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 מוקדמות.1

 מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לפרט את המפורט. 
 .המפרט הכללי שבהוצאת משהב"ש ומשרד הביטחון והקבלן מחוייב להם 

 תיאור העבודה.2

 בהר אדר., האזור הותיק ביישובשדרוג והחלפת צנרת מים וחיבורי בתים העבודה המתוארת מתייחסת לביצוע  
 בעבודה זו יותקנו שרוולים עבור התקנת כבלי בקרה בין מתקנים ראשיים בתשתית המים ביישוב. 
העבודה נחלקת למספר תתי עבודות והמזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדר הביצוע לעבודות אלו וכן  

 שבידו. וש/אי מימוש חלק מהן בהתאם לתקציבמימ

 הוראות כלליות.3

 הרשויות והמועצהתאומים עם .3.1

 וכן עם הרשויות השונות. , המפקחעל הקבלן לתאם את העבודות עם המועצה 
העבודה מבוצעת ביישוב קיים ועל הקבלן להתעדכן לפני ביצוע העבודה בכל המערכות הקיימות בתחום עבודתו  

חשמל, כבלים,  , לרבות היתרי חפירה עם משטרה, בזק, חברתל האישורים הנדרשים לצורכי עבודהולקבל את כ
 רשות העתיקות וכו'... ולרבות תשלום במידת הנדרש לפקחים מטעם הרשויות השונות.

 אספקת מים וחשמל לצורך הביצוע תעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו.3.2

 הצעת קבלן.3.3

לפני הגשת הצעתו על הקבלן לסייר במקום ולבדוק את כל התנאים המקומיים הקשורים לבצוע עבודתו  
צוע במקום, הצעתו של הקבלן תשמש כאישור להכרת התנאים על ידי הקבלן בכל הנוגע לגבי ואפשרויות הבי

 מכשולים תת קרקעיים, כגון: צנרת חשמל, טלפונים, תקשורת, ביוב, ניקוז, מבנים, גדרות, כבישים, מדרכות וכו'.
הקבלן בהגשת הצעתו  לאחר שהקבלן בדק את הנ"ל בצורה יסודית וביסס את הצעתו על התנאים הקיימים, פוטר 

 את נותן העבודה מכל בעיות העלולות להתעורר במסגרת עבודתו.

 אמצעי זהירות.3.4

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה, העובדים, האזרחים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות  
 עבודה, לרבות: תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת חומרים וכדו'.

 דה בנדון.ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבהקבלן  
  
 4: על הקבלן להכין ולהשאיר צוות כוננות לביצוע תיקוני סלילה ו/או אינסטלציה שיגיע תוך מכסימום מודגש 

 שעות ביממה(. דרישת זו כלולה במחירי היחידות. 24שעות לשטח לביצוע תיקונים במידת הצורך )
 גדרות, תמיכות, שלטים וכל הנדרש להזהרת הציבור ביום ובלילה מכל מכשול אפשרי.  הקבלן יתקין מעקות, 
על הקבלן ועובדיו לקבל הדרכה לעבודה בגובה ולהביא ציוד לעבודה בגובה במידת הצורך. חל איסור על השארת  

ות ועליו לעבוד בורות פתוחים או תעלות פתוחות מעבר לשעות העבודה ובלילה. הקבלן יחזיק יועץ ואחראי בטיח
 בהתאם להנחיות המשטרה, כולל ביצוע הסדרי תנועה ושלבי ביצוע על חשבונו.

 חה ותיקון כבישים ומדרכות:פתי.3.5

 הפתיחה / חפירה יבוצעו באופן הבא: –כבישים ומדרכות מאספלט  

 .חיתוך שפות התעלה באספלט הקיים באמצעות מסור מכני 

 .קילוף האספלט הקיים 
 יצוע יכלול:תיקון חוזר לאחר הב

 2 98% -ס"מ כ"א והידוק כל שכבה עם בומג ומים ל 20בות מצע סוג א' בעובי שכ. 

  10ריסוס באמולסיה – MS  ק"ג / מ"ר. 1בכמות של 

 "100% -ס"מ והידוק ל 20שכבה אחת בעובי  –סוג א'  םאגו. 

  שכבת ריסוסSTA  ק"ג / מ"ר. 0.5בכמות של 

  ס"מ לאחר הידוק. 8שכבת אספלט בעובי 
 פתיחה ותיקון מדרכות:

 פירוק הריצוף הקיים )אבן משתלבת( ואיחסונו.



 מפרט מיוחד לעבודות החלפת צנרת מים  - 1-מסמך ג'  

  

 ,ידרשיוריצוף חוזר של אבן משתלבת. במידה ו 98%מהודק ס"מ  20הנחת מצע סוג א' בעובי  –לאחר הביצוע 
 יספק הקבלן אבנים חדשות במקום ישנות שנשברו או שלא ניתן היה להחזירם וללא כל תשלום נוסף.

 לבת כולל ביצוע שכבת חול מתחת ופיזור חול לאחר הנחת הריצוף.ביצוע אבן משת

 עבודות עפר לקווי מים.3.6

המונח "חפירה" לצורך חוזה זה פירושו חפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה, אספלט, מדרכה, אבנים, משתלבות,  
 סלע או בטון באמצעות כל סוגי הציוד ובכל שיטות העבודה )לרבות בידיים(.

תנאי המקום יחייבו תמיכת החפירה או הדפנות )עקב גדרות או אילוצים אחרים שאין להרסם(  במקומות בהם 
 יידרש הקבלן לבצעם ללא תוספת מחיר.

 החפירה תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים לפי הצורך והנסיבות. 
יפות העולה על מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפ±   2%וק, החפירה והמילוי יעשה בכבישה בתחום של דהי 

 א.ש.ה.ו.  מודיפיידמהצפיפות המכסימלית כפי שנקבע בניסוי מעבדתי לפי  98%
ל דרישה נוספת ת מעבדה מאושרת לחומר מצע סוג א', אגו"ם, הידוקים, בדיקות לאספלט וכוהקבלן יגיש בדיק 

 שתינתן ע"י הפיקוח )לכל רחוב ורחוב.
 ת קיימות, או סוג קרקע(.העבודה כוללת כל חפירות הגישוש )מציאת תשתיו 

 ומילוי חוזרעטיפת חול .3.7

 עטיפת החול ומילוי יבוצעו רק לאחר קבלת אישור בכתב לכך מטעם המפקח. 
ים -ס"מ,  החול יהיה חול 20לי של אעטיפת חול מתחת ומסביב לצינורות תבוצע לפי החתך הטיפוסי ובעובי מינימ 

צץ ואבנים. במקרה של צינורות מים אין להשתמש בחול המכיל או דיונות נקי, חופשי מכל חומר אורגני, פסולת, ח
 מלח. 

על קרקעית החפירה תפוזר שכבת חול בעובי הנדרש בחתך הטיפוסי ותהודק היטב בידיים בתוספת מים. על שכבה  
זו יונחו הצינורות. לאחר ביצוע חיבורי הצינורות ובדיקת הקו יש להמשיך בביצוע עטיפת החול, כנדרש, מעל 

קוד הצינור. פיזור החול עד לגב הצינור והידוקו יעשה במקביל, משני צדי הצינור כדי למנוע כל לחץ צדדי בלתי קוד
 שווה על הצינור.

וללא תוספת  ל הרוחב הנדרש לפי התכניותעטיפות חול יונחו לכל רוחב החפירה, גם אם רוחב החפירה עולה ע 
 מחיר.

 20גם כן חול נקי עד תחתית שכבות מבנה הכביש ויבוצע בשכבות של  המילוי החוזר באזורי המדרכה והכביש יהיה 
 ס"מ מכסימום בכל פעם ולאחריה הידוק כמפורט לעיל.

לפי  98%ס"מ כל אחת מהודקת לצפיפות  20מעל שכבות המילוי בכביש יונח מצע סוג א' בשתי שכבות של  
 ס"מ מהודק. 8ס"מ ואספלט בעובי  20בעובי  א.ש.ה.ו. ומעליהן יונח מצע אגו"ם מסוג א' בשכבה אחת מודיפייד

שבמפרט הכללי, כלולים המצעים ועטיפות החול במחירי מערכות המים ולא ישולם  5700.05בהתאם לסעיף  
 ס"מ מדפנות הצינור. 15 -עבורם בנפרד. עובי העטיפות יהיה כנדרש ע"י יצרן הצינור ובכל מקרה לא פחות מ

 ציוד הידוק לכיסוי צנרת: 

ס"מ ומספר תנודות  50X50ק"ג לפחות עם לוח במידות  100יהיה באמצעות פלטה ויברציונית במשקל  ההידוק 
 בדקה. 2000העולה על 

 מהדק מסוג צפרדע , קובה וכד'... 
 ידי המפקח בכתב.-סוג ציוד ההידוק יאושר על 

 עודפי חומר חפירה.3.8

 ע"י המועצה ומשרד איכות הסביבה.עודפי חומר חפירה ופסולת יפונו מאתר העבודה לאתר שפיכה מאושר  
 על הקבלן להביא אישור שפיכה על כמות הפסולת. 
 ידרש בגין הטמנת פסולת, יחול על הקבלן.יכל תשלום במידה ו 

 פיזור צינורות בקו.3.9

 הצינורות יפוזרו בקרקע על התעלה באופן שלא יפריעו למהלך התקין של העבודה למעבר מכונות כלי רכב וכו'. 
קיים חשש לכניסת חול, אדמה, בוץ, לכלוך, או גופים אחרים זרים לתוך צינורות המפוזרים לאורך במקומות בהם  

ס"מ  20ידי הנחתם על שקי חול בגובה של -ידי סתימת קצות הצינורות על-התוואי, יהיה על הקבלן למנוע זאת על
 לפחות מהקרקע.

רה ממנה, אלא בצידה השני. רק במקרים לא יפוזרו הצינורות באותו צד של התעלה בו נערמה האדמה החפו 
 יוצאים מן הכלל ייתן המהנדס הוראה לפזר הצינורות בצד ערמות האדמה.

במקומות בהם חוצה תוואי הקו בדרכים ציבוריות או פרטיות, ידאג לכך הקבלן שהצינורות המפוזרים לא יחסמו  
 או יפריעו את המעבר בדרכים אלו.

ס"מ  30מספר קוים )בלחצים שונים(. הצינורות יונחו במרווח של לפחות  במקומות בהם באותה תעלה עוברים 
מ"מ אנכי שיוכנס לתוך הקרקע בצמוד לכל צינור )מהצד  20ביניהם ובנוסף יבוצע מעצור בצורת מוט ברזל בקוטר 

 מטר ביניהם. 4הגובל בצינור שליידו( ובמרווחים של 
 מיקום כל צינור יתועד במדויק בתוכניות העדות. 
 :הערה 
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בצמוד למהלכי הצנרת החדשה ובחפירה המשותפת. הקבלן יניח שרוול לפיקוד עבור המועצה לרבות שוחות  
 הסתעפות וחוט משיכה פנימי מושחל בשרוול.

 בדיקת לחץ.3.10

אטמ'. בדיקת הלחץ מטרתה  16כל קטע של הקו המוכן ולפני כיסוי המחברים ייבדק בדיקה הידראולית בלחץ של  
ם, מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לחץ בביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את לבדוק את המחברי

 בדיקת הלחץ של הצינורות. 
לפני בדיקת הלחץ והכנסת המים לקו, יש לדאוג שהבטון של גושי העיגון והתושבות עברו תקופת אשפרה  

 והתחזקות. 
 יקת הלחץ. שעות לפני ביצוע בד 24לצנרת עם בטון פנימי יש לחכות  
 בדיקת הלחץ כלולה במחירי הצנרת והאביזרים. 
 16גנם בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה של ואת הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור בעוגנים אטומים ולע 

אטמ' מבלי להיפתח בעת הכנסת הלחץ לקו. יש להגיש למפקח את פרטי העיגון לאישור. מילוי הקו במים ייעשה 
 24אפשר יציאת האוויר הכלוא ולמנוע תופעות הלם. לאחר המילוי יעמוד הקו מלא במים במשך באיטיות, כדי ל

שעות לפחות. לאחר תקופה זו, יש להעלות את הלחץ בהדרגה עד ללחץ הבדיקה הנדרש. לחץ הבדיקה יוחזק בקו 
הקו אם בשעת  ידו. המפקח יאשר את-במשך הזמן הנדרש ע"י  המפקח כדי לאפשר בדיקת הקטע לכל אורכו על

 הבדיקה לא תהיה שום נזילה או הזעה בין הצינורות ובין המחברים.
ידי המפקח  ולחזור על הבדיקה עד שהקו -אם יימצאו ליקויים, על הקבלן לעשות את התיקונים הנדרשים על 

ן ולא יימצא במצב תקין לשביעות רצונו המלאה של המפקח. התיקונים והבדיקות הנוספים יהיו על חשבון הקבל
 ישולם עבורם כל תשלום נוסף. 

עם תעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות בגמר העבודה בדיקה נוספת כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל כל  
ם העברת הצינורות והנחתם והוצאה לפועל של שהאביזרים. על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים ל

ם ואטמים לסגירת קצות הצינורות ומשאבות ומנומטרים ליצירת חיבורים והבדיקה ההידראולית, לרבות עוגני
הלחץ ומדידתו. לא ישולם בנפרד עבור בדיקת הלחץ וההוצאות עבורה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים 

 שבכתב הכמויות.

  ערכת הקיימתמחיטוי מע' אספקת המים לפני חיבורה ל.3.11

ה בלחץ. המערכת תוכן לחיטוי כדלהלן: כל החיבורים, חיטוי המערכת כולה ייעשה לאחר השלמתה ובדיקת 
השסתומים ושאר האביזרים יהיו פתוחים. חומר החיטוי יהיה כלור, אשר יוכנס למערכת באחת משתי הדרכים 

 הבאות:

 .גז כלור או תערובת מים וגז כלור 

 ד כלורי הנקרא תערובת של מים ותערובת המכילה כלור, כמו למשל, קלציום היפוכלוריד )באבקה( או סי
 גם אבקה מלבינה או נוזל סודיום היפוכלוריד הנקרא בשם נוזל מלבין לכביסה.

הקבלן ייבחר את חומר החיטוי המתאים לו בהתאם למפורט לעיל, ויגישו לאישור המפקח. החיטוי יבוצע  
 249ת"י בהתאם למפורט להלן ובהתאם להוראות יצרני חומרי החיטוי. בדיקות הכלור הנותר תעשנה לפי 

 .204חלק 
לא ישולם בנפרד עבור חיטוי הקו אחרי הנחתו וכל ההוצאות הקשורות בחיטוי ושטיפה, יש לכלול במחיר  

הנחת הקו אשר יכלול את אספקת כל חומרי החיטוי והשימוש בהם. שטיפת הקו וחיטויו לפי המפורט 
ר ייעשה בגלל כניסת זוהמה לקו מעלה ולשביעות רצונו של המהנדס. כל חיטוי מוגבר או חיטוי חוזר אש

העת הנחתו, לפי המפורט מעלה יהיה על חשבון הקבלן. הבדיקות הבקטריולוגיות של המים תיעשינה על 
 ידי הקבלן ועל חשבונו.

 ידי חברה מאושרת ע"י משרד הבריאות לחיטוי קווי מים.-החיטוי יבוצע על 

 רתכים מוסמכים.3.12

 לכך ממוסד מוכר ומוסמך.ובעלת תוקף בעלי הסמכה ותעודה מוכחת   בעבודת ריתוך הצנרת יאושרו רק רתכים  

 (AS MADEתוכניות לאחר ביצוע ).3.13

ומעלה המתארות את  2000הקבלן יגיש בתום עבודתו תוכניות ממוחשבות משורטטות בתוכנת "אוטוקד" גרסה   
 תשלום נוסף לכך.העבודה שבוצעה בפועל ונמדדה בדיוק מירבי ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן וללא כל 

 התוכניות יכללו סימון של התוואי, קוטר הצינור, כל חיבור למגרש או מגוף, או אביזר אחר וכן עומק הצינור.  
 ארציות. בקואורדינאטותהתוכניות יהיו 

 סטים של תוכניות ודיסקטים. 3החומר יכלול  
 ויימסרו נתונים על התוכנית. X,Y,Z -כל תא או חיבור ימדד ב 

 Z – ראש צינור,   גובהZ – .גובה מגוף, ב.כ.א,  ש.א 
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 מפרט טכני לצנרת ואביזרים.4

 צנרת מים ראשית.4.1

 ומעלה. 2" -בקטרים מ 5/32בעלי עובי דופן של " 530צינורות פלדה לריתוך לפי ת"י  
 הצינורות יהיו עם ציפוי פנימי מלט קולואידלי שבוצע בתהליך צנטריפוגלי במפעל בכפיפות לדרישות התקן ומעטה 

לרבות ספחים חרושתיים זהים כדוגמת תוצרת ועטיפת בטון דחוס נוספת, פוליאתילן שחול, תלת שכבתי חיצוני 
 מאושר."אברות" או ש"ע 

 הנחת ותיקוני הציפוי תהיה עפ"י הוראות היצרן. 
ואי הצנרת והאביזרים תימדד במ"א ותכלול הספקה והנחת הצינורות וחיבורם )לרבות עבודות בעפר, עבודות הלו 

והעזר, כמפורט באופני המדידה(. המדידה לצורכי תשלום של אורך קו הצינורות מכל הסוגים הנ"ל תיעשה לאורך 
 ציר הצינורות בקו, לאחר הנחתם.

, הנחת והתקנת ספחים, זוויות ומחברים שומשוםמחיר הצינור יכלול ההספקה, ההובלה, הפריקה, החפירה ומצע  
 ס"מ, בדיקת לחץ וחיטוי.  20בשכבות של  בנקודות התפנית, כיסוי והידוק

הקבלן יבצע תיקוני ציפויים לפי הנחיות יצרן הציפוי ותוך שימוש בחומרים ייעודיים למטרה זאת שיסופקו ע"י  
 ציפויים, ראשים, אביזרים עם שרוולים או סרטי פוליאטילן, במחיר הנחת הקוים.תיקוני  יצרן הציפוי.

 קשתות, הסתעפויות.4.2

ומעברים קוניים יבוצעו מאביזרים מוכנים מראש ע"י יצרן הצינור ובהתאם , עפויות )מעברי "תע"(קשתות, הסת 
 לסוגי הצינורות והציפויים הפנימי והחיצוני, הכל בהתאם למפורט לעיל.

המפקח יבדוק את שלמות ציפוי הפנים והעטיפה החיצונית, בהתאם למפורט להלן. תיקוני ציפוי פנים והעטיפה  
, במקום שהדבר יידרש, ייעשו בהתאם למפורט בסעיפים להלן וכן בהתאם להנחיות היצרן לגבי סוג החיצונית

 הצינור שייבחר. 
 בכל מקרה האביזרים יהיו מאותם חומרים וציפויים אשר מהם יבוצעו הצינורות.  
מפרט הנחה כולל יציקת ביטומן על האוגנים והדרסרים בקרקע בקו לכל אורכו. הקשתות, ההסתעפויות ומעברי  

 הקוניים יהיו חרושתיים ויירכשו ע"י הקבלן בביהח"ר ממנו ירכשו הצינורות ע"י המזמין. 
הציפויים יהיה כלול לא ישולם בנפרד עבור הספחים כמפורט לעיל ומחירם כולל עבודות החיתוך, הריתוך ותיקון  

 במחיר הנחת הצינורות.

 ריתוך הצינורות.4.3

כל הריתוכים יבוצעו ביד לפי שיטת הריתוך של קשת מתכתית מוגנת. כל הדרישות הנוגעות לטיב הריתוכים  
ידי רתכים -תחולנה במידה שווה על ריתוך בסיבוב ועל ריתוך במצב קבוע. כל הריתוכים יבוצעו אך ורק על

 מדו במבחן רתכים.מוסמכים אשר יע
 . 6הריתוך יבוצע בהשקה מלאה ע"י הצמדת הצינורות במצמדת לחץ מצינור " 
 הריתוך יבוצע עם אלקטרודות זיקה בלבד. 
. עם זאת לא תהיה הגבלה לגבי כמות העבודה שכל רתך תלא תורשה מסירת עבודות הריתוך לרתכים בקבלנו 

 כל דרישות המפרט. יורשה לבצע במשך היום, ובלבד שהריתוכים יעמדו ב
 אין להשתמש במכונת ריתוך עם שתי יציאות. כל רתך יעבוד במכונת ריתוך נפרדת. 
 הקבלן ימציא צילומים לבדיקת ריתוכים בנקודות מדגמיות כפי שיידרש ע"י המפקח. 
 צילומים אלו יבוצעו ע"י מעבדה מאושרת. 

    הרכבת קו והנחתו.4.4

 ייעשו ברציפות, כשהצינורות חיבורי ריתוך וציפוי הריתוכים בביטומן  
מונחים על תמיכות מתאימות בצד התעלה או אדנים הגושרים את התעלה והחלקים של הקו שכבר יחד ויורדו  

 ברציפות בזה אחר זה לעלה ויונחו על תחתיתה. 
 לפני הורדת הצינורות ייבדק הצפוי הביטומני ויתוקנו כל הפגמים בו. 
במקומות של אביזרים, מפנים, מחברים מכניים וכיו"ב ובמקומות בהם אין רציפות הריתוך וההורדה תופסק רק  

 המצב הטופוגרפי או תנאים אחרים מאפשרים עבודה רצופה כמפורט לעיל.
לייר", או כלי אחר שיקבל את אישור המהנדס, באופן שלא יגרום -הורדת צינורות לתעלה בכלי הרמה כמו "פייפ 

 רות או לגרום להם דפורמציה תמידית.כיפוף רב מדי לפגוע בשלמות הצינו
הפנימי ממלט צמנט. כשצינורות  במיוחד יושם לב לכך כי בעת הורדת הצינורות לתעלה לא ייסדק הצפוי   

 לייר  אחד. -בעלי ציפוי פנימי ממלט צמנט מרותכים על אדנים מעל לתעלה מותר להשתמש בפייפ
 ם לפחות.     ייריל -יפ יש להשתמש בשלושה פי -עלה במקרה של ריתוך בצד בת 
 , הכלול במחיר הצינור.6* על הקבלן להגיש צילום וידיאו פנימי לקווים בקוטר " 
 4מקוטר הצינור שהונח. )לקו " 2" -* לפני ביצוע טסט וחיטוי תבוצע שטיפת הקו הראשי עם ספוג בוכנה הגדול ב 

 פס לשטיפה ע"י הקבלן.-וכן הלאה(. ביצוע בי 6יוכנס ספוג "
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 תומיםשס.4.5

מעבר חלק עם ציפוי יהיו שסתומי תריז וכולל,  3מעל "אטמ'. המגופים בקטרים  16המגופים יתאימו ללחץ עבודה  

" או תוצרת  T - 4000תוצרת "רפאל פנימי מאמאיל וחיצוני אפוקסי קלוי או אמאיל כולל אוגנים נגדיים כדוגמת 
 קח. פאחרת שוות ערך המאושרת ע"י המ

 יהיו כדוריים מעבר מלא כדוגמת "שגיב" או ש"ע מאושר. 3מגופים עד קוטר " 

 שסתומי אוויר.4.6

 .מעבר מלא 2" "שגיב"  בתוספת שסתום ניתוק כדורי D – 040דגם  כדוגמת תוצרת "א.ר.י"  
  

 / "גמל" התחברות לקו קיים.4.7

נוסף כל התחברות לקו קיים תבוצע לאחר תאום עם נציג המועצה, ההתחברות תעשה אחר הכנת כל האלמנט ה 
 במידה ונדרש בכדי לצמצם ככל הנדרש את זמני הפסקת המים.

  

 ניתוק צנרת קיימת.4.8

ניתוק צנרת קיימת יבוצע בתאום מלא עם המפקח והמועצה ולאחר השלמת העבודה החלופית לקו. הניתוק יבוצע  
יים הנדרשים באופן שלא יגרם נזק למיקום הביצוע, לצינור ולעטיפה החרושתית והקבלן נדרש לנקוט בכל האמצע

 לביצוע העבודה לרבות פתרון לניקוז צנרת.
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 מיוחדות לעבודות אור מפורטית.5

 חיבור בית בודד / כפולהחלפת .5.1

 ההחלפה תבוצע לפי פרט בתוכניות. 
 : התשלום לעבודה זו כולל 
 לפי פרט.חרושתי " ומעבר קוטר Tאביזר "עם התחברות לקו ראשי  

 מטר. 10עד  2קטע צינור בקוטר " 
ותיקון חוזר לביצוע העבודה באזור המונה רות למונה מים קיים, לרבות כל הטיפול המקומי הנדרש התחב 

 .להחזרת המצב לקדמותו 
ו( והתאמת מיקום המונה הטיפול המקומי כולל עלית זקף חדש בתוך קיר תמך )לרבות פירוקו והחזרתו לקדמות 

 בהתאם לכך, וכולל כל האביזרים הדרושים.
 צוותי רתכים ללא תוספת מחיר. 4ספר צוותי רתכים לביצוע חיבור מקו ראשי, הקבלן יספק עד במידה וידרשו מ 
צוות רתכים יכלול רתכת ומכשירי עזר )דיסק, משאבת מים וכו'..(, רתך ועוזר רתך וכל הנדרש לביצוע עבודה  

 עצמאית.
 פועלים. 2לכל צוות רתכים יהיו  
מילוי חוזר של מצעים וחול והחזרת המצב לקדמותו זהה לגמר כל חפירה הבורות והתעלות הדרושות, כולל  

 הקיים )כביש, מדרכה וכד'...(.

 חיבור ליציאת מים קיימת לבתים.5.2

אך רק חיבור לצינור קיים חדש שמספק לבתים מצינור ראשי חדש  5.1העבודה תבוצע כמפורט לעיל בסעיף  
 מבוצע.

 שרוולי פיקוד –הנחת צנרת  .5.3

 ית, תבוצע בחפירה משותפת עם צנרת המים שתונח לאורך הרחוב.הנחת צנרת פיקוד פלסט 
 צנרת השרוול תונח בתוך "כיסוי החול" מעל לצינור המים שיונח. 
 צנרת בין שוחות(.. -מ"מ, לכל אורך הקטע שיבוצע )קטע 8בצנרת הפיקוד יושחל  חוט משיכה, בעובי מינימלי של  
  

 התקנת שוחות בקרה לתשתית פיקוד .5.4

 תשתית הפיקוד תבוצע בהתאם לפרוט הבא:ת בקרה להתקנת שוחו 
 לצורך החברות למתקן, לציוד, למבנה. -

 מ' משוחה קודמת. 80במרחק של עד  -

 לפי הנחיות המפקח באתר. -

 

קביעת מיקום השוחה תהייה בסמוך לתוואי צנרת המים שתותקן )לא מעל לצינור המים(. התקנת השוחה תיכלול  
 אשר יותקן בתחתית השוחה. –, מעל מצע של חצץ גס פקק\בתקנת שוחה+ תקרה + מכבה

 8בריצוף, או עד  \ס"מ , כאשר גובה פני המכסה יותאם לגובה פני הקרקע במדרכה  40-80 -עומק השוחה מתוכנן כ
 צמחיה גבוהה. \ס"מ מעל קרקע בשטח מגונן 
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 אופני מדידה – 2סמך ג/מ 

  
 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרזה זה 

  

 ותשלום לקווי מיםאופני מדידה .1

 כללי.1.1

 כל העבודות תימדדנה בכפיפות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי ובמפרט הבינמשרדי, וכן בסעיפים להלן. 
במסמך זה מתוארים רק אופני המדידה והתשלום לכל אותם הנושאים שאינם מוצאים את ביטויים  

 באופני המדידה המוגדרים במפרטים הכלליים, או הנוגדים אותם.
 מקרה של סתירה יקבעו הסעיפים להלן.בכל  

 רישיונות ואישורים.1.2

כל העלויות הישירות והבלתי ישירות המתחייבות מהפעולות להוצאת כל האגרות והרישיונות השונים יהיו  
 .ולא ישולם בעבורם בנפרדהכמויות  בעל חשבון הקבלן ויראו אותם ככלולות במחירי היחידה שונים שבכת

 (AS MADEתכניות בדיעבד ).1.3

לאחר השלמת העבודה יגיש הקבלן למזמין ולמפקח תכניות בדיעבד מבוצעות ע"י מודד מוסמך, מעודכנות  
 לאחר ביצוע.

התכניות תכלולנה תיאור מדוייק של כל העבודות שבוצעו בפועל, כולל תיאור מדוייק של כל העבודות,  
הכנות לחיבור וכד' ואיתור קשירה תוואי קווי המים, כולל מיקום שוחות ורומי קרקעית צינור, מיקום 

 טות הארצית ולעצמים אחרים בשטח. התכניות יבוצעו באופן ממוחשב.לרשת הרומים והקואורדינ
 הפרטים שיסמן הקבלן בתכניות הנ,ל טעונים בדיקה ואישור המפקח. 
 לפחות. 2000לצורך הכנת תכניות לאחר ביצוע יספק המתכנן לקבלן דיסקט בפורמט אוטוקד  
סטים של  3 -לפחות ו 2000בזאת כי הכנת התכניות בדיעבד ומסירת הדיסקט בפורמט אוטוקד  מודגש 

 העתקים, בצורה מסודרת, ואישורן כי הוכנו כנדרש הן:
 תנאי מוקדם ובל יעבור לבדיקת ואישור החשבון הסופי של הקבלן ע"י המפקח והמתכנן. 
  
ים, כולל כל החומר והעבודה שידרשו העתק 3-( בAS MADEעבור הכנת ואספקת תכניות בדיעבד ) 

 .ולא ישולם בעבורם בנפרדלהכנתם ייחשב ככלול במחירי היחידה 

 בדיקות שדה ומעבדה.1.4

כל ההוצאות של ביצוע הבדיקות כאמור במפרט המיוחד ובספר הכחול )המפרט הכללי( לעיל  .א
 ולא ישולם בעבורן בנפרד.תהיינה ע"ח הקבלן 

עיכובים העלולים להיגרם לעבודה ו/או מועד השלמתה עקב על הקבלן להביא בחשבון את כל ה .ב
 בדיקות המעבדה ו/או המתנה לתוצאותיהם.

 .לא תובאנה בחשבוןתביעות לפיצוי כלשהו ו/או הארכת זמן ביצוע העבודה עקב הנ"ל  .ג

 פיקוח על העבודה.1.5

 בהשלמה ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה יחול על הקבלן הנאמר להלן:   
  

חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות, כולל בדיקות טיב החומרים למפקח תהיה גישה  .א
 ולקיחת דגימות בכל שלב משלבי העבודות.

 כל זמן שהעבודות נמשכות, על הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה. .ב

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפרוש התכניות, ועל הקבלן יהיה לציית להוראותיו, אולם,  .ג
אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי המוטלת  –או פעולה או הימנעות מפעולה על הוראה 

 עליו עפ"י החוזה הזה.

על הקבלן יהיה לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים בביצוע העבודות בזמן שיקבע  .ד
המפקח, והעבודה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור המפקח שהעבודה נעשתה בהתאם לתכניות 

 רט, וכי האתר נוקה ונמסר מתאים למטרתו ולשביעות רצונו של המפקח.ולמפ

 עבודות תיקונים כנ"ל לא תהיינה עילה לעיכוב לוח הזמנים או לדחיית תאריך גמר העבודות. .ה

 אין לקבל הוראות בשטח מתושבים או אנשי מועצה, אלא באישור המפקח. .ו
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 הרחקת פסולת ועודפים.1.6

ום העבודה לכל מרחק שהוא לאתר מאושר ע"י משרד לאיכות הסביבה פסולת ועודפי חפירה יורחקו מתח 
 .וללא כל תוספת במחירו/או ע"י נציג הרשות המקומית 

 פתיחה ותיקון כבישים ומדרכת אספלט.1.7

פתיחת כביש אספלט ע"י נסור ותיקון באספלט יימדד לפי מ"א, המחיר יכלול החזרת המצעים בשתי  
סוג א' בשכבה  םמודיפייד א.ש.ה.ו., ריסוס בביטומן, אגו" 98%-בוקר  לשכבות מצע מסוג א' כולל הידוק מ

 ס"מ )בכבישים בלבד(. 8ס"מ ושכבה עליונה של אספלט דק בעובי  15בעובי 

 תיקון מדרכות ושבילים מרוצפים.1.8

פתיחת ותיקון של ריצוף מכל סוג שהוא יימדד לפי מ"א, והמחיר יכלול פירוק הריצוף הקיים ואחסונו,  
מרצפות או אבנים משתלבות חדשות במקום אלה שתמצאנה שבורות, והתקנת הריצוף מחדש  אספקת

לאחר הנחת הצינור לשביעות רצונם של המפקח או נציג הרשות המקומית, כולל אספקת והתקנת מצע 
 ס"מ. 5ס"מ, ושכבת חול בעובי  20כורכר בעובי 

 פירוק ותיקון אבני שפה.1.9

ומחירם יהיה כלול במחירי  לא ישולם בנפרדדש לאחר גמר העבודה עבור פירוק אבני שפה והתקנתן מח 
 היחידה השונים.

המחירים יכללו את כל הדרוש להתקנת אבן השפה למצבה הקודם, לרבות החלפת אבני השפה השבורות,  
 בין שנשברו במהלך העבודה ובין שהיו שבורות קודם לכן.

 שטיפת הקווים.1.10

 ומחירה יהיה כלול במחירי הנחת הצינורות. לא ישולם בנפרדעבור שטיפת הקווים  

 חיטוי הקווים.1.11

 עבור חיטוי הקווים לא ישולם בפרד ומחירו יהיה כלול במחירי הנחת הצינורות. 

 אספקת והנחת צינורות פלדה למים.1.12

יחידת המידה לאספקת, הובלת, פיזור והנחת צינורות פלדה תהיה מ"א מסווגת בהתאם לסוג, קוטר,  
 יר יכלול:ועומק הצינור. המח

אספקה, הובלה, הנחה של צינורות פלדה, לרבות חפירה ו/או חציבה, מצע ועטיפת חול, הידוק  .א
 ומילוי חוזר. המילוי החוזר יהיה כאמור בסעיף 

עומק הצינור יימדד מפני הקרקע בפועל )לאחר ביצוע עבודות החפירה ויישור לכבישים ו/או  .ב
 עומק הממוצע בין שתי נקודת.מדרכות ועד לתחתית הצינור. העומק ייקבע כ

עלות שרות השדה לבדיקת הנחת הצנרת תיכלל במחיר היחידה להנחת הצינורות ולא תשולם כל  .ג
 תוספת במחיר עבור הבדיקה.

מהריתוכים( יהיו על חשבון הקבלן ומחירן יהיה כלול  10%-בדיקות רדיוגרפיות של ריתוכים )כ .ד
 במחיר היחידה להנחת הצינורות.

 יהיו כאמור במפרט המיוחד.בדיקות לחץ  .ה

 דיולים מלט סקנכל האביזרים כגון: מעברי קוני, קשתות, הסתעפויות "טע" וכד' יהיו עם ציפוי פ .ו
לא יימדדו או שווה ערך  תוצרת "אברות" או ש"ע בטיב. האביזרים  TRIOועטיפה חיצונית  40

 ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים. בנפרד

ציאה מקו אספקה ראשי לחיבור בית או ברז כיבוי תבוצע ע"י הסתעפות טע מודגש בזאת שכל י
 .ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול בסעיף הנחת צנרתחרושתי ועבור טע  חרושתי לא 

 דיפונים לתעלה ולתשתיות סמוכות במהלך ביצוע עבודות להנחת קווי מים. .ז

 ים במחיר הצינור.כל הציפויים החרושתיים וכן תיקונם וצביעה חיצונית, כלול .ח

 התחברות קו מים מוצע לקיים.1.13

 המחיר יהיה לפי יחידה וכלול: 
אספקת והרכבת כל הצינורות והאביזרים )למעט מגופים(, עשיית כל הריתוכים, גילוי הקו הקיים, סגירת  

 וניקוז המים, כיסוי מהודק וסילוק עודפי חומרים והחזרת המצב לקדמותו.

 ביתחיבור .1.14

יחידות שלמות ויכלול אספקת והתקנת כל האביזרים, הספחים, המגופים, קטעי מדד ביחיבור בית י 
מ' וביצוע כל העבודות הנלוות הדרושות לחיבור מושלם בהתאם לפרט. כחיבור  10נרת באורך עד צה

 .יה לפני הקרקע כולל התחברות למערכת מדידה קיימתילמגרש יחשב כל הקטע מקשת העל
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וחיבור צנרת רק עבור הזזה כת המדידה הקיימת, תשולם על כך תוספת הערה: במידה ותידרש הזזת מער 
 משנית חדשה ממיקום מונה חדש ועד לקו הזנה קיים.

  

 "גמל מים"מערכת .1.15

 המדידה תהיה ביחידות שלמות והמחיר יכלול: 
אספקת והתקנת מגופים, מחבר לאוגן, ברגים, מוטות עיגון ואוזני עיגון חרושתיים קשתות, תמיכה  

 ים, גושי בטון וקטעי צינורות פלדה וכל שאר האביזרים הדרושים וביצוע כל העבודות הנדרשות. למגופ
  

 מעבר דרך קירות.1.16

עבור מעבר דרך צינורות בקירות, אבן גדר, אבן קיר, בטון, תעלת בטון לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול  
 בשאר מחירי היחידה השונים.

, תיקון מחדש לפי הקיים, כולל עבודות בנייה, בטון, מסגרות, העבודה כוללת: פירוק, ביצוע המעבר 
 שרוולים וכל הדרוש למעבר מושלם.

 2נקודת אוויר ".1.17

 נקודת אוויר תימדד ביחידות שלמות ותכלול: 
תוצרת א.ר.י. או  D-040אספקת, הובלת והתקנת כל האביזרים הדרושים, כולל שסתום אוויר דגם  

תוצרת "דורות" או ש"ע בטיב, כולל קטעי צינורות  2מגוף אלכסוני "אטמ',  16ש"ע בטיב ללחץ עבודה 
 פלדה, ריתוך מופות, אוגנים, ברגים, מותקן על זקף הידרנט, וכל העבודות הדרושות.

 אש-ברזי כיבוי.1.18

אש מאוגן כדוגמת תוצרת "פומס" מגולוון ובעל תו -במקומות המופיעים בתוכניות, הקבלן יבצע ברז כיבוי 
אלומיניום, זקף ומתקן שבירה למניעת הצפה בקוטר הזקף וכן ברז  3" –צמד "שטורץ" תקן, לרבות מ

 כדורי "שגיב" עם פקק.  3/4ניקוז "
  
  

  


