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  כללי: .1

עבור כבלי –מולטיטבולר –צנרת תת קרקעית תשתיות להלן מתייחס לבצוע מתקן  המיוחד המפרט

 החשמול והבקרה של הרכבת הקלה בירושלים במסגרת פרויקט הארכת הקו הראשון )קו אדום(.

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים:  

 ותקנותיו העדכניות.  1954חוק החשמל תשי"ד   א. 

 הוראות חברת החשמל לישראל בע"מ וחברת הבזק לתשתיות תת קרקעיות.  ב. 

 מפרט הכלליכל הפרקים הרלוונטים בנושאי חפירות, צנרת, סימון, תאי בקרה וכו' ב .ג 

                                       לעבודות פיתוח סלילה ואחזקה של עיריית ירושלים ובמפרט הכללי לעבודות חשמל  

 בהוצאת משרד הבטחון.  08מס  

 . המצ"ב רשימת הכמויות והתכניות  המפרט הטכני המיוחד .ד 

ע את המפקח הקבלן יידבכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים 

 והמפקח ראשי לפסוק בהתאם לשיקול דעתו ושיקול דעת המתכנן .

 סתירה בין הדרישות במפרטים השונים לא תהווה עילה להפסקת העבודה או לתשלום חריג.

 : והיקפה תאור העבודה  .2

 העבודה המתוארת במפרט זה כוללת:  .2.1

 .חפירות / חציבות של תעלות בקרקע עבור צנרת  .2.1.1

בניית תאי בקרה בגדלים שונים ע"פ תכנית עקרונית של מתכנן התשתית וע"פ תכנית מפורטת  .2.1.2

 של הקונסטרוקטור.

 רציפה בין תאי הבקרה. צנרת פלסטית .2.1.3

 עיגון הצנרת בהתאם לסידור מפורט באמצעות מחזיקי מרחק ומוטות זיון. .2.1.4

  CLSMכיסוי והגנת צנרת באמצעות  .2.1.5

תקשורת לאורך תוואי \בקרה\חשמל–נקודות אספקה צנרת פלסטית לחיבור מתאי הבקרה ל .2.1.6

 המסילה.

הפרויקט מחולק לשלושה קטעי עבודה ראשיים ובתוכם חלוקת משנה כפי שיפורט בפרק הכללי  .2.2

 למכרז.

ובניית  העבודה המתוארת להלן תבוצע בקטעים ובשלבים בכפוף להתקדמות עבודות הפתוח .2.3

רגן בהתאם. כ"כ יתכן והעבודה תבוצע גם .  על הקבלן להיות מודע לעניין ולהתא  המסילה

בשעות הלילה ובשעות עבודה לא שגרתיות ומפוצלות. עבור עבודות בשלבים, בקטעים, ובשעות 

 העבודות הנ"ל כלולות במחיר היחידה. .לילה ומפוצלות לא תשולם תוספת

ולכן העבודה תבוצע ע"י חשמלאים מורשים  630Aהתשתית מיועדת להובלת חשמל בזרם מעל  .2.4

 בלבד ובפיקוחו ובאחריותו של חשמלאי בעל רישיון מהנדס.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה לשלבים, למסור לקבלן לבצוע רק חלק   .2.5

 מהעבודה המתוארת וזאת ללא כל שנוי במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 
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 (:AS MADEתכניות עדות  ) .2.6

 במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו  .2.6.1

 לעומת התכנון המקורי.

המפרטות את המתקן כפי שבוצע עדות כין הקבלן תכניות לאחר סיום כל שלב ביצוע י .2.6.2

כל התשתית כולל תוואי ,שוחות וחצייה של צנרת תסומן בברור ע"י  )תכניות עדות(.

 מודד מוסמך .

 . 2010 גרסה AUTOCAD –תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  .2.6.3

 מתכניות העדות שהכין.  CD+מדיה מגנטית סטים  5הקבלן ימסור למזמין  .2.6.4

 הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות: "תכנית עדות. הוכנה ע"י ).............( בתאריך ......." .2.6.5

 איכות של הפרויקט . שם התכנית ומספורה בהתאם לכללי בקרת

 מסירת תכניות העדות כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן ואישורו. .2.6.6

 הכנת תכנית העדות כלולה במחיר העבודה ולא ישולם עבורה בנפרד. .2.6.7

  :חפירות  .3

 ע"פ תכנית. ים משתניםהחפירות עבור הצנרת יהיו בעומק א.

רום הסופי של הכביש החפירה ביחס ל מתייחסים לעומקהעומקים ברשימת הכמויות              

ס"מ. לצורך עבודה זו  80 -או המדרכה באופן שעומק קצה עליון של צינור לא יקטן מ

אין הבדל בין חפירה לחציבה. בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו מוזכרת חפירה, 

כולל חיתוך/פרוק אספלט ו/או  פירושה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע

 ף ו/או אבני שפה לאורך תוואי החפירה וכולל גם ריפוד חול, סרט סימון, מילויריצו

 כמפורט בתכנית . CLSMמצע סוג א' עד ראש התעלה והידוק או כיסוי 

 :צנרת לאורך תוואי המסילה ב. 

עבור צנרת לאורך תוואי המסילה תבוצע חפירה במסגרת הכנת התשתית למבנה                

 .המסילה. הצנרת תבוצע בתחום חפירת המבנה כמתואר בחתכים ובפרטי העבודה

ס"מ  100עבור צנרת לחיבור צרכני משנה ותשתיות נפרדות תבוצע חפירה בעומק  .ג

. יש להדק פני הנחת הצנרתס"מ חול ים נקי ל 10החפירה תרופד בשכבה של  לפחות .

סרט סימון פלסטי עם סמון הצנרת  תבוצע שכבת חול נוספת ומעליה את החול. מעל 

לסתום את מעל שכבת החול והסימון העליונה יש  כנדרש )בעברית ובאנגלית( "חשמל"

 החפירה בעפר ולהדק. פני המילוי הסופיים יתאימו לגובה פני התשתית.

בזק, ח"ח, מקורות, הגיחון, ומחלקת מפקח והרשויות ), על הקבלן לקבל אישור ה .ד

 ( לתואי החפירה לפני הביצוע. תשתיות בעירית ירושלים וכד'

על הקבלן לודא תוואים ומהלכים של צנרת תת קרקעית קיימת, האחריות להימנע 

מפגיעה במערכות תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו בלבד. כל תקלה 

קיימת שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל  במערכת תת קרקעית

 חשבונו. 

לצנרת  המפעיל של הרכבת הקלה המפקח , המתכנן ונציג על הקבלן לקבל את אישורי  .ה 

 שהניח לפני כסויה.   

 באחריות הקבלן לצלם את כל קטעי הצנרת לפני יציקה ולהגיש קובץ תמונות למפקח  ו.  
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 ויכלול את פרטי מועד הביצוע , תחום     EXCELלפני יציקה .הקובץ יהיה על בסיס                            

 הביצוע לפי מספרי חתך ציר רכבת וחתימת הקבלן .                            

  כלולים,צילום ,תעוד וקבלת רישיונות כל ההוצאות הכרוכות בטיפול באישורי חפירה  .       ז              

 בכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד.ש במחיר החפירה                            

 מרים וציוד: חו .4

 כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י  א. 

 מכון התקנים )עם תו תקן(. 

 על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור  ב.

 . המפקח 

 תכניות מפורטות של הטיפוסים השונים של תאי בקרה ומחזיקי מרחק יוגשו לאישור         ג.

 . ורק לאחר קבלת אישור יזמין הקבלן את החומרים. CD+ קובץ  A3בחוברת              

ועל  מידכל אביזר או חומר שיפסלו ע"י המפקח ו/או המתכנן יוחלפו ע"י הקבלן ד.         

 ונו.חשב

 הנחיות לביצוע צנרת  .5

 כללי:  .5.1

או "י.ק.ע" לקטעים ישרים לפי  PVCמגנום" או \לאורך התוואי תבוצע צנרת מטיפוס "קוברה .5.1.1

 הנחיות בתכנית .

בלבד . החציות יבוצעו מקצה לקצה ויכללו סרטי  PVCבחציות יבוצעו צינורות מסוג "י.ק.ע" או  .5.1.2

יהוי מיקום הצנרת באמצעות מכשיר סימון עם מוליך נרוסטה או מתכתי אחר שמאפשר ז

ס"מ  50לאיתור תשתיות תת קרקעיות דוגמת "מגן טכנולוגיות" או ש"ע  הסרט יונח במרחק 

ס"מ מתחת לפני הקרקע .אם הצנרת עמוקה יותר יותקנו  100מעל הצנרת ולא יותר מעומק 

י קצוות ס"מ מעל הצנרת . שת 50ס"מ ובמרחק  100סרטי סימון עם מוליך נרוסטה בעומק 

החצייה יאטמו בפקקים ויסומנו בקובץ עדות ע"י מודד מוסמך . סרטי הסימון כלולים במחיר 

 הצנרת ולא ישולם עבורם בנפרד.

וקוטר כמות הצינורות יונחו בקטעים רציפים ללא מופות ובקווים ישרים בין תאי הבקרה.  .5.1.3

  הקנים עפ"י הסימון בתכניות הביצוע.

חיבור יעשה ע"פ סימון בשטח ע"י \ומיקום תאי מעבר,מיקום חציות צנרת סימון מהלך הצנרת  .5.1.4

, לאחר ביצוע ,בכל חצייה ובכל שלב ביצוע מנהל\המפקחמודד מטעם הקבלן ולאחר אישור 

 יועבר קובץ ממוחשב של מודד מוסך עם ציון מיקום החצייה ,פרוט החצייה ועומק החצייה

 רד..הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפ

 רי הנחיות לביצוע הנחת צנרת:קעי  .5.2

 לפני הנחת צנרת יש לוודא  כי החפיר נקי מעצמים שונים.  .5.2.1

 הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצלבות.  .5.2.2

יבוצעו במקבצים שונים כמפורט בתכניות . כל מקבץ כולל מספר שורות ומספר הצינורות     .5.2.3

עמודות. קיבוע הצינורות באמצעות מחזיקי מרחק תקניים וקשיחים מחומר דוגמת פוליסטירן 

P30  דוגמת הציוד ששימש לביצוע בקו הראשון . כל מערך הצנרת יקובע באמצעות מוטות ברזל
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יגון מרבי של הצנרת ולמניעת קריסת הצינורות במהלך לע םעגול מצולע קשורים ביניה

כיסויים. המוטות יותקנו בין עמודות הצינורות בהתקנה אנכית ובנוסף מוט עליון לקשירה 

 אופקית של מוטות .

בהתאם לפרטים בתכניות . הכיסוי יוחדר באמצעים  CLSMכיסוי הצנרת באמצעות בטון או  .5.2.4

ס"מ מעל השורה העליונה של הצינורות .  20יכסה עד מכאניים עד לתחתית מקבץ הצינורות ו

יבוצעו בנוכחות מפקח ויתועדו כולל בדיקה ואישור של  CLSMכל עבודות הכיסוי בבטון או 

 החומר ע"י מעבדה מוסמכת .

 ס"מ . 80ספייסרים ומוטות לקשירה ועיגון של הצנרת יבוצעו במרחק קטן מ    .5.2.5

 הצינורות יסופקו מגולגלים על תוף.  .5.2.6

תאמות ותקניות בלבד המרק באישור המפקח ובשימוש במופות צנרת במופות  יחיבור  .5.2.7

 ללחץ נשיפה. 

על מנת למנוע חדירת חול וגופים זרים לחלל –קצות הצנרת יאטמו על ידי פקקי איטום    .5.2.8

 שימוש בפקקים תקניים בלבד. מחיר הפקקים כלול במחיר הצנרת ולא ישולם בנפרד. הצינור.

קים יבצע הקבלן בדיקת מנדריל ויתקין בכל הצינורות חבל משיכה מניילון לפני התקנת הפק .5.2.9

ק"ג. עלות הבדיקה והחבלים כלולה במחיר  1000מ"מ המותאם לכח משיכה של  8שזור בקוטר 

ביחס לאורך  8%חבל המשיכה יהיה ברצף אחיד באורך עודף של  העבודה ולא תשולם בנפרד. 

 הקנה במצב פריסה ישר.

 תוצמד תווית עם הפרטים הבאים:לכל תוף   .5.3

5.4.  

 א. סוג הקנה עפ"י קוטרו החיצוני

 ב. שם היצרן, כתובתו וסימנו המסחרי הרשום

 .תקשורת\בקרה\חשמל–רכבת קלה והסיווג –ג.. המילים: 

 מגנום (\ד. מיון הקנה )קוברה

 ועובי הדופן הנומינלי (160( ו/או )110( ו/או ) 75ה. הקוטר הנומינלי ) 

 נת היצור ומנת היצורו. ספרור ש

 ז. אורך הקנה בתוף

 הסימון על הקנה יכלול את הפרטים הבאים: .5.5

 א. שם היצרן, או סימנו המסחרי הרשום

 הקנה.מיון ו ב. שם המוצר

 ועובי הדופן הנומינלי (160( ו/או )110( ו/או ) 75ד. הקוטר הנומינלי ) 

 ה. ספרור שתי הספרות האחרונות של שנת היצור

 מנת היצורו. ספרור 

 ז. אורך רץ במטרים

 מחברי צנרת )מופות(:  .5.6

במחברי צנרת. היתר  באופן כללי הקנים יונחו בקטעים רציפים בין תאי הבקרה ולא יותר שימוש

רק באישור המתכנן ובתנאי שיעשה שימור במופות המתואמות ללחץ נשיפה כדוגמת  ןחריג יינת

 המצוין ו/או שווה ערך:

 " יצרן "פלסים" צבע שחור. יש לשים לב כי במופות תמצאנה גומיות."חבצלתא.
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 יצרן "פלסאון" מחבר שקוף.  ב. דו כיווני,

 מופות  תקניות .  –יצרן אמריקאי  – JACKMOON ג .

 "AS MADE" –מיקום מחברים אלו יסומנו בתוכניות ה 

 

 אטמי צנרת )"מוצצים"( : .5.7

למניעת כניסת חול ש באטמי צנרת תיקניים ל הצינורות יאטמו לאחר הנחתם ע"י שימוכ

 וסתימת הצנרת, כדוגמת המצוין ו/או שווה ערך:

COMFIT –  "אדום( תוצרת פלסים. –שימוש בפקקי צנרת לקוטר )צבע "המוצץ 

JACKMOON –  אטמי צנרת תיקניים. –יצרן אמריקאי 

בנוכחות המפקח את פעולת האיטום יש לבצע לאחר ניקוי הצנרת והעברת המושחל )מנדרול(  .5.8

מטר מכל צד של  2 –בשטח. לאחר ביצוע פעולות אלו יש להשאיר עודף של חבל   משיכה כ 

 חיבור, עודף חבל זה יחובר לצידו הפנימי של האטם.

 30הצנרת תאטם בנוסף עם חומר למניעת חלחול מים . לצורך כך יותקנו הצינורות עם שארית  .5.9

 .ס"מ בתוך התא בתוכם יוזרק חומר האיטום

 (:  Secondary Routingתשתיות לצרכני משנה )  .5.10

 במסגרת ביצוע מולטיטבולר נכללות תשתיות לחיבור צרכני משנה לאורך התוואי .  .5.11

 העבודה כוללת הנחת צנרת בכמות משתנה מהתאים ועד לצרכנים לאורך התוואי . .5.12

יציקת    צנרת משנה לחיבור צרכנים בתחום רצועת המסילות תבוצע בשלבים בהתאם לשלבי  .5.13

 מבנה המסילה ובהתאם לקצב ביצוע המסילות .

מיקום מדויק לחיבור צרכני משנה יקבע תוך כדי ביצוע בתאום בין הקבלן לקבלנים של צרכני  .5.14

 המשנה או ע"פ הוראת המפקח באתר.

 להלן פרוט חלקי של צרכני משנה שיחוברו לתשתית מולטיטבולר : .5.15

 WIFI  
  מצלמותCCTV . 

  רמזורי רכבתSIG . 

 AXLE Counter   

  גם לבקרת מפלג וגם לחיבור חשמל למנוע המפלג.–מפלגים 

 תנועה \מחסומי חנייה. 

 DETECTORS –.)לפני ואחרי צמתים ולפני מחסומי חנייה )היכן שיידרשו 

 Return current  

 VTD  . והארקות רכבת 

  הזנות מתחInjection   לקטינרי והזנות מתחי פיקוד לרשתOCS . 

  תשתיות לחיבור ארונות הסתעפות של רשת החשמולFeeder Box . 

  חיבורי אפס למסילה 

  נקודות בדיקתSTRAY CURRENT  

  גשרים להארקה בין פסים ובין מסילות. חיבורי 

 

 מתודולוגיה לביצוע העבודה: .5.16

 באחריות הקבלן הכנת מתודולוגיה לביצוע העבודה . .5.17
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 לפני התחלת ביצוע . המתודולוגיה תוגש לאישור המפקח והמתכנן .5.18

המתודולוגיה תכלול תאור של הקבלן לאופן ביצוע העבודה , השתלבות בלו"ז הפרויקט ,  .5.19

השתלבות בעבודות יתר הקבלנים , אופן הנחת הצנרת ,עיגון הצנרת ויציקת הכיסוי ,אופן תכנון 

 וביצוע תאי המעבר וכד'.

 . הכנת המתודולוגיה כלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד .5.20

 הכנת המתודולוגיה ואישורה הוא תנאי להתחלת ביצוע . .5.21

 

 אי מעבר וחיבור:ת .6

 תאי מעבר .6.1

 יהיו מבטון במידות משתנות ע"פ המפורט בתכניות.התאים   .6.1.1

התאים יהיו מלבנים או מרובעים או עגולים ויכללו קירות ותקרה )רצפה רק לפי דרישה ( עם  .6.1.2

 פתח מתאים למכסה ע"פ תכנית .

 יבוצעו פתחי ניקוז ע"פ הפרטים בתכנית .בתחתית הרצפה  .6.1.3

התאים יבוצעו עם הכנה לפתחים בכל ארבעת הדפנות ובגבהים הנקובים בתכניות ,עבור צנרת  .6.1.4

 "פתח עיוור" )בטון בשכבה דקה באזור הפתח( והפתחים יפרצו בשטח בהתאם לצורך 

לם יבוצע בהתאם כל התאים יצוידו בסולמות ירידת שרות קבועים ביציקת הבטון במפעל . הסו .6.1.5

 למיקום הפתח כמפורט בתכנית. הסולמות יהיו מברזל מגולוון ועטוף בגומי הגנה.

התאים יבוצעו במפעל חרושתי מוכר ובפיקוח מכון התקנים .כל התאים יאושרו ע"י מכון  .6.1.6

 . 498חיבור תת קרקעיים דוגמת ת"י \התקנים בהתאם לתקן ישראלי מוכר לייצור תאי מעבר 

התאים לאורך התוואי יכללו זיון ע"פ תכנית קונסטרוקטור של הקבלן שתוגש לאישור המפקח  .6.1.7

 או מי מטעמו.

 טון כמפורט בתכניות. 40התאים יכללו תקרות ומכסים לעומס משתנה עד  .6.1.8

יציקת \מסילה \התאים יותקנו עם תקרה או ללא תקרה בעומק המאפשר המשך עבודות פיתוח  .6.1.9

או המכסים \יציקת בטון שני יושלמו התקרות ו\מסילה\עבודות פיתוח בטון שני .ורק לאחר גמר

 פיתוח סופיים .\עם הגבהת "צווארון " לקבלת המכסה בגובה פני הריצוף

 באחריות הקבלן לתאם את גובה המכסה לפיתוח הסופי . 

הגבהת "צווארון" תבוצע מאלמנטים טרומיים או יצוקה באתר עם השלמת יציקה 

 של התא. במרווחים לתקרה

המכסים יהיו יצוקים מפלדה כדוגמת בזק מחולקים לשלושה חלקים או עגולים או מרובעים  .6.2

 ועם כיתוב מוטבע ביציקה בהתאם לסוג התא וייעודו. פירוט הכיתוב יקבע בשלבי הביצוע.

מידות המכסים בהתאם למפורט בתכניות. צורת המכסים של התאים בהתאם למיקום 

 מלבני(. \גול , בריצוף מכסה מרובע ההתקנה )בגינון מכסה ע

המכסים יכלול מנגנון נעילה המאפשר פתיחה רק באמצעות כלים מתאימים דוגמת המכסים  .6.2.1

 או "סלקום".  HOTשל חברת 

 תשתיות לכבילה בתוך התאים : .6.2.2
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בתוך תאי המעבר יותקנו מובילים לעיגון הכבלים .המובלים יבוצעו ע"פ תכניות      

כל המובילים דפנות של התאים . \ויתוקנו צמוד לתקרות של התאים  מפורטות 

. המובילים יהיו מסוג תעלות פח עם או ללא ותמיכותיהם יהיו מגולוונים  ם יהמתכתי

 וסולמות כבלים מתועשים מטיפוס "כבד" דוגמת "לירד" או ש"ע מאושר. מכסה 

 הגלווןין לבצע אחרי בוצעו לפני הגלוון. איכל עבודות ההכנה כגון ריתוך, השחזה וכד'   

 כל עבודה שעלולה לפגוע בשכבת הצפוי.    

 א ניטים( יתנים מרותכים )ללוהתמיכות יהיו ציוד מתועש מפרופילים מכופפים או זו  

רבי של הסולם/תעלה עם הכבלים. התמיכה תסופק לאתר כשהיא ויתאימו לעומס המ 

"פיליפס", מרחק ההתקנה בין  ברגיבאמצעות תמיכות קיבוע המגולוונת כיחידה אחת.  

מטר לכל היותר. הקבלן יספק דוגמאות לכל התמיכות שבכוונתו לספק   0.6התמיכות  

 סולםויקבל את אישור המפקח לפני הבצוע. מחיר התמיכות כלול במחיר מטר תעלה או  

 המפורטים בכתב  הכמויות.  

 

 

 תאומים אישורים ובדיקות:  .7

של הרכבת הקלה ועיריית תשתיות מחלקת  הפקוח מטעם תוך תאום שוטף עם תבוצעהעבודה  א.

 ירושלים.

תם את כל העבודות שעליו אויתאם   תשתיותעם תחילת העבודה יודיע הקבלן למפקח מח'  ב.

 לבצע לרבות התחברות לתשתית קיימת. 

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי חפירות,  ג.

הנחת מצעים, אבני שפה, אספלט, וכו'. לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר  

 תאום.  

באחריות הקבלן לתאם את ביצוע העבודה באזורים השונים ובהתאם לתנאי הביצוע בכל  ד.

ודה בתחום תחנות נוסעים ,כניסת צנרת לתחנות מיישרים , תאום אזור כולל שילוב העב 

גבהים מול עבודות פיתוח ותשתית מסילה , תאום עבודות ושלבי ביצוע במעבר צמתים ,  

תאום עבודות חיבור צנרת לצרכני משנה לאורך התוואי , כניסות צנרת לעמודי קטינרי  

 רמזור והכנות נדרשות לשם כך וכד' .\ 

 תרי חפירה מהרשויות לפני בצוע העבודה. יבלן ובאחריותו לקבל העל הק ה. 

 בדיקות הרשויות אינן באות במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ואינה פוטרת  .ו

   את הקבלן מבצוע התיקונים שידרשו על ידם. 

 עבורם בנפרד.  כל התאומים והבדיקות לעיל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם  .ז

 ים מקומיים :תנא ח. 

על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה ואת אפשרויות  

הבצוע במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע  

למכשולים, קשיים בהתקנה, קרבה למערכות אחרות, וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל  

 ולה להתעורר בקשר לכך. תביעה העל 
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 : מסירות התשתית .8

לקראת השלמת ביצוע עבודות מולטיטבולר ייערך סיור לאורך התוואי בהשתתפות נציגי  .8.1

 ( . SYSTEMהקבלן ,ניהול פרויקט ופיקוח ,נציגי התכנון וצוותי התקנות כבלים של הרכבת )

 כבלים .מטרת הסיור :העברת התשתית מהקבלן לצוות התקנות  .8.2

לקראת המסירה יכין הקבלן רשימת בדיקות ע"פ חלוקה לקטעים . הרשימה תהיה ערוכה  .8.3

 . תוכן הרשימה יסוכם עם המפקח לקראת גמר ביצוע .  Excelבטבלאות 

לקראת המסירה יכין הקבלן דוח מנדריל עבור כל קטע וקטע . הדוח יכלול רשימת הקנים  .8.4

וצאות בדיקת הצנרת שתערך בנוכחות בודק חיצוני בהתאם למספורם בתכנית . הדוח יכלול ת

 " . הקבלן יגיש את שם הבודק לאישור לפני ביצוע הבדיקות . 1עם רישיון  "בודק 

בדיקת מנדריל תכלול העברת משחולת בקוטר מתאים דרך כל הצינורות וסיום הבדיקה ע"י  .8.5

 התקנת פקקים בקצוות הצנרת שנבדקה.

ארות לעיל כלולות במחיר העבודה ולא ישולם עבורן מסירת התשתית וכל ההכנות המתו .8.6

 בנפרד .גם התשלום לבודק כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

 

 : אחריות . 9

 תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות והן  א.

 ע"י המתכנן והמפקח. 

 חודש מתאריך הנ"ל.  24תקופת האחריות היא   ב.

הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים  ג.

 שסיפק.   

 כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מיד ועל  ד.

  ,חודשים  24חשבונו. תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך    

 ההחלפה. מיום                 

 הקבלן ישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת  ה.

 האחריות.

  

 מדידה ומחירים:  .01

 העבודה תימדד נטו עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חומרים  א.

 שנפסלו, מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה בקווים ישרים לאורך תוואי החפירה. 

התקנה וחבור ואת כל הובלה ,אחסנה ,ספקה, אהמחירים שברשימת הכמויות כוללים  ב.

 וחומרי העזר הדרושים להשלמת העבודה. ,תכניות ,אישורים העבודות   

  חיתוך/פרוק אספלט ו/או מדרכה ו/או אבני שפה קיימים, מחיר, חפירה כולל ג.

חזיקי מרחק , מוטות עיגון מ סימון, יפוד חול, סרטיחפירה ו/או חציבה של תעלה, ר 

  ע"פ הצורך .  CLSMאו   ,בטוןכיסוי והידוק  מילוי מצע סוג א' , ,מדידות ,  

 מחירי הצנרת  כוללים את הצינור עפ"י דרישות המפרט, חבל המשיכה , מופות חיבור   ד.
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)אם יאושר השימוש בהן(, איגוד הצנרת לפני הנחתה , בדיקת הצנרת והעברת 

 ל( לפני מסירתה ועודפי חבל משיכה לקשירת האטמים.יהמושחל )מנדר

 מחיר התאים כולל תכנון קונסטרוקטור מטעם הקבלן . ה. 

מחיר התאים כולל את כל הדרוש לביצוע התא ,הובלתו ,אחסנתו , חפירת הבור עבורו  

עיגון ,דיפון ,כיסוי ,התאמת תקרה ומכסה לגובה הפיתוח , הכנות לכניסת צנרת , וכל   

 הדרוש לביצוע תא מושלם.  

העבודה כוללת את התשלומים והסידורים הדרושים לביצוע בשעות לא שגרתיות כולל  ו. 

               , הסדרי תנועה ושכירת שוטרים לצורך חציות ועבודות בצמתים או מחוץ לגבולות  

 ,   יים או התקנים זמנ\לא ישולם בנפרד על כל הדרוש לביצוע הסדרי תנועה והביצוע   

 בשלבים. לעבודה  
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 הגנה קתודית -57פרק 

 

 .תאור העבודה  57.106.01

ותשתית  לצנרת חדשה ועבודות הכנה למדידות ,למערכת הגנה קתודיתכוללת השלמות  העבודה

"(  על קווי מים ראשיים חדשים כתוצאה מהפעלת הרכבת stray current"זרמים תועים" )" להקטנת

 במסגרת פרויקט "קו ירוק".התת"ק 

 כוללת : העבודה

 וסרט אבץ והתקנתת אספק. 

 םוהתקנת ת חיוציםאספק. 

 וסימונם. םהתקנת ,כבליםת אספק 

 וסימונן. תןהתקנ ,מדידה ת תיבותאספק 

 וסימונן. תןהתקנ בטון,שוחות ת אספק 

 םוסימונ תםוהתקנ ת תאי קיטוב אלקטרוניים,אספק. 

 ,הכנת תוכניות  ביצוע מדידות חשמליותAs made. 

 

 ביצוע, התמחות עובדי הקבלן  57.106.02

 רשאי לבצע עבודה זאת קבלן בעל ידע וניסיון קודם בעבודות הגנה קתודית.

 השנים האחרונות.     5 -הקבלן יוכיח ניסיון כזה תוך ציון עבודות דומות אשר ביצע ב

 . שביצעדות עפ"י דרישת מפקח הפרוייקט ימציא הקבלן רשימה של עבו

 

 Codes of Practiceנהלים,  מפרטים,    57.106.03

כל חלקי המערכת שעבורם קיימים תקנים ישראלים, יסופקו ויבוצעו בהתאם לתקנים אלה. התקנות 

 מחייבות את הקבלן בעבודתו ותחשבנה כחלק בלתי נפרד ממפרט זה.

 .NACE Standard RP-01-69( Revision 1996כל העבודות יבוצעו לפי תקן )

 

 חפירות 57.106.04

 תתבצענה בחפירות מוכנות להנחת קווי מים. אם יהיה צורך בחפירות נוספותהכבלים כל התקנות  .1

שולם לפי על הקבלן לתאם את היקף החפירות עם המפקח לפני ביצוען. התמורה עבור החפירות ת

 צנרת.הסעיפי כתב כמויות של קבלן 

, במקומות בהן יהיה צורך בפתיחת כביש/מדרכה חפירות לתיקון/השלמות הגנה קתודית .2

הקיימים, על הקבלן לבצע חפירות באופן ידני כדי למנוע נזקים לתשתיות הקיימות. מיקום נפח 

חפירה יאושר מראש אצל מתכנן/ מפקח. אין להחיל בחפירות מבלי אישור בכתב ממפקח 

ל תיקון אספלט, ו/או ריצוף הפרויקט. מחיר החפירה כולל בין היתר החזרת שטח לקדמותו כול
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מדרכה, ו/או השלמת גינה במידה הצורך לשביעת רצונו של המפקח.  לא תתקבלנה שום דרישה 

 כספית של הקבלן, מעבר לכמות החפירות הנדרשת על פי כתב הכמויות.

 

 אבץ סרט      557.106.0

 אבץ סוג סרט

 . ”Extruded“צר בשיטת וליבת פלדה לכל האורך מי םע אבץסרט 

 . ASTM B418-88 TYPE IIלפי   אבץ סגסוגת

 . lb/ft 1.2משקל , 7/8x"5/8"    - מידות חתך", PLUSסרט האבץ יהיה מדגם   "

 .Cu/CuSo4כלפי תא ייחוס  mV 1.100-פוטנציאל במעגל פתוח: 

 

 .אבץ בדיקת סרט

 של המתכנן מראש. ואישורבאשר יהיה טעון  אבץהקבלן יציע יצרן סרט  

 הקבלן ימציא את המסמכים הבאים:

 . תעודות  של יצרן האנודות על ההרכב הכימי של הנתך בהתאם לטבלת ההרכב  הכימי 

  כימית של האנודה באמפר שעות/ ק"ג.-הקיבולת האלקטרו לגביבדיקת מעבדה של היצרן 

 אבץ התקנת סרט

מקו  ימקסימאלמים. יש להתקין את הסרט במרחק החפירה להנחת קו האבץ יותקן בתחתית הסרט 

. ( רכבתהמסילות ל בו יש מרחק גדול יותר ממערכת תת קרקעית שכנה ) רצוי בצד הקרובבצד  המים

 .תוכניתההתקנת הסרט לפי  ומיקום . אופןיש לכסות את הסרט באדמה מקורית

למפקח  CDשל כל תוואי התקנת הסרט ולהעביר את הצילומים על דיסק  ייש לבצע צילום דיגיטאל

 ולמתכנן.

סרט יכלול אספקה, הובלה לאתר, פריקה, התקנה, החישוב לתשלום עבור מ"א של ה –מדידה לתשלום 

התשלום לא כולל חיבור בין קטעי הסרט  יתר העבודות הנדרשות להשלמת התקנת הסרט.כל כיסוי  ו

 כמויות.הישולמו בנפרד לפי סעיפים רלוונטיים של כתב שמים ה לקו םו/או חיבורי

 

 לצינור אבץ סרט חיבור

לאזור חיבור  . קצה אחד של הכבל יחובר  2mm 25-N2XYבאמצעות כבל  –חיבור סרט לקו מים 

או  "Raychemמתוצרת " בידוד אזור החיבור בשרוול מתכווץ ,שרוול לחיצהעזרת ב יםת הסרטוליב

" לפי הוראות היצרן, בידוד אזור קדוולד"לקו מים בריתוך  שני של הכבל יחוברה ומופה אפוקסי. קצה

באורך של  כבלהשל רזרבה . יש להשאיר "Royston"מתוצרת  "Handy Cap Extra IP"   -הריתוך ב

לפגיעות  מטר לפחות. יש להניח את הרזרבה של הכבל מתחת לצינור כדי שיהיה כמה שפחות נגיש 0.5

 . כבל בחולה את  יש לכסות בעת התקנת תשתיות אחרות. 

 .וחיבור ובידודהלפני כיסוי אזור החיבור על הקבלן  לקבל אישור מהמפקח על תקינות ביצוע 

 CDשל כל אזור חיבור הסרט לצינור ולהעביר את הצילומים על דיסק  ייש לבצע צילום דיגיטאל

 למפקח ולמתכנן.

 

  אבץ יסרט בין חיבור
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 ליבת סרטל יחובר  של הכבל כל קצה.   2mm 25-N2XYבאמצעות כבל   אבץ יש לבצע יסרטבין חיבור 

יש                   ."Raychemמתוצרת " בידוד אזור החיבור בשרוול מתכווץ ,שרוול לחיצהעזרת בהאבץ 

מטר לפחות. יש להניח את הרזרבה של הכבל מתחת לצינור  0.5באורך של  כבלהשל רזרבה להשאיר 

לפני . כבל בחולה את  יש לכסות כדי שיהיה כמה שפחות נגיש לפגיעות בעת התקנת תשתיות אחרות. 

יש לבצע  .וחיבור ובידודהכיסוי אזור החיבור על הקבלן  לקבל אישור מהמפקח על תקינות ביצוע 

 למפקח ולמתכנן. CDל חיבור בין הסרטים ולהעביר את הצילומים על דיסק של כ יצילום דיגיטאל

על פי דרישת המפקח/ מתכנן על הקבלן לבצע חיבור בין הסרטים הקיימים ו/או חיבור בין סרט קיים 

לחדש ו/או בין הסרטים החדשים. ביצוע החיבור כולל גילוי של קצוות הסרטים, אספקה והתקנת כבל, 

צה ובידוד. המחיר לא כולל עבודות חפירה ידנית אשר ישולמו בנפרד, במסגרת הסעיף כולל שרוולי לחי

57.106.06. 

 

 בליםכ 57.106.06

 סוג כבלים.

 זוג כבלים המחברים קו מים/שרוול /תיבת מדידה:

 .2mm 50או  mm ,225 mm 210או שווה ערך, בחתכים   N2XYמסוג  –כבל זרם  -

           2mm .10 או שווה ערך, בחתך   N2XYמסוג  -כבל מדידה  -

 .2mm 25-N2XY  –כבל לחיבור סרט אבץ לקו מים  -

  .50או   2mm(25 )ךאו שווה ערך, בחת  N2XYמסוג  -אביזר צנרתכבל לגישור מגוף/ -

 הנחת כבלים.

מים לתיבת מדידה יונחו בתעלה בתוך שרוולי מגן פלסטי בקוטר המתאים הקו את כבלים המחברים 

כבל כך שהוא יישאר את הס"מ לפחות מסביב לכבל. יש להניח  10עובי או בתוך ריפוד חול מתוק ב

מ' מתחת  0.5 –כ   תעלות באדמה מקומית, כולל הנחת סרט אזהרה בגובה של את היש לכסות   רופף.

מטר בתוך שוחת מגוף/תיבת  1 –. יש להשאיר עודפי כבלים באורך של כ מתוכננתלפני הקרקע ה

 מדידה.

 

 מדידה תיבת     757.105.0

 או שווה ערך.  CI 3-130על הקבלן לספק ולהתקין תיבת מדידה הבנויה מקופסא מסוג 

מדידה הכבלים בתוך תיבת את הלקס",במדידה בשלטים פלסטיים מסוג "דוהיש לסמן את מספר תיבת 

יש להתקין  באמצעות שלטים פלסטיים רגילים המחוברים לכבל בעזרת אזיקונים פלסטיים.יש לסמן 

מדידה עם שרוול גמיש מסוג יוניפלקס לצורך הגנה על הכבלים בתוך שוחת הבטון ובכניסה אל תוך תיבת 

 .PGהשוחה. חיבור בין התיבה לשרוול יש לבצע באמצעות מעביר מסוג 

מדידה בחלק העליון של שוחת המגוף או בתוך שוחת בטון נפרדת. יש להשאיר התיבת את יש לתלות 

  ים ושרוול גמיש.מטר של כבל 1 -רזרבה של כ

של כל אזור חיבורי כבלים לצינור/שרוול/תיבת מדידה ולהעביר את  ייש לבצע צילום דיגיטאל

 למפקח ולמתכנן. CDהצילומים על דיסק 

 יכלול בין השאר קומפלט . קומפלט אחדלפי  יהיה חישוב לתשלום תיבת מדידהה –מדידה לתשלום 

 ת,אספק שרוול מגן גמיש לכבלים, והתקנת תאספקה עם אביזרים, תוהתקנ ת תיבת מדידהאספק
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שוחה, סימון הליית תיבת מדידה בתוך ת כבלים וחיבורם לצינורות/שרוולים ולתיבת מדידה, התקנת

 יתר העבודות הנדרשות להשלמת ההתקנה.כל מדידה והת וכבלים ותיבה

 
 
 חיבור כבל אל קו מים     857.105.0

 כדלקמן: "קדוולד"חיבור כבל לקו מים/שרוול פלדה יתבצע באמצעות ריתוך 

 .מתכת לבנהללכלוך עד ומחיצונית של הקו העטיפה הניקוי אזור הריתוך מ   -       

 .ריתוך "קדוולד" לפי הוראות היצרן    -      

 .אזור לאחר הריתוך מנתזי הריתוך ושאר לכלוךהניקוי     -      

 ."Royston"מתוצרת  "Handy Cap Extra IP"   -בידוד אזור הריתוך ב    -      

 

 חיוצים      09.57.106

יתר הקווים תתבצע בעזרת  ןהפרדה חשמלית בין הקווים המיועדים למתן הגנה קתודית לבי

 . הקבלן רשאי לספק אחד משני סוגי חיוצים מוכנים מראש:התקנת חיוצים מוכנים מראש

 מתוצרת "המחדש תעשיות" . Corrocoatשל   Polyglassחיוץ בעל שני אוגנים המצופים ב  .א

 ב. מונוליט.

 להלן דרישות טכניות לאספקת מונוליטים:

  יותוכמהבהתאם לכתב  –ליט נוקוטר המו. 

  ת לחץדרג PN-25 . 

  באמצעות הברגה. - 2עד " -אופן חיבורו לקו 

 באמצעות אוגנים. –ומעלה  3"     

   האום לפחות. המג 10 –התנגדות חשמלית 

   לשימוש במי שתייה.מיקרון לפחות 300שרף אפוקסי בעובי  –ציפוי פנימי , 

 תנוחה.הלפי תוכניות  החיוציםמיקום התקנת 

 במקום המיועד, יש לבודדו לפי מפרט תיקון העטיפה באתר.ט לאחר התקנת המונולי

בכתב  חיוציםכמות ה על הקבלן לקבל אישור מהמפקח על תקינות העטיפה לפני כיסוי המונוליט .

תוכניות הלאחר אישור  חיוציםלעיון בלבד. על הקבלן לקבל מהמפקח רשימה לאספקת הינה כמויות ה

הסופי המיקום  . הפרויקטמפקח  חייב להיות מאושר ע"ילביצוע. הקבלן יציע יצרן מונוליטים אשר יהיה 

  ייקבע ע"י המפקח בשטח. חיוציםהשל 

למפקח  CDשל החיוץ לאחר התקנתו ולהעביר את הצילומים על דיסק  ייש לבצע צילום דיגיטאל

 ולמתכנן.

ת אספקבין השאר כלול ת  ת. יחידה אחיחידהיהיה לפי  חיוץעבור חישוב לתשלום ה –מדידה לתשלום 

חיצונית, ביצוע מדידות חשמליות לצורך עטיפה  ביצועוחומרי עזר,  םכולל אביזרי ווהתקנת חיוץ

 מים.הבקו  חיוץיתר העבודות הנדרשות להשלמת התקנת הכל בדיקת תקינותו ו
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 תא קיטוב אלקטרוני      057.106.1

. " או ש"ע באישור המתכנןDairyland Electrical Industriesתאי קיטוב אלקטרוני יהיו מתוצרת "

שוחה הבתוך מעל החיוץ אלקטרוני יותקן הקיטוב התא  . SSD- 2/2-2kA מסוג תא הקיטוב יהיה

יש להשתמש  SSDעם יהיה צורך בהארכת כבל של  טכני של היצרן.המפרט המים לפי הויחובר לקו 

באמצעות אפוקסי שקוף. על הקבלן לקחת בחשבון  –. בידוד אזורי החיבור mm - N2XY 225בכבל  

בהצעתו שהכמות לאספקת תאי קיטוב עלולה להשתנות עפ"י תוצאות המדידות החשמליות ועלולה 

 להיות בשלבים.

והתקנת  תאספקבין השאר כלול ת אחת . יחידה לפי יחידהיהיה חישוב לתשלום ה –מדידה לתשלום 

ספקת והתקנת כבלים, ריתוך כבלים לקווי מים כולל בידוד אוחומרי עזר,  םתא קיטוב כולל אביזרי

 יתר העבודות הנדרשות להשלמת התקנתו.וכל  אזור הריתוך

 

 אביזר צנרת.גישור מגוף/     157.106.1

גישור מגוף מתוכנן בהתקנת כל מגוף לפי התכנון של מתכנן צנרת המים. על הקבלן לבצע גישורים לפי 

המים. מחיר הגישור כלול במחיר המגוף. הקבלן לא יקבל שום תמורה נוספת פרט סטנדרטי של מתכנן 

 עבור ביצוע הגישור.

אין לכסות את מגוף/אביזר הצנרת ללא אישור בכתב של המפקח המאשר את תקינות ביצוע הגישור. 

  למפקח ולמתכנן. CDשל כל גישור ולהעביר את הצילומים על דיסק  ייש לבצע צילום דיגיטאל

וקיימים מגופים אשר לא גישרו במסגרת הפרויקט הקודם, יש לגשרם. לצורך כך יש לבצע  במידה

חפירה ידנית בתוך שוחת המגוף, עד לגילוי אוגנים המחוברים לקווים. במידה ולא ניתן להגיע לאוגנים 

הנ"ל בתוך שוחה, יש לבצע חפירה מחוץ לשוחה ולבצע גישור בעזרת כבל אשר מחובר באמצעות 

 ד. המחיר של החפירה והחזרת השטח לקדמותו יהיה לפי סעיף חפירה ידנית בתוך כתב כמויותקדוול

 

 שוחות לתיבת מדידה/תא קיטוב אלקטרוני     257.106.1

מים כמפורט במפרט ה( מגוף של קו  םקיטוב אלקטרוני יותקנו בתוך שוחות ) תאי ית מדידה/תאותיב

תנוחה. מיקום וכמות השוחות עלול להשתנות בהתאם הת או בתוך שוחות נפרדות בהתאם לתוכניו 57

 לתנאי השטח והחלטת המפקח. 

 נה משלושה סוגים לפי פירוט בכתב כמויות.ישוחות )תאים( תהה

 מערכת הגנה קתודית". – פתח תקווהשוחות צריך להיות יצוק "עירית של הברזל העל מכסה 

 לתושבת השוחה.מכסה הבין  שמתייבתקנה יש למרוח גריז לא הלאחר ה

 ת שוחהאספקבין השאר כלול ת  תלפי יחידות. יחידה אח חישוב לתשלוםה –מדידה לתשלום 

 מילוי חוזר והידוק. ,, חפירההוהתקנת

 

 חיבור בין הקו החדש לקווים קיימים     357.106.1

מתחת  במידה והקו הקיים הינו קו מפלדה עם עטיפה חיצונית מבטון דחוס )ללא סרט דיאלקטרי

לבטון( על הקבלן להודיע על כך למתכנן ולמפקח. במקרה הנ"ל המתכנן יחליט על שינוי תכנון במידת 

הצורך. לכן על הקבלן לקחת אופציה זו בחשבון לפני תיאום מועד סגירת המים והחיבור בין הקווים. 
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התקין חיוץ בין לא תתקבל שום טענה על כך שהקבלן לא ידע מה סוג הצינור הקיים במידה ויוחלט ל

 הקווים.

על הקבלן לבצע גישושים של הקווים הקיימים אליהם הוא אמור לחבר את הקווים החדשים וזאת כדי 

 לוודא את עטיפתם בפרק זמן שיספיק לאספקת החיוץ. 

 

 

 וע מדידות חשמליותביצ     557.106.1 

 יש לערוך מדידות פוטנציאלים של: 

 פרויקט הנ"ל.המים של המים לאורך מערכת הקווי   -       

 י החיוצים. ידמים משני צהקווי   -       

תיקני ותאי  Cu/CuSO4" כלפי  תא יחוס נייד MILLERפוטנציאלים ימדדו בעזרת מכשיר מסוג "ה

 ./ניידיםיחוס קבועים

 יש  לערוך מדידת זרמים:

 .חיבור קטעי סרט האבץ כאשר הסרט מכוסה בזמן  -

 . mA 5עם דיוק  DCבדיקת זרמים העוברים דרך צינורות הצרכנים בעזרת צבת   -      

את תוצאות המדידות יש להעביר למתכנן לצורך החלטה על התקנת חיוץ לצרכן והתקנת הארקה 

 נפרדת לצרכן.

 .Cu/CuSO4לפחות  כלפי תא יחוס   mV 850-קריטריון להגנה קתודית מלאה יהיה  

מדידות, הזרמים, תאריכי הפוטנציאלים והמיקום מדידות  ים אתהכולל בדיקההקבלן יוציא דו"חות 

 למפקח הפרויקט  ולמתכנן.דוחות אלו מדידה וימסור המדידה ותעודות כיול של מכשירי הפירוט ציוד 

כמו כן על הקבלן לבצע בדיקות הפרדה מתכתית בין צינור המים לשרוול בכל השרוולים לפני כיסויים 

 בדיקות של ההפרדות שביצע.  ולהוציא דוח

 

 מסירת המערכת   657.106.1

וצילומים של כל הפריטים/חיבורים  תוצאות הבדיקות, הקבלן ימסור את כל המסמכים על החומרים

 ולמתכנן.   הפרויקטלמפקח  CDקרקעיים על דיסק -תת

הפרויקט, בהתאם לדרישת מפקח  AutoCAD 2010בתוכנת  AS MADEהקבלן יבצע תוכניות  

 מפקח הפרויקט.לויעביר אותם למתכנן ו

 והמתכנן. הפרויקטמסירת המערכת תתבצע בכפוף לאישור מפקח 

 

 גמר חשבון סופי תלוי באישור המתכנן והמפקח על ביצוע עבודה באופן מושלם.
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 ביסוס עמודי קטנרי -32פרק 

 

Specification for OCS foundations 
General 

All the works shall be done according to chapters 02 and 23 of the Netivey Israel specifications. 

Description of the work 

There are 3 basic types of foundation for the OCS: 

1. Piles foundations 
2. Plate foundations 
3. Wall foundations 

Piles foundation: 

1-3 piles with a diameter of 45 cm. The number of piles and the direction depends on the forces applied on 

the foundation. Above the piles, there is a suitable reinforced concrete pile cap with 4 or 8 anchor bolts. 

Plate foundation: 

The plate thickness is 50 cm, the dimensions of the plate varies between 190/190-330/330 cm. from the plate 

a column of 80/80 or 86/86 is rising with 4 or 8 anchor bolts. 

Wall foundation: 

The wall depth is 300 cm (with a cover of 32 cm). The thickness is 80 or 86 cm, and the width varies 

between 100 and 350 cm. the upper part of this foundation is a column consisting the anchor bolts. 

The work process 

1. Exploratory excavation for existing utilities at the position of every 
foundation. 

2. If utilities are found at the same location – perform a survey. Based on 
the survey an updated design shall be prepared. 

3. Drill the piles at the exact position and with the exact height of 
reinforcement, or Excavate the pit for the plate or wall. 

4. Install the reinforcement for the piles or plate and wall lower part, and 
cast. 

5. Install the reinforcement and the anchoring bolts. 
6. Check the position of the anchoring bolts with a surveyer. 
7. Cast the upper part of the foundation. 

Drawings that are part of the tender package 

General plans defining: the position of all the foundations and piles, the dimensions of the pile caps,  

Plans with detailed design for the 3 types of foundations are part of the tender documents. 

In addition to the typical foundations, a design of the special foundations is also part of the tender package. 

The difference between the typical and the special foundations can be: 

The level of the foundation, the distance and position of the piles, the dimensions of the plate, the position of 

the anchoring relative to the center of the foundation, etc. 

Since the situation below earth level is in some degree unknown, after excavating the details of the 

foundations can change. 

 

Anchor bolts 

The grade of steel for the anchor bolts 6.8. 
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The finish of the bolts: thermo diffusion galvanizing with a depth of at least 40 micron. 

The bolts shall be prepared as a cage with a lower ring and an upper plate with a hole at the center for the 

pipes. 

 

Tolerances 

Anchor bolts 

X/Y: ±10mm 

Z: -0/+20mm from reference level 
G (orientation): ±9° 
Piles 

X/Y: ±20mm 

Z:-20/+50mm from reference level 

Plates and walls 

X/Y: ±20mm 

Z:-20/+50mm from reference level 

 

Quality Control and Acceptance form 

As part of the quality control process, the contractor will fill for every foundation a form as specified in the 

following document. 
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