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 עין-תאגיד אל
 במסגרת רשות המים 

 

 09/2022מכרז/חוזה מס' 
 
 

מכרז לביצוע עבודות להחלפת קווי ביוב במתחמים בדרום הכפר כולל שרוול ניפוץ, 
 בכפר יאסיף 

   

       
 ( 2009 כללי )מהדורה רביעית  -כרך א' 

 מידע למשתתפים במכרז     -    1חלק 
 תנאי ביצוע החוזה ע"י הקבלן     -    2חלק 
 מפרט כללי בתוספת למפרט הכללי לעבודות בניין )"המפרט הבין משרדי"(.     -    3חלק 

 
   כרך ב'

      .מידע למשתתפים במכרז     -     1חלק 
   .המפרט המיוחד     -   4חלק 
 . כתב הכמויות     -   5חלק 
    .מסמכי החוזה     -   6חלק 
 . ממסמכי המכרזכל המסמכים הנוספים המהווים ו/או שיהוו חלק      -    8חלק 
 ביטוח  - 9חלק 

 
   כרך ג'

 צוע   יכניות לב ות     -     10חלק 
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 מידע למשתתפים במכרז   - 1חלק    -כרך ב' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    מידע למשתתפים במכרז   - 1חלק    -כרך ב' 

של כרך א', והמידע הכלול במסמך זה   1מסמך זה מדגיש את "מידע למשתתפים במכרז" הכלול בחלק 
 . הנ"ל( 1) בא רק לציין את האמור בחלק

 



4 

 

ובהתאם לנהלי רשות    רשות המיםשל  ומימון  תקצוב  העבודות נשוא המכרז תתבצענה במסגרת   .1
 .    , כולל תשלומיםהמים

 

   להוריד מאתר האינטרנט של התאגיד.את מסמכי המכרז ניתן   א.  .2
 

 .בהתאם לתנאי המכרזהעתקים המעוניינים להשתתף במכרז יגישו את הצעותיהם בשני  . ב
יש לציין על המעטפה שם המכרז ומספרו. אין לציין סימני זיהוי של מגיש ההצעה על  

 המעטפה.   
 

ארבע מאות וחמישים אלף ₪ )  450,000.00  להצעות יש לצרף ערבות בנקאית קבועה ע"ס .ג
יום מהמועד האחרון להגשת   90, לתקופה של  6  בלתי מותנה ולפי הטופס שבחלק  (ש"ח

 ההצעות.  
 

מילוי טפסי המכרז במלואם יהווה סיבה מספקת לא להביא את ההצעה לדיון. כמו כן,  -אי . ד 
 לא יובאו לדיון הצעות ללא צירוף ערבות בנקאית כנדרש לעיל.   

 
 

הינה      1ה.      ה. העבודות  לביצוע  ההתקשרות  ממועד   18)  לשנהתקופת  החל                                                                 חודשים(, 
 על חוזה ההתקשרות. החתימה 

     תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות      2ה.                      
 המצ"ב על נספחיו והמהווה חלק בלתי ניפרד ממסמכי המכרז.

    העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר בפרט הטכני      3ה.                     
 בכרך ב' )להלן: "המפרט הטכני/המפרט המיוחד"(.  המצורף                              

  
 

  תשומת לב המשתתפים במכרז מופנית לכך, כי לאור הדחיפות העליונה בביצוע העבודות,  .ה
ובצירוף כל המסמכים הנדרשים,  חייב כל מציע להגיש את הצעתו כנדרש בתנאי המכרז 

 במסירה אישית ולא בדואר רשום.  

 

המכרזים .ו לתיבת  ההצעה  את  ביד  להכניס  תאריך    יש  ל  ,29/09/2022עד  .   12:00  שעה עד 
 צעות שיימסרו מכל סיבה שהיא לאחר התאריך והשעה הנ"ל ,לא יובאו לדיון.   ה

 

דקות לאחר סגירת תיבת המכרזים והמשתתפים    15תיבת המכרזים תיפתח בתאריך הנ"ל   .ז
 במכרז מוזמנים בזאת להיות נוכחים בפתיחת ההצעות, שתיערך במשרדי המזמין.   

 

   המסמכים הבאים, לרבות מסמך זה, מהווים את תשומת לב המשתתפים במכרז מופנית לכך, כי   .3
 : " החוזה " ויהוו את "המכרז"

 ( 2009)מהדורה רביעית    -כללי    - כרך א'

   מידע למשתתפים במכרז      -   1חלק 
 תנאי ביצוע החוזה ע"י הקבלן       - 2חלק 

 מפרט כללי בתוספת למפרט הכללי לעבודות בניין )"המפרט הבין משרדי"(.       - 3חלק 

 )מסמך זה(      כרך ב'

 המפרט המיוחד כולל הזמנה למכרז.       - 4חלק 
 כתב הכמויות.       - 5חלק 
 מסמכי החוזה.       - 6חלק 

 כל המסמכים הנוספים, המהווים ו/או שיהוו חלק ממסמכי המכרז.       - 8חלק 

 ביטוח     -      9חלק 

 

   כרך ג'

 . צועיכניות לבות   - 10חלק 
 

(, הינו חלק בלתי  2009מובא לידיעת הקבלן כי מסמכי המכרז כרך א' )מהדורה רביעית שנת   א.  .4
מסמכי המכרז ומסמכי כרך א'. . על המציע לחתום על  והסכם ההתקשרות  ניפרד מהמכרז

כל  ובדק את  ראה  כי  בזאת  א' מצהיר  כרך  ומסמכי  על מסמכי המכרז  בחתימתו  המציע 
מובהר בזאת שככל שקיימת סתירה בין כרך    המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו.
   א' לכרך ב' מסמך זה גובר על האמור בכרך א'.
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אם המשתתף במכרז ימצא במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה   . ב
של סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך במכתב   המדויקלו ספק כלשהו בקשר למובן  

לפחות    שיימסר המזמין  ההצעות.    5לנציג  להגשת  האחרון  המועד  לפני  תשובות    ימים 
על כל משתתף במכרז לצרף אם    תתפים במכרז.  במידת הצורך בכתב לכל המש  תימסרנה

 התשובות הנ"ל להצעה ולחתום עליהן.   
 

 נתנו בעל פה למשתתפים במכרז.  יהמזמין אינו אחראי לכל הפירושים ו/או הסברים שי  .ג
 

ו .ד והוא  סיור הקבלניםמפגש קבלנים  ב , חובה,  ,  יתקיים  בשעה ,  202290/14.תאריך  יום  
 .    בכפר יאסיף משרדי המזמיןב ,0012:

 

כל שינוי או תוספת שייעשו ע"י המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י   א.  .5
 שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, יחשבו:   

 כאילו לא נכתבו, או    (1)
 

 עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה.    (2)
 

 .  25%המכרז הינו מכרז מחירון ועל המציע לתת אפס אחוז או הנחה עד  .6
 

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. אם יודיע    90ההצעה תחשב כתקפה לכל פרטיה למשך   .7
המזמין למציע עד לתאריך הנ"ל על זכייתו במכרז, תחייב ההצעה את המציע עד לחתימת החוזה  

ע הארכת תוקף הערבות לתקופה שתקבע על ידו והמציע  י עמו, והמזמין יהיה רשאי לדרוש מהמצ
 מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם.   

אם מציע במכרז שהצעתו נתקבלה לא יאריך את תוקף הערבות כאמור לעיל ו/או לא יחתום על  
דרש לכך ע"י המזמין, רשאי המזמין לגבות את סכום הערבות  י ימים מיום שי 7החוזה תוך 

 וזאת מבלי לפגוע בזכותו לתבוע נזקים ו/או סעדים נוספים.   שמסר לטובתו, 
 

  תנאי סף להשתתפות במכרזא.         .7

בכל  רשאים להשתתף במכרז קבלנים, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז 
 המפורטים להלן: התנאים המצטברים

לעבודות   קבלניםרישום  חוק)בהתאם ל"  קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים (1
בנאיות   הנדסה, לתקנות רישום קבלנים לעבודות "1969-ט הנדסה בנאיות תשכ"

ראשי במקצועות   ףולתקנותיהם(, בענ  1988 -(, תשמ"ח )סיווג קבלנים רשומים
 . לפחות 1-ג'  200 -ו לפחות  2-בסיווג כספי ב ,(260   סימול) – ביוב, ניקוז ומים 

קווי ביוב  בעצמם עבודות בשיטת שרוול וניפוץ לקבלנים אשר ביצעו כקבלן ראשי   (2
מעל    של  השנים    5,000,000בסך  במהלך  וזאת  לפרויקט  מע"מ(  כולל  )לא   ₪
לצורך הוכחת סעיף זה, יצרף המציע צילום הסכם  וחשבון מאושר  .  2020,2019,2018
 ממזמין העבודה. 

 מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. ( 3   

 מציעים אשר השתתפו במפגש מציעים ובסיור קבלנים.  (4

נים  הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתו
הדרושים במכרז, כולל, בין השאר, הניסיון והערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף 

 במכרז בלבד. 

 
 

 להצעתו מסמכים שעל המציע לצרף ב'.

)בנוסף לכל מסמכי המכרז שעליו  את המסמכים המפורטים להלן על המציע לצרף להצעתו
 להגישם חתומים בחתימתו(: 

  יםבסיווג,1969- אישור תקף מרשם הקבלנים בדבר רישומו לפי חוק רישום קבלנים,תשכ"ט (1
  ( לעיל. 1א')7בסעיף  יםהנקוב
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, מפקיד מורשה, רואה  1976- חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו אישורים בתוקף לפי  (2
 המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ כחוק. חשבון, או יועץ מס כי 

 .  2א7אישורים ואסמכתאות לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  (3

 אישור בתוקף על ניכוי מס הכנסה במקור  (4

 אישור שנתי בתוקף ממנהל המכס והבלו לכך שהמציע רשום כעוסק מורשה. (5

 . 6.05טופס -כ  ערבות בנקאית להצעה כמפורט בתנאי המכרז, בנוסח המצורף (6

 אישור עו"ד על זכויות חתימת המציע.  (7

על היעדר הרשעה בעבירות לפי   ,1976- חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר לפי  (8
  1991- חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 . 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז

 ימסרוש 6.09-ו  6.07ופס ערבות ביצוע וכן טפסים )למעט ט 6מילוי כל הטפסים בחלק  (9
 במועד חתימת החוזה(.

כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים, ככל שיהיו, פרוטוקול סיור  (10
 הקבלנים וכן סיכום מפגש המציעים, חתומים ע"י המציע. 

מכרז וחלק בלתי  כל מסמכי המכרז, וכן מסמכים שלעיל, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ה (11
 נפרד מחוזה התקשורת. 

 
 

 כל מסמכי המכרז הם רכושו של המזמין.     .8
,  המסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה ועל המציע להחזירם עד לתאריך הנ"ל

בין אם יגיש המציע הצעה ובין אם לאו, אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או 
 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.   

 
 
המזמין" שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או להקטינו " א. . 9

 ו/או לא לבצעו, מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו המלא והסופי.  

יחליט "המזמין" כאמור, שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה, לא תהיה  אם  ב.
למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין  

 רכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד.  

אין "המזמין" מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. בשיקוליו יילקחו   ג. 
בחשבון בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית וטיב העבודה של המציע,  

ובמיוחד איכותו הטכנית של הציוד ועמידתו בעומס עבודה רצוף וממושך, וכן ניסיונו של 
 ות. המציע בעבודות קודמ

מובהר בזאת במפורש, כי "המזמין" שומר לעצמו את הזכות להחליט על ביצוע העבודות   ד.
נשוא המכרז בשלמותן או חלקים מהן בלבד כראות עיניו. למרות זאת, המציע חייב למסור  

 הצעה שלמה ומלאה לכל סעיפי כתב הכמויות.  

המזמין" רשאי, לפי שיקול דעתו  מבלי לגרוע מכלליות סעיף קטן א' לעיל מובהר בזאת, כי " ה.
 50%הבלעדי ובמסגרת מחירי חוזה זה, להקטין או להגדיל את היקף העבודה בשיעור של עד 

. לא  דד וללא הגבלה לגבי ביטול מבנה או פרק או סעיףבו ףבסעיללא הגבלה מהיקף החוזה ו
ו ביטול  א תשולם תוספת כלשהיא לקבלן, מכל סיבה שהיא, בגין הגדלת או הקטנת החוזה

  מבנה או פרק או סעיף.

, 5%-לפי חשבונות ביניים שיאושרו כמפורט בתנאי המכרז. יתרת ה  %95 : תנאי התשלום  א. . 10
אשר ינוכו מכל חשבון חלקי, ישולמו לאחר גמר העבודה, לפי החשבון הסופי, ללא ריבית 

 ., ע"י רשות המיםו/או הפרשי הצמדה 

   . זה מכרז/בחוזה התייקרויות ישולמו  לא 1.18 סעיף', א בכרך לאמור בניגוד
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  בהתאם ישולם אשר, מוסף ערך מס כוללים אינם הכמויות בכתב ירשום שהמציע המחירים . ג
 כדין. מס חשבוניות כנגד ביוב תשתיות לפיתוח המינהל לנוהלי

חודש המדד שיחול בעבודה זאת יהיה מדד תשומות הבניה, כאשר מדד הבסיס הוא המדד  .ד
 . צו התחלת העבודה במועד

( לוש שנים שחודשים ) 36תקופת הבדק ואחריות הקבלן לתקינות העבודות שיבצע תהייה  ה.
מיום קבלת העבודה ע"י המזמין. כל האמור לעיל מהווה השלמה ותוספת לנאמר בכרך א'  

 . 2.55"תנאי ביצוע החוזה ע"י הקבלן", פרק ז', סעיף מס'  - 2חלק 

. משך החל מן המועד הנקוב בצו התחלת העבודה שיוציא המזמין לוחימי  540 משך זמן הביצוע יהיה . 11
הביצוע כאמור לעיל כולל את כל הפעולות שעל הקבלן הזוכה לבצע על פי מסמכי המכרז, לרבות השגת 

רישיונות, תוכניות שחובת הכנתם חלה על הקבלן בהתאם למסמכי החוזה, ביצוע בדיקות  היתרים או 
  וקבלת אישורים מן המזמין. 

מוסכם במפורש, כי הוראות מסמך זה, אין בהן כדי לשנות ו/או לגרוע מתנאי המכרז ו/או החוזה,   . 12
 אלא להוסיף עליהם.  

מכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או השלמות המזמין רשאי לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מס . 13
בקשר להצעתו לשביעות רצונו המלאה גם לאחר פתיחת ההצעות, בין היתר על מנת לבחון את 

המשתתף, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו, במסגרת שיקוליו, כאמור. לא המציא הקבלן 
והמזמין יהא רשאי לפסול את הצעתו  פרטים ו/או מסמכים כאמור, ייחשב כמי שסירב לעשות כן,

 ו/או לחלט את הערבות הבנקאית להצעה. 

שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו, השעה  אישור/באחריות המציע לקבל, במעמד הגשת ההצעה, 
 והמועד בהם הוגשה. 

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות  . 14
כרז, באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי.  מחירים בלתי סבירים עלולים לתנאי המ

   לגרום לפסילת ההצעה.

 החברה תהא רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות מסמכי המכרז. 

, "תנאי החוזה לביצוע המבנה ע"י הקבלן", לא יחול על  2בחלק  2.78סע'  -למרות האמור בכרך א'         .15
הצדדים במכרז זה, דהיינו הצדדים לא יהיו מחויבים ליישב סכסוכים באמצעות בוררות, כמפורט 

 בסעיף הנ"ל.  

 הודעה על תוצאות המכרז ומתן צו התחלת עבודה      . 17

 .במייללזוכה/ים במכרז תימסר הודעה  17.1

. הערבות  שהומצאה על ידו עם הצעתו במיילמשתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה  17.2
ימים   90 -במכרז תוחזר לו לאחר חתימת חוזה בין המזמין לבין הזוכה במכרז ולא יאוחר מ

 לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז. 

הזוכה/זוכים במכרז לבין המזמין ייחתם חוזה, שהעתקו מצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי בין  17.3
 המכרז.

ימים מיום שיידרש לכך. עד למועד חתימת החוזה  7הזוכה במכרז יחתום על החוזה תוך  17.4
יחליף הזוכה את הערבות שצורפה להצעתו בערבות להבטחת ביצוע החוזה, בנוסח כתב 

 . 6.06פס טו -הערבות המצורף כ

עד למועד החתימה על החוזה וכתנאי לקבלת צו לתחילת העבודות ימציא הזוכה את כל   17.5
ר,  אישור על יתהמסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז, ובכלל זה, בין ה

קיום ביטוחי הקבלן על פי מסמכי המכרז, בנוסח הנדרש במסמכי המכרז, כשהוא חתום כדין 
כולל פטור מנזקים  –( הצהרת הקבלן  2נספח ב' ברת ביטוח )בנוסחו המקורי(, וכן   )על ידי ח

( חתומים כדין על ידי הקבלן בהתאם לנוסח הנדרש 3נספח ב' עבודות בחום ) –הצהרת הקבלן 
   במסמכי המכרז, ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ותנאי המכרז והחוזה.

, כאשר םשצו התחלת עבודה יינתן לקבלן הזכיין בשלביאת, בנוסף לכל האמור לעיל, יובהר בז 17.6
אישור לקבלן לבצע את כל  -צו התחלת עבודה ראשוני נתן ילאחר חתימת החוזה י
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, לרבות קבלת אישורי חפירה מכל הרשויות, ההחוז בהתאם להוראותההתארגנויות הנדרשות 
 ל ידי המזמין.וכמו כן הגשת תוכניות עבודה מפורטות לבדיקת המפקח ואישור ע

אך ורק לאחר קבלה ואישור על ידי המזמין של כל האמור לעיל, יינתן לקבלן צו התחלת  
 עבודה וכניסה לשטח. 

היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, יהא המזמין רשאי לבטל את   17.7
המזמין בהודעה וזאת הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי 

לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והמשתתף לא תיקן המעוות  
בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המזמין על פי  

 כל דין.

לגביה  בוטלה הזכייה במכרז כאמור לעיל, רשאי המזמין להגיש את הערבות הבנקאית שבידה 17.8
וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידו )לרבות למציע שהגיש את ההצעה הכשירה  

והזולה ביותר לאחר המשתתף( והמשתתף שזכייתו בוטלה יפצה את המזמין על כל הפסד ו/או 
 הוצאה שיגרמו לו בגין כך.

 או/ו המכרז מתנאי עלגרו או/ו לשנות כדי בהן אין, זה מסמך הוראות כי, במפורש מוסכם    17.9
 . עליהם להוסיף אלא, החוזה

 
 
 
 
 

   
 ___________________________                                            _________________________ 

   עין-תאגיד אלתאריך                                                                                  מנכ"ל 

 
 
 

  הצהרת המציע:

בחתימתו על הצהרה זו מאשר המציע, כי ברשותו נמצאים כל המסמכים הנזכרים במכרז/חוזה זה  
קראם והבין את תוכנם, קבל את כל  )לרבות המפרטים עם אופני המדידה המצורפים להם(, וכי 

 ההסברים אשר ביקש לקבלם ומתחייב לבצע את העבודה בכפיפות לדרישות החוזה.  
  

 
 

 ___________________________                                            _________________________ 
 שם וחתימת המציע                                   תאריך                                                
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 עין-תאגיד אל

 במסגרת רשות המים  

 
 00/2022מכרז/חוזה מס' 

 

מכרז לביצוע עבודות להחלפת קווי ביוב במתחמים בדרום הכפר כולל שרוול  

 ניפוץ, בכפר יאסיף

    

 

 

 

 

 מפרט טכני מיוחד   - 4חלק    -כרך ב' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    : מפרט טכני מיוחד  - 4חלק    -כרך ב' 

    הוראות כלליות
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    תחולת המפרט הכללי 4.01

בכרך א' של מסמכי   3הוא חלק  -מפרט מיוחד זה, יש לקוראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי 
   -החוזה לעבודות ביוב ברשויות המקומיות )שהוצאו ע"י היחידה לקידום פרויקטים, להלן 

 ל כאמור באותו מפרט כללי.   והכ  -"המפרט הכללי"( 
פרוט, השלמה, הבהרה ו/או  המפרט המיוחד הינו תוספת למפרט הכללי לצורך הדגשה, 

 שינויים לגבי האמור בו.   
המטרה הכללית של המכרז הינה לבצע את התוכניות הכלולות במכרזים/חוזה זה בשלמותן  

 כאשר המפרט המיוחד הינו השלמה לתוכניות.   
 

   אור העבודהית 4.02

קווי ביוב, לצורך   וחפירה להנחת  ניפוץ,  שרוולהעבודה במסגרת מכרז/חוזה זה כוללת ביצוע 
 שיקום ופיתוח מערכות הביוב.

על הקבלן לדאוג להסדרי התנועה הזמניים הדרושים לביצוע העבודה בתיאום עם הקבלן  
 והמפקח על עבודות הכבישים ובהתאם להוראות המפקח על עבודות הביוב.   

הכביש או המדרכה הסופיים לקראת  לגובהקבלן כוללת גם התאמת גובה מכסה  עבודת ה
 המחיר של התאים יכלול גם את עבודת ההתאמה ללא תשלום נוסף.    . האספלטביצוע 

 יבוצעו בצינורות קיימים, כאשר הצינור הישן מהווה ברוב המקרים כמעטפת. ים יהיו  ו הקו

   :יהיה לשרוול וניפוץ ים ואורך הקו

 מ"א  6,995   -  באורך של כ    , 200Øקוטר 

 אורך הקווים בחפירה פתוחה:

 מ"א                450   -באורך של כ      ,160Øקוטר 

 מ"א      180    - באורך של כ ,    200Øקוטר 

דרש חפירת ידיים ו/או נקיטה באמצעים מיוחדים לא ישולם  יעבור חפירה במקומות בהם ת
 במפרט הכללי.    301.9.1לקבלן בנפרד כמפורט בסעיף 

ים כוללים גם חצית קירות וגדרות, גפות ומסלעות, תיקונם והחזרתם ושמחירי הקו  יצויןכן 
 למצב הקודם. עבודות אלה לא ימדדו בנפרד.   

ים. בכתב הכמויות יש ושנויים בתווי ובעומק של הקו על הקבלן להביא בחשבון שיתכנו 
עליו לתת מחיר ראלי לביצוע העבודה   - כניות ובחתכים לאורך וסעיפים לעומקים שאינם בת 

 באותו עומק.  

התשלום לקבלן יהיה אך ורק לפי מחירי היחידה לסעיפים בכתב הכמויות לפי העומק 
 מסר לקבלן לביצוע.   יכנית הסופית שתוהמתאים בת 

 
   כניות ע"י הקבלןובדיקת ת 4.03

הקבלן מצהיר כי בדק את התכניות, המידות הכמויות והמפרטים. הקבלן יודיע בכתב למתכנן  
על כל החסרה, סתירה ואי התאמה בין התכניות, המפרטים ורשימת הכמויות. המתכנן יודיע  

 לקבלן בכתב את כוונתו ועל הקבלן לקבל את החלטתו של המהנדס.  

הקבלן לא יקבל כל תוספת עבור שנויים או תיקונים שיהיה צורך לבצע עקב החסרות או אי  
 התאמה.    

הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יודע את מטרת העבודה, כי הבין את כוונת המתכנן וכי הוא  
סיון בבצוע עבודות מסוג זה. הקבלן מתחייב כי העבודה שתבוצע  תתאים  י מומחה ובעל נ

היא נעשית והוא מוותר מראש על כל תביעות או טענות המבוססות על חוסר  למטרה שלשמה 
 ידיעה או על עובדות, מקרים או נסיבות בלתי צפויות מראש.  

 
    קבלנים אחרים 4.04

שיתוף פעולה עם קבלנים אחרים באתר ו/או קבלני משנה ממונים יהיה לפי האמור בסעיף  
 של המפרט הכללי.    300.16ה ובסעיף כללי של כרך א' ותנאי החוז בפרק א'  2.5

 
   קבלני משנה 4.05

ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון,  - תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו על
 בנושא איסור מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים.   
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ות והתנהגות בניגוד  "מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים, כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנ
קבלני משנה הרשומים בפנקס   אך ורקעל הקבלנים להעסיק  ,1988-למקובל במקצוע, תשמ"ט

 הקבלנים כחוק, בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה".   

 להלן לשון התקנות:   

 קבלן אינו מעביר או מסב את הרישיון לאחר.  : ( 8) 2תקנה 

 שימוש לרעה ברישיונו.קבלן אינו עושה  :  ( 9) 2תקנה 

תן או בחלקן,  וקבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקבל על עצמו בשלמ : ( 11) 2תקנה 
ין זה לא יראו בהעסקת  ילקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים; לענ

משתלם לפי   עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם
 לאחר. מסירת ביצוע עבודה שיעור העבודה כשלעצמה, משום 

מובהר בזאת כי העסקת קבלני משנה מותנה בקבלת אשור לכך בכתב מראש  
   מאת המזמין.  

 
  לוח זמנים להתקדמות העבודה 4.06

  התקופה שנקבעההקבלן יסיים את העבודה עד השלמתה המלאה לשביעות רצון המזמין עד 
 ממועד צו התחלת העבודה.   

עם חתימת החוזה על הקבלן להמציא לוח זמנים להתקדמות העבודה בהתאם למפרט הכללי  
 . 16.2פרק ב' סעיף   2כללי חלק  -של המנהל  לפיתוח תשתיות ביוב, כרך א'  

 
    עדיפות בין המסמכים 4.07

רה בו תמצא על הקבלן לבדוק את כל המסמכים המהווים את מכרז/חוזה זה. בכל מק .א
הת בין  שונה  פירוש  ו/או  משמעות  ו/או  התאמה  אי  ו/או  והדרישות  יסתירה  אורים 

במסכמים השונים, עליו  להודיע על כך מיד למפקח, אשר יחליט לפי איזה מהם תבוצע 
העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. לא פנה הקבלן מיד למפקח ולא מלא אחר  

אחריות  הכספית, ובכל אחריות אחרת עבור התוצאות,  שא הוא לבדו בכל היהחלטתו, י
 בין אם נראו ונצפו מראש ובין אם לא.   

 

בכל מקרה של סטיות כמתואר לעיל, רואים את ההוראות לביצוע העבודה וכן את המחיר   . ב
 כפי  שנקבעו לפי המידות והתיאורים.   

 בתוכניות.    (1)

 בכתב הכמויות.    (2)

 במפרט המיוחד.    (3)

 במפרט הכללי.    (4)

 בתקנים.    (5)

 הקודם עדיף על הבא אחריו.  

אופני המדידה והתשלום שבכתב הכמויות עדיפים על אופני המדידה והתשלום שבמפרט 
 המיוחד.   

 
     אספקת חומרים 4.08

 כל החומרים הנדרשים לבצוע העבודה יסופקו ע"י הקבלן.  
 
 

 
    ספקת מים וחשמל א 4.09

של  300.13, 300.12 לצורך ביצוע העבודות תעשה לפי האמור בסעיףספקת מים וחשמל א
 המפרט הכללי.   

 
 
 

    תחום העבודה ודרכי גישה 4.10

לצורך ביצוע העבודה יכין לעצמו הקבלן, על חשבונו, את דרכי הגישה לשטח לפי הנחיות  
כוז הכלים  יהמפקח ובתאום עם נציג המועצה לצרכי הובלת ציוד הקבלן, וכמו כן שטח לר 

שא בכל האחריות, הוצאות דמי  י ולטפול בהם, וגישה יום יומית לשטח העבודה. הקבלן י 
 נזיקין וקנסות, במקרה של גרימת נזק לרכוש אשר מחוץ לתחום העבודה, כפי שנקבע לעיל.   
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    מדידה וסימון 4.11

ונקודות  כניות עדכניות של המצב הקיים ומהמודד צירי מדידה  והקבלן יקבל מהמהנדס ת  .א
קביעה   ולקבוע  גבהים  לאזן  יוכל  שבעזרתן  המבנים,    מדויקתקבע  מיקום    הקוויםאת 

 והמתקנים.   
 

חייבות   . ב הקבלן  שיבצע  והמדידה  הסימון  עבודות  מוסמך   להיעשותכל  מודד  באמצעות 
 האחראי בחתימתו לטיב ודיוק עבודות המדידה בשדה ולתאורן השרטוטי.   

 

כניות ומפות יהיו טעונים אשור המפקח בכתב, אולם זה וכל מדידה וסימון ורישומו בת .ג
 לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לנכונותם.   

 

ות שסימן בשטח, יחדשן הקבלן אחראי לשלמות הסימונים ונקודות הקבע הנ"ל וכל הנקוד  . ד 
במקרה של נזק או אובדן וישמור על שלמותן על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה  

 וקבלתה על ידי המפקח.   
 

וים, פינות ומבנים והמתקנים ויאזנם. כמו כן יסמן הקבלן  ו הקבלן יסמן את תוואי הק  .ה
הבטחה המקבילים לצירים ולפינות הנ"ל ויאזן אף אותם מרחקו של קו ההבטחה  קווי  

 מהציר ו/או מקו הפינות יקבע בתיאום עם המפקח.   

מטרת קו ההבטחה לאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון וכן לאפשר ביקורת על 
 העבודה שביצע הקבלן.    נכונות

מקבילה על קו ההבטחה, הן מבחינת  לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה
 מרחקים והן מבחינת מספור היתדות.   

הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח באופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל )המשכת  
 אי וכיו"ב(.  והציר אל  מעבר לתו

 בכל מקרה אופן הבטחת הצירים יהיה טעון אישור המפקח.  
 

ות ברז או עץ, אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות  את נקודת הסימון יש לסמן באמצעות יתד .ו
כל היתדות ימוספרו    ס"מ.  50-היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ    ס"מ.  75X5X2.5-מ

 בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.   
 

הסופית   .ז המדידה  שבדיקת  לאחר  רק  העבודה  לקבלת  ביקורת  מדידת  יערוך  המפקח 
למפ רשימה  בצורת  תוגש  הקבלן  ידי  על  בוצעה  שנערכה  שהעבודה  בעליל  ותראה  קח 

 בהתאם למדיות ולרומים המתוכננים.   
 

על הקבלן להחזיק בשטח, כל עת הביצוע, על חשבונו, אמצעי מדידה כגון מאזנת, אמה,  .ח
מכשירים אלה יעמדו לרשות המפקח    מטר ועמודי סימון )ג'ילונים(.    30מדידה באורך    סרט

 בכל עת שיחפוץ בכך ללא תוספת מחיר.   
 

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה,  . ט
כנ"ל,   סטייה  ומיקום  סימון  מדידה,  מתוך  נובעת  אשר  התאמה,  אי  תשלום    או  ללא 

או אי התאמה כנ"ל תבוצענה    סטייה,  ולשביעות רצונו של המפקח. אם כתוצאה משגיאה
יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, וכל    ,כניתועבודות שלא לפי הת 

 הקבלן.    עבודות התיקון תהיה על חשבון
 

   (AS MADEכניות בדיעבד )ות 4.12

( שהוכנו ע"י מודד AS MADE)  בדיעבד   כניות ות   למפקח   הקבלן  ימסור   העבודה  סיום  עם .א
 מוסמך במהלך הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה.   

 

- תאגיד אלבהתאם למפרט הנחיות למודדים של תאגיד    AS MADEהקבלן יציג התכניות   .ב
 .   להלן 14ומפורט בסעיף המצורף    יןע
קווים,   ממוחשבות יהיו על רקע התכנון במסגרת שרטוטי התכנון.  AS-MADEכניות ות

יהיו   AS-MADEכנית ודרך שירות, מעברי מים ופרטים אחרים השייכים לת כתב, שוחות,
 נפרדות. השוחות ימוקמו במקומות הנכונים לפי קואורדינטות בפועל.    בשכבות

תכלולנה את כל המבנים, המתקנים והמערכות כפי שבוצע למעשה  AS-MADEכניות ות
וכן מידע נוסף שיידרש להפעלה ואחזקה שוטפת של המבנה בעתיד כגון: תוואי קוים,  

 של צינורות כבלים וכד'.    עומק כיסוי, מידות
 

כניות בדיעבד. והמזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין בעצמו את המדידה לצורך בצוע ת  .ג
זה תנוכה עלות הכנת התכניות מחשבון הקבלן. הקבלן יתר כל סיוע דרוש ללא    במקרה

 תמורה כספית  נוספת באנשים ובציוד לצורך ביצוע המדידות.   
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כניות בדיעבד ומסירתן למפקח ולמתכנן בצורה מסודרת ואישור התכניות ע"י  והכנת ת .ד
ולמתן הסופי  החשבון  לאישור  יעבור  ובל  מוקם  תנאי  הנו  חוזה    המתכנן  סיום  תעודת 

בסעיף   חלק    2.74כמפורט  ב'  פרק  כללי  א'  בכרך  המבנה"  לביצוע  החוזה  "תנאי    2של 
 ולאישור סופי של הקבלן.   

 

כניות בדיעבד לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה של העבודות  ועבור ת .ה
 השונות הנקובות בכתבי הכמויות.   

 

ל המפרט הכללי, "המזמין" שומר לעצמו את הזכות  ש  300.6בניגוד לנאמר בסעיף מס'   .ו
לבצע את התכניות בדיעבד, באמצעות מודד מוסמך שיבחר על ידו. הקבלן יסייע למודד  

שתבוצע    AS MADEשיידרש, לפי הוראות והנחיות המפקח.  עבור תכנית    בעבודתו, בכל 
 בתוספת מע"מ.  ₪,  40,000סה"כ  קוזז  מחשבון הקבלן יע"י מודד המזמין,  

 
    משרד שדה 4.13

 מוש המפקח בלבד. י על הקבלן להקים צריף או חדר נפרד בצריף שישמש משרד למפקח ולש

כניות, מזגן,  וסא, שולחן, ארון נעול וכוננית לתיקים ות יהציוד המינימלי של החדר יהיה כ 
 ל תקין ועובד ומחובר לחשמל.    ומחשב, פקס, מדפסת, טלפון הכ

מ 'לפחות והחזקת המשרד כולל הטלפון במשך ביצוע העבודה תעשה   3X6גודל המשרד יהיה 
 ע"י הקבלן ועל חשבונו.   

 
    שילוט 4.14

שם הפרויקט  יצויןבהם   מ' X  3.0 1.5הקבלן ייצר, יספק ויציב שלטי פרויקט במידות  
 והמזמין )לפי תכנית שתסופק לו על ידי המזמין(.  

שמות המתכננים והקבלנים   יצוינובנוסף לשלט הראשי יותקנו על עמודי השלט רצועות בהן  
 בפורמט שיקבע על ידי היזם. מיקום הצבת השלטים יקבע על ידי המפקח.  

  0.476 , בעובי דופן6" וטר הקבלן יהיה אחראי לביסוס ויציבות השלטים. העמודים יהיו בק
ס"מ   40לפחות, ביסוד שקוטרו  מ' 1.2ס"מ מצינורות פלדה מגולוונים, מבוססים בעומק של 

 לעמודים יותקנו תמיכות אלכסוניות מצינורות ויסודות כנ"ל.  .  20- מבטון ב

 הקמת שלטי הפרויקט תהיה כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עבורה בנפרד.   
 

   ביקורת במקום העבודה 4.15

הקבלן אחראי לאפשר למתכנן ולמפקח או לבאי כוחם גישה נוחה בכל זמן שהוא לשטח  
העבודה לשם ביקורת ומדידות בתקופת העבודה, ובתקופת אחריותו עד לסיום העבודה, בין  

מבוצעת בתחום שטח העבודה או מחוץ לו. הקבלן יספק את הכלים, המכשירים  אם העבודה 
 והעבודה הדרושים לשם ביקורת.   

הקבלן לא יכסה כל חלק מהעבודה ללא אשור המפקח. הקבלן יודיע למתכנן ולמפקח על כל  
 שעות לפחות לפני היציקה.    72יציקת בטון או כיסוי צינורות 

ו את הקבלן מאחריותו למלא את החוזה במלואו. עבודה  בדיקותיו של המפקח לא ישחרר
וחומר שנבדקו ואושרו ע"י המפקח ונמצאו לא מתאימים בבדיקה מאוחרת יותר יוחלפו  

 ויתוקנו.   
 

    תחום העבודה ודרכי גישה 4.16

לצורך ביצוע העבודה יכין לעצמו הקבלן, על חשבונו, את דרכי הגישה לשטח לפי הנחיות  
כוז הכלים  ים נציג המועצה לצרכי הובלת ציוד הקבלן, וכמו כן שטח לר המפקח ובתאום ע

 ולטפול בהם, וגישה יום יומית לשטח העבודה. 

בכל האחריות, הוצאות דמי נזיקין וקנסות, במקרה של גרימת נזק לרכוש אשר  יישאהקבלן  
 מחוץ לתחום העבודה, כפי שנקבע לעיל.   

 
 

    אחריות הקבלן 4.17

בכל ההוצאות הדרושות לביצועה   ויישאהקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות על העבודה 
התקין. הקבלן אחראי לעבודה מרגע קבלת פקודת העבודה ועד לקבלתה ע"י המזמין ועליו  

בכל ההפסדים שיגרמו עקב אופי   יישאלנהל את האתר בצורה בטוחה, נקיה ומסודרת. הקבלן  
ותו  וכמות העבודה, כתוצאה מהפרעות בלתי צפויות מראש, מהעובדה כי האדמה אינה מא

, כתוצאה מפעילות צד האווירטיב או צורה שהניח לפני תחילת העבודה, כתוצאה ממזג  
 שלישי ומסיבות אחרות.   
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הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש ו/או לנפש אשר יגרם כתוצאה מבצוע העבודה כולה  או חלק  
יו או קבלני  ו, משמש יממנה, בין אם הנזק יגרם על ידו, על ידי פועליו, שליחיו, באי כוחו, מורש 

, ומשמשיהם אשר להם ימסור את בצוע כל  המשנה ופועליהם, שליחיהם, באי כוחם, מורש
חלק מהעבודה. הקבלן מתחייב להחזיק בשטח אנשי מקצוע וציוד מתאים לתיקון מידי של  

 תקלות הנגרמות על ידו או על ידי באי כוחו.   

ביעות רצונו של המתכנן  במשך כל תקופת העבודה על הקבלן להתקדם בקצב מתאים לש
 ולדווח בסדירות באמצעות יומן עבודה שינוהל כל יום.  

נתן כל אורכה על סמך ימים גשומים, חגים או הפרעות אחרות בעבודה. המצאת לוח  ילא ת
הזמנים ע"י הקבלן למהנדס, בין שאישר אותו המהנדס ובין שלא אישר אותו, אינה פותרת  

 עליו.      את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת
 

   קצב בצוע העבודה 4.18

אם בכל זמן שהוא המתכנן או המפקח בדעה שקצב בצוע העבודות איטי מדי בכדי להבטיח  
את השלמתן בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתן, יודיע לקבלן בכתב והקבלן  

 ינקוט מיד באמצעים בכדי להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן שנקבע להשלמתן.  

ים שנקט בהם הקבלן אינם מספיקים יורה המתכנן  היה והמתכנן או המפקח בדעה שהאמצע 
לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתו יש לנקוט בהם והקבלן מתחייב לנקוט באמצעים אלו  

 מיד.

אם יהיה צורך לדעת המתכנן או המפקח, בכל זמן שהוא להחיש את קצב בצוע העבודות מכפי  
טב יכולתו להחשת קצב שנקבע תחילה, יפנה בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמי

 הבצוע ולמלא אחר ההוראות בנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.   
 

    הכשרת התווי לצורך בצוע העבודה 4.19

לוק  יעל הקבלן להכשיר את התווי של העבודה להנחת הצינורות והתקנת התאים, לרבות ס 
 צמחיה, שיחים, בהתאם לאישור המפקח.   

 בסיום העבודה על הקבלן להחזיר את הדרכים הקיימות למצבן הטבעי לפני בצוע הפרויקט.   

בעת המעבר ליד עצים בכלל ובתחום מטעי זיתים במיוחד יקפיד הקבלן לשמור על שלמות  
הקבלן    מנע מפגיעה בהם, גם אם הדבר יחייבו לעבודת ידיים בקטעים מסוימים. יהעצים ולה

 לאחר ביצוע הקו בתחום המטעים.  דרש לנקות את השטח יי

במקומות שהדבר יתאפשר לפי הוראת המהנדס, ו/או המפקח ישאיר הקבלן לאורך   התווי  
 מיושרת ונקיה אשר תאפשר גישה לאחזקה.     מ' 3.0דרך ברוחב 

עבור כל העבודות והדרישות בסעיף זה לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול עבודה זו ביתר 
 בכתב הכמויות.    הסעיפים השונים

 
   שמירה ומניעת תאונות  4.20

שא באחריות מלאה במקרה של נזק ויחליף על  יהקבלן ימנע כל נזק לעבודה ולחומרים, י 
 חשבונו הוא כל עבודה או חומרים שניזוקו.   

הקבלן ידאג במשך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום העבודה ולמנוע בכל   
   האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה לאדם ולרכוש כתוצאה מעבודתו. 

להציב שלטי אזהרה, תאורה מתאימה, גדור ושומרים ולמלא אחרי כל חוקי  הקבלן  על
כל האחריות ובכל ההוצאות במקרה  שא ב יהקבלן י  הזהירות הממשלתיים והוראות המזמין. 

צויים נגדו, נגד המזמין, נגד המתכנן או כל אדם אחר, עבור נזק באדם או  יותוגש תביעה לפ
 ברכוש כתוצאה מפעולותיו, מחדליו, עבודותיו וציודו.   

מיום העמדת המבנים כולם או מקצתם ועד למסירת המבנים למזמין יהיה הקבלן אחראי  
מקרה של נזק למבנים הנובע מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את   בכל לשלמות המבנים. 

הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתו יהיה המבנה במצב 
 תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה.   

 
 

    אמצעי זהירות 4.21

להיפגע עקב עבודתו ולנקיטת כל  הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים או צד ג' שעלול 
אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות  תאונות הקשורות בעבודות חפירה,  

 וי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'.   והנחת ק 

ביצוע    הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת 
על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים    העבודה ויקפיד

אלו. הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, תאורה ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר  
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בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, פיגומים,  להיגרםאת הציבור מתאונות העלולות 
ר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב  ערימות חומרים ומכשולים אחרים באת

הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים  
שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי  

לא יכיר בשום תביעות מסוג   אדם   ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין 
זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב מהתשלומים אותם 

 סכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן.    

את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר ישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שני  
ת עפ"י גוף אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים תכוסה על ידי הקבלן  הצדדים או בוררו

 בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות כלשהיא בגין נושא זה.   
 

    עבודה על קו/שוחה קיים/ת 4.22

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות בביבים או תאי בקרה קיימים, על הקבלן לבדוק  
תחילה את הביבים או התאים הללו מחשש להימצאות גזים רעילים, ולנקוט בכל אמצעי  

 הזהירות, הבטיחות וההגנה כדלקמן:   

 ת זו.  היא חובה ואסור לקבלן לפעול בשום מקרה ללא נוכחו   ובמקום  בזמן  המפקח  נוכחות .א
 

 עם ,  תקני  גזים  גישוש  ומכשיר  תקני  שעון   בעזרת,  לוודא  יש,  הבקרה  לתא  שנכנסים  לפני  .ב
לבדיקה עצמית, ובעזרת הגשש, שאין בתא גזים מסוכנים ויש בו כמות מספקת   אפשרות

של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר 
ומובטחת    שהתא אוורר כראוי בעזרת הגזים  כל  מאווררים מכניים. רק לאחר שסולקו 

 אספקת חמצן בכמות מספקת, תותר הכניסה לתא הבקרה .    
 

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

צידיו,    -ם  קיי  בקרה  בתא  לעבודה - בשני  והמכסים  לעבוד  עומדים  שבו  מכסה התא 
 ל שלושה מכסים.  וכלומר סך הכ

 .  החיבור נקודת   צידי משני  מכסים     - קיים ביב אל לחיבור -
 

איש לא יורשה להיכנס לתא בקרה, אלא אם לפחות אדם אחד יישאר בחוץ, מוכן להגיש  .ד
 עזרה במקרה של צורך.   

 

פפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי  מחליקות.  הנכנס לתא הבקרה יחבוש כ  .ה
שא חגור בטחון ואליו קשור חבל, אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא יהוא גם י

 מחוץ לתא.   
 

 מ', יחבוש מסכת גז מתאימה.    2.50הנכנס לתא בקרה אשר עומקו עולה על  .ו
 

וררים מכניים לפני כניסת האנשים ובכל יופעלו מאו  מ'  4.00בתאי בקרה שעומקם עולה על   .ז
 משך העבודה בתוך התא או בקו.   

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לתאי בקרה, בורות רקב וכיו"ב יודרכו  
 טחון הנ"ל ויאומנו בשימוש בחגור בטחון, מסכת גז וציוד אחר.   ילגבי אמצעי הב 

ר ותחנות שאיבה לשפכים, יהיה  בשעת עבודה במתקני ביוב קיימים, כמו מכוני טיהו
 הקבלן חייב לוודא אם אין אזורי סכנה, בהם אפשרית נוכחות גזים רעילים או נפיצים.  

אין בהוראות סעיף זה בשום אופן כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לבטיחותם 
 של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע כתוצאה מעבודתו של הקבלן.   

הקבלן יכלול את הוצאות הבדיקה והשימוש באמצעי זהירות הנדרשים בהתאם לסעיף 
 קובים בכתב)י( הכמויות.       זה, במחירי היחידה לעבודות השונות הנ

 
 

    הוראות בטיחות בעבודה 4.23

 מבלי לגרוע מן האמור במסמכי החוזה, על הקבלן למלא את הוראות הבטיחות הבאות:  

אמצעי .א בכל  ויאחז  הבטיחות  כללי  לכל  בהתאם  העבודות  את  יבצע  הבטיחות    הקבלן 
 הנדרשים לפי החוק ולפי דרישת המזמין.  

 

על הקבלן להתקין בכלים המכניים מראות באופן שלמפעיל לא יהיה שדה ראיה חסום,  . ב
נרחב  ראיה  שדה  למפעיל  שתאפשרנה  ובאופן  בנעשה,  ולהבחין  לראות  יוכל  לא  שלגביו 

 ומלא אשר יכסה את סביבותיו כולל המרחב שלפניו, לצדיו ומאחוריו.   
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ושאר חלקים מסוכנים אחרים  .ג הגלגלים  הרצועות, השרשראות,  כל  על  להגן  על הקבלן 
 באופן שיהיו מוגנים מבחינה בטיחותית.   

 

 שיון נהיגה כנדרש על פי החוק וניסיון מתאים בהפעלת הכלי.   י על מפעיל הכלי להיות בעל ר . ד 
 

 כל הכלים המכניים יהיו מצוידים בפנס צהוב מהבהב וצופר נסיעה לאחור.    .ה
 

 על הקבלן להציב נצנצים או מהבהבים לסימון אתר העבודה במשך כל זמן ביצוע העבודה.   .ו
 

 תם באתר.   וכל הנוכחים והעובדים ילבשו בגד עם מחזירי אור במשך כל זמן הימצא .ז
 

 הקבלן ידאג להמצאות ערכת עזרה ראשונה באתר.    .ח
 

 הקבלן ידאג להמצאות ציוד כיבוי אש באתר ועל הכלים המכניים בכמות מתאימה.    . ט
 

כל אביזרי הבטיחות הדרושים ירכשו ויותקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו. המפקח באתר רשאי  
כל    קבלן לסלקו מהאתר.לפסול כל ציוד שאינו עומד בדרישות הבטיחות הנ"ל ולדרוש מן ה 

 ההוצאות במקרה זה יחולו על הקבלן בלבד.   
 

הקבלן יחתום על נספח הבטיחות המצורף לחוזה. הקבלן יפעיל ממונה בטיחות מטעמו אשר  
 יבצע הדרשות בטיחות לקבלן ולעובדיו ויהיה אחראי על הבטיחות באתר. 

 
   הפרעות למבנים, תנועה ודרכי גישה  4.24

הקבלן יוציא לפועל את העבודה במינימום הפרעות למבנים אחרים. הקבלן לא יסגור כביש 
עליו לדאוג למעברים זמניים  לתנועה אלא לאחר קבלת היתר מהשלטונות המוסמכים.  

 ולשומרים כפי שיסוכם בינו לבין השלטונות באישור המהנדס.   

י אחר, על הקבלן להבטיח את המבנה  וי מים או כל מבנה תת קרקעולפני הזזת חוטי טלפון, ק 
במשך זמן ההפרעה וכמו כן עליו להחזיר את המבנה למצב שיאושר על ידי הבעלים של 
המבנה וע"י המהנדס. לפני הזזת מבנים על הקבלן להמציא אשור בכתב למהנדס מאת 

גרם על חשבונו הוא באופן היעיל  יהנוגעים בדבר. הקבלן מתחייב לתקן כל נזק שעלול לה
ביותר ולשביעות רצונו של המהנדס ושל כל אדם מרשות המוסמכים לפקח על הטפול בכל 

 הסעיפים הנ"ל. 
 

    תנועה על דרכים קיימות 4.25

מנע ככל  יהעברת הציוד של הקבלן ממקום למקום תתבצע על דרכים קיימות. על הקבלן לה 
  יה ועם משטרת התנועה. יהאפשר מסגירת רחובות. בכל מקרה יתואם הנושא עם עיר

מנע מהפרעה לחיים השוטפים  יהתנועה תבוצע בהתאם לתנאיהם. בכל מקרה ידאג הקבלן לה 
בגמר העבודה יתקן הקבלן על חשבונו   יה במהלך תנועה על דרכים קיימות. י של האוכלוס

 כבישים או מדרכות אשר נפגעו ויחזירם למצבם הקודם.   
 

    כללי -הסדרי תנועה  4.26

מת לב הקבלן מופנית לכך שבכבישים מתנהלת תנועה סואנת של כלי רכב בכל  שעות  תשו
היממה ועל הקבלן יהיה לבצע את עבודתו באופן שתתאפשר תנועת כלי הרכב בכל עת ללא  

הפסקה וללא סיכון. תידרש מהקבלן התארגנות מיוחדת לביצוע העבודה והבטחת המשך 
ועה ועבודה בשלבים. על הקבלן להצטייד באישור התנועה בכל עת וללא סיכון, הכוונת תנ

 משטרת ישראל לביצוע העבודה ולתאם עמם את תנאי ומועדי ביצוע העבודה.   

בהתאם להחלטת המפקח ו/או על פי דרישת המשטרה יתכן ביצוע עבודות בשעות הלילה.  
 באם תחייב המשטרה נוכחות שוטרים באתר יעשה התשלום על חשבון הקבלן.   

 
 
 

    תאום עם רשויות 74.2

לפני התחלת העבודה על הקבלן לדאוג לתאום עם הרשויות ולקבלת אישורי החפירה  
קרקעיים כגון: צנרת מים,  -הדרושים. עליו לבדוק ולוודא מיקומם של מתקנים קרקעיים ותת

 וי טלפון וחשמל.   וביוב, ניקוז, ק 

בזק, המשטרה, מע"צ, מקורות,  על הקבלן לדאוג לקבלת אישורי חפירה מחברת החשמל, 
יה  י רשות הגנים הלאומיים, רשות שמורות הטבע, רשות הניקוז האזורית רשות העתיקות, עיר

וכל רשות אחרת שלא צוינה במפורש. ולפעול בהתאם להנחיותיהם. עבודת הקבלן תכלול גם  
 קרקעיים. -את החפירות הדרושות לגילוי צנרת או כבלים תת
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דרשנה עבודות ידיים או  יכנ"ל עשוי לגרום לעיכובים בעבודת הקבלן ות גילוי צנרת ומתקנים
עבודות מיוחדות. על הקבלן לכלול את כל הוצאותיו בקשר לכל הדרישות בסעיף זה במחירי  

 היחידה לסעיפים השונים ברשימת הכמויות ולא ישולם לו עבורן בנפרד.   

 נו יהיה על חשבונו של הקבלן.  כל נזק שייגרם למתקנים הנ"ל יחול על אחריותו ותיקו 

שיונות  יכל העלויות הישירות והבלתי ישירות המתחייבות מהפעולות להוצאת כל האגרות והר
השונים יהיו על חשבון הקבלן ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב  

 הכמויות, ולא ישולם עבורן בנפרד.   

מצאות בידו אשר עשוי לסייע בפעולות להוצאת  כניות הנוהמתכנן ידאג לספק לקבלן מידע ות
 האישורים.   

 
   עבודות על ידי אחרים באותו אזור 4.28

המזמין שומר לעצמו את הזכות לעשות כל עבודה, בין שתהיה קשורה עם העבודה   לפי  
החוזה או תהווה חלק בלתי נפרד ממנה, או כל עבודה אחרת בכל עת שהיא. הקבלן לא יפריע  

שגגה לעבודתם של קבלנים או אנשים שהמזמין יעסיק, ויעזור במידת האפשר בזדון או ב
 לסיום מהיר של כל העבודות בשטח.   

במקרה ולפי דעת הקבלן עבודתו הופרעה ע"י פעולתם של האחרים, יודיע על כך בכתב 
 למפקח.  

המפקח, לאחר שיבדוק את התאום יחליט על הסידורים הדרושים  לעבודה תקינה. דעתו של  
 המפקח תחייב את הקבלן.   

 
   קבלת הוראות מאנשים שאינם מוסמכים לכך 4.29

כיוון שהעבודה מתבצעת באזור מסחר פעילים ומכיוון שחלק מהעבודות יתבצע בתוך או  
ין הקבלן רשאי לקבל הנחיות מאדם כלשהו בשטח  בגבול מגרשים פרטיים, מודגש בזאת כי א 

 זולת המפקח, מנהל הפרויקט או מי שהוסמך על ידי המזמין.   

לא תותרנה תביעות כלשהן ולא ישולם עבור עבודות שיבוצעו על ידי הקבלן בהוראת גורם חוץ  
  זה או אחר, אף אם השתמש זה בציטוט דברי המפקח כביכול, או בציטוט גורם מוסמך אחר.

כמו כן לא תוכרנה תביעות כלשהן במקרים בהם יפסיק גורם חוץ זה או אחר את עבודת 
 הקבלן בטענת שווא, או עקב פעולה כלשהיא שלא תואמה מראש.   

 
 תיאור העבודה  4.30

במסגרת החוזה תבוצענה העבודות שרוול וניפוץ קווי ביוב, בפרויקטים משולבים של התאגיד,  
ס"מ, כולל תיקונים נקודתיים והתחברות    50ס"מ ועד    15בקטרים    השחלה ושרוול קווי ביוב,

 לקווים קיימים. 
 

 ס"מ.  30ס"מ עד  15ניפוץ להגדלת קוטר, השחלה ושרוול, בקטרים בין  
 

 תחולת המפרט הכללי  4.31

מפרט מיוחד זה בא להוסיף ו/או להשלים ו/או להבהיר את האמור במפרט הכללי שבהוצאת  
כון, והחברה הלאומית  יטחון, משרד הבינוי והש יהמשותפת למשרד הבהוועדה הבין משרדית  

קווי מים, ביוב וכן כל הפרקים הרלוונטים במפרט הכללי כגון : עבודות עפר,    -  57לדרכים, פרק  
 עבודות בטון, בטון טרום, מתקני תברואה, עבודות צביעה ועוד. 

 
 

 תוכניות   4.32

 תוכניות מאושרות לביצוע. 4.32.1
 

עה, יתוכננו באמצעות הקבלן ועל חשבונו ויאושרו, לאחר חתימת  תוכניות הסדרי תנו  4.32.2
 החוזה ותוך כדי העבודה. 

 

 תוכניות הביצוע יסופקו ע"י המפקח לקבלן.   4.32.3
 

וסדריהם,   4.32.4 ריתוכים  פרטי  כגון  העבודה  ביצוע  לצורך  הדרושות  נוספות  תוכניות 
 הרכבה ו/או התאמה של פרטי ביצוע יכין הקבלן על חשבונו. 

 

 שילוח בור  4.33

כל פתיחה, מכל סוג שהוא, לרבות ההתארגנות וההכנות לפתיחת הבור / הכנות לצורך ביצוע  
 העבודות, יחולו על הקבלן, ללא כל תוספת מחיר, מעבר למחירי היחידה השונים. 
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 תחום העבודה ודרכי גישה  4.34

 הסדרי תנועה : 4.34.1

תנועה מאושרת וכל הקבלן יבצע את הסדרי התנועה כנדרש, בהתאם לתוכנית הסדרי 
 העלויות יחולו על הקבלן, ללא כל תוספת מחיר. 

 

וזאת   4.34.2 לשימושו  התוואים  לאורך  הקרקע  רצועת  רוחב  הקבלן  עבור  יקבע  המפקח 
לאחר תאום הנדסי. כמו כן יקבע המפקח לקבלן את השטח בו רשאי הקבלן לרכז  

וכליו, להקים מחסניו ולבצע פעולות הדרושות לצורך ביצוע הע )להלן:    בודהציודו 
 "השטח האחסנה"(. 

 

השטח  האחסנה  שטח   4.34.3 את  להעמיד  והאפשרות  הקבלן  של  בצרכיו  בהתחשב  יקבע 
לרשותו ע"י החברה והקבלן לא יורשה לחרוג בפעולותיו ובהקמת מבנים אל מחוץ  

שנקבע עבורו אלא באישור המפקח וזאת לאחר אישור רישוי    השטח האחסנה לתחום  
 בניה. 

 

שאושרו  יכשיר לעצמו הקבלן דרכי גישה ואת תחום העבודה    לצורך ביצוע העבודה 4.34.4
 על חשבונו. על ידי המפקח 

 

 מערכות קיימות  4.35

ביוב,   4.35.1 מים,  תאורה,  בזק,  חשמל,   : כגון  קיימות  מערכות  יימצאו  העבודה  בתחום 
תיעול, כבלים, תקשורת אחרת, גל ירוק ורמזורים, השקייה וכיו"ב. הקבלן יבצע עפ"י  

ם שיורה המפקח חפירות גישוש וחפירות ידניות לגילוי מיקום  שיקול דעתו ובכל מקו
ועומק המערכות התת קרקעיות וזאת בטרם תחילת העבודות, לאחר קבלת אישור  
לתאום הנדסי. הגישוש יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו בנוכחות נציג החברה האחראית  

חלקות החברה,  על המערכות ובנוכחות נציגים מתאימים של רשויות נוספות כגון : מ 
 וכיו"ב.  ברת החשמל, חברות הכבליםנציגי העירייה, נציגי בזק, ח 

 

השגת   4.35.2 לרבות  העבודות  ביצוע  לצורך  הגורמים  כל  את  לתאם  אחראי  יהיה  הקבלן 
. מודגש במפורש כי  והצגתם בפני המפקח האישורים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה

על אף ביצוע גישוש מוקדם,    אם בעת ביצוע העבודה יפגע הקבלן במערכת כל שהיא
פיצוי בעל המערכת בהתאם לאמ    ר ויחולו על הקבלן כל הוצאות תיקון הנזק ו/או 

במפרט הבין משרדי. התיקון יבוצע ללא דיחוי בתיאום עם בעלי    57בפרק  ו  בחוזה  
 התשתית. 

 

התשתיות   4.35.3 המתקנים,  את  חשבונו  ועל  המקורי  למצבם  להחזיר  מתחייב  הקבלן 
שייפגעו במהלך העבודה לרבות : מדרכות, כבישים, מערכות, נטיעות וכל  והנכסים  

 רכוש פרטי וציבורי. 
 

 לוח זמנים ותוכנית עבודה  4.36

הזמן הקצוב לביצוע כל העבודות של כל אחת מפקודות העבודה יצויין בכל פקודת   4.36.1
תוך שבוע ימים ממועד    -  לחוזה  19בסעיף  מבלי לגרוע בכלליות האמור    עבודה בנפרד. 

ירת כל פקודת עבודה לקבלן, יכין הקבלן ויגיש לאישור המפקח הצעתו המפורטת  מס
ללוח זמנים המבוסס על הנתונים שבפקודת העבודה.  בפרוייקטים משולבים, לוח  

 הזמנים יתקבל ממח' תאום הנדסי. 
 

בהסברים   4.36.2 וילווה  גאנט  תרשימי  בצורת  מסודר  להיות  צריך  המוצע  הזמנים  לוח 
ל ארגון עבודה מפורטת הכוללת מיקום מבני הקבלן, רשימות  הנחוצים ובתוכנית ש

והפיקוח, קבלני   עובדי הניהול  הפועלים, בעלי המקצוע,  וציודו המכני, מספר  כליו 
 משנה וציודם שיעסקו בעבודות הכלולות בפקודת העבודה.

 

לקבלן תוך   4.36.3 ויחזירם  ותוכניות הארגון המוצעים  לוח הזמנים  יבדוק את    5המפקח 
ם קבלתם עם הערות ודרישות שינויים )באם יידרשו(. הקבלן יכניס את כל  ימים מיו

יאוחר   לא  הנדרשים  והשינויים  ההערות.    3-מהתיקונים  קבלת  מיום  לוח  ימים 
המפקחיאם    ןהמתוקהזמנים   רצון  את  ו י  ,שביע  ובלעדי  יאושר  יחיד  בסיס  שמש 

 לביצוע העבודות. 
 

הכללי   4.36.4 הזמנים  לוח  העבבמסגרת  בפקודת  דרישת  ודה  שניתן  לפי  הקבלן,  על  יהיה 
המפקח, להקדים את ביצועם של קטעי עבודה החוצים כבישים ולבצע אותם קטעים  
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לפני ציפוי הכבישים באספלט. לא תשולם תוספת עבור הקדמת ביצוע קטעי עבודה  
כנ"ל. הקבלן יתחיל בעבודותיו לאחר אישור המפקח לתוכנית הארגון, תיאור דרכי 

לפני כן בעבודות  הביצוע ולוח הזמנ ירשה להתחיל  ים המוצעים, אלא אם המפקח 
הכנה מסוימות. כל העיכובים והפסדי הזמן שייגרמו לקבלן בגלל איחוריו בהגשת  

 יהיו על חשבון הקבלן בלבד.  המתוקןהצעותיו לתוכנית הארגון וללוח הזמנים  
 

 עבודות לילה  4.37

טובת הציבור או לפי דרישות  אם התנאים יחייבו זאת מבחינת ביצוע העבודה או בשל   4.37.1
המשטרה, החברה והעירייה, יהיה על הקבלן לבצע עבודות גם בשעות הלילה. שעות  

למחרת. הקבלן מתחייב לבצע    07:00ועד לשעה    19:00לילה תחושבנה החל מהשעה  
כלול   יהיה  היממה  שעות  בכל  הביצוע  בגין  והתשלום  היממה  שעות  בכל  העבודה 

 יות. במחירי היחידה בכתב הכמו 
 

שרוול, ניפוץ, שיחול  לבמקרים בהם יוזמן קבלן בקריאה מיוחדת עבור עבודות  4.37.2
תשולם תוספת עבור העבודה  לא בשעות הלילה  והנחת קווי ביוב בחפירה פתוחה

 . כמפורט בכתב הכמויות הנ"ל
 צוות עבודה בלילה ובשעות בלתי רגילות  4.38

ו 4.38.1 יהיו  /המפקח  וכו'(  )המשטרה  אחר  רשמי  גורם  כל  ביצוע  או  על  להורות  רשאים 
 עבודות יזומות מראש בשעות הלילה או בשעות בלתי רגילות. 

 

 סגירת רחובות  4.39

תבוצע   4.39.1 רחובות  בהצטלבות  או  לרוחבם  רחובות  סגירת  הדורשות  העבודות  ביצוע 
וקבלת תנאי משטרת ישראל ולפי תנאיה   ןרישיו הוצאת   הגשה לתאום הנדסי,  לאחר

ה  לצמצום  מקסימליים  סידורים  רגל.תוך  והולכי  רכב  לתנועת  הוצאת      פרעות 
 תעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו.  ןהרישיו

 

 דרכי הגישה לרכוש פרטי או ציבורי תהיינה חופשיות בכל עת. 4.39.2
 

 אמצעי זהירות  4.40

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות וסדרי הבטיחות למניעת הפרעות ותקלות להבטחת רכוש  
ובסביבתן. בדרכים קיימות על הקבלן להציב תמרורים, מחזירי אור,  וחיי אדם בשטח העבודות  

 לרבות פנסים מהבהבים בשעות הלילה. 
 

 דרך עוקפת  4.41

ויחזיר המצב לקדמותו בתום   את אתר העבודהעוקפת ה הדבר יכשיר הקבלן דרך  יידרש אם
 העבודה. 

 ביצוע עבודות בו זמנית  4.42

בעת ובעונה אחת כמה קטעי עבודה    אם יידרש הקבלן לעשות זאת, יהיה הקבלן חייב לבצע 
שונות עבודה  פקודות  מספר  או  אחת  עבודה  פקודת  באמצעות  אם  ההוצאות    .וחלקיהן,  כל 

 הכרוכות בסעיף זה כלולות במחירי היחידה הנקובים ברשימת הכמויות. 
 

 מדידות וסימון  4.43

תכניות 4.43.1 מהמפקח  יקבל  מדידה    הקבלן  צירי  כשעליהן  הקיים  המצב  של  עדכניות 
ונקודות קבע שבעזרתן יוכל לאזן גבהים ולקבוע קביעה מדויקת את מיקום המבנים,  

 הקווים והמתקנים.
 

אתרי  הקבלן אחראי לשלמות הסימונים ונקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן ב 4.43.2
על  העבודה וישמור  או אבדן  נזק  של  יחדשן במקרה  עד  ,  הוא,  על חשבונו  שלמותן 

יבוצעו   המדידה,  עבודות  המפקח.   ידי  על  וקבלתה  הגמורה  העבודה  למסירת 
 באמצעות מודד מוסמך, אשר יאושר על ידי המפקח. 

 

הקבלן יהיה חייב להעסיק מודד מוסמך אשר יבצע את כל עבודות הסימון והמדידה   4.43.3
אחראי ויאשר בחתימתו  שידרשו לקבלן לצורך ביצוע החוזה. המודד המוסמך יהיה  

 . אתר העבודהאת טיב ודיוק עבודות המדידה ב
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כל מדידה וסימון ורישומן בתכניות ומפות יהיו טעונים אשור המפקח בכתב, אולם   4.43.4
 אישור זה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לנכונותם. 

 

יסמן   4.43.5 כן  כמו  ויאזנם.  והמתקנים  המבנים  פינות  הקווים,  תוואי  את  יסמן  הקבלן 
קווי הבטחה המקבילים לצירים ולפינות הנ"ל ויאזן אף אותם. מרחקו של קו  הקבלן  

 ההבטחה מהציר ו/או מקו הפינות יקבע בתיאום עם המפקח.
 

מטרת קו ההבטחה לאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון וכן לאפשר ביקורת על  4.43.6
 נכונות העבודות שביצע הקבלן. 

 

נקודה מקבילה על קו ההבטחה, הן מבחינת  לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים   4.43.7
 מרחקים והן מבחינת מספור היתדות.

 

הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל. )המשכת   4.43.8
 הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב(.

 

 בכל מקרה אופן הבטחת הצירים יהיה טעון אישור המפקח. 4.43.9
 

באמצעות יתדות ברזל או עץ, אשר מידותיהן לא תהיינה  את נקודות הסימון יש לסמן   4.43.10
ס"מ. כל היתדות    50-ס"מ היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ  2.5/5/75  -   קטנות מ

 ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.
 

נוסף למדידות הנ"ל לשם חישוב כמויות של עבודות עפר הנמדדות )באם יהיו כאלה(,   4.43.11
י  ובאם  רשאי,  זאת המפקח  יהיה הקבלן  ולסמן חתכים    -דרוש  למדוד  חייב,  יהיה 

 לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום, ולכל צורך אחר. 
 

המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית   4.43.12
שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה  

 בהתאם למידות ולרומים המתוכננים. 
 

, כל עת הביצוע, על חשבונו, אמצעי מדידה כגון  אתר העבודהעל הקבלן להחזיק ב 4.43.13
  אמצעי המדידה מטר ועמודי סימון )ג'ילונים(.    30מאזנת, אמה, סרט מדידה באורך  

 אלה יעמדו לרשות המפקח בכל עת שיחפוץ בכך ללא תוספת מחיר. 
 

מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל  אחריותו של הקבלן לגבי   4.43.14
שגיאה, סטייה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא  
תשלום ולשביעות רצונו של המפקח. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי התאמה  
המפקח   דרישת  לפי  הקבלן  אותן  יתקן  התוכנית,  לפי  שלא  עבודות  תבוצענה  כנ"ל 

 תהיה על חשבון הקבלן.  המדידות כל עבודת תיקון  .ולשביעות רצונו
 

על   4.43.15 ויפקח  בטיחות  תוכנית  יכין  אשר  בטיחות  על  ממונה  להעסיק  מתחייב  הקבלן 
 יישומה. 

 

 (AS MADEבדיעבד )עדות תוכנית  4.44

4.44.1 ( ע"י  AS MADEעם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח, תכניות בדיעבד  ( שהוכנו 
 במהלך הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה, באשור המפקח. מודד מוסמך 

 

התכניות תעשינה על גבי קבצי התכנון שימסרו לקבלן, והן תכלולנה את כל המבנים,   4.44.2
המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע נוסף שיידרש להפעלה ואחזקה  

ינורות כבלים  שוטפת של המבנה בעתיד כגון: תוואי קווים, עומק כיסוי, מידות של צ 
 וכד'.

 

למתן   4.44.3 מוקדם  תנאי  הנו  מסודרת  בצורה  למפקח  ומסירתן  בדיעבד  תוכניות  הכנת 
תעודת סיום החוזה ולאישור חשבון סופי של הקבלן. עבור תוכניות בדיעבד לא ישולם  
בכתב   הנקובות  השונות  העבודות  של  היחידה  במחירי  כלול  יהיה  ומחירן  בנפרד 

 הכמויות. 
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. עפ"י ההוראות  בדיעבד"  כניות העדות ות"לגבי אופן הכנת    ה,להלן הוראות החבר 4.44.4
 נדרש הקבלן לציין על התכניות את הפרטים כדלקמן : 

 קווים  4.44.4.1

 מספר רחוב.  4.44.4.1.1
 

 בין השוחות או מגופים )מ"א(.  L -אורך  4.44.4.1.2
 

 קוטר )בס"מ לביוב ותיעול(. 4.44.4.1.3
 

 שיפוע בין השוחות )%(.  4.44.4.1.4
 

 שנת הנחת הצינור.  4.44.4.1.5
 

4.44.4.1.6 I.L HIGH  .ביציאה משוחה מלמעלה, לפי כוון הזרימה 
 

4.44.4.1.7 LOW HIGH-I.L    כיוון לפי  שבמורד,  לשוחה  בכניסה 
 הזרימה. 

 

4.44.4.1.8 LOW LOW  - I.L  .בכניסה תחתונה, במקרה שיש מפל 
 

 מקום הקו )ראה טבלה(.  4.44.4.1.9
 

 חומר הצינור )ראה טבלה(, ועובי דופן.  4.44.4.1.10
 

סטטוס )טבלה לצורך הגדרת הקו : פעיל, מתוכנן, מבוטל,  4.44.4.1.11
 אחר(.  וע או  לאחר ביצ 

 

 מיקום הקו )מידות בתחום הרחוב(.  4.44.4.1.12
 

 יש להציג )"לבנות"( את הקווים לפי הזרימה ממעלה הקו. 4.44.4.1.13
 

בהתאם  4.44.4.1.14 יהיה  הקווים  מספור  ממוספרים.  יהיו  הקווים 
)החל  קו.  אותו  של  שבקצוות  השוחות  למספור 

 מהתחברות לשוחה קיימת( 
 שוחות  4.44.4.2

 רחוב )מספר רחוב(.  4.44.4.2.1

 מס' השוחה.  4.44.4.2.2

 ס"מ בשוחה מלבנית(.  Xקוטר )ס"מ או ס"מ  4.44.4.2.3

4.44.4.2.4 T.L -  .גובה מוחלט )אבסולוטי( על המכסה 

4.44.4.2.5 I.L -  .גובה מוחלט )אבסולוטי( של הצינור בכניסה 

4.44.4.2.6 I.L -  .גובה מוחלט )אבסולוטי( של הצינור ביציאה 

 סטטוס )ראה טבלה(.  4.44.4.2.7

 שנת ההנחה.  4.44.4.2.8

 מיקום השוחה ביחס לנקודת אחיזה בשטח.  4.44.4.2.9

 )מ'(.  Hעומק השוחה,   4.44.4.2.10
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 חיבורים לבריכות מי גשם )תאי קליטה(  4.44.4.3

 קוטר )ס"מ(  4.44.4.3.1

 )מ.א(.  Lאורך  4.44.4.3.2

 )%(.  Iשיפוע  4.44.4.3.3

4.44.4.3.4 I.L .יציאה : גובה מוחלט )אבסולוטי( ביציאה מתא קליטה 

4.44.4.3.5 I.L .כניסה : גובה מוחלט )אבסולוטי( בכניסה לשוחת הקו 
 

 בריכות למי גשם )תאי קליטה( 4.44.4.4

 מידות הבריכה )תא(  4.44.4.4.1

 ( מ'. H( ס"מ. עומק )Bרוחב )(, Aאורך ) 4.44.4.4.2

 מספר בריכות שבוצעו.  4.44.4.4.3
 

 תעלות עם רשת לניקוז  4.44.4.5

 ( מ'. H( ס"מ. עומק )B(, רוחב ) Lמידות : אורך )
 

 טבלת ריכוז כמויות  4.44.4.6

 יש להכין, לפי דוגמא הרצ"ב, על גבי דיסקט. 
 

 בדיעבד : עדות הערות נוספות לתכניות  4.44.4.7

לכלול   4.44.4.7.1 חייבת  ביצוע  לאחר  המתאר   "מקרא"תוכנית 
 בברור את פרטי הביצוע. 

גליונות החתכים )"פרופיל"( יהוו מסמך נלווה בלבד. כל  4.44.4.7.2
 )תנוחה(.  על גבי תוכניתאך ורק  פרטי הביצוע יסומנו

אחד יש להבטיח את חפיפתן ואת    קיימים יותר מגליון  אם 4.44.4.7.3
"מפתח  כולל  סביבה  תרשים  כן,  כמו  בהתאם.  רציפותן 

 גליונות".

4.44.4.7.4 ( ביצוע  לאחר  פרטים  AS MADEתכניות  את  יכללו   )
 כדלקמן : 

 ".AS MADE" ציון כותרת "תוכנית לאחר ביצוע" או תוכנית 4.44.4.7.5

 שם וחתימתו של המפקח על העבודה מטעם החברה.  4.44.4.7.6

 מודד מוסמך, והחתימות שלהם. שם הקבלן המבצע ושל  4.44.4.7.7

שם וחתימתו של נציג מח' הביוב בחברה בקבלת העבודה  4.44.4.7.8
או   )מפקח(. כמו כן, תאריך הביצוע, מס' החוזה, הזמנה  

 כל הסכם אחר. 

כמויות"  4.44.4.7.9 "ריכוז  טבלאות  התוכנית  גבי  על  להוסיף  יש 
 בהתאם לדוגמא המצ"ב. 

תכנון  4.44.4.7.10 תכניות  גבי  על  יעשו  ביצוע  לאחר  תוכניות  הכנת 
 העבודה. לבד שלפיהם בוצעה ב

4.44.4.7.11  ( ( עבור קווי ביוב,  AS MADEלצורך סימון פרטי הביצוע 
שבוצעו  הביוב  קווי  עבור  אדום  בצבע  להשתמש  יש 

התיעול קווי  עבור  בכחול  העבודה,  שבוצעו  במסגרת 
במסגרת העבודה וכן יש לכתוב את פרטי הביצוע בצבעים  

 התואמים.

את    ("AS MADE")   "בדיעבדעדות    תכניות"אין למחוק ב 4.44.4.7.12
את המתוכננים.  המקוריים  לעומת   הנתונים  השנויים 
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 התכנון יש לסמנם ע"י העברת קו )בצבע שחור( על הנתון

של החדש  הנתון  את  לציין  לצידו  ורק  אחר    המתוכנן 
 הביצוע. 

אם הנתונים שלאחר הביצוע זהים למתוכננים יש לסמנם  4.44.4.7.13
 ליד הנתון.  V-ב

 ו )בצבע צהוב(. יש לסמן את הקווים הקיימים שבוטל 4.44.4.7.14

שלאחר  4.44.4.7.15 התוכניות  של  ממוחשבים  דיסקטים  להגיש  יש 
ובנוסף,   צבעוניים.  3הביצוע  העתקים  החומר   סטים 

הממוחשב יוגש בתוכנת "אוטוקד" בורסיה שמופעלת על 
ידי החברה ובמבנה קבצים שיקבע על ידי החברה לצורך 

 העירונית.  GIS-קליטתם במערכת ה

4.44.4.7.16 " המדידות  יAS MADEאת  באתר  בפיקוח "  לבצע  ש 
 מהנדס שיחתום על התוכניות.

  במסמך   המצוי   לפורמט  בהתאם  תימסר   העדות   תוכנית
תאגיד   של  למודדים  אלהנחיות  המצורף   עין - תאגיד 

 . להלן 14כמתואר בסעיף 
 

 ספקת מים א 4.45

, באמצעות  ספקת מים לצורך ביצוע העבודות, יהיה ע"ח החברה ויסופק בתיאום עם המפקחא
 . עם קבלת צו תחילת עבודה  על ידי הקבלן מהתאגידרכש ימד מים שי 

 

 ספקת חשמל א 4.46

 ספקת חשמל לצורך ביצוע העבודות, יהיה ע"ח הקבלן ובאחריותו. א
 

 בדיקות שדה ומעבדה  4.47

ע"י   4.47.1 המסופק  הציוד  ביצועי  לאימות  מעבדתיות  בדיקות  וכן  ומעבדה  שדה  בדיקות 
יהיה ח ובאחריותו. הקבלן  יבוצעו עפ"י החלטת המפקח  ייב להודיע מבעוד  הקבלן 

הזמנת   את  לתאם  למפקח  לאפשר  כדי  להתבצע,  האמורות  העבודות  על  מועד 
 הבדיקות הנחוצות. 

 

עלות הבדיקות כאמור לעיל, אשר תבוצענה בפועל,  בחוזה,    46האמור בסעיף    ףעל א 4.47.2
מערך החשבון הסופי שיאושר, כלולה במחירי היחידה    1.5%בהיקף שלא יעלה על  

ישולם עבורה בנפרד. התשלום עבור הבדיקות יעשה על ידי החברה, אשר  השונים ולא  
תחייב את הקבלן. כל עזרה שתידרש לצורך נטילת הבדיקות תינתן ע"י הקבלן ללא  

 כל תשלום. 
 

ההוצאות המפורטות להלן יחולו בכל מקרה על הקבלן ואינן  האמור בחוזה,    ף על א 4.47.3
 שהוזכר לעיל : 1.5%נחשבות חלק מהבדיקות הכלולות במסגרת  

 

 דמי בדיקות מוקדמות של חומרים לקביעת מקורות אספקה. 4.47.3.1

דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו הוא )נוחות עבודה, חסכון   4.47.3.2
 וכו'(. 

אשר 4.47.3.3 ומלאכות  חומרים  של  בדיקות  מתאימים    דמי  בלתי  ימצאו 
 לדרישות החוזה. 

 הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות.  4.47.3.4

, שעבר אשפרה / הקשיה, בשוחת ביניים  CIPPאת הדוגמאות יש לחתוך, מתוך קטע  
 .  F  ASTM 98-1216ל תקן   8.1.1או בנקודת הסיום, כפי שמתואר בסעיף 

גודל, של כל אחת מהדוגמאות, צריך להספיק להכנת חמישה מדגמים, לבדיקת  
 כפיפה ומודול אלסטיות.   
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של משרד    502הקבלן מתחייב כי ברשותו תהיה בכל עת ערכת ציוד  כמפורט בתרשים מס'   4.48
התחבורה, מע"צ ומשטרת ישראל, השימוש בערכה יעשה על פי הדרישות של המפקח או דרישת  

 מוש בערכה כלולה במחירי היחידה שבכתב הכמויות.ימשטרת ישראל, התמורה לש
 

 CIPPחידוש קווי הביוב, באמצעות שיטת שרוול  5

 כללי   5.1

 קטעים של המאספים, המיועדים לחידוש, מסומנים בתוכנית. 
 על הקבלן מוטלת האחריות, למדוד את הקוטר ואת האורך המדויק של הקווים.

 שיטת השרוול  5.2

לפיה נעשית הספקה של שרוול לבד או פיברגלס     CIPP    =Cured In Place Pipeהשיטה תתבסס על   
הספוג בשרפים מתאימים. השרוול יושחל במהופך או יוחדר במשיכה, ויוצמד לדפנות הצינור  

ה עד ליצירת צינור רצוף אטום, קשיח ומתאים לעמוד בתנאי העומס של המים  הקיים ויוקש
והקרקע המצויים מעל הצינור. הקשיית השרוול תיעשה באחת מן הטכניקות הבאות בהתאם  

קרינת   טכניקת  או  קיטור,  הזרמת  טכניקת  המים,  סחרור  טכניקת  הפרויקט:  ,  UVלאפיון 
קבל צינור חדש, רציף ואחיד צמוד והדוק לצינור  ובאופן מבוקר. לאחר האשפרה )הקשיה( יש ל

 הקיים. 
 התאמת חוזק הצינור  5.3

שיידרשו וכן סוגי וריכוזי השרפים שיעשה בהם  הקבלן אחראי לחישוב עובי וצפיפות הלבד
שימוש עפ"י אפיון הפרויקט. המזמין ייקח בחשבון שעל הקבלן לקבל גישה כדי ללמוד 

ולהכיר את תנאי השטח: עומק הקו, הקרקע סביב הצינור ומעליו, רום מי התהום וכל פרט  
 חדש.מידע אחר שהוא זקוק לו כדי להבטיח קבלת תוצאה מושלמת של צינור 

 התאמה לתקנים  5.4

 השרוול אשר יוחדר יחוש וייושם עפ"י התקנים הבאים: 

 ASTM   - F1216-93תקן 

 5351  -תקן ישראלי 

  ASTM D790לצורך הוכחת התאמת התכונות המבניות של השרוול לתקנים, תתבצע הבדיקה 
 בהמשך.  1אשר תשקף תוצאות בהתאם לערכים שבטבלה 

 חומרים  5.5

 שרוול  5.5.1

השרוול צריך להיות עשוי משכבה אחת או יותר של לבד גמיש או מחומר חליפי  
ארוג או בלתי ארוג, או משילוב של שניהם, בעל כושר לספיגת שרפים, מסוגל לעמוד 

 בעומסי ההתקנה ובחום האשפרה/הקשיה. 

ם למערכת השרפים אשר בה משתמשים. החומר צריך להיות  על השרוול להתאי
מסוגל להימתח על מנת להתאים את עצמו לחלקים חריגים וכן לפני תבנית הצינור,  

ולעבור עיקולים ופניות. החלק החיצוני של הצינור צריך להיות מצופה בחומר  
 פלסטי המתאים למערכת השרפים אשר בה משתמשים.  

במידה כזו שכאשר יותקן, ייצמד במהודק להיקף הפנימי ולאורך של  הצינור ייוצר 
 המובל הקיים. יש לקחת בחשבון מתיחה היקפית בזמן ההחדרה. 

 

 D790לפי בדיקת התקן  CIPPתכונות מבניות התחלתיות של צינור משרוול  - 1טבלה 

 

 ערך מינימלי  שיטת בדיקה  תכונה

Psi Mpa 

 790D 4,500 31 חוזק כפיפה 
 790D 250,000 1,742 מודול אלסטיות 
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 שרפים  5.5.2

השרפים יהיו על בסיס סטירן בלתי רווי, יש להשתמש בשרפים המעוצבים בחום  
ומערכת מזרזים או שרף אפוקסי עם מקשה, המתאים לתהליך ההחדרה.  השרף  

 צריך להיות מסוגל להתקשות באמצעות: 
 

 סחרור של מים מחוממים לטמפרטורה שתיקבע על פי דרישות היצרן.  (1

 קיטור המחומם לטמפרטורה שתיקבע על פי דרישות היצרן.באמצעות הזרמת  ( 2

 באמצעות קרינת אולטרה ויאולט מבוקרת.  ( 3

 

 . 1יהיה לכל הפחות החוזק המבני המינימאלי לפי טבלה מס'   (CIPP)-למערכת ה 

ייתכן שימוש בשרפים אשר הקשייתם תבוצע באמצעות טכניקה של קרינת אולטרא  
 ויאולט. 

 

 שיקולי תכנון  5.6

 הנחיות כלליות  5.6.1

הגדרת העובי של הדופן של השרוול הינה פונקציה של מאפייני הפרויקט והתנאים  
במובל הקיים.  המזמין אחראי לאפשר לקבלן גישה לשטח העבודה, והקבלן המבצע  

אחראי לקבלת כל המידע על הצינור הקיים ויתכנן את עובי הדופן של השרוול, וכן  
עפ"י הממצאים הייחודיים של הצינור הקיים  את כמות השרפים וסוגי השרפים 

 באתר.  על המזמין לספק את כל המידע הטכני הנדרש ע"י המבצע. 

 

 

 התקנה  5.7

 ניקוי וסקירה  5.7.1

יש   .א ניקיון,  וביצוע בדיקה או פעילות  ביקורת,  לפני הכניסה למקומות כמו תאי 
לבצע הערכה של הרכב האוויר, על מנת לקבוע אם יש חוסר חמצן, נוכחות אדים  
 רעילים ו/או בעירים, הכל בהתאם לחוק ולתקנות מקומיות, עירוניות או ארציות. 

 

מ .ב והתוכן  השפכים  כל  את  לפנות  יש  הצינור:  את  ניקוי  המקורי.   הצינור  תוך 
הצינורות  יש לנקות בעזרת ציוד ייעודי לשטיפת צנרת בלחץ גבוהה.  עבודת ניקוי  

 הצינור תהיה בכפוף לאמור במפרט.
 

צנרת   .ג קווי  המיומן    -סקירת  מנוסה  אדם  כוח  באמצעות  תבוצע  קווים  סקירת 
או בכניסת  באיתור שברים, מכשולים וחיבורי שרות, בצילום דיגיטלי במעגל סגור  

 אדם.
ייבדק באופן יסודי, חלקו הפנימי של הקו לאיתור מיקומן של נקודות העשויות  

להפריע להתקנה נאותה של השרוול הספוג, כמו למשל מקומות בהם הצינור  
 שקע, נגזר או צף.

 

לפני התקנת השרוול, קו הצנרת צריך להיות נקי ממכשולים, כמו    - חסימות בקו   .ד
נזילות ממחברים, חיבורי שרות בולטים, חלקי צינור שקרסו פנימה או  מוצקים,  

 נמחצו, וכן היצרות בחתך הצינור. 
נתונים אלו ידווחו מיד ע"י המבצע לנציגו המוסמך של המזמין אשר ייתן פתרון  

 לבעיה ע"י חפירה נקודתית במקום וסילוק הקריסה ו/או המכשול. 
 

 ביצוע שרוול  5.7.2

וזק הצינור,  כמויות השרפים, התאמה לתקנים, עובי  על הקבלן להציג חישוב ח .א
אל   המלאה  והיצמדו  אשפרתו  ותהליך  השרוול  החדרת  אופן  הלבד,  סוג  הלבד, 

 הדופן הפנימית של הצינור הקיים. 
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את השרוול יש להספיג בשרפים באופן מבוקר תוך    -הספגת השרפים )הרטבה(   .ב
שרפים אשר תספיק למלא את כל  כדי יצירת ואקום בשרוול. יש להשתמש בכמות  

ידי   על  להתאים  יש  הכמות  את  נומינליים.  וקוטר  דופן  בעובי  בשרוול  החללים 
לכיסוי על השינוי בנפח הקיים בגלל פולימריזציה,    5%-10%תוספת שרפים של  

 ועבור השרפים אשר ניגרים לתוך סדקים ומחברים בצינור הקיים. 
 

המיועד .ג בצינור  קטעים  סביב  זרימה  המעקף    מעקף  את  להרכיב  יש  לשיקום, 
לקטע   מעבר  לקטע  הנוזלים  את  ולשאוב  תיקון,  הדורש  הקטע  שלפני  בנקודה 
בגודל   יתאימו,  המעקף  וצינור  המשאבה  סמוכה.  למערכת  או  תיקון,  הדורש 

 ובקיבולת, לספיקה. בשעות רגילות ובשעות של זרימה מוגברת, בשעות שיא. 
 

 החדרה  5.7.3

ול הרטוב יוחדר דרך שוחת ביקורת קיימת, או  השרו  -שימוש בראש הידרוסטטי   .א
ידי   על  במהופך  החדרה  או  מבוקרת  משיכה  בתהליך  אחרת,  מאושרת  כניסה 
עד   או  הבאה  הביקורת  לשוחת  עד  לשרוול  המספיק  הידרוסטטי  בראש  שימוש 

 לנקודת הסיום. 
יצרן השרוול יעביר מידע בכתב לגבי המתיחה המקסימלית המותרת עבור  

יד כוח המתיחה בפועל יהיה נמוך מהכוח המקסימלי לקריעת  השרוול כדי שתמ 
 הסיבים בשרוול. 

 

מים   .ב לחץ  או  אויר  בלחץ  שוחת    - שימוש  דרך  הספוג  השרוול  את  להחדיר  יש 
משיכה   בטכניקת  החדרה  של  תהליך  באמצעות  אחר  מאושר  פתח  או  ביקורת 
מבוקרת ע"י כננת ייעודית או החדרה בטכניקת היפוך, בהפעלת לחץ אויר או לחץ  

לנקו עד  או  לשוחה הבאה  עד  להחדיר את השרוול  המספיקה  בתפוקה  דת  מים 
הסיום. השרוול יהיה מחובר בחלקו העליון אל תוף החדרה ייעודי או אל מוביל  
גלישה, כך שתיווצר אטימה מוחלטת בפני נזילות. החלק הפלסטי הבלתי חדיר  
למים יהיה בצד החיצוני. תוך כדי כניסת השרוול לתוך מוביל הגלישה, השרוול  

לחץ האוויר בהחדרה צריך  יתהפך מבפנים החוצה. בשימוש בטכניקת לחץ אוויר,  
ולחדור   לשרוול הספוג להתהפך  לגרום  להיות מכוון כך שיהיה מספיק על מנת 
מנקודת החדירה ועד לנקודת הסיום ולהחזיק את השרוול צמוד לדופן הצינור,  
תוך יצירת גומות בחיבורים צדדיים. יש לשים לב בזמן ההחדרה שלא יהיה עומס  

 בלתי ארוגים.  עודף על החומרים הארוגים או ה

אזהרה !  בשימוש בלחץ אוויר יש לנקוט באמצעי זהירות מתאימים על מנת  
 להימנע מסיכונים לעובדים בסביבת העבודה.

 

נדרשים   .ג הלחץ    -לחצים  נתוני  את  יספק  השרוול  יצרן  ההחדרה,  תחילת  לפני 
וכן  המינימלי הנדרש על מנת להחזיק את השרוול הדוק כנגד דפנות המובל הקיים  

החלה   שההחדרה  בזמן  יינזק.   לא  שהשרוול  כך  המותר  המקסימלי  הלחץ  את 
 הלחץ יישמר בין המקסימום למינימום עד אשר תושלם ההחדרה. 

 

 חומרי סיכה  5.7.4

 המבצע ישתמש בחומר סיכה תוך כדי תהליך ההחדרה להקטנת חיכוך. 
 השרוול עצמו. את חומר הסיכה יש להכניס למי ההחדרה, בצינור התחתון או לתוך 

חומר הסיכה צריך להיות בלתי רעיל, על בסיס שמן, ללא השפעה מזיקה על השרוול,  
דוד החימום ומערכת השאיבה, וכן לא ישמש כר לצמיחת בקטריה ולא ישפיע בצורה  

 שלילית על העברת הנוזל ו/או התקשות השרף. 
 

 אשפרה )הקשייה(  5.7.5

ים: מקור חימום מתאים  בתום ההחדרה נדרש   -שימוש במים חמים מסוחררים   .א
וציוד לסחרור מים על מנת לסחרר מים מחוממים דרך הצינור. הציוד צריך להיות  
מסוגל להעביר מים חמים דרך קטע הצינור כך שחום המים יעלה באופן אחיד,  
יעמוד מעל לחום הדרוש להקשיית השרפים. חום המים בקו בזמן האשפרה צריך  

 .להיות בהתאם להמלצת יצרן השרפים
מקור החימום צריך להיות מצויד באמצעי למדידת חום המים הנכנסים  

והיוצאים. אמצעי מדידה נוסף יש להניח בין השרוול הספוג והצינור הקיים  
 בקצה הסופי, כדי לקבוע את הטמפרטורה בזמן האשפרה/הקשיה. 

הקשיה ראשונית תתרחש כשהחום מתחיל לעלות וחלקים גלויים של הצינור  
כקשיחים, והחום הנמדד ע"י חיישן מרחוק יראה שהטמפרטורה  החדש יראו 

 הינה בגובה אשר תממש פליטת חום או הקשיית השרפים.
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כשההקשיה הראשונית הושגה יש להעלות את החום לטמפרטורת היעד באופן  
מבוקר על פני משך זמן לפי הוראות יצרן השרפים. במשך אותו הזמן המים  

מור על חום קבוע. באשפרה/הקשיה של  מסוחררים דרך הדוד על מנת לש
השרוול יש לקחת בחשבון את החומר שממנו עשוי הצינור הקיים, מערכת  
 השרפים ותנאי השטח )רמת חום, רמת לחות ומוליכות החום של הקרקע(. 

 

בתום ההחדרה נדרש ציוד מתאים ליצירת והזרמת קיטור לתוך    -שימוש בקיטור   .ב
 הצינור.  

הקיטור יהיו אמצעים למדידת חום, יש לשמור על טמפרטורת  בציוד ליצירת 
הקיטור היוצא. טמפרטורת השרפים בתהליך האשפרה נמדדת באמצעות  

טרמומטר שיונח בין השרוול הספוג והצינור הקיים בשני הקצוות, לצורך קביעת  
 הטמפרטורה  בזמן האשפרה/הקשיה. 

הקשיה ראשונית תתרחש כשהחום מתחיל לעלות וחלקים גלויים של השרוול  
ייראו כקשיחים. החום נמדד ע"י חיישן מרחוק יראה שהטמפרטורה הינה  

בגובה אשר תממש פליטת חום או הקשיית השרפים. שההקשיה הראשונית  
הושגה, יש להעלות את החום לטמפרטורה ולמשך זמן לפי המלצת יצרן  

 השרפים.   
משך הזמן, בו נמשכת הזרמה של קיטור על מנת לשמור חום קבוע.  ב

באשפרה/הקשיה של השרוול צריך לקחת בחשבון את החומר שממנו עשוי  
הצינור הקיים, מערכת השרפים ותנאי השטח )רמת חום, רמת לחות מוליכות  

 החום של הקרקע(. 
 

ים ליצירת  בתום ההחדרה נדרשים מכלול הציודים המתאימ  -   UVשימוש בקרינת   .ג
מבוקרת לאורך הצינור. מכלול הציודים יכלול     UVלחץ אוויר ופיזור של קרינת  

להוראות   בהתאם  האשפרה  תהליך  ותיעוד  איכות  לבקרת  דיגיטליים  אמצעים 
יצרן השרפים והשרוולים, ובהם: חיישנים למדידות טמפרטורות בתוך הצינור,  

ויזואל  ופנים  לתיעוד  אמצעים  האוויר,  הניפוח  טמפרטורות  תהליך  של  י 
 וההתקשות של השרוול, אמצעים לקביעת קצב תהליך האשפרה.  

 

נדרשים   .ד הגמיש    -לחצים  להחזקת השרוול  הנדרשת,  הלחץ  רמת  על  לשמור  יש 
להשלמת   עד  יישמר  הנדרש  הלחץ  החלה,  שהקשיה  ברגע  הקיים.  לצינור  צמוד 

משך כל זמן  ההקשיה. במהלך האשפרה ינוהל יומן רישום לחצים וטמפרטורות ב 
 האשפרה/הקשיה.  

 

 קירור  5.7.6

בתום הליך    -שימוש במים קרים לאחר האשפרה/הקשיה )בסחרור מים חמים(   .א
 חימום השרוול, יש לקרר את הצינור החדש.  

הקירור יתבצע על ידי הזרמת מים קרים לתוך צינור ההיפוך להחלפת המים  
הראש הסטטי לא  שנוקזו דרך פתח בקצה הצינור. יש להקפיד שבשעת שחרור 

 ייווצר ואקום העלול לגרום נזק לצינור החדש שזה עתה הותקן. 
 

יש לקרר את הצינור    -(  UV-שימוש באוויר קר לאחר הקשיה )בטכניקות קיטור ו  .ב
 החדש לטמפרטורה  

הדרושה. לפני שחרור העומס הפנימי בתוך הקטע. את הקירור ניתן לבצע על ידי  
ע להחלפת תערובת האוויר החם והאדים  הזרמת אוויר/ מים קרים לתוך הקט

המנוקזים דרך פתח בקצה הצינור. יש לשים לב שבשעת שחרור הראש הסטטי  
 לא ייווצר ואקום העלול לגרום נזק לצינור החדש שזה עתה הותקן. 

 

 טיב העבודה  5.7.7

הצינור צריך להיות רצוף לאורך כל קטע ההחדרה וללא נקודות יבשות, הגבהות  
השרוול באותם     קיימים מצבים כאלה, יש להסיר ולהחליף אתופיצול לשכבות. אם 

 קטעים. 
 

אם השרוול  לא מתאים ו/או מהודק אל הצינור המקורי בקצותיו, יש לאטום את   .א
של תערובת שרפים   מילוי  ע"י  להיאטם  צריך  החלל  הצינורות.  שני  שבין  החלל 

 התואמת לשרוול וכן לעומסים וללחצים שבהם עובדת הצנרת.
 

 איכות  5.8

  לכל קטע של צינור משרוול, יש להכין דוגמאות "לימינטים" של השרוול המוגמר, לפי  5.8.1
 שתי השיטות כדלהלן: 
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את הדוגמאות יש לחתוך מתוך קטע שרוול שעבר אשפרה/הקשיה בשוחת ביניים   .א
זהה   קוטר  בעל  )"תבנית"(  תותב  צינור  לתוך  הוחדר  ואשר  הסיום.  בנקודת  או 

 במקומו ע"י עוגן מתאים כמו שקי חול. והוחזק סטטי 
 

את הדוגמאות יש להכין מחומרים שנלקחו מאותו שרוול ומערכת השרפים שבה   .ב
 השתמשו.  

כאשר משתמשים בהקשיה במים חמים מסוחררים, יש להציב את התבנית  
 בהמשך הצינור. 

כאשר משתמשים בקיטור יש להציב את התבנית בתחילת הקו לפני כניסת  
 השרוול לצינור הקיים. 

 

המידות   .ג לפי  דוגמאות,  בחמישה  מהתבנית  ייחתכו  צינור  מכל  הדוגמאות 
, יש לספק לכל הפחות חמישה מדגמים המומלצים  790Dשמצוינות בתקן לבדיקה  

יש לבצע את הבדיקות   עבור בדיקת חוזק מתיחה.  וגם  לבדיקת מודול הכפיפה 
 רה מהצינור. הבאות לאחר שהדוגמה עברה אשפרה/הקשיה והוס

שיעור הכפיפה האלסטית ומאמץ הכפיפה ימדדו    -תכונות כפיפה לטווח קצר 
ויעמדו   D790בצינורות גרוויטציה וצינורות לחץ בהתאם לשיטות בדיקה 

 לעיל.  04.05.01שבסעיף   1בדרישות המצוינות בטבלה  
 

 בדיקה וקבלה  5.8.2

ת ומדרגים יכולים  בסוף העבודה יש לבצע צילום וידאו דיגיטלי במעגל סגור. סטיו
 להיות טבועים בקו בגלל המצב של הצנרת המקורית. 

אסורה חדירת מי תהום. כל הפתחים וההתחברויות בתאי הביקורת יפתחו מחדש.   
אם קיים מרווח בין השרוול והצינור בתאי הביקורת, הוא ייאטם בעזרת אטם  

 מתאים ו/או מילוי בחומר מתאים.
 

 

 

 CIPPחידוש קווי ביוב בשיטת השרוול הגמיש 

 UVשיטת הקשייה במנורות 

 חלק א'  .6

 כללי  6.1

קווי ביוב ומובלים באמצעות התקנת שרוול פנימי מוקשה    מפרט זה מתייחס לתהליך חידוש
המבוסס על שרוול סינטטי גמיש, הארוג מצידו הפנימי בסיבי זכוכית משוריינת    CIPPבצינור  

החיצוני ביריעה פלסטית אטומה, המוספג בשרפים תרמוסטטים במפעל  ומצופה מצידו  
המייצר את השרוול.  השרוול מוחדר לצינור הקיים במשיכה, נאטם בסוגרים מיוחדים 

 בקצוות ומנופח באמצעות מפוח אוויר ללחצים הנדרשים עד הצמדתו לדפנות הצינור הקיים.  
 

" מיוחדת לאורך כל השרוול,   UVהקשיית השרפים מושגת באמצעות העברת "רכבת מנורות 
תוך בקרה מתמדת על הליך ההקשיה.  המוצר הסופי יהיה צינור חדש בעל אורך חיים 

 שנה, רציף לכל אורכו, אטום וללא מחברים. 50מינימלי של 
 

 מסמכים רלוונטיים    6.2

 במסמכי המפרט והחוזה. תוכניות, הנחיות מיוחדות  .א
 

 ASTM F 1216  ,ASTM D5813מפרט זה מתייחס בנתונים הרלוונטיים לתקן אמריקאי   .ב
בלתי   ASTM D790וכן   או  משוריינים  פלסטיים  חומרים  חוזק  לבדיקות  המתייחס 

ישראלי   לתקן  וכן  ומובלים "  -   5351משוריינים  צינורות  קווי  לשיקום  תקן  נוהגי 
 פרה של צינור מוספג בשרף". קיימים על ידי היפוך ואש

 
 דרישות מוקדמות למוצר     6.3

שנה. לצורך עמידה בדרישה זו, יהיה   50המוצר יהיה בעל אורך חיים מתוכנן מינימלי של  
 מהדרישות המופיעות בתקן.  3המוצר הסופי בעל תכונות חוזק הגדולות לפחות מפי 

 

 פרטים לגבי אופן הביצוע

הקבלן יצרף להצעתו מסמכים הקשורים לביצוע עבודותיו הכוללים בין היתר את הפרטים  
 הבאים :    

 



29 

 

 והיצרן  UV-סוג שרוול ה  .1

 והתאמתו לשרוול המושחל   UVציוד ההקשיה בשיטת  .2

 תוכנית מעקפי זרימה  .3

 תוכנית ואמצעי בטיחות  .4

 המעבדה בה יערכו בדיקות החוזק לאחר שירוול  .5
 

 חומרים וציוד  -חלק ב'  .7

 UVשרוול ההשחלה המוספג להקשיית     7.1

, כאשר הוא מוספג בשרפים ומוספי ההקשיה  UVהשרוול יסופק ע"י יצרן מוכר לשרוולי   .א
 . UVויכלול ציפוי חיצוני מתאים נגד קרינת 

 השרוול יהיה בעל העובי הנדרש על פי החישובים הספציפיים לפרויקט. .ב

ומתוח  .ג צמוד  יהיה  וההצמדה  ההחדרה  שבמהלך  כך  מתאימה,  במידה  ייוצר  השרוול 
 להיקף הצינור הקיים וללא קפלים. 

מקום מוצל וטמפ' מבוקרת  -יאוחסן בתנאים מתאימים על פי הוראות היצרן  השרוול  ד. 
 כנדרש.

השרוול יהיה בזמן התקנתו בתוך מסגרת תקופת האחסנה המותרת על פי הוראות   ה. 
 בד"כ עד חצי שנה מיום ייצורו. אולם בכל מקרה לפי הנחיות היצרן.  -היצרן 

נקודה בה לא קיימת תמיכה לשרוול בזמן   בכל -שרוולי תמיכה לנקודות בלתי תמוכות  ו. 
ההתקנה והניפוח, יותקנו שרוולים מחוזקים מיוחדים על גבי השרוול, כגון בתוך  

 שוחות ובקצוות. 
 

 UVציוד הקשייה בשיטת    7.2

 . UVבשיטת  CIPPציוד ההקשיה יהיה מחברה מוכרת לייצור ציוד הקשיה לשרוולי 
 

מיוחדת המיועדת אך ורק לשימוש זה.  המעבדה תכלול מקום  הציוד יותקן בתוך מעבדה 
 ישיבה למפקח וצוות ההתקנה ותכלול את האלמנטים העיקריים הבאים : 

 

 מערכת בקרה על תהליך ההקשייה    7.2.1

 המערכת תכלול מסך בו יוצגו כל נתוני ההקשיה תוך כדי התהליך כולל בין היתר :  
 

 המנורות" מתוכננת מהירות נסיעת "רכבת   -

 מהירות נסיעת "רכבת המנורות" בפועל   -

 טמפרטורות השרוול בזמן התהליך בנקודות השונות   -

 לחץ האוויר בתוך השרוול   -

 טמפ' האוויר הפנימית בתוך השרוול   -

 מרחק רץ מנקודת ההתחלה   -

 שליטה על בחירת מערכת המנורות ועוצמתן   -

 בוין שליטה על הדלקת המנורות וכי  -
 

 מנורות ההקשייה     7.2.2

יהיו בעוצמות שונות על פי הנחיות יצרן השרוול בהתאם לקוטר   מנורות ההקשייה 
השרוול ועובי הדופן. המנורות יותקנו על גבי מנשאים מתאימים באופן שימוקמו  

 לשרוול.    UV -במרכז הצינור. המנשאים יותקנו באופן שלא יסתירו את קרינת ה
 

 מערכת כבל    7.2.3

מסוג מיוחד ויכלול את כל  הכבל המחבר בין מערכת הבקרה למנורות יהיה 
מ',   150הפונקציות הנדרשות, לחיבור בין המערכות. הכבל יהיה באורך מינימלי של  

 ניתן לכיוון מהירות על פי הצורך.
 

 מערכת צילום     7.2.4
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בראש "רכבת המנורות" תותקן מצלמה במעגל סגור, המאפשרת צילום השרוול  
 במהלך הקשייתו, למעקב ובקרה של תנועת רכבת המנורות במהלך ההקשייה.   

בסוגר הקצה תותקן מצלמה נוספת במעגל סגור שתאפשר את צילום השרוול במהלך  
 הניפוח ואת אופן היצמדותו לצינור המארח. 

 למעקב אחר הצילומים. במעבדה יותקן מסך 
 

 מפוח    7.2.5

בר. מערכת  1מק"ש וללחץ של עד   500המפוח לניפוח השרוול יהיה בגודל מינימלי של 
הצנרת לניפוח השרוול תאפשר בקרה ושליטה על הלחצים הנדרשים באמצעות  

 ווסתים מתאימים ומערכת פליטה לשחרור אוויר. 
 

 גנרטור דיזל    7.2.6

 מושתק ויספק את כל תצרוכת החשמל שתידרש לתהליך.   הדיזל גנרטור יהיה מסוג
 
 

 כננת משיכה     7.2.7

מ'.   150טון, אורך הכבל יהיה לפחות  5כננת המשיכה תהיה לעומס מינימלי של 
בכננת המשיכה תהיה מסוג קפסטן, כלומר בעלת כנן כפול לחלוקת כח מתאימה  

ליטה ותיעוד של עומסי  למשיכת שרוולים, ויהיה בה צג דיגיטלי המאפשר בקרה, ש
 המשיכה במהלך הביצוע. 

 
 המוצר  -חלק ג'  .8

 דרישות חוזק     8.1

העבודות  .א כל  את  יכלול  התכנון  השרוולים.   יצרן  לדרישות  בהתאם  יתוכנן  השרוול 
 הנדרשות, להדבקה בין השרוול לצינור הקיים. 

האלסטיות בדיקת לטווח ארוך חייבת לכלול היחלשות החומר עקב שחיקה.  מודול   .ב
 מערכו הראשוני בזמן הבדיקה במעבדה מוסמכת. 50%- יחושב כ

שכבות השרוול יהיו דבוקות באופן אחיד, כך שלא ניתן יהיה להפרידן באמצעות סכין  .ג
 ידנית רגילה. 

 השרוול המוקשה יעמוד בדרישות המופיעות בתקן.  .ד
 

 ביצוע   -חלק ד'  .9

 כללי     9.1

וחות בקטע העבודה, יסייע באישורי העבודה  מזמין העבודה יספק רשות גישה  לכל הש .א
של הגורמים השונים כגון משטרה, מחלקות העיריה השונות וכו', תוך מילוי הדרישות 
החוקיות, ויאפשר שימוש בהידרנטים, תוך חיוב הקבלן עבור השימוש במים בהתאם 

 לצריכה. 

 ניקוי קווי הביוב  .ב

 המשקעים למקום שפך מאושר. באחריות הקבלן לנקות את קווי הביוב ולסלק את 

 מעקפי זרימה  .ג

הקבלן ידאג לביצוע מעקפי זרימה לביוב במעלה הקו המשורוול. כמות המשאבות,  
ספיקתן וקוטרי צנרת הסניקה יהיו מספיקים לדרישות הקו. לא תורשה שום הזרמת  

ביוב מחוץ למערכת הביוב. במידה ויתבקש, יספק הקבלן לפני ביצוע ההשחלה  
י זרימה שתכלול את מיקום הצבת המשאבות, כמותן, הספקן ומערך  תוכנית מעקפ 

 הצנרת שישמש למעקפי הזרימה. 

 צילום טלוויזיוני  .ד

הקבלן יבצע צילום טלוויזיוני מוקדם לפני ההשחלה, לבדיקת מוכנות הקו לביצוע  
ההשחלה.  הצילום יבוצע ע"י גורם מיומן באבחון ממצאי הצילום.  במידה ויאובחנו  

פריעו למהלך השירוול, או שישפיעו בצורה מסוימת על המוצר הסופי,  ממצאים שי
יודיע הקבלן על כך למפקח לפני ביצוע השחלה, ובמידת הצורך יטופלו כנדרש.  כל  

 .  DVDהצילומים יהיו על גבי דיסקים או 
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 התקנה    9.2

תוך שימת דגש על   UVהתקנת השרוולים תהיה בהתאם להוראות יצרן השרוולים בשיטת 
 הנקודות הבאות : 

השחלת יריעת מגן תחתית במידת הצורך למניעת פגיעה בשרוול במהלך משיכתו בקו  .1
 כתוצאה מבליטות ועצמים חדים וכן להקטנת החיכוך במשיכה. 

השחלת השרוול תבוצע במשיכה באמצעות כננת שתוצב בשוחה המרוחקת. השרוול  .2
יבוביים וקיפולים. יש לבקר  יוחדר דרך פתח השוחה, תוך הקפדה שלא יהיו עיוותים ס 

עולה  שהעומס  ברגע  מיידית  ולעצור  בכננת  המשיכה  עומס  על  המשיכה  במהלך 
 בפתאומיות.  

לפי  .3 פי טבלת הלחצים הנדרשת  על  לנפח השרוול  יש  וניפוח.  התקנת סגרים בקצוות 
 הוראות יצרן השרוולים ולהעביר חבל מצד לצד. 

המנורות, יש לבדוק תקינותן מחוץ לקו ואז לפני החדרת    -החדרת "רכבת המנורות"   .4
פי  על  מוגדרים  זמנים  לחצים  פי  על  השרוול  וניפוח  החדרתן,  עם  לשרוול.  להחדירן 
הוראות היצרן, יש למשוך המנורות לצד המרוחק, תוך ביצוע צילום פנימי של השרוול 

כפי המנופח לפני הקשייתו. במידה והשרוול תקין וללא קפלים, יש להמשיך בתהליך  
ביצוע   לפני  בהן  לטפל  הקבלן  על  אחרות,  תקלות  או  קפלים  ויתגלו  במידה  שיוגדר. 

 ההקשיה ואף לשלוף אותו מחוץ לקו במידת הצורך.

פי עוצמתן כנדרש לפי    -הקשיה   .5 ההקשיה תחל עם הדלקת המנורות המתאימות על 
תחל  ההנחיות, על פי סדר קבוע לפי ההנחיות. לאחר ההדלקה וההמתנה לפי הנדרש,  

משיכת "רכבת המנורות" במהירות הנדרשת לפי קוטר ועובי השרוול. במהלך ההקשיה  
בשרוול,  האוויר  לחץ  המשיכה,  מהירויות  על  בקרה  כולל  התהליך  אחר  לעקוב  יש 

 טמפרטורות השרוול בזמן ההקשיה וכו'. 

 עם הגעת המנורות לקצה, יש להוציאן ולבצע חיתוך הקצוות. .6

 
 

 צילום לאחר ביצוע  9.3

בסיום תהליך השירוול יבוצע צילום פנימי לבדיקת חלקות ומצב הצינור המושחל לכל אורכו.  
הממצאים יוגשו בדו"ח ביצוע שיתאר את קטעי השירוול השונים, אורכם, עובי השרוול 

 המותקן וצילומים לפני ולאחר שירוול של כל הקטעים. 
 אבטחה ובקרת איכות. 

 

 כללי  .1

  לשמור על איכות מוצר דרישה שתבטיח התאמה לתקנים האירופאיים יש א. 
 והאמריקאים. 

  9000בקרת  חומרי גלם ממפעלים מאושרים אשר המוצרים שלהם עוברים ב. 
ISO,B.S.A   ו-A.S.T.M  .האמריקאים 

 

 D790לתוצאות בדיקות מעבדה  דרישות מינימום -המוצר הסופי  .2

 פוליאסטר בעל התכונות הבאות:המוצר הסופי הינו צינור  

 חוזק קונסטרוקטיבי: א. 

 . 5351תקן ישראלי   ,A.S.T.M 1216-93 Fנתונים פיזיים של הצינור בהתאם לתקן 
 (P.S.I  3000) 2%או  Mpa 21  -מאמץ מתיחה 

TENSILE STRENGHT 
 Mpa 31  (4500  P.S.I) -מאמץ שבירה 

FLEXURAL STRESS 
 (Mpa (1724)   250,000  P.S.I  -מודול אלסטיות 

 . 140בנוסחאות "ויליאם הייזן" Cמוליכות הידראולית לפי מקדם   -צינור חלק  ב. 

 הצמדה מרבית לצינור הקיים. ג. 

  בכל קטע אשר יחודש, יבנה צינור רציף  –יציקה אחת רצופה ללא מחברים  ד. 
 יציקה אחידה ללא ריתוכים או מחברים.
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ור החדש. במידה ויהיו קפלים כתוצאה משינוי קוטר  לא מותרת  קפלים בצינ  ה. 
קשתות יהיו אלו זניחים ולא ישפיעו על זרימה תקינה ובכל מקרה לא   בצינור או

 מקוטר הצינור.  5%יעלו על  
 

 Pipe Burstingחידוש קווי הביוב, באמצעות שיטת ניפוץ צנרת  .10

 כללי  10.1

והתקנת   הישן  הצינור  שבירת  כוללת  הניפוץ  בקרקע,  שיטת  שנוצר  החלל  בתוך  חדש,  צינור 
 בקוטר שווה או גדול מהקו הקיים, עפ"י המפורט בתוכניות. 

השיטה מבוססת על החדרת ראש ניפוץ, בקו ביוב קיים, באמצעות חפירה והכנת פתח בצינור.   
ראש הניפוץ נמשך מלפנים, ע"י כננת בעלת כוח מתאים ומבצע את פעולת הניפוץ.  כמו כן, ראש  

 וץ יכול להיות מוזן מאחור, באוויר דחוס ו/או לבצע את הניפוץ באמצעות כח הידראולי. הניפ 
מיידית   נמשך  שנוצר,  ובחלל  לקרקע  נדחסים  הישן  הצינור  של  שברים  הניפוץ,  פעולת  עקב 

 ומותקן הצינור החדש. 
 

 סוג הצינור החדש  10.2

, 499עפ"י תקן ישראלי  ,  100PEקווי הביוב החדשים, יהיו עשויים מצינורות פוליאתילן   .א
 , בגוון שחור. 2kN/m(, בעלי קשיחות טבעתית 17  SDR) 10PNלפי דרג 

בקטרים    תוף.    160  -הצינורות,  על  מגולגלים  לאתר  ויסופקו  רציפים  יהיו  מ"מ, 
מ', אשר   14מ"מ ומעלה, יסופקו לאתר במוטות ישרים, באורך     200הצינורות בקוטר  

 מצמדים דו כיווניים, לריתוך חשמל.יהיו מחוברים באמצעות 
 

, בגוון  1519, לפי תקן ת"י  10יסופקו צינורות חדשים, עשויים פוליאתילן מצולב, דרג   ב.
או שווה ערך.  הצינורות יהיו צינורות מרותכים או צינורות רציפים    100PEשחור או  

, 100PEלב /  שיסופקו לאתר מגולגלים על תוף.  במידת הצורך, צינורות פוליאתילן מצו
 יחוברו באמצעות מצמדים דו כיווניים, לריתוך חשמלי. 

 

הקבלן יגיש למפקח, אישור של מפעל הצינורות, על בדיקת הלחץ, שנעשתה וכן כתב  ג.
שנים.  האישורים הנ"ל,   10אחריות של המפעל, על הצנרת והאביזרים, לתקופה של  

לתיקון וכו', שתידרש ע"י  מאת שרות השדה, אינם מחייבים את המפקח וכל דרישה  
 המפקח, תבוצע ע"י הקבלן. 

 

אטמ' ויהיו מתוצרת "פלסאון"   16מצמדים דו כיווניים, לריתוך חשמלי, יתאימו ללחץ   ד.
 (. ISO 4427, להולכת ביוב בלחץ )EN 12201או שו"ע מאושר, מתאימים לתקן אירופי 

א, שהקבלן הוא בעל הקבלן יזמין את שרות השדה, של ספק האביזרים, על מנת לווד 
( וברשותו נמצאים כל הכלים הנדרשים,  Electrofusionתעודת הסמכה לריתוך החשמלי )

 לביצוע הריתוכים, לפי מפרט ספק האביזרים. 
מ', יופק דו"ח בדיקת טיב הריתוכים, ע"י    50מייד לאחר ביצוע קו ביוב, באורך כללי  

 ספק האביזרים. 
 

 פעולה, לביצוע חידוש צנרת, באמצעות שיטת ניפוץ צנרת תאור 10.3

הקבלן יגיש, עם הצעתו, מפרט טכני ובו תאור שיטת ניפוץ צנרת, החומרים, הציוד המשמש 
ת רשימת  י לביצוע,  תצורף  כן,  כמו  הצינור.   ודרג  לתקן  התאמה  לרבות  חדשה,  צנרת  אור 

ת ציון היקף כספי של הביצוע,  פרוייקטים, שבהם הקבלן השתמש בשיטת ביצוע דומה, לרבו
 אורך וקוטר צינור ישן / חדש, סוג הצינור החדש, שמות ומספרי טלפון של המזמינים.

קטע   כל  של  הביצוע  תחילת  בטרם  המפקח,  לאישור  להגיש  יידרש  במכרז,  הזוכה  הקבלן 
 אור פעולות הביצוע, כולל :יהעבודה, ת

 

 מיקום נקודת ההחדרה ומידות התעלה הדרושה.  .א

 טר ואורך הצינור החדש, המושחל לחלל של הצינור המנופץ.קו .ב

 מיקום הציוד, בעת הביצוע.  .ג

 אישורים למעבר תשתיות קיימות, ע"י ראש הניפוץ. .ד

 תוכנית תאום מערכות, במידה ונדרש, עפ"י המצב הקיים של התשתיות.  .ה

התא, פרוט אופן המעבר, של ראש הניפוץ, בתאי ביקורת קיימים ופרטי איטום דפנות   .ו
 אחרי מעבר הצינור החדש. 
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 בדיקה לישירות הקווים  10.4

שוחות   שתי  כל  בין  אחרת,  מאושרת  דרך  בכל  או  ומראה,  אור  קרן  ע"י  ייבדקו,  הצינורות 
 סמוכות, לשם ביטחון שהקווים המחודשים הינם נקיים, ישרים ופתוחים לכל אורכם. 

 

 בדיקות צילום וידאו לשם קבלת המערכת  10.5

בנוסף, תבוצע בדיקת צילום וידאו, בפנים הצנרת המחודשת, בעזרת טלוויזיה במעגל סגור, יוכן  
 .   CDדו"ח ממצאים ויופק סרט צילום בפורמט 

 כל הפתחים של הצנרת המשנית, המחוברת לקו, ייפתחו מחדש.   
 

 פתיחה ומילוי תעלות ובורות, החזרת המצב לקדמותו  10.6

לביצוע חידוש הקווים ע"י ניפוץ, על הקבלן לפתוח בור, מעל הצינור המיועד לחידוש ודרכו יונח  
ראש ניפוץ והצינור החדש.  מקום ומידות הבור, יאושרו ע"י המפקח, טרם הביצוע.  כל עלויות  

 ההכנות, החפירה והחזרת המצב לקדמותו, יחולו על הקבלן, ללא כל תוספת מחיר.   

חידוש הקווים יבוצע מתחת לכבישים או למדרכות קיימם, יהיה על הקבלן    במקומות שבהם
להשתמש בציוד מתאים, לשבירת הכבישים והמדרכות, כדי להבטיח שבירה מסודרת ולמנוע  

קרקעיים, העשויים להימצא במקום.  כל ציוד כזה, חייב לקבל את אישור  -נזק ממתקנים תת
ל שבירת מדרכות, יוציא הקבלן, במידת האפשר,  המפקח, עוד לפני הבאתו לשטח.  במקרה ש

 את מרצפות המדרכה, כשהן שלמות ויאחסנן כך, שאפשר יהיה להשתמש בהן לתיקון המדרכה.

על   לשמור  כדי  וכד',  חיזוקים  תמיכות,  דיפון,  כגון,  הדרושים  באמצעים  בכל  ינקוט,  הקבלן 
 החפירה, במידות המאושרות. 

למלא את התעלה, שנחפרה לצורך ביצוע העבודה, עפ"י פרט  בסיום פעולות ניפוץ הצנרת, יש  
בעובי   דיונות,  בחול  בשכבות,  מילוי  כולל  התעלה,  לרוחב  הרטבה    20חתך  אחרי  ס"מ, 

 אופטימלית ואחרי ההידוק המבוקר.   

יש להחזיר את המצב לקדמותו, כולל שיקום מבנה הכביש ו/או המדרכה, מצעים, אספלטים,  
 עפ"י הפרט.   אבנים משתלבות וכו', 

על הקבלן, להתקשר עם הרשות המוסמכת )החברה הלאומית לדרכים, או מחלקת הכבישים  
של הרשות וכו'(, כדי לקבל הנחיות מתאימות, מפרטי עבודה וכיו"ב.  הקבלן יספק ויוביל, את  
ונפגעו   במידה  מדרכה,  מרצפות  לרבות  ומדרכות,  כבישים  תיקוני  לביצוע  החומרים,  כל 

 פורקות.   במרצפות המ 

ביצוע   לצורך  נהרסו,  ו/או  פורקו  ו/או  הוזזו  אשר  אחרים,  פיתוח  של  אלמנטים  לשקם  יש 
 העבודה, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.   

 
 מעקפי זרימה בקווי ביוב  11

 כללי  11.1

לביצוע העבודה, של התקנת שרוול ו/או ניפוץ צנרת ו/או תיקון צנרת במקרה של קריסתו ו/או  
 שיקום וחידוש תאי ביקורת וכו', יהיה צורך בהפסקת הזרמת השפכים, בקטעים המטופלים.

 

הביבים המחוברים לקטעים המטופלים, ייסתמו, באמצעות פקקים מכניים ו/או פניאומטיים,  
צנרת והעומד ההידרוסטטי הנוצר.  לעת הביצוע, תותקנה משאבות, במעלה  מתאימים לקוטר ה

לקטעים   מעבר  הקווים,  במורד  הביוב,  תאי  אל  השפכים  לשאיבת  המנותקים,  הקווים 
המטופלים.  כמו כן, במקרה של זרם שפכים קטן, ניתן להעביר את השפכים לקווי ביוב אחרים,  

 באמצעות מכלי לחץ )ביובית(.
 

זרמת שפכים לצנרת הניקוז, יהיה צורך בסתימה זמנית של צינור הניקוז, במורד  במקרה של ה
הקו ושאיבת שפכים, פעם נוספת, לצורך הזרמתם לקו ביוב.  צנרת הסניקה תונח על פני הקרקע  
ותחובר לתא ביוב במורד הקו.  אחרי סיום עבודת חידוש הצנרת, יש לשטוף את צנרת הניקוז,  

ולת מאושר ולפרק את הסתימות הזמניות, בצנרת הניקוז.  סילוק  לסלק מוצקים, לאתר פס
פסולת, מוצקים וגבבה, מקווי הביוב, כולל סילוק לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית  

 והמשרד לאיכות הסביבה, כמפורט לעיל, לגבי קווי הביוב.
 

הסני צנרת  וסוג  קוטר  המשאבות,  על  הגנות  ועומד(,  )ספיקה  המשאבות  אמצעי  תפוקת  קה, 
פיקוד לבקרת מפלס, הספק גנרטור וכו', יתאימו לספיקות וסוג השפכים, שתהיינה בפועל, על  
מנת למנוע סכנת גלישה של השפכים על פני הקרקע וכל בעיות תברואתיות וסביבתיות הכרוכות  

 בכך.
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תעלות,  לא תאושר הזרמת שפכים, באמצעות צנרת ניקוז, אל אפיקי הניקוז הטבעיים, וואדיות,  
 נהרות, ים וכו'. 

 

ביצוע מעקפי זרימה, יהיה עפ"י המפורט בתוכניות וברשימת המעקפים, שיוכנו לכל פרוייקט  
 פרטני.  בחלק מהמעקפים, יסומנו חלופות ועל הקבלן להציע את החלופה המועדפת. 

 

ימים )שבעה   7על הקבלן, להגיש לאישור המפקח, סכמה לביצוע המעקפים להזרמת השפכים,  
ימים(, לפחות, טרם ביצוע חידוש הצנרת בקטע כלשהו.  התחלת ביצוע חידוש הצנרת, אך ורק  

 לאחר קבלת אישור המפקח, בכתב, לתוכנית המעקפים. 
 

על הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית, להתקנת ציוד השאיבה הנ"ל, תפקוד תקין של הציוד,  
שמירה על הציוד וצנרת הסניקה, אי חסימת דרכים ו/או גידור כנדרש, תיקונים, במקרה של  

 פגיעה במערך הסניקה וכו', לכל משך ביצוע העבודות.
 

ע את כל מעקפי הזרימה שיידרשו,  כמו כן, על הקבלן לבדוק את מערכת הביוב הקיימת ולבצ
על מנת למנוע גלישת שפכים על פני השטח ו/או לאפיקי הניקוז, אם צוינו ברשימת המעקפים  

 ואם לאו.  כל האחריות על מניעת הגלישות, מוטלת על הקבלן. 
 

 משאבות וצנרת סניקה, לביצוע מעקפי זרימה  11.2

ע דיזל, בעלות יכולת יניקה עצמית,  המשאבות תהיינה מסוג משאבות ניידות / נגררות, עם מנו
Self Priming Pumps    יתאימו דיזל, מותקן מעל הקרקע, אשת  או משאבות טבולות, עם מנוע 

 לספיקות וללחץ, כמדרש ברשימת המעקפים. 
 

 מ'.  8.5תהינה בעלות יכולת יניקה עצמית של  Self Priming Pumpsמשאבות מסוג 
 

 מ'.  8משאבות טבולות תותקנה בקווי ביוב, בעומק מעל  
 

, צריך להתבצע באופן אוטומטי  Repriming-ו  Primingסילוק אויר, מקו יניקה, יצירת וואקום  
דחוס,    , באמצעות אוירPriming- (.  פעולת הSnore conditionsומהיר, כולל עבודה בתנאי נחירה )

 ע"י קומפרסור מובנה, בכל יחידת שאיבה. 
 

של   חופשי  מעבר  בעלות  ותהיינה  שפכים  לשאיבת  המיועדות  התקנת    75המשאבות  מ"מ.  
משאבות, בעלות מעבר חופשי קטן יותר, תהיינה אך ורק באישור המפקח.  המשאבות תהיינה  

ינטגרלי ותופעלנה באופן  בעלות יכולת עבודה ללא נוזל.  המשאבות תסופקנה עם לוח פיקוד א
 אוטומטי.  לוח הפיקוד יכלול הגנות לחום מנוע, לחץ שמן וכו'.   

 

 המשאבות תסופקנה על מסגרת, עם מיכל דלק אינטגרלי. 
 

יש לספק את המשאבות, מותקנות בקופסאות אקוסטיות, על מנת להקטין את הנזק לסביבה  
 מ' מהמנוע.  1דציבלים, במרחק של    70על  העירונית, בעת ביצוע העבודה.  רמת הרעש, לא תעלה  

 

"  Self Priming Pumpsהמשאבות מסוג   אנגליה, מסוג    Godwinתהינה מתוצרת חברת   "Dry-

Prime Pumps   " או שו"ע מאושר, עם מנועים תוצרת חברתPerkins מאושר.  המשאבות    " או שו"ע
 או שו"ע מאושר. Hush-Pacיותקנו בקופסאות אקוסטיות, מסוג 

 

צנרת סניקה / יניקה, של כל משאבה, תהיה עשויה בד משוריין, מתאימה ללחץ העבודה, כולל  
המעקפים   ברשימת  כמצויין  הנדרש,  בקוטר  אוגנים,  מחברי  ו/או  מהירים  חיבור  אביזרי 

 , של המשאבה. ומתאים לפתחי הסניקה / יניקה
 

מחיר   הזרימה.   מעקפי  ברשימת  ייקבע  הנדרש  הלחץ  בנפרד.   ישולם  לא  המעקפים,  עבור 
העבודה, לביצוע השרוול, ו/או הניפוץ ו/או תיקונים נקודתיים, כולל אספקה, התקנה והפעלה  

,  מ', אביזרי חיבור וכו'   100של המשאבה, דלק ו/או דיזלגנרטור, צינור סניקה / יניקה, באורך  
לא   המשאבה,  מותקנת  שבה  האקוסטית,  הקופסה  בגין  ובשלמות.   זה  במפרט  כנדרש  הכל 

 ישולם בנפרד. 
 

במקרה של הנחת קו סניקה, משותף למספר משאבות, יורכב צינור מניפולד, עשוי פלדה, בקוטר  
מתאים לקוטר צינור קו הסניקה המשותף ואליו יחוברו קווי הסניקה של כל משאבה, כולל  

ל חוזר, מתאים לשפכים, מגוף טריז או סכין וכל הספחים הנדרשים בקו סניקה של  שסתום א
יחידת השאיבה.  על ביצוע מניפולד וכל האביזרים ההידראוליים הנדרשים, לא ישולם בנפרד  

 ועלותם כלולה במחירי היחידה השונים. 
 

זרימ מעקפי  ביצוע  לעת  ביוב,  קווי  לסתימת  הפקקים,  עלות  בנפרד,  תשולם  יהיו  לא  והם  ה, 
 כלולים במחירי היחידה השונים. 
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 אחריות הקבלן, לחידוש קווי ביוב  12

שנים )שלוש שנים(, מיום קבלת    3הקבלן יגיש כתב אחריות, בסיום כל חידוש כל קטע צנרת, למשך  
העבודה ע"י המזמין.  האחריות תכסה את כל עבודות חידוש הצנרת ושימוש בחומרים לקויים ו/או לא  

בודת  מתאימים לתנאי האתר, את עלות שיקום נוסף של מערכת הביוב, שטיפות וניקוי חוזרים, עקב ע
ניזוק עקב דליפת שפכים, בקטע הצנרת המחודש ו/או שקיעות   חידוש לקוייה, שיקום ופיתוח, אשר 

 וכיו"ב. 
 

 צילום צנרת גרביטציונית  .13

 כללי  13.1

להבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט   13.1.1
המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח, 

ייערך   הצילום  העבודות.  סיום  מוסמך,  לאחר  צלם  טלוויזיה  ע"י  מצלמת  באמצעות 
ודוח צילום הכולל    CDילום יתקבל  לאחר הצ  שתוחדר לצנרת לכל אורכה. במעגל סגור,  

 פיענוח בהתאם להנחיות רשות המים ע"י מעבדה מוסמכת.
 

ביצוע  13.1.2 ואופן  הצנרת  מצב  את  ולתעד  הצינור"  לתוך  "להביט  היא  הבדיקה  מטרת 
 הנחתה.

 

מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקוראו ולפרשו באופן   13.1.3
 נפרד ממסמך זה.  בלתי

 

 פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא  13.1.4

  ולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המפקח  

 שניתנו במהלך הביצוע. 
 

היחידה  13.1.5 ממחירי  כחלק  הקבלן  בהצעת  כלולים  יהיו  הצנרת  של  השטיפה  הוצאות 
 ולא ישולם עבור פעולה זאת בנפרד.  השונים שהציע לביצוע העבודה

 

הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד   13.1.6
הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. אישור העסקת קבלן משנה דומה   בכל  

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

 

לקבלת   13.1.7 תנאי  הוא  לחברה  זו  פעולה  של  מלא  תיעוד  ומסירת  הצנרת  צילום  ביצוע 
 לאחר ביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תוכנית בדיעבד".   העבודה

 

 ביצוע העבודה  13.2

 שטיפה  13.2.1

לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חמרי בניה  
לפגוע במהלךוחומרים   גם  והעלולים  במפרט  כנדרש  הניקוי   אחרים  הצילום.  פעולת 

מתאים מיכשור  באמצעות  לחץ  שטיפת  באמצעות  למפרט  יבוצע  בהתאם  הכל  לכך, 
 הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו. 

 

 עיתוי העבודה  13.2.2

והידוק שכבות העפר בהתאם   13.2.2.1 הצנרת,  הנחת  יעשה לאחר  הצילום  ביצוע 
 ודות הקשורות בביצוע השוחות.לדרישות והשלמת כל העב

 

 הצילום ייערך בנוכחות המפקח באתר.  13.2.2.2
 

על הקבלן להודיע למפקח באתר על מועד ביצוע הצילום לא פחות מאשר   13.2.2.3
 שבעה ימים לפני ביצוע העבודה.

 

 הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המפקח. 13.2.2.4
 

 מהלך הביצוע  13.2.3

ה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזי
בהתאם למגבלות הציוד. מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלויזיה במהלך ביצוע 

 הצילום. 
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 תיעוד  13.2.4

הצילום על כל שלביו יתועד על גבי מדיה מגנטית )תקליטורים( לשם רישום   13.2.4.1
בצורת   הסרט  גוף  על  מיקרופון,  בעזרת  קולי,  תיעוד  בעזרת  וכן  תמידי, 

 הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכו'. 
 

על מבצע הצילום לדאוג לסימון מספר השוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי ועל   13.2.4.2
שיאפשר התיעוד  במהלך  המגנטית    סימון  המדיה  גבי  מעל  חוזר  זיהוי 

 )תקליטורים(. 
 

 תיקון מפגעים  13.3

המגנטית    אם 13.3.1 המדיה  של  החוזרת  הבדיקה  במהלך  ו/או  הצילום  פעולת  במהלך 
ולחוות מפגעים  יתגלו  לבצע  - המתועדת,  חייב  יהיה  הקבלן  לתקנם,  יש  המפקח  דעת 

 התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 
 

 יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים. הקבלן   13.3.2
 

לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום  13.3.3
 העבודה".  "ביצוע 13.2החוזר יהיה  בהתאם לנאמר בסעיף 

 

 הצגת ממצאים  13.4

מסירת   13.4.1 לאחר  רק  ובנוסף  המכרז  לתנאי  בהתאם  תהיה  החברה  ע"י  העבודה  קבלת 
 תיעוד הצילום שיכלול מדיה מגנטית )תקליטורים( ודו"ח מפורט לגבי ממצאים. 

 

 מדיה מגנטית )תקליטור( :  13.4.2

מדיה מגנטית )תקליטורים(, שתישאר ברשות החברה, תכלול תיעוד מצולם של הקו   
הערות   יכלול  המגנטית  המדיה  של  קול  פס  שוחות.  זיהוי  סימון  ויכלול  אורכו,  לכל 

הדוח והצילום יבוצעו ע"י חברה מוסמכת לרבות קבלת   הקבלן תוך כדי ביצוע הצילום.
 פיענוח בהתאם להנחיית רשות המים.

 

 דו"ח צילום לקווי ביוב   13.4.3

יוכן ע"י   13.4.3.1 . דו"ח  הקבלןבמצורף למדיה המגנטית יוגש דו"ח מפורט, אשר 
צלום אינו מבטל את הדרישה להכנת תכניות "בדיעבד". הדו"ח יהיה כתוב  

 בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:

של   13.4.3.2 )סכמה(  מצבי  בהתאם  הצינורמרשם  הקו  וקטעי    בקרה  שוחות   ,
כדי  לסימוניהם   השטח  פני  על  אחר  ותאור  סימן  וכל  הביצוע,  בתכניות 

 לאפשר זיהוי הקו ומיקומו. 

 דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו,     13.4.3.3

תאור המפגע הערות וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה   13.4.3.4
 סמוכה. 

 

וחוות 13.4.3.4.1 ממצאים  לגבי  -סיכום  הצילום  מומחה  מהות  דעת 
 המפגעים.

 

 מסקנות והמלצות.  13.4.3.4.2
 

האופייניות   13.4.3.4.3 התקלות  של  בתמונות  ילווה  שהדו"ח  רצוי 
תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך הטלוויזיה בעזרת מצלמה  

 מתאימה. 
 

 אחריות הקבלן  13.5

לפני   חוזר  צילום  לערוך  זכות  לעצמה  החברה  שומרת  פגמים"  "תיקון  בסעיף  לאמור  בנוסף 
לצינור כתוצאה מעבודות עפר,  פקיעת תוקף האחריות של הקבל נזקים שנגרמו  יתגלו  ן. אם 

באחריות   הצינור אשר  הנחת  בביצוע  הקשורות  עבודות אחרות  כל  או  הצנרת  הכנת תשתית 
הקבלן, עלות הצילום הנוסף, אם יתגלו נזקים הדרושים תיקון, תחול על הקבלן.  פגמים יתוקנו  

לפי דרישת החברה, על חשבונו של ה-על ייערך, על חשבון הקבלן,  ידי הקבלן  קבלן. בהמשך 
 צילום חוזר של הקטע אשר תוקן. כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה.  
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 הערה : דו"ח צילום, אינו מבטל את הדרישה להכנת "תוכנית בדיעבד".
 

 :מפרט טכני לשיקום תאי ביקורת

 :  כללי .1

 תאי הביקורת המיועדים לחידוש עשויים להימצא בשני מצבים כלהלן:   א.

 תאים ישנים אכולים קורוזיה המיועדים לחידוש.   (1)

 תאים המיועדים לחידוש אשר מי תהום חודרים אליהם מדפנות השוחות.   (2)

עצירת החדירה של מי תהום מדפנות התא פנימה תבוצע בשלב הראשון של חידוש תאי    ב.
 הביקורת.  

   עבודת חידוש ת"ב תבטיח איטום ת"ב ומניעת: ג.

 דלף של מי ביוב מתא הביקורת החוצה.   (1)

 חדירה של מי תהום מן החוץ אל תוך תא הביקורת.   (2)

 
 :  ביקורת אשר מי תהום חודרים אליהםפרוט שיטת ביצוע האיטום בתאי  .2

 העבודה תבוצע בהתאם לשלבים:  א.

 ניקוי ושטיפת דפנות התא והסרת השומנים.   (1)

 ביצוע מדידות ותכנון השיקום.  (2)

עצירת חדירת מי התהום אל תוך תא הביקורת ויצירת תנאי עבודה לאיטום פנימי   (3)
 של התא.  

 חיסול הבקטריות שהתפתחו על דופן התא ומניעת התפתחותן בעתיד.   (4)

 איטום ושיקום פנימי של דפנות התא.   (5)
 

   פרוט הטיפול בעצירת חדירת מי התהום אל תוך התא: ב.

 הטיפול יבוצע בהזרקה.   (1)  

ייקדחו חורים בדופן תא הביקורת ליד נקודות חדירת המים. דרך חורים אלו   )א( (2)  
יוזרק בלחץ אל החלק האחורי של התא חומר פולימרי הידרופוני אשר מקציף  

 ומתקשה עם מגע במים, ויוצר איטום בדופן החיצונית של התא.  

ר פעמים בהתאם לצורך עד אשר תופסק  על פעולת ההזרקה יש לחזור מספ )ב(   
 לחלוטין  

 חדירת מי התהום לת"ב.     

  לאחר שתופסק חדירת מי התהום ייווצרו התנאים לביצוע איטום וחידוש פנים ת"ב.  (3)  
 
 :  בשיטת ציפוי פולימריחידוש ואיטום תאי ביקורת   .3

  התזה צנטריפוגליתשל בתהליך  בתערובת פולימרית ייחודית בשיטה זו מחודש דופן התא   א.
 .  או יציקה ידנית לפי הצורך

 חומרים:   ב. 

: הרכב שרפים בעל חוזק וגמישות גבוהה מאוד בפני חומרים   תפולימרי תערובת (1)
 קורוזיביים. 

לכל סוגי השפכים המובלים בצינור: שפכים    את התערובת ניתן להתאים  (2)
 תעשייתיים ושפכים ביתיים, מליחות גבוהה, קורוזיביות גבוהה ועוד.  

כהכנה ליישום התערובת לשיקום התא, יצופה התא בשכבת פריימר לצורך הבטחת   (3)
 היקשרות מוחלטת של הציפוי הפולימרי אל דפנות התא. 

   עובי דופן: ג. 

 (.  2ועד "   0.5עובי הדופן ייקבע לפי מצב ת"ב. )בין "  

 :  תכונות חומר הגלם ד.

 עמידות בפני קורוזיה בתנאים קשים של:  (1)
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 (.   PH4   -חומציות גבוהה מאוד )נמוך   )א(

 (.  PH   12– בסיסיות גבוהה )גבוה  )ב(

עמידות בפני הגזים והחומרים המעכלים אשר בביוב כמו מימן גופריתי,   )ג(
 חומצה גופריתית ועוד.  

חומרי הגלם ידידותיים לסביבה ואינם תוקפים צמנט וברזל של ת"ב וזאת   (2)
 מהסיבות: 

 אינם מכילים סידן גופריתי וחומרים אגרסיביים אחרים לפלדה.   )א(

 אינם מכילים סיד רווי במים.  )ב(

  החומר בנוי מאלמנטים אורגניים דחוסים בתערובות כימיקליות מתוחכמות: (3)

 תערובת זו מבטיחה:  

   לדפנות התא.היצמדות טובה ביותר   )א(

 מילוי טוב מאוד של חורים ושקעים.   )ב(

והגמישות של הציפוי  אטימות וחוזק כנגד כפיפה וסדקים )עקב החוזק   )ג(
 (. הפלסטי

 עמידות בפני שחיקה והגנה על בטונים.   )ד(

 ידידותי לסביבה אינו מזהם.  )ה(

 בטיחותי ונוח בביצוע העבודה.  )ו(

 מתייבש במהירות.   )ז(
 

  הציפוי הפולימרי:פרוט החידוש לפי שיטת   ה.

 הכנת דוח מפורט הכולל נתוני ת"ב כולל מידות.   (1)

 תכנון השיקום בהתאם לנתונים.   (2)

 איטום התא בפקקים במידת הצורך.   (3)

 הכנת שטח פני תא ביקורת.   (4)

 הכנת חומר גלם מותאם לתנאי העבודה של ת"ב המיועדת לשיקום.   (5)

ציפוי ידני או בתאים גדולים במיוחד ע"י שימוש  ציפוי ובניית פנים ת"ב ע"י  (6)
המתקדמת למעלה   תבמתזים ממרכז התא וציפוי קירות התא בתנועה צנטריפוגלי

 ולמטה לאורך ציר מרכז ת"ב.

 :  המוצר הסופי (7)

 .  הציפוי הפולימרי המיוחדשכבה אחידה וצפופה של   

 :  עובי דופן (8)

עובי הדופן ניתן לבקרה ושליטה. ניתן לשנותו בין ת"ב לת"ב ובתוך ת"ב בהתאם    
 לתנאים.  

 יתרונות השיטה:   (9)

 מהירות בביצוע והפרעה מינימאלית לתנועה ולסביבה.   (א)

 פשטות בעבודה: אין צורך בפירוק מכסה ת"ב לצורך ביצוע החידוש.   (ב)

 :  בקרת איכות  (10)

 תבוצע על תהליך הביצוע בכל שלביו.  
 

 :  המוצר הסופי ו.

 יהיו התכונות הבאות:    ובשיטותינלקירות תאי ביקורת אשר ישוקמו  (1)

  לשנים רבות.  חוזק ועמידות בפני שבירה, כפיפה ושחיקה )א(

 עמידות גבוהה בפני קורוזיה.  )ב(

 נתונים פיזיקאליים של הדופן המחודשת:   (2)
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   Flexural strength  700 PSI 
   Tensile strength  600 PSI   
   Impact strength  18 Cycles  
   Abrasion Resistance 2%             1000 Cycles 
   Shear / bond strength  800 PSI    

 
 :  תנאים לביצוע .4

 שיטת החידוש פשוטה ואינה גורמת להפרעות.   א.

בהתאם לכך, אין צורך בפתיחת הכביש ובפירוק תקרות. העבודה נעשית ע"י פתיחת המכסים   ב.
 בלבד. 

פטישי   לאור האמור לעיל לא נגרם עומס קרקע מיוחד הנוצר ע"י שימוש במחפרים, מנופים,   ג.
 אוויר וכו'.  

 
 

 2נספח ז' 

 בחפירה פתוחה: מפרט לעבודות לביצוע פרויקטים לביוב. 14

 כללי :      14.1

 מדידות ותוכניות, במסגרת הפרויקט :      14.1.1

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

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

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

 הערות כלליות :      14.1.2

   כל עבודות המדידה תהיינה ממוחשבות במלואן ותבוצענה בהתאם לתקנות   מרכז מיפוי  א.   
 . עין- תאגיד אלישראלי העדכנית וע"פ הדרישות מפרט הגשה למודדים של תאגיד               

 כל הרומים יהיו מוחלטים ויתבססו על נקודות גובה בתאום חדששל מפ"י ו/או נקודות גובה  .ב
   שתשמשנה כבסיס למדידות יתואמו מראש ע"י נציג  5קודות פוליגון לפי דרגה נ  עירוניות.     

 ברשות ויאושרו במפ"י.  S.I.Gמחלקת      
 
     כל תוכניות האתר תהיינה קשורות לרשת הפלנימטרית )קואורדינטות( הרשמית ג.  

 )הממשלתית( החדשה.        
 

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

 מ' אחת מהשניה.  100על 

יש להראות על התוכניות את המידע הקדסטרלי המלא כולל גבולות רשומים של חלקות  ה.    
רכם תבוצענה עבודות המדידה.  קליטת רקע גושים וחלוקת משנה למגרשים בהם או לאו 

 וחלקות תעשה ע"פ פינקסי שדה ובצורה אנליטית בלבד. 

.  יחד עם האוריגינלים של 0Aשרטוטי המדידות יוגשו על גיליונות נייר שקופים בגודל   ו.   
, לפחות, על גבי  2000גירסה  AUTOCADשרטוטי המדידות יימסר קובץ ממוחשב בפורמט 

 SPACEנטית ושליחת קבצי אוטוקד במייל שיאפשר להנחיות המתכנן במבנה מדיה מג 
PAPER  המודד יעביר למזמין יחד עם שרטוטי המדידות רשימה מפורטת של כל השכבות  .

בקבצים שישמשו אותו להכנת השרטוטים וייצרף קובץ שיכלול את כל הפונטים בהם 
 השתמש.  השכבות יהיו לפי המפורט בנספחים. 

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

 הזווית שיתקין בשטח. 

.  המידות לא יערכו  TEXTבלבד ולא בפקודת  DIMהמידות יינתנו בעזרת הפונקציה  ח. 
 טקסטואלית. 
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 עבודות מדידה לתוכנית אחרי ביצוע :

 4הגשת תוכניות המדידה יהיו בהתאם למסמך הנחיות להגשה למודדים המצורף כנספח ז'

 העבודה תכלול את המדידה בשטח ושרטוט :    14.2.1

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

  משק תת קרקעי קיים החוצה את הקו המבוצע בתוואי התעלה כגון :  ( של INVERTעומקי )  ב.   
 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 :     14.2.2

ורדינטות )עם ציון רום( כולל הפרטים  מדידה בקואורדינטות של הקו ושרטוט מבט בקוא
 המתאימים.   L.Iהמופיעים כולל ציון של כל המכשולים עם ציון 

 

 פרוט מתבקש בהרחבה בנתוני המדידה של שוחות ביוב : 

 שם השוחה  -

 רום מפלס פני המכסה בשוחת הבקרה.  -

 רום מפלס פני הקרקע במקרה של שטח פתוח.  -

 הצינורות בכניסה לשוחת הבקרה. רום מפלס תחתית הצינור או  -

 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. -

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

 טר ועומק השוחה.קו -

 סוג וגובה המפל.  -

 טון.   35טון,  40סוג וקוטר מכסה,  -

 יצוקה או טרומית כולל חומרי מבנה.  - סוג השוחה  -

 טרומית או יצוקה קונוס או רגיל.  -סוג תקרה  -

 עיבוד ביטון או פלסטיק.  -סוג העיבוד בשוחה  -

 איטוביב או רגיל.  -סוגי מחברי שוחה   -

 שימוש באטמי איטופלסט כן /לא.  -

 נתוני המדידה הנדרשים לקווי ביוב : 

 אורך קטע קו ביוב בין מרכזי שוחות בקרה. 

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

 הצינור ואורכם בתנוחה. 

העלות הכוללת של הכנת תוכניות עדות כמתואר לעיל, כלולה במחירי היחידה השונים ולא ישולם  
 עבורה בנפרד, אלא אם כן צוין סעיף נפרד בדף הכמויות בנדון. 

 בדיקות שדה ומעבדה והתאמתן לתקן : 

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

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

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

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

    דמי בדיקות מוקדמות של חומרים לקביעת מקורות אספקה, הרכב תערובת מצעים, בטונים,    -
 אספלטים, צילום ריתוכים, בדיקות עטיפה.             

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

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

 הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות.    -

 סוג החומרים והתאמה לתקן  

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

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

 רישיונות ואישורים 

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

התוכניות. לצורך ה המזמין מתחייב לספק לקבלן, לפי דרישתו, מספר מספיק של תוכניות והקבלן  
מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות  

 ת לצורך קבלת הרישיונות. והערבויות הדרושו

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

משרדי ממשלה, חברת החשמל, חברת "בזק", טלוויזיה בכבלים, מנהל מקרקעי ישראל, רשויות  
אזוריות על כל מחלקותיהם, אגף העתיקות, מפעל המים והביוב של הרשות המקומית,  משטרת  

 ישראל וכו'. 

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

 אמצעי זהירות :  14.6

 אמצעי זהירות כלליים :   14.6.1

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 אדם באתר, או בסביבתו בעת  
לתעלות חפורות ותמיכות של חפירות למבנים ויקפיד על קיום   ביצוע העבודה כגון: תמיכות 

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 

 מרים או מכשולים אחרים באתר. הימצאות 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 נקיטת 
י זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בכל תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת אמצע

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

המזמין. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד הקבלן,  חילוקי דעות, לשביעות רצון  
או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, יכוסה על ידי  
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)ביטוח על ידי   41הקבלן באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה לרבות בהתאם לנדרש בסעיף, 
 כשלהי בגין נושא זה.  הקבלן( לחוזה ההתקשרות והמזמין  לא יישא באחריות

עבור נקיטת כל אמצעי הזהירות המחייבים מחוקי מדינת ישראל, משרד העבודה והמכון  
לבטיחות וגהות ואשר רשימת חלקית שלהם מפורטת בסעיף זה )תנאים כללים( לא ישלום  

 בנפרד ויראו אותם ככלולים במחירי היחידה השונים. 

שוחות בקרה, יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות  העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה ל
הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות  

 שהוזכרו. 

 

 

 

 אמצעי זהירות לעבודות בחפירת תעלות :    14.6.2

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 להרחקת האדמה שנחפרה ואו כל  

מ' משפתה, כדי למנוע לחץ נוסף על   5ך לה למרחק של לפחות  חומר אחר מתוך התעלה ובסמו
דופן החפירה.  על הקבלן להבטיח אמצעי הגנה מרביים לעובדיו, בעת ביצוע עבודות שונות  

בתוך החפירה ובקרבתה, להגנה מפני מפולות, על ידי שימוש בתא הגנה, תמיכות, כובעי מגן  
 וכד'.

 בקרה ובמתקני ביוב.  אמצעי זהירות לעבודות בשוחות   14.6.3

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 ההוראות לביצוע עבודה בגובה ובחלל  
 ף, לרבות שימוש בכל האמצעים הנדרשים כמופיע בתקנות. מוק

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

את שומר המזמין זכות לעכב תשלום  יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו, לעומת ז 
על אותם סכומים אשר יהוו נושא לוויכוח או אי הבנה בין התובע או התובעים לבין הקבלן.   

את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות, לשביעות רצון  
אדם אחר ,או  המזמין.  כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד שחל הקבלן, או ל

תביעת פיצויים לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן באמצעות פוליסת  
)ביטוח על ידי הקבלן( לחוזה ההתקשרות   41ביטוח מתאימה לרבות בהתאם לנדרש בסעיף, 

והמזמין  לא יישא באחריות כל שהיא בגין נושא זה.  אי תשלום הפרמיה בגין פוליסת ביטוח  
ה הפרה יסודית של תנאי החוזה והמזמין יהיה רשאי מייד לעכב את כל התשלומים  זאת הנ

 המגיעים לקבלן. 

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

 הנחיותיו. 

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

 היחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

 קבלן  תחום העבודות ושטחי התארגנות ל   14.6.4

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'. 
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ועות הנ"ל ייקבעו בהתחשב בצרכיו של הקבלן והוא לא יורשה לחרוג  השטחים והרצ
 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. 

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

 קרקעיות -חציית מתקנים ומערכות תת    14.6.5

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

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

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

 

 בדיקת התנאים והקרקע על ידי הקבלן    14.6.6

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  

נו מבוטא בתוכניות  הנובעות מאי הכרת תנאי כל שהו, כולל תנאים אשר קיומם הפיזי אי 
 ובשאר מסמכי המכרז/חוזה. 

 סידור השטח בגמר העבודה    14.6.7

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 וכל מבנה אחר שנהרס,  

ה. כמו כן, על הקבלן לאסוף את כל שיירי החומרים, הפסולת ועודפי  או התקלקל עקב העבוד
האדמה ולדאוג שהשטח יהיה נקי. הקבלן רשאי לדרוש מהמהנדס לרשום את מצב השטח, 

 המבנים והכבישים בסמוך למקום העבודה לפני תחילת הביצוע. 

המהנדס  בכל מקרה תקבע דעתו של המהנדס והקבלן יחויב לבצע את התיקונים שלפי דעת 
הוא חייב בהם, על חשבונו. אי דרישה מצד הקבלן על רישום מצב השטח והכבישים, תחייב  

 אותו למלא אחר כל דרישות המהנדס בנדון. כל הנ"ל לא ישולם בנפרד. 

 מדידות וסימון העבודה    14.6.8

שונות,  בתוכניות המצורפות לעבודה זו, המתייחסת למערכות ביוב, לקווים ולמערכות  א.  
 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 מוסמך    ב.  
 בחתימתו את דיוק הסימון. ויהיה מצויד בציוד מתאים. המודד יאשר 

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

ראשי ברזלי הזווית ימדדו ע"י המודד של הקבלן, עפ"י רשת הגבהים הארצית והם  
 ישמשו את המפקח לצורך בקרות עבודת הקבלן. 

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

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

 לבדוק את טענות הקבלן. 

ימים כמצוין לעיל, רואים אותו כמקבל את המצב   7לא ערער הקבלן בתוך פרק של 
 הקיים של הקרקע, כפי שמופיע בתוכניות הנ"ל.  
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כל עבודות המדידה הנדרשות כדי להכין תוכניות לאחר ביצוע, יעשו ע"י מודד מוסמך  ה.  
 הקבלן. של 

עבור ביצוע כל המדידות הנ"ל וכן מדידות אחרות אותם יידרש הקבלן לבצע, לא ישולם  ו.   
בנפרד ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה של העבודות השונות אלה אם צוין אחרת בדף 

 הכמויות. 

 סדר העבודה    14.6.9

ח תכנית עבודה ובה יפרט  ( ימים לאחר מתן צו התחלת עבודה, יגיש הקבלן למפק7לא יאוחר משבעה )
 את שלבי העבודה, תוך ציון משך הזמן הנדרש לדעתו 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. 

ום מקרה ובשום תנאי מאבני דרך אלו. תכנית העבודה תראה את שילוב  תכנית העבודה לא תחרוג בש
 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  
המזמין יהא רשאי לשנות את סדר הביצוע של    ביצוע ראשוניות בלבד )חפירה כללית, חשוף וכו'(.

העבודות והקבלן יידרש לעמוד בסדר ביצוע 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. 

 ת הוראות נוספו    14.9

    במידה ויתגלו, במהלך תקופת הבדק ליקויים ופגמים בהפעלה נכונה של המערכת, מתחייב   14.9.2
    שעות מהודעת המזמין ולהחליף ולהתקין על חשבונו כל חלק  48הקבלן לבדוק את הציוד תוך                

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

 
     חודשיים, על מנת לוודא את -במשך כל תקופת הבדק, מתחייב הקבלן לבצע ביקורים דו 14.9.3

  הפעלתה התקינה של המערכת. נציג הקבלן ימלא דו"ח ביקור ויעביר עותקים ממנו לאחראי 
 מטעם הרשות המקומית, למפקח ולמתכנן. 

 כל התיקונים ויספק את כל   תקופת הבדק תהיה בהתאם לאמור בכרך א' והקבלן יבצע את              
 חלקי החילוף על חשבונו במשך תקופה זו.               

 

   האמור בסעיפים הקודמים אינו גורע מזכותו של המזמין לתקן כל תיקון ו/או פגם ע"י קבלן  14.9.4
  אחר ולתבוע מן הקבלן עלות תיקונים ועבודות אלו על חשבונו ואחריותו המלאים של הקבלן. 

סר ספק, יודגש כי המזמין שומר את זכותו לפנות בכל עת מעת הרכבת המתקן, לפי  למען ה
שיקול דעתו הבלעדי, אל קבלן אחר וזאת לצורך כל תיקון ו/או שכלול שיידרש במתקן  

 והקבלן יישא בכל הוצאות תיקונים ושכלולים אלה. 
 

 אופני מדידה ותשלום  14.10

  ת שעבורן כלולים סעיפים מוגדרים בכתבי הכמויות. כל לצורכי תשלום תימדדנה רק העבודו 14.10.1
 יתר העבודות, וההוצאות והתחייבויות הקבלן, נחשבות ככלולות במחירי היחידות הנקובים                
 בסעיפים השונים שבכתב)י( הכמויות.               

 
אולם מודגש בזה, שאם אופני המדידה והתשלום מתוארים בסוף כל פרק של המפרט הכללי, 

שיטת מדידה אחרת תצוין בכתב)י( הכמויות ו/או במפרט המיוחד, יהיו 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:  
בלת החומרים, המוצרים והציוד שבאספקת הקבלן והמזמין גם יחד, הטיפול בהם, הו

אחסנתם ואחריות לשלמותם, הוצאות שכר העבודה, ניהולה ופיקוח עליה, שימוש בכלים,  
מכשירים ציוד, מכונות, כלי הובלה, חומרי עזר, פיגומים ותמיכות וכיו"ב. תשלומי המיסים,  

ים סוציאליים, אגרות, פיצויים והיטלים אחרים, כל  תמלוגים, דמי ביטוחים, תשלומ
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. 
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 צוע תוכניות לאחר בי   14.10.2

 עבור הכנת תוכניות "לאחר ביצוע" ממוחשבות,  לא ישולם בנפרד ועלות הכנתן כלולה בסעיף                 
 מיוחד במחירון.                

 

 רישיונות ואישורים ותשלום עבור מפקחים מטעם הרשויות 14.10.3

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

בכל הקשור לעבודות הקבלן, תשלום למפקחי חברת החשמל, בזק, טלוויזיה בכבלים, מע"צ  
ישולמו על ידי הקבלן ועל חשבונו ועליו לכלול הוצאות נוספות אלה במחירי היחידה    -וכו' 

 מויות. שבכתבי הכ
כמו כן לא תשלום כל תוספת עבור עבודה שיש לבצעה בלילה, מסיבה כל שהיא ו/או עבודה  

 בפיצול. 

 

 נקיטת אמצעי זהירות   14.10.4

 לא ישלום בנפרד.  -עבור נקיטת כל אמצעי הזהירות 

 עבודות פיתוח האתר     14.11

 עבודות הכנה ופרוק    14.11.1

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

תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך שעל פי דרישת המפקח עליו לאחסן את מיטב החומר 
המפורק, גם במידה ולא כלולה עבודה זאת במחירי היחידה במחירון וזאת בלא תוספת מחיר  

 כלשהי. 

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

 עבודות עפר   14.11.2

לפני תחילת עבודות העפר יבצע קבלן מדידת השטח לאחר פרוקים ויגיש לאישור המפקח  
תכניות מפורטת לעבודות חפירה והמילוי,  כמויות חפירה ומילוי תקבענה באופן תאורטי, על  

סמך תכנית דלעיל המאושרת ע"י המפקח ויעודכנו תוך כדי ביצוע העבודה. עדכון הכמויות  
פירה ומילוי המאושרת ע"י המפקח. בהעדר ביצוע מדידה והגשת מפה  כפוף לסימון בתכנית ח 

לאישור יהיה המפקח הפוסק הבלעדי לכמויות חפירה, חציבה ומילוי ולא תתקבלנה תביעות  
 כלשהן בגין חישוב הכמויות מהקבלן. 

חישוף השטח יבוצע וישולם בנפרד אך ורק בשטחים עליהם יורה המפקח לבצעו, בהעדר 
על ביצוע חישוף בשטח כלשהו לא ישולם בעבור חישוף, אלא תחושב כמות  אישור המפקח  

 החפירה מפני הקרקע הקיימות.

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

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

להבטחת דרגת צפיפות הנדרשת על הקבלן לבצע בדיקות צפיפות, בדיקות תעשנה ע"י מעבדה  
  100לכל  3-מוכרת ומאושרת ע"י המפקח בכתב ומראש, כמות הדוגמאות תהייה לא פחות מ

 לשטחים נפרדים. עלות הבדיקות כלולה במחירי היחידות למיניהן.  6-א פחות ממ"ר ול

 אבני שפה     14.11.3

, גב  20 -ס"מ מהודקת, יסוד בטון ב 30המחיר כולל את חפירה, תשתית מצעי סוג א בעובי 
בטון, אספקה והנחת אבני שפה, כמו כן כולל המחיר הנחת אבני שפה בקווים שבורים, 

וכד' בקטעים מעוגלים יותקנו בקשתות וכד'.  בקטעים מעוגלים יותקנו   מעוגלים בקשתות 
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מטר המיוצרות במפעל, במקומות נדרשים יבוצע ניסור אבני שפה   0.25-0.5אבני שפה באורך  
 להתאמה. 

לא תאושר שבירת אבני שפה בפטיש, במידה וידרוש המפקח, על הקבלן להשתמש בפינות  
 תיות. וזוויות באבני שפה מעוגלות חרוש

רואים את הקבלן כי הביא בחשבון שימוש באלמנטים חרושתיים שונים מאלמנטים  
 המפורטים במחירון ולא תשולם בשל כך תוספת כלשהי. 

 בטונים ותנאי בקרה  14.11.4

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

ולבנות קירות   30  -ויין מסוג בבהעדר דרישה אחרת יהיה הבטון לקירות תומכים מבטון מז
 . 20 -כובד מאבן מסוג ב 

 עבודות סלילת כבישים 14.12

 סילוק פסולת ועודפי חפירה/חציבה :    14.12.1

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

 מעבודת הקבלן ולא הייתה באתר לפני תחילת העבודה. 

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

 ס"מ( :  30התאמת שוחות ללא פרוק תקרה )עד    14.12.2

במקומות שונים באתר, יהיה על הקבלן לבצע התאמה של מכסי שוחות, מסוג כלשהו, 
 ש המתוכננים.  העבודה כוללת : למפלסי הכבי

 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. 

 הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל.כל העבודות  

 סילוק הפסולת. 

 תשלום :  העבודה תימדד ותשולם ביח' כמסווג במחירון. 

 ס"מ( : 30התאמת שוחות כולל פרוק התקרה )מעל   14.12.3

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

 קבלת הוראה מפורטת לביצוע העבודה. 

 הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה בכלי רכב. 

 פרוק אספלט או מצעים מסביב למכסה. 

 חפירה עד למפלס שיאפשר מרווח עבודה מתאים. 

 פרוק התקרה הקיימת. 

ס"מ מתחת לפני התקרה המתוכננת, כולל גילוי זיון   40פרוק חלקי בקירות השוחה למפלס עד 
 יים. ק

 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. 

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

 עטיפת בטון לצינורות קיימים ו/או מתוכננים :    14.12.4

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.      -
 בגבול היציקה וסידור הברזל. הנחת תבניות 
 . 20- יציקת בטון ב

 החזרת המילוי סביב הצינור, בבקרה מלאה, בחומר מילוי המתאים בתכונותיו לשכבה.
  5.0ס"מ מקצה הצינור לכל צד.  בהיקף עטיפת הבטון ובמרחק של   20רוחב עטיפת הבטון יהיה  

 ס"מ.  20מ"מ כל  8ס"מ מקצה הבטון רשת ברזל קוטר 

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

 ניסור אספלט : 14.12.5

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 אבן השפה המתוכננת  

ס"מ אל תוך המסעה הקיימת, בקו ישר   60בקו החיבור למסעה החדשה תוך כניסה של או 
ומקביל לציר האבן, ע"י מכשור מתאים )מכונת חיתוך(.  בכל מקרה בו יסטה החיתוך מקו  

אבן השפה המתוכננת, על הקבלן יהיה להשלים את החלק העודף שנחתך, על חשבונו  
 ובשכבות אספלטיות בלבד. 

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

 אספלט  - פירוק מסעת בטון    14.12.6

אך ורק  510152פירוק מסעות בטון אספלט יבוצע בהתאם לדרישות המפרט הכללי סעיף 
במקומות בהם יורה המפקח מראש ובכתב. הפירוק יבוצע לכל עומק של המסעה הקיימת עד  

 וק החומר ו/או איחסונו בהתאם לדרישות    המפרט/מפקח.לפני תשתית ויכלול סיל 

 לפי שטח נטו.  -המדידה  

 עבודות עפר לכבישים   14.13

 כללי    14.13.1

 על כל העבודות המתוארות בפרק זה חלות על תוואי הביצוע.

 יישור והידוק מלא של שתית לכבישים )צורת דרך(   14.13.2

פי אישור המפקח בכתב ומראש, על הקבלן ליישר  במקומות המצוינים במפורש בתוכניות ול
את פני השתית בחפירה ומילוי בכלים מכניים ו/או בידיים במידת הצורך, בהתאם לשיפועים  

 לאורך ולרוחב לפי התוכניות.

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

 יחרוש הקבלן על חשבונו   -יתגלו לאחר הכבישה סטיות בגובה מעל לסטיות מותרות  
 ס"מ ויוסיף קרקע מסוג המאושר ע"י המפקח, ירטיב ויהדק   10את השטח לעומק של 

 את השטח כנדרש.

 בהעדר דרישה אחרת במחירון ו/או בתוכניות תהיה צפיפות פני שתית החפירה  
 .ASHTOשל מודול   98%  לאחר הידוק
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המדידה לפי שטח נטו המסומן בתוכניות והמחיר כולל גובה ממוצע של חפירה ו/או חציבה  
+(, לרבות פיזור והידוק מל. במידה ועומק החפירה ו/או חציבה  / -ס"מ)  20 -ו/או מילוי של כ 

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

 פרוק אבני שפה והעברה לשימוש חוזר :  14.13.3

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

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

 התשלום : 

התשלום לביצוע העבודה כולל את האמור לעיל וכן את הנדרש לביצוע מלא של העבודה, הינו  
 במ"א.

 

 פרוק אבני שפה וסילוקן מהאתר :   14.13.4

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

 התשלום : 

התשלום לביצוע העבודה כולל את פרוק אבן השפה וכן את סילוקה לאתר פסולת והינו  
 במ"א.

 שונות      14.14

 החזרת השטח לקדמותו :   14.14.1

 החברה  שומרת לעצמה את האופציה לדרוש מהקבלן החזרת השטח לקדמותו. 

ו מילוי וניקוי השטח מפסולת העבודה תכלול מילוי שטח חפור, סילוק עודפי חפירה ו/א 
 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 )       -

 מדידה ותשלום : 

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

 תמרור ואמצעי בטיחות לזמן ביצוע :   14.14.2

תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי העבודה, נשוא מכרז/חוזה זה, לאורך כבישים קיימים 
 המשמשים תנועת כלי רכב. 

ים, בהתאם לדרישות  לצורך כל על הקבלן יהיה להגן על קטעי העבודה, באמצעים שונ 
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 יש לשמור את הכביש פתוח לנסיעה בכל שלבי הביצוע. 

צוע, כולל אישורים ותאומם עם הרשויות )משטרה, משרד התחבורה, הרשות  אישור שלבי הבי
 המזמינה וכו'(, הינו באחריות הקבלן. 

מודגש כי התשלום עבור התמרור לשלב ביצוע כולל הגנה על קטעי העבודה, כמפורט, לכל  
 משך הפרויקט, הינו קומפלט כולל את כל הדרוש כדי לעמוד בדרישות הרשויות. 
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 ימום הן כמפורט :   דרישות המינ 

 תמרורי הוריה לכניסה ויציאה משטח עבודה.        -

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

 
 מ'. 20תמרורי אזהרה כל        -

 מ'.  20פנסים מהבהבים כל        -

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

 

 

 

 תשלום :

עבור אספקה והצבה של שילוט ותמרור זמני וכן כל אביזרי הבטיחות כנדרש לביצוע העבודה,  
 מחירי היחידה. לא ישולם לקבלן בנפרד וכל האמור בסעיף זה כלול ב

 הנחת צנרת ביוב מסוגים שונים    14.15

 כללי   14.15.1

 העבודות הכלולות במסגרת פרק זה כוללת : 

 ופלדה, בקטרים שונים, בהתאם לתוכניות. 100PE, פקסגול, +PVCהנחת צינור 

 הנחת הצינורות  14.15.2

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

אין להתחיל בהנחת הצינורות, לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת רצון.  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 מקביל ובגובה קבוע מעל קרקעית הצינור. חוט זה 

מ', תחתיתו של כל צינור תיבדק ביחס לכיוון   7.50יהיה מתוח ותמוך, במרחקים שלא יעלו על 
קביעת הצינור במקומו המדויק, תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת    ולרום מהקו המכוון.

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

וגנים במקום, אשר תורה התוכנית ו/או המפקח, יעוגנו הצינורות, לקרקע, באמצעות א 
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 לקווים, 
תקנה של  סילוק החומר החפור, שמירת אתר העבודה ביבש, תמיכת דפנות החפירה, הנחה וה

הצינורות, מצע ועטיפת החול, המילוי החוזר, מהודק כנדרש, החלפת חומר 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. 

תשלום, תיעשה עפ"י מ"א מסווג לפי קוטר הצינור וסוגו ובהתאם לעומק  המדידה, לצורכי 
החפירה בה יונח הצינור.  אורך הקו, לתשלום, יימדד לפי מ"א צינור מונח, בניכוי הקוטר 

 הפנימי של השוחה. 

 חפירה של תעלות, להנחת צינורות     14.15.3

 57עו עפ"י דרישות פרק החפירה של התעלות, להנחת קו הביוב וכן המילוי החוזר, יבוצ
 במפרט הכללי וכן עפ"י התוכניות והתוספות הבאות : 
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 פרטי ומידות החפירה ופרטים נוספים, יהיו בהתאם לחתך הטיפוסי שבפרט שבתוכניות. 

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

ת החפירה מעפר חופשי, אבנים, פסולת בנוסף לנדרש במפרט הכללי, על הקבלן לנקות א
 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. 

הצינור יונח, לכל אורכו, על מצע חול וייעטף בחול.  מצע ועטיפת החול, מתחת 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  
ק היטב במכבש מכני בתוספת מים, על שכבה זו יונחו הצינורות.  לאחר  בחתך הטיפוסי ותהוד

ביצוע חיבורי הצינורות ובדיקת 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  
הצינור. חפירת התעלות לא תימדד בנפרד לתשלום, אלא תהיה כלולה במחירי  בלתי שוו על 

הנחת 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  

, יימדד מרום הקרקעית הפנימית של הצינור ועד  במחירון.  עומק החפירה, לצורכי תשלום
לרום פני השטח בעת ביצוע החפירה. 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 
מפקח, החברה המקומית, במהלך העבודה, לא ישולם לקבלן בנפרד ומחירם ע"י הקבלן, ה

 יחשב ככלול במחירי היחידה של החפירה והנחת הצינורות.

 חפירה במקומות מוגבלים   14.15.4

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבסמוך למבנים, כבישים ודרכים ובסמוך למערכות תשתית  
דרות, קירות, עצים,  שיחים וכד' ובמקומות בהם קיימות, עליות או תת קרקעיות סמוך לג

יהיה השימוש בכלים מכנים בלתי אפשרי, בלתי מעשי או בלתי רצוי, מכל סיבה שהיא, תבוצע  
חפירת התעלות בעבודת ידיים.  כל הדרישות המפורטות לעיל, לגבי החפירה, יחולו גם על  

 חפירת התעלות בידיים. 

ליו בלבד מוטל החובה והאחריות לתמוך ולדאוג תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שע
לשלמות ולהמשך פעולתן התקינה והרצופה של כל המערכות, שבסמוך להן או מתחתיהן  

 תיחפרנה התעלות.

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

ם, תחת ובסמוך למערכות קיימות, סמוך למבנים וקירות, עבור חפירה במקומות מוגבלי
חפירה בעבודת ידיים, במידה ודרוש, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי היחידה של  

 החפירה והנחת הצנרת. 

 מילוי חוזר לצינורות    14.15.5

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

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

המפקח באתר, כי ניתן  החוזר יבוצע בהקדם האפשרי, אולם לא לפני בדיקה ומתן אישור ע"י 
 לבצע את המילוי החוזר. 
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תשומת לב הקבלן מופנית לכך, שאם אין באפשרותו למצוא, באתר העבודה, חומר עפ"י  
הפרט, עליו להשלים את החסר במילוי מובא, עפ"י האמור במפרט הכללי, באישור המפקח  

 באתר.

מחירי היחידה השונים  עבור חומר מובא, לא תשולם לקבלן כל תוספת ומחירו יהיה כלול ב
 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.

 

 

 

 

 עבודה בכבישים קיימים   14.15.6

ודרכים סלולות, ללא קבלת רשות מאת המפקח, גם אם הם אין להרוס או לפתוח כבישים 
יתוקנו לאחר מכן על חשבון הקבלן.  כל הכבישים, שאותם חוצים הקווים, ייפתחו ברוח  

סעה,  ימינימלי אפשרי.  תיקון הכביש יעשה ע"י מילוי והידוק בשכבות וסלילה מחדש של המ
במפרט הכללי.  בתחום   51כולל שכבות מצע, תשתית ואספלט, בהתאם לדרישות שבפרק 

הכביש, תהיה החפירה ורטיקלית ורוחבה, בחתך העליון, לא יעלה על המידות המפורטת 
 בטבלה . 

 

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

 תיקון הכביש וסלילתו תהיה כדלקמן : 

יהיה בחול עד תחתית מיסעת הכביש. מבנה הכביש  המילוי החוזר בכביש מעל עטיפת החול,  
, לפי מוד א.א.ש.ט.ה.ו, אך לא יותר  98%של מצע סוג א', מהודק לצפיפות של   יהיה בשכבות 

יו טרם פירוק ועד  שה שכבות מיסעת הכביש תשוחזרנה כפי  ס"מ מפני הכביש הקיים.   50-מ
שכבות מבנה הכביש תכלולנה מצע סוג א', מהודק   2ס"מ מתחת לרום הסופי.    8לרום של 
ס"מ לפחות.  ריסוס תשתית ביטומן   20מוד א.א.ש.ט.ה.ו, כל שכבה בעובי של  98%לצפיפות 

70 C.M  ס"מ, עם   5ק"ג למ"ר, ציפוי יסוד ושכבת בטון אספלט מקשרת, בעובי  1, בכמות של
  70ביטומן, מיד לאחר כיסוי התעלה ומילוי בחומר מצעים.  לאחר מכן, ריסוס בביטומן  4.3%

C.R ק"ג/מ"ר )ציפוי מאחה(.  0.25, כמות של 

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

 תיקון הסלילה במכבש מתאים.

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

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

 טר הצינור קו

 רוחב עליון של החפירה 

  1.25עד 
 מ'

1.26-2.25  
 מ'

 מ'  3.26-4.25 מ'  2.26-3.2
4.26-5.25  

 מ'
5.26-6.25  

 מ'

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

התיאורטיות של החפירה ועליו לקחת בחשבון בהצעתו את מלוא רוחב התיקון, שיהיה עליו  
ודתו ולנזקים שייגרמו למבנה הכביש ולאספלט הקיימים, כתוצאה לתקן, כתוצאה מעב 

 מעבודתו, מחפירת התעלות ותנועת רכב וציוד הקבלן, על גבי הכבישים הקיימים. 

המחיר יהיה אחיד למ"א, ללא התחשבות בתנאים ובקשיים בזמן העבודה, במכשולים שמעל  
ובעומק הקו וברוחב התיקון  ומתחת לקרקע, בסוגי הקרקע, שיתגלו בזמן העבודה, בקוטר 

שיידרש.  עבור פירוק 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.

ן לתיקון כל השקיעות שייגרמו בכביש או  בנוסף לכך, יכלול המחיר את אחריות הקבל
 חודש מיום מסירת העבודה הגמורה למזמין.   12במדרכה שפתח, עד 

 

 תמיכת דפנות החפירה   14.15.7

בכל מקרה שתהיה צפויה סכנת התמוטטות או מפולת, במקום שעליו יורה המפקח באתר, 
תמיכות, דיפונים וכיו"ב  יחפור הקבלן את קירות התעלה, בשיפוע מתאים או יתקין חיזוקים, 

ויעשה את כל הסידורים הדרושים למניעת מפולות.  הקבלן רשאי להציע דרכים משלו לחיזוק  
דפנות החפירה, בהתאם לכל החוקים והתקנות הקיימות, באישור המפקח באתר.  לא תאושר  

בון  לקבלן כל תוספת תשלום בגין עבודות לחיזוק ודיפון החפירה ועל הקבלן לקחת זאת בחש
 בבניית הצעתו לחפירה בעומקים גדולים. 

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

 עבודה ביבש   14.15.8

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור את אתר העבודה ביבש, בכל שלבי  
החפירה, הנחת הצינורות, חיבורם, בדיקת הקווים ועד לכיסוי הסופי ולעשות  הביצוע, החל מ 

את כל הסידורים למניעת חדירת מים, מכל מקור שהוא, מי גשם ושיטפונות, שפכים, מים  
 מפיצוץ צינורות, מי תהום, זרמים כלשהם וכו'. 

רי היחידה  עבור הרחקת המים, מכל מקור שהוא, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחי
 השונים. 

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

 הכנת ציוד שאיבה יעיל וכוח אדם מיומן להפעלתו. 

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

 הפעלת כל אמצעי אחר הכרחי לשמירת העבודה ביבש. 

במפרט הכללי   57כל האמצעים שינקוט הקבלן, לשמירת העבודות ביבש, יעשו לפי פרק 
ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח באתר ושל כל גורם מוסמך, בעל זכויות על השטחים  

 אליהם ינוקזו המים. 

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

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

  צנרת לקווי ביוב  14.15.9

 כה תת קרקעית בגרביטציה עם דופן מלאה להול PVCא. צינורות 
בהתאם לדרישות  SN-8ויהיו מסוג ביוב "עבה"  884הצינורות יתאימו לתקן ישראלי   

 .884המופיעות בתקן ישראלי 
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 הצינורות יסופקו לאתר עם מצמדי פעמון ואטמים מתאימים.

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

  1124מטר ללא תוספת במחיר. אטמי הצנרת יתאימו לתקן ישראלי  6.0מטר וחלק באורך  
)טבעות אטימה מגומי לקווי צינורות להספקת מים, לניקוזים ולביוב: טבעות אטימה למחבר  

 לחץ(.   שקוע לצנרת מפלסטיק ללא

 הובלה, פריקה ואחסון 
 הצינורות יובלו לאתר העבודה ע"י יצרן הצינורות. 

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

 למנוע פירוק ע"י שרשראות או כבלי מתכת. 
 
 
 
 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.

 ות חום. אין לאחסן צינורות פי.וי.סי. בקרבת עצמים חמים או מקור

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

 קשיח להולכת שפכים בלחץ  PVCצינורות  ב.

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

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

 להולכת שפכים בלחץ  +PE100צינורות לחץ מפוליאתילן /   ג.

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

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

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

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

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. 

ורך הצנרת המונחת והערות  על הקבלן לצרף דו"ח שרות שדה חודשי אשר יכלול כל קוטר וא 
 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. 

  50ויתאימו להובלת שפכים בלחץ בטמפרטורות עד   1519הצינורות יתאימו לתקן ישראלי 
 מעלות צלסיוס.
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 לא תינתן תוספת מחיר עבור צנרת בקטעים )קני( ולא בגלילים. 

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 המונחת והערות  
 לביצוע העבודות. 

 צינורות מפלדה להולכת שפכים ה.

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

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

 מטר.  12.20הצינורות יסופקו באורך של  

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

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

.  כל  12" -20מ"מ לצינורות " 8"- ו 6"- 10מ"מ, לצינורות בקוטר "  6עובי הציפוי הפנימי יהיה 
.  עטיפה חיצונית תלת  266.1ט מכון התקנים החומרים לצורך הציפוי יתאימו לדרישות מפר

שכבתית מפוליאתילן הכלול שכבת יסוד אפוקסי, שכבת הדבקה ושכבת הגנה מפוליאתילן.  
 .266.5העטיפה תתאים למפמ"כ 

הקבלן ימציא לידי המפקח הסכם בינו לבין היצרן על פיו: היצרן יספק את כל שירותי השדה  
נחת הצנרת, הריתוכים, בדיקת רציפות הבידוד וטיב  הנדרשים לבדיקת טיב העבודה, טיב ה 

 תיקון "הראשים". 

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

 ובליווי הוראות הרכבה מפורטות. 

רות השדה של יצרן הצנרת יפקח באופן שוטף על ביצוע  עבודות הצנרת השונות וידווח  צוות ש
 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 המונחת והערות  
 לביצוע העבודות. 

 נםהנחת קווים ואיזו 14.15.10

יות, יהיו  וקווים בין שתי השוחות הסמוכות או שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך ללא זו א.
ישרים לחלוטין הן במישור האופקי והן במישור האנכי. הכיוון ישמר בעזרת חוט מתוח בכיוון  

 (. מומלץ לחילופין להשתמש במד לייזר. .I.Lמקביל ובגובה קבוע מעל רום קרקעית. הצינור )

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

הרומים הסופיים יבדקו במאזנת בתדירות המכסימלית האפשרית בשיפוע הנתון, קריאה של   ב.
מ' וכו'. בנוסף   2.86כל   0.7%-מ', ב 2.5כל  0.4%- מספרים שלמים על גבי ה"לטה" לדוגמא :  ב

ובכל מקרה יבדקו הרומים בכניסה וביציאה מכל תא בקרה במהלך הביצוע ובעת הכנת המפה  
התקנת התקרה והמכסה. הסטייה המותרת מהרום המתוכנן תוגדר ע"י  בדיעבד הכל לפני  

 הפרמטרים הבאים: 

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

 בין שתי שוחות :   (2

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

 + ס"מ 0.5 -  1%בשיפוע של מעל 
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ישרות של הקו במישור האופקי תיבדק באמצעות חוט מתוח במקביל לו. ישרות הקו    (3
 במישור האנכי תיבדק ע"י קרן לייזר באמצעות הארת הקו.

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

 כיסוי התעלה  ג.

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

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

 פיקוח שירות שדה  ד.

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

 קשיח לגרביטציה וללחץ  PVCצינורות 

 

 כללי  א.

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

 אטמ', לקווי סניקה או קווים סגורים )עוורים( וללא כוכים.  10

.  הטיפול בצינורות  8%- יונחו בדרך כלל בקטעים בהם שיפוע הצינור קטן מ PVCצינורות 
 ואופן הנחתם ייעשו לפי המפרט והוראות היצרן. 

צינור ביוב בין כל שתי שוחות יהיה בקו ישר ובשיפוע אחיד, רק במקרים חריגים תותר קשת 
 אישור המפקח.  .  כל מקרה חריג טעון 2חלק    1583בתנאי שמידתה לא תעלה על האמור בת"י 

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

 יש להקפיד על שלמות האטם והצבתו הנכונה. 

 הנחה והתקנה  ב.

 PVCחלק ב', המתייחס לצינורות   1083ת"י הוראות לשימוש, הנחה והתקנה מופיעות ב
 )לזרימה גרביטציונית של השפכים( טמונים באדמה.  884קשיח, כפי שהוגדרו בת"י 

, דומה להנחת  532שבהם השפכים זורמים בלחץ, והמיוצרים לפי ת"י  PVCהנחת הצינורות 
 של המפרט הבין משרדי.  5705צמנט כמתואר בפרק  -צינורות אסבסט

 על תמיכות נפרדות, ואין להתקינם בתלייה בשום מקרה. PVCנורות אין להניח צי 

 חיבור צינורות  ג.

יחוברו ביניהם באמצעות פעמונים ואטמים. האטם מוכנס לחריץ מיוחד, אשר   PVCצינורות 
נמצא במצמדת הפעמון של הצינור. לפני הכנסת קצהו הישר של הצינור האחד למצמדת 

ר על קצהו הישר משחת החלקה מיוחדת למטרה זו. השימוש  הפעמון של הצינור השני, יש לפז
 בכל משחה אחרת לרבות בחומרי סבון למיניהם אסור בהחלט. 

ס"מ מקצה   0.5יש לתקוע את הצינור עד לסימון המוטבע על דפנו. מותרת סטייה של 
המצמדת החוצה אם נעשה חיתוך של הצינור בשדה, יש לסמן את מקום הניסור מראש, כדי  

ח, כי מישור הניסור יהיה ניצב לציר הצינור. אחרי הניסור יש לשייף את הקצוות להבטי 
 מעלות.  15המנוסרים וליצור פזה של  

חיבור צינורות לתאי בקרה ייעשה באמצעות מחברים מגומי כגון דוגמת "איטוביב",  
 המוצמדים לקדח של תא הבקרה במפעל המייצר את תאי הבקרה. 
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 צינורות מילוי החפירה וכיסוי ה ד.

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

 שיפגע בצינורות או שימנע הידוק טוב של כל השכבות עד לקרקעית. 

 וק יפורטו במפרט המיוחד ובתכניות. גובה השכבות המהודקות ודרישות ההיד 

 PVCעיגון צינורות  ה.

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

 בקצוות קווי צינורות.  (1

 בקשתות.   (2

 בהסתעפויות.   (3

 במעברים מקוטר לקוטר.   (4

 מתחת לאביזרי פלדה, מגופים וכד'.   (5

 באישור מראש של הנציג התאגיד הערה: ביצוע אך ורק 

 

 בדיקות שונות לבדיקות לחץ  ו.

 בדיקות מערכת ביבים נעשות כדלקמן: 

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

 אטימות נעשית ע"י שימוש באוויר ובמים. בדיקת 

אטמ'.   0.5בודקים את המערכת, כאשר החיבורים גלויים. מקיימים משך שעה אחת לחץ של 
בתוך שעה זו מוסיפים מים כנדרש למילוי בקטע הנבדק, ולאחר מכן מחזיקים את הלחץ רבע  

 אטמ'. כאשר אין הפסד עומד, הקו הינו אטום. 0.5שעה על  

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

 הנחיות להנחת צינורות פלדה

 כללי   א.

צינורות פלדה עשויים לשמש, הן כקווים גרביטציוניים, והן כקווי לחץ. הצינורות  
, ותקן ישראלי מס' C-AWWA-200מסופקים ע"י המזמין מיוצרים לפי תקן אמריקאי 

 צינורות נושאי תו תקן.  . יותרו לשימוש רק530

"מסוג פעמון   20ללא פעמון ומעל קוטר "  20צינורות פלדה בעבודות ביוב יהיו, עד לקוטר " 
קצר" עם ציפוי פנימי בצמנט רב אלומינה להגנה מפני חומציות השפכים, בהתאם למפמ"כ  

 . )אלא אם נאמר במפורש אחרת(.266.1

נית מבטון דחוס יהיו בהתאם לתקן  קווי ביוב עם פעמון קצר לריתוך ועטיפה חיצו
 . 266.4ומפ"מכ  C-AWWA-205-89האמריקאי 

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

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

 במקרים מיוחדים יונחו צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית בסרטים פלסטיים.

סוגי הריתוכים והעטיפה החיצונית יפורטו במפרט המיוחד לגבי כל עבודה. בגלל חשיבות  
המפרט המיוחד יגדיר בדרך כלל את בשימור של צינורות פלדה, שישמשו להזרמת ביוב, 

 הדרישות באופן פרטני, ספציפי ומיוחד. 
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במפרט הבין משרדי, והוראות היצרן לגבי   57.04הצינורות יונחו וירותכו בהתאם לפרק 
הנחת צינורות פלדה עם פעמון קצר לריתוך ועטיפה חיצונית בפוליאתילן תלת שכבתי או  

 בבטון דחוס. 

ולהוראות היצרן, הצינורות עם פעמון קצר לריתוך בכל    57.04בניגוד לאמור בפרק  
 הקטרים יונחו תמיד בתוך התעלה ולפני החיבור, והריתוך ייעשה תמיד בתוך התעלה. 

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

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

הצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית בפוליאתילן תלת שכבתי שחול או בטון דחוס, ציפוי  
פנימי מלט אלומינה או קלקוט. כל החומרים להשלמת הציפוי הפנימי ולהשלמת העטיפה  

 החיצונית יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

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

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

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

 הצינור. כשהוא מושלם עם ציפוי פנימי מאותו מלט שבו 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". 

חברים גמישים שיסופקו ע"י יצרן הצינורות. החיבורים לשוחות ייעשו בדרך כלל ע"י מ
במקומות שבהם נדרש עיגון הצינור למבנה יש לרתך את הצינור קוצים או טבעת עיגון  

 בהתאם לתכנית. 

ס"מ לא יהיו עטופים כנ"ל אלא יצבעו בהתאם  30-צינורות היוצאים מפני הקרקע יותר מ
 ל הצינור יהיה אדום. הבינמשרדי. הגוון ש  11.05בכרך א' ופרק  309.11לסעיף  

 בדיקת לחץ ואטימות   ב.

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

 להולכת שפכים בלחץ   +PE100הנחיות להנחת צנרת מפוליאתילן / 

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

 סופקו בקנים או בגלילים ולא תשולם תוספת עבור המקטעים. הצינורות י

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 

- דת אחריות של היצרן ללהנחיות יצרן הצנרת. עם סיום העבודה יספק הקבלן למזמין תעו
 שנים לפחות.  10

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.

 הנחיות להנחת צנרת מפוליאתילן מצולב להולכת שפכים בלחץ 

או כל דרג אחר, מתאים  10שחור דרג  UVן יהיה דוגמת "פקסגול" מוגן צינור פוליאתיל
 .1519לתקן ישראלי  
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 הצינורות יסופקו בקנים או בגלילים ולא תשולם כל תוספת עבור מקטעים. 

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

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

- להנחיות יצרן הצנרת. עם סיום העבודה יספק הקבלן למזמין תעודת אחריות של היצרן ל
 שנים לפחות.  10

 אביזרים  לשוחות בקרה     14.15.16

בקרה/אביזרים תהיינה מחוליות גליליות מבטון טרום ותקרות טרומיות ו/או  א. שוחות 
 יצוק באתר, בהתאם לפרטים ולתוכניות. 

 שוחות אביזרים לביוב תוצבנה על גבי מצע חצץ.   

תקע, בקוטר ועומק לפי  -שקע  658החוליות תהיינה בהתאם לדרישות ת"י מס'   ב.
 התכניות, עם משטח פנימי חלק ביותר.  

. בשוחות המותקנות B)125התקרה תהיה טרומית, שטוחה, מבטון, לעומס בינוני )   ג.
 . 489לפי תקן    D)400בכבישים תהיה התקרה לעומס כבד)

המכסה יהיה עגול / מרובע מברזל יציקה עם ציון שם וסמל התאגיד ו"ביוב"  לפי ת"י    ד.
אישור נציג  . בהתאם לפרט שבחוברת הפרטים של המכרז ולא יוזמנו בטרם 489

 התאגיד. 

ס"מ, אלא אם כן צויין אחרת בתוכניות או בכתב   60, בקוטר 125Bמין המכסה         
 הכמויות. 

. מסגרת המכסה  489לפי תקן  400Dבשוחות המותקנות בכבישים יהיה מין המכסה            
 תהיה מברזל יציקה. 

 מעל פני התקרה   בשוחות המותקנות בכביש או במדרכה תותקן המסגרת          

 המכסים יגורזו לאחר גמר העבודות ובדיקת הקווים.          

ירידה    1.20בשוחות שעומקן   .ה יותקנו מדרגות  ויותר  ת"י     מ'  יהיו 531לפי    . המדרגות 
 רחבות בעלות ליבת פלדה עם צפוי פלסטי, תוצרת "מוזאיקה" או ש"ע.

 סולם תקני של יצרן השוחות . בשוחות רחבות ועמוקות תותר התקנת           

 

הצבת החוליות תהיה אנכית ובאופן כזה שמדרגות הירידה, אם יהיו כאלה, יתקבלו    ו.
 בטור אנכי. 

 שוחות הביוב, תהיינה כולל תחתית., כמתואר בתוכניות.  ז.

 השוחות יהיו אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי נגר.   ח.

ן: שלבי ירידה, חלקי מסגרות, צינורות ואביזרים יצבעו  כל חלקי המתכת בשוחה כגו  ט.
 בהתאם לדרישות המפרט. 

 קידוחים  ושרוולי מגן    14.15.17

 א. קידוח אופקי : 

 עבודת הקידוח האופקי כוללת את המפורט להלן: 

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

 וואי הקידוח לצורך השחלת צנרת ביוב דרך הקידוח. חפירת תעלות בהמשך ת 

קדיחה: ביצוע הקדיחה יעשה במדויק על פי התוואי ורומי השיפוע האורכי המתוכננים 
 ס"מ(  10)מותרת סטייה של 
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שרוול מגן: במידה והתכנון כולל שרוול מגן בדופן הקידוח, תכלול העבודה של קידוח  
פלסטיים והתקנתם הכל לפי האמור  אופקי את הספקת השרוול ואת הסנדלים ה 

 בסעיפים להלן. 

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

 מ'  מקצה  הקידוח.   4הנמצא במרחק עד 

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

 קידוח אנכי עבור מעבר בקיר תומך :  ב. 

העבודה תבוצע כאשר הפרש גבהים בין גובה הקרקע בחצר וגובה המדרכה היא יותר  
 מ', יש לבצע קידוח אנכי, לפי התוכנית.  1.00-מ

כוללת: ביצוע קידוח מעבר לקיר תומך, אספקת והתקנת צינור פלסטיק או  העבודה 
לשרוול באורך הנדרש, נעלי פלסטיק, קשירתם לצינור הביוב, השחלת  3/16פלדה ע.ד. "

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

 החיתוכים והריתוכים הדרושים.

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

 רצונו של המפקח. ביצוע העבודה ואספק כל החומרים קומפלט.  

 : חפירה בכל עומק שהוא לפי תנאי המקום. הערה

 ג.    שרוול  מצנרת פלדה :

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

השרוול,  העבודה כוללת: אספקת צינור פלדה לצורך שרוול, אספקת צינור ביוב, באורך  
אספקת נעלי סמך מפלסטיק, קשירתם לצינור הביוב, השחלת צינור הביוב, בתוך  

הצינור המגן, כולל ביצוע כל החיתוכים והריתוכים כנ"ל בצינור הביוב ובצינור המגן,  
 אספקת והתקנת אטמים לקצה שרוול. 

 ( : HDDד.    קידוח גמיש )

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

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

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

וזוית   º25-ל º12ה תהיה בזוית של בין בחירת מסלול הקידוח יהיה כך, שזוית הכניס 
 . º15-ל  º8היציאה 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 הקידוח,  10התקנת צנרת, בקטרים של עד " -
 מ'.  200ק"ג ובאורך של עד  13,000- יהיה, לפחות, מ

, כוח הדחיקה והמשיכה, של מתקני הקידוח, 24עד " 8"-התקנת צנרת, בקטרים של מ -
 מ'.  300מ' עד  200-ק"ג ובאורך של מ 45,000- ק"ג ל 13,600יהיה בין 
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, כוח הדחיקה והמשיכה, של מתקני  48עד "  26"-התקנת צנרת, בקטרים של מ -
ניוטון /   20,000ק"ג.  כוח פיתול סיבוב של  180,000-ק"ג ל 45,000הקידוח, יהיה בין  

 מטר.

    עטיפות ותושבות לצינורות   14.15.18

תושבות ועטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתוכניות וברשימת הכמויות או  
בקטעים שייקבעו על ידי המפקח.  תושבות ועטיפות הבטון יהיו מבטון מזוין, לפי הפרט 

 .466-ו  188, המתאימים לתקן הישראלי מס' 200-שבתוכניות.  היציקות תהיינה מבטון ב

שבמפרט הכללי והכיסוי, על    02הכנת הבטון, יציקת הבטון והרכבו יהיו כאמור בפרק 
ס"מ לפחות.   יציקת התושבות או העטיפות תבוצע עם תבניות עץ או פח   3מוטות הזיון, 

 פירה לא תורשה אלא באישור מפורט מהמפקח. בצדדים ויציקה כנגד דופן הח

 58תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור עטיפות הבטון, יהיה כאמור בפרק  
 במפרט הכללי, אך ללא סוגי העטיפות ומידותיהם. 

 

 

 

 גושי עיגון מבטון    14.15.19

הכמויות או בקטעים גושי עיגון מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתוכניות וברשימת 
שייקבעו על ידי המהנדס, לפי הפרט שבתוכניות.  צורת גושי עיגון מבטון או מבטון מזוין,  

 , בהתאם לתקנים ישראליים.200-תהיה בהתאם לתוכניות.  הבטון יהיה ב

יציקת הגושים תהיה עם תבניות עץ או פח בצדדים, אך מישור הלחץ של גוש העיגון יוצק 
 טבעית, בלתי מופרת. תמיד כנגד קרקע 

התשלום עבור גושי העיגון יהיה לפי מ"ק, כולל תוספת החפירה הדרושה, ללא תלות בעומק  
החפירה, קוטר הצינור, קשיי הביצוע וסוגי הגושים ומידותיהם, כולל כל הדרוש לביצוע 

 העבודה, כאמור בפרט שבתוכניות. 

 שוחות בקרה על קווי ביוב    14.15.20

 מיות שוחות בקרה טרו 

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

 שוחות הבקרה תהיינה עגולות, בקטרים שונים, בהתאם לעומק השוחה, כמפורט להלן :

 מ'.  1מ', יהיו בקוטר פנימי של   2.75שוחות בקרה, בשטח פתוח וכבישים, בעומק 

 מ'.  1.25מ', יהיו בקוטר פנימי של  3.75מ' עד  2.75ה, בעומק שוחות בקר 

   מ'.  1.5מ', יהיו בקוטר פנימי של  5.25מ' עד  3.75שוחות בקרה, בעומק 

ובתוואי    D-400טון, מסוג   40בתוואי המיסעה, התקרות והמכסים, יתאימו לעומס 
 . B-125טון, מסוג  12.5המדרכות, התקרות והמכסים, יתאימו לעומס 

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

 ס"מ ועליו תונח, תיוצב ותפולס השוחה.  5שכבת בטון רזה, בעובי 

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

 מתוצרת יצרן שיאושר מראש, לפני תחילת העבודה, ע"י המפקח : 

.  תקרות השוחות תהיינה מטיפוס כבד, לפי ת"י  658התחתיות והחוליות תהיינה לפי ת"י 
 . 489ס"מ, עשויים יצקת פלדה לפי ת"י  60בקוטר  , המכסים יהיו 489
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 הקבלן יידרש להתאים את רום פני השוחות, לרום פני הכביש הקיים ו/או המתוכנן.   

ס"מ.  לא תותר יציקת   35התאמת הרומים תיעשה ע"י צווארון הגבהה מתאים, באורך עד 
  35ס"מ.  במקרים שבהם אורך הצווארון עולה על  35צווארון באתר או צווארון העולה על 

ס"מ, יוסיף הקבלן חולית שוחה, באורך ובקוטר מתאים.  כל חלקי המתכת של המכסה, 
בעו פעמיים בלכה ביטמנית.  בכל מקרה, גובה הצווארון, לפי  מסגרת, ופקק ינוקו היטב וייצ

 ס"מ.  35הפיתוח הסופי, לאחר התאמות, ריצוף ואספלט, לא יעלה על 

בין תחתית השוחה לחוליה, בין החוליות הטרומיות לבין עצמן ובין החוליה העליונה   
צרת  לתחתית התקרה, יותקן ע"י הקבלן אטם גמיש ואטום, דגם "איטופלסט", מתו

שתאושר מראש ע"י המפקח.  התקנת האטם תעשה, לאחר 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  

 בורי מגרש. לחי

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 החורים עד לשלבים  
 . המאוחרים של הביצוע

 

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 "איטוביב", המסופק ע"י  
 אחרת, שתאושר מראש ע"י המפקח. "וולפמן" או שווה ערך או מתוצרת 

עבודות הרכבת השוחה, תחתית, חוליות )קירות( ותקרות, יישום האטמים הגמישים 
והאטמים בין החוליות וחיבור הצינורות לשוחות, באמצעות מחברי שוחה גמישים  

ואטומים, ייעשו לפי הנחיות, בהדרכת ובפיקוח שרות שדה של בית החרושת, ממנו ירכוש 
 הקבלן את השוחות הטרומיות, על כל מרכיביהן. 

בחוליות שישמשו בבניית השוחות, יותקנו בבית החרושת שלבי ירידה.   השלבים יהיו  
 .2חלק   631מטיפוס מדרגה רחבה )ליבת פלדה עם כיסוי פלסטיק(, המיוצרים לפי ת"י  

כסה השוחה.  ס"מ מפני מ 40שלב הירידה הראשון, העליון, יותקן במרחק שלא יעלה על 
 ס"מ.   33המרחק האנכי, בין השלבים, יהיה 

שלבי הירידה יותקנו במקביל למתעל הזרימה הראשי בתא. תקרת התא ומיקום המכסה  
 יותאמו למיקום שלבי הירידה.

מ', יותקן סולם ירידה.  הסולם יהיה במידות לפי   5.25בשוחות בקרה, שעומקן עולה על 
ילי פוליאסטר משוריין )פיברגלאס(.  תוכניות ופרטי  הפרט שבתוכניות, אך בנוי מפרופ

הסולם יועברו על ידי הקבלן לאישור המפקח.  רק אחרי קבלת אישור המפקח, בכתב, 
 יורשה הקבלן להתחיל את ייצור הסולמות. 

מילוי חוזר של החפירה, סביב השוחה הטרומית, בהתאם למילוי החוזר לצינורות ולפי 
 במפרט הכללי.  57הדרישות המפורטות בפרק 

התשלום והמדידה עבור שוחות הבקרה יהיו לפי יחידה קומפלט, מסווג לפי קוטר פנימי של  
השוחות ועומקן.  המחיר כולל :  אספקה, הובלה והתקנה של חלקי השוחה הטרומית, 

תחתיות, תקרה, חוליות, מכסה ב.ב כבד וכל המפורט במפרט המיוחד לעיל, אספקה  
 ר "איטוביב" או עיגון עבור צינורות פלדה בקירות השוחות. והתקנה של מחברי קי

 תשלום לביצוע מתעלים )בנצ'יק( לשוחות  

 התשלום, יהיה כיחידה אחת לפי האמור במחירון 

 מפלים   14.15.21

 מפלים בשוחות בקרה לביוב, יבוצעו לפי התוכניות ובהתאם לפרטים הטכנים.
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ובמקומות בהם תכנן המתכנן חיבור    המפלים יבוצעו בהתאם לחתך לאורך הקו הראשי
 צרכנים, באמצעות מפלים. כל המפלים יהיו מטיפוס "מפל פנימי". 

 הכנה לחיבור בעתיד  14.15.22

על הקבלן להכין, במקומות המסומנים בתוכניות, כניסות צדדיות לחיבורי מגרשים או  
מ"מ או   160וטר מבנים קיימים.  על כניסה כוללת עיבוד השוחה בפנים והכנסת צינור בק 

מ"מ )כמסומן בתוכניות(, עם מחבר "איטוביב" או שווה ערך לשוחה באורך כזה,   200
מ' בתוך המגרש אליו הצינור מחובר.  את הצינורות של הכניסות הצדדיות   1שיבלוט לפחות 

 , בצורה שלא יחדרו מי גשם דרכם לתוך השוחות.PVC-יש לאטום ע"י פקק מ

וך מגרש, יסומן ביתד מברזל זווית, נעוץ בקרקע עד לעומק  כל קצה חיבור, הבולט לת
ס"מ מעל פני הקרקע.  בראש היתד, יתקין הקבלן שילוט פח ועליו   30תחתית הצינור ובולט 

(, כמסומן  L.Iיצוין, בסימון בולט וברור, מס' המגרש לחיבור הביתי, קוטר הצינור ורומי   )
 בתוכניות. 

דרות, קירות, מדרכות ואבני שפה, חפירה והנחת הצינור, העבודה כוללת :  פרוק ותיקון ג
 מ' בתוך המגרש, וכן כל המחברים, האביזרים והעבודות הדרושות לביצוע העבודה.  1.0עד 

עבור הכנה לחיבור ביתי, ישולם לפי יחידה, כולל ביצוע העבודות השונות, לפי הסעיפים 
, חפירה, הנחה, פתיחה ותיקון הכביש מ"מ 160לעיל, כולל:  אספקת צינור פי.וי.סי בקוטר 

והמדרכות, כולל אבני השפה, החומר והעבודה הדרושים, עיבודי השוחה, מעבר גדרות, 
קירות וכיו"ב והחזרת המצב לקדמותו.  המדידה, לצורכי תשלום, תהיה לפי יחידה, מסווג  

י הצמוד לפי קוטר, ללא התחשבות אם ההנחה היא לחיבור בתחתית השוחה או במפל חיצונ
 לה וללא תלות בעומק. 

התשלום יהיה לפי יחידות, מסווג לפי אורך החיבור, ללא תלות בעומק ובקשיי הביצוע, כולל  
 כל העבודות שפורטו לעיל. 

 חיבור למערכת ביוב קיימת   14.15.23

 א.  כללי 

 הנדרשות.לפני התחברות לשוחות בקרה קיימות, על הקבלן לנקוט בכל פעולות הזהירות 

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 המלאה והבלעדית  
גע או להיפצע, עקב עבודות  לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר, העלול להיפ

 המבוצעות על ידי הקבלן.

תוך כדי ביצוע העבודות המפורטות להלן, יש לדאוג ולאפשר המשך פעולה תקינה ורציפה  
של קו הביוב הקיים, במשך כל שלבי העבודה.  העבודה תכלול, במידת הצורך, סתימה 

 זמנית ושאיבה זמנית של השפכים, כדי לאפשר עבודה ביבש.

 יבור לשוחה קיימת ב.  ח

קווי הביוב, הכלולים במסגרת מכרז / חוזה זה, מתוכננים לחיבור אל שוחות ביוב קיימות,  
על קווי ביוב גרביטציוניים קיימים.  תוכניות האתר, שעליהן סומנו קווי הביוב הקיימים 
ות  והשוחות הבנויות עליהם, חלקיות ובלתי מחייבות.  על הקבלן לחפור, לחפש, לאתר, לגל

את מקום החיבור )שוחה או צינור( ולמדוד את נקודות המערכת הקיימת, הנוגעות לעבודה,  
 ולמסור את תוצאות המדידה לאישור המפקח. 

עבודות החיבור, אל קירות השוחות הקיימות, תעשנה לפי המתואר במפרט הכללי,  
ן והפירוק, התוכניות ו/או לפי הוראות המפקח ותכלולנה גם את כל עבודות העפר, הבטו 

 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 החומר והעבודה הדרושים, 

 כמפורט לעיל. 

 ג.  בניית שוחה על קו קיים 
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   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.

על הקבלן לחפור, חפירה זהירה, כולל עבודת ידיים, לגילוי הקו הקיים, למדוד את רום 
העביר את תוצאות המדידה למפקח.  המפקח יבדוק את נתוני המדידה  ( ולL.Iהצינור הקיים )

ויורה לקבלן באיזה רום תיבנה רצפת השוחה ובאיזה שיפוע יונח קו הביוב, ממנה לשוחת  
הביוב הסמוכה, במעלה הזרם.  העבודה תכלול :  בניית שוחה חדשה, על קו הביוב הקיים,  

יקת רצפה( והשלמת התיקון והעיבודים כמפורט לעיל, שבירת הצינור הקיים )לאחר יצ
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 שוחת הבקרה, עלי  
 ישולם בסעיף בנפרד במחירון.

ס"מ לפחות עם רשת זיון במרווח מקסימלי של   20צפת השוחה תהיה יצוקה בטון בעובי של ר
10X10  .ס"מ 

 

 

 

 צילום קווי ביוב גרביטציוניים, לאחר ביצוע  14.15.24

 א.  כללי 

בסיום העבודה, בכל קטע, התאגיד יבצע על חשבונו בדיקה חזותית פנימית של כל קווי הביוב  
הגרביטציוניים, שבוצעו על ידי הקבלן. הבדיקה תבוצע באמצעות פעולת צילום "וידאו"  

וידאו במעגל סגור,     -צבעוני, לאורך הקו המונח. בצילום יערך באמצעות מצלמת טלוויזיה  
 המצלמת בצבע, שתוחדר לתוך קווי הביוב. 

דוק את מצבם ואופן  מטרת הבדיקה היא לצלם ולהביט אל תוך קווי הביוב, לתעד אותם, לב
ביצוע ההנחה.  פעולת הצילום תיעשה אחרי שטיפה וניקוי הקווים, בנוסף לכל שאר הבדיקות  

 שפורטו לעיל.   

ביצוע צילום פנים לצנרת יבוצע ע"י צלם שעבר הסמכה ע"י רשות המים והרשות להסמכת 
  TR-0019-01ס'  מעבדות. ביצוע הבדיקה, פענוח הצילום והפקת הדוחות יהיו בהתאם לנוהל מ

(. צילום לקראת מסירה יבוצע על ידי התאגיד  1של הרשות להסמכת מעבדות )מצורף כנספח 
לאחר הודעת הקבלן ואישור המפקח על השלמת העבודות וניקוי הקווים )לפני ביצוע חיטוי  

ובדיקת לחץ(. הצילום יבוצע על ידי התאגיד ועל חשבונו. צילום ע"י הקבלן יבוצע אך ורק 
ור מראש של התאגיד ובנוכחות המפקח. הצילום יוזמן ויבוצע לאחר קבלת אישור  באיש

מפורש מהקבלן כי הקו הושלם, נקי מלכלוך ומוכן לצילום. במידה ויימצאו ליקויים, אלו  
יתוקנו ע"י הקבלן. ביצוע צילום חוזר לקו יבוצע על ידי התאגיד והתשלום יקוזז מחשבון  

 הקבלן.  

די המפקח והוא הסמכות הבלעדית לאישור תקינות הקווים. במידה  הצילומים יבדקו על י
ויתברר בצילום כי הקו אינו תקין, בסמכות המפקח ועל פי שיקול דעתו לדרוש בדיקות /  

צילום נוסף על חשבון הקבלן וכן להורות על אופן ביצוע תיקון הליקויים. על הקבלן לקחת  
, בזמן ביצוע הצילומים, ועליו לאפשר גישה  בחשבון שעשויה להיגרם הפרעה מסוימת בעבודה

 חופשית לצורך ביצוע הצילומים.

   ב.  ביצוע העבודה 

הצילום יעשה לאחר השלמת עבודות הנחת קווי הביוב, המילוי החוזר ובניית השוחות.  
 הצילום יעשה לפני ביצוע עבודות המצע והסלילה של הכבישים. 

קות את הצינורות והשוחות, כנדרש לעיל ובמפרטים  לפני ביצוע הצילום, על הקבלן לשטוף ולנ
 הכלליים. 

שעות, ממועד מתן ההוראה ע"י המפקח, לבצע  48על הקבלן להיערך, לביצוע הצילום, תוך 
 אותו. 
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 הצילום יעשה בנוכחות נציג ה"מזמין" והמפקח באתר.  

יר ובחוץ על  לפני תחילת הצילום, הקבלן יסמן, בצבע, על השוחות את מספריהן, בפנים על הק
גבי המכסה, לשם זיהוי.  הסימון הפנימי יעשה כך שניתן 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  
יתגלו מפגעים, הכוללים בין היתר :  לכלוך, חול, פסולת בנייה, שברים   של קבלן המשנה,

בצינורות, אטמים )גומיות( הבולטים מן המחברים לתוך הצינורות, קווים שהונחו בצורה  
עקומה ופגמים אחרים, שלדעת המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את כל התיקונים  

 פקח. שיידרשו, לשביעות רצונו המלאה של המ

התיקונים יכללו :  ניקוי ושטיפה מחדש של כל הקווים והשוחות, פתיחת כבישים, חפירה  
לגילוי קווי הביוב, שהתגלו בהם מפגעים, פירוק הצינורות השבורים והחלפתם בצינורות 

חדשים תקינים, פירוק והנחה מחדש של קווים, שהונחו בצורה עקומה, פירוק והתקנה מחדש  
ם בולטים מהם פנימה אל תוך הצינורות ומפגעים אחרים שיתגלו בעת  של מחברים, שאטמי

 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. 

 ד.  הצגת הממצאים 

תיעוד הצילום, יכלול :  תקליטור ודו"ח הנדסי, מפורט כדלקמן, עם תיאור בכתב 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 הצילום והערות  
נוספות, שהתווספו בזמן צפייה חוזרת ופענוח התקליטור 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 תוכניות עדות, עליהן יצוינו  
הקטעים שצולמו ובעיקר יצוין, במדויק, מיקום כל המפגעים שהתגלו במהלך ביצוע  

 לומים.   הצי

 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  
ציון מיקום מפגע, שהתגלה באמצעות מרחק מדויק  הקו שצולם, בין שתי שוחות סמוכות, 

משוחה סמוכה, זיהוי מיקום על התקליטור, תיאור מפורט של המפגע, סיכום ממצאים 
 וחוות דעת של מהנדס מומחה, של המבצע, לגבי מהות המפגעים. 

לדו"ח יצורפו תדפיסי תמונות "סטילס" של כל המפגעים שהתגלו וכן של נקודות מיוחדות.   
 ת אל תצולמנה ע"י מבצע צילום הוידאו, באמצעות מצלמה, מעל גבי מסך הטלוויזיה. תמונו 

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)
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שטיפה מחדש של הקווים והשוחות, בהם ימצא לכלוך ו/או תיקון  לאחר השלמת ניקוי ו
המפגעים שהתגלו, יצולם מחדש הקטע שנוקה ו/או שתוקן, כדי לבדוק אם אכן כל המפגעים  

 תוקנו, כפי שנדרש. 

המדיה המגנטית תכלול צילום כל קטע, עם המפגעים שהתגלו בו ומיד אחריו יוסף, בעריכה,  
 ניקוי ו/או תיקון המפגעים. צילום חוזר של הקטע, לאחר

עבור ניקוי מחדש, של הקווים והשוחות, תיקון מפגעים, שיתגלו בקווי הביוב, שבוצע ע"י  
הקבלן וצילום מחדש של הקטע, לאחר השלמת התיקונים, עד לקבלת צילום תקין, מאושר  

 ע"י המפקח, תשלום בעבור ביצוע צילום חוזר יקוזז מחשבון הקבלן. 

 ת אטימות לצנרת ביוב ולשוחות בדיק  14.15.25

בדיקת האטימות, לצנרת ביוב גרביטציונית ולשוחות הבקרה, תיעשה בהתאם לנדרש בפרק  
 במפרט הכללי.  57

עבור ביצוע התאומים, בדיקות אטימות בקווי ביוב גרביטציוניים ובשוחות, כולל בדיקה  
לם בנפרד ומחירן  חוזרת של קטעים שימצאו בהם מפגעים שיתוקנו ע"י הקבלן, לא ישו

 יחשב ככלול במחירי האספקה, חפירה והנחת הצינורות והשוחות שבכתב הכמויות. 

 

 

 שילוט לפרויקט     14.16

הקבלן יציב, על חשבונו, למשך תקופת ביצוע העבודה, שלט מואר, עשוי פח, בגודל  
 מטר.   1.0X1.5של

 שלטים, לפחות, בכל אתר עבודה.  2יוצבו  

 יופיעו: על גבי השלט  

 שם היזם. -

 מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות.  -

 פרטי הקבלן  -

 שמו של מנהל העבודה. -

 פרטי המתכננים.  -

 פרטי הפיקוח.  -

 פרטי הניהול.  -

הגודל הסופי של השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב ומיקומו המדויק יקבעו ע"י המפקח. לא  
 אותו ככלול במחיר היחידה שונים. ישולם לקבלן בנפרד עבור שלט זה ורואים 

 כניות עדות ותוכניות מצב קיים למודדים   והנחיות להגשת ת   .14
 

קטע זה במסמך מהווה הנחייה מחייבת למדידה של עצמים בשטח במטרה להגדיר את הביטוי הגראפי  
של השכבות והעצמים בשרטוט, ליצירת שפה אחידה בין אלו העוסקים במדידה לבין האחראים על  

 טת המידע במערכות לניהול תשתיות בתאגיד. קלי

ההנחיות במסמך זה נוסחו ברוח הנחיות משרד הפנים להגשת תוכניות מבא"ת, תוך התמקדות על  
 ההיבטים שחשובים לתאגיד של שכבות המדידה הרלוונטיות של מים וביוב. 

 הנחיות כלליות:

 .  AutoCADשל  Dwgיש לשמור את קבצי השרטוט בפורמט    –פורמט השרטוט 

 (. ITMרשת ישראל חדשה ) -רשת קואורדינטות 

 קנה המדידה: 
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 1:1 -קנ"מ המודל הגיאומטרי 

 )בכפוף להנחיות התאגיד(. 1:250/   1:500  -קנ"מ השרטוט 

 ספרות אחרי הנקודה.  6, רמת דיוק  Meter - (Measure Unitsיחידות מידה )

 5.1ישות מסוג בלוק בהתאם להנחיות בסעיף   -סימבולים 

 לתיחום גבול אזור המדידה בהתאם להנחיות המודדים.  -מסגרת קואורדינטות  

 Insertion -יש לוודא שתחילה/סיום אובייקט קווי יהיה ב -שלמות הנתונים )רציפות(     
   Point   של אובייקט מסוגBlock. 

 צריכה להיות ריקה. – 0שכבה 

 האתר של משרד הפנים(, והסגנון  )מ  HEBTXTפונט תקין יחיד מסוג  -( FONTSגופנים )

 . HEBTXTמוגדר  

 

 

 

 קבצי עדות: -הנחיות לקבצים 

 : Surveyקובץ 

מפה מצבית כרקע: תכנית העדות, תתבסס על מדידה קרקעית עדכנית לרצועת הכביש שתכלול  
ת  הפרטים הנ"ל : תוואי הכביש, )מדרכות, אבן שפה, וכ'(, דרכים סלולות  ובלתי סלולות, קירות וקירו

תומכים, חזיתות מבני )מבנים קבועים וארעיים בעלי  יסודות(, מצוקים, מסילת ברזל, מקווי מים,  
 מעיינות ובארות. 

 גבהים : המדידה תכלול גבהים.

 פוטוגרמטריה : אין להשתמש ברקע פוטוגרמטרי, )רק באישור בכתב מהתאגיד(.

 התמצאות : יש לציין שמות רחובות ומספרי בתים.

 ביוב : אין להכניס לקובץ המדידה, נתונים/בלוקים/שכבות, השייכים למערכת אלו./מערכות מים

 :   INDEXקובץ 

 .XREFיש לחבר לקובץ הנ"ל, את שאר הקבצים הנלווים בפקודת 

 , )במיוחד אם יש חלוקה לגיליונות(.Paper Spaceהגיליון יבנה במרחב הנייר 

 לל הלוגו, תאריך המדידה וכ'.  בגיליון / גיליונות, יופיע בו, פרטי המודד כו 

 יש לציין עבור מי הוכנה תכנית העדות, )שם    11.3במפות עדות, בנוסף לאמור בסעיף 
 הקבלן המבצע(.  

WA+WW : 

יש לשרטט את מערכת המים והביוב בהתאם להנחיות המופיעות בנוהל הגשה למודדים זה בגרסתו  
 האחרונה המעודכנת. 

 מגוף קיים, שאליהם מתחברים עם הקווים החדשים . יש למדוד שוחה קיימת / 

מקטני לחץ : על המודד לקבל תכנית פרטי המערכת המתוכננת מהקבלן, להתאים אותה לביצוע  
 בשטח כולל הכנת חתך השוחה ולהגיש אותם עם מפת תכנית העדות. 

אותה   פרט שוחת אביזרים : על המודד לקבל תכנית פרטי המערכת המתוכננת מהקבלן, להתאים
 לביצוע בשטח כולל הכנת חתך השוחה ולהגיש אותם עם מפת תכנית העדות. 

 תחנות שאיבה מים וביוב + בריכות מים 
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מפרט זה אינו כולל הנחיות עבור הכנת תכניות עדות ותוכניות לצרכי תכנון עבור תחנות שאיבה מים  
 וביוב וכן עבור בריכות מים. 

 שימוש בקובץ תבנית 

 הכנת קבצי המדידה תבוצע לפי הבלוקים והסמבולוגיה בקובץ "תבנית":

 Template\SysW_XXX.dwg\ -רשת מים  

 Template\SysWW_XXX.dwg\ - רשת ביוב  

 נוהל הגשה: 

 בדיקת ביצוע בשטח: 

המודד יאשר בחתימת ידו כל עותק של מפה טופוגרפית, מפה מצבית, מפת רקע, ויציין את תאריך  
 החתימה. 

,לבדיקת ביצוע העבודה בשטח, במידה והביצוע  13.1למסור למפקח העתק נייר כפי שצוין בסעיף יש 
 תקין, המפקח יחתום ע"ג המפה ויעביר לבדיקת המתכנן.

על המתכנן לבדוק את מפת העדות החתומה ע"י המפקח ולאשר את תאימות העבודה לתכנון שלו,  
רו וחתימתו של המתכנן, יועברו הקבצים לבדיקת  כולל בדיקותיו במסגרת פיקוח עליון, לאחר אישו

 תקינותם.

 בדיקת תקינות הקבצים: 

 .eTransmitע״י הפקודה  ZIPלהגיש את כל הפרויקט מכווץ בפורמט  -הגשה 

 יש לציין את שם הפרויקט בנושא של המייל, את הקבצים לבדיקה יש לשלוח         -מייל  
 natalik@ma-a.org.il -לכתובת הדוא"ל    PDFגם בקובץ  

 בדיקת תקינות תוכניות/קבצי הגשה : יש לפעול בהתאם להנחיות במסמך זה, לפיו : 

 תכנית עדות : 

 לא רלוונטי  –שכבת רקע וקדסטר 

 הכנת הקבצים בהתאם למפרט הנחיות במסמך זה.  -שכבות מים וביוב 

 מצב קיים - תוכניות  

   -הפנים בכתובת  בהתאם להוראות מבא"ת, באתר משרד -שכבות רקע וקדסטר 
https://data.gov.il/dataset/subgushallshape 

 הכנת הקובץ בהתאם למפרט הנחיות במסמך זה.  -שכבות מים וביוב 

 חשבונות:

 לא יאושר חשבון כל עוד לא תתקבל תכנית חתומה ע"י המפקח והמתכנן ! 

 קבצים לתוכניות עדות:  - ת לעריכת התשריט עקרונו

 העקרונות להלן: 3עריכת תשריט המדידה תבוצע עפ"י 

 חלוקה לקבצים 

 חלוקה לשכבות 

 מבנה הגיליון 

 קובץ[(.-סוג[ XXX_קובץ המדידה יוגש בחלוקה לקבצים נפרדים לפי הנושאים שבטבלה )

 מהות הקובץ  לבדיקה  שם הקובץ 
 השכבות בקובץ 

 תאור  שם שכבה

https://data.gov.il/dataset/subgushallshape
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Index_XXX.dwg לא 

 קובץ ראשי 

מסגרות, מקרא ,  
הצהרת מודד , כותרות  ,   

 חלוקה לגיליונות  וכ' 

 ללא 

Survey_XXX.dwg ללא  קובץ מפת המדידה  לא 

Parcel_XXX.dwg ללא  קובץ גושים וחלקות  לא 

WA_XXX.dwg מדידות מים  כן 

 טקסט חופשי/קו קיים  4600

 קו מים  4601

 נקודת גובה על הצינור  4602

 מגוף / שוחת מגופים 4609

4610 
שעון / מד מים )חיבור  

 צרכן(

 ברז כיבוי אש )הידרנט(  4611

 באר מים / קידוח  4613

 חיבור מקורות  4614

 הכנה לחיבור מגרש  4616

 מעבר קוטר  4682

 שסתום )אוויר/ אל חזור(  4683

 תחנת שאיבה  4684

 מקטין לחץ  4685

 בריכה / מגדל מים 4690

 אוגן / אוגן עיוור  4691

WW_XXX.dwg מדידות ביוב  כן 

 טקסט חופשי/קו קיים  4800

 + כיוון זרימה  קו ביוב 4801

 קו סניקה + כיוון זרימה  4802

4803 
נקודת גובה על הצינור  

 )סניקה( 

 ביוב שוחת  4804

 תחנת שאיבה  4805

4807 
שסתום אויר / אל חוזר  

 )סניקה( 

 מגוף )סניקה(  4809

 מפל  4815

 בור רקב/ספיגה  4816

 

 תוכניות מדידה של עבודות תחזוקה:   –עקרונות לעריכת התשריט 



69 

 

 לחלוקה לקבצים Maintenance Fracture (MF ,)עריכת תשריט המדידה תבוצע עפ"י עקרון של 

MUNI שם הישוב =;  WA   מים =; WW  ביוב =; MMYY ( 2016= דצמ'  1216= חודששנה ) 

 

 מהות הקובץ  לבדיקה  שם הקובץ 
 השכבות בקובץ 

 תאור  שם שכבה

WA_MMYY_MU
NI.dwg 

 עבודות תחזוקה למים   כן
 פיצוץ בקו מים 4601

 חיבור לבית חדש  4616/10

WW_MMYY_M
UNI.dwg 

 עבודות תחזוקה לביוב   כן
4801 

שבר בקו ביוב/חיבור  
 לבית חדש 

 תיקון שוחת ביוב  4804

 

 

 

 מערכת מקוונת: -קבצים לתוכניות מצב קיים    - עקרונות לעריכת התשריט 

 העקרונות להלן: 3עריכת תשריט המדידה תבוצע עפ"י 

 חלוקה לקבצים 

 חלוקה לשכבות 

 הגיליון מבנה 

 קובץ[(.-סוג[ XXX_קובץ המדידה יוגש בחלוקה לקבצים נפרדים לפי הנושאים שבטבלה )

 שם הקובץ 
לבדיק 

 ה
 מהות הקובץ 

 השכבות בקובץ 

 תיאור  שם שכבה

Index_XXX.dwg לא 
לצורך חלוקה  

לגיליונות והוצאת  
 פלוטים עם כותרות וכ' 

 ללא מפרט 

Survey_XXX.dwg המדידה קובץ מפת  כן 

 בהתאם הוראות מבא"ת עדכניות 

 המערכת המקוונת 

 

Parcel_XXX.dwg קובץ גושים וחלקות  כן 

Gvul_XXX.dwg קובץ גבול  כן 

Plan_XXX.dwg כן 
- קובץ תאי שטח

  955קוד -פיקטיבי
 )רצועת תשתיות( 

WA_XXX.dwg מדידות מים  כן 

 קו מים  4601

 מגוף / שוחת מגופים 4609

4610 
שעון / מד מים )חיבור  

 צרכן(

 ברז כיבוי אש )הידרנט(  4611

 באר מים / קידוח  4613
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 חיבור מקורות  4614

 הכנה לחיבור מגרש  4616

 מעביר קוטר  4682

 שסתום )אוויר/ אל חזור(  4683

 תחנת שאיבה  4684

 מקטין לחץ  4685

 בריכה / מגדל מים 4690

 עוגן / עוגן עיוור  4691

WW_XXX.dwg מדידות ביוב  כן 

 + כיוון זרימה  קו ביוב 4801

 קו סניקה + כיוון זרימה  4802

 שוחת ביוב  4804

 תחנת שאיבה  4805

4807 
שסתום אויר / אל חוזר  

 )סניקה( 

 מגוף )סניקה(  4809

 מפל  4815

 בור רקב/ספיגה  4816

 

 Attributes –נתונים אלפא נומריים נלווים 

 ערך ברירת מחדל ואינו ערך חובה למילוי  –]*[ 
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 מים

 סוג  תיאור  שכבה
 ( Attributeמאפיין )

 תיאור  מאפיין 

ת 
דו

ע
ון  

כנ
ת

 

 ערכים  סוג 

4601 

 

  Poly Line לשרטט ב   4601 -מצורף   בלוק Line קווי מים 

בלוק מידע  
 לקו 

Point 

DIAMETER  אינץ'  מספרי    קוטר צינור 

LENGTH  מטר מספרי    אורך 

MATERIAL  טקסט   חומר 
 PE ,אסבסט

 פלדה ,

FUNCTION   טקסט   סוג שירות 
 

 ריק*, חלוקה 

WT  אינץ'  מספרי    עובי דופן 

UNDERGROU
ND 

 =כן 1=לא , 0 לוגי    עילי/תת קרקעי 

IS_SLEEVE  יש 1=אין ,  0 לוגי    שרוול= 

SLEEVE_DIAM  אינץ'  מספרי    קוטר שרוול 

OWNER  טקסט   בעלות 
מקורות,  

תאגיד, פרטי,  
 אחר

CMT  טקסט   הערה  

 Point נק' גובה  4602
HEIGHT  מספרי    עומק הנחת צינור 

TL    צינור )גובה
 ארצי(

CMT  טקסט   הערה  

4609 
מגוף/שוחת  

 מגופים 
Point 

DIAMETER  אינץ'  מספרי    קוטר 

OPEN_CLOSE  לוגי    מגוף פתוח/סגור 
OPEN =1 , 

CLOSE = 0 

VALVE_TYPE  טקסט   סוג מגוף 
טריז, פרפר,  

 אלכסוני, אחר 

MANUFACTU
RER 

 טקסט   יצרן 
רפאל, כוכב,  
 ארקה, אחר 

MODEL טקסט   דגם 
B-3 , 

1551/1511 , 
TRL/TRS 

PRESSURE  טקסט   לחץ עבודה PN.16  PN.25 

STANDARD  טקסט   תקן קידוח אוגנים 
BSTD , DIN 

(ND) 

DEPTH  מספרי    עומק שוחה  

IS_PIT  אין 0=יש , 1 לוגי    יש/אין שוחה= 
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ם
א

 

ה 
ח

שו
ש 

י
 

COV_T
YPE 

 רגיל , כבד  טקסט   סוג מכסה 

COV_S
HAPE 

 עגול , מלבני  טקסט   צורת מכסה 

COV_D
IM 

 רוחב   Xאורך טקסט   מידות מכסה בס"מ 

TL  מספרי    גובה מכסה שוחה  

OWNER  טקסט   בעלות 
מקורות, תאגיד,  

 פרטי, אחר 

CMT  טקסט   הערה  

4610 

שעון/מד  
 מים

 )חיבור צרכן(

Point 

NUMBER  מספרי    מספר שעון/מד מים 
למד הכללי  

 בלבד

DIAMETER  מילימטר  מספרי    קוטר 

STREET_NAM
E 

  טקסט   שם רחוב 

HOUSE_NUM  מספרי    מספר בית  

CMT  טקסט   הערה  
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 הידרנט  4611

 

Point 

 

hydrant_type  בודד, כפול  טקסט   סוג הידרנט 

diam_z  אינץ'  מספרי    קוטר זקף 

quick_fix  אין 0=יש , 1 לוגי    מתקן שבירה= 

manufacturer  טקסט   יצרן 
כוכב, רפאל,  

 ZETפומס, 

z_topo  מספרי    רום קרקע  

cmt  טקסט   הערה  

4613 
באר מים/  

 קידוח 
Point 

name שם קידוח  טקסט   שם 

status  טקסט   סטטוס 
פעיל, מבוטל,  

 אחר

water_table  מטר מספרי    מפלס מי תהום 

depth  מטר מספרי    עומק קדוח 

supply  מק״ש מספרי    ספיקה 

pressure  אטמ' מספרי    לחץ 

diameter  מטר מספרי    קוטר קידוח 

diam_mapok  אינץ'  מספרי    קוטר מפוק 

wat  ק״ווט  מספרי    גודל חשמל 

engine_power  כ״ס מספרי    הספק מנוע 

model  טקסט   דגם משאבה  

diesel  טקסט   דיזל  

gnirtor  טקסט   גנרטור  

z_topo  מספרי    רום קרקע  

cmt  טקסט   הערה  

4614 
חיבור  

 מקורות 
Point 

name  טקסט   שם החיבור  

cmt  טקסט   הערה  

4616 
הכנה לחיבור  

 מגרש
Point 

DIAMETER  אינצ'  מספרי    קוטר 

MATERIAL  פלדה,  טקסט   חומרPE אחר , 

CMT  טקסט   הערה  

 Point מעבר קוטר  4682

DIAM1  מספרי    מגודל קוטר  

DIAM2  מספרי    לגודל קוטר  

TYPE  טקסט   סוג 
אקסצנטרי,  

 קונצנטרי 

CMT  טקסט   הערה  
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4683 

 שסתום

)אוויר / אל  
 חזור( 

Point 

TYPE  טקסט   סוג שסתום 
אוויר , אל חזור ,  

 אחר

DIAMETER  אינץ'  מספרי    קוטר 

UNDERGROUN
D 

 לוגי    עילי/תת קרקעי 

=כן   1=לא , 0
)מתייחס  

לשסתום אוויר  
 בלבד(

CMT  טקסט   הערה  

4684 
תחנת  

 שאיבה 
Point 

STATION_NAM
E 

  טקסט   שם תחנה 

OWNER  טקסט   בעלות 
מקורות, תאגיד,  

 פרטי, אחר 

CMT  טקסט   הערה  
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 ביוב 

(Attribute)  מאפיין 
 שכבה תיאור  סוג 

 סוג  ערכים 

נו 
תכ

ן
 

ת 
דו

ע
 

 מאפיין  תיאור 

Poly Line 4801 -בלוק מצורף   לשרטט ב Line  4801 קו ביוב 

 4802 קו סניקה  Line 4802 -בלוק מצורף   לשרטט ב  Poly Line רציף

 בלוק בצורת חץ לציון כיוון הזרימה 

Point 

 בלוק מידע לקו 

ביוב + כיוון  
 זרימה 

4801 

 LENGTH אורך רשום    מספרי  מטר

 IL_IN רום כניסה תחתון    מספרי  מטר

 IL_OUT רום יציאה עליון    מספרי  מטר

 SLOP שיפוע    מספרי  % 

 קוטר    מספרי  מ״מ 
DIAMET

ER 

\ 

 ריק*, חיבור לבית 
 סוג שירות    טקסט

FUNCTI
ON 

3/16" 5/32" WT  פלדה 

 חומר    טקסט
MATERI

AL 

17 13.6 11 SDR P.E. 

 תקן  דרג

P.V.
C 

SN-8 884 

SN-10  / SN-
12.5 

532 

   מספרי  "ראה טבלה בשדה חומר" 
עובי דופן )צינור  

 פלדה( 
WT 

 SDR (.P.Eתקן )   מספרי  "ראה טבלה בשדה חומר" 

 (P.V.Cתקן )צינור    מספרי  "ראה טבלה בשדה חומר" 
STANDA

RD 

 GRADE (P.V.Cדרג )צינור    טקסט "ראה טבלה בשדה חומר" 

 STATUS סטטוס    טקסט פעיל, מבוטל 

 CMT הערות    טקסט 

 בלוק בצורת חץ לציון כיוון הזרימה 

Point 
בלוק מידע לקו  
סניקה + כיוון  

 זרימה 
4802 

 LENGTH אורך רשום    מספרי  מטר

 קוטר    מספרי  מ״מ 
DIAMET

ER 

 פלדה  " לתת עובי דופן " 
 חומר    טקסט

MATERI
AL  SDR    :11  ,13.6  ,17 P.E 
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 ערך ברירת מחדל ואינו ערך חובה למילוי  –]*[ 

 

 

 

   מספרי  אינץ' 
עובי דופן )צינור  

 פלדה( 
WT 

 SDR (.P.Eתקן )   טקסט "ראה טבלה בשדה חומר" 

 CMT הערות    טקסט 

 HEIGHT עומק הנחת צינור    טקסט מטר )גובה ארצי( 
Point 

 נק' גובה 

 מתייחס לסניקה 
4803 

 CMT הערות    טקסט 

 NUMBER מספר שוחה    טקסט 

Point  4804 שוחות ביוב 

 TL רום מכסה שוחה    מספרי  מטר

 IL רום תחתית שוחה    מספרי  מטר

 חומר    טקסט טרומי, יציקת בטון 
MATERI

AL 

עגולה=קוטר   
 מלבנית=אורך/רוחב 

 מידות שוחה    טקסט
MEASUR

E 

 סוג מכסה    טקסט כבד, רגיל 
COVER_

TYPE 

 צורת מכסה    טקסט מלבן, עגול 
COV_FO

RM 

 STATUS סטטוס    טקסט פעיל, מבוטל 

 CMT הערות    טקסט 
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4805 

 
 תחנת שאיבה 

Poin
t 

STATION_
NAME 

  טקסט   שם תחנה 

TL 
רום מכסה  

 שוחה 
מתייחס לנתוני   מספרי   

השוחה בכניסה  
 IL לתחנת השאיבה ! 

רום תחתית  
 שוחה 

 מספרי   

STATUS  פעיל, מבוטל  טקסט   סטטוס 

CMT  טקסט   הערות  

4807 

שסתום אויר /  
 אל חוזר 
מתייחס  
 לסניקה 

Poin
t 

TYPE  טקסט   סוג 
שסתום אוויר / אל  

 חוזר 

DIAMETER  אינץ'  מספרי    קוטר 

PRESSURE  מספרי    לחץ עבודה 
PN.10  PN.16  

PN.25 

MANUFAC
TURER 

  טקסט   יצרן 

MODEL טקסט   דגם  

CMT  טקסט   הערות  

4809 

 מגוף 

מתייחס  
 לסניקה 

Poin
t 

FEAT_TYP
E 

 פרפר, טריז  טקסט   סוג מגוף 

OPERATIN
G 

 טקסט   אופן הפעלה 
ידני, תמסורת ,  

 חשמלי 

DIAMETER  אינץ'  מספרי    קוטר 

PRESSURE  טקסט   לחץ עבודה PN.10  PN.16  

MANUFAC
TURER 

  טקסט   יצרן 

MODEL טקסט   דגם  

STANDARD 
תקן קידוח  

 אוגנים
 טקסט  

PN.10 , PN.16 , 
BSTD 

UNDERGR
OUND 

עילי/תת  
 קרקעי 

 =כן 1=לא , 0 לוגי   

CMT  טקסט   הערות  

 מפל  4815
Poin

t 

TYPE  פנימי, חיצוני, קיר  טקסט   סוג מפל 

IL_TOP  מטר מספרי    גובה עליון 

IL_DOWN  מטר מספרי    גובה תחתון 

DIAMETER  אינץ'  מספרי    קוטר 

CMT  טקסט   הערה  

4816 
בור רקב/  

 ספיגה 
Poin

t 
TL 

רום מכסה  
 שוחה 

 מטר מספרי   
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 מחדל ואינו ערך חובה למילוי ערך ברירת  –]*[ 

 התקנה חדשה  –]חדש[ 

 החלפה יזומה  – ]החלפה[ 

 החלפה יזומה עקב פיצוץ   –]פיצוץ[ 

 כל מה שנקלט במסגרת מדידה מצבית ללא ביצוע עבודות כלשהן באביזר או בקו הנמדד  –]סקר[ 

 העתקת מיקום מד מים   –]העתקה[ 

 החלפה עקב שבר בקו ביוב  –]שבר[ 

 החלפת מכסה שבור או יזומה  –]החלפת מכסה[ 

 הרמה או הנמכה של שוחת ביוב  –]התאמה[ 

 שדרוג שוחה הכולל עבודות שונות בשוחה קיימת –]שדרוג[ 

 

 

  

CMT  טקסט   הערה  

 הנחיות לקבצי אחזקה לביוב 

 סוג  תיאור  שכבה
 ( Attributeמאפיין )

 תיאור  מאפיין 

ה 
וב

ח
 

 ערכים  סוג  

4801 

 

תיקון קו  
 ביוב 

 בלוק מידע 

Point 
JOB_TYPE  טקסט  סוג עבודה 

 

 חדש*

 החלפה 

 שבר

 שאר הפרמטרים בכפוף להנחיות מיפרט מדידה לקווי ביוב

 Point תיקון שוחה  4804

JOB_TYPE  טקסט  סוג עבודה 

 

 חדש* 

 שדרוג 

 החלפת מכסה 

 התאמה 

 

 שאר הפרמטרים בכפוף להנחיות מיפרט מדידה שוחות ביוב 

EOL 

 
 טקסט  סוג עבודה  Point JOB_TYPE ביטול קו 
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   עין-תאגיד אלתאגיד המים והביוב 

 במסגרת רשות המים  

 
 00/2022מכרז/חוזה מס' 

 

 

 

מכרז לביצוע עבודות להחלפת קווי ביוב במתחמים בדרום הכפר 
 כולל שרוול ניפוץ, בכפר יאסיף 

 

 

 

 

 כתבי כמויות  - 5חלק    -כרך ב' 
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  כתבי כמויות  - 5חלק    -כרך ב' 

   הערות כלליות

 על מגיש ההצעה למלא בדיו את המחירים והסכומים ליד כל סעיף.    .א

  

בכל סעיף שבטור "הערכת הכמות" בו לא מופיעה כמות, יש למלא רק את היחידה   ולא להכניס   . ב
כל סכום לטור הסיכום. הכוונה במקרה זה שסעיף זה יבוא במקום סעיף אחר או שהכמות תקבע  

 במשך מהלך העבודה.   

  

 ו לא מופיע מחיר, יתפרש ככלול במחירים של סעיפים אחרים.   כל סעיף שב  .ג

  

 מגיש ההצעה יחתום את שמו על כל דף של כתב הכמויות, גיליון הסיכום וטופס ההצעה.   . ד 

  

סעיפים, שלפי דעת מגיש ההצעה כוונתם אינה ברורה די צרכה, יש לברר לפני הגשת ההצעה.   .ה
 לאחר הגשת ההצעה וחתימת החוזה תחייב דעתו של המהנדס.   

  

אם תוך בדיקת ההצעות ע"י המתכנן תתגלינה טעויות בכפל או בסיכום, יראה המזמין את מחירי   .ו
    היחידה כנכונים ויתקן את הסכומים בהתאם.

  

הכמויות   .ז ובכתב  במפרטים  שנזכרו  התנאים  כל  עם  בהתחשב  היחידה  מחירי  את  לקבוע  יש 
ובמיוחד בשיטת מדידת העבודה. הסעיפים בכתב הכמויות מתוארים בצורה מקוצרת. על הקבלן  

 בעת הכנת הצעתו להתבסס על התכניות והדרישות במפרטים ובכתב הכמויות.   

  

בניית משרד זמני בהתאם למפרטים, בניית מחסנים   וכו', לא  עבור הכנת דרכי גישה זמניות,   .ח
 ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים.  

  

מגיש ההצעה ימלא את כל המפרטים בדפים המצורפים למכרז ויצרף את כל הנתונים שנתבקש   . ט
 להגיש עם ההצעה. אי מילוי ההוראות עלול לגרום לפסילת ההצעה.   

  

הצעה ידאג לכך כי כל קבלן משנה, שיועסק על ידיו, כגון יצרן ציוד וספקים אחרים, יראו  מגיש ה  .י
של   המיוחדים  שבתנאים  המתאימים  הסעיפים  ואת  המפרטים  את  ויקראו  התכניות  כל  את 

 יגויות טכניות ושינויים שיוצעו.  יהעבודה. בזמן בדיקת המכרזים לא יתחשבו בכל הסת 
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  עין-תאגיד אלתאגיד המים והביוב 

 במסגרת רשות המים  

 
 00/2022מכרז/חוזה מס' 

 

 

 

 

מכרז לביצוע עבודות להחלפת קווי ביוב במתחמים בדרום הכפר 
 כולל שרוול ניפוץ, בכפר יאסיף 

 

 

 

 

 

 מסמכי חוזה   - 6חלק    -כרך ב' 
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 טופס הצעה - 6.01טופס  
  

  שם העבודה: 

מכרז לביצוע עבודות להחלפת קווי ביוב במתחמים בדרום הכפר כולל שרוול ניפוץ, 
 בכפר יאסיף 

 

         
 לכבוד   

      עין- אלתאגיד המים והביוב 

  

     
 א.נ,

  

  
וגם ביקרנו באתר    לאחר שעיינו ולמדנו את מסמכי החוזה על כל חלקיהם לביצוע העבודות הנ"ל,

העבודות, הננו מציעים לבצע ולהשלים את העבודות הנ"ל בהתאם לכל מסמכי החוזה האמורים  
 :  אחוז מכתב הכמויות 0אחוז הנחה מכתב הכמויות או % תמורת 

  
 .                                                                                             ובמילים__________ אחוז ההנחה   %  

 
קבלת   מיום, ימים___ הננו מתחייבים אם הצעתנו תתקבל, לחתום על החוזה, להתחיל בעבודה תוך 

שנקבע לכך  פקודה מהמהנדס, להתחיל בעבודה ולהשלים את כל העבודות הכלולות בחוזה, תוך הזמן 
 כנית העבודה המאושרת ע"י המהנדס. ובחוזה ובהתאם לת

 
של תנאי החוזה )כרך א'   2.9אם תתקבל הצעתנו, נמציא את הערבות לביצוע החוזה כנדרש בסעיף  

 כללי פרק א'(.   
 

יום מהתאריך שנקבע להגשתו והיא תמשיך לחייב    90הננו מסכימים לעמוד בהצעתנו זו לתקופה של 
 אותנו ואתם תוכלו לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה.  

 
אם לא ייערך וייחתם הסכם פורמלי, ועד שייערך וייחתם, תהווה הצעתנו זו יחד עם אישור קבלתה על  

 ידיכם בכתב חוזה מחייב בינינו.   
 

   .6.05  רצוף בזה ערבות להצעה, לפי הנוסח שבמסמך
 

   ____________.ביום             ידוע לנו שעל ההצעה הזו להיות בידיכם לא יאוחר משעה 
 

  שם המציע וכתובתו:  
 

:  המציע ה + חותמת חתימ
 

  
 

  :    שמו ותפקידו של החותם מטעם המציע
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 ובקור באתר הצהרה בדבר תנאי קרקע בלתי צפויים מראש  - 6.02טופס 

 ( 1בחלק  4.1עפ"י סעיף  )

  
  
 

 אני החתום מטה מאשר בזאת שבקרתי באתר העבודה ל:  

  
 

  שם העבודה: 

מכרז לביצוע עבודות להחלפת קווי ביוב במתחמים בדרום הכפר כולל שרוול ניפוץ, 
 בכפר יאסיף 

 

   

  
הנני מצהיר, כי לא אגיש למזמין כל תביעה להארכת משך הביצוע ו/או כל תביעה כספית כתוצאה  

מתנאי קרקע בלתי צפויים מראש ו/או כל סיבה אחרת בלתי צפויה מראש המחייבים שנוי בעבודה או  
 באופן הבצוע שלה.   

 
ר בזאת שמובן לי  לאחר שעיינתי במסמכי המכרז/חוזה, בדקתי היטב את האתר האמור ואני מצהי

בהחלט תיאור המבנה וכן מובנת לי היטב העבודה שיש לעשות שלם ביצועו, כפי שהיא מפורטת  
 במכרז/חוזה ומשתמעת ממנו.   

  
 
 
 

  
 ,ולראיה באתי על החתום

 
 
 
 

 ___________________                                 ______________________ 
 חותמת המציע   + חתימה                                                  תאריך                                  
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 רשימת ציוד הקבלן  - 6.03טופס 

 ( 1 בחלק 1.7)עפ"י סעיף  
  

 
 
 

 :  החוזהקריים בהם יש בדעתנו להשתמש לביצוע ילהלן רשימת פריטי הציוד הע

  

  

 מס' אורית תוצרת דגם

    

    

    

    

    

  
למרות הפרוט שברשימה הנ"ל הננו מתחייבים להשתמש בכל הציוד הדרוש והמתאים לשם ביצוע  

 המבנה כראוי ובזמן שנקבע.  

   

   

   

   

   

   
 ________________________________  ____________________ 

 תאריך  המשתתף  ה + חותמתחתימ
 )צרף דפים נוספים לפי הצורך(
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 יעודכן לפי אבני הדרך-תכנית עבודה - 6.04טופס 

 ( 1בחלק  1.7)עפ"י סעיף  

  
    : להלן תכנית, לוח זמנים ושיטות לביצוע העבודה

  
    יום 14צו התחלת עבודה   

  
    חודש ראשון    

 
   

      חודש שני  

 
  

      י  ליש חודש ש

 
  

      חודש רבעי   

 
   

    חודש חמישי   

 
  

      חודש שישי   

 
        שביעיחודש  
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      שמיניחודש 

 
  

      תשיעי חודש 

 
  

         עשיריחודש 

 
   

       אחד עשרהחודש 

 
  

      שתים עשרה חודש 

 
  

 
        שלוש עשרהחודש 

 
   

      ארבע עשרהחודש 

 
  

      חמש עשרה חודש 

 
  

      שיש עשרה חודש 
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    שבע עשרה חודש 

 
  

      שמונה עשרה חודש 

 
  

 
 
 
 

 ________________________________  ____________________ 
 תאריך  המשתתף  ה + חותמתחתימ

 )צרף דפים נוספים לפי הצורך(
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 ערבות להצעה - 6.05טופס 
  

 
 
   

      עין-אלתאגיד המים והביוב :   לטובת
  

 ערבות בנקאית מספר                                           .הנדון: 
 

 
)להלן:    ______________ מזהה  מס'   ____________________________ בקשת  פי  על 

₪ )במילים: ארבע    450,000.00  כל סכום עד לסך   ק"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוהמבקשים"
בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד      מאות וחמישים אלף ש"ח(

" )להלן:  להלן  הצמדהכמפורט  בהפרשי  השתתפותם  עם  בקשר  זאת  עבודות  "(,  לביצוע  מכרז 
,    09/2022, מכרז מס'  להחלפת קווי ביוב במתחמים בדרום הכפר כולל שרוול ניפוץ, בכפר יאסיף

הבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז, כולל, בין השאר, חוזה ההתקשרות  ול
 במסגרתו.  

 
  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך  

ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק  
בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים    את דרישתכם

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד  
 למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,  
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך  

 הכולל הנ"ל. 
 

 במכתבנו זה:

משמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה    – "  מדד"
 ולמחקר כלכלי. 

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

המדד  לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן: "  אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה
, היינו  15.08.22, שפורסם ביום   2022  יולי"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש  החדש
"( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד  המדד היסודינקודות )להלן: "......  107.1

 מחולק במדד היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי. החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 
 

 ועד בכלל.   32/01/29  ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
  

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 
תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות  דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא 

 זה.
 

 בכבוד רב,     
 

 בנק _________ 
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 ערבות לקיום החוזה  - 6.06טופס 
 

   

 
         לכבוד:

      עין-אלתאגיד המים והביוב 
 

 ערבות בנקאית מספר                                . הנדון: 
 
 

בקשת   פי  )להלן:  על   ____________ מזהה  מס'   ____________________________
לסילוהמבקשים" כלפיכם  בזה  ערבים  אנו  )במילים:   ק"(   ₪  ........................... לסך  עד  סכום  כל 

.............. שקלים( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן  
מכרז לביצוע עבודות להחלפת קווי ביוב   -   09/2022מס'  "(, בקשר עם מכרז  ההפרשי הצמד)להלן: "

ניפוץ, בכפר יאסיף כולל שרוול  פי  במתחמים בדרום הכפר  על  ביצוע כל התחייבויותיהם  , להבטחת 
 מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו.  

 

ימים    14הפרשי הצמדה תוך  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת  
מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם  
בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או  

קשים בקשר לחיוב כלשהו  בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למב 
 כלפיכם. 

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  
 אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 

 במכתבנו זה:

כללי,    -"  מדד" לצרכן  המחירים  מדד  לסטטיסטיקה  משמעו  המרכזית  הלשכה  ידי  על  המתפרסם 
 ולמחקר כלכלי. 

 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

"(  המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן: "
"(  המדד היסודינקודות )להלן: "  107.1היינו    ,    2022  יוליכי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש  

יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק  
 במדד היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי. 

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 
 ועד בכלל.                               ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

  
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 
 דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

   
 

 בכבוד רב, 
 

 בנק _______________ 
 
 
 
 
   

   
 חוזה ה  - 6.07טופס 
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 09/2022' חוזה מס

   
 2022, ביום __________ לחודש __________ בכפר יאסיףשנערך ונחתם 

 

 בין 
 

 בע"מ   עין-אל תאגיד 

 "( המזמינה" או "החברה )להלן "

 :  מצד אחד

 

 לבין 
 

 __________________, ח.פ. ______________ 

 מרח' __________________ 

 "( הקבלן)להלן "

 מצד שני : 

 

 

מכרז לביצוע עבודות להחלפת קווי ביוב במתחמים בדרום הכפר כולל שרוול  והחברה פרסמה   והואיל
 והקבלן הינו הזוכה במכרז:  2022/90מכרז מס'  ,ניפוץ, בכפר יאסיף

 

מכרז לביצוע עבודות להחלפת קווי ביוב במתחמים  וברצון החברה להזמין מהקבלן עבודות   והואיל
 התאם לתנאים המפורטים בחוזה זה להלן : ב ,בדרום הכפר כולל שרוול ניפוץ, בכפר יאסיף

 
 . ש"ח __________________________________בסכום כולל של   

 ש"ח. _______________________________________ במילים:   
 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן : 

  

למילים ולביטויים המשמשים בטופס החוזה יהיו אותם המובנים שנקבעו להם בתנאי החוזה   .1
 הנזכרים מטה.   

 

 : המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה  .2

 .   כולל כל הנספחים מידע והוראות למשתתפים במכרז - 1חלק 

 תנאי החוזה לביצוע המבנה ע"י הקבלן.    - 2חלק 

 מפרט כללי.    -  3חלק 

 מפרט מיוחד.    - 4חלק 

 כתב הכמויות.    - 5חלק 

    : מסמכים לחתימה - 6חלק 

 טופס ההצעה.     - 6.01

 אישור המציע על ביקורו באתר.    - 6.02

 רשימת ציוד הקבלן.     - 6.03

 תכנית עבודה.     - 6.04
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 טופס ערבות להצעה.     - 6.05

 ות לקיום החוזה.  טופס הערב  - 6.06

 טופס החוזה.     - 6.07

 טופס פרטים ומסמכים הקשורים לתשלום.     - 6.08

 

 כל המסמכים המהווים ו/או שיהוו חלק ממסמכי החוזה.   - 8חלק 

 התכניות לבצוע.    - 9חלק 
 

תמורת תשלום סכום החוזה, כמוסכם בחוזה מתחייב הספק/קבלן לבצע את העבודה בשלמות   .3
 בהתאם להוראות החוזה.   

 

תמורת ביצוע העבודה ע"י הספק/קבלן כאמור לעיל מתחייב המזמין לשלם לספק/קבלן את   .4
 שכר החוזה כמוסכם בחוזה.  

 

 לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן:    .5

  

  
    עין-תאגיד אלתאגיד המים והביוב      כתובת המזמין:

  
  .  כתובת הקבלן:      

       

  
 ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל כאן:

 

     

  
_____________________________            ________________________________  

 הקבלן    ה + חותמתחתימ      מנכ"ל   חתימת                        
     עין-אלתאגיד המים והביוב              

      

  

   
_____________________________            ________________________________  

 שם החותם ותפקידו             שם החותם        

  

  

   
  ________________________________ 

   עין- אלתאגיד המים והביוב  חשבחתימת    

     _______________מר      
 (על חותמת הרשות)                  

  

  
_____________________________            ________________________________  

   תאריך           שם החותם        
 
 
 
 
 
 

 )המשך(   - 6.07טופס 
  

 ( מוסף לטופס חוזה)
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    סעיף מס'       
 

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  סעיף מס' אורית

 ₪   450,000.00 2.9 .מסכום ההצעה( 5%סכום הערבות לביצוע )

   סכום מינימלי של ביטחו צד שלישי : 

 ₪    2,000,000  פיצויים על פגיעה באדם אחד. א.

פיצויים על פגיעות באנשים,   ב.
 ₪    5,000,000  הנגרמות באירוע אחד. 

פיצויים על נזק לרכוש, הנגרם  ג.
 ₪    5,000,000  באירוע אחד. 

סכום מצטבר של פיצויים לכל  ד.
 בלי הגבלה   תקופת הפוליסה. 

שהות להתחיל בעבודה, לאחר מתן פקודת המהנדס על  
 יום 14 2.45 כך.

 חודשים  18 2.45 .תקופת הזמן להשלמת העבודה

 5% 2.70 שיעור דמי פיקדון.

 ₪ ליום פיגור  2,000 2.51 סכום פיצויים קבועים מראש.

 שנה אחת  2.55 תקופת הבדק )אם שונה משנה אחת(. 

 10%  אחוז מערך החוזה  10, % יצועשיעור ערבות לתרופת הב

שיעור ערבות לתרופת הבדק, % מערך החשבון הסופי  
 5%  כולל מע"מ. 

 ₪    200,000 2.72 מינימלי של תשלום ביניים. סכום 
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 פרטים והמסמכים הקשורים לתשלום - 6.08טופס 
      
 
 

 עם חתימת החוזה על הקבלן הזוכה לצרף לחוזה החתום את המסמכים הבאים:   

לקבלן   .1 המועברים  מכספים  במקור  הניכוי  שערי  קביעת  על  השומה  פקיד  חשבונות  אישור  לפי 
 בהעדר אשור זה, ינוכה מס במקור בהתאם לחוק.     מאושרים.

 
 .1975- אישור מנהל המכס והמע"מ על הגשת דוחות כחוק לפי חוק מס ערך מוסף תשל"ו .2
 
 טופס זה כשרשומים בו כל הפרטים הבאים:    .3

                         השם מלא של החברה: 

                   שם מנהל החברה ו/או בעלי זכות החתימה: 

                         כתובת מלאה כולל מיקוד: 

               מס' עוסק מורשה:             טלפון:  מס'

 פרטי חשבון הבנק, אליו יש להעביר כספים אשר להם זכאי הקבלן:   

                             שם הבנק: 

                             ושם הסניף:  מס'

                     כתובת סניף הבנק:  

              חשבון בבנק:  מס'
 
הכללי, ספירת הימים לקביעת המועד המאוחר  של המפרט    2.71-ו  2.70למרות האמור בסעיפים   .4

של כל חודש קלנדרי, המועד בו החשבון המאושר חייב להיות    5-ביותר לביצוע התשלום, תחל ב
 במשרדי היחידה לקידום ביצוע.   

 
במידה והקבלן לא הגיש חשבון כנדרש ו/או לא מילא טופס זה ו/או לא מסר את כל המסמכים   .5

 י לאיחור בתשלומים.   הרשומים, אין המזמין אחרא
  

 
 

   
                                         __________    ________________   

 הקבלן  ה + חותמת  חתימ                                                             
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 ע"י הקבלן  יםהמסופק חומרים והשרוולים,רשימת   - 6.09טופס 
 

להלן רשימת הספקים והיצרנים של הצנרת בכל העומקים הכלולה במחירי היחידה של סעיפי אספקה  
הצנרת   והנחה של צינורות. הרשימה כוללת את שם הספק שנתן לנו הצעה לפרויקט זה ושם יצרן

 יחסים בהצעה.     ישאליו מת 
יתאימו לתקנים הישראלים ו/או  שיסופקו על ידי הקבלן   והשרוולים,החומרים כי כל   ,כמובהר בזאת

 .   האירופאים
 הקבלן יעמיד שרות שדה מטעם יצרן הצינורות אשר ילווה את בצוע הפרויקט בכל מהלך עבודה.   

 על הקבלן לפרט בהצעתו את הדרכים בהם  יבצע שרות השדה את עבודתו.   
בדק ולא תבחן ותפסל  י, הצעתו לא ת6קבלן אשר לא ימלא את כל הפרטים הנדרשים בפרק   הערה:

 הסף.     על
 

 : חומרים ושרוולים .1

 

 שם הספק: ___________________________________________   
 

 שם היצרן: ___________________________________________    
 

 נציג שרות השדה: ______________________________________    
 

 כמות משוערת סוג הצינור קוטר מס'
 )מ"א( 

 מחיר יח' 
 )₪( 

 סה"כ
 )₪( 

1.1      
1.2      

   )לא כולל מע"מ(   PVC 100=PEסה"כ צנרת 
 

   
המחיר   השרוול,שהתשלום הנ"ל כלול במחירי היחידה לאספקה והנחה של   ,אנו מצהירים שידוע לנו

 וים לפי מדידה.   ו שישולם יהיה רק במסגרת הנ"ל ויהיה רק עבור אורך נטו של הק
 אנו מצרפים את הצעות הספקים לפרויקט זה.   

   
 ___________   _____________   חתימת המציע ___________________________    תאריך

   
 הערה:  על הקבלן להחתים את יצרן / ספק הצנרות עם טופס "הצהרת היצרן/ספק המצ"ב.

 במקרה של מספר יצרנים / ספקים יש להחתים כל אחד מהם בנפרד.   

   
 הצהרת יצרן / ספק הצינורות

שרוולים  היצרן / ספק מצהיר כי בדק בדיקה מקפת ומעמיקה את השימוש לשמו רוכש המזמין את 
שיספק מתאימים התאמה גמורה לשימוש שיעשה בהם כמובילי   השרוולים והחומרים, וכי והחומרים

י התכנון שהוצג בפניו ובאם תבוצענה הוראות מפרטי היצור,  " עודם זה עפי מתאימים ליה ,שפכים
 שהוצגו בפניו.    והביצוע,ההובלה 

   
 _________________________   ____________________      __________________ 

 חותמת                                    כתובת +  חתימה         רן / ספק הצנרת       שם היצ      
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 ביטוחים  -  9חלק  –כרך ב' 
 ) יוגש ע"י המציע הזוכה במעמד חתימת החוזה (

 נספח ביטוח 

לפי   הקבלן  התחייבויות  את  לצמצם  בא/ים  אינו/ם  שיוצגו  הביטוח  אישור/י  כי  בזאת  הביטוח מובהר  סעיפי 
לחברות  לאפשר  כדי  ורק  אך  הינה  שיוצג/ו  הביטוח  אישור/י  של  התמציתית  ומתכונתו/תם  לעיל,  המפורטים 
הבטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות לעיל. על הקבלן ללמוד  

הבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת ל
 הסתייגויות. 

 : ביטוחי הקבלן 

על . 1 הקבלן  ומהתחייבויות  מאחריות  לגרוע  על- מבלי  ו/או  זה  הסכם  לערוך - פי  הקבלן   על  דין,  כל  פי 
ולקיים, על חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות 

ופית של העבודות ויציאת הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן מאתר העבודות, את הביטוחים ועד למסירה הס
 המפורטים בסעיף להלן )להלן: "ביטוחי המבוטח"(. 

, על הקבלן  לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן , כל גורם או התאגיד לדרישת
קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח,   תאגידבעל זכויות של

 או כמוטב לתגמולי הביטוח.

היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה החובה  
 העדכון האמור.את אישור המבטח על ביצוע  לתאגיד  לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח  

מוסכם, כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק א' )ביטוח רכוש( לביטוח העבודות הקבלניות  . 2
פי הפרק. תגמולי הביטוח כאמור ישמשו - הינו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח על התאגיד  להלן,  

 לקימום הנזק.

מצד . 3 דרישה  כל  לידי  התאגיד  ללא  להמציא  הקבלן   על  תחילת   7אגיד  הת,  מועד  לפני  ימים 
העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות, 
אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, 

 )להלן: "אישור ביטוחי המבוטח"(.   2019-1-6ביטוח וחיסכון 

את אישור ביטוחי  התאגיד  יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, על המבוטח להמציא לידי  לא  
המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך 

  .תקופה נוספת

עומד לחול בו  כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או לתאגיד בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע 
יום   60שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  

 לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי הקבלן במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא 
ל פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי  תגרע מהתחייבויות המבוטח ע 

הסכם, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים. מוסכם כי הקבלן יהיה  
עקב כך שלא יתאפשר  התאגיד  ו/או כלפי הבאים מטעם  התאגיד  מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  

מוסכם    ,התקדם בעבודות טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש. בנוסףלמבוטח להתחיל ו/או ל 
בלבד התאגיד במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של הקבלן  על פי שיקול דעת 

 באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.

ואם ובמועדם, לדאוג ולוודא על הקבלן לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במל . 4
הקבלן  מתחייב  כן  לקיימם.  המבוטח  התחייבויות  תקופת  כל  במשך  בתוקף  יהיו  המבוטח  שביטוחי 

ככל שיידרש התאגיד  מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם  לתאגיד  להודיע  
  להגישה למבטחים.התאגיד ידי -לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

ובסכומי ההשתתפות  על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח  כי  למען הסר ספק, מודגש במפורש 
מכל סכום שיגיע התאגיד  העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי  

 למבוטח על פי הסכם זה. 

, ועל הקבלן  לבצע כל שינוי או רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעילהתאגיד   . 5
 תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף ביטוח זה. 

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה   . 6
התא  בדבר  אישור  להוות  כדי  בשינויים  ו/או  בדיקתם  באי  ו/או  בבדיקתם  הקבלן  ו/או  ביטוחי  מת 

ו/או לצמצם את  התאגיד  ו/או על מי מטעם  התאגיד  למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על  
 פי דין. -פי הסכם זה ו/או על -אחריות הקבלן  על
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בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי הקבלן  לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על הקבלן   
 הקבלן  על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.לגרום לשינוי ביטוחי 

הפרת תנאי ביטוחי הקבלן והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי הקבלן ו/או 
 לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.התאגיד מי מטעם הקבלן לא תגרע מזכויות 

ל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכל . 7
פי הסכם  -מזערית המוטלת על הקבלן, שאינה פוטרת את הקבלן  ממלוא החבות עלהינה בבחינת דרישה  

ו/או כלפי מי מהבאים מטעם כלפי התאגיד  פי דין. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה  -זה ו/או על 
ת האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי בכל הקשור לגבולות האחריוהתאגיד  

 הביטוח שהוצא על ידי הקבלן. 

ככל שלדעת הקבלן  קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן  ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או  
ו/או המשלים כאמור, על חשבונו. בכל  משלימים לביטוחיו, רשאי הקבלן  לערוך את הביטוח הנוסף 

ידי הקבלן, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח  -ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על 
ו/או כלפי מפקח/מנהל הפרויקט, למעט כלפי אדם  התאגיד  ו/או כלפי מי מטעם  התאגיד  לתחלוף כלפי  

מבוטח לכלול  ידי המבוטח יורחב שם ה-שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על
 , מפקח/מנהל הפרויקט, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.התאגיד את

את   . 8 המבוטח,  מטעם  הבאים  ובשם  בשמו  פוטר,  מטעםהתאגיד  הקבלן   הבאים  את התאגיד  ואת   ,
)ובלבד  העבודות  לביצוע  הקשורים  והגורמים  היועצים  הקבלנים,  את  וכן  הפרויקט,  המפקח/מנהל 
שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל 

ו/או   ידי הקבלן  -לטובת המבוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על
ידי מי מטעם ו/או עבור הקבלן  לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך -על

וכלי שינוע   נגררים  לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה,  )ומבלי  ביצוע העבודות 
י הרכוש שהתחייב כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח

הקבלן  לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות 
הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת  

 אדם שגרם לנזק בזדון.

י מטעם הקבלן ו/או קבלני משנה מטעם הקבלן, בניגוד  היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מ . 9
לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש  

 האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות.

כן כלפי מי מטעמו בגין תגמולי  והתאגיד  ו/או כלפי מי מטעם  התאגיד  על הקבלן חלה האחריות כלפי  
ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעם המבוטח. 

בגין הפרה כאמור וכל זאת  לתאגיד  הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם  לתאגיד  
 . התאגיד בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של

ק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח למען הסר ספ . 10
לא ישחרר את הקבלן  מהאחריות המוטלת על הקבלן  על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה  
שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או 

 או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה./הנזק שנגרם ו

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים נוספים מטעם הקבלן. כן מתחייב   . 11
ח הקבלן  לוודא במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על המבוט

זה,  ביטוח  בסעיף  המפורטים  הביטוחים  את  מקיימים  הינם  כי  העסקתם,  לתחילת  כתנאי  לוודא 
בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הקבלן 

 או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.

ביחס לעבודות, בין אם בוצעו  התאגיד  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן נושא באחריות כלפי  
באמצעות הקבלן ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם הקבלן, והקבלן יישא באחריות לשפות 

נה, בין המשקבלן  ידי  -בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על התאגיד  ו/או לפצות את  
אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי הקבלן  ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם הקבלן  ובין אם  

 לאו. 

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי 
לום ו/או הוצאה שיישאו בכל תשהתאגיד  ו/או מי מטעם  התאגיד  מטעמם, באחריות הקבלן  לשפות את  

 בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה,   . 12
אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים 

ול בחום  לעבודות  עבודה  הבטיחות סדרי  תקנות  לרבות  בגובה  עבודות  לעניין  החוק  בדרישות  עמוד 
התשס"ז בגובה(  )עבודות  לעיל,  2007  -בעבודה  זה  בסעיף  מקום  בכל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף   .

באחריות הקבלן  למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי בענף  
ים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו הבניה לעניין תנאים סוציאלי
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לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן  יהיו 
 בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.  

ים כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם או לא ערך הקבלן  את הביטוח . 13
הזכות, אך לא החובה, לערוך )אם וככל שיוכל( את ביטוחי הקבלן  או  התאגיד  במועדם, תהא לרשות  

חלק מהם במקומו של הקבלן ועל חשבונו ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש 
 הפרשי הצמדה וריבית(. לרבות דמים, ריבית ו

עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את ביטוחי התאגיד  כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של  . 14
תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע  ולתאגיד  המבוטח, יחולו על הקבלן  בלבד,  

לגרוע מזכו מבלי  וזאת  כדין  וריבית  הצמדה  הפרשי  בצירוף  של  למבוטח,  לכל סעד אחר. התאגיד  תו 
מוסכם בזאת כי הזכות לערוך ביטוח במקומו של הקבלן  תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך 

 תקופת ההסכם.

 ביטוחי הקבלן :  . 15

 ביטוח העבודות הקבלניות . 15.1

שם המבוטח: הקבלן, מבקש האישור, קבלנים, קבלני משנה, מפקח/מנהל הפרויקט )למעט אחריותם 
וכן כל גורם או בעל זכויות שלמבקש    מועצה מקומית כפר יאסיףמקצועית היה ואינם עובדי המבוטח(,  ה

האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, או כמוטב  
 חודשים )"תקופת התחזוקה"(.   24לתגמולי הביטוח. הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת של  

פיזיים   -נזק לרכוש    -פרק א'   . 15.1.1 נזק  "כל הסיכונים" מפני אבדן או  ביטוח במתכונת 
ותקופת   העבודות  תקופת  במשך  ערכן,  במלוא  לעבודות,  שייגרמו  צפויים  ובלתי 
בתקופת  והתגלה  הביטוח  בתקופת  שמקורו  לעבודות  נזק  גילוי  או  התחזוקה 

 התחזוקה. 

  __________________ הביטוח:  מעלות סכום  יפחת  )לא  מע"מ  כולל  לא   ₪
 ההקמה מחדש על העבודות(. 

הביטוח יכלול כיסוי במלוא סכום הביטוח לנזקי רעידת אדמה, נזקי טבע, נזק עקיף 
נוספות  והרחבות  וגניבה  פריצה  לקויה,  עבודה  או  לקויים  חומרים  לקוי  מתכנון 

 כמפורט להלן על בסיס נזק ראשון, למקרה ולתקופת ביטוח: 

 מסכום הביטוח.  20%  -רכוש שעליו עובדים ורכוש סמוך  . 15.1.1.1

 ₪.  120,000מהנזק, מינימום  15% -הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק  . 15.1.1.2

נזק   . 15.1.1.3 ומומחים אחרים במקרה  מסכום   15%   -שכ"ט מתכננים אדריכלים 
 ₪.  150,000הביטוח, מינימום 

 ₪.  100,000מסכום הביטוח, מינימום  10%  -רכוש בהעברה  . 15.1.1.4

הפרויקט(   . 15.1.1.5 בשווי  כלולים  )שאינם  קל  וציוד  עבודה  כלי   15%   -מתקנים 
 .מסכום הביטוח

 ₪(.  30,000)מקסימום לפריט בודד: 

 מסכום הביטוח. 15%  -מבני עזר זמניים  . 15.1.1.6

 מסכום הביטוח.  15%  -רכוש מחוץ לחצרים   . 15.1.1.7

  20%   -נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה   . 15.1.1.8
 מסכום הביטוח.

 ₪.  300,000מסכום הביטוח, מינימום  20%  -פינוי הריסות  . 15.1.1.9

הרשויות  . 15.1.1.10 ע"י  שיידרשו  ותוספות  שינויים  בגין  מיוחדות  הוצאות 
קרות   המוסמכות בעקבות מקרה ביטוח ובתנאי שלא נדרשו טרם

 מגובה הנזק. 15%  -מקרה הביטוח 

הוצאות מיוחדות בגין שעות נוספות, עבודת לילה וחגים והובלות  . 15.1.1.11
 מסכום הביטוח. 15%  -מיוחדות 

מוסכם כי לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה 
 יורה על כך.שהתאגיד או למי בלבד באופן בלתי חוזר ו/לתאגיד 
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פי דין בשל פגיעה גופנית ו/או  - המבטח חבות על  -אחריות כלפי צד שלישי    -פרק ב'   . 15.1.2
נזק לרכוש צד שלישי הנגרם בקשר עם העבודות בתקופת ביצוע העבודות או במסגרת 
אחריות  לסעיף  כפוף  יהיה  הפרק  תחזוקה.  עבודות  ביצוע  בעת  התחזוקה  תקופת 

 פיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.-ל צולבת ע

רכוש   . 15.1.2.1 ספק,  הסר  למעט  התאגיד  למען  שלישי  צד  לרכוש  הסכום נחשב 
 על פי פרק א' של הפוליסה.המבוטח 

 הפרק יכלול בין היתר את ההרחבות המפורטות להלן:  . 15.1.2.2

 מי.תביעות שיבוב המוסד לביטוח לאו . 15.1.2.3

גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב   . 15.1.2.4 נזקי  בגין  חבות 
 מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה. 

 ₪. 500,000רעד והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מסך  . 15.1.2.5

בגבול   . 15.1.2.6 קרקעיים  תת  וכבלים  צינורות  במתקנים,  מפגיעה  תוצאתי  נזק 
 ₪.  600,000אחריות שלא יפחת מסך 

 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח. 6,000,000גבול אחריות:  . 15.1.2.7

המבטח חבות בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית למי    - אחריות מעבידים    -פרק ג'   . 15.1.3
העבודות,   בביצוע  או  מהמועסקים  ביצוע  בתקופת  העסקתם  עקב  ו/או  כדי  תוך 

 העבודות או במסגרת תקופת התחזוקה בעת ביצוע עבודות תחזוקה. 

הפרק לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות בגובה  
 ובעומק, שעות עבודה, פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער.

 תובע, למקרה ולתקופת הביטוח.₪ ל  20,000,000גבול אחריות: 

 ": ביטוח "כל הסיכונים . 15.2

גניבה ופריצה, לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא   המבטח אבדן או נזק פיזי, לרבות 
שהובאו על ידי הקבלן  או מטעם הקבלן  או עבור הקבלן  לאתר העבודות ו/או המשמשים את 

להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות(, על בסיס הקבלן  לצורך ביצוע העבודות )ואשר לא נועד  
 ערך כינון.

כאמור  שהפטור  ובלבד  להלן,  המפורט  הביטוח  את  לערוך  שלא  הזכות  למבוטח  כי   מוסכם 
 יחול כאילו נערך ביטוח זה במלואו. (8)בסעיף 

 :ביטוח כלי רכב  . 15.3

השימוש בכלי רכב בגבול פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב  - ביטוח חובה כנדרש על . 15.3.1
 ₪ בגין נזק אחד. 600,000 -אחריות שלא יפחת מ

ו/או המפקח/מנהל ו/או הבאים מטעמם בגין התאגיד  ביטוח זה יורחב לשפות את  
אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או  

שב הביטוח כאילו נערך הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו יח 
 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" 
₪ כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי   600,000בסך של  

, בגין נזק אשר  ו/או כנגד המפקח/מנהל הפרויקטהתאגיד  או מי מטעם  התאגיד  כנגד  
היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או  

 הוצאה כאמור.

מקיף  . 15.3.2 כאמור    ,ביטוח  מקיף  ביטוח  לערוך  שלא  הזכות  למבוטח  כי  מוסכם  אולם 
 8בסעיף זה ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 לעיל.  

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע  . 15.3.3
מסיבה כלשהי, במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה,  
בגין   לצד שלישי  כיסוי  יכלול  הביטוח  בזדון.  ונזק  סיכוני טבע  רעידת אדמה,  שוד, 

₪ בגין כל כלי הנדסי כבד.    750,000רכוש בגבול אחריות של  פגיעה גופנית או נזק ל
אחריות   בשל  הפרויקט,  מפקח/מנהל  האישור,  מבקש  את  לשפות  יורחב  הביטוח 
שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.  
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לישי מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד, ולהסתפק בביטוח צד ש
 לעיל.  8כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.  . 15.3.4

זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים,    15.3פי סעיף  -המונח "כלי רכב" על
 אחרים. מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים 

₪. הפוליסה תחול ממועד   000,0004,, גבול אחריות המבטח  ביטוח אחריות המוצר/מקצועית 15.4
מסירת העבודות או חלקן למבקשת האישור ולמשך כל התקופה שבה קיימת אחריות זו לפי  

 שנים מתום ביצוע העבודות.   7ההסכם או לפי כל דין, ולפחות 

כי   . 16 בזאת,  ומוסכם  לרכושיהתאגיד  מובהר  הקשור  בכל  ביטוח  תגמולי  לקבלת  הבלעדי  המוטב   הא 
שקיבל  התאגיד הביטוח  תגמולי  ל.  ישמשו  של התאגיד  הבלעדי  דעתו  לשיקול  ובהתאם  הנזק    קימום 
 .התאגיד

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:  . 17

ן מוותר  ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח הקבלהתאגיד  ידי  -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על . 17.1
 על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל. 

יום לאחר משלוח   60שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא   . 17.2
 בדבר השינוי לרעה או הביטול. לתאגיד הודעה של המבטח 

או ביטול  התאגיד    ול שינוי לרעת  על אף האמור לעיל, לעניין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יח
של ביטוח העבודות כאמור, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שתשלח 

 יום מראש. 60הודעה על כך בדואר רשום, התאגיד לידי 

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתניותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  . 17.3
ו/או מי מטעמו לקבלת פיצוי או  התאגיד  טעם המבוטח לא תגרע מזכויות  המבוטח ו/או מי מ

 שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח    . 17.4
אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח 

ו/או הבאים התאגיד  חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי  
 .התאגיד מטעם

היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט. חריג רשלנות רבתי )אם   . 17.5
וטח על  קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המב

 .  1981 - פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

 וכלפי הבאים מטעםהתאגיד  המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי   . 17.6
התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח   התאגיד, וכן כלפי כל אדם או גוף שהתאגיד

לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא  
 יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על המבוטח   . 17.7
ממב אישור  בידי להמציא  קבלניות  עבודות  ביטוח  פוליסת  עריכת  המשך  על  המבוטח    טח 

התאגיד  יורה עליו וכי הפוליסה הקבלנית תועבר על שם  התאגיד  ו/או כל גוף אחר שהתאגיד  
 יורה עליו.  התאגידו/או כל גוף אחר ש

  על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות  . 17.8
 ות על פיהן.  החל

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. . 18
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  האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו  בתוקף פוליסת ביטוח ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת  כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 מעמד מבקש האישור  נוסח הפוליסה  המבוטח  מבקש האישור מ

 שם 
תאגיד אזורי למים    עין-תאגיד אל

מועצה מקומית כפר  ו/או  וביוב בע"מ
 יאסיף 

 שם למלא 
הקבלן ו/או קבלנים  

ו/או קבלני משנה ו/או  
מפקח ו/או מנהל  

 עבודה ו/או המזמין 

מען הנכס  
המבוטח / כתובת  

 ביצוע העבודות 
 
שדרוג  עבודות 

 קווי ביוב 
 בכפר יאסיף

 

 

 קבלן הביצוע ☐ 

 קבלני משנה ☐ 

 שוכר ☐ 

 ת.ז./ח.פ.  אחר: מזמין ☒ 
 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען 
 כפר יאסיף 

 מען 

 

 כיסויים                                          

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

גבול האחריות /   תאריך סיום 
סכום ביטוח / שווי  

 העבודה 

כיסויים נוספים   השתתפות עצמית 
 בתוקף 

מט  סכום 
 בע 

מט  סכום 
 בע 

יש לציין קוד כיסוי 
 בהתאם לנספח ד' 

כל הסיכונים  
 עבודות קבלניות 

 : הרחבות

שווי מלא     
של העבודה  

 למלא-
 
 

ויתור על   -309   ₪  
לטובת מבקש  תחלוף  

 האישור 
 נזקי טבע  -313
כיסוי גניבה,  -314

 פריצה ושוד 
כיסוי רעידת   -316

 אדמה 
  –מבוטח נוסף  - 317
קבלנים ו/או   - אחר

קבלני משנה ו/או  
 מפקח

- מבוטח נוסף  -318
 בקש האישור מ

מוטב לתגמולי  - 324
מבקש   - ביטוח 

 האישור 
 ראשוניות  -328

 
 

מלוא סכום      ופריצה  גניבה
 הביטוח 

   

 עליו רכוש 
רכוש סמוך/  /עובדים

 רכוש קיים 

מערך   20%   
 העבודה 

  ₪   

מערך   10%    בהעברה  רכוש 
 העבודה 

   

מערך   20%    פינוי הריסות
העבודה, מינ'  

300,000    ₪ 

   

תקופת תחזוקה  
 חודשים  24 -מורחבת

       

חומרים מסופקים ע"י  
 המזמין

    במלוא ערכם    

ציוד, כלי עבודה ומבני  
 עזר של הקבלן 

      ₪   

  4 -תקופת הרצה
 שבועות 

       

נזק ישיר מתכנון לקוי  
 ועבודה לקויה 

משווי   20%   
 העבודות 

  ₪   

נזק עקיף מתכנון לקוי  
 ועבודה לקויה 

מלוא סכום     
 הביטוח 

   

רכוש מחוץ לאתר  
העבודה ו/או רכוש  

 במעבר 

מערך   15%   
 העבודה 

  ₪   

הוצאות אדריכלים,  
מהנדסים ויועצים  

 אחרים 

משווי   15%   
 העבודות 

  ₪   

מגובה   15%    הוצאות דרישת רשויות 
 הנזק

  ₪   

        פרעות ושביתות 
משווי   15%    הוצאות החשת נזק 

 העבודה 
  ₪    

מגובה   15%    הוצאות תיקון זמני
 הנזק

  ₪    

 צד ג' 
 הרחבות: 

 זיהום תאונתי
 הרעלה 

נזקי גוף מרכב שאין 
 חובה לבטחו 

 מכשירי הרמה 
 עבודה בגובה 

 
נזק לפריטים תת  
 קרקעיים )עקיף( 

 
החלשת משען ו/או  

 רעידות 
 

כיסוי עודף מעבר לגבול  
האחריות התקני של  

   6,000,000 
 
 
 
 
 
 

600,000 
 

שווי  10%
עבודות, מינ'  

500,000    ₪ 
 
 

4,000,000 
 

 ₪ 
 
 
 
 
 
 

  ₪ 
 

  ₪ 
 
 

  ₪ 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 אחריות צולבת  -302
 הרחב שיפוי  -304
קבלנים   -307

 וקבלני משנה 
ויתור על   -309

תחלוף לטובת מבקש  
 האישור 

כיסוי בגין נזק  -312
 שנגרם מצמ"ה 

כיסוי   -315
 לתביעות מל"ל 

  –מבוטח נוסף  - 317
קבלנים ו/או   - אחר

קבלני משנה ו/או  
 הפרוייקט  מפקח
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 כיסויים                                          

-ביטוח רכב מנועי צד
 שלישי רכוש 

 

מבוטח נוסף   318 
 מבקש האישור 

מבוטח נוסף   -321
בגין מעשי או מחדלי  

המבוטח )מבקש  
 האישור( 

מבקש   -322
האישור מוגדר כצד  

 ג' 
 ראשוניות  -328
רכוש מבקש   -329

האישור ייחשב כצד  
 ג

 ₪   20,000,000    אחריות מעבידים
 

 הרחב שיפוי  -304  
קבלנים   -307

 וקבלני משנה 
  –מבוטח נוסף   -317

קבלנים ו/או קבלני  
משנה ו/או מפקח  

 הפרויקט 
מבוטח נוסף   -318

 מבקש האישור 
מבוטח נוסף   -319

היה וייחשב  
כמעבידם של מי  
 מעובדי המבוטח 

 ראשוניות  -328
 

 

 : (ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 עבודות קבלניות  -בנייה – 009
 פוץ )חשמל/איטום/אינסטלציה(שעבודות תחזוקה ושי  - 062
 צנרת והנחת קווי מים וביוב  - 068
 שתיות(קבלן עבודות אזרחיות )לרבות ת - 069

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

  למבקשהודעה  משלוח  לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח  פוליסת של ביטול  או  שינוי 
 בדבר השינוי או הביטול.  האישור 

 
 

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 כיסויים                                  

 סוג הביטוח 
 

לפי   חלוקה
אחריות   גבולות

 ביטוח   סכומיאו 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות /  
 סכום ביטוח

  בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים וביטול

 מטבע  סכום  ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

אחריות 
מוצר/  

 מקצועית 

 2016ביט 
)אחריות  

 מוצר(

תאריך   
 רטרואקטיבי: 

 
 ________ 

מוקדם ממועד  )
 חתימת החוזה(

 
 

 אחריות צולבת  302 ₪  4,000,000 
 דיבה והשמצה    303
 הרחב שיפוי  304

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   309
 האישור 

 מבוטח נוסף מבקש האישור  318
 מרמה ואי יושר  325

 פגיעה בפרטיות   326
עיכוב/שיהוי עקב מקרה    327

 ביטוח 

 ראשוניות   328
 חודשים  6  –תקופת גילוי   332

 אחר
ביטול  חריג  

רשלנות  
 רבתי

       

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 עבודות קבלניות  -בנייה – 009
 עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל/איטום/אינסטלציה(  - 062
 צנרת והנחת קווי מים וביוב  - 068
 )לרבות תשתיות(קבלן עבודות אזרחיות  - 069

 
 ביטול/שינוי הפוליסה * 

בדבר   האישור  למבקשהודעה  משלוח  לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא   לאביטוח,   פוליסת  שלביטול   או  האישור מבקש   לרעת שינוי 
 השינוי  

 או הביטול.
 חתימת האישור 

 המבטח: 

 בתוקף.ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם * באישור ביטוח כללי   

 

  

 __/__/____הנפקת האישור(תאריך )    אישור קיום ביטוחים

, בהתאם  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה.  

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים  יחד עם זאת, 
יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב  בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול

 עם מבקש האישור. 
 * האישור מבקש   מעמד * העסקה  אופי המבוטח  מבקש האישור* 

 שם 
מועצה  ו/או  תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ  עין-תאגיד אל

 מקומית כפר יאסיף 

 שם 
 למלא 

 

 נדל"ן ☐ 

 שירותים  ☒ 

אספקת  ☒ 
 מוצרים 

   אחר:  ☒ 
עבודות שדרוג  

קווי ביוב  
 בכפר יאסיף

 
 

 

 משכיר ☐ 

 שוכר ☐ 

 זכיין ☐ 

 קבלני משנה ☐ 

 מזמין שירותים ☒ 

 מזמין מוצרים☒ 

   אחר:☒ 

 ת.ז./ח.פ. 
 
 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען 
 

 כפר יאסיף 

 מען 
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    עין-אלתאגיד המים והביוב 

 במסגרת רשות המים  

 
 09/2022מכרז/חוזה מס' 

 

 

 

מכרז לביצוע עבודות להחלפת קווי ביוב במתחמים בדרום הכפר כולל שרוול  
 ניפוץ, בכפר יאסיף

 

 

 

 

 

 תכניות  -  10חלק    -כרך ב' 
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 תוכניות  - 10חלק  -כרך ב' 

   
 כניות ורשימת ת

    
 מס' תוכנית קנ"מ שם התכנית 

 3125-93-01 1:1000 מפה כללית  -תכנית תנוחה

 1:250 תכנית תנוחה  

3125-93-02.1 

3125-93-02.2 

3125-93-02.3 

 1:1000/   1:100 חתכים לאורך 

3125-93-4.1 

3125-93-4.2 

3215-93-5.1 

3125-93-5.2 

3125-93-06 

3125-93-07 

3125-93-08.1 

3125-93-08.2 

3125-93-09.1 

3125-93-09.2 
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 פרטים סטנדרטיים

 מס' תוכנית קנ"מ תכנית 

 2.01 ללא קנ"מ  מכסה לשוחות ביוב 

 2.02 ללא קנ"מ  פרט שוחה שוברת לחץ 

 2.03 ללא קנ"מ  תא בקרה טיפוסי לביוב 

תא בקרה טיפוסי לביוב כולל הכנה  
 לחיבור בעתיד 

 2.04 ללא קנ"מ 

שוחת בקרה מלבנית לביוב לעומקים  
 גדולים 

 2.05 ללא קנ"מ 

שוחת בקרה עגולה לביוב לעומקים  
 גדולים 

 2.06 ללא קנ"מ 

 2.08 ללא קנ"מ  שוחה עם מפל מאחורי קיר תומך 

 2.09 ללא קנ"מ  מפל פנימי 

פרט מעבר צינור ביוב גלוי בין  
 השוחות 

 2.10 ללא קנ"מ 

הנחת קו ביוב בקרקע רוויה במי  
 תהום 

 2.11 ללא קנ"מ 

פרט למרחקים בין צינורות )מש"ל(  
 בהתאם למשרד הבריאות 

 2.12 ללא קנ"מ 

חיבור בין גינון למדרכה מרוצפת 
 מדרכה גבוהה 

 3.01 ללא קנ"מ 

חיבור בין כביש אספלט למדרכה 
 מרוצפת 

 3.02 ללא קנ"מ 

חיבור בין כביש אספלט למדרכה 
 מרוצפת כולל תעלה דו שיפועית 

 3.03 ללא קנ"מ 

 3.04 ללא קנ"מ  פרט אספלט, אבן שפה וריצוף מדרכה 

חיבור בין אספלט קיים לאספלט  
 מוצע 

 3.05 ללא קנ"מ 

 3.06 ללא קנ"מ  פרט מבנה לדרך מצעים 

 3.07 ללא קנ"מ  פרט מבנה לעבודות אספלט ומסעה 

 


