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 המפרט הטכני -  4חלק 
 

 תיאור העבודות  4.1
 כללי 4.1.1

 
בחציית כביש חדש של  8החלפת קטע קו "מיגון והמכרז/חוזה הנ"ל מתייחס לעבודות  .א

 . עמק יזרעאל אזורית מועצה 
 העבודה כוללת : .ב

 . מ'  80 –כ   אורךב 8קטע קו דלק "החלפת      -
  בתוכו. 8קו "מ' והשחלת  36 –כ בארך בחפירה למיגון הקו  24שרוול " הנחת  -
 . 8קו "ומ' במקביל לשרוול  36 –לחירום בארך כ  24שרוול " הנחת  -
 המכרז /חוזה זה יבוצעו עבודות הכנה להגנה קתודית.במסגרת  -

 הרלוונטיים.העבודה תבוצע לפי היתרי חפירה בתאום עם כל הגורמים  .ג
           

                ת מס'ו( תכני 24בשרוול " 8קו דלק "קטע  נחתלהשלבי ביצוע עיקריים  .4.1.2
001-001-751-1   (  

וסילוק פסולת  הביצוע העבודלצורך רוחב רצועת קווי דלק בשרת שטח כה .א
  .למקום מאושר ע"י הרשויות

סימון תוואי קו  קיים, 8דלק " לחשיפת קושידרשו גישוש החפירות כל ביצוע  .ב
  .קיים

  .על ידי מודד מוסמךתוואי חדש של הקו סימון  .ג
ריתוך צינורות  ,8עבור קו הדלק "  בחפירה  24התקנת שרוול בקוטר " .ד

מ'  1באורך   16עם קטעי צינור " x "24 16, מעברי  קוטר "2אוורור "
 בקצוות השרוול.

, 2ינורות אוורור "ריתוך צ בחפירה,  24בקוטר "לחירום התקנת שרוול  .ה
 .בריתוך בקצוות השרוולמ"מ  6עם פלטות פלדה  יםסגיר

 תכולל ריתוך צינורות, בדיק 24בתוך שרוול "  8השחלת קטע קו " .ו
מבחן לחץ של הקטע, עטיפת ראשי ריתוך  ,100%של תפרים  ה רדיוגרפי

התקנת , התקנת נעלי סמך על צינור הדלק, " DENSOבאמצעות עטיפה " 
על ידי  יםסגירת קצוות השרוול ,יםבקצוות השרוול "DIMEX"וג מסתמיכות 

בדיקה חשמלית להוכחת חוסר מגע בין צינור  שרוולים מתכווצים בחום,
 .הדלק לבין צינור השרוול

שמירת חלק כולל  8"קו  להנחת קטע חדש של מ'  001 -ה באורך כ חפירת תעל .ז
בתוך רצועת עבודה  )  soil –Topס"מ ( 30 –ן של הקרקע עד עומק כ עליו

 לאחר מילוי תעלות . שטח לשיקום בקרקע זו ושימוש 
עטיפת ראשי  ,100%של תפרים   הרדיוגרפי ת, בדיק8"דלק קו חדש  קטעריתוך  .ח

 . ריתוך
מדידת אורך של כל צינור ( בין תפרי ריתוך ) ורישום בטבלת צינורות כולל מספר  .ט

יבוצעו ע"י עובדי קבלן ובנוכחות צינור ( מספר יצרן עם קיים ). מדידה ורישום 
 ובדיקה של המפקח. 

 צינור בתעלה חפירה לפי קוי גובה מתוכנים.הנחת  .י
 ס"מ,  20ריפוד תחתית תעלת הקו בשכבת חול טבעי אינרטי בעובי  .יא

ס"מ מעל קודקוד  30והמשך מילוי חול עד לגובה  לתעלהקו הלפני הורדת 
 הצינור.

ריקון מים ע"י   ,חדש של הקו ת לקטעשעו 24במשך bar  125 –מבחן לחץ ב  .יב
 . וייבוש קטע העברת מולוכים

 4.1.3פירוט ראה בסעיף   .ו קייםלק 8חיבור קטע חדש של קו " .יג
ע"י מודד מוסמך לצורך  ( לפני מילוי תעלה ) חדשהקו התוואי  מדידתביצוע  .יד

 תוכנית עדות של העבודה. 
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לפני הקרקע הטבעי  בחומר מקומי עדהחדש קו התעלת של המשך מילוי חוזר  .טו
 פריסת סרט זיהוי. לרבות

 ביצוע עבודות הכנה להגנה קתודית. .טז
 הצבת שלטי אזהרה ועמודי סימון. .יז
 החזרת שטח למצב קודם. .יח
 

 ו קיים לק 8קו דלק "חיבור שלבי ביצוע עיקריים ל .4.1.3
 

בדיקת מצב צינור קיים ומדידת עובי דופן במקומות ההתחברות בנוכחות נציג  .1
 תש"ן.    

               קידוחים בשיטת לקו הדלק הקיים וביצוע  2התחברויות "התקנת  .2
"HOT- TAPPING ." 

 קיים לאחר סגירת מגופים בשתי קצוות קטע הקו  8ניקוז דלק מקו " .3
 והעברת דלק למסוף ק.מ.ד. בעזרת מיכליות כביש. 

" כולל  PLIDCO W+Eהתחברות קטע צינור חדש לקו קיים בעזרת מחברי " .4
 " קרים " של קו קיים, התקנת מחברים, ריתוכם בעת הזרמת דלק בקו, חיתוכים 

 " .PLIDCOהרס ריתוכים היקפיים של מחברי " –בדיקת אל 
 ביצוע עבודות התחברות בהתאם להנחיות היצרן של המחברים בגירסה אחרונה         

והתחשבות ללחצים בעת הזרמה למילוי הקו לפני ריתוך המחברים. שימוש 
עיגון ו/או ביצוע  נקודות  במידת הצורך  PLIDCO Clamp + Ringsרי  באביז

 בקרבת למחברים.
" יבוצעו בהתאם להיתר ביצוע, רשימת תיוג  PLIDCOעבודות התחברות מחברי "         

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

המתבטל כדי לאפשר פירוקו והוצאתו  8ביצוע חפירות מעל וסביב קטע צינור " .5
 מהקרקע.

ניקוז דלק סופי באמצעות מעברי מולוך עם מברשות גומי ע"י גז חנקן דרך קטע  .6
 צינור המבוטל כולל ייצור, התקנה ופירוק מלכודות זמניות .

המבוטל, הוצאתו  8נור "צי יביצוע חיתוכים "קרים" ללא שימוש באש של קטע .7
 מ' למחסן באשקלון . 12 -מהקרקע והחזרת קטעי צינור באורך כ

 מילוי תעלת הקו המבוטל בחומר מקומי מהודק בשכבות עד לפני הקרקע הטבעי. .8
 
 
 
 

 הוראות לביצוע עבודות 4.1.4
לפני התחלת עבודות החפירה, יש לגלות מכשולים קיימים (קווי צינור, כבלי  חשמל,  .א

 ת וכד') בקרבת החפירות המתבצעות ע"י הקבלן או החוצים אותם.כבלי תקשור
 

גילוי המכשולים יעשה ע"י חפירה בעבודות ידיים או באמצעות כלי חפירה זעירים,   .ב
עבודות חפירה אלה יבוצעו  לאחר תיאום וקבלת היתרי חפירה מבעלי המכשולים הנ"ל.

 .בפיקוח  נציגי בעלי המכשולים
 

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

 
 מיםגז,קווי והתקרבות ת וחצימקומות  ,לקו בעלי תשתיות סמוכותעם  הקבלן לתאםעל  .ד

 מערכות השקיה  של, חברח חשמל נמצאים בתוואי כבלים ,, הוטסלקום ,בזק כבלים וביוב,
   וכו'.חקלאים 
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עם בעלי  יםהנחת ציוד לקידוחושטח עבודה לאורך התוואי לשטחי דרכי גישה  יש לתאם .ה
 . השטחים

 
 מועצה אזורית עמק יזרעאל. בכל אורך התוואי יש לתאם את העבודות עם .ו
 
 בכל אורך התוואי.בסיום העבודה, על הקבלן לבצע החזרת שטחים למצב קודם  .ז
 

                      דלק ע"י תש"ן. טרם תחילת ביצוע העבודה יתבצע תרגיל אירוע דליפת .ח
העבודה לא תחל עד אשר יאשרו ע"י חברת תש"ן את כשירותו של הקבלן בנושא עמידה 
בדרישות תש"ן למקרה של אירוע חירום. הקבלן יפעל ע"פ הנחיות החברה בנושא 

 ההיערכות והביצוע בהיבט אירועי פריצת דלק.
 יהיה הצוות המתורגל במקום. בכל משך זמן ביצוע העבודה            

 
 .מטעם תש"ן עם מנהל הפרויקטסדר עדיפויות בביצוע העבודה על הקבלן לתאם  .ט
 

 
 

 נספחים 4.2
) מהווים חלק בלתי נפרד של המפרט ושל 4כל הנספחים המצורפים למפרט (חלק 

 מסמכי החוזה.
 

 מפרטים סטנדרטיים 4.3
  
 ת, לרבות עבודות הובלה, אחסון, התקנה של הצנרההייצור ו עבודות האספקה, א. 

צינורות, התקנת  הנחת  ריתוך,  מדידה, חפירה, חציבה, מילוי חוזר, הסדרת השטח,
מבחני לחץ,  ,אביזרי צנרת, בידוד הצנרת ותיקוני בידוד, צביעה, סימון, התקנת ציוד

עבודות באש במתקנים תפעוליים וכד'. יבוצעו בהתאם לתוכניות ולדרישות החוזה, 
"התקנת קווים, צנרת וציוד להזרמת   2 –בות דרישות המפרט הסטנדרטי מס' סט לר

 .4המפרט הנ"ל מצורף כנספח למסמכי החוזה, חלק  – 2001דלק", הוצאת דצמבר 
, בא להשלים, לפרט ולעדכן במידת הצורך 4האמור בסעיפים הבאים של המפרט, חלק 

 הנ"ל. 2 –את הכתוב במפרט בסטנדרטי מס' סט 
 

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

 
עבודות הנדסה אזרחית תתבצענה בהתאם לתכניות, מפרט זה ובהתאם למפרט הכללי  ג.

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

 
 ורישיונותהרשאות  4.4

 
 ורישיונות, על הקבלן להשיג הרשאות 2 –של המפרט הסטנדרטי מס' סט  4.2כאמור סעיף  .א

חפירה הדרושים למעברי כבישים, מסילות רכבת, קווי מים, כבלים וכד', לתאם ביצוע 
לשלם את התשלומים הדרושים העבודות עם הגורמים המתאימים, להזמין מפקחים ו

 לפעולות הנ"ל. תשלומים אלה, אם בכלל, יוחזרו לקבלן כנגד הצגת קבלות.
 
כריתת עצים תבוצע בתיאום עם הקרן הקיימת לישראל. אגרות לקק"ל בגין כריתת עצים  .ב

 ישולמו ע"י המזמין.
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 תחום העבודה 4.5
 

עבור קווי מ'  10קע ברוחב המזמין יבטיח לקבלן את זכות המעבר והשימוש ברצועת קר .א
 .בעל השטחלפי תנאי אישור  בשטחים נוספיםשימוש  .דלק

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

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

 
 
 

 אספקת חומרים וציוד 4.6
 

יוד הדרושים לביצוע העבודות הקבועות והארעיות, הקבלן יספק את כל החומרים והצ .א
לרבות חומרי בנייה, חומרי עזר, חומרי צביעה וציפוי, אלקטרודות וכו', למעט החומרים 
והציוד שעליהם מצוין ברשימות החומרים או בתוכיות שיסופקו ע"י המזמין. החומרים 

 .PEIת והציוד אשר יסופקו ע"י המזמין סומנו ברשימות החומרים באותיו
 

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

 
החומרים  והציוד שבאספקת המזמין ימסרו לקבלן במחסן המזמין באזור אשקלון. עבודות  .ג

ההעמסה, ההובלה לאתר, הפריקה, האחסון וההעברה באתר יעשו ע"י הקבלן ועל 
על הקבלן לתאם, חמישה ימים מראש, עם מחסן המזמין את הפריטים אשר  חשבונו.

 ברצונו למשוך את הכמויות, את זמני ההעמסה, את סוג הרכב המיועד להובלה וכו'.
 

אין להחליף חומרים שבאספת המזמין בחומרים אחרים. אין להשתמש בחומרים  .ד
 שבאספקת המזמין לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה זה.

 
החומרים והציוד שבאספקת הקבלן יהיו מטיב מעולה ויתאימו לכל הדרישות של המפרט  .ה

הסטנדרטי. על הקבלן לקבל אישור המפקח הן ביחס למקורות האספקה של החומרים 
בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים. אולם אין אישור מקור החומרים 

 מאותו מקור.ע"י המפקח משמש לטיב החומרים המובאים 
 

 – 4.6עפ"י דרישות המפקח בכתב, יספק הקבלן חומרים נוספים לאלה הרשומים בסעיף  .ו
עבור הוצאות ורווח  12% בתוספת א' לעיל. עלות חומרים אלה תוחזר לקבלן כנגד קבלות, 

 הקבלן.
 
 

 בדיקת תכניות על ידי הקבלן 4.7
 

על כל טעות, החסרה, סתירה ואי התאמה עם קבלת התכניות יבדוק אותן הקבלן ויודיע מיד למפקח 
 בין התכניות לבין שאר מסמכי חוזה.

 
 המפקח יחליט כיצד לנהוג בכל מקרה והחלטתו תהיה קובעת.

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

 וצאות  הנובעות מכך.אם מתוך הזנחה גרידא, ישא הקבלן לבדו בכל האחריות לת
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 מדידה וסימון ע"י הקבלן 4.8
 

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

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

וצים את הצנרת המתוכננת. חפירות אלה יבוצע בפיקוח נציגי בעלי המתקנים הקווים או ח
הכבלים הנ"ל עפ"י ההנחיות והמגבלות אשר ידרשו על ידם. לצורכי קביעת מיקום 
המתקנים הטמונים טרם ביצוע חפירות הגישוש, יספק הקבלן ויפעיל מכשיר לגילוי צינורות 

 ווים או כבלים אלה באמצעות יתדות.וכבלים, ויסמן את הצירים של ק
של המפרט הסטנדרטי  3.2.3הקבלן יסמן קו אבטחה מקביל לצירים הנ"ל כנדרש בסעיף 

 .2 –מס' סט 
 

המדידות עבור התוכניות בדיעבד תבוצע לאחר  חפירת התעלה ולפני הורדת הצנרת  .ג
תחתית לתעלה . אין להוריד  צנרת לתעלה טרם קבלת אישור המפקח כי אכן נמדדה 

 התעלה.
 
 עבודות המדידה והסימון יבוצעו ויחתמו על ידי מודד מוסמך שיאושר על ידי המפקח. .ד

 
 

 עבודות עפר 4.9
 
 חפירות גישוש 4.9.1 

                                                                                                                                                                             
טרם ביצוע עבודות בחפירת תעלת הקו  יבצע הקבלן חפירות גישוש מלוות  .א

במדידה טופוגרפית לקביעת עומקים המדויקים של הקווים  ושל מכשולים טמונים 
 אחרים לאורך התוואי.

 זק, מקורות,חפירות גישוש אלה יבוצעו בתיאום עם בעלי המכשולים הטמונים (ב
חברות נתג"ז רכבת ישראל,  ,נתיבי ישראלחברת החשמל,  חברות תיקשורת,

רשויות מקומיות וכד'), ובנוכחות מפקחים המתאימים. תוצאות חפירות ונגב גז
גישוש ומדידות ימסרו למתכנן. על בסיס נתונים אלה, יקבע המתכנן את המיקום 

 והעומק הסופיים של הקו .
התוואי לא ישולמו תביעות כלשהן עבור שינויים במיקום בקטעים השונים של 

 הקו ביחס למיקום הרשות בתוכניות.
 

חפירות יבצע הקבלן על ידי חפירה בעבודת ידיים או באמצעות כלי חפירה ה .ב
 זעירים לאחר קבלת היתרי חפירה מבעלי המתקנים ותיאום עימהם.

 
וש, כל הוצאות אחרות התיאומים הדרושים, קבלת ההיתרים לביצוע חפירות הגיש .ג

הנדרשות כגון אגרות, עלויות מפקחים וכד' כלולים במחירי יחידה ולא ישולמו 
 בנפרד.

 
 חפירת/חציבת תעלת צנרת 4.9.2

 
לאחר זיהוי מקומם המדויק של הקווים וזיהוי כל שאר המכשולים יותר שימוש  .א

 בציוד מכני לביצוע החפירה או החציבה לעומקים הרשומים בחתך לאורך
של  6.2.3שבתוכניות. עומק התעלה לא יהיה בשום מקרה קטן מהרשום בפרק 

 למפרט טכני זה.  3המצורף כנספח מס'   2 –מפרט סטנדרטי מס' סט 
 תר על הקבלן לבצע כלומטר או י 4.0במקרה של  חפירה בעומק  .ב

הדרישות החוק בנוגע לחפירה העמוקה , כולל ביצוע תוכנית חפירה והגשתו 
 זמין.לאישור המ
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 החפירות רוחב  4.9.3
 

רוחב החפירות להנחת צינורות יהיה כזה שיאפשר את ביצוע העבודות. רוחב תחתית 
. בהעדר הנחיה אחרת, כאשר 6.2.1, סעיף   2 –התעלה לפי המפרט הסטנדרטי סט 

ס"מ  80יבוצעו עבודות בתעלה, יהיה רוחב תחתית החפירה ברוחב צינור או שרוול ועוד 
 מכל צד.

 
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  םל מקור שהוא. במידה ומצטברימפני חדירת מים עיליים מכהחפירות תוגנה 
קרקעית החפירה, 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  –מון לכל אורכו טהדלק יהיה קו  .א
  .9פרק  2 –לדרישות המפרט הסטנדרטי מס' סט 

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

 לעטיפה. נזקלצינורות או 
הקו לתעלה תעשה ע"י שלוש מכונות כאשר המרחק בין מומלץ שהורדת קטעי 

  .) x D 60הצינור ( פעם קוטר  60א יעלה על כל שתיים מהן ל
 
יות צינורות וכבלים קיימים יבוצעו בעמקים המתחייבים מדרישות המפרט יחצ .ג

הכבלים הקיימים . עומק ההטמנה של הצינורות ו4.6.2, סעיף 2 -סטנדרטי מס' סט
 יקבע באתר, לאחר ביצוע המתקנים הנ"ל.

 
 

 מילוי חוזר .64.9
 

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

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

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

 
מילוי חוזר מעל שכבת חול יבצעו מעפר מקומי, שהוצא מהחפירה, מהודק   .ב

            בשכבות עד פני הקרקע הטבעי.
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של " מפרט כללי לאספקת  55094הטבעי כפי שהוגדר בסעיף דרישות לחול    ג.
במפרט כללי לעבודות בנייה  55פרק  –ם לתשתית ולבנייה ואופני המדידה " חומרי

   .2%תכולת בולי חרסית עד "האוגדן הכחול". 
 

במצב רטוב.  SOIL – BOX –מדידת התנגדות ב  –בנוסף, לחול יעשה  מבחן   ד.
 .OHM/CM 10,000מעל  -ערך התנגדות  

 
עד גובה  CLSMמילוי מבטון באזור הכביש מעל שרוולים שינחו בתעלה פתוחה  .ה

 מ'.   1.0
מעל  . םמ' מעל קודקוד 1מילוי חול לגובה  שאינו באזור הכביששרוולים  בקצוות  

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

  
 ר על ידי הרשויות.עודפי החפירה יפונו על ידי הקבלן לאתר  מאוש            .ו

 
 

 
 שמירה 4.9.7

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

לספק שמירה בשעות העבודה, בשבתות, בחגים או בלילה, יהיה על הקבלן 
. השמירה תבוצע על ידי חברת שמירה  המאושרת רצופה למתקנים הגלויים

 על ידי תש"ן.
 היחידה להנחת והתקנת הצנרת.                                          עלות השמירה, חלק ממחירי

עבודות  לפי דרישת המזמין  במקרה של עיכוב  שעות השמירה,עבור תשלום  
 .ישלמו עפ"י מחיר עבודות יומית

 
 

 
 עבודות צנרת 4.10

 
 הצינורות המרכיבים את הקווים. 4.10.1 
 

 L 360 52(,  פלדה מסוג  API 5Lלפי התקן ייצרו  ת יורכב מצינורו 8"הדלק  וקקטע של  
(X,  0.312 "עובי דופן   )3.0  מ', עם עטיפה חיצונית בעובי 12, אורך ממוצע מ"מ ) 7.9 

  ).  NF A 49 710( DIN  30670  תקןה לפי ) (HDPEלן אתייתלת שכבתית מפולמ"מ 
 
 קשתות 4.10.2

 
יבוצע   וים(אופקיים ואנכיים) של הקו. כל המפנים ךוקו הדלק  מיועד למעבר מול .א

 .2 –של המפרט הסטנדרטי מס' סט  7מקשתות כפופות מראש, בהתאם לפרק 
 . מ' 8 היהי 8לצינור בקוטר "רדיוס המזערי של  הכיפוף ה         

   
בעובי  HDPEהצינורות המיועדים לכיפוף יסופקו לקבלן עם עטיפת תלת שכבתית  .ב

 ).7.6סעיף  2סטנדרטי מס' סט מ"מ (ולא כרשום במפרט ה 3
 

 לעגל/להשחיז הקבלן יבצע כיפוף צינורות כשהם עטופים. הקבלן ידאג .ג
להחליק/לרפד אותם חלקי ציוד הכיפוף הבאים במגע עם  הצינור בעת תהליך /

 הכיפוף.
 

 .צינור מקוטרו החיצוני של  2%מקסימלית מותרת הנה  טייהס .ד
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 ריות הקבלן ובכפוף לאישור המפקח.לקיחת מידות לקשתות הנדרשות באתר באח .ה

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

 חם ).
 
 
 
 אדנים, שקי חול 4.10.3

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

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

אדני עץ. על הקבלן להבטיח כי הצינורות העטופים יתמכו במהלך כל עבודות 
 ההנחה על אדנים.

 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 .      

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

 
 
 הפרדה בין קווים .4.10.4

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

גודל משטח בהתאם לקוטר קווים ס"מ.  x 45 x 45 5מרצפות בגודל הפרדה מ
 מצטלבים.

קודקוד על או מתחת ס"מ מ 50 – פלטות/ מרצפות לא פחות מ התקנתמפלס   .ב
 .       אם המפלס לא מסומן  בתכנית ,הדלק צינור

                                                          
 עבודות ריתוך .4.10.5

 
     ,B  ANSI 31. 4כל עבודות הריתוך בחוזה זה תבוצענה עפ"י הוראות התקנים 

1104      STD   API:לרבות 
חיתוך צנרת, הכנת צינורות לחיתוך,  ביצוע מדרים, התאמה, תהליכי הריתוך, ניקוי בין 

 מחזוריים, נוהלי ריתוך, אישורי רתכים, תיקוני פגמים, תנאי מזג אוויר.
(ריתוך ארגון ), ריתוך שכבות מילוי  GTAM – TIGתהליך מסוג עפ"י  ובוצעריתוך שורש י

  ). 7018מסוג ודה מצופה ר( ריתוך באלקט  SMAWתהליך מסוג עפ"י  ווכיסוי יבוצע
 לאישור מנהל פרויקט מטעם תש"ן.  ) WPS ( על הקבלן להגיש תהליך ריתוך

 נוכחות מפקח ריתוך של הקבלן בשטח חובה.
 

 
 הצינורותניקוי  .4.10.6

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

 יש לשמור על סגירת קצוות הצינורות בכל עת העבודה.
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 עטיפה חיצונית של צינורות   4.10.7
 

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

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

 עם פגמים בעטיפה.
לאחר קבלת הצינורות במחסן, יהיה הקבלן אחראי על שלמות העטיפה בכל שלבי  

 ודות הנחת הקו, לרבות הובלה וכיפוף צינורות.עב
 פגמי עטיפה אשר ייוצרו במהלך העבודות יתוקנו ע"י הקבלן, על חשבונו. 
 

השלמות עטיפה של קצוות צינורות, תיקוני עטיפה, עטיפת אביזרים וקשתות  ג.
 ( מפרט סטנדרטי). למפרט טכני זה 3יבוצעו באתר בהתאם לאמור בנספח מס' 

 
 
 
 בדיקת העטיפה .84.10

 
 .לצינורות  עטופים בסרטים פוליאתילן טיב העטיפה על פי הוראות היצרן ותקן .א

ANSI-AWWA C-209-84 -  
טיב העטיפה  TRIO/HDPEלצינורות עטופים בפוליאתילן חרושתית מסוג  .ב

 ).  DIN 30670   )NF A 49 710 –ודרישות לבדיקתו על פי תקן 
לבדוק את עטיפתם לחוזק דיאלקטרי על ידי לפני הורדת צינורות לתעלת הקו יש  .ג

וולט לעטיפת  16,000 –הנותן כ   )HOLIDAY DETECTORמכשיר (
TRIO/HDPE  

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

 מטר/שניה. 0.3 –הקו תהיה קטנה מ 
     -במקומות בהם נתגלו פגמים על ידי מכשיר העל הקבלן לתקן את העטיפה  .ז

)HOLIDAY DETECTOR.( 
 

  
         בדיקות רדיוגרפיה .94.10

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

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

שעות לאחר ביצוען  36 עדהבדיקות ימסרו ע"י המכון למפקח ולקבלן תוך 
באתר. הקבלן יתאם עם המפקח את התאריכים לביצוע הבדיקות הרדיוגרפיה 

 בשטח, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
 
ות לכל יציאה של המכון לאתר. למכון תינתן רדיוגרמ 30ירוכזו לפחות   -

שעות על הזמן הדרוש לביצוע הבדיקות הרדיוגרפיה  36הודעה מראש של 
 באת.

 
 הקבלן יבטיח גישה נוחה לריתוכים, בכל היקפים. -
 
 הריתוכים יהיו חופשיים ונקיים מחומר זר, לרבות חומרי עטיפה. -
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חקו מאזור הבדיקות עובדי הקבלן ועובדי הקבלנים המשניים יתר -
הרדיוגרפיה בעת ביצוע הבדיקות באתר לפי דרישות היתר לביצוע 

 הבדיקה.
 
 הריתוכים לא יעטפו ולא יכוסו עד קבלת תוצאות הבדיקות הרדיוגרפיה. -
 

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

    הידרוסטאטייםמבחני לחץ  .104.10
 

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

 
באמצעות מד לחץ  שעות 24ק"ג/סמ"ר, מדוד בתוך  125לחץ המבחנים יהיה  ב.

  .רושם
 

מהלחץ  2/3 -ק"ג/סמ"ר לדקה. בהגיע הלחץ ל 2 -הלחץ יועלה בקצב לא  מהיר מ ג.
דקות, ולאחר מכן ישוחרר  30חן, תופסק השאיבה, לחץ זה יוחזק בקו במשך המב

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

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

 ק"ג/סמ"ר/דקה. 5שחרור הלחץ בכל אחד מהשלבים המפורטים לעיל יהיה 
 

במקרה של גילוי נזילות תוך ביצוע מבחני הלחץ, יבצע הקבלן את הפעולות  ד.
 הבאות, מיד לאחר גילוי כל נזילה:

 איתור מקום הנזילה. -
 ניקוז הקו במקום הנזילה. - 
 לפת קטע צינור במקום הנזילה.תיקון מקום הנזילה או הח - 

 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  .ו

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

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

הדרושים לביצוע מבחני לחץ עם תעודות לספק מדי לחץ מכל הסוגים  על הקבלן .ח
 כיולם. 

 לבדוק תיאום מד לחץ לתעודת כיולו לפני תחילת המבחן.על המפקח       .ט
 
 
 

 מעבר מולוכים .114.10
 

 , כמפורט להלן:םמולוכי םהדלק יעביר הקבלן דרכ וילאחר השלמת קטעי צנרת החדשים של קו
 , לניקוי הקו.מולוך ראשון, מברשות -
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 לצורך מבחן הלחץ.למילוי קו , ידחף ע"י מיםמולוך שני, מברשות,  -
 מולוך שלישי, עם צלחות,  להוצאת המים לאחר השלמת מבחן הלחץ. -
 מולוך רביעי, עם צלחות, להוצאת שארית המים מהקו. -
 מולוך חמישי, עם צלחות, להוצאת שארית המים מהקו. -
 שארית המים מהקו.מולוך שישי, עם צלחות, להוצאת   -

 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)  - 02עבודות בטון וזיון בטון תבוצענה עפ"י פרק 
מפרט כללי  - 04,פרק עבודות בטון טרומיל - 03פרק  ,לעבודות בטון יצוק באתר

 מפרט כללי לעבודות איטום. - 05לעבודות בנייה ואופני המדידה, פרק 
 

 
 

 אישורי עבודה במתקן דלק 4.13
 

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

 אישור  עבודה באמצעות קצין 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.  .א

עבודות 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  ניקוז המים .ב
ובהתאם לסידורים  יבה, יעשו ע"י הקבלן, על חשבונובהמים לתעלות הניקוז הקיימות בס

 שיאושרו ע"י המפקח.
 
 

 הספקת חשמל 4.15
 

 הקבלן יספק את כוח החשמל הדרוש לביצוע העבודות על אחריותו ועל חשבונו.  
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 קרבת קווי דלק, קווי מים, כבלי תקשורתעבודות ב 4.16

 
על הקבלן לבצע בעבודת ידיים ובאמצעות כלי חפירה זעירים גישוש בתוואי המשוער של  .א

צנרת דלק, קו מים, כבל תקשורת, כבל חשמל וכו', כדי לוודא ולסמן את המיקום ואת 
ל, שוחות העומק המדויקים של מתקנים טמונים (קוו צינורות, כבלי תקשורת, כבלי חשמ

 וכד') הנמצאים בקרבת תוואי הצנרת.
 
מ' מדופן קו דלק, קו  המים  0.4 -אין לבצע עבודות חפירה באמצעות כלים במרחק קטן מ .ב

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

 המים או כבל התקשורת.
 

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

 ס"מ. 60
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת חשיפה או התערערות הקווים והכבלים 

תם, ובמידת הצורך יבוצע עבודות תמוך של הקיימים, כאשר יחפור את התעלה בקרב
המתקנים הנ"ל, הכול בתיאום עם 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
 

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

בדבר. הקבלן ינקוט, על את כל האנשים המועסקים על ידו או עבורו באתר, על הסיכון ש
חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם מניעת כל אובדן או נזק, אך אם נקט בכל אמצעים 

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

תרים בכתב לביצוע  העבודות ובנוכחות מפקחים מטעם בעלי הקווים, הכלבים, הי
 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.

 
שמירה קפדנית של הוראות ותקנות מהמחייבות לבטיחות ולמניעת הקבלן אחראי ל ג.

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

ן חייב לקבל אישור משרד הוראות ולתקנות לבטיחות ולמניעת תאונות ושריפות. הקבל
 .וזאות כוון שמדובר בבניה הנדסית  העבודה למינוי מנהל העבודה הנ"ל
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הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת  ד.
תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלה, 

 ציוד, הפעלת ציוד כבד וכד'. חומרים, התקנת
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, אורות ושלטי אזהרה  כנדרש, כדי להזהיר מתאונות 
העלולות להיגרם בשל המצאות חפירות, פיגומים, 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 

ם לרכוש או לחיי אדם עקב אי נקיטת מהעבודה. הקבלן יהיה אחראי יחיד כל נזק שיגר
 אמצעי זהירות כנדרש.

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

 המפורטות  במפרט הסטנדרטי.
 

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

עבודות, ימסרו לקבלן לביצוע העבודות לתקופות זמן  קווי הדלק הקיימים, עליהם יש לבצע ז.
מוגבלות 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 

 צוע העבודות עליו.בקפדנות בלוח הזמנים אשר יקבע להחזרת הקו לתפעול סדיר לאחר בי
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת חשיפתם או התערערותם של קווים וכבלים  ח.

 קיימים, כאשר יחפור את התעלה בקרבתם ובמקביל אליהם.
 

הקבלן אינו רשאי להתחיל בביצוע עבודות באש גלויה, אלא אם קיבל אישור בכתב לעבודה  ט.
יש לקבל או לחדש את האישור הנ"ל מדי יום תר ביצועובהי באש מהמפקח ביומן העבודה

 ביומו.
 

הקבלן לא יבצע עבודות "תפעוליות" כגון: פתיחה או סגירת מגופים, פתיחת אוגנים, ניקוז  י.
קווים, התנעת משאבות או הדממן וכד'. כל העבודות התפעוליות יבוצעו ע"י צוות התפעול 

דלק בקווים אשר נוקזו  קודם לכן ע"י צוות של המזמין. הקבלן יבצע רק ניקוז שאריות 
 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
 וכבלים, אם קו הדלק נמצא מעל הצינור או הכבל.בחציות קווי צינורות  .4
 בין שני תמרורים. ,מ' 500בקטעים ישרים של הקו  במרחקים עד  .5

 
 על שלטי התמרורים  מחבר הקבלן שלט עם הנתונים לפי סטנדרט של תש"ן. ב.
 

הקבלן יתקין שלטי אזהרה לפי סטנדרט של  תש"ן לאורך תוואי הקו במקומות אשר יקבעו  ג.
 פקח.ע"י המ
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 )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  .א
 .6מדידות " שמצ"ב למפרט  כנספח מס' 

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

 מוסמך.
 
( בנייר ) סטים  3המתכנן יגיש למזמין סט תכניות בדיעבד לבדיקה ולאחר אישורו יגיש  .ד

 .CDוסט בדיסק  2013"  החל מגרסת  AUTOCADשל תכניות בתוכנת "
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 תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
 קו מוצרי דלק בע"מ

 
 
 
 
 

 19-000מכרז/חוזה מס' 
 
 
 
 
 
 

 ם   חומרי תוכניות  ורשימת
 

       

 
 
 5חלק    
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 000-19מכרז / חוזה 
 

 תוכניות ורשימת חומרים - 5חלק 
 

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

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

 וימסור למתכנן, באמצעות המפקח אחד העתק של כל התוכניות.
 

 ורשימת חומרים:רשימת תוכניות  5.3
 
 

 תאריך מהדורה מס'  תוכנית שם התוכנית מס"ד
  .8במזרע. הנחת קו דלק " 8מיגון קו דלק "  .1

 P3 18.02.19 1-751-001-001 .כיםתנוחה וחת

  .8במזרע. הנחת קו דלק " 8מיגון קו דלק "  .2
 P3 07.05.19 1-751-050-001 .הגנה קתודית

3.      
4.      
5.      

6.      
7.      
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 661-19מכרז/ חוזה 
 כתבי כמויות – 6חלק 
 כללי 6.00
ת כל בכתב הכמויות פורטו רק ראשי הסעיפים של העבודות שעל הקבלן לבצע. הקבלן יבצע א 6.01

 העבודות בהתאם למפורט במסמכי החוזה.
 

המחירים הנקובים בסעיפי כתבי הכמויות יחשבו בתמורה מלאה לביצוע כל העבודות המפורטות  6.02
 בסעיפים אלה,  בהתאם לתוכניות ולדרישות המפרט, לרבות:

 
 אספקת כל החומרים והציוד (ובכלל זה חומרי עזר הנכללים בעבודה  ושאינם נכללים א.

 בה) והפחת שלהם, למעט אלו שנאמר עליהם במפורש כי יסופקו על ידי המזמין.
 

כל עבודה הדרושה לצורך ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, לרבות עבודות הלוואי והעזר  ב.
 הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו, אם עבודות אלו אינן נמדדות בסעיפים נפרדים.

 
 פירוקם.השימוש בציוד מכני, כלים, הרכבתם ו ג.
 

 מדידות וכלי מדידה. ד.
 

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

 
 אחסנת חומרים, כלים, מכונות וכו' ושמירתם, וכן שמירת העבודות שבוצעו. ו.
 

 המסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח וכו'. ז.
 

וצאותיו הכלליות של הקבלן (הן הישירות והן העקיפות) ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות ה ח.
 והמקריות.

 
 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  6.03
 חת וכו'.עבור פ

 
ישולמו רק עבודות עבורן ישנם סעיפים מוגדרים בכתבי הכמויות, ואילו יתר העבודות, ההוצאות  6.04

 וההתחייבויות של הקבלן יחשבו ככלולות במחירי היחידה הנקובים בכתבי הכמויות.
 

 המחירים נקובים בשקלים חדשים. 6.05
 

ות להשתנות. התמורה שתשולם הכמויות המפורטות בכתבי הכמויות הן משוערות בלבד ועשוי 6.06
לקבלן תיקבע על בסיס מכפלת מחירי היחידה בכמויות שבוצעו למעשה, ושאושרו על ידי 

המהנדס. במחירי היחידה שבכתבי הכמויות לא יחולו שינויים באם הכמויות במציאות  תהיינה 
ספות או גדולות או קטנות מהכמויות הרשומות בכתבי הכמויות. במידה ותידרשנה עבודות נו

, על  הקבלן  לבצעם והתשלום  לפרויקטבמכרז והקשורים  -אספקת פריטים שאינם כלולים
 עבורם יהיה לפי ניתוח מחירים, או לפי אישור המפקח.

 
 .רכש החומרים הינו סעיף מסגרת קבוע המהווה היקף לרכישות מאושרות ע"י הקבלן 6.07



20 
 
 
 

 תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
 קו מוצרי דלק בע"מ

 
 
 
 

 
 19-000מכרז/חוזה מס' 

 
 
 
 
 
 

 במזרע  8"דלק קו  מיגוןעבודות 
 
 

 סידורי מערכת הגנה קתודית 
 
 
 
 

 טכני מפרט
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 מהדורה: 
 00.00.2018 תאריך: 
 150000-0 סימוכין:
 איגור קנטור ערך:    
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 כללי. .1
  8חדשים עבור העתקת קטע קו " קתודיתהתקנת פריטי מערכת הגנה מתייחס ל הנ"למפרט       

 כת הקיימת  במסגרת הפרויקט.      חדש ושילוב של פריטים הנ"ל בתוך פריטי מער 8והתקנת קו "
בכפוף לנהלים של חברת  העבודות תתבצענה לפי המפרט הטכני הנ"ל, תוכניות וכתב כמויות

 ן ודרישות נציגיהם."תש
 
 הטמנתו: 8סידורי הגנה על קו" .2

קיים של תש"ן אשר יבוטל לאחר חיבור קווים חדשים למערכת  8חדש במקביל לקו " 8קו " 2.1.1
 תש"ן. לכן צנרת של הקו המתוכנן חייב להיות מוגן קתודית מיד לאחר כיסוי.

חיבורו דרך נקודות מדידה  –וכנן חלופה המועדפת להגנה קתודית על הקו המת 2.1.2
חדשות/קיימות למערכת הגנה קתודית של תש"ן באמצעות גישור בין כבלים המחוברים 

 קיים. 8לצינורות חדשים לצינור "
לבצע  -חלופה נוספת במידה בהטמנת הקו וכיסוי יבוצע לפני התקנת כבלי הגנה קתודית  2.1.3

חראי על ניתוק גישור הנ"ל לאחר גישור גישור זמני בין הקווים באופן על קרקעי. קבלן א
 כבלי הגנה קתודית בתוך נקודת מדידה.

כולל  8על הקבלן לבצע פעם בשבועיים בדיקת תקינות חיבורים של כבלים/אנודות לצינור " 2.1.4
נקודות לפחות. לאחר סיום הבדיקה על הקבלן להוציא דוח עם  2-מדידות פוטנציאלים ב

 למועד ביצוע הבדיקה. חדש  8פירוט פוטנציאלים על קו "
 

 סידור כללי להחלפת נקודות מדידה קיימות. .3
במסגרת הפרויקט יוחלפו של נקודות מדידה/נקודות חלוקת זרם קיימות לנקודות חלוקת  3.1

 זרם חדשות.
 בזמן החפירה יש לשמור על כבלי הגנה קתודית המחוברים לקווים קיימים . 3.2
מועתק, לפי רשימה בתוכנית הגנה ה 8לנקודת מדידה חדשה יחובר זוג כבלים מקו " 3.3

 קתודית.
 מבוטל. 8בסוף העבודה ינותקו כבלים המחוברים לקו " 3.4
בחתך של כבלים  N2XYאם לא ניתן לשמור על כבלים קיימים, יחוברו זוגות כבלים ( מסוג  3.5

קיימים ) לכל קו /שרוול, כפי שהיה מחובר בנקודת מדידה קיימת. ביצוע עבודות הנ"ל 
 הלים של בעל התשתית. בתיאום ועפ"י נ

לחבר זוג כבלים מצינור הנ"ל  –מטר  30אם מרחק מחציה לנקודת מדידה קיימת עד  3.5.1
 לנקודת מדידה קיימת.

להתקין נקודת מדידה חדשה עם  –מטר  30אם מרחק מחציה לנקודת מדידה קיימת מעל  3.5.2
 לקו תש"ן  וקו חוצה.  210mm-N2XYחיבור זוג כבלים 

 
 .DCVG-ו Drainage Testבדיקות  .4

 כדי לוודא תקינות עטיפתו. 8לקו " Drainage Testבמסגרת העבודה תבוצע בדיקת  4.1
 Drainageלצורך בדיקת תקינות העטיפה של הצינור החדש לאחר כיסוי תבוצע בדיקת  4.2

Test  בדיקת הזרמת זרם ישר )-DC   .( 
 60הבדיקה (  שיעור זרם בסוףנתון הכרחי לתקינות הבדיקה ( תקינות העטיפה של הצינור)  4.3

 :דקות )
 mA 0.4-המועתק בסיום התקנתו באורך מלא: פחות מ 8עבור קו " 4.3.1
 

, על הקבלן לבצע בדיקת 4.3אם שיעור זרם בסוף הבדיקה יהיה גבוה מנדרש בסעיף  4.4
DCVG  .(בהנחת צינור בחפירה פתוחה) כדי לאתר ליקויים בעטיפה ולתקן אותם 

יתור מיקום ליקויים, על הקבלן לקבל אישור תבוצע על ידי הקבלן. לאחר א DCVGבדיקת  4.5
בכתב מהמזמין על סדר פעולות לביצוע תיקונים. לאחר סיום תיקונים וכיסוי אזורי תיקוני 

כל כדי לוודא תקינות ביצוע תיקונים.  Drainage Testהעטיפה, תבוצע בדיקה חוזרת של 
בלן בפיקוח צמוד של העבודות המפורטות בסעיף הנ"ל תבוצענה על חשבונו בלעדי של הק

 .נציג מטעם המזמין ( כולל תשלום עבור פיקוח מטעם המזמין )
 .    DCVG -ו Drainage Testהקבלן יגיש לאישור המזמין קבלני משנה לביצוע בדיקת   4.6
 להלן פירוט תנאים להכנת הצינור לביצוע הבדיקה: 4.7
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 הקיים. 8ינור "בדיקה תבוצע לצינור באורך המתוכנן פרט לקצוות לצורך ריתוך לצ  4.7.1
לאחר השלמות עטיפה באתר ( אזורי ראשי ריתוך/אביזרי צנרת ) וביצוע בדיקת            4.7.2

Holiday Detector  ס"מ. קצוות של  50, על הקבלן לבצע כיסוי ראשוני של הצינור בעובי
הצינור יש להשאיר גלויים ויבשים, כך שלא יוצר מגע בין פלדת הצינור לקרקע ( רצוי לא 

ס"מ של צינור/אביזר צנרת עם עטיפה חיצונית באזור הצמוד לקצה ללא עטיפה  50ות לכס
.( 

 .Drainage Testלאחר הכנת הצינור לפי פירוט בסעיפים לעל, ניתן לבצע בדיקת  4.7.3
. הקבלן רשאי להשתמש במסגרת Drainage Testמופעיה דוגמת דוח בדיקת  1בנספח  4.8

 דוגמא. אחרת הכוללת כל הנתונים המופיעים בדוח 
לאחר חיבור קו המתוכנן לקו הקיים והשלמת עטיפה חיצונית, על הקבלן לבצע בדיקת  4.9

Holiday Detector  וכיסוי ראשוני בנוכחות נציג המזמין לרבות הנפקת דוח תוצאות בדיקות
 וביצוע תיקונים במידת הצורך עבור כל חיבור בנפרד.

 
 ן.סמכות ביצוע, התמחות עובדי הקבל .5
קבלן הגנה קתודית צריך לקבל אישור ידע וניסיון בעבודות הגנה קתודית.  דורשת הנ"לעבודה  

 לעבודות הגנה קתודית על ידי המזמין .
הקבלן חייב להיות מצויד בציוד המתאים לביצוע העבודה בשלמות ובמכשירי מדידה וציוד המקובלים 

 לביצוע מדידות הגנה קתודית.
 
 . תקנים, מפרטים .6

 עבורם קיים תקן ישראלי, יסופקו ויבוצעו בהתאם לתקן.כל חלקי המערכת ש
 התקנות הבאות מחייבות את הקבלן בעבודתו ותחשבנה כחלק בלתי נפרד ממפרט זה:

 , על כל עדכוניו ותוספותיו;1954חוק חשמל  -
 תקנות והוראות חברת החשמל לישראל. -
 .NACE (National Association of Corrosion Engineerתקנות ( -
 הוראות כלליות לביצוע עבודות להרכבה חשמלית ע"י קבלנים ישראלים בהתאם לחוק   -
 החשמל במתקנים בודדים.  
 .ן"ת תשתקנות הבטיחות המקובלות בחבר -
 

 .אחריות למתקנים קיימים ,הכרת האתר .7
מצהיר כי סייר באתר ולמד את הטופוגרפיה, את תנאי הקרקע, את דרכי הגישה ואת הקבלן 
 ם. הנהלי

על כל המשמעויות רצועת קווי דלק, בתחום  תבוצעשהעבודה לכך הקבלן מצהיר כי הוא מודע 
 הבטיחותיות הנובעות מכך.

הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל הנזקים העלולים להיגרם למבנים ולמתקנים קיימים תוך 
יפים, יתוקנו על ידו ועל כדי עבדותו. כל הנזקים שייגרמו, במידה וייגרמו, הן הישירים והן העק

 לשביעות רצונו של המזמין. ,חשבונו
 על הקבלן להודיע מראש למפקח על סידורי עבודתו באתר.

 
 בטיחות. .8

כאמור לעיל העבודה תתבצע ברצועת קווי דלק.  מילוי הוראות מפרט זה לא פותר את הקבלן 
נושא הבלעדי באחריות מלאה מבחינת החוק מאחריותו לביצוע עבודה בצורה בטיחותית והוא יהיה ה

 לבטיחות העובדים והשוהים באתר.
בזמן העבודה יהיו אצל הקבלן אמצעי עזרה ראשונה מתאימים. על הקבלן לדאוג שאנשי הצוות יהיו 

בקיאים בשימוש נכון באמצעים אלה. כמו כן בכל זמן העבודה יהיה רכב תקין לצורך פינוי בעת 
 הצורך.

 
 אחריות הקבלן. .9

אי בלעדי לכל הפריטים של מערכת ההגנה הקתודית שבוצעו על ידו במסגרת הפרויקט הקבלן אחר
חודשים מיום אישורם של הפריטים ע"י המפקח. במידה ובתקופה הנ"ל יתגלו  24הנ"ל לתקופה של 

פגמים בפריטים, על הקבלן לתקן או להחליף אותם עפ"י החלטת המזמין ולתאם איתו את העיתוי 
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ף הפריט. אין באחריות הקבלן כל נזק שיגרם לפריטי מערכת הגנה קתודית שלא האידיאלי בו יוחל
באשמתו כגון פגיעה בכבלים הקרקעיים באמצעות חפירה ע"י גורמים אחרים, שריפה, חבלה  או כל 

 עליון. חכתוצאה מכו םנזק אחר שעלול להיגר
 

 
 חפירות. .10

 וכנות להנחת קווים ושרווליםלצורך ביצוע העבודה, קבלן הגנה קתודית ישתמש בחפירות מ
במידה ויהיה צורך בביצוע חפירות נוספות על הקבלן לסכם כמות ותוואי החפירות עם המפקח. 

 עבור חפירות נוספות הנ"ל הקבלן יקבל תמורה לפי סעיפים בכתב הכמויות לקבלן הגנה קתודית.
 בתום ההתקנות יהדק הקבלן את הקרקע בהתאם לדרישות המפקח.

 רה:מחיר החפי
 מחיר חפירה עבור התקנת חלוקת זרם יהיה כלול בתוך מחיר של סעיף             -

 " אספקה והתקנה של נקודת מדידה/חלוקת זרם ... ".
מחיר חפירה עבור התקנת תאי יחוס יהיה כלול בתוך מחיר של סעיף "אספקה והתקנה תא  -

 יחוס ...".
 

ידוק והחזרת השטח לקדמותו לפי שביעות חפירה כוללת בין היתר אספקת והנחת סרט סימון, ה
 רצונו של המפקח. 

 
 נקודת מדידה טיפוס צינור/חלוקת זרם. .11

 אספקת נקודת חלוקת זרם. 11.1
 נקודת המדידה וחלוקת הזרם כוללת:

מ"מ צבוע לפי מפרט של טמבור או ש"ע ( עפ"י החלטת  4תיבה מפוליאסטר משוריין בעובי     -
בתוך התיבה יותקן מ"מ  עם דלת וידית נעילה.  200*300*400ן ) במידות של "נציג תש

עפ"י התרשים  לחיבור כבלים מפליז פסי צבירה/עם ברגיםמ"מ  5בעובי לוח פרטינקס 
 כבלים,סימון הבעזרת נעל כבל.  –חיבור הכבלים בתוך הנקודה . החשמליים בתוכניות

טים מסוג פלסטי על ן. יש להתקין של"לדרישות תששילוט פנימי וחיצוני, יבוצעו בהתאם 
 כל כבל בתיבה. 

 .4עמוד מגלוון בגלוון חם  בקוטר "    -
 אספקת נקודת מדידה טיפוס צינור. 11.2

נקודת מדידה טיפוס צינור תיוצר ותסופק לפי תוכנית סטנדרטית של חברת תש"ן. נקודת 
וון מדידה תיוצר מפלדה רגילה ( לא מגולוונת ) ולאחר ביצוע כל עבודות מסגרות תעבור גל

 חם. 
 התקנה. 11.3

 עפ"י החלטת המפקח בשטח. –מיקום מדויק להתקנת 
התקנת נקודת מדידה עפ"י תכנית סטנדרטים ונהלים של חברת תש"ן. על הקבלן לקבל את 

 ן ."כמות נקודות המדידה  ולהתקין שלטים לנקודות המדידה עפ"י דרישת תש
 

 תא ייחוס קבוע. .12
 סוג תא ייחוס. 12.1

  SRE-007-CUYמודל    " Stelth 2 " ס קבוע יהיה מסוג באזור השרוולים : תא יחו
או שווה ערך באישור המתכנן. תא הייחוס כולל  כבל מקורי באורך  "Borin"מתוצרת חברת 

 .מטרים 30של 
 אופן התקנה. 12.2

לפי הוראות היצרן. יש לשמור על  –הכנה ובדיקה של תא יחוס לפני ההתקנה ואופן התקנתו 
וס, להשאיר כבל באדמה ללא מתיחה. בכניסה אל תוך הרגל של שלמות הכבל של תא הייח

עמוד המדידה יש להגן על הכבל בעזרת שרוול מגן מפוליאתילן. יש להרטיב את האדמה 
מסביב לתא הייחוס. לפני התקנתו יש לבדוק את תקינות תא הייחוס בעזרת מדידת הפרש 

 פוטנציאלים כלפי תא ייחוס נייד. 
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 כבלים. .13
 סוג כבלים. 13.1

 .N2XY הכבל יהיה מסוג 
 חתך הכבלים יהיה לפי תוכנית.

 התקנת כבלים. 13.2
הכבלים  יותקנו בחפירה קיימת להנחת שרוולים וקו הדלק.  יש להתקין כבל בריפוד חול 

ס"מ מסביב לכבל. יש להניח את הכבל ללא מתיחה, להשאיר רזרבה באורך  10בעובי 
 דידה.כמטר אחד באזור כניסת הכבל אל תוך נקודות המ

 חיבור בין הכבלים. 13.3
, בידוד אזור החיבור DINיש לבצע את החיבור בין הכבלים בעזרת שרוול לחיצה תקן 

 " להתקנה תת קרקעית.Raychemבעזרת שרוול מתכווץ מתוצרת "
 

 
 חיבור כבל לקו דלק. .14

או בשיטה אחרת וזאת בהתאם  Pin Brazingחיבור הכבל לקו יתבצע באמצעות ריתוך 
 ין ו/או בעל תשתית אליו יחוברו כבלים.להחלטת המזמ

 כדלקמן: Pin Brazingביצוע ריתוך 
 .חיצונית של הקו עד מתכת לבנההעטיפה הניקוי אזור הריתוך מ -
 .לפי הוראות היצרן Pin Brazing/ריתוך   -
 .לכלוך הניקוי אזור לאחר הריתוך מנתזי הריתוך ושאר  -
 .Roystonוצרת תמ "IP Extra Handy Cupתיקון העטיפה בעזרת " 

 
 ביצוע מדידות חשמליות. .15

 הקבלן יבצע מדידות חשמליות לצורך בדיקת שלמות המערכת ואופן פעולתה. 
 להלן רשימת המדידות לביצוע על ידי הקבלן:

מדידות תקינות הכבלים וחיבורם לקווים/שרוולים באמצעות מדידות התנגדות בין כבלים בכל זוג.  .א
  0.2Ω -א יותר מהתנגדות מרבית צריכה להיות ל

 בדיקות חוסר מגע בין שרוול לצינור. .ב
 מדידות פוטנציאלים של מבנים המחוברים לנקודות מדידה.  .ג

 את תוצאות המדידות יש להגיש למפקח ומתכנן עם פירוט תאריך מדידות ומכשירי מדידה.
 

 תוכניות עדות. .16
 .של הגנה קתודית במסגרת מכרז/חוזה זה, על הקבלן לספק תוכניות עדות

התוכניות הנ"ל גם יתארו במעודכן את ביצוע המתקן על כל חלקיו, ויסומנו בהם כל השינויים 
 והסטיות אשר חלו בביצוע, ביחס לתוכנית המקורית.

 . AUTOCAD 2013על הקבלן לבצע את התוכניות הנ"ל בתכנת 
 לאישורו הסופי של המתכנן. ןתוכניות העדות יאושרו ע"י המפקח אשר יעביר

תנאי הכרחי לקבלת  ןשאספקת תוכניות עדות מהווה סעיף בכתב הכמויות, מהווה מסירתלמרות 
 העבודה. 

 
על הקבלן להתייחס למפרט זה כהנחיה כללית לביצוע העבודה ואילו ביישום העבודה עד לשלמותה 

ותקינותה המלאה עליו להיעזר גם בכלל התוכניות, ההסברים והפירוטים הניתנים להשגה אצל 
 בין אם צורפו או לא צורפו למפרט זה. המזמין

בשום אופן ומקרה לא יוכל  הקבלן לטעון כי לא ביצע חלק כלשהו מהעבודה מפני שדבר זה לא 
 פורט די במפרט הנוכחי.
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 1נספח 
DRAINAGE TEST 

To:____________________ 
 
General Data/נתונים כלליים 

Date of measurements/תאריך מדידה  
Name of line/שם הקו  
Applied installation technique/ אופן התקנת הצינור  
Nominal diameter/.קוטר הצינור  
Wall thickness/עובי דופן של הצינור  
Name of location/מיקום  
  
Type of factory coating/סוג ציפוי חרושתי  
Type of construction site coating/ וי בשטח סוג השלמת ציפ   
Total length of product type/אורך כללי של הצינור  
Effective length of product pipe tested/אורך אפקטיבי של צינור הנבדק  
Pipe surface (based on effective length tested/ 
 שטח פנים של צינור מכוסה

 

Type of soil/סוג קרקע  
 
Measuring and determining basic data/מדידות והקבלת החלטות בסיסיות 

Location/מיקום Begin/התחלה End/סוף 
Specific resistivity of soil in contact with pipeline [Ώm]:/ 
 התנגדות סגולית של הקרקע במגע עם הצינור

  

Natural potential [V]:/פוטנציאל טבעי   
Valid protective potential criterion [V]:                 Us=      

  
Measurements of specific electrical resistance of product pipe coating/מדידות של ציפוי הצינור בעמידות חשמלית 
 

Time Time E on E off E I R ma J s r u  
Hh:mm (min) (v) (v) (v) (µA) (Ω) (µA/m²) (Ωm²) 
 3 -2,0       
 6 -2,0       
 9 -2,0       
 15 -2,0        
 30 -2,0       
 60 -2,0       

 All potentials measured against Cu/CuSO4 reference cell in remote, neutral soil/כל הפוטנציאלים מדודים כנגד תאי הייחוס מרחוק 
 

Criteria (for both values of E on)/קריטריון I<______ µA Eoff<Us 
Fulfilled (yes/no)/(כן/לא) מלא   

  
Company/חברה     
Name/שם     
Date/תאריך     
Signature/חתימה     
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