה שעות של הרישום .13.2.2

 ביומן היום באותו ונרשמו המפקח הוראות לפי בוצעו אם אלא זה סעיף לפי שעות עבודה

 .שנרשמו השעות לפי בוצעו עבודות פרוט איזה עם, העבודה

 כבר הנמצאים, מפעיל כולל כלי או אדם של נטו עבודה שעת תמיד תהיה העבודה שעת .13.2.3

 .בשטח

 במחסן שימוש, עבודה כלי, ובטלה נסיעה שעות, והחזרתם כלים או אנשים הבאת כגון הוצאות .13.2.4

 אותן רואים', וכו קיץ שעות, הסוציאליות ההוצאות וכל הקבלן רווח וכן', וכו ניהולעבודה

 .הכמויות בכתב שפורט כפי סוג לפי העבודה שעת במחיר כנכללות

 לביצועה הדרוש וכל עבודה כלי, בלאי, שמנים, דלק: כגון העזר חומרי כל את גם כולל המחיר .13.2.5

 .כלי או פועל אותו י"ע העבודה של התקין

 בהתאם יעיל די אינו אלו לעבודות שהוקצה מפעיל או כלי או פועל כי למפקח נראה באם .13.2.6

 וכל חשבונו על אותם להחליף יצטרך והקבלן משימוש אותם לפסול הוא רשאי ,לדעתו לנדרש

 .הקבלן על יחולו זו מהחלפה הנובעות ההוצאות

 .האנשים של המקצועי לסוגם בהתאם תהיה לסוגים החלוקה .13.2.7

 בהתאם, ל"הנ בעבודה שיועסק אדם לכל שניתן הסווג לגבי היחידי הקובע יהיה המפקח .13.2.8

 .הכמויות כתב לסעיפי
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 י'רג בתנאיוציוד  אדם כח לעבודות מחירים .13.3

 :ככוללים ייחשבו עבודה לשעת המחירים .13.3.1

 יוקר תוספת, משפחה תוספת, ותק תוספת, יסוד שכר. 

 הסוציאליות וההטבות ביטוח הוצאות, המיסים, ההיטלים כל. 

 וממנו העבודה לשטח עובדים הסעת. 

 (ומהעבודה לעבודה) נסיעה זמני. 

 העבודה למקום הכלים הובלת לרבות) הקבלן ציוד לרבות, עבודה בכלי שימוש דמי 

 וממנו). 

 והאחסנה הרישום, העבודה ניהול, בהשגחה הקשורות הוצאות. 

 הקבלן של העקיפות והן הישירות הן, כלליות הוצאות. 

 הקבלן רווחי. 

 :י'ברג אדם כוח לעבודות המדידה אופני .13.3.2

 עבור נכונים יהיו י'רג בתנאי אדם כח לעבודות הכמויות כתב בסעיפי המוצגים המחירים 

 של בכתב בהוראה ורק, החוזה נושא את המשמשים המקצועות סוגי לכל הפועלים

 .המהנדס

 יום באותו ותוגשנה האנשים הועסקו בו העבודה יום אותו בסיום תרשמנה העבודה שעות 

 .המפקח לאישור

 ומקום הפועלים שמות, העבודה שעות, תאריך: הבאים הפרטים את תכלול הרשימה 

 .המדוייק העבודה

 רגילות כשעות תחושבנה הן התשלום ולצורך תוספת כל תינתן לא נוספות שעות עבור. 

 אחזקת, ל"כנ המפעיל שכר: ככוללים ייחשבו להלן המוצגיםטכני  ציוד תעבוד לשעת המחירים .13.3.3

 .ורווחיו הקבלן של הכלליות ההוצאות, והחזרתו העבודה למקום הובלתו ,הציוד

 תוספת או/ו בטלה, נסיעה זמני עבור תוספת ללא ממשיות עבודה שעות לפי יהיה התשלום .13.3.4

 . שהיא כל
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 ומדידה לצרכי תשלום גמר פרויקט .14

 כללי .14.1

הוראות פרק זה יבואו בנוסף ובמשלים להוראות הקבועות בכתב הכמויות ובכל מקום אחר  .14.1.1

 במפרט זה.

 במקרה ויש סתירה בין ההוראות השונות יפסוק המפקח וקביעתו תהיה סופית. .14.1.2
  

 קו  השלמת קטעאישור  .14.2

 מספר שלבים., יאושר ע"י המפקח, בחתכיםקטע צינור בין שני  .14.2.1

 .תאושר הנחתו על המצעים המתאימים 

 במדידה( תאושר הנחת הקטע, לרבות התאים ברומים הנכונים ובשיפוע הדרוש(. 

 הצינור.קטעי של  קיןיאושר החיבור הת 

 .יושלמו הצילומים ללא גילוי פגמים 

  ללא גילוי נזילות. הלחץיושלמו בדיקות 

  .יאושר הכיסוי והמילוי עד גובה הקרקע ע"פ המפרט 

 רק באישור המפקח. –חריגה מסדר שלבי באישור  .14.2.2
 

 AS MADE תוכניות עדות .14.3

 מעודכנות - AS MADE –עדות  תוכניות ולמפקח למזמין חשבונו על הקבלן יגיש העבודה בסיום .14.3.1

 ".הכללי מפרט"ה של לדרישות בהתאם מוסמך מודד י"ע שיוכנו ,ביצוע לאחר

ידי המזמין אשר לא -סטים מודפסים, בקנה מידה כפי שיידרש על 5 -התוכניות תוגשנה ב .14.3.2

של כלל  PDF -ו  DWG ,PLTדיגיטלי שיכלול קבצי ה בהן הוגשו  וכן בפורמט ידיפחת מקנה המ

 תוכניות העדות, ע"ג מדיה דיגיטלית שתסופק ע"י הקבלן.

 בפרויקט זה, לרבות: ידיו - על שתבוצענה העבודות ללכ של מדויק תאור תכלולנה כניותהתו .14.3.3

  וכו'( )לרבות חציות, שרוולים, עמודי סימון תאיםהקווים והכל וקוטר תנוחת. 

 )'לרבות סימון עומק חתך לאורך מלא של כל הקווים והתאים )לרבות חציות, שרוולים וכו ,

 הקווים יחסית לקרקע. 

  אורך קטעי הקונתוני. 

 תאיםה ימכס רום (.T.L). 

 צינור קרקעית רומי (.I.L) )כניסות ויציאה(. 

 ( רומי קודקוד הצינורT.L.) 

 )נתוני מפלים )כניסה , יציאה והפרש גובה. 

 סימון הגנות, עטיפות בטון, ונתוני מערכות חוצות או סמוכות. 

 .דרך הגישה כפי שבוצעה 

  מטר לכל כיוון מעל ציר הקו וברדיוס  10ולציר הקווים )נתוני גובה הקרקע הסמוכה לתאים

 .מטר מציר כל תא( 10של 

  בעתיד לחיבור הכנותנתוני 

 ולעצמים אבסולוטים ולגבהים הארצית והקואורדינטות הרומים לרשת קשירהו איתור 

 .בשטח קיימים

 כל עם יחד ובוצעה שהותקנה העבודה חלקי כל את ותראינה תכלולנה ביצוע לאחר התוכניות .14.3.4

 ,הצינורות קווי של( I.L) ומישפל עומק, קוטר, תוואי, מיקום: כגון לה הקשורים והמידע הפרטים

 מבנים מיקום, בקרה ושוחות תאים של ומכסה תקרה רום, מישפל, עומק מידות, מקום

 כבילי כדוגמת, אליה ובקשר העבודה בסביבת הקיימים קרקעיים ועל קרקעיים-תת ואלמנטים

 עמודי, מים ומעבירי עיליים וטלפון חשמל וקווי עמודים, שונים צינורות קווי, ק"ת וטלפון חשמל
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 וקוארדינטות הרומים לרשת קשירה ואיתור וכדומה השקיה וצנרות גינון שטחי, תאורה

 .ארציות

 .המפקח דרישת פי על השונים בחתכים והמדרכות המיסעות גובהי את הקבלן יציין כן כמו .14.3.5

 .המפקח של ואישור בדיקה טעונים ל"הנ בתוכניות הקבלן שיסמן הפרטים כל .14.3.6

 של, בקשתו לפי מגנטית מדיה לקבלן המפקח יספק( AS MADE) עדות תוכנית הכנת לשם .14.3.7

 יכינו מטעמו והמודד הקבלן או/ו, ל"כנ הנתונים את הקבלן יסמן גביהן ועל הנדרשות התוכניות

 המדיה ומסירת בדיעבד תוכניות הכנת. ידם על שבוצעה העבודה כל של חדשה מדידה

 הוכנו כי ואישורן בדיקתן, למפקח מסודרת בצורה העתקים של סטים וחמישה המגנטית

 .המפקח י"ע הקבלן של הסופי החשבון ואישור לבדיקת יעבור ובל מוקדם תנאי הן, כנדרש

 בכלל כלולות ותהיינה בנפרד תשולמנה לא בדיעבד תוכניות הכנת בגין הקבלן הוצאות כל .14.3.8

 .היחידה מחירי

 או שינויים על הקבלן של כספית תביעה לכל כבסיס לשמש תוכלנה לא ביצוע לאחר התוכניות .14.3.9

 .ל"הנ התוספות או השינויים ביצוע בעת המפקח י"ע אושרו לא אשר בעבודות תוספות

 מדידות לבצע המזמין רשאי, העבודות כל גמר מיום יום 45 עד עדות תוכניות הקבלן הגיש לא .14.3.10

 .הקבלן מחשבונות כלליות הוצאות 12% בתוספת המדידה עלות ולקזז העדות מפת לצורך

 

 ומילוי חוזר הספקת הצינורות והנחתםחפירת תעלה,  .14.4

 .אורך מטר היאלתשלום  המידה יחידת .14.4.1

 .חפירה המחושב כלהלןה ועומק הצינור קוטר התשלום נקבע ע"פ .14.4.2

, בין ציר תא התעלה של האופקי הציר לאורך תעשה תשלום לצורכי התעלה אורך מדידת .14.4.3

 בקרה אחד לציר תא בקרה סמוך, בניכוי מידות הפנים של התאים עצמם.

 סיכוםבין שני תאים סמוכים תיעשה ע"י  קביעת עומק החפירה לצרכי תשלום של קטע  .14.4.4

הצינור מין התא בתחילת הקטע עם היציאה של  'הצינור בנק IL-ההפרש בין פני הקרקע  ו

הצינור בנק' הכניסה של הצינור אל התא הבא בסוף הקטע.  IL-רש בין פני הקרקע  וההפ

 הינה עומק הקטע האמור לצרכי תשלום. 2 -חלוקת הסכום המחושב כאמור ב

מ' מתחתית הצינור )החיצונית(,   1.25ס"מ ועטיפת הצינורות עד גובה  20חול בעובי המצע  .14.4.5

 .הכולל בסעיף זה מחיר היחידהבבמלוא רוחב התעלה והידוקו כנדרש, כלולים 
 נקי מפסולת.כן כלולים במחיר היחידה גם המילוי החוזר בחומר מקומי  .14.4.6

 

 תשלום עבור מצעים נוספים .14.5

)מצע סוג א' ו/או בוקסר, לפי  תוכניותספים, כקבוע במפרט ובבמקום בו יידרשו מצעים נו .14.5.1

התוספת כוללת גם את עלות העמקת  הנדרש( תשולם בגינם תוספת כקבוע בכתב הכמויות.

 החפירה הנדרשת.

 יחידת המידה לתשלום הינה מטר אורך. .14.5.2
 

 תוספת בגין מילוי חוזר בחומר מיוחד .14.6

 יחידת המידה לתשלום היא מטר אורך. .14.6.1

בגין מילוי חוזר בחומר גרנולרי מובחר כנדרש במפרט, למלוא רוחב החפירה, והידוקו כנדרש,  .14.6.2

 תשולם תוספת כקבוע בכתב הכמויות. 

 

 דיפון חפירה .14.7

 לא ישולם בנפרד והוא כלול במחיר הנחת הצינור .14.7.1
 

 CLSM -כיסוי ב .14.8
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 הכמויות.ים בכתב אובהתאם לסעיף המת  CLSM-ישולם לפי מ"ק בהתאם לסוג ה –אם יידרש  .14.8.1
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 תוכניותרשימת  –נספח א' 

 מהדורה קנה מידה שם גיליון מספר גיליון

 1 1:1,250 מפה כללית לקו סניקה 0

 4 1:250 תנוחה לקו סניקה 1

 4 1:250 תנוחה לקו סניקה 2

 4 1:250 תנוחה לקו סניקה 3

 4 1:250 תנוחה לקו סניקה 4

 4 1:250 תנוחה לקו סניקה 5

 4 1:250 סניקהתנוחה לקו  6

 4 1:250 תנוחה לקו סניקה 7

 4 1:250 תנוחה לקו סניקה 8

 4 1:250 תנוחה לקו סניקה 9

 11 1:1,000 מפה כללית לקו גרביטציה 10

 8 1:250 תנוחה לקו גרביטציה 11

 10 1:250 תנוחה לקו גרביטציה 12

 12 1:250 תנוחה לקו גרביטציה 13

 11 1:250 תנוחה לקו גרביטציה 14

 1 1:100/1,000 חתך לאורך לקו סניקה 21

 1 1:100/1,000 חתך לאורך לקו סניקה 22

 

 מהדורה קנה מידה שם פרט מספר פרט

 1 ללא שוחת ביקורת לביוב 202

 1 ללא חתך אופייני בתעלה לקו סניקה 202

 1 ללא חיבור מגרש לשוחה 212

 1 ללא הנחיות לחציית מתקנים 214

 1 ללא רצפת תא בקרהעיבוד  217

 1 ללא סתימת יציאה לצינור ביוב מבוטל 229

 1 ללא שסתומי אוויר לקו סניקה 501

 1 ללא נקודות ניקוז לקו סניקה 502

 1 ללא שוחת השקטה לקו סניקה 503

 

 


