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  המפרט הטכני -  4חלק 

  
 תיאור העבודות  4.1

  כללי 4.1.1
  

במקביל שדרות היובל אשדוד גלילות  6אחזקה/החלפת קטע קו "המכרז/חוזה הנ"ל מתייחס לעבודות   .א
ת היובל במקביל לשדרו קטעאורך  לכיוון צפון.    והמשך 412בראשון לציון ( ראשל"צ ), חציית כביש 

 מ'.  500–מ', אורך קטע המשך בכיוון צפון כ 1300–כ 412וחציית כביש 
           באורך   2 , שלב בכתב כמויות) 1(מבנה מ'  1300-באורך כ  1לבים. שלב העבודה תבוצע בש  .ב

 . בכתב כמויות )  2( מבנה  מ' 500–כ
 .םשלבישני השל  המכרז/חוזה הנ"ל מתייחס לעבודות  .ג
 העבודה כוללת :  .ד

 1בשלב 
  , מ' 210–) כ HDDכולל קידוח מתכוונן ( מ'  1300-כאורך ב 6קטע קו דלק "החלפת      -
  חציית מיגון קו באמצעות הנחת שרוולים בתעלה חפורה, הנחת במקביל לקו שרוולים לחירום ב   -

  יציאות עתידיות לשדרות היובל. 2 -ו ,412 מס' כביש
    

 2בשלב 
 כולל הגנתו באמצעות הנחת פלטות בטוןמ'  500-כאורך ב 6קטע קו דלק "החלפת     -

  במסגרת המכרז /חוזה זה יבוצעו עבודות הכנה להגנה קתודית.  .ה
 העבודה תבוצע לפי היתרי חפירה בתאום עם כל הגורמים הרלוונטיים.  .ו

             
  1שלב ב 6קו דלק " יקטע נחתלהשלבי ביצוע עיקריים  .4.1.2

  )   1/00200-719-1 :ת מס'ו(תכני          
וסילוק פסולת למקום מאושר ע"י  הביצוע העבודלצורך רוחב רצועת קווי דלק בשרת שטח כה  .א

  . הרשויות
  .סימון תוואי קו קייםו, מכשולים קיים, 6דלק " לחשיפת קושידרשו גישוש החפירות כל ביצוע   .ב
 יםקידוחנקודות כניסה ויציאה של כולל סימון על ידי מודד מוסמך תוואי חדש של הקו סימון   .ג

  .ניםנכומת
         412כביש מס' בחציית  6עבור קו הדלק " בתעלה חפורה  20התקנת שרוול בקוטר "  .ד

, אבטחת יציבות דפנות לרבות התקנת שיגומים, תעלהחפירת כולל ),  61 – 56( מתגים 
, 2צינורות  שרוול לרבות ריתוך צינורות אוורור " ריתוךשאיבת מי תהום במידת הצורך, 

 מ' בקצוות השרוול. 1באורך   14עם קטעי צינור " x "20 14מעברי  קוטר "
ת של תפרים  רדיוגרפיכולל ריתוך צינורות, בדיקה  20בתוך שרוול "  6השחלת קטע קו "  .ה

 /מבחן לחץ של הקטע, עטיפת ראשי ריתוך באמצעות שרוולים מתכווצים בחום ,100%
 "DIMEX"מסוג התקנת תמיכות , התקנת נעלי סמך על צינור הדלק, DENSOעטיפת 

בדיקה  על ידי שרוולים מתכווצים בחום, יםסגירת קצוות השרוול ,יםבקצוות השרוול
 .חשמלית להוכחת חוסר מגע בין צינור הדלק לבין צינור השרוול

כביש מס' בחציית  6עבור קו הדלק " לחירום בתעלה חפורה  20התקנת שרוול בקוטר "  .ו
, אבטחת יציבות דפנות לרבות התקנת תעלהחפירת כולל , ) 61 – 56( מתגים   412

צינורות  שרוול לרבות ריתוך צינורות  ריתוךשיגומים, שאיבת מי תהום במידת הצורך, 
 מ"מ בקצוות השרוול.  6, ריתוך סגרים מפח בעובי 2אוורור "

( בין בתעלה חפורה עבור קו דלק בחציית יציאות עתידיות  20התקנת שרוולים בקוטר "  .ז
 בתהליך לפי סעיפים ד' , ה'.)  43 – 40, 18 – 14מתגים 

 – 40, 18 – 14( בין מתגים לחירום בחציית יציאות עתידיות  20התקנת שרוולים בקוטר "  .ח
 בתהליך לפי סעיף ו'.) בתהליך  43

 : בחציית כבישים שרווליםתעלת מילוי   .ט
 .ס"מ לפני הנחת צינור שרוול 20בשכבת חול בעובי  יםריפוד תחתית תעלת השרוול -
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מטר מעל  1 עד לגובהסביב השרוולים  CLSMמילוי בטון חייב כביש  ים חציית עםבאזור -
מילוי  CLSMמעל בטון  .לפי פרט בתכניתבכל רוחב תעלה ובאורך קודקוד צינור שרוול 

 . חוזר מחומר מקומי עד לגובה פני הקרקע
קודקוד מטר מעל  1עד לגובה  , מילוי חול מחוץ לסוללת הכביש בקצוות השרוולים -

 . מילוי חוזר מחומר מקומי עד לגובה פני הקרקעוהמשך  צינור שרוול
 6בעומק ושיפוע הנדרשים, הנחת קטעי קו ")  54 – 43( בין מתגים  HDD ןביצוע קידוח מתכוונ  .י

), השחלת צינור בתוך הקידוח .  (.P.P מורכב מצינורות עטופים שלוש שכבות פוליפרופילן 
להשחלתו בתוך קידוח לרבות  6ה לפרישת ציוד, הכנת קטע צינור "העבודה כוללת  הכנת תחנ

תמיכות זמניות, ,  DENSOLID- HDDעטיפה מסוג ניקוי חול ראשי ריתוך וציפוים בעזרת 
תמיכות עם גלגלים, כיפוף קשתות, תכנון הקידוח ע"י הקבלן, אספקת מים, חומרים וציוד 

 .  9בנספח מס'  HDDלאחר ביצוע לרבות חתך לאורך.  מפרט לביצוע קידוח  הנדרשים,  תוכנית
ן שמירת חלק עליוכולל ושרוולים,  6"קו  להנחת קטע חדש של מ'  0110-ה באורך כחפירת תעל  .יא

לשיקום בקרקע זו בתוך רצועת עבודה ושימוש  )  soil –Topס"מ ( 30–של הקרקע עד עומק כ
 לאחר מילוי תעלות . שטח 

הנחיות המפקח, לפי  או 100%של תפרים   ה, בדיקה רדיוגרפי6"ריתוך קטעים חדשים קו דלק   .יב
 DENSOLEN  S20,סרטים  ( DENSOעטיפת מסוג עטיפת ראשי ריתוך באמצעות 

,DENSOLEN N60  ( Primer HT. 
  , לרבותבתעלה לפי קווי גובה מתוכננים 6ות "נורצי יהנחת קטע  .יג

מדידת אורך של כל צינור ( בין תפרי ריתוך ) ורישום בטבלת צינורות כולל מספר צינור ( מספר 
  יצרן עם קיים ). מדידה ורישום יבוצעו ע"י עובדי קבלן ובנוכחות ובדיקה של המפקח. 

  ס"מ,  20ריפוד תחתית תעלת הקו בשכבת חול טבעי אינרטי בעובי   .יד
  .ותס"מ מעל קודקוד הצינור 30וי חול עד לגובה מתמיכות והמשך מיל ויםלפני הורדת קו

לפני חיבור צינור לקו קיים ובהמשך  ,יםחדש ויםקו ילקטע DRAINAGE-TESTביצוע בדיקות    .טו
 לקביעת מיקום הפגמים וביצוע תיקונים.  DCVG(ע"פ התוצאות) בדיקת 

, קטודיתהגנה  יהיה קטן ממה שמוגדר במפרט DRAINAGE-TESTאם צריכת הזרם בבדיקת 
  .DCVGלא יהיה צורך בבדיקת 

 ריקון מים ע"י העברת מולוכים ,שעות לקטע חדש של הקו 24במשך bar  125 –מבחן לחץ ב   .טז
 . קטעהוייבוש 

 4.1.4פירוט ראה בסעיף   .ו קייםלק 6חיבור קטע חדש של קו "  .יז
תוכנית עדות ע"י מודד מוסמך לצורך  ( לפני מילוי תעלה ) יםחדשה ויםקוהתוואי  מדידתביצוע   .יח

 של העבודה . 
פריסת  לרבותבחומר מקומי עד לפני הקרקע הטבעי החדש קו התעלת של המשך מילוי חוזר   .יט

 סרט זיהוי .
 ביצוע עבודות הכנה להגנה קתודית.  .כ

 הצבת שלטי אזהרה ועמודי סימון.  .כא
 החזרת שטח למצב קודם.  .כב
  

  2בשלב  6קו דלק "שלבי ביצוע עיקריים להנחת קטע  .4.1.3
 )    030-001-719-1 :(תכניות מס'          

  
שרת שטח ברוחב רצועת קווי דלק לצורך ביצוע העבודה וסילוק פסולת למקום מאושר ע"י כה  .א

 הרשויות. 
 סימון תוואי קו קיים. ומכשולים,  קיים, 6ביצוע כל חפירות הגישוש שידרשו לחשיפת קו דלק "  .ב
 . סימון תוואי חדש של הקו על ידי מודד מוסמך   .ג
ן של הקרקע שמירת חלק עליוכולל  6קו " להנחת קטע חדש של מ'  005-ה באורך כתעל חפירת  .ד

לאחר שטח לשיקום בקרקע זו )  בתוך רצועת עבודה ושימוש  soil –Topס"מ ( 30–עד עומק כ
 מילוי תעלות . 

הנחיות המפקח, לפי  או 100%של תפרים   ה, בדיקה רדיוגרפי6"ריתוך קטעים חדשים קו דלק   .ה
 .DENSOעטיפת מסוג ראשי ריתוך באמצעות  עטיפת

  , לרבותבתעלה לפי קווי גובה מתוכננים 6ות "הנחת קטעי צינור  .ו



5 
 

מדידת אורך של כל צינור ( בין תפרי ריתוך ) ורישום בטבלת צינורות כולל מספר צינור ( מספר 
  יצרן עם קיים ). מדידה ורישום יבוצעו ע"י עובדי קבלן ובנוכחות ובדיקה של המפקח. 

  ס"מ,  20ריפוד תחתית תעלת הקו בשכבת חול טבעי אינרטי בעובי   .ז
  .ותס"מ מעל קודקוד הצינור 30חול עד לגובה מתמיכות והמשך מילוי  לפני הורדת קו

  הגנת הקו באמצעות פלטות בטון עם זיון מסיבים פלסטיים, בקטעים מסומנים בתכנית.  .ח
חדש, לפני חיבור צינור לקו קיים ובהמשך (ע"פ  לקטע קו DRAINAGE-TESTביצוע בדיקות    .ט

 לקביעת מיקום הפגמים וביצוע תיקונים.  DCVGהתוצאות) בדיקת 
, הגנה קטודית יהיה קטן ממה שמוגדר במפרט DRAINAGE-TESTריכת הזרם בבדיקת אם צ

  .DCVGלא יהיה צורך בבדיקת 
ריקון מים ע"י העברת מולוכים  שעות לקטע חדש של הקו, 24במשך bar  125 –מבחן לחץ ב   .י

 קטע. הוייבוש 
( לפני מילוי תעלה )  יםחדשה ויםקוה.  ביצוע מדידת תוואי ו קייםלק 6חיבור קטע חדש של קו "  .יא

 ע"י מודד מוסמך לצורך תוכנית עדות של העבודה . 
לרבות פריסת  ,המשך מילוי חוזר של תעלת הקו החדש בחומר מקומי עד לפני הקרקע הטבעי  .יב

 סרט זיהוי .
 ביצוע עבודות הכנה להגנה קתודית.  .יג
 הצבת שלטי אזהרה ועמודי סימון.  .יד
 החזרת שטח למצב קודם.  .טו
 
 

 ו קיים לק 6קו דלק "חיבור עיקריים לשלבי ביצוע  .4.1.4
 

  בדיקת מצב צינור קיים ומדידת עובי דופן במקומות ההתחברות בנוכחות נציג תש"ן.     . 1
  ". HOT- TAPPING"    קידוחים בשיטתלקו הדלק הקיים וביצוע  2התקנת התחברויות " . 2
דלק למסוף ק.מ.ד. והעברת  קיים לאחר סגירת מגופים בשתי קצוות קטע הקו  6ניקוז דלק מקו " . 3

  בעזרת מיכליות כביש.
" כולל  חיתוכים " קרים " של PLIDCO W+Eהתחברות קטע צינור חדש לקו קיים בעזרת מחברי " . 4

הרס ריתוכים היקפיים של  –בדיקת אל  קו קיים, התקנת מחברים, ריתוכם בעת הזרמת דלק בקו, 
  ".PLIDCOמחברי "

והתחשבות  ביצוע עבודות התחברות בהתאם להנחיות היצרן של המחברים בגירסה אחרונה         
 + PLIDCO Clampללחצים בעת הזרמה למילוי הקו לפני ריתוך המחברים. שימוש באביזרי  

Rings  עיגון בקרבת למחברים.ו/או ביצוע  נקודות  במידת הצורך  
צעו בהתאם להיתר ביצוע, רשימת תיוג של תש"ן " יבו PLIDCOעבודות התחברות מחברי "         

הרס על ידי גוף/חברה  –והמלצות ועדת חריגים של תש"ן במידה וקיימים. ביצוע בדיקת אל 
  מוסמך ומאושר ע"י תש"ן.

  המתבטל כדי לאפשר פירוקו והוצאתו מהקרקע. 6ביצוע חפירות מעל וסביב קטע צינור " . 5
עם מברשות גומי ע"י גז חנקן דרך קטע צינור המבוטל כולל ניקוז דלק סופי באמצעות מעברי מולוך  . 6

  ייצור, התקנה ופירוק מלכודות זמניות.
המבוטל, הוצאתו מהקרקע והחזרת  6ביצוע חיתוכים "קרים" ללא שימוש באש של קטעי צינור " . 7

  מ' למחסן באשקלון. 12 -קטעי צינור באורך כ
  ת עד לפני הקרקע הטבעי.מילוי תעלת הקו המבוטל בחומר מקומי מהודק בשכבו . 8
 
  
  
 

  הוראות לביצוע עבודות 4.1.5
כבלי תקשורת וכד') לפני התחלת עבודות החפירה, יש לגלות מכשולים קיימים (קווי צינור, כבלי  חשמל,   .א

 בקרבת החפירות המתבצעות ע"י הקבלן או החוצים אותם.
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זעירים, לאחר תיאום וקבלת  גילוי המכשולים יעשה ע"י חפירה בעבודות ידיים או באמצעות כלי חפירה   .ב
  .עבודות חפירה אלה יבוצעו בפיקוח  נציגי בעלי המכשולים היתרי חפירה מבעלי המכשולים הנ"ל.

  
הסופיים של ועונקים תוצאות גילויים ידווחו למתכנן, על בסיס נתונים אלה יקבע המתכנן את מיקומם    .ג

   .צינור
  

 ,לרבות איגודן וביוב מים קוויוהתקרבות ת וחצימקומות  ,לקו בעלי תשתיות סמוכותעם  הקבלן לתאםעל   .ד
   וכו'.חקלאים  שלמערכות השקיה , חברח חשמל נמצאים בתוואי כבלים ,, הוטסלקום ,בזק כבלים

 
               בתכנית 60מתג ( המתוכנן 412כביש ליד במקום  – אזור לשטח ההתארגנות של הקבלן  מומלץ  .ה

002-001-719-1 (  
 
 . השטחים עם בעלי יםהנחת ציוד לקידוחושטח עבודה לאורך התוואי לשטחי דרכי גישה יש לתאם   .ו
 
אגודה חקלאית נחלת יהודה, , בזק ,הוטאיגודן,  ,מקורות בכל אורך התוואי יש לתאם את העבודות עם  .ז

  .וחולוןראשל"צ  תועירי ,שדרות היבלהנהלת פרויקט 
  
 בכל אורך התוואי.בסיום העבודה, על הקבלן לבצע החזרת שטחים למצב קודם   .ח
  
העבודה לא תחל עד אשר יאשרו     טרם תחילת ביצוע העבודה יתבצע תרגיל אירוע דליפת דלק ע"י תש"ן.  .ט

ע"י חברת תש"ן את כשירותו של הקבלן בנושא עמידה בדרישות תש"ן למקרה של אירוע חירום. הקבלן 
  נחיות החברה בנושא ההיערכות והביצוע בהיבט אירועי פריצת דלק.יפעל ע"פ ה

  בכל משך זמן ביצוע העבודה יהיה הצוות המתורגל במקום.            
  
  .מטעם תש"ן עם מנהל הפרויקטסדר עדיפויות בביצוע העבודה על הקבלן לתאם   .י

  
  

  
  נספחים  4.2

  נפרד של המפרט ושל מסמכי החוזה.) מהווים חלק בלתי 4כל הנספחים המצורפים למפרט (חלק 
  

  מפרטים סטנדרטיים  4.3
    
  התקנה של הצנרת, לרבות עבודות הובלה, אחסון, ההייצור ו עבודות האספקה,  א.  

צינורות, התקנת אביזרי צנרת,  הנחת  ריתוך,  מדידה, חפירה, חציבה, מילוי חוזר, הסדרת השטח,
מבחני לחץ, עבודות באש במתקנים תפעוליים  ,תקנת ציודבידוד הצנרת ותיקוני בידוד, צביעה, סימון, ה

  2 –וכד'. יבוצעו בהתאם לתוכניות ולדרישות החוזה, לרבות דרישות המפרט הסטנדרטי מס' סט 
המפרט הנ"ל מצורף כנספח למסמכי  – 2001"התקנת קווים, צנרת וציוד להזרמת דלק", הוצאת דצמבר 

  .4החוזה, חלק 
, בא להשלים, לפרט ולעדכן במידת הצורך את הכתוב 4של המפרט, חלק האמור בסעיפים הבאים 

  הנ"ל. 2 –במפרט בסטנדרטי מס' סט 
  

פרק  2 –העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות התקנים והמפרטים הרשומים במפרט הסטנדרטי מס' סט   ב.
1.2.  

  
לי לעבודות בניין עבודות הנדסה אזרחית תתבצענה בהתאם לתכניות, מפרט זה ובהתאם למפרט הכל  ג.

"האוגדן הכחול"  של משרד השיכון והבינוי ואגף תכנון והנדסה מחלקת העבודות הציבוריות. "הספר 
  הכחול" יחשב כמפרט טכני בלבד.

  
  ורישיונותהרשאות   4.4
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חפירה  ורישיונות, על הקבלן להשיג הרשאות 2 –של המפרט הסטנדרטי מס' סט  4.2כאמור סעיף   .א
בישים, מסילות רכבת, קווי מים, כבלים וכד', לתאם ביצוע העבודות עם הגורמים הדרושים למעברי כ

המתאימים, להזמין מפקחים ולשלם את התשלומים הדרושים לפעולות הנ"ל. תשלומים אלה, אם בכלל, 
  יוחזרו לקבלן כנגד הצגת קבלות.

  
כריתת עצים ישולמו ע"י כריתת עצים תבוצע בתיאום עם הקרן הקיימת לישראל. אגרות לקק"ל בגין   .ב

 המזמין.
  

  תחום העבודה  4.5
  

שימוש  .דלקעבור קווי מ'  10המזמין יבטיח לקבלן את זכות המעבר והשימוש ברצועת קרקע ברוחב   .א
  .בעל השטחלפי תנאי אישור  בשטחים נוספים

על הקבלן ליישר את פני השטח לרוחב הרצועה ולהכשיר את רצועת הקרקע לצורך ביצוע העבודות,   .ב
וסעיפי כתב כמויות .                                                                                             2 –של המפרט הסטנדרטי  מס' סט  6.1בהתאם לסעיף 

  דרכי גישה וכניסות, במידת הצורך, לאורך רצועת הקרקע.  על הקבלן להכין  .ג
 על הקבלן להחזיר למצבם הקודם את דרכי המעבר הקיימות אשר יפגעו במהלך העבודה.  .ד

  
  
  

  אספקת חומרים וציוד  4.6
  

הקבלן יספק את כל החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודות הקבועות והארעיות, לרבות חומרי בנייה,   .א
חומרי עזר, חומרי צביעה וציפוי, אלקטרודות וכו', למעט החומרים והציוד שעליהם מצוין ברשימות 

סומנו ברשימות החומרים או בתוכיות שיסופקו ע"י המזמין. החומרים והציוד אשר יסופקו ע"י המזמין 
  .PEIהחומרים באותיות 

  
התמורה עבור החומרים והציוד שבאספקת הקבלן נחשבת ככלולה המחירים הנקובים ע"י הקבלן בכתבי   .ב

  הכמויות.
  

החומרים  והציוד שבאספקת המזמין ימסרו לקבלן במחסן המזמין באזור אשקלון. עבודות ההעמסה,   .ג
ההובלה לאתר, הפריקה, האחסון וההעברה באתר יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. על הקבלן לתאם, חמישה 

את סוג ימים מראש, עם מחסן המזמין את הפריטים אשר ברצונו למשוך את הכמויות, את זמני ההעמסה, 
 הרכב המיועד להובלה וכו'.

  
אין להחליף חומרים שבאספת המזמין בחומרים אחרים. אין להשתמש בחומרים שבאספקת המזמין   .ד

 לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה זה.
  

החומרים והציוד שבאספקת הקבלן יהיו מטיב מעולה ויתאימו לכל הדרישות של המפרט הסטנדרטי. על   .ה
המפקח הן ביחס למקורות האספקה של החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן הקבלן לקבל אישור 

ביחס לטיב אותם החומרים. אולם אין אישור מקור החומרים ע"י המפקח משמש לטיב החומרים המובאים 
 מאותו מקור.

  
א' לעיל. עלות  – 4.6עפ"י דרישות המפקח בכתב, יספק הקבלן חומרים נוספים לאלה הרשומים בסעיף   .ו

 עבור הוצאות ורווח הקבלן. 12% בתוספת רים אלה תוחזר לקבלן כנגד קבלות, חומ
  
  

  בדיקת תכניות על ידי הקבלן  4.7
עם קבלת התכניות יבדוק אותן הקבלן ויודיע מיד למפקח על כל טעות, החסרה, סתירה ואי התאמה בין התכניות 

  לבין שאר מסמכי חוזה.
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  טתו תהיה קובעת.המפקח יחליט כיצד לנהוג בכל מקרה והחל

  
לא הודיע הקבלן למפקח כאמור, בין אם לא הרגיש בטעות, החסרה, סתירה ואי התאמה כנ"ל ובין אם מתוך 

  הזנחה גרידא, ישא הקבלן לבדו בכל האחריות לתוצאות  הנובעות מכך.
  
  

  מדידה וסימון ע"י הקבלן  4.8
  

  מודד המתכנן.נקודות הקבע ימסרו לקבלן באתר ע"י   .א
  

יבצע חפירות גישוש בעבודת ידיים ובאמצעות כלי חפירה זעירים, כדי לוודא את המיקום המדויק הקבלן   .ב
של הקווים הקיימים, מתקנים טמונים, קווים וכבלים מקבילים, קרובים או חוצים את הצנרת המתוכננת. 

מגבלות אשר חפירות אלה יבוצע בפיקוח נציגי בעלי המתקנים הקווים או הכבלים הנ"ל עפ"י ההנחיות וה
ידרשו על ידם. לצורכי קביעת מיקום המתקנים הטמונים טרם ביצוע חפירות הגישוש, יספק הקבלן ויפעיל 

  מכשיר לגילוי צינורות וכבלים, ויסמן את הצירים של קווים או כבלים אלה באמצעות יתדות.
  .2 –טי מס' סט של המפרט הסטנדר 3.2.3הקבלן יסמן קו אבטחה מקביל לצירים הנ"ל כנדרש בסעיף 

  
המדידות עבור התוכניות בדיעבד תבוצע לאחר  חפירת התעלה ולפני הורדת הצנרת לתעלה . אין להוריד    .ג

  צנרת לתעלה טרם קבלת אישור המפקח כי אכן נמדדה תחתית התעלה.
  
 עבודות המדידה והסימון יבוצעו ויחתמו על ידי מודד מוסמך שיאושר על ידי המפקח.  .ד

  
  

  רעבודות עפ  4.9
  

  חפירות גישוש  4.9.1  
                                                                                                                                                                            

מלוות במדידה טופוגרפית טרם ביצוע עבודות בחפירת תעלת הקו  יבצע הקבלן חפירות גישוש   .א
  לקביעת עומקים המדויקים של הקווים  ושל מכשולים טמונים אחרים לאורך התוואי.

חברות  חפירות גישוש אלה יבוצעו בתיאום עם בעלי המכשולים הטמונים (בזק, מקורות,
רשויות מקומיות חברות נתג"ז ונגב גזרכבת ישראל,  ,נתיבי ישראלחברת החשמל,  תיקשורת,

), ובנוכחות מפקחים המתאימים. תוצאות חפירות גישוש ומדידות ימסרו למתכנן. על בסיס וכד'
  נתונים אלה, יקבע המתכנן את המיקום והעומק הסופיים של הקו.

בקטעים השונים של התוואי לא ישולמו תביעות כלשהן עבור שינויים במיקום הקו ביחס למיקום 
  הרשות בתוכניות.

  
ל ידי חפירה בעבודת ידיים או באמצעות כלי חפירה זעירים לאחר קבלת חפירות יבצע הקבלן עה  .ב

  היתרי חפירה מבעלי המתקנים ותיאום עימהם.
  

התיאומים הדרושים, קבלת ההיתרים לביצוע חפירות הגישוש, כל הוצאות אחרות הנדרשות כגון   .ג
אמור אחר בכתב אם לא , אגרות, עלויות מפקחים וכד' כלולים במחירי יחידה ולא ישולמו בנפרד

  .כמויות
  

  חפירת/חציבת תעלת צנרת  4.9.2
  

לאחר זיהוי מקומם המדויק של הקווים וזיהוי כל שאר המכשולים יותר שימוש בציוד מכני לביצוע   .א
החפירה או החציבה לעומקים הרשומים בחתך לאורך שבתוכניות. עומק התעלה לא יהיה בשום 

למפרט   3המצורף כנספח מס'   2 –סטנדרטי מס' סט של מפרט  6.2.3מקרה קטן מהרשום בפרק 
  טכני זה.
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 תר על הקבלן לבצע כלומטר או י 4.0במקרה של  חפירה בעומק   .ב
  הדרישות החוק בנוגע לחפירה העמוקה, כולל ביצוע תוכנית חפירה והגשתו לאישור המזמין.

  
  החפירות רוחב   4.9.3

  
את ביצוע העבודות. רוחב תחתית התעלה לפי המפרט רוחב החפירות להנחת צינורות יהיה כזה שיאפשר 

בהעדר הנחיה אחרת, כאשר יבוצעו עבודות בתעלה, יהיה רוחב תחתית   6.2.1, סעיף  2 –הסטנדרטי סט 
  ס"מ מכל צד. 80החפירה ברוחב צינור או שרוול ועוד 

  
שיפוע דפנות החפירה ייקבעו על ידי הקבלן בהתחשב בעומק וסוג הקרקע ובצורך להבטיח את יציבות 

  הדפנות. 
  עלות עבודות להבטחת יציבות דפנות כלולים במחירי יחידה ולא ישולמו בנפרד.

  
  

                         ניקוז מים 4.9.4
מים על קרקעית החפירה,  םל מקור שהוא. במידה ומצטברימפני חדירת מים עיליים מכהחפירות תוגנה 

  יש לסלקם ולהחליף את השכבה הבוצית בקרקע יבשה לפני המשך העבודה.
  

במידה ומתגלים מי תהום יש לסלקם על ידי ניקוז או שאיבה. עלות סילוק מים כל שהם מתחום החפירות 
  כלולה במחירי היחידה ואינה משולמת בנפרד.

  
    

  הטמנת קווי הדלק בתעלת הקו  .54.9
  

הורדת קטע צינור לתעלה תבוצע בהתאם לדרישות המפרט  –מון לכל אורכו טקו הדלק יהיה   .א
    .9פרק  2 –הסטנדרטי מס' סט 

  ) מצויידות בגלגלות pipe layersהצינורות יורדו לתעלה במכונות הנחה (      .ב
)cradles ( נזק ובאופן כזה שלא יגרמו מאמצי יתר ועיוותים לצינורות או או רצועות מתאימות

  לעטיפה.
הקו לתעלה תעשה ע"י שלוש מכונות כאשר המרחק בין כל שתיים מהן מומלץ שהורדת קטעי 

  )  x D 60הצינור ( פעם קוטר  60א יעלה על ל
  
 -יות צינורות וכבלים קיימים יבוצעו בעמקים המתחייבים מדרישות המפרט סטנדרטי מס' סטיחצ  .ג

והכבלים הקיימים יקבע באתר, לאחר ביצוע  . עומק ההטמנה של הצינורות4.6.2, סעיף 2
  המתקנים הנ"ל.

  
  

  מילוי חוזר  .64.9
  

יבוצע מילוי חוזר של החפירה בשכבות כמפורט  הקו, באישור המפקח תלאחר גמר ביצוע עבודות הנח
  להלן:

  
אינרטי טבעי תרופד תחתית תעלה לכל אורך הקו, טרם  הורדת הצינורות מתמיכות לתעלה, בחול   .א

 ס"מ מעל קודקוד הצינור.  30ס"מ. לאחר הורדת  הצינור יכוסה הצינור בחול עד לגובה   20בגובה 
 

מילוי חוזר מעל שכבת חול יבצעו מעפר מקומי, שהוצא מהחפירה, מהודק בשכבות עד פני    .ב
             הקרקע הטבעי.
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של " מפרט כללי לאספקת חומרים לתשתית  55094הטבעי כפי שהוגדר בסעיף דרישות לחול     ג.
תכולת בולי במפרט כללי לעבודות בנייה "האוגדן הכחול".  55פרק  –ולבנייה ואופני המדידה " 

    .2%חרסית עד 
  
 -במצב רטוב. ערך התנגדות   SOIL – BOX –מדידת התנגדות ב  –בנוסף, לחול יעשה  מבחן    ד.

  .OHM/CM 10,000מעל 
  
מ' מעל  1מעל שרוולים שינחו בתעלה פתוחה ובקצוות שרוולים שינחו בקידוח מילוי חול לגובה   .ה

קודקודי השרוולים. מעל שכבת חול יבצעו מילוי מעפר מקומי, שהוצא מהחפירה, מהודק בשכבות 
 עד פני הקרקע הטבעי.   

 
מ' מעל  1לגובה  CLSM, מילוי בטון מתחת מסלולי כבישים שינחו בתעלה פתוחהמעל שרוולים   .ו

 קודקוד השרוול לפי פרט בתכנית.
       

  
  עודפי החפירה יפונו על ידי הקבלן לאתר  מאושר על ידי הרשויות.             .ז

  
  

 
 שמירה 4.9.7

  
במידה וקטעי צינור הדלק, כבלים או מובילים אחרים נשארים גלויים שלא  בשעות העבודה, 

.  לספק שמירה רצופה למתקנים הגלויים בשבתות, בחגים או בלילה, יהיה על הקבלן 
  השמירה תבוצע על ידי חברת שמירה  המאושרת על ידי תש"ן.

  עלות השמירה, חלק ממחירי היחידה להנחת והתקנת הצנרת.                                         
ישלמו עפ"י מחיר עבודות  לפי דרישת המזמין  במקרה של עיכוב  שעות השמירה,עבור תשלום   

  .עבודות יומית
  
  

  
  עבודות צנרת  4.10

  
  הצינורות המרכיבים את הקו.  4.10.1  

  
, עובי דופן ) L 360   )X52  , פלדה מסוג API 5Lיורכב מצינורות  ייצרו לפי התקן  6"קטע של קו הדלק 

מ"מ תלת שכבתית מפוליאתילן  3.0 מ', עם עטיפה חיצונית בעובי  12, אורך ממוצע מ"מ ) 8.7(  0.344"
)HDPE  לפי התקן  (    DIN  30670 )NF A 49 710   .(  

 L 52,     פלדה מסוג ( API 5Lיורכב מצינורות  ייצרו לפי התקן  HDDבתוך קידוח  6קטע של קו הדלק "
360 (X" 0.344, עובי דופן  )מ"מ תלת  4.0מ', עם עטיפה חיצונית בעובי   12מ"מ ), אורך ממוצע  8.7

    ). NF A 49 711(   DIN 30678)  לפי התקן  .P.Pילן (פרופשכבתית מפולי
  
  

  קשתות  4.10.2
  

יבוצע מקשתות   ויםכים.  כל המפנים (אופקיים ואנכיים) של הקוולמעבר מול יםהדלק  מיועד ויקו  .א
  .2 –של המפרט הסטנדרטי מס' סט  7כפופות מראש, בהתאם לפרק 

  מ'. 6יהיה  6הרדיוס המזערי של  הכיפוף לצינור בקוטר "        
    

מ"מ (ולא  3בעובי  HDPEהצינורות המיועדים לכיפוף יסופקו לקבלן עם עטיפת תלת שכבתית   .ב
  ).7.6סעיף  2כרשום במפרט הסטנדרטי מס' סט 
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/להחליק/לרפד אותם חלקי  לעגל/להשחיז הקבלן יבצע כיפוף צינורות כשהם עטופים. הקבלן ידאג  .ג

 ציוד הכיפוף הבאים במגע עם  הצינור בעת תהליך הכיפוף.
 

 צינור מקוטרו החיצוני של  2%מקסימלית מותרת הנה  טייהס  .ד
  

 לקיחת מידות לקשתות הנדרשות באתר באחריות הקבלן ובכפוף לאישור המפקח.  .ה
 

  חם ). (כיפוף 5Dעם רדיוס לא פחות חרושתיות במידת הצורך, מאושר שימוש בקשתות   .ו
 
  

  אדנים, שקי חול 4.10.3
  
צינורות בודדים יתמכו בשני קצותיהם על אדני עץ, ו/או שקי חול. אין להניח צינורות בודדים ישירות   .א

  על פני הקרקע.
  צינורות עטופים, בודדים או מרותכים ביניהם, יתמכו בשני קצותיהם על  .ב

  הצינורות העטופים יתמכו במהלך כל עבודות ההנחה על אדנים.אדני עץ. על הקבלן להבטיח כי 
 בעבור שימוש באדנים להלן מידות האדנים הנדרשות:        .ג

  ס"מ  20              רוחב:      
  ס"מ 10-20  עובי (גובה):      
  ס"מ   130             אורך:      
  יש לקבל את אישור המפקח לתמיכות.      

הנדרשת יסופקו ע"י הקבלן ותמורתם תהיה כלולה    במחירי היחידות שבכתב אדני עץ בכמות   .ד
 הכמויות.

  
 

  הפרדה בין קווים .4.10.4
  
הפרדה יותקנו משטחי  ,פרט קווי גז ומקורות,כבלים/במקומות חציית בין קו הדלק ובין קווים  .א

 מצטלבים.גודל משטח בהתאם לקוטר קווים ס"מ.  x 45 x 45 5מרצפות בגודל מ
אם  ,הדלק קודקוד צינורעל או מתחת ס"מ מ 50 – פלטות/ מרצפות לא פחות מ התקנתמפלס    .ב

 .  המפלס לא מסומן  בתכנית
      

     הגנת קו באמצעות פלטות בטון          4.10.5
                                              

אם זיון סיבים  30 –קו מסומנים בתכניות, הקבלן יבוצעו הגנת קו באמצעות פלטות בטון ב הבקטעי 
  .1-033-116-320פלסטיים בהתאם לתכנית 

  ס"מ מעל קודקוד צינור. 60 –מפלס הנחת פלטות לא פחות מ 
  

  עבודות ריתוך .4.10.6
  

   B  ANSI,     1104      STD 31. 4כל עבודות הריתוך בחוזה זה תבוצענה עפ"י הוראות התקנים 
API:לרבות  

חיתוך צנרת, הכנת צינורות לחיתוך,  ביצוע מדרים, התאמה, תהליכי הריתוך, ניקוי בין מחזוריים, נוהלי 
  ריתוך, אישורי רתכים, תיקוני פגמים, תנאי מזג אוויר.

 ו(ריתוך ארגון ), ריתוך שכבות מילוי וכיסוי יבוצע GTAM – TIGתהליך מסוג עפ"י  וריתוך שורש יבוצע
   ). 7018מסוג ודה מצופה ר( ריתוך באלקט  SMAWתהליך מסוג עפ"י 

  לאישור מנהל פרויקט מטעם תש"ן.  ) WPS ( על הקבלן להגיש תהליך ריתוך
  נוכחות מפקח ריתוך של הקבלן בשטח חובה.
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  הצינורותניקוי  .4.10.7

  
  לפני התקנתם ינוקו הצינורות מבפנים ניקוי מושלם להוצאת כל לכלוך, שאריות עפר וכו'.

  יש לשמור על סגירת קצוות הצינורות בכל עת העבודה.
  
  
  

  עטיפה חיצונית של צינורות   4.10.8
  

מושחל,  HDPEשכבות פוליאתילן  3הצינורות יסופקו לקבלן עם עטיפה חיצונית חרושתית, מסוג   א.
  ס"מ. 15 –כ הצינורות יהיו ללא עטיפה לאורך קצוות . מ"מ 3עובי 

  
הקבלן יבדוק כל צינור וצינור בעת קבלתם במחסן. אין להעמיס על משאיות צינור עם פגמים   ב.

  בעטיפה.
לאחר קבלת הצינורות במחסן, יהיה הקבלן אחראי על שלמות העטיפה בכל שלבי עבודות הנחת   

  לה וכיפוף צינורות.הקו, לרבות הוב
  פגמי עטיפה אשר ייוצרו במהלך העבודות יתוקנו ע"י הקבלן, על חשבונו.  

  
השלמות עטיפה של קצוות צינורות, תיקוני עטיפה, עטיפת אביזרים וקשתות יבוצעו באתר בהתאם   ג.

  ( מפרט סטנדרטי). למפרט טכני זה 3לאמור בנספח מס' 
  

  
  בדיקת העטיפה  .94.10

  
 ANSI-AWWA .עטופים בסרטים פוליאתילן טיב העטיפה על פי הוראות היצרן ותקןלצינורות    .א

C-209-84 -   
טיב העטיפה ודרישות לבדיקתו   TRIO/ HDPEלצינורות עטופים בפוליאתילן חרושתית מסוג   .ב

 ).  DIN 30670   )NF A 49 710 –על פי תקן 
טיב העטיפה ודרישות לבדיקתו על פי תקן  .P.Pילן חרושתית מסוג פרופלצינורות עטופים בפולי  .ג

– DIN 30678   )NF A 49 711  .( 
לפני הורדת צינורות לתעלת הקו יש לבדוק את עטיפתם לחוזק דיאלקטרי על ידי מכשיר   .ד

)HOLIDAY DETECTOR(   וולט לעטיפת  16,000 –הנותן כTRIO/HDPE  20,000 –, וכ 
  ..P.Pוולט לעטיפת 

  ברציפות לאורך הקו.הבדיקות תבוצענה 
)  לאורך הקו תהיה קטנה HOLIDAY DETECTORמהירות ההתקדמות  של גלאי הנקבוביות (  .ו

 מטר/שניה. 0.3 –מ 
 HOLIDAY( -על הקבלן לתקן את העטיפה במקומות בהם נתגלו פגמים על ידי מכשיר ה  .ז

DETECTOR.(  
  
    

                      בדיקות רדיוגרפיה .104.10
  .100%–הרדיוגרפיה של הריתוכים הוא שיעור הבדיקות   .א
  קבלן .ביצוע בדיקות רדיוגרפיה על חשבון ה  .ב

  לפי שיקוליו הוא.הרדיוגרפיה המפקח יהיה רשאי לשנות מזמן לזמן את שיעורי 
. תוצאות הבדיקות ימסרו מפקחהמכון יבצע את הבדיקות הרדיוגרפיה באתר עפ"י הזמנת ה  .ג

שעות לאחר ביצוען באתר. הקבלן יתאם עם המפקח  36 עדע"י המכון למפקח ולקבלן תוך 
 את התאריכים לביצוע הבדיקות הרדיוגרפיה בשטח, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
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רדיוגרמות לכל יציאה של המכון לאתר. למכון תינתן הודעה מראש של  30ירוכזו לפחות    -
  שעות על הזמן הדרוש לביצוע הבדיקות הרדיוגרפיה באת. 36

  
  ן יבטיח גישה נוחה לריתוכים, בכל היקפים.הקבל  -
  
  הריתוכים יהיו חופשיים ונקיים מחומר זר, לרבות חומרי עטיפה.  -
  
עובדי הקבלן ועובדי הקבלנים המשניים יתרחקו מאזור הבדיקות הרדיוגרפיה בעת ביצוע   -

  הבדיקות באתר לפי דרישות היתר לביצוע הבדיקה.
  
  עד קבלת תוצאות הבדיקות הרדיוגרפיה.הריתוכים לא יעטפו ולא יכוסו   -
  

  הפרויקט,מפקח ) ובין הקבלן.( מנהל המזמין שיטת מספור הריתוכים בתיאום בין   .ד
  
  

        הידרוסטאטייםמבחני לחץ  .114.10
  

בקטעי החדשים   הידרוסטאטייםלאחר השלמת המילוי החוזר של חפירה יבצע הקבלן מבחני  לחץ   א.
  של קווי הדלק.

  
   .באמצעות מד לחץ רושם שעות 24ק"ג/סמ"ר, מדוד בתוך  125המבחנים יהיה לחץ   ב.
  
מהלחץ המבחן, תופסק  2/3 -ק"ג/סמ"ר לדקה. בהגיע הלחץ ל 2 -הלחץ יועלה בקצב לא  מהיר מ  ג.

  ק"ג/סמ"ר. 10 –דקות, ולאחר מכן ישוחרר לחץ הקו ל  30השאיבה, לחץ זה יוחזק בקו במשך 
דקות, ולאחר מכן ישוחרר  30מלחץ המבחן. לחץ זה יוחזק בקו למשך  2/3 -לחץ הקו יועלה שנית ל  

  ק"ג /סמ"ר. 10 –לחץ הקו ל 
שעות. קצב שחרור הלחץ  24לחץ הקו יועלה בשלישית ללחץ המבחן. לחץ זה יוחזק בקו במשך   

  ק"ג/סמ"ר/דקה. 5בכל אחד מהשלבים המפורטים לעיל יהיה 
  
וע מבחני הלחץ, יבצע הקבלן את הפעולות הבאות, מיד לאחר במקרה של גילוי נזילות תוך ביצ  ד.

  גילוי כל נזילה:
  איתור מקום הנזילה.  -
  ניקוז הקו במקום הנזילה.  -  
  תיקון מקום הנזילה או החלפת קטע צינור במקום הנזילה.  -  

  המפקח יקבע את סוג התיקון, את היקף החלפת הצינור ואת 
  תהליך מבחן הקו לאחר התיקון.

  
  קצות הקווים יוכנו לצורך מבחני הלחץ בהתאם להוראות המפקח.  ה.
  
כל ההוצאות הקשורות בביצוע מבחני הלחץ, לרבות מבחני לחץ חוזרים. אם בכלל , המתחייבים   .ו

מדליפות או נזילות בריתוכים וחיבורים אשר בוצעו ע"י הקבלן, יכלול הקבלן במחירי היחידות 
  להנחת הקווים שבכתבי הכמויות.

) יבצע הקבלן מבחני  לחץ הידרוסטאטיים  או מתקנים י צינורות גלוים ( צנרת בתוך שוחותלקטע  .ז
 מדי לחץ. 2שעות באמצעות  4ק"ג/סמ"ר, מדוד בתוך  125בלחץ 

 הדרושים לביצוע מבחני לחץ עם תעודות כיולם. על הקבלן לספק מדי לחץ מכל הסוגים   .ח
  כיולו לפני תחילת המבחן.לבדוק תיאום מד לחץ לתעודת על המפקח        .ט
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  מעבר מולוכים .124.10

  
  , כמפורט להלן:םמולוכי םהדלק יעביר הקבלן דרכ וילאחר השלמת קטעי צנרת החדשים של קו

  מולוך ראשון, מברשות, לניקוי הקו. -
 לצורך מבחן הלחץ.למילוי קו , ידחף ע"י מיםמולוך שני, מברשות,  -
 שלישי, עם צלחות,  להוצאת המים לאחר השלמת מבחן הלחץ. מולוך -
 מולוך רביעי, עם צלחות, להוצאת שארית המים מהקו. -
 מולוך חמישי, עם צלחות, להוצאת שארית המים מהקו. -
 מולוך שישי, עם צלחות, להוצאת שארית המים מהקו.  -

  ס.וויר דחוע"י א ףהמולוך הראשון ידח
  המולוך השני ידחף ע"י מים.

  ויר דחוס.וע"י א פוידחכים המולויתר 
  

  
  
  עבודות הכנה להגנה קתודית  4.11

                                                                                                                         
  . 7טכניים של יועץ הגנה  קתודית ראוה בנספח מס'  מפרטים
            

                               
 עבודות הנדסה אזרחית                       4.12

במפרט הבין משרדי (הספר הכחול) לעבודות בטון יצוק  - 02עבודות בטון וזיון בטון תבוצענה עפ"י פרק 
 - 05מפרט כללי לעבודות בנייה ואופני המדידה, פרק  - 04 ,פרקלעבודות בטון טרומי - 03פרק  ,באתר

  מפרט כללי לעבודות איטום.
  

  
  

  אישורי עבודה במתקן דלק 4.13
  

דלק. אי לכך, יהיה על הקבלן לקבל אישורי עבודה עבור כל ני מתקתוואי הקו והעבודות יבוצעו בתחום  
לקבל אישור  עבודה באמצעות קצין העובדים וכל כלי הרכב שהקבלן יעסיק בקשר לעבודות. על הקבלן 

  הביטחון של חברת "קו מוצרי דלק"  או מי שיקבע על ידו.
  

על הקבלן יהיה להמציא מראש את שמות כל העובדים שבדעתו להעסיק, למלא את הטפסים המתאימים, 
  ורק לאחר קבלת אישור, להכניסם לאתר לצורך ביצוע העבודות.

  
  
  
  הספקת מים 4.14
  
הקבלן יספק את המים הדרושים למבחני הלחץ ולמעבר מולוכים  על אחריותו ועל חשבונו. עבודות   .א

ההתחברות לרשתות המים הקיימות, התקנת מגופים ומונים, הנחת צנרת וחיבורים להעברת המים 
  לנקודות הצריכה יעשו ע"י הקבלן, על חשבונו ובהתאם לסידורים שיאושרו ע"י המפקח.

  
מהקו ולאחר השלמת מבחני הלחץ, לרבות התקנת צנרת וחיבורים להעברת המים לתעלות ניקוז המים   .ב

 ובהתאם לסידורים שיאושרו ע"י המפקח. יבה, יעשו ע"י הקבלן, על חשבונובהניקוז הקיימות בס
  
  

 הספקת חשמל 4.15
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  הקבלן יספק את כוח החשמל הדרוש לביצוע העבודות על אחריותו ועל חשבונו.    

  
  
  
  בקרבת קווי דלק, קווי מים, כבלי תקשורתעבודות  4.16

  
על הקבלן לבצע בעבודת ידיים ובאמצעות כלי חפירה זעירים גישוש בתוואי המשוער של צנרת דלק, קו   .א

מים, כבל תקשורת, כבל חשמל וכו', כדי לוודא ולסמן את המיקום ואת העומק המדויקים של מתקנים 
  מל, שוחות וכד') הנמצאים בקרבת תוואי הצנרת.טמונים (קוו צינורות, כבלי תקשורת, כבלי חש

  
מ' מדופן קו דלק, קו  המים או כבל התקשורת  0.4 -אין לבצע עבודות חפירה באמצעות כלים במרחק קטן מ  .ב

 בשטח.
  
במקומות מעבר לציוד כבד יגביה הקבלן את מילוי העפר הקיים מעל קודקוד קו הדלק, קו המים או כבל   .ג

  התקשורת.
  

בחציית צינורות או כבלים, יונח קו הדלק מתחת לצינור או כבל קיים, כאשר המרווח בין תחתית הקו הקיים   .ד
  ס"מ. 60-או הכבל לבין קודקוד קו הדלק יהיה כרשום בתכניות, אך לא פחות מ

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת חשיפה או התערערות הקווים והכבלים הקיימים, כאשר 
את התעלה בקרבתם, ובמידת הצורך יבוצע עבודות תמוך של המתקנים הנ"ל, הכול בתיאום עם יחפור 

  המפקחים מטעם בעלי המתקנים. תשומת לב מיוחדת תינתן לחפירה בקרבת צינורות מים וביוב מאסבסט.  
  
  
  

  עבודות על קווי דלק תפעוליים ובקרבתם, אמצעי זהירות, בטיחות, ביטחון 4.17
  

קיימים קווי דלק תפעוליים, כבלי חשמל, תקשורת ובקרה, ומתקנים טמונים ועיליים באתר העבודות   א.
אחרים. על הקבלן לחקור ולוודא בדבר טיבם ומיקומם של אותם המתקנים, לפעול במירב הזהירות בשעת 
ביצוע העבודות, להודיע ולהזהיר את קבלני המשנה שלו, את כל האנשים המועסקים על ידו או עבורו 

על הסיכון שבדבר. הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם מניעת כל אובדן או  באתר,
  נזק, אך אם נקט בכל אמצעים שהם.

הקבלן יביע בחשבון קשיים נוספים של העבודה בשטחים מוגבלים או בנויים, ואת הצורך לבצע בהם עבודה 
ראש, קבלת היתרים בכתב לביצוע  העבודות ידנית במקום ע"י ציוד. העבודות יבוצעו לאחר תיאום מ

  ובנוכחות מפקחים מטעם בעלי הקווים, הכלבים, המתקנים וכו' הנ"ל.
  
  מן בתוכניות.והמיקום המשוער של צינורות, כבלים ושל מכשולים טמונים אחרים מס  ב.

  לפני התחלת עבודות החפירה, יגלה הקבלן כל המכשולים לפי דרישות שבסעיפים
  הנ"ל.

  
הקבלן אחראי לשמירה קפדנית של הוראות ותקנות מהמחייבות לבטיחות ולמניעת תאונות ושריפות,   ג.

לרבות דרישות מסמכי המפרט והאמור כמפרט הסטנדרטי, וכן דרישות תקנות הבטיחות של חברת ק.מ.ד. 
ושריפות. הקבלן ימנה מנהל עבודה  אשר יהיה אחראי ליישום הוראות ולתקנות לבטיחות ולמניעת תאונות 

  .וזאות כוון שמדובר בבניה הנדסית    הקבלן חייב לקבל אישור משרד העבודה למינוי מנהל העבודה הנ"ל
  

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה,   ד.
, חומרים, התקנת ציוד, הפעלת ציוד לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלה

  כבד וכד'.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי העבודות, ויקפיד על קיום כל תקנות והוראות משרד העבודה בעניינים אלה. 
הקבלן ידפן קירות החפירות, יתקין תמיכות, פיגומים, סולמות, מעקות, גשרים, גדרות זמניות, מחסומים, 
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להזהיר מתאונות העלולות להיגרם בשל המצאות חפירות, פיגומים, אורות ושלטי אזהרה  כנדרש, כדי 
ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מייד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר, חייב הקבלן למלא 
את כל הבורות והחפירות, ליישר את ערימות העפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה 

חיד כל נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם עקב אי נקיטת אמצעי זהירות מהעבודה. הקבלן יהיה אחראי י
  כנדרש.

  
ישמרו בקפדנות ההנחיות לעבודות באש ולעבודות שבמהלכן עלולים להיווצר ניצוצות, המפורטות  במפרט   ה.

  הסטנדרטי.
  

  הקבלן יקבע צוות מעובדיו אשר ישמש במקום כחוליה ללחימה באש.  ו.
  

, עליהם יש לבצע עבודות, ימסרו לקבלן לביצוע העבודות לתקופות זמן מוגבלות קווי הדלק הקיימים  ז.
וקבועות מראש, ולפי סדר מותאם לדרישות התפעול של הקווים. על הקבלן לבצע את עבודות ההכנה, 
לרכז כוח אדם וציוד ולנקוט בכל פעולה דרושה על מנת לעמוד בקפדנות בלוח הזמנים אשר יקבע להחזרת 

  ול סדיר לאחר ביצוע העבודות עליו.הקו לתפע
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת חשיפתם או התערערותם של קווים וכבלים קיימים, כאשר   ח.

  יחפור את התעלה בקרבתם ובמקביל אליהם.
  

הקבלן אינו רשאי להתחיל בביצוע עבודות באש גלויה, אלא אם קיבל אישור בכתב לעבודה באש מהמפקח   ט.
  יש לקבל או לחדש את האישור הנ"ל מדי יום ביומו.ובהיתר ביצוע ומן העבודהבי

  
הקבלן לא יבצע עבודות "תפעוליות" כגון: פתיחה או סגירת מגופים, פתיחת אוגנים, ניקוז קווים, התנעת   י.

ק משאבות או הדממן וכד'. כל העבודות התפעוליות יבוצעו ע"י צוות התפעול של המזמין. הקבלן יבצע ר
  ניקוז שאריות דלק בקווים אשר נוקזו  קודם לכן ע"י צוות התפעול של המזמין.

  
  
  

  תמרורים, שלטי אזהרה 4.18
  

  תמרורים יותקנו במקומות הבאים:  א.  
  בכל מפנה אופקי של הקו. . 1
 בחציות נחלים ותעלות ניקוז, משני צידיהם. . 2
 בחציות כבישים, בצד בו אין עמוד נקודת מדידה להגנה קתודית. . 3
 בחציות קווי צינורות וכבלים, אם קו הדלק נמצא מעל הצינור או הכבל. . 4
 מ', בין שני תמרורים. 500בקטעים ישרים של הקו  במרחקים עד  . 5

  
  על שלטי התמרורים  מחבר הקבלן שלט עם הנתונים לפי סטנדרט של תש"ן.  ב.
  
  מות אשר יקבעו ע"י המפקח.הקבלן יתקין שלטי אזהרה לפי סטנדרט של  תש"ן לאורך תוואי הקו במקו  ג.
  
  

  )AS  MADEתכניות בדיעבד ( 4.19
  

  על הקבלן להכין תכניות בדיעבד לכל עבודותיו.  
מדידות עבור תכניות בדיעבד יבוצעו ע"י מודד מוסמך לפי דרישות " מפרט כללי לביצוע מדידות " שמצ"ב   .א

 .6למפרט  כנספח מס' 
 
 יהעבור למתכנן הפרויקט.תכנית מדידה יבדק ע"י המפקח ולאחר אישורו   .ב
 
 המתכנן יעדכן תכניות בקנה מידה תואם את תכניות החוזה, על רקע אשר יוכן על ידי מודד מוסמך.  .ג



17 
 

  
סטים של תכניות בתוכנת  3המתכנן יגיש למזמין סט תכניות בדיעבד לבדיקה ולאחר אישורו יגיש   .ד

"AUTOCAD  ( בנייר ) וסט בדיסק  2010"  החל מגרסתCD.  
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  880-12מכרז / חוזה 
  

  תוכניות ורשימת חומרים - 5חלק 
  

העבודות יבוצעו בהתאם לתוכניות ולרשימת החומרים הרשומות בהמשך, ולפי     תוכניות והוראות, אשר   5.1
  ימסרו לקבלן ע"י המפקח, לפי הצורך, במשך ביצוע העבודות.

  
עם השלמת העבודות, יכין הקבלן תוכניות בדיעבד לפי דרישות מפרט כללי לביצוע מדידות וימסור למתכנן,   5.2

  ח אחד העתק של כל התוכניות.באמצעות המפק
  

  רשימת תוכניות ורשימת חומרים:  5.3
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תאריך  מהדורה  מס'  תוכנית  שם התוכנית  מס"ד
 .6"דלק קו מיגון קו דלק בשדרות היובל. אחזקת   . 1

  .1גיליון  כים.תנוחה וחת
1- 00-001-719 1 0 28.04.20 

 .6"דלק קו מיגון קו דלק בשדרות היובל. אחזקת   . 2
   .2גיליון  כים.תנוחה וחת

1- 002-001-719  0 28.04.20 

 .6"דלק קו מיגון קו דלק בשדרות היובל. אחזקת    . 3
  .3גיליון  כים.תנוחה וחת

1-719-001-003 1 11.06.20 

 .6"דלק קו מיגון קו דלק בשדרות היובל.אחזקת    . 4
  .61...56פרטים שרוולים חתוכים 

1- 004-001-719  P0 17.07.18 

 .6"דלק קו מיגון קו דלק בשדרות היובל.אחזקת    . 5
  .18...14פרטים שרוולים חתוכים 

1- 005-001-719  P0 
17.07.18 

 .6"דלק קו מיגון קו דלק בשדרות היובל.אחזקת    . 6
  .43...40פרטים שרוולים חתוכים 

1- 00-001-719 6 P0 
17.07.18 

 .6"דלק קו מיגון קו דלק בשדרות היובל. אחזקת    . 7
  קתודית.הגנה 

1- 0-001-719 52 0 25.06.20 

. 6מיגון קו דלק בשדרות היובל. אחזקת קו דלק "   . 8
 הגנה קתודית.

1-719-001-053 0 25.06.20 

320-116-033-1  פלטה בטון ללא זיון מתכתי   . 9  0 12.11.17 
10.   

  
 

11.    
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  880-12מכרז/ חוזה 
  

  כתבי כמויות – 6חלק 
  

  כללי  6.00
  

בכתב הכמויות פורטו רק ראשי הסעיפים של העבודות שעל הקבלן לבצע. הקבלן יבצע את כל העבודות   6.01
  בהתאם למפורט במסמכי החוזה.

  
הנקובים בסעיפי כתבי הכמויות יחשבו בתמורה מלאה לביצוע כל העבודות המפורטות המחירים   6.02

  בסעיפים אלה,  בהתאם לתוכניות ולדרישות המפרט, לרבות:
  

אספקת כל החומרים והציוד (ובכלל זה חומרי עזר הנכללים בעבודה  ושאינם נכללים בה) והפחת   א.
  על ידי המזמין. שלהם, למעט אלו שנאמר עליהם במפורש כי יסופקו

  
כל עבודה הדרושה לצורך ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, לרבות עבודות הלוואי והעזר הנזכרות במפרט   ב.

  והמשתמעות ממנו, אם עבודות אלו אינן נמדדות בסעיפים נפרדים.
  
  השימוש בציוד מכני, כלים, הרכבתם ופירוקם.  ג.
  
  מדידות וכלי מדידה.  ד.
  

כלי העבודה וכו' אל מקום העבודה, ובכלל זה העמסתם ופריקתם, וכן הובלת הובלת כל החומרים,   ה.
  עובדים לאתר וממנו.

  
  אחסנת חומרים, כלים, מכונות וכו' ושמירתם, וכן שמירת העבודות שבוצעו.  ו.
  
  המסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח וכו'.  ז.
  

  לל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות.הוצאותיו הכלליות של הקבלן (הן הישירות והן העקיפות) ובכ  ח.
  
 הוצאות אחרות מאיזה סוג שהוא אשר תנאי החוזה מחייבים אותם.  .ט

  
  ניהול העבודה  .י

  
עבודות ימדדו  נטו בהתאם לפרטי התוכניות כשהן גמורות ו/או קבועות במקומן, ללא כל תוספת עבור   6.03

  פחת וכו'.
  

רים בכתבי הכמויות, ואילו יתר העבודות, ההוצאות ישולמו רק עבודות עבורן ישנם סעיפים מוגד  6.04
  וההתחייבויות של הקבלן יחשבו ככלולות במחירי היחידה הנקובים בכתבי הכמויות.

  
  המחירים נקובים בשקלים חדשים. 6.05

  
הכמויות המפורטות בכתבי הכמויות הן משוערות בלבד ועשויות להשתנות. התמורה שתשולם לקבלן  6.06

תיקבע על בסיס מכפלת מחירי היחידה בכמויות שבוצעו למעשה, ושאושרו על ידי המהנדס. במחירי היחידה 
ויות הרשומות בכתבי שבכתבי הכמויות לא יחולו שינויים באם הכמויות במציאות  תהיינה גדולות או קטנות מהכמ
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, על  לפרויקטבמכרז והקשורים  -הכמויות. במידה ותידרשנה עבודות נוספות או אספקת פריטים שאינם כלולים
 הקבלן  לבצעם והתשלום  עבורם יהיה לפי ניתוח מחירים, או לפי אישור המפקח.

  
  ןרכש החומרים הינו סעיף מסגרת קבוע המהווה היקף לרכישות מאושרות ע"י הקבל 6.07
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  תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
  קו מוצרי דלק בע"מ

  
  
  
  
  
  

  21-000מכרז/חוזה מס' 
  
  
  
  
 
 
 
 

  4נספח מס' 
  

  
  
  

  הנחיות היצרן
  

  התקנה וריתוך מחברי
  

PLIDCO  
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  תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

  קו מוצרי דלק בע"מ
  

                                                     
  
  
  

  21-000מכרז/חוזה מס' 
  
  
  
  
  
  

   5נספח מס' 
  
  
  
  
  

  " " CLAMP + RINGS  PLIDCOהרואות התקנה מחברי
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  שתיות נפט ואנרגיה בע"מ

  קו מוצרי דלק בע"מ
                                                        

  
  
  
  
  
  
  

  21-000מכרז/חוזה מס' 
  
  
  
  

  6נספח מס' 
  
  
  
  

  מפרט כללי לביצוע מדידות
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  תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

  קו מוצרי דלק בע"מ
                                                        

  
  
  
  
  
  
  

  21-000מכרז/חוזה מס'                                                     
  
  
  
  

  7נספח מס' 
  
  
  
  

  טכניים להגנה קתודית מפרטים
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  תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

  קו מוצרי דלק בע"מ
                                                        

  
  
  
  
  
  
  

  21-000מכרז/חוזה מס' 
  
  
  
  

  8נספח מס' 
  
  
  
  

  5-408הוראות נספח איכות סביבה 
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  תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
  קו מוצרי דלק בע"מ

                                                        
  
  
  
  
  
  
  

  21-000מכרז/חוזה מס' 
  
  

  9נספח מס' 
  
  
  

 HDDלקידוח  מפרט טכני
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  H.D.D מפרט לביצוע קידוח 
  

        
 כללי  . 1

  הקידוח יתבצעו בהתאם לתוכניות, לפי המפרטים והסטנדרטים של חב' תש"ן. 1.1

מהנדס ביסוס ומודד מוסמך בשלב חפירת בור כניסה לקידוח  -על חשבונו יועץ קרקע הקבלן יעסיק 1.2

 ועד סיום ביצוע הקידוח לכל אורכו.

) צריכה להיות מתאימה לאורך הקידוח והכוחות הנדרשים לביצוע הקידוח  HDDמכונת הקידוח (  1.3

  ומשיכת הצינור ע"פ הנחיות יועץ הקרקע של הקבלן.

) מסוגים שונים, מכשירי איכון מכל הסוגים  HDDל שימוש במכונות ( מחיר הקידוח למ"א כול 1.4

  בהתאם לתנאי סביבה , ביצוע מדידות וכו' .

 מחיר הקידוח לא כולל חפירת בורות כניסה ויציא .    1.5

על הקבלן לקחת בחשבון שבורות כניסה ויציא של הקידוח נמצאים בקרבת קווי דלק קיימים  1.6

  לתאם ביצוע העבודה עם כל בעלי הקווים הסמוכים.וקווים/תשתיות אחרות. יש 

  
  

  עבודות מכינות לביצוע הקידוח . 2

  

לפני תחילת העבודה יש לגלות את עומק כל התשתיות/ מכשולים לאורך הקידוח ובסביבתו.     2.1

במידה ועומק התשתיות בפועל שונה מהעומק המשוער הרשום בתוכניות יש להודיע על כך למתכנן 

  לקבלת עדכון.

   

, על הקבלן להיערך להזרקת בנטונייט (דיס צמנטי) על מנת להוריד את HDDלפני תחילת קידוח     2.2

החיכוך של צינור/ צינור המגן עם הקרקע, ולמלא רווח בין הצינור לקרקע בהתאם להוראות מהנדס 

          ( תוצרת גרמניה ) או  DRILL – MIX       הביסוס. לצורך זה מומלץ תערובת מסוג 

DRILL-  GROUT  CEBO   .(  תוצרת   הולנד  )  או ש"ע 

  
  
  

 תהליך ביצוע הקידוח ( מומלץ ) . 3

  מ' לפחות. 10סימון ציר הקידוח ושטח בור כניסה כולל נקודות אבטחת מידות כל  3.1

   .בקוטר קטן  באמצעות מכונת קידוח מתאימה HDDביצוע קידוח ( פיילוט ) בשיטת  3.2

 עד הקוטר הנדרש . HDDהגדלת קוטר קידוח בשיטת     3.3

 השחלת  צינורות בתוך קידוח.   3.4

 החלטה על תהליך ביצוע ותכנון קידוח באחריות הקבלן .  3.5
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הקבלן יבצע את העבודה ברציפות וללא הפסקות במהלך הקידוח/ השכלה, למעט הפסקות יזומות  3.6

 לצורך ביצוע מדידת ציר הקידוח, החלפת והוספת אמצעי עבודה .

 
  מותרות לקידוח אופקיהגדרת סטיות  . 4

  סטיות מותרות: 

  ס"מ אופקי/אנכי ביחס לנקודה המתוכננת בסוף הקדיחה. 50עד   

  ס"מ אופקי/ אנכי בכל נקודה לאורך הקידוח ביחס לציר הקידוח בפועל. 8עד   

  
  

   בקרה על הקידוח . 5

  העבודה.הקבלן יגיש תיאור טכני מפורט של שיטות הקידוח המוצעת על ידו  לצורך ביצוע   5.1

התיאור יכלול  התייחסות להתאמת ציוד הקדיחה לסוג הקרקע הקיימת ואת כל הפרטים הנדרשים  5.2

  להבהרה מלאה של שיטת הקידוח והציוד  המוצע, כגון : 

 מפרטים טכניים של הציוד המשמש לקדיחה (סוג המכונה, כוח משיכה וכו' ).  -

 מידות בור כניסה הנדרש.   -

 החומרים בהם ישתמש וציוד לבקרת איכות ביצוע העבודה.מפרטים טכניים של  -

התארגנות באתר, שיטת פינוי החומר החפור, שיטות תימוך, ניקוז והגנה בפני   -

 הצטברות מים, שיטות מדידה והתוויה וכו'.

 תכנית עבודה , לוח זמנים מפורט ופירוט כוח אדם בכל שלבי העבודה.  -

 ידו.פירוט אמצעי הבטיחות שיינקטו על  -

 ניסיון קודם קיים בביצוע עבודות דומות.     -

כולל פרופיל (עקומה )  קוטר הקידוח הראשוני, כמות וגדלים  HDDתוכנית לקידוח  -

 של טרום הרחבה.

  התוכניות קידוח יוגשו לאישור המתכנן ומנהל הפרויקט/המפקח  לפני הביצוע.  

במידה והקבלן ייתקל בשינוי כלשהו בסוג הקרקע במהלך הקדיחה, יפסיק מיד את עבודתו     5.3

,ידווח למפקח, יציע שינויים הנדרשים לדעתו להמשך בטוח של  העבודה וימתין לקבלת 

  אישור המפקח.

יש למדוד את מקום ראש הקידוח ולבצע בקרה על הגבהים במשך כל זמן הקידוח, כולל     5.4

 לות ומדידה של מיקום הצינור בקטע של חציית הכביש.הוצאת ספיר

  

  

  מדידות בזמן קדיחה . 6

  על הקבלן  להשתמש באמצעי מדידה תקינים במהלך העבודה.   6.1
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מטר ויקבל את אישורו  10הקבלן יציג למפקח מצב מדידה (מקום הציר והעומק) כל     6.2

  להמשך עבודות הקדיחה.

  בסוף העבודה יש לבצע מדידת הקידוח ע"י מודד מוסמך .     6.3

מטר) והצגת  10לפני ביצוע ההשחלה, על הקבלן לבצע בדיקה של הקידוח (מדידה כל     6.4

  הנתונים ביחס לציר הקידוח בפועל.

  

    HDD דרישות לביצוע קידוח מכוון  . 7

להגיש שרטוטים של אתר העבודה המציינים מיקומים וגודל השטחים של כל הציוד, בור    7.1
  כניסה ובור יציאה, בור בלימת נוזל קידיח. 

לתאר את שיטת הביצוע הכוללת את קוטר הקידוח הראשוני, כמות וגדלים של טרום     7.2
צינור במהלך הרחבה, שימוש בגלגלונים, סלים, ומוטות צדדים כדי לתלות ולכוון את ה

משיכה והתקנת הצינור  . הצינור ימשך באופן רציף ללא הפסקות , יש להכין את הצינור לכל 
 אורכו באתר לפני המשיכה.

באחריות הקבלן ועל חשבונו להתחבר למקור מי שתייה על מנת לערבל את נוזל הקידוח    7.3
 ולדאוג על אספקת מים מתאימה באופן רציף. 

 מחזור נוזלי קידוח ופסולת . על הקבלן לכלול שיטת   7.4

  בסיום הקידוח לדאוג על פינוי אתר וסילוק נוזלי קידוח ופסולת למקום מאושר ע"י הרשויות . 7.5

על הקידוח הראשוני להיות מורחב לאחור על מנת לאפשר השחלה חופשית של הצינור   7.6
וטרו של מק 1.5בתוך הקידוח. כלל אצבע מציין שרצוי לקבל קידוח בקוטר גדול לפחות פי 

 הדופן החיצוני של הצינור המושחל. 

על הצינור המושחל להיות אטום בקצהו הקידמי ( לכיוון השחלה ) וזאת כדי למנוע חדירת   7.7
 מים, נוזלי קידוח או כל חומר חיצוני במהלך משיכתו.

יש להשתמש בגלגלונים עבור הצינור, או כל התקן המגן עליו וזאת כדי למנוע נזקים לצינור  7.8
עם שפות בור הקידוח במהלך משיכתו, כמו כן כדי למנוע נזקים הנובעים מגרירת  ממגע

הצינור על הקרקע, כדי להקטין את כוח המשיכה ולפיכך להקטין לחצים על הצינור במהלך 
 משיכתו.
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