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 2021אוקטובר,  28קרית אתא,                                                                                                                             
 לכבוד 
 דן גרונר אינג' 

 ס.א.ד.ג הנדסה ובניין בע"מ 
 באמצעות דואר אלקטרוני 

=============== = 
 .נ.,א

 
 

 מיסעות "ח תכן מבנה דו – ( 248גבעת הכלניות בקרית אתא )כ/ הנדון: 

35840 
 

להקים שכונה חדשה    מתוכנן המתוכננות להתבצע בתחומי עיריית קרית אתא במסגרת עבודות הפיתוח   .1

הכלניות גבעת  תכנית    במתחם  לשלבי    .248כ/ע"פ  בהתאם  השונים  המיסעות  מבני  מפורטים  בהמשך 

 העבודה שפורטו. 

 מקורות מידע השונים כמפורט להלן: על   מבוססהדו"ח  .2

 גרונר ד.א.ל. הנדסה בע"מ תכניות של  .א

 הערכות עוצמת התנועה בכבישים שהתקבלו ממתכנן התוואי  .ב

 ר. מפה גיאולוגית של האזו .ג

 ייעודית )מצ"ב כנספח לדו"ח( תוצאות חקירה גיאוהנדסית  .ד

 .5%מבני המיסעות נתנו לשתי קטיגוריות תנועה ועובי המיסעה תוכנן עבור מת"ק של  .3

 במתן הבהרות נוספות כנדרש.  כםנשמח לעמוד לרשות .4
 
 
 

       

 ,בכבוד רב       

  ד"ר עפר קיף                                 

 מ "בע גאוטכניים דאבל קיי. מהנדסים                                                                 
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 רקע כללי לפרויקט גבעת הכלניות  .1

אתא על גבעה, הצופה על נופי המפרץ והכרמל    הקמת שכונת מגורים בעלת אופי עירוני איכותי במזרח קרית

יח"ד. בלב השכונה מתוכנן פארק שכונתי גדול, הצופה על הנופים סביב. הפארק עוצב   3.470  -בהיקף של כ

באופן אורבני בשיא הגבעה והוא מעצב שלד השכונה ודמותה. הנגישות אל שטחי הציבור הפתוחים, אל מרכז  

 רגלית ובאמצעות שבילי אופניים.  השכונה והמוסדות השכונתיים היא

 

 של כבישי הסביבה ע"ר תצ"א של גבעת הכלניות   תכנית כללית :1.1ציור מס' 

 כללי  .2
התכנון אישרה הקמת שכונה חדשה לקריית אתא בשם "גבעת    הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה במינהל

 דונם.  1,082דירות לעיר. השכונה תתפרס על  3,350הכלניות", שתוסיף  

בצפון ממוקמת  הכלניות  גבעת  לכביש  -שכונת  מדרום  אתא,  קריית  לכביש    781מזרח  בסמוך  79וממערב   ,

 לשכונות גבעת הרקפות, גבעת טל וגבעת אלונים הנבנית עתה. 

  3דירות יוקצו כדירות קטנות של  500-קומות. כ 6-12שכונה החדשה מתוכננת בבנייה מדורגת, בניינים בני  ה

דונם עבור מבני ציבור, ובהם בתי ספר, גני ילדים, מרכז יום לקשיש,    116- חדרים. בנוסף לכך כוללת התוכנית כ

יבורי רחב הצופה אל מפרץ חיפה  דונם עבור שטחי מסחר. במרכז השכונה יוקם פארק צ   23-בתי כנסת, וכ

 דונם. 134והכרמל שישתרע על 
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 .הדמייה תכנית גבעת הכלניות בקריית אתא :2.1ציור מס' 

 תנאים אקלימיים   .3
טרופי.  -,צפונה  מקו המשווה(, משייכה לאזור הסוב   029÷033מיקומה הגיאוגרפי של מדינת ישראל )קווי רוחב  

אזור מעבר בין האקלים הממוזג ובין האקלים המדברי, וארץ ישראל, לפיכך, שוכנת ב"צומת אקלימי",    זהו

המחבר בין אקלים מדברי )בדרום ובמזרח הארץ( ואקלים ים תיכוני )יתר חלקי הארץ(. שונות גבוהה בכמות  

וקיימת חלוקה ברורה    המשקעים משנה לשנה ובין אזור לאזור הינה המאפיין העיקרי של מבנה אקלימי זה,

אוקטובר   בחודש  כלל,  בדרך  מתחילה,  הגשמים  עונת  וגשום.  קריר  וחורף  ושחון,  חם  קיץ  עונות:  לשתי 

נתוני המשקעים הרב שנתיים של מדינת ישראל וממספר  -ומסתיימת במאי בשנה שאחריה. להלן מובאים 

 נקודות מדידה בצורה גרפית.

 כמויות משקעים
 .תחנת כפר מסריק הקרובהעבור   מ"מ  565  -כ( הן    1981-2010השנתיות הממוצעות )בשנים    כמויות המשקעים

ניסח מדד, המביא בחשבון את תנאי הגשם וטמפרטורת המקסימום והמינימום, ומבטא את היובש    אמברגר

הים של האקלים  הנוסחה    (Embergers bio-climatic coefficient)תיכוני. מדד אמברגר   -הכללי  על  מבוסס 

 הבאה: 

                                                          ( )222 mM
P2000Q

−
=

 

 כאשר:
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P  כמות המשקעים השנתית במ"מ 

M  טמפרטורת המקסימום הממוצעת של החודש החם 

m  טמפרטורת המינימום הממוצעת של החודש הקר 

 אקלימיות כדלקמן: -תיכוני למספר יחידות ביו-ניתן לחלק את האקלים הים  בעזרת מדד אמברגר

 
 

טיפוס 
 2Q ביואקלימי 

 כמות משקעים 
 שנתית 

 שחון ביותר 
 שחון )ארידי( 

 שחון -חצי
 לח למחצה 

 לח 
 לח מאוד 

10  > 
45 – 10 
70 – 45 
110 – 70 
150 – 110 

150  < 

100  > 
400 – 100 
600 – 400 
800 – 600 
1200 –  800 

1200  < 
 

 שחון. -חצימוגדר כאזור  של גבעת הכלניות בקרית אתאהמתוכנן   הפרויקטמתוך הנתונים לעיל מתקבל כי 

 . בפרקי זמן של עוצמות גשם גבוהות  משמעות עובדה זו הנה כי מתקיים מצב בו תקופות יובש ארוכות מלוות

 
 מפת כמות משקעים שנתית ממוצעת )במ"מ(. :13.ציור מס' 
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 גיאולוגיה של האזור  .4
חרסית    –(  Alעל פי המפה הגיאולוגית המצ"ב גבעת הכלניות מוקפת בתחתיתה בעיקרה על קרקע אלוביאלית )

 שמנה. הגבה עצמה מורכבת בעיקרה סלעים רכים כמו קרטון עד חוואר בהתאם למפתח הגיאולוגי המצ"ב. 

 

 
 מפה גיאולוגית כולל מפתח תצורות של גבעת הכלניות בקרית אתא.  :14.ציור מס' 
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 הערכות תנועה .5

עוצמת התנועה תוערך לפי קטגוריית הכביש. לצורך האמור נעשה שימוש בהגדרות המופיעות בהנחיות לתכנון  

 רחובות בערים בהוצאת משרד השיכון והבינוי. להלן לפי פירוט: 

 

 
 שנה(: 20מספר התנועות השקולות לפי אאשטו בנתיב הקריטי לכל אורך תקופת התכנון )

 
   .מובא בהמשך תנוחת כבישי הפרויקט כפי שהתקבל ע"י המתכנןבהתאם לאמור 
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 בשכונה החדשה.  הכבישיםמפת : 15.ציור מס' 

מובאים ל  בהמשך  השונים  דוגמאות  הכבישים  לסוגי  הטיפוסיים  הרוחב  גבעת  חתכי  בשכונת  המתוכננים 

 הכלניות. 
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 חתכי הרוחב הטיפוסיים לסוגי הכבישים השונים המתוכננים בשכונת גבעת הכלניות. : 5.1ציור מס' 

 להלן טבלה מסכמת עבור קטיגוריות התנועה לכבישים השונים: 

 כבישים 
 מס'

 קטיגורית 
 התנועה

 תנועה כבדה  ,  3, 2, 1

 קלה בינונית תנועה  20,  19, 18, 17 ,16  , 15,  14 ,13, 12  , 10  , 9,  8, 7,  6, 5,  4
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 חקירת קרקע  .6

 בהתאם לתוצאות דו"ח יועץ הקרקע: 

 

 תוצאות הקידוחים השונים מצ"ב כנספח לדו"ח זה.  

לצורך    שפרעם. -קריית אתא צפון מקדמת חברת מקורות באמצעות חברת תהל את קו סומך  במסגרת ותמ"ל 

 האמור בוצעו קידוחים לצורך תכנון הקו.

 בהמשך מצ"ב חתך הקרקע מתוך הקידוחים שבוצעו לצורך תכן הקו. 

 

מובא גרפית בהמשך. מתוך "הלבשת" לוגי הקידוחים שבוצעו ניתן  סימון לוגי הקידוחים ע"ג החתך לאורך  

 לראות כי השתית בפני המיסעה המתוכננת הינה קרטונית לרוב. 

 



 .Double K. Geotechnical Engineers Ltd דאבל  קיי. מהנדסים גאוטכניים בע"מ

 Structural Pavements Engineering תכן מבנה מיסעות 
 

  מהנדסים גאוטכניים בע"מ דאבל קיי. 

 

 2822837ת אתא יקרי  ,   23בצרי יוסף 
   073-2507450:                             פוןטל ~11~

  kif@bezeqint.net   דואר אלקטרוני:
 

 

 מיקום הקידוחים שבוצעו במסגרת פרויקט זה.: 6.1ציור מס' 
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 .2יש מס'  פרופיל השתית הקיימת לאורך כב: .26ציור מס' 
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 .7יש מס'  פרופיל השתית הקיימת לאורך כב: .36ציור מס' 
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 .8יש מס'  פרופיל השתית הקיימת לאורך כב: .56ציור מס' 
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 .5יש מס'  פרופיל השתית הקיימת לאורך כב: .66ציור מס' 
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 .6יש מס'  פרופיל השתית הקיימת לאורך כב: .76ציור מס' 
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 להלן מיקום קידוחי הניסיון שבוצעו עבור קו סומך שפרעם:

 
 עולה כי הקרקע: מתוך תוצאות הקידוחים הרלבנטיות 

ובחלקו    (השייכים לתצורת ע'רב)מקידוחי הניסיון עולה מתחת לשכבת הכיסוי קיימת שתית של סלעי קרטון  

עד חוואר קרטוני. בהתאם    התגלתה שכבת חוואר  3- . בקידוח ק(השייכים לתצורת תמרת)הצפוני סלעי גיר  

קרטון חווארי וחוואר לאורך קטעים    רך התוואי, יש לקחת בחשבון הופעה שללמאפייני התצורה השולטת לאו

 נוספים.

 תוצאות אלו מתאימות לתוצאות קידוחי הניסיון שבוצעו במתחם גבעת הכלניות. 
 החדשות  ותהמיסע י תכינת עובי מבנ .7

 כללי 
. לצורך קביעת  הכלניות בקרית אתאהקמת גבעת  פרויקט  עבור    ות סעיהמ  יפרק זה מביא את תכינת עובי מבנ 

 . משרד השיכוןשימשה אותנו שיטת  ותסעיהמ  יעובי מבנ

 פרמטרי התכינה 
לאורך    ותהחדש  ותסע יהמ  יזה( פרמטרי התכינה עבור מבנ   מוקדם  בסעיף זה מסוכמים )בהתאם לאמור בדו"ח

 :נניםהדרך המתוכ  יתוואי קטע 

 א. מת"ק שתית טבעית ומעובדת

 .5%של משוקלל תכנוני  המקומית אומץ מת"קבשתית  רדוד עבור קטעי חפירה ומילוי 

(  12%  תכנוני של   )מת"קבהמשך המבנים הנדרשים עבור סלע  יובאו  ,  וספותיחד עם זאת, ועבור אפשרויות נ 

 (. 3%ועבור חרסית שמנה/חוואר )מת"ק תכנוני של 

 . נתוני התנועה ב
עבור    שנים,  20, לתקופת תכנון של  ליב'  18,000של סרן במשקל    הזמנית   עה המיס  ה מספר התנועות לתכנון מבנ

 להלן: בטבלה  כמפורט  הינהקטעי הדרך המתוכננים 

 כביש
 מס'

 קטיגורית
 התנועה

 מספר
 תנועות

  18W  =5.5 10 *6 - 5.1 10 *7 תנועה כבדה  ,  3, 2, 1

  18W  =6.3 10 *5 - 2.1 10 *6 קלה בינונית תנועה  20,  19, 18, 17 ,16 ,15, 14 ,13, 12 , 10 ,9, 8,  7, 6, 5, 4
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 . מקדמי המרה ג 
- מנת להביא את כל המבנים המתוכננים למכנה משותף אחיד, מומרים כל המבנים המתוכננים למבנים כל -על

אספלטיים. מקדמי ההמרה לשיטת מע"צ הם לאמב"יט סוג א' אשר לצרכי תכינה נלקח בחשבון בדו"ח זה  

 כשכבה אספלטית רגילה. מקדמי ההמרה הינם לפיכך: 

 1:1.5 אספלט  - אגו"מ 
 1:2.0 אספלט  - מצע א' 
 1:2.5 אספלט  - מצע ב'

 
 תכינת עובי מבנה המיסעות החדשות 

להלן    7.1. טבלה מס'  ןהמחושב עבור קטע הדרך המתוכנ   הבהתאם למפורט לעיל מובא בסעיף זה עובי המבנ 

והחלוקה לשכבות בהתאם לנתוני התנועה וחוזק השתית לתקופת תכנון של    ץהמומל  המביאה את עובי המבנ

 . משרד השיכוןעובי המבנה נקבע ע"י הנחיות תכן המבנה של  שנים.   20

 עוביי השכבות ומבני המיסעות בקטע הדרך המתוכנן והחלוקה לשכבות. :7.1טבלה מס' 
 

 

 מתוכנןהדרך קטע ה

 מת"ק
 תכנוני

 
[ % ] 

 אופק
 תכנון
 

 ]שנים[ 

עוצמת 
 התנועה

 סה"כ  חלוקה לשכבות 
 עובי 
 מבנה  
 ]ס"מ[ 

 כובע
   יאספלט
 ]ס"מ[ 

 שכבת
 אגו"מ 
 ]ס"מ[ 

 מצע 
א' סוג 

    ]ס"מ[
1 ,2 ,3  , 

5 
 קרטון 

20 

 59 40 ללא  19 כבדה בינונית 

4 ,5 ,6 ,7  ,8 ,9, 10 , 12  ,
13, 14  ,15, 16,  17 ,18  ,

19 ,20 
 44 30 ללא  14 קלה בינונית 

 

 

 :כמפורט להלן )ע"פ משרד הבינוי והשיכון( לשלושה שלבי ביצועבד"כ מחולק ביצוע ע"י  כי הלב   םיש לשי

מכרז פריצת כבישים כולל ע"ע עם דיקורי כבישים, קירות תומכי כבישים ושכבת אספלט    –שלב א'   •
 ראשונה במסעות. 

ב'   • ובחניות    –שלב  נוספת במסעה  כולל מדרכות עם אספלט עם א.ש. ושכבת אספלט  מכרז אכלוס 
 לאורך המדרכות. 

מסירות כולל החלפת אספלט במדרכות וחניות לאבנים משתלבות כולל השלמת שכבת  מכרז    –שלב ג'   •
 אספלט הסופית במסעות. 

 שלבים א' + ב' כך שיהיו בסופו של דבר רק שני שלבים כאשר שלב א' יהיה יחסית ארוך דובמקרה הנדון יאוח

 כמפורט בהמשך.  של שני שלביםאור האמור מבנה הכבישים ושכבותיהם בנוי על שלביות ביצוע ל

"תנועת הקמה" הכוללת מעבר כלי צמ"ה, משאיות הובלה וכד'    כולל  א' )השלב הארוך(להדגיש כי שלבים  ראוי  

 שיש לקחת בחשבון בעת ביצוע שלבי העבודה. 

 
 

1 ,2 ,3  , 

12 
 סלע 

20 

   39 20 ללא  19  כבדה בינונית 

4 ,5 ,6 ,7  ,8 ,9, 10 , 12  ,
13, 14  ,15, 16,  17 ,18  ,

19 ,20 
 34  20  ללא  14  קלה בינונית 

 מתוכנןהדרך קטע ה

 מת"ק
 תכנוני

 
[ % ] 

 אופק
 תכנון
 

 ]שנים[ 

עוצמת 
 התנועה

 סה"כ  חלוקה לשכבות 
 עובי 
 מבנה  
 ]ס"מ[ 

 כובע
   יאספלט
 ]ס"מ[ 

 מצע 
א' סוג 

    ]ס"מ[

   החלפת
 קרקע
    ]ס"מ[

1 ,2 ,3  , 3 
 חרסית 
 שמנה 
 חוואר 

20 

   159 100    40 19  כבדה בינונית 

4 ,5 ,6 ,7  ,8 ,9, 10 , 12  ,
13, 14  ,15, 16,  17 ,18  ,

19 ,20 
 144  100  30  14  קלה בינונית 
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 מבני מיסעות לשלב א' 
 שנים תהיה כמפורט להלן:  20לתקופות תכנון של  בקטעי התוואי השונים   ותדשהח ותמבנה המיסע 
 ( עבור קרטון), 3, 2, 1  בכבישים מבנה מיסעה 

 ס"מ  PG70-10 8ביטומן  מ"מ 25עם גרגיר מקסימלי  צפופת דירוג מקשרתשכבת אספלטית 
 ס"מ  PG70-10 8ביטומן  מ"מ 25עם גרגיר מקסימלי  צפופת דירוג תחתונה שכבת אספלטית 

 ס"מ  40 מצע סוג א'  שכבות  תיש
 ס"מ 56 סה"כ

 

 (עבור קרטון)  20, 19, 18,  17 ,16 , 15, 14 ,13,  12 ,10  ,9, 8, 7, 6,  5, 4בכבישים  מבנה מיסעה 
 ס"מ  PG70-10 7ביטומן  מ"מ 25עם גרגיר מקסימלי  צפופת דירוג מקשרתשכבת אספלטית 
 ס"מ  PG70-10 5ביטומן  מ"מ 25עם גרגיר מקסימלי  צפופת דירוג מקשרתשכבת אספלטית 

 ס"מ  30 מצע סוג א'  שתי שכבות 
 ס"מ 42 סה"כ

 מבני מיסעות לשלב ב'
ונה, יישום ריסוס מאחה וריבוד  עליבשכבת האספלט ה עד שלושה ס"מ ס"מ 2 - בשלב זה יבוצע קרצוף של כ

 סופית עליונה. שכבה אספלטית 

 ( עבור קרטון) 3 , 2, 1  בכבישים מבנה מיסעה 
 ס"מ  PG70-10 5ביטומן  מ"מ 19עם גרגיר מקסימלי  צפופת דירוג עליונהשכבת אספלטית 
 ס"מ  PG70-10 6ביטומן  מ"מ 25עם גרגיר מקסימלי  צפופת דירוג מקשרתשכבת אספלטית 
 ס"מ  PG70-10 8ביטומן  מ"מ 25עם גרגיר מקסימלי  צפופת דירוג תחתונה שכבת אספלטית 

 ס"מ  40 מצע סוג א'  שתי שכבות 
 ס"מ 59 סה"כ

 

 (עבור קרטון)  20,  19, 18,  17 ,16 ,15, 14 ,13, 12 ,10  ,9, 8, 7, 6, 5, 4  בכבישים מבנה מיסעה 
 ס"מ  PG70-10 5ביטומן  מ"מ 25עם גרגיר מקסימלי  צפופת דירוג מקשרתשכבת אספלטית 
 ס"מ  PG70-10 4ביטומן  מ"מ 25עם גרגיר מקסימלי  צפופת דירוג מקשרתשכבת אספלטית 
 ס"מ  PG70-10 5ביטומן  מ"מ 25עם גרגיר מקסימלי  צפופת דירוג תחתונה שכבת אספלטית 

 ס"מ  30 מצע סוג א'  שתי שכבות 
 ס"מ 44 סה"כ

 

 : מבנה מדרכה אספלטית
 ס"מ  4 ( )"אספלט מדרכות"שכבת אספלטית עליונה 

 ס"מ  25 שכבות מצע סוג א'  שתי
 ס"מ  29 סה"כ 

 

 :מדרכה מאבן משתלבתמבנה 
 במצעים 5ס"מ אספלט מדרכות +  4קרצוף 

 ס"מ  6 אבן משתלבת 
 ס"מ  3 חול פילוס 

 ס"מ  20 ת מצע סוג א' ושכבשלוש 
 ס"מ  29 סה"כ 

 

 מסלולי אופניים 
 : מבנה מסלול אופניים

 ס"מ  4 )"אספלט מדרכות"( שכבת אספלטית עליונה 
 ס"מ  25 שתי שכבות מצע סוג א' 

 ס"מ  29 סה"כ 
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 אלטרנטיבי עבור קטעי שתית חרסיתית/חווארית היברידי פתרון .8

 גיאוסינטטי משולבפתרון  
עבור קטעי שתית חרסיתית/חווארית בחפירה ו/או במילוי רדוד ייתכן ובשל צורך זה ו/או אחר )כמו תשתיות  

 .לא ניתן יהיה לבצע החלפת קרקע תת"ק יחסית רדודות(  

 יאוסינטטי היברידי כמפורט בהמשך. בנה גבמקרה הנדון, ניתן לבצע מ

 הפתרון הגיאוסינטטי המשולב מורכב משני מרכיבים כמפורט להלן: 

 (.Polymeric Alloyכוורת גיאוסינטטית ייעודית העשוייה מסגסוגת פולימרית ) -  מרכיב עיקרי 

 (.Biaxial Stiff Geogridרשת ביאקסיאלית קשיחה ייעודית ) – מרכיב משני

ית קשיחה ע"פ השתית עם שכבה אחת ו/או יותר של כוורות גיאוסינטטיות ייעודיות  השילוב של רשת ביאקסיאל 

 .Composite)בחלק המבנה התחתון יוצר מוצר טכנולוגי מרוכב )

מוצר מרוכב זה, שסכום תרומתו המבנית עולה על סכום תרומת רכיביו הבדידים, הנו בעל יתרונות מובנים  

 להלן:  פורטחלקם העיקרי מ ש

 הקטנה משמעותית של המאמצים האנכיים המועברים לשתית  .א

 הגדלה משמעותית של תסבולת השתית  .ב

 הקטנה משמעותית של השקיעות/התרוממויות דיפרנציאליות  .ג

ראוי להדגיש כי כל אחד ממרכיבי המערכת )רשת ביאקסיאלית וכוורת גיאוסינטטית( קיים בצורתו הבסיסית  

כאמור, רק הפיתוח של כוורות העשויות מסגסוגת פולימרית מאפשרות את  כבר למעלה משלושה עשורים. אך, 

 הקיימא.-הפתרון המשולב בר

של הכוורת יש תחילה ליצור מצב בו החומר הגרנולרי בתוך    (Confinementעל מנת לגייס את יכולת התחימה )

  98%  -ור מצע סוג א' ועב  100%הכוורת )במקרה הנדון חומרי מצע( יגיע לדרגת הצפיפות המפרטית הנדרשת )

 עבור מצע סוג ג'(. 

כיוון שלא ניתן להגיע לדרגת הצפיפות הנדרשת בתוך כוורת המונחת ישירות על גבי שתית יחסית חלשה מספק  

המרכיב המשני את האמצעי להגיע לדרגת הצפיפות הנדרשת. הרשת הגיאוסינטטית הייעודית יוצרת מצב של  

( ובכך מאפשרת קבלת משטח  8.1מר הגרנולרי המונח מעליה )ראה ציור מס'  ( בין גרגרי החוInterlockייתוד ) 

 מהודק המשמש בסיס לשכבת הכוורות התחתונה. 

 
 

 
 פעולת הייתוד שבין הרשת הגיאוסינטטית ובין גרגרי החומר הגרנולרי.  :18.ציור מס' 
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מכניזם הפעולה של שכבת הכוורות יוצר מצב בו הלחץ האנכי המועבר כלפי מטה מתפרס על פני שטח גדול הרבה  

יותר כתוצאה "מפעולת השרשרת" הנגרמת בתאים הסמוכים לתא המועמס כפי שניתן לראות מהאיור הסכימטי  

 שלהלן: 

 
 מכניזם הפעולה של שכבת הכוורות תחת עומס אנכי.  :28.ציור מס' 

יותר    נמוך  לשכבת הכוורות  מתחת  הנמצאת  השכבה  על  המופעל   שהלחץ  פיזור העומס בין מספר תאים יוצר מצב 

קשיח   משטח  מייצרות  הכוורות  למעשה,  כוורות.  בשכבת  שימוש  ללא  המתקבל  ללחץ  בהשוואה  משמעותית 

(  Beam Effectאפקט הקורה )למחצה בעל התנגדות לכפיפה. התוצאה הסופית הנה השטחת בצל המאמצים על ידי 

 הנוצר כמתואר סכימטית בציור שלהלן: 

 
   היכולת להעביר מאמצים אנכיים פחותים לשכבה שמתחת. –אפקט הקורה   :38.ציור מס' 
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מצביעות על יכולת   2008בשנת  KOAC-NPCתוצאות ניסויי עמיסה מחזוריים על שתית חרסיתית במכון ההולנדי 

( עם שכבות גרנולריות תקניות ויכולת הפחתה מבנית  Unpavedבמבנה מיסעה לא סלול )  70%  -הפחתה מבנית של כ

 עם שכבות גרנולריות ממוחזרות.  50% -של כ

  בשנים האחרונות יש מאמץ להטמיע את היכולות המבניות של שכבת הכוורת לתוך מדריכי תכן מבנה מוכרים.

( המודול  שיפור  מקדם  פותח  בעולם,  שונים  במקומות  מאוד  נרחב  ניסויי  בסיס  ועל  זו,   Modulusבמסגרת 

Improvement Factor  המבטא את היחס בין מודול שכבה גרנולרית הכוללת שריון בעזרת כוורת כנגד המודול של )

 שכבה בעובי זהה ללא שריון. מקדם זה תלוי בשני גורמים:

 סבולת השתית )מת"ק(. ת –תלות עיקרית 

 סוג חומר המילוי בתוך שכבת הכוורות.  –תלות משנית 

ומעלה    5.0המגיעים לערכים של    MIFהערכים שהתקבלו בניסויי מעבדה ושדה ברחבי העולם מצביעים על ערכי   

ערכי    התקבלו  Murrumעבור כליאת חומרים גרנולריים תקניים. עבור חומרים "נחותים" כגון חרסית אבנית מסוג  

MIF  2.75של . 

ובחו"ל   בארץ  במבני מסילות  פתרונות מרוכבים  בוצעו  וגובר,  הולך  הנדסי  מצורך  כתוצאה  בשנים האחרונות, 

ביצעו ניסויי שדה ומעבדה עם כוורות העשויות מסגסוגת    Sitharam et alהמושתתים על חרסית שמנה. החוקרים  

פולימרית בשילוב עם רשת גיאוסינטטית והגדירו את מקדם השיפור עבור כוורות בלבד ועבור שילוב של כוורות  

 ורשת גיאוסינטטית. 

כוורות   בציור שלהלן ניתן לראות את מקדם השיפור עבור מצב הכולל כוורות בלבד ועבור המצב הכולל שילוב של

 ורשת גיאוסינטטית: 

 

 

 .Sitharam et alערך מקדם השיפור בניסויים של החוקרים  :48.ציור מס' 

מתוך תוצאות הניסויים ניתן לראות כי ערכי מקדם השיפור עבור שכבת כוורות בלבד מצויים בטווח הערכים  

 . 20% -(. תוספת של רשת גיאוסינטטית מעלה את ערכו של מקדם השיפור בכ3 – 5המקובל ) 
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  הכוללת   גרנולרית  שכבה  מודול  בין  היחס  את  המבטא  (,MIF)  המודול שיפור  מקדם  בהתבסס על הקשר הקיים בין

שריון, ובין ערך המת"ק התכנוני של השתית נבנה    ללא  זהה  בעובי  שכבה  של  המודול  כנגד  כוורת  בעזרת  שריון

 הקשר הבא: 

 
 ( כתלות בערך המת"ק התכנוני של השתית. MIFערכו של מקדם שיפור המודול )  : 58.ציור מס' 

 פתרון מרוכב )כוורות + גיאוגריד(      
כוורות שכבת  הכולל  המרוכב,  המבני  הפתרון  יותר  תהליך  ו/או  גיאוסינטטית  אחת  ביאקסיאלית    ורשת 

המייצג    3%, עבור הנתונים לעיל הנו דומה לתהליך התכן הקונבנציונאלי. עבור ערך מת"ק תכנוני של  קשיחה

. לפיכך, מבנה המסילה  3.5  - הינו כ  8.5מתוך ציור מס'    MIF  -מתקבל כי ערך ה  החרסיתית/חוואריתאת השתית  

 כמפורט להלן:  10.5%  -התחתון יחושב עבור מת"ק אקוויוולנטי של כ

𝐶𝐵𝑅𝑒𝑞 =  𝐶𝐵𝑅𝑠𝑔 𝑋 𝑀𝐼𝐹 

𝐶𝐵𝑅𝑒𝑞 =  3.0% 𝑋 3.5 ~ 10.5%  
 

 

 

 

 
 

eqCBR המת"ק מבנה    ערך  משריון  כתוצאה  השתית  של  ורשת    עההמיסהאקוויוולנטי  כוורות  בשכבת 

 גיאוסינטטית. 

sgCBR .ערך מת"ק תכנוני של השתית 

MIF ה בשכבת כוורות ורשת גיאוסינטטית. יסע מקדם הכפלה הנובע משריון מבנה המ 
כ   עבור מת"ק של  הנו    10.5%  -תכנוני  המצעים הדרוש  עובי  כי  ו  40מתקבל  עבור שתי מערכות    30  -ס"מ  ס"מ 

 . עבור פתרון מרוכב ומבחינה פרקטית יש להתחשב בנושאים הבאים: הכבישים שפורטו לעיל

 תאים למ"ר(.   40  -מ"מ )כ  330מ"מ עם אורך סרט בין ההלחמות של    150עובי הכוורת המשוריינת המומלץ הנו   .א

תהיה בעובי של לפחות תא  תחתית שכבת רבד החץ  ובין  העליונה  הכוורת    פניעובי השכבה הגרנולרית בין   .ב

 מ"מ(.  150  -כוורת )כלומר עובי שכבה הגדול מ

 מ"מ(.  37.5) 1.5חומר המצע בתוך הכוורת יהיה בעל גודל גרגיר מקסימלי של " .ג
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  מ"מ   30מ"מ כוורת +    150מ"מ )  350לאור האמור, תיושמנה שתי שכבות כוורת תחתונה + עליונה בעובי כולל של  

 . התחתוןבחלק מ"מ  150כיסוי(  כ"א ושכבת מצע סוג א'  בעובי של 

 יהיה כמפורט להלן )מלמעלה כלפי מטה(:מבנה המיסעה 

 ס"מ   19ו/או    14שכבת אספלטית בעובי   -

 מ"מ. 150שכבת מצע סוג א' בעובי כולל של  -

(  3קבוצה מס'    7חלק    1463לדרישות ת"י  כוורת העונה  מ"מ )  150שכבת מצע סוג א' בתוך כוורת משוריינת בעובי    -

 מ"מ.  170בעובי כולל של 

(  3קבוצה מס'    7חלק    1463כוורת העונה לדרישות ת"י  מ"מ )  150שכבת מצע סוג א' בתוך כוורת משוריינת בעובי    -

 מ"מ.  180בעובי כולל של 

 מ"מ.  150שכבת מצע סוג א' בעובי כולל של 

 עם צמתים קשיחים.  רשת גיאוסינטטית ייעודית קשיחה ביאקסיאלית  -

 . החלקת פני שתית -
 

 מיסעות בקטעי חרסית שמנה/חוואר .9

חוואר   ו/או  חרסית  שטחי  שיהיו  ייתכן  השטח  את  ולהיכרותנו  הגיאוהנדסית  החקירה  לתוצאות  בהתאם 

 בשתית.

 לצורך סלילה בקטעים אלו יבוצעו הפעולות הבאות: 
 שתכונותיו יפורטו בהמשךמ' בחומר אינרטי אטים   1.0החלפת קרקע לעומק מינימלי של  .א

 ס"מ בחרסית שמנה במכבש רגלי כבש.  20עיבוד שתית לעומק של  .ב

 מ' ותבוצע החלקת שתית בלבד.  1.2בקרקע חווארית החלפת הקרקע תהיה לעומק  .ג

 או ש"ע.   Tenax LBO 330ע"פ השתית המוחלקת/מעובדת תיפרס רשת ביאקסיאלית קשיחה מסוג   .ד

 ס"מ  20מ' בבקרה מלאה בשכבות בנות  1.2ו/או  .01יישום חומר אינרטי אטים בעובי   .ה

 חומר מילוי מובא  

  
 בשיטת אשטהו  A-2-4או  A-1  -הממוין כ חומר

 
 ליבראות. 40תחת   8%לפחות   4%מת"ק מעבדתי מלא מינימלי תחת תחום רטיבות של 

 

 בעל התכונות הבאות:  מקומי/מובא  לצרכי מילוי בסוללות המילוי ישמש חומר
 בשיטת אשטהו A-2-6 ו/או   A-1 A-2-4  -חומר הממוין כ

 #3עובר נפה "  100%

 #200עובר נפה   35%מקסימום  

 ליבראות. 40תחת   10%לפחות   4%מינימלי תחת תחום רטיבות של מלא  מת"ק מעבדתי 

 תחת גזירה ישירה בלתי מנוקזת.  קפ"ס 10וקוהזיה של   033זווית חיכוך פנימית מינימלית של 

 ליבראות. 40תחת   8%לפחות   4%מינימלי תחת תחום רטיבות של מלא  מת"ק מעבדתי 

  תחת גזירה ישירה בלתי מנוקזת קפ"ס  10וקוהזיה של   013זווית חיכוך פנימית מינימלית של 
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           עיבוד שתית חרסיתית שמנה/חוואר .10

 כללי 
ניסוי,  עיבוד   הקבלן המבצע יחויב בביצוע קטע  שתית בקטעי שתית חרסית שמנה/חוואר לאורך הפרויקט 

אשר יאושר ע"י המפקח והרשות הממונה וזאת ע"מ לבדוק ולוודא את יכולתו המלאה לעמוד בתנאי פרק זה  

 )הן מבחינת המיכון והן מבחינת יכולת יישום ההנחיות(. 

 שיטה

 עבודות הכנה א. 
צעו בדיקות אפיון לקרקע הקיימת. הבדיקות יכללו בדיקות דרוג + שטיפה, גבולות  לפני תחילת העבודות יבו

. תדירות הבדיקות תיקבע על פי מידע קיים מדו"ח תכונת המבנה, סיור בשטח הנדון  100%אטרברג ובדיקות  

  ושיקול דעתו של מהנדס בקרת האיכות של קבלן המשנה. סף המינימום לבדיקות אפיון מוקדם הנו כמפורט

 להלן: 

 מעובדת.   שתית חרסית שמנה/חווארמ"ר  1000  –בדיקה אחת ל  –בדיקת מיון )גבולות + דרוג(  

ורטיבות עיבוד. בנוסף    100%לאחר קבלת נתוני הבדיקות יאופיינו אזורים הומוגניים ויקבע לכל אזור ואזור  

 יבוצע הליך אימות לגבול הפלסטיות לכל קטע הומוגני על פי ההליך הבא: 

 הקשות.   56  –ו  25,  10ביצוע מערכת צפיפות רטיבות בשלוש רמות אנרגיה:  .1

 העברת קו מחבר בין שלושת האופטימום.   .2

מהצפיפות המקסימלית ב   90%קביעת תכולת הרטיבות האופטימלית על פי קו זה בדרגת הידוק של   .3

 הקשות עבור השתית החרסיתית השמנה.   56 –

 הפלסטיות.  השוואת תוצאה זו לגבול   .4

 הרטיבות לעיבוד תהיה הערך הגבוה מבין השניים.   .5

 מ"ר.  1500האימות יבוצע  כל   .6

 ביצוע עיבוד  השתית 
 הכנה

קבלת השטח לאחר חישוף )כולל איזון מצב קיים(. יישור השטח במידה ויש צורך על מנת לעמוד בשיפועים  

 המתוכננים לרוחב. 

 תיחוח/חרישה 
עם מחרשה חקלאית גדולה מתהפכת(.   416דיר  -תיחוח/חרישה יתבצע בעזרת כלי ייעודי בלבד )כדוגמת ג'ון

ו/או   הדרושה  ברטיבות  אינם  הקיימת  השתית  או  לשטח  המובל  והחומר  במידה  יתבצע  התיחוח/חרישה 

שכבה(. תיערך  ס"מ )עובי    20ברטיבות אחידה, התיחוח/חרישה יתבצע באמצעות כלי ייעודי בלבד לעומק של  

 מ'. הליך התיחוח/חרישה ימשך עד המצב בו יתפוררו רגבי הקרקע.  1.0÷1.5חפיפה בין המעברים של  

 הרטבה
זה שלב המפתח לכל פעילויות עיבוד השתית החרסיתית השמנה. תכולת הרטיבות הנדרשת נקבעת בהסתמך  

על בדיקות הקרקע המוקדמות, בהערכת כמות המים לצורך הרטבת הקרקע יש להביא בחשבון את אידוי  

הנדרשת    המים בימים חמים. במהלך הידוק הקרקע אין להוסיף מים ולכן עדיף לסטות בהערכת כמות המים

כלפי מעלה. על מנהל העבודה לשים לב לתקינות מיכלית המים ותקינות מתקן פיזור המים. במהלך הריסוס,  

יש להקפיד על פיזור מים באופן אחיד על ידי בקרה על מהירות נסיעה אחידה של מיכלית המים. יש לגלגל  

ומר )רצוי להשתמש המפלסת  החומר המורטב מצד לצד באמצעות מפלסת על מנת לקבל רטיבות אחידה בח 

 (.CAT 16Gאו   CAT 14G  כדוגמא
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 כבישה 
בשלב הראשון של הכבישה, מכבשי רגלי כבש משלימים את טחינת רגבי השתית החרסיתית ופעולת הערבוב  

לאור צורת השיניים    825, קטרפילר  815של המים. בשלב זה יש להשתמש במכבש רגלי כבש מסוג קטרפילר  

וויזואלית. שתית חרסיתית המעובדת כיאות  שלהם ומהירותם. הבקר  ה על מהלך הכבישה תיעשה בצורה 

מבריקה ונראית הומוגנית מבחינת צבעה ורטיבותה. בקרה נוספת על אחידות העיבוד הנה בכך שהשקעים  

ולאחר הכבישה   רגלי הכבש בשתית החרסיתית הנם אחידים בעומקם. במידה  המתקבלים מהטבעת שיני 

ולת רטיבות גבוהה מדי )טיפות מים בפני השטח(, יש  לאפשר לשטח פסק זמן ל"מנוחה"  נראה כי קיימת תכ

ולאחר מכן לחדש את הכבישה. יש לבצע את עיבוד השתית לגבהים מדויקים כולל החלקת השטח בשכבה  

במהלך   צורך בהחלקת השכבה(.  אין  יותר  )בשכבות תחתונות  הצורך  במידת  יריעות  הנחת  לפני  האחרונה 

על מנת להגיע לגובה המתוכנן    ס"מ  7÷10  -של השכבה העליונה, על הקבלן לתת מקדם גובה עודף של כ   עיבודה

או מפלסת   (scraper)באמצעות גרוד השכבה העליונה )המחורצת בטביעות של רגלי כבש( ע"י שימוש במגרד  

(grader)  עד למועד כיסויה של שכבה זו בשכבה נוספת או ביריעות/רשתות גיאוסינטטיות חייב הקבלן לדאוג .

ה למניעת התייבשותה והיסדקותה של השכבה. במידה ולפני  לשמירת רטיבות העיבוד ע"י הרטבה קלה ורציפ

הנחת היריעות/רשתות גיאוסינטטיות התפתחו סדקים נימיים, יחליק הקבלן את השטח במפלסת. יש לדאוג  

לכך שמשך הזמן בין סיום עיבוד השכבה העליונה ובין יישום שכבות המילוי מעליה ו/או הנחת רשתות השריון  

 יהיה קצר ככל הניתן. 

 בקרת השכבה המוגמרת  ג. 
לאחר גמר עיבוד השכבה, על פי הקריטריונים שנקבעו לאותה שכבה, יבצע בקר האיכות של הקבלן בקרה  

ידי   ויזואלית על מנת לוודא שאכן השכבה מוכנה לביצוע בדיקות המעבדה. בשכבות התחתונות יפתחו על 

תכולת רטיבות על השטח המפולס. לאחר מכן  מפלסת "חלונות" על מנת לאפשר ביצוע בדיקות דרגת הידוק ו

. בטופס ההזמנה יצוינו  510053-510055סעיפים    51תוזמן המעבדה ויבוצעו הבדיקות על פי האמור במפרט  

 ורטיבות העיבוד המתוכננת.  100%ומדד קבוצתי(,   AASHTOפרטי החומר שעובד כולל סוג החומר )מיון 

האיכות של קבלן המשנה בקרה סטטיסטית לתוצאות על פי נספח  לאחר קבלת תוצאות המעבדה, יבצע בקר  

 ובהתאם לתוצאות המתקבלות יחליט אם השטח עבר או לא.   51לפרק  1-4

במידה ושטח העיבוד עמד בדרישות, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת להבטיח את שמירת הרטיבות  

שעות, ממועד ביצוע הבדיקות האחרונות    24  –ל מ  כפי שנמצאו בבדיקות. בכל מקרה, במידה ועבר פרק זמן גדו

 לשכבה ועד לכיסויה תחשבנה הבדיקות שבוצעו כפסולות, ותבוצענה בדיקות צפיות ורטיבות חוזרות. 

במידה והשכבה שנבדקה הינה שכבה אחרונה לפני יישום שכבות המילוי ו/או רשתות השריון יש להתחיל  

שעות מגמר עיבוד השתית הטבעית. בכל מקרה תבוצע בדיקת    48של  בביצוע יישום רשת השריון תוך פרק זמן  

 צפיפות / רטיבות בסמוך להנחת היריעות.

 קטע ניסוי לביצוע  
 קטע ניסוי לביצוע, יכלול: 

 מ"ר.  500÷1,000גודל קטע הניסוי יהיה בין  .1

 עיבוד השתית החרסיתית בהתאם לאמור בפרק זה  .2

 בדיקות קונבנציונליות   10  -בדיקות גרעיניות ו  10בחלקת הניסוי תבוצענה  .3

 תוצאות הבדיקות שינטלו מתוך שטח הניסוי תנותחנה בהתאם להנחיות  לפרק זה.  .4
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 הנחיות מיוחדות  .11

 חשוף שתית 
ו/או עד הגעה    לפחותס"מ    30ת יעשה לעומק של  והמתוכננ  ותהסרת צמחיה וחשוף השתית בתוואי המיסע

ותהיה  לשתית הנקייה מכל חומר אורגני המפקח רשאי לדרוש את אחסון חומר החישוף בערמות    .במידה 

 ולהשתמש בו כאדמת חיפוי למדרונות ושטחים כמצע לעשבייה.  

 במקומות המיועדים למילוי מהודק יכשיר הקבלן את השתית כדלקמן:

המפקח,   ואישור  החישוף,  סיום  עיבודלאחר  הנדרש  יבוצע  לעומק  המקורי  היסוד  אישור  קרקע  לאחר   .

עקיר  יכלול  החישוף  העפר.  במילוי  הקבלן  יחל  העבודה  צמחייה  /עצים  תהמפקח,  בתחום  שהוא  גודל  מכל 

 ובאישור המפקח. 

בקרקע    במקרה של גילוי שכבות לא יציבות כגון: רקבובית, פסולת למיניה, מילוי מופר מקרקע לא מקומית או 

החפירה יש לסלק את החומר עד לעומק שיקבע ע"י יועץ תכינת המבנה ולהחליפה בשכבות    אורגנית בתחתית

, כאשר עובי כל שכבה לא יעלה  בהמשךיפורטו  מובא, שתכונותיו  מקומי/מהודקות בבקרה מלאה של מילוי  

 ס"מ.   20על 

 מילוי תעלות מים / ניקוז/ בורות גדמי עצים  
הכביש מעל תעלות מים/ ניקוז פתוחות, אותן נדרש למלא לצורך הסלילה,  באזורים שבהם מתוכננת הרחבת 

השכבות   כל  לסילוק  עד  וכדומה  אורגני  חומר  פסולת,  לרבות  זר,  חומר  כל  ולסלק  במדרגות  לחפור  יש 

ועד להגעה לקרקע    לפחות"מ  ס  30  לעומק  יתבצע  החישוףלצורך יצירת שכבות קרקע הומוגניות    .הבעייתיות

  בהתאם תהודק    שתיתהנימלי של תחתית התעלה יקבע כך שיאפשר מעבר של כלי העבודה.  רוחב מי יציבה.

 מילוי התעלה יבוצע כדלקמן:  לעיל.  למפורט

 .מאושר ייושם חומר מילוי  ,מתחתית התעלה ועד למפלס פני השטח הקיימים באזור 

 ס"מ כ"א(  20שכבות של  2)  ס"מ 40 שאינו על  ס"מ ובגובה 30המילוי יבוצע במדרגות ברוחב  

 ובבקרה מלאה.  ס"מ כל אחת 15-20בשכבות של המילוי יהודק  

כמפורט בסעיף א' לעיל. בטרם ביצוע המילוי יש לעקור  בורות לאחר עקירת גדמים יבוצע מחומרים    מילוי

מ' ממפלס הקרקע הטבעית לפני חישוף. הבור יפתח ברוחבים הנדרשים    1.0-השורשים לעומק שלא יפחת מ

ס"מ באמצעות    10מ' עד להגעה לדופן יציבה. הידוק המילוי יבוצע בשכבות בעובי של    0.5לעקירת הגדם ועוד  

 הבור.כלי מכני מתאים למידות  

  מילוי חוזר סביב מובלי הניקוז 
הניקוז יהיה מחומר אינרטי אטום בהידוק מבוקר בשכבות. במקומות בהם לא    המילוי החוזר סביב מובלי

 .CLSM -ניתן לבצע מילוי חוזר כנ"ל יש לבצע שימוש ב 

 ביאקסיאליות קשיחות מפרט לביצוע שריון  באמצעות רשתות  .12

 כללי: 

  פוליתיליאן העשויות מסיבי  רשתות ביאקסיאליות בעלות צמתים קשיחים שריון המיסעה ייעשה באמצעות  

 בעלי מודול אלסטיות גבוה. 

   מטר. 3.80ייבדקו ע"י מעבדה מוסמכת בישראל. רוחב מינימלי של היריעה    הרשתות הגיאוטכניות

 שנים לפחות ביישומים מוצלחים של רכבת ישראל. 5הרשתות תהיינה בעלות ותק של 

 נתונים טכניים: 

 תכונות טכניות: - 1טבלה מס'  

חוזק מתיחה  

 MDבכיוון ראשי 

 חוזק מתיחה 

 CMDבכיוון משני 

 מקסימלי עיבור 
 % 

 גודל עין 
 ]מ"מ[
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KN/m KN/m 

 2741 11 מיני' )זהה לראשי(  30 מיני'  30
 

- MD  .כיוון אורך הגליל 

- CMD  .כיוון ניצב לאורך הגליל 
 

 רשת ביאקסיאלית קשיחה טבלת נתונים טכניים עבור  
 

ערכים  תכונות
 מינימליים

 סוג בדיקה

 10.5 DIN ISO 10319   [KN/m]עיבור   2%חוזק מתיחה ב 
 21 DIN ISO 10319   [KN/m]עיבור   5%חוזק מתיחה ב 

  3.80 רוחב ]מ'[  
    11%העיבור הטוטלי לא יעלה על  

 איחסון .  1 
גלילי הרשת יסופקו ויובלו לאתר במצב אופקי ויאוחסנו במצב אופקי על גבי משטח נקי ומוצל. במשך כל  

גלילים    3-תקופת איחסונם, יכוסו גלילי הרשת ביריעות ברזנט או חומר מגן אחר לא שקוף. אין להניח יותר מ  

 אחד על גבי השני על משטח האחסון. 

 שיטת הביצוע  .  2
 הנחת הרשת   2.1
חר ביצוע עבודות העפר כולל הידוק פני השתית )הרשת יכולה להפרס ישירות על השתית המהודקת ו/או  לא

  - ס"מ לאורך ו  30. החפייה בין הרשתות תהיה  המסילהשכבת החלפת קרקע מהודקת(, תפרס הרשת לאורך  

 ס"מ לרוחב, וכך שהרשת הראשונה תהיה מעל הרשת השנייה.  50

את פני שכבת החלפת הקרקע המהודקת לצורך הורדת הקרום העליון    לקראת התקנת הרשת יש לטאטא

 אשר נוצר בדרך כלל במהלך הידוק, עד השגת פני שטח מחוספסים.

 חיזוק הרשת  2.2
ס"מ בקצה הרשת    80יתדות במרווחים של    5יש ליישר את הרשת ללא עיוותים וגלים ולחזקה למקומה ע"י  

מ"מ בצורת    10מילוי קטנות בצידי הרשת לפי הצורך. היתדות עשויים ברזל זיון עגול בקוטר    וע"י ערימות

 ס"מ.  15האות "ח" של  

 פיזור חומר מעל לרשת  2.3
לא יורשה מעבר כל רכב או ציוד שהוא ישירות על גבי הרשת. חומר המילוי לא ישפך ישירות על הרשת, אלא  

ל בין עיני הרשת. ניתן יהיה לפזר את החומר ישירות ע"י מפלסת  בערמות ויפוזר מהן ע"י שפיכת החומר א 

תוך אבטחה שגלגלי המפלסת לא יפגעו ברשת. עובי שכבת המילוי שמעל הרשת תאפשר את הידוקה לעובי  

 ס"מ.  15  -סופי שלא יקטן מ

 תיקון נזקים  2.4 
ע"י הנחת רשת נוספת ישירות מעל  במידה וזוהו נזקים ברשת ע"י המפקח יש לתקנם מיידית. התיקון יתבצע  

מ' חפייה מסביב לאזור הפגיעה. וחיזוק הרשת החדשה כמפורט בסעיף חיזוק    1.0לרשת הפגומה בתוספת של  

 הרשת.

 שכבה נוספת של רשת שריון    2.5
 במידה ונדרשת שכבות נוספות של רשת שריון יש לחזור על כל התהליך מחדש. 

 



  פ ר ו פ י ל   ק ר ק ע

: מקום         

:תאריך         E

:ח מסי    "דו N

H

 1' דף מס דפים3מתוך 

. מ.ק RECOVERY עומק W.L. ( VT )בדיקת מכנף  תפיחה 'עובר נפה מס תכולת תכולת עומק סימון . עומק מ.ק
(מ') RQD גלעין ירידה W.R. סוג מופר .מ.ב חופשית #4 #10 #40 #200 רטיבות קרבונטים מדגם ת א ו ר   ה ק ר ק ע (מ') (מ')
0.0 % % מ' מ"ס ס''קפ ס''קפ FS,% IP LL % % % % % % מ' 0.00

עם, בינוני קושי, אפור לבנבן, שיברי קירטון

חרסית חומה

1 1

70 16.4

1.50 אוגר 1.50

1.70 1.70

2 39 21 18 10 1.95 קשה עד קשה, אפרפר' בז, קירטון גירי מצורר 2

.לעיתים עם צור אפור כהה, סדוק, מאוד

,במקומות שכבות ביניים של קירטון אפרפר

בינוני קושי

3 11 100 3.00 קייסינג WR 3.00 3

4 4

23 100 4.20 HQD WR 4.20

5 5

0 77.4

23 99 5.90 HQD WR 5.90

6 6

7 7

38 78 7.30 HQD WR 7.30

8 8

0 24 8.80 HQD WR 8.80

9 9

36 19 17 14 9.25

10 HQD 10
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  פ ר ו פ י ל   ק ר ק ע

: מקום         

:תאריך         E

:ח מסי    "דו N

H

 2' דף מס דפים3מתוך 

. מ.ק RECOVERY עומק W.L. ( VT )בדיקת מכנף  תפיחה 'עובר נפה מס תכולת תכולת עומק סימון . עומק מ.ק
(מ') RQD גלעין ירידה W.R. סוג מופר .מ.ב חופשית #4 #10 #40 #200 רטיבות קרבונטים מדגם ת א ו ר   ה ק ר ק ע (מ') (מ')
0.0 % % מ' מ"ס ס''קפ ס''קפ FS,% IP LL % % % % % % מ' 10.00

18 65 10.30 HQD WR 10.30 קשה עד קשה, אפרפר' בז, קירטון גירי מצורר

.לעיתים עם צור אפור כהה, סדוק, מאוד

31 17 14 12 10.75 ,במקומות שכבות ביניים של קירטון אפרפר

11 בינוני קושי 11

13 55 11.50 HQD WR 11.50

12 12

17 54 12.70 HQD WR 12.70

13 13

22 12 10 8 13.15

0 44 13.60 HQD WR 13.60

14 14

15 23 38 15.00 HQD WR 15.00 15

>50 50/2 15.02

15.25

,(נשטף)בינוני קושי עד רך , קירטון עד קירטון חווארי

16 במקומות מכיל צור אפור כהה 16

17 59 16.50 HQD WR 16.50

17 15 8 7 6 16.95 17

18 18

8 44 18.50 HQD WL 18.50

>50 50/2 18.52

19 19

20 32 67 20.00 HQD WL 20.00 20
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  פ ר ו פ י ל   ק ר ק ע
: מקום         

:תאריך         E

:ח מסי    "דו N

H

 3' דף מס דפים3מתוך 

. מ.ק RECOVERY עומק W.L. ( VT )בדיקת מכנף  תפיחה 'עובר נפה מס תכולת תכולת עומק סימון . עומק מ.ק

(מ') RQD גלעין ירידה W.R. סוג מופר .מ.ב חופשית #4 #10 #40 #200 רטיבות קרבונטים מדגם ת א ו ר   ה ק ר ק ע (מ') (מ')

0.0 % % מ' מ"ס ס''קפ ס''קפ FS,% IP LL % % % % % % מ' 20.00

>50 50/2 20.02 ל"כנ 20.02

' מ20.0סוף הקידוח בעומק  

21 ' מ20.0-20.02 אחרונה בעומק SPTבדיקת  21

' מ1.5אוגר עד עומק 

המשך עם מקדח גלעין ומים

' מ3.0צינור מגן עד 

22 3- ארגזי גלעין  22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30
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  פ ר ו פ י ל   ק ר ק ע

: מקום         

:תאריך         E

:ח מסי    "דו N

H

 1' דף מס דפים2מתוך 

. מ.ק RECOVERY עומק W.L. ( VT )בדיקת מכנף  תפיחה 'עובר נפה מס תכולת תכולת עומק סימון . עומק מ.ק
(מ') RQD גלעין ירידה W.R. סוג מופר .מ.ב חופשית #4 #10 #40 #200 רטיבות קרבונטים מדגם ת א ו ר   ה ק ר ק ע (מ') (מ')
0.0 % % מ' מ"ס ס''קפ ס''קפ FS,% IP LL % % % % % % מ' 0.00

,אפור לבנבן, (אבנים עם חול וטין)שיברי קירטון 

עם חרסית חומה

1 1.00 אוגר 1.00 1.00 1

קשה עד קשה, אפרפר' בז, קירטון גירי מצורר

20 98 1.50 קייסינג WR 1.50 .מעט סדוק, מאוד

,במקומות שכבות ביניים של קירטון אפרפר

2 סדוק, בינוני קושי 2

3 27 50 3.00 HQD WR 3.00 3

4 0 40 4.00 HQD WR 4.00 4

>50 50/12 4.12

5 5

6 44 95 6.00 HQD WR 6.00 6

7 52 81 7.00 HQD WR 7.00 7

7.30

, לעיתים רך, בינוני קושי, אפור לבנבן, קירטון

סדוק עד, קשה, במקומות עד קירטון גירי

8 עם שכבות ביניים של קירטון גירי, סדוק מאוד 8

0 74.0 קשה עד קשה מאוד, אפרפר, מצורר

7 89 8.50 HQD WR 8.50

9 9

10 HQD 10

קרית אתא - 248כביש  KL248-01 :   קידוח   מכון התקנים הישראלי

28-29.07.2021 קואורדינטות  המעבדה לקרקע ודרכים

7111606509  

 

מקדח
SPT גבולות

N III II I
אטרברג



  פ ר ו פ י ל   ק ר ק ע

: מקום         

:תאריך         E

:ח מסי    "דו N

H

 2' דף מס דפים2מתוך 

. מ.ק RECOVERY עומק W.L. ( VT )בדיקת מכנף  תפיחה 'עובר נפה מס תכולת תכולת עומק סימון . עומק מ.ק
(מ') RQD גלעין ירידה W.R. סוג מופר .מ.ב חופשית #4 #10 #40 #200 רטיבות קרבונטים מדגם ת א ו ר   ה ק ר ק ע (מ') (מ')
0.0 % % מ' מ"ס ס''קפ ס''קפ FS,% IP LL % % % % % % מ' 10.00

20 92 10.10 HQD WR 10.10 , לעיתים רך, בינוני קושי, אפור לבנבן, קירטון

סדוק עד, קשה, במקומות עד קירטון גירי

עם שכבות ביניים של קירטון גירי, סדוק מאוד

11 קשה עד קשה מאוד, אפרפר, מצורר 11.00 11

משוכב- ל "כנ

11 80 11.60 HQD WR 11.60

12 12

13 13

39 79 13.20 HQD WR 13.20

14 14

15 12 66 15.00 HQD WR 15.00 15.00 15

' מ15.0סוף הקידוח בעומק  

' מ4.0-4.12 בעומק SPTבדיקת 

16 ' מ1.0אוגר עד עומק  16

המשך עם מקדח גלעין ומים

' מ1.5צינור מגן עד 

3- ארגזי גלעין 

17 17

18 18

19 19

20 20

קרית אתא - 248כביש  KL248-01 :   קידוח   מכון התקנים הישראלי

28-29.07.2021 קואורדינטות  המעבדה לקרקע ודרכים

7111606509  

 

מקדח
SPT גבולות

N III II I
אטרברג



  פ ר ו פ י ל   ק ר ק ע

: מקום         

:תאריך         E

:ח מסי    "דו N

H

 1' דף מס דפים2מתוך 

. מ.ק RECOVERY עומק W.L. ( VT )בדיקת מכנף  תפיחה 'עובר נפה מס תכולת תכולת עומק סימון . עומק מ.ק
(מ') RQD גלעין ירידה W.R. סוג מופר .מ.ב חופשית #4 #10 #40 #200 רטיבות קרבונטים מדגם ת א ו ר   ה ק ר ק ע (מ') (מ')
0.0 % % מ' מ"ס ס''קפ ס''קפ FS,% IP LL % % % % % % מ' 0.00

עם, בינוני קושי, אפור לבנבן, שיברי קירטון

מעט חרסית חומה

1 1

1.20 אוגר 1.20

0 100 1.50 קייסינג WR 1.50

>50 50/3 1.53

2 2

3 0 27 3.00 קייסינג WR 3.00 3

>50 50/2 3.02

3.40

קשה עד קשה, אפרפר' בז, קירטון גירי מצורר

4 WR 4.00 סדוק עד סדוק מאוד, מאוד 4

18 81 4.50 HQD WL 4.50

>50 50/12 4.62

5 5

6 15 71 6.00 HQD WL 6.00 6

6.60

קשה עד קשה, אפרפר' בז, קירטון גירי מצורר

7 מעט סדוק, מאוד 7

31 67 7.50 HQD WL 7.50 הקדיחה מהירה'  מ6.5-6.9בעומק 

(קירטון רך מאוד)מ " ס40-נפילה של כ

8 (החומר נשטף) 8

9 56 83 9.00 HQD WL 9.00 9

10 HQD 10

7111606509

קרית אתא - 248כביש  :   קידוח   מכון התקנים הישראלי

21-22.07.2021 קואורדינטות המעבדה לקרקע ודרכים

KL248-02

מקדח
SPT גבולות

N III II I
אטרברג



  פ ר ו פ י ל   ק ר ק ע

: מקום         

:תאריך         E

:ח מסי    "דו N

H

 2' דף מס דפים2מתוך 

. מ.ק RECOVERY עומק W.L. ( VT )בדיקת מכנף  תפיחה 'עובר נפה מס תכולת תכולת עומק סימון . עומק מ.ק
(מ') RQD גלעין ירידה W.R. סוג מופר .מ.ב חופשית #4 #10 #40 #200 רטיבות קרבונטים מדגם ת א ו ר   ה ק ר ק ע (מ') (מ')
0.0 % % מ' מ"ס ס''קפ ס''קפ FS,% IP LL % % % % % % מ' 10.00

קשה עד קשה, אפרפר' בז, קירטון גירי מצורר

20 98 10.60 HQD WL 10.60 מעט סדוק, מאוד

11 11

62 88 11.90 HQD WL 11.90

12 12

11 94 12.90 HQD WL 12.90

13 13

סלע קשה 

43 78 13.50 HQD WL 13.50 לא ניתן לבצע רטיבות ושטיפה

14 הקדיחה מהירה'  מ13.9-14.2בעומק  14

(קירטון רך מאוד)מ " ס30-נפילה של כ

(חומר נשטףה)

15 40 77 15.00 HQD WL 15.00 15.00 15

' מ15.0סוף הקידוח בעומק  

' מ4.5-4.62 אחרונה בעומק SPTבדיקת 

16 ' מ1.2אוגר עד עומק  16

המשך עם מקדח גלעין ומים

' מ3.0צינור מגן עד 

3- ארגזי גלעין 

17 17

18 18

19 19

20 20

קרית אתא - 248כביש  :   קידוח  

המעבדה לקרקע ודרכים

7111606509

21-22.07.2021 קואורדינטות

KL248-02מכון התקנים הישראלי

מקדח
SPT גבולות

N III II I
אטרברג



  פ ר ו פ י ל   ק ר ק ע

: מקום         

:תאריך         E

:ח מסי    "דו N

H

1מתוך דף   1' דף מס

. מ.ק RECOVERY עומק W.L. ( VT )בדיקת מכנף  תפיחה 'עובר נפה מס תכולת תכולת עומק סימון . עומק מ.ק
(מ') RQD גלעין ירידה W.R. סוג מופר .מ.ב חופשית #4 #10 #40 #200 רטיבות קרבונטים מדגם ת א ו ר   ה ק ר ק ע (מ') (מ')
0.0 % % מ' מ"ס ס''קפ ס''קפ FS,% IP LL % % % % % % מ' 0.00

',מעט בז, אפור לבנבן, אבנים ושיברי קירטון

עם מעט חרסית חומה, בינוני קושי

1 1.00 אוגר 1.00 1

0 100 1.50 קייסינג WR 1.50

1.70

2 קשה עד קשה, אפרפר' בז, קירטון גירי מצורר 2

.סדוק, מאוד

,במקומות שכבות ביניים דקות של קירטון אפרפר

בינוני קושי

3 22 70 3.00 HQD WR 3.00 3

4 4

29 78 4.20 HQD WR 4.20

5 47 100 5.00 HQD WR 5.00 5.00 5

במקומות מכיל צור אפור כהה- ל "כנ

6 6

34 70 6.50 HQD WR 6.50

7 7

8 23 92 8.00 HQD WR 8.00 8.00 8

' מ8.0סוף הקידוח בעומק  

' מ1.0אוגר עד עומק 

9 המשך עם מקדח גלעין ומים 9

' מ1.5צינור מגן עד 

2- ארגזי גלעין 

10 10

מקדח
SPT גבולות

N III II I
אטרברג

מכון התקנים הישראלי

22.07.2021 קואורדינטות המעבדה לקרקע ודרכים

7111606509

קרית אתא - 248כביש  KL248-04 :   קידוח  



  פ ר ו פ י ל   ק ר ק ע

: מקום         

:תאריך         E

:ח מסי    "דו N

H

 1' דף מס דפים2מתוך 

. מ.ק RECOVERY עומק W.L. ( VT )בדיקת מכנף  תפיחה 'עובר נפה מס תכולת תכולת עומק סימון . עומק מ.ק
(מ') RQD גלעין ירידה W.R. סוג מופר .מ.ב חופשית #4 #10 #40 #200 רטיבות קרבונטים מדגם ת א ו ר   ה ק ר ק ע (מ') (מ')
0.0 % % מ' מ"ס ס''קפ ס''קפ FS,% IP LL % % % % % % מ' 0.00

עם, בינוני קושי, אפור לבנבן, שיברי קירטון

מעט חרסית חומה

1 1.00 אוגר 1.00 1

0 100 1.50 קייסינג 1.50

2 2

27 54 2.70 קייסינג 2.70 2.70

3 קשה עד קשה, אפרפר' בז, קירטון גירי מצורר 3

,לעיתים עם צור אפור כהה, מעט סדוק, מאוד

במקומות שכבות ביניים דקות של קירטון חווארי

בינוני קושי, אפרפר

4 4

56 80 4.20 HQD WR 4.20

5 5

36 82 5.80 HQD WR 5.80

6 6

7 7

37 82 7.50 HQD WR 7.50

8 8.00 8

15 21 46 87 37.1

9 9

23 45 9.10 HQD WR 9.10

>50 50/2 9.12

10 25 77 10.00 HQD WR 10.00 10.00 10

קרית אתא - 248כביש  KL248-05 :   קידוח   מכון התקנים הישראלי

25-26.07.2021 קואורדינטות המעבדה לקרקע ודרכים

7111606509

מקדח
SPT גבולות

N III II I
אטרברג



  פ ר ו פ י ל   ק ר ק ע

: מקום         

:תאריך         E

:ח מסי    "דו N

H

 2' דף מס דפים2מתוך 

. מ.ק RECOVERY עומק W.L. ( VT )בדיקת מכנף  תפיחה 'עובר נפה מס תכולת תכולת עומק סימון . עומק מ.ק
(מ') RQD גלעין ירידה W.R. סוג מופר .מ.ב חופשית #4 #10 #40 #200 רטיבות קרבונטים מדגם ת א ו ר   ה ק ר ק ע (מ') (מ')
0.0 % % מ' מ"ס ס''קפ ס''קפ FS,% IP LL % % % % % % מ' 10.00

' מ10.0סוף הקידוח בעומק  

' מ9.0-9.12 בעומק SPTבדיקת 

11 ' מ1.0אוגר עד עומק  11

המשך עם מקדח גלעין ומים

' מ2.7צינור מגן עד 

2- ארגזי גלעין 

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

קרית אתא - 248כביש  KL248-05 :   קידוח   מכון התקנים הישראלי

25-26.07.2021 קואורדינטות המעבדה לקרקע ודרכים

7111606509

מקדח
SPT גבולות

N III II I
אטרברג



  פ ר ו פ י ל   ק ר ק ע

: מקום         

:תאריך         E

:ח מסי    "דו N

H

 1' דף מס דפים2מתוך 

. מ.ק RECOVERY עומק W.L. ( VT )בדיקת מכנף  תפיחה 'עובר נפה מס תכולת תכולת עומק סימון . עומק מ.ק
(מ') RQD גלעין ירידה W.R. סוג מופר .מ.ב חופשית #4 #10 #40 #200 רטיבות קרבונטים מדגם ת א ו ר   ה ק ר ק ע (מ') (מ')
0.0 % % מ' מ"ס ס''קפ ס''קפ FS,% IP LL % % % % % % מ' 0.00

0.05 אוגר 0.05 , רך, חום בהיר אפרפר, קירטון חווארי עד חוואר

סדוק מאוד

1 1

0 45 1.50 קייסינג WR 1.50

2 14 8 6 5 1.95 2

3 0 45 3.00 קייסינג WR 3.00 3

15 8 7 4 3.45

4 4

20 22 48 97 35.9 74.8

0 76 4.50 HQD WR 4.50 4.50

סדוק, בינוני קושי, קירטון חום אפרפר

5 16 9 7 5 4.95 5

מדגם סדוק אין לבצע - לחיצה בלא כלוא 

6 0 78 6.00 HQD WR 6.00 6

25 15 10 6 6.45

7 7

0 66 7.50 HQD WR 7.50

8 34 22 12 7 7.95 8

9 0 57 9.00 HQD WR 9.00 9

33 20 13 8 9.45

10 0 49 10.00 HQD WR 10.00 10

קרית אתא - 248כביש  KL248-06 :   קידוח   מכון התקנים הישראלי

26.07.2021 קואורדינטות המעבדה לקרקע ודרכים

7111606509

מקדח
SPT גבולות

N III II I
אטרברג



  פ ר ו פ י ל   ק ר ק ע

: מקום         

:תאריך         E

:ח מסי    "דו N

H

 2' דף מס דפים2מתוך 

. מ.ק RECOVERY עומק W.L. ( VT )בדיקת מכנף  תפיחה 'עובר נפה מס תכולת תכולת עומק סימון . עומק מ.ק
(מ') RQD גלעין ירידה W.R. סוג מופר .מ.ב חופשית #4 #10 #40 #200 רטיבות קרבונטים מדגם ת א ו ר   ה ק ר ק ע (מ') (מ')
0.0 % % מ' מ"ס ס''קפ ס''קפ FS,% IP LL % % % % % % מ' 10.00

סדוק, בינוני קושי, קירטון חום אפרפר

40 20 20 12 10.45 10.45

11 ' מ10.0סוף הקידוח בעומק   11

' מ10.0-10.45 אחרונה בעומק SPTבדיקת 

' מ0.05אוגר עד עומק 

המשך עם מקדח גלעין ומים

12 ' מ3.0צינור מגן עד  12

2- ארגזי גלעין 

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

קרית אתא - 248כביש  KL248-06 :   קידוח   מכון התקנים הישראלי

26.07.2021 קואורדינטות המעבדה לקרקע ודרכים

7111606509

מקדח
SPT גבולות

N III II I
אטרברג



  פ ר ו פ י ל   ק ר ק ע

: מקום         

:תאריך         E

:ח מסי    "דו N

H

1מתוך דף   1' דף מס

. מ.ק RECOVERY עומק W.L. ( VT )בדיקת מכנף  תפיחה 'עובר נפה מס תכולת תכולת עומק סימון . עומק מ.ק
(מ') RQD גלעין ירידה W.R. סוג מופר .מ.ב חופשית #4 #10 #40 #200 רטיבות קרבונטים מדגם ת א ו ר   ה ק ר ק ע (מ') (מ')
0.0 % % מ' מ"ס ס''קפ ס''קפ FS,% IP LL % % % % % % מ' 0.00

עם, אפור לבנבן, (חול עם טין)שיברי קירטון 

חרסית חומה

1 51 10.5 1

1.50 אוגר 1.50

1.60 1.60

100כ "סה 32/5 40 28 1.85 ,בינוני קושי עד רך, אפור לבנבן, קירטון

2 סדוק מאוד 2

3 0 43 3.00 קייסינג WR 3.00 3

>50 50/12 3.12

4 19 84 4.00 HQD WR 4.00 4.00 4

רך, חום אפרפר, קירטון חווארי

10 19 42 לא ניתן לבצע רטיבות ושטיפה 4.70

5 0 60 5.00 HQD WR 5.00 סדוק, בינוני קושי עד רך, קירטון אפרפר 5

עד סדוק מאוד

41 21 20 18 5.45

6 6

0 52 6.50 HQD WR 6.50

100כ "סה 44/10 31 25 6.90

7 7

8 0 65 8.00 HQD WR 8.00 8

25 13 12 11 8.45 8.45

' מ8.0סוף הקידוח בעומק  

9 ' מ8.0-8.45 בעומק SPTבדיקת  9

' מ1.5אוגר עד עומק 

המשך עם מקדח גלעין ומים

' מ3.0צינור מגן עד 

10 1- ארגז גלעין  10

קרית אתא - 248כביש  KL248-07 :   קידוח   מכון התקנים הישראלי

27.07.2021 קואורדינטות המעבדה לקרקע ודרכים

7111606509

מקדח
SPT גבולות

N III II I
אטרברג



  פ ר ו פ י ל   ק ר ק ע

: מקום         

:תאריך         E

:ח מסי    "דו N

H

1מתוך דף   1' דף מס

. מ.ק RECOVERY עומק W.L. ( VT )בדיקת מכנף  תפיחה 'עובר נפה מס תכולת תכולת עומק סימון . עומק מ.ק
(מ') RQD גלעין ירידה W.R. סוג מופר .מ.ב חופשית #4 #10 #40 #200 רטיבות קרבונטים מדגם ת א ו ר   ה ק ר ק ע (מ') (מ')
0.0 % % מ' מ"ס ס''קפ ס''קפ FS,% IP LL % % % % % % מ' 0.00

אפור לבנבן, שברי קירטון

1 1

1.50 אוגר 1.50 1.50

סדוק עד סדוק , בינוני קושי , אפור לבנבן, קירטון

2 68 40 28 17 1.95 בלוי  , מאוד 2

3 23 100 3.00 קייסינג WR 3.00 3.20 3

>50 50/13 3.13 , אפרפר' בז,קירטון חווארי עד חוואר

סדוק עד סדוק מאוד, בינוני קושי עד רך 

4 4

0 100 4.20 HQD WR 4.20

22 12 10 8 4.65

5 5

0 80 5.60 HQD WR 5.60

5.70 5.70

6 60 32 28 18 6.05 ,מעט סדוק, בינוני קושי, אפרפר' בז, קירטון 6

מסיבי למדי

75.7

7 56 96 7.00 HQD WR 7.00 7

>50 50/7 7.07

8 100 100 8.00 HQD WR 8.00 8

25 13 12 11 8.40 8.40

' מ8.0סוף הקידוח בעומק  

9 ' מ8.0-8.40 בעומק SPTבדיקת  9

' מ1.5אוגר עד עומק 

המשך עם מקדח גלעין ומים

' מ3.0צינור מגן עד 

10 2- ארגזי גלעין  10

קרית אתא - 248כביש  KL248-08 :   קידוח   מכון התקנים הישראלי

27.07.2021 קואורדינטות המעבדה לקרקע ודרכים

7111606509

מקדח
SPT גבולות

N III II I
אטרברג
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 1/22מכרז אומדן מס' 
 
 

 קרית אתא גבעת כלניות

דרכים,עבודת עפר, מערכות רטובות, פריצת 

 קירות תמך וסלילה חלקית

 
 נספח יא'

 

 2021ישראל קלר ספטמבר  –דו"ח קרקע
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 1/22מכרז אומדן מס' 
 
 

 קרית אתא גבעת כלניות

פריצת דרכים,עבודת עפר, מערכות רטובות, 

 קירות תמך וסלילה חלקית

 
 נספח יב'

 

 71גרסא  O WEB NEמפרט לביצוע כוורות 
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 –מדריך התקנה 
 תא(-מערכת כוורות )גיאו

™Neoweb-PRS 
 
 

 יישום: מיסעות

 

 
 1.7גרסה 

20-Mar-22  מחלקת הנדסה– PRS 

 
 
 
 

 הוראות בטיחות
מטרת מדריך זה הינה לתת דגשים נוספים וספציפיים בנוסף למדריכים הסטנדרטיים המקובלים כגון הוראות  

הבטיחות של המוסד לבטיחות וגהות ואין במדריך זה כוונה להחליף הוראות בטיחות אלו בשום צורה שהיא. 
יש להישמע להוראות  נהלי בטיחות הינם חלק מנהלי העבודה, ויש ללמודם לפני התחלת ההתקנה עצמה.

 ולהנחיות אחראי הבטיחות באתר )מנהל עבודה או בקר בטיחות או ממונה בטיחות מטעם הקבלן(.

 נוהל פעולות מקדימות באתר 

. מטעמו מי או המבצע הקבלן עם תיאום אחרי רק תבוצע העבודה ותחילת לאתר כניסה כל –לאתר  כניסה (1
 קרקעיות.-תת בתשתיות פגיעה תגרם שלא מראש לוודא יש השתית על ישירות כוורת הנחת של במקרים

 .לבן סימון סרט באמצעות המדויק המיקום סימון לאחר ורק אך תבוצע הכוורת התקנת – סימון (2
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 אישי מגן ציוד 

 מה וכל כפפות, עבודה נעלי, קסדות הכולל בטיחות לצורכי מגן ציוד ללבוש המתקינים על –מגן אישי  ציוד (1
 .הבנייה באתר הקיימים לסיכונים בהתאם לנכון שימצא

על המתקינים ללבוש אפוד זוהר לזיהוי ואבחנה, ובשעות הלילה להחזרת אור התנועה  –זוהר  אפוד (2
 החולפת.

 

 פניאומטי וציוד כוח מכשירי 

 שהמשתמש ובתנאי, היצרן להוראות בהתאם והגנרטור השדכן, הפניאומטיים בכלים להשתמש יש – ציוד (1
 .הפוטנציאליות לסכנות ומודע מתאימה הסמכה עבר

 הכוח למכשירי או הפניאומטי לציוד בסמוך נמצאים או המפעילים ההתקנה עובדי כל על –מגן  משקפי (2
 .בתעשייה הרווחים לסטנדרטים המתאימים צידית הגנה עם הגנה משקפי להרכיב

 אין. תאונות למנוע בכדי טובה בצורה הרלוונטיים החיבורים כל את לאבטח יש –אוויר וחיבורים  צנרת (3
 העבודה לחץ את לעבור אין. אוויר לאספקת לחץ במיכלי המוחזקים אחרים בגזים או בחמצן להשתמש
 .כלשהן התאמות ביצוע בזמן או בשימוש אינו כאשר המכשיר את לנתק יש. המכשיר תווית על המסומן

. המכשיר"ג ע המודבקות התוויות ואת למשתמש המדריך את בעיון לקרוא יש –בשדכן פניאומטי  שימוש (4
 את לכוון אין. בשימוש אינו המכשיר כאשר בהדק אצבעות התפסות למנוע בכדי זהירות במשנה לנקוט יש

 יותר להדק אין. ואצבעות גפיים מפציעות הסיכות שידוך בזמן במיוחד להיזהר יש. אנשים כלפי המכשיר
 את שמסירים לפני. למהדק נזק להיווצר עלול שכן, החומר לקצה קרוב להדק או אחד במקום אחת מסיכה

 את להסיר"מ ע מלאה פתיחה השדכן מחסנית מכסה את לפתוח יש חדשות סיכות לטעון בכדי המחסנית
 .הסיכות מזין על העומס

 

 ורכב מכאני ציוד 

 להיפגע העלולים אנשים אין כי לוודא יש. משאיות תנועת וקיימת כבדים הנדסיים כלים פועלים באתר
 .באתר אלו כלים מעבודת כתוצאה הרמה או גריפה, השלכה מפני

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כללית סקירה   
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במיסעות. להלן שלבי  ®PRS Neowebמתאר את כל הנהלים להתקנת כוורות לכליאה תאית מסוג  המדריך
 ההתקנה הבסיסיים:

 בחומר ושימוש אחסון 

 עיגון יתדות 

 תכנון 

 השתית הידוק 

 ופריסת הכוורות  פתיחת 

 פניות או בסיבובים התקנה 

 ומילוי הידוק 

   

 טיפוסיים שימושים 

בשכבת התשתית או שכבת המצע בהתאם לסוג  Neoweb –להתקין את ה  ניתן
הפרויקט והמפרט. השימושים הבאים הם שימושים הטיפוסיים לתכן מיסעות 

 והרלוונטיים למדריך זה:

 סלולים לא גישה כבישי 

 סלולים אספלט כבישי 

 ברזל מסילות 

 בטון משטחי 

 על צינורות ומעבירי מים  הגנה 

 משתלבות משטחי 
 

 העבודה תחילת לפני חשובות הערות 

 הועבר אל האתר, ללא פגם ומוכן לשימוש.  Neoweb-יש לוודא שסוג הרוחב המתאים של ה – חומרים .1

יש לוודא בהתאם לרשימת מצאי, כי יש בנמצא למשל, עוגנים, מהדק פניאומטי, מדחס אוויר  – כלים .2
 סטיליים בהתאם להוראות המתכנן.ומקור מתח. בנוסף, רשתות ובדים גיאוטק

 יש לוודא כי יש בנמצא תוכניות חתומות ומאושרות ע"י הגורמים המקצועיים המתאימים. – תוכניות .3

יש לוודא כי כל היחידות והתאים הינם בכיוון, יישור ובגובה המתאימים להוראות  – Neoweb -ה פריסת .4
 הניתנות בשרטוטי הבנייה.

הינו  Neowebין ללכת על תאים חשופים. למרות שהתאים הינם קשיחים, א –על תאים ריקים  עומסים .5
חומר מורכב שעובד בצורה מיטבית רק כאשר הוא מלא בחומר לפי המפרט. הליכה על תאים ריקים עלולה 
לגרום לכיפוף של התאים כך שביצועי המערכת נפגמים. יש להשתמש במשטחים לפיזור עומס )למשל לוח 

 נת ללכת על תאים ריקים במידת הצורך.עץ שטוח ודק( על מ

אין לאפשר מעבר רכב על תאים חשופים בשום צורה ואופן שהם. בזמן מילוי התאים יש לוודא  – רכב .6
 שהתאים אינם נפגמים מהציוד המכאני.

 יש לוודא שהעובדים מכירים ומודעים להוראות ונהלי הבטיחות. – בטיחות .7

יש לוודא הידוק מקסימלי בהתאם למפרט הפרויקט לכל שכבה טרם התקדמות לשכבה הבאה.  – הידוק .8
 הידוק לא מיטבי עלול לגרום לכשל במבנה.

דרושים וציוד כלים  

 PRS  התקנת כוורות מסוג .1איור 

NEOWEB 

 חתך אופייני של מיסעת אספלט .2איור 
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 פרוסות Neoweb יחידות ארוזות Neoweb יחידות

  עץ או ברזל, יתדות  יתדות

Neo-anchor™   ו-  

 Neo-clip™ )אופציונלי( 

  
 

 

 

 ארוגלא \ארוג  גיאוטקסטיל
 (צורך)במידת 

 וסיכות פניאומטי מהדק
 מ"מ( 13)  "1/2בקוטר מגלוונות

 אוויר וגנרטור  מדחס

 ( psi /4 bar 60)לחץ 
 ראש עם פניאומטי פטיש

 עוגנים לנעיצת מותאם
 )אופציונלי(

 

 סטנדרטיים בנייה כלי 

 הנמצאים נוספים כלים, לעיל רשימה ראה, הכוורת התקנת לצורך הדרושים הבסיסיים ולכלים לציוד בנוסף
 :הבאים בסעיפים מפורטים סטנדרטי בשימוש

 אתים, מגרפות, פטישים ומסמרים, סכינים – ידניים כלים .א

 או לוחות מרובעים המשמשים להליכה על תאים ריקים\לוחות ארוכים ו – עץ לוחות .ב

 מקדחות, מסורים, פטישים – כוח כלי .ג

 כפות טייחים )שפכטל(, רטטים פניאומטיים – בטון גימורי .ד

 פלס, חצובה ,מוט, מתקן לייזר, רסיברים, יתדות, סרטי סימון לצורך סימון המיקום – מדידה ציוד .ה
 

 :וכן
 

 להשתמש שניתן למרות, Neoweb -קונבנציונאלי עם כף. מומלץ לשימוש לתהליך מילוי ה טרקטור .ו
 .בדחפורים או במחפרונים

 .המילוי לתהליך ומיכלים, מגלשים, במסועים להשתמש ניתן .ז
 .ומכבשים רטט פלטות כולל ההידוק ציוד .ח
 .לצורך בהתאם ומפלסות מים מיכליות .ט
 
 
 
 
 

חומרים ואחסנת שימוש  
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 ומשקלים ממדים 

מקופלות, עטופות בניילון נצמד וארוזות ע"ג משטח עץ למשלוח לאתר. בטבלה הבאה  Neoweb -יחידות ה
 -מופיעים ממדים ומשקלים אופיניים ליחידות הנ"ל. כמות וגודל היחידות והתאים משתנים בהתאם לסוג ה

Neoweb .וגובהו 
 

 ארוזות Neowebמשקלים וממדים מינימאליים ומקסימאליים של יחידות   .1טבלה 
 אריזה  משקל

 מקסימאלי
 אריזה  משקל

 מינימאלי
 אופייני אריזה גודל
 גובה  Xרוחב X אורך

615 kg 420 kg 112 x 110 x 115 cm 

 

 ואחסנה משלוח 

אינם  Neoweb -לוודא כי העטיפה, התוויות ויחידות ה יש .1
 נפגמים תוך כדי המשלוח והאחסנה.

לתקופת זמן ממושכת, יש  Neoweb –יש צורך לאחסן את ה  אם .2
לוודא שהיחידות הארוזות מוגנות בפני קרינת שמש, כימיקלים, 
אש וניצוצות ריתוך, טמפרטורות גבוהות וכן מוגנות מפני נזק 

 העלול להיגרם ע"י ציוד או אדם.

 
 
 
 

 באתר פריקה 

)שמונח על משטחי עץ( באתר. לאחר הסרת  Neoweb -להשתמש במנופים או מלגזות ע"מ לפרוק את ה ניתן
 העטיפה, אדם בודד יכול לשאת יחידה אחת בנקל.

, האתר אל מגיעים במפרט המופיעים החומרים שכל לוודא יש
 .מידי לשימוש ומוכנים פגם ללא

  
 

 

האתר הכנת  
בחתך המיסעה משתנה בהתאם    Neowebמסוג הכוורת מיקום

לפרויקט. לעיתים יהיה בתוך מבנה המיסעה ולעיתים מתחתיה 
ע"ג שכבת השתית. ייתכן גם שילוב ביניהם של כוורת. סעיף זה 
עוסק בהכנות הנדרשות עבור השכבה שמתחת לכוורות לצורך 

 התקנת הכוורות.

 הכוורת מיקום וסימון התחתונה השכבה הידוק 

1.  
 .מדוייקת בצורה הדרושים וליישור לגבהים התחתונה השכבה משטח את הסדר .א
 .הפרויקט למפרט בהתאם השכבה את הדק .ב

 

 עם יתדות וסרט סימון. Neowebאת גבולות הבנייה להתקנת   סמן .2

 

 מארז  .3איור 

 NEOWEB -פריקת יחידות ה  .4איור 

 באתר
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 (צורך במידת) הגיאוטקסטיל פריסת 

, המילוי שמתחת מהמבנה הכוורת של המילוי חומרי את להפריד בכדי בגיאוטקסטיל בשימוש צורך יש לעיתים
 .השתית או התחתונה השכבה מחומר שונה החומר אם במיוחד

 .היצרן להוראות בהתאם הגיאוטקסטיל יריעת את פרוס .1

 בהתאם התפרים או היריעות בין דרושה חפיפה וודא .2
 .המפרט להוראות

  
 

)עוגנים( עיגון יתדות  
 

 גבי על להתקנה נכון) הדרך לאורך עיגון יתדות  
 (בלבד" רכים" חומרים   או השתית שכבת

 יש לוודא שלא יגרם נזק לתשתית התת קרקעית כגון הגיאוממברנות, כבלים או צינורות כאשר מעגנים את היתדות. :הערה
 של החיצוניים התאים את ולעגן ליישר משמשות סיכות או יתדות
 והגיאוטקסטיל אם יש צורך(.לפני המילוי ) Neoweb – ה כוורות

 
" או יתדות J" בצורת יתדות, ברזל, מעץ מחודדות ביתדות להשתמש יש

Neo-anchor .בהתאם לקשיות שכבת המצע 
 

 10-12 –ס"מ גובה ו  40-60העוגנים באופן הטיפוסי הם  מימדי
 מ"מ קוטר בהתאם לתנאי האתר והקרקע.

 

 .בחוזקה בקרקע היתדות את עגן .1

 

החדר את העוגנים ליריעת הגיאוטקסיל,  –)אם יש צורך(  גיאוטקסטיל .א
 ובאם יש שימוש בגיאוממברנה בלתי חדירה, עגן אותם בצדדים.

ס"מ )שזהו המרחק בין  50מרחק אופייני בין עוגנים הוא בערך  – מרחקים .ב

תד(  כאשר אחד עבור תא עם יתד ואחד ללא י – PRS-330שני תאים מסוג 
הכוורת במצב פתוח, ובהתאם למפרט הפרויקט או הוראות מהנדס 

 הביצוע.

 ניתן להשתמש בגיר או בסרט ע"מ לקבוע את מיקום העוגנים. – סימון .ג
 

ס"מ מאורך העוגנים  10יש להשאיר לפחות  :הערה
חשוף כלפי מעלה ע"מ שניתן יהיה להסיר אותם לפני 

 ההידוק והסלילה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 יתדות עיגון מעץ .7 איור 

 פריסת גיאוטקסטיל .5איור 

 "Jיתדות ברזל בצורת " .6איור 
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במקרה של התקנת כוורת על גבי שכבה שאינה שכבת שתית, למשל במקרה של התקנה על גבי הערה: 

 שכבה מהודקת ממצעים, יש להשתמש במתקן מיוחד )"מסרקים"( לצורך זה.
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-פריסת כוורות ה  PRS-Neoweb באתר   

 כיוון הכוורות 

 יש לסדר את הכוורת כך שהיא מונחת לאורכה עם כיוון הכביש. .1

 יש לפתוח את הכוורת לרוחב הכביש. .2

 

התוצאה המתקבלת היא כוורת פתוחה באופן מלא כאשר התאים פתוחים במפתח הנומינלי. למשל, אורך  .3

מטרים. ניתן לייצר יחידות כוורת ברוחבים  8-מטר ורוחבה כ 2.5 -הוא כ  PRS-330כוורת פתוחה מסוג 
 שונים לפי מידת אורך הכביש, בהזמנה מיוחדת מראש.

ורת יתייחס דווקא לרוחב הכביש )כלומר כיוון פריסת הכוורת יהיה בניצב לרוחב הכביש( במקרים מיוחדים, "אורך" הכו הערה:
 והתאים יפתחו עם כיוון נסיעת כלי הרכב.

 פריסת יחידות הכוורת 

 פזר את היחידות לאורך הכביש. .1

 

פזר את היחידות לאורך הכביש האחד אחרי השני )מעל  .א
 הגיאוטקסטיל( ע"מ להקל על חיבורם יחד.

 וך את חלקי הכוורת המיותרים אם יש צורך.חת .ב

 
שמור את חלקי הכוורת החתוכים לצורך שימוש במקום אחר  הערה:

 או לצורך סילוק באופן מסודר בסוף הפרויקט.

 PRS-Neowebהידוק ושידוך יחידות 

יחידות כוורת פרוסות לאורך  .9איור 

 הכביש

 כיוון פריסת הכוורות התקין  .8איור 
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של הכוורת למצב פתוח. הקצוות של המימד הארוך של  פתיחהלפני יש להדק את יחידות הכוורת זו לזו בטור 

שתי יחידות שכנות בד"כ מהודקות יחד, כך שדפנות התאים הסמוכים בקצוות של שתי יחידות אלה נפתחות 
 לרוחב הכביש, בניצב לכיוון הנסיעה.

. 13 -ו  12מהדק, ראה איורים אזהרה: מומלץ ששני פועלים יבצעו את ההידוק, כאשר האחד תופס את קצוות הכוורת והשני 
 יש לשים לב שכל אמצעי הזהירות מיושמים בזמן שימוש במהדק הפניאומטי בכדי למנוע פציעות.

 כמות סיכות לתא 

יש לבצע את ההידוק באמצעות מספר הסיכות הדרוש  .1
 (: 10לגובה התא )ראה איור 

≤ PRS - 075  סיכות 3 –מ"מ 
≤ PRS - 100  סיכות 4 –מ"מ 
≤ PRS - 150  סיכות 5 –מ"מ 
≤ PRS - 200  סיכות 6 –מ"מ 
 

 13) אינץ' ½ בקוטר מגלוונות בסיכות להשתמש יש הערה:
 מ"מ(.
 התפרים. ו/או הרצועות כל את חודרות שהסיכות לוודא יש
 
 

 (12חיבור יחידות בקצוות )ראה איור  

 יחידות סמוכות. 2של הדק יחד את הקצוות  .1

 

 יישר את הקצוות של יחידות שכנות. .2

 סמוכות יחידות שתי בכל"מ ס 3 של חפיפה לוודא יש .א
 .שטוח מישור יוצרת שהחפיפה ולוודא

 

 סמוכות יחידות שתי של בקצוות התפרים את הדק .3
 .הפניאומטי המהדק באמצעות

 מישור יוצר שהחיבור וודא הקצה בתפרי חפיפה בצע .א
 .שטוח

 .היחידה כל לרוחב אחידה חפיפה בצע .ב

 4)סה"כ  יחידות 2 כל בקצה( אחת יחידה בקצה רצועות 2) הקצוות את חודרות הסיכות כי לוודא יש .ג
 (.יחד מהודקות רצועות

 איור" )פנים      מול פנים" סמוכות יחידות 2 הידוק 
 הדרך לרוחב יחידות  חיבור לצורך נדרש – (13

"ארוך"(. ה" )הצד פנים מול"פנים  סמוכות יחידות 2 יישר .1
 .מיושרים להיות והחורים הקצוות על

 

 לא)אזור  תא כל אמצע הידוק"י ע היחידות בהידוק המשך .2
 .הרצועה אורך כל לאורך( מחורר

 זה שדבר  כיוון תאים, על לדלג אין – היטב תפר כל להדק יש :הערה
 היחידה. כל של לכשל לגרום עלול
 

 PRS-Neoweb -ופריסת יחידות ה פתיחת

הידוק יחידות "פנים מול  .12איור 

 פנים"

הידוק קצוות שתי יחידות  .11איור 

 סמוכות

 S PR- 150יחידות הידוק .01 איור

 בקצוות מ"מ
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  עוגנים מעל יחידות פריסת

 .הכביש של אחד בצד בעוגנים שייתפסו כך המחוברות היחידות של החיצוניים התאים את מקם .1

 .בעוגנים שייתפסו כך הכביש של השני לצד הכוורת את ופרוס פתח .2

 14,15 איורים)ראה  הנומינליים לממדיהן ופתוחות הקרקע פני על שטוחות הפרוסות שהיחידות לוודא יש .3
 (.2 וטבלה

  המערכת. ולהרס התאים דופן לכיפוף לגרום עלול זה דבר שכן ריקים תאים על ללכת אין :הערה
 

 

 

 תאמימדי \כיוון. 13 איור

 

 . פריסת כוורת מעל עוגנים                                                                          14 איור

 ויחידות תאים של נומינליים מימדים. 2 טבלה

 

 (תא)של  תכונה תיאור (יחידה)של  תכונה תיאור

 תפרים בין מרחק (±2.5%)מ"מ  330 "רלמ תאים מספר 40

2.50 x 8.00  תא דופן גובה מ"מ  150 ,125 ,100 ,75 ,65 (פתוח)במצב  יחידה גודל (±3%) מטר 

 (פתוח)במצב  תא מימדי (±3%)מ"מ   x 210 250 (פתוח)במצב  יחידה שטח מ"ר  20
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 פניות או בסיבובים התקנה
 

 יחידות מותאמות לפניות 

לסיבובים או פניות ע"י   Neoweb -ניתן להתאים את יחידות ה 
 התאמת מידת פתיחת התאים. 

( ואת 15%פתח את התאים החיצוניים פתיחת יתר )מקס.  .1
 (.15%התאים הפנימיים כווץ לתת פתיחה )מקס. 

 15% –לפתוח או לכווץ את התאים ביותר מ  אין :הערה
(. אם יש צורך בפתיחה או 2מגודל תא נומינלי )ראה טבלה 

כיווץ גדולים יותר, ניתן להשתמש במתודת התאמה 
 לפינות, כפי שמובא בפיסקה הבאה. 

 
 
 

 לפינות התאמה מתודת 

 :הבא הנוהל"פ ע לטרפזים היחידות חיתוך באמצעות לבצע ניתן לפינות ההתאמה את

 .הרצויה לפינה ובצמוד ליד אחת יחידה ופתח פרוס .1

ליחידה הראשונה, כך שחלק ממנה  ומעלופתח יחידה שנייה ליד ובצמוד לפינה בצד השני של הפינה  פרוס .2
 חופף את היחידה הראשונה.

 .סכין מצעותבא לחתוך יש, 2 בסעיף שהוסבר כפי, החופף החלק את .3

 "ל.הנ היחידות שתי את ושדך הדק .4

 .הסיבוב של הרדיוס כל את לכסות כדי זו במתודה המשך, הצורך במידת .5

  
 

 וחומר הידוק
 מילוי

פריסת כוורות בסיבובים או  .15  איור

 פניות

 לפינות  Neoweb  -התאמת יחידות ה  .16  איור
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  התאים ג"ע רכב נסיעת לפני 

 יש לוודא כי: Neoweb -רכבים נוסעים ע"ג ה בטרם .1

2.  

 .הכוורת מעל"מ ס 5 לפחות של מילוי על לשמור יש .א

 .מילוי בחומר ומכוסים מלאים החיצוניים התאים .ב

 את והגבל פתאומיות עצירות מנע, פניות מזער .ג
 "ש.קמ 15 ל הנסיעה מהירות

 את למלא ואין חשופים תאים"ג ע לנסוע אין .ד
 .התוכניות פי על שלא חומרים עם התאים

 
 
 

 הכוורת תאי מילוי 

 הפתוחות היחידות של)החיצונית(  הראשונה התאים שורת את מלא(, צורך יש אם ידני)או  מכאני באופן .1
 .הבנייה לתוכניות בהתאם הגרנולרי בחומר שימוש"י ע

 100מטר ) 1הגבל את גובה הטלת חומר המילוי ל  :הערה
 ס"מ( כדי למנוע נזק לדופן התאים.

 

ס"מ מעל דופן התא.  5בלפחות  Neoweb -את תאי ה מלא .2
זאת ע"מ לאפשר את שקיעת החומר לפני נסיעת רכב או 

 הידוק.

 

 של האחורי בחלק השתמש. הכביש כיוון עם במילוי המשך .3
 .המילוי חומר את להדק בכדי)השופל(  האופני היעה

 

 
בצע סקירה ויזואלית של המילוי והסר חתיכות גדולות של אבן, פסולת או מסלע, בסדר גודל של  :הערה

 יותר מתא אחד, בכדי למנוע נזק לדופן התא.
 

את חומר המילוי באופן ידני אם יש צורך בכדי להבטיח חומר מילוי אחיד, ושלא קיימים דפנות תא  פזר .4
 חשופים. 

 ם טרם שלב ההידוק. ניתן לבצע שימוש חוזר בעוגנים.לאחר גמר המילוי, הסר את העוגני .5

 

 פיזור חומר המילוי והידוקו
 

  פיזור והידוק 

 יש לבצע את פיזור החומר והידוקו בהתאם לנוהל ובהתאמה מלאה למפרט הפרויקט. להלן מספר נקודות חשובות.

 . 71איור  פיזור חומר המילוי

 מילוי תאים בחומר גרנולרי .81איור 
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 Neoweb-הידוק מלא ומיטבי קריטי לתפקוד מנגנון מערכת ה :הערה

במיסעות. במידה והכוורת מונחת ע"ג שתית רכה מאוד אין להשתמש 
בציוד הידוק כבד יתר על המידה, שכן דבר זה יכול לגרום להיווצרות 

 "גלים" בפני הקרקע שתמנע הידוק מלא.
 

 

 דקה"מ ס 20-מ גדול המילוי שכבת של הכולל העובי באם .1
 :שלבים בשני( והשימוש האתר, המילוי בסוג)כתלות  בנפרד

 

 .Neoweb -הדק את שכבת מילוי ה ראשית .א

 .העודפת הכיסוי שכבת את הדק מכן לאחר .ב

 

חשופים. וודא שגובה  Neowebתאי   להשאיר אין: הערה
 ס"מ לאחר הידוק. 2המילוי מעל הכוורת הוא לפחות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

מבנה מסעה הכולל שכבת  תיקון PRS-Neoweb 
במקרים בהם יש צורך בתיקון מבנה מסעה קיים, הכולל שכבת ניאווב, בשל נסיבות כלשהן, כגון: תיקון 
 תשתיות מתחת למבנה המסעה, יש לפעול לפי הדגשים הבאים, ובמקביל לפי מפרט התקנה מורחב זה;

 
חפירה במבנה מסעה קיים, דרך כל השכבות  .1

רשות עד הגעה למפלס התיקון הדרוש, לפי הנד
 סימון מוגדר של אזור החפירה. 

 
משתנים לפי  ניתן לחפור במדרגות חפירה ברוחבים

שכבות המבנה/מדרגות בשכבת האספלט ע"מ 
לחבר בצורה יעילה יותר את שכבות המבנה הקיים 

לשכבות המתוקנות, כך שהמפלס העליון יהיה 
הרחב ביותר, עד לחפירה של המפלס האחרון הצר 

  ביותר הנדרש לביצוע התיקון.
 
 
 
 
 

 הידוק .02איור 

 פיזור החומר -  .19 איור

חפירת מבנה קיים  –  .21 איור

 במדרגות
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יש לאחסן את החומרים הנחפרים בקירבת אזור  .2
החפירה, באם הם ראויים למילוי חוזר, 

 ובהפרדה לפי סוג חומר
 

את שריון הכוורת המוצא ממבנה המסעה  .3
 יש להשליך, ואין להשתמש בו מחדש. -הקיים

 
לאחר התיקון הנדרש, יש לפלס פני קרקעית  .4

 אזור החפירה, ולהדקה לפי המפלס הנדרש
 

 
 

 בתכנון הוגדר באם -גיאוטכני בד לפרוס יש .5
 הקיים המבנה

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 :ניאווב שריון שכבת התקנת .6

 

יש לחתוך יחידת שריון ניאווב במידות  .א
הנדרשות לפי רוחב אזור החפירה 
 הספציפי במפלס שכבת השריון 

פריסה וקיבוע כוורת ניאווב במפלס שכבת  .ב
השריון תעשה באמצעות יתדות עיגון 

בקצוות יחידת הניאווב )לא נדרש להוציאן 
 לאחר מילוי הכוורת(

 
 
 
 

 מילוי שריון כוורת ניאווב בחומר הגרנולרי .ג
לפי תכנון מבנה קיים; באם  -שהוגדר

תקין, ניתן להשתמש בחומר הנחפר 
 מאותה השכבה כמילוי חוזר.

 
 
 
 
 
 

 

פילוס והידוק קרקעית  –  .22 איור

 החפירה

 פריסת בד גיאוטכני –  .23 איור

 פריסה ועיגון כוורת ניאווב –  .24 איור

 מילוי כוורת ניאווב –  .25 איור
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הידוק חומר המילוי בתוספת מילוי עליון  .ד
לפי עובי השכבה  -בשכבה הידוק אחת

 שהוגדר בתכנון מבנה המסעה הקיים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יתר שכבות המבנה, גרנולריות ואספלטיות,  .7
ייסללו לפי החומרים, העוביים והמפלסים 

 שהוגדרו בתכנון מבנה המסעה הקיים.

 
 
 
 
 
 
 

, כוורת)פריסת  לעיל הדגשים של נוסף טכני לפירוט
 את ראה'(, וכו הידוק, כוורת מילוי, עיגון יתדות
 .זה התקנה במפרט הנדרש העמוד

  

 הידוק מילוי כוורת ניאווב –  .26 איור

 סלילת שכבות עליונות –  .27 איור
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 1/22מכרז אומדן מס' 
 
 

 קרית אתא גבעת כלניות

פריצת דרכים,עבודת עפר, מערכות רטובות, 

 קירות תמך וסלילה חלקית

 
 'גנספח י
 

 

מים וביוב של תאגיד  לעבודותיוחד ממפרט 
 קריית אתא המים והביוב

 
 2חוברת 

  2018מרס 
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 מסמך ג'
 עבודות במערכות המים והביוב

 

    : כללי -עבודות עפר  1

על הקבלן לנקוט, בכל האמצעים, על חשבונו, שבכל זמן, לא יעבדו או לא יזרמו מים ו/או ביוב, בתעלות  1.1
או החפירות.  אם איכות העבודה תיפגע, בשל היקוות מים, רשאי המפקח להורות על תיקון העבודה, 

 על חשבון הקבלן.

 

, עליו לוודא, שחפירות, תעלות, הקבלן הינו האחראי הבלעדי, לבטיחות באתר העבודה.  לפיכך 1.2
מחפורות וכל עבודות החפירה והמילוי, תעשנה באופן בטוח.  אם יהיה צורך, הקבלן ידפן את דפנות 

 החפירה.

 

בנוסף במקרים בהם, ביצוע העבודות יהיה בקרבת מבנים קיימים או עמודי חשמל ובמידה והמרחק  1.3
מקרים בהם לא ניתן לבצע פתיחה רחבה על פי מ' או ב 1-מדופן התעלה לקצה המבנה, יהיה פחות מ

 .  עבורהצורך, יבוצע דיפון מקומי של התעלה, בעת העבודה.  הדיפון יעשה על חשבון הקבלן ובאחריותו
 .והמבנים הצינורות הנחת במחיר כלול יהיה ומחירו בנפרד ישולם לא הדיפון

 

    עבודות עפר ומילוי, בהנחת צינורות : 2

מכניים ו/או בעבודת ידיים, לפי הצורך והנסיבות. עיצוב הקרקעית יעשה בדיוק  החפירה תעשה בכלים 2.1
 ס"מ.± 5ס"מ והדפנות ± 2של 

 

בקרבת מערכות קיימות ו/או מבנים קיימים, תבוצע החפירה בעבודת ידיים, במידת הצורך )בגין  2.2
 עבודת ידיים, לא תשולם תוספת מחיר(.

 

טנדרטי לחתך טיפוסי לתעלות להנחת קווים.  המילוי יעשה מצע ועטיפת חול נקי, יותקנו עפ"י פרט ס 2.3
בהתאם לתנאי השטח וכפי המצויין בפרט. החול יהיה נקי, חופשי מכל חומר אורגני, אשפה, חצץ 

 ואבנים.  הקבלן יגיש את החומר לאישור ויציג כי יעמוד בכל הקריטריונים ע"פ בדיקות מעבדה. 

 

 דרוג החול: 
 ר עובר נפה אחוז חומר אש נפה מס' 
 200 4מספר 
 0-5 200מספר 

 

לאחר ביצוע ריפוד החול והנחת הצינור יבוצע פיזור חול משני צדיו במקביל עד מעל הצינור. ההידוק יעשה  
 בעזרת מהדק יד תוך הרטבה.

 

אין לעלות בכלי מכאני, על מילוי החפירה, אלא לאחר שהמילוי הגיע לרום סופי מתוכנן וגם אז, אחראי  2.4
 בלן, לכל נזק שייגרם לצינור בשל כך.הק

 
הקרקע החפורה תערם במרחק משפת דופן התעלה. מרחק זה לא יקטן ממחצית עומק התעלה, וכל  2.5

מ'. יש להרחיק משולי התעלה ומדפנותיה אבנים וגושים גדולים שעלולים  0.5 -מקרה לא יפחת מ
 ליפול לתוכה ולגרום נזק לצנרת או פגיעה בעובדים.

 לה לאחר הנחת הצינורות יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.כיסוי התע 2.6

 . AASHTOמודי פייד  100%הידוק תחתית חפירה כך שתתקבל צפיפות של   2.7
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    עבודות במי תהום : 3

במקומות שתחתית החפירה הנדרשת, תימצא מתחת למפלס מי התהום, יהיה על הקבלן להרחיק  את  3.1
ר עבודה ביבש, ולהזרימם למקום שיאושר ע"י הרשויות, לרבות המים ממקום העבודה, כדי שתתאפש

המשרד להגנת הסביבה, בצורה שלא יגרמו נזק לרכוש ולעבודה. כל הנזקים והתביעות מכל סיבה 
 שהיא שיגרמו עקב הרחקת מי התהום, יהיו באחריות הקבלן ויתוקנו על חשבונו.

לא נבדק, עלולים להתגלות מי תהום, בחלק תשומת ליבו של הקבלן מופנית לכך, כי על אף שהנושא  3.2
 מהמקומות, בתחומי הערים )קרית אתא וקרית ים(.

הקבלן רשאי לבחור, בשיטה הרצויה לו, כדי לסלק את מי התהום או כל מים תת קרקעיים אחרים  3.3
 ולהחזיק את החפירות יבשות.  בכל מקרה, חייבת שיטת הביצוע, להוכיח את יעילותה.

להורות )והקבלן חייב לפעול בהתאם( על החלפת שיטת העבודה גם אם הקבלן המפקח יהיה רשאי  3.4
קיבל אישור מוקדם לשיטה כלשהיא. הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדים 

 הקשורים בהחלפת השיטה.

במידה וקיימים מי תהום תת קרקעיים תינתן תוספת מחיר על פי כתב הכמויות למחירי היחידה  3.5
 השונים לסעיפים בהם נדרשת עבודה במי תהום, התוספת תהיה על פי כתב הכמויות.

 הקבלן ידאג כי "מבנה" יהיה יציב לכוחות עילוי הנגרמים על ידי מי תהום. 3.6
 

    עבודות בטון יצוק באתר : 4

 כללי : 4.1
לפי פרק "במפרט לעבודות בניה" "ועבודות בטון טרום  02עבודות בטון יצוק באתר תבוצענה לפי פרק 

 של אותו מפרט וכן בהתאם להוראות הנוספות בפרק זה. 03
 

הן לגבי הביצוע והן לגבי אופני  02עבודות הבטון של שוחות בקרה תהיינה לפי המפרט הכללי פרק 
 .200-המדידה.  סוג הבטון יהיה ב

 
רת בדף עבודות הבטון של שוחות  והמשטחים תהיינה לפי המפרט המיוחד הבא במידה ולא צוין אח

 הכמויות:
 

א.  אלמנטי הבטון יהיו יצוקים בבטון מיוחד הן מבחינת תערובת הבטון והן מבחינת הטיפול בפני 
 הבטון והאשפרה.

כל אלמנטי ציוד  מתכתי, צנרת ואביזרים העוברים דרך הבטון, יוצבו בתבניות לפי היציקה, אלא  ב.   
 אם צוין אחרת בפרטי תוכניות הקונסטרוקציה.

 

מודגש שלא כל המעברים והחורים מופעלים בתוכנית הקונסטרוקציה. על הקבלן לבצע את עבודת   ג. 
 הטפסנות תוך בדיקה בשתי מערכות תוכניות: תכניות הבניה והצנרת ותכניות הקונסטרוקציה.

 

כל ההכנות ליציקה  יסוכמו מראש ויהיו טעונת אישור המפקח. בכל מקרה "ההכנות היציקה"  ד.  
 :-ת, אך לא מוגבלות לכוללו

 

 גיבוי לאספקת בטון. .1

 משאבת בטון. .2

 ויברטורים במספר מספיק. .3
 

הקבלן לבצע,  שבכל מקרה בו פני הבטון לא יהיו חלקים עפ"י קביעתו הבלעדית של המפקח, יידר ה.  
על חשבונו, טיח צמנט להחלקת פני הבטון. טיח צמנט יבוצע על אלמנטי בטון שלמים ולא באופן 

 , הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.נקודתי
 

 אין קשירת תבניות בחוט שור. כל הבטונים יהיו בטונים חלקים לחלוטין. .  ו
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במסגרת עבודות בטון יצוק באתר, יש לבצע תיקונים, בשוחות קיימות, עטיפות בטון, גושי בטון, חיבור  4.2
 צווארונים וכו'

הוראות המפקח קטעי צינורות המונחים מתחת בנוסף במקומות שיצוינו בתכניות או בהתאם ל
-לכבישים, מדרכות, תעלות ניקוז וכו',  יבוצעו במעטפת בטון שיוצק מסביבם. הבטון יהיה לפחות ב

 ס"מ. 10, עובי מזערי של המעטפת יהיה 20
 

 תיקון בטונים : 4.3
ס"מ  7-כהעבודה כוללת הכנה במקומות שהתבלו, זיון, חציבה וסיתות של בטון פגום לעומק של 

ס"מ לפחות מתחת לברזל, לחשוף את מוטות  3באמצעים מכניים או ידניים, יש לחצוב עד לעומק של 
הזיון בכל היקפם ולגלות את הקצוות הבריאים של הזיון, לבצע ניקוי חול ולטפל במערכת הפלדה ע"י 

 ציפוי בחומר ממיס חלודה.
 

להחליף מוטות זיון במקומות הדרושים,  בגמר החציבה יש לקבל אישור המפקח להמשך העבודה, יש
המוטות יהיו מוטות חדשים בקטרים דוגמת הקיים, אשר ירותכו לקצוות הבריאים של הזיון הקיים.  

 לאחר מכן יש לשקם את הבטון.

 ועטיפות בטון בטון גושי 4.4
במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות בהם ידרוש זאת המפקח, יצוק הקבלן גושים )בלוקים( 

יגון קווי צינורות )בשינוי כיוון, בהסתעפויות, בשינויי קוטר, בסוף קו וכו'( יהיו עשויים בטון/בטון לע
לפחות. מידותיהם וצורתם יהיו בהתאם לפרטים בתכניות או בהתאם להוראות המפקח.  20-מזוין ב

ווה לזו הבטון יוצק בחלקו נגד קרקע טבעית בלתי מפרת )או קרקע מהודקת שצופפה מראש לדרגה ש
של הקרקע הטבעית(, וחלקו כנגד תבניות. הכנת הבטון תחל לאחר שהוכנה החפירה, הוכנו התבניות, 
הותקנו הצינורות וחלקים אחרים שיש לקבעם בבטון. התבניות יפורקו כאשר הבטון יתקשה בשיעור 

י.וי.סי ובין הבטון כזה שהוא לא יינזק בעת הפירוק. יש להפריד בין פני הצינור או פני אבזר עשויים מפ
בשטחי המגע שביניהם באמצעות יריעות פוליאתילן. ביצוע חפירה ומילוי חוזר בהתאם לסעיפים 
הרלבנטיים. אספקה והכנת תבניות מעץ או מפלדה בהתאם לתכנית או בהתאם להוראות המנהל. 

ו מהשטח. התבניות יפורקו כאשר הבטון יתקשה בשיעור כזה שהוא לא יינזק בעת הפירוק ויסולק
לפחות. הכנה והרכבה ברזל לזיון גוש עגון בהתאם לתכנית. העבודה כוללת  30-אספקה ויציקת בטון ב

 חיתוכים, התאמות, כיפופים וקשירה של ברזל.
מטר מפני הכביש, יבוצעו עם עטיפת בטון, מבטון מזוין   0.8-קוי ביוב או מים הנמצאים בכיסוי פחות מ

כמו כן, בנקודות חצייה של קוי מים וביוב בהם קו המים נמצא פחות  לפי הוראה בכתב של המפקח.
מטר מעל קו הביוב )או שקו הביוב נמצא מעל קו המים ובכל מקרה נדרשת עטיפה בהתאם  0.5 -מ

 מ', כלומר שלושה מטר מכל צד.   6.0להנחיות משמ"ל(. עטיפות הבטון יבוצעו באורך 
 

 
 עבודות בטון :  4.5

 כללי א.  
 במפרט הבינמשרדי. 0200.00דה לצורכי תשלום תהא לפי האמור בתת פרק המדי

 המחיר יכלול תמיד את כל הדרוש לביצוע מושלם של עבודות הבטון המזוין.
 

יחידת המידה, לעטיפת בטון, לצינור, תהיה במ"א, מדוד בהתאם לקוטר הצינור.  המחיר יכלול  ב. 
 נת הבטון.  המחיר יהיה זהה לכל העומקים.את אספקת ברזל הזיון, תבניות ואספקה והתק

 
 שוחות בקרה ימדדו ביח' שלמות ולא ישולם בנפרד, עבור עבודות בטון. ג. 
 

 הכנות להתקנת צנרת בכניסה למגרשים : ד.   
ל העבודות לפתיחת פתחים, חריצים, נקודות עיגון וכל פרט שיידרש לשם הרכבה ועיגון כ 

  כפי שיסומן בתוכניות, יהיו כלולים במחירי העבודות  הציוד בעתיד על פי המסומן, או
 השונות ולא ישולם עבורן בנפרד

    עבודות ברשת המים : 5

 כללי : 5.1
    הפסקת מים : א.
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בכל מקרה בו ביצוע העבודה דורש הפסקת זרימת המים בקו מים בודד ו/או באזור שלם, הקבלן, 

 . בתאום עם החברה, יבצע את סגירת המגופים המתאימים
 

הקבלן יבצע את סגירת המגופים כך שהזרימה תפסק לחלוטין, ידאג לריקון הקו דרך הידרנט ו/או 
 שאיבה באתר העבודה וידאג לשילוט מתאים. 

 

בזמן ריקון הקו דרך הידרנט, ידאג הקבלן לשלמות המדרכה, כל פגיעה במדרכת אספלט ו/או 
                                              מרוצפת תתוקן על חשבון הקבלן.                   

 

 סגירת המים תבוצע מיידית ע"י הקבלן למניעת בזבוז מים.  
 

לא תינתן רשות לתחילת עבודה באתר לפני הבטחת סגירת מים מלאה.  אם תהיה סגירה חלקית, 
 יאושר ביצוע העבודה ע"י המפקח במקום.

 

יות, על הקבלן למלא ולגרור מכליות אלו לאתר.  כל אם עקב ביצוע העבודה יש לספק מים במכל
 עלות סעיף זה כלולה במחירי היחידה בסעיפי הכמויות.

 

    הודעה לאזרחים על סגירת מים : ב.  
הקבלן לא יתחיל בסגירת המגופים לקראת ביצוע עבודתו, לפני שהודיע לכל התושבים הצפויים 

דעות, שיימסרו לו ע"י החברה וקיבל על כך אישור להיפגע עקב סגירת מים באזור, לפי נוסח המו
מראש ובכתב, מן החברה והמפקח.                              ניתוק אספקת המים, יהיה לזמן מינימלי 
הדרוש לביצוע העבודה.  כל הנזקים שייגרמו לחברה או מי מטעמה, בשל מחדלי הקבלן בעניין 

 זה, יהיו באחריות הקבלן בלבד.
 

 

   עבודה יזומה : במסגרת הודעות  ג.  
שעות לפני תחילת העבודה, פליירים המודיעים על  72הקבלן בתיאום עם התאגיד יחלק, לפחות 

ביצוע עבודות וסגירת מים באזור. הקבלן יבצע הדבקה של מודעות על דלתות הנכסים בהם 
ק המקרקעין לחו 52מבוצעת הפסקת המים המתוכננת לעניין בית משותף כהגדרתו בסעיף 

, די בהדבקה על דלת הכניסה לבית משותף. ביום העבודה תינתן הודעה ע"י 1961 –התשכ"ט 
הקבלן באמצעות הודעות ברמקול, בכל האזור בו תופסק אספקת המים, ההודעה תכלול גם את 
המועד המשוער לחידוש אספקת המים.  כל נזק בגין אי ביצוע הודעה זו יהיה באחריות הקבלן 

 שעות. 6-בכל מקרה לא תורשה הפסקת מים לתקופה של יותר מ בלבד,
 

    תיקון נזילה / פיצוץ : במסגרת הודעותד.   
הקבלן יודיע באמצעות הודעה ברמקול בכל האזור בו תופסק אספקת המים.  הקבלן לא ינתק את 
ת המים וישהה את הניתוק בחצי שעה לצורך הצטיידות התושבים במים טרם הסגירה המוחלט

 של המגופים.
 

 

 מים ואביזרים : צינורות 5.2
בצוע עבודות הצנרת ואביזרי הצנרת באתר.  העבודות יבוצעו על פי האמור  רבפרק זה כולל תיאו

 של המפרט הכללי ועל פי המפורט להלן: 57-ו 01בפרקים 
 

 אספקת והנחת הצינורות : א.  
, בקטרים 530ים, מיוצרים לפי ת.י  פלדה מיועדים לשימוש במ תקווי המים  יהיו עשויים צינורו

, כפי שמוגדר בתוכניות ובמחירון עם 3/16, ויתר הקטרים "5/32בעובי דופן של " 10"-ל 3שבין "
 .CWWA 205צפוי פנימי של טיח צמנט המיוצר בפיזור צנטריפוגלי לפי תקן 

פוליאתילן  צינורות פלדה שמיועדים להנחה בתוך הקרקע יסופקו כשהם מצופים עטיפה חיצונית
 4APCועפ"י דרישה, יהיו עם עטיפה חיצונית  מבטון דחוס, כדוגמת  3APCתלת שכבתית, כדוגמת 

 המיוצר על ידי חברת "אברות" או ש"ע מאושר על ידי המפקח.
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צינורות המיועדים להתקנה גלויה, או בתוך מים, או במקומות מיוחדים, יסופקו ללא ציפוי חיצוני 

 בהתאם לפרק הגנה נגד קורוזיה. ויצבעו על ידי הקבלן
הספקת צינורות לאתר תהיה לפי קצב ההתקדמות בעבודה )לא יסופקו לאתר צינורות בכמויות 

ימי עבודה(. הקבלן נדרש להניח את הצינורות בערמות במקומות מתואמים עם נציג  10-מעבר ל
בהתאם להנחיות יועץ  התאגיד ו/או נציג הרשות ועם נציג הפיקוח. המערום יהיה מגודר ומותקן

 בטיחות.
 צינורות המים בכבישים יונחו בעומקים הבאים:

 
 12" 10" 8" 6" 4" 3" קוטר צינור ]אינץ,[
עומק תחתית צינור 

 ]ס"מ[
90 110 120 120 130 130 

 
 

 
 

 צינורות "פקסגול" :
ושר על ידי מוצרי פלסטיק" או ש"ע מא -צינורות פוליאתילן מצולב "פקסגול" תוצרת מפעל "גולן 
, עונה על הדרישות המצוינות בת"י 1519המפקח, בצבע שחור, נושא תו תקן ישראלי ת"י מס' 

 מ"מ. 280 -מ"מ  16, הצינורות יהיו בקטרים של A-SKZ/154ומתאים לתקן  1499
 

מוצרי  -על הצינורות יהיה מוטבע )במפעל( הלוגו של סוג הצינור : "פקסגול" תוצרת מפעל "גולן 
 ,   קוטר הצינור, הדרג ועובי הדופן המתאים.1519", ת"י פלסטיק

 

הצינורות יסופקו בגלילים וחיבורי צינורות והאביזרים יהיו עם מחבר מפלדה / פקסגול ואביזרים 
דרג או אביזרים תוצרת "פלסאון" המתאימים ל" 316אוריגינליים של המפעל, עשויים פלב"מ 

16." 
 

 ".12.5דרג מ"מ ומעלה יהיו " 90" וצינורות מקוטר 16דרג יהיו מ" מ"מ )כולל( 75צינורות עד קוטר 
 

 צינורות ואביזרים יחוברו בריתוך ע"י אביזרי אלקטרופיוז'ין.
 

 כל החיבורים יבוצעו ע"י אנשי שירות שדה של "פקסגול" או קבלן מורשה על ידם.
 

י ועפ"י הנחיית היצרן, טיב החומר, הבדיקות, ביצוע הקווים והחיבורים יהיו עפ"י המפרט הכלל
 בכפוף למפרט היצרן.

 

 " :100PEצינורות "
מ"מ  40, בקטרים 499, בצבע שחור, נושא תו תקן ישראלי ת"י 100PE E.P.D.Hצינורות פוליאתילן 

 מ"מ.  הצינורות יסופקו בגלילים.   280 -
, 3607)בעיקר  םהרלוונטיי ISO-ו/או כל תקני ה 449הצינורות והספחים יהיו לפי תקן ישראלי 

 (.8075-ו 16963, 19533)בעיקר  םהרלוונטיי DIN-( ו/או כל תקני ה4427-ו 4437
.  הקבלן יציג מכתב, המודיע על פרטי היצרן, 100PEהחומר יהיה מיוצר במפעל מוכר ובעל דרוג של 

טרם האספקה.  כל הספחים יהיו ריתוכי פנים ו/או אלקטרופיוז'ן.  לא יותר שימוש במחברים 
 כאניים לקווי פוליאתילן.מ

 

".  12.5דרג מ"מ ומעלה יהיו " 90" וצינורות מקוטר 16דרג )כולל( יהיו מ" 75הצינורות עד קוטר 
מ"מ )כולל( יחוברו בריתוך פנים או אלקטרופיוז'ין או בקטרים  75צינורות ואביזרים עד קוטר 

יותר החיבורים יהיו בריתוך " ובקוטר גדול 16דרג הקטנים, בתוך מבנים, ע"י מחברי לחיצה, "
 פנים או אלקטרופיוז'ין.
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, קוטר 499", ת"י 100PEעל הצינורות יהיה מוטבע )במפעל( הלוגו של סוג הצינור :  "פוליאתילן 

 הצינור, הדרג ועובי הדופן המתאים.
 

עם סיום העבודה, על הקבלן לערוך מבחן עמידות לחץ לקו לפי המפורט להלן.  הקבלן יערוך את 
 בחן הלחץ בנוכחות "שרות שדה" ויקבל את הנחיותיהם לביצוע הבדיקה.מ
 
 
 
 

 צינורות פלדה :
יהיה בעובי  2הצינורות המגולוונים יהיו סקדיול, צינור " 2"-ו 1½, "1, "3/4צינורות בקטרים "

-3מ"מ ועטיפה חיצונית תלת שכבתית  ) 2.0עם ציפוי פנימי מצמנט בעובי מינימלי של   3.65דופן 
APC מתוצרת "אברות" או שווה ערך מאושר על ידי המפקח. צנרת גלויה תצבע ולא תהיה עם )

 עטיפה חיצונית.
 חיבור הצנרת תבוצע בהברגה ובמקרים מיוחדים, יאושר ביצוע חיבורים בריתוך

 
 סרט סימון מעל צינורות הפוליאתילן :

מון.  הסרט יהיה מפוליאתילן ס"מ מעל שכבת החול, שתונח מעל הצינור, יונח סרט סי 30בגובה 
חוטי מתכת  2מ"מ ובמרכז בתוכו יהיו שזורים  1.5ס"מ ובעובי של  50נטול עופרת ברוחב של 

 לזיהוי הקו. 316מנירוסטה 
 

הסרט יונח לכל אורך הצינור ובכל מקום של יציאה החוצה מהקרקע לביצוע גשר מגופים עילי,  
 ני הקרקע ויוצמד בשלה מתאימה לרגל הגשר.ס"מ מעל פ 10-יבלוט גם קצה סרט הסימון כ

 
 ."זהירות קו מים" -הסרט יהיה לזיהוי צנרת מים, צבעו כחול ועליו יהיה כתובת 

 
 ריתוך והנחת צינורות פלדה : ב.  

 מקצועיות :
הקבלן יעסיק בעבודה זו רק רתכים בעלי דרגה מקצועית, אשר עברו השתלמות וקיבלו אישור 

להציג תעודת הסמכה מתאימה, אשר עמד במבחן רתכים ובעל תעודה  שבתוקף. כל רתך יידר
מתאימה וברת תוקף ליום ביצוע העבודות, אשר נמצאת ברשותו ולהוכיח שעבד במשך כל השנה 

 האחרונה ברציפות בעבודות ריתוך צנרת ולקבל אישורו של המפקח.
 

ו של כל רתך אשר לפי המפקח יהיה רשאי לדרוש מבחני הסמכה לרתכים וכן לדרוש את החלפת
 דעתו אינו עומד על רמה מקצועית נאותה, או אינו מתאים לעבודה מכל סיבה אחרת.

 הרתכים יצוידו בבגדי עבודה ואמצעי מגן מסודרים.
 

 הכנה לריתוך :

 ההכנה לריתוך תכלול את הפעולות הבאות:
ום והוא ידאג הקבלן אחראי לכך כי לא יעשה שימוש בצינור פג בדיקת שלמות הצינור   -

 להחליפו או לתקנו כפי שיפורט להלן.
 
לבדיקת גימור ציפוי הפנים בקצה הצינור,  בדיקת ותיקון צפוי הפנים בקצוות הצינורות   -

ישמש סרגל מפלדה עם קצה חד )או זוויתן( גדול מקוטר הצינור הנבדק. הצד החד של הסרגל 
ומות מגע מנוגדים, יישר ויוריד כל ינוע על פני שטח חתך הפלדה בהיקף הצינור בשני מק
 עודף ציפוי עד לניקוי מוחלט של הפלדה בפני השורש.

כמו כן, תגלה הבדיקה מקומות שחסר בהם ציפוי. בדיקה זו, יש לבצע על כל קצה של כל 
צינור. את כל הפגמים שהתגלו בציפוי יש לתקן עד קבלה בקצה התנור של צפוי בעל עובי 

 ים בכל היקף הצינור.שווה לעובי הצפוי הקי
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מ"מ  20מ"מ ובאורך של עד  2לא ייחשבו כפגם שברים קלים בפניה של השפה בעומק עד 

 מ"מ. 100והמרחק בין הפגמים הוא מעל 
 
 

 ציפוי פנים של צינורות פלדה : -תיקון טיח צמנט 
פורט תיקון פנים של טיח צמנט  בצינורות הפלדה והאביזרים, יעשה בהתאם להמלצות היצרן וכמ

 להלן:
המפרט מיועד לתיקון שטחים גדולים יחסית ולכל ההיקף. כמו כן למילוי ותיקון הטיח בחיבורי 

 הצינורות והאביזרים.
 

 יש להקפיד להכין את התערובות של החומרים השונים ביחסים הנכונים כמפורט להלן:
התקשות. טיח כזה אין להוסיף מים לטיח מוכן למריחה על מנת לדללו, לאחר שהתחיל בתהליך ה

 פסול לשימוש.
 

  הכנת הטיח לתיקון תהא כלהלן:
 ( הרכב התערובת :1) 
 חלק )בנפח(. 1 -צמנט, שמור כנגד רטיבות    -
 חלקים )בנפח(. 2 -חול דיונות נקי מחומרים אורגניים ולכלוך    -
 40%-כ                        1:1)מלפלסט( תוצרת "שרפון" רחובות, מדולל במים  4000שראקריל    -

 מכמות הצמנט.
 

 מים נקיים.   -
 
 ( אופן ההכנה :2)

לערבב החומרים המוצקים: חול וצמנט לתערובת אחידה. להכין בכלי אחר מלפלסט מדולל במים 
חול, תוך כדי ערבובו, עד  –ולהוסיף בהדרגה את המלפלסט המדולל לתערובת צמנט  1:1ביחס 

יחה )לא דלילה(. יש להקפיד לא לדלל את התערובת מעל לקבלת תערובת אחידה ונוחה למר
 המידה.

 
 

 היישוב האשפרה של הטיח החדש יהיו כלהלן:

 (  הכנת השטח :1)
 שטחים המיועדים לתיקון ינוקו מכל חומר רופף, בליטות ולכלוך. שטחים חלקים של הטיח הישן 

 ו מכנית חשמלית(.יחוספסו.  הניקוי והחספוס יעשו באמצעות מברשת פלדה )ידנית, א
ליצירת קשר טוב בין הטיח הישן לחדש, יש לנקות מאבק, להרטיב היטב ולמרוח במברשת את 

 . 1:1השטחים במלפלסט מדולל במים ביחס 
 
 ( יישום הטיח :2)

יישום הטיח ייעשה כשהבטון הישן בשטחי וגבולות התיקון לח. מריחת הטיח בעזרת כף טייחים 
 אחר. )שפכטל(, או בכל כלי נוח

חללים ריקים ושתתקבל שכבת תיקון חלקה ושווה לעובי הציפוי  ויש למרוח כך, שלא יישאר
 המקורי וכלכל היקף הצינור.

 מ"מ. 8-בכל מקרה, עובי טיח התיקון לא יפחת מ
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 (  אשפרה :3)

כאשר יש אפשרות גישה לאזור התיקון, כשעה שעתיים לאחר יישום הטיח, בהתחלת ההתקשות, 
הרטיב את פני שטח התיקון )בעזרת מברשת או ספוג( במלפלסט ולהחליק סופית את שכבת יש ל

 התיקון.
 שעות. 48רצוי לכסות בסמרטוטים רטובים ולהמשיך להרטיב במים במשך 

במקרים שלא ניתן להמתין להשלמת התקשות הטיח ו/או אין אפשרות גישה לשם הרטבת שטחי 
( עם 4000התיקון עם משחה של תערובת מלפלסט )שראקריל התיקון, יש למרוח ולהחליק את פני 

 מ"מ. יישום והחלקה ייעשו בעזרת מברשת או ספוג. 1-2-)בנפח(. עובי הכיסוי כ 1:1צמנט  ביחס 
 

 ביצוע הריתוך :
 

ס"מ לכל ההיקף מכל  3-יש לנקות המדה )הפאזה( ופס, בצד החיצוני של הצינור, ברוחב של כ
 מדבק, בצינורות עם עטיפה פלסטית.לכלוך, מזפת, מפריימר ו

 
 (  עבודות הריתוך :1)

 הקבלן יהיה אחראי לכך, שלא יחוברו צינורות פגומים ועם צפוי פנים לא שלם ואו שבור.
( משחת אקספנדו תשמש רק לסתימת ומילוי PANDO-Xיעשה שימוש במשחת "אקספנדו" )

 ני ציפוי טיח צמנטי.המרווח בין שפות הבטון של הצינורות בהצמדתם ולא לתיקו
יישום המשחה יהיה על חלק מהשפה של הצפוי, לכל ההיקף, המרוחקת מהפלדה ובכמות כזאת 

 שתסתום את המרווח ולא תחדור לפני השורש והמדה.
 לפני המריחה יש להרטיב את הבטון.

הכנת המשחה תיעשה בכלי נקי. יש להוסיף לאבקת האקספנדו מים נקיים ולערבב עד קבלת 
דקות מגמר  30נוחה למריחה. אין להכין כמות גדולה. המשחה טובה לשימוש למשך עד  משחה
 ההכנה.

בעת עבודות ההתאמה והריתוך אין להשתמש במכות ו/או בכוח וזאת כל מנת לשמור על שלימות 
 ציפוי הפנים )מכות פטיש, איזמל וכו'(.

 מ"מ. 1.5-יוצמדו זה לזה, עם מרווח "מפתח שורש" לא גדול מ תהצינורו
בחיבורי אביזרים ובמקומות שיש גישה לתקן את ציפו הפנים מבפנים, יש לשבור את הצפוי 

מ"מ ולרתך עם  2-3ס"מ, להצמיד את הצינורות עם מרווח "מפתח שורש" של  1-מהקצה, כ
 "חדירה מלאה".

 
 לאחר גמר הריתוך והתקררות הפלדה, יש לתקן את ציפוי הפנים מבפנים.

ני מחזורים, או יותר, בתלות בעובי דופן פלדת הצינור. יעשה שימוש הריתוך יבוצע בש
 .E ASTM 6010באלקטרודות המתאימות לתקן 

 
 (  מחזור ראשון :2)

"מלמטה למעלה" בכל  -מ"מ, כיוון הריתוך  3.25ריתוך חדירה, ירותך עם אלקטרודה בקוטר 
 ימנע מחדירת יתר.הקטרים ובכל עובי הדופן. יש לחדור ולהתיך את פני השורש ולה

 

 (  מחזור המילוי והכיסוי :3)
מ"מ ויותר. מחזורים אלה ניתן  4)מספר המחזורים בתלות העובי(, ירותכו באלקטרודות בקוטר 

 לרתך מלמעלה למטה, או מלמטה למעלה.
 

תפר הריתוך הגמור יהיה מלא, חופשי מסדקים, סיגים, בועות, קעקועים ושריפות. יהיה היתוך 
 תכת היסוד )הצינור( למחזורי הריתוך ובין מחזור למחזור.מלא בין מ

 

מ"מ,  1-1.5מראה ריתוך הכיסוי האחרון, יהיה חלק ויבלוט במרכז התפר, מפני הצינור, בין       
 מ"מ מכל צד.  2-ירד בקשת לשני הצדדים עד גובה פני הפלדה ויכסה את רוחב הנעיץ כ

ת ריתוך והתזות וינקה במברשת פלדה את התפר עם גמר הריתוך ישחיז הרתך בליטות, תפיסו
 מסביב מסיגים.
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 תיקוני ראשים : -תיקוני עטיפה חיצונית 

תיקוני העטיפה החיצונית של הצינור יבוצעו לפי מפרטי ביח"ר אשר יספק את הצינורות:. תיקון 
ש הראשים ביריעות מתכווצות או סרטים מתכווצים בהתאם להנחיות היצרנים, תוך כדי שימו

במבער גז בלבד. ובעטיפת ביטון דחוס ע"י השלמת רשת הכנת תבנית ומילוי בביטון כנדרש 
 בהתאם להנחיות היצרן.

 
 תיקוני צבע :

 תיקוני צבע ייעשו על פי מפרט הצביעה לצינורות לעיל.
 

 רישום ריתוכים
דו. הרישום הקבלן ינהל רישום מסודר וסימון על גבי תרשים הצנרת של כל הריתוכים שבוצעו על י

 יכלול נתוני היתוך, שם המבצע ותאריך. 
 

 פיקוח על ריתוכים והיתוכים  תרמים וחשמליים
מנהל הפרויקט, המפקח או נציג מוסמך של יצרן הצנרת, יפקחו באופן מתמיד על ביצוע עבודות 
הריתוך וההיתוך ויבדקו את טיבם. במהלך העבודה השוטפת יהיה רשאי מנהל הפרויקט לדרוש 

תוך דוגמאות לבדיקת טיב הריתוך והחיבור. הקבלן אחראי לבדיקה ולכיול של כל הציוד חי
הריתוך וההיתוך העומד לרשותו.                             מנהל הפרויקט, המפקח יקבע היכן לבצע 
בדיקות מעבדה של הריתוך ובאיזה תפר של כל קו צנרת החייב בבדיקה זו, אולם ללא יוצא מן 

 תעבור כל הצנרת בדיקה חזותית לריתוכים. הכלל 
מנהל הפרויקט או המפקח  יהיו הפוסקים האחרונים בדבר התאמת או אי התאמת של טיב 
החיבור לדרישות המזמין ובכלל זה טיב הריתוך וההיתוך. ליקויים יהיה ניתן לתקן רק אחרי 

 קבלת רשות לכך ממנהל הפרויקט ולפי הוראותיו. 
 

 ת :אביזרי צנר ג.  
 כללי :

" חרושתיים Tכל האביזרים, המגופים, המחברי אוגן, האוגנים, השסתומים, קשתות, אביזרי "
 אטמוספרות לפחות. 24אטמוספרות וללחץ בדיקה של  16וכו' יהיו מיועדים ללחץ עבודה של 

 .  אביזרים בלתי צבועים יצבעו כמפורט במפרט.B.S.T-Cכל האוגנים יתאימו לתקן 
 

ורכבו באמצעות אוגנים ובמקרים מיוחדים, תאושר הרכבת הציוד, בהברגה. כל האביזרים י
האביזרים ייוצרו מצינורות פלדה, זהים לצינורות אליהם יתחברו וירכשו ע"י הקבלן מאותו יצרן 
ממנו רכשו את הצינורות. הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית יעשו ע"י יצרן הצינורות. אביזרים 

נור. חל איסור מוחלט על הנחת צנרת תת"ק/אביזרים בהברגה. מיקום כלולים במחיר הצי
' על קווי המים נקבעים בהאביזרים כגון: הידרנטים, מגופים, שסתומי אוויר, ניקוזים וכיוצ"

בתכנון. במקרים מיוחדים ניתן להזיז את מיקום האביזרים בהתאם לאישור המפקח/מנהל רשת 
ל מכשול כלשהו או במערכת תת קרקעית שלא נראית לעין המים או כל נציג מטעמם או במקרה ש

 בעת התכנון, מפריעה להתקנת האביזר במקום המתוכנן.
 

 מגופים :
אטמ',  25, יהיו ברזים כדורים, מפליז, להברגה, ללחץ עד 2מגופים לצנרת מים, בקטרים עד " (1

 תוצרת "שגיב" או "דורות" בעלי תו תקן מאושר בלבד.
 
, 61, יהיו מגופי טריז מאוגנים.  מגופי טריז, בעל תו תקן 2ת מים, בקטרים מעל "מגופים לצנר (2

 250דוגמת תוצרת "הכוכב" או תוצרת "רפאל" או שו"ע מאושר, בעלי ציפוי רילסן, בעובי 
.  כל מגוף יותקן עם חצי דרסר מאוגן דוגמת "קראוס" או ש"ע 316מיקרון ציר נירוסטה 

אטמים, ברגים וגלגל הפעלה.  כל המגופים יתאימו ללחץ עבודה מאושר.  עם המגוף יסופקו 
 אטמ'.  המגופים יהיו תת קרקעיים. 24אטמ' ולחץ בדיקה של  16של 

התקנת מגוף תבוצע תוך איזון לפי פלס והתאמה חופשית ללא כל אילוץ ע"י מתיחת ברגים או       
 בדרך אחרת.
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 הידרנטים לכיבוי :
 1, חלקים 448רפאל, הכוכב, ז.א.ט או שווה ערך, בעלי תו תקן ישראלי ההידרנטים יהיו מתוצרת 

 .  ההידרנט יהיה בעל ציר נירוסטה וציפוי חיצוני רילסן.3-ו
הזקף בקטע העליון  וברז כיבוי האש יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד ועליו שתי שכבות צבע אדום  

 אחיד בתנור. 
 מ"מ. 350מ"מ עד  200הגדר יהיה המרחק בין ציר ההידרנט לקו פני הקיר או 

ההידרנט יותקן באופן שפני הקרקע הסופיים ישתלבו עם הקו המסומן על ההידרנט, המצביע  -
 על מפלס פני הקרקע.

מ"מ מעל פני הקרקע הסופיים )תקן הישראלי  1,000רום הציר המרכזי של כל מוצא יהיה  -
 (.3חלק  448ת"י 

עבר כלי רכב, יותקן, בחיבור הזקף לצינור, במקומות בהם מותקן ההידרנט, בסמוך למ -
 בקרקע, מתקן שבירה בקוטר הזקף.

ההידרנטים יסופקו, עם גלגל וקוש הפעלה וכן "כיפה אדומה" תוצרת "ארם" או שע'  -
 בגירסתם האחרונה וסט מפתחות על פי דרישת החברה.

 

קן השבירה של אם יוגבהו פני הקרקע, יש להגביה את ההידרנט, באופן שהקו המסומן על מת
ההידרנט, המצביע על מפלס פני הקרקע, ימשיך להשתלב עם פני הקרקע הסופיים. יש לבצע 

 מ'. X 0.4 X 0.6 0.4במידות  20-יציקת בטון לעיגון ההידרנט ב
זקף ההידרנט לא ישמש למטרות נוספות )כגון חיבור ביתי, לחיבור שסתומי אוויר וכדומה(, 

 אלא למטרת כיבוי אש, בלבד.
 :2התקנת מדי מים עד "

הקבלן יספק ויתקין מערכת מדידה לבית, בקטרים המצוינים בתוכניות.  המערכת תכלול את 
האספקה והתקנת כל האביזרים והצנרת, לרבות התחברויות לקווים קיימים וניתוקים כמכלול 

תי, בקוטר סקדיול וציפוי חיצוני חרוש 3אחד.  הצנרת העילית, מעל פני הקרקע, תהיה פלדה עד "
עם פנים בטון ועטיפת סרט חיצוני.  הקבלן  5/32ע.ד.  3כנ"ל כולל ציפוי פנים בטון ובקוטר " 3"

יספק ויתקין את כל האביזרים, כולל העתקת מד מים קיים, אספקת זוויות, פיטינגים, קשתות, 
בע יסוד פסי הארקה, מגופים כדורים ישרים או אלכסונים, אל חוזרים ויתר האביזרים, כולל צ
מ"א.  6ועליון, הכל בהתאם לפרט.  העבודה תכלול אספקה והתקנת צנרת באורך כולל של עד 

 במידת הצורך יכללו העבודות גם השלמת צנרת לרשת הצרכן.
 

 קשתות, הסתעפויות וכו' :
ומיוצרות לפי תקן  40קשתות, הסתעפויות וכדומה, לכל קוטר  תהינה חרושתיות בלבד, סקדיול 

DIN פוי טיח ביטון פנים חרושתי ועטיפה חיצונית בהתאם לצינור, או צביעה כמפורט לעיל.עם צ 
 תיקוני ציפוי מלט ייעשו כמפורט לעיל.

 
 

 שסתומי אויר :
 הקבלן יספק ויתקין שסתומי אויר משולבים, מורכבים על זקפים בקטרים  כמסומן בתוכניות.

 

יותקנו מגופי טריז  2"-בקטרים גדולים מו 2על הזקף, יותקנו ברזים כדוריים, בקטרים עד "
אט', עמידים כנגד מכות הלם ויהיו כדוגמת אלה מתוצרת  16השסתומים יתאימו ללחץ של 

 או שווה ערך מאושר. 2בקטרים " C050-D"א.ר.י." 
 

 מקטיני לחץ :
 תוצרת "ברמד" או שווה ערך. 16PN - 720VFITמקטיני לחץ יהיו מדגם תעשייתי מסדרת 

 

 אבנים : מלכודת
 תוצרת "ברמד" או שווה ערך. PN ,70-F-16תהיה מסוג 
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 למגופים ביקורת תאי .1
 פרק זה חל על תאי בקרה למגופים במערכות הספקת מים. 

ממקמים את התאים במדויק מעל המגופים וכמסומן בתכניות. המידות הנקובות של התאים 
 הן המידות הפנימיות שלהן.

. 658בטון בעלי מבנה גלילי ובעלי תו תקן ישראלי מספר התאים יהיו מחוליות טרומיות מ
המכסים בתקרת התאים יתאימו לרום הסופי של שטחים סלולים )כבישים, מדרכות, שבילים 

ס"מ מעל הרום  20-30סלולים, חניות וכו'(. בשטחי גינון או בשטחים פתוחים המכסים יבלטו 
 הסופי של הקרקע.

 בד אלא אם כן יתקבל אישור בכתב מאת המזמין.  תאים למגופים ימוקמו במדרכות בל
 

 ומכסים תקרות .2
. התקרות והמכסים 1חלק  489תקרות ומכסים יהיו טרומיים ויתאימו בכל לדרישות תקן ת"י 

יישאו תו תקן ישראלי ויסופקו ע"י הקבלן מיצרן שמערכת ניהול האיכות שלו מאושרת על פי 
 .ISO 9002תקן ת"י 

 

 תתקרו .3
ס"מ או יותר תהיינה עשויות בטון מזויין במידות המתאימות  60בקרה בקוטר התקרות לתאי 

להרכבה והתקנה על התאים מחוליות בטון טרומיות. התקרות תסופקנה מיצרן אותן חוליות 
 שסופקו לתאים.

בשוחות  .מטר 1.25ס"מ בשוחות שעומקן עד  50התקרות תהיינה עם פתח עגול במרכזן בקוטר 
תושבת סביב הפתח לשם הרכבת המכסה.  ועם ס"מ   60  פתח בקוטר יותקןבעומק גדול יותר 

 וניתן המגוף מעל שהפתח כך יותקן המכסה פתח.  וקבוע יצוקאין להשתמש בתקרה עם מכסה  
  .לשוחה כניסה ללא המגוף את לפתוח יהיה

 

 מכסים .4
 60ס"מ או  50מכסים לתאי בקרה יהיו עגולים, מטיפוס המכונה "ב.ב", עם פתח עגול בקוטר 

ס"מ, כפי שיפורט בתכניות, במפרט המיוחד וכתב הכמויות. המכסה יכלול שלט עגול עשוי פליז 
עם לוגו התאגיד, סוג התשתית, עומס המכסה ושנת ההנחה. הסמל ימוקם במרכז המכסה 
ויהווה חלק בלתי נפרד מהמכסה. מכסי השוחות הפרטיות הנמצאות בתחום המגרשים יהיו עם 

לוגו התאגיד אך עם סוג התשתיות ושנת הנחה.  המכסה יכלול מסגרת וסגר )פקק(  סמל ללא
הניתן להרמה. המסגרת תהיה תושבת עגולה, עשויה יציקת ברזל עם בטון מזויין. הסגר יתאים 
להרכבה בתושבת של המסגרת כך שיסגור את הפתח סגירה איתנה ויציבה לכל ההיקף ובאופן 

ת. הרמת הסגר תהיה נוחה וללא קשיים. כל שטחי המגע בין הסגר שיימנעו תזוזות או התהפכו
 ובין תושבת המסגרת יהיו עשויים יצקת ברזל.

 

 טרומיים ביקורת תאי .5
תאי הבקרה יהיו מחלקים טרומיים וייוצרו במפעל מוכר בעל ניסיון בתכנון ובייצור תאים 

עולה שאושרה על ידי מכון שנים לפחות. המפעל יהיה בעל מערכת ניהול איכות מ 10דומים של 
: חוקת הבטון: 4חלק  466. המפעל יהיה בעל תו תקן לפי ת"י ISO-9001התקנים לפי ת"י 

אלמנטים ומערכות מבטון טרום. למפעל המייצר יהיה מהנדס קונסטרוקטור מורשה בעל ניסיון 
ורטים בתכנון מבנים מסוג זה. היצרן יציג למתכנן לאישור חישובים סטטיים ושרטוטים מפ

חוקת  466או ת"י  658לתא חתומים ע"י הקונסטרוקטור. התאים יתאימו לדרישות תקן ישראלי 
 , בהתאם לגודלם.4הבטון חלק 

על הקבלן לספק כתב אחריות של יצרן השוחות לטיב האלמנטים הטרומיים, המחברים 
 שנים לפחות. 10החבקים ושאר מרכיבי השוחה לתקופה של 

 תערובת הבטון תהיה:
 לפחות 40-וג הבטון בס 

  סוג הצמנט צמנט סיגים מסוגB/N 42.5 III  CEM. 
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  ק"ג/מ"ק לפחות 400כמות הצמנט 

שוחת הבקרה יהיו מחלקים טרומיים תקניים, מלבניים/עגולים, מיוצרים                            
 לאטימות גבוהה דוגמת "וולפמן" או שווה ערך בהתאם לפרטים בתכניות.

 ון של התא יהיה באורך שיתאים וישלים לגובה הכללי הנדרש עד תקרת התא.החלק העלי
 .489התקרות יהיו בהתאם לדרישות ת"י 

 כל השוחות מלאות חצץ עד מחצית גובה הצינור בהתאם לפרט סטנדרט. 
 

 לצינורות פתחים .6
אם בדופן תא האביזרים יוכנו ע"י יצרן התא קידוחים מדויקים בהתאם לקוטר הצינורות  בהת

למפלס המתוכנן. בפתחים יש להרכיב במפעל מחברי מסוג איטוביב המתאימים לקוטר 
 הצינורות.

 

 סולם .7
 

ויחובר אל אוזניים מיוחדות שיוכנו  L 316סולמות הירידה אל תוך התא יהיו מפלב"מ 
במסגרת למטרה זו. הסולם יהיה עם רגליים במרחקים קצובים לצורך עיגונו אל דופן  
 התא.

 
 :ארקהה.    ד

 יבוצעו הארקותהארקה של נכס תחובר לצנרת ראשית והארקה עם מחברים בעלי תו תקן  כל
התאגיד יזמין בודק חשמל  דרישתע"פ  הקבלן. 1991"ח תשנ החשמל ותקנות להנחיות בהתאם

 בדרישת ועומדת הציבורי הקו לכוון המים שעון לפניהמאשר שהארקה שבוצעה בחיבורי הצרכן 
על חשבון הקבלן וכלולה במחירי אספקה והנחה של צנרת מכל  הינה הבדיקהו החומרים עלות

   סוג שהוא.
 
 עבודות גישור :ה.   

הגישור הוא חיבור מתכתי היוצר רציפות חשמלית בין כל חלקי הצנרת.  גישור יעשה בכל מקום 
 שקטעי צנרת מחוברים ביניהם באופן מכני )דרסר, אגן וכו'(, הגשרים יהיו :

 

 נחושת, גשרון ברזל : גשרון
ממ"ר לפחות.  בידוד  10גשרון נחושת ישמש כבל חשמלי עשוי מתלי נחושת שזורה בעל חתך של 
 הגשרון יהיה ריתוך כבל החשמל לצנרת, יעשה באמצעות ריתוך טרמית.

 נקודות ריתוך. 3נקודות ריתוך וגישור דרסר כולל  2גישור אגן כולל 
 מספיק כדי שהגישור יהיה חופשי לאחר הריתוך.אורך הגשרון צריך להיות באורך 

 מ"מ לפחות. 8כגשרון ברזל ישמש ברזל עגול לבניין בקוטר של 
 את הגשרון יש לכופף בצורה שתתאים למקום הגישור.

 הגשרון ירותך לצינור ע"י ריתוך חשמלי.
 בסרט דנסו או יזופת בזפת חם. ףמקום הריתוך ייעט

 הצנרת. עבודת הגישור נכללת במחיר הנחת
 

 אריזה וסימון :ו.   
 אריזה :

אחרי שהציוד נוסה במפעל הייצור ולפני שיישלח לתעודתו, תינתן לציוד הגנה יעילה נגד שיתוך 
ונזק מקרי לרבות נזק העשוי להיגרם ע"י שרצים, אור שמש חזק, גשם, חום רב, אויר לח, או 

 ים.-רסיסי מי
, יצופו לפני המשלוח, במשחת מגן. במקרה של שטחים בלתי צבועים, העלולים להעלות חלודה

משלוח מעבר לים, תתאים האריזה להובלה ימית ולטלטול קשה בדרכים וכן לשהיית הציוד 
 ברציפים גלויים, תחת כיפת השמים.
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בכל מקרה, הקבלן יהיה אחראי לאריזת הציוד, באופן שהוא יגיע ליעדו שלם ובמצב טוב.  

ה כגון אספקת והכנת ארגזים, תיבות, פסי פלדה וחומרי אריזה הקבלן יישא בכל הוצאות האריז
 כגון: יריעות פוליאסטר, חומרים סופגי רטיבות וכו'.

 

 סימון :
 כל ארגז וכל אריזה יסומנו סימון קריא ובר קיימא, של הנתונים הבאים:

 שם המפעל המייצר. -

 תיאור הציוד. -

 מספר היחידות בארגז ובחבילה. -
 

 

 PVC/PEנרת הובלה ושינוע של צ

הובלה, שינוע ואחסנה של הצינורות, האביזרים וטבעות האטימה הובלה, שינוע ואחסנה  .1
של צינורות, אביזרים וטבעות אטימה, כולל העמסה ופריקה, יעשו כמפורט בסעיף "הובלת 

 חומרים" בפרק מוקדמות לעיל.

קור חום, שלא הקבלן יקפיד שצינורות, אביזרים וטבעות אטימה לא יאוחסנו בסמיכות למ .2
יבואו במגע עם דלקים, שמנים, צבעים ומדללים ושלא יחשפו לקרינת שמש לפרק זמן ארוך 
משבועיים. בכל מקרה טבעות אטימה יאוחסנו באריזתם המקורית ויוגנו מפני חשיפה 

 לקרני שמש.

 פתיחת חבילות של צינורות תעשה בזהירות, בצורה שתמנע נפילת הצינורות ודרדורם. .3

בדוק את הצינורות, אביזרים וטבעות האטימה לפני תחילת ביצוע העבודה ויוודא הקבלן י .4
שהם מתאימים לנדרש בתכניות, שאינם פגומים או מלוכלכים ושיש להם מדר )פאזה( בקצה 

 התקוע. פריטים שאינם מתאימים או שהם פגומים, יש לסלק מהאתר לאלתר.

ע והתקוע של הצינורות ומטבעות לכלוך וגרגרי עפר יש לסלק בקפידה, בעיקר מהשקו .5
האטימה, באמצעות מברשת ו/או מטלית נקיים ומי ברז נקיים )מי שתייה( ולשמור על ניקיון 

 הפריטים עד לאחר גמר ההתקנה.

הכנת טבעת איטום לחריץ שבשקוע נעשית כשהיא מקופלת בצורה דמוית לב ואז משחררים  .6
בכיוון הנכון, ללא עיוות או פיתול,  אותה. יש לשים לב ולהקפיד שטבעת האיטום תוכנס

 ושהיא תיצמד לכל היקפה לדופן החריץ שבשקוע.

פיזור הצינורות פירושו הנחתם על הקרקע לאורך התעלה. כל צינור יונח קרוב ככל האפשר  .7
 למקום הנחתו הסופי, במקום שלא יפריע לתנועה. 

 
 

 חיבור צנרת פלדה חדשה לצנרת פלדה קיימת ז.
חדש, לקו מים קיים, בכל קוטר, יכלול את כל עבודות העפר, לגילוי הקו הקיים, חיבור קו מים 

בכל עומק )כולל פתיחת אספלט(, סגירה של קו המים, בתאום עם המפקח ו/או החברה 
", עטיפת T" חרושתיים, ריתוך הקו החדש, לאביזר ה"Tובפיקוחה, חיתוך הקו, ריתוך אביזרי "

ליאתילן מתכווצת  ובטון דחוס באם נדרש והחזרת המצב האביזרים והריתוכים בעטיפת פו
 והשלמת מצעים.  לקדמותו, לרבות מילוי מהודק

המחיר כולל גם הפעלת משאבות מים מתאימות שתסופקנה לשימוש זמני לצורך שאיבת המים 
 שהצטברו לאחר ניתוק צנרת קיימת.

 
 לצנרת אסבסט קיימת החדש צנרת פלדה חיבור

 ף הקודם העבודות יכללו גם: לאמור בסעי בנוסף 
 

)מופות(  מחברים שני בין שלם צינור קטע ופירוק קייםצמנט -אסבסט צינור גלוי -
 .הצינורות קצות שלמות שמירת תוך סמוכים
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 מצינור מפורק לקטע נומינלי ובקוטר באורך)השווה  מפלדה חדש צינור קטע אספקת -
, אספקה כולל, חדש מים לקו להצטברות הנדרשת הסתעפות עם קייםצמנט -אסבסט
 .הסתעפות לביצוע חרושתיים קשת או זקיף וריתוך התאמה

צמנט קיים )במקום הקטע המפורק(, כולל -קטע צינור הנ"ל לצינור אסבסט  חיבור -
כלל מנגנון  304יחידות של רב קוטר הידראולי סגור מנירוסטה  2הספקה והתקנה 

 W/2494או תקן בריטי  1124י לפי תקן ישראל EPDMנעילה, כולל אטם הידראולי 
מתאים למי שתייה תוצרת קראוס או שווי ערך בקוטר וברוחב בהתאם לדרישה של 

 המפקח. 

 והחיתוכים הריתוכים כל ביצוע כולל"ל הנ להסתעפות חדש פלדה מים קו חיבור -

" KRAUS" דרסר והתקנת הפסקה כולל,  התאמה עבודות כל ביצוע כולל, שיםוהדר

 .ASTM-C-443הצורך )אטמים למחבר יהיו מגומי לפי תקן  במידת 2000דגם 

 בהתאם והבטיחות הזהירות לכללי בהתאם יעשה והמחברים הצינורות חלקי פינוי -
 .הסביבה לאיכות המשרד להנחיות ובהתאם באסבסט לעבודה לתקנות

 
 חיבור כבל אל קו מיםח.   
של תוכנית  2קדוולד, לפי פרט חיבור כבל לקו מים/שרוול פלדה יתבצע באמצעות ריתוך  ( 1

11/01/HF: כדלקמן , 

 .ניקוי אזור הריתוך מעטיפה חיצונית של הקו ולכלוך עד מתכת לבנה 

 .ריתוך "קדוולד" לפי הוראות היצרן 

 .ניקוי אזור לאחר הריתוך מנתזי הריתוך ושאר לכלוך 

  תיקון העטיפה של קו המים בעזרת“HANDY CUP”  תוצרתROYSTON או שווה ערך. 
 

 בורג".-כחלופה )באישור המתכנן(, ניתן לחבר כבל לקו באמצעות "נעל כבל
 

 חיוציםט.   
הפרדה חשמלית בין הקו המתוכנן להארקת יסוד של הבניינים, תתבצע בעזרת התקנת  ( 1

 מונוליטים. -חיוצים מוכנים מראש 
 

 להלן דרישות טכניות לאספקת מונוליטים :

  ון.בהתאם למחיר –קוטר המונוליט 

  : באמצעות אוגנים.   -ומעלה  3" אופן חיבור המונוליט לקו 
 באמצעות הברגה. -ומטה  2"                                               

  16דרג לחץ-PN. 

  מגא האום לפחות. 10 -התנגדות חשמלית 

  מיקרון לפחות, לשימוש במי שתיה. 300שרף אפוקסי בעובי  -ציפוי פנימי 

 

לבניינים יתבצע באופן על קרקעי, לפי פרט סטנדרטי.  על הקבלן לקבל מהמפקח חיבור 
 רשימה לאספקת מונוליטים לאחר אישור תוכניות לביצוע.

הקבלן יציע יצרן מונוליטים אשר יהיה טעון אישור מפקח הפרויקט והמתכנן מראש.  
 המיקום הסופי של מונוליטים ייקבע ע"י המפקח בשטח.

 

 הצנרת :בדיקת עבודות  5.3
 בדיקה רדיוגרפית : א.

 מהריתוכים יבוצעו בדיקות רדיוגרפיות. 30%-ב
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הבדיקות יוזמנו על ידי המפקח, על חשבון הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת. מחיר הבדיקות 
הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הכרוכות בכך, יהיו חלק מעלות בדיקות השדה המעבדה שעל חשבון 

 רד.הקבלן, ולא ישולם עבורם בנפ
 הבדיקות יבוצעו לפי תיקון העטיפה החיצונית ויבוצעו על ידי מעבדה מוכרת.

 
 

 לחץ קווי מים -בדיקה הידראולית  ב.

  מבצעים מבחני לחץ לקטעי קו צינורות באורך כפי שייקבע ע"י המפקח. אורך קטע קו
 מ'. 800צינורות נבחן לא יעלה על 

  המים ולמדידת לחץ( מותקנת ככל עמדת ביצוע המבחן )להזנת הקו במים, לדחיסת
 האפשר במקום הנמוך שלאורך תוואי הקו.

  המבחן נעשה בעזרת משאבת יד או משאבה מכנית. לידה מרכיבים נקודת מדידה עם
מלחץ  1.5מדי לחץ מכוילים במקביל. לוח השנתות של מדי הלחץ יהיה בגודל פי  2

מעבר סגור  -מצבים 3ל מגוף בר. נקודת המדידה ללחץ תכלו 0.1הבדיקה, ובחלוקה של 
 למדי לחץ, ניקוז אוויר ומים, מעבר פתוח למדי הלחץ.

  מגופים בטור. 2על קטע צינור כניסת המים למילוי הקו מתקינים 

  פעם  1.5פעם לחץ העבודה המתמשך ) 1.5בהעדר דרישה אחרת לחץ הבדיקה יהיה
המפקח. לחץ הבדיקה הלחץ השימושי( המתוכנן של הקו בנקודה הנמוכה, ולפי דרישת 

 בר. 12-לא יהיה נמוך מ

  אוטמים את קצות קטע הקו באמצעים מתאימים, ומעגנים כנגד תזוזות. סגירת קטע
 באמצעות מגוף מחייבת שימוש באוגן עיוור בנוסף.

  ימים מיציקת בטונים  7טרם ביצוע הליכי המבחן מוודאים שהקו נקי, וכי יעברו לפחות
 לת הבטון וחיזוקו.הקשורים בקו ולהבטיח הבש

  0.6ממלאים את קטע הקו במים בקצב איטי ומבוקר, במהירות שלא תעלה על 
מ'/שניה, כדי לאפשר ניקוז וסילוק אויר מומס ואויר כלוא דרך שסתומי האוויר, ובכדי 
 למנוע רעידות, תזוזות והלמי מים. קצב המילוי לא יעלה על המפורט בטבלה שלהלן:

קוטר צינור 
 (')אינץ

"3 "4 "6 "8 "10 "12 "14 "16 "18 "20 

ספיקה 
 )ליטר/דקה(

150 27 
5 

65 
5 

1120 1810 2540 3110 4135 5300 6620 

 

  מילוי הקו במים נעשה בלחץ רשת ההספקה העירונית. בסמן המילוי כל נקודות האוויר
 פתוחות. פתוחים גם מגופים ושסתומים לאורך קטע הקו.

 שעות לפחות כדי שהצינורות  24וסטטי הזה למשך מחזיקים את המים בקו בלחץ הידר
ועוגניהם יתייצבו בקרקע. לא תבוצע בדיקת לחץ בטרם חלפה תקופת ההבשלה של 

 הבטון בגושי העיגון והתושבות.

  ,בוחנים באותה עת אם ישנה נפילת לחץ משמעותית. אם יש נזילות ליד אבזרים
 ומתקנים כנדרש.מאתרים את מקום פריצת המים או הנזילה, אם ישנה, 

  מוודאים שאין אוויר בקו. ממשיכים ומעלים את הלחץ בקו בהדרגה עד לחץ הבדיקה
המתוכנן ומחזיקים בו למשך שעה אחת לפחות. כל חלקי הקו צריכים לעמוד בלחץ זה 

מערך לחץ הבדיקה.  5%ללא נפילה משמעותית. שיעור הנפילה, אם יהיה, לא יעלה על 
קה, מאתרים את התקלה, וכל דליפה אשר תתגלה תחשב אם הלחץ יורד בזמן הבדי

כליקוי שיש לתקנו. לאחר תיקונה חוזרים על הבדיקה עד שמשיגים את התוצאות 
 הדרושות.
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  ,בגמר המבחן מרוקנים את המים מקטע הקו הנבדק ומרחיקים אל קווי תיעול קיימים
ניקוז המים  או אל דרך מים כל שהיא שבקרבת מקום, כל זאת באישור המפקח. קצב

 מקו הצינורות צריך להיות איטי ומבוקר כדי למנוע זעזועים והלמי מים בקו.

 ..עלות טסט הלחץ כלולה במחירי היחידה להנחת הקו 

  הבדיקה תעשה בנוכחות המפקח ונציג שירות מטעם היצרן ונציג התאגיד, בסיום
 הטסט יש לקבל תעודת שירות שדה על עמידה בלחץ.

 
 
 .נורות לפני החיטוישטיפת הציג.   
לאחר השלמת מערכת הצינורות האביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות בכך ולפני       

חיבור הצנרת לקו הקיים חיטוי והפעלת המערכת, תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל 
 המערכת, צינורות ואביזרים.

כלוך וגופים זרים העלולים להישאר הצינורות ישטפו היטב במים נקיים כדי להוציא כל ל
 בצינורות.

לפחות, אך רצויה מהירות גדולה מזו. בעת  המי השטיפה יוזרמו במהירות של מטר אחד לשניי
שטיפת הקו, יישטפו גם נקודות הניקוז ומוצאים אחרים. השטיפה צריכה להמשך עד שהמים 

פים, לשביעות רצונו של המפקח, הנאספים ליד כל מוצא במיכל זכוכית שקוף, ייראו נקיים ושקו
אך לא פחות מאשר חצי שעה. לפני ביצוע השטיפה, יגיש הקבלן למפקח לאישור את תוכנית 
השטיפה ובה פירוט של נקודות הכנסת המים, הוצאתה, מקורם, גודל החיבורים וצנרת המים. 

התחיל רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה , עם התחלת השטיפה, יש ל
 בהוספת כלור כאמור להלן.

 עלות השטיפה כלולה במחירי היחידה להנחת הקו.
 
 חיטוי הצינורותד.   

משרד הבריאות ולפי מפרט משרד  ןחיטוי הצינורות יבוצע על ידי אדם מוסמך בעל רישיו
 הבריאות.

הכלור  מיליגרם לליטר. הוספת 50חיטוי הצינורות ייעשה על יד הוספת כלור למים בשיעור של 
תתחיל עם השטיפה, באופן שמי הכלור ישטפו גם את כל המגופים הנמצאים. כחומר חיטוי יש 

 להעדיף תמיסה או טבליות היפוכלוריד.
שעות, חייבת שארית הכלור החופשי בסוף הקו )המרוחק מנקודת הכנסת הכלור(  24בתום 

מ"ג לליטר , יש  10 –ר ו מ"ג לליט 1מיליגרם לליטר. אם השארית היא בין  20להיות לפחות 
 24שעות. אם שארית הכלור החופשי בתום  24להשאיר את מי הכלור בקו לתקופה נוספת של 

 מ"ג לליטר, יש לשטוף ולחטא את הקו מחדש. 1-שעות היא קטנה מ
שעות, יש להגדיל את שיעור הכלור  24כאשר אין אפשרות להשאיר את מי הכלור בצינור במשך 

שעות לפחות. הדרישות לשיעורי הכלור בסוף  6להשאיר את מי הכלור למשך מ"ג לליטר ו 75-ל
הקו )כמפורט בסעיף ג' לעיל( יישארו בעינם גם במקרה זה. בסיום עבודות החיטוי יבוצע דיגום 

מ"א. לאחר מכן יש לקבל אישור  500על ידי דוגם בנקודה מייצגת או בנקודות נוספות בקו מעל 
 )משרד הבריאות( על החיטוי ועל תוצאותיו.  בכתב מהגורמים המוסמכים

 עלות החיטוי כלולה במחירי היחידה להנחת צנרת. 
 מ' יחויב בחיטוי. 50כל קו חדש שיונח שאורכו מעל 

 
 
 
 
 
 
 
 

 הנחיות להוצאת אוויר מצנרת מים 5.4
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 :  פעולות, לפני הפעלת הקו ולפני פתיחת מגופיםא.   
הראשיים, לצורך הבטחת מילוי הקו הראשי, במים  יש לסגור את כל המגופים למדי המים (1

 בלבד.

 במקומות גבוהים, או בסוף קו, יש לפרק את מדי המים הראשיים. (2

יש לוודא שכל המגופים של שסתומי האוויר פתוחים )לאחר ביצוע עבודות שטיפה וחיטוי,  (3
 ייתכן שהמגופים לשסתומי האוויר נשארו סגורים(.

 

:  פתיחת כל ההידרנטים, מאפשרת הוצאת רוב האוויר הכלוא יש לפתוח את כל ההידרנטים  (4
 בצינור.

 
 :  פעולות, בזמן פתיחת מגופים והזרמת מים בקוב.   
מפתיחה מלאה, על מנת לאפשר  25%-יש לפתוח את המגופים הראשיים, למצב פתיחה של כ (1

 מטר לשנייה. 0.5זרימה איטית של עד 

ימה שוטפת ואחידה של מים.  יש לסגור את סגירת ההידרנטים תעשה לאחר קבלת זר (2
 ההידרנט הגבוה ביותר, אחרון.

 

פתיחת המגופים, במקומות בהם פורקו מדי המים הראשיים והוצאת האוויר, עד לקבלת  (3
 זרם מים שוטף ואחיד.  לאחר הוצאת האוויר, ניתן להרכיב בחזרה את המדים הראשיים.

 

 ופן מבוקר ואיטי, עד למצב פתיחה מלאה.פתיחת המגופים הראשיים של קו האספקה, בא (4
 

פתיחה איטית של שאר המגופים של מדי המים הראשיים.  יש לשים לב, כי פעולה זו יש  (5
לבצע לאחר פתיחת המגופים הראשיים של קו האספקה, אחר עלול להיכנס אוויר, כתוצאה 

 מצריכה גבוה מצד הצרכנים ומגבלת אספקה מצד הקו הראשי.
 

 ת, של מגופי גינון וברזי "אשפה" ווידוא שיש מים בקווים.פתיחה איטי (6
 
 

 ניקוי ושטיפה של קווים ללא מוצא ה.   
בקווי מים, שאין להם מוצא, יש לבצע ניקוז ושטיפה, למניעת הצטברות אוויר, כל חצי שנה או 

 שנה, בהתאם לטיב המים, או כשיש עבודות תחזוקה בקרבת הקו.
 רתן לרענן אופן הוצאת האוויר ממערכת אספקת המים כאמור, הנחיות אלו, מט   
  ובכך להוריד למינימום, תופעות ובעיות של הימצאות אוויר במים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    עבודות ברשת הביוב : 6

 צינורות לקווי ביוב : 6.1

   לביוב : PVCצינורות  .א

 .884לביוב, בעלי תו תקן  SN-8, יהיו מסוג קשיח, PVCצינורות  -
 

 . 884לביוב, בעלי תו תקן  SN-8קשיח,  PVC-מהאביזרים יהיו  -
 

 מעבר בקירות בטון, יעשה באמצעות מחבר שוחות, המסופק ע"י חברת הצינורות. -
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התקנת צינורות, בשוחות, תעשה ע"י מחבר צינורות חרושתי, המסופק ע"י חברת הצינורות,  -
 .PVC"איטוביב" או שו"ע מאושר.  לא יאושרו מחברי 

 

 .UV, המונחים באתר, למניעת פגיעת שמש.  הצינורות יהיו בעלי הגנת יש לכסות צינורות -

 HDPEיונח צינור  4.5מטר בלבד בעומק מעל  4.5הנחת הצנרת תהיה עד לעומק ממוצע של  -
 .100PEמפוליאתילן +

 

 צינורות סניקה או ביוב גרביטציוני מפוליאתילן : .ב

ייקבע עפ"י הקיים בשטח ו/או הנחיות  .  דרג הצינור,100PEצינורות פוליאתילן, יהיו מסוג  -
 החברה.

לצנרת ביוב גרביטציונית ותופים לצנרת סניקה. הצינורות ילוו  במוטותהצינורות יסופקו     -
בתעודות משלוח מהיצרן וכן אישור מכון התקנים ליצור החומר לכל משלוח ומשלוח. 

. הקבלן יציג מכתב 100PEהחומר יהיה מיוצר במפעל מערב אירופאי מוכר ובעל דירוג של +
 המודיע על פרטי היצרן טרם אספקה.

 

, 3607הרלוונטיים )בעיקר  ISO-, כל תקני ה499הצינורות והספחים יהיו לפי תקן ישראלי  -
 (.8075-ו 16963, 19533הרלוונטיים )בעקר  DIN-( ו/או כל תקני ה4427-ו 4437

 

.+  הקבלן יציג מכתב, המודיע על 100PEהחומר יהיה מיוצר במפעל מוכר ובעל דרוג של  -
 פרטי היצרן, טרם האספקה.  כל הספחים והאביזרים, יהיו תואמים את הצינור.

 

הריתוכים יהיו ריתוכי פנים ו/או אלקטרופיוז'ן.  לא יותר שימוש במחברים מכניים, לקווי  -
 .'ןפוליאתילן. בצנרת גרביטציונית יבוצעו ריתוכים באמצעות אלקטרופיוז

 

, תוצרת, ת"י 100PEצינורות יהיה מוטבע )במפעל(, הלוגו של סוג הצינור :  "פוליאתילן על ה -
 , קוטר הצינור, הדרג ועובי הדופן המתאים.499

 

 צינורות מבטון להולכת שפכים ג..
בר  0.7ללחץ עבודה של  105.2.1להולכת שפכים מין  27הצינורות יתאימו לתקן ישראלי מספר 

סף יתאימו לדרישות הספציפיות הנובעות מסוג ומרמת האגרסיביות של בר. בנו 1.4ולחץ של 
 הנוזלים המובלים.

 מטר. 2.5 -הצינורות יסופקו כאשר אורך כל צינור כ
 בר. 1.4בר ולחץ בדיקה של  0.7כל צינור יסופק עם אטם מגומי מתאים לחץ עבודה של 

 .C ASTM443או לתקן האמריקאי  DIN-4060האטמים יתאימו לתקן הגרמני  
 כן תסופק עם הצינורות משחת הרכבה בכמות מתאימה בהתאם להוראות יצרן הצינורות.

 במידה ונדרש בהזמנה, יסופקו הצינורות עם ציפוי פנימי ו/או חיצוני.
 

 הציפוי יהיה אחד מהסוגים הבאים:

. עמידות כימית של V TYPE 16D ASTMפוליאוריתן דו רכיבי מתאים לתקן האמריקאי  (1
-1000. הציפוי יהיה בעובי כולל של 543D ASTMוי תתאים לדרישות התקן האמריקאי הציפ
 מיקרון עם גימור חלק ללא בליטות שקעים ופגמים. 400

 

" של טמבור HE-55צבע אפוקסי דו רכיבי מבוסס על עטרן פחם בגוון שחור "אפראלסטיק  (2
 מיקרון. 1000-400או שווה ערך מיושם בשתי שכבות בעובי של 

 

" של 400יפוי אפוקסי דו רכיבי מבוסס על אפוקסי וזפת פחמים בגוון שחור "אפוטרן צ (3
 מיקרון. 1000-400טמבור או שווה ערך מיושם בשתי שכבות בעובי כולל של 

 

מ"מ. השליפה  3.0בעובי מינימלי של  AGRU)לייזר( מתוצרת  HDPEשרוול פנימי מסוג  (4
 למ"ר. 420בכמות מינימלית של ו 2M/L 42המינימלי של עוגני הלייזר יהיה 
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 הנחת צינורות ביוב :  6.2

 במיוחד להקפיד יש, לכך בנוסף.  הכללי במפרט 57 בפרק כמפורט בחפירה יונחו  הצינורות .א
 : להלן כמפורט ביצוע הנחיות על

ן.  הקווים יונחו אין להתחיל בהנחת הצינורות, לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת רצו
והאביזרים יונחו בקווים  במעלה השיפוע, כלומר, מהמקום הנמוך אל הגבוה.  כל הצינורות 

ישרים ובגבהים המסומנים בתוכניות ובחתכים האורכיים ולפי הוראות המפקח.  כיוון 
הקווים, ע"י מתיחת חוט, מכיוון מקביל ובגובה קבוע מעל קרקעית הצינור.  חוט זה יהיה 

מ', תחתיתו של כל צינור תיבדק ביחס לכיוון ולרום  7.50ח ותמוך, במרחקים שלא יעלו על מתו
ברומים הסופיים יבדקו במאזנת בשני קצוות, כל קטע ובמספר נקודות ביניים.  מהקו המכוון. 

 ס"מ בנקודת הביניים.± 0.5הסטיות המותרות מהרום המתוכנן הן  
 אמצעות מכוון עזר )לייזר(.ישירות הקו במישור האופקי, תיבדק ב 
 ישירות הקו במישור האנכי, תיבדק באמצעות מכוון עזר )לייזר(. 
ע"י  קביעת הצינור במקומו המדויק, תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצינור ולא  

הנכון, יקבע מיד, ע"י  הרמת הצינור בעזרת תוספת חומר מתחתיו. לאחר שיונח הצינור במקום 
 דיו, לכל אורכו.הידוק חול, מצי

אוגנים  במקום, אשר תורה התוכנית ו/או המפקח, יעוגנו הצינורות, לקרקע, באמצעות  
הוראות היצרן ועפ"י  מתאימים ו/או לפי הוראות המפקח באתר.  ריתוך הצינורות יבוצע עפ"י 

 האמור במפרט הבינמשרדי.
של  למנוע תזוזה צירית  (, יש להתקין עיגונים בכדי12%בשיפועים תלולים ) שיפוע מעל  

לביצוע, על הקבלן  הצינורות בהתאם לתכנית לביצוע. במקרה שאין דרישה לעיגון הקו בתכנית 
 בהתאם להחלטת המזמין.  להודיע לכך למתכנן ולמפקח. במקרה זה, עיגון הקו יתבצע 

 שנחפרו בתום כל יום עבודה ולאחר אישור המפקח, יכסה הקבלן את כל מקטעי הקווים  
 והונחו באותו יום. לא תישארנה תעלות בלתי מכוסות.

לקווים,  מחיר הנחת הצינורות כולל :  אספקה, הובלה, פריקה באתר, חפירה או חציבה  
הנחה והתקנה של  סילוק החומר החפור, שמירת אתר העבודה ביבש, תמיכת דפנות החפירה, 

החלפת חומר המילוי )במידה  ש, הצינורות, מצע ועטיפת החול, המילוי החוזר, מהודק כנדר
שנדרש, המחברים והאטמים, גומיות  ויידרש( והבאת מילוי כנדרש, שכבת המצע במקום 

אדום עם הכיתוב סכנה מי ביוב עם שני תילי מתכת.  המרווח  מעל הצינור, תונח רשת סימון בצבע 
וכל שאר העבודות  הקו בגלאי צנרת.   כן כולל המחיר את הבדיקות  רשת זאת משמשת לאיתור 

 לצורך הנחת הצנרת. הדרושות 

 עבודות ביוב בתוך מגרשים / חלקות/ חצרות/ בנויות לאחר פיתוח   .ב
במסגרת העבודה יבצע  הקבלן אם יידרש, עבודות בתוך חצרות כולל ביטול תאים קיימים, 
ות  התחברות למערכות קיימות, תאים על קוים קיימים, עיבוד מחדש של תאים, הקמת מערכ

ביוב בחצרות לשינוי כוון ההתחברות. מחירי היחידה לביצוע חיבורים אלה הם כמחירי 
היחידה להנחת צנרת ביוב ברחוב ולא תשולם תוספת עבור גישושים ומעבר מכשולים 
כלשהוא. עבודות הנחת צנרת ביוב בתוך חצרות לאחר פיתוח כוללות בין היתר גם את כל 

ודה בחצרות, שימוש בכלים מכאניים מיוחדים, עבודות הקשיים המיוחדים הנובעים מעב
ידיים, מעברי קירות, עבודה בשטח  מצומצם, עבודה בשטחי גינון, בשטחי ריצוף מסוגים 
שונים. בשטחי אספלט וכל חומר אחר, התחברויות למערכות קיימות, ביטול והעתקת קווים 

היחידה לביצוע חיבורים אלה   קיימים והנחת קווים חדשים לשינוי כוון ההתחברות. מחירי
הם כמחירי היחידה להנחת צנרת ביוב ברחוב ולא תשולם תוספת עבור גישושים, מעבר 

 מכשולים וקשיים כלשהם בביצוע העבודה. 
 

 שיפוע הקו  .ג
א. הקווים יבוצעו בשיפועים אשר מופיעים בחתך לאורך. אין לסטות משיפוע ללא אישור 

של שוחות וצנרת הביוב הקיימות   I.Lמותרת. יש לאמת המפקח, אלא בגבולות הסיבולת ה
 לפני תחילת העבודה. 

ב. הקווים בין שתי שוחות סמוכות יהיו ישרים לחלוטין הן במישור האופקי והן במישור 
 האנכי. הרומים יישמרו על ידי ביקורת מתמדת במכשיר מתאים. 
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 אביזרים לקווי ביוב : 6.3
 בשוחות בקרה על קווי ביו א.  

 שוחות בקרה טרומיות
 57שוחות הבקרה תהיינה טרומיות, על כל מרכיביהן. השוחות תבנינה בהתאם לדרישות פרק 

   במפרט הכללי.
 שוחות הבקרה תהיינה עגולות, בקטרים שונים, בהתאם לעומק השוחה, כמפורט להלן.

 ס"מ.  100י של מ', יהיו בקוטר פנימ 2.75שוחות בקרה, בשטחים פתוחים וכבישים, בעומק עד 
 ס"מ'. 125מ', יהיו בקוטר פנימי של  3.75מ' עד  2.75שוחות בקרה, בעומק 

  מ'. 150מ', יהיו בקוטר פנימי של  5.25מ' עד  3.75שוחות בקרה, בעומק    
 ס"מ.   200ס"מ יהיו בקוטר פנימי של   5.25שוחות בקרה בעומק מעל    

 ר השוחות ועומקם יקבעו על פי התכניות.בכל מקרה קוט                          

 

בגמר החפירה לשוחות, לפני הצבת רצפת התחתית הטרומית, הקבלן יספק ויתקין מצע מהודק 
ס"מ, בהתאם לדרישות המפרט הכללי, מעל למצע תבוצע שכבת בטון  20מחומר גרנולרי, בעובי 

 ס"מ ועליו תונח, תיוצב ותפולס השוחה. 5רזה, בעובי 
ת התא על שכבת המצע יש למלא מילוי חוזר מסביב לתא באופן אחיד ושווה תוך לאחר התקנ

כדי הידוק עם הגובה הנדרש. במידה ולא ניתן ו/או על פי הנחיות המפקח יש למלא באמצעות 
CLSM. 

כל מרכיבי השוחה : תחתית )רצפה וקירות חוליה תחתונה(, קירות ותקרה יהיו טרומיים, 
רטת בתקנים הישראליים וכנדרש במפרטים.  השוחות תהיינה העונים על הדרישות המפו

 מתוצרת יצרן שיאושר מראש, לפני תחילת העבודה, ע"י המפקח והמתכנן. :
, 489.  תקרות השוחות תהיינה מטיפוס כבד, לפי ת"י 658התחתיות והחוליות תהיינה לפי ת"י 

.  על המכסים יותקנו 489ת"י לפי  D-400ס"מ, מטיפוס ב.ב. כבד מין  60המכסים יהיו בקוטר 
תושבות פליז, מעוגלות, הכוללות את שם ולוגו התאגיד, סוג התשתית ושנת ההנחה ועומס 
המכסה. הסמל ימוקם במרכז המכסה ויהווה חלק בלתי נפרד מהמכסה. מכסי השוחות 
הפרטיות הנמצאות בתחום המגרשים יהיו עם סמל ללא לוגו התאגיד אך עם סוג התשתית 

 הקו.  בין המכסה למסגרת תושם רפידת שיכוך מחומר פלסטי למניעת רעש. והנחת
 הקבלן יידרש להתאים את רום פני השוחות, לרום פני הכביש הקיים ו/או המתוכנן.  

ס"מ מעל רום הקרקע הקיים / המתוכנן.  התאמת  40בשטח פתוח, יותקן המכסה, בגובה של 
ס"מ או על פי  35חרושתי מתאים, באורך עד הרומים תיעשה ע"י צווארון הגבהה טרומי, 

ס"מ. במקרים שבהם  35דרישות התקן  לא תותר יציקת צווארון באתר או צווארון העולה על 
ס"מ, יוסיף הקבלן חולית שוחה, באורך ובקוטר מתאים. כל חלקי  35אורך הצווארון עולה על 

 לכה ביטמנית.המתכת של המכסה, מסגרת, ופקק ינוקו היטב וייצבעו פעמיים ב
בין תחתית השוחה לחוליה, בין החוליות הטרומיות לבין עצמן ובין החוליה העליונה לתחתית 
התקרה, יותקן ע"י הקבלן אטם גמיש ואטום, דגם "איטופלסט", מתוצרת שתאושר מראש ע"י 
המפקח. התקנת האטם תעשה, לאחר טבילתו במים חמים, בהתאם להוראות שימוש והתקנה 

 אם המשטח הפנימי לא יהיה מספיק חלק יחליקו הקבלן על ידי טיח צמנטי. של היצרן.
בקירות של חולית תחתית השוחה, יקדחו, בבית החרושת ממנו ירכשו השוחות, חורים בקוטר, 
 במיקום וברום המסומן בתוכניות, כולל קדיחת החורים שנועדו להתקנת הכנות לחיבורי מגרש.

הקידוחים בשוחה מראש, עפ"י התכנון, הינו ביוזמתו על הקבלן לקח בחשבון, שביצוע 
ובאחריותו בלבד והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין שינוי במיקום השוחות ונקודות 
היציאה לחיבורים הצידיים.  מומלץ לכן, לקבלן, לעכב את ביצוע החורים עד לשלבים 

 המאוחרים של הביצוע.
לחיבורי מגרשים, יחוברו על קירות השוחה,  כל הצינורות, כולל אלו המשמשים כהכנות

באמצעות מחברי שוחה גמישים ואטומים, שנועדו לחיבור צינורות אל קירות השוחה,  שיותקנו 
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בחורים שנקדחו בקירות. המחברים יהיו דוגמת "איטוביב", המסופק ע"י "וולפמן" או שווה 

 ערך או מתוצרת אחרת, שתאושר מראש ע"י המפקח.
רצפה של תאי הבקרה יוצק מבטון לפי הפרטים בתוכנית ועל פי פרטי סטנדרט. המתעל מעל ה

רוחב התעלה הראשית ועומקה יהיו כקוטר הצינור היוצא מהתא, שיפועה כשיפוע הצינור הנכנס 
 . 2%-לתא אך לא פחות מ

תוצרת וולפמן או שו"ע.  TOPניתן יהיה לספק שוחות עם מתעל חרושתי מבטון בלבד כדוגמת 
 יעשה ללא תוספת תשלום. הנ"ל

עבודות הרכבת השוחה, תחתית, חוליות )קירות( ותקרות, יישום האטמים הגמישים והאטמים 
בין החוליות וחיבור הצינורות לשוחות, באמצעות מחברי שוחה גמישים ואטומים, ייעשו לפי 
 הנחיות, בהדרכת ובפיקוח שרות שדה של בית החרושת, ממנו ירכוש הקבלן את השוחות

 הטרומיות, על כל מרכיביהן.
 בחוליות שישמשו בבניית השוחות, יותקנו בבית החרושת שלבי ירידה.  

 631השלבים יהיו מטיפוס מדרגה רחבה )ליבת פלדה עם כיסוי פלסטיק(, המיוצרים לפי ת"י 
 .2חלק 

חק ס"מ מפני מכסה השוחה.  המר 40שלב הירידה הראשון, העליון, יותקן במרחק שלא יעלה על 
ס"מ. הצבת החוליות תהיה אנכית ובאופן כזה שמדרגות הירידה,  33האנכי, בין השלבים, יהיה 

 אם יהיו כאלה יתקבלו בטור אנכי.
מ', יותקן סולם ירידה.  הסולם יהיה במידות לפי הפרט  4.25בשוחות בקרה, שעומקן עולה על 

תוכניות ופרטי הסולם יועברו   שבתוכניות, אך בנוי מפרופילי פוליאסטר משוריין )פיברגלאס(.
אישור המפקח, בכתב, יורשה הקבלן להתחיל על ידי הקבלן לאישור המפקח.  רק אחרי קבלת 

 התשלום לסולמות יהיה כלול במחיר היחידה.                           את ייצור הסולמות. 
לא תאושר תוספת השוחות שיותקנו יהיו אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי נגר. 

תשלום בגין תוספים לבטון לצורך איטום השוחות, התוספות ו/או הציפויים מחוץ ובתוך השוחה 
 לצורך איטום יהיו כלולים במחירי היחידה השונים.

תותקן תקרת ביניים )פודסט(. הפודסט יכלול מעקה ושרשרת בטיחות  4.75בשוחות בעומק מעל 
ס"מ,  60ות פודסט יכללו שני מכסים עגולים בתקרה בקוטר וסולמות עליון ותחתון. שוחות בעל

פתחי אדם סוגי הפודסט צורתו והחומרים ממנו עשוי יאושרו על ידי המתכנן והמפקח טרם 
ביצוע. גובה נטו בין תקרת התא ובין פני שטח ביניים וכן בין משטח הביניים והרצפה ו/או 

 מ' לפחות. 2.0המתעל יהיה 
 בעבור מונוליטיות כשוחות שוחות יסופקו המתכנן הנחיות פי על תהום במי שיותקנו בשוחות
 .התאם לכתב כמויותב מחיר תוספת תשולמנה אלה שוחות

  במקרים מיוחדים יורשה ביצוע תאי ביוב מפוליאתילן, האישור יינתן מראש ובכתב.  
 

וולפמן או  לא יותר שימוש בשוחות משולבות תחתית פלסטית לביוב, דוגמת מגנופלסט תוצרת
 שו"ע.   

 בתחומי רדיוס מגן של קידוחי מים יש לקבל הנחיות ממשרד הבריאות.
 מפלים בשוחת הבקרה, יבוצעו לפי סטנדרט וכמפורט להלן :

 מפלים עד גובה מחצית מקוטרה הפנימי של השוחה, יבוצעו ע"י עיבוד פנימי. -

 מפלים מעל מחצית מקוטרה הפנימי של השוחה, יבוצעו ע"י מפל. -
 

 הכנה לחיבור בעתיד ב.  
על הקבלן להכין, במקומות המסומנים בתוכניות, כניסות צדדיות לחיבורי מגרשים או מבנים 

מ"מ  200מ"מ או  160קיימים.  על כניסה כוללת עיבוד השוחה בפנים והכנסת צינור בקוטר 
מ'  1וט לפחות )כמסומן בתוכניות(, עם מחבר "איטוביב" או שווה ערך לשוחה באורך כזה, שיבל

בתוך המגרש אליו הצינור מחובר.  את הצינורות של הכניסות הצדדיות יש לאטום ע"י פקק 
 מגבס, בצורה שלא יחדרו מי גשם דרכם לתוך השוחות.

כל קצה חיבור, הבולט לתוך מגרש, יסומן ביתד מברזל זית, נעוץ בקרקע עד לעומק תחתית 
ראש היתד, יתקין הקבלן שילוט פח ועליו יצוין, בסימון ס"מ מעל פני הקרקע.  ב 30הצינור ובולט 

 (, כמסומן בתוכניות.L.Iבולט וברור, מס' המגרש לחיבור הביתי, קוטר הצינור ורומי   )
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פירוק ותיקון גדרות, קירות, מדרכות ואבני שפה, חפירה והנחת הצינור, עד   העבודה כוללת :

 ים והעבודות הדרושות לביצוע העבודה.מ' בתוך המגרש, וכן כל המחברים, האביזר 1.0
 

 חיבור למערכת ביוב קיימת ג.  
 כללי (  1

 לפני התחברות לשוחות בקרה קיימות, על הקבלן לנקוט בכל פעולות הזהירות הנדרשות.
העובדים, המועסקים בעבודה, הדורשת כניסה לשוחות בקרה קיימות, יודרכו בנושאי 

 עי הבטיחות שהוזכרו.אמצעי בטיחות ויאומנו בשימוש באמצ
אין במתואר בסעיף זה, בשום אופן, כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית 
לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר, העלול להיפגע או להיפצע, עקב עבודות 

 המבוצעות על ידי הקבלן.
ינה ורציפה תוך כדי ביצוע העבודות המפורטות להלן, יש לדאוג ולאפשר המשך פעולה תק

של קו הביוב הקיים, במשך כל שלבי העבודה.  העבודה תכלול, במידת הצורך, סתימה זמנית 
 ושאיבה זמנית של השפכים, כדי לאפשר עבודה ביבש.

 

 חיבור לשוחה קיימת (  2
קווי הביוב, הכלולים במסגרת מכרז / חוזה זה, מתוכננים לחיבור אל שוחות ביוב קיימות, 

רביטציוניים קיימים.  תוכניות האתר, שעליהן סומנו קווי הביוב הקיימים על קווי ביוב ג
והשוחות הבנויות עליהם, חלקיות ובלתי מחייבות.  על הקבלן לחפור, לחפש, לאתר, לגלות 
את מקום החיבור )שוחה או צינור( ולמדוד את נקודות המערכת הקיימת, הנוגעות לעבודה, 

 המפקח. ולמסור את תוצאות המדידה לאישור
, של 570827עבודות החיבור, אל קירות השוחות הקיימות, תעשנה לפי המתואר בסעיף 

המפרט הכללי, התוכניות ו/או לפי הוראות המפקח ותכלולנה גם את כל עבודות העפר, 
 הבטון והפירוק, הדרושות וכן מילוי חוזר והחזרת השטח למצבו הקודם.

 

 בניית שוחה על קו קיים (  3
עבודות הכלולות במסגרת מכרז/חוזה זה, מתוכנן חיבור של קווי ביוב חדשים, במסגרת ה

 אל קווי ביוב קיימים, באמצעות שוחות בקרה חדשות, שתבנינה על קווי הביוב הקיימים.
למדוד את רום על הקבלן לחפור, חפירה זהירה, כולל עבודת ידיים, לגילוי הקו הקיים, 

המפקח יבדוק את נתוני   וצאות המדידה למפקח.( ולהעביר את תL.Iהצינור הקיים )
המדידה ויורה לקבלן באיזה רום תיבנה רצפת השוחה ובאיזה שיפוע יונח קו הביוב, ממנה 
לשוחת הביוב הסמוכה, במעלה הזרם.  העבודה תכלול :  בניית שוחה חדשה, על קו הביו 

ודים בקרקעית הקיים, כמפורט לעיל, שבירת הצינור הקיים והשלמת התיקון והעיב
השוחה, חיבור הצינור לקיר השוחה, בעזרת מחברי "איטוביב" או שווה ערך, המילוי החוזר 

 והחזרת השטח למצבו הקודם.
 

 עבודה בקווי ביוב פעילים ד.  
במהלך העבודה, יעבוד הקבלן, באזורים בהם קווי הביוב פעילים.  הקבלן יחסום וישאב את 

 לקווים חליפיים, זמניים, במסגרת החוזה. הקווים הפעילים, או יחבר אותם
על הקבלן לדאוג לכך, שהקווים הפעילים לא יציפו את הקווים שבביצוע ולדאוג לרציפות 

 העבודה של מערכות הביוב.

 אל קווים פעילים. PASS-BYפעולות אלו יעשו על ידי חסימות קטעים נדרשים ושאיבת 
(, אחר או גנרטור) להפעלה חשמל, סניקה קווי, משאבות לספק, חשבונו ועל, הקבלן באחריות

 '.וכו לחסימה פקקים
 

 שטיפה ובדיקות הידראוליות לקווי ביוב גרביטציוניים: 6.4
 הפעלה עד נקי מצב על ושמירה ביוב קווי שטיפות 6.4.1
אחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות בכך ולפני  .א

 צינורות ואביזרים. -ע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת הפעלת המערכת תבוצ
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השטיפה תיעשה על ידי הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת והוצאתם מן הנקודות  .ב
 הנמוכות )דרך ברזי שטיפה(.

כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיוצר מהירות זרימה של לא פחות מאשר  .ג
. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו שניה-מ' 1.0

המלאה של המפקח, אך לא פחות מאשר מחצית השעה. לפני ביצוע השטיפה. יגיש הקבלן 
למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת המים, מקורות המים, גודל 

ק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את החיבורים המוצעים וצורת סילוק המים, ר
 השטיפה. 

 מחיר השטיפה כלול במחירי היחידה של הצינור. .ד
 

 

 גרביטציוניים לקווים )אטימות( הידראולית בדיקה 6.4.2
 יטציוניתבגר צנרת אטימות לבדיקת שיטות .1

 שתי שיטות לבדיקת אטימות:
 

  ר מאושרת בתקן האירופי  שיטה חדשה ממוחשבת לבדיקת אטימות הצנרת בלחץ אווי

EN1610 . 

  בדיקת אטימות הצנרת בלחץ הידראולי פנימי. 884השיטה המאושרת בתקן , 

   EN1610 אירופי  תקן פ"ע אוויר בלחץ הצנרת אטימות לבדיקת ממוחשבת שיטה. 2
 כללי

. ריתוך ללא המחוברים גרביטציוניים לקווים רק מתאימה זה בסעיף המתוארת בדיקה שיטת .א
 . ביוב לקווי אוויר בלחץ ממחושבת אטימות בדיקת הנה ההשיט

 בשיטת תתבצע הבדיקה. הבקרה שוחות של אטימות בדיקת גם כוללת האטימות בדיקת .ב
, לשוחות זאת בשיטה האטימות בדיקת את לבצע ניתן לא ואם ממוחשבת אטימות בדיקת
 . התאגיד י"ע שתקבע אחרת ישימה בשיטה תתבצע הבדיקה

 . לתא תא בין, בקטעים תתבצע הבדיקה .ג
 

  צנרת אטימות בדיקת ביצוע נוהל

 . וצילום שטיפה לאחר נקיים להיות חייבים הנבדקים הביוב קווי .א

 . הבדיקה למערכת אוויר צנרת וחיבור הנבדק הקטע קצוות איטום .ב

 ארתר, המזמין שם: כגון ח"הדו הפקת נתוני דרישות פי על במחשב הנבדק הקו פרטי הטמעת .ג
 . ח"בדו לנדרש בהתאם' וכו אורך, קוטר, הצנרת וגס, העבודה

 האוויר לחץ לייצוב המתנה. ב"מ 100 של תחילי ללחץ עד הנבדק בקו אוויר לחץ מילוי .ד
 . והטמפרטורה

 הבדיקה זמן לאורך בקו הלחצים של אוטומטית ובדיקה הממוחשבת הבדיקה מערכת הפעלת .ה
 . שנקבע

 לקטע ח"דו והפקת הבדיקה מהלך את המתאר ףגר וקבלת לחצים רישום כולל, הבדיקה סיום .ו
 (. ב"מ 15 של נפילה מעל)  לא או אטום שנבדק הקו קטע האם קביעה כולל שנבדק הקו

 
 884 תקן פי על פנימי היראלי בלחץ הצנרת אטימות לבדיקת שיטה.3

 .כל קטע וקטע בין שתי שוחות סמוכות ייבדק בנפרד בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות .1

הבדיקה תעשה ע"י סתימת הצינור בפקקים מיוחדים ומילוי הקו עד לגובה התקרה של השוחה  .2
 הנבדקת ביחד עם הקטע. אך לא יותר מחמישה מטרים.

שעות המפקח יבדוק את מפלס המים  24שעות לספיגה של המים בבטון. לאחר  24יש להמתין  .3
שעות. במידה ואין שינוי בגובה  3 במידה ונדרש יש להשלים החסר עד למפלס ראש השוחה. לאחר

המים, הקטע יאושר כאטום. אם ישנה ירידה במפלס, יש למלא שוב את החסר עד לגובה ראש שוחה 
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דקות. אם הירידה במפלס חוזרת על עצמה סימן שישנה תקלה. אם אין שינוי במפלס,  30ולהמתין 

מן הבדיקה ולתקנם לפי הקטע  יאושר כאטום. יש לאתר את כל מקומות הדליפות שהתגלו בז
הוראות המפקח. לאחר ביצוע התיקונים יש לחזור על בדיקה כנ"ל עד לקבלת תוצאות משביעות 

 רצון.

הבדיקות יהיו עפ"י המפורט לעיל בהתאם להנחיות המפקח באתר. החלטת המפקח לגבי אופן  .4
 הבדיקה ותוצאותיה תהיה סופית.

ת יסומן הגובה של המים, והמים יעמדו שלוש במהלך הבדיקה, לאחר ספיגת המים בבטון בשוחו .5
 שעות ללא ירידת המפלס.

אם התגלתה נזילה ע"י ירידת מפלס, ייבדק הקטע, יתוקן וייבדק בבדיקה הידראולית לשביעות  .6
 רצון המפקח באתר. מודגש בזאת שכל עבודת התיקון יהיו על חשבון הקבלן. 

  
 :הערות

 וצא המים המורד. מומלץ לא להסתפק בבדיקה ויזואלית יש לוודא שאין נזילה מהפקק הסותם את מ
 בלבד, אלא לוודא שהמתעל אחרי הפקק יבש לאחר שנוגב עם סמרטוט יבש.

  יש להקפיד שהופסקה זרימת המים מהמעלה אל הקטע הנבדק ולראות שפני המים שבשוחה הנבדקת
 בוצע.התייצבו על גובה קבוע וללא תנודות גלויות כתוצאה מהזרימה והמילוי ש

  על הקבלן לבצע את כל הסידורים הדרושים להפסקת מים לצורך עריכת הבדיקה ולשאיבתם מקצה הקו
 בסיום הבדיקות. עבור הבדיקות הנ"ל לא ישולם בנפרד.

 .ההחלטה על שיטת הבדיקה נתונה למזמין בלבד 
 

 

 

 

 

 

    הגנה נגד קורוזיה : 7

 כללי :  7.1
ות, צנרת ואביזרי פלדה, שאינם טמונים בקרקע או כל חלקי המתכת הגלויים, כגון עבודות מסגר

בבטון, מסגרות למכסים, מכסים, שלבי ירידה מיצקת ברזל וכו', יעברו טיפול בהגנה נגד קורוזיה, 
 באחד משני  האופנים, גלוון או צביעה.   

 צביעת חלקי מתכת מגולוונים : .א

 בצבע עשיר אבץ. אם נדרש, תבוצע צביעה נוספת, עפ"י הגילוון ולאחר התיקונים, -
 

 יש לנקות את פני השטח בטרפנטין / טינר ובד שמיר, להורדת ברק הגלוון. -

 מיקרון. 30האלמנט ייצבע בשכבת יסוד מגינול אפור, בעובי  -

 

על פני שכבת צבע היסוד, לאחר יבושו, תיצבענה שתי שכבות צבע עליון סינטטי )סופרלק(,  -
 ליונה, ייקבע ע"י המפקח.מיקרון כל אחת.  גוון השכבה הע 30בעובי 

 

 אופן הביצוע : .ב

 דילול :  טרפנטין מינרלי להברשה או מדלל מותאם ריסוס. -

 

 יישום :  במברשת או בריסוס. -

 

 שעות. 24 -ייבוש :  בין שכבות  -

 



45  

 

 

 מיקרון, מינימום, לכל שכבה. 30עובי פילם יבש :   -

 

תר, לאחר גמר צביעת שכבת היסוד, של אלמנטים המיוצרים בבית מלאכה, תעשה בא -
 התקנתם.

 

 צביעת חלקי מתכת, שאינם מגולוונים : .ג
מבני פלדה, אלמנטים או חלקים העשויים פלדה, שאינם מגולוונים, יוגנו כנגד קורוזיה, 

 באמצעות צביעה.
 הצביעה תעשה לאחר חיבור והתקנה ולאחר ניקוי חול.

 הצביעה תעשה בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון.
 

 צבע יסוד (1

 .13HBשתי שכבות, מינימום, סינטטי או צבע כרומט אבץ  -
 

 יישום :  במברשת שתי ועבר. -
 

 דילול :  טרפנטין מינרלי. -
 

 שעות. 24 -ייבוש :  בין שכבות  -
 

 

 

 צבע עליון (2

 ביניים )אקסיד אדום( ושכבת צבע עליון. 309שתי שכבות, מגן  -
 

 יישום :  במברשת או בריסוס. -
 

 נטין מינרלי להברשה או מדלל מותאם ריסוס.דילול :  טרפ -
 

 שעות. 24-12 -ייבוש :  בין שכבות  -
 

 פיקוח שירות שדה    8
שרות השדה של יצרן הצנרת  קבלן יזמין שירות השדה של יצרן הצינורות מים ביוב וניקוז 

ה יפקח באופן שוטף על ביצוע עבודות הצנרת השונות וידווח למפקח על ליקוי. נציג היצרן יהי
נוכח בזמן  הנחת הקווים וכיסויים, ביצוע בדיקות הלחץ ובצנרת מים וסניקה. וכן יבדוק את 
אופן הביצוע של ראשי החיבורים, הסתעפויות וכו'. על הקבלן לצרף דו"ח שרות שדה חודשי 

בסיום העבודות יצרף  אשר יכלול כל קוטר ואורך הצנרת המונחת והערות לביצוע העבודות.

 -ו  ופלדה    P.V.Cשנים על צנרת   10מסירה תעודת אחריות של היצרן למשך הקבלן לתיק ה

  על התעודה יוגדר  מיקום, אורך קטע, קוטר הצינור ועובי הדופן.  .H.P.D.Eשנה על צנרת  15
 
 . עבודות שדרוג צנרת ללא חפירה )שיפוץ שרוול וקידוח(11
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 תיאור העבודה ומפרט הטכני

 הוראות כלליות .1

 עבודהתיאור ה 1.1
 גם עבודות לשיקום צנרת ללא חפירה באמצעות ניפוץ, שירוול וקידוח, במסגרת החוזה תבוצענה

 השחלה כולל תיקונים נקודתיים והתחברות לקווים קיימים.. בפרויקטים משולבים של התאגיד
 

על הקבלן לדאוג להסדרי התנועה הזמניים הדרושים לביצוע העבודה  1.1.1
 מפקח.בתיאום עם 

 תאים יכלול גם את עבודת ההתאמה ללא תשלום נוסף.המחיר של ה 1.2
הקווים  יבוצעו בצינורות קיימים, כאשר הצינור הישן מהווה ברוב  1.2.1

על הקבלן לדאוג לפעילות תקינה של הביוב הזורם בקווים הקיימים לרבות  המקרים כמעטפת.
 הטיית שפכים על פי המפורט לעיל. 

 

 כלליות דרישות 1.2
 ויקטים על הקבלן להציג מסמכים המוכיחים על ניסיון מוכח לביצועבמסגרת מכרז האחזקה והפר

שרוול וניפוץ של צנרת ללא חפירה. הקבלן המשתתף במכרז יציג כחלק מהצעתו אישורים,  קידוח,
התקשרויות, זכויות, הסכמים כתובים וחתומים כדין המוכיחים כי לקבלן קיים הסכם ידע עם 

הקבלן מורשה מטעמה לבצע את העבודה ו/או הקבלן קשור  החברה הזרה בעלת הטכנולוגיה ואשר
או גוף אשר לו הידע והטכנולוגיה והחברה היא שתנהל ותבצע את העבודה. על בהסכם עם חברה ו/

יש ידע, זכויות, בעלות על הקבלן להוכיח כי לו ו/או לבחרה ו/או לגוף ו/או אדם עימו הוא קשור 
השנים האחרונות  5-בודות שרוול וניפוץ הצנרת ללא חפירה בפטנטים לטכנולוגיה וניסיון לביצוע ע

 קבלן את לאשר נדרש הקבלן העבודה ביצוע טרם. עם תאגידי מים וביוב ו/או רשויות מקומיות
 .והמתכנן המפקח ידי על ייתן האישור. המשנה

 

 וביצוע קידוחים השרוול הניפוץ בטכנולוגיות צנרת חידוש .2
 

 השרוול שיטת 2.1

לפיה נעשית הספקה של שרוול לבד או פיברגלס   CIPP  =Cured In Place Pipeל  תתבסס ע השיטה
הספוג בשרפים מתאימים. השרוול יושחל במהופך או יוחדר במשיכה, ויוצמד לדפנות הצינור הקיים 
ויוקשה עד ליצירת צינור רצוף אטום, קשיח ומתאים לעמוד בתנאי העומס של המים והקרקע 

הקשיית השרוול תיעשה באחת מן הטכניקות הבאות בהתאם לאיפיון  המצויים מעל הצינור.

. מבוקר ובאופן, UVהפרויקט: טכניקת סחרור המים, טכניקת הזרמת קיטור, או טכניקת קרינת 
 .הקיים לצינור והדוק צמוד ואחיד רציף, חדש צינור לקבל יש)הקשיה(  האשפרה לאחר

 

 הצינור חוזק התאמת 2.2
וכן סוגי וריכוזי השרפים שיעשה בהם שימוש י וצפיפות הלבד שיידרשו הקבלן אחראי לחישוב עוב

עפ"י אפיון הפרויקט. המזמין ייקח בחשבון שעל הקבלן לקבל גישה כדי ללמוד ולהכיר את תנאי 
השטח: עומק הקו, הקרקע סביב הצינור ומעליו, רום מי התהום וכל פרט מידע אחר שהוא זקוק לו 

 שלמת של צינור חדש.כדי להבטיח קבלת תוצאה מו
-לפחות ב הקבלן יגיש חישובי חוזק המראים שחוזק הצינור למעיכה בסוף התהליך האשפרה יהיה

 יותר מן החוזק הנדרש לפי התקן ועל פי העומק הגבוה ביותר של בצינור. 20%
 

 לתקנים התאמה 2.3
 השרוול אשר יוחדר יחוש וייושם עפ"י התקנים הבאים:

 ASTM  - F1216-93תקן 
 5351 -ישראלי  תקן

אשר  ASTM D790לצורך הוכחת התאמת התכונות המבניות של השרוול לתקנים, תתבצע הבדיקה 
 בהמשך. 1תשקף תוצאות בהתאם לערכים שבטבלה 
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 מבוטל 2.4 2.4
 

 חומרים 2.5 2.5
 שרוול 2.5.1

השרוול צריך להיות עשוי משכבה אחת או יותר של לבד גמיש או מחומר חליפי ארוג או בלתי 
או משילוב של שניהם, בעל כושר לספיגת שרפים, מסוגל לעמוד בעומסי ההתקנה  ארוג,

 ובחום האשפרה/הקשיה.

על השרוול להתאים למערכת השרפים אשר בה משתמשים. החומר צריך להיות מסוגל 
להימתח על מנת להתאים את עצמו לחלקים חריגים וכן לפני תבנית הצינור, ולעבור עיקולים 

יצוני של הצינור צריך להיות מצופה בחומר פלסטי המתאים למערכת ופניות. החלק הח
 השרפים אשר בה משתמשים. 

הצינור ייוצר במידה כזו שכאשר יותקן, ייצמד במהודק להיקף הפנימי ולאורך של המובל 
 הקיים. יש לקחת בחשבון מתיחה היקפית בזמן ההחדרה.

 

 D790לפי בדיקת התקן  CIPPל תכונות מבניות התחלתיות של צינור משרוו - 1טבלה 
 

 שיטת בדיקה תכונה
 ערך מינימלי

Psi Mpa 

 790D 4,500 31 חוזק כפיפה

 790D 250,000 1,742 מודול אלסטיות

חוזק למתיחה 
 )לצינורות לחץ בלבד(

638D 3,000 21 

 

ה הערכים בטבלה לעיל הם עבור ביקורת בשטח. הקבלן יחשב את חוזק השרוול כך שחוזק הבדיק
 גבוה מהערכים הנומינליים לעיל. 20%-יהיה ב

 שרפים 2.5.2
השרפים יהיו על בסיס סטירן בלתי רווי, יש להשתמש בשרפים המעוצבים בחום ומערכת 

צריך להיות מסוגל מזרזים או שרף אפוקסי עם מקשה, המתאים לתהליך ההחדרה.  השרף 
 להתקשות באמצעות:

 
 שתיקבע על פי דרישות היצרן. סחרור של מים מחוממים לטמפרטורה (1
 באמצעות הזרמת קיטור המחומם לטמפרטורה שתיקבע על פי דרישות היצרן. ( 2
 באמצעות קרינת אולטרה ויאולט מבוקרת. ( 3
 

 .1יהיה לכל הפחות החוזק המבני המינימאלי לפי טבלה מס'  (CIPP)-למערכת ה

 ה של קרינת אולטרה ויאולט.ייתכן שימוש בשרפים אשר הקשייתם תבוצע באמצעות טכניק

 תכנון שיקולי 2.6

 כלליות הנחיות 2.6.1
הגדרת העובי של הדופן של השרוול הינה פונקציה של מאפייני הפרויקט והתנאים במובל הקיים.  
המזמין אחראי לאפשר לקבלן גישה לשטח העבודה, והקבלן המבצע אחראי לקבלת כל המידע על 

שרוול, וכן את כמות השרפים וסוגי השרפים עפ"י הצינור הקיים ויתכנן את עובי הדופן של ה
 לידיהממצאים הייחודיים של הצינור הקיים באתר.  על המזמין לספק את כל המידע הטכני הנדרש 

 המבצע.
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 :את לפרט המבצע הקבלן על 2.6.2

 שיטת הביצוע .1

 הדרישות המיוחדות לביצוע .2

 מפרטים טכניים .3

 לוח זמנים מפורט כולל שלבים .4

 ובטיחות תכנית הסדרי תנועה .5

פירוט על אופן ביצוע מעקפי זרימה בצורה שתבטיח את המשך זרימת המים הפעילים,  .6
 לרבות שימוש במשאבות

 התקנה 2.7

 וסקירה ניקוי 2.7.1

כמו תאי ביקורת, וביצוע בדיקה או פעילות ניקיון, יש לבצע סגורים לפני הכניסה למקומות  .א
וכחות אדים רעילים ו/או הערכה של הרכב האוויר, על מנת לקבוע אם יש חוסר חמצן, נ

 בעירים, הכל בהתאם לחוק ולתקנות מקומיות, עירוניות או ארציות.
 

ניקוי הצינור: יש לפנות את כל השפכים והתוכן מתוך הצינור המקורי.  את הצינורות  יש  .ב
לנקות בעזרת ציוד ייעודי לשטיפת צנרת בלחץ גבוהה.  עבודת ניקוי הצינור תהיה בכפוף 

 לאמור במפרט.
 

סקירת קווים תבוצע באמצעות כוח אדם מנוסה המיומן באיתור  -סקירת קווי צנרת  .ג
 שברים, מכשולים וחיבורי שרות, בצילום דיגיטלי במעגל סגור או בכניסת אדם.

ייבדק באופן יסודי, חלקו הפנימי של הקו לאיתור מיקומן של נקודות העשויות להפריע 
 של מקומות בהם הצינור שקע, נגזר או צף.להתקנה נאותה של השרוול הספוג, כמו למ

 

לפני התקנת השרוול, קו הצנרת צריך להיות נקי ממכשולים, כמו מוצקים,  -חסימות בקו  .ד
נזילות ממחברים, חיבורי שרות בולטים, חלקי צינור שקרסו פנימה או נמחצו, וכן היצרות 

 בחתך הצינור.
של המזמין אשר ייתן פתרון לבעיה נתונים אלו ידווחו מיד ע"י המבצע לנציגו המוסמך 

 ע"י חפירה נקודתית במקום וסילוק הקריסה ו/או המכשול.

 שרוול ביצוע 2.7.2

על הקבלן להציג חישוב חוזק הצינור,  כמויות השרפים, התאמה לתקנים, עובי הלבד, סוג  .א
הלבד, אופן החדרת השרוול ותהליך אשפרתו והיצמדו המלאה אל הדופן הפנימית של 

 ם.הצינור הקיי
 

את השרוול יש להספיג בשרפים באופן מבוקר תוך כדי יצירת  -הספגת השרפים )הרטבה(  .ב
ואקום בשרוול. יש להשתמש בכמות שרפים אשר תספיק למלא את כל החללים בשרוול 

 5%-10%בעובי דופן וקוטר נומינליים. את הכמות יש להתאים על ידי תוספת שרפים של 
גלל פולימריזציה, ועבור השרפים אשר ניגרים לתוך סדקים לכיסוי על השינוי בנפח הקיים ב

 ומחברים בצינור הקיים.
 

מעקף זרימה סביב קטעים בצינור המיועד לשיקום, יש להרכיב את המעקף בנקודה שלפני  .ג
הקטע הדורש תיקון, ולשאוב את הנוזלים לקטע מעבר לקטע הדורש תיקון, או למערכת 

מו, בגודל ובקיבולת, לספיקה. בשעות רגילות סמוכה. המשאבה וצינור המעקף יתאי
 \ובשעות של זרימה מוגברת, בשעות שיא.
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 החדרה 2.7.3

השרוול הרטוב יוחדר דרך שוחת ביקורת קיימת, או כניסה  -שימוש בראש הידרוסטטי  .א
מאושרת אחרת, בתהליך משיכה מבוקרת או החדרה במהופך על ידי שימוש בראש 

 ת הביקורת הבאה או עד לנקודת הסיום.הידרוסטטי המספיק לשרוול עד לשוח
יצרן השרוול יעביר מידע בכתב לגבי המתיחה המקסימלית המותרת עבור השרוול כדי 
 שתמיד כוח המתיחה בפועל יהיה נמוך מהכוח המקסימלי לקריעת הסיבים בשרוול.

יש להחדיר את השרוול הספוג דרך שוחת ביקורת או פתח  -שימוש בלחץ אויר או לחץ מים  .ב
מאושר אחר באמצעות תהליך של החדרה בטכניקת משיכה מבוקרת ע"י כננת ייעודית או 
החדרה בטכניקת היפוך, בהפעלת לחץ אויר או לחץ מים בתפוקה המספיקה להחדיר את 
השרוול עד לשוחה הבאה או עד לנקודת הסיום. השרוול יהיה מחובר בחלקו העליון אל 

, כך שתיווצר אטימה מוחלטת בפני נזילות. החלק תוף החדרה ייעודי או אל מוביל גלישה
הפלסטי הבלתי חדיר למים יהיה בצד החיצוני. תוך כדי כניסת השרוול לתוך מוביל 
הגלישה, השרוול יתהפך מבפנים החוצה. בשימוש בטכניקת לחץ אוויר, לחץ האוויר 

תהפך בהחדרה צריך להיות מכוון כך שיהיה מספיק על מנת לגרום לשרוול הספוג לה
ולחדור מנקודת החדירה ועד לנקודת הסיום ולהחזיק את השרוול צמוד לדופן הצינור, תוך 
יצירת גומות בחיבורים צדדיים. יש לשים לב בזמן ההחדרה שלא יהיה עומס עודף על 

 החומרים הארוגים או הבלתי ארוגים. 

להימנע  אזהרה !  בשימוש בלחץ אוויר יש לנקוט באמצעי זהירות מתאימים על מנת
 מסיכונים לעובדים בסביבת העבודה.

לפני תחילת ההחדרה, יצרן השרוול יספק את נתוני הלחץ המינימלי  -לחצים נדרשים  .ג
הנדרש על מנת להחזיק את השרוול הדוק כנגד דפנות המובל הקיים וכן את הלחץ 
המקסימלי המותר כך שהשרוול לא יינזק.  בזמן שההחדרה החלה הלחץ יישמר בין 

במידה והעומס סטה ממסגרת העומסים  קסימום למינימום עד אשר תושלם ההחדרה.המ
שבין מינימום למקסימום השרוול יוסר מהצינור הקיים ובמקומו יסופק ויותקן שרוול בעל 

 נתוני חוזק מתאימים.
 
 
 
 
 

 חומרי סיכה 2.7.4
 המבצע ישתמש בחומר סיכה תוך כדי תהליך ההחדרה להקטנת חיכוך.

 הסיכה יש להכניס למי ההחדרה, בצינור התחתון או לתוך השרוול עצמו.את חומר 
חומר הסיכה צריך להיות בלתי רעיל, על בסיס שמן, ללא השפעה מזיקה על השרוול, דוד 

החימום ומערכת השאיבה, וכן לא ישמש כר לצמיחת בקטריה ולא ישפיע בצורה שלילית על 
 העברת הנוזל ו/או התקשות השרף.

 
 פרה )הקשייה(אש 2.7.5

בתום ההחדרה נדרשים: מקור חימום מתאים וציוד  -שימוש במים חמים מסוחררים  .א
לסחרור מים על מנת לסחרר מים מחוממים דרך הצינור. הציוד צריך להיות מסוגל להעביר 
מים חמים דרך קטע הצינור כך שחום המים יעלה באופן אחיד, יעמוד מעל לחום הדרוש 

המים בקו בזמן האשפרה צריך להיות בהתאם להמלצת יצרן להקשיית השרפים. חום 
 השרפים.

מקור החימום צריך להיות מצויד באמצעי למדידת חום המים הנכנסים והיוצאים. אמצעי 
מדידה נוסף יש להניח בין השרוול הספוג והצינור הקיים בקצה הסופי, כדי לקבוע את 

 הטמפרטורה בזמן האשפרה/הקשיה.
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חש כשהחום מתחיל לעלות וחלקים גלויים של הצינור החדש יראו הקשיה ראשונית תתר

כקשיחים, והחום הנמדד ע"י חיישן מרחוק יראה שהטמפרטורה הינה בגובה אשר תממש 
 פליטת חום או הקשיית השרפים.

כשההקשיה הראשונית הושגה יש להעלות את החום לטמפרטורת היעד באופן מבוקר על 
השרפים. במשך אותו הזמן המים מסוחררים דרך הדוד על  פני משך זמן לפי הוראות יצרן

מנת לשמור על חום קבוע. באשפרה/הקשיה של השרוול יש לקחת בחשבון את החומר 
שממנו עשוי הצינור הקיים, מערכת השרפים ותנאי השטח )רמת חום, רמת לחות ומוליכות 

 החום של הקרקע(.
 

 ליצירת והזרמת קיטור לתוך הצינור.  בתום ההחדרה נדרש ציוד מתאים -שימוש בקיטור  .ב
בציוד ליצירת הקיטור יהיו אמצעים למדידת חום, יש לשמור על טמפרטורת הקיטור 
היוצא. טמפרטורת השרפים בתהליך האשפרה נמדדת באמצעות טרמומטר שיונח בין 
השרוול הספוג והצינור הקיים בשני הקצוות, לצורך קביעת הטמפרטורה  בזמן 

 .האשפרה/הקשיה
הקשיה ראשונית תתרחש כשהחום מתחיל לעלות וחלקים גלויים של השרוול ייראו 
כקשיחים. החום נמדד ע"י חיישן מרחוק יראה שהטמפרטורה הינה בגובה אשר תממש 
פליטת חום או הקשיית השרפים. שההקשיה הראשונית הושגה, יש להעלות את החום 

 לטמפרטורה ולמשך זמן לפי המלצת יצרן השרפים.  
במשך הזמן, בו נמשכת הזרמה של קיטור על מנת לשמור חום קבוע. באשפרה/הקשיה של 
השרוול צריך לקחת בחשבון את החומר שממנו עשוי הצינור הקיים, מערכת השרפים ותנאי 

 השטח )רמת חום, רמת לחות מוליכות החום של הקרקע(.
 

ימים ליצירת לחץ בתום ההחדרה נדרשים מכלול הציודים המתא - UVשימוש בקרינת  .ג

מבוקרת לאורך הצינור. מכלול הציודים יכלול אמצעים   UVאוויר ופיזור של קרינת 
דיגיטליים לבקרת איכות ותיעוד תהליך האשפרה בהתאם להוראות יצרן השרפים 
והשרוולים, ובהם: חיישנים למדידות טמפרטורות בתוך הצינור, טמפרטורות האוויר, 

אלי של תהליך הניפוח וההתקשות של השרוול, אמצעים אמצעים לתיעוד ופנים ויזו
 לקביעת קצב תהליך האשפרה. 

 

יש לשמור על רמת הלחץ הנדרשת, להחזקת השרוול הגמיש צמוד לצינור  -לחצים נדרשים  .ד
הקיים. ברגע שהקשיה החלה, הלחץ הנדרש יישמר עד להשלמת ההקשיה. במהלך 

 במשך כל זמן האשפרה/הקשיה.  האשפרה ינוהל יומן רישום לחצים וטמפרטורות

 

 
 קירור 2.7.6

בתום הליך חימום  -שימוש במים קרים לאחר האשפרה/הקשיה )בסחרור מים חמים(  .א
 השרוול, יש לקרר את הצינור החדש. 

הקירור יתבצע על ידי הזרמת מים קרים לתוך צינור ההיפוך להחלפת המים שנוקזו דרך 
רור הראש הסטטי לא ייווצר ואקום העלול פתח בקצה הצינור. יש להקפיד שבשעת שח
 לגרום נזק לצינור החדש שזה עתה הותקן.

 

יש לקרר את הצינור החדש  -( UV-שימוש באוויר קר לאחר הקשיה )בטכניקות קיטור ו .ב
 לטמפרטורה 

הדרושה. לפני שחרור העומס הפנימי בתוך הקטע. את הקירור ניתן לבצע על ידי הזרמת 
הקטע להחלפת תערובת האוויר החם והאדים המנוקזים דרך פתח  אוויר/ מים קרים לתוך

בקצה הצינור. יש לשים לב שבשעת שחרור הראש הסטטי לא ייווצר ואקום העלול לגרום 
 נזק לצינור החדש שזה עתה הותקן.
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 טיב העבודה 2.7.7

הצינור צריך להיות רצוף לאורך כל קטע ההחדרה וללא נקודות יבשות, הגבהות ופיצול 
 השרוול באותם קטעים.  שכבות. אם קיימים מצבים כאלה, יש להסיר ולהחליף אתל

 
אם השרוול  לא מתאים ו/או מהודק אל הצינור המקורי בקצותיו, יש לאטום את החלל 
שבין שני הצינורות. החלל צריך להיאטם ע"י מילוי של תערובת שרפים התואמת לשרוול 

 ת.וכן לעומסים וללחצים שבהם עובדת הצנר
 השירוול הפסקות או חיתוכים של איטום

לאחר שהקו יחודש יהיה על הקבלן להוכיח שהמערכת אטומה לחלוטין  לכל אורכה                     
בקצוות השרוול או במקומות בהם תהיה הפסקת רציפות השרוול. בקצות השרוול תבוצע 

 אטימה בשני שלבים:

 יקף הצינור לשוחה באופן מלא בכל היקפו.אטמים אלו יותקנו בה -אטמי הידרוטייט  .1

איטום בשכבת אפוקסי על אטמי ההידרוטייט, לכל אורך קצה השרוול החתוך, שכבת האפוקסי,  .2
תחבר בין השרוול לצינור הקיים. הקבלן יבטיח שאטימת באפוקסי לא תפגע ולא תיפול בטווח 

 הארוך.

 איכות 2.8
שתי  דוגמאות "לימינטים" של השרוול המוגמר, לפילכל קטע של צינור משרוול, יש להכין  2.8.1

 השיטות כדלהלן:
 

את הדוגמאות יש לחתוך מתוך קטע שרוול שעבר אשפרה/הקשיה בשוחת ביניים או  .א
בנקודת הסיום. ואשר הוחדר לתוך צינור תותב )"תבנית"( בעל קוטר זהה והוחזק סטטי 

 במקומו ע"י עוגן מתאים כמו שקי חול.
 הצינור, עובי דופן או חוזק נדרש לקחת דוגמא נוספת. בכל שינוי בקוטר

 את הדוגמאות יש להכין מחומרים שנלקחו מאותו שרוול ומערכת השרפים שבה השתמשו.  .ב
 כאשר משתמשים בהקשיה במים חמים מסוחררים, יש להציב את התבנית בהמשך הצינור.

סת השרוול לצינור כאשר משתמשים בקיטור יש להציב את התבנית בתחילת הקו לפני כני
 הקיים.

 

הדוגמאות מכל צינור ייחתכו מהתבנית בחמישה דוגמאות, לפי המידות שמצוינות בתקן  .ג

, יש לספק לכל הפחות חמישה מדגמים המומלצים לבדיקת מודול הכפיפה 790Dלבדיקה 
וגם עבור בדיקת חוזק מתיחה. יש לבצע את הבדיקות הבאות לאחר שהדוגמה עברה 

 הוסרה מהצינור.אשפרה/הקשיה ו
שיעור הכפיפה האלסטית ומאמץ הכפיפה ימדדו בצינורות  -תכונות כפיפה לטווח קצר 

ויעמדו בדרישות המצוינות  D790גרביטציה וצינורות לחץ בהתאם לשיטות בדיקה 
 לעיל. 2.5.1שבסעיף  1בטבלה 

 
 בדיקה וקבלה 2.8.2

סטיות ומדרגים יכולים להיות טבועים  בסוף העבודה יש לבצע צילום וידאו דיגיטלי במעגל סגור.
 בקו בגלל המצב של הצנרת המקורית.

אסורה חדירת מי תהום. כל הפתחים וההתחברויות בתאי הביקורת יפתחו מחדש.  אם קיים 
מרווח בין השרוול והצינור בתאי הביקורת, הוא ייאטם בעזרת אטם מתאים ו/או מילוי בחומר 

המיוחד פרק צילום טלוויזיוני ובהתאם להנחיות של  הצילום יעשה על פי המפרט מתאים.
 הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 מבוטל.  2.9
 
 

 CIPP הגמיש השרוול בשיטת ביוב קווי חידוש .3
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 UVשיטת הקשייה במנורות    

 כללי 3.1
קווי ביוב ומובלים באמצעות התקנת שרוול פנימי מוקשה בצינור   מפרט זה מתייחס לתהליך חידוש

CIPP  ומצופה מצידו המבוסס על שרוול סינטטי גמיש, הארוג מצידו הפנימי בסיבי זכוכית משוריינת
החיצוני ביריעה פלסטית אטומה, המוספג בשרפים תרמוסטטים במפעל המייצר את השרוול.  השרוול 
מוחדר לצינור הקיים במשיכה, נאטם בסוגרים מיוחדים בקצוות ומנופח באמצעות מפוח אוויר ללחצים 

 הנדרשים עד הצמדתו לדפנות הצינור הקיים. 
 

" מיוחדת לאורך כל השרוול, תוך בקרה  UVהקשיית השרפים מושגת באמצעות העברת "רכבת מנורות 
שנה, רציף  50מתמדת על הליך ההקשיה.  המוצר הסופי יהיה צינור חדש בעל אורך חיים מינימלי של 

 לכל אורכו, אטום וללא מחברים.
 

 רלוונטייםמסמכים   3.2

 תוכניות, הנחיות מיוחדות במסמכי המפרט והחוזה. .א
 

וכן  ASTM F 1216 ,ASTM D5813מפרט זה מתייחס בנתונים הרלוונטיים לתקן אמריקאי  .ב

ASTM D790  המתייחס לבדיקות חוזק חומרים פלסטיים משוריינים או בלתי משוריינים וכן
ות ומובלים קיימים על ידי היפוך ואשפרה נוהגי תקן לשיקום קווי צינור" - 5351לתקן ישראלי 

 של צינור מוספג בשרף".

 
 דרישות מוקדמות למוצר   3.3

שנה. לצורך עמידה בדרישה זו, יהיה המוצר הסופי  50המוצר יהיה בעל אורך חיים מתוכנן מינימלי של 
 מהדרישות המופיעות בתקן. 3בעל תכונות חוזק הגדולות לפחות מפי 

 
 הביצועפרטים לגבי אופן 

 הבאים :   הקבלן יצרף להצעתו מסמכים הקשורים לביצוע עבודותיו הכוללים בין היתר את הפרטים 
 

 והיצרן UV-סוג שרוול ה .1

 והתאמתו לשרוול המושחל UVציוד ההקשיה בשיטת  .2

 תוכנית מעקפי זרימה .3

 תוכנית ואמצעי בטיחות .4

 המעבדה בה יערכו בדיקות החוזק לאחר שירוול .5
 

 ומרים וציודח -חלק ב'   .4

 UVשרוול ההשחלה המוספג להקשיית    4.1

, כאשר הוא מוספג בשרפים ומוספי ההקשיה ויכלול UVהשרוול יסופק ע"י יצרן מוכר לשרוולי  .א

 .UVציפוי חיצוני מתאים נגד קרינת 

 השרוול יהיה בעל העובי הנדרש על פי החישובים הספציפיים לפרויקט. .ב

שבמהלך ההחדרה וההצמדה יהיה צמוד ומתוח להיקף הצינור השרוול ייוצר במידה מתאימה, כך  .ג
 הקיים וללא קפלים.

 מקום מוצל וטמפ' מבוקרת כנדרש. -השרוול יאוחסן בתנאים מתאימים על פי הוראות היצרן  ד. 
בד"כ  -השרוול יהיה בזמן התקנתו בתוך מסגרת תקופת האחסנה המותרת על פי הוראות היצרן  ה. 

 צורו. אולם בכל מקרה לפי הנחיות היצרן.עד חצי שנה מיום יי
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בכל נקודה בה לא קיימת תמיכה לשרוול בזמן ההתקנה  -שרוולי תמיכה לנקודות בלתי תמוכות  ו. 

 והניפוח, יותקנו שרוולים מחוזקים מיוחדים על גבי השרוול, כגון בתוך שוחות ובקצוות.
 

 UVציוד הקשייה בשיטת   4.2

 .UVבשיטת  CIPPכרת לייצור ציוד הקשיה לשרוולי ציוד ההקשיה יהיה מחברה מו
 

הציוד יותקן בתוך מעבדה מיוחדת המיועדת אך ורק לשימוש זה.  המעבדה תכלול מקום ישיבה 
 למפקח וצוות ההתקנה ותכלול את האלמנטים העיקריים הבאים :

 
 מערכת בקרה על תהליך ההקשייה  4.2.1

 שיה תוך כדי התהליך כולל בין היתר : המערכת תכלול מסך בו יוצגו כל נתוני ההק
 

 מהירות נסיעת "רכבת המנורות" מתוכננת  -
 מהירות נסיעת "רכבת המנורות" בפועל  -
 טמפרטורות השרוול בזמן התהליך בנקודות השונות  -
 לחץ האוויר בתוך השרוול  -
 טמפ' האוויר הפנימית בתוך השרוול  -
 מרחק רץ מנקודת ההתחלה  -
 ל בחירת מערכת המנורות ועוצמתןשליטה ע  -
 שליטה על הדלקת המנורות וכיבוין  -

 
 מנורות ההקשייה   4.2.2

מנורות ההקשייה יהיו בעוצמות שונות על פי הנחיות יצרן השרוול בהתאם לקוטר השרוול 
ועובי הדופן. המנורות יותקנו על גבי מנשאים מתאימים באופן שימוקמו במרכז הצינור. 

 לשרוול.  UV -נו באופן שלא יסתירו את קרינת ההמנשאים יותק
 

 מערכת כבל  4.2.3
הכבל המחבר בין מערכת הבקרה למנורות יהיה מסוג מיוחד ויכלול את כל הפונקציות 

מ', ניתן לכיוון מהירות  150הנדרשות, לחיבור בין המערכות. הכבל יהיה באורך מינימלי של 
 על פי הצורך.

 
 מערכת צילום   4.2.4

ש "רכבת המנורות" תותקן מצלמה במעגל סגור, המאפשרת צילום השרוול במהלך ברא
 הקשייתו, למעקב ובקרה של תנועת רכבת המנורות במהלך ההקשייה.  

בסוגר הקצה תותקן מצלמה נוספת במעגל סגור שתאפשר את צילום השרוול במהלך הניפוח 
 ואת אופן היצמדותו לצינור המארח.

 קב אחר הצילומים.במעבדה יותקן מסך למע
 

 מפוח  4.2.5
בר. מערכת הצנרת  1מק"ש וללחץ של עד  500המפוח לניפוח השרוול יהיה בגודל מינימלי של 

לניפוח השרוול תאפשר בקרה ושליטה על הלחצים הנדרשים באמצעות ווסתים מתאימים 
 ומערכת פליטה לשחרור אוויר.

 
 גנרטורדיזל   4.2.6

 שתק ויספק את כל תצרוכת החשמל שתידרש לתהליך. הדיזל גנרטור יהיה מסוג מו
 

 משיכה כננת   4.2.7
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 בכננת'. מ 150 לפחות יהיה הכבל אורך, טון 5 של מינימלי לעומס תהיה המשיכה כננת

, שרוולים למשיכת מתאימה חוכ לחלוקת כפול כנן בעלת כלומר, קפסטן מסוג תהיה המשיכה
 .הביצוע במהלך המשיכה עומסי של ותיעוד השליט, בקרה המאפשר דיגיטלי צג בה ויהיה

 
 
 חוזק דרישות    5

, הנדרשות העבודות כל את יכלול התכנון.  השרוולים יצרן לדרישות בהתאם יתוכנן השרוול .א
 .הקיים לצינור השרוול בין להדבקה

-כ יחושב האלסטיות מודול.  שחיקה עקב החומר היחלשות לכלול חייבת ארוך לטווח בדיקת .ב
 .מוסמכת במעבדה הבדיקה בזמן הראשוני ומערכ 50%

 ידנית סכין באמצעות להפרידן יהיה ניתן שלא כך, אחיד באופן דבוקות יהיו השרוול שכבות .ג
 .רגילה

 .בתקן המופיעות בדרישות יעמוד המוקשה השרוול .ד

 

 
 המוצר -' ג חלק

 
 ביצוע  -חלק ד' . 6

 כללי   6.1

בקטע העבודה, יסייע באישורי העבודה של מזמין העבודה יספק רשות גישה  לכל השוחות  .א
הגורמים השונים כגון משטרה, מחלקות העיריה השונות וכו', תוך מילוי הדרישות החוקיות, 

 ויאפשר שימוש בהידרנטים, תוך חיוב הקבלן עבור השימוש במים בהתאם לצריכה.

 ניקוי קווי הביוב .ב
 את המשקעים למקום שפך מאושר.באחריות הקבלן ועל חשבונו לנקות את קווי הביוב ולסלק 

 מעקפי זרימה .ג
באחריות הקבלן ועל חשבונו לבצע מעקפי זרימה לביוב במעלה הקו המשורוול. כמות 

המשאבות, ספיקתן וקוטרי צנרת הסניקה יהיו מספיקים לדרישות הקו. לא תורשה שום 
חלה תוכנית הזרמת ביוב מחוץ למערכת הביוב. במידה ויתבקש, יספק הקבלן לפני ביצוע ההש

מעקפי זרימה שתכלול את מיקום הצבת המשאבות, כמותן, הספקן ומערך הצנרת שישמש 
 למעקפי הזרימה.

 צילום טלוויזיוני .ד

באחריות הקבלן ועל חשבונו לבצע צילום טלוויזיוני מוקדם לפני ההשחלה, לבדיקת מוכנות 
הצילום.  במידה  הקו לביצוע ההשחלה.  הצילום יבוצע ע"י גורם מיומן באבחון ממצאי

ויאובחנו ממצאים שיפריעו למהלך השירוול, או שישפיעו בצורה מסוימת על המוצר הסופי, 
יודיע הקבלן על כך למפקח לפני ביצוע השחלה, ובמידת הצורך יטופלו כנדרש.  כל הצילומים 

ת .  על פי הנחיות לצילום טלוויזיוני והנחיות הרשות הלאומיDVDיהיו על גבי דיסקים או 
 להסמכת מעבדות ובהתאם לפרק הצילום הטלוויזיוני בהמשך.

 
 
 
 
 התקנה  6.2

הנקודות תוך שימת דגש על  UVהתקנת השרוולים תהיה בהתאם להוראות יצרן השרוולים בשיטת 
 הבאות :
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השחלת יריעת מגן תחתית במידת הצורך למניעת פגיעה בשרוול במהלך משיכתו בקו כתוצאה  .1
 וכן להקטנת החיכוך במשיכה.מבליטות ועצמים חדים 

השחלת השרוול תבוצע במשיכה באמצעות כננת שתוצב בשוחה המרוחקת. השרוול יוחדר דרך  .2
פתח השוחה, תוך הקפדה שלא יהיו עיוותים סיבוביים וקיפולים. יש לבקר במהלך המשיכה על 

 עומס המשיכה בכננת ולעצור מיידית ברגע שהעומס עולה בפתאומיות. 

בקצוות וניפוח. יש לנפח השרוול על פי טבלת הלחצים הנדרשת לפי הוראות יצרן  התקנת סגרים .3
 השרוולים ולהעביר חבל מצד לצד.

לפני החדרת המנורות, יש לבדוק תקינותן מחוץ לקו ואז להחדירן  -החדרת "רכבת המנורות"  .4
יצרן, יש לשרוול. עם החדרתן, וניפוח השרוול על פי לחצים זמנים מוגדרים על פי הוראות ה

למשוך המנורות לצד המרוחק, תוך ביצוע צילום פנימי של השרוול המנופח לפני הקשייתו. 
במידה והשרוול תקין וללא קפלים, יש להמשיך בתהליך כפי שיוגדר. במידה ויתגלו קפלים או 
תקלות אחרות, על הקבלן לטפל בהן לפני ביצוע ההקשיה ואף לשלוף אותו מחוץ לקו במידת 

 הצורך.

ההקשיה תחל עם הדלקת המנורות המתאימות על פי עוצמתן כנדרש לפי ההנחיות, על  -הקשיה  .5
פי סדר קבוע לפי ההנחיות. לאחר ההדלקה וההמתנה לפי הנדרש, תחל משיכת "רכבת 
המנורות" במהירות הנדרשת לפי קוטר ועובי השרוול. במהלך ההקשיה יש לעקוב אחר התהליך 

שיכה, לחץ האוויר בשרוול, טמפרטורות השרוול בזמן ההקשיה כולל בקרה על מהירויות המ
 וכו'.

 עם הגעת המנורות לקצה, יש להוציאן ולבצע חיתוך הקצוות. .6

 

 .איכות ובקרת אבטחה 6.3
 צילום לאחר ביצוע  6.3.1 

לכל  בסיום תהליך השירוול יבוצע צילום פנימי לבדיקת חלקות ומצב הצינור המושחל  
אורכם, עובי השרוול  שו בדו"ח ביצוע שיתאר את קטעי השירוול השונים, אורכו. הממצאים יוג

הצילום יעשה לפי הנחיות פרק הצילום  המותקן וצילומים לפני ולאחר שירוול של כל הקטעים. 
 הלאומית להסמכת מעבדות. טלוויזיוני בהמשך  והנחיות הרשות 

 
 כללי 6.3.2.

 והאמריקאים. התאמה לתקנים האירופאיים לשמור על איכות מוצר דרישה שתבטיח יש א. 

  ISO,B.S.A 9000בקרת  חומרי גלם ממפעלים מאושרים אשר המוצרים שלהם עוברים ב. 

 האמריקאים. A.S.T.M-ו
 
 

 D790לתוצאות בדיקות מעבדה  דרישות מינימום -המוצר הסופי  6.3.3.
 המוצר הסופי הינו צינור פוליאסטר בעל התכונות הבאות:

 קונסטרוקטיבי: חוזק א. 

 .5351תקן ישראלי  ,A.S.T.M 1216-93 Fנתונים פיזיים של הצינור בהתאם לתקן 

 (P.S.I 3000) 2%או  Mpa 21 -מאמץ מתיחה 

TENSILE STRENGHT 

 Mpa 31  (4500 P.S.I) -מאמץ שבירה 

FLEXURAL STRESS 

 (Mpa (1724)   250,000 P.S.I -מודול אלסטיות 

 .140בנוסחאות "ויליאם הייזן" Cכות הידראולית לפי מקדם מולי -צינור חלק  ב. 

 הצמדה מרבית לצינור הקיים. ג. 
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יציקה אחידה  בכל קטע אשר יחודש, יבנה צינור רציף  –יציקה אחת רצופה ללא מחברים  ד. 

 ללא ריתוכים או מחברים.

 בצינור או לא מותרת  קפלים בצינור החדש. במידה ויהיו קפלים כתוצאה משינוי קוטר ה. 
מקוטר  5%קשתות יהיו אלו זניחים ולא ישפיעו על זרימה תקינה ובכל מקרה לא יעלו על 

 הצינור.
 

 Pipe Burstingחידוש קווי הביוב, באמצעות שיטת ניפוץ צנרת  .7

 

 כללי  7.1 1.3
שיטת הניפוץ כוללת שבירת הצינור הישן והתקנת צינור חדש, בתוך החלל שנוצר בקרקע, בקוטר שווה  

 גדול מהקו הקיים, עפ"י המפורט בתוכניות. או
השיטה מבוססת על החדרת ראש ניפוץ, בקו ביוב קיים, באמצעות חפירה והכנת פתח בצינור.  ראש  

הניפוץ נמשך מלפנים, ע"י כננת בעלת כוח מתאים ומבצע את פעולת הניפוץ.  כמו כן, ראש הניפוץ יכול 
 ח הידראולי.וע את הניפוץ באמצעות כלהיות מוזן מאחור, באוויר דחוס ו/או לבצ

עקב פעולת הניפוץ, שברים של הצינור הישן נדחסים לקרקע ובחלל שנוצר, נמשך מיידית ומותקן הצינור  
הקבלן רשאי להשתמש בטכנולוגית ניפוץ שונה מהאמורה להלן וזאת בהתאם להצעתו לצורך  החדש.

 והמפקח.ביצוע העבודה, ובתנאי שאושרה מראש על ידי המתכנן 
 

 סוג הצינור החדש 7.2 1.4

, לפי דרג 499, עפ"י תקן ישראלי 100PEקווי הביוב החדשים, יהיו עשויים מצינורות פוליאתילן  .א
10PN (17 SDR בעלי קשיחות טבעתית ,)2kN/m.בגוון שחור , 

מ"מ, יהיו רציפים ויסופקו לאתר מגולגלים על תוף.  הצינורות  160 -הצינורות, בקטרים   1.4.1
מ', אשר יהיו מחוברים  14מ"מ ומעלה, יסופקו לאתר במוטות ישרים, באורך   200בקוטר 

 באמצעות מצמדים דו כיווניים, לריתוך חשמל.
 

, בגוון שחור 1519, לפי תקן ת"י 10יסופקו צינורות חדשים, עשויים פוליאתילן מצולב, דרג  ב. 1.4.2
ינורות רציפים שיסופקו לאתר או שווה ערך.  הצינורות יהיו צינורות מרותכים או צ 100PEאו 

, יחוברו באמצעות 100PEמגולגלים על תוף.  במידת הצורך, צינורות פוליאתילן מצולב / 
 מצמדים דו כיווניים, לריתוך חשמלי.

 

הקבלן יגיש למפקח, אישור של מפעל הצינורות, על בדיקת הלחץ, שנעשתה וכן כתב  ג. 1.4.3
שנים.  האישורים הנ"ל, מאת  10ופה של אחריות של המפעל, על הצנרת והאביזרים, לתק

שרות השדה, אינם מחייבים את המפקח וכל דרישה לתיקון וכו', שתידרש ע"י המפקח, תבוצע 
 ע"י הקבלן.

 

אטמ' ויהיו מתוצרת "פלסאון" או  16מצמדים דו כיווניים, לריתוך חשמלי, יתאימו ללחץ  ד. 1.4.4
 (.ISO 4427כת ביוב בלחץ ), להולEN 12201שו"ע מאושר, מתאימים לתקן אירופי 

הקבלן יזמין את שרות השדה, של ספק האביזרים, על מנת לוודא, שהקבלן הוא בעל תעודת  1.4.5
( וברשותו נמצאים כל הכלים הנדרשים, לביצוע Electrofusionהסמכה לריתוך החשמלי )

 הריתוכים, לפי מפרט ספק האביזרים.

ופק דו"ח בדיקת טיב הריתוכים, ע"י ספק מ', י 50מייד לאחר ביצוע קו ביוב, באורך כללי  1.4.6
 האביזרים.

 

 תאור פעולה, לביצוע חידוש צנרת, באמצעות שיטת ניפוץ צנרת 7.3 1.5
שבירת הצינור הקיים הישן והתקנת צינור חדש בתוך החלל  תהניפוץ להחלפת צנרת קיימת כולל שיטת

 המוחדר פניאומטי ניפוץ ראש על מבוססת השיטהשנוצר בקרקע בקוטר שווה או גדול מהקו הקיים. 
 הצינור מנופץ, הראש פעולת בזמן בכננת מלפנים נמשך הנפץ ראש. מראש מוכן פתח דרך הקיים לקו

 העבודה, תיאור פעולות הביצוע, כולל :  .לקרקע נדחסים ושבריו
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 מיקום נקודת ההחדרה ומידות התעלה הדרושה. .א

 נופץ.קוטר ואורך הצינור החדש, המושחל לחלל של הצינור המ .ב

 מיקום הציוד, בעת הביצוע. .ג

 אישורים למעבר תשתיות קיימות, ע"י ראש הניפוץ. .ד

 תוכנית תאום מערכות, במידה ונדרש, עפ"י המצב הקיים של התשתיות. .ה

פרוט אופן המעבר, של ראש הניפוץ, בתאי ביקורת קיימים ופרטי איטום דפנות התא, אחרי  .ו
 מעבר הצינור החדש.

ימה בצורה שתבטיח את המשך זרימת קווי הביוב הפועלים, לרבות פירוט על אופן מעקפי זר .ז
 שימוש במשאבות.

 

 בדיקה לישירות הקווים 7.4 1.6
הצינורות ייבדקו, ע"י קרן אור ומראה, או בכל דרך מאושרת אחרת, בין כל שתי שוחות סמוכות, לשם  

 ביטחון שהקווים המחודשים הינם נקיים, ישרים ופתוחים לכל אורכם.
 

 יקות צילום וידאו לשם קבלת המערכתבד 7.5 1.7

בנוסף, תבוצע בדיקת צילום וידאו, בפנים הצנרת המחודשת, בעזרת טלוויזיה במעגל סגור, יוכן דו"ח  1.7.1
 .  CDממצאים ויופק סרט צילום בפורמט 

 כל הפתחים של הצנרת המשנית, המחוברת לקו, ייפתחו מחדש.   1.7.2
 

 לקדמותו פתיחה ומילוי תעלות ובורות, החזרת המצב 7.6 1.8

לביצוע חידוש הקווים ע"י ניפוץ, על הקבלן לפתוח בור, מעל הצינור המיועד לחידוש ודרכו יונח ראש  1.8.1
ניפוץ והצינור החדש.  מקום ומידות הבור, יאושרו ע"י המפקח, טרם הביצוע.  כל עלויות ההכנות, 

 החפירה והחזרת המצב לקדמותו, יחולו על הקבלן, ללא כל תוספת מחיר.  

ומות שבהם חידוש הקווים יבוצע מתחת לכבישים או למדרכות קיימם, יהיה על הקבלן להשתמש במק 1.8.2
-בציוד מתאים, לשבירת הכבישים והמדרכות, כדי להבטיח שבירה מסודרת ולמנוע נזק ממתקנים תת
קרקעיים, העשויים להימצא במקום.  כל ציוד כזה, חייב לקבל את אישור המפקח, עוד לפני הבאתו 

במקרה של שבירת מדרכות, יוציא הקבלן, במידת האפשר, את מרצפות המדרכה, כשהן שלמות   לשטח.
 ויאחסנן כך, שאפשר יהיה להשתמש בהן לתיקון המדרכה.

הקבלן ינקוט, בכל באמצעים הדרושים כגון, דיפון, תמיכות, חיזוקים וכד', כדי לשמור על החפירה,  1.8.3
 במידות המאושרות. 

צנרת, יש למלא את התעלה, שנחפרה לצורך ביצוע העבודה, עפ"י פרט חתך לרוחב בסיום פעולות ניפוץ ה 1.8.4
ס"מ, אחרי הרטבה אופטימלית ואחרי ההידוק  20התעלה, כולל מילוי בשכבות, בחול דיונות, בעובי 

 המבוקר.  

יש להחזיר את המצב לקדמותו, כולל שיקום מבנה הכביש ו/או המדרכה, מצעים, אספלטים, אבנים  1.8.5
 ות וכו', עפ"י הפרט.  משתלב

על הקבלן, להתקשר עם הרשות המוסמכת )החברה הלאומית לדרכים, או מחלקת הכבישים של הרשות  1.8.6
וכו'(, כדי לקבל הנחיות מתאימות, מפרטי עבודה וכיו"ב.  הקבלן יספק ויוביל, את כל החומרים, לביצוע 

 מרצפות המפורקות.  תיקוני כבישים ומדרכות, לרבות מרצפות מדרכה, במידה ונפגעו ב

יש לשקם אלמנטים של פיתוח אחרים, אשר הוזזו ו/או פורקו ו/או נהרסו, לצורך ביצוע העבודה,  1.8.7
 לשביעות רצונו המלאה של המפקח.  
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 לצורך החלפת צנרת ללא חפירה )ניפוץ ושירוול( - מעקפי זרימה בקווי ביוב .8

 כללי 8.1 1.9

פוץ צנרת ו/או תיקון צנרת במקרה של קריסתו ו/או שיקום לביצוע העבודה, של התקנת שרוול ו/או ני 1.9.1
 וחידוש תאי ביקורת וכו', יהיה צורך בהפסקת הזרמת השפכים, בקטעים המטופלים.

 

הביבים המחוברים לקטעים המטופלים, ייסתמו, באמצעות פקקים מכניים ו/או פניאומטיים, מתאימים  1.9.2
יצוע, תותקנה משאבות, במעלה הקווים המנותקים, לקוטר הצנרת והעומד ההידרוסטטי הנוצר.  לעת הב

לשאיבת השפכים אל תאי הביוב, במורד הקווים, מעבר לקטעים המטופלים.  כמו כן, במקרה של זרם 
 שפכים קטן, ניתן להעביר את השפכים לקווי ביוב אחרים, באמצעות מיכלי לחץ )ביובית(.

 

סתימה זמנית של צינור הניקוז, במורד הקו במקרה של הזרמת שפכים לצנרת הניקוז, יהיה צורך ב 1.9.3
ושאיבת שפכים, פעם נוספת, לצורך הזרמתם לקו ביוב.  צנרת הסניקה תונח על פני הקרקע ותחובר לתא 
ביוב במורד הקו.  אחרי סיום עבודת חידוש הצנרת, יש לשטוף את צנרת הניקוז, לסלק מוצקים, לאתר 

בצנרת הניקוז.  סילוק פסולת, מוצקים וגבבה, מקווי פסולת מאושר ולפרק את הסתימות הזמניות, 
הביוב, כולל סילוק לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית והמשרד לאיכות הסביבה, כמפורט לעיל, 

 לגבי קווי הביוב.
 

תפוקת המשאבות )ספיקה ועומד(, הגנות על המשאבות, קוטר וסוג צנרת הסניקה, אמצעי פיקוד לבקרת  1.9.4
טור וכו', יתאימו לספיקות וסוג השפכים, שתהיינה בפועל, על מנת למנוע סכנת גלישה מפלס, הספק גנר

 של השפכים על פני הקרקע וכל בעיות תברואתיות וסביבתיות הכרוכות בכך.
 

לא תאושר הזרמת שפכים, באמצעות צנרת ניקוז, אל אפיקי הניקוז הטבעיים, וואדיות, תעלות, נהרות,  1.9.5
 ים וכו'.

 

זרימה, יהיה עפ"י המפורט בתוכניות וברשימת המעקפים, שיוכנו לכל פרוייקט פרטני.  ביצוע מעקפי  1.9.6
 בחלק מהמעקפים, יסומנו חלופות ועל הקבלן להציע את החלופה המועדפת.

 

ימים )שבעה ימים(,  7על הקבלן, להגיש לאישור המפקח, סכמה לביצוע המעקפים להזרמת השפכים,  1.9.7
בקטע כלשהו.  התחלת ביצוע חידוש הצנרת, אך ורק לאחר קבלת לפחות, טרם ביצוע חידוש הצנרת 

 אישור המפקח, בכתב, לתוכנית המעקפים.
 

על הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית, להתקנת ציוד השאיבה הנ"ל, תפקוד תקין של הציוד, שמירה על  1.9.8
במערך הסניקה הציוד וצנרת הסניקה, אי חסימת דרכים ו/או גידור כנדרש, תיקונים, במקרה של פגיעה 

 וכו', לכל משך ביצוע העבודות.
 

כמו כן, על הקבלן לבדוק את מערכת הביוב הקיימת ולבצע את כל מעקפי הזרימה שיידרשו, על מנת  1.9.9
למנוע גלישת שפכים על פני השטח ו/או לאפיקי הניקוז, אם צוינו ברשימת המעקפים ואם לאו.  כל 

 .האחריות על מניעת הגלישות, מוטלת על הקבלן
 

 משאבות וצנרת סניקה, לביצוע מעקפי זרימה 8.2 1.10

 Selfהמשאבות תהיינה מסוג משאבות ניידות / נגררות, עם מנוע דיזל, בעלות יכולת יניקה עצמית,  1.10.1

Priming Pumps  ,או משאבות טבולות, עם מנוע דיזל, מותקן מעל הקרקע, אשת יתאימו לספיקות וללחץ
 כמדרש ברשימת המעקפים.

 

 מ'. 8.5תהינה בעלות יכולת יניקה עצמית של  Self Priming Pumpsג משאבות מסו 1.10.2
 

 מ'. 8משאבות טבולות תותקנה בקווי ביוב, בעומק מעל  1.10.3
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, צריך להתבצע באופן אוטומטי ומהיר, כולל Repriming-ו Primingסילוק אויר, מקו יניקה, יצירת וואקום  1.10.4
, באמצעות אויר דחוס, ע"י קומפרסור מובנה, Priming-(.  פעולת הSnore conditionsעבודה בתנאי נחירה )
 בכל יחידת שאיבה.

 

מ"מ.  התקנת משאבות, בעלות  75המשאבות המיועדות לשאיבת שפכים ותהיינה בעלות מעבר חופשי של  1.10.5
מעבר חופשי קטן יותר, תהיינה אך ורק באישור המפקח.  המשאבות תהיינה בעלות יכולת עבודה ללא 

ופקנה עם לוח פיקוד אינטגרלי ותופעלנה באופן אוטומטי.  לוח הפיקוד יכלול הגנות נוזל.  המשאבות תס
 לחום מנוע, לחץ שמן וכו'.  

 

 המשאבות תסופקנה על מסגרת, עם מיכל דלק אינטגרלי. 1.10.6
 

יש לספק את המשאבות, מותקנות בקופסאות אקוסטיות, על מנת להקטין את הנזק לסביבה העירונית,  1.10.7
 מ' מהמנוע. 1דציבלים, במרחק של  70רמת הרעש, לא תעלה על   בעת ביצוע העבודה.

 

 Dry-Prime Pumps" אנגליה, מסוג   Godwinתהינה מתוצרת חברת " Self Priming Pumpsהמשאבות מסוג  1.10.8
" או שו"ע מאושר.  המשאבות יותקנו בקופסאות Perkinsאו שו"ע מאושר, עם מנועים תוצרת חברת "

 או שו"ע מאושר. Hush-Pacאקוסטיות, מסוג 
 

צנרת סניקה / יניקה, של כל משאבה, תהיה עשויה בד משוריין, מתאימה ללחץ העבודה, כולל אביזרי  1.10.9
חיבור מהירים ו/או מחברי אוגנים, בקוטר הנדרש, כמצויין ברשימת המעקפים ומתאים לפתחי הסניקה 

 / יניקה, של המשאבה.
 

ייקבע ברשימת מעקפי הזרימה.  מחיר העבודה, לביצוע  עבור המעקפים, לא ישולם בנפרד.  הלחץ הנדרש 1.10.10
השרוול, ו/או הניפוץ ו/או תיקונים נקודתיים, כולל אספקה, התקנה והפעלה של המשאבה, דלק ו/או 

מ', אביזרי חיבור וכו', הכל כנדרש במפרט זה ובשלמות.   100דיזלגנרטור, צינור סניקה / יניקה, באורך 
 ה מותקנת המשאבה, לא ישולם בנפרד.בגין הקופסה האקוסטית, שב

 

במקרה של הנחת קו סניקה, משותף למספר משאבות, יורכב צינור מניפולד, עשוי פלדה, בקוטר מתאים  1.10.11
לקוטר צינור קו הסניקה המשותף ואליו יחוברו קווי הסניקה של כל משאבה, כולל שסתום אל חוזר, 

שים בקו סניקה של יחידת השאיבה.  על ביצוע מתאים לשפכים, מגוף טריז או סכין וכל הספחים הנדר
מניפולד וכל האביזרים ההידראוליים הנדרשים, לא ישולם בנפרד ועלותם כלולה במחירי היחידה 

 השונים.
 

לא תשולם בנפרד, עלות הפקקים, לסתימת קווי ביוב, לעת ביצוע מעקפי זרימה, והם יהיו כלולים  1.10.12
 במחירי היחידה השונים.

 

 לחידוש קווי ביוב אחריות הקבלן, .9

מיום  שנים )שלוש שנים(,  3הקבלן יגיש כתב אחריות, בסיום כל חידוש כל קטע צנרת, למשך   1.11
בחומרים לקויים ו/או לא  קבלת העבודה ע"י המזמין.  האחריות תכסה את כל עבודות חידוש הצנרת ושימוש 

ת וניקוי חוזרים, עקב עבודת חידוש הביוב, שטיפו מתאימים לתנאי האתר, את עלות שיקום נוסף של מערכת 
 עקב דליפת שפכים, בקטע הצנרת המחודש ו/או שקיעות וכיו"ב. לקוייה, שיקום ופיתוח, אשר ניזוק 

1.11.1.1  

 :ביקורת תאי לשיקום טכני מפרט .10

 : כללי . 10.1
 תאי הביקורת המיועדים לחידוש עשויים להימצא בשני מצבים כלהלן:  א.

 יה המיועדים לחידוש. תאים ישנים אכולים קורוז (1)

 תאים המיועדים לחידוש אשר מי תהום חודרים אליהם מדפנות השוחות.  (2)
 עצירת החדירה של מי תהום מדפנות התא פנימה תבוצע בשלב הראשון של חידוש תאי  הביקורת.  ב.
  עבודת חידוש ת"ב תבטיח איטום ת"ב ומניעת: ג.

 דלף של מי ביוב מתא הביקורת החוצה.  (1)
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 חדירה של מי תהום מן החוץ אל תוך תא הביקורת.  (2)

 

 : רוט שיטת ביצוע האיטום בתאי ביקורת אשר מי תהום חודרים אליהםפ  10.2

 העבודה תבוצע בהתאם לשלבים:  א.
 ניקוי ושטיפת דפנות התא והסרת השומנים.  (1)

 ביצוע מדידות ותכנון השיקום.  (2)

 תא הביקורת ויצירת תנאי עבודה לאיטום פנימי של התא.  עצירת חדירת מי התהום אל תוך (3)

 חיסול הבקטריות שהתפתחו על דופן התא ומניעת התפתחותן בעתיד.  (4)

 איטום ושיקום פנימי של דפנות התא.  (5)

 

  רוט הטיפול בעצירת חדירת מי התהום אל תוך התא:פ ב.
 הטיפול יבוצע בהזרקה.  (1)  

דופן תא הביקורת ליד נקודות חדירת המים. דרך חורים אלו יוזרק בלחץ ייקדחו חורים ב )א( (2)  
אל החלק האחורי של התא חומר פולימרי הידרופוני אשר מקציף ומתקשה עם מגע במים, 

 ויוצר איטום בדופן החיצונית של התא. 

 על פעולת ההזרקה יש לחזור מספר פעמים בהתאם לצורך עד אשר תופסק לחלוטין  )ב(   

 . לתא בקרהדירת מי התהום ח   

  לאחר שתופסק חדירת מי התהום ייווצרו התנאים לביצוע איטום וחידוש פנים ת"ב. (3)  
 
 

 : בשיטת ציפוי פולימריחידוש ואיטום תאי ביקורת   10.3

או יציקה  התזה צנטריפוגליתשל בתהליך  בתערובת פולימרית ייחודיתבשיטה זו מחודש דופן התא  א.
 . הצורךידנית לפי 

 חומרים:  ב. 
 : הרכב שרפים בעל חוזק וגמישות גבוהה מאוד בפני חומרים קורוזיביים. תפולימרי תערובת (1)

לכל סוגי השפכים המובלים בצינור: שפכים תעשייתיים ושפכים  את התערובתניתן להתאים  (2)
 ביתיים, מליחות גבוהה, קורוזיביות גבוהה ועוד. 

בת לשיקום התא, יצופה התא בשכבת פריימר לצורך הבטחת כהכנה ליישום התערו (3)
 היקשרות מוחלטת של הציפוי הפולימרי אל דפנות התא.

  עובי דופן: ג. 
 (. 2ועד " 0.5עובי הדופן ייקבע לפי מצב ת"ב. )בין "  

 
 : תכונות חומר הגלם ד.

 עמידות בפני קורוזיה בתנאים קשים של:  (1)

 (.  PH4   -וך חומציות גבוהה מאוד )נמ )א(

 (. PH  12–בסיסיות גבוהה )גבוה  )ב(

עמידות בפני הגזים והחומרים המעכלים אשר בביוב כמו מימן גופריתי, חומצה  )ג(
 גופריתית ועוד. 

 מהסיבות: חומרי הגלם ידידותיים לסביבה ואינם תוקפים צמנט וברזל של ת"ב וזאת  (2)

 רסיביים אחרים לפלדה. אינם מכילים סידן גופריתי וחומרים אג )א(

 אינם מכילים סיד רווי במים.  )ב(
  החומר בנוי מאלמנטים אורגניים דחוסים בתערובות כימיקליות מתוחכמות: (3)
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 תערובת זו מבטיחה: 

  לדפנות התא.היצמדות טובה ביותר  )א(

 מילוי טוב מאוד של חורים ושקעים.  )ב(

 (. והגמישות של הציפוי הפלסטיהחוזק אטימות וחוזק כנגד כפיפה וסדקים )עקב  )ג(

 עמידות בפני שחיקה והגנה על בטונים.  )ד(

 ידידותי לסביבה אינו מזהם.  )ה(

 בטיחותי ונוח בביצוע העבודה.  )ו(

 מתייבש במהירות.  )ז(
 
 
 

 

  הציפוי הפולימרי:פרוט החידוש לפי שיטת  ה.
 הכנת דוח מפורט הכולל נתוני ת"ב כולל מידות.  (1)

 תכנון השיקום בהתאם לנתונים.  (2)

 איטום התא בפקקים במידת הצורך.  (3)

 הכנת שטח פני תא ביקורת.  (4)

 הכנת חומר גלם מותאם לתנאי העבודה של ת"ב המיועדת לשיקום.  (5)

ציפוי ידני או בתאים גדולים במיוחד ע"י שימוש במתזים ממרכז ציפוי ובניית פנים ת"ב ע"י  (6)
המתקדמת למעלה ולמטה לאורך ציר מרכז  תרות התא בתנועה צנטריפוגליהתא וציפוי קי

 ת"ב.

 : המוצר הסופי (7)
 . הציפוי הפולימרי המיוחדשכבה אחידה וצפופה של   

 : עובי דופן (8)

 עובי הדופן ניתן לבקרה ושליטה. ניתן לשנותו בין ת"ב לת"ב ובתוך ת"ב בהתאם לתנאים.   

 : יתרונות השיטה (9)
 הירות בביצוע והפרעה מינימאלית לתנועה ולסביבה. מ (א)
 פשטות בעבודה: אין צורך בפירוק מכסה ת"ב לצורך ביצוע החידוש.  (ב)

 : בקרת איכות  (10)
 תבוצע על תהליך הביצוע בכל שלביו. 

 
 : המוצר הסופי ו.

 יהיו התכונות הבאות:  ובשיטותינלקירות תאי ביקורת אשר ישוקמו  (1)
  לשנים רבות. עמידות בפני שבירה, כפיפה ושחיקהחוזק ו )א(

 עמידות גבוהה בפני קורוזיה.  )ב(

 

 

 נתונים פיזיקאליים של הדופן המחודשת:  (2)

   Flexural strength  700 PSI 
   Tensile strength  600 PSI  
   Impact strength  18 Cycles  
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   Abrasion Resistance 2%             1000 Cycles 
   Shear / bond strength  800 PSI   

 
 

 : תנאים לביצוע . 10.4
 שיטת החידוש פשוטה ואינה גורמת להפרעות.  א.
 בהתאם לכך, אין צורך בפתיחת הכביש ובפירוק תקרות. העבודה נעשית ע"י פתיחת המכסים בלבד.  ב.
 פטישי אוויר וכו'.  מחפרים, מנופים, לאור האמור לעיל לא נגרם עומס קרקע מיוחד הנוצר ע"י שימוש ב ג.
 
 קידוחים  ושרוולי מגן    .11

 קידוח אופקי : .  11.1
 עבודת הקידוח האופקי כוללת את המפורט להלן:

 חפירת בורות בשני קצות הקידוח לצורך הצבת מכונת הקידוח וביצוע הקדיחה. הכנה:
 או מים  דרך הקידוח.חפירת תעלות בהמשך תוואי הקידוח לצורך השחלת צנרת ביוב 

 

: ביצוע הקדיחה יעשה במדויק על פי התוואי ורומי השיפוע האורכי המתוכננים קדיחה
 ס"מ( 10)מותרת סטייה של 

 

: במידה והתכנון כולל שרוול מגן בדופן הקידוח, תכלול העבודה של קידוח אופקי שרוול מגן
 האמור בסעיפים להלן.את הספקת השרוול ואת הסנדלים הפלסטיים והתקנתם הכל לפי 

 

: אספקת והשחלת צנרת הביוב דרך הקידוח או דרך שרוול המגן, כוללת את כל הנחת צנרת
החיתוכים, ההתאמות והריתוכים וכן חיבור לצינור ראשי )מתוכנן או קיים( הנמצא במרחק 

 מ'  מקצה  הקידוח. 4עד 
 

בחול, מלוי חוזר והחזרת  התקנת אטמים מיוחדים לקצה שרוול, ריפוד וכסוי עבודות גמר:
 המצב לקדמותו, הכל כנאמר בסעיף הנחת צנרת. 

                                 

 קידוח אנכי עבור מעבר בקיר תומך :   11.2
 1.00-העבודה תבוצע כאשר הפרש גבהים בין גובה הקרקע בחצר וגובה המדרכה היא יותר מ

 מ', יש לבצע קידוח אנכי, לפי התוכנית.

בודה כוללת: ביצוע קידוח מעבר לקיר תומך, אספקת והתקנת צינור פלסטיק או פלדה ע.ד. הע
לשרוול באורך הנדרש, נעלי פלסטיק, קשירתם לצינור הביוב, השחלת הצינור הספק  3/16"

בתוך השרוול, חפירות מתחת לקיר, תמיכת יציבות של הקיר  בזמן העבודה, ריתוך ראש ו/או 
 זיפות חם מתחת לקיר תומך, כל החיתוכים והריתוכים הדרושים.התקנת שני אוגנים ו

אספקת חומרי עזר לבצוע העבודה בשלמותה.  פינוי מיידי של עודפי האדמה ופסולת.  ניקוי 
אתר בגמר העבודה והחזרתו לקדמותו בעזרת כלים וצוות מתאימים לשביעות רצונו של 

  המפקח. ביצוע העבודה ואספק כל החומרים קומפלט.

 חפירה בכל עומק שהוא לפי תנאי המקום. הערה:
 
 
 
 
 

 

 שרוול  מצנרת פלדה :      11.3
הנחת השרוול צריך להיות בעומק הצינור הביוב.  בקצוות שרוול יש להתקין אטמים מיוחדים 

 לצורך עטיפה מוחלטת.  לקצה שרוול

ורך השרוול, העבודה כוללת: אספקת צינור פלדה לצורך שרוול, אספקת צינור ביוב, בא
אספקת נעלי סמך מפלסטיק, קשירתם לצינור הביוב, השחלת צינור הביוב, בתוך הצינור המגן, 
כולל ביצוע כל החיתוכים והריתוכים כנ"ל בצינור הביוב ובצינור המגן, אספקת והתקנת 

 אטמים לקצה שרוול.
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 ( :HDDקידוח גמיש ).     11.4
 חיות המזמין והמתכנן, יערכו קידוחים גמישים.במקומות בהם יידרש, עפ"י התוכנית והנ

לפני ביצוע העבודה, יידרש לבצע בדיקה, עם מיכשור מתאים, לאיתור המיכשולים, כולל עומק 
 המיכשול.

מיכשור הקידוח יהיה, בהתאם לחישוב כוח המשיכה והפיתול הנדרשים ובכפוף להוראות יצרן 
 מכונת הקידוח.

וזוית היציאה  º25-ל º12שזוית הכניסה תהיה בזוית של בין בחירת מסלול הקידוח יהיה כך, 
 .º15-ל º8תהיה, בין 

 בחירת בור הכניסה והיציאה, יהיה כך, שיאפשר מקום מתאים, להעמדת הציוד.

 : 48עד " 2"-ניתן לבצע עבודות, בקטרים מ

, כוח הדחיקה והמשיכה, של מתקני הקידוח, יהיה, 10התקנת צנרת, בקטרים של עד " -
 מ'. 200ק"ג ובאורך של עד  13,000-לפחות, מ

, כוח הדחיקה והמשיכה, של מתקני הקידוח, 24עד " 8"-התקנת צנרת, בקטרים של מ -
 מ'. 300מ' עד  200-ק"ג ובאורך של מ 45,000-ק"ג ל 13,600יהיה בין 

, כוח הדחיקה והמשיכה, של מתקני הקידוח, 48עד " 26"-התקנת צנרת, בקטרים של מ -
 ניוטון / מטר. 20,000ק"ג.  כוח פיתול סיבוב של  180,000-ק"ג ל 45,000ה בין יהי

 

 חפירה ללא נקודתי תיקון 11.5
 ואו סדוק בקו לטיפול,  נקודתי לתיקון עבודות הקבלן יבצע, חפירה ללא העבודות במסגרת

 .בצינור בפתח ואו בחור
 בצינורות פולימרי מחומר במשט הפגוע הקטע ציפוי עבודות לביצוע התארגנות כוללת העבודה

 בסיום הציוד והובלת פרוק, הדרושים העזר חומרי, הציוד והצבת הובלה לרבות, קוטר מכל
ׂ  ) בייפסים וביצוע שאיבה כולל, לקדמותו השטח החזרת  ׂ  ׂ  ׂ  בנוסף תנועה והסדרי (מעקפים
 כל. (,הביצוע לאחר וצילום הביצוע כדי תוך צילום לפני צילום, שטיפה העבודה תכלול

 .הכמויות בכתב היחידה במחירי יכלול ל"הנ העבודות
 
 
 
 
 
 
 

 .חפירה ללא לעבודות ותשלום מדידה אופני .12
 הניפוץ בשיטת קווים להחלפת ותשלום מדידה אופני 12.1

 כללי .א

אופני המדידה והתשלום לאספקת והנחת קווים מתייחסים לאספקת והנחת הצינורות בשיטת  .1
חציבת תעלות, ביצוע כל החיתוכים, החיבורים והתקנתם בשוחות ובמבנים  הניפוץ כולל חפירה או 

והם כוללים: חפירה או חציבת תעלות/בורות החדרה. עבור עבודות ידיים לא תשולם תוספת מחיר 
 והיא כלולה במחירי היחידה השונים.

ע והתאמתו את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מדידות לבדיקת איכות הביצו .2
 לתכנון.

את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות ושטיפת קווים לרבות מים, אספקתם  .3
 והובלתם, הציוד והאביזרים.

 כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות המפרט. .4

מתקן ו/או מערכת עילית  תיקון כל נזק שיגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה, .5
או תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין שלא וכן ביצוע כל הדרוש להחזרתם למצבם 

 כשהיה טרם גרימת הנזק. הכל בתאום עם בעלי הרכוש הניזוק ולשביעות רצון המפקח.
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 הניפוץ בשיטת קווים החלפת .ב

. ואורכו המושחל הצינור קוטר לפי וגמסו א"מ יהיה הניפוץ בשיטת קווים להתקנת היחידה מחיר .1
 .עומק בכל זהה יהיה המחיר

 כל כולל הצנרת והתקנת הובלה אספקה כולל ניפוץ בשיטת ביוב קו להחלפת היחידה מחיר .2
 לתכנון בהתאם העבודה ביצוע בתום וכיסויים שרות תעלות חפירת, הדרושים והחומרים האביזרים
 שוחות ותיקון שבירה, ההחלפה בתום הקו וצילום פהשטי, לקדמותו המצב והחזרת כביש/המדרכה
 המופיע בהתאם, העבודה לביצוע הדרושים והחומרים האביזרים וכל זרימה מעקפי ביצוע, ומתעלים

 .כ"בכ

 . הכמויות כתב פי על בנפרד יימדד השוחות שיקום בעבור התשלום .3
 

 
 אופני מדידה ותשלום לחידוש צנרת בטכנולוגיות שירוול

 
 כללי .א

ני המדידה והתשלום לאספקת וביצוע חידוש צנרת ע"י שרוול, כוללים חפירה או חציבת אופ .1
תעלות/בורות להחדרה, ביצוע כל החיתוכים, החיבורים והתקנתם בשוחות.               עבור עבודות ידיים 

 לא תשולם תוספת מחיר והיא כלולה במחירי היחידה השונים.

יזון ומדידות כולל מדידות לבדיקת איכות הביצוע והתאמתו את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, א .2
 לתכנון.

 ביצוע חידוש צנרת בטכנולוגיות השירוול, עפ"י המפורט לעיל. .3

את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות ושטיפת קווים לרבות מים, אספקתם והובלתם,  .4
 .הציוד והאביזרים. השטיפה תעשה לפני ואחרי ביצוע העבודה

 כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו ענוה על דרישות המפרט. .5

תיקון כל נזק שיגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה, מתקן ו/או מערכת עילית או  .6
תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין שלא וכן ביצוע כל הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה 

 ת הנזק. הכל בתאום עם בעלי הרכוש הניזוק ולשביעות רצון המפקח.טרם גרימ

 

 שירוול י"ע צנרת חידוש .ב

מחיר היחידה לחידוש צנרת ע"י שירוול יהיה מ"א מסווג לפי קוטר הצינור המושחל ואורכו. המחיר  .1
 יהיה זהה הכל עומק.

מרים הדרושים, מחיר היחידה כולל אספקה, הובלה והתקנת הצנרת כולל את כל האביזרים והחו .2
חפירת תעלות שרות וכיסויים בתום ביצוע העבודה בהתאם לתכנון המדרכה/כביש והחזרת המצב 
לקדמותו, צילום הקו בתום העבודה, החלפה, שבירה ותיקון ומתעלים מעקפי זרימה וכל האביזרים 

 והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, על פי מופיע בכ"כ.

 הקבלן ומחיר היחידה כולל את כל הנדרש לביצוע השירוול. לא תוכל כל תביעה נוספת מצד .3

 

 עבודות פיתוח )אופציה( 9

 הבסיס מהווה אשר הכמויות לכתב בהתאמה ונמצא הכללי המפרט של 51 פרק את להשלים בא זה פרק
 .עבורן ותשלום העבודה לביצוע

 שימוש במלט מהיר / אספלט קר : 10

ם לא ניתן להמתין עד להתקשות החומרים הרגילים או במידה בתיקוני חציות כבישים, בורות ובמקומות בה
 שעות, נדרש הקבלן להשתמש באספלט קר מהיר התקשות. 48ולא יבוצעו תיקוני אספלט מעל 

 עבודה בכבישים  11
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  כללי  11.1

אין להרוס או לפתוח כבישים ודרכים סלולות, ללא קבלת רשות מאת המפקח, גם אם הם יתוקנו לאחר מכן 
ן הקבלן.  כל הכבישים, שאותם חוצים הקווים, ייפתחו ברוחב מינימלי אפשרי.  תיקון הכביש יעשה על חשבו

ע"י מילוי והידוק בשכבות וסלילה מחדש של המיסעה, כולל שכבות מצע, תשתית ואספלט, בהתאם לדרישות 
לא יעלה על  במפרט הכללי.  בתחום הכביש, תהיה החפירה ורטיקלית ורוחבה, בחתך העליון, 51שבפרק 

 המידות המפורטת בטבלה דלהלן :

  
רוחב עליון של 

 החפירה
קוטר   

 הצינור

 5.26-
 מ' 6.25

4.26-
 מ' 5.25

3.26-
 מ' 4.25

2.26-
 מ' 3.25

1.26-
 מ' 2.25

 מ' 1.25עד 
 

- - - - - 0.6 "6-"2 

2.50 2.10 1.70 1.40 1.10 0.80 "10-"8 

2.65 2.25 1.85 1.55 1.25 0.95 "16-"12 

2.85 2.45 2.05 1.75 1.45 1.15 "24-"18 

 

לצורך חישובי כמויות מצעים ו/או חול במ"ק בעבודות ביוב יבוצעו ע"פ חתך תאורטי כמפורט רוחב תחתית 
מטר. לצורך  3ס"מ מכל צד בעומק מעל  40+  -מטר ו 3ס"מ מכל צד בעומק עד  20תעלה יהיה קוטר הצינור +

במ"ר גם בעבודות המים וגם בעבודות הביוב. כל חישובי הכמויות יבוצעו חישובי כמויות לתיקוני אספלט 
 ע"פ חתך תעלה תאורטי או על פי הנחיות התאגיד אשר התעדכנו מעת לעת. 

פתיחת כביש קיים תיעשה ע"י ניסור לרוחב המתאים בעזרת מסור מכני, בעל כושר חדירה לכל עומק השכבה.  
 יסור מתאים של האספלט.לא תורשה חפירה בכביש ללא ביצוע נ

 תיקון הכביש וסלילתו תהיה כדלקמן : 
, לפי מוד 98%המילוי החוזר בכביש מעל עטיפת החול, יעשה בשכבות של מצע סוג א', מהודק לצפיפות של 

ס"מ מפני הכביש הקיים.  ממפלס  40-א.א.ש.ט.ה.ו, עד למפלס תחתית מבנה שכבות הכביש, אך לא יותר מ
שכבות מבנה הכביש  2ס"מ מתחת לרום הסופי.   8בות שהיו טרם פירוק ועד לרום של זה, תשוחזרנה השכ

ס"מ לפחות.  ריסוס  20מוד א.א.ש.ט.ה.ו, כל שכבה בעובי של  98%תכלולנה מצע סוג א', מהודק לצפיפות 

"מ, ס 6ק"ג למ"ר, ציפוי יסוד ושכבת בטון אספלט מקשרת, בעובי עד  1, בכמות של C.M 70תשתית ביטומן 

, C.R 70ביטומן, מיד לאחר כיסוי התעלה ומילוי במוחמר מצעים.  לאחר מכן, ריסוס בביטומן  4.3%עם 
 ק"ג/מ"ר )ציפוי מאחה(. 0.25כמות של 

 
ביטומן, מיד לאחר כיסוי בשכבה המקשרת,  4.8%ס"מ, עם  5שכבה נושאת, מבטון אספלט דק, בעובי של עד 

 סוי, בכל שלב, יש לכבוש את תיקון הסלילה במכבש מתאים.אלא אם תינתן הוראה אחרת.  לאחר כי
 5ביטומן לפחות, בעובי  4.3%תיקון המדרכות יעשה כנ"ל, אך רק עם שכבת אספלט נושאת תחתונה, עם 

 ס"מ.
 המפקח רשאי לקבוע אלו שטחים יסללו מחדש או יתוקנו, כמפורט לעיל.

שכבות  2מ"ר.  התיקון כולל :  אספקת והנחת  התשלום עבור תיקון אספלט כבישים ובמדרכות יהיה לפי
מצע סוג א', שתי שכבות אספלט, כאמור במפרט המיוחד, מדוד לפי המידות התיאורטיות של החפירה ועליו 
לקחת בחשבון בהצעתו את מלוא רוחב התיקון, שיהיה עליו לתקן, כתוצאה מעבודתו ולנזקים שייגרמו 

ה מעבודתו, מחפירת התעלות ותנועת רכב וציוד הקבלן, על גבי למבנה הכביש ולאספלט הקיימים, כתוצא
 הכבישים הקיימים.

המחיר יהיה אחיד, ללא התחשבות בתנאים ובקשיים בזמן העבודה, במכשולים שמעל ומתחת לקרקע, בסוגי 
ן הקרקע, שיתגלו בזמן העבודה, בקוטר ובעומק הקו וברוחב התיקון שיידרש.  עבור פירוק אבני שפה והתקנת

 מחדש בסיום העבודה, ישולם בנפרד.
 דרכים עוקפות, זמניות, במידה ותידרשנה, תותקנה ע"י הקבלן ועל חשבונו, לפי הוראות המפקח באתר.

בנוסף לכך, יכלול המחיר את אחריות הקבלן לתיקון כל השקיעות שייגרמו בכביש או במדרכה שפתח, עד 
 חודש מיום מסירת העבודה הגמורה למזמין. 24
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    פירוק מסעות כבישים ומדרכות 12

 

כאשר תוואי קווי הצינורות עובר בתחום מיסעות, כבישים או מדרכות, יידרש הקבלן לפרק ולהסיר אותם  12.1
 לפני חפירת התעלות, ברצועה שרוחבה מפורט בטבלה להלן, ולפי הוראות המפקח.

רצועה שנועדה לפירוק משני צידיה. יש לחתוך תחילה את השכבה ב -שכבת אספלט, בטון או בטון מזויין  12.2
החיתוך יעשה בקווים ישרים לכל עובי השכבה, באמצעות מכונת חיתוך בלבד )משור סיבובי(. לאחר מכן 
יש לפרק ולהסיר את השכבה תוך שמירה על קווי החיתוך הישרים. אם התרופפו והתמוטטו דפנות התעלה, 

בת המיסעה הקיימת, יש להרחיב את הרצועה שנחפרה בהמשך לפירוק המיסעה כמתוכנן, מתחת לשכ
שנועדה לפירוק באותו קטע כך ששכבת המיסעה לא תישאר תלויה באוויר וניתן יהיה לבצע אחר כך את 
המילוי בתעלה לכל רוחבה, כמפורט בסעיפים לעיל. לשם כך יש לחזור ולחתוך בשכבת האספלט או הבטון 

 ופרת באון המתואר לעיל.או הבטון המזוין בגבול הקרקע היציבה הלא מ

מרצפות, אבנים משתלבות ותקרות של תאים, הנמצאים בתחום הרצועה שנועדה לפירוק, יפורקו ויעקרו  12.3
ממקומם בעבודת ידיים, בזהירות מרבית לשמירת שלמותם. אלמנטים טובים ושלמים יאוחסנו זמנית ע"י 

 הקבלן עד לשימוש החוזר בהם, הכל עפ"י הוראות המפקח.

פה, אבני אי, אבני גן וצד ואבני תעלה, הנמצאים בתחום הרצועה שנועדה לפירוק, או בגבולה, או אבני ש 12.4
בחצייתה, יפורקו ממקומם בעבודת ידיים, בזהירות מרבית לשמירת שלמותם. אלמנטים טובים ושלמים 

 יאוחסנו זמנית ע"י הקבלן עד לשימוש החוזר בהם, הכל לפי הוראות המפקח.

ולך אלמנטים מהנ"ל, שבורים או פגומים, יעמסו ע"י הקבלן, יסולקו מהשטח עפ"י פסולת הפירוק, כ 12.5
הוראות המפקח וכמפורט בסעיף שלעיל. מודגש בזאת כי  אין להשתמש בפסולת הפירוק למילוי חוזר של 

 התעלות לאחר הנחת הצנרת.

הלן, הקבלן יחויב על הקבלן לא יפרק מיסעות, כבישים ומדרכות, ברוחב רצועה גדול מהמצוין בטבלה של 12.6
חשבונו בתיקון רוחב הרצועה העולה על המצוין בטבלה, גם אם הרחיב את הרצועה בגלל התרופפות 
והתמוטטות דפנות התעלה כאמור, בין אן תיקון המיסעות, כבישים ומדרכות, יעשה על ידו, ובין אם 

 התיקון יעשה ע"י התאגיד.

 ריצופים במדרכות ובכבישים 13

 ת ואיי תנועהריצופים במדרכו 13.1
ריצוף המדרכות יבוצע באבנים משתלבות צבעוניות או אפורות על פי התכניות המצורפות או מצב קיים.  

 אקרשטיין או שווה ערך.
גוונים ודוגמת הריצוף יהיו לפי הנחיות שיינתנו ע"י המפקח בשטח ו/או נציג הרשות המקומית ו/או אישור 

 החברה.
 ס"מ. לתערובת יש להוסיף קוטל עשבים. 4ול ים בעובי אבני הריצוף יונחו ע"ג שכבת ח

 השימוש בחלקי אבנים יותר רק  באישור המפקח.
 חיתוך האבנים יבוצע בניסור אנכי  וחלק לשביעות רצון המפקח, במסור חשמלי.

 במקומות בהם אין קירות תומכים, תבוצע חגורה סמויה.
למילוי         עם סיום העבודות יש לפזר חול  מ"מ. 2אבנים סמוכות לא יעלה על  2הפרש מותר בין 

 הרווחים ולאחר מכן יש לטאטא את השטח.

 ריצופים במעגל התנועה 13.2
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ריצוף מעגל התנועה יבוצע באבנים משתלבות צבעוניות או אפורות על פי התכניות המצורפות או מצב 

 קיים.
/או נציג הרשות המקומית ו/או אישור גוונים ודוגמת הריצוף יהיו לפי הנחיות שיינתנו ע"י המפקח בשטח ו

 החברה.
 ס"מ. לתערובת יש להוסיף קוטל עשבים. 4אבני הריצוף יונחו ע"ג שכבת חול ים בעובי 

 השימוש בחלקי אבנים יותר רק באישור המפקח.
 חיתוך אבנים יבוצע בניסור אנכי וחלק לשביעות רצון המפקח, במסור חשמלי .

 , תבוצע חגורה סמויה.במקומות בהם אין קירות תומכים
 עם סיום העבודות יש לפזר חול למילוי הרווחים ולאחר מכן יש לטאטא את השטח.

 אבני שפה/תעלה 13.3

 .19לפי ת"י  25X17אבני שפה למדרכות יהיו במידות  

  25X17בפינות מפרצונים יבוצעו אבני שפה מעוגלות )אלמנט חיצוני( 
 מתוצרת וולפמן, אקרשטיין תעשיות או שווה ערך. 2110מעגל חתוך לשני חצאים(, מס' קטלוגי  1/4)

 המעגל , לשני קטעים שווים יבוצע במפעל!  1/4מודגש כי חיתוך 

 .19ס"מ לפי ת"י  X15 30אבני שפה לאי התנועה יהיו במידות 

 .19ס"מ לפי ת"י  15X10אבני שפה גנניות יהיו במידות 

  ס"מ. 23X23אבני שפה לאי יהיו במידות 

 ס"מ. 10X30לה יהיו מיחידות טרומיות, במידות אבני התע
 אבני השפה/תעלה  יונחו ע"ג תושבת בטון במידות לפי התוכניות.

 .1:2המישקים ימולאו בטיט צמנט ביחס 
אין להשתמש בקטעי אבני שפה שבורים. החצאים/רבעים הנדרשים בקשתות יסופקו לאתר לאחר 

 שנוסרו במפעל.  
 

 במיסעה קיימתתוספת לאבן שפה, אבן אי   13.4
ס"מ מהאבן, פרוק  10תוספת עבודה לגבי הסעיף הקודם הכוללת ניסור האספלט הקיים במרחק 

 האספלט והשלמתו לאחר הנחת  האבן.
 
 
 
 
 
 
 

 מ' 2.0עד גובה  -קיר תומך עם חזית אבן וגב בטון  13.5
א האבנים בחזית הקיר תהיינה מטיפוס אבן לקט, כדוגמת הקירות הקיימים ברח' הסמוך, לל

 סדקים ושקועות בחלקן בתוך גב הבטון.  סוג האבן טעון אישור המפקח.
ס"מ, כאשר במטר העליון של הקיר לא  10 -20ס"מ. עובי האבן יהיה  20÷40האבן תהיה במידות 
 ס"מ. 10יעלה עובי האבן על 

 טון/מ"ק. 2.4האבן תהיה נקיה ורחוצה, בעלת משקל סגולי של 
 ס"מ, ללא בטון. 5ס"מ ועומקו  1 - 2רוחב הפוגות בין האבנים 

בזמן יציקת הבטון יש להקפיד ולמנוע נזילת הבטון דרך המשיקים הפתוחים. כל שטח בחזית 
 שיתלכלך בבטון יפורק ויתוקן ע"ח הקבלן.

, מובא מביח"ר מוכר ולא תורשה הכנתו באתר. בקיר יינתנו צינורות 30-הבטון בקיר יהיה בטון ב
ויהיו  2%מ"ר הצינורות יונחו לרוחב הקיר בשיפוע  2.5ס"מ, כל  10קוטר ניקוז מפי.וי.סי אפור ב

 ס"מ מפני הקיר. 5שקועים 
מ' לאורך ולגובה ולסירוגין. על הקבלן לדאוג לעיבוד מתאים של  1.50המרחק בין הצינורות יהיה 

ודל מקור מוצא הצינורות מפני הקיר. מאחורי הקיר במקום כניסת הצינור תותקן מסננת חצץ בג

40X40X30  ס"מ שומשומיה. את המסננת תעטוף יריעת גיאוטכסטיל. 10ס"מ ומעליה 
 

 מ' או כמצוין בתכניות. 10תפרי התפשטות יהיו כל  - 
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 ס"מ מפני הקיר. 5קר ויהיה שקוע -ס"מ ימולא בקל 2התפר ברוחב  - 

 קרקע המילוי מאחורי הקיר תהיה קרקע אשר תאושר ע"י המפקח בשטח.
 ובין גב הקיר תונח שכבה מנקזת ויריעה גאוטכנית מנקזת עפ"י פרט. בין המילוי
 מסלעה

ס"מ  60ס"מ, גובה  80ס"מ, רוחב  100אספקת בולדרים למסלעה מאבן גדולה מינימום: אורך 
טון כל אבן, הנחתם זו על גבי זו באורך ובגובה על פי הוראות המפקח ומילוי חוזר  1.1ומשקל לפחות 

ת הגב ממשטחים מתאימים ומילוי החללים בין האבנים באמצעות אבנים , כולל הכנCLSMעם 

 אל חזית הקיר בכל כמות שהיא. CLSMקטנות בכדי למנוע שפיכת 
 גדר קיר בניית

, כולל הכנת הגב 20-כולל אספקת האבן והנחתה. ומילוי חוזר בטון ב 1.2בניית קיר גדר מאבן בגובה 
אבנים באמצעות אבנים קטנות בכדי למנוע שפיכת ממשטחים מתאימים ומילוי החללים בין ה

 הבטון אל חציית הקיר.
 

 עבודות מתכת )מעקות וגדרות בטיחות( 13.6
מיקרון לפחות.  כל פרופיל מתכת או  100כל עבודות המתכת יהיו מברזל מגולוון באבץ חם בעובי 

ים בצביעה עמוד מתכת המצוין בפרטים יהיה מגולוון כנ"ל. כל המעקות והגדרות יהיו  צבוע
 תעשייתית.

הגדר תבוצע ע"פ הפרט. כל רכיבי הפלדה יהיו מגולוונים. הגילוון יבוצע לאחר השלמת הריתוכים, 
השחזתם לקבלת חיבורים חלקים וניקוי מושלם של כל השטחים. הגלוון יבוצע ע"פ התקן הישראלי 

 מיקרון. 80ולעבי מינימלי של 
עיגון יבוצע לפי הוראות הקונסטרוקטור. העיגון כולל כל סעיפי העבודה כוללים עיגון בבטון. ה

. אם נעשה עיגון במקומות 20-חפירת היסודות במקומות הנדרשים, הובלה, אספקה ויציקת בטון ב
 בהם אין ראש קיר, העיגון יבוצע כך שראש היסוד יהיה מתחת לפני הריצוף המתוכננים.

קלוי בתנור. גוון הצבע יהיה מסדרת גווני  צביעת רכיבי הפלדה ע"ג שכבה מקשרת בצבע פוליאסטר

"RAL  .או שווה ערך, לפי בחירת המתכנן ,"  

 סלילת כבישים  ורחבות 14

 חציבה/חפירה ועודפי פסולת סילוק 14.1

במפרט הכללי מודגש בזאת שחומר הפסולת )חומר חפירה/חציבה עודף(  51017בנוסף לאמור בסעיף 
רשויות ע"ח הקבלן. לא תשולם כל תוספת עבור יורחק למקום מאושר ע"י הרשויות. התשלום ל

באתר לפני תחילת  ההייתלוק פסולת. סעיף זה מתייחס רק לפסולת שנוצרה מעבודת הקבלן ולא יס
 העבודה.

 

 צמחיה והורדת פסולת ניקוי, חישוף 14.2

העבודה כוללת הורדת שכבת אדמה  החישוף יבוצע רק בשטחים לסלילה )כבישים, מדרכות וכו'( 
 ס"מ, עקירת צמחייה ושיחים על שורשיהם וסילוק הפסולת אל מחוץ לאתר. 20בעובי 

 

 בשטח חציבה או/ו חפירה 14.3

במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות, לא תהיה הפרדה בין  5102למרות האמור בפרק  א.
חפירה הכוונה לחפירה ו/או חציבה. המונח חפירה  שמצויןחפירה לחציבה, ובכל מקום 

 הקרקע הקיימים בשטח האתר ללא סיווג לפי קשיות החומר ו/או תכונותיומתייחס לכל סוגי 
לרבות סלעים, בולדרים, מסעות ומדרכות. לבצוע עבודות החפירה ישתמש הקבלן  האחרות,

בכל סוגי הכלים אותם יראה כמתאימים למטרה זו בהתחשב בקושיות החומר החפור ו/או 
 תכונותיו האחרות.

החפירה בכל רוחב תחום רצועת הדרך. הכבישים יבוססו על שכבת  החפירה בשטח כוללת את ב.
 הסלע. יש להסיר את שכבת הקרקע המכסה את שכבת הסלע.

 לא יותר שימוש בפיצוצים. ג.
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חומר בלתי יציב הנמצא מחוץ לגבולות החתך הטיפוסי והמאיים לדעת המפקח בגלישה וכן  ד.

לא ישולם עבור הסילוק והרחקת   סולק.וי רייחפחומר שגלש לתחום השטח או ממנו החוצה 
 כמויות חומר שגלשו.

וים והשיפועים בהתאם לתכניות ולהוראות המפקח ולא והחפירה יגמרו עפ"י הק ותמדרונ ה.
 ימצאו בהם גושים חופשיים או חומר בלתי יציב.

 . יש להסיר את שכבת הקרקע המכסה את שכבת הסלע.עהכבישים יבוססו על שכבת הסל ו.
 הפרטים(. ןגיליוראשון יבצע הקבלן חפירה לפי פרט שכבות המבנה המינימלי )ראה בשלב 

 למתן הנחיות נוספות לביצוע עבודות חפירה.מתין למפקח לאחר מכן י
במקרה והקבלן יבצע עבודות חפירה מתחת למפלס הדרוש בתכניות, יספק הקבלן על חשבונו  ז.

 שכבת פילוס, בהתאם לדרישות המפקח.
ת החפירה כוללות גם העמסה, הובלה ופיזור מיטב החומר החפור המאושר ע"י המפקח עבודו ח.

למילוי בשכבות בשטחי מילוי, פינוי עודפי החפירה והחומר החפור שנפסל למילוי  אל מקום 
 פיזור מאושר ע"י הרשות למרחק כלשהו.

פירה בהתאם תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע הח .ט
 לסוגי העפר השונים.

 בעבודת החפירה ביצוע עבור וכן ומוגבלים צרים בשטחים עבודה עבור תוספת כל תשולם לא
 .ידיים

להבטחת דרגת צפיפות הנדרשת על הקבלן לבצע בדיקות צפיפות, בדיקות תעשנה ע"י מעבדה  .י
 100לכל  3-מ מוכרת ומאושרת ע"י המפקח בכתב ומראש, כמות הדוגמאות תהיה לא פחות

 לשטחים נפרדים. עלות הבדיקות כלולה במחירי היחידות למיניהן. 6 -מ"ר, ולא פחות מ
 

 מאושר מילוי 14.4

או לא ימצא בכמות מספקת, יביא  לדרישות המפקח בשטחבמידה ומיטב החומר החפור לא יענה 
 המפקח בשטח.הקבלן חומר מילוי מאושר מבחוץ. החומר המובא יענה לדרישות 

פור לא יסולק מהשטח ללא אישור המפקח בכתב. מודגש בזאת, כי לא יורשה לקבלן להביא חומר ח
לאתר חומר מובא מבחוץ, אלא רק לאחר שיגמרו מקורות המילוי מעודפי חפירה בשטח, ולאחר 

 אישור המפקח.
 

 שטחים הידוק 14.5

ני קרקע פני הקרקע לאחר חפירה או פני קרקע לאחר חישוף לפני מילוי, או פ -הידוק שתית 
במפרט  51026ייעשה לדרגת צפיפות כמפורט בפרק  -במדרכות ובכבישים לאחר פרוק וחפירה 

 הכללי.

 קיים אמביט או/ו קיים אספלט שכבת פרוק 14.6

במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות שיידרש ע"י המפקח יבצע הקבלן פרוק של שכבת אספלט/אמביט קיים בכל  
 כוללת: העבודה עובי שהוא, לכל עומקם.

 
 קבלת הקטע לפירוק מהמפקח סימונו ומדידתו.  -
 ניסור שולי הקטע, לכל עומק שכבת האספלט/ האמביט.  -
 הסרת שכבת האספלט תוך שמירה על קווי החיתוך הישרים.  -

 .העמסה וסילוק הפסולת -

 נה.מודגש שסעיף זה ישולם רק במקרה שדרוש פרוק האספלט/האמביט בלבד ללא פרוק שכבות המב

 

 

 קיימת מיסעה ניסור 14.7
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, בגבולות פרוק על ידי חיתוך לעומק הדרוש /האמביטעל הקבלן לבצע ניסור של שכבת בטון האספלט

שוחות או אלמנטים אחרים או עבור הנחת אלמנטים שונים בכביש קיים, כגון אבני שפה, אבני 
 "י מכונת חיתוך בלבד. החיתוך יבוצע ע ריצוף, שוחות וכו' יבוצע על ידי חיתוך לעומק הדרוש 

לא ישולם בנפרד, אלא במסגרת סעיפי העבודות המפורטים בכתבי הכמויות, בין אם מצוין במפורש 
 ובין אם לאו.

 

 קרצוף 14.8

בבקרה  ,רצועות המאפשרות קרצוף ,מקרצפתאו הציוד יהיה מסוג מיישרת  - ציוד הקרצוף
 דיוק ברום. ,אלקטרונית

לפחות במעבר אחד, עיצוב שולי השטח המקורצף )השפות(  מ"ס 10הציוד יאפשר קרצוף לעומק 
בצורה אנכית, ישרה ולא מעורערת. הקרצוף הוא לצורך ריבוד מחדש של נתיבים שלמים, יאפשר 

לפחות. כשהקרצוף הוא לשם תיקונים מקומיים, ולעבודות  'מ 1.20הציוד קרצוף ברצועות שרוחבן 
 לפחות. 'מ 0.30 תחזוקה, יאפשר הציוד קרצוף רצועות שרוחבן

המקרצפת ובכיוון תנועתה, על פני מיסעה יותר  ניהציוד יאפשר טעינה ישירה למשאית, שתנוע לפ
 השימוש במיישרת בחם או במקרצפת בחם, רק אם הדבר צויין באחד ממסמכי החוזה.

הקרצוף יתבצע לפי התכניות ובעומק, שיאפשר ביצוע השכבה החדשה בעובי  - קרצוף בשטחי אספלט
מקורצף, או בקרבת שוחות, במקומות -הנדרש. קרצוף במקום של התחברות אנכית לאספלט לא

יבוצע בעבודת ידיים, לפי הוראות המפקח, מ' או  0.5קטנה ברוחב  שלא ניתן להשתמש במקרצפת
תפוררה השכבה, ימשיך התערערה, נסדקה או ה ,ובזהירות כדי לא לפגוע בקיים. אם עקב הקרצוף

כל העלויות כלולות במחירי  בגמר הקרצוף יש לטאטא את השטח. עד לשכבה יציבה.  הקבלן בקרצוף
 הקרצוף.
יש לנקות את כל השטח המקורצף באוויר דחוס, או במטאטא מכני. לא תותר  ,ט הראשוןונוסף לטא

 תנועת כלי רכב על השטח המקורצף לפני הניקוי. 
רים וחריצים עמוקים ופני המיסעה לא חולאולם  ,לאחר הקרצוף יהיו פני השטח מחוספסים

 לא מקומות מעורערים או מתפוררים.להמקורצפת יהיו יציבים 
המזמין שומר לעצמו הזכות להורות לקבלן, לפנות את החומר המקורצף ולאחסנו  - פסולת הקרצוף

 באתר או מחוצה לו 
לוי או יומר למדה והמזמין מוותר על זכות זו, יהיה דין החומר המקורצף ככל חמר אחר כליבמ
 לוק. פעולות אלה כלולות במחיר היחידה.ילס

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מצעים ותשתיות 14.9

 מצע סוג א'  

, מ"ס 15 של בשכבות יהיו והפיזור האספקה. הכללי במפרט כהגדרתו' א סוג  יהיה  המצע חומר .א
 .במדרכה או בכביש

 יסעות והחניות..מוד פרוקטור בשטחי המ 100%שכבות המצעים  יהודקו  לדרגת צפיפות של  .ב

              CLSM (CONTROLLED STENGHT MATERIAL) 
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. המפקח של מפורטת הוראה פי על ורק אך יעשה CLSM -ב השימוש. CLSMאספקה ויציקה של               
 אל ישירות ותושם בטון ערבול באמצעות העבודה לאתר תובל, מאושר אספלט במפעל התערובת

 .התקשות מהירת תהיה התערובת. הגעתה עם מיד' וכו שוחה, הבור
 לא תהיה תוספת מחיר בעבור מהירות התקשות. 
 איגום  
 שכבת תשתית מאגו"מ סוג א' כהגדרתו במפרט הכללי.  

 

 ביטומן באמולסיית ריסוס 14.10

 ק"ג/מ"ר. 0.40בשיעור של  SS - 1.0ריסוס בין שכבות האספלט יהיה אמולסיית ביטומן 

 1.0בשיעור  S.M.10יהיה אמולסיית ביטומן  מצע עליונהלבין שכבת ריסוס בין שכבת אספלט 
 ק"ג/מ"ר.

 

 אספלט עבודות 14.11

לפני ביצוע עבודות האספלט, הקבלן ימציא לאישור הפיקוח, את תערובות האספלט שבהן הוא עומד 
 להשתמש, לרבות גודל וסוג האגרגטים.

 

 :כללי 
 בגיליון הפרטים וכדלקמן:עובי שכבות האספלט יהיה כמוגדר בכתבי הכמויות ו 

 חדש מבנה .א

 ס"מ   03 מ"מ  S - 19שכבת בטון אספלט  נושאת עליונה מתערובת  -

 ס"מ   05 מ"מ  S - 25שכבת בטון אספלט נושאת תחתונה מתערובת  -
 :מעל יבוצע זה מבנה

 ס"מ   30   ס"מ כ"א 15שכבות מצע סוג א' בעובי  2 -
 ס"מ   20   "אס"מ כ 20שכבת מצע סוג ב' בעובי  1 -

           ---------- 
 ס"מ   58           

 "מ(ס 8-5/מדרכה )כביש שיקום .ב

ס"מ, הידוק פני התשתית  5-8קרצוף או ניסור, פירוק וסילוק אספלט קיים לעומק של בין 
בעובי של  3/4ואספקה השלמת מצעים והידוקם פזור והידוק של תערובת אספלטית מבנית "

 הקיים בשטח.ס"מ או על פי  5-8
 

 ס"מ( 12-9) כביש שיקום .ג

ס"מ, הידוק פני תשתית השלמת  9-12קרצוף או ניסור, פירוק אספלט קיים לעומק של בין 
 9-12בעובי של  3/4מצעים והידוקם, אספקה, פיזור והידוק של תערובת אספלטית מבנית "

 בשכבות.מטר יבוצע קרצוף ובניה של הכביש  50ס"מ  או על פי הקיים בשטח. בשטח 
 

 חדש לאספלט קיים אספלט התחברות ממשק 14.12

 במקומות המסומנים בתכניות יבוצע חיבור לכביש הקיים כמפורט להלן:
חיתוך בניסור של שכבת האספלט, קרצוף אספלט כמסומן בתכניות וכן חפירה בשכבות  .1

 הכביש עד לעומק כמסומן בתכניות.
 

 מילוי המדרגות שנחפרו כמסומן בתכניות. .2
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ו גבול ההתחברות יהיה שפת הכביש הקיים. חלקי הכביש הקיים שיתערערו עקב פירוק ק 

 הכביש הקיים מעבר למידה הרשומה בתכניות יפורקו ע"י הקבלן ויתוקנו על ידו ועל חשבונו.
 

 גן אבן/  שפה אבן  פירוק 14.13

או אבן שפה במקומות בהם יידרש יבצע  הקבלן פירוק של אבני שפה או אבני גן )כולל ראש אי ו/ 
קולטת(. אבנים שבורות ופגומות תסולקנה מהשטח, אבנים טובות ושלמות תאוחסנה זמנית 

 עד לשימוש חוזר בהן הכל עפ"י הוראות המפקח.
מודגש בזאת, כי במקומות בהם נדרש פירוק מיסעה הכוללת אבני שפה, כחלק מעבודות החפירה  

ק נכלל בסעיפי חפירה ולא ישולם ואין דרישה מפורשת לפרוק אבני השפה לחוד, הפרו
 במסגרת סעיף זה.

 
 העבודה כוללת: 

 קבלת הקטע לפירוק  מהמפקח, סימונו ומדידתו. -

 עקירת האבן ממקומה תוך שמירה מירבית על שלמותה. -

 פירוק תושבת הבטון ופינוי הפסולת. -

 מילוי  החלל הנוצר בחומר מצע או אגו"מ לפי הצורך. -

 לוקה לאתר פסולת.אחסנה זמנית של האבן או סי -
 
 
 
 
 
 

 פינויו או/ו לרשות חוזר לשימוש  המתאים החומר והעברת מרוצפים תנועה איי או/ו מדרכות פירוק  14.14
 כמפורט

במקומות בהם תורה התכנית ו/או לפי הנחיות המפקח יפרק הקבלן מדרכות ו/או איי תנועה 
 מרוצפים.

 
 

 העבודה תכלול:

 קבלת הנחיה בכתב מהפיקוח. -

 ח המיועד לפירוק.סימון השט -

 פירוק האבנים המשתלבות באופן זהיר  על מנת לשמור על שלמותן ככל הניתן. -

 הוצאת החול ופירוק חגורות הבטון. -

 סילוק שכבת מצעים בעובי כלשהו  בהתאם להנחיות המפקח. -

עירום בשטח אחסון זמני של הרשות, של האבנים המשתלבות, המתאימות לשימוש  -
 ד מהנדס העיר.חוזר  לפי הנחיות משר

 

סילוק אבנים משתלבות שבורות ו/או שנמצאו לא מתאימות לשימוש חוזר בחול  -
 ופסולת הבטון לאתר פסולת כמפורט.

 

 קיימות/מתוכננות מערכות על  מזויין  מבטון הגנה 14.15
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במקומות בהם יידרש יהיה על הקבלן לבצע הגנה על מערכות מתוכננות ו/או על מערכות  קיימות  

 והפלדה תהיה מצולעת. 30 -ס"מ. הבטון יהיה מסוג ב 20ין בעובי בבטון  מזו
 

 המחיר יכלול: 
גילוי  זהיר של המערכת הקיימת, הבטון, הזיון, עבודות העפר הדרושות, לרבות סתימת הבור  

בחומר גרנולרי מהודק בבקרה מלאה )מצע סוג א'( עד למפלס שתית מתוכננת וכן את כל 
 ושות.עבודות הלוואי והעזר הדר

 
 

 תמרורים ושלטים 14.16

 במפרט הכללי: 51076בנוסף לאמור בסעיף 
 התמרורים יוצבו בצמוד למיקומם המופיע בתכניות. א.
 

)מהדורה  2502 -ו 2501התמרורים יתאימו לדרישות המופיעות ב"רשומות מס'  ב.
אחרונה( ויוצבו בהתאם לדרישות אלה ולדרישות המופיעות בהנחיות לאופן הצבת 

 ם.התמרורי
התמרורים יהיו במידות המתאימות לתמרורים בדרך עירונית כמוגדר בפרסומים הנ"ל.  

 התמרורים ירכשו במפעל שלטים שיאושר ע"י המפקח.
 

ס"מ וחלק העמוד  60ס"מ ובעומק  40. היסוד יהיה בקוטר 20 -היסודות יהיו מבטון ב ג.
 ס"מ. 55שיכנס לתוכו יהיה באורך 

 

 ויוצבו באנכיות מוחלטת.  4ות מגולוונים בקוטר "העמודים יהיו מצינור ד.
 

 כבישים צביעת 14.17

 במפרט הכללי: 51077בנוסף לאמור בסעיף 

(, 12-, ד7-, ד6-ד ,4-, ד1-וי הפרדה )דובתכניות יסומנו בצבע ק המצויניםבמקומות  .א
 (, צביעת אבני שפה13-תנועה )ד חצי(, 11-(, מעברים חציה )ד14-, ד9-שטחיי הפרדה )ד

 (.15-ד ,3-)ו
 

", )מהדורה אחרונה( ובהתאם 2501העבודות תבוצענה בהתאם לאמור ב"רשומות מס'  ב.
 להנחיות של מע"צ לסימון כבישים.

 

מ' ורק לאחר אישור התוצאה ע"י המפקח  20הקבלן יבצע צביעת קטע לדוגמה באורך  ג.
 רשאי הקבלן להתחיל בסימון.

 

 מחדש.קטעי צבע שלא יניחו את דעת המפקח ייצבעו  .ג
 

 

 :מים ומעבירי בניקוז בטון עבודות 15

 צנרת הניקוז   .א
  כללי:

בכתב  57המתואר כאן בא להשלים, להדגיש או לשנות את האמור במפרט הכללי פרק 
 הכמויות מוגדר קוטר הצינור וסוגו.

  
 הנחת הצינור :
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אם לא מצוין אחרת במפרט מיוחד או בתוכניות, הנחת הצנרת תעשה כפי המתואר 

 :ותכלול
 

+ ס"מ עד מפלס מתוכנן, כולל 50חפירה לצינור בעומק מינימלי של קוטר הצינור  (1
 בשטחי מילוי.

 

 יישור והידוק תחתית החפירה ע"י מעברי מכבש לשביעות  רצון המפקח. (2
 

 ס"מ, הנחת הצינור ופילוסו למפלסים המתוכננים. 10פיזור חול בעובי  (3
 

נור, מבוצע בשני שלבים )הראשון עד מחצית ס"מ מעל הצי 20מילוי חול עד גובה  (4
 .98%קוטר הצינור( והידוקו ע"י הרטבה והרוויית החול לדרגת הידוק של 

 

מילוי חוזר מחומר מובא, העונה לדרישות של מילוי נברר, עד פני השתית  (1
ס"מ והידוקו  20המתוכננת או עד המפלס שממנו בוצעה החפירה, בשכבות של 

ס"מ עליונים כמפורט בפרטי הביצוע יוחזרו במבנה  37, בבקרה מלאה. בכל מקרה
 כל אספלטי.

 

 צנרת בטון   .ב

", בעלי תו תקן ת"י 5" או "דרג 4צינורות בטון יהיו מזויינים לפי "דרג  (1 1.11.2
עם זיון בהתאם לתוכנית ולמפורט בכתב הכמויות. הצינורות יהיו ללא חריצים,  27

צינור הפנימיים יהיו חלקים בהחלט. אחרים כלשהם. שטח פני ה סדקים וכל פגמים 
בין צינור לצינור יהיה באמצעות אטם מובנה כדוגמת מגנוקריט או  האטם במישקים

 ש"ע מאושר.
 

הקבלן ימציא לידי המפקח לפי בקשתו, אישור של מכון התקנים  (2 1.11.3
שצינורות מאותו טיפוס עמדו בדרישות עומס המעיכה הנדרש וכן יספק הוכחות 

 מאיכות ייצור השווה לזו של הצינורות שנבדקו.שהצינורות הם 
 

בעלי  P.V.Cצינורות בטון לביוב בעלי שרוול פנימי יהיו בעלי שרוול  (3 1.11.4
 , או ש"ע מאושר ע"י המפקח.ASTMC -443ולשרוול תו תקן אמריקאי  27תקן ת"י 

 

צינורות בטון לביוב בעלי ציפוי פנימי יהיו עם ציפוי פוליאוריתני  (4 1.11.5

 מיקרון, או ש"ע מאושר ע"י המפקח. 600-500"טמבור" בעובי  HA55דוגמת 
 

 תאי ביקורת  .ג
בנוסף לאמור במפרט הכללי, מודגש בזאת ששוחות הבקרה   יהיו טרומיים, כלומר 

למפורט בעבור שוחות בקרה  . ובהתאםיצוקים מחוץ לאתר באמצעות תבניות מתכת
 לביוב.

 
 בנוסף לאמור במפרט הכללי, העבודה כוללת:

 פירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופינוי עודפי החפירה.ח (1
 

אספקה, הובלה והנחת האלמנטים של הצנרת, הקולטנים, המתקנים ותאי  (2
 הבקרה.

 

 התאמת הפתחים לכניסה ויציאת הצינורות, כולל ביצוע החיבורים ואטימתם. (3
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מילוי חוזר בבקרה מלאה. כאשר המילוי עד מחצית גובה התא מתחתיתו ימולא  (4
בחול, תוך כדי הרטבה. שאר המילוי יהיה בחומר מילוי מובא, העונה למפורט 

 במפרט הכללי. 510253בסעיף 
 

תקרות, מכסים לעומס כבד או עומס בינוני, לפי התקן החדש, כמפורט, מדרגות,  (5
 סבכות, מסגרות, אבני שפה מברזל, יציקה וכו'.

 

פמן, אקרשטיין, רדימיקס או האלמנטים יהיו בהתאם לתוכניות המצורפות תוצרת וול
 שווה ערך, תוך שמירה על מידות פנים השוחה.

חיבור הצינורות ביניהן ולקיר השוחה בכניסה וביציאה יהיו באמצעות אטמים מיוחדים  .6
 כמפורט:

 153ס"מ לתא בקרה ישתמש הקבלן באטם מובנה מסוג  100בחיבור צינור בטון עד  .א
 או ש"ע.

 או ש"ע. 150מסוג ס"מ באטם  125בחיבור כנף עד  .ב

בחיבור צינור בטון עם אטם אינטגרלי מובנה בנקבה ישתמש הקבלן באטם עשוי מגומי  .ג
EPDM  דוגמת קונטור סיל תוצרת וולפמן או ש"ע. בכל מקרה שהקבלן יתקע בבעיית

 ביצוע האיטום באמצעות קונטור סיל ישתמש הקבלן בעוצר מים תוצרת וולפמן.
 
 
 
 
 
 

 

 תאי קליטה למי גשם .ד
אי קליטה למי גשם יהיו מבטון טרום במידות לפי הנאמר בכתב הכמויות, בתכניות ת

 .העבודה ופרטי האדריכל
 

בקולטנים  השימושקולטני מי גשם יונחו על גבי מצע מהודק מכורכר. לא יותר 
שבורים, סדוקים או כאלו שנפגעו בעת ההובלה לאתר. המפקח יהיה רשאי לפסול תאי 

 .בתנאים הנ"לקליטה אשר לא יעמדו 
, אקרשטיין, תאי קליטה למי גשם יהיו עפ"י המצוין בתכניות העבודה תוצרת וולפמן

 יצויןמטר לקולטן העמוק אלא אם  1.20או ש"ע מאושר. עומק הקולטן יהיה רדימיקס 
 .אחרת

 .לכל קולטן תותקן מסגרת מיצקת פלדה וסבכת קליטה למי גשם
 

ס"מ  84x34וין בתכניות העבודה במידות סבכות הקליטה למי גשם יהיו עפ"י המצ
ן או ש"ע מאושר. הסבכה תותקן בתוך מסגרת מברזל פמס"מ תוצרת וול 7.5ובעובי 

בעובי דומה לזה של המסגרת. עיגון המסגרת לתאי הבטון ס"מ ו 90x40יציקה במידות 
 .נקודות לפחות 4תעשה באמצעות אוגנים המצויים במסגרת 

 

וד לאבן שפה תותקן אבן קולטת מים מברזל יצקת. אבן לסבכות קליטה המצויות צמ
 השפה.

 

 חיבור למערכת ניקוז קיימת .ה
 כללי (  1

 לפני התחברות לשוחות בקרה קיימות, על הקבלן לנקוט בכל פעולות הזהירות הנדרשות.
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העובדים, המועסקים בעבודה, הדורשת כניסה לשוחות בקרה קיימות, יודרכו בנושאי 

 מנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.אמצעי בטיחות ויאו
אין במתואר בסעיף זה, בשום אופן, כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית 
לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר, העלול להיפגע או להיפצע, עקב עבודות 

 המבוצעות על ידי הקבלן.
ר המשך פעולה תקינה ורציפה תוך כדי ביצוע העבודות המפורטות להלן, יש לדאוג ולאפש

של קו הניקוז הקיים, במשך כל שלבי העבודה.  העבודה תכלול, במידת הצורך, סתימה 
 זמנית ושאיבה זמנית של השפכים, כדי לאפשר עבודה ביבש.

 

 חיבור לשוחה קיימת (  2
ות, קווי הניקוז, הכלולים במסגרת מכרז / חוזה זה, מתוכננים לחיבור אל שוחות ניקוז קיימ

על קווי ניקוז גרביטציוניים קיימים.  תוכניות האתר, שעליהן סומנו קווי הניקוז הקיימים 
והשוחות הבנויות עליהם, חלקיות ובלתי מחייבות.  על הקבלן לחפור, לחפש, לאתר, לגלות 
את מקום החיבור )שוחה או צינור( ולמדוד את נקודות המערכת הקיימת, הנוגעות לעבודה, 

 תוצאות המדידה לאישור המפקח.ולמסור את 
, של 570827עבודות החיבור, אל קירות השוחות הקיימות, תעשנה לפי המתואר בסעיף 

המפרט הכללי, התוכניות ו/או לפי הוראות המפקח ותכלולנה גם את כל עבודות העפר, 
 הבטון והפירוק, הדרושות וכן מילוי חוזר והחזרת השטח למצבו הקודם.

 

 על קו קיים בניית שוחה (  3
במסגרת העבודות הכלולות במסגרת מכרז/חוזה זה, מתוכנן חיבור של קווי ניקוז חדשים, 
 אל קווי ניקוז קיימים, באמצעות שוחות בקרה חדשות, שתבנינה על קווי הניקוז הקיימים.
על הקבלן לחפור, חפירה זהירה, כולל עבודת ידיים, לגילוי הקו הקיים, למדוד את רום 

( ולהעביר את תוצאות המדידה למפקח.  המפקח יבדוק את נתוני L.Iקיים )הצינור ה
המדידה ויורה לקבלן באיזה רום תיבנה רצפת השוחה ובאיזה שיפוע יונח קו הניקוז, ממנה 
לשוחת הניקוז הסמוכה, במעלה הזרם.  העבודה תכלול :  בניית שוחה חדשה, על קו הביו 

הקיים והשלמת התיקון והעיבודים בקרקעית הקיים, כמפורט לעיל, שבירת הצינור 
השוחה, חיבור הצינור לקיר השוחה, בעזרת מחברי "איטוביב" או שווה ערך, המילוי החוזר 

 והחזרת השטח למצבו הקודם.
 

 תוספת עבור בניית שוחת ניקוז/תא קליטה על קו קיים .ו
וז על קו במקום אשר תורה התכנית או המהנדס, יבצע הקבלן בניית שוחת בקרה לניק

ניקוז קיים. העבודה כוללת חפירה וגילוי הנקז הקיים, בניית שוחה על הקו, שבירת 
 הצינור הקיים וביצוע כל העיבודים הדרושים.

 

 :30 -מתקנים שונים מבטון מזוין  ב .ז
 .30-מתקנים שונים מבטון מזוין כגון חגורות בטון לריפ ראפ וכו' יבוצעו מבטון ב

 

 העבודה כוללת:
חפירה למתקן, ביצוע המתקן מבטון מזוין עם תבנית, בהתאם לצורך השלמת ה

ק"ג למ"ק בטון. השלמת  60, זיון פלדה מצולעת עד 30-ולשביעות רצון המפקח מבטון ב
הבטון הגלוי כבטון חשוף עם תבניות שיאושרו מראש ע"י הפיקוח, מילוי חוזר אחרי 

והידוקם לדרגת צפיפות  51.02.43קירות וקורות במילוי נברר המתאים לדרישות סעיף 
 , תפרים, נקזים כנדרש וכו'.96%של 
 
 

 ראפ(:-ריצוף אבן לניקוז )ריפ .ח
 תיאור:

ראפ במקומות המתוארים -עבודה זו מתייחסת לציפוי מוצא לניקוז בריצוף ריפ
 בתוכניות.
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 חומרים:

אבנים שחורות מבזלת שטוחות,  30%-האבן גיר לקט בעלת גוון אפור.  ישולבו כ
טון/מ"ק.  2.5האזור. האבן תהיה חזקה ועמידה במים ומשקלה הסגולי המינימלי יהיה מ

מעובי השכבה הנדרשת ¾ מהאבנים תהיינה בעלות מימד מינימלי של  2/3לפחות 
 העובי של השכבה. ½ -בתוכניות. המימד המינימלי של כל אבן ואבן לא יהיה קטן     מ

 

שני חלקים של אגרגטים דקים. האגרגטים הדייס יהיה מורכב מחלק אחד של צמנט ו
ולא  16מהם את נפה מס'  100%הדקים יהיו במימדים כאלה, כשהם במצב יבש ועברו 

. לא יורשה שימוש בחול המכיל טין 100ממשקלם הכולל, יעבור נפה מס'  10%-יותר מ
 ממשקל החול הכולל. 6%במשקל העולה על 

 צע דוגמת בנייה לאישורו.יש להביא דוגמאות אבן לאישור המתכנן ולב
 

 דרישות הביצוע:
 95%ס"מ מהודק לדרגת צפיפות של  10הריפ ראפ יונח על שכבת מצע סוג א' בעובי 

ס"מ ועליה  12בעובי  15-מודיפייד א.א.שו. על שכבת המצע תונח שכבת בטון מסוג ב
מר ס"מ ומשקלן ירבץ על החו 6-תונחנה האבנים בצורה כזאת שתשקענה לתוך הבטון כ

הנמצא מתחתן ולא על אבנים סמוכות. במדרונות )בקטעים משופעים יש להניח את 
האבנים הגדולות ביותר בבסיס המדרון( העבודה תתחיל "מרגל המדרון" ותימשך לכוון 

  מעלה המדרון.
     

ס"מ( ימולאו בדייס צמנט. בגמר  3-ס"מ ולא יותר מ 1-החללים בין האבנים )לא פחות מ
 4ו פני השטח במטאטא קשה. את ריפ ראפ יש לשמור במצב רטוב למשך העבודה יטוטא

 ימים אחרי מילוי החללים בדייס. 
 יש להקפיד על ניקיון האבנים ולמנוע לכלוכו בבטון או בדייס צמנט.

 ס"מ. 15משטח הריפ ראפ יוקף בחגורת בטון בעבור 

 

 

 :וניקוז ביוב, מיםטלוויזיוני לקווי  צילום 16

 כללי  א.   
מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה. התיאור המופיע להלן בא להשלים  (1

 ולחדד את הנחיות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות )מצ"ב כנספח(.
לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת צנרת בחפירה  ושיקום צנרת ללא חפירה,  (2

באמצעות פעולת צילום פנימי בהתאם לנדרש במפרט, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית, 
 לאורך הקו המונח )קוטר מינימלי לקווים הוא: 

 , 4א. צנרת  מים קוטר מינימלי "
 מ"מ,  160ב. צנרת ביוב קוטר מינימלי  
ס"מ( לאחר סיום העבודות.  הצילום ייערך באמצעות מצלמת  40ג. צנרת ניקוז קוטר מינימלי  

 כל אורכה.טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת, ל
 .לחץ ובדיקת חיטוי לפני מים ובקווי הקווים שטיפת לאחר יעשה הצילום      
 מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה. (3
פעולת צילום הצנרת אינה באה במקום כל בדיקה אחרת, שמטרתה לבדוק ולאשר את  (4

, המפרט ולפי הוראות נוספות של המזמין, שניתנו במהלך תקינות הביצוע לפי התוכניות
 הביצוע.

הוצאות הקבלן, בקשר לשטיפה ולצילום של קטעי הצנרת, יהיו כלולים בהצעת הקבלן ולא  (5
 ישולמו בנפרד, עליו לכלול את כל ההוצאות בסעיפי היחידה השונים במחירון.

ילום והפענוח, בעל ציוד וניסיון לביצוע על הקבלן להעסיק מעבדת צילום, לביצוע עבודות הצ (6
העבודה, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט.  הקבלן יקבל אישור 



78  

 

 
המזמין, מראש ובכתב, להעסקת קבלן המשנה, מעבדת הצילום, קודם לתחילת עבודתו. 

 מעבדת הצילום תהיה מוסמכת על ידי גוף מאושר ע"י רשות המים.
ם הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין, הוא תנאי לקבלת העבודה ביצוע צילו (7

 לאחר ביצוע ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תוכנית העדות".
 ויתאם יודיע הקבלן, ו/או מי מטעמו התאגיד נציג, המפקח של בנוכחותם ייערך הצילום(   8

 בביצוע יתחיל לא הקבלן. שמרא עבודה ימי( 7) שבעה לפחות הצילום מועד על המפקח עם
 .נוכחותם ללא הצילום

 המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את הצילום באופן ישיר במקרה זה: (9
 התשלום למבצע הצילומים, יהיה על חשבון הקבלן. )א(
יבוטלו סעיפי הצילום בחוזה הקבלן, מבלי לשלם לקבלן כל פיצוי עבור הסעיף ומבלי  )ב(

 ר היחידה.לשנות את שאר מחי

 המזמין יבצע את פעולות הצילום בקטעים, לפי החלטתו הבלעדית. )ג(
 הקבלן ישתף פעולה, באופן מלא, בצילום. )ד(
 הקבלן יתקן את כל הנדרש, בהתאם לדרישות המזמין, עפ"י תוצאות הצילום. )ה(
היא ובמקרה של צורך בביצוע צילום חוזר, יזמין המזמין את עבודת הצילום החוזר  )ו( 

 .תהיה על חשבון הקבלן
 

 ביצוע העבודה  ב. 

   -הכנת פתחים לצנרת מים   ( 1
הקבלן ישאיר פתחים, לאורך הקווים, לצורך החדרת המצלמה לקו.  מיקום הפתחים 
ומידותיהם, יחושב )לפני תחילת העבודה(, בתאום עם המפקח, נציג מעבדת הצילום 

 ובהתאם לדרישות הציוד שברשותו.
 

 -ה  שטיפ ( 2
לפני ביצוע הצילום, על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת, שהונחה, תהיה נקייה מכל חומרי בניה 
וחומרים אחרים, כנדרש במפרט, העלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום.  הניקוי יבוצע 
באמצעות שטיפת לחץ, בציוד מתאים למי שתיה                       )בצנרת מים(, או שיטה 

 למפרט הכללי ולמפרט המיוחד.אחרת, בהתאם 
 

 -עיתוי העבודה   ( 3
ביצוע הצילום יעשה לאחר הנחת הצנרת והידוק שכבות העפר בהתאם  - 

ישטוף  לדרישות, השלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות ולאחר מכן  
 את הצנרת כאמור לעיל. 

ר, בקטעי אורך הקבלן יבצע את הצילום באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגו -
 המתאימים, בהתאם למגבלות הציוד.

 , מעל גבי מסך טלוויזיה, במהלך ביצוע הצילום.יצולם וישודרמהלך העבודה,  -

בכל נקודת חיבור, של שני צינורות או שתי שוחות, תבוצע עצירת המצלמה )לפני החיבור(  -
 וצילום פנורמי של כל היקף החיבור.

 , כשזווית הצילום ניצבת לחיבור.°360ום לאחר הצילום הפנורמי, יבוצע ציל -

בכל מקרה שמתגלה, במהלך תנועת המצלמה, פגם, נתון חריג, או גוף זר, תבוצע עצירת  -
 מצלמה וצילום ממוקד של הפגם.

יש לאפשר למפענח קנה המידה של הצילום, כדלקמן :  בתחילת הצילום של כל קטע, יש  -
 מ"מ(. 20"מ וכן מ 10מ"מ,  5להניח, בחלל הצינור, מדידים )

 

 -תיעוד   ( 4
הצילום, על כל שלביו, יתועד על גבי מדיה מגנטית )תקליטור( או אמצעי אחר, לשם רישום 
תמידי.  הקבלן יסמן, על גבי התוכנית, את מספור הפתחים, לצורך זיהוי הקטעים 
המצולמים וכן מספור ההסתעפויות או השוחות.  על מסך הטלוויזיה יודפסו ויוקלטו 

 הנתונים הבאים, במהלך הצילום :

 תאריך הצילום. -
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 אתר העבודה, רחוב, עיר ונתונים נוספים, לפי הנדרש. -

 לפי מספור הקטעים בתוכנית.  -מספר קטע מצולם   -

 מרחק רץ, מנקודת ההתחלה. -

קובץ הצילום ניתן יהיה לקריאה במחשב אישי, בתוכנת מדיה פלייר ו/או בכל תוכנת  -
 וידאו אחרת.

 

 -וד לביצוע העבודה  הצי ( 5

 במקום. ZOOMואפשרות לביצוע  °360המצלמה תהיה בעלת ראש מסתובב, לראיית  -

מכלול הציוד יכלול אמצעי תאורה, בהספק שיבטיח איכות וחדות של התמונה, בכל  -
 הקוטר של הצינור.

 

 תיקון מפגעים  : ג. 

ליטור המתועד, יתגלו במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של התק ( 1
פגמים, אשר לפי חוות דעת המזמין/המפקח, יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את 

 התיקונים הדרושים, לשביעות רצונו המלאה של המזמין/המפקח.
 הקבלן יתקן את הנזקים הישירים והבלתי ישירים, על חשבונו.  (2
חשבונו, של קטעי הקו המתוקנים.  לאחר ביצוע התיקונים, יבצע הקבלן צילום חוזר, על  (3

 תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".
 

 הצגת ממצאים  : ד. 
קבלת העבודה, ע"י המזמין, תהיה, בהתאם לתנאי המכרז, רק לאחר מסירת תקליטור ודו"ח 

 מפורט.

 -תקליטור   ( 1 2

ולל סימון וזיהוי הסתעפויות, מיקום התקליטור יכלול תיעוד מצולם של הקו, לכל אורכו, כ
שוחות וקולטנים, אורך הקטעים, קוטר קו ראשי, קוטר הסתעפויות או הנפלים מהשוחות 

, גם לכל חיבור ו/או ריתוך.  צילום ניצב יבוצע וצילום נפרד, במבט ניצב, של כל ההסתעפויות
ל ההקלטה יכלול לאורך הקווים ולכל ממצא אחר משמעותי, שיתגלה בצילום.  פס הקול ש

 הערות מבצע העבודה, תוך כדי ביצועה.
במצורף לתקליטור, יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו )מפענח(.  הדו"ח יהיה  ( 2

 כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול :

מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, הסתעפויות, שוחות בקרה, קולטנים וסימוניהן וכל  -
  חר על פני השטח, כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.סימון ותיאור א

אורך הקטע, קוטר קו   -דו"ח שוטף של צילום בצורת טבלה, שתכלול מספר נקודות   -
ראשי, קוטר הסתעפות, תיאור המפגע וחוות דעת מומחה הצילום, לגבי מהות 

 המפגעים.

 ילווה בתמונות של הפגמים האופייניים. הדו"ח -

התקלות וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות וחומרת  סיכום הממצאים, דירוג -
 הליקויים והמפגעים.

בהקשר של הצילום: תמונות של תקלות אופייניות שיצולמו מעל מסך הטלוויזיה בעזרת  -
 מצלמה מתאימה.

תיעוד כל הצילום, כולל התקליטור ודוח הצילום ימסרו בתחילה למפקח ושלושה  -
. התיעוד יועבר למתכנן, למהנדס התאגיד שעות ממועד ביצועם 72העתקים תוך 

ולמפקח. לאחר בדיקת הגורמים יוכל הנ"ל לקבל ולאמץ את חוות הדעת המוגשת, כולה 
או חלקה, או לא לקבל את חוות הדעת הנ"ל. לאחר אישור הדוח הסופי הצילום יוגש 

 בתיקי מסירה.
ב לבצע צילום חוזר של (  התאגיד שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהקבלן והקבלן יהיה חיי3

קווי הביוב והניקוז שבוצעו על ידו, לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן. באם יתגלו נזקים 
שנגרמו לצינורות כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודה אחרת הקשורה 
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זקים, בביצוע הנחת הצינורות הנ"ל אשר באחריות הקבלן, יתקן הקבלן את כל הליקויים והנ

כולל הישירים והעקיפים ובכפיפות לתנאי החוזה. עלות התיקונים והצילומים כולל צילומים 
 חוזרים של קטעים שתוקנו. 

 
 הערה  :  דו"ח צילום, אינו מבטל את הדרישה להכנת "תוכנית בדיעבד".

 
 
 
 
 
 
 

 ותשלום מדידה אופני 17

 : חפירה עבודות 17.1

 וכן ועטיפה מצע, קרקע הידוק, תעלות חפירת, ינורותצ להנחת, עפר עבודות עבור, היחידה מחירי .א
 שוחות, צינורות להנחת, היחידה במחירי כלולים יהיו, חול או מצעים באמצעות, חוזר מילוי

 .בנפרד עבורם ישולם ולא ומתקנים

עבור סילוק הקרקע העודפת, למקום מאושר, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי היחידה  .ב
 השונים.

 ר דיפון, תכנון וביצוע, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי היחידה השונים.עבו .ג

חול, עפ"י פרט סטנדרטי, לצורך עטיפה, ריפוד צינורות ומילוי חוזר יהיה כלול במחירי הנחת  .ד
 קווים.

חפירה וביצוע מילוי חוזר, מהודק בשכבות עבור שוחות בקרה ומתקנים תת קרקעיים, יהיה כלול  .ה
 רי היחידה השונים.במחי

אופני המדידה והתשלום, מתייחסת לכל סוגי הקרקע, כולל סלע, תוך שימוש בכל סוגי הכלים,  .ו
שיידרשו ולעבודת ידיים.  לא תשולם תוספת מחיר וכן לא תשולם תוספת עבור ביצוע עבודות 

כגון עפר בשטחים קשים ומוגבלים.  כמו כן, כוללים מחירי היחידה את כל פעולות ההכנה, 
גישוש, לצורך גילוי פיצוצים ומערכות תת קרקעיות קיימות, ביצוע דרכים זמניות ודרכים 
עוקפות, במידה ויידרש, נקיטת כל אמצעי הזהירות והתקנות, כל הדרוש למניעת תאונות, כגון, 

 גידור, שילוט, סימון, תאורה וכו'.

ה של מי גשמים, מים עיליים, לא תשולם תוספת עבור ביצוע כל הנדרש למניעת היקוות וזרימ .ז
 מי ביוב כולל ניקוז, שאיבה ושמירת השטח במצב יבש, בכל זמן העבודה. 

בעבור הסעיפים הרלוונטיים   20%במקרים בהם תידרש עבודה במי תהום תינתן תוספת של  .ח
בהם נדרשת עבודה במי תהום.  התשלום יהיה כאשר יבוצעו עבודות לסילוק מי התהום בפועל 

 שור המפקח.לאחר אי

 

 : פרוק עבודות 17.2

 פרוק כבישים : א.
תמורת פירוק כבישים ומדרכות בעבודת אחזקה, ישולם רק עבור השטח שהיה הכרח  (1

לפרקו.  מחיר פרוק האספלט ופרוק מרצפות יכלול גם כיסוי זמני של התעלה במדרכה בחול 
ש, המצע קצת יותר וכיסוי זמני של התעלה ו/או הבור בכבי -מעל לשטח המרצפות שפורקו 
 גבוהה משטח הכביש המפורק.

 

עבור פתיחת כבישי אספלט, לצורך הנחת קווים והחזרת המצב לקדמותו, ישולם לפי מ"א  (2
מדוד, בציר הצינור.  העבודה תכלול ניסור אספלט וכל מבנה הכביש הקיים, ברוחב 
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ץ לאתר העבודה, המינימלי הנדרש, עפ"י עומק הצינור, הרחקת האספלט המפורק, אל מחו

 מילוי התעלה בשכבות מבנה הכביש הקיים.
 

 

 

 פרוק אבני שפה/אי/גן: ב.
ימדדו לפי מ"א.  המחיר יכלול פרוק מסודר של האבנים, אחסון במקום מסודר, התקנתן מחדש, 

 לרבות כל חומרי העזר חול וחגורות בטון, הדרושה להתקנתם.
, גב 20 -ב   ס"מ מהודקת, יסוד בטון  30ובי המחיר כולל את חפירה,  תשתית מצעי סוג א בע

בטון, אספקה והנחת אבני שפה, כמו כן כולל המחיר הנחת אבני שפה בקווים שבורים, מעוגלים 
בקשתות וכד' בקטעים מעוגלים יותקנו בקשתות וכד'.  בקטעים מעוגלים  יותקנו אבני שפה 

 יבוצע ניסור אבני שפה להתאמה. מטר  המיוצרות במפעל, במקומות נדרשים  0.25-0.5באורך 
לא תאושר שבירת אבני שפה בפטיש, במידה וידרוש המפקח, על הקבלן להשתמש בפינות וזוויות 

 באבני שפה מעוגלות חרושתיות.
רואים את הקבלן כי הביא בחשבון שימוש באלמנטים חרושתיים שונים מאלמנטים המפורטים 

 במחירון ולא תשולם בשל כך תוספת כלשהי.
 במקרה ויידרש התקנת אבני שפה חדשות, ישולם עפ"י כתב הכמויות.

 

 פרוק קו מים ואביזרים : ג.
עבור פרוק קווי מים ישולם במ"א ומחירו יכלול חפירה, פרוק הקו, לרבות חיתוכים,  (1

ניתוקים, סגירת קו המים, פרוק האביזרים ופינוי לאתר פסולת מאושר, בהתאם להוראת 
 כלול דמי הטמנה, במידה ויידרש ולא תשולם על כך כל תוספת.המפקח.  הסילוק י

 

עבור פרוק אביזרים )כשאין פרוק קו(, כגון, שסתומים, מגופים וכו', ישולם בנפרד, עפ"י  (2
 כתב הכמויות, כולל חצאי דרסר, אוגנים, אטמים, אומים, ברגים וכו'.

והמחיר יהיה כלול במחיר כאשר מפורק כל הקו, לא ישולם בנפרד עבור פרוק האביזרים 
 פרוק הקו.

 

 

 קיימות שוחות/קיימים ביוב קווי וסילוק פירוק ד.
 קיימים ביוב קווי וסילוק פירוק. 1 
במקום אשר תורה התכנית ולפי הנחיות המפקח באתר, על הקבלן לפרק ולסלק מהשטח קווי  

המיועד לביטול   ביוב קיימים מאסבסט צמנט או כל סוג אחר של צנרת.  במידה וקו הביוב
יימצא מתחת לכביש קיים ו/או כביש מתוכנן עתידי, על הקבלן לסלק את קווי הביוב הקיימים 
מאסבסט צמנט.  פירוק הקווים כולל חפירה לצינור הקיים, שליפתו, סתימת פתחי צנרת 
קיימים בשוחה בבטון, מילוי חוזר בחול מהודק בשכבות, הובלה וסילוק הצנרת לאתר הסילוק 

 מילוי חוזר. ו
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שסילוק קווי אסבסט צמנט הינה עבודת "אסבסט" וחייבת  

להתבצע לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק.  העבודה חייבת בהיתר וחייבת להתבצע 
על ידי קבלן מורשה לעבודות אסבסט.  הכל על חשבונו של הקבלן הזוכה ובאחריותו המלאה 

בר ישפיע על לוחות מהזמנים הקבועים במסמכי ההתקשרות.  סילוק פסולת ומבלי שהד
האסבסט תהיה לאתר פסולת אסבסט מורשה העומד בכל התנאים ובכל האישורים הנדרשים 
לפי החוק.  המדידה לתשלום עבור פירוק וסילוק צנרת אסבסט צמנט תהיה לפי מ"א צינור 

תלות בעומק הצינור, קוטרו וקשיי הביצוע.  אסבסט צמנט שייעקר ויסולק לאתר הסילוק ללא
המחיר כולל את כל המפורט לעיל.  המחיר יאושר לאחר קבלת ניתוח מחיר מפורט מהקבלן 

 ובהתאם לפרק שינויים. 
המחיר כולל: קבלת היתר, אישורים ורישיונות וכל הנדרש לקבלתם, עיסוק קבלן מורשה  

ה, פירוק, הובלה וסילוק לאתר פסולת מורשה לעבודות אסבסט ו/או מפקח אסבסט פריך, חפיר
וכל התשלומים המתחייבים באתר וביצוע מילוי חוזר.  בהתאם להחלטת המפקח ניתן יהיה, 

במקום לסלקו. מילוי הקו בתערובת   clsmלחילופין, לסתום את קו האסבסט צמנט בתערובת 
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clsm  ו בתערובת יהיה לכל נפח הקו.  המדידה לתשלום עבור מילוי וסתימת הקclsm    תהיה
לפי נפח מחושב תאורטי של הקו הנסתם, כולל אספקה, שאיבה ומילוי הקו.  המדידה לתשלום 
עבור פירוק וסילוק צנרת שאינה אסבסט צמנט תהיה לפי מ"א צינור שייעקר ויסולק לאתר  

 עיל.  הסילוק ללא תלות בעומק הצינור, קוטרו וקשיי הביצוע. המחיר כולל את כל המפורט ל
 איטום שוחות מבוטלות   .2

במקום אשר עליו תורה התכנית, או לפי הוראות המפקח באתר, יבצע הקבלן איטום שוחות  
מבוטלות. העבודה תכלול: פירוק וסילוק מכסה ותקרה קיימים של השוחה, מילוי השוחה 
בחומר מקומי חפור, הידוקו ברטוב והשלמת השכבות לכביש/ מדרכה כולל סלילת 

כביש/המדרכה מחדש.  המדידה לתשלום תהיה לפי יחידת שוחה שתיאטם ותכלול את כל ה
 העבודות, החומרים וכל הנדרש בשלמות. 

 פירוק וסילוק שוחות מבוטלות . 3
במקום אשר עליו תורה התכנית, או לפי הוראות המפקח באתר, יבצע הקבלן פירוק וסילוק  

ילוק כל חלקי השוחה הקיימת לאתר סילוק מורשה, שוחות מבוטלות. העבודה תכלול: פירוק וס
מילוי חוזר בחול מהודק בשכבות.  המדידה לתשלום תהיה לפי יחידת שוחה שתפורק ותסולק 

 ותכלול את כל העבודות, החומרים וכל הנדרש בשלמות. 
 

 

 החלפת שוחה /חלק משוחת בקרה. ה.
צ'יק, ניקוי השוחה התאמת העבודה כוללת אספקת תקרה /מכסה /שוחת בקרה, תיקון הבנ

 התקרה והמכסה לפני הקרקע הסופיים.
 
 
 
 
 
 
 

 צנרת ואביזרי צנרת : עבודות 17.3

 כללי א.  
מחירי היחידה, לקווים ואביזרים, כוללים את כל המרכיבים המתוארים להלן :  חפירה, ריפוד, 

הציוד עטיפת חול, מעל ומתחת לצינור כולל מצעים מילוי חוזר במצעים או בחול אספקת 
והתקנתו, לרבות ספחים ואביזרים, ביצוע "למדים" במקומות שבהם התוואי משתנה או 

(, תיקון ציפוי פנים תלעקיפת מכשולים.  ביצוע ריתוכים )במידה ויידרש בדיקות רדיוגרפיו
ועטיפה חיצונית, שטיפת הקו, צילום טלוויזיוני בדיקת לחץ, חיטוי, כיסוי והידוק וכן סילוק 

פי חפירה. וכן את הטיפול הכרוך במסירת הצינורות, פריקתם ואחסונם באתר, צנרת ועוד
שמירה ופיזור הצינורות לאורך התוואי על פי הוראות היצרן, זימון היצרן לאישור צנרת פחת 

 וכו'.
 

 צינורות ב.  
יחידת המידה, לאספקה הובלה והנחה של צינורות, תהיה במ"א, מסווגת בהתאם לקוטר, סוג 

(.  ם, דרג, עובי דופן, עטיפת הצינור ועומק הנחת הצינור )במקרה של קווים גרביטציונייהצינור
מפני הקרקע בפועל ועד תחתית הצינור .לאורך ציר הצינור העומק יקבע  דעומק הצינור יימד

 כעומק הממוצע בין שתי נקודות או שוחות סמוכות.
והאביזרים, כגון קשתות, הסתעפויות בצנרת תת קרקעית, יכלול מחירי הצנרת, גם את הספחים 
 וכו' וכן בדיקות צנרת וריתוכים, סרט סימון מפוליאתילן

בקווי מים תת קרקעיים, יימדד האורך ברציפות, כולל אורך האביזרים, הספחים והשוחות, 
 שלאורך הקו.

 בקווי ביוב תת קרקעיים, יימדד האורך, בין הדפנות הפנימיות של השוחות ו/או הקירות.
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, הקיימים הצרכנים לכל חיבורו כולל, ונדרש במידה, זמני מים קו של והתקנה אספקה עבור

, למעט אביזרים כגון מגופים אל חוזרים וכיוצ"ב והוצאתו מהאתר, לא ישולם בנפרד פירוקו
 מ"מ 90קו המים הזמני, יהיה צינור מפוליאתילן, בקוטר  .בעבורם ישולם ע"פ כתב הכמויות 

ההתקנה של קו המים הזמני תבוצע באופן שלא יפריע למהלך החיים  גלוי.ויותקן  לפחות
ברחוב ולביצוע העבודות. הצינור יותקן על הקרקע או על תמיכות באופן שלא יפריע לכניסה 

 למגרשים. הצנרת והאביזרים בהם ישמש הקבלן, לצורך ביצוע חיבור זמני הם רכושו. 
 

המים, כלול  קווימצעים, בתעלות שנחפרו להנחת  מעל הצינור בחול או התעלה מילוי מחיר
 יקוובמחירי היחידה להנחת צנרת מים ולא תשולם תוספת. במילוי תעלות שנחפרו להנחת 

, מיובאת קרקע יספק הקבלן כאשר. היחידה במחירי כלול מקומי חוזר מילויהביוב או הניקוז, 
חומר ופינוי עודפי הקרקע לאתר ה פיזור, פריקה, העמסה, הובלה, אספקה עבור לקבלן ישולם

 מורשה על פי הסעיפים בכתבי כמויות.  
 
 מגופים : ג.  

כולל האוגנים הנגדיים, קוש וגלגל במפרט הכללי  5700.10ימדדו לתשלום כמפורט בסעיף 
 הפעלה, חצי דרסר,  מחברים, אוזניות מוטות עיגון, חומרי עזר, אטמים וברגים בשלמות.

 
 
 
 

 הכנה לחיבור ביתי :חיבור בית ו ד. 
כמכלול אחד לרבות כל האביזרים וישולמו לפי יח' אחת כאשר הצנרת מעבר לאמור  דיימד
 בנפרד ותשולם בהתאם לדף הכמויות בסעיף נפרד. דתימד

 

 קשתות הסתעפויות וכו' : ה. 
קשתות, הסתעפויות, אוגנים ואביזרי ריתוך יהיו כלולים במחירי היחידה  ולא ישולם עליהם 

 נפרדב
  

 שסתומי אויר : ו.   
שסתומי אויר ימדדו לתשלום על פי יחידות, כולל אספקה והתקנת ברז כדורי וצנרת הניקוז, 

 זקף ספחים קשתות מגוף כדורי ויתר האביזרים בשלמות.
 

 הידרנטים : ז.   
מחירי היחידה להידרנטים יהיו ביחידות שלמות והמחיר יהיה בהתאם לכתב הכמויות לרבות 

מ"א לקו  3ר האביזרים והעבודה הנלוות. המחיר יכלול בנוסף גם גושי בטון, צנרת מים עד ית
מים אביזרים, קשתות, חיבורים, מתקן שבירה "כיפה אדומה" וגלגל הפעלה וכל העבודות 

 הנדרשות להתקנת הידרנט עפ"י פרט סטנדרט.
 

 מקטיני לחץ : ח.   
ולל אספקה והתקנה לרבות הספחים, אוגנים, מקטיני הלחץ ימדדו לתשלום על פי יחידות כ

 קשתות ואביזרי חיבור.
 

 מלכודת אבנים : ט.   
מלכודת אבנים תימדד לתשלום על פי יח' כולל אספקה והתקנה לרבות ספחים, אוגנים, קשתות 

 ואביזרי חיבור.
 

 חיוץ וגישור : י. 
 החיוץ והגישור כלול במחירי היח' השונים ולא ישולם עליו בנפרד.

 

 עמודי סימון : יא. 
 להלן. עמודי סימון יבוצעו בהתאם לפרט שבתכניות ויצבעו כאמור הצביעה  -
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 ימדדו לפי יח' וישולמו בהתאם לכתב הכמויות. -
 

 מדי מים : יב.
מחירי היחידה, בעבור התקנת מדי מים, שיפוץ, החלפה וכו', יכלול את כל האביזרים הנדרשים 

 להתקנה מלאה.
  
 :קיימים לקווים חיבוריג. 
המדידה לתשלום עבור חיבור לקווים קיימים תהיה ביחידות שלמות. המחיר כולל את כל       

עבודות העפר הדרושות לגילוי הקו הקיים ומקום החיבור, המדידות, ניתוק וחיתוך הקו הקיים, 
פירוקו והתאמתו לחיבור הצינור החדש לקיים, אספקה והתקנה של כל אביזרי החיבור 

דרושים לפי הפרטים בתכניות, טיפול בהפסקת זרימת המים וחידושה, המילוי החוזר וכל ה
החומרים והציוד הדרושים וכל המפורט בתכניות. תשומת לב הקבלן כי ייתכן והקבלן יידרש 
לבצע את החיבור לקווים קיימים בשעות הלילה. לא תשולם כל תוספת לקבלן בגין עבודות 

 בשעות הלילה.
 

 : וניקוז ביוב, למים קרהב שוחות 17.4

השוחות תימדדנה עפ"י יחידות שלמות ומוגמרות, מסווגות בהתאם לטיפוס השוחה, קוטרה,  א.  
 עומקה וסוג התקרה.

 

במחירי היחידה יהיה כלול עבודות העפר הנדרשות, לרבות ביצוע מצע מהודק בתחתית, מילוי  ב.  
הנחיית המפקח, פרוק אספלט או ריצוף  מסביב לשוחה. במידת הצורך ו/או עפ"י CLSMחוזר 

והחזרת המצב לקדמותו, חומרי עזר, מכסים, מסגרות, יציקות החלקים עשויים בטון, תבניות, 
ברזל זיון וכן כל האלמנטים המרכיבים את השוחה, מחברי שוחה, מסוג "איטוביב", אטם 

ית בטון חרושתית, ביטומני בין חוליות כדוגמת איטופלסט עיבוד תעלות ושיפועים או תחת
תקרה בעומס בינוני, מכסים לעומס בינוני, , סולמות ירידה או שלבי ירידה, צביעת חלקי 

 המתכת וגירוז המכסה.
המכסה יכלול סמל, מברונזה או פליז בהתאם להנחיית התאגיד. בשוחות אביזרים מחיר 

י תהום לא תשולם היחידה יכלול גם עבודות הצנרת ומילוי חצץ לפי פרט. בעבור עמידות במ
תוספת מחיר. מחיר השוחה יכלול שוחות מונוליטיות ובמידת הצורך, הוספת מיקרוסיליקה 

 להשלמת אטימות מפני מי תהום גבוהים. 
יכלול המחיר גם פודסטים )תקרות ביניים(, סולמות, שני פתחי  4.75בשוחות בעומקים מעל 
הקבלן להציג פרט מפורט עבור כל  וכן שרשרת בצד הפודסט. על 316אדם, מעקות מפלב"מ 

 מטר לאישור המתכנן. 4.75-שוחה עמוקה מ
 

 ס"מ( : 30התאמת שוחות ללא פרוק תקרה )עד  ג.   
במקומות שונים באתר, יהיה על הקבלן לבצע התאמה של מכסי שוחות, מסוג כלשהו, למפלסי 

התאמה תבוצע ס"מ ה 30הכביש המתוכננים.  כאשר המרחק להתאמת גובה השוחה הוא עד 
 ללא פירוק התקרה. העבודה כוללת :

 

 קבלת הוראת המפקח לביצוע ההתאמה. -

 הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה בכלי רכב. -

 פרוק המכסה הקיים ומסגרתו. -

כולל זיון. הגובה המקסימלי של  30-יציקת חגורת בטון היקפית ליצירת צווארון מבטון ב -

. תערובת הבטון תהיה מהירת התקשות. )חל איסור M-Sהצווארון יהיה על פי תקן ישראלי 
מוחלט להתקין טבעת המכסה על גבי אבנים משתלבות ולבצע מריחת בטון(. יש להקפיד כי 
חלקו הפנימי של הצווארון יהיה נקי וחלק )יוסרו גרדים(, ובמקרה הצורך )באם יחליט 

 המפקח או נציג התאגיד( , יידרש הקבלן לבצע מריחת מלט.
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מסגרת תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן. התאמת הגבהים יהיה בטון ה -
 באמצעות מתאמי אביב ועל י הנחיות היצרן.

 כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל. -

 סילוק הפסולת. -
בשטחי מסעה סלולה יותאמו המכסים לאחר סלילת השכבה הראשונה ולפני סלילת השכבה 

  ף יוקפד על הנחת אבנים שלמות בצמוד למכסה )במסגרות מרובעות.השנייה. בשטחי הריצו
 תשלום :  העבודה תימדד ותשולם ביח' כמסווג במחירון.

 
 
 
 
 
 ס"מ( : 30התאמת שוחות כולל פרוק התקרה )מעל ד.   

במקומות שונים באתר, יהיה על הקבלן לבצע התאמה תקרות של שוחות למפלסי הכבישים 
 כוללת :המתוכננים.  העבודה 

 

 קבלת הוראה מפורטת לביצוע העבודה. -

 הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה בכלי רכב. -

 פרוק אספלט או מצעים מסביב למכסה. -

 חפירה עד למפלס שיאפשר מרווח עבודה מתאים. -

 פרוק התקרה הקיימת. -

ס"מ מתחת לפני התקרה המתוכננת, כולל גילוי  40פרוק חלקי בקירות השוחה למפלס עד  -
 קיים.זיון 

 

 כולל זיון. 30-יציקת תקרה חדשה מבטון ב -

 כולל זיון. 30-יציקת צווארון מבטון ב -

 ביטון מסגרת, תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן. -

 כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל. -

 סילוק פסולת. -
 בה הנדרש להרמה.התשלום :  העבודה תימדד ותשולם ביח' כמסווג במחירון ללא סיווג לגו

 

 : זמניים ביוב קווי 17.5

קווי ביוב זמניים והסדרת זרימת הביוב, במהלך העבודה, יכללו במחירי היחידה, למ"א, של צינורות 
 לאחר העבודה. םהביוב החדשים ולא תשולם על אספקתם, התקנתם, חיבורם ופירוק

 

 : לביוב פנימי או חיצוני מפל 17.6

ות, לפי קוטר וסוג הצינור, לכל גובה.  מחיר היחידה יכלול את מפלים חיצוניים, ימדדו ביחיד א.  
", קשתות וכו'( וכל Tהספחים הדרושים לביצוע המפל, עפ"י תוכנית סטנדרט )הסתעפות "

לא תשולם  MULTI DROPאו   DROPהעבודות הדרושות. בעבור מפל חרושתי כדוגמת 
 תוספת מעבר  לתשלום בעבור מפל חיצוני. 

 

ל פנימי, עד מחצית מקוטרה הפנימי של השוחה, אשר יבוצע בעיבוד פנימי, לא ישולם עבור מפ ב.  
 בנפרד ומחירו יהיה כלול במחירי היחידה להנחת תאי בקרה.

 

 : קיימת לשוחה התחברות 17.7
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התשלום עבור התחברות לשוחה קיימת, יהיה מחיר כולל, לפי יחידה, מסווג לפי קוטר, ללא 

ק החיבור.  המחיר יכלול את חשיפת דופן השוחה, החדרת הקו, התחשבות בסוג הצינור ובעומ
איטום, טיוח, כיסוי מחדש, תיקון בנצ'יק, התקנת חור נוסף בשוחה ואיטם חור קיים ואת כל 

 החומרים והעבודה הדרושים. לרבות שאיבות זמניות במידת הצורך.
 
 

 
 
 

 : קיים קו על, חדשה ביוב שוחתבעבור  תוספת 17.8

 על קו קיים, ישולם לפי יחידה.  המחיר אינו כולל את שוחת הבקרה. עבור בניית שוחה
מחיר היחידה יכלול את עבודות החפירה, גילוי הקו, הנחת שוחת בקרה על הקו הקיים, ביצוע 

 המתעל, מילוי חוזר, הידוק ואטימה וכן את כל החומרים והעבודה הנדרשים.
 

 : הביוב למערכת מבנה חיבור הכנת 17.9

 180י יחידות ותכלול סתימת קצה הצינור, בפקק וסימונו ע"י ברזל זווית, בגובה ההכנה תהיה לפ
 ס"מ, לרבות שלט, עם כיתוב בצבע אדום ע"ג לבן, לגבי עומק הצינור   והמילים :  "סכנה קווי ביוב".

 

 : טלוויזיוני צילום 17.10

 מדד במ"א.יחידת המידה, לצילום טלוויזיוני, תהיה קומפלט, לכמות ראשונה ולאחר מכן, תי
המחיר יכלול ניקוי, שטיפת הקווים, צילום, הכנת דו"ח ואספקת תקליטור והדו"ח, בשלושה 
העתקים. הצילום ישולם בעבור קוים קיימים בלבד בתנאי  שלא תעשה עבור החלפת צנרת ללא 

 יבמחיר כלול יהיה ומחירו בנפרד ישולם לא( וניקוז ביוב)מים,  חדשים קוים צילום בעבורחפירה. 
 התאגיד שומר לעצמו את הזכות לצלם באופן עצמאי ולקזז את העלות מהקבלן.  .הצנרת הנחת

 

 : קורוזיה נגד עבודות 17.11

הגנה נגד קורוזיה, תהיה כלולה במחירי היחידה של אותם מבנים וחלקים ו/או מתקנים, שעליהם 
 נאמר במפרט ו/או בכתב הכמויות, שיש לבצע עבודות אלה.

 

 : ביצוע לזמן חותבטי ואמצעי תמרור 17.12

תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי העבודה, נשוא מכרז/חוזה זה, לאורך כבישים קיימים המשמשים 
 תנועת כלי רכב.

לצורך כל על הקבלן יהיה להגן על קטעי העבודה, באמצעים שונים, בהתאם לדרישות הרשויות, אך 
להימנע מהפרעות לתנועת כלי הרכב שלא יפחתו מהמפורט בהמשך, כל זאת על מנת להגן על עובדים ו

הסדירה.  בשום שלב לא יותר לקבלן לסגור נתיב או חלק ממנו לצורך ביצוע העבודות אלא יש לשמור 
 את הכביש פתוח לנסיעה בכל שלבי הביצוע.

אישור שלבי הביצוע, לרבות הכנת תוכניות הסדרי תנועה, כולל אישורים ותאומם עם הרשויות 
 ורה, הרשות המזמינה וכו'(, הינו באחריות הקבלן ועל חשבונו.)משטרה, משרד התחב

 

 דרישות המינימום הין כמפורט :   
 תמרורי הוריה לכניסה ויציאה משטח עבודה.      -
.  הגדרות יהיו צמודות האחת ןגדרות ניו ג'רזי פלסטיק ממולאים במים בצבע אדום לבן לסירוגי   -

 .הלשניי
 

 מטר. 20 תמרורי אזהרה כל      -
 מטר. 20פנסים מהבהבים כל       -
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כל תוספת שתידרש ע"י הרשויות כגון שוטרים להכוונת תנועה, תוספת תמרורים וכו' לא תהווה 

 עילה לכל שינוי במחירי היחידה השונים.
 

תשלום :  עבור אספקה והצבה של שילוט ותימרור זמני וכן כל אביזרי הבטיחות לרבות שוטרים 
לביצוע העבודה, לא ישולם לקבלן בנפרד וכל האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה בשכר כנדרש 

 השונים. המחיר כולל הכנת תוכניות הסדרי תנועה על ידי יועץ תנועה. 
 

 חישוף, ניקוי פסולת והורדת צמחיה 17.13

 המדידה לתשלום לפי מ"ר. השטח לחישוף יאושר ע"י המפקח בכתב.
 

 השקיהלמערכת  שרוולים 17.14

 י שרוולים למערכת השקיה כוללים בין היתר עבודות העפר הנדרשות לצורך הנחתם.מחיר -
 מחושב כאמור במפרט הכללי. אהמדידה לתשלום במ" -

 

 הידוק מילוי מבוקר 17.15

 המדידה לתשלום לפי מ"ק מחושב תיאורטית מהתכניות.
 מובא מבחוץ. לצורך תשלום לא תהיה הפרדה בין הידוק מילוי מעודפי חפירה, לבין הידוק מילוי

 

 מאושר מילוי 17.16

לתשלום לפי הנפח במ"ק מדוד נטו לפי התכניות והמחיר  דיימדחומר מילוי מאושר מובא מבחוץ   
 .והידוק מבוקר כולל הספקה, הובלה ופיזור החומר בשכבות

 

 שטחים הידוק 17.17

 המדידה לתשלום לפי מ"ר.
 לית.המחיר כולל חרישה, תחוח והדוק תוך כדי הרטבה ברטיבות אופטימ

 

 קיים אמביט/או ו קיים אספלט שכבת פרוק 17.18

 והמחיר יהווה תמורה לכל האמור לעיל לרבות ניסור האספלט/ האמביט. המדידה לתשלום במ"ר

 

 קרצוף 17.19

 המדידה לתשלום במ"ר כמסווג בכתב הכמויות.
 

 ותשתיות מצעים 17.20

 רטי. ועל פי הטבלה לרוחב פתיחה תאו המדידה לפי מ"ק מחושב תאורטית עפ"י התכניות
המצע והידוקו בשטחים צרים,  בעובי משתנה, לפזור בעובי אחיד, לשכבות המחיר אחיד לשכבות

 קטנים ומוגבלים.
 

 ביטומן באמולסיית ריסוס 17.21

המחיר כולל אספקה,  ריסוס ביטומן יימדד לתשלום לפי שטח במ"ר, בציון סוג הביטומן ושעורו.  
 ור.הובלה לאתר, פיזור וכן ניקוי השטח לפני הפיז

 
 

 אספלט עבודות 17.22
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המדידה  לתשלום לפי מ"ר, בציון סוג השכבה. המחיר כולל אספקה, הובלה לאתר, פיזור האספלט 
והידוקו בהתאם לדרישות המפרט הכללי וכן טאוט פני אספלט קיים/חדש לפני פיזור שכבת אספלט 

  נוספת.
 

 חדש לאספלט קיים אספלט התחברות מישק 17.23

אספלט,  קרצוףוד לאורך קו ההתחברות. המחיר כולל ניסור חריץ, המדידה לתשלום לפי מ"א, מד
 חפירה במבנה שכבות קיים, סילוק השברים והפסולת וכן את כל 

 העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, כולל שכבות מבנה הכביש.
 

 ריצוף פרוק 17.24

 פינויו או/ו לרשות חוזר לשימוש המתאים החומר והעברת מרוצפים תנועה איי או/ו מדרכות פירוק
 .כמפורט
 .בפועל שיפורקו מרוצפות מדרכות של ר"במ לתשלום המדידה
 עבודות במסגרת המדרכה תפורק חוזר לשימוש מתאים אינו שהריצוף שיוחלט במקומות כי מודגש
 .בנפרד הפירוק עבור ישולם ולא החפירה

 

 מים ומעבירי בניקוז בטון עבודות 17.25

 צנרת ניקוז א.
 היא במ"א כמסווג בכתב הכמויות )סוגי צינור, קטרים ועומקים(.   המדידה לתשלום

המחיר כולל את כל המתואר לעיל, לרבות ניסור, חפירה, מילוי חוזר והידוקו, אספקה, 
 הנחה וכל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה. סעיף זה כולל גם מעבירי מים.

 

 תאי ביקורת ושוחות תפיסה ב.
, כולל כל האמור לעיל כמסווג  בכתב הכמויות, בהתאם המדידה  לתשלום היא ביח'

 למפרט והתוכניות.
 
 חיבור לשוחה קיימת ג.

עבור התחברות לשוחה קיימת, יהיה מחיר כולל, לפי יחידה, מסווג לפי קוטר,  התשלום
ללא התחשבות בסוג הצינור ובעומק החיבור.  המחיר יכלול את חשיפת השוחה, 

כיסוי מחדש, תיקון בנצ'יק, התקנת חור נוסף בשוחה החדרת הקו, איטום, טיוח, 
ואיטם חור קיים ואת כל החומרים והעבודה הדרושים. לרבות שאיבות זמניות במידת 

 הצורך.
 

 תוספת עבור בניית שוחת ניקוז/תא קליטה על קו קיים ד.
 עבור בניית שוחה על קו קיים, ישולם לפי יחידה.  המחיר אינו כולל את שוחת הבקרה.
מחיר היחידה יכלול את עבודות החפירה, גילוי הקו, הנחת שוחת בקרה על הקו הקיים, 
 ביצוע המתעל, מילוי חוזר, הידוק ואטימה וכן את כל החומרים והעבודה הנדרשים.

 

 :30 -מתקנים שונים מבטון מזוין  ב ה.
 התשלום כולל את כל האמור לעיל כולל הזיון.

 

 (:ראפ-ריצוף אבן לניקוז )ריפ ו.
העבודה תימדד במ"ר ההשלכה האופקית של פני הריפ ראפ המבוצעים בהתאם 
לתוכניות. מחיר היחידה במטר מרובע יכלול עבודות החפירה והמילוי, חומר מצע, 
הידוק השתית, הבטונים, האבנים, חגורת הקצה וכל יתר החומרים והמלאכות 

   הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.
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 ושלטים תמרורים 17.26

 במפרט הכללי. 5100.55מרורים ושלטים ימדדו לתשלום לפי האמור בסעיף ת
 

 כבישים צביעת 17.27

 קווי הפרדה ואבני שפה ימדדו לפי מ"א.
 שטחי הפרדה, איי תנועה ומעברי חציה ימדדו לתשלום לפי מ"ר.

 '.יחחיצי תנועה ימדדו לתשלום לפי 
 

 תומכים קירות 17.28

 לא הפרדה בין יסוד הקיר לקיר.המדידה לתשלום לפי מ"ק קיר תומך מושלם, ל
המחיר כולל עבודות חפירה ו/או חציבה בעומק וברוחב הנדרשים לבניית הקיר, כולל שימוש 
בקומפרסורים ו/או בעבודת ידיים לפני תנאי המקום ומילוי חוזר מאושר כולל מילוי מאחורי הקיר 

החגורה מבטון מזויין בראש  בחומר גרנולרי והידוק בשכבות, האבן בחזית הקיר, תבניות, הבטון,
הקיר, הבטון החשוף, קיטום פינות, סידור המישקים, נקזים, מסננות, החצץ ועטיפת הגיאוטקסטיל, 
הספקה והתקנת שרוולים בקיר לנקזים ולמערכות, התקנת שרוולים לעיגון מעקות  בהתאם לפרט 

הדרושים לקבלת קיר  הרחקת עודפי חפירה לפי הוראת המפקח וכן כל שאר העבודות והחומרים
מ"ר  10 -תומך בשלמות ועפ"י התכניות. כמו כן כולל המחיר קיר ו/או קירות לדוגמא בשטח של כ

 כל אחד לאישור המפקח.
 הקירות הלא מאושרים יהרסו על חשבון הקבלן.

 ריצופים 17.29

בעבור עבודות הריצופים במדרכות ובאי התנועה ישולם ביחידות מ"ר ויכלול את כל העבודות 
 החומרים הנדרשים על פי כתב הכמויות ובמפרט המיוחד.ו
 
 

 וגידור מעקות 17.30

בעבור עבודות מעקות וגידור ישולם ביחידות מ"א ויכלול את כל העבודות והחומרים הנדרשים על 
 פי כתב הכמויות ובמפרט המיוחד 

 

  וביוב מים לקווי, מונעת אחזקה 18

 : מגופים תאי אחזקת 18.1

 ר התא יעשה לפי תוכניות קיימות והוראות המפקח.איתו -איתור תא המגופים    -
העבודה כוללת איתור וגילוי התא וסילוק האספלט מעל המכסה.  במידת הצורך הקבלן ישתמש    -

 במכשיר לגילוי מתכות ו/או מכשירים אחרים, החייבים להיות ברשותו.
הכביש או המדרכה  הגבהה ו/או הנמכת מכסים :  במקומות בהם אין התאמה בין פני הדרך,   -

 לבין פני המכסה, הקבלן יישר את פני המכסים בהתאם לגובה הסביבה.
 החלפת מסגרת במקומות בהם המסגרת של פתח התא לא תקינה, הקבלן יתקין מסגרת חדשה.   -
 העבודה כוללת חפירה, פירוק המסגרת הקיימת, סיתות, יציקת בטון והרכבת המסגרת החדשה.   -
יקון שלבי טיפוס או סולם, במידת הצורך, התקנת שלבי טיפוס או סולם חדשים, השלמה או ת   -

 הכל כולל החומר, והובלתו וסילוק הפסולת.
 השלמה והחלפת אביזרים פגומים או חסרים, במידת הצורך ולפי הוראת המפקח.   -
מים, הבוץ וכל ניקוי כללי של התא :  הקבלן יבצע ניקוי התא, עבודה הכוללת הוצאת הלכלוך, ה   -

 דבר שאינו שייך לתא.
 הקבלן יסלק את הלכלוך והפסולת לאתר סילוק פסולת מאושר.   -
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בניית תא חדש: במקומות בהם נקבע שיש לבנות שוחה / תא חדש, במקום הקיים, הקבלן יפרק    -

וירחיק את הפסולת לאתר סילוק פסולת מאושר.  העבודה כוללת את החפירה, יציקת הבטונים 
/או הובלה והתקנת התא המוכן, הרכבת המסגרות והמכסים בדומה לקיים ו/או כפי שנדרש ו

 ע"י החברה.
 

 : ואביזרים מגופים אחזקת עבודות 18.2

 כללי : א.
 בהתאם למצב המגוף וקביעת המפקח יבוצעו הטיפולים כדלקמן :

יבוב חוזר לכיוון הקבלן יבצע הפעלת ניסיון של המגוף ע"י סיבוב לכיוון הסגירה עד הסוף וס   -
הפתיחה עד הסוף, הסגירה והפתיחה יבוצעו באופן איטי תוך התייחסות לרעש זרימת 

 המים, מספר הסיבובים בכל כיוון, קלות ו/או קושי בהפעלה וכד'.
הפעלת המגוף תעשה אך ורק ע"י איש מקצוע בעל ניסיון, אשר מכיר היטב את האביזר, תוך     

 גבולות נתוני  היצרן.הפעלת כוח על ציר המגוף ב
אם הסגירה איננה מלאה יעשה ניסיון חוזר של פתיחה וסגירה.  יש לחזור על הניסיון הנ"ל    

 כל זמן שמשיגים תוספת סגירה בכל פתיחה וסגירה נוספת.
בהפעלת המגופים הנ"ל, יש להעדיף את ההפעלה ע"י מכשיר מיוחד המיועד לכך, עובד     

 למניעת שבירת צירים.הקבלן יפעיל כוח מבוקר 
החלפת אטם :  כולל פירוק, אם יהיה צורך, החלפת ברגים )גוזונים(, פירוק אם יידרש    -

 החלפת הקוש, הוצאת האטם הקיים והחלפתו באטם חדש מתאים.
החלפת ציר מגוף כוללת את פעולות החלפת האטם ובנוסף הרכבת מכסה המגוף, הוצאת    -

הקוש והחלפתם בפריטים חדשים, מחודשים ו/או ישנים ציר ולוח המגוף, קלפטה או 
 מתאימים.

ביטול מגוף כולל פירוק כל האביזרים הנ"ל והרכבת מכסה המגוף )הפעמון( לאחר ריקון    -
 תוכנו והתקנת מסתם בפתחו העליון.  

קרקעיים כולל ניקוי -טיפול מונע נגד קורוזיה בצנרת ובאביזרים שנמצאים בתאים תת   -
 , צבע יסוד, צבע עליון וצבע מבודד לפי המפרט הטכני.מחלודה

מחירי היחידה יכללו את הרחקת הפסולת בכל המקרים של חציבה, הריסה, פירוק, התזת    -
חול וכו' אל מחוץ לשטח העבודה למקומות המיועדים לכך וכן ניקוי התא או המכסה 

 לשביעות רצונו של המפקח.
 

 טיפול במגוף פרפר : ב.
פעלה, יבוצע טיפול, שיכלול גירוז המנגנון, דרך הפטמות הגירוז, או ע"י פתיחת מכסה לאחר הה

המגוף, ניקוי והכנסת גריז.  במידת הצורך, יבוצע שימון של הציר בשמן נגד חלודה.  במגופי 
 פרפר, יבוצע כיוון של המגופים, ע"י איש אשר עבר הסמכה ע"י היצרן.

 

 טיפול במגוף טריז : ג.
 עלה, יבוצע ניקוי ושימון של הציר, בגריז, במידת הצורך.לאחר ההפ

 לפני הפעלת המגוף, יש לחזק את כל ברגיי המגוף, כולל ברגיי הראש וברגיי הבוקסה.
 

 טיפול במגוף אחר : ד.
 בכל מגוף אחר, יבוצע טיפול, בהתאם לדרישת היצרן או המפקח.

 

 ניקוי שסתום אויר : ה.
ו, יתבצע בעזרת מברשות פלדה מכניות או בכל שיטה אחרת, ניקוי שסתום אויר והמגוף של

מוסמכת ע"י היצרן, להורדת הלכלוך, החלודה, הבטון וכו' וקבלת שטח נקי.  הניקוי יתבצע תוך 
 שימת לב מירבית, לאי פגיעה באביזרים ובצנרת אחרת, הקיימת בסמוך.

ת, וכל טיפול שיידרש, לפי כמו כן, יבוצע טיפול שיכלול פתיחת המכסה, ניקוי כדור והתושב
 הוראות היצרן או המפקח.

בכל מקרה, יבוצע הטיפול הנ"ל, רק במידה והמגוף השולט על השסתום אויר, ניתן לסגירה 
 מוחלטת.
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 ברז כיבוי אש : ו.

בדיקת תקינות של ברז כיבוי אש, תתבצע ע"י פתיחת הברז וסגירתו.  על הברז יש להרכיב 
מים שיוצאים בפתיחת הברז, ינוקזו לרצפה או לניקוז עירוני, אם שטורץ, עם צינור, כדי שה
 קיים ולא ישפריצו לכל עבר.

לאחר הסגירה, יש לייבש את הברז והזקף, בעזרת אויר דחוס, לנקות את הברז, כולל ניקוי 
 מכאני, להורדת צבע וחלודה, עד לקבלת שטח נקי.

מכן, יש לצבוע את הברז והזקיף, על  יש לבצע בדיקת לחץ ולרשום את התוצאה בדו"ח.  לאחר
 פי פרק הגנה נגד קורוזיה.

 

 מקטין לחץ : ז.
אחזקה מונעת במגוף שובר לחץ, תכלול סגירת מגוף, בראש ובסוף, ניקוי מלכודת חצץ, שימון 

 וגירוז, הפעלה ידנית של בוכנת המגוף, ניקוי כללי ומתיחת אומים.
 

 טיפול באביזרים אחרים : ח.
 רים אחרים, יבוצע בהתאם להוראות היצרן, בתאום עם המפקח.טיפול באביז

 

 : לרחוב/  לאזור המים סגירת 18.3

על מנת לוודא הצלחת המיפוי והטיפול במגופים, של אזור / רחוב, יש לבצע בדיקת הרשת    כללי :א.  
על ידי ריקון הקטע המתאים.  חלוקת האזור / הרחוב לקטעים לבדיקה תבוצע ע"י הקבלן 

 ע"י המפקח בכתב. ותאושר
 

החלוקה לקטעי הבדיקה תעשה בצורה המבטיחה אימות יכולת סגירת המים   קטעי הבדיקה : ב.  
 של כל המגופים הקיימים באזור לפני תחילת העבודה.

 

באזור / רחוב מסוים יבוצע ניסיון ריקון הקטעים ע"י סגירת המגופים וניקוז דרך הידרנטים.  
יס תוכנית העבודה לאחזקה והפעלת המגופים באזור.  עם גמר העבודה ניסיון ריקון יהיה על בס

 תעשה בדיקה סופית של הקטעים לאימות הטיפול.
 

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שבמקרים מסוימים, סגירת המים תגרום הפסקות ממושכות 
באספקת המים.  לא תאושר הסגירה ללא תאום מראש עם החברה ואישור החברה מראש 

 תב, על מנת לאפשר מסירת הודעה לתושבים.ובכ
 

הקבלן יבצע רישום פרטי המגופים והאביזרים ופעולות אחזקה והפעלה של    דו"ח מסכם : ג.  
המגופים באזורים השונים מתחילת העבודה ועד להשלמתה.  אחר השלמת העבודה וביצוע 

ר כל פריט, הדו"ח יהיה מוצלח של אימות הסגירה הקבלן ימלא וימסור למפקח דו"ח מסכם עבו
 בהתאם להנחיות המפקח שימסרו לקבלן.

 הקבלן ימלא בנפרד דו"ח עבור כל מגוף ומגוף.
 

החברה לא תשלם תשלום נפרד עבור סגירת המים הנ"ל והקבלן יכלול את   אופן התשלום : ד.  
תו באזור העלות בסעיפים השונים של מחירון )סעיפי הפעלת מגוף(, לא ישולם לקבלן עבור עבוד

 / רחוב נתון ללא ביצוע הבדיקה ו אישורה.
 

 : ביוב תאי אחזקת עבודות 18.4

 לעיל, "אחזקת תאי מגופים". 14.1איתור תא הבקרה וטיפולו, יהיה על פי האמור בסעיף  .א

 

 תיקון בטונים : .ב
ס"מ  7-העבודה כוללת הכנה במקומות שהתבלו, זיון, חציבה וסיתות של בטון פגום לעומק של כ

ס"מ לפחות מתחת לברזל, לחשוף את  3ם מכניים או ידניים, יש לחצוב עד לעומק של באמצעי
מוטות הזיון בכל היקפם ולגלות את הקצוות הבריאים של הזיון, לבצע ניקוי חול ולטפל במערכת 

 הפלדה ע"י ציפוי בחומר ממיס חלודה.
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יון במקומות בגמר החציבה יש לקבל אישור המפקח להמשך העבודה, יש להחליף מוטות ז

הדרושים, המוטות יהיו מוטות חדשים בקטרים דוגמת הקיים, אשר ירותכו לקצוות הבריאים 
 של הזיון הקיים.  לאחר מכן יש לשקם את הבטון.

 

תיקון צנרת חלודה כולל הכנה לציפוי ע"י חומר מאושר, הורדת החלודה מהצינור, ניקוי החלודה  ג.
 בי אביזרי ביוב.בעזרת חול וצביעת הצנרת.  כנ"ל לג

 

החברה לא תשלם תשלום נפרד עבור הנ"ל והקבלן יתמחר את העלות, על פי   אופן התשלום : ד.  
הסעיפים השונים של מחירון.  לא ישולם לקבלן עבור עבודתו באזור / רחוב נתון ללא ביצוע 

 הבדיקה ואישורה.
 י המים :פעולות תחזוקה שוטפת, למניעת בעיות הימצאות אוויר בקווג.   

 בזמן אספקה שוטפת, יש לבצע מספר פעולות של תחזוקה למניעת תופעות של אוויר במים.
 פעולות אלו פשוטות יחסית, אך יש לבצען למניעת תקלות.

 

 תחזוקה מונעת של שסתומי אוויר, בקווים עירוניים ד.   

להיות חלק  חייבשסתומי אוויר דורשים תחזוקה שוטפת, פעם או פעמיים בשנה.  הטיפול בהם 
 בלתי נפרד מהתחזוקה השוטפת של מערכות אספקת המים.

יצרני שסתומי האוויר מוציאים הנחיות לביצוע תחזוקה שוטפת, של שסתומי האוויר ויש לבצען 
פעם או פעמיים בשנה, בהתאם לטיב הנוזלים הזורמים במערכת.  על הקבלן להתעדכן בהנחיות 

 פעול על פיהם.אלה, במסגרת התחזוקה השוטפת ול
אי מילוי הוראות תחזוקה, יגרום לבעיות של הימצאות אוויר במערכת המים וכאמור יש 

 .לבצעם, בהתאם להנחיות היצרן
 

 

 :    ותשלום מדידה אופני 18.5

.  
 

 כוננות הקבלן בביתו :   א.
השבת ועד מוצאי  14:00ומערב שבת או חג משעה  18:00הכוננות הינה לאורך כל השבוע משעה  תחילת

או החג. באם נקרא הקבלן לצאת לעבודה בעת הכוננות, ישולם לקבלן עבור העבודה שביצע 
בפועל ועפ"י סעיפי כתב הכמויות.  הקבלן הכונן בשבת לא יקבל תשלום עבור הכוננות.  חובה על 

 .הקבלן לבצע תורנות וכוננות עפ"י דרישת החברה
כגון : הובלות, סגירת מים, פנימי וחיצוני,  םהשוני העבודה סעיפי בביצוע הכרוכות עבודות .ב

חידוש אספקת המים, עבודות השמירה באתר בזמן העבודות ועד להגעת הקבלן לתיקון הכביש 
ו/או המדרכה, פינוי הפסולת, החזרת הצנרת ואמצעי בטיחות, לא ישולמו בנפרד ועלותם כלולה 

 בסעיפי העבודה השונים.

 / מצב חרום התנהלות הקבלן במשבר מים מקומי
 

הקבלן מתחייב, להמשיך ולספק את השירותים הניתנים על ידו בשוטף, כפי שמפורט בחוזה זה, גם בעת משבר 
 חרום, ע"י המדינה. בעת הכרזת מצבאו  בהתאם להגדרת הרשות המקומית או התאגיד, מים מקומי, 

, יפעל לריתוק משקי של עובדי הקבלן הוכרז כמפעל חיוני ע"י משרד התמ"ת ובמסגרת זו התאגידלקבלן ידוע כי 
 וכן לריתוק משקי של הציוד וכלי הרכב המשמשים את העובדים, לביצוע העבודות, במסגרת חוזה זה.

על הקבלן להעביר, במועד חתימת החוזה, את שמות העובדים, מספרי תעודות הזהות והאם פטורים הם משירות 
י הרישוי.  כמו כן, יעביר הקבלן רשימת הציוד ואת מספרי מילואים, כלי רכב המשמשים את העובדים ומספר

 הרישוי של הציוד, העומד לרשות העובדים, לביצוע עבודות התחזוקה.
כמו כן, יעביר הקבלן, במועד חתימת החוזה, שמות העובדים, אשר ישמשו כתגבור לצוותי העובדים הקיימים, 

 משירות מילואים. עם פרוט מספרי תעודות הזהות ויציין האם פטורים הם
 )אפוד מגן, קסדות ושחפץ(. -הקבלן יערך למיגון העובדים בהתאם להנחיות פקע"ר 
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בווי גרירה, המאפשרים גרירת  יצוידוכלי הרכב, המשמשים את העובדים, לביצוע העבודות, במסגרת חוזה זה, 

החברה, להודיע לתושבים ה / מגפונים, אשר ישמשו את זמים, המצויים ברשות התאגיד ובמערכות כרי מכלי
 הודעות שונות, בנוגע למשבר המים או הפסקות המים, בהתאם להוראות המפקח.

 תפקידי הקבלן, בעת הכרזה על מצב חרום או משבר מים מקומי :
במידה ויוכרז מצב חרום או משבר מים מקומי, יבצעו עובדי הקבלן את העבודות, בהתאם לסדרי העדיפות, 

 שייקבעו ע"י המפקח.
הקבלן יתגבר, במידת הצורך, צוותי עובדים, נוסף לקיימים, לשם ביצוע תיקונים דחופים במערכת המים וכן 
לשם סיוע בפריסת תחנות לחלוקת מים לתושבים, במידה ויוחלט, כי לא ניתן לספק מים דרך מערכת אספקת 

 המים העירונית.  זאת, בכפוף לתוכנית פריסה של התאגיד.
גיד, על הקמת תחנות לחלוקת מים, יסייעו עובדי הקבלן לצוות האחזקה של התאגיד, במידה ויחליט התא

בפריסת התחנות, כולל הצבת מחסומים וגידור התחנה, הצבת שלטים בתחנה, סיוע בהובלת מכלי מים, ניידים 
חנות או נייחים, ברזיות, מחסומים, או כל ציוד אחר שיידרש, לשם הקמת התחנות ובסיום המשבר, פרוק הת

 והחזרת הציוד למחסנים.
, כמפורט 152הקבלן יחזיק מלאי צנרת ואביזרים, לתיקון רשתות המים, בהתאם לדרישות נוהל מל"ח מס' 

בטבלה המצורפת כנספח לחוזה.  במידה והקבלן יחליט על התקשרות עם ספק / ספקים, לאחזקת המלאי, יצרף, 
 6ם, לספק את האביזרים הנדרשים בשעת חרום ותוך במועד חתימת החוזה, התחייבות מאת הספק / הספקי

שעות מרגע קבלת ההזמנה.  במידה ויחליט הקבלן להחזיק המלאי במחסניו, יצרף, במעמד חתימת החוזה, אישור 
על הימצאות כל האביזרים והצנרת במחסני החברה ואחת לרבעון, תתבצע בדיקת המלאי, בהתאם לרשימה, ע"י 

 המפקח מטעם העירייה.
ת לחצי שנה, או בהתאם לתוכנית שנתית, שיקבע ע"י התאגיד, יערך תרגיל, לבחינת מוכנות התאגיד לשעת אח

חרום.  עובדי הקבלן ייקחו חלק בתרגילים ויסייעו לצוות עובדי התאגיד ככל שיידרש ובהתאם למפורט לעיל, 
 רש לפריסת תחנות.בפריסת תחנות חלוקת מים, הובלת מכלי מים, הובלת מחסומים, שילוט וכל הנד
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 2נספח   ג' 
 תקנות שרותי הכבאות

 
 , אני מתקין תקנות אלה:1959-לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט 35בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 

 הגדרות בתקנות אלה : (2

, לרבות מי שמפיק או מספק מים באמצעות רשת צינורות על "בעל רשת צינורות מים" :  רשות מקומית
 ;1959-לחוק המים, תשי"ט 23צא לו לפי סעיף פי רשיון הפקה שהו

 לחוק; 22מפקח כבאות ראשי שמונה לפי סעיף  -"המפקח" 

לחוק למלא את  15לחוק, לרבות אדם שמינהו שר הפנים לפי סעיף  1כמשמועתה בסעיף  -"רשות כבאות" 
 התפקידים והחובות המוטלים על רשות כבאות לפי החוק, כולם או מקצתם;

 .1962-כמשמעותה בתקנות שירותי הכבאות )ארגון ותקן של יחידת כבאים(, תשכ"ב - "תחנת כבאות"
 

 תקינות רשת צינורות מים וזרימת מים : (3

הותקנו ברשת צינורות מים ברזי כיבוי, חייב בעל רשת הצינורות לשמור על תקינות הרשת ולדאוג לזרימת 
י יהיה בכל עת במצב שיאפשר את הפעלתם מים מתמדת ברשת הצינורות, באופן שלחץ המים לברזי הכיבו

התקינה, הן לצורך כיבוי דליקות והן לצורך לימוד כיבוי דליקות, הכל בהתאם להוראות מפורטות שתתן 
 רשות כבאות לבעל רשת הצינורות.

 

 העברת ידיעות של בעל רשת צינורות : (4

כניות פיתוח של צינורות מים בעל רשת צינורות מים יעביר באופן קבוע לרשות הכבאות ידיעות בקשר לת
 או לשינויים בהם.

 

 הפסקת זרימת המים ברשת : (5

לא יפסיק בעל רשת צינורות מים את זרימת המים לכל רשת של צינורות מים שיש בה ברזי כיבוי, ללא 
 קבלת אישור מוקדם מאת רשות הכבאות.

 

 תחזית מים של רשות כבאות : (6

ת מים בסוף חודש נובמבר של כל שנה את אומדן כמות המים שות כבאות תודיע בכתב לבעל רשת צינורור
 הדרושה לה לשנה למטרות כיבוי דליקות ולימוד כיבוי דליקות.

 

 אישור נציב המים : (7

לחוק המים,  138בעל רשת צינורות מים יפנה בתחילת חודש דצמבר לנציב המים כמשמעותו בסעיף  )א(
 אומדן של רשות הכבאות., שיאשר לו את כמויות המים לפי ה1959-תשי"ט

 

השתמשה רשות כבאות במשך שנה במים למטרת כיבוי דליקות או ללימוד כיבוי דליקות בכמות  )ב(
העולה על זו שאישר נציב המים לפי תקנת משנה )א(, יבקש בעל רשת צינורות המים אישור מנציב 

 המים על הכמות הנוספת.
 

והתקנות  1959-י לפגוע בהוראות חוק המים, תשי"ט)ב( אין בו כד-האמור בתקנות משנה )א( ו )ג(
 שהותקנו לפיו.

 

 

 התקנת ברזי כיבוי : (8
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רשות מקומית תתקין על חשבונה של רשות הכבאות ברזי כיבוי במקומות ובצורה שקבעה רשות  )א(

 הכבאות, הכל לפי הוראות בכתב מאת המפקח.
 

 של המפקח.ברזי הכיבוי ייצבעו ויוחזקו במצב תקין להנחת דעתו  )ב(

 

 תיקון ברזי כיבוי ואביזריו : (9

 רשות מקומית חייבת לתקן כל תקלה בברזי כיבוי. )א(
 

כל ברז כיבוי, השוחה, הצבע והשילוט, ייבדקו לפחות פעם בשנה מטעם רשות הכבאות מבחינת  )ב(
ספיקתו, שלמותו המיכנית, שלמות צבעו, ואטימות השוחה; רשות הכבאות תודיע לרשות מקומית 

 ל כל תיקון דרוש והרשות המקומית חייבת לבצע את התיקון.ע
 

 בהוצאות שנגרמו לרשות מקומית לפי תקנה זו תשא רשות הכבאות. )ג(

 

 ספר ברזי הכיבוי : (10

 רשות כבאות תנהל ספר ברזי כיבוי, בצורה שקבע המפקח. )א(
 

 דה.כל פעולות אחזקה יירשמו בספר ברזי הכיבוי, בציון תאריך ביצוע העבו )ב(

 

 מפת ברזי הכיבוי : (11

 רשות כבאות תערוך מפה של ברזי כיבוי לפי הוראות המפקח. )א(
 

 בחדר המבצעים ובכל מכונית של תחנת כבאות יוצב העתק מפת ברזי הכיבוי. )ב(

 

 שימוש בברזי כיבוי : (12

 לא ישתמש אדם בברז כיבוי למטרות שלא אושרו מראש מאת רשות כבאות.

 

 שמירה על ברז כיבוי : (13

 לא ישחית אדם ברז כיבוי או את האבזרים שלידו ולא יטפל בו בלי רשות מאת רשות הכבאות.
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-סוף החוברת-  


