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 מבוא .1

 תכולת המפרט המיוחד .1.1

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

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

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

 ( )להלן: "המפרט הכללי"(.2009)תשתיות ביוב 

  (בין משרדי)להלן "המפרט ההמפרט הכללי הבין משרדי". 

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

והמפרט המיוחד. כל המפורט במפרטים הנ"ל כלול במחירי היחידות של העבודה 

עבודה בהתאם להוראות המפרטים. והקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף בעד בצוע ה

 .וחריגים מאושרים התשלום לקבלן יהיה אך ורק בהתאם לסעיפים שבכתב הכמויות

  כללים סדרי עדיפויות .1.2

במקרה של אי התאמה בין המסמכים הטכניים השונים של המכרז, יהיה סדר  .1.2.1

מלמעלה למטה, דהיינו תכניות עדיפות על כתבי העדיפות של המסמכים כדלהלן )

  (:כמויות, כתבי כמויות עדיפות על המפרט המיוחד וכן הלאה

 תכניות 

 כתב כמויות 

 מיוחדהמפרט ה 

  המפרט הכללי 

 המפרט הבין משרדי 

 תקנים וסטנדרטים 

 .זה במפרט אחרת הנחייה על תגבר היא כללית אזהרה ניתנה בו תחום או נושא בכל .1.2.2

 .כללית הנחייה על תגבר היא זה במפרט מפורטת הנחייה ניתנה בו תחום או נושא בכל .1.2.3

 תמצא בתכניות המתוארת עבודה שכל הכרח ואין, לתכניות השלמה מהווה המפרט .1.2.4

 .במפרט הנוסף ביטויה את

, או השלבים בשום מקרה אין ליחס משמעות פרשנית לכותרות החלקים או הפרקים .1.2.5

 והם ניתנו לשם הנוחיות וההתמצאות בלבד.

 ויישוב סתירות הכמויות וכתב המפרטים, התוכניות התאמת .1.3

 לביצוע השייך אחר מקום ובכל, העבודות ביצוע באתר ביקר כאילו הקבלן את רואים .1.3.1

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

 לביצוע הנדרשים העזר ואמצעי הציוד של להובלה והצבה, החומרים לאספקת, לאתר

 מתנאי הנובעות המגבלות או/ההנחיות ו או/ו הנתונים כל את קיבל, השונות העבודות

 כל בהם את וכלל בהצעתו הנקובים היחידה מחירי את אלה כל על וביסס האתר

 .העבודות ביצוע במהלך אחריהם למילוי תידרשנה אשר והעקיפות הישירות הוצאותיו

הרומים, , המידות כל את המכרז ומסמכי התוכניות קבלת עם מיד לבדוק הקבלן על .1.3.2

 או טעות שתמצא מקרה בכל. המובאים בהם והמידע, ההנחיות הנתוניםהכמויות 

 כך על מיד עליו להודיע, הכמויות ובכתב הטכני במפרט, בנתונים, בתוכניות סתירה
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המזמין יעביר השגות הקבלן כאמור בסעיף זה לבדיקת . בכתב הוראות ולבקש למזמין

 ומכרעת. סופית החלטה בגדר יהתה ןתכנמה הוראותהמתכנןן ו
שמקורו בפרטים  גורם כל עקב מחיר לתוספת הקבלן של תביעה כל תתקבל לא .1.3.3

שהקבלן היה אמור או יכול להכיר או לברר ממקורותיו הוא טרם קבלת העבודה, 

 .לרבות בשל גילוי סתירה  אפשרית כאמור לעיל
במפורש ובין במשתמע,  אלא לא יהיה תוקף לכל שינוי בהוראות מפרט מיוחד זה, בין  .1.3.4

 אם נעשה בכתב.
בכתב  הקבלן י"ע יובאו בתוכניות שמסומנים המידות על או/ו פרטים על עירעורים .1.3.5

המפקח יעביר ערעור כאמור לבדיקת  .עבודה התחלת צו מתן מיום .המפקח לידיעת

 ;סופית תהיה בנדוןו החלטתהמתכנן ו
 באי או/ו הרגיש בסטיות שלא טענה סמך על הקבלן מצד תביעה כל תתקבל לא .1.3.6

ניות ו/או כבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או אי בהירות בת .ההתאמות

 .ו/או בכתב הכמויות ו/או בין כל אחד מהמסמכים הנ"ל למסמך אחר זהבמפרט 
ערעורים הנוגעים לתוכניות ו/או כתב הכמויות ו/או מפרט זה או לכל היבט הנדסי  .1.3.7

 נן אשר יכריע בהם והכרעתו תהיה סופית בענינים אלו.למתכ פקחמיועברו ע"י 
ולא יהיו לו כל תביעות או  ו/או המתכנן, פקחהקבלן מתחייב לנהוג ע"פי הוראת המ .1.3.8

 שניתנה דרישות, או טענות בשל כך שנהג לפי הפירוש כאמור, או בגין הוראה כלשהי 

 כאמור.
 בכל מקרה לא תותר פניה ישירה של הקבלן למתכנן. .1.3.9

 לצרכי תשלוםמדידה  .1.4

 זה בחוזה המפורטים התנאים בכל המחירים בהצגת התחשב כאילו הקבלן את רואים .1.4.1

 ההוצאות כל ערך את ככוללים ייחשבו להלן המוצגים המחירים. מסמכיו כל על

 תנאי הבנת אי. פרטיהם על המסמכים באותם הנזכרים התנאים במילוי הכרוכות

 כעילה או הכמויות בכתב הנקוב המחיר לשינוי מספקת כסיבה תוכר לא, כלשהוא

 . שהוא סוג מכל לתשלום

 לפי תשולמנה העבודות. באומדנה הן הנתונות בכתב הכמויות הכמויות כי בזה מודגש .1.4.2

 בגמר ותימדדנה שתבוצענה כפי, הסופיות הכמויות ולפי המפורטים היחידה מחירי

 .הביצוע

לכל סעיף נתונה ע"פ  אם לא נקבע מפורשות אחרת תהיה המדידה לצרכי תשלום .1.4.3

 היחידה הקבועה בכתב הכמויות.
 או השלמה יהוו מצורפים, באם, זה למכרז המצורפים המיוחדים המדידה אופני .1.4.4

 .משרדי, אלא נקבע מפורשות אחרת הבין במפרט האמור לגבי תיקונים
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 תיאור העבודות .2

 שלבי ביצוע  .2.1

)"הפרויקט"(  לעיל  1.1/או במפרטים אליהם נעשתה הפנייה בסעיף ו העבודה המתוארת במפרט זה

ש .)להלן: "ת ג חירום של תחנת שאיבה רמלוד ובשדרהכרוכים העיקריים כוללת את השלבים 

  "(.התחנהלוד" או "רמ

 :הכולל – שדרוג חירוםשלב  .2.1.1

 מערכות חשמל התאמת 

  הספקה והרכבת עגורן 

 והתאמת צנרת בבור הרטוב ובבור היבש עבודה הכנה 

 התאמת קונסטרוקציה של בסיסי המשאבות 

 הספקה והרכבה של משאבות חדשות 

  ר התחנהדמ"מ, מחוץ לג 1,000הרכבת צנרת בחצר התחנה וחיבורה לקו סניקה 

יכול וישתנה לפי הנחיות  32)תשומת לב הקבלן מופנית לכל כי מיקום קו "

 .המזמין(

  הסדרים זמניים, הפסקות שאיבה וחיבור מערכות שונות 

 מבחני קבלה ומסירה 

השלבים המתוארים לעיל אינם מהווים רשומה סופית ומחייבת וייתכן כי יווספו ו/או  .2.1.2

יושמטו שלבים, הכל לפי קביעת המזמין, ולקבלן לא תהיה כל טוענה או תביעה 

 הנובעת בשל כך.
ושלב יכול להיות במועדים נפרדים, במקביל ו/או ביצוע העבודות הכלולות בכל שלב  .2.1.3

בכל אופן אחר כפי שיורה עליו המזמין, לרבות ביצוע חלק אחד, הפסקה והמשך ביצוע, 

 ולקבלן לא תהיה כל תביעה או טענה  כלפי המזמין בשל ביצוע בשלבים כאמור.

 במפרט נפרד. ניתן תפעול ותחזוקה שלב  .2.1.4

 ויקטסדר ביצוע ולוח זמנים לביצוע הפר .2.2

 .הינו קריטי למימוש המלא והמוצלחפי סדר נכון -עלהפרויקט שלבי ביצוע  .2.2.1

להלן, לכלול פירוט מדויק של  4.1על לוח הזמנים למימוש הפרויקט כמפורט בסעיף  .2.2.2

 שלבי ביצוע הפרויקט.
כלליות האמור לעיל נתונה הרשות בידי המזמין להורות על ביצוע במבלי לפגוע  .2.2.3

 העבודות בסדר שונה, להורות על ביצוע שלב מסוים לפני שלב אחר, להורות על ביצוע

מספר שלבים במקביל, להורות על ביצוע שלב, הפסקה, והמשך ביצוע,  ועל הקבלן 

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

האישורים וההיתרים הנדרשים. בגין כל שינוי וביצוע בהתאם לאמור בסעיף זה, לא 

 תשולם כל תוספת תשלום.

חייב להורות על עבודה בסדר עבודה כלשהו, לרבות ביצוע מובהר כי המזמין אינו  .2.2.4

ולא תישמע כל טענה מאת הקבלן כאילו הוא זכאי לבצע את העבודה  במקביל,

 במקביל.
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 הביצוע תקופת .2.3

חודשים   שדרוג החירום עד __ הביצוע תהיה תקופת, המזמין מבלי לפגוע בכלל זכויות .2.3.1

 במלואן ולמסרן. העבודות לסיים הקבלן על. העבודה התחלת צו מתן מיום קלנדריים

 .לעיל כאמור מהמועד יאוחר לא, המתכנן או/ו המפקח רצון ובשלמותן לשביעות
של או חלק משלבי הפרויקט  הבצוע רצף להפסקת הזכות את לעצמו שומר המזמין .2.3.2

 .בו תלויות שאינן בותימס

. מאוחרת בתקופה וחידושה העבודה הפסקת עקב ופיצויים תוספות שום ישולמו לא .2.3.3

 .הבצוע בתקופת תיכלל לא העבודה הפסקת תקופת
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 אזהרות כלליות .3

 הקדמה .3.1

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

 ע"פ כל דין ובהתאם לחובת הזהירות הכללית והמיוחדת החלה עליו.

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

 .וההיפךהמופיעות בחלקים שונים של מפרט זה והנוגעות לפרטים ספציפיים, 

שום חלק או פרט מרשימת האזהרות המצורפות לא יפורש באופן שיש בו כדי לבטל או  .3.1.3

 חלקי מפרט זה או ע"פ החוזה. פי שאר-עלשל הקבלן יותיו ואת מחויב מעיטלה

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

)לרבות נספחיו( ובין מילוי אחרי הוראות חלק זה, יביא סתירה אפשרית כאמור לידיעת המזמין 

ים מן הרגע שהובא ימי עסק 5מייד כאשר עמד עליה. המזמין ישיב בכתב לקבלן בענין זה תוך 

לא תתקבל טענה ביחס לסתירה  והכרעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן. –הענין להכרעתו 

 כאמור אשר הקבלן יכול היה לעמוד עליה באמצעיו הוא טרם הגשת הצעתו במכרז.
 

 קרבה לתחנות שאיבה וקווי ביוב פעילים .3.2

התחנה ) ופעילהחנת השאיבה קיימת בתוך תכל העבודות המתוארות במפרט זה נעשות  .3.2.1

 "התחנה הקיימת" או "התחנה הישנה"(.הקיימת על כל חלקיה: 
המתחברים  כל העבודות המתוארות במפרט זה נעשות בקרבה מיידית לקווי ביוב פעילים .3.2.2

 .לתחנה הקיימת )"קווי הביוב הקיימים"(

 ההי לפעילותע"מ להימנע מפגיעה ו/או הפרעה כלש בכל האמצעיםעל הקבלן לנקוט  .3.2.3

ם כאמור ובמיוחד יהיה עליו למנוע קיימיקווי הביוב ה/או ו הסדירה של התחנה הקיימת

 ו/או קווי הביוב כאמור. ה הקיימת על כל חלקיהגלישת שפכים מן התחנ בכל תנאי
או בעת חיבור לקווי  , ו/או הסרתם,האמור לעיל לא יחול בעת ביצוע ההסדרים הזמניים .3.2.4

 (המעקף
רואים את העלות הכרוכה בנקיטת צעדים ופעולות למניעת הזרמה או הגלשה כאמור  .3.2.5

 .שולם בגינם לקבלן כל תוספת תשלוםככלולה במחירי היחידה ולא ת
פי -פי כל דין, לרבות על-מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יראו את הקבלן כאחראי על .3.2.6

הסדירה של  פגיעה כלשהי בפעולהורם כלשהו עקב הדין הפלילי, לכל נזק אשר ייגרם לג

שהיא תוצאה ישירה או עקיפה של הקיימים ו/או קווי הביוב יימת על כל חלקיה קה התחנה

עבודות הקבלן ו/או מי מטעמו בפרויקט זה. במיוחד אמור הדבר ביחס לנזק שהוא תוצאה 

 כאמור. הקיימים ו/או קווי הביוב ה הקיימתשל גלישת שפכים מן התחנ
, יישא בכל הקנסות והתשלומים אשר יוטלו, אם יוטלו, על המזמין ו/או א לבדוהקבלן, והו .3.2.7

, ו/או מי מטעמה, או על הקבלן עצמו, בגין כל גלישת שפכים מן עיריית לודמי מטעמו, על 

 כאמור. הקיימים ו/או קווי הביוב  ה הקיימתהתחנ

 

 גזרקרבה לנחל  .3.3

)"הנחל"(, המשמש גם  גזרלנחל  העבודות נשואות מפרט זה מבוצעות בקרבה מיידית .3.3.1

 .ראשיכציר ניקוז 

ביכולת /או על מנת למנוע פגיעה בתוואי הנחל ו בכל האמצעיםעל הקבלן החובה לנקוט  .3.3.2

הניקוז וההולכה שלו. רואים את העלות הכרוכה בנקיטת צעדים ופעולות למניעת יכולת 
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בגינם לקבלן כל תוספת הניקוז וכושר ההולכה כאמור ככלולה במחירי היחידה ולא תשולם 

 תשלום.
על מנת למנוע הזרמה או הגלשה של שפכים  בכל האמצעיםעל הקבלן החובה לנקוט  .3.3.3

הנחת ההסדרים הזמניים הפסקות השאיבה, לנחל, לרבות ובמיוחד )אך לא רק( בשלבי 

 .םו/או הסרתם ו/או בעת חיבור קווי
רואים את העלות הכרוכה בנקיטת צעדים ופעולות למניעת הזרמה או הגלשה כאמור  .3.3.4

 ככלולה במחירי היחידה ולא תשולם בגינם לקבלן כל תוספת תשלום.
פי -פי כל דין, לרבות על-מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יראו את הקבלן כאחראי על .3.3.5

כלשהי בתוואי הנחל ו/או יעה הדין הפלילי, לכל נזק אשר ייגרם לגורם כלשהו עקב פג

תוצאה ישירה  הזרמה ו/או הגלשה של שפכים לנחל שהם ביכולת הניקוז וההולכה שלו ו/או

 או עקיפה של עבודות הקבלן ו/או מי מטעמו בפרויקט זה.

, יישא בכל הקנסות והתשלומים אשר יוטלו, אם יוטלו, על המזמין ו/או הקבלן, והוא לבדו .3.3.6

פגיעה כלשהי בתוואי ו/או מי מטעמה, או על הקבלן עצמו, בגין לוד עיריית מי מטעמו, על 

הנחל ו/או ביכולת הניקוז וההולכה שלו ו/או הזרמה ו/או הגלשה של שפכים לנחל, שהם 

  תוצאה ישירה או עקיפה של עבודות הקבלן ו/או מי מטעמו בפרויקט זה.

 

 קרבה למתקני תשתית .3.4

מתקני תשתית מסוגים שונים ל העבודות הנכללות בפרויקט זה מתקיימות בקרבה מיידית .3.4.1

, מתקני חשמל מסוגים שונים הספקת מיםקווי  קווי סלקום,לרבות: קווי בזק, קווי הוט, 

 )עמודים, קווים עיליים, וכיוצ"ב( ועוד )"מתקני תשתית"(.

המזמין עשה כמיטב יכולתו לאתר ולהציג בתוכניות את כלל מתקני התשתית המצויים  .3.4.2

תוך ו/או בסמוך לתחום העבודה המאושר ואולם אין בכך כדי להוות התחייבות או מצג 

 כלשהו מטעם המזמין כאילו אלו הם כלל מתקני התשתית. 
מתקני  כללמם של על הקבלן חלה החובה, באמצעיו הוא, לאתר, לגלות ולסמן את מיקו .3.4.3

, וכן לפעול באופן תחום העבודות בפרויקט זהקרבת תחום או בהתשתית המצויים ב

. לא תישמע כל כאמור לביצוע העבודות כל בעלי התשתיותאישורם של עצמאי לקבל 

טענה מטעם הקבלן ולא תתקבל כל דרישה מטעמו, לרבות דרישה לדחייה בביצוע ו/או 

 תשתיות כאמור אשר לא נכללו בתוכניות מכל סיבה שהיא.דרישה לתוספת תשלום, בגין 
אשר מיקומה עלול שלא פורטו בתכניות כאמור לעיל,  היה וגילה הקבלן מתקני תשתית .3.4.4

, חובה ו/או להיפגע כך ביצוע העבודות המתוארות במפרט זה ואתלהפריע ו/או למנוע 

אופן הביצוע הנכון  עליו לפנות למזמין ולעדכנו בדבר. המזמין ינחה את הקבלן בדבר

וקביעתו תהיה סופית. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין עצם השינוי ו/או 

 ההתאמה כאמור בסעיף זה.
הקבלן יזמין ככל שיידרש, מפקחים מטעם כל בעלי מתקני התשתיות כאמור, ולוודא  .3.4.5

 לא למתקן התשתית הרלבנטי. בסמוך העבודה בצוע זמן כל במשך נוכחותם במקום

ל. עלות הזימון ונוכחות "כנ מפקח נוכחות ללא, תשתית למתקן סמוך עבודה כל תבוצע

 מפקחים כאמור תחול כולה על הקבלן ותיראה כחלק ממחירי היחידה,
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 לאזור תעשייה ותעסוקהקרבה  .3.5

)"אזור  נשר סמוךלמבני א"ת העבודות הנכללות בפרויקט זה מתקיימות בקרבה מיידית  .3.5.1

 התעשייה"(.

ו/או  אזור התעשייהעסקי למנוע כל פגיעה ב בכל האמצעיםלנקוט  הקבלן חלה החובהעל  .3.5.2

 .בבאי אזור התעשייה
פי -פי כל דין, לרבות על-מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יראו את הקבלן כאחראי על .3.5.3

הדין הפלילי, לכל נזק אשר ייגרם לדרך הראשית עצמה ו/או למשתמשיה ו/או לרכבים 

הראשית ו/או לבאי אזור התעשייה שהם תוצאה ישירה או עקיפה של העוברים בדרך 

 עבודות הקבלן ו/או מי מטעמו בפרויקט זה.
, יישא בכל הקנסות והתשלומים אשר יוטלו, אם יוטלו, על המזמין ו/או הקבלן, והוא לבדו .3.5.4

 מי מטעמו, על עיריית לוד ו/או מי מטעמה, או על הקבלן עצמו, בגין פגיעה בדרך הראשית

עצמה ו/או במשתמשיה ו/או ברכבים העוברים בדרך הראשית ו/או בבאי אזור התעשייה, 

 שהם תוצאה ישירה או עקיפה של עבודות הקבלן ו/או מי מטעמו בפרויקט זה. 

 

 הסדרי בטיחות .3.6

 נספח בטיחות. –תשומת לב הקבלן מופנית להוראות נספח ב'  .3.6.1
ובהתאם להוראות כל דין החלות נספח הבטיחות כאמור על הקבלן לפעול ע"פ הוראות  .3.6.2

 .ת במכרז זהועל כל מהעבודות האמור
הקבלן והוא לבדו ישא במלוא האחריות  -האמור בנספח הבטיחות בכלליות מבלי לפגוע  .3.6.3

ע"פ כל דין וכן בכל תשלום )לרבות קנסות ו/או פיצויים( אשר יושתו על גורם כלשהו 

ו/או הוראות כל דין  ראות נספח הבטיחותקיום הובגין אי )לרבות המזמין ו/או מי מטעמו( 

 .הנוגעות לבטיחות

 

 מי תהום ושטחי הצפה .3.7

העבודות הנכללות בפרויקט זה מתבצעות באזורים שהינם תחום פשט הצפה ו/או עלולים  .3.7.1

 להיות מועדים להצפות ו/או היקוות מים בתקופת החורף.
בדיקות הקרקע . אותרו כל מי תהוםבתחום העבודה לא בדיקות הקרקע שנערכו ב .3.7.2

 .ג' מצורפות למפרט כנספח
לנקוט בכל האמצעים  את כל המשמעויות הנגזרות מכך,על הקבלן להביא בחשבון  .3.7.3

 עבודה ביבש.רש לשם כל הנדשל כל חלק מתחום שטח העבודה ולנקזו כ למניעת הצפה

בכל מקרה לא יהווה הדבר עילה לעיכוב או דחייה במועד השלמת העבודות הנכללות 

לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין נקיטת פעולות כאמור לעיל ט זה. בכל מקרה בפרויק

 ועליו להביאן בחשבון במחירי היחידה.
עילה להפסקת ביצוע העבודות או בכל מקרה לא יהוו הארועים האמורים בסעיף זה כל  .3.7.4

 לדחייה כלשהי במועד השלמתם.

 

 תחום העבודה .3.8

גדר יבוצעו בתוך  ההיערכות של הקבלן,, כולל שטחי כלל העבודות נשואות מפרט זה .3.8.1

 התחנה הקיימת.
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על הקבלן לנקוט בכל האמצעים אשר יבטיחו כי הוא ו/או מי מטעמו ימנעו מחריגה מתחום  .3.8.2

 העבודה בכל שלב משלבי ביצועה.
הקבלן והוא לבדו ישאו בכל תשלום )לרבות קנסות ו/או פיצויים( אשר יושתו על גורם  .3.8.3

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

 צוות הקבלן .3.9

כולל את כלל בעלי המקצוע וממלאי התפקידים כאמור בין נדרש לפעול בצוות ה הקבלן .3.9.1

 להלן. 4.2היתר בסעיף 

הקבלן והוא לבדו יישא בכל העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות בהפעלת צוות כאמור,  .3.9.2

 לרבות החלפתו במקרה ולא יאושר ע"י המנהל.

 מחיר כולל .3.10

ת ביצוע פעולות , לרבו, מילוי כלל ההנחיות במפרט זהאלא אם נאמר מפורשות אחרת .3.10.1

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

 תוספת תשלום בגין כך.
והדבר החזרה על הקביעה דלעיל יכול ותשוב ותופיע ביחס לסעיפים מסוימים במפרט זה  .3.10.2

בכך כדי להמעיט מתוקפה ביחס נועדה למען יתר הדגשה בלבד ביחס לאותו סעיף ואין 

 לסעיפים אחרים.
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 הנחיות כלליות .4

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

 זה.

 ותיכנון העבודה לוח זמנים .4.1

 צו משבועיים ממועד יאוחר ולא במכרז הזכייה על ההודעה קבלת שבועיים מיום בתוך .4.1.1

-לוח הכוללת מפורטת עבודה תוכנית למפקח להגיש הקבלן עלהעבודה  התחלת

 שימוש בהם שייעשה וציוד כלים רשימתלרבות התארגנות, , השונות לפעילויות זמנים

 .העבודה בביצוע יועסקו אשר מקצועיים עובדים רשימת וכן העבודה לביצוע

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

 .המפקח ידי על תוגדר או שתאושר  אחרת תוכנה אואחרונה, 
 בפורמט CD ג"ע מגנטית במדיה וגם A0 דף על מודפס הזמנים לוח את יעביר הקבלן .4.1.3

MPP .דף של מודפס הוא גם יועבר הזמנים לוח של עדכון כל A0 במדיה מגנטית וגם 

 מקצועיות רבה נדרשת הזמנים לוח להכנת כי בזאת מובהר. MPP בפורמט CD ג"ע

 ברמה הנדרשת עומד אינו שיוגש הראשון הזמנים לוח כי יחליט המפקחו במידה ולכן

 ללא תוספת זאת וכל המפקח י"ע שיאושר מקצוע באיש להיעזר מהקבלן יידרש

 .תשלום

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

 תשתיות חברות של עבודות, מטרדים פינוי: כגון) בקבלן תלויות שאינןופעילויות 

 פי על הזמנים לוח את לערוך הקבלן על, כך לצורך'(. וכד אילוצים חיצוניים, אחרות

 .בהמשך המוגדר

 :הקריטי הנתיב בשיטת זמנים לוחות תכנון .4.1.5

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

 ההתניות לסוג ומתאימים ברורים לוגיים קשרים באמצעות בפרויקט יקושרו

 .ההנדסיות

 סבירים ביטחון מרווחי מותיר שהוא באופן הפרויקטביצוע  את יתכנן הקבלן 

 לאפשר בכדי זאת. הקריטי הנתיב את המזינים הנתיבים על מראש מתוכננים

 ספק הסר למען .כולו הפרויקט במשך לפגוע מבלי ועיכובים תקלות של ספיגה

 הביטחון ממרווחי חלק אינן קריטיות לא לפעילויות החופשי והמרווח הכולל המרווח

 .לעיל המוגדרים

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

 :רלבנטיות

 שלו המשנה וקבלני הקבלן שבאחריות הביצוע פעילויות כל. 

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

 .החברה י"ע האישורים מתן לצורך סבירים זמן

 עבודותיו לביצוע הרשויות אישורי לקבלת והמועדים הפעילויות כל. 

 שונים מרכיבים של והאספקה הייצור פעילויות כל.  

 והפרעות מטרדים פינוי של ומאוחרים מוקדמים מועדים דרך אבני פעילויות 

 .בפרויקט

  כל המועדים בהם צפויה הפסקת השאיבה בחלק תחנת השאיבה רמלוד בו

 מתקיימות העבודות )לרבות ניתוק או חיבור קווים(
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 הפעילויות של הסיום את או ההתחלה את המתנים נוספים גורמים של פעילויות 

 .הקבלן שבאחריות

 לרבות השלכות  ביצוען ומועדי הפעילויות תזמון על החיצוניים האילוצים כל(

 .אפשריות של מזג האוויר(

 למזמין והעברה מסירות תהליך. 

ככל הניתן אחר שלבי  הזמנים לוח מבנהאחרת ע"י המזמין, יעקוב  נקבעאלא אם  .4.1.7

 לעיל.הפרויקט כאמור 

 לוח את יעביר הקבלן .בחודש פעם הפעילויות ביצוע של עדכון להכין מתחייב הקבלן .4.1.8

 .mpp בקובץ וגם A0 דף על מודפס הזמנים

 מטעם הקבלן הניהול צוות .4.2

 :)להלן הנדסי מקצועי ניהול צוות הביצוע תקופת לאורך להעסיק מתחייב הקבלן .4.2.1

בהיקפן  דומות עבודות בביצוע מוכח ונסיון גבוהה מקצועית רמה בעל ("הצוות"

 .זה מכרז נשוא לעבודה ובמהותן
הצוות יאושר מראש ע"י המנהל ויהיה בעל רמה מקצועית גבוהה בנסיון מוכח בביצוע  .4.2.2

עבודות דומות בהיקפן ומהותן לעבודה נשוא חוזה זה. דרישות ההשכלה והנסיון של 

 הצוות יהיו בהתאם לנספח האיכות.

על  החלות הביצוע עבודות כל את הקבלן של מטעמו ויבקר יבצע, יתאם, ינהל הצוות .4.2.3

 .והאחזקה הבדק, התיפעול, הביצוע, האישורים שלבי במהלך, הקבלן

משרד  י"ע מוכר בטיחות נאמן ויכלול בעבודה בטיחות על גם האחראי יהיה הצוות .4.2.4

 .העבודה

 :להלן המפורטים התפקידים בעלי את, מינימום כדרישת, יכלול הצוות .4.2.5

 מי שיהיה אחראי מטעם הקבלן על מימוש כלל  – מנהל פרויקט מטעם הקבלן

 ויבות הקבלן, כקבוע בהסכם שבין המזמין לקבלן.מח

 במשך –, אחראי שיהיה מלאה במשרה, ומנוסה ותיק ביצוע מהנדס - ביצוע מהנדס 

. ("הצוות ראש: "להלן) הקבלן מטעם העבודה לניהול, העבודות ביצוע תקופת כל

 של מקצועי ותק עם, והאדריכלים המהנדסים בפנקס רשום מהנדס יהיה המהנדס

 מהסוג עבודות בביצוע, המנהל לדעת מספיק ניסיון ובעל לפחות שנים חמש

 בחוק כמשמעו" לביצוע אחראי" יהיה ראש הצוות כמוגדר לעיל. זה בחוזה הנדרש

 .והבניה התכנון

 מהנדס ביצוע מערכות חשמל מ"ג ומערכות בקרה מין הסוג  – מהנדס חשמל

וההיקף המתוארים במפרט זה. מהנדס החשמל ילווה  את כל תקופת ביצוע 

עבודות החשמל המפורטות במפרט זה. מהנדס החשמל יהיה בעל רישוי כדין וישא 

 .זה בחוזה הנדרש עבודות מהסוג שנים לפחות בביצוע 7ותק מקצועי של 

 באתר  אחראי, מלאה במשרה, ומנוסה מוסמך ראשי עבודה מנהל - עבודה מנהל

 .עבודותה ביצוע תקופת כל במשך העבודה

 להלן. 4.5.3אשר יעמוד בהנחיות המפורטות בסעיף  – אחראי בקרת איכות 

 להלן. 4.6.2 אשר יעמוד בהנחיות המפורטות בסעיף – בטיחות אחראי 

במהלך כל , באתר הקבלן עבודות מתבצעות בו יום בכל העבודה באתר יימצא הצוות .4.2.6

שעות העבודה, לרבות אם מבוצעות בלילה. על הקבלן להתארגן בהתאם לרבות מינוי 

 מהנדס מחליף, אשר יידרש אף הוא לעמוד בדרישות לעיל.
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 הוראות קיום על ויפקח צמוד באופן העבודות כל את ינהל הצוות כי מתחייב הקבלן .4.2.7

 .זה חוזה

 להחליט הקבלן ידי על מורשים יהיו הביצוע ומהנדס הקבלן מטעם הפרויקט מנהל .4.2.8

 את לייצג מוסמכים ויהיו, החוזה ובביצוע בעבודה הקשורים העניינים בכל בעצמם

 .האמורים העניינים בכל המזמין כלפי הקבלן

 מטעמו מי או/ו המזמין מטעם הפרוייקט מנהל ידי על שיינתנו הודעה או/ו הוראה כל .4.2.9

 .עצמו לקבלן ניתנו כאילו ייחשבו, הביצוע למהנדס או הקבלן מטעם הפרויקט למנהל
 את לשחרר כדי, מחבריו מי של או הצוות של בהעסקתו יהא לא כי בזאת מובהר .4.2.10

 בדרך לגרוע כדי או, מקצתן או כולן, דין כל פי ועל זה חוזה לפי הקבלן מהתחייבויותיו

 לחוזה בהתאם העבודה של ומלא נכון לביצוע הקבלן של הבלעדית כלשהי מאחריותו

 .זה

 המפורט אחרי שימלא מבלי, העבודה בביצוע להתקדם או/ו להתחיל יורשה לא הקבלן .4.2.11

 .לעיל

 אישורי קבלני משנה .4.3

 .ובכתב מראש המפקח אישור פי על רק תבוצע הקבלן ידי על משנה קבלני העסקת .4.3.1

טפסי בקרת , בההסכם חתימת מיום יום 21 בתוך, המזמין לאישור להגיש הקבלן על .4.3.2

 את גם תכלול זאת רשימה. להעסיק שבדעתו קבלני המשנה רשימת את האיכות,

 למיניהם. והספקים היצרנים רשימת
, יצרן או/ו, משנה קבלן כל לפסול או/ו לאשר ובלעדית מוחלטת הינה המזמין סמכות .4.3.3

 או/ו, כספיות לדרישות עילה תהווה לא זאת פסילה. לאישורו שיוגשו או ספק/ו

 הקבלן. מצד ,הביצוע תקופת להארכת לדרישות
 עבור בלעדי אחראי הקבלן יישאר אז גם, משנה קבלני העסקת מזמיןה אם יאשר גם  .4.3.4

, מוסמכים, מורשים יהיו המשנה קבלני. ביניהם המשנה והתיאום קבלני כל עבודות

 .בתחומו כל אחד, ומיומנים דין כל הוראות שדורשות ככל

 קבלן כל של העבודה משטח הרחקתו לדרוש רשאי המפקח, לעיל האמור אף על .4.3.5

 ועל, לתפקידו מתאים אינו עיניו ראות לפי אשר, הקבלן פועל מטעם כל או, משנה

. דרישתו לנמק יידרש שהמפקח מבלי, ביצוע העבודה למען, באחר להחליפו הקבלן

 .הקבלן של ועל חשבונו אחריותו ותהיה לאלתר תעשה ל"הנ ההחלפה
 הראשי הקבלן באחריות הנם המפקח לבין ובינם המשנה קבלני בין והתאום הקשר .4.3.6

 .זה חוזה/מכרז על החתום

 דרישות ביחס לכ"א .4.4

 .העבודה לביצוע מיומן בכמות הדרושה אדם כוח לספק הקבלן על .4.4.1

 ישראלית. אזרחות בעלי להעסיק עובדים קבלן על .4.4.2
, כדין בארץ שהייה בידם רישיון שיש, ובתנאי זרים עובדים גם להעסיק רשאי הקבלן .4.4.3

 .דין כל פי על בארץ לעבודה תקף עבודה רישיון בידם ושיש

במסמכי תיכנון העבודה כאמור לעיל וכפי  תיכלל רישיון בעלי עובדים זרים על הצהרה .4.4.4

 שיעודכנו מעת לעת.
הנחיית ע"פ /או עובדים זרים כאמור משיקולי בטחון ו למזמין נתונה הזכות לפסול .4.4.5

הגופים המוסמכים והקבלן יידרש להחליף כל עובד אשר נפסל כאמור בעובד אחר, 

 ללא כל תוספת תשלום.
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הקבלן מתחייב להמציא למזמין לפני תחילת העבודה אישור ממשרד העבודה והרווחה  .4.4.6

 לגבי רישום מנהל העבודה בפרויקט ברישומים הנדרשים על פי כל דין.

 בקרת איכות .4.5

 באמצעות ותנוהל תבוצע)לעיל ולהלן: "בקרת איכות"(  הפרויקט של האיכות בקרת .4.5.1

 ניסיון בעלת מפרט זה עבודות נשוא על איכות בקרת בביצוע המתמחהחיצונית  חברה

החברה  .הנדרש מהסוג איכות בקרת בביצוע לפחות שנים 5 של מוכח מצטבר

 של המזמין. המוקדם שורויהחיצונית תובא לא
 התחומים כל את תכלול הקבלן של האיכות קרתב מערכת, הביצוע בתקופת .4.5.2

  .במפרט זה המפורטים
 ניסיון בעל רשוי אזרחי בראש מערכת בקרת האיכות בפרויקט זה יעמוד מהנדס .4.5.3

, אזרחית של הנדסה תשתית בעבודות לפחות שנים 7 של מצטבר מוכח מקצועי

 איכות. בנושא בקרת שנתיים לפחות מתוכם
לאישור המזמין יחד עם הגשת לוח הזמנים כמתואר לעיל יהיה על הקבלן להגיש  .4.5.4

 מחולקת לשלבים הבאים:ו ,לכל שלבי הפרויקטוניטור תכנית בקרת איכות כוללת 

 .בקרת איכות מקדימה 

 .בקרת איכות שוטפת 

 .בקרת איכות קבלה ומסירה 

 ממפרט זה.תכנית בקרת האיכות המאושרת תחייב את הקבלן ותהווה חלק  .4.5.5
 הנושאים אשר ייבחנו בבקרת האיכות בפרויקט יכללו לפחות את התחומים הבאים: .4.5.6

 ; איכות ביצוע יציקות בטון באתר 

 ;איכות ביצוע הקונסטרוקציה 

 רומים והשיפועיםה דרישות פי הנחת והתקנת הצינורות והתאים, על איכות ,

 אטימותם וריתוכם )כשנדרש(;

 כניות;איכות התקנת מערכות אלקטרו מ 

 ;איכות ביצוע מערכות החשמל והבקרה 

  המפקחכל נושא נוסף לפי קביעת; 

על  יםהאיכות חל תהאחריות על ביצוע אבטחהסמכות ולמען הסר ספק מובהר כי  .4.5.7

 והמפקח.המזמין 

  בטיחות .4.6

)"אחראי הבטיחות"( אשר הינו גורם חיצוני  אחראי בטיחות, על חשבונו, הקבלן ימנה .4.6.1

, אשר ידי הקבלן )בין כשכיר בין כחברה בת ובין כקבלן משנה(-ואינו מועסק ישירות על

לאישורו המוקדם  אחראי הבטיחות יובא יהיה נוכח באתר העבודה במשך כל ביצועה.

 של המזמין.

בעבודות ם לפחות שני 7מוכח של אחראי הבטיחות יהיה בעל הכשרה, ידע וניסיון  .4.6.2

 מהסוג המבוצע בפרויקט זה.

יום לפני תחילת ביצוע  14על אחראי הבטיחות להכין ולהגיש לאישור המזמין, עד  .4.6.3

, לרבות העבודות נשואות מפרט זה תכנית בטיחות לכלל שלבי הביצוע של הפרויקט

 .עזרה ראשונה ותוכנית פינוי מסודרת
לו תהיה תכנית הבטיחות המאושרת ואחראי הבטיחות יהיה אחראי על מימוש  .4.6.4

 שיראה לו מסוכן.בכל שלב הפסקת עבודה הורות על סמכות לה
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דים מטעם הקבלן, לרבות אחראי הבטיחות כאמור יהיה מחוייב לתדרך את כל העוב .4.6.5

, מבקרים וכו', בכלל היבטי הבטיחות הכרוכים בפרויקט זה ובמיוחד קבלני משנה

חפירות, למאגר בוצה,  תוך בסמוךעבודה בון )כגושאים אשר יש בהם סיכון מיוחד בנ

 כניסה לתאי בקרה ועוד(.יציקות בטון, , כבדים הנחת צינורות
 אחראי הבטיחות יכין ויפיץ דו"ח ארועי בטיחות מידי שבוע. .4.6.6

 .דין לכל בהתאם הקבלן של מחובתו לגרוע בכדיאין במינוי ממונה בטיחות כאמור  .4.6.7

 ציוד הקבלן .4.7

 ויורשה הפרויקט לביצוע הדרושים המכניים והכלים הציוד כל את יספק הקבלן .4.7.1

 של יעיל לביצוע יתאימו המפקח של דעתו לפי אשר בציוד ובמכונות רק להשתמש

 ימלאו לא המפקח קביעת לפי אשר ציודמהחלק  או מכונה כל ירחיק הקבלן. העבודות

 יהיה לא הקבלן. המפקח רצון את ישביע אשר אחר בציוד ויחליפם, ל"הנ הדרישה את

 הקשורים בהרחקת הפסדים או ההוצאות עבור נוסף תשלום או פיצוי כל לקבל רשאי

 קודם בליק תידרש שהחלפתו הציוד אם אף, זה בסעיף המפורט לפי והחלפתו ציוד

 .המפקח את אישור לכן

 והמפקח מנהל הפרויקט  .4.8

מנהל הפרויקט מטעמו המזמין יעביר לקבלן, עוד לפני תחילת העבודה, את זהות  .4.8.1

 .(ו/או "נציג המזמין")לעיל ולהלן במפרט זה: "מנהל הפרויקט" 
וסמכויותיו הינן כקבוע בחוזה בין  הינו נציג המזמין לצורך מפרט זה –מנהל הפרויקט  .4.8.2

 .המזמין לקבלן
 מנהל הפרויקט של בשטח נציגו הוא)לעיל ולהלן במפרט זה: "המפקח"(   המפקח .4.8.3

 ביניהם התאמה אי וכל וכתב הכמויות הטכני המפרט, התוכניות את לפרש רשאי והוא

 זה בנושא בשטח הפוסק הוא המפקח מקרה בכל. הבנתו מיטב לפי בהירות אי או/ו

 .והוא רשאי לבקש את המלצת המתכנן וקביעת המתכנן תהא מכרעת

הקבלן יהיה חייב להעביר למפקח כל חומר הקשור לעבודה אשר יידרש על ידו, וזאת  .4.8.4

 בלוח זמנים אשר ייקבע ע"י המפקח.
 או שבוצעו עבודות וכן ומקורם חומרים של איכותם לגבי הבלעדי הפוסק הוא המפקח .4.8.5

 .צריכות להתבצע
 לקבלני, חלקה או כולה, העבודה את למסור בכוונתו אם המפקח באישור חייב הקבלן .4.8.6

 הקבלן של המלאה אחריותו את להסיר כדי המפקח של זה באישור אין .משנה

 .המשנה של קבלני מחדלים או לפעולות
, ביניהם הפסקות עם, שונים בשלבים העבודה ביצוע על לקבלן להורות רשאי המפקח .4.8.7

 .לקבלן מחיר כל תוספת ללא
 של עדיפות לקבוען החלטת על לזמן ומזמן לעת מעת לקבלן להודיע רשאי המפקח .4.8.8

 העבודה את לבצע חייב יהיה והקבלן, אחרות עבודות לגבי ממנה חלק עבודה או איזו

 .המפקח י"ע שנקבע לסדר העדיפות בהתאם
 חורג הקבלן לדעתו אם כלשהן עבודות לבצע כיצד לקבלן להורות רשאי המפקח .4.8.9

 כדי, המקצוע כללי מיטב לפי, הסדר נחוץ לדעתו אם או המפרט או/ו החוזה מדרישות

 .בוצעו שכבר לחלקי עבודה נזק למנוע

 הוראות מילוי הוראות המפקח ויראה אותן כאילו התקבלו מהמזמין.הקבלן יישמע לכל  .4.8.10

 .ולנזק כלשהו כולה לעבודה מאחריותו הקבלן את משחרר אינו, הקבלן י"ע המפקח
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מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר העבודה  כח אהקבלן יאפשר למפקח ולכל ב .4.8.11

 ולכל מקום בו נעשית עבודה לביצוע החוזה, ולכל מקום שמובאים החומרים מהיצרן.

 אבטחת איכות מטעם המזמין .4.9

המזמין רשאי למנות מטעמו אדם, תאגיד או כל ארגון אחר אשר יהיה מוסמך לבדוק  .4.9.1

כות"( , ישגיח על ביצועו וכן את ביצוע כל חלק מחלקי הפרויקט )להלן: ,אבטחת אי

יבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו וטיב 

 המלאכה הנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה.
דה כולה, או איזה אבטחת האיכות רשאית לבדוק האם הקבלן מבצע כהלכה את העבו .4.9.2

 ל את הוראותיה.המתכנן, הפיקוח והמנהמחלקיה את הוראות המזמין, את הוראות 

 וחדר ישיבות המפקח ימשרד .4.10

מוש המפקח בלבד. ימשרד למפקח, ולש ושישמש תקינים יםמשרדעל הקבלן להקים  .4.10.1

 תכולת המשרדים המינימלית מפורטת להלן.

וטלפון )אשר עלות התקנתם והשימוש לחשמל, מים ביוב  יםמחובר ויהיהמשרדים .4.10.2

בקרבת שירותים  מוהמפקח ימוק ימזגן תקין. משרד הםויהיה בבהם תחול על הקבלן( 

 ומקור להספקת מים סדירה.
 תכולת המשרדים: .4.10.3

 2  מ"ר כל אחד. 12חדרים בני 

 כסאות. 15ולכל הפחות  מתאים  חדר ישיבות, עם שולחן 

 ארונות לקלסרים לפי הצורך, מדפסות לייזר עם יכולת סריקה וצילום 

  ציוד כתיבה בהתאם לצורך 

 ניירות צילום בהתאם לצורך 

 מתקן מים קרים 

 מקרר 

מתאימה לתוכנות ולקבצים ה בעוצמה מחשב במשרד תותקן לשימוש המפקח מערכת .4.10.4

 .+פקסימיליה לאינטרנט חיבור+  מדפסת+  בהם נעשה שימוש במסגרת הפרויקט
וכן אחזקת  , לרבות ניקיונו הסדירבמשך בצוע העבודהעל כל חלקיו החזקת המשרד  .4.10.5

 תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו., השירותים חיבור וצריכת המים
 התחלת צו מתאריך ימים 14-מ החל המפקח לרשות יעמודמשרד המפקח כאמור  .4.10.6

 על העבודה קבלת לאחר יום  20 -מ יאוחר לא הקבלן ידי על יסולק המבנה. העבודה

 .הקבלן עבודות של הסופיים החשבונות וסיום המפקח ידי

 .הקבלן של ציוד או/ו לחומרים כמחסן לשמש יכול ל"הנ המבנה שאין לקבלן מובהר .4.10.7
 

 דו"חות איכותיומן וניהול  .4.11

אשר בו בנוסף בפורמט שיקבע ע"י המזמין היומן יערך בדו"ח איכות יומי אלקטרוני  .4.11.1

 יכלול גם את בדיקות האיכות שבוצעו באותו היום.
הקבלן ינהל את הלוגים המוצגים בנספח האיכות, וישלח דו"ח שבועי שיכלול את  .4.11.2

 הבאים: הנושאים

 לו"ז לשבועיים הקרובים 

 טבלת אישור ספקים 
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 טבלת אישור חומרים המיובאים מהאתר 

 טבלת אישור חומרים המוצאים מהאתר 

 טבלת ריכוז פיקוח עליון 

  בקרה מוקדמת 

 בקרה בתהליך 

 מעקב אי התאמות 

  תמונת התקדמות דיגיטלית של ביצוע שלבי העבודה הכוללים תמונות אופייניות

 העבודה )לפני, תוך כדי ואחרי(.של ביצוע 

 .סטאטוס 

בנוסף, הקבלן יכין דו"ח יומי )יומן( שיכלול את העבודה שבוצעה ותשומות כ"א וציוד  .4.11.3

 שהושקעו באתר. היומן יכלול בין היתר:

 .מספרם של העבודים וסוגיהם המועסקים על ידו לביצוע העבודה 

 .הציוד המכני המובא לאתר והמוצא ממנו 

  מכני לביצוע העבודה.השימוש בציוד 

 .תנאי מזג האוויר השוררים באתר 

 .התקדמות בביצוע העבודה במשך היום 

 .אירועים מיוחדים 

או  PDFהדו"ח יחתם ע"י הקבלן או בא כוחו המוסמך. במקביל יופץ בדוא"ל גם עותק  .4.11.4

כל פורמט אחר שיקבע ע"י המזמין, לרשימת תפוצה אשר תקבע ע"י המזמין. מסמך 

מלא זה, דהיינו סיכום כל היומנים, יוגש ביחד עם החשבון ולא תשולם בגין הכנתו 

 תוספת כלשהי.
הקבלן רשאי לרשום בדו"ח את הערותיו לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה לא  .4.11.5

 שרו בכתב ע"י המנהל מטעם המזמין.יחייבו את המזמין אלא אם או

 אין המפקח או המנהל חייבים לחתום על יומן העבודה. .4.11.6

הקבלן לא ירשום תביעות כספיות בדו"ח זה. תביעות כספיות של הקבלן, ואישור  .4.11.7

תשלומן יהיו בהתאם להוראות החוזה, ורישומן ביומן לא יהוו בכל אופן תיעוד כלשהו. 

יה במכתב רשמי ממוען למנהל הפרוייקט ולא אופן הצגת תביעות או דרישות יה

 ברישום ביומן.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה ע"י הקבלן משום  .4.11.8

צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או ביצוע עבודה כלשהי ו/או מילוי הוראות 

 המפקח, המנהל המזמין או הוראות החוזה.
ת אל הדו"ח/יומן העבודה והוא או נציגיו יהיו רשאים להוסיף למפקח תהא גישה חופשי .4.11.9

הערות. כל הרשומים שיוכנסו ליומן הנ"ל ייחשבו כהודעות שנמסרו כדין לקבלן בהתאם 

 לתנאי חוזה זה, והקבלן מתחייב למלא את הוראותיהם.
בנוסף, יכין הקבלן דו"ח בטיחות שבועי שיסקר את מצב הבטיחות באתר והפעולות  .4.11.10

 ח הבטיחות.פו על ידיו ע"פי נסשננקט

 היתרים ואישורים .4.12

 של השגחה חשבונו על לתאם, לקבל אישור ולהזמין הקבלן על, העבודה תחילת לפני .4.12.1

 ., לפי הענין וכנדרש ע"פ דיןיות או רשויות מוסמכתתהמתאים מטעם בעלי תש הגורם
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השגת כל אישור נדרש, ע"פ כל דין, לאיזה שלב או חלק מחלקי העבודה, לרבות בגין  .4.12.2

עבודה בלילה ו/או בשבת וחג )אם הדבר יידרש(  תחול על הקבלן ועל חשבונו. בכל 

מקרה לא יהווה עיכוב בהשגת אישור נדרש כאמור עילה לדחייה כלשהי בעמידת 

 בלוחות הזמנים. 

 וסימון מדידה .4.13

בעת סימון והנחת קווי ביוב ובמועדים נוספים כפי  מוסמך מודדייעזר בשירותי  הקבלן .4.13.1

 שיתואם עם המפקח.
 מספיק מספר חשבונו על הקבלן יבצע העבודה תחילת לפני. העבודה ביצוע זמן כל .4.13.2

 זמן כל משך תשארנה אשר, הקיים המבנה מקווי ומתאים במרחק קבע נקודות של

 .הביצוע
 הקבלן על. בתכניות המופיעה הרומים למערכת הנקודות רומי את יתאים הקבלן .4.13.3

 כל. בתוכניות המסומנים הקיים המצב גבהי את ולאזן העבודה תחילת לפני לבדוק

 לביצוע תוכניות קבלת לאחר ימים 14-מ יאוחר לא יוגש אלו גבהים על ערעור

 החל או הקבלן ערער לא. בחשבון יילקחו לא מכן לאחר שיובאו טענות. מהמזמין

 רומיםה נכונות את שאישר כמי הקבלן ייחשב – הערעור הגשת לפני בעבודות

 .בתוכניות המסומנים
הנתונים הקבלן לבין אלה אשר בין הרומים כפי שנמדדו ע"י הפרש מצא במקרה וי .4.13.4

. במידת הצורך להודיע על כך מיד למפקחבתוכניות שנמסרו לקבלן, יהיה על הקבלן 

עד לעדכון התוכניות כאמור,  חישובי הכמויות כנדרש.יעודכנו התוכניות ובהתאם גם 

 ימשיכו התכניות שבתוקף לשמש בסיס לחישובי כמויות.
 מודד על. ומאושר תקני ציוד יהיה והצבה סימון לצורך הקבלן ישתמש שבו הציוד .4.13.5

 .האחרונה לשנה הנכונים המדידה מכשירי כיול טפסי להמציא הקבלן

 על, העבודה כמויות ולמדידת( הסימונים חידוש לרבות) העבודות סימון לעבודות .4.13.6

 מרחק מד: כגון) עזר וכלי מדידה מכשירי עם מוסמך מודד במקום להחזיק הקבלן

 .המפקח שייקבע כפי, נאותים ובאיכות במספר( וכדומה מאזנת, אלקטרוני

 והשוחות הקווים, העבודה לביצוע הקבלן של העובדים צוות את ויבדוק ינחה המודד .4.13.7

 .בתכניות הנדרשים ולעומקים לשיפועים, לצירים בהתאם

 לא הקבלן. זאת שידרוש עת בכל המפקח של לרשותו יעמדו  המדידה וציוד המודד .4.13.8

 את ישחרר לא כזה אישור אולם. המפקח באישור אלא וסימון תאום כולל בעבודה יחל

 המבוצעות העבודות וטיב והסימון המדידה ודיוק לנכונות המוחלטת מאחריותו הקבלן

 חשבון על יהיו העבודה מהלך תוך שיידרשו והשינויים הסימון הוצאות כל. ידיו על

 .הכמויות בכתב אשר השונים היחידה במחירי כלולים ויהיו הקבלן

 או המזמין שידרוש ובטיב במועד מתווים לסמן מסוגל יהיה לא שהקבלן במידה .4.13.9

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

 ינוכה מדידה בנושאי פיגור או ליקוי עקב שייגרם העבודה של כלשהו שלב בביצוע

 תשלום או/ו העבודה תקופת הארכת לצורך יוכר ולא הקבלן של הזמנים מלוח

 .התייקרות

 לסימון המפקח אישור את קיבל לא עוד כל, כלשהי עבודה בביצוע יתחיל לא הקבלן .4.13.10

 .זו בעבודה הקשור

 .עימו פעולה לשתף הקבלן על. טעמומ בקרה מודד לעת מעת להעסיק רשאי המזמין .4.13.11

 בסעיפים היחידה במחיר כלולות זה סעיף פי על לבצע הקבלן שעל העבודות כל .4.13.12

 .בנפרד עבורן ישולם ולא הכמויות בכתב השונים
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 שונים ועיליים קרקעיים תת ומתקנים צינורות קיימים ובסביבתו העבודה בתחום .4.13.13

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

 לדאוג מנת על, העבודה לתחום בסמוך או העבודה בתחום הנמצאים התשתית מתקני

 .שלמותם על ולשמור

 מתקני כל סימון עם במפות להצטייד עליו, העבודה לביצוע הקבלן ייגש בטרם .4.13.14

 :הבאים התשתית מתקני ובמיוחד העבודה בתחום התשתית

 לתחנת השאיבה הקיימתם קווי סניקה הנכנסי 

 קווי קולחין היוצאים מהמט"ש 

 קווי מעקף 

 קווי מים למט"ש 

 קווי חשמל ותקשורת המשרתים את המט"ש 

 י"חח של חשמל כבלי . 

 בזק של טלפון כבלי . 

 סלקום של תקשורת כבלי . 

 של תקשורת כבלי HOT . 

 פרטנר של תקשורת כבלי . 

 מוא"ז באר טוביה של ניקוז,  ביוב, מים תשתיות . 

 קווי דלק. 

 עבודה או בסמוך לוה בתחום המצויה אחרת תשתית כל. 

מיקום  לבדיקת מיוחדים במכשירים השימוש, מתקני התשתית כאמור לגילוי חפירות .4.13.15

 אחרת הוצאה כל וכן המוסמכים הגורמים עם ותאום אינפורמציה איסוף, וגילויים

 בגינם ישולם ולא הקבלן על חלים, ל"הנ המתקנים של לקיום שלמותם הנדרשת

 .בנפרד

 מסומנת היא אם בין קיימת תשתיתמתקני ב פגיעה כל על אחראי יהיה הקבלן .4.13.16

  .לא אם ובין בתוכניות

מתקני  בקרבת, עבודות בצוע ובזמן לפני הנדרשים התאומים וביצוע האישורים קבלת .4.13.17

 תביעות בכל יכיר לא המזמין .הקבלן של חשבונו ועל באחריותוהם , ל"הנ התשתית

 .כלשהו תנאי הכרת מאי הנובעות
ולא יפורש כאילו הוא מצמצם  6.6האמור בסעיף זה בא להוסיף על האמור בסעיף  .4.13.18

 אותו באיזשהו אופן.

בתוכניות אשר נמסרו לקבלן ע"י המזמין מוצג המצב הקיים למיטב ידיעת המזמין.  .4.13.19

 מים או כיהתשתית הקיי מתקניהמזמין אינו מתחייב כי תוכניות אלו כוללות את כלל 

 האחריותוכי  .לקבלן כעזר ובאים מחייבים אינם הנתונים כי מובהר מקומם מדויק.

 ועל הקבלן על בלעדית הינה הקיימות התשתיותמתקני  של סופי לאיתורהמוחלטת 

 .חשבונו

 סימון התוואי .4.14

, , תוואי הצינורות אשר יונחו כחלק מפרויקט זה של הביצוע צירי את יסמן הקבלן .4.14.1

תשתיות סמוכות או חוצות וכן גבולות תחום העבודה וכן כל פרט מיקום תאים, מיקום 

 .המפקח דרישת נוסף לפי

 מטרתם של. הבטחה כקווי שישמשו התוואים לצירי מקבילים קווים יסמן הקבלן כן כמו .4.14.2

 קווים חידוש או שיחזור ואפשרות העבודות נכונות על ביקורת לאפשר אלה קווים
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 י"ע ייקבע מהציר ההבטחה קו מרחק. העבודות ביצוע כדי תוך נהרסו ונקודות אשר

 .המפקח
 2.5/5/75 – מ קטנות יהיו לא מידותיהן אשר, עץ או ברזל מיתדות יהיו נקודות הסימון .4.14.3

 .מ"ס 50 – כ של לעומק ויוכנסו לקרקע, מ"ס

 על יסומנו הבטחה נקודות. ברורה ובצורה נמחק בלתי בצבע ימוספרו היתדות כל .4.14.4

 .הקבלן י"ע או תנוחות תכניות

הפרויקט  מסירת עד ההבטחה בקו הנמצאות הסימון נקודות כל על לשמור הקבלן על .4.14.5

 הקבלן יתקנה, ניזוקה כלשהי שנקודה ולפחות עד אישור כל מקטע ומקטע. במקרה

 .המפקח רצון לשביעות ,חשבונו על מיד

 לטיב בחתימתו האחראי, מוסמך מודד באמצעות ייעשו והסימון המדידה עבודות כל .4.14.6

 בתכניות המסומנים והחתכים הרומים, הקווים .השרטוטי ולתיאורן לדיוקן ,המדידות

 על אולם, העבודות התחלת לפני הקיים בשטח הטופוגרפי המצב את לתאר אמורים

 המצב ובין בתכניות התיאור התאמה בין-אי ימצא ואם, השרטוטים את לבדוק הקבלן

 מדי יבדוק המפקח. הקבלן והמפקח בין שיסוכם כפי התכניות יתוקנו, באתר למעשה

 .הקבלן י"ע המבוצעות העבודות ואת והרומים הצירים את פעם

 את לבצע למפקח לאפשר כדי, סביר לזמן החפירה עבודות יידחו, בכך צורך יהיה אם .4.14.7

 .הבדיקות

 זמן אובדן עבור או הבדיקות בביצוע למפקח עזרה עבור פיצוי כל לקבלן ישולם לא .4.14.8

 .לעיל כנאמר החפירה עבודותדחיית  בגלל

הקבלן  את ישחרר לא כזה אישור אולם, בכתב המפקח אישור טעונים וסימון מדידה כל .4.14.9

 על המבוצעות העבודות לטיב או, והסימון המדידה ודיוק לנכונות המוחלטת מאחריותו

 ידיו.

  תחום העבודההגדרת  .4.15

רצועת העבודה( הינו התחום המסומן בקו כחול מרוסק בתוכניות  ו)א התחום העבוד .4.15.1

 הביצוע אשר נמסרו לקבלן.
, לרבות שטחי זה מפרט נשואות העבודות אלא אם נקבע מפורשות אחרת יבוצעו כלל .4.15.2

 העבודה. תחום בתוך ההיערכות לשימוש הקבלן, 
 חפירה עבודות ומחפרים לצורך כלים של למעברתחום העבודה ישמש את הקבלן גם  .4.15.3

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

 , משרדים וכיוצ"ב, הכל כמפורט במפרט זה.וציוד
 מחריגה ימנעו מטעמו מי או/ו הוא כי יבטיחו אשר האמצעים בכל לנקוט הקבלן על .4.15.4

 .ביצועה משלבי שלב בכל העבודה מתחום

 גורם על יושתו אשר( פיצויים או/ו קנסות לרבות) תשלום בכל ישאו לבדו והוא הקבלן .4.15.5

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

 י גישהתנועה ודרכ .4.16

כניסות  דרך ורק אך תתנהל חניה ריווסיד וממנו העבודה לאתר והציוד הרכב תנועת .4.16.1

ובאופן שימנע כל פגיעה בהמשך פעולה  המפקח ידי על שיאושרו החניה ובמקומות

תקינה של התחנה הקיימת כל מהלך ביצוע העבודות נשואות מפרט זה ו/או הפרעה 

למהלך החיים התקין באזורי העשייה והתעסוקה ישים הסמוכים ו/או בלתנועה בכ

 הסמוכים.
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 התנועה, אם יידרשו, הסדרי כחוק לשינוי אישורים לקבל האחריות מוטלת הקבלן על .4.16.2

 '.וכו העירייה, המשטרה כגון השונים מהגורמים
וקריא גם בתנאי חושך ו/או מזג אוויר על הקבלן לסמן את דרכי הגישה באופן ברור  .4.16.3

 קשה.
מגרימת נזק כלשהו לחלקות הסמוכות לדרכי הגישה  להמנעחובה על הקבלן חלה  .4.16.4

ו/או לתשתיות סמוכות או מבנים הסמוכים לדרכי גישה אלו )לרבות קווי חשמל, קווי 

 מים, מעבירי מים וכו'(.
על הקבלן יהיה לשאת בכל העלויות הנדרשות לשם הכשרת דרכי הגישה, לרבות  .4.16.5

לשאת בכל ההוצאות הכרוכות חיזוק ו/או הזזת תשתיות סמוכות כאמור לעיל( וכן 

בהשבת המצב לקדמותו )לרבות סילוק הסימונים כאמור לעיל( עם גמר השימוש 

 בדרכי גישה אלה, ולכל המאוחר טרם השלמת הפרויקט.
הקבלן והוא לבדו יישא בכל הוצאה )לרבות פיצוי כספי, קנס וכו'( אשר יידרשו עקב  .4.16.6

לתשתית או מבנים סמוכים  פגיעה כלשהי שנגרמה ע"י הקבלן וכל מי מטעמו,

 כהגדרתם לעיל או לכל חלקה חקלאית הצמודה לדרכי הגישה.
 ולתנועה ממונעת לתנועה אפשרות הבצוע של שלב בכל להבטיח הקבלן באחריות .4.16.7

 . תחום העבודה בכל רגלית

 היחידה במחירי כלול, הצורך לפי עוקפות דרכים ביצוע לרבות ל"כנ תנועה הבטחת .4.16.8

 .נפרדעבורם ב ישולם ולא

 זהירות אמצעי .4.17

 ובסביבתו העבודה באתר ורכוש אדם חיי להבטחת הזהירות אמצעי כל ינקוט הקבלן .4.17.1

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

  .לבטיחות המתייחסים וההוראות
 הזהירות אמצעי כל ועל נקיטת והעובדים העבודה לבטיחות בלעדי אחראי הקבלן .4.17.2

, חפירה בעבודות הקשורות תאונות לרבות, עבודה תאונות למניעת הדרושים

 '.וכו כבד ציוד הפעלת, חומרים הובלת, צינורות קווי הנחת, יציקות, קידוחים
 לכך מורשים שאינם מי כניסת לחלוטין שתימנע בצורה העבודה שטחי את יגדר הקבלן .4.17.3

 ת, חג, מנוחה, שבתון וכו'., לרבות בשעות הערב ובימי שבלאזור העבודה
, כדרוש אזהרה ושלטי תאורה ,זמניים בטיחות גדרות, מעקות חשבונו על יתקין הקבלן .4.17.4

 של תעלות הימצאותם בגלל להיגרם העלולות מתאונות הציבור את להזהיר כדי

 .באתר אחרים ומכשולים וציוד חומרים, עפר ערמות, בורות, פתוחות
 למלא הקבלן כלשהו של הפרויקט נשוא מפרט זה, חייב בחלק העבודה עם סיום מיד .4.17.5

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

 .הפרויקט מביצוע כתוצאהבשטח 
 .הפתוחות החפירות לחציית זמניים הקבלן מעברים יסדר הצורך במידת .4.17.6

 להימצאות חשבונו על הקבלן ידאג חשיכה בשעות תעשינה הקבלן עבודות כאשר .4.17.7

 .באתר ולהפעלתה תאורה

 אדם לחיי או, ציבורי או פרטי, זר לרכוש שייגרם נזק לכל היחידי האחראי יהיה הקבלן .4.17.8

 .חיים ובעלי
 שימוש על מוחלט איסור חל. כלשהיא למטרה נפץ בחומרי שימוש על מוחלט איסור חל .4.17.9

 .כלשהי למטרה, דומה ציוד או יריות מסמרים באקדח

 טבע פגעי נגד הגנה .4.18
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העבודות נשואות על  להגן כדי הדרושים האמצעים בכל ,חשבונו על, ינקוט קבלןה .4.18.1

 מנזק, מזמיןה לידי למסירתו עד ן,השלמת ואחרי הביצוע תקופת במשך מפרט זה

; אדמה מפולות; תהום מי; ושיטפונות ניקוז, שפכים, גשמים-מי י"ע יכול להיגרם אשר

 .תופעות אחרות או; שמש; רוח
 האמצעים בכל, רצונו ולשביעות המפקח דרישת לפי, חשבונו על, הקבלן ינקוט במיוחד .4.18.2

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

 וסתימתם הגשמים עונת במשך תקין במצב האתר החזקת, המים להרחקת זמניות

 לתשלום תימדדנה לא זמנית להתנקזות העזר עבודות כלהעבודה.  מסירת לפני

 .הקבלן חשבון על ותהיינה
 עשה לא אם ובין הגנה באמצעי נקט, דעתו לפי, הקבלן אם בין, כך י"ע שנגרם נזק כל .4.18.3

 של הגמורה רצונו ולשביעות בתיאום, חשבונו ועל דיחוי בלי הקבלן י"יתוקן ע, כך

 .המפקח

 אקלימיות השפעות בפני חומרים על הגנה לשם הדרושים האמצעים בכל יאחז הקבלן .4.18.4

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

 '.וכו יבש במקום מצעים אחסון, מוצל במקום פלסטי מחומר צנרת אחסון ,גשמים
 על לשמירה הדרושים האמצעים בכל וינקוט מורכבים על מוצרים הגנה יבטיח הקבלן .4.18.5

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

, וחומרים אביזרים לגבי כאלה במפרט דרישות בהעדר. המפרט לדרישות בהתאם

 .והמפקח היצרן להוראות בכפיפות הקבלן יפעל
 

 שילוט לפרויקט .4.19

 4לפחות , העבודה התחלת צו קבלת מיום יום 15 בתוך, חשבונו על ויציב יכין הקבלן .4.19.1

 צינורות בקוטר על מוצבים', מ 4.0*3.0 בגודל מ"מ 2 בעובי דו צדדיים אלומיניום שלטי

 .ע בו מבוצעות עבודות באותו שלבטנדרשות, וזאת עבור כל מק תמיכות כולל 1"

 על והתצוגה הכיתוב, אשר ינחה ביחס לצורה – לאישור המזמין כפופה השלט דוגמת .4.19.2

, צורתם, השלטים של הסופי הגודל. צ"בוכיו ציור ים/סמל לכל באשר לרבות, גבי השלט

 ,הצבעים

 .המפקח י"ע יקבעו הצבתם ומיקום הכיתוב .4.19.3

 .הקבלן ח"ע תהיה ממקום למקום השלטים העתקת .4.19.4
 פרוקם כולל, העבודות במחירי ככלולים אותם ורואים השלטים עבור ישולם בנפרד לא .4.19.5

 .העבודה מהאתר בסוף וסילוקם

 :יופיעו השלט גבי על .4.19.6

 הרשות המקומית שם 

 לוגו כולל לוד"-מיתאגיד " – העבודה מזמין שם 

 המבוצעות והעבודות הפרויקט מהות . 

 הקבלן פרטי . 

 המתכננים פרטי . 

 והפיקוח הפרוייקט ניהול פרטי . 

 סדר וניקיון באתר העבודה .4.20

 סילוק י"ע השטח את היטב לנקות הקבלן על, העבודה יום בגמר ובמיוחד היום במהלך .4.20.1

, מעבודותיו כתוצאה נשארו או לעבודתו בהם שהשתמש חומרים ויתר שיירים ,פסולת
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 שנבעו הפגמים כל לתקן, המפקח של המלאה רצונו אחר לשביעות מקור מכל או

 שלפני למצבם ולהחזירם עבודותיו ביצוע שונים שלידם מבנה בחלקי עבודתו במהלך

 .עבודתו ביצוע תחילת

 סוג מכל אדמה ו עודפיא פסולת לכל בלעדי אחראי הקבלן יהיה העבודה בתקופת .4.20.2

 .מאושר שפיכה לאתר האדמה או/ו הפסולת כל את יום מידי לסלק ועליו שהוא

 פסולת לאתר הפסולת סילוק המוכיחות תעודות או/ו קבלות לדרוש רשאי המזמין .4.20.3

 .כאמור, התעודות את המזמין לנציג לספק והקבלן מתחייב מאושר
 של היחידה במחירי ככלולים אותם ורואים בנפרד ישולם ולא ימדד לא לעיל האמור כל .4.20.4

 .הסעיפים השונים

 

 תיאום עם קבלנים ו/או גורמים נוספים .4.21

 עבודות זמנית בו תתבצענה בגבולותיו או/ו העבודה, ובתחום שיתכן בזה מודגש .4.21.1

 המזמין. מטעם אחרים קבלנים י"ע עבודות אחרות או/ו נוספות

באופן המאפשר פעולת קבלנים נוספים כאמור,  עבודתו את לבצע מתחייב הקבלן .4.21.2

סוג  מכל והפרעות תקלות למנוע יכולתו כמיטב ולעשות העבודה תקופת כל במשך

 .שהוא

 של היחידה במחירי תכללנה, לעיל האמור כל במילוי הכרוכות הנוספות ההוצאות כל .4.21.3

 .בנפרד עבורן ישולם ולא השונים התשלום סעיפי

 האמצעים כל נקיטת עקב שנגרמו עיכובים בגין הקבלן של תביעות כל יוכרו לא כן כמו .4.21.4

 .כנדרש ,הפרעות למניעת

 

 ובימי שבת וחג עבודת לילה .4.22

 שעות וימי העבודה המקובלים בישראל.רציפות בהעבודה תבוצע ב .4.22.1

 או, ונוחיותו הציבור טובת בשל או, העבודות ביצוע מבחינת זאת יחייבו התנאים אם .4.22.2

מקורות,  או, זק, בהחשמל חברתאו , המפקח דרישת לפי או, המשטרה דרישת לפי

 מהעבודות חלק לבצע על הקבלן יהיה, אחרת מוסמכת רשות כלאו נתיבי ישראל או 

 (ובחגים בשבתות שבוע בסופי גם או לרבות בלילה) חריגות בשעות גם השונות

בטיחות על הקבלן יהיה להיערך לכך, לרבות ציוד נדרש לתאורה, ניתוח וטיפול בסיכוני  .4.22.3

 .כנדרש מפעילות לילית )סימון אזורים מסוכנים, ווסטים זוהרים, תנועת כלי רכב ועוד(
 כולל, חריגות בשעות עבודות ביצוע בגין שהוא תשלום לכל זכאי יהיה לא הקבלן .4.22.4

 .הלילה בעבודות גנרטור הפעלת היקף ובאמצעות לתאורת תוספות

 לילה תאורת .4.23

 תאורה במגדלי להצטייד הקבלן על הלילה שעותאם יורה המזמין על ביצוע עבודות ב .4.23.1

 בהמשך. וכמפורט העבודה לביצוע ואיכות המתאימים כמות, מסוג

השטח  את המאירים תאורה בלוני מותקנים עליהם' מ 7 בגובה יהיו אלו תאורה מגדלי .4.23.2

 נגררות עגלות על יותקנו אלו מתקנים. )או שווה ערך( אחד כל וואט 1,000 של בעוצמה

 במרחקים המגדלים יוצבו זה במקרה. כזו עגלה כל על המותקן גנרטור עצמאי י"ע ויוזנו

 .המשטרה או המפקח לאישור בהתאם, העבודה אתר בשטח אור עוצמת שיבטיחו
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רק  כאשר,למפקח בפעולתה המערכת את הקבלן יציג בלילה העבודה תחילת לפני .4.23.3

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

 .לילה ועבודות התאורה בגין היחידה תוספת למחירי

 וחשמל מים .4.24

ות המפורטות העבוד לביצוע הדרושים וחשמל מיםהמזמין אינו מבטיח הספקת  .4.24.1

 בגין תוספת תשולם לאו חשבונו ועל בעצמו לאספקתם לדאוג הקבלן על .בפרויקט זה

 .זו עבודה
מים ו/או חשמל בכלליות האמור לעיל תיבחן האפשרות לתת לקבלן חיבור  מבלי לפגוע .4.24.2

ובמקרה כזה, אם יבחר הקבלן להתחבר למקור מים ו/או חשמל תחנת השאיבה מתוך 

 כאמור יהיה עליו לשאת, על חשבונו בכל ההוצאות האמורות להלן:

 הנחת כל הסדרי ההתחברות וסילוקם בתום העבודה, ע"פ תכנית שאושרה מראש 

 ע"י המפקח;

 ;חיבור שעון מים ו/או חשמל למדידת הצריכה בפועל 

  אישור כל גורם מוסמך להתחברות כאמור ובמיוחד אישור מהנדס בטיחות ומהנדס

 חשמל;

למפקח דוחו"ת צריכה חודשיים  הקבלןבכל חודש קלנדרי יעביר  10 -לא יאוחר מה .4.24.3

יפרט את הכמויות בחודש החולף. החשבון בגין החשמל ו/או המים אשר נצרכו 

ובין הנהלת קבלן מידה  כפי שיוסכם בין ה מוכפלות בסכום לתשלום בגין כל יחידה

 המט"ש. הסכום המצטברים ינוכו מין החשבון הקרוב לתשלום.
בכל מקרה אין המזמין מתחייב כי מקור המים ו/או החשמל כאמור לעיל יעמוד לרשות  .4.24.4

לא תהיה כל תביעה גם אם בשלב הקבלן לכל ו/או חלק מתקופת העבודה ולקבלן 

כלשהו יבוטל החיבור, או החיבורים, כאמור. אין בכך כדי לפגוע בחובתו הכללית של 

 לעיל. 4.24.1הקבלן כאמור בסעיף 
 

 תוכניות .4.25

 למכרז" בחותמת ומסומנות בלבד למכרז תוכניות למפרט זה הן המצורפות ניותהתוכ .4.25.1

 העתקים שלושה לקבלן הביצוע ימסרו לפני. לא תשמשנה לביצוע העבודה והן "בלבד

 שינויים עשויים להיות בהן אשר" לביצוע" החותמת את יישאו אשר תוכניות של

 .שהן כל מסיבות, למכרז לתוכניות ביחס והשלמות
 לא,  לעיל כאמור ביותר המעודכנת" לביצוע" התוכניות לפי לא שתבוצע עבודה כל .4.25.2

 .הקבלן על יחולובגין כך  או האחריות/ו והנזק תתקבל
וגרסאות מעודכנת )לרבות מפרטים וכו'(  הקבלן ידאג להחזיק ולעדכן רשימת תוכניות .4.25.3

ועליו לפעול ולוודא כי שכל העובדים מטעמו יעבדו ע"פ התוכניות ושאר המסמכים 

על הקבלן להעביר למפקח, אחת  בגרסאותיהם העדכניות ביותר במועד הביצוע.

 לחודש, רשימה מעודכנת כאמור, ע"ג גיליון אקסל.

 עקב היחידה במחירי שנוי או פיצויים שום לקבל או לדרוש זכות תהיה לא לקבלן .4.25.4

 .לביצוע שתעשנה בתוכניות עדכונים
 תכניות .במכרז הוצגו אשר מאלה תוכניות להוסיף או לגרוע זכות לעצמו שומר המזמין .4.25.5

 את העבודות לבצע שיוכל באופן, מועד בעוד לקבלן המזמין ימציא( יהיו אם) נוספות

למען הסר ספק מובהר כי  .עבורן ההכנות כל את ולעשות כסדרן בהן המתוארות
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ימים קודם לביצוע עבודה כלשהי, תחשב הגשה מבעוד  3הגשת תוכניות מעודכנות עד 

 מועד ולקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.

 ,הנדרשים ההיתרים את השיג אם גם, בעבודה הקבלן יתחיל לא כי ומודגש מוסבר .4.25.6

 בחתימה וחותמת חתומות, המזמין מאת מאושרות תכניות לידיו קיבל לא אם

 .והתאמתו התכנון הליך סיום את המאשרות

 כמויותכתב  .4.26

 .באומדנא הינן הכמויות בכתב המפורטות הכמויות כל .4.26.1

 לאחר הסופית במדידה שתתקבל בכמות שנוי כל, הכללי במפרט האמור למרות .4.26.2

 .היחידה במחירי לשינוי יגרום ולא ישפיע לא המכרז ביחס לכמויות הביצוע

 והאביזרים החומרים כל אספקת את כוללים הכמויות בכתב הנקובים היחידה מחירי .4.26.3

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

 אלא, בנפרד עבורם ישולם ולא העבודה במחיר כלולים העבודה של מושלם לביצוע

 .הכמויות בכתב או/ו הטכני במפרט במפורש צוין זה ודבר במידה רק

 המוסמכים הגורמים מכל וההיתרים האישורים כל קבלת לצורך הנדרשות ההוצאות כל .4.26.4

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

 .בנפרד עליהן ישולם

 הכמויות בכתב או/ו במפרט נזכר אם" ערך שווה" המונח - "ערך שווה" חהמונ .4.26.5

 המפעל בשם או/ו היצרן בשם או/ו המסחרי בשמו הנקוב מסוים למוצר כחלופה

 למוצר והטיב התפקוד מבחינת ערך שווה להיות חייב שהמוצר פירושו, אותו המשווק

 של המוקדם אישורו טעונים" ערך שווה" מוצר של ומחירו סוגו, איכותו, טיבו .הנקוב

 .ו/או המתכנן המפקח של לביצוע הסופי ואישורו היועץ

 בדיקות .4.27

בקרת האיכות והבדיקות הנדרשות בשלבי הביצוע השונים יפורטו בתכנית אבטחת  .4.27.1

 לעיל.  4.5כאמור בסעיף 

לעיל ינהל את ביצוע הבדיקות בהתאם  4.5מערך בקרת האיכות כקבוע בסעיף  .4.27.2

רת, כקבוע שם. הזמנת הבדיקות תאושר ע"י המפקח, לתכנית בקרת האיכות המאוש

 לעיל(  4.5.3ע"פ בקשת ראש מערכת בקרת האיכות )כמפורט בסעיף 

על חשבון שירות והנלוות, כאמור בסעיף זה ייעשו הי ההוצאות ותשלום הבדיקותכל  .4.27.3

 הקבלן.

 העבודה חלקי וכל המוצרים, חומריםה של דוגמאות, חשבונו על לספק הקבלן על .4.27.4

 כפוף, מין הכמות הענינית (אחוז שני) 2% של היקף ל עד ,המפקח לבדיקת הדרושים

 .הטכני המפרט לתנאי

 ביצוע על המפקח יחליט, הבדיקות של רצון משביעות בלתי תוצאות ולאור במקרה .4.27.5

 על)לרבות החומרים(  הנוספותועלויות  הבדיקות הוצאות כל תחולנה נוספות בדיקות

  .הקבלן חשבון

 של הבדיקות תוצאות לפירוט בקשר היחיד הפוסק יהיה ו/או המתכנן המפקח .4.27.6

 .המאשרות לדוגמאות החומרים להתאמת ובקשר העבודה טיב ושל החומרים
 או במפרטים, בתוכניות מיוחד פירוט להם שאין והעבודות המוצרים, החומרים כל .4.27.7

 .הישראליים התקנים לדרישות להתאים חייבים העבודה בתיאור
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 בדיקות לבצע יש, המפקח הוראות לפי או העבודה תיאורי, המפרטים לפי אם  .4.27.8

 48 לביקורת נכונותו על למפקח להודיע הקבלן על, שהוא כל אישור ויידרש מסוימות

 .הביקורת מועד לפני שעות

 הריסת את לדרוש המפקח יהא רשאי המפקח אישור ללא תעשינה כאלה ועבודות היה .4.27.9

 הקבלן ועל, הביקורת את לאפשר כדי, מקצתה או כולה, אישורו בלי שבוצעה העבודה

 .אלה להוראות להישמע

 להוראות בהתאם חשבונו על הקבלן יתקנה, מקצתה או כולה, פגומה העבודה נמצאת .4.27.10

 .הקבלן על תחולנה ל"לנ הקשורות ההוצאות כל, המפקח

  מוסמכת מעבדה שירותי .4.28

 בדיקות לביצוע הדרושים השירותים קבלת לשם, מוסמכת מעבדה עם יתקשר המזמין .4.28.1

)כולל מצעים, שכבות מילוי  הקרקעהאיכות הנדרשות במפרט זה, לרבות בדיקות 

 .וכו'(

 במהלך המפקח ידי על ייקבעו ומועדיהם ייערכו בהם המקומות, הבדיקות סוג .4.28.2

 .העבודה

, וכדומה ציוד, כלים, אדם כוח כגון שירותיו את המעבדה אנשי לרשות יעמיד הקבלן .4.28.3

 .הנדרשות הבדיקות ביצוע לשם

 :אזי, פיו-במפרט או על לנדרש בהתאם יהיו לא בדיקה ותוצאות הבמיד .4.28.4

 נוספת בדיקה לצורך תיקון הדרוש את יתקן הקבלן. 

 לעיל 4.27.5, כאמור בסעיף חוזרת בדיקה ובעלות הבדיקה בעלות יחויב הקבלן. 

 בדיקה כל לבצע מהקבלן לדרוש רשאי המזמיןלעיל, רשאי  4.27לאמור בסעיף  בנוסף .4.28.5

, בהתאם לתקן יהיו הבדיקה ותוצאות קרהבמ, הנוספת כאמור הבדיקה עלות. נדרשת

במקרה ותוצאות הבדיקה יגלו חריגה  .קבלני רווח תוספת ללא המזמין חשבון על תהיה

  תחול עלות הבדיקה על הקבלן. –בהוראות התקן 
שגיאה! מקור ההפניה לא באות בנוסף ובמשלים לאמור בסעיף  הוראות סעיף זה .4.28.6

 לעיל.  נמצא.
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  ואיחסון, הובלה, פריקה אספקה – חומרים .5

 כללי .5.1

, מגופים, אבזרים, ספחים, צינורות, מוצרים, בנין חומרי: פירושו "חומרים" המונח .5.1.1

, אטמים: כגון,  בולדרים, משתלבות אבנים, אספלטים, חומרי מחצבה, עזר חומרי

 הפרויקט לביצוע הנדרש, אחר וכל חומר, אלקטרודות,  בידוד חומרי, צבעים

 העבודה ביצוע הקבלן לצורך ידי על יסופקו הכלל מן יוצא ללא החומרים כל. ולהשלמתו

  השונים היחידה במחירי ויכללו
 זה יחולו בנוסף ובמשלים להוראות פרטניות ביחס לחומרים מסוימים פרקהוראות  .5.1.2

אשר ניתנו במפרט מיוחד זה לרבות הוראות ביחס לאספקתם ו/או הובלתם ו/או 

 . פריקתם ו/או איחסונם של חומרים כאמור
זה להוראות שניתנו ביחס  פרקהיה וסבר הקבלן כי קיימת סתירה בין הוראות  .5.1.3

לאספקת חומרים ספציפיים בכל מקום אחר במפרט זה, יביא סתירה אפשרית כאמור 

גילה סתירה אפשרית כאמור. המזמין ייתן הכרעתו בכתב  ין מייד כאשרת המזמעלידי

ימי עסקים מיום שהובאה סתירה כאמור לידיעתו וקביעתו תהיה סופית  5תוך 

 ומכרעת.
 זה מפרט לפי לשימוש המורשים הסוגיםמ חומריםכל מקום שחל תקן ישראלי ייוצרו  .5.1.4

 .כאמורויישאו אישור כתוב  העניינים התקנים הישראלים לפי

 :שלהלן ההוראות חומרים אספקת לגבי יחולו ונספחיו המכרז הוראות מכל לגרוע מבלי .5.1.5

 העבודה לביצוע הדרושים החומרים כל את ולאחסן להוביל, לספק מתחייב הקבלן

 .לאו אם ובין הכמויות בכתב מופיעים הם אם בין, בשלמותה

 את חשבונו על לספק הקבלןאם לא נקבע מפורשות בכתב הכמויות אחרת, יהיה על  .5.1.6

 צנרת לצביעת צבע, , זפתבלבד ZIKA פשתן, אלקטרודות: כגון הנדרשים העזר חומרי

, בנייה חומרי ,מילוי חומרי, לתאים ואיטום בידוד חומרי, לאוגנים אטמים, עילית

 העזר במחירי חומרי מחירי את לכלול עליו'. וכו למלט ייבוש זרז, חול, מלט, מחצבה

 .הכמויות בכתב המופיעים היחידה השונים
', וכדו, בהם לטיפול, לאחסונם, להובלתם, להספקתם, החומרים לרכישת ההוצאות כל .5.1.7

 .הכמויות בכתב הנקובים היחידות במחירי תהיינה כלולות
 תיחשב ותמורתן, הקבלן ידי-על ייעשו, העבודות לביצוע הדרושות ההובלות כל .5.1.8

 .הכמויות בכתב הנקובים השונות במחירים לעבודות ככלולה

 .ב"וכיוצ, באתר ושינוע אחסנה, אריזות, פריקות, העמסות לרבות פירושה-הובלה .5.1.9

 או/ו צינורות של נוספות הובלות או, הובלות פיצול עבור תוספת שום לקבלן תשולם לא .5.1.10

 .אבזרים

 הקבלן ביוזמת המפקח עם יתואמו, ומהם בתחומם, העבודה אתרי אל תנועה נתיבי .5.1.11

 איסור וחל ציבוריים הנםמחוץ לאתר המט"ש  תנועהה נתיבי כי בזה מודגש .ובאחריותו

 .המזמין של ובכתב מראש אישור העבודה ללא משלבי שלב בכל חסימתם על
 .ועובדיו הקבלן על גם חלים בישראל נהגים על החלים התנועה חוקי כל .5.1.12

 ובתחומםלחלקים השונים של תחום העבודה  הגישה צירי את ולבחון לבדוק הקבלן על .5.1.13

 תביעה כל תוכר לא. המובנים בכל לצרכיו מתאימות שהן הצעתו ולוודא הגשת בטרם

 הדרכים טיב או, השונים העבודה לאתרי צירי הגישה לטיב הקשורה הקבלן מצד

 .ל"הנ האתרים בתחומי

 הרצפה. קשירה מתאימים וסידורי אורך בעלי, בגרורים או במשאיות תעשה ההובלה .5.1.14

 .למוצרים ונזקים פגיעה כל למנוע כדי, וחדים בולטים עצמים ללא, ישרה תהיה
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 סולמות או צד בעמודי שימוש י"ע, ונפילה תזוזות מפני המטען את לאבטח יש .5.1.15

 .ובקשירה, מתאימים

 מרופדים כשהם רק בהם השימוש מקרה בכל. לקשירה מותרים אינם ושרשרות כבלים .5.1.16

 .המפקח של ובכתב ובאישור מראש

 תזוזה, שפיכה מפני המטען את לאבטח יש הקבלן באחריות תעשה המטען העמסת .5.1.17

 .ונפילה

 התאמה לסביבת ביוב קורוזיבית .5.2

כל החומרים, בהם ייעשה שימוש בפרויקט זה יותאמו לעבודה בסביבת ביוב  .5.2.1

 קורוזיבית.

 השגת החומרים .5.3

 יש בהם החומרים למקורות ביחס הן מראש המזמין אישור את לקבל חייב הקבלן .5.3.1

 אין פנים בשום כי, במפורש בזה מוסכם. החומרים לטיב ביחס והן להשתמש בדעתו

 .מקור מאותו המובאים החומרים לטיב אישור גם משמש מקור החומרים אישור
 חומרים אותם אין אם, מאושר ממקור גם חומרים לפסול משלוחי, המפקח בידי הרשות .5.3.2

 חומרים של דגימות הקבלן יגיש, העבודה עם התחלת. העבודה לצורכי מתאימים

 בביצוע יתחיל לא הקבלן. במעבדה מוסמכת לבדיקות, העבודה לביצוע המיועדים

 המתאימות המוקדמות הושלמו הבדיקות בטרם, כאלה בחומרים שימוש תוך העבודה

 .הצדדים שני את תחייבנה והן העבודה בביצוע
 סטייה כל. שאושרו לדגימות יתאימו, לאתר הקבלן יספק אשר החומרים והמוצרים .5.3.3

 החומר של המיידי ולסילוקו העבודה להפסקת תגרום, באיכות החומר או/ו בטיב

, אחרים חומרים למקום יביא שהקבלן עד העבודה תימשך הפסקת. מהאתר הפסול

 .של המפקח דעתו על המתקבלת ובכמות מאושר בטיב
הקבלן  את יפטור לא המפקח י"ע, מקורם או/ו והמוצרים החומרים אישור כי לציין יש .5.3.4

 באותם שימוש תוך, המבוצעות העבודות לטיב או לטיבם ובלעדית מלאה מאחריות

 .חומרים

 שאין במקרה. קיים אם ישראלי תקן תו ובעלי ותקינים שלמים, חדשים יהיו החומרים .5.3.5

 .DINהוא  הנדרש תקן ישראלי התקן

 אישור וקבלת ההסכם חתימת עם מיד החומרים את ולהזמין להקפיד הקבלן על .5.3.6

 פיזיות מדידות לפי ורק אך אחרים וחומרים שוחות, צנרת להזמין הקבלן על. המפקח

 ובחומרים בצנרת לעודף בקשר תביעות שום יתקבלו לא. תכניות סמך על ולא בשטח

 .בלבד תיאורטית היא בכתבי הכמויות הצנרת כמות. אחרים

 כל כי, מצידו התחייבות משום בה יש העבודות לביצוע הקבלן הצעת הגשת עצם .5.3.7

 ולהביאם להשיגם יכול שהוא או, ברשותו נמצאים לספקם שהקבלן חייב החומרים

 .המתאים במועד העבודות לאתר
 מכון) מאושרת ממעבדה הקבלן חשבון על ואישור בדיקה לדרוש רשאי המזמין .5.3.8

 על, המזמין קביעת לפי(, ב"וכיו, לישראל טכנולוגי מכון -הטכניון, הישראלי התקנים

 החומר יובא לא,  כאמור בדיקה נדרשה. לספק עומד שהקבלן חומר או יחידת פריט כל

 .המהנדס ואישור הבדיקה תוצאות עד להמצאת העבודות לאתר
 לא או, זה בחומר השימוש יופסק, בדיקה כאמור ונדרשה העבודות באתר החומר היה .5.3.9

 בדיקה נדרשה. המזמין אישור הבדיקה וקבלת תוצאות להמצאת עד, בו השימוש יוחל
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 ואם, מספקו או, החומר מיצרן תעודה מקורית להמציא רשאי הקבלן יהיה, כאמור

 . בבדיקה יתבטל הצורך המזמין דרישות על יענו בתעודה הנתונים

 שינויים ותחליפים .5.4

 מהמוגדר בשונה חומרים או/ו אביזרים או/ו ציוד באספקת מעוניין והקבלן במקרה .5.4.1

 כי מובהר. מראש המזמין אישור את כך על לקבל עליו, הכמויות בכתב  או/ו במפרט

 את נושא והוא במידה גם כלשהו חומר/  אביזר/  הציוד לאשר את חייב אינו המזמין

 בבואו. כך בגין כלשהי תביעה/  דרישה/  כל טענה תהיה לא ולקבלן הנדרש התקן תו

 יביא החוזה במסמכי למוגדר ערך חומר שווה/  אביזר/  כציוד הקבלן בקשת את לאשר

 בארץ חומר/ אביזר/ אותו ציוד של בשימוש נצבר אשר הניסיון את בחשבון המזמין

 שבהן מספר השנים, הלקוחות רצון שביעות, הנדון במכרז מיועד הוא להם ולצרכים

או /ו בפרויקט זה מיועד הוא לו ובייעוד בארץ בשימוש נמצא אביזר/  חומר/ הציוד

 הציוד בנושא בארץ מתפקדים השדה שרות נותן או/ו הציוד ספק בהן השנים מספר

 ואיכות התגובה מהירות,  השדה שרות מרמת הלקוחות רצון ושביעות הספציפי המוצע

 .השרות

, ב"וכיו, יצרן שם, קטלוגי ציון לפי הקבלן שבהספקת החומר הוגדר בהם,  המקרים בכל .5.4.2

 תחליפים יאשר והמזמין, מתאימים תחליפים המזמין לאישור להציע הקבלן רשאי יהיה

 הנדרש המוצר של לזו שווה איכות בעל אמנם הוא שהתחליף בעליל שוכנע כאלה באם

 .הנדרש המוצר של לזה ומתאים שווה וייעודו ,ממנה טובה או

 על יהיה, שהוצע לתחליף אישור מראש ניתן לא או, תחליף הקבלן ידי-על הוצע לא .5.4.3

 .מלכתחילה שנדרש המוצר את לספק הקבלן

 לא, שנדרש המקורי מהחומר יקר הנו וסופק שאושר התחליף כאשר, מקרה בשום .5.4.4

 .מחיר תוספת לכל הקבלן זכאי יהיה

 או, למתן החלטותיו על לקבלן והסבר נימוק במתן חייב אינו המזמין כי בזאת מודגש .5.4.5

 .לתחליפים האישור לאי מתן

 ומוצרים לחומרים שדה-שירות של טכני ליווי .5.5

 כל מוצר של ביישום ספק/היצרן מטעם שדה שירות של טכני לליווי לדאוג הקבלן על .5.5.1

 של תעודת אחריות קבלת ועד ספק/היצרן במחסני העמסתו מרגע תעשייתי וזאת

 .ידה על העבודה קבלת עם, החברה שם על ספק/היצרן
חומרים  של ספקים/מהיצרנים באתר מפורטים ופיקוח הדרכה לקבל הקבלן על חובה .5.5.2

-שרות באמצעות, הנדרשות השונות העבודות במסגרת לשימוש המיועדים ומוצרים

 .מטעמו מי או המפקח בנוכחות, השדה שלהם

המפקח  דרישת ולפי, בפועל העבודה תחילת לפני מעשיות הדגמות תכלול זו הדרכה .5.5.3

 .דרוש הדבר כי סבור יהיה שהמפקח עת בכל, העבודה במהלך גם

 .ולמוצר לעבודה הכוללת מאחריותו הקבלן את משחררת לא האמורה ההדרכה .5.5.4

 תוספת כל תשולם ולא הקבלן חשבון על הינה האמורה ההדרכה, ספק הסר למען .5.5.5

 .בגינה

 אחריות ועודפים .5.6

 , הצינורות כל על מהיצרנים האחריות תעודות את להמזמין להעביר חייב הקבלן .5.6.1

 '.וכדו, דופן עובי, דרגים, קטרים פירוט כולל, המסופקים והפריטים האבזרים
 .הבדק לתקופת שמעבר לתקופה האחריות יהיו תוקף תעודות .5.6.2
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 של קיים לתקופה לפחות, המזמין שם על, ספק/היצרן מטעם תינתן האחריות תעודת .5.6.3

 שבו התיקון במקום כי מובהר, זאת עם יחד. ספק/היצרן ידי על החומר של מוצהר

 זאת מבלי. שנה 15 תהיה לחומר האחריות תקופת אז כי, לתנועה הפרעה יהווה

 .נסתר פגם לגבי דין כל מהוראות לגרוע
 כמויות. העבודה גמר לאחר אצלו הנשארים חומרים עודפי מהקבלן יקבל לא המזמין .5.6.4

 .הסופי החשבון בתחשיב יובאו לא נוצלו שלא

 צינורות ואביזריהם –העמסה והובלה  .5.7

 '(.וכדו, סי.וי.פי, בטון, HDPE) שונים מסוגים צינורות ולהוביל ביחד להעמיס אין .5.7.1

 לפגוע העלולים בולטים או חדים עצמים ללא ישרה רצפה עם יהיו התחבורה כלי .5.7.2

 .בצינורות

 .מתאימים קשירה וסידורי אורך בעל תחבורה בכלי תעשה ההובלה .5.7.3

 .המקורית באריזתם יובלו והם, החרושת בבית בלבד היצרן ידי על יועמסו הצינורות .5.7.4

 ידי על, ההובלה בעת ונפילה תזוזות מפני והאביזרים הצינורות את יאבטח הקבלן .5.7.5

 .מתאימים אחרים וסידורים קשירה

 .למטה יונחו יותר הגדול הקוטר בעלי הצינורות, שונים בקטרים צינורות בהעמסת .5.7.6

 .מרופדים יהיו לקשירה ושרשראות כבלים .5.7.7

 :שלהלן מהשיטות באחת היצרן ידי על תעשה במפעל המטען העמסת .5.7.8

 של העמסה שיטת. באוכפים העמסה, בתפזורת העמסה, באריזה העמסה 

 .הצינור וקוטרו לסוג בהתאם תהיה הצינורות

 הפריטים יהיו אריזה שבכל כך היצרן ידי על מראש יוכנו העמסה לצורך האריזות 

 .ואורך מין/דרג ,קוטר, סוג מבחינת זהים

 אריזה וללא (’וכו המזמין במחסן, )בשטח החרושת בבית שלא, צינורות העמסת 

 תמיכה קורות על יונחו )התחתון( הראשון שצינורות בנדבך כך תעשה, מקורית

 התמיכה ועמודי קורות התמיכה .המוביל קרון/ארגז קרקעית לרוחב מסודרות מעץ

כחמישית  התמיכה לקורות מעבר יבלטו הצינורות בליטות וללא שטוחים יהיו צידיים

 .צד מכל מאורכם

 עד משולשת מנסרה בצורת תעשה דפנות ללא תחבורה כלי על צינורות העמסת 

 .היצרן להמלצות ובהתאם, חוקי התעבורה לפי המותר לגובה

 עץ תמיכות התקנת ידי על תחבורה כלי של העמסה משטח מצידי דיפון להגביה ניתן .5.7.9

 הצינורות העמסת. התמיכה קורות מונחות בהם סמוך למקומות המוצמדות, אנכיות

 המותר לגובה ועד זה מעל גובה. הדפנות לגובה עד מרובעת מנסרה בצורת תעשה

 .משולשת מנסרה בצורת מעמיסים, התעבורה חוקי לפי

 טריזים או, עץ קורות ידי על תובטח אוכפים באמצעות המועמסים הצינורות יציבות .5.7.10

 .צינורות של נדבך ולכל של הצינורות הצדדים משני קבועים
 בצינורות פגיעות למנוע כדי, לבד או, גומי כמו בחומרים מרופדים יהיו ממתכת אוכפים .5.7.11

 .ההובלה בזמן

 בהם שהקצוות כך תעשה העמסתם בטון( צינורות כ")בד פעמון מחבר בעלי צינורות .5.7.12

 .)תקע( פעמונים ללא קצוות גבי מונחים על יהיו )שקע( פעמונים יש
 יסודרו והשקוע התקוע שקצוות כך מונחים כשהם, בחבילות ארוזים יהיו PVC צינורות .5.7.13

 בכל תחוזק חבילה כל. שלידו בצינורות יגע ולא יבלוט החוצה שהשקוע באופן, בדירוג

 מאותו צינורות חבילה תכלול. פלדה סרטי עם חזק מעץ מסגרות ידי על ובאמצע צד

 .וקוטר סוג
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, שמש, חום, מכאניות פגיעות מפני ומוגנים ארוזים כשהם יובלו ואטמים אביזרים .5.7.14

 .(’וכו צינור בתוך, הנהג )תא מוצל במקום מומלץ להחזיקם. שמש וקרינת לכלוך
 .אחת באריזה שונים וסוגים מקטרים אטימה טבעות לערבב אין .5.7.15

 הצינורות .שהועמסו כפי תנוחה באותה להישאר הצינורות צריכים ההובלה בעת .5.7.16

 תזוזתם שתמנע באופן, התמיכה לנקודות בסמוך קשורים כשהם יובלו והאבזרים

 .הרכב תנודות עקב ופגיעה בהם
 יובלו לא. העבודות ביצוע לקצב יתאים העבודה לאתרי ואביזרים צינורות אספקת .5.7.17

 מראש המפקח באישור אלא, עבודה ימי 5לנדרש עבור   מעבר לאתר בכמויות צינורות

 .ובכתב
 טלטולים תמנע אשר והפיזור הפריקה למקום למשאיות גישה דרך להבטיח יש .5.7.18

 יש, ההתחלתית התנוחה לגבי תזוזה לצינורות הדרך תגרם טלטולי עקב אם. ורעידות

 קשורים הם בזהירות כאשר תיעשה המחברים הובלת. בקו הנחתם לפני לבדקם

 .טלטול של אפשרות ללא ומחוזקים

 שטח פריקה ואחסון  .5.8

 תהיה הפריקה. המפקח לבין הקבלן בין מראש יתואם החומרים פריקת מקום .5.8.1

לפי בחירת הקבלן ואישור המפקח. בשום , העבודה תוואי לאורךאו , ריכוז במקומות

 מקרה לא תותר פריקה ואחסנת חומרים מחוץ לתחום העבודה המאושר.
 כלי של חופשית תנועה שתתאפשר כך התעלה יאמתוו מרוחקים יהיו הפריקה משטחי .5.8.2

 ללא החפור החומר את לפזר יהיה שאפשר, העבודה ומכונות אמצעי ההובלה, רכב

 .התעלה תוך אל המוצרים למנוע הידרדרות ובכדי, במוצרים פגיעה

 פריקת חומרים .5.9

, מכניים כלים בעזרת או ידנית, באיטיות ובזהירות תעשה והאבזרים הצינורות פריקת .5.9.1

 .לגלגלם או לגררם אין, החומרים את להשליך אין. פגיעה בהם כל שתמנע בצורה

 .הקרקע עם המגע תבע יחבלו לא שהחומרים באופן, תיעשה הפריקה .5.9.2

 .החרוטים הצינורות קצוות על צירי כוח יופעל לא הפריקה בעת .5.9.3

 .עובדים משני פחות צינורות בפריקת יעסקו לא מקרה בשום .5.9.4

 בידיים: פריקה .5.9.5

  כאשר רק בידיים מהמשאית להוריד מותר ג"ק 60 על עולה אינו שמשקלם צינורות 

 .בהמשך כמפורט מכני בציוד או בחבלים המטען נפרק של העליון החלק

 ידיים בעבודת יפורקו, בידיים מהקרקע אליהם להגיע אפשר אשר צינורות. 

 משופעות: קורות בעזרת פריקה .5.9.6

 על עולה אינו שמשקלם או מ"מ 600 על עולה אינו שקוטרם צינורות להוריד ניתן 

, אחר מכני ציוד אין כאשר. משופעות וקורות בעזרת חבלים מהמשאיות ג"ק 100

 .צינור לכל חבלים בשני להשתמש יש

 כזה יהיה ואורכן הצינור משקל את לשאת כדי דיין חזקות להיות צריכות הקורות 

 .º 30 על תעלה לא לבין הקרקע הקורה בין השיפוע שזווית

 קצה מכל הצינור אורך 1/5 במרחק תונחנה קורות. 

 האחד כשקצהו הצינור( משקל )לפי פעמיים או פעם לצינור מסביב ייכרך חבל כל 

 העומד פועל ידי על ישוחרר חבל כל של החופשי המשאית. הקצה אל היטב קשור

 הצינור את מניחים, של צינור קצה בכל אחד, נוספים פועלים שני בעוד הרכב על

 .הקרקע על



39 
 

 

 2.6.19 –מפרט מיוחד  -לוד רמת.ש   

 

 הקצוות בשני שווה ובמידה ובאיטיות בהדרגה תיעשה לקרקע הצינור הורדת ,

 .אופקי העת במצב כל יהיה שהצינור באופן

 הכנסת מחייבת המשאית שעל המטען מתוך הצינור הוצאת (טריזWEDGE) במקום 

 .תזוזה נגד הנותרים את הצינורות להבטיח כדי שהוצא

 מכני: ציוד בעזרת פריקה .5.9.7

 שהובלו ולמוצרים בטון או פלדה לצינורות תעשה מכניים וציוד כלים עם פריקה 

 .ארוזים

 במלגזה או, ורצועות הרמה מיתקן בעזרת תעשה מכאנית פריקה. 

 בכבלים או בשרשרות להשתמש אין. מתכתיות ולא רחבות תהיינה הרצועות 

 ובכתב. מראש המפקח באישור זאת מרופדים, גם שאינם

 ווים בעזרת את המוצרים לתפוס אין. 

 חייבים ההרמה מזלג שיני. בחומרים פגיעות מפני זהירות מחייב במלגזה שימוש 

 .מרופדות להיות

 בחומרים פגיעות מפני זהירות מחייב במלגזה שימוש. 

 לא פריט כל. לאתר הגיעם עם י המפקח"ע תיבדק והתאמתם הפריטים תקינות 

 .חשבונו העבודה על מאתר הקבלן ידי על מיד יסולק ראוי ושאינו תקין

 אחסנה והגנה על חומרים .5.10

 לגרום עלולים, וקשים חדים, בולטים עצמים ללא, מיושרים יהיו הפריקה משטחי .5.10.1

 .בחומרים לפגיעות

 של חופשית תנועה שתתאפשר כך התעלה מתוואי מרוחקים יהיו הפריקה משטחי .5.10.2

 ובכדי, בחומרים פגיעה ללא חפור החומר את יהיה לפזר שאפשר, מכאניים כלים

 .התעלה תוך אל החומרים הידרדרות למנוע
 .הפריקה משטחי על האריזה עם יונחו ארוזים חומרים .5.10.3

 נקיות אדמה ערמות או, עץ קורות עשויות תמיכות גבי על יונחו אריזה בלא חומרים .5.10.4

 האדמה ערמות את לכסות, רצוי. אחרים או חדים קשים ועצמים רגבים, מאבנים

 .פלסטיות ביריעות או בשקים

 אנכיות עץ תמיכות ידי על הסוואר ליציבות לדאוג יש, סוואר בצורת המונחים החומרים .5.10.5

 .החומרים הידרדרות שימנעו
 '. מ 1.0 על יעלה לא פלדה צינורות ערמת גובה .5.10.6

 לא תותר אחסנת צינורות בטון בערימה. .5.10.7
 באריזתם הצינורות מאוחסנים ובאם', מ 1.0 על יעלה לא. סי.וי.פי צינורות ערמת גובה .5.10.8

 .האריזה כגובה יהיה הערמה גובה, המקורית מהיצרן
 השימוש כולל, הצינורות התדרדרות למניעת האמצעים בכל אחריותו על ינקוט הקבלן .5.10.9

 .בקורות ומעצורים
 .המקורית באריזתם יאוחסנו לצנרת עזר וחומרי אטמים, מחברים .5.10.10

, שמש קרני, הרטבה, לכלוך מפני החומרים על שיגן מבנה בתוך יהיה האחסון מקום .5.10.11

 .צבעים ומדללים ,דלקים, שמנים, חום מקורות

 מספר הקשירה סרטי את להתיר יש, בחבילות קשורים כשהם מסופקים אטמים אם .5.10.12

 .הקשירה בלחץ שנגרמו קטנות מעיכות כדי לבטל, בהם השימוש לפני ימים

 .שהוא סוג מכל עיוות להם יגרם שלא כך יאוחסנו אטמים .5.10.13
 חדירת מפני ומוגנת היטב סגורה כשהיא, המקורית באריזתה תאוחסן החלקה משחת .5.10.14

 .ולכלוך מים
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 תוך אל הידרדרות מפני יובטחו התוואי לאורך הקרקע פני על המפוזרים החומרים כל .5.10.15

 .לתוכם אחרת פסולת וכל בוץ וחדירת, בזה ופגיעה זה חיכוך, נגיעה, התעלה
 מתחת יאוחסנו ופוליאתילן. סי.וי.פי כגון פלסטיים מחומרים עשויים ואבזרים צינורות .5.10.16

אויר  זרימת שתתאפשר לחלוטין ובאופן השמש קרינת את מהם יסתיר אשר לכיסוי

 יהיו הצינורות. העבודה ביומן זאת ויציין הצינורות כיסוי את יאשר המפקח. חופשית

 .בקרקע הנחתם עד מכוסים
 תוך אל התדרדרות מפני יובטחו התוואי לאורך הקרקע פני על המפוזרים החומרים כל .5.10.17

 .לתוכם אחרת פסולת וכל בוץ חדירת, בזה זה ופגיעה חיכוך ,נגיעה, התעלה

 צנרת פיזור .5.11

 של במקרה התמיכות )או, התעלה לאורך הקרקע על הנחתם פירושו הצינורות פיזור .5.11.1

 .הסופית - להנחתם מוכנים קרקעי( על קו

 לתנועה יפריע שלא במקום, הסופי הנחתו למקום האפשר ככל קרוב יונח צינור כל .5.11.2

 .ממנה ייפגע שלא ובאופן העוברת

 .החפירה שפך בו שאין התעלה בצד הצינורות יפוזרו, אחרת נדרש לא אם .5.11.3

 ציר כלפי קטנה בזווית יונח זאת ומלבד גלגול נגד יובטח הקרקע על המונח צינור כל .5.11.4

 .התעלה לתוך ייפול לא זאת יתגלגל בכל שאם כך, התעלה

, הצינורות לתוך בוץ או עיליים מים כניסת נגד באמצעים לנקוט יש הצורך במידת .5.11.5

 .והאביזרים המחברים

 .יום לאותו העבודה היקף עבור רק יום בכל התוואי לאורך פוזרו המחברים .5.11.6

 ההובלה, הטעינה על יחולו פיזורם לשם אחסנה ממקום צינורות נוטלים כאשר .5.11.7

 בפרק זה. המפורטות כלל הדרישות והפריקה
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 עבודות עפר .6

 כללי מפרט – 01 פרק, הביטחון משרד של בנייה לעבודות הכללי למפרט בהתאם יבוצעו העפר עבודות כל

 .להלן והתוספות לשינויים פרט,  ורחבות כבישים,תעופה בשדות מסלולים סלילת – 51 פרק,  עפר לעבודות

 כללי .6.1

, המילוי הידוק, צינורות להנחת ומילוי חפירה כנדרש ומילוי כוללות חפירה עפר עבודות .6.1.1

 לתוכניות, לחוזה בהתאם הנדרשות אחרות עפר ועבודות, מצעים, בתחתית חול ריפוד

 לאותם פרט, הקרקע סוגי כל על חל זה במפרט" חפירה" המונח. הכמויות ולכתב

 .אחרת בפירוש כשנאמר, המקרים

הוראות פרק זה יחולו בנוסף ובמשלים להוראות פרטניות ביחס לעבודות עפר שונות  .6.1.2

 אשר ניתנו במפרט מיוחד זה. 
ל מקום היה וסבר הקבלן כי קיימת סתירה בין הוראות פרק זה להוראות שניתנו בכ .6.1.3

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

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

 סתירה כאמור לידיעתו וקביעתו תהיה סופית ומכרעת.

 דרכי בדק, והשטח האתר תנאי את יסודי, ובעצמו, באופן כמי שבדק רואים את הקבלן .6.1.4

, טלפון, חשמל, מים צנרת, מבנים, גדרות, קיימות כבישים ומדרכות, ואספקה גישה

 תביעה או/ו טענה או/ו דרישה כל תוכר לא '.מכניים וכו לכלים קיימות הפרעות, ביוב

 טעות או/ו שבו הפרעות או/ו בו מכשולים הקיימים או/ו השטח הכרת אי בגין מהקבלן

 .מצדו בהבחנה

 תוכר לא. באתר הקרקע טיב את יסודי, ובעצמו, באופן כמי שבדק את הקבלןרואים  .6.1.5

, הקרקע טיב לגבי באבחנה טעות בגין מהקבלן טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל

 .התחתונות הקרקע בשכבות השוני אם התבטא גם'. וכו רטיבות בנושאי לרבות

קרקעיים לרבות -תת מתקנים על בלעדי באמצעיו הוא קיומם של אופן אחראי הקבלן .6.1.6

 לנקוט הקבלן על, לפיכך'. טלפון וכו, חשמל, ביוב, מים צינורות: מתקני תשתית כגון

 תמיכות לרבות ,ל"הנ המיתקנים של שלמותם את יבטיחו אשר חפירה בשיטות

 כל ההוצאות(. והידוק מילוי, לחפירה) מתאים ציוד ובחירת, בידיים חפירה, זמניות

להורות  רשאי המפקח. היחידה במחירי ונכללות הקבלן לע חלות זה תנאי למילוי

 .כנחוצות לו הנראות בשיטות או בכלים העבודה ביצוע על לקבלן

בגין  שיגרמו הנזקים כל ולתיקון העבודה באתר לבטיחות הבלעדי האחראי הוא הקבלן .6.1.7

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

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

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

האחרונה  במהדורה הכל, המוסמכת של הרשות אחרים בטיחות וחוקי ולהוראות

או  המזמין הוראות אחראי הבטיחות אשר ימונה כאמור לעיל.ובהתאם להנחיות 

 .זו מאחריות הקבלן את פוטרות אינן בנושא המפקח

 את להאיר עליו, סכנה המהווים ומכשולים פתוחות חפירות לחסום או לגדר הקבלן על .6.1.8

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

 לאחר רק יבוצע" פיצוץ" לתיקון בורות, צינורות החלפת או הנחת לאחר התעלה כיסוי .6.1.9

 .מהמפקח קבלת אישור
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 ומילוי חפירה .6.2

 הנתונים ולמידות לשיפועים, לגבהים בהתאם תבוצענה והמילוי החפירה כל עבודות .6.2.1

 .המפקח להוראות לרבות לצורך הנחת המצעים, ובהתאם, בתוכניות

 או החפירה עומק, החפירה שיפועי את לשנות המזמין יחליט העבודה ובמהלך יתכן .6.2.2

 להוראות בהתאם העבודה את לבצע יהיה הקבלן בכך ועל הכרוכות החתך מידות את

 .המזמין

 לרוחב קשר ללא, הצינור ועומק הצינור קוטר פי על יהיה חפירה לכל התשלום .6.2.3

 .העבודה במהלך, היו אם, ולשינויים

 החפירה אופן .6.3

 או, פניאומטי או מכני וציוד כלים באמצעות כל עבודות החפירה בפרויקט זה תבוצענה .6.3.1

 יקבל ידיים בעבודת לעבוד הקבלן יידרש אם. לצורך מתאימים ובהתאם ,ידיים בעבודת

 .מהמפקח מראש ובכתב מפורשת הודעה כך על
 .כפי שיידרש, חציבה גם פירושה חפירה .6.3.2

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

 היחידה ולא תשולם בגינם כל תוספת.כלולים במחירי 
 סלולים ישתמש ומדרכות לכבישים בסמוך או במקביל עובר הצינורות קווי תוואי אם .6.3.4

כן  אם אלא, שרשראות בעלי ולא מגומי צמיגים בעלי מתאימים מכניים בכלים הקבלן

 יש המכניים הכלים של הייצוב לחצובות מתחת. ובכתב מראש המפקח זאת יאשר

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

 .שיניים ללא מגרדים
 .('וכו משאית, )מחפר החפירה לביצוע הנדרשים העבודה כלי את יספק הקבלן .6.3.5

 כבישים, מסעותמבנים, ל שיגרמו נזקים של תיקונים הוצאות בכל יישא הקבלן .6.3.6

 מעבודתו כתוצאה' (, וכדו, שקיעות, חספוס, חריצים, סדקים ,שברים) ומדרכות

 גם העבודה. כנדרש לתחום מחוץ והן העבודה הן בתחום, וציוד באמצעים והשימוש

 על התיקון יעשה אם בין ידו על יעשה התיקון אם בין לקדמותו, המצב לצורך החזרת

 .המפקח י"ע שיידרש כפי, המזמין ידי

 הפרעות ודיפון אשר יידרשו בשל תמיכות, ידיים עבודות עבור כל תוספת תשולם לא .6.3.7

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

 .נפץ בחומרי השימוש על איסור חל .6.3.8

 הציוד לכבישה והידוק .6.4

שיקבע יהיה כפי הציוד אשר יועסק ע״י הקבלן לצרכי הידוק וכבישה, כולו או מקצתו  .6.4.1

 : , הכל לפי קביעת המפקחכמפורט להלןיהיה טיפוס מאושר או המפקח, 

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

 לפחות.

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

 .מכבש ״רגלי כבש״ במשקל כנ״ל 

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

 הכנה ותעבוד .6.5

 :כוללות, חפירה עבודות תחילת לפני, הכנה עבודות .6.5.1
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 תומכים בקירות ופתחים חורים עשיית, שוליים, בטונים, קירות ופירוק שבירת, 

 .המפקח לדרישות ובהתאם, הצינורות קו בתוואי הנמצאים', וכדו

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

 הצינורות קו תוואי ברצועת הנמצאים', וכדו, אוטובוס תחנות, תמרוריםעמודי 

 .בתחום העבודות

 למערכות  בסמוך עובר הצנרת או התאים תוואי בהם במקומות – גישוש חפירות

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

, הגישוש עבודות ביצוע תחילת לפני .ורומם קרקעיות התת המערכות של המדויק

 אישור את ויקבל תת קרקעיות מערכות של המשוער המיקום את הקבלן יסמן

 יזמן הצורך במידת. המפקח עם יתואם הגישוש לחפירות מועד .לסימון המפקח

 '.וכו י"חח, בזק: כגון בבעלותו או בסמכותו הגורם שהתשתית נציג את הקבלן

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

 .המפקח אישור דורש קרקעיות התת המערכות בתחום ושאר העבודות

 תכנית  על הקבלן יסמן, הגישוש עבודות בתוםAS-MADE התת המערכות את 

 .לאישור למהנדס ויעביר רומם ואת קרקעיות

על הקבלן לתמוך ולהגן על כל עמוד חשמל המצוי בתוואי העבודות או  –עמודי חשמל  .6.5.2

בקרבתן, וזאת על חשבונו וללא כל תוספת תשלום בגין עבודות אלו. הוראות סעיף זה 

יחולו גם ביחס לעמודי חשמל ותאורה ושאר מתקני תשתית  המצויים בסמוך לצירי 

 בי הקבלן ו/או מי מטעמו.הגישה לרצועת העבודה והעלולים להיפגע עקב תנועת רכ

 גישוש  חפירות .6.6

 לבצע הקבלן על, אחרת עבודה כל שתבוצע לפני עוד, באתר העבודה תחילת עם .6.6.1

 לרבות קיימות תשתיות ומפלסי מיקום לאתר מנת על שונים במקומות חפירות גישוש

, נוספת , וכן אינפורמציהתשתיות חשמל ותקשורת וכו' קווי מים מקומיים ,קווי ביוב

 .לכל גורם דרוש במסגרת קבלת האישורים פניה לאחר שתתקבל

אלא אם אושר . המערכות בעלי מטעם המוסמכים הנציגים בפיקוח יהיו החפירות .6.6.2

עלויות כל  .אלו חפירות ללא בעבודה להתחיל הדבר ע"י המפקח מראש ובכתב, אין

 .ע"י הקבלן בלבדישולמו  , אם יידרשו, הפיקוח

 לפחות, בכתב להודיע הקבלן על, בפועל העבודה ביצוע ולפני התיאומים ביצוע לאחר .6.6.3

 .נציגיהם ולהזמין בביצוע להתחיל כוונתו על המערכות לבעלי מראש ימים 7

, הגישוש חפירות במהלך שיתגלו קרקעיים התת והצינורות המערכות, המתקנים כל .6.6.4

  יימדדו

או  חיצוני קוטר, רצפה צינור תחתית רום, תקרה או צינור ראש רום: במדויק ויירשמו .6.6.5

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

 בעלי עם פרטים ברור לרבות, תכנון לצרכי הדרוש נוסף מידע וכל( ישנה אם)המתקן 

 ותפקודו. המתקן לגבי שייכות המתקנים

 לתכנית השלמה ויהיו קיימת מדידה תכנית של קטע ג"ע באוטוקאד יעשו השרטוטים .6.6.6

 .הקבלן מטעם מוסמך מודד ידי על וייחתמו ייערכו והתרשימים המדידות כל .זו
 והמידע הגישוש חפירות ולדיוק לנכונות כאחראי יוחזק הקבלן, מקרה בכל .6.6.7

 . שבשרטוטים

 ולהמציא עבודתו תקופת כל במשך גישוש חפירות ולבצע להמשיך יהיה הקבלן על .6.6.8

למפקח, ככל שהדבר נדרש באופן סביר והגיוני לצרכי ביצוע  שוטף באופן הנתונים

 הפרויקט 
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 הבלעדי דעתו שיקול לפי המפקח י"ע ייקבעו הגישוש חפירות ומועד כמות, מקום .6.6.9

 כפי, בעקיפין ובין במישרין בין, העבודה בביצוע הקשורה מטרה לכל הקבלן י"ע וייעשו

 קביעת עם בקשר הקבלן מצד תביעה או/ו טענה כל תוכר ולא ,למפקח שתראה

 גישוש חפירת ביצוע אי, מאידך .ומטרתן החפירות כמות ומועד, מקום לגבי המפקח

 לכל אחראי אותו במערכות ורואים לפגיעה לקבלן עילה תהווה לא מסוימים במקומות

 .באתר פעילותו עקב שיגרם נזק
חולו על למען הסר ספק מובהר כי כל העלויות הכרוכות בביצוע האמור בפרק זה י .6.6.10

 הקבלן.

 החומר וסיווג הגדרת .6.7

 אם בין, האחרות או תכונותיו קשיותו לפי תשלום לצרכיי יסווג לא החפור החומר .6.7.1

 או, בשכבה רצופה ומוצק קשה סלע כולל, )בסלע חציבה, רגילה חפירה תידרש

 שימוש בכלים או(, רגילים חפירה בכלי לפוררם אפשר אי אשר, בודדים מגושים

 .אחרים או פנאומטיים
 האדמה. ופסולת אורגניים מחומרים נקיה אדמה יהיה( החפור) המוחזר המילוי חומר .6.7.2

הקיים אחר )או חומר מקומי  החומר החפור .מ"ס7 מעל בגודל ואבנים רגבים לא תכיל

אין באמור בסעיף זה כדי למנוע  יועץ הקרקעאישור רק אם קיבל ישמש כמילוי  באתר( 

אם נדרש  –הסדרים זמניים ו/או סוללות זמניות בחומר כאמור לצרכי הנחת שימוש 

 וע"פ אישור המפקח.
חמור חפור שלא אושר למילוי, חומר חישוף ו/או חומר ששימש להסדרים זמניים ו/או  .6.7.3

יסולק מהאתר להנחת סוללות זמניות אשר לא יאושר עוד ע"י המפקח כראוי למילוי, 

 טיפול עבור בנפרד ישולם לא מקרה ר להלן. בשום, הכל כאמולמקום שפך מאושר

)בין כהסדר זמני ובין כסוללה זמנית( וסילוקו  שימוש זמני ארעי עירום) בעפר כפול

 .מכן לאחר
, לחפור הוא יצטרך בה,  הקרקע וטיב סוג ואת העבודות שטח את לבדוק הקבלן על .6.7.4

 יהיה זכאי לא הקבלן ,זאת לאחר. הקיימים הקרקע לסוגי בהתאם הצעתו את ויבסס

 שימוש או, בסלע חציבה עבור או, שהיא אדמה באיזו חפירה עבור תוספת לשום

 טעות או, הקרקע הכרת שכבות לאי טענה בגין תביעה כל תתקבל לא. מיוחדים בכלים

 .ב"וכיוצ, באבחנה

 חפור  בחומר טיפול .6.8

 ישמש ,המפקח תקביע בהתאם לקבוע בתכניות ובמפרט ולפי, שאפשרי כמה עד .6.8.1

 .מבנים בתעלות, במצעים וסביב ,חוזר למילוי החפור החומר
 ולהעבירו חוזר או שימוש חוזר למילוי הראוי החפור החומר את לברור הקבלן על .6.8.2

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

, הסופי במילוי ישר ויונח מתאים הבלתי יופרד מהחומר, המפקח החלטת לפי, למילוי

 הוראות לפי הכל, לתעבורה יפריעו במקומות שלא, יותר מאוחר לשימוש בערמות או

 .המפקח

 מיותר  חומר סילוק .6.9

במילוי או שימוש אחר כאמור )לרבות  לשמש מתאים כבלתי שסווג החפור החומר .6.9.1

 משטח העבודות יסולק, מיותר או עודף חומר או, חומר שהוסר בחישוף כאמור לעיל(

 בהתאם להנחיות המפקח.   בהקדם האפשרי
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, מיד האמור החומר יסולק, להלן שיתואר כפי, בנויים בשטחים שתבוצע לחפירה פרט .6.9.2

 .ביותר והמעשית הקצרה בדרך, המזמין לפי הוראות

 בנפרד מחומר הראוי למילוי חוזר, במקומות העודף עד לסילוקו מן האתר יפוזר החומר .6.9.3

 מים לזרימת או ,העבודות להתקדמות יפריע לא, סביבתי מפגע יהווה שלא, כאלה

לגישה  יפריע ולא הסביבה ממראה יגרע לא, ניקוז לדרכי או, טבעיים ממקורות

 של בכתב ולאישור לדרישות בהתאם וייושר יפוזר ל"הנ העודף החומר. למבנים

 .המפקח
 על החפירה עודפי יתרות את הקבלן אלא אם הורה המזמין לקבלן אחרת, יסלק .6.9.4

 .מורשה, בהתאם לאמור להלן שפיכה לאתר חשבונו

 עם המפקח מראש תאום לאחר רק אלא מהאתר ופסולת עפר עודפי פינוי יורשה לא 

 .מראש לפחות שעות 48 שיעשה

 ומאושר כדין. מוסדר סילוק לאתר רק יורשה ופסולת עפר פינוי  

 התחבורה  משרד של תוקף בר רישיון בעלי הובלה משרדי באמצעות רק ההובלה

בטיחות  קצין י"ע מוענקים והינם 1978 ט"תשל( גוררים ושירותי, הובלה שירותי)

בהובלה  לעסוק המיועד ההובלות משרד רישיון של תוקף בר צילום לצלם יש. כדין

 .העבודה תחילת לפני למפקח ולהעבירו

 בפינוי מורשות המועסקות משאיות רשימת, לכך יידרש באם למפקח ימסור הקבלן 

 כל אחראי למילוי ויהיה הרשימה על יחתום הקבלן. מהאתר ופסולת אדמה

 .ברשימה המופיעות המשאיות על החלות ההוראות

 משאיות  לגרוע או להוסיף) לפעם מפעם הרשימה את לעדכן רשאי יהיה הקבלן

 .ידו על החתומה מעודכנת ברשימה וזאת( מהרשימה

 העסקת משאיות תורשה לא. לכך יידרש באם המפקח של לאישורו כפופה הרשימה 

 .המפקח י"ע מראש שאושרה ברשימה מופיעות שלא

 ידי על מוסדר למקום חפירה ועודפי פסולת פינוי בדבר אישורים יציג הקבלן 

 .המוסמכות הרשויות

 המשאיות  תנועת של ובקרה רישום באתר העבודות ביצוע במהלך לנהל הקבלן על

 .מהאתר עפר ועודפי פסולת בפינוי המועסקות

 בלתי  באתר עפר או פסולת שפיכת כגון, וההוראות מהנהלים חריגה של במקרה

הנהלים  הפרת של מקרה כל בגין ח"ש 1,500 של בסך הקבלן יקנס מאושר

 ידי על שיוגש החודשי או/ו החלקי מהחשבון מיידי באופן יקוזז הפיצוי .וההוראות

 הפרת בגין שיגרמו והנזקים ההוצאות בכל הקבלן ישא, לפיצוי בנוסף .הקבלן

 .פסולת שפיכת בדבר דין כל הוראות וכן ל"ההוראות הנ

בכל עומק האתר,  שבתחום השונים והפרוקים ההריסות, החפירות כל כי מובהר .6.9.5

 הפסולת וסילוק פינוי את כוללים במחיר היחידה הקבוע בכתב הכמויות, ,שהוא

 .בסעיף הבאלאמור בסעיף זה, או  בהתאם העודפים והחומרים

 בסמוך למבנים ו/או שטחי עבודה עפר עבודות .6.10

 הקבלן ינקוט, נים או שטחי עבודה פעיליםבמבוצעות בסמוך למ עפר עבודות כאשר .6.10.1

 וציוד בנייה חומרי, פתוחות מתעלות כתוצאה תאונות למניעת אמצעי הזהירות בכל

 ויתאם, הפתוחות החפירות לחציית זמניים מעברים יסדר הקבלן בסמוך. המאוחסנים

 לתנועה ובטוח חופשי מעבר לאפשר במטרה תחנת השאיבהעם מפעיל  עבודותיו את

 .העבודה זמן כל
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הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הנדרשים ע"מ למנוע פגיעה במבנים קיימים,  .6.10.2

 בין מעל או מתחת לפני הקרקע.
 כל הסידורים ויעשה, בעבודה המוגבלים המקומיים התנאים את בחשבון ייקח הקבלן .6.10.3

 .לעיל כנאמר הדרושים

. היחידה מחירי את בקבעו, שיידרשו ל"כנ והסידורים ההפרעות בכל יתחשב הקבלן .6.10.4

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

 בדעתו היה אשר מאלה שונים באמצעים חפירה עקב או ,שייגרם נזק איזה עקב

 ידיים. בעבודת יזדקק לחפירה אם לרבות, בהם להשתמש

 קווים ומילוי תעלות כיסוי .6.11

 ולאחר הסופי במצבו שהונח לאחר האפשרי בהקדם יכוסה צינורות קו של קטע כל .6.11.1

כיסוי הקו יהיה רק לאחר  .המפקח רצון לשביעות והתיקונים בו כל החיבורים שבוצעו

  ין וניתן לכסותו. בדיקה ואישור המפקח בכתב כי בדק את הקו והינו תק
 ,הצינור לסוג בהתאם, בשלבים ומילוי התעלה עד לגובה פני הקרקע יבוצע הקו כיסוי .6.11.2

 .ובכפוף לאמור בפרק הנוגע לצילום ובדיקת קווים המיוחד במפרט כמפורט
 והכיסוי שהמילוי או ,מ"ס 70  -מ פחות הוא הצינור קודקוד מעל המילוי עובי כאשר .6.11.3

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

 . זו הוראה מילוי-אי עקב לצינורות נזק שייגרם כל עבור אחראי
 חומר של מעבדתי 100 % להגדרת בדיקות כולל, המילוי שכבות צפיפות של בדיקות .6.11.4

 ובמקומות בשכבות, לפחות' מ100  כל חשבונו ועל הקבלן ידי יבוצעו על, המילוי

 .המפקח י"ע שיקבעו

בתעלה, לרבות שקיעה בצינור שהונח,  שתיווצר שקיעה כל עבור אחראי יהיה הקבלן .6.11.5

 במערכת תשתית החוצה את התעלה או סמוכה אליה, וזאת בכל זמן לרבות אחרי

 הנובע מכך. נזק בכל וישא, המילוי ביצוע

 אבק והמעטת הציבור בנוחיות פגיעה מניעת .6.12

 ובין בתחום העבודה בין, החפירה )לרבות העבודות המקדימות(עבודות  ביצוע במשך .6.12.1

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

 בסביבה או העובדים הגרים ולאנשים המזמין לעובדי, לעובדיו נזק או להפרעה לגרום

 .ו/או לציוד של גורם כלשהו

 מביצוע כתוצאה אבק ידי על להיגרם העלולים הנזקים כל עבור אחראי יהיה הקבלן .6.12.2

 .כאלה נזקים בגין פיצויי בתשלום ההוצאות הקשורות בכל ויישא העבודות

 הקבלן יכלול ל"כנ האבק להמעטת אמצעים בנקיטת הקשורות ההוצאות כל את .6.12.3

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

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

 השטח ניקוי .6.13

 עליהם, אחרים שטחים,  וגישה שירות דרכי, התעלות תוואי כולל, העבודות שטחי כל .6.13.1

 מחפורת, וחומרים ציוד אחסנת מקום, עזר מבני הקמת מקום כגון, יורה המזמין

 מכל, שורשיה על( ועשבים עצים, שיחים) צמחייה מכל ינוקו', וכדו (,בורות שאילה)

 .  העבודות של התקין לביצוע להפריע שעלול זר אחר וחומר אשפה פסולת
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 השימוש לאורח תפריע לא בהם אשר במקומות תרוכז לסילוק המיועדת פסולת כל .6.13.2

 בהתאם העבודה במהלך יום מדי ותסולק, קיימים מיתקנים או/ו הרגיל במבנים

 .המפקח להוראות

   6.9ע"פ האמור בסעיף  הקבלן י"ע ייעשה העבודה לאתרי מחוץ אל הפסולת סילוק .6.13.3

 .עילל

 חציבה .6.14

כך  על יודיע, חציבה ידי על נדרש שפינויו סלע קיים העבודה בשטח כי הקבלן מצא .6.14.1

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

יבצע , החציבה עבודות בגמר וכן, החציבה תחילת ולפני, הסלע חשיפת השלמת

 לצורך, הקיים המצב של, המפקח בנוכחות, , באמצעות מודד מוסמךמדידה הקבלן

 .העבודה בגמר כמויות החציבה חישובי

 המפקח. יורה שעליו מקוםאתר פסולת מורשה או לל יפונו חציבה עודפי .6.14.2

 .החציבה בעבור תשלום לצורך נועדו לא החציבה כמויות מדידת כי מובהר .6.14.3

  חצוב בחומר מילוי  .6.15

ובכפוף , ובכתב במפורש המפקח זאת יורה אם אלא, חצוב בחומר מילוי יבוצע לא .6.15.1

 :הבאות להנחיות

 ס"מ גם   20  יהיה המקסימלי האבן גודל, הכללי במפרט זה בסעיף האמור למרות

 .התחתונות בשכבות

 שהיא שכבה בכל 20 % על תעלה לא האבן כמות. 

 יועץ  באישור מותנה הסוללה של החיצוני בחלקה רק יאושר חצוב בחומר מילוי

 . מהמפקח בכתב אישור קבלת לאחר ורק הקרקע

 בעפר מילוי .6.16

 לא מהן אחת כל שעובי בשכבות המילויים כל אם לא נקבע מפורשות אחרת יפוזרו .6.16.1

 פי על – רגיל הידוק מבוקר,או הידוק ויהודקו (לאחר הידוק וכבישה) ס"מ 20 על יעלה

  .ובתכניות במפרט הנדרש

שמקורו  או, צמחיה שאריות, חישוף חומר הכולל בעפר שימוש יהיה לא מקרה בכל .6.16.2

 הקיים. האתר שטח של העליונה הקרקע משכבת

לאחר  רק המפקח י"ע בכתב יוצא לשימוש המוצעים לחומרים סופי אישור מקרה בכל .6.16.3

 החומר כי השתכנע והמפקח הנדרשות הבדיקות כל של תוצאות יעביר שהקבלן

 .בדרישות עומד המוצע אכן

על , לאתר החומר הבאת לאחר כולל, נוספות בדיקות של ביצוע לדרוש רשאי המפקח .6.16.4

 .בדרישות החומר עמידות להוכיח מנת

 .המפקח של באישורו, השונים לשימושיו החומר ימוין המעבדה בבדיקות תוצאות לפי .6.16.5

  מובאת קרקע של ומילוי אספקה .6.17

 בהתאם המילויים לביצוע הדרושה בכמות טבעי גרנולרי חומר לאתר יספק הקבלן .6.17.1

 ובדיקות מעבדתיות בדרישות ולעמוד מאיכות מעולה להיות צריך החומר. לתוכניות

 זה. הכמויות, בתכנית ובבמפרט תבבכ כאמור באתר
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 המחיר ישולם, העבודה לאתר שמחוץ ממקור - מובאת קרקע ומילוי אספקה עבור .6.17.2

 .מובאת קרקע ק"מ לכל הכמויות הנקוב בכתב

 בשכבות פיזור כולל המילוי עבודת, העבודה לאתר הקרקע של אספקה כולל המחיר .6.17.3

 ובהוראות בתוכניות הנדרשים ולשפועים למפלסים המילוי פני עיצוב, ולפי רומים

 .המילויים, מקום שהדבר נדרש של מבוקר הידוק המיוחד כולל.המפרט 

לרמות  להביאן מנת על המילוי שכבות של והחלקה עיבוד עבור תוספת כל תשולם לא .6.17.4

במחירי  ככלול אלה עבודות מחיר ורואים, במפרט הנדרשות והחלקה עיצוב, הדיוק

 .האחרות היחידות

 תוספת כל ללא, שימולא החלל של התאורטי לנפח בהתאם ק"במ נטו תהיה המדידה .6.17.5

 .ופחת הידוק בעד הפסדי

רק  תהיה זה סעיף פי על העבודה רתלא שהוא סוג מכל קרקע של אספקה כי מובהר .6.17.6

 שמקור לאחר ורק, העבודה באתר מתאימה מקומית קרקע נמצאה שלא לאחר

 לא מקרה המפקח. בשום ע"י ואושר המפרט דרישות בכל יעמוד אספקת הקרקע

 .(מכן לאחר ושימוש ארעי עירום) בעפר כפול טיפול עבור בנפרד ישולם

 הדרוש העומק מעל חפירה .6.18

 למלא הקבלן על, הדרוש מהעומק גדול שהוא בעומק לפועל תוצא והחפירה במקרה .6.18.1

 ל מהודק' א סוג במצע שביצע החפירה המתוכנן למפלס המפלס שבין החלל את

 .המפקח הוראות פי על, נוזלי CLSM ב או AASHTO - מודיפייד 100%

 לא או המזמין ידי על נדרשה שלא המתוכנן למפלס החפירה ומילוי עודפת חפירה כל .6.18.2

 .חשבון הקבלן על תהיה בתכנית סומנה

 ייצוב השתית )בקלש( .6.19

במקרה בו יתברר כי השתית תחתית החפירה במפלס הקרקע המתוכנן הינה בוצית,  .6.19.1

ס"מ  10נדרש הקבלן לייצב את תחתית החפירה ע"י החדרת שכבת בוקסר )"בקלש"( 

 חפירה.לפחות, ועד ייצוב השתית, קודם לביצוע המצעים כנדרש ביחס לאותה 
ויראו אותה ככלולה במחיר תוספת כל תשולם לא בגין ייצוב השתית בשכבת בוקסר  .6.19.2

 היחידה

  וריפוד התחתית צנרת להנחת תעלות חפירת .6.20

 להנחיות האמורות להלן. בהתאם יבוצעו ותעלות חפירות .6.20.1

הנחת  לקצב יתאם החפירה קצב.  הצינורות להנחת סמוך במועד תעשה החפירה .6.20.2

 .וכיסויים הצינורות

 ממחצית יקטן לא זה מרחק. התעלה דופן משפת במרחק תערם החפורה הקרקע .6.20.3

 התעלה משולי להרחיק יש'. מ 0.5 – מ יפחת לא מקרה ובכל, עומק התעלה

 לפגיעה או לצנרת נזק ולגרום לתוכה ליפול שעלולים גדולים אבנים וגושים ומדפנותיה

 .בעובדים

לא . כמתוכנן אורכי בשיפוע, ומוצקה יציבה, מיושרת, אחידה תהיה התעלה קרקעית .6.20.4

 5 על עולה שגודלם ובליטות גופים, שורשים, גושים, אבנים התעלה בקרקעית ימצאו

 כולל, קשה מקומית בליטה כל ולסלק להקפיד יש הקרקעית יישור בשעת. מ"ס

 לגובה עד היתר חפירת את למלא יש לעומק יתר חפירת של במקרה .שורשים

 יונחו אשר, מצעים חומר או, חול: כדלהלן, מילוי בחומר של הקרקעית המתוכנן

; ההידוק לפני מ"ס 20 על יעלה לא שכבה כל כשעובי, מים מהודקות בתוספת בשכבות
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 הקרקעית. ובכתב מראש המפקח באישור; מ"מ 5-20 שגודל גרגריו גרוס חצץ או

 שיקועי של למקום מתחת. האורך לכל ויציבה רציפה, אחידה– תמיכה לצנרת תספק

 הצינורות שציר כך בקרקעית גומות להכין יש, אבזרים או (,חיבור פעמוני) צינורות

 .הקרקעית על אורכו לכל ייסמך וגחון הצינורות ומתמשך ישר יהיה
 ,הצינורות הנחת ויאפשר בתכניות למידות בהתאם יהיה בתחתיתה התעלה רוחב .6.20.5

 יהיה הרוחב בתכניות מידות בהעדר. סביבם המילוי והידוק, )לרבות בריתוך( חיבורם

 דופן בין המרחק. הצדדים משני מרווחים בתוספת הצינורות חיצון של לקוטר שווה

דופן  התעלה, עד רום קודקוד הצינור יהיה כאמור  )לא כולל הפעמון( לבין הצינורות

 להלן:

 30 (12מ"מ )" 315אינו עולה על  הנומינלי שקוטרם לצינורות מ"ס 

 70  מ"מ לפי  800ס"מ/ 80לצינורות שקוטרם הנומינלי שווה או עולה על ס"מ

 הנחיות יועץ הקרקע.

 :להלן כמפורט בשכבות התעלה, במלוא רוחבה, תרופד תחתית .6.20.6

מ. שכבת הריפוד תהיה עשויה "ס 20 באזור קרקע חולית יהיה הריפוד שכבת עובי .6.20.7

כיל חומרים אורגנים כגון מ"מ, שאינו מ 2.0)בעל גודל גרגרים שאינו עולה על  חול נקי

, ע"י AASHTOממודייפיד  98%, מהודק לצפיפות שורשים וכו' ושאינו מכיל חמרה(

 מכבש ויברציוני ידני.

 באזור קרקע חרסיתית, או בכל אזור של קרקע לא יציבה, יהיה הריפוד שכבת עובי .6.20.8

 מ, ועשוי שכבות כמפורט להלן:"ס 40

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

 ויברציוני ידני.

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

 ויברציוני ידני.
 .תוספתכל תשולם לא בגין תוספת המצע והעמקת החפירה הנדרשת 

 .הצינורות להנחת ויציב חלק מצע שיהוו באופן ייושרו הריפוד פני .6.20.9

 .המתוכנן לשיפוע ותיושר אחיד באופן תהודק השכבה .6.20.10

 .הריפוד את להשלים מכן ולאחר תלולית על הצינורות את להניח אין .6.20.11

 מילוי חוזר והידוקו .6.21

חפירה, המילוי החוזר והידוקו מתחתית הצינור, בצדדיו ומעל הצינור, למלוא רוחב ה .6.21.1

החוזר( ייעשה יים )גובה הקרקע המקורי בנקודת המילוי ועד לגובה פני הקרקע הטבע

 בשכבות, כמתואר בפרט וכמפורט להלן:

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

ס"מ לצפיפות  20למלוא רוחב התעלה תיעשה בחול, מהודק בשכבות בעובי של 

 .AASHTOממודייפיד  98%של 

  ס"מ ייעשה מחומר 20המילוי החוזר מעל שכבת החול האמורה לעיל ובעובי 

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

 . מלאים ובקרה AASHTO ממודיפייד 96% של לצפיפות מ"ס

  המילוי החוזר מעל השכבה האמורה ייעשה מחומר מקומי נקי מפסולת המוחזר

 ממודיפייד 96% של לצפיפות מ"ס 20בעובי  בשכבות לשימוש חוזר ובהידוק
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AASHTO מטר מתחת לפני הקרקע  1.00מלאים, וזאת עד לגובה שהינו  ובקרה

 הטבעית.

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

 בשכבות ובהידוק דקים( 12-20% )המכיל A - 2-4 מסוג גרנולרי מובחר מחומר

 .מלאים ובקרה AASHTO ממודיפייד 96% של לצפיפות מ"ס 20בעובי 

  חוצה דרך עפר המשמשת גם למעבר כלי רכב יכלל  הצנרת שהונחהבמקרה ותוואי

 שכבות של מצעי חול מהודקים.  2מטר האמור לעיל  1.00 -בשכבת ה

 מניעת התמוטטות החפירה .6.22

 כולל, רגילה באדמה חפירת בעת, 6.23מבלי לגרוע מכלליות האמור להלן בסעיף   .6.22.1

 התמוטטות כדי למנוע האמצעים בכל הקבלן ינקוט מ' 1.25-חול בעומק יותר מ אדמת

 בצד המונח החומר החפור כמויות י"ע להיגרם העלולות, מפולות או, חפירה דפנות

  .אחרות מסיבות או, מבנים י"ע או, חפירהה
 את הקבלן יחפור, מפולת או לדפנות התמוטטות סכנת צפויה שתהיה מקרה בכל .6.22.2

 הדרושים הסידורים כל את וייעשה', וכדו, תמיכות, חיזוקים יתקין או התעלה בשיפוע

 . במפרט כמפורט יותקן, יידרש באם, דיפון חפירה. למניעת מפולות
 שהתמוטט החומר את הקבלן יפנה, כלשהי מסיבה אדמה מפולת של מקרה בכל .6.22.3

 .על חשבונו וזאת שיגרם נזק כל ויתקן יחפור

 הדפנות את לייצב יש. האפשר ככל אנכיות תהיינה בסלע החצובה התעלה דפנות .6.22.4

 .החלקים המעורערים את ולהרחיק, מכל סיבה שהיא החציבה בעת אשר התערערו
בכלים  שהשימוש או, מכניים חפירה כלי מעבר יתאפשר לא בהם, מוגבלים במקומות .6.22.5

 התעלה חפירת תבוצע, שהיא סיבה מכל רצוי בלתי או, מעשי בלתי יהיה מכניים

 יחולו ובחול רגילה באדמה חפירה לגבי לעיל המפורטות הדרישות כל.  בעבודת ידיים

 .בידיים חפירת התעלה על

המונעים  זהירות באמצעי ולנקוט, וחומרים עצמים, אבנים התעלה משפות להרחיק יש .6.22.6

 .הפתוחה התעלה תוך אל נפילתם את
 מהנדס מוסמך ידי על וחתומה מאושרת ודיפון תמיכה, חפירה יערוך תכנית הקבלן .6.22.7

 .ביסוס( או קרקע )מהנדס

  חפירה דיפון .6.23

תבוצענה  להנחת צינורות, תאים וכו' בפרויקט זה, בכל עומק שהוא, כל החפירות .6.23.1

 בדיפון חפירה.

אישור לאחר קבלת רק , המפקח י"ע המאושר ע"ש או להלן המוגדר לפי יבוצע הדיפון .6.23.2

 ידופנו העפר עבודות בכל כי במיוחד מודגש. יועץ בטיחות דו"ח קרקע כאמור להלן

 הכללי במפרט שנדרש כפי דיפון מחייבת והקרקע במידה החפירות ויתמכו צידי

 העבודות ובטיחות החפירות ליציבות מלאה אחריות תהיה לקבלן. עפר לעבודות

  באתר המתבצעות

הדיפון  של סטטי חישוב הקרקע יועץ לאשור הקבלן יגיש הדיפון מערכת התקנת לפני .6.23.3

מהנדס  י"ע יוכן ל"הנ הסטטי החישוב. המתוכנן ולעומק הקרקע לסוג בהתאם

 .הקבלן של קונסטרוקציה

דיפון  מערכת באמצעות התעלה צידי משני יבוצע הצנרת להנחת תעלות ותימוך דיפון .6.23.4

' מהספקת חב, גרמניה,  LTW' חב תוצרת"  SYSTEM SLIDERAIL"  מסוג מודולרית

 .ע מאושר"שוו או.", ת.י.נ.ו.י"
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 תמיכות המסוגלות עם ע"ש או VB 433 דגם מודולריות מפלטות תורכב הדיפון מערכת .6.23.5

 .הנדרש הקרקע בעומד לעמוד

 -לא יפחת מ הפלטות פירוק או העברה ללא זמני בו דיפון קטע של מינימלי אורך .6.23.6

, או אורך אחר כפי שיקבע המפקח ובאישורו המוקדם של אחראי מטר 30

 .הבטיחות

לבצוע  המשמשים מכניים כלים בעזרת, החפירה במהלך תבוצע הדיפון מערכת .6.23.7

 .צנרת והנחת עפר עבודות

של  להנחיות בהתאם יבוצעו הפלטות ושליפת הורדת, הדיפון מערכת התקנת .6.23.8

 .הדיפון ומערכת הקרקע של מוחלטת יציבות תובטח. הספק/היצרן

הצינור  מעל במילוי הידוק שכבת לעובי יתאים הדיפון' מע של הפלטות שליפת קצב .6.23.9

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

 .אחת

 דיפון מערכת תותקן, קיימות במערכות התעלה של חציות קיימות שבהם בקטעים .6.23.10

' חב מהספקת LTW' חב תוצרת"  SHORING CHAMBER SHEETPILE"  מסוג מודולרית

 המערכת וגובה של למיקום יותאם השיגומים ואורך מיקום כאשר, ע"ש או." ת.י.נ.ו.י"

 .החוצה

ביקש הקבלן לבצע ללא דיפון מקטע כלשהו מן המקטעים אשר תוכנן לבצעו תוך דיפון,  .6.23.11

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

ביצועו הצפוי של אותו מקטע. רק אם ניתן לכך אישורו המפורש של המפקח יורשה 

 הקבלן לבצע את חפירת אותו מקטע )ורק את אותו מקטע( ללא דיפון.
חשש  יש בו מקום בכל החפירה של ודיפון תימוך לבצע הקבלן על כי בזאת מודגש .6.23.12

 ,לעיל לנאמר בהתאם הדרושה החפירה לרוחב מעבר הנמצא כלשהו באלמנט לפגיעה

 .שהוא וזאת ללא כל תוספת תשלום עומק בכל

 או פרטי לרכוש הנזקים ולכל אסון מקרי לכל אחראי יהיה, והוא לבדו, הקבלן .6.23.13

, בהתקנתם איחור, או תמיכות חיזוקים חוסר בגלל מפולת ידי על שיגרמו ציבורי

 לא בשיטה או מתאימים לא מחומרים תמיכות או מספיקים לא תמיכה או חיזוק

 .הקרקע שקיעת או למפולת תגרום אשר אחרת סיבה כל או עקב נכונה

 רטיבות ללא יבש במצב עבודות החפירה על שמירה .6.24

 החל, הביצוע שלבי בכל "עבודות החפירה/התעלה" ביבש את לשמור הקבלן על .6.24.1

 מים חדירת למניעת הסידורים כל את ולעשות, לכיסוי הסופי ועד החפירה מתחילת

 מים, השקיה מי, שיטפונות מי, ותיעול מי ניקוז, שפכים מי,  גשם מי) שהוא מקור מכל

 .וטין בוץ חדירת וכן ' (,וכדו, כלשהם זרמים, תהום מי, צינורות מפיצוץ

 רצונו לשביעות ייעשו ביבש העבודות לשמירת הקבלן בהם שיאחז האמצעים כל .6.24.2

 ינוקזו אליה,  הקרקע על זכויות להם שיש סמכות או אדם כל ושל של המפקח הגמורה

 .המים

 .סעיף זה לפי הדרישות מילוי אי י"ע שיגרם נזק כל עבור המזמין את יפצה הקבלן .6.24.3

, ולהלן לעיל כנאמר, ביבש העבודות ואחזקת שמירה עבור בנפרד לקבלן ישולם לא .6.24.4

 שבכתב לעבודות היחידות במחירי לכך בקשר השונות הוצאותיו יכלול את והוא

 .וטין בוץ וסילוק בניקוי ההוצאות הכרוכות לרבות, הכמויות
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 העבודה מסביבת עיליים מים הרחקת .6.25

 כולם, להלן המתוארים באמצעים הצורך לפי הקבלן יאחז עיליים מים חדירת למניעת .6.25.1

 או

 :מקצתם .6.25.2

 מספיק בגובה היקפיות סוללות בניית ; 

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

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

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

 ;אחר

 ביבש העבודות לשמירת ההכרחי אחר אמצעי כל הפעלת; 

 לקבלן ישולם העבודה. לא משלבי אחד בכל מים פני על מלצוף צינורות קו מניעת .6.25.3

 והוא יכלול, ולהלן לעיל כנאמר, העבודה מסביבת העיליים המים הרחקת עבור בנפרד

 .הכמויות שבכתב לעבודות היחידות במחירי לכך בקשר השונות הוצאותיו את

  קרקעיים וסילוקם תת תהום מי .6.26

 מים כל או, תהום מי למפלס מתחת תימצא הנדרשת החפירה שתחתית במקומות .6.26.1

 שתתאפשר כדי העבודה ממקום המים את להרחיק הקבלן על, קרקעיים אחרים-תת

 המשרד לרבות ,המוסמכות הרשויות י"ע שיאושר ולהזרימם למקום ביבש עבודה

 מכל והתביעות הנזקים כל. ולעבודה לרכוש יגרמו נזק שלא באופן, הסביבה להגנת

 חשבונו. על ויתוקנו הקבלן באחריות התהום יהיו מי הרחקת עקב שיגרמו שהיא סיבה

-תת מים כל או התהום מי את לסלק כדי, לו הרצויה בשיטה לבחור רשאי הקבלן .6.26.2

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

(, שיטות בשילוב מספר או, אחרת בשיטה או, להלן המתואר לפי) יבשות החפירות

 אישור רשויות את ולקבל יעילותה את להוכיח הביצוע שיטת חייבת מקרה ובכל

 .מוסמכות

מקרה,  בכל יישא והקבלן, כללית הנחייה לשם הוא להלן הניתן הניקוז שיטות תיאור .6.26.3

ללא כל  תוספת תשלום על התשלום הכולל אשר נקבע בכתב הכמויות למקרה של 

 יהיה המפקח. ביבש ולעבודה המים לסילוק הבלעדית באחריותעבודה במי תהום, 

 הקבלן אם גם העבודה שיטת החלפת על( בהתאם לפעול חייב והקבלן)להורות  רשאי

 הוצאות עבור פיצוי כל לקבל זכאי יהיה לא הקבלן. כלשהי לשיטה אישור מוקדם קיבל

 .השיטה בהחלפת הקשורים או הפסדים
ימצאו כאמור בסעיף זה, באופן שימנע פגיעה כלשהי  על הקבלן לסלק מי תהום אשר .6.26.4

 לנפש ולרכוש, לרבות מבנים קיימים או עבודות בתהליך.

 נקז ידי על מים הרחקת .6.27

במצע  וירפדם, איסוף ושוחות תעלות כלל בדרך הקבלן יחפור חרסיתיות באדמות .6.27.1

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

לא  הניקוז שתעלת, לב לשים יש. מ"ס 20 – מ פחות יהיה לא המנקזת השכבה עובי .6.27.2

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

 .העבודה

 מניעת נזקים על הקפדה תוך, משאבות בעזרת השוחות מתוך המים את יוציא הקבלן .6.27.3

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

 .האיסוף תעלות
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    WELL POINTשאיבה ידי על מים הרחקת .6.28

 ".שאיבה נקודות" מערכת בעזרת כלל בדרך המים ינוקזו חוליות באדמות .6.28.1

 ,החפירה עשיית לפני או) החפירה בעת מים מתגלים כאשר מתקינים המערכת את .6.28.2

למפלס  מתחת עד, לחפרו שיש השטח ניקוז לשם( מראש ידועים התנאים באם

 .החפירה תחתית

 צנרת, גנרטור", סיקות" 25, 6" משאבה – ציוד והתקנת אספקה כוללת העבודה .6.28.3

 (.וסניקה יניקה) תהום מי  לשאיבת

 -של כ לעומק הקרקע לתוך המוחדרים, מנוקבים צינורות של סדרות כוללת זו מערכת .6.28.4

 סילון מים בעזרת נעשית הצינורות החדרת. החפירה תחתית למפלס מתחת' מ 2.0

 מסועפות לצינורות, 2" בקוטר שאיבה מנקודות מורכבת המקובלת המערכת. בלחץ

 .צנטריפוגלית למשאבה אשר המחוברים 6" בקוטר יניקה

 המים לסילוק הקבלן אחריות .6.29

ידי  על שיאושר למקום ולהובילם העבודה ממקום המים את להרחיק הקבלן על .6.29.1

 עבודות לביצוע או, לעבודה נזקים יגרמו שלא בצורה המוסמכות והרשויות המפקח

שטחים  יציפו ולא, פרטי או ציבורי לרכוש(, אחרים בידי המבוצעות כאלה גם)סמוכות 

 שהיא סיבה מכל והתביעות הנזקים כל. אחר כל שטח או, גינות, חקלאים, חצרות

 חשבונו. על ויתוקנו הקבלן באחריות התהום יהיו מי הרחקת עקב שיגרמו

 בקרה תאי יציבות .6.30

 בעובי 200 – ב בטון ג"ע יונחו על יונחו, תהום במי עבודה של במקרה, הבקרה תאי .6.30.1

 הבטון ג"ע .השוחה לקוטר מעבר צד מכל' מ 0.5 כ תבלוט שפלטת הבטון מ כך"ס 20

 .הגובה התאמת לצורך חול מ"ס 5

 מי י"ע הנגרמים עילוי כוחות לגבי יציבה תהיה השוחה כי בחשבון להביא הקבלן על .6.30.2

 השוחה בניית השלמת עד ותמשך רצופה תהיה התהום מי שאיבת לכך תהום. אי

 יחידה במחיר ל"הנ הדרישות עקב הוצאותיו כל לכלול על הקבלן (.התקרה בניית)

 .ברשימת הכמויות השונים לסעיפים

 התעלות תחתית ייצוב .6.31

לפגוע בהוראות דלעיל  ומבלי, המים למפלס מתחת היא החפירה שתחתית במקומות .6.31.1

מחפירת  להימנע ביחס להרחקת וסילוק מי תהום או מים תת קרקעיים אחרים, יש

 ,התחתית וייצוב התעלה חפירת עם מיד. ארוך זמן פתוחה והשארתה ארוכה תעלה

הכיסוי  ביצוע לאפשר כדי, הבדיקות כל את ולבצע הצינורות את ולהניח להוריד יש

 .האפשרי בהקדם

 המבנים יציבות .6.32

( כאלה ישנם אם) באתר יצוקים בטונים עוד כל בתעלה המים פני של עלייה למנוע יש .6.32.1

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

 .לציפתה ולגרום הצנרת על לפעול העילוי כוחות בעד למנוע צריך המילוי משקל .6.32.2

 .ומבוקר אחיד באופן, המים פני של איטית לעלייה לדאוג יש מקרה בכל .6.32.3
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 טון וקונסטרוקציהעבודות ב .7

 התחייבויות הקבלן .7.1

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן, מובהר ומוסכם במפורש כי המזמין יהיה רשאי  .7.1.1

לקבוע סדר קדימויות בביצוע העבודות שיהיה שונה מזה המפורט לעיל. כמו כן, 

המזמין יהיה רשאי לקבוע ביצוע של העבודות בשלבים אחרים מאלו המפורטים לעיל. 

ארכת זמנים כלשהי ו/או בתוספת קביעות של המזמין כאמור, לא יזכו את הקבלן בה

קודם לחתימה על החוזה, תשלום כלשהי והקבלן מצהיר במפורש כי הביא בחשבון, 

אפשרות של שינוי סדר קדימויות וביצוע בשלבים שונים מאלו המפורטים לעיל וכי 

לאחר שהביא בחשבון את הנ"ל, הוא שב ומצהיר כי יש ביכולתו לבצע את העבודות 

נים החוזי ללא כל שינוי ומתחייב כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או במסגרת לוח הזמ

דרישה בקשר עם הנ"ל. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מוותר במפורש על כל 

טענה לפיה הסתמך על שלבי הביצוע המפורטים לעיל וכי עקב שינוים בהם )ככל 

   שיחולו( מגיעה לו תוספת תשלום ו/או הארכת לוחות זמנים. 

על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של מודד  .7.1.2

. עלות הנדרשות במסגרת ו/או לצורך העבודותמוסמך בכל עבודות הסימון השונות 

 תשולם בגינה כל תוספת. ולא היחידות המודד כלולה במחירי 

בחשבון כי חלקים  מבלי לגרוע מהצהרות ומהתחייבויות הקבלן, הקבלן מצהיר כי הביא .7.1.3

של העבודות כפופים לאישורי בדיקות מעבדה וכי התחייבויותיו בקשר עם לוח הזמנים 

החוזי לרבות השלמת העבודות וכל שלב משלביהן במועד הנקוב בלוח הזמנים החוזי, 

 גרם עקב בדיקותיאת כל העיכובים העלולים להניתנו גם לאחר שהביא בחשבון 

. מבלי לגרוע מהאמור, מוסכם במפורש כי עיכובים תיהןמעבדה ועקב המתנה לתוצאו

כתוצאה מהמתנה לבדיקות מעבדה, לא ייחשבו כעיכוב מוצדק )כהגדרת מונח זה 

בתנאים הכלליים לחוזה(. הקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה לרבות לתוספת 

 .תשלום ו/או להארכת לוח זמנים בקשר עם בדיקות מעבדה

יות הקבלן מובהר במפורש כי שימוש באמצעים ו/או בציוד מבלי לגרוע מהתחייבו .7.1.4

כלשהם לשם ביצוע מהיר ו/או יעיל יותר של העבודות לא יזכה את הקבלן בתוספת 

מכל  –תשלום כלשהי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ולשם הדוגמא, מובהר כי שימוש 

וספת תשלום כדוגמת משאבות לבטון מסוג "מייקו" לא יזכה הקבלן בת –סיבה שהיא 

 כלשהי. 

אטימותו המוחלטת של המבנה ובמיוחד בחלק התת קרקעי היא אחד התנאים  .7.1.5

ההכרחים של חוזה זה. הקבלן יהיה אחראי אחריות גמורה לאטימותו המוחלטת של 

המבנה ויתקן על חשבונו בלבד את כל הנזילות והליקויים אשר יתגלו בזמן העבודה 

תיקונים לא ישיג הקבלן את האטימות המוחלטת ובסיום העבודה .במקרה ולאחר כל ה

ייחשב הדבר כהפרת חוזה מצד הקבלן והמזמין יהיה רשאי להפעיל כנגד הקבלן כל 

 סעיפי החוזה על מנת ליכסות את הנזקים שייגרמו לו ע"י כך.

 כללי .7.2

יבוצעו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנייה של  הבטון היצוק באתרכל עבודות  .7.2.1

 , פרט לשינויים והתוספות להלן.בטון יצוק באתרעבודות  – 02רק פ משרד הביטחון,
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 תאור עבודות הבטון .7.3

מזויין מסביב עטיפת בטון יציקת : בין היתר גם עבודות הבטון היצוק באתר כוללות .7.3.1

עובר מתחת  יסודיציקת בטון ב, מתחת לרצפות בטון רזהיציקת , תת קרקעית צנרתל

ות מונחות ורצפות תלויות, רצפבטון ביציקת ות, קירבטון ב, יציקת לקיר החיצוני

עמודים בודדים ועמודים מחוברים לקירות, יציקות בטון בתקרות תלויות וגגות, יציקת 

ו/או במסמכי  כניותוועבודות בטון אחרות כמפורט בת שונים יםמשלימבטון באלמנטים 

עוברים דרך אביזרים ההצנרת וה ,מתכתיהציוד ה האלמנטים של. כל החוזה האחרים

 בתבניות לפני היציקה.ויותקנו הבטון, יוצבו 

 סוג הבטונים .7.4

בטון מהסוגים כדלקמן )אלא אם בבשימוש תבוצענה כל עבודות הבטון היצוק באתר  .7.4.1

 צוין אחרת במפורש(:

 מוחלק 20 -בבטון  -ות, בסיסים ויסודות עוברים מתחת לרצפ"רזה" תשתית בטון  .7.4.2

 .ס"מ 8היטב בעובי 

 .30-בטון ב –צנרת תת קרקעית בטון מסביב ל .7.4.3

 . 23ראה מפרט הכללי פרק  40-ב –בטון בכלונסאות ובקירות סלארי .7.4.4

 40-בכל אלמנטי הבטון בתחנת השאיבה לביוב בחדר הרטוב, בחדר יהיה בבטון  .7.4.5

 .)ראה מפרט מיוחד של הבטון(

  40-ב –בטון בשאר אלמנטי הבטון  .7.4.6

לפנות לנציג המזמין פק, על הקבלן בכל מקרה של סמבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן,  .7.4.7

לקבלת הכרעתו בכתב ביחס לסוג הבטון שבו יש להשתמש. מוסכם במפורש כי כל 

שינוי בסוג הבטון מכל סיבה שהיא ובכל שלב שהוא, לא יזכה את הקבלן בתוספת 

 כל הבטונים יוכנו בתנאי בקרה טובים.תשלום כלשהי ו/או בהארכת לוח זמנים כלשהי. 

 באלמנטים במגע עם שפכים בתא מגוב תא יבש ותא רטוב 40-הבטון בתערובת  .7.5

יום יהיה בין היתר לפי דרישות  28האופייני של קוביה לאחר  יחוזק הבטון המינימאל .7.5.1

 התקן הישראלי הרלבנטי.
  .1ימון לפי ת"י ס      CEM  II 42.5N/AMיש להשתמש בצמנט מסוג צמנט פורטלנד  .7.5.2

 .ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן 350 כמות הצמנט המכסימלית תהיה .7.5.3
 מ"מ. 20 -הגודל המכסימלי של אגרגט בתערובת הבטון לא יהיה גדול מ .7.5.4

והשקיעה  5השקיעה של תערובת הבטון הטרי למשטחים אופקיים לא תעלה על " .7.5.5

 . 6לקירות ולעמודים לא תעלה על "
 .0.45 -יחס מים צמנט לא יהיה יותר מ .7.5.6

מ"מ חדירה  50 -החדירות לא תהיה גדולה מ .26תיבדק לפי ת"י –אטימות הבטון  .7.5.7

יום. במקביל תיערך גם בדיקת חדירות  28ימים, לאחר אשפרה במים במשך  56בגיל 

 ולאחר אשפרה תקנית. 26יום, בהתאם לת"י  28בגיל 

לבטון יש להוסיף מוסף מסוג סופרפלסטיסייזר כך ששקיעת הקונוס של הבטון לפני  .7.5.8

)לפי העניין(. אם ההוספה תתבצע במפעל, הקבלן כנדרש  6או " 5היציקה תהיה "

רשאי להוסיף בנפרד חומר מעכב שיהיה מתאים לסופרפלסטיסייזר, כדי להבטיח 

. רשליטה מלאה בתכונות הבטון ובקצב התקשותו בתבניות בהתאם למזג האווי

הוספת הסופרפלסטיסייזר במפעל מחייבת בדיקה מוקדמת של משך הזמן הנסיעה 

מראש ובכתב של נציג המזמין. מבלי לגרוע מהאמור, במקרה של נסיעה לאתר ואישור 

 ממושכת רשאי ספק הבטון להוסיף סופרפלסטיסייזר באתר בתאום עם נציג המזמין.
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 אין להשתמש במוספים המכילים קלציום כלוריד כדי למנוע קורוזיה של מוטות הזיון. .7.5.9

ון ולא תשולם עבורם כל למען הסר ספק מובהר כי כל המוספים נכללים במחיר הבט .7.5.10

 תוספת. 

יחסי התערובת בין המרכיבים השונים והמוספים המתוארים לעיל כפופים לאישורו  .7.5.11

מראש ובכתב של המזמין בין היתר על סמך, ניסויים מוקדמים במעבדה מוסמכת )על 

מעבודות שהשתמשו בהם בחומרים עם טיב שווה,  ןחשבון הקבלן( ו/או על סמך ניסיו

שיוכח לנציג המזמין ולמתכנן כי התערובת המוצאת תהיה בעלת עבידות הכל בתנאי 

מתאימה להובלה וציפוף מתאים לדרישות הסומך, תעמוד בדרישות החוזק והצורך 

 להקטנה ככול האפשר של ההתכווצות והזחילה. 

יש לקחת בחשבון בזמן תכנון תערובת הבטון באופן מיוחד את המרחק שבין המפעל  .7.5.12

השוררים באתר במועד  רהמוכן לבין האתר ואת תנאי מזג האווילייצור הבטון 

 ההעברה לאתר. 

 תבניות .7.6

הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת התבניות לקבלת הבטון בצורה במידות המסומנות  .7.6.1

 בתוכניות.

התבניות תוקמנה באופן שיבטיח להן חוזק וקשיחות לעמוד בפני לחץ הבטון, ובפני  .7.6.2

ללא גרימת דפורמציה כלשהי, הן בשעת היציקה והן שיטות הידוק וציפוף שונות 

 לאחריה.

התבניות יהיו מתועשות. פני התבניות לצד הפנימי והחיצוני של קירות יהיו מצופים  .7.6.3

דיקטים חדשים או פח כדי לקבל שטחי בטון חלקים לגמרי "בטון חשוף". אסור בהחלט 

ויק בין הדפנות להשתמש בחוטי קשירה בתבניות הקירות. לשם קבלת המרווח המד

ישתמש הקבלן בשני מוטות הברגה מהירה )"דיבידג"( למניעת מעבר מים ובניהם 

מ"מ. האיבזר משמש  10תותב מברזל יצוק בעל הברגה פנימית דו צדדית בפסיעה של 

כאטם גזים לממ"ד או שו"ע מאושר. הרכבת מוטות הדיבידג משני צידי האטם 

. בשעת הפירוק של התבניות יוצאו שני מוטות והשחלה של צינורות הגנה וקונוס בקצה

רק התבריג במרכז קיר הבטון. החורים שנוצרו בקיר  רהריחוק משני הצדדים ויושא

מיועדת לתיקון הבתערובת מוכנה מיוחדת בלתי מתכווצת  הבטון משני הצדדים ימולאו

 בטון.חורים 

הבאים במגע עם מים או אדי  כל אמצעי הקשירה שישתמשו בהם בתבניות לבטונים .7.6.4

מים או לבטון חשוף אדריכלי )בתקרות או במשטחי בטון אופקים(, צריכים להבטיח כי 

ס"מ. יש להשתמש לצורך כך  5של הברזל לקצה פני הבטון יהיה  יהמרחק המינימאל

ס"מ קשורים  5בשומרי מרחק העשויים מקוביות בטון מתועשות מיובאות מחו"ל בעובי 

למוטות הזיון )לא יורשה שימוש בקוביות מיוצרות במקום( . אין להשתמש  בחוטי פלדה

בשומרי מרחק מפלסטיק. מובהר כי שומרי המרחק כלולים במחירי היחידה ולא 

 תשולם בגינם כל תוספת. 

 ימים לאחר גמר יציקת הבטון. 3-התבניות של הקיר תפורקנה לא מוקדם מ .7.6.5

 רציפות עבודות הבטון .7.7

כל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את רציפות היציקה ללא על הקבלן לנקוט ב .7.7.1

הפסקות בין תפרי הפסקת היציקה המתוכננים. יש לדאוג כי באתר יהיה ציוד תקין 

ובכמות המתאימה לרבות ציוד נוסף של מרטטים ומשאבות בטון במצב תקין למשך 

חנות בטון כל זמן היציקה. יש לדאוג גם לסידור של מקור חלופי של אספקת בטון מת
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נוספות כדי למנוע הפסקה של יציקת הבטון במקום לא מתוכנן על פי התוכניות או 

 המסמכים. 
על הקבלן להודיע למזמין בכתב על מועדי היציקה המוצעים על מבלי לגרוע מהאמור,  .7.7.2

בכתב נציג המזמין אישור  מועד יציקה מתוכנן ולקבלכל שעות לפני  96ידו, לפחות 

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן, המזמין יהיה רשאי להורות  לאותו מועד.

מסר לקבלן ע"י יביצוע ואישור יציקות שילקבלן לבצע יציקות בהתאם לנוהל 

 המזמין.

אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אלא באותם מקומות מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .7.7.3

נציג מיוחד בכתב של  המסומנים בתוכניות ובצורה המסומנת בתוכניות ו/או לפי אישור

. המזמיןאישור כפופים ל. השיטה, הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה המזמין

להפסקת יציקה, כולל תכנון ה בקשכל  (בכתבלמזמין זמן מספיק מראש )הקבלן יגיש 

 מפורט של שיטת הבצוע. 

זמין המהקבלן יבצע הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שידרשו ע"י  .7.7.4

הפסקות כאמור תבוצענה על פי גם אם הן חורגות מההפסקות המתוכננות מראש. 

הוראות המזמין. בכל מקרה של הפסקה ביציקה מכל סיבה כלשהי, על הקבלן 

להמשיך בביצוע לפי הוראות נציג המזמין כולל פירוק טפסנות, הריסת חלקי בטון 

ע"י נציג המזמין, כל זאת על  שלמים או חלקיים, וכל פעולה אחרת אשר תידרש בכתב

 חשבונו של הקבלן.

מובהר במפורש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי ו/או להארכת לוח  .7.7.5

ההפסקות , גם אם זמנים כלשהי, בקשר עם הפסקות יציקה ו/או אופן ו/או שיטת ביצוען

פי  בוצעו שלא על פי התכנית שהוגשה על ידי הקבלן וגם אם ההפסקות נעשו על

 דרישת המזמין כאמור. 

 הקירות יוצקו ביציקה אחת לכל הגובה בין תפרי היציקה המתוכננים. .7.7.6

על הקבלן להציע לאישור המזמין מערכת של תבניות מתועשות לביצוע של הקירות  .7.7.7

ובתנאי שיציקת הקירות תתבצע ברציפות, ללא הפסקה, לכל גובה הקיר, ללא תפרים 

 אופקיים.

מפרט כללי  – 02תתבצע בין היתר גם על פי המפרט הכללי פרק שימת הבטון וציפופו  .7.7.8

שימת הבטון וציפופו. גובה המכסימלי של  – 02086לעבודות בטון יצוק באתר, סעיף 

 מ' מתחתית היציקה. 1יציקת הבטון דרך צינורות יהיה 

מפרט כללי  – 02עבודת הטפסנות תתבצע בין היתר גם על פי המפרט הכללי פרק  .7.7.9

 הטפסנות. – 02084טון יצוק באתר, סעיף לעבודות ב

השיטה ליציקת הקירות כפופה לאישור המהנדס מטעם המזמין על פי שיקול דעתו  .7.7.10

 הבלעדי.

 יציקת הקירות בבור הרטוב והיבש ובתא מגוב .7.8

הקבלן יוכל לגשת ליציקת הקירות רק לאחר שהתקבלו תוצאות הבדיקה של קוביות  .7.8.1

יהן הבטון עומד בדרישות החוזק של הבטון הבטון מיציקת הרצפהמתחת לקירות לפ

 כפי שנדרש. 40-המיוחד ב

ס"מ ללא  60-יציקת הקירות תתבצע ביציקה רצופה אחת, בשכבות אופקיות של כ .7.8.2

ס"מ מ"בטון דק"  30תפר עבודה. בתחתית הקיר יש לצקת שכבת בטון בגובה של 

 )"בטון מייקו"/בטון ללא פוליה( למניעת היוצרות קיני חצץ.

ה ויהיה צורך ליצור תפר עבודה, הוא יבוצע אך ורק באישור המהנדס המתכנן במקר .7.8.3

 מטעם המזמין בכתב לרבות בהתאם לפרט מתוכנן.
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היציקות של הקירות יתבצעו בקטעים אנכים בין התפרים, אך כל קטע יש לצקת  .7.8.4

 ביציקה רציפה אחת לכל גובה קיר ללא הפסקה כלשהי.

צילועים שנשארו בבטון ללא ואחידים ללא מדרגות, לגמרי בטון להיות חלקים הפני על  .7.8.5

 ויר וגומות.ות אובועוללא חורים,  , ללאכתוצאה מסדקים בין דפנות התבניות

 הקירות יוצקו -0.10סדר יציקת הקירות במפלס המרתף מתחת לתקרה במפלס  .7.8.6

ובשלב השני ממפלס  -7.20עד למפלס  -0.40מלמעלה למטה, בשלב ראשון ממפלס 

. באחריות הקבלן לתכנן את סדר -11.63עד לתחתית רצפת המרתף במפלס  -7.20

היציקות ולהשאיר פתחים כדי לאפשר יציקת הקירות במפלס התחתון. הכל על חשבון 

 הקבלן לא תשולם כל תוספת תשלום לכך.

כשניתן לפתוח את התבניות יש להרטיב במים את הבטון באופן יסודי  למחרת היציקה .7.8.7

 ימים ממועד היציקה כחלק מתוכנית אשפרת הבטון כפי שיפורט בהמשך. 3במשך 

ימים ממועד היציקה ניתן לפרק את התבניות ומיד עם הפירוק יש לבצע  3כעבור  .7.8.8

והרטבה רצופה  אשפרה לבטון ע"י הצמדת יריעות מבד גיאוטכני מצופה פוליאתילן

 כפי שיפורט בהמשך.

 עיבוד תפר עבודה .7.9

שעות לאחר היציקה ובטרם  2-4 -יש לגמור את פני הבטון בקו ישר בעזרת תבניות. כ .7.9.1

הספיק הבטון להתקשות יש לגרד את פני הבטון במברשת פלדה ולשטוף אותם 

 בעזרת סילון מים חזק כדי להרחיק את מי הצמנט והחומר הדק עד הופעת אגרגאט

גס על פני השטח. בכל מקרה שהבטון הספיק להתקשות יש לנקות ולחספס אותו 

בעזרת ניקוי התזה בלחץ עד להופעת האגרגט הגס על פני השטח, או על פי אישור 

מראש של נציג המזמין על פי שיקול דעתו הבלעדי, לסתת בעזרת איזמל יד ומברשת 

 ים ואופן.פלדה. אסור להשתמש בפטיש אויר או חשמלי בשום פנ

עיבוד פני הבטון של הפסקת היציקה, כמפורט בסעיף זה, כלול במחיר היחידות  .7.9.2

 לבטונים ולא תשולם כל תוספת לכך.

 גמר פני הבטון .7.10

רצפות ייצקו ביציקה אחת בין התפרים או הפסקות עבודה. הרצפה תיושר בזמן  .7.10.1

. בגמר היציקה ע"י גרוד והידוק בסרגל ישר תוך שמירה על התיסבולות המותרות

 היציקה ומיד שניתן לדרוך על הבטון היצוק תוחלק הרצפה בעזרת "הליקופטר".
אחרי פירוק התבניות בקירות יוציא הקבלן את החרוטים )קונוסים( של מוטות הריחוק  .7.10.2

צמנט בלתי מתכווץ. כמו כן יסיר מפני הקיר את כל -וימלא את החריצים במלט

מסדקים בין דפנות התבניות ויעשה את כל הבליטות והגרדים אשר נשארו כתוצאה 

התיקונים הדרושים ויחליק את התיקונים, לרבות מילוי חורי החרוטים הנ"ל כדי לשוות 

 לשטחי הבטון של הקיר פנים חלקות ומראה אחיד

 בתפרי עבודה בתא רטוב ויבש ובתא מגוב PVCעצרי מים   .7.11

תוצרת  P-PVCמים  במרכז כל הפסקת יציקה יש למקם ולקבע עצר - תפר עבודה .7.11.1

מ"מ הכולל חוטי חיזוק מסביב  320בגובה של   SFA-32, טיפוס LECHUPLASTחברת

מ"מ כדי לשמור על יציבות עצר המים וקשירתו בצורה אנכית  6לעצר המים בעובי 

למוטות הזיון מסביב. ראה נספח מצורף של עצר המים. קצות עצר המים יחוברו 

ך ע"פ הוראות היצרן של עצר המים. אין בשום בריתוך באתר, במכשיר המיועד לכ

פנים ואופן ליצור חפיה בין קצות עצר המים. עצר המים יהיה קבוע במקומו בצורה 
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אנכית יציבה, אנכי וישר ללא פיתולים ע"י קשירה למוטות הזיון משני הצדדים של 

 התפר.

 אשפרת הבטונים .7.12

ת( של המבנה תבוצע אשפרת כל משטחי הבטון האופקים )הרצפות התקרות והגגו .7.12.1

-10הימים הראשונים ע"י החזקתם במצב קבוע רטוב ע"י הצפה של מים בגובה  10-ב

 ס"מ.  20

 20חפיפה של ו "תיאטקס"יריעות מבד גיאוטכני יש להשתמש במשטחים האופקים ב .7.12.2

והרטבה מתמדת כדי להשאיר את הבד הגיאוטכני ספוג במים בצורה  ס"מ לפחות

 רה.ימי האשפ 10קבועה למשך 
ימים לאחר  10לצורך אשפרת הבטונים של הקירות יחזיקם הקבלן במצב רטוב למשך  .7.12.3

ימים מיום היציקה יש לפרק את התבניות המתועשות של הקירות  3יציקתו. לאחר 

תיאטקס,  יריעות מבד גיאוטכני מצופה פוליאתילןלהצמיד ולכסות מיד והיטב ב

 האשפרה.ימים עד לסיום  7ולהמשיך בהרטבה הרצופה עוד 
במשך כל תקופת האשפרה של הבטונים השונים יש להרטיב היטב את הבטונים  .7.12.4

 ולהחזיקם במצב רטוב מבלי לתת להם להתייבש אפילו באופן חלקי בלבד.
 .CURING COMPOUNDאין לעשות אשפרה בחומר אשפרה מסוג  .7.12.5

 סיבולות .7.13

כללי  מפרט-50להלן פירוט של הסיבולות המותרות )הבדיקות יעשו על פי פרק  .7.13.1

 למפרט הכללי לעבודות בניה של משרד הביטחון( 50095/96/97למשטחי בטון סעיף 

 + ס"מ.1 –סטיה מעובי הקיר  .7.13.2

 + ס"מ.1 –סטיה מעובי היסוד  .7.13.3
 + ס"מ.1 –סטיה מעובי הרצפה  .7.13.4

 50096הסטיות המותרות במפלס המשטחים ביחס למפלס המתוכנן תהיה לפי סעיף  .7.13.5

 + ס"מ1 –ת דיוק רגילה של המפרט הכללי לעבודות בניה ברמ

של המפרט הכללי  50097הסטיות המותרות במישוריות המשטחים תהיינה לפי סעיף  .7.13.6

 + ס"מ.1 –לעבודות בניה ברמת דיוק רגילה 

 + מ"מ.5 –סטיה בכיסוי מוטות הזיון  .7.13.7

 טמפרטורה של הבטון בעת יציקתו .7.14

בהתאם בין היתר גם יציקת בטון במזג אוויר קר ובמזג אוויר חם ויבש תתבצע  .7.14.1

 .1923לדרישות ת"י 

השעות  24-אין לצקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה והטמפרטורה החזויה ל .7.14.2

 מעלות צלסיוס. 4 -שלאחריה  נמוכה מ

מעלות צלסיוס,  32במזג אוויר חם ויבש, כאשר טמפרטורת הבטון עלולה לעלות על  .7.14.3

או לדחות  ערובתתהחום של ה באמצעים יעילים להורדת מידת טיהיה על הקבלן לנקו

 את היציקה.

ניתן לפי הנחיות נציג המזמין לבצע את התחלת עבודות היציקות בשעות אחרי  .7.14.4

כפוף להוראות החוזה  –הצהרים הערב והלילה בעזרת אמצעי תאורה מתאימים 

המתייחסות לעבודה בשעות מיוחדות וכן כפוף לכך שלא יהיה ביציקות בשעות כאמור 

 תחייבויות הקבלן לעמידה בלוח הזמנים החוזי. כדי לגרוע מה
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 אטימות .7.15

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן, מוסכם במפורש כי בתכולת העבודה כלולה בין  .7.15.1

היתר )במסגרת מחירי היחידה וללא כל תוספת תשלום( בניה של כל התא של המגוב 

נדרש על והתא הרטוב באטימות מוחלטת לרבות נקיטה על ידי הקבלן של כל אמצעי 

מנת להביא את המבנה למצב של אטימות מוחלטת כאמור )על חשבונו וללא כל 

 תוספת תשלום(. 
של חוזה  םאטימותה המוחלטת של המבנה התת קרקעי היא אחד התנאים ההכרחיי .7.15.2

זה. הקבלן יהיה אחראי אחריות מוחלטת לאטימות, ויתקן על חשבונו את כל הליקויים 

ות. במקרה שלאחר כל התיקונים לא ישיג הקבלן את אשר יתגלו בעת בדיקת האטימ

האטימות המלאה של המבנה, יחשב הדבר כהפרת החוזה מצד הקבלן, והמזמין יהיה 

רשאי להפעיל כנגד הקבלן את כל סעיפי החוזה על מנת לכסות את הנזקים שייגרמו 

 ע"י כך.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור יחולו גם ההוראות הבאות ביחס לאטימות:  .7.15.3

 בדיקת אטימות .7.16

לאחר גמר הקמת הקירות יושלמו כל התיקונים לפגמים הנראים לעין ולאחר ניקוי יסודי  .7.16.1

 וסילוק כל הלכלוך תתחיל בדיקת האטימות.

 2-מ המבנה ימולא לראשונה עד למפלס המתוכנן של המים בקצב קבוע של לא יותר .7.16.2

שעות עד למפלס העליון הסופי. לאחר המילוי למפלס הסופי ישמר  24מ' גובה לכל 

ימים שבה תהיה ספיגה של המים  7של  בגובה המים ע"י תוספת מים לתקופת ייצו

וירשם מפלס גובה המים  דימים( יימד 7) בע"י הבטון. לאחר סיום תקופת הייצו

ימים. במשך תקופת הבדיקה,  7 שעות למשך תקופת בדיקה של 24במרווחים של 

הנפילה הכללית המותרת של מפלס גובה המים, אחרי קיזוז המים המתאיידים 

)בדיקת ההתאיידות תבוצע בתוך המבנה ( ותוספת של מי גשם, אסור שתהיה יותר 

 מ"מ. 15של גובה המים המתוכנן בבריכה או  1/500 -מ

את המים, והמבנה ייבדק היטב  במקרה וירידת המים תהיה גדולה מהנ"ל, יש לרוקן .7.16.3

בקירות וברצפה. כל המקומות בהם יש חשד  של חלחול או נראים כתמי רטיבות, 

סימני נזילה או חלחול יסומנו, על הצד החיצוני של המבנה. במידת הצורך, ומבלי 

לגרוע מהתחייבויות הקבלן לרבות בקשר עם ביצוע עבודה מתקנת, הקבלן יתקן את 

מים ויחזור על בדיקת האטימות שנית כפי שמתואר למעלה עד כל המקומות הפגו

 למצב של אטימות מוחלטת כאמור. 

כל ההוצאות הקשורות בבדיקת האטימות לרבות ריקון המבנה לשם תיקון ומילוי מים  .7.16.4

מחדש תחולנה על הקבלן )לרבות, אך לא רק, עלות המים הנדרשים לשם ביצוע 

 הבדיקות(.

 26ת לפי ת"י בדיקת מדגמי בטון לאטימו .7.17

כל אלמנטי הבטון של המבנה התת קרקעי מתחת למפלס הקרקע לרבות רצפת קומת  .7.17.1

ויוכנו בהתאם  וקרקע העומדים במגע ישיר עם מים ייבדקו לאטימות. המדגמים יילקח

ימים, לאחר אשפרה במים  56מ"מ בגיל  30. החדירה המכסימלית תהיה של 26לת"י 

 26יום, בהתאם לת"י  28דיקת חדירות בגיל יום. במקביל תיערך גם ב 28במשך 

ולאחר אשפרה תקנית. הבדיקה תהיה כלולה במחיר הבטונים ולא תשולם כל תוספת 

 לכך.
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 תיקון בטון פגום .7.18

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן לרבות בקשר עם ביצוע עבודה מתקנת ובנוסף  .7.18.1

 עליהן: 

צרו פני בטונים המתאימים הקבלן חייב לתקן את הליקויים בפני הבטונים כדי שייוו .7.18.2

לדרישות מסמכי החוזה. תיקון פני הבטונים יבוצע ע"י פועלים מאומנים בכפוף לאישור 

מראש על ידי המזמין של אופן ביצוע התיקון. יש להשלים את תיקוני הפגמים בפני 

שעות לאחר הסרת התבניות. בטון שניזוק  24הבטונים אשר נוצקו כנגד התבניות תוך 

שהיא, בטון המכיל כיסי חצץ ובטון מפורר או פגום באופן אחר, שיש לחצבו  מכל סיבה

יוסר יורחק ויוחלף במלט מיוחד או בבטון יצוק כפי  -ולהשלימו עד לקווים הנדרשים

שפורט לעיל. במקומות גבנונים או פליטות פתאומיות החורגות מפני הבטונים יש 

 עם גבולות הבטון המותרים.להורידם ע"י סיתות ושחיקה עד שהפנים יתלכדו 

השטחים המיועדים לכיסוי במלט המיוחד יחוספסו היטב, ינוקו מכל לכלוך וחומר רופף  .7.18.3

ויורטבו לפני ההתזה של המלט עליהם. תערובת המלט המיוחד תהיה בלתי מתכווצת 

ותאושר בכתב ע"י המתכנן. היישום של המלט המיוחד יהיה בין היתר גם על פי הנחיות 

 היצרן.

יש להשתמש בחורים מפולשים העוברים דרך הבטון כולו, למילוי  – ילוי בבטון יצוקמ .7.18.4

ס"מ, ולמילוי חורים בבטון מזוין  10 -מ"ר ועומקם גדול מ 0.10 -חורים ששטחם גדול מ

מ"ר והעוברים עד מאחורי הזיון. החורים או הפתחים המיועדים  0.05 -ששטחם גדול מ

ישרות ומקצועות חדים בשטח הבטון החיצוני, ואילו למילוי בבטון יהיו בעלי דפנות 

הפינות הפנימיות יהיו מעוגלות. הדפנות יהיו מחוספסים, נקיים וחופשיים מחומר 

רופף. לפני יציקת הבטון החדש יש להחזיקם במצב רטוב למשך מספר שעות ע"י 

 הכנסת יוטה רטובה לתוך החורים והרטבה נוספת של היוטה במידת הצורך. יציקת

בטון המילוי תבוצע באמצעות תבניות מתאימות אשר יהיו יציבות במידה שיוכלו לעמוד 

 בלחץ הבטון בעת יציקתו והידוקו.

כל החומרים, הסידורים ואופני הביצוע המשמשים לצורך תיקוני הבטונים יהיו טעונים  .7.18.5

ור אישור המזמין וכן אישור של המתכנן. השימוש בחומרים מיוחדים יהיו טעונים איש

 המזמין ואישור המתכנן. 

סדקים בקירות וברצפה יתוקנו ע"י מערכת של דייס כימי או  - הזרקת מערכת אטימה .7.18.6

אפוקסי בהזרקה בלחץ גבוה. אם תיושם מערכת דייס אפוקסי המורכבת בשני רכיבים 

יש לערב עם מערכת עירבוב. המשאבה להזרקה תהיה בעלת יכולת ביצוע של לחץ 

( . לחץ ההזרקה יהיה מוגבל כדי לגרום חדירה מושלמת של 690 Kpa) PSI 100של 

החללים הריקים בבטון ללא גרימת נזק לקונסטרוקציה. החומר המוזרק יגיע לחוזק 

שעות. לצורך אישור החומר להזרקה יוצגו  24אחרי   Mpa 40מינימלי ללחיצה של 

בעבר של מבני  מפרטים טכנים מיוחדים ע"י יצרן ידוע ומנוסה בתחום זה עם נסיון

בריכות במגע עם מי שפכים. יש להציג אישורי מעבדות מוסמכות לבדיקות שנערכו 

שנים לפחות כנגד כישלון על אטימות  5בחומרי ההזרקה שהוצגו. תהיה אחריות של 

 החומר המוזרק.

כל שטח חשוף שמתוכנן לקבל הזרקת אפוקסי ינוקה בהתחלה מכל לכלוך, שיירים,  .7.18.7

שיכולים למנוע הידבקות מלאה של חומר האפוקסי. חומרי סגירה  חלקי בטון וכדו'

ייושמו על הסדקים כדי למנוע בריחה ויציאה של חומרי ההזרקה. יוכנו מקומות לכניסת 

והזרקת האפוקסי ומקומות ליציאת החומר המוזרק. האפוקסי יוזרק תחילה למקומות 

האפוקסי קדימה. הנמוכים של הסדקים עם לחץ מתאים כדי לקדם ולדחוף את 

הפעולה של ההזרקה תמשיך ברציפות עד שחומרי האפוקסי המוזרקים יצאו ויופיעו 
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בחורי היציאה כולם. כל הפעולה של ההזרקה תהיה רציפה עד שכל איזור הסדקים 

והחללים ימולא באפוקסי. לאחר סיום העבודה יש לחכות להתקשות החומרים 

 המוזרקים.

ני הביצוע המשמשים לצורך תיקוני הבטונים יהיו טעונים כל החומרים, הסידורים ואופ .7.18.8

 אישורו של המהנדס. השימוש בחומרים מיוחדים יהיו טעונים אישורו של המהנדס. 

 פלדת הזיון .7.19

 ברזל הזיון יימדד וישולם בנפרד מהבטונים )אלא אם צוין אחרת(. .7.19.1

 קומו בתבניות.מחירי היחידה לזיון יכללו את כל האביזרים הדרושים לקביעת הזיון במ .7.19.2

כיסוי הבטון על הזיון חייב להיות על פי התכניות וההוראות במקום. לצורך הבטחת  .7.19.3

)  מבטון בלבד( SPACERSהכיסוי הנ"ל, על הקבלן להתקין על הזיון שומרי מרחק )

החייב באישור המהנדס ( להבטחת הכיסוי ברווחים לפי הוראות המפורטות בתוכניות 

יהיה ללא שומרי המרחק תפסל לאלתר. שומרי המרחק  המהנדס. יציקה שהזיון בה

 יהיו כלולים במחירי היחידה של ברזל הזיון.

, אלא אם צוין אחרת ובמפורש בתכניות. 466חפיות בפלדת זיון תהיינה בהתאם לת"י  .7.19.4

חפיות שאינן מסומנות בתכניות המהנדס אין מודדים ואין משלמים עבורן ועל הקבלן 

 חפיות הנ"ל במחירי היחידה אותם נקב בכתב הצעתו.לכלול הוצאותיו בגין ה

 תכולת המחירים ואופני מדידה  .7.20

מבלי לגרוע מיתר הוראות מסמכי החוזה לרבות ביחס לאופני מדידה ולתכולת המחירים בכתב 

 הכמויות ובנוסף עליהן יחולו גם ההוראות הבאות: 

ות במסמכי המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים את כל הדרישות המתואר .7.20.1

 החוזה לרבות בתוכניות, במפרטים ובמפרט הכללי ובין היתר גם את:

 כל עבודות הטפסנות מכל סוג או חומר. .7.20.2

 "בטון מייקו".-שימוש בבטון מוכן ללא פוליה .7.20.3

 לעיל 7.5.9 כל המוספים בתערובת הבטון לרבות סופרפלסטיסייזר המוזכר בסעיף .7.20.4

 וסיבי ניילון.

 החלקת הרצפות והיסודות העוברים בעזרת "הליקופטר". .7.20.5

 עבודות האשפרה של אלמנטי הבטון וכיסוי של יריעות "תיאטקס" להגנה על הבטונים. .7.20.6

ת הקבלן ו/או לנוחיותו, תפרי עבודה שאינם מופיעים בתוכניות ומבוצעים לפי בקש .7.20.7

 אפילו אם יאושרו לביצוע ע"י המזמין בכתב.

 ביצוע חלקי מבנה עקומים או משופעים. .7.20.8

 -7.2למפלס  -0.10ביצוע של קירות בטון במפלס המרתף מלמעלה למטה ממפלס  .7.20.9

 .-11.63ולמפלס 

 ביצוע כל הסרגלים לצורך עיבוד פני הבטון וצורת הבטון. .7.20.10

 כמויות המים אשר ידרשו לכך.כל בדיקות אטימות, לרבות  .7.20.11

 עלויות התבניות בהן ייעשה שימוש במסגרת העבודות.  .7.20.12

 כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים. .7.20.13

 יצירת חריצים, שקעים, בליטות, קיטומים, אפי מים, פתחים, חורים, שרוולים וכד'. .7.20.14

רצפות, חגורות, קירות הוצאת קוצים מעמודים, מקירות בטון ומרצפה עבור חיבור  .7.20.15

  ועמודונים.

 ביטון ועיגון פלטקות וברגים ביציקות השונות.  .7.20.16

 משופע./או מעוגל וו/או  אי קשתיועיבוד אלמנטי בטון בתו .7.20.17
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 יציקת תקרות ורצפות בשיפוע. .7.20.18

עיבוד פתחי מעברים, שקעים, תעלות  ,תקרות, קירות וקורות בטוןפתחי עיבוד צורת  .7.20.19

 וחריצים.

 .אנכיותבליטות אופקיות ו .7.20.20

ידרש, פינות עגולות, חיתוך חד במפגש בין יקיטום פינות של חלקי בטונים כפי ש .7.20.21

 מישורי בטון וכן יצירת מגרעות וחריצים אנכיים ואופקיים.

הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון כי העבודות יכול ותהיינה בדרגת קושי גבוהה במיוחד  .7.20.22

ת כלשהי ו/או להארכת לוח ובהתאם הקבלן מסכים במפורש כי לא יהיה זכאי לתוספ

 זמנים כלשהי, עבור קושי עבודה והקבלן מוותר במפורש על כל טענה בהקשר זה. 

לא תבוצע עבודה על בסיס רג'י אלא באישור  – )רג'י( עבודות לפי בסיס שעות עבודה .7.20.23

שיבוצעו  מיוחד מראש ובכתב של נציג המזמין. הקבלן מסכים במפורש כי עבודות רג'י

 ללא הוראה מראש ובכתב של נציג המזמין לא יזכו אותו בתשלום כלשהו.  

אופני המדידה יהיו כמפורט במפרט הכללי למעט מקומות בהם צוין במפורש אחרת  .7.20.24

 במסמכי החוזה שאז יחול אופן המדידה המצוין במסמכי החוזה. 

 סיבולת .7.21

 התקבלה למעשה.סיבולת היא סטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה ש .7.21.1

 דרגת הסיבולת שתצוין תייחס לשלבי העבודה כדלקמן: .7.21.2

 .סיבולת ייצור 

 .סיבולת הקמה והרכבה 

 .סיבולת למחברים ומישקים 

, אם לא צוין 7דרגת הסיבולת להקמה, להרכבה, למחברים, ולמישקים תהיה דרגה  .7.21.3

 הסטייה מותרת היא מחצית ערך הסיבולת )חיובי או שלילי(. –אחרת 

 השלו אינה גדולה מהסטיי השל האלמנט המוכן מתאימה לדרישות אם הסטיימידתו  .7.21.4

, סיבולת הפרופילים, 789המותרת בהתאם לסיבולת הנקובה בטבלה שבתקן ישראל 

הפחים והצינורות, בהעדר כל הוראה אחרת, תתאים לדרישות ארץ הייצור של 

 האלמנטים הנ"ל.

 צביעת הקונסטרוקציה .7.22

בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנייה של משרד הביטחון,  יבוצעו הצביעהכל עבודות  .7.22.1

 לשינויים והתוספות להלן. צביעה פרטמפרט כללי לעבודות  – 11פרק 
קונסטרוקצית הפלדה תנוקה באמצעים מכניים מכל קליפות העירגול קשקשת, נתיזי  .7.22.2

ריתוך או כל בליטה או חומר זר שהודבר. כל הפינות החדות, קצוות, פתחי חורים 

ופשפו באמצעים מכניים עד לקבלת משטח חלק. כל הבליטות יורחקו. הכנת יש

 המשטח לצביעה תאושר לפני הצביעה.
כל עבודות הצבע יבוצעו במפעל. תיקון הפגמים במערכת הצבע שיגרמו לאחר  .7.22.3

 השלמתה במפעל יבוצעו באתר באותם צבעים ושיטות שבוצעו במפעל.
התקן השבדי כדוגמת התזת חול. עומק  לפי .S.A 2.5התזת גרגרים עד לדרגה של  .7.22.4

 מיקרון. -50-6החיספוס 
הסרת שומנים: יש להסיר באמצעות מסיר שומנים או באמצעות מטלית רוויה במדלל  .7.22.5

וייבוש פני השטח במטלית יבשה. ניתן להסיר גם זיהומים שומניים באמצעות  1-32

 .ניטרלי PHמלווה השטיפה במים מתוקים עד  GESאקוקלין של חברת 
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 יש להסיר את כל תוצרי הריתוך הדבוקים למשטח יש להשחיז ריתוכים ולהחליקם. .7.22.6

אין לצבוע לפני גשם צפוי בטווח זמן שבו הצבע לא התייבש לעומקו. אין לצבוע פחות  .7.22.7

 מעלות צלזיוס מעל לנקודת הטל. 3מ 

 יש להקפיד במהלך התזת הצבע על  הספקת אוויר הנקי משמנים וממים. .7.22.8

  OC 10-50הנצבעת תהיה בתחום טמפרטורות של   טמפרטורת המתכת .7.22.9

 יש לקרוא בעיון את העלונים הטכניים של המוצרים לפני יישומם. .7.22.10
 .םהעוביים הנ"ל הינם עוביים מינימליי .7.22.11

מעלות צלזיוס וטמפרטורת סביבה  10-50ניתן ליישם על מתכת רק בטמפרטורות בין  .7.22.12

 מעלות צלזיוס. 10-35של 
ואינה כוללת פחתים התלויים בתנאי הסביבה  תתיאורטיהצריכה הינה צריכה  .7.22.13

 ובמיומנות הצבע.
מעלות. בטמפרטורות  25-30זמני המתנה בין השכבות הינם בטמפרטורות מתכת של  .7.22.14

 השונות משמעותית מהנ"ל  יש לפנות לשרות הטכני של טמבור.
ל מעלות צלזיוס ומעל לחות יחסית ש 10-אין לצבוע בטמפרטורת סביבה נמוכות מ .7.22.15

85%. 
 מעלות צלזיוס מעל נקודת הטל. 3בכל מקרה יש להקפיד על צביעה בהפרש של מעל  .7.22.16

אין לצבוע על טללים או סמוך לגשם בימי החורף. בשלבי הייבוש הראשונים צבע הבא  .7.22.17

במגע עם מים עלול להלבין )תוך יצירת שכבה אבקתית( ובמקרים קיצוניים עלולים 

 לשנות את תכונות הצבע.
 הספקת אוויר נקי משמנים וממים.יש לדאוג ל .7.22.18

יש להתאים את תנאי ההתזה )רוחות ,מרחק האקדח מהתשתית,דילול ( להפחתה  .7.22.19

 OVER SPRAY. מרבית של 

 אין לבצע צביעה בחלק של קונסטרוקציות פלדה הבאים במגע עם הבטון. .7.22.20

 785ייבדק במד מגנטי או אלקטרוני המצויינים בת"י  - עובי הציפוי של שכבות הצבע  .7.22.21

יצרן ולדרישות ההבדיקה תיעשה במכשיר מתאים מאופס ומכויל, בהתאם להוראות .

 התקן. 
נקבע בזאת שבכל מקרה של חילוקי דעות בין הקבלן והמזמין בנושאים טכניים של  .7.22.22

עבודות הצבע והצביעה, יהיו הנציגים המקצועיים המוסמכים של חברת "טמבור" 

ם תחייב את הצדדים ללא ערעור. בכל הפוסקים הבלעדיים והסופיים וכל קביעה שלה

מקרה, כל חומר צביעה, סתימת סדקים וכו' וכל שיטת עבודה כלשהי יובאו לאישור 

 המפקח ביומן העבודה , בכתב לפני ביצוע העבודה .

 שכבות צבע אפוקסי לאלמנטי קונסטרוקציה : 4מערכת צבע של  .7.23

שווה ערך מאושר זמן צבע מולטיפוקסי אפור תוצרת "טמבור" או  – שכבה ראשונה .7.23.1

 מיקרון. 120-100שע'. עובי יבש  16-24המתנה לשכבה הבאה 

7.23.2. STRIP COAT -  יש ליישם על גבי הריתוכים, הזויות ושפות הקונסטרוקציה בהברשה

תוצרת  100 -4במדלל  20% -שכבה נוספת בצבע צבע מולטיפוקסי מדולל בכ

. זמן המתנה  4-100מדלל  30%-"טמבור" או שווה ערך מאושר )צבע אפוקסי מדולל ב

 מיקרון. 40-50שע'. עובי יבש  4-24לשכבה הבאה 

תוצרת "טמבור" או שווה ערך מאושר. זמן  EN- 100צבע טמגרד  – שכבה שניה .7.23.3

 מיקרון. 80-100שע'. עובי יבש  16-24המתנה לשכבה הבאה 
 כנ"ל. –שכבה שלישית  .7.23.4
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תוצרת "טמבור" או שווה  RALצבע עליון טמגלס ברק משי מגוון לפי  – שכבה רביעית .7.23.5

 עד לכיסוי מלא. 45-50ערך מאושר. עובי יבש 
 מיקרון.  350סה"כ עובי כולל מינימלי בכל נקודה  .7.23.6

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים .7.24

 בנוסף לנאמר במפרט הכללי : .7.24.1

הקונסטרוקציה תימדד ותשולם לפי משקלה בטונות. חישוב המשקל יהיה חישוב נטו  .7.24.2

תוכניות הייצור של הקבלן שאושרו בהפחתת חורים ופתחים ) לא כולל  תיאורטי לפי

חורי ברגים( ללא התחשבות במשקל הגילוון, הריתוך הפחת וכדו'.ברגי החיבור לא 

 ימדדו ולא יחושבו בנפרד במיוחד אלא שמחירם כלול במחיר הפלדה.
הפלדה, ללא ה בדל בגודלם בצורתם או  מחיר היחידה יהיה אחיד לכל סוגי אלמנטי .7.24.3

תפקידם כדון : פחים, פרופילים, זויות, מחברים, פחי הקשחה, ברגים, אומים, או כל 

 אביזר אחר. 
 ק"ג למ"ק. 7,850אלמנטי הפלדה יחושבו לפי משקל מרחבי  .7.24.4

 Shopמחיר היחידה כולל בין היתר גם שרות של מודד מוסמך, הכנת תוכניות ייצור ) .7.24.5

Drawings חישובים סטטים, אספקה והתקנת הקונסטורוקציה בצורה מושלמת , )

 לשביעות רצון המפקח והמתכנן, כולל כל ציוד העזר והאביזרים הדרושים.
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  עבודות פיתוח האתר, סלילה וגידור .8

 אחריות למבנים קיימים .8.1

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים קיימים ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם  .8.1.1

ם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן תת קרקעי, על הקבלן להודיע מיד לה

למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו. לפני ביצוע חפירה בין בידיים ובין בכלי 

ל ולוודא כי אין כבלים או צינורות ימכני, יש להודיע למפקח על פרטי הכלי והמפע

 בתוואי החפירה בהתאם לפירוט הבא:

  חשמל.כבלי 

 .צינורות מים וביוב 

 .קווי דלק 

 .כבלי טלפון או תקשורת אחרת 

 .צינורות אוויר דחוס 

 .כל צינור ו/או כבלים 

כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שיגרם תוך כדי  מצהיר בזההקבלן  .8.1.2

לשביעות  חשבונועבודתו לאותם מבנים ומתקנים הקיימים באתר ומתחייב לתקנם על 

 קח.רצונו של המפ

 גמר ביצוע .8.2

ואחרי אישורה, קבלתה, וביצוע  מזמיןבתום הביצוע תבוקר העבודה ע"י  המפקח וה .8.2.1

 כל ההסתייגויות, תיחשב העבודה כגמורה.

 עובי שכבות .8.3

עובי השכבות למיניהן הנקוב בתכניות, במפרט ובכל מסמך אחר של החוזה הוא   .8.3.1

 לאחר כבישה ו/או הידוק אלא אם צוין אחרת בסעיף המתאים.

 אישור דוגמאות .8.4

כל הדוגמאות שעל הקבלן להכין לאישור מוקדם יבוצעו תוך חודש מיום קבלת צו  .8.4.1

תחילת העבודה. כל עיכוב בביצוע הפרויקט שיחול כתוצאה מעיכוב באישור דוגמאות 

 אשר לא הוגשו בזמן, יחול על הקבלן.

 כללי .8.5

 הכל בהתאם לאמור במפרט הכללי ובנוסף לאמור בו להלן מס' השלמות: .8.5.1

  .העבודה תבוצע בכלים מכאניים ובמידת הצורך בעבודת ידיים ללא תשלום נוסף 

  במקרה של פגיעה בעצים קיימים, יחויב הקבלן לעקור את העץ הפגוע וישתול

 .שנים לפחות 5תמורתו עץ מבוגר בן 

  רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע

קרקעיים -רות להימצאותם של מערכות ו/או מבנים תתוהאתר כפי שהם כולל אפש

 בין אם סומנו בתכניות ובין אם לא. 

  על הקבלן לבצע חפירות גישוש לגילוי כבלים, מבנים ומערכות תת קרקעיות

אחרות. לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגילויים, בין אם נעשו באמצעות כלים 
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ת בקווים ו/או במבנים, אפילו במקרה מכניים או בעבודת ידיים. במקרה של פגיעו

 של עבודת ידיים, יחולו כל ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן.

  ,לאורך החזית של מבנים קיימים ובקרבתם )גם מחוץ לתחום האתר( כגון: בנינים

קירות תומכים קיימים, מדרגות, משטחים מסוגים שונים, גדרות וכד', לא תעשה 

חפירה מתחת למפלסים הנדרשים לצורך בצוע התכנית, מחשש  בשום אופן

להתערערות יציבותם. החפירה באזורים אלו תיעשה בזהירות ובכלים מתאימים 

 או בעבודת ידיים בהתאם לפרטי התכניות או כפי שיידרש ע"י המפקח.

  תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך שעבודות החפירה  יבוצעו כך שיתאפשר ניקוז

 של המפרט הכללי. 51.04.04כל שלבי הבצוע כמפורט בסעיף המים ב

 כללי -כבישה והידוק  .8.6

 בהתאם לאמור במפרט הכללי ובנוסף לאמור בו להלן מס' השלמות:הכל  .8.6.1

 ות העפר כוללות הידוק השתית לדרגת צפיפות נדרשת אלא אם צוין אחרת.דעבו 

 .שתית טבעית מהודקת לפי סוגה, תהיה ע"פ המפרט הכללי 

  במקומות בהם שבילים מתוכננים יהיו באזורי חפירה, יש לזמן את יועץ הביסוס על

מנת לאשר את השתית ובמידת הצורך, לפי הנחיית המפקח, תבוצע החלפת קרקע 

 עם מילוי נברר.

 צפיפות בשכבות מהודקות תהיה כדלקמן:  תרגד  ב. .8.6.2

 מודיפייד אשו" מינימום. 98%  -ותמסלע" 

 יפייד ד"מו 98% –כי רגל, אבני שפה וגן כלשהן ומדרגות ות, שבילים להולמדרכ

 אשו" מינימום.

 יפייד אשו" מינימום.ד"מו 100% –ת, מיסעות וקירות חניו 

 אשו" מינימום. ידיפיד"מו 92% –י בשטחי גינון ואדמת גן  ומיל 

כלול במחיר עבודות העפר.  לא תשולם כל תוספת מחיר בגין הידוק  תק השתיהידו .8.6.3

 זה.

 ו/או חציבה ומילוי באתר, חפירה ו/או חציבה וסילוק של עודפי חפירה מהאתרחפירה  .8.7

 במפרט הכללי. 51.04החפירה תבוצע כמפורט בפרק  .8.7.1

מחיר החפירה מתייחס לביצוע החפירה בכל סוגי קרקע ובכל כלי שהוא כפי שדרכי  .8.7.2

העבודה יכתיבו זאת, לרבות הצורך בעבודת ידיים. לא תשולם תוספת עבור עבודה 

שטחים קטנים, נפרדים או צרים או בקרבת מבנים, כוכים, עצים, אבני שפה או כל ב

מטרד אחר. החפירה כוללת מיון החומר החפור והובלת מיטב החומר לשטחי מילוי 

 באתר עבודה זה או אתרי עבודה אחרים ברחבי העיר לפי הוראות המפקח.                                  

קו לכל מרחק שהוא לאתר שפיכה מאושר ע"י המשרד לאיכות עודפי החפירה יסול .8.7.3

 הסביבה.

במסגרת העבודות בפרק זה יבצע הקבלן ללא תשלום נוסף כניסות זמניות להולכי רגל  .8.7.4

ורכב מחומר מצע וידאג לתקנן מעת לעת לפי הצורך, כולל כל עבודות העפר הדרושות, 

                        המפלסים והשיפועים לפי הוראת המפקח.              

 המחיר כולל את כל האמור לעיל. .8.7.5
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  אופן מדידה:

 מ"ק חפירה ו/או חציבה בשטחלפי  .8.7.6

 ס"מ 20חישוף השטח והסרת צמחיה לעומק  .8.8

ס"מ יבוצע בהתאם לסעיף  20ישוף שכבת הקרקע העליונה והסרת צמחיה לעומק ח .8.8.1

הסרת צמחיה ישור בכתב של המפקח. אבמפרט הכללי אך ורק לאחר  51.03.01

מדשאות, עשבים ושיחים מסוג וגודל כלשהו, לא כולל  –פירושו הסרת צמחיה קיימת 

עקירה או העתקה של עצים, אשר ימדדו בנפרד. הפסולת שתיווצר כתוצאה מעבודות 

 . 40.01.1מפורט בסעיף כהחישוף תסולק 

 המחיר כולל את כל האמור לעיל. .8.8.2

 מ"ר.אופן מדידה:  לפי  .8.8.3

 אדמת גן .8.9

חול וללא נזז, תמולא בשטחי הגינון  85%לפחות   -חמרה חולית )חמרה "בינונית"(  .8.9.1

בשה ונקיה מכל סוגי זרעי העשבים ובמיוחד תהיה יובבורות עצים לנטיעה. האדמה 

-מיבלית, דורת ארם צובא )קוצאב(, גומא הפקעים )סעידה(, חילף החולות וינבוט. כמו

 מחלות, מזיקים, אבנים ופסולת. כן תהיה נקייה ממזהמי קרקע שונים, מ

יש להשקות  לפני פיזור האדמהיש להביא את האדמה בשלב מוקדם של העבודה.  .8.9.2

ימים לבדיקת נביטת עשביה. אם נבטה עשבייה הנ"ל יש להחליף את  10ולחכות 

 האדמה.

לטיב ואגרונום העיריה  המפקחהקבלן יציג בשטח דוגמא )משאית אחת( לאישור  .8.9.3

 בעב' המילוי. האדמה, בטרם יחל 

מות לבדיקה מעבדתית כדי ילאחר הבאת דוגמאות האדמה יילקחו דגימות מכל הער .8.9.4

לבדוק הרכב מיכני פוריות והימצאות זרעים ו/או פקעות עשבים. גיר פעיל לא יהיה 

והתשלום יעשה ע"י לקחו ע"י דוגם מוסמך בנוכחות המפקח יי. הדגימות %10מעל 

 .וע"ח הקבלן

המעבדתית יוכיחו על הימצאות אחד מהפגעים שהוזכרו לעיל, אם תוצאות הבדיקה  .8.9.5

 -באחרת ואשר תיבדק שוב  ולהחליפההקבלן יחויב לאסוף ולפנות את כל האדמה 

 ! אין לפרוס צנרת ולבצע שתילות עד לקבלת התוצאותהכל על חשבונו. 

יוכל הקבלן לספק את אדמת הגן  כאמור,  הדוגמא שתאושרמודגש, כי רק לאחר  .8.9.6

 חיל בעב' המילוי. ולהת

 ס"מ מינימום. 30 עובי שכבת אדמת הגן יהיה .8.9.7

"מודיפייד אשו" בשכבות בעובי של  92%האדמה תמולא ותהודק בדרגת הידוק של  .8.9.8

ס"מ במשך שנה  2-ס"מ כל אחת לאחר ההידוק. לא תותר שקיעה של יותר מ 15

 ממועד ביצוע המילוי.

"מודיפייד אשו" ולא  92%שת העבודה כוללת הידוק השתית לדרגת הצפיפות הנדר .8.9.9

 תשולם כל תוספת בגין הידוק זה.

  .: לפי מ"ק נטואופן המדידה לתשלום .8.9.10

 מוקדמות –מוצרי מסגרות/נגרות  .8.10

 פרק זה דן בפירוט עבודות מסגרות/ נגרות, גדרות, מעקות וכדומה העשויים ממתכת ו/או מעץ

 כמפורט בסעיפים תת הפרק שלהלן:
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 כללי  .8.11

לדרישות מכון התקנים ויהיו בהתאם לתוכניות, הפרטים השונים כל הסעיפים יענו  .8.11.1

 ובהתאם לדוגמא מאושרת.

 לוונים וצבועים בתנור. ויהיו מג, שאינם מנירוסטה, כל חלקי המתכת .8.11.2

יש למרוח ע"י  -כל חלקי המתכת הבאים במגע עם קרקע כגון רגלי ספסל ואשפתונים  .8.11.3

ס"מ מעל גובה פני הקרקע  5, עד ריסוס ושכבת זפת קר מעל שכבת הגילוון והצביעה

 המתוכננים.

 העץ שבשימוש הפריטים השונים יהיה לאחר שעבר תהליך אימפרגנציה. .8.11.4

 צבע המתכת ולוחות העץ יהיה בגוון לפי בחירת האדריכל. .8.11.5

הפרטים השונים הינם פרטים אדריכליים בלבד. ביסוס, רכיבי בטון  וזיון עבורם,  .8.11.6

לים והנחיות נוספות לחוזק יהיו בהתאם להנחיות עיגונים שונים, עובי דופן לפרופי

 מהנדס קונסטרוקציות.

 מידות  .8.12

כל המידות של הפרופילים, מוטות, עמודים, וכו' בהתאם לפרט מהנדס קונסטרוקציה.  .8.12.1

בלבד. כל סטייה  האד' והקונסטרוקטוריה מהמתוכנן אלא באישור ילא תורשה סט

 .והקונסטרוקטורת ידם של האדריכל  תרשם ביומן ו/או על גבי תכניות ותאושר בחתימ

לפני התחלת הביצוע יבדוק המבצע באתר התאמות שונות וכו', ויוודא שמצויים בידו  .8.12.2

 כל הנתונים הדרושים לביצוע מדויק ומושלם של העבודה.

 חומרי עזר .8.13

כל חומרי העזר כגון ברגים, חומרי הלחמה, ווי חיזוק, עיגון לבטון וכו', יהיו ממין משובח  .8.13.1

. בכל מקום שיש לעגן ברזל )מוט או כל דבר אחר( בתוך בטון או קיר יצוק, יש ביותר

 לבצע בהתאם לתכניות. 

 חומרים  .8.14

כל מוטות הברזל יהיו מגולוונים )אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות( חדשים, מחתיכה  .8.14.1

לפי המידות  אחת, ישרים, נקיים מחלודה מתקלפת ובעלי חתך שווה לכל אורכם. הכל

הרשומות בתכניות ובפרטים. את המוטות יש לנקות ולהחליק בפינות. חורים לברגים 

יש לקדוח )ולא לשרוף(. הברגים יהיו מגולוונים באורך מתאים ובקוטר לפי הנדרש. 

 ההברגה צריכה לבלוט מהאום לאחר הסגירה, בשני סיבובים לפחות.

 לביצוע גילוון וצבע הכנה .8.15

יש לבצע ניקוי מוחלט של חלקי המתכת, הורדת כל חלודה קליפתית  לפני גלוון וצבע .8.15.1

או כל חלודה אחרת, גבשושית וכו'. הניקוי ייעשה  בשיטת "סנדבלסט", בכל שיטה 

מכנית או כימית לפי דרישות המפקח. ניקוי זה ייעשה בכל מקרה לפני גלוון וצביעה 

 של מתכת. 

 גלוון .8.16

ז חוזה זה  אלא אם צוין במפורש אחרת כל חלקי המתכת   שיסופקו במסגרת מכר .8.16.1

מיקרון,  100בתוכניות יגולוונו בחם,  בטבילה באמבט,  כשעובי הגלוון המזערי הוא 

 . 918הכל לפי דרישות ת"י 



70 
 

 

 2.6.19 –מפרט מיוחד  -לוד רמת.ש   

 

מ"מ ועלולים להתעוות בטבילה באמבט חם יגולוונו  5 -חלקי מתכת שעוביים קטן מ .8.16.2

 בהתזת אבץ חם במפעל המתמחה בצביעה מסוג זה.

 מתכת מגולוונתצביעת  .8.17

 צביעת מוצרי פלדה מגולוונים, תבוצע כדלקמן: .8.17.1

  .הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה 

   .הסרת הברק בנייר לטש עדין 

  .ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק 

 של ניר לט  צביעה בשתי שכבות בהתזה של צבע פוליאוריטני כדוגמת מטל רסט

 מיקרון כל שכבה. 60או ש"ע בעובי 

 צביעת  מוצרי פלדה שאינם מגולוונים .8.18

 2.5מוצרי פלדה שאושר ע"י המפקח בכתב שלא יגולוונו ינוקו ניקוי חול לדרגה של  .8.18.1

מיקרון ושתי שכבות   120לפי התקן השבדי ויצבעו בשכבה אחת של צבע אפוקסי 

 מיקרון כל שכבה. 60ר לט או ש"ע בעובי צבע פוליאוריטני כדוגמת מטל רסט של ני

 ביצוע הצביעה .8.19

תיעשה במברשת או  הצביעה עבודות הצביעה תעשנה ע"י בעלי מקצוע מומחים,  .8.19.1

 .לבחירת המפקחבריסוס או צביעה אחרת בהתאם 

בכל מקום בו מצוין גוון המתכת לפי בחירת האדריכל, הכוונה לצבע מטאלי או שאינו  .8.19.2

שבון כי האדריכל רשאי לדרוש כי הגוון יהיה מטאלי, וכי מטאלי. על הקבלן לקחת בח

 לא תשולם כל תוספת בגין דרישה זו.

 כל עבודות הגלוון והצביעה יחשבו ככלולים במחירי היחידה ולא ימדדו בנפרד. .8.19.3

 בבית המלאכהאלמנטי מסגרות ביצוע  .8.20

יש להקפיד שכל החלקים אשר מוכנים בבית המלאכה יתאימו זה לזה, כך שבעת  .8.20.1

יעתם במקום לא תהיינה סטיות. כל קצוות המוטות ישויפו מכל צידיהם, כל קב

הגבשושיות בברזל יורחקו, כל שטחי המגע ישויפו וינוקו היטב. חיבורים יעשו בריתוך 

חשמלי מלא והיקפי, אותו יש ללטש ולהבטיח מעברים מעוגלים או חדים, הכל לפי 

עליון ע"י ריתוך כנ"ל ובפחית לפי דרישת המפקח. כל עמודי הפרופיל יסגרו בקצה ה

מ"מ לפחות. בזמן הריתוך יש להקפיד שלא  3מידות העמוד כשהפחית בעובי של 

 להשתמש במידת חום מוגזמת.

הריתוך יהיה מלא והיקפי כאמור ועשוי ע"י בעלי מקצוע מעולים. כל החלקים  .8.20.2

ע"י מכות המרותכים יהיו במישור אחד. לא יורשה יישור של החלקים לאחר ההלחמה 

 פטיש, אלא ע"י מכבש מתאים.

 מעקות בטיחות וגדרות שונים ממתכת .8.21

 מעקות בטיחות וגדרות שונים, סוג, גובה ודגם בהתאם למצוין בתכניות ובכ"כ.  .8.21.1

 .העמודים מעוגנים בקיר או ביסודות בטון בודדים .8.21.2

 בגוון לפי בחירת האדריכל. צבע  .8.21.3
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הנחיות היצרן  ,קונסטרוקציותההכל בהתאם לפרט האדריכלי, הנחיות מהנדס  .8.21.4

כל חומרי העזר והעב' הנלוות דוגמא בשטח לאישור האדריכל, כולל , המפקח בשטחו

 כל הדרוש עד לביצוע מושלם של העבודה. ו

 מ"א.: אופן המדידה לתשלום .8.21.5

 שערים ממתכת .8.22

שער כניסה חשמלי לרכב ו/או שער להולכי רגל )פשפש( מקונסטרוקציית פרופילי  .8.22.1

    מסבכת פרופילים  או גדר רשת בהתאם למצוין בכ"כ והפרטים. מתכת ומילואה

 העמודים מעוגנים בקיר או ביסודות בטון בודדים. .8.22.2

 גובה ואורך השערים בהתאם למצוין בכ"כ והפרטים. .8.22.3

 צבע בגוון לפי בחירת האדריכל. .8.22.4

הכל בהתאם לתכניות, הפרט האדריכלי, הנחיות מהנדס הקונסטרוקציות והוראות  .8.22.5

 ועד לביצוע מושלם. המפקח באתר

 יח'.: לתשלום אופן המדידה .8.22.6

 נתיבי תימרון בצבע לבןסימון/צביעת  .8.23

 :העבודה כוללת .8.23.1

  סימון חניות, רחבות כיבוי אש, רחבות פריקה לרכב ח"ח,  -צביעת פסים לבנים

 ע"ג מיסעת/חניות אספלט ו/או ע"ג אבנים משתלבות.סימון שבילי אופניים וכו', 

  חומרים דרכים/צבעים  – 935ויתאים לדרישות ת"י מס' הצבע יהיה בגוון לבן"– 

 ".1חלק 

  ס"מ. 10רוחב הפסים יהיה 

הכל בהתאם לתכניות, הנחיות המפקח באתר, כולל כל הדרוש עד לביצוע מושלם של  .8.23.2

 העבודה.

 מ"א.:  לתשלום אופן המדידה .8.23.3

I. סלילת כבישים ורחבות 

 מצע סוג א'מצעים/ .8.24

א' הכוונה היא למצע מאבן גרוסה אשר יעמוד  בכל מקום בו מוזכר המונח מצע סוג .8.24.1

 במפרט הכללי.  51.05/02וטבלה  51.05.02בכל הדרישות המפורטות בסעיף 

 . 51.05.04הפזור והכבישה יבוצעו בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף  .8.24.2

בשטחי הכבישים  מוד. פרוקטור  100%דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה  .8.24.3

 והחניות. 

 מוד. פרוקטור. 98%המדרכות דרגת הצפיפות הנדרשת הינה לפחות באזורי  .8.24.4

 מ"ק מהודק.:  לפי לתשלום אופן מדידה  .8.24.5

 כללי -אספלט  .8.25

של המפרט הכללי  5112עבודות האספלט יבוצעו, ימדדו וישולמו בהתאם לפרק  .8.25.1

 ורחבות. לסלילת כבישים

תקבע בהתאם אנרגית ההידוק בזמן תכנון התערובת )מס' הקשות בכל צד של הגליל(  .8.25.2

 במפרט הכללי. 51לסוג החומר ולנפחי התנועה ברחוב כמפורט בפרק 
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 אשר עמדה בכל הדרישות המפורטות במפרט המיוחד ואושרה תערובת אספלטית, .8.25.3
 ע"י המפקח, היא התערובת שלפיה יקבע קו הדירוג המאושר.

ול לרבות טיפנתן לאחר שהושלמו עבודות ההכנה יאישור לתחילת עבודות האספלט י .8.25.4

 . בשכבת אספלט קיימת או הידוק השתית
לא יותר פיזור ידני של האספלט אלא רק באמצעות מגמר עם כבלי פלדה. על הקבלן  .8.25.5

 יהיה לדאוג למגמר ברוחב קטן למקומות צרים.
לקיחת ליבות משכבת אספלט יבוצע לא יאוחר משבוע לאחר סיום הסלילה.  במידה   .8.25.6

וסתה בשכבת אספלט נוספת, יילקחו ליבות ויידרש לבצע בדיקות חוזרות משכבה שכ

 לכל עומק שכבות האספלט.

 ס"מ למגרשי ספורט ומיסעות אספלט 8שכבת בטון אספלט בעובי כולל של  .8.26

ס"מ לאחר ההידוק, המורכבת משתי  8סלילת שכבת בטון אספלט בעובי כולל של  .8.26.1

 שכבות כדלקמן:

  א' וקו הדרוג יתאים  האגרגט יהיה סוג -ס"מ  5שכבת בטון אספלט מקשרת בעובי

 של המפרט הכללי. 51.12.05.01כאמור בסעיף  3/4לגרגיר מקסימלי של "

  האגרגט יהיה סוג א' וקו הדירוג  –ס"מ  3שכבת בטון אספלט נושאת בעובי

 של המפרט הכללי. 51.12.05.01כאמור בסעיף  1/2לגרגיר מקסימלי של "יתאים

 העבודה כוללת ריסוסים כדלקמן: .8.26.2

 העבודה תעשה עפ"י   -ק"ג/מ"ר  1.0באמולסיה ביטומנית בשיעור של  ריסוס יסוד

 51.00.35שבמפרט הכללי והמחיר יימדד בהתאם לסעיף  51.12.08.02סעיף 

 שבמפרט הכללי.

  העבודה תעשה  -ק"ג/מ"ר  0.30ריסוס מאחה באמולסיה ביטומנית בשיעור של

אם לסעיף שבמפרט הכללי והמחיר יימדד בהת 51.12.08.02עפ"י סעיף 

 שבמפרט הכללי. 51.00.35

 בנפרד.העבודה אינה כוללת ציפוי עליון ב"ספורטקוט" או ש"ע הנמדד  .8.26.3

 לפי מ"ר.  -לתשלום  אופן המדידה .8.26.4
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 )בפרק זה יכללו גם כל אביזרי הצנרת האינטגרליים( צנרת עבודות .9

 כללי .9.1

 .הכמויות בכתב המצוין וכפי לתוכניות בהתאם תהיה הצנרת .9.1.1

 יהיה וליצרניהם, הישראלי התקנים מכון של מאושר תקן תו יישאו המסופקים הצינורות .9.1.2

 .תקן בתו לסמנם התקנים הישראלי מכון מטעם היתר

 .לגמרי חלק יהיה הפנימי ושטחם וליקויים סדקים, פגמים ללא שלמים יהיו הצינורות .9.1.3

 פרטבמ או בתוכניות אחרת צוין לא אם, בלבד סטנדרטי באורך יספק צינורות הקבלן .9.1.4

 .מיוחד

, לקבלן הדרכה במתן, העבודה ביצוע את ילווה הצנרת ספק או\ו יצרן של השדה שירות .9.1.5

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

 .המזמין מצד תמורה וללא הקבלן

  פלדה צנרת .9.2

 מעלות 40 של( פאזות)מדרים גימור עם יהיו, ע"ש או 3 טריו מסוגיהיו  פלדה צינורות .9.2.1

 רב אלומינה פנימי בטון ציפוי עם( 20" קוטר עד) מלאה השקה לריתוך ומתאימים

 .ע"ש או מ"מ 4  בעובי" טריו" מסוג שכבתי תלת שחיל מפוליאטילן חיצונית ועטיפה
 חיצונית ועטיפה פנימי בטון ציפוי מ"מ עם 3.65יהיו עם עובי דופן  2צינורות בקוטר " .9.2.2

 שחיל. מפוליאטילן
 צינורות הקבלן יספק הנדרש בקוטר או דופן בעובי צינורות לספק יהיה ניתן ולא במידה .9.2.3

 במחיר שינוי ללא גדול בקוטר או יותר גדול דופן עובי בעלי
 :הצנרת תהיה .9.2.4

   לפי תקן אמריקאי530,מפלדה שייעודה הובלת מים ונוזלים אחרים לפי ת"י  C-

200 AWWA. 

 )צוין אחרת  אלא אם כן, הצינורות היו מצופים בצידם הפנימי במלט )עם רב אלומינה

 .בתוכניות

  הציפוי יעשה לפי תקן אמריקאי,AWWA C205 ולפי מפרט מכון התקנים מפמ"ר

266.1. 

  או ריתוך אוטוגני לצינורות עם ציפוי פנימי בבטוןעם "ברנר" אין לבצע חיתוך. 

 תחת מיוצרים שאינם צינורות אותם. לתקנים הברורה בהתייחסות להקפיד הקבלן על .9.2.5

 את המאשרים מתאימים מסמכים יציג הקבלן. להנחה אסורים התקנים מכון השגחת

 .המפרט בתנאי החומרים עמידת
 הצינורות יהיו חדשים ובלי סדקים, פגמי צורה או ליקויים כלשהם. .9.2.6

ציפוי פנים וחוץ חרושתי, אפוקסי קלוי בתנור בצבע  עם יהיו גלויים המותקנים צנורות .9.2.7

 סגול )או בהתאם להנחיות המפקח(.

 הובלה .9.3

 שלמות על לשמור יש למקום ממקום והעברתם פריקתם הצינורות טעינת בעת .9.3.1

 לשמירה גם תוקדש מיוחדת לב תשומת, בקצוות במיוחד העגולה ועל צורתם הצינורות

 .החיצוני והפנימי הציפוי שלמות על

 או הצינורות למעיכת לגרום העלול לגובה ההובלה בכלי הצינורות את לטעון יןא .9.3.2

 .ציפויים לקלקול
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 הצינורות פריקת. המטען יציבות להבטיח כדי ההובלה בכלי היטב ייקשרו הצינורות .9.3.3

 את לתפוש אסור, הצינור של וזהירה איטית הורדה יבטיחו אשר תבוצע באמצעים

 אסור. אותו לעוות או, הצינור בקצה לפגוע העלולים כלים אחרים או בווים הצינור

 שליטה להבטיח יש. אחרים צינורות על או על הקרקע הצינורות את להפיל בהחלט

 או, עצים, מבנים, במכוניות יתנגש באופן שלא באוויר תלוי בהיותו הצינור על גמורה

 .אחרים עצמים

 על להתהלך אסור. גלגול או גרירה י"ע הקרקע על המונחים צינורות להעביר אין .9.3.4

 .בשדה מצופים המונחים צינורות

 פיזור .9.4

, העבודה של תקין למהלך יפריע שלא באופן התעלה ליד הקרקע על יפוזרו הצינורות .9.4.1

 לכך הקבלן ידאג, דרכים הקו תוואי חוצה בהם במקומות, וכו' כלי רכב למעבר

 יונחו הצינורות. אלה בדרכים המעבר את יפריעו יחסמו או לא המפוזרים שהצינורות

 נוחים עצמים או חול שקי ג"ע או לחלופין, בולטים ועצמים מאבנים נקיה אדמה על

 .המפקח הוראות לפי אחרים

 את הקבלן יאחסן הקווים לאורך הצינורות את לפזר אפשרות תהיה לא כאשר .9.4.2

 .המפקח יורה שעליהם ובצורה במקומות בערמות מרוכזות הצינורות

 זר חמר כל או לכלוך מחדירת הצינורות לשמור מנת על האמצעים בכל ינקוט הקבלן .9.4.3

 .לתוכם אחר

 את לסתום יש, כן כמו. צינור כל של הקצוות את היטב לנקות יש וריתוכו הנחתו לפני .9.4.4

 .הבודדים הצינורות של כל הקצוות

 הנחה .9.5

 הצינורות יונחו בדיוק לפי התוואי, בעומקים ובשיפועים המצוינים בתכניות. כל שינוי .9.5.1

 בעומק ובשיפוע המתוכנן טעון אישור מפקח.

 לתעלה הצינורות הורדת. בו הפגמים כל ויתוקנו הציפוי ייבדק הצינורות הורדת לפני .9.5.2

 בשלמות לפגוע העלול מדי רב כפוף יגרם שלא באופן מירבית תעשה בזהירות

 .החיצונית בעטיפה או, בציפויים הפנימים הצינורות

 ! לצינור מסביב שרשרת או פלדה כבל לכרוך אין פנים בשום .9.5.3

 יעשה הצינורות בין הריתוכים בידוד. ראש ריתוכי י"ע יעשו התעלה בתוך החיבורים .9.5.4

 .התעלה ליד מונחים בעוד הצינורות

 הצינור פי את לסתום יש בעבודה ממושכת הפסקה של ובמקרה עבודה יום כל בסוף .9.5.5

 סתום יהיה בעבודה אינו אשר צינור קצה כל כי ויבטיח ישמור הקבלן. שכבר רותך

 כניסת ותמנע

 .אליו לכלוך .9.5.6

 אביזרים לצינורות פלדה .9.6

הספחים לצינורות פלדה כגון: קשתות, טיים, זקפי ריתוך, מעבירי קוטר וכו' יהיו  .9.6.1

. כל האביזרים ייוצרו מצינורות פלדה זהים לצינורות 40חרושתיים בלבד סקדיול 

 מנו ירכשו את הצינורות.אליהם יתחברו וירכשו ע"י הקבלן מאותו יצרן מ
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 תיקוני עטיפה חיצונית .9.7

, זקיפים, טיים, )קשתות אביזרים בין בחיבור ריתוכים של חיצונית עטיפה תיקוני .9.7.1

 צוות ידי על יבוצע מכניות פגיעות לאחר או בהתחברויות, ( לצנרת'וכו קוטר מעברי

 אתר לכל להביא יחויב הקבלן. הצינורות מפעל שדה של שרות י"ע הכשרה שיעבור

 השלמת טיב על ולפיקוח מקצועית לעובדיו הדרכה ולהעביר, היצרן של שדה שירות

 .העטיפה

 יריעות באמצעות 4וטריו  APC-4 APC-3  מסוג בצנרת תבוצע עטיפה השלמת .9.7.2

 .הצינור יצרן י"ע בעובי המוגדר, בלבד מתכווצות

 יעשה הריתוך שטח ניקוי. בלבד המפקח באישור יהיה מתכווצים בסרטים שימוש .9.7.3

 .פלדה מברשת באמצעות

 הצינור שלמות בדיקת .9.8

 חזותית: בדיקה .9.8.1

 הצינור של והפלדה החוץ ציפוי, הצינור כל לאורך הפנים צפוי שלמות תיבדק .

 בציפוי שבר, מעיכה, כיפוף, דפורמציה כגון בולט פגם עם צינור ויתגלה במידה

 .לשימוש ותרוייפסל ולא יהצינור  –וכד'  בולטת אובליות, לתיקון ניתן שלא הפנים

 פנים בטון ותיקון בדיקה .9.8.2

 צמנט חייב ציפוי המלט בשפתיו להיות בעל -בצינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט

 .היקף הצינור בכל עובי מלא

  מ"מ לכוון פנים הצינור וזאת  1.5פגמים ושקעים קלים מותרים עד לעומק של

היקף הציפוי. הצינורות שציפויים הכללי לא יהיה יותר מאשר חצי  בתנאי שאורכם

לא  מהמותר לפי המוגדר לעיל יפסלו ולא יותרו לשימוש,  הפנימי יימצא פגום יותר

חיתוך החלק הפגום עד למקום בו הציפוי מלא  תיקון הציפוי או מפקחאם כן יתיר ה

 .ושלם

 ויש פגיעה בבטון פנים של הצינור בקטע שאין גישה אליו, תיקון הבטון  במקרה

 . יפסל לשימוש מפעל או שהצינורה שה ע"י יע

 כללי -ריתוך   .9.9

 בהצלחה שעמדו לריתוך ומנוסים מוסמכים יהיו הצנרת בריתוך העוסקים הרתכים כל .9.9.1

 תעודת בידם התקנים ואשר מכון ובאישור 127 י"ת דרישות לפי הרתכים במבחן

 .בתוקף הסמכה

ריתוך  י"ע יבוצעו' וכו אביזרים הרכבת, הסתעפויות ,התאמות ביצוע, הצינורות חיבור  .9.9.2

 .חשמלי

 .הפנימי הציפוי לתיקון גישה שתהיה כך תבוצע הסתעפויות ריתוך .9.9.3

 .AWWA-C-202 תקן בדרישות יעמדו הריתוכים .9.9.4

 ממחזור ההתחלה מקומות העתקת תוך ריתוך מחזורי בשלושה יבוצע ריתוך כל .9.9.5

 .למחזור

 .דיסק באמצעות יבוצעו התאמה עבודות וכל החיתוכים .9.9.6

 .1340 י"ת לפי יהיו אלקטרודות .9.9.7

המדר  –" מוסדרות" הצינורות כששפות", ישרים בריתוכים" יתבצע הצינורות חיבור .9.9.8

 לא ישרה שפה או אלכסוני חיתוך עם שפה של מקרה בכל. הפנים ציפוי וגימור
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 לאחר מבפנים הפנימי הציפוי את ולתקן בקצה פנים בטון ללא לרתך יש ",מוסדרת"

 במקרה מבפנים הציפוי תיקון את לאפשר כדי )ישרים( ריתוכים להוסיףיש . הריתוך

 .שהדבר יידרש

 .מוסמכת מעבדה י"ע מהריתוכים20 % לפחות של בדיקה תתבצע העבודה במהלך .9.9.9

 הרתך. את מהאתר להרחיק יידרש יפסלו שריתוכיו קבלן .9.9.10

 ת הצינורות לפני הריתוךכנה .9.10

 הפגמים וכל הנכונה העגולה ולצורתם לשלמותם ריתוכם לפני יבדקו הצינורות קצות .9.10.1

 לנקות יש לריתוך העומדים הצינורות קצות את. המפקח של רצונו יתוקנו לשביעת

 .הריתוך טיב על לרעה להשפיע זר העלול חומר מכל היטב

 לפי בדיוק יעשו אלכסוניים חיתוכים. הצינור לציר ניצב במישור יהיו ישרים חיתוכים .9.10.2

 במכשיר יבוצע החיתוך. אחד במישור תהיה החיתוך ששפת ובאופן הזוית הדרושה

 מכני. חיתוך
( ARCAIR" )ארקאיר" בשיטת יעשה צמנט-מלט של פנימי ציפוי בעלי הצינורות חיתוך .9.10.3

 עם

 לפני יופעל אוויר זרם. זרם מקור של למגע " שתחובר4" פחם אלקטרודות .9.10.4

 יהיה אלקטרודה של השרוף שהקצה כך על להקפיד יש. תיגע בפח שהאלקטרודה

 תהיה הריתוך בזמן. המכשיר מידית מ"ס 5 פחות מ לא אך מ"ס 10 כ של במרחק

 מלמעלה תמיד יהיה החיתוך מעלות וכיוון 45בת  הצינור ושטח האלקטרודה בין הזווית

 יש החיתוך בגמר. לשם איזון ידיים בשתי תוחזק המכשיר של שהידית רצוי. למטה

 שמשקלו מכה בפטיש י"ע צמנט-המלט ציפוי את להפריד, לחלוטין נחתך שהפח לוודא

 .בפצירה וליישרו הצינור קצה את ולהחליק ג"ק 4 על יעלה לא

 את לבצע תותר" ארקאיר" בעזרת העבודות את לבצע אפשרות שאין במקרים .9.10.5

 של האורך לציר ניצב יתקבל שהחתך בתנאי מכני משור או יד משור בעזרת העבודות

 .הצינור

 הריתוך לפני הצינורות התאמת .9.11

 לחיצה ברגיי עם גמישה מצמדה בעזרת תהיה, בחיבור והתאמתם הצינורות הצמדת .9.11.1

 הפלדות בין מרווח כל ללא מלאה הצמדה יוצמדו הצינורות .(ומעלה 8'' -מ בקטרים)

 . הפנימי והבטון
 הסמוכים של הצינורות טובה תפיסה מבטיח ריתוך ביצוע עד המצמדה את להסיר אין .9.11.2

 .הריתוך להשלמת עד הצינורות של הנכון מצבם ואת לזה זה

 ברגיי סגירת י"ע תעשה, ההיקף של בחלקים( מדרגה) התאמה רדיאלית אי ביטול .9.11.3

 .המדרגה של הבולט הצד על הלחיצה

 .בפלדה דפורמציה גרימת ללא, בהדרגה תתבצע הסגירה .9.11.4

 .לרתך אין, המותרת בגבולות הסיבולת רדיאלית להתאים ניתן שלא חיבורים .9.11.5
תעלה  לא, ההיקף של שהיא כל בנקודה הצינורות שני דפנות בין הרדיאלית התזוזה .9.11.6

 . החיבור היקף¼  ב מ"מ 2 מ יותר ולא הפלדה דופן מעובי 0.2  על

 ביצוע ריתוך צינורות פלדה .9.12

 :הבאים בתנאים יבוצע הריתוך .9.12.1

 מלאה הצמדה מוצמדים הצינורות. 

 נכונה רדיאלית התאמה . 
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 . השרש מריתוכי חלק שיהוו, תפיסה ריתוכי לבצע יש, ל"הנ התנאים שני מילוי לאחר .9.12.2

יבוצעו באטורך ובמספר אשר ו החיבור בהיקף השני מול אחד ירותכו התפיסה ריתוכי .9.12.3

 או ע"י המפקח. יקבע ע"י יצרן הצינור

 הריתוך מצבי .9.13

( הריתוך בשעת במקום קבועים נמצאים שהצינורות) קבוע במצב הריתוכים ביצוע .9.13.1

 אדנים של מתאים סדור י"ע הצינורות התאמת על שמירה שתובטח רק בתנאי יורשה

 יבוצע קבוע במצב ריתוך. יותר או צינורות שני על תמיכה וסיבוב המאפשר וגלגלים

 מנת על התעלה בצד הקרקע מעל או מעל התעלה אדנים על נתמכים כשהצינורות

 . היקפו לכל הריתוך תפר את להשלים
 בין לצינור צינור בין הזזה ותוך מעלה כלפי תמיד יהיה הצינורות האורכי של התפר .9.13.2

 ".2שעה " " ל10  שעה"

 השורש מחזור .9.14

 נמצאים הצינורות כאשר המצבים בשני יבוצע( הראשון הריתוך מחזור) השורש מחזור .9.14.1

 השורש מחזור להשלמת עד הצינורות בהזזת האפשר ככל למעט ויש קבועים במקום

 .כולו

 המחזורים בין ניקוי .9.15

 קשקשים, סיגים מכל היטב התפר את לנקות יש ומחזור מחזור כל השלמת אחרי .9.15.1

 יש הניקוי את.. האלקטרודות את מחליפים בהם המקומות ל"כנ כן ינוקו כמו. ולכלוך

 .משחזת מכנית אבן בעזרת לבצע

 וגמר מילוי מחזורי .9.16

 תשמשנה מחזור לכל. משניים קטן יהיה לא ריתוך תפר בכל המחזורים מספר .9.16.1

 .תקניות אלקטרודות

 שגב כך יתאימו ומספרם המחזורים עובי. מ"מ 3-3.5 בערך יהיה המילוי מחזורי עובי .9.16.2

 .מ"מ 1.5 מ יותר ולא מ"מ 0.8 מ פחות לא הצינור יבלוט מפני התפר
 .הריתוך שמלפני הנעיץ מרוחב מ גדול"מ 3 בערך יהיה העליון המחזור רוחב .9.16.3
 .פלדה במברשת היטב לנקות יש הגמור התפר את .9.16.4

 .מקום באותו מחזורים להתחיל בשני אין .9.16.5

 פנימי ציפוי בעלי צינורות ריתוך .9.17

 ".אקספנדו" באבקת להשתמש יש הריתוך במקום הציפוי המשכיות קבלת לשם .9.17.1

 תוכן התערובת (.נוזלית לא) פלסטית למשחה תהפוך אשר עד במים תעורבב האבקה .9.17.2

 הציפוי קצות. הערבוב מזמן שעה מחצי יותר לא משך למריחה תספיק אשר בכמות

 .בערך מ"מ4 של בעובי אחד כל במשחה וימרחו במים הניקוי אחר יורטבו

 עובי עשוי כאלה שבמקומות כך, המריחה בזמן ימולאו בציפוי קטנים ושקעים פגיעות .9.17.3

 . ל"הנ מהמידה גדול להיות המריחה
 אסור. הריתוך ביצוע לפני ספורות דקות אלא" אקספנדו"ב מריחה להרשות אין .9.17.4

 .לריתוך המיועדים הפלדה שטחי על תעלה שהמריחה
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 זה ובמצב, רווח ללא לזה זה הצינורות קצוות וילחצו יקורבו המריחה גמר אחרי מיד .9.17.5

 יצא אשר משחה עודף מכל הפלדה צינורות קצות וינגבו, נקודתיים ריתוכים י"ע יתפסו

 .הריתוך לנעיץ
 .אמפר 100 על עולה אינו אשר וזרם מ"מ 3 באלקטרודה יעשה הראשוני הריתוך .9.17.6

 עבודה מרווח .9.18

 יהיו ראש לריתוכי הבורות. מס" 40 -מ קטן לא יהיה התעלה בתוך העבודה מרחב .9.18.1

 .המידה על יתר הרתך על להצר לא כדי מספיק גודל בעלי

 האוויר מזג תנאי .9.19

 אוויר מזג תנאי י"ע מושפע להיות עלול הריתוכים טיב כאשר ריתוך עבודות לבצע אין .9.19.1

 אם מקרה בכל יקבע פקחהמ. חזקות ורוחות חול סופות, ערפל, גשם כגון ,נוחים בלתי

 .הריתוך עבודות ביצוע את מרשים אוויר מזג תנאי

 בצנרת תמיכות .9.20

, ומעלה מעלות 30 בזווית קשתות של בחיבורים תמיכות יבוצעו הצורך במידת .9.20.1

 של וההוראות לדרישות, לתוכניות בהתאם הצינורוקצה  "( T)" קמץ הסתעפויות

 .מפקחה

 אוגנים ריתוך .9.21

 לאמור לעיל. בהתאם יהיה לצינורות האוגנים ריתוך טיב .9.21.1

 פתח בתוך פנימי ריתוך גם, חיצוני לריתוך נוסף המבצע ירתך שחיל אוגן בריתוך .9.21.2

 מדויקת התאמה וךכנדרש לעיל  ת לצינורות ירותכו ריתוך צוואר בעלי אוגנים. האוגן

 .הצינור כלפי האוגנים של ומרכזית
 .הצינור לציר ניצב יהיה האטימה ששטח להבטיח יש האוגנים בריתוך .9.21.3

, התזה טיפות כגון, אחרת פגיעה ומכל ,ריתוך מחומר האטימה שטחי על לשמור יש .9.21.4

 . 'וכד לכלוך
 .אוגנים של לאטימה להפריע העלולים הפגמים כל את לתקן יש .9.21.5

 (המפקח של בכתב באישור רק יבוצעו) מרותכות קשתות .9.22

 המידות לפי יחתכו הקשתות. משופעים צינורות מקטעי תורכבנה הקשתות .9.22.1

 .לשני אחד קטע של מדוייקת התאמה תוך, שבתוכניות
 הציפוי יהיה מקום שבכל כך הקשתות וירתכו יחתכו פנימי מלט ציפוי בעלי בצינורות .9.22.2

 .כולה הקשת ריתוך אחרי הציפוי את ולהשלים לתקן יש, וחלק רצוף

 מוכנות קשתות .9.23

 ישרים ריתוכים י"ע לצינורות ירותכו קבועות סטנדרטיות זוויות בנות מוכנות קשתות .9.23.1

 של הנתון מצבה ועל מדויקת התאמה על הקפדה תוך, צינורות לריתוך לעיל כמפורט

 ותוספות הקשת בקצה אלכסוני חיתוך י"ע יעשו הקשתות בזוויות קלים שינויים. הקשת

 .לצורך בהתאם
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 (המפקח של בכתב באישור רק יבוצע) חדירה ריתוך .9.24

 הפתח לצורת בהתאם החודר הצינור של מדויק חיתוך י"ע יבוצע( טה) חדירה ריתוך .9.24.1

 בצינור

 לצינור לרתכו כדי הסעיף של לפרופיל מותאם להיות צריך הפתח חיתוך. הראשי .9.24.2

 מעבר שיהיה כדי הריתוך של הפנימי הצד היטב וינוקה יוחלק האפשר במידת. הראשי

 .מלא יהיה הצינור וקוטר חלק

 הפנימי ציפוי של תיקון המאפשר קצר קטע להיות צריך להסתעפות המתחבר הצינור .9.24.3

 .הריתוך ביצוע אחרי
 יש. הקצר המסתעף לקטע שלם צינור של השקה ריתוך י"ע יעשה ההסתעפות המשך .9.24.4

 לתקן

 .החדירה ריתוך ביצוע לפני אקספנדו עם צמנט-מלט של הפנימי הציפוי את .9.24.5

 לעיל. כמפורט" ארקאיר" בשיטת עושים בפלדה הפתח חיתוך את .9.24.6

 מדופן החתוך הסגמנט הוצאת אחרי שנתגלה הפנימי הציפוי את בזהירות שוברים .9.24.7

 .הפלדה

 לכלוך מכל החיבור של הפנימי הצד את לנקות יש מעלה כמפורט הסעיף ריתוך אחרי .9.24.8

 ריתוך בגמר. הצינורות שני בין החדירה בקו חלק מעבר שיהיה ולהקפיד מלט ופירורי

 וחומר מלט שיירי, פסולת מכל הצינור פנים את לנקות יש הפנימי הציפוי ותיקון הסעיף

 למנוע כדי מתאים הבשלה בחומר לכסות יש התקין של הטרי המלט את. אחר זה

 .מהיר ייבוש

 חיזוק אוכפי .9.25

 לריתוכי חיזוק אוכפי המבצע וירתך יתקין התוכניות לפי הדבר דרוש בהם במקומות .9.25.1

 ".טה" חדירה

 החיצוניים שוליו, הסעיף על האוכף יולבש, לעיל כמפורט החדירה ריתוך ביצוע אחרי .9.25.2

 .הסעיף אל תרותך שבו הפתח ושפת הראשי הצינור אל ירותכו

 .הצינורות התקנת במחיר ייכלל הוא אוכף עבור תוספת כל תשולם לא .9.25.3
 .צינורות לריתוך מעלה כמפורט יהיה הריתוכים טיב .9.25.4

 ותיקונם בצינורות פגמים .9.26

 פקחהמ יתן בצינורות אחרים פגמים או סדקים, דפיקות יתגלו הריתוך ולאחר במקרה .9.26.1

 לא כולו הפגום הצינור את לסלק או הפגום החלק את לחתוך, הפגם את לתקן הוראות

 .אלה תיקונים בגין תוספת כל תשולם

 בריתוכים ליקויים של תיקון .9.27

 ,המילוי או השורש במחזורי ליקויים לתקן רשות לתת יוכל פקחהמ .9.27.1
 אשור טעונים יהיו כאלה תיקונים אולם, הגמר במחזור וקעקועים מלט נקבי לתקן מותר .9.27.2

 .כפגם ייחשבו לא מ"מ 1.0 על עולה אינו עומקם אשר קעקועים. פקחהמ

בדרך אחרת  או ליטוש, באיזמל חיטוט י"ע הפגם את להסיר יש תיקון כל ביצוע לפני .9.27.3

 שתאושר ע"י המפקח.
 לחתוך יש בתפר סדק שיתגלה במקרה, פלדה במברשת יוסרו והקשקשים הסיגים כל .9.27.4

 . מחדש ולרתכו התפר כל את
 גב על שמן בצבע ברור סימון בריתוכים או בצינורות שיתגלה פגם כל יסמן המבצע .9.27.5

 .הצינור
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 לתעלה קטע כל יורד ולא, לתעלה הצינורות הורדת לפני ייעשו בריתוכים התיקונים כל .9.27.6

 .רצונו לשביעות נעשו קטע באותו התיקונים כל כי אישר המפקחש לאחר אלא

 כללי - אביזרים התקנת .9.28

 יש האביזרים בהרכבת. לתוכם שחדר לכלוך מכל לנקותם יש האביזרים התקנת לפני .9.28.1

 תהיה הצינורות לבין האביזרים בין ההתאמה. מים פלס לפי המדויק איזונם על להקפיד

 .מאולצת לא אך מדויקת

 פנימיים למאמצים שתגרום דרך בכל או בכח ברגים מתיחות י"ע התאמה תורשה לא .9.28.2

 .באגניהם או באביזרים

 אוגנים .9.29

 יבוצע האוגנים ריתוך. קדוחים חורים עם Slip-on מטיפוס ויהיו לתקן יתאימו האוגנים .9.29.1

 .הצינור בציר העובר אנכי ציר לגבי סימטריים יהיו שחוריהם כך

 ברגים .9.30

 אומים שני הספקת כוללת והספקתם, הקבלן י"ע יסופקו ועיגונם אוגנים לחיבור ברגים .9.30.1

 .בורג לכל

 ומספיק אחיד יהיה מגוף לכל הברגים אורך, נכון בקוטר בברגים ורק אך להשתמש יש .9.30.2

, לפחות אחד תבריג של בשעור, הבורג קצה יבלוט סגירתם שלאחר להבטיח כדי

 יהיו אגנים לחיבורי המתאימים הברגים. ואחידה הדרגתית תהיה הברגים מתיחת

 פסיבציה עם בקדמיום ומצופים ASTM A307-527 התקן דרישות לפי מפלדה

 .כרומטית
 הברגים יימרחו בגריז גרפיט שחור. .9.30.3

 אטמים .9.31

 באטם ישתמש הקבלן, האביזרים לסוגי יתאימו והם הקבלן י"ע יסופקו האטמים .9.31.1

 אחד אטם ישמש אגנים בין. לאטימה גרפיט עם קלינגריט 200 סוג Klinger תוצרת

 .מ"מ 2 בעובי בלבד
 וקוטרם הברגים לחורי עד יגיע החיצוני היקפם כלומר טבעתי מטיפוס יהיו האטמים .9.31.2

 .הצינור של הפנימי לקוטר זהה הפנימי

 אחת פעם אלא באטם להשתמש אין, בהחלט נקיים האטמים יהיו ההרכבה בעת .9.31.3

 .בלבד

 מגופים .9.32

. נקיה במטלית בפנים ולנקותו מלאה פתיחה מגוף כל לפתוח יש מגופים הרכבת לפני .9.32.1

 זה ניקוי אחרי, הם אף ינוקו האגנים של האטימה ושטחי לגמרי המגוף יסגר זה אחרי

 .האחרון ברגע רק יוסרו אשר במכסאות האגנים של האטימה שטחי את לכסות יש

 שריפה ברזי התקנת .9.33

 אליו חופשית גישה, המיידי גילויו שיאפשר כזו ובצורה במקום יותקן השריפה ברז .9.33.1

 והפעלתו

 .והבטוחה המהירה .9.33.2

 .השוטפת אחזקתו לשם נוחה גישה להבטיח יש כן כמו .9.33.3
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 .הכביש לכוון יופנה השריפה ברז פתח .9.33.4

 (ריתוכים צילומי) רדיוגרפיה בדיקות .9.34

 י"ע שידרשו במקומות, אלה מערכות ובהתקנת בצינורות ריתוכים צילומי יבוצעו .9.34.1

 המפקח.

 הצינורות עטיפות בדיקות .9.35

 .הקווים לביקורת הצינורות ספק של שדה שרות הזמנת המפקח עם יתאם הקבלן .9.35.1

 PE/HDPEצנרת  .9.36

 לפי – הצינור. תכנית לפי -קטרים12.5, דרגPE 100 מפוליאתילן מצנרת יהיה הלחץ קו .9.36.1

 .היצרן הנחיות על בהנחה להקפיד יש .499 תקן

 אלקטרו לריתוכי הצנרת יצרן י"ע מאושרים יעודיים מחברים י"ע יהיו החיבורים כל .9.36.2

 המבצע הקבלן כאשר. והאביזר הצינור של מושלם ניקוי לאחר ייעשו החיבורים. ן'פיוז

 החברה של שדה איש בנוכחות יתבצע הראשון הריתוך, הספק י"ע מאושר קבלן יהיה

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

 .הריתוכים בביצוע ימשיך – ובכתב

 ולבצע מאושר למחליף לדאוג עליו – הריתוכים מבצע את להחליף רוצה הקבלן באם .9.36.3

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

 .ובכתב אישורו קבלת לאחר

 ואישר המחברים כל את בדק שהמפקח לאחר ואך אך תיעשה בחפירה צינור הנחת .9.36.4

 י"ע החפירה תוואי לצד ייפרס הצינור.( הבליטה פ"ע) כנדרש שבוצעו העבודה ביומן

 .הקרקע על גרירה י"ע ולא ייעודיים גלגלים גבי על פריסתו תוך אנשים מספר

 .הקרקע פני על גרירה שום מאושרת לא .9.36.5

 תוך, מסודרת והנחה הרמה תוך אנשים מספר י"ע תבוצע היא גם בחפירה ההנחה .9.36.6

 .הצינור של זריקה או/ו גרירה כל מניעת

  לחץ בדיקות .9.37

 מלחץ 5 % של בשיעור מירבית לחץ ירידת מאושרת השעות 24 לאחר - לחץ בקווי .9.37.1

 .הבדיקה

 .בר 0.5 של מלחץ סטייה כל מאושרת לא שעה לאחר  - גרביטציוניים בקווים .9.37.2

 המפורט הרישום לקבלת רושם לחץ מד עם הבדיקה ביצוע לדרוש רשאי המזמין .9.37.3

 שעות4 כל הקבלן יקרא -רושם לחץ מד המזמין ידרוש לא באם מקרה בכל. לרשותם

 .המפקח אישור קבלת תוך ביומן וירשום

 מפרטים צביעת .9.38

 עליונה צבע שכבת+  המפקח י"ע מאושר יסוד צבע שכבות 2 – ב יצבעו המפרטים כל .9.38.1

 גרגירי או חול ניקוי לאחר וזאת, באתר המפקח י"ע שיאושר אחר בצבע או ירוק צבע –

 .מהמפקח ובכתב אישור קבלת ללא לצבוע אין. מושלם לניקוי פלדה

 בבטון עיגון .9.39

 .המפקח או/ו המתכנן הנחיות פ"ע, אחר זווית שינוי או, קו סוף, קשת, מפרט בכל .9.39.1
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  אביזרים .9.40

 .BS הברגה UV הגנת כולל תקן תוו עם 40 סקדיולUPVC אביזרי יהיו האביזרים .9.40.1

 חצץ או בחול ממולא לפחות 6 דרג PVC מצינור יהיה השרוול – זקף על להגנה שרוול .9.40.2

 10 -מ החל יגן השרוול. מלט 8+%  בחצץ ימולאו( מ"ס10)  העליון חלק. ועדין קד

 .העליון טע/ לזוית מתחת מ"ס10 ועד התחתית הטע או הזוית מעל מ"ס

 .פלסאון תוצרת פיוזין-אלקטרו מתבריג יהיו(PE 100) לפוליאתלין חיבור אביזרי .9.40.3

 חשמליים פלטיםABB+ , תוצרת מגנטיים מים מדי יהיו המים מדי - מים מדי .9.40.4

EF+EVערך שווה או אמייל צינור או316 מ"פלב, לביוב מותאים. 

 בפני הגנה ומתקן שטורץ מחבר כוללUL/FM, תקן תו בעלי הידרנטים יהיו – הידרנטים .9.40.5

 .שבירה

 הקבלן אחריות .9.41

 תוקף פקיעת לפני חוזרת לחץ בדיקת לערוך זכות לעצמו המזמין שומר לאמור בנוסף .9.41.1

 מעבודות כתוצאה לצינור שנגרמו נזקים ויתגלו במידה. הקבלן של האחריות

 אשר הצינור הנחת בביצוע הקשורות אחרות עבודות כל או הצנרת תשתית הכנת,עפר

 תחול, תיקון הדרושים נזקים ויתגלו במידה, הנוספת הביקורת עלות, הקבלן באחריות

 חשבון על המזמין י"ע או/ו, המזמין דרישת לפי הקבלן י"ע יתוקנו המפגעים. הקבלן על

 .הקבלן

 בכפוף זאת כל. תוקן אשר הקטע של חוזרת בדיקה ,הקבלן חשבון על, ייערך בהמשך .9.41.2

 רצון ולשביעות מושלם באופן לקדמותו המצב החזרת. החוזה של הכלליים לתנאים

 לאישור תנאי והוא העבודה בביצוע ומרכזי מהותי חלק הוא החלקות ובעלי המזמין

 .הביצוע וסיום מסירה

 בטון בקירות והתקנתם ואביזרים צנרת הכנת .9.42

 יותקנו בטון בקירות קבועים להיות המיועדים אביזרים או/ו פלדה מצנורות אלמנטים .9.42.1

 :להלן כמפורט

 יחוזק ההתקנה ולאחר בתכניות כנדרש ובשפוע בכיוון,  במקום יותקן האלמנט 

, מ"מ5 יהיה שעוביה עיגון טבעת באמצעות תזוזתו שתימנע כזה באופן האלמנט

 . בתכנית אחרת צויין אם אלא - מ"מ 150+ יהיה וקוטרה

 יבש צמנט-מלט של עבה בשכבה האלמנט את הקבלן יעטוף היציקה בטרם 

 .למחצה

 להתייבש המלט הספיק בטרם ומסביב עליו ישפך והבטון לאלמנט יהודק המלט. 

 רצויה בלתי תזוזה למנוע כדי בזהירות לבצע יש הבטון יציקת את. 

 השאיבה בתחנת מיוחדות דרישות .9.43

 40.  סקדיולSL 316 מ"פלב צנורות יהיו השאיבה תחנת בתוך המותקנים הצנורות .9.43.1

 P.V.C מ תהינה אויר יניקת/אוורור תעלות .9.43.2

 הורדת צנרת .9.44

 :כי לוודא יש הנחה לצורך לתעלה הצינורות הורדת תחילת לפני .9.44.1

 לעיל כמפורט הצינור להנחת מוכנה התעלה תחתית. 
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 כנדרש ומהודק יבש הצנרת תונח עליו המצע. 

 בתוך בהעברתם צורך ללא לתעלה הורדתם שתבטיח בצורה בוצע הצינורות פיזור 

 .התעלה

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

 לעבודה מוכנים הצינורות להנחת והכלים המתקנים וכן, המחברים. 

 שמשקלם צינורות להורדת רק להשתמש יש ידיים בעבודת צינורות הורדת בשיטת .9.44.2

 .ג"ק 60  על עולה אינו

 אנשים שני ידי על התעלה לתחתית יועבר והוא בקצותיו הצינור את ירימו אנשים שני .9.44.3

 .בתעלה העומדים

 אינם אשר ומוצקים ישרים דפנות בעלות לתעלות מוגבלת בידיים צינורות הורדת .9.44.4

 או משופעים התעלה דפנות אם. והצינורות של העובדים משקלם תחת מתפוררים

  שמשקלם ביחס ל צינורות להלן, גם כמוסבר בחבלים להשתמש יש להתפורר עלולים

 .מכך פחות או ג"ק60

 לכן, לתחתית העברתו לצורך, לצינור נוחה גישה להיות צריכה התעלה בתוך לעובדים .9.44.5

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

 ג"ק60  על עולה שמשקלם אחר מסוג צינורות. בחבלים יורדו לא מבטון צינורות .9.44.6

 קלים צינורות וכן, מטר3  על עולה לא ואורכם מ"מ 600 על עולה אינו קוטרם ואשר

 לעיל יורדו ההגבלות האמורות משום בידיים להורידם אפשרות אין אשר ג"ק60  -מ

 .בחבלים לתעלה

 .חבלים בעזרת הצינורות בהורדת עסוקים יהיו עובדים שני לפחות .9.44.7

 צינור. קצה בכל אחד, לפחות חבלים שני בעזרת יורד, מטר שלושה עד שאורכו צינור .9.44.8

 .לפחות חבלים שלושה בעזרת יורד ,מטר שלושה על עולה שאורכו

 .יציב למתקן החופשי החבל קצה את לעגן יש צינורות בהורדת .9.44.9

 לעובדים לאפשר מנת על, ההרכבה בשעת הצינור על החבלים את להשאיר רצוי .9.44.10

 .וחיבורו הנחתו בעת הצינור בכוונת ולעזור לאחוז בחבלים התעלה מעל הנמצאים

 .התעלה בדופן פגיעתו או גרירתו מניעת תוך, ובזהירות באיטיות הצינור את להוריד יש .9.44.11

 בהזזת צורך יש, הצינור קצוות את להתאים וכדי התעלה אל הצינור הורדת במהלך .9.44.12

 .הצינור ציר בכוון הצינור של מה

 כך על מיוחד באופן להקפיד יש .הנדסיים מכאניים כלים בעזרת יורדו כבדים צינורות .9.44.13

 .צינורות יפגעו לא ’וכו פלדה כבלי, שרשראות, שווים

, הצינור למשקל מתאים מותר הרמה עומס בעלי הרמה על אביזר יתלה הצינור .9.44.14

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

 מתקן בעזרת לתעלה ויורד יורם, הצינור בדופן חרושתי הרמה חור בעל בטון צינור .9.44.15

 הצינורות להרמת ההנחיות. המכאני לכלי הצינור ויותאם על שיורכב מיוחד הרמה

 בהתאם ההנחה לבצע את הקבלן ועל הצינורות יצרן ידי על יינתנו עצמו ההרמה ומתקן

 .היצרן להנחיות

 צינורות חיתוך .9.45

 ומידור חריטה כולל, לקצרם מנת על באתר צינורות לחתוך ניתן, לצורך בהתאם .9.45.1

 .הקצוות של )פאזה(

 של הוראה לפי יהיה אחר חיתוך כל. תאים שני בין בקטע אחת פעם מותר חיתוך .9.45.2

 .המפקח
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 כלים עם הצינורות יצרן להוראות בהתאם יעשו והמידור החריטה, החיתוך פעולות .9.45.3

 יהיה אחרים בכלים שימוש או היצרן הוראות שינוי בביצוע כל. היצרן ידי על המומלצים

 .המפקח באישור

 לפי בדיוק ייעשו אלכסוניים חיתוכים, הצינור לציר ניצב במישור יהיו ישרים חיתוכים .9.45.4

 .אחד במישור תהיה ששפת החיתוך ובאופן הדרושה הזווית

 לעבד יש, החיתוך בעת יושג לא זה דבר אם. וחלקים נקיים יהיו החתוכים השטחים .9.45.5

 לפני. עדינות ברזל מברשות באמצעות וחלקים שטחים נקיים לקבלת עד השטח את

 לציר ניצב חיתוך כדי להבטיח לצינור סביב החיתוך מקום את לסמן יש החיתוך תחילת

 למחבר התאמתו לשם הדרוש לקוטר לחרוט יש הצינור של החתוך קצה  את. הצינור

 .בשוחה למחבר או בין הצינורות

 .בדפנות שבר למנוע כדי אורכו לכל הקיצור בעת לתמוך יש המקוצר הצינור את .9.45.6

 חיתוך צינורות בטון ייעשה במפעל בלבד. .9.45.7

 

 צינורות הנחת .9.46

 .קטע בכל אחד לקצה פרט צינורות חלקי או צינורות בשברי להשתמש אין .9.46.1

 .מודבקים במחברים להשתמש אין .9.46.2

בצידה, ובהקפדה על המרחקים אשר צוינו  ולא התעלה במרכז ורק אך תונח צנרת .9.46.3

 .לעיל

 רצופה תמיכה תוך הבאות ההנחיות לפי יונחו הצינורות. 

 כמתואר ריפוד לאחר התעלות תחתית גבי על תעשה רצופה תמיכה תוך הצנרת הנחת .9.46.4

 יישאו לא אופן ובשום אורכם לכל הקרקע עם במגע להיות חייבים הצינורות. לעיל

 .הצינורות משקל את המחברים

 גומחות השומשום מצע בשכבת לחפור יש, אינטגרלי שקע מחבר בעל צינור עבור .9.46.5

 למנוע ובכדי, להרימו מבלי הצינור את להרכיב שניתן יהיה כך, המחבר למקום מתחת

 הגומחות את יש למלא, הצינור הרכבת לאחר. המחברים על הצינור השענות את

 ולהדקו. המצע בחומר

 צינורות הרכבת .9.47

 ולוודא, והאטמים האביזרים, הצינורות את חזותית לבדוק יש, הצנרת הרכבת לפני .9.47.1

, פגומים שהם או, מתאימים שאינם פריטים. שאינם פגומים כך, למתוכנן התאמתם

 לשם בצד זמנית ותקינותם יאוחסנו לשלמותם חשש שיש פריטים. האתר מן יסולקו

והאטמים  האביזרים, הצינורות את להכשיר ניתן באם יחליט המפקח. מצבם בחינת

 לאלתר ויסולקו בולט בצבע יסומנו, לשימוש ראויים לא שימצאו פריטים. מטרה ולאיזו

 .האתר מן

 הצינור תחתית רום לאימות מדידה חשבונו על הקבלן יבצע, הצנרת הנחת במהלך .9.47.2

(ILושיפועו ) לתוכניות מתאים. 

 כיסוי מטר ולפני 10 לכל אחת לפחות ותתקיים מוסמך מודד ידי על תבוצע המדידה .9.47.3

 כל ראש מדידת תבוצע, בתעלה כיסוי ללא צינור להשאיר ניתן במידה ולא. הצינור

 עבודת אורך לכל רצוף באופן את הביצוע ילווה הקבלן מטעם המודד. כיסויו לפני צינור

עבודת המודד כלולה במחירי היחידה של הנחת הצנרת והתאים ולא ישולם  .הצנרת

 בגינה בנפרד.
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 גרימת וללא רכים באמצעים בקפידה לכלוך לסלק יש. מלכלוך נקייה תהיה הצנרת .9.47.4

 קצותיהם את ולחסום הרכבתם לפני הצינורות לבדוק את הקבלן על. לפריטים נזק

 מנת על במיוחד הוראה זו על להקפיד הקבלן על. העבודה בגמר יום מדי הפתוחים

עקב  צנרת של מחדש התקנה או נזק תיקון כל. עבודה כדי תוך הצנרת סתימת למנוע

 .חשבונו ועל הקבלן באחריות תהיה המסירה טרם סתימתה

 חל. כפי שמתואר בהמשך הקווים שטיפת הקבלן יבצע, הצנרת הנחת עבודות בסיום .9.47.5

 .הניקוי לצורך שפכים במי השימוש איסור על

 מתחת בקרקע לחתור העלולים מים כניסת למנוע כדי האמצעים בכל ינקוט הקבלן .9.47.6

 במורד והריפוד המילוי סחיפת את למנוע כדי בכל האמצעים ינקוט הקבלן. לצינור

 .השיפוע

 .מלא בחיבור ויחוברו יונחו הצינורות .9.47.7

 .הזרם מעלה כלפי יונחו הפעמונים. מעלה לכוון הנמוך מהמקום יונחו הצינורות .9.47.8
 

 ואיזונם קווים הנחת .9.48

 ישרים יהיו לאורך בחתך סמוכות נקודות שתי או שני תאי בקרה סמוכים בין הקווים .9.48.1

 אופטי מכשיר בעזרת יישמר . הכיוון(האנכי במישור והן האופקי במישור הן)לחלוטין 
Pipe-Lazerבמאזנת מתמדת בקורת י"ע יישמרו . הרומים . 

 .ביניים נקודות ובמספר קטע כל קצוות בשני במאזנת ייבדקו הסופיים הרומים .9.48.2

 לא תותר כל סטייה משיפוע הקו המתוכנן, לרבות בתוך תאי הבקרה. .9.48.3

בעבורו  ישולם ולא הצינורות הנחת במחיר כלול יהיה זה סעיף בעבור האמור המחיר .9.48.4

 .בנפרד

כניסת  למניעת האחרון הצינור את לפקוק יש, הצינורות הנחת מופסקת בו מקום בכל .9.48.5

 .לכלוך

 כולל תאים יצוקים   –ביצוע התאים  .9.49

 אצל לאשר יש. החוליות יצרן של בכתב הנחיות פי על החיבור איטום את מיישמים .9.49.1

 בגמר לאטום יש הרמה חורי. ליישומו ההנחיות ואת האיטום חומר את המפקח מראש

. החוליות עם החוליות יצרן י"ע שיסופקו איטום וחומר פלסטיים עם תותבים ההרכבה

, במדויק תעשה הפתחים קדיחת. הצינורות חיבורי עבור התא פתחים בדפנות מכינים

 החיבור לאזורי ישיקו לא שהפתחים להקפיד יש. החוליות במפעל יצרן, חרושתי באופן

 .התא של החוליות בין
 מ"ס 40-ב השטח פני מעל לבלוט יכולה התקרה, פתוח בשטח היא ההתקנה כאשר .9.49.2

 היותר, אלא אם נקבע אחרת בתכניות.  לכל
 בטוחה. ירידה שיאפשר כך הירידה לסולם קרוב יהיה התקרה פתח .9.49.3

 איטופלסט דגם אטם יורכב( חוליה-חוליה)  הטרומי התא חלקי בין חיבור מקום בכל .9.49.4

 .החוליות בין ע"ש או

לאיטום התפרים, חיצונית ופנימית, כפי  תערובת תיושם הבקרה תא הרכבת לאחר .9.49.5

שתאושר מראש ע"י המפקח. לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין האיטום כאמור ויראו 

 אותה ככלולה במחירי היחידה.
 .ארובות ללא גובהם לכל המלא בקוטרם יותקנו התאים .9.49.6
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 של הנקובות המידות. בתכניות המסומנים במקומות במדויק התאים את ממקמים .9.49.7

 מחוליות או באתר יצוק מבטון יהיו התאים. שלהן הפנימיות הן המידות התאים

 .חרושתיים מבטון, טרומים ואלמנטים

 .הבקרה תא של העליונה החוליה גבי על יותקנו התקרות .9.49.8
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  אביזרים .10

 כללי .10.1

'. אטמ16 של נומינלי ללחץ יתאימו' , וכו השסתומים, המגופים, האביזרים,  הצנרת כל .10.1.1

 לתקן יתאימו אליהם המתחברים הצנרת וקטעי השסתומים, המגופים של האוגנים כל

 .BSTC 

 וצבועים לחלוטין חדשים חרושתיים יהיו השוחות בתוך שיותקנו והאביזרים הצנורות .10.1.2

 במסגרת הכלולים והחומרים המחברים,  הצנרת אביזרי כל.  התקן דרישות י"עפ

 . הקבלן י"ע יסופקו זו עבודה

 .חיבורם טרם שחור גרפיט בגריז יימרחו הברגים כל .10.1.3

 61 י"לת המתאימים לביוב מאוגנים GATE VALVE( (  טריז מגופי מסוג יהיו המגופים .10.1.4

 עבודה ללחץ יהיו המגופים. בטיב ע"ש או רפאל תוצרת TRS אוRLT דגם דוגמת

 הפעלה בגלגל מצוידים, מתרומם בלתי וכוש אמאיל וחיצוני פנימי ציפוי עם' אטמ10

 .הבטחה בבורג המגוף לראש מחוזק

 10 עבודה ללחץ מוארך וציר עליון ניקוי פתח עם מאוגנים יהיו חוזרים אל שסתומים .10.1.5

 .זרימה חוסר לפיקוד גבול ומפסק מנוף עם משקולת תותקן השסתום לציר.' אטמ

 יהיה הפנמיים החלקים כל. בטיב ע"ש או י.ר.א תוצרתNR 40 - דוגמת השסתום .10.1.6

 SLS 316 חאלד אל מחורמים

 פתח בעל קינטי אויר שסתום המשלב,  לביוב משולב שסתום מסוג יהיו אויר שסתומי .10.1.7

 , הריקון בזמן אויר והכנסת המילוי בזמן מהקו אויר שחרור המאפשר גדול שחרור

 .לחץ תחת שהקו בזמן אויר המשחרר מוגדל נחיר בעל אוטומטי אויר שסתום עם ביחד

 .מרוכבים מחומרים יהיו אוויר השסתומי .10.1.8

 מבטון ותמיכות תושבות, גושים יציקת .10.2

 גושי הקבלן ייצק, המהנדס זאת ידרוש בהם ובמקומות בתכניות המסומנים במקומות .10.2.1

 . לאביזרים או לצנורות סביב או תחת בטון

 לתקנים בהתאם 30 -ב מסוג יהיה הבטון,  בתכניות למסומן בהתאם יוצקו הגושים .10.2.2

 466.  -ו188 י"ת

 לחץ בדיקות .10.3

 לחץ בדיקת ותבוצע מגוף או/ו,  עיור ואוגן אוגן י"ע הצינורות קצות יאטמו הבדיקה לפני .10.3.1

 כל יתוקנו נזילות יתגלו אם. שעות4 למשך לפחות אטמוספרות10 של עבודה ללחץ

 בנוכחות תבוצענה הבדיקות. חוזרת בדיקה ותיעשה הצנורות יוחלפו או החיבורים

 .הבדיקות לביצוע הדרושים והציוד המכשירים ,החומרים כל את יספק הקבלן. המפקח

 רדיוגרפיות בדיקות .10.4

 חשבון על תהיה הבדיקה עלות.בצנרת מהריתוכים10 % -ל יבוצעו רדיוגרפיות בדיקות .10.4.1

 .הקבלן

, בנוסף. הבדיקה על ויחזור יתקנם הקבלן, שיבדקו בריתוכים ליקויים ויתגלו במידה .10.4.2

 החוזרות הבדיקות כל עלויות. נוספים ריתוכים 2 יבדקו שימצא פגום ריתוך כל על

 .הקבלן על תחולנה והנוספות
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  מערכות אלקטרו מכניות במבנה ראשי .11

 הכנה להרכבת הציוד .11.1

תחנת ב 2כלשהן במבנה  צוע יציקות בטוןילפני בעוד על הקבלן להגיש למפקח,  .11.1.1

עגורן יסודות למשאבות,  :את תכניות ההרכבה לציוד שיסופק על ידו, כגוןהשאיבה, 

חשמל, שקעים  נותארומפעילים חשמליים,  סידורים לצורך התקנת סגריםחשמל, 

 וכו'.ינורות לשרוולי חשמל צינורות יניקה וסניקה בבור היבש, צ, רגי יסודולב

מודגש בזה שתכניות ההרכבה הכלולות בתכניות הן עקרוניות בלבד, ועל הקבלן  .11.1.2

להתאימן לציוד שיסופק על ידו בהתאם לנתונים שיקבל מהיצרן או ספק הציוד. לא 

יבדק ע"י המפקח שאכן תכניות ההרכבה הנ"ל יושמו יתורשה יציקת בטון לפני ש

 בהרכבת התבניות.

בכל מקרה  שיתברר לאחר בצוע יציקות הבטון שלצורך הרכבת הציוד דרוש לשנות  .11.1.3

בטונים )לחצוב או להוסיף(, לחצוב שקעים פתחים וכו', יבצע הקבלן את הנ"ל על 

 שור המפקח.יחשבונו לאחר קבלת א

 התאמה לציוד הנדרש .11.2

את כל הנתונים  על הקבלן לצרף .מוצע יתאים לנדרשהלהבטיח שהציוד  בלןהקעל  .11.2.1

הטכניים של הציוד כגון: מדות, משקל, עקומות הפעולה, הספקי מנועים, נצילויות, 

מעבר חופשי וכו', על מנת שאפשר יהיה לקבוע בעת בדיקת המכרז באם הציוד 

 מתאים.

 כלול במחיר הציוד .11.3

כל כן עזר והאביזרים וחומרי את כל הכולל  ,הציוד את אספקתעבודת הקבלן תכלול  .11.3.1

לפי הוראות היצרן ואישור מסופק, ה דויהצהכלים והמכשירים להרכבה מושלמת של 

הובלה לאתר של כל הציוד המצוין  נציג היצרן בשטח לפני ואחרי הרכבת הציוד.

ל כולל אביזרים וחומרי עזר וכל הכלים והמכשירים להרכבה מושלמת ש ים,במפרט

 לפי הוראות היצרן ואישור נציג היצרן בשטח לפני ואחרי הרכבת הציוד. דיוהצ

הגיר, המנוע, ציוד כולו, כולל : החלק התהליכי עצמו, את אספקת ה ויכללציוד ה ימחיר .11.3.2

מתקני מערכות ההגנות המצוינות במפרט, , באורך הנדרשוהבקרה כבלי החשמל 

הצורך, מגופים, אביזרים וכו'  וכן התקנתו עיגון ע"פ הצורך, מנוף הרמת הציוד ע"פ 

 .על כל מרכיביו

 הרכבת הציוד .11.4

ציוד המסופקות יחידות הכל על הקבלן לקבל מנציג היצרן הנחיות מפורטות להרכבת  .11.4.1

חשמל חיבור של כבלי הההתחנה וכן צורת  הלרצפהמתקן , צורת חיבור על ידו

 או ההרכבה. ערבלמ. כל ביקורי נציג היצרן יהיו כלולים במחיר הבקרהוה

יצרן וכן תכנית כללית ההקבלן לא יתחיל בהרכבת הציוד לפני קבלת הנחיותיו מנציג  .11.4.2

 מאושרת וחתומה על ידו.

 ציוד מוגן התפוצצות  .11.5

מכני כולל משאבות, ציוד אוורור, מפעילים חשמליים, מגוב מכני,  -כל הציוד האלקטרו .11.5.1

 דחסנים וכו' יהיו מוגנים התפוצצות.
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  אחריות .11.6

הינה לתקופה של שנה מיום מסירת התחנה למזמין, כאשר כל לציוד אחריות הקבלן  .11.6.1

 מערכות התחנה פועלות לשביעות רצון המזמין.

בארץ  לתקופה של שנה מיום מסירת  ניםיצרה יבנוסף, יספק הקבלן אחריות של נציג .11.6.2

געה , הציודשל ה םההידראולייהתחנה, כאשר אחריות זו צריכה לכלול עמידה בנתונים 

ציוד והתחייבות על אחזקת חלקי חילוף ל תמכאנילשטח למקרה של תקלה עקב בעיה 

 .המסופק

 פיגר ים,קטלוג יםמסירה הכוללה ידפי הוראות הפעלה בתיק ציודכמו כן יסופקו עם ה .11.6.3

 וספרות היצרן.  פעלה שוניםה

II. רבלים טבוליםמע 

 כללי .11.7

הכללי וצורת  ומיקומ מערבל טבול. מפרט המערבל,)אחד(  1לתחנת השאיבה יסופק  .11.7.1

  מצורף למפרט זה כנספח ג'.וכן כל שאר הפרטים,  התקנתו האפשרי 
 תחנת השאיבה.ב 2מבנה בבור הרטוב של  ןהטבול, יותק המערבל .11.7.2

יגבר האמור  –בכל מקרה של סתירה בין הכתוב בפרק זה להלן ובין האמור בנספח ג'  .11.7.3

 בנספח.

 התקנה ופעולה: .11.8

חדים, אשר יסופקו כחלק וקית על מתקני הרמה מיפאו תקנההותקנו בי המערבלים .11.8.1

 מהציוד, כמוסבר להלן.

 המערבלים יותקנו במיקום המצוין בתוכנית הרלוונטית. .11.8.2

מתקן ההרמה יאפשר את קביעת גובה ההתקנה. כמו כן, המתקן יאפשר הוצאת  .11.8.3

 מערבל והכנסתו מחדש, ללא צורך בריקון הבור.  

 .לפעולה נמשכת בטיבוע מלא  מויתאים יהמערבל .11.8.4

 ותפוקתו: אימפלרמבנה ה .11.9

 האימפלר יהיה מדגם של אימפלר ימי, בעל שלוש כנפיים. .11.9.1

 מ"מ. 580קוטר האימפלר יהיה  .11.9.2
 סבל"ד. 750 – 900תהיה בתחום של  סיבובהמהירות  .11.9.3

 האימפלר יהיה מורכב ישירות על ציר המנוע, ללא כל מיסוב ביניהם. .11.9.4
 מק"ש. 1,000 –היה כ הספיקה בסניקת האימפלר, ת .11.9.5

עמידות לקורוזיה, בתנאי פעולה  בעל L 316מ פלב"חומר הבנייה של האימפלר יהיה  .11.9.6

 . L 316מ הברגים יהיו מפלב"רציפים בביוב גולמי. כל 

 . יהיה מאוזן סטטית ודינמיתאימפלר ה .11.9.7

 ערבל :מבנה ציר המ .11.10

מידות לקורוזיה עבעל L 316מ מפלב" היהי פלר,ממנוע אשר עליו מורכב האיציר ה .11.10.1

 בתנאי פעולה רציפים בביוב גולמי.
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 המנוע : .11.11

 .טבול וג של מנועסהמנוע החשמלי יהיה מ .11.11.1

 פי המתוכנן לעיל, עבור מהירות האימפלר.ה על היתו סיבוב שלהמהירות  .11.11.2

, בהספק Class Hבידוד  הרץ 50, בחיבור משולש וולט 400, תלת פאזי המנוע יהיה .11.11.3

 קוו"ט . 7.5 –של כ 

 . E EXd e IIBלאווירה נפיצה  EN50014המנוע יהיה מוגן התפוצצות לפי תקן אירופאי  .11.11.4

כנדרש בכל תנאי העבודה ולאורך  מערבלנתוני המנוע יהיו כאלה שיוכלו להניע את ה .11.11.5

הספקיות במקביל לשינויים העשויים לחול בהרכב הנוזל ובמפלס שלו בבור כל עקומת 

 הרטוב .

התנעות בשעה  14 –ו צריך להיות מסוגל לעמוד ב מבנה המנוע החשמלי והספק .11.11.6

 המערבל .במרווחי זמן קצובים ללא כל נזק ובאישור יצרן 

 . 15%( של FACTOR SERVICEן למקדם שירות )מנוע יתוכנה .11.11.7

 ( . DOLשיר לרשת )י ורחיבבעל פמנוע יה .11.11.8

 C  º מקסימוםטמפרטורת הנוזל תהיה  . CLASS H – בידוד המנוע החשמלי יתאים ל .11.11.9

, הליפופים יהיו עם ציפוי בידוד מעולים שיתאימו לעליית טמפרטורת עבודה של  40

 . C º 175עד 

 : נייםאאטמים מכ .11.12

נים, עליון ותחתון בתוך אגן השמן, כאשר האטמים יהיו אאטמים מכ 2יהיו  מערבלב .11.12.1

, בנויים לעבודה מאומצת. כאשר אגן השמן יסוך את האטמים בזמן דמטונגסטן קרבי

 . האטמים לא ידרשו קירור חיצוני ,מערבלעבודת ה

 :מיסבים  .11.13

  L-10תכנון המיסבים יהיה לאורך חיים של  . יהיו כדורים מערבלכל המיסבים לציר ה .11.13.1

 שעות עבודה בנקודת העבודה הנדרשת. 50,000לפחות 

 מתקן ההרמה : .11.14

מ"מ ובעובי דופן  50X50מתקן ההרמה בבור הרטוב מורכב ממוט מרובע בחתך של  .11.14.1

 .L 316מ"מ. המתקן יהיה בנוי מפלב"מ  4.0של 

המתקן יהיה מעוגן בתחתית התא ובשפה העליונה של התא, ע"י מוט אחד שלם.  .11.14.2

 . C  ˚180המתקן יהיה בעל יכולת צידוד של 

ליד פתח המערבל יותקן מנוף הרמה מפלדה מגולוונת עם בסיס מתפרק המעוגן  .11.14.3

 לרצפה .

יכנס מוט המנוף אשר יקנה למנוף יכולת ס"מ, כאשר לתוכו י 50הבסיס הינו בגובה  .11.14.4

 מעלות . 360סיבובית של 

 המנוף יצויד בכננת הרמה עם שרשרת באורך מתאים . .11.14.5

 : מערכת ההגנות .11.15

 ים:באהסנסורים ה וותקני מערבלב .11.15.1

  זה בליפופים הנפתחים ב אים מחוברים בטור על כל פימפסקים טרמשלושה– C 

º 125.כאשר תפקידם להגן על המנוע בפני התחממות יתר , 
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  מים  30%סנסור להתראה בפני חדירת מים לאגן השמן כאשר מעל לריכוז של

 . ההגנה של המערבל באגן משדר התראה למערכת

 .סנסור המותקן בתא מנוע חשמלי להגנה בפני חדירת מים לתא מנוע 

או שווה ערך מאושר,  MINI CASם המשאבה תסופק יחידה אלקטרונית דגם ע .11.15.2

 במערבל .המקבלת ומתרגמת את הקריאות המגיעות מהסנסורים המותקנים 

 יצרן : .11.16

 .שיאושר ע"י המפקחאו שוו"ע " FLYGTמתוצרת "ו יהי ליםבערהמ .11.16.1

III. כללי - משאבות 

 בתחנת השאיבה תותקנה המשאבות הבאות : .11.17

 משאבות ראשיות. .11.17.1

 משאבות לניקוז בבור היבש. .11.17.2

  היצרן נתוני .11.18

 הנתונים אשר יסופקו ע"י היצרן יכללו: .11.18.1

 .עקומות הפעולה 

 .ממדים 

 .משקלים 

 .הוראות הרכבה 

 .הוראות הפעלה ואחזקה 

 .כל נתוני המנוע 

 .'שרטוטים המציגים את מבנה המשאבה וכו 

IV. בות ראשיותשאמ 

 אספקה ומטרת המשאבות הראשיות : .11.19

 ., בהתקנה יבשהמשאבות טבולות שלושלתחנת השאיבה תסופקנה  .11.19.1
 .הושמט .11.19.2

 . הושמט .11.19.3
במחיר העבודה כלול גם פירוק וסילוק המשאבות הקיימות )אשר תשאר רכוש  .11.19.4

המזמין(, לכל מקום אשר יורה המזמין בתחום העיר רמלה, ולא תשולם כל תוספת 

 בגין זאת.

 סוג והתקנה  .11.20

, בהתקן יבש מסוג של משאבות טבולותהמשאבות תהיינה משאבות לביוב גולמי,  .11.20.1

מנוע מהווים יחידה המשאבה ובחיבור ישיר בין המנוע לאימפלר, ללא מיסוב, כך שה

 אטומה אחת.

יבש, על בסיס מיוחד. המשאבות תכלנה פלטות תחתונות בתא ההתקנה תהיה  .11.20.2

 המתאימות להתקנה על הבסיס.
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 המשאבות תסופקנה עם זווית יניקה, אשר תתחבר לצינור היניקה מהתא הרטוב. .11.20.3

 קנה עם מערכות קירור בנויות בתוכן.המשאבות תסופ .11.20.4

סל"ד, אך בכל מקרה לא מעל  1,000 –המשאבות תתוכננה למהירות סיבוב של כ  .11.20.5

 .סל"ד 1,500

 ביוב מהתא הרטוב באמצעות צינור יניקה.ההמשאבות תינקנה את  .11.20.6

 סניקת המשאבות תהיה לצינור מאסף, אשר יותקן מעל למשאבות. .11.20.7

 נקודות העבודה הדרושות הינן : .11.21

 שאבה אחת בפעולה :למ .11.21.1

 מק"ש, 1,600 –: כ  ספיקה 

 מ', 38 –: כ  עומד 

  78% –: לא תפחת מכ  יעילות . 

 NPSH  מטר 6.33: לא יותר מ. 

 לשתי משאבות בפעולה : .11.21.2

 מק"ש, 2,720 –: כ  ספיקה 

 מ', 42 –: כ  עומד 

  78% –: לא תפחת מכ  יעילות . 

 NPSH  מטר. 4.3: לא יותר מ 

 לשלוש משאבות בפעולה : .11.21.3

 מק"ש, 3,450 –: כ  ספיקה 

 מ', 44 –: כ  עומד 

  73% –: לא תפחת מכ  יעילות . 

 NPSH  מטר. 3.97: לא יותר מ 

 גרף העבודה של המשאבות יהיה ישר וללא "גבנונים". .11.21.4

 : אטמים מכניים .11.22

אטמים מכניים, עליון ותחתון בתוך אגן השמן, כאשר האטמים יהיו  2במשאבה יהיו  .11.22.1

לעבודה מאומצת. כאשר אגן השמן יסוך את האטמים בזמן מטוגנסטן קרביד, בנויים 

 עבודת המשאבה, האטמים לא ידרשו קירור חיצוני.

 המנוע : .11.23

 .טבול וג של מנועסהמנוע החשמלי יהיה מ .11.23.1

 פי המתוכנן לעיל, עבור מהירות האימפלר.ה על היתו סיבוב שלהמהירות  .11.23.2

בהספק , Class Hבידוד  הרץ, 50, בחיבור משולש וולט 400, תלת פאזי המנוע יהיה .11.23.3

 קוו"ט . 250 –של 
פולסים  6ממושכת ללא הגבלת זמן, עם ממיר תדר סטנדרטי  המנוע יתאים לעבודה .11.23.4

 בכל תחום העבודה המוצהר.

 . E EXd e IIBלאווירה נפיצה  EN50014המנוע יהיה מוגן התפוצצות לפי תקן אירופאי  .11.23.5
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כנדרש בכל תנאי העבודה ולאורך  משאבהנתוני המנוע יהיו כאלה שיוכלו להניע את ה .11.23.6

הספקיות במקביל לשינויים העשויים לחול בהרכב הנוזל ובמפלס שלו בבור כל עקומת 

 הרטוב .

התנעות בשעה  14 –מבנה המנוע החשמלי והספקו צריך להיות מסוגל לעמוד ב  .11.23.7

 המשאבה .במרווחי זמן קצובים ללא כל נזק ובאישור יצרן 
 . הושמט .11.23.8
 . פולסים 6ממיר תדר סטנדרטי ות אמצעבמנוע יותנע ה .11.23.9

 C  º מקסימוםטמפרטורת הנוזל תהיה  . CLASS H – בידוד המנוע החשמלי יתאים ל .11.23.10

, הליפופים יהיו עם ציפוי בידוד מעולים שיתאימו לעליית טמפרטורת עבודה של  40

 . C º 175עד 

המורכבת בלוח  MASדוגמת  מערכת אלקטרוניתמנוע : המשאבות יסופקו עם ההגנות  .11.23.11

 המשאבה. הבאים מהגנות החיוויים  החשמל ומקבלת את

 בידוד ליפופי מנוע. 

 100ע"י  של הסטטור הגנה בפני התחממות בליפופים-PT. 

 100ע"י  הגנה בפני התחממות מיסב עליון-.PT 

 100ע"י  הגנה בפני התחממות מיסב תחתון-PT. 

  המנוע. שמןהגנה בפני חדירת מים לתא 

  לחות  במנוע.הגנה בפני 

 .הגנה בפני רעידות 

 .סנסור רעידות פנימי בראש המשאבה 

 כבלי חשמל ובקרה : .11.24

עם תייל נושא  מ' 25 של באורךמסוככים ובקרה  חשמלי כבלהמשאבה תסופק עם  .11.24.1

 .וצמה לתמיכת הכבלים

 אוזני הרמה : .11.25

 רו את הרמת המשאבה באמצעות עגורן.בראש המשאבה יהיו אזני הרמה, אשר יאפש .11.25.1

 :יצרן  .11.26

 ,NT-3312-845-670  מדגם"  N" מסדרת FLYGT חברת מתוצרת תהיינה המשאבות .11.26.1

  .המפקח י"ע מאושר ע"שוו או ד"סל 950 -ל, KW 250  של מנוע בהספק

V. משאבות לניקוז בבור היבש 

 ומטרת המשאבות : תאספק .11.27

 .לניקוז הבור היבש טבולה המשאב 1 לתחנת השאיבה תסופק .11.27.1

 .הושמט .11.27.2

 .הושמט .11.27.3
במחיר העבודה כלול גם סילוק משאבת הניקוז הקיימת )אשר תשאר רכוש המזמין(,  .11.27.4

 לכל מקום אשר יורה המזמין בתחום העיר רמלה, ולא תשולם כל תוספת בגין זאת.
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 סוג והתקנה : .11.28

מסוג של משאבה טבולה, בחיבור ישיר בין המנוע תהייה לביוב גולמי,  ההמשאב .11.28.1

 מנוע מהווים יחידה אטומה אחת.הו משאבהלאימפלר, ללא מיסוב, כך שה

 תא המשאבות, על קשת הסניקה. –היבש בתא ההתקנה תהיה בתוך עוקה  .11.28.2

המשאבה תסופק עם קשת הסניקה, אשר תתחבר לצנרת סניקה אל מחוץ לתא היבש,  .11.28.3

 אשר תסופק ע"י אחרים.

 המשאבה תסופק עם מערכת קירור בנויה בתוכה. .11.28.4

סל"ד, אך בכל מקרה לא  1,000 - 1,500 –המשאבה תתוכנן למהירות סיבוב של כ  .11.28.5

 .סל"ד 1,500מעל 

 נקודת העבודה של המשאבה : .11.29

 מק"ש, 15 –: כ  ספיקה 

 מ', 15 –: כ  עומד 

 : אטמים מכניים .11.30

אטמים מכניים, עליון ותחתון בתוך אגן השמן, כאשר האטמים יהיו  2במשאבה יהיו  .11.30.1

יסוך את האטמים בזמן מטוגנסטן קרביד, בנויים לעבודה מאומצת. כאשר אגן השמן 

 עבודת המשאבה, האטמים לא ידרשו קירור חיצוני.

 המנוע : .11.31

 .טבול וג של מנועסהמנוע החשמלי יהיה מ .11.31.1

 פי המתוכנן לעיל, עבור מהירות האימפלר.ה על היתו סיבוב שלהמהירות  .11.31.2

 2.5 –הרץ, בהספק של כ  50, בחיבור משולש וולט 400, תלת פאזי המנוע יהיה .11.31.3

 קוו"ט.

 . E EXd e IIBלאווירה נפיצה  EN50014היה מוגן התפוצצות לפי תקן אירופאי המנוע י .11.31.4

כנדרש בכל תנאי העבודה ולאורך  משאבהנתוני המנוע יהיו כאלה שיוכלו להניע את ה .11.31.5

 הספקיות במקביל לשינויים העשויים לחול בהרכב הנוזל ובמפלס שלו בתא.כל עקומת 

התנעות בשעה  20 –וגל לעמוד ב מבנה המנוע החשמלי והספקו צריך להיות מס .11.31.6

 המשאבה .במרווחי זמן קצובים ללא כל נזק ובאישור יצרן 
 . הושמט .11.31.7
 . "ישר לקו"אמצעות מתנע במנוע יותנע ה .11.31.8

 C  º מקסימוםטמפרטורת הנוזל תהיה  . CLASS H – בידוד המנוע החשמלי יתאים ל .11.31.9

, הליפופים יהיו עם ציפוי בידוד מעולים שיתאימו לעליית טמפרטורת עבודה של  40

 . C º 175עד 

המורכב בלוח  mini CAS אלקטרוני ממסרמנוע : המשאבה תסופק עם ההגנות  .11.31.10

 המשאבה. הבאים מהגנות החיוויים  החשמל ומקבלת את

 של הסטטור הגנה בפני התחממות בליפופים. 

  המנוע. שמןהגנה בפני חדירת מים לתא 

 כבלי חשמל ובקרה : .11.32

 . מ' 25 של באורךובקרה  חשמלי כבלהמשאבה תסופק עם  .11.32.1
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 שרשרת הרמה : .11.33

 המשאבה תסופק עם שרשרת הרמה, כולל כל האביזרים הקשורים אליה. .11.33.1

 הפעלת המשאבה : .11.34

, למקרה תכלול מצוף צמוד עם קופסת פקוד להפעלה והפסקה אוטומטיתהמשאבה  .11.34.1

הפעלה והפסקה המים בעוקה, יעלה על המפלס שנקבע. כמו כן, תתאפשר  סשמפל

 .ידנית

קום שיאפשר במ, שיבהל תקרת התא עמקופסת ההפעלה והפקוד תותקן על הקיר  .11.34.2

 ה. חוגישה נ

 אוזני הרמה : .11.35

בראש המשאבה יהיו אזני הרמה, אשר יאפשרו את הרמת המשאבה באמצעות עגורן  .11.35.1

. 

 יצרן : .11.36

 ,NF-3102-SH-255  מדגם"  N" מסדרת FLYGT חברת מתוצרת תהיינה המשאבות .11.36.1

 המפקח. י"ע מאושר ע"שוו או, KW 4.2 של מנוע בהספק

VI. עגורן הרמת משאבות 

 : כללי .11.37

ויותקן באופן מושלם עגורן להרמת המשאבות והחלפתן כפי  1 סופקילתחנת השאיבה  .11.37.1

 שיידרש מעת לעת.
 יחליף את העגורן הקיים. להעגורן החדש כאמור לעי .11.37.2

 מפרט מלא של הדרישות מין העגורן החדש מצ"ב כנספח ו'. .11.37.3

לבצע את כל החישובים קודם להספקת העגורן החדש והתקנתו יהיה על הקבלן  .11.37.4

הקונסטרוקטיביים הנדרשים לשם התקנת העגורן החדש והתאמת המבנה הקיים 

 לעומסים הצפויים,  אם תידרש.
הנילוות ניתן הקצב מיוחד בכתב הכמויות. לא תשלום כל  בגין תיכנון זה והתאמות .11.37.5

 תוספת מעבר להקצב האמור.
על הקבלן יהיה להגיש את התוכניות והחישובים האמורים לאישור המפקח, קודם  .11.37.6

 לביצוע התאמות כלשהן, וכתנאי להן.
סילוק העגורן הקייים )אשר יישאר רכוש המזמין(, לכל פירוק ובמחיר העבודה כלול גם  .11.37.7

 ., ולא תשולם כל תוספת בגין זאתום אשר יורה המזמין בתחום העיר רמלהמק

VII. אביזרים כללי 

 כללי .11.38

אט' מסוגים כמפורט להלן, אביזרים שעבורם  16האביזרים והאוגנים יהיו ללחץ עבודה  .11.38.1

לא צוין הסוג, יהיו מסוג מעולה והקבלן יגיש את רשימת האביזרים הנ"ל סוגיהם  

 לפני רכישתם.יוניהם לאשור המפקח ואפ
 כולם מנירוסטה, והאטמים הדרושים.מחירי האביזרים יכללו את כל הברגים, שיהיו  .11.38.2
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זרים שבפרק ילפני רכישת האביזרים על הקבלן לבדוק היטב את התאמת רשימת האב .11.38.3

 הכמויות לתכניות.-ספקת ציוד בכתבה
 .בבעלותו ולא ישולם לקבלן עבורו שאריירכש ע"י הקבלן ייכל אביזר מיותר ש .11.38.4
חיבורי האביזרים, האוגנים, דרסרים וכו' אשר, יבוצעו ע"י מוטות ההברגה יסגרו ע"י  .11.38.5

 אומים לבורג. 4שני אומים מכל צד סה"כ 

 י טריזמגופ .11.39

 6אט' מלבד מגופי היניקה שיהיו ללחץ  16המגופים יהיו מגופי טריז ללחץ עבודה כל  .11.39.1

 בוה יותר(.אט' לכל הפחות, )לא תשולם תוספת עבור הספקת מגוף בלחץ ג

עם ציפוי פנים וחוץ ברילסן או שוו"ע מאושר. המגופים  CAST IRONחומרי המבנה יהיו  .11.39.2

יהיו עם מעבר מלא ללא כל צמצום בקוטר. הגומי של הטריזים יהיה עמיד לביוב גולמי 

 .NBRכדוגמת 

 המגופים יהיו מטיפוס קצר. .11.39.3

. המגופים יהיו עם מפעילים 316המגופים יהיו עם ציר בלתי מתרומם מנירוסטה מס'  .11.39.4

חשמליים לפתיחה וסגירה חשמלית, בנוסף לאפשרות לפתיחה וסגירה ידנית ע"י גלגל 

אינטגרלי של המפעיל. ההכנה למפעיל החשמלי תעשה ע"י תושבת אוגן בגודל עפ"י 

 .ISO 5210תקן 

 כב" או ש"ע.המגופים יהיו מתוצרת "הכו .11.39.5

 אין לרכוש מגופים לפני שאלה יאושרו ע"י המפקח ומשרד התכנון. -כאמור לעיל  .11.39.6

ויעברו את בדיקת אנשי  61והתקן הישראלי מס'  ISOהמגופים יתאימו לדרישות תקן 

 מכון התקנים הישראלי.

 מפעילים חשמליים .11.40

 צרת מתו IQ PROמים המתקדמים המצויים דוגמת המפעילים החשמליים יהיו מדג .11.40.1

 אינדיקציות והתראות, וכן  הגנההבקרה, התפעול, אמצעי הויכילו את כל " "Rotorkחב' 

 .במבנה אינטגרלי

תלת פאזי, בתדירות ,  ± 10%וולט,  400המפעילים החשמליים יתאימו למתח של  .11.40.2

 הרץ. 50של 

  25%-ההספק החשמלי והמכני של המפעיל וכן המומנט שהוא יכול להפעיל, יהיו ב .11.40.3

 לפי נתוני היצרן והתקנים  ,ציםנחוהנומינלי המומנט הנומינלי וההספק המ גבוהים

 .פים וסגריםלהפעלת מגו הרלבנטיים

 250-מהירות הסיבוב תקבע כך, שפתיחה וסגירה לא יהיו במהירות גבוהה יותר מ .11.40.4

 מ"מ לדקה, אלא אם צוין אחרת.

מעלות בין  90המפעילים המיועדים להתקנה על מגופים אופקיים יצוידו בתמסורת  .11.40.5

 המגוף לבין המפעיל.

, ללא או בסביבה קורוזיבית של ביוב גולמי המפעילים יהיו מיועדים להתקנה חיצונית .11.40.6

, חיבוריםה קופסת. IP68של רמת אטימות יהיו במארז המפעיל כל הגנה נוספת. 

מערכת ההנעה, מערכת הבקרה והאלקטרוניקה, יהיו כל אחד מופרד באטימה כפולה 

מודגש כי תהיה אטימות מוחלטת בין קופסת החיבורים לבין יתר  כות.מיתר המער

  מרכיבי המערכת.

כדי להבטיח את קיום רמת האטימות הגבוהה של המארז, יתאפשר שינוי כיוון דרגת  .11.40.7

מומנט, מתגי פתוח / סגור ואפיון מגעי זיהוי אחרים, ללא צורך בפתיחת המארז 

 חשמלית באתר.)באמצעות שלט חיצוני(, גם בהעדר הזנה 
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 מערכת החשמל והבקרה, תהיה במארז מוגן רעידות. .11.40.8

חומר המבנה צריך להתאים לתנאי סביבה קורוזיביים, ללא פינות חדות ומתאים  .11.40.9

 .LM20 (ASTMA316), Marine Alloyלהגדרות מפרט 

 .316כל הברגים והאומים יהיו מפלב"מ  .11.40.10

ים ואבק למפעיל והפעלה למניעת חדירת מ non-intrusiveכפתורי הפעלה יהיו מסוג  .11.40.11

 נוחה.

( תהיה ניתנת לסיבוב לקריאה נוחה בכל כיוון התקנה של LCDתצוגת הנתונים ) .11.40.12

 המפעיל.

 : הגנות חשמליותמנוע ו .11.41

מע'  40דקות בטמפ'  15, ומתאים להפעלה רציפה במשך Fהמנוע יהיה ברמת בידוד  .11.41.1

)הארוך ביניהם(,  צלזיוס, או לפחות פי שניים מזמן פתיחה / סגירה מלאה של המגוף

 מעבר למומנט המירבי של המגוף.  25%במומנט ממוצע של 

 המנוע יהיה מוגן כנגד עבודה עם פחות משלוש פאזות. .11.41.2

 רמית.תהמנוע יכיל הגנה  .11.41.3

 ניתוק חשמלי ומכני של המנוע יהיה ללא צורך בניקוז שמן שבמארז. .11.41.4

 המנוע יכבה בעת עצירה עקב מצב נעילת מגוף. .11.41.5

 שנים לפחות. 5לחלוטין, ומסוכך בשמן שיחזיק בשימוש הגיר יהיה אטום  .11.41.6

הגיר יתאים לעבודת המפעיל בכל כיוון וזווית התקנה. הגיר יתאים להפעלת מכת  .11.41.7

 פטיש.

לעצירת ו ניתנים לכוונון LIMIT -ו  TORQUEיהיה מצויד במפסקי החשמלי המפעיל  .11.41.8

במקרה של המנוע במצב פתיחה וסגירה מלאים. מערכת ההגנה תנתק את המנוע 

לפני השלמת מהלך הסגירה. הגיר יכלול אפשרות  TORQUE)עליית המומנט )

להפעלת "מכות פטיש" אוטומטיות בכל עת של תחילת מהלך הפעולה )סגירה או 

 פתיחה(.

המערכת האלקטרונית המסופקת עם המפעיל, תתקן באופן אוטומטי את כיווני  .11.41.9

 הפתיחה והסגירה, גם במקרה של שינוי פאזות.

הגלגל והמנוף בורר המצב, לא  .בורר מצב וףנמוכיל גלגל להפעלה מכנית י ילעפמה .11.41.10

 יסתובבו או ינועו בזמן פעולת המפעיל.

 אוטומטי" ניתנת לנעילה, לבחירת מצב העבודה. -תסופק ידית בוררת מצבים, "ידני  .11.41.11

 .סגירהל יהיה יוון השעוןכבברירת מצב "ידני", סיבוב הגלגל עם  .11.41.12

 הגלגל יהיה מנוטרל. ,ומטי"בברירת מצב "אוט .11.41.13

 המערכת צריכה לאפשר לעבור למצב ידני בעת חירום גם אם המפעיל בפעולה, ללא  .11.41.14

 גרימת נזק למנוע המפעיל.

 ( להפעלה מרחוק. inputהמפעילים יכילו מגעים ) .11.41.15

 4ניתנים לתכנות לצורך אינדיקציה של נתונים )עד ה( outputהמפעיל יכיל מגעים ) .11.41.16

 .אפשרויות(

 לפי מצב פתיחת הסגר. 4-20mAהסגרים יצוידו בכרטיס אנלוגי לקבלת אות  מפעילי .11.41.17

)הניתנת  מקומית רציפה באחוזים, למצב המגוף המפעיל יכיל תצוגה דיגיטלית .11.41.18

 (.0%( עד מצב  פתוח לגמרי )100%ממצב סגור לגמרי ) לסיבוב(,

 :ג התקלהסומנים מצוירים שיאותתו בעת תקלה, ויאפשרו זיהוי של יהתצוגה תכלול ס .11.41.19

 .)'תקלה מכנית )מגוף תקוע, מאמץ יתר וכו 
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 .)'תקלה חשמלית )חוסר מתח, איבוד פאזה וכו 

 .)'תקלת תקשורת )ניתנה פקודת חרום, אין אינדיקציות וכו 

 ( המפעיל יצויד במגע מתחלףoutput:שיופעל בכל אחד מהמצבים הבאים ) 

 .איבוד פאזה 

 .איבוד מתח במערכת ההפעלה 

  הפעלה ידנית.הופעל מתג 

 .הופעל מתג עצירה ידני 

 או יתרת זרם. פעולת המפעיל הופסקה בגלל חימום יתר 

 .סוללה ריקה 

 :של המפעילים יהיו עבודההתנאי  .11.42

 .25%הפעלות בשעה לפתיחה וסגירה בניצולת זמן של עד  60עד  .11.42.1

המפעיל יצויד באוגר נתונים פנימי שיאפשר ניתוח תהליך הפעולה האחרונה, ונתונים 

 מוצעים מכל הפעולות עד כה )לצורך הסקת מסקנות לתחזוקה(. מ

 לרית )לצורך איתור תקלות ושינוי קונפיגורציות( ואפשרות לתקשורת סלתהיה  .11.42.2

 אדום עם תוכנת הפעלה מקוונת.–הבממשק אינפר

יסופק תכנת שיאפשר הכנסת נתונים קבועים )קונפיגורציה( והפעלת הצג הדיגיטלי  .11.42.3

 המפעיל.ללא צורך בפתיחת 

 משדר לחץ אלקטרוני .11.43

, מתאים לעבודה במי ביוב גולמי  316משדר הלחץ הדיגיטלי, יהיה מפלב"מ  -מד  .11.43.1

ויחובר במקביל למנומטר האנלוגי לקו העלייה באמצעות צינורות פלב"מ בקוטר של 

 , עם מגוף תלת דרכי לניתוק ולניקוז. 1/2"

בית מתאים לביוב גולמי ללחצים מד הלחץ יהיה רציף מוגן נגד קורוזיה בסביבה אגרסי .11.43.2

. המשדר יצויד  IP65מ'. דרגת המיגון של המד, תהיה  100מ' ועד פלוס  10ממינוס 

 .רמילי אמפ 4-20ביציאה של 

 חוזרים-שסתומים אל .11.44

-NRדגם עם פתח עליון, פוס "ארז" יחוזרים יהיו מתוצרת "ארי" ט-השסתומים האל .11.44.1

040F$  צירים מאורכים משני צדיהם. על הצירים אט' עם 16ללחץ עבודה לביוב גולמי 

קומן. המנופים יסת את מונתן לוייותקנו מנופים עם משקולות ש שמשני צדי  השסתום,

 יותקןיותקנו על הציר עם הבטחה שתבטיח נגד החלקת המנופים על הצירים. כמו כן 

 .IP66המפסיק יהיה בדרגת איטום לפקוד חוסר זרימה.  רגיש על הציר מפסיק גבול

ית והמנופים יותקנו באופן שבזמן זרימה כאשר השסתום יהיה פתוח הם יהיו מוטים בזו

45 כלפי מעלה, וכאשר יהיו סגורים יהיו מוטים ב- 45  כלפי מטה. השסתומים יכללו

קון השסתום מבלי לפרקו יקוי ותימכסאות בקורת מחוברים בברגים המאפשרים נ

 קלוי בתנור.מהקו. השסתומים יהיו עם צפוי אפוקסי 

 אנלוגי מנומטר .11.45

, מתאים לעבודה במי ביוב גולמי, לתחום מדידה מינוס 316מ המנומטר יהיה מפלב" .11.45.1

 מ'. 50מ' עד פלוס  10
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עם מגוף, וכן  ½"  בקוטר מפלב"נורות יה באמצעות ציהמנומטר יחובר לקו העלי .11.45.2

 תותקן מערכת ניקוז למנומטר.

VIII. מערכת אוורור בתחנת השאיבה 

 כללי .11.46

 ,פוגליים על גג התחנהיהתחנה בחלקה היבש יבוצע ע"י שני מפוחים צנטראוורור  .11.46.1

פעלו טרם ו. המפוחים יאוויר צח פנימהאחד מיועד ליניקת אויר והשני להכנסת אשר 

מאווררים ציריים על קירות חדר הפיקוד  ארבעה. כמו כן יותקנו כניסת אדם למבנה

 אשר ינקו אוויר מחלל החדר בחלק היבש.

 ם והמאווררים יעמדו בתקן של פינוי עשן.כל המפוחי .11.46.2

 מפוחים צנטריפוגליים .11.47

המפוחים יהיו תוצרת  ים.ימפוחים צנטריפוגל ארבעהעל גג תחנת השאיבה יורכבו  .11.47.1

יצרן ידוע בעל ניסיון ומוניטין. המפוחים ייוצרו באופן סדרתי ומתועש. במידה שהיצרן 

רישיון ליצור מטעם החברה  מייצר עבור ובשם חברה ידועה אחרת כאמור יציג היצרן

 ואישור כי מייצרם עפ"י ידע של החברה.

 טרם הספקת המפוחים לאתר תבוצע בדיקת ספיקה ע"י מכון התקנים ובנוכחות  .11.47.2

 לבדיקת תעלות ומפוחים. BS-848המפקח עפ"י הנדרש בתקן 
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 מערכות חשמל ובקרה  .12

 כללי .12.1

 .נמוך ופיקודשל מתח  מערכות קיימותשידרוג פרויקט זה יבוצע במסגרת  .12.1.1
העבודה תבוצע עבור הקבלן הראשי ע"י קבלן רשום בענף החשמל בפנקס הקבלנים  .12.1.2

 אשר לרשותו צוות מתאים להיקף עבודות החשמל בפרויקט זה ( בסווג 160)הסמול 

בעלי מקצוע מיומנים המסוגלים לספק שרות לצרכן זה על פי דרישתו. במידה והקבלן 

יהיו גם הם קבלנים רשומים בענף כנ"ל וידרש אישור הנ"ל נעזר בשרותי קבלני משנה, 

 המזמין לפעולתם.
 הקבלן יעסיק חשמלאים בעלי רשיונות מתאימים לפי החוק. .12.1.3

 לקבלן הראשי ולקבלני המשנה יהיה נסיון מוכח בתחום או בתחומים שבהם יעסקו. .12.1.4

 תנאים כלליים .12.2

המבוקש. באחריות על הקבלן לבדוק את התוכניות וכתבי הכמויות והתאמתם למצב  .12.2.1

הקבלן להתאים את ההכנות לבצוע ואת הבצוע עצמו לקבלני הבניה והפיתוח וכמו כן 

 לספקי הציוד.

רואים את הקבלן כמי שהתחשב בכל התנאים והגורמים הקיימים בשטח והמבוקשים  .12.2.2

 לבצוע בתוכניות.

ע, המחירים הרשומים בהצעה יכללו את כל ההוצאות הכרוכות בהכנת התכניות לביצו .12.2.3

בבצוע העבודה, העדכונים, הבדיקות והאחריות. אי הבנת תנאי כלשהו או אי 

 התחשבות בו לא תהיה בו עילה לתוספת מחיר.

בצוע שינויים בתוכניות הנדרשים ע"י המתכנן לפני בצוע העבודות לא יהווה כל עילה  .12.2.4

 לתוספת מחיר מצד הקבלן.

ות: להוסיף, להוריד או לבטל הכמויות הינן באומדן. המזמין רשאי לשנות את הכמוי .12.2.5

 כמויות ללא כל שינוי במחירי היחידה בכל כתב הכמויות.

חסים לאספקה, התקנה, בדיקה, חיבור יבאם לא נרשם אחרת, מחירי היחידה מתי .12.2.6

והפעלה מושלמים של היחידה כולל את כל חומרי העזר ועבודות העזר הנדרשות לשם 

 בצוע מושלם, תיקני ונאות של העבודה.

 ים ותקנותחוק .12.3

 עבודות החשמל תבוצענה עפ"י: .12.3.1

  חוק החשמל בהוצאתו האחרונה, בכפוף לתקנות, לשינויים ולעדכונים שיצאו

 במסמכים שונים לאחרונה.

 .תקנות משרד האנרגיה 

 .תקנות חברת החשמל 

 .תוכניות והוראות המתכנן 

  של משהב"ט על כל נספחיו הרלוונטיים.  08מפרט לעבודות חשמל 

 יומן עבודה הכולל: מספר עובדים, היקף בצוע, חומרים שהותקנו,  כל יום ירשם

 מספר שעות עבודה באתר, עיכובים ואירועים מיוחדים.

 .היומן יחתם ע"י המפקח שיבקר באתר 

 .סעיף זה הינו באחריות הקבלן 
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  במידה וישנן אי התאמות בין המסמכים, התוכניות או ההוראות השונות, התאור

 ובע.בכתב הכמויות הוא הק

 חומרים וציוד .12.4

הקבלן יספק את הציוד הרשום בכתב הכמויות, לציוד שעבורו לא רשום דגם, ירשום  .12.4.1

הקבלן את הציוד המוצע על ידו. בכל מקרה, יתקין הקבלן את הציוד המוצע רק באשור 

 המתכנן.

 אחריות ובדיקות .12.5

יות אחריות הקבלן הינה לכל פריט במערכת שסופק על ידו במסגרת פרויקט זה. אחר .12.5.1

 זו הינה כלפי המזמין.

 תנאי שטח .12.6

הקבלן אחראי לנקיון וסדר באתר. פינוי חומרים ועודפים יבוצע על ידו ועל חשבונו,  .12.6.1

 כולל שברי הריסת בניה, חתיכות צנורות, חוטים וכו'.
הקבלן ישאיר את המתקן נקי ומסודר במשך כל תקופת עבודתו וידאג לכך שגם צוותי  .12.6.2

 במתקניהם ללא כל הפרעה.המזמין יוכלו לטפל 

 התארגנות .12.7

התארגנות הקבלן לרכישה והזמנת הציוד, תיקח בחשבון שלא כל הפריטים קיימים  .12.7.1

במלאי בידי ספקי הציוד ונותני השרות. יש להזמינם מראש, כך שיהיו בידי הקבלן 

 בעת תחילת העבודה ולא יגרם עיכוב ללוח הזמנים.
 על פי הנחיות היצרנים והאחריות על כך חלה על הקבלן. והרכבתו, יבוצעואחסון הציוד  .12.7.2

 תוכניות ותכנון .12.8

הקבלן יכין על חשבונו ויגיש לאישור המפקח סט תכניות חשמל מפורטות לבצוע עבור  .12.8.1

התכניות הנ"ל ייתבססו על תכניות  כל המערכות המבוצעות במסגרת פרויקט זה.

 הקייםהמכרז ותכניות מתקן קיים לאחר בדיקה ואימות המצב 

( על חשבונו ויעביר אותן לבדיקה AS MADEהקבלן יעדכן את התוכניות לאחר הבצוע ) .12.8.2

ואישור מתכנן. העדכונים יבוצעו בשרטוט ממוחשב תואם את המקור ומקובל על 

המתכנן. עדכון זה יכלול את כל סוגי הציוד, נתוניו החשמליים, מספרי חוטים, מהדקים 

 ומגעים.

IX. אופציה( מפרט ליצור לוחות חשמל( 

האמור בחלק זה הינו אופציונלי לבחירת המזמין. המזמין אינו חייב לבחור לממש אופציה זו ולקבלן 

לא תהיה כל תביעה בשל כך. התשלום בגין מימוש אופציה זו, אם  יבחר בכך המזמין, היה על בסיס 

ן הצדדים על בסיס יוסכם המחיר בי –מחלירי היחידה בכתב הכמויות ואם לא ניתן לכך סעיף ספציפי 

 מחיר שוק הוגן.
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 מבנה הלוחות .12.9

מ"מ לפחות וקונסטרוקציה נושאת  2מבנה הלוחות יהיה מפח פלדה מגולוון  .12.9.1

מפרופילים, הכל צבוע או מגולוון ומיועד לענות לדרישות התקן בנושאי מבנה, מאמצים 

 מכאניים, זרם, זרם יתר, זרם קצר, טמפ', פיזור חום וכו'.

ל ציוד העזר הדרוש לבניה תקנית ונכונה לפי התקן לבנית לוחות הלוח יכיל את כ .12.9.2

 להתקנה פנימית. 54IPלהתקנה חיצונית ות"י  65IP 1419(, ת"י IEC-439-1מתועשים )

גומי אטימה. סגירת הדלתות תבוצע ע"י שלושה סגרי -בדלתות יותקן התקן אטימה .12.9.3

דור נעילה ע"י מנעול תליה פרפר. ללוחות חיצוניים יותקנו דלתות חיצוניות, גגון וסי

)כחלק בלתי נפרד ממבנה הלוח(. הלוח יכיל את הציוד הרשום בכתב הכמויות 

 והתוכניות המצ"ב. צביעת הלוחות תבוצע בשיטה אלקטרוסטטית בצבע אפוקסי.

ס"מ. עומק ורוחב כדרוש בהתאם לרשום בכתב  210ס"מ או  180התאים יהיו בגובה  .12.9.4

 ס"מ. 60ם יהיה הכמויות. רוחב מינימלי לתאי

בתוך התאים תותקן קונסטרוקצית עזר ופלטות מגולוונת לנשיאת הציוד הדרוש.  .12.9.5

הפלטות תהיינה בעובי וחוזק מתאים, כך שלא יהיה מצב שהפעלת מגען או ציוד 

תגרום לזעזועים או רעידות של הציוד או הציוד הסמוך. לציוד המחוזק לפלטות הפח, 

 יקבע במקומו ע"י סימרור.יותקן אום נגדי מעבר לפלטה, ש

לא יתקבל ריתוך אשר נעשה על הפלטה המגולוונת, אלא אם כן בוצע לפני גילוון  .12.9.6

 הפלטה.

בלוח יותקנו מספר פסי חיזוק לכבלי הכניסה והיציאה בתחתית  ובחלקו העליון של  .12.9.7

 הלוח, לכל רוחב הלוח. הכניסות והיציאות מהלוח תהיינה כלפי מעלה ומטה.

 הלוח יותקן להעמדה ע"ג קונסטרוקצית מתכת או בטון. .12.9.8

 מעבר כבלים דרך דפנות או רצפות יבוצע דרך אטמים מסוג אנטיגרון. .12.9.9

 ציוד הגנה בלוחות .12.10

 ציוד ההגנה בלוח מיועד לעמוד בזרמי קצר כמוגדר ע"י המתכנן. .12.10.1

פסי צבירה מנחושת בלבד, לזרם הדרוש כרשום בתוכניות, יותקנו בחלקו העליון של  .12.10.2

 הלוח.

, יותקנו קרוב A160פסי הארקה בחצי מחתך פסי הפאזות, אך לא פחות מאשר לזרם  .12.10.3

 לחזית, באזור הפנל התחתון של הלוח, כך שהחיבורים יהיו גלויים לעין ולטיפול.

חוטי הארקת יחוברו ע"י נעלי כבל תיקניות ויהודקו באמצעות בורג עם אום החל מחתך  .12.10.4

 ממ"ר )כולל(. 10

פסי צבירה ראשיים ומשניים, כניסות למפסקי זרם, מגענים וחלקים חיים אחרים, יוגנו  .12.10.5

 מ"מ. 4בפני מגע מקרי ע"י פלטות פרספקס, בעובי של 

מהדקי היציאה יהיו פלסטיים מודולריים נשלפים על המסילה ומסומנים כסימון מקרי  .12.10.6

של הלוח. לחוטים של יצרן המהדקים. המהדקים יותקנו בחלקו התחתון ו/או העליון 

 2.5ממ"ר, לחוטים בחתך של  4ממ"ר, יותקנו מהדקים בחתך של  1.5בחתך של 

 ממ"ר וכו'. 6ממ"ר, יותקנו מהדקים בחתך של 

בקצוות כל סט מהדקים יותקנו סופיות )סטופרים( למניעת הזזת המהדקים. על גבי  .12.10.7

 הציוד. בסימון המקורי של יצרן TBסופיות אלו יסומן מספר קבוצת המהדקים 

 כבלים למנועים יחווטו ישירות לציוד. יש להשאיר מקום למעבר וקשירת כבלים אלו. .12.10.8

 .מסילות לציוד למאמ"תים למהדקים, לציוד פיקוד וכו' יהיו מסוג  .12.10.9
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 סימון הציוד .12.11

על הדלתות, על הפנלים ע"י שלטים חרוטים מוברגים או מסומררים. על  הציוד יסומן .12.11.1

בדבק אפוקסי. תוכן השלטים ילקח מהתכניות. כל חוט הציוד יודבקו שלטים כנ"ל 

פיקוד וכוח יסומן בסימן טבעתי המושחל לפי "מספר סידורי רץ", שיסומן גם בתוכניות 

העבודה וגם בתוכניות לאחר ביצוע, שיעודכנו ע"י הקבלן ללא קשר למהדק המסילה 

 שאליו הוא מחובר או למספר המהדק בציוד שאליו מחובר החוט.

 ט יהיה ע"י חוטים גמישים, עם סופיות חוט לחוצות.החיוו .12.11.2

, החל ממיקומם בלוחות המתנעים XX OUTאו  IN XXחוטים למערכת הבקר יסומנו ע"י  .12.11.3

 ועד לחיבורם לכרטיס  הבקר המתאים.

 

 חוטי החיווט: .12.12

 ממ"ר. 1.5החתך המינימלי לחיווט יהיה  .12.12.1

חול או סגול ואפס יהיה יהיו בצבע כ V230חוטי פאזות יהיו בצבע חום. חוטי פיקוד  .12.12.2

 בצבע שחור.

 כל חוטי האפס והארקה יסומנו גם הם לפי "מספר רץ". .12.12.3

רק חיווטי פיקוד ובקרה, השייכים למערכת הבקר המתוכנת בלוח הכוח ובלוח הבקר  .12.12.4

 ממ"ר. 0.75,  יבוצעו ע"י חוטים גמישים בחתך של V24במתח של 

טופים בבנד ספירלי שקוף מעבר חוטים מהתאים אל הדלתות, יבוצע ע"י חוטים ע .12.12.5

המיועד למטרה זו, כולל חיזוקים על הדלתות ועל דפנות הלוח. החיזוקים יודבקו ע"י 

 דבק אפוקסי ולא ע"י מדבקה.

קבוצות מאמ"תים יחוברו ע"י מסרקי חיבור של יצרן המאמ"תים כולל סגירות צד  .12.12.6

 מקוריות למניעת מגע מקרי.

זרים חשמליים כגון פסי צבירה וציוד, פרט יש להשתמש בדיסקיות "צלחת" לחיבור אבי .12.12.7

לחיבורים מקוריים של יצרני הציוד, המוספקים עם הציוד החיבורים החשמליים. 

. פסי צבירה משניים מדורגים ומוגנים תוצרת DIN 43678החיבורים יבוצעו עפ"י תקן 

חברת "חש" מנחושת בלבד. הידוק החוטים יהיה ע"י בורג הלוחץ כיפה קעורה ולא 

 ורג הלוחץ ישירות את החוטים.ב

סמ"ר ומעלה, עם  4X6החיווטים הפנימיים יעשו ע"י תעלות חיווט כחתך מינימלי של  .12.12.8

 .50% -כמקום שמור של 

 .DIN 46235יעשה שימוש בנעלי כבל תיקניות לפי תקן  .12.12.9

לחיצת נעלי הכבל תבוצע ע"י לוחץ נעלי כבל הידראולי עם "טבע" משושה לכבלים  .12.12.10

 ממ"ר. 10החל מחתך 

 בסיסי הלוחות .12.13

 לוחות החשמל יותקנו ע"ג בסיסי בטון. .12.13.1

כל הכניסות תהיינה דרך שרוולים מצנורות פלסטיים בקוטר מתאים. לאחר גמר  .12.13.2

 ההתקנות יאטמו כל המעברים והשרוולים בחומר איטום מוקצף.
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X. הבקרה ציוד 

תהיה כל טענה הנובעת עוד לפני הכרזה על הקבלן הזוכה ולקבלן לא זה יכול ויתעדכן  חלקהאמור ב

 עקב שינויים במפרט כאמור.

 בקר מתוכנת .12.14

 בתחנה קיימת מערכת בקרה מבוססת בקר מתכנת של חב' שניידר אלקטריק . .12.14.1

 בשדרוג המוצע יעשה שימוש בבקר קיים . .12.14.2

כן -תוכנת הבקרים תעודכן לפי העמדת המשאבות החדשות , אופן הפעלתן וכמו .12.14.3

 .. לשילוב המערבל במערך הפעלת המשאבות

 התראותמערכת   .12.15

 לבקר הראשי וכמו כן למגעים יבשים ממערכת גילוי אש ופריצה.תבדק התקשורת  .12.15.1

 תכנה להפעלת המשאבות .12.16

הקבלן באמצעות מתכנת בקרים בעל ע"י  עודכןתלהפעלת המשאבות הקיימת התכנה  .12.16.1

לאחר לימוד והבנת המערכות  .ניסיון מוכח בתחום תכנות תחנות שאיבה לביוב

והחשמלית בהתאם למפרט זה ולתכנית הפיקוד המצורפת, וכמו כן ההידראוליות 

 לא תשולם כל תוספת בגין ביצוע האמור בסעיף זה . בהתאם להנחיות המהנדס.

 .הושמט .12.16.2

לאחר התקנת המערכת והפעלה נסיונית יעודכנו במידת הצורך ההתניות והפרמטרים  .12.16.3

 הבסיסיים כדי להתאים את התכנה לתנאי המקום.

 הושמט .12.17

 

 וסת מהירות )ממיר תדר(מתנע  .12.18

יהיה בנוי על בסיס ממיר תדר  –( VARIABLE SPEED DRIVEמתנע משנה מהירות ) .12.18.1

סטטי ומתאים לוויסות רצוף וחלק למהירות הסיבובים למנוע אסינכרוני של משאבות 

-ACS580. המתנע יהיה  דוגמת היחידה Heavy Dutyקוו"ט, במשטר  250בגדלים של 

04-585A4  'מתוצרת חבABB  או ש"ע מאושר. המתנע יתאים להתקנה בסביבת תחנת

 50%שאיבה לביוב גולמי, דהיינו לסביבה קורוזיבית. הממיר יאפשר העמסת יתר של 

 דקות. 10בחלוקה של דקה אחת כל 

 הרץ.  3050תחום שינוי התדירות הצפוי הינו:  .12.18.2

את העומס  בכל מקרה של הגבלת הערך העליון יש לבדוק כי עומס המנוע לא יעבור .12.18.3

מהבקר המתוכנת בפיקוד  – 420 mAהנקוב. בקרת הממיר תבוצע ע"י אות חשמל 

המשאבות. בעזרת מפסק פיקוד ניתן יהיה לעבור לבקרה ידנית מקומית בעזרת נגד 

משתנה נגיש. בכל מקרה הגדלת התדר לא תגרום להעמסת יתר של המנוע. למתנע 

 .4-20mAוע תהיה כמו כן יציאת אות ייחוס למהירות המנ

 ללא מעצור חשמלי. –המתנע יהיה ללא מגענים עוקפים ומנתקים  .12.18.4

 ויותקן על הקיר או בעמדה ע"ב בטון, לפי התכנית.  IP54המתנע יהיה במבנה פתוח  .12.18.5
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המתנע יתאים לסביבה קורוזיבית של תחנת שאיבה לביוב ולעבודה רצופה  .12.18.6

נע תהיה לפחות לחות יחסית.  נצילות המת 0-50C ,95%בטמפרטורת הסביבה 

 . 10%בשינויי מתח הכניסה  1%. יציבות המתח 0.5%, יציבות התדר 95%

יותקן  –למתנע יהיו אמצעי כיוונון, הגנה ובקרה מקומיים. פאנל הבקרה הדיגיטלי  .12.18.7

 בחזית המתנע.

 .הממיר יצויד בכרטיס תקשורת לבקר המתוכנת .12.18.8
דרישות חב' החשמל  המתנעים יעמדו בדרישות להגבלת ההפרעות לרשת ההזנה לפי .12.18.9

 ולפי התקנים שיהיו בתוקף בעת ביצוע העבודה.

 מערכת בקרה וצפייה מרחוק .12.19

התחנה משולבת במערכת בקרה ממוחשבת של התאגיד. הקבלן יסייע למזמין  .12.19.1

 . בבדיקת המערכת לאחר השדרוג

כך כלולה בסעיפים של הציוד ושל העבודות אשר בכתב הכמויות של -התמורה על .12.19.2

 המכרז.

 הושמט .12.20

 הושמט .12.21

XI. פיקוד המשאבות 

 כללי .12.22

 לגובה השפכיםהחדשות יהיה  לפי הקיים , אוטומטי  מלא בהתאם פיקוד המשאבות  .12.22.1

 בבור הרטוב ובהתאם לכמות השפכים הנכנסים לתחנה.

תהיה גם אפשרות להפעלה ידנית וזאת לצורך בדיקת המשאבות ובצוע עבודות  .12.22.2

 תחזוקה שונות.

 הפעלה ידנית .12.23

בלוח הפיקוד  3S1 -בלוח המתנעים ו 1S1את המפסקים  להפעלה ידנית יש להעביר .12.23.1

בהתאם(. למצב "הפעלה"  3-ו 2 -מתחלפת ל 1הקידומת   3ומס'  2)עבור יחידות מס' 

. המשאבה תכנס לפעולה בתנאי שמפסק 4S1ו"יד" בהתאמה וללחוץ רגעית על הלחצן 

 הממוקם ליד המשאבה נמצא במצב "מחובר". תנאי נוסף לפעולת 2S1בטחון 

המותר לשאיבה :  המשאבה הוא שפני המים בבור הרטוב הינם מעל לגובה המינימלי

 מעל גובה בית המאיץ, הגבוה מביניהם. מהירות הסיבוב במצב הפעלה ידנית נקבע

 המורכב בתא המתנעים. 1R1בעזרת פוטנציומטר 

 הושמט .12.23.2

תוכנס , הגבלה זו HZ50 -בכל מקרה תדירות מתח ההזנה למנוע לא תעלה מעל ל .12.23.3

 במתנעים ע"י נציג היצרן.

המשאבה תופסק אם אחד המפסקים יועבר למצב "מופסק" או כאשר  פני המים ירדו  .12.23.4

 למפלס ההפסקה המינימלי.

 הפעלה אוטומטית .12.24

 הערה: כל הערכים להלן הינם מקורבים ויעודכנו בעת הפעלה והרצת המערכת.

 ת למצב "אוטומט".היחידוהבוררים  יםלהפעלה אוטומטית יש להעביר את המפסק .12.24.1
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 התורנות בין המשאבות תתחלף באופן אוטומטי לשם חלוקת העומס בין המשאבות .12.24.2

במקרה של יחידה מופסקת  .וחלוקת השאיבה לרוחב בור השאיבה למניעת משקעים

 באופן ייזום או כתוצאה מתקלה התורנות תדלג על יחידה מופסקת.

ס לפעולה היחידה התורנית תכנ)פרמטר(  1למפלס הפעלה מס' כאשר המפלס יעלה  .12.24.3

 המשאבות. ארבע מבין 

 .לירידת המפלס למפלס ההפסקהעד תפעל המשאבה  .12.24.4

 2הפעלה מס' אם בפעולת המשאבה התורנית המפלס ימשיך לעלות ויגיע למפלס  .12.24.5

עם ירידת המפלס למפלס הגבוה ב שניה.  תורנית תכנס לפעולה משאבה )פרמטר( 

ס"מ מעל מפלס ההפסקה תופסק המשאבה התורנית הראשונה ואחרי במפלס  20 –

 ההפסקה תופסק המשאבה התורנית השניה.
למפלס   ת המפלס ימשיך לעלות ויגיע והתורניות המשאבה של שתי אם בפעול .12.24.6

עם ירידת המפלס .  תורנית שלישיתתכנס לפעולה משאבה )פרמטר(  3הפעלה מס' 

מעל מפלס ההפסקה תופסק המשאבה התורנית ס"מ  20 –למפלס הגבוה ב 

ס"מ תופסק המשאבה התורנית  20 –הראשונה, אחרי במפלס ההפסקה גבוה ב 

 השניה ובמפלס ההפסקה תופסק המשאבה התורנית השלישית.
ממפלס  85%הפעלות בזרימות נכנסות נמוכות, דוגמת זרימות לילה : במפלס  .12.24.7

ות תבוצע הפעלת המשאבה התורנית דק 20 –ההפעלה הראשון ובהמתנה של יותר מ 

דקות )פרמטרים לשינוי( לערבוב תחתית הבור למניעת משקעים וסתימות  2למשך 

 במשאבות. 

זמנית -בותאום הפעלות בין התחנות : בזרימות נכנסות גבוהות ניתן יהיה להפעיל  .12.24.8

 .משאבות בתחנה החדשה ארבע

 הגנות .12.25

חוזר היחידתי. הגנה -סתום האלכל משאבה תצויד במפסק גבול על ציר מאורך של ש .12.25.1

זו תפעל במקרה של פעולת המשאבה בסיבובים מלאים כאשר השסתום לא יפתח 

 שניות מהפעלת המשאבה. המשאבה תופסק ותעבור למצב נעול. 20 -תוך כ

של חב'   1185Wעל צינור היניקה בכניסה לכל משאבה, יותקן חיישן רעידות מסוג  .12.25.2

MONITRAN  מוגןIP68  רך מאושר. אם בעת פעולת המשאבה רמת או שווה ע

תופסק המשאבה  –הרעידות תעלה מעל הסף שיקבע בתאום עם ספק המשאבות 

 ותועבר למצב נעול.

 מפסקים לגיבוי מלא של הבקר ושל מערכת המדידה     –הפיקוד יצויד במצופים  .12.25.3

 סונית. לכל משאבה יהיה מצוף משלה אשר יפעיל אותה במהירות מלאה -האולטרה

 סוני. –א תלות בבקר או במד הגובה האולטרה לל

XII. אישור תוכניות ואחריות הקבלן 

 אישור התכניות .12.26

על המציע שיזכה במכרז להגיש רשימה מפורטת אשר תכלול את הציוד החשמלי  .12.26.1

וציוד אחר שבכוונתו לעשות שימוש באתר התחנה. הרשימה תכלול פרוט דגם ויצרן 

לוחות החשמל -הציוד ותכניות מבניופרוספקטים המתארים את המפרטים של 

והבקרה, לאשור מוקדם של המפקח. רק לאחר אשור המפקח בכתב, רשאי המציע 

 לגשת לבצוע ולרכישת אביזרים.
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 הרצה .12.27

לאחר קבלת העבודה ומסירת העבודה למזמין, יפעיל הקבלן את התחנה ויריץ אותה  .12.27.1

ך השבוע הזה ידריך שעות ביממה. במש 24במשך שבוע ימים ויהיה אחראי לפעולתה 

 הקבלן את מפעיל התחנה איש הבסיס בהפעלת התחנה והחזקתה.

 מפרטי הציוד .12.28

בגמר העבודה יגיש הקבלן למפקח שלושה קבצים מסודרים של כל מפרטי הציוד  .12.28.1

 לרכיביו השונים המורכב בתחנה.

 חוברת הפעלה .12.29

כל בגמר העבודה יגיש הקבלן למפקח חוברת הפעלה בשלושה העתקים שתכלול את  .12.29.1

גנרטור, ובכל שאר חלקי הציוד -הטפולים הדרושים במגוב המכני, במשאבות, בדיזל

 של התחנה, ופרקי הזמן שבהם יידרשו הטיפולים.

החוברת תכלול את הטפולים השגרתיים והטפולים המונעים שידרשו בהתאם  .12.29.2

מקרה חודשי וכו' וכן את הטיפולים שיידרשו בלחלוקה: טיפול יומי, טיפול שבועי, טיפול 

 של תקלות אופייניות בחלקי הציוד השונים.

 העבודות המבוצעות בפרויקט זהשל  ותסופיקבלה  ותבדיק .13

 כללי .13.1

כל  כולל השאיבה תחנת של סופית בדיקה לבצע קבלןה על העבודה קבלת לפני .13.1.1

הבדיקות  .וכו' , המכשירים, מערכת החשמל והבקרהמכני האלקטרו הציודהצנרת, 

 תבוצענה בנוכחות המפקח או בא כוחו.
 כל את לתקן יהיה קבלןה על, המפקח רצון את תשביע לא ל"הנ הבדיקות אחת אם

 .המפקח של רצונו לשביעות הדרושים התיקונים

 ומחירן בנפרד ישולם לא הדרושים והחומרים הציוד כולל דלעיל הבדיקות כל עבור .13.1.2

 .הצינורות הנחת במחיר כלול יהיה
לגבי ציודים אשר לגביהם חוייב הספק לספק חלקי חילוף, יש לוודא שחלקי החילוף  .13.1.3

נתקבלו, באריזתם המקורית ושהם מאוחסנים בצורה נאותה, אשר תשמור על 

 תקינותם, לשעת השימוש בהם.

 לאחר ביצוע ביוב צנרת צילום .13.2

בתוכניות  ,במפרט לנדרש בהתאם הצנרת הנחת עבודות של תקין ביצוע הבטחת לשם .13.2.1

לאחר , המונח הקו לאורך צילום פעולת באמצעות חזותית בדיקה תבוצע, ובמפרט זה

מן  70%כנדרש עד לגובה של לפחות  המילוי שכבות והידוק ביצוע כל מקטע כיסוי

 והשלמת העבודות, הקוטר החיצוני של הצינור )כשהוא נמדד מתחתית הצינור(

 באמצעות ייערך הצילום. ם ותאי בקרהלרבות אביזרי לביצוע אותו מקטע הקשורות

ע"מ לתעד  .שתוחדר לצנרת, למלוא אורכו של כל מקטע, סגור במעגל טלוויזיה מצלמת

 .ביצוע הנחתה ואופן הצנרת מצב ולבחון את

למרות האמור לעיל יוכל המפקח להורות על ביצוע הצילום כאמור גם עבור חלקי 

 מקטע  דהיינו לא כל המרחק שבין תא לתא( אם סבר כי נכון לפעול כך. 
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לוודא  שמטרתה, אחרת בדיקה כל של מקומה למלא באה אינה הצנרת צילום פעולת .13.2.2

המפקח  של נוספות תהוראו ולפי המפרט, התוכניות לפי הביצוע תקינות את ולאשר

 .הביצוע במהלך שניתנו

 שיעמוד בכל, העבודה לביצוע וניסיון ציוד בעל, מיומן משנה קבלן יהיה הצילום מבצע .13.2.3

 מחייב אישור מוקדם, בדומה משנה קבלן העסקת אישור. להלן המפורטות הדרישות

 אחרים. מישנה קבלני לאישור
ע"ח עובד מיומן ומוסמך ע"י גוף מאושר צילום צנרת ופיענוח ממצאי צילום צנרת יבוצעו  .13.2.4

ע"י רשות המים. מבצע הצילום ומפענח הצילום יהיו בעלי אישור בתוקף כי עברו קורס 

 הסמכה מתאים ועמדו במבחנים ובדרישות.
צילום צנרת ביוב והכנת דו"ח יהיו על פי הנחיות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות,  .13.2.5

מים וביוב ) מסמך מחייב מתאריך למעבדות המבקשות הסמכה לצילום צנרת 

1.1.2016.) 

, לפחות עובדים שני יכלול המשנה קבלן מטעם וההקלטה הצילום את שיבצע הצוות .13.2.6

 הבנה בעלי, כנדרש צנרת של פנים צילום עבודות בביצוע לפחות שנה של בעלי ניסיון

 לצורכי, לשטח מתאימים )רכב( תנועה אמצעי יהיו לצוות. הצילומים למשמעות ממצאי

 ביצוע בזמן ביניהם לתקשורת אמינים קשר אמצעי יהיו לצוות. הציוד העבודה ולהובלת

 .לגיבוי רזרביים אמצעים כולל ,העבודה
לרישום , לתפעול ציוד, לצילום ומתנייע נייח ציוד יכללו העבודה לביצוע המכלול מרכיבי .13.2.7

 אם בין, וכנדרש בשלימות העבודות לביצוע הנדרשים והציוד האמצעים כל, ולבקרה

 יתאימו, תקינים יהיו המכלול מרכיבי. מוזכרים אינם אם ובין ולהלן לעיל הם מוזכרים

 של הפנימי בחלל לפגיעות יגרמו לא, כלשהן והשפעות הפרעות ללא לביצוע העבודות

בכלל סוגי הצנרת והנכללים  צילומים לביצוע יתאים הציוד. או לזיהומו/ו הצנרת

 המתנייע ציוד הצילום. אליה הכניסה מנקודת' מ200-300  של רציף בפרויקט ולמרחק

 .נוזלים המכיל גם בחלל הפרעה ללא לעבודה יתאים

 מקרוב צילום כושר עם360º,  ולצילום לראייה מסתובב ראש עם תהיה המצלמה .13.2.8

וחדות )רזולוציה  ברורות, צבעוניות תהיינה המצולמות ( התמונותZOOMומרחוק )

 מדידה יאפשר המכלול. אדים או מכיל נוזלים הצנרת חלל כאשר גם (P1080מינימלית 

 רישום יכלול הצילום. רץ( המצולם )מרחק הקטע מתחילת המצלמה מרחק של ותיעוד

 וכן ההתחלה נקודת ההתחלה וציון מנקודת המצלמה של המסתכם המרחק של רצוף

 איכות בהספק המבטיח יהיו המכלול של התאורה אמצעי. הצינור של רציף שיפוע

 23" יהיה בגודל )המוניטור( התצוגה מסך. הצנרת של קוטר בכל התמונות של וחדות

 .וברזולוציה תואמת ברורות, צבעוניות תמונות המציג, לפחות

פעם לפני בדיקות האטימות כמתואר  –צילומי הצנרת כאמור יבוצעו לפחות פעמיים  .13.2.9

פוגח בחובתו של הקבלן לערוך, על בהמשך, ופעם נוספת לאחריהן. אין האמור 

 חשבונו צילומים נוספים לאחר תיקון ליקויים ומפגעים, אם יתגלו.

לקבלת  תנאי הוא למזמין זו פעולה של מלא תיעוד ומסירת הצנרת צילום ביצוע .13.2.10

 מתכניות העדות. מתוך חלק יהוו הצילום ומסמכי, ביצוע לאחר העבודה
 ביצוע הקווים בגבול קיימים קוים של ושטיפה צילומים גם יבוצעו המזמין הוראת לפי .13.2.11

 זהה יהיה הצילום מחיר .המפקח י"ע ביומן רישום לפי רק תבוצע זו עבודה. החדשים

 שבוצע. חדש קו צילום למחיר
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 שטיפה ופעולות מקדימות .13.3

 מכל חומרי נקייה תהיה שהונחה שהצנרת לכך לדאוג הקבלן על הצילום ביצוע לפני .13.3.1

 .פעולת הצילום במהלך לפגוע גם והעלולים במפרט כנדרש אחרים וחומרים פסולת
 מתאים מכשור באמצעות לחץ שטיפת באמצעות ו/או לבב באמצעות יעשה הניקוי .13.3.2

 כל .אדים הצטברות למנוע כדי הצנרת לאוורור ידאג הקבלן. לכך, לפי קביעת המפקח

 בכלל כלולות ותהיינה בנפרד תשולמנה לא הצנרת בגין ניקוי שטיפת הקבלן הוצאות

 .היחידה מחירי

 הסימון לפי, בפנים ובחוץ -הבקרה תאי ואת הבקרה שוחות את מראש יסמן הקבלן .13.3.3

 .גבי התקליטור ומעל התיעוד במהלך זיהויים שתאפשר בצורה, בתכניות
שפכים  שרידי, לכלוך מכל, הכבל כולל, לצנרת המוחדר הציוד לניקיון ידאג הקבלן .13.3.4

 . אחרים וזיהומים
 .שטיפה פעולת נעשתה אם אלא צילום יבוצע לא .13.3.5

 ביצוע הצילומים .13.4

 פחות הודעה לא כך על יקבל והקבלן המפקח י"ע יקבע השונים בקטעים הצילום מועד .13.4.1

 .העבודה ביצוע לפני ימים שבעה מאשר
 .והקבלן המפקח בנוכחות יבוצע הצילום .13.4.2

 100מ "מ50,  מ"מ10,  מ"מ5) מדידים הצנרת בחלל יונחו קטע כל של צילום בתחילת .13.4.3

 שצילום רצוי. הפיענוח בעת הצילומים של המידה קנה הכרת מנת לאפשר על מ"מ(

 .ברציפות את הצילום ילווה המדידים
 כל שלביו על הצילום, בנוסף. מוניטור מסך גבי על אמת בזמן יוקרן הצילום מהלך .13.4.4

 תיעוד כולל, דיסק און קי וכיוצ"ב( CDעל באמצעים אלקטרומגנטיים )כדוגמת  יתועד

 .ומיקומם מפגעים, על ליקויים הערות בצורת הצילום בזמן קולי

, הצנרת קוטר ,הפרויקט שם, הקבלן שם בהקלטה את הקבלן יתעד הצילום בעת .13.4.5

 .הביצוע ושעת תאריך, נקודות/ היתדות תחום

 נתון וכל זר גוף, אטמים פריצת, סדק, שבר, פגם הצנרת בחלל שיתגלה מקרה בכל .13.4.6

 .שלהם ממוקד צילום ויבוצע המצלמה תנועת תיעצר, חריג אחר

 המצלמה תנועת תיעצר, בהסתעפות או לאורכם, צינורות שני חיבור של מקום בכל .13.4.7

 יבוצע הפנורמי הצילום לאחר. החיבור היקף כל של פנורמי צילום ויבוצע לפני החיבור

 .לחיבור ניצבת הצילום כשזווית360º, צילום 

 בגודל תהיה אחר חריג נתון וכל זר גוף, אטמים פריצת, סדק, שבר, פגם של תמונה .13.4.8

 בהיקף ומיקום רץ מרחק ציון, שלעיל המדידים בה ויופיעו, לפחות מ"מ 100*75

 .הפנימי

 דו"ח צילום והצגת ממצאים .13.5

 2 -שעות לאחר קיומם יוגש למזמין, ב 72 -לאחר ביצוע בצילומים ולא יאוחר מ .13.5.1

אחר לפי קביעתו, ועליו הצילומים שנערכו עבור או אמצעי אלקטרומגנטי   CD עותקים, 

ידי הקבלן -אותו מקטע ודו"ח מפורט המציג את הממצאים. הדו"ח יהיה  חתום על

 ומבצע הצילומים.
 .עדות תוכניות להכנת הדרישה את מבטל אינו ח הצילום"מובהר כי דו .13.5.2

 :הבאים הפרטים את לפחות בהירה ויכלול כתוב בצורה יהיה ח"הדו .13.5.3
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 לסימוניהם הקו בהתאם וקטעי בקרה שוחות, הצינור של )סכמה( ימצב מרשם 

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

 .ומיקומו

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

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

 מסקנות. מהות המפגעים לגבי הצילום מומחה דעת וחוות ממצאים סיכום 

 .והמלצות

, חלקה או כולה, המוגשת הדעת חוות את ולאמץ לקבל המזמין יכול כי בזאת מובהר .13.5.4

 .ל"הנ הדעת חוות את לקבל לא או

 בכל. הצילום ממצאי את אחרת ולפרש להעריך ורשאי יכול, יועציו בעזרת, המזמין .13.5.5

 .הקבלן את שיחייבו הם המזמין של ופירושיו מקרה הערכותיו

 תיקון מפגעים וצילום חוזר .13.6

 מפגעים היה ובמהלך הצילומים ו/או ע"פ דו"ח הצילומים ו/או ע"פ  פירוש המזמין יתגלו .13.6.1

 התיקונים הדרושים לבצע את כל חייב יהיה הקבלן, לתקנם אשר לדעת המזמין יש

 .מפקחה של המלאה רצונו לשביעות
אישור  חשבונו, ולאחר יבצע את כל התיקונים הנדרשים )ישירים ועקיפים( על הקבלן .13.6.2

הקבלן, של אותו מקטע  חשבון על חוזר, צילום המפקח כי הם אכן תוקנו כנדרש יבצע

 .יעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל הצילום החוזר אשר תוקן. תהליך

  אחריות הקבלן .13.7

 צילום לערוך זכות לעצמו המזמין שומר ,"מפגעים תיקון" לעיל בסעיף לאמור בנוסף .13.7.1

 לצינור שנגרמו נזקים ויתגלו במידה. הקבלן של האחריות תוקף לפני פגיעת חוזר

 בביצוע הקשורות אחרות עבודות כל או הצנרת תשתית הכנת, מעבודות עפר כתוצאה

 נזקים ויתגלו במידה, הנוסף הצילום עלות. הקבלן אשר באחריות הצינור הנחת

, המזמין דרישת לפי הקבלן ידי על יתוקנו המפגעים. על הקבלן תחול, תיקון הדרושים

 חוזר צילום, הקבלן חשבון על, ייערך בהמשך. הקבלן חשבונו של על המזמין י"ע או/ו

 .החוזה והמפרט של הכלליים לתנאים זאת כפוף כל. תוקן אשר הקטע של

 צנרת לצילום ותשלום מדידה אופני .13.8

שטיפת , ניקוי כולל הצילום לבצוע הנדרשות ההכנות כל את חשבונו על יבצע הקבלן .13.8.1

 .היחידה במחיר כלול הכל, ביצוע לאחר תוכניות, סימון, המערכת

 יידרש אם .הכמויות בכתב כמפורט הקטרים בכל צינור א"מ לפי ישולם הצילום מחיר .13.8.2

 ההכנות הישירות כל את גם היחידה מחיר יכלול פעילים קטעים צילומי לבצע הקבלן

 המצולם וכל הקטע לעקיפת משאבה, זמניים פקקים, צינור קטעי ניתוק. והעקיפות

 .העבודה בסיום לקדמותו המצב החזרת, ועבודה חומר

 בקרה ובשוחות בגרביטציה מוליכים בקווים אטימות-בדיקות .13.9

 הצינורות סוגי האטימות לכל אלא אם נקבע ע"י המפקח מפורשות אחרת, בדיקות .13.9.1

 ".ותיעול ביוב, מים קווי"  57פרק /לעבודות בנייה הכללי המפרט לפי תבוצענה והתאים

 יעברו בדיקות שיבוצעו בקרה-תאי/השוחות וכל בגרביטציה המוליכים הקווים כל .13.9.2

 .התקנתם/בנייתם שתסתיים לאחר הקבלן י"ע מוחלטת לאטימות
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 ובנפרד סמוכות שוחות שתי כל בין קטע לכל בנפרד תבוצענה האטימות בדיקות .13.9.3

 .הנבדק הקטע מעל חוזר מילוי לפני  ,לשוחות

בדיקות  של האירועים כל של העבודה ביומן מדויק לרישום האחריות מוטלת הקבלן על .13.9.4

 :מועד מבעוד הקבלן יכין האטימות בדיקות לצורכי. וקטע קטע בכל אטימות

 מבלי  בלחץ הנבדקים תאים/ולשוחות לקווים מתאים ומקוטר מסוג איטום פקקי

 .שישלפו

 באחריות  שיונח, האטימות בדיקות וביצוע הנבדק הקו מילוי לצורך זמני מים קו

 .חשבונו ועל הקבלן

להבטיח  הקבלן על הבדיקה והצלחת האטימות בבדיקת מרבית יעילות להבטיח מנת על .13.9.5

 ו/או התאים במהלך הבדיקה. /הצינורות ספק/יצרן של השדה שירות של טכני ליווי
 וחוזרים אותה מתקנים, תקלה כל מאתרים, כנדרש אינן האטימות מבחן תוצאות אם .13.9.6

 .המפקח רצון לשביעות האטימות מבחן על ביצוע

קטע הקו  מקצה ולשאיבת המים הסידורים כל את לבצע הקבלן בתום הבדיקה על .13.9.7

 .שנבדק
 בנפרד והיא כלולה במחיר היחידה. ישולם לא ל"הנ הבדיקות עבור .13.9.8

  גרביטציונית צנרת צילום .13.10

 הכללי במפרט לנדרש בהתאם הצנרת הנחת עבודות של תקין בצוע הבטחת לשם .13.10.1

 הקו לאורך צילום פעולת באמצעות חזותית בדיקה לבצע הקבלן על, ובמפרט המיוחד

, סגור במעגל טלביזיה מצלמת באמצעות ייערך הצילום. סיום העבודות לאחר, המונח

 .אורכה לכל לצנרת שתוחדר

 .הנחתה בצוע ואופן הצנרת מצב את ולתעד" הצנור לתוך להביט" היא הבדיקה מטרת .13.10.2

 באופן ולפרשו לקוראו ויש, החוזה מסמכי של הכללי מהמפרט חלק מהווה זה מפרט .13.10.3

 .זה נפרד ממסמך בלתי

 לוודא שמטרתה, אחרת בדיקה כל של מקומה למלא באה אינה הצנרת צלום פעולת .13.10.4

 המהנדס של נוספות הוראות ולפי המפרט, התכניות לפי הבצוע את תקינות ולאשר

 .הבצוע במהלך שניתנו

 לבצוע ונסיון ציוד בעל, מיומן משנה קבלן להעסיק הקבלן רשאי הקו צלום לצורך .13.10.5

 .המפרט ובדרישות לעיל המפורטות הדרישות שיעמוד בכל, העבודה

 לקבלת תנאי הינו למזמין זו פעולה של מלא תיעוד ומסירת הצנרת צילום בצוע .13.10.6

 ".בדיעבד תכנית" מתוך חלק יהוו הצילום ומסמכי, לאחר בצוע העבודה

 שטיפה

 חומרי מכל נקיה תהיה שהונחה שהצנרת לכך לדאוג הקבלן על הצילום בצוע לפני .13.10.7

 .הצילום פעולת במהלך לפגוע גם והעלולים במפרט כנדרש אחרים וחומרים בניה

 למפרט בהתאם הכל, לכך מתאים מיכשור באמצעות לחץ בשטיפת יבוצע הניקוי .13.10.8

 .אותו המשלים המיוחד ולמפרט הכללי

 .הצינור פנים את היטב לנקות מנת על בספוג שימוש ייעשה השטיפה במסגרת .13.10.9

 .נאותה שטיפה להבטחת נוספת מים הזרמת תעשה בספוג הניקוי לאחר .13.10.10

 העבודה עיתוי

 בהתאם העפר שכבות והידוק כסוי, הצינורות הנחת לאחר ייעשה הצילום בצוע .13.10.11

 .השוחות בבצוע הקשורות העבודות כל והשלמת לדרישות
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 .והמהנדס באתר הפקוח, ויועציו המזמין נציג בנוכחות ייערך הצילום .13.10.12

 7 מאשר פחות לא, הצילום בצוע מועד על באתר ולמפקח למהנדס להודיע הקבלן על .13.10.13

 .העבודה בצוע לפני ימים

 .המפקח או/ו המהנדס נוכחות ללא הצילום בבצוע יתחיל לא הקבלן .13.10.14

 הבצוע מהלך

 מתאימים אורך בקטעי סגור במעגל טלביזיה מצלמת החדרת באמצעות יבוצע הצילום .13.10.15

 בצוע במהלך טלביזיה מסך גבי מעל יוקרן העבודה מהלך. הציוד למגבלות בהתאם

 .הצילום

 תיעוד

 תיעוד בעזרת וכן, תמידי רישום לשם וידאו קלטת גבי על יתועד שלביו כל על הצילום .13.10.16

' וכד מפגעים מיקום לגבי המבצע הערות בלווית הסרט גוף על, מיקרופון בעזרת קולי

. 

 מפגעים תיקון

 המתועדת הקלטת של חוזרת בדיקה במהלך או/ו הצילום פעולת ובמהלך במידה .13.10.17

 התיקונים את לבצע חייב יהיה הקבלן, לתקנם יש המהנדס דעת ולחוות מפגעים יתגלו

 .המהנדס של המלאה רצונו לשביעות הדרושים

 .ישירים והבלתי הישירים הנזקים את יתקן הקבלן .13.10.18

 הצילום תהליך. המתוקנים הקו קטעי של חוזר צילום יבוצע המפגעים תיקון לאחר .13.10.19

 " .העבודה בצוע" בסעיף לנאמר בהתאם יהיה החוזר

 ממצאים הצגת

 מסירת לאחר רק ובנוסף,  המכרז לתנאי בהתאם תהיה המזמין י"ע העבודה קבלת .13.10.20

 יכלול הצילום תיעוד. המפקח המהנדס של רצונו לשביעות שנערך הצילום תיעוד

 .ממצאים לגבי מפורט ח"ודו וידאו קלטת

 וידאו קלטת

 ויכלול, אורכו לכל הקו של מצולם תיעוד תכלול המזמין ברשות שתשאר וידאו קלטת .13.10.21

 .הצילום בצוע כדי תוך העבודה מבצע הערות יכלול הקלטת של הקול פס. שוחות זיהוי

 צילום ח"דו

 מבטל אינו צילום ח"דו. העבודה מבצע י"ע יוכן אשר, מפורט ח"דו יוגש לקלטת במצורף .13.10.22

 " .בדיעבד תכנית" להכנת הדרישה את

 :הבאים הפרטים את לפחות ויכלול ברורה בצורה כתוב יהיה ח"הדו .13.10.23

 לסימוניהם בהתאם הקו וקטעי בקרה שוחות, הצינור של( סכימה) מצבי מרשם 

 הקו זיהוי לאפשר כדי השטח פני על אחר ותאור סימון וכל ,הבצוע בתכניות

 .ומיקומו

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

 .סמוכה משוחה הקו לאורך" רץ במרחק" המפגע מיקום וציון הערות, המפגע

 המפגעים מהות לגבי הצילום מומחה דעת וחוות ממצאים סיכום. 
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 והמלצות מסקנות. 

 גבי מעל יצולמו אלה תמונות. האופייניות התקלות של בתמונות ילווה ח"שהדו רצוי 

 .מתאימה מצלמה בעזרת הטלביזיה מסך

 הקבלן אחריות

 שחוזר צילום לערוך זכות לעצמו המזמין שומר" מפגעים תיקון" בסעיף לאמור בנוסף .13.10.24

 .הקבלן של האחריות תוקף פקיעת לפני

 או הצנרת תשתית הכנת, עפר מעבודות כתוצאה לצינור שנגרמו נזקים ויתגלו במידה .13.10.25

 הצילום עלות, הקבלן באחריות אשר הצינור הנחת בבצוע הקשורות אחרות עבודות כל

 .הקבלן על תחול,  תיקון הדורשים נזקים ויתגלו במידה הנוסף

 .הקבלן חשבון על המזמין י"ע או/ו המזמין דרישת לפי הקבלן י"ע יתוקנו המפגעים .13.10.26

 כפוף זאת כל הקבלן חשבון על תוקן אשר הקטע של חוזר צילום ייערך התיקון לאחר .13.10.27

 .החוזה של הכלליים לתנאים

 בדיקת משאבות לאחר ביצוע .13.11

 הכללי במפרט לנדרש המשאבות, בהתאם התקנת של תקין בצוע הבטחת לשם .13.11.1

לכל אחת מהמשאבות בפעולה  ובמפרט המיוחד הזה, תבוצענה הבדיקות הבאות

בנפרד ולאחר מכן בפעולה משולבת של המשאבות. הבדיקות תבוצענה בנוכחות 

 .הקבלן וספק המשאבות

הבדיקות מסתמכות על כך, שנתוני המשאבות נבדקו ע"י המפקח בעת קבלתן ונמצאו  .13.11.2

מתאימות על פי המפרטים ועל פי ההצעות שהוגשו ע"י הקבלן, כולל סוג המשאבה 

 וע, עקומות הפעולה, חומרי מבנה וכו'.והמנ

יש לוודא שהמשאבות מורכבות בצורה ישרה, שכל הברגים וכל בדיקה חזותית :  – .13.11.3

 מחוברים על פי התקנים ושכבלי החשמל והבקרה מאורגנים כיאות.קיימים והאביזרים 

בדיקת נזילות ללא לחץ : יש למלא את המשאבה במים שפירים ולוודא שאין נזילות  – .13.11.4

 מאף חלק מהמערכת.
בדיקת כיוון סיבוב : התנעה ידנית לשניות ספורות, על מנת לבדוק את כיוון הסיבוב  – .13.11.5

 ולתקנו על פי הצורך.
צר : התנעה לזמן ק לכל אחת מהמשאבות לחוד ואנרגיהבדיקת צריכת זרם חשמלי  – .13.11.6

ת וובדיקות צריכות האנרגיה של המשאבה בתנאי פעולה שונים. השוואת צריכ

 נקיטת הפעולה הנדרשת, במקרה של סטייה.לנתוני היצרן. בפועל האנרגיה 
בדיקה בזמן עבודה של כל אחת מהמשאבות, על מנת בדיקת רעשים וויברציות :  – .13.11.7

 פועלות בצורה תקנית.לוודא שהמשאבות 
 ל כל משאבה והשוואה לעקומות הפעולה של היצרן. בדיקת ביצועים ש – .13.11.8
 יש לוודא שהאינדיקציות על מצב המשאבות, מועברות למערכת הבקרה המרכזית. – .13.11.9

 בדיקת המגוב המכני לאחר ביצוע .13.12

 בדיקה חזותית : יש לוודא שהמגוב מורכב בצורה ישרה, שכל הברגים וכל האביזרים .13.12.1

 החשמל והבקרה מאורגנים כיאות.מחוברים על פי התקנים ושכבלי קיימים ו

צורה תקינה ועל פי נתוני ל בוא פועשהלוודא המגוב ו תאהפעיל : יש ל לותפעבדיקה  .13.12.2

 צרן. יה

 כיאות.ים תפקדמהמגוב ה של רקבחשמל והה וודא שלוחליש  .13.12.3

 יש לוודא שהאינדיקציות על מצב המגוב, מועברות למערכת הבקרה המרכזית. .13.12.4



114 
 

 

 2.6.19 –מפרט מיוחד  -לוד רמת.ש   

 

 בדיקת סגרים לאחר ביצוע .13.13

 הכללי במפרט לנדרש הסגרים למיניהם, בהתאם התקנת של תקין בצוע הבטחת לשם .13.13.1

ובמפרט המיוחד הזה, תבוצענה הבדיקות הבאות לכל אחד מהסגרים. הבדיקות 

 .סגריםתבוצענה בנוכחות הקבלן וספק ה

בצורה ישרה, שכל הברגים וכל  יםמורכבסגרים בדיקה חזותית : יש לוודא שה .13.13.2

 מחוברים על פי התקנים ושכבלי החשמל והבקרה מאורגנים כיאות.קיימים ו האביזרים

בדיקת נזילות  : יש לוודא שהסגרים אוטמים ושלא קיימות נזילות, גם בהפרשי העומד  .13.13.3

 משני עברי הסגר. המכסימליים

ם פעליומ: יש לוודא שהסגרים   המפעיל החשמלי ותהסגר באמצע לתפעובדיקת  .13.13.4

, גירה מלאה ושהאינדיקציות על מצב הסגרעד לסואה ל, מפתיחה מלאפן מובא

 כזית.רהמ הקרבמועברות למערכת ה

בדיקת תפעול המפעיל החשמלי  : יש לוודא שהמפעיל החשמלי פועל באופן תקין, על  .13.13.5

 פי נתוני היצרן.

 בדיקת מערבלים לאחר ביצוע .13.14

 לנדרש , בהתאםרטובהבבור ים מערבלה התקנת של תקין בצוע הבטחת לשם .13.14.1

ובמפרט המיוחד הזה, תבוצענה הבדיקות הבאות לכל אחד מהם.  הכללי במפרט

 .ציודהבדיקות תבוצענה בנוכחות הקבלן וספק ה

ם שהבש וקיימת גישה נוחה אל המערבלים, י רבוה, כאשר בדיקה חזותית : יש לוודא .13.14.2

מחוברים על פי התקנים קיימים ו בצורה ישרה, שכל הברגים וכל האביזרים יםמורכב

 הבקרה מאורגנים כיאות.ושכבלי החשמל ו

נו קתולבוב הסית כיוון אק וניות ספורות כדי לבדשדנית ליהתנעה :   ן סיבובוויכבדיקת  .13.14.3

 רך.ופי הצ לע

צריכת זרם חשמלי ואנרגיה לכל אחד מהמערבלים לחוד : התנעה לזמן קצר בדיקת  .13.14.4

נקיטת ובדיקות צריכות האנרגיה של המערבל. השוואת צריכת האנרגיה לנתוני היצרן. 

 הפעולה הנדרשת, במקרה של סטייה.

 בדיקת פעולת המערבלים כאשר התא מלא במים שפירים. .13.14.5

 יש לוודא שהאינדיקציות על מצב המערבלים, מועברות למערכת הבקרה המרכזית. .13.14.6

 בדיקת מערכת החשמל והבקרה לאחר ביצוע .13.15

 לנדרש כל מערכת החשמל והבקרה, בהתאם התקנת של תקין בצוע הבטחת לשם .13.15.1

ובמפרט המיוחד הזה, תבוצענה הבדיקות הבאות לכל אחד  הכללי רטבמפ

 . של מערכת זו םמרכיבימה

 הבדיקות תבוצענה בנוכחות הקבלן וספק הציוד. .13.15.2

 לוחות החשמל והבקרה :  .13.15.3

 כבלי החשמל והבקרה : .13.15.4

 בדיקת מכשירי המדידה האלקטרוניים לאחר ביצוע .13.16

 וכו'.מדידות ספיקות, לחצים, מפלסים לשירים רבים, מכמים יבה קיאישהבתחנת  .13.16.1

 את תקינותם. יש לבצע את הבדיקה בנוכחות הספקים. לוודא לבדוק את כולם ויש  .13.16.2

ל כשה נוחה ליובצורה הנכונה ושישנה גהנכון  יקוםצעה במושההתקנה ביש לוודא  .13.16.3

 .ל ותחזוקהומכשיר לכי

 מכויילים. יםריכשהמ לוודא שכלש י .13.16.4
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  ותשלום מדידה אופני .14

 כללי .14.1

 הצנורות והנחת לחפירת מתייחסים קווים הנחת לעבודות והתשלום המדידה אופני .14.1.1

 :כוללים והם, ובמבנים בשוחות והתקנתם והחיבורים החיתוכים כל ביצוע, והספחים

 איכות לבדיקת מדידות כולל,  ומדידות איזון, בסימון הכרוכות ההוצאות כל את 

 .לתכנון והתאמתו הביצוע

 קווים ושטיפת הידראוליות, רדיוגרפיות בדיקות בביצוע הכרוכות ההוצאות כל את 

 .והאביזרים הציוד, והובלתם אספקתם המים לרבות

 המפרט דרישות על עונה אינו או/ו מקצועי שאינו מביצוע הנובעות ההוצאות כל. 

 או/ו מתקן למבנה שנגרם הנזק בתיקון הכרוכות ההוצאות וכל שייגרם נזק כל תיקון 

 וכן, שלא ובין מראש קיומה על ידוע שהיה בין,  קרקעית-תת או עילית מערכת

 עם בתיאום הכל. הנזק גרימת טרם כשהיה למצבם להחזרתם הדרוש כל ביצוע

 .המפקח רצון ולשביעות הנזוק הרכוש בעלי

 אויר ותעלות הצינורות הנחת .14.2

, קוטר, לסוג בהתאם מסווגת. א.מ תהיה ופלדה P.V.C צנורות להתקנת המידה יחידת .14.2.1

 :את יכלול המחיר, התקנתו מיקום או הצנור ועומק

 העזר ואביזרי חומרי כל לרבות,הצנורות של התקנה/וההנחה ההובלה, האספקה 

 כל את כולל היחידה מחיר. הכמויות בכתב אחרת נאמר כן אם אלא - הנדרשים

 עם בצנורות) חול ועטיפת מצע, אטמים כולל, הנדרשים העזר ואביזרי החומרים

 (.חול בעטיפת צורך אין דחוס בטון עטיפת

 ההובלה, האספקה את גם יכלול צנורות של והתקנה לאספקה היחידה מחיר 

, חרוטות טבעות, פקקים, מופות, הסתעפויות, קשתות: כגון ,ספחים של וההתקנה

 .הכמויות בכתב אחרת צויין אם אלא,  ב"וכיו זקפים

 תליה, בבטון להתקנה הנדרשים העגונים כל את גם בנוסף יכללו גלויים צנורות 

 .המתכנן י"ע שיקבע בגוון העליון הצבע את וכן, ב"וכיו

 אמצעי, העגונים האביזרים כל את ויכללו א"במ ימדדו לאוורור ותעלות צנורות 

 .מושלמת להתקנה עד ב"וכיו התליה

 והדמפרים המעברים, התריסים, האוורור פתחי את גם יכלול המחיר. 

 אביזרים .14.3

, ספיקה מד, זרימה מד, אויר שסתומי,  חוזרים-אל שסתומים, מגופים: כגון, אביזרים .14.3.1

 הובלת, אספקת את יכלול היחידה מחיר. שלמות ביחידות ימדדו ב"וכיו לחץ מדי

 ,המגופים והתקנת

 את היחידה מחיר יכלול כן כמו. ב"וכיו זרימה מד, אויר שסתומי, חוזרים אל שסתומים .14.3.2

, לאוגן מחבר, נגדי אוגן לרבות,  הדרושים והחומרים האביזרים כל והתקנת אספקת

 .ב"וכיו ברגים,  אטמים , עגון ומוטות עגון אזני
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 בטלביזיה צנרת צילום .14.4

 בטרם הקווים ושטיפת ניקוי יכלול היחידה מחיר, א"במ יימדד בטלביזיה צנרת צילום .14.4.1

 במפרט המפורט לפי הכל ,הצנתור לבצוע הדרושים התאומים כל את וכן העבודה בצוע

 .המלאה רצונו ולשביעות המפקח הוראות לפי ב"הרצ

 אישור השלמת קטע קו  .14.5

 קטע צינור בין שני תאי בקרה, יאושר ע"י המפקח, במספר שלבים. .14.5.1

 .תאושר הנחתו על המצעים המתאימים 

 .)תאושר הנחת הקטע, לרבות התאים ברומים הנכונים ובשיפוע הדרוש )במדידה 

  התקין של הצינור לתא.יאושר החיבור 

 .יאושר תא הבקרה עצמו 

 .יושלמו הצילומים ללא גילוי פגמים 

 .יושלמו הבדיקות ההידרוסטטיות ללא גילוי נזילות 

  .יאושר הכיסוי והמילוי עד גובה הקרקע ע"פ המפרט 

 .יושלמו הצילומים החוזרים לאחר הנחת הכיסוי 

 רק באישור המפקח. –חריגה מסדר שלבי באישור  .14.5.2

 AS MADEיות עדות תוכנ .14.6

 - AS MADE –עדות  תוכניות ולמפקח למזמין חשבונו על הקבלן יגיש העבודה בסיום .14.6.1

 מפרט"ה של לדרישות בהתאם מוסמך מודד י"ע שיוכנו ,ביצוע לאחר מעודכנות

 ".הכללי
ידי המזמין אשר -סטים מודפסים, בקנה מידה כפי שיידרש על 5 -התוכניות תוגשנה ב .14.6.2

 -ו  DWG ,PLTלא יפחת מקנה המידה בהן הוגשו  וכן בפורמט דיגיטלי שיכלול קבצי 

PDF .של כלל תוכניות העדות, ע"ג מדיה דיגיטלית שתסופק ע"י הקבלן 

בפרויקט זה,  ידיו - על וצענהשתב העבודות כלל מדויק של תאור תכלולנה התוכניות .14.6.3

 לרבות:

 כל המבנים החדשים 

 .)'תנוחת וקוטר כל הקווים והתאים )לרבות חציות, שרוולים, עמודי סימון וכו 

  חתך לאורך מלא של כל הקווים והתאים )לרבות חציות, שרוולים וכו'(, לרבות סימון

 עומק הקווים יחסית לקרקע. 

 .נתוני אורך קטעי הקו 

 איםהת מכסי רום (.T.L). 

 צינור קרקעית רומי (.I.L) .)כניסות ויציאה( 

 ( רומי קודקוד הצינורT.L.) 

 .)נתוני מפלים )כניסה , יציאה והפרש גובה 

 .סימון הגנות, עטיפות בטון, ונתוני מערכות חוצות או סמוכות 

 .דרך הגישה כפי שבוצעה 

 ( כיוון מעל ציר הקו מטר לכל  10נתוני גובה הקרקע הסמוכה לתאים ולציר הקווים

 מטר מציר כל תא(. 10וברדיוס של 

 בעתיד לחיבור נתוני הכנות 
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 ולגבהים אבסולוטים הארצית והקואורדינטות הרומים לרשת וקשירה איתור 

 .בשטח קיימים ולעצמים

 יחד ובוצעה שהותקנה העבודה חלקי כל את ותראינה תכלולנה ביצוע לאחר התוכניות .14.6.4

( I.L) ומישפל עומק, קוטר, תוואי, מיקום: כגון לה ריםהקשו והמידע כל הפרטים עם

 ושוחות תאים של ומכסה תקרה רום, מישפל, עומק מידות, מקום ,הצינורות קווי של

 העבודה בסביבת הקיימים קרקעיים ועל קרקעיים-ואלמנטים תת מבנים מיקום, בקרה

 וקווי עמודים, שונים צינורות קווי, ק"וטלפון ת חשמל כבילי כדוגמת, אליה ובקשר

 וכדומה השקיה וצנרות שטחי גינון, תאורה עמודי, מים ומעבירי עיליים וטלפון חשמל

 .ארציות וקוארדינטות הרומים לרשת קשירה ואיתור

 דרישת פי על השונים בחתכים והמדרכות המיסעות גובהי את הקבלן יציין כן כמו .14.6.5

 .תכנןהמ

 .מתכנןה של ואישור בדיקה טעונים ל"הנ בתוכניות הקבלן שיסמן הפרטים כל .14.6.6

, בקשתו לפי מגנטית מדיה לקבלן המפקח יספק( AS MADE) עדות תוכנית הכנת לשם .14.6.7

 והמודד הקבלן או/ו, ל"כנ הנתונים את הקבלן יסמן גביהן ועל הנדרשות של התוכניות

 בדיעבד תוכניות הכנת. ידם על שבוצעה העבודה כל של חדשה יכינו מדידה מטעמו

, למפקח מסודרת בצורה העתקים של סטים המגנטית וחמישה המדיה ומסירת

 החשבון ואישור לבדיקת יעבור ובל תנאי מוקדם הן, כנדרש הוכנו כי ואישורן בדיקתן

 .המפקח י"ע הקבלן של הסופי

 כלולות ותהיינה בנפרד תשולמנה לא בדיעבד תוכניות הכנת בגין הקבלן הוצאות כל .14.6.8

 .מחירי היחידה בכלל

 על הקבלן של כספית תביעה לכל כבסיס לשמש תוכלנה לא ביצוע לאחר התוכניות .14.6.9

 או השינויים ביצוע בעת המפקח י"ע אושרו לא אשר בעבודות או תוספות שינויים

 .ל"הנ התוספות

 לבצע המזמין רשאי, העבודות כל גמר מיום יום 45 עד עדות תוכניות הקבלן הגיש לא .14.6.10

 כלליות הוצאות 12% בתוספת המדידה עלות ולקזז העדות מפת מדידות לצורך

 .הקבלן מחשבונות

 

 חפירת תעלה, הספקת הצינורות והנחתם ומילוי חוזר .14.7

 .אורך מטר לתשלום היא המידה יחידת .14.7.1

 .החפירה המחושב כלהלן ועומק הצינור קוטר התשלום נקבע ע"פ .14.7.2

בין ציר  התעלה, של האופקי הציר לאורך תעשה תשלום לצורכי התעלה אורך מדידת .14.7.3

 תא בקרה אחד לציר תא בקרה סמוך, בניכוי מידות הפנים של התאים עצמם.
בין שני תאים סמוכים תיעשה ע"י סיכום  קביעת עומק החפירה לצרכי תשלום של קטע  .14.7.4

הצינור בנק' היציאה של הצינור מין התא בתחילת הקטע  IL-ההפרש בין פני הקרקע  ו

ור בנק' הכניסה של הצינור אל התא הבא בסוף הצינ IL-עם ההפרש בין פני הקרקע  ו

 הינה עומק הקטע האמור לצרכי תשלום. 2 -הקטע. חלוקת הסכום המחושב כאמור ב
מ' מתחתית הצינור  1.25ס"מ ועטיפת הצינורות עד גובה  20מצע החול בעובי  .14.7.5

)החיצונית(,  במלוא רוחב התעלה והידוקו כנדרש, כלולים במחיר היחידה הכולל 

 זה.בסעיף 
 כן כלולים במחיר היחידה גם המילוי החוזר בחומר מקומי נקי מפסולת. .14.7.6
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 תשלום עבור מצעים נוספים .14.8

במקום בו יידרשו מצעים נוספים, כקבוע במפרט ובתכניות )מצע סוג א' ו/או בוקסר,  .14.8.1

לפי הנדרש( תשולם בגינם תוספת כקבוע בכתב הכמויות. התוספת כוללת גם את 

 הנדרשת.עלות העמקת החפירה 
 יחידת המידה לתשלום הינה מטר אורך. .14.8.2

 תוספת בגין מילוי חוזר בחומר מיוחד .14.9

 יחידת המידה לתשלום היא מטר אורך. .14.9.1

בגין מילוי חוזר בחומר גרנולרי מובחר כנדרש במפרט, למלוא רוחב החפירה, והידוקו  .14.9.2

 כנדרש, תשולם תוספת כקבוע בכתב הכמויות. 

 הנחת תאים .14.10

ע"פ ההפרש בין גובה פני הקרקע הטבעית בנקודת ההנחה  עומק הנחת התאים ייקבע .14.10.1

היציאה מן התא, ובמחיר זה יכללו גם חוליית התקרה והצווארון, גם אם יבלטו   ILועד 

 מעל פני הקרקע.
תשולם תוספת כקבוע  –אם יממש הקבלן את זכותו לבצע את התאים מבטון סיגים  .14.10.2

 בכתב הכמויות.
תשולם  –את זכותו לדרוש תוספת זייפקס  אם בנוסף לאמור לעיל יממש הקבלן .14.10.3

 תוספת כקבוע בכתב הכמויות.
(, תשולם 19-23אם יממש המזמין זכותו לדרוש הגבהת תקרות התאים )תאים  .14.10.4

 תוספת כקבוע בכתב הכמויות.

 דיפון חפירה .14.11

התשלום בין דיפון חפירה הינו אך ורק בגין דיפון החפירה כנדרש ומסומן בתכניות ורק  .14.11.1

 מטר. 3.5הדיפון נדרש עבור חפירה בעומק שמעל בגין מקומות 
 יחידת החישוב הינה מטר אורך. .14.11.2

 CLSM -כיסוי ב .14.12

ישולם לפי מטר אורך, ובהתאם  –, וכקבוע במפרט זה  GRPאם נדרש לצורך הנחת קווי  .14.12.1

 לסעיף המתאים בכתב הכמויות.
 ובהתאם לסעיף  CLSM-ישולם לפי מ"ק בהתאם לסוג ה –אם יידרש לצרכים אחרים  .14.12.2

 המתרים בכתב הכמויות.
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 עבודות נוספות .15

 גדרות תיקון או בנייה .15.1

 קיימות גדרות מהשטח סילוק או שמירה, פירוק כוללת( תיקון או בנייה) העבודה .15.1.1

 כלים הובלת, נדרש אם חדשה גדר כולל, החומרים הדרושים אספקת, החפירה בתוואי

 הגדר כדוגמת או לתוכניות בהתאם תהיה שתבוצע העבודה .גדר תיקון או בנייה, ’וכו

 .העבודה ביצוע טרם הקיימת
 ולאתר רכב ושערי רגל להולכי גדר זמנית להגנה ולהגדרת אתר העבודה תכלול שער .15.1.2

 איסכורית) ואיסכורית( זוויתנים) מתכת עמודי עשויה תהיה הגדר .המפקח משרדי

 מורשים שאינם מי כניסת לחלוטין תמנע אשר' מ 2 יציבה ובגובה תהיה הגדר( . לבנה

 .העבודה לתחום לכך

גדר זמנית להגנה מקומות אשר פורקה בהם גדר קיימת )כדוגמת הגדר סביב ת.ש  .15.1.3

, ל"כנ איסכורית גדר נס ציונה או תחנות השאיבה הקטנות המיועדות לביטול( תהיה

 .'מ 3.0 בגובה אך
 בכל מקרה תוואי הגדרות יוצג למפקח לאישורו טרם ביצוען. .15.1.4

 כל במשך ונקיות יציבות, תקינות להחזקתן,  הגדרות להקמת אחראי יהיה הקבלן .15.1.5

 וסילוקן לפירוקן, הביצוע שלבי צרכי לפי למקום ממקום להעברתן, הביצוע  תקופת

 . המפקח זאת כאשר יורה או/ו העבודות בתום
עבודות הגידור להגנת תחום העבודה כלולות במחירי היחידה ולא תשולם בגינן  .15.1.6

ישולמו בהתאם לאמור בכתב  –תוספת. הגדרות הזמניות להגנת תחנות שאיבה 

 הכמויות.
 .שהוא סוג מכל פרסומת לצורכי בגדר להשתמש זכות תהיה לא לקבלן .15.1.7
 בכתב הגדר לסוג בהתאם הוא והתשלום רבוע מטר היא תשלום לצרכי המדידה יחידת .15.1.8

 תיאורטי תעלה רוחב פי על יחושב קיימת גדר חציית תיקון עבור תשלום .הכמויות

 לתיקון היסודות ביצוע עבודת את ויכלול ,הקיימת הגדר של צד מכל אחד מטר ועוד

 הגדר.
 

 )רג'י( יומיות עבודות .15.2

 ושאינן מראש לצפותן ניתן לא אשר המיוחדות העבודות אותן עבור נועד זה סעיף .15.2.1

 מחיר עבורן לקבוע לא החליט המפקח ואשר, החוזה סעיפי למדידה בתוך ניתנות

, פועל של עבודה לשעת שכר של בסיס על אלא לבצען )סעיף חריג( נוספת לעבודה

 הקבלן ואין המפקח של מראשובכתב בהוראה מותנה אלו עבודות ביצוע'. וכו כלים

 לניהול אולם האחריות, המפקח י"ע תקבע העבודה שיטת. עצמו דעת על לבצען רשאי

 תהיה זה חוזה לפי אחריות במסגרת הקבלן אחראי להם הדברים יתר וכל העבודה

 .על הקבלן

 לתבוע רשאי הקבלן ואין ביומן המפקח י"ע ייעשה האלה העבודה שעות של הרישום .15.2.2

 באותו ונרשמו המפקח הוראות לפי בוצעו אם אלא זה סעיף לפי שעות עבודה ביצוע

 .שנרשמו השעות לפי בוצעו עבודות פרוט איזה עם, העבודה ביומן היום

 הנמצאים, מפעיל כולל כלי או אדם של נטו עבודה שעת תמיד תהיה העבודה שעת .15.2.3

 .בשטח כבר
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 שימוש, עבודה כלי, ובטלה נסיעה שעות, והחזרתם כלים או אנשים הבאת כגון הוצאות .15.2.4

', וכו קיץ שעות, הסוציאליות ההוצאות וכל הקבלן רווח וכן', וכו ניהולעבודה במחסן

 .הכמויות בכתב שפורט כפי סוג לפי העבודה שעת במחיר כנכללות אותן רואים

 הדרוש וכל עבודה כלי, בלאי, שמנים, דלק: כגון העזר חומרי כל את גם כולל המחיר .15.2.5

 .כלי או פועל אותו י"ע העבודה של התקין לביצועה

 יעיל די אינו אלו לעבודות שהוקצה מפעיל או כלי או פועל כי למפקח נראה באם .15.2.6

 אותם להחליף יצטרך והקבלן משימוש אותם לפסול הוא רשאי ,לדעתו לנדרש בהתאם

 .הקבלן על יחולו זו מהחלפה הנובעות ההוצאות וכל חשבונו על

 .האנשים של המקצועי לסוגם בהתאם תהיה לסוגים החלוקה .15.2.7

, ל"הנ בעבודה שיועסק אדם לכל שניתן הסווג לגבי היחידי הקובע יהיה המפקח .15.2.8

 .הכמויות כתב לסעיפי בהתאם

 י'רג בתנאיוציוד  אדם כח לעבודות מחירים .15.3

 :ככוללים ייחשבו עבודה לשעת המחירים .15.3.1

 יוקר תוספת, משפחה תוספת, ותק תוספת, יסוד שכר. 

 הסוציאליות וההטבות ביטוח הוצאות, המיסים, ההיטלים כל. 

 וממנו העבודה לשטח עובדים הסעת. 

 (ומהעבודה לעבודה) נסיעה זמני. 

 העבודה למקום הכלים הובלת לרבות) הקבלן ציוד לרבות, עבודה בכלי שימוש דמי 

 וממנו). 

 והאחסנה הרישום, העבודה ניהול, בהשגחה הקשורות הוצאות. 

 הקבלן של העקיפות והן הישירות הן, כלליות הוצאות. 

 הקבלן רווחי. 

 :י'ברג אדם כוח לעבודות המדידה אופני .15.3.2

 נכונים יהיו י'רג בתנאי אדם כח לעבודות הכמויות כתב בסעיפי המוצגים המחירים 

 בהוראה ורק, החוזה נושא את המשמשים המקצועות סוגי לכל הפועלים עבור

 .המהנדס של בכתב

 ותוגשנה האנשים הועסקו בו העבודה יום אותו בסיום תרשמנה העבודה שעות 

 .המפקח לאישור יום באותו

 הפועלים שמות, העבודה שעות, תאריך: הבאים הפרטים את תכלול הרשימה 

 .המדוייק העבודה ומקום

 כשעות תחושבנה הן התשלום ולצורך תוספת כל תינתן לא נוספות שעות עבור 

 .רגילות

, ל"כנ המפעיל שכר: ככוללים ייחשבו להלן המוצגיםטכני  ציוד תעבוד לשעת המחירים .15.3.3

 הקבלן של הכלליות ההוצאות, והחזרתו העבודה למקום הובלתו ,הציוד אחזקת

 .ורווחיו

 או/ו בטלה, נסיעה זמני עבור תוספת ללא ממשיות עבודה שעות לפי יהיה התשלום .15.3.4

 . שהיא כל תוספת
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 תכניותרשימת  –נספח א' 

 החשמל. הרשימה תעודכן עם קבלת כל התוכניות( )רשימה זו אינה כוללת את תוכניות

סטטוס/  קנ"מ שם הגליון-נושא מס' גליון
 עדכון

תאריך 
 /עדכוןהגשה

M-08 
חדר המשאבות והבור  2מבנה מס' 

,  53.70הרטוב, תרשים במפלסים : 
53.85 

 למכרז 1:25
 

M-09 

חתכים אופקיים בחדרי  2מבנה מס' 
המגופים והמגוב. תרשים במפלסים 

 :58.30  ,58.40 
מערכת שטיפת משאבות קיימת 

 לביטול

 למכרז 1:25

 

M-10 

חתכים אופקיים בחדרי  2מבנה מס' 
המגופים והמגוב. תרשים במפלסים 

 :58.30  ,58.40 
 מערכת שסתומי אוויר

 למכרז 1:25

 

M-11 

חתכים אופקיים בחדרי  2מבנה מס' 
המגופים והמגוב. תרשים במפלסים 

 :58.30  ,58.40 
 חלפת מערכת שטיפת המשאבותה

 למכרז 1:25

 

M-12  'למכרז 1:25 א -חתך אנכי, חתך א  2מבנה מס  

M-13 
חתכים אנכיים, חתך    2מבנה מס' 

 ב -ב 
 למכרז 1:25

 

M-14 

חדר משאבות והבור  2מבנה מס' 
הרטוב, תרשים סביבה עם קווי 
-1סניקה שלב א' ושלב ב'. חתכים : 

1 ,2-2 ,3-3 ,4-4  ,5-5 . 

 למכרז 1:50

 

M-15 למכרז 1:50 שוחת הכוונה, תנוחה וחתך  

M-16 למכרז 1:50 שוחת מדידות ספיקה, תנוחה וחתך  

M-17 למכרז 1:50 מבנה למגובים מכניים, תנוחה וחתך  

E-00 למכרז  תכנית פונקציונלית עקרונית  

1 
תכנית קונסטרוקציה לביסוס 

 משאבות
 למכרז 1:25

 

2 
קונסטרוקציה לביסוס תכנית 

 משאבות
 למכרז 1:25

 

  למכרז ל.ק.מ. תכנית פונקציונלית עקרונית 0786-71

E-01 
לוח חשמל ראשי במבנה חשמל 

 קו יחיד –מרכזי 
  למכרז ל.ק.מ.

E-02  לוח חשמל ראשי במבנה חשמל
 קו יחיד , המשך –מרכזי 

  למכרז ל.ק.מ.

E-03 לוח בקר מרכזי 
 כרטיס כניסות

  למכרז ל.ק.מ.

E-201 למכרז 1:50 תרשים התקנת ממירי תדר חדשים  

E-202 למכרז 1:10 לוחות חשמל מתח נמוך  

E-203 למכרז ל.ק.מ. קו יחיד  

E-204 למכרז ל.ק.מ. קו יחיד , המשך  

E-205 למכרז ל.ק.מ. קו יחיד , המשך  

E-206 למכרז ל.ק.מ. פיקוד משותף  
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  E-207 למכרז ל.ק.מ. פיקוד משותף , המשך  

E-208 למכרז ל.ק.מ. פיקוד משותף , המשך  

E-209  'למכרז ל.ק.מ. (2,3) 1פיקוד יחידה מס  

E-210  'למכרז ל.ק.מ. (, המשך2,3) 1פיקוד יחידה מס  
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 העבודה לביצוע וגהות בטיחות נספח –' בנספח 

 

הקבלן" בנספח זה( " הקבלן הינו "קבלן ראשי" ומוגדר "כמבצע הבניה" )להלןבכפוף להסכם מול המזמין,  .1

תקנות הבטיחות בניה(", וכל " :להלן1988)  –לפי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה,( התשמ"ח 

 .החובות המוטלות בתקנות על "מבצע הבניה" חלות עליו והינו האחראי לקיום תנאי הבטיחות באתר כולו

ת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגיהות ו/או הנחיה כאמור בחוזה זה ו/או שתינתן מפעם מובהר בזא .2

לפעם לקבלן על ידי המזמין או מי מטעמו, מעבר לדרישות כל דין, לא תטיל אחריות כלשהי על המזמין 

כל עובר ולא תפטור את הקבלן מאחריותו ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין לבטיחות עובדיו, קבלני משנה או 

 .אורח כלשהוא באתר העבודה, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות

לתקנות הבטיחות בעבודה, הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך לפיקוח צמוד על 3 -ו2ע"פ תקנות  .3

מחלה או העבודות, במהלך כל שעות העבודה, ויוודא את ביצוע הנהלים והוראות הבטיחות. בימי חופש/

אם נפסקה עבודתו של מנהל העבודה באתר, ימונה מנהל עבודה חלופי שיאושר מראש ע"י מפקח 

במידה והקבלן יבצע עבודה במשמרות נוספות ימונה מנהל עבודה נוסף לפיקוח על  .עבודה אזורי

 .העבודה במשמרות הנוספות

בניה  / "הודעה על ביצוע עבודת בניההקבלן, לפני תחילת העבודות, ישלח למפקח עבודה אזורי טופס  .4

 .הנדסית" ומינוי מנהל העבודה" ויקבל את אישורו לביצוע העבודה

קבלני משנה מטעם הקבלן בפרויקט יהיו בעלי הסמכות לסוג העבודות אותן הקבלן נדרש לבצע במסגרת  .5

לן לעבודות חוק רישום קב ההסכם וקבלנים רשומים בפנקס הקבלנים בהתאם לנדרש לסוג העבודה ע"פ

 .העבודה ותקנותיו, בסיווג המתאים לסוג1969 - הנדסה בנאיות, התשכ"ט

כללי(,  הקבלן ומנהל העבודה מטעמו ינהלו באתר פנקס כללי כמפורט בצו הבטיחות בעבודה )פנקס .6

 "(להלן: "הפנקס הכללי) 1959–תש"ך 

 :מינוי ממונה בטיחות לפיקוח, הנחיות ויעוץ בטיחותי לעבודת הקבלן .7

קבלן ימנה ממונה בטיחות מטעמו, למתן הנחיות, יעוץ ופיקוח בטיחותי על ביצועהעבודה. ממונה ה .7.1

ראשי, שעבר השתלמות לענף  יהיה בעל "אישור כשירות" בתוקף של מפקח עבודההבטיחות 

 .הבנייה ובנייה הנדסית

קר באתר יב לפחות אחת לשבוע, וכן ,ממונה הבטיחות של הקבלן יבצע ביקורים שוטפים באתר  .7.2

דרישה של המפקח מטעם  לפני ביצוע עבודות בעלות סיכונים מיוחדים ו/או במידת הצורך, ע"פ

התחברות למתקנים וקווי ביוב קיימים,  :נושאים שיקבעו בתוכנית הבטיחות )כגון וע"פ ,המזמין

הסר ספק למען  '(.עבודות הריסה, קרבה לקווי חשמל וכו ,מיוחדיםד יפוניםד הנפות ציוד מיוחדות, 

הקבלן יהיו על חשבון הקבלן כחלק מהצעת המחיר בגין  הבטיחות של ההוצאות בגין ממונה

 .חוזה זה

העבודה,  ביקור יועבר "דו"ח ממצאי ביקור" של ממונה הבטיחות עם הנחיות לטיפול למנהל בכל .7.3

יעביר הקבלן  .המזמין ואלה ישמרו בתיק הבטיחות באתר. ע"פ דרישה יועבר העתק למפקח של

 .דוח שבועי על סטאטוס הטיפול בנושאי הבטיחות

 .חובת הקבלן לבצע מיידית את כל ההנחיות של ממונה הבטיחות מטעמו .7.4

הבטיחות שלו  הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, ו/או עם קבלת הוראה מאת ממונה .7.5

 .או מכל אדם המוסמך לכך מטעם המזמין

 :"כנית ארגון בטיחותי של אתרי העבודהתוכנית ניהול בטיחות באתר ו"ת .8

מפורטת  לפני תחילת העבודות הקבלן יכין, באמצעות ממונה בטיחות מטעמו , תוכנית בטיחות .8.1

להתמודדות עם  לביצוע העבודות. התוכנית תכלול סקר סיכונים, תרחישים, הוראות בטיחות
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ארגון הפיקוח על העבודה  הסיכונים שהועלו ונהלי עבודה לשגרה ולחירום ע"פ הנדרש בתקנות

 /התוכנית תנוהל באתר .2013. –ג ")תכנית לניהול הבטיחות,( התשע

 .העבודות תוכנית הבטיחות של הקבלן תועבר, ע"פ דרישה, לנציג המזמין לפני תחילת .8.2

בין היתר:  ,הקבלן יכין "תכנית ארגון בטיחותי של כל אתר" לשלבי הביצוע השונים, שתכלול .8.3

ויציאות לאתר, הסדרי  וד, שטחי התארגנות משרדים, דרכי גישה, כניסותמיקום מנופים, צי

התוכנית תאושר על ידי המפקח  .'תנועה מאושרים ע"י משטרת ישראל והרשות המקומית, וכו

 .מטעם המזמין

נשוא  מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות .9

המזמין או  לום עובדיו, קבלני המשנה מטעמו , מפקחים ומהנדסים שלהסכם זה, לבטיחות ולש

העבודה ושאר  מטעמו הבאים לבצע פיקוח או לבדיקות שונות וכן השוהים הנמצאים בסביבת

 .המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז

 הצגת שלט .10

והנוסח  לט ע"פ המפרטהקבלן יציג, במקום בולט לעין, באתר שבו מבוצעת פעולת הבניה, ש .10.1

 :שקבע המזמין, ושיכלול לפחות את את פרטים אלה

 .שם מבצע הבניה ומענו .10.1.1

 .שם מנהל העבודה ומענו .10.1.2

 .מהות העבודה המתבצעת .10.1.3

 גידור .11
חומרי בנייה,  ,על הקבלן לגדר את כל שטח אתר העבודות לרבות שטחים בהם הוא מניח ציוד .11.1

ההתארגנות ולהנחיות  כניסה בהתאם לתכניתאדמת חפירה שהוציא וכו'. הקבלן יתקין שערי 

 .המפקח

ובכתב  מטר לפחות )אלא עם אושר אחרת במפורש2הגדר תהיה גדר אטומה ויציבה בגובה  .11.2

מבוטנים 3בקוטר "  ע"י המפקח( וע"פ תנאי האתר ו/ או היתר הבניה. הגדר תעוגן לעמודים

פן שבו תמנע לחלוטין באו מטר בין עמוד לעמוד. הגדר תהיה יציבה3באדמה, במרחק של 

המבטיח הגנה של הציבור ועוברי  כניסה לשטח העבודה של מי שאינו מורשה לכך ובאופן

 אורח מפני גישה וחשיפה לסיכונים מעבודות
 .הקבלן

במרחק אחד  ,הקבלן יציב על הגדר שילוט אזהרה "סכנה כאן בונים" בכל היקף אזור העבודות .11.3

באופן ברור, ובכל מקרה  זור העבודות יוכל לראותומן השני אשר יבטיח כי כל המתקרב לא

 .מטרים30במרחק שלא יעלה על 

תקופת  על הקבלן להחזיק את הגדר והשערים במקום ביצוע העבודות במצב תקין במשך כל .11.4

 .ביצוע העבודות

 כניסת הקבלן עובדיו ואנשים מטעמו למבנים ומתקנים בתחומי תחנת השאיבה הקיימת .12
הת"ש  תחנת השאיבה, מחייבת תיאום מול נציג המזמין האחראי עלכניסת הקבלן לתחומי  .12.1

נוספות, ככל  ומחייבת את הקבלן למלא אחר כל הנחיות הבטיחות עפ"י נספח זה והנחיות

 .המפקח שיינתנו נציג המזמין או

בשלב מקדים לביצוע העבודה, יבצע הקבלן, בתיאום עם נציג המזמין, סיור באתרלסקירת  .12.2

 .ם באתר הן לעובדיו והן כתוצאה מעבודתוהסיכונים הצפויי

במסגרת שטח   חל איסור על הקבלן ועובדיו להיכנס לאזורים בשטחי תחנת השאיבה שאינם .12.3

פעילים, בריכות ביוב, מרכזי  עבודתו המגודר בפרויקט. למען הסר ספק, אין למבנים ומתקנים

 .חשמל, שוחות או קווי ביוב פעילים, ללא תיאום מראש
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יבצע עבודה או ישאיר בשטחי תחנת השאיבה "עובד בודד", אלא לאחר תיאום הקבלן לא  .12.4

 .מראש מול נציג המזמין

אין להשתמש בציוד / מכונות / אביזרים, לרבות: מנופים, מלגזות, במות ומתקניהרמה,  .12.5

פיגומים, סולמות וכו', השייכים למזמין, ללא קבלת אישור מפורש מראש וגםבהינתן אישור, 

 .באמצעות מפעילים מוסמכים, מקצועיים ומיומניםכאמור, רק 

חובה על הקבלן לגדר את שטח העבודה לרבות שטחי אזור ההתארגנות בו הוא מניחציוד,  .12.6

חומרים ולשלט באמצעות שלטי אזהרה מתאימים את האזור בו קיים סיכוןבטיחות כתוצאה 

נציג המזמין, כך שימנע מעבודתו. הגידור יהיה עפ"י סוג ומהות העבודה ו/או יידרש על ידי

 .גישה וסיכון לפגיעה

אי הקפדה  בסמכות המזמין או המפקח, להפסיק כל עבודה של הקבלן במקרה של חריגה ו/או .12.7

 .על כללי הבטיחות הנדרשים

עבודתו, או כפי  הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע .13

מבלי לפגוע בכלליות  1997.- רבות ע"פ תקנות הבטיחות )ציוד מגן אישי( התשנ"זשנדרש עפ"י כל חוק ל

מגן לעובדים, ביגוד, נעליים, כובעי מגן,  אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד -האמור לעיל, יספק הקבלן 

שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות לשם שמירה על בטיחות  אוזניות מגן, וכל ציוד אחר בנוסף הדרוש ו/או

 .עובדי הקבלן בעבודה

הבטיחות  מטרים, הקבלן יגדר בגידור ע"פ תקנות2במקומות בהם קיימת סכנת נפילה לעומק העולה  .14

 .ס"מ, הכולל אזן ידי, אזן תיכון ולוח רגל90-105בניה בגובה של 

 :עבודות בהם נדרשת חציית כבישים/ דרכים / מדרכות או בסמוך להם מחוץ לשטח ת"ש .15

לתאם, בכל  ,באחריות הקבלן לבצע תוכנית הסדרי תנועה, באמצעות מהנדס תנועה מטעמו .15.1

מחוץ הכביש  המקומות בהם נדרש לבצע את העבודה על הכבישים / מדרכות או בשולי

והעתק יועבר למפקח  התוכנית תאושר ע"י הרשויות המוסמכות .השאיבה לשטחי תחנת

 .מטעם המזמין

 :הדרכות .16

 הבטיחות רכות בטיחות תקופתיות של עובדיו וקבלני משנה מטעמו, בנושאהקבלן, ידאג להד .16.1

מגן אישי, בטיחות  ובסיכונים בעבודה הצפויים באתר, לרבות: בטיחות כללית, שימוש בציוד

 .'בעבודת בניה ובניה הנדסית, מקום מוקף , מתקני ביוב וכו

בהתאם  ,ו ממונה בטיחותההדרכות יינתנו ע"י מנהל העבודה ו/או מדריך בטיחות מוסמך א .16.2

 .לתחומים בהם הם מוסמכים

החובה  הקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את .16.3

 .המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי

ההדרכה  ההדרכה תינתן בכתב ובעל פה ובשפה המובנת לאותם עובדים. העתקים מאישורי .16.4

 .הכללייהיו באתר ויצורפו לפנקס 

 עבודות בגובה .17

לעומק  כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול -עבודה בגובה" " .17.1

 :מטרים, ולרבות עבודה2העולה על 

 ;המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני .17.1.1

 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח45 -המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ .17.1.2

 .העבודה

 .המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן .17.1.3

 2007עבודה בגובה תבוצע ע"פ המפורט בתקנות הבטיחות בעבודה, גובה ).( .17.2
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התמ"ת  העובדים בגובה יעברו הדרכה ויוסמכו, ע"י מדריך מקצועי ומוסמך ע"י משרד .17.3

הבטיחות  תקנותלהדרכת עבודות בגובה, בהתאם לתחום העבודה הנדרש, כמפורט ב

 2007בעבודה, גובה ).(
בו  האזור מתחת או בסמוך למקום בו מתבצעת עבודה בגובה, שקיימת -"אזור הסכנה" .17.4

אנשים בו; כן  תנועת כלים ממונעים, עובדים ועוברי אורח, יסומן וישולט למניעת הימצאות

כל האפשר, וימנע, כ יימצא באזור זה תמיד אדם נוסף על העובדים, יהיה בקשר עין עמם

 .הימצאות של אנשים בו

נפילה,  בכל עבודה בגובה יצויד העובד בגובה ברתמת בטיחות שתחובר למערכת לבלימת .17.5

 .שתחובר לקו או לנקודת עיגון איתנה

הכוללות,  ערכות מלאות2הקבלן יחזיק ערכות ציוד מגן לעבודה בגובה, ע"פ הנדרש ולפחות  .17.6

כל הציוד יהיה לאחר (חבל עבודה עם בולם נפילהלפחות: רתמת בטיחות, קסדה עם סנטריה, 

 .(בדיקה ע"פ הנדרש בהוראות היצרן

 .על העובדים בגובה לנעול נעלי בטיחות בעלות סוליה מתאימה נגד החלקה .17.7

 .על העובדים בגובה לחבוש קסדת מגן לעבודה בגובה, הכוללת סנטריה לאבטחה .17.8

 :סולמות .17.9

 1847סולמות ניידים יהיו בעלי תו תקן ישראלי . .17.9.1

בניה( ) סולמות עץ הנבנים באתר, יבנו ע"פ המפורט בתקנות הבטיחות בעבודה .17.9.2

.1988 
אישורים במועדים  הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך או כל בדיקה אחרת הנדרשת ע"פ כל דין וקבלת .18

קולטי אויר, מתקני הרמה, ציוד  ,הקבועים בחוק עבור ציוד שבשימושו, ובכלל זה: מדחסים, מיכלים

חפירות, הארקת מבנים, בדיקת רציפות הארקה  ואביזריו, עגורנים, סולמות, פיגומים, תמיכות, דיפון

נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י  לציוד נייד וקבוע, גנראטור וכל ציוד אחר או

 .בודק מוסמך

עבודה,(  ונה במקומותהקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו ע"פ תקנות הבטיחות )עזרה ראש .19

אדום או רשות  כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם שעבר הכשרה מטעם מגן דוד1988, - התשמ"ח

שישהה באתר בכל זמן  מוסמכת אחרת להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה. הקבלן יקצה רכב

 .בשעת חירום שמתבצעת עבודה שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים

או כל ציוד  יגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד, עגורנים מלגזותנה .20

ידאג הקבלן לכך כי  ,אחר תעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדינת ישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל

לאחור וכד,'  לעגורנים, מכווני רכב כבד הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כח אדם נלווה, כגון: מאותתים

 .עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם והוכשרו לכך ונושאים וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו

החומרים  אחסון ותנאי השימוש לרבות הכמויות המרביות של חומרים מסוכנים באתר, יהיו ע"פ חוק .21

תר רעלים לרבות הי ,המסוכנים ותקנותיו ובמידה ונדרש הקבלן יהיה אחראי לקבלת כל אישור שנדרש

בחומרים מסוכנים מכל הסוגים באתר  מהמשרד להגנת הסביבה. הקבלן יכין נוהל עבודה לאחסון ושימוש

וקבוצות סיכון, והצבתם על גבי מאצרות. כמו כן ידאג  העבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם

מסוכנים בפרט. פינוי העבודה בכלל, ובקירבת חומרים דליקים או  הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש באתר

 .תהיה לאתר פסולת רעילה מאושר פסולת חומרים מסוכנים

רעיל או נפיץ  ,לעיל, לאתר העבודה, או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן 20הכנסת חומרים, כאמור בסעיף  .22

מובהר כי השימוש בחומרי  .תעשה לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מאת ממונה הבטיחות של הקבלן

 .בקרבתו אסורים בהחלט וש באמצעי ירייה כלשהם באתר העבודות אונפץ ו/או שימ

שיהיו באתר  הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש כנדרש עפ"י הדין והוראות מכבי האש, לרבות מטפים .23

 .מכבי האש העבודה ויוודא את תקינותם, כולל בדיקה תקופתית ושנתית וקבלת רישיון מאת
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הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה, רווחה, שירותים, מתקני מי שתייה ורחצה ומתקנים  .24

נוספים, כפי שנדרש בכל דין ו/או בתנאי הבטיחות והגיהות לעובדים ו/או על פי הסכם ההתקשרות עימו, 

 .וכן יתחזק בצורה תקינה ושוטפת את המתקנים הנ"ל

מפורטות בתקנות החשמל )מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה מתקן החשמל באתר יעמוד בדרישות ה .25

לרבות בדיקת  1954, –ובחוק החשמל, התשי"ד 2002, -במתח שאינו עולה על מתח נמוך,( התשס"ב

 ."בודק חשמל" למתקן החשמל למבנים, לציוד נייד וקבוע ולגנראטור

לעסוק או לטפל ברשת קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל, יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא  .26

לרבות עבודות הקשורות לחיבור או  ,החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך

 .או לצורך כניסה למתקן חשמל, והכל בהתאם לנדרש עפ"י כל דין, לרבות חוק החשמל ,ניתוק חשמל

להפוך לחי בשעת ביצוע  חל איסור על הקבלן או מי מטעמו, לבצע עבודות במתח חי או בחלק העלול .27

העבודה במיתקן, לרבות כל עבודה הכרוכה בחדירה של חלק כלשהו מגוף החשמלאי או ציוד שבידו 

לתחום עבודה במיתקן חי, אלא ע"פ המפורט בתקנות החשמל )עבודה במיתקן חי או בקרבתו( 

 2008ט, ."התשס

 עבודה בקרבת קווי חשמל .28
מטרים מתילים של קווי חשמל במתח עד 3.25 -לא תבוצע כל עבודה באתר במרחק קטן מ .28.1

מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על 5 -וולט, או במרחק קטן מ33,000

 .28.2וולט, אלא בתנאים האמורים בס"ק 33,000

אם מתבצעת העבודה במרחקים קטנים מן האמור בו, יש לנקוט  28.1על אף האמור בס"ק  .28.2

 :צעדים אלה

 ;העבודה לא תבוצע אלא אם כן הקווים מנותקים ממקור אספקת המתח .28.2.1

אינה מעשית בנסיבות העניין, יינקטו אמצעים  28.2.1אם הדרישה לפי סעיף משנה  .28.2.2

מיוחדים כגון התקנת מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר, או בלתי ישיר, של אדם 

בתילים של קווי חשמל הנמצאים תחת מתח; בעת התקנה או פירוק של מחיצות 

 .גדרות כאמור, יהיו הקווים החשמליים מנותקים ממקור אספקת המתחאו 

עבודה או תנועה בקרבת קווי חשמל תתבצע כך שתימנע כל נגיעה בתילי החשמל  .28.2.3

 .או העמודים, לרבות ציודם, יסודותיהם או עוגניהם, או התקרבות יתר אליהם

מתחת לתילי  לא ישונו פני הקרקע בקרבת עמודי החשמל, יסודותיהם, עוגניהם או .28.2.4

החשמל אלא אם כן אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ; אישור 

 .כאמור ימצא באתר בצמוד לפנקס הכללי

 עבודות חפירה .29
 406עבודות חפירה ודיפון תתבצענה על פי דרישות מפרט מכון התקנים מספר . .29.1

דיפון  מחייבתס"מ, שאליה אמור להיכנס אדם, 120כל עבודות חפירה לעומק העולה על  .29.2

 .תא הגנה החפירה, אלא עם בוצעה ע"פ השיפוע הטבעי של הקרקע, או העבודה באמצעות

 אם בעת התקנת דיפון נשקפת סכנה לעובד בשל מפולת, יורד לתוך הבור, החפירה או .29.3

 התעלה תא הגנה שיקנה לעובד הנמצא בו את מידת הבטיחות הדרושה עד להשלמת

 .העבודה

אזרחי  מטרים יבוצע ע"פ תוכנית שתוכן על ידי מהנדס4עולה על דיפון חפירה שעומקה  .29.4

 .ותאושר ע"י מפקח מטעם המזמין

באלה,  אין לקרב לשפת החפירה כלי רכב, מחפר, דחפור, טרקטור או ציוד הנדסי אחר כיוצא .29.5

 .למניעת התמוטטות עד כדי ערעור יציבות צדי החפירה או הדיפון, אלא אם כן ננקטו אמצעים
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קיימות  ע עבודות חפירה מכל סוג ולכל עומק יבוצע הליך תאום וסימון של תשתיותטרם ביצו .29.6

אמצעי איתור לכבלים  יש להיעזר בשרטוטים , מידע מהלקוח , בדיקות גישוש על ידיוחוצות , 

 .קרקעיים ואימות מול הסימון בתוכניות וצנרת תת

אזור  ידי דגלונים בקרבת בכל מקום בו יש חשש או אימות לתשתית קיימת יבוצע סימון על .29.7

המצאות סימון  מטר מהתווי על מנת לוודא10החפירה וכן באותו תוואי במרחק של לפחות 

 .חלופי למקרה של פגיעה בסימון בקרבת החפירה

 .אין לכסות את הסימונים או להעבירם .29.8

 . בכל מקרה של ספק יש להתייחס כאילו קיימת תשתית תת קרקעית במקום .29.9

הצורך על  בו קיים חשש לתשתית החפירה תעשה בזהירות מרבית ובעתבעת עבודה במקום  .29.10

של אותה תשתית  ידי חפירה ידנית, זיהוי של תשתית מחייב עבודה ידנית עד לחשיפה מלאה

 .מכל עבר

ס"מ, 50 הערמת עפר וחומר חפירה יבוצע הרחק משפת התעלה או הבור, לפחות למרחק של .29.11

 .במקום אשר יאושר על ידי המפקח

מצנרת או  יוסדרו אמצעי ניקוז לחפירות למקרה של חדירת מי גשם , מי תהום או מי קולחין .29.12

 .גובים באתר

 גידור בור, חפירה או מדרון .29.13

ליפול  בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון שלתוכם או לאורך צלעותיהם עלול אדם .29.13.1

 באזן יד ובאזן ,מטרים יגודר קרוב ככל האפשר לשפה2מגובה אנכי העולה על 

 .למניעת נפילה כאמור בחוזק נאות תיכון מתאימים, כמפורט בתקנות הבניה,

החפירה, הבור,  אזן יד ואזן תיכון שהותקנו כאמור יהיו במצב תקין כל עוד קיימים .29.13.2

קיים הכרח בכך כדי  המדרון או הקיר החצוב, אך מותר להרחיקם זמנית אם

בלבד, תוך נקיטת  לפעולה זו לאפשר העברת חומר, וזאת לפרק הזמן הדרוש

 .מריםחו אמצעים הדרושים למניעת נפילת אדם או

תיכון, כנדרש  בבניה הנדסית, אם אין זה מעשי בנסיבות הענין להתקין אזן יד ואזן .29.13.3

נפילת אדם  יינקטו אמצעים נאותים אחרים למניעת 29.13.1בסעיף משנה 

 .חצוב או מדרון לחפירה, בור, קיר

 :עליה וירידה אל החפירה .29.14

באמצעות  מטרים תהיה1.20הירידה והעלייה לבור או חפירה שעומקם עולה על  .29.14.1

אולם מותר להתקין  ,אופקי1.5 -אנכי ל1היחס של דרך ששיפועה אינו עולה על 

 .מדרגות מתאימות או סולם

יעלה על  המרחק בין מקום הימצאותו של העובד בחפירה או בבור אל היציאה לא .29.14.2

 .מטרים20

בקסדות  בחפירות בהם נמצאים עובדים בסמוך לכלים הנדסיים, העובדים, יהיו חבושים .29.15

 .ובאפוד זוהר להקלת זיהויים

 .עבודת עובד בודד בחפירה חל איסור .29.16

 ביקורת של חפירה, מילוי, חציבה או דיפון .29.17

בכל אחד  מנהל העבודה יערוך ביקורת בטיחות של חפירה, מילוי, חציבה או דיפון .29.17.1

 :מאלה

 מדי יום לפני התחלת העבודה; 

 אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים ולפני חידושה; 

  חידושהאחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה ולפני; 

 



129 
 

 

 2.6.19 –מפרט מיוחד  -לוד רמת.ש   

 

 .מנהל העבודה ירשום "בפנקס הכללי" את תוצאות הבדיקה .29.17.2

 עבודת קידוח וביסוס כלונסאות .30
התסקיר  הכנסת ציוד קידוח וציוד נילווה לאתר רק לאחר בדיקה של בודק מוסמך ואישורו על .30.1

 .י תוקףנשהוא בתוקף כמו כן אישורי ציוד הנדסי של משרד התחבורה ב

ורתך. ראש  /נות וניסיון בעבודה זו ויכלול בתוכו אתת/ עניבןצוות הקודחים יהיה בעל מיומ .30.2

תחילת העבודה  הקבוצה יהיה בעל כישורים של בונה מקצועי הצוות יעבור הדרכה לפני

 .באתר

של  לפני כניסת מכונות הקידוח לנקודת העבודה חובה להדק את הקרקע לעמידה בטוחה .30.3

במשטחי  ום המיצבים. יש להשתמשמכונת הקידוח וכן יש להקפיד במיוחד, בהכנת מיק

 .אבטחה לפי הוראות היצרן

מעץ/מתוף כבל  ס"מ לפחות מקוטר בור הקידוח, אפשרי50 -יש להכין מכסים שקוטרם גדול ב .30.4

 .בור פתוח -סכנהועליו חבית ריקה שהצד האטום יהיה כלפי מעלה ועליו שלט 

וקיים  באותו היום. במידהככלל אין להשאיר בור פתוח, ויש לצקת את כל הבורות שנקדחו  .30.5

משקולת מבחן של  צורך להשאיר בור פתוח ליום המחרת חובה לחסום את פתח הבור ע"י

בתאום עם מנהל העבודה  עגורן הצריח ו/או ע"י הנחת כף של כלי מכני על פתח הבור, הכול

 .בעניין .הדבר ירשם ביומן העבודה והשומרים באתר יתדרכו

שאין בהם  כלונס אלא בעזרת אוזניים שתוכננו לכך. בכלובי זיוןאין להרים את זיון הברזל ל .30.6

הטבעות  אוזניים החיבור לאביזר ההרמה )לפחות דו ענפי(. החיבור לא יעשה בחמש

 .העליונות של הכלונס

הרמה  אין להרים זיון כלונסאות בעזרת כבל מאולתר של מכונת הקידוח ושאינו אביזר .30.7

 .המאושר ע"י בודק מוסמך ובר תוקף

ניעור  מפעיל מכונה יוודא שאין אחד העומד בטווח תנועת מגש הפינוי ובטווח הפתיחה בעת .30.8

 .המקדח

למניעת  אין לאפשר לאדם, להתקרב למרחק הקטן משני מטרים משפת הקידוח ללא אמצעי .30.9

 .פילהנ

 .חובה להרחיק כל אדם ולהתרחק מתחת לעומס, בעת הרמת כלוב הזיון .30.10

חבל  יחידות של2באחד הכלים המכנים, במקום שמור ונגיש ובידיעת כל העובדים יהיו  .30.11

 .חילוץ סנפלינג עם רתמות גוף מלאות, עטופה באריזה אטומה וייכתב עליה בגדול ערכת

בפנקס  באחריות מנהל העבודה לבצע הדרכה לעובדי קידוח כלונסאות. ההדרכה תירשם .30.12

 .הכללי

 פיגומים .31

 1988שה ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה בניה ).(התקנת פיגומים תע .31.1
 .הפיגום יתוכנן לעמוד בעומס של העובדים + ציוד +חומרים .31.2

 ."מקצועי מטרים יבנה בהשגחתו וניהולו של "בונה פיגומים6פיגום זקפים שגובהו עולה על  .31.3

אדני הפיגום יונחו על שטח שנוקה, יושר והודק ושבקרבתו הסמוכה לא יהיו שקעיםאו חללים  .31.4

 .העלולים לסכן את יציבותו

בקרבתו ברז  השטח שעליו יוקם הפיקום ינוקז באופן המונע הצטברות מים ולא יהיה בו או .31.5

 .מוצא צינור ניקוי של המבנה מים או

 .(ס"מ2.2ס"מ )במידה ומעץ לבוד 2.5 -עובי רצפת העץ של הפיגום לא תפחת מ .31.6

 :דרישות ביחס למעקה הפיגום .31.7

 .ס"מ לפחות15בתחתית המעקה יותקן לוח רגל מלא שגובהו  .31.7.1

 .ס"מ יותקן אזן תיכון50 -ל45בגובה בין  .31.7.2
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 .מ' יותקן אזן יד1.15 -ס"מ ל90בגובה בין  .31.7.3

 מחובת מנהל העבודה בבנייה לבדוק את הפיגום באופן תדיר אחת לשבוע ו/או לאחר .31.8

 .מזג אויר סוערימים, ו/או לאחר כל הפסקת עבודה כתוצאה מ3הפסקת עבודה של 

 פירוק הפיגום .31.9

שבכל עת  פירוק פיגום ייעשה באופן הדרגתי מלמעלה למטה, על כל חלקיו, כך .31.9.1

 .תישמר שלמותו ויציבותו של החלק הנותר

מהמקום שבו מפרקים פיגום יורחקו כל האנשים זולת אלה העוסקיםישירות  .31.9.2

 .בביצוע הפירוק

 .שהוא חלקי הפיגום יורדו בזהירות ולא יזרקו מכל גובה .31.9.3

 :עגורן צריח .32

צריח( ,  -הקמת והפעלת עגורן צריח תהיה ע"פ המפורט בתקנות הבטיחות בעבודה )עגורני .32.1

 1966. –תשכ"ז 

 .הפעלת העגורן ע"י מנופאי מוסמך. על הקבלן להכשיר אתתים להכוונה .32.2

בעבודה הבטיחות  ביצוע עבודות באמצעות מנופים / עגורנים ומכונות הרמה יבוצע ע"פ המפורט בתקנות .33

  1992)עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים,( התשנ"ג .
 :הפעלת מכונות וציוד הרמה .34

 . לצורך הכנסת והוצאת ציוד או חומרים יהיה צורך בשימוש בציוד ומכונות הרמה .34.1

 . ההפעלה תתבצע על ידי בעלי הסמכה כדין .34.2

 .לא תתבצע הנפת ציוד ומטען מעל אנשים .34.3

 .תא הגנה לחפירה מהווה הכנסת ציוד לצורך העניין, הכנסת .34.4

 .בכל עבודת הנפה העובדים באזור, יהיו חבושים בקסדות ובאפוד זוהר .34.5

 .בכל עבודת הנפה העובדים באזור, יהיו חבושים בקסדות ובאפוד זוהר .34.6

 :דרישות ואישורים נדרשים לביצוע עבודת הרמה ע"י מנוף .35

 .ת העגורניםבתיאום עם חבר –מיקום העגורן יהיה על קרקע יציבה  .35.1

 .המפעיל של המנוף יהיה בעל תעודת עגורנאי מוסמך, ע"פ סוג ודרגת העגורן .35.2

 ."לעגורן/ מנוף ולכל אביזרי ההרמה תהיה תעודת בדיקה בתוקף של "בודק מוסמך .35.3

בהטיית  "למפעיל של המנוף תהיה טבלת כושר הרמה של המנוף, כולל פירוט "כושר ההרמה .35.4

 .הזרוע

אביזרי  ואביזרי ההרמה תהיה תעודת בדיקה בתוקף של בודק מוסמךלכל ציוד ההרמה  .35.5

 .ההרמה

מקווי ביוב  תאים / איטום שוחות וביטול חלקים –הנחיות מיוחדות לביצוע עבודות "במקום מוקף"  .36

 .פעילים

מחייבת את  עבודות כניסה לתאים / שוחות / קווים שהכילו ביוב או חיבורים לקווים פעילים .36.1

לאחר שהוכן ע"י  בטיחות לביצוע עבודה במקום מוקף, העבודות יבוצעוהקבלן להערכות 

 .הדרישות המפורט בנספח זה הקבלן "תוכנית הערכות לעבודה וחילוץ בחירום" לרבות ע"פ

בור, מעבר  ,חדר, תא, מיכל( 1970פקודת הבטיחות בעבודה 88 –מקום מוקף: )סעיף  :הגדרה .36.2

 ;לאדים, צינור כיוצא באלה

באמצעות  צע עבודה "במקום מוקף" אלא לאחר שהכין נוהל עבודה מסודרהקבלן לא יב .36.3

תקינים ומכויילים, לרבות  ממונה הבטיחות מטעמו, ולצורך העבודה קיים ציוד ואמצעי בטיחות

 . מתאים לסוג העבודה גלאי גזים

כול  בנוסף לאמור לעיל על ממונה הבטיחות מטעם הקבלן להיות נוכח ולאשר בחתימתו .36.4

 המשנה. מצריכה כניסה למקום מוקף של מי מעובדי הקבלן הראשי ו/או קבלניעבודה ה
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 לכל מוקף למקום להיכנס אין :בכל מקרה הכניסה למקום מוקף תעמוד בדרישות להלן .36.5

 :אלה מדרישות אחת נתמלאה אם אלא שהיא מטרה

 .האדם הנכנס לבוש מכשיר נשימה מתאים .36.5.1

 העלולים להיות שם ולמנוע חדירתננקטו כל האמצעים המעשיים לסלק אדים  .36.5.2

 אדים, וכל עוד לא הראה מבחן נאות שאין במקום אדים מסוכנים יהיה האדם

הנכנס חגור רתמה שאליה מחובר לבטח חבל שקצהו החופשי מוחזק בידי 

 .בחוץ אדם

 :ציוד חילוץ ובטיחות .36.6

 :לצורך עבודה במקום "מוקף" הקבלן יחזיק באתר ערכות חילוץ הכוללות

  גוף מלאות וחבלים לחילוץרתמות. 

 חצובה וכננת חילוץ. 

 זאת בכמות מספקת לציוד כל אחד מהעובדים הנכנסים לחלל המוקף. 

 מפוח אוורור או אמצעי אחר לאספקת אויר צח לחלל המוקף. 

 ציוד יניקת גזים ורעלים הנפלטים בעת ביצוע עבודות חמות . 

  2מים לנוזלים, תקינים ומכוילים, הכוללים לפחות גלאי גזים רציפים, עמידי  

 .רמת נפיצות תחתונה של גזים דליקיםH2S,ניטור CO, ,ניטור אחוז חמצן

  מערכות אספקת אויר חיצונית, ללא תלות -במקומות בהם קיים חוסר חמצן 

 .בניטור האויר

 בעת ביצוע עבודות חמות בחלל המוקף העובדים בחלל יצוידו באמצעי 

 . אוויר חיצונילאספקת 

 סולם באורך מתאים לעומק החלל. 

 חשמל ותאורה .36.7
 .בחלל המוקף תותקן תאורה בעצמה אשר תאפשר ביצוע העבודה בדייקנות .36.7.1

 50מערכת החשמל תהיה מסוג מוגן התפוצצות ובעלת מתח נמוך מאוד )עד  .36.7.2

 .(וולט

 . כל כלי העבודה החשמליים והמכנים יהיו מסוג מוגן התפוצצות .36.7.3

 .לא נפיצה רך בביצוע עבודה חמה ינקטו צעדים לרבות יצירת אווירהבמקרה של צו .36.7.4

 :הכנות טרם כל כניסה לחלל מוקף .36.8

 :יש לבצע בדיקות וההנחיות להלן, רישומן ולשמור בפנקס הכללי

 .אוורור יסודי של המקום ע"י הזרמת אויר חיצוני .36.8.1

פתיחת  שעות לפני הכניסה ע"י24בכניסה אל שוחות ביוב, יש לאוורור את הבור  .36.8.2

 .(מכסים3המכסים של התא והתאים הסמוכים ) 

רמתנפיצות H2S,ניטור CO, ,בדיקת ניטור האוויר ע"י גלאי הגזים: אחוז חמצן .36.8.3

וקיימת התראה  תחתונה של גזים דליקים. בדיקת תקינות לציוד הבטיחות. במידה

 של ובמקרה המקום  מהגלאי אין להיכנס לחלל, לא עם ננקטו צעדים לאוורור

 !מתאימה במערכת חיצוני אויר אספקת חמצן רהעד

 תדרוך לפני משימה .36.8.4
 . בדיקת כלי העבודה .36.8.5

 תקינות ציוד עזרה ראשונה .36.8.6
 .קבלת אישור )היתר( מאת ממונה הבטיחות של הקבלן .36.8.7
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 :מאבטח .36.9

 .מעל פתח כל חלל מוקף יוצב עובד מיומן בפעילות חילוץ והחייאה .36.9.1

 .בחלל המוקףהעובד יישאר במקומו בכל עת שנמצאים עובדים  .36.9.2

 . העובד יצויד במכשיר טלפון עם חיוג מקוצר לשרותי החירום .36.9.3

 .העובד ישמור קשר מתמיד עם העובדים בחלל המוקף .36.9.4

 :כניסה לחלל מוקף .36.10

 .עישון אכילה או שתייה בחלל המוקף אסורים בהחלט .36.10.1

 .רציף בכל זמן שהות העובדים בחלל המוקף יתבצע ניטור אוויר ע"י גלאי גזים .36.10.2

 .לחלל וממנו תבוצע כאשר שתי הידיים חופשיות עליה וירידה .36.10.3

 . חבלים הכנסת והוצאת כלים וחומרים תתבצע באמצעות אמצעי הרמה לרבות .36.10.4

בבור  אין להיכנס לחלל המוקף כאשר קיימת בעיית זרימת ביוב או מפלס המים .36.10.5

 .עולה על שפת התעלה בתחתית הבור

הקבלן  של ביוב ועלדגש על כך שכאשר העבודה מתבצעת בתא בו קיימת זרימה  .36.10.6

בבור כאשר  לנטר את גובה מפלס המים בכל עת למניעת מצב בו עובד ישהה

 .המפלס עולה על גובה מגפיו

 .מחוץ לחלל אל הצלה חבל באמצעות המחוברת בטיחות רתמת ילבש העובד .36.10.7

 :חילוץ .36.11

ידי  במקרה ויש צורך לבצע חילוץ נפגע מחלל מוקף או חפירה החילוץ יבוצע על .36.11.1

 .לפחות כאשר אחד מהם משמש כמאבטחאנשים 2

וזאת ללא  כניסה לצרכי חילוץ תתבצע כאשר המחלץ מצויד באספקת אויר חיצונית .36.11.2

 .קשר לניטור אוויר

 .כל טיפול בנפגע יבוצע מחוץ לחלל המוקף או החפירה .36.11.3

המזמין, ויפעל  הקבלן ידווח , על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, באופן מיידי למפקח מטעם .37

הבטיחות של הקבלן יבצע בירור  לשם מתן הנחיות בטיפול, תדרוך, המשך או עצירת העבודה וכו.' ממונה

 .והמלצות לטיפול מקיף ויעביר מיידית למזמין דו"ח על נסיבות האירוע

העבודה, משרד  אגף הפיקוח על -הקבלן, באמצעות ממונה הבטיחות שלו, ידווח למפקח עבודה אזורי  .38

ימים 3שבשלה נעדר עובד למשך  ימי עבודה, על כל תאונת עבודה3 -התמ"ת, באופן מיידי, ולא יאוחר מ

למפקח עבודה אזורי על כל מקרה מסוכן  תאים, ויעביר עותק למזמין. הקבלן ידווח ומעלה, בטופס 

-תשי"אהודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה,( ) היד-כמפורט בתקנות התאונות ומחלות משלח

1951. 
תקינים, הקבלן ידאג  כלי העבודה, האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את הקבלן ועובדיו באתר יהיו .39

 .להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך

תעסוקתית תחול על  אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור לרפואה .40

 .הקבלן בלבד

וקבלת  בתנאי מזג אויר קשים או התחברות למתקנים פעילים, לא יבוצעו ללא תיאום מוקדםעבודות  .41

השוטפת של ממונה  אישור מאת המפקח מטעם המזמין, כאשר במהלך ביצוע העבודות נדרשת נוכחותו

 .הבטיחות של הקבלן

מית יו הקבלן, באמצעות מנהל העבודה המוסמך או ממונה הבטיחות שלו, אחראי למתן הדרכה .42

סיכונים נלווים  ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגיהות הקשורים לאתר העבודה וסביבתו, כולל

 .הקיימים באתר העבודה

ונוהלי  ,הקבלן, יפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה, אשר נעשית בניגוד לחוקים, תקנות .43

נוהל אחר שלא הוזכר  או כלהבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים המפורטים בחוזה זה, 
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 לגרוע מבלי. דין פי על הנדרש לעיל, או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגיהות באתר העבודה עפ"י

 עבודה כל הפסקת על להורות רשאי יהיה ,ידו על לכך שהוסמך מי או/ו המזמין, לעיל האמור מכלליות

 .הקבלן י"ע הופסקה לא העבודה בהם במקרים וזאת ,והגיהות הבטיחות להוראות בניגוד המבוצעת ל"כנ

 מניעת מטרדי אבק .44

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת מטרדי אבק שמקורם יהיה כתוצאה מעבודתו,  .44.1

במשך כל שעות היממה, ובכלל זאת, הרטבה, התקנת אמצעים להנחתת אבק, שיקוע 

עים ממוכנים או כל אמצעי באמצעות מרססים, יניקת האבק במקום היווצרותו וסילוקו באמצ

אחר הדרוש למניעת מטרדי אבק. מובהר בזה כי במידה וייווצרו מטרדי אבק רשאי המפקח 

 .להפסיק את העבודות הכרוכות ביצירת מטרד האבק

המזמין לא יהיה אחראי עבור כל נזק שייגרם לקבלן, לעבודה לעובדים או לצדדים שלישיים  .44.2

מהתמורה המגיעה לקבלן כל סכום שיידרש על מנת לטפל כלשהם. יתר על כן, המזמין יקזז 

 .בתלונות גורמים כלשהם עד להסרת המטרד על ידי הקבלן

הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכנית למניעת היווצרות מפגעי אבק. התוכנית תציין את כל  .44.3

חומרי הרטבה  :מקורות האבק האפשריים ואת האמצעים המתוכננים למניעת המפגעים

 .'דירויות ההרטבה, אמצעי ושיטות ההרטבה וכווייצוב, ת

 .הקבלן מחויב בתוכנית הרטבה עבור כל העבודות בהן נוצר אבק .44.4

 .כל כלי רכב ובמיוחד המשאיות הכבדות שייצאו מאתרי העבודה יחויבו בשטיפת גלגלים מבוץ .44.5

 .כל כלי הרכב היוצאים עם מטען עפר או פסולת, חייבים בכיסוי ארגז המטען .44.6

יב באספקת והתקנת עמודים וגדרות הפרדה מבדי יוטה אטומים, בכל גובה הקבלן מחו .44.7

 .שיידרש ע"י המפקח, כולל תחזוקת העמודים, ובדי היוטה ככל שיידרש

 מניעת מטרדי רעש .45

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת מטרדי רעש, כדי שרמת הרעש המכסימלית  .45.1

 .במשך כל שעות היממה באתר תותאם למניעת כל פגיעה בנוחות הציבור

כל ציוד החפירה/חציבה/בניה/עבודה שיופעל בתחום העבודות יחויב לעמוד בדרישות התקנות  .45.2

כולל הצגת טופס דיווח 1979, - למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה( תשל"ט

 .לאישור המפקח -)תוספת שנייה לתקנות( עבור כל כלי 

 הקבלן בגין הפרת חוקי הבטיחות צעדים ואמצעים לרבות הפסקת עבודת .46

תקנות,  ,הקבלן, יפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה, אשר נעשית בניגוד לחוקים .46.1

 כל או, זה במפרט הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים המפורטים ונוהלי

 או העבודה באתר בטיחות וגיהות לקיום מכשול המהווה או, לעיל שלא הוזכר אחר נוהל

 שהוסמך מי או/ו המזמין, לעיל מכלליות האמור לגרוע מבלי. דין פי על הנדרש י"עפ בסביבתו

 להוראות בניגוד המבוצעת ל"כנ עבודה הפסקת כל על להורות רשאי יהיה, ידו על לכך

 .הקבלן י"ע הופסקה לא בהם העבודה במקרים וזאת, והגיהות הבטיחות
 או באופן זמני, מהאתר מיידי סילוק על להורות רשאי, המזמין י"ע שמונה אדם או/ו מנהל .46.2

 התנהגות בלתי על או הבטיחות חוקי על עבר, אשר, ציוד או עובד כל של, לצמיתות

 הפרעה למהלך תגרם שלא כך, הציוד או העובד את מיידית יחליף הקבלן. בטיחותית

 .לקבלן נוסף תשלום וללא, העבודה

בכל מקרה שהקבלן יפר אחת או יותר מהוראות ודרישות הבטיחות על פי חוזה זה ו/או  .46.3

לדוגמא: במידה ואחד מעובדי הקבלן באתר העבודות לא יחבוש קסדת מגן )כל דין ו/או נוהג 

יהיה המזמין  ('או לא ינעל נעלי בטיחות, חוסר בגידור, אי בדיקת ציוד שחובה לבודקו וכו

מובהר בזאת, כי  .לכל הפרת בטיחות בודדת2,000 ₪ן בסכום של רשאי לקנוס את הקבל

אין באמור לעיל, ובזכותו של המזמין לקנוס את הקבלן עקב הפרת הוראות הבטיחות 



134 
 

 

 2.6.19 –מפרט מיוחד  -לוד רמת.ש   

 

לרבות הפסקת  ,והגיהות, כדי לגרוע מזכות כלשהי המוקנית למזמין על פי החוזה ו/או כל דין

 .חותעבודות הקבלן באתר עד להפסקת הפרת הוראות הבטי

במידה וימצא המנהל מטעם המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר  .46.4

התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן, יוכל המזמין לתת התראה בנוגע 

ימים ממועד קבלת ההתראה, 7לאמור לקבלן. היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך 

הקבלן על פי הסכם זה, ומועד סיום יוכל המזמין, להפסיק את התקשרותו עם 

 .ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה

 :כללי .47

 :למען הסר כל ספק יובהר

הבטיחות  כי אין בהוראות נספח זה, כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות .47.1

 .והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה

סביבת  הביצוע להוסיף דרישות נוספות לצורך לקיוםהמזמין רשאי מעת לעת בשלבי  .47.2

 .בטיחות עבודה בטוחה ונאותה, לפי העניין

לרשות  הוראות נספח זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים והתרופות העומדים .47.3

 .המזמין במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין
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 הושמט –' גנספח 
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 הושמט –' דנספח 
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 הושמט –' הנספח 
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 מפרט עגורן –' ונספח 

 נפרד( PDF)מצורף כקובץ 

 טון 6.0:    להרמה עומס -

 ' מ 12.75 – ב גבוהה, הקורה מותקנת שמתחתיה התקרה:    הרמה גובה -

 .המשאבות מרצפת                                                 

 'מ 3.8:  העגורן של החדר גובה -

 לדקה' מ 2:   הרמה מהירויות -

 1:   שרשרת איסוף סל -

 וולט 380:    הזנה מתח -

 וולט 48:    פיקוד מתח -

 1:  הכבל כולל, פיקוד ידית -

 דרושה:   חשמלית אופקית הסעה -

 'מ 11.2:  החדר בתוך הקורה אורך -

 'מ 2.5 – 3.0:  לחדר מחוץ הקורה אורך -

  מההספק 25% בלפחות הגבוהים בהספקים יהיו המנועים:   החשמליים המנועים -

 .וההולכה ההרמה לביצוע הנדרש                                                 

 

 : קורוזיה בפני הגנה

, מחומרים המבנה חומרי כל את לספק יש, קורוזיביים תנאים שוררים בה אשר, שאיבה בתחנת יותקן והעגורן היות

 .ייתקף לא, השונים חלקיו על שהעגורן, כך מצופים שהם או, לקורוזיה עמידים עצמם שהם

 

 : המנועים הגנת

 . IP 66 תהיה המנועים של ההגנה רמת

 

 : טכנית ספרות

 .בעברית טכנית ספרות תסופק העגורן עם

 

 : העגורן התקנת

 .הקרקע שבקומת החדר תקרת על תותקן העגורן קורת

 באמצעות ותחוזק הגג על תותקן אשר, נוספת לקורה תחובר הקורה, התקרה על העגורן את להעמיס לא מנת על

 .המבנה של הצדדיים הקירות על, מסבח
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 : הקיים העגורן פירוק

 .הקיים העגורן וסילוק פירוק כוללת העבודה

 

 : העגורן מחיר

, המנועים, והמסבח הגג שעל הקורה, הראשית הקורה כולל, חלקיו כל על העגורן אספקת את יכלול העגורן מחיר

 כל להפעלת הנחוצות, המערכות שאר וכל הנדרש באורך החשמל כבלי, הפיקוד ידית, האיסוף וסל ההרמה שרשרת

 .העגורן מערכת

 לפי העגורן של מושלמת להרכבה והמכשירים הכלים וכל העזר וחומרי האביזרים כל של אספקה המחיר יכלול כן כמו

 .הציוד הרכבת ואחרי לפני בשטח היצרן נציג ואישור היצרן הוראות

 

 : אחריות

 רצון לשביעות פועלות מערכותיו כל כאשר, העגורן והפעלת התקנת מיום שנתיים של לתקופה הינה הקבלן אחריות

 .המזמין


