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חברת הגיחון

פרק  - 1מבוא
 1.1כללי:
1.1.1

1.1.2

מפרט זה מתייחס לעבודות הנחת קווי מים וכן מתקנים ומערכות נוספות הנכללים ברשת המים העירונית.
המפרט חל על כל סוגי העבודות ,ובכלל זה פיתוח רשת מים חדשה ,החלפת רשת מים קיימת ותיקון שבר
ברשת המים.
סדר עדיפויות במקרה של סתירה בין מפרטים:
א .פרטים ספציפיים על גבי תכניות לביצוע.
ב .חוברת פרטים סטנדרטית של המזמין.
ג .מפרט טכני זה.
ד .מסמך רשמי אחר של המזמין (חוזה ,הבהרות לכתב כמויות וכיו"ב).
ה .הל"ת ,הוראות עבודה הקבועות בחוק או המקובלות בשוק (הספר הכחול משרד השיכון וכיו"ב).

 1.2הגדרות:
במפרט להלן על כל סעיפיו יהיו למילים ולמונחים הרשומים מטה הפרושים והמובנים הניתנים להם בזה:
חברת הגיחון בע"מ.
המזמין
מנהל היחידה האחראית על הפרויקט אצל המזמין.
המנהל
עבודה מסוימת הנעשית ביוזמת המזמין.
הפרויקט או העבודה
מי שמבצע את העבודה בפועל.
הקבלן
מהנדס ביצוע מטעם המזמין (כפי שיוגדר ע"י המנהל).
המהנדס
נציג מטעם המזמין ,אשר מונה לנהל את הפרויקט ו/או לפקח על ביצועו ההנדסי של
מנהל הפרויקט או
הפרויקט
המפקח
רשת המים העירונית ,הנמצאת תחת אחריות המזמין.
הרשת
בכל מקום בו מופיעה המילה "מפרט" ללא הגדרה נוספת ,הכוונה למפרט זה.
המפרט
כל החומרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה ,בין אם סופקו על ידי הקבלן המבצע
החומרים
ובין אם סופקו על ידי המזמין.
 1.1מקורות למפרט:
 מפרטים טכניים קודמים.
 חוק תאגידי מים וביוב.
 אמות מידה הנדסיות לתאגיד מים וביוב.
 הל"ת.
 הוראות לתכנון של משרד השיכון.
 תקנים של מכון התקנים.
" הספר הכחול"
 מסמכי ועדת שיפוט של המזמין.
 1.1ציוד כללי:
 1.1.1הקבלן יצייד את עובדיו ,על חשבונו וללא תמורה נוספת מצד המזמין ,בכל הציוד ו/או הכלים ו/או האמצעים
הד רושים לצורך ביצוע המשימות המוטלות עליו ,כולל ציוד ואמצעי בטיחות.
 1.1.2מובהר ,כי הציוד המפורט במפרט זה הינו ציוד בסיסי בלבד ,אשר הקבלן נדרש להחזיק באופן קבוע .ציוד זה
הינו הציוד המזערי ההכרחי לביצוע העבודה .פירוט הציוד במפרט זה אינו פוטר את הקבלן מהחזקת כל ציוד
נוסף שיידרש על -פי כל דין ו/או נוהל ו/או הוראה ו/או לצורך ביצוע העבודות מבלי שהקבלן יהיה זכאי לדרוש
תשלום נוסף בגין ציוד כאמור.
 1.1.1הקבלן יספק על חשבונו וללא תמורה נוספת מצד המזמין כל ציוד אחר במידה ויידרש על ידי המזמין לצורך
ביצוע העבודה.
 1.1.1הקבלן יעמיד לצורך ביצוע העבודה בכל עת ,את הציוד הבא:
 1.1.1.1ציוד לעבודה בדרכים :עגלת חץ ניידת תקנית ,שלטים ,תמרורים ,מחסומים ,גשרונים למעבר עוברי
דרך ,סימוני דרך ו"נצנצים".
 1.1.1.2ציוד בטיחות לירידה לתאים :חצובה וגלגלת הרמה ,רתמת גוף ,גלאי גזים ,מערכות נשימה
פתוחות או סגורות.
 1.1.1.1משאבות ניידות וצנרת סניקה.

4

מפרט טכני להנחת קווי מים

חברת הגיחון
1.1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.10
1.1.1.11
1.1.1.12
1.1.1.11
1.1.1.11
1.1.1.11
1.1.1.11
1.1.1.11

ציוד מכני הנדסי (לפי הצורך או לפי דרישת המזמין).
אמצעים ומכשירים לגילוי צנרת ושירותים תת קרקעיים אחרים.
פקקים בקטרים שונים לסגירת קווים (בכל קוטר שמעל ".)1
ציוד תאורה לעבודה בלילה.
תאורה ניידת :פנסים אישיים ופנסים על חצובה וגנרטור.
ברזלי קפיץ לפתיחת סתימות.
גנרטורים בהספק מתאים להפעלת המשאבות ,משאבות טבולות ,אביזרים וצנרת .כלי תובלה
ועגלות גרירה.
כלי עבודה ידניים :אתי חפירה ,טוריות ,מעדרים ,מגרפות ,דליים וכיו"ב.
כלי עבודה אישיים כולל מקור כוח (מקדח ,פטיש אוויר ,פטישון ,משחזת וכיו"ב).
מכשירים לגילוי מכסים וקווים תת קרקעיים (מגלי מתכות).
משור לחיתוך אספלט.
מכבש מכני להידוק מצעים בתעלות.
ציוד וכלים להרטבת מצעים ובטון וכיו"ב.
תיק עזרה ראשונה.

 1.1כוח אדם:
 1.1.1באתר העבודה יהיה נוכח בכל זמן העבודות מנהל עבודה מוסמך מטעם הקבלן.
 1.1.2כל עובד מטעם הקבלן יהיה מצויד בציוד הבא בכל עת:
בגדי עבודה.

נעלי עבודה בטיחותיות.

אפוד זוהר.

כובע מגן.

משקפי מגן ,אוזניות וכפפות עבודה לפי הצורך.

אמצעי הגנה מרעש חריג.

 1.1הסדרי תנועה ובטיחות:
 1.1.1האחריות המלאה על קיום אמצעי הסדרי תנועה ,ואמצעי בטיחות לעובדים ולעוברי האורח בסביבת אתר
העבודה מוטלת על הקבלן.
 1.1.2על הקבלן לקבל את אישור הגורמים המוסמכים להגבלת השימוש בדרך ולפעול על פי תנאי האישורים.
 1.1.1בעבודה בה נדרשת הצבת שוטרים ו/או פקחי תנועה אחראי המזמין לספק שירות זה .על הקבלן להישמע
להוראות פקחי התנועה ולפעול על פיהן . .מובהר ,כי בכל מקרה הקבלן אחראי להספקת ציוד בטיחות והצבתו
בהתאם לדרישות החוק ,לתנאי הרישיון ולהוראות המזמין.
 1.1.1מנהל העבודה מטעם הקבלן יחזיק בכל עת את ההיתר להגבלת השימוש בדרך באתר העבודה ,כאשר ההיתר
בתוקף וחתום ע"י הגורמים המוסמכים.
 1.1.1כל אביזרי הבטיחות בשימוש להגנת העובדים ,עוברי האורח והסדרי התנועה יהיו נאותים ,בעלי תו תקן ישראלי,
ראויים לשימוש מלא ולא בלויים.
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פרק  - 2הכנת השטח לעבודה
2.1

תחום העבודה:
 2.1.1גבולות תחום העבודה ומידותיה ייקבעו לפי תכניות הסדרי תנועה וההיתר להגבלת השימוש בדרך .הקבלן
לא יורשה לחרוג בפעולותיו מגבולות תחום העבודה שהוקצה לו.

2.2

שטחי אגירה והתארגנות ודרכי גישה:
 2.2.1אישור שימוש בשטחי אגירה:
 2.2.1.1לפני תחילת העבודה אחראי הקבלן לקבל מהרשויות המוסמכות אישורים ורישיונות לשימוש
בשטחי הקרקע ,בדרכים ובשבילים קיימים לצורך התארגנות ואגירת חומרי העבודה ,כלי עבודה
וכל ציוד אחר הנדרש לביצוע עבודה.
 2.2.1.2הקבלן יפעל בהתאם להוראות הרשויות המוסמכות (רשות מקומית ,משטרת ישראל ,רשות
העתיקות או כל גוף סטטוטורי אחר) וישתמש בדרכים ובשטחים שברשותו ,לפי דרישותיהן
ותקנותיהן.
 2.2.2דרכי גישה:
 2.2.2.1הקבלן יכין דרך עבודה ומשטחי עבודה לאורך התוואי בתוך תחום האתר.
 2.2.2.2דרך הגישה תהיה בעלת רוחב ,יציבות וכושר נשיאה מספיקים לתנועה במהירות סבירה של כלי
הרכב והציוד מכני הנדסי .הדרך צריכה להיות עבירה בכל מזג אוויר.
 2.2.2.1דרך הגישה שיכין הקבלן תאושר על ידי מנהל הפרויקט .בכל מקרה שבו יקבע מנהל הפרויקט כי
הדרך אינה מתאימה לדרישות ,יתקנה הקבלן לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט.
 2.2.2.1במקרה ולדעת מנהל הפרויקט ,אין הדרכים ,השבילים והכניסות הקיימות מספיקים או מתאימים
לביצוע העבודות ,יתקין הקבלן דרכי גישה נוספות ודרכי ומשטחי עבודה לפי התוואי והפרטים שיאשר
מנהל הפרויקט.
 2.2.2.1למזמין ולצוות הפיקוח תהיה הרשות להשתמש בכל עת בדרכי הגישה שתוסדרנה על ידי הקבלן,
ואף להרשות את השימוש בהם לקבלנים אחרים.
 2.2.2.1הקבלן אחראי למניעת שימוש בדרך הגישה בפני כלי רכב שאינם קשורים לעבודה.
 2.2.2.1הקבלן אחראי לשמור ולתחזק את דרכי הגישה שהותקנו על ידו במצב שמיש במשך כל ביצוע
העבודות ולאורך כל תקופת העבודה.
 2.2.2.1בתום העבודה יהרוס הקבלן את דרכי הגישה ויחזיר את מצב השטח לקדמותו ,אלא אם הורה לו
המזמין להשאיר את הדרכים במצב ראוי לשימוש.
 2.2.2.1מיד עם גמר השימוש בשטח ,יפנה הקבלן אשפה ,פסולת ועודפי חפירה ,ויבצע שיקום השטח ,כולל
החזרת המצב לקדמותו.

2.1

בטיחות ושילוט:
 2.1.1טרם ה תחלת העבודות אחראי הקבלן לערוך סיור בטיחות באתר ,במהלכו ייבדקו ויסומנו מפגעים בטיחותיים
העלולים להתהוות כתוצאה מהעבודות .בסיור יהיו נוכחים המפקח ,הקבלן ויועץ הבטיחות של המזמין.
 2.1.2תכנית הבטיחות של הקבלן תיתן מענה לכל המפגעים העלולים להיות בפרויקט.
 2.1.1כל שטחי העבודה וההתארגנות יהיו מגודרים בכל זמן העבודה .הגדר תהיה גדר תקנית ותתוחזק ע"י הקבלן
בכל שלב העבודות .חובה לגדר גם את שטח העבודה ביום עבודה וגם את שטח ההתארגנות ,החומרים
והאביזרים.
 2.1.1הקבלן יתקין לכל משך תקופת הביצוע ,שני שלטים זמניים (על-פי דוגמת שלט עליה יורה המזמין),
שמידותיהם  2 X 1מ' .השלטים יכללו את שם הפרויקט ,שמם ומספרי הטלפון של המזמין ,המתכנן ,המפקח
והקבלן .השלטים יותקנו על מעמד פלדה מבוטן כשתחתית השלט נמצאת כ– 2.20מ' מעל פני הקרקע.

2.1

ניקיון וסדר:
 2.1.1שמירה על סדר וניקיון באתר העבודה:
 2.1.1.1מתחילת העבודה ועד גמר תקופת הבדק ,יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אשר ייגרם באתר לרכוש
המזמין או לרכוש זר על-ידי עובדיו במזיד או בשגגה .כן יהיה הקבלן אחראי לשמירה על הסדר והניקיון
על-ידי עובדיו באתר העבודות ו בשטחים הגובלים בו .הקבלן יהיה אחראי לשמירה על כל תקנות
התברואה אשר תוצאנה על-ידי הרשות המוסמכת .הקבלן ישלם את כל הקנסות הפיצויים והתשלומים
העלולים להיתבע בקשר לאי קיום הוראות סעיף זה.
 2.1.1.2הקבלן אחראי ,כי באתר העבודה לא יושארו מפגעים בטיחותיים או אסתטיים מכל סוג.
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 2.1.1.1בסוף כל יום עבודה על הקבלן לכסות את התעלות באספלט זמני בעובי  1ס"מ ולבצע ניקיון השטח
הציבורי משאריות של אגרגטים ,לכלוך וכיו"ב.
 2.1.2בעבודות פיתוח (שאינן תיקון שבר) :על הקבלן להחזיק בשטח האגירה  1טון אספלט קר מתחילת הפרויקט,
לשימוש במקרים בהם הוא לא יצליח לספ ק אספלט חם בסוף יום העבודה .האספלט הקר אינו בנוסף
לאספלט של כיסוי התעלות אלא מיועד לשימוש בפרויקט עצמו.
 2.1.1בסיום העבודות ,או כל חלק מהן ,יבצע הקבלן את הפעולות המפורטות להלן בהתאם להנחיות מנהל
הפרויקט:
 2.1.1.1ניקוי אתר העבודות והשטחים הסמוכים לו; פינוי כל שיירי החומרים ,טיט ,שקי מלט קרועים ,לוחות,
פסולת בניין ,מוצרי בטון וחלקי צנרת ,אבנים ,סלעים ,חלקי ציוד וכיו"ב.
 2.1.1.2איסוף אבנים או שברי סלעים הפזורים בשטח (בעיקר בשטחי אדמה חקלאית).
 2.1.1.1פינוי אשפה ,פסולת ועודפי חפירה למקומות המאושרים לכך על-ידי הרשויות המוסמכות .על-פי
דרישת מנהל הפרויקט ימציא הקבלן אישורים רשמיים מאת אתרי הטמנת הפסולת המעידים על
פעולות פינוי הפסולת ,כולל תאריך המשלוח ,כמות הפסולת והרכבה.
 2.1.1.1פינוי כל החומרים שנותרו באתר ושלא נעשה בהם שימוש ,כולל מוצרי בטון וצינורות .במקרה
שהחומרים שייכים למזמין יחזירם הקבלן לרשות המזמין ,במקום אותו יקבע המזמין.
 2.1.1.1מילוי ויישור בורות ,חפירות ותעלות :יישור כל התלים שהתהוו בעת ביצוע העבודות.
 2.1.1.1החזרת הקרקע למצב בו הייתה לפני התחלת ביצוע העבודות.
 2.1.1.1פירוק וסילוק כל אמצעי הגישה הזמניים ,התמרור ,השילוט ,הגדרות והסדרי התנועה הזמניים שהוצבו
באתר.
 2.1.1.1מחיקת סימונים זמניים שנעשו באתר לצורך ביצוע העבודות.
 2.1.1.1החזרת מצב המעברים הציבוריים ,שנחצו על-ידי תחום העבודות ,לקדמותו.
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פרק  - 3עבודות חפירה
 1.1חיתוך אספלט:
יש לחתוך את האספלט בעזרת מסור אספלט בלבד ולא בשום אמצעי אחר.
 1.2חפירה ומילוי:
 1.2.1עבודות החפירה והמילוי תבוצענה בהתאם לגבהים ,לשיפועים ולמידות הנתונים בתוכניות ,ובהתאם
להוראות מנהל הפרויקט.
 1.2.2על הקבלן לשכור מודד מוסמך לצורך סימון תוואי הנחת הצינור על-פי התכנית המאושרת לביצוע,
כולל בדיקת גבהים באם קיים בתכנית התייחסות לגבהים.
 1.2.1ייתכן ובמהלך העבודה יחליט המהנדס לשנות את שיפועי החפירה ,עומק החפירה או את מידות
החתך הכרוכות בכך ועל הקבלן יהיה לבצע את העבודה בהתאם להוראות המהנדס.
 1.1חפירה מעל העומק הדרוש:
במקרה והחפירה תוצא לפועל בעומק שהוא גדול מהעומק הדרוש ,על הקבלן למלא את החלל שבין המפלס
המתוכנן למפלס החפירה שביצע במצע סוג א' מהודק ל 100% -מודיפייד  AASHTOאו ב  CLSMנוזלי ,על פי
הוראות מנהל הפרויקט.
 1.1פיקוח על עבודות החפירה:
 1.1.1מבנה תחתית החפירה מחייב את בדיקת מנהל הפרויקט ואישורה על ידו לפני הנחת הצינורות ובניית
השוחות.
 1.1.2על הקבלן למסור הודעה ל מנהל הפרויקט טרם סיום הכנת תחתית החפירה לצורך בדיקתה ואישורה.
 1.1.1הקבלן יתאים את אופן ביצוע החפירה לאפשרויות הקיימות לאורך תוואי החפירה ,והכול בהתאם
לאישור מנהל הפרויקט .מנהל הפרויקט רשאי לאסור על שימוש באמצעי כלשהו או בכלי מכני זה או
אחר בקטעים מסוימים מסיבות הנדסיות ,טכניות ,או כל סיבה אחרת וזאת ללא כל תשלום נוסף
לקבלן ,אפילו יזדקק הקבלן לבצע חפירה בעבודת ידיים.
 1.1.1עבודות החפירה יכללו בין היתר גם את הכשרת התוואי למעבר כלים מכאניים וציוד ויכלול גם פינוי כל
הפרעה בתוואי הנ"ל ,כולל עקירת צמחיה ועצים הנמצאים בתחום ה תוואי וכן גיזום ענפים מעל התוואי
והכל באשור מנהל הפרויקט.
 1.1מניעת מפולת:
 1.1.1הקבלן ינקוט בכל האמצעים כדי למנוע מפולות ,כנדרש בחוק .בכל מקרה בו תהיה סכנת מפולת,
יחפור הקבלן את קירות התעלה בשיפוע או יתקין חיזוקים ,תמיכות ,דיפון וכיו"ב ,ויעשה את כל
הסידורים הדרושים למניעת מפולות.
 1.1.2הקבלן יהיה אחראי לכל מקרי אסון ולכל הנזקים לרכוש פרטי או ציבורי שיגרמו על ידי מפולת בגלל
חוסר חיזוקים או תמיכות ,איחור בהתקנתם ,חיזוק או תמיכה לא מספיקים או תמיכות מחומרים לא
מתאימים או בשיטה לא נכונה או עקב כל סיבה אחרת אשר תגרום למפולת או שקיעת הקרקע.
 1.1שיטת חפירה וחציבה:
 1.1.1הקבלן יספק את כלי העבודה הנדרשים לביצוע החפירה (מחפר ,משאית וכיו"ב).
 1.1.2החפירה תבוצע באמצעות כלים מכאניים המתאימים לביצוע העבודה או בעבודת ידיים וזאת לפי תנאי
השטח ולפי הנחיות מנהל הפרויקט.
 1.1.1קצב התקדמות החפירה תקדים את הנחת הצנרת כך שלא יישארו תעלות פתוחות בסוף יום העבודה,
גם אם לא הונח צינור או שוחה בתוך החפירה .הקבלן יכסה את החפירה ויפתח אותה מיד עם המשך
העבודות.
 1.1.1קצב התקדמות החפירה לא אפשר להגיע לעומק ו/או לאורך הנדרש להנחת הצנרת ,הקבלן יכסה את
החפירה ויפתח אותה מיד עם המשך העבודות .הכל בהתאם לתנאי האישור להגבלת השימוש בדרך
שבידו.
 1.1.1במקרה ותשתית החפירה אינה יציבה ,כגון :חוסר במבנה כביש ,בחולות נודדים ,קרקע בוצית או
הימצאות מי תהום וכדומה ,יש להתריע באופן מידי ולקבל הוראות והנחיות בכתב ממהנדס מוסמך
לאבטחת יציבות התעלה ,והמצע עליו יונח הצינור.
 1.1.1חל איסור על השימוש בחומרי נפץ לצורך חפירה או חציבה.
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במקומות בהם תהיה החפירה עמוקה מעל  1.2מטר (על-פי החוק) יש חובה לבצע דיפון .דיפון ניתן
לבצע ע"י יצירת שיפועים או תמיכות או ע"י שימוש באמצעי הגנה לפועלים שנכנסים לתעלות.
במקרה וידרוש מנהל הפרויקט או המזמין ,יערוך הקבלן תכנית חפירה ,תמיכה ודיפון מאושרת
וחתומה על ידי מהנדס מוסמך (מהנדס קרקע או ביסוס).

 1.1הגנה מפני כניסת מים (מכל מקור שהוא) לתעלה:
 1.1.1על הקבלן לשמור על התעלות החפורות ו/או החצובות יבשות מכל מי ביוב ,מי נגר עילי ,מי תהום או
מים מכל מקור אחר .לצורך כך ידאג הקבלן להבאת כל הציוד הדרוש כגון :משאבות ,מובלים ,צינורות
ניקוז וכיו"ב ,וכן יבצע תעלות הטיה או יניח צנרת לצורך כך.
 1.1.2הסדרת מערכת ניקוז עוקפת במקרה והחפירה תחסום את הניקוז הטבעי של מי הגשם באזור.
 1.1.1בכל מקרה של בעיית כניסת מים לתעלה ,בייחוד במקרה של מי ביוב ,יש להודיע על כך למזמין,
למתכנן ולמהנדס מנהל הפרויקט.
 1.1.1הקבלן יתאם עם מנהל הפרויקט את הבאת כל הציוד הדרוש לביצוע העבודות לסילוק המים .הקבלן
יאבטח את החפירה בכל אמצעי הנראה לו כמתאים ובהתאם לחוק (כולל תמיכה ודיפון) לעמוד בפני
מפולות ובפני חדירת מים.
 1.1.1הקבלן ירחיק את המים מהאתר ויובילם למקום אחר באופן שלא יגרמו נזקים לריכוז ציבורי או פרטי
ולא יציפו כל מבנים ,שטחים מעובדים ,חצרות וגנים.
 1.1.1הקבלן יתקן באופן מידי כל נזק שיגרם עקב חדירת נוזלים לעבודות באתר העבודה ,למבנים ,שטחים
מעובדים ,חצרות וכיו"ב.
 1.1תיעוד עבודות בכפוף לרישיון:
 1.1.1לפי דרישת המזמין או המפקח ,הקבלן יציג אישורים בדבר פינוי פסולת ועודפי חפירה לאתר מוסדר
על ידי הרשויות המוסמכות.
 1.1.2לפי דרישת המזמין או המפקח ,הקבלן יציג רישיון עקירת עצים בתחום העבודה ובסביבתה שניתן על
ידי הרשויות המוסמכות.
עומק החפירה:
1.10
 1.10.1עומק התעלה יהיה לפי החתך לאורך המופיע בתכנית לביצוע .במקום שאין פרט מפורש החתך יהיה
לפי הפרטים הסטנדרטיים.
 1.10.2העומק המינימאלי מעל קדקוד הצינור ועד רום פני הקרקע בעת הביצוע יהיה קוטר חיצוני של הצינור
ועוד  10ס"מ.
 1.10.1בכל מקרה שעומק החפירה קטן מהעומק לעיל ,על הקבלן להודיע למנהל הפרויקט ,ולקבל ממנהל
הפרויקט הוראה בכתב איזו הגנה יש לתת לצינור.
הכנת תחתית תעלה:
1.11
 1.11.1תחתית התעלה תהיה ישרה ,אחידה ויבשה .לשם כך יש ליישר את תחתית התעלה על ידי הסרת
גבשושיות ,אבנים בולטות וכיו"ב .שקעים מקומיים ייושרו על ידי מילוי בחומר מהודק בהתאם להוראות
מנהל הפרויקט .תחתית התעלה תתאים בדיוק לקו המצוין בחתך לאורך ואסור יהיה להניח אבנים,
רגבי אדמה ,בולי עץ וכיו"ב כדי להשיג את תמיכת הצינור לשם הבאתו לגבהים הנכונים.
 1.11.2רגבים ואבנים אשר גודלם עולה על  2ס"מ בכיוון כלשהו יורחקו.
 1.11.1כל חומר בלתי יציב ,מעורער וחופשי ,העלול להימצא בתחתית התעלה יוצא ויורחק ממנה והחלל
שייווצר על ידי כך יטופל בו כמתואר לעיל במקרה של חפירה עמוקה מדי.
 1.11.1תחתית התעלה תהיה מהודקת לצפיפות .AASHTO 100%
ריפוד תחתית תעלה:
1.12
 1.12.1תחתית התעלה תרופד בשכבת חומר מובחר כמפורט להלן:
 1.12.2עובי שכבת הריפוד יהיה  10ס"מ  10% +מקוטר הצינור ולא פחות מ  10ס"מ .בכל מקרה ,עובי
השכבה יהיה  10ס"מ לפחות.
 1.12.1חומר הריפוד יהיה אגרגט בגודל אחיד מסוג שומשום נקי ושטוף .גודל גרגר יהיה בין  1ל  1מ"מ .חומר
הריפוד לא יכיל שום חומר מלבד האגרגט מסוג שומשום.
 1.12.1פני הריפוד ייושרו באופן שיהוו מצע חלק ויציב להנחת הצינורות.
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 1.12.1השכבה תהודק באופן אחיד ותיושר לשיפוע המתוכנן.
 1.12.1אין להניח את הצינורות על תלולית ולאחר מכן להשלים את הריפוד.

מילוי/ריפוד תעלה:
1.11
 1.11.1ריפוד הצינור יחל מיד לאחר הנחתו בתעלה ,קביעת מקומו ושיפועו הנכון והסופי והשלמת כל
הבדיקות הנדרשות עבור הנחת צנרת.
 1.11.2חומר העטיפה יהיה אגרגט בעל גודל אחיד מסוג שומשום נקי ושטוף .גודל גרגר  1עד  1מ"מ .החומר
לא יכיל אבנים ו/או גושי אדמה קשים בכל גודל שהוא ,והוא יהיה בדומה לחומר ריפוד התעלה.
 1.11.1אם החומר לא יכיל כמות מספקת של רטיבות טבעית ,תוגדל מידת הרטיבות כדי לקבל צפיפות רצויה
לאחר ההידוק.
 1.11.1הריפוד יבוצע לכל רוחב תחתית התעלה.
 1.11.1שלב א' בביצוע הריפוד:
פיזור חומר המילוי המתאים לדרישות הנ"ל ,לאורך הצינור .יש לוודא שחומר המילוי
1.11.1.1
ממלא את החללים מתחת לצינור ,ועליו להגיע עד כ 2/1 -מקוטר הצינור.
מילוי זה יורם במידה שווה משני צדי הצינור .ההידוק בצדי הצינור יבוצע בעזרת פטיש
1.11.1.2
העשוי מצינור עם מוט כפוף בצורה כזו שהפועל המפעיל את הפטיש בעמדו ליד הצינור יהדק את
המילוי מתחת לצינור .הידוק זה יבוצע בקפדנות ובזהירות ובאופן שווה מכל צד של הצינור וזאת
לפחות עד  2/1קוטרו של הצינור.
המילוי ייעשה בשכבות בעובי שלא יעלה על  10ס"מ ,מכוון ששכבות עבות יותר עלולות
1.11.1.1
לגרום לכך שהמילוי לא יחדור מתחת לצינור בעת ההידוק ,דבר אשר לא ניתן להרגיש בו לפי
המראה החיצוני של השכבה העליונה .את ההידוק יש לבצע בתנאי רטיבות אופטימאליים.
 1.11.1שלב ב' בביצוע הריפוד:
כיסוי הצינור באותו חומר ריפוד עד לגובה של  20ס"מ מעל קודקוד הצינור.
1.11.1.1
ביצוע הכיסוי והידוקו יעשו בשכבות שלא יעלו על  10ס"מ.
1.11.1.2
ההידוק יעשה כפי שמתואר בשלב הראשון או בעזרת כלים מכאניים שאושרו על ידי
1.11.1.1
המהנדס או שרות השדה של יצרן הצינורות.
התאמה לדרישות ובקרת איכות האגרגטים:
1.11
 1.11.1כיסוי במצע סוג א':
התעלה תכוסה בשכבות חומר מובחר של מצע סוג א' בלבד על פי הסדר הבא:
ביצוע שכבת כיסוי ראשונה עד לרום של  10ס"מ מעל לרום קודקוד הצינור.
1.11.1.1
הידוק השכבה הראשונה לעיל עד קבלת צפיפות של  100%מודיפייד .AASHTO
1.11.1.2
הנחת סרט סימון לקווי מים או קולחים.
1.11.1.1
המשך כיסוי בשכבות של  20ס"מ והידוקן לקבלת דרגת צפיפות של  100%מודיפייד
1.11.1.1
.AASHTO
לצורך הידוק שכבות החומר הזה יש להשתמש במכבש.
1.11.1.1
כיסוי התעלה במצע סוג א' יבוצע עד לרום פניי שטח קיים.
1.11.1.1
 1.11.2כיסוי ב :)Controlled Low-Strength Material( CLSM
ה  CLSMמהווה תחליף מילוי מהודק סביב צנרת ביוב/ניקוז/מים.
1.11.2.1
שימוש ב  CLSMיעשה רק באישור המזמין ו/או מנהל הפרויקט.
1.11.2.2
השימוש יעשה רק במקומות בהן נדרשת פתיחת כביש לתנועה באופן מידי ,או ביצוע
1.11.2.1
עבודות בכפוף להסדרי תנועה מוגבל לפרקי זמן קצרים.
ה  CLSMיהיה לפי המפרט הטכני של חברת "נתיבי ישראל".
1.11.2.1
אופן ביצוע הכיסוי:
1.11.2.1
 1.11.2.1.1שכבת ריפוד שומשום מעל הצינור עד לגובה כמתואר בפרק הנחת צנרת.
 1.11.2.1.2שכבת ה  CLSMתבוצע מעל שכבת השומשום עד לרום פניי שטח קיים.
 1.11.1כיסוי תעלות בשטחים ציבוריים פתוחים ,חקלאיים וכיו"ב (ראה איור מס' :)1
בשטחים ציבוריים ,חקלאיים ואחרים בהם תוואי החפירה אינו בתחום כבישים קיים או עתידי ,אזי ניתן
לכסות את התעלה באופן הבא:
שכבת הגנת הצינור ממצע סוג א' עד לרום  100ס"מ מעל קודקוד הצינור.
1.11.1.1
מעל מצע סוג א' מילוי מחומר מקומי נקי מאבנים בגודל שמעל  10ס"מ ,בכפוף לאישור
1.11.1.2
המילוי על ידי המזמין .גובה השכבה יבוצע עד לרום  10ס"מ מתחת לפני הקרקע.
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שכבה עליונה בעובי  10ס"מ של שכבת האדמה המקומית העליונה ונשמרה בעת
1.11.1.1
החפירה המקורית.
1.11

תנאי מיוחד לכיסוי תעלות:
כאשר עובי הכיסוי מעל קדקוד הצינור הוא פחות מ 10 -ס"מ ,חל אסור מעבר של כלי רכב או ציוד כבד מעל
התעלה ,ובכל מקרה יהיה הקבלן אחראי עבור כל נזק שייגרם לתעלה או לצינור .במקרה זה יש לנקוט
בהגנה על הצינור על-פי המפרטים.

איור מספר :1

בדיקות קרקע באמצעות מעבדה מוסמכת:
1.11
 1.11.1המזמין יתקשר עם מעבדה מוסמכת ,לשם קבלת השירותים הדרושים לביצוע בדיקות הקרקע
הנדרשות בפרק זה.
 1.11.2סוג הבדיקות ,המקומות בהם ייערכו ומועדיהם ייקבעו על ידי מנהל הפרויקט במהלך העבודה.
 1.11.1הקבלן יעמיד לרשות אנשי המעבדה את שירותיו כגון כוח אדם ,כלים ,ציוד וכדומה ,לשם ביצוע
הבדיקות הנדרשות.
 1.11.1במידה ותוצאות בדיקה לא יהיו בהתאם לנדרש בתקן ,אזי:
הקבלן יתקן את הדרוש תיקון לצורך בדיקה נוספת.
1.11.1.1
הקבלן יחויב בעלות הבדיקה הראשונה ובעלות בדיקה חוזרת.
1.11.1.2
 1.11.1המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות מעבדה אחרות .עלות הבדיקה ,במידה ותוצאות הבדיקה
יהיו בהתאם לתקן ,תהיה על חשבון המזמין ללא תוספת רווח קבלן ,על בסיס קבלות שיציג הקבלן.
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פרק  - 4עבודות צנרת
 1.1כללי:
 1.1.1ככלל ,המזמין אחראי לספק צינורות מקוטר " 1ומעלה ישירות לאתר העבודה .הקבלן אחראי על הכנת
שטח האגירה מראש ועל שלמות ותקינות הצינורות מרגע ההספקה והלאה.
 1.1.2שטח אגירת הצינורות ,כולל משטחי הפריקה (ר' להלן) יוצגו ע"י הקבלן לאישור מנהל הפרויקט .מנהל
הפרויקט יאשר ביומן כי השטח תקין או לחילופין – אילו תיקונים נדרשים לשטח האגירה.
 1.1.1הקבלן אחראי לבצע בדיקות ויזואליות לצינורו ת שסופקו לו ע"י המזמין ולהתריע מידית על ליקויים
למנהל הפרויקט .ההחלטה על שימוש בצינורות שמורה למנהל הפרויקט ולמזמין.
 1.1.1יש לבדוק את הצנרת עם קבלתה לשטח שהיא מתאימה לפרט הסטנדרטי או לפרט ע"ג התכנית
המאושרת לביצוע ,ובעלת תו תקן ישראלי.
 1.1.1הצינורות המסופקים על-ידי הקבלן יישאו תו תקן מאושר של מכון התקנים הישראלי ,וליצרניהם יהיה
היתר מטעם מכון התקנים הישראלי לסמנם בתו תקן.
 1.1.1הצינורות יהיו שלמים ללא פגמים ,סדקים וליקויים ושטחם הפנימי יהיה חלק לגמרי.
 1.1.1הקבלן יספק צינורות באורך סטנדרטי בלבד ,אם לא צוין אחרת בתוכניות או במפרט מיוחד.
 1.1.1לכל אורך שרשרת האספקה ועד ההנחה הסופית של הצינורות בתעלה החפורה יש להקפיד על הרמה
והנחה של הצינורות לפחות בשני נקודות אוגן .ויש למנוע מצב שהצינור מתעגל או נמתח לצורך
שמירת הציפוי הפנימי של הצינורות.
 1.1.1שירות השדה של יצרן או ספק הצנרת ילווה את ביצוע העבודה ,במתן הדרכה לקבלן ,בביקורים באתר
ומתן הערות והמלצות לביצוע העבודה.
 1.1.10שירות השדה יוזמן מעת לעת על מנת לבדוק את הצנרת והאביזרים ,לייעץ ולהדריך את המזמין בנוגע
לאיכות החומר ואיכות ההתקנה .למזמין שמורה הזכות להורות לקבלן לתקן את כל הליקויים שיתגלו
בעבודתו.
 1.2צנרת פלדה:
 1.2.1הצנרת תהיה מפלדה שייעודה הובלת מים ונוזלים אחרים לפי ת"י  ,110לפי תקן אמריקאי C-200
 ,AWWAולפי מפרט הטכני לצנרת פלדה של המזמין.
 1.2.2הצינורות יהיו מצופים בצדם הפנימי במלט רב אלומינה ,אלא אם כן צוין אחרת בתוכניות.
 1.2.1הציפוי יעשה לפי תקן אמריקאי  ,AWWA C205ולפי מפרט מכון התקנים מפמ"ר  .211.1ולפי ת"י
.1112
 1.1צנרת :HDPE
 1.1.1הצנרת תהיה מיוצרת על פי תקן ישראלי  ,111ולפי הכתוב בתכנון .המפרט המינימלי יהיה HDPE-
.PE100 SDR-17
 1.1.2הצנרת תהיה בדרג  12לפחות ,אלא אם התקבלה הוראה אחרת ממנהל הפרויקט או מהמזמין.
 1.1שינוע צנרת:
 1.1.1העמסה:
 1.1.1.1כלי התחבורה יהיו עם רצפה ישרה ללא עצמים חדים או בולטים העלולים לפגוע בצינורות.
 1.1.1.2הקבלן יאבטח את הצינורות והאביזרים מפני תזוזות ונפילה בעת ההובלה ,על ידי קשירה
וסידורים מתאימים אחרים.
 1.1.1.1בהעמסת צינורות בקטרים שונים ,הצינורות בעלי הקוטר הגדול יותר יונחו למטה.
 1.1.1.1צינורות מקוטר " 21ומעלה יובלו עם מתקנים מתאימים.
 1.1.1.1כבלים ושרשראות לקשירה יהיו מרופדים.
 1.1.1.1יש לחבר את הצינורות לכבלים לפחות בשני נקודות (בצורת  .)Aאין להניף צינורות בנקודת חיבור
אחת למנוף או ל.JCB
 1.1.1.1העמסת המטען במפעל תעשה על ידי היצרן באחת מהשיטות שלהלן:
העמסה באריזה ,העמסה בתפזורת ,העמסה באוכפים .שיטת העמסה של הצינורות
1.1.1.1.1
תהיה בהתאם לסוג הצינור וקוטרו.
האריזות לצורך העמסה יוכנו מראש על ידי היצרן כך שבכל אריזה יהיו הפריטים זהים
1.1.1.1.2
מבחינת סוג ,קוטר ,דרג/מין ואורך.
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 1.1.1.1העמסת צינורות ,שלא בבית החרושת (בשטח ,במחסן המזמין וכיו"ב) וללא אריזה מקורית,
תעשה כך שצינורות בנדבך הראשון (התחתון) יונחו על קורות תמיכה מעץ מסודרות לרוחב
קרקעית ארגז/קרון המוביל .קורות התמיכה ועמודי התמיכה צדיים יהיו שטוחים וללא בליטות
הצינורות יבלטו מעבר לקורות התמיכה כחמישית מאורכם מכל צד.
 1.1.1.1העמסת צינורו ת על כלי תחבורה ללא דפנות תעשה בצורת מנסרה משולשת עד לגובה המותר
לפי חוקי התעבורה ,ובהתאם להמלצות היצרן.
יציבות הצינורות המועמסים באמצעות אוכפים תובטח על ידי קורות עץ ,או טריזים
1.1.1.10
קבועים משני הצדדים של הצינורות ולכל נדבך של צינורות.
אוכפים ממתכת יהיו מרופדים בחומרים כמו גומי ,או לבד ,כדי למנוע פגיעות בצינורות
1.1.1.11
בזמן ההובלה.
צינורות בעלי מחבר פעמון (בד"כ צינורות בטון) העמסה תעשה כך שהקצוות בהם יש
1.1.1.12
פעמונים (שקע) יהיו מונחים על גבי קצוות ללא פעמונים (תקע).
 1.1.2הובלה:
 1.1.2.1ההובלה תעשה בכלי תחבורה בעל אורך וסידורי קשירה מתאימים.
 1.1.2.2בעת ההובלה צריכים הצינורות להישאר באותה תנוחה כפי שהועמסו.
 1.1.2.1יש להבטיח דרך גישה למשאיות למקום הפריקה והפיזור אשר תמנע טלטולים ורעידות .אם עקב
טלטולי הדרך תגרם לצינורות תזוזה לגבי התנוחה ההתחלתית ,יש לבדקם לפני הנחתם בקו.
הובלת המחברים תיעשה בזהירות כאשר הם קשורים ומחוזקים ללא אפשרות של טלטול.
 1.1.2.1אביזרים ואטמים יובלו כשהם ארוזים ומוגנים מפני פגיעות מכאניות ,חום ,שמש ,לכלוך וקרינת
שמש .מומלץ להחזיקם במקום מוצל (תא הנהג ,בתוך צינור וכיו"ב).
 1.1.1פריקה:
 1.1.1.1מקום הפריקה יתואם מראש עם מנהל הפרויקט.
 1.1.1.2טרם הפריקה יש לבצע בדיקת פנים ,חוץ וקצוות הצנרת לוודא שאין פגמים.
 1.1.1.1פריקת הצינורות וכל ציוד אחר יבוצע על-פי הוראות היצרן.
 1.1.1.1בעת עבודה על עגורן או בקרבתו יש לחבוש קסדת מגן ,לנעול נעלי בטיחות ,ללבוש בגדי עבודה
הדוקים ולהשתמש בציוד מגן אחר לפי הצורך.
 1.1.1.1יש לוודא שהמנוף ואזור הפריקה של הצנרת מרוחקת במידה בטוחה מכבלים עיליים (חשמל,
תקשורת וכיו"ב) כלשהם.
 1.1.1.1אין לקרב את המנוף או את אמצעי ההרמה לשפת החפירות.
 1.1.1.1פריקת הצינורות והמחברים תיעשה בצורה מתאימה ובמתקנים מתאימים אשר יבטיחו את
שלמות הצינורות.
 1.1.1.1בעת הפריקה לא יופעל כוח צירי על קצוות הצינורות החרוטים.
 1.1.1.1אין להפיל ,להשליך ,לגרור או לגלגל צינורות.
הפריקה תיעשה באיטיות ,באופן שהצינורות לא יחבלו בעת המגע עם הקרקע .אין
1.1.1.10
להשליך את הצינורות ,ואין לגרור אותם או לגלגלם.
בשום מקרה לא יעסקו בפריקת צינורות פחות משני עובדים.
1.1.1.11
 1.1.1אחסנה באתר:
 1.1.1.1משטחי הפריקה יהיו מיושרים ,ללא עצמים בולטים ,חדים וקשים ,עלולים לגרום לפגיעות
במוצרים.
 1.1.1.2משטחי הפריקה יהיו מרוחקים מתוואי התעלה כך שתתאפשר תנועה חופשית של כלים מכאניים,
שאפשר יהיה לפזר את החומר חפור ללא פגיעה במוצרים ,ובכדי למנוע הידרדרות המוצרים אל
תוך התעלה.
 1.1.1.1הנחת צנרת בשטח האגירה תהיה רק על ערימות מצע ו/או שקי חול ו/או צמיגים בשתי נקודות
לפחות .בשום מקרה הנחת הצנרת לא תהיה ישירות על הקרקע.
 1.1.1.1מוצרים ארוזים יונחו עם האריזה על משטחי הפריקה.
 1.1.1.1מוצרים בלא אריזה יונחו על גבי תמיכות עשויות קורות עץ ,או ערמות אדמה נקיות מאבנים,
רגבים ועצמים קשים או חדים אחרים .רצוי ,לכסות את ערמות האדמה בשקים או ביריעות
פלסטיות.
 1.1.1.1מוצרים המונחים בצורת סוואר :יש לוודא יציבות הסוואר על ידי תמיכות עץ אנכיות שימנעו
הידרדרות המוצרים.
 1.1.1.1האחסנה באתר תאושר על ידי מנהל הפרויקט ותצוין ביומן העבודה.
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 1.1.1.1צינורות עשויים מחומרים פלסטיים יאוחסנו מתחת לכיסוי אשר יסתיר מהם את קרינת השמש
לחלוטין .מנהל הפרויקט יאשר את כיסוי הצינורות ויציין זאת ביומן העבודה .הצינורות יהיו מכוסים
עד הנחתם בקרקע.
 1.1.1.1צינורות בעלי מחבר פעמון יאחסנו כך שהקצוות בהם יש פעמונים (שקע) יהיו מונחים על גבי
קצוות ללא פעמונים (תקע).
יש להבטיח שלא ייכנס לצנרת פסולת ,עודפי עפר ,אגרגטים או כל דבר אחר.
1.1.1.10
יש לגדר את שטח האחסנה ולמנוע כניסת בלתי מורשים לשטח.
1.1.1.11
 1.1אחסנת מחברים ,אטמים וחומרי עזר לצנרת:
 1.1.1מחברים ,אטמים וחומרי עזר לצנרת יאוחסנו באריזתם המקורית.
 1.1.2מ קום האחסון יהיה בתוך מבנה שיגן על החומרים מפני לכלוך ,הרטבה ,קרני שמש ,מקורות חום,
שמנים ,צבעים ומדללים.
 1.1.1אם אטמים מסופקים כשהם קשורים בחבילות ,יש להתיר את סרטי הקשירה מספר ימים לפני
השימוש בהם ,כדי לבטל מעיכות קטנות שנגרמו בלחץ הקשירה.
 1.1.1אטמים יאוחסנו כך שלא יגרם להם עיוות מכל סוג שהוא.
 1.1.1כל המוצרים המפוזרים על פני הקרקע לאורך התוואי יובטחו מפני הידרדרות אל תוך התעלה ,נגיעה,
חיכוך ופגיעה זה בזה ,וחדירת בוץ וכל פסולת אחרת לתוכם.
 1.1פיזור צנרת:
 1.1.1פיזור הצינורות פירושו הנחתם על הקרקע לאורך התעלה( ,או התמיכות במקרה של קו על-קרקעי)
מוכנים להנחתם הסופית.
 1.1.2כל צינור יונח קרוב ככל האפשר למקום הנחתו הסופי ,במקום שלא יפריע לתנועה העוברת ובאופן
שלא ייפגע ממנה.
 1.1.1אם לא נדרש אחרת ,יפוזרו הצינורות בצד התעלה שאין בו שפך החפירה.
 1.1.1כל צינור המונח על הקרקע יובטח נגד גלגול ומלבד זאת יונח בזווית קטנה כלפי ציר התעלה ,כך שאם
בכל זאת יתגלגל לא ייפול לתוך התעלה.
 1.1.1במידת הצורך יש לנקוט באמצעים נגד כניסת מים עיליים או בוץ לתוך הצינורות ,המחברים
והאביזרים.
 1.1.1המחברים פוזרו לאורך התוואי בכל יום רק עבור היקף העבודה לאותו יום.
 1.1.1כאשר נוטלים צינורות ממקום אחסנה לשם פיזורם  -יחולו על הטעינה ,ההובלה והפריקה הדרישות
המפורטות לעיל.
 1.1הורדת צנרת:
 1.1.1לפני הורדת הצינורות לתעלה יש לפעול באופן הבא:
 1.1.1.1לבצע בדיקה ויזואלית של פנים וחוץ הצינור בכדי לוודא ,שלא קיימים פגמים בצינור ושהוא נקי
מחפצים ומגופים זרים ,המונעים את שימושם ות קינותם לאורך השנים .במידה ויש פגם ,אין
להשתמש בצינור ויש להודיע לפיקוח על המשך טיפול בצינור הזה.
 1.1.1.2לבדוק שתחתית התעלה מוכנה להנחת הצינור כמפורט לעיל.
 1.1.1.1לבדוק ש המצע עליו תונח הצנרת (שומשום) יבש ומהודק כנדרש.
 1.1.1.1לוודא ,כי פיזור הצינורות בוצע בצורה שתבטיח הורדתם לתעלה ללא צורך בהעברתם בתוך
התעלה.
 1.1.1.1לוודא ,כי כל הצינורות ,המחברים והאביזרים הם במצב תקין ללא פגם או נזק.
 1.1.1.1לוודא ,כי המחברים ,וכן המתקנים והכלים להנחת הצינורות מוכנים לעבודה.
 1.1.2יש להקפיד ב מיוחד שווים ,שרשראות ,כבלי פלדה וכיו"ב לא יפגעו צינורות.
 1.1.1הצינור ייתלה על גבי אביזר הרמה בעל עומס הרמה מתאים למשקל הצינור ,תוך כריכתו סביב מרכז
הכובד שלו ,כדי להקל על יישור הצינור ועשיית החיבור.
 1.1.1החזקת הצינור תיעשה משני נקודות עיגון בלבד.
 1.1.1צינור בטון בעל חור הרמה חרושתי בדופן הצינור ,יורם ויורד לתעלה בעזרת מתקן הרמה מיוחד
שיורכב על הצינור ויותאם לכלי המכאני .ההנחיות להרמת הצינורות ומתקן ההרמה עצמו יינתנו על ידי
יצרן הצינורות ועל הקבלן לבצע את ההנחה בהתאם להנחיות היצרן.
 1.1חיתוך צינורות:
 1.1.1בהתאם לצורך ,ניתן לחתוך צינורות באתר על מנת לקצרם ,כולל חריטה ומידור (פאזה) של הקצוות.

14

חברת הגיחון
1.1.2

1.1.1

מפרט טכני להנחת קווי מים
השטחים החתוכים יהיו נקיים וחלקים .אם דבר זה לא יושג בעת החיתוך ,יש לעבד את השטח עד
לקבלת שטחים נקיים וחלקים באמצעות מברשות ברזל עדינות .לפני תחילת החיתוך יש לסמן את
מקום החיתוך סביב לצינור כדי להבטיח חיתוך ניצב לציר הצינור .את הקצה החתוך של הצינור יש
לחרוט לקוטר הדרוש לשם התאמתו למחבר בין הצינורות או למחבר בשוחה.
חיתוך צנרת יבוצע בדיסק בלבד .לא יאושר כל חיתוך באמצעים אחרים.

 1.1הנחת צינורות:
 1.1.1צנרת תונח אך ורק במרכז התעלה ולא בצידה וכי המרחק בין הדופן החיצוני של הצנרת לדופן הפנימי
של התעלה יהיה לפחות  20ס"מ.
 1.1.2הרכבת צינורות:
 1.1.2.1ל פני הרכבת הצנרת ,יש לבדוק חזותית את הצינורות ,האביזרים והאטמים ,ולוודא התאמתם
למתוכנן ,כך שאינם פגומים .פריטים שאינם מתאימים ,או שהם פגומים ,יסולקו מן האתר.
 1.1.2.2פריטים שיש חשש לשלמותם ותקינותם יאוחסנו זמנית בצד לשם בחינת מצבם .מנהל הפרויקט
יחליט ובאם ניתן להכשיר את הצינורות ,האביזרים והאטמים ולאיזו מטרה.
 1.1.2.1פריטים שימצאו לא ראויים לשימוש ,יסומנו בצבע בולט ויסולקו לאלתר מן האתר.
 1.1.1ניקיון הצינורות במהלך ההנחה:
 1.1.1.1הצנרת תהיה נקייה מלכלוך .יש לסלק לכלוך בקפידה באמצעים רכים וללא גרימת נזק לפריטים.
 1.1.1.2על הקבלן לבדוק את הצינורות לפני הנחתם בתעלה.
 1.1.1.1על הקבלן לחסום את קצותיהם הפתוחים של הצינורות מדי יום בגמר העבודה .על החסימה
להיות קשיחה ויציבה בצורה כזו שגם כאשר ייחפר התעלה למחרת ,הסתימה לא תתרופף ולא
תאפשר הכנסת פסולת ,או אגרגטים לתוך הצינורות.
 1.1.1.1הקבלן ינקוט בכל האמצעים כדי למנוע כניסת מים העלולים לחתור בקרקע מתחת לצינור.
 1.1.1.1הקבלן ינקוט בכל האמצעים כדי למנוע את סחיפת המילוי והריפוד במורד השיפוע.
הנחת קווים זמניים:
1.10
 1.10.1במקרים בהם הורה על כך המזמין ,יונחו קווים זמניים עיליים (לרוב) לטובת הספקת מים לצרכנים
בזמן העבודות.
 1.10.2יש לבצע סגירת מים וחיטוי כנדרש להתקנת צנרת לפני חיבור צרכנים לקו.
 1.10.1יש לשמור על רציפות הארקה במקומות בהם הארקה ע"ג צינורת המים נפגעים.
 1.10.1הארקה תבוצע באמצעות כבל הארקה של  21ממ"ר לפחות מנחושת.
 1.10.1ההארקה תחובר בשני הקצוות לפלדה ,עם חיבור אוויר קנדי וחבק מתאים לצינור פלדה.
 1.10.1יש לאשר את הביצוע עם חשמלאי מוסמך.
 1.10.1יש לאגן את הצינור הזמני לקירות או לעמודים בצורה בטוחה ואיכותית.
 1.10.1אין לאגון את הצינור על תשתיות עיליות אחרות כגון חשמל או תקשורת.
הרכבת צנרת פלדה:
1.11
 1.11.1הקבלן מחויב להשתמש במצמדה בריתוך קווי מים מקוטר " 1ועד בכלל (למעט בצינורות בעלי מחבר
פעמון) על חשבון הקבלן ,לא יאושר ריתוך ללא שימוש במצמדה בקטרים הנ"ל.
 1.11.2כל ההתחברויות לקו חדש/ישן ולאורך הקו החדש יבוצעו בעזרת אביזרים חרושתיים בלבד שיסופקו
ע"י המזמין (לא יתקבלו חיבורים לקווים חדשים/ישנים שיבוצעו ע"י חיתוך בצינורות אלא באישור
בכתב ממנהל הפרויקט).
 1.11.1לצורך יצירת זוויות בצינור יש להעדיף קשתות חרושתיות ,ורק במקום שלא ניתן או שהזוויות לא
מאפשרות יאושר ריתוך קשתות ע"י יצירת פלחים מצינור.
 1.11.1בכל הריתוכים של האביזרים יש לבצע תיקוני בטון פנים בתפרי הריתוך לאחר גמר ריתוכם.
 1.11.1בצינורות בגודל " 12ומעלה יש לתקן בטון פנימי בריתוכים גם בחיבורים בין  2צינורות – על-פי הנחיות
יועץ הבטיחות.
 1.11.1תיקוני ציפוי פנים יבוצעו לפחות  21שעות לפני הורדת הצנרת לתעלה .החומר אתו יעבוד הקבלן
לתיקון ציפוי פנים יהיה תערובת ביחס של שניים לאחד ( 2חול 1 ,מלט) בתוספת של  20%חומר
מקשה מהול במים .החומר המקשה יהיה בי .גי .בונד מס'  2או שראקריל  .1000על החומרים להיות
בעלי ת"י  1112לאישור מגע במי שתייה.
 1.11.1בסגירות מים יש להשתמש בחומר נאצטם  11בעל תכונות קישוי מהיר ומאושר לשימוש במי שתייה.
 1.11.1ציפוי/תיקון עטיפה חיצונית של ראש צינור מרותך יבוצע לאחר גמר הריתוך ולפני כיסוי התעלה .יש
להניח על כל היקף ורוחב הראש רשת המסופקת ע"י יצרן הצינורות בגובה של לפחות גובה הבטון של
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עטיפת הצינור .יש למלא ולצפות הראש בתערובת המלט אך ורק לאחר הנחת תבנית מתאימה על
ראש הצינור (כדי שהנוזלים לא יוכלו להיספג בקרקע לאחר הכיסוי).
הנחת צנרת בשרוול:
1.12
 1.12.1יש לוודא את שלמות השרוול ושהוא נקי מאבנים ,לכלוך או כל דבר שיכול לפגוע בשלמות הציפוי
החיצוני של הצינור המשורוול.
 1.12.2יש לוודא שיש מספיק מקום להורדת הצינור המשורוול טרם הכנסתו לשרוול .אין להכניסו בזווית
כלשהיא כלפי השרוול ,אלא בזווית ישרה והמשכית.
 1.12.1אין לדחוף את הצינור המשורוול באמצעות כלים מכניים בצורה שיפגעו בפלדה בקצה הצינור.
 1.12.1ככלל ,השרוול יהיה גדול מהצינור המשורוול ב" ,1אלא אם כן נתנו לקבלן הנחיות שונות על-ידי
המפקח.
 1.12.1ככלל ,יש להשתמש ב"סנדלים" כדי למנוע מגע בין הצינור המשורוול לשרוול ולשמור על שלמות הציפוי
החיצוני.
 1.12.1לאחר גמר שרוול הצינור ,יש למלא את הרווח בין הצינורות בבטון רזה (דייס) ,ולאטום את קצות
השרוול בעצר תופח.
תיקוני בטון פנים בצינורות:
1.11
 1.11.1תיקוני ציפוי פנים יבוצעו לפחות  21שעות לפני הורדת הצנרת לתעלה.
 1.11.2החומר אתו יעבוד הקבלן לתיקון ציפוי פנים יהיה תערובת ביחס של שניים לאחד ( 2חול 1 ,מלט)
בתוספת של  20%חומר מקשה מהול במים .החומר המקשה יהיה בי .גי .בונד מס'  2או שראקריל
 1000או ש"ע.
 1.11.1בסגירות מים יש להשתמש בחומר נאצטם ( 11או ש"ע) בעל תכונות קישוי מהיר ומאושר לשימוש במי
שתייה.
 1.11.1כל החומרים חייבים להיות בעלי ת"י  1112לאישור שימוש במגע עם מי שתייה.
תיקוני בטון חוץ לצינורות:
1.11
 1.11.1ציפוי/תיקון עטיפה חיצונית של ראש צינור מרותך יבוצע לאחר גמר הריתוך ולפני כיסוי התעלה.
 1.11.2החומר אתו יעבוד הקבלן לתיקון ציפוי פנים יהיה תערובת ביחס של שניים לאחד ( 2חול 1 ,מלט)
בתוספת של  20%חומר מקשה מהול במים .החומר המקשה יהיה בי .גי .בונד מס'  2או שראקריל
 1000או ש"ע.
 1.11.1יש להניח על כל היקף ורוחב הראש רשת המסופקת ע"י יצרן הצינורות בגובה של לפחות גובה הבטון
של עטיפת הצינור.
 1.11.1יש למלא ולצפות הראש בת ערובת המלט אך ורק לאחר הנחת תבנית מתאימה על ראש הצינור (כדי
שהנוזלים לא יוכלו להיספג בקרקע לאחר הכיסוי).
צביעת צינורות:
1.11
 1.11.1יש לנקות את הצינור היטב משאריות לכלוך ,אבק וקורוזיה.
 1.11.2יש לצפות את הצינור בצבע יסוד תקני.
 1.11.1הצביעה הסופית תהיה בעלת שתי שכבות ,עד קבלת צבע אחיד ורציף.
 1.11.1יש להשלים את השכבה החיצונית לפי הוראות היצרן לכל צבע.
 1.11.1הצבע יהיה מתאים לצביעת צינורות פלדה ו/או בטון על-פי הנחיות והוראות היצרן.
 1.11.1גוונים לצביעת צינורות:
 כחולRAL 5019 :
 צהובRAL 1021 :
 סגולRAL 4005 :
 תכלתRAL 5012 :
 אדוםRAL 3020 :
 אפורRAL 7039 :
פעולות בצנרת שיש לבצע בסיום התקנת הקווים:
1.11
 1.11.1פעולות השטיפה ,הטסט והחיטוי יבוצעו אך ורק בנוכחות המפקח.
 1.11.2מילוי הקו במים:
יש למלא את הקו במים רק לאחר שכל הבטון הפנימי (תיקוני הבטון) יבש לחלוטין.
1.11.2.1
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יש לוודא ששסתומי האוויר מותקנים ושהם תקינים.
1.11.2.2
יש למלא את הקו באיטיות ולמנוע הלמי מים או רעידות של הצנרת כתוצאה ממהירות
1.11.2.1
זרימה גבוהה.
יש לוודא ניקוז הקו מאוויר טרם תחילת השטיפה והטסט .ניתן לשחרר אוויר דרך
1.11.2.1
שסתומי אוויר  ,הידראנטים או חיבורי צרכן.
המעקף למילוי הקו במים יהיה לפחות " 2ובעדיפות שיהיה על קרקעי.
1.11.2.1
יש לוודא שהמעקף סגור בכל רגע נתון מלבד הצורך למילוי הקו במים.
1.11.2.1
יש להצמיד למעקף אל חוזר למנוע כניסת מים מהצינור החדש לצינורות הקיימים.
1.11.2.1
 1.11.1שטיפה:
יש לבצע שטיפה מכנית לקו באמצעות ספוג תקני שמיועד לשטיפה של הקו בקוטר
1.11.1.1
הרצוי.
את השטיפה רצוי לבצע מהמקום הגבוה אל המקום הנמוך.
1.11.1.2
יש להמתין עד קבלת מים נקיים וצלולים ורק אז להפסיק את פעולות השטיפה.
1.11.1.1
את המים יש להפנות בגרביטציה או באמצעות משאבה טבולה לניקוז עירוני מסודר.
1.11.1.1
יש להתחיל את תהליך השטיפה כשכל מגופי הניקוז פתוחים ושהעליות לצרכנים
1.11.1.1
פתוחות .לאחר יציאת מים ושטיפת החציות והניקוזים יש לסגור אותם ולסיים את השטיפה
באמצעות הספוג.
יש לשטוף גם את החציות בתהליך השטיפה ,כלומר לפתוח אותם בתהליך ולתת למים
1.11.1.1
לזרום עד קבלת מים צלולים ונקיים.
 1.11.1טסט לחץ:
טסט לחץ יבוצע בנוכחות מפקח בלבד.
1.11.1.1
הלחץ התקני שצריך לבצע את הטסט הוא פי  1.1מלחץ העבודה בקו.
1.11.1.2
יש להעמיד את הלחץ למשך  2שעות ,ולבדוק האם הייתה ירידת לחץ.
1.11.1.1
טסט הלחץ צריך לכלול את החציות של הקו.
1.11.1.1
יש להתחיל את טסט הלחץ  12שעות לאחר מילויו במים.
1.11.1.1
 1.11.1חיטוי:
החיטוי יבוצע על-פי הנחיות והוראות משרד הבריאות בלבד.
1.11.1.1
את ה חיטוי יש לבצע באמצעות מחטא ,ודוגם בעלי רישיון בתוקף של משרד הבריאות
1.11.1.2
לחיטוי ולדיגום.
יש למלא את הטפסים כנדרש ולהגישם למזמין בטרם חיבור צרכנים לקו:
1.11.1.1
 טופס  : 1לאחר גמר החיטוי ולאחר קבלת תוצאות של בדיקות המעבדה( .טופס זה
הוא תנאי לחיבור צרכנים לקו).
 טופס  : 2ביום חיבור הצרכנים לקו יש לבצע דיגום נוסף (ואם עבר יותר משבוע
מיום החיטוי צריך גם בדיקות מעבדה על-פי נהלי משרד הבריאות) ,טופס זה יהיה
תנאי לטיפול בחשבון הסופי.
יש לוודא הוצאת חומר חיטוי גם מהחציות.
1.11.1.1
לאחר גמר החיטוי אין להשאיר חומר מחטא (לרוב כלור) בקווים מעבר לדרוש לביצוע
1.11.1.1
החיטוי .יש לשטוף אותם עד קבלת מים שפירים צלולים ונקיים.
במידה ולא בוצעו איטום לקו בסוף יום העבודה ו/או לא בוצעו איטום לעליות במהלך
1.11.1.1
העבודות ,יש לבצע חיטוי ברמה של חיטוי לאחר זיהום מים – על-פי נהלי משרד הבריאות.
 1.11.1תרשים  1מרכז לסדר הפעולות בגמר הנחת קווי מים:
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תרשים  – 1תהליך ביצוע ניקוי ,חיטוי ושטיפת קווים



יש להדגיש שכלל הפעולות צריכות להתבצע בנוכחות מפקח ובחתימתו.
כלל הפעולות יבוצעו דרך חיבור בייפס (בד"כ " )2מקווים קיימים ,שיישאר סגור תמיד למעט בזמן
מילוי הקו או ביצוע פעולות המצריכות מים בקווים החדשים.

ניקוי מכני

שטיפה
במים
טסט לחץ

חיטוי





ניקוי הקו מאבנים ולכלוך באמצעים מכניים.
לרוב בשימוש ספוג פוליאוריטן שמסופק במחסן הגיחון
יש לוודא שקוטר הספוג מתאים לקוטר הקו.



העברת מים שפירים לכל אורך הקו עד קבלת מים צלולים
ונקיים בסוף הקו.




לחץ פי  1.5מלחץ העבודה בקו.
הלחץ צריך לעמוד במקום במשך שעתיים.



באמצעות קבלן חיטוי מוסמך ע"י משרד הבריאות.

(אחד מהאפשרויות)

השהיה

בוכנה

התזה

שטיפה
במים
דיגום

קבלת אישור
מעבדה

דיגום 2





חיבור צרכנים





יש לקחת דיגום באותו יום של סיום החיטוי.
הדיגום יילקח ע"י דוגם מוסמך של משרד הבריאות.
הדגימה תישלח למעבדה מוסמכת לבדיקה הנדרשת ע"י הרשות
להסמכת מעבדות.



קבלת מסמך מהמעבדה של הגיחון – המאשר חיבור צרכנים
למים.
ביום חיבור הצרכנים לקו יש לבצע בדיקות שדה באמצעות דוגם
מוסמך.
אם בדיקות השדה לא יצאו תקינות – יש לשטוף את הקו עד קבלת
תוצאה תקינה.
אם עבר יותר משבוע מהחיטוי יש לבצע גם בדיקות מעבדה.
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פרק  - 5ריתוך
 1.1כללי:
1.1.1

1.1.2

1.1.1
1.1.1
1.1.1

כל עבודות הריתוך יבוצעו ע"י רתכים מוסמכים בעלי תעודה בתוקף ,ובעלי ניסיון קודם בעבודות ריתוך
מסוג זה ובקוטר צנרת הרלוונטי .הריתוך יבוצע על-פי הסטנדרטים המקצועיים הטובים והעדכניים
ביותר לריתוך צינורות פלדה.
הקבלן יציג תעודת הסמכה אישית מיצרן הצינורות עבור כל רתך שיועסק על ידו בביצוע העבודה.
הקבלן לא יורשה להעסיק רתך עבורו לא הוצגה תעודת הסמכה ו/או שהרתך לא אושר ע"י המזמין
לפני תחילת עבודתו.
המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר רתך לביצוע עבודות ריתוך .במקרה זה הקבלן יצטרך
להעסיק רתך אחר שהמזמין יאשר.
אין לבצע ריתוכים בתנאי מזג אוויר שלא מאפשרים גמר עבודה בצורה טובה ומקצועית .לעניין זה
מנהל העבודה יקבע האם תנאי מזג האוויר מתאימים או לא.
אין לבצע עבודות ריתוך כאשר טיב הריתוכים עלול להיות מושפע מתנאי מזג האוויר כגון גשם ,רוחות
חזקות ,סופות חול וכיו"ב .במקרים מיוחדים יש לקבל את אישור המפקח ולנקוט בהגנה המתאימה
מפני מזג האוויר.

 1.2חומרים וכלים:
 1.2.1כל החומרים וכל ה כלים המשמשים לריתוך יהיו מסוג מעולה ובאיכות מעולה.
 1.2.2רתכת:
 1.2.2.1יש להשתמש ברתכת מסוג .AM400 – 100% dutycycle
 1.2.2.2יש לרתך בין  11-11אמפר ובמתח של עד .V 12
 1.2.1אלקטרודות:
 1.2.1.1יש להשתמש באלקטרודות  ZIKAבלבד ,בתקן ובסוג המתאים לריתוך סוג הפלדה וקוטר הצינור
המרותך.
 1.2.1.2אין להשתמש באל קטרודות שהתגלה פגם בהם או בציפוי שלהם ,או שנרטבו.
 – 6010 1.2.1.1אלקטרודה סטנדרטית.
 – AWS 7010 1.2.1.1חוזק מוגבר.
 1.2.1ריתוך אוגנים:
 Zika 18 – 7018 1.2.1.1או ZIKA 4 – 7024
 1.2.1.2עובי סטנדרטי לשימוש  1.21מ"מ בלבד.
 1.2.1.1במצב שאין הפסקת מים הרמטית ואין ברירה אחרת ניתן לעטוף את האלקטרודה בטפלון.
 1.1הכנות לריתוך:
 1.1.1יש לבדוק את הצינור המותקן שהוא שלם ,אין בו פגמים וסדקים גם חיצונית וגם פנימית.
 1.1.2יש לנקות את שטח הריתוך בשני הצדדים המשיקים בריתוך.
 1.1.1יש לחתוך פאזות כנדרש באמצעות דיסק.
 1.1.1יש להתאים את הצינורות שישיקו אחד לשני בצורה מושלמת וללא מאמצים פיזיים על אף אחד מצדי
הצינור ושאין רווח כלל בין הצינורות שצריכים לרתך.
 1.1.1יש לוודא שכל פני השטח המרותך יבש לחלוטין.
 1.1ביצוע הריתוך:
 1.1.1יש לרתך על-פי כל הוראות המקצוע של הרתכים.
 1.1.2יש להמתין לפחות חצי שעה בין תפר ריתוך אחד למשנהו ולאפשר לריתוך להתקרר.
 1.1.1אין לקרר את הריתוך במים או בכל אמצעי אחר ,מלבד קירור טבעי.
 1.1שימוש בטבעות ריתוך:
 1.1.1ככל ל אין להשתמש בטבעות ריתוך ,אלא לבצע התאמות מלאות של שני ראשי הצינורות המרותכים
ולרתך את הקווים בהמשכיות אחד לשני.
 1.1.2במקרים מיוחדים ו/או בלוחות זמנים צפופים כגון סגירת מים ניתן להשתמש בטבעת ריתוך באישור
המפקח בלבד.
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הטבעת תותקן במצב אופטימלי ,ללא מאמצים פיזיים עליה כאשר הרווח בין ראשי הצינורות המשיקים
הוא המינימלי ביותר האפשרי .הרווח המקסימלי שהטבעת תחפה עליה הוא עד  1מ"מ.
יש לוודא שפנים הטבעת מצופה בטון כנדרש.

 1.1לאחר הריתוך:
 1.1.1גודל תפיחה סטנדרטי צריך להיות בין  0.1-2מ"מ.
 1.1.2יש לתת לריתוך להתקרר במשך שלוש שעות לפחות לפני יישום תיקוני בטון על גביהם.
 1.1פיקוח על ריתוכים והיתוכים תרמיים וחשמליים:
 1.1.1מנהל הפרויקט או נציג מוסמך של יצרן הצנרת ,יפקחו באופן מתמיד על ביצוע עבודות הריתוך
וההיתוך ויבדקו את טיבם .למען הסר ספק ,האחריות לטיב ולאיכות העבודה מוטלת על הקבלן.
 1.1.2במהלך העבודה השוטפת יהיה רשאי מנהל הפרויקט לדרוש חיתוך דוגמאות לבדיקת טיב הריתוך
והחיבור.
 1.1.1הקבלן אחראי לבדיקה ולכיול של כל הציוד הריתוך וההיתוך העומד לרשותו.
 1.1.1מנהל הפרויקט יקבע היכן לבצע בדיקות מעבדה של הריתוך ובאיזה תפר של כל קו צנרת החייב
בבדיקה זו ,אולם ללא יוצא מן הכלל תעבור כל הצנרת בדיקה חזותית לריתוכים.
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פרק  - 6התקנת מדי מים ואביזרים
 1.1חומרים:
1.1.1
1.1.2

1.1.1
1.1.1
1.1.1
1.1.1
1.1.1
1.1.1

יש להקפיד להתקין את כל האביזרים על-פי מפרט טכני זה ועל-פי הפרט העדכני להתקנת אביזרים.
כל החומרים לעבודות מים והידראוליקה יסופקו ע"י המזמין ,אלא אם נקבע אחרת מפורשות בתנאי
ההתקשרות של המזמין עם הקבלן .הקבלן אינו מורשה להביא אף חומר מן החוץ ללא אישור בכתב
מראש.
כל החומרים והאביזרים יהיו בעלי תו תקן  1112למגע עם מי שתייה של מכון התקנים הישראלי.
לפני התקנת האביזרים יש לנקותם מכל לכלוך או אבק ,ובמיוחד יש לנקות את משטחי האטימה.
בהרכבת האביזרים יש להקפיד על איזונם תוך שימוש בפלס.
התאמה בין האביזרים תהיה מדויקת אך לא מאולצת .לא תורשה התאמה ע"י מתיחת ברגים בכוח או
בכל דרך שתגרום למאמצים פנימיים באביזרים או באוגנים שלהם.
כל האביזרים יהיו בעלי התאמה ל  ,PN16אלא אם צוין אחרת בתכניות.
סדר עדיפות במקרה של סתירה בין הפרטים:
א .הפרט המופיע על גבי התכנית.
ב .הפרט הסטנדרטי של המזמין.
ג .המפרט הטכני.

 1.2אביזרים מאוגנים:
 1.2.1ריתוך האוגנים יבוצע על-פי ההנחיות המקצועיות לריתוך אוגנים.
 1.2.2אטמים :בכל אוגן יותקן אטם מסוג קלינגריט ,אלא אם התקבלה הוראה אחרת מהמפקח או
מהמהנדס .האטם יהיה בגודל ובקוטר המתאים לאוגן .אין לחתוך או לקצר את האטם בשום דרך
שהיא .האטם הוא לשימוש חד פעמי בלבד ,ואין להשתמש באטמים משומשים.
 1.2.1באוגנים מ" 11ומ עלה יותקנו אטמים מקלינגריט בלבד.
 1.2.1יהיה שימוש בברגים ואומים המתאימים בלבד למלוא קוטר ואורך החורים של האוגנים .הבורג יבלוט
מעבר לאום הסוגר אותו בשלושה ס"מ לפחות.
 1.2.1סגירת הברגים תיעשה במצולב ותהיה הדרגתית ואחידה.
 1.2.1במגופים " 11ומעלה :יש לסגור את האומים באמצעות מפתח מומנט ייעודי ולקבוע את המומנט על-פי
נתוני לחץ העבודה בקו.
 1.2.1אין להתקין תת קרקעית אוגן "דרסר" ללא אישור מפורש ובכתב של המפקח או המהנדס.
 1.1מגופים:
1.1.1
1.1.2

1.1.1
1.1.1
1.1.1
1.1.1

לפני הרכבת המגוף יש לבדוק את תקינותו ע"י סגירתו עד הסוף ופתיחתו המלאה.
יש להתקין את המגוף בצורה המשכית להנחת הצינורות .יש להימנע מלהכין את המגוף עם שתי קטעי
צנרת משני צדי המגוף ולרתכו בתוך התעלה (כמו פשטיק) .למעט במקרה של הכנת פיגורות גדולי
קוטר בסדנא מראש.
בקטרים מעל " 11יש להתקין מגוף מעקף בנוסף למגוף הראשי .בהתאם לתכניות ולפרטים שהתקבלו
לעבודה.
עד גודל " 1יש להתקין את המגוף עם הגלגל המקורי עליו ולהשאירו כך באדמה.
מ " 1ומעלה יש להתקין את המגוף עם בוקסה עליו ,ולמסרו כך למחלקת האחזקה של המזמין.
סדר עדיפות למיקום מגופים:
א .במדרכה.
ב .במיסעה ,בנתיב נסיעה ימני ביותר.
ג .בכביש במקום חניית רכבים.

 1.1תאי מגופים:
 1.1.1י ש לוודא שהתא אינו נשען על הצינור ואינו גורם למאמץ ולמשקל על הצינור.
 1.1.2יש לוודא שהצינור של התא מגיע עד גובה מכסה התא ,ולא מבוצעים תמיכות נוספות ע"י שימוש
באבני אקרשטיין או כדומה .באם יש צורך להשלים גובה יש להשתמש בצווארונים מקוריים של ספק
מורשה בלבד.
 1.1.1במידה וה תא עמוק ממטר אחד ,יש להוסיף מוט הארכה עד לגובה מכסה התא מינוס  20ס"מ,
ולהשאירו בתוך התא.
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יש למלא את התא בחצץ עד לגובה הראש של המגוף ,כך שרובו ככולו שקוע בתוך חצץ ולא בא במגע
עם אוויר.
בתא מגופים שציר המגוף עמוק מ 1.2-מ' יש להתקין מוטות הארכה .מוטות ההארכה צריכים להגיע
עד  20ס"מ מתחת למפלס הכביש.
במגופים ללא בוקסה אלא עם גלגל ,יש להכין "מזלג" ע"י הרתך בגובה המתאים ולהשאירו על דופן
התא מבפנים.
כל תא המיועד למגוף " 20ומעלה יש לבצע לו חיבור חשמל ,כולל הזמנת החיבור מחח"י הנחת
שרוולים לכבלי חשמל ,פילרים למוני חשמ ל .במקום בו יש מספר תאי מגופים קרובים אחד לשני יש
לשרשר ביניהם שרוולים לכבלי חשמל.

 1.1עליות מהקרקע:
 1.1.1יש לוודא שבכל העליות מהקרקע נשמרת עטיפת הבטון המקורית של הצינור עד לגובה של  1-1ס"מ.
 1.1.2באם לא נשמר הבטון יש לצקת בטון כראוי עד השלמת הבטון כולו עד צינור החצייה התת קרקעי כולל
הקשת.
 1.1.1יש לצבוע את הצינור פלדה העל קרקעי על-פי התקן של צביעת הצינורות הכתוב לעיל.
 1.1.1במקרים מסוימים ,ובעיקר במקומות בהם קיים חשש לפגיעה של העלייה ע"י רכבים יש לשים עמודי
הגנה מסביב לעלייה.
 1.1.1עליות שנמצאות סמוך לכבישים ראשיים או באי תנועה יש להוסיף מתקן שבירה .על מתקן השבירה
להיות מונח על-פי הוראות היצרן ,כאשר חציו קבור באדמה וחציו על קרקעי.
 1.1.1עליות שנמצאות במקום שיש בהם הולכי רגל או בצמידות למקום כזה (בד"כ בעליות בתוך גינות
ציבוריות) ,יש לבצע את העלייה בגובה  10ס"מ ולצבוע אותה בצבע בולט לעין.
 1.1שסתומי אוויר:
 1.1.1יש לבצע שסתומי אוויר עם מגוף לפניו .המגוף צריך להיות תת קרקעי ,וקרוב ככל האפשר אל הקו
הראשי.
 1.1.2יש להוציא את ה T-מהקו הראשי אל השסתום אוויר מהצד העליון של הקו הראשי בלבד .אין לבצע
את ההתחברות לקו הראשי בשום זווית אחרת.
 1.1.1החצייה מהקו הראשי אל שסתום האוויר חייב להיות בשיפוע כלפי מעלה לכיוון השסתום .השיפוע
חייב להיות לפחות .0.1%
 1.1.1יש לוודא את תקינות השסתום אוויר לפני הפעלת הקו (גם יציאת אוויר וגם כניסת אוויר).
 1.1ברז כיבוי אש:
 1.1.1על האוגן להיות בגובה  10ס"מ מהקרקע ובמרחק סביר מהקיר שמאחוריו שיאפשר פתיחה וסגירה
של הברז ע"י כלים סטנדרטיים של כיבוי אש ,הכל לפי הפרט.
 1.1.2בשטחי פיתוח יש להתקין אוגן עיוור על הברז כיבוי אש עד גמר עבודות הפיתוח.
 1.1מדי מים:
1.1.1

1.1.2
1.1.1
1.1.1
1.1.1

סדר עדיפויות למיקום מד מים ראשי:
א .על גבול המגרש בצד הפנימי של הצרכן.
ב .במגרש נעול או חוסר אפשרות אחרת ,בגבול המגרש בצד החיצוני.
ג .באם יש נישה ייעודית למדי מים ,יש להתקין בתוך הנישה גם אם היא מעט בתוך המגרש.
במקום שבו מד המים הועתק מתוך המגרש אל גבולו ,יש להשלים צנרת פנימית בתוך המגרש
מהמיקום המקורי של מד המים אל המיקום החדש .השלמת הצנרת תיעשה מצינורות פלדה בריתוך.
אין להתקין יותר משישה מדי מים לגובה בחנוכייה אחת .מד המים העליון צריך להיות בגובה
מקסימום של  110ס"מ מפני הכביש.
את מד המים יש להתקין על-פי הפרט הסטנדרטי ,במקרים בהם יש  ,UFRיש להתקין  UFRחדש
במקומו.
יש להתקין מקטיני לחץ דירתיים חדשים רק במקום שהתכנון דורש זאת .כברירת מחדל יש לכוון את
המקטין לחץ על  1.1אטמוספרות .יש להקפיד להתקין ולכוון את מקטין הלחץ לפני סגירת המים של
הפרויקט.

 1.1מחברים בין אביזרים:
 1.1.1יש להשתמש בפשתן לצורך איטום המחברים .אין להשתמש בשום אמצעי אחר.
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1.1.2

מפרט טכני להנחת קווי מים
בבניית חנוכיות ואביזרים על קרקעיים מגולוונים חובה השימוש בצבע בעל תקן לשימוש במגע עם מי
שתייה בלבד ,כדוגמת "פוליאמין  "KSIR 88של טמבור או "אפוקסידן  "HB-19של דנבר צבעים או
ש"ע.

הארקות:
1.10
 1.10.1יש להקפיד על התקנת הארקה על-פי הפרט.
 1.10.2יש להקפיד על שמירת רציפות חשמלית בצנרת הפרטית של הצרכן:
 1.10.1להשלמות צנרת יש להשתמש בצינורות מגולוונים בלבד.
 1.10.1במקום שהצרכן התקין צינורות מפלסטיק ,ניתן להתחבר אליהם באמצעות צינורות פלסטיק.
 1.10.1יש לוודא ולבדוק האם קיים בקרבת מדי המים כבל הארקה של הצרכן ,ולחברו אל נקודת ההארקה
ע"ג מד המים.
 1.10.1בשום מקרה אין לבטל הארקה קיימת של צרכנים.
 1.10.1במקרים שבהם מניחים קו זמ ני לפני ביצוע עבודה להנחת צנרת ,יש לוודא שרציפות הארקה נשמרת
לכל אורך התקופה בין אם היא ממשיכה להתקיים ע"ג קו המים הישן (כל עוד לא מפרקים אותו) או
לחלופין התקנת כבל הארקה במקביל לקווים הזמניים שיחוברו לצנרת פלדה תת קרקעית במקום
אחר.
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פרק  - 7עבודות מוצרי בטון טרומי
 1.1כללי:
 1.1.1מוצרי הבטון יהיו בהתאם לתוכניות כפי המצוין בכתב הכמויות.
 1.1.2כל רכיבי מוצרי בטון ייוצרו לפי התקן הישראלי המתאים ,יוטבעו בתו תקן של מכון התקנים הישראלי,
ויהיו מתוצרת מאושרת על ידי המזמין.
 1.1.1מוצרי הבטון יעמדו בלחץ ועומס כנדרש בתקן.
 1.1.1מוצרי הבטון יהיו שלמים ללא פגמים ,סדקים וליקויים ושטחם הפנימי יהיה חלק לגמרי.
 1.1.1שירות השדה של יצרן ו/או ספק מוצרי הבטון ילווה את ביצוע העבודה ,במתן הדרכה לקבלן ,בביקורים
באתר ומתן הערות והמלצות לביצוע העבודה .שירות השדה יינתן על חשבון הקבלן וללא תמורה מצד
המזמין.
 1.1.1מוצרי בטון יבנו מאלמנטים טרומיים .מוצרי בטון יצוקים באתר יבוצעו רק במקרה שצוין במפורש
בתוכניות ו/או באישור מנהל הפרויקט.
 1.1.1מרכיבי מוצרי הבטון הטרומיים (תחתית ,חוליה ותקרה) יהיו מתוצרת אחת.
 1.1.1מרכיבי מוצרי הבטון הטרומיים ייוצרו עם סידורי הרמה והנחה  -חורים או ווים ,אשר יתאימו למבנה
ויאפשרו הרמה והנחה נוחים ומדויקים .חורי הרמה לא יהיו חורים עוברים כך שאין צורך לסתום אותם
לאחר הצבת רכיבי התא .הווים יהיו כאלה שניתן לחתוך אותם לאחר הצבת מוצרי הבטון.
 1.1.1פתחי חיבור צנרת יהיו חרושתיים או יבוצ עו באתר העבודה באמצעות מקדח כוס ויצוידו במחברי
שוחה על פי התוכניות והנחיית מנהל הפרויקט.
 1.1.10מכסים וקולטנים יסופקו ממחסן המזמין על חשבון המזמין ,אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות .הובלת
המכסים והקולטנים ממחסן המזמין ועד לאתר העבודה או החזרתם אל מחסן המזמין תעשה על
חשבון הקבלן.
 1.2מידות תאים ושוחות:
 1.2.1תאי בקרה ושוחות קליטה יתאימו במידותיהם לתוכניות.
 1.2.2המידות המפורטות בכתב הכמויות מתייחסות למידות הפנימיות של תאי בקרה ושוחות קליטה.
 1.1מתעל:
1.1.1

מתעל הינו סידור תעלות ראשיות וסעיפי תעלות בקרקעית התא במפלסים נכונים ועקומות נוחות כך
שהזורם יזרום ללא מעצור ולא התזה .הזווית בין כווני הכניסות והמוצא לא יהיו פחות מ  90מעלות.
המתעלים יעוצבו מבטון חלק ,כאשר גובה המדרגה יהיה לפחות  111%רדיוס הצינור .המתעל יהיה
משופע כלפי קירות השוחה בשיפוע .1:1
 1.1.2תחתית:
 1.1.2.1התחתית תיוצר לפי דרישות ת"י .111
 1.1.2.2התחתית תיוצר ביציקה מונוליתית אחת (ולא יציקה בשני שלבים).
 1.1.2.1הבטון יהיה מסוג ב 100 -והזיון המינימאלי יהיה מסוג  1@20בצורת כוכב.
 1.1.2.1במידת האפשר ,יעשה עיבוד המתעל במפעל.
 1.1.1חוליות הגבהה:
 1.1.1.1החוליות ייוצרו לפי דרישות ת"י .111
 1.1.1.2גובה חוליות יהיה גדול ככל הניתן כך שיבנה תא על מספר מינימאלי של חוליות.
 1.1.1.1חוליות תהיינה עם שקע בקצה האחד ,תקע בקצה השני ,ומלוטשות במשטחים פנימיים.
 1.1.1.1חוליות תותקנה שקע בתוך תקע כאשר ביניהן יהיה אטם מיוחד המיועד לאטימה בין חוליות ,בין
חוליות לתחתית ובין חוליות לתקרה .סוג האטם יהיה תואם לחוליה ולפי הוראות היצרן בלבד.
שימוש באטם אחר או בצורת אטימה אחרת ,תעשה באישור מנהל הפרויקט בלבד.
 1.1.1תקרה:
 1.1.1.1התקרה תיוצר לפי דרישות ת"י .111
 1.1.1.2התקרה תתאים ל"עומס כבד" בלבד ,למעט במקומות בהם אין גישה לכלי רכב באופן מוחלט.
במקומות אלה ,יקבע סוג התקרה על ידי מנהל הפרויקט.
 1.1.1.1התקרה תיוצר עם בליטה או מגרעת להתאמה טובה ולמניעת תזוזה כאשר הן מורכבות על תאי
בקרה.

 1.1שינוע מוצרי בטון:
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 1.1.1העמסה:
 1.1.1.1העמסה ,הובלה ופריקת מוצרי בטון עם מחברים מובנים בדופנם ,תיעשה בזהירות ללא פגיעה
במחבר .כל פגיעה במחבר תפסול את המוצר.
 1.1.1.2כלי התחבורה יהיו עם רצפה ישרה ללא עצמים חדים או בולטים העלולים לפגוע במוצרי הבטון.
 1.1.1.1מוצרי הבטון יועמסו על ידי היצרן בלבד בבית החרושת.
 1.1.1.1יש לאבטח את מוצרי הבטון והאביזרים מפני תזוזות ונפילה בעת ההובלה ,על ידי קשירה
וסידורים מתאימים אחרים.
 1.1.1.1בהעמסת מוצרי הבטון בקטרים שונים ,מוצרי הבטון בעלי הקוטר הגדול יותר יונחו למטה.
 1.1.1.1כבלים ושרשראות לקשירה יהיו מרופדים.
 1.1.2הובלה:
 1.1.2.1ההובלה תעשה בכלי תחבורה בעל אורך וסידורי קשירה מתאימים.
 1.1.2.2בעת ההובלה צריכים מוצרי הבטון להישאר באותה תנוחה כפי שהועמסו.
 1.1.2.1יש להבטיח דרך גישה למשאיות למקום הפריקה והפיזור אשר תמנע טלטולים ורעידות .אם עקב
טלטולי הדרך תגרם למוצרי הבטון תזוזה לגבי התנוחה ההתחלתית ,יש לבדקם לפני הנחתם
בקו.
 1.1.2.1אביזרים ואטמים יובלו כשהם ארוזים ומוגנים מפני פגיעות מכאניות ,חום ,שמש ,לכלוך וקרינת
שמש .מומלץ להחזיקם במקום מוצל (תא הנהג ,בתוך צינור וכיו"ב).
 1.1.1פריקה:
 1.1.1.1מקום הפריקה יתואם מראש עם מנהל הפרויקט.
 1.1.1.2פריקת מוצרי הבטון תיעשה בצורה מתאימה ובמתקנים מתאימים אשר יבטיחו את שלמות מוצרי
הבטון.
 1.1.1.1הפריקה תיעשה באיטיות ,באופן שמוצרי הבטון לא יחבלו בעת המגע עם הקרקע .אין להשליך
את מוצרי הבטון ,ואין לגרור אותם או לגלגלם.
 1.1.1.1מוצרי הבטון לא יונחו בע ת הפריקה על אבנים ,סלעים או כל חומר קשיח אחר אשר עלול לפגוע
בשלמותם.
 1.1.1.1אין לפרוק מוצרי בטון בידיים.
 1.1.1.1פריקה מכנית תעשה בעזרת מיתקן הרמה ורצועות ,או במלגזה.
 1.1.1.1הרצועות תהיינה רחבות ולא מתכתיות .אין להשתמש בשרשרות או בכבלים שאינם מרופדים .אין
לתפוס את המוצרים בעזרת ווים.
 1.1אחסנה באתר:
אחסנת מוצרי בטון תעשה בכפוף לאמור בסעיף אחסנת צינורות .בכל מקום בסעיף זה בו מופיעות המילים
"צינור"" ,צנרת"" ,צינורות" יש להתייחס כאילו נאמר "מוצרי בטון".
 1.1חפירה למוצרי בטון:
 1.1.1חפירה למוצרי בטון ומבנים טרומיים כלשהם ,תבוצע בהתאם למידות ,לקווים ולשיפועים המצוינים
בתכנית או לפי הוראות מנהל הפרויקט ,תוך יצירת מרחב עבודה מספיק להקמת המבניים וציפוי
הקירות במקרה הצורך.
 1.1.2החפירה תיעשה בהתאם למפורט בפרק חפירת התעלות דלעיל.
 1.1.1במקרה שבתחתית ה חפירה נמצא שהקרקע איננה מהווה בסיס יציב למוצרי הבטון ,על הקבלן להודיע
למנהל הפרויקט ולבקש הוראות בכתב כיצד יש לבצע את ביסוס המוצר.
 1.1.1חפירה מיותרת בתחתית המבנה תמולא בבטון רזה.
 1.1.1מחיר החפירה למוצרי בטון כלול במחיר היחידה של בניית מוצר הבטון ,אלא אם כן נאמר אחרת
במפורש בכתב הכמויות או בהתקשרות בין הקבלן למזמין.
 1.1מילוי סביב מוצרי בטון טרומי:
 1.1.1ביסוס מוצרי בטון טרומיים:
 1.1.1.1ביסוס מוצרי הבטון יבוצע בהתאם לתוכניות.
 1.1.1.2בתחתית תאים טרומיים תבוצע רצפת בטון מזויין בעובי  20ס"מ (עם  2רשתות פלדה בקוטר 1
מ"מ ,ובפסיעות של  20ס"מ) ,על-פי הפרט.
 1.1.1.1יש להשאיר חור בפינת הרצפה במידות  10*10ס"מ לצורך ניקוז התא ,ולמלא אותו בחצץ על-פי
הפרט.
 1.1.1.1קרקעית החפירה תהיה נקייה מכל חומר ,מפולסת ומהודקת.
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 1.1.1.1בכל מקרה יבוצע מצע בטון רזה בעובי  1ס"מ.
 1.1.2מילוי בדרכים ושטחים סלולים:
 1.1.2.1מילוי סביב מוצר בטון המונח תת קרקעית ,יבוצע באמצעות שימוש ב  CLSMבהתאם לאמור
להלן:
רוחב :כפי הנדרש לצורך הידוק ,חיזוק ומניעת שקיעות מסביב לתא.
1.1.2.1.1
גובה :הגובה יקבע על פי הנחיית מנהל הפרויקט בשטח .הגובה הינו גובה המוצר
1.1.2.1.2
מתחתית המוצר ( )I.L.ועד לרום פני השטח פחות גובה מבנה הכביש.
 1.1בניית תא בקרה ושוחת קליטה:
 1.1.1עיבוד תחתית:
 1.1.1.1על התחתית יונח בטון למתעל והסתעפויות.
 1.1.1.2סוג הבטון יהיה ב 100 -על בסיס מלט פורטלנד.
 1.1.1.1התחתית תעובד ותוחלק בטיח מלט פורטלנד.
 1.1.2שלבים וסולמות:
 1.1.2.1שלבי ירידה:
בתאים שעומקם (מרום פני המכסה  T.L.ועד לרום תחתית היציאה  )I.L.בין -1.01
1.1.2.1.1
 1.00מטר יקבעו וירתמו בקירות שלבים המתאימים לת"י  111חלקים  1ו.2-
השלבים עשויים מפוליפרופילן עם ליבת פלדה.
1.1.2.1.2
רוחב שלב יהיה  21ס"מ לפחות .משני צדי המדרך תהיינה בליטות למניעת החלקה
1.1.2.1.1
לצדדים.
השלבים ייקבעו ויירתמו בעת יציקת החוליות במפעל ,זה מעל זה במרווח אנכי של 11
1.1.2.1.1
ס"מ (מבנה סולם).
השלב הראשון יהיה בגובה של  10ס"מ מתחת לתקרה ,והשלב האחרון יהיה בגובה של
1.1.2.1.1
 10ס"מ מעל התחתית המעובדת.
בתאים הבנויים על צינורות עד קוטר " , 20השלבים יונחו מתחת למכסה מעל ציר צינור
1.1.2.1.1
הכניסה הראשי.
 1.1.2.2סולמות:
תא בעומק בין  1.01מטר עד  1.00מטר יסופק עם שלבי ירידה חרושתיים מובנים
1.1.2.2.1
בחוליה.
בתא שעומקו מעל  1.00מטר ,יותקן סולם ירידה עשוי מפיברגלס או מפלב"מ .111
1.1.2.2.2
מנהל הפרויקט יאשר בכתב התאמת הסולם לפני התקנתו.
מפרט הסולם:
1.1.2.2.1
 רוחב הסולם 10 :ס"מ לפחות.
 קוטר השלבים 21( 1" :מ"מ) .עובי  1מ"מ.
 קוטר הזקפים 1.1" :עובי  1מ"מ.
 מרחק בין פרטי העיגון לאורך הזקפים עד  1.0מטר.
 מיקום שלב תחתון 11.1 :ס"מ מהרצפה.
 מרחק הסולם מהקיר 10 :ס"מ.
 אמצעי עיגון :בורגי עיגון פלב"מ לעומס  110ק"ג לפחות ולא פחות מ ".1/1
 1.1.1הרכבת מכסה לתא בקרה:
 1.1.1.1המכסה והמסגרת יהיו בעלי עומס זהה לעומס התקרה.
 1.1.1.2כל המכסים ,בין אם סופקו על ידי הקבלן ובין אם סופקו על ידי המזמין ,יהיו עם סמל המזמין.
 1.1.1.1במידה והמכסים ו/או הרשתות יסופקו על ידי המזמין ,הקבלן יובילם ממחסן המזמין לאתר
העבודה.
 1.1.1.1כל המסגרות ,בין אם סופקו על ידי הקבלן ובין אם סופקו על ידי המזמין ,יהיו מרובעות בלבד.
 1.1.1.1המכסה יונח מעל ציר צינור הכניסה.
 1.1.1.1בכל התאים יותקן מכסה בקוטר  10ס"מ לעומס  10טון.
 1.1.1.1גובה צווארון ,המרחק שבין רום המכסה ( ,)T.L.ותחתית התקרה וההגבהה בניהם ,מרבי הוא 11
ס"מ (כולל עובי התקרה).
 1.1.1.1הרכבת מכסה בשטחים סלולים תהיה כך שהמכסה יהיה מפולס לרום פני השטח הסלול בהתאם
לשיפוע השטח הסלול ,אם לא צוין אחרת בתוכניות.
 1.1.1.1הרכבת מכסה בשטחים ציבוריים פתוחים ,חקלאיים ,שולי דרכי עפר ושירות וכיו"ב למעט ציר
תנועת כלי רכב ,תיעשה כך שהמכסה יהיה בגובה  20ס"מ מעל פני השטח ,אם לא צוין אחרת
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בתוכ ניות .בציר תנועת כלי רכב ,יורכב התא כך שהתא יוגבה מעל פני הדרך ,כאשר סביבו תבנה
הגבהה (רמפה) משופעת מרום פני הדרך ועד לרום המכסה ,משני צדי המכסה.
 1.1.1חיבור צינור לתא בקרה או לשוחת קליטה:
 1.1.1.1חיבור צינור לתא בקרה או שוחת קליטה יבוצע על ידי מחבר שוחה.
 1.1.1.2מחברי שוחה יאושרו מראש על ידי מנהל הפרויקט.
 1.1.1.1מחבר צנרת יהיו על פי דרישות התקן האמריקאי למחברי שוחה .ASTM-C923
 1.1.1.1המחבר יהיה עשוי מגומי  EPDMויתאים לכל סוגי צנרת.
 1.1.1.1מחבר השוחה יותאם לשיפוע הקו.
 1.1.1.1שיפוע קו עד  12%מאפשר הרכבת מחבר שוחה .עבור שיפוע קו מעל  ,12%תינתן הנחייה
לחיבור מטעם המתכנן.
 1.1.1.1פתחים בתא או בשוחה יבוצעו באמצעות מכונת קידוח עם מקדח המבטיח דיוק מרבי של קוטר
הקידוח.
 1.1.1.1אופן הרכבת המחבר לתא ולצינור ,יהיו לפי הוראות היצרן ולפי הוראות מנהל הפרויקט.
 1.1.1.1החיבור והאטימה בין הצינורות לבין דפנות התא או השוחה מתבצעים על ידי המחבר עצמו ללא
שימוש בדבקים או חומרי מליטה.
לאחר חיבור הצינור לתא או לשוחה ,ימולא החלל בין דפנות פתח הקידוח למחבר
1.1.1.10
(מצדו הפנימי של התא) על ידי מלט אטימה או חומר הדבקה.
 1.1.1יציקה באתר של תא בקרה ושוחת קליטה:
 1.1.1.1רק אם יידרש לכך ,ייצק הקבלן תא בקרה או שוחת קליטה באתר.
 1.1.1.2זיון הת קרה ,הרצפה ושאר החלקים יבנו על פי התוכניות ותקנים ולפי הוראות מנהל הפרויקט.
 1.1.1.1כל מרכיבי התא יוכנו מבטון ב ,100 -אם לא צוין אחרת בתוכניות.
 1.1.1.1פירוק התבניות יעשה רק לאחר אישור מנהל הפרויקט.
 1.1.1.1הרצפה תונח לפחות  21שעות לפני יציקת הקירות.
 1.1.1.1עובי מינימאלי לקירות התא הינו  11ס"מ.
 1.1.1.1הקירות יהיו חלקים וניצבים .כל המישורים כולל גם הרצפה והתקרה יהיו חלקים ומטויחים בטיח
מלט חלק ½  1:1בעובי  1ס"מ מוחלק בכף פלדה עם תוספת מלט בשיעור  1ק"ג/מ"ר.
 1.1.1.1חלקי הבטון יורטבו לאחר היציקה במשך שבעה ימים.
 1.1.1.1בשוחות יצוקות באתר ניתן להניח את הצינור והמחבר ,והשוחה תיבנה על המחבר ,זאת בהתאם
לסוג המחבר ,ולפי הוראות מנהל הפרויקט.
שלבי ירידה יי קבעו במקומם בקירות לפני יציקת הבטון או בחורים שיבוצעו על ידי
1.1.1.10
מקדחה חשמלית (לא יורשה שימוש בפטיש ואזמל) ,בעומק  12ס"מ .איטום החורים יעשה על ידי
חומר שיקבע על ידי מנהל הפרויקט.
 1.1.1התאמת מכסה תא או קולטן לרום פני השטח:
 1.1.1.1העבודה כוללת חיתוך ופירוק אספלט ,בטון ,ריצוף או כל תכסית אחרת מסביב למכסה.
 1.1.1.2סילוק עודפי תכסית או אחסנה ושמירה עליה.
 1.1.1.1פירוק מכסה ומסגרת.
 1.1.1.1הבאת המכסה לרום פני השטח.
 1.1.1.1קיבוע המכסה בתקרה ופילוסו.
 1.1.1.1ביצוע או הסדרת צווארון מבטון בין תקרת התא למסגרת המכסה.
 1.1.1.1ביצוע חגורת בטון מזוין מסביב למסגרת בהתאם לפרט המזמין.
 1.1.1.1הסדרת התכסית מסביב לתא לקדמותה.
 1.1.1.1החזרת מכסים ישנים (במידה ויש) למחסן המזמין.
 1.1.1הגבהה או הנמכת תא בקרה ושוחת קליטה לרום פני השטח:
 1.1.1.1העבודה תבוצע לפי פרטים של המזמין.
 1.1.1.2העבודה תי עשה על ידי חוליות טרומיות .במידה ולא ניתן להשתמש בחוליות טרומיות ,תיעשה
העבודה באמצעות יציקת בטון מזוין (הגבהה) או חיתוך חוליה קיימת באמצעות משור (הנמכה).
חל איסור על שבירת חוליה באמצעים ידניים (כגון פטיש או אזמל).
 1.1.1.1ההגבהה/הנמכה תיעשה עם בטון יצוק באתר כמתואר לעיל.
 1.1.1.1העבודה כוללת אספקת החומרים הנדרשים ,סיתות ,פירוק תקרה קיימת וקירות ,פינוי פסולת
מהשטח וכל דבר אחר הנדרש להשלמת העבודה.
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פרק  - 8עבודת שיקום פני השטח
 1.1בנייה או תיקון גדרות:
 1.1.1העבודה כוללת :פירוק ,שמירה או סילוק מהשטח גדרות קיימות בתוואי החפירה ,הספקת החומרים
הדרושים ,כולל גדר חדשה אם נדרש ,הובלת כלים וכיו"ב ,בנייה או תיקון גדר.
 1.1.2העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות או כדוגמת הגדר הקיימת טרם ביצוע העבודה.
 1.2בנייה או תיקון קירות תמך או מסלעות:
 1.2.1הגדרות:
" קיר תמך" :קיר תמך כמוגדר במפרט הבין-משרדי ,עם או בלי ציפוי אבן בבנייה כפרית פראית או
בנדבכים ,בנוי בדרך כלל כקיר כובד.
" סלע" :סלע לצורך בניית מסלעה יהיה בעל אופי שכבתי ,עם תושבת ישרה שניתן לעגן בקרקע.
האבן למסלעות תהייה עם פטינה .סלע (בולדר) לצורך תפיסת מדרון במילוי יהיה עם תושבת
רחבה שתוכל להיאחז בקרקע.
 1.2.2עבודות קירות תמך או מסלעות יבוצעו בהתאם להוראות תכנון הקונסטרוקציה המפורט.
 1.2.1העבודה כוללת פירוק ,שמירה או סילוק מהשטח אבן קיימת מכל סוג ועובי שהוא בתוואי החפירה,
אספקה והובלת החומרים הדרושים כולל אבן ובטון ,הובלת כלים וכיו"ב ,חפירה ,יישור והידוק הקרקע,
בנייה או תיקון קיר קיים ,ביצוע מילוי מכל סוג שהוא (אם נדרש).
 1.1בנייה או תיקון רצפות ,מדרגות בטון או אבן ,או אבני שפה:
 1.1.1הגדרת "רצפה" :שטח סלול או מרוצף באבן ,מרצפות ,בטון או אחר.
 1.1.2העבודה כוללת פירוק ,שמירה או סילוק מהשטח רצפות קיימות מכל סוג ועובי שהוא בתוואי החפירה,
אספקה והובלת החומרים הדרושים כולל רצפות וחול ,הובלת כלים וכיו"ב ,חפירה ,יישור והידוק
הקרקע ,בנייה או תיקון רצפה ,ביצוע מילוי בין האריחים מכל סוג שהוא (אם נדרש).
 1.1.1סוג הרצפה שתבוצע תהיה בהתאם לתוכניות או כדוגמת הרצפה הקיימת טרם ביצוע העבודה .שינוי
מה אמור לעיל בסעיף זה ,יבוצע על פי הוראות הרשות המקומית .שינוי זה יבוצע ללא תוספת תשלום
מצד המזמין.
 1.1.1כל הריצופים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו בעלות תו תקן ישראלי ובאיכות מעולה.
 1.1.1יש לפרק את הרצפה הקיימת בזהירות ולשמור אותה להתקנה מחודשת .ככלל תינתן העדפה לשימוש
בריצוף הקיים.
 1.1.1העבודה כוללת מילוי חול (או כל חומר תקני אחר) הנדרש בין האריחים.
 1.1.1יש להתאים את כל המכסים בתוואי הריצוף לגובה הריצוף הקיים.
 1.1.1אבני שפה:
 1.1.1.1יש להעדיף פירוק זהיר של אבני השפה הקיימות ולהתקינן מחדש לאחר העבודה.
 1.1.1.2יש לצבוע את אבני השפה כדוגמת הקיים ,בצבע בעל תקן לצביעת כבישים ומדרכות.
 1.1בניית ריצוף ריפרף:
 1.1.1העבודה מתייחסת לציפוי תעלות ואזורי יציאה ממתקני ניקוז ומדרוני סוללות בריצוף אבן על מצע חצץ
במקומות המתוארים בתוכניות ,ובהתאם להנחיות מנהל הפרויקט בשטח ולפרטים שבתוכניות.
 1.1.2חומרים:
 1.1.2.1האבן תהיה חזקה ועמידה במים ,וצפיפותה המינימלית תהיה  2.1טון/מ"ק .לפחות  2/1מהאבנים
תהיינה בעלות ממד מינימלי של ¾ מעובי השכבה הנדרשת בתכנית .הממד המינימלי של כל אבן
ואבן לא יהיה קטן מ ½ -העובי של השכבה.
 1.1.2.2התערובת תהיה מורכבת מחלק אחד של מלט ושלושה חלקים של אגרגטים דקים .האגרגטים
הדקים יהיו בממדים כאלה ,שכשהם במצב יבש יעברו  100%מהם את נפה מספר  ,11ולא יותר
מ 10% -ממשקם הכולל יעבור נפה מס'  .100לא יורשה שימוש בחול המכיל טין במשקל העולה
על  1%ממשקל החול הכולל.
 1.1.1אופן הביצוע:
 1.1.1.1השטחים המיועדים לריצוף אבן ,ייושרו לפי הקווים והשיפועים המסומנים בתוכניות .על השטח
המיושר יונח מצע בעובי  10ס"מ מחצץ מדורג מ  1ס"מ עד  10ס"מ לפי תקן ישראלי ת"י .1
 1.1.1.2על מצע הריצוף יונח ריצוף האבן בעובי של  10ס"מ ,האבנים לריצוף יהיו אבנים טבעיות או אבני
מחצבה קשות ,נקיות ובנות קיימא .לפחות שני שלישים של האבנים ,מידתם בכוון ניצב לשטח
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1.1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.1

הריצוף לא תהיה קטנה מ  10ס"מ ואף אבן לא תהיה קטנה מ  21ס"מ באותו כוון .נפחן הממוצע
של האבנים יהיה  20דצ"ק ואף אבן נפחה לא יהיה קטן מ  11דצ"ק ,בתנאי שאחוז האבנים
הקטנות מ  20דצ"ק לא יעלה על .21%
האבנים יונחו ביד ,סמוכות זו לזו ברציפות והרווחים בין האבנים ימולאו בשברי אבן וחצץ אשר
יוכנסו במכות פטיש .פני הריצוף הגמור יהיו ישרים ורצופים ללא בליטות ושקעים מקומיים.
משטח הריפרף יונח על שכבת מצע סוג ב' בעובי  10ס"מ מהודק לצפיפות  10%מודיפייד
 AASHTOעל שכבת המצע תונח שכבת בטון מזוין ב 20 -בעובי  12ס"מ עם רשת בקוטר " 1כל
 20ס"מ ,ועליה תונחנה מיד האבנים בצורה כזאת ,שתשקענה לתוך הבטון הטרי כ 1-ס"מ
ומשקלן ייערם על החומר הנמצא מתחתן ולא על האבנים הסמוכות.
במדרונות ובקטעים משופעים יש להניח את האבנים הגדולות ביותר בבסיס המדרון .העבודה
תתחיל מרגל המדרון לכיוון מעלה המדרון .החללים בין האבנים יהיו קטנים ככל האפשר (לא
פחות מ 1 -ס"מ) ימולאו בדיס-מלט .בגמר העבודה יטואטאו פסי השטח במטאטא קשה.
את הריפרף יש לשמור רטוב למשך  1ימים אחרי מילוי החללים בדייס.

 1.1עבודות אספלט:
 1.1.1העבודה תבוצע בכפוף לנוהל שיקום רחובות ושטחים ציבוריים ,בהתאם למפרט הרשות המקומית או
הגורם האחר ,האחראי על השטח הציבורי.
 1.1.2סוג האספלט לכל שכבה ובכל מקום יי קבע על ידי הרשות המקומית .במקום שלא נקבע סוג האספלט
יהיה כדוגמת הקיים.
 1.1.1בכל שלב של עבודות אספלט ,יש לבצע צביעה וסימוני דרך בהתאם לתוכניות הסדרי תנועה והנחיות
הרשות המקומית.
 1.1.1גודל האגרגט יהיה ".1/1
 1.1.1בכל עבודות האספלט נדרש הידוק לרמת  100%מודיפייד .כולל בביצוע אספלט זמני קר.
 1.1.1בכל עבודות האספלט לפני כל שכבת אספלט ירוסס חומר אמולסיה ביטומנית ,על-פי התקן.
 1.1.1אספלט זמני:
 1.1.1.1אספלט זמני יהא אספלט חם .במידה ולא ניתן לספק או לבצע אספלט זמני חם (עקב תנאי מזג
אוויר) ,אזי יבוצע אספלט זמני קר .ההחלטה על ביצוע אספלט זמני היא בידי המזמין בלבד.
 1.1.1.2אספלט זמני יבוצע טרם פתיחת אזור העבודה לתנועת כלי רכב ועוברי דרך.
 1.1.1.1עובי מינימאלי לשכבת אספלט זמני הוא  1ס"מ.
 1.1.1אספלט קבוע:
 1.1.1.1העובי הכולל של האספלט הקבוע נקבע בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות .העובי המינימאלי
לביצוע שכבה אחת ,לפחות  1ס"מ.
 1.1.1.2התשלום עבור ביצוע כל שכבות אספלט הקבוע ,למעט השכבה העליונה ,יחושב על בסיס מטר
אורך תעלה ובכל רוחב שהוא ,ובכפוף לאישור מנהל הפרויקט.
 1.1.1.1התשלום עבור ביצוע השכבה האספלט העליונה יחושב על בסיס מטר רבוע ,כולל עבודות קרצוף
וטיאוט השטח המקורצף ,ריסוס בחומר ביטומני ,ובכפוף לאישור מנהל הפרויקט.
 1.1.1ציפוי אספלט:
 1.1.1.1ציפוי אספלט יבוצע לפי הוראות ומפרט טכני של הרשות המקומית.
 1.1.1.2עומק הקרצוף יהיה מינימום  1ס"מ .גובה הריבוד יהיה מינימום  1ס"מ.
 1.1.1.1יש להקפיד לבצע שיפועים באספלט לניקוזים עירוניים ,ולמנוע מצב של היווצרות שלוליות.
 1.1.1.1יש להקפיד להגביה את כל המכסים של התאים בכל שטח הריבוד לגובה האספלט .ההגבהה
תבוצע ע"י שימוש בצווארונים תקניים בלבד .לא יתקבל הפרש גובה בין המכסים לבים האספלט
של יותר מ 1-ס"מ.
 1.1.1.1את ריבוד השכבה העליונה יש לבצע עד  12שעות מיום ביצוע הקרצוף.
 1.1.10ביצוע או תיקון פסי האטה:
בניית פס האטה כולל חריצה באספלט הקיים ,ריסוס שכבה ביטומנית ,צביעה ,התקנת
1.1.10.1
"עיני חתול" וכל הנדרש לביצוע פס האטה תקני.
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פרק  - 9מדידות ותכניות עדות
1.1
1.2
1.1

1.1

1.1
1.1
1.1

1.1

1.1

הקבלן אחראי להגיש למזמין את כל המדידות ותכניות העדות לצורך בדיקת חשבונות ולצורך עדכון מערכות
המידע של המזמין בעבודות שבוצעו.
תכנית העדות תוגש בתוך  11ימים מיום סגירת המים האחרונה בפרויקט וזאת לאחר בדיקתה ואישורה על-ידי
המזמין והמתכנן מטעמו.
נכללו במסמכי החוזה תכניות המראות נקודות גובה של פני הקרקע הקיימים ,יבדוק אותן הקבלן לפני התחלת
העבודה .הבדיקה תיערך אך ורק לגבי הנקודות המסומנות בתוכניות ,כגון :נקודות של רשת איזון ונקודות
אופייניות אחרות שנקבעו בתכנית ,מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלו .לא ערך
הקבלן את הבדיקה ,או ערך אותה אך לא ערער על הרומים הניתנים בתוכניות תוך שבועיים ימים מיום צו
התחלת העבודה ,יראו את התוכניות האמורות כנכונות ומדויקות ,והן תשמשנה בסיס למדידת כמויות עבודות
העפר.
בהגשת כל חשבון חלקי יצרף הקבלן תכנית עדות ) (As Madeחלקית על העבודה שבוצעה ,הכוללת רקע וכן
קובץ מדידה (רשימת קואורדינטות) חתום ע"י מודד מוסמך של הקבלן ועל חשבונו .חשבון חלקי שלא יכלול
תכנית מדידה יוחזר לקבלן ולא יועבר לתשלום.
למזמין שמורה הזכות לדרוש מהקבלן מדידה ,שבוצעה על-ידי מודד מוסמך ,של כל סעיף מסעיפי הפרויקט,
לרבות שטח ביצוע אספלט ,צביעה וכו'.
בהגשת תכנית העדות ייכללו פלט גרפי ושני הקבצים הבאים :קובץ של המדידה ,וקובץ של תכנית העדות.
הקבצים יוגשו בפורמט  DWGבגרסת אוטוקד  .2010הקובץ יהיה העתק מדויק של הפלט הגרפי המוגש.
תכנית העדות תוגש ליחידת המידע הגיאוגרפי של המזמין לבדיקה והתאמה של התכנית לדרישות ההגשה
המפורטות .תכנית שלא תעמוד בדרישות תוחזר למגיש לתיקון והגשה מחדש .יודגש כי לא ישולם חשבון סופי
בפרויקט ללא אישור יחידת המידע הגיאוגרפי לתקינות התכניות.
מדידות:
 1.1.1הקבלן אחראי לבצע מדידות של קווי המים שהונחו .המדידות יבוצעו באמצעות מודד מוסמך ,הרשום
בפנקס המודדים.
 1.1.2הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לדיוק המדידות ,ההתוויות ,הסימון וכיו"ב ולשלמות נקודות
הקבע והנקודות האחרות.
 1.1.1פריטים למדידה:
 1.1.1.1בקו אורכי יש לבצע מדידה בכל  10מטר אורך ,בקודקוד הצינור.
 1.1.1.2אביזרי מים וקולחים.
 1.1.1.1בברזי כיבוי אש ובשסתומי אוויר :יש למדוד את גובה האוגן הע"ק.
 1.1.1.1תאים עגולים :יש למדוד את עומק התא ואת התקרה ()T.L. , I.L.
 1.1.1.1תאים מרובעים גדולים :יש למדוד את ארבעת פינות התא ואת העומק והגובה (,)T.L. , I.L.
בנוסף על מדידת האביזרים הפנימיים בתוך התא.
 1.1.1.1בכל מדידה ובכל תכנית מוגשת יש להטמיע את נקודת המדידה ואת  X,Y,Zשל המדידה .לא
תתקבלנה מדידות ללא גובה.
 1.1.1.1הגובה יילקח מקודקוד הצינור.
 1.1.1.1המידע יכלול את קוטר הצינור המונח.
 1.1.1קובץ המדידה:
 1.1.1.1קובץ המדידה יוגש בפורמט  DWGויהיה מסוג .Point
 1.1.1.2הקובץ יכיל שתי שכבות:
 נקודות המדידה בשם " ,"MADובצבע .Magenta
 שכבת טקסט בשם " – "MAD_TEXTעבור מלל נלווה לנקודות המדידה.
 1.1.1.1אין לשמור נתוני תשתית בשכבה  .0שכבה זו מיועדת למסגרת וכותרת בלבד.
תכנית עדות:
 1.1.1יש להגיש כרטיסי אביזר יחד עם תכנית העדות (כרטיס האביזר עשוי להתעדכן מעת לעת ויופץ
בהתאם).
 1.1.2תכנית העדות תהיה בפורמט  DWGהמכיל שכבות ובלוקים מקובלים.
 1.1.1תינתן אפשרות לקבלת קובץ  Templateעם הסטנדרטיים המקובלים להגשת התכניות .קובץ
ה Templateיעודכן ויופץ מחדש מעת לעת.
 1.1.1התכנית תוגש ע"ג רקע פוטוגרמטרי ( )XREFהכולל רשת מים קיימת ,מבנים ,כבישים ,רחובות
ומספרי בתים ,גדרות.
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 1.1.1קבצי מידע של קווים קיימים ורקע ניתן להשיג ביחידת המידע הגיאוגרפי אצל המזמין.
 1.1.1יש להוסיף לפחות  20מטר של הקו הקיים מעבר לנקודות ההתחברות.
 1.1.1על קטעי המים יצוין הקוטר ואזור הלחץ של הקו.
 1.1.1במערכות מדידה אזוריות ובמקטיני לחץ יסומן חץ לציון כיוון זרימת המים.
 1.1.1בקווי מים מ 11"-ומעלה יצורף חתך לאורך של הקו.
 1.1.10על תכנית העדות יש להשלים את המידע הבא:
מספרים לכל האביזרים – ע"פ המספור בכרטיסי האביזר.
1.1.10.1
אותיות לציון סוג האביזר-M :מגוף-S ,שסתום אוויר -H ,ברז כיבוי אש -MK ,מעביר
1.1.10.2
קוטר.
טבלת נתוני אורך וקוטר.
1.1.10.1
ליד כל חיבור צרכן יש לכתוב את מספר מד המים הקיים במקום.
1.1.10.1
כיתובים והערות בנקודות ההתחברות בין קווים ישנים לחדשים.
1.1.10.1
הערות על מגופים סגורים או כל אביזר אחר במצב מיוחד.
1.1.10.1
קווי המים ,המגופים ואביזרי המים האחרים יהיו בשכבות נפרדות ולפי הסיווג הבא:
1.1.10.1
 קו קיים בצבע כחול.
 קו מבוטל בצבע ירוק
 קו חדש בצבע אדום ומודגש.
 1.1.11על הנתונים בקובץ להיות בסטנדרט הבא:
קו המים יהיה  Polylineרציף אחד ממגוף למגוף .
1.1.11.1
כל הפריטים הקוויים השייכים לרשת המים יוגדרו כ POLYLINE -ויהיו בשכבות לפי
1.1.11.2
נספח א'.
כל הפריטים הנקודתיים למגופי מים יוגדרו כ  BLOCKויהיו בשכבות לפי נספח א'.
1.1.11.1
כל הפריטים הנקודתיים לאביזרי המים יוגדרו כ  BLOCKבשכבות לפי נספח א'.
1.1.11.1
כל הפריטים של התאים יוגדרו כ BLOCK-בשכבות לפי נספח א'.
1.1.11.1
כל המספרים והאותיות יהיו קריאים ויישמרו בשכבת  MAIM_TEXTבשכבות לפי
1.1.11.1
נספח א'.
כל הבלוקים השייכים למים/קולחים יהיו קריאים ומודגשים.
1.1.11.1
שכבה  0תשמש אך ורק עבור מסגרות וכותרות.
1.1.11.1
 1.1.12תכנית עדות במתקנים (מערכות מדידה אזוריות ,מקטיני לחץ ,ומערכות הידראוליות אחרות):
התכנית תכלול תכנית תנוחה ,מבט על וחתך לאורך בקנ"מ .1:21
1.1.12.1
התכנית תהיה מפורטת ותכלול מידות גבהים מספור אביזרים תואמים לטבלה ,כיווני
1.1.12.2
זרימה ולחצים בכניסה וביציאה.
לתכנית תצורף טבלת אביזרים עם נתוני יצרן ,דגם וכמויות.
1.1.12.1
ככל שיידרש יתווספו לתכנית פרטים ומפרטים מלאים למבנה המתקן.
1.1.12.1
יש להוסיף תצלום של המתקן.
1.1.12.1
פלט גרפי (תכנית מודפסת):
1.10
 1.10.1התכנית המודפסת תוגש בתוך תיק קרטון הרשום עליו פרטי הפרויקט.
 1.10.2התכנית המודפסת תהיה בקנה מידה של .1:210
 1.10.1על גבי התכנית יהיו חתומים המודד והמפקח.
 1.10.1בכותרת התכנית יירשמו הנתונים הבאים :שם הפרויקט ,מהות העבודה ,מספר תיק הפרויקט ,מס'
תיק תיאום תשתית ,שם קבלן מבצע ,משרד פיקוח ,שם המפקח ,מספר תכנית ,AMקנ"מ ,חודש
ושנת ביצוע.
 1.10.1על גבי התכנית יש לצרף טבלה לסוג הצינור ,עובי דופן ,סוג ציפוי פנימי וחיצוני ,קוטר ואורך לפי קוטר.
תרשים סביבה ,חץ צפון ,מקרא ,מפתח גיליונות.
 1.10.1כל השכבות שאינן רלוונטיות לביצוע העבודה (חשמל ,תאורה ,עצים ,קווי גובה מתוכננים בכביש,
פרטים אדריכליים ,הסדרי תנועה ,צבע בכביש וכו') יהיו ב .XREFיחד עם קבצי ה XREFימסרו
הפונטים וסוגי הקווים שנעשה בהם שימוש בקובץ.
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נספח א' :רשימת שכבות לקובץ תכנית העדות






מס

 1שכבות עבור מצב חדש
 1שכבה עבור מצב קיים
 1שכבה עבור מצב לביטול
 1שכבה עבור טקסט מים
 1שכבה עבור נקודות מדידה
 1שכבה עבור טקסט מדידה
צבע
שכבה

תאור השכבה

שם שכבה

סוג אובייקט

1

קו מים חדש

אדום

KAV_ MAIM_NEW

POLYLINE

2

מגוף חדש

אדום

MAGOF_NEW

BLOCK

3

אביזרי מים חדשים

אדום

AVIZAR_NEW

BLOCK

4

תא מים חדש

אדום

TA_NEW

BLOCK

קו מים קיים

כחול

מגוף קיים

כחול

אביזרי מים קיימים

כחול

BLOCK

תא מים קיים

כחול

BLOCK

קו מים לביטול

ירוק

POLYLINE

מגוף לביטול

ירוק

אביזרי מים לביטול

ירוק

BLOCK

תא מים לביטול

ירוק

BLOCK

כיתובים

שחור

5

6

7

הערות

גודל

בשכבה זו יסומנו רק קוי
מים חדשים
בשכבה זו יסומנו כל
המגופים החדשים

0.30

בשכבה זו יסומנו כל אביזרי
המים החדשים
בשכבה זו יסומנו כל תאי
מגופים חדשים

0.25

POLYLINE

MAIM_KAYAM

BLOCK

BLOCK
MAIM_CANCELL

MAIM_TEXT

HEBTXT

סימבול
דוגמא

בשכבה זו יסומנו רק קוי
מים קיימים ,מגופים
קיימים ,אביזרים קיימים
ותאים קיימים

בשכבה זו יסומנו רק קוי
מים מיועדים  ,אביזרים,
תאים ומגופים המיועדים
לביטול

בשכבה זו ישמר כיתוב
נלווה לרשת המים .

0.25

התחברות לקו
קיים

רשימת שכבות לקובץ מדידה
8

נקודות מדידה

מג'נטה

MED

point

9

כיתובים

מג'נטה

MED_TEXT

HEBTXT

32

בשכבה זו יסומנו
נקודות המדידה של
המודד
גבהים ,מספר נקודה
וכל כיתוב אחר
שידרש.

12
625.3

רשימת פרטים למים
תוכן

מס' פרט

מס' שרטוט

1

מערכת מדידה של מד מים ראשי  3/4או נפרד

)(04.2320.19

2

דוגמא להתקנת מדי מים דירתיים על מתקנים חנוכיות

)(04.163.19

3

פרט "גמל" מים לחיבורים " 4ומעלה

4

חתכים טיפוסיים

5

מגוף בתוך תא

6

ברז כיבוי אש ע''ק " - 4עם  2פתחים "3

7

נק' אוויר )באי תנועה(

8

עטיפת בטון לצינור

9

מעבר בקיר בתוך שרוול

10

תמרור לסימון קוי צינורות

11

ניקוז מקו ראשי לתא ניקוז קיים

12

מערכת מדידה

13

הארקה במבנה מערכת מדידה

14

פס השוואת פוטנציאלים

15

תא למגוף פרפר "32

16

פרט רגל תמיכה )מגבה(

17

פרט מעבר צינור דוך דופן תא בטון

18

התקנת ארונות למדי מים

)(04.198.19

)You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com

/

ב'גמ'בוגבה''2ייימ

מס'סי'' 2ייימ

מווגגמ

הקראה

הקראה

הקראה

הקראה

הקראה

הקראה

מוסימקמ  140ס''מ

מס'סי'' 2ייימ

הקראה
ב'הס'ב הבה''2ייימ

 20ס''מ

 10ס''מ

נומנימ

יתיורו

 20ס''מ

 10ס''מ

מ''מ
מ''מ

1

∅32"

1

1

∅8"

2

1

3

1

∅8"

4

3

∅16cm

5

D

W

 הנתשמH

Ø5×200×W

d1

Ød1

t1×200×200

D

d1

W

t1

פרט  - 18התקנת ארונות למדי מים

 2מגנטים לכל דלת.

* אורך כנף דלת מקס'  120ס"מ.
* יש להתקין  2צירים לכל דלת .במידה והדלת גבוה מ  150ס"מ 3 :צירים.
* סוג הציר :ציר כנף ,פין  10מ"מ.

חומרים של הארון:
* הארון עשוי מפח פלדה מכופף בעובי  2מ"מ.
* לבצע גלוון  50מקרון לפרופילי פלדה 30 ,מקרון לפח.
* יש להשתמש בצבע תעשייתי ,עמיד מאוד ,פוליוריתאני ,דו כיבי.
* שכבת יסוד :בעובי  40מיקרון.
* שכבה עליונה :בעובי  60מיקרון.
* גוון :לפי בחירת המזמין.

* מרחק בין החיבורים )אופקי ואנכי( לא יעלה על  90ס"מ.

