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 "א תמוז, תשע"חי
24/06/2018 
503994 

 

 תוכן עניינים:

 

 .דברי הקדמה : 2עמ' 
 

 .הנחיות כלליות לנספח סניטרי : 3עמ' 
 

 .4: הנחיות למתן אישור טופס  4-5עמ' 
 

 .מקוצר –: נהלי עבודה והנחיות ביצוע  6-9עמ' 
 

 : מפרט טכני לביצוע פרויקטים להנחת רשת מים. 10-28עמ' 
 

 : מפרט טכני לביצוע פרויקטים להנחת רשת ביוב ותיעול. 29-65עמ' 
 

 : מפרט טכני לביצוע בדיקת אטימות ממוחשבת. 66-67עמ' 
 

 .GIS: מפרט שכבות למערכת מידע גיאוגרפית  68-76עמ' 
 

 .ASMADE -: פירוט שכבות תשתיות רטובות ליישום ב 77-78עמ' 
 

 : הנחיות לרכישת מדי מים. 89עמ' 
 

 : נוהל אספקת מד מים לבניה.90עמ' 
 

 : נהלי עבודה ליזם/קבלן בהקמת מבני ציבור.91-93עמ' 
 

 שיפועים מינימליים לקווי ביוב גרביטציונים.:  94עמ' 
 

 .פרטים שונים לביצוע: 95עמ' 
 

 .מערכת מדידה לאספקת מים: פרט  96עמ' 
 

 : פרט לארון מים. 97עמ' 
 

 : פרט ברזי כיבוי אש.  98עמ' 
 

 : פרט למגוף בעמדה עילית. 99עמ' 
 

 : פרט שוחת מים למגוף ניקוז. 100עמ' 
 

 ת מדי מים דירתיות.ערכו: פרט למ 101עמ' 
 

 .: פרט חתכי תעלה 102-105עמ' 
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 יזמים/קבלנים יקרים
 .מודיעין עיליתכנס כיזמים/קבלנים לבניית העיר יאני מברך את החלטתכם לה

 

עיריית מודיעין עילית בכלל ואגף מים, ביוב ותיעול בפרט, נמצאות לימינכם בתהליך זה ועושות כל 

מאמץ על מנת ליעל את מסלול הנפקת היתר שכונה ובינוי. אנו רואים חשיבות רבה בלמצוא את שביל 

 והכלל.הזהב בין חובתנו לקדם, לפתח ולהרחיב את ישוב הארץ, לבין צרכי הפרט 

איכות התשתיות, הנגישות לתחזוקה והעמידה בפרטים, התקנים והנהלים הקיימים מתבצעים עפ"י 

 .ומתן דגש על מקצועיות בביצוע העבודההחוק והן עפ"י הנוהל המקובל בעירייה, תוך התייחסות 

ורבים בכדי שתהליך התכנון יצלח ויעמוד בלוח הזמנים הקצר ביותר, נדרש שיתוף פעולה של כל המע

 .לעירייהבתהליך, תוך שימת דגש על איכות ובהירות החומרים המוגשים 

לעירייה במטרה לפשט ולהבהיר את  רטובות מוגש לכם בזה פרוט הליך לאישור מסירת תשתיות

 ההליך.

 .תיעולאוגדן זה מתייחס לביצוע הנחת תשתיות מים, ביוב ו

הצרכים והדגשים בכל שלב ויפשט את ההליך וההוצאות כולנו תקווה שאוגדן זה יסייע למקד את 

 הכרוכות בכך.

 
 
 
 
 
 
 

 בברכת הצלחה רבה
 ובתודה מראש על שיתוף פעולה פורה

 
 

 עידן בשור

 מנהל אגף

 מים, ביוב ותיעול
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 הנחיות כלליות לנספח סניטרי

 
 הגרמושקה תכלול את הפרטים הבאים : .1

 
 סביבה ברורה, כולל שמות רחובות. תוכנית .א

 מבנה, תנוחה וחתכים. .ב

 תוכנית מים וביוב פנימית. .ג

 מקרא. .ד

 תוכנית מים, ביוב וניקוז חיצונית. .ה

 חתכים לאורך. .ו

 סכמות מים וביוב. .ז

 פרט התחברות לביוב וניקוז. .ח

 מיקום מערכת המדידה. .ט

 פרט למערכת המדידה הכללית והמשנית. .י
 

של שוחות הביוב והניקוז  L.I-מדידה מעודכנת, שתכלול את ההתוכנית תהיה על רקע  .2
 הציבוריות.

 
 כל המגופים, הצנרת והאביזרים, יהיו בעלי תו תקן. )על פי פרט( .3
 
יש לציין בתוכנית, באחריות הקבלן, שכל האביזרים שיותקנו, יהיו אביזרים לחיסכון במים  .4

 )ווסתי ספיקה, מכלי הדחה דו כמותיים, חסכמים לברזים, לסוללות ולמקלחות(.
 
 , יימסרו לרשות תוכניות לאחר ביצוע.4בקבלת טופס  .5
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 4הנחיות למתן אישור טופס 
 

        
 ובמבנים, לאחר השלמת הבניה, בהשתתפות הקבלן לעבודות אינסטלציה.סיור באתר  .1

 ביצוע ביקורת לכל העבודות, פתיחת תאי הביקורת לביוב וניקוז. .2

 הזרמת מים, לבדיקת הזרימה. .3

 בקרה על ניקוי תאי הבקרה והקווים. .4

  As Made המתכנן על הבדיקת מיקום תאי הביקורת לביוב וניקוז, ביחס לתוכנית הביצוע, וחתימת  .5

 שהוא מתחייב שבדק את הקווים במבנים ובחצרות והם בוצעו לפי התכנון שלו.

 בדיקת שלמות חיבורי הניקוז מהבניין למערכת הניקוז העירונית. .6

 בדיקת שלמות עיבוד הבנצ'יקים, התאים והמכסים. .7

 בדיקת החיבור לקו הביוב הראשי. .8

 ם קווי מים, ביוב וניקוז עירוניים.קבלת דו"ח ותקליטור על שטיפה וצילו .9

שטיפה וצילום של קווי הביוב במגרש ובהתחברות לשוחה העירונית  )יעשה בפיקוח בלבד!(. יש לצרף  .10

 סקיצה.

בדיקת מערכת המדידה הראשית, לרבות מיקומה לפי תוכנית ושלמות פס הארקה, כולל ארון מובנה  .11

 למערכת מדידה לפי פרט.

 בדיקת מערכות המדידה הדירתיות ומיקומן, ביחס לתוכנית, כולל מספור מסודר. .12

 בדיקה על ידי פתיחת מים, בכל דירה בנפרד, כדי לוודא שאין הצלבות ביחס למיקום ההכנה / מד המים. .13

 קבלת מסמכים, המאשרים שהמערכת עברה חיטוי לקווי המים, ע"י מדביר מוסמך, כולל דו"ח מעבדה. .14

מכים המאשרים שהמערכת עברה בדיקות לחץ לקווי המים לשלילת נזילות ולתקינות קבלת מס .15

 המערכת.

מכלל  10%( בריתוכים, סך RTקבלת מסמכים המאשרים שמערכת קווי המים עברה בדיקה רדיוגרפית ) .16

 הריתוכים באתר.

 אישור על תקינות החכ"כ או המז"ח, מטכנאי מוסמך, כולל אישור ממשרד הבריאות. .17

ור מכון התקנים, למערכות המים והביוב, שהותקנו בדירות ובחצרות, לדוגמא על הברזים להיות איש .18

 בתקן מי שתייה של מכון התקנים, ואישורי מכון תקנים לאביזרים, כגון: מיכלי הדחה, אסלות וכ"ו. 

 הצהרת הקבלן, שהותקנו בכל הברזים אביזרים לחיסכון במים. .19

 העתקים. 3 –, ב PDF –ו   DWG(, בקובץUSBכולל מדיה מגנטית ), As Made)מפה לאחר ביצוע ) .20

 (GIS. )מצ"ב נספח  As-Madeהעירייה על קבלת קבצי ה GISאישור ממונה  .21

 תשלום עבור המים, שנצרכו במהלך הבניה. .22
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 תשלום עבור מוני המים הדירתיים. .23

 העברת שמות הדיירים למחלקת גבייה. .24

 יישום כל ההנחיות.העברת תיק מסירה מסודר הכולל את  .25
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 תקציר נהלי עבודה ליזם/קבלן

 
 להלן הנחיות גורפות בביצוע קווי מים, ביוב וניקוז :

 

 מים

שעות מראש על עבודה יזומה במערכת המים ולהודיע על  72על הקבלן לדווח למהנדס/מפקח  .1
 שעות מראש. 48סגירת מים 

 

, שהוכנה ע"י המתכנן שלו, התוכנית לתשתיות מים וביובעל היזם, מוטלת האחריות לוודא, כי  .2
, בהתאם לתוכנית האב משרד ה.מ.ד.י הנדסה בע"מכולל כל הפרטים, על ידי  מאושרת לביצוע

 לעיר.
 

על היזם/קבלן לקבוע פגישת עבודה עם המהנדס והמפקח, לפני תחילת הנחת הקווים החדשים  .3
 לביצוע. שאושרולהביא עימו את כל החומר לשכונה 

 

יהיו מתוצרת "הכוכב" או "רפאל" בעלי תו ו 4יגיעו בקוטר '' ברזי כיבוי כולל מתקני שבירה .4
כמו כן על כל ברז כיבוי שיותקן תסופק הגנה לברז ע"י התקן "כיפה אדומה" תוצרת  תקן.

 .או ש"ע "ארד"
    

 בעלי תו תקן, ציפוי בטון פנימי,  APC 4 מסוג מצינורות  רק קווי מים יונחו .5

 , APC 3ן פוליאתילמ גבי עטיפה פלסטית על המיושםמ"מ  20ציפוי חיצוני בטון דחוס           
                                                                                                       .צינורות יאושרו בשטח לפני הנחה ! או ש"ע , "צינורות המזרח התיכון"מתוצרת "אברות"          

 

ברו שטיפה קבלת מסמכים, המאשרים שמערכות המים העירוניות והפנימיות של המבנה ע .6
 שעות לפחות. 24אטמ' ל 12-ועברו בדיקת לחץ ב וחיטוי, ע"י מדביר מוסמך

 

צילום מוסמך הצילום יוגש עם חוות דעת  ניידת ע"י 6יבוצע צילום לקווי מים בקוטר מעל '' .7
 .CDכולל 
 

 מריתוכי החיבור באותו קוטר קו ע"י מבצע מוסמך. 30%ל )רדיוגרפיה( צילומי רנטגןיבוצעו  .8
 

 בצד המדרכה. )מצ''ב פרט לביצוע( עיליים בלבדהמגופים יתוכננו ויבוצעו כך שיהיו  .9
 המגופים יהיו מגופי טריז בלבד מתוצרת "הכוכב" או "רפאל" או ש"ע, בעלי תו תקן.

 .בארון עם מנעולהמגופים יהיו בתוך נישה וסגורים 
 

 אל" או ש"ע, בעלי תו תקן.חיבורי מגרש יסתיימו במגוף טריז בלבד מתוצרת "הכוכב" או "רפ .10

 

 למגוף. יחוברו ישירותלוכדי אבנים מתוצרת "הכוכב" או "רפאל" או ש"ע, בעלי תו תקן.   .11

 

,בריכות או לחץ נגדי ללא משאבותבניין אשר מותקנים בו מערכת כיבוי אש או ספרינקלרים  .12
ע"י מתקין  חד כיווני כפול בלבד! ולא מז"ח! –חכ"כ , יותקן בו בגמל מים הראשי כלשהו

 מוסמך, על פי הנחיות משרד הבריאות.
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 מערכת מקטיני לחץ תבוצע לפי פרט מעל לפני הקרקע בלבד, סגורה בארון מתאים.  .13
 

 מערכת מדידה )גמל( למגרש/בנין, תבוצע לפי פרט העירייה בתוך נישה וסגורה בארון. .14
 

ה מגוף טריז על הקו חציות כביש מקו ראשי לכיוון חיבור מגרש יתוכננו ויבוצעו כך שיהי .15
 הראשי בתוך שוחה לכיוון החצייה.

  
ריתוכי צנרת ברזל יבוצעו על ידי רתך בעל תעודה מתאימה, שימוש במשחת אקספנדו, תיקון  .16

כל הציפויים לאורך הצינור, כולל מעל הריתוכים. לפני תחילת עבודה יש להציג תעודה 
 מאושרת.

 
ליישם את עטיפת הצינור ע"י יריעות זפת מסוג לאחר אישור הריתוכים בבדיקת רנטגן יש  .17

 "קנוסה" בלבד! לאחר מכן יישום רשת ובטון.
 

על היזם/קבלן להזמין במהלך ביצוע העבודה את שירות השדה של חברת הצינורות בהם הוא  .18
לא משתמש ולפעול לפי הנחיותיהם על מנת לקבל תעודת אחריות מטעם החברה לצינורות. 

 .ללא תעודה זותתאפשר מסירת קווים 
 

עם ציפוי פנים בטון  40וכ"ו יהיו מסוג סקדיול  Tאביזרי הריתוך, כגון : קשתות, זקפים, מעברי  .19
 חרושתי.

 
הנחת קווי מים, ביוב וניקוז בתעלה תעשה רק לאחר הידוק התעלה במצע על ידי מכבש וריפוד  .20

 בחול.
 

לאישור סופי יש להתייעץ עם מטר, תלוי קוטר הקו.  1.10עומק ממוצע להנחת קווי מים,  .21
 המהנדס/מפקח.

 

 .לא יכוסו קווי תשתית של מים, ביוב וניקוז לפני אישור בשטח של המהנדס/מפקח .22
 באם יכוסו, לא יאושרו הקווים.

 
ס"מ מעל  40ס"מ ועד  20כיסוי תשתיות קווי מים, יעשה אך ורק עם חול מתחתית הצינור  .23

בכיתוב "מי  למפרט הטכני( 7.1)סעיף  סרט סימון כחולמ, יש לפרוש "הס 40הצינור, בתום 
 שתייה בלבד", לאחר מכן לכסות במצע מהודקת.

 

 ובאישורי לאחר מכן. יעשה מול מחלקת גינוןתיאום נק' חיבור מים למערכות גינון  .24
 

 מטר, מקו המים או 1.5–קווי חשמל ותקשורת במרחק הקטן מ  לא יונחובשום פנים ואופן,  .25
 הביוב העירוני.

 
 ביוב וניקוז

 
כל האביזרים כגון : חוליות בטון, צינורות, מכסים, גומיות, קולטני ניקוז, אבן יצקת וכ"ו  .26

יידרשו בעמידה בדרישות לפי מכון התקנים., על היזם/קבלן להציג מסמכים המאשרים דרישה 
 בתקן. 

 

, שהוכנה ע"י המתכנן בלבד התוכנית לתשתיות ניקוזעל היזם, מוטלת האחריות לוודא, כי  .27
 .משרד הידרומודול פולק שמואל בע"מ, על ידי כל הפרטיםכולל  מאושרת לביצועשלו, 
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, 7%(, למעט כאשר השיפוע עולה על 884)מיוצר לפי ת"י  PVC SN-8 יונחו רק קווי ביוב מסוג  .28
 .דבלבמינימום  12בעל דרג  PE100יש להשתמש בצינור פוליאתילן מצולב או  7%מעל 
 

קווי הניקוז של הבניין יתאספו לקו ניקוז מאסף אחד, היוצא מן המגרש ומתחבר לשוחת  .29
 לא יאושר ניקוז מבנה/מגרש בשפיכה חופשית לרחוב!הבקרה העירונית של הניקוז, 

 

ס"מ  40ס"מ ועד  20כיסוי תשתיות קווי ביוב וניקוז יעשה אך ורק עם חול מתחתית הצינור  .30
 מ, יש למלא במצע מהודק."הס 40מעל הצינור, בתום 

 
" או שווה ערך, Super flowמערכת קליטת מי גשם )קולטני ניקוז( יהיו מתוצרת וולפמן מדגם " .31

 דוגמא תועבר לאישור לפני אספקה.
 

אבן צד מיצקת ברזל תיושם בביצוע כך שתחובר לבסיס ע"י ברגי ג'מבו ומתוצרת וולפמן מדגם  .32
 לאישור לפני אספקה."חריש" או שווה ערך דוגמא תועבר 

 

תבוצע שטיפה כולל צילום לקווי ביוב וניקוז לפני מסירה, הצילום יבוצע כך שלפני שמכניסים  .33
 .CDאת המצלמה לשוחה מצלמים את הסביבה ואז את הכניסה לשוחה. הצילום יוגש על גבי 

 

אלו, לא יאושרו תבוצע בדיקת לחץ לבדיקת איטום שוחות וצינורות קווי הביוב, ללא בדיקות  .34
 .66מצ"ב מפרט טכני בע"מ  קווי ביוב למסירה.

 
עם מחברים מסוג "פורשדה" או "איטוביב", לא אך ורק חיבורי צינורות ביוב לשוחה, יחוברו  .35

 יאושר כיסוי ללא מחברים אלו.
 

 מסמך שיפועי מינימום לפי קטרים מצ"ב. .36
 

 ייעודי. יזרבעזרת אביזר לילהנחת הצינור בפועל יש לקבוע  שיפועים .37
 

עם אטם איטופלסט או פרוסטיק, שוחות שלא  אך ורקבין חוליות )ביוב או ניקוז( יעשה איטום  .38
 . יידרשו פירוק והרכבה מחדשיהיה בהן איטום איטופלסט או פרוסטיק בין החוליות 

 
לשוחה העירונית, יעשה אך ורק  מגרש/ביצוע מפל ביוב המקשר משוחה אחרונה של הבניין .39

  וני או פנימי לשוחה העירונית!כמפל חיצ
 .שום פנים ואופן אין לבצע מפל כולל נק' ביקורת בחומה של הבנייןב
 

 הנחיות וכללים נוספים
 

באחריותו של הקבלן לרכוש או להשתמש במד מים לבנייה שרשום במערכת! אם מיקום המד  .40
משתנה באחריות הקבלן לדווח. אם יימצא כי הקבלן עובד ללא מד מים לבנייה או עובד עם מד 

 מים שאינו רשום במערכת ייקנס בהתאם.
 

 ה של העירייה.קניית מדי מים )לבנייה, לגמל ראשי או לדירות( תיעשה במחלקת הגביי .41
 

 חציות כביש של מים ביוב וניקוז יכוסו בבטון. .42
 

 בזמן ביצוע העבודה ולא בסופה! AS MADEיש להוציא קטעי  .43
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על מכסי שוחות המים, ביוב וניקוז להיות מסוג ב.ב )מסגרת יצקת רחבה משולב בטון(, ללא  .44

" או תוצרת וולפמן מדגם "כרמל" B Cllassicפינים או ברגי נעילה ומתוצרת רדימיקס מדגם "
בהתאם   "מים", "ביוב", "ניקוז" –יוטבע סמל העירייה והכיתוב או שווה ערך, עליהם 
 כן יוטבעו פרטי היצרן ותאריך ייצור.-ב, כמולשוחה שעליה יורכ

 .דוגמא תועבר לאישור לפני אספקה          
 

 טון בלבד! 25טון ובמדרכה  40בכביש המכסה יהיה  .45
 

על כל האביזרים, כגון: מגופים, ברזי כיבוי, צינורות מים, צינורות ביוב, שוחות ביוב וניקוז,  .46
הנלווים כגון אטמים וכ"ו להיות בעלי תו תקן ישראלי של מכון צינורות ניקוז וכל האביזרים 

 התקנים. תידרש תעודה מתאימה לפני תחילת העבודה.
 

על הרתכים להיות בעל תעודה מתאימה, צילום התעודה של הרתך תוגש למהנדס/מפקח  .47
 בתחילת העבודה.

 
מהנדס/מפקח על מנהל העבודה להיות מוסמך מטעם משרד הכלכלה, צילום התעודה תוגש ל .48

 בתחילת העבודה.
 

 PDF -ו DWG)עדות( מסודרת בקבצי   AS MADEעל היזם/קבלן להעביר לעירייה תוכניות  .49
. בתוכנית עליו לתעד העתקים צבעוניים 3-בתיק מסירה מסודר הכולל מפות ב, CDעל גבי 

מדרכות,  בנוסף לקווי המים, ביוב, וניקוז את הרחובות, מס' בתים/מגרשים, כניסות, כבישים,
 חיבורים מים ראשיים, מגופים, שוחות, חציות כבישים ועוד.

 
, GIS-במערכת ה)עדות( יבוצע כך, שניתן יהיה לקלוט את המפות   AS MADE -שרטוט ה .50

 )   GIS-בעירייה. )מצ"ב נספח ליישום שכבות ה   GIS-כולל קבלת אישור מממונה ה
 

 , עוד במהלך הבנייה., ליישמם במועד4יש לשים לב להנחיות למתן טופס  .51

 

 מצ"ב פרטי ביצוע שונים. .52
 

 מצ"ב המפרט הטכני לביצוע הנחת התשתיות. .53
 
 .עד לביצוע והשלמת העבודות כנדרש 4אי עמידה בהנחיות אילו, תגרור קנסות ועיכוב בטופס     
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 לביצוע פרויקטים להנחת רשת מים : טכנימפרט 

 

 עבודות עפר, סלילה ופיתוח האתר          .  01  01

 בדיקת התנאים והשטח ע"י הקבלן 1.1

רואים את הקבלן כאילו ביקר במקום העבודה, בדק את התנאים והמתקנים הקיימים  
והסקרים הנ"ל. באופן יסודי, ערך בעצמו סקר קרקע והכין את הצעתו על סמך הבדיקות 

העירייה לא תכיר בכל התביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו, כולל תנאים אשר 
 קיומם הפיסי אינו מבוטא בתוכניות ובשאר מסמכי המכרז והחוזה.

 

 סילוק פסולת  1.2

 לצורך סעיף זה, יוגדר כפסולת:

 עודפי חומרים של הקבלן. (  1)

 חומרי חשוף. (  2)

 שנוצרה באתר העבודה עקב עבודתו של הקבלן והתארגנותו שם.פסולת  (  3)

 כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המהנדס. (  4)

 כל חומר זר, או פסולת אחרת, או חומר חפור שאיננו מתאים למילוי. (  5)
 

כל פסולת כמצוין לעיל תסולק ע"י הקבלן, אל אתר סילוק פסולת מאושר. הקבלן אחראי 
לאיתור אתר הסילוק ולקבלת כל האישורים לגביו. לא תוכר כל תביעה של הקבלן בגלל 
הקושי במציאת אתר סילוק. סילוק הפסולת כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם 

 עבורו בנפרד.
 

 עודפי חפירה 1.3

 בפרויקט זה עלולים להיווצר עודפי חפירה של קרקע מקומית.
 :עודפי חפירה יטופלו כלהלן

חלק מהעודפים יובלו ע"י הקבלן ויפוזרו בשטח במקום שיורה המפקח כדי שישמשו 
 מילוי. כחומר

יתרת העודפים, שלא ידרשו ע"י המפקח, יסולקו מהאתר. עודפים אלו עומדים לרשות 
הקבלן ללא תמורה. במקרה ויבחר לסלקם לאתר סילוק, באחריותו למצוא ולבחור את 

 ור הרשויותהסילוק ולקבל עבורו את איש
עודפי החפירה לא ימדדו והטיפול בהם כאמור לעיל. לא ישולם עבורם בנפרד ועל הקבלן 

 לכלול ההוצאות הנוספות בגינם במחירי היחידה השונים שכתבי הכמויות.
 

 עבודות חפירה ומילוי           . 02   .02

 כללי   2.1

בפרקים אחרים במפרט המיוחד( בכל מקום בו נזכרת במפרט המיוחד )הן בפרק זה והן 
 המילה "חפירה", הכוונה היא לחפירה ו/או חציבה בכלים מכאניים, או בידיים.

 

 חפירה ומילוי בשטח          2.2   

 להלן פירוט שלבי ביצוע ומפרטי הביצוע לעבודות החפירה והמילוי בשטח.
 

כפסולת( ויישור ביצוע חשוף השטח כולו וסילוק חומר החשוף )הוגדר  -חשוף  (1)
 השטח למשטח אופקי, פחות, או יותר.
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 חפירת שטח העבודה, במקומות בהם נדרשת חפירה. -חפירה ומילוי באזור מילוי  (2)

במידה והקרקע יבשה, יש לבצע הרטבה מסיבית של השתית כדי לקבל תכולת  (3)
 .ASTM 1557על הרטיבות האופטימלית בהתייחס לתקן  3%-רטיבות העולה ב

, או שווה BOMAG-212Dבעזרת מעברי מכבש ויברציוני כבד מסוג  הידוק שתית (4)
 ערך. מספר המעברים יהיה עד להשגת התייצבות השטח בהתאם להחלטת המפקח.

ס"מ נטו )לאחר ההידוק(. חומר המילוי  20מילוי מבוקר ומהודק בשכבות של עד  (5)
 יהיה מצע סוג א' בלבד.

 

 1556/7לפחות מצפיפות חומר המילוי מקסימאלית לפי  98%דרגת המילוי הנדרשת: 
ASTM  לכל הנפח המהודק. ההידוק יבוצע לאחר הרטבה לרטיבות האופטימלית של

לכל כיוון.  הכלי המהדק יהיה מסוג  2%חומר המילוי עם סטייה מותרת של עד 
BOMAG-212D.או שווה ערך , 

 

 לום ועבודות חפירה ומילוי :אופני מדידה ותש    2.3

 א. חשוף

 החשוף לא יימדד ולא ישולם עבורו.
 

 ב. חפירה בשטח

מחיר החפירה בשטח כולל גם את פיזור העפר בשטח האתר עפ"י הוראות המפקח. כן 
 כולל את סילוק העודפים, לאתר שפיכה מאושר.

 

מדוד עפ"י ההפרש בין המצב  רהמדידה לצרכי תשלום תהיה עפ"י מ"א חומר שייחפ
הקיים לבין המצב שלאחר החפירה. מדידת המצב שלאחר החפירה תבוצע ע"י הקבלן 

 וכלולה במחיר היחידה.
 

 עבודות אספלט    2.4

 במפרט הכללי. 4007עבודות האספלט יבוצעו כמפורט בסעיף 
 המתאים לשכבה יחידה 400727הרכב התערובת לשכבת האספלט יהיה עפ"י סעיף 

 במסעה, תחום ב'.
 

 ציפוי וכבישת האספלט, יעשה כמפורט להלן:

 ק"ג/מ"ר. 1בכמות של  80/100ריסוס פני הכורכר בביטומן  .א

 ס"מ. 5בטון אספלט גס בעובי של  .ב

 ק"ג/מ"ר. 0.4בכמות של  80/100ריסוס בביטומן  .ג

 ס"מ. 3בטון אספלט דק בעובי של  .ד
 

 אבני שפה 2.5

 .19טרומיות למדרכות, עפ"י ת"י אבני השפה יהיו אבני שפה 
 

 עבודות פיתוח האתר -אופני מדידה מיוחדים        . 03    03

 משטח בטון :  13.

 לפי מ"א בהתאם למפורט במחירון, בציון עובי המשטח. דיימד
 

 אבני שפה  3.2

ימדדו לפי מטר אורך ויכללו את כל חומרי העזר וחגורת הבטון הדרושה להתקנתם, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אגף מים ביוב ותיעול
 

 

 yaels@modil.org.il; דוא"ל: 073-2347416פקס: 073-2347470מודיעין עילית; טל':  4רח' שער המלך 
 

12 

 כמפורט במחירון.
   

 עבודות אספלט : 3.3

ישולם בהתאם לאמור בדף הכמויות בכפוף למפרט לרבות ביצוע כל ההכנות , ההתאמות 
 והסדרת השיפועים הנדרשים לרבות הידוק והרטבה כמכלול אחד . רהפינוי, יישו

 
 עבודות בטון יצוק באתר :              .04 704

 כללי :  4.1

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

 

עבודות הבטון של שוחות  והמשטחים תהיינה לפי המפרט המיוחד הבא במידה ולא צוין 
 אחרת בדף הכמויות:

 

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

 

דרישות המפרט הבאות כאן הן בנוסף לדרישות המקובלות לגבי עבודות בטון יצוק  ב.  
 .302והמפרט הכללי בפרק  02באתר כל פי המפרט הבינמשרדי בפרק 

 

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

 

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

 והצנרת ותכניות הקונסטרוקציה.
 

כל ההכנות ליציקה  יסוכמו מראש ויהיו טעונת אישור המפקח. בכל מקרה  ה.  
 :-אך לא מוגבלות ל היציקה" כוללות,"ההכנות 

 

 גיבוי לאספקת בטון. .1
 משאבת בטון. .2

 ויברטורים במספר מספיק. .3
 

בכל מקרה בו פני הבטון לא יהיו חלקים עפ"י קביעתו הבלעדית של המפקח, ידרש  ו.  
הקבלן לבצע, על חשבונו, טיח צמנט להחלקת בני הבטון. טיח צמנט יבוצע על 

 כל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.אלמנטי בטון שלמים ולא באופן נקודתי, ה
 

 אין קשירת תבניות בחוט שור. כל הבטונים יהיו בטונים חלקים לחלוטין. ז.  
 

 טפסנות :  4.2

הקבלן נדרש לקרוא סעיף זה בעיון ולקחת בחשבון את כל דרישותיו. לא תהא כל הקלה 
 בדרישות המפרט ולא תשולם כל תוספת.

. הטפסנות תבטחנה 6יותאם לבטון פלסטי עם שקיעת קונות "חוזק טפסנות הקירות 
התקדמות רצופה לגובה הקירות ללא כל הפסקה ביציקת השכבות ומבלי שתחול 

 התקשרות הבטון בין שלבי היציקה השונים.

מפרט הטפסנות המוגדר לעיל בא במטרה להשיג בטון אטום לחלוטין, חלק לחלוטין, בעל 
 איכות המעולה ביותר.

מ"מ לפחות, מצופה בגימור חום  18יות יהיו מפלדה, או מלוחות דיקט חדש בעובי התבנ
חלק מסוג המפורט להלן. לא יאושר שימוש בציפוי מלמין עקב רגישות החומר לקבלת 

 גלים. הלוחות יהיו צמודים ללא מרווחים.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אגף מים ביוב ותיעול
 

 

 yaels@modil.org.il; דוא"ל: 073-2347416פקס: 073-2347470מודיעין עילית; טל':  4רח' שער המלך 
 

13 

 פיני( (TEGO  יאושר שימוש בתבניות מתועשות מסוג "ויזהפורם", או דומה שהנן מסגרות

"MARINE PLYWOOD."הידוע בכינוי המסחרי "טגו ," 

 מ"מ. 40קשירת תבניות בלולבים עם קונוסים נחתכים בתוך הבטון בעומק 

מ"מ שאינו גובה סטנדרטי. חורי הקונוסים  40הקונוסים יוזמנו בייצור מיוחד לגובה 
מרווחים בין ייסתמו בבטון כמפורט. מוטות הקשירה יעברו דרך התבניות ולא דרך 

 התבניות.
 

 סוג הבטון :        4.3

 בתנאי בקרה טובים. 200-)א(  הבטונים יהיו ב
 

 בדיקות בטון :   4.4

מדגמים ויבוצעו בדיקות חוזק קוביות הבטון על פי התקן  ובמהלך יציקות הבטון יילקח
 על ידי מעבדה מוסמכת.

 

ביצוע הבדיקות והתשלום עבורן ייעשה על ידי הקבלן ועל חשבון דמי הבדיקות המפורטות 
 בסעיף.

 היציקה : 4.5

הקבלן יבטיח את רציפות היציקה. עליו להגיש למפקח, בכתב, תיאור הסידורים לאספקת 
פי, גיבוי לציוד השאיבה והימצאות ציוד נוסף לביצוע עבודות הריטוט, ההחלקה בטון חלי
 והאשפרה.

 

 החלקת פני משטחים אופקיים :  4.6

אבטחת המשטחים בפני הופעת סדקי התכווצות מותנית בטיפול החלקה ובאשפרה מיד 
 לאחר היציקה. יש להקפיד על ביצוע נכון של ההחלקה וביצוע מיידי של האשפרה.

 

לאחר היציקה ומיד כניתן יהיה לדרוך על הבטון שנוצק, יש להחליק את פני הבטון 
ב"הליקופטר". עבור ההחלקה בהליקופטר, ישולם לפי מ"ר של השטח המוחלק. על 

 למצב החלקת הבטון בלילה וזאת על ידי אמצעי תאורה מתאימים. ךהקבלן להיער
 

 אשפרת הבטון במשטחים אופקיים :        4.7

" לבן, מסוג ובכמות שיאושרו CURING COMPOUNDבגמר ההחלקה יותז חומר "מיד 
 מראש על ידי המפקח. 

ס"מ  20בגמר ההתזה, יש לכסות את כל פני הבטון ביריעות פוליאתילן עם חפיות של 
 ולהבטיח את קיבוען על ידי לוחות עץ.

 מיום היציקה.ימים רצופים  7יש להשאיר את הבטון מכוסה בפוליאתילן במשך 
 ביצוע אשפרה אינו נמדד והוא כלול במחירי היחידה של הבטונים.

רצפות המיועדות לכיסוי בבטון שיפועים, יעובדו עם קרש ללא החלקה בהליקופטר, אולם 
 תבוצע אשפרה מלאה כנ"ל. ביצוע האשפרה כלול במחירי הבטון ואינו נמדד לחוד.

 
 

 ן מזוין :אופני מדידה ותשלום למבני בטו    .05

 כלליא.  

 במפרט הבינמשרדי וכלהלן. 0200.00המדידה לצורכי תשלום תהא לפי האמור בתת פרק 
 המחיר יכלול תמיד את כל הדרוש לביצוע מושלם של עבודות הבטון המזוין.

 

 תאי בקרה טרומיים :ב.   

תאי הבקרה יהיו טרומיים, בעלי תו תקן, עשויים מחוליות יצוקות בטון, בהתאם לפרט ודף 
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הכמויות. כולל תקרת מסגרת ופקק יצוק הכולל את הטבעת סמל העירייה ומפעל המים.  
ס"מ ובטון  20ס"מ חצץ, החוליה תורכב על גבי מצע מהודק בעובי  5-תחתית התא תרופד ב

 כמויות לפי יח'.רזה.  ישולם בהתאם לדף ה
 

 הכנות להתקנת צנרת בכניסה למגרשים :ג.   

כל העבודות לפתיחת פתחים, חריצים, נקודות עיגון וכל פרט שידרש לשם הרכבה ועיגון הציוד 
בעתיד על פי המסומן, או כפי שיסומן בתוכניות, יהיו כלולים במחירי העבודות השונות ולא 

 ישולם עבורן בנפרד.
 

 ת מדידה עבור מערכת צנרת תת קרקעית )לרבות עבודות פיתוח ועבודות נלוות(עבוד   .06 006

 : כללי    6.1

 תאור העבודה : .  1

 העבודה כוללת ביצוע עבודות מדידה עבור מערכת תת קרקעית שבאתר המתוכנן.
 

מדידה והכנת תבניות אתר עבור צנרת תת קרקעית לאורך דרכים ורחובות  א.    
 שונים.

        

 מדידה והכנת תבניות אתר עבור צנרת תת קרקעית בשטחים פתוחים. ב.     
 

 הערות כלליות :  .2

כל עבודות המדידה תהיינה ממוחשבות במלואן ותבוצענה בהתאם לתקנות    א. 
מרכז מיפוי ישראלי העדכנית וע"פ הדרישות הרלבנטיות של מפרט למיפוי 

, כל מדידה צריכה להתקשר לרשת ישראל 0827.1עירוני של בזק וח"ח 
 העתקים כולל דיסקט. 5-החדשה ויסופקו  ע"י הקבלן ב

 

מוחלטים ויתבססו על נקודות גובה בתאום חדש של מפ"י  כל הרומים יהיו ב.  
 ו/או נקודות גובה עירוניות.

שתשמשנה כבסיס למדידות יתואמו מראש ע"י  5נקודות פוליגון לפי דרגה 
 בעירייה ויאושרו במפ"י. S.I.Gנציג מחלקת 

 

)קואורדינטות(  כל תוכניות האתר תהיינה קשורות לרשת הפלנימטרית ג.  
 הרשמית )הממשלתית( החדשה.

 

( ונקודות איתור אשר תהיינה M.Bהמודד יכין מערכת של נקודות קבע ) ד.  
מבוטנות היטב, או מחוזקות כל שיחזיקו מעמד עד לגמר הביצוע, ותהיינה 

 מ' אחת מהשניה. 100ממוקמות במרחקים אשר אינם עולים על 
 

המידע הקדסטרלי המלא כולל גבולות רשומים יש להראות על התוכניות את  ה. 
של חלקות וחלוקת משנה למגרשים בהם או לאורכם תבוצענה עבודות 
המדידה.  קליטת רקע גושים וחלקות תעשה ע"פ פינקסי שדה ובצורה 

 אנליטית בלבד.
 

.  יחד עם 0Aנייר שקופים בגודל  תשרטוטי המדידות יוגשו על גיליונו ו.  
קובץ ממוחשב בפורמט  רטוטי המדידות יימסהאוריגינלים של שר

AUTOCAD  שיאפשר להנחיות  1.44, לפחות, על גבי דיסקטים 2012גירסה
.  המודד יעביר לעירייה יחד עם שרטוטי SPACE PAPERהמתכנן במבנה 

המדידות רשימה מפורטת של כל השכבות בקבצים שישמשו אותו להכנת 
ונטים בהם השתמש.  השכבות השרטוטים וייצרף קובץ שיכלול את כל הפ

 יהיו לפי המפורט בנספחים.
 

המודד יעביר לעירייה יחד עם שרטוטי המדידה קבצי חישובים, רשימה  ז.   
מפורטת של הקואורדינטות של נקודות הקבע, הפוליגונים וציר המדידה של 

 נקודות הציון ושל ברזלי הזווית שיתקין בשטח.
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.  המידות לא TEXTבלבד ולא בפקודת  DIMהמידות יינתנו בעזרת הפונקציה  ח.   
 יערכו טקסטואלית.

 

 עבודות מדידה לתוכנית אחרי ביצוע :  6.2

 העבודה תכלול את המדידה בשטח ושרטוט : .  1

 גבולות, חלקות וחלקות משנה בהם תעבור צנרת תת קרקעית המבוצעת. א.   

תת קרקעי קיים החוצה את הקו המבוצע בתוואי  ( של משקINVERTעומקי ) ב. 
התעלה כגון :  כבלי חשמל, טלפון, מת"ב, צנרת גרביטציונית )ביוב וניקוז( 

 וצנרת לחץ )מים וסניקה(.
 

 תוכנית אחרי ביצוע לצנרת לחץ מים או סניקה, תכנון : . 2

מדידה בקואורדינטות קו לחץ ושרטוט מבט בקואורדינטות )עם ציון רום(  א. 
 L.Iכולל הפרטים המופיעים כולל ציון של כל המכשולים עם ציון 

 המתאימים.
 

 שרטוט באיזומטריה של הפרטים : ב.    
 חיבור בית )מקו ראשי עד מדי מים כלליים(. .1

 ההתחברויות בין קו מים חדש לקו מים קיים. .2

 לעיל כולל חיבורם לקו הראשי. 2אביזרים ופרטים המופיעים בסעיף  .    3

 שרטוט שטחי האספלט, הריצוף ויתר עבודות הפיתוח :ג.      
 שרטוט משטחי האספלט שבוצעו. .1

 שרטוט משטחי בטון ו/או ריצוף. .2

 שרטוט כל המתקנים שהורכבו. .3

יצוע, במהלך הערה : על הקבלן לכלול את עבודות המדידה לסימון לפני ב
 הביצוע ולאחר הביצוע, במחירי היחידה השונים, במחירון / בכתב הכמויות.

   
 עבודות צנרת ואביזרי צנרת :  . 07 07

 כללי :

בצוע עבודות הצנרת ואביזרי הצנרת באתר. העבודות יבוצעו על פי האמור  פרק זה כולל תאור
 של המפרט הכללי ועל פי המפורט להלן: 57-ו 01בפרקים 

 

 תאור הצינורות :   7.1

, 530פלדה מיועדים לשימוש במים, מיוצרים לפי ת.י  תקווי המים  יהיו עשויים צינורו
, כפי שמוגדר 3/16, ויתר הקטרים "5/32בעובי דופן של " 10"-ל 3בקטרים שבין "

 205עם צפוי פנימי של טיח צמנט  המיוצר בפיזור צנטריפוגלי לפי תקן   בתוכניות
CWWA. 

ם עטיפה חיצונית צינורות פלדה שמיועדים להנחה בתוך הקרקע יסופקו כשהם מצופי
 בטון דחוס המיוצר על ידי חברת "צינורות המזרח התיכון" וחברת "אברות".

צינורות המיועדים להתקנה גלויה, או בתוך מים, או במקומות מיוחדים, יסופקו ללא 
תוצרת  6030ציפוי חיצוני ויצבעו על ידי הקבלן במערכת הכוללת צבע יסוד אפוקסי 

 מתוצרת טמבור, או שווה ערך. ”HBקוט טמבור וציפוי חיצוני "ארו
 

 צינורות "פקסגול" :

מוצרי פלסטיק", בצבע  -צינורות פוליאתילן מצולב "פקסגול" תוצרת מפעל "גולן 
 1499, עונה על הדרישות המצוינות בת"י 1519שחור, נושא תו תקן ישראלי ת"י מס' 
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 מ"מ. 450 -מ"מ  25, הצינורות יהיו בקטרים של A-SKZ/154ומתאים לתקן 
 

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

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

 ".16דרג המתאימים ל"
 

מ"מ ומעלה יהיו  90" וצינורות מקוטר 16דרג מ"מ )כולל( יהיו מ" 75צינורות עד קוטר 
 ".12דרג "
 

 ן.יהיו בריתוך ע"י אביזרי אלקטרופיוז'בכל הקטרים אביזרים הצינורות וחיבורי ה
 

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

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

 

 " :909צינורות "מריפלקס 

מתוצרת "פלסים" בצבע שחור, נושא תו תקן ישראלי ת"י  E.P.D.Mצינורות פוליאתילן 
מ"מ.  הצינורות יסופקו בגלילים.  הצינורות ירותכו לאורך  450 -מ"מ  25, בקטרים 499

 התעלה ע"י אנשי "פלסים" בלבד ו/או קבלן מורשה על ידם.
 

 מ"מ ומעלה יהיו 90" וצינורות מקוטר 16דרג )כולל( יהיו מ" 75הצינורות עד קוטר 
מ"מ )כולל( יחוברו בהברגות ע"י אביזרי  75".  צינורות ואביזרים עד קוטר 10דרג "

 " ובקוטר גדול יותר החיבורים יהיו בריתוך פנים או אלקטרופיוז'ן.16דרג "פלסאון" "
 

", תוצרת 909 על הצינורות יהיה מוטבע )במפעל( הלוגו של סוג הצינור :  "מריפלקס
 , קוטר הצינור, הדרג ועובי הדופן המתאים.499מפעל "פלסים", ת"י 

 

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

 

 צינורות פלדה :

על גשרי אביזרים, יסופקו להרכבת הגמלונים  2"-ו 1½, "1, "3/4צינורות בקטרים "
למדי המים ויורכבו ממד המים החדש עד למיקום הישן שלו, הצינורות המגולוונים יהיו 

 2.0עם ציפוי פנימי מצמנט בעובי מינימלי של  3.65יהיה בעובי דופן  2סקדיול, צינור "
 צרת "אברות" או שווה ערך.( מתוAPC-3מ"מ ועטיפה חיצונית תלת שכבתית )

 

 סרט סימון מעל צינורות הפוליאתילן :

מעל שכבת החול, שתונח מעל הצינור, יונח סרט סימון.  הסרט יהיה מפוליאתילן נטול 
חוטי מתכת  2מ"מ ובתוכו יהיו שזורים  0.12ס"מ ובעובי של  15עופרת ברוחב של 

 לזיהוי הקו. 316מנירוסטה 
 

ינור ובכל מקום של יציאה החוצה מהקרקע לביצוע גשר הסרט יונח לכל אורך הצ
ס"מ מעל פני הקרקע ויוצמד בשלה  10-מגופים עילי,  יבלוט גם קצה סרט הסימון כ

 מתאימה לרגל הגשר.
 

" )יבוא חברת ש.ב. טכנולוגיות( Boddingtons" תוצרת  "Wavelay-050הסרט יהיה מסוג  "
 ואו שווה ערך.

 

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

 חפירה ומילוי לתעלות לצינורות :  7.2

בכל מקום בו מופיעה במפרט המיוחד בפרק הזה, או בפרקים אחרים המילה "חפירה" 
הכוונה לחפירה ו/או חציבה בידיים, או בכלים מכניים מכל סוג כולל ניסור ופרוק 
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 אספלטים וריצוף.

כן כלולה במילה "חפירה", חפירה במי תהום, או מים מכל מקור אחר, שאיבתם 
רה, ציוד שאיבה וצנרת וכו' על פי המפרט הכללי. חפירת במהלך כל העבודה, יבוש החפי

התעלות תעשה במידות על פי פרטי התכניות. הריפוד מסביב הצינור יהיה חול דיונות 
אינרטי )נטול מלח( נקי, ללא אבנים, חומרים אורגניים ואשפה או חול אחר שווה ערך 

ת הצינור, יש לרפד את העונה על הדרישות לאחר אישור מסודר לפני אספקה. לפני הנח
ס"מ לצנרת עם עטיפה  20תחתית התעלה, לכל רוחב התעלה, בריפוד חול בעובי 

/ טריו או צנרת אל מתכתית או צנרת עם בטון דחוס תונח ללא ריפוד חול   APCחיצונית 
 הריפוד עד גובה סופי יהיה במצע סוג א' ובשטח פתוח בקרקע מקומית ללא אבן.

 

 צינורות פלדה :ריתוך והנחת    7.3

 מקצועיות :א.  

הקבלן יעסיק בעבודה זו רק רתכים בעלי דרגה מקצועית נאותה. כל רתך יידרש להציג 
תעודת הסמכה מתאימה, אשר עמד במבחן רתכים ובעל תעודה מתאימה וברת תוקף 
ליום ביצוע העבודות, אשר נמצאת ברשותו ולהוכיח שעבד במשך כל השנה האחרונה 

 דות ריתוך צנרת ולקבל אישורו של המפקח.ברציפות בעבו
 

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

 אחרת.
 הרתכים יצוידו בבגדי עבודה ואמצעי מגן מסודרים.

 

 הכנה לריתוך : .ב

 ההכנה לריתוך תכלול את הפעולות הבאות:

הקבלן אחראי לכך כי לא יעשה שימוש בצינור פגום והוא  בדיקת שלמות הצינור  -
 ידאג להחליפו או לתקנו כפי שיפורט להלן.

 

לבדיקת גימור ציפוי הפנים בקצה  בדיקת ותיקון צפוי הפנים בקצוות הצינורות  -
הצינור, ישמש סרגל מפלדה עם קצה חד )או זוויתן( גדול מקוטר הצינור הנבדק. הצד 
החד של הסרגל ינוע על פני שטח חתך הפלדה בהיקף הצינור בשני מקומות מגע 

 מנוגדים, יישר ויוריד כל עודף ציפוי עד לניקוי מוחלט של הפלדה בפני השורש.

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

 עובי שווה לעובי הצפוי הקיים בכל היקף הצינור.

 20מ"מ ובאורך של עד  2לא ייחשבו כפגם שברים קלים בפניה של השפה בעומק עד 
 מ"מ. 100מ"מ והמרחק בין הפגמים הוא מעל 

 

 ציפוי פנים של צינורות פלדה : -תיקון טיח צמנט  ג.  

תיקון פנים של טיח צמנט  בצינורות הפלדה והאביזרים, יעשה בהתאם להמלצות 
 היצרן וכמפורט להלן:

המפרט מיועד לתיקון שטחים גדולים יחסית ולכל ההיקף. כמו כן למילוי ותיקון 
 יח בחיבורי הצינורות והאביזרים.הט

 

יש להקפיד להכין את התערובות של החומרים השונים ביחסים הנכונים כמפורט 
 להלן:

אין להוסיף מים לטיח מוכן למריחה על מנת לדללו, לאחר שהתחיל בתהליך 
 ההתקשות. טיח כזה פסול לשימוש.
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  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 
ולהוסיף בהדרגה את המלפלסט המדולל לתערובת  1:1מלפלסט מדולל במים ביחס 

חול, תוך כדי ערבובו, עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה למריחה )לא  –צמנט 
 דלילה(. יש להקפיד לא לדלל את התערובת מעל 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 

יחוספסו.  הניקוי והחספוס יעשו באמצעות מברשת פלדה )ידנית, או מכנית 
 חשמלית(.

ות מאבק, להרטיב היטב ולמרוח ליצירת קשר טוב בין הטיח הישן לחדש, יש לנק
 . 1:1במברשת את השטחים במלפלסט מדולל במים ביחס 

 

 ( יישום הטיח : 2)

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

קון חלקה ושווה חללים ריקים ושתתקבל שכבת תי ויש למרוח כך, שלא יישאר
 לעובי הציפוי המקורי וכלכל היקף הצינור.
 מ"מ. 8 -בכל מקרה, עובי טיח התיקון לא יפחת מ

 

 (  אשפרה :3)

כאשר יש אפשרות גישה לאזור התיקון, כשעה שעתיים לאחר יישום הטיח, 
בהתחלת ההתקשות, יש להרטיב את פני שטח התיקון )בעזרת מברשת או ספוג( 

 סופית את שכבת התיקון. במלפלסט ולהחליק
 שעות. 48רצוי לכסות בסמרטוטים רטובים ולהמשיך להרטיב במים במשך 

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

מ"מ.  1-2-)בנפח(. עובי הכיסוי כ 1:1( עם צמנט  ביחס 4000מלפלסט )שראקריל 
 יישום והחלקה ייעשו בעזרת מברשת או ספוג.

 
 ביצוע הריתוך : ד.  

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

 

 (  עבודות הריתוך :1)

הקבלן יהיה אחראי לכך, שלא יחוברו צינורות פגומים ועם צפוי פנים לא שלם ואו 
 שבור.
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( משחת אקספנדו תשמש רק PANDO-Xשימוש במשחת "אקספנדו" )יעשה 
לסתימת ומילוי המרווח בין שפות הבטון של הצינורות בהצמדתם ולא לתיקוני 

 ציפוי טיח צמנטי.

יישום המשחה יהיה על חלק מהשפה של הצפוי, לכל ההיקף, המרוחקת מהפלדה 
 מדר.ובכמות כזאת שתסתום את המרווח ולא תחדור לפני השורש וה

 לפני המריחה יש להרטיב את הבטון.
הכנת המשחה תיעשה בכלי נקי. יש להוסיף לאבקת האקספנדו מים נקיים ולערבב 
עד קבלת משחה נוחה למריחה. אין להכין כמות גדולה. המשחה טובה לשימוש 

 דקות מגמר ההכנה. 30למשך עד 

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

 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 
"מפתח שורש" של ס"מ, להצמיד את הצינורות עם מרווח  1-את הצפוי מהקצה, כ

 מ"מ ולרתך עם "חדירה מלאה". 2-3
 

 לאחר גמר הריתוך והתקררות הפלדה, יש לתקן את ציפוי הפנים מבפנים.
הריתוך יבוצע בשני מחזורים, או יותר, בתלות בעובי דופן פלדת הצינור. יעשה 

 . E ASTM 6010שימוש באלקטרודות המתאימות לתקן 
 

 (  מחזור ראשון :2)

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

 מחדירת יתר.
 

 (  מחזור המילוי והכיסוי :3)

מ"מ ויותר.   4)מספר המחזורים בתלות העובי(, ירותכו באלקטרודות בקוטר 
 יתן לרתך מלמעלה למטה, או מלמטה למעלה.מחזורים אלה נ

 

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

 

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

 מ"מ מכל צד.
עם גמר הריתוך ישחיז הרתך בליטות, תפיסות ריתוך והתזות וינקה במברשת פלדה 

 את התפר מסביב מסיגים.
 

 תיקוני ראשים : –תיקוני עטיפה חיצונית  ה.  

הצינור יבוצעו לפי מפרטי ביח"ר אשר יספק את תיקוני העטיפה החיצונית של 
הצינורות: ביח"ר "צינורות המזרח התיכון", או ביח"ר "אברות".  תיקון הראשים 
ביריעות מתכווצות או סרטים מתכווצים בהתאם להנחיות היצרנים, תוך כדי 
שימוש במבער גז בלבד. ובעטיפת בטון דחוס ע"י השלמת רשת הכנת תבנית ומילוי 

 כנדרש בהתאם להנחיות היצרן. בבטון
 

 תיקוני צבע : ו.  

 תיקוני צבע ייעשו על פי מפרט הצביעה לצינורות לעיל.
 

 אביזרי צנרת   7.4

 כללי :

אוגן, האוגנים, השסתומים וכו' יהיו מיועדים ללחץ  כל האביזרים, המגופים, המחברי
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 אטמ' לפחות. 24אטמ' וללחץ בדיקה של  16עבודה של 
.  אביזרים בלתי צבועים יצבעו כמפורט במפרט B.S.T-Cכל האוגנים יתאימו לתקן 

 הטכני.
 

 

 מגופים          7.4.1

מיצקת ברזל,  16המגופים יהיו מגופי טריז המתאימים לתקן ישראל ת"י 
מצופים אמאיל או אפוקסי או ניילון תעשייתי עם טריז מצופה גומי 

 סינטטיל לסגירה רכה ויתאימו לעבודה עם מים.
 

 הידרנטים לכיבוי     7.4.2

יהיה בעל  ההידרנטים יהיו מתוצרת רפאל, פומפס או שווה ערך.  ההידרנט
 ציר נירוסטה וציפוי חיצוני רילסן.

 350מ"מ עד  250המרחק בין ציר ההידרנט לקו פני הקיר או הגדר יהיה 
 מ"מ.

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

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

אם יוגבהו פני הקרקע, יש להגביה את ההידרנט, באופן שהקו המסומן על 
מתקן השבירה של ההידרנט, המצביע על מפלס פני הקרקע, ימשיך להשתלב 

 עם פני הקרקע הסופיים.
 

סתומי זקף ההידרנט לא ישמש למטרות נוספות )כגון חיבור ביתי, לחיבור ש
 אוויר וכדומה(, אלא למטרת כיבוי אש, בלבד.

 

 מדי מים  7.4.3

הקבלן יספק ויתקין מערכת מדידה לבית, בקטרים המצוינים בתוכניות.  
המערכת תכלול את האספקה והתקנת כל האביזרים והצנרת, לרבות 
התחברויות וניתוקים כמכלול אחד.  הצנרת התת קרקעית תהיה אל מתכת 
ו/או מתכתית.  יתר הצנרת העילית, מעל פני הקרקע, תהיה אל מתכתית או 

ציפוי פנים ועטיפת סרט חיצוני.  הקבלן יספק ויתקין את כל  מתכת, כולל
האביזרים, כולל העתקת מד מים קיים, אספקת זוויות, פיטינגים, קשתות, 
פסי הארקה ויתר האביזרים, כולל צבע יסוד ועליון, הכל בהתאם לפרטים 

 מ"א. 6הטכניים.  העבודה תכלול אספקה והתקנת צנרת באורך כולל של עד 
 

 קשתות, הסתעפויות וכו'   7.4.4

קשתות, הסתעפויות, מיצרים/מעברי קוטר וכדומה, לכל קוטר תהינה 
עם צפוי טיח בטון פנים  DINומיוצרות לפי תקן  40חרושתיות בלבד, סקדיול 

 חרושתי ועטיפה חיצונית בהתאם לצינור, או צביעה כמפורט לעיל.
 תיקוני ציפוי מלט ייעשו כמפורט במפרט.

 

 שסתומי אויר          7.4.5

הקבלן יספק ויתקין שסתומי אויר משולבים, מורכבים על זקפים בקוטר 
 כמסומן בתוכניות.  3"/2"

על הזקף, יותקנו מגופים, בקטרים של שסתומי האוויר. השסתומים יתאימו 
אט', עמידים כנגד מכות הלם ויהיו כדוגמת אלה מתוצרת  16ללחץ של 

 דורות או שווה ערך מאושר., C050-Dביח"ר "א.ר.י." 
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 מקטיני לחץ   7.4.6

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

 

 מלכודת אבנים   7.4.7
 

 תוצרת "ברמד", הכוכב או שווה ערך. PN ,70-F-16תהיה מסוג 
 
 

 קידוחים  ושרוולי מגן   7.5

 : קידוח אופקי א. 

 עבודת הקידוח האופקי כוללת את המפורט להלן:

מכונת הקידוח וביצוע  חפירת בורות בשני קצות הקידוח לצורך הצבת הכנה:
 הקדיחה.

 דרך הקידוח. ביוב חפירת תעלות בהמשך תוואי הקידוח לצורך השחלת צנרת
 

השיפוע האורכי  במדויק על פי התוואי ורומי: ביצוע הקדיחה יעשה קדיחה
 ס"מ( 10המתוכננים )מותרת סטייה של 

 

: במידה והתכנון כולל שרוול מגן בדופן הקידוח, תכלול העבודה של שרוול מגן
הסנדלים הפלסטיים והתקנתם הכל לפי  קידוח אופקי את הספקת השרוול ואת

 האמור בסעיפים להלן.
 

, דרך הקידוח או דרך שרוול המגן ביוב נרת ה: אספקת והשחלת צהנחת צנרת
כוללת את כל החיתוכים, ההתאמות והריתוכים וכן חיבור לצינור ראשי )מתוכנן 

 מ'  מקצה  הקידוח. 4או קיים( הנמצא במרחק עד 
 

התקנת אטמים מיוחדים לקצה שרוול, ריפוד וכסוי בחול, מלוי חוזר  עבודות גמר:
 מר בסעיף הנחת צנרת. הכל כנא ,והחזרת המצב לקדמותו

                                 

 : קידוח אנכי עבור מעבר בקיר תומך ב. 

היא  בחצר וגובה המדרכה קרקעהעבודה תבוצע כאשר הפרש גבהים בין גובה ה
 ., לפי התוכניתמ', יש לבצע קידוח אנכי 1.00-יותר מ

העבודה כוללת: ביצוע קידוח מעבר לקיר תומך, אספקת והתקנת צינור פלסטיק 
, הביובקשירתם לצינור  נעלי פלסטיק, לשרוול באורך הנדרש, 3/16ע.ד. " פלדהאו 

חפירות מתחת לקיר, תמיכת יציבות של  השחלת הצינור הספק בתוך השרוול,
וזיפות חם מתחת לקיר  ריתוך ראש ו/או התקנת שני אוגנים הקיר  בזמן העבודה,

 כל החיתוכים והריתוכים הדרושים. תומך,

פינוי מיידי של עודפי האדמה  אספקת חומרי עזר לבצוע העבודה בשלמותה. 
וצוות  ניקוי אתר בגמר העבודה והחזרתו לקדמותו בעזרת כלים ופסולת. 

מתאימים לשביעות רצונו של המפקח. ביצוע העבודה ואספק כל החומרים 
  .קומפלט

 חפירה בכל עומק שהוא לפי תנאי המקום. הערה:
 

 : שרוול  מצנרת פלדה ג.    

בקצוות שרוול יש להתקין   .הביובהנחת השרוול צריך להיות בעומק הצינור 
 לצורך עטיפה מוחלטת.  אטמים מיוחדים לקצה שרוול

באורך  ביוב,אספקת צינור  העבודה כוללת: אספקת צינור פלדה לצורך שרוול,
, השחלת צינור הביובאספקת נעלי סמך מפלסטיק, קשירתם לצינור  רוול,הש

בתוך הצינור המגן, כולל ביצוע כל החיתוכים והריתוכים כנ"ל בצינור  הביוב,
 ובצינור המגן, אספקת והתקנת אטמים לקצה שרוול. הביוב
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 ( :HDDקידוח גמיש ).    ד

המזמין והמתכנן, יערכו קידוחים במקומות בהם יידרש, עפ"י התוכנית והנחיות 
 .גמישים

לפני ביצוע העבודה, יידרש לבצע בדיקה, עם מיכשור מתאים, לאיתור המיכשולים, 
 .כולל עומק המיכשול

הקידוח יהיה, בהתאם לחישוב כוח המשיכה והפיתול הנדרשים ובכפוף  מיכשור
 להוראות יצרן מכונת הקידוח.

 º25-ל º12בחירת מסלול הקידוח יהיה כך, שזוית הכניסה תהיה בזוית של בין 
 .º15-ל º8וזוית היציאה תהיה, בין 

 .בחירת בור הכניסה והיציאה, יהיה כך, שיאפשר מקום מתאים, להעמדת הציוד

 : 48עד " 2"-ניתן לבצע עבודות, בקטרים מ

, כוח הדחיקה והמשיכה, של מתקני 10התקנת צנרת, בקטרים של עד " -
 מ'. 200ק"ג ובאורך של עד  13,000-הקידוח, יהיה, לפחות, מ

, כוח הדחיקה והמשיכה, של מתקני 24עד " 8"-התקנת צנרת, בקטרים של מ -
 מ'. 300מ' עד  200-ק"ג ובאורך של מ 45,000-ק"ג ל 13,600הקידוח, יהיה בין 

, כוח הדחיקה והמשיכה, של מתקני 48עד " 26"-התקנת צנרת, בקטרים של מ -
 20,000ק"ג.  כוח פיתול סיבוב של  180,000-ק"ג ל 45,000הקידוח, יהיה בין 

 ניוטון / מטר.
 

 עבודות גישור :               .08

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

: 
 

 גשרון נחושת, גשרון ברזל :

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

 טרמית.

 נקודות ריתוך. 3נקודות ריתוך וגישור דרסר כולל  2גישור אגן כולל 

 אורך הגשרון צריך להיות באורך מספיק כדי שהגישור יהיה חופשי לאחר הריתוך.

 מ"מ לפחות. 8כגשרון ברזל ישמש ברזל עגול לבניין בקוטר של 

 ים למקום הגישור.את הגשרון יש לכופף בצורה שתתא

 הגשרון ירותך לצינור ע"י ריתוך חשמלי.

 בסרט דנסו או יזופת בזפת חם. ףמקום הריתוך ייעט

 עבודת הגישור נכללת במחיר הנחת הצנרת.
 

 בדיקת עבודות הצנרת :          .09

 בדיקה רדיוגרפית  9.1

 מהריתוכים יבוצעו בדיקות רדיוגרפיות. 30%-ב

הבדיקות יוזמנו על ידי המפקח, על חשבון הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת. מחיר 
הבדיקות הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הכרוכות בכך, יהיו חלק מעלות בדיקות השדה 

 ולא ישולם עבורם בנפרד. 400.6המעבדה שעל חשבון הקבלן, כמפורט בסעיף 

 על ידי מעבדה מוכרת. הבדיקות יבוצעו לפי תיקון העטיפה החיצונית ויבוצעו
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 בדיקת לחץ            9.2

כל הצנרת והאביזרים, החל מהשסתומים שעל הקווי, הידרנטים וכו', יבדקו בדיקה 
 .6סעיף  1983ממרץ  2חלק  65283אט', לפי מפרט מיא"מ  12הידראולית בלחץ של 

ץ, על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של בדיקת הלח
לרבות משאבת לחץ, מנומטר, ואוגנים אטומים וחיבור האבזרים הנ"ל לקו הנבדק.  

שעות לא תהיה  24שעות  והוא ייחשב כאטום אם במשך 24הלחץ יוחזק בקו במשך 
 מהלחץ ההידרוסטטי. 5%נפילת לחץ מעל 

 

 שטיפת הצינורות לפני החיטוי    9.3

נקיים כדי להוציא כל לכלוך וגופים זרים לפני חיטוי ישטפו הצינורות היטב במים 
 העלולים להישאר בצינורות.

מי השטיפה יוזרמו במהירות של מטר אחד לשניה לפחות, אך רצויה מהירות גדולה 
 מזו. 

בעת שטיפת הקו, יישטפו גם נקודות הניקוז ומוצאים אחרים. השטיפה צריכה להמשך 
קוף, ייראו נקיים ושקופים. עם עד שהמים הנאספים ליד כל מוצא במיכל זכוכית ש

 התחלת השטיפה, יש להתחיל בהוספת כלור כאמור להלן.
 חיטוי הצינורות    9.4

חיטוי הצינורות יבוצע על ידי אדם מוסמך בעל רשיון משרד הבריאות ולפי מפרט משרד 
 הבריאות.

וספת מיליגרם לליטר. ה 50חיטוי הצינורות ייעשה על יד הוספת כלור למים בשיעור של 
הכלור 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  24בתום 
מ"ג  10-לליטר ומ"ג  1מיליגרם לליטר. אם השארית היא בין  20הכלור( להיות לפחות 

 שעות.  24לליטר , יש להשאיר את מי הכלור בקו לתקופה נוספת של 

מ"ג לליטר, יש לשטוף  1 -שעות היא קטנה מ 24אם שארית הכלור החופשי בתום 
 ולחטא את הקו מחדש.

שעות, יש להגדיל את שיעור  24כאשר אין אפשרות להשאיר את מי הכלור בצינור במשך 
 שעות לפחות.  6ליטר ולהשאיר את מי הכלור למשך מ"ג ל 75 -הכלור  ל

הדרישות לשיעורי הכלור בסוף הקו )כמפורט בסעיף ג' לעיל( יישארו בעינם גם במקרה 
 זה.

יש לקבל אישור בכתב מהגורמים המוסמכים )משרד הבריאות( על החיטוי ועל 
 תוצאותיו.

 
 ואביזרי צנרתאופני מדידה מיוחדים לעבודת צנרת              .10

 אספקת והנחת צינורות    10.1

מחיר הצינורות יכלול אספקה והתקנה מושלמת על פי התוכניות והמפרטים. לצורך 
 מדידה לתשלום יובדל בין סוגי קווי הצינורות הבאים:

 

קווי המים,  ימדדו לתשלום על פי סעיף  במפרט הבינמשרדי ויכללו: חפירה, ריפוד חול 
הצינור, ביצוע הריתוכים ותיקון ציפוי פנים ועטיפה חיצונית,  אינרטי מתחת ומעל

שטיפת הקו, בדיקות לחץ רדיוגרפיות, כיסוי והידוק ומסירת הקו לעירייה אלא אם כן 
 צוין אחרת בדף הכמויות.

 

 מגופים    10.2

כולל האוגנים הנגדיים, במפרט הכללי  5700.10ימדדו לתשלום כמפורט בסעיף 
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 מחברים, אוזניות מוטות עיגון, חומרי עזר, אטמים וברגים בשלמות.
 

 חיבור בית   10.3

מ"א וכל האביזרים וישולמו לפי יח' אחת כאשר  6כמכלול אחד לרבות צנרת עד  דיימד
 בהתאם לדף הכמויות בסעיף נפרד. בנפרד ותשולם דמ"א תימד 6הצנרת מעל 

 

  הכנה לחיבור ביתי   10.4

 כנ"ל בהתאם לסעיף הקודם.
 

 קשתות הסתעפויות וכו'   10.5

קשתות, הסתעפויות, אוגנים מכל סוג שהוא ואביזרי ריתוך יהיו כלולים במחירי 
 היחידה  ולא ישולם עליהם בנפרד

  

 שסתומי אויר    10.6

ם על פי יחידות, כולל אספקה והתקנת ברז ניקוז כדורי שסתומי אויר ימדדו לתשלו
 וצנרת הניקוז, זקף ספחים קשתות מגוף ויתר האביזרים בשלמות.

 

 הידרנטים     10.7

הידרנטים לרבות המתקן שבירה והזקף לרבות גוש העיגון ישולם בהתאם לדף הכמויות 
 כמכלול אחד לרבות יתר האביזרים והעבודה הנלוות.

  

 מקטיני לחץ     10.8

מקטיני הלחץ ימדדו לתשלום על פי יחידות כולל אספקה והתקנה לרבות הספחים, 
 אוגנים, קשתות ואביזרי חיבור.

 

 מלכודת אבנים     10.9

מלכודת אבנים תימדד לתשלום על פי יח' כולל אספקה והתקנה לרבות ספחים, אוגנים, 
 קשתות ואביזרי חיבור.

 

 ר גישו        10.10

 הגישור כלול במחירי היח' השונים ולא ישולם עליו בנפרד.
 

 עמודי סימון        10.11

עמודי סימון יבוצעו בהתאם לפרט שבתכניות ויצבעו כאמור כמפורט במפרט הטכני 
 שלהלן.

 

 עמודי סימון   10.12

 ימדדו לפי יח' וישולמו בהתאם לדף הכמויות. 
 

 צביעת צינורות הפלדה    .11

צינורות המיועדים להתקנה גלויה, או בתוך מים, או במקומות מיוחדים, יסופקו כשהם צבועים 
 צביעה חרושתית כלהלן:

 

 הכנה לצבע א.  

 מברשת פלדה וניקוי חול.
 

 צבע יסוד ב.  

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

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

 עבודות צביעה : -אופני מדידה מיוחדים   .12

 כללי  

 צביעת מסגרות פלדה, צביעת צינורות פלדה וצביעת מסגרות ופרופילים, לא ימדדו ומחיה     
 צביעה כלול במחיר האביזרים.

 

 גימור     .13

הגימור להמראה החיצוני של כל הציוד, יהיו בהתאם לאורח מקצועי מעולה ולדרישות סעיף 
 זה.

 אלמנטים מגולוונים ייצבעו תחילה בצבע יסוד לברזל מגולוון כגון: "ווש פריימר" מתוצרת  -
 "טמבור".

היטב, לפני הצביעה, בבית המלאכה של הקבלן במברשת  אלמנטים לא מגולוונים, ינוקו -
 עפ"י התקן השבדי. E.S 2.5פלדה ובהתזת חול לדרגה 

כל האלמנטים ייצבעו, אלא אם כן צויין אחרת בסעיפים המתאימים, במערך שביעה אפוקסי  -
ן מיקרו 200" תוצרת "טמבור" בעובי 308שיכלול צבע יסוד ועל גביו שתי שכבות צבע "אפוקסי 

 מיקרון. 400כל שכבה. סה"כ 
 

 צביעת היסוד תעשה בבית המלאכה של הקבלן. אין לספק אלמנטים בלתי צבועים בצבע יסוד.
 

 אריזה וסימון       .14

 א. אריזה 

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

 ים.-לח, או רסיסי מי

שטחים בלתי צבועים, העלולים להעלות חלודה, יצופו לפני המשלוח, במשחת מגן. במקרה של 
משלוח מעבר לים, תתאים האריזה להובלה ימית ולטלטול קשה בדרכים וכן לשהיית הציוד 

 השמים. ברציפים גלויים, תחת כיפת

 בכל מקרה, הקבלן יהיה אחראי לאריזת הציוד, באופן שהוא יגיע ליעדו שלם ובמצב טוב.

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

 

 ב. סימון 

 מון קריא ובר קיימא, של הנתונים הבאים:כל ארגז וכל אריזה יסומנו סי
 שם המפעל המייצר. -

 תיאור הציוד. -

 מספר היחידות בארגז ובחבילה. -
 

 ג. הובלה לאתר 

הובלת הציוד לאתר העבודות וכל הפעולות הכרוכות באחסונו באתר, יעשה ע"י הקבלן ועל 
 חשבונו.

ח כי הציוד לא ייפגע הציוד יובל לאתר ויאוחסן שם, במקום שיאשר המפקח, באופן שיבטי
 כתוצאה מאחסנתו.
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 תכניות      .15

 א. תכניות החוזה 

 כללית לקבלן.  להנחיההתכניות הכלולות במסמכי החוזה של פריטי הציוד  והתקנתם, מיועדות 
 

 ב. תכניות ופרטים להגשה ע"י מגיש ההצעה 

 המוצעים.ההצעה תהיה מלווה בתיאור מלא של היחידות והאביזרים 
המסמכים יכללו תכניות אופייניות וטבלאות שיציגו את תכונות הציוד, רשימת חומרים שמהם 

 בנוי הציוד עם אזכור התקנים שלהם מתאימים החומרים.
 כל המסמכים שיוגשו יהיו בשפה העברית ו/או אנגלית.

 

 בירורים והבהרות     .16

המהנדס הבהרות והסברים נוספים בקשר לציוד לפני הגשת ההצעה, רשאי הקבלן לבקש מאת 
 הנדרש כמפורט להלן.

לאחר מסירת העבודה לקבלן, תכריע בכל מקרה, דעתו של המפקח בדבר התאמת הציוד המוצע 
למפרטים, לרשימת הכמויות ולתכנית והוא יהיה רשאי לדרוש שינוי, או החלפת הציוד המוצע 

ללא כל תשלום נוסף על המחירים  -לנדרש  ע"י הקבלן ואשר לדעת המפקח אינם מתאימים
 הנקובים בהצעת הקבלן

 

 ומעלה )כולל בקטרים גדולים( 4צילום פנימי של צנרת מים, בקטרים ".     17

 מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה. 17.1
 

הקבלן לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת צנרת, בהתאם לנדרש במפרט, על  17.2
 4בקוטר "לבצע בדיקה חזותית, באמצעות פעולת צילום פנימי לאורך הקו המונח )

(, לאחר סיום העבודות.  הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, ומעלה
 שתוחדר לצנרת, לכל אורכה.

 

מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע  17.3
 .הנחתה

 

פעולת צילום הצנרת אינה באה במקום כל בדיקה אחרת, שמטרתה לבדוק ולאשר את  17.4
תקינות הביצוע לפי התוכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של העירייה, שניתנו 

 במהלך הביצוע.
 

 הוצאות הקבלן, בקשר לשטיפה ולצילום של קטעי הצנרת, יהיו כלולים בהצעת  17.5
  עליו לכלול את כל ההוצאות בסעיפי היחידה מו בנפרד,הקבלן ולא ישול         
                                             השונים במחירון.         
          
 על הקבלן להעסיק מעבדת צילום, לביצוע עבודות הצילום, בעל ציוד וניסיון      17.6

 לביצוע העבודה, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט.                 
 הקבלן יקבל אישור העירייה, מראש ובכתב, להעסקת קבלן המשנה, מעבדת                  
 קודם לתחילת עבודתו.הצילום,                  

 

  ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו לעירייה, הוא תנאי לקבלת         17.7 
 העבודה לאחר ביצוע ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תוכנית העדות".                  

 
 במקרה זה :העירייה שומרת לעצמה את הזכות להזמין את הצילום באופן ישיר.    17.8

 

 התשלום למבצע הצילומים, יהיה על חשבון הקבלן. .א

יבוטלו סעיפי הצילום בחוזה הקבלן, מבלי לשלם לקבלן כל פיצוי עבור הסעיף  .ב
 ומבלי לשנות את שאר מחיר היחידה.
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 העירייה תבצע את פעולות הצילום בקטעים, לפי החלטתה הבלעדית. .ג

 הקבלן ישתף פעולה, באופן מלא, בצילום. .ד

 ן יתקן את כל הנדרש, בהתאם לדרישות העירייה, עפ"י תוצאות הצילום.הקבל .ה

במקרה של צורך בביצוע צילום חוזר, תזמין העירייה את עבודת הצילום החוזר  .ו
 .והיא תהיה על חשבון הקבלן

 

 ביצוע העבודה                .18

  הכנת פתחים    18.1

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.
 

 שטיפה    18.2

לפני ביצוע הצילום, על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת, שהונחה, תהיה נקייה מכל חומרי 
בניה וחומרים אחרים, העלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום.  הניקוי יבוצע באמצעות 
שטיפת לחץ, בציוד מתאים למי שתיה, או שיטה אחרת, כגון פיגים וזאת בהתאם 

 למפרט הכללי ולמפרט המיוחד.
 

 תוי העבודה  עי  18.3

הקבלן יבצע את הצילום באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, בקטעי  -
 אורך המתאימים, בהתאם למגבלות הציוד.

 , מעל גבי מסך טלוויזיה, במהלך ביצוע הצילום.יצולם וישודרמהלך העבודה,  -

ום בכל נקודת חיבור, של שני צינורות, תבוצע עצירת המצלמה )לפני החיבור( וציל -
 פנורמי של כל היקף החיבור.

 , כשזווית הצילום ניצבת לחיבור.°360לאחר הצילום הפנורמי, יבוצע צילום  -

בכל מקרה שמתגלה, במהלך תנועת המצלמה, פגם, נתון חריג, או גוף זר, תבוצע  -
 עצירת מצלמה וצילום ממוקד של הפגם.

צילום של כל יש לאפשר למפענח קנה המידה של הצילום, כדלקמן :  בתחילת ה -
 מ"מ(. 20מ"מ וכן  10מ"מ,  5קטע, יש להניח, בחלל הצינור, מדידים )

 

 תיעוד    18.4

הצילום, על כל שלביו, יתועד על גבי קלטת וידאו, לשם רישום תמידי.  הקבלן יסמן, על 
גבי התוכנית, את מספור הפתחים, לצורך זיהוי הקטעים המצולמים וכן מספור 
 ההסתעפויות.  על מסך הטלוויזיה יודפסו ויוקלטו הנתונים הבאים, במהלך הצילום :

 תאריך הצילום. -

 אתר העבודה, רחוב, עיר ונתונים נוספים, לפי הנדרש. -

 לפי מספור הקטעים בתוכנית.  -מספר קטע מצולם   -

 מרחק רץ, מנקודת ההתחלה. -
 

 הציוד לביצוע העבודה    18.5

 ZOOMואפשרות לביצוע  °360המצלמה תהיה בעלת ראש מסתובב, לראיית  -

 במקום.
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מכלול הציוד יכלול אמצעי תאורה, בהספק שיבטיח איכות וחדות של התמונה, בכל  -
 הקוטר של הצינור.

 
 תיקון מפגעים                   .19

הקלטת המתועדת, יתגלו במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של   19.1
פגמים, אשר לפי חוות דעת העירייה, יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים 

 הדרושים, לשביעות רצונה המלאה של העירייה.
 

 הקבלן יתקן את הנזקים הישירים והבלתי ישירים, על חשבונו.  19.2
 

חשבונו, של קטעי הקו המתוקנים.  לאחר ביצוע התיקונים, יבצע הקבלן צילום חוזר, על   19.3
 תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".

 
 הצגת ממצאים                 .20

קבלת העבודה, ע"י העירייה, תהיה, בהתאם לתנאי המכרז, רק לאחר מסירת תקליטור 
 ודו"ח מפורט.

 

 מדיה מגנטית    20.1

המדיה המגנטית תכלול תיעוד מצולם של הקו, לכל אורכו, כולל סימון וזיהוי 
וצילום נפרד, במבט הסתעפויות, אורך הקטעים, קוטר קו ראשי, קוטר הסתעפויות 

 .  ניצב, של כל ההסתעפויות

, לאורך הקווים ולכל ממצא אחר משמעותי, גם לכל חיבור וריתוךצילום ניצב יבוצע 
 פס הקול של התקליטור יכלול הערות מבצע העבודה, תוך כדי ביצועה.שיתגלה בצילום.  

 

במצורף לתקליטור, יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו )מפענח(.  הדו"ח   20.2
 יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול :

 

על מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, הסתעפויות וסימוניהן וכל סימון ותיאור אחר  -
  פני השטח, כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.

אורך הקטע, קוטר   -דו"ח שוטף של צילום בצורת טבלה, שתכלול מספר נקודות   -
קו ראשי, קוטר הסתעפות, תיאור המפגע וחוות דעת מומחה הצילום, לגבי מהות 

 המפגעים.

 ילווה בתמונות של הפגמים האופיניים. הדו"ח -
 
 

 ינו מבטל את הדרישה להכנת "תוכנית בדיעבד".הערה  :  דו"ח צילום, א

58  . 
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 ביוב ותיעול להנחת רשת פרוייקטים לביצוע טכנימפרט 

 כללי     .1

 מדידות ותוכניות, במסגרת הפרוייקט :    1.1

 העבודה כוללת ביצוע מדידה, עבור מערכת תת קרקעית שבאתר המתוכנן.

צנרת תת קרקעית לאורך דרכים ורחובות מדידה והכנת תבניות אתר עבור  .א
 שונים, כולל כל המרכיבים הקיימים לאורך התוואי ואו הרחוב.

 מדידה והכנת תבניות אתר עבור צנרת תת קרקעית בשטחים פתוחים. ב.

מדידת כל מרכיבי הפיתוח, אספלטים, משטחי בטון, ריצוף וכל יתר  .ג
 המרכיבים הקיימים בפועל.

 

 :הערות כלליות     1.2

כל עבודות המדידה תהיינה ממוחשבות במלואן ותבוצענה בהתאם לתקנות    א.   
מרכז מיפוי ישראלי העדכנית וע"פ הדרישות הרלבנטיות של מפרט למיפוי 

כל מדידה צריכה להתקשר לרשת ישראל  0827.1עירוני של בזק וחח"ר.  
 .CDהעתקים כולל  5-החדשה ויסופקו  ע"י הקבלן ב

 

מוחלטים ויתבססו על נקודות גובה בתאום חדש של מפ"י כל הרומים יהיו  ב.  
 ו/או נקודות גובה עירוניות.

שתשמשנה כבסיס למדידות יתואמו מראש ע"י  5נקודות פוליגון לפי דרגה  
 ברשות ו/או במי ברק ויאושרו במפ"י. S.I.Gמחלקת נציג 

 

( כל תוכניות האתר תהיינה קשורות לרשת הפלנימטרית )קואורדינטות ג.  
 הרשמית )הממשלתית( החדשה.

 

( ונקודות איתור אשר תהיינה M.Bהמודד יכין מערכת של נקודות קבע ) ד.  
מבוטנות היטב, או מחוזקות כל שיחזיקו מעמד עד לגמר הביצוע, ותהיינה 

 מ' אחת מהשניה. 100ממוקמות במרחקים אשר אינם עולים על 
 

רלי המלא כולל גבולות יש להראות על התוכניות את המידע הקדסט ה.   
רשומים של חלקות וחלוקת משנה למגרשים בהם או לאורכם תבוצענה 
עבודות המדידה.  קליטת רקע גושים וחלקות תעשה ע"פ פינקסי שדה 

 ובצורה אנליטית בלבד.
 

.  יחד עם 0Aנייר שקופים בגודל  תשרטוטי המדידות יוגשו על גיליונו ו.  
קובץ ממוחשב בפורמט  רהמדידות יימסהאוריגינלים של שרטוטי 

AUTOCAD  לפחות, על גבי מדיה מגנטית ושליחת קבצי 2012גירסה ,
.  המודד SPACE PAPERאוטוקד במייל שיאפשר להנחיות המתכנן במבנה 

יעביר למזמין יחד עם שרטוטי המדידות רשימה מפורטת של כל השכבות 
בץ שיכלול את כל בקבצים שישמשו אותו להכנת השרטוטים וייצרף קו

 הפונטים בהם השתמש.  השכבות יהיו לפי המפורט בנספחים.
 

המודד יעביר למזמין יחד עם שרטוטי המדידה קבצי חישובים, רשימה  ז.   
מפורטת של הקואורדינטות של נקודות הקבע, הפוליגונים וציר המדידה של 

 נקודות הציון ושל ברזלי הזווית שיתקין בשטח.
 

.  המידות TEXTבלבד ולא בפקודת  DIMינתנו בעזרת הפונקציה המידות י ח. 
 לא יערכו טקסטואלית.
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 עבודות מדידה לתוכנית אחרי ביצוע :        .2

 העבודה תכלול את המדידה בשטח ושרטוט :   2.1

 גבולות, חלקות וחלקות משנה בהם תעבור צנרת תת קרקעית המבוצעת. א.   
 

 משק תת קרקעי קיים החוצה את הקו המבוצע בתוואי( של INVERTעומקי ) ב.   
התעלה כגון :  כבלי חשמל, טלפון, מת"ב, צנרת גרביטציונית )ביוב וניקוז( 

 וצנרת לחץ )מים וסניקה(.
 

 תוכנית אחרי ביצוע לצנרת ביוב גרביטציוני או לחץ או סניקה או תיעול :   2.2

ינטות )עם ציון רום( כולל מדידה בקואורדינטות של הקו ושרטוט מבט בקואורד
 המתאימים. L.Iהפרטים המופיעים כולל ציון של כל המכשולים עם ציון 

 

 פרוט מתבקש בהרחבה בנתוני המדידה של שוחות ביוב ותיעול :      .3

 :פירוט מתבקש בהרחבה בנתוני המדידה של שוחות ביוב 3.1

 שם השוחה. -
 

 רום מפלס פני המכסה בשוחת הבקרה. -
 

 רום מפלס פני הקרקע במקרה של שטח פתוח. -
 

 רום מפלס תחתית הצינור או הצינורות בכניסה לשוחת הבקרה. -
 

 רום מפלס תחתית הצינור ביציאה משוחת הבקרה. -
 

 רום מפלס תחתית צינור של מפל בכניסה לשוחת הבקרה. -
 

 רום מפלס תחתית צינור של חיבור מגרש בדופן שוחת הבקרה. -
 

לס תחתית צינור של הכנה לחיבור בעתיד, או של חיבור מגרש בקצה רום מפ -
 ההכנה.

 

 קוטר ועומק השוחה. -
 

 סוג וגובה המפל. -
 

 טון. 8טון,  25סוג וקוטר מכסה,  -
 

 יצוקה או טרומית כולל חומרי מבנה. -סוג השוחה  -
 

 טרומית או יצוקה קונוס או רגיל. -סוג תקרה  -
 

 עיבוד בטון או פלסטיק. -בשוחה סוג העיבוד  -
 

 איטוביב או רגיל. -סוגי מחברי שוחה  -
 

 שימוש באטמי איטופלסט כן /לא. -
 

 פרוט מתבקש בנתוני המדידה של שוחות ניקוז :    3.2

 שם השוחה.   -

 רום מפלס פני המכסה בשוחת הבקרה.    -

 רום מפלס פני הקרקע במקרה של שטח פתוח.    -

 מפלס תחתית הצינור או הצינורות בכניסה לשוחת בקרה.רום     -

 רום מפלס תחתית הצינור ביציאה משוחת בקרה.    -

 רום מפלס תחתית צינור של הכניסה מתא הקליטה.    -
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 קוטר ועומק השוחה.    -

 טון. 8טון,  25 -סוג וקוטר מכסה     -

 יצוקה או טרומית כולל חומרי מבנה. -סוג השוחה     -

 טרומית או יצוקה, קונוס או רגיל. -סוג תקרה     -
 

 בנתוני המדידה הנדרשים לקווי ביוב, יש לציין : 3.3

 אורך קטע קו ביוב בין מרכזי השוחות בקרה. -
קוטר קטע קו ביוב באינטש או ס"מ והחומר ממנו עשוי הצינור.  במקרה של  -

 חיצונית.פלדה עובי דופן, סוג הציפוי הפנימי ועטיפה 
 

 שיפוע בין השוחות. -

 איתור של עטיפת בטון או מיקום שינוי בסיג הצינור ואורכם בתנוחה. -
 

 

 בנתוני המדידה של קווי הניקוז, יש לציין :    3.4

 אורך קטע קו הניקוז בין מרכזי שוחות בקרה.    -

עשוי קוטר קטע קו ניקוז "באינטצ'ים" או "סנטימטרים" והחומר ממנו     -
הצינור.  במקרה  של צנרת פלדה, עובי דופן, סוג הציפוי הפנימי והעטיפה 

 החיצונית.
 

 שיפוע בין שוחות.    -

 איתור של עטיפות בטון או מיקום שינוי סוג הצינור ואורכם בתנוחה.    -
 

 נתוני המדידה הנדרשים לקווי ביוב ותיעול :         .4

 מרכזי השוחות בקרה.אורך קטע קו ביוב ותיעול בין 

קוטר קטע קו ביוב ותיעול באינטש או ס"מ והחומר ממנו עשוי הצינור.  במקרה של פלדה 
עובי דופן, סוג הציפוי הפנימי ועטיפה חיצונית.  שיפוע בין השוחות.  איתור של עטיפת בטון 

 או מיקום שינוי בסיג הצינור ואורכם בתנוחה.

 עבודות הפיתוח. מדידת שטחי האספלטים, הריצוף ויתר

על הקבלן לכלול את עבודות המדידה לסימון לפני ביצוע, במהלך הביצוע ולאחר הביצוע, 
 .במחירי היחידה השונים, במחירון / בכתב הכמויות

 

 בדיקות שדה ומעבדה והתאמתן לתקן :         .5

להודיע בדיקות שדה ומעבדה יבוצעו לפי החלטת המפקח ובאחריותו. הקבלן יהיה חייב 
מבעוד מועד על העבודות האמורות להתבצע באופן שיהיה סיפק בידי המפקח לתאם את 

 הזמנת הבדיקות הנחוצות.

מערך העבודה,  1.5%עלות בדיקות כאמור לעיל, אשר תבוצענה בפועל, בהיקף שלא יעלה על 
 כלולה במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורה בנפרד.

ה על ידי הקבלן ועל חשבונו. כל עזרה שתידרש על ידי הגוף התשלום עבור הבדיקות ייעש
 הבודק לצורך נטילת הבדיקות תינתן על ידי הקבלן ללא כל תשלום.

הבדיקות המפורטות להלן יחולו, בכל מקרה, על הקבלן ואינן נחשבות כחלק מהבדיקות 
 שהוזכר לעיל : 1.5%הכלולות במסגרת 

 

דמי בדיקות מוקדמות של חומרים לקביעת מקורות אספקה, הרכב תערובת מצעים,    -
 בטונים, אספלטים, צילום ריתוכים, בדיקות עטיפה.
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 דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו הוא )נוחות עבודה, חסכון וכו'(.   -

 ה.דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר יימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוז   -

 הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות.   -

תוצאות הבדיקות יועברו למפקח, ורק לאחר אישור המפקח, ניתו יהיה להמשיך ולהתקדם 
 בביצוע העבודה.

 

 סוג החומרים והתאמה לתקן        .6

הקבלן יעשה שימוש רק בחומרים מהמין המשובח ביותר. חומרים שלגביהם קיימים תקנים, 
 יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים ובכל מקרה שהדבר אפשרי, ישאו תו תקן.

הקבלן לא יעשה שימוש אלא בחומרים אשר נבדקו ואושרו על ידי המפקח. יודגש כי עצם 
סירו מאחריות הקבלן בהתאם למפורט במסמכי הבדיקות והאישור על ידי המפקח, לא י

 החוזה השונים.
 

 רשיונות ואישורים         .7

הקבלן אחראי להשגת אישורי הרשויות המוסמכות לביצוע העבודות. לפני התחלת ביצוע 
והאישורים לביצוע  תהעבודה, ימציא הקבלן, לפי הצורך, למהנדס ולמפקח את כל הרישיונו

העבודה לפי התוכניות. לצורך ה המזמין מתחייב לספק לקבלן, לפי דרישתו, מספר מספיק 
הנ"ל. הקבלן מתחייב  תשל תוכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונו

 .תלשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונו

 ת" בסעיף זה הנם )חלקם, או כולם(:פירוש המילה "רשויו

בכבלים, מנהל מקרקעי ישראל,  המשרדי ממשלה, חברת החשמל, חברת "בזק", טלוויזי
רשויות אזוריות על כל מחלקותיהם, אגף העתיקות, מפעל המים והביוב של הרשות 

 המקומית,  משטרת ישראל וכו'.

והרשיונות השונים, יהיו על כל העלות הכספית המחייבת מהפעולות להוצאות כל האגרות 
 חשבון הקבלן ויראו אותם ככלולים במחירי היחידה השונים.

 

 אמצעי זהירות : .8

 אמצעי זהירות כלליים :  8.1

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים 
למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת 
חומרים וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לאבטחת רכוש וחיי 

לתעלות חפורות  אדם באתר, או בסביבתו בעת ביצוע העבודה כגון: תמיכות
ותמיכות של חפירות למבנים ויקפיד על קיום כל התקות וההוראות של משרד 
העבודה בעניינים אלו. הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, פנסי תאורה, ושלטי 
אזהרה כנדרש, כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאות 

 מרים או מכשולים אחרים באתר.בורות, ערמות עפר, כלי עבודה, או חו

מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר, חייב הקבלן למלא את כל הבורות 
והחפירות, לישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר 

 כתוצאה מביצוע העבודה.

הקבלן יהיה האחראי היחיד לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי 
י זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בכל תביעות מסוג זה אשר תופנינה נקיטת אמצע

אליו. לעומת זאת, שומר המזמין לעצמו לעכב תשלום אותם סכומים אשר יהוו 
נושא לויכוח בין התובע, או התובעים, לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר 

המזמין. כל המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך, או חילוקי דעות, לשביעות רצון 
תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת 
פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, יכוסה על ידי הקבלן באמצעות 
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 פוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות כשלהי בגין נושא זה.

דינת ישראל, משרד העבודה עבור נקיטת כל אמצעי הזהירות המחייבים מחוקי מ
והמכון לבטיחות וגהות ואשר רשימת חלקית שלהם מפורטת בסעיף זה )תנאים 

 כללים( לא ישלום בנפרד ויראו אותם ככלולים במחירי היחידה השונים.

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה, יודרכו בנושא אמצעי 
צעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמ

 באמצעי הבטיחות שהוזכרו.
 

 אמצעי זהירות לעבודות בחפירת תעלות :  8.2

בביצוע עבודות חפירה /חציבה ובניה בתוך תעלות באתר העבודה בפרט, הקבלן 
ינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני מפולות והתמוטטות, כולל 
דיפון ותמיכות, כאשר החפירה הנחפרת שלא על פי השיפוע הטבעי, עליו לדאוג 

ך לה למרחק של להרחקת האדמה שנחפרה ואו כל חומר אחר מתוך התעלה ובסמו
מ' משפתה, כדי למנוע לחץ נוסף על דופן החפירה.  על הקבלן להבטיח  5לפחות 

אמצעי הגנה מרביים לעובדיו, בעת ביצוע עבודות שונות בתוך החפירה ובקרבתה, 
 , תמיכות, כובעי מגן וכד'.על ידי שימוש בתא הגנהלהגנה מפני מפולות, 

 

 קרה ובמתקני ביוב ותיעול :אמצעי זהירות לעבודות בשוחות ב  8.3

במקרה של עבודת תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על 
הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל 
אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את הפעולות וההנחיות ו/או 

 הבאות:ההוראות 
 

שוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות לפני שנכנסים ל
 מספקת של חמצן.  אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא

עבור נקיטת כל אמצעי הזהירות המחייבים מחוקי מדינת ישראל, משרד העבודה 
והמכון לבטיחות וגהות הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים 

ניים.  רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן מספקת, תותר מכ
 הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושא מסכות גז.

שעות לפחות לפי  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של 
 הכללים הבאים:

 

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים  -לעבודה בתא בקרה קיים     -
 בשני התאים הסמוכים, סה"כ  שלושה מכסים.

 

 המכסים משני צדי נקודת החיבור. -לחיבור אל ביב קיים       -
 

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה 
 אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.

 מה.מ' יישא מסכת גז מתאי 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל 

מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם  5.0בשוחות בקרה שעומקן עולה על 
 ובמשך כל זמן העבודה בשוחה.

עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי 
 בטיחות נדרשים.

למען הסר ספק הרינו להדגיש פעם נוספת וביתר פירוט שהקבלן יהיה האחראי 
די לכל נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי נקיטת אמצעי הזהירות היחי

כנדרש  והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו, לעומת זאת 
שומר המזמין זכות לעכב תשלום על אותם סכומים אשר יהוו נושא לוויכוח או אי 

ים הנ"ל ישחרר המזמין רק הבנה בין התובע או התובעים לבין הקבלן.  את הסכומ
לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות, לשביעות רצון המזמין.  כל תביעה 
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לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד שחל הקבלן, או לאדם אחר ,או תביעת פיצויים 
לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן באמצעות פוליסת 

אחריות כל שהיא בגין נושא זה.  אי תשלום ביטוח מתאימה והמזמין לא יישא ב
הפרמיה בגין פוליסת ביטוח זאת הנה הפרה יסודית של תנאי החוזה והמזמין יהיה 

 רשאי מייד לעכב את כל התשלומים המגיעים לקבלן.

בכל ספק באשר לביצוע תקין ומלא של אמצעי זהירות כמפורט במסמך זה, יזמין 
של משרד העבודה לקבלת חוות דעת  הקבלן על חשבונו את מפקח הבטיחות

 ואישור  ויבצע את כל הנחיותיו.

בכל מקרה גם אם לא פורט הדבר ברשימת הכמויות, העלות הכוללת של העבודות, 
הציוד והחומרים המתחייבים מנקיטת אמצעי זהירות כמפורט לעיל, רואים אותם 

ו בשימוש ככלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד.ויאומנ
 באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

 

 תחום העבודות ושטחי התארגנות לקבלן   8.4

המפקח יקבע את תחום העבודה בכל אתר וכן יקבע לאורך התוואי של כל קו 
צינורות וכל תעלה, את רוחב רצועת הקרקע בה מותר יהיה לקבלן להשתמש 
לצורך העבודות.  כמו כן, יסמן המפקח את השטח בו רשאי הקבלן לרכז מכשיריו 

 וכליו, להקים מחסניו, לאחסן פועליו וכו'.

נ"ל ייקבעו בהתחשב בצרכיו של הקבלן והוא לא יורשה השטחים והרצועות ה
 לחרוג בפעולותיו ובהקמת מבנים מכל סוג שהוא מחוץ לתחום שנקבע עבורו.

אם לדעתו של הקבלן יידרש לו שטח נוסף לביצוע הפעולות הנ"ל, או פעולות 
 כלשהן, יהיה הקבלן חייב להשיג את השטח הנדרש על חשבונו הוא.

וצאות וישלם כל הפיצויים, דמי נזיקין וקנסות במקרה של הקבלן יישא בכל הה
 גרימת נזק לרכוש זר, אשר מחוץ לתחום כפי שנקבע לעיל.

 

 קרקעיות-חציית מתקנים ומערכות תת  8.5

לפני התחלת העבודות, על הקבלן לברר בשטח, ברשויות המוסמכות, או במוסדות 
למיניהם, כבלי חשמל וטלפון, תעלות הנוגעים בדבר, את מיקומם של קווי צינורות 

קרקעי אחר הנמצא בתחום -ובורות ספיגה, בארות ובורות מים וכן כל מתקן תת
 עבודותיו.  עבודה סמוך למתקנים כאלה, או חצייתם, תבוצע לפי המפרט הכללי.

על הקבלן יהיה לתאם עם הרשויות המוסמכות את דרכי הטיפול במתקנים אלה, 
 לעבודת.במידה והם מפריעים 

 

 בדיקת התנאים והקרקע על ידי הקבלן  8.6

רואים את הקבלן כאילו ביקר במקום העבודה, בדק את התנאים, הקרקע 
והמתקנים הקיימים באופן יסודי ויבסס את הצעתו בהתאם לבדיקתו. המזמין לא 
יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כל שהו, כולל תנאים אשר קיומם 

 בוטא בתוכניות ובשאר מסמכי המכרז/חוזה.הפיזי אינו מ
 

 סידור השטח בגמר העבודה  8.7

על הקבלן להחזיר, על חשבונו, סביב השטח שבו עבד למצב בו היה לפני תחילת 
העבודות. עליו להקים ולבנות הגדרות שהרס, לתקן קווי מים, צינורות ביוב וניקוז 

העבודה. כמו כן, על הקבלן לאסוף את וכל מבנה אחר שנהרס, או התקלקל עקב 
כל שיירי החומרים, הפסולת ועודפי האדמה ולדאוג שהשטח יהיה נקי. הקבלן 
רשאי לדרוש מהמהנדס לרשום את מצב השטח, המבנים והכבישים בסמוך למקום 

 העבודה לפני תחילת הביצוע.

דעת  בכל מקרה תקבע דעתו של המהנדס והקבלן יחויב לבצע את התיקונים שלפי
המהנדס הוא חייב בהם, על חשבונו. אי דרישה מצד הקבלן על רישום מצב השטח 
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והכבישים, תחייב אותו למלא אחר כל דרישות המהנדס בנדון. כל הנ"ל לא ישולם 
 בנפרד.

 

 מדידות וסימון העבודה  8.8

בתוכניות המצורפות לעבודה זו, המתייחסת למערכות ביוב ותיעול, לקווים  א.  
 ולמערכות שונות, ניתן לאיתור  עפ"י רשת הקואורדינטות הארצית.

הטופוגרפיה ומערך הרומים המופיע בתוכניות, ניתנים ברשת הרומים  
 הארצית.

 

כל סימון העבודה יעשה ע"י מודד של הקבלן ועל חשבונו. המודד יהיה מודד  ב.  
וק מוסמך ויהיה מצויד בציוד מתאים. המודד יאשר בחתימתו את די

 הסימון.
 

כנקודות קבע לביקורת הרומים של העבודה ישמשו שני ברזלי זווית  ג.  
מ' שיבוצעו ע"י הקבלן  X 0.5 X 0.5 0.5מבוטנים בגוש בטון יצוק במידות 

במקומות שיקבע המפקח. רומי ראשי ברזלי הזוית ימדדו ע"י המודד של 
ורך בקרות הקבלן, עפ"י רשת הגבהים הארצית והם ישמשו את המפקח לצ

 עבודת הקבלן.
 

כבסיס לחישוב כמויות החפירה, תשמש הטופוגרפיה של המצב הקיים כפי  ד.  
 שיתקבל מהתוכניות לביצוע, שיצורפו.

במידה והקבלן מערער על הגבהים הקיימים, עליו להגיש את הערעור בכתב, 
ימים לאחר מועד מתום צו התחלת העבודה. במקרה זה,  7-לא יאוחר מ

 מודד, נציג המזמין, לבדוק את טענות הקבלן.יוזמן 

ימים כמצוין לעיל, רואים אותו כמקבל את  7לא ערער הקבלן בתוך פרק של 
 המצב הקיים של הקרקע, כפי שמופיע בתוכניות הנ"ל. 

 

כל עבודות המדידה הנדרשות כדי להכין תכניות לאחר ביצוע, יעשו ע"י  ה.  
 מודד מוסמך של הקבלן.

 

הקבלן  שעבור ביצוע כל המדידות הנ"ל וכן מדידות אחרות אותם יידר ו.  
לבצע, לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה של העבודות 

 השונות אלה אם צוין אחרת בדף הכמויות.
 

 סדר העבודה  8.9

( ימים לאחר מתן צו התחלת עבודה, יגיש הקבלן למפקח 7לא יאוחר משבעה )
ובה יפרט את שלבי העבודה, תוך ציון משך הזמן הנדרש לדעתו תכנית עבודה 
 לביצוע כל שלב.

תכנית העבודה שיכין הקבלן, כמפורט לעיל, תפרט את כל שלבי הביצוע ותבהיר 
בצורה מפורטת את התקדמות העבודה על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע לאבני 

 הדרך לעיל.

תנאי מאבני דרך אלו. תכנית תכנית העבודה לא תחרוג בשום מקרה ובשום 
העבודה תראה את שילוב קבלני המשנה במהלכה, תפרט ותדגיש את הנתיב 

 הקריטי לאורך כל העבודה.

עד לאישור תכנית העבודה ע"י המזמין, יורשה הקבלן לבצע עבודות הכנה 
והתארגנות וכן עבודות ביצוע ראשוניות בלבד )חפירה כללית, חשוף וכו'(. המזמין 

לעמוד בסדר ביצוע  שאי לשנות את סדר הביצוע של העבודות והקבלן יידריהא רש
שונה ללא כל זכות לדרוש, או לקבל פיצוי עקב זאת.  המועד שנקצב לביצוע 
העבודות, כולל את כל הכרוך בביצוע העבודות, לרבות הגשת סדר עבודה כאמור 

 ואישורו על ידי המזמין.
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 הוראות נוספות   .9

במידה ויתגלו, במהלך תקופת הבדק ליקויים ופגמים בהפעלה נכונה של המערכת,  9.1
שעות מהודעת המזמין ולהחליף ולהתקין  48מתחייב הקבלן לבדוק את הציוד תוך 

ימים לאחר הודעת המזמין. כמו כן, מתחייב  10על חשבונו כל חלק פגום תוך 
בונו ובאחריותה הבלעדית הקבלן ובאחריותו לתקן כל תיקון שיידרש  וזאת על חש

 והמלאה.
 

חודשיים, על מנת -במשך כל תקופת הבדק, מתחייב הקבלן לבצע ביקורים דו 9.2
לוודא את הפעלתה התקינה של המערכת. נציג הקבלן ימלא דו"ח ביקור ויעביר 

 עותקים ממנו לאחראי מטעם הרשות המקומית, למפקח ולמתכנן.
א' והקבלן יבצע את כל התיקונים תקופת הבדק תהיה בהתאם לאמור בכרך 

 ויספק את כל חלקי החילוף על חשבונו במשך תקופה זו.
 

האמור בסעיפים הקודמים אינו גורע מזכותו של המזמין לתקן כל תיקון ו/או פגם         9.3.
ע"י קבלן אחר ולתבוע מן הקבלן עלות תיקונים ועבודות אלו על חשבונו ואחריותו 

ען הסר ספק, יודגש כי המזמין שומר את זכותו לפנות בכל המלאים של הקבלן. למ
עת מעת הרכבת המתקן, לפי שיקול דעתו הבלעדי, אל קבלן אחר וזאת לצורך כל 

בכל הוצאות תיקונים ושכלולים  אבמתקן והקבלן ייש שתיקון ו/או שכלול שיידר
 אלה.

 

 אופני מדידה ותשלום .10

העבודות שעבורן כלולים סעיפים מוגדרים בכתבי לצורכי תשלום תימדדנה רק  10.1
הכמויות. כל יתר העבודות, וההוצאות והתחייבויות הקבלן, נחשבות ככלולות 

 במחירי היחידות הנקובים בסעיפים השונים שבכתב)י( הכמויות.

אופני המדידה והתשלום מתוארים בסוף כל פרק של המפרט הכללי, אולם מודגש 
חרת תצוין בכתב)י( הכמויות ו/או במפרט המיוחד, יהיו בזה, שאם שיטת מדידה א

אלה האחרונים, לפי אותו סדר, מחייבים. נוסף לתיאורים של אופני המדידה 
והתשלום כנ"ל, יכללו כל מחירי המרכיבים הבאים: אספקת כל החומרים שאין 
אספקתם חלה על המזמין לפי האמור בחוזה: הובלת החומרים, המוצרים והציוד 

פקת הקבלן והמזמין גם יחד, הטיפול בהם, אחסנתם ואחריות לשלמותם, שבאס
הוצאות שכר העבודה, ניהולה ופיקוח עליה, שימוש בכלים, מכשירים ציוד, 
מכונות, כלי הובלה, חומרי עזר, פיגומים ותמיכות וכיו"ב. תשלומי המסים, 

לים אחרים, תמלוגים, דמי ביטוחים, תשלומים סוציאליים, אגרות, פיצויים והיט
כל ההוצאות הכלליות, מוקדמות, הוצאות עבור עבודות הכנה ועבור העבודות 
השוטפות הכרוכות בקיום הדרישות של חוזה זה ובקיום התחייבויותיו של הקבלן. 

 כמו כן, כל ההוצאות הבלתי צפויות מראש ורוח הקבלן.
 

 תוכניות לאחר ביצוע    10.2

ממוחשבות, לכל מרכיבי העבודה  לא ישולם עבור הכנת תכניות "לאחר ביצוע" 
סטים  3בנפרד ועל הקבלן לכלול אותם במחירי היחידה השונים, כולל הפקת 

 צבעוניים, בסוף העבודה.
 

 רשיונות ואישורים ותשלום עבור מפקחים מטעם הרשויות 10.3

והאישורים הנדרשים עפ"י חוזה זה, לא ישולם  תעבור השגת והוצאת כל הרישיונו
 בנפרד.

 

כל ההוצאות הכרוכות בקבלת אישורים מתאימים, תשלום לשוטרים עבור הכוונת 
התנועה בכל הקשור לעבודות הקבלן, תשלום למפקחי חברת החשמל, בזק, 

ישולמו על ידי הקבלן ועל חשבונו ועליו לכלול   -טלוויזיה בכבלים, מע"צ וכו' 
 אות נוספות אלה במחירי היחידה שבכתבי הכמויות.הוצ

כמו כן לא תשלום כל תוספת עבור עבודה שיש לבצעה בלילה, מסיבה כל שהיא 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אגף מים ביוב ותיעול
 

 

 yaels@modil.org.il; דוא"ל: 073-2347416פקס: 073-2347470מודיעין עילית; טל':  4רח' שער המלך 
 

37 

 ו/או עבודה בפיצול.
 

 לא ישלום בנפרד. -עבור נקיטת כל אמצעי הזהירות  - נקיטת אמצעי זהירות   10.4
 
 

 עבודות פיתוח האתר   .11

 ופרוקעבודות הכנה   11.1

פינוי החומר מהאתר יבוצע למרחק כלשהו ומחירי העמסה והובלה כלולים  .א
 במחירי היחידות לסוגיהם.

 

תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך שעל פי דרישת המפקח עליו לאחסן את  .ב
מיטב החומר המפורק, גם במידה ולא כלולה עבודה זאת במחירי היחידה 

 כלשהי.במחירון וזאת בלא תוספת מחיר 
 

לפני התחלת עבודות הפרוק על הקבלן לבצע מדידת השטח ולהגיש לאישור  .ג
המפקח מפה מפורטת וכן פרוט סדר העבודה, לרבות סימון אתרי אחסון 

 וסכימת תנועה באתר.
 

עבודות הפרוק, מכל סוג שהוא, מעל ומתחת לפני הקרקע, ברצועת התוואי  .ד
 .לא ישולם עליהם בנפרדשל החפירה, כלולים במחירי היחידה השונים ו

 

 עבודות עפר          11.2    

לפני תחילת עבודות העפר יבצע קבלן מדידת השטח לאחר פרוקים ויגיש  .א
לאישור המפקח תכניות מפורטת לעבודות חפירה והמילוי,  כמויות חפירה 

אורטי, על סמך תכנית דלעיל המאושרת ע"י תומילוי תקבענה באופן 
כדי ביצוע העבודה. עדכון הכמויות כפוף לסימון המפקח ויעודכנו תוך 

בתכנית חפירה ומילוי המאושרת ע"י המפקח. בהעדר ביצוע מדידה והגשת 
מפה לאישור יהיה המפקח הפוסק הבלעדי לכמויות חפירה, חציבה ומילוי 

 ולא תתקבלנה תביעות כלשהן בגין חישוב הכמויות מהקבלן.
 

בנפרד אך ורק בשטחים עליהם יורה המפקח חישוף השטח יבוצע וישולם  .ב
לבצעו, בהעדר אישור המפקח על ביצוע חישוף בשטח כלשהו לא ישולם 

 בעבור חישוף, אלא תחושב כמות החפירה מפני הקרקע הקיימות.
 

נאלץ הקבלן להשתמש בכלי חציבה, תשולם בגין כך תוספת למחיר החפירה  .ג
 מלבד חציבת גושי אבן נפרדים לצורך חלוקתם.

 

מילוי מובא, מילוי בחומר מקומי ניתן  -מילוי מצעים ושברי אבן משמעותו  .ד
לבצע אך ורק עפ"י אישור המפקח בכתב ועלותו כלולה במחירי יחידה שונים 

 במחירון ולא תשולם בנפרד.
 

להבטחת דרגת צפיפות הנדרשת על הקבלן לבצע בדיקות צפיפות, בדיקות  .ה
המפקח בכתב ומראש, כמות  תעשנה ע"י מעבדה מוכרת ומאושרת ע"י

לשטחים  6-מ"ר ולא פחות מ 100לכל  3-הדוגמאות תהייה לא פחות מ
 נפרדים. עלות הבדיקות כלולה במחירי היחידות למיניהן.

 

 אבני שפה   11.3

 -ס"מ מהודקת, יסוד בטון ב 30המחיר כולל את חפירה, תשתית מצעי סוג א בעובי 
, כמו כן כולל המחיר הנחת אבני שפה בקווים , גב בטון, אספקה והנחת אבני שפה20

שבורים, מעוגלים בקשתות וכד' בקטעים מעוגלים יותקנו בקשתות וכד'.  בקטעים 
מטר המיוצרות במפעל, במקומות  0.25-0.5מעוגלים יותקנו אבני שפה באורך 

 נדרשים יבוצע ניסור אבני שפה להתאמה.
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וש המפקח, על הקבלן להשתמש לא תאושר שבירת אבני שפה בפטיש, במידה וידר
 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.

 

 טונים ותנאי בקרהב 11.4

 ולכל סוגי הקיר.תנאי בקרה יהיו תנאים טובים לכל סוגי הבטון 

 30 -מסוג ב ןבהעדר דרישה אחרת יהיה הבטון לקירות תומכים מבטון מזויי
 .20 -ולבנות קירות כובד מאבן מסוג ב

 
 עבודות סלילת כבישים .12

 סילוק פסולת ועודפי חפירה/חציבה :  12.1

מודגש בזאת שחומר הפסולת יורחק למקום מאושר ע"י הרשויות.  התשלום 
לרשויות ע"ח הקבלן.  לא תשולם כל תוספת עבור סילוק פסולת.  סעיף זה 
מתייחס רק לפסולת שנוצרה מעבודת הקבלן ולא הייתה באתר לפני תחילת 

 העבודה.

 בנפרד והוא כלול במחיר החפירה/חציבה. לא ישולםתשלום :  כל הנ"ל 
 

 ס"מ( : 30התאמת שוחות ללא פרוק תקרה )עד   12.2

ים באתר, יהיה על הקבלן לבצע התאמה של מכסי שוחות, מסוג במקומות שונ
 כלשהו, למפלסי הכביש המתוכננים.  העבודה כוללת :

 

 קבלת הוראת המפקח לביצוע ההתאמה. -

 הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה בכלי רכב. -

 פרוק המכסה הקיים ומסגרתו. -

 כולל זיון. 30-יציקת חגורת בטון היקפית ליצירת צווארון מבטון ב -

 בטון המסגרת תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן. -

 כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל. -

 סילוק הפסולת. -

 תשלום :  העבודה תימדד ותשולם ביח' כמסווג במחירון.
 

 ס"מ( : 30התאמת שוחות כולל פרוק התקרה )מעל  12.3

לבצע התאמה תקרות של שוחות למפלסי במקומות שונים באתר, יהיה על הקבלן 
 הכבישים המתוכננים.  העבודה כוללת :

 

 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  40בקירות השוחה למפלס עד פרוק חלקי  -
 המתוכננת, כולל גילוי זיון קיים.

 כולל זיון. 30-יציקת תקרה חדשה מבטון ב -

 כולל זיון. 30-יציקת צווארון מבטון ב -
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 ביטון מסגרת, תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן. -

 כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל. -

 סילוק פסולת. -

התשלום :  העבודה תימדד ותשולם ביח' כמסווג במחירון ללא סיווג לגובה הנדרש 
 להרמה.

 
 

 עטיפת בטון לצינורות קיימים ו/או מתוכננים :  12.4

במקומות המסומנים בתוכניות ובמקומות בהם יורה המפקח, על הקבלן לבצע 
 עטיפות בטון לצנרת קיימת ו/או מתוכננת.

 

 העבודה כוללת :

 גילוי הצינור הקיים ו/או המתוכנן בחפירה זהירה.    -

 הנחת תבניות בגבול היציקה וסידור הברזל. -

 .20-יציקת בטון ב -

החזרת המילוי סביב הצינור, בבקרה מלאה, בחומר מילוי המתאים  -
 בתכונותיו לשכבה.

 

ס"מ מקצה הצינור לכל צד.  בהיקף עטיפת הבטון  20רוחב עטיפת הבטון יהיה 
 ס"מ. 20מ"מ כל  8ס"מ מקצה הבטון רשת ברזל קוטר  5.0ובמרחק של 

העבודה תימדד במ"א כמסווג במחירון ללא סיווג לקוטר הצינורות  התשלום :
 ו/או מידות הצינור.

 

 ניסור אספלט : 12.5

בכל הקטעים בהם יש לבצע אבן שפה בצמוד למסעה אספלטית קיימת ו/או בקטעי 
חיבור בין מסעות מתוכננות למסעות חדשות, על הקבלן לבצע ניסור אספלט בקו 

ס"מ אל  60אבן השפה המתוכננת או בקו החיבור למסעה החדשה תוך כניסה של 
ר מתאים )מכונת תוך המסעה הקיימת, בקו ישר ומקביל לציר האבן, ע"י מכשו

חיתוך(.  בכל מקרה בו יסטה החיתוך מקו אבן השפה המתוכננת, על הקבלן יהיה 
 להשלים את החלק העודף שנחתך, על חשבונו ובשכבות אספלטיות בלבד.

 התשלום לביצוע העבודה כולל את כל האמור לעיל הינו במ"א.  התשלום :
 

 אספלט -פרוק מסעת בטון   12.6

 510152אספלט יבוצע בהתאם לדרישות המפרט הכללי סעיף פרוק מסעות בטון 
אך ורק במקומות בהם יורה המפקח מראש ובכתב. הפרוק יבוצע לכל עומק של 
המסעה הקיימת עד לפני תשתית ויכלול סילוק החומר ו/או איחסונו בהתאם 

 .לדרישות    המפרט/מפקח
 

 לפי שטח נטו. -המדידה 
 

  לכבישים עבודות עפר .13

 כללי    13.1

 חלות על תוואי הביצוע.על כל העבודות המתוארות בפרק זה 
 

 יישור והידוק מלא של שתית לכבישים )צורת דרך(    213.

במקומות המצוינים במפורש בתוכניות ולפי אישור המפקח בכתב ומראש, על 
ם במידת הקבלן ליישר את פני השתית בחפירה ומילוי בכלים מכניים ו/או בידיי
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 הצורך, בהתאם לשיפועים לאורך ולרוחב לפי התוכניות.

ס"מ לכל כיוון ובדיקה,  2-הסטייה המותרת  אחרי הידוק אחרי הידוק לא תוגדל מ
 מ' לפחות. 4תיעשה בעזרת סרגל מתכת ישר באורך 

יחרוש הקבלן על  -יתגלו לאחר הכבישה סטיות בגובה מעל לסטיות מותרות 
 חשבונו 

ס"מ ויוסיף קרקע מסוג המאושר ע"י המפקח, ירטיב  10ומק של את השטח לע
 ויהדק 

 את השטח כנדרש.

 בהעדר דרישה אחרת במחירון ו/או בתוכניות תהיה צפיפות פני שתית החפירה 
 .ASHTOשל מודול  98%לאחר הידוק 

המדידה לפי שטח נטו המסומן בתוכניות והמחיר כולל גובה ממוצע של חפירה 
+(, לרבות פיזור והידוק מל. במידה ועומק /-ס"מ) 20 -חציבה ו/או מילוי של כו/או 

החפירה ו/או חציבה גדול יותר, תשולם תוספת בגין הפרש לפי מחיר חפירה ו/או 
 ס"מ. 20  בניכוי ,חציבה

 

 פרוק אבני שפה והעברה לשימוש חוזר :   13.3

אבני השפה, מכל סוג שהוא, המסומנות בתוכניות, יפורקו בעבודת ידיים 
 ובזהירות.  אבני השפה ינוקו מכל פסולת, שאריות תושבת וכו'.  

אבני השפה התקינות, אשר יאושרו ע"י המפקח, יועברו לשימוש חוזר ויונחו 
 . 40.6במקומות המתאימים ובמפלסים המתוכננים כמפורט בפרק 

 

 התשלום :
תשלום לביצוע העבודה כולל את האמור לעיל וכן את הנדרש לביצוע מלא של ה

העבודה, למעט רוחב הפתיחה התאורטי של התעלה, כל היתר ישולם בנפרד לפי 
 מ"א.

 

 פרוק אבני שפה וסילוקן מהאתר :   13.4

כל אבני השפה, אשר פורקו ולדעת המפקח לא מתאימות לשימוש חוזר יסולקו 
 לפי סעיף זה. מהאתר וישולמו 

 

 התשלום :
התשלום לביצוע העבודה כולל את פרוק אבן השפה וכן את סילוקה לאתר פסולת 

 והינו במ"א.
 

 עבודות בטון בניקוז ומעבירי מים   .14

 צנרת ניקוז :  14.1

 כללי:

.   57המתואר כאן בא להשלים, להדגיש או לשנות את האמור במפרט הכללי פרק 
 מוגדר קוטר הצינור וסוגו.בכתב הכמויות 

 

 הנחת הצינור :

 אם לא מצוין אחרת במפרט מיוחד או בתוכניות,העבודה כוללת את השלבים הבאים 

+ ס"מ עד מפלס מתוכנן, 60חפירה לצינור בעומק מינימלי של קוטר הצינור  .א
 כולל בשטחי מילוי.

 

 המפקח.יישור והידוק תחתית החפירה ע"י מעברי מכבש לשביעות רצון  .ב

 ס"מ, הנחת הצינור ופילוסו למפלסים המתוכננים. 10פיזור חול בעובי  .ג

ס"מ מעל הצינור, מבוצע בשני שלבים )הראשון עד  20מילוי חול עד גובה  .ד



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אגף מים ביוב ותיעול
 

 

 yaels@modil.org.il; דוא"ל: 073-2347416פקס: 073-2347470מודיעין עילית; טל':  4רח' שער המלך 
 

41 

מחצית קוטר הצינור( והידוקו ע"י הרטבה והרוויית החול לדרגת הידוק של 
98%. 

 

מילוי נברר, בהתאם לסעיף מילוי חוזר מחומר מובא, העונה לדרישות של  .ה
במפרט הכללי, עד פני השתית המתוכננת או עד המפלס שממנו  51.02.53

ס"מ והידוקו בבקרה מלאה.  בכל מקרה,  20בוצעה החפירה, בשכבות של 
 ס"מ עליונים כמפורט בפרטי הביצוע יוחזרו במבנה כל אספלטי. 37

 

 תשלום :

ות )סוגי צינור, קטרים המדידה לתשלום היא במ"א כמסווג בכתב הכמוי
ועומקים(.  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.
 

 צנרת ניקוז :    14.2

 תאי ביקורת ושוחות תפיסה :

מודגש בזאת ששוחות הבקרה ותאי הקליטה יהיו בנוסף לאמור במפרט הכללי, 
 טרומיים, כלומר יצוקים מחוץ לאתר באמצעות תבניות מתכת.

 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, העבודה כוללת :

 חפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופינוי עודפי החפירה. .א

אספקה, הובלה והנחת האלמנטים של הצנרת, הקולטנים, המתקנים ותאי  .ב
 הבקרה.

 

התאמת הפתחים לכניסה ויציאת הצינורות, כולל ביצוע החיבורים  .ג

 ואטימתם.

מילוי חוזר בבקרה מלאה.  כאשר המילוי עד מחצית גובה התא מתחתיתו  .ד
א, העונה ימולא בחול, תוך כדי הרטבה.  שאר המילוי יהיה בחומר מילוי מוב

 במפרט הכללי. 510253למפורט בסעיף 
 

טון כמפורט, מדרגות, סבכות, מסגרות,  8טון או  25תקרות, מכסים לעומס  .ה
 אבני שפה מברזל, יציקה וכו'.

 

האלמנטים יהיו בהתאם לתוכניות המצורפות או דגם מוזאיקה או שווה ערך, תוך 
 שמירה על מידות פנים השוחה.

הקבלן הזוכה בחוזה להציע חלופה לאלמנטים טרומיים הרשות נתונה בידי 
לאישור המפקח.  אך בכל מקרה, לא תאושר יציקה באתר ללא תבניות מתכת פנים 

 וחוץ.  אין המזמין חייב לאשר יציקה באתר בשום תנאי ומבלי לנמק.
 

 תשלום :

המדידה לתשלום היא ביח', כולל כל האמור לעיל כמסווג בכתב הכמויות, בהתאם 
 למפרט והתוכניות.

 

 פתיחה וסגירה של כביש קיים לצורך הנחת צנרת ניקוז :  14.3

בקטעים שונים, כמסומן בתוכניות, על הקבלן לבצע הנחה של צנרת ניקוז בקטעי 

 מסעות.

 העבודה כוללת, בין היתר, את הפרטים הבאים :
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למתכנן פתיחת קולטן קיים והעברת מפלס תחתית צינור ניקוז קיים       -

 לבקרה.

 סימון התעלה לניסור וחפירה.      -

 בדיקה בעזרת מכשיר מתאים שבתוואי החפירה לא מצוי שום קו תת"ק.      -

במידה וקיים קו תת"ק, תכלול החפירה עבודת ידיים לגילוי הקו.  את נתוני       -
הקו שיתגלה יש למדוד, לסמן על גבי תוכנית ולהעביר למתכנן לבקרה.  עבור 
הפסקת העבודה, בגין גילוי הקו, עד מתן תוכנית מעודכנת, לא ישולם בנפרד 

 והוא כלול גם כן במחיר הסעיף.
 

 ני קצוות התעלה במכשיר מכני מתאים.ניסור האספלט מש      -

 חפירה לתעלה בעבודה זהירה מבלי לפגוע במסעות הקיימות.      -

 הנחת הצנרת בהתאם לפרטים בתוכניות וכמפורט במפרט המיוחד.      -

הס"מ העליונים,  37-החזרת מילוי מעל הצינור, כולל מבנה כל אספלטי ב    -
 לפי פרטים בתוכניות.

 

 השטח מכל פסולת שנשארה, לצורך ביצוע העבודה. ניקוי     -
 

 תשלום :

התשלום כמסווג בכתב הכמויות הינו במ"א.  עבור חיבור צינור הניקוז המתוכנן 
 לצינור הקיים ישולם בנפרד.

 

 : 30-מתקנים שונים מבטון מזוין ב   14.4

 .30-מתקנים שונים מבטון מזוין כגון חגורות בטון לריפ ראפ וכו' יבוצעו מבטון ב

 העבודה כוללת :

השלמת החפירה למתקן, ביצוע המתקן מבטון מזוין עם תבנית, בהתאם לצורך 
ק"ג למ"ק בטון.   60, זיון פלדה מצולעת עד 30-ולשביעות רצון המפקח מבטון ב
עם תבניות שיאושרו מראש ע"י הפיקוח, מילוי השלמת הבטון הגלוי כבטון חשוף 

והידוקם  51.02.43חוזר אחרי קירות וקורות במילוי נברר המתאים לדרישות סעיף 
 , תפרים, נקזים כנדרש וכו'.96%לדרגת צפיפות של 

 

 תשלום :

 התשלום כולל את כל האמור לעיל כולל הזיון.
 

 ריצוף אבן לניקוז )ריפ ראפ( :   14.5

 תיאור :

עבודה זו מתייחסת לציפוי מוצא לניקוז בריצוף ריפ ראפ במקומות המתוארים 
 בתוכניות.

 

 חומרים :

אבנים שחורות מבזלת שטוחות,  30%-האבן גיר לקט בעלת גוון אפור.  ישולבו כ
 מהאזור.

טון/מ"ק.   2.5האבן תהיה חזקה ועמידה במים ומשקלה הסגולי המינימלי יהיה 
מעובי השכבה הנדרשת ¾ מהאבנים תהיינה בעלות מימד מינימלי של  3/2לפחות 

העובי של ½ -בתוכניות.  המימד המינימלי של כל אבן ואבן לא יהיה קטן מ
 השכבה.

הדייס יהיה מורכב מחלק אחד של צמנט ושני חלקים של אגרגטים דקים.  
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ם את מה 100%האגרגטים הדקים יהיו במימדים כאלה, כשהם במצב יבש ועברו 
.  לא יורשה 100ממשקלם הכולל, יעבור נפה מס'  10%-ולא יותר מ 16נפה מס' 

 ממשקל החול הכולל. 6%שימוש בחול המכיל טין במשקל העולה על 

 יש להביא דוגמאות אבן לאישור המתכנן ולבצע דוגמת בנייה לאישורו.
 

 דרישות הביצוע :

 95%ס"מ מהודק לדרגת צפיפות של  10ראפ יונח על שכבת מצע סוג א' בעובי  הריפ
ס"מ  12בעובי  15-מודיפייד א.א.ש.  על שכבת המצע תונח שכבת בטון מסוג ב
ס"מ ומשקלן ירבץ  6-ועליה תונחנה האבנים בצורה כזאת שתשקענה לתוך הבטון כ
ת )בקטעים משופעים על החומר הנמצא מתחתן ולא על אבנים סמוכות.  במדרונו

יש להניח את האבנים הגדולות ביותר בסיס המדרון( העבודה תתחיל "מרגל 
 המדרון" ותימשך לכיוון מעלה המדרון.

 

 ס"מ( ימולאו בדייס צמנט. 3-ס"מ ולא יותר מ 1-החללים בין האבנים )לא פחות מ
בגמר העבודה יטוטאו פני השטח במטאטא קשה. את ריפ ראפ יש לשמור במצב 

 ימים אחרי מילוי החללים בדייס. 4רטוב למשך 

 יש להקפיד על ניקיון האבנים ולמנוע לכלוכו בבטון או בדייס צמנט.
 

 מדידה ותשלום :

העבודה תימדד במ"ר ההשלכה האופקית של פני הריפ ראפ המבוצעים בהתאם 
 לתוכניות.

הידוק מחיר היחידה במטר מרובע יכלול עבודות החפירה והמילוי, חומר מצע, 
השתית, הבטונים, האבנים, חגורת הקצה וכל יתר החומרים והמלאכות הדרושים 

 לביצוע מושלם של העבודה.
 

 שונות    .15

 החזרת השטח לקדמותו :   15.1

 העירייה  שומרת לעצמה את האופציה לדרוש מהקבלן החזרת השטח לקדמותו.

ו/או מילוי  וניקוי השטח העבודה תכלול מילוי שטח חפור, סילוק עודפי חפירה 
 מפסולת שנוצרה תוך כדי העבודה.

הריסת מבנים קשיחים, שנבנו בזמן שלב הפריצה, בהתאם להנחיית המפקח 
 וכלולים במסגרת מכרז זה. 

  

 חפירת שטחי מילוי.      -

 פרוק סוללות משוריינות.      -

 מ"ר שטח(. 30על כל  1נטיעת עצים )      -
 

 ותשלום :מדידה 
 התשלום עבור המפורט בסעיף זה יבוצע כקומפ' על כל האמור בסעיף.

 

 תמרור ואמצעי בטיחות לזמן ביצוע :  15.2

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 שלא יפחתו מהמפורט בהמשך, כל זאת על מנת להגן על 

 עובדים ולהימנע מהפרעות לתנועת כלי הרכב הסדירה.  

בשום שלב לא יותר לקבלן לסגור נתיב או חלק ממנו לצורך ביצוע העבודות אלא 
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 מור את הכביש פתוח לנסיעה בכל שלבי הביצוע.יש לש

אישור שלבי הביצוע, הכנת תכנית הסדרי תנועה ואישורה כולל אישורים ותאומם 
עם הרשויות )משטרה, משרד התחבורה, הרשות המזמינה וכו'(, הינו באחריות 

 הקבלן ועל חשבונו.

שך הפרוייקט, מודגש כי לשלב ביצוע כולל הגנה על קטעי העבודה, כמפורט, לכל מ
הינו קומפלט כולל את כל הדרוש כדי לעמוד בדרישות הרשויות על הקבלן לכלול 

 אותם במחירי היחידה השונים.
 

 דרישות המינימום הין כמפורט :   

 תמרורי הוריה לכניסה ויציאה משטח עבודה.      -
 

הגדרות   .ןג'רזי פלסטיק ממולאים במים בצבע אדום לבן לסירוגי-גדרות ניו      -
 יהיו צמודות האחת לשנייה.

 

 מ'. 20תמרורי אזהרה כל       -
 

 מ'. 20פנסים מהבהבים כל       -

כל תוספת שתידרש ע"י הרשויות כגון שוטרים להכוונת תנועה, תוספת תמרורים 
 וכו' לא תהווה עילה לשינוי מחיר היחידה לסעיף שהינו קומפלט.

 

 תשלום :
עבור אספקה והצבה של שילוט ותימרור זמני וכן כל אביזרי הבטיחות כנדרש 
לביצוע העבודה, לא ישולם לקבלן בנפרד וכל האמור בסעיף זה כלול במחירי 

 היחידה.
 

  הנחת צנרת ביוב מסוגים שונים  .16

 כללי  16.1

 העבודות הכלולות במסגרת פרק זה כוללת :

, פלדה ובטון, בקטרים שונים, בהתאם 100PEפקסגול,  ,C.V.Pהנחת צינור 
 לתוכניות.

 

 הנחת הצינורות 16.2

 במיוחד על הנחיות ביצוע כמפורט להלן :יונחו בחפירה, יש להקפיד   הצינורות

רצון.   אין להתחיל בהנחת הצינורות, לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת
 הקווים יונחו במעלה השיפוע, כלומר, מהמקום הנמוך אל הגבוה.  

כל הצינורות והאביזרים יונחו בקווים ישרים ובגבהים המסומנים בתוכניות 
ובחתכים האורכיים ולפי הוראות המפקח.  כיוון הקווים, ע"י מתיחת חוט, מכיוון 

מתוח ותמוך, במרחקים  מקביל ובגובה קבוע מעל קרקעית הצינור.  חוט זה יהיה
מ', תחתיתו של כל צינור תיבדק ביחס לכיוון ולרום מהקו  7.50שלא יעלו על 

 המכוון. 

קביעת הצינור במקומו המדויק, תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצינור ולא 
 ע"י הרמת הצינור בעזרת תוספת חומר מתחתיו.  

 ידוק חול, מצידיו, לכל אורכו.לאחר שיונח הצינור במקום הנכון, יקבע מיד, ע"י ה

במקום, אשר תורה התוכנית ו/או המפקח, יעוגנו הצינורות, לקרקע, באמצעות 
 אוגנים מתאימים ו/או לפי הוראות המפקח באתר.  

 ריתוך הצינורות יבוצע עפ"י הוראות היצרן ועפ"י האמור במפרט הבינמשרדי.

מחיר הנחת הצינורות כולל :  אספקה, הובלה, פריקה באתר, חפירה או חציבה, 
כולל ניסור ופרוק ריצוף מכל סוג שהוא ברוחב התעלה התיאורטי לקווים, סילוק 
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החומר החפור, שמירת אתר העבודה ביבש, תמיכת דפנות החפירה, הנחה והתקנה 
ק כנדרש, החלפת חומר של הצינורות, מצע ועטיפת החול, המילוי החוזר, מהוד

המילוי)במידה ויידרש( והבאת מילוי כנדרש, שכבת המצע במקום שנדרש, 
המחברים והאטמים, גומיות המרווח וכו'.  כן כולל המחיר את הבדיקות וכל שאר 

 העבודות הדרושות לצורך הנחת הצנרת.
 

המדידה, לצורכי תשלום, תיעשה עפ"י מ"א מסווג לפי קוטר הצינור וסוגו 
התאם לעומק החפירה בה יונח הצינור.  אורך הקו, לתשלום, יימדד לפי מ"א וב

 צינור מונח, בניכוי הקוטר הפנימי של השוחה.
 

  חפירה של תעלות, להנחת צינורות  16.3

החפירה של התעלות, להנחת קו הביוב ותיעול וכן המילוי החוזר, יבוצעו עפ"י 
 ניות והתוספות הבאות :במפרט הכללי וכן עפ"י התוכ 57דרישות פרק 

פרטי ומידות החפירה ופרטים נוספים, יהיו בהתאם לחתך הטיפוסי שבפרט 
  שבתוכניות.

 כל הדרישות המפורטות לעיל, לגבי חפירה, יחולו גם על חפירת התעלה בידיים.

בנוסף לנדרש במפרט הכללי, על הקבלן לנקות את החפירה מעפר חופשי, אבנים, 
   פסולת אורגנית וכו'.

לאחר מכן עליו להביא את תחתית החפירה לרטיבות אופטימלית ולהדקה, 
לשביעות רצונו של המפקח באתר, במרטטי יד או במהדקי יד מסוג "צפרדע" או 
ציוד שווה ערך מאושר ע"י המפקח באתר.  חפירת יתר תמולא בחול ותהודק 

 היטב.

ועטיפת החול, מתחת  הצינור יונח, לכל אורכו, על מצע חול וייעטף בחול.  מצע
ומסביב לצינור, תבוצע לפי החתך הטיפוסי, כמפורט בפרט שבתוכניות.  העטיפה 
תהיה מחול דיונות נקי מחומר אורגני, אשפה חצץ ואבנים.  על קרקעית החפירה 
תפוזר שכבת חול בעובי הנדרש בחתך הטיפוסי ותהודק היטב במכבש מכני 

רות.  לאחר ביצוע חיבורי הצינורות ובדיקת בתוספת מים, על שכבה זו יונחו הצינו
 הקו, יש להמשיך בביצוע עטיפת החול, עד לגובה הסופי, בהתאם לתוכניות.  

 

פיזור שכבות החול, עד לגב הצינור, ייעשה במקביל משני צידי הצינור, כדי למנוע 
 לחץ צדדי בלתי שוו על הצינור.

כלולה במחירי הנחת  חפירת התעלות לא תימדד בנפרד לתשלום, אלא תהיה
 הצינורות, להלן, בהתאם לעומק החפירה וקוטר הצינור.

המדידה לתשלום תהיה במ"א, מסווג לפי קוטר וסוג צינור, מדוד אופקית, לאורך 
הצינור, לפי שלבי עומק, כמצוין במחירון.  עומק החפירה, לצורכי תשלום, יימדד 

 השטח בעת ביצוע החפירה.מרום הקרקעית הפנימית של הצינור ועד לרום פני 

ביבים גרביטציוניים יימדדו, לתשלום, בין מרכזי שוחות סמוכות, בניכוי המידה 
 הפנימית של השוחות.

עבור חפירה, במקומות בהם תידרש חפירת ידיים ו/או נקיטה באמצעים מיוחדים, 
שיידרשו ע"י הקבלן, המפקח, העירייה, במהלך העבודה, לא ישולם לקבלן בנפרד 

 חירם יחשב ככלול במחירי היחידה של החפירה והנחת הצינורות.ומ
 

  חפירה במקומות מוגבלים 16.4

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבסמוך למבנים, כבישים ודרכים ובסמוך 
 למערכות תשתית קיימות, עליות או תת קרקעיות סמוך לגדרות, קירות, עצים, 
שיחים וכד' ובמקומות בהם יהיה השימוש בכלים מכנים בלתי אפשרי, בלתי מעשי 

בעבודת ידיים.  כל או בלתי רצוי, מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלות 
 הדרישות המפורטות לעיל, לגבי החפירה, יחולו גם על חפירת התעלות בידיים.
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תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שעליו בלבד מוטל החובה והאחריות לתמוך 
ולדאוג לשלמות ולהמשך פעולתן התקינה והרצופה של כל המערכות, שבסמוך להן 

 או מתחתיהן תיחפרנה התעלות.

היה רשאי להורות לקבלן לבצע את חפירה בעבודת ידיים, אם לדעתו המפקח י
 תהיה סכנה לשלמות ויציבות המערכות.

עבור חפירה במקומות מוגבלים, תחת ובסמוך למערכות קיימות, סמוך למבנים 
וקירות, חפירה בעבודת ידיים, במידה ודרוש, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול 

 והנחת הצנרת. במחירי היחידה של החפירה
 

 מילוי חוזר לצינורות  16.5

בשטחים פתוחים, המילוי החוזר, מעל עטיפת החול ועד לרום פני קרקע, יהיה 
מחומר מקומי, נקי מפסולת וחומר אורגני, אבנים וכל פסולת שהיא.  בתוואי 
שבילים, מדרכות, כבישים וכל דרך שהיא, מעל עטיפת החול ועד לרום תחתית 

, לפי 98%יהיה במילוי מצעים, סוג א' מהודק בשכבות לצפיפות של מבנה הכביש, 
 מוד א.א.ש.ה.ו.

המילוי החוזר של התעלות, לאחר הנחת הצינורות מעל עטיפת החול, כמפורט 
בפרט שבתוכנית, תוך הבאת החומר לרטיבות אופטימלית, הכל כנדרש במפרט 

ני בדיקה ומתן אישור הכללי.  המילוי החוזר יבוצע בהקדם האפשרי, אולם לא לפ
 ע"י המפקח באתר, כי ניתן לבצע את המילוי החוזר.

חומר  תשומת לב הקבלן מופנית לכך, שאם אין באפשרותו למצוא, באתר העבודה,
עפ"י הפרט, עליו להשלים את החסר במילוי מובא, עפ"י האמור במפרט הכללי, 

 באישור המפקח באתר.

תוספת ומחירו יהיה כלול במחירי היחידה עבור חומר מובא, לא תשולם לקבלן כל 
 השונים של הנחת הצינורות.

עבור המילוי החוזר וחומר המילוי הנדרש, כולל אספקתו, בין אם נחפר במקום, 
בין אם הובא ממחפרה ובין אם עלה לקבלן כסף, לא ישולם עבורו בנפרד והמחיר 

 יהיה כלול במחירי היחידה של הנחת הצינורות.
 

  בכבישים קיימיםעבודה  16.6

אין להרוס או לפתוח כבישים ודרכים סלולות, ללא קבלת רשות מאת המפקח, גם 
אם הם יתוקנו לאחר מכן על חשבון הקבלן.  כל הכבישים, שאותם חוצים הקווים, 
ייפתחו ברוח מינימלי אפשרי.  תיקון הכביש יעשה ע"י מילוי והידוק בשכבות 

ת מצע, תשתית ואספלט, בהתאם לדרישות וסלילה מחדש של המסעה, כולל שכבו
במפרט הכללי.  בתחום הכביש, תהיה החפירה ורטיקלית ורוחבה,  51שבפרק 

 בחתך העליון, לא יעלה על המידות המפורטת בטבלה דלהלן :
 

קוטר 
 הצינור

 רוחב עליון של החפירה

 1.25עד 
 מ'

1.26-
 מ' 2.25

2.26-
 מ' 3.25

3.26-
 מ' 4.25

4.26-
 מ' 5.25

5.26-
 מ' 6.25

"10-"6 0.80 1.10 1.40 1.70 2.10 2.50 
"16-"12 0.95 1.25 1.55 1.85 2.25 2.65 
"24-"18 1.15 1.45 1.75 2.05 2.45 2.85 

 

פתיחת כביש קיים תיעשה ע"י ניסור ופרוק לרוחב המתאים בעזרת מסור מכני, 
תורשה חפירה בכביש ללא ביצוע ניסור בעל כושר חדירה לכל עומק השכבה.  לא 

 מתאים של האספלט.
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 תיקון הכביש וסלילתו תהיה כדלקמן :

המילוי החוזר בכביש מעל עטיפת החול, יעשה בשכבות של מצע סוג א', מהודק 
, לפי מוד א.א.ש.ט.ה.ו, עד למפלס תחתית מבנה שכבות הכביש, 98%לצפיפות של 
ס"מ מפני הכביש הקיים.  ממפלס זה, תשוחזרנה השכבות שהיו  40-אך לא יותר מ

כבות מבנה הכביש ש 2ס"מ מתחת לרום הסופי.   8טרם פרוק ועד לרום של 
מוד א.א.ש.ט.ה.ו, כל שכבה בעובי של  98%תכלולנה מצע סוג א', מהודק לצפיפות 

ק"ג למ"ר, ציפוי  1, בכמות של C.M 70ס"מ לפחות.  ריסוס תשתית ביטומן  20
ביטומן, מיד לאחר  4.3%ס"מ, עם  5יסוד ושכבת בטון אספלט מקשרת, בעובי 

, כמות של C.R 70לאחר מכן, ריסוס בביטומן  כיסוי התעלה ומילוי בחומר מצעים. 
 ק"ג/מ"ר )ציפוי מאחה(. 0.25

ביטומן, מיד לאחר  4.8%ס"מ, עם  3שכבה נושאת, מבטון אספלט דק, בעובי של 
כיסוי בשכבה המקשרת, אלא אם תינתן הוראה אחרת.  לאחר כיסוי, בכל שלב, יש 

 לכבוש את תיקון הסלילה במכבש מתאים.

 4.3%יעשה כנ"ל, אך רק עם שכבת אספלט נושאת תחתונה, עם תיקון המדרכות 
 ס"מ. 5ביטומן לפחות, בעובי 

 המפקח רשאי לקבוע אלו שטחים יסללו מחדש או יתוקנו, כמפורט לעיל.

התשלום עבור תיקון כבישים ומדרכות יהיה לפי מ"א.  התיקון כולל :  אספקת 
מור במפרט המיוחד, מדוד שכבות מצע סוג א', שתי שכבות אספלט, כא 2והנחת 

לפי המידות התיאורטיות של החפירה ועליו לקחת בחשבון בהצעתו את מלוא 
רוחב התיקון, שיהיה עליו לתקן, כתוצאה מעבודתו ולנזקים שייגרמו למבנה 
הכביש ולאספלט הקיימים, כתוצאה מעבודתו, מחפירת התעלות ותנועת רכב 

 וציוד הקבלן, על גבי הכבישים הקיימים.

המחיר יהיה אחיד למ"א, ללא התחשבות בתנאים ובקשיים בזמן העבודה, 
במכשולים שמעל ומתחת לקרקע, בסוגי הקרקע, שיתגלו בזמן העבודה, בקוטר 
ובעומק הקו וברוחב התיקון שיידרש.  עבור פרוק אבני שפה והתקנתן מחדש 

 בסיום העבודה, לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי העבודה.

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 
 חודש מיום מסירת העבודה הגמורה למזמין. 12או במדרכה שפתח, עד 

 

  תמיכת דפנות החפירה 16.7

שתהיה צפויה סכנת התמוטטות או מפולת, במקום שעליו יורה המפקח בכל מקרה 
באתר, יחפור הקבלן את קירות התעלה, בשיפוע מתאים או יתקין חיזוקים, 
תמיכות, דיפונים וכיו"ב ויעשה את כל הסידורים הדרושים למניעת מפולות.  
ם הקבלן רשאי להציע דרכים משלו לחיזוק דפנות החפירה, בהתאם לכל החוקי

והתקנות הקיימות, באישור המפקח באתר.  לא תאושר לקבלן כל תוספת תשלום 
בגין עבודות לחיזוק ודיפון החפירה ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בבניית הצעתו 

 לחפירה בעומקים גדולים.

עבור תמיכת דפנות החפירה, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כחלק ממחירי 
 החפירה, האספקה והנחת הצנרת.היחידה של עבודות 

 

  עבודה ביבש 16.8

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור את אתר העבודה ביבש, בכל 
שלבי הביצוע, החל מהחפירה, הנחת הצינורות, חיבורם, בדיקת הקווים ועד 
לכיסוי הסופי ולעשות את כל הסידורים למניעת חדירת מים, מכל מקור שהוא, מי 

 ושיטפונות, שפכים, מים מפיצוץ צינורות, מי תהום, זרמים כלשהם וכו'.גשם 
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עבור הרחקת המים, מכל מקור שהוא, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול 
 במחירי היחידה השונים.

במקומות שהדרך הטבעית לזרימת מים תיחסם, עקב ביצוע העבודות ולמניעת 
 תוארים להלן, כולם או מקצתם :חדירת מים עיליים, ינקוט הקבלן באמצעים המ

 הכנת ציוד שאיבה יעיל וכוח אדם מיומן להפעלתו.

סילוק מים כלשהם, שהצטברו במקומות בודדים, בעזרת דליים או ציוד מתאים 
 אחר.

 הפעלת כל אמצעי אחר הכרחי לשמירת העבודה ביבש.

רט במפ 57כל האמצעים שינקוט הקבלן, לשמירת העבודות ביבש, יעשו לפי פרק 
הכללי ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח באתר ושל כל גורם מוסמך, בעל 

 זכויות על השטחים אליהם ינוקזו המים.

הקבלן יפצה את המזמין עבור כל נזק שייגרם עקב אי מילוי הדרישות לפי סעיף 
 זה.

עבור שמירת אתר העבודה ביבש, כולל שאיבה וסילוק מי תהום ומים מכל מקור 
ולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי העבודות של החפירה, האספקה אחר, לא יש

 והנחת הצנרת.
 

  צנרת לקווי ביוב  16.9

 עם דופן מלאה להולכה תת קרקעית בגרביטציה PVCצינורות  א.

בהתאם  SN-8ויהיו מסוג ביוב "עבה"  884הצינורות יתאימו לתקן ישראלי 
 .884לדרישות המופיעות בתקן ישראלי 

 

 הצינורות יסופקו לאתר עם מצמדי פעמון ואטמים מתאימים.
 

מטר )לא  6.0מטר או  4.0מטר,  3.0הצינורות יסופקו לאתר באורכים של 
כולל אורך הפעמון(. הרשות המקומית רשאית לדרוש בכל עבודה חלק 

מטר ללא  6.0ר וחלק באורך מט 4.0מטר, חלק באורך  3.0מהכמות באורך 
)טבעות אטימה  1124תוספת במחיר. אטמי הצנרת יתאימו לתקן ישראלי 

מגומי לקווי צינורות להספקת מים, לניקוזים ולביוב: טבעות אטימה 
 למחבר שקוע לצנרת מפלסטיק ללא לחץ(.

 

 הובלה, פריקה ואחסון

 הצינורות יובלו לאתר העבודה ע"י יצרן הצינורות.
 

 יבדוק את כל הצינורות, וידווח למפקח על כל צינור פגום.הקבלן 
 

בעת הפריקה יש להיזהר שדפנות הצינורות לא יישרטו, ושלא תהיה בהם 
דפורמציה שאיננה ניתנת לתיקון. לפיכך, מן הראוי להקפיד על הכללים 

 הבאים:
 

 לפרוק את הצינורות תוך שימוש ברצועות או חוטים פלסטיים. -
 

 ע"י שרשראות או כבלי מתכת.למנוע פרוק  -
 

 יש לשמור על מספר כללי אחסון כדלקמן:

עדיף לאחסן את הצינורות באריזת יצרן, במיוחד להקפיד על שלמותן  -
 של מצמדות פעמון.

 

יש לאחסן את הצינורות והאביזרים במקום מוגן מקרינת שמש, או  -
 לכסותם בכיסוי אטום.
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 בקרבת עצמים חמים או מקורות חום.אין לאחסן צינורות פי.וי.סי.  -
 

 2.00צינורות או  10גובה של צבר )ערימה( צינורות לא יעלה על סך הגובה של 
 חלק ב'. 1083מ', הקטן מבין השניים, בהתאם לת"י 

 

 קשיח להולכת שפכים בלחץ PVCצינורות  ב.

וללחץ העבודה בהתאם לדרג הצינור  532הצינורות יתאימו לתקן ישראלי 
 ט בכתב הכמויות ובתוכניות.המפור

 

מטר )לא כולל אורך הפעמון(. עם  6.0-5.50הצינורות יסופקו באורכים של 
 .1124אטמים מתאימים להזרמת שפכים בלחץ בהתאם לתקן ישראלי 

 

 להולכת שפכים בלחץ PE100צינורות לחץ מפוליאתילן /  ג.

ויחוברו באתר ע"י חיבורי ריתוך  PE100הצינורות מיוצרים מפוליאתילן / 
 בהתאם לסוג הצינור. -ע"י צוות שדה מיומן המאושר על ידי יצרן הצינורות 

 

ויתאימו להובלת שפכים בלחץ  499הצינורות יתאימו לתקן ישראלי מספר 
 מעלות צלסיוס לפחות. 50בטמפרטורות עבודה של 

 

 מחיר עבור צנרת בקטעים )קנים( ולא בגלילים. לא תינתן תוספת
 

לטמפרטורות  ISO 4427כן נדרש שהצינורות יתאימו לתקן הבינלאומי 
 מעלות צלסיוס לפחות. 40עבודה של 

 

צוות שרות השדה של יצרן הצנרת יפקח באופן שוטף על ביצוע  עבודות 
כח בזמן הצנרת השונות וידווח למפקח על כל ליקוי. נציג היצרן יהיה נו

 ביצוע בדיקות הלחץ.
 

על הקבלן לצרף דו"ח שרות שדה חודשי אשר יכלול כל קוטר ואורך הצנרת 
 המונחת והערות לביצוע העבודות.

 

 צינורות לחץ מפוליאתילן מצולב להולכת שפכים בלחץ ד.

הצינורות מיוצרים מפוליאתילן מצולב ויחוברו באתר ע"י חיבורי 
 אלקטרופיוז'ן )"מופות" חשמליות( ע"י צוות שדה מיומן של יצרן הצינורות.

 

ויתאימו להובלת שפכים בלחץ  1519הצינורות יתאימו לתקן ישראלי 
 מעלות צלסיוס. 50בטמפרטורות עד 

 

 קני( ולא בגלילים.לא תינתן תוספת מחיר עבור צנרת בקטעים )
 

צוות שרות השדה של יצרן הצנרת יפקח באופן שוטף על ביצוע עבודות 
הצנרת השונות וידווח למפקח על כל ליקוי. נציג היצרן יהיה נוכח בזמן 

 ביצוע בדיקות הלחץ.
 

על הקבלן לצרף דו"ח שרות שדה חודשי אשר יכלול כל קוטר ואורך הצנרת 
 העבודות.המונחת והערות לביצוע 

 

 צינורות מבטון להולכת שפכים ה.

ללחץ  105.2.1להולכת שפכים מין  27הצינורות יתאימו לתקן ישראלי מספר 
 בר. 1.4בר ולחץ של  0.7עבודה של 

 

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

 בר. 1.4של 
 

 Cאו לתקן האמריקאי  DIN-4060האטמים יתאימו לתקן הגרמני  
ASTM443. 

כן תסופק עם הצינורות משחת הרכבה בכמות מתאימה בהתאם להוראות 
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 יצרן הצינורות.
 במידה ונדרש בהזמנה, יסופקו הצינורות עם ציפוי פנימי ו/או חיצוני.

 

 הציפוי יהיה אחד מהסוגים הבאים:

. V TYPE 16D ASTMפוליאריתן דו רכיבי מתאים לתקן האמריקאי  (1
 543Dעמידות כימית של הציפוי תתאים לדרישות התקן האמריקאי 

ASTM מיקרון עם גימור חלק  1000-400. הציפוי יהיה בעובי כולל של
 ללא בליטות שקעים ופגמים.

 

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

 

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

 

בעובי מינימלי של  AGRUיזר( מתוצרת )לי HDPEשרוול פנימי מסוג  (4
ובכמות  2M/L 42מ"מ. השליפה המינימלי של עוגני הלייזר יהיה  3.0

 למ"ר. 420מינימלית של 
 

צוות שרות השדה של יצרן הצנרת יפקח באופן שוטף על ביצוע עבודות 
הצנרת השונות וידווח למפקח על ליקוי. נציג היצרן יהיה נוכח בזמן ביצוע 

 חץ.בדיקות הל
 

על הקבלן לצרף דו"ח שרות שדה חודשי אשר יכלול כל קוטר ואורך הצנרת 
 המונחת והערות לביצוע העבודות.

 

 צינורות מפלדה להולכת שפכים ו.

.  הפלדה תהיה 530הצינורות יהיו מפלדה שחורה, מתאימים לתקן ישראלי 
 ב'. 530מסוג 

 

הצינורות יסופקו עם ציפוי פנימי במלט אלומינה ועטיפה חיצונית תלת 
 שכבתית מפוליאתילן כמפורט בכתבי הכמויות.

 מטר. 12.20הצינורות יסופקו באורך של 

הציפויים הפנימיים והחיצוניים יתאימו לדרישות מפרט מכון התקנים 
 .266הישראלי מספר 

ה ליצירת שכבה אחידה וצפופה ציפוי פנימי של הצינורות יושם בצנטריפוג
אלומיניום  37%של מלט פנימי. המלט מסוג רב אלומינה יכיל לפחות 

 אוקסיד.
 

מ"מ  8"-ו 6"-10מ"מ, לצינורות בקוטר " 6עובי הציפוי הפנימי יהיה 
.  כל החומרים לצורך הציפוי יתאימו לדרישות מפרט 12"-20לצינורות "

לת שכבתית מפוליאתילן הכלול .  עטיפה חיצונית ת266.1מכון התקנים 
שכבת יסוד אפוקסי, שכבת הדבקה ושכבת הגנה מפוליאתילן. העטיפה 

 .266.5תתאים למפמ"כ 
 

הקבלן ימציא לידי המפקח הסכם בינו לבין היצרן על פיו: היצרן יספק את 
השדה הנדרשים לבדיקת טיב העבודה, טיב הנחת הצנרת,  יכל שירות

 הריתוכים, בדיקת רציפות הבידוד וטיב תיקון "הראשים".
 

במקרה של אספקת צינורות עם עטיפה חיצונית בפוליאתילן יסופקו עם 
ס"מ לפחות.  43מ"מ לפחות וברוחב  2.3הצינורות יריעות מתכווצות בעובי 

 וי ובליווי הוראות הרכבה מפורטות.היריעות יסופקו ע"י יצרן הציפ
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צוות שרות השדה של יצרן הצנרת יפקח באופן שוטף על ביצוע  עבודות 
הצנרת השונות וידווח למפקח על ליקוי. נציג היצרן יהיה נוכח בזמן ביצוע 

 בדיקות הלחץ.
 

על הקבלן לצרף דו"ח שרות שדה חודשי אשר יכלול כל קוטר ואורך הצנרת 
 לביצוע העבודות.המונחת והערות 

 

 הנחת קווים ואיזונם 16.10

קווים בין שתי השוחות הסמוכות או שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך ללא  א.
זויות, יהיו ישרים לחלוטין הן במישור האופקי והן במישור האנכי. הכיוון 
ישמר בעזרת חוט מתוח בכיוון מקביל ובגובה קבוע מעל רום קרקעית. 

 מומלץ לחילופין להשתמש במד לייזר.(. .I.Lהצינור )
 

הרומים ישמרו על ידי ביקרות מתמדת במאזנת והשיפוע ע"י בקרה מתמדת 
 0.1"לטה" ממתכת עם שנתות של -מ' ו 2באמצעות פלס דיגיטלי באורך של 

 ס"מ ופלס אנכי.
 

הרומים הסופיים יבדקו במאזנת בתדירות המכסימלית האפשרית בשיפוע  ב.
כל  0.4%-מספרים שלמים על גבי ה"לטה" לדוגמא :  ב הנתון, קריאה של

מ' וכו'. בנוסף ובכל מקרה יבדקו הרומים בכניסה  2.86כל  0.7%-מ', ב 2.5
וביציאה מכל תא בקרה במהלך הביצוע ובעת הכנת המפה בדיעבד הכל לפני 
התקנת התקרה והמכסה. הסטייה המותרת מהרום המתוכנן תוגדר ע"י 

 הפרמטרים הבאים:
 

וכו'( לא יותר       0.4%-מ' ב 2.5בהוראות השוטפות כמפורט לעיל )כל  (1
 ס"מ. 0.1-מ

 

 בין שתי שוחות : (2

ס"מ, כאשר המרחק בין  0.2-0.3 1%-בשיפוע של מתחת ל -
+ ס"מ כאשר המרחק בין 0.5-מ', ו 30-השוחות קטן או שווה מ

 מ'. 30-השוחות גדול מ

 + ס"מ0.5 - 1%בשיפוע של מעל  -
 

ישרות של הקו במישור האופקי תיבדק באמצעות חוט מתוח במקביל  (3
לו. ישרות הקו במישור האנכי תיבדק ע"י קרן לייזר באמצעות הארת 

 הקו.
 

בתום כל יום עבודה לאחר קבלת אישור בכתב של המפקח יכסה  (4
הקבלן את קטעי הקווים שהונחו באותו יום. אי כיסוי התעלות בסוף 

 מחייב אישור בכתב של המפקח.יום העבודה 
 
 

 כיסוי התעלה ג.

לאחר השלמת הנחת הקו ובאישור המפקח תכוסה התעלה. הכיסוי  (1
 יעשה בהתאם למפורט במפרט "כיסוי".

 

לאחר הכיסוי ייבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה או  (2
 שקיעה או נגרם לו נזק כלשהו.

 

 פיקוח שירות שדה ד.

יזמין את שירות השדה של יצרן הצנרת לצורך הערכת אופן הביצוע הקבלן 
של הקו בשלושת ימי ההנחה הראשונים של הקו ולאחר מכן בהתאם 

 להנחיות המפקח.
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 קשיח לגרביטציה וללחץ PVCצינורות  16.11

 כללי א.

פרק זה חל על הספקה, הנחה והתקנה של צינורות העשויים פוליויניל כלורי 
, הנועדים להעברת מי שפכים בגרביטציה, אטומים לדליפות SN-8קשיח 

אטמ', לקווי סניקה או קווים סגורים  10מפנים ומחוץ או בלחץ עבודה עד 
 )עוורים( וללא כוכים.

 

.  8%-פוע הצינור קטן מיונחו בדרך כלל בקטעים בהם שי PVCצינורות 
 הטיפול בצינורות ואופן הנחתם ייעשו לפי המפרט והוראות היצרן.

 

צינור ביוב ותיעול בין כל שתי שוחות יהיה בקו ישר ובשיפוע אחיד, רק 
במקרים חריגים תותר קשת בתנאי שמידתה לא תעלה על האמור בת"י 

 .  כל מקרה חריג טעון אישור המפקח.2חלק  1583
 

תקע כאשר השקע )הצד הנקבי(  -חיבורי הצינורות זה לזה בשיטת שקע 
כלפי מעלה הזרם. יש לנקות כל חיבור מבפנים ומבחוץ ולמרוח משחת 

 החלקה לפני הכנסת צינור לחיבור.
 יש להקפיד על שלמות האטם והצבתו הנכונה.

 

 הנחה והתקנה ב.

ב', המתייחס חלק  1083הוראות לשימוש, הנחה והתקנה מופיעות בת"י 
)לזרימה גרביטציונית של  884קשיח, כפי שהוגדרו בת"י  PVCלצינורות 

 השפכים( טמונים באדמה.
 

שבהם השפכים זורמים בלחץ, והמיוצרים לפי ת"י  PVCהנחת הצינורות 
של המפרט  5705צמנט כמתואר בפרק -, דומה להנחת צינורות אסבסט532

 הבין משרדי.
 

ל תמיכות נפרדות, ואין להתקינם בתלייה בשום ע PVCאין להניח צינורות 
 מקרה.
 

 חיבור צינורות ג.

יחוברו ביניהם באמצעות פעמונים ואטמים. האטם מוכנס  PVCצינורות 
לחריץ מיוחד, אשר נמצא במצמדת הפעמון של הצינור. לפני הכנסת קצהו 
הישר של הצינור האחד למצמדת הפעמון של הצינור השני, יש לפזר על 
קצהו הישר משחת החלקה מיוחדת למטרה זו. השימוש בכל משחה אחרת 

 אסור בהחלט.
 

 0.5ת הצינור עד לסימון המוטבע על דפנו. מותרת סטייה של יש לתקוע א
ס"מ מקצה המצמדת החוצה אם נעשה חיתוך של הצינור בשדה, יש לסמן 
את מקום הניסור מראש, כדי להבטיח, כי מישור הניסור יהיה ניצב לציר 
 15הצינור. אחרי הניסור יש לשייף את הקצוות המנוסרים וליצור פזה של 

 מעלות.
 

צינורות לתאי בקרה ייעשה באמצעות מחברים מגומי כגון דוגמת  חיבור
"איטוביב", המוצמדים לקדח של תא הבקרה במפעל המייצר את תאי 

 הבקרה.
 

 מילוי החפירה וכיסוי הצינורות ד.

תחתית התעלה  תרופד בחול מהודק נקי מצמחיה ואבנים. ליד הצינורות 
מילוי חול מהודק בשכבות. יתר חומר ומעליהם, לכל רוחב החפירה, מניחים 

המילוי לא יהיה מחומר הרסני, שיפגע בצינורות או שימנע הידוק טוב של כל 
 השכבות עד לקרקעית.
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גובה השכבות המהודקות ודרישות ההידוק יפורטו במפרט המיוחד 
 ובתכניות.

 

 PVCעיגון צינורות  ה.

 במקרים הבאים :נעשה ע"י יציקת גושי בטון  PVCהעיגון של צינורות 
 

 בקצוות קווי צינורות. (1
 

 בקשתות. (2
 

 בהסתעפויות. (3
 

 במעברים מקוטר לקוטר. (4
 

 מתחת לאביזרי פלדה, מגופים וכד'. (5
 

 בדיקות שונות לבדיקות לחץ ו.

 בדיקות מערכת ביבים נעשות כדלקמן:
 

ויזואלית לפני הבדיקות מנקים את הביבים באמצעות כדור ניקוי. בדיקה 
נעשית ע"י צילום, שימוש במראות ובמנורות. יש לראות את החתך הרוחבי 

 במלואו בין שתי שוחות.
 

 בדיקת אטימות נעשית ע"י שימוש באוויר ובמים.
 

בודקים את המערכת, כאשר החיבורים גלויים. מקיימים משך שעה אחת 
טע הנבדק, אטמ'. בתוך שעה זו מוסיפים מים כנדרש למילוי בק 0.5לחץ של 

אטמ'. כאשר אין הפסד  0.5ולאחר מכן מחזיקים את הלחץ רבע שעה על 
 עומד, הקו הינו אטום.

 

של המפרט הבין  57077בדיקת צינורות לחץ תבוצע בהתאם לפרק משנה 
 משרדי.

 

 הנחיות להנחת צינורות פלדה 16.12

 כללי א.

קווי לחץ. צינורות פלדה עשויים לשמש, הן כקווים גרביטציוניים, והן כ
-C-200הצינורות מסופקים ע"י המזמין מיוצרים לפי תקן אמריקאי 

AWWA 'יותרו לשימוש רק צינורות נושאי תו תקן.530, ותקן ישראלי מס . 
 

ללא פעמון ומעל  20צינורות פלדה בעבודות ביוב ותיעול יהיו, עד לקוטר "
"מסוג פעמון קצר" עם ציפוי פנימי בצמנט רב אלומינה להגנה  20קוטר "

. )אלא אם נאמר במפורש 266.1מפני חומציות השפכים, בהתאם למפמ"כ 
 אחרת(.

 

ן דחוס יהיו קווי ביוב ותיעול עם פעמון קצר לריתוך ועטיפה חיצונית מבטו
 .266.4ומפ"מכ  C-AWWA-205-89בהתאם לתקן האמריקאי 

 

ומערכות אביזרים תורכב הצנרת מצינורות פלדה  20בצינורות בקוטר עד "
 ללא פעמון, שירותכו בריתוך השקה. 

 

צינורות פלדה, שיונחו במי תהום ו/או קרקע קורוזיבית, יוגנו ע"י סרט 
לעטיפת הבטון הדחוס ו/או ע"י שימוש פוליאתילן בעוביים שונים מתחת 
 בצמנט מגן ליצירת הבטון הדחוס.

 

במקרים מיוחדים יונחו צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית בסרטים 
 פלסטיים.

 

סוגי הריתוכים והעטיפה החיצונית יפורטו במפרט המיוחד לגבי כל עבודה. 
יעול, בגלל חשיבות בשימור של צינורות פלדה, שישמשו להזרמת ביוב ות
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המפרט המיוחד יגדיר בדרך כלל את הדרישות באופן פרטני, ספציפי 
 ומיוחד.

 

במפרט הבין משרדי, והוראות  57.04הצינורות יונחו וירותכו בהתאם לפרק 
היצרן לגבי הנחת צינורות פלדה עם פעמון קצר לריתוך ועטיפה חיצונית 

 בפוליאתילן תלת שכבתי או בבטון דחוס.
 

ולהוראות היצרן, הצינורות עם פעמון קצר  57.04רק בניגוד לאמור בפ
בתוך התעלה ולפני החיבור, והריתוך  תמידלריתוך בכל הקטרים יונחו 

 בתוך התעלה. תמידייעשה 
 

 הקבלן ירכוש צינורות פלדה מיצרן שיאושר מראש ע"י הרשות המזמינה.
 

רכישת הצינורות והאביזרים, הובלתם לאתר והנחתם כלולים במחירי 
 יחידה שבכתב)י( הכמויות.ה
 

או בטון  בפוליאתילן תלת שכבתי שחולהצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית 
דחוס, ציפוי פנימי מלט אלומינה או קלקוט. כל החומרים להשלמת הציפוי 

 הפנימי ולהשלמת העטיפה החיצונית יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
 

לצינור פלדה בין  PVCצינור  צינור פלדה יונח משוחה לשוחה. אין לחבר
 שוחות.

 

הצינורות יחוברו זה לזה בריתוך. הרתך חייב להיות רתך מקצועי לריתוך 
 צינורות ובעל תעודת רתך מוסמך מוכר המאושר ע"י המפקח.

 

הריתוכים יבוצעו בהתאם להנחיות של מפעל "צינורות המזרח התיכון" 
 בחוברת שהוצאה מטעמה.

 

 להשלמת הציפוי הפנימי. SIKAFLEX -הרתך ישתמש ב
 

ריתוכי ההשקה יבוצעו רק במקומות המסומנים בתכנית. בשדה יבוצעו אך 
ורק ריתוכים ישרים. ריתוכים אלכסוניים יבוצעו בבית מלאכה והמפנה, 
ו/או המפרט יובא לשטח כשהוא מושלם עם ציפוי פנימי מאותו מלט שבו 

 הצינור.מצופה כל 
 

 ולא ע"י ריתוך או חימום. AIR-ARCחיתוך צינור ייעשה אך ורק בסכין 
 

יש להקפיד הקפדה מלאה על שלמות העטיפה החיצונית. יש לתקן כל פגם 
בציפוי וכן להשלים את העטיפה בראשי הריתוך בהתאם להוראות של מפעל 

 "צינורות המזרח התיכון".
 

י מחברים גמישים שיסופקו ע"י יצרן החיבורים לשוחות ייעשו בדרך כלל ע"
הצינורות. במקומות שבהם נדרש עיגון הצינור למבנה יש לרתך את הצינור 

 קוצים או טבעת עיגון בהתאם לתכנית.
 

ס"מ לא יהיו עטופים כנ"ל אלא  30-צינורות היוצאים מפני הקרקע יותר מ
ון של הבינמשרדי. הגו 11.05בכרך א' ופרק  309.11יצבעו בהתאם לסעיף 

 הצינור יהיה אדום.
 

 בדיקת לחץ ואטימות ב.

של המפרט הבין  570485-ו 57038בדיקות לחץ יבוצעו בהתאם לפרקי משנה 
 משרדי.

 

 להולכת שפכים בלחץ PE100הנחיות להנחת צנרת מפוליאתילן /  16.13

ויהיו כדוגמת "מריפלקס" עם חיבורי  499הצינורות יתאימו לתקן ישראלי מספר 
 ריתוך.

 

 הצינורות יסופקו בקנים או בגלילים ולא תשולם תוספת עבור המקטעים.
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עבודות עפר, הנחת הצנרת, הורדת הצינורות לתוך התעלות, ריפוד חול וכיסוי 
 התעלה יעשו ע"י הקבלן תוך פיקוח שוטף של שירות שדה של היצרן. 

ספק הקבלן העבודה תבוצע בהתאם להנחיות יצרן הצנרת. עם סיום העבודה י
 שנים לפחות. 10-למזמין תעודת אחריות של היצרן ל

 

כל עבודות הנחת הצנרת, הורדתם לתעלות, עבודות העפר השונות, מבחני הלחץ 
וכו' יעשו על ידי הקבלן בהתאם להנחיות יצרן הצנרת ובפיקוח שוטף של שירות 

 השדה של היצרן.
 

 להולכת שפכים בלחץהנחיות להנחת צנרת מפוליאתילן מצולב  16.14

או כל דרג אחר,  10שחור דרג  UVצינור פוליאתילן יהיה דוגמת "פקסגול" מוגן 
 .1519מתאים לתקן ישראלי 

 

 הצינורות יסופקו בקנים או בגלילים ולא תשולם כל תוספת עבור מקטעים.
 

 ומחוץ לתעלה ע"י יצרן הצינורות. חיבור הצינורות יהיה ע"י מופות אלקטרופיוז'ן
 

עבודות עפר, הנחת הצנרת, הורדת הצינורות לתוך התעלות, ריפוד חול וכיסוי 
התעלה יעשו ע"י הקבלן תוך פיקוח שוטף של שירות שדה של היצרן. העבודה 
תבוצע בהתאם להנחיות יצרן הצנרת. עם סיום העבודה יספק הקבלן למזמין 

 שנים לפחות. 10-תעודת אחריות של היצרן ל
 

חיבור לצינורות הפלדה ולאביזרים כגון מגופים וכו' יעשה ע"י מחברי אוגן ואוגנים 
 ע"י הקבלן:

 

 העבודה תיעשה עם פיקוח שוטף של שרות השדה של היצרן.
 

 יש לדאוג שהקו יהיה עם מינימום חיבורים.
 

 מבחן לחץ יבוצע ע"י הקבלן על פי הנחיות היצרן.
 

 כחות שרות השדה של היצרן ועל פי הנחיותיו. המבחן יעשה בנו
 

 צינורות מבטון להולכת שפכים 16.15

 טיב הצינורות א.

ויהיו עם זיון.  105.2.1מין  27הצינורות יתאימו לתקן ישראלי מס' 
החיבורים יהיו מטיפוס מצמדת, שקע תקע או עם אטם מיוחד. הקבלן יהיה 

וימציא למפקח, לפי בקשתו,  27אחראי עבור כל הבדיקות הנדרשות בת"י 
תעודות ממכון התקנים שהצינורות מהסוג שסופק לעבודה עמדו בבחינת 

 חיצוני כנדרש.הלחץ ה
 

 הובלה וטיפול בצינורות ב.

הצינורות יועמסו ויובלו ע"י הקבלן רק לאחר שנשלמה תקופת הבשלתם. 
הקבלן יבדוק כל צינור ויעמיס רק צינורות שלמים ובלתי פגומים. בשעת 
ההעמסה ידאג הקבלן לחיזוק הצינורות ויאחז בכל האמצעים כדי למנוע 

המפקח יבדוק את הצינורות באתר, ורק לאחר גרימת נזק בעת ההובלה. 
שייתן את אישורו לכך יוכנסו הצינורות לעבודה. כל צינור שיפסל ע"י 

 המפקח יחליפו הקבלן באחר על חשבונו הוא.
 

 הנחת הצינורות ג.

הצינורות יונחו ויחוברו כך ששפותיהם יגעו זה בזו, והם יהוו קו ישר 
ות יותאמו כך שכל קו יהווה צינור בהתאמה גמורה לשיפוע הנדרש. הצינור

אחד עם תחתית ישרה וחלקה. בדיקת ישרות הקו תיעשה מבחוץ בחוט 
 7.5מתוח מקביל לתחתית הקו המתוכנן, ונשען במרחקים שאינם עולים על 

מ'.  בדיקה כזו תיעשה מבפנים בעזרת קרן או )פנס או מהשמש באמצעות 
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הקווים, והצינורות יונחו ויבוקרו ראי(. השוחות יורכבו או יוצקו לפני הנחת 
של  1%בבת אחת משוחה לשוחה. סה"כ הסטייה בשיפוע לא תעלה על 

מ"מ בין צינור לצינור. לא תחושב סטייה  1-הפרש הגובה בין שתי השוחות, ו
ס"מ. הנחת הצינורות תתקדם  2בהשלכה אופקית של ציר הצינור העולה על 

 בכיוון הזרימה.
 

ות או בהוראות המפקח יונחו הצינורות הבטון על אם יידרש הדבר בתכני
 מצע חול.

 

הצינורות יונחו רק לאחר שתחתית התעלה או מצע החול, לפי המקרה, 
 נבדקו ואושרו ע"י המפקח להנחת הקו.

 

הצינורות מבפנים מכל  במשך התקדמות העבודה וגם לפני מסירתה ינוקו
לכלוך, בטון וחומרים אחרים. כל יום עבודה ואחרי שנשלמה הנחת כל קטע 

 ייסתמו קצות הצינורות כדי למנוע כניסת לכלוך או בעלי חיים.
 

הצינורות יונחו על גבי תשתית יציבה לכל אורכם. הסטיה המותרת ברום 
אותו המקום. ס"מ ביחס לרום המתוכנן ב 1תחתית הצינור לא תעלה על 

 ס"מ מהתוואי המתוכנן. 5הסטייה האופקית של ציר הצינור לא תעלה על 
 

תקע. האטם יהיה טבעת גומי  -חיבורי צינורות הבטון יהיו מטיפוס שקע 
. לפני ביצוע החיבור C ASTM-443או  DIN 4060עגולה העומדת בדרישת תקן 

ולמרחם בחומר יש לנקות היטב את התקע והשקע מכל לכלוך ושאריות עפר 
סיכה מיוחד המומלץ ע"י היצרן. טבעת הגומי תולבש על התקע בתוך החריץ 

 המיוחד לכך ותיושר במקומה ע"י שימוש במוט עגול.
 

כל צינור בטון יונח בתעלה כשהוא מותאם לצינור אליו הוא מתחבר ונמצא 
בקו ישר איתו ואז יש לדחוף אותו לתוך החיבור. אסור שדחיפת הצינור 

 מ"מ בין שני הצינורות. 10עד  5-ה מאולצת ויש להשאיר חריץ של כתהי
 

יש להקפיד כי טבעת הגומי לא תזוז מהחריץ בתקע. במקרה של חדירת 
חומרים זרים, או תזוזת הטבעת יש להוציא את הצינור, לנקות היטב את 

 השקע והטבעת ולהחזיר אותה למקומה, כל זאת על חשבון הקבלן.
 

רות ותא הבקרה יבוצעו כדלקמן: הצינורות המתחברים חיבור בין הצינו
לתאים יוחדרו עד לצידם הפנימי של דפנות התא, המרווח בין הצינור ובין 

 אזור פתח התא יסתמו היטב בבטון.
 

 אביזרים בקווי סניקה לביוב 16.16

 אוגנים  א.

יש להבטיח כי בעת הריתוך שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור. יש 
לשמור על שטחי האטימה נקיים מחומרי ריתוך, או מכל פגיעה אחרת 
העלולה לפגוע ולקלקל את שטחי האטימה, מטפות התזה ומכל לכלוך 

 ולתקן את כל הפגמים העלולים להפריע לאטימה המוחלטת של האוגנים.
 

 )דרסרים / מחבר אוגן / מחברים( מחברים מכניים ב.

לפני הרכבת המחברים יש לנקות את קצוות הצינור מכל צבע, אספלט  (1
ולכלוך אחר ולהבטיח צורה עגולה לחלוטין של הצינורות עד למרחק של 

ס"מ לפחות מהקצה. הרכבת טבעות כאלו ע"י מכות פטיש. את  20
השמש ולמרחם הגומיות יש לשמור, עד להרכבה, במקום מוגן מקרני 

בשמן קיק. במקרה השימוש ב"מחבר מכני חרום" )דרסר חרום(, יש 
להסיר את הבליטה מתוך הטבעת האמצעית בבית המלאכה, או בעזרת 
איזמל אם הדבר יבוצע בשדה. אסור בהחלט להסיר את הבליטה על ידי 

 חיתוך אוטוגני.
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מפקח במקומות המסומנים לכך בתוכניות ובכל מקום בו ידרוש זאת ה (2

יורכבו עוגנים על המחברים המכניים, צורת העוגן ואופן חיבורו יהיו לפי 
סטנדרט.  במקומות המסומנים לכך בתכניות ובכל מקום בו ידרוש זאת 

 המפקח, יורכבו גשרים, לצרכי הגנה קטודית לפי סטנדרט.
 

 ברגים ג.

יש להשתמש אך ורק בברגים בעלי הקוטר הנכון. אורך הברגים לכל  (1
אביזר יהיה אחיד ומספיק על מנת להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט 

 חוטים.  4-חוטי תבריג, אך לא יותר מ 2מהאום לפחות בשיעור של 
 
 מתיחת הברגים חייבת להיות הדרגתית ואחידה. (2

 
 מגופים ד.

ת ניקוז וניקוי יהיו מגופי טריז בעלי תקן ת"י מגופים על קווי סניקה בנקודו
, או תוצרת "רפאל" דגם קצר   EK0Sדוגמת תוצרת "הכוכב" דגם קצר 61

TRLכל מגוף 316.  ציר המגוף נירוסטה , או ש"ע מאושר בעלי ציפוי רילסן  .
יותקן עם מחבר לאוגן. עם המגוף יסופקו אטמים, ברגים וגלגל סגירה. כל 

 אטמ'. 24אטמ' ולחץ בדיקה  16המגופים יתאימו ללחץ עבודה של 
 

 שסתומי אוויר ה.

-020שסתומי אוויר על קווי סניקה יהיו מסוג משולב לביוב מסוג "א.ר.י." 
Dאו ש"ע מאושר ע"י העירייה. כל השסתומים  6"-2, בקטרים ", או שו"ע

 אטמ'. 24אטמ' ולחץ בדיקה  16יתאימו ללחץ עבודה של 
 

 שסתומים אל חוזרים ו.

, תוצרת "א.ר.י" כפר חרוב, NR-40שסתומים אל חוזרים, יהיו דוגמת 
 או שווה ערך מאושר. 604"הכוכב" 

 
 הרכבת אביזרים ז.

ת את האביזרים מכל לכלוך אשר חדר לתוכם. לפני ההרכבה יש לנקו (1
 במיוחד יש לנקות את שטחי האטימה.

 
בהרכבת האביזרים יש להקפיד על איזונם המדוייק לפי פלס מים.   (2

וחופשית. לא  ההתאמה בין האביזרים לבין הצינורות תהיה מדוייקת
תורשה התאמה על ידי מתיחת ברגים בכוח או בכל דרך אשר תגרום 

 למאמצים פנימיים באביזרים או באוגנים.
 

  בקרה למגופים / אביזריםשוחות  16.17

טרום ותקרות  תהיינה מחוליות גליליות מבטון אביזרים/הבקרשוחות  א. 
 ו/או יצוק באתר, בהתאם לפרטים ולתוכניות. טרומיות

   תוצבנה על גבי מצע חצץ.שוחות אביזרים לביוב 
     

תקע, בקוטר ועומק -שקע 658החוליות תהיינה בהתאם לדרישות ת"י מס'  .ב
 לפי התכניות, עם משטח פנימי חלק ביותר. 

 

. בשוחות B)125בינוני )התקרה תהיה טרומית, שטוחה, מבטון, לעומס  .ג
 .489לפי תקן  250C ,400(Dכבד) המותקנות בכבישים תהיה התקרה לעומס 
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  .בשוחות שעומקן 
 

עם ציון שם וסמל העירייה  מברזל יציקה / מרובע המכסה יהיה עגול .ד
 .489או מבטון לפי ת"י ו"ביוב"  

ס"מ, אלא אם כן צויין אחרת בתוכניות או  60קוטר , ב125Bמין המכסה  
 בכתב הכמויות.

. 489לפי תקן  250C ,400Dבשוחות המותקנות בכבישים יהיה מין המכסה  
 מסגרת המכסה תהיה מברזל יציקה.

 . בשוחות המותקנות בכביש או במדרכה תותקן המסגרת מעל פני התקרה 
 העבודות ובדיקת הקווים. המכסים יגורזו לאחר גמר 

 

. 531מ' ויותר יותקנו מדרגות ירידה לפי ת"י  1.20בשוחות שעומקן  .ה
המדרגות יהיו רחבות בעלות ליבת פלדה עם צפוי פלסטי, תוצרת 

 "מוזאיקה" או ש"ע.
 בשוחות רחבות ועמוקות תותר התקנת סולם תקני של יצרן השוחות .          

 

כית ובאופן כזה שמדרגות הירידה, אם יהיו כאלה, הצבת החוליות תהיה אנ .ו
 יתקבלו בטור אנכי.

 

תחתית, כמתואר  כוללתהיינה למגופי הביוב ו/או אביזרים, שוחות  .ז
 בתוכניות.

 

 השוחות יהיו אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי נגר. .ח
 

ות נוריכל חלקי המתכת בשוחה כגון: שלבי ירידה, חלקי מסגרות, צ .ט
 ואביזרים יצבעו בהתאם לדרישות המפרט.

 

נורות אוורור, אלא אם כן נאמר אחרת בתכניות ייותקנו צאביזרים בשוחות  .י
 .או בכתב הכמויות

 

 קידוחים  ושרוולי מגן   16.18

 : קידוח אופקי א. 

 עבודת הקידוח האופקי כוללת את המפורט להלן:

מכונת הקידוח וביצוע  חפירת בורות בשני קצות הקידוח לצורך הצבת הכנה:
 הקדיחה.

 דרך הקידוח. ביוב חפירת תעלות בהמשך תוואי הקידוח לצורך השחלת צנרת
 

השיפוע האורכי  : ביצוע הקדיחה יעשה במדויק על פי התוואי ורומיקדיחה
 ס"מ( 10המתוכננים )מותרת סטייה של 

 

נון כולל שרוול מגן בדופן הקידוח, תכלול העבודה של : במידה והתכשרוול מגן
הסנדלים הפלסטיים והתקנתם הכל  קידוח אופקי את הספקת השרוול ואת

 לפי האמור בסעיפים להלן.
 

, דרך הקידוח או דרך שרוול המגן ביוב : אספקת והשחלת צנרת ההנחת צנרת
ר ראשי כוללת את כל החיתוכים, ההתאמות והריתוכים וכן חיבור לצינו

 מ'  מקצה  הקידוח. 4)מתוכנן או קיים( הנמצא במרחק עד 
 

התקנת אטמים מיוחדים לקצה שרוול, ריפוד וכסוי בחול, מלוי  עבודות גמר:
 הכל כנאמר בסעיף הנחת צנרת.  ,חוזר והחזרת המצב לקדמותו

                                 

 : קידוח אנכי עבור מעבר בקיר תומך ב. 

 בחצר וגובה המדרכה קרקעהעבודה תבוצע כאשר הפרש גבהים בין גובה ה
 ., לפי התוכניתמ', יש לבצע קידוח אנכי 1.00-היא יותר מ

העבודה כוללת: ביצוע קידוח מעבר לקיר תומך, אספקת והתקנת צינור 
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קשירתם  נעלי פלסטיק, לשרוול באורך הנדרש, 3/16ע.ד. " פלדהפלסטיק או 
חפירות מתחת לקיר,  , השחלת הצינור הספק בתוך השרוול,הביובלצינור 

 ריתוך ראש ו/או התקנת שני אוגנים תמיכת יציבות של הקיר  בזמן העבודה,
 כל החיתוכים והריתוכים הדרושים. וזיפות חם מתחת לקיר תומך,

פינוי מיידי של עודפי האדמה  אספקת חומרי עזר לבצוע העבודה בשלמותה. 
וצוות  ניקוי אתר בגמר העבודה והחזרתו לקדמותו בעזרת כלים ופסולת. 

מתאימים לשביעות רצונו של המפקח. ביצוע העבודה ואספק כל החומרים 
  .קומפלט
 חפירה בכל עומק שהוא לפי תנאי המקום. הערה:

 

 : שרוול  מצנרת פלדה ג.    

בקצוות שרוול יש להתקין   .הביובהנחת השרוול צריך להיות בעומק הצינור 
 לצורך עטיפה מוחלטת.  אטמים מיוחדים לקצה שרוול

באורך  ביוב,אספקת צינור  העבודה כוללת: אספקת צינור פלדה לצורך שרוול,
, השחלת צינור הביובאספקת נעלי סמך מפלסטיק, קשירתם לצינור  רוול,הש

בתוך הצינור המגן, כולל ביצוע כל החיתוכים והריתוכים כנ"ל בצינור  הביוב,
 ובצינור המגן, אספקת והתקנת אטמים לקצה שרוול. הביוב

 

 ( :HDDקידוח גמיש ).    ד

המזמין והמתכנן, יערכו במקומות בהם יידרש, עפ"י התוכנית והנחיות 
 .קידוחים גמישים

לפני ביצוע העבודה, יידרש לבצע בדיקה, עם מיכשור מתאים, לאיתור 
 .המיכשולים, כולל עומק המיכשול

הקידוח יהיה, בהתאם לחישוב כוח המשיכה והפיתול הנדרשים  מיכשור
 ובכפוף להוראות יצרן מכונת הקידוח.

 º25-ל º12בחירת מסלול הקידוח יהיה כך, שזוית הכניסה תהיה בזוית של בין 
 .º15-ל º8וזוית היציאה תהיה, בין 

בחירת בור הכניסה והיציאה, יהיה כך, שיאפשר מקום מתאים, להעמדת 
 .הציוד

 : 48עד " 2"-ניתן לבצע עבודות, בקטרים מ

, כוח הדחיקה והמשיכה, של מתקני 10התקנת צנרת, בקטרים של עד " -
 מ'. 200ק"ג ובאורך של עד  13,000-הקידוח, יהיה, לפחות, מ

, כוח הדחיקה והמשיכה, של 24עד " 8"-התקנת צנרת, בקטרים של מ -
מ'  200-ק"ג ובאורך של מ 45,000-ק"ג ל 13,600מתקני הקידוח, יהיה בין 

 מ'. 300עד 

, כוח הדחיקה והמשיכה, של 48עד " 26"-התקנת צנרת, בקטרים של מ -
ק"ג.  כוח פיתול סיבוב  180,000-ק"ג ל 45,000מתקני הקידוח, יהיה בין 

 ניוטון / מטר. 20,000של 
 

    עטיפות ותושבות לצינורות 19.16

בקטעים המפורטים בתוכניות וברשימת הכמויות תושבות ועטיפות מבטון יותקנו 
או בקטעים שייקבעו על ידי המפקח.  תושבות ועטיפות הבטון יהיו מבטון מזוין, 

, המתאימים לתקן 200-לפי הפרט שבתוכניות.  היציקות תהיינה מבטון ב
 .466-ו 188הישראלי מס' 

הכללי והכיסוי, שבמפרט  02הכנת הבטון, יציקת הבטון והרכבו יהיו כאמור בפרק 
ס"מ לפחות. יציקת התושבות או העטיפות תבוצע עם תבניות  3על מוטות הזיון, 

עץ או פח בצדדים ויציקה כנגד דופן החפירה לא תורשה אלא באישור מפורט 
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 מהמפקח.

תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור עטיפות הבטון, יהיה כאמור בפרק 
 העטיפות ומידותיהם. במפרט הכללי, אך ללא סוגי 58
 

 גושי עיגון מבטון  16.20

גושי עיגון מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתוכניות וברשימת הכמויות או 
בקטעים שייקבעו על ידי המהנדס, לפי הפרט שבתוכניות.  צורת גושי עיגון מבטון 

, בהתאם לתקנים 200-או מבטון מזוין, תהיה בהתאם לתוכניות.  הבטון יהיה ב
 שראליים.י

יציקת הגושים תהיה עם תבניות עץ או פח בצדדים, אך מישור הלחץ של גוש 
 העיגון יוצק תמיד כנגד קרקע טבעית, בלתי מופרת.

התשלום עבור גושי העיגון יהיה לפי מ"ק, כולל תוספת החפירה הדרושה, ללא 
כולל  תלות בעומק החפירה, קוטר הצינור, קשיי הביצוע וסוגי הגושים ומידותיהם,

 כל הדרוש לביצוע העבודה, כאמור בפרט שבתוכניות.
 

 שוחות בקרה על קווי ביוב ותיעול   16.21

 שוחות בקרה טרומיות

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

מק השוחה, כמפורט שוחות הבקרה תהיינה עגולות, בקטרים שונים, בהתאם לעו
 להלן :

 

 1מ', יהיו בקוטר פנימי של  2.75שוחות בקרה, בשטחים פתוחים וכבישים, בעומק 

 מ'.

 מ'. 1.25מ', יהיו בקוטר פנימי של  3.75מ' עד  2.75שוחות בקרה, בעומק 

 מ'. 1.5מ', יהיו בקוטר פנימי של  5.25מ' עד  3.75שוחות בקרה, בעומק 
  

 

ובתוואי  D-400טון, מסוג  40המיסעה, התקרות והמכסים, יתאימו לעומס בתוואי 
 .B-125טון, מסוג  12.5המדרכות, התקרות והמכסים, יתאימו לעומס 

  
 

בגמר החפירה לשוחות, לפני הצבת רצפת התחתית הטרומית, הקבלן יספק ויתקין 
כללי, מעל ס"מ, בהתאם לדרישות המפרט ה 20מצע מהודק מחומר גרנולרי, בעובי 
 ס"מ ועליו תונח, תיוצב ותפולס השוחה. 5למצע תבוצע שכבת בטון רזה, בעובי 

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

 , לפני תחילת העבודה, ע"י המפקח :השוחות תהיינה מתוצרת יצרן שיאושר מראש

.  תקרות השוחות תהיינה מטיפוס כבד, 658התחתיות והחוליות תהיינה לפי ת"י 
לפי ת"י  104.1.3ס"מ, מטיפוס ב.ב. כבד מין  60, המכסים יהיו בקוטר 489לפי ת"י 

489. 
הקבלן יידרש להתאים את רום פני השוחות, לרום פני הכביש הקיים ו/או 

  המתוכנן. 
 

ס"מ.  לא  35התאמת הרומים תיעשה ע"י צווארון הגבהה מתאים, באורך עד 
ס"מ.  במקרים שבהם אורך  35תותר יציקת צווארון באתר או צווארון העולה על 

 ס"מ, יוסיף הקבלן חולית שוחה, באורך ובקוטר מתאים.   35הצווארון עולה על 
וייצבעו פעמיים בלכה כל חלקי המתכת של המכסה, מסגרת, ופקק ינוקו היטב 
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ביטמנית.  בכל מקרה, גובה הצווארון, לפי הפיתוח הסופי, לאחר התאמות, ריצוף 
 ס"מ. 35ואספלט, לא יעלה על 

 

בין תחתית השוחה לחוליה, בין החוליות הטרומיות לבין עצמן ובין החוליה 
העליונה לתחתית התקרה, יותקן ע"י הקבלן אטם גמיש ואטום, דגם 

מתוצרת שתאושר מראש ע"י המפקח.  התקנת האטם תעשה, לאחר  "איטופלסט",
 טבילתו במים חמים, בהתאם להוראות שימוש והתקנה 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.
 

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

 המאוחרים של הביצוע.החורים עד לשלבים 
 

כל הצינורות, כולל אלו המשמשים כהכנות לחיבורי מגרשים, יחוברו על קירות 
השוחה, באמצעות מחברי שוחה גמישים ואטומים, שנועדו לחיבור צינורות אל 
קירות השוחה, שיותקנו בחורים שנקדחו בקירות. המחברים יהיו דוגמת 

ה ערך או מתוצרת אחרת, שתאושר "איטוביב", המסופק ע"י "וולפמן" או שוו
 מראש ע"י המפקח.

 

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 

 ו ירכוש הקבלן את השוחות הטרומיות, על כל מרכיביהן.החרושת, ממנ
 

בחוליות שישמשו בבניית השוחות, יותקנו בבית החרושת שלבי ירידה.   השלבים 
יהיו מטיפוס מדרגה רחבה )ליבת פלדה עם כיסוי פלסטיק(, המיוצרים לפי ת"י 

 .2חלק  631
 

ס"מ מפני מכסה  40שלב הירידה הראשון, העליון, יותקן במרחק שלא יעלה על 
 ס"מ. 33השוחה.  המרחק האנכי, בין השלבים, יהיה 

מ', יותקן סולם ירידה.  הסולם יהיה  5.25בשוחות בקרה, שעומקן עולה על 
במידות לפי הפרט שבתוכניות, אך בנוי מפרופילי פוליאסטר משוריין )פיברגלאס(.  

רק אחרי קבלת תוכניות ופרטי הסולם יועברו על ידי הקבלן לאישור המפקח.  
 אישור המפקח, בכתב, יורשה הקבלן להתחיל את ייצור הסולמות.

 

מילוי חוזר של החפירה, סביב השוחה הטרומית, בהתאם למילוי החוזר לצינורות 
 במפרט הכללי. 57ולפי הדרישות המפורטות בפרק 

 

התשלום והמדידה עבור שוחות הבקרה יהיו לפי יחידה קומפלט, מסווג לפי קוטר 
ימי של השוחות ועומקן.  המחיר כולל :  אספקה, הובלה והתקנה של חלקי פנ

השוחה הטרומית, תחתיות, תקרה, חוליות, מכסה ב.ב כבד וכל המפורט במפרט 
המיוחד לעיל, אספקה והתקנה של מחברי קיר "איטוביב" או עיגון עבור צינורות 

 פלדה בקירות השוחות.
 

 מפלים  22.16

מפלים בשוחות בקרה לביוב ותיעול, יבוצעו לפי התונכיות ובהתאם לפרטים 
 הטכנים.

 

המפלים יבוצעו בהתאם לחתך לאורך הקו הראשי ובמקומות בהם תכנן המתכנן 
 חיבור צרכנים, באמצעות מפלים.

 

 יבוצע ע"י עבוד פנימי. ,ס"מ 45מפל עד גובה   -
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 יבוצע ע"י מפל חיצוני. ,ס"מ 45מפל בגובה מעל   -

המקרים מסויימים, עפ"י החלטת המתכנן, ניתן יהיה לבצע מפל פנימי, מעבר 
 ס"מ. 45לגובה של 

 

 הכנה לחיבור בעתיד  23.16

על הקבלן להכין, במקומות המסומנים בתוכניות, כניסות צדדיות לחיבורי 
והכנסת צינור מגרשים או מבנים קיימים.  על כניסה כוללת עיבוד השוחה בפנים 

מ"מ )כמסומן בתוכניות(, עם מחבר "איטוביב" או שווה  200מ"מ או  160בקוטר 
מ' בתוך המגרש אליו הצינור מחובר.   1ערך לשוחה באורך כזה, שיבלוט לפחות 

, בצורה שלא PVC-את הצינורות של הכניסות הצדדיות יש לאטום ע"י פקק מ
 יחדרו מי גשם דרכם לתוך השוחות.

 

חיבור, הבולט לתוך מגרש, יסומן ביתד מברזל זווית, נעוץ בקרקע עד  כל קצה
ס"מ מעל פני הקרקע.  בראש היתד, יתקין הקבלן  30לעומק תחתית הצינור ובולט 

שילוט פח ועליו יצוין, בסימון בולט וברור, מס' המגרש לחיבור הביתי, קוטר 
 (, כמסומן בתוכניות.L.Iהצינור ורומי   )

 

:  פרוק ותיקון גדרות, קירות, מדרכות ואבני שפה, חפירה והנחת  העבודה כוללת
מ' בתוך המגרש, וכן כל המחברים, האביזרים והעבודות הדרושות  1.0הצינור, עד 

 לביצוע העבודה.
 

עבור הכנה לחיבור ביתי, ישולם לפי יחידה, כולל ביצוע העבודות השונות, לפי 
מ"מ, חפירה, הנחה,  160וי.סי בקוטר הסעיפים לעיל, כולל :  אספקת צינור פי.

פתיחה ותיקון הכביש והמדרכות, כולל אבני השפה, החומר והעבודה הדרושים, 
עיבודי השוחה, מעבר גדרות, קירות וכיו"ב והחזרת המצב לקדמותו.  המדידה, 
לצורכי תשלום, תהיה לפי יחידה, מסווג לפי קוטר, ללא התחשבות אם ההנחה 

 השוחה או במפל חיצוני הצמוד לה וללא תלות בעומק.היא לחיבור בתחתית 
התשלום יהיה לפי יחידות, מסווג לפי אורך החיבור, ללא תלות בעומק ובקשיי 

 הביצוע, כולל כל העבודות שפורטו לעיל.
 

 חיבור למערכת ביוב ותיעול קיימת  24.16

 כללי א.  

פעולות לפני התחברות לשוחות בקרה קיימות, על הקבלן לנקוט בכל 
 הזהירות הנדרשות.

העובדים, המועסקים בעבודה, הדורשת כניסה לשוחות בקרה קיימות, 
יודרכו בנושאי אמצעי בטיחות ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות 

 שהוזכרו.
אין במתואר בסעיף זה, בשום אופן, כדי לפטור את הקבלן מאחריותו 

אחר, העלול המלאה והבלעדית לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם 
 להיפגע או להיפצע, עקב עבודות המבוצעות על ידי הקבלן.

תוך כדי ביצוע העבודות המפורטות להלן, יש לדאוג ולאפשר המשך פעולה 
תקינה ורציפה של קו הביוב ותיעול הקיים, במשך כל שלבי העבודה.  
העבודה תכלול, במידת הצורך, סתימה זמנית ושאיבה זמנית של השפכים, 

 אפשר עבודה ביבש.כדי ל
 

 חיבור לשוחה קיימת ב.  

קווי הביוב ותיעול, הכלולים במסגרת מכרז / חוזה זה, מתוכננים לחיבור 
אל שוחות ביוב ותיעול קיימות, על קווי ביוב ותיעול גרביטציוניים קיימים.  
תוכניות האתר, שעליהן סומנו קווי הביוב ותיעול הקיימים והשוחות 

קיות ובלתי מחייבות.  על הקבלן לחפור, לחפש, לאתר, הבנויות עליהם, חל
לגלות את מקום החיבור )שוחה או צינור( ולמדוד את נקודות המערכת 
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 הקיימת, הנוגעות לעבודה, ולמסור את תוצאות המדידה לאישור המפקח.

עבודות החיבור, אל קירות השוחות הקיימות, תעשנה לפי המתואר במפרט 
לפי הוראות המפקח ותכלולנה גם את כל עבודות הכללי, התוכניות ו/או 

העפר, הבטון והפרוק, הדרושות וכן מילוי חוזר והחזרת השטח למצבו 
 הקודם.

התשלום עבור חיבור לשוחה קיימת, יהיה מחיר כולל, לפי יחידה, מסווג לפי 
קוטר, ללא התחשבות בסוג הצינור ובעומק החיבור.  המחיר יכלול את כל 

 הדרושים, כמפורט לעיל.החומר והעבודה 
 
 
 
 

 בניית שוחה על קו קיים ג.  

במסגרת העבודות הכלולות במסגרת מכרז/חוזה זה, מתוכנן חיבור של קווי 
ביוב חדשים, אל קווי ביוב קיימים, באמצעות שוחות בקרה חדשות, 

 שתבנינה על קווי הביוב הקיימים.

ידיים, לגילוי הקו הקיים, על הקבלן לחפור, חפירה זהירה, כולל עבודת 
( ולהעביר את תוצאות המדידה למפקח.  L.Iלמדוד את רום הצינור הקיים )

המפקח יבדוק את נתוני המדידה ויורה לקבלן באיזה רום תיבנה רצפת 
השוחה ובאיזה שיפוע יונח קו הביוב, ממנה לשוחת הביוב הסמוכה, במעלה 

על קו הביו הקיים, כמפורט הזרם.  העבודה תכלול :  בניית שוחה חדשה, 
לעיל, שבירת הצינור הקיים והשלמת התיקון והעיבודים בקרקעית השוחה, 
חיבור הצינור לקיר השוחה, בעזרת מחברי "איטוביב" או שווה ערך, המילוי 

 החוזר והחזרת השטח למצבו הקודם.

עבור בניית שוחה, על קו קיים, ישולם לפי יחידה, המחיר אינו כולל את 
 הבקרה, עלי ישולם בסעיף בנפרד במחירון. שוחת

 

 צילום קווי ביוב גרביטציוניים, לאחר ביצוע 25.16

 כללי א.  

בסיום העבודה, בכל קטע, הקבלן יבצע בדיקה חזותית של כל קווי הביוב 
הגרביטציוניים, שבוצעו על ידיו.  הבדיקה תבוצע באמצעות פעולת צילום 

ח.  בצילום יערך באמצעות מצלמת "וידאו" צבעוני, לאורך הקו המונ
 וידאו במעגל סגור, המצלמת בצבע, שתוחדר לתוך קווי הביוב.  -טלוויזיה  

מטרת הבדיקה היא לצלם ולהביט אל תוך קווי הביוב, לתעד אותם, לבדוק 
את מצבם ואופן ביצוע ההנחה.  פעולת הצילום תיעשה אחרי שטיפה וניקוי 

 הקווים, בנוסף לכל שאר הבדיקות שפורטו לעיל.  
 

הצילום יבוצע באמצעות קבלן משנה מיומן ומומחה בביצוע עבודות אלו, 
וניסיון בביצוע העבודה, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל.  בעל ציוד 

קבלן המשנה שיבצע את הצילום הפענוח והתיעוד, יאושר מראש על ידי 
 המפקח.

 

   ביצוע העבודה ב.  

הצילום יעשה לאחר השלמת עבודות הנחת קווי הביוב ותיעול, המילוי 
דות המצע והסלילה החוזר ובניית השוחות.  הצילום יעשה לפני ביצוע עבו

 של הכבישים.

לפני ביצוע הצילום, על הקבלן לשטוף ולנקות את הצינורות והשוחות, 
 כנדרש לעיל ובמפרטים הכלליים.

שעות, ממועד מתן ההוראה ע"י  48על הקבלן להיערך, לביצוע הצילום, תוך 
 המפקח, לבצע אותו.
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ן יתאם הצילום יעשה בנוכחות נציג ה"מזמין" והמפקח באתר.  הקבל
מראש, עם המזמין והמפקח באתר, את מועד ביצוע הצילום.הצילום יבוצע 
באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה, המצלמת, בצבע, במעגל סגור.  העת 
צילום הצנרת, תוקרן התמונה מעל גבי מסך טלוויזיה צבעונית ותוקלט 

 מדיה מגנטית.במכשיר וידאו, על 

יוסף, בעזרת  תקליטור, עליהן הצילום, על כל שלביו, יתועד על גבי
מיקרופון, תיעוד קולי בזמן הצילום, על גוף הסרט, של הערות המבצע, לגבי 

 מיקום ומהות המפגעים, שיגלה ויזהה וכד'.

לפני תחילת הצילום, הקבלן יסמן, בצבע, על השוחות את מספריהן, בפנים 
שה כך שניתן על הקיר ובחוץ על גבי המכסה, לשם זיהוי.  הסימון הפנימי יע

יהיה לזהותו בעת צילום ובמהלך התיעוד ויאפשר זיהוי השוחה, בעת צפייה 
 חוזרת בתקליטור.

 

 תיקון מפגעים ג.  

במידה ובעת ביצוע הצילום ו/או בעת צפייה חוזרת ופענוח התקליטור 
המתועד, ע"י מומחה של קבלן המשנה, יתגלו מפגעים, הכוללים בין היתר :  

לת בנייה, שברים בצינורות, אטמים )גומיות( הבולטים מן לכלוך, חול, פסו
המחברים לתוך הצינורות, קווים שהונחו בצורה עקומה ופגמים אחרים, 
שלדעת המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את כל התיקונים 

 שיידרשו, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

וים והשוחות, פתיחת התיקונים יכללו :  ניקוי ושטיפה מחדש של כל הקו
כבישים, חפירה לגילוי קווי הביוב ותיעול, שהתגלו בהם מפגעים, פרוק 
הצינורות השבורים והחלפתם בצינורות חדשים תקינים, פרוק והנחה מחדש 
של קווים, שהונחו בצורה עקומה, פרוק והתקנה מחדש של מחברים, 

ים שיתגלו שאטמים בולטים מהם פנימה אל תוך הצינורות ומפגעים אחר
 בעת ביצוע הצילום, מילוי חוזר של החפירה והשבת השטח למצבו הקודם.

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי, לתקן, על חשבונו, את כל המפגעים שיתגלו, 
 לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

לאחר השלמת תיקון המפגעים, יבוצע, על ידי הקבלן, צילום חוזר של 
 הקווים, שנוקו ו/או שתוקנו, כדי לוודא שאכן כל המפגעים תוקנו.

 

 הצגת הממצאים ד.  

בסיום העבודה, הקבלן ימסור למזמין, בשלושה העתקים, את תיעוד 
אור בכתב הצילום, שיכלול :  תקליטור ודו"ח הנדסי, מפורט כדלקמן, עם תי

 של הממצאים שהתגלו, כולל סיכום ומסקנות.
 

  תקליטור(  1)

המדיה המגנטית תכלול תיעוד מצולם של הקטעים שיצולמו, כולל סימון 
 מספרי שוחות.

פס הקול של התקליטור יכלול את הערות מבצע העבודה, תוך כדי ביצוע 
תקליטור הצילום והערות נוספות, שהתווספו בזמן צפייה חוזרת ופענוח ה

 ע"י מומחה של קבלן המשנה, שיבצע את הצילום.
 

 דו"ח ביצוע העבודה :(  2)

יחד עם התקליטור, יוגש דו"ח הנדסי, הכולל סיכום מפורט של עבודת 
הצילום, שיוכן ע"י מומחה של מבצע הצילומים.  לדו"ח יצורפו העתקים של 

, במדויק, מיקום תוכניות עדות, עליהן יצוינו הקטעים שצולמו ובעיקר יצוין
 כל המפגעים שהתגלו במהלך ביצוע הצילומים.  
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 הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול :

תיאור מפורט של כל הקטעים שצולמו, המפגעים שהתגלו במהלך הצילום, 
 עם זיהוי מיקום מדויק ומפורט.

 

תיאור בכתב של עבודת הצילום והפענוח, שתכלול :  ציון מספר תוכנית 
האתר, זיהוי קטע הקו שצולם, בין שתי שוחות סמוכות, ציון מיקום מפגע, 
שהתגלה באמצעות מרחק מדויק משוחה סמוכה, זיהוי מיקום על 
התקליטור, תיאור מפורט של המפגע, סיכום ממצאים וחוות דעת של 

 המבצע, לגבי מהות המפגעים. מהנדס מומחה, של
 

לדו"ח יצורפו תדפיסי תמונות "סטילס" של כל המפגעים שהתגלו וכן של 
נקודות מיוחדות.  תמונות אל תצולמנה ע"י מבצע צילום הוידאו, באמצעות 

 מצלמה, מעל גבי מסך הטלוויזיה.

במדיה מגנטית נפרדת, ירוכזו כל הקטעים, שבהם נמצאו ליקויים בלבד.  פס 
הקול, של המדיה המגנטית, יכלול את תיאור הליקוי ומיקומו המדויק, ע"י 

 מבצע הצילום.
 

 צילום חוזר :(  3)

לאחר השלמת ניקוי ושטיפה מחדש של הקווים והשוחות, בהם ימצא לכלוך 
ו/או תיקון המפגעים שהתגלו, יצולם מחדש הקטע שנוקה ו/או שתוקן, כדי 

 כפי שנדרש. לבדוק אם אכן כל המפגעים תוקנו,

המדיה המגנטית תכלול צילום כל קטע, עם המפגעים שהתגלו בו ומיד 
אחריו יוסף, בעריכה, צילום חוזר של הקטע, לאחר ניקוי ו/או תיקון 

 המפגעים.

על הקבלן, לכלול במחירי היח' את עלות הצילום פנימי של קווי ביוב ותיעול, 
 כולל כל החומר והעבודה הדרושים.

חדש, של הקווים והשוחות, תיקון מפגעים, שיתגלו בקווי עבור ניקוי מ
הביוב ותיעול, שבוצע ע"י הקבלן וצילום מחדש של הקטע, לאחר השלמת 
התיקונים, עד לקבלת צילום תקין, מאושר ע"י המפקח, לא ישולם בנפרד 

 והמחיר יחשב ככלול במחיר הכולל של העבודה.
 

 ולשוחותבדיקת אטימות לצנרת ביוב  26.16

בדיקת האטימות, לצנרת ביוב גרביטציונית ולשוחות הבקרה, תיעשה בהתאם 
 במפרט הכללי. 57לנדרש בפרק 

עבור ביצוע התאומים, בדיקות אטימות בקווי ביוב גרביטציוניים ובשוחות, כולל 
בדיקה חוזרת של קטעים שימצאו בהם מפגעים שיתוקנו ע"י הקבלן, לא ישולם 

ככלול במחירי האספקה, חפירה והנחת הצינורות והשוחות  בנפרד ומחירן יחשב
 שבכתב הכמויות.
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 לביצוע בדיקת אטימות ממוחשבת טכני מפרט

 
 כללי : א.

בסיום העבודות ולאחר כיסוי התעלות, יבצע הקבלן בדיקת אטימות ממוחשבת, לכל קטעי קווי 
 הביוב, שבוצעו.

אטימות קווי הביוב, שהונחו, על פי התקנים השונים, הרשומים הבדיקה תבוצע, לצורך אבטחת 
 מטה ובהתאם להוראות פרק זה.

הבדיקה תבוצע אך ורק באמצעות ציוד ייעודי למטרה זו, שיאושר ע"י המזמין, לפני ביצוע 
 העבודה.

 
 תקנים והוראות תקפים לפרק זה :

924 C - ASTM - .בדיקת לחץ אוויר, לצנרות בטון 

1417 F - ASTM -  בדיקת לחץ אוויר נמוך, לצנרתPVC. 

6-98-B-UN - UNI - BELL PVC PIPE ASSOCIATION -  ביצוע בדיקות לחץ אוויר נמוך, לקווי
 ביוב מותקנים.

E 143 M - ATV - GERMAN ATV STANDARDS - .בדיקת לחץ אוויר נמוך לקווי ביוב 

 וכן תקנים רלוונטים אחרים.
 

 הבדיקה :אופן ביצוע  ב.

כל קטע ייבדק בנפרד, בין שתי שוחות סמוכות, כששני קצוות הקטע יאטמו לחלוטין, בפקקים 
פניאומטיים, מתאימים למטרת בדיקת לחץ.  אחד הפקקים יותאם להחדרת לחץ אוויר פנימי 
לתוך הקו, באמצעות מדחס לחץ אוויר.  לחץ אוויר יוחדר, בקצב מתאים, לתוך הקו, עד הגעה 

דקות, לייצוב  2לחץ הדרושה, בהתאם לתקנים.  לאחר הגעה ללחץ, יש להמתין לפחות לרמת ה
הלחץ הפנימי.  לאחר הייצוב והעלאה ללחת ראשוני נדרש, תחל הבדיקה הממוחשבת, למדידת 

 שינויי הלחץ במהלך הבדיקה.

בסיום משך הבדיקה, לכל קטע, ייקבע בהתאם לסטנדרטים, מותנה בקוטר הצינור ואורכו.  
משך הבדיקה, ייבדק הלחץ הנותר בקו.  במידה והינו מעל קו המינימום, בהתאם לנדרש, הקו 
 תקין מדליפות.  במידה ולא, תיערך בדיקה חוזרת ויוחלט על תקינותו או אי תקינותו, בהתאם.

כל הנתונים המספריים, יהיו מתוכנתים לתוכנת מחשב, שתציין, במהלך הבדיקה, את הנתונים 
ים.  בסיום הבדיקה, יודפס גרף, המורה על שינויי הלחץ במהלך הבדיקה ולפיו ייקבע אם השונ

 הקטע "עבר" או "נכשל" על פי התקן.

במידה והקו הנבדק, מתחת מי תהום, יישתנו ערכי הלחץ ויתווספו בהתאם לגובה מי תהום מעל 
 תחתית הצינור.

 
 הצגת נתוני הבדיקה : .ג

מודפס ממערכת הבדיקה, שיכלול את נתוני הבדיקה, לכל קטע  בסיום הבדיקות, יוגש דו"ח
 וקטע, בין שוחות, כולל הנתונים הבאים :

 פרטים כלליים : .1

 שם לקוח. -

 תאריך ביצוע הבדיקה. -
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 יישוב, רחוב ופרטים נדרשים נוספים. -מיקום הפרוייקט  -

 מספר דו"ח. -

 משוחה לשוחה. -מספר קטע  -

 פרטי הצינור : -נתוני הבדיקה  .2

 קוטר הצינור הנבדק. -

 הימצאות / אי הימצאות מי תהום. -

 אורך הקטע הנבדק. -

 סוג הצינור. -

 חודש ושנת התקנת הצינור. -
 

 פרטי מהלך הבדיקה : .3

 לחץ הבדיקה. -

 משך הבדיקה. -

 זמן ייצוב. -

 הפרש לחץ מותר בזמן הבדיקה. -
 

 תוצאות הבדיקה : .4

 הבדיקה.הפרש מותר בזמן  -
 

 גרף : .5

 ציר אנכי יתאר את הלחצים. -

 ציר אפקי יתאר את הזמן בדקות. -

הגרף יכלול קו לחץ עליון, לחץ הבדיקה ההתחלתי וקו לחץ תחתון, שיתאר את הלחץ  -
 המינימלי המותר במהלך משך הבדיקה.

 גרף לתאור שינויי הלחצים במהלך הבדיקה. -
 

 מסקנות והערות : .6

 לגבי תקינות / אי תקינות הקטע הנבדק.קביעה  -

 הערות נוספות, במידה ויידרש. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אגף מים ביוב ותיעול
 

 

 yaels@modil.org.il; דוא"ל: 073-2347416פקס: 073-2347470מודיעין עילית; טל':  4רח' שער המלך 
 

68 

 
 G.I.Sמפרט שכבות למערכת מידע גאוגרפית 

 
 הקדמה .1

 מטרת המפרט 1.1
קיימת מערכת מידע גיאוגרפית לצרכים הנדסיים. במסגרתה  מודיעין עיליתבעיריית 
 ( .  GIS ממ"ג =מיפוי ממוחשב )  קיים 

מטרת המפרט הינה הגדרה אחידה באופן הביצוע של המיפוי והגשת מפות 
מידע לעדכון בוזאת לצורך שימוש  מודיעין עילית,במדויק בתחום עיריית  ממוחשבות 

 מערכת מידע גיאוגרפית הקיימת העיר. 

  מפרט זה: 1.2

 .בעת ביצוע עבודות מיפוי ומדידה מכל סוג שהוא את מחלקות העירייהמחייב  •

המפרט יהווה נספח טכני מחייב בכל הזמנה של עבודות מיפוי, מדידה מכל סוג  •
   שהוא 

 מגורם חיצוני ע"י כל נציגי העירייה.  
 

, י הדרישות המפורטות במפרט זה . במידה וקיים נושא לא ברורהמיפוי יבוצע עפ" 1.3
 (.GISממ"ג )  ניתן לפנות למחלקת

 
רשאית לקבוע הנחיות ייחודיות לקבלת נתונים החל משמות  מודיעין עיליתעיריית  1.4

 מחלקתופורמט הקבצים, קנה מידה רצוי וכד' וכלה בסוג המדיה בה יועבר המידע ל
 .GIS) ממ"ג ) -ה

 

 

 מיפויים או שרטוטים שלא יעמדו בדרישות המפרט לא יאושרו !

 

 אנו מאחלים לכולם עבודה קלה ונעימה עם המפרט.

 

 עבודה כלליםהלי נ .2
 

מפרט זה יצורף לכל מכרז, בקשה לקבלת הצעות מחיר, הזמנות עבודה ,עבודות מדידה,  2.1
 ". AS-MADE"מיפוי לתכנון הנדסי והגשת מפות לאחר ביצוע  

 
המזמינים ועל האגפים השונים  מחלקת הנדסהאחריות למימוש הנוהל תחול על  2.2

 הקיים. GISה במיפוים סיקרי שדה או מעונינים להקים שכב
 

לצרף את המפרט לכל מכרז, לכל בקשה לקבלת הצעות ולכל כל מחלקה  באחריות 2.3
לפני ביצוע ולאחר " , AS MADEביצוע או "הזמנת עבודה המחייבת ביצוע מדידה לתכנון, 

 ביצוע.
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לאחר ביצוע העבודות יש לוודא קבלת העתק וקובץ ממוחשב לבדיקה, הבדיקה תחולק  2.4
 לשני שלבים:

 
או סקר תבדוק את התאמת עבודת המדידה  – בדיקה גיאודטית ומחשובית •

הצגת הנתונים הממוחשבים בשכבות על פי הנתונים ומבחינת מיקום השדה 
 .העירייה מפרט

 
או סקר שדה תתבצע ע"י האגף המזמין את עבודת המדידה  – בדיקה ייעודית •

 הפרטים על פי צורכי המחלקה / אגף. ובה יבדקו נכונות
 

של  בטופס הזמנת העבודה יש לציין במפורש : "קבלת קבצים ממוחשבים לפי המפרט 2.5
חלק מתכולת העבודות.  לא יאושר חשבון סופי לקבלן המבצע עבודות ללא העירייה מהווה 

 ביקורת ואישור הקבצים ממוחשבים".
 
( לבדוק את תקינות השכבה המתפרסמת  GISבאחריות כל מחלקה ) בעלת שכבה ב 2.6
ולדווח על אי התאמות הקיימות בכתב, כדי לאפשר עדכון שוטף של המערכת  GISב

 והמידע הקיים בבסיס הנתונים. 

 

ע"י במערכת ( המוצגים GIS)לעדכן את בסיס הנתונים  באחריות מחלקת  ממ"ג 2.7
סקרים )קבצים הממוחשבים של עבודות מדידה  יםהשונ האגפיםהנתונים אשר יתקבלו מ

וכ"ו (, כולל כל מידע נוסף או הערות שהתקבלו בכתב מהמחלקות  AS-MADEומפות  
 . "ג(בקרת איכות לשכבות הממ -השונות על פי נוהל ביקורת שכבות )ראה נספח

 
 האגפיםתאום מחשוב ומידע בין 

 
ואת המודדים לביצוע העבודות עפ"י דרישות אגפי העירייה נחה את ת מחלקת ממ"ג 2.8

 כמו כן תבדוק את התאמה בין החומר הממוחשב למפרט ותעדכן את האתר. ,המפרט
 
כן  יבדקו את נכונות הפרטים על פי צרכיו מתוך החומר שהוזמן, כמו האגפים השונים 2.9
דוחות  לאחר גמר עדכונם ע"י מחלקת ממ"ג.מערכת יבדק עדכון השכבות המוצגות בי

 כתב למחלקת ממ"ג.בהתאמה / אי התאמה ימסרו 
 
 הנחיות להגשת מיפוי ממוחשב ועדכון מפות לעירייה .3
 

דרישה ודיוקים של תקנות המודדים )מדידות ועבודת המיפוי תבוצע על פי הנחיות  3.1
 ( , הנחיות מפ"י המתפרסמות מידי פעם. שבתוקף ומיפוי

 
פורמט המיפוי יוגש על פי מפרט מב"את ) ניתן חהוריד את המפרט מהאינטרנט באתר  3.2

 .משרד הפנים (
 
יכלול השלמות שדה ועדכון כל הפרטים על פי ) קרקעי / פוטוגרמטרי ( כל מיפוי  3.3

השכבות, פרטי רקע ותשתיות בהתאם למפרטים דרישות העירייה. יושם דגש על קליטת כל 
 והנספחים המצורפים.

 
 בנוסף למפרטים יש לשים דגש על קליטה וקטורית בהתאם להנחיות הבאות : 3.4

 
לקבלת הנחיות בנושא  GISעל המודדים ומבצעי הסקרים ליצור קשר עם מחלקת  ✓

 קליטת החומר וצורת המסירה של הנתונים למחלקה.
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תאפשר בניית  GISאים שונים לקליטה ופניה למחלקת הלכל מחלקה יש נוש ✓
 .GISטופולוגיה נכונה ויצירת קבצים מתאימים לקליטה ב

   .GISכל החומר יעבור טופולוגיה כנדרש על פי מחלקת  ✓
או קנ"מ אחר עפ"י  1:500/  1:250בקנ"מ :  ותוכניות יוגש -קנ"מ להגשת מפות  ✓

דיוקי המיפוי יבדקו על פי דרישות תקנות המדידה לקנ"מ  .GISדרישה מחלקת 
 שהוזמן.

מסר לקבלן לפני ת רקע של העיריה, גבול המיפוי יעל גבי מפימסר תחום המדידה  ✓
על המודד / קבלן למדוד כל פרט נדרש בתחום המדידה ומעבר לו תחילת העבודה. 

 .מחוץ לתחום שסומן בקובץמטר  10עד 
גלויות מעל פני התשתיות כולל כל ה ,כל פריטי התכסית ימדדוי -תכולת המיפוי  ✓

 השטח וכן תשתיות נגלות )במקרים של חפירה וחשיפה או עפ"י בקשה(.

 לכל פריט גובה ) לאורך כבישים ושבילים, אבני שפה וכ"ו(.  Zקליטת ערכי ה  ✓
נקודות החיבור בין הפוליגונים מחוברים חייבים להיות בעלי ערכי קואורדינטות  ✓

  .םזהי
הטבלאות  פרטיעל פי הנחיות העירייה ולמלא את יש להשלים פרטי התשתיות  ✓

 העירייה. דרישת על פי (   ATTRIBUTEהנילוות )
 המיפוי כולל תשתית מונחת ותשתית נגלית. –קרקעי -מיפוי תת ✓
שפת כביש / מדרכה וגדרות, נקודות קצה ושוחות של תשתיות נגלות  –מיפוי עילי  ✓

 מטר מציר התשתיות. 35במרחק של עד 
בלוקים  הכולל קליטת נתוני מיפוי מלא יבוצע בתשתיות מונחות  –סקר נתונים  ✓

. בתשתיות נגלות סקר נתונים פיזי או עפ"י על פי דרישת העירייה ומאפיינים
 דרישה.
 

בגמר עבודות המיפוי הקבלן ימסור את החומר לביקורת העירייה או מבקר מטעמה.  3.5
 תחושב רק לאחר גמר ביצוע כל התיקונים שהעירייה דרשה.סיום הפעילות 

 
על ידי מילוי דוח בקרת  מערכתתדווח בכתב על גמר הביקורת ועדכון ה הממ"גמחלקת  3.6

 .  1איכות למיפוי נספח 

 GPS/  המדידה קרקעית רגילהנחיות  .4
 

 .שבתוקףקשורה לרשת הקואורדינטות הארצית רשת ישראל החדשה  הייכל מפה ת  4.1
 

שאליהם קשור  -IV ו IIIמדרגה של מפ"י )הביסוס יהיה ישירות על נקודות הבקרה  4.2
  .נקודות לביסוס המיפויעירייה , ניתן לקבל ביחידת ממ"ג ב(הממוחשב הקיים המיפוי
 

או אחר בהתאם  G.P.Sהמדידה תיעשה בשיטות מדידה מקובלות, בשיטת לוינים  4.3
נקודות יוצבו בקצוות הפרויקט, כך שיאפשרו קווי  לתאום מראש עם יחידת ממ"ג.

  ראיה ביניהם למקרה ויש צורך משיכת פוליגונים למדידות קונוונציונליות.
 

 GPSמרחק או זווית ומדידות שדה יבוצעו במכשור מתאים מד  -דרישות מכשור  4.4
 בהתאם לדיוקים הנדרשים לעבודות המיפוי השונות .

 
, התיעוד יכלול: סימון עירייה נקודות פוליגון וביסוס יתועדו במפורט וימסרו ל 4.5

פרטים   3 - בקרקע, צילום של אזור הנקודה, תרשים הסביבה ואבטחה לפחות ל
 על פי המקובל  במפ"י.ה( )תאור נקודקבועים בסביבה. המידע יימסר על גבי טופס 
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נקודות בקרה  4במקרה של מיפוי פוטוגרמטרי כל מודל בצילום האוויר יתבסס על  4.6
 .שבתוקף לפחות. ערכי נקודות הביסוס ימסרו למזמינים ברשת ישראל החדשה

 
על המודד להציג את  .על פי דרישות מפ"יהמודד ייצור נקודות פוליגון ברמה מתאימה  4.7

י נקודות הביסוס כאשר יש צורך בהקמת רשת נקודות בקרה אישור מפ"י לחישוב
 .פוטוגרמטרי לצורכי מיפוי

 
הקשר לרשת בקרה אנכית יהיה לשתי נקודות איזון. מרחק קריאה בין מכשיר לאמה /  4.8

 מטר. 50פריזמה  לא יעלה על  

 קנה מידה, דיוק ורציפות .5
 

, כל אגף בעירייה להזמנההמיפוי יבוצע על פי דרישת העירייה ובהתאם קנה מידה של   5.1
 .שיזמין מיפוי חייב לתאם את הקנ"מ ותחום המדידה מול מחלקת הממ"ג

 
השגיאה הריבועית כלומר:  .דיוק העדכון לא יפחת מדיוק המיפוי הקיים בעירייה .5.2

נקודות(, הממוצעת )להלן: שר"ב( במיקום האופקי ובמיקום האנכי של פרטים )
במיפוי פוטוגרמטרי  בהתאם למדגם שנקבע בדרישות בקרת איכות, בין אם נקלטו 
שלהלן. בכל מקרה, לא  ובין אם נקלטו ממדידות קרקע, לא תעלה על הנתון בטבלה 
( מהדרישה 3פי שלש ) תהיה נקודה שהשגיאה במיקום האופקי או בגובהה עולה על 

 לשר"ב בטבלה שלהלן, בהתאם לקנ"מ.
 טבלת קנ"מ 1:

 שר"ב במיקום אנכי ]מטר[ שר"ב במיקום אופקי  ]מטר[ קנ"מ המיפוי הקיים
1:250 
1:500 

1:1,000 
1:1,250 
1:2,500 

0.13 
0.27 
0.60 
0.60 
1.33 

0.10 
0.13 
0.25 
0.25 
0.58 

 טיסת צילום –מיפוי פוטוגרמטרי  .6
 

לבן, -בשחור ממוחשב יבוצע על בסיס צילומי אויר עדכניים עדכון מיפוי פוטוגרמטרי  6.1
 מראש. או בצבע, בהתאם לסיכום

 
 כל השטח הממופה יצולם באותו זמן לצרכי הביסוס. 6.2

 
סריקת התצלומים תבוצע מתוך הנגטיב או מדיאפוזיטיב דור ראשון ולא מהדפסות  6.3

 המגע.
 

לפני תחילת  חודשים 3מאשר הקליטה תעשה מצילומי אוויר אשר צולמו לא יותר  6.4
חודשים מיום הצילום, מותר להשתמש  6תהליך הפוטוגרמטרי. אם עברו עד ה

 בצילומים, בתנאי שהתקבל אישור המזמינים.
 

 לפחות בין הרצפים. 15% -לפחות לאורך הרצף ו 60%של   הבחפייהצילום יעשה  6.5
 

בלה שלהלן ובהתאם לצרכי עדכון לא יקטן מהנדרש בט רהאוויקנה המידה של צילומי  6.6
) בטבלה רוכזו נתונים למצלמות אנלוגיות ,  הנדרש בהזמנה  לקנ"מ של המיפוי-

במקרה של מצלמה דיגיטלית יבדק נושא הגובה על פי אפשרויות המצלמה שתשמש 
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 לצילום(.
 

   2טבלת קנ"מ 
קנ"מ מיפוי 

 .קיים
 גובה הטיסה

 .)מטר(
קנ"מ התצ"א 

 ן.לעדכו

1:500 
1:1000 
1:1250 
1:2500 

1200 
1,500 
1,500 
2,100 

1:8000 
1:10,000 
1:10,000 
1:14,000 

 הצילום יערך במזג אויר בהיר, ללא אובך וללא עננים, ובין השעות עפ"י הטבלה 6.7
  שלהלן:
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מכשורדרישות   6.8

יבוצעו במצלמה פוטוגרמטרית מדרגה א' המאושרת ע"י  רהאוויצילומי  •
 המרכז למיפוי ישראל.

 .' סריקת התצלומים לצרכי העדכון תבוצע בסורק בדרגת איכות א •

העבודה תבוצע במכשיר פוטוגרמטרי סיפרתי מדרגה א' שקיבל אישור של  •
 המרכז למיפוי ישראל.

 מחשוב הנתונים .7
 

   ו   הנקייבצורה טופולוגית  ויבוצענתוני המיפוי / המפה הנדרשת דא שויוספק ה  7.1
 כתוצאה מהוספת ישויות חדשות ומחיקת ישויות ישנות .

 
כל נתוני  פורמטאת הפורמטים למסירה .  GISמחלקת העל הקבלן לתאם מראש מול  .7.2

בפורמט . אורתופוטו ימסרו   SHPו  DWG המדידה ימסרו במדיה מגנטית בפורמט 
TIFF  ,SID ו-ECW ובתוספת קובץ ( עולםTFW  על פי הצורך ) הנחיות ע"פ
  .העירייה

 שימור נתוני קואורדינטות  .8

 
( של Z ,Y ,Xנתוני הקואורדינטות ) 3ישמרו בכל מדידה בה נדרשת גם מדידת גבהים  8.1

 כל נקודה שנקלטה.
 

ספרות אחרי הנקודה , )הערכים  2יקלטו וירשמו עד  –קואורדינטות של כל הנקודות  8.2
 יוגדרו במטרים( אלא אם נדרש במפרט אחרת.

 
 

 שעת הצילום )שעון חורף( 6.7.2 קופהתת 6.7.1
 11:00 - 12:00 פברואר-ינואר
 11:30 - 12:30 אפריל-מרץ
 12:00 - 13:00 יוני-מאי
 12:30 - 13:30 אוגוסט-יולי

 12:00 - 13:00 אוקטובר-ספטמבר

 11:30 - 12:30 דצמבר-נובמבר
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 פרטים קווים ונקודתיים .9

 
  -כל הפרטים הנקודתיים יוגדרו  כ POLYLINE  -כל הפרטים הקווים יוגדרו כ  9.1

BLOCKS   
 

של    CLOSEמתחמים יוגדרו כפוליגונים סגורים )יעשה שימוש בפקודת   9.2
AUTOCAD.) 

 
 לפוליגונים הסגורים יוגדרו בלוקים עם מאפיינים על פי שדות המוגדרים במפרט. 9.3

 
 נקודות השתילה של בלוקים אלו יהיו במרכז הפוליגון. 9.4

 
נומריים הנדרשים לפרטים קווים יוגדרו ע"י בלוקים עם מאפיינים נתונים אלפא  9.5

 המוגדרים במפרט.
 

 של הבלוק יהיה על הקו.  INSERT -מיקום נקודת ה 9.6

 
 הצגת מבנים .10

המבנים יוצגו תמיד כמצולע סגור המציין את קו היקף הבניין. תוספות או 
חלקי מבנה הצמודים הנמצאים בתוך הפוליגון הסגור הנ"ל יצורפו כקווים 

 (.POLYLINEפתוחים )מסוג :  
נתוני הבית יכללו בתוך הבלוק : שם הרחוב, מספר הבית, ומספר הקומות 

וספים בתוך הבלוק, על פי דרישת )רוזטה על פי מפרט(. דרישות לשדות נ
 המזמין.

 
 הצגת גבהים .11

מיקום נקודת גובה יוצג ע"י הנקודה העשרונית של הגובה עצמו. במקרה של 
חוסר מקום פיזי על גבי השרטוט ניתן להציג את ערך הגובה במקום אחר 
ולקשרו באמצעות "חץ" למיקומו האמיתי. בשטחים פתוחים )שאינם בנויים(, 

 ברחובות, מגרשים וכד' יופקו קווי גובה וישורטטו בפלט הגראפי.
וח אנכי בין קווי הגובה יהיה כנדרש בכל מיפוי. אם לא צוין אחרת יבוצע על רו

פי תקנות המדידה, קווי הגובה ישורטטו כך שיתארו בצורה הנכונה את פני 
 השטח )הקווים יהיו מעוגלים ויהיו נקיים ב"שבירות" חדות(.

 
 כיוון הכתיבה  .12

לסימן קווי כגון  כיוון הכתיבה הכללי יהיה לקריאה מדרום. כתיבה הקשורה
 שם רחוב, שם ואדי וכו' יכתבו במקביל לקו שאליו הם שייכים.

 
 טיב הביצוע הגראפי  .13

 כל הקווים יהיו רציפים, אחידים ונקיים. המספרים והאותיות יהיו קריאים.
או    OVERSHOOTפוליגונים ייסגרו בנקודה אחת ללא תופעות של  

UNDERSHOOT. 
 לא יפגע. ימספיק נקודות על מנת שתאורן הגראפבקשתות מעגליות יקלטו 

בייצוג הקשתות המעגליות, יש לדאוג שאורך מיתר המצולע החסום בקשת, 
 מרדיוס הקשת. 1/12לא  יעלה בגודלו על   

 כמות המיתרים, חייבת להיות זוגית.
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 הפלט הגראפי  .14

נדרש על פי דרישת העירייה. השרטוט יעשה  המודד יפיק שרטוט גראפי בקנ"מ
 לפי הכללים הקרטוגראפיים המקובלים בעבודה מסוג זה.

 הגיליון יכלול:
 יופיע במרכז החלק העליון. -שם המפה 

 יופיע בחלק הימני התחתון של הגיליון. -שם המבצע 
 וכיתוב קואורדינטות. -מסגרת המפה 

 ות המדידה.בגודל ובצורה כפי שמוגדר בתקנ -חץ צפון 
 המציג את הישויות הגראפיות כפי שהן מופיעות בגוף המפה. -מקרא המפה 

 המקרא יוצג בשולי הגיליון במידת האפשר בצד ימין של הגיליון.
 בצד השמאלי התחתון של הגיליון. -הצהרה וחתימת  מודד מוסמך 

 ציון מספר התב"ע בצד הימני העליון. -תב"ע שבתוקף 
 מוד לחתימת המודד.בצ -תאריך המדידה 
 במרכז הגליון בתחתיתו. -קנ"מ של המפה 

 בצד שמאל למטה. -מפתח גליונות 
 בצד ימין למטה.  -תרשים הסביבה בכל קנ"מ 

 
 חומר למסירה   .15

 על המודד למסור:        
 דיסק ) או משלוח בדואר אלקטרוני ( הכולל את המיפוי הנדרש. •
 ) על פי דרישה (. משורטטים בקנ"מ תגיליונו •

 אורתופוטו במקרה והוזמן ) עתק רך וקשיח (. •

 ירשימת קואורדינטות, עתק פנקסי מדידה, תיאור -כל המסמכים הנלווים  •
  BM(, תיעוד  GPSנקודות, סקיצת ביצוע מהלך המדידה ) פוליגונים / 

לבקרה אנכית, עתק תצלומי אוויר וכל חומר ששימש את המדידה )על פי 
 דרישה (.

 יבדוק את התוצרים הממוחשבים שהתקבלוהעירייה מבקר האיכות מטעם  •
 .הדרישות של המיפויעל כל ויתן אישור למיפוי העומד 

 
 תהליך הבקרה  .16

 בקרת האיכות תבוצע בשני שלבים שונים: 
 ( כגון:DWG) בפורמט  CADייבדק תקינות החומר ב  - 'בשלב א

 .בדיקה הטופולוגית הראשונית •

 זיהוי כלל האלמנטים.בקרת  •

  overshoot / undershoot כגון מגע מדויק של הקווים  •

 ( נתונים שנקלטו  Attributesבקרה על דיוק ותוכן )  •

 בקרה על תיקון מידע שנקלט באופן שגוי במיפוי הקודם •
ויחזירם לבקרה לתיקון ימצאו שגיאות יוחזרו הקבצים לספק במקרה ו
 נוספת.
 שלב התיקונים ואישור המיפוי החומר יעלה לממ"ג.לאחר 

 GISהמחלקה המקצועית תבדוק את החומר לאחר העלאתו לאתר ה - שלב ב'
 ותדווח על אי התאמות כגון :

o דיווח על חוסר באלמנטים.  
o . בדיקות טופולוגיות לשכבות מיוחדות על פי צרכי המחלקות 
o דיווח על אלמנטים שלא במקומם. 
o ת הפריט הנקלט.אי התאמה בהגדר 
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o השונות המצורפות למידע  בקרה על דיוק ותוכן הטבלות
 .)בלוקים( הגרפי

o במקרה וקיימים בדיקת נתונים שגוים בנתוני העבר ,.  
o  איתור שדות ריקים או לא תקינים 

 (.100%יש לבצע את כלל הבדיקות הנ"ל על כל הישויות )
 

על ידי כל המחלקות על  אופן תיעוד השגיאות יהיה אחיד וימולא באופן דומה
גבי קבצים ממוחשבים, על מנת להקל על תהליכי העברת הדו"חות לספק ועל 

ות החוזרת וכן לצורך הפקת מידע סטטיסטי על אופי השגיאות אבדיקת השגי
 ושיעורן.

 
בסיום כל סבב מחלקת ממ"ג תרכז התקלות העיקריות, ידווחו לקבלן כדי 

לנים, כמו כן יתועדו כל הדוחות כחלק לשפר את המוצר המסופק על ידי הקב
מהמידע המתקבל לצורך הפקת לקחים ודירוג הקבלנים לפי יכולות ביצוע 

 מיפויים ממוחשבים.
 

ימצאו שגיאות יוחזרו הקבצים לקבלן או הספק והוא יתקן את במידה ו
 הקבצים .

 שגיאות.החומר יוחזר לביקורת נוספת עד גמר הטיפול וקבלת נתונים ללא 
 

 חיות להכנת מפת מדידה להיתר בניההנ .17

 
המדידה תבוצע על פי תקנות המודדים כאשר עדכניות המפה להיתר תיהיה לחצי שנה  7.1

 לכל היותר.
 

 מטר מכל צד. 10המפה תכלול את תחום הנכלל במגרש ובנוסף רצועה ברוחב  7.2
 

המדידה תכלול גבהים על כל המשטחים, אספלטים ותשתיות וימדדו במכשור  7.3
 ס"מ לכל נקודה נימדדת. 5כלומר שר"ב של   3המאפשר לקבל דרגת דיוק אנכית 

 
המפה תכלול את כל הפרטים הקיימים בשטח , מבנים, קירות, חומות, גדרות, דרכים  7.4

) פתיחת שוחות יבוצע בתאום וצירי דרך, תשתיות עיליות ופרטי תשתיות תת קרקעיות 
 גורמי העירייה ( על פי הצורך וכ"ו.

 
גבולות סטאטוטורים ) גבולות שיפוט, תב"ע, מגרשים, תשרית חלוקה, תצ"ר ( או כל  7.5

חלוקה אחרת נידרשת יוספו למפה על ידי המודד , כמו כן קווי בניה / הפקעות / פרטי 
דס העירייה או הוועדה ישורטטו דרכים בתכנון וכל גבול מוגדר נוסף שהתקבל ממהנ

 על גבי המפה תוך ציון מרחקים מגבולות המגרש.
 

מצורף למפרט זה הנחיות המנהל להכנסת מפת מדידה להיתר, הנחיות המלאות  7.6
 למפרט זה. 2מצורפות לנספח 
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 דוח בקרת איכות לקבצי מיפוי
 ביקורת על פי מפרט עירוני

 _____________תאריך בקרה______ ___________שם המגיש:תאריך קבלת החומר: 
 

 1:500/  1:250שם הקבלן:______________  איזור המדידה: _______________ קנ"מ:   
  

(: 2תאריך החזרת החומר לקבלן:__________ תאריך קבלת החומר ) –נא לתקן  .1
_________ 

_ אין ______( 3תאריך החזרת החומר לקבלן _________ תאריך קבלת החומר ) –נא לתקן  .2
 אישור/ יש אישור לחומר

 
 

 

אישור  הערות/ דרישות מהות הבדיקה 
 )כן/לא(

   חלוקה לשכבות וסימנים מוסכמים 1
   בדיקות קבלה כלליות: 2

   חלוקה לקבצים, שמות קבצים 2.1
נקודות בקרה, גיאומטריה, ביסוס ותיאור  2.2

 נקודות ששימשו למיפוי.
 

  

   שטח המיפוי) ביקורת טבלת שטחים( 2.3
ביצוע גרפי )כותרות / מקרא /חתימת  2.4

 ( ן'מודד/ תרשים סביבה וכ
  

לתשלום )שטח, ביקורת על פי פרמטרים  2.5
 אורך תשתית, כמות פרטי מדידה וכו' (

 שטח מיפוי:
 אורך תשתית:
 כמות פרטים:

 

   פורמט: 3
   ביקורת סימבולים 3.1
   שיוך הפרטים לשכבות 3.2
3.3 POLYLINE  אוBLOCK ביקורת   
3.4 HEBTXT  אוTECHNO  בסגנון

HEBTXT כיון כיתוב 
  

   )פוליגונים סגורים(מבנים  3.5
   צירי דרכים –כבישים  3.6
מודל ספרתי של פני השטח ונקודות גובה  4

(DTM) 
  

   בדיקת מיקום ) קואורדינטות( 5
   גושים וחלקות 6
   בדיקות התאמה כלליות: 7

העלאת המיפוי על רקע  7.1
 קיים/תכנון/ישן/אחר

  

   בדיקה אי התאמות 7.2
   המיפוי/איתור שגיאות גסותשלמות  7.3
   הערות מיוחדות 8
   רציפות נתונים בין גיליונות 9

 :סיכום ביקורת 
  ____תאריך העברת החומר לקומפלוט לעדכון הממ"ג:  ________שם השולח :  ________ חתימה:___
תאריך אישור ביצוע העדכון:  _________  שם המאשר : ________  חתימת המאשר:_____         

 מאשר תשלום סופי /תעודת גמר  : )כן / לא (                 
 תאריך אישור :  ___________ חתימת המאשר : __________

 במיפוי ופתרונם (הערות : )דף הערות יצורף בהמשך להצגת אי התאמות ובעיות הקיימות 
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 smadeAפירוט שכבות תשתיות רטובות ליישום 
 :תשתיות מים

 מוצג תאור תכונה תכונה שם בלוק
מס' 
 סידורי

     קו מים עילי   4601

  GIS_OBJECT_ID 1 כן מזהה 

  ZOMET_ID_1  2 כן 1שם צומת 

  ZOMET_ID_2  3 כן 2שם צומת 

  KAV_NO 4 כן מספר קו 

  KAV_DIAM 5 כן קוטר הקו 

  UNDERGROUND 6 כן עילי/תת קרקעי 

  OWNER 7 כן בעלות 

  KAV_LENGTH 8 כן אורך הקו 

  MATERIAL 9 כן חומר הקו 

  INNER_COVER_TYPE 10 כן ציפוי פנים 

  OUTER_COVER_TYPE 11 כן עטיפת חוץ 

  W_TH 12 כן עובי דופן 

  LEVEL 13 כן דרג 

  DATE 14 כן תאריך הנחת הצינור 

  METAHNEN 15 כן מתכנן 

  MEVAZEA 16 כן קבלן מבצע 

  DATE_1 17 כן תאריך בקורת אחרון 

  STATUS 18 כן סטטוס ביקורת 

  EL_NO 19 כן אזור לחץ 

  VALVE_ID 20 כן מגוף שולט 

  PARENT_PLAN_LINE_NAME 21 כן שם קו תוכנית אב 

     2מים תת קרקעי "קו    4602

  GIS_OBJECT_ID 1 כן מזהה 

  ZOMET_ID_1  2 כן 1שם צומת 

  ZOMET_ID_2  3 כן 2שם צומת 

  KAV_NO 4 כן מספר קו 

  KAV_DIAM 5 כן קוטר הקו 

  UNDERGROUND 6 כן עילי/תת קרקעי 

  OWNER 7 כן בעלות 

  KAV_LENGTH 8 כן אורך הקו 

  MATERIAL  9 כן הקוחומר 

  INNER_COVER_TYPE 10 כן ציפוי פנים 

  OUTER_COVER_TYPE 11 כן עטיפת חוץ 

  W_TH 12 כן עובי דופן 

  LEVEL 13 כן דרג 

  DATE 14 כן תאריך הנחת הצינור 
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 מוצג תאור תכונה תכונה שם בלוק
מס' 
 סידורי

  METAHNEN 15 כן מתכנן 

  MEVAZEA 16 כן קבלן מבצע 

  DATE_1 17 כן תאריך בקורת אחרון 

  STATUS 18 כן סטטוס ביקורת 

  EL_NO 19 כן אזור לחץ 

  VALVE_ID 20 כן מגוף שולט 

  PARENT_PLAN_LINE_NAME 21 כן שם קו תוכנית אב 

     3קו מים תת קרקעי "   4603

  GIS_OBJECT_ID 1 כן מזהה 

  ZOMET_ID_1  2 כן 1שם צומת 

  ZOMET_ID_2  3 כן 2שם צומת 

  KAV_NO 4 כן מספר קו 

  KAV_DIAM 5 כן קוטר הקו 

  UNDERGROUND 6 כן עילי/תת קרקעי 

  OWNER 7 כן בעלות 

  KAV_LENGTH 8 כן אורך הקו 

  MATERIAL 9 כן חומר הקו 

  INNER_COVER_TYPE 10 כן ציפוי פנים 

  OUTER_COVER_TYPE 11 כן עטיפת חוץ 

  W_TH 12 כן עובי דופן 

  LEVEL 13 כן דרג 

  DATE 14 כן תאריך הנחת הצינור 

  METAHNEN 15 כן מתכנן 

  MEVAZEA 16 כן קבלן מבצע 

  DATE_1 17 כן תאריך בקורת אחרון 

  STATUS 18 כן סטטוס ביקורת 

  EL_NO 19 כן אזור לחץ 

  VALVE_ID 20 כן מגוף שולט 

  PARENT_PLAN_LINE_NAME 21 כן שם קו תוכנית אב 

     4קו מים תת קרקעי "   4604

  GIS_OBJECT_ID 1 כן מזהה 

  ZOMET_ID_1  2 כן 1שם צומת 

  ZOMET_ID_2  3 כן 2שם צומת 

  KAV_NO 4 כן מספר קו 

  KAV_DIAM 5 כן קוטר הקו 

  UNDERGROUND 6 כן עילי/תת קרקעי 

  OWNER 7 כן בעלות 

  KAV_LENGTH 8 כן אורך הקו 

  MATERIAL 9 כן חומר הקו 

  INNER_COVER_TYPE 10 כן ציפוי פנים 
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 מוצג תאור תכונה תכונה שם בלוק
מס' 
 סידורי

  OUTER_COVER_TYPE 11 כן עטיפת חוץ 

  W_TH 12 כן עובי דופן 

  LEVEL 13 כן דרג 

  DATE 14 כן תאריך הנחת הצינור 

  METAHNEN 15 כן מתכנן 

  MEVAZEA  16 כן מבצעקבלן 

  DATE_1 17 כן תאריך בקורת אחרון 

  STATUS 18 כן סטטוס ביקורת 

  EL_NO 19 כן אזור לחץ 

  VALVE_ID 20 כן מגוף שולט 

  PARENT_PLAN_LINE_NAME 21 כן שם קו תוכנית אב 

     6קו מים תת קרקעי "   4605

  GIS_OBJECT_ID 1 כן מזהה 

  ZOMET_ID_1  2 כן 1שם צומת 

  ZOMET_ID_2  3 כן 2שם צומת 

  KAV_NO 4 כן מספר קו 

  KAV_DIAM 5 כן קוטר הקו 

  UNDERGROUND 6 כן עילי/תת קרקעי 

  OWNER 7 כן בעלות 

  KAV_LENGTH 8 כן אורך הקו 

  MATERIAL 9 כן חומר הקו 

  INNER_COVER_TYPE 10 כן ציפוי פנים 

  OUTER_COVER_TYPE 11 כן עטיפת חוץ 

  W_TH 12 כן עובי דופן 

  LEVEL 13 כן דרג 

  DATE 14 כן תאריך הנחת הצינור 

  METAHNEN 15 כן מתכנן 

  MEVAZEA 16 כן קבלן מבצע 

  DATE_1 17 כן תאריך בקורת אחרון 

  STATUS 18 כן סטטוס ביקורת 

  EL_NO 19 כן אזור לחץ 

  VALVE_ID 20 כן מגוף שולט 

  PARENT_PLAN_LINE_NAME 21 כן שם קו תוכנית אב 

     8קו מים תת קרקעי "   4606

  GIS_OBJECT_ID 1 כן מזהה 

  ZOMET_ID_1  2 כן 1שם צומת 

  ZOMET_ID_2  3 כן 2שם צומת 

  KAV_NO 4 כן מספר קו 

  KAV_DIAM 5 כן קוטר הקו 

  UNDERGROUND 6 כן עילי/תת קרקעי 
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 מוצג תאור תכונה תכונה שם בלוק
מס' 
 סידורי

  OWNER 7 כן בעלות 

  KAV_LENGTH 8 כן אורך הקו 

  MATERIAL 9 כן חומר הקו 

  INNER_COVER_TYPE 10 כן ציפוי פנים 

  OUTER_COVER_TYPE 11 כן עטיפת חוץ 

  W_TH 12 כן עובי דופן 

  LEVEL 13 כן דרג 

  DATE 14 כן תאריך הנחת הצינור 

  METAHNEN 15 כן מתכנן 

  MEVAZEA 16 כן קבלן מבצע 

  DATE_1 17 כן תאריך בקורת אחרון 

  STATUS 18 כן סטטוס ביקורת 

  EL_NO 19 כן אזור לחץ 

  VALVE_ID 20 כן מגוף שולט 

  PARENT_PLAN_LINE_NAME 21 כן שם קו תוכנית אב 

     10קו מים תת קרקעי "   4607

  GIS_OBJECT_ID 1 כן מזהה 

  ZOMET_ID_1  2 כן 1שם צומת 

  ZOMET_ID_2  3 כן 2שם צומת 

  KAV_NO 4 כן מספר קו 

  KAV_DIAM 5 כן קוטר הקו 

  UNDERGROUND 6 כן עילי/תת קרקעי 

  OWNER 7 כן בעלות 

  KAV_LENGTH 8 כן אורך הקו 

  MATERIAL 9 כן חומר הקו 

  INNER_COVER_TYPE 10 כן ציפוי פנים 

  OUTER_COVER_TYPE 11 כן עטיפת חוץ 

  W_TH 12 כן עובי דופן 

  LEVEL 13 כן דרג 

  DATE 14 כן תאריך הנחת הצינור 

  METAHNEN 15 כן מתכנן 

  MEVAZEA 16 כן קבלן מבצע 

  DATE_1 17 כן תאריך בקורת אחרון 

  STATUS  18 כן ביקורתסטטוס 

  EL_NO 19 כן אזור לחץ 

  VALVE_ID 20 כן מגוף שולט 

  PARENT_PLAN_LINE_NAME 21 כן שם קו תוכנית אב 

     12קו מים תת קרקעי "   4608

  GIS_OBJECT_ID 1 כן מזהה 

  ZOMET_ID_1  2 כן 1שם צומת 
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 מוצג תאור תכונה תכונה שם בלוק
מס' 
 סידורי

  ZOMET_ID_2  3 כן 2שם צומת 

  KAV_NO 4 כן מספר קו 

  KAV_DIAM 5 כן קוטר הקו 

  UNDERGROUND 6 כן עילי/תת קרקעי 

  OWNER 7 כן בעלות 

  KAV_LENGTH 8 כן אורך הקו 

  MATERIAL 9 כן חומר הקו 

  INNER_COVER_TYPE 10 כן ציפוי פנים 

  OUTER_COVER_TYPE 11 כן עטיפת חוץ 

  W_TH 12 כן עובי דופן 

  LEVEL 13 כן דרג 

  DATE 14 כן תאריך הנחת הצינור 

  METAHNEN 15 כן מתכנן 

  MEVAZEA 16 כן קבלן מבצע 

  DATE_1 17 כן תאריך בקורת אחרון 

  STATUS 18 כן סטטוס ביקורת 

  EL_NO 19 כן אזור לחץ 

  VALVE_ID 20 כן מגוף שולט 

  PARENT_PLAN_LINE_NAME 21 כן שם קו תוכנית אב 

     מים ראשי )מגוף(ברז    4609

  ID 1 כן מס' ברז 

  TYPE 2 כן סוג ברז 

  PURPOSE 3 כן יעוד ברז 

  MATERIAL 4 כן סוג חומר 

  DIAMETER 5 כן קוטר 

  DEPTH 6 כן עומק הנחה 

  YEAR 7 כן שנת הנחה 

  CONTRACTOR 8 כן קבלן מבצע 

  MANUFACTURER 9 כן יצרן 

  MAX_PRESS  10 כן מקסימלילחץ 

  WORK_PRESS 11 כן לחץ עבודה 

  WHEN_UPDATED 12 כן תאריך עדכון 

  REF_AS_MADE מפה \מס' תיקAS MADE 13 כן 

     שעון מים כללי   4610

  GIS_OBJECT_ID 1 כן מזהה 

  OBJECT_TYPE 2 כן סוג האביזר 

  NO 3 כן מס. האביזר 

  DIAM 4 כן קוטר האביזר 

  MOD 5 כן דגם 

  TA_DIAM 6 כן קוטר שוחה 
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 מוצג תאור תכונה תכונה שם בלוק
מס' 
 סידורי

  COV_DIAM 7 כן קוטר מכסה 

  MANUFACTURE 8 כן תוצרת 

  MATERIAL 9 כן חומר 

  DATE 10 כן תאריך ביצוע 

  DATE_1 11 כן תאריך ביקורת אחרון 

  UNDERGROUND 12 כן עילי/תת קרקעי/שוחה 

  
PARENT_PLAN_SECTION_NA
ME 13 כן שם צומת תוכנית אב 

     ברז כיבוי אש )הידרנט(   4611

  GIS_OBJECT_ID 1 כן מזהה 

  OBJECT_TYPE 2 כן סוג האביזר 

  NO 3 כן מספר האביזר 

  DIAM 4 כן קוטר האביזר 

  MOD 5 כן דגם 

  TA_DIAM 6 כן קוטר שוחה 

  COV_DIAM 7 כן קוטר מכסה 

  MANUFACTURE 8 כן תוצרת 

  MATERIAL 9 כן חומר 

  DATE 10 כן תאריך ביצוע 

  DATE_1 11 כן תאריך ביקורת אחרון 

  UNDERGROUND 12 כן עילי/תת קרקעי/שוחה 

  
PARENT_PLAN_SECTION_NA
ME 13 כן שם צומת תוכנית אב 

     באר מים   4613

  WELL_NAME 1 כן שם באר 

     חיבור מקורות ומספרו   4614

  NO. 1 כן מספר חיבור 

     שוחת / גוב מים   4615

  GIS_OBJECT_ID 1 כן מזהה 

  JANC_NUMBER  2 כן מספר שוחת הבקרה 

  JUNC_TYPE 3 כן סוג שוחה/תא 

  DIAM 4 כן קוטר האביזר 

  COV_TYPE 5 כן סוג מכסה 

  DATE 6 כן תאריך ביצוע 

  DATE_1 7 כן תאריך ביקורת אחרון 

  
PARENT_PLAN_SECTION_NA
ME 8 כן שם צומת תוכנית אב 

     גלגלון כיבוי אש   4612

  WHEEL_NAME 1 כן שם גלגלון 

  TYPE 2 כן סוג 
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 תשתיות ביוב

 מס' סידורי מוצג תאור תכונה תכונה שם בלוק

     קו ביוב תת קרקעי   4801

  NUMBER 1 כן מספר קטע קו ביוב 

  DIAM  2 כן קוטר 

  MATERIAL  3 לא פלסטיק/פלדה -סוג חומר הצינור 

  IL_OUT 4 לא רום יציאה עליון 

  IL_IN 5 לא רום כניסה תחתון 

  SLOPE  % 6 לא שיפוע 

     קו סניקה   4802

  NUMBER 1 כן מספר קטע קו סניקה 

  DIAM  2 כן קוטר 

  MATERIAL  3 לא פלסטיק/פלדה -סוג חומר הצינור 

  IL_OUT 4 לא רום יציאה עליון 

  IL_IN 5 לא רום כניסה תחתון 

  SLOPE  % 6 לא שיפוע 

     תחנת ביוב   4803

  NUMBER 1 כן מספר תחנת ביוב 

  NAME 2 כן שם תחנת ביוב 

  PUMPNO 3 לא מספר משאבות 

     שוחת ביוב   4804

  NUMBER 1 כן מספר שוחה 

  TL 2 לא רום עליון 

  IL 3 לא עומק באדמה 

  MANH_TYPE 4 לא סוג התא 

  MATERIAL  5 לא בטון/פלסטיק -סוג חומר 

  COVER 6 לא סוג מכסה 

  NAME 7 לא שם שוחת ביוב 

     משאבה   4805

  NUMBER 1 כן מספר משאבה 

  NAME 2 לא שם משאבה 

     מסנן   4806

  NUMBER 1 כן מספר מסנן 

  NAME 2 לא שם מסנן 

     שסתום אויר   4807

  NUMBER 1 כן מספר שסתום 

  NAME 2 לא שם שסתום אויר 

     שסתום אל חוזר   4808

  NUMBER  1 כן מספר שסתום 

  NAME 2 לא שם שסתום אל חוזר 

     מגוף   4809
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 מס' סידורי מוצג תאור תכונה תכונה שם בלוק

  NUMBER  1 כן מגוףמספר 

  NAME 2 לא שם מגוף 

     פורק לחץ   4810

  NUMBER 1 כן מספר פורק לחץ 

  NAME 2 לא שם פורק לחץ 

     מד ספיקה   4811

  NUMBER 1 כן מספר מד ספיקה 

  NAME 2 לא שם מד ספיקה 

  TYPE  3 לא חשמלי/מגנטי -סוג 

  NOTE 4 לא הערות 

     מד מפלס   4812

  NUMBER 1 כן מספר מד מפלס 

  NAME 2 לא שם מד מפלס 

  TYPE  3 לא אולטראסוני -סוג 

  NOTE 4 לא הערות 

     מד לחץ   4813

  NUMBER 1 כן מספר מד לחץ 

  NAME 2 לא שם מד לחץ 

  NOTE 3 לא הערות 

     חיבור ביוב   4814

  NUMBER 1 לא מספר חיבור 

  DIAM  2 כן קוטר 

  MATERIAL 3 לא חומר הצינור 

  IL_OUT 4 לא רום יציאה עליון 

  IL_IN 5 לא רום כניסה תחתון 

  SLOPE  % 6 לא שיפוע 

  DEPTH 7 לא עומק הנחה 

     מפל   4815

  NUMBER 1 כן מספר מפל 

  NAME 2 לא שם מפל 

  FALL_TYPE  3 לא חיצוני -סוג מפל 

  FALL_DEPTH  4 לא באדמהעומק 

  FALL_HEIGHT 5 לא גובה המפל 

  YEAR_PLACE 6 לא שנת התקנה 

     בור רקב/ספיגה   4816

  NUMBER 1 כן מספר בור רקב 

  NAME 2 לא שם בור רקב 

  DIAM  3 לא קוטר 

  COVERTYPE  4 לא עגול/מרובע -סוג מכסה 

  DEPTH 5 לא עומק באדמה 
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 מס' סידורי מוצג תאור תכונה תכונה שם בלוק

     בריכת שיקוע   4817

  NUMBER 1 כן מספר בריכת שיקוע 

  NAME 2 לא שם בריכת שיקוע 

  PIT_TYPE 3 לא סוג בריכת שיקוע 

  MATERIAL 4 לא סוג חומר 

  DIAM  5 לא קוטר 

  COVERTYPE  6 לא עגול/מרובע -סוג מכסה 

  DEPTH 7 לא עומק באדמה 

     בור הפרדה   4818

  NAME 1 לא שם בור הפרדה 

  NUMBER 2 כן מספר בור הפרדה 

  HOLE_TYPE 3 לא סוג/דגם בור הפרדה 

  HOLE_DEST  4 לא דלק/שומן -יעוד בור הפרדה 

  MATERIAL 5 לא סוג חומר 

  DIAM  6 לא קוטר 

  COVERTYPE 7 לא סוג מכסה 

  DEPTH 8 לא עומק באדמה 

  WALL_HEIGHT 9 לא גובה המחיצה 

     זרימהכיוון    4819

  NUMBER 1 כן מספר קטע 

  SLOPE % 2 לא שיפוע 

  NOTE 3 לא הערות 

     אגן חימצון   4820

  NUMBER 1 כן מספר אגן חימצון 

  BOWL_TYPE 2 לא סוג עגן חימצון 

  AREA  3 לא מר -שטח 

  DEPTH 4 לא עומק 

     צינור גרביטציוני   4821

  NUMBER 1 כן מספר קטע 

  DIAM 2 כן קוטר 

  MATERIAL 3 לא סוג חומר הצינור 

  LENGTH 4 לא אורך 

  IL_OUT 5 לא רום יציאה עליון 

  IL_IN 6 לא רום כניסה תחתון 

  SLOPE % 7 לא שיפוע 
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 תשתיות ניקוז

 מס' סידורי מוצג תאור תכונה תכונה שם בלוק

     קו ניקוז   4901

  NUMBER  1 כן קו ניקוזמספר קטע 

  DIAM  2 כן ס"מ -קוטר 

  PIPE_MAT 3 לא סוג חומר הצינור 

  LENGTH  4 לא מ -אורך 

  PIPE_THIC  5 לא ממ -עובי דופן 

  PIPE_CLASS 6 לא קלס הצינור 

  IL_OUT IL out 7 לא  רום יציאה עליון 

  IL_IN IL in 8 לא  רום כניסה תחתון 

  SLOPE  % 9 לא שיפוע 

     שוחת ניקוז   4902

  NUMBER 1 כן מספר שוחת ניקוז 

  TL TL 2 כן רום עליון על המכסה 

  IL IL 3 כן רום תחתון 

  DEPTH 4 לא מפלס תחתית השוחה 

  MANH_TYPE 5 לא סוג שוחה 

  DIAM  6 לא מ -קוטר/אורך 

  WIDTH  7 לא מ -רוחב 

  COVER  8 לא בטון/ברזל יציקה -סוג מכסה 

  STRESS  9 לא טון 25,8,5 -עומס מותר 

  COVER_DIAM 10 לא קוטר מכסה 

     קולטן ניקוז   4903

  NUMBER 1 כן מספר קולטן ניקוז 

  PIT_TYPE  2 לא מלבן/מרובע -סוג קולטן 

  WIDTH  3 לא מ -רוחב /אורך 

  STRESS  4 לא טון 25,8,5 -עומס מותר 

  DEPTH  5 לא מ -עומק 

  PIT_THIC  6 לא ממ -עובי דופן מכסה 

  TL 7 לא רום עליון 

     תעלת ניקוז    4904

  NUMBER  1 כן מספר קטע תעלת ניקוז 

  MATERIAL  2 כן בטון -סוג חומר 

  LENGTH  3 לא מ -אורך 

  LOW_WIDTH  4 לא מ -רוחב בסיס תחתון 

  UP_WIDTH  5 לא מ -בסיס עליון רוחב 

  SIDE_SLOPE 6 לא שיפוע הדופן 

  COAT_MTRL 7 לא חומר הציפוי 

  IL_OUT 
IL OUT  רום התחלת קטע

 8 לא עליון

  IL_IN IL IN 9 לא רום סיום קטע תחתון 
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 מס' סידורי מוצג תאור תכונה תכונה שם בלוק

  SLOPE % 10 לא שיפוע 

  NET_WIDTH 11 לא רוחב רשת 

  NET_THICK 12 לא עובי רשת 

  STRESS 13 לא עומס מותר 

  NET_TL TL 14 לא מפלס עליון של הרשת 

     מוצא ניקוז   4905

  NUMBER 1 לא מספר מוצא ניקוז 

  IL IL 2 לא רום תחתון 

  OUTL_TYPE 3 לא סוג מוצא 

  MATERIAL  4 לא בטון/פלדה -סוג חומר 

  DIAM 5 לא קוטר 

  WIDTH  6 לא מ -גובה/רוחב 

  NET  7 לא יש/אין -רשת 

  COVER 8 לא סוג רשת 

     שוחה עם קולטן   4906

  NUMBER  1 כן מספר שוחה עמ קולטן 

  TL TL 2 כן רום עליון 

  IL IL 3 כן רום תחתון 

  PORT_NAME 4 לא זיהוי נמלי 

  MANH_TYPE  5 לא עגול/מלבן -סוג שוחה 

  DIAM  6 לא מ -קוטר/אורך 

  WIDTH  7 לא מ -רוחב 

  BOTTOM_LEV 8 לא מפלס תחתית השוחה 

  PIT_SIZE 9 לא מידות הקולטן 

     כיוון זרימה   4907

  NUMBER 1 לא מספר קטע כיוון 

  SLOPE 2 לא אחוז שיפוע 

  NOTE 3 לא הערות 

     מפל ניקוז   4908

  NUMBER 1 כן מספר מפל ניקוז 

  TYPE  2 לא חיצוני -סוג מפל ניקוז 

  IL IL 3 לא רום תחתון 

  MATERIAL 4 לא סוג חומר 

  DIAM 5 לא קוטר 

  FALL_THIC 6 לא עובי דופן 

  HEIGHT 7 לא גובה 

     מובל ניקוז )סגור(   4909

  NUMBER  1 כן מספר מובל ניקוז 

  DIAM 2 כן קוטר 

  REC_SIZE  3 לא אורך/רוחב -מלבן 
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 מס' סידורי מוצג תאור תכונה תכונה שם בלוק

  TL_IN TL IN 4 לא מפלס תקרה מצד שני 

  TL_OUT 
TL OUT  מפלס תקרה מצד

 5 לא אחד

  MATERIAL  6 לא בטון -סוג חומר 

  STRESS 7 לא עומס מותר 

  LENGTH  8 לא מ -אורך 

  PIPE_THIC 9 לא עובי דופן 

  ISOLAT 10 לא בידוד 

  IL_IN IL IN 11 לא כניסה 

  IL_OUT IL OUT 12 לא יציאה 

  SLOPE % 13 לא שיפוע 
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 לבניין חדש מים הנחייה לרכישת מדי
 
 

 : לרכישת מדי מים לבניינים חדשים להלן הנחיות

 

 למס' הדירות שבפרויקט במשרדי  3/4על הקבלן/יזם לרכוש מדי מים  .1
 .10מחלקת הגבייה ברח' חפץ חיים 

  
אומים/רקורדים למדי המים ימסרו ע"י העירייה לאחר מילוי טופס אצל מזכירת האגף הגב'  .2

 . 4שער המלך  –יעל שוורץ בכתובת 
    

 לכל הדירות. מדי המיםהעירייה תתקין את  .3
 

לניתוק את הניפלים של הדירות לאחר  מדי המים,על הקבלן/יזם להיערך לפני התקנת  .4
 שווידא שאין הצלבות ולאחר שסימן מס' דירה ליד כל הכנה לדירה.

 

על הקבלן לרכוש את מד מים הראשי מהעירייה. יש להגיש בקשה לרכישת המד הראשי,  .5
 שבועיים לפני ביצוע ההכנה למגרש. 

 
, תשלום המים על פי המד הראשי יחול המים ל עוד הקבלן לא יסדיר את רכישת המדיכ .6

 עליו.
 

 להלן מחירי מדי המים לפי סוגים )המחיר אינו כולל מע"מ ונתון לשינוי מעת לעת(. .7
 

 סוג המד

בש"ח מחיר 

 לקונה+התקנה

0.75 129.20  

1 288.60 

1.5 506 

2 1227.05 

3 1442.1 

4 1726.73 
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 נוהל אספקת מד מים לבניה
 

 לאספקת מד מים באתרי בניה: להלן הנחיות

על הקבלן/יזם ליצור קשר עם אגף המים לקבלת נקודת מים )קבלת הפניה ממנהל הפרויקט  .1
 מטעם העירייה(

 

לאחר כי נקבע מיקום מד המים, על הקבלן לפנות למח' הגביה להסדרת רישום ורכישת מד  .2
 פרויקט מצריך מד בפני עצמו ולא ניתן להעביר מד מפרויקט לפרויקט(.)כל 

 

על הקבלן אחריות לרישום מול מח' גבייה של כתובת האתר, מיקום מד המים ומספרו  .3
 לאחר התקנה.

 

 איש שטח של מח' גביה יתקין את המד בנקודה שאושרה ע"י אגף המים. .4
 

 ריך כניסת כלי צמ"ה ראשון לקרקע.קוב למ"ר בנוי מתא 0.7שימוש ללא מד יחויב ע"פ  .5
 

 להלן מחירי מדי המים לפי סוגים )המחיר אינו כולל מע"מ ונתון לשינוי מעת לעת(. .6
 
 
 

 סוג המד

בש"ח מחיר 

 לקונה+התקנה

0.75 129.20  

1 288.60 

1.5 506 

2 1227.05 

3 1442.1 

4 1726.73 
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 נהלי עבודה ליזם/קבלן בהקמת מבני ציבור
 

 : גורפות בביצוע קווי מים, ביוב וניקוז בבניית מבני ציבור של העירייה הנחיותלהלן 

 מים:
 

, שהוכנה ע"י המתכנן התוכנית לתשתיות מים וביובעל היזם, מוטלת האחריות לוודא, כי  .1
, בהתאם משרד ה.מ.ד.י הנדסה בע"מכולל כל הפרטים, על ידי  מאושרת לביצועשלו, 

 לתוכנית האב לעיר.
 

על היזם/קבלן לקבוע פגישת עבודה עם המהנדס/המפקח מטעם העירייה, לפני תחילת  .2
 לביצוע. שאושרהנחת הקווים החדשים למבנה ציבור ולהביא עימו את כל החומר 

 

 ברזי כיבוי כולל מתקני שבירה יהיו מתוצרת "הכוכב" או "רפאל" בעלי תו תקן. .3
    

 , 5/32י תו תקן, ציפוי בטון פנימי, עובי דופן בעל )APC (43קווי מים מסוג טריו רקיונחו  .4
 מתוצרת "צינורות המזרח התיכון" או ש"ע. אתילןיפול עטיפה פלסטיתציפוי חיצוני           
 הצינורות יאושרו בשטח מינימום,  10!( דרג ן מצולבפוליאתילקווי מים מסוג פקסגול ) או          
 , באם הצינורות לא אושרו לפני הנחה, העבודה תיפסל.בקרקעלפני הנחה  רקרק  ואך           

 

חיטוי, ע"י ו המים הפנימיות של המבנה עברו שטיפה תומערכקבלת מסמכים, המאשרים ש .5
 שעות לפחות.   24אטמ' ל 12-ועברו בדיקת לחץ ב מדביר מוסמך

ע"י צילום מוסמך הצילום יוגש עם חוות דעת  6כמו כן יבוצע צילום לקווי מים בקוטר מעל ''
 מריתוכי החיבור באותו קוטר קו ע"י מבצע מוסמך. 10%וצילומי רנטגן ל CDכולל 

 

 למגוף. יחוברו ישירותלוכדי אבנים מתוצרת "הכוכב" או "רפאל" או ש"ע, בעלי תו תקן.   .6

 

, יותקן בו בגמל מים ללא משאבותבניין אשר מותקנים בו מערכת כיבוי אש או ספרינקלרים  .7
 על פי הנחיות משרד הבריאות. חד כיווני כפול בלבד! ולא מז"ח! –חכ"כ הראשי 

 

 מערכת מדידה )גמל( למגרש/בנין, תבוצע לפי פרט העירייה בתוך נישה וסגורה בארון. .8
 

ידי רתך בעל תעודה מתאימה, שימוש במשחת אקספנדו, ריתוכי צנרת ברזל יבוצעו על  .9
תיקון כל הציפויים לאורך הצינור, כולל מעל הריתוכים. לפני תחילת עבודה יש להציג 

 ללא אישור הרתך העבודה תיפסל.תעודה מאושרת, 
 

על היזם/קבלן להזמין במהלך ביצוע העבודה את שירות השדה של חברת הצינורות בהם  .10
ול לפי הנחיותיהם על מנת לקבל תעודת אחריות מטעם החברה לצינורות. הוא משתמש ולפע

 .לא תתאפשר מסירת קווים ללא תעודה זו
 

עם ציפוי פנים  40וכ"ו יהיו מסוג סקדיול  Tאביזרי הריתוך, כגון : קשתות, זקפים, מעברי  .11
 בטון חרושתי.

 
מצע על ידי מכבש הנחת קווי מים, ביוב וניקוז בתעלה תעשה רק לאחר הידוק התעלה ב .12

 וריפוד בחול.
 

מטר, תלוי קוטר הקו. לאישור סופי יש להתייעץ עם  0.7עומק ממוצע להנחת קווי מים,  .13
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 המהנדס/מפקח.
 

 .לא יכוסו קווי תשתית של מים, ביוב וניקוז לפני אישור בשטח של המהנדס/מפקח .14
 באם יכוסו, לא יאושרו הקווים.

 
ס"מ מעל  40ס"מ ועד  20ק עם חול מתחתית הצינור כיסוי תשתיות קווי מים, יעשה אך ור .15

בכיתוב "מי שתייה בלבד", לאחר מכן  סרט סימון כחולמ, יש לפרוש "הס 40הצינור, בתום 
 לכסות במצע מהודקת.

 

מטר, מקו המים או  1.5–קווי חשמל ותקשורת במרחק הקטן מ  לא יונחובשום פנים ואופן,  .16
 הביוב.
 
 

 :וניקוז ביוב
 

כל האביזרים כגון : חוליות בטון, צינורות, מכסים, גומיות, קולטני ניקוז, אבן יצקת וכ"ו  .17
יידרשו בעמידה בדרישות לפי מכון התקנים., על היזם/קבלן להציג מסמכים המאשרים 

 דרישה בתקן. 

 

, שהוכנה ע"י המתכנן התוכנית לתשתיות ניקוז בלבדעל היזם, מוטלת האחריות לוודא, כי  .18
 .משרד הידרומודול פולק שמואל בע"מ, על ידי כל הפרטיםכולל  מאושרת לביצועשלו, 

  
(, למעט כאשר השיפוע עולה על 884)מיוצר לפי ת"י  PVC SN-8 יונחו רק קווי ביוב מסוג  .19

 .בלבדמינימום  12בעל דרג  PE100יש להשתמש בצינור פוליאתילן מצולב או  7%, מעל 7%
 

ספו לקו ניקוז מאסף אחד, היוצא מן המגרש ומתחבר לשוחת קווי הניקוז של הבניין יתא .20
 לא יאושר ניקוז מבנה/מגרש בשפיכה חופשית לרחוב!הבקרה העירונית של הניקוז, 

 

ס"מ  40ס"מ ועד  20כיסוי תשתיות קווי ביוב וניקוז יעשה אך ורק עם חול מתחתית הצינור  .21
 מ, יש למלא במצע מהודקת."הס 40מעל הצינור, בתום 

 
ן צד מיצקת ברזל תיושם בביצוע כך שתחובר לבסיס ע"י ברגי ג'מבו. )כדוגמת אבן מדגם אב .22

 "חריש" של ולפמן(

 

תבוצע שטיפה כולל צילום לקווי ביוב וניקוז לפני מסירה, הצילום יבוצע כך שלפני  .23
שמכניסים את המצלמה לשוחה מצלמים את הסביבה ואז את הכניסה לשוחה. הצילום 

 .CDיוגש על גבי 
 

עם מחברים מסוג "פורשדה" או "איטוביב",  אך ורקחיבורי צינורות ביוב לשוחה, יחוברו  .24
 לא יאושר כיסוי ללא מחברים אלו.

 
 מסמך שיפועי מינימום לפי קטרים מצ"ב. .25

 
 ייעודי. בעזרת אביזר לייזרלהנחת הצינור בפועל יש לקבוע  שיפועים .26

 
עם אטם איטופלסט או פרוסטיק, שוחות  ורק אךבין חוליות )ביוב או ניקוז( יעשה איטום  .27
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 . יידרשו פירוק והרכבה מחדששלא יהיה בהן איטום איטופלסט או פרוסטיק בין החוליות 
 

לשוחה העירונית, יעשה אך ורק  מגרש/ביצוע מפל ביוב המקשר משוחה אחרונה של הבניין .28
  כמפל חיצוני או פנימי לשוחה העירונית!

 .שום פנים ואופן אין לבצע מפל כולל נק' ביקורת בחומה של הבנייןב
 

 
 הנחיות וכללים נוספים:

 
באחריותו של הקבלן לרכוש או להשתמש במד מים לבנייה שרשום במערכת! אם מיקום  .29

המד משתנה באחריות הקבלן לדווח. אם יימצא כי הקבלן עובד ללא מד מים לבנייה או 
 עובד עם מד מים שאינו רשום במערכת ייקנס בהתאם.

 

 ה של העירייה.קניית מדי מים )לבנייה, לגמל ראשי או לדירות( תיעשה במחלקת הגביי .30
 

 חציות כביש של מים ביוב וניקוז יכוסו בבטון. .31
 

 בזמן ביצוע העבודה ולא בסופה! AS MADEיש להוציא קטעי  .32
 

"מים", "ביוב",  –יוטבע סמל העירייה והכיתוב על מכסי שוחות המים, ביוב וניקוז  .33
 בהתאם לשוחה שעליה יורכב, דוגמא תועבר לאישור. "ניקוז"

 
 טון בלבד! 25טון ובמדרכה  40ה בכביש המכסה יהי .34

 
על כל האביזרים, כגון: מגופים, ברזי כיבוי, צינורות מים, צינורות ביוב, שוחות ביוב וניקוז,  .35

צינורות ניקוז וכל האביזרים הנלווים כגון אטמים וכ"ו להיות בעלי תו תקן ישראלי של 
 מכון התקנים. תידרש תעודה מתאימה לפני תחילת העבודה.

 
כים להיות בעל תעודה מתאימה, צילום התעודה של הרתך תוגש למהנדס/מפקח על הרת .36

 בתחילת העבודה.
 

על מנהל העבודה להיות מוסמך מטעם משרד הכלכלה, צילום התעודה תוגש  .37
 למהנדס/מפקח בתחילת העבודה.

 
 -ו DWG)עדות( מסודרת בקבצי   AS MADEעל היזם/קבלן להעביר לעירייה תוכניות  .38

PDF  על גביCD ,בתוכנית עליו העתקים צבעוניים 3-בתיק מסירה מסודר הכולל מפות ב .
לתעד בנוסף לקווי המים, ביוב, וניקוז את הרחובות, מס' בתים/מגרשים, כניסות, כבישים, 

 מדרכות, חיבורים מים ראשיים, מגופים, שוחות, חציות כבישים ועוד.
 

-במערכת ה)עדות( יבוצע כך, שניתן יהיה לקלוט את המפות   AS MADE -שרטוט ה .39
GIS כולל קבלת אישור ממונה ,GIS  .בעירייה 
 

 עוד במהלך הבנייה. ,ליישמם במועד, 4להנחיות למתן טופס  יש לשים לב .40

 

 מצ"ב פרטי ביצוע שונים. .41
 .לביצוע והשלמת העבודות כנדרשעד  4אי עמידה בהנחיות אילו, תגרור קנסות ועיכוב בטופס     
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 שיפועים מינימליים קווי ביוב גרביטציונים
 
 

 שיפוע מינימלי קוטר הצינור

3" 1.30% 

4" 1% 

6" 0.60% 

8" 0.50% 

10" 0.40% 

12" 0.33% 

14" 0.30% 

16" 0.25% 

18" 0.22% 

20" 0.20% 
 

, 7%(, למעט כאשר השיפוע עולה על 884)מיוצר לפי ת"י  PVC SN-8 יונחו רק קווי ביוב מסוג 
 .בלבדמינימום  12בעל דרג  PE100יש להשתמש בצינור פוליאתילן מצולב או  7%מעל 
 
 

 קוטר השוחות לפי עומק )גובה השוחה(
 
 

 קוטר שוחה )מ'(
עומק השוחה 

 )מ'(

 0.75עד  0.8

1 0.75+2.25 

1.25 H > 2.25 
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 פרט מערכת מדידה לאספקת מים

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אגף מים ביוב ותיעול
 

 

 yaels@modil.org.il; דוא"ל: 073-2347416פקס: 073-2347470מודיעין עילית; טל':  4רח' שער המלך 
 

97 

 פרט לארון מים
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 פרט ברזי כיבוי אש
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 פרט למגוף בעמדה עילית

 
 פרט שוחת מים למגוף ניקוז



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אגף מים ביוב ותיעול
 

 

 yaels@modil.org.il; דוא"ל: 073-2347416פקס: 073-2347470מודיעין עילית; טל':  4רח' שער המלך 
 

100 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אגף מים ביוב ותיעול
 

 

 yaels@modil.org.il; דוא"ל: 073-2347416פקס: 073-2347470מודיעין עילית; טל':  4רח' שער המלך 
 

101 

 פרט למערכות מדי מים דירתיות

 
 פרט חתכי תעלה
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