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הנדון :מפרט טכני לביצוע עבודות תשתית תת"ק
)נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות עם קבלן הביצוע(

א(

כללי:
(1

מפרט זה מגדיר דרישות טכניות ואחרות לביצוע תשתית תת"ק להנחת צנרת קלה
לפריסת סיבים אופטיים.

(2

העבודות יבוצעו בשולי דרכים בין עירוניות ,לאורך כבישים ומדרכות ,שטחי גינות
ציבוריות ,מעברי כבישים ,מסילות ברזל ,שטח מיוער ושאר מכשולים.

(3

על הקבלן לדאוג לקבלת כל הרשיונות ,ההיתרים מהרשויות המוסמכות לרבות
אישורי משטרת ישראל ,הסדרי תנועה וכו' ,לביצוע העבודה בתאום עם חב' סלקום
ישראל בע"מ ועם המתכנן האזרחי .אין להיכנס לביצוע העבודה בפועל אלא לאחר
מתן הודעה מוקדמת של לפחות  72שעות לכל הגורמים לפני תחילת הביצוע.

(4

מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין מתחייב הקבלן ,כי העבודה
המבוצעת על ידו ,תבוצע בכל עת בנוכחותו ותחת פיקוחו של מנהל עבודה כמשמעו
בתקנות הבטיחות בעבודת )עבודות בניה( ,התשמ"ח) 1988-להלן" :תקנות
הבטיחות"( ,וכי לא תבוצע כל עבודה על ידו שלא בהתאם לאמור לעיל.
בנוסף ולמען הסר כל ספק מוסכם בין הצדדים כי ,הקבלן ידאג לכך שהעבודה,
כהגרתה בחוזה ,תבוצע בהתאם להוראות כל גין בנוגע לבטיחות בעבודה ,לרבות
לפי פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות וכן מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל בהתאם להוראות נספחי הבטיחות המצורפים לחוזה ההתקשרות וכן ,על פי
הנחיות משטרת ישראל על פי תוכניות הסדרי תנועה ,בטיחות וכו'.

(5

כל חומר אשר יסופק ע"י הקבלן יחייב אישור בכתב מראש ממנהל הפרוייקט.

(6

הקבלן ייבצע את כל העבודות בהתאם למפות ותיק הביצוע אשר יועבר אליו .כל
ביצוע חריגה ,סטיות מהתוואי יש לקבל אישור מהפיקוח /מנהל הפרוייקט.
בגמר העבודות יעביר קבלן הביצוע סט תוכניות  AS-MADEלפי דרישת ואפיון מנהל
הפרוייקט.

(7

קבלן הביצוע רשאי להעסיק קבלני משנה תוך קבלת אישור ראשוני בכתב ממנהל
הפרוייקט.

(8

מנהל הפרוייקט ו/או הפיקוח בשטח רשאים לתת הוראות לקבלן בדבר ביצוע
העבודות ,בין בראשיתן ובין במהלכן והקבלן חייב לבצע את ההוראות וזאת מבלי
לפגוע בהתחייבויות האחרות של הקבלן לפי מפרט זה.

(9

באחריות קבלן הביצוע לנהל יומן יומי לביצוע.
ביומן זה יצוינו הפרטים הבאים :מספר הפועלים ,כלי העבודה ,התקדמות הביצוע
כל פרט אחר.
ביומן זה יוכלו גם מנהל הפרוייקט /הפיקוח באתר לרשום את הערותיהם בכל
הנוגע לביצוע העבודות בשטח.
במסגרת הפגישה החד-שבועית תוכן היומנים יועבר לדיון ,לעדכון ולמעקב שוטף.

(10

חברת סלקום ישראל בע"מ תקבע את המקום בו יחל הקבלן בבצוע העבודות והיא
רשאית להורות לקבלן להפסיק את העבודות בקטע מסוים ולהמשיכם בקטע אחר
מבלי לחייב את חברת סלקום ישראל בע"מ בתשלום העברת הכלים ממקום
למקום.
הקבלן לא יבוא בתביעות כספיות עבור בטלה ,כלים ו/או עובדים ,בגלל עיכוב או
הפסקת עבודה באתר מסיבה כזו או אחרת.
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ב(

מפרט טכני להתקנות:
(1

חפירה )כללי(:
-

באחריות הקבלן לסייר רגלית ולצלם )וידאו ו/או דיגיטלי ,עפ"י החלטת
ודרישת מנהל הפרוייקט( לאורך התוואי ,לאתר בעזרת גלאים מתאימים את
התשתיות הקיימות ולסמנן כך שלא ייפגעו בעת ביצוע העבודות .סימון כללי
של התוואי יבוצע ע"י המתכנן ובאחריות קבלן הביצוע לשמר ולקבע את
הסימונים ,ממועד מסירת הסימון כל הסימונים באחריותו הבלעדית של
קבלן הביצוע .
כל העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות ו/או הוראות צוות ניהול הפרוייקט
ו/או הפיקוח ועבודות אלו כוללות בין היתר עבודות גישוש נקודתיות
לאיבחון משק תת קרקעי קיים ו/או לבחינת מיקום אפשרי להתקנת תאי
בקרה ומעבר.

-

עבודות החפירה תתבצענה בהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה
ובהתאם לשיטות הנהוגות לעבודות חפירה מסוג זה.

-

מומלץ להשתמש בכל כלי חפירה המתאים להשגת מהירות ביצוע גבוהה
וחפירה נקיה תוך הקפדה מלאה ומזעור הנזק לאזור העבודה.

-

בטרם תחילת העבודה יוודא הקבלן כי השטח המיועד לחפירה נקי
ממכשולים.
כמו כן יוסרו בשלמות אבני שפה ,מרצפות ,תמרורים ,צמחיה ותכסית
המפריעים לביצוע העבודה.
חומרים שפונו ,שדרוש להחזירם בתום העבודה ,יישמרו מפגיעה בערמות
מסודרות בהפרעה מינימלית לסביבה ולעוברי אורח ,בהתאם להנחיות
המפקח באתר .על מנת להסיר ספק כל העבודות אשר צוינו לעיל התמורה
בגינם כלולה במחירי סעיפי החפירה למעט דרישות מיוחדות מטעם הרשויות
שאושרו ע"י מנהל הפרוייקט.
יש לצלם כל מפגע בטיחותי קיים ו/או מצב מדרכה/כביש קלוקל טרם
תחילת העבודות.
קבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות לצורך העבודה כולל גידור ושילוט בהתאם
לנוהלי הבטיחות כדוגמת משרד העבודה ,מע"צ וכו'.
ההתייחסות לנושא זה הנה לעבודות יום ולעבודות לילה.

-

במקומות שסומנו כמפגש עם מערכות /תשתיות אחרות יחפור הקבלן
בעבודה ידנית ובזהירות מרובה בטווח המוגדר ע"י גורם מאשר החפירה,
משני צדי המכשול כולל ביצוע עבודות גישוש נקודתיות.

-

החזרת ו/או פינוי החומר החפור )חפיר( לתעלה ו/או למקום הפינוי )ראה
הרחבה במפרט( כלולים במחירי החפירה שבכתב הכמויות.

-

החפירה תבוצע בקו ישר וללא פיתולים מיותרים.

-
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צורות ושיטות חפירה לביצוע:
באופן כללי תתבצענה שתי שיטות חפירה  -חפירה בשטח בין עירוני וחפירה בשטח
עירוני )בחפירה עצמאית ו/או משותפת(.
(2

חפירה בשטח בין עירוני )ראה חתך תעלה(:
 (2.1הכנות לחפירה והכשרת השטח:
-

לפני תחילת העבודה ,ירכז הקבלן במקום את החומרים הדרושים
לעבודה וכן חומרי דיפון ,גידור ,תאורה ,גשרים למעבר להולכי רגל,
שילוט וכו' וכן חומרי עזר וציוד הבטיחות הדרוש.
הכשרת והכנת השטח לפני ביצוע החפירה תכלול בין היתר את
העבודות הבאות:

-

ניקוי צמחיה וכל חומר אחר בתוואי החפירה ופינויו)בהתאם להוראת
המפקח(.

-

הריסה והוצאה של מכשולים הנמצאים על פני ומתחת לפני הקרקע
כגון :יסודות ישנים ,גושי בטון ,אבנים גדולות )בולדרים( ,ערימות
עפר ,ערימות זבל ,עקירת עצים )מחייב אישור בכתב( וכו' ,הכל
בהתאם למקום הפינוי אשר ייקבע על ידי הרשות המקומית ו/או
המתכנן באישור מנהל הפרוייקט והפיקוח בשטח.

-

פירוק ותיקון גדרות רשת ותיל ,מעקים ותמרורים מכל הסוגים,
לוחות מודעות ,ספסלי ישיבה)בהתאם להוראת המפקח(.

-

יישור השטח ייעשה בהתאם לתוכניות הביצוע ו/או על פי הנחייתם
של המתכנן ומנהל הפרוייקט.

-

יש לבצע זיהוי ואיתור משק תת קרקעי קיים בהתאם להוראות היתרי
ואישורי העבודה מגורמי חוץ ו/או עפ"י דרישת מנהל הפרוייקט ו/או
פיקוח הפרוייקט.

-

כל עבודות החפירה תבוצענה בדיפון מלא או בשיפועים מתאימים כפי
שמוגדר בתקנות הבטיחות של משרד העבודה בין אם המפקח דרש
זאת ובין אם לא .הדיפון או השיפועים ייעשו באופן שיבטיח מעל לכל
ספק את החפירה או הבור מפני התמוטטות ,נפילת אבנים ,גושי עפר,
חלקי מבנה או כבישים ומדרכות סמוכים .במיוחד מוזהר הקבלן כי
החפירה ליד יסודות בתים ,גדרות וצינורות למיניהם ,כבישים,
מדרכות מעקות ,חייבת להיעשות באופן שימנע כל פגיעה בהם או
תזוזתם ממקומם או סכנה למבנים סמוכים במהלך העבודה ,או
כתוצאה מביצועה.

-

תוך ביצוע עבודות החפירה ,החציבה והמילוא ,על הקבלן לאחוז בכל
אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת פגיעה בנפש וברכוש ,דהיינו ,לגדר,
להציג שלטי אזהרה ושלטי זיהוי של הקבלן באתר העבודה :להציב
שלטי הסברה ,להאיר כחוק כל חפירה או בור ,בהתאם לדרישות
המשטרה והרשויות המקומיות ו/או כל גורם מוסמך אחר ,להבטיח
מעברים להולכי רגל; להציב שמירה מתאימה .כן עליו לנקוט בכל
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-

התמורה לכל הסעיפים שצוינו לעיל כלולה בסעיפי מחירי החפירה
למעט דרישות מיוחדות מטעם הרשויות שאושרו ע"י מנהל הפרוייקט.

 (2.2אופן ביצוע החפירה:
-

החפירה תתבצע כך שהצינור העליון יונח בעומק של לפחות 185÷155
ס"מ.

-

בכל חפירה יונחו  2סרטי סימון ,אחד מעל לשכבת החול כ  50 -ס"מ
מגובה פני החפירה והשני כ  50 -ס"מ מפני הקרקע.

-

בחפירות מכל סוג קרקע  -למעט אדמה חולית ,יש לרפד את תחתית
התעלה בשכבת חול בגובה של  5ס"מ לפחות באדמות רגילות ועד 10
ס"מ בקרקע סלעית ,בהתאם להוראות המפקח.

-

רוחב החפירה ייקבע בהתאם למספר הצינורות שיש להניח בתחום
 40÷20ס"מ.

-

הצינורות יונחו זה לצד זה בקו ישר ללא הצלבות ולפני הנחת הצנרת
יש לוודא שהחפיר נקי מעצמים שונים.

-

מעל למערכת הצינורות תמולא שכבת חול בת  30ס"מ.

-

הקבלן רשאי להתחיל במילוי רק לאחר שקיבל אישור מהמפקח
ששלבי העבודה הקודמים בוצעו לשביעות רצונו המלאה.

-

מילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת המילוי הראשונה ,בין אם
בוצעה החלפת חומר ובין אם הוחזרה אדמה מקומית )חפיר( ,תעשה
בשלבים )בשכבות( תוך ביצוע הידוק בהתאם לסוג הקרקע ,דרישות
הרשות המקומית ,מע"צ ,דרישות המפקח וכו'.

-

באחריות קבלן הביצוע לפנות את כל עודפי האדמה המיותרים הכל
בתאום עם המפקח באתר והרשות המקומית.

 (2.3חפירה בשטח עירוני )ראה חתכי תעלה(:
 באופן כללי קיימים  4סוגי חתכים לביצוע בחפירה עירונית: (1חתך תעלה  -שטח עירוני  -שיחזור מצע.
 (2חתך תעלה  -שטח עירוני  -שיחזור אספלט.
 (3חתך תעלה  -שטח עירוני  -שיחזור משתלבת /ריצוף.
 (4חתך תעלה  -שטח עירוני – חריצת טרנצ'ר  +מילוי בטון.
-

החפירה תבוצע כך שהצינור העליון יונח בעומק של לפחות 105 ÷ 80
ס"מ.

-

רוחב החפירה ייקבע בהתאם למערך הצנרת שיש להניח בתוואי
ברוחב שבין  40 ÷ 20ס"מ.
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-

הצינורות יונחו זה לצד זה בקו ישר ללא הצלבות ולפני הנחת הצנרת
יש לוודא שהחפיר נקי מעצמים שונים.

-

יש לרפד את תחתית התעלה בשכבת חול בגובה של  5ס"מ לפחות
באדמות רגילות ועד  10ס"מ בקרקע סלעית הכל בהתאם להוראות
המפקח.
בכל חפירה יונחו  2סרטי סימון אחד מעל לשכבת החול כ  50 -ס"מ
מגובה פני החפירה והשני כ  40 ÷ 30 -ס"מ מפני הקרקע.

-

באחריות הקבלן לנקות את כל עודפי האדמה המיותרים הכל בתאום
עם המפקח באתר והרשות המקומית.

-

ככלל בכל העבודות שדורשות שיחזור על הקבלן לתאם מראש עם
מנהל הפרוייקט /הפיקוח באתר את אופן השחזור ,מרכיביו והתאמתו
לדרישת הרשויות.

-

שיחזור מצע:

(2.4
-

מעל למערך הצנרת תמולא שכבת חול בת  30ס"מ.

-

מילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת המילוי הראשונה ,בין אם
בוצעה החלפת חומר ובין אם הוחזרה אדמה מקומית )חפיר( ,תעשה
בשלבים )בשכבות( תוך ביצוע הידוק בהתאם לסוג הקרקע ,דרישות
הרשות המקומית ,מע"צ ,דרישות המפקח וכו'.

-

שכבת המצע תהיה בכל מקרה שכבת מצע סוג א' בהתאם לסעיף
 40062של המפרט הכללי ,אלא אם מוגדר אחרת ע"י המפקח /מנהל
הפרוייקט.

-

עובי השכבה הנה  40ס"מ ובדרישה לייצוב שוליים עובי השכבה לא
תיעלה על  20ס"מ ותבוצע ברוחב עד  1מ'.

-

המצעים יהודקו לדרגת צפיפות מינימלית של  98%ובאחריות הקבלן
העברת תוצאות בדיקות אלו המאשרות את הנדרש.

-

ככלל אין לבצע מעבר משלב ביצוע אחד למשנהו ללא קבלת אישור
מהמפקח.

שיחזור אספלט:

(2.5
-

בחפירה במשטחים מצופים באספלט או משטחי בטון ,יש לבצע חיתוך
ע"י מסור בהתאם לרוחב החפירה בלבד.

-

מעל למערך הצנרת תמולא שכבת חול בת  30ס"מ.

-

מילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת המילוי הראשונה ,בין אם
בוצעה החלפת חומר ובין אם הוחזרה אדמה מקומית )חפיר( ,תעשה
בשלבים )בשכבות( תוך ביצוע הידוק בהתאם לסוג הקרקע ,דרישות
הרשות המקומית ,מע"צ ,דרישות המפקח ו/או כל גורם מקצועי
מוסמך אחר וכו'.

5

רחוב הגביש  ,10ת.ד 4060 .פולג נתניה 42140
"מסמך זה הינו רכוש חברת סלקום ,המידע הכלול במסמך זה הינו מידע פנימי .העתקה ,הפצה ו  /או כל שימוש אחר במסמך
זה ,או חלקים ממנו ,הינם אסורים בתכלית האיסור"

חטיבת הטכנולוגיות
מחלקת נכסים ובינוי
תחום תשתיות לסיבים אופטיים
16/03/2010
טלפון052-9984699 :
פקס09-8607970 :
RE 19987

-

-

פירוק והרכבת תמרורים ותיקוני צבע כגון סימוני "אין עצירה",
"חניה" ו"מעברי חציה" יבוצעו בחומרים התקניים לעבודות אלו
ובהתאם למפרט הכללי .מחירי עבודות אלו כלולים במחירי החפירה
שבכתב הכמויות.

שכבת השחזור העליונה תבוצע כך:
השחזור יבוצע לפי דרישת הרשויות המקומיות ובהיעדר הוראות מטעם
הרשויות המקומיות יש לבצע את התיקון כדלהלן:

שחזור אספלט כביש

תאור

שחזור אספלט מדרכה

שכבה בת  20ס"מ.
שכבה בת  40ס"מ.
שכבת מצע סוג א'
מחייב הרטבה והידוק בשכבות מחייב הרטבה והידוק.
בנות  20ס"מ כ"א.
לדרישות
בהתאם
אפיון בהתאם לדרישות המפקח .אפיון
ריסוס שכבת ביטומן
המפקח.
___
שכבת אספלט נושאת שכבה בת  5ס"מ.
אפיון בהתאם לדרישות המפקח.
)ראשונה(
)האפיון כולל שכבת אספלט קר
זמנית /קבועה בעובי עד  6ס"מ(.
שכבה בת  5ס"מ.
שכבה בת  4ס"מ.
שכבת אספלט מקשרת
לדרישות
בהתאם
אפיון בהתאם לדרישות המפקח .אפיון
)עליונה(
המפקח.
-

פינוי האדמה העודפת למקום כפי שייקבע ע"י הרשות המקומית
ובתאום עם המפקח בשטח.
כל דרישה חריגה מצד הרשויות המקומיות לגבי עבודות מיוחדות של
קרצוף /ציפוי הן בכביש והן במדרכה מחייבת לקבל אישור מקדים
לפני ביצוע החפירה ממנהל הפרוייקט.
שימת לבו של הקבלן מופנית לכך כי הוא אחראי לפירוק אבני שפה/
גן /תעלה בשלמות והחזרתן ו/או החלפתן ללא כל תמורה כספית.
המצעים יהודקו לדרגת צפיפות מינימלית של  98%ובאחריות הקבלן
העברת תוצאות בדיקות אלו המאשרות את הנדרש.
ככלל אין לבצע מעבר משלב ביצוע אחד למשנהו ללא קבלת אישור
מהמפקח.

 (2.6שחזור ריצוף /משתלבת:
-

יש לפרק את המרצפות הקיימות בהתאם לרוחב החפירה בלבד,
באחריותו הבלעדית של קבלן הביצוע לשלמותן ולהשלמתן במידת
הצורך ולמען הסר ספק  ,פירוק הריצוף והרכבתו מחדש ברוחב עד
 1מ"ר כלול במחיר השיקום.

-

מעל למערכת הצינורות תמולא שכבת חול בת  30ס"מ.

-

מילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת החול הראשונה ,בין אם בוצעה
החלפת חומר ובין אם הוחזרה אדמה מקומית )חפיר( ,תעשה בשלבים
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-

יש לפזר שכבת מצע מסוג א' בעובי  20ס"מ ולבצע הידוק תוך הרטבה
עד לקבלת  98%צפיפות קרקע מינימלית.

-

יש לפזר שכבת חול נקי בגובה של כ  5 -ס"מ מעל לשכבת המצע
ולהרכיב את האריחים .יש להקפיד על פילוס/שיפוע נכון של
האריחים .במידה ונעשה שימוש באריחים חדשים יש לוודא שהנם
בגודל ,בצורה ובגוון הדומים לאריחים הקיימים.
אין להחזיר מרצפות שבורות /פגומות.

-

פינוי האדמה העודפת מהאתר ייעשה כפי שייקבע ע"י הרשות
המקומית ובתאום עם המפקח בשטח.

-

כל דרישה חריגה מצד הרשות המקומית לגבי עבודות מיוחדות
כדוגמת פירוק ריצוף לכל רוחב המדרכה והרכבה מחדש חייבות לקבל
אישור מקדים לפני ביצוע החפירה ממנהל הפרוייקט.

-

ככלל אין לבצע מעבר משלב ביצוע אחד למשנהו ללא קבלת אישור
מהמפקח.

 (2.7חריצת טרנצ'ר:
-

עם ריבוי המשק התת-קרקעי בתוך המדרכות נוצר הצורך להנחת
תשתית תת"ק בתחומי הכביש.

-

התשתית תונח בצדי הכביש בסמוך לאבן השפה/תעלה.

-

עבודות החפירה תתבצענה בהתאם לתקנות הבטיחות של משרד
העבודה ובהתאם לשיטות הנהוגות לעבודות חפירה צרה מסוג זה .יש
להשתמש בכלי עבודה מכניים ייעודיים מסוגים המבטיחים חפירה
נקייה וישרה ברוחב ובעומק הדרושים ובמהירות הגבוהה ביותר.

-

באחריות קבלן הביצוע לבצע סימון מראש של כל התשתיות
העירוניות,יזמי וגורמי חוץ וכו' לפני תחילת העבודות.

-

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות לצורך העבודה כולל גידור ושילוט
בהתאם לתקנות הבטיחות ולנוהלי הבטיחות של חברת סלקום
ישראל בע"מ ו/או משרד העבודה ו/או מע"צ.

-

כל מסלול החפירה יתבצע בקו ישר וללא פיתולים כאשר יש לוודא
שתחתית ודפנות החפיר מספקות תמיכה יציבה ואחידה לכל אורך
התוואי ,מעבר צנרת חוצה יבוצע בעבודת ידיים בלבד תוך הנחת
שרוול הגנה על צנרת סלקום בהתאם להוראת המפקח.
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-

רוחב ועומק החפירה ייקבעו בהתאם למערך הצנרת ,מספר היזמים
בתעלה וכו' ולפי דרישות מנהל הפרוייקט תוך תיאום מול הרשות
המקומית )ראה חתך תעלה(.

-

כל שינוי הכרחי בעומק החפירה ייעשה בהדרגה ובתיאום מראש עם
הפיקוח.

-

לפני הנחת מערך הצנרת יש לוודא שהחפיר נקי מעצמים שונים
ושאריות חפיר ,תחתית התעלה חייבת להיות שטוחה וישרה שתהווה
בסיס איתן להנחת הצנרת.

-

הצנרת שתונח הנה מסוג  HDPEדיגום סלקום ישראל בע"מ ) ראה
פרק  (3בהתאם למערך הצנרת שיוגדר ע"י הפיקוח ו/או מנהל
הפרוייקט.

-

אופן המילוי והשחזור:
-

כללי ,כל מפרט המילוי והשחזור יבוצע בתאום עם הרשות
המקומית ,מע"צ וכו'.

-

כל החפיר מהתעלה הצרה יפונה לשטח הביצוע )כלול במחיר
הקומפ'(.

-

מילוי התעלה יבוצע ע"י עיסת מילוי עם או בלי פיגמנט שחור
מהדגמים הבאים )שמות רשומים של מוצרי חברות עיסקיות(
אשר קיבלו את אישור חברת סלקום ישראל בע"מ לאספקת
תבחנ"מ )תערובת בעלת חוזק נמוך ומבוקר(CLSM ,RLM :
בהתאם להוראות מנהל הפרוייקט ובהנחיות הפיקוח תוך
תיאום מראש עם כל הגורמים.

-

עיסת המילוי )תבחנ"מ-תערובת בעלת חוזק נמוך ומבוקר(
תסופק ממפעלים/ספקים מאושרים ע"י תחום תשתיות
לסיבים אופטיים ,בעזרת טופס מוגדר לנושא והכל בהתאם
לנוהל הקיים.

-

מילוי התעלה ייעשה עד גובה פני הכביש העליון אלא אם כן
הוגדר אחרת ע"י מנהל הפרוייקט.

-

בהתאם לדיגום ,למפרט עיסת המילוי ולהנחיות הספקים
תבוצע עבודת השחזור העליון ע"י קרצוף וריבוד אספלט עליון
מחדש או ע"י מילוי התעלה באספלט ברוחב החפירה )בהתאם
לזמן התקשחות החומר וכו'(.

-

כל עבודות השחזור העליון יבוצעו בהתאם למפרט )ראה פרק
. (2.5

-

תיקוני צבע כגון סימוני "אין עצירה"" ,חניה" ,מעברי חצייה
יבוצעו בחומרים התקניים לעבודות אלה ותוך תיאום מראש
עם הרשות המקומית ,מע"צ וכו'.
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(3

צנרת פוליאתילן :HDPE
−

הצינור מיועד להנחה בתעלת אדמה בשדה ,במדרכות ,בכבישים ,בין-תאים,
קירות ,קידוחים אופקיים וכניסות למבנים ברשת תת-קרקעית ,כדי לאפשר
השחלת כבלי תקשורת מסוגים שונים לתוכו-אופטיים ונחושת.

−

הצינור מיועד להגנת כבלי תקשורת מפגיעות מכניות ,הגנה מפני חדירת
עצמים מוצקים ,מכרסמים ,חרקים ,חומרים כימיים וגם מחדירת מים.

−

הואיל והצינור יתאים גם להשחלת כבלי תקשורת בעזרת לחץ אויר )השחלה
בנשיפה( עליו לעמוד בלחץ פנימי של  24בר מינימום למשך שעה באמבט
מים בטמפרטורה .20º ± 2º

−

הצינור יהיה בחתכו בצורת מעגל ,מכסימום אובליות של  6%ומסופק מגולגל
על תוף.

−

לאחר הורדת הצינור מהתוף והנחתו בשיטה המקובלת )הורדה תוך הסעת
התוף לאורך התוואי( על הצינור להתיישר.

−

פני הצינור יהיו חלקים ,לא יהיו בו חריצים ,בליטות ,שקעים ופגמים אחרים
הנראים בעין בלתי מזוינת ולא יהיה חלל בדופן הצינור.

−

מקדם החיכוך בין השטח הפנימי של הצינור ומעטה כבל התקשורת שמושחל
לא יהיה יותר מ  ) 0.15 -מכסימום( בהתאם לנוהל "- "BELLCORE
 000356מ  .1992השיטה להשגת מקדם חיכוך נמוך תהיה מבוססת על
טכנולוגיה מוכחת של ציפוי שטח הפנים בשכבת סיליקון .ערך זה של מקדם
החיכוך יושג ללא שימוש בחומרי סיכה.

 −רדיוס הכיפוף של הצינור ללא גרימת פחיסה יהיה לפי ת"י  1531סעיף .3.12
 −ת"י  1531סעיף  ,3.16דרישת המפרט הינה ממוצע של  550%מינימום אך אף
דוגמה לא תהיה קטנה מ.500%-
 −הצינור יסופק בצבע שחור אלא אם כן יוגדר אחרת ע"י סלקום ישראל בע"מ.
הצינור יבטיח הגנה בפני קרינה אולטרה סגולית)  ( U.Vבהתאם לדרישות
ההגנה והבדיקה כמוגדר בת"י  1531סעיף .3.14

" −בדיקת ההולם" תבוצע בהתאם לת"י  ,1531אך עם השינויים הבאים:
9
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א.

המדגם הראשוני לבדיקה יכלול  24קטעי צינור.

ב.

אם לא נתגלה כשל באף אחד מ 24-הקטעים -המנה מתאימה למפרט.
אם נתגלו כשלים ב 4-או יותר קטעים -המנה אינה מתאימה למפרט.
אם נתגלו כשלים בקטע אחד או בשנים או שלושה קטעים -בודקים 10
מדגמים נוספים מאותה מנה ,כל מדגם מתוף אחר וכל מדגם כולל 24
קטעי צינור .המנה מתאימה למפרט רק אם לא נתגלה אף כשל אחד
בכל  240הקטעים הנוספים.

 −כל הצינורות יסופקו כשהם מושחלים חבל משיכה
מפוליפרופילן ).(PP

 4ממ' העשויים

 −חבל המשיכה המושחל יהיה רציף יחיד באורך עודף של  8%ביחס לאורך
הצינור במצב פריסה ישר)הווה אומר לאורך תוף בן  1300מ' תסופק תוספת
חוט משיכה בת  50מ' מכל צד של הצינור(.
 −העבודה תבוצע בצינורות פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה ) (HDPEרציף קטרים
חיצוניים של  50 ,40ו  63 -ממ' עם עובי דופן שונים לפי נתוני הטבלה להלן
ובהתאם למיונם:

הקוטר הנומינלי )ממ'(
40
50
63

הסטייה המותרת של הקוטר החיצון
מהקוטר הנומינלי )ממ'(
+ 0.4
+ 0.5
+ 0.6

עובי הדופן הנומינלי
יק"ע ) 11ממ'(
3.7
4.6
5.8

יחס קוטר לעובי דופן )יק"ע( יהיה  11.0עפ"י ת"י ) 1531מינימום = .(SN 64
סטיית עובי הדופן עפ"י ת"י  1531סעיף  3.5מידות.
-

סימון האריזה:
לכל תוף תוצמד תווית ,שעליה יסומנו בסימון ברור ובר -קיימא הפרטים
שלהלן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

סוג הצינור על פי קוטרו החיצוני.
שם היצרן ,כתובתו וסימונו המסחרי הרשום.
המילים :צינור  - HDPEסלקום ישראל בע"מ  -זהירות סיב אופטי.
מיון הצינור )יק"ע(.
הקוטר הנומינלי ועובי הדופן הנומינלי של הצינור.
ספרור שנת הייצור ומנת הייצור.
אורך הצינור בתוף.
מספר תוף )סימן בר קיימא על התוף(.

 סימון הצינור:10

רחוב הגביש  ,10ת.ד 4060 .פולג נתניה 42140
"מסמך זה הינו רכוש חברת סלקום ,המידע הכלול במסמך זה הינו מידע פנימי .העתקה ,הפצה ו  /או כל שימוש אחר במסמך
זה ,או חלקים ממנו ,הינם אסורים בתכלית האיסור"

חטיבת הטכנולוגיות
מחלקת נכסים ובינוי
תחום תשתיות לסיבים אופטיים
16/03/2010
טלפון052-9984699 :
פקס09-8607970 :
RE 19987

הצינורות יסומנו במישרין על פניהם בסימון ברור בר קיימא במרווחים של
מטר אחד בצבע לפי הפירוט הבא תוך שימוש במדפסת צבע בלבד:
צבע כחול ו/או צהוב  -חב' פלסטרו גבת" /פלעד" בע"מ.
צבע צהוב  -חב' דורה ליין ישראל בע"מ.
צבע לבן ו /או צהוב ו/או כחול-חב' א.ש פלסט בע"מ.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

הסימון על הצינור יכלול את הפרטים הבאים:
שם היצרן או סימונו המסחרי הרשום.
שם המוצר HDPE :מ.ח.
לוגו :לוגו חברה )לוגו כוכבים( סלקום ישראל בע"מ-זהירות כבל סיב אופטי.
מיון הצינור :יק"ע . SN64 / 11
קוטר נומינלי של הצינור.
ספרור שתי הספרות האחרונות של שנת הייצור.
ספרור מנת הייצור.
אורך רץ במטרים.
גודל אותיות הכיתוב יהיה בין  5ל  7ממ' מכסימום ובצבעים שפורטו לעיל.
פסי הצבע ) ארבעה במספר ( לאורך הצינור יהיו בצבע לבן מלא וברוחב 3.5
ממ' .0- / 2.5+
הצינור יהיה מדגם צינור "אופטי פלקס" של חב' פלסטרו-גבת"/פלעד"
בע"מ" ,סיליקור" של חב' דורה ליין ישראל בע"מ  ,ו"מופחת חיכוך" של
חב' א.ש פלסט בע"מ.

-

-

הובלה:
-

יש לשמור בזמן העמסה ,הובלה ופריקה שלא ייגרמו לצינור נזקים
כתוצאה מחבטות או מכות ואין לגרור את הצינור על פני הארץ.

-

המידות וגדלי התופים צריכים להיות מתאימים לגרורים סטנדרטיים
כך שתובטח הובלת התופים לאתר העבודה/באתר העבודה בלי סכנה.

התקנה:

 הצינור יונח בשלמות ללא חיבורים בין נקודה לנקודה.בזמן הנחת הצינור יש לוודא שהוא שלם ולא פגוע ,מעוך או חתוך.
רדיוס כיפוף הצינור לא יהיה קטן מ  90 -ס"מ ,לרבות בעליה למבנה או
מתקן אחר.
יש להקפיד על מניעת הצטלבויות ופיתולים.
חיתוך הצינור ייעשה בזוית של  90מעלות.
 במידה וקיים הצורך לבצע חיבורים יש לקבל על כך אישור מהמפקח באתרוהם יתבצעו ע"י מחברים תקניים מאופיינים לצרכים האלה כדוגמת
מחברי "חבצלת" " COMFIT ",ו/או שווה ערך.
 -מיקום מחברים אלו יסומנו בתוכניות ה ."AS-MADE" -
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-

סיום הצינור:
−

כל מערך הצנרת יסתיים באופן קבוע בתאי בטון כדוגמת :מעבר )עגול(
וחיבור )מלבני(.

−

כל צינור וצינור יוכנס לדופן תא הבטון לקידוחים המוכנים מראש
שבוצעו במפעל מוצרי הבטון.

−

יש לבצע עטיפת בטון מסביב לצינור הן בצדו החיצוני והפנימי בדופן
תא הבטון ועליה להבטיח אטימות מלאה בפני כניסת מים
ומכרסמים.

−

את קצה הצנרת הפנימי )בתוך התא( יש לאטום בעזרת פקק אטימה
מתאים מאושר ומאופיין כדוגמת ","LANCIER" , "JACKMOON
"פלסים" אביזרים-ישראל.
את פעולת האיטום יש לבצע לאחר ניקוי הצנרת והעברת מושחל
)מנדרול( בנוכחות המפקח בשטח )המושחל בפרט וכל האמצעים אשר
דרושים לביצוע בדיקה שכזו בכלל ,הנם באחריות קבלן הביצוע
ובהתאם להוראות המפקח( וכן יש להכין את הצנרת לנשיפת כבלים
)שחרור חבלים וכו'( בהתאם לדרישת מנהל הפרוייקט.

−

לאחר ביצוע פעולות אלו יש להשאיר עודף של חבל משיכה כ  2 -מ'
מכל צד של חיבור ,עודף חבל זה יחובר לצדו הפנימי של האטם.

 בדיקות איכות:כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל  ISO 9001ובעלי
היתר לסמן בתו תקן לפי ת"י ) 1531צפיפות גבוהה  HDPEכמוגדר בסעיף
.(1.4.1.3
חב' סלקום ישראל בע"מ רשאית לבצע בדיקות איכות לתקינות הצנרת
עפ"י ת"י .1531
במידה וקיימת סתירה ו /או שוני בין דרישות הת"י  1531לבין מפרט
הצנרת של חב' סלקום ישראל בע"מ דרישות המפרט הן הקובעות ובכל
מקרה שכזה יש לפנות לחב' סלקום ישראל בע"מ.
לא תסופק צנרת לשטח הביצוע טרם בדיקתה,אישורה וחתימתה ע"י
"סגר" צנרת דיגום סלקום ישראל בע"מ ע"י מת"י-המעבדה
להידראוליקה.
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צנרת פוליאתילן  40 HDPEמ"מ יק"ע :(SN-16) 17.0

-

הצנרת מיועדת להשחלה בתוך קנים ו/או דרכי תקשורת קיימים.

-

המפרט לעיל בכללותו חל במלואו על סוג הצנרת הנ"ל למעט
השינויים ו/או הדרישות הבאות:
א .על הצינור לעמוד בלחץ פנימי של  15בר מינימום למשך  30דקות
לפי ת"י  1531סעיף .3.13
ב.

מקסימום אובליות של  2.4מ"מ.

ג.

קוטר מינימלי  40מ"מ ,סטייה מותרת של הקוטר החיצוני
מהקוטר הנומינלי  +0.4מ"מ ,עובי הדופן הנומינלי יק"ע 17.0
) (SN-16בין  2.4-2.9מ"מ.

ד.

יחס קוטר עובי הנו  (SN-16) SDR-17עפ"י ת"י .1531

ה .גודל המנה המירבי הנו עד  8,000מטר וגודל המנה המינימלי הנו
 5,000מטר.
צנרת פוליאתילן  25 HDPEמ"מ יק"ע :(SN-32) 13.5

-

הצנרת מיועדת להשחלה בתוך קנים ו/או דרכי תקשורת קיימים.

-

המפרט לעיל בכללותו חל במלואו על סוג הצנרת הנ"ל למעט
השינויים ו/או הדרישות הבאות:
א .על הצינור לעמוד בלחץ פנימי של  15בר מינימום למשך  30דקות
לפי ת"י  1531סעיף .3.13
ב .מקסימום אובליות של  1.5מ"מ.
ג .קוטר מינימלי  25מ"מ ,סטייה מותרת של הקוטר החיצוני
מהקוטר הנומינלי  +0.4מ"מ ,עובי הדופן הנומינלי יק"ע 13.5
) (SN-32בין  1.9-2.3מ"מ.
ד .יחס קוטר עובי הנו  (SN-16) SDR-13.5עפ"י ת"י .1531
ה .גודל המנה המירבי הנו עד  10,000מטר וגודל המנה המינימלי
הנו  5,000מטר.
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(4

תאי מעבר וחיבור:
 (4.1כללי:
−

התאים יהיו מבטון ובעלי תו תקן ישראלי )אלא אם כן אופיין אחרת
ע"י מנהל הפרוייקט( מחברות בעלות הסמכה ל ISO-9002 -כדוגמת
אקרשטיין תעשיות בע"מ ,רדימיקס מוצרי בטון בע"מ ורוקח מוצרי
מלט בע"מ.

−

למותר לציין ,שאין לרכוש כל מוצרי בטון כאלה ו/או אחרים עליהם
לא ניתנה הסמכה והסכמה מטעם מנהל הפרוייקט.

−

כל מחירי התאים למיניהם כוללים התקנת זוג שלטים)עליון ותחתון(
לפחות ,כאשר בפרוייקט יותקנו שני סוגי תאים עיקריים  -תא מעבר
)עגול( ותא חיבורים )מלבני(.

−

התאים בשלמותם )כולל התקרה( יעמדו בעומס עילי ובעומס צדי )לחץ
הקרקע על הדופן( של  25טון לפחות.

−

קוטר המכסה יהיה  60ס"מ לפחות  -פתח הכניסה.
בתאים יותקנו שלבי דריכה  -מדרגות.
שלבים אלו יהיו חלק אינטגרלי מהתאים ויותקנו במסגרת יציקת
התא במפעל.
מיקום שלבי הדריכה יתואמו במהלך הפרוייקט עם הפיקוח באתר.
במשטח העליון של השלב ,המיועד לדריכה ,יהיו בליטות ,שימנע את
מעידת הדורך.
מבנה השלב יאפשר אחיזה טובה בידיים.

−

תאי המעבר העגולים יותקנו כל  300 ÷ 600מ' ובכל הסתעפות ,פניית
 ,90°כניסה ויציאה מקידוח ובכל מקום אשר יסומן על ידי המתכנן
ו/או ע"י הפיקוח בשטח .תאי הבקרה המלבנים יותקנו בהתאם
לתכנון האופטי )אורכי הכבלים( של המערכת ולפי הסימון אשר יסומן
ע"י המתכנן ו/או הפיקוח בשטח.

 (4.2תא מעבר )עגול(:
-

התאים יהיו גליליים בקוטר  100ס"מ עם מכסים  25טון.
התא מורכב מחוליות גליליות בעלות תו תקן בקוטר  100ס"מ בהתאם
לעומק החפירה.
החוליות בגבהים הבאים 50 :ס"מ ו  100 -ס"מ.
אופן מיקום והתקנת החוליות ייעשה כך:
תא בעומק  1.0מ'  -חוליה אחת בגובה  100ס"מ.
תא בעומק  1.5מ'  -חוליה אחת בגובה  100ס"מ ומעליה חוליה נוספת
בגובה  50ס"מ.
תא בעומק  2.0מ'  -חוליה אחת בגובה  100ס"מ ומעליה חוליה נוספת
בגובה  100ס"מ.
תא בעומק  2.5מ'  -חוליה אחת בגובה  100ס"מ ומעליה חוליה נוספת
בגובה  100ס"מ ומעליה נוספת בגובה  50ס"מ.
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-

עובי הדופן של החוליות הנו  12ס"מ.

-

בחוליה התחתונה תבוצע הכנה מלאה  4 -קדחים  50מ"מ בשלושה
צדדים )למעט צד המדרגות( במפעל מוצרי בטון.

-

המכסה הנו מסוג תקרה עגולה עם פתח  -כבד  -עד  40טון.
קוטר המכסה הנו  100ס"מ עם פתח כניסה  60ס"מ.
עובי המכסה הנו  20ס"מ .המכסה יאפשר התקנת צווארון הגבהה
בהתאם לדרישות המפרט ו/או מנהל הפרוייקט ו/או הפיקוח ללא
הגבלת כמות הצווארונים.
-

התקנת התא:
−

התא יורכב מחוליות ויותקן בהתאם לעומק החפירה.

−

באחריות קבלן הביצוע לבצע מדידות מקדימות לתכנון ובניית
התא תוך התייחסות לפני הקרקע ,השחזור וכו' הקיימים
בשטח ההתקנה.

−

החוליה התחתונה תונח על משטח מהודק ואשר תפוזר עליו
שכבת חצץ בעובי  20ס"מ.

−

כל חיבור בין חלקי התא השונים יבוטן בדופן הפנימית
והחיצונית ובהתאם להוראת המפקח.

−

כניסת הצנרת לתוך החוליה התחתונה תבוצע בהתאם למפרט
צנרת ) HDPEראה פרק .(3

−

בצמוד לדופן החיצוני של התא יתבצע דיפון בשכבות חול כולל:
הרטבה והידוק בהתאם להוראות ולהנחיות הפיקוח בשטח.

−

הצבת הגובים תבוצע כך שהתקרה העגולה עם הפתח תותקן
בכל סוג של חפירה ושחזור מתחת לפני הקרקע.

−

צווארוני הגבהה למכסים בגבהים של עד  50ס"מ יותקנו
בהתאם לתנאי השטח והשחזור-דיגום סלקום ישראל בע"מ
)המחיר כלול במחיר התא קומפ'(.

−

באחריות קבלן הביצוע התאמה מלאה של המסגרת והיצקת
בהתאם לתנאי השטח ,שחזור ועפ"י דרישת הרשויות
המקומיות ו/או המפקח בשטח.
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 (4.3תא חיבורים )מלבני(:
−

תא החיבורים המלבני הנו יציקת בטון מלבנית )יציקה אחת(
המותאם לעומס עד  25טון ,התא יכלול הכנה לכניסת צנרת מכל צדי
התא )למעט צד המדרגות(.

−

מידות התא:
גובה התא הנו בין  100ס"מ ל  250 -ס"מ והוא ייקבע בהתאם לעומק
החפירה.
רוחב התא 120 :ס"מ אורך התא 140 :ס"מ )מידות פנים(.

−

התא מיועד עבור כל חיבורי הסיבים )אופטיקה( אשר יבוצעו בשטח -
ארגוניות שטח.

−

עובי הדופן של התא המלבני לא יפחת מ  12 -ס"מ ועובי התקרה לא
יפחת מ  20 -ס"מ.

−

מידות התקרה הנם  170x150ס"מ המותאמים לגודל החוליה
המלבנית ולעומס עד  25טון.

−

התקרה בעלת פתח כניסה של  60ס"מ ותאפשר התקנת צווארון
הגבהה בהתאם לדרישות המפרט ו /או לחליפין תקרה בעלת פתח
המותאם ליצקת מלבנית כפולה.

−

החוליה המלבנית תיוצר ללא רצפה והתקרה תותקן בצורה חופפת
)זכר ונקבה( על גבי החוליה המלבנית.

-

התקנת התא:
−

באחריות קבלן הביצוע לבצע מדידות מקדימות לתכנון ולבניית
התא תוך התייחסות לפני הקרקע ,השחזור וכו' הקיימים
בשטח ההתקנה.

−
−

החוליה המלבנית תונח על משטח מהודק של מצע סוג א'.
כניסת הצנרת לתוך החוליה התחתונה תבוצע בהתאם למפרט
צנרת ) HDPEראה פרק .(3

−

בצמוד לדופן החיצוני של התא יתבצע דיפון בשכבות חול כולל:
הרטבה והידוק בהתאם להוראות ולהנחיות הפיקוח בשטח.

−

בדופן הפנימית

כל חיבור בין חלקי התא השונים יבוטן
והחיצונית ובהתאם להוראת המפקח.
הצבת התא תבוצע כך שהתקרה המלבנית עם הפתח תותקן
בכל סוג של חפירה ושחזור מתחת לפני הקרקע.

−

במרכז התא ו/או בהתאם להנחיות המפקח יש לבצע בור ניקוז
 +סורג בטון מזוין  -סטנדרטי הכולל מסגרת בטון ,פקק סגר
עגול מבטון כולל סידורי קשירה ודלי צבירה בנפח של עד 25
ליטר.

−
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−

סורג הבטון הנו תוצרת חברת פורמן גבריאל ו/או שווה ערך
ודלי הצבירה הנו תוצרת חברת כתר פלסטיק ו/או שווה ערך.

−

רצפת התא תבוצע משכבת בטון עד  10ס"מ  -ב 200כולל רשת
ברזל סטנדרטית ובהתאם להוראות המפקח בשטח.
רצפת התא תהא משופעת קלות מכל הצדדים באופן קל לכיוון
בור הניקוז ותבוצע רק בגמר ביצוע הארקות ע"י חשמלאי
מוסמך מטעם סלקום ישראל בע"מ.

−

באחריות קבלן הביצוע התאמה מלאה של המסגרת והיצקת
בהתאם לתנאי השטח ,שחזור ועפ"י דרישת הרשויות
המקומיות ו/או המפקח בשטח.

−

 קיימים סוגים נוספים של תאים מלבניים כדלקמן: .Iתא  1 Aדגם סלקום ישראל בע"מ )דגם מקוצר( במידות פנים
 100*57*127ס"מ ,התא יותקן בהתאם להוראות התקנת תאי
המעבר העגולים ,התא משמש כתא מעבר בשטח צפוף מערכות
במדרכות עירוניות.
 .IIתא  401 Aדגם סלקום ישראל בע"מ במידות פנים :
 255*240*110ס"מ ,התא יותקן בהתאם להוראות התקנת תאי
החיבור המלבניים ,התא ישמש כתא חיבורים מרכזי בצמתי
חיבור ותשתית מרכזיים.
 .IIIתא  Pדגם סלקום ישראל בע"מ במידות פנים 61*61*83 :ס"מ,
התא יותקן בהתאם להוראות התקנת התאים בכלליות כאשר
התא מדוגם עם רצפה יצוקה ופתח ניקוז )אלא אם הוגדר
אחרת(.
התא משמש כתא מעבר בשטח צפוף מערכות במדרכות
עירוניות ו/או ברחובות הולנדיים ו/או בשטחי חצר לקוח ו/או
אתרי קצה.
 (4.4יצקות:
פקק האטימה והמסגרת )רינג( הנם דיגום מיוחד שבוצע עבור חב' סלקום
ישראל בע"מ ע"י חב' יציקת המפרץ בע"מ ו/או חברת רוקח מוצרי מלט
בע"מ.
אופן הייצור מותאם לתאי בקרה ,ביוב ,תקשורת וכו' לפי תקן ישראלי 498 -
בעומס של  40טון.
פתחי הכניסה הנם מותאמים עפ"י דיגום התא )סוג( וניתן לקבלם עם או בלי
נעילה ,שינוי ליצקת בטון ,שינוי ליצקת מותאמת לצורכי פיתוח וכו' ,הכל
בהתאם לדרישת חב' סלקום ישראל בע"מ.
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(5

קידוחים אופקיים:
 (5.1כללי:
−

בחציות כבישים ,בצמתים ,מחלפים ,מסילות ברזל ו/או בכל מטרד
כזה או אחר שתידרש בהם החדרת צנרת הן פוליאתילן והן פלדה
יבוצעו קידוחים אופקיים.

−

ככלל קידוח לפי הגדרת מפרט זה משמעו קידוח אופקי בכל עומק
אשר יידרש )בהתאם למטרדים ולמערכות הקיימות בשטח( לצורך
החדרת צנרת ,בכלים המיועדים לכך בכל סוג של קרקע.

−

עומק הקידוח יקבע בהתאם למיקום המערכות הקיימות בשטח וזאת
לאחר איתורם ובכל מקרה עומק הקידוח בשטח עירוני /בין עירוני
יהיה לפחות  150ס"מ.

−

לא יבוצע כל קידוח אופקי בכל מהלך הפרוייקט ללא קבלת אישור
ממנהל הפרוייקט.

−

קיימים שני סוגי קידוח אופקי  -צנרת קלה וצנרת פלדה.

−

כל הקידוחים אשר יבוצעו במסגרת הפרוייקט יהיו מסוג צנרת קלה
אלא אם הוגדר אחרת ע"י הרשויות המוסמכות כדוגמת :מע"צ ,רכבת
ישראל ,מנהל הפרוייקט וכו'.

 (5.2קידוח אופקי עם צנרת קלה )פוליאתילן(:
ע"מ לבצע קידוח אופקי עם צנרת קלה יש לבצע את הפעולות הבאות:
-

חפירת בורות
)במידה ויידרש(.

-

בבור שממנו מתחילים לקדוח יותקן ציוד הקידוח )במידה ויידרש( וכן
כל מתקן הגנה ו/או דיפון עפ"י דרישת מנהל הפרוייקט ו/או כל מי
מטעמו.

-

ביצוע הקידוח יתבצע ללא הפרעה לפני השטח ,לכלוכו ומבלי לפגוע
במתקנים תת קרקעיים אחרים הקיימים בשטח הביצוע.

-

איתור ראש הקידוח במהלך העבודה ,סימון מסלול התקדמותו ותיקון
סטיות כדרוש.
-

בשני

קצוות

קטע

הקידוח

בעומק

הדרוש

החדרת מערך הצנרת לפי אופיין הצנרת )ראה פרק  (3לפי דרישת
מנהל הפרוייקט.

-

הסרת ציוד הקידוח.

-

סידור הצינורות במקומות המיועדים להם וחיבורם לתאים.
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-

מילוי הבורות ,הידוק האדמה ,תיקון השטח וניקויו ע"פ הוראת
המפקח )כאשר כל העבודות כלולות במחיר הקידוח(.

-

בדיקת הצנרת  -השחלת מושחל לבדיקת הצנרת עפ"י הנחיות
והוראות המפקח כמתואר במפרט.

 (5.3קידוח אופקי עם צנרת פלדה:
-

בחציות כבישים ,צמתים ,מחלפים ,מסילות ברזל ו/או בכל מטרד כזה
או אחר שבהם תידרש ע"י הרשויות ו/או הגורמים המוסמכים יבוצע
קידוח אופקי בצנרת פלדה.

-

עומק הקידוח ייקבע בהתאם למיקום המערכות הקיימות בשטח
ובהתאם לזאת ייחפר בור הקידוח.
נתוני צנרת :צנרת פלדה תיקנית ,דרג ב' ,בקוטר שבין  8ועד  24צול
המחוברים בריתוך.
בהתאם לדרישת הרשויות ,הגורמים המוסמכים ולהוראות המפקח
בשטח יונחו שרוולי פלדה בקטרים שצוינו לעיל עם או בלי עטיפת
בטון מזוין ו/או בלתי מזוין.
החיבור בין שרוולי הפלדה יבוצע בריתוך בלבד ובהתאם להוראות
המפקח בשטח.

-
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נספחים ושונות

סלקום ישראל בע"מ
תחום תשתיות לסיבים אופטיים

1

סלקום ישראל בע"מ
תחום תשתיות לסיבים אופטיים

2

סלקום ישראל בע"מ
תחום תשתיות לסיבים אופטיים

3

סלקום ישראל בע"מ
תחום תשתיות לסיבים אופטיים

4

סלקום ישראל בע"מ
תחום תשתיות לסיבים אופטיים

5

סלקום ישראל בע"מ
תחום תשתיות לסיבים אופטיים

6

סלקום ישראל בע"מ
תחום תשתיות לסיבים אופטיים

7

סלקום ישראל בע"מ
תחום תשתיות לסיבים אופטיים

8

סלקום ישראל בע"מ
תחום תשתיות לסיבים אופטיים

9

סלקום ישראל בע"מ
תחום תשתיות לסיבים אופטיים

10

סלקום ישראל בע"מ
תחום תשתיות לסיבים אופטיים

11

סלקום ישראל בע"מ
תחום תשתיות לסיבים אופטיים

12

סלקום ישראל בע"מ
תחום תשתיות לסיבים אופטיים

13

סלקום ישראל בע"מ
תחום תשתיות לסיבים אופטיים

14

סלקום ישראל בע"מ
תחום תשתיות לסיבים אופטיים

יצקת עגולה פתח  60ס"מ  -דיגום סלקום ישראל בע"מ
מותאמת לשטח בור

סלקום ישראל בע"מ
15

תחום תשתיות לסיבים אופטיים

יצקת מרובעת פתח  60ס"מ  -דיגום סלקום ישראל בע"מ
מותאמת לריצוף ו  /או אספלט ו/או כל משטח אחר

סלקום ישראל בע"מ
16

תחום תשתיות לסיבים אופטיים

יצקת מלבנית כפולה  -דיגום סלקום ישראל בע"מ

סלקום ישראל בע"מ
17

תחום תשתיות לסיבים אופטיים

יצקת לתא  - Pדיגום סלקום ישראל בע"מ

סלקום ישראל בע"מ
18

תחום תשתיות לסיבים אופטיים

יצקת בטון עגולה לאדמת בור  -דיגום סלקום ישראל בע"מ

סלקום ישראל בע"מ

19

תחום תשתיות לסיבים אופטיים

סלקום ישראל בע"מ

20

תחום תשתיות לסיבים אופטיים

סלקום ישראל בע"מ

21

תחום תשתיות לסיבים אופטיים

22
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נספח ב'
מפרט טכני לביצוע עבודות תשתית תת"ק
א.

כללי:

 (1מפרט זה מגדיר דרישות טכניות ואחרות לביצוע תשתית תת"ק להנחת צנרת קלה לפריסת סיבים
אופטיים .מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות עם הקבלן .לכל המונחים במפרט
זה יינתנו המשמעות שניתנה לאותם מונחים בחוזה ההתקשרות עם הקבלן .בכל מקרה של סתירה
בין הוראות מפרט זה לבין הוראות חוזה ההתקשרות עם הקבלן ,יגברו הוראות חוזה ההתקשרות.
 (2העבודות יבוצעו בשולי דרכים בין עירוניות ,לאורך כבישים ומדרכות ,שטחי גינות ציבוריות,
מעברי כבישים ,מסילות ברזל ושאר מכשולים.
 (3על הקבלן לדאוג לקבל מהיזם/מתכנן תיק ביצוע מפורט עם כל הרשיונות וההיתרים לביצוע
העבודות.
יש לקרוא היטב את דרישות הרשויות ולהתנהג לפי ההנחיות המפורטות בהיתרים .אין להיכנס
לביצוע העבודה בפועל אלא לאחר מתן הודעה מוקדמת לכל הגורמים ע"פ דרישתם .
 (4כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה ולנוהלי הבטיחות המקובלים
והמתאימים לביצוע עבודות תשתית תת"ק מסוג החפירה הנדרש לביצוע.
 (5כל חומר אשר יסופק ע"י הקבלן יחייב אישור בכתב מראש ממנהל הפרוייקט.
 (6הקבלן ייבצע את כל העבודות בהתאם למפות ותיק הביצוע אשר יועבר אליו .כל ביצוע חריגה,
סטיות מהתוואי יש לקבל אישור מהפיקוח/מנהל הפרוייקט .בגמר העבודות יעביר קבלן הביצוע
סט תוכניות  AS-MADEלפי דרישת ואפיון מנהל הפרוייקט.
 (7מנהל הפרוייקט ו/או הפיקוח בשטח רשאים לתת הוראות לקבלן בדבר ביצוע העבודות ,בין
בראשיתן ובין במהלכן והקבלן חייב לבצע את ההוראות וזאת מבלי לפגוע בהתחייבויות האחרות
של הקבלן לפי מפרט זה.
 (8באחריות קבלן הביצוע לנהל יומן יומי לביצוע .ביומן זה יצוינו הפרטים הבאים :מספר הפועלים,
כלי העבודה ,התקדמות הביצוע .כל פרט אחר ביומן זה יוכלו גם מנהל הפרוייקט/הפיקוח באתר
לרשום את הערותיהם בכל הנוגע לביצוע העבודות בשטח .במסגרת הפגישה החד-שבועית תוכן
היומנים יועבר לדיון ,לעדכון ולמעקב שוטף.
 (9חברת פרטנר תקשורת בע"מ תקבע את המקום בו יחל הקבלן בבצוע העבודות והיא רשאית
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להורות לקבלן להפסיק את העבודות בקטע מסוים ולהמשיכם בקטע אחר מבלי לחייב את חברת
פרטנר תקשורת בע"מ בתשלום העברת הכלים ממקום למקום .הקבלן לא יבוא בתביעות כספיות
עבור בטלה ,כלים ו/או עובדים ,בגלל עיכוב או הפסקת עבודה באתר מסיבה כזו או אחרת.
ב( מפרט טכני להתקנות:
 (1חפירה )כללי(:
-

באחריות הקבלן לסייר רגלית לאורך התוואי ,לאתר בעזרת גלאים מתאימים את התשתיות
הקיימות ולסמנן כך שלא ייפגעו בעת ביצוע העבודות .סימון כללי של התוואי יבוצע ע"י
המתכנן ובאחריות קבלן הביצוע לשמר ולקבע את הסימונים .ממועד מסירת הסימון כל
הסימונים באחריותו הבלעדית של קבלן הביצוע.

-

עבודות החפירה תתבצענה בהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה ובהתאם לשיטות
הנהוגות לעבודות חפירה מסוג זה.

-

מומלץ להשתמש בכל כלי חפירה המתאים להשגת מהירות ביצוע גבוהה וחפירה נקיה תוך
הקפדה מלאה ומזעור הנזק לאזור העבודה.

-

בטרם תחילת העבודה יוודא הקבלן כי השטח המיועד לחפירה נקי ממכשולים .כמו כן יוסרו
בשלמות אבני שפה ,מרצפות ,תמרורים ,צמחיה ותכסית המפריעים לביצוע העבודה.
חומרים שפונו ,שדרוש להחזירם בתום העבודה ,יישמרו מפגיעה בערמות מסודרות בהפרעה
מינימלית לסביבה ולעוברי אורח ,בהתאם להנחיות המפקח באתר .על מנת להסיר ספק כל
העבודות אשר צוינו לעיל התמורה בגינם כלולה במחירי סעיפי החפירה למעט דרישות
מיוחדות מטעם הרשויות שאושרו ע"י מנהל הפרוייקט.

-

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות לצורך העבודה כולל גידור ושילוט בהתאם לנוהלי
הבטיחות כדוגמת משרד העבודה ,מע"צ וכו' .ההתייחסות לנושא זה הנה לעבודות יום
ולעבודות לילה.

-

במקומות שסומנו כמפגש עם מערכות/תשתיות אחרות יחפור הקבלן בעבודה ידנית
ובזהירות מרובה בטווח המוגדר ע"י הגורם מאשר החפירה ,משני צדי המכשול .החזרת ו/או
פינוי החומר החפור )חפיר( לתעלה ו/או למקום הפינוי )ראה הרחבה במפרט( כלולים במחירי
החפירה שבכתב הכמויות.

-

החפירה תבוצע בקו ישר וללא פיתולים מיותרים.
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צורות ושיטות חפירה לביצוע:
באופן כללי תתבצענה שתי שיטות חפירה  -חפירה בשטח בין עירוני וחפירה בשטח עירוני )בחפירה
עצמאית ו/או משותפת(.
 (2חפירה בשטח בין עירוני )ראה חתך תעלה(:
 (2.1הכנות לחפירה והכשרת השטח:
 לפני תחילת העבודה ,ירכז הקבלן במקום את החומרים הדרושים לעבודה וכן חומרי דיפון,
גידור ,תאורה ,גשרים למעבר להולכי רגל ,שילוט וכו' וכן חומרי עזר וציוד הבטיחות הדרוש.
הכשרת השטח לפני ביצוע החפירה תכלול בין היתר את העבודות הבאות:
-

ניקוי צמחיה וכל חומר אחר בתוואי החפירה ופינויו )בהתאם להוראת המפקח(.

-

הריסה והוצאה של מכשולים הנמצאים על פני ומתחת לפני הקרקע כגון :יסודות
ישנים ,גושי בטון ,אבנים גדולות )בולדרים( ,ערמות עפר ,ערמות זבל ,עקירת עצים
)מחייב אישור בכתב( וכו' ,הכל בהתאם למקום הפינוי אשר ייקבע על ידי הרשות
המקומית ו/או המתכנן באישור מנהל הפרוייקט והפיקוח בשטח.

-

פירוק ותיקון גדרות רשת ותיל ,מעקים ותמרורים מכל הסוגים ,לוחות מודעות,
ספסלי ישיבה )בהתאם להוראת המפקח(.

-

יישור השטח ייעשה בהתאם לתוכניות הביצוע ו/או על פי הנחייתם של המתכנן
ומנהל הפרוייקט.

 כל עבודות החפירה תבוצענה בדיפון מלא או בשיפועים מתאימים כפי שמוגדר בתקנות
הבטיחות של משרד העבודה בין אם המפקח דרש זאת ובין אם לא .הדיפון או השיפועים
ייעשו באופן שיבטיח מעל לכל ספק את החפירה או הבור מפני התמוטטות ,נפילת אבנים,
גושי עפר,חלקי מבנה או כבישים ומדרכות סמוכים .במיוחד מוזהר הקבלן כי החפירה ליד
יסודות בתים ,גדרות וצינורות למיניהם כבישים ,מדרכות מעקות ,חייבת להיעשות באופן
שימנע כל פגיעה בהם או תזוזתם ממקומם או סכנה למבנים סמוכים במהלך העבודה ,או
כתוצאה מביצועה.
 תוך ביצוע עבודות החפירה ,החציבה והמילוא ,על הקבלן לאחוז בכל אמצעי הבטיחות
הדרושים למניעת פגיעה בנפש וברכוש ,דהיינו ,לגדר ,להציג שלטי אזהרה ושלטי זיהוי של
הקבלן באתר העבודה :להציב שלטי הסברה ,להאיר כחוק כל חפירה או בור ,בהתאם

מפרט טכני לביצוע עבודות תשתית תת"ק -פרטנר פתרונות תקשורת נייחים – שותפות מוגבלת )–(550223549
שותף כללי :פרטנר תקשורת עתידית  2000בע"מ ) (512934506שותף מוגבל :חברת פרטנר תקשורת בע"מ )(520044314
איחוד עוסקים 557604147

לדרישות המשטרה והרשויות המקומיות ,להבטיח מעברים להולכי רגל; ולהציב שמירה
מתאימה .כן עליו לנקוט בכל האמצעים למנוע פגיעות או נזק לעובדיו הוא ,במהלך העבודה
ולא לסכנם על ידי העדר אמצעי בטיחות או אמצעים בלתי מספיקים.
 התמורה לכל הסעיפים שצוינו לעיל כלולה בסעיפי מחירי החפירה למעט דרישות מיוחדות
מטעם הרשויות שאושרו ע"י מנהל הפרוייקט מטעם חברת פרטנר תקשורת בע"מ ,מראש
ובכתב.
 (2.2אופן ביצוע החפירה:
 החפירה תתבצע כך שהצינור העליון יונח בעומק של לפחות  185/155ס"מ.
 בכל חפירה יונחו  2סרטי סימון ,אחד מעל לשכבת החול כ -50ס"מ מגובה פני החפירה
והשני כ -50ס"מ מפני הקרקע.
 בחפירות מכל סוג קרקע  -למעט אדמה חולית ,יש לרפד את תחתית התעלה בשכבת חול
בגובה של  5ס"מ לפחות באדמות רגילות ועד  10ס"מ בקרקע סלעית ,בהתאם להוראות
המפקח.
 רוחב החפירה ייקבע בהתאם למספר הצינורות שיש להניח בתחום  20/40ס"מ.
 הצינורות יונחו זה לצד זה בקו ישר ללא הצלבות ולפני הנחת הצנרת יש לוודא שהחפיר נקי
מעצמים שונים.
 מעל למערכת הצינורות תמולא שכבת חול בת  30ס"מ.
 הקבלן רשאי להתחיל במילוי רק לאחר שקיבל אישור מהמפקח ששלבי העבודה הקודמים
בוצעו לשביעות רצונו המלאה.
 מילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת המילוי הראשונה ,בין אם בוצעה החלפת חומר ובין
אם הוחזרה אדמה מקומית )חפיר( ,תעשה בשלבים )בשכבות( תוך ביצוע הידוק בהתאם
לסוג הקרקע ,דרישות הרשות המקומית ,מע"צ ,דרישות המפקח וכו'.
 באחריות קבלן הביצוע לפנות את כל עודפי האדמה המיותרים הכל בתאום עם המפקח
באתר והרשות המקומית.
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 (2.3חפירה בשטח עירוני )ראה חתכי תעלה(:
 באופן כללי קיימים  4סוגי חתכים לביצוע בחפירה עירונית :
 (1חתך תעלה  -שטח עירוני  -שיחזור מצע.
 (2חתך תעלה  -שטח עירוני  -שיחזור אספלט.
 (3חתך תעלה  -שטח עירוני  -שיחזור משתלבת /ריצוף.
 (4חתך תעלה  -שטח עירוני  -חריצת טרנצ'ר  +מילוי בטון.
 החפירה תבוצע כך שהצינור העליון יונח בעומק של לפחות  105/80ס"מ.
 רוחב החפירה ייקבע בהתאם למערך הצנרת שיש להניח בתוואי ברוחב שבין 40/20
ס"מ.
 הצינורות יונחו זה לצד זה בקו ישר ללא הצלבות ולפני הנחת הצנרת יש לוודא שהחפיר
נקי מעצמים שונים.
 יש לרפד את תחתית התעלה בשכבת חול בגובה של  5ס"מ לפחות באדמות רגילות ועד
 10ס"מ בקרקע סלעית הכל בהתאם להוראות המפקח.
 בכל חפירה יונחו  2סרטי סימון אחד מעל לשכבת החול כ -50ס"מ מגובה פני החפירה
והשני כ -40/30ס"מ מפני הקרקע.
 באחריות הקבלן לנקות את כל עודפי האדמה המיותרים הכל בתאום עם המפקח
באתר והרשות המקומית.
 ככלל בכל העבודות שדורשות שיחזור על הקבלן לתאם מראש עם מנהל
הפרוייקט/הפיקוח באתר את אופן השחזור ,מרכיביו והתאמתו לדרישת הרשויות.
(2.4

שיחזור מצע:
 מעל למערך הצנרת תמולא שכבת חול בת  30ס"מ.
 מילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת המילוי הראשונה ,בין אם בוצעה החלפת חומר
ובין אם הוחזרה אדלה מקומית )חפיר( ,תעשה בשלבים )בשכבות( תוך ביצוע הידוק
בהתאם לסוג הקרקע ,דרישות הרשות המקומית ,מע"צ ,דרישות המפקח וכו'.
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 שכבת המצע תהיה בכל מקרה שכבת מצע סוג א' בהתאם לסעיף  4006 2של המפרט
הכללי ,אלא אם מוגדר אחרת ע"י המפקח/מנהל הפרוייקט.
 עובי השכבה הנה  40ס"מ ובדרישה לייצוב שוליים עובי השכבה לא תיעלה על  20ס"מ
ותבוצע ברוחב עד  1מ'.
 המצעים יהודקו לדרגת צפיפות מינימלית של  98%ובאחריות הקבלן העברת תוצאות
בדיקות אלו המאשרות את הנדרש.
 ככלל אין לבצע מעבר משלב ביצוע אחד למשנהו ללא קבלת אישור מהמפקח.
(2.5

שיחזור אספלט:

 בחפירה במשטחים מצופים באספלט או משטחי בטון ,יש לבצע חיתוך ע"י מסור בהתאם
לרוחב החפירה בלבד.
 מעל למערך הצנרת תמולא שכבת חול בת  30ס"מ.
 מילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת המילוי הראשונה ,בין אם בוצעה החלפת חומר ובין
אם הוחזרה אדמה מקומית )חפיר( ,תעשה בשלבים )בשכבות( תוך ביצוע הידוק בהתאם
לסוג הקרקע ,דרישות הרשות המקומית ,מע"צ ,דרישות המפקח וכו'.
 פירוק והרכבת תמרורים ותיקוני צבע כגון סימוני "אין עצירה"" ,חניה" ו"מעברי חציה"
יבוצעו בחומרים התקניים לעבודות אלו ובהתאם למפרט הכללי .מחירי עבודות אלו
כלולים במחירי החפירה שבכתב הכמויות.
 שכבת השחזור העליונה תבוצע כך :השחזור יבוצע לפי דרישת הרשויות המקומיות
ובהיעדר הוראות מטעם הרשויות המקומיות יש לבצע את התיקון כדלהלן:

מפרט טכני לביצוע עבודות תשתית תת"ק -פרטנר פתרונות תקשורת נייחים – שותפות מוגבלת )–(550223549
שותף כללי :פרטנר תקשורת עתידית  2000בע"מ ) (512934506שותף מוגבל :חברת פרטנר תקשורת בע"מ )(520044314
איחוד עוסקים 557604147

תאור
שכבת מצע סוג א'

שחזור אספלט כביש
שכבה בת  40ס"מ.
מחייב הרטבה והידוק בשכבות
בנות  20ס"מ כ"א.

שחזור אספלט
מדרכה
שכבה בת  20ס"מ.
מחייב הרטבה
והידוק.

ריסוס שכבת ביטומן

אפיון בהתאם לדרישות
המפקח.

אפיון בהתאם
לדרישות המפקח.

שכבת אספלט
נושאת)ראשונה(

שכבה בת  5ס"מ .אפיון
בהתאם לדרישות המפקח.
)האפיון כולל שכבת אספלט קר
זמנית /קבועה בעובי עד 6
ס"מ(.

שכבת אספלט
מקשרת )עליונה(

שכבה בת  4ס"מ.
אפיון בהתאם לדרישות
המפקח.

שכבה בת  5ס"מ.
אפיון בהתאם
לדרישות המפקח.

 פינוי האדמה העודפת למקום כפי שייקבע ע"י הרשות המקומית ובתאום עם המפקח
בשטח.
 כל דרישה חריגה מצד הרשויות המקומיות לגבי עבודות מיוחדות של קרצוף/ציפוי הן
בכביש והן במדרכה מחייבת לקבל אישור מקדים לפני ביצוע החפירה ממנהל הפרוייקט.
 שימת לבו של הקבלן מופנית לכך כי הוא אחראי לפירוק אבני שפה/גן/תעלה בשלמות
והחזרתן ו/או החלפתן ללא כל תמורה כספית.
 המצעים יהודקו לדרגת צפיפות מינימלית של  98%ובאחריות הקבלן העברת תוצאות
בדיקות אלו המאשרות את הנדרש.
 ככלל אין לבצע מעבר משלב ביצוע אחד למשנהו ללא קבלת אישור מהמפקח.
 (2.6שחזור ריצוף/משתלבת:
 יש לפרק את המרצפות הקיימות בהתאם לרוחב החפירה בלבד ,באחריותו
הבלעדית של קבלן הביצוע לשלמותן ולהשלמתן במידת הצורך ולמען הסר ספק,
פירוק הריצוף והרכבתו מחדש ברוחב עד  1מ"ר כלול במחיר השיקום.
 מעל למערכת הצינורות תמולא שכבת חול בת  30ס"מ.
 מילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת החול הראשונה ,בין אם בוצעה החלפת חומר
ובין אם הוחזרה אדמה מקומית )חפיר( ,תעשה בשלבים )בשכבות( תוך ביצוע הידוק
בהתאם לסוג הקרקע ,דרישת הרשות המקומית ,מע"צ ,דרישת המפקח וכו'.
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 יש לפזר שכבת מצע מסוג א' בעובי  20ס"מ ולבצע הידוק תוך הרטבה עד לקבלת
 98%צפיפות קרקע מינימלית.
 יש לפזר שכבת חול נקי בגובה של כ -5ס"מ מעל לשכבת המצע ולהרכיב את
האריחים .יש להקפיד על פילוס/שיפוע נכון של האריחים .במידה ונעשה שימוש
באריחים חדשים יש לוודא שהנם בגודל ,בצורה ובגוון הדומים לאריחים הקיימים
אין להחזיר מרצפות שבורות /פגומות.
 פינוי האדמה העודפת מהאתר ייעשה כפי שייקבע ע"י הרשות המקומית ובתאום עם
המפקח בשטח.
 כל דרישה חריגה מצד הרשות המקומית לגבי עבודות מיוחדות כדוגמת פירוק ריצוף
לכל רוחב המדרכה והרכבה מחדש חייבות לקבל אישור מקדים לפני ביצוע החפירה
ממנהל הפרוייקט.
 ככלל אין לבצע מעבר משלב ביצוע אחד למשנהו ללא קבלת אישור מהמפקח.
 (2.7חריצת טרנצ'ר:
 עם ריבוי המשק התת-קרקעי בתוך המדרכות נוצר הצורך להנחת תשתית תת"ק
בתחומי הכביש.
 התשתית תונח בצדי הכביש בסמוך לאבן השפה/תעלה.
 עבודות החפירה תתבצענה בהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה ובהתאם
לשיטות הנהוגות לעבודות חפירה צרה מסוג זה .יש להשתמש בכלי עבודה מכניים
ייעודיים מסוגים המבטיחים חפירה נקייה וישרה ברוחב ובעומק הדרושים ובמהירות
הגבוהה ביותר.
 באחריות קבלן הביצוע לבצע סימון מראש של כל התשתיות העירוניות,יזמי וגורמי
חוץ וכו' לפני תחילת העבודות.
 הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות לצורך העבודה כולל גידור ושילוט בהתאם לנוהלי
הבטיחות של חברת פרטנר תקשורת בע"מ ו/או משרד העבודה ו/או מע"צ.
 כל מסלול החפירה יתבצע בקו ישר וללא פיתולים כאשר יש לוודא שתחתית ודפנות
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החפיר מספקות תמיכה יציבה ואחידה לכל אורך התוואי ,מעבר צנרת חוצה יבוצע
בעבודת ידיים בלבד תוך הנחת שרוול הגנה על צנרת סלקום בהתאם להוראת
המפקח.
 רוחב ועומק החפירה ייקבעו בהתאם למערך הצנרת ,מספר היזמים בתעלה וכו' ולפי
דרישות מנהל הפרוייקט תוך תיאום מול הרשות המקומית )ראה חתך תעלה(.
 כל שינוי הכרחי בעומק החפירה ייעשה בהדרגה ובתיאום מראש עם הפיקוח.
לפני הנחת מערך הצנרת יש לוודא שהחפיר נקי מעצמים שונים ושאריות חפיר ,תחתית התעלה חייבת
להיות שטוחה וישרה שתהווה בסיס איתן להנחת הצנרת.
הצנרת שתונח הנה מסוג  HDPEדיגום חברת פרטנר תקשורת בע"מ ) ראה פרק  (3בהתאם למערך הצנרת
שיוגדר ע"י הפיקוח ו/או מנהל הפרוייקט.
אופן המילוי והשחזור:
 כללי ,כל מפרט המילוי והשחזור יבוצע בתאום עם הרשות המקומית ,מע"צ וכו'.
 כל החפיר מהתעלה הצרה יפונה לשטח הביצוע )כלול במחיר הקומפ'(.
 מילוי התעלה יבוצע ע"י עיסת מילוי עם או בלי פיגמנט שחור מהדגמים הבאים

-

 50CLSM ,RLM ,Cבהתאם להוראות מנהל הפרוייקט ובהנחיות הפיקוח תוך
תיאום מראש עם כל הגורמים.
 עיסת המילוי תסופק ממפעלים/ספקים מאושרים ע"י חברת פרטנר תקשורת בע"מ.
 מילוי התעלה ייעשה עד גובה פני הכביש העליון אלא אם כן הוגדר אחרת ע"י מנהל
הפרוייקט.
 בהתאם לדיגום ,למפרט עיסת המילוי ולהנחיות הספקים תבוצע עבודת השחזור העליון
ע"י קרצוף וריבוד אספלט עליון מחדש או ע"י מילוי התעלה באספלט ברוחב החפירה
)בהתאם לזמן התקשחות החומר וכו'(.
 כל עבודות השחזור העליון יבוצעו בהתאם למפרט )ראה פרק .(2.5
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 תיקוני צבע כגון סימוני "אין עצירה"" ,חניה" ,מעברי חצייה יבוצעו בחומרים התקניים
לעבודות אלה ותוך תיאום מראש עם הרשות המקומית ,מע"צ וכו'.
 (3צנרת פוליאתילן :HDPE
 הצינור מיועד להנחה בתעלת אדמה בשדה ,במדרכות ,בכבישים ,בין-תאים ,קירות,
קידוחים אופקיים וכניסות למבנים ברשת תת-קרקעית ,כדי לאפשר השחלת כבלי
תקשורת מסוגים שונים לתוכו-אופטיים ונחושת.
 הצינור מיועד להגנת כבלי תקשורת מפגיעות מכניות ,הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים,
מכרסמים ,חרקים ,חומרים כימיים וגם מחדירת מים.
 הואיל והצינור יתאים גם להשחלת כבלי תקשורת בעזרת לחץ אויר )השחלה בנשיפה(
עליו לעמוד בלחץ פנימי של  24בר מינימום.
 הצינור יהיה בחתכו בצורת מעגל ,מכסימום אובליות של  5%ומסופק מגולגל על תוף.
 לאחר הורדת הצינור מהתוף והנחתו בשיטה המקובלת )הורדה תוך הסעת התוף לאורך
התוואי( על הצינור להתיישר.
 פני הצינור יהיו חלקים ,לא יהיו בו חריצים ,בליטות ,שקעים ופגמים אחרים הנראים
בעין בלתי מזוינת ולא יהיה חלל בדופן הצינור.
מקדם החיכוך בין השטח הפנימי של הצינור ומעטה כבל התקשורת שמושחל לא יהיה יותר מ-0.15
)מכסימום( בהתאם לנוהל " -000356 "BELLCOREמ  .1992השיטה להשגת מקדם חיכוך נמוך תהיה
מבוססת על טכנולוגיה מוכחת של ציפוי שטח הפנים בשכבת סיליקון .ערך זה של מקדם החיכוך יושג
ללא שימוש בחומרי סיכה .רדיוס הכיפוף של הצינור ללא גרימת פחיסה יהיה לפי ת"י  1531סעיף .3.12
כל מנה תיבדק לעמידות ההתארכות בשבר עפ"י ת"י  499סעיף  -4.4דרישת התקן הנה  550%מינימום.
 הצינור יסופק בצבע שחור אלא אם כן יוגדר אחרת ע"י חברת פרטנר תקשורת בע"מ.
 הצינור יבטיח הגנה בפני קרינה אולטרה סגולית) (U.Vבהתאם לדרישות ההגנה
והבדיקה כמוגדר בת"י " .499בדיקת ההולם" תבוצע בהתאם לת"י  ,1531אך עם
השינויים הבאים:
א.

המדגם הראשוני לבדיקה יכלול  24קטעי צינור.
הקוטר
הנומינלי
)ממ'(

הסטייה המותרת של
הקוטר החיצון מהקוטר
הנומינלי )ממ'(

עובי הדופן
הנומינלי
יק"ע ) 11ממ'(

40

0.4+

3.7

50

0.5+

4.6

63

0.6+

5.8
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ב.

אם לא נתגלה כשל באף אחד מ -24הקטעים -המנה מתאימה למפרט .אם נתגלו
כשלים ב -4או יותר קטעים -המנה אינה מתאימה למפרט .אם נתגלו כשלים בקטע
אחד או בשנים או שלושה קטעים -בודקים  10מדגמים נוספים מאותה מנה ,כל
מדגם מתוף אחר וכל מדגם כולל  24קטעי צינור .המנה מתאימה למפרט רק אם לא
נתגלה אף כשל אחד בכל  240הקטעים הנוספים.

 כל הצינורות יסופקו כשהם מושחלים חבל משיכה  4ממ' העשויים מפוליפרופילן
).(PP
 חבל המשיכה המושחל יהיה רציף יחיד באורך עודף של  8%ביחס לאורך הצינור
במצב פריסה ישר )הווה אומר לאורך תוף בן  1300מ' תסופק תוספת חוט משיכה בת
 50מ' מכל צד של הצינור(.
 העבודה תבוצע בצינורות פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה ) (HDPEרציף קטרים
חיצוניים של  50 ,40ו -63ממ' עם עובי דופן שונים לפי נתוני הטבלה להלן ובהתאם
למיונם:
יחס קוטר לעובי דופן )יק"ע( יהיה  11.0עפ"י ת"י ) 1531מינימום =  .(SN 64סטיית
עובי הדופן עפ"י ת"י .1531
 סימון האריזה:
לכל תוף תוצמד תווית ,שעליה יסומנו בסימון ברור ובר -קיימא הפרטים שלהלן:
א.

סוג הצינור על פי קוטרו החיצוני.

ב.

שם היצרן ,כתובתו וסימונו המסחרי הרשום.

ג.

המילים :צינור  - HDPEחברת פרטנר תקשורת בע"מ  -זהירות סיב אופטי.

ד.

מיון הצינור )יק"ע(.

ה.

הקוטר הנומינלי ועובי הדופן הנומינלי של הצינור.

ו.

ספרור שנת הייצור ומנת הייצור.

ז.

אורך הצינור בתוף.

ח.

מספר תוף )סימן בר קיימא על התוף(.

 סימון הצינור:
הצינורות יסומנו במישרין על פניהם בסימון ברור בר קיימא במרווחים של מטר אחד
בצבע לפי הפירוט הבא תוך שימוש במדפסת צבע בלבד :
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צבע כחול ו/או צהוב  -חב' פלסטרו גבת"/פלעד" בע"מ.
צבע אדום ו/או צהוב  -חב' פוני פלסט בע"מ.
צבע צהוב  -חב' דורה ליין ישראל בע"מ.
צבע לבן ו/או צהוב-חב' א.ש פלסט בע"מ.
סדר הכיתוב יהיה כדלקמן:
-

סימון תו תקן.

-

מטר אורך רץ.

-

שנת הייצור/מנת הייצור.

-

 50יקע.SN 64/11 -

-

 HDPEמ.ח.

-

קו ייצור.

-

חברת פרטנר תקשורת בע"מ .

-

זהירות כבל סיב אופטי.

-

שם היצרן.

גודל אותיות הכיתוב יהיה בין  5ל  7ממ' מכסימום ובצבעים שפורטו לעיל.
פסי הצבע )ארבעה במספר( לאורך הצינור יהיו בצבע ירוק מלא וברוחב  3.5ממ' .0- /2.5+
הצינור יהיה מדגם צינור "אופטי פלקס" של חב' פלסטרו-גבת"/פלעד" בע"מ" ,סיליקור" של חב' דורה
ליין ישראל בע"מ" ,פוני ליין" של חב' פוני פלסט בע"מ ו"מופחת חיכוך" של חב' א.ש פלסט בע"מ.
הובלה:
 יש לשמור בזמן העמסה ,הובלה ופריקה שלא ייגרמו לצינור נזקים כתוצאה מחבטות או
מכות ואין לגרור את הצינור על פני הארץ.
 המידות וגדלי התופים צריכים להיות מתאימים לגרורים סטנדרטיים כך שתובטח
הובלת התופים לאתר העבודה/באתר העבודה בלי סכנה.
התקנה :
 הצינור יונח בשלמות ללא חיבורים בין נקודה לנקודה .בזמן הנחת הצינור יש לוודא
שהוא שלם ולא פגוע ,מעוך או חתוך .רדיוס כיפוף הצינור לא יהיה קטן מ -90ס"מ,
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לרבות בעליה למבנה או מתקן אחר .יש להקפיד על מניעת הצטלבויות ופיתולים .חיתוך
הצינור ייעשה בזוית של  90מעלות.
 במידה וקיים הצורך לבצע חיבורים יש לקבל על כך אישור מהמפקח באתר והם יתבצעו
ע"י מחברים תקניים מאופיינים לצרכים האלה כדוגמת מחברי "חבצלת""COMFIT" ,
ו/או שווה ערך.
 מיקום מחברים אלו יסומנו בתוכניות ה."AS-MADE" -
סיום הצינור:
 כל מערך הצנרת יסתיים באופן קבוע בתאי בטון כדוגמת  :מעבר )עגולן וחיבור )מלבני(.
 כל צינור וצינור יוכנס לדופן תא הבטון לקידוחים המוכנים מראש שבוצעו במפעל מוצרי
הבטון.
 יש לבצע עטיפת בטון מסביב לצינור הן בצדו החיצוני והפנימי בדופן תא הבטון ועליה
להבטיח אטימות מלאה בפני כניסת מים ומכרסמים.
 את קצה הצנרת הפנימי )בתוך התא( יש לאטום בעזרת פקק אטימה מתאים מאושר
ומאופיין כדוגמת "" ,"LANCIER" ,"JACKMOONפלסים" אביזרים-ישראל .את
פעולת האיטום יש לבצע לאחר ניקוי הצנרת והעברת מושחל )מנדרול( בנוכחות המפקח
בשטח )המושחל בפרט וכל האמצעים אשר דרושים לביצוע בדיקה שכזו בכלל ,הנם
באחריות קבלן הביצוע ובהתאם להוראות המפקח( וכן יש להכין את הצנרת לנשיפת
כבלים )שחרור חבלים וכו'( בהתאם לדרישת מנהל הפרוייקט מטעם חברת פרטנר
תקשורת בע"מ .לאחר ביצוע פעולות אלו יש להשאיר עודף של חבל משיכה כ -2מ' מכל
צד של חיבור ,עודף חבל זה יחובר לצדו הפנימי של האטם.

 בדיקות איכות:
כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל  ISO 9002ובעלי יתר לסמן בתו תקן לפי ת"י
) 1531צפיפות גבוהה  HDPEכמוגדר בסעיף ).(1.4.1.3
חברת פרטנר תקשורת בע"מ רשאית לבצע בדיקות איכות לתקינות הצנרת עפ"י ת"י .1531
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במידה וקיימת סתירה ו/או שוני בין דרישות הת"י  1531לבין מפרט הצנרת של חברת פרטנר תקשורת
בע"מ דרישות המפרט הן הקובעות ובכל מקרה שכזה יש לפנות לחברת פרטנר תקשורת בע"מ.

 (4תאי מעבר וחיבור:
 (4.1כללי :
 התאים יהיו מבטון ובעלי תו תקן ישראלי מחברות בעלות הסמכה לISO- 9002 -
כדוגמת אקרשטיין תעשיות בע"מ ,ולפמן תעשיות בע"מ ורדימיקס מוצרי בטון
בע"מ.
 כל מחירי התאים למיניהם כוללים התקנת זוג שלטים )עליון ותחתון( לפחות,
כאשר בפרוייקט יותקנו שני סוגי תאים עיקריים  -תא מעבר )עגול ותא חיבורים
)מלבני(.
 התאים בשלמותם )כולל המכסה( יעמדו בעומס עילי ובעומס צדי )לחץ הקרקע על
הדופן( של  25טון לפחות.
 קוטר המכסה יהיה  60ס"מ לפחות  -פתח הכניסה בתאים יותקנו שלבי דריכה –
מדרגות .שלבים אלו יהיו חלק אינטגרלי מהתאים ויותקנו במסגרת יציקת התא
במפעל .מיקום שלבי הדריכה יתואמו במהלך הפרוייקט עם הפיקוח באתר.
 במשטח העליון של השלב ,המיועד לדריכה ,יהיו בליטות ,שימנע את מעידת
הדורך .מבנה השלב יאפשר אחיזה טובה בידיים.
 תאי המעבר העגולים יותקנו כל  400/800מ' ובכל הסתעפות ,פניית  90מעלות
כניסה ויציאה מקידוח ובכל מקום אשר יסומן על ידי המתכנן ו/או הפיקוח בשטח.
תאי הבקרה המלבנים יותקנו בהתאם לתכנון האופטי )אורכי הכבלים( של
המערכת ולפי הסימון אשר יסומן ע"י המתכנן ו/או הפיקוח בשטח.
 (4.2תא מעבר )עגול(:
 התאים יהיו גליליים בקוטר  100ס"מ עם מכסים  25טון.
 התא מורכב מחוליות גליליות בעלות תו תקן בקוטר  100ס"מ בהתאם לעומק
החפירה.
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 החוליות בגבהים הבאים 50 :ס"מ ו -100ס"מ.
 אופן מיקום והתקנת החוליות ייעשה כך:
תא בעומק  1.0מ'  -חוליה אחת בגובה  100ס"מ.
תא בעומק  1.5מ'  -חוליה אחת בגובה  100ס"מ ומעליה חוליה נוספת בגובה 50
ס"מ.
תא בעומק  2.0מ'  -חוליה אחת בגובה  100ס"מ ומעליה חוליה נוספת בגובה 100
ס"מ.
תא בעומק  2.5מ' -חוליה אחת בגובה  100ס"מ ומעליה חוליה נוספת בגובה 100
ס"מ ומעליה נוספת בגובה  50ס"מ.
 עובי הדופן של החוליות הנו  12ס"מ.
 בחוליה התחתונה תבוצע הכנה מלאה  4 -קדחים  50מ"מ בשלושה צדדים )למעט צד
המדרגות( במפעל מוצרי בטון.

המכסה הנו מסוג תקרה עגולה עם פתח  -כבד  -עד  25טון .קוטר המכסה הנו  100ס"מ עם פתח כניסה
 60ס"מ .עובי המכסה הנו  20ס"מ .המכסה יאפשר התקנת צווארון הגבהה בהתאם לדרישות המפרט
ו/או מנהל הפרוייקט ו/או הפיקוח ללא הגבלת כמות הצווארונים.
 התקנת התא:
התא יורכב מחוליות ויותקן בהתאם לעומק החפירה .באחריות קבלן הביצוע לבצע
מדידות מקדימות לתכנון ובניית התא תוך התייחסות לפני הקרקע ,השחזור וכו'
הקיימים בשטח ההתקנה.
 החוליה התחתונה תונח על משטח מהודק ואשר תפוזר עליו שכבת חצץ בעובי  20ס"מ.
 כל חיבור בין חלקי התא השונים יבוטן בדופן הפנימית והחיצונית ובהתאם להוראת
המפקח.
 כניסת הצנרת לתוך החוליה התחתונה תבוצע בהתאם למפרט צנרת ) HDPEראה פרק
.(3
 בצמוד לדופן החיצוני של התא יתבצע דיפון בשכבות חול כולל :הרטבה והידוק בהתאם
להוראות ולהנחיות הפיקוח בשטח.
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 הצבת הגובים תבוצע כך שהתקרה העגולה עם הפתח תותקן בכל סוג של חפירה ושחזור
מתחת לפני הקרקע.
 צווארוני הגבהה למכסים בגבהים של עד  50ס"מ יותקנו בהתאם לתנאי השטח
והשחזור-דיגום פרטנר תקשורת בע"מ )המחיר כלול במחיר התא קומפ'(.

 באחריות קבלן הביצוע התאמה מלאה של המסגרת והפקק בהתאם לתנאי השטח,
שחזור ועפ"י דרישת הרשויות המקומיות ו/או המפקח בשטח.

 (4.3תא חיבורים )מלבני(:
 תא החיבורים המלבני הנו יציקת בטון מלבנית )יציקה אחת( המותאם לעומס עד 25
טון ,התא יכלול הכנה לכניסת צנרת מכל צדי התא )למעט צד המדרגות(.
 מידות התא:
גובה התא הינו בין  100ס"מ ל  250 -ס"מ והוא ייקבע בהתאם לעומק החפירה.
רוחב התא 120 :ס"מ; אורך התא 140 :ס"מ )מידות פנים(.
 התא מיועד עבור כל חיבורי הסיבים )אופטיקה( אשר יבוצעו בשטח -ארגוניות שטח.
 עובי הדופן של התא המלבני לא יפחת מ -12ס"מ ועובי התקרה לא יפחת מ -20ס"מ.
 מידות התקרה הנם  150*170ס"מ המותאמים לגודל החוליה המלבנית ולעומס עד 25
טון.
התקרה בעלת פתח כניסה של  60ס"מ ותאפשר התקנת צווארון הגבהה בהתאם לדרישות המפרט
ו/או לחליפין תקרה בעלת פתח המותאם ליצקת מלבנית כפולה.
 החוליה המלבנית תיוצר ללא רצפה והתקרה תותקן בצורה חופפת )זכר ונקבה( על גבי
החוליה המלבנית.
 התקנת התא:
 באחריות קבלן הביצוע לבצע מדידות מקדימות לתכנון ולבניית התא תוך התייחסות
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לפני הקרקע ,השחזור וכו' הקיימים בשטח ההתקנה.
 החוליה המלבנית תונח על משטח מהודק של מצע סוג א'.
 כניסת הצנרת לתוך החוליה התחתונה תבוצע בהתאם למפרט צנרת ) HDPEראה פרק
.(3
 בצמוד לדופן החיצוני של התא יתבצע דיפון בשכבות חול כולל :הרטבה והידוק
בהתאם להוראות ולהנחיות הפיקוח בשטח.
 כל חיבור בין חלקי התא השונים יבוטן בדופן הפנימית והחיצונית ובהתאם להוראת
המפקח.
הצבת התא תבוצע כך שהתקרה המלבנית עם הפתח תותקן בכל סוג של חפירה ושחזור מתחת
לפני הקרקע.
במרכז התא ו/או בהתאם להנחיות המפקח יש לבצע בור ניקוז  +סורג בטון מזוין  -סטנדרטי
הכולל מסגרת בטון ,פקק סגר עגול מבטון כולל סידורי קשירה ודלי צבירה בנפח של עד  25ליטר.
סורג הבטון הנו תוצרת חברת פורמן גבריאל ו/או שווה ערך ודלי הצבירה הנו תוצרת חברת כתר
פלסטיק ו/או שווה ערך.
 רצפת התא תבוצע משכבת בטון עד  10ס"מ  -ב 200כולל רשת ברזל סטנדרטית ובהתאם
להוראות המפקח בשטח.
 רצפת התא תהא משופעת קלות מכל הצדדים באופן קל לכיוון בור הניקוז.
 פתח הכניסה הנו  60ס"מ וניתן לקבלו עם או בלי נעילה הכל בהתאם לדרישת חברת
פרטנר תקשורת בע"מ.
 באחריות קבלן הביצוע התאמה מלאה של המסגרת והפקק בהתאם לתנאי השטח,
שחזור ועפ"י דרישת הרשויות המקומיות ו/או המפקח בשטח.
 קיימים שני סוגים נוספים של תאים מלבניים כדלקמן:
.I

תא  A 1דגם חברת פרטנר תקשורת בע"מ )דגם מקוצר( במידות פנים:
 127*57*100ס"מ ,התא יותקן בהתאם להוראות התקנת תאי המעבר
העגולים ,התא משמש כתא מעבר בשטח צפוף מערכות במדרכות עירוניות.
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.II

תא 401

 Aדגם חברת פרטנר תקשורת בע"מ במידות פנים:

 110*240*255ס"מ ,התא יותקן בהתאם להוראות התקנת תאי החיבור
המלבניים ,התא ישמש כתא חיבורים מרכזי בצמתי חיבור ותשתית
מרכזיים.
פקק האטימה והסגר הנו יצקת מלבנית כפולה דיגום חברת פרטנר תקשורת בע"מ .היצקת מיוצרת
בהתאם לת"י  498ומותאמת לעומס עד  25טון וכוללת  4ברגי נעילה.

 (5קידוחים אופקיים:
 (5.1כללי :
 בחציות כבישים ,בצמתים ,מחלפים ,מסילות ברזל ו/או בכל מטרד כזה או אחר
שתידרש בהם החדרת צנרת הן פוליאתילן והן פלדה יבוצעו קידוחים אופקיים.
 ככלל ,קידוח לפי הגדרת מפרט זה משמעו קידוח אופקי בכל עומק אשר יידרש
)בהתאם למטרדים ולמערכות הקיימות בשטח( לצורך החדרת צנרת ,בכלים
המיועדים לכך בכל סוג של קרקע.
 עומק הקידוח יקבע בהתאם למיקום המערכות הקיימות בשטח וזאת לאחר
איתורם ובכל מקרה עומק הקידות בשטח עירוני/בין עירוני יהיה לפחות  150ס"מ.
 לא יבוצע כל קידוח אופקי בכל מהלך הפרוייקט ללא קבלת אישור ממנהל
הפרוייקט.
 קיימים שני סוגי קידוח אופקי  -צנרת קלה וצנרת פלדה.
 כל הקידוחים אשר יבוצעו במסגרת הפרוייקט יהיו מסוג צנרת קלה אלא אם הוגדר
אחרת ע"י הרשויות המוסמכות כדוגמת :מע"צ ,רכבת ישראל ,מנהל הפרוייקט
וכו'.
 (5.2קידוח אופקי עם צנרת קלה )פוליאתילן(:
ע"מ לבצע קידוח אופקי עם צנרת קלה יש לבצע את הפעולות הבאות:
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 חפירת בורות בשני קצוות קטע הקידוח בעומק הדרוש )במידה ויידרש(.
 בבור שממנו מתחילים לקדוח יותקן ציוד הקידוח )במידה ויידרש(.
 ביצוע הקידוח יתבצע ללא הפרעה לפני השטח ,לכלוכו ומבלי לפגוע במתקנים תת
קרקעיים אחרים הקיימים בשטח הביצוע.
 איתור ראש הקידוח במהלך העבודה ,סימון מסלול התקדמותו ותיקון סטיות
כדרוש.
 החדרת מערך הצנרת לפי אופיין הצנרת )ראה פרק  (3לפי דרישת מנהל הפרוייקט.
 הסרת ציוד הקידוח.
 סידור הצינורות במקומות המיועדים להם וחיבורם לתאים.
 מילוי הבורות ,הידוק האדמה ,תיקון השטח וניקויו ע"פ הוראת המפקח )כאשר כל
העבודות כלולות במחיר הקידוח(.
 בדיקת הצנרת  -השחלת מושחל לבדיקת הצנרת עפ"י הנחיות והוראות המפקח
כמתואר במפרט.
 (5.3קידוח אופקי עם צנרת פלדה:
 בחציות כבישים ,צמתים ,מחלפים ,מסילות ברזל ו/או בכל מטרד כזה או אחר שבהם
תידרש ע"י הרשויות ו/או הגורמים המוסמכים יבוצע קידוח אופקי בצנרת פלדה.
 עומק הקידוח ייקבע בהתאם למיקום המערכות הקיימות בשטח ובהתאם לזאת
ייחפר בור הקידוח.
 נתוני צנרת :צנרת פלדה תיקנית ,דרג ב' ,בקוטר  8צול המחוברים בריתוך.
 בהתאם לדרישת הרשויות ,הגורמים המוסמכים ולהוראות המפקח בשטח יונחו
שרוולי פלדה בקוטר  8צול עם או בלי עטיפת בטון מזוין ו/או בלתי מזוין החיבור בין
שרוולי הפלדה יבוצע בריתוך בלבד ובהתאם להוראות המפקח בשטח.
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שרטוטים
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חפירה משותפת – פרטנר תקשורת  2 +יזמים נוספים
חתך תעלה – בין עירונית – אדמת בור

מפרט טכני לביצוע עבודות תשתית תת"ק -פרטנר פתרונות תקשורת נייחים – שותפות מוגבלת )–(550223549
שותף כללי :פרטנר תקשורת עתידית  2000בע"מ ) (512934506שותף מוגבל :חברת פרטנר תקשורת בע"מ )(520044314
איחוד עוסקים 557604147

מפרט טכני לביצוע עבודות תשתית תת"ק -פרטנר פתרונות תקשורת נייחים – שותפות מוגבלת )–(550223549
שותף כללי :פרטנר תקשורת עתידית  2000בע"מ ) (512934506שותף מוגבל :חברת פרטנר תקשורת בע"מ )(520044314
איחוד עוסקים 557604147

מפרט טכני לביצוע עבודות תשתית תת"ק -פרטנר פתרונות תקשורת נייחים – שותפות מוגבלת )–(550223549
שותף כללי :פרטנר תקשורת עתידית  2000בע"מ ) (512934506שותף מוגבל :חברת פרטנר תקשורת בע"מ )(520044314
איחוד עוסקים 557604147

מפרט טכני לביצוע עבודות תשתית תת"ק -פרטנר פתרונות תקשורת נייחים – שותפות מוגבלת )–(550223549
שותף כללי :פרטנר תקשורת עתידית  2000בע"מ ) (512934506שותף מוגבל :חברת פרטנר תקשורת בע"מ )(520044314
איחוד עוסקים 557604147

יציקה  -תא תקשורת-דגם פרטנר
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חפירה משותפת – חברת פרטנר
תקשורת בע"מ ויזם נוסף
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נספח א'
מפרט ביצוע
חפירות ותשתיות

 .1כללי:

מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות עם הקבלן המבצע.
מפרט זה מגדיר דרישות טכניות ואחרות לביצוע תשתית
ולפריסת סיבים אופטיים או השחלת סיבים.

להנחת צנרת קלה,

כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה ולנוהלי הבטיחות המקובלים
מסוג החפירה הנדרש.
והמתאימים לביצוע עבודות תשתית
העבודות יבוצעו בשולי דרכים בין עירוניות ,לאורך כבישים מדרכות ,שטחי גינות ציבוריות
מעברי כבישים ,מסילות ברזל ושאר מכשולים.
מנהל תשתית מרחבי ו/או המפקח רשאים לתת הוראות לקבלן בדבר ביצוע העבודות ,בין בראשיתן
ובין במהלכן והקבלן חייב לבצע את ההוראות וזאת מבלי לפגוע בהתחייבויות האחרות
של הקבלן לפי מפרט זה.
על הקבלן לעבוד עפ"י ההיתרים והרישיונות שקיבל מהרשויות ,ולפי תכנון ואישור של
כל שינוי שצריך להתבצע בשטח מכל סיבה ,יש לעדכן את הרשות המתאימה ואת מפקח
ולקבל אישור בכתב לביצוע השינוי.
קבלן הביצוע רשאי להפעיל קבלני משנה תוך קבלת אישור ממנהל תשתיות מרחבי.
חברת
תקבע את המקום בו יחל הקבלן בביצוע העבודות ,והיא רשאית
להורות לקבלן להפסיק את העבודות בקטע מסוים ולהמשיכם בקטע אחר מבלי
בתשלום העברת הכלים ממקום למקום.
לחייב את

הקבלן לא יבוא בתביעות כספיות מחב'
או הפסקת עבודה באתר מסיבה כזו או אחרת.

עבור בטלה ,ו/או עובדים בגלל עיכוב

 .2הנחיות כלליות
להלן רשימת ההכנות בשטח שיבצע הקבלן לפני ובסמוך לעבודות תשתית:
 2.1סימון את תוואי החפירות.
 2.2איתור כל המכשולים הנראים לעין והתת-קרקעיים )בעזרת מפות של התשתיות הקיימות ,סריקה עם גלאים,
בירורים עם נציגי רשויות( וסימון חציות או קירבה לתשתיות אחרות על התוואי.
 2.3קביעה וסימון של התוואי במקומות בהם יש צורך בחפירה ידנית על מנת לא להזיק לתשתיות אחרות או
רכוש הנמצא בתוואי החפירה או בסביבה.
 2.4סילוק המכשולים הניידים כגון רכבים עגלות ,חפצים אחרים שיכולים להפריע ולעכב את ביצוע קטע
התשתית בזמן המוקצב.
 2.5הסרה בשלמות של כל אבני השפה ,מרצפות ,צמחיה וכו' המפריעים לביצוע העבודה.
 2.6הכנת שילוט אזהרה והכוונה מתאימים בהתאם להנחיות המקובלות ע"י מ.ע.צ ו/או המשטרה.

 .3ביצוע העבודות
להלן רשימת הנחיות כלליות שיבצע הקבלן שבטח בעבודות התשתית.
 3.1עבודות החפירה יבוצעו בקטעים ,ועפ"י המפרט ובהתאם להנחיות המפקח.
 3.2לא תישאר חפירה פתוחה לפני סיום העבודה.
 3.3לאחר ביצוע עבודות בקטע של תשתית יורחקו עודפי החפירות למקום המיועד לכך ,אין לפזרן במקום.
כמו כן ,יש לנקות את השטח.
 3.4הקבלן אחראי לכל כללי הבטיחות והזהירות הנהוגים ע"י גורמי מע"צ והנחיות המשטרה.

 .4חפירות ושחזור
תוואי החפירה יאפשר הנחת צינורות/כבלים עם מינימום כיפופים.
שינויי התוואי לא יהיו חדים ,יש לשמור על עומק חפירה אחיד לאורך התוואי למניעת לחצים על הצנרת.
החפירה תבוצע בקו ישר וללא פיתולים מיותרים.
יבוצעו חפירות ידניות או קידוחים אופקיים בהתאם למצב השטח או לפי הוראות המפקח.
באחריות הקבלן לבצע סיור רגלי לאורך התוואי ,לאתר בעזרת גלאים מתאימים את התשתיות
הקיימות ולסמנן כך שלא ייפגעו בעת ביצוע העבודות.
סימון תוואי החפירה יתבצע ע"י המתכנן ובאחריות קבלן הביצוע לשמר ולקבע את הסימונים.
ממועד מסירת הסימון כל הסימונים באחריות קבלן הביצוע ,במידה והקבלן יצטרך סימון נוסף
בעקבות הזזת הסימונים או כל דבר כתוצאה מרשלנות ,עלות הסימון הנוסף יהיה על קבלן הביצוע.
באחריות הקבלן לוודא כי השטח נקי ממכשולים ,כמו כן יוסרו בשלמות אבני שפה ,מרצפות ,תמרורים,
צמחיה ותכסית המפריעים לביצוע העבודה.
חומרים שפונו ושדרוש להחזירם בתום העבודה ,יישמרו מפגיעה בערמות מסודרות ובהפרעה
מינימלית לסביבה ולעוברי אורח},בהתאם להנחיות המפקח{
כל העבודות אשר צוינו לעיל התמורה בגינם כלולה במחירי סעיפי החפירה למעט דרישות מיוחדות
מטעם רשויות שאושרו ע"י מנהל תשתיות מרחבי.
במקומות שסומנו כמפגש עם מערכות /תשתיות אחרות יחפור הקבלן במשנה זהירות בטווח
המוגדר ע"י גורם מאשר החפירה משני צדי המכשול ויפעל לפי הפרטים שבמפרט בלבד.
החזרת ו/או פינוי החומר החפור)חפיר( לתעלה ו/או למקום פינוי אחר כלולים במחיר החפירה.
רוחב החפירה ייקבע בהתאם למספר הצינורות שיש להניח בתעלה.
הצינורות יונחו זה לצד זה בקו ישר ללא הצלבות ולפני הנחת הצנרת יש לוודא שהתעלה נקייה
מעצמים שונים.
הקבלן רשאי להתחיל במילוי חול ים רק לאחר שקיבל אישור מהמפקח ששלבי העבודה הקודמים בוצעו
עפ"י המפרט.

מעל הצינורות ימולא שכבת חול ים בעובי של  30ס"מ לפחות ,לאחר יישור החול הקבלן יפרוס סרט סימון
סגול באמצע התעלה לאורך כל החפירה.
מילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת המילוי הראשונה ,בין אם בוצעה החלפת חומר מלאה ובין אם הוחזרה
אדמה מקומית ,תעשה בשלבים תוך כדי הידוק בהתאם לסוג הקרקע ,ובהתאם לדרישות הרשויות השונות
ו/או של המפקח.

 .4.1חפירה ושחזור דרך כורכר או אדמת בור):ראה פרט מס' (2
4.2.1

החפירה תבוצע ברוחב של  20 - 40ס"מ.

4.2.2

עומק החפירה יהיה כך שעומק הצנרת העליונה לפחות  70ס"מ .או לפי הנחיית המפקח

4.2.3

הצינורות יונחו על שכבת חול בגובה  5ס"מ יש לנקות את התעלה מחפצים חדים לפני הנחת
הצנרת.

4.2.4

לאחר הנחת הכבלים והצנרת ,ימלא הקבלן חול בגובה  30ס"מ מעל קנה עליון מעל הצנרת לאחר
מכן יש להחזיר את החפיר בשכבה של  20ס"מ ועליו להניח סרט סימון בגובה אחיד .מעל לסרט
הסימון יש להחזיר את החפיר עד לגובה פני הקרקע.הקבלן יבצע הרטבה והידוק עד לצפיפות של
 98%ויחזיר את השטח לקדמותו.

4.2.5

 .4.2חפירה במדרכה/כביש ושחזור אספלט):ראה פרט מס' (3

4.4.1

החפירה תבוצע ברוחב של  20 - 40ס"מ .בחפירות המתבצעות במחפר רגיל )לא טרנצ'ר( לפני
החפירה יש לבצע חיתוך אספלט עם מסור בהתאם לרוחב החפירה.

4.4.2

עומק החפירה יהיה כך שעומק הצנרת העליונה יהיה לפחות  70ס"מ או לפי הנחיית המפקח.

4.4.3

הצינורות יונחו על שכבת חול נקי בגובה  5ס"מ.

4.4.4

יש לנקות את התעלה מחפצים חדים לפני הנחת הצינורות.

4.4.5

לאחר הנחת הכבלים והצנרת ,ימלא הקבלן חול ים בגובה  30ס"מ ויבצע הרטבה ולאחר ההרטבה
יונח סרט סימון בגובה אחיד ,מילוי בשכבת מצע סוג א' בגובה  23ס"מ בהידוק והרטבה עד
לצפיפות .98%

4.4.6

יש לרסס שכבת ביטומן לאורך ולרוחב התעלה לפני הנחת האספלט.

4.4.7

תפוזר שכבת אספלט חם או קר בתעלה בגובה בין בעובי של  7-12ס"מ )כביש/מדרכה(
תוך כדי ישור השטח.סוג האספלט יקבע לפי דרישת הרשות או המפקח.

 .4.3חפירה במדרכה ושחזור ריצוף\משתלבת):ראה פרט מס' (4
4.5.1

החפירה תבוצע ברוחב של  20 - 40ס"מ.

4.5.2

עומק החפירה יהיה כך שעומק הצנרת העליונה יהיה לפחות  70ס"מ או לפי הנחיית המפקח.
הצינורות יונחו על שכבת חול בגובה  5ס"מ .יש לנקות את התעלה מחפצים חדים לפני הנחת הצנרת.

4.5.3

לאחר הנחת הכבלים והצנרת ,ימלא הקבלן חול ים בגובה  30ס"מ ויבצע הרטבה ולאחר ההרטבה
יונח סרט סימון בגובה אחיד.

4.5.4

תוחזר שכבת מצע סוג א' בגובה  20ס"מ ויבצע הרטבה והידוק של  98%עד לגובה של  10ס"מ
מתחת לפני השטח לאחר ההידוק וההרטבה יש לפזר חול בגובה  5ס"מ לצורך הרכבת האריחים.

4.5.5

בהרכבת האריחים יש להקפיד על פילוס וקרקוע נכון של האריחים לשמירה על עיצוב הקיים של
המדרכה.במידה ונשעה שימוש באריחים חדשים ,יש לוודא שהינם בגודל ,בצורה ובגוון דומים לאריחים
הקיימים .אין להחזיר מרצפות שבורות/פגומות.

4.5.6

יש לבצע מסגרת מבטון או חיזוקים באמצעות בטון לארונות ולפעמונים ,לסיום שורות האריחים ולחיזוק
אבני שפה ובמידת הצורך גם לצינורות בהתאם להנחיית המפקח.

 .5צ נ ר ת
צינור תקשורת יהיה מסוג פוליאתילן ובעל צפיפות גבוהה ) (HSPEי.ק.ע  13.5בקטרים הבאים:
צינור  – 40חפירת תשתית להזנה לבתים  -יסופק עם חבל  4מפוליפרופילן )(PP
צינור  – 50חפירת תשתית לסיבים -יסופק עם חבל  8מפוליפרופילן )(PP
צינור  – 63חפירת תשתית לרשת -יסופק עם חבל  8מפוליפרופילן )(PP
הצינור יסופק בצבע שחור עם כיתוב  HOTע"ג.
הצינור יהיה עמיד גם להשחלת כבלים בעזרת לחץ אויר )השחלה בנשיפה( ועליו לעמוד
בלחץ פנימי מחושב עפ"י תקן .499
הצינור יסופק ע"ג תוף ומגולגל עליו במקסימום אובאליות של .5%
יש להוריד את הצינור מהתוף תוך הסעת התוף לאורך התוואי ועליו להתיישר טרם הכנסתו
לתעלה.יש לבדוק את פני הצינור שלא יהיו בו חריצים,בליות,שקיעות ופגמים האחרים הנראים בעין
בלתי מזוינת.
תכונות פזיקאליות – בדיקות
הצינור מיועד להנחה בתעלת אדמה בשדה ,במדרכות ,בכבישים ,בין-תאים ,קירות ,קידוחים אופקיים וכניסות למבנים
ברשת תת-קרקעות ,כדי לאפשר השחלות כבלי תקשורת מסוגים שונים לתוכן-אופטיים ונחושת.
•

הצינור מיועד להגנת כבלי תקשורת מפגיעות מכניות ,הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים ,מכרסמים ,חרקים,
חומרים כימיים וגם מחדירת מים.

•

הואיל והצינור יתאים גם להשחלת כבלי תקשורת בעזרת לחץ אויר )השחלה בנשיפה(
עליו לעמוד בלחץ פנימי מחושב עפ"י תקן .499

•

הצינור יהיה בחתכו בצורת מעגל ,מכסימום אובליות של  5%ומסופק מגולגל על תוף.

•

לאחר הורדת הצינור מהתוף והנחתו בשיטה המקובלת )הורדה תוך הסעת התוף לאורך התוואי( על הצינור
להתיישר.

•

פני הצינור יהיו חלקים ,לא יהיו בו חריצים ,בליטות ,שקעים ופגמים אחרים הנראים בעין בלתי מזוינת ולא יהיה
חלל בדופן הצינור.

•

מקדם החיכוך בין השטח הפנימי של הצינור ומעטה כבל התקשורת שמושחל לא יהיה יותר מ – ) 0.15מכסימום(
בהתאם לנוהל " 000356 – "BELLCOREמ  .1992השיטה להשגת מקדם חיכוך נמוך תהיה מבוססת על
טכנולוגיה מוכחת של ציפוי שטח הפנים בשכבת סיליקון.
ערך זה של מקדם החיכוך יושג ללא שימוש בחומרי סיכה.

•

רדיוס הכיפוף של הצינור ללא גרימת פחיסה יהיה לפי ת"י  1531סעיף .3.12

•

כל מנה תיבדק לעמידות ההתארכות בשבר עפ"י ת"י  499סעיף  – 4.4דרישת התקן הנה  500%מינימום .ובשום
פיסה מהנבדקות לא תהיה קטנה מ ) 400%עדכון נובמבר .(2003

•

הצינור יסופק בצבע שחור אלא אם כן יוגדר אחרת ע"י .HOT

•

הצינור יבטיח הגנה בפני קרינה אולטרה סגולית ) ( U.Vבהתאם לדרישות ההגנה והבדיקה כמוגדר בת"י .499

•

"בדיקת ההולם" תבוצע בהתאם לת"י .1531

•

חבל המשיכה המושחל יהיה רציף יחיד באורך עודף של  4%ביחס לאורך הצינור במצב פריסה ישר
)תסופק תוספת חבל משיכה מכל צד של הצינור(.

•

הצינורות יעשו מפוליאתילן בעל צפיפות גבוהה )  ( HDPEבקטרים חיצוניים של  50 ,40ו 63 -מ"מ עם עובי דופן
שונים לפי נתוני הטבלה להלן ובהתאם למיונם:
הקוטר הנומינלי
)מ"מ(
40
50
63

הסטייה המותרת של הקוטר
החיצון מהקוטר הנומינלי
)מ"מ(
+ 0.4
+ 0.5
+ 0.6

עובי הדופן הנומינלי יק"ע
) 13.6מ"מ(

עובי הדופן הנומינלי יק"ע
) 11מ"מ(

3.0
3.7
4.7

3.7
4.6
5.8

יחס קוטר לעובי דופן )יק"ע( יהיה  13.6עפ"י ת"י  ) 1531מינימום = ( SN32
יחס קוטר לעובי דופן )יק"ע( יהיה  11עפ"י ת"י  ) 1531מינימום = ( SN64
סטיית עובי הדופן עפ"י ת"י .1531
 .5.1סימון האריזה:
לכל תוף תוצמד תווית ,שעליה יסומנו בסימון ברור ובר-קיימא הפרטים שלהלן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

סוג הצינור על פי קוטרו החיצוני.
שם היצרן ,כתובתו וסימונו המסחרי הרשום.
המילים :צינור .HDPE
מיון הצינור )יק"ע(.
אורך הצינור בתוף.
HOT

 .5.2סימון הצינור:
הצינורות יסומנו במישרין על פניהם בסימון ברור בר קיימא במרווחים של מטר אחד תוך שימוש במדפסת צבע
בלבד.
 .5.3הסימון על הצינור יכלול את הפרטים הבאים:
א.
ב.
ג.

שם היצרן או סימונו המסחרי הרשום.
שם המוצר HDPE :מ.ח.
חברת .HOT

ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

מיון הצינור :יק"ע.SN -
קוטר ועובי דופן נומינלי של הצינור.
שנת הייצור.
ספרור מנת הייצור.
אורך רץ במטרים.

גודל אותיות הכיתוב יהיה בין  5ל  7מ"מ מכסימום ובצבעים שפורטו לעיל.
פסי הצבע )ארבעה במספר( לאורך הצינור יהיו בצבע סגול בלבד .
הובלה:
יש לשמור בזמן העמסה ,הובלה ופריקה שלא ייגרמו לצינור נזקים כתוצאה מחבטות או מכות ואין לגרור את
הצינור על פני הארץ.
בדיקות איכות:
כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל  ISO 9001:2000ובעלי היתר לסמן תקן לפי ת"י . 1531
חברת  HOTרשאית לבצע בדיקות איכות לתקינות הצנרת עפ"י ת"י .1531
במידה וקיימת סתירה ו/או שוני בין דרישות התקן ישראלי  1531לבין מפרט הצנרת של חב'  HOTדרישות המפרט הן
הקובעות .
לא תסופק צנרת לשטח הביצוע טרם בדיקתה ואישורה .
הצלחה בכל הבדיקות מהווה תנאי סף לאישור הספקת הצינורות לשטח.

 .5.4התקנת צינורות )ראה פרט מס' (5
5.4.1

בזמן הנחת הצנרת יש לוודא שהוא שלם ולא פגוע,מעוך או חתוך בחלקו.

5.4.2

הצינורות יונחו על הכבלים המשולבים .יש להקפיד שכל הצינורות ילכו זה לצד זה לכל אורך
החפירה ובכניסה לארונות ולפעמונים.

5.4.3

הצינור יונח בשלמותו מתא/ארון/פעמון לתא/ארון/פעמון ללא חיבורים ויש לקשור את הצנרת ע"י
סרט הדבקה כל  5מ' בחפירה כך שלא יעלה צינור על גבי צינור

5.4.4

יש לנקות את התעלה מאבנים או חפצים חדים.

5.4.5

בפניות וכיפופים ובכניסה לפעמונים/ארונות יש לשמור על רדיוס הכיפוף של הצינורות כך שלא
תפגע האיכות של הצינורות ותתאפשר השחלת הכבלים בהתאם לתכנון .לצינורות  P.E.רדיוס כיפוף
גדול מ -60ס"מ.

5.4.6

אין לכסות את הצינורות שהונחו בטרם אישור המפקח.

5.4.7

בכניסה לחצרות/שטח פרטי תונח הצנרת ו/או הכבל המשולב מצידו השני של קיר/גדר/גבול החצר
כך שהצינור יבלוט עד  20ס"מ בתוך החצר.במקרים מסוימים רשאי המפקח להורות להשאיר את
הצינור מחוץ לגבול החצר.

5.4.8

במידה וקיים הצורך לבצע חיבורים יש לקבל על כך אישור מהמפקח והחיבורים יתבצעו ע"י
מחברים תקינים כדוגמת מחבר  COMFITאו מופת מים – פלסון או שוות ערך.

5.4.9

יש לקשור את חוטי המשיכה של שני הצינורות שמחברים ובסיום הנחת הצינורות יש לבצע בדיקת

צנרת כהכנה להשחלה.

 .5.5חוטי משיכה
כל הצינורות מקוטר  50ו 63-יסופקו שהם מושחלים עם חבל משיכה בעובי  8מ"מ העשויים
מפוליפרופילן ).(PPוצינור  40יסופקו שהם מושחלים עם חבל משיכה בעובי  4מ"מ העשויים
מפוליפרופילן ).(PPהחוט יחוזק לכל קצה של הצינור.
 .5.6גמר צינורות
קצוות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה ,למניעת כניסת חול ואבנים .במקרה שאין אפשרות בזמן הנחת
צינורות להכניסם לתוך תא או ארון)ראה מפרט תאים וארונות(,יש להשאיר רזרבה באורך  0.5מ'
לפחות ולאטום את קצה הצינור או לכופפו .יש לסמן את הצינור .הסימון ימוקם כ 20 -ס"מ מעל לפני
הקרקע
 .5.7גמר הצינורות בשוחות )גובים(
הצינורות המגיעים לגובים יהיו ללא שיפוע ובגובה אחיד ויהיו מוגבהים מתחתית הגוב  15ס"מ לפחות.
קצוות הצינורות יבלטו בתוך הגובים לא יותר מ 10 -ס"מ.
יש לבצע עטיפת בטון מסביב לצנרת בכניסה לתא הן בצידן הפנימי והחיצוני לצורך מניעת מים
ומכרסמים.את הקצה הפנימי של הצינור יש לאטום בעזרת פקק אטימה מתאים לצינור.לאחר האטימה
יש להשאיר כ 2 -מ' חבל משיכה מכל צד של החיבור שיחובר לצידו הפנימי של האטם וחוטי המשיכה
יהיו קשורים לסולם בתא.

 .6תאי מעבר
 7.1כללי
התא יורכב מחוליות בהתאם לעומק החפירה.
באחריות קבלן הביצוע לבצע מדידות מקדימות לתכנון ובניית התא תוך כדי התייחסות לפני הקרקע,
השחזור וכו' הקיימים בשטח ההתקנה.
החוליה התחתונה תונח על משטח מהודק ויש לפזר על המשטח המהודק שכבת חצץ בעובי  20ס"מ.
כל חיבור בין חלקי התא השונים יבוטן בדופן הפנימית והחיצונית ובהתאם להוראות המפקח.
בצמוד לדופן החיצוני של התא יתבצע דיפון בשכבות חול כולל :הרטבה והידוק בהתאם להוראות
ולהנחיות המפקח באתר העבודה.
הצבת התא תבוצע כך שהתקרה העגולה עם הפתח תותקן בכל סוג של חפירה ושחזור בגובה פני השטח.
בעורקים ראשיים התא יונח  30ס"מ מעל פני הקרקע ,ויפוזר מסביב לתא מצעים והידוק,
לצורך מניעת גידול של עשביה.
תאי בקרה מיועדים למערכות סיבים אופטיים לתוואים בין עירוניים ולמערכות קואקסיאליות לתשתיות
בתוואים עירוניים.
התאים מורכבים מחוליות מלבניות או עגולות )  ,( MCתקרות מלבניות או עגולות )  ( MTבהתאם ,צווארון
ומכסה יצקת בקוטר  60דגם  HOTעם נעילה.הרכבת התאים תעשה בשטח ע"י הקבלן המבצע.
בתאים מורכבים שלבי דריכה רחבים בהתאם לגובה התא למעט תאים בקוטר  80שיסופקו ללא מדרגות.
לכל רכיב )חוליה ,תיקרה( יש חורי הרמה מוגנות בתותבי פלסטיק המאפשרים הרמה נוחה ,בטוחה וללא
פגיעה בבטון באמצעות כלי מתאים.

 7.2תקנים
תאי בקרה מלבניים מתאימים לת"י –  466חלק .4
תאי בקרה עגולים מתאימים לת"י –  658חלק .1
מכסי יצקת דגם "  " HOTמתאימים לת"י – .489
תקרות מלבניות לתאי בקרה מלבניים מתאימים לת"י –  489חלק .1
תקרות עגולות לתאי בקרה עגולים מתאימים לת"י –  489חלק . 1
 7.3דגם התאים ומידותיהם
הדגמים יהיו סטנדרטיים כדלקמן:
דגם  – H1תא עגול במידות קוטר  80ובעומק  100ס"מ.
דגם  – H2תא עגול במידות קוטר  100ובעומק  100ס"מ.
דגם  – H3תא עגול במידות קוטר  100ובעומק  150ס"מ.
דגם  – H4תא מלבני במידות  57 x 127ובעומק  100ס"מ.
דגם  – H5תא מלבני במידות  91 x 143ובעומק  150ס"מ.
דגם  – H6תא מלבני במידות  120 x 140ובעומק  150ס"מ.
 7.4מכסים
התאים יסופקו אך ורק עם מכסי יצקת בקוטר  60בהתאם לעומס הנדרש עם סמל . HOT
המכסים יהיו לעומס  25טון ולעומס  40טון וזה בהתאם לדרישות תקן ת"י .489
המכסים יהיו עם נעילה.
לצורך נעילה ,פתיחה והרמת המכסה יש להשתמש במפתח ייעודי.
 7.5יצור תאים
יצור תאי בקרה מכל הדגמים יבוצע אך ורק לפי פרטים מאושרים לביצוע ע"י חברת " ." HOT

7.6

גמר הצינורות בתאים
הצינורות המגיעים לתאים יהיו ללא שיפוע ובגובה אחיד ויהיו מוגבהים מתחתית התא כ 40-ס"מ לפחות או
לפי הפרטים.קצוות הצינורות יבלטו בתוך הגובים לא יותר מ 10 -ס"מ .הצינורות יכוסו בפקקים תקניים
)מוצצים(

7.7

אטימה  /בטון
הצינורות יבוטנו במלט לדפנות התא.
חוליות נוספות יבוטנו ביניהם.
במכסה התא יש צורך לבטן את טבעת הפתח ולהתאים לגובה השטח.
אין לבטן את תקרת התא לחוליות התא.

