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 57פרק  -מפרט טכני מיוחד 

 עבודות עפר  57.01

 כללי .א

הידוק שתית, ריפוד חול,  ביצוע דרכים עוקפות,עבודות העפר כוללות חישוף, חפירה, 
שכבות מצעים ועבודות עפר אחרות הנדרשות בהתאם לחוזה )נספח מילוי והידוק, 

 ג'(.

על הקבלן לבדוק את שטח העבודות ואת סוג וטיב הקרקע בהם הוא יצטרך לחפור 
ויבסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים. הקבלן לא יהיה זכאי לשום 

 תוספת עבור עבודות החפירה.

 ניקוי השטח .ב

רנה תעלות לצינורות ינוקה מכל צמחיה ושיחים ומכל כל שטח העבודות בהם תיחפ
 חומר אחר העלול להפריע לביצוע העבודה באישור המפקח. 

 עצים .1

 כללי .1.1

לאורך כמחצית מתוואי העבודה קיימים עצים בוגרים מסוגים שונים. 
על הקבלן לשמור על שלמותם של העצים. במידת הצורך ובתאום עם 

זום לעצים. במסגרת החפירה המפקח והאגרונום המלווה יבוצע גי
להנחת הצנרת יבוצע טיפול בשורשי העצים כמפורט במפרט זה. עבור 
חלק מהעצים תבוצע העתקה זמנית לתקופת הביצוע של קטע הקו 

 הסמוך לעצים.

 העתקת עצים .1.2

 כללי .א

מפרט זה מבוסס על המפרט הבין משרדי עפ"י הפרק שלהלן: 
( של משרד 2009גינון והשקיה בהוצאה האחרונה )פברואר 

)עמודים  41.04.09.06עד  41.04.06.04, סעיפים 41הביטחון פרק 
 (.29עד  22

המפרט מיועד להסדיר את סדר הפעולות המקצועיות להעתקת 
עצי רחוב. סדר פעולות זה יוצר תנאים מיטביים להצלחת של 

 העברת העצים למקומם החדש. 

הכולל  תהליך העתקת העצים הכולל יימשך כיומיים. התהליך
ניתוק מסודר של מערכת השורשים, והעתקת העץ. תהליך ליווי 

 ימשך כשנה לבדיקת התבססותו במקום החדש.

על הקבלן ללמוד את תנאי השטח ומגבלותיו. הקבלן יפעיל את 
כל הציוד הנדרש והמתאים למגבלות השטח כדי לאפשר נגישות 
מלאה אל העצים, עקירה אפקטיבית ולהבטיח גושי שורשים 
שלמים ומלאים והוצאת העצים מהשטח ללא כל פגע. כך גם 
לגבי אתר השתילה ואמצעי הובלה. בלוחות הזמנים להעתקה 
יילקחו בחשבון גם אספקטים של עונתיות ומועדי עקירה 

 וקליטה רצויים. 

העתקת עצים כוללת בין היתר גיזום העץ והשארתו עם ענפים 
 -ת ההעתקהראשיים על פי ההדרכה של הגורם המלווה א

 אגרונום או מפקח אחר. 
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מריחת פצעי החיתוך ופצעי קליפה במשחת עצים "נקטק" או 
דומה מיד לאחר הכריתה/גיזום וחידושה לפי הצורך במהלך 

 האחזקה.

יש לעקור את העץ על שורשיו ביחד עם גוש אדמה בהתאם 
 לגודל העץ ולתנאים בשטח.

ופק על ידי אין להעתיק עצים ללא קבלת רישיון העתקה המס
קק"ל. באחריות הקבלן לדאוג לקבלת רישיונות להעתקת 
העצים מקק"ל )פקיד היערות( ולהחזיק העתק בכל זמן העתקת 

 העצים.

בעת ביצוע עבודות ההכנה, עקירה, העברה, נטיעה ואחזקת 
העצים על הקבלן לפעול ע"פ כל ההנחיות, התקנות והחוקים 

 לבטיחות בעבודה . 

ם עובדיו ולשלום הציבור באתר. עליו לדאוג הקבלן אחראי לשלו
לעובדיו ולספק את כל החומרים והציוד הדרוש לביצוע תקין 

 של העבודה .

על הקבלן להגיש תוכנית עבודה לאישור המפקח. בתוכנית יפרט 
הקבלן את כל שלבי העבודה מהכנת העצים להעתקה ועד 
לתחזוקה השוטפת. התוכנית תכלול לוחות זמנים לביצוע 
והאמצעים הדרושים לביצוע העבודה. הגשת התוכנית ואישורה 
אצל הגורמים הנ"ל אינה משחררת את הקבלן מהאחריות 
הבלעדית מאופן הביצוע והתוצאות המצופות והמפורטות 

 במפרט זה.

 מועד ההעתקה .ב

מועד העתקה אופטימלי להעתקת העץ הינו בעונת האביב. 
ת את הסיכוי ביצוע ההעתקה בעונות לא מתאימות מקטינו

 להצלחת הקליטה במקום החדש.   

 חודשים. 12תקופת הקליטה 

 גיזום נוף העץ .ג

עבודת הגיזום תבוצע ע"י גוזם מקצועי שיאושר מראש ע"י 
 מפקח העבודה/מלווה מקצועי.

גיזום נוף העץ יבוצע לפני פעולת העתקת העץ בהתאם 
 לקריטריונים הבאים:

 יש לגזום את הנוף ביום ההעתקה. .ד

הנוף יישאר מלא ויכלול את הגזע, את הענפים הראשיים  מבנה .ה
והמשניים, אם ניתן מומלץ להשאיר ענפונים שלישוניים 

מנוף  העץ  1/2- 1/3ס"מ )יש לגזום  1וענפונים דקים בעובי 
בהתאם להנחיית המפקח(. אין לגזום את הגזע או את ענפי 

 השלד.

א אם כן העץ ס"מ, אל 7.5קוטר הענפים שיש לגזום לא יעלה על  
גדול במיוחד, ובמקרה כזה אין ברירה אלא לגזום את אותם 
הענפים גדולים יותר. הגיזום יבוצע תחת הדרכתו של המפקח 
מטעם המזמין . כדי להבטיח את המשך הפוטוסינתזה אין 
לגזום ענפים דקים הנושאים עלים הממוקמים בחלקו הפנימי 

 של העץ. 

זיקים , יש לגזום את כל כדי לצמצם את הסיכוי לחדירת מ 
הענפים עד לבסיס חיבורם. יש לבצע תיקון גיזום לענפים שלא 

 נגזמו כהלכה בעבר .
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יש לבצע את גיזום העץ תוך התחשבות באיזון, בצורה ובמופע  
 החזותי של נוף העץ.

על פני החתך להיות חלקים ושלמים בקצותיהם, ובעלי שטח 
במאונך לכיוון צמיחת  פנים קטן ככל האפשר )כלומר יש לגזום

 הענף(.

ס"מ בשכבת הגנה בעובי  5יש למרוח חתכים בקוטר העולה על 
מ"מ. משחת ההגנה תהיה מסוג "נקטק" או שווה ערך  1-של כ

מאושר )אין להשתמש בצבעים הנראים למרחוק(. יש למרוח 
את הציפוי ביום שלאחר הגיזום. במקרה שהציפוי על הפצעים 

 ח את הציפוי מחדש.הפתוחים ירד, יש למרו

במידת הצורך ועל פי הנחייה של המפקח מטעם המזמין, יש 
לרסס הגזע והענפים בתרסיס לובן מיד עם גמר הגיזום וציפוי 
הפצעים, באופן שיכסה את גזע העץ ואת ענפיו לחלוטין כדי 

 למנוע כוויות. דילול התרסיס יהיה בהתאם להוראות היצרן.

ודת הגיזום לפנות את הגזם הקבלן אחראי, מיד עם גמר עב
 לאתר פינוי פסולת מורשה על חשבונו.

 הטיפול במערכת השורשים של העץ .ו

 קוטר בית השורש יהיה בהתאם לגורמים הבאים:

 קוטר הגזע .1

 העונה .2

 סוג האדמה  .3

 גודל העץ .4

 מרחב הגידול הנוכחי .5

אין לגרום כל נזק לקליפת הגזע או לענפים במשך ביצוע  
. על הקבלן  לנקוט משנה זהירות לא לשבור חלקים העבודה

מענפי השלד של העץ. יתירה מזאת, עליו לשמור ולהימנע 
משבירה, מהיתקלות, מזריקה, מהפלה, או מכל פעולה אחרת 
העלולה לגרום נזק באופן כלשהו לשלמות גוש השורשים. לשם 
כך חייב הקבלן  להיות קשוב להנחיותיו של המפקח לאורך כל 

 פת הביצוע. תקו

קוטר בית השורש יהיה גדול יותר ביחס ישיר לסמיכות 
ההעתקה לתקופת הקיץ, לאדמה קלה, לגזעים עבים ולעצים 
גדולים. קוטר גוש השורשים יהיה מבוסס בראש ובראשונה על 
 קוטר הגזע, ובכל מקרה לא יהיה קטן 

 מ'. 2-מ

ץ הקבלן אחראי לביצוע תיאום הנדסי ותאום עם כל גורמי חו
אחרים כגון חברת חשמל, בזק, משטרה וכד' לפני ביצוע עבודות 

 החפירה.

 חפירת גוש השורשים .ז

מ' מגזע  1.5חפירת גוש השורשים יבוצע במרחק של לפחות 
יתדות שיבלטו  4העץ. גבולות אזור החפירה יסומנו בעזרת 

בשטח שמסביב לגזע. לפני תחילת החפירה יסמן הקבלן את 
ים עם יתדות כדי לאפשר למפקח לבדוק גבולות החפירה המוצע

 2.5את גודל גוש השורשים. היתדות יהיו עשויים עץ, במידות 
ס"מ אורך, וכל אחד מהם יהיה מסומן   50Xס"מ   2.5Xס"מ 

 ס"מ, לשביעות רצונו של המפקח.  25לאורך 
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לאחר סימון אזור החפירה עם היתדות ניתן יהיה להתחיל 
מאונך לכיוון צימוח השורשים, בחפירה. על החפירה להתבצע ב

תוך ירידה הדרגתית לעומק מסביב לגוש השורשים במרחק 
 הנדרש. 

 במידה ויתגלו שורשים ראשיים העבים מקוטר
ס"מ ומעלה, על מפעיל המחפרון לעצור את החפירה  15

ולהמתין לחיתוך השורש בעזרת מסור מכאני למניעת קריעת 
 השורש בבסיס הגזע.

פרון תחתוך את השורשים הראשיים של כף החפירה של המח
העץ במאונך לגזע, ובגובה גוש השורשים. אין לנתק השורשים 

ידי קריעתם, אלא, יש לחתוך אותם בעזרת משור או כלי -על
 גיזום. 

החפירה תהיה עד לעומק שיכלול את כל מערכת השורשים 
ס"מ מכל צדי גוש השורשים. במקרה  30העליונה, בתוספת 

להקטין את גודל גוש השורשים עד לגודלו הסופי, שיהיה צורך 
תבוצע ההקטנה כצעד נפרד של העבודה ותוך תיאום עם 
החפירה מסביב לעץ. ההקטנה כוללת את חיתוך השורשים 

 הראשיים וגיזום זהיר של גוש השורשים.

מ"מ הבולטים  10-אין צורך לקצץ שורשים בעלי קוטר מתחת ל
 מקצות הגוש.

ם אינה חייבת להיות סימטרית, ויש לבצעה הקטנת גוש השורשי
תוך התחשבות בהתפתחות מערכת השורשים. רצוי שחלקו של 
גוש השורשים המכיל מערכת שורשים צפופה ושופעת יהיה 
החלק הגדול של גוש השורשים. חלקים של גוש השורשים ללא 

 מערכת שורשים צפופה יישארו בכל מקרה כמות שהם. 

 גודל גוש השורשים .ח

ו של גוש השורשים הרצוי ייקבע עבור כל עץ בנפרד בשלב גובה
חפירת גוש השורשים כאשר בית השורשים יתגלה. גובה גוש 
השורשים ייקבע בהתאם לפריסת השורשים בעומקו של חתך 
רוחב גלוי לעין של בית השורשים, כאשר הכוונה היא לדאוג לכך 

סוגל שגובהו יהיה מתאים כדי להבטיח שגוש השורשים יהיה מ
 להחזיק את מערכת השורשים ואת האדמה.

במקרה שיהיה לעץ שורש ראשי אחד או יותר, לא יעלה גודלו 
ס"מ, ומרכזו יהיה גבוה יותר  80עד  75של גוש השורשים על 

מקצותיו. כאשר העץ גדל בשכבה סלעית, יש לחפור את גוש 
 השורשים עד למגע בין שכבת הקרקע והסלע.

אדמה הינה קלה או בינונית, יש לחפור יחד עם זאת, במקרה שה
עמוק יותר מסביב לגוש השורשים, כדי להבטיח הוצאה מלאה 

 מ'. 1של מערכת השורשים, אך לא יותר עמוק מאשר 

 טיפול במערכת השורשים .ט

יש לבצע חיטוי של פצעים במערכת השורשים על ידי ריסוס 
 בחומר נחושתי כגון "קוצייד" מיד לאחר חיתוך השורשים.
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 ניתוק גוש השורשים מהקרקע .י

ידי -ניתוק גוש השורשים מהקרקע יבוצע בשלבים רצופים על
 חפירה מתחת לגוש השורשים, עד להפרדתו מן הקרקע.

העבודה תתחיל עם חפירת תעלה בניצב לגוש השורשים. חפירה 
זו תבוצע בעזרת מחפרון. עבור עצים גדולים יותר, העלולים 

ריד את גוש השורשים מן הסלע לצמוח על שכבת סלע, יש להפ
בעזרת כף המחפרון במספר מקומות נפרדים מתחת לבית 
השורש, תוך החלקת גוש השורשים למעלה בשלבים אל תוך 

 הכף, עד שייפרד מהאדמה.

במשך כך תהליך הפרדת השורשים מן הקרקע יוודא הקבלן,  
שמפעיל הטרקטור לא יזיז את הכף בתנועות פתאומיות, 

 ור או לסדוק את גוש השורשים.העלולות לשב

במקרה שיתגלו שורש/ים ראשי/ים או שורשים ראשיים עבים 
אנכיים, ינסר הקבלן מתחת לגוש השורשים, כדי לאפשר את 

 ההפרדה הסופית של גוש השורשים מן האדמה.

למניעת רקבונות שורשים חובה לרסס את השורשים החשופים 
שת כדוגמת בתמיסה שתתבסס על תכשירים המכילים נחו

ולמרוח את קצות השורשים במשחת גיזום  5%"קוצייד" במינון 
 בעלת חומר חיטוי.

ס"מ מסביב לגזע העץ במקרה  5הקבלן ישים סרט צהוב ברוחב 
של עצים כגון עצים בעלי שורשים ראשיים או בעלי בית שורש 
שבור או סדוק, שהם בעלי סיכוי קטן יותר לשרוד את תהליך 

יציין שאין להעתיק את העץ אל אזורים בעלי ההעתקה. סרט זה 
רגישות חזותית מיוחדת, שבהם יש סבירות גדולה יותר לכישלון 
ההעתקה. יש לשים סרט זה גם על עצים בעלי גוש שורשים 
סדוק או שבור בכל שלב של ההעתקה, ולא רק בעת הפרדתם מן 

 האדמה.

 קשירה והנפת העץ ממקומו .יא

ש נקודות הכל על פי התנאים יש לקשור את העץ באחת עד שלו
 בכל עץ ועץ.

ס"מ ובחוזק  15הרצועות שישמשו להנפה תהיינה ברוחב 
 המתאים לנשיאת משקל העץ כולל גוש השורשים.

הקשירה והנפת העץ תעשה באופן את העץ בשלמותו ממקומו 
 רק לאחר השלמת הפרדתו של העץ מן האדמה 

את הגזע  הנפת העץ תהיה באמצעות רצועות בלבד שייעטפו
 3או  2מסביב בחיבור של הגזע וענפי השלד הראשיים. יש לשים 

צמיגי רכב רחבים מתחת לרצועות או שק יוטה או שק ענק, כדי 
ידי -למנוע כל אפשרות של קרע או קילוף קליפת העץ על

 הרצועות בשעת ההנפה של העץ.

במידת הצורך, יש להחדיר לצומת זרועות ו/או במיקום אחר 
ותר לכל מקרה לגופו, מוט ברזל אשר משמש המתאים י

לקשירת החגורות והרמה כדי למנוע קילופים בקליפת העץ בנק' 
 האחיזה.

ידי חיבור הרצועות אל המנוף, תוך שמירה -הנפת העץ תבוצע על
שגוש השורשים יישאר יציב ושלא ייסדק או יתפורר. הנפת העץ 

ע בקליפת תעשה בשלבים, כדי לא לקרוע את הרצועות או לפגו
 הגזע.
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העברת העץ בעזרת הכף של הטרטור תותר כאשר האתר 
לשתילת העץ נמצא בסמיכות קרובה למקומו המקורי של העץ. 
יחד עם זאת מותר למפקח לדרוש להשתמש במנוף כאשר לדעתו 
הדבר נחוץ. בכל מקרה, יש להשתמש בצמיגים מתחת לרצועות, 

 כדי למנוע נזק לקליפת הגזע.

תמש במנוף שיהיה מורכב על גרר חסר דפנות על הקבלן להש
במקרה שהמפקח ידרוש זאת ובמקרים שלא ניתן להשתמש 
באמצעים אחרים להבאת העץ למקומו החדש. המפקח יכול 

כאשר גוש השורשים  -לדרוש השימוש במנוף מורכב על משאית 
מ'  3.5מ' לערך(, כאשר העץ גבוה )מעל  3רחב מאוד, )קוטר של 

, כאשר יש לעץ ענפים רבים וכאשר יש קושי לאחר הגיזום(
להכניס את העץ אל בור הנטיעה עקב מיקומו של הבור או 

 מסיבות אחרות. 

האחריות על הקבלן לחשב את משקל העץ כולל גוש השורשים 
ולדאוג לרצועות , מנוף וכל האמצעים הכרוכים בהעתקת העץ 
שיתאימו למשקל לתנאי השטח באתר הגידול ובאתר אליו 
יועתקו העצים כך שהעבודה תבוצע תוך מתן האמצעים 
המירביים להצלחת העתקת העץ, קליטתו והתבססותו במיקום 

 החדש.

 ובלת העץה  .יב

ניתן להעביר את העצים  למקומם החדש באמצעות כף של 
 הטרקטור בהתאם למגבלות משקל וכד'.

מסלול ההובלה ייבחן מראש כדי לוודא שאין מכשולים כמו 
רוחב מתאים וכדומה. המסלול שיבחר ליציאה  חוטי חשמל,

מהאתר יהיה חלק ככל האפשר ועם מינימום בורות ומהמורות 
כדי למנוע זעזוע של גוש השורשים. המסלול יבחן ויאושר על ידי 

 המפקח .

כושר הנשיאה של המנוף יותאם למשקל הגוף והעץ ולמרחק 
העץ שבין מיקום המשאית ובור הנטיעה. המנוף ישמש להרמת 

 ולהורדתו של העץ אל הבור.

 לוח הזמנים לשתילה לאחר עקירת העץ מאתר הגידול .יג

פרק הזמן שיחלוף מניתוק העץ מן האדמה עד להנחתו באתר  
שעות. במקרה של שיבוש בתוכנית  24ההעתקה לא יעלה על 

ההעתקה שאינו מאפשר את העמידה בלוח הזמנים, יש לעטוף 
-שמירה על לחות האדמה עלאת גוש השורשים בבד יוטה, תוך 

 ידי השקיית גוש השורשים פעמיים ביום.

 הכנת בור השתילה במקום החדש .יד

יש להכין את בור הנטיעה מראש, לפני הגעת העץ אל אתר 
 60-מ', ועומקו מ 2-3העתקה. קוטר הבור המיועד לעץ יהיה בין 

ס"מ לפחות, אך גודל הבור יהיה בהתאם לגודלו של גוש  200עד 
 של העץ המועתק. השורשים

ס"מ מקוטר גוש  50-בכל מקרה קוטר הבור יהיה גדול ב
 השורשים.

בכל מקרה ישתמש הקבלן באדמה מקומית למילוי חוזר של בור 
 25%-הנטיעה, בתנאי שהאדמה שנחפרה איננה כוללת למעלה מ

 אבנים מהנפח הכולל של הקרקע.
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מה יש לוודא כי הבור מנקז מים בזמן סביר ואין שיכבה אטי
בתחתית הבור. במידה ואכן יש שכבה אטימה, יפרוש הקבלן 

ס"מ  50שכבת ניקוז מחץ או שברי אבן בעובי של לפחות 
 בקרקעית הבור.

 השקייה במשך ביצוע הנטיעה .טו

יש להגיש לאישור המפקח את שיטת אספקת המים ומקור 
המים להשקיית העצים, יש לבצע את כל ההכנות הדרושות 

באת העץ לשטח. שיקבלו את אישורו של להשקיית העץ לפני ה
 המפקח ובתאום עם הגורמים המקצועיים בעירייה.

 "שתילה ברטוב" -תהליך השתילה  .טז

יש למלא את בור הנטיעה במים ולבצע שתילה ברטוב כאשר 
המילוי החוזר של האדמה יבוצע בהדרגה כך שהאדמה תנחת 
באופן שווה ותמלא את כל החללים שבין השורשים למניעת 

 "כיסי אויר". 

יש להוריד את העץ אל בור הנטיעה לאחר שנקשר ברצועות 
 רחבות.

ס"מ מפני הקרקע  10-גובה צוואר השורש יהיה גבוהה ב
 הסופיים באתר הנטיעה.

יש להניח את העץ בבור כאשר צדו הצפוני המקורי פונה צפונה 
באתר העתקה, בהתאם לסימון שנעשה על הגזע בהתאם למפרט 

 כן נתן המפקח היתר בכתב לנהוג אחרת. זה, אלא אם

בתוך בור השתילה.  -ללא מלח  -יש למלא שכבת חול "מתוק"
ליטר קומפוסט ממקור מאושר עם החול  10לאחר מכן לערבב 

בתוך בור הנטיעה תוך יצירת תערובת אחידה ולהבטיח 
המצאות הקומפוסט בכל נפח הקרקע שתעטוף את גוש 

 השורשים. 

גרם תוך ערבוב  30במינון  -עשיר בזרחן  -ר יש לפזר דשן סטרט
 בתוך התערובת הנ"ל.  

מילוי בור הנטיעה באדמה יהיה עד לגובה פני השטח, בתוספת 
ס"מ, עבור התייצבות הקרקע. אך בכל מקרה אין לכסות  10-כ

 את צוואר השורש.

חובה להדק את הקרקע למניעת היווצרות של "כיסי אוויר" 
וזאת כדי להגדיל את קצב קליטת העץ בסמיכות לשורשי העץ, 

 במקומו החדש.

 השקיה לאחר הנטיעה  .יז

ביומיים הראשונים לאחר הנטיעה יש ליצור גומת הרחבה 
 מסביב לבור הנטיעה ולהשקות את העץ בכמות של

 קוב. 1.5

 ידי מילוי הגומה במים,-יש להמשיך בהשקיית העץ על
בועיים, מ"ק מים לחודש, בתדירות של פעם בשבוע עד ש 1.5

בתקופת הגשמים יש להתחשב במצב לחות הקרקע. כמות המים 
ותדירות ההשקיה בפועל יהיו מבוססות על סוג הקרקעות, על 
העונה ועל מידת הלחות בתוך הקרקעות. יש לבדוק מזמן לזמן 

מ'  1את הלחות בתוך הקרקע באמצעות קידוחי קרקע בעומק 
ק ויחד עם זאת )לפחות(. על הקבלן לוודא שהאדמה לחה מספי

עליו למנוע מצב שבו תגרום השקיית יתר לחוסר איוורור 
 בקרקע.
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ההשקיה תבוצע באמצעות מערכת השקיה קבועה בטפטוף 
שתופעל ע"י בקרה אוטומטית ע"פ הנחיות מפקח העבודה.  
במידה ואין  מקור מים  במקום, ישקה הקבלן את העצים  ע"י 

 ההשקיה. מיכלית מצוידת במשאבה שמתחברת למערכת

יש לבצע טבעת השקיה כפולה ואו יותר לכל עץ. ספיקת כל 
מ' זו מיזו כך שהטבעת  0.5ליטר/שעה במרחק של  2.1טפטפת 

מ' מהגזע והטבעת השנייה  0.5הראשונה תהיה ברדיוס של 
מ' מהגזע וכך הלאה כדי להבטיח  0.8תוסדר ברדיוס של 

 הרטבה מלאה על פני כל גוש השורשים שהועתק . 

מות ההשקיה היומית ומרווחי ההשקיה יקבעו בשטח עם כ
המפקח בהתאם לסוג הקרקע, עונת ההעתקה וכושר חדירות 

 המים בקרקע. 

 חיפוי סביבת העץ בחומר חיפוי .יח

שבבים גסים של גזעי עץ  -יש לפזר  בגומת ההשקיה חומר חיפוי 
ס"מ לפחות. יש לחדש את שכבת החיפוי  20שרוסקו בשכבה של 

מהכמות המקורית. יש  50%ודשים עד לכמות של ח 6-אחת ל
שנתי הזה במשך השנה הראשונה לאחר -להמשיך בחידוש החצי

העתקת העץ. יש לפזר את חומר החיפוי מיד לאחר ההשקיה 
מ'  1הראשונה של העצים. פיזור חומר החיפוי יהיה ברדיוס של 

 מגזע העץ.

 חפירה בסמוך לעצים .1.3

 כללי 1.1.1.1.1

 \בליווי צמוד של המפקח  חפירה בסמיכות לעצים תבוצע
אגרונום מלווה. המפרט מפרט את הפעולות הנדרשות לשימור 
והגנה על העצים בעת ביצוע פעולות מכאניות שונות לצורך 

 הקמת הפרויקט.

חובה על הקבלן המבצע לקבל ליווי ופיקוח של אגרונום בעל 
ניסיון במהלך כל תקופת הקמת הפרוייקט על מנת להימנע 

. על הקבלן לקיים סיור מקדים ביחד עם מנהלי נזקים לעצים
הפרוייקט והאגרונום המלווה להמחשת הנושא. על האגרונום 

 להיות נוכח בתחילת עבודת הגידור.

 תיאור העצים 1.1.1.1.2

שדרות עצי ברוש מצוי ועצים נוספים  2בתוואי הביצוע קיימות 
פירוט בסקר העצים. העצים השונים גדלים ללא השקיית עזר  -

שחלק מעצי הברוש בציר המרכזי נסמכים על מי כלשהי, כ
 הפרדסים המתפתחים בסמיכות משמנה מהעצים.

חלק מהעצים כוסו באדמה, לא טופלו בצורה סדירה לאורך 
פגיעה  -השנים וניתן לראות נזקים שונים שנגרמו על ידי האדם 

 מכאנית בגזעים, ענפים יבשים וכד'. 

 מטרת מפרט שימור העץ 1.1.1.1.3

נה על העצים כוללת בעיקר שתי פעולות תהליך שימור והג
 עיקריות:

מניעת הידוק קרקע בעצים הסמוכים לגבולות החפירה  .1
 למניעת נזק לשורשים 

מניעת פגיעה פיזית בגזעים ובענפים הבולטים לאורך  .2
 תוואי החפירה 
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להלן פעולות הנדרשות לשימור העצים לפני תחילת  1.1.1.1.4
 הבינוי השונות: פעולות 

ים ירוקים בגבהים שונים המפריעים לפעילות גיזום ענפ .1
 עתידית של מיכון והסרת ענפים יבשים הקיימים על העץ.

צורת החפירה ומרחק חפירה מגזע העץ: החפירה תתבצע  .2
בצורה זעירה תוך חשיפת השורשים. קצב תעלת החפירה 

 מ' מגזע העץ.  2-תהיה במרחק של כ

ורשים באזורים חיתוך שורשים: במידה ויידרש חיתוך ש .3
שונים, יש לפעול על פי הפעולות הנדרשות למניעה פגיעה 
משמעותית לשורשי העץ. פעולות אלה ילוו על ידי אגרונום 

 בעל ידע וניסיון בתחום. 

יש לחשוף את השורשים בצורה עדינה ללא יצירת קרעים 
מיותרים. פעולות החשיפה יתבצעו בקצב איטי לחשיפת 

דנית של פועלים ובעזרת מחפרון שורשים בעזרת עבודה י
 המופעל על ידי מפעיל בעל ניסיון בתחום העתקת העצים.

 בעלי קוטר של -לאחר חשיפת שורשים משמעותיים  1.1.1.1.5
 יתבצעו הפעולות הבאות: -ס"מ ומעלה  15-כ

חיתוך השורשי בעזרת משור מכרני בצורה ישרה ללא  .1
 יצירת קרעים

 על פצע החיתוך מריחת משחת גיזום "נקטק" או דומיו .2

ריסוס קצות השורשים בתמיסה מימית עם התכשיר  .3
 10%"קוצייד" בריכוז  

לאחר מכן יש לכסות את קצות השורשים באדמה חולית  .4
בלבד למען אוורור האזור והקטנה ביצירת תנאי לחות 
לעידוד פגיעה על ידי פטריות שונות. לפני כיסוי האזור יש 

"קוצייד" למניעת  גרם אבקת התכשיר 200לפזר כ
 רקבונות.

 : טיפול במהלך הביצוע 1.1.1.1.6

יש ליידע את מפקח הפרוייקט ואת האגרונום המלווה בכל 
 פגיעה בעצים, זאת לאחר תיעוד הנזק.

במידה ונפגעו חלקי העץ השונים על ידי מיכון, יש לבצע מריחת 
משחת גיזום על הקרעים שנוצרו תוך התייעצות עם האגרונום 

 המלווה.

 ות קרקע לאזור העצים.אין לפנ

 הנחת התשתיות \לאחר סיום פרוייקט הבניה  1.1.1.1.7

גיזום ענפים,  -יש לבצע הערכת מצב ולבצע פעולות כנדרש
השקיית עזר וכד' תוך התייעצות עם אגרונום מלווה. על 
האגרונום המלווה להכין דו"ח סיכום עם פירוט הפעולות 

 שבוצעו בצרוף תמונות

 חפירת תעלות   .1.4

ת הצינורות יחפרו בהתאם לרומים המצוינים בתוכנית התעלות להנח
כאשר הצינורות יהיו מונחים ישר על תחתית התעלה. התחתית תהיה 
ישרה וחלקה באופן שתיתן תמיכה טובה לצינור לכל אורכו ותהיה 
חופשית משורשים, אבנים, רגבי אדמה או עצמים קשים אחרים 

 העלולים לפגוע בצינור או בבידוד.
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ור מהתעלה יישפך בצידה כך שלא יפריע לביצוע התקין של החומר החפ
העבודה ושלא יוכל ליפול לתוך התעלה, ובכל מקרה יסולק מן האתר 

 לאתר סילוק פסולת מאושר.

מעברים שלמים של כלי הידוק  8את תחתית החפירה יש להדק על ידי 
ויברציוני שיאושר ע"י המפקח )מס' החזרות נקבע בתנאי שהרטיבות 

 ה לאופטימלית(קרוב

במקומות בהם יידרשו ריתוכים והרכבות של צינורות ואביזרים בתוך 
התעלה, תורחב ותועמק התעלה בהתאם להוראות המהנדס, כדי 
לאפשר ביצוע נוח ותקין של הריתוכים וההרכבות בכל שלביהם, כולל 

 התיקונים בצינורות ובציפוי.

ני הקווים או החפירה להנחת הצנרת תהיה חפירה משולבת עבור ש
 חפירה נפרדת עבור כל אחד מהקווים.

הקבלן יחפור את קירות התעלה בשיפועים המתאימים על מנת לוודא 
 את יציבות הקרקע ו/או יתקין דיפונים.

במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכניים בלתי אפשרי 
בה או שהשימוש בכלים מכניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סי

 שהיא תבוצע חפירת התעלה בעבודת ידיים.

החפירה של תעלות להנחת צינורות ובניית שוחות תבוצע לפי פרקים 
של המפרט הכללי. פרטי ומידות החפירה ופרטים נוספים  01-ו 5701

 יהיו בהתאם לתוכנית הפרטים עם השינויים והתוספות שיפורטו להלן.

 החלפת קרקע לתשתית הצנרת   .1.5

ש, עפ"י החלטת המפקח ואישור המתכנן, יבצע הקבלן במידה ויידר
החלפת קרקע לתשתית הצנרת במקומות בהם קיימות קרקעות שאינן 
ניתנות להידוק בשיעור הדרוש או חומר אורגני. נדרשת החלפת קרקע 

 50-ס"מ ממפלס תחתית הצינור, ורוחב ההחלפה יעבור ב 30לעומק 
יש  A-7-6ת חרסית מסוג ס"מ את דפנות הצינור. במידה ומתגלה שכב

ס"מ. רק במקרה זה, יניח  50ס"מ נוספים, כלומר סה"כ  20לחפור 
הקבלן בד גיאוטכני על תחתית התעלה החפורה, יחבר את היריעות זו 
לזו ע"י סיכות חיבור וימלא בשכבות מצע סוג א' מהודק לצפיפות של 

 מודיפייד א.א.ש.ט.ו ברטיבות אופטימלית.  95%

 ורותכיסוי הצינ   .1.6

לפני כיסוי התעלות יש לקבל את אישור המפקח. היה והקבלן יכסה 
את החפירה לפני אישור המפקח יידרש לגלות שוב את הצינור ע"פ 

 הוראות המהנדס ולא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודה זו.

כיסוי הקו יבוצע בשני שלבים: בשלב ראשון יונח ריפוד חול לצינור 
ס"מ לפחות מעל קודקוד הצינור  30סה הצינור עד ותמולא התעלה ויכו

בחול נקי בלבד בהתאם להנחיות מפרט זה. הנחת החומר והידוקו 
 ייעשו במידה שווה ובבת אחת משני צידי הצינור.

החול שישמש כמצע וכעטיפה יהיה חול ללא דקים, חום עם דקים עד 
 .דקים, נקי מאבנים או מחומרים אורגניים 35%חול חרסיתי עד 

בגמר השלב הראשון ולפני תחילת השלב השני, יונח סרט  סימון 
 לאזהרה כי בתוואי זה מונח קו צינורות מים / ביוב.

ס"מ נוספים של חול מעל קודקוד  30-בשלב שני תמולא התעלה ב
 הצינור.

 בשלב שלישי תמולא תחתית התעלה כמפורט:
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 מרוצפים  \מעבר באזורים סלולים    .1.7

סלולים  \ת עוברים מתחת לאזורים מרוצפים כאשר קווי הצינורו
 על יבוצע המילוי בחול ויונח בשכבות שאינן עולות

ס"מ. המילוי יהודק ברטיבות אופטימלית ויהודק לקבלת צפיפות  20
 א.א.ש.ט.ו.  98%של 

ס"מ  20מעל מילוי החול יותקן מצע סוג א' מחומר גרוס בעובי של
 מודיפייד א.א.ש.ט.ו.  100%-מהודק ל

ק"ג/מ"ר וכן  1.0בכמות  MS-10משטחי אספלט יבוצע ריסוס ב
אספקה, פיזור והידוק של שתי שכבות בטון אספלט בעובי מינימאלי 

ס"מ כל אחת עם אגרגט סוג א' בעל גודל גרגר מקסימאלי של  5של 
ק"ג/מ"ר ומעליו שכבת בטון  0.5וכן ריסוס מאחה בכמות של  3/4"

. 3/4ס"מ עם אגרגט מקסימאלי " 4אספלט נושאת בעובי מינימלי של 
 לדרישת המפקח תבוצע כל העבודה עם "פינישר". 

במשטחים מרוצפים יבוצע האבנים חדשות דוגמת הקיים במקום אבני 
השפה ו/או אבני הריצוף החסרות או אלה שניזוקו לרבות שכבת מילוי 

 ס"מ. 5.0חול בעובי 

 מעבר בדרכים חקלאיות עם חומר מקורצף   .1.8

י הצינורות עוברים בדרכים חקלאיות לא סלולות יבוצע כאשר קוו
ס"מ. מעל המילוי תבוצע  20מילוי בחומר מקומי מהודק בשכבות של 

מצע סוג ג' מהודק ועליו שכבת חומר  -ס"מ מילוי נברר  10שכבה של  
 אספלט מקורצף מהודק בעובי

לכל רוחב הדרך וללא תלות ברוחב ס"מ לרבות ריסוס ביטומני  5
 .ההחפיר

 או שטחים בפותחים\מעבר בדרכים חקלאיות ו   .1.9

כאשר קווי הצינורות עוברים בדרכים חקלאיות לא סלולות יבוצע 
 ס"מ בלבד. 20מילוי בחומר מקומי מהודקת בשכבות של 

 צינורות מגן   .1.10

במקומות שידרשו ע"י המפקח ובהתאם תכניות יועברו הצינורות בתוך 
 י פרט בגיליון הפרטים.צינורות מגן. ביצוע צינור מגן על פ

 עבודות הכנה ופירוק   .1.11

במסגרת העבודות יבוצע פירוק או ביטול שוחות ביוב ו/או מים, פירוק 
 פלדה. \ P.V.C \קווי ביוב ומים מאסבסט צמנט 

פירוק השוחות והקווים כולל סתימת השוחה בחול מדורג והידוקו, 
טב החומר סתימת בורות ותעלות שנוצרו עקב הפירוקים, מילוי במי

במפרט  51016החפור והידוק עפ"י הנחיות המפקח, כמפורט בסעיף 
הכללי, תוך השבת מצב השטח לקדמותו וכן תיקוני אספלט ו/או 

 מרצפות. 

פירוק צנרת אסבסט תבוצע בהתאם ל"חוק למניעת מפגעי אסבסט 
 ".2011 -ואבק מזיק, התשע"א 

באמצעות פטיש  עבודות חציבה והריסת בטונים לפי התוכניות ייעשו
חשמלי, משור דיסק או ע"י אמצעי אחר שיאושר ע"י המפקח )במידה 
ויידרש(. העבודה תכלול חיתוך ברזלי זיון, עיבוד והחלקת פני הבטון.  
כמו כן, העבודה תכלול פירוק והובלת הפסולת שנאספה אל אתר 

 סילוק פסולת מאושר על פי הנחיות המפקח. 
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ם לשימוש חוזר יבוצע בזהירות מרבית כל פירוק של חומרים הניתני
והחומרים המתקבלים מן הפירוק יימסרו לידי המפקח במחסני 
התאגיד, או יאוחסנו באתר לצורך שימוש חוזר בהם. ויתר המפקח על 
החומר, ייחשב החומר כפסולת שפינויה מהאתר כלול במחירי היחידה 

 של הפירוק. 

ועליו יהיה לסלקה  כל פסולת בשטח העבודה תיחשב כרכוש הקבלן
מהשטח על חשבונו ועל אחריותו. חומרים המיועדים לשימוש חוזר ע"י 
הקבלן כגון ריצופים, אבני אי ואבני שפה, גופי תאורה, ציוד גינון 
והשקיה, תקרות ומכסים של שוחות, קולטנים, עמודי תמרורים, 

 . שלטים, גדרות וכיו"ב ייחשבו כאילו נמצאו במצב תקין לפני פירוקם

חומרים שנפגעו בעת עבודות הפירוק והמיועדים לשימוש חוזר יוחלפו 
ע"י הקבלן ועל חשבונו, כולל גניבות וכו' שאירעו במשך זמן אחסונם, 

 עד למועד הרכבתם מחדש. 

 גדרות ושערים   .1.12

 כללי .א

גדרות, מעקים, מסעדים ושערים יבוצעו כמתואר בתוכניות 
 - 4273קנים: ת"י ובשאר מסמכי החוזה ויעמדו בדרישות הת

 2142מעקים ומסעדים, ת"י  - 1142גדרות פלדה על חלקיו, ת"י 
 בטיחות בשטחים פתוחים, פתרונות בהפרשי גבהים. - 1חלק 

הגדרות, המעקים, המסעדים והשערים יבוצעו מחומרים 
המתאימים לדרישות התקנים הישראליים. הקבלן יגיש למפקח, 

חה(, פרטי ביצוע לרבות לפני תחילת הביצוע, תוכניות )תנו
ביסוס, מתוכננים באמצעות מתכנן שהוסמך כחוק לתכן הנדרש. 
סימון תוואי הגדר ושטח העבודה לביצוע הגדר יבוצע כמסומן 

 בתוכניות ועל פי הנחיית המפקח בשטח.

 עבודות עפר וביסוס .ב

הקבלן ימשיך בביצוע העבודה, רק לאחר קבלת אישור מהמפקח 
ות שנחפרו עבור היסודות. הבטון על מיקום ומימדי הבור

במפרט  02ויבוצע כאמור בפרק  20-ביסודות, יהיה מסוג ב
הכללי. על הקבלן להציג תכנון ביסוס מאושר על ידי מבנים 
מטעמו. במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכניים 
בלתי אפשרי או שהשימוש בכלים מכניים יהיה בלתי מעשי או 

יבה שהיא תבוצע חפירת התעלה בעבודת בלתי רצוי מכל ס
 ידיים.

 אספקה והתקנה של גדרות .ג

 כללי .1

ביצוע גדרות מתכת יהיה כנדרש במסמכי החוזה ובכפוף 
מסגרות חרש. הגדרות יתאימו לנדרש  - 19לאמור בפרק 

 .4273בת"י 

על הקבלן לקבל אישור המפקח עם קבלת כל שלב של ביצוע 
 עבודת המסגרות.

מושלמת, הכוללת יחידת שדה, לרבות לאחר הצגת דוגמא  .2
עמודים, עמודי חיזוק ואביזרי החיבור, הכל כנדרש להקמה 
באתר. המסגרת על כל מרכיביה תהיה מגולוונת וצבועה 

עבודות צביעה, בסעיף "צביעה  - 11בתנור כאמור בפרק 
 תעשייתית בצבעי אבקה" לשימוש פנימי וחיצוני.
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 לאחר התקנת אלמנט הדוגמא באתר. .3

 במפרט הכללי. 11יקוני גילוון וצבע יבוצעו כאמור בפרק ת

עמודי הגדר יהיו עשויים מיחידה אחת לכל אורכם וללא 
 חיבורים. העמודים בחתך חלול יהיו סגורים בחלקם העליון.

. הרשת 4273גדר רשת תהיה במבנה המתאים לדרישות ת"י  
 .4חלק  4466תיווצר ותרותך לפי ת"י 

ת, תרותך הרשת לפנים המסגרת. לא אם הגדר תכלול מסגר
 יותרו בליטות קוצים.

עבודות המסגרות יובאו לשטח מוגנים ומופרדים על ידי 
לוחות פוליסטירן או חומר אחר, למניעת פגיעות במבנה, 

 בצבע או בגילוון בזמן ההובלה והאחסון באתר.

במהלך ההתקנה ועד אישור המפקח והמסירה, הקבלן יגן על 
באופן שלא ייפגעו או יישרטו במהלך חלקי המסגרות 

 השלמת עבודות הפיתוח.

המרחק בין כל זוג עמודי עגינה יחולק למרווחים שווים. 
עמוד הקפיצה  -במידה שקיימים הפרשי גובה/קפיצות בגדר 

 ימוקם תמיד במפלס הנמוך.

ייצור הגדר המיועדת להתקנה על גבי קיר קיים יהיה רק 
. יבוצע עיגון באמצעות לאחר מדידה ובדיקת מצב קיים

 קידוח יהלום, קוטר הקידוח יותאם לקוטר העמודים.

עיגון מעל קירות קיימים או חדשים יהיה נסתר. סגירת 
 רווחים בין הקידוח והעמוד יעשה בגוון פני הקיר.

גימור יעשה באופן שיבטיח גמר נקי, ללא גבשושיות וללא 
בגוון שאריות חומר זר בכל מרכיבי העבודה, עם חומר 

 כדוגמת פני הקיר.

עיגון אלמנטים שונים יעשה כך שהקצה העליון של היסוד 
ס"מ מתחת  10יהיה נסתר, לא גלוי לעין ובעומק של לפחות 

 לפני הקרקע, או הריצוף הסופיים.

יישור התוואי יאפשר התקנת אזן תחתון במרווח שלא יעשה 
 ס"מ מפני קרקע מיושרים. 10על 

 גדר רשת מרותכת .4

 העמודיםמבנה  .א

העמודים יהיו מגולוונים בפרופיל מלבני בחתך של 
40x80  3מ"מ. גובה העמוד יהיה  2.6מ"מ בעובי דופן של 

מ' קרן עילית בזווית  0.5מ' קטע ישר ועוד  2.5מ', מהם 
45  גובה אנכי ביחס לקרקע( 

 מ' 3מ'(. המרחק בין העמודים יהיה  2.35
 5 ון בכיפת ס"מ. עמודי הגדר יכוסו בחלק העלי

 פלסטיק. פרט ביצוע בגיליון הפרטים.

 גילוון .ב
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 1975מאפריל  918הגילוון יתבצע בהתאם לתקן ישראל 
. גימור בסיסי לכל חלקי הגדר 1979וגיליון תיקון דצמבר 

מיקרון  80גילוון ע"י טבילה באבץ חם בעובי של  -
הציפוי חייב להיות רציף וללא פגמים במשטחו  לפחות. 

כבת הציפוי להיות דבוקה היטב, כך שלא העיקרי. על ש
 תתפרק על ידי שינוע ו/או הרכבה ושימוש בגדר.

 עבודות ביסוס .5

, בקוטר 20-העמודים והתמיכות יותקנו בביסוס בטון מסוג ב
ס"מ לפחות. באחריות הקבלן להגיש  60ס"מ ובעומק  30

תכנון ביסוס מאושר ע"י מהנדס אשר יועסק לצורך כך על 
 ידי הקבלן.

 ודות צביעהעב .6

נדרש לבצע עבודת צביעה של כל החלקים הגלויים לרבות 
נקודות הריתוך.  אין לצבוע שטחי פלדה שיעוגנו בתוך יסוד 

 הבטון.

 להלן שלבי הצביעה:

הכנת שטח הצביעה ע"י שטיפה קלה בחול וניקוי  .א
 או שווה איכות. BC-70משומנים ע"י חומר דטרגנט 

" ZNוזיבי דוגמת "אוניסול קור-צביעה בצבע יסוד אנטי .ב
 מיקרון לפחות. 50של טמבור או שווה איכות בעובי 

צביעה עליונה בשתי שכבות צבע איתן, פוליאור או  .ג
סופרלק או שווה איכות בגוונים שונים בהתאם לדרישת 

 מיקרון כל אחת. 40המזמין בעובי 

צבע גוון הגדר ישתנה בין אתר לאתר וייגדר על ידי  .ד
 או התוכניות ו/או כתבי הכמויות.המפקח ו/

 עמוד התמיכה .7

כל עמוד קצה קטע )או פינה( וכל עמוד חמישי יתמכו 
באמצעות תמיכה אלכסונית במישור הגדר של עמוד בחתך 

60/40/2.6 S.H.R התמיכה תחובר לעמוד באמצעות ברגים .
מ' מעל פני הקרקע. עמוד פינתי  1.5-או ריתוך, בגובה של כ

-לה. יש להרחיק את עמודי התומך לפחות ביקבל תמיכה כפו
 ס"מ מהגדר בחלק התחתון. 5

 עמודי שבירה .8

 - זווית השבירה בין חלקי הגדר 

70 ≥   2יש להשתמש בפרופילx40x80 מ"מ 

70    2יש להשתמש בפרופילx70x70 מ"מ 

 רשת הגדר .9

 מבנה הרשת

מ"מ ללא קורת.  150x50הרשת תהיה במבנה משבצות של 
תיווצר מחוטי פלדה קשיחה העשויה חוט משוך רשת הגדר 
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מ"מ, לפני גילוון. רוחב הרשת מציר  4.5של פלדה בקוטר 
מ'. סיום הרשת בקצוות הקרניים יהיה עם  3.2אנכי יהיה 

ס"מ לפחות. הרשת תוצמד  4קוצים בולטים באורך של 
לעמוד הגדר כך, שחוטי הפלדה ברשת יהיו צמודים לעמוד 

ודי הנושא יהיו בצידה החיצוני של מצדו הפנימי כך שעמ
חבקים  6רשת הגדר. הרשת תחובר לעמודים באמצעות 

נקודות במרווחים שווים  8-לפחות או באמצעות ריתוך ב
)הראשון מבין הריתוכים יהיה בחלקה העליון של הקרן(. כל 

ס"מ  60חפיפה בין שתי רשתות תבוצע במרחק של עד 
וחפיפת הפלטה  מהעמוד כאשר חפיפת הסנפיר מצד אחד

 מהצד השני.

 חבקים לפחות. 12החיבור בין הפלטות יעשה באמצעות  -

 חבקים לפחות. 6חיבור בין הסנפירים יעשה באמצעות  -

חבקים  25חיבור בין סנפיר לפלטה יבוצע באמצעות  -
 לפחות.

 אביזרי חיבור

-חבקים העשויים פלדת אל 7-הרשת תוצמד לכל עמוד גדר ב
לפחות כאשר תפר החבקים פונה לפנים מ"מ  3חלד בקוטר 

ס"מ  15-האתר. החיבור בין המודולים ייעשה בחפיפה של כ
ס"מ מעמוד הגדר תוך  60-ובצמוד לעמוד הגדר ולא רחוק מ

 שימוש בלפחות
מ"מ  1.5חלד בעובי -מהדקי מגע העשויים פלדת אל 12

 לפחות.

 עמודי התמיכה יחוברו לעמודי הגדר באמצעות ברגים
ים מתאימים. תותקן גדר רשת )מסרק בקרקע( ואומ 3/8

מתחת לפני הקרקע ובין עמודי התמיכה. גובה הגדר בתת 
 80סה"כ  -ס"מ מעל פני הקרקע  20-ס"מ ו 60הקרקע יהיה 

ס"מ. החיבור בין הרשתות )הטמונה והעלית( יבוצע ע"י 
ס"מ  20חבקי פלדת אל חלד. החפיפה בין הגדרות תהיה של 

 חבקים לפחות. 12גדרות ייסגר ע"י לפחות. התפר בין ה

 מסרק בקרקע

תותקן גדר רשת )מסרק בקרקע( מתחת לפני הקרקע ובין 
 עמודי התמיכה. גובה הגדר בתת הקרקע יהיה

 80סה"כ  -ס"מ לפחות מעל פני הקרקע  20-ס"מ לפחות ו 60
 ס"מ לפחות.

החיבור בין הרשתות )הטמונה והעילית( יבוצע על ידי חבקי 
 ד. החפיפה בין הגדרות תהיה שלפלדת אל חל

 ס"מ לפחות. התפר בין הגדרות ייסגר על ידי 20
 חבקים לפחות 12

 שער פשפש לכניסת הולכי רגל

במפרט הכללי. יסופק שער  19-ו 66ביצוע שערים על פי פרק 
 ס"מ.  90/120הפשפש ברוחב של 

השער ייוצר ממסגרת מפרופילים חלולים ומרובעים, במידות 
2.2x50x50 .מ"מ 

 בתוך המסגרות יורכבו פרופילים מרובעים 
2.2x50x50 מ"מ ממרכז הפרופיל. 150-מ"מ במרחק כ 



- 17 - 
 

 
 

השער יצוייד במחזיר דלת קפיצי הידראולי, מתאים 
להתקנה גלויה בחוץ. המחזיר יהיה מטיפוס שניתן לכוונון 
ולהחלפה, ללא צורך בפירוק השער ובעל אפיון פעולה של 

 קה קלה.האטה בסיום המהלך וטרי

השער להולכי רגל יצוייד בידית פתיחה עם מנעול ולשונית 
 6 ס"מ. כל מנעול יסופק עם 13ובמנעול תליה עם אוזן בעובי 

( master keyמפתחות. כל המנעולים יתאימו למפתח מסטר )
 של "מי רעננה" שיסופק

 עותקים. 6-ב

 

 אופני מדידה   .1.13

 חפירה ומילוי להנחת הצנרת והתאים .א

להנחת הצנרת  כלולות במחירי היחידההעפר  כלל עבודות
והתאים לרבות, פריצת הדרך, חישוף וניקיון השטח, פינוי 
הפסולת לאתר מאושר, חפירה לרבות דיפון וחפירה בידיים, 
הידוק השתית, ריפוד חול, עטיפת חול סביב הצינור והתאים, 

 מילוי מהודק בשכבות, הכול התאם לפרטי הביצוע.

 טיפול בעצים   .ב

 עתקת עציםה .1

העתקת עצים תימדד לפי יחידה ותכלול העתקה 
מושלמת של העץ לתקופת זמן העבודה ושתילתו מחדש 

 בהתאם להנחיות מפרט זה.

 גיזום שורשים .2

גיזום שורשים יימדד לפי יחידת עץ עבורו מבוצע גיזום 
השורשים ועבור עבודות חפירה בסמוך לעץ ובהתאם 

 להנחיות מפרט זה.

 גיזום עצים .3

ום עצים יימדד לפי יחידת עץ עבורו מבוצע הגיזום גיז
 ובהתאם להנחיות מפרט זה.

 החלפת קרקע   .ג

החלפת קרקע שאיננה מתאימה להנחת הצינור תימדד לפי מ"ק 
ותכלול בין היתר חפירה וסילוק החומר שאיננו ראוי, הידוק 
השתית, הנחת בד גאוטכני ומצע סוג א' מהודק בשכבות עד 

 ל לצינור. לתחתית עטיפת החו

 מרוצפים \מעבר באזורים סלולים    .ד

יימדד כתוספת לפי מ"ר ויכלול בין היתר הפירוק השטח הסלול 
המרוצף, סילוק החומר לאתר מאושר, ביצוע שכבות מילוי  \

ממצע סוג א' מהודק בשכבות, שכבות אספלט או ריצוף 
 כמתואר לעיל ועל פי פרט.

 ףמעבר בדרכים חקלאיות עם חומר מקורצ   .ה

יימדד כתוספת לפי מ"ר ויכלול בין היתר פירוק הדרך הקיימת, 
סילוק החומר לאתר מאושר, מילוי והידוק של חומר נברר 
וחומר אספלטי מקורצף לרבות ריסוס ביטומני כמתואר לעיל 

 ועל פי פרט.
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 CLSMמילוי חוזר באמצעות תערובת    .ו

ישולם לפי מ"ק של  CLSMמילוי חוזר באמצעות תערובת 
 ערובת.הת

 עבודות הכנה ופירוק  .ז

 פירוק צנרת ואביזרים .1

או ביוב תימדד לפי מ"א ותכלול \פירוק צנרת מים ו
חפירה, סילוק הצינור על כל אביזריו לאתר מאושר 

 ומילוי עם חומר מקומי מהודק בשכבות.

עבור פירוק וסילוק צינורות או אלמנטים שונים מאזבסט 
 צמנט יימדד בנפרד לפי מ"א.

 אי בקרהפירוק ת .2

פירוק תאים מכל סוג שהוא ומכל גודל יימדד כקומפלט' 
ויכלול חפירה, פירוק, ניסור, סילוק לאתר מאושר ומילוי 

 בחומר מקומי מהודק בשכבות.

סילוק פסולת של אחרים מאתר העבודה תימדד לפי  .3
 מ"ק ותכלול פינוי וסילוק לאתר מאושר.

 פינוי פסולת של אחרים   .ח

 אישור בכתב מהמפקח.יימדד לפי מ"ק ורק ב

 גדרות ושערים   .ט

גדרות יימדדו לפי מ"א ושערים לפי יח'. המחיר כולל אספקה 
 והתקנה בשלמות על פי מפרט זה.

 

 קווי אספקת מים והולכת ביוב 57.02

 כללי -אספקת צנרת  .1

סוג הצינורות מבין כל הצינורות שווי האיכות ייקבע סופית ע"י המזמין וקביעתו 
 . תחייב את הקבלן

הצינורות יאושרו מראש ע"י המפקח והמתכנן, לפני רכישתם ואספקתם לשטח. 
לאחר אישור עקרוני בכתב של המפקח לסוג הצינורות שבכוונת הקבלן לספק לשטח, 

שיסופקו לשטח במעבדה מוסמכת,  תבוצע סדרת בדיקות למדגם מהצינורות
ות בתקן ישראל שתאושר מראש ע"י המפקח. תבוצענה בדיקות המצוינות והמפורט

המתאים לכל צינור כמצוין לעיל, ומטרתן לבדוק ולוודא שהצינורות שאושרו ע"י 
המפקח ושבכוונת הקבלן לספק לשטח, אכן יוצרו בהתאם לתקן והם עומדים בכל 
דרישות התקן המתאים. הקבלן יספק את הצינורות לשטח אך ורק לאחר מסירת 

קות המוקדמות שביצע הקבלן תעודות ומסמכים למפקח, שמעידים על הבדי
 לצינורות ואישור תקינות תוצאות הבדיקות בכתב ע"י המפקח.

על הצינורות יהיה מוטבע )במפעל( הלוגו של הצינור, קוטר הצינור, הדרג ועובי הדופן 
 המתאים.
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 הובלה ופיזור .2

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

 על שלמות הציפוי החיצוני והפנימי.

אין לטעון את הצינורות בכלי ההובלה לגובה העלול לגרום למעיכת הצינורות ו/או 
 לפגיע בציפויים.

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

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

יתנגש בבני אדם ו/או בעלי חיים  גמורה על הצינור בהיותו תלוי באוויר באופן שלא
 ו/או במכוניות, מבנים, עצים, או עצמים אחרים.

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

הצינורות יפוזרו על הקרקע ליד התעלה באופן שלא יפריע למהלך תקין של העבודה, 
י רכב וכדומה, במקומות בהם חוצה תוואי הקו דרכים, ידאג הקבלן לכך למעבר כל

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

 אחרים לפי הוראות המהנדס.

לפזר את הצינורות לאורך הקווים יאחסן הקבלן את כאשר לא תהיה אפשרות 
 הצינורות בערמות מרוכזות במקומות ובצורה שעליהם יורה המפקח.

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

 יש לסתום את הקצוות של כל הצינורות הבודדים.

 צנרת סניקה לביוב מפוליאתילן .3

 כמפורט: 132441ENמיוצרת לפי תקן   100PEצנרת פוליאתילן 

-EN 132441 - 2002 - PLASTIC PIPING SYSTEMS FOR BURIED AND 

ABOVE 

GROUND PRESSURE SYSTEMS FOR WATER AND GENERAL 
PURPOSES, 

DRAINAGE AND SEWERAGE - POLYETHYLENE (PE) - PART 1: 

GENERAL, 

PART 2: PIPES, PART 3: FITTINGS, PART 5: FITNESS FOR 
PURPOSE OF 

THE SYSTEM & PART 7: GUIDANCE FOR THE ASSESSMENT OF 
CONFORMITY. 

 וכדלקמן: EN 132441סוג הצינור כהגדרת תקן 

 מ"מ 710    צנרת
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 PE 100   ינורמין הצ

 מ"מ 710  קוטר נומינלי

 17SDR (SDR)יחס מידות תקני 

 10 PN  (PN)לחץ נומינלי 

 מ"מ 42.1   עובי דופן

אביזרי צנרת פוליאתילן כגון, קשתות, מסעפים, מיצרים ומתאמי אוגן יהיה מצנרת 
100PE-17SDR, 10PN  תעשייתיות חרושתית הנהוגה במפעל היצרן, בפיקוח צד

 בר הכול על חשבון ובאחריות הקבלן. 12ר שנבדקו במפעל ללחץ של שלישי לאח

בר( ללא כל זיון, תמיכה או  10ספיחיי הצנרת יתאימו לעמידה ובדיקת הלחץ באתר )
 עיגון.

במקומות המסומנים יתקין הקבלן קשתות ומתאמי אוגן לצנרת פוליאתילן שיהיו 
ו, של אותו יצרן הצנרת. חרושתיים תעשייתיים בדרג ובאיכות הצינור לו יחובר

 מעלות ומעלה.  15קשתות יותקנו בפניה של 

קוטר  100PNמחברי אלקטרופיוז'ן לצנרת פוליאתילן  8בגמר העבודה יספק הקבלן 
 מ"מ ומכונת ריתוך מתאימה. 710

 צנרת סניקה לביוב מפלדה .4

 בשוחות שסתומי אוויר וריקון כמפורט: / טמונה צנרת פלדה גלויה

 .200AWWAותקן  530"  מיוצרים לפי ת"י 3-"28וטר צנרת פלדה בק

 .SCH40-כולל, יהיה עובי הדופן בהתאם ל 16בקטרים עד "

 .0.5יהיה עובי הדופן " 16"-בקטרים הגדולים מ

 הקבלן לא יורשה להתקין צינורות עם פעמון. 

 כל הצינורות יהיו ללא כל ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, אלא אם יצויין אחרת.

 כל צנרת הפלדה וספיחיה יהיו עם צביעה חיצונית כמפורט בהמשך.

ספיחי צנרת לאורך קווי הצינורות כמו מעברי קוטר, הסתעפויות זקפים, קשתות וכו' 
יהיו עשויים בייצור חרושתי. צביעת הצנרת ועובי הדופן של הספחים כטיב הצינור 

 לצינור אליו יחוברו.אליו יחוברו. כל ספיחי הצינורות יתאימו בטיב ובדרג 

ריתוכי צנרת חדירות, ריתוך אוגנים, וכל עבודות הריתוך הנדרשות יעשו ע"י רתכים 
 מורשים מאושרים ע"י יצרן הצינורות ומנוסים בעבודה מסוג הנדרש.  

 ( תיעשה עם טבעת עיבוי כמסומן בתכניות.6חדירה של צנרת קטנת קוטר )עד "

 צנרת אספקת מים .5

 .5452היה בעלת ת"י צנרת אספקת מים ת

ללא פעמון, ציפוי פנימי מבטון  530צנרת פלדה דוגמת תוצרת "אברות" נושא ת"י 
 .APC-3ועטיפה פלסטית משוחלת תלת שכבתית דוגמת 

 אביזרים חרושתיים למערכת המים .6

 כללי .א



- 21 - 
 

 
 

כל האבזרים לצינורות פלדה: אוגנים, ברגים, חומרי איטום, רקורדים, קשתות, 
"( וכד' יסופקו ע"י הקבלן ויהיו חרושתיים Tת )מעברי "מיצרים, הסתעפויו

בלבד. כל האבזרים יענו בכל מבחינת הסוג והטיב, עובי הדופן, הציפוי הפנימי 
והעטיפה החיצונית )או הצביעה( לדרישות המפורטות לעיל. הציפוי הפנימי 

 והעטיפה החיצונית ייעשו ע"י יצרן הצינורות בביהח"ר. 

ראש, ע"י המפקח והמתכנן, לפני רכישתם ואספקתם. לפני האביזרים יאושרו מ
התקנת האביזרים יש לנקותם מכל לכלוך שחדר לתוכם. בהרכבת האביזרים יש 
להקפיד על איזונם המדויק לפי פלס מים. ההתאמה בין האביזרים לבין 

 הצינורות תהיה מדויקת אך לא מאולצת.

דרך שתגרום למאמצים  לא תורשה התאמה ע"י מתיחות ברגים בכוח או בכל
 פנימיים באביזרים או באוגנים.

 אוגנים .ב

או שווה  Slip-onמטיפוס  DN-16מסוג  60אוגנים יסופקו בהתאם לתקן ישראלי 
איכות עם חורים קדוחים. ריתוך האוגנים יבוצע כך שחוריהם יהיו סימטריים 

 לגבי הציר האנכי העובר בציר הצינור.

 ברגים .ג

יגונם יסופקו ע"י הקבלן, והספקתם כוללת הספקת שני ברגים לחיבור אוגנים וע
אומים לכל בורג. יש להשתמש אך ורק בברגים בקוטר נכון, אורך הברגים לכל 
אביזר יהיה אחיד ומספיק כדי להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט קצה הבורג, 
בשיעור של תבריג אחד לפחות, מתיחת הברגים תהיה הדרגתית ואחידה. הברגים 

 307-527A ASTMלחיבורי אגנים יהיו מפלדה לפי דרישות התקן  המתאימים
 ומצופים בקדמיום עם פסיבציה כרומטית.

 אטמים .ד

האטמים יסופקו ע"י הקבלן והם יתאימו לסוגי האביזרים, הקבלן ישתמש 
קלינגריט עם גרפיט לאטימה או שווה איכות.  200סוג  Klingerבאטם תוצרת 

מ"מ. האטמים יהיו מטיפוס טבעתי  2בעובי בין אגנים ישמש אטם אחד בלבד 
כלומר היקפם החיצוני יגיע עד לחורי הברגים וקוטרם הפנימי זהה לקוטר 
הפנימי של הצינור. בעת ההרכבה יהיו האטמים נקיים בהחלט, אין להשתמש 

 באטם אלא פעם אחת בלבד.

 מגופים .ה

שווה איכות יהיו מגופים אלכסונים תוצרת "דורות" או  2מגופים בקטרים עד "
 תוצרת אחרת שתאושר ע"י המפקח.

( מברזל יציקה GATE VALVEומעלה יהיו מגופי טריז ) 3מגופים בקטרים "
או שווה  TRS, דוגמת תוצרת "רפאל", דגם 61המתאימים לתקן ישראלי ת"י, 

 איכות מתוצרת אחרת שתאושר ע"י המפקח.

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

במפרט הכללי ויתאימו ללחץ עבודה  57047כל המגופים יהיו לפי דרישות סעיף 
 אטמוספירות. 16מינימלי של 

לפני הרכבת מגופים יש לפתוח כל מגוף פתיחה מלאה ולנקותו בפנים במטלית 
הם, נקייה. אחרי זה ייסגר המגוף לגמרי ושטחי האטימה של האוגנים ינוקו אף 

אחרי ניקוי זה יש לכסות את שטחי האטימה של האוגנים במכסים אשר יוסרו 
 רק ברגע האחרון.

 כל המגופים ייצבעו לפי הוראות המפקח וכמפורט.
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 המגופים יאושרו מראש, ע"י המפקח, לפני רכישתם ואספקתם.

 שסתום אוויר  .ו

" C-040-Dשסתומי אוויר בקווים יהיו "שסתום אויר משולב" דגם "ברק 
 מתוצרת א.ר.י. או שווה איכות.

בקווים  2ומעלה, או " 12בקווים שקוטרם הפנימי הינו " 3קוטר השסתום יהיה "
 ומטה. 10שקוטרם הפנימי הנו"

ויותקן  2עם מגוף כדורי או אלכסוני " 3השסתום יהיה מורכב על זקף בקוטר "
 בצמוד לקיר או בתוך תא בהתאם לתוכניות.

 מראש ע"י המפקח לפני רכישתם ואספקתםשסתומי האוויר יאושרו 

 חיבורים לחלקות חקלאיות .ז

חיבורי חלקות יותקנו בהתאם לפרטים ומיקומם המדויק יקבע ע"י המפקח 
באתר. סימון החיבורים על גבי התוכניות אינו מהווה קביעה מדויקת של 

 מיקומם.

עלי תקן האביזרים המגולוונים אשר יסופקו לצורך ביצוע חיבורי החלקות יהיו ב
 ישראלי והברזים תוצרת "דורות".

 על הקבלן לקבל את אישור המזמין על כל אביזר המותקן במערכת המדידה.

 אביזרים חרושתיים למערכת הביוב .7

 שסתומי אוויר   .א

שיותקנו על מגופי  NS-023-Dשסתומי אוויר יהיו משולבים לביוב דוגמת א.ר.י 
 אטמ'. 16ו מותאמים ללחץ עבודה )להלן(. המגוף ושסתום האוויר יהי 3טריז "

צמוד ליציאה מהשסתום יותקן מיכל איגום שיחובר לצינור ניקוז מפוליאתילן 
מטר, וינקז את מי הרסס של השסתום לעוקת  3.0מ"מ, באורך עד  63בקוטר 

הניקוז או למערך הניקוז של השוחה. צינור הניקוז יעוגן למבנה או למהלך 
 .316המדרגות בחבקי פלב"מ 

גופי הטריז לשסתומי האוויר יהיו מגופים מותאמים לעבודה עם שפכים מ
לביוב, עם ציפוי  TRS-WWעם אטימה רכה דוגמת "רפאל"  3גולמיים בקוטר "

 .316"רלסן" חיצוני וציפוי אמייל או "רלסן" פנים. ציר המגוף יהיה מפלב"מ 

 מגופי טריז .ב

יהיו בעלי תקן אוגנים:  . כל המגופים16PN ISOכל המגופים יתאימו לתקן לחץ 
16PN 1092-2EN558-. כל המגופים יהיו בהתאם לEN המגופים יתאימו .

 כיוונית.-לאטימה דו

 שנים לטיב המוצר ופעולתו התקינה. 5המגופים יישאו אחריות של 

" לביוב או שוו"ע מאושר, מסוג אטימה TRS-WWהמגופים יהיו דוגמת רפאל "
. המגופים 61מם ויתאימו לתקן הישראלי רכה של גומי, בעלי ציר לא מתרו

 (.Raw Sewageיתאימו לעבודה עם שפכים גולמיים ללא טיפול קדם )

 GJS-EN-500-7 -, גוף + מכסה St.st-316פלב"מ  -חומרי מבנה של המגוף: ציר 

Ductile Iron 500-7ליבה של  -,  טריז-GJS-EN Ductile Iron  בעלת גיפור
. גלגל יציקת ברזל עם ציפוי אפוקסי קלוי E.P.D.Mאו  NBRמושלם של גומי 

 מיקרון.  250בתנור בעובי 
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מיקרון  300"אמאייל" בעובי  Enamelציפוי פנים  -ציפוי גוף ומכסה המגוף 
 Rilasnמיקרון לפחות או ציפוי  200לפחות וציפוי חיצוני פוליאוריתן בעובי 

 פנים וחוץ. מיקרון לפחות בתנור,  250( בעובי Nylon 11"רילסן"  )

כל מגוף יסומן על גופו, מוטבע או מובלט, ברור ובר קיימא הנראה לעין,  -סימון 
 מ"מ לפחות.  3גודל אותיות 

 הסימון יכלול את הפרטים הבאים:

 שם היצרן או סימן המסחר הרשום שלו. -

 הקוטר הנומינלי של המגוף. -

 הלחץ הנומינלי של המגוף. -

 רן.סימן הדגם לפי קטלוג היצ -

 סימן לזיהוי שנת ייצור או סדרת ייצור. -

 סימון על הגוף והמכסה לזיהוי החומר ממנו עשויים. -

 סימון לזיהוי תקן אוגנים. -

 ציון ארץ הייצור. -

 כיוון הזרימה. -

 סרט סימון .8

הנחיות להנחת קווי מים לשתייה וקווי מים שאינם סרט הסימון יהיה בהתאם ל"
 או גרסה מעודכנת יותר. להלן מספר דגשים: 6סעיף ", 2012אוקטובר -לשתיה  

 ס"מ מעל גב הצינור על פי פרט. 30-סרט הסימון יותקן מעל עטיפת החול, כ

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

תיילים  2סרט הכולל  יותקן פלדה של קווי הסניקה \ עבור צנרת פוליאתילן
לאיתור בעתיד. יש לחבר התיילים על מנת לשמור על רציפות הסרט לכל אורכו 

בנוסף, תותקן "רשת  .השונים בהם הקו גלוי אביזריםה שלתוך חיבור לברגים 
 ס"מ לפחות. 50סימון" ברוחב של 

 הנחת צנרת .9

 כללי .א

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

 בעבודה יהיה סתום ותמנע כניסת לכלוך אליו.

לפני כיסוי התעלות יש לקבל את אישור המהנדס. היה והקבלן יכסה את 
החפירה לפני אישור המהנדס יידרש לגלות שוב את הצינור ע"פ הוראות 

 לכל תשלום נוסף בגין עבודה זו.המהנדס ולא יהיה זכאי 

 צנרת פלדה .ב

כל הריתוכים יבוצעו אך ורק ע"י רתכים מוסמכים לרתך צינורות בעלי 
 אשר עמדו במבחן רתכים. 127"תעודה של רתך מוסמך" בהתאם לת"י 
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חיבורי ריתוך וציפוי הריתוכים בשרוולים מכווצים ייעשו במידת האפשר 
צינורות באזור חקלאי( יחד יורדו  4ברציפות. הקטעים שרותכו )מקסימום 

 לתעלה וירותכו בה.

לפני הורדת הצינורות ייבדק הציפוי ויתוקנו כל הפגמים בו. הורדת הצינורות 
לתעלה תעשה בזהירות מירבית באופן שלא ייגרם כיפוף רב מדי העלול לפגוע 

 בשלמות הצינורות בציפויים הפנימי, או בעטיפה החיצונית.

 כרוך כבל פלדה או שרשרת מסביב לצינור !בשום פנים אין ל

החיבורים בתוך התעלה ייעשו ע"י ריתוכי ראש. בידוד הריתוכים בין 
 הצינורות ייעשה בעוד הצינורות מונחים ליד התעלה.

 צנרת פוליאתילן .ג

 .4427הנחת צנרת פוליאתילן וריתוכה תעשה בהתאם לתקן ישראלי 

 ע"י יצרן הצינורות אוחיבורי הצנרת יבוצעו בשיטת ריתוך פנים, 
מי שהוסמך על ידו ויאושר ע"י המפקח באתר. הרתכים יציגו ניסיון קודם 

 שנים לפחות בביצוע ריתוך צנרת בשיטה שתבחר.  9)חמש  5של 

על הקבלן לקחת בחשבון  -ביצוע הריתוכים יבוצע בצדי החפירה או בתוכה 
 את רוחב החפירה בהתאם.

פעם קוטר הצינור.  30קשת ברדיוס של צנרת פוליאתילן ניתנת להנחה ב
 במקום שהדבר ניתן, וכמסומן בתוכניות, יונח הצינור בקשת.

 צביעת הצנרת .ד

 כללי .1

כל הצבעים יהיו טעונים אישור המפקח לפני השימוש בהם, על המבצע 
להגיש פירוט מלא של הצבעים והחומרים האחרים אשר בדעתו 

ין הצבע, מפרט מלא של להשתמש בהם. פירוט זה יכלול: שם היצרן, מ
היצרן, לרבות הוראות לטיפול ושימוש בצבע, הוראות לדילול )אם 

 מותר( וזמני ייבוש מינימליים.

 יצרנים מאושרים .2

הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור", או שווה איכות. אין להשתמש באותו 
צינור בצבעים מתוצרת בתי חרושת שונים. את הצבעים יש להחזיק 

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

 יצרן מפורשות לכך

 מערכת הצביעה תכלול לדוגמא תוצרת "טמבור" או שווה ערך: .3

 (" בעוביHB-13די סופר עמיד" )שתי שכבות "צבע יסו
 מיקרון כל אחת. 70

 מיקרון כל אחת. 40שתי שכבות "צבע עליון סופר עמיד" בעובי 

 מ"מ. 180סה"כ עובי מינימלי של מערכת הצביעה הכולל:  

 גוון הצבע .4

גווני הצבע לצינורות והזקפים השונים יהיו בהתאם להנחיות משרד 
 -תייה וקווי מים שאינם לשתייה הבריאות, הנחיות להנחת קווי מים לש

 .6.6, סעיף 2012אוקטובר 

 RAL-5015 -למערכת אספקת מי שתייה, תכלת 
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 -6018RAL -למערכת מים חקלאית, ירוק 

 RAL-8001 -למערכת הביוב, חום 

 ביצוע הצביעה .5

צביעת היסוד תיעשה במברשת מיד אחרי הניקוי. על הצינורות להיות 
צבע יכסה את כל פני המתכת בשכבה יבשים לגמרי בשעת הצביעה. ה

רצופה וחלקה בעלת עובי אחיד, ללא הפסקות, נזילות, טיפות קרושות 
 ופגמים אחרים. זמני הייבוש יהיו, בהתאם לצבע, לפי המפורט לעיל.

את השכבה השנייה והשלישית מותר לבצע בהתזה. היה והדבר הוא 
שכבה נוספת יש  מעשי, ותוך הקפדה על הוראות היצרן. לפני צביעת כל

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

 הייבוש יהיו לפי הוראות היצרן.

 חיבור לקו מים קיים  .ה

ליהן סומנו קווי המים הקיימים ומקומות החיבור אליהם תוכניות האתר שע
של הקווים המתוכננים חלקיות ובלתי מחייבות. לפני ביצוע חיבורים של 
קווי מים מתוכננים לקווי מים קיימים יש לחפור ולגלות את הקווים 
הקיימים. במקומות החיבור המתוכננים ובמקומות בהם קווים חדשים 

ם קיימים, יש למדוד ולסמן במדויק את מיקום מתוכננים לחצות קווי מי
הצינורות הקיימים ואת הרום שלהם. תוצאות המדידה, שתבוצע ע"י מודד 
מוסמך, תועברנה למפקח לבדיקה ורק לאחר קבלת אישורו בכתב והנחיותיו 
תבוצע עבודת החיבור לקווים קיימים או חציה בין קווים חדשים לקווים 

המתוכננים למערכת הקיימת הם משוערים.   קיימים. כל מקומות החיבור
 מיקום מדויק ייקבע לאחר גילוי הקו הקיים. 

סדר העבודה בחיבור לקווים קיימים יקבע בצורה שיבטיח רציפות 
מקסימלית בהספקת מים לצרכנים המחוברים למערכת המים הקיימת.  
ניתוק קווים קיימים מן המערכת יבוצע אך ורק לאחר חיבור והפעלת 

 ווים החדשים ולאחר קבלת אישור בכתב מתאגיד מי רעננה ומהמפקח. הק

 בכל מקרה לא תורשה הפסקת ההספקה לתקופה של יותר 
 שעות.  3-מ

לפני התחלת הביצוע יגיש הקבלן למפקח לאישור תוכנית עבודה בה יפרט 
את סדר הנחת הקווים וביצוע ההסתעפויות והחיבורים השונים, תוך ציון 

דרש לביצוע כל קטע והגדרת הקטעים בהם תופסק הספקת משך הזמן הנ
 המים ומשך זמן ההפסקה הצפוי. 

רק לאחר קבלת אישור המפקח לתוכנית העבודה יוחל בביצוע. יש להדגיש 
כי אישור זה יהיה אישור מוקדם בלבד וכי תוך ביצוע העבודה יעמוד הקבלן 

נה ויודיעו לה בקשר בכל הנוגע להפסקות הספקת המים עם תאגיד מי רענ
שעות מראש על כל הפסקה. רק לאחר קבלת אישור מתאגיד  48לפחות 

 המים בכתב לביצוע הפסקה מסוימת, תבוצע אותה הפסקה. 

ביצוע החיבור לקווים הקיימים יכלול חפירה לגילוי הקו הקיים, ניתוק 
זרימת המים בקו, חיתוך ו/או פירוק הקו הקיים, חיבור הקו החדש לקו 

"י חיבור אוגנים כולל אספקה והתקנה של כל אביזרי החיבור הקיים ע
המתאימים, הכול כמפורט בתוכניות, ניתוק הקווים הקיימים שנועדו 
לביטול מן המערכת, תיקון הציפוי החיצוני של הצינורות, המילוי החוזר 

 וחידוש זרימת המים בצינור הקיים. 

דה המוקדמת הנ"ל, במידה וצרכי ההספקה יחייבו סטייה מתוכנית העבו
תעשינה ההפסקות בהתאם להוראות המחלקה הטכנית. מחיר כל העבודות 

 הכרוכות בהפסקות זרימה יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.



- 26 - 
 

 
 

 
 חיבור קו הסניקה לביוב .ו

חיבור קווי הסניקה החדשים אל מערכת הסניקה הקיימת, בין אם במכון 
תהיה לאחר השלמת התנאים  1יבה מס' טיהור השפכים ובין אם במכון השא

 הבאים:

 השלמת ביצוע קטע הקו המבוקש לחיבור.

 השלמת בדיקת לחץ וקבלת מסמך אישור.

 השלמת ביצוע כל האביזרים לאורך הקו במקטע הנדון.

 קבלת אישור המזמין לביצוע החיבור.

תכנית הערכות  -הצגת תכנית עבודה מפורטת לביצוע ניתוקים וחיבורים 
 לרבות לוח זמנים וכלים נדרשים לביצוע. מלאה

 ניתוק וביטול קווי מים וביוב קיימים  .ז

במקומות המסומנים בתוכניות ו/או במקומות שיורה המפקח ינתק הקבלן 
או ביוב קיימים המיועדים לביטול. לפני תחילת ביצוע ניתוק קווי \קווי מים ו

יפרט הקבלן את  או הביוב יגיש הקבלן למפקח לאישור תוכנית בה\המים ו
סדר הניתוקים וביטול הקווים הקיימים. רק לאחר חיבור והפעלת הקווים 
החדשים למערכת וקבלת אישור בכתב מהמפקח לתוכנית זו יחל בביצוע 

או הביוב המיועדים לביטול וניתוק חיבורים לצרכנים \ניתוק קווי המים ו
ם למערכת וכל זאת תוך שמירת רציפות באספקת מים לצרכנים המחוברי

 המים. 

יתקין  2הניתוק יכלול גילוי הקו הקיים וחיתוכו, בצינורות פלדה בקוטר עד "
ומעלה  3"-הקבלן על קצה הצינור המיועד לביטול פקק הברגה, בקטרים מ

 ירתך הקבלן לקצה הצינור אוגן ויחבר אליו אוגן עיוור. 

זמן  הקבלן לבדו אחראי לשלמות ולתקינות הקווים הקיימים במשך כל
 ביצוע עבודתו.

 פירוק וסילוק צנרת ואביזרים המיועדים לביטול  .ח

במקומות המסומנים בתוכניות ו/או במקומות שיורה המפקח יפרק הקבלן 
חלקי צנרת, אביזרים כגון: קווי מים וביוב קיימים שנועדו לביטול, מגופים, 

 חיבורי חלקות, שוחות מגופים, אלמנטים עיליים וכד'. 

 ק יבוצע רק לאחר השלמת הניתוקים כמפורט לעיל.ביצוע הפירו

הקבלן יעביר את החומר המפורק למחסני התאגיד ו/או יסלקם למקום 
 סילוק שיורה המפקח. 

 העבודה תעשה בהתאם לדרישות המפקח ו/או תאגיד מי רעננה.

 בדיקות הצנרת .10

 בדיקות לצנרת פלדה .א

 בדיקת לחץ .1

ן הקשורים בו אחרי לאחר השלמת הנחת הקו ויציקת כל מבני הבטו
הכיסוי החלקי ייבדק הקו בדיקת לחץ הידרוסטטית. הבדיקה תבוצע 
באורכים אשר ייקבעו עם המהנדס. בדיקת הלחץ תבוצע אך ורק 

 בנוכחות המפקח ונציג שירות השדה של יצרן הצינורות.
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בדיקת  -בדיקות לא הורסות  - 4חלק  - 1026בדיקה תבוצע על פי ת"י 
 ובהתאם למפורט מטה.דלף הידרוסטטית 

אטמוספרות לכל הפחות. הלחץ הדרוש יושג ע"י  12לחץ הבדיקה יהיה 
 משאבת לחץ מיוחדת או ע"י חיבור למקור לחץ מתאים ע"ח הקבלן.

 הכנות לבדיקת הלחץ .2

ימים לאחר יציקת מבני הבטון  6-7אין להתחיל במילוי הקו אלא 
כל החיבורים  האחרונים. לפני המילוי יש לבדוק בדיקה סופית את

והמבנים ולוודא שכל האביזרים במצב טוב ומוכנים לפעולה, ובמיוחד 
יש לבדוק את פעולת שסתומי האוויר ואטימות הניקוזים. במקרה של 
בדיקת קטע שאינו מסתיים במגוף חוצץ יש לאטום את הקצה הפתוח 
של הקטע ולדאוג לעיגונו הבטוח. יש לבדוק את מתקן הבדיקה ואת 

 שאבה.פעולת המ

 מילוי הקו במים .3

לא יוחל במילוי הקו אלא לאחר מתן אישור לכך בכתב מהמהנדס. הקו 
ימולא בהדרגה ובאיטיות כדי למנוע הלם או רעידת הצינורות וכדי 
לאפשר את יציאת כל האוויר מהצינורות. מהירות מילוי הקו במים 

חים תיקבע ע"י המהנדס. בהתחלת המילוי יהיו כל מגופי הניקוזים פתו
וכל ניקוז ייסגר אחרי שהמים ישטפו ממנו את הלכלוך העלול להימצא 

 בצינורות.

אחרי גמר המילוי, אך טרם יועלה הלחץ בקו, ייבדקו כל האביזרים 
לאטימותם וייעשו כל התיקונים הדרושים. אם יתגלו בבדיקה זו דליפות 
בחיבורים או פגמים באביזרים שאין לתקנם כשהקו מלא מים, ינוקז 
הקו ויבוצעו התיקונים הדרושים. יש לחזור על בדיקה זו עד אשר יתוקנו 

 כל הדליפות.

 בדיקת לחץ .4

שעות לאחר מילויו במים,  24לא יוחל בהעלאת הלחץ בקו אלא 
 אחרי  -ובצינורות עם ציפוי פנימי ממלט צמנט 

שעות. מכל מקום, לא יועלה הלחץ בקו בלי אישור המהנדס. הלחץ  72
הדרגה עד הגיעו לגובה הדרוש ויוחזק בגובה זה לתקופת יועלה לאט וב

זמן אשר תקבע ע"י המהנדס כך שבראשיתה ובסופה ישררו אותם תנאי 
 הטמפרטורה.

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

ה בדיקה חדשה. יש לחזור על הבדיקות ועל התיקונים הלחץ שנית ותעש
כמתואר מעלה, עד אשר יהיה אטום בהחלט, לשביעות רצונו של 

 המהנדס.

הקו ייחשב כאטום אם לא יתגלו כל דליפות הנראות לעיל והלחץ לא 
"ייפול" בתקופת הבדיקה. בדיקות הלחץ תעשינה כנגד קטעים אטומים 

ר המגופים פורקו מהם. המגופים בקצותיהם באוגנים עיוורים כאש
 יורכבו לאחר הבדיקה.

 ניקוי קווים ע"י משחולת  .5

לפני כל פעולת חיטוי בקו )כלורינציה( תוכנס לצינור משחולת עשויה 
ק"ג/מ"ק.  32מגליל ספוג עשוי מפוליאוריתן מוקצף במשקל סגולי 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים למנוע חדירת אבנים, פסולת או כל גוף זר 
 .6"-20צינורות. שימוש במשחולת הוא חובה בכל הקווים בקטרים "ל
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 בדיקות רדיוגרפיה )צילומי ריתוכים( .6

 ולפי דרישות המפקח. API 1104בדיקת רדיוגרפיה תתבצע לפי תקן 

מכמות הריתוכים  10%-באתר על חשבון הקבלן. כמות הבדיקות תהיה כ
 ים חרושתיים.מכמות הריתוכים עבור אביזר 30%-בין הצינורות וכ

הבדיקות תתבצענה לפני ביצוע תיקוני העטיפה החיצונית של הצינורות 
 והאביזרים.

הבדיקות יוזמנו ע"י הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת שתאושר תחילה 
ע"י המהנדס. מחיר הבדיקות הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הכרוכות בכך 

 נפרד.יהיו חלק מעלות בדיקות השדה ומעבדה ולא ישולם עבורם ב

 דגשים ותוספות לבדיקות לצנרת סניקת הביוב מפלדה .7

ומעלה ייבדקו בדיקה  24כל חיבורי הריתוכים בצנרת בקוטר "
 (.100%רדיוגרפית )

, על פי דרישת 24"-בדיקה רדיוגרפית של הריתוכים, בקטרים קטנים מ
 (.50%המפקח באתר, ולא פחות מחמישים אחוז מכלל הריתוכים )

 ינורותבדיקות עטיפות הצ .8

הקבלן יתאם עם המפקח הזמנת שרות שדה של יצרן הצינורות לביקורת 
 הקווים ע"י מכשיר חשמלי.

 חיטוי )כלורינציה( הקו .9

כל קו צינורות למים יחוטא לפני הכנסתו לשרות ע"י כלורינציה לפי 
הנחיות משרד הבריאות "הנחיות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים, 

". כמו כן יש לחטא כל קטע של קו צינורות 2006נוסח מעודכן נובמבר 
קיים אחרי שנעשו בו עבודות של תיקונים או שינויים. חיטוי הקו ייעשה 
אחרי בדיקת הלחץ, אלא אם המהנדס ייתן הוראות אחרות. כל עבודות 
החיטוי ייעשו בהדרכתה ותחת פיקוחה של המחלקה לביקורת איכות 

על ידי אדם אשר קיבל  המים של המזמין. פעולת ההכלרה תבוצע
 הסמכה לכך מהגורמים הרלוונטיים.

תוצאות בדיקות בקטריליות יוגשו למפקח לאישור לפני הכנסת הקו 
 לפעולה.

 בדיקות לצנרת פוליאתילן .ב

 בדיקת קטע מהצינור שהונח .1

יילקחו מדגמים של הצנרת שהותקנה באתר בקטעים שכללו ריתוך 
במעבדה מתאימה ויבוצעו  שבוצע באתר. מדגמים אלו יועברו לבדיקה
 .4427הבדיקות המתאימות בהתאם לתקן ישראלי 

מ' צינור שיונח  500כמות המדגמים תהיה מדגש אחד לפחות עבור כל 
 באתר.

 רציפות לסרט הסימוןבדיקת  .2

תבוצע בדיקת רציפות לסרט הסימון שיותקן מעל צנרת הסניקה. 
נקודות ריקון  –הסדיקה תבוצע בקטעים בין נקודות בהן הסרט גלוי 

או שסתומי אוויר, תחילת הקו, קצה הקו. הבדיקה תבוצע באמצעות \ו
 גלאי מתאים וכל אורך תוואי הקו.
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 מבחן לחץ הידרוסטטי -בדיקת לחץ  .3

לאחר סיום החפירה והנחת הצנרת תבוצע בדיקת לחץ. בדיקת הלחץ 
אטמוספירות(  5בר ) 5מטר לכל היותר. לחץ המבחן  500תיעשה כל 

 ה הנמוכה ביותר בקטע הנבחן.בנקוד

ביצוע הבדיקה יהיה בנוכחות ובהתאם להנחיות שירות השדה של יצרן 
 הצינורות וילווה בדו"ח מתאים מטעם היצרן.

הבדיקה תיעשה במי רשת. הקבלן יספק את המים הדרושים למבחן 
 בלחץ על חשבונו ובאחריותו.

ת הלחץ כולל, הקבלן יספק את כל המכשור והציוד הדרוש לביצוע בדיק
בין השאר, את הצנרת הזמנית הדרושה להתחברות בין מקור המים לבין 
הקו ואת הצנרת הזמנית הדרושה לסילוק המים לאחר השלמת המבחן, 
משאבות, מדי לחץ וטמפרטורה, מוני מים, מתאמי אוגן לצנרת 

 פוליאתילן ואוגנים עיוורים לאיטום הקווים. 

קה והמכשור, פרטי הביצוע, הציוד תוכניות מפורטות של ציוד הבדי
והחומרים יוגשו לאישור המפקח. כמו כן יגיש הקבלן תיאור מפורט של 
שיטת ביצוע הבדיקה, התכנון והביצוע של ציוד הבדיקה, התקנתו, 
 תפקודו כנדרש ועמידתו בלחצי הבדיקה המתוכננים למשך הזמן הנדרש.

וגנים אטומים קצוות הקו הפתוחים של הקטע הנבדק ייסגרו ע"י א
ופקקי הברגה. האוגנים יותקנו כנגד קירות או גושי עיגון שיתוכננו ע"י 

 מהנדס מטעם הקבלן לשאת את הלחצים שיפעלו על האוגנים.

על הקבלן לוודא מראש שכל המרכיבים אשר עליהם מופעל לחץ המבחן 
 אכן תוכננו לעמוד בלחץ המבחן.

ו חדישים ומתאימים הציוד והמכשור, כולל מכשירי המדידה, יהי
לביצוע הבדיקה בהתאם לדרישות לעיל. הציוד ומכשירי המדידה 
יתוחזקו כהלכה ויישמרו במצב תקין במשך ביצוע העבודה. חלפים 
תקינים בכמות מספקת יוחזקו באתר כדי למנוע בזבוז זמן עקב תקלות. 
מד הלחץ יהיה מכויל על ידי מעבדה מוסמכת, ציוד ו/או מכשיר מדידה 

 יפסלו על דיוק מכשירי המדידה יהיה כדלקמן:שי

 צלסיוס. ±0.1 דיוק מדי הטמפרטורה  -

 ליטר. ±0.5 דיוק מונה המים  -

 אטמוספרה. 0.1לחץ העבודה המינימלי של מד הלחץ  -

 הקריאה והתצוגה של כל המכשור תהיה ספרתית. -

טרם העלאת לחץ הבדיקה בקו יתבצע מילוי הקו במים )ללא לחץ( 
ות למניעת הלם או רעידות בצינור וכדי לאפשר את בהדרגה ובאיטי

יציאת האוויר מהצינורות. הקו ימולא למשך יומיים לפחות עד 
להתייצבות טמפרטורת המים. יש לוודא את התייצבות הטמפרטורה 
 באמצעות חיישני טמפרטורה שיותקנו בתוך הקו במספר תחנות לאורכו.

הטמפרטורה יש לבנות הבדיקה מתבצעת בלחץ קבוע. לאחר התייצבות 
 5לחץ באמצעות הזרמת מים באופן הדרגתי עד  להגעה לעומד של 

אטמוספירות. קצב עליית הלחץ בהתאם להמלצת יצרן הצינור. יש 
 להבטיח שהמשאבה המזרימה מים לקו אינה יונקת אוויר.

 משך הבדיקה יהיה החל מההגעה ללחץ המבחן ועד לשעה לאחר מכן. 



- 30 - 
 

 
 

ץ לא יורד ואין פגיעה ונזק מכני לצנרת אם במשך הבדיקה הלח
 והאביזרים ניתן לקבוע כי המערכת כשירה לשימוש. 

על הקבלן לקחת בחשבון שביצוע בדיקת הלחץ לקווים מחייב ביצוע 
הפסקה במהלך הרצוף של הנחת הקווים והשלמת הקטע החסר בגמר 
הבדיקה או, לחילופין, הפסקת עבודות הנחת הצנרת למשך יומיים 

 ות.לפח

עלות ביצוע בדיקת הלחץ לצנרת הסניקה כמתואר לעיל כלולה במחיר 
 הצינור ולא ישולם בנוסף עבור הבדיקה.

 עמודי סימון   .11

במקומות המסומנים בתוכניות ו/או במקומות שיורה המפקח יתקין הקבלן 
 ובאורך 3עמודי סימון. עמוד הסימון ייעשה מצינור פלדה מגולוון בקוטר "

 בבטון, מעוגן באמצעות עוגנים שירותכו אליו בגוש בטוןמ' ממולא  1.5
 ס"מ. 30x30x30במידות  15-ב

מ' מעל לקרקע ויהיה צבוע בצבע על פי הנחיות המפקח, אדום  1.5העמוד יבלוט 
לביוב וכחול למי שתייה. בראש העמוד יותקן שלט, עשוי מפלטת פלדה מגולוונת 

וד בשתי שכבות. השלט יהיה מ"מ, שיחובר לעמוד ויצבע בצבע יס 2בעובי 
ס"מ ועליו יהיה כתוב "קו /שוחת מי שתייה" או "קו / שוחת  25X35במידות 

ביוב" בצבע שמן בשתי שכבות. הצבעים בהם ישתמש הקבלן יהיו עמידים לכל 
 תנאי מזג האוויר, ובגוון שיורה עליו המפקח.

 עטיפת בטון על צינורות קיימים ומתוכננים .12

טון יותקנו בקטעים המפורטים בתכניות וברשימת תושבות ועטיפות מב
הכמויות, או בקטעים שיקבעו על ידי המפקח. תושבות, גושי עיגון ועטיפות 

 . המתאים לתקנים הישראליים ת"י30-הבטון תהיינה מבטון מזויין ב
או לפי המסומן בתכניות. פרטי התושבות, גושי העיגון והעטיפות  466-ו 118מס' 

טים המופיעים בתכניות וצורת היציקה בהתאם לסעיף מס' יהיו בהתאם לפר
 של המפרט הכללי. ביצוע העטיפה תהיה לפי פרט שבתכניות. 57023

 שוחות ניקוי ושסתומי אוויר על קו הסניקה .13

השוחות תהיינה טרומיות חרושתיות אטומות במידות פנים כמפורט בתכניות 
יין" או ש"ע. השוחה ובכתב הכמויות דוגמת תוצרת "וולפמן" או "אקרשט

 ס"מ מעל פני הקרקע. 40תבלוט 

השוחות תכלולנה סולמות ומשטחי הליכה ותהיינה תואמות את הפרט 
 שבתוכניות.

עבודות הרכבת השוחה ייעשו לפי הנחיות, בהדרכת ובפיקוח שרות שדה של יצרן 
 הצינורות והשוחות הטרומיות, על כל מרכיביהן.

בחומר מקומי, ללא אבנים מהודק בשכבות,  מילוי חוזר סביב השוחות יבוצע
 של המפרט הכללי ו/או הוראות המפקח. 57017בהתאם לדרישות סעיף מס' 

 סולמות, מעקות ומשטחי דריכה

לצורך ירידה אל תחתית השוחות השונות יתקין הקבלן סולמות, מעקות ומשטחי 
 .1חלק  5988לפי ת"י  316דריכה  מפלב"מ 

מ'. הסולמות בהתאם לפרט  4.50-הגדולים מ הסולמות יותקנו בעומקים
או  1Aאך ללא כלוב הגנה. מעקות בהתאם לפרט סטנדרטי  1סטנדרטי מספר 

1B. 
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משטחי דריכה יהיו משבכות ממוסגרות המתאימות להולכי רגל כדוגמת תוצרת 
"סקופ" או שווה איכות או מבטון. חלקה העליון של השבכה יחורץ למניעת 

אשר יחוברו באמצעות ברגי  316נו על פרופילי פלב"מ החלקה. השבכות יותק
 עיגון בתיאום עם יצרן תאי הבקרה.

 עבור סולמות ומעקות נדרש הקבלן לספק אישור קונסטרוקטור לאחר התקנתם.

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

 CLSMמילוי חוזר באמצעות תערובת  .14

מילוי בתערובת מוכנה המכילה אגרגטים דקים, צמנט ומוספים מסוג 
CONTROLLED LOW STRENGTH MATERIAL החומר יהיה בעל .

שעות )חמש  5. זמן התקשות יהיה CBR 100%בעל  -תכונות המתאימות לאגו"ם 
המתאימים. יותר לשפוך את  ASTMשעות(. החומר יעמוד בדרישות תקני 

החומר ישירות מהמיקסרים עם שוקת אלא אם תנאי השטח יחייבו שימוש 
במשאבה ואז יסופק החומר בתערובת המתאימה למשאבה. שימוש במילוי זה 

 הנו לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.

 אופני מדידה .15

 מערכות הביוב .א

 צנרת פוליאתילן ופלדה למערכת הביוב .1

ום עבור אספקה, חפירה, הנחת הצנרת וריתוכים המדידה לתשל
תהיה לפי מ"א של צינורות אשר יסופקו, מסווג לפי סוג הצינור 

 קוטרו, וייעודו.

, גידור, ? רלבנטי?כמו כן יכלול את כל המפורט לעיל ובין היתר: 
חפירות גישוש ידנית לאיתור תשתיות קיימות, הגנה ותמיכה 

ף, חפירה מדופנת, סילוק של תשתיות קיימות חוצות, חישו
עודפי עפר ופסולת, דיפון דפנות החפירה על פי תוכנית הדיפון 
המאושרת, חפירת התעלות לצינורות, הורדת מפלס מי התהום, 
הידוק תשתית, שכבת אגרגטים, יריעה גיאוטכנית, הנחת 
הצינורות בתעלות וריתוכם, הספקת חומרי עזר הדרושים, 

 ש, מצע ועטיפת חול, סרט סימוןנקיטת האמצעים לעבודה ביב
, מילוי חוזר בחול מהודק או במיטב החומר החפור ורשת סימון

ושכבת אדמה גננית בשטחים פתוחים או מגוננים, ניקוי 
, סילוק עודפי חפירה ופסולת CCTVושטיפת הצינורות, צילומי 

לאתר מאושר ע"י הרשויות, החזרת המצב לקדמותו, הכנת 
הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם  תוכניות לאחר ביצוע,

 של הנחת הצינורות, בדיקת הלחץ ומסירה למזמין.

מובהר בזאת שעבור תמיכת תשתית חוצה ו/או מיגונה לא 
 ישולם בנפרד.

לא תעשה הבחנה לתשלום בין חפירה וחציבה וחפירה ידנית או 
 כל סוג חפירה.

אספקת צנרת כוללת בין היתר את אספקת הצינורות, 
מחברים, האטמים בין הצינורות, בדיקת טיב הצינור והתאמה ה

לתקנים, קבלת הצינורות בבית חרושת, שמירת הצינורות 
ואחסונם, הובלת הצינורות לאתר או למחסני המזמין כולל 
העמסה ופריקה, פיזור הצינורות בשטח, ליווי צמוד של שירותי 

רות, השדה וכל האביזרים והחומרים הדרושים לחיבור הצינו
 שאינם נמדדים במפורש לתשלום.
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כן כולל המחיר כולל אחריות היצרן, שירות שדה ופיקוח צד 
 שלישי על ייצור הצינורות במפעל היצרן.

מחיר אספקת צנרת פוליאתילן, כולל גם עבודת החיבור בין 
הצינורות בשיטת ריתוך פנים ע"י יצרן הצינורות או מי שהוסמך 

חייבות יצרן הצינורות, או נציגו, על ידו. כן כולל המחיר הת
שנים בתקופת  5למתן שירותי ריתוך פנים לצנרת במשך 

האחריות, אחזקה במצב תקין ומוכן לעבודה של מכונת ריתוך 
 מ"מ. 710פנים לקוטר 

מחיר אספקת צנרת פלדה יכלול ריתוך הצנרת ובדיקת 
 הריתוכים, העטיפה החיצונית והצביעה החיצונית כנדרש.

 רת ואביזרים חרושתייםספחי צנ

 ספחי צנרת כולל מתאמי אוגן, קשתות וזוויות מעל
מעלות, הסתעפויות, מיצרים וכדומה יימדדו לתשלום לפי  15

יחידות בהתאם לסוגם וקוטרם. מחיר הספחים יכלול בין היתר 
אספקה והתקנה מושלמת לרבות כל העבודות הנלוות 

 והבדיקות המפורטות לעיל.

יחי צנרת, שלא יפורטו במפורש לתשלום בכתב עבור אביזרי וספ
הכמויות, לא ישולם בנפרד ותמורתם תהיה כלולה במחירי 

 היחידות השונות.

המגופים יימדדו לתשלום לפי יחידות. המחיר כולל  - מגופים .2
 אספקה והתקנה בשלמות.

המדידה לתשלום תהיה לפי יחידת שסתום  - שסתומי אוויר .3
מגוף ואוגנים ושסתום האוויר אוויר שתותקן כולל הזקף, ה

 וצנרת הניקוז מפוליאתילן.

ימדדו לפי יחידה. המחיר כולל אספקה והתקנה  - דרסרים .4
 בשלמות.

 ימדדו לפי יח'. המחיר כולל אספקה והתקנה בשלמות. - אוגנים .5

 חיבור קו הסניקה לביוב למערכת הסניקה הקיימת .6

ם חיבור קו הסניקה החדש אל הקו הקיים במקומות השוני
יימדד בשלמות כקומפלט עבור כל אחד ואחד מהחיבורים ויכלול 
את כל העבודות הנדרשות לביצוע החיבור לרבות שאיבות זמניות 

 של הביוב וכל הנדרש בשלמות.

 מערכות מים .ב

 צנרת פלדה למערכת המים .1

הספקת והנחת צינורות פלדה עטופים בפוליאתילן משוחל תלת 
 יר לפי מ"א צינור. המח -שכבתי וציפוי פנימי מבטון 

המחיר כולל: הספקת צינורות, הובלה מביהח"ר, פריקה ופזור 
לאורך תוואי ההנחה במנוף או מחפר. חפירה לעומק מכסימלי 

מ' )במכונה או ידיים(, מפני קרקע קיימים ו/או מתוכננים  1.5של 
וברוחב מתאים. הספקה ומילוי חול בהתאם לפרט בגיליון 

זווית שהיא, חתוכים, תיקוני ראשים. הפרטים. ריתוכים בכל 
עטיפה באמצעות שרוולים מתכווצים כולל הספקת השרוולים, 
הספקה והנחת סרט סימון מתאים בהתאם לתקנים. הספקה 
והתקנת קשתות מבוטנות. הספקה והתקנת מעברי קוטר 
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מבוטנים. הספקה והתקנת הסתעפויות )טה( חרושתיות עבור 
שניים וחיבורי החלקות. פינוי הקו הראשי ועבור הקווים המ

עודפי אדמה לאתר סילוק פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת 
הסביבה. שטיפת הקו, חיטוי, בדיקות לחץ, בדיקות רדיוגרפיות 
,בדיקות שירות שדה, בדיקות מים )ע"י משרד הבריאות(. עטיפת 

 ראשים ותיקוני כיסוי התעלות.
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גוף טריז מברזל יציקה הספקה, הובלה והתקנה של מ - מגופים .2

 16או שווה איכות(. לחץ עבודה  TRSמצופה אמיל )דגם 
אטמוספרות. אוגן, מחבר לאוגן, הרכבת המערכת, ביצוע 

 ריתוכים, חיתוכים. המחיר לפי יחידה.

 חיבור לצינורות מים ראשיים קיימים .3

המחיר כולל: חפירה וכיסוי. עבודות ריתוך )הסתעפות(, חיתוך,  
ר אוגנים לפי הצורך. תיקוני עטיפה וניקוז הקו ריתוך וחיבו

בהתאם לצורך. ביצוע "למד" לחיבור בין הצינור הקיים לצינור 
החדש כולל הספקת הקשת וזקף ריתוך. המחיר לפי יחידה 

 . בהתאם לקוטר קו הצינורות החדש

 נקודת שסתום אוויר .4

 90", זווית Tהסתעפות מקו ראשי ע"י קטעי צינורות ואביזר " 
לות וזקף, אספקה והתקנה של שסתום האוויר מסווג לפי מע

קוטר, מגוף טריז מתאים, קטעי צנרת ואביזרים. המחיר לפי 
 יחידה. 

 ביצוע "למד" אנכי או אופקי אשר אינו מופיע בתוכניות תנוחה .ג

מעלות בהתאם  45מעלות או  90ביצוע "למד" הבנוי משתי קשתות 
, הובלה והתקנה של קשתות להחלטות המהנדס. המחיר כולל:  הספקה

יח'(. היה ולצורך התיאום תידרש קשת אחת בלבד ישולם  2מוכנות )
-עבור מחצית ה"למד". הביצוע כולל הנחת צינורות בעומקים הגדולים מ

 מ'. המחיר לפי יחידה בהתאם לקוטר הקו. 1.5

 חיבורי מים לחלקות חקלאיות .ד

פנימית בבטון  המחיר הכולל: הספקה של צינורות עטופים ומצופים
ואביזרים מגולוונים כולל מופות, זוויות, ניפלים כפולים, מעברים 

, 4" - 3קוניים, טעים, ברזים בושינגים, רקורדים ואוגנים בקטרים "
 צינורות הנדרשים לביצוע חיבור לאחר זווית עליה.

 Tחיבור מהצינור הראשי החדש עד למערכת המדידה כולל מסעף 
עד זווית העלייה. לא ישולם בנפרד עבור "למדים"  וזוויות על פי הצורך

בחיבורי בתים, הנ"ל נכלל במחיר חיבור בית. אורך הצינור מיציאת 
 הצינור הראשי עד זווית העלייה ישולם לפי מ"א.

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

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

במקרה שתידרש הכנה בלבד תבוצע יציאה מהקו הראשי התקנת זקף 
מ' מעל לקרקע הרכבת זווית ומגוף בהתאם לקוטר  0.5בגובה של 

 מויות.ההכנה. הנ"ל יימדד בנפרד בהתאם למצוין בכתב הכ

 מחיר לפי יחידה.

כל הבדיקות יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו לרבות  - בדיקות צנרת .ה
הזמנת שירות שדה של היצרן ומתן חוות דעת על הביצוע לאורך הדרך 

 וכן מתן מסמך סופי בסיום העבודה.
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המחיר עבור ביצוע עטיפת בטון מזוין יימדד לפי מ"ק  - עטיפת בטון .ו
סביב הצינור וביצוע טפסנות מתאימה, ברזלי זיון ויכלול חפירה נוספת 

 ויציקת הבטון על פי מפרט.

 ימדדו לפי יח' בשלמות. - עמודי סימון .ז

 תאי בקרה .ח

עבור שוחות בקרה טרומיות המדידה לתשלום תהיה לפי מחיר כיחידה 
מטר. המחיר  6.0מושלמת )קומפלט(, ללא קשר לעומק השוחה, עד עומק 

שתית לשוחה, הספקה והתקנת שוחה על כל יכלול חישוף, חפירה, ת
מכלוליה, קדחים לחיבורים צידיים, אטמים מיוחדים לחיבור צינורות, 

לכל  SHOP DRAWINGאיטום בין החוליות, הכנת והגשת תוכנית 
שוחה ושוחה לאישור המפקח, הספקת והרכבת אביזרים תקניים למעבר 

ילוק עודפי חפירה וחבור הצינורות לקיר השוחה, מילוי חוזר בעפר, ס
לאתר מאושר ע"י הרשויות, החזרת השטח לקדמותו, וכל שאר 
החומרים והעבודה שיידרשו לביצוע העבודה כנדרש וכמתואר בתוכניות 

 ובמפרטים, ואינם מפורטים לתשלום בנפרד.

 סולמות, מעקות ומשטחי דריכה .ט

סולמות ומעקות ימדדו לפי מ"א ומשטחי דריכה לפי מ"ר. המחיר כולל 
אספקה והתקנה בשלמות על פי הנחיות מפרט זה לרבות אישור 

 קונסטרוקטור.

 מובלים )שרוולים( לתקשורת והשחלת סיבים אופטיים 57.08

 כללי .א

ומתייחס לעבודות הנחת צינורות  08פרק זה הנו בהתאם למפרט הכללי פרק 
ועד למט"ש רעננה לרבות תאי  1לתשתית סיבים אופטיים ממכון השאיבה מספר 

 קרה. ב

כמו כן ביצוע השחלה של סיבים אופטיים וחיבורם למערכת תקשורת הנתונים של 
על ידי התאגיד. ביצוע עבודות החומרה )השחלת הסיבים האופטיים וחיבורם( תהיה 

 והעבודה לעיל תהיינה באמצעותו בלבד. קבלן מוכתב

 הנחת מובלים )שרוולים( ותאי בקרה .ב

במפרט הכללי. תיקון  08.03.07תאם לפרק עבודות החפירה להנחת השרוולים בה .1
 ושיקום כבישים בהתאם להנחיות מפרט זה.

 הנחת הצינורות )שרוולים( .2

יש להימנע מביצוע מחברי מופה בצינורות שמוטמנים יותקנו צינורות ללא  .א
 מחברים בין התאים.

הצינורות יותקנו ללא קיפול או פגיע מכאנית כלשהיא. במידה והתגלה יש  .ב
 ר מופה תקנית.לחתוך ולחב

 תאי בקרה .3

בניגוד לאמור במפרט הכללי, תאי הבקרה יהיו תאים פלסטיים ולא תאים 
 \מבטון. תאי הבקרה המותקנים בתוך גדורה או בתחום מכון טיהור השפכים  

של "רומולד טכנולוגיות  KS80מכון השאיבה יהיו תאי תקשורת דוגמת דגם 
ס"מ עם פתח  60ס"מ וגובהם  80בע"מ" או שווה איכות. קוטר התאים יהיה 

 עליון בקוטר
 ס"מ. התאם ייוצרו מפוליאתילן לא ממוחזר ויכללו שלבי ירידה. 63
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תאי הבקרה המותקנים לאורך דרכים, ללא גידור, יהיו תאי בקרה מבטון 
עמודי סימון משני  2. יותקנו D400ס"מ עם תקרה ומכסה כבדים  80בקוטר 

 צדי התא.

 הסיבים האופטיים וחיבורם( עבודות החומרה )השחלת .ג

ביצוע עבודות החומרה )השחלת הסיבים האופטיים וחיבורם( תהיה על ידי קבלן  .1
 מוכתב.

מ"מ  16קוטר  GMPLAST A/Sיסופקו ויושחלו בנשיפה שלושה צינורות דוגמת  .2
 לצינור. 1מ"מ פנים מוקשחים בעלי תא  12-חוץ ו

להתקנה חיצונית בנשיפה דוגמת סיבים סינגל מודל  72יסופק ויושחל כפל אופטי   .3
 או שווה איכות  FTXסדרת 

 RotalNetworksשל חברת  Opp-1F-12יסופקו ויותקנו פנלים אופטיים דוגמת  .4
 או שווה איכות לרבות חיבור הסיבים לפאנלים.

 
 אופני מדידה .ד

 בהסתייגויות ובדגשים הבאים:08.00אופני המדידה בהתאם למפרט הכללי פרק 

לת תמיד התקנת חוט משיכה וכן כוללת ביצוע עבודות החפירה. הנחת הצינות כול .1
 חפירה לא  תימדד בנפרד.

דרך מצעים וכדומה יתומחרו בהתאם למופיע  \דרך משולבת  \תיקוני כביש  .2
 במפרט זה עבור מערכות מים וביוב.

מחיר הצינורות )שרוולים( ותאי הבקרה כולל אספקה והתקנה לרבות התחברויות  .3
, אטמים, מופות, פקקי אטם, הכול בשלמות לרבות כל חומרי לתאים החדשים
 העזר הנדרשים.

 סיבים אופטיים .4

 צנרת וכבל אופטי ימדדו לפי מ"א. מחיר כולל אספקה והתקנה בשלמות. .5

 ריתוך וחיבור סיב לסיב יימדד לפי יחידה כמפורט בכתב הכמויות. .6

 ות חיבורים.פנל אופטי יימדד לפי יח' ויכלול אספקה והתקנה בשלמות לרב .7

 
 

 


