
 עבודות תיעול. - 75פרק 

 הנחת צנרת תיעול מסוגים שונים   75.5

 כללי  1.7575

 העבודות הכלולות במסגרת פרק זה כוללת :

 הנחת צנרת בטון, בהתאם לתוכניות7 7א

 חפירה של תעלות, להנחת צינורות   1.7575

החפירה של התעלות, להנחת קו התיעול וכן המילוי החוזר, יבוצעו עפ"י דרישות 
 במפרט הכללי וכן עפ"י התוכניות והתוספות הבאות : .1 פרק

פרטי ומידות החפירה ופרטים נוספים, יהיו בהתאם לחתך הטיפוסי שבפרט 
 שבתוכניות7 

 כל הדרישות המפורטות לעיל, לגבי חפירה, יחולו גם על חפירת התעלה בידיים7

י, אבנים, בנוסף לנדרש במפרט הכללי, על הקבלן לנקות את החפירה מעפר חופש
פסולת אורגנית וכו'7  לאחר מכן עליו להביא את תחתית החפירה לרטיבות 

אופטימלית ולהדקה, לשביעות רצונו של המפקח באתר, במרטטי יד או במהדקי 
יד מסוג "צפרדע" או ציוד שווה ערך מאושר ע"י המפקח באתר7  חפירת יתר 

 תמולא בחול ותהודק היטב7

על מצע חול וייעטף בחול7  מצע ועטיפת החול, מתחת הצינור יונח, לכל אורכו, 
ומסביב לצינור, תבוצע לפי החתך הטיפוסי, כמפורט בפרט שבתוכניות7  העטיפה 
תהיה מחול דיונות נקי מחומר אורגני, אשפה חצץ ואבנים7  על קרקעית החפירה 

תפוזר שכבת חול בעובי הנדרש בחתך הטיפוסי ותהודק היטב במכבש מכני 
מים, על שכבה זו יונחו הצינורות7  לאחר ביצוע חיבורי הצינורות  בתוספת

ובדיקת הקו, יש להמשיך בביצוע עטיפת החול, עד לגובה הסופי, בהתאם 
לתוכניות7  פיזור שכבות החול, עד לגב הצינור, ייעשה במקביל משני צידי 

 הצינור, כדי למנוע לחץ צדדי בלתי שוו על הצינור7

מדד בנפרד לתשלום, אלא תהיה כלולה במחירי הנחת חפירת התעלות לא תי
 הצינורות, להלן, בהתאם לעומק החפירה וקוטר הצינור7

המדידה לתשלום תהיה במ"א, מסווג לפי קוטר וסוג צינור, מדוד אופקית, 
לאורך הצינור, לפי שלבי עומק, כמצוין בכתב הכמויות7  עומק החפירה, לצורכי 

הפנימית של הצינור ועד לרום פני השטח בעת תשלום, יימדד מרום הקרקעית 
 ביצוע החפירה7

עבור חפירה, במקומות בהם תידרש חפירת ידיים ו/או נקיטה באמצעים 
המקומית, במהלך העבודה, לא  חברהמיוחדים, שיידרשו ע"י הקבלן, המפקח, ה

ישולם לקבלן בנפרד ומחירם יחשב ככלול במחירי היחידה של החפירה והנחת 
 הצינורות7

 חפירה במקומות מוגבלים  1.7575

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבסמוך למבנים, כבישים ודרכים ובסמוך 
עצים,   למערכות תשתית קיימות, עליות או תת קרקעיות סמוך לגדרות, קירות,

שיחים וכד' ובמקומות בהם יהיה השימוש בכלים מכנים בלתי אפשרי, בלתי 
מעשי או בלתי רצוי, מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלות בעבודת ידיים7  

כל הדרישות המפורטות לעיל, לגבי החפירה, יחולו גם על חפירת התעלות 
 בידיים7



ל החובה והאחריות לתמוך תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שעליו בלבד מוט
ולדאוג לשלמות ולהמשך פעולתן התקינה והרצופה של כל המערכות, שבסמוך 

 להן או מתחתיהן תיחפרנה התעלות7

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע את חפירה בעבודת ידיים, אם לדעתו 
 תהיה סכנה לשלמות ויציבות המערכות7

ך למערכות קיימות, סמוך למבנים עבור חפירה במקומות מוגבלים, תחת ובסמו
וקירות, חפירה בעבודת ידיים, במידה ודרוש, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה 

 כלול במחירי היחידה של החפירה והנחת הצנרת7

 מילוי חוזר לצינורות  1.7575

בשטחים פתוחים, המילוי החוזר, מעל עטיפת החול ועד לרום פני קרקע, יהיה 
 ולת וחומר אורגני, אבנים וכל פסולת שהיא7מחומר מקומי, נקי מפס

המילוי החוזר של התעלות, לאחר הנחת הצינורות מעל עטיפת החול, כמפורט 
בפרט שבתוכנית, יבוצע כמתואר להלן ויהודק לדרגת צפיפות מקסימלית, תוך 

הבאת החומר לרטיבות אופטימלית, הכל כנדרש במפרט הכללי7  המילוי החוזר 
רי, אולם לא לפני בדיקה ומתן אישור ע"י המפקח באתר, יבוצע בהקדם האפש

 כי ניתן לבצע את המילוי החוזר7

תשומת לב הקבלן מופנית לכך, שאם אין באפשרותו למצוא, באתר העבודה, 
חומר עפ"י הפרט, עליו להשלים את החסר במילוי מובא, עפ"י האמור במפרט 

 הכללי, באישור המפקח באתר7

שולם לקבלן כל תוספת ומחירו יהיה כלול במחירי עבור חומר מובא, לא ת
 היחידה השונים של הנחת הצינורות7

עבור המילוי החוזר וחומר המילוי הנדרש, כולל אספקתו, בין אם נחפר במקום, 
בין אם הובא ממחפרה ובין אם עלה לקבלן כסף, לא ישולם עבורו בנפרד והמחיר 

 7יהיה כלול במחירי היחידה של הנחת הצינורות

 עבודה בכבישים קיימים  1.7571

אין להרוס או לפתוח כבישים ודרכים סלולות, ללא קבלת רשות מאת המפקח, 
גם אם הם יתוקנו לאחר מכן על חשבון הקבלן7  כל הכבישים, שאותם חוצים 
הקווים, ייפתחו ברוח מינימלי אפשרי7  תיקון הכביש יעשה ע"י מילוי והידוק 

מסעה, כולל שכבות מצע, תשתית ואספלט, בשכבות וסלילה מחדש של ה
במפרט הכללי7  בתחום הכביש, תהיה החפירה  15בהתאם לדרישות שבפרק 

ורטיקלית ורוחבה, בחתך העליון, לא יעלה על המידות המפורטת בטבלה דלהלן 
: 
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פתיחת כביש קיים תיעשה ע"י ניסור לרוחב המתאים בעזרת מסור מכני, בעל 
כושר חדירה לכל עומק השכבה7  לא תורשה חפירה בכביש ללא ביצוע ניסור 

 מתאים של האספלט7

 תיקון הכביש וסלילתו תהיה כדלקמן :

המילוי החוזר בכביש מעל עטיפת החול, יעשה בשכבות של מצע סוג א', מהודק 
, לפי מוד א7א7ש7ט7ה7ו, עד למפלס תחתית מבנה שכבות %..לצפיפות של 

ס"מ מפני הכביש הקיים7   ממפלס זה, תשוחזרנה  53-הכביש, אך לא יותר מ
שכבות  5 ס"מ מתחת לרום הסופי7    .השכבות שהיו טרם פירוק ועד לרום של 

מוד א7א7ש7ט7ה7ו, כל  %..מבנה הכביש תכלולנה מצע סוג א', מהודק לצפיפות 
 5, בכמות של C7M 3.ס"מ לפחות7  ריסוס תשתית ביטומן  53שכבה בעובי של 

 575%ס"מ, עם  1ק"ג למ"ר, ציפוי יסוד ושכבת בטון אספלט מקשרת, בעובי 
ביטומן, מיד לאחר כיסוי התעלה ומילוי במוחמר מצעים7  לאחר מכן, ריסוס 

 ק"ג/מ"ר )ציפוי מאחה(7 3751, כמות של C7R 3.בביטומן 

מיד לאחר  ביטומן, %.57ס"מ, עם  5שכבה נושאת, מבטון אספלט דק, בעובי של 
כיסוי בשכבה המקשרת, אלא אם תינתן הוראה אחרת7  לאחר כיסוי, בכל שלב, 
יש לכבוש את תיקון הסלילה במכבש מתאים7  תיקון המדרכות יעשה כנ"ל, אך 

ס"מ7   1ביטומן לפחות, בעובי  575%רק עם שכבת אספלט נושאת תחתונה, עם 
 נו, כמפורט לעיל7המפקח רשאי לקבוע אלו שטחים יסללו מחדש או יתוק

התשלום עבור תיקון כבישים ומדרכות יהיה לפי מ"א7  התיקון כולל :  אספקת 
שכבות מצע סוג א', שתי שכבות אספלט, כאמור במפרט המיוחד, מדוד  5והנחת 

לפי המידות התיאורטיות של החפירה ועליו לקחת בחשבון בהצעתו את מלוא 
מעבודתו ולנזקים שייגרמו למבנה רוחב התיקון, שיהיה עליו לתקן, כתוצאה 

הכביש ולאספלט הקיימים, כתוצאה מעבודתו, מחפירת התעלות ותנועת רכב 
 וציוד הקבלן, על גבי הכבישים הקיימים7

המחיר יהיה אחיד ללא מ"א, ללא התחשבות בתנאים ובקשיים בזמן העבודה, 
בקוטר במכשולים שמעל ומתחת לקרקע, בסוגי הקרקע, שיתגלו בזמן העבודה, 

ובעומק הקו וברוחב התיקון שיידרש7  עבור פירוק אבני שפה והתקנתן מחדש 
 בסיום העבודה, לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי העבודה7

דרכים עוקפות, זמניות, במידה ותידרשנה, תותקנה ע"י הקבלן ועל חשבונו, לפי 
ות הקבלן לתיקון כל הוראות המפקח באתר7  בנוסף לכך, יכלול המחיר את אחרי

חודש מיום מסירת העבודה  55השקיעות שייגרמו בכביש או במדרכה שפתח, עד 
 הגמורה למזמין7

 תמיכת דפנות החפירה    .1.757

בכל מקרה שתהיה צפויה סכנת התמוטטות או מפולת, במקום שעליו יורה 
המפקח באתר, יחפור הקבלן את קירות התעלה, בשיפוע מתאים או יתקין 

זוקים, תמיכות, דיפונים וכיו"ב ויעשה את כל הסידורים הדרושים למניעת חי
מפולות7  הקבלן רשאי להציע דרכים משלו לחיזוק דפנות החפירה, בהתאם לכל 

החוקים והתקנות הקיימות, באישור המפקח באתר7  לא תאושר לקבלן כל 
זאת תוספת תשלום בגין עבודות לחיזוק ודיפון החפירה ועל הקבלן לקחת 

 בחשבון בבניית הצעתו לחפירה בעומקים גדולים7

עבור תמיכת דפנות החפירה, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כחלק ממחירי 
 היחידה של עבודות החפירה, האספקה והנחת הצנרת7

 עבודה ביבש    .1.757

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור את אתר העבודה ביבש, 
ע, החל מהחפירה, הנחת הצינורות, חיבורם, בדיקת הקווים ועד בכל שלבי הביצו

לכיסוי הסופי ולעשות את כל הסידורים למניעת חדירת מים, מכל מקור שהוא, 
 מי גשם ושיטפונות, שפכים, מים מפיצוץ צינורות, מי תהום, זרמים כלשהם וכו'7



לול עבור הרחקת המים, מכל מקור שהוא, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כ
 במחירי היחידה השונים7

במקומות שהדרך הטבעית לזרימת מים תיחסם, עקב ביצוע העבודות ולמניעת 
חדירת מים עיליים, ינקוט הקבלן באמצעים המתוארים להלן, כולם או מקצתם 

: 

 הכנת ציוד שאיבה יעיל וכוח אדם מיומן להפעלתו7

ם או ציוד מתאים סילוק מים כלשהם, שהצטברו במקומות בודדים, בעזרת דליי
 אחר7

 הפעלת כל אמצעי אחר הכרחי לשמירת העבודה ביבש7

במפרט  .1כל האמצעים שינקוט הקבלן, לשמירת העבודות ביבש, יעשו לפי פרק 
הכללי ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח באתר ושל כל גורם מוסמך, בעל 

 זכויות על השטחים אליהם ינוקזו המים7

עבור כל נזק שייגרם עקב אי מילוי הדרישות לפי סעיף הקבלן יפצה את המזמין 
 זה7

עבור שמירת אתר העבודה ביבש, כולל שאיבה וסילוק מי תהום ומים מכל מקור 
אחר, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי העבודות של החפירה, 

 האספקה והנחת הצנרת7

 

  הצינורות לקווי תיעול

 מ"מ7  533-מ"מ ו 33.הצינורות לתיעול גרביטציוני יהיו צינורות בטון בקוטר        

, עם זיון, בהתאם .5צינורות בטון יהיו מזויינים, בעלי תו תקן ישראלי מס' 
לתוכניות ולמפורט בכתב הכמויות7  הצינורות יהיו ללא חריצים, סדקים וכל 

חלט7  האטם בהיים, יהיו חלקים פגמים אחרים כלשהם7  שטח פני הצינור הפנימ
בממשקים, בין צינור לצינור, יהיו באמצעות אטם גומי, המסופק ע"י יצרן 
הצינורות, יחד עם הצינורות7  האטמים יהיו מיועדים למניעת חדירת חול 

 וחרסית7

 הנחת הצינורות .1.757

יונחו בחפירה כמפורט במפרט הכללי7  בנוסף לכך, יש להקפיד   הצינורות
 במיוחד על הנחיות ביצוע כמפורט להלן :

אין להתחיל בהנחת הצינורות, לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת רצון7  
הקווים יונחו במעלה השיפוע, כלומר, מהמקום הנמוך אל הגבוה7  כל הצינורות 

שרים ובגבהים המסומנים בתוכניות ובחתכים והאביזרים יונחו בקווים י
האורכיים ולפי הוראות המפקח7  כיוון הקווים, ע"י מתיחת חוט, מכיוון מקביל 
ובגובה קבוע מעל קרקעית הצינור7  חוט זה יהיה מתוח ותמוך, במרחקים שלא 

מ', תחתיתו של כל צינור תיבדק ביחס לכיוון ולרום מהקו המכוון7   713.יעלו על 
ת הצינור במקומו המדויק, תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצינור קביע

ולא ע"י הרמת הצינור בעזרת תוספת חומר מתחתיו7  לאחר שיונח הצינור 
 במקום הנכון, יקבע מיד, ע"י הידוק חול, מצידיו, לכל אורכו7

במקום, אשר תורה התוכנית ו/או המפקח, יעוגנו הצינורות, לקרקע, באמצעות 
מתאימים ו/או לפי הוראות המפקח באתר7  ריתוך הצינורות יבוצע עפ"י אוגנים 

 הוראות היצרן ועפ"י האמור במפרט הבינמשרדי7



מחיר הנחת הצינורות כולל :  אספקה, הובלה, פריקה באתר, חפירה או חציבה 
לקווים, סילוק החומר החפור, שמירת אתר העבודה ביבש, תמיכת דפנות 

ל הצינורות, מצע ועטיפת החול, המילוי החוזר, החפירה, הנחה והתקנה ש
מהודק כנדרש, החלפת חומר המילוי)במידה ויידרש( והבאת מילוי כנדרש, 

שכבת המצע במקום שנדרש, המחברים והאטמים, גומיות המרווח וכו'7  כן כולל 
 המחיר את הבדיקות וכל שאר העבודות הדרושות לצורך הנחת הצנרת7

 

, תיעשה עפ"י מ"א מסווג לפי קוטר הצינור וסוגו המדידה, לצורכי תשלום
ובהתאם לעומק החפירה בה יונח הצינור7  אורך הקו, לתשלום, יימדד לפי מ"א 

   צינור מונח, 

    עטיפות ותושבות לצינורות 1.75753

תושבות ועטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתוכניות וברשימת 
י המפקח7  תושבות ועטיפות הבטון יהיו הכמויות או בקטעים שייקבעו על יד

, המתאימים 533-מבטון מזוין, לפי הפרט שבתוכניות7  היציקות תהיינה מבטון ב
 7..5-ו ..5לתקן הישראלי מס' 

שבמפרט הכללי  35הכנת הבטון, יציקת הבטון והרכבו יהיו כאמור בפרק 
עטיפות תבוצע ס"מ לפחות7   יציקת התושבות או ה 5והכיסוי, על מוטות הזיון, 

עם תבניות עץ או פח בצדדים ויציקה כנגד דופן החפירה לא תורשה אלא באישור 
 מפורט מהמפקח7

תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור עטיפות הבטון, יהיה כאמור 
 במפרט הכללי, אך ללא סוגי העטיפות ומידותיהם7 .1בפרק 

 גושי עיגון מבטון  1.75755

יותקנו בקטעים המפורטים בתוכניות וברשימת הכמויות או  גושי עיגון מבטון
בקטעים שייקבעו על ידי המהנדס, לפי הפרט שבתוכניות7  צורת גושי עיגון 

, בהתאם 533-מבטון או מבטון מזוין, תהיה בהתאם לתוכניות7  הבטון יהיה ב
 לתקנים ישראליים7

ר הלחץ של גוש יציקת הגושים תהיה עם תבניות עץ או פח בצדדים, אך מישו
 העיגון יוצק תמיד כנגד קרקע טבעית, בלתי מופרת7

התשלום עבור גושי העיגון יהיה לפי מ"ק, כולל תוספת החפירה הדרושה, ללא 
תלות בעומק החפירה, קוטר הצינור, קשיי הביצוע וסוגי הגושים ומידותיהם, 

 כולל כל הדרוש לביצוע העבודה, כאמור בפרט שבתוכניות7

  תאי ביקורת ושוחות תפיסה :     1.75755       

בנוסף לאמור במפרט הכללי, מודגש בזאת ששוחות הבקרה ותאי הקליטה יהיו    
 טרומיים, כלומר יצוקים מחוץ לאתר באמצעות תבניות מתכת7

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, העבודה כוללת:

 חפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופינוי עודפי החפירה7                  

אספקה, הובלה והנחת האלמנטים של הצנרת, הקולטנים, המתקנים ותאי                   
 הבקרה7

 התאמת הפתחים לכניסה ויציאת הצינורות, כולל ביצוע החיבורים ואטימתם7



המילוי עד מחצית גובה התא מתחתיתו ימולא מילוי חוזר בבקרה מלאה7 כאשר 
בחול, תוך כדי הרטבה7 שאר המילוי יהיה בחומר מילוי מובא, העונה למפורט 

 במפרט הכללי7

תקרות, מכסים לעומס כבד או עומס בינוני, לפי התקן החדש, כמפורט, מדרגות, 
 סבכות, מסגרות, אבני שפה מברזל, יציקה וכו'7

כניות המצורפות או דגם וולפמן, אקרשטיין או האלמנטים יהיו בהתאם לתו
 שווה ערך, תוך שמירה על מידות פנים השוחה7

הרשות נתונה בידי הקבלן הזוכה בחוזה להציע חלופה לאלמנטים טרומיים 
לאישור המפקח7 אך בכל מקרה, לא תאושר יציקה באתר ללא תבניות מתכת 

 ם תנאי ומבלי לנמק7פנים וחוץ7 אין המזמין חייב לאשר יציקה באתר בשו

 חיבור למערכת התיעול 1.75755

 כללי א7  

לפני התחברות לשוחות בקרה קיימות, על הקבלן לנקוט בכל פעולות 
הזהירות הנדרשות ובכלל זה, בין השאר, בהתאם להוראות הבטיחות 

 בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהתאם לכל דין7

וחות בקרה קיימות, העובדים, המועסקים בעבודה, הדורשת כניסה לש
יודרכו בנושאי אמצעי בטיחות ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות 

 שהוזכרו7

אין במתואר בסעיף זה, בשום אופן, כדי לפטור את הקבלן מאחריותו 
המלאה והבלעדית לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר, העלול 

 להיפגע או להיפצע, עקב עבודות המבוצעות על ידי הקבלן7

ך כדי ביצוע העבודות המפורטות להלן, יש לדאוג ולאפשר המשך פעולה תו
תקינה ורציפה של קו התיעול הקיים, במשך כל שלבי העבודה7  העבודה 

או מי  תכלול, במידת הצורך, סתימה זמנית ושאיבה זמנית של השפכים,
 גשמים , כדי לאפשר עבודה ביבש7

 חיבור לשוחה קיימת ב7  

לים במסגרת מכרז / חוזה זה, מתוכננים לחיבור אל קווי התיעול, הכלו
שוחות תיעול קיימות, על קווי תיעול גרביטציוניים קיימים7  תוכניות 

האתר, שעליהן סומנו קווי התיעול הקיימים והשוחות הבנויות עליהם, 
חלקיות ובלתי מחייבות7  על הקבלן לחפור, לחפש, לאתר, לגלות את מקום 

ור( ולמדוד את נקודות המערכת הקיימת, הנוגעות החיבור )שוחה או צינ
 לעבודה, ולמסור את תוצאות המדידה לאישור המפקח7

עבודות החיבור, אל קירות השוחות הקיימות, תעשנה לפי המתואר בסעיף 
, של המפרט הכללי, התוכניות ו/או לפי הוראות המפקח ותכלולנה .1.3.5

רושות וכן מילוי חוזר והחזרת גם את כל עבודות העפר, הבטון והפירוק, הד
 השטח למצבו הקודם7

התשלום עבור חיבור לשוחה קיימת, יהיה מחיר כולל, לפי יחידה, מסווג לפי 
קוטר, ללא התחשבות בסוג הצינור ובעומק החיבור7  המחיר יכלול את כל 

 החומר והעבודה הדרושים, כמפורט לעיל7

 בניית שוחה על קו קיים ג7  

הכלולות במסגרת מכרז/חוזה זה, מתוכנן חיבור של במסגרת העבודות 
תיעול חדשים, אל קווי תיעול קיימים, באמצעות שוחות בקרה חדשות, 

 שתבנינה על קווי התיעול הקיימים7



על הקבלן לחפור, חפירה זהירה, כולל עבודת ידיים, לגילוי הקו הקיים, 
המדידה למפקח7  ( ולהעביר את תוצאות L7Iלמדוד את רום הצינור הקיים )7

המפקח יבדוק את נתוני המדידה ויורה לקבלן באיזה רום תיבנה רצפת 
השוחה ובאיזה שיפוע יונח קו התיעול, ממנה לשוחת התיעול הסמוכה, 

במעלה הזרם7  העבודה תכלול :  בניית שוחה חדשה, על קו התיעול הקיים, 
ים בקרקעית כמפורט לעיל, שבירת הצינור הקיים והשלמת התיקון והעיבוד

השוחה, חיבור הצינור לקיר השוחה, בעזרת מחברי "איטוביב" או שווה 
 ערך, המילוי החוזר והחזרת השטח למצבו הקודם7

עבור בניית שוחה, על קו קיים, ישולם לפי יחידה, המחיר אינו כולל את 
 שוחת הבקרה, עליו ישולם בסעיף בנפרד בכתב הכמויות7

 

 53 -יין  במתקנים שונים מבטון מזו ז7

מתקנים שונים מבטון מזויין כגון חגורות בטון לריפ ראפ וכו' יבוצעו 
 537 -מבטון ב

 
 העבודה כוללת :

השלמת החפירה למתקן, ביצוע המתקן מבטון מזויין עם תבנית, בהתאם 
ק"ג  3., זיון פלדה מצולעת עד 53-לצורך ולשביעות רצון המפקח מבטון ב

וי כבטון חשוף עם תבניות שיאושרו מראש למ"ק בטון7 השלמת הבטון הגל
ע"י הפיקוח, מילוי חוזר אחרי קירות וקורות במילוי נברר המתאים 

, תפרים, נקזים %..והידוקם לדרגת צפיפות של  15735755לדרישות סעיף 
 כנדרש וכו'7

 
 תשלום :

 התשלום כולל את כל האמור לעיל כולל הזיון7
 

 ראפ(-ריצוף אבן לתיעול )ריפ ח7

 תאור:

ראפ במקומות -עבודה זו מתייחסת לציפוי מוצא לתיעול בריצוף ריפ
 המתוארים בתוכניות7

 
 חומרים:

אבנים שחורות מבזלת  53%-האבן גיר לקט בעלת גוון אפור7  ישולבו כ
שטוחות, מהאזור7 האבן תהיה חזקה ועמידה במים ומשקלה הסגולי 

תהיינה בעלות מימד  מהאבנים 5/5טון/מ"ק7 לפחות  571המינימלי יהיה 
מעובי השכבה הנדרשת בתוכניות7 המימד המינימלי של כל ¾ מינימלי של 

 העובי של השכבה7½  -אבן ואבן לא יהיה קטן מ
 

הדייס יהיה מורכב מחלק אחד של צמנט ושני חלקים של אגרגטים דקים7 
 533%האגרגטים הדקים יהיו במימדים כאלה, כשהם במצב יבש ועברו 

ממשקלם הכולל, יעבור נפה מס'  53% -ולא יותר מ .5מס'  מהם את נפה
ממשקל  %.7 לא יורשה שימוש בחול המכיל טין במשקל העולה על 533

 החול הכולל7
 יש להביא דוגמאות אבן לאישור המתכנן ולבצע דוגמת בנייה לאישורו7

 
 דרישות הביצוע:

ס"מ מהודק לדרגת צפיפות  53ראפ יונח על שכבת מצע סוג א' בעובי  הריפ
 51 -מודיפייד א7א7שו7 על שכבת המצע תונח שכבת בטון מסוג ב 1%.של 

ס"מ ועליה תונחנה האבנים בצורה כזאת שתשקענה לתוך הבטון  55בעובי 
ס"מ ומשקלן ירבץ על החומר הנמצא מתחתן ולא על אבנים סמוכות7  . -כ

ות )בקטעים משופעים יש להניח את האבנים הגדולות ביותר במדרונ



בבסיס המדרון( העבודה תתחיל "מרגל המדרון" ותימשך לכוון מעלה 
  המדרון7

     
ס"מ( ימולאו  5 -ס"מ ולא יותר מ 5 -החללים בין האבנים )לא פחות מ

בדייס צמנט7 בגמר העבודה יטוטאו פני השטח במטאטא קשה7 את ריפ 
 ימים אחרי מילוי החללים בדייס7  5ור במצב רטוב למשך ראפ יש לשמ

 יש להקפיד על ניקיון האבנים ולמנוע לכלוכו בבטון או בדייס צמנט7 
 

 מדידה ותשלום:

העבודה תימדד במ"ר ההשלכה האופקית של פני הריפ ראפ המבוצעים 
בהתאם לתוכניות7 מחיר היחידה במטר מרובע יכלול עבודות החפירה 

ומר מצע, הידוק השתית, הבטונים, האבנים, חגורת הקצה וכל והמילוי, ח
   יתר החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע מושלם של העבודה7

      
 חפירת תעלה פתוחה לניקוז מי גשם ואו מים מכל סוג שהם   ב7

 
 בנוסף לאמור במפרט הכללי, העבודה כוללת :

 עודפי החפירה7חפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופינוי  -
החפירה תתבצע בהתאם לשיפועים לאורך ולרוחב כפי שהוגדרו  -

 בתכנית
התאמת הפתחים לכניסה ויציאת למעבירי מים ואו לצינורות, כולל  -

 ביצוע החיבורים ואטימתם7
מילוי חוזר בבקרה מלאה7 כאשר המילוי עד מחצית גובה התא  -

ילוי יהיה בחומר מתחתיתו ימולא בחול, תוך כדי הרטבה7 שאר המ
 מילוי מובא, העונה למפורט במפרט הכללי7

 
 תעלות עפר לניקוז )לא עבור צנרת( .75.5.5 
 עבודות חפירת תעלות העפר ישולמו לפי מ"א לתעלה חדשה7 7 5  
מחיר השיקום של תעלה קיימת יכלול ניקוי, שיפור ועבודת עפר לשיקום  7 5  

המחיר יהיה לפי מ"א תעלה בכל התעלה כולל העמקתה במידת הצורך7 
 עומק7

 
 מסלעה  / סלעים בודדים מאבן בזלת מקומית קשה ושטוחה 5..75.5

 ובנוסף לאמור בו להלן מס' השלמות: 53הכול כמפורט במפרט הכללי פרק 
פני הסלע הגלויים  -המסלעות תימדדנה כאנכיות )בהיטל חזית(  7א

במחיר מתחתית הסלע התחתון ועד לראש המסלעה7 הצדדים כלולים 
 ולא ימדדו בנפרד7

בשום מקרה אין לייצב מסלעות ע"ג מילוי לא מהודק, כלומר הסלע  7ב
-"מודיפייד %..התחתון יונח ע"ג קרקע מהודקת בהידוק מבוקר של 

אשו"7 במקרה של הנחת סלע בודד,  ניתן להניחו ע"ג מילוי מהודק של 
 אשו"7-"מודיפייד %..

"מ מינימום7 סלעים ס 53שורת הסלעים הראשונה תהיה בעומק  7ג
 ס"מ7 53בודדים יהיו "קבורים" באדמה בעומק 

ס"מ7 אבנים במידות  3/533/53.הסלעים יהיו במידות מינימום של  7ד
מהכמות הכללית7 יתר הכמות תהיה  53% -כאלה לא יהיו יותר מ

 מאבנים גדולות יותר7 
המסלעה תיבנה כדוגמת בניית בלוקים, כך שלא תיווצרנה פוגות  7ה

 7 מתמשכות
מסלעות המתוכננות ליד מדרגות, קירות, מדרגים או ריצופים תיוצבנה 

מ' מכל צד של המסלעה7  5733בקרקע ע"י בד גיאוטכני עד למרחק של 
 את הבד יש לאשר אצל המתכנן 

הכול בהתאם לתכניות, הפרטים, הנחיות מהנדס קונס', דוגמא באתר לאישור 
 המתכנן ועד לביצוע מושלם7



 
 מ"ר בכפוף למצוין לעיל7  למסלעה:אופן המדידה 

 

 

 צילום קווי תיעול גרביטציוניים, לאחר ביצוע 1.75751

 כללי א7  

בסיום העבודה, בכל קטע, הקבלן יבצע בדיקה חזותית של כל קווי התיעול 
 הגרביטציוניים, שבוצעו על ידיו7  

המונח7  הבדיקה תבוצע באמצעות פעולת צילום "וידאו" צבעוני, לאורך הקו 
וידאו במעגל סגור, המצלמת   -בצילום יערך באמצעות מצלמת טלוויזיה  

 בצבע, שתוחדר לתוך קווי התיעול7

מטרת הבדיקה היא לצלם ולהביט אל תוך קווי התיעול, לתעד אותם, לבדוק 
את מצבם ואופן ביצוע ההנחה7  פעולת הצילום תיעשה אחרי שטיפה וניקוי 

בדיקות שפורטו לעיל7  הצילום יבוצע באמצעות הקווים, בנוסף לכל שאר ה
קבלן משנה מיומן ומומחה בביצוע עבודות אלו, בעל ציוד וניסיון בביצוע 

העבודה, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל7  קבלן המשנה שיבצע את 
 הצילום הפענוח והתיעוד, יאושר מראש על ידי המפקח7

   ביצוע העבודה ב7  

השלמת עבודות הנחת קווי התיעול, המילוי החוזר הצילום יעשה לאחר 
ובניית השוחות7  הצילום יעשה לפני ביצוע עבודות המצע והסלילה של 

 הכבישים7

לפני ביצוע הצילום, על הקבלן לשטוף ולנקות את הצינורות והשוחות, 
 כנדרש לעיל ובמפרטים הכלליים7

מתן ההוראה ע"י  שעות, ממועד .5על הקבלן להיערך, לביצוע הצילום, תוך 
 המפקח, לבצע אותו7

הצילום יעשה בנוכחות נציג ה"מזמין" והמפקח באתר7  הקבלן יתאם 
מראש, עם המזמין והמפקח באתר, את מועד ביצוע הצילום7  הצילום יבוצע 

באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה, המצלמת, בצבע, במעגל סגור7  בעת 
טלוויזיה צבעונית ותוקלט  צילום הצנרת, תוקרן התמונה מעל גבי מסך

 (CD7במכשיר וידאו, על התקליטור )

(, עליו יוסף, בעזרת CDהצילום, על כל שלביו, יתועד על גבי התקליטור )
מיקרופון, תיעוד קולי בזמן הצילום, על גוף הסרט, של הערות המבצע, לגבי 

 מיקום ומהות המפגעים, שיגלה ויזהה וכד'7

סמן, בצבע, על השוחות את מספריהן, בפנים לפני תחילת הצילום, הקבלן י
על הקיר ובחוץ על גבי המכסה, לשם זיהוי7  הסימון הפנימי יעשה כך שניתן 
יהיה לזהותו בעת צילום ובמהלך התיעוד ויאפשר זיהוי השוחה, בעת צפייה 

 (CD7חוזרת בתקליטור )

 תיקון מפגעים ג7  

( CDופענוח התקליטור ) במידה ובעת ביצוע הצילום ו/או בעת צפייה חוזרת
המתועד, ע"י מומחה של קבלן המשנה, יתגלו מפגעים, הכוללים בין היתר :  

לכלוך, חול, פסולת בנייה, שברים בצינורות, אטמים )גומיות(הבולטים מן 
המחברים לתוך הצינורות, קווים שהונחו בצורה עקומה ופגמים אחרים, 



בצע את כל התיקונים שלדעת המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב ל
 שיידרשו, לשביעות רצונו המלאה של המפקח7

התיקונים יכללו :  ניקוי ושטיפה מחדש של כל הקווים והשוחות, פתיחת 
כבישים, חפירה לגילוי קווי התיעול, שהתגלו בהם מפגעים, פירוק הצינורות 

השבורים והחלפתם בצינורות חדשים תקינים, פירוק והנחה מחדש של 
שהונחו בצורה עקומה, פירוק והתקנה מחדש של מחברים, שאטמים קווים, 

בולטים מהם פנימה אל תוך הצינורות ומפגעים אחרים שיתגלו בעת ביצוע 
 הצילום, מילוי חוזר של החפירה והשבת השטח למצבו הקודם7

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי, לתקן, על חשבונו, את כל המפגעים שיתגלו, 
 ה של המפקח7לשביעות רצונו המלא

לאחר השלמת תיקון המפגעים, יבוצע, על ידי הקבלן, צילום וידאו חוזר של 
 הקווים, שנוקו ו/או שתוקנו, כדי לוודא שאכן כל המפגעים תוקנו7

 הצגת הממצאים ד7  

בסיום העבודה, הקבלן ימסור למזמין, בשלושה העתקים, את תיעוד 
הנדסי, מפורט כדלקמן, עם תיאור ( ודו"ח CDהצילום, שיכלול :  תקליטור )

 בכתב של הממצאים שהתגלו, כולל סיכום ומסקנות7

 ( :CDתקליטור )(  5)

( יכלול תיעוד מצולם של הקטעים שיצולמו, כולל סימון CDהתקליטור )
 מספרי שוחות7

( יכלול את הערות מבצע העבודה, תוך כדי CDפס הקול של התקליטור )
נוספות, שהתווספו בזמן צפייה חוזרת ופענוח ביצוע הצילום והערות 

 ( ע"י מומחה של קבלן המשנה, שיבצע את הצילוםCD7התקליטור )

 דו"ח ביצוע העבודה :(  5)

(, יוגש דו"ח הנדסי, הכולל סיכום מפורט של עבודת CDיחד עם התקליטור )
הצילום, שיוכן ע"י מומחה של מבצע הצילומים7  לדו"ח יצורפו העתקים של 

כניות עדות, עליהן יצוינו הקטעים שצולמו ובעיקר יצוין, במדויק, מיקום תו
 כל המפגעים שהתגלו במהלך ביצוע הצילומים7  

 הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול :

תיאור מפורט של כל הקטעים שצולמו, המפגעים שהתגלו במהלך הצילום, 
 עם זיהוי מיקום מדויק ומפורט7

ל עבודת הצילום והפענוח, שתכלול :  ציון מספר תוכנית תיאור בכתב ש
האתר, זיהוי קטע הקו שצולם, בין שתי שוחות סמוכות, ציון מיקום מפגע, 

שהתגלה באמצעות מרחק מדויק משוחה סמוכה, זיהוי מיקום על 
(, תיאור מפורט של המפגע, סיכום ממצאים וחוות דעת של CDהתקליטור )

 לגבי מהות המפגעים7 מהנדס מומחה, של המבצע,

לדו"ח יצורפו תדפיסי תמונות "סטילס" של כל המפגעים שהתגלו וכן של 
נקודות מיוחדות7  תמונות אל תצולמנה ע"י מבצע צילום הוידאו, באמצעות 

 מצלמה, מעל גבי מסך הטלוויזיה7

( נפרד, ירוכזו כל הקטעים, שבהם נמצאו ליקויים בלבד7  פס CDבתקליטור )
(, יכלול את תיאור הליקוי ומיקומו המדויק, ע"י CDתקליטור )הקול, של ה

 מבצע הצילום7

 צילום חוזר :(  5) 



לאחר השלמת ניקוי ושטיפה מחדש של הקווים והשוחות, בהם ימצא לכלוך 
ו/או תיקון המפגעים שהתגלו, יצולם מחדש הקטע שנוקה ו/או שתוקן, כדי 

( יכלול 7CD  התקליטור )לבדוק אם אכן כל המפגעים תוקנו, כפי שנדרש
צילום כל קטע, עם המפגעים שהתגלו בו ומיד אחריו יוסף, בעריכה, צילום 

 חוזר של הקטע, לאחר ניקוי ו/או תיקון המפגעים7

עבור צילום פנימי של קווי תיעול, כולל כל החומר והעבודה הדרושים, 
המחיר יהיה ישולם לפי מ"א צינור, בו יבוצע הצילום, מסווג לפי קוטר7  

 אחיד בכל העומקים ובכל תנאי העבודה7

עבור ניקוי מחדש, של הקווים והשוחות, תיקון מפגעים, שיתגלו בקווי 
התיעול, שבוצע ע"י הקבלן וצילום מחדש של הקטע, לאחר השלמת 

התיקונים, עד לקבלת צילום תקין, מאושר ע"י המפקח, לא ישולם בנפרד 
 ל של העבודה7והמחיר יחשב ככלול במחיר הכול

 בדיקת אטימות לצנרת תיעול ולשוחות .1.7575

בדיקת האטימות, לצנרת תיעול גרביטציונית ולשוחות הבקרה, תיעשה בהתאם 
 במפרט הכללי7 .1לנדרש בפרק 

עבור ביצוע התאומים, בדיקות אטימות בקווי תיעול גרביטציוניים ובשוחות, 
ים שיתוקנו ע"י הקבלן, לא כולל בדיקה חוזרת של קטעים שימצאו בהם מפגע

ישולם בנפרד ומחירן יחשב ככלול במחירי האספקה, חפירה והנחת הצינורות 
 והשוחות שבכתב הכמויות7

 

 

 

 


