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 ענייניםהתוכן 

 'עמ נושא
  כללי ומוקדמות - 11פרק 

 0 תיאור העבודה 00.00
 0 תחולת המכרז 00.00
 0 מפרטים וכתב כמויות, התאמת התוכניות 00.00
 0  "לאחר ביצוע"תוכניות  00.00
 0 לוח זמנים 00.05
 0 י הקבלן"קבלת השטח ע 00.06
 0 עבודההתארגנות ותחום  00.07

 0 דרכי גישה 00.00
 0 רישיונות ואישורים 00.00
 0 הגנה נגד פגעי טבע 00.00
 0 אמצעי זהירות ובטיחות 00.00
 6 קרקעיים-מתקנים עיליים ותת 00.00
 7 עבודה בשטחים מוגבלים 00.00
 7 תיאום עם גורמים ורשויות 00.00
 0 הסדרי תנועה 00.05
 0 חצייה ופגיעה במתקנים 00.06
 00 מדידות וסימון 00.07

 00 סידורי התנקזות זמניים, הגנה על העבודה והאתר 00.00
 00 קבלני משנה 00.00
 00 בדיקות 00.00
 00 מים וחשמל 00.00
 00 השגחה מטעם הקבלן 00.00
 00 עבודה בשעות חריגות 00.00
 00 בטיחות וגהות 00.00
 00 בגמר העבודה ניקיון השטח 00.05
 00 ציוד וחומרים 00.06
 00 (שווה תכונות)המונח שווה איכות  00.07
 00 תנאים מיוחדים 00.00

 00 שילוט 00.00
 00 מבנה למפקח 00.00
 00 בטיחות בעבודההמינוי מנהל עבודה מוסמך על פי תקנות  00.00
 05 קבלת העבודה עם השלמתה 00.00
 07 עבודות עפר - 13.11פרק 

 07 כללי 57.00.00
 07 ניקוי השטח 57.00.00
 07 חיתוך כבישים ופירוק מדרכות 57.00.00
 07 חפירת תעלות 57.00.00
 00 החלפת קרקע לתשתית הצנרת 57.00.05

 00 כיסוי הצינורות 57.00.06
 00 משטחים מרוצפים/ציפוי וכבישת אספלט 57.00.07
 00 צינורות מגן 57.00.00
 00 עבודות הכנה ופירוק 57.00.00
 00 קרצוף וריבוד 57.00.00
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 'עמ המשך תוכן העניינים
 00 קווי אספקת מים - 13.17פרק 

 00 כללי 57.00.00
 00 התקנת אביזרים 57.00.00
 00 ריתוך הצינורות 57.00.00
 06 עבודות ריתוך שונות 57.00.00
 07 על קרקעייםצביעת צינורות פלדה ואביזרים  57.00.05
 00 לחץ הידרוסטטי וריתוכים -בדיקת הקווים  57.00.06
 00 החברויות לקווים קיימים 57.00.07
 00 הקו( כלורינציה)חיטוי  57.00.00
 00 ניתוק וביטול קווי מים קיימים 57.00.00

 00 קידוח אופקי 57.00.00
 00 (עבור קווי מים וביוב)קידוח אופקי גמיש  57.00.00
 05 פירוק וסילוק צנרת ואביזרים המיועדים לביטול 57.00.00
 05 צנרת מים זמנית 57.00.00

 06  קווי ביוב - 13.7פרק 
 06 כללי 57.0.0
 06 צינורות ביוב -ביבים  57.0.0
 06 הנחת צינורות ביוב 57.0.0
 07 שמירה על הניקיון 57.0.0
 07 סטיות מותרות בביצוע הקווים 57.0.0

 07 בדיקת אטימות לקווים ולשוחות ובדיקות טיב העבודה 57.0.5
 00 עמודי סימון 57.0.6
 00 ביצוע שאיבות ביוב בזמן הביצוע 57.0.7
 00 הכנות חיבורי ביוב לבתים עתידיים 57.0.0

 00 עבודות בטון - 13.6פרק 
 00 עטיפת בטון על צינורות קיימים 57.0.0
 00 שוחות בקרה לביוב 57.0.0
 00 הנחת תחתיות לשוחות טרומיות 57.0.0

 00 (B.B)מכסי שוחות כבדים  57.0.0

 00 מפלים חיצוניים ופנימיים 57.0.5

 00 סולמות ירידה/שלבי 57.0.6
 00 טיח בשוחות 57.0.7
 00 חיבור למערכות ביוב קיימות 57.0.0

 CLSM 00מילוי חוזר באמצעות תערובת  57.0.0

 00 צילום הצנרת לאחר הביצוע - 13.1פרק 
 00 כללי 57.5.0
 00 ביצוע העבודה 57.5.0
 00 תיקון מפגעים 57.5.0
 05 אחריות הקבלן 57.5.0
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 כללי ומוקדמות - 11פרק 

 אור העבודהית 11.11

 למי שתייהמתייחס לעבודות הספקה והנחת קווים הנו מכרז מסגרת החוזה זה /מכרז
  .העיר רעננהשיפוט של הבשטח והולכת ביוב 

 :העבודה כוללת

 הספקת צינורות ואביזרים .א

 שיקום ופיתוח ,עבודות חפירה .ב

 חיבורי בתים, שוחות בקרה, מגופים ,ברזי שריפהלרבות  עבודות הנחת צנרת ואביזרים .ג
 .ועוד

 .עבודות חציית כבישים קיימים .ד

 .מצב לקדמותוההחזרת  .ה

 .עבודות פיתוח . ו

 .עבודות קירצוף וסלילה. ז

 תחולת המכרז 11.17

 .חוזה זה / מוקדמות של המפרט הכללי מחייבים מכרז 00כל הסעיפים מתוך פרק 

הוצאה אחרונה " מפרט כללי לקווי מים ותיעול" - 57לפי פרק  נהבוצעתכל עבודות הצנרת 
 .ן עד התוספות וההשלמות בסעיפים להלןיטחון במפרט הכללי לעבודות בניישל משרד הב

 .50-ו 00כל עבודות הסלילה והפיתוח לפי פרקים 

 מפרטים וכתב כמויות, תוכניותת ההתאמ 11.17

והמידע הנתונים , ומסמכי המכרז את כל המידות תוכניותד עם קבלת היעל הקבלן לבדוק מ
במפרט , בשרטוטים, תוכניותבכל מקרה שתמצא אי התאמה או סתירה ב. המובאים בהם

 אשר, למהנדס התאגיד או מי מטעמועליו להודיע על כך מיד , הטכני או בכתב הכמויות
 .תבוצע העבודה תוכניתפי איזו על יחליט 

תביעה מצד או /או דרישה ו/טענה ולא תתקבל כל , בנדון תהיה סופית הנדסהחלטת המ
 .ל"בסטיות ובאי ההתאמות הנ נתן תשומת ליבוהקבלן על סמך טענה שלא 

בהתאם לאמור חשב סדר העדיפויות בין המסמכים יי, מבלי לגרוע מהנאמר בסעיף זה
 .למסמכי המכרז( כולל) 00עד  00בסעיפים 

ועל כן , לתוכניות ולכתב הכמויות, יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי
אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה 

 .הנוסף במפרט זה

מחובתו של הקבלן ". לביצוע"תוכניות אשר תשאנה את החותמת  נהוצאתלפני הביצוע 
הן  .לחיבורים הקיימים בשטח( חיבורי בתים)התאמת החיבורים המתוכננים את לבדוק 

 .בתחום השטחים הפרטים והן בתאי הביקורת של הקווים העירונים
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 "לאחר ביצוע"כניות ות 11.16

כמפורט , ממוחשבות( AS MADE" )ביצועלאחר "על הקבלן להכין על חשבונו תוכניות 
פי מפרט מיוחד -הכנת התוכניות תעשה על(. תקליטור+ תוכנית )פרט טכני זה מוב בחוזה

שימסרו לקבלן ( תקליטור) תוכניותיהיו " לאחר ביצוע" תוכניותהבסיס ל. המזמין ודרישות
ויכללו את , ועל חשבונ, מדידה שיכין הקבלן תוכניותובאין כאלה על גבי , י המזמין"ע

 .המיקום והגבהים של כל העבודות שבוצעו על ידו

קרקעית שתכלול את כל -לאחר ביצוע של צנרת תת תוכניותמודגש במיוחד הצורך בהכנת 
עטיפות בטון , (הצינור של .I.L)מפלס , קוטר, סוג, כמות, מיקום הצינורות: פרטי הביצוע

ל למידותיהם ומפלסיהם וכ, שוחות וכוכים למיניהם ,מפלים ,בריכות, (במקומות שבוצעו)
 .שיקום הרחוב ועבודות פיתוח שונות, האביזרים

הקבלן לא . לפני הוצאת תעודת גמרואחר גמר העבודה ליום  00תימסרנה למזמין  תוכניותה
 .ואלו יאושרו על ידי המהנדס ל"הנ תוכניותיהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את ה

 לוח זמנים 11.11

המראות את היקף העבודה  תוכניותלקבלן תימסרנה  העבודותלקראת תחילת ביצוע 
לוח זמנים שבו יפורטו  ,לפני תחילת הביצוע, מהנדסהקבלן יכין בתאום עם ה. וחלקיה

אולם המהנדס שומר לעצמו את הזכות  ,העבודות בהתאם לסוגיהם בקטעי העבודה השונים
או לבצע חלק מהם או לא לבצע בכלל קטעים , י הביצועלהורות לקבלן לשנות את סדר

 .הפסקה וללא ברצף העבודה לבצע מחויב הקבלן .מסוימים

, תשתית)על הקבלן להביא בחשבון שבמקביל לעבודותיו יעבדו בשטח קבלנים אחרים 
הקבלן יתאם את עבודותיו עם הקבלנים האחרים ויאפשר להם (. מהודגינון וכ, תאורה

רשאי להורות לקבלן היכן תבוצענה עבודותיו  הנדסהמ. ביצוע עבודותיהםגישה לצורך 
 .בהתחשב בעבודות הקבלנים האחרים

פ "או ע/יגיש הקבלן לוח זמנים מעודכן למועד הגשת החשבון ו יחד עם כל חשבון חלקי
לוח זמנים זה יעודכן למועד עריכתו ובו יראה הקבלן כיצד ובאילו . דרישת המהנדס

 .אם נוצרו, מתכוון לנקוט על מנת להתגבר על פיגורים שנוצרואמצעים הוא 

ולא תשולם , חוזה זה/כל האמור לעיל כלול במחירי הסעיפים השונים שבמסגרת מכרז
 .כלשהי עבורם תוספת

 .על הקבלן לקחת בחשבון שיהיה עליו לעבוד בו זמנית ביותר ממקום אחד

 םמחיריההמחירים לעבודות אלו יוצמדו למדד . 0007שנת לאחר חלק מהעבודות תתבצענה 
לא תהיינה  0007כי עבודות שתבוצענה במהלך שנת  מודגש. 0007לחודש מאי לצרכן 

 .צמודות להתייקרויות כלשהן

 י הקבלן"קבלת השטח ע 11.14

הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים , מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה
 .הצעתו ולביצוע עבודתו ברורים לו הדרושים להגשת

 .י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלו ברורים לו"חתימת החוזה ע

 (האמור להלן יחול ביחס לכל אתר עבודה בנפרד) התארגנות ותחום עבודה 11.13

י "או כפי שיוגדר בשטח ע, תוכניותהקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שגבולותיו מסומנים ב
למונח שניתנה במפרט טכני זה תינתן המשמעות " המפקח"למונח  ,להסרת ספק .המפקח

 .('נספח ג) החוזהבמסגרת " מנהל הפרויקט"

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי להגעה . הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר
ל לרבות התשלומים המתחייבים בקשר לכך על חשבונו "ים הנ/להסדרים עם בעלי השטח

יחד  אינו מתחייב להקצות לקבלן שטח ציבורי לטובת שטח התארגנות המזמין.של הקבלן
 הנדסשור המיעם זאת מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות יובאו תחילה לא

 .מתחייב לאשר לקבלן את שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו או ממדיהם הנדסוכי אין המ
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יעשה הדבר על , שטח ההתארגנותועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את היה 
 .חשבונו

המזמין ובהתאם בהתאם להנחיות , י פח איסכורית לבן"שטח ההתארגנות יגודר ע
 (.פיקוח על בנייה)בעיריית רעננה מחלקת הפיקוח להוראות 

כל ההכנות הנדרשות לשטח ההתארגנות  .על גבי הגידור יותקנו שלטי אזהרה, כמו כן
 .או על חשבונו/י הקבלן ו"יבוצעו ע, ('וכוחשמל , ביוב, חיבורי מים)

 דרכי גישה 11.10

המפקח על , משטרת ישראל: כגון)שור מהרשויות המוסמכות יעל הקבלן להמציא א
. בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור הפרעה לתנועה הרגילה( עיריית רעננה ועוד, התעבורה

ל "הנ ל הקבלן מצד הרשויותלא תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבלות תנועה שיוטלו ע
הקבלן יכשיר דרכי גישה מתאימות לתחום האתר ובתוך . או כל רשות מוסמכת אחרת/ו

 .האתר לצורך פעילותו

עליהן הוא נע אל אתר העבודה והאחרות קיון הדרכים העירוניות יעל הקבלן לשמור על נ
ל והכ, והכבישיםעל הדרכים  ושיהי ,מהודפסולת וכ ,בוץ ,לסלק מיד כל לכלוךו וממנו

הן בכלים מכנים והן בעבודת !!! הנקיון יבוצע על בסיס יומי) .הנדסבהתאם להוראות המ
 (.ידים

 .(הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום בגינו) ימדד ולא ישולם בנפרדיכל המפורט בסעיף זה לא 

  שוריםיוא תרישיונו 11.19

 תהרישיונולפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למתכנן ולמפקח את כל 
לצורך זה המזמין מתחייב לספק לקבלן לפי . והאשורים לביצוע העבודה לפי התוכניות

 תהרישיונומספר מספיק של תוכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת , דרישתו
ת את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך הקבלן מתחייב לשלם לרשויו. ל"הנ

 . תהרישיונו

 ,משרד מהנדס העיר, ת רעננהיעירי, תאגיד מי רעננה: רוש המילה רשויות בסעיף זה הינםיפ
נתיבי "חברת , "הוט"חברת , "בזק"חברת , משרד התקשורת, חשמלהחברת , רשות הניקוז

 . מהודוכ "פרטנר"חברת , "סלקום"חברת , ת ישראלמשטר ,"ישראל

 הגנה נגד פגעי טבע  11.11

במיוחד תשומת לב . י הקבלן יהיו על חשבונו"נקטו עיאמצעי ההגנה כנגד פגעי טבע אשר י
 לקווי ביוב וניקוז ראשייםבתוואי סמוך בחלקה הקבלן מופנית לכך שהעבודה תבוצע 

 . אשר עלולים לזרום בו מים ממקור כלשהו ולאורך אפיק ניקוז טבעי מיםקיי

 ובטיחות אמצעי זהירות 11.11

 כללי  11.11.11

  -( 'נספח ג) החוזהמבלי לגרוע מהוראות 

העובדים והציבור ולנקיטת , הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לבטיחות העבודה
לרבות תאונות הקשורות , כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה

הפעלת ציוד חפירה וציוד , הובלת חומרים, הנחת צינורות, בעבודות חפירה
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת חיי אדם ורכוש . מהודמכני וכ

באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות 
 .של משרד העבודה ואלו הנדרשות בהתאם לחוקי התכנון והבניה

, דיפונים, פיגומים ,או דרכים עוקפות/הקבלן יתקין דרכי גישה זמניות ו
כדי , לרבות שמירה, אורות ושלטי אזהרה כנדרש, גדרות זמניות, מעקות

, להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של חפירות
 .חומרים ומכשולים אחרים באתר, ערמות עפר, תעלות, בורות
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שימה של לפני תחילת העבודה בכל קטע וקטע יעביר הקבלן למפקח לאישור ר
כולל , התמיכות והשלטים בהם בכוונתו להשתמש, הדיפון, כל אמצעי הזהירות

או יציב פנסים במספר /בלילות הקבלן יתלה ו. תכנון הנדסי מלא שלהם
מיד עם סיום יום העבודה בכל . בפינות ולאורך התעלות המגודרות, מספיק

ליישר , רותהתעלות והחפי, חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות
את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע 

 . העבודה
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חציבה ובניה בתוך התעלות /ובעת ביצוע עבודות חפירה, בכל משך העבודה
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת , באתר העבודה בפרט

לאורך התעלות , כולל דיפונים ותמיכות, החפירה מפני מפולות והתמוטטות
גם כאשר החפירה נעשתה לפי , מצד אחד שלהן או משני צדיהן, החפורות

כאשר החפירה נחפרת שלא על פי השיפוע הטבעי והוראות התקן . המפרט
על הקבלן לקבל חוות דעת בכתב של יועץ מומחה , הישראלי לחפירות ליסודות

רה וההגנה על להנדסת קרקע וביסוס ויועץ בטיחות מטעמו על שיטות החפי
יועץ הקרקע יגיש , לפני תחילת ביצוע העבודה. העובדים והמבנים בסביבה

. הדרושים והתמיכהח בנושא אמצעי הדיפון "לאישור המזמין והמפקח דו
טעון חתימתם של יועץ הקרקע ויועץ  והתמיכהתכנון כל אמצעי הדיפון 

קבלן לדאוג על ה. י הקבלן ועל חשבונו של הקבלן"הבטיחות אשר יועסקו ע
כדי , משפתה' מ 0להרחקת האדמה שנחפרה מתוך התעלה למרחק של לפחות 

על הקבלן ובאחריותו להבטיח , כמו כן. למנוע לחץ נוסף על דופן החפירה
אמצעי הגנה מרביים לעובדיו בעת ביצוע עבודות שונות בתוך החפירה 

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

 עבודה במערכות ביוב קיימות  -אמצעי זהירות  11.11.17

או התחברות לשוחות בקרה הבנויות על מערכות /תיקון ו, לפני ביצוע של עבודה
הנקזים ואת , גרביטציוניות קיימות על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים

י הזהירות וההגנה השוחות להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצע
אשר יכללו בין היתר את אלו , הדרושים בהתאם להוראות משרד העבודה

 .המפורטים להלן

בשום מקרה לא בא המתואר במפרט זה להוריד מאחריותו הבלעדית של 
עובדיו וכלפי כל אדם העלול להיפגע עקב העבודות המבוצעות הקבלן לבטיחות 

 . י הקבלן"ע

באמצעות מכשירי בדיקה , בקרה קיימת יש לוודאלפני שנכנסים לשוחת - 
אם . שאין בה  גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של חמצן, מתאימים

אין להיכנס לשוחת הבקרה אלא לאחר , יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן
שיסולקו כל  רק לאחר. שהשוחה אווררה כראוי בעזרת מאווררים מכניים

תותר הכניסה לשוחת , ת מספקתהגזים ותובטח הספקת חמצן בכמו
 . אבל רק לחובשי מסכות גז, הבקרה

, שעות לפחות 00לתקופה של , לשם אוורור הקו, מכסי שוחות הבקרה יוסרו- 
 :לפי הכללים הבאים

יוסרו מכסה השוחה שבה  -לעבודה או לחיבור לשוחת בקרה קיימת  (0
ל וככלומר סך ה, עומדים לעבוד והמכסים בשתי השוחות הסמוכות

 .לפחות שלושה מכסים

יוסרו המכסים של השוחות  -נקז קיים /לבניית שוחה חדשה על ביב (0
 . משני צדי נקודת החיבור

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה קיימת אלא אם לפחות אדם אחד - 
 .יישאר מחוץ לשוחה, אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך, נוסף

בש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם עובד הנכנס לשוחת בקרה יל- 
הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל . סוליות בלתי מחליקות

 .אשר את קצהו החופשי יחזיק האדם הנמצא מחוץ לשוחה

יחבוש מסכת גז ' מ 0עובד הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל , בכל מקרה- 
 . מתאימה

יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת  'מ 5בשוחות בקרה שעומקן עולה על - 
 .אדם לשוחה ובמשך כל זמן העבודה בתוך השוחה

עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה קיימות יודרכו 
בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש בכל אמצעי הבטיחות 

 .שחלק מהם פורטו לעיל, הדרושים
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 קרקעיות-ת לתשתיות תתחפירה ומילוי תעלו 11.11.17

 כללי 11.11.17.11

, כבישה, מילוי, חציבה, חפירה, תוך ביצוע עבודות הכנה ופירוק
על הקבלן לאחוז בכל אמצעי , הידוק והחזרת השטח לקדמותו

, כלומר לגדר, הבטיחות הדרושים למניעת פגיעה בנפש וברכוש
 כוחו באתר-להציב שלטי אזהרה ושלטי זיהוי של הקבלן ושל בא

להאיר כחוק כל חפירה או בור בהתאם לדרישות , העבודה
להבטיח מעברים בטוחים , המשטרה והרשויות המקומיות

 .כולל שימוש בכלובי הגנה .להולכי רגל ולהציב שמירה מתאימה

, כפפות מגן, לעובדים יהיה ציוד מגן אישי כגון נעלי בטיחות
יהיו כל כלי העבודה והמכשירים , כובע מגן, אוזניות מגן

 .שמישים ויהיה להם אישור מוסמך במקום שנדרש, תקינים

 הכנות מחייבות 11.11.17.17

 :על הקבלן לוודא, לפני תחילת העבודה

הצטיידות , הכרת ההיבטים הבטיחותיים ונהלי הבטיחות (0
 .באמצעי הבטיחות המתאימים לפי פרק הבטיחות

לגבי המשרד /קיום הנחיות או תכניות מפורטות של החברה (0
 .עבודות ההכנה והפירוק וחפירת התעלה

 .אישורים ומפות מהמוסדות המתאימים (0

אם לא התקיים אחד או יותר מן התנאים דלעיל חל איסור 
 .מוחלט להתחלת ביצוע העבודה ויש לפנות לממונה

 תמיכה ויציבות 11.11.17.17

 כללי (0

לפני תחילת החפירה יכין הקבלן במקום העבודה את 
סולמות , תאורה, כולל גידור, הדרושים לעבודה החומרים

שילוט וכל ציוד בטיחות וחומרי , גשרים למעבר הולכי רגל
 .עזר הנדרשים

 דיפון ותמיכה (0

במידה שהקרקע מחייבת , די החפירות ידופנו וייתמכויצ
בין , דיפון ובהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה

 .לא המשרד דרש זאת ובין אם/אם נציג החברה

הלוחות והתומכות יהיו חזקים וקשיחים במידה מספקת 
כדי לקבל את לחץ הקרקע ולמנוע מפולת או תזוזה אופקית 

מערכת הדיפון והתמיכה תוצג לאישור המהנדס  .של הדיפון
 . ותלווה באישור מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן

 .ואישורה כלולה במחירי היחידה השונים תוכניתהכנת ה

יוכל הקבלן , ואם תנאי האתר מתירים זאת, לחילופין
לעצב את צדי החפירות לפי השיפועים , במקום לדפן ולתמוך

. גם במקרים של חפירת תעלות עם דפנות יציבות .הטבעיים
 .חל איסור מוחלט לעבוד בתעלה ללא כלובי הגנה

 אחריות ליציבות (0

צוע ההוראות הכלולות במפרט זה הן בבחינת הנחיות לבי
מילוי ההוראות אין בו כדי לפטור את . באורח מקצועי טוב

הקבלן מבחינת החוק והוא יהיה הנושא הבלעדי באחריות 
מלאה ליציבות החפירות ולבטיחות עבודות העפר 

לרבות בטיחות המבנים והדרכים , המתבצעות באתר
 .על כל המשתמע מכך, הסמוכים לאתר
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 אחריות 11.11.16

הקבלן יהיה האחראי היחידי לכל נזק , ('נספח ג) החוזהמבלי לגרוע מהוראות 
לבעלי חיים ולרכוש עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש , שייגרם לאנשים

לעומת זאת שומר . והמזמין לא יכיר בשום תביעות בשל כך אשר תופנינה אליו
א לוויכוח בין המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נוש

ל ישחרר המזמין רק לאחר "את הסכומים הנ. התובע או התובעים לבין הקבלן
י מסמך "יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ

 .סמכא-אחר בר

או , או לאדם אחר, כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן
י הקבלן "תכוסה ע, הו שנפגע באתר העבודהתביעת פיצויים בגין אובייקט כלש

באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות כלשהי בגין 
של  הפרה יסודיתהפרמיה בגין פוליסת ביטוח זאת הינה  אי תשלום. נושא זה

את כל התשלומים  לעכבוהמזמין יהיה רשאי מיד ( 'נספח ג)תנאי החוזה 
 . המגיעים לקבלן

ובכל מקרה של ספק באשר לקיום הבטיחות באתר , תחילת העבודהלפני 
על , יזמין הקבלן, ולביצוע תקין ומלא של אמצעי זהירות כמפורט במסמך זה

את מפקח הבטיחות של משרד העבודה לקבלת חוות דעת ואישור , חשבונו
י יועץ "ח ולאמצעים שיוכנו ע"כל זאת בנוסף לדו. ויבצע את כל הנחיותיו

 .יועץ הבטיחות של הקבלןהקרקע ו

אין במתואר בסעיף זה בשום אופן כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה 
והבלבדית לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע 

 .עקב עבודות המבוצעות על ידי הקבלן

העלות הכוללת של , וגם אם לא מפורט הדבר בכתב הכמויות, בכל מקרה
שחלק מהם , הציוד והחומרים המתחייבים מנקיטת אמצעי זהירות, תהעבודו

כולל העסקת יועץ קרקע וביסוס ויועץ בטיחות במשך כל תקופת , פורט לעיל
ביצוע העבודה וביצוע עבודות תימוך ודיפון לפי הנחיותיהם רואים אותם 

 . ככלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד

 קרקעיים-מתקנים עיליים ותת 11.17

צנרת : כגון, קרקעיים הקיימים בשטח-קרקעיים והתת-הקבלן יבדוק מקום המתקנים העל
מיקום הקווים . ומהוכד פרטנר, קווי סלקום, כ"טל, טלפון, תאורה, חשמל, ביוב, מים

 .הוא משוער ויש לגלותם בשטח לפני ביצוע עבודות בקרבתם תוכניותהמסומנים ב

קרקעיים או השימוש במכשירים מיוחדים לצורך -ירות לגילוי הצינורות והכבלים התתהחפ
בכל מקרה אחראי הקבלן לשלמות המתקנים . ועל חשבונוגילויים יהיו באחריות הקבלן 

או ציוד /או מתקנים ו/ורותים יאם תוך כדי העבודה יפגעו ש. ל ומניעת נזקים מהם"הנ
 .ייגרם יתוקן על חשבון הקבלןאו עקיף ש/כל נזק ישיר ו, כלשהם

רותים יתשומת לב הקבלן מופנית להנחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי טיפול בש
י "או כפי שיובאו לידיעתו מדי פעם ע/ו תוכניותקרקעיים והעיליים כמסומן ב-התת

או מי מטעמם בקשר /או המזמין ו/וזאת מבלי להטיל כל אחריות על המהנדס ו)הנדס המ
 .(לכך

ושלטים המסמנים שינוי בכוון התנועה  שלטי אזהרהבמקרה של חציית כביש יתקין הקבלן 
על פי הוראות הבטיחות והנחיות  ויעמיד אנשים אשר מתפקידם יהיה לכוון את התנועה

 .המשטרה

ישמור , דומהוכ במקרה של חציית קווי צינורות ותעלות או מתקנים וכבלי חשמל או טלפון
ובמקרה של פגיעה ידאג , ועל כושר פעולתם מהודהכבלים וכ, הקוויםהקבלן על שלמות 

עבודה בסמוך או מתחת לכבלי חשמל עילים   (.לכל היותר שעהעד תוך )ידי ילתיקונם המ
הנדרשות לרבות ( כולל תשלום)לרבות נקיטת כל הפעולות , ח"תתבצע על פי הנחיות ח

 .הפסקת חשמל

ו עבודה בקרבת קווים מקבילים יקבע המהנדס בכל מקרה של חציית קווים מצטלבים א
 .את המרחקים בין הקווים הקיימים ובין הקו שבהנחה
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ינקוט הקבלן בכל האמצעים , טלפון או/ו עמודי חשמל ל ידחפר התעלה עיבמקומות בהם ת
( 'ח וכו"ח, בזק)בהתאם להנחיות הגופים החיצונים .הדרושים להבטחת שלמות העמודים

קבלן ידאג לקבלת רשות מאת הרשות המוסמכת לביצוע עבודות ליד ה והנחיות המזמין 
 .חוטי מתח גבוה ויפעל בהתאם להוראותיה

ובהתאם , קרקעיים-הקבלן יביא בחשבון עבודות ידיים ליד מערכות וקווי תשתית תת
ל לרבות כל "לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך בעבודות הנ. להנחיית המהנדס

או תשלום /הפסקתן לטובת ביצוע העבודה ו, טובת איתור התשתיותשידרשו ל התשלומים
 .בגין השגחה מטעמם

 עבודה בשטחים מוגבלים  11.17

, בסמוך למבנים ,עשה בשטחים מוגבלים וצריםיה תעבודהחלק מ ,לתשומת לב הקבלן
חזיתות , מתקנים תת קרקעיים, כבישים וכן עבודות לאורך תשתיות תת קרקעיות קיימות

 קווי טלפון וחשמל, מים, ניקוז, של מבנים ומתקנים קיימים ובקרבת קווי ביוב
 רותים קיימים ותשתיות עיליות אוימערכות ש, או כל תשתית אחרת/ו קרקעיים-תת
ובמקומות בהם יהיה השימוש ' עצים ושיחים וכד, קירות, סמוך לגדרות, קרקעיות-תת

במקומות אלה  .בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, בלתי אפשרי םמכאנייבכלים 
כמפורט , התמוטטות וא/הקבלן יתקין תמיכות ודיפונים להגנת החפירה מפני מפולות ו

 .למפרט הכללי 00000בפרק 

העבודות , כמו כן. תשתיות לפי הנחיות המפקחהעבודות כוללות העתקה זמנית של 
באופן שיבטיח , ואף בעבודות ידיים, בכלים מתאימים, בשטחים אלה תבוצענה בזהירות

 . את יציבות המבנים

מערכת  יבוצעו החפירות להנחת הצנרת תוך תמיכה באמצעות במקומות בהם יורה המפקח
, או שווה איכות גרמניה - LTWי "המיוצרת ע "SLIDE RAIL SYSTEM" תמיכות מסוג

הקבלן יחזיק . י המפקח"כלונסאות מבטון או כל שיטה אחרת שהקבלן יציע ותאושר ע
כך שהקרקע תמיד תהיה , ל"סטים של מערכת תמיכות כנ שני לפחות באופן קבוע באתר

 . תמוכה גם עם התקדמות החפירה והתקנת סט תמיכות בקטע חדש

ור המהנדס ותלווה באישור מהנדס קונסטרוקציה מערכת הדיפון והתמיכה תוצג לאיש
מדובר בכמות  .ואישורה כלולה במחירי היחידה השונים תוכניתהכנת ה. מטעם הקבלן

או בקטעים של ( א"מ 60-מינימום כ)תמיכות שתאפשר לבצע עבודה בין שני תאי ביקורת 
 .קוי מים באורך דומה

שיפועי . עבודה בכל שלביה תיעשה עם שיפועי קרקע יציבים ומרווחי עבודה נאותיםה
הניקוז ומרווחי העבודה יותאמו בכל , והייצוב שלהם התמיכה, קרקע בדפנות החפירהה
טע של החפירה לתנאי הקרקע בתחומו והם יעמדו בכל התקנים והתקנות הנדרשים ק
 . עבודות אלוב

' מ 0.0דמה שנחפרה מתוך התעלה למרחק של לפחות ל הקבלן לדאוג להרחקת האע
 . כדי למנוע לחץ נוסף על דופן החפירה, שפתהמ

בעת ביצוע עבודות , מו כן על הקבלן ובאחריותו להבטיח אמצעי הגנה מרביים לעובדיוכ
, תמיכות, על ידי שימוש בתא הגנה, להגנה מפני מפולות, ונות בתוך החפירה ובקרבתהש
בכל מקרה שלא תתאפשר חפירה עם שיפועי  .'כובעי מגן וכד, שיגומים, קירות, לונסאותכ

מלבד חפירות בעומקים , הקבלן יעשה שימוש בדיפונים על חשבונו, קרקע ומירווחי עבודה
 .שהוגדר תשלום בגין דיפונים

 תיאום עם גורמים ורשויות 11.16

 תוכניותב ותמסומנ ןה בין אם תשתיתלפני ביצוע ליד מערכות  פרטלפני תחילת העבודה וב
על הקבלן לתאם ולהזמין על חשבונו השגחה של הגורם המתאים מתוך הרשימה , או לא
 :הבאה

 .מהנדס התאגיד או מי מטעמו (המזמין)מ "בע תאגיד מי רעננה .א
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וידאג לנוכחות  מהנדס התאגידהקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי מים וביוב עם 
 .בזמן ביצוע עבודות ליד קווים ומתקנים קיימים תאגידפיקוח מטעם ה

 בעירייהרלוונטיות מחלקות  .ב

כולל סיור באתר לפחות  .הנדסעל פי הוראות המ, דומהגינון וכ, תאורה, חשמל, ניקוז
ג התוכניות והעברת דיווח "הצגת העבודה בשטח וע, שבוע ימים לפני תחילת העבודה

 .פורמלי למזמין
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 חשמלהחברת  .ג

העבודה ליד עמודי החשמל מועד ביצוע ימים לפני  0קוח לפחות יהקבלן יתאם ויזמין פ
העבודה באזור עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע רק . קרקעיים-וקווי חשמל תת

לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת . בנוכחות מפקח של חברת החשמל
כמו . שמל את כל הסיוע האפשרילחברת הח תתהקבלן מתחייב ל. חשמל לעבוד באתר

ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי החשמל על מנת היה כן לא תהיה לו כל תביעה 
 .לאפשר את עבודת חברת החשמל

 "בזק"חברת  .ד

שוחות , העבודה באזור עמודי הטלפון. אום עם מהנדס הרשתיקוח בתיהקבלן יזמין פ
 .תעשה רק בנוכחות מפקח של חברת בזק תת קרקעיים טלפון וקווי טלפון

 "(HOT"חברת )כ "טל .ה

 .אום עם חברת הכבלים ויעבוד בהתאם להנחיותיהםיקוח בתיהקבלן יזמין פ

 "פרטנר"חברת  .ו

 .ויעבוד בהתאם להנחיותיהם החברהאום עם יקוח בתיהקבלן יזמין פ

 "סלקום"חברת  .ח

 .אם להנחיותיהםויעבוד בהת החברהאום עם יקוח בתיהקבלן יזמין פ

 "מקורות"חברת  .ט

 .ויעבוד בהתאם להנחיותיהם החברההקבלן יזמין פקוח בתאום עם 

 רשות העתיקות .י

 .ויעבוד בהתאם להנחיותיהם רשותההקבלן יזמין פקוח בתאום עם 

 משטרת ישראל .אי

על הקבלן יהא לקבל אישור המשטרה לעבודות בכבישים ובצמתים לרבות אישורי 
רחובות או מסלולים מסוימים אשר ידרשו מהקבלן העסקת אנשים להטיית סגירת 

 .התנועה ואלה יהיו כלולים במחיר היחידה

. על הקבלן למלא אחרי דרישה זו, היה ותנאי העבודה מחייבים העסקת שוטרים בשכר
 .הקבלן ידאג להזמינם ובתיאום עם המפקח ובהנחיתו

באופני  -( ג()5)י המפורט במסמך ג"עפאופן המדידה לצורך תשלום סעיף זה יהיה 
 .מדידה מיוחדים

 - תנועה במקום שוטרים בשכר תהעסקת פקחי עירייה או פקחים מוסמכים להכוונ
היה ולפי שיקוליה הבלעדיים של משטרת ישראל תהיה אפשרות להעסיק פקחי עירייה 

סיק הקבלן יע, התנועה במקום שוטרים בשכר תאו פקחים מוסמכים אחרים להכוונ
 .הקבלן ידאג להזמינם בתיאום עם המהנדס. פקחים אלה במקום שוטרים

 .אופני מדידה מיוחדים -( ג()5)'הקבלן ישלם את עלות הפקחים כמפורט במסמך ג

ישולם על ידי הקבלן ועל חשבונו וייכלל ביתר מחירי  11.16מודגש כי כל האמור בסעיף 
או /לרבות כל שינוי ו, תמורה בנוסף לכךלא תשולם לקבלן כל . היחידות של כל הסעיפים

י הגורמים השונים בתהליך התאום  ותשלום בגין פיקוח מכל "תוספת שתידרש ע
 .סוגשהוא
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 הסדרי תנועה 11.11

התחשבות  הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך. מתבצעת בשטח מאוכלסברובה העבודה 
העבודה ולעשות כמיטב  במשך כלמרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים באתר 

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות  .יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא
בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית  או ציוד/או להניח על פני השטח חומרים ו

 .דרכים או לפגוע במתקנים קיימים לחסום, של כלי רכב מכל סוג שהוא

עגלות עם  ,הצבת עובדים, פנסים, דגלים, י התקנת שלטים"לבטיחות התנועה עהקבלן ידאג 
באחריות  .תנועה או יבנה מעקפים לצורך הטיית/לפי הצורך ו' חיצי הכוונה ומאבטחים וכו

; בכל האתר הקבלן להבטיח בכל שלב של הבצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית
 .פקחל באחריות הקבלן ובאישורו של המ"הנ

על  .לזמן הביצועתכניות הסדרי תנועה מאת המזמין הקבלן יקבל  ,ל"על מנת לבצע הנ
, המשטרה, שונים כגון משרד התחבורהה הגורמיםכחוק מול  תוכניתה לאשרהקבלן 

מי "ולאשרם מול  תוכניתזכותו של הקבלן להציע שינויים ב .אלהבא עיריית רעננה וכיוצ
 ".רעננה

אישור התוכניות ואילו  ,מזמיןהשל חשבונו על נה יהסדרי התנועה ה תוכניתהכנת מודגש כי 
ובכלל זה כל  האישורעל כל מרכיביה לרבות  ,בפועל תוכניתביצוע ה, אל מול כל הגורמים

 או/כתוצאה מדרישות הרשויות המוסמכות ו, לרבות, בהשיידרשו לביצוע שינויים ה
מחירי ב הכלול חשבון הקבלן וזותהא על ידי ועל ( הזוכה במכרז)לבקשתו של הקבלן 

 .בגין עבודות אלואו החזר הוצאות /וכל תמורה נוספת תשולם לקבלן היחידה ולא 

  ופגיעה במתקנים החציי 11.14

ברשויות המוסמכות או במוסדות , לפני התחלת העבודות יהיה על הקבלן לברר בשטח
תעלות , כבלי חשמל וטלפון, ביוב וניקוז, נורות מיםיוי צוהנוגעים בדבר את מקומם של ק

. גדרות וכל מתקן תת קרקעי ועל קרקעי אחר הנמצאים בתחום עבודותיו, ובורות ספיגה
י דרישת המפקח תתבצענה עבודות גישוש מקדימות לאיתור הקווים "במידת הצורך ועפ

כלול במחירי סעיפי העבודה  היהם לא ישולמו תוספות בגין גישושים אלו ומחיר. האמורים
 . המתאימים

. במפרט הכללי 000כמפורט בסעיף ועבודה בסמוך למתקנים כאלה או חצייתם תבוצע 
וים לא סומנו ועל הקבלן לאתר ולסמן אותם לפי מידע וחלק מהק, גוד לאמור בסעיף זהיבנ

 . יה השונות במהלך העבודהישיתקבל מהרשויות השונות וממחלקות העיר

יעשו בנוכחות ובהשגחת בעלי יאו העבודה בקרבתם /המתקנים התת קרקעיים וגילוי 
ל במפרט הכללי ולהוראות המפקח "המתקנים ובכפיפות מלאה לדרישות הסעיפים הנ

והתת הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים העיליים . והרשויות הנוגעות בדבר
. יגרם להם כתוצאה מביצוע עבודותיויש כל נזק, על חשבונו הוא ,הקיימים ויתקן קרקעיים

, יודיע על כך הקבלן באופן מידי למפקח, באם יתגלה מתקן המפריע למהלך ביצוע העבודות
 . אשר יורה לו על אופן הטיפול בו

יגרם נזק כלשהו למבנים ולמתקנים הקיימים כתוצאה ו מידההקבלן מצהיר בזה שב
הנובעות , הן הישירות והן העקיפות, באופן בלעדי בכל ההוצאות איישמביצוע עבודותיו 

לא ישולם . מאחריות כלשהי בקשר לנזק האמור המזמיןל ומשחרר בכך את "מהנזק הנ
ועבור נקיטת האמצעים הנדרשים להבטחת , בנפרד עבור הטיפול עם הרשויות והגורמים

וההוצאות עבור כל , (יםלרבות חפירה בידי)שלמות המתקנים העיליים והתת קרקעיים 
עבור גילוי מתקנים תת . אלה תיחשבנה ככלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות

 . קרקעיים לא ישולם בנפרד והעלות כלולה במחירי היחידה

על הקבלן לתאם עם הרשויות המוסמכות את דרכי העברת מתקנים אלו במידה והם 
שבכל מקרה לא תשולם לקבלן כל תשומת לב הקבלן מופנית לכך . מפריעים לעבודתו

מצאות מתקנים קיימים לאורך יגרמו לו בעבודה עקב היתוספת מחיר בגין קשיים שי
 . התוואי ולרוחבו ועליו לקחת זאת בחשבון במחירי היחידה השונים

במשך כל זמן ביצוע  הקיימיםהביוב והניקוז , המיםעל הקבלן להבטיח את שלמות קווי 
באישור ובהוראת המפקח , ל"נורות הניל האמצעים להגנה על הצעבור נקיטת כ. העבודה

 . הנחת המערכות החדשות ילא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחיר, באתר
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 מדידות וסימון 11.13

ימדוד , במפרט הכללי לעבודות סלילה של כבישים ומדרכות 50005בנוסף לאמור בסעיף 
הקיימים בתחום עבודתו ויקבל את אישורו את רומי העפר , הנדסבנוכחות המ, הקבלן

כהפרש , עבודות החפירה יחושבו על בסיס מדידה זו. על נכונות מדידה זו הנדסבכתב של המ
עבור עבודות מדידות אלו לא . תוכניותתיאורטי בין המצב הקיים למצב המתוכנן בהתאם ל

 .ומחירן כלול במחירי היחידה של כל הסעיפים, תשולם תוספת

יימדדו כלל שוחות הביוב והניקוז בתחום העבודה של הפרויקט תוך מתן דגש על כמו כן 
 .שוחות הביוב בתחום המגרשים הפרטיים אליהם מתחברים במהלך העבודה

הן לצורך אימות נתוני  .מחובתו של הקבלן לספק שירותי מדידה קבועים במהלך הפרויקט
 .התיכנון והן לצורך השלמת נתונים חסרים

או /י הפיקוח ו"יכללו מדידות לצורכי ביצוע וכל מדידה אחרת שתידרש עהשירותים 
 .בתחומי הפרויקט, המתכנן

 .בגין האמור לעיל לא תשולם כל תוספת מחיר

 סידורי התנקזות זמניים, הגנה על העבודה והאתר 11.10

הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים , ('נספח ג) החוזהמבלי לגרוע מהוראות 
, סערה, סופה, י מפולת אדמה"גרם עיכדי להגן על המבנה ועל עבודותיו מפני נזק העלול לה

כל עבודה במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירת , צא באלהוישמש וכ, רוח, טפונותיש
לפי , במיוחד ינקוט הקבלן על חשבונו. (חוזה/ בהתאם ליתר הוראות המכרז )הנדס למ

בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או , ולשביעות רצונו הנדסדרישת המ
החזקת האתר במצב , כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, מפני מקור מים אחר

 .תקין במשך עונת הגשמים וסתימת תעלות זמניות לפני מסירת העבודה

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

הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם , ל"יגרם כתוצאה מהגורמים הניזק שכל נ
והקבלן לא , הנדסעל חשבונו ולשביעות רצונו של המ, דיחוי אלליתוקן על ידי הקבלן , לא

 .או אחרת/יהיה זכאי לכל תמורה נוספת ו

סירתו לידי ועד למ העבודותהקבלן יהיה אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת ביצוע 
 .המזמין

 קבלני משנה  11.19

מובהר בזאת כי קבלני המשנה אשר יעבדו מטעם , ('נספח ג)החוזה מבלי לגרוע מהוראות 
ובמיוחד לגבי הדרישה להיותם קבלנים , הקבלן חייבים למלא אחר ההוראות ותנאי המכרז

רשומים בפנקס הקבלנים כחוק ומורשים לביצוע העבודות כמפורט בענף ובסיווג המתאים 
ולקבל , אחריםבעלי המלצות על ביצוע עבודות דומות באתרים , להיקף העבודה ולסוגה

לפני תחילת ביצוע , אישור המזמין מראש ובכתב על הסכמתו לעבודתם בשטח האתר
 . העבודה בשטח

 . לפי שיקול דעתו הבלעדי, המזמין שומר לעצמו את הזכות לא לאשר קבלן משנה כלשהו

תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון 
 . איסור מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלניםבנושא 

כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד , מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים
ורק קבלני משנה הרשומים  על הקבלנים להעסיק אך, 0000-ט"תשמ, למקובל במקצוע

כפוף לאישור המתכנן , ודההעב בענף ובסיווג המתאימים לביצוע, בפנקס הקבלנים כחוק
 .והמפקח

 : להלן לשון התקנות

 . שיון לאחריקבלן אינו מעביר או מסב את הר (0) 0 תקנה

 . שיונויקבלן אינו עושה שימוש לרעה בר ( 0) 0תקנה 

 בשלמותן או ,מעביר או מוסר עבודות שקיבל על עצמו, קבלן אינו מסב (00) 0 תקנה
ין זה לא יראו ילענ; בפנקס הקבלנים לקבלן אשר אינו רשום, בחלקן

בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם  ,בהעסקת עובדים
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 ".משום מסירת ביצוע עבודה לאחר, עור העבודה כשלעצמהימשתלם לפי ש
חל איסור מוחלט למסור עבודות החוזה בשלמותן מבלי שנתקבל אישור 

 .בלן הראשיהמזמין ומבלי שתהא נוכחות צמודה וקבועה של הק

 בדיקות 11.71

החומרים שיעשה הקבלן בהם  כלל, והמפרט ('נספח ג)מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה 
אשר , המזמיןאו /הנדס ושימוש וכן העבודה שתבוצע על ידו יעברו בדיקות לפי דרישת המ

 . (ייכלל ביתר הסעיפים)התשלום בקשר אליהם יחול על הקבלן ועל חשבונו 

 היקף הבדיקות

 : תכלולנה" דמי בדיקות"הקבלן  יזמיןבדיקות שעבורם 

בדיקות חוזק ; רוג חומר מילוייבדיקות ד; בדיקות צפיפות הידוק מצעים בשכבות שונות
 .או של פנים הצנרתיצילום ויד; בטונים

 :יכללו במחירי היחידה השוניםיבדיקות אשר יבוצעו על חשבון הקבלן ו

שטיפת  ;בדיקות אטימות; איכות המים; (רדיוגרפיה)בדיקות ריתוך צינור  ;בדיקת לחץ
 .בדיקות צנרת לעמידה לפי תקנים ;הצנרת לקראת צילום הווידאו

גרם לעבודה עקב בדיקות המעבדה יעל הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים לה
 באתר הבדיקות כל .תתקבלנהל לא "הנ עקבתביעות לפיצויים . ועקב המתנה לתוצאותיהן

 נוכחות ללא בדיקות לבצע מוחלט איסור חל. ובאישורו המפקח עם מראש בתאום יבוצעו
 .המפקח של

 מים וחשמל 11.71

  .שבמפרט הכללי 500000-ו 0000, 0000תשומת לב הקבלן מופנית לסעיפים 

מושקט גנרטור , סידורים מתאימים כגון מכלי מים, על חשבונו, על הקבלן לעשות מראש
כל . כדי שעבודתו לא תפסקכל זאת ב, וכולי עצמי למקרה של תקלותלהספקת זרם 

 מוש במים וחשמל יחולו על הקבלןיההוצאות בהתחברות למקורות האספקה והוצאות ש
 .ועל חשבונו

סופק על ידי על ידי מד מים זמני אשר יהמזמין על הקבלן להתחבר למערכת המים של 
מים  צריכתבכל מקרה של  .שבון הסופיבח תתווסףהמים צריכת עבור תשלום . התאגיד

 .פ הערכה חד צדדית של המזמין"הקבלן יחוייב לשלם ע, ללא מדידה

 השגחה מטעם הקבלן 11.77

מהנדס בא כוחו של הקבלן יהיה , חוזה בעניין זה/מבלי לגרוע מיתר הוראות המכרז .א
עבודות פיקוח לביצוע סיון מספיק ינובעל  ,מקצועי, שנים לפחות 5של  בעל ותק ,רשוי

לאורך , מצא בכל שעות העבודה באתרלהי עליו .מהסוג הנדרש בחוזה זה על עבודות
מהנדס שור מראש על ידי היטעון אמטעם הקבלן מינוי המהנדס . כל תקופת הביצוע

 .רשאי לפסול כל מינוי ללא מתן הסברים או נימוקים האחרוןו, התאגיד

ותי מדידה של מודד מוסמך וקבוצת מדידה במשך כל תקופת הביצוע יספק הקבלן שר .ב
. י המפקח"ידרש עילצורך עבודותיו ובכל עת ש, כולל דיסטומט, עם ציוד מלא

דרש יואי הצנרת שתולמדידת כל סוג מדידה בת הנדסהמודדים יעמדו לרשות המ
 .וזאת ללא כל תשלום נוסףלצורך ביצוע העבודה 

 עבודה בשעות חריגות 11.77

אם , הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, ('נספח ג)החוזה ות מבלי לגרוע מהורא
י "ידרש לכך עיו היהאו  ('נספח ג)כדי למלא את הוראות קיום לוח מועדי הביצוע לחוזה זה 

יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר במשמרת אחת של פועלים ליום  ,'הרשויות המוסמכות וכד
גם במקרים שמדובר בביצוע העבודה בשלמותה  .שבועאו יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי 

 (.בשעות הלילה)
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אין סעיף זה בא לאשר עבודה בשעות , חוזה בעניין זה/ מבלי לגרוע מיתר הוראות המכרז 
 .בעניין זההחוזה ולהוראות  להסכם הכללי 00ותשומת לב הקבלן מופנית לסעיף , הלילה

 .עבודותיו בשעות חריגותהקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין ביצוע 
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 בטיחות וגהות 11.76

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי , חוזה בעניין זה/מבלי לגרוע מיתר הוראות המכרז
, כנדרש בתקנות הממשלתיות' של העובדים ושל צד גוהגהות לשמור על תנאי הבטיחות 

וזו נעשית היה המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן . ובהוראות חוק אחרות
או לדרישות /לדרישות הרשויות ו אשר אינם תואמיםגהותיים או /בתנאים בטיחותיים ו

או /יגרמו למבנה ויהקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים ש. הנדסהמ
וביתר הוראות  ל בהתאם למפורט בהסכם הכלליוהכ -או לאדם כלשהו /לעובדים ו

 .חוזה/המכרז

 טח בגמר העבודהניקיון הש 11.71

שיירים ויתר , י סילוק פסולת"בגמר יום העבודה על הקבלן לנקות היטב את השטח ע
או מכל מקור אחר כולל , חומרים שהשתמש בהם לעבודתו או נשארו כתוצאה מעבודותיו

לתקן כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו בחלקי מבנה , סילוק צריפים ומבני עזר אחרים
הכול , בודותיו ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע עבודתושונים שלידם בוצעו ע

 .הנדסלשביעות רצונו המלאה של המ

בתקופת העבודה יהיה הקבלן אחראי לכל פסולת או אדמה מכל סוג שהוא אשר יוכנסו 
 .לאתר העבודה במשך תקופת הביצוע

 .חשבונואו האדמה למקום שפיכה מאושר על /הקבלן יסלק מדי יום את הפסולת ו

לאיכות להגנת י המשרד "יעודיים ותסולק לאתר המאושר עיבכלים  ערםהפסולת ת
המזמין רשאי לדרוש קבלות . הקבלן שבוןחל עעל ידי ו( בהתאם לסוג הפסולת)הסביבה 

 .לוק לאתר מאושריאו תעודות שקילה המוכיחות ס/ו

ידרש מטאטא מכני ימדי יום במהלך יום העבודה וככל שהמזמין הקבלן יעמיד לרשות 
היה והקבלן ימנע מניקיון קבוע של שטחי .טוא של רחובות ומדרכות באזורי הביצועאלט

יופעלו על , ובמקביל!!( באופן מיידי)יוטלו עליו קנסות כספיים , דה כמוגדר לעילהעבו
 .חשבונו קבלנים חיצונים לביצוע הניקיון

 ציוד וחומרים 11.74

כלים הדרושים לביצוע העבודות והוא יורשה להשתמש הקבלן יספק את כל הציוד וה .א
 .רק בציוד ובמכונות אשר יתאימו לביצוע יעיל של העבודה ולפי דעת המהנדס

שורו לא תשתמע מהם אחריות המהנדס ביחס יאו אי א שור המהנדס לציוד כלשהויא
 .אחראי הבלעדי לביצוע העבודהההקבלן הינו . לעבודות שהקבלן מבצע

גומי לאטימה , עוגנים, ברגים, יסופקו חומרי העזר כגון אלקטרודות בכל מקרה .ב
חשב ככלולה במחירי העבודות ובשום מקרה לא יעל ידי הקבלן ותמורתם ת מהודוכ

 .מרי עזרויהיה תשלום נפרד עבור ח

שור המהנדס את שמות ילהגיש לאהספקת החומרים כלולה בהצעת הקבלן ועליו  .ג
שור יאין א. הוא מתכוון להשיג החומרים לביצוע העבודות או הספקים מהם/היצרנים ו
 .מרים פוטר את הקבלן מאחריותו לטיב החומרים והעבודה המבוצעת על ידוומקור הח

יעשו ימרים מהספקת הקבלן וכל ההובלות הדרושות לביצוע העבודות וכן להובלת ח .ד
הנקובות בכתב חשב ככלולה במחירים לעבודות השונות יי הקבלן ותמורתם ת"ע

 .והקבלן לא יהיה זכאי לקבלת תשלום בנפרד בגינם הכמויות

הגשת הצעת הקבלן לביצוע העבודות מהווה התחייבות מצדו כי כל החומרים  .ה
שהתחייב לספקם נמצאים ברשותו או שהוא יכול להשיגם ולהביאם לאתר העבודות 

בלי שום )שאושרו לאתר חומרים שונים מהחומרים  ויסופקוהיה  .במועד המתאים
 .על חשבונו!!! הקבלן ידרש לפנותם מיידית, (קשר לטיבם

הן לקווים והן , הקבלן יספק קשתות מוכנות ומסעפים חרושתיים לכל הסתעפות .ו
 .לחיבורי בתים
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י הקבלן יהיו מתוצרת היצרנים הרשומים מטה או "האביזרים העיקריים שיסופקו ע .ז
 י המהנדס"יצרנים יאושרו ע/הספקים. או המתכנן/ואיכות לפי אישור המזמין -שוות

המזמין ונציגיו רשאים לפסול שימוש בחומר כזה או אחר משיקולים  .או המתכנן/ו
לא ( יצרנים מטעמו/ או לספקים /ו)ולקבלן ( אחזקה וכל סיבה אחרת)כאלה ואחרים 

 .תהא כל זכות לערער על כך

 שם האביזרים יצרן/ספק
 "אברות" / "וןכיצינורות המזרח הת"

 א"או ש
 מפלדה מים צינורות

 TRSמגופי טריז  א"או ש "רפאל"
, זקף ריתוך ,מצמד, מחבר אוגן, אוגן א"או ש "קראוס"

 מעברי קוטר
 שסתום אל חוזר, וירושסתומי א א"או ש ."י.ר.א"

 ניםוואביזרים מגול א"או ש אורדן
 קשתות מוכנות א"שאו   "אברות"
 0" - 0"מגופים בקטרים  א"או ש "דורות"
 ברזי שריפה א"או ש" הכוכב"
 קווי ביוב א"שאו " חוליות" / "פלסים"
 שוחות בקרה לביוב לרבות אטמים א"שאו " לפמןו" / "אקרשטיין"

שור יתוצרת יצרן אחר מחייבת א, חוזה בעניין זה/מבלי לגרוע מיתר הוראות המכרז
 .או המהנדס/יקט אצל המזמין וימנהל הפרו

 (שווה תכונות) איכותהמונח שווה  11.73

או בתוכניות /או בכתבי הכמויות ו/אם נזכר במפרטים ו" איכותשווה "המונח 
פירושו שהמוצר חייב , או בשם היצרן/הנקוב בשמו המסחרי ו מסויםכאלטרנטיבה למוצר 

, וסוג, איכותו, טיבו, מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב איכותלהיות שווה 
 .טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של המתכנן" איכותשווה "צורתו ואופיו של המוצר 

או בקביעת המוצר הנבחר לשימוש  איכותבקביעת מוצר שווה  נכבדיינתן משקל , כן כמו
מבחינת סוגי האביזרים שנמצאים בשימוש נרחב בעיר  המזמיןלשיקול הסטנדרטיזציה של 

 .של אביזרים מסוימיםלסוגים  מתאיםד אדם מיומן ובעל ציו חכווכן 

או /כתחליף למוצר המצוין בתוכניות ו)כל מוצר שבדעת הקבלן להציע למפקח , בכל מקרה
וזאת  מזמיןחייב לקבל את אישורם המוקדם ובכתב של המתכנן וה( החוזהבמסמכי 

 .בהסתמך על דוגמאות ואינפורמציה שעל הקבלן להמציא לצורך גיבוש דעתם

אפילו אם , אינם חייבים לאשר לקבלן מוצר כלשהו מזמיןאו ה/שהמתכנן ו, תמודגש בזא
 .למוצר המתוכנן שווה איכותל ובאם אין בנמצא מוצר "עשה הקבלן את כל המוטל עליו כנ

מבין כל סוגי הצינורות , את הזכות לקבוע את סוג הצינור לעצמוהמזמין שומר , מקרה בכל
קביעת המזמין לגבי סוג הצינור תחייב את הקבלן . בשטח ויונחשיסופק , איכותשווי 

או לשנות את מחירי היחידה בכל  לערערולא תהיה לקבלן זכות והספקים  יצרנים מטעמו 
 .סעיף שהוא בכתב הכמויות עקב כך

 תנאים מיוחדים 11.70

 והקבלנים היקף העבודות .א

על פי שיקול , קבלניםמספר המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודה בין 
מבלי לשנות את מחירי היחידה בכל אחד מהסעיפים , ובכפוף להוראות המכרז דעתו

 .שבכתב הכמויות

 הפסקות מים .ב
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זור מודעות בכל בית יי פ"בכל מקרה של סגירת מים על הקבלן להודיע לתושבים ע
כריזה  מוש במערכתיי הודעות תוך ש"שעות מראש וכן ערב יום הסגירה ע 70לפחות 

 .כל זאת על חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה, המזמיןבאופן שיהיה מקובל על 

 מערכת הולכת הביוב .ג

על הקבלן . על הקבלן לשמור על מערכת הולכת הביוב פעילה לכל אורך משך העבודה 
. לקחת בחשבון כי הדבר דורש הפעלת מערכות שאיבה לביוב בין השוחות הפעילות

 .על חשבון הקבלן וכלולה במחירי היחידה השוניםעבודה זו הנה 

 שילוט 11.79

וביציאה מהרחוב בו על הקבלן לספק ולהתקין על חשבונו שילוט אשר יורכב בכניסה 
 (:דוגמה)בנוסח המפורט להלן , מתבצעת העבודה

 "מ"מי רעננה בע"

 סמל התאגיד- 

 ________________ברחוב  ביוב/מים צנרת שדרוג

 מ"ילון מערכות תשתית בע-בלשה   :מתכנן

 ________________________ :קבלן

 ________________________ :מפקח

 .המזמיןי "יקבע עיהנוסח הסופי 

 .מפח צבוע ומסגרת מפלדה', מ 0.5/0גודל השילוט הינו 

 .0"עמודי השלט יבוצעו מצינורות מגולוונים בקוטר 

, זהיר את השלט ויעבירו למקום שיורה המפקחבגמר ביצוע הפרויקט יפרק הקבלן בפירוק 
 .על פי הנחיה מפורשת בכתב של המפקח, או יסלקו מהאתר, בתחום שיפוט העיר רעננה

כל הוצאותיו הישירות והעקיפות הנובעת ממילוי האמור בסעיף זה כלולות במחירי החוזה 
י הקבלן "ע בכל פרויקט שיתבצע .ל"והקבלן אינו רשאי לדרוש כל סכום נוסף עבור הנ

הקבלן . מיקום השילוט יתואם אל מול אגף חזות העיר. שלטי פרויקט0יותקנו מינימום 
 .על חשבונו, יפרק ויעתיק את שלטי הפרויקט ככל שיידרש

 מבנה למפקח 11.71

המבנה יהיה . לשימוש המפקח לכל תקופת הביצוע( ארעי)הקבלן יספק ויקים מבנה נייד 
המבנה ימוקם על . א"ר כ"מ 0.0כולל דלת ושני חלונות בשטח של , לפחות' מ 0x0במידות 

 לשני כלי רכבבצמוד למבנה לרבות חנייה , גבי משטח מצע אשר יוכשר על ידי הקבלן
 .לפחות

לוח , כסאות 00, מ"ס 000x60שולחנות  0: לפחות ריהוט משרדי הכולליספק הקבלן 
ח ושקעים לכ 0 ,פח אשפה ,מ עם מנעול ומדפים"ס 00x005x05ארון מתכת , לתליית מפות

קו , (חמים וקרים)מתקן מים מינרלים , ס לפחות"כ 0.5מזגן של קירור וחימום , ותאורה
: כגון, כל עבודות האחזקה(. ל"כולל חסימה לשיחות חו)מכשיר פקס , ומכשיר טלפוןטלפון 
, (או גנרטור מתאיםי חברת חשמל "ע)אספקת חשמל ועלותו , שמירה, יומיומי ניקיון

 .מים יעשו על ידי הקבלן, הוצאות טלפון

יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם עליהם , התקנה ואחזקה של כל האמור לעיל, אספקה
 .בנפרד

עם גמר העבודות יסלק הקבלן את המבנה והמתקנים האחרים וינקה את השטח מכל 
 .פסולת
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לרבות הדאגה לאחזקה ותחזוקה , כימייםהקבלן אחראי להתקין באתר שירותים , כמו כן
 .ל כלול במחירי היחידה"הנ. ויומיומית שוטפת

 מינוי מנהל עבודה מוסמך על פי תקנות הבטיחות בעבודה 11.71

מנהל , על חשבונו, הקבלן יעסיק באתר, חוזה בעניין זה/ מבלי לגרוע מיתר הוראות המכרז 
 .שרד העבודה והרווחהי מפקח עבודה אזורי במ"מאושר ע, עבודה מוסמך

 קבלת העבודה עם השלמתה  11.77

נורות ילפני קבלת העבודה על הקבלן ביחד עם המפקח לבצע בדיקה סופית של כל רשת הצ
ל "אם הבדיקות הנ. ח מפורט על סיום העבודה"שבסיומו יוציא המפקח דו, כולל השוחות

לא תשבענה את רצון המפקח על הקבלן יהיה לתקן את כל התיקונים הדרושים לשביעות 
 . רצונו של המפקח

מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של . העבודה תימסר למפקח ולמזמין בשלמות
 . דרשוילרבות תיקונים והשלמות במידה וי, כל שלביה העבודה על

המפורטים להלן לידי  כל המסמכיםא הכנת ומסירת ותנאי בל יעבור למסירת עבודה ה
 : המתכנן

, בפרויקט שאושרו" BM"-הכוללות את נקודות ה ,(לאחר ביצוע)מסירת תכניות עדות  -
 .הפרויקט המתכנן ומנהל, וביחד עם הקבלן י מודד מוסמך"חתומות ע

 . צנרת לפי הענייןהואביזרי השוחות , נורותיאישור שרות שדה של יצרני הצ -

 . י המפקח"חתומות ע ,ובדיקות הידראוליות תוצאות בדיקות לחץ -

החתום על ידי , י גורם מאושר"נור המבוצעת עיח צילום וקלטת וידיאו של פנים הצ"דו -
  .לפי הנחיית המפקח עבור כל הביבים, המפקח

 . במהלך העבודה בהתאם ליומני העבודה הבדיקה נוספת שנדרש -

 . מסירת כתבי אחריות לכל האביזרים כנדרש -

 . י המזמין"ח  מאזן חומרים במקרה ואספקת החומרים מבוצעת ע"דו -

כולל עותק של פרוטוקול הקבלה ואישור תיקוני , אישור המפקח לקבלת העבודה -
 . ליקויים

 . מסירת כתב אחריות לתקופת הבדק -

 . י הקבלן"עדר תביעות עיח ה"מסירת דו -

 . אישור המזמין לקבלת העבודה -

 .ל תקיןוהכ -" אין הערות"קבצי מדידה של התשתיות ביחד עם דוח בדיקה ממוחשב ש- 

 .שאושרו BM-נקודות ה 5-אישורי המרכז למיפוי ישראל ל- 

או נזקים שנגרמים לגורמים /ו, בגין צנרת מיםאישור המזמין להסדרת תשלומים - 
 .חיצונים

 . לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן בטרם נתקבלה העבודה בידי המזמין

 ותככלול ןי הקבלן ועל חשבונו ויראו אות"כל העבודות המתוארות בסעיף זה יבוצעו ע
 . בנפרד ןבמחירי היחידה השונים ולא ישולם עבור
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  ______________: חתימת הקבלן   _______________: תאריך
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 (ב()1)'גמסמך 

 

 מפרט טכני מיוחד

 
 עבודות עפר 13.11

 מיםאספקת  קווי 13.17

 קווי ביוב 13.17

 עבודות בטון 13.16

 צילום הצנרת לאחר הביצוע 13.11
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 עבודות עפר - 13.11פרק 

 כללי 13.11.11

ריפוד חול , הידוק המילוי, תעלות להנחת צינורותעבודות עפר כוללות חפירה ומילוי 
 .('נספח ג) מצעים ועבודות עפר אחרות הנדרשות בהתאם לחוזה, בתחתית הצינורות

 רוק מדרכותיחיתוך כבישים ופ 13.11.17

במקומות שבהם יונחו קווי צינורות מתחת לכבישים קיימים יהיה על הקבלן להשתמש 
כל ציוד כזה חייב לקבל . להבטיח חיתוך מסודר לחיתוך הכבישים כדיבציוד מתאים 

 .עוד לפני הבאתו לשטח הנדסשור המיאת א

במידת האפשר ישאיר הקבלן חצי מרוחב הכביש חופשי לתנועה ויבצע את החצייה 
 .הנדסל בתאום עם המובשני שלבים או יותר הכ

 .מדרכות מאבן משתלבת יבוצע פירוק זהיר של האבנים/ עבור כבישים 

 חפירת תעלות 13.11.16

כאשר הצינורות  תוכניתהתעלות להנחת הצינורות יחפרו בהתאם לרומים המצוינים ב
התחתית תהיה ישרה וחלקה באופן שתיתן , יהיו מונחים ישר על תחתית התעלה

רגבי אדמה או , אבנים, תמיכה טובה לצינור לכל אורכו ותהיה חופשית משורשים
 .פגוע בצינור או בבידודעצמים קשים אחרים העלולים ל

החומר החפור מהתעלה יישפך בצידה כך שלא יפריע לביצוע התקין של העבודה ושלא 
לוק פסולת מאושר יובכל מקרה יסולק מן האתר לאתר ס, פול לתוך התעלהייוכל ל

ל לגבי פסולת שתמצא במהלך "כנ(. באם לא ידרש למילוי חוזר).00.05סעיף  י"עפ
למיין החומר הנחפר ולאחסנו !!! חובה, החפירה להנחת הצנרת' במסגרת עב. החפירות

 .זמנית

ובשיפוע ' מ 0.70באזורים פתוחים החפירה תיעשה לעומק הנדרש עם מרווח עבודה של 
 . דופן כמצוין בדוח הקרקע

מעברים שלמים של כלי הידוק ויברציוני  0את תחתית החפירה יש להדק על ידי 
 (ת נקבע בתנאי שהרטיבות קרובה לאופטימליתהחזרו' מס)י המפקח "שיאושר ע

תורחב , תוכים והרכבות של צינורות ואביזרים בתוך התעלהיבמקומות בהם יידרשו ר
כדי לאפשר ביצוע נוח ותקין של , הנדסותועמק התעלה בהתאם להוראות המ

 .קונים בצינורות ובציפוייהת ללוכ, הריתוכים וההרכבות בכל שלביהם

ים המתאימים על מנת לוודא את יציבות קירות התעלה בשיפועאת יחפור הקבלן 
 במחירי וכלולה הקבלן חשבון על הנה דיפונים התקנת .דיפוניםאו יתקין /הקרקע ו

 .היחידה

מוש יבמקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכניים בלתי אפשרי או שהש
א תבוצע חפירת התעלה בכלים מכניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהי

 .בעבודת ידיים

של  00-ו 5700החפירה של תעלות להנחת צינורות ובניית שוחות תבוצע לפי פרקים 
הפרטים פרטי ומידות החפירה ופרטים נוספים יהיו בהתאם לתוכנית . המפרט הכללי

 .השינויים והתוספות שיפורטו להלן עם

 לתשתית הצנרת החלפת קרקע 13.11.11

יבצע הקבלן החלפת קרקע  ,מתכנןואישור ה י החלטת המפקח"עפ ,ידרשיבמידה ו
הדרוש בשיעור קיימות קרקעות שאינן ניתנות להידוק  םבמקומות בה צנרתהלתשתית 

ורוחב , צינורהמ ממפלס תחתית "ס 00נדרשת החלפת קרקע לעומק . או חומר אורגני
 שכבת חרסית מסוגבמידה ומתגלה . צינורהמ את דפנות "ס 50-ההחלפה יעבור ב

7-6-A על תחתית התעלה החפורה . מ"ס 50כ "כלומר סה, מ נוספים"ס 00 יש לחפור
י סיכות חיבור וימלא בשכבות "יחבר את היריעות זו לזו ע, יניח הקבלן בד גיאוטכני
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בחומר כאמור לעיל כפי הקרקע תוחלף . כפי שיקבע המפקח, מצע או חומר מחצבה
 05%מהודק לצפיפות של , במפרט הבינמשרדי 50000 יףכמצוין בסעו, שיקבע המפקח

לאחר הידוק תחתית החפירה כמפורט , ברטיבות אופטימלית ו.ט.ש.א.אמודיפייד 
עליה יונח ריפוד , תחתית החפירה תהודק במכבש מכני עד לקבלת שטח יציב .לעיל

, קיעהות של שועליו יונח הצינור בלי כל אפשר, לעיל 57.00.00בסעיף  החול כמצוין
 .כאמור במפרט הכללי

 כיסוי הצינורות 13.11.14

והקבלן יכסה את החפירה לפני  היה. מהנדסשור הילפני כיסוי התעלות יש לקבל את א
ולא יהיה זכאי  מהנדספ הוראות ה"ידרש לגלות שוב את הצינור עי הנדסשור המיא

 .בגין עבודה זו לכל תשלום נוסף

לאחר שהונח במצבו , הנדסשור המיהאפשרי בא כל קטע של קו צינורות יכוסה בהקדם
שאר יותר מקטע יבכל מקרה לא י .קוניםיהסופי ולאחר שבוצעו בו כל החיבורים והת

 .צינור אחד בלתי מכוסה

תמולא התעלה יונח ריפוד חול לצינור ובשלב ראשון  :שלבים בשניכיסוי הקו יבוצע 
בהתאם  בחול נקי בלבד הצינורלפחות מעל קודקוד  מ"ס 71 עדויכוסה הצינור 

 .להנחיות מפרט זה

חום עם דקים עד חול חרסיתי עד , החול שישמש כמצע וכעטיפה יהיה חול ללא דקים
 .נקי מאבנים או מחומרים אורגניים ,דקים 05%

בגמר השלב . במידה שווה ובבת אחת משני צידי הצינור ועשיהנחת החומר והידוקו י
ואי זה ולאזהרה כי בת(  ח הקבלן"ע)יונח סרט  , הראשון ולפני תחילת השלב השני

ויכלול את הכיתוב  תכלת/ הסרט יהיה בצבע כחול  .ביוב/  מונח קו צינורות מים
אסור לשתות  -מי שפכים ! זהירות/ " "תאגיד מי רעננה -זהירות קו מים לשתייה "
, 0000אוקטובר , ל"הכול בהתאם להנחיות להנחת מים ומש) "תאגיד מי רעננה -

 .(משרד הבריאות

המילוי יבוצעו  ועד פני התעלה מפני המילוי בשלב הראשון  בשלב שני תמולא התעלה
 .בשכבות ובבקרה מלאה

כבישים או מדרכות קיימים או , כאשר קווי הצינורות עוברים מתחת לדרכים
לוי יהמ. מ"ס 00יבוצע המילוי בחול ויונח בשכבות שאינן עולות על  ,תוכננים לעתידמ

אם יצוין . ו.ט.ש.א.א 90%צפיפות של יהודק ברטיבות אופטימלית ויהודק לקבלת 
אבן ) 'י המהנדס תבוצע השכבה העליונה של המילוי במצע סוג א"ידרש עיבתוכניות או 

 .בהתאם לפרט ו.ט.ש.א.א 000%יפות מרבית מ לצפ"ס 00מהודק בשכבות של ( גרוסה

כאשר קווי הצינורות עוברים בשטחים פתוחים יבוצע המילוי באדמה מקומית 
 .מפני עטיפת הצינור ועד פני התעלה, בשכבות ובבקרה מלאה מהודקת

 משטחים מרוצפים \ ציפוי וכבישת אספלט 13.11.13

לסלילת  50' מפרט כללי מס י הקבלן על פי הנחיות"ציפוי וכבישת אספלט יבוצע ע
יבוצע העובי הכללי של שכבות האספלט  .הנדסכבישים ורחובות על פי הוראות המ

 (.מ"ס 00-לא יקטן מ)בהתאם לפרטים 

חפירה וסילוק כאמור , פירוק כל שכבות האספלט, העבודה כוללת ניסור אספלטים
מחומר גרוס וחצוב ' פיזור והידוק של מצע סוג א, אספקה, הידוק שתית, בסעיף לעיל

מודיפייד  000%-כל שכבה מהודקת ל - מ כל אחת"ס 05בשלוש שכבות בעובי של 
פיזור והידוק של שתי , ר וכן אספקה"מ/ג"ק 0.0בכמות  MS-00ריסוס , .ו.ט.ש.א.א

בעל גודל ' מ כל אחת עם אגרגט סוג א"ס 5של  ישכבות בטון אספלט בעובי מינימאל
לדרישת המפקח  .ר"מ/ג"ק 0.5ריסוס מאחה בכמות של  וכן 0/0"של  יגרגר מקסימאל
 .י פינישר בלבד"יבוצע ע( בכל כמות שתידרש)פיזור האספלט 

 ימינימאלעשה לרוחב יאו מדרכה מרוצפת באבן משתלבת ת/פתיחת אי תנועה ו
. באחריותו ועל חשבונו, האבנים שיפורקו יאוחסנו על ידי הקבלן. באישור המפקח

הספקה של אבנים חדשות דוגמת הקיים , התיקון יכלול הובלת האבנים שאוחסנו
, או אבני הריצוף החסרות או אלה שניזוקו/אבני השפה ו, במקום אבני אי התנועה

 מ "ס 00מהודק בעובי ' סוג א התקנת שכבת מצע, מילוי חול, מבוקרהידוק שתית 
החומרים והעבודה הדרושים לביצוע , וכן כל הכלים ו.ט.ש.א.מודיפייד א 00%-ל

 . מושלם של תיקון המדרכה המרוצפת



 

 7113ינואר  4736-1 .מ.פ מ"ילון מערכות תשתית בע-בלשה
 05מתוך  00עמוד   

התקנת שלטים , סימונים, החזרת המצב לקדמותו תכלול צביעת הכביש והמדרכה
 .ותמרורים והפעלת רמזורים

 צינורות מגן 13.11.10

י המהנדס יועברו צינורות בתוך צינורות מגן שייקבעו בקדוחים "ו עבמקומות שידרש
ביצוע צינור מגן על פי פרט . או בחפירה פתוחה בהתאם להנחיות המהנדס אופקיים

 .בגיליון הפרטים

 עבודות הכנה ופירוק 13.11.19

ביוב  יפירוק קוו, או מים/פירוק או ביטול שוחות ביוב ו במסגרת העבודות יבוצע
 .וקווי מים מפלדה P.V.Cמאסבסט צמנט או 

בורות סתימת , כולל סתימת השוחה בחול מדורג והידוקווהקווים פירוק השוחות 
הידוק , מילוי בחול ופינוי עודפי החומרים והפסולת, ותעלות שנוצרו עקב הפירוקים

ח תוך השבת מצב השט ,במפרט הכללי 50006 כמפורט בסעיף, י הנחיות המפקח"עפ
 .כולל סגירת חורים של קוים קיימים בבטון או מרצפות/לקדמותו וכן תיקוני אספלט ו

, חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק"פירוק צנרת אסבסט תבוצע בהתאם ל
 ".0000 -א "התשע

משור , באמצעות פטיש חשמלי ועשיוהריסת בטונים לפי התוכניות י הביעבודות חצ
העבודה תכלול חיתוך (. ידרשיבמידה ו)י המפקח "שר עי אמצעי אחר שיאו"דיסק או ע
העבודה תכלול פירוק והובלת הפסולת , כמו כן.  עיבוד והחלקת פני הבטון, ברזלי זיון

 . שנאספה אל אתר סילוק פסולת מאושר על פי הנחיות המפקח

והחומרים  מרביתכל פירוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצע בזהירות 
או יאוחסנו באתר , תאגידהמתקבלים מן הפירוק יימסרו לידי המפקח במחסני ה

ייחשב החומר כפסולת שפינויה , ויתר המפקח על החומר. לצורך שימוש חוזר בהם
 . מהאתר כלול במחירי היחידה של הפירוק

 כל פסולת בשטח העבודה תיחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על חשבונו
אבני אי , י הקבלן כגון ריצופים"חומרים המיועדים לשימוש חוזר ע. ועל אחריותו

, קולטנים, מכסים של שוחותתקרות ו, והשקיהציוד גינון , גופי תאורה, ואבני שפה
 . כאילו נמצאו במצב תקין לפני פירוקם וב ייחשב"גדרות וכיו, שלטים, עמודי תמרורים

י הקבלן ועל "ק והמיועדים לשימוש חוזר יוחלפו עחומרים שנפגעו בעת עבודות הפירו
 . עד למועד הרכבתם מחדש, רעו במשך זמן אחסונםישא' כולל גניבות וכו, חשבונו

 קרצוף וריבוד 13.11.11

לסלילת  50' י הקבלן על פי הנחיות מפרט כללי מס"ע ויבוצעהקרצוף והריבוד  עבודות
  .הנדסעל פי הוראות המוכבישים ורחובות 

ביצוע קרצוף הכביש בעובי , ודה כוללת את כלל ההכנות הנדרשות לביצוע הקרצוףהעב
, תיקוני בורות, ניקוי וטאטוא, ניסור וחיתוך ישר של כל קטעי ההתחברות , מ"ס 5

 ריסוס ציפוי מאחה בכמות של, מילוי סדקים
 .במפרט הכללי 50.60הכל בהתאם לפרק , ר"מ/ג"ק 0.5

בעובי נושאת פיזור והידוק של שכבת בטון אספלט , אספקהכמו כן כוללת העבודה 
לרבות ביצוע , 0"של  יבעל גודל גרגר מקסימאל' מ עם אגרגט סוג א"ס 5של  ימינימאל

לדרישת המפקח תבוצע כל בהתאם  .מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש
תבוצענה ל "כל העבודות הנ. לא יורשה פיזור בעבודת ידיים, "פינישר"העבודה עם 

 .של המפרט הכללי 50.00בהתאם למפורט בפרק 

 סיום העבודות ברחובמועד ותבוצע כשנה לאחר  תכןיויעבודה זו הינה אופציונאלית 
 .ייתכן ועבודות הקרצוף והריבוד ייעשו בשלבים או חלקן

 ת מיםקאספ קווי - 713.1פרק 
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 כללי 13.17.11

זה כוללות הנחה של קווי אספקת מים לאורך  פרקהכלולות במסגרת  העבודות
ביצוע שוחות , חיבורם לקווים קיימיםובשטחים פתוחים , כבישים קיימים, מדרכות
 . הכנות לחיבורים בעתידו חציותביצוע , מגופים

 .לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת רצון הקוויםלהתחיל בהנחת  אין

  הצינורות

המזמין וקביעתו  י"ייקבע סופית ע איכותשווי ה הצינורותהצינורות מבין כל  סוג
 . תחייב את הקבלן

לאחר . לפני רכישתם ואספקתם לשטח, והמתכנן המפקח י"עיאושרו מראש  הצינורות
תבוצע , שבכוונת הקבלן לספק לשטח הצינורותאישור עקרוני בכתב של המפקח לסוג 

שתאושר מראש , בדה מוסמכתבמע לשטחסדרת בדיקות למדגם מהצינורות שיסופקו 
 . המפקח י"ע

והמפורטות בתקן ישראל המתאים לכל צינור כמצוין  המצוינותבדיקות  תבוצענה
המפקח ושבכוונת הקבלן לספק  י"שהצינורות שאושרו ע ולוודאומטרתן לבדוק , לעיל

יש לוודא . לתקן והם עומדים בכל דרישות התקן המתאים בהתאםאכן יוצרו , לשטח
 .5050י "צינורות לתהתאמת ה

, לשטח אך ורק לאחר מסירת תעודות ומסמכים למפקח הצינורותיספק את  הקבלן
שביצע הקבלן לצינורות ואישור תקינות תוצאות  המוקדמותשמעידים על הבדיקות 

 . המפקח י"הבדיקות בכתב ע

עם עובי  500י "נושא ת" אברות"דוגמת תוצרת  0"-00"צנרת פלדה תהיה בקטרים 
חלת תלת שכבתית וציפוי פנימי מבטון ועטיפה פלסטית מש, ללא פעמון 0/06"דופן 

 ".אברות"תוצרת  APC-0 דוגמת

הדרג ועובי הדופן , הצינורקוטר  ,נוריהצהלוגו של ( במפעל)נורות יהיה מוטבע יהצ על
 . המתאים

 .מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה רןהיצבמיוחד כי מפרטי  יודגש

 הובלה

פריקתם והעברתם ממקום למקום יש לשמור על שלמות  ,בעת טעינת הצינורות
תשומת לב מיוחדת תוקדש לשמירה על , הצינורות ועל צורתם העגולה במיוחד בקצוות

 .שלמות הציפוי החיצוני והפנימי

או /ורום למעיכת הצינורות אין לטעון את הצינורות בכלי ההובלה לגובה העלול לג
 .ציפוייםב פגיעל

פריקת הצינורות . הצינורות ייקשרו היטב בכלי ההובלה כדי להבטיח יציבות המטען
אסור לתפוש את  .תבוצע באמצעים אשר יבטיחו הורדה איטית וזהירה של הצינור

 אסור. או לעוות אותו, הצינור בווים או כלים אחרים העלולים לפגוע בקצה הצינור
יש להבטיח שליטה . בהחלט להפיל את הצינורות על הקרקע או על צינורות אחרים

 או בעלי חיים/בבני אדם ו ויר באופן שלא יתנגשוגמורה על הצינור בהיותו תלוי בא
 .או עצמים אחרים, עצים, מבנים, במכוניותאו /ו

להתהלך על אסור . י גרירה או גלגול"אין להעביר צינורות המונחים על הקרקע ע
 .צינורות מצופים המונחים בשדה

 פיזור

, הצינורות יפוזרו על הקרקע ליד התעלה באופן שלא יפריע למהלך תקין של העבודה
ידאג הקבלן לכך , ואי הקו דרכיםובמקומות בהם חוצה ת, מהודלמעבר כלי רכב וכ

יונחו  הצינורות. שהצינורות המפוזרים לא יחסמו או יפריעו את המעבר בדרכים אלה
ג שקי חול או עצמים נוחים "או לחלופין ע, ה מאבנים ועצמים בולטיםיעל אדמה נקי

 .מהנדסאחרים לפי הוראות ה
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כאשר לא תהיה אפשרות לפזר את הצינורות לאורך הקווים יאחסן הקבלן את 
 .הצינורות בערמות מרוכזות במקומות ובצורה שעליהם יורה המהנדס

מר זר ומנת לשמור הצינורות מחדירת לכלוך או כל ח הקבלן ינקוט בכל האמצעים על
יש , כמו כן. לפני הנחתו וריתוכו יש לנקות היטב את הקצוות של כל צינור. אחר לתוכם

בכל האמצעים  לנקוטיש , כמו כן .לסתום את הקצוות של כל הצינורות הבודדים
 .ורלרבות גידור ובידוד האיז, לטובת שמירה על יציבות הצינורות במערום

 הנחה

. עשו במידת האפשר ברציפותיחיבורי ריתוך וציפוי הריתוכים בשרוולים מכווצים י
 .יחד יורדו לתעלה וירותכו בה( צינורות באזור חקלאי 0סימום קמ)הקטעים שרותכו 

 .(תר ריתוך מחוץ לתעלה של יותר משני צינורותיובאזור הבנוי לא )

הורדת הצינורות לתעלה . ו כל הפגמים בולפני הורדת הצינורות ייבדק הציפוי ויתוקנ
פוף רב מדי העלול לפגוע בשלמות ייגרם כיתעשה בזהירות מירבית באופן שלא 

 .צוניתיאו בעטיפה הח, הצינורות בציפויים הפנימי

 !בשום פנים אין לכרוך כבל פלדה או שרשרת מסביב לצינור 

יעשה י הריתוכים בין הצינורותבידוד . י ריתוכי ראש"יעשו עיהחיבורים בתוך התעלה 
 .בעוד הצינורות מונחים ליד התעלה

בסוף כל יום עבודה ובמקרה של הפסקה ממושכת בעבודה יש לסתום את פי הצינור 
הקבלן ישמור ויבטיח כי כל קצה צינור אשר אינו בעבודה יהיה סתום . שכבר רותך

 .ותמנע כניסת לכלוך אליו

והקבלן יכסה את החפירה לפני  היה. מהנדסשור הילפני כיסוי התעלות יש לקבל את א
ולא יהיה זכאי  מהנדספ הוראות ה"ידרש לגלות שוב את הצינור עי הנדסשור המיא

 .בגין עבודה זו לכל תשלום נוסף

 סרט סימון

 .מ מעל גב הצינור על פי פרט"ס 00-עד כ יותקן מעל עטיפת החול סרט הסימון

תוואי הצנרת וייקשר לאביזרים השונים לאורך עבור צנרת פלדה יותקן הסרט לאורך 
 .או הגמלים/הקו ו

 לקו מים קיים  חיבור

קווי המים הקיימים ומקומות החיבור אליהם של  סומנוהאתר שעליהן  תוכניות
 מיםביצוע חיבורים של קווי  לפני. מחייבותהקווים המתוכננים חלקיות ובלתי 

במקומות  .מתוכננים לקווי מים קיימים יש לחפור ולגלות את הקווים הקיימים
 ,מתוכננים לחצות קווי מים קיימים חדשיםבהם קווים ובמקומות המתוכננים  החיבור

תוצאות . ואת הרום שלהם הקיימיםנורות ימדוד ולסמן במדויק את מיקום הציש ל
ורק לאחר קבלת  לבדיקהקח תועברנה למפ, מודד מוסמך י"שתבוצע ע, המדידה

בין קווים  חציהאישורו בכתב והנחיותיו תבוצע עבודת החיבור לקווים קיימים או 
למערכת הקיימת הם  המתוכנניםהחיבור  מקומות כל. חדשים לקווים קיימים

 . קבע לאחר גילוי הקו הקייםימדויק י מיקום.  משוערים

שיבטיח רציפות מקסימלית יקבע בצורה  קיימיםוים והעבודה בחיבור לק סדר
קווים קיימים מן  ניתוק.  הקיימת המיםבהספקת מים לצרכנים המחוברים למערכת 

יבוצע אך ורק לאחר חיבור והפעלת הקווים החדשים ולאחר קבלת אישור  המערכת
 . מהמפקחמתאגיד מי רעננה ובכתב 

 . שעות 0-ההספקה לתקופה של יותר מ הפסקתמקרה לא תורשה  בכל

הקבלן למפקח לאישור תוכנית עבודה בה יפרט את סדר  יגישהתחלת הביצוע  לפני
תוך ציון משך הזמן הנדרש , השונים והחיבוריםוים וביצוע ההסתעפויות והנחת הק

המים ומשך זמן ההפסקה  הספקתלביצוע כל קטע והגדרת הקטעים בהם תופסק 
 . הצפוי
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יש להדגיש כי אישור . לתוכנית העבודה יוחל בביצוע המפקחלאחר קבלת אישור  רק
תוך ביצוע העבודה יעמוד הקבלן בקשר בכל הנוגע  וכיזה יהיה אישור מוקדם בלבד 

על כל  מראששעות  00ויודיעו לה לפחות  תאגיד מי רעננהלהפסקות הספקת המים עם 
תבוצע , הפסקה מסוימת לביצועבכתב  אישור מתאגיד המיםרק לאחר קבלת . הפסקה

 . אותה הפסקה

ניתוק זרימת , ניקוז, יכלול חפירה לגילוי הקו הקיים הקיימים קוויםהחיבור ל ביצוע
חיבור  י"חיבור הקו החדש לקו הקיים ע, הקיים הקואו פירוק /חיתוך ו, המים בקו

ל כמפורט והכ, אביזרי החיבור המתאימים כלאוגנים כולל אספקה והתקנה של 
תיקון הציפוי החיצוני , מן המערכת לביטולווים הקיימים שנועדו ניתוק הק, בתוכניות

 . בצינור הקיים המיםהמילוי החוזר וחידוש זרימת , נורותישל הצ

תעשינה , ל"יה מתוכנית העבודה המוקדמת הניסט יחייבווצרכי ההספקה  במידה
 בהפסקותכל העבודות הכרוכות  מחיר. הטכנית המחלקהההפסקות בהתאם להוראות 

במידה ולא יתאפשר , כמו כן .רימה יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרדז
לנקוט בכל ( בתאום ובאישור המזמין ונציגיו)הקבלן יידרש , ניתוק זרימה מוחלט בקו

 .ללא כל תוספת מחיר, הפעולות הנדרשות להשלמת העבודות

 התקנת אביזרים 13.17.17

 כללי

, קשתות, רקורדים, חומרי איטום, ברגים, אוגנים: פלדההאבזרים לצינורות  כל
. בלבד חרושתייםהקבלן ויהיו  י"יסופקו ע' וכד"( T"מעברי )הסתעפויות , מיצרים

ייוצרו  האבזריםכל . ומעלה האבזרים יהיו עם חיבור פעמון קצר לריתוך 0"בקטרים 
הציפוי  ,הדופן עובי, כל האבזרים יענו בכל מבחינת הסוג והטיב. מצינורות פלדה

הפנימי  הציפוי. לדרישות המפורטות לעיל( או הצביעה)הפנימי והעטיפה החיצונית 
 . ר"נורות בביהחייצרן הצ י"יעשו עיוהעטיפה החיצונית 

לפני  .לפני רכישתם ואספקתם, והמתכנן המפקח י"ע, יאושרו מראש האביזרים
האביזרים יש בהרכבת . התקנת האביזרים יש לנקותם מכל לכלוך שחדר לתוכם

ההתאמה בין האביזרים לבין הצינורות . להקפיד על איזונם המדויק לפי פלס מים
 .תהיה מדויקת אך לא מאולצת

ח או בכל דרך שתגרום למאמצים פנימיים וי מתיחות ברגים בכ"לא תורשה התאמה ע
 .גניםובאביזרים או בא

 אוגנים

או שווה איכות  Slip-onמטיפוס  DN-06 מסוג 60אוגנים יסופקו בהתאם לתקן ישראלי 
ציר הריתוך האוגנים יבוצע כך שחוריהם יהיו סימטריים לגבי . עם חורים קדוחים

 .אנכי העובר בציר הצינורה

 ברגים

והספקתם כוללת הספקת שני , י הקבלן"ברגים לחיבור אוגנים ועיגונם יסופקו ע
 אביזראורך הברגים לכל , יש להשתמש אך ורק בברגים בקוטר נכון. אומים לכל בורג

עור של יבש, יהיה אחיד ומספיק כדי להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט קצה הבורג
הברגים המתאימים . אחידהמתיחת הברגים תהיה הדרגתית ו, תבריג אחד לפחות

ומצופים בקדמיום  007-507A ASTM התקן לחיבורי אגנים יהיו מפלדה לפי דרישות
 .עם פסיבציה כרומטית

 אטמים

הקבלן ישתמש באטם , י הקבלן והם יתאימו לסוגי האביזרים"האטמים יסופקו ע
נים ישמש בין אג. קלינגריט עם גרפיט לאטימה או שווה איכות 000סוג  Klingerתוצרת 

האטמים יהיו מטיפוס טבעתי כלומר היקפם החיצוני . מ"מ 0אטם אחד בלבד בעובי 
 .יגיע עד לחורי הברגים וקוטרם הפנימי זהה לקוטר הפנימי של הצינור

 .אין להשתמש באטם אלא פעם אחת בלבד, בעת ההרכבה יהיו האטמים נקיים בהחלט
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 מגופים

תוצרת  איכותשווה  או" דורות"כסונים תוצרת יהיו מגופים אל 0"בקטרים עד  מגופים
 .המפקח י"אחרת שתאושר ע

יציקה  מברזל( GATE VALVE)יהיו מגופי טריז  ומעלה 0"בקטרים  מגופים
 איכותשווה  או TRSדגם , "רפאל"דוגמת תוצרת  ,60 ,י"המתאימים לתקן ישראלי ת

 .המפקח י"מתוצרת אחרת שתאושר ע

 . פנימי וציפוי אפוקסי פוליאסטר חיצוני" רילסן"גוש ומכסה המגוף יהיו בעלי ציפוי 

במפרט הכללי ויתאימו ללחץ עבודה  57007סעיף  דרישותהמגופים יהיו לפי  כל
 .אטמוספירות 06מינימלי של 

. יהילפני הרכבת מגופים יש לפתוח כל מגוף פתיחה מלאה ולנקותו בפנים במטלית נק
אחרי ניקוי , ינוקו אף הם םהאוגניסגר המגוף לגמרי ושטחי האטימה של יאחרי זה י

 .אשר יוסרו רק ברגע האחרון כסיםבמ םהאוגניזה יש לכסות את שטחי האטימה של 

 .המפקח וכמפורט הוראותיצבעו לפי יהמגופים  כל

 .לפני רכישתם ואספקתם, המפקח י"ע, יאושרו מראש המגופים

 ברזי שריפה

על  0x0"או ברז שריפה כפול  0"על זקף בקוטר  0"יהיו ברז בודד בקוטר כיבוי אש  ברזי
י "עם ראש כיפת מגן או שווה איכות שיאושר ע" הכוכב"דוגמת תוצרת  6"זקף בקוטר 

 .מחובר עם אוגן נגדי לזקף או לצינור בהתאם לנדרש בתוכניות ובפרטים, המפקח

במפרט  570000י המצורף וכן לפי סעיף לפרט סטנדרט בהתאםהכיבוי יבוצעו  ברזי
 הזקף. לברזי הכיבוי יהיו בהתאם למפורט לעיל נורותיהצ. הכללי ולהוראות המפקח

 הוראותבקטע העילי וברז הכיבוי יצבעו בצבע יסוד ובשתי שכבות צבע עליון לפי 
 .התאגיד

 .לפני רכישתם ואספקתם, והמתכנן המפקח י"ע, מראשהכיבוי יאושרו  ברזי

גישה חופשית אליו , ידייהשריפה יותקן במקום ובצורה כזו שיאפשר גילויו המ ברז
 .כמו כן יש להבטיח גישה נוחה לשם אחזקתו השוטפת .והפעלתו המהירה והבטוחה

 .וון הכבישיפתח ברז השריפה יופנה לכ

  ירואו שסתום

 מתוצרת" C-000-D ברק" דגם "אויר משולב שסתום" ור בקווים יהימי אווישסתו
 .איכותאו שווה . י.ר.א

בקווים  0"או , להומע 00"בקווים שקוטרם הפנימי הינו  0"השסתום יהיה  קוטר
 .ומטה 00"שקוטרם הפנימי הנו

ויותקן בצמוד  0" או אלכסוני עם מגוף כדורי 0"בקוטר  זקףיהיה מורכב על  השסתום
 .בהתאם לתוכניותלקיר או בתוך תא 

 .המפקח לפני רכישתם ואספקתם י"ע מראשהאוויר יאושרו  שסתומי

 פרט נקודת ריקון לקו מים

פרט נקודת הריקון של קו מים למערכת הניקוז הקיימת או המתוכננת יבוצע על פי 
בתוך  0"מגוף טריז , 0"אוגן , 0"זקף , 0"הביצוע כולל יציאה בצינור בקוטר . התוכנית

וחיבור לתא ניקוז  0"בקוטר  שסתום מדף, 0"קטעי צנרת פלדה בקוטר  ,תא בקרה
 .קיים או מתוכנן

 .קשתות ואביזרים יהיו חרושתיים כמצוין בפרט זה, הסתעפויות
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 שוחות מגופים

עיגון הצינור בטבעת בטון באדמה  ותכוללה, שוחת מגוף מדגם תא טמון באדמה
מיציקת פלדה עם  יאובאלמכסה ', מ 0.5באורך עד , מ"מ 000סי בקוטר .וי.ארובת פי

 .בהתאם לפרט ההתקנה המצורף ג תושבת בטון"פעמון ע

לפי הנדרש בתוכניות ולפי הוראות , באמצעות צווארון, רום מכסי השוחות יותאם
י "בכל מקרה ייקבע רום המכסה באתר ע. לגובה פני קרקע או אספלט סופיים, המפקח
 .המפקח

כל . חצץ ובניית אבני דבש ובלוקים כל השוחות תהיינה ללא רצפה ותוצבנה על מילוי
במפרט  57000' חלקי המתכת בשוחה ובמערכות האביזרים יצבעו כמפורט בסעיף מס

 .הכללי

 חיבורי בתים וחלקות חקלאיות

. באתר הנדסי המ"חיבורי בתים יותקנו בהתאם לפרטים ומיקומם המדויק יקבע ע
 .ויקת של מיקומםסימון החיבורים על גבי התוכניות אינו מהווה קביעה מד

נים אשר יסופקו לצורך ביצוע חיבורי בתים יהיו בעלי תקן ישראלי ווהאביזרים המגול
 ".דורות"והברזים תוצרת 

 .שור המהנדס על כל אביזר המותקן במערכת המדידהיעל הקבלן לקבל את א

 ריתוך הצינורות 13.17.17

תעודה של "י רתכים מוסמכים לרתך צינורות בעלי "כל הריתוכים יבוצעו אך ורק ע
חיבורי הריתוך יבוצעו רק . אשר עמדו במבחן רתכים 007י "בהתאם לת" רתך מוסמך

יש להשתמש באלקטרודות מתאימות לזרם ישיר , י ריתוך בקשת חשמלית מוגנה"ע
 .איכותולזרם חלופי או שווה 

 ך צינורותעבודות הכנה לריתו

יבדקו לפני ריתוכם לשלמותם ולצורתם העגולה הנכונה וכל הפגמים יקצות הצינורות 
את קצות הצינורות העומדים לריתוך יש לנקות . יתוקנו לשביעת רצונו של המהנדס

 .היטב מכל חומר זר העלול להשפיע לרעה על טיב הריתוך

המלט בשפתיו להיות בעל עובי צמנט חייב ציפוי -בצינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט
 .מלא בכל היקף הצינור

וון פנים הצינור וזאת בתנאי ימ לכ"מ 0.5פגמים ושקעים קלים מותרים עד לעומק של 
הצינורות שציפויים הפנימי . שאורכם הכללי לא יהיה יותר מאשר חצי היקף הציפוי

אלא אם כן , ושמיפסלו ולא יותרו לשייימצא פגום יותר מהמותר לפי המוגדר לעיל י
 .יתיר המהנדס תיקון הציפוי או חיתוך החלק הפגום עד למקום בו הציפוי מלא ושלם

 חיתוך צינורות והכנתם לריתוך

חיתוכים אלכסוניים יעשו בדיוק לפי . חיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור
במכשיר החיתוך יבוצע . וית הדרושה ובאופן ששפת החיתוך תהיה במישור אחדוהז

בלהבה אציטלין בעזרת מכשיר חיתוך ( בצינורות ללא ציפוי פנימי)חיתוך מכני או 
, ח חיתוך בלהבה ביד בעזרת כוונת מיוחדת"ע, שור מיוחד של מהנדסילפי א, מיוחד או

ואם דבר זה יושג בעת החיתוך יש , השטחים החתוכים בלהבה יהיו נקיים בהחלט
 .לעבד את השטח בפצירה

" ארקאיר"יעשה בשיטת יצמנט -ורות בעלי ציפוי פנימי של מלטחיתוך הצינ
(ARCAIR) , יר יופעל וזרם או. שתחובר למגע של מקור זרם" 0"עם אלקטרודות פחם

יש להקפיד על כך שהקצה השרוף של אלקטרודה יהיה . לפני שהאלקטרודה תיגע בפח
יתוך תהיה בזמן הר. מ מידית המכשיר"ס 5-מ אך לא פחות מ"ס 00-במרחק של כ

מעלות וכיוון החיתוך יהיה תמיד  05הזווית בין האלקטרודה ושטח הצינור בת 
בגמר . רצוי שהידית של המכשיר תוחזק בשתי ידיים לשם איזון. מלמעלה למטה

י מכה "צמנט ע-להפריד את ציפוי המלט, החיתוך יש לוודא שהפח נחתך לחלוטין
 .קצה הצינור וליישרו בפצירה ג ולהחליק את"ק 0בפטיש שמשקלו לא יעלה על 
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תותר לבצע את העבודות " ארקאיר"במקרים שאין אפשרות לבצע את העבודות בעזרת 
. בעזרת משור יד או משור מכני בתנאי שהחתך יתקבל ניצב לציר האורך של הצינור

. חותכים את הצינורות בלהבה אוטוגנית, לפי הוראות המהנדס, במקרים מיוחדים
לחתוך את הצינור , ן את הצינור בעזרת רצועת בד וגיר או מדגשלמטרה זו יש לסמ

ג לאורך היקף "ק 0לשבור את הציפוי הפנימי בעזרת פטיש עד , בעזרת להבה אוטוגנית
 .הצינור ולשייף או להשחיז את קצה החיתוך של הצינור

 התאמת הצינורות

צינורות  בין קצות של" מדרגות"בעת התאמת הצינורות יש להמעיט ככל האפשר ב
לשם . מ"מ 0.0התזוזה הרדיאלית של דפנות הצינורות זו לגבי זו לא תעלה על . סמוכים

חישוק שתפקידו להצמיד  -מרכוז צינורות המתחברים בקו ישר יש להשתמש במצמד 
אין להסיר . הצינורות כך שתהיה המשכיות והתאמה מירבית של קצה צינור אחד לשני

ח תפישה טובה של הצינורות הסמוכים זה לזה ואת את החישוק עד אשר ריתוך מבטי
 .מצבם הנכון של הצינורות עד להשלמת הריתוך

 ביצוע הריתוכים

 מצבי הריתוך

( שהצינורות נמצאים קבועים במקום בשעת הריתוך)ביצוע הריתוכים במצב קבוע 
י סדור מתאים של אדנים "יורשה רק בתנאי שתובטח שמירה על התאמת הצינורות ע

ריתוך במצב קבוע יבוצע . ים המאפשר תמיכה וסיבוב על שני צינורות או יותרוגלגל
כשהצינורות נתמכים על אדנים מעל התעלה או מעל הקרקע בצד התעלה על מנת 

התפר האורכי של הצינורות יהיה תמיד כלפי . להשלים את תפר הריתוך לכל היקפו
 ".00:00שעה "ל" 00:00שעה "מעלה ותוך הזזה בין צינור לצינור בין 

 מחזור השורש

יבוצע בשני המצבים כאשר הצינורות נמצאים ( מחזור הריתוך הראשון)מחזור השורש 
קבועים במקום ויש למעט ככל האפשר בהזזת הצינורות עד להשלמת מחזור השורש 

 .כולו

 ניקוי בין המחזורים

ים קשקש, אחרי השלמת כל מחזור ומחזור יש לנקות את התפר היטב מכל סיגים
את הניקוי יש . ל המקומות בהם מחליפים את האלקטרודות"כמו כן ינוקו כנ. ולכלוך

 .לבצע בעזרת אבן משחזת מכנית

 מחזורי מילוי וגמר

לכל מחזור תשמשנה . מספר המחזורים בכל תפר ריתוך לא יהיה קטן משניים
המחזורים עובי . מ"מ 0-0.5עובי מחזורי המילוי יהיה בערך . אלקטרודות תקניות

 מ ולא יותר"מ 0.0-ומספרם יתאימו כך שגב התפר יבלוט מפני הצינור לא פחות מ
מ גדול מרוחב הנעיץ שמלפני "מ 0רוחב המחזור העליון יהיה בערך . מ"מ 0.5-מ

אין להתחיל בשני מחזורים . את התפר הגמור יש לנקות היטב במברשת פלדה. הריתוך
 .באותו מקום

 פוי פנימיריתוך צינורות בעלי צי

". אקספנדו"לשם קבלת המשכיות הציפוי במקום הריתוך יש להשתמש באבקת 
התערובת תוכן (. לא נוזלית)האבקה תעורבב במים עד אשר תהפוך למשחה פלסטית 

קצות הציפוי . בכמות אשר תספיק למריחה משך לא יותר מחצי שעה מזמן הערבוב
פגיעות . מ בערך"מ 0בעובי של יורטבו אחר הניקוי במים וימרחו במשחה כל אחד 

כך שבמקומות כאלה עשוי עובי , ושקעים קטנים בציפוי ימולאו בזמן המריחה
אלא דקות " אקספנדו"אין להרשות מריחה ב. ל"המריחה להיות גדול מהמידה הנ

אסור שהמריחה תעלה על שטחי הפלדה המיועדים . ספורות לפני ביצוע הריתוך
, ה יקורבו וילחצו קצוות הצינורות זה לזה ללא רווחמיד אחרי גמר המריח. לריתוך

וינגבו קצות צינורות הפלדה מכל עודף , י ריתוכים נקודתיים"ובמצב זה יתפסו ע
מ וזרם "מ 0עשה באלקטרודה יהריתוך הראשוני י. משחה אשר יצא לנעיץ הריתוך

 .אמפר 000אשר אינו עולה על 
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 מרווח עבודה

הבורות לריתוכי ראש יהיו בעלי . מ"ס 00-לא קטן ממרחב העבודה בתוך התעלה יהיה 
 .גודל מספיק כדי לא להצר על הרתך יתר על המידה

 וירותנאי מזג הא

אין לבצע עבודות ריתוך כאשר טיב , חוזה בעניין זה/מבלי לגרוע מיתר הוראות המכרז
סופות , ערפל, כגון גשם, בלתי נוחים אווירי תנאי מזג "הריתוכים עלול להיות מושפע ע

מרשים את ביצוע  אווירהמהנדס יקבע בכל מקרה אם תנאי מזג . חול ורוחות חזקות
 .עבודות הריתוך

 תמיכות בצנרת

, מעלות ומעלה 00במידת הצורך יבוצעו תמיכות בחיבורים של קשתות בזווית 
לדרישות וההוראות של , תוכניותוקצה הצינור בהתאם ל"( T)"הסתעפויות קמץ 

 .המהנדס

 עבודות ריתוך שונות 13.17.16

 ריתוך אוגנים

בריתוך אוגן  ,לעיל 57.00.00בהתאם לנאמר בסעיף  טיב ריתוך האוגנים לצינורות יהיה
אוגנים . גם ריתוך פנימי בתוך פתח האוגן, שחיל ירתך המבצע נוסף לריתוך חיצוני

ה תוך התאמ, לעיל 57.00.00כמפורט בסעיף  ר ריתוך ירותכו לצינורותבעלי צווא
בריתוך האוגנים יש להבטיח ששטח . מדויקת ומרכזית של האוגנים כלפי הצינור

ומכל , יש לשמור על שטחי האטימה מחומר ריתוך. האטימה יהיה ניצב לציר הצינור
יש לתקן את כל הפגמים העלולים להפריע . 'לכלוך וכד, כגון טיפות התזה, פגיעה אחרת

 .לאטימה של אוגנים

 (צעו רק באישור בכתב של המפקחיבו)קשתות מרותכות 

הקשתות יחתכו לפי המידות . הקשתות תורכבנה מקטעי צינורות משופעים
בצינורות בעלי ציפוי מלט פנימי . תוך התאמה מדויקת של קטע אחד לשני, תוכניותשב

יש לתקן ולהשלים , יחתכו וירתכו הקשתות כך שבכל מקום יהיה הציפוי רצוף וחלק
 .וך הקשת כולהאת הציפוי אחרי רית

  קשתות מוכנות

י ריתוכים ישרים "קשתות מוכנות בנות זוויות סטנדרטיות קבועות ירותכו לצינורות ע
תוך הקפדה על התאמה מדויקת ועל מצבה הנתון של , כמפורט לעיל לריתוך צינורות

י חיתוך אלכסוני בקצה הקשת "עשו עישינויים קלים בזוויות הקשתות י. הקשת
 .ם לצורךותוספות בהתא

 (יבוצע רק באישור בכתב של המפקח) ריתוך חדירה

כלל החיבורים יהיו באמצעות מסעפים . לא יאושר לבצע ריתוכי חדירה, ככלל
 .חרושתיים מתאימים

י חיתוך מדויק של הצינור החודר בהתאם לצורת הפתח "יבוצע ע( טה)ריתוך חדירה 
פיל של הסעיף כדי לרתכו חיתוך הפתח צריך להיות מותאם לפרו. בצינור הראשי
במידת האפשר יוחלק וינוקה היטב הצד הפנימי של הריתוך כדי שיהיה . לצינור הראשי

 .מעבר חלק וקוטר הצינור יהיה מלא

הצינור המתחבר להסתעפות צריך להיות קטע קצר המאפשר תיקון של ציפוי הפנימי 
צינור שלם לקטע  י ריתוך השקה של"המשך ההסתעפות יעשה ע. אחרי ביצוע הריתוך

צמנט עם אקספנדו לפני ביצוע -יש לתקן את הציפוי הפנימי של מלט. המסתעף הקצר
 .ריתוך החדירה
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 ,לעיל 57.00.00בסעיף  כמפורט" ארקאיר"את חיתוך הפתח בפלדה עושים בשיטת 
שוברים בזהירות את הציפוי הפנימי שנתגלה אחרי הוצאת הסגמנט החתוך מדופן 

אחרי ריתוך הסעיף כמפורט מעלה יש לנקות את הצד הפנימי של החבור מכל . הפלדה
בגמר . לכלוך ופירורי מלט ולהקפיד שיהיה מעבר חלק בקו החדירה בין שני הצינורות

שיירי , ות את פנים הצינור מכל פסולתריתוך הסעיף ותיקון הציפוי הפנימי יש לנק
את המלט הטרי של התקין יש לכסות בחומר הבשלה מתאים כדי . מלט וחומר זה אחר

 .למנוע ייבוש מהיר

 פגמים בצינורות ותיקונם

יתן יסדקים או פגמים אחרים בצינורות , במקרה ולאחר הריתוך יתגלו דפיקות
הפגום או לסלק את הצינור הפגום  לחתוך את החלק, המהנדס הוראות לתקן את הפגם

 .כולו לא תשולם כל תוספת בגין תיקונים אלה

 תיקון של ליקויים בריתוכים

מותר לתקן נקבי , המהנדס יוכל לתת רשות לתקן ליקויים במחזורי השורש או המילוי
. שור המהנדסיאולם תיקונים כאלה יהיו טעונים א, מלט וקעקועים במחזור הגמר

לפני ביצוע כל תיקון . מ לא ייחשבו כפגם"מ 0.0מקם אינו עולה על קעקועים אשר עו
כל הסיגים . ליטוש או חיתוך בלהבה, באזמלי חיטוט "יש להסיר את הפגם ע

במקרה שיתגלה סדק בתפר יש לחתוך את כל התפר , והקשקשים יוסרו במברשת פלדה
סימון ברור בצבע המבצע יסמן כל פגם שיתגלה בצינורות או בריתוכים . ולרתכו מחדש

ולא , כל התיקונים בריתוכים ייעשו לפני הורדת הצינורות לתעלה. שמן על גב הצינור
יורד כל קטע לתעלה אלא לאחר שמהנדס אישר כי כל התיקונים באותו קטע נעשו 

 .לשביעות רצונו

 צביעת צינורות פלדה ואביזרים על קרקעיים 13.17.11

 תחום המפרט

של צינורות ואביזרים בקווי פלדה שיונחו על פני הקרקע הן מפרט זה חל על צביעתם 
המפרט אינו חל . כמו כן על צינורות גלויים לבריכות ומגדלי מים. זמניים והן קבועים

 .הבאים במגע עם המים, על צינורות בתוך הבריכות

 הנחת הצינורות

 -00א פחות מצינורות שיש להניחם על הקרקע יונחו על לבני בטון מיוחדים בגובה של ל
. על מנת להקטין את סכנת הקורוזיה ולהקל על עבודות ההחזקה, מ מפני הקרקע"ס

או  תוכניותהמרחק ביניהם ומיקומן יהיו לפי ה, (בלוקים טרומיים)ל "צורת הלבנים הנ
 .לפי הוראות המהנדס המפקח

 (ניקוי פני הצינורות והאביזרים)הכנת הרקע לצביעה 

 צינורות .א

, היו צבועים מקודם ינוקו במברשות פלדה מכניות מכל חלודהצינורות שלא 
מיד . כתמי שמן וגריז יש להסיר בנפט או בנזין, וחומר זר אחר, לכלוך, קשקשים

לאחר הניקוי יש לצבוע את השטחים בשכבה ראשונה של צבע יסוד כמפורט 
 .מטה

לבדוק על המהנדס המפקח , בצינורות שהיו צבועים בצבע ביטומני או צבע אחר
את כל השטחים הצבועים לפגמים בצבע ולכתמי חלודה ולקבוע את פעולות 

 .השיפוץ הדרושות

מתקלף או מראה חוסר , כפגמים בצבע ייחשבו שטחים בהם הצבע נסדק
במיוחד יש להקפיד בבדיקת מקומות הקשים לגישה או . הידבקות אל המתכת

בע ינוקו עד למתכת כל המקומות של חלודה או של פגמי צ. המוסתרים מהעין
במקרה ואין אפשרות להפעיל מברשות . יה בעזרת מברשת פלדה מכניתיהנק

את אישורו לכך  שהמהנדס ייתןבתנאי , מוש במברשות ידימכניות יורשה הש
 .ושהניקוי שווה בטיבו לזה המושג במברשת מכנית

בהם אין כל אפשרות להגיע במברשות מכניות או , במקומות קשים לגישה
לייבש את , צבע פגום ולכלוך עד כמה שאפשר, יש להסיר את החלודה, ות ידמברש

בצינורות המצופים בשכבת . י ניגוב ולכסות מקומות אלה במשחת מגן"השטח ע
 .ישאר רק צבע היסודיאספלט יש להסיר את האספלט עד 
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 אביזרים .ב

. באביזרים הבאים צבועים מבית החרושת יש לנקות את כל כתמי החלודה
במקומות אלה . קומות בהם פגום הצבע הקיים בעזרת מברשת פלדה מכניתבמ

 .להלןיתוקן הצבע לפי המפורט 

 פול בהםיטיב הצבעים והט

 כללי

רוט יעל המבצע להגיש פ, מוש בהםישור המפקח לפני השיכל הצבעים יהיו טעונים א
שם : יכלולרוט זה יפ. מלא של הצבעים והחומרים האחרים אשר בדעתו להשתמש בהם

, מוש בצבעיפול ושילרבות הוראות לט, מפרט מלא של היצרן, מין הצבע, היצרן
 .וזמני ייבוש מינימליים( אם מותר)הוראות לדילול 

 יצרנים מאושרים

אין להשתמש באותו צינור בצבעים . איכותאו שווה , "טמבור"הצבעים יהיו מתוצרת 
ק במיכלים המקוריים כשהם את הצבעים יש להחזי. מתוצרת בתי חרושת שונים

כמו כן יש להקפיד . לכלוך או חומר זר אחר, סגורים ויש לשמור על הצבע מכניסת מים
הדילול לא יורשה אלא אם . על כל הוראות היצרן בדבר דילול הצבעים והטפול בהם

 .קיימות הוראות יצרן מפורשות לכך

 הצבעים

 :אלה הצבעים אשר ישמשו לצביעת חלקי המתכת השונים

 הצבעים .ג

קרקעית ומערכות אביזרים על -אלו הצבעים אשר ישמשו לצביעת צנרת על
 :קרקעיים

 נירלט טמבור כללי 

 HBיסוד צינכרומט  יסוד סופר עמיד אלקיד שם שכבת יסוד

 0.0 0.0 0.0 שכבות' מס

 60.0 60.0 70.0 עובי שכבה יבשה

 HBיסוד צינכרומט  יסוד סופר עמיד אלקיד שכבת ביניים

 0.0 0.0 0.0 שכבות' מס

 60.0 70.0 60.0 עובי שכבה יבשה

 DTCמולטילק  עליון סופר עמיד אלקיד שכבה עליונה

 0.0 0.0 0.0 שכבות' מס

 00.0 00.0 000.0 עובי שכבה יבשה

 0.0 0.0 0.0 כ מספר שכבות"סה

בצבע מגופים ואביזרים אחרים בלתי צבועים או כאלה שהיו צבועים , בצינורות .ד
 :שאינו ביטומיני

 צבע מיניום סינתטי   שכבת יסוד 

 ג"ק/ר"מ 5-6   כושר כיסוי 

 ימים לפחות 0   זמן ייבוש 

 אוקסיד ברזל סינתטי  שכבת ביניים 

 ג"ק/ר"מ 0-00   כושר כיסוי 

 שעות 00   זמן ייבוש 

 טמבור בגוון אדום 000צבע   שתי שכבות עיליות 
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 גווני הצבע

, גווני הצבע לצינורות והזקפים השונים יהיו בהתאם להנחיות משרד הבריאות
 ,0000אוקטובר  -ה יהנחיות להנחת קווי מים לשתייה וקווי מים שאינם לשתי

 .6.6סעיף 

 RAL-0000 -אדום , לברזי כיבוי -

 RAL-5005 -תכלת , למערכת אספקת מי שתייה -

גוון סופי ייקבע על בסיס  -הגוונים על הקבלן להכין דוגמה עבור כל אחד מן 
 .הכנת הדוגמה כלולה במחיר היחידה של הסעיפים השונים .הדוגמאות על ידי המזמין

 ביצוע הצביעה

על הצינורות להיות יבשים לגמרי . עשה במברשת מיד אחרי הניקוייצביעת היסוד ת
, ובי אחידהצבע יכסה את כל פני המתכת בשכבה רצופה וחלקה בעלת ע. בשעת הצביעה
בהתאם , זמני הייבוש יהיו. טיפות קרושות ופגמים אחרים, נזילות, ללא הפסקות

 .לעיללפי המפורט , לצבע

ותוך , והדבר הוא מעשי היה. ה והשלישית מותר לבצע בהתזהיאת השכבה השני
לפני צביעת כל שכבה נוספת יש לתקן את כל הפגמים . הקפדה על הוראות היצרן

גירוד הצבע וצביעה מחדש ולנקותה מכל אבק או לכלוך העלול  י"בשכבה הקודמת ע
אין להתחיל בצביעת שכבה חדשה לפני ייבושה של . להצטבר בין צביעה לצביעה

 .זמני הייבוש יהיו לפי הוראות היצרן. השכבה הקודמת

 חפיפה בין צבע וציפוי אספלט

י האספלטי על יושאר הציפו, בקווים הנמצאים בחלקם מתחת לאדמה ובחלקם מעליה
הצבע בו צבועים . מ בערך ממקום יציאתו מהאדמה"ס 50הצינור הגלוי למרחק של 

. מ מקצה האספלט"ס 00 -קרקעיים יחפה על האספלט למרחק של כ-הצינורות העל
וייצבע בשכבת , ינוקה הציפוי האספלטי מכל לכלוך ובמידת האפשר מהסיד, לשם כך

 .צבע אלומיניום סינתטייסוד של צבע פלסטי ובשתי שכבות של 

 תיקוני צבע

ההכנות . יש לצבוע מחדש במקומות שיורה המפקח, ויתגלו פגמים לאחר הצביעה היה
 .5.0קוני הצבע יבוצעו לפי המפורט בסעיף ילת

 משחות מגן

יש לכסות את פני  הם קשה ואין אפשרות לנקותם כראויבמקומות שהגישה אלי
את (. Ironserv)או איירונסרב ( Denso)דנזו כגון , המתכת בשכבה של משחת מגן

המשחה יש לשפשף בחוזקה על מנת להחדירה היטב לכל השקעים והנקבוביות בשטח 
לשם " דנזו"יש לעטוף בסרט " דנזו"את השטח המרוח ב. וליצור שכבת מגן רצופה

המשחה איירונסרב משמשת גם . אם המפקח יראה עטיפה כזאת כדרושה, הגנה נוספת
. 'צירים ומנעולים של מכסאות וכד, כגון כושי מגופים, על חלקי פלדה גלויים למריחה

 .במקרה זה משמשת המשחה גם כסיכה וגם כהגנה נגד קורוזיה

 וריתוכים לחץ הידרוסטטי -בדיקת הקווים  13.17.14

 כללי

לאחר השלמת הנחת הקו ויציקת כל מבני הבטון הקשורים בו אחרי הכיסוי החלקי 
הבדיקה תבוצע באורכים אשר ייקבעו עם . ייבדק הקו בדיקת לחץ הידרוסטטית

ונציג שירות השדה של יצרן  פקחבדיקת הלחץ תבוצע אך ורק בנוכחות המ. המהנדס
 .הצינורות

בדיקת דלף  -בדיקות לא הורסות  - 0חלק  - 0006י "תבדיקה תבוצע על פי 
 .ובהתאם למפורט מטה הידרוסטטית

י משאבת לחץ "הלחץ הדרוש יושג ע. לכל הפחות אטמוספרות 17לחץ הבדיקה יהיה 
ההכנות הנדרשות לטובת  כל .ח הקבלן"י חיבור למקור לחץ מתאים ע"מיוחדת או ע

 .בנפרד ישולמו ולא היחידה במחירי כלולות( 'וכושטיפה )ביצוע הפעולות המקדימות 
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 הכנות לבדיקת הלחץ

לפני . ימים לאחר יציקת מבני הבטון האחרונים 6-7לוי הקו אלא יאין להתחיל במ
לוי יש לבדוק בדיקה סופית את כל החיבורים והמבנים ולוודא שכל האביזרים יהמ

ויר ואטימות וובמיוחד יש לבדוק את פעולת שסתומי הא, במצב טוב ומוכנים לפעולה
במקרה של בדיקת קטע שאינו מסתיים במגוף חוצץ יש לאטום את הקצה  .הניקוזים

יש לבדוק את מתקן הבדיקה ואת פעולת  .הפתוח של הקטע ולדאוג לעיגונו הבטוח
 .המשאבה

 לוי הקו במיםימ

הקו ימולא בהדרגה . שור לכך בכתב מהמהנדסילוי הקו אלא לאחר מתן אילא יוחל במ
ויר ואו רעידת הצינורות וכדי לאפשר את יציאת כל הא לםהובאיטיות כדי למנוע 

לוי יהיו כל יבהתחלת המ. י המהנדס"קבע עילוי הקו במים תימהירות מ. מהצינורות
קוז ייסגר אחרי שהמים ישטפו ממנו את הלכלוך העלול ימגופי הניקוזים פתוחים וכל נ

 .להימצא בצינורות

ייבדקו כל האביזרים לאטימותם וייעשו  ,אך טרם יועלה הלחץ בקו, לוייאחרי גמר המ
אם יתגלו בבדיקה זו דליפות בחיבורים או פגמים באביזרים . קונים הדרושיםיכל הת

יש לחזור על . קונים הדרושיםיינוקז הקו ויבוצעו הת, שאין לתקנם כשהקו מלא מים
 .בדיקה זו עד אשר יתוקנו כל הדליפות

 בדיקת לחץ

ובצינורות עם ציפוי , שעות לאחר מילויו במים 00 לא יוחל בהעלאת הלחץ בקו אלא
שור ילא יועלה הלחץ בקו בלי א, מכל מקום. שעות 70אחרי  -פנימי ממלט צמנט 

לגובה הדרוש ויוחזק בגובה זה לתקופת הגיעו הלחץ יועלה לאט ובהדרגה עד . המהנדס
 .ורהי המהנדס כך שבראשיתה ובסופה ישררו אותם תנאי הטמפרט"זמן אשר תקבע ע

ייבדקו על החיבורים לאטימותם וכל דליפה אשר תתגלה , בעוד הקו נמצא תחת לחץ
אחרי תיקון הדליפות יועלה הלחץ שנית ותעשה בדיקה . תחשב כליקוי אשר יש לתקנו

עד אשר יהיה אטום , קונים כמתואר מעלהייש לחזור על הבדיקות ועל הת. חדשה
 .לשביעות רצונו של המהנדס, בהחלט

בתקופת  "פוליי"חשב כאטום אם לא יתגלו כל דליפות הנראות לעיל והלחץ לא הקו יי
בדיקות הלחץ תעשינה כנגד קטעים אטומים בקצותיהם באוגנים עיוורים . הבדיקה

 .המגופים יורכבו לאחר הבדיקה. כאשר המגופים פורקו מהם

  י משחולת"ניקוי קווים ע

לצינור משחולת עשויה מגליל ספוג עשוי תוכנס ( כלורינציה)לפני כל פעולת חיטוי בקו 
הקבלן ינקוט בכל האמצעים למנוע . ק"מ/ג"ק 00מפוליאוריתן מוקצף במשקל סגולי 

שימוש במשחולת הוא חובה בכל הקווים . פסולת או כל גוף זר לצינורות, חדירת אבנים
 .'שטיפה וכו גמלהעבודה כוללת את כל ההכנות הנדרשות כולל . 00"-6"בקטרים 

 (לומי ריתוכיםיצ) יקות רדיוגרפיהבד

ולפי דרישות המפקח באתר על חשבון  API 0000תתבצע לפי תקן  וגרפיהירדבדיקת 
מכמות  00%-בין הצינורות וכ מכמות הריתוכים 00%-ככמות הבדיקות תהיה . הקבלן

 .הריתוכים עבור אביזרים חרושתיים

 .של הצינורות והאביזרים הבדיקות תתבצענה לפני ביצוע תיקוני העטיפה החיצונית

. הנדסי המ"י הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת שתאושר תחילה ע"הבדיקות יוזמנו ע
ההוצאות הכרוכות בכך יהיו חלק מעלות בדיקות  מחיר הבדיקות הרדיוגרפיות וכל

 .שדה ומעבדה ולא ישולם עבורם בנפרדה

 בדיקות עטיפות הצינורות

י "הצינורות לביקורת הקווים ע יצרןשל  דהשרות שהזמנת  הנדסהקבלן יתאם עם המ
 .מכשיר חשמלי על חשבונו
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 התחברויות לקווים קיימים 13.17.13

להמעיט בזמן השיתוק של מערכת המים  הנדסכל ההתחברויות תעשנה בתאום עם המ
ההתחברויות תכלולנה ניקוז קווי המים ולא ישולם עבור פעילות זאת . הפועלת במסוף
 .זאת בחשבון בהצגת מחירי היחידה להנחת הצינורות קחיבנפרד והקבלן י

 הקו( כלורינציה)חיטוי  13.17.10

הנחיות משרד הבריאות י כלורינציה לפי "כל קו צינורות יחוטא לפני הכנסתו לשרות ע
כמו כן יש . "0006נוסח מעודכן נובמבר , הנחיות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים"

. לחטא כל קטע של קו צינורות קיים אחרי שנעשו בו עבודות של תיקונים או שינויים
כל . יתן הוראות אחרותיאלא אם המהנדס , חיטוי הקו ייעשה אחרי בדיקת הלחץ

עבודות החיטוי ייעשו בהדרכתה ותחת פיקוחה של המחלקה לביקורת איכות המים של 
ל ידי אדם אשר קיבל הסמכה לכך מהגורמים פעולת ההכלרה תבוצע ע .המזמין

הסגירה והחדרת ' יש להעביר לאישור תוכנית הכלרה עם סימון נק .הרלוונטיים
 .החומר

 .שור לפני הכנסת הקו לפעולהילא הנדסתוצאות בדיקות בקטריליות יוגשו למ

  וביטול קווי מים קיימים ניתוק 13.17.19

או במקומות שיורה המפקח ינתק הקבלן קווי מים /ו בתוכניותהמסומנים  במקומות
יגיש הקבלן למפקח  המיםתחילת ביצוע ניתוק קווי  לפני. לביטולקיימים המיועדים 

רק לאחר . הקיימיםים ולאישור תוכנית בה יפרט הקבלן את סדר הניתוקים וביטול הקו
זו יחל  כניתלתוחיבור והפעלת הקווים החדשים למערכת וקבלת אישור בכתב מהמפקח 

תוך  זאתבביצוע ניתוק קווי המים המיועדים לביטול וניתוק חיבורים לצרכנים וכל 
 . שמירת רציפות באספקת מים לצרכנים המחוברים למערכת המים

יתקין הקבלן על  0"בצינורות פלדה בקוטר עד , הקיים וחיתוכו הקויכלול גילוי  הניתוק
ומעלה ירתך הקבלן לקצה  0"-בקטרים מ, לביטול פקק הברגה המיועדנור יקצה הצ

 . ווריאליו אוגן ע ויחברנור אוגן יהצ

 .ולתקינות הקווים הקיימים במשך כל זמן ביצוע עבודתו לשלמותלבדו אחראי  הקבלן

 קידוח אופקי 13.17.11

אשר יושחל בצינור פלדה , d"ביצוע קידוח אופקי לצינור פלדה עטוף ומצופה בקוטר 
 .על פי פרט D"בקוטר ערום ללא ציפויים 

ציר מתוכנן של הקידוח הוא . עובי הדופן של שרוול הפלדה יהיה אחיד לכל אורכו- 
 .קו ישר המחבר בין נקודות הכניסה והיציאה

אנכי ביחס לנקודה המתוכננת בסוף /מ אופקי"ס 00הסטיות המותרות יהיו עד - 
 .מ בכל נקודה לאורך הקידוח"ס 5הקדיחה ועד 

 .0%הקידוח לא יעלה על שיפוע ציר - 

 .השרוולים יסופקו עם פאזות וירותכו ברמת צינור מים- 

 .יש לדרוש במהלך העבודה שימוש באמצעי מדידה תקינים- 

י מודד ובדיקת ישרות הקידוח "בסוף העבודה יש לבצע מדידה של קצוות הקידוח ע- 
 .י מכשיר לייזר"ע

 .או שווה ערך DIMEX RACIיש להשתמש בנעלי סמך מפלסטיק מסוג - 

 .מ"ס 5-גובה נעלי סמך לא יפחת מ- 

 .'מ 0.5נעלי סמך יורכבו במרווח של עד - 

 .יש לאטום בעזרת אטמים, את המרווחים בין הצינור לשרוול בקצוות- 
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 :יוגש תיאור טכני מפורט של שיטת הקידוח המוצעת והתיאור יכלול- 

 .התייחסות להתאמת ציוד הקידוח לסוג הקרקע (0

 .מידות בור הקדיחה (0

 .מפרטים טכניים של החומרים בהם ישתמשו לאחסון ומדידות החומר החפור (0

 .ניקוז והגנה בפני הצטברות מים, שיטת פינוי העפר החפור, התארגנות באתר (0

 .רוט אמצעי בטיחות שינקטויפ (5

 .רוט ניסיון קודם בביצוע עבודות קודמותיפ (6

 .'חתך הקידוח ותוכ ( 7

 (עבור קווי מים וביוב)קידוח אופקי גמיש  13.17.11

 תהליך בקרה על הקידוח האופקי

תהליך הבקרה על העבודות יעמוד בדרישות הקיימות במפרט הכללי לעבודות , ככלל
של הוועדה הבינמשרדית וההנחיות המופיעות במסמך זה  50פרק  -כרייה תת קרקעית 

 .משלימות את האמור במפרט הכללי

 .יגיש תיאור טכני מפורט של שיטת הקידוח המוצעת על ידו לצורך ביצוע העבודההקבלן 

התיאור יכלול  התייחסות להתאמת ציוד הקדיחה לסוג הקרקע הקיימת ואת כל 
הפרטים הנדרשים להבהרה מלאה של שיטת הקידוח והציוד המוצע בהתאם לסוג 

 : כגון, הקרקע

הדחיקה  חכו, סוג המכונה)ולקדיחה מפרטים טכניים של הציוד המשמש לחפירה - 
 (.'וכו

 .הנדרש( פיר הקידוח)מידות בור הקדיחה - 

מפרטים טכניים  של החומרים בהם ישתמש לאחסון ומדידת החומר החפור - 
 .ולבקרת איכות ביצוע העבודה

ניקוז והגנה בפני , שיטות תמיכה, שיטת פינוי החומר החפור, התארגנות באתר- 
 .'שיטות מדידה והתוויה וכו, הצטברות מים

 .אדם בכל שלבי העבודה חלוח זמנים מפורט ופירוט כו, לאישור תוכנית עבודה- 

 .פירוט אמצעי הבטיחות שיינקטו על ידו- 

 .ניסיון קודם קיים בביצוע עבודות דומות- 

 :שבו יתועדו הנתונים הבאים"( יומן עבודה"לא )הקבלן ינהל יומן חפירה חצי יומי 

 התקדמות עבודות הקדיחה קצב - 

 תנאי הקרקע- 

 הופעת מים- 

 עיכובים שונים וסיבותיהם- 

על אבטחת נקודות קבע למדידות ויוודא את התאמתן לציר , בזמן הביצוע, הקבלן יקפיד
 .הקידוח
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במידה והקבלן ייתקל בשינוי כלשהו בסוג הקרקע במהלך הקדיחה יפסיק מיד את 
ויים הנדרשים לדעתו להמשך בטוח של העבודה וימתין יציע שינ, ידווח למפקח, עבודתו

 .לקבלת אישור המפקח

 דרישות קבלן הקידוחים

 קבלן רשום- 

 ניהול ספרים כחוק- 

 .הקבלן הינו הבעלים של מכונת הקידוח והציוד

 או/באדמה ו מדויקים HDD ניסיון עבודה מוכח בשנתיים אחרונות בביצוע של קידוחי
לקווי , לפחות עבור קידוח בודד' מ 50ובאורך של לפחות ' מ 500באורך כולל של  בסלע

 לקידוחים מדויקים ייעודיותי מערכות "ע 0.0%ביוב בגרביטציה ברמת דיוק 

 דרישות ציוד לקידוח

 .המתאים לאופי העבודה הנדרשתבעלת כוח משיכה  HDDמכונת קידוח - 

 או בעזרת All Terrainמכונת קידוח מתאימה לקידוח בסלע העובדת בשיטת - 
Mud Motor. 

ראשי קידוח המאפשרים שליטה וכיוון של ראש הקידוח בכל סוג קרקע ובקרקע - 
 .סלעית בפרט

 .בספיקה מתאימה( בנטונייט)מערכת ייעודית למחזור נוזלי קידוח - 

מערכת בקרה ממוחשבת המותקנת על מכונת הקידוח המעדכנת בכל רגע נתון את - 
 .בהשוואה לתכנון ומראה על התיקון הנדרש (AS MADE)התוואי הנקדח 

ומערכת בקרת כיוון ' מ 05חוטי לעבודה בעומק אפקטיבי של לפחות -משדר אל- 
המאפשרת מעבר מתחת ( cable locating system)כבלי נתונים  י"חוטית המופעלת ע

בעל  באזוראו )לבתים נחלים ובאזורים בהם אין גישה למדידה מעל תוואי הקידוח 
המתאים לעבודה בעומק של לפחות  0.0%ברמת דיוק שיפוע של (  הפרעות מגנטיות

 .'מ 00

בולדרים וסלע בקוטר של , חול: ראשי קידוח ומרחיבים מתאימים לסוגי הקרקע- 
 .מקוטר הצינור המותקן 050%

 .מנוף מתאים- 

 .י בודק מוסמך"ציוד מאושר ע- 

 .וברי תוקף לכל מפעיל רישיונות ותעודות מתאימים, ביטוחים- 

 כוח אדם

וצוות בעל ניסיון בביצוע קידוחים אופקיים בקטרים הנדרשים  מוסמךמנהל עבודה 
 .בבולדרים ובסלע, לפחות בחול' מ 050באורכים של 

 שלבי העבודה

 .מיקומי כניסה ויציאת הצינור המושחל, תוואי הקידוח, סימון חפירה- 

 .דרישות/ חפירת בורות לפי תוכנית - 

 .כיוון מכונת הקידוח- 

 .קדיחת הפיילוט תוך בדיקת מיקום הקידוח ביחס לתוואי הנדרש- 
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או /פ הנחיית המפקח ו"ביצוע קידוחי פיילוט נוספים עד לקבלת תוואי מאושר ע- 
 .המתכנן

 .הרחבת הקדח לקוטר נדרש- 

 .מחזור הבנטונייט- 

 .הכנת הצינור למשיכה- 

 .המשיכהחיבור הצינור למוטות - 

 .משיכת הצינור תוך כדי ניקוי הקדח וסיכתו- 

 .התנתקות המכונה מהצינור וניתוק פעמון המשיכה מהצינור- 

 .איטום קצוות הצינור- 

 .פירוק והעמסת הציוד- 

 ובדיקות אבטחת איכות

 הגדרת סטיות מותרות לקידוח אופקי

שהוגדרו , המחבר בין נקודות הכניסה והיציאה, של קידוח הוא קו ישר ציר מתוכנן .א
 .בתנוחה ובחתך לאורך של התכנון

המחבר בין נקודות הכניסה והיציאה , הוא קו ישר י הקבלן"ציר עבודה המתוכנן ע .ב
 .של הקידוח על הציר המתוכנן

הנקודות חייבת להיות אחת , נקודת הכניסה בציר העבודה המתוכנן על ידי הקבלן .ג
 .שעל הציר המתוכנן

המחבר בין נקודות הכניסה והיציאה של הקידוח , הוא קו ישר ציר הקידוח בפועל .ד
 .בפועל בגמר העבודה

בין הציר המתוכנן לבין ציר הקידוח  0.0%הסטייה המותרת בהנחת הקו הינה  .ה
 .בפועל

 מדידות בזמן קדיחה

שיפועים העבודה לקבלת יש לדרוש מהקבלן שימוש באמצעי מדידה תקינים במהלך 
 המבוקר באופן ממוחשב( חוטי או אל חוטי)י ציוד מדידה דיגיטאלי "ע מדויקומיקום 

 (לייזר/י ציוד אופטי"שיפועים ומיקום ע. )במהלך הקידוח

מטר ויקבל את אישורו  00-00כל ( תנוחה וחתך לאורך)הקבלן יציג למפקח מצב מדידה 
 .להמשך עבודות הקדיחה

י "י מודד ובדיקת ישרות הקידוח ע"יש לבצע מדידה של קצוות הקידוח עבסוף העבודה 
 .מכשיר לייזר

מנהלת הפרויקט , במקרה של אי עמידה בסטיות המותרות ועל פי שיקול דעתו של המפקח
 . תהיה רשאית לדרוש מהקבלן ביצוע קידוח חדש

 .עיכות בצינורכפיפות ומ, הריתוכים, הקו ובדיקת השיפועיםפנימי של צילום יש לבצע 

בסיום ההשחלה נציג . תהליך ההשחלה יבוצע בנוכחות נציג יצרן צינורות הפוליאתילן
ח המציג את אישורו לשלמותו של הצינור המושחל וזאת "יצרן הצינורות יעביר דו

ד "במידה וחו. של הקו אובהתבסס על נוכחותו בשטח בזמן העבודה ובדיקת צילומי הוויד
קידוח / על פגיעה בצינור המוביל יידרש הקבלן לבצע השחלה חדשה יצרן הצינורות תצביע

 .נוסף על חשבונו
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 7113ינואר  4736-1 .מ.פ מ"ילון מערכות תשתית בע-בלשה
 05מתוך  00עמוד   

 וסילוק צנרת ואביזרים המיועדים לביטול  פירוק 13.17.17

, או במקומות שיורה המפקח יפרק הקבלן חלקי צנרת/ו תוכניותבהמסומנים  במקומות
, ברזי כיבוי אש, חיבורי בתים, מגופים, שנועדו לביטול קיימיםקווי מים : אביזרים כגון

או יסלקם /ו התאגידיעביר את החומר המפורק למחסני  הקבלן. 'שוחות מגופים וכד
 . למקום סילוק שיורה המפקח

 . תאגיד מי רעננהאו /המפקח ו לדרישותתעשה בהתאם  העבודה

  צנרת מים זמנית 13.17.17

המים יתקין הקבלן מערכת מים זמנית מצינורות במסגרת עבודות החלפת קווי 
 .והמהנדס לפי החלטת המפקח, 0מ דרג "מ 50-75בקטרים  PE-000 מפוליאתילן

לאורך ' מ 0.0בגובה  0"מפלדה בקוטר הצינורות יותקנו על גבי עמודים מתאימים 
המדרכות כך שלא יהווה הפרעה הן להולכי הרגל והן לרכבים ברחוב ובכניסות 

חיבורי . הקו הזמני יחובר אל קו המים הראשי באמצעות מגוף בקוטר הקו. למגרשים
 .יחוברו אל קו זה באמצעות מגוף מתאיםוברזי כיבוי האש הבתים 

 עיגון לטובת קיימים בעצמיםאו /ו פרטי ברכוש שימוש לעשות מוחלט איסור חל
 .הזמנית הצנרת
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 ביובקווי  - 13.7פרק 

 כללי 13.7.1

, שנים בייצור צינורות 5סיון של לפחות יי יצרן ישראלי בעל נ"מיוצרים עהצינורות יהיו 
 שדה על היצרן להוכיח שיש לו שירות. שא תו תקן ישראליייו -0000ISOהעומד בדרישות 

שרטוטים מפורטים לאופני הנחה והתקנת , בעל יכולת לספק פרטים, מנוסה ומיומן
ולתת הנחיות לביצוע והדרכה בשטח , הצנרת ופתרון בעיות לאישור המתכנן והמפקח

 .כולל ביצוע בדיקות איכות וטיב ביצוע והפקת דוחות בכתב למפקח ולמתכנן, לקבלן

לא תעמוד לקבלן כל טענה בגין . הקבלן יהיה אחראי ללוח הזמנים לאספקת הצינורות
 .עיכובים שייווצרו במהלך ייצור הצנרת ואספקתה

אישור צילומי וידיאו של צינורות הביוב הראשיים קווי הביוב יופעלו רק לאחר מסירה ו
, המפקח, בנוסף יערך סיור הכרות לקו הביוב עם מהנדס התאגיד. ושל חיבורי הבתים

 .המתכנן ומנהלי האחזקה בתאגיד

על הקבלן מוטלת האחריות לתיקון סתימות בקווי הביוב הפעילים אשר נמצאים בתוך 
אלו יבוצעו על חשבון הקבלן ועל פי הגדרתו של תיקונים . תחום עבודתו באתר העבודה

 .התאגיד

  צינורות ביוב - ביבים 13.7.1

 . במפרט הבינמשרדי 5707-ו 5700נורות לקווי ביוב יהיו בהתאם לפרקים יהצ

עם  0SN לביוב" עבה" PVCי הקבלן יהיו צינורות "נורות לביוב גרביטציוני שיסופקו עיהצ
ועל , 0חלק  0000י "שיותקנו באתר לפי ת 000' מצמד פעמון המתאימים לתקן ישראלי מס

נורות יסופקו עם מחברים ואטמים המתאימים יהצ. רות השדה של היצרןיפי הנחיות ש
 . לעבודה בשפכים ביתיים

 P.V.Cיותקנו צינורות , בעומקים גדולים ובהתאם למופיע בתכניות ובכתבי הכמויות
( הגרביטציוניתעבור מערכת הביוב ) 500' להובלת נוזלים בלחץ בהתאם לתקן ישראלי מס

 .או שווה איכות" פלסים"של " מרים"פלעד או "של " רונית"כדוגמת דגם  00בדרג 

אשר  0דרג  PE-000בתחום רדיוסי מגן של קידוחי מי שתייה יונחו צינורות פוליאתילן 
 .יחוברו בריתוך פנים

 .סופקו עם מחברים ואטמים המתאימים לעבודה בשפכים ביתייםנורות ייהצ

 הנחת צינורות  ביוב 13.7.7

ובהתאם  לעיל 57.00' מס פרקחול כמפורט בכולל עטיפה ומילוי בהצינורות יונחו בחפירה 
, בנוסף לכך יש להקפיד במיוחד על הנחיות ביצוע כמפורט להלן .בגיליון הפרטיםלפרט 

 : ובהתאם להנחיות היצרן והספק

את התעלה יש לחפור לכל העומק בין כל שני . הצינורות יונחו בתוך תעלות שהוכנו לשם כך
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי . תאי בקרה על מנת לאפשר את הנחת הקטע בשלמותו

על מנת להבטיח את  וכמפורט לעילכל החוקים והתקנות  הזהירות הדרושים על פי
י "י דיפון או בכל אמצעי אחר שאושר ע"היציבות של דפנות התעלות החפורות וזאת ע

 . המפקח

י המפקח לשטח על מנת "רות השדה עייוזמן ש, בתחילת הביצוע, במהלך הנחת הצנרת
. י דרישת המפקח"בלן עפח הק"השדה ייעשה ע פיקוח שירות. לאשר את טיב הנחת הצנרת

בנוסף המזמין רשאי להזמין את שירות השדה על פי שיקולו פעמים נוספות במהלך 
 .ח הקבלן"ע ,העבודה

מודד מוסמך . על הקבלן מוטלת האחריות לביצוע העבודה בהתאם לשיפועים המתוכננים
 .של הקבלן יהיה נוכח באתר במשך כל זמן החפירה והנחת הצינורות
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הקווים . רצון תבהנחת הצינורות לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעאין להתחיל 
כל הצינורות ואביזריהם יונחו . כלומר מהמקום הנמוך אל הגבוה ,פועייונחו במעלה הש

יקבע יכיוון הקווים . בקווים ישרים ובגבהים המסומנים בתוכניות ולפי הוראות המפקח
הביקורת . ביחס לכיוון ורום מהקו המכווןנור תיבדק יתחתיתו של כל צ. י מד לייזר"ע

קביעת הצינור במקומו המדויק . י מודד מוסמך בלבד"י מדידה במאזנת ע"תיעשה ע
בעזרת הוספת חומר , י הרמת הצינור"נור ולא עיעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצית

כל ל ,י הידוק חול מצידיו"יקבע מיד עילאחר שיונח הצינור במקומו הנכון . מתחתיו
 . ו.ט.ש.א.מודיפייד א 00%לצפיפות של , אורכו

(. .I.L)מספרי גובה הצינורות בשרטוטים מתייחסים אל התחתית הפנימית של הצינורות 
הצינורות יונחו בהתאמה גמורה לשיפוע הנדרש כך שכל קטע יהווה צינור אחד עם תחתית 

 .ישרה וחלקה ללא קפיצות מקומיות

  קיוןישמירה על הנ 13.7.7

תבוצע באמצעות פקקים יעודיים אשר יסופקו על ידי יצרן  של פתחי הצינור סגירה זמנית
יסתום הקבלן את פתחי הצינור המונח בתעלה  ,לאחר גמר העבודה, בכל ערב. הצינורות

יש לסתום את  ןכמו כ. אלה בכדי למנוע חדירת אדמה או בעלי חיים לתוך הצינור פקקיםב
 . פסקת עבודה לזמן ממושך או בגמר כל קטעפתחי הצינור בכל מקרה של ה

. ין וכדומהיפסולת בנ, על הקבלן לנקות באופן שוטף את הצינורות והשוחות מכל לכלוך
לפני עריכת הבדיקה הסופית ישטוף וינקה הקבלן את הצינורות והשוחות לשביעות רצונו 

 . של המפקח

 םסטיות מותרות בביצוע קווי 13.7.6

   הגדרות .0

הפרש בין תוצאה מחושבת על בסיס התכנון לממצא מדידה בכל  -  יהיסט
 . מקום ומקום

פוע יהמותר של שיפוע הצינור באחוזים מהש השינוי המרבי -  ה באחוזיםיסטי
בין גובה הצינור המתוכנן  שהתהווהעקב הפרש הגובה , המתוכנן

  .לגובה הצינור לאחר הנחה

 . מ"ס 0ה המותרת בגובה לא תעלה על יהסטי -ה המותרת בגובה יהסטי .0

  .0.0%פוע באחוזים לא תעלה על ייה המותרת בשיהסט

 . מ"ס± 0יה האופקית המותרת יהסט .0

 בדיקת אטימות לקווים ולשוחות ובדיקות טיב העבודה  13.7.1

במפרט הכללי  57070בדיקת האטימות לקווים ולשוחות תבוצע כמפורט בסעיפים 
בנוסף לבדיקות הללו יבוצעו בדיקות לטיב ביצוע העבודה בקווי . יצרןהובהתאם להנחיות 

ח "או והכנת קלטת תיעוד לאחר ביצוע בליווי דויי צילום הקווים במצלמת ויד"ע ביוב
 . מפרט זהמפורט כמצוין ב

בדיקות אלו תתבצענה בקטעים בהתאם להתקדמות הביצוע של הקבלן ולפני חיבור 
 .ותת לחדשות הקיימומערכה

במידה ויימצא . ח מפורט לתקינות ואטימות מחברי הצינורות"בגמר בדיקת קטע יועבר דו
ותבוצע , כמצוין להלן, השדה י שירות"יבוצע איטום ע, כי חלק מהמחברים אינם אטומים

 .בדיקה חוזרת

ת הללו יהוו אמצעי ביקורת של המזמין לטיב ביצוע העבודה ותנאי למתן תעודת והבדיק
 . גמר לקבלן

 בדיקת אטימות לצנרת  .1

יערך הקבלן עם ילצורך ביצוע הבדיקה . בין שתי שוחותקו לקטע בדיקה זו תיערך 
הקו ימולא במים עד . ציוד מתאים לאיטום הקו בקצוות ומילויו במים ויצירת הלחץ

נתונים באשר להפסדים . למשך שעה אחת, מטר מעל ראש הצינור שבמורד 0 של קעומ
 .מתכנן / י המפקח "לקבלן ע המותרים בקו ימסרו
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  תאי בקרהבדיקת אטימות ל .7

טרם הבדיקה . יאטמו כלל הכניסות והיציאות מתא הבקרה הנבדק באמצעות פקקים
התא ימולא . לאפשר ספיגת המים בבטוןעל מנת שעות  00 במים במשך תאימולא ה

לקבלן נתונים באשר להפסדים מותרים ימסרו . מ מתחתית התקרה"ס 00-במים עד כ
 .מתכנן / י המפקח "לפני הבדיקה ע

  בדיקת אטימות לדליפה פנימה .7

, בדיקת אטימותו של קטע הקו נגד חדירת מים מבחוץ תבוצע אחרי ניקוי מכל פסולת
לפני הבדיקה מייבשים היטב את קטע הקו על ידי שאיבת כל . חול או שיירים כלשהם

או מכל סיבה , לדליפה החוצההעלולים להיות בו אחרי בדיקת האטימות , המים
בדיקה חזותית בשוחות . יש לוודא שלא יחדרו לתוכו מים דרך פתחי השוחות. אחרת

מקור הזרימה ייבדק ויתגלה . תגלה מיד בתחתית כל זרימה שהינה מעל לטפטוף
 . ויבוא על תיקונו לאלתר

ימדוד המפקח . לאחר איתור הדליפות ואיטום מקומות הדליפה ייובש פנים קטע הקו
אם גובה המים שחדרו לתוך הצינור לא . שעות 00את גובה המים המצטברים תוך 

 . ייחשב קטע הקו כאטום ,של הקוטר הפנימי הנומינאלי' לכל אינץ, מ"מ 0.5יעלה על 

, יש לאתר את מקומות החדירה, במקרה וכמות המים החודרים תעלה על המותר
עד , לעיללייבש את קטע הקו מחדש ולחזור על הבדיקה לפי המפורט  ,םלאטום אות

 . ל"אשר תושג האטימות הדרושה כנ

 עמודי סימון   13.7.4

 .או במקומות שיורה המפקח יתקין הקבלן עמודי סימון/במקומות המסומנים בתוכניות ו
מעוגן , בטוןממולא ב' מ 0.5ובאורך  0"ן בקוטר וויעשה מצינור פלדה מגוליעמוד הסימון 

 העמוד יבלוט .מ"ס 00x00x00 במידות 05-באמצעות עוגנים שירותכו אליו בגוש בטון ב
וכחול למי  ביובאדום ל, מעל לקרקע ויהיה צבוע בצבע על פי הנחיות המפקח' מ 0.5

 שיחובר, מ"מ 0 נת בעוביוועשוי מפלטת פלדה מגול, בראש העמוד יותקן שלט. שתייה
ועליו יהיה כתוב  מ"ס 05x05 השלט יהיה במידות .יסוד בשתי שכבותלעמוד ויצבע בצבע 

הצבעים בהם . בצבע שמן בשתי שכבות "שוחת ביוב/  קו" או" יהימי שתשוחת /קו "
 .ובגוון שיורה עליו המפקח, ישתמש הקבלן יהיו עמידים לכל תנאי מזג האוויר

   ביצוע שאיבות ביוב בזמן הביצוע 13.7.3

תיעשה בחלקה בסמוך ובקרבה לתוואי הביב הקיים שיפורק ועל כן  הנחת צנרת הביוב
 .לקטע הקו שיפורק" מעל"יידרש הקבלן לבצע הטיית השפכים 

סניקה זמניים  יקוו, סתימות זמניות, קקיםפ, לשם כך על הקבלן להפעיל ציוד שאיבה
ת עבודתו בכל שלביה ללא אכך שיוכל לבצע , כולל משאבות לגיבוי למקרה תקלה', וכו

או /קקים ופי חסימת קו הביוב באמצעות "הטית השפכים תבוצע ע. נוכחות שפכים
בין תא בקורת במעלה הזרימה לתא בקורת במורד הזרימה וכן את חיבורי הבית , בלונים

לאורך הקטע הנבדק ולהזרים את הביוב בצנרת חלופית בצורה שתעקוף את הקטע ש
 . החסום

 . או התיעול/ורשה בשום אופן להזרים את השפכים אל מערכת הניקוז וקבלן לא יה

 .על חשבון הקבלן, רשאי לדרוש מהקבלן לבצע ניסיון מעקף לפני ביצוע העבודה התאגיד

ספקה והפעלת המשאבה הזמנית וכל מערכת המעקף הדרושה תעשה ברציפות עד א
בדיקה וביצוע החיבורים קו החדש והפעלתו לאחר צילום וידיאו וההשלמת הנחת קטע 

, אתר העבודה וכן את כל החומריםבבאחריות הקבלן להעמיד צוות עובדים . הביתיים
כל שלב ביצוע בכלים המתאימים להבטחת פעולתה התקינה של מערכת הביוב , ציוד

אביזרי , אורהתציוד , לשטח ראחראי הקבלן לאספקת גנראטו, כמו כן. הנחת הביב החדש
י המפקח לצורך ביצוע השאיבה הזמנית ושמירת "ע של ציוד אחר שיידרבטיחות והגנה וכ

 .בטיחות באתר העבודהה
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 הכנות חיבורי ביוב לבתים עתידיים  13.7.0

כל . כניסות צדדיות לחיבורים ביתיים, במקומות המסומנים בתוכניות, על הקבלן להכין
, עם מחבר מתאים לשוחה, בפנים והכנסת צינור הראשית כניסה כוללת עיבוד השוחה
את הצינורות של . בתוך המגרש אליו הצינור מחובר' מ 0באורך כזה שיבלוט לפחות 

בצורה שלא יחדרו מי גשם דרכם לתוך . סי.וי.י פקק מפי"הכניסות הצדדיות יש לאטום ע
 .השוחות

ץ בקרקע עד לעומק נעו, כל קצה חיבור הבולט לתוך מגרש יסומן ביתד מברזל זווית
יתקין הקבלן שילוט פח בראש היתד . מ מעל פני הקרקע"ס 00ובולט , תחתית הצינור

של צינור הביוב  .I.Lמספר המגרש לחיבור הביתי וכן , בסימון בולט וברור, ןועליו יצוי
 .בנקודה זו

 .ל מותנה באישור המפקח"ביצוע העבודות הנ
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 עבודות בטון - 13.6פרק 

 עטיפת בטון על צינורות קיימים   13.6.1

או , תושבות ועטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתכניות וברשימת הכמויות
גושי עיגון ועטיפות הבטון תהיינה מבטון מזויין , תושבות. בקטעים שיקבעו על ידי המפקח

פרטי . או לפי המסומן בתכניות 066-ו 000' י מס"המתאים לתקנים הישראליים ת. 00-ב
גושי העיגון והעטיפות יהיו בהתאם לפרטים המופיעים בתכניות וצורת היציקה , התושבות

 .06העטיפה תהיה לפי פרט סטנדרטי ביצוע . של המפרט הכללי 57000' בהתאם לסעיף מס

 שוחות בקרה לביוב  13.6.7

 כל. תקרות ומכסים לשוחות מכל סוג שהוא באתר, חל איסור מוחלט על יציקת שוחות
העונים על הדרישות המפורטות בתקנים הישראליים , מרכיבי השוחה יהיו טרומיים

 י יצרן ישראלי בעל ניסיון של לפחות"השוחות תהיינה מיוצרות ע. וכנדרש במפרטים

 066נושא תו תקן , ISO 0000:0000העומד בדרישות , שנים בייצור שוחות טרומיות 5
ובעל מערך שירות שדה להדרכה ופיקוח על טיב בתוקף לאלמנטים ומערכות בטון טרום 

 .י המפקח"היצרן יאושר מראש לפני תחילת העבודה ע. הביצוע

 .650י "שוחות הבקרה לביוב תהיינה שוחות עגולות או מלבניות מחוליות טרומיות לפי ת

החוליה התחתונה בתא הבקרה תכלול רצפה ודופן המיוצרים ביציקה מונוליטית אחת 
כל העבודות להתקנת . במפעל( קדחים)ובה יותקנו פתחים ( מלי קייםבגובה מקסי)

יישום האטמים בין החוליות וחיבור הצינורות , ותיקרה, חוליות, תחתית, השוחה
בהדרכה ובפיקוח שירות השדה של היצרן , באמצעות מחברי השוחה ייעשו לפי הנחיות

 .ממנו ירכוש הקבלן את השוחות הטרומיות על כל מרכיביהן

מסגרת ופקק ינוקו , כל חלקי המתכת של המכסה. תושבת המכסה תהיה מעוגנת ביציקה
 .היטב וייצבעו פעמיים בלקה ביטומנית

העיבוד . מגובה צינור היציאה 0/0ועד לגובה  00-עיבוד קרקעית השוחה ייעשה בבטון ב
רזה פני הבטון ה(. ר"סמ/ג"ק 000יום יהיה  00חוזק הבטון לאחר )ייעשה מבטון רזה 

לפחות בכיוון  00%השיפועים הצידיים יהיו . B.G. Bond 5%+ יטויחו בטיח צמנט זכוכית 
 .מורד המתעל

 או, "איטוביב"י מחברים מיוחדים דוגמת "הצינורות יחוברו לקיר השוחה ע

"005-F PRESS SEAL" ,הכול בהתאם , כולל שרוול ספוגי למילוי המרווח, או שווה איכות
 . לאישור המפקח

בין החוליות לבין עצמן ובין החוליה העליונה , ן תחתית השוחה הטרומית לבין החוליהבי
או שווה " -0CSD-PLUS"מ אטם דוגמת "ס 005לבין התקרה יותקן בשוחות עד קוטר 

מ ומעלה "ס 050בשוחות בקוטר ". אקרשטיין"או " וולפמן"איכות המשווק על ידי חברת 
ת האטם תיעשה בהתאם להוראות השימוש התקנ". איטופלסט"יותקן אטם דוגמת 

 .וההתקנה של היצרן

או בחומר שווה " SikaFlex 2C/NS"את התפרים בין החוליות והתקרה יאטום הקבלן ב
 .איכות בהתאם להנחיות היצרן לקבלת משטח חלק ובלתי מופרע

בשוחות הביוב בתחום רדיוסי מגן של קידוחי מי שתייה יבוצע ציפוי אפוקסי דו רכיבי 
או " 60N-סיקה גרד"בחומר איטום מתאים דוגמת , לכל העומק, לעיבוד ופנים החוליות

 .יש לבצע שכבת יסוד ושכבות ציפוי בהתאם להנחיות היצרן. שווה איכות

מ מעל פני השטח או יותאם לרום "ס 00-00-רום מכסי שוחות הבקרה יבלוט כ
על הקבלן לקחת . אות המפקחהריצוף המתוכנן על פי תכניות הפיתוח או לפי הור/הכביש

בתחילה לפי קרקע קיימת , בחשבון כי התקנת החוליות בשוחות הבקרה תיעשה בשלבים
 .בהתאם לרום קרקע מתוכננת, ולאחר ביצוע עבודות הפיתוח
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מהודק , 57.00מילוי חוזר של החפירה סביב השוחה יבוצע מחומר מתאים כמצוין בפרק 
 או , של המפרט הבינמשרדי 57007בסעיף בהתאם לדרישות המפורטות , בשכבות

 .פ החלטה בלעדית של המפקח"ע CLSM-ב

על הקבלן לקחת בחשבון עבודת מנופים להורדת שוחות במשקל רב ובמרחק המתאים 
 .להנחת התא

 הנחת תחתיות לשוחות טרומיות  13.6.7

בהתאם למפורט , הנחת תחתית לשוחה טרומית צריכה להתבצע על גבי משטח מהודק
 : להלן

 . מ מתחת לרום תחתית השוחה"ס 00-חפירה לשתית ל .א

 . צמנט עד לרום תחתית השוחה והידוק מבוקר 6%ת מילוי מבוקר בחול בתוספ .ב

אישור של שור והחלקה של פני השתית לרום תחתית השוחה כולל איזון ומתן יי .ג
 . המפקח להנחת תחתית

 . י היצרן"הורדת השוחה בעזרת מנוף בווי הרמה מיוחדים המומלצים ע .ד

 (BB.)מכסי שוחות כבדים  13.6.6

 HD-00" כרמל"דוגמת  מטיפוס', מ 0.6בקוטר  000Dממין  כל מכסי שוחות הבקרה יהיו
וכן כיתוב אשר ( עשוי ברונזה)וסמל תאגיד המים המקומי , 000י "לפי תב .עם סגר ב

כלל המכסים יהיו . מ לפחות"מ 00גודל אותיות הכיתוב יהיה . יאושר על ידי תאגיד המים
מדרכה אשר מבוצעת באותו שלב יחד ) שוחות אשר יותקנו במדרכה .ללא נעילות או ברגים

 "55כרמל "פוס דוגמת יהיו עם מכסה מרובע מטי (עם תשתיות הביוב הראשיות
005B-60- 55M. 

 פנימייםו מפלים חיצוניים  13.6.1

כנית או המפקח יתקין הקבלן על שוחות הבקרה מפלים חיצוניים והת יורובמקום אשר 
בגיליון  או שווה איכות עם גוש עיגון על פי פרט" וולפמן"של " Multy Drops"דוגמת 

 . הפרטים

 .לפרט בגיליון הפרטיםמפלים פנימיים יבוצעו בהתאם 

 סולמות ירידה /שלבי 13.6.4

 לפי, מדרגות רחבות בצורת סולם יתקין הקבלןלצורך ירידה אל תחתית השוחות השונות 
מינימום ומשני צדי המדרך  מ"ס 05המדרך של המדרגה יהיה  רוחב. 0חלק  600י "ת

המדרגה תבלוט מקיר תא הבקרה פנימה לפחות . תהיינה בליטות למניעת החלקה לצדדים
 של המדרגות תהיינה בנויות מליבת ברזל וציפוי פלסטי בצבע זוהר במרחק. מ"ס 00.5

 . יהימ אחת מהשנ"ס 00

על  י מכסה השוחהמ מפנ"ס 00יותקן במרחק שלא יעלה על , העליון, שלב הירידה הראשון
 .יקטפי הרום הסופי שבפרו

 י"יבדק לפי הוראות תיי יצרן החוליות ועיגונם "השלבים יותקנו עבשוחות הטרומיות 
 . 650' מס

 מעקות ומשטחי דריכה, סולמות

מעקות ומשטחי דריכה  , לצורך ירידה אל תחתית השוחות השונות יתקין הקבלן סולמות
 .0חלק  5000י "לפי ת 006מ "מפלב

 0הסולמות בהתאם לפרט סטנדרטי מספר . 'מ 0.50-הסולמות יותקנו בעומקים הגדולים מ
 .0Bאו  0Aמעקות בהתאם לפרט סטנדרטי  .אך ללא כלוב הגנה

" סקופ"משטחי דריכה יהיו משבכות ממוסגרות המתאימות להולכי רגל כדוגמת תוצרת 
השבכות . ון של השבכה יחורץ למניעת החלקהחלקה העלי. או מבטון או שווה איכות

אום עם יצרן תאי יאשר יחוברו באמצעות ברגי עיגון בת 006מ "יותקנו על פרופילי פלב
 .הבקרה
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 .עבור סולמות ומעקות נדרש הקבלן לספק אישור קונסטרוקטור לאחר התקנתם

ממוקמים יותקנו בדופן השוחה אשר בא לא והסולמות יש לשים לב לכך ששלבי הירידה 
  .חיבורים על מנת להבטיח מרחקים מתאימים בין שלבי הירידה

  שוחותבטיח  13.6.3

ימצא כי פנים השוחה אינו חלק כנדרש ולשביעות רצון המפקח יהיה המפקח רשאי יאם 
 . הטיח יבוצע בשתי שכבות עם שכבת הרבצה. לדרוש מהקבלן ביצוע טיח

 חיבור למערכות ביוב קיימות 13.6.0

 כללי  .א

 . לפני התחברות לשוחות בקרה קיימות על הקבלן לנקוט בכל פעולות הזהירות הנדרשות

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה קיימות יודרכו בנושא אמצעי 
 . בטיחות ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו

אין במתואר בסעיף זה בשום אופן כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית 
לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע עקב עבודות המבוצעות 

 . על ידי הקבלן

תוך כדי ביצוע העבודות המפורטות להלן יש לדאוג ולאפשר המשך פעולה תקינה ורציפה של 
סתימה זמנית , במידת הצורך, העבודה תכלול. במשך כל שלבי העבודה, קייםההביוב קו 

 . כדי לאפשר עבודה ביבשאו מי הנגר ושאיבה זמנית של השפכים 

  חיבור לשוחה קיימת .ב

קיימת תבוצענה תוך נקיטת אמצעי זהירות שחלק מהם תואר  ת ביובעבודות החיבור לשוח
 .לעיל ולכל כללי הזהירות והבטיחות ובהתאם להוראות ותקנות משרד העבודה

לבטיחות , אור במפרט זה להוריד מאחריותו הבלעדית של הקבלןיבשום מקרה לא בא הת
  .י הקבלן"פגע עקב עבודות המבוצעות עיעובדיו וכלפי כל אדם העלול לה

 בסעיף, יבוצע בהתאם למפורט בתוכניות, חיבור קו ביוב גרביטציוני חדש לשוחה קיימת
 . התאגידאו לפי הוראות המפקח ובאישור /ו, "מפרט הכללי"של ה 570007 'מס

כדי לאפשר עבודה או מי הנגר /ושאיבה זמנית של השפכים , חיבור הקו כולל סתימה זמנית
במקרה של שוחה יצוקה באתר , שבירת קיר השוחה, שוחהחפירה לגילוי קיר ה, בשוחה יבשה

נור ועיגונו באמצעות יחיבור הצ, בקיר שוחה טרומית" כוס"או קדיחת חור באמצעות מקדח /ו
בקיר השוחה היצוקה או באמצעות מחבר גומי גמיש בקיר השוחה " מחבר קיר לשוחת בטון"

הוצאת כל , יחת הסתימה הזמניתפת, תיקון קירות השוחה, עיבוד הקרקעית מחדש, הטרומית
תוך כדי ביצוע . נור במקום הסתימה והפעלת הקו מחדשיניקוי הצ, חומרי הפסולת מהשוחה

הקיים  העבודות שפורטו לעיל יש לדאוג ולאפשר המשך פעולה תקינה ורציפה של קו הביוב
 . במשך כל שלבי העבודה

  בניית שוחה חדשה על קו קיים .ג

על  יצוקה באתרעם תחתית בנה על קו קיים תהיה בכל מקרה שוחת בקרה ישוחה חדשה שת
  .פי פרט

או לפי /ו" מפרט הכללי"של ה 570007העבודות תבוצענה בהתאם לתוכנית ולמתואר בסעיף 
תוך נקיטת אמצעי זהירות שחלק מהם מתואר לעיל ולכל , התאגידהוראות המפקח ובאישור 

בשום מקרה לא בא . הוראות ותקנות משרד העבודהאמצעי הזהירות והבטיחות ובהתאם ל
לבטיחות עובדיו וכלפי כל אדם , אור במפרט זה להוריד מאחריותו הבלעדית של הקבלןיהת

 . י הקבלן"פגע עקב עבודות המבוצעות עיהעלול לה

למדוד את רום , כולל עבודת ידיים לגילוי הקו הקיים, על הקבלן לחפור חפירה בזהירות
המפקח יבדוק את נתוני המדידות ויורה . ולהעביר את תוצאות המדידה למפקח נור הקייםיהצ

 הבקרהלקבלן באיזה רום תיבנה רצפת השוחה ובאיזה שיפוע יונח קו הביוב ממנה לשוחת 
עיבוד קרקעית , העבודה תכלול בניית שוחה חדשה יצוקה באתר על קו הביוב הקיים. הסמוכה

העבודה תכלול במידת הצורך סתימה זמנית .  ייםנור הקיהשוחה וחיתוך או שבירת הצ
 . כדי לאפשר את ביצוע עבודת בניית השוחה ביבשאו מי הנגר ושאיבה זמנית של השפכים 
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 CLSMמילוי חוזר באמצעות תערובת  9.13.6

 צמנט ומוספים מסוג, בתערובת מוכנה המכילה אגרגטים דקיםמילוי 
CONTROLLED LOW STRENGTH MATERIAL . החומר יהיה בעל תכונות המתאימות

החומר יעמוד (. חמש שעות)שעות  5זמן התקשות יהיה . CBR 000%בעל  - ם"לאגו
יותר לשפוך את החומר ישירות מהמיקסרים עם  .המתאימים ASTMבדרישות תקני 

שוקת אלא אם תנאי השטח יחייבו שימוש במשאבה ואז יסופק החומר בתערובת 
 .במילוי זה הנו לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח שימוש .המתאימה למשאבה
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 צילום הצנרת לאחר הביצוע  - 13.1פרק 

כללי 13.1.1

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט 
או לאורך הקו יעל הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום ויד, המיוחד

או במעגל יויד-הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה. העבודותלאחר סיום , המונח
.המגרשים/כולל קווי הביוב המופנים אל החלקות, סגור שתוחדר לצנרת לכל אורכה

ובכך לתעד את מצב הצנרת לפני  רהצינומטרת הבדיקה היא להביט ולצלם את תוך 
. הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה

למלא מקומה של כל בדיקה אחרת שמטרתה לוודא  פעולת צילום הצנרת אינה באה
המפרט ולפי הוראות נוספות של המפקח , ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות

. שניתנו במהלך הביצוע

בעל תעודת הסמכה עדכנית של המכון  ,לביצוע הצילום יעסיק הקבלן קבלן משנה מיומן
שיעמוד בכל הדרישות , לביצוע העבודה ןוניסיובעל ציוד  ,הלאומי להסמכת מעבדות

תנאי  וי המפקח הינ"אישור העסקת קבלן המשנה ע. המפורטות לעיל ובדרישות המפרט
. הקבלן יספק לקבלן המשנה תכניות ביצוע. מוקדם להעסקתו

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה 
 ".בדיעבד תוכנית"ההצילום יהוו חלק מתוך לאחר הביצוע ומסמכי 

ביצוע העבודה  13.1.7

שטיפה  13.1.7.1

מכל חומרי  הנקיילפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה 
הניקוי . בנייה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום

 . מתאים לכך מכשוריבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות 

עיתוי העבודה  13.1.7.7

כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם , ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת .א
 . הקשורות בביצוע השוחותלדרישות והשלמת כל העבודות 

  .רהפיקוח באתוהצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין  .ב

לא פחות מאשר , על הקבלן להודיע למתכנן ולמפקח באתר על מועד ביצוע הצילום .ג
 . שבעה ימים לפני ביצוע העבודה

 . או המפקח/הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המתכנן ו .ד

בהתאם לשלבי העבודה )ום בקטעים קצרים ובמועדים שונים ביצוע הציל .ה
 . לא יזכה את הקבלן בתוספת מחיר( י קביעת המפקח"המתוכננים או עפ

 תיעוד והצגת הממצאים, מהלך הביצוע 13.1.7.7

הנחיות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות "בהתאם למפרט הכללי ולל יבוצע "הנ
 - 00גרסה , TR-1-0000' מס נוהל -למעבדות המבקשות הסמכה לצילום צנרת מים וביוב 

 .או גרסה מעודכנת יותר" 00.00.06

תיקון מפגעים  13.1.7

יתגלו , או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת/במידה ובמהלך פעולת הצילום ו
הקבלן , יש לתקנם או המפקח/המתכנן ומכל סוג שהוא ולחוות דעת  לכלוךמפגעים או 

.המלאה םיהיה חייב לבצע התיקונים הדרושים לשביעות רצונ

. הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים
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תהליך הצילום החוזר . לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים
". יצוע העבודהב"יהיה בהתאם לנאמר בסעיף 

הן תיקון הליקויים והנזקים והן ביצוע הצילום החוזר יהיו על חשבונו של הקבלן ולא 
(. גם אם קיים סעיף בכתב הכמויות לתשלום עבור הצילום)ישולם עבורם בנפרד 

אחריות הקבלן  13.1.6

לפני שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר " תיקון מפגעים"בנוסף לאמור בסעיף 
כתוצאה מעבודות  רלצינובמידה ויתגלו נזקים שנגרמו . פקיעת תוקף האחריות של הקבלן

אשר  רהצינוהכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת , עפר
תחול על , במידה ויתגלו נזקים הדורשים תיקון, עלות הצילום הנוסף, באחריות הקבלן

י המזמין על חשבונו "או ע/ו, די הקבלן לפי דרישת המזמיןהמפגעים יתוקנו על י. הקבלן
כל זאת . צילום חוזר של הקטע אשר תוקן, על חשבון הקבלן, בהמשך ייערך. של הקבלן

  .כפוף לתנאים הכלליים של החוזה
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 אופני מדידה
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 כללי  .1

 התחשבות בתנאי החוזה 1.1

רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה 
המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל . ונספחיו על כל מסמכיו ('נספח ג)

 .על כל פרטיהם, ל"התנאים המוזכרים במסמכים הנמלוא ההוצאות הכרוכות במילוי 
לא תשמש סיבה לשינוי המחיר , התחשבות בו מצד הקבלן אי הבנת תנאי כלשהו או אי

 כל העבודות תימדדנה. או כעילה לתשלום נוסף כלשהו/הנקוב בכתב הכמויות ו
ביחס במפרט הכללי במסמכי המכרז השונים וכן בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים 

 .להוראות שבסעיפים דלהלן

 "דמי בדיקות"התשלום עבור  1.7

לרבות  ,על הקבלן יהיה לסייע בכל דרך אפשרית לביצוען ולהכנתן של הבדיקות
 .אספקת חומרים ואביזרים שונים לפי הוראות המפקח

 .י המזמין"נה ע/קבעיהבדיקות השונות תות עבור /המעבדה

צילומי למעט  קבלןהועל חשבון ידי  הבדיקות והתשלום למעבדות יהיה עלהזמנת 
 .וידאו לקווי ביוב וניקוז

 העסקת שוטרים בשכר 1.7

לא י דרישת משטרה "עבור העסקת שוטרים בשכר כמתחייב בתנאי העבודה או עפ
  .ה השוניםל יהיה כלול במחירי היחיד"והנ ישולם בנפרד

 העסקת פקחי עירייה בשכר או פקחים חיצוניים מוסמכים להכוונת תנועה

עבור העסקת פקחי עירייה או פקחי חיצוניים מוסמכים להכוונת תנועה במקום 
 ישולם בנפרדלא י דרישת משטרה "כמתחייב בתנאי העבודה או עפשוטרים בשכר 

 .ל יהיה כלול במחירי היחידה השונים"והנ

 העבודה ואופן המדידהאור ית .7

 מיםהנחת צינורות  7.1

 צנרת פלדה 0.0.0

חל תלת שכבתי וציפוי וילן משתהספקת והנחת צינורות פלדה עטופים בפוליא
עובי  0"וצינורות בקוטר  0/06"בעובי דופן  0" - 00"פנימי מבטון בקטרים 

 .מ"מ 0.65דופן 

אי וופזור לאורך תו הקיפר, ר"הובלה מביהח, הספקת צינורות: המחיר כולל
במכונה או )' מ 0.5חפירה לעומק מכסימלי של . ההנחה במנוף או מחפר

אבני , סולינג, מצעים, מ"בכל סוג קרקע שתמצא לרבות שכבות אגו ,(ידיים
הספקה . מתאיםאו מתוכננים וברוחב /מפני קרקע קיימים ו . 'דבש וכו
, וית שהיאוכל זתוכים ביר. בגיליון הפרטיםבהתאם לפרט חול  ועטיפת
עטיפה באמצעות שרוולים מתכווצים כולל הספקת . תיקוני ראשים, חתוכים

הספקה  .בהתאם לתקנים סימון מתאיםהספקה והנחת סרט , השרוולים
הספקה  .הספקה והתקנת מעברי קוטר מבוטנים. והתקנת קשתות מבוטנות

 עבור הקו הראשי ועבור הקווים חרושתיות( טה)והתקנת הסתעפויות 
מילוי חוזר בשכבות , מיון האדמה הנחפרת . המשניים וחיבורי הבתים

פינוי פסולת שתמצא בחפירה ופנוי עודפי חפירה למטמנות , מהודקות בבקרה
זקפים , למדים)ביצוע כל ההכנות לשטיפה , אספקה והתקנת ספוג. מורשות

ירות בדיקות ש,בדיקות רדיוגרפיות , בדיקות לחץ, חיטוי, שטיפת הקו(. 'וכו
כיסוי עטיפת ראשים ותיקוני (. י משרד הבריאות"ע)בדיקות מים  ,שדה

 .פינוי עודפי צנרת שסופקה גם אם בוצעו שינוים בתכנון .התעלות

 .א צינור"המחיר לפי מ
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 נים עטופים בסרטים פלסטייםווהנחת צינורות מגול 0.0.0

נים עטופים סרטים פלסטיים ווהובלה והנחת צינורות פלדה מגול, הספקה
, בחצרות הבתים 0" - 0"וה ערך בתוך הקרקע בקוטר ואו ש" סולכור"תוצרת 

בעומק שיבטיח כיסוי מינימלי של  אשר לא נכללו במסגרת עבודות חיבור בית
החזרת המצב לקדמותו כולל  ,מוגנים פנימית בבטון 0"צינורות . מ"ס 00

 (.דשאים, פרחים, שיחים)צמחיה , ריצופים, מדרכות אספלט לרבות

 .א צינור"מחיר לפי מה

 הנחת צנרת זמנית 0.0.0

חיבורים זמניים מקו  לרבות -000PE ילןתהספקה והנחת צנרת זמנית מפוליא
 .וברזי כיבוי אש הספקה והתקנת מגוף זמני וחיבור זמני לצרכן .ראשי

 מצינורות מתכת' מ 0.0בגובה העבודה כוללת אספקה והתקנת עמודים 
הזמניים על גבי העמודים וכל עבודה וחומרים קשירת הצינורות , 0"בקוטר 

 .למשך כל תקופת הביצוע שיידרשו להשלמת קו זמני לחיבורים

כולל , וחיבור לברזי כיבויחיבורי הבתים  .ראשי א צינור"מחיר לפי מה
 .במחיר הקו הראשיכלולים , אביזרים

 הרכבת מערכת מגוף בתא 0.0.0

  TRSדגם)ה מצופה אמיל הובלה והספקה של מגוף טריז מברזל יציק, הספקה
הרכבת  ,מחבר לאוגן ,אוגן. אטמוספרות 06לחץ עבודה (. או שווה איכות

 . חיתוכים, ביצוע ריתוכים, עבודות חפירה וכיסוי, המערכת

כולל עיגון הצינור בטבעת , שוחת מגוף מדגם תא טמון באדמההתקנת כולל 
מכסה אובלי ', מ 0.5באורך עד , מ"מ 000סי בקוטר .וי.בטון באדמה ארובת פי

 .ג תושבת בטון"עם פעמון עלעומס כבד מיציקת פלדה 

 .המחיר לפי יחידת קומפלט

 ברזי שריפה 0.0.5

 .ם שטורץע 0"בקוטר או כפול בודד מאוגן הרכבת מערכת ברז שריפה 
מעבר , מעלות 00 (6"\0)"קשתות , מהיציאה מהצינור הראשי( 6"\0)" צינורות
 .ציפוי בסרט, חיתוך, ריתוך, עבודות חפירה וכיסוי. אוגנים, 0/"0"קוטר 

החלקים שמעל  תציפוי החלקים שמתחת לקרקע וצביע, הרכבת ברז השריפה
 .הקרקע

 .המחיר לפי יחידת קומפלט

 ראשיים קיימיםמים חיבור לצינורות  0.0.6

ריתוך וחיבור , חיתוך, (הסתעפות)עבודות ריתוך  .חפירה וכיסוי: המחיר כולל
" למד"ביצוע  .קוני עטיפה וניקוז הקו בהתאם לצורךית .אוגנים לפי הצורך

 .לחיבור בין הצינור הקיים לצינור החדש כולל הספקת הקשת וזקף ריתוך

 .הצינורות החדשקוטר קו ל קומפלט בהתאםהמחיר לפי יחידת 

 ניתוק קווי מים משניים 0.0.7

, י אוגן ואוגן עיוור"סתימה ע, הקוניקוז , לגילוי הצינורחפירה : המחיר כולל
 .כיסוי והחזרת המצב לקדמותו, עטיפה

 .המחיר קומפלט
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 פרט נקודת ריקון 0.0.0

הרכבת , ואביזרי ריתוך ריתוכים ,"T"י קטעי צינורות "הסתעפות מקו ראשי ע
 .ניקוזתעלת  \קולטן  \והתחברות לתא , צנרת ואביזרים

 .שוחה ושסתום מדף יימדדו בנפרד, מגוף

 המחיר קומפלט

 נקודת שסתום אוויר 0.0.0

, מעלות וזקף 00זוית , "T" ואביזר י קטעי צינורות"הסתעפות מקו ראשי ע
, מתאיםטריז מגוף , אספקה והתקנה של שסתום האוויר מסווג לפי קוטר

 .ואביזרים טעי צנרתק

 המחיר לפי יחידה קומפלט

 אנכי או אופקי אשר אינו מופיע בתוכניות תנוחה" למד"ביצוע  0.0.00

מעלות בהתאם להחלטות  05מעלות או  00הבנוי משתי קשתות " למד"ביצוע 
 .הנדסהמ

 .('יח 0)של קשתות מוכנות והתקנה הובלה  ,הספקה:  המחיר כולל

 ".למד"אחת בלבד ישולם עבור מחצית הדרש קשת יאום תיולצורך הת היה

 .'מ 0.5-הביצוע כולל הנחת צינורות בעומקים הגדולים מ

 .בהתאם לקוטר הקו המחיר לפי יחידה קומפלט

 לבתי מגוריםמים חיבורי  0.0.00

הספקה של צינורות עטופים ומצופים פנימית בבטון ואביזרים  :המחיר הכולל
ברזים , טעים, מעברים קוניים, יםניפלים כפול, ויותוז, נים כולל מופותוומגול

צינורות הנדרשים . הארקות,  0" - 0/0"בקטרים ואוגנים רקורדים , בושינגים
 .עליה תלביצוע חיבור לאחר זווי

כולל עבודות , 0"-0"התקנת אביזרים חדשים לחלקות ובתי מגורים בקטרים 
גדרות חציית . עבודות ריתוך וחיתוך, כיסוי. חפירה לעומק הדרוש לפי פרט

 . או שבילי בטון/רוק והתקנה מחדש של מדרכות ויפ, אבן

זוויות על ו Tמסעף כולל  חיבור מהצינור הראשי החדש עד למערכת המדידה
, בחיבורי בתים" למדים"לא ישולם בנפרד עבור . פי הצורך עד זווית העלייה

הצינור מיציאת הצינור הראשי עד זווית אורך . ל נכלל במחיר חיבור בית"הנ
 .0.0.0לסעיף  ישולם בהתאםהעלייה 

התקנת כל האביזרים כולל הארקות וחיבור מערכת המדידה ועד הצינור 
 . 0" - 0"הקיים שלאחריה באמצעות צינור בקוטר 

ניתוק מד המים מהפלט  ,המחיר יכלול פירוק מערכת המדידה הקיימת
רישום קריאת , וק מד המים מצנרת המיםפיר, החשמלי שמחובר למשדר

חיבור מחדש של הכבל , חיבור מד המים מחדש, מד המים בזמן הפירוק
 .לתוך המד, כולל הפלט, החשמל

במחיר הנחת הצינור בתוך המגרש יש לקחת בחשבון את החזרת המצב 
 .0.0.0לקדמותו כולל גינון כפי שמופיע בסעיף 
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, (0)מעבר קוטר,(0" )עליה"זקף , (0)הראשי חיבור מהצינור  - חיבור בודד
 (.0)מערכת מדידה 

, (0)מעבר קוטר ,(0" )עליה"זקף , (0)חיבור מהצינור הראשי  - חיבור כפול
 (.0)מערכת מדידה 

, (0)מעבר קוטר (0" )עליה"זקף , (0)חיבור מהצינור הראשי  - חיבור משולש
 (.0)מערכות מדידה 

 ,(0)מעבר קוטר ,(0" )עליה"זקף , (0)הראשי חיבור מהצינור  - חיבור מרובע
 (.0)מערכות מדידה 

מתייחס למגרש אחד או לשני מגרשים , משולש או מרובע, חיבור כפול
 .סמוכים

במקרה שתידרש הכנה בלבד תבוצע יציאה מהקו הראשי התקנת זקף בגובה 
ל "הנ. ומגוף בהתאם לקוטר ההכנהוית ומעל לקרקע הרכבת ז' מ 0.5של 

 .בנפרד בהתאם למצוין בכתב הכמויות יימדד

 .מחיר לפי יחידה קומפלט

 פירוק מערכות קיימות 0.0.00

כולל חיתוך עד , קיימות מערכות מדידה, מגופים/פירוק מערכות כיבוי אש
כולל , כיסוי והחזרת המצב לקדמותו, י פלטה"סתימה ע, לפני המדרכה

 .או מרצפות/תיקוני אספלט ו

 מגופים ומערכות מדידה/ברזי כיבוי אשהמחיר כלול באספקה והתקנת 
 .ותחדש

 צילום הצנרת לאחר הביצוע 0.0.00

ח "בליווי דו תקליטורתיעוד על גבי , עבור צילום של הצנרת במצלמת וידאו
כולל כל שלבי , על פי הנחיות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מפורט

כל  לא תשולם לקבלן .ישולם לפי מטר אורך צנרת ,ההכנה והביצוע הנדרשים
 .בהתאם לנדרש בשלבי הביצוע, תוספת עבור ביצוע צילום הצנרת בקטעים

 .לא ישולם בעבור צילום נוסף לאחר ביצוע תיקונים

 .א"התשלום לפי מ

 עטיפת בטון 0.0.00

 .ק"המחיר עבור ביצוע עטיפת בטון מזוין יימדד לפי מ

 הנחת צינורות ביוב 7.7

 הנחת צינורות הביוב 0.0.0

לפי קוטרם וסוגם תוך התחשבות בעומק צינורות יסווגו לצורכי תשלום 
מדידת אורך הצינורות תעשה לאורך ציר הצינורות . החפירה בה יונח הצינור

 .המונחים בשטח בין הקירות הפנימיים של שתי שוחות קרובות

וריתוך פנים עבור  התקנה ,הנחה, הובלה, מחיר הצינורות כולל אספקה
. 'גומיות המרווח וכו, האטמים ,המחברים, של הצינורותצינורות פוליאתילן 

 מילוי בשכבות, עטיפת החול סביב הצינור, כן כולל המחיר את החפירה
, (עד שכבת המצעים) הידוק מבוקר לצפיפות הנדרשת, בחומר מקומי מתאים

פיקוח וההדרכה באתר של שרות השדה וכל שאר העבודות , בדיקות אטימות
 .הדרושות לצורך הנחת הצנרת

 .מסווג לפי קוטר ועומק ההנחה א"מ לפי המחיר
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 בדיקות 0.0.0

, וידאוופרט לצילום קווים ב ,מחיר הבדיקות לאטימות השוחות והקווים
כלול במחירי ההספקה וההנחה של הצינורות כמפורט במפרט הכללי ויכלול 

 .הציוד והפועלים הדרושים, את כל החומרים

 שוחות בקרה לביוב 0.0.0

בהתאם בור שוחות הבקרה יהיו תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום ע
מחיר שוחה טרומית יכלול את שוחת . מפרט המיוחד לעילוהמפרט הכללי ל

עיבוד מפלים , תקרת המעבר וחוליות ההגבהה לפי הגובה המתוכנן, הבסיס
עיבוד מתעל בבטון , פנימיים בתוך השוחה עד לגובה חצי קוטר השוחה

אספקת והרכבת , יותאספקה והרכבת אטמים בין החול, בתחתית השוחה
ביצוע טיח בפנים , אביזרים תקניים למעבר וחיבור הצינורות לקיר השוחה

הכנת משטח מהודק והעבודות הנלוות  .איטום התפרים בין החוליות, השוחה
וכן שימוש במידת הצורך במנוף להורדת השוחה אל החפירה למיקומה , לכך

 .הכול בהתאם למפורט במפרט זה. הסופי

תשלום לפי לימדדו ( באישור המהנדס בלבד)ה יצוקות באתר שוחות בקר
העבודה כוללת . מחיר היחידה עבור שוחה טרומית בקוטר ובעומק זהה

כולל , עבודות עפר לחפירת השוחה והתקנתה, טפסנות, שימוש בתבניות
, כמו כן המחיר כולל טיוח פנים. חומרים ופועלים לבנייתה, שימוש בציוד

התקנת מחברי שוחה בדפנות לאטימת פתחי , תיתהתקנת עיבודים בתח
 .הצנרת

 .מסווג לפי עומק לפי יחידה המחיר

 מכסים 0.0.0

עם סמל מ "ס 60בקוטר  000Dהמחיר בעבור הספקה והתקנת מכסה כבד מין 
יהיה כלול במחיר השוחה ולא ישולם מלבנית \לרבות מסגרת עגולה, הרשות

 .עבורו בנפרד

 ומשטחי ביניים מעקות ,סולמות, שלבי ירידה 0.0.5

כלול במחיר היחידה תאי  מעקות ומשטחי ביניים, סולמות, מחיר שלבי ירידה
כמו כן כולל העברת . הבקרה וכולל אספקה והתקנה מלאה של אלמנטים אלו

 .מעקה ומשטח ביניים, אישור קונסטרוקטור עבור כל סולם

 מפלים חיצוניים 0.0.6

על פי  ת מפל חיצוניהמחיר יכלול תוספת בלבד למחיר השוחה עבור התקנ
התשלום יהיה לפי יחידה ולפי . כולל כל העבודה והחומרים הנדרשים, פרט

יהיה ללא התחשבות המפרט הכללי  5700.06' הקוטר אך בניגוד לסעיף מס
 .בעומק

המחיר כולל יציקת המפל בבטון חיבור זיון המפל לקירות השוחה הטרומית 
 .לכל עומק המפלי קידוח והחדרת קוצים עם דבק אפוקסי "ע

 פנימייםמפלים  0.0.7

פנימי על פי המחיר יכלול תוספת בלבד למחיר השוחה עבור התקנת מפל 
התשלום יהיה לפי יחידה ולפי . כולל כל העבודה והחומרים הנדרשים, פרט

יהיה ללא התחשבות המפרט הכללי  5700.06' הקוטר אך בניגוד לסעיף מס
 .בעומק

ועיגון על ידי ברגים חיבור  ,על כל חלקיואספקה והתקנת המפל המחיר כולל 
 .לקירות השוחה הטרומיתעל פי פרט " שלות"ו
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 חיבורי בתיםהכנות ל 0.0.0

לעיל ישולם לפי ים לביוב על פי המצוין חיבורים ביתיהכנות לעל התקנת 
והתשלום יהיה תמורה להתקנת יתד ברזל זווית לסימון החיבור , יחידה

 .ויכלול את כל המצוין בסעיף לעילסי .וי.שלט פח ופקק מפי, למגרש

 חיבור לשוחה קיימת 0.0.0

, חפירה, אספקה, המחיר כולל התקנת פתח וסתימות פתחים בשוחה הקיימת
. שינוי בעיבודים הקיימים, הנחה ומילוי חוזר לצינורות לחיבור השוחות

או סתימה /לרבות הטיה זמנית ו', המדידה לצורכי תשלום תימדד לפי יח
אם אלה יידרשו לצרכי הבטחת , או שאיבת נוזלים/יימת וזמנית של צנרת ק

על הקשיים  .ועבור עבודות לילה במידה ויידרש, הזרימה התקינה בקו הקיים
והחומרים הכרוכים בעבודה זו לא ישולם בנפרד והללו יהיו כלולים במחיר 

 .הכולל של סעיף זה

 בניית שוחה על קו קיים 0.0.00

זמנית או שאיבת  הטיהרגילה עבור המחיר הינו תוספת בלבד למחיר שוחה 
או עבור פתיחה וסתימה זמנית /נוזלים לצורך עבודה ביבש ושבירת קו קיים ו

אמצעי אחר נדרש להבטחת הפעילות התקינה של הקו  כלאו /בקו קיים ו
פ "ע)כולל יציקת רצפה מבטון מזוין  .כולל עבודת לילה במידת הצורך, הקיים

 לפני הקו הקיים מתחת( דרישות המזמין ונציגיו

 .התשלום לפי יחידה

 ביצוע שאיבות ביוב בזמן הביצוע 0.0.00

כולל ', סניקה זמניים וכו יקוו, סתימות זמניות, קקיםפ, ציוד שאיבההפעלת 
בכל שלביה ללא  העבודהת אלבצע  על מנת, משאבות לגיבוי למקרה תקלה

 .דכלולה במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורה בנפר ,נוכחות שפכים

 אטימות בדיקות 0.0.00

מחיר הבדיקות לאטימות השוחות והקווים כלול במחירי ההספקה וההנחה 
הציוד , כמפורט במפרט הכללי ויכלול את כל החומריםוהתאים של הצינורות 

לא יתקבל תשלום נוסף בגין ביצוע . לביצוע הבדיקה והפועלים הדרושים
 .בדיקה חוזרת לאחר ביצוע תיקונים

 הביצוע צילום הצנרת לאחר 0.0.00

 תקליטורתיעוד על גבי , עבור השטיפה והצילום של הצנרת במצלמת וידאו
ישולם לפי מטר  ,כולל כל שלבי ההכנה והביצוע הנדרשים, ח מפורט"בליווי דו

, לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע צילום הצנרת בקטעים .אורך צנרת
סף לאחר ביצוע לא ישולם בעבור צילום נו .בהתאם לנדרש בשלבי הביצוע

 .תיקונים

 .א"התשלום לפי מ

 עטיפת בטון 0.0.00

 .ק"המחיר עבור ביצוע עטיפת בטון מזוין יימדד לפי מ

 חיבורי ביוב לבתים ועבודה תחת גדרות ומכשולים קיימים 0.0.05

התחברות לשוחת ביוב ביתית בתחום המגרש הפרטי לרבות עבודות חפירה 
לקדמותו כלולה  מתחת לגדרות או מכשולים מכל סוג תוך השבת המצב

 .במחיר הצינורות והשוחה ולא ישולם בגין עבודה זו בנפרד
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 ציפוי אפוקסי לשוחות ביוב 0.0.06

חומר ב ,לכל העומק, עיבוד ופנים החוליותאפוקסי דו רכיבי לציפוי  ביצוע
 לרבות שכבת יסוד ,או שווה איכות" 60N -סיקה גרד "איטום מתאים דוגמת 

 .היצרןשכבות ציפוי בהתאם להנחיות ו

 .ר"התשלום לפי מ

 שיקום שוחות ביוב 0.0.07

שיקום תאי ביוב קיימים יכלול סגירת השוחה עם פקקים ושאיבות בזמן 
ביצוע טיח על חלקי הפנים בשוחה וכן איטום , ניקיון השוחה, הביצוע

 .התפרים בין החוליות ובין התקרה על פי הנחיות המפרט המיוחד

 .ללא תלות בעומק השוחהתא בקרה עבור  יימדד כקומפלט המחיר

 קידוח אופקי 7.7

ביצוע הקידוח האופקי יימדד לתשלום לפי מטר אורך של קו הביוב או המים אשר יונח 
 . ללא התחשבות באורך הקידוח, מרחק סופי בין שוחה לשוחה  -

עומק הקידוח או כל דרישה , נו לפי מטר אורך וללא תלות בקשיי הביצועיהמחיר ה
 .נוספת לביצוע העבודה

המחיר יכלול את ביצוע כל עבודות ההכנה בשני קצוות הקידוח כולל עבודה בשלבים 
קטע . איטום קצוות הצינור בסיום העבודה, י דרישת המפקח"או בשעות הלילה עפ

 . הקידוח לא יימדדו לתשלום בסעיף חפירה והנחת צנרת

" לוטיםיפי"ביצוע מספר , לא תינתן לקבלן תוספת תשלום עבור הגדלת קוטר הקידוח
י המפקח "ושתאושר ע, או כל עבודה או תוספת אחרת שיימצא הקבלן לנכון לבצע

 .לצורך ביצוע הקידוח, באתר

 ובצדי שוחות הבקרה יםוהחלפת קרקע למילוי מעל הקו 7.6

פיזורו והידוקו בשכבות של , חול כמתואר במפרט זהשל הספקה והובלה : המחיר כולל
המילוי עד לתחתית שכבות מבנה . 00%יפות מ בהרטבה אופטימלית עד צפ"ס 00

 . בדיקות צפיפות על חשבון הקבלן .או המדרכה/הכביש ו

 .ק"מהמחיר לפי 

 ותיקונםאו מדרכות אספלט  אספלט כבישיפתיחת  7.1

 : המחיר כולל

ט ברוחב הדרוש ופינוי לאתר רוק האספליפ ,ניסור האספלט משני צדי התעלה שבוצע
 .במפרט זה 00.00סעיף  לפי העירמורשה מחוץ לתחומי  שפיכה

 00%-א מהודקות ל"מ כ"ס 00בשתי שכבות של ' הספקה פיזור והידוק של מצע סוג א
פיזור והידוק  ,ר וכן אספקת"מ/ג"ק 0.0בכמות  MS - 00ריסוס . ו.ט.ש.א.א ידייפמוד

 .לכל רוחב העבודה, מ עליון"ס 0-מ תחתון ו"ס 5שתי שכבות אספלט בעובי 

 .מגוף מנותק בהתאם להנחיית המהנדסשיקום סביבת 

כלול במחיר היחידה ולא יינתן תשלום נוסף בגין פירוק אבני שפה והתקנתן מחדש 
 .עבודה זו

 .א צינור"המחיר לפי מעבור צינורות מים ואביזריהם 

 .ר"עבור צינורות ביוב ותאי בקרה המחיר לפי מ
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 מרוצפות ותיקונםאו מדרכות ( רחוב משולב)מרוצפים  כבישיםפתיחת  7.4

 : המחיר כולל

 משני צדי התעלה שבוצע ובתוספת, רוק זהיר של ריצוף קיים מכל סוג שהואיפ
או /שמירת אריחי הריצוף בשטח לשימוש חוזר ו, מ מכל צד של דופן החפירה"ס 05

לפי  פינוי לאתר שפיכה מורשה מחוץ לתחומי העיראו /העברתם למחסני התאגיד ו
 .הבמפרט ז 00.00סעיף 

, הספקת אריחי ריצוף חדשים. מ"ס 00בעובי ' פיזור והידוק של מצע סוג א, הספקה
 .מהודאבני גן וכ, אבני שפה, גומות לעץ

פירוק אבני שפה והתקנתן מחדש כלול במחיר היחידה ולא יינתן תשלום נוסף בגין 
 .עבודה זו

פ הסוג "בחדשות עלא יוחזרו אבנים משולבות או אבני שפה שבורות אלא יוחלפו  .א
 .הקבלן כולל הספקה והובלה ל חשבוןיהיו עהחדשות אבני השפה  .הקיים במקום

  .המזמין רשאי בכל עת לבצע בדיקות הידוק .ב

. מ"ס 5ג שכבת חול בעובי "בגמר עבודות הכיסוי יחזיר הקבלן את המרצפות ע .ג
 .עירייהאו הנחיות מחלקת הכבישים ב/העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי ו

יה רשאי לדרוש שחזור המדרכה הקיימת כולל החזרת סוג האבנים יה מזמיןה .ד
 .מהודגרנוליט וכ/ רגילות  / משולבות :מותהקיי

 .אך ברחוב משולב' כמו סעיף ד .ה

 .שיקום סביבת מגוף מנותק בהתאם להנחיית המפקח .ו

 . וחואו בא כ הנדסעבודת השיקום תתקבל רק לאחר אישור בכתב של המ .ז

 .משטחים מרוצפים בכל רוחב המדרכה ר"המחיר לפי מ

 ."הולנדי" -רחוב משולב משטחים מרוצפים בכל רוחב ר "המחיר לפי מ

 משטחי דשא או אזורי גינוןפתיחת  7.3

 : המחיר כולל

הנחת . צמחיה ומערכות השקיה, פינוי מדשאות ,לממדים הנדרשיםחפירה בהתאם 
, קיימות או חדשות במצב תקין -התקנה של מערכות ההשקיה . ל"הצינורות בהתאם לנ

 .או צמחיה בהתאם לקיים/התקנת מדשאה ו

 .א צינור"המחיר לפי מעבור צינורות מים ואביזריהם 

 .ר"עבור צינורות ביוב ותאי בקרה המחיר לפי מ

 יעבודות בשכר יומ 7.0

או  JCBמחפרון + עוזר ( + רתך)עבודות בשכר יומי של צוות ריתוך הכולל מנהל עבודה 
 .כולל כלי עבודה וחומרי עזר .מפעיל הכלי+ מחפרון זחלי או שווה ערך 

, מוש בכלי עבודהיש, נסיעות רכב, הוצאות הקבלן בקשר לעובדיוכל המחיר יכלול את 
 .דלק וכל החומרים הדרושים

 .י המפקח"לחשבונו יומנים ותעודות משלוח מאושרים עהקבלן יצרף 

 .יום עבודההמחיר לפי 
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 פירוק קווים קיימים 7.9

 חיתוך הצינורות באורכים של, (מים או ביוב) המחיר כולל חפירה לגילוי הצינור
, י המהנדס"ה או לאתר אחר שיאושר עאשר יאפשרו הובלתם לאתר מורש', מ 00.0-6.0

 .ומר החפור והשבת המצב לקדמותוסגירת התעלות במיטב הח

 .א צינור בהתאם לסעיף בכתב הכמויות"המחיר לפי מ

 פירוק  והרכבת תמרורים 7.11

או /כולל תיקוני אספלט ו, החזרת השטח לקדמותו, פירוק והרכבת תמרורים קיימים
 .מרצפות

 .כלול במחיר היחידה של העבודות השונותהמחיר 

 פירוק  והרכבת מעקה בטיחות 7.11

כולל תיקוני אספלט , החזרת השטח לקדמותו, קיים מעקה בטיחותפירוק והרכבת 
 .או מרצפות/ו

 .כלול במחירי היחידה של העבודות השונותהמחיר 

 שוחה קיימת פירוק 7.17

החזרת  ,מילוי הבור בחול מהודק, (ביוב)או תקרת השוחה ( מים) פירוק שוחה קיימת
 .מרצפות או/כולל תיקוני אספלט ו, שטח מצב לקדמותו

 .המחיר קומפלט

 CLSMחוזר באמצעות תערובת  מילוי 7.17

 .ק של התערובת"ישולם לפי מ CLSMמילוי חוזר באמצעות תערובת 

 קרצוף וריבוד 7.16

ביצוע , את כלל ההכנות הנדרשות לביצוע הקרצוףביצוע עבודות קרצוף וריבוד כוללות 
ריסוס ציפוי , מילוי סדקים, תיקוני בורות, ניקוי וטאטוא, מ"ס 5קרצוף הכביש בעובי 

נושאת פיזור והידוק של שכבת בטון אספלט , אספקה, ר"מ/ג"ק 0.5מאחה בכמות של 
ביצוע , 0"של  יבעל גודל גרגר מקסימאל' מ עם אגרגט סוג א"ס 5של  יבעובי מינימאל

 ."פינישר"העבודה עם  מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש וכן ביצוע

ר ויכלול את כלל העבודות כמתואר לעיל וזאת בניגוד "מחיר העבודה יימדד לפי מ
 .לאופני המדידה במפרט הכללי



 

 

 7113ינואר  4736-1 .מ.פ מ"ילון מערכות תשתית בע-בלשה

 

 

 (4)'גמסמך 

 

 כתב כמויות



 

 7113ינואר  4736-1 .מ.פ מ"ילון מערכות תשתית בע-בלשה

  1 -כתב כמויות 

 

 
 כלליות  הערות

 :הההנחגובה על בעל ההצעה למלא בדיו     .א

 ._________%גובה הנחה 

 . כל סעיף שבו לא מופיע מחיר יתפרש ככלול במחירים של סעיפים אחרים .ב

 . ועמוד זה גיליון הסיכום, ההצעה יחתום את שמו על כל דף של רשימת הכמויותבעל  .ג

לפני הגשת יש לברר עם המהנדס  הסעיפים שלפי דעת מגיש ההצעה כוונתם אינה ברורה די .ד
 . ייב דעתו של המהנדסולאחר הגשת ההצעה וחתימת החוזה תח. ההצעה

העלולים להשפיע על מחירי , ינתנו לבעל ההצעה בהתאם לבקשתויש, במקרה של בירורים .ה
יישלח תזכיר לכל אלה שהוציאו טופס מכרז לפי , ההצעה או לעזור בבירור נקודות סתומות

 . הכתובת שישאירו בזמן קבלת טפסי המכרז

בהתחשב עם כל התנאים שנזכרו במפרטים וברשימת הכמויות ההצעה יש לקבוע את מחירי  .ו
. הסעיפים ברשימת הכמויות מתוארים בצורה מקוצרת. ד בשיטת מדידת העבודהובמיוח

  .והדרישות במפרטים הפרטיםעל הקבלן בעת הכנת הצעתו להתבסס על 

בעל ההצעה ימלא את כל הפרטים בדפים המצורפים למכרז ויצרף את כל הנתונים  .ז
 . לת ההצעהאי מילוי ההוראות עלול לגרום לפסי. להגישו עם ההצעה ושנתבקש

יראו את כל , כגון יצרן ציוד וספקים אחרים, מגיש ההצעה ידאג לכך כי כל קבלן משנה .ח
ויקראו את המפרטים ואת הסעיפים המתאימים שבתנאים המיוחדים של  תוכניותה

וזאת  בזמן בדיקת המכרזים לא יתחשבו בכל הסתייגויות טכניות ושינויים שיוצעו. העבודה
ובכוונת מגיש ההצעה להציע שינויים  היה. אחרים להם זכאי המזמין מבלי לגרוע מסעדים

. או אלטרנטיבות עליו לברר את כל הפרטים הטכניים עם המהנדס לפני הגשת ההצעה
במילוי טופסי המכרז יש למלא בדייקנות אחר הסעיפים המופיעים בו ואת השינויים 

יש להגיש במכתב לוואי , פשרייםויאושרו קודם על ידי המהנדס כשינויים א היה, המוצעים
 . להצעה
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11/06/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     001 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  - ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
תלוספ יוניפ תוללוכ קוריפה תודובע לכ :הרעה      
לש ריהז קורפ .הכיפש רתאל םירמוח יפדועו      
ינסחמל םתרבעהו םירחאו הלאכ םיטנמלא      
.)הדובעה ןימזמ לש הטלחה פ"ע( דיגאתה      
      
והשלכ גוסמ ןוטבמ הרקב את קוליסו קוריפ     51.1.094
םוטיא ללוכ קדוהמ לוחב רובה יולימ תוברל      

            460.00 .םייק וקב םיחתפ 'חי           
      
םינוש םיקמועו םירטקב בויב וק קוליסו קוריפ     51.1.095
םוטיא ללוכ תורוניצה יוליגל הריפחה תוברל      

             35.00 .םייקה רוניצה תווצק רטמ           
      
םיקמועב 2" דע םירטקב םימ וק קוליסו קוריפ     51.1.096
ללוכ תורוניצה יוליגל הריפחה תוברל םינוש      
תוקדוהמ תובכשב רזוח יולימ ללוכ יולימ      

             30.00 .הריפח יפדועו תלוספ יוניפ ,הרקבב רטמ           
      
4" דע 3" םירטקב םימ וק קוליסו קוריפ     51.1.097
יוליגל הריפחה תוברל םינוש םיקמועב      
תוקדוהמ תובכשב רזוח יולימ ללוכ תורוניצה      

             35.00 .הריפח יפדועו תלוספ יוניפ ,הרקבב רטמ           
      
8" דע 6" םירטקב םימ וק קוליסו קוריפ     51.1.098
יוליגל הריפחה תוברל םינוש םיקמועב      
תוקדוהמ תובכשב רזוח יולימ ללוכ תורוניצה      

             40.00 .הריפח יפדועו תלוספ יוניפ ,הרקבב רטמ           
      
21" דע 01" -מ םירטקב םימ וק קוליסו קוריפ     51.1.099
יוליגל הריפחה תוברל םינוש םיקמועב      
תוקדוהמ תובככשב רזוח יולימ ללוכ תורוניצה      

             50.00 .הריפח יפדועו תלוספ יוניפ ,הרקבב רטמ           
      
םיחתפ תריגס ללוכ ,תחא תשר ןטלוק תקתעה     51.1.105
דוביעו םלשומ ןפואב הנקתה ,םימייק םיוקב      

            750.00 .ןוטבמ 'חי           
      
םיחתפ תריגס ללוכ תותשר 2 ןטלוק תקתעה     51.1.106
דוביעו םלשומ ןפואב הנקתה ,םימייק םיווקב      

          1,380.00 .ןוטבמ 'חי           
      
םיחתפ תריגס ללוכ תותשר 3 ןטלוק  תקתעה     51.1.107
דוביעו םלשומ ןפואב הנקתה ,םימייק םיווקב      

          1,725.00 .ןוטבמ 'חי           
      
      
      

1.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 770-6374   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/06/2017
דף מס':     002 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
םיחתפ תריגס ללוכ תותשר 4 ןטלוק תקתעה     51.1.108
דוביעו םלשומ ןפואב הנקתה ,םימייק םיווקב      

          2,185.00 .ןוטבמ 'חי           
      
ינסחמל ותרבעה וא טנרדיה קוליסו קוריפ     51.1.129
תריגסט תושרדנה תונכהה לכ ללוכ תושרה      

            400.00 .תכתורמ הטלפב םייקה וקה 'חי           
      
רטוק לכב םייק םימ ףוגמ את קוליסו קוריפ     51.1.131
םוקישו תוקדוהמ תובכשב רזוח יולימ ללוכ      

            400.00 .טלפסאה וא ףוצירה 'חי           
      

            520.00 .גוס לכמ םייק את לש הסכמ תמאתה 'חי          51.1.132
      
לע הייקשהל תכרעמ שאר לש ריהז קורפ     51.1.135
םוקמל ותקתעהו םירזיבא זגרא תוברל וירזיבא      
.תמייק תרנצ לש הריגס / קותינ ללוכ שדח      
דע םישרדנ םירזיבא / םירמוחה לכב שומיש      

          1,440.00 'פמוק         .םלשומ עוציבל  
      
ץוחמ תודובע רובע 341-631 םיפיעס :הרעה      
.בויבו םימ וקל הריפחה רוזאל      
      
קורפ ללוכ ,והשלכ גוסמ ףוציר קוליסו קוריפ     51.1.136
תודובע תרגסמב  ,ןוטב תאלוממ  תרווכ      

             20.00 חטשה תריפח ר"מ           
      
תרגסמב והשלכ גוסמ ףוציר קוליסו קוריפ     51.1.137

             25.00 תוכרדמ תפלחה תודובע ר"מ           
      
ללוכ והשלכ גוסמ ףוציר לש ריהז קוריפ     51.1.138
וא/ו ותנסחאו םיחטשמ לע רודיסו הסמעה      

             35.00 רזוח שומישל תושרה ינסחמל ותלבוה ר"מ           
      
ללוכ שדחמ ותחנהו והשלכ גוסמ ףוציר קוריפ     51.1.139

             35.00 לוח תבכש תמלשה ר"מ           
      

             20.00 הפש ןבא קוליסו קוריפ רטמ          51.1.140
      

             25.00 יא ןבא קוליסו קוריפ רטמ          51.1.141
      

             10.00 ןהינימל  םוחיתו ןג ינבא קוליסו קוריפ רטמ          51.1.142
      
גוס לכמ תמייק םוחיתו הפש ןבא קוריפ     51.1.143

             65.00 שדחמ התחנהו ר"מ           
      
51 דע יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ קוליסו קוריפ     51.1.144

            135.00 מ"ס ק"מ           
      

1.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 770-6374   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/06/2017
דף מס':     003 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
ןייוזמ ןוטב חטשמ קוליסו קוריפל ריחמ תפסות     51.1.145

             80.00 ןוטבה רוסינ רובע מ"ס 51  דע יבועב רטמ           
      
יבועבו גוסמ ןייוזמ ןוטבמ ריק קוליסו קוריפ     51.1.146

            530.00 והשלכ ק"מ           
      
םוסחמ סומע וא/ו ןג טוהיר תנקתהו קורפ     51.1.147
םוקישו ןוטבמ דוסי תקיצי ללוכ .אוהש לכ גוסמ      

            140.00 חותיפה 'חי           
      
תמגודכ( סובוטוא תנחת הנבמ לש ריהז קוריפ     51.1.148
,היריעה ינסחמל ותרבעהו )"הידמ רטסופ"      
קותינ ללוכו תודוסיה קוליסו קוריפ תוברל      

          3,970.00 ךמסומ יאלמשח י"ע הנחתל למשחה תנזה 'חי           
      
לש ןייוזמ ןוטבמ האיציו הסינכ ינקתמ תסירה     51.1.149

          1,325.00 'פמוק         תלוספה קוליסו םימ יריבעמ  
      

            400.00 תלוספה קוליסו םימייק םינטלוק יוקינ 'חי          51.1.150
      
םוקמל )םירחא לש( תלוספ תומירע קוליס     51.1.152
תימוקמה תושרה םוחתב רשואמ הכיפש      

             60.00 הלבוה תוברל ק"מ           
      

            665.00 2 סופיט 07 'טס טרפ פ"ע תרנצ תכימת דומע 'חי          51.1.153
      

            335.00 3" רטוקב ןומיס דומע 'חי          51.1.154
      

            130.00 תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ ק"מ          51.1.155
      

             25.00 מ"מ 5.1 יבועב EPDH תועירי ר"מ          51.1.156
      
תכתורמ הדלפ תשרמ היושע תיביטרוקד רדג     51.1.157
הווש וא "קזב" םגד "ילרוא תורדג" תרצות      
םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 04.2 הבוגב תוכיא      

            550.00 רונתב העובצו רטמ           
      
'מ 0.2 הבוגב לגר יכלוהל "שפשפ" רעש     51.1.158
תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל 'מ 0.1 בחורב      
תוכיא הווש וא "הפיח" םגד "ילרוא תורדג"      
לוענמו תיטטסורטקלא העיבצו ןוולג ללוכ      

          1,770.00 תוחתפמ השולשו 'חי           
קוריפו הנכה תודובע 1.15 כ"הס            

      
ט ל פ ס א  'ב ע  5.15 ק ר פ  ת ת       
      
52.0 רועישב )החאמ יופיצ( ןמוטיב סוסיר     51.5.001

              4.00 ר"מ/ג"ק ר"מ           
5.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 770-6374   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/06/2017
דף מס':     004 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
רועישב )םיפצרוקמ םיחטשל( ןמוטיב סוסיר     51.5.002

              3.00 ר"מ/ג"ק 05.0 ר"מ           
      
לדוג ,מ"ס 4 יבועב תאשונ טלפסא תבכש     51.5.003

             50.00 2/1" טגרגא ק"מ           
      

             45.00 4/3" טגרגא לדוג ךא ל"נכ ק"מ          51.5.004
      
מ"ס 6 יבועב תאשונ / תרשקמ טלפסא תבכש     51.5.005

             55.00 4/3" טגרגא לדוג ר"מ           
      
םינפוא יליבשו תוכרדמל טלפסא ןוטב תבכש     51.5.006

             70.00 8/3" טגרגא לדוג ,מ"ס 5 יבועב ר"מ           
      

            400.00 2/1" טגרגא לדוג הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב ןוט          51.5.007
      

            380.00 4/3" טגרגא לדוג הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב ןוט          51.5.008
      

             25.00 שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ          51.5.009
      
לכב שומיש ללוכ מ"ס 5 דע לש קמועל ףוצרק     51.5.010
ןויקנ ,הדובעה תמלשהל םישרדנה םילכה      
,תרוקיב יאתל ביבסמ באוש אטאטמ םע ידוסי      
.םילבגומ תומוקמל ךומסב הפש ינבאל ךומס      
וא דיגאתה תושרל ףצרוקמה רמוחה יוניפ ללוכ      

              9.00 .דיגאתה תטלחה פ"ע ריעה ימוחתל ץוחמ ר"מ           
      

             12.00 .מ"ס 03 דעו מ"ס 5 קמועמ ךא ,ל"נכ ר"מ          51.5.011
      
לש קמועבו 'מ 2 דע לש תורצ תועוצרב ףוצריק     51.5.012

             12.00 .מ"ס 5 דע 'חי           
      

             15.00 .מ"ס 03 דע מ"ס 5 קמועמ ךא ל"נכ 'חי          51.5.013
טלפסא 'בע 5.15 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפ - םישיבכ 15 כ"הס            
קובץ: 770-6374   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

11/06/2017
דף מס':     005 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"מ 56.3 .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.014
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

            190.00 .םיחפס ללוכ רטמ 05.1 דע קמועב חנומ רטמ           
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.016
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

            253.00 .םיחפס ללוכ רטמ 05.1 דע קמועב רטמ           
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.018
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

            290.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב רטמ           
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.020
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

            310.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב רטמ           
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.022
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

            380.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.024
תחלושמ תיטסלפ תפיטעו ןוטבמ תימינפ יופיצ      
חנומ וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

            435.00 .רטמ 05.1 דע קמועב רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 21" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.026
תלחושמ תיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

            520.00 .רטמ 05.1 דע קמועב רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 41" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.027
תלחושמ תיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

            590.00 .רטמ 05.1 דע קמועב רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 61" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.028
תלחושמ תיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

            690.00 .רטמ 05.1 דע קמועב רטמ           
      
      
      

1.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 770-6374   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

11/06/2017
דף מס':     006 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
,מ"מ 05 רטוקב ינמז םימ וק תנקתהו הקפסא     57.1.030
יוביכ יזרבו םימייקה םינכרצה לכ רוביח ללוכ      
וקפוסיש םידומע ג"ע ישארה וקה תנקתהו שא      
אלש ןפואב ןקתוי וקה .ןלבקה י"ע ונקתיו      
םוחתבו הכרדמב ,שיבכב העונתל עירפי      
ישארה וקה רוביח תללוכ הדובעה .תורצחה      
לכ תקפסא ,רתויב םיבורקה םימה תורוקמל      
עוציבל ושרדיש תודובעה לכ עוציבו םירמוחה      
ירוביחו הקראה לבכ ללוכ וקה לש םלשומ      

             90.00 .םיתבה רטמ           
      
רטוקב הכימת ידומעו מ"מ 57 רטוקב ךא ל"נכ     57.1.031

            105.00 ".4 רטמ           
      
והשלכ רונצ גוסמ םימ וק תנמטה רובע תפסות     57.1.060
ללוכ ,םיפסונ רטמ 5.0 לכ רובע 4" דע רטוקב      
תרנצה לש םירוקמה םיפיעסב שרדנה לכ      

             30.00 .)'וכו רזוח יולימ( רטמ           
      
והשלכ רונצ גוסמ םימ וק תנמטה רובע תפסות     57.1.062
ללוכ ,םיפסונ רטמ 5.0 לכ רובע 8"-6" רטוקב      
תרנצה לש םירוקמה םיפיעסב שרדנה לכ      

             35.00 .)'וכו רזוח יולימ( רטמ           
      
והשלכ גוסמ םימ וק תנמטה רובע תפסות     57.1.064
,םיפסונ רטמ 5.0 לכ רובע 21"-01" רטוקב      
תרנצה לש םירוקמה םיפיעסב שרדנה לכ ללוכ      

             40.00 .)'וכו רזוח יולימ( רטמ           
      
והשלכ גוסמ םימ וק תנמטה רובע תפסות     57.1.065
,םיפסונ רטמ 5.0 לכ רובע 61"-41" רטוקב      
תרנצה לש םירוקמה םיפיעסב שרדנה לכ ללכ      

             60.00 .)'וכו רזוח יולימ( רטמ           
      
םימ וקל 2" דע רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.1.193
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

            520.00 ..תויושרה 'חי           
      
םימ וקל 4"-3" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.1.195
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

          1,325.00 .תויושרה 'חי           
      
      
      
      

1.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 770-6374   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

11/06/2017
דף מס':     007 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
םימ וקל 8"-6" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.1.197
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

          1,725.00 .תויושרה 'חי           
      
וקל 21"-01" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.1.198
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק םימ      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

          2,530.00 .תויושרה 'חי           
      
וקל 61"-41" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.1.199
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק םימ      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

          3,450.00 .תויושרה 'חי           
      
הנכהה תודובע תוברל 2" רטוקב םימ וק קותינ     57.1.200
תרזחהו וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושרדנה      

            275.00 .ותומדקל בצמה רטמ           
      
תודובע תוברל 4-3" רטוקב םימ וק קותינ     57.1.201
וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושרדנה הנכהה      

            415.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ           
      
תודובע תוברל 8-6" רטוקב םימ וק קותינ     57.1.202
וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושרדנה הנכהה      

            550.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ           
      
תודובע תוברל 21-01" רטוקב םימ וק קותינ     57.1.203
וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושרדנה הנכהה      

          1,025.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ           
      
תודובע תוברל 61-41" רטוקב םימ וק קותינ     57.1.204
וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושרדנה הנכהה      

          1,325.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ           
      
3"-4" רטוקב היקשה/שרגמל דדוב םימ רוביח     57.1.227
רטוקב םימ ידמ לש הבכרהו קורפ תוברל      
,1"-2" רטוקב םיזרב ינש ללוכ ,4/3"-4"      
םידרוקר ,םיגרב ,םילפינ ,רטוק יריבעמ      
רוביח ללוכ .)םימ דמ תקפסא ללוכ אל( המודכו      
םימ וק ,הקראה רשג ,ינשמ/ישאר םימ וקלל      
'מ 0.3 דע ךרואב ןועשה ירחא יטרפה חטשב      
תוברל שרגמב יטרפה םימה וקל תורבחתהו      
פ"ע םלשומ עוציבל םישרדנה םירזיבאה לכ      

          2,070.00 .טרפה 'חי           
      

1.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 770-6374   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

11/06/2017
דף מס':     008 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
לכ תוברל לופכ םימ רוביח לבא ,ל"נכ     57.1.232

          2,415.00 .טרפ פ"ע םלשומ עוציבל םישרדנה םירזיבאה 'חי           
      
לכ תוברל שלושמ םימ רוביח לבא ,ל"נכ     57.1.239
פ"ע םלשומ עוציבל םישרדנה םירזיבאה      

          2,760.00 .טרפה 'חי           
      
לכ תוברל עבורמ םימ רוביח לבא ,ל"נכ     57.1.250
פ"ע םלשומ עוציבל םישרדנה םירזיבאה      

          3,105.00 .טרפה 'חי           
      
תפיקעל הפיטעו יופיצ םע 3" רטוקב "דמל"     57.1.270
עטקו תולעמ 54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ      

            805.00 'פמוק         תרנצ  
      
תפיקעל הפיטעו יופיצ םע 4" רטוקב "דמל"     57.1.271
עטקו תולעמ 54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ      

          1,265.00 'פמוק         תרנצ  
      
תפיקעל הפיטעו יופצ םע 6" רטוקב "דמל"     57.1.272
עטקו תולעמ 54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ      

          1,725.00 'פמוק         תרנצ  
      
תפיקעל הפיטעו יופצ םע 8" רטוקב "דמל"     57.1.273
עטקו תולעמ 54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ      

          2,300.00 'פמוק         תרנצ  
      
הפיטעו יופצ םע 21-01" רטוקב "דמל"     57.1.274
54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ תפיקעל      

          3,450.00 'פמוק         תרנצ עטקו תולעמ  
      
הפיטעו יופצ םע 61-41" רטוקב "דמל"     57.1.275
54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ תפיקעל      

          6,325.00 'פמוק         תרנצ עטקו תולעמ  
      
םנוקיתו טלפסאמ הכרדמ / שיבכ תחיתפ     57.1.281
שומיש ללוכ קמוע לכב םימ וק תחנה רחאל      
לכב טלפסא קוריפל הביצח שיטפ םע ןורפחמב      

            130.00 .אצמיש יבוע רטמ           
      
תחנה ךרוצל תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ     57.1.282
ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב םימ וק      
ךותיחו שרדיש לככ שדח ףוציר תמלשה ללוכ      

            130.00 .דבלב רוסינב ףוציר תומלשה ר"מ           
      
      
      
      
      

1.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 770-6374   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

11/06/2017
דף מס':     009 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
וק תחנה רחאל ונוקיתו אשד חטשמ  תחיתפ     57.1.283
תכרעמ תרזחהו קוריפ תוברל קמוע לכב םימ      
ידברמ תקפסא ללוכ ךרוצה תדימב הייקשה      

             70.00 .ןימזמה תטלחהו ךרוצה פ"ע םישדח אשד רטמ           
      
תרנצל תובשותל וא ,ןוגיעל ןיוזמ ןוטב ישוג     57.1.312

          1,380.00 .ןויז ללוכ ,םימ ק"מ           
      
ררבנ רמוחמ תונויד לוח לש ץוחבמ אבומ יולימ     57.1.328
יללכה טרפמה תושירדל םאתומ גרודמו יקנ      
תובכשב םימ וק תחנה רובע תולעת יולימל      
תילאמיסכמ תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב      
טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס תוברל      
דעו רוניצה יוסיכו דופירל רבעמ( דחוימה      
בתכב הארוה יפל קר ,)שיבכה עצמ תיתחתל      

             65.00 חקפמהמ רטמ           
      
תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     57.1.332
שיבכ / הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה      
םויב רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל      
לכ םלושת אל .שרדיתש תומכ לכבו הלילבו      
הנטק תומכל לעפמ תחיתפ לע ריחמ תפסות      

            345.00 .'וכו ק"מ           
      
ףסות רובע MSLC גוסמ ןוטב ריחמל תפסות     57.1.333
תומכ לכבו הלילבו םויב ,תורשקתה ריהמ      
לע ריחמ תפסות לכ םלושת אל .שרדיתש      

             25.00 .'וכו הנטק תומכל לעפמ תחיתפ ק"מ           
      
פ"ע ,03"-4" רטוקב םימ תרנצל ואדיו םולצ     57.1.339
םולצל תונכהה לכ עוצב תוברל ,טרפמה      

             40.00 .ןימזמל ח"ודו רוטילקתה תריסמו רטמ           
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     57.1.504
    CR001-EP מ"מ 011 רטוקב 5.21 גרד  
,חודיקה עוציב תוברל םהש לכ קמועו ךרואב      
חודיקה רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא      

            345.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו רטמ           
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     57.1.505
    CR001-EP מ"מ 061 דע רטוקב 5.21 גרד  
,חודיקה עוציב תוברל םהש לכ קמועו ךרואב      
חודיקה רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא      

            505.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו רטמ           
      
      
      
      
      

1.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 770-6374   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

11/06/2017
דף מס':     010 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     57.1.506
    CR001-EP מ"מ 522 רטוקב 5.21 גרד  
,חודיקה עוציב תוברל םהש לכ קמועו ךרואב      
חודיקה רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא      

            690.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו רטמ           
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     57.1.507
    CR001-EP מ"מ 082 רטוקב 5.21 גרד  
,חודיקה עוציב תוברל םהש לכ קמועו ךרואב      
חודיקה רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא      

            920.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו רטמ           
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     57.1.508
    CR001-EP מ"מ מ"מ 513 רטוקב 5.21 גרד  
,חודיקה עוציב תוברל םהש לכ קמועו ךרואב      
חודיקה רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא      

          1,265.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו רטמ           
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     57.1.509
    CR001-EP מ"מ 553 רטוקב 5.21 גרד  
,חודיקה עוציב תוברל םהש לכ קמועו ךרואב      
חודיקה רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא      

          1,670.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו רטמ           
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     57.1.510
    CR001-EP מ"מ 004 רטוקב 5.21 גרד  
,חודיקה עוציב תוברל םהש לכ קמועו ךרואב      
חודיקה רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא      

          1,955.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו רטמ           
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     57.1.511
    CR001-EP מ"מ 054 רטוקב 5.21 גרד  
,חודיקה עוציב תוברל םהש לכ קמועו ךרואב      
חודיקה רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא      

          2,130.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו רטמ           
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     57.1.512
    CR001-EP מ"מ 005 רטוקב 5.21 גרד  
,חודיקה עוציב תוברל םהש לכ קמועו ךרואב      
חודיקה רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא      

          2,300.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו רטמ           
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     57.1.513
    CR001-EP מ"מ 065 רטוקב 5.21 גרד  
,חודיקה עוציב תוברל םהש לכ קמועו ךרואב      
חודיקה רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא      

          2,530.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו רטמ           
      
      

1.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 770-6374   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

11/06/2017
דף מס':     011 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     57.1.514
    CR001-EP מ"מ 036 רטוקב 5.21 גרד  
,חודיקה עוציב תוברל םהש לכ קמועו ךרואב      
חודיקה רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא      

          2,820.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו רטמ           
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     57.1.515
    CR001-EP מ"מ 017 רטוקב 5.21 גרד  
,חודיקה עוציב תוברל םהש לכ קמועו ךרואב      
חודיקה רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא      

          3,165.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו רטמ           
      
5.21 גרד EP-001 ןליתאילופ רוניצ תלחשה     57.1.601
אוהש לכ קמועב לוורש ךותב מ"מ 011 רטוקב      
תוצק םוטיאו ךמס ילדנס תנקתה תוברל      

            150.00 טרפ יפ לע לוורשה רטמ           
      
5.21 גרד EP-001 ןליתאילופ רוניצ תלחשה     57.1.602
אוהש לכ קמועב לוורש ךותב מ"מ 061 רטוקב      
תוצק םוטיאו ךמס ילדנס תנקתה תוברל      

            210.00 טרפ יפ לע לוורשה רטמ           
      
5.21 גרד EP-001 ןליתאילופ רוניצ תלחשה     57.1.603
אוהש לכ קמועב לוורש ךותב מ"מ 522 רטוקב      
תוצק םוטיאו ךמס ילדנס תנקתה תוברל      

            320.00 טרפ יפ לע לוורשה רטמ           
      
5.21 גרד EP-001 ןליתאילופ רוניצ תלחשה     57.1.604
אוהש לכ קמועב לוורש ךותב מ"מ 082 רטוקב      
תוצק םוטיאו ךמס ילדנס תנקתה תוברל      

            490.00 טרפ יפ לע לוורשה רטמ           
      
5.21 גרד EP-001 ןליתאילופ רוניצ תלחשה     57.1.605
אוהש לכ קמועב לוורש ךותב מ"מ 513 רטוקב      
תוצק םוטיאו ךמס ילדנס תנקתה תוברל      

            575.00 טרפ יפ לע לוורשה רטמ           
      
5.21 גרד EP-001 ןליתאילופ רוניצ תלחשה     57.1.606
אוהש לכ קמועב לוורש ךותב מ"מ 553 רטוקב      
תוצק םוטיאו ךמס ילדנס תנקתה תוברל      

            690.00 טרפ יפ לע לוורשה רטמ           
      
5.21 גרד EP-001 ןליתאילופ רוניצ תלחשה     57.1.607
אוהש לכ קמועב לוורש ךותב מ"מ 004 רטוקב      
תוצק םוטיאו ךמס ילדנס תנקתה תוברל      

            920.00 טרפ יפ לע לוורשה רטמ           
      
      
      

1.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 770-6374   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

11/06/2017
דף מס':     012 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
5.21 גרד EP-001 ןליתאילופ רוניצ תלחשה     57.1.608
אוהש לכ קמועב לוורש ךותב מ"מ 005 רטוקב      
תוצק םוטיאו ךמס ילדנס תנקתה תוברל      

          1,150.00 טרפ יפ לע לוורשה רטמ           
      
םירטקב 61/3" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.1.701

            265.00 יהשלכ תרנצל 01"-21" רטמ           
      
םירטקב 61/3" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.1.702

            355.00 יהשלכ תרנצל 41"-61" רטמ           
      
םירטקב 61/3" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.1.703

            505.00 יהשלכ תרנצל 81"-02" רטמ           
      
םירטקב 61/3" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.1.704

            655.00 יהשלכ תרנצל 22"-42" רטמ           
      
םירטקב 61/3" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.1.705

            850.00 יהשלכ תרנצל 62"-82" רטמ           
םימ תקפסא יוק 1.75 כ"הס            

      
ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  4.75 ק ר פ  ת ת       
      
"לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ     57.4.041
    SRT/LRT ,"בכוכה" L/S-OKE חנומ ,ע"ש וא  
ןומט את" םגדמ שיבכ/הכרדמב ףוגמ תחושב      
ןוטב תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ "המדאב      
מ"מ 002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא , המדאב      
/ ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל הכראה טומ,      
ןוטב תבשות ג"ע הדלפ תקצימ עבורמ      

          2,875.00 .דבכ סמועל םיאתמה 'חי           
      
"לאפר" תמגוד  6" רטוקב זירט ףוגמ     57.4.042
    SRT/LRT , "בכוכה" L/S-OKE ע"ש וא,  
את" םגדמ שיבכ/הכרדמב ףוגמ תחושב חנומ      
ןוטב תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ "המדאב ןומט      
מ"מ 002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא , המדאב      
/ ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל הכראה טומ,      
ןוטב תבשות ג"ע הדלפ תקצימ עבורמ      

          3,450.00 .דבכ סמועל םיאתמה 'חי           
      
      
      
      
      
      
      
      

4.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 770-6374   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

11/06/2017
דף מס':     013 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
"לאפר" תמגוד 8" רטוקב זירט ףוגמ     57.4.043
    SRT/LRT , "בכוכה" L/S-OKE ע"ש וא,  
את" םגדמ שיבכ/הכרדמב ףוגמ תחושב חנומ      
ןוטב תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ "המדאב ןומט      
מ"מ 002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא , המדאב      
/ ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל הכראה טומ,      
ןוטב תבשות ג"ע הדלפ תקצימ עבורמ      

          4,600.00 .דבכ סמועל םיאתמה 'חי           
      
"לאפר" תמגוד 01" רטוקב זירט ףוגמ     57.4.044
    SRT/LRT , "בכוכה" L/S-OKE ע"ש וא,  
את" םגדמ שיבכ/הכרדמב ףוגמ תחושב חנומ      
ןוטב תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ "המדאב ןומט      
מ"מ 002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא , המדאב      
/ ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל הכראה טומ,      
ןוטב תבשות ג"ע הדלפ תקצימ עבורמ      

          8,165.00 .דבכ סמועל םיאתמה 'חי           
      
"לאפר" תמגוד 21" רטוקב זירט ףוגמ     57.4.045
    SRT/LRT , "בכוכה" L/S-OKE ע"ש וא,  
את" םגדמ שיבכ/הכרדמב ףוגמ תחושב חנומ      
ןוטב תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ "המדאב ןומט      
מ"מ 002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא , המדאב      
/ ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל הכראה טומ,      
ןוטב תבשות ג"ע הדלפ תקצימ עבורמ      

          10,350.00 .דבכ סמועל םיאתמה 'חי           
      
"לאפר" תמגוד 41" רטוקב זירט ףוגמ     57.4.046
    SRT/LRT , "בכוכה" L/S-OKE ע"ש וא,  
את" םגדמ שיבכ/הכרדמב ףוגמ תחושב חנומ      
ןוטב תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ "המדאב ןומט      
מ"מ 002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא , המדאב      
/ ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל הכראה טומ,      
ןוטב תבשות ג"ע הדלפ תקצימ עבורמ      

          12,650.00 .דבכ סמועל םיאתמה 'חי           
      
"לאפר" תמגוד 61" רטוקב זירט ףוגמ     57.4.047
    SRT/LRT , "בכוכה" L/S-OKE ע"ש וא,  
את" םגדמ שיבכ/הכרדמב ףוגמ תחושב חנומ      
ןוטב תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ "המדאב ןומט      
מ"מ 002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא , המדאב      
/ ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל הכראה טומ,      
ןוטב תבשות ג"ע הדלפ תקצימ עבורמ      

          17,825.00 .דבכ סמועל םיאתמה 'חי           
      
ללוכ 2" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא םותסש     57.4.100
םגד ".י.ר.א" תמגוד 2" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

          1,440.00 .ע"ש וא D-050 'חי           
      

4.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 770-6374   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

11/06/2017
דף מס':     014 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
ללוכ 3" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא םותסש     57.4.101
םגד ".י.ר.א" תמגוד 3" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

          2,820.00 .ע"ש וא D-050 'חי           
      
תרצות 4" רטוקב וק ףוסב ףדמ םותסש     57.4.113
"בכוכה" , RN-070 םגד ".י.ר.א"      

          1,955.00 ע"ש ואKTP-SBT 'חי           
      
4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     57.4.120

          1,955.00 .ע"ש וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות 'חי           
      
ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3X2" לופכ טנרדיה     57.4.122

          2,760.00 .ע"ש וא  "לאפר" תרצות 4" רטוקב 'חי           
      
ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3X2" לופכ טנרדיה     57.4.125

          3,795.00 .ע"ש וא "סמופ" תרצות 6" רטוקב 'חי           
      

            980.00 .4" רטוקב ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות 'חי          57.4.132
      

          2,415.00 .6" רטוקב ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות 'חי          57.4.133
      
פ"ע רטוק לכב םימ תרנצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.4.156

          1,440.00 .ןויזה ללוכ 69 'טס טרפ ק"מ           
      
םימ וקמ תופעתסה ללוכ 4" רטוקב זוקנ תדוקנ     57.4.161
םיחפס תבכרה ,םיכותיר ,רטוק לכב ישאר      
חטשמו הדלפ רונצ יעטק ןכו ,ץצח ,םירזיבאו      
,ףוגמ( םייק זוקינ אתל תורבחתה וא פאר פיר      

          1,380.00 'פמוק         .)דרפנב ודדמי ףדמ םותסשו החוש  
      

            345.00 'פמוק         טרפ יפ לע ןומיס דומע 57.4.162
םימל םירזיבאו םינקתמ 4.75 כ"הס            

      
ב ו י ב  י ו ק  6.75 ק ר פ  ת ת       
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.020

            135.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ           
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.022
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

            150.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.024
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

            165.00 .רטמ רטמ           
      
      
      

6.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 770-6374   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

11/06/2017
דף מס':     015 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.026
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

            185.00 .רטמ רטמ           
      
בויב וק לש הנקתהו הקפסא ריחמל תפסות     57.6.037
ןליתאילופמ וק תקפסא רובע מ"מ 061 רטוקב      

             35.00 8 גרד EP-001 רטמ           
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.038

            185.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ           
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.040
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

            200.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.042
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

            220.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.044
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

            250.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.046
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

            295.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.048
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

            320.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.050
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

            350.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.052
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

            385.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.054
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

            425.00 .רטמ רטמ           
      
בויב וק לש הנקתהו הקפסא ריחמל תפסות     57.6.055
ןליתאילופמ וק תקפסא רובע מ"מ 002 רטוקב      

             45.00 מ"מ 522 רטוקב 8 גרד EP-001 רטמ           
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.056

            200.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ           
6.75 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 770-6374   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

11/06/2017
דף מס':     016 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.058
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

            225.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.060
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

            250.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.062
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

            290.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.064
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

            320.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.066
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

            350.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.068
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

            380.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.070
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

            420.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.071
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

            460.00 .רטמ רטמ           
      
בויב וק לש הנקתהו הקפסא ריחמל תפסות     57.6.072
ןליתאילופמ וק תקפסא רובע מ"מ 052 רטוקב      

             90.00 מ"מ 082 רטוקב 8 גרד EP-001 רטמ           
      
מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     57.6.074

            290.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ רטמ           
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.076
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

            320.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.078
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

            335.00 .רטמ רטמ           
      
      
      

6.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 770-6374   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

11/06/2017
דף מס':     017 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.080
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

            385.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.082
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

            440.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.084
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

            460.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.086
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

            495.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.088
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

            530.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.089
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

            575.00 .רטמ רטמ           
      
בויב וק לש הנקתהו הקפסא ריחמל תפסות     57.6.090
ןליתאילופמ וק תקפסא רובע מ"מ 513 רטוקב      

            130.00 מ"מ 553 רטוקב 8 גרד EP-001 רטמ           
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.092

            360.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ           
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.094
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

            380.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 553 קטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.096
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

            405.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.098
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

            440.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.100
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

            470.00 .רטמ רטמ           
      
      
      

6.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 770-6374   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

11/06/2017
דף מס':     018 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.102
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

            505.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.104
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

            540.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.106
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

            575.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.108
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

            615.00 .רטמ רטמ           
      
בויב וק לש הנקתהו הקפסא ריחמל תפסות     57.6.109
ןליתאילופמ וק תקפסא רובע מ"מ 553 רטוקב      

            210.00 מ"מ 004 רטוקב 8 גרד EP-001 רטמ           
      
בויב וק לש הנקתהו הקפסא ריחמל תפסות     57.6.199
לע הלועה קמועב ותנקתה רובע רטוק לכב      

             70.00 ףסונ רטמ יצח לכ רובע ,'מ 62.5 רטמ           
      
תמיתס ללוכ דיתעב דדוב תיב רוביחל הנכה     57.6.446
וילעו תיווז לזרב י"ע ןומיסו קקפב רוניצה הצק      
,שרגמה 'סמ תיבותיכ םע חפ טלש ךתורמ      

            575.00 .רוניצה קמועו "בויב" 'חי           
      
ךרוצל הנוקיתו תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ     57.6.455
בצמה תבשה ךות רטוק לכב בויב וק תחנה      

            130.00 .ותומדקל ר"מ           
      
םנוקיתו טלפסאמ שיבכ / הכרדמ תחיתפ     57.6.456

            130.00 . רטוק לכב בויב וק תחנה ךרוצל ר"מ           
      
וק תחנה רחאל ונוקיתו אשד חטשמ  תחיתפ     57.6.457
תכרעמ תרזחהו קוריפ תוברל קמוע לכב בויב      

             75.00 ךרוצה תדימב הייקשה ר"מ           
      
ןופיד תודובע רובע רוניצה ריחמל תפסות     57.6.462
תועצמאב 'מ 5.3 דעו 'מ 5.2 לעמ קמועב      
METSYS LIAR"  תמגודכ תוכימת תכרעמ      
    EDILS", תרצות "WTL"  וא "UABREV  
    SE" - 001 וא הינמרג-SK XOB SGNIRK,  
ריפש : ןאובי( הינמרג UABREV SE תרצות      
וא )ןולוח 63 יאנבה 'חר, מ"עב ןינב דויצ לאינד      

            430.00 .חקפמהמ בתכב הארוה יפל קר ,רשואמ ע"ש רטמ           
      

6.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 770-6374   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

11/06/2017
דף מס':     019 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
ןופיד תודובע רובע רוניצה ריחמל תפסות     57.6.463
תוכימת תכרעמ תועצמאב 'מ 5.3 לעמ קמועב      
תרצות ,"METSYS LIAR EDILS"  תמגודכ      
    "WTL"  וא "UABREV SE" - וא הינמרג  
    NIRK 001-SKXOB SG, תרצות UABREV  
    SE ןינב דויצ לאינד ריפש : ןאובי( הינמרג  
,רשואמ ע"ש וא )ןולוח 63 יאנבה 'חר, מ"עב      

            635.00 .חקפמהמ בתכב הארוה יפל קר רטמ           
      
רטוק לכב בויב תורונצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.6.484

          1,440.00 .69 טס טרפ פ"ע ןויזה ללוכ ,קמוע לכבו ק"מ           
      
רמוחמ  יקנ תונויד לומ ץוחבמ אבומ יולימ     57.6.489
טרפמה תושירדל םאתומ גרודמו יקנ ררבנ      
קודיהב תובכשב תולעת יולימל יללכה      
תוברל תילאמיסכמ תופיפצל דע הבטרהבו      
דחוימה טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס      
תיתחתל דעו רוניצה יוסיכו דופירל רבעמ(      

             65.00 חקפמהמ בתכב הארוה יפל קר ,)שיבכה עצמ ק"מ           
      
תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     57.6.494
שיבכ / הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה      

            345.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל ק"מ           
      
ףסות רובע MSLC גוסמ ןוטב ריחמל תפסות     57.6.495

             25.00 תורשקתה ריהמ ק"מ           
      
ואדיו תמלצמ תועצמאב םייק בויב וק םוליצ     57.6.498
טרפמב  שרדנכ ,תטלק  +  חוד תקפסהו      

             40.00 .דחוימה רטמ           
      
רוניצ םע ינויצטיברג וקל שימג יקפוא חודיק     57.6.506
522 רטוקב 5.21 גרד CR001-EP ןליתאילופ      
עוציב תוברל םהש לכ קמועו ךרואב מ"מ      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

          1,035.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ           
      
רוניצ םע ינויצטיברג וקל שימג יקפוא חודיק     57.6.507
082 רטוקב 5.21 גרד CR001-EP ןליתאילופ      
עוציב תוברל םהש לכ קמועו ךרואב מ"מ      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

          1,380.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ           
      
רוניצ םע ינויצטיברג וקל שימג יקפוא חודיק     57.6.508
513 רטוקב 5.21 גרד CR001-EP ןליתאילופ      
עוציב תוברל םהש לכ קמועו ךרואב מ"מ מ"מ      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

          1,900.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ           
      

6.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 770-6374   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

11/06/2017
דף מס':     020 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
רוניצ םע ינויצטיברג וקל שימג יקפוא חודיק     57.6.509
553 רטוקב 5.21 גרד CR001-EP ןליתאילופ      
עוציב תוברל םהש לכ קמועו ךרואב מ"מ      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

          2,530.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ           
      
רוניצ םע ינויצטיברג וקל שימג יקפוא חודיק     57.6.510
004 רטוקב 5.21 גרד CR001-EP ןליתאילופ      
עוציב תוברל םהש לכ קמועו ךרואב מ"מ      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

          2,935.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ           
      
רוניצ םע ינויצטיברג וקל שימג יקפוא חודיק     57.6.511
054 רטוקב 5.21 גרד CR001-EP ןליתאילופ      
עוציב תוברל םהש לכ קמועו ךרואב מ"מ      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

          3,220.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ           
      
רוניצ םע ינויצטיברג וקל שימג יקפוא חודיק     57.6.512
005 רטוקב 5.21 גרד CR001-EP ןליתאילופ      
עוציב תוברל םהש לכ קמועו ךרואב מ"מ      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

          3,450.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ           
      
רוניצ םע ינויצטיברג וקל שימג יקפוא חודיק     57.6.513
065 רטוקב 5.21 גרד CR001-EP ןליתאילופ      
עוציב תוברל םהש לכ קמועו ךרואב מ"מ      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

          3,795.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ           
      
8 גרד EP-001 ןליתאילופ רוניצ תלחשה     57.6.602
אוהש לכ קמועב לוורש ךותב מ"מ 061 רטוקב      
תוצק םוטיאו ךמס ילדנס תנקתה תוברל      

            140.00 טרפ יפ לע לוורשה רטמ           
      
8 גרד EP-001 ןליתאילופ רוניצ תלחשה     57.6.603
אוהש לכ קמועב לוורש ךותב מ"מ 522 רטוקב      
תוצק םוטיאו ךמס ילדנס תנקתה תוברל      

            220.00 טרפ יפ לע לוורשה רטמ           
      
8 גרד EP-001 ןליתאילופ רוניצ תלחשה     57.6.604
אוהש לכ קמועב לוורש ךותב מ"מ 082 רטוקב      
תוצק םוטיאו ךמס ילדנס תנקתה תוברל      

            345.00 טרפ יפ לע לוורשה רטמ           
      
      
      
      
      

6.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 770-6374   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

11/06/2017
דף מס':     021 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
8 גרד EP-001 ןליתאילופ רוניצ תלחשה     57.6.605
אוהש לכ קמועב לוורש ךותב מ"מ 513 רטוקב      
תוצק םוטיאו ךמס ילדנס תנקתה תוברל      

            405.00 טרפ יפ לע לוורשה רטמ           
      
8 גרד EP-001 ןליתאילופ רוניצ תלחשה     57.6.606
אוהש לכ קמועב לוורש ךותב מ"מ 553 רטוקב      
תוצק םוטיאו ךמס ילדנס תנקתה תוברל      

            520.00 טרפ יפ לע לוורשה רטמ           
      
םירטקב 61/3" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.6.701

            265.00 יהשלכ תרנצל 01"-21" רטמ           
      
םירטקב 61/3" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.6.702

            360.00 יהשלכ תרנצל 41"-61" רטמ           
      
םירטקב 61/3" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.6.703

            505.00 יהשלכ תרנצל 81"-02" רטמ           
      
םירטקב 61/3" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.6.704

            655.00 יהשלכ תרנצל 22"-42" רטמ           
      
םירטקב 61/3" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.6.705

            850.00 יהשלכ תרנצל 62"-82" רטמ           
בויב יוק 6.75 כ"הס            

      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  7.75 ק ר פ  ת ת       
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.7.007

          3,220.00 .רטמ 52.1 דע קמועב מ"ס 'חי           
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.7.008

          6,555.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1 מ קמועב מ"ס 'חי           
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.7.009

          6,900.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 מ קמועב מ"ס 'חי           
      
001  רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.7.010

          7,300.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 מ קמועב מ"ס 'חי           
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.7.016

          8,740.00 .רטמ 52.3 דע קמועב מ"ס 'חי           
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.7.018

          9,260.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3 מ קמועב מ"ס 'חי           
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.7.025

          15,525.00 .רטמ 52.4 דע קמועב מ"ס 'חי           
7.75 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 770-6374   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
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11/06/2017
דף מס':     022 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.7.026

          17,250.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4 מ קמועב מ"ס 'חי           
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.7.027

          19,550.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4 מ קמועב מ"ס 'חי           
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.7.028

          23,000.00 .רטמ 57.5 דעו רטמ 62.5 מ קמועב מ"ס 'חי           
      
מ"ס 051 רטוקב הרקבה את ריחמל תפסות     57.7.029
תפסות .'מ 67.5 לעמ קמועב ותנקתה רובע      

          3,450.00 .ףסונ רטמ יצח לכ רובע 'חי           
      
לכל ,תוילוחהו דוביעה ,בויב תחוש םינפ יופיצ     57.7.030
הקיס" תמגוד םיאתמ םוטיא רמוחב ,קמועה      

            210.00 "N36 - דרג ר"מ           
      
ללוכ ,םייק .ב.ת ךותב הטסורינמ םלוס תפסוה     57.7.034
םיישק לע תורבגתהו הפצרלו תוריקל םיקוזיח      

            750.00 .םייקה אתב םיכפש תמירזמ םיעבונה רטמ           
      
דיתעב בויב וק רוביחל הרקב אתב הנכה     57.7.076

            230.00 .דיתעב 4"-6" רטוקב 'חי           
      
דיתעב בויב וק רוביחל הרקב אתב הנכה     57.7.077

            290.00 .דיתעב 8"-21" רטוקב 'חי           
      
החושב תולטובמ תואיציו תוסינכ תמיתס     57.7.081

            435.00 'פמוק         תמייק  
      
לכב םייק וק לע החוש תינב רובע תפסות     57.7.082
תוברל בויב ימ םימרוז וב רטוק לכבו קמוע      
תפצה תעינמל םישורדה םירדסהה לכ עוציב      

          2,300.00 .הדובעה ןמזב החושה 'חי           
      
קמוע לכב תמייק החוש תפלחה רובע תפסות     57.7.083
תוברל בויב ימ םימרוז ובש וק לע רטוק לכבו      
תפצה תעינמל םישורדה םירדסהה לכ עוציב      

          2,875.00 הדובעה ןמזב החושה 'חי           
      
חיט ,ןויקנ תוברל תמייק בויב תחוש םוקיש     57.7.084
תויחנהל םאתהב ,םירפת םוטיאו החושב      

          2,415.00 'פמוק         דחוימה טרפמה  
      
אתל 004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמ     57.7.106

          1,150.00 םייקה תפלחה ללוכ םייק הרקב 'חי           
      
      
      

7.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 770-6374   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
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11/06/2017
דף מס':     023 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                
      
      
החושל רטוק לכב בויב וק רובח רובע תפסות     57.7.120
,החושה יוליג ,הריפח ללוכ קמוע לכב תמייק      
יפ לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש      

            805.00 .שרדנה 'חי           
      
ןוטב תפיטע םע מ"מ 061 רטוקב ינוציח לפמ     57.7.138

          1,100.00 .קמוע לכב ןיוזמ 'חי           
      
יפל החושב ןקתומ מ"מ 061 רטוקב ימינפ לפמ     57.7.139

            575.00 .קמוע לכב טרפ 'חי           
      
ןוטב תפיטע םע מ"מ 002 רטוקב ינוציח לפמ     57.7.142

          1,325.00 .קמוע לכב ןיוזמ 'חי           
      
יפל החושב ןקתומ מ"מ 002 רטוקב ימינפ לפמ     57.7.143

            690.00 .קמוע לכב טרפ 'חי           
      
ןוטב תפיטע םע מ"מ 052 רטוקב ינוציח לפמ     57.7.146

          1,555.00 .קמוע לכב ןיוזמ 'חי           
      
יפל החושב ןקתומ מ"מ 052 רטוקב ימינפ לפמ     57.7.147

            805.00 .קמוע לכב טרפ 'חי           
      
ןוטב תפיטע םע מ"מ 513 רטוקב ינוציח לפמ     57.7.150

          1,840.00 .קמוע לכב ןיוזמ 'חי           
      
יפל החושב ןקתומ מ"מ 513 רטוקב ימינפ לפמ     57.7.151

            920.00 .קמוע לכב טרפ 'חי           
      

            345.00 'פמוק         טרפ יפ לע ןומיס דומע 57.7.201
בויב ינקתמ 7.75 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ תודובע 75 כ"הס            
קובץ: 770-6374   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/06/2017
דף מס':     024 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

)ת ו י מ ו י ( י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
ם ד א  ח כ  ת ד ו ב ע  1.06 ק ר פ  ת ת       
      

             70.00 יעוצקמ לעופ תדובע ע"ש          60.1.001
      

             60.00 יעוצקמ יתלב לעופ תדובע ע"ש          60.1.002
      
תחנהו ךןתירל )םישנא 2( יעוצקמ תווצ תדובע     60.1.003

            275.00 תודורטקלאו תכתר ללוכ תורוניצ ע"ש           
      
,םילכ תורל )םישנא 2( יעוצקמ העיבצ תווצ     60.1.004

            435.00 תוחיטב יעצמאו םיעבצ ע"ש           
םדא חכ תדובע 1.06 כ"הס            

      
י ס ד נ ה  י נ כ מ  ד ו י צ  ת ד ו ב ע  2.06 ק ר פ  ת ת       
      

            160.00 ק"מ 51 הניכר תיאשמ תדובע ע"ש          60.2.001
      

            175.00 ליבקמ וא 4BCJ ןורפחמ תדובע ע"ש          60.2.002
      
וא "טקבוב" גוסמ ינפוא ןורפחמ ינימ תדובע     60.2.003

            150.00 ליבקמ ע"ש           
      
הטלפ / "גמוב" ןטק ינדי שבכמ תדבע     60.2.004

             90.00 ליבקמ וא תינויצרביו ע"ש           
      

             90.00 ליעפמ ללוכ )וגנוק( ילמשח שיטפ תדובע ע"ש          60.2.005
יסדנה ינכמ דויצ תדובע 2.06 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס            

קובץ: 770-6374   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/06/2017 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     025 2.ג - הננער בויבו םימ תרגסמ זרכמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

חותיפ - םישיבכ 15 קרפ    
   

קוריפו הנכה תודובע 1.15 קרפ תת                             
   

טלפסא 'בע 5.15 קרפ תת                             
   

חותיפ - םישיבכ 15 כ"הס                            
   
בויבו םימ תודובע 75 קרפ    
   

םימ תקפסא יוק 1.75 קרפ תת                             
   

םימל םירזיבאו םינקתמ 4.75 קרפ תת                             
   

בויב יוק 6.75 קרפ תת                             
   

בויב ינקתמ 7.75 קרפ תת                             
   

בויבו םימ תודובע 75 כ"הס                            
   
)תוימוי( י'גר תודובע 06 קרפ    
   

םדא חכ תדובע 1.06 קרפ תת                             
   

יסדנה ינכמ דויצ תדובע 2.06 קרפ תת                             
   

)תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס                            
 

  
לכה ךס  

 יללכ כ"הס               
מ"עמ %71                
מ"עמ ללוכ כ"הס                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 770-6374 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 

 7113ינואר  4736-1 .מ.פ מ"ילון מערכות תשתית בע-בלשה
 
 

 

 

 (3)'גמסמך 

 

 רשימת תוכניות

 גיליון פרטי ביצוע - 0500גיליון 
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