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 יוב וב מערכות מים - 57פרק 

 כללי: 01פרק 

 תאור העבודה 1.01

 
 אין להתחיל בביצוע מערכות מים וביוב ללא אישור בכתב מתאגיד מי שבע.

 העבודה כוללת בין היתר: 
 

 עבודות ביוב     1.02

מ"מ  עשויים             710( ועד 4מ"מ )" 110 –מאספי ביוב בקטרים משתנים מ  -

PVC  עשוייםו/או קווי סניקה  ובקטרים גדולים יותר HDPE PE-100  ו/או

GRP בכבישים, שטחים פתוחים וכו' בעומקים שונים 

 תאי ביקורות עשויים בטון בקטרים שונים ובעומקים שונים. -

התחברות לתאי ביקורות קיימים, ביטול תאים, החלפת תאים קיימים בתאים  -
 חדשים.

יפול פנים בתאים, איטום, טיפול בתאים קיימים; שטיפה, תיקונים עיבודים, ט -
 וכו'. פודסטים /תוספת/ החלפת מדרגות

 ביצוע אביזרים שונים על קווי סניקה, חצרות מגופים ואביזרים וכו' -

 הכנת חיבורי ביוב למגרשים -

 קידוחים אופקיים להנחת קווי ביוב -

 שרוולים לקווי ביוב -

 ביטול ופירוק קווי ביוב ושוחות -

 חיבור מבנים קיימים לקווי ביוב -

 הגנות מסוגים שונים על קווי ביוב בשטח פתוח  -

 כל אלמנטגבי מעבר עם קווי ביוב עיליים מעל ערוצים בשטחים פתוחים על  -
 כלונסאות, ו/או גשר ו/או קונסטרוקטיבי

  שירוולקווי ביוב קיימים באמצעות  תיקון ושדרוג -

דול יותר קוטרם והשחלת צינור בקוטר ג תקווי ביוב קיימים תוך כדי הגדלניפוץ  -
 .מהצינור הקיים

 ביצוע גישושים, שטיפות, שאיבות, צילומים ובדיקות שונות ככל שיידרש  -

עבודות פיתוח נלוות כאשר העבודות מבוצעות בנפרד מעבודות פיתוח )ראה  -
 תאור בעבודות פיתוח להלן(

 מפרטים ותכניות ,עבודות שונות כמפורט בכתב הכמויות -
 

 עבודות מים     1.03

 

או  HDPE PE-100 ,מצולב )פקסגול( HDPEבקטרים שונים עשויים  ת מיםצינורו -
 פלדהעשויים 

גמלי בקטרים שונים מותקנים בתוך תאים או ואביזרים שונים מגופים  -
 עילייםאביזרים 

 מדי מים וכו'. רמפרטי מים עיליים למגופים שסתומי אווי -

 בהתאם לפרטים מסוגים שוניםהכנות למגרשים  -

 בוי אשכיאביזרי ו הידרנטים -

 לרבות ,מערכות מדידה מסוגים שוניםהחלפה של ו/או  התקנהו/או  רוקיפ -
 מגופים, תאי מגופים קיימים, הידרנטים וכו'
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התחברות לצינורות מסוגים שונים ובקטרים שונים עם  -
 .בקטרים שונים צנרת חדשה

  כגון מגופים וכו' קיימים אביזרי צנרתהתחברות ל -

 מים קיימים מסוגים שונים ובקטרים שונים.התקנת מגופים חדשים על קווי  -

, גישושים וכו' (דיטקציהאיתור תשתיות ), שטיפה חיטוי,ביצוע בדיקות לחץ  -
 ככל שיידרש

 ביצוע בדיקות רדיוגרפיה לצנרת פלדה -

 ומעלה מ"מ 200ביצוע צילום לקווים בקוטר  -

 ביצוע קידוחים אופקיים למעבר קווי מים -

 שרוולים על קווי מים -

 על גבי אדני בטון עיליים בשטחים פתוחים  מיםקווי מעבר עם  -

 עבודות פיתוח נלוות לביצוע עבודות מים כמפורט בהמשך -

 עבודות שונות כמפורט בכתב הכמויות -
 

 וביובמים שאינם לשתייה(  וקווי מש"ל )הצטלבויות בין קווי מים  1.04
ן קווי מים קווי הביוב  תוכננו כך שיתאימו לתקנות משרד הבריאות לגבי מרחקים בי

 .ו/או מצטלביםמקבילים   מש"לוקווי 
למרות הנאמר לעיל יתכן שעקב הצטלבויות עם מערכות אחרות או מצבים חריגים 

 בשטח יהיו סטיות מדרישות משרד הבריאות.
האחרונות שפורסמו עד למועד בנספח למכרז זה מובאות דרישות משרד הבריאות 

 והצטלבויות.לגבי מרחקים בין קווים פרסום מכרז זה 
; מרחקים קטנים מידי , מעבר העדכניותבמידה והתכניות לביצוע אינן עומדות בתקנות 

קו ביוב מעל קו מים וכו' , הקבלן יביא מיד את הנתונים לידיעת המתכנן לצורך מתן 
 פתרון והתאמת התכנון לדרישות משרד הבריאות.

חריותו הבלעדית של מודגש במיוחד שאי עמידה בדרישות משרד הבריאות היא בא
הקבלן . הקבלן יפרק וישנה על חשבונו עבודה שלא בוצעה לפי הדרישות המפורטות 

 בתקנות משרד הבריאות.

 

 מכשולים והחזרת מצב השטח לקדמותופירוק  1.05
 

קיימים מכשולים שונים ייתכן ו מיםולאורך תוואי קו ה ) קו הביוב( בתוואי המאסף
עצים, ומערכות תת קרקעיות מסוגים שונים: מים,  כגון: גדרות, ערמות עפר, סוללות,

טרם תחילת הביצוע יאתר, ייסמן הקבלן, במסגרת עבודתו,  ביוב, חשמל, תקשורת וכו'.
יפרק מכשולים המפריעים לעבודתו )גדרות, סוללות וכו'(, יגזום צמרות עצים ו

חום תעלות שמפריעים לביצוע העבודה, יוריד עצים באישור המזמין, יחתוך שורשים בת
קווי מים או ביוב, מפרטי יבצע מעקף בצרת זמנית או ע"י שאיבה (  ) הצנרת, יפרק

מגופים ואביזרים שונים ויבצע את כל הנדרש לקבלת שטח נקי ממכשולים לביצוע 
העבודות. לאחר גמר העבודה יחזיר הקבלן לקדמותו את השטח שנפגע לאורך קווי 

, מערכות תת קרקעיות שונות וכו' לקבלת טי פיתוחאלמנכולל תיקון  המים ויהביוב וקו
 שטח ומערכות תשתית כפי שהיו לפני תחילת ביצוע העבודה. 

 

 חציית מכשולים 1.06
 

אין להתחיל בביצוע לפני קבלת אישור מהרשויות המוסמכות וממזמין העבודה. על 
הקבלן לתאם את העבודה עם הגופים והרשויות האלה ולמלא אחר כל ההוראות 

שות שלהם. כל האחריות למניעת פגיעה ונזק, במכשולים שאינם גלויים ואינם והדרי
מסומנים בתוכניות והעלולים להתגלות תוך מהלך הביצוע, תחול על הקבלן בלבד, גם 

 במקרה שלא נמסרה אינפורמציה מוקדמת לקבלן.
 
 



       
 

  4 

 חפירת  תעלות  1.07
 

 .A 200בתכנית  ייםצינורות תיעשה לפי החתכים האופיינהפירת תעלות לצורך הנחת ח
 ס"מ עבור ריפוד בחול. 20עומק החפירה יהיה לפי החתך לאורך ועוד 

כדי למנוע והנהלת אזורי התעשייה חפירת תעלות תיעשה בתיאום עם הרשות המקומית 
 .לאורך תוואי המאסףשיבושים מיותרים בחיים התקינים 

מטרים בשום  3.0 –מ לא יהיה גדול בכבישים ובשטח בנוי הרוחב העליון של החפירה 
 .מקרה

לכל  חובה להתקין דיפון לתעלות ,מ' או יותר 1.2 בקטעים בהם עומק הצינור המתוכנן
 .כנדרש אורך החפירה

אחזקת תעלות פתוחות באתרי העבודה השונים תבוצע ע"פ תכנית הבטיחות של הקבלן 
מן, יגדר, ובאישור ממונה הבטיחות באתר וכן ממונה הבטיחות של מי שבע. הקבלן יס

 וינקוט כל פעולה או איבזור בטיחות כנדרש אשר תידרש על פי ממונה הבטיחות.  

ע"פ  לא תתאפשר השארת תעלה פתוחה שלא בשעות עבודה, ללא נקיטת אמצעי בטיחות
או ברכוש, כל פגיעה שכזו תחול על אדם פגיעה בכל למניעת  תכנית בטיחוצת מאושרת,

 .הקבלן

לה וכו' כמפורט לעיל, לא ישולם בנפרד והתמורה תיחשב ככלולה עבור דיפון, סימון התע
 במחירי היחידה השונים. 

 עבודות עפר בתעלות להנחת צינורות בשטחים פתוחים 1.08

 
ם המינימום הנדרש הההנחיות שלהלן מתייחסים לצינורות פלסטיים סטנדרטיים ו

רת ומוטלת אחריות לביצוע כ"י הקבלן. מאחר וניתנו מספר חלופות לסוגים שונים של צנ
מוחלטת על ספק הצנרת לחישוב עמידות הצנרת בעומסי הקרקע בעומקים גדולים, תנאי 
ואופן הנחת הצנרת, אופן ביצוע ריפוד הצנרת וכו', לפני ביצוע הנחת הצנרת הספק יוציא 
הנחיות מדויקות לאופן ביצוע הנחת הצנרת, ריפוד והידוק המילוי מעל הצנרת שהבטחת 

 רת בעומסי הקרקעעמידת הצנ

החפירה ו/או החציבה תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים לפי הצורך והנסיבות. 
 ס"מ. 2עיצוב קרקעית התעלה ייעשה בדיוק של 

, רוחב כף החפירה לא תעלה על רוחב תחתית ציוד החפירה לתעלות יהיה מחפרון עם כף
, חפירה מעבר העבודה . רוחב תחתית התעלה לא יעלה על המתחייב מביצועהחפירה

 .לנדרש לא תזכה את הקבלן בהוצאות

 2%±וכבישה בתחום של  יש להדק את תחתית החפירה או המילוי בהידוק מבוקר
לית כפי אמהצפיפות המקסימ 96%לית ולהשגת צפיפות של אמהרטיבות האופטימ

 שנקבעה בניסוי מעבדתי בשיטת מודיפייד א.א.ש.ה.ו.

הטמנה מורשה אתר יועברו ליורחקו מאתר העבודה ו עודפי החומר החפור ופסולת
 .או במקום אחר )כולל פיזור( לפי הנחיית המפקח שיאושר ע"י המפקח

 ציוד ההידוק לתעלות ולכיסויי התעלות יהיה:

ס"מ  80ובאורך   6הידוק משני צידי הצינור יהיה עם מהדק העשוי מצינור בקוטר "
 ממולא בעפר וחסום משני הצדדים.

יברציונית )בשכבה העליונה עם לוח( במידות בהתאם לרוחב התעלה ומספר פלטה ו
 לדקה. 2000תנודות של לפחות 

 הדק "צפרדע", "קוברה" וכו'.מ

 כלים טעונים אישור המפקח.ה

במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכניים בלתי אפשרי, או  שהשימוש 
מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלה  בכלים מכניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי

בעבודות ידיים. כל הדרישות המפורטות מעלה לגבי חפירה באדמה רגילה יחולו גם על 
 .ם ולא ישולם עבורה בנפרדחפירת התעלה בידיי
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במקומות מיוחדים כגון מקומות בהם קווי צינורות אחרים חוצים 
הציר האופקי של הצינור החוצה, מעל קו הצינורות יבוצע מילוי מהודק כנ"ל עד לגובה 

 ולמידות והשיפועים שייקבעו ע"י המפקח.

הקבלן יהיה אחראי עבור כל שקיעה שתיווצר בתעלה אחרי ביצוע המילוי והוא יתקן על 
 חשבונו, כל נזק שייגרם לצינורות החוצים את הקו או למתקנים בתקופת האחזקה.

 

 חציית מכשולים ע"י קדוח אופקי 1.09
 

כנדרש ע"י  אספלט, מכשולים תת קרקעיים או כל שטח כמפורט בתוכניות אוחציית כבישי 
תיעשה באופן כזה שכל העבודות והציוד יהיו מחוץ לכביש, מכשול, מכל סוג,  ,קידוח אופקי

תשתיות בצדדים ושוליו ובמרחק מספיק משני צידי המעבר כפי שיקבע  בשטח עם נציג 
הביצוע  ה וסיכון  התנועה  ופגיעה במכשול.הרשות המוסמכת וזה  כדי למנוע כל הפרע

 שיון של רשות המוסמכת ונוגעת  במכשול.ייעשה בהתאם לתנאי הר

ויאושר מראש ע"י  סיון מוכח בעבודה מסוג זהיקבלן המבצע את הקידוח חייב להיות בעל נ
 .ונציג מי שבע המפקח

 לתנאי הקרקעההחדרה של צינור המגן בהתאם הקידוח והקבלן רשאי להציע את שיטת 
 האישור. ולהביאה לאישור המהנדס והמפקח באתר. לא יוחל בביצוע העבודה אלא לאחר

לטיבו  שאר הקבלן האחראיימודגש בזה, בכל מקרה ובכל שיטה שיבוצע הקידוח, י
  ולעמידתו בדרישות המפרט והחוזה.

לת לשם קבם לפני תחילת הביצוע יתקשר הקבלן עם הממונים על מתקנים שיש לחצות
הקידוח והכנסת צינור  שיונות ואישורים ולשם תאום והסדרת מועד המתאים לביצועיר

המצוינים בתכניות. בוצע קידוח בשיפוע  המגן ייעשו בדיוק לפי המיקום, הכיוון והשיפוע
שונה מהמצוין בתכנית רשאי המתכנן, על פי שיקול דעתו בלבד, להורות על ביטול הקידוח 

בשיפוע המתוכנן. במקרה כזה לא ישולם לקבלן עבור הקידוח שבוטל וביצוע קידוח  מקביל 
 והוא יחויב במילוי החלל שנוצר.

ביצוע  לפי מיטב השפיטה ע"י המתכנן. לפני  נקבע קוטר הקידוח ועובי דופן השרוול
יבדוק את תנאי השטח ודרישות הקידוח, יקבל הצעת מחיר מקודח מנוסה  הקידוח , הקבלן

והמלצות הקודח אים וימציא מסמך המאשר בדיקת השטח והקידוח שברשותו ציוד מת
 לקוטר ועובי דופן השרוול ואופן ביצוע הקידוח.

והינו חושש מידה בהקבלן יהיה רשאי להגדיל את קוטר השרוול או את עובי דופן השרוול 
מידה ויחליט לעשות כן, לא תשולם תוספת ומחיר היחידה יהיה לפי ב. קוהמסטיות בשיפוע 

 המוגדר בתכניות ובכתב הכמויות.

צינורות המגן בחציות ע"י קדוח אופקי יהיו צינורות פלדה כמתואר בתוכניות. עבור ביצוע 
ישולם בנפרד ועלות א קידוח בקוטר גדול על מנת להקל על בצוע הקדוח בחציבה ידנית, ל

יותר ועובי  הביצוע תחול כולה על  הקבלן. אם יידרש לשם כך שרוול מצינור בקוטר גדול
דופן גדול יותר, מילוי החלל בין השרוול והצינור המושחל, ביצוע מבנה מיוחד לתמיכת 

 ישא הקבלן בהפרש העלויות.יהצינור בשרוול, נעלי סמך מיוחדים וכו' 

במידה ויאושר על ידי הממונים על המכשולים שיש  לחצותם פתיחת המכשול והנחת 
בחפירה"  שרוול מגן השרוול יהיה לפי סעיף "הנחת השרוול בחפירה רגילה התשלום להנחת

, התגברות על זה ההנחה תכלול גם פתיחת אספלט ולא לפי סעיף קידוח אופקי. במקרה
 מכשולים והחזרת מצב הכביש לקדמותו כולל מצעים ותיקון אספלט כמפורט במפרט.

הי )מכשול במידה ושיטת הנחת השרוול תשונה במהלך ביצוע הקידוח האופקי מסיבה כלש
שלא מאפשר המשך הקידוח למשל( והקבלן יקבל אישור לפתיחת תעלה רגילה, התשלום 
יהיה  לפי קידוח אופקי עד נקודת הפסקת הקידוח ולפי שרוול מגן מונח בחפירה כולל הכל 

 הפסקת הקידוח. כמפורט לעיל החל מנקודת

 קי להנחת שרווללא תשולם שום תוספת עבור מעבר משיטת הנחת השרוול בקידוח אופ
 בחפירה רגילה הן אם כל שרוול המגן הונח בחפירה והן עם השרוול הונח חלקו בקידוח

 .אופקי וחלקו בחפירה או בגין הגדלת קוטר צינור המגן ואספקת צינור המגן
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השחלת הקו תבוצע לאחר גמר ההנחה של כל צינור המגן כולל קטע 
 וקבלת אישור המהנדס והמפקח  בשטח. בחפירה

הקבלן נעלי  גרם להם בעת ההשחלה יתקיןיכדי להגן על הצינורות בפני נזקים שעלולים לה

מ"מ והוא  36או שווה ערך. הסנדל יהיה בגובה  DIMEXסמך )סנדלים( פלסטיים מסוג 
יותקן  ירחיק  את גחון הצינור מתחתית השרוול. סנדל יקיף את מלוא הצינור. הסנדל

מ' זה  2ל מכל צד וביניהם יותקנו סנדלים במרחקים עד ס"מ מקצר השרוו 30 – 20במרחק 
 מזה. 

 כדי למנוע חדירת בוץ, לכלוך, מים וחרקים יתקין הקבלן בקצות צינור המגן אטמי גומי
מהודקים באמצעות חבקים )בנדים(. התקנת האטם תיעשה רק לאחר שהצינור הושחל 

מושחל. אטמים יהיו מסוג למצבו הסופי. קוטר האטמים יתאים לצינור המגן ולצינור ה
DIMEX  טיפוסDU .או שווי ערך 

הקידוח,  שיפוע הצינור במעלה הקידוח ובמורד הקידוח עד השוחה הבאה יהיה זהה לשיפוע
 לפיכך אין לבצע שוחות אלה עד קבלת השיפוע הסופי.

 .זההבכל מקום בו כתוב "שרוול" או "צינור מגן" הכוונה , ספקמען הסר ל
 

 אמצעי זהירות 1.10
 

נקיטת כל אמצעי הזהירות ללבטיחות העבודה והעובדים ו בלעדי הקבלן אחראי
הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, חציבה, 

 י צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'.ואחסון ושימוש בחומרי נפץ, הנחת קו

רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת 
ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות 

ינים אלו. הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה יבענ
 מצאותם של בורות,יגרם בשל היכנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות לה

ערמות עפר, פיגומים, דיפון חפירות, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם 
כל הבורות והחפירות, ליישר  סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את

 את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.

ש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי לכל נזק שייגרם לרכו יהקבלן יהיה אחראי בלבד
נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה 
אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו 
נושא לויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין 

חר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך רק לא
צוים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, יאחר בר סמכא. כל תביעה לפ

, מנהל הפרויקט, המפקח והמתכנן תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין
 באחריות כלשהי בגין נושא זה. וישאלא 

קבלן לבטח עצמו בפוליסת ביטוח מתאימה הפוטרת מראש את המזמין, מנהל על ה
הפרויקט, המפקח והמתכנן מכל אחריות שהיא ישירה או עקיפה לכל נזק שהוא 

 והמציינת זאת המפורש.

בעת עבודה בתעלות, תאי ביקורת קיימים או חדשים ועבודה במקום "מוקף" )ראה 
קף( על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות נספח הנחיות בטיחות ועבודה במקום מו

 והבטיחות כנדרש בחוקים ובתקנות.

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן 
לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים ולנקוט בכל אמצעי 

ליו בלבד כמפורט למעלה בסעיף היות והאחריות לנ"ל תחול כאמור ע הזהירות וההגנה
 יכללו בין היתר את אלו: אמצעי ההגנה והזהירות זה.

 מכשיר  לגילוי גזים 
לפני שנכנסים לשוחת בקרה, בור רקב, בור סופג וכיו"ב יש לוודא שאין בה  גזים 

כמות חמצן מספקת. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין  מזיקים ויש בה
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לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת   אלאכנס לתא הבקרה ילה
אחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת למאווררים מכניים. רק 

 תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושא מסכות גז.
שעות לפחות לפי הכללים  24וורור הקו, לתקופה של מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם א

 הבאים:

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים  בשני  התאים   -לעבודה בתא בקרה קיים 
 הסמוכים. סה"כ שלשה מכסים.

 המכסים משני צידי נקודת החיבור. -לחיבור אל ביב קיים 
 
 
כניסתו אושרה על ידי ממונה הבטיחות,   כנס לשוחת בקרה אלא אםיא יורשה אדם להל

יעמוד בדרישות ממונה וכן היא כלולה בתכנית הבטיחות של הקבלן. כמו כן העובד 
הבטיחות, מבחינת הכשרות הבטיחות שעל העובד היה לעבור לצורך ביצוע עבודה 

 כלשהי. 
מכל סוג ינהג על פי הנחיות הבטיחות בתכנית הבטיחות  הנכנס לשוחת בקרה

המאושרת, וכן על פי כלל התקנות, לרבות הכשרות לחלל מוקף, וכלל ההנחיות 
  המוגדרות בחוק ובתקנות.  

 מ' ישא מסכת גז מתאימה. 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל 
דם א מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת 5.0בשוחות בקרה שעומקם עולה על 

 ובמשך כל זמן העבודה בשוחה.
 

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה וכיו"ב. יודרכו בנושא 
בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו, הכל כאמור אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו 

 במפרט  הכללי.
 

  ומים בסביבת החפירה מכל סוג מי תהום 1.11
 

עלולים  להתגלות מי תהום, או לחילופין עלולים  לזרום מי נגר עילי  בחלק מהעבודות
 ., או מים מכל מקור אחרלתוך החפירות והתעלות הנחפרים לצורך ביצוע העבודות

 י תהום" להלן היא מים מכל מקור אחר עילי או תת קרקעי.הכוונה במונח "מ

לעבוד ביבש למען הסר ספק, מובהר לקבלן כי בכל חפירה לביצוע תשתית יהיה עליו 
 ולא יותר לו לעבוד בחפירה שאינה יבשה. בלבד

במקומות שקרקעית החפירה הנדרשת תימצא מוצפת במי תהום יהיה על הקבלן  
 פשר עבודה ביבש.להרחיק את המים כדי שתתא

היווצרות מצב המוגדר עפ"י מכרז זה כהמצאות "מי תהום" הוא כאשר במהלך ביצוע 
או יותר מעל קרקעית החפירה  4החפירה בשטח החפירה, נקוו מי תהום ברום " 

 משך שלוש שעות לפחות.בהמתוכננת, ונשארו ברום זה 

את התנאים  המתאימים  ובמצב המתואר בו, יהיה על הקבלן ליצור לעיללמרות האמור 
 לעבודה ביבש בכל מצב בו יתגלו מים.

בכל מקרה של הרחקת מים יהיה על הקבלן להקפיד על החזקת החפירות במצב יבש 
במשך כל זמן העבודה, ולנקוט בכל האמצעים )שקי חול, משקולות מיוחדות, עיגונים 

כוח עילוי לפני או בעת וכד'( כדי למנוע הזזת מתקנים, מבנים,  צינורות או שוחות ע"י 
 המילוי  החוזר.

הקבלן יביא לאישור בפני המהנדס את השיטות בהן הוא מתכוון לנקוט להרחקת המים 
וכן את הציוד בו הוא מתכוון להשתמש. המהנדס רשאי לאשר, לפסול ו/או להציע 

 שינויים בשיטה ו/או בציוד, רק לאחר אישורם יתחיל הקבלן בעבודה.

י להורות לקבלן על החלפת שיטת העבודה ו/או הציוד גם לאחר המהנדס יהיה רשא
 שהקבלן החל בעבודה עם כלים ולפי שיטה שאושרה לו.

האמור לעיל מובא רק לנוחות הקבלן. על הקבלן לבדוק בעצמו ועל חשבונו את מצב מי 
התהום ולקחת בחשבון לגבי המחירים המוצעים על ידו את הימצאות או אי הימצאות מי 
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באתר העבודות. הקבלן ישא בכל הוצאות הבדיקה ולא יהיה  תהום
 זכאי לכל תשלום בגלל התגלות מי תהום במקום שלא חזה.

 
כיסוי התעלה ו/או החפירה במקומות שיש בהם מפלס גבוה של מי תהום או שיש בהם 
תנאי רטיבות דומים, יש לבצע את פעולות המילוי במהירות, כדי למנוע את ציפת 

הצינורות במים. במקומות שמשתמשים בהם בסמכים לצורך חפירה, יש  המתקנים או
 להסיר את הסמכים בזהירות, בד בבד עם הנחת כל אחת משכבות המילוי.

 
יודגש כי עבור הרחקת "מי תהום" כמפורט בסעיף זה לא ישולם בנפרד ומחיר הרחקת 

מצע או חול מי התהום יהיה כלול במחירי היחידה, לרבות השאיבה, החלפת קרקע, 
בריפוד חצץ, עיגון הצינורות והשוחות נגד כוחות עילוי וכול העבודות והחומרים 

 הדרושים לביצוע העבודה  בנוכחות מי תהום.
 

 התאמה לתקנים -טיב החומרים והמלאכה 1.12
 

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן וכאשר אין תו 
 סימן השגחה. -תקן 

לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תו  רמוצרה חייב חומר או בכל מק
 התקן או סימן ההשגחה המתאים.

כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהמין המשובח ביותר, וממוצרי יצרן מוכר. 
מנת להצביע  -המוצרים המזכירים את שם היצרן בתכניות וברשימת הכמויות באים על

ידי  -צר הנדרש ולקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך למוצר הנזכר עלעל איכות המו
 מסמכים מתאימים ובאישור המפקח.

 .לפני הבאתם לשטח ל החומרים ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל את אישור המפקחכ
ו/או תעודות  על הקבלן להמציא למפקח דוגמאות של החומרים והמוצרים לאישור

המפקח יאשר כל חומר . של מכון התקנים וכו' לפי הנדרש ,קטלוגים, תעודות בדיקה 
 בחתימתו ותיעוד החומר המאושר יישמר בתיק העבודה יחד עם יומני העבודה.

כל חומר שיסופק לאחר מכן על ידי הקבלן יתאים לדוגמאות המאושרות הנ"ל. מחירי 
 היחידה יחשבו כוללים את הכנת הדוגמאות של החומרים והמוצרים.

באישור פיקוח היצרן לאיכות המוצר והאחסנה שלו טרם רים שיסופקו יהיו כל החומ
 .האספקה

 
 כלי מדידה 1.13

הקבלן חייב להחזיק במקום העבודה ובמשך כל זמנה מאזנת )ניווליר( וכל כלי מדידה 
כלי המדידה יהיו מכוילים  הדרושים ולהעמידם לרשות המפקח בהתאם לדרישתו.

 .בהתאם להנחיות היצרן

 הכלי עבוד

 .לביצוע כלל העבודות בפרויקט םהקבלן יחזיק בכלי עבודה תקניים וייעודיי

  לביצוע ה"עבודות" תכניות 1.14

 תכניות למכרז .א

תכניות "למכרז בלבד". עם הגדרת ה"עבודה" לביצוע ע"י המזמין תימסרנה לקבלן 
תכניות אלו באות להבהיר את היקף העבודה ואת סוגי העבודות והן מספיקות כדי 

תמחר את העבודה לפי סעיפי כתב הכמויות ל לקבלן ללמוד את השטח, לאפשר
 ולקבוע את משכה על מנת להכין צו התחלת עבודה ספציפי לאותה עבודה.

 תכניות לביצוע ותכניות נוספות .ב

לקראת ביצוע העבודה, וגם במהלכה, ימסרו לקבלן תכניות עבודה מפורטות 
כן יתכן כי לפני ו/ או תוך כדי מאושרות אשר יסומנו "תכניות לביצוע". כמו 
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העבודה תימסרנה לקבלן תכניות נוספות שתכלולנה תוספות, 
 הבהרות ושינויים ביחס לתכניות המקוריות.

למרות האמור לעיל, לא יהיה בהכנסת שינויים ובהוספת תכניות כדי לשנות את 
 מחירי היחידה שהוגשו ע"י הקבלן בהצעתו.

 )MADE -AS(תכניות עדות  .ג

 -AS בעותק קשיח צבעוני ום העבודה ימסור הקבלן למפקח תכניות עדותעם סי .1

MADE)  לאחר ביצוע( שהוכנו על ידי מודד מוסמך במהלך הביצוע ולאחר השלמתה
לנה את כל המפורט בנספח ושל העבודה, מאושרות ע"י המפקח. התוכניות תכל

יות עדות של , ויותאמו לחלוטין למפרט הגשת תכנ"תוכניות עדות" וכמפורט להלן
 מי שבע.

 2015מהדורה  כנת "אוטוקדוהתכניות תעשנה על גבי תכניות בסיס של המתכנן בת .2
הן תכלולנה את כל המבנים, המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן ו "לפחות

מידע  שיידרש להפעלת ואחזקה שוטפת של המבנה בעתיד, כגון; תוואי הקווים, 
בשוחות ביוב וניקוז,   .I.Lנקודות אויר, עומק כיסוי,מיקום תאים, נקודות ניקוז, 

שיפועים ואורך קטעים, מידות של צינורות, תשתיות אחרות בסביבה, מבנים שונים 
בשטח, גדרות, תעלות, קשירה למתקנים קיימים בשטח )קו מתח גבוה, צירי 
כבישים, מבנים, קו "מקורות", גבולות חלקות וכו'(, הצטלבויות עם תשתיות 

, והכל על פי חרות, כולל סימון התשתית וסוגן, וכל מידע רלבנטי שיידרש וכד'א
 .נספח הגשת תכניות עדות שמובא בהמשך מסמך זה

של תאגיד מי שבע המצורף  GISהמידע יוכן לפי שכבות שונות בהתאם למפרט 
 כנספח  למסמכי המכרז.

 בכל מקום שניתנה מידה מתוכננת תופיע המידה שנמדדה בפועל. .3

ומסירתן למפקח בצורה מסודרת הינה   GISעל בסיס מפרט הכנת תכניות בדיעבד  .4
 תנאי מוקדם לאישור חשבון סופי של  הקבלן.

עם הכנת התכניות לאחר ביצוע, הקבלן יעביר סט מושלם בפורמט קשיח )על נייר( 
צבעוני לבדיקה. לאחר בדיקה, תיקון ההערות ואישור סופי של התכניות ע"י 

יצוע" סופיות בהתאם למפורט בנספח קבלן ימציא תכניות "לאחר בהמתכנן, ה
 .GISלאחר ביצוע" בפורמט  "הכנת תכניות 

מושלמים  צבעוניים  סטים ושניעם תכניות לאחר ביצוע  CDהקבלן ימסור למזמין  .5
של התכניות לאחר ביצוע. הסטים יהיו חתומים בחתימה ידנית על ידי מודד 

 מוסמך.

ד כמפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה לחשב ככלולה עבור תכניות בדיעב .6
 במחיר היחידה השונים.

היה והמזמין יחליט לבצע בעצמו את התכניות לאחר ביצוע, או שהתכניות שהוכנו  .7

או שיהיה צורך בהשלמות של  GIS -מפרט ה ע"י הקבלן אינן עונות על דרישות 
, המזמין יהיה רשאי להכין התכניות או שהקבלן מכל סיבה שהיא לא סיפק תכניות

תכניות לאחר ביצוע בעצמו, להעסיק מודדים, מהנדסים, שרטטים, או כל כח אדם 
עשה לפי יימקצועי לצורך הכנת התכניות ולחייב את הקבלן בהוצאות. החיוב 

תשומות בפועל: ש"ע מודד, מהנדס, שרטט, וכו' לפי תעריף שעות עבודה במשרדי 
ות במידה ויש כאלו ותקורה בגין טיפול וניהול בתוספת הוצאות נלו הממשלה

 .מסה"כ ההוצאות בגין הכנת התכניות 10%בסה"כ 

כמו כן, הקבלן יכין קלסר תיק מתקן לשלב מסירת העבודה.  תיק המתקן יכלול את  .8
כלל האישורים, הדו"חות, המסמכים והאסמכתאות התומכים בתכולת העבודה 
 שבוצעה ומעידים על איכותה. 

 ירה יכלול את כלל המסמכים הרלוונטים, לרבות:תיק המס

 דו"חות שרות שדה של כלל הספקים .א
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 דו"חות בדיקות לחץ חתומים על ידי המפקח  .ב

 אישורי שטיפה וחיטוי ע"י אדם מוסמך בעל רישיון בתוקף .ג

 הצלם  CDדו"חות צילום קווי מים או ביוב עם  .ד

 דו"חות בדיקות אטימות לשוחות .ה

 שסופקוקטלוגים של אביזרי צנרת  .ו

 אישורים שונים  .ז

 בדיקות מעבדה רלוונטיות .ח

 אישורי גורמי תשתית אחרים רלוונטיים לגמר הפרויקט .ט

רשימת ספקים )שמות, חברות, טלפונים, איש קשר, מייל(  אשר סיפקו  .י
 במסגרת הפרויקט את מוצרי התשתית למיניהם בתחום המים והביוב.

 

 בדיקת תכניות ע"י הקבלן .ד
 

ומנות לביצוע יבדוק אותן הקבלן ויודיע מיד למנהל הפרויקט על כל עם קבלת התכניות המס
ן התכניות טעות, החסרה, סתירה ו/ או אי התאמה בין התכניות לבין שאר מסמכי החוזה או בי

קט יחליט כיצד לנהוג והחלטתו תהיה קובעת. לא הודיע הקבלן כאמור, לבין עצמן. מנהל הפרוי
רה ואי התאמה כנ"ל ובין אם מתוך הזנחה גרידא, ישא בין אם הרגיש בטעות, החסרה, סתי

הקבלן לבדו בכל האחריות לתוצאות הנובעות מכך.
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  קווי ביוב   :2פרק 
 
 

 כללי 2.01
 

קווי ביוב, מים  וניקוז,  - 57כללי לעבודות בניה פרק ההעבודות תבוצענה  בהתאם למפרט 
 בהוצאתו האחרונה. השלמות למפרט הנ"ל.

 
 

 עבודות עפר 2.02
 

 כללי 2.02.1
  

 של המפרט הכללי.   57, 51, 01כל עבודות החפירה תבוצענה לפי פרקים 
 העבודה כוללת:

 
חפירת תעלות במידות ובשיפועים הדרושים, חפירה לתאים, יישור תחתית החפירה, מילוי 
חומר מתאים  כנדרש, יישורי שטח, סילוק עודפי עפר, פסולת, עבודות עפר, הסדרת דרך 

 שירות וכו'.
 

ם בו מופיע המילה "חפירה", הכוונה לחפירה ו/או חציבה בסלע מכל סוג שהוא בכל מקו
 ניים או בידיים.אבכלים מכ

 
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות במשך העבודה בהתאם לתקנות משרד 
העבודה, ובכל הנוגע לתמיכת החפירה,  גידורה, שילוטה בשלטי אזהרה וכו', כדי להבטיח 

 ם והן את התושבים שבסביבת שטח העבודה.הן את  העובדי
 

קרקעיים כגון:  כבלי טלפון, צינורות מים,  -כל האחריות למניעת פגיעות במכשולים תת 
תקשורת, ביוב וכו', תחול על  הקבלן לבד, גם במקרה שלא נמסרה אינפורמציה מוקדמת 

 מושלמת.על מיקום המכשולים או שהאינפורמציה נמסרה לקבלן הינה מוטעית  ולא 
 

 סוגי הקרקע 2.02.2

 
המונח "חפירה" פירושו לצורך מכרז/חוזה זה, חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע   

בכל מקום במכרז/חוזה  באמצעות כל סוגי הציוד ובכל שיטה שיהא לרבות עבודת ידיים.
זה בו מופיעה המילה "חפירה", היא כוללת גם חציבה בסלע מכל  סוג שהוא, רציף או 

ניים מכל סוג איחת אספלטים, מצעים, ריצופים מכל סוג שהוא וכו', בכלים מכמפורר, פת
 שהוא. לא יאושרו פיצוצים.

 

 פינוי מבנים וגרוטאות 2.02.3

 
העבודה יבוצע ע"י הקבלן אחרי תיאום עם  יבתוואפינוי גרוטאות, ערמות עפר, אשפה וכו' 

 .התאגיד
רמות עפר, אשפה וכו' לא ישולם , פסולת, עמיםהמאסף  וקו ה יבתוואעבור פינוי גרוטאות 

בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים כולל תשלומי  אגרות לאתר 
 הפינוי.

 

 טיפול בפסולת 2.02.4

 
כל עודפי פסולת יסולקו אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך מותר עפ"י הרשות ועפ"י 

 הוראות המפקח, הכל על אחריותו וחשבונו של הקבלן.



       
 

  12 

 עבודת ידיים 2.02.5

חירי היחידה השונים כוללים עבודת ידיים לגילוי מערכות קיימות לצורך עבודה  בקרבת מ
מערכות קיימות, מבנים, התחברות למערכות קיימות וכו' או בכל מקום שיידרש ע"י 

 המפקח.

 איתור אל הרס )דיטקציה( עבודת  2.02.6

שר הקבלן יבצע עבודת איתור ללא חפירה ככל שיידרש, באמצעות חברת דיטקציה, א
תאתר את קווי המים ו/או ביוב ותפיק מדידה  של אתר העבודה ותשתיות המים והביוב 

 שאותרו ועומקיהם.  

 מ"ר.עבור עבודה זו ישולם לקבלן מחיר יחידה שימדד על פי 

 שקיעות 2.02.7

הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעה שתיווצר במילוי של החפירות לצינורות, לשוחות 
ק  שייגרם בעקבותיה, ישיר או עקיף, הן בשטחים הפתוחים ולמתקנים ולתיקון כל נז

והן  בשטחים המרוצפים )כבישי אספלט, רחובות, משטחי בטון וכו'( במשך שנתיים 
 מיום מתן תעודת ההשלמה.

 ריפוד בחול 2.02.8

ס"מ ויעטפו בחול.  ריפוד  החול  20יונחו על גבי מצע חול בעובי  ,ביובו כל הצינורות: מים

, אך 200B -ו 200Aהתעלה עד לגובה המצוין בחתך  הסטנדרטי  תכ' מס'יהיה לכל רוחב 
ס"מ מעל פני הצינור. החול  יהיה חול דיונות נקי, אינרטי, ללא חומרים  40 -לא פחות מ 

 אורגניים, אבנים או מלחים.

 חפירת התעלות 2.02.9

חפירת התעלות להנחת צנרת, ריפוד בחול ומילוי חוזר של התעלות יעשה בהתאם לפרק 
  להתייחס  לעבודה שמישהו אחר עושה את הפיתוח. במפרט הכללי. 5701

במקומות שתנאי המקום, לפי דעת המתכנן, לא יאפשרו פתיחה רחבה של החפירה עקב  
תשתיות ניקוז ביוב, מים סוללה או כבישים סמוכים, גדרות שאין להרסן, מבנים קיימים, 

 ות קיימות, או תנאים מיוחדים אחריםכבישים ומדרכ וכו' צמודות לקווים המתוכננים,
 יהיה על הקבלן לתמוך את החפירה בתמיכות כדי לאפשר חפירה ברוחב מינימלי.

 מ' שלא ניתן להרחיבן יבוצע דיפון  של דפנות התעלה. 1.2בחפירות שעומקן מעל 

בכבישי האספלט באזור התעשייה עמק שרה החפירה תבוצע בכל מקרה עם דיפון ולא 
ה רחבה יותר משלושה מטרים כאשר הדבר אפשרי ואם לא ניתן עקב קרבה תורשה פתיח

 לתשתיות צינורות, התעלות תהיינה אנכיות. 

בחישוב תמיכות החפירה, על הקבלן להביא בחשבון את עומס התנועה על הכביש או עומס  
 המבנים הקיימים וזאת בתוספת עומס הקרקע ועומס אדמת  החפירה שתונח בצדדים. 

חייב לתמוך את שפת החפירה בצורה ששפת הכביש, השביל או המבנה לא יפגעו,   קבלן 
כן להבטיח  שחומר המילוי שמתחת לכביש או המבנה לא יופר -,  כמוישקעוייסדקו ולא  

 והאדמה לא  תישפך מתחתיו.

הדרושים במשך העבודה בהתאם לתקנות  טיחותוהבהקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות 
בכל הנוגע לשיפועי דופן התעלה, לתמיכת החפירה, גידורה, שילוטה  העבודה,-משרד

בשלטי הזהרה וכו', כדי להבטיח הן את העובדים והן את התושבים שבסביבת שטח 
 העבודה.

 בטיחות 2.02.10

הקבלן הוא אחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה, לפיכך עליו לוודא שחפירת תעלות, 
באופן בטוח. אם יהיה צורך הוא ידפן את  העשינתימחפורות וכל עבודות החפירה ומילוי 

 דפנות החפירה. הוראות המתכנן או המפקח אינן פוטרות את הקבלן מאחריות זו.
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הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות במשך העבודה בהתאם 
לתקנות משרד העבודה, ובכל הנוגע לתמיכת החפירה, גירודה, שילוטה בשלטי הזהרה 

 טיח הן את העובדים והן את התושבים שבסביבת שטח העבודה.וכו', כדי להב

 מ' יבוצע דיפון של דפנות התעלות. 1.2בכל מקרה בחפירות שעומקן מעל 

 מילוי התעלות  2.02.11

רת,  מפוררת ונקיה, ללא אבנים רהמילוי בשטחים פתוחים יהיה מאדמה מקומית מוב
 וללא פסולת אחרת.

ובציוד מכני מתאים ל  ידניס"מ, תוך הידוק  20ל המילוי יונח מעל לריפוד החול בשכבות ש
 מוד א.א.ש.ה.ו.  %93  -

במקרה ולא ניתן להגיע לרמת ההידוק הנדרשת בקרקע המקומית, יספק הקבלן חומר 
 להנחיית נציג המזמין. מילוי בהתאם 

המילוי בכבישים, מדרכות ומשטחים מרוצפים עד המבנה יהיה חול דיונות נקי מונח 
 מוד א.א.ש.ה.ו . 100% -טבה ובהדוק ל בשכבות בהר

 הרחקת עודפי אדמה 2.02.12

עודפי האדמה מהחפירה ומהתעלות יורחקו ויסולקו ע"י הקבלן ממקום ביצוע עבודות 
החפירה, לכל מקום שיאושר מראש ע"י מפקח ומהנדס המועצה. התשלום עבור ההרחקה 

, הובלה, פריקה פיזור והסילוק ייכלל במחירי היחידה השונים של העבודות ויכלול העמסה
 בשכבות, הידוק, הוצאות שונות וכו', הכל כמפורט ובשלמות.

באם לא ימצא מקום להרחקה ולסילוק עודפי האדמה החפורה בקרבת אתר העבודה, 
ירחיקם הקבלן ויסלקם אל מחוץ לשטח העבודות למקום שפיכה מאושר על אחריותו 

לי של מועצה אבשטח התחום המוניציפהבלעדית ועל חשבונו של הקבלן. הרחקה וסילוק 
מקומית בני שמעון תעשה לאחר תיאום ובהסכמה בכתב מטעם המועצה. המתכנן רשאי 
להורות לקבלן להרחיק ולסלק את עודפי האדמה החפורה לכל מקום בתחום 

 לי של הרשות וזאת ללא כל תוספת מחיר.   אהמוניציפ

 חפירה לתאי ביקורת ואביזרים 2.02.13

חפירה נוספת הדרושה לבניית תאי ביקורת או לצורך התחברויות על הקבלן לחפור 
לצינורות קיימים. עבור החפירה הנ"ל לא ישולם בנפרד והתשלום ייחשב ככלול בסעיפי 
החפירה השונים. עבור מעבר גדרות אבן, קירות בטון, וכו' וכן החזרת המצב לקדמותו, לא 

 ולה בסעיפי החפירה השונים.ישולם בנפרד והתמורה עבור עבודות אלו תחשב ככל

החפירה סביב תאי הביקורת, תאי מגופים, התחברויות לקווים קיימים תמולא בחול נקי 
כמפורט לעיל. עבור סילוק עודפי חומר חפור ומילוי החפירה בחול מהודק בשכבות לא 

 ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

 עבודות עפר 2.02.14

נחת הצינורות לא תימדדנה בנפרד ומחירן יהיה כלול במחיר הנחת עבודות העפר לה
הצינורות. החפירה תכלול גם חציבה, עבודת ידיים לגילוי תשתיות קיימות או עבודה 

 בקרבת מכשולים ומתקנים שונים.

 החזרת מצב השטח לקדמותו 2.02.15

מגופים וכו' כוללים החזרת מצב  השטח תאים ,מחירי היחידה עבור הנחת צנרת, 
וכו',  אלמנטי פיתוח  ,רשת, פלדה בטון, אבן ,קדמותו בשלמות כולל, תיקון גדרות ל

 וכו'. קרקעיות שנפגעו-מתקנים ומערכות תת

רק עבור תיקון כבישים ומשטחים מרוצפים מכל סוג כולל משטחי בטון ישולם בנפרד לפי 
 מחירי יחידה בכתב הכמויות.
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  בתעלה פתוחה  חציית מבנים, מתקנים, דרכים, וכבישים   2.03
  

 כללי בטיחות  2.03.1
 

חציית מבנים, גדרות, צנרת עילית כבלי חשמל וטלפון עיליים ות"ק ומכשולים אחרים 
עלי המבנים, בשבתוואי, תבוצע בזהירות תוך שמירה מרבית על המבנה ובהתאם לאישורי 

 .הקווים או הכבישים שיש לחצות
קרקעי על מנת למנוע קריסתם בזמן הקבלן יתמוך בכל מבנה או תשתית על קרקעי או תת 

 ביצוע העבודות. לאחר החציה יתוקן ויוחזר הכל לקדמותו.
 

  דורי תנועה לחציית עורק תחבורהיס 2.03.2
  

עירוניים יחצו בחפירה יעשו בקדוח אופקי,  כבישי עפר ורחובות  נת"יחציות כבישי 
 אבל רק באישור מיוחד. פתוחה

 
 הדרישות עפ"י המפורט להלן:בחציית בחפירה ינהג הקבלן נוסף לכל 

 

 שא בכליהקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת העבודה וי .1
 וצר מגרימת נזקים לצד שלישי כתוצאה מהעבודה.יוהתוצאות העלולות לה

 עבודות החפירה תבוצענה ע"י הקבלן בשלבים מתואמים מראש עם המפקח. .2

 רך, יתקין הקבלן דרך עוקפתבאם, לפי שיקול דעתו של נציג המזמין יהיה צו .3
שלב  לשביעות רצון המפקח ו/או יבצע את העבודה  בשלבים באופן כזה שבכל

חסם לתנועה יותר מאשר מחצית רוחב הכביש. הקבלן יבצע את ההטיה על  לא
 חשבונו הוא ויסדיר אותה בצורה שלא תפריע לתנועה הזורמת.

לשמירה  יהיה  אחראי במקרה שהקבלן לא יסיים את העבודה במשך היום הוא .4
במקום במשך כל הלילה כדי למנוע תאונה. העבודה תבוצע באופן כזה שתימנע 
ככל האפשר הפרעה לתנועה.  לשם כך יהיה על הקבלן לתאם את המועד ואופן 

 .והמשטרה רשות הביצוע עם  ה

 הקבלן ידאג לדברים הבאים: .5
 

 ס המועצה.החפירה תבוצע לפי הסידורים שיקבעו ע"י המפקח או מהנד .א

מחזירי אור וכו' עפ"י  ל שטח העבודה יסומן ע"י מחסומים, שלטים,כ .ב
 המפקח. תהוראו

 מחסומים יושארו מוארים בלילה ע"י פנסים אדומים. .ג

לא יושאר על פני הכביש,  מחוץ למסומן לעיל כל חומר, חפץ או כלי  .ד
 עבודה

 .כל המתקנים לעבודה יהיו בפיקוח ושמירה בלתי פוסקת .ה

יר בזה כי ידוע לו שחסימת כביש ללא אזהרה מתאימה הקבלן מצה .ו
מהווה עבירה פלילית והוא אחראי עבור כל הנזקים שיגרמו עקב 

 העבודה.

על הקבלן לתאם עם  בכבישים עירוניים לפני התחלת ביצוע העבודה .ז
מועד תחילת העבודה ושלבי הביצוע  את שבע-מהנדס התאגיד ותאגיד מי

 ות ולאפשר לו פיקוח על  העבודה.ולקבל הוראות הנוגעות לבטיח

ככל שיידרש על ידי הקבלן, לבצע עבודות מסויימות בשעות יממה חריגות,  .6
לרבות עבודות לילה, לא תשולם כל תוספת עבור עבודתו בשעות הלילה או בכל  

 שעה משעות היממה והשבוע.
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 פירוט עבודות בחציית כבישים בתעלה פתוחה  2.03.3
  

נים, ע"י חפירת תעלה יהיה על הקבלן להשתמש בציוד בחציית כביש, מתקנים ומב
המתאים לכך כדי להבטיח שהנזק שיגרם יהיה מזערי. במסעות אספלט יבוצע ניסור 

 שכבות האספלט.

 -ו 200Aרוחב התעלה יהיה מזערי בהתאם לקוטר הצינור ובהתאם לפרט סטנדרטי מס' 

200B. 

מנת להקטין ככל האפשר את  בכל החפירות בכביש אספלט, יעשה שימוש בדיפון על
 רוחב פתיחת האספלט.

המילוי החוזר בכביש יעשה עם חול בשכבות או מצע מהודק עד למפלס תחתית מבנה 
ס"מ מפני הכביש הקיים. ממפלס זה תשוחזרנה  60-אך לא יותר מ הכביש, שכבות

שכבות מבנה  3ס"מ מתחת לרום הסופי.  8השכבות שהיו טרם פירוק ועד לרום של 
מוד א.א.ש.ה.ו. כל שכבה בעובי של  100%ביש תכלולנה מצע סוג א' מהודק לצפיפות הכ
 ס"מ לפחות.  20

למ"ר ריסוס יסוד  ליטר 1בכמות של  PCEיטומן בתחליב ריסוס בעל המצע יעשה 
ביטומן, מיד לאחר כיסוי התעלה  4.75%ס"מ עם  5ושכבת בטון אספלט מקשרת בעובי 

 ומילוי בחומר מצעים.

 מ"ר )ריסוס מאחה(./ליטר 1.0 בכמות של TCEביטומן תחליב מכן ריסוס בלאחר 

ביטומן, מיד לאחר כיסוי  5.2% ס"מ, עם 3שכבה נושאת מבטון אספלט דק בעובי של 
כבה המקשרת, אלא אם כן תינתן הוראה אחרת. לאחר הכיסוי בכל שלב יש לכבוש בש

 את  תיקון  הסלילה במכבש מתאים.

לי הכביש ייעשה הכיסוי כנ"ל אולם ללא כיסוי אספלט. עבור בדרך מצעים או בשו
 תוספת העבודה הכרוכה בהחזרת הכביש לקדמותו תשולם תוספת לפי מ"א. 

קצות המיסעה. )לא כולל מצעים או שולי  2נטו בין   בחציית כביש  המדידה תהיה 
 כביש(.

 

 נורות ביוב יצ 2.04
 

 סוגי צינורות גרביטציוניים 2.04.1
  

 נורות כמפורט להלן:יורשה שימוש בצי
 

 .884לפי ת.י.  PVC  SN-8צינורות  -

 .532לפי ת.י.  12.5לחץ דרג PVC צינורות  -

 כמפורט. 10,12.5,16בדרג  P.E-100 פוליאתילן  צינורות -
כלל הצינורות והחומרים שיסופקו על ידי הקבלן לאתר, יאוחסנו בתנאים נאותים ועל פי הנחיות 

 הפוגמת באיכות הצינורות.היצרן, לרבות מניעת קרינת שמש 
 

 הנחת הצינורות  2.04.2
 

אופן הנחת הצינורות, ביצוע עטיפת החול, מילוי החפירה והידוקה, אופן חיבור הצינורות 
וכו' יסופקו על ידי יצרן/ ספק הצינורות כחלק ממסמכי האחריות לחומר ולאופן הביצוע 

שדה של ספק הצינורות כלל קטעי הצנרת יקבלו את אישור שרות ה לפי הטפסים בנספח ה'.
 בטרם יכוסו.
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 מערכת הביוב בדיקת 2.04.3

 
הקבלן יחזיק באתר מפה של מערכת הביוב בה יסומן איזה בדיקה בוצע לכל מקטע 

ואביזר בתחום התוכנית, מפה זו תוצג למפקח לצורך בקרה על ביצוע הבדיקות 
 בהתאם לנדרש.

 שטיפת מערכת הביוב .א

הביוב הקיימת תבוצע שטיפה של כל מערכת  עם גמר העבודה ולפני התחברות למערכת
 הביוב באמצעות מיכלית שטיפה בלחץ, מיוחדת לשטיפת קווי ביוב.

ידאו. בכל מקרה, ומודגש במיוחד שסעיף זה אינו מתייחס לשטיפה לצורך ביצוע צילומי ו
 לפני מסירת העבודה בשלמותה למזמין תבוצע שטיפה של המערכת והתאים.

, תשאב מתוך המערכת על ידי המיכלית ותסולק השטיפהלך שטף במהיכל פסולת שת
 לאתר מאושר ע"י הרשות המקומית.

 השטיפה תבוצע בנוכחות המפקח ותאושר ע"י המפקח בכתב. שטיפה זו ואישור המפקח
לפני מהווים תנאי לקבלת המערכת על ידי הרשות המקומית. עבור שטיפה  והמזמין

לא ישולם  ידאו וכו'ולך הביצוע, צילומי הומסירת המערכת ועבור כל השטיפות במה
 עלות תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.הבנפרד ו

 בדיקת קווי ביוב לאטימות  .ב

בהתאם למפרט ולנקות את תאי הביקורת לפני ביצוע הבדיקה יש לשטוף את  הצינורות 

בנוכחות  מכון מוסמךע"י  בכל הצינורות והתאיםאטימות תיעשה  הכללי. בדיקת
 מודגש במיוחד שהקבלן לא יורשה לבצע את הבדיקה בעצמו.  .יצרן והמפקחה

 תבוצע בשיטה כדלקמן:הבדיקה 

הבדיקה תבוצע בקטעים של לא יותר מארבעה תאים כאשר התא הנמוך ביותר בקטע 
-מטיח שבכל תא גובה המים לא יהיה נמוך בהנבדק ימולא עד גובה התקרה  .הבדיקה ת

תקבל תא שגובה המים בו יעקב השיפועים הגדולים בקטע הנבדק מטרים. במידה ו מ' 2.0
מ' ,תאים אלו  2.0-מ' או במערכת קיימים תאים שעומקם הכולל פחות מ  2.0-פחות מ

 יבדקו בנפרד.

שעות לפחות. אחרי זמן יש  24יש למלא את הקטע הנבדק במים שיעמדו בתוך הצינורות 
יש לשים לב  ים בשתי שוחות לפחות.להוסיף את המים החסרים ולמדוד את גובה המ

שאם ירידת המים אינם אחידה בכל הקטע הנבדק המשמעות היא שנעשתה טעות במדידה 
 ויש לבצע את המדידה מחדש.

 כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול.

אינץ' של קוטר  הפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל
: כל פנימי. אם איבוד המים יעלה על השיעור הנ"ל, יש לבדוק את הקו בדיקה קפדנית

ולטפל , קטע צינור בנפרד וכל תא בנפרד ולגלות את הקטע הדולף או את התא הדולף 
 עד לקבלת תוצאות המשביעות את רצונו של המהנדס. בדליפות 

 לים בתאי הבקרה.בדיקת אטימות תעשה לאחר ייבוש בטון המתע

 בדיקת האטימות תבוצע לפני כיסוי הקו.

 עבוד הבדיקה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

 יםובדיקה לישרות הקו .ג

הצינורות ייבדקו ע"י קרן אור ומראה או בכל דרך מאושרת אחרת בין כל שתי שוחות 
 תוחים לכל אורכם.וים נקיים, ישרים ופוסמוכות לשם ביטחון שהק

 בדיקה סופית .ד
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לפני קבלת העבודה על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצינורות 
כולל שוחות הבקרה. אם אחת הבדיקות הנ"ל לא  תשביע  את רצון המפקח על הקבלן יהיה 

 לבצע 

 את כל התיקונים הדרושים לשביעות רצונו של המפקח.

 ווידאו   תבדיק .ה

יזיוני מסתובב של פנים הצינור במעגל סגור תיעשה ע"י וום טלוע"י ציל -בדיקת "וידאו"
אושר ע"י מעבדה מוסמכת על פי הנחיות רשות המים והרשות להסמכת מעבדות אשר ת

 המפקח.

 יזיה.והתמונות יוקרנו, בעת הצילום על גבי מסך טלו

ון יהיה , וכן בעזרת מיקרופשניתן לצפות בו במחשב CDהצילום על כל שלביו יתועד על גבי 
עוד קולי, על גוף הסרט, בו יספר  המצלם על כל מפגע או ליקוי ויציין את מקומו ית

 המדויק.

מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולדעת את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה. 
 הצילום יוקלט מלווה בתיאור מילולי המסביר את אשר רואים.

ה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומ
ולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס שניתנו 

 במהלך הביצוע.

 בדיקות אלה נכללות במחירי הנחת הצינורות. בדיקות אלה אינן נכללותההשטיפה ו
 .במסגרת הבדיקות האחרות ולא ישולם עבורן בנפרד

 ללא נוכחות נציג מי שבע באתר. לא יבוצע צילום

 

 בדיקות מילוי התעלות 

 ינורות הביוב אופני מדידה ותשלום להנחת צ 2.04.4

וספת עבור חפירה תהתשלום עבור הנחת צינורות יהיה לפי אורך הצינור המונח. לא תשולם 
לא תשולם כל תוספת עבור עבודות  עודפת, וכיו"ב מעבר לאורך או עומק הצינור עצמו.

 בכל שעה משעות היממה והשבוע.לילה, או 

ומק הצינור לכל קטע ייחשב כממוצע בין שתי השוחות. השתנות העומק בין שתי ע .א
השוחות לא תובא בחשבון. בשטח פתוח, העומק הוא המרחק אנכי בין רום פני  
הקרקע המדוד לבין רום הכניסה /היציאה מהשוחה לכוון הקטע נמדד. בכבישים, 

אספלט מתוכנן בלי להתייחס לרום הצלחת. חפירה המדידה תהיה מרום פני 
הנוספת המתחייבת כדי לרפד את התעלה בחול, איננה נחשבת לצורך חישוב עומק  

 הצינור.

 :כלול בין היתרמחיר הנחת הצינורות ב .ב

חפירת ו/או חציבת התעלה לפי החתך לאורך ולפי חתך רוחב סטנדרטי בהתאם  -
 לתנאי השטח.

מתחברת המערכת והעברת הנתונים למתכנן לפני תאים, אליהם  I.Lמדידת  -
 תחילת ביצוע העבודה.

 סימון הקווים על כל המרכיבים כמפורט במפרט. -

 דיפון התעלה לפי הנחיות משרד העבודה. -

 סימון התעלות בסרטי סימון ופנסים בלילה. -

 הידוק שתית התעלה. -

 אספקת חול, פיזורו, הרטבתו והידוקו. -

 ילוי לפי המפרטבדיקות צפיפות של שכבות המ -
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פתיחת כבישים ומדרכות, גדרות, קירות או חפירה מתחתם  -
 בהתאם לצורך ולאפשרויות, לרבות כל אמצעי הזהירות הדרושים.

הספקה, הובלה והנחת הצינור בתעלה עם כל האביזרים, האטמים, החומרים  -
 וכו'.

כיסוי התעלה בהתאם לחתך המפורט הכולל מילוי בחול בשכבות מהודקות  -
ישים, מדרכות, שבילים, משטחים מרוצפים מתוכננים או קיימים וכו' בכב

 והשלמת מצע סוג א' במידה והתעלה נחפרת במצעים.

תיקון שטחים מרוצפים, שטחים מגוננים וכיו"ב, כולל אספקת כל החומרים  -
 הדרושים לכך והבאת המצב לקדמותו כולל החומרים הדרושים לכך.

מים, קווי תקשורת, חשמל וכו' לרבות קבלת חציית מכשולים כגון: צינורות  -
 אישורים ותשלומי אגרות הקשורים בכך.

ביצוע הבדיקות בהתאם למפורט לעיל: שטיפה, בדיקה הידראולית, בדיקת  -
 וידאו וכו'.

 שטיפה נוספת לפני מסירת המערכת למזמין העבודה ולרשות המקומית. -

 ניות.כל הדרישות המפורטות במפרטים, בכתבי הכמויות ובתכ -

 עבור תיקון כביש אספלט ותיקון מדרכה בלבד ישולם בנפרד לפי מ"א. -
 

 שוחות בקרה )תאי בקרה( 2.04.5

 כללי .א
 

שוחות בקרה יוצבו בכל המקומות המצוינים בתכניות. אם לא צוין בתכנית סוג השוחה 
 להלן. ג'היא תהיה עשויה חוליות טרומיות עגולות בהתאם למפורט בסעיף 

 

וים וכל המרכיבים שלה לרבות התקרה והמכסה וכל החומרים הנלאספקת שוחות הבקרה, 
שוחות בשטחים פתוחים  תה ייעשו ע"י הקבלן והם כלולים במחיר היחידה.יהדרושים לבני

 ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים. 50 -יבלטו כ
 

מחיר היחידה של שוחה יסווג לפי חומר השוחה, צורתה, גדלה )קוטר בשוחה עגולה( ועומק 
. לא תהיה התחשבות בדרג המכסה ולא במספר הכניסות והיציאות מהשוחה. מפל השוחה

 חיצוני יחשב במחיר יחידה נפרד.
 

 ועד רום פני המכסה. LEVEL (OUTגובה )עומק( שוחה ייחשב מרום תחתית הביב היוצא )
קוטר השוחה הפנימי יהיה בדרך כלל לפי הטבלה הבאה. יתכן, בגלל שיקולים תכנוניים 

מרובות וכיו"ב( יהיו הקטרים גדולים יותר, כפי שצוין בתכניות או  כניסות הצינורות )קוטר
 בהנחיות המהנדס.

 
 מ' יבוצעו פודסטים  עם מעקות וסולמות בהתאם לפרט  5.0בשוחות עמוקות מאד, מעל 

 , או על פי פרט אחר שיוגש לקבלן.V201מס' 
 

 קוטר השוחה )ס"מ(  גובה השוחה )ס"מ(
 

 700עד 
701- 900 
 ומעלה 900

150 
180 
 או קוטר קרוב למצוין בהתאם ליצרן השוחות 200

   
 בכל מקום בתכניות או במפרט בו נאמר "תא בקרה" הכוונה היא לשוחת בקרה.
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  הזמנת שוחות הבקרה .ב
 

הקרקע באתר חרסיתית/ לסית וחלחול ביוב מהתאים בעת סתימה עשוי לגרום לקרקע סביב 
כווץ תוך כדי גרימה לפגיעה/ שקיעה של הכבישים לכן נדרשת אטימות התאים לטפוח ולהת
 מוחלטת של התאים.

 
על כן, לפני הזמנת כל התאים לשטח, תבוצע בדיקת אטימות של ארבעה תאים אשר יונחו 

 על פני השטח ויחוברו ביניהם בצנרת.
 

. רק לאחר מ' לפחות ויבוצעו עם אטמים כנדרש ומחברים לתאים 2.5התאים יהיו בגובה 
עמידת מערך התאים לעיל במבחן האטימות, יורשה הקבלן להזמין תאים מהספק של 
התאים הנבדקים. מודגש במיוחד שאם התאים לא יעמדו במבחן האטימות, תהינה נזילות 
בין החוליות במחברים לתא או דרך דפנות החוליות עקב סגרגציה או בטון פגום, הקבלן לא 

תו ספק ויהיה עליו לספק תאים מיצרן אחר אשר יעמוד במבחני יורשה להזמין תאים מאו
האטימות. עבור בדיקת האטימות המוקדמת לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה 

 במחירי היחידה השונים.
 

 שוחות בקרה טרומיות עגולות .ג
 

תקנים. שוחות בקרה עגולות טרומיות ייוצרו במפעל מלט מוכר העומד בהשגחת מכון ה
 ב'. 201א'  201, 201ים מס': ידרטנלפי מפרטים סט ויוצבו

כל שוחה תהיה בנויה מחוליות בסיס, חוליות ביניים, תקרה ומכסה. החוליות יהיו לפי ת"י 
 .489והתקרות  והמכסים לפי ת"י  658

עם ספק השוחה  גובה כל מרכיב בשוחה )חולית הבסיס, חוליות ביניים( יחושבו ע"י הקבלן
 ה המתוכנן בלי צורך בהתאמות בשטח.לקבלת שוחה בגוב

את החורים לחיבורי צינורות כניסה ויציאה יש לקדוח במפעל במיקום ובגודל המתאים 
 לכל מוצא. לא יורשה ביצוע קידוחים בשטח.

 מיאט שני ייעשה ע"י לתקרה חיבור בין החוליות, בין הבסיס לחוליה ובין החוליה העליונה
 . יש לנהוג לפי הוראות היצרן, כדי לקבל איטום מלא.נימונחים אחד מעל הש"איטופלסט" 

  SIKAFLEX -התפרים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה בפנים התא, יאטמו ב

PRO-3. 

או חיבור שוחה לכניסות וליציאות , לרבות כניסה עלית ממפל יהיה ממחבר "איטוביב" 
המתכת במחבר יהיו  פלדה אל חלד  שהוא מתאים לכל סוגי הצינורות. חלקישוו"ע מאושר 

. השוחה תסופק לשטח עם מחבר מיתקן במפעל. החלל בין הצינור לבין הקדח 316מסוג 
 בשוחה ימולא ע"י שרוול  ספוגי אטום מסוג המשמש לבידוד  צנרת.

ללא חצץ ע"י אדם שהתמחה בביצוע  20-בתעלות התחתית )בנצ'יק( ייעשו בעיבודים מבטון 
יה של הזרימה לא יוית הנטוב'. ז 201חה תהיה לפי תכנית סטנדרטית מס' עבודה זו. התנו

 .    90-תהיה  חדה מ

הפרש הגובה בין כניסה ליציאה יהיה בהתאם למפורט בחתך לאורך. בדרך כלל ההפרש לא 
ס"מ  ומעלה  150סנטימטרים  )בשוחות בקוטר  -30יהיה קטן משני סנטימטרים ולא גדול מ

 ס"מ. 8. כניסה צדדית תהיה גבוהה מהכניסה הראשית לפחות סנטימטרים( 40עד 

,  והחתך יהיה אחיד לכל בקוטר של הצינור היוצאהתעלות יהיו בעלות חתך חצי מעגלי  
 האורך.

 מדופן השוחה אל תעלת הזרימה. 33%הגדות יהיו בשיפוע מזערי של 

 הגימור יהיה חלק, הן בתוך התעלות והן בגדות.
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ושתי מפלסטיק, דהיינו, לא יורשה שימוש בשוחות לא יורשה עיבוד חר
 פלסטיק ולא יורשה שימוש בשוחות משולבות פלסטיק ובטון.

שימוש בתחתיות עם תעלות מתועשות יורשה רק כאשר הכניסות והיציאות בתאים 
 מאפשרים כניסות ויציאות בזוויות מכסימליות מותרות ע"י יצרני התאים. 

כל  עם משטח מנוחה או פודסט,  פיברגלסקן סולם עשוי מ' יות 5.0מעל בשוחה בעומק 

 .316L העיגון וחלקי המתכת של הסולמות יהיו עשויים נירוסטה יברגי

 יותקנו פודסטים מבטון וסולם כנ"ל כמפורט בתכנית. 7.01בשוחות מעל 

 בשוחות הנמצאות בשטח פתוח, במידה ונדרש ע"י המתכנן, תותקן תקרה ללא מכסה.
 2קדחים בקוטר " 3ה תקרת בטון מתועשת כדוגמת התקרה הרגילה אך עם תקרה זו תהי

ס"מ. הכל לפי פרט  -15באורך כ 2בהיקפה, כאשר בכל קדח מותקן קטע צינור פלדה "
 .201Hבתכנית מס' 

 
ס"מ כאשר השלב העליון יאפשר כניסה ויציאה מהשוחה  30שלבי ירידה, יהיו במרווח של 

 .כך שלא יהיה מגע של שפכים עם האדם היורד לשוחה ללא קושי, השלביםימוקמו בתא
 

 מכסים לשוחות בקרה .ד
 

 G201המכסים יהיו לפי פרט סטנדרטי  .1

בהתאם למפורט  יצקתסקית יצקת או עשויים ב.ב עם דהתקרות לתאים, יהיו עשויים  .2
והפרטים כמפורט  יעוד התאתאגיד וסמל ה סקית או על  המכסה יוטבע על הד בתכניות.

ק"ג לפי  400מתאימים לעומס בדיקה  D-400ס"מ מין  60בקוטר סים יהיו להלן. המכ
  EN 124-1994חלק  489ת.י. 

ל כלהדיוק הנדרש בביצוע המכסים והמסגרות יהיה מרבי כך שכל מכסה יתאים  .3
הדיוק יושג ע"י יציקה ברמת דיוק טובה מאוד וחריטת המכסה והמסגרת מסגרת. 

 להתאמה מושלמת.

ם לשטח הקבלן ימציא דוגמא של המכסה לבדיקת עיצוב המכסה לפני הבאת המכסי
  ורמת הדיוק של המכסה והמסגרת .

תושבת המכסה מיצקת וטבעת המכסה העשויה יצקת יהיו חרוטים לקבלת דיוק מרבי 
בשטח המגע בין המכסה והמסגרת כך שהמכסה לא "ירקוד" בתוך המסגרת במעבר רכב 

 מעל המכסה.

 ים לעיל יוחלפו ללא דיחוי על ידי הקבלן במכסים מתאימים.מכסים שלא יעמדו בתנא

 הפרטים שלהלן:יעו ופיעל המכסים 

 התאגיד וסמל שם  -

 יעוד השוחה "ביוב". -

 .ו תקןת -

 .שנת ייצור -

 .עומס המותרה -

 .שם היצרן -

תקרות בכבישים ושטחים מרוצפים יהיו משלושה חלקים: תקרה, מסגרת ומכסה.  .4
 השטח הסופיים באמצעות יציקת בטון מזוין.המסגרת תותאם בדייקנות לפני 

 ס"מ. 60קוטר המכסה יהיה  .5

לפני הצבת המכסה יש לנקות את התושבת של המכסה מכל לכלוך.  כל חלק עשוי יצקת  .6
של  11055( כמפורט בסעיף 11051או פלדה יש לצבוע )אחרי הכנה כמפורט בסעיף 

 ם הצבע איננו יבש לחלוטין.המפרט הבינמשרדי. הגוון יהיה שחור. אין לסגור מכסה א
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הגבהת המכסה יהיה מיציקה בתבנית הכוללת זיון טבעתי  ןצווארו .7
 וקוצי החודרים לתקרה.

 יבור ביב לשוחה קיימת ובניית שוחה על קו קייםח .ה

ובאישור  חיבור קו חדש לשוחה קיימת יבוצע בהתאם לתוכניות או לפי הוראות המהנדס
הכללי. חיבור הקו החדש לשוחה קיימת יבוצע    הרשות המקומית ועל פי האמור במפרט

 ע"י  מחבר  מיוחד )בהתאם להנחיית יצרן הצינורות( שיותקן בקיר השוחה הקיימת.

זהירות  באמצעי  בחיבורי ביב לשוחה קיימת או התקנת שוחה על ביב קיים יש לנקוט
 לעיל. 400.24כמפורט בסעיף 

  תוספת למפל חיצוני 2.04.6
 

בין כניסת השפכים ליציאתם מהשוחה יבוצע בשוחה מפל  במקרה של הפרשי גבהים .א
 כמפורט להלן.

ס"מ  40אם הפרש הגבהים בין הכניסה לשוחה ליציאה מהשוחה איננו עולה על  .ב
 יבוצע "מפל פנימי" בתוך השוחה ע"י עיבוד תעלת הקרקעית )הבנצי'ק(.

ו ס"מ, א 40 -אם הפרש הגבהים בין הכניסה לשוחה ליציאה מהשוחה גדול מ  .ג
 א'. 201במקום שכתוב במפורט בתכנית, יבוצע מפל חיצוני בהתאם לסטנדרט 

א' ישולם כתוספת לתשלום עבור השוחה עצמה בהתאם  201מפל לפי סטנדרט  .ד
 לסעיפים בכתב הכמויות.

 

 הקמת תא על קו ביוב קיים  2.04.7
 

הקמת תא חדש על קו ביוב קיים תכלול חפירה, לרבות חפירת ידיים, יציקת בטון רזה 
ופלטה מבטון מזויין מעליו לביסוס התא, התקנת חוליה עם פתחים מתאימים להלבשה 

, יציקת 414.4.01על צינור קיים מעליו , מחברים או ביטון, בנית תא לפי המפורט בפרק 
בנצי'קים על צינור קיים ופתיחת הצינור בחלק העליון במסור, כולל החזרת השטח 

 ית ללא פגיעה בצינור הקיים.רביילקדמותו  כל העבודה בזהירות מ
 

 חיבור ביב לשוחה קיימת  2.04.8
 

חיבור קו חדש לשוחה קיימת יבוצע בהתאם לתוכניות או לפי הוראות המפקח  .א
ובאישור הרשות המקומית ועל פי האמור במפרט הכללי . חיבור הקו החדש 

במקדח עגול במידה המתאימה לשוחה קיימת יבוצע ע"י קדיחת חור בקיר השוחה 
 .(מחבר "איטוביב" או ש.ע. )בהתאם להנחיית יצרן הצינורות והתקנת

חיבור לשוחת ביוב קיימת יכלול טיפול בזרימה, יציקת בנצי'קים חדשים, עבודה  .ב
 ברטוב וכו'.

התחברות לקו ביוב קיים יכלול תאומים עם הרשות המקומית, שאיבת מי הביוב  .ג
נדרש לקבלת חיבור משוחה במעלה התא אליו מתחברים לשוחה במורד הקו וכל ה

מושלם לתא, החזרת מצב השטח לקדמותו וכו'. הפסקה בשירות הביוב תהיה 
 .קצרה ככל שניתן

 
 וחידוש קווי ביוב באמצעות שרוול פנימי שיקום     2.04.9

 תאור העבודה א.

פרק זה של המפרט מתייחס לטיפול במערכות ביוב קיימות ו/או חידוש מערכות ביוב 
תעלות וחשיפת הצינורות לצורך ביצוע העבודה אלא  באמצעות  קיימות ללא פתיחת

החדרת שרוולים פנימיים דרך תאי הביקורת תוך כדי שימוש בטכנולוגיות וחומרים 
 מיוחדים .

 העבודה כוללת בין היתר את העבודות שלהלן:

בתוך הצינור והדבקתו תיקון פגמים נקודתיים בצינורות ביוב  ע"י החדרת שרוול  .א
 הצינור הפנימיים באזור הפגם לצורך תיקונו, לדפנות 



       
 

  22 

חידוש צינורות ביוב ע"י ציפוי פנים הצינור בשרוול פלסטי  .ב
 מלוא אורך הצינור בין שני תאי ביקורת

שירוול הצינור כנ"ל מלוא אורך הצינור בין שני תאי ביקורת אבל תוך כדי הגדלת  .ג
ול יותר מהצינור הקיים קוטר הצינור בשיטת הביקוע  ובניית צינור חדש בקוטר גד

 ומחליף את הצינור הקיים בצינור חדש.  ת שרוול שמושחל דרך הצינור הקייםבאמצעו

בתאי ביקורת קיימים ללא פירוקם  ,החלפת מכסים, חוליות וכו' יעשה לפי טיפול  .ד
 ים במכרז.יפרקים רלוונט

 עבודות נלוות כפי שמפורט במפרטים ובכתבי הכמויות .ה

 

 שיקום צנרת .ב
בת קוטר חטיפול צנרת פגומה באמצעות שרוול וחידוש צנרת ע"י  שרוול  ו/או הרבנושא 

הצינור ע"י ביקוע  ושרוול קיימות טכנולוגיות ביקוע שונות ומספר בודד של קבלנים בארץ 
 שהתמחו בטכנולוגיות השונות.

הטיפול בצנרת באמצעות שרוול פנימי כמפורט לעיל יעשה ע"י קבלן משנה בעל ניסיון 
כח בנושא תיקוני צנרת באמצעות שרוול או חידוש צנרת באמצעות שרוול  אשר יאושר מו

 ע"י המזמין.
הטכנולוגיה  לביצוע עבודות השרוול אינה מוכתבת מראש אך הן הטכנולוגיה והן קבלן 
המשנה יובאו לאישור המזמין לפני ביצוע העבודה והמזמין יהיה המחליט הבלעדי לגבי 

 ומרים, קבלן המשנה לביצוע הטיפול בצנרת וכו' .הטכנולוגיה, סוג הח
 

לקבלן לא יהיה שום זכות לקבוע את הטכנולוגיה והחומרים ועליו לקחת בחשבון  שיתכן 
ויחויב בטכנולוגיה היקרה ביותר הזמינה היום או שתהיה זמינה בעתיד ובשימוש 

 בחומרים מיוחדים ויקרים הזמינים היום או שיהיו זמינים בעתיד.
ר הקבלן יתבקש לבצע עבודת שיקום צנרת באמצעות שרוול פנימי יהיה עליו להגיש כאש

חומר טכני בנושא הטכנולוגיה המוצעת, חומרים, להציג ניסיון והמלצות הקבלן המבצע 
 וכו' כמפורט להלן:

 

הקבלן יציג את האישורים שיש לקבלן המשנה וחוזה ההתקשרות של בעל  .א
ויות, זיכיון שימוש של חברה מלווה בחו"ל אשר הטכנולוגיה/פטנטים בחו"ל,  זכ

 ברשותה הפטנטים, הטכנולוגיה  וכו'.

ניסיון מוכח בביצוע עבודות תיקון צנרת באמצעות שירוול וחידוש צנרת באמצעות  .ב
 השנים האחרונות. 5-שרוול ובביקוע וביצוע צינור חדש בקוטר מוגדל ב

פרויקט כפי שנקבע ע"י המזמין אישור החברה על נכונותה ללוות את הקבלן למשך ה .ג
 בצוו התחלת העבודה. 

 תקופת האחריות על ביצוע ואיכות הביצוע .ד

את שיטת התיקון הנקודתי באמצעות שרוולים פנימיים, שיטת   על הקבלן לפרט   .ה
השרוול המלא של צינורות בין תא לתא ושיטת "בניית" צינור חדש בקוטר מוגדל 

מוגדל שיחליף את הצינור שנבקע הצנרת  בשיטת הביקוע והתקנת שרוול בקוטר
 ושיקום השוחות, שיטות שיהיו מוסכמות על המזמין כולל מפרט טכני ותקנים. 

 

 זכות המזמין להעדיף שיטה מסוימת ו/או לפסול שיטה. .ו

לאחר ביצוע כל עבודות צנרת, על הקבלן לוודא אטימה מוחלטת בין הצנרת לתאי  .ז
 הביקורת.

 
 ומתקנים תת קרקעיים ועבודה בסמוך להםהצטלבות עם צינורות  ג.

למרות שבאופן עקרוני העבודה נעשית בצינור קיים ללא סטייה מתוואים קיים, הקבלן              
יחויב לתאם ולקבל את כל האישורים הדרושים לביצוע שלושת סוגי הטיפול באמצעות 

ם וביצוע צינור חדש ללא שירוול : תיקונים נקודתיים, שרוול מלא של צינורות בין שני תאי
חפירה בשיטת ביקוע הצינור הקיים וביצוע צינור חדש בקוטר מוגדל ,על הקבלן מוטלת 
החובה לקבל מידע ואישורים לפני תחילת העבודה כמפורט לגבי צינורות בחפירה , מכל 

-הרשויות הנוגעות בדבר, את כל  האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום מתקנים תת
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, מקורות,  דלק, ביוב,  HOTם, חשמל, בזק, סלקום,  קרקעיים )מי
הרשות המוסכמת, שיהיה נוכח במקום במשך כל  עול וכו'( ולדאוג להזמנת מפקח מטעםית

 -זמן בצוע העבודה בסמוך למתקן התת 
 קרקעי, ללא נוכחות -קרקעי, או בהצטלבות עמו. לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת             

 מפקח כנ"ל. )התשלום בעד המפקח הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן(.              
 
 

 תאום עם קבלנים אחרים ד. 
 בכל מקרה בו יעבדו באתר העבודה של הקבלן או בקרבתו, גם קבלנים אחרים )כגון:             
 צעיםעבודות בניה, כבישים, מים, טלפון, חשמל, ניקוז וכו'(, ינקוט הקבלן בכל האמ            
 הדרושים לתאום עבודתו עם עבודת הקבלנים האחרים, ולתאום העבודה איתם.            
 הקבלן יידרש לעבוד בתאום עם התקדמות עבודות הכבישים והפיתוח תוך כדי הפסקות            
 ללא תשלום נוסף עבור ההפרעות וההפסקות.           
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 צנרת המים  :3פרק 

 כללי 3.01

 יםקבלן צנרת המ .א

מהקבלן )כמו אישור קבלן רשום, סיווג קבלנים וכו'(  תבנוסף לכל הדרישות הפורמאליו
הקבלן חייב להיות בעל הרשאה מיצרן הצינורות להנחת צנרת פלסטית תוצרת המפעל. 
הקבלן מחויב להגיש מכתב משרות השדה של יצרן הצינורות בו מדגיש שרות השדה שנתן 

הנוכחי של הקבלן בהנחת וריתוך צינורות המסופקים  הדרכה לקבלן או לצוות העובדים
לביצוע מושלם של עבודות וכי לקבלן יש את כל האביזרים הנדרשים  לאתר עבודה זה

 .ההנחה והריתוך של הצנרת והספחים/אביזרים

הקבלן לא יורשה להתחיל בעבודות השדה, הנחת קווי מים, עד אשר יציג את כל המסמכים 
ביעות רצון המפקח. כל ההוצאות שייגרמו עקב כך יהיו על חשבון וההוכחות להכשרתו לש

 הקבלן.

 אחריות הספקים לצנרת ולספחים .ב

ספק הצינורות לאספקת מים  וספק הספחים שניהם יחד וכל אחד לחוד יהיו אחראים 
לביצוע מערכת המים ע"י הקבלן המבצע, ילוו את ביצוע העבודה ויפקחו על הקבלן כדי 

 תאם לדרישות יצרני הצנרת והספחים.להבטיח ביצוע בה

אחריות הנותנת  תאגיד מי שבע תעודת אחריות על שם  ספק הצנרת ימציא בגמר העבודה 
. בתעודת האחריות שנים 10מערכת בשלמותה לתקופה של המוחלטת לצנרת, לספחים ו

א תינתן התחייבות לתקן כל תקלה במערכת המים הנובעת מפגם בצנרת, פגם בספח, ביצוע ל
 שעות. 24תקין של הרכבת הספחים או הנחת הצנרת תוך 

התיקון יכלול צנרת, ספחים, עבודה והחזרת מצב השטח לקדמותו בשלמותו וכל נזק ישיר או 
 עקיף שנגרם עקב התקלה בצנרת או בספחים.

רשאית לבצע היה תאגיד ישעות, ה 24במידה וספק הצנרת לא יתקן את התקלה במערכת תוך 
עצמה או באמצעות קבלנים ולחייב את ספק הצנרת בעלות ביצוע העבודה כולל את התיקון ב

 צנרת, ספחים, עבודה והחזרת מצב השטח לקדמותו בשלמותו.

על יצרן הספחים לריתוך חשמלי לסייר באתר בעת ביצוע הריתוכים וללוות את הקבלן 
ל ספק הספחים המבצע. מייד עם התחלת הביצוע, על הקבלן הראשי לקרוא לשירות השדה ש

וספק הצינורות, על מנת לוודא שהקבלן הוא בעל תעודת הסמכה לריתוך ושברשותו כל 
הכלים הדרושים לביצוע הריתוכים לפי מפרט ספק הספחים ושהוא מבצע את העבודה 

 בהתאם לדרישות שרות השדה של יצרן הצנרת ויצרן הספחים.

יקת טיב הריתוכים ע"י יצרן הספחים. מ', יופק דו"ח בד 500קו מים באורך עד על כל קטע 
ריתוכים בקווים משניים המזינים את שני בקו ראשי ו אחד ריתוך בדו"ח תהיינה בדיקות של 

 המגרשים.

, למפקח ולמתכנן. הדו"חות תאגיד מי שבעבהנדס המים למעותקים מהדו"חות יופצו לקבלן, 
 יצורפו ל"תיק המסירה" שיימסר למזמין בסיום העבודה.

שנים חתומה ע"י ספק  10-לקבלת העבודה ע"י המזמין היא המצאת תעודת אחריות ל תנאי
 הצנרת וספק הספחים.

מודגש במיוחד שהמצאת תעודה זו אינה משחררת את הקבלן מכל החובות והדרישות 
שבמסמכי החוזה ושדרישות המזמין, הרשות המקומית, המפקח והמתכנן הן עדיפות 

 ומחייבות את הקבלן.

ס"מ לשם כך יש לחפור עמוק  יותר  20נחו על גבי מצע חול בעובי יולמים  פוליאתילןת צינורו
 מאשר מתואר בחתך.

כמתואר בחתכים  ס"מ 30בעובי  אחרי הנחת הצינור ובדיקתו יכוסה הצינור בשכבת חול

. A-3או  A-1מיון החול יהיה חול דיונות אינרטי ללא חומר אורגני ובלי מלחים  האופייניים.
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בנפח. לא יהיו בחול אבנים  5%לא תעלה על  ות הפרקציות הדקותכמ
 מ"מ , ושום חומרים זרים. 5בגודל העולה על 

 במפרט הבינמשרדי. 57077לפני כיסוי הצינורות תיערך בדיקת לחץ בהתאם לסעיף 

יעשה בחומר מקומי מוברר ובחול כנ"ל מהודק בשטח פתוח מעל עטיפת החול מילוי החפירה 
מוד. א.א.ש.ה.ו. עד תחתית המצעים בכבישים  100%-ס"מ בהרטבה ל 20 בשכבות של
 ובמדרכות. 

שטיפה וחיטוי ייעשו בהתאם ל"הוראות לשטיפה וחיטוי צנרת מי שתיה" בהוצאת משרד 
 ., המובא בנספחהבריאות, המחלקה לבריאות הסביבה

 

 סוג הצינורות מים 3.02
 

 1519לפי תקן ישראל  פורט בתכניות כמדרג בהצינורות יהיו צינורות פוליאתילן מצולב 
או  10דרג   +PE-100או  PE-100 פוליאתילןאו צינורות  . .U.Vמסוג שחור, עמיד קרינת 

 .16או  12.5
 

 הנחת הקווים 3.03
 

 כללי 3.03.1
 

במדרכות או בשטחים בנויים ,בשטחים פתוחים וגם בשטחים פרטיים ,הקווים מונחים 
. מופר ובחלקם בשטח פתוח, רגל והולכי כבישים בהם קיימת תנועה רציפה של כלי רכב

תורשה פתיחת תעלה והשארתה פתוחה משך הלילה. בכל בכבישים קיימים פעילים לא 
יום עבודה לאחר הנחת הצינור תכוסה התעלה בשכבות מהודקות ויסולק חומר עודף 

 ופסולת כמפורט. 
 

ופסולת וכל  , סילוק חומר עודףבכבישים פעילים עבור כיסוי יום יומי של התעלות
הכרוך בשיטת העבודה המוכתבת לעיל ונקיטת כל האמצעים לאספקת מים שוטפת לכל 

 ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.לא המבנים 
 

ין אחרת בתכניות, עומק הצינורות יהיה כלהלן )כיסוי מעל אם לא נאמר אחרת או צו
 הצינור(:

 מ' 1.2בשטח פתוח  -

 מ' 1.1בכבישים  -

 מ'  0.90במדרכות  -
 

אחסון הצינורות ומיקומם יתואם עם המפקח לפני הביצוע. לא תורשה פרישת צינורות 
לאורך מדרכות במקומות שלא תואמו מראש והשארתם במשך הלילה או פרישת 

 הצינורות  לכל אורך התוואי וביצוע העבודה בחלקים.
 

זה ייתן אישורו לכיסויו של הקו. אם לפני הכיסוי הסופי של הקו יודיע הקבלן למפקח ו
הקבלן לא יודיע למפקח כאמור לעיל, יהיה המפקח רשאי להורות על חפירה של הקו 

 וביצועו מחדש.
 

עם גמר העבודה ימציא הקבלן למפקח אישורים של שרות השדה של היצרנים כמפורט 
 בהמשך.
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 צינורות פוליאתילן מצולב 3.03.2
 

הוראות יצרן הצינורות ות"י  57.07פרט הכללי פרק הנחת הצינורות תבוצע בהתאם למ
1083. 

 
יש לתאם ההנחה ובדיקת הצינורות  עם שרות השדה של יצרן הצינורות. על הקבלן 
להגיש למפקח אישור של המפעל על בדיקת הלחץ שנעשתה וכן כתב אחריות של המפעל 

להנחיות  שנים. )בדיקת הלחץ תהיה בהתאם 10על הצנרת והאביזרים לתקופה של 
היצרן(. האישורים הנ"ל מאת שירות השדה אינם מחייבים את המפקח וכל דרישה 

 לתיקון וכו' שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י הקבלן.
 אופן הנחת הצנרת מתואר להלן.

       

ס"מ לשם כך יש לחפור עמוק   20למים יונחו על גבי מצע חול בעובי  פוליאתילןצינורות  .א
 תך.יותר מאשר מתואר בח

ס"מ כמתואר  30אחרי הנחת הצינור ובדיקתו יכוסה הצינור בשכבת חול בעובי 
בחתכים האופייניים. החול יהיה חול דיונות אינרטי ללא חומר אורגני ובלי מלחים מיון 

A-1  אוA-3 בנפח. לא יהיו בחול אבנים  5%. כמות הפרקציות הדקות לא תעלה על
 זרים. מ"מ , ושום חומרים 5בגודל העולה על 

עם  ס"מ 15בצבע כחול ברוחב  הנ"ל יונח סרט סימון עשוי פלסטיק למעל  שכבת החו .ב
שני תיילי נירוסטה רציפים )יבוצע חיבור בין תיילי הנירוסטה בין שני גלילי סרט( ומעל 
הסרט החפרה תמולא בשכבות חול ,מילוי מקומי מוברר או מצע בהתאם למיקום קו 

 פרטים הסטנדרטייםב לט או מרוצף כמורט אספהמים בשטח פתוח או שטח 

 במפרט הבינמשרדי 57077לפני כיסוי הצינורות תיערך בדיקת לחץ בהתאם לסעיף  .ג
 והמפרט המיוחד.

 דיונות מובחר יעשה בחול  מדרכות ומשטחים מרוצפים  בכבישים, מילוי החפירה .ד
 עים.מוד. א.א.ש.ה.ו. עד תחתית המצ 98%-ס"מ בהרטבה ל 20מהודק בשכבות של 

שטיפה וחיטוי ייעשו בהתאם ל"הוראות לשטיפה וחיטוי צנרת מי שתיה" בהוצאת  .ה
 .והעדכני ביותר לאותה עתמשרד הבריאות, המחלקה לבריאות הסביבה, 

 
  ילן מצולבתלצנרת פוליאספחים  .3.02.3

 
 אטמוספירות. 16כל הספחים יתאימו ללחץ 

יו לריתוך חשמלי לפי כל הספחים המותקנים בצנרת פוליאתילן מצולב תת קרקעית יה

מסעפים עם יציאות בקוטר קטן תוצרת "פלסאון" או ש. ע.   ”Electrofusion" שיטה 
מיוצרים חרושתית, תוצרת חב' "סימונה" גרמניה מיובאים על ידי "פלסים"  16יהיו דרג 

או תוצרת "פירט" תורכיה מיובאים ע"י חב' "פולקום" או ספחים מיוצרים חרושתית 
עמק שרה ,ב"ש, מותנה במתן אחראיות משולבת לעשר שנים לכל  . פלסט,ע,י חב' י.ח

 .ע"י יצרן הצנרת. צנרת וספחים,המערכת

כיווניים לריתוך -חיבור בין צינורות פוליאתילן מצולב יבוצע באמצעות מצמדים דו
 חשמלי תוצרת "פלסאון" או ש. ע.  

תוכים וללוות את הקבלן על יצרן הספחים לריתוך חשמלי לסייר באתר בעת ביצוע הרי
 המבצע.

מייד עם התחלת הביצוע על הקבלן הראשי לקרא לשירות השדה של ספק האביזרים 
וספק הצינורות בכדי לוודא שהקבלן הוא בעל תעודת הסמכה לריתוך ושברשותו כל 

 הכלים הנדרשים לביצוע הריתוכים לפי מפרט ספק האביזרים.

יופק דו"ח בדיקת טיב הריתוכים ע"י יצרן  מ' 500 -באורך כמייד לאחר ביצוע קו מים 
 בהתאם למפורט לעיל. הספחים. בדו"ח תהינה בדיקות של  ריתוכים



       
 

  27 

 עלות הבדיקות והכנת הדו"חות כלולה במחירי יחידה השונים.

יבוצע באמצעות מחבר רב קוטר עשוי PVC או  עשוי א. צ.  חדש לצינורחיבור לצינור 
ויכלול קטע עיגון, גוש בטון  ש. ע. מתאים לצינור הקייםנירוסטה תוצרת "קראוס" או  

 וכו' כמפורט בפרטים. 

חיבור לצינור פלדה קיים יבוצע באמצעות מחבר לאוגן תוצרת "גולן" או ש.ע. ועם אוגן 
 נגדי מרותך לצינור קיים.

 . DIN 16האוגנים בקווי מים יהיו לפי תקן 
 

 ביצוע מפרטים עיליים ומערכות מדידה 3.04
 

 םחומרי
 

עם  1/4יהיו עשויים פלדה ע.ד. )עובי דופן( " כולל  3בקוטר " קטעי הצינורות במפרטים
או מפרטים עשויים פוליאתילן בהתאם לדרישת  ציפוי מלט פנימי ופאזה חדה לריתוך

 .המזמין ולתכניות 

ספחים חרושתיים עם ציפוי מלט פנימי כנ"ל עם  ויהיבמפרטים עשויים פלדה הספחים 
 לריתוך.פאזה חדה 

 .ת בקרקע יהיו עם ציפוי "טריו" ומעל הקרקע יהיו צבועים בצבע מגן וצבע עליוןוהצינור

ספחים במערכות עיליות עשויות פוליאתילן יהיו עשויים פוליאתילן לריתוך חשמלי דרג 
16. 

כנ"ל, מערכות מדידה עד   או מפוליאתילן יהיו מפלדה 3מערכות מדידה בקוטר מעל "
ים מכניים  בהתאם ילן מצולב עם חיבורים עליונתתהינה עשויות פוליאכולל  2קוטר "

 לפרטים.

 תקנת האביזריםה 3.05
 

a. כללי 

לפני התקנתם יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך שחדר לתוכם. במיוחד יש לנקות את 
 שטחי האטימה.

 יק לפי פלס מים.איזונם המדו עלביזרים יש להקפיד בהרכבת הא

 קת אך לא מאולצת.ין הצינורות תהיה מדויאביזרים לבההתאמה בין ה

מאמצים פנימיים לא תורשה התאמה על ידי מתיחות ברגים בכוח או בכל דרך שתגרם ל
 .גניםובאבאביזרים או 

 אגנים (ב)

. האגנים יסודרו כך שחוריהם יהיו סימטריים לגבי ילןהאוגנים יהיו מצופים פוליאת
קו שטחי האטימה מכל לכלוך וחומר זר ציר אנכי העובר בציר הצינור. לפני ההתקנה ינו

 העלולים לגרוע מאטימות החיבור.

 ברגים (ג)

הברגים יהיו עשויים פלדה עם ציפוי מיוחד עמידים במיוחד בתנאי קורוזיה ומתאימים 
 להנחה בקרקע קורוזיבית.

טיב הברגים ותוצרתם יהיו טעונים אישור המהנדס. יש להשתמש אך ורק בברגים 
הברגים לכל מגוף יהיה אחיד ומספיק כדי להבטיח שלאחר סגירתם בקוטר הנכון. אורך 

חוטים.  3 -יבלוט קצה הבורג מהאום בשיעור של חוט תבריג אחד לפחות, אך לא יותר מ 
לא יאושר בורג אשר קוצר  מתיחת הברגים תיעשה במצולה ותהיה הדרגתית ואחידה.

 ע"י הקבלן.
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 אטמים (ד)

יוטה עשוי גומי משוריין, מסופק ע"י חברת מסוג ם ישמש אטם יגנולאטימה בין הא
אם לא תבוא דרישה אחרת, יהיו אטמים מהטיפוס הטבעתי, כלומר היקפם  "גולן"

 החיצוני יגיע עד לחורי הברגים וקוטרם הפנימי יהיה זהה לקוטר הפנימי של הצינור.
 טמים נקיים בהחלט. אין להשתמש באטם אלא פעם אחת בלבד.אבעת ההרכבה יהיו ה

 ופיםמג -

תוצרת עם ציפוי רילסן פנים וחוץ עם מדף מגופר יהיו מסוג טריז   3מעל "המגופים 
 .  נציג המזמין"רפאל" או ש.ע. מאושרים על ידי 

לפני הרכבת המגופים יש לפתוח כל מגוף פתיחה מלאה ולנקותו בפנים במטלית נקייה 
גנים ינוקו אף הם וטבולה בנפט. אחרי זה ייסגר המגוף לגמרי ושטחי האטימה  של הא

עץ או קרטון  ים גנים במכסובנפט. אחרי ניקוי זה יש לכסות את שטחי האטימה של הא
 אשר יוסרו רק ברגע האחרון לפני הרכבת המגוף.

 יהיו ברזים אלכסוניים בלבד תוצרת "דורות" או ש.ע. 2"-3/4ברזים בקוטר "
 

 ם למכרז.המגופים יותקו בתאים בהתאם לפרטים הסטנדרטיים המצורפי
 המגופים יכוסו בניילון עמיד לאחר התקנתם עד למועד המסירה.

 

 הידרנטים)ברזי שריפה( -

 כמפורט להלן: 449 -ו   448ותקני ישראל  304ברזי שריפה יבוצעו בהתאם לתוכנית מס' 

 יהיו מתוצרת "רפאל" או ש.ע. מאוגן 6או " 4על זקף " 2×3או " 3ברזי שריפה בקוטר "
 סטה בלבד, )מסעף הברגה עם מעבר יצקת(. הזקף יהיה זקף מאוגןעם תושבת מנירו

עם ציפוי מלט פנימי. החלק התת קרקעי יעוגן ע"י גוש עיגון מבטון  6או " 4בקוטר "
כמפורט בפרט הסטנדרטי. צינור הפלדה התת קרקעי )המחבר בין המסעף לזקף( יהיה 

 מי של הצינור יהיה ממלט.עטוף עטיפה פוליאתילן תלת שכבתית "טריו". הציפוי הפני

של יצרן מתקן נירוסטה  יבחיבור בין זקף לצינור בקרקע יותקן מתקן שבירה, עם ברגי
  מוחלשים בחלק העליון של מתקן השבירה.השבירה, אשר 

 המתאים לתקן 3על פיית הברז יותקן מחבר "שטורץ" עשוי פליז או אלומיניום בקוטר "
  . כדוגמת "כיפה אדומה" או שוו"ע מאושר מגןההדרנטים יסופקו עם מכסה  כבאות.

 בדיקות מערכת המים.
הקבלן יחזיק באתר מפה של מערכת המים בה יסומן איזה בדיקה בוצע לכל מקטע 
ואביזר בתחום התוכנית, מפה זו תוצג למפקח לצורך בקרה על ביצוע הבדיקות בהתאם 

 לנדרש.
 

 בדיקת לחץ הידרוסטטי לצינורות 3.06

 כללי 3.06.1
הצנרת ויציקת כל מבני הבטון הקשורים בה ואחרי הכיסוי החלקי,  לאחר השלמת

ת נרתבוצע בצ. הבדיקה על ידי נציג יצרן הצינורות ייבדק הקו בדיקת לחץ הידרוסטטי
 כולה או קטעים קטעים. בדיקת הלחץ תבוצע שאך ורק בנוכחות המהנדס.

 
אטמוספירות  12 -לחץ הבדיקה ייקבע על ידי המהנדס בכל מקרה. אך תהיה לא פחות מ

הלחץ הדרוש יושג על ידי משאבת לחץ מיוחדת או על ידי חיבור למקור לחץ מתאים. כל 
 הציוד, האביזרים והמכשירים המשמשים לבדיקת הלחץ, יהיו טעונים אישור המהנדס.

 

 הכנות לבדיקת הלחץ 3.06.2
 

פני ימים לאחר יציקת מבני הבטון האחרונים. ל  6-7אין להתחיל במילוי הצנרת אלא 
המילוי יש לבדוק בדיקה סופית את כל החיבורים והמבנים ולוודא שכל האביזרים הינם 
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במצב טוב ומוכנים לפעולה. את הקצה הפתוח של הקטע יש לאטום 
 ולדאוג לעיגונו הבטוח. כן יש לבדוק את מתקן הבדיקה ואת פעולת המשאבה.

 מילוי במים 3.06.3
 

לכך בכתב מהמהנדס. הקו ימולא לא יוחל במילוי הצנרת, אלא לאחר מתן אישור 
בהדרגה ובאיטיות כדי למנוע הלם או רעידת הצינורות ובכדי לאפשר את יציאת כל 

 האוויר מהצינורות. מהירות מילוי הקו במים תיקבע על ידי המהנדס.
 

אחרי גמר המילוי, אך טרם יועלה הלחץ, יבדקו כל האביזרים לאטימותם וייעשו כל 
 ה ויתגלו דליפות באטמי ואביזרים.התיקונים הדרושים במקר

   
רים שאין לתקנם כשהצנרת זו דליפות בחיבורים או פגמים באביאם יתגלו בבדיקה ז

מלאה מים, ינוקזו הצינורות ויבוצעו התיקונים הדרושים. יש לחזור על הבדיקה הזו עד 
 אשר יתוקנו כל הדליפות.

 

 בדיקת הלחץ 3.06.4
ת לאחר מילוייה במים. מכל מקום, לא שעו 24ת אלא נרלא יוחל בהעלאת הלחץ בצ

יועלה הלחץ בלי אישור המהנדס. הלחץ יועלה לאט ובהדרגה עד הגיעו לגובה הדרוש 
 שעות. 6 -אך לא פחות מ המפקח ויוחזק בגובה זה לתקופת זמן אשר תיקבע על ידי

 הרחבה-בנוכחות שרות השדה של יצרן הצנרת-לוודא שכל המגופים פתוחים
בחיבורים,  תתגלההמפקח. כל דליפה אשר  יידחת לחץ, תיבדק על הצנרת, בעודה ת

מאביזרים, תתוקן על ידי המפקח והקו ייבדק שוב. יש לחזור על הבדיקה  ריתוכים או
 והתיקונים עד אשר הקו יהיה אטום לחלוטין.

לא תבוצע בדיקת לחץ  לתשתית ללא נוכחות נציג המזמין ובדיקה כי כלל המגופים 
 בדיקה מתנהלת כסידרה.פתוחים וכי ה

 

 אופן התשלום 3.06.5
עבור בדיקת הלחץ לא ישולם בנפרד והתמורה עבור הבדיקה תחשב ככלולה במחירי 

 היחידה השונים.
 

 חיטוי קווים  3.07

 כללי 3.07.1

כל קו צינורות המיועד להובלת מי שתייה יחוטא לפני הכנסתו לשירות על ידי 
אם קיימות או ניתנו הוראות כלורינציה. חיטוי הקו ייעשה שאחרי בדיקת הלחץ, אלא 

 אחרות.
 בדיקה זו תבוצע בנוכחות נציג מי שבע. 
בדיקה זו תבוצע על ידי אדם הנושא תעודה בתוקף של משרד הבריאות לביצוע שטיפה 

 וחיטוי מערכות ומתקני מים.  

 שטיפת הקו לפני החיטוי 3.07.2

עשוי ספוג לפני השטיפה או במהלך ריתוך בין קטע לקטע, יועבר בצינורות "תותב" 
לפני חיטויו יישטף הקו היטב במים נקיים כדי לניקוי והוצאת גופים זרים מהצינור. 

 להוציא ממנו כל לכלוך וגופים זרים העלולים להישאר בתוכו.

רצויה מהירות גדולה מי השטיפה יוזרמו במהירות של מטר אחד לשנייה לפחות, אך 
פת הקו יישטפו גם נקודות הניקוז ומוצאים אחרים. השטיפה צריכה טימזו. בעת ש

להימשך עד שהמים הנאספים ליד כל מוצא במיכל זכוכית שקוף ייראו נקיים ושקופים. 
 עם התחלת השטיפה יש להתחיל בהוספת כלור, כאמור להלן.

 ניקוז קווי המים לאחר השטיפה והחיטוי ייעשה דרך נקודות ההרקה בתאום ואישור
 המפקח. 
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 חיטוי הקווים 3.07.3

על ידי הוספת כלור  לפי מפרט משרד הבריאות המובא בנספחים  חיטוי הקווים ייעשה
 למים.

הוספת הכלור תתחיל עם השטיפה, באופן שמי הכלור ישטפו גם את כל המגופים של 
 המוצאים. כחומר כלורינציה יש להעדיף תמיסה או טבליות של היפוכלוריד.

שה ע"פ ההנחיות של המחטא המוסמך וייעשו מספר מחזורי שטיפה חיטוי הקווים ייע
 וחיטוי, עד לקבלת תוצאות תקינות ומאושרות כנדרש ע"י משרד הבריאות. 

 החיטוי הסופי יהיה בתוקף ביום המסירה הקובע של הפרויקט.

 בדיקות לאחר חיטוי 3.07.4

מפורט בתום החיטוי, לאחר ששיעור הכלור החופשי בסוף הקו משביע רצון לפי ה
כה רילמעלה, ינוקז הקו וימולא במים נקיים עד ששארית הכלור החופשי בנקודת הצ

, וייעשו בדיקות בקטריולוגיות כדי לעמוד על יעילות תקינההקרובה ביותר לקו תהיה 
 החיטוי. 

 אופן התשלום 3.07.5

ולוגיות בהתאם לדרשות משרד הבריאות ירוביצוע הבדיקות הבקטעבור חיטוי הקווים 
 היחידה השונים. בנפרד והתמורה עבור החיטוי יחשב ככלול במחירי  לא ישולם

 

 אופני מדידה ותשלום לצינורות מים  3.08
 

 צינורות המים  א.
 

 .   התשלום עבור הנחת צינורות יהיה לפי אורך הצינור המונח. לא תשולם תוספת עבור1
תוספת עבור לא תשולם כל  חפירה עודפת, וכיו"ב מעבר לאורך או עומק הצינור עצמו.

 עבודות לילה, או בכל שעה משעות היממה והשבוע. 
 

 .   במחיר הנחת הצינורות כלול בין היתר:2
 

 .מדידה וסימון הצינורות כמפורט -

פירה ו/או חציבת התעלה לפי החתך לאורך ולפי חתך רוחב סטנדרטי התאם ח -
 לתנאי  השטח. 

  .הידוק שתית התעלה -

 והידוקו. חול, הרטבתועטיפת אספקה ופיזור  -

 סרט סימון עם תיל מתכת לגילוי הצינור. -

  פתיחת כבישים ומדרכות לרבות כל אמצעי הזהירות הדרושים. -

ספחים מופות לחיבור בין הצינורות ואספקה והובלה והנחת הצינור בתעלה , כולל  -
 לריתוך חשמלי המינים מכל הסוגים וכל

מילוי מתאים בשכבות הכולל בתכניות סטנדרטיות  כיסוי התעלות בהתאם לחתך -
, שבילים, ותמדרכבחומר מוברר בשטח פתוח וחול מהודק בכבישים,  מהודקות

 השלמת מצע כולל הידוק כנדרש במשטחים עם מצעים. ,משטחים מרוצפים וכו'

י תקשורת, חשמל וכו' לרבות קבלת וחציית מכשולים, כגון: צינורות מים, קו -
 אישורים ותשלומי אגרות הקשורים בכך.

 יפה, חיטוי, בדיקת לחץ וכו' בהתאם למפורט.שט -

 10-המצאת כל התעודות ואישורי ספקי הצנרת והספחים כולל תעודת אחריות ל -
 שנים.

 בלבד ישולם בנפרד לפי מ"א. ומדרכה עבור תיקון כביש האספלט      -
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 התחברות לקווים קיימים ב.
 

הרשות המקומית על מועד  ת תאום עםכולל מכל סוג שהוא, התחברות לקו מים קיימים 
חפירה ו/או  ואופן ביצוע ההתחברות, הודעות לתושבים על סגירת המים לפי נוהלי הרשות,

ניתוק הקו וחסימת הקצה הפעיל, ניקוז הקווים  חציבה בעבודת ידיים לחשיפת הצינור,
והרחקת המים למקום שלא יפריע, התקנת כל האביזרים והספחים והעבודות הנלוות לקבלת 

, רב קוטר ימחברספחים כנדרש, יבור מושלם לפי סוג הצינור הקיים, קטעי צנרת, ח
 כיסוי בחול, החזרת מצב השטח לקדמותו וכו'מתאמים, גושי בטון, ביצוע בשני שלבים בקווי 

 .לקבלת חיבור מושלם ומתפקד
 

 מפרטי מגופים ומערכות מדידה     ג. 
 

 רפ וכו'.-ח בטון, גדרה, פשפש, משטחי ריפהמחיר יהיה קומפלט לפי התכניות, כולל משט
 

מחירי היחידה למפרט כולל אספקה והובלה של המגופים, אביזרים, ספחים מכל הסוגים, 
קטעי צנרת, שסתומי אוויר, מדי לחץ, מערכות מדידה, מז"חים, גושי בטון, מחברים מאוגנים 

 לצינור, אוגנים, וכו' הכל קומפלט.  
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 לנספח יד' טכניים נספחים
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 1 - 'דינספח 
 

 תצהיר הקבלן בעניין אספקת צינורות ביוב
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 1 -' דנספח י
 תצהיר הקבלן בעניין אספקת צינורות הביוב

 
 מכרז לביצוע מערכות מים, ביוב ועבודות פיתוח

 
לה התאם לתנאי המכרז שבנידון, אני מתחייב לספק את הצינורות המפורטים למטה. צינורות א

כפי שיפורט להלן, מתאימים לדרישות המפורטות במכרז. כמובהר במכרז הצינורות, המחברים, 
 האטמים שבקו הצינורות, קבלו אישור מוקדם מהיצרן ומסופקים בפיקוחו.

 
 מחיר הצעתי למכרז מבוססים על צינורות אלה בלבד.

 
 

 ...............................................יצרן הצינור: ..............................................
 
 

 ספק הצינור: ............................................................................................
 
 

 תאור הצינור, תקן ותו השגחה : ....................................................................
 
 

 נתוני הצינור שיספקו לפרויקט זה:
 

שם מסחרי  היצרן
 של הצינור

עובי דופן,  דרג קוטר,מ"מ
 מ"מ

כמות 
משוערת, 

 מטר

מחיר 
יחידה, 

 מטר
       
       
       
 
 

 הצהרת יצרן/ספק הצינורות
 

היצרן/ספק הצינורות מצהיר כי בדק בדיקה מקפת ומעמיקה את כל המסמכים ההנדסיים בחומר 
ז הקשורים לתכנון קווי הביוב במסגרת מכרז/חוזה זה )תוכניות, פרטים, מפרטים, כתבי המכר

כמויות( ואת השימוש לשמו נרכשים הצינורות וכי הצינורות שיספק מתאימים התאמה גמורה 
לשימוש שיעשה בהם כמובילי שפכים וכי הצינורות מתאימים לייעודם זה על פי התכנון שהוצג 

ה הוראות מפרטי היצור, ההובלה והטמנת הצינורות שהוצגו לפניו ואושרו על בפניו ובאם תבוצענ
 ידו.

 
בנוסף לכך מתחייב היצרן/ספק ללוות את ביצוע הפרויקט כולו מתחילתו ועד סיומו ומסירתו לידי 
המזמין, בשירות שדה מטעמו וכי עליו לוודא כי הקו יונח בהתאם להנחיותיו ולשביעות רצונו 

 המלאה.
 

ספק מתחייב כמו כן, להתריע מיידית, בפני הקבלן, המפקח הצמוד, המתכנן והמזמין, על /היצרן
 כל ליקוי או חריגה מכללי הביצוע, כפי שמוכתבים במפרט הטכני.

 
 
 

 
 

____________________ 
 שם היצרן/ספק צנרת

_______________________ 
 כתובת

_____________________ 
 חתימה+חותמת
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 2 - 'דינספח 
 
 

 תצהיר הקבלן בעניין אספקת צינורות המים
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 2 -' דינספח מס'                                   
 

 תצהיר הקבלן בעניין אספקת צינורות המים
 

 מכרז לביצוע מערכות מים, ביוב ועבודות פיתוח
 

נורות אלה התאם לתנאי המכרז שבנידון, אני מתחייב לספק את הצינורות המפורטים למטה. צי
כפי שיפורט להלן, מתאימים לדרישות המפורטות במכרז. כמובהר במכרז הצינורות, הקשתות, 

ההסתעפויות והאביזרים האחרים שבקו הצינורות ושיטות הריתוך, קבלו אישור מוקדם  המופות,
 מהיצרן ומסופקים בפיקוחו.

 
 מחיר הצעתי למכרז מבוססים על צינורות אלה בלבד.

 
 

 ר: .............................................................................................יצרן הצינו
 

 ספק הצינור: ............................................................................................
 

 .............................................תאור הצינור, תקן ותו השגחה : .......................
 

 נתוני הצינור שיספקו לפרויקט זה:
 

שם מסחרי  היצרן
 של הצינור

עובי דופן,  דרג קוטר,מ"מ
 מ"מ

כמות 
משוערת, 

 מטר

מחיר 
יחידה, 

 מטר
       
       
       
 
 

 הצהרת יצרן/ספק הצינורות
 

מקפת ומעמיקה את כל המסמכים ההנדסיים בחומר היצרן/ספק הצינורות מצהיר כי בדק בדיקה 
המכרז הקשורים לתכנון קווים במסגרת מכרז/חוזה זה )תוכניות, פרטים, מפרטים, כתבי כמויות( 
ואת השימוש לשמו נרכשים הצינורות וכי הצינורות שיספק מתאימים התאמה גמורה לשימוש 

זה על פי התכנון שהוצג בפניו ובאם שיעשה בהם כמובילי מים וכי הצינורות מתאימים לייעודם 
 תבוצענה הוראות מפרטי היצור, ההובלה והטמנת הצינורות שהוצגו לפניו ואושרו על ידו.

 
בנוסף לכך מתחייב היצרן/ספק ללוות את ביצוע הפרויקט כולו מתחילתו ועד סיומו ומסירתו לידי 

להנחיותיו ולשביעות רצונו  המזמין, בשירות שדה מטעמו וכי עליו לוודא כי הקו יונח בהתאם
 המלאה.

 
היצרן/ספק מתחייב כמו כן, להתריע מיידית, בפני הקבלן, המפקח הצמוד, המתכנן והמזמין, על 

 כל ליקוי או חריגה מכללי הביצוע, כפי שמוכתבים במפרט הטכני.
 
 
 

 

____________________ 
 שם היצרן/ספק צנרת

_______________________ 
 כתובת

_____________________ 
 חתימה+חותמת
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 3 -' דנספח י
 

 

 תצהיר הקבלן בעניין אספקת מכסים מיצקת לתאים
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 3 -' דינספח מס' 
 

 תצהיר הקבלן בעניין אספקת מכסים מיצקת לתאי ביקורת לביוב ותאי מגופים
 

 מכרז לביצוע מערכות מים, ביוב ועבודות פיתוח

 
חייב לספק מכסי יצקת לתאים מים וביוב מתאימים בתאם לתנאי המכרז שבנידון, אני מת

 לדרישות המפורטות במכרז ובעיקר ברמת דיוק כמפורט להלן:
 

,עיצוב גרפי יימסר לקבלן לפני  מי שבעמכסי היצקת יהיו מעוצבים עם סמל תאגיד  (1)
 תחילת ביצוע העבודה.

ת. הדיוק בביצוע המכסים והמסגרות מיצקת מבטיח  שכל מכסה יתאים לכל מסגר (2)
הדיוק מושג ע"י יציקה ברמת דיוק טובה מאוד וחריטת המכסה ותושבת המסגרת 

 להתאמה מושלמת.

תושבת המכסה מיצקת וטבעת המכסה העשויים  יצקת חרוטים לקבלת דיוק מרבי 
בשטח המגע בין המכסה והמסגרת כך שהמכסה לא "ירקוד" בתוך המסגרת במעבר רכב 

 מעל המכסה.

 
 םהצהרת יצרן/ספק המכסי

 
היצרן/ספק המכסים  מצהיר כי בדק בדיקה מקפת ומעמיקה את כל המסמכים ההנדסיים 
והדרישות בחומר המכרז הקשורים למכסי היצקת לתאים והם מתאימים התאמה גמורה 

 לשימוש שיעשה בהם ולדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
 

ט ,אינו ניתן להתקנה בכל בנוסף לכך מתחייב היצרן/ספק שכל מכסה שאינו עומד בדרישות המפר
מסגרת אחרת שסופקה ע,י היצרן או שהמכסה  "רוקד" בתוך המסגרת יוחלף ללא דיחוי במכסה 
ומסגרת חדשים העומדים בדרישות המפרט כולל ביצוע כל עבודות הלוואי הדרושות להחלפת 

 המכסה והמסגרת ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.
 

 מזמין לא יאפשר התאמת מכסים בשטח .היצרן/ספק מצהיר שידוע לו שה
 
 
 
 

 
 

____________________ 
 שם היצרן/ספק צנרת

_______________________ 
 כתובת

_____________________ 
 חתימה+חותמת
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 4 -' דנספח י
 
 

 אישורי שרות שדה להנחת צינורות מים וביוב  
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 4 -' דינספח מס' 
 
 

 תאריך: __________________
 וד לכב

 
 מהנדס המים והביוב 

 "מי שבעתאגיד "
 באר שבע

 
 א.נ.,

 אישור שרות שדה להנחת צינורות מים  הנדון: 
 

 מכרז לביצוע מערכות מים, ביוב ועבודות פיתוח -09/19פרויקט מס' סימוכין : 

 
 

הננו לאשר ששרות השדה של חברתנו הדריך ועקב אחרי ביצוע עבודות הנחת קווי מים  .1
 כמפורט להלן:

 
 עיר/רשות...................................

 
 רחוב/ שכונה ............................ קטע ....................... אורך ....................... מטר

 הונח צינור מסוג .....................................
 .קוטר/דרג ............................................
 בימים .................................................

 לצינור פלדה יש לציין את העטיפות והציפוי החיצוני.
 

 לציין את לחץ הבדיקה ומשך הבדיקה. יש
 

 להלן רשימת קטעים שנבדקו במיוחד, הכוללת את סוג הבדיקה והתיקונים שנעשו. .2
 

 תוצאות איזה תיקון בוצע סוג התקלה קוטר סימון קטע
     
     
     
     

 

 רצ"ב דו"חות פיקוח/הנחיות לקבלן של שירת השדה. .3
 בכבוד רב

 
 

 מר.........................
 

 נציג שרות השדה
 

 העתק: מפקח
 מתכנן  
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 5 -' דנספח י
 
 

 אישור בדיקה בקטריאלית להנחת צינורות מים 
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 5 -' דינספח מס' 
 

 
 לכבוד 

 הביוב מהנדס המים ו
 "מי שבעתאגיד "

 באר שבע
 

 א.נ.,
 אישור בדיקה בקטריאלית להנחת צינורות מים  הנדון: 

 
 פרויקט סימוכין : 

 
 
 
 
 
 

 ............................................................................... עיר/הרשותשם ה
 

 .........................מס' בית........................עד מס'............רחוב .........................                    
 

  פרטים נוספים לזיהוי הפרויקט........................................................................      
 

 הנני לאשר שבוצעה על ידנו בדיקה בקטריאלית לאחר חיטוי קו המים  .1
 

 .ורט לעיל.........פרויקט המפ

 

 

  הנלא תקי/תוצאת הבדיקה תקינה .2
 
 

 לוט: דו"ח הבדיקה
 

 העתק: מפקח
 מתכנן  

 
 

 בכבוד רב
 
 

 מר.........................
 

 נציג המעבדה
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 6 -' דנספח י
 

 

 אישור בדיקת לחץ ברשת הצינורות
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 6-'דינספח מס' 
 לכבוד 

 
 מהנדס המים והביוב 

 "מי שבעתאגיד "
 באר שבע

 
 א.נ.,

 מכרז לביצוע מערכות מים, ביוב ועבודות פיתוחהנדון: 

 
 אישור בדיקת לחץ ברשת הצינורות

 
 ____________פרויקטסימוכין : 

 
 עיר/רשות....................................

 
 ..........................רח'............................................מבית מס'................עד בית מס'.

 
 פרטים נוספים לזיהוי הפרויקט..............................................................................

 
הננו לאשר שערכתי טסט תחת לחץ, בהתאם להנחיות המפקח/מתכנן במערכת הספקת המים 

 כמפורט להלן והתקבלו התוצאות המפורטות להלן:
 

 ני התכן לבדיקת הלחץ:נתו
 

 לחץ עבודה נדרש ........................... מטר
 לחץ בדיקה נדרש ......................... מטר
 משך הבדיקה ............................. שעות

 הפרשי לחץ מותרים במשך הבדיקה .................. מטר 
 
קוטר  קטע

 מ"מ
משך הבדיקה  סוג הצינור

 שעות
 צאות, מטרתו

לחץ     
 תחילי

לחץ 
 סופי

 הפרש

       
       
       
       
       

בדיקה כללית 
 מסכמת

      

 
 הערות עורך הבדיקה : .........................................................................................

 
 כבוד רב

 
 מר.........................

 יג שרות השדהנצ
 העתק: מפקח

 מתכנן  
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 7 -' דנספח י
 
 

 אישור בדיקת אטימות בצנרת הביוב ובתאים
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 7 -' דינספח מס' 
 לכבוד 

 מהנדס המים והביוב 
 "מי שבעתאגיד "

 באר שבע
 

 א.נ.,
 מכרז לביצוע מערכות מים, ביוב ועבודות פיתוחהנדון: 

 
 רת ותאיםאישור בדיקת אטימות  מערכת הביוב כולל צנ

 
 

 .אופן הבדיקה

 

בהתאם למפרט ולנקות את תאי הביקורת לפני ביצוע הבדיקה יש לשטוף את  הצינורות  

בנוכחות  מכון מוסמךע"י  בכל הצינורות והתאיםאטימות תיעשה  הכללי. בדיקת
 מודגש במיוחד שהקבלן לא יורשה לבצע את הבדיקה בעצמו.  .היצרן והמפקח

 לקמן:תבוצע בשיטה כדהבדיקה 

הבדיקה תבוצע בקטעים של לא יותר מארבעה תאים כאשר התא הנמוך ביותר בקטע 
-הנבדק ימולא עד גובה התקרה  .הבדיקה תבטיח שבכל תא גובה המים לא יהיה נמוך מ

מ' מטרים. במידה ועקב השיפועים הגדולים בקטע הנבדק יתקבל תא שגובה המים בו  2.0
מ' ,תאים אלו  2.0-תאים שעומקם הכולל פחות מ מ' או במערכת קיימים  2.0-פחות מ

 יבדקו בנפרד.

שעות לפחות. אחרי זמן יש  24יש למלא את הקטע הנבדק במים שיעמדו בתוך הצינורות 
יש לשים לב שאם להוסיף את המים החסרים ולמדוד את גובה המים בשתי שוחות לפחות.

עשתה טעות במדידה ויש ירידת המים אינם אחידה בכל הקטע הנבדק המשמעות היא שנ
 לבצע את המדידה מחדש.

 כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול.

הפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל אינץ' של קוטר  
כל  :פנימי. אם איבוד המים יעלה על השיעור הנ"ל, יש לבדוק את הקו בדיקה קפדנית

ולטפל , קטע צינור בנפרד וכל תא בנפרד ולגלות את הקטע הדולף או את התא הדולף 
 עד לקבלת תוצאות המשביעות את רצונו של המהנדס. בדליפות 

 עבוד הבדיקה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

 
 

 
 תאורן הבדיקה וממצאים:

 
........................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................... 

 
........................................................................................................................ 
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קטע בין תאים וקוטר 
 התאים

קוטר 
צינור 
 )אינץ(

אורך 
הקטע 
 )מ"א(

סוג 
 הצינור

משך 
הבדיקה 

 שעות

 ירידת מפלס )ס"מ(          

תא מס' 
 וקוטר

תא מס'   
 וקוטר

הפסד  תא מס' תא מס'    
מים 

מחושב 
 )ליטרים(

הפסד מים 
מותר 

 )ליטרים(

          

          

          

          

          

 ** * סה"כ       

 
הירידה בתאים: הירידה שנמדדה בתאים   סה"כ ההפסד בקטע הנבדק המחושב לפי-*

 הערך בטבלה להלן לפי קוטר התא  Xבס"מ 
: סיכום אורך הקטעים בין התאים בקטע הנבדק  סה"כ ההפסד המותר בקטע הנבדק  -**

 ליטר X 0.03קוטר הקטעים  )אינצ'ים(  Xק )מטרים( 
 

 נתונים לחישוב הפסד במערכת לפי ירידת המים בתאים
 

 קוטר התא                    שטח התא                               הפסד לס"מ ירידה
 מ"ר(                                         )ליטרים()ס"מ(                             ) 

 ליטר/ס"מ ירידה   7.8                                          0.78                                       100
 ליטר/ס"מ ירידה 12.3                                          1.23                                       125
 ליטר/ס"מ ירידה 17.7                                         1.77                                       150

 
הננו לאשר שערכתי בדיקת אטימות למערכת הביוב כולל צנרת ותאים בהתאם לת.י.........., 

 ות המפורטות להלן:ובהתאם להנחיות המפקח/מתכנן כמפורט להלן והתקבלו התוצא
 

 הערות עורך הבדיקה : .........................................................................................
 

 בבדיקת האטימות. עמדה/לא עמדה הנבדקשהמערכת 
 

 בכבוד רב
 

 מר.........................
 

 מכון........................
 העתק: מפקח

 חתימה וחותמת..........................                   נן  מתכ
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 8 -' דנספח י
 

 אישור המפקח להתקנת מגופים ושוחות מגופים
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 8 -' דינספח מס' 
 

 לכבוד 
 מהנדס המים והביוב 

 "מי שבעתאגיד "
 באר שבע

 
 א.נ.,

 אישור המפקח להתקנת מגופים ושוחות מגופיםהנדון: 
 
 פרויקט סימוכין : 

 
הננו לאשר שהמגופים ושוחות המגופים המפורטים להלן הותקנו באופן מושלם על פי התוכניות 

 .אגיד מי שבעתוהנחיות 
 

 יש לפרט את כל המגופים שהותקנו בפרויקט.
 

 הערות תיאור פרטים

   תאריך

   צומת מגופים מס'

   רחוב/צומת

   סוג הצינור בו הותקן המגוף

   קוטר המגוף

   סוג הציפוי פנים/חוץ

   סוג המגוף ודרג

   קוטר השוחה

   קוטר מכסה השוחה

   סוג המכסה

 
 בכבוד רב

 
 

 מר.........................
 העתק: מפקח

 מתכנן  
 

 לוט: תרשים סביבה
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 9 -' דנספח י
 

 
 

 הוראות לשטיפה וחיטוי צנרת מי שתייה 
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 9-' דינספח מס' 
 
 

ובטרם קבלת האישור בכתב להתחברות מערכת המים שבוצעה למערכת  בגמר העבודות
 המים הקיימת על הקבלן לבצע שטיפה וחיטוי למערכת המים. 

 
השטיפה והחיטוי יבוצעו על פי הנחיות משרד הבריאות והתקנות העדכניות ביותר למועד 

 ביצוע העבודה, כדוגמת : 
 

 וי מערכות אספקת מי שתיה הנחיות לניק - 11/2013 -  13/22מס' חוזר    
 

אות מעת לעת, הרי שזו האחרונה הינה יבאם מתעדכנות ההנחיות והתקנות על ידי משרד הבר
 ההנחיה ו/או התקנה המחייבת. 

 כלל עבודות אלו יבוצעו ע"י קבלן בעל תעודה בתוקף מטעם משרד הבריאות.
 

מי שבע אשר יחתום באתר על כלל ביצוע עבודות שטיפה וחיטוי יבוצעו בנוכחות נציג תאגיד 
 מסמך השטיפה והחיטוי.
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 10 -' דנספח י
 

 
 

 בקרבת צינורות מיםמש"ל הנחיות להנחת צנרת 
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 ההנחיות העדכניות : 
 

ככל שהוראות אלו יעודכנו מעת לעת, על הקבלן להתייחס להוראות העדכניות ביותר בעת 
 הביצוע
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  66 

 



       
 

  67 

 



       
 

  68 

 
 
 



       
 

  69 

 
 

 
 

 11 -' דנספח י
 

 
 

 וביוב ת מיםומפרט להכנת והגשת תכנית עדות למערכ –תכנית עדות 
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 11 -' דינספח מס' 
 
 

 מפרט להכנה והגשת תכנית עדות למערכות מים וביוב -תכניות עדות 
 

ן אשר יאפשר את התאמתן תכניות העדות כולן יוגשו לתאגיד מי שבע לבדיקה ולאישור סופי באופ
 למערכת המידע הגיאוגרפי של התאגיד.

 

 דרישות .1
וערכי הגובה יוזנו בבלוק המתאר את  Polyline -קווי ביוב גרביטציוניים יקלטו כ  .1.1

 הצנרת 

קווי תשתית יתחברו במרכז שוחות/ אביזרי תשתית נקודתיים ) ביוב, ניקוז, מים ( לכדי  .1.2
 רציפות טופולוגית.

 כל השדות אשר המידע לגביהם היה זמין לו בעת ביצוע העבודה המודד ימלא את .1.3

שדות מידע המתייחסים לטבלת ייחוס / ערך מרשימה יוזנו כמספר מתוך טבלת יחידות  .1.4
 ) נספח מפרט שכבות וטבלאות יחוס(. EXCEL -בקובץ ה 

ועבודה משרדית של חיבור השוחות לקווים  I.Lמדידת שוחות ביוב כולל מדידות  .1.4.1
צאי השטח של כיווני הכניסות והיציאה מכל שוחה. בהתאם לדיוקים עפ"י ממ

 המפורטים בסעיף הדיוקים לעיל.

מדידת אביזרי מים וצינורות עיליים. רוב אביזרי המים נמצאים בשוחות )תאים(  .1.4.2
 ייעודיות למים. בהתאם לדיוקים המפורטים בסעיף הדיוקים לעיל.

גם עבודה משרדית של חיבור השוחות ע"י אספקת מיפוי אביזרי הביוב )שוחות( תכלול  .1.5
בתאגיד, כולל מתן המאפיינים  GISקווים כרשת ביוב בפורמט המותאם למערכת ה 

 )כמו רום כניסה ויציאה, סוג חומר( המתאימים לקו, עפ"י המפרט הטכני.

כל  המדידות תעשנה בהתאם לתקנות המדידה העדכניות ביותר של המרכז למיפוי  .1.6
 ישראל. 

, 2015מצורפים המפרטים ותקנות המדידה העדכניות ביותר נכון לאוקטובר  למפרט זה .1.7
 שיש חובה לפעול על פיהם, למרות שהם עדיין בגרסת טיוטה. המסמכים הם:

 גרסת טיוטה  – 2013תקנות המודדים )מדידות ומיפוי( התשע"ג,  .1.7.1

 .24גרסת טיוטה מספר  –מפרט חני"ת למיפוי הנדסי  .1.7.2

 2005/12ישראל החדשה כל המדידות יקשרו לרשת  .1.8

התוכנית תאושר ותחתם על ידי מודד מוסמך, שיופיע במקרא המפה כולל תאריך  .1.9
 המדידה

המבוססת על  GISהדרישה היא לספק את נתוני המדידה בפורמט המתאים למערכת  .1.10
ArcGIS  ועל פי מפרט הנתונים )מודל הנתונים(, ודרישות הטופולוגיה שיפורטו
 בהמשך.

  במי שבע במייל : GISין ימסרו על ידי אחראי דוגמאות למפרט תק .1.11

  daniel_b@mey7.co.il    

 

 

 

 

 מפרט למדידת שוחות ביוב .2



       
 

  71 

כל ההנחיות שלהלן הינן בנוסף להנחיות המופיעות במפרט ותקנות  .2.1
המדידה של המרכז למיפוי ישראל המצורפות למפרט זה והמחייבות את המודד. 

 קבלת הנחיות פעולה.במקרה של אי התאמה, יש לפנות למזמין ל

 הנחיות למדידות בשטח: .2.2

פתיחת השוחות לצורך מדידת פרטי תת הקרקע, תעשה על פי דרישת המזמין  .2.2.1
בתיאום ובאישור הגורמים הרלוונטיים. יודגש בזאת, כי האחריות והתיאום מול 

 הגורמים הרלוונטיים הינה של מזמין העבודה.

ול באופן בטיחותי כדי להימנע בעת פתיחת שוחות, בדגש על תאי ביוב, יש לפע .2.2.2
 משאיפת גזים רעילים ונפילה פנימה.

כולל קונגו + גנרטור יש להצטייד בכל האמצעים המקובלים לפתיחת שוחות  .2.2.3
 על מנת לפתוח השוחות. )חובה(

 יש לבצע מדידה של פרטי השוחות הבאים: .2.2.4

  השוחה תחתית רום (1

 .T.L)) השוחה מכסה רום (2

 בשוחה והיציאה מהכניסות חתא כל של ואזימוט( .I.L)  רום (3

 שלו והתחתון העליון החלק רום, מפל של במקרה (4

 עבודה משרדית –הנחיות נוספות ליצירת שכבת )רשת( הביוב  .2.3

יש לחבר את שוחות הביוב על פי האזימוטים שנמדדו לכל שוחה כך שיציאת שוחה אחת  .2.4
כניסה של תתחבר לכניסה התואמת מבחינת אזימוט ורום של השוחה השנייה. רום ה

השוחה השנייה חייב להיות נמוך יותר מרום היציאה של השוחה הראשונה. מחייב 
 שיפוע המאפשר זרימה. 

במידה והשיפוע המחושב בין שתי השוחות הינו שלילי )שיפוע עולה( או נמוך מערך  .2.5
 שיקבע בהמשך, על המודד יש לסמן במאפיין ולהתריע על כך בפני המזמין.

השם יינתן על  GISזיהוי חד ערכי. אם השוחה קיימת במערכת ה לכל שוחה יינתן שם  .2.6
 . אם השוחה חדשה, השם יינתן על פי הנחיות התאגיד.GISבסיס ה 

ברשת הביוב הקו שיחבר שתי שוחות יהיה מקטע ישר שימתח בין שתי נקודות מרכז  .2.7
השוחה. ימתח מקטע ישר בין שתי שוחות )ללא כיפופים(. יש לשרטט את הקוים 

ודת התחלת הקו במעלה וסיומו במורד( ברשת הביוב בכיוון הזרימה. קווי סניקה )נק
 אינם חייבים לעמוד בכלל זה. 

 לא יהיה מפגש בין קווי ביוב שלא דרך שוחת ביוב )למעט בחיבור בין קווי סניקה(. .2.8

לכל קו יוזנו כמאפיינים רום היציאה של השוחה במעלה הקו ורום הכניסה של השוחה  .2.9
 השוחות )שוחה הכניסה והיציאה( 2ו. ובנוסף גם שמות במורד הק

 הקו נכנס אליו לשוחה מתייחס -כניסה IL שדה (1

 . יוצא הקו ממנה לשוחה מתייחס - יציאה IL שדה (2

 (. snapהתחלת קו וסיום קו ביוב יהיו תמיד במרכז השוחה )ב  .2.10

 יש לציין כמאפיין קיום מפל בשוחה .2.11

 

 מפרט למדידת אביזרי מים .3

ומאפיינים נוספים על פי  עגולים פרטים של קוטרם ,הפרטים מיקום את ולתכל המדידה .3.1
 המפרט

"מגוף" , סוג מגוף, קוטר, מיקום: עילי, תת קרקעי. לדוגמא: מגוף  –אביזר מגוף  .3.1.1
 תת קרקעי. 6טריז "
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"מד מים" סוג מד, קוטר,  לדוגמא: מד מים  –אביזר מד מים  .3.1.2
"2. 

 , קוטר,  כיוון"שסתום אל חוזר"   -חוזר  –שסתום אל  .3.1.3

 "ב.ש." , סוג, קוטר, לציין אם קיים מתקן שבירה. –ברז כיבוי אש  .3.1.4

 "מערכת מדידה" , לציין את כל האביזרים במערכת  –מערכת מדידה  .3.1.5

 "שסתום אוויר" , סוג, קוטר, יצרן  -שסתום אוויר   .3.1.6

 מעביר קוטר .3.1.7

 מקטין לחץ .3.1.8

 שומר לחץ .3.1.9

 שוחת )תא( מגופים .3.1.10

 מז"ח .3.1.11

 )תא(, יש לציין את קוטר התא ועומק ראש האביזר. אביזר הנמצא בתוך שוחה .3.2

 כיצד יש להגיש מפרט תקין לתאגיד .4

 כל קו אמור להיות מחובר לקו אחר בsnap 

  אמורים להיות מונחים על הקו ב אובייקטים נקודתייםsnap 

  אובייקט נקודתי אמור להכיל בלוק מידע כל 

  לכל אובייקט קווי אמור להיות גם בלוק מידע 

  לעולם לא יהיו על צומת קווים אלא על הקו עליהם הם מותקניםמגופים 

  להיות מחוברים לקווי המים כיםצרי ההידרנטיםכל 
 
 ניתן להבין בדוגמא המצורפת במייל. 
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 מפרט שכבות בלוקים עיקריים וטבלאות יחוס לקווי מים וביוב
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 כיון זרימה
 4801שכבת קו ביוב 

 4806שכבת מפל ביוב 
 4804שכבת שוחת ביוב 
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 4610מד מים  4601שכבת קו מים 

 4609מגוף  4611ברז כיבוי 
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 טבלאות יחוס לסוגי חומרים
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 12 -נספח יד' 
 

 
 

 רשימת תוכניות מים
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 13 -נספח יד' 
 

 
 

 רשימת תוכניות ביוב
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 14 -' דנספח י
 

 
 

 נוהל ביצוע ניתוקי מים יזומים
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 כללי. .1
 

 .הגדרות 1.1
 

 תאגיד מים וביוב.  –"חברת מי שבע"        
 מהנדס החברה.  -"מהנדס "         
 מנהל בטיפול בתקלות/ ותחזוקת רשת המים והביוב. –" מנהל תפעול"        
 שירות תושבים  בפניות לתיקון תקלות. –" מוקד החברה "        
 מנהל אבטחת איכות . –" מנהל איכות "        

                       
    תמערכת המים המרכזית או חלק ממנה או הינזקו תהינזקו  –"תקלה"               

 המערכת      המספקת מים , בשל תקלה טכנית, או מניעת אספקה על ידי                 
 היא שלא בתנאי חירום.ספק מים לעיר מכל    סיבה ש              

 
 תקלה שלא הייתה עליה ידיעה מראש. –"תקלה פתע"               

 
 מערכת המים או סכנה מוחשית ומיידית    תהיפגעו –"תנאי חירום"               

 להיפגעות כזו מפעולת לוחמה, חבלה או אסון טבע.               
 

 ה הפסקת מים  לצורך  פעולות תיקון  .פעול -" הפסקת מים יזומה"               
                 
 פעולות התאגיד להבטיח תשלומי חייבים.     -" אכיפת גבייה "                 

 
 

  ותמטר .2
 

 מטרות נוהל זה הן:
 

 לקבוע שיטה אחידה וברורה למנהלי וצוותי החברה, לביצוע חלקם    2.1
 בטיפול הפסקות מים     

 

לי וצוות  תאגיד מי שבע  את חלקו ואחריותו של כל גורם המעורב  להבהיר למנה      2.2
 בהפסקות המים היזומות ומתוכננות לאיפת הגביה.

 

 להבטיח  טיפול מוקדם לחידוש אספקת המים. 2.3
 

  מדיניות .3
 

מדיניות חברת מי שבע  היא לטפל בתהליך הפסקות מים , באופן מהיר יעיל ואיכותי וככל 
 ם.הניתן בהתאם  לציפיותיה

 
מדיניות חברת מי שבע  היא להבטיח כי המענה להפסקות מים יזומות , ייעשה באדיבות, 

 ביעילות, במהירות האפשרית ולשביעות רצונם.

 

 

 השיטה .4
    

 . תדירות אספקת מים 4.1
 

 אספקת המים לא תופסק אלא בתנאים אלה:
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אם הפסקת המים דרושה לביצוע עבודות תשתית, בין במערכת  -
 ובין במערכות תשתית אחרות ) להלן "הפסקת מים יזומה"( המים עצמה 

 בשעת תקלה באספקת המים. -

 בתנאי חירום. -

 לשם אכיפת תקינות הרשת הפרטית של הצרכן פלוני. -

 לשם אכיפת הגבייה, כמוגדר בנוהל זה. -
 

 . הפסקת מים יזומה  4.2
 

אישור בכתב לא תופסק אספקת המים בהפסקה יזומה, בין כל העיר ובין בחלקה, אלא ב -
 מאת מהנדס התאגיד.

מהנדס התאגיד בנותנו אישור כאמור יקבע את האזור ואת מרווח הזמן המשוער שבהם  -
תופסק אספקת המים, ויודיע על כל למנהל התפעול למפקח האזור ולמוקד העירוני 

 שלשה ימים לפני מועד ההפסקה המתוכננת. 

הנחיה לפרסום  הודעה לציבור  ןתקיבל מנהל תפעול הודעה על הפסקת מים יזומה, תינ -
 באחת הדרכים האלה: 

בתי אב יחולק מנשר  500במידה ובאזור שבו עתידה להפסק האספקה מאוכלסים פחות מ 
לתושבים באזור ויודבק במקום משותף בכל כניסת מגורים או בכניסה הראשית לכל 

 יחידת צריכה שאיננה בית מגורים. 

 בתי אב 500אספקה מאוכלסים מעל במידה והאזור שבו עתידה להפסק ה -

 או יותר, ההודעה תפורסם באמצעות אמצעי תקשורת ההמוניים. -

 שלשה ימים  מראש  לפני  הפסקת המים היזומה. -

הפסקת המים לא תימשך יותר משעה אחת לאחר המועד שנקבע בהודעה מבלי שתפורסם  -
 הצרכנים.  הודעה נוספת שתכלול הסבר לדחיית חידוש האספקה והנחיות לציבור 

 

 תקלה באספקה  4.3

שאינה תקלת פתע, שבעטיה נאלץ התאגיד להפסיק או  1קרתה תקלה כמשמעותה בסעיף  -
לצמצם את אספקת המים יורה מהנדס התאגיד או מי שהוסמך על ידיו לפרסם הודעה 

 לציבור באמצעי התקשורת ההמוניים

 תנאי חירום  4.4

, משטרת ישראל או מפקדת פיקוד בתנאי חירום יפעל התאגיד על פי הנחיות מטה מל"ח -
 העורף של צה"ל.

 אחריות.   5.0
 

 מנהל תפעול של החברה  יהיה אחראי לביצוע נוהל זה.

 

 מסמכים / תיעוד  ישימים.  6.0
 

 המסמכים / תיעוד הישימים לנוהל זה הם:

 טופס  הודעה הפסקת מים. -
   

 חלוקת עלונים ומודעות  7.0
דיירים הקבלן המבצע את העבודה יתלה שלטים ו/או יחלק עלוני מידע ו/או הודעות ל

 וברחובות המושפעים מניתוק מים ו/או שינוי באספקת המים מכל סיבה שהיא. 
הקבלן יונחה על ידי נציגי תאגיד מי שבע כיצד לחלק את ההודעות ובאיזה פורמט ככל 

 שישונה מעת לעת. 
 מצורף להלן פורמט ההודעה. 
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למען הסר ספק, הקבלן מחוייב לחלק את ההודעות והעלונים לתושבים 
שכן תכולה זו כלולה  לא תשולם לו כל תוספתובעבור כך לתלות את המודעות כאמור לעיל ו

 במחירי העבודה השונים. 
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 הצהרת הקבלן על ביצוע העבודה לפי תכניות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                           



       
 

  87 

 15-'דנספח י
 
 

 הצהרת הקבלן על ביצוע העבודה בהתאם לתכניות 
 ) הצהרה זו תמולא ע"י הקבלן לכל עבודה בנפרד שמבוצעת במסגרת חוזה/מכרז זה(            

 
 פרטי העבודה:

 
 

 ......................עיר/רשות..............
 

 רח'............................................מבית מס'................עד בית מס'...........................
 

 פרטים נוספים לזיהוי הפרויקט..............................................................................
 

 העבודה ומרכיביה:................................................................................... תיאור תמציתי של
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 
 
 
 
 

בהתאם לתכניות לביצוע  הבוצע המפורטת לעיל ההחתום מטה, מאשר בזאת שהעבוד ,אני
 שסופקו בתחילת הביצוע ובמהלך ביצוע העבודה.

 
פי תכניות -כי כל שינוי שנעשה בעבודה ביחס לתכניות לביצוע המקוריות, בוצע על הנני מצהיר

 מעודכנות לביצוע שנמסרו במהלך העבודה ו/או שינויים שנמסרו בכתב במהלך הביצוע.
 

הוכנו במהלך ביצוע העבודה ע"י מודד מוסמך ,כן, הנני מצהיר שהתכניות לאחר ביצוע -כמו
 ועל של העבודה.ומשקפים נאמנה את הביצוע בפ

 
 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באו על החתום:
 
 
 
 
 
 

 חתימה וחותמת המציע: ____________________ תאריך: ________________
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 16 -' דנספח י
 

 
 

 תעודת גמר 



       
 

  89 

 
 

 16-'דנספח י                                                                                                                                 
 
 

 תעודת גמר
 
  

 תעודת הגמר תופק על ידי תאגיד מי שבע, במתכונתה הנוכחית לעת גמר עבודת הקבלן. 
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 17 -' דנספח י
 

 

 מפרט טכני למיפוי ומדידות
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 כ ל ל י

 "מי שבע" להלן "התאגיד", זקוק מעת לעת לעבודות מיפוי. תאגיד  1.1
 

שירותי המדידה הנדרשים יינתנו ע"י מודד שבידו רישיון תקף לפי פקודת המדידות   1.2

 ( מהדורה מעודכנת. 1.6.91)

 
מפרט זה הוכן לצורך מתן הנחיות למודד בכל הנוגע לביצוע עבודות מדידה וסימון בשטח,  1.3

גרפיות, חתכים לאורך ולרוחב, מפות מצביות, סימון חצרות אביזרים, הכנת מפות טופו

 שוחות ומערכות שונות של התאגיד  ו/או עבור מדידת מערכות משיקות

דרישת המיפוי עבור מדידת תשתיות התאגיד ונתונים המצויים בקרבת תשתיות  

עית  .  המדידה תהיה קרק1:250התאגיד ) על פי ההנחיות בהמשך( תבוצע בקנ"מ 

ותקשר לרשת ישראל  ) החדשה( הן בתנוחה האופקית והן בנתוני הגובה על בסיס 

 הנחיות תקנות המודדים כפי שהן מתפרסמות על ידי מפ"י.

 
על כל סעיפיו,  1998 -תקנות המודדים )מדידות ומיפוי( התשנ"ח  5906קובץ התקנות מס'  1.4

תקנות המדידות )איתור  2009מיום התשס"ט  38מהדורה עדכנית כולל תיקון תקנה 

 2008, עדכונים ותוספות להנחיות הטכניות של המנהל אוקטובר  1958בארות( התשי"ח  

)  3/2008למדידת צלעון עזר( והנחיה  2/2007תוספת להנחיית המנהל  – 2/2008)הנחיה 

למדידת נקודת בקרה אופקית באמצעות תחנות מדומות  1/2005עדכון הנחית המנהל 

VRS  ,) הנחיות חדשות( על כל תת סעיפיו. 2008טיוטת תקנות המודדים ( 

)מהדורה עדכנית(  7.09במהדורתו המעודכנת ונוהל מבא"ת  0827-1המפרט המשותף 

מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.  על המודד לבצע את עבודתו על פי ההנחיות, שיטות 

התאם לדרישות הספציפיות של דיוק, מדידה, וצורה של שירטוט, כמצוין במפרט הנ"ל וב

"התאגיד", אשר יפורטו להלן או שניהם יחד. במקרה של סתירה בין מפרט טכני זה 

לתקנות המדידה שצויינו לעיל בכל הנוגע לדיוק המדידה וכו', יגברו התקנות שלעיל על 

המפרט הטכני הזה. בכל הנוגע לאופן הזנת הנתונים אל השרטוטים הממוחשבים יגבר 

 .827-1ל התאגיד ולאחריו מפרט המפרט ש

 
 עבודת המודד עבור התאגיד תתאים להגדרות המצויינות כאן ואשר יפורטו בהמשך: 1.5

 עבודת מיפוי תיעוד תשתיות עירוניות על בסיס תוכנית העבודה של התאגיד -

 עבודות מיפוי לצורכי תיעוד תשתיות  ליווי התקנת תשתיות בשטח  -

 
 י התאגיד על תוכניות המדידההמודד יחתום במשרד 1.6

 
( חופפות ובהמשך יצויינו הנקודות המיוחדות 1.5ככלל, רוב הדרישות להגדרות ) סעיף  1.7

 לכל הגדרה.

 
בטרם יחל המודד בעבודתו יקבל מאת התאגיד, בכתב, הזמנת עבודה, אשר מפרטת את  1.8

 סוג העבודה המבוקשת ואת תחום המדידה והקנ"מ הנדרשים.

 
דד ימסור עבודתו במדיה מגנטית תואם לסטנדרט מסירת תכניות המתוארת במסמך המו 1.9

 זה בהתאם להנחיות שמוצגות בנספחי המפרט.
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המודד ימלא הטבלה המופיעה בנספח א' בהתאם למטלות המפרט  1.10

 הרצ"ב.

 
 
 
 דרישות משותפות לסוגי המדידה .2

ולנקודת  GPSדשה, במדידות המדידה תיקשר לרשת קואורדינטות ארצית, ישראל ח 2.1

גובה ממשלתית שמקומה וגובהה יצויינו בכתב ע"ג המפה. הפוליגון של המדידה, כמו גם 

נקודות המפנים ואבטחתם יסומנו בשטח ובמפה בצורה בולטת ) על בסיס הנחיות מפ"י 

(, כך שיתאימו מאוחר יותר למדידה לצורכי ביצוע. המדידה תהיה רציפה לכל שטח 2008

 דה. חלוקה לגליונות תעשה בהתאם לצורך וללא חיתוך מלאכותי של קובץ המקור.המדי

 
מהדורה מעודכנת. שם השכבות ותאורן הגרפי  0827.1המדידה תיערך בהתאם למפרט  2.2

והמילולי יהיה לפי המפרט הטכני שתספק  מי שבע למודד הזוכה. שכבות אשר אינן 

ן ימסרו למודד ע"י התאגיד. שכבות הנתונים במפרט     ו /או שיש לתאגיד עדכון לגביה

. )לפרוט ראה נספח ד'(. פרוט GISיוכלו להיקלט ללא השקעה מיוחדת במערכת 

 ראה נספח ה'. -המאפיינים האלפאנומריים 

 
 המודד יציג ע"ג מפת המדידה )גם אם התוצר הוא מפת רקע גושים חלקות( את: 2.3

 רמת הדיוק של עבודתו. -

וחלקות, סימון חלקות וגושים יהיה אנליטי, אלא אם סוכם אחרת  גבולות גושים -

בתקנות המודדים )ראה פרוט בנספח  80, 79עם התאגיד. ואז יבוצע לפי סעיפים 

 ו'(.

 (.2.6.2תרשים סביבה )ראה פרוט בסעיף  -

 חץ הצפון. -

נתוני בסיס למדידה כולל תאריך המיפוי, צורת הקשר )בגובה ובתנוחה( לרשת  -

 אל, מספר עבודה אצל המודד, שם הקובץ ומספרו.ישר

 מפת גושים חלקות ועליה מסומן האלמנט המדוד.  -

גבולות שיפוט )גבולות רשויות מקומיות( ומרחבי תכנון, רצועות של דרכים,  -

רוזטות של כבישים סטטוטוריים, רצועות של תוואי מסילות ברזל , קווי מתח , 

 תקשורת.רצועת דלק , רצועת גז, רצועת 

 חתימת המודד. -

 ומעלה, לפרוט ראה  2009( גרסת DWGתוצרי המדידה יימסרו בפורמט אוטוקד )קבצי   2.4

 נספח ב'.

 

עבודת המודד תכלול  -בעבודת תכנון על תא שטח המחייבת הגשת תוכנית בניין עיר  2.5

ה, ביצוע קומפילציה של כל התכניות המפורטות המאושרות ומספריהן בתחום המדיד

המידע העדכני ייאסף בועדות התכנון לרמותיהן, והצגתן ע"ג מפת המדידה. למזמין 

תועברנה גם התוכניות המקוריות כשהן סרוקות ומעוגנות ברשת ישראל החדשה ובנפרד 

יועבר העתק מהתקנונים של התכניות השונות. במקרה של תכנית מתאר לרצועת תשתית 

ה, מספרה וקווי הבניין. סריקת התוכניות שבאחריות התאגיד  יסומן רוחב הרצוע

 של תקנות המודדים. 48, 47הרלוונטיות לצורך הקומפילציה תבוצע לפי סעיפים 
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 תכולת המדידה וגרפיקה 2.6

המפה תשורטט בתווין ולא יהיו עליה כל תיקונים ידניים )ראה הערות בהנחיות ודרישות  2.6.1

 מיוחדות(.

גיליון התנוחה הראשון יסומן התוואי המדוד על רקע מפת  בפינה הימנית העליונה של 2.6.2

עם סימון קואורדינטות של הרשת הארצית  1:25,000או  1:50,000סביבה בקנ"מ 

גבי מפת סביבה זו יתוארו תחומי כל גיליונות המדידה של התוואי )ראה גם -החדשה. על

 (.3.4סעיף 

יישארו ריקים לצורך הכנסת המדבקה הפינה השמאלית בתחתית הגיליון והשטח מעליה  2.6.3

של התאגיד וכתובות אחרות. בפינה השמאלית העליונה של הגיליון תופיע כותרת עם שם 

 העבודה וקנ"מ.

בסיום העבודה חייב המודד למסור את כל פנקסי השדה, קבצי הנתונים והחישובים לנציג  2.6.4

י עבודת המודד שבוצעה על פי לפי דרישה. לתאגיד זכויות שימוש מלאות בתוצר -התאגיד 

 הזמנת התאגיד.

בהעדר הוראות אחרות מהתאגיד, תשורטט המפה כשכיוון הצפון הינו לכיוון ראש גיליון  2.6.5

 המפה.

בשרטוט אין לכסות שטחים רצופים בסימנים גראפיים, אלא לסמן גבולות והגדרות למה  2.6.6

 בסיס לתכנון(. שניכלל בתוך הקו )על מנת להקל בשימוש במפה כמפת

סימון העצים יהיה בהיטל מלמעלה, כשנקודה ברורה מציינת את מרכז הגזע, וקוטר העץ  

 במפה מציין קוטר מקורב של העץ בשטח.

כל המבנים, כגון: סככות, מרפסות, מגדלים, ימדדו בקו המגע עם הקרקע. תהיה בשרטוט  

כפוליגון, כל זאת תוך  קלטיהפרדה גראפית בין מבנה לסככה/מרפסת, כל אובייקט י

 הקפדה על שמירת ניקיון טופולוגי ) הימנעות מיצירת מירווחים / חפיפות בין פוליגונים(.

בכל המבנים, מרפסות והסככות יימדד ויסומן היטל הגג או קומה ראשונה בקו מרוסק  

 דק.

רכי ימדדו כל השטחים כולל משטחי אספלט, בטון, ריצוף וחומרי מצע מהודקים לרבות ד 

 עפר לא סלולות. 

 יש לסמן באופן ברור קווי מדרון, צירי תעלה וקווי דיקור.

 במקלטים, עמדות וכו' יימדדו כל החלקים העיליים, הכניסות ויציאות החירום. 

 ימדדו כל המדרכות לרבות מדרגות אספלט, בטון, ריצוף וכו'. 

 גלויה. אבני שפה יימדדו בין שהם מאבן שפה טרומית או חגורה יצוקה 

 קירות תמך ומסלעות יימדדו לכל אורכם וצירם. 

יימדדו כל תאי  הביקורת של ביוב, מערכות מים, חשמל, תקשורת, ניקוז, קיטור וכו'  2.6.7

( כניסה )או כניסות( ויציאה ו/או מרכז I.Lהמודד יתאם פתיחת מכסי התאים ומדידת )

מוש בה: ביוב, תקשורת, מים התעלה עם בעלי השוחות. כל שוחה תסומן לפי סוג השי

 וכיו"ב.

יימדדו כל העמודים של חשמל, טלפון, כריזה, עמודי תאורה )כולל עמודי תאורת גן  

 לפי דרישה. -נמוכה(, אנטנות, כולל כוון החוטים המחברים וגובה החוטים 

יימדדו כל גרמי המדרגות החיצוניים)כולל כל גרמי מדרגות השייכים למבנה/ים בתנאי  

 נמצאים מחוץ לדלתות המבנה. שהם
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יימדדו חצרות אביזרים, שוחות ומערכות שונות של התאגיד בקנ"מ  

 , לפי הנחיות התאגיד.1:100

( תעלות בטון מכוסות או גלויות. בחציית  I.Lיימדדו כל מעבירי המים כולל צינורות, ) 

 . 1:100מעבירי מים וכדומה יש להוסיף חתך בקנ"מ 

 מדדו הגדרות, השערים ומעקות הנמצאים מחוץ לדלתות המבנים.יי -באתרי התאגיד  

יימדדו כל המגופים, ברזי כיבוי אש, ראשי מערכת השקיה, שלטים, תמרורים וכו'.  

יימדדו כל המתקנים הנמצאים באתר בין אם הם מונחים על הקרקע או מעוגנים בה 

 ויצוין שם המתקן.

 כדלקמן: הצמחייה הנמצאת בתחום המדידה תימדד 2.6.8

 עצים בודדים כשהסימון במפה מציין את מרכז הגזע.

 מ' ומעלה. 3.00מ' ומעלה ו/או קוטרם  2.00שיחים בודדים שגובהם 

 כל עץ יימדד בנפרד, במטע עצי פרי ימדד כל עץ בנפרד. -עצים  10קבוצות עצים עד 

חוץ גזעי  חורשות ויער יימדדו בגבולות החורשה כשהקו המציין את הגבולות הינו קו 

העצים הקיצוניים בחורשה, כולל ציון סוג/סוגי העצים חורשה . המדידה תיוצג ע"י 

 פוליגון .

יימדדו  -קבוצות שיחים או שילוב של שיחים, צמחי כיסוי, ורדים וגינון כולל מדשאה  

גבולות השטח המכוסה בצמחיה תרבותית ויסומנו בקו הנבדל גראפית מחורשות, יער או 

לל ציון במילה/מילים(. המדידה תיוצג ע"י פוליגון. בתוך הפוליגון יכנס בלוק מדשאה )כו

 מייצג שיתאר את סוג הכיסוי הצמחי.

שטחים שיש בהם צמחיית בר יצוין סוג התכסית )הצמחייה המכסה( כגון צמחיית בר  

עונתית, שילוב שיחים נמוכים וצמחיה עונתית, חורש דליל, חורש סבוך וכו'. המדידה 

 וצג ע"י פוליגון.תי

 בולדרים )סלעים גדולים( יסומנו בהיקף החיצוני שלהן. 2.6.9

 

 החברה לאומית לדרכים -הנחיות מע"צ  2.6.10

, ע"ג תכנית 1:500חציית כביש סטטוטורי תימדד במדידת שדה ברמת דיוק  -

נפרדת, חתומה ע"י המודד. המדידה תכלול סימון קווי רצועת הדרך, עגונה לרשת 

ל החדשה. באופן מיוחד יש למדוד את ציר הכביש )תנוחה וגובה(, גבול ישרא

 אספלט תעלות ניקוז )צירים, בתנוחה וגובה( ותשתיות קוויות לאורך הכביש.

במדידות לאורך כביש, אם הכביש בתכנון )ולא בוצע בעת ביצוע המדידה(, יש  -

רצועת דרך, להעלות על מפת המדידה את התוואי הגיאומטרי של הכביש כולל 

 תעלות ודיקורים )מידע זה יסופק למודד ע"י התאגיד(.



       
 

  95 

 תאור מהות העבודה במכרז .      3
 

תאגיד מי שבע מבקש לקבל בזאת הצעת מחיר אשר תתייחס באופן מלא לדרישות הטכניות 
 המוצגות בעמודים הבאים.

 לעמוד בכל הדרישות המופיעות במכרז. החובהעל מגיש ההצעה 
 דה על פיו תבוצע העבודה מתבסס על ההגדרות הבאות:תהליך העבו

 השלמות תיעוד מצב קיים 3.1

מ 3.1.1
 העיר תחולק בה חודשים 18 – כ פני על הנפרסת עבודה תוכנית תגדיר שבע י

 אותו המיפוי פרויקט כשם שיוכנס שם יקבל אזור כל. נדרשים  מיפוי לאזורי
  המודד יבצע

ה 3.1.2
 הפרוט לפי חלקות/  המגרשים ולותבגב גם המיפוי תיעוד כוללת הנדרשת מדידה

 :הבא

ע 3.1.3
 ציבוריים שטחים חצרות/  מבנים בחצרות מרכזי שעון/  צרכן חיבור וכולל ד

 .  המים לנתוני בנוגע

ע 3.1.4
 השוחה אל ממנה היוצא והקו חלקה/  במגרש אחרונה ביוב שוחת וכולל ד

 .ברחוב הקרובה

מ 3.1.5
 למיפוי שלה העדיפות סדר את תגדיר שבע י

מ 3.1.6
 קיימים מיפוי נתוני המדידות למבצע לספק(,  מתחייבת אינה אך)  תשתדל שבע י

 .AutoCAD בפורמט( תכנון מתוכניות מידע/  חלקי מידע יש בהם באזורים) 

מ 3.1.7
 בהתאם התאגיד שבמפרט הטכניות הדרישות בסיס על תוצריו את יספק ודד

 .העבודה מנת עבור התוצרים הגשת עבור שנקבע הזמנים ללוח

מ 3.1.8
 :הבאות מהאופציות באחת מדידה לבצע אם המודד את תנחה שבע י

מ 3.1.9
 שוחות פתיחת ללא דידה

מ 3.1.10
  שוחות פתיחת עם דידה

א 3.1.10.1
 התאגיד באחריות פתיחה ופצית

א 3.1.10.2
 המודד באחריות פתיחה ופציית

מ 3.1.11
 קרקעיות תת תשתיות לאיתור יעודי כשורבמ שימוש כולל דידה

ע 3.1.12
 שותהנדר לתשתיות המיוחסים האלמנטים כל איתור תכלול המדידה בודת

 : במיפוי

כ 3.1.13
 שכבה כל עבור המיפוי במפרט הנמצאים העצמים ל

ב 3.1.14
 כתובה הודעה לתאגיד יעביר, במפרט קיים שאינו עצם המודד ומצא מידה

 .הודעתו מקבלת עבודה ימי שני תוך יקבל אותן להנחיות וימתין
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ש 3.1.15
 הנבחרות התשתיות בקרבת שנמצאות או חותכות תשתיות דוגמת שכנות כבות

 .827-1 מפרט סבסי על יתועדו
 

ת 3.2
 תשתיות הנחת ביצוע עבודת יעוד

י 3.2.1

 אם בין הביצוע לצוות יתלווה המודד(. קריאה פי על)  שבע מי הזמנת עם בוצע

 .חדשה תשתית הנחת אם ובין תחזוקה בעבודת

ה 3.2.2

 העבודה תיעוד יכלול התוצר. המבצע הקבלן של הפרויקט שם את יקבל מיפוי

 .ביצוע תאריך  כולל

נ 3.2.3

  1 בסעיף המופיעות להגדרות זהה יהיה הגשה והל

 

 :העבודה במהלך דגשים 3.3

 אל קשירה ח"דו וקבלת קשירה ביצוע לאחר תתבצע הקרקעית המדידה עבודת 3.3.1

 .שבע באר העיר באזור הפזורות ישראל למיפוי המרכז של Bench Mark נקודות

 סמך על תבוצע מקומית עבודה ביצוע לצורך המודד יכין אותה עיגון נקודת כל 3.3.2

 .לתאגיד ותמסר תתועד, תסומן  הנקודה. המדידה תתקנו

3.3.3  

 :מדידה סוגי לשלושה תתחלק המדידה עבודת 3.4

 קיימים בתוואים( איתור באמצעי שימוש או  גישוש חפירות ללא)  קיים מצב תיעוד 3.4.1

 .בעיר

 .התשתיות נחשפות בהן עבודות ביצוע/  חדשות תשתיות הנחת ביצוע במהלך תיעוד 3.4.2

 . גילוי באמצעי שימוש כולל מיפוי ביצוע 3.4.3

       ביצוע עבודת תיעוד אם ובין( 1 סעיף) מיפוי בהשלמת אם בין מבוצעת מיפוי עבודת בכל 3.5

/  מהתשתית מטר 5 עד  של במרחק מצויות והן בתנאי אחרות תשתיות יתועדו( 2 סעיף)

 ימדד. חשמל עמוד נמצא ממנה מטר 3 שבמרחק ביוב שוחת לדוגמא)  נמדד תשתית פריט

 בתיעוד ל"כנ, ובזק  י"חח של 827-1 מפרט את התואמת בשכבה ויוכנס דהעמו גם

. אחר או בזק, כבלים, חשמל קו כמו חוצה תשתית ויש במידה,  כיסוי לפני תשתיות

 (. PolylineZ מימד בתלת יבוצע המיפוי זה במקרה

 וימצאו ובמידה המודד ידי על לה שימסרו הנתונים לטיב איכות בקרת תבצע שבע מי 3.6

 .תיקון/ השלמה לשם למודד הקובץ יוחזר, תיקון /השלמה טעוני בייקטיםאו

 הקובץ תקינות אי. מודד/  לספק מסריי תקינות ח"ודו נוספת  פעם בדקיי המתוקן הקובץ 3.7

 .נוספת איטרציה לצורך להחזרה תוביל

 .התאגיד של GIS – ה מערכת אל המדידה חומר יוסב, תקין סופי ח"דו קבלת עם 3.8
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 במסגרת הנדרשים המדידה מסוגי אחד בכל  הבקרה תהליך – שלהדגי חשוב

 אל הסבתו לקראת אותו ותבדוק ממודד קובץ תקבל שבע מי בו ראשון  שלב כולל שבע מי דרישות

 יאלץ בה נוספת איטרציה כל. התאגיד חשבון על מבוצע הראשון הבדיקה סבב. GIS -ה סביבת

 בתחוי התאגיד של הטכניות בדרישות המודד תעמיד אי עקב נוספת איכות בקרת לבצע התאגיד

 . המודד על שיושת מ"מע לפני(  (Model space עבודה לקובץ ₪ 1600 בסך קבוע בתשלום

 ל"הנ ילוטיהפ עבור. התאגיד ידי על שיבחר קטן לוטיפי תחום על יבוצע הראשון המסירה קובץ

 . ציפיות ותיאום המיפוי ביצוע אופן הבהרת לצורך המודד מול איטרציות 3 עד  תהל תבצע

 הערכים ובטבלות מוזן והבלוקים השכבות מפרט ובו DWG – ה בקוץ שימוש היא התאגיד הנחיית

 .EXCEL – ה בקובץ שמצויות

 

 :הגדרות בסיסיות  המתייחסות לאופן קליטת הנתונים  .3.9
  כל עבור  - Polyline Z  כ   גובה  רכיב עם יקלטו וסניקה מים קוויות תשתיות 3.9.1

VERTEX  (X,Y,Z) 
 את המתאר בבלוק יוזנו הגובה וערכי  Polyline – כ יקלטו גרוויטציוניים ביוב קווי 3.9.2

 (.בהמשך הסבר ראה) הצנרת
 – כ הכנסתם בנקודת המוחלט גובהם קלטיי' וכו שוחה, מגוף – נקודתיים אביזרים  3.9.3

X,Y,Z. 

ים ) ביוב, ניקוז, מים ( קווי תשתית יתחברו במרכז שוחות/ אביזרי תשתית נקודתי  3.9.4
 לכדי  רציפות טופולוגית.

 .העבודה ביצוע בעת לו זמין היה לגביהם המידע אשר השדות כל את ימלא המודד 3.9.5
 טבלת מתוך כמספר יוזנו מרשימה ערך/   ייחוס לטבלת המתייחסים מידע שדות 3.9.6

 (.יחוס וטבלאות שכבות מפרט נספח)  EXCEL - ה בקובץ יחידות
 . כמספר יוזנו'(  וכו אורך, רקוט) מידה שדות 3.9.7
 שכבות מפרט נספח) EXCEL - ה בקובץ יחידות טבלת מתוך ימולאו  מידה יחידות 3.9.8

 (.יחוס וטבלאות
 סיומת עם הייחוס לשכבה תואמת בשכבה יוזן הערות או מידות כמו תיאורי טקסט    3.9.9

T  .בשכבה יופיע הרלוונטי הטקסט 4801 ביוב קו לשכבת  למשל  T4801. 
 של הגדלה הצגת או אובייקט של תיאורי קסט  בין קשר להדגיש הבאים עזר קווי 3.9.10

 ./HelpLine בשם בשכבה יוצג פריטים מספר
 המודד יגיש( הכללי במסמך דרישות מפרט ראה)  בפונטים לשימוש הדרישה אף על 3.9.11

 .שימוש עשה בהם הפונטים כל ספריית עם עבודתו את
)  גיאוגרפית רציפות בעלת עבודה מנת המכסה רציף קובץכ עבודתו את יגיש המודד   3.9.12

Model Space  .)1:500 מ"בקנ הפקה עבור לגיליונות הקובץ את יחלק במקביל  .
 :הבאה ההגדרה פי על תתבצע הגיליונות הפקת

 ראשונה הגשה עם אחד סט. 

 2 העבודה ואישור הגשה בגמר סטים 
 הקצאה בסיס על שמות /מספרים ויקבל ניקוז וקולטני ניקוז שוחות, ביוב שוחות 3.9.13

 .המדידה להתחלת קודם התאגיד ידי על למודד מסרישת
 .המפרט דרישות במסמך שפורטה כפי מלאה טופולוגית לתקינות ידאג המודד 3.9.14
 .העבודה בתחום שם אותו בעלי ממופים אלמנטים שני ימצאו לא 3.9.15
 .NNN.00    מ"ס וכולל עד של תיעוד ברמת מסרית העבודה      3.9.16

כות והסבר מילולי על אופן הזנת הנתונים כולל קו ביוב + שוחות משוי  להלן תרשים סכמטי של
)נספח  EXCEL -שדות   המידע הרלוונטיים לכל אלמנט כל השדות המחייבים מופיעים בקובץ ה

 מפרט שכבות וטבלאות יחוס(
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 מתא זנב אל תא ראש. גרוויטציוני זורם 
 כל תא למעט ראשון ואחרון מוזכר לפחות פעמיים בקו הכניסה לשוחה ובקו היציאה מהשוחה. 

 
 

 תאור השדות הנדרשים                                  מס' שוחה : חד חד ערכי לפרויקט    שוחת ביוב:
 קוטר  בס"מ

 ( 2(/ מרובעת )1עגולה)  –צורה 
 טבלת חומרים ) ראה מימין(  -חומר 

 צי מוחלט() גובה אר 81.73ספרות אחרי הנקודה  2(   דיוק TLגובה מכסה ) 
 ) גובה ארצי מוחלט( 81.73ספרות אחרי הנקודה  2דיוק  -גובה תחתית 

 צורת מכסה
 טבלת עומסים –עומס מכסה 

 

 תאור השדות הנדרשים                                                                      :קו ביוב
 שוחת זנב ) שם שוחת המקור של הקו(  

 לוחת היעד של הקו(שוחת ראש ) שם ש
 קוטר  ) ערך מספרי ללא סימנים (  

וכו' על בסיס  AC –(, אזבסט צמנט 1) PVCטבלת חומרים .  –חומר  
 ההגדרות בנספח מפרט שכבות וטבלאות יחוס

 ספרות אחרי הנקודה. 2דיוק  –גובה יציאת הקו משוחת זנב 
 ספרות אחרי הנקודה. 2דיוק  -גובה כניסת הקו לשוחת ראש 

 ) גובה ארצי מוחלט( 81.73ספרות אחרי הנקודה  2דיוק  -ובה תחתית ג
 24.22ספרות אחרי הנקודה  2במטרים עם דיוק   -אורך מדוד 
 שנת הנחה

 
                                                   

 

A1 

A2 

A3 
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 רשת הקואורדינטות וביסוס המיפוי .4

 .IV-ו IIIהבסיס יהיה על נקודות בקרה מדרגה  4.1

קליטת נקודות הביסוס למודלים הפוטוגרמטריים תעשה בשיטות מדידה  4.2

. נקודות אלו יתואמו במקשה אחת בטריאנגולציה אווירית. GPSנים מלווי

הנקודות תהיינה על משטחי בטון או ברגים בשטח, במקומות מוגנים שאפשר 

 להעמיד עליהם מכשיר מדידה בעתיד.

, 1:100כל נקודת בקרה קרקעית תתועד, לרבות תיאור הנקודה בקנ"מ מקורב  4.3

 ותידקר בהעתק המגע )קונטקט(. 1:2,500תרשים סביבה בקנ"מ מקורב של 

 המפות תהיינה קשורות לרשת הקואורדינטות הארצית, רשת ישראל החדשה. 4.4

 לתקנות המודדים. 48ההתמרה לרשת הקואורדינטות תעשה עפ"י סעיף  4.5

 

 
 קנה מידה ודיוק 5

, 1:500, 1:250: קנה מידה ודיוק בו יוכן המיפוי יהיה בקנ"מ קנה מידה 5.1

למען הסר ספק אופי בהתאם להזמנה.   1:5,000, 1:2,500, 1:1,250, 001:1,0

 .1:250העבודה הנדרש הוא אספקת תוצרים בקנ"מ 

 דיוק המיפוי 5.2

דיוק המיפוי יהיה תואם לדרישות הדיוק והפירוק של מפות בקנ"מ  5.2.1

, אלא אם כן נדרש אחרת 18-19הנדרש לפי תקנות המודדים, סעיפים 

 ט זה. במפורש במפר

נקודות הגובה יקלטו על פי תקנות המדידה למיפוי קרקעי בהתאם  5.2.2

 לקנ"מ המבוקש.

בכל מקרה, מעבר למדגם, לא תהיה נקודה שהשגיאה במיקום האופקי  5.2.3

או בגובהה עולה על פי שלושה מהדרישה לשר"מ המוצגת בטבלה בסעיף 

 להלן. 3.2.4

( במיקום האופקי ובמיקום האנכי השר"מ )השגיאה הריבועית הממוצעת 5.2.4

של פרטים, בהתאם למדגם שנקבע בדרישות בקרת איכות, בין אם 

נקלטו במיפוי פוטוגרמטרי ובין אם נקלטו ממדידות קרקע, לא תעלה על 

 הנתון בטבלה להלן:

 שר"מ אנכי )מ'( שר"מ אופקי )מ'( קנ"מ המיפוי
1:250 0.13 0.10 
1:500 0.27 0.13 

1:1,000 0.60 0.25 
1:1,250 0.60 0.25 
1:2,500 1.33 0.58 
1:5,000 2.67 1.17 

 
 

 פרטים למיפוי קרקעי ו/או פוטוגרמטרי 5.3

 את פרטי המידע המפורטים להלן. בין היתרהמדידה תכלול  כללי: 5.3.1

 מבנים קבועים וארעיים בעלי יסודות וכן כניסות לבתי ומבנים. מבנים: 5.3.1



       
 

  100 

 וקירות אבן. גדרות גדרות: 5.3.2

קווי מתאר של מדרכות, כבישים, שבילים, דרכי עפר, מסילות  דרכים: 5.3.3

 ברזל וגשרונים.

 : עצים, שטחים מעובדים.צמחיה 5.3.4

 : קירות תומכים, משטחים, הריסות.בטונים 5.3.5

 קרקעיות.-מעבירי  מים, תאים ושוחות ביקורת של תשתיות תת 5.36

 רות מים, חשמל, תקשורת, דלק, ביוב וניקוזקווים עיליים של צנ 5.3.7

כולל מספור עמודים במהלך השלמות  –עמודי תאורה, חשמל, תקשורת  5.3.8

 שדה או משיכת נתונים ממקורות אמינים וזמינים.

 עמודי סימון של תשתיות תת קרקעיות, שלטי אזהרה, תמרורים. 5.3.9

 ות, בארות.מקווי מים, נחלי איתן, נחלי אכזב, מעיינ 5.3.10 

 צירי ואדיות, תעלות ניקוז. 5.3.11

 מצוקים. 5.3.12

 אביזרי צנרת, נקזים. 5.3.13

 שטחי כריה, חציבה או חפירה. 5.3.14

 קרקעיות.-שלטים מציינים )כולל תוכנם( של תשתיות תת שילוט: 5.3.15

 כל פרט תכסית אחר ושאינו מפורט לעיל. 5.3.16

 התאגיד.כל פרט נוסף שיידרש ע"י  5.3.17

 פרוט מאפיינים אלפנומריים נלווים ראה נספח ה'. -
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 טבלת מחירים למיפוי  -נספח א' 
 
 טבלת מילוי מחירים עבור ביצוע מדידה קרקעית:

 

נושא 
 נמדד

יחידת 
 חישוב*

מדידה לאחר פתיחת 
שוחות באחריות 

 התאגיד

מדידה לאחר פתיחת 
 שוחות באחריות המודד

תת מדידה כולל איתור 
קרקעי באמצעות 

 מיכשור יעודי

ק"מ ללא  1 מים
 חתך

   

ק"מ עם  1 מים
 חתך

   

ק"מ ללא  1 ביוב
 חתך

   

ק"מ עם  1 ביוב
 חתך

   

 
 שנמסר למודד. DWG –המדידה כוללת כאמור את כל הרכיבים המוזכרים במפרט ובקובץ ה 

 חתך מתייחס לחתך לאורך התשתית הנבחרת כולל *    
 

 פורטים לעיל יש להוסיף מס ערך מוסף בהתאם לחוק.למחירים המ 
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 הנחיות לאופן הגשת תוכניות  -נספח ב' 

 

 הערה: בכל מקום שמוזכרת גרסת "אוטוקאד" הכוונה 

 ומעלה. 2009לגרסת אוטוקאד    

 כללי .1

מפרט זה מגדיר דרישות מינימום לפורמט של העותקים ממוחשבים הן עבור  1.1
 .  As Madeוס תכנון והן תוכניות בסטטוס תיעוד תוכניות בסטט

האחריות על התאמת השרטוטים לפורמט הנדרש היא על קבלן התאגיד גם אם  1.2
 חלק מהביצוע נעשה בידי קבלני משנה ) למשל מודד (.

המלצת התאגיד היא ביצוע עבודת ההגשה על בסיס  מפרט אחיד ומסודר  
הזוכה  קובץ ריק ובו ההגדרות בסביבת אותוקד .התאגיד יספק למודד 

הכולל  EXCELהנדשרשות כולל ספרית הבלוקים. בנוסף סיפק התאגיד קובץ 
 את טבלאות השיוך והערכים על פיהן יוזנו נתונים לבלוקים.

 
 מטרה .2

 
 קבלת תיעוד תכנון ו/א ביצוע בפורמט הגשה סטנדרטי עבור סביבת אוטוקאד. 2.1
שברשות  GIS –ביבת אוטקד אל סביבת ה לאפשר ביצוע המרות יעיל מס 2.2

התאגיד כולל שלב ביצוע בקרת איכות מיחשובי כאבן דרך בשלב קודם לביצוע 
 תשלום לספק הנתתונים.

 
 דרישות .3

 סוג הקובץ 3.1
( בגרסאות מאוטוקד DWG)בסיומת  AutoCADהשרטוטים יסופקו כקובצי 

 .2011ועד לגרסה אחרונה ומקובלת על התאגיד  2009

 התאמה בין שרטוט נייר לשרטוט ממוחשב .23

אחד התואם אותו באופן מלא כמפורט  dwgעבור כל שרטוט נייר יתקבל קובץ 
 להלן:

 
-ASשם הקובץ יהיה כמספר השרטוט. בשרטוטים שהם בגרסת  א.

MADE  יתווספו למספר השרטוט המקורי האותיותAM  לדוגמה: שם(
יהיה  123456פר שמכיל את שרטוט מס AS MADEהקובץ מגרסת 

123456AM.dwg.) 
)לדוגמה:   Pבגרסת תכנון יתווספו למספר השרטוט המקורי האותיות 

יהיה  123456שמכיל את שרטוט מספר  PLANשם הקובץ מגרסת 
123456P.dwg ) 

( שממנו מבוצעת PAPERאו  MODELבשרטוט ) SPACE -ה ב.
למחוק כל  ההדפסה יכלול רק את הפרטים המופיעים בשרטוט הנייר. יש

 zoom>extentפרט שחורג מאזור ההדפסה. לאימות יש לבצע פעולת 
ולוודא כי רק החלק המודפס מופיע על המסך. יש לשמור את השרטוט 

 במצב שממנו מבוצעת ההדפסה.
 Model Space  -  יכלול את כל רצף המיפוי כקובץ אחד רציף  ללא

 כפילות באובייקטים. 
(. שם PLTיני ההדפסה שלו )לדוגמא: קובץ הוא יתקבל ביחד עם מאפי ג.

 .dwgההדפסה יהיה כשם קובץ ה  קובץ מאפייני

 ניקיון השרטוט 3.3
הקובץ לא יכיל   שרטוטים או שאריות של שרטוטים שאינם חלק  א.

מהשרטוט הנוכחי. יוצאים מהכלל הם חלקים של תנוחה שהשרטוט 
 הנוכחי מהווה חלק ממנה.
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ובייקט )שכבות, גופנים, הקובץ יהיה נקי מכל א ב.
styles  וכו'..( שלא בשימוש. לאימות יש לוודא כי פקודתpurge  אינה

 מוחקת דבר.
 
(. Xrefsהקובץ לא יכלול כל קישור לאובייקטים חיצוניים )לדוגמא:  ג.

במידה וקיים קישור לאובייקט חיצוני יש להטביע את האובייקט לתוך 
י מסר Xrefה אובייקט חיצוני השרטוט ולמסור כל קובץ מקורי המהוו

 כקובץ עצמאי בתיקיית הפרוייקט. יוצאים מהכלל הם 
 

קישורים לקובצי מודד וקישורים לקובצי תמונה )קבצים אלו יועברו 
 לתאגיד בצמוד לשרטוט אליו הם מקושרים(.

יהיו תואמים למפרט דרישות ההגשה   Xref -שמות השכבות בקובצי  
מבא"ת בכל הקשור להגשת תוכנית  827 –ו בכל הקשור לתשתיות  827-1

 בנין עיר.
 

 גופנים 3.4
גופנים המוגדרים על ידי חברת  15 -גופנים לועזיים: יש להשתמש רק ב א.

Autodesk  כסטנדרטיים. רשימה מלאה של שמות הגופנים, תיאוריהם
 והגודל והתאריך מופיעה בנספח א'.

לפי הרשימה  DOSי גופנ 14 -גופנים עבריים: יש להשתמש רק ב ב.
 .WinHebמפורטת בנספח ב'. גופנים אלו נתמכים ע"י תוכנת 

אין להשתמש בשום גופן אחר למעט אלו המצוינים למעלה. איסור  ג.
השימוש כולל גופנים המבוססים על הגופנים הנ"ל אך הוספו להם 

 ידי גורמים שונים )"גופנים פרטיים"(.-תוספות על
 

 תיעוד 3.5
ווה ברשומה שתכלול את הפרטים הבאים ולפי הסדר הבא: כל קובץ יל א.

( נושא 4( שם המבנה )3( מספר המבנה )2( שם קובץ השרטוט )1)
( קנה מידה 6( סוג שרטוט )תנוחה, חתך, פרטים וכו'..(  )5השרטוט )

 עיקרי.
במידה ומתקבלים מספר קבצים ביחד, יש לקבץ את כל הרשומות  ב.

 לטבלה אחת.
תתקבל בקובץ טקסט בשם  טבלה\הרשומה ג.

XXXX_Drawing_Data.txt  ( שיתקבל צמוד לקובצי השרטוטים
XXXX .)שם הפרויקט המאגד את גיליונות המדידה = 

 
 GISהתאמה לדרישות  3.6

 
 הדרישות שלהלן נוגעות לשרטוטי תנוחה בלבד:

 
 רשת הקואורדינאטות תהיה לפי "רשת ישראל החדשה". א.
(. אין לשמור World Coordinate System)  WCS -הקובץ יישמר ב ב.

 UCS (User Coordinate System.) -את הקובץ ב
 –ספרות אחרי ה  2( יהיו מטרים עם Drawing Unitsיחידות השרטוט ) ג.

 ) דיוק לרמת סנטימטר(.      0
 

 קבצי מודדים 3.7
 
 של בזק וחברת חשמל. 0827קבצי המודדים ייערכו לפי תקן  .א

 
 

 עברה הקבצים לתאגידצורת הה 3.8

 .CD-ROMהקבצים יועברו לתאגיד על גבי  א.
 אחד. CD-ROMכל פרויקט יועבר על גבי  ב.
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 1נספח ב' 
 

 רשימת גופנים לועזיים המותרים בשימוש בשרטוטים ) יתכן עדכון(
 

 גודל תאריך ושעה תאור שם

txt.shx 
The standard AutoCAD text font. This simple 
font is described by a minimum of vectors so it 
can be drawn very quickly. 

17/03/2000 14:53 8,489 

monotxt.shx 

Monospaced txt font. The characters in this font 
are the same as those in the txt font, except 
that the space allotted to each character is the 
same (monospaced). Thus, this font is 
preferable for construction of lists or tables 
where the items must line up vertically. 

21/11/1998 9:38 8,816 

Romans.sh
x 

A simplex (single stroke, sans serif) roman font 
drawn by means of many short line segments. 
This font produces smoother-looking 
characters than those of the txt font. 

21/11/1998 9:38 14,951 

Romand.sh
x 

Similar to the romans font, but defined using 
double strokes. This font produces thicker, 
darker characters and is highly recommended 
for plotting on high-resolution printers such as 
laser printers. 

21/11/1998 9:38 22,534 

Romanc.sh
x 

A complex (double stroke, with serifs) roman 
font. 

21/11/1998 9:38 23,057 

Romant.shx 
A triplex (triple stroke, with serifs) roman font 
similar to romanc. 

21/11/1998 9:38 39,728 

Italicc.shx 
A complex italic font (double stroke, with 

serifs). 
21/11/1998 9:37 26,625 

italict.shx A triplex italic font (triple stroke, with serifs). 21/11/1998 9:37 37,709 

scripts.shx A simplex script font (single stroke). 21/11/1998 9:39 20,244 

scriptc.shx A complex script font (double stroke).  21/11/1998 9:39 26,587 

greeks.shx A simplex Greek font (single stroke, sans serif). 21/11/1998 9:36 8,089 

greekc.shx 
A complex Greek font (double stroke, with 

serifs). 
21/11/1998 9:36 11,419 

Gothice.shx Gothic English. 21/11/1998 9:35 37.923 

Gothicg.shx Gothic German. 21/11/1998 9:35 36,618 

gothici.shx Gothic Italian. 21/11/1998 9:36 33,741 
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 2נספח ב' 

 
 

 רשימת גופנים עבריים המותרים בשימוש בשרטוטים )יתכן עדכון(
 

 

 סוג גודל תאריך ושעה שם

DAFNA.SHX 25/04/1992 16:31 3,243 קו אחד 

SIMPHEB.SHX 06/05/1987 7:20 3,889 קו אחד 

HAIMBOLD.SHX 19/12/1988 18:30 5,639 קו כפול 

NARKIS.SHX 04/01/1980 2:20 5,880 קו כפול 

MIRYBOLD.SHX 19/12/1988 18:31 7,514 קו כפול 

TOVANA01.SHX 16/02/1994 15:34 10,411 קו כפול 

MIRYAM.SHX 01/01/1980 1:39 10,435 קו כפול 

ORONM.SHX 01/01/1980 3:28 18,349 כפול וממולא 

NARKISM.SHX 01/01/1980 0:24 21,334 כפול וממולא 

TOVANA02.SHX 16/02/1994 16:42 45,777 כפול וממולא 

HEBYAD.SHX 25/06/1988 7:52 4,543 כתב יד 

YAD.SHX 19/12/1988 18:31 7,074  ידכתב 

MYST.SHX 19/11/1990 17:54 2,935 קו אחד 

BARHEB.SHX  3,000 קו אחד 
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 פרוט שכבות הנתונים -נספח ד' 

 קליטת נתוני המיפוי והתכנון למערכת ממוחשבת, עריכתם ועיבודם .1

נתוני המיפוי יקלטו לשכבות מידע, המפורטות בנספח ג'. לישויות גיאוגרפיות/גרפיות  1.1

ייכו מאפיינים אלפאנומריים שיפורטו בנספח ה' להלן. מתכננים יבצעו את התכנון ישו

 בהתאם לנדרש לסעיפים המפורטים להלן.

 

 הגדרה כללית של סוגי הישויות ואופן קליטתם 1.2

 פרטים קווים 1.2.1

ויהיו   PolylineZ-הקווים של התשתיות הנושאיות שבאחריות התאגיד ייקלטו כ 1.2.1.1

 ופים אחידים.כולם רצ

( ולא יהיו קווים שאינם OVERSHOOTSלא יהיו קטעי קווים עודפים ) 1.2.1.2

 (.UNDERSHOOTSמתחברים בנקודה בה היו צריכים להיפגש )

)אפס( למעט במקרים המוגדרים בנספח  0הקווים בשרטוט ישורטטו בעובי של  1.2.1.3

 ב'.

באותו  Multi partותו אובייקט לא יהיו אובייקטים כפולים המייצגים את א 1.2.1.4

לא ימסר קובץ בו אותו קו תשתית / חלקה וכו' ימצא פעמיים  –מיקום . דוגמא 

 ויותר ) אחד מעל השני במדויק(.

 .SPLINE ,LINE ,CIRCLE ,ARCSלא יעשה שימוש באובייקטים קווים מסוג  1.2.1.5

 ת קצה בלבד.תתבצע על ידי קליטת שתי נקודו קליטת קווים ישרים: 1.2.1.6

: ייקלט מספר מספיק של נקודות, שיבטיח את הצורה מעגלת, קשתות מעגליות 1.2.1.7

 כך שיתקל תיאור גרפי מהימן של הקשת.

 : יקלטו מספיק נקודות, על מנת להבטיח שמירת צורת העקומה.עקומות 1.2.1.8

 פרטים פוליגונליים 1.2.2

 פנימית של הפוליגון .  הפוליגונים ייקלטו סגורים ללא חצייה 1.2.2.1

 יש להקפיד על נכונות ודיוק העקומות המרכיבות את הפוליגון. 1.2.2.2

במקרה של פוליגון המוכל באופן מלא בתוך פוליגון אחר ללא גבול משותף,  1.2.2.3

תתבצע קליטה תקינה שתפחית את הפוליגון המוכל מהפוליגון המכיל               ) 

 "בייגלה"(.

 ובכית 1.2.3

 הכיתוב, הן העברי והן האנגלי, יוצגו בהתאם למפורט בנספח ב' . 1.2.3.1

כיתוב הקישור לישות גרפית יוצג בקובץ בשכבה אליה שייך ייוצג ע"י שם השכבה  1.2.3.2

 (.T4802)למשל  Tהרלוונטית בתוספת אחרית 

גון, ( תהיה בשטח הפוליINSERTION POINTנקודת ההכנסה ) פוליגון סגור: 1.2.3.3

 ובמידת האפשר גם הכיתוב עצמו.

 ( תהיה על הקו.INSERTION POINT: נקודת ההכנסה )קו 1.2.3.4

מספרים ממשיים ייקלטו ויושמו עד שתי ספרות אחרי הנקודה, אלא  מספרים ממשיים: 1.2.4

 אם נדרש במפורש אחרת.
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שות לקליטת להלן פירוט הדרי הגדרה מפורטת של הישויות הנקלטות ואופן קליטתן: 1.3

ישויות המידע השונות. תיאור מפורט של המאפיינים והאלפאנומריים שיקלטו לכל ישות 

 ראה נספח ג'. –

 

 מבנים ומתקנים מיוחדים 1.3.1

מבנים ייקלטו כמצולע סגור, המציין את קו ההיקף של המבנה גם אם קו  ההיקף מכיל  1.3.1.1

פוליגונים סגורים תוך שמירת ככלי פרטים אחרים. תוספות בגבהים משתנים יצורפו כ

 ניקיון טופולוגי ) תאימות גבולות( ובשכבות הרלוונטיות.

לגבי מבנים שונים בשטח מתקנים, לרבות מבנים וסככות, יימסרו נתונים, ביניהם סוג  1.3.1.2

 הגג ומבנהו, גובה הגג וגובה מפלס הגג וגובה מפלס הקרקע.

 

 וחיםמשטחי אספלט ושטחי אחסון פת 1.3.2

כבישים ודרכים יקלטו באמצעות קו שפת הכביש. הקווים יהיו קווים רצופים ויכללו את  1.3.2.1

 לעיל. 4.2קווי אי התנועה, אם יש כאלה. קליטת קשתות תתבצע בהתאם לנדרש בסעיף 

 דרכים יזוהו ויופרדו על פי סוגיהן: דרכים סלולות, דרכים בלתי סלולות, שבילים וכו'. 1.3.2.2

 

 נקודות גובה וקווי גובה 31.3.

המיפוי יכלול גובה הגגות. אם המבנה גדול מאוד וכולל משטחי גג גדולים בגבהים  1.3.3.1

 שונים,יסומנו גבהי כל המשטחים.

המיפוי יכלול נקודות בצמתי רחובות, כבישים ומסלולים לאורך רחובות, כבישים,  1.3.3.2

מ'. הגבהים יוכנסו לשכבות קוויות  50מסלולים ודרכים במרווחים שאינם עולים על 

 בכל נקודת מדידה למשל שולי כביש מרכז כביש וכו'. Zמייצגות כערך 

 מטר. 2יצויין גובה צירי צמתים וצירי הכבישים, וגדרות אבן מעל  1.3.3.3

מטר  20במקרה של דרישה מפורשת יכלול המיפוי גם נקודות גובה בסריג אופקי של  1.3.3.4

 מטר בשטח הררי. 10י או בשטח  מישור

 ס"מ 0.25יהיה קו גובה כל  1:250בקנ"מ  1.3.3.5

 מטר. 0.5יהיה קו גובה כל  1:500בקנ"מ  1.3.3.6

 מטר. 1.0יהיה קו גובה כל  1:1,250בקנ"מ  1.3.3.7

 

 גושים וחלקות 1.3.4

מודד מפות גושים וחלקות גרפיים ימסרו למודד לאחר קבלת אישור מפ"י. באחריות ה 1.3.4.1

לוודא שאכן נתוני הקדסטר שנמסרו לו על ידי התאגיד הם הנתונים העדכניים שבידי 

מפ"י. במידה והחומר של התאגיד אינו עדכני באחריות המודד לספק ממפ"י את החומר 

 העדכני.

הספק יהיה רשאי להציע שילוב קבצי גושים וחלקות דיגיטליים שנקלטו ממקורות  1.3.4.2

 48-ו 47דו בקריטריוני אבטחת האיכות המחייבים, על פי סעיפים אחרים, ובלבד שיעמ

 לתקנות המדידה.
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במידה ומפ"י לא יאשר מסירת מפות גושים וחלקות גרפיים לספק,  1.3.4.3

ירכשו אלה ממפ"י על ידי הספק לרבות נקודות הפוליגון בכל גוש, לצורך העלאת שכבות 

 אלו על גבי הקבצים שימסרו למזמין.

על הספק לוודא מראש עם מפ"י אם ישנם קבצים דיגיטליים של הגושים והחלקות  1.3.4.4

 הנדרשים ולבדוק אם הם זהים למצוי בידי התאגיד.

 

תתבצע קליטה של עצמים שונים בעלי נוכחות משמעותית  פרטי תכסית שיכללו במיפוי: 1.3.5

למיניהם. בשטח אשר חשובים להבהרת המיפוי ולהתמצאות בו, כגון עצים וגדרות 

 עצמים שלא זוהו במיפוי יזוהו במהלך השלמות השדה ויסווגו לשכבה המתאימה.

 

 רציפות המפות והתאמת גליונות 1.4

העבודה תבוצע בקובץ רציף. לאחר סיום קליטת המידע הציף  תתבצע הפרדת הקובץ  1.4.1

 לגיליונות לצורך הפקת פלטים.

שטח המיפוי לא יהיה צורך בביצוע "התאמת כל הפרטים והשכבות יהיו רציפים בכל  1.4.2

 (. EDGE MATCHקצוות" )

מודלי הפוטוגרמטריה יתואמו ביניהם בטריאנגולציה אווירית או קרקעית המתאמת כל    1.4.3

 המודלים והרצפים, כמוגדר בתקנות המודדים.

 

 דרישות מהביצוע הגרפי והקרטוגרפי .2

מפות בהתאם לסימבולוגיה שהוגדרה במפרט  הישויות הגרפיות הנקלטות תוצגנה ע"ג 2.1

 או סימבולוגיה שתבחר ע"י התאגיד. 827.1

 

כאשר פרטים מסומנים בסימן מוסכם וגודל הסימן אינו מייצג את  פרטים נקודתיים:  2.2

גודל הפריט בקנ"מ של המפה, אזי יש ללכד את מרכז הסימון עם מרכז המיקום האמיתי, 

אם צורת הסימן אינה מאפשרת זאת אזי יש לתאם עם זאת בגבולות הדיוק הנדרש. 

 התאגיד את מיקום הסימן.

 

 פרטים קווים 2.3

הקווים כולם יהיו רצופים, אחידים ונקיים. לא יהיו קטעי קווים עודפים  2.3.1

(OVERSHOOTS בפינות, מפגשי קווים וכו'. לא יהיו קטעי קווים שאינם מגיעים עד )

(. דרישה זו מתייחסת גם לקווים UNDERSHOOTSגש )הנקודה בה היו צריכים להיפ

 התוחמים פוליגון.

: דרכים יזוהו ויופרדו לפי סוגיהם, כולל: דרכים סלולות, בלתי סלולות, שבילים דרכים 2.3.2

 מרוצפים, שבילים בלתי מרוצפים.

 פרטים פוליגונליים 2.4

יים. פוליגונים משיקים יהיו הקווים התוחמים את פוליגונים יהיו רצופים, אחידים ונק 2.4.1

 ) מרווחים בין פוליגונים( SLIVER –) חפייה בין פוליגונים(  ו   OVER LAPללא 

 .CLOSEהנקודה הראשונה בפוליגון תהיה שווה לנקודה האחרונה ותו  2.4.2
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 גושים וחלקות 2.4.3

סומנו יסומנו גבולות ומספריהם. גבולות החלקות י -לגבי גושים וחלקות  2.4.3.1 

 בצבע ע"פ התקן, כך שיהיה ברור בעת ההתוויה על המסך והתווין. 

קו הגבול בין החלקות בכל גוש יקלט בשיטת הספגטי, כלומר הקו יופיע פעם  2.4.3.2

אחת בגבול בין החלקות. אם הקו מהווה גבול גוש, יקלט הקו גם בשכבת הגושים 

 פוליגונליות. בחפיפה מדוייקת. הן הגוש והן החלקות יהיו ישויות

גבול הגוש יקלט כקו סגור בכל גוש בדיד. בקובץ המכיל את הגושים בצורה  2.4.3.3

 רציפה לאחר התאמת הגבולות, יופיע הגבול פעם אחת בלבד בין גוש לגוש.

כל חלקה או גוש יוצגו באמצעות הקווים התוחמים אותם בקו רצוף וסגור )  2.4.3.4

מ"מ. עבור  6וך גבול החלקה בספרות בגודל פוליגון(. מספר החלקה יירשם בת

חלקות קטנות )או הפקה בקנ"מ ספציפי ירשם מספרה מחוץ לחלקה ונקודת 

( תשמר בתוך החלקה. המספר שמחוץ לחלקה INSERTION POINTהשיוך )

 שיציג את הקשר בין המספר לחלקה. Helplineיקושר ויזואלית בעזרת קו עזר 

( יבוצע בשכבות בהתאמה לנושא השכבה, כאשר HATCH ,SOLIDמילוי שכבות ) 2.4.4

 .Hלשכבה זו תהיה סיומת 

 

 כיתוב 2.5

 המספרים והאותיות יהיו קריאים. 2.5.1

 הפונטים בהם ייעשה שימוש יהיו בהנחיית תה"ל. 2.5.2

 כיוון הכתיבה 2.5.3

לים כיוון הכתיבה יהיה לקריאה כמקובל בכל -כיתוב שאינו קשור לסימן כלשהו  2.5.3.1

 הקרטוגרפיים.

כיתוב הקשור לסימן קווי ייכתב במקביל לקו שאליו שייך לקריאה מדרום ואם  2.5.3.2

הכיתוב מקביל לקואורדינטות אורך, לקריאה ממזרח.
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 הפקה להדפסה –מבנה הגיליון  2.5.4

כל גליון יכלול תרשים סביבה, עליו יסומן השטח שנמדד עם מפתח הגליונות,  2.5.4.1

 הבקרה והפוליגון. פורמט הגליון יהיה סטנדרטי. נקודות 

 סמל התאגיד יוצג  ע"ג המפה. סמלים: 2.5.4.2

שם המפה: שם המפה יהיה כשם הפרוייקט שיופיע בהזמנה. בצד שמאל למעלה  2.5.4.3

ובצד ימין למטה יופיע המספר המזהה של הקובץ. אם המפה כוללת מספר 

 מערבי.-ל הקובץ הדרומיקבצים, אזי יושם בנוסף מספר המזהה ש

 : כל גיליון יכלול חץ צפון והוא יסומן בפינה הימנית העליונה.חץ הצפון 2.5.4.4

 שם הקבלן המבצע יופיע בחלק התחתון של הגיליון. שם הקבלן המבצע: 2.5.4.5

 : שם המודד/מתכנן יופיע בחלק התחתון של הגיליון.שם המודד 2.5.4.6

מסגרת המפה תהיה כפולה: בין המסגרת  קואורדינטות:מסגרת המפה וכיתוב ה 2.5.4.7

מ"מ ובו יכתבו הקוארדינטות. בהפקה ניתן יהיה  15מ"מ עד  10יהיה מרחק של 

לקבל סימון הקואורדינטות רק במסגרת, או עם "צלבים" המסמנים מפגש 

 קוארדינטות או רשת קווים, לפי בחירה.

הפקה, ותאריך גיחת צילום ) במיפוי  יוצגו תאריך עדכון, תאריך  :תאריכים 2.5.4.8

 פוטוגרמטרי(.

: מהקרא יכלול את כל הסימנים המוסכמים המופיעים במפה, לרבות מקרא 2.5.4.9

 סימון נתוני מבנים.

 : ייכתב קנה המידה של המפה.קנה מידה 2.5.4.10

: תירשם התייחסות לרשת הקואורדינטות הגיאוגרפית. רשת הקואורדינטות 2.5.4.11

ם התייחסות לנקודת יחוס גובה ארצית ונקודות בקרה וגובה עליהם תירש

 התבססה המדידה.

של המרכז למיפוי  1:50,000תרשים סביבה יוכנס מגליון בקנ"מ  תרשים סביבה: 2.5.4.12

 ישראל או אחר, כך שניתן יהיה לזהות את סביבת אזור המיפוי בברור.

מפה זו והנתונים  –תובת: "סיווג הגיליון" : בתחתית גליון תופיע ככתובת זיהוי 2.5.4.13

 שבה הינם רכוש התאגיד.

אין להעתיק מפה זאת או חלק ממנה ואין לעשות שימוש בנתונים שבה, אלא על  

 פי הרשאה מפורשת של התאגיד.
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 חלוקה לקבצים .3

ית שתתואם עם המיפוי הרציף יחולק לקבצים לצורכי הפקה/ הדפסה לפי חלוקה גיאוגרפ 3.1

 התאגיד בהתאם לקנ"מ נדרש.

כל גיליון יימסר במספר קבצים נפרדים, כאשר בכל קובץ תיכלל שכבה נושאית, כמפורט  3.2

להלן: גושים וחלקות, טופוגרפיה, קווי גובה, נתוני תהל, אינדקס גיליונות ומסגרת 

 גיליונות.

 דו"חות ופלטים .4

 הפקת מפות 4.1

לעיל,  7תאם לאפיון הקרטוגרפי ולפורמט המפורטים בסעיף המפות תערכנה בה 4.1.1

 ותודפסנה על נייר, אשר גודלו יסוכם עם תהל.

 לתקנות המודדים. 35ע"פ סעיף  ישא חתימת מודד מוסמךכל גיליון מפה שיימסר לתהל  4.1.2

תכניות מתכננים יכללו את חתימת המתכנן, גורם מאשר וגורם מבקר על פי המקובל  4.1.3

 "ל.בתה

 

 פורמט מסירת הנתונים 4.2

 2009גירסת אוטוקד  DWGהנתונים הנקלטים ימסרו על גבי תקליטורים, בפורמט  4.2.1

 .AutoCAd, של תוכנת Xrefומעלה, ללא קבצים מקוצרים ע"י 

מעבר למסירת הנתונים במבנה שיאפשר קליטתם במבנה העברת נתונים התואם לתוכנת  4.2.2

AutoCAd .אספקת הנתונים תסתיים עם אישור תאימותם., כאמור לעיל 

תוך  ASCIIהנתונים האלפאנומריים שיקלטו יועברו על גבי מדיה מגנטית כקובץ  4.2.3

קישורם לישויות הגיאוגרפיות אליהם הם מתייחסים. לחליפין, יידרש המבצע למסור את 

 הנתונים במבנה קבצי תוכנת הממ"ג של תהל.

 

 .RARאו  ZIPהנתונים יימסרו בקבצים דחוסים בתוכנת  יים:דחיסת הנתונים הדיגיטל 4.3

פרטי תכנון מפורט ללא שייכות גיאוגרפית יועברו אף הם בקבצי אוטוקאד, תוך ציון של  4.4

 המתכנן לשכבה או לישוב אליו שייך פרט תכנון מפורט זה.

 .WORDחומר טקסטואלי המצורף לתוכנית )תקנון( יוגש בקובץ  4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

  112 

 

 פירוט מאפיינים אלפנומריים -נספח ה' 

 רקע .1

לישויות הגיאוגרפיות/גרפיות השונות ייקלטו נתונים אלפאנומריים שיתארו תכונות  1.1

 ומאפיינים שונים של ישויות אלה.

 מקור הנתונים הנדרשים יהיה מסקר הקרקע. 1.2

ר לישות אליה ויקוש BLOCKשל  ATTRIBUTE-כל נתון אלפאנומרי כנ"ל ייקלט ב 1.3

 הוא שייך.

יוגדרו באופן  BLOCKS-בשכבה ובצבע הנדרשים. ה BLOCK-הסימבולים יוגדרו כ 1.4

 שניתן יהיה להפרידם בעתיד

 

 תיאור המאפיינים האלפאנומריים .2

 . EXCELתיאור המאפיינים האלפאנומריים יימסר בקובץ  

 

 הסבר לטבלה .3

 גדר בנספח ב' לעיל.: זהה למספר השכבה כפי שהומספר שכבה 3.1

 זהה לתיאור השכבה כפי שהוגדר בנספח ב' לעיל.: תיאור השכבה 23.

 שם השדה באנגלית אשר יש ליצור בבלוק. :שם שדה בבלוק 3.3

 : תיאור מהות השדה בבלוק.שם שדה בעברית 3.4

 סוג השדה אשר יש להגדיר בבלוק )אלפאנומרי או מספר(.: סוג שדה 53.

 האלפאנומריים פירוט המאפיינים .4

 פירוט המאפיינים האלפאנומריים מופיע בקובץ המצורף למסמך זה. 

 

 התאגיד יספק למודד הזוכה שני קבצים:

 אשר כולל את  השכבות הנדרשות כולל הבלוקים.  DWGקובץ 

 .האוטוקדרכים המיועדים למילוי בנתוני אשר כולל את טבלאות השיוך והע   EXCELקובץ 

 
 
 
 
 
 


