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  עבודות בטון מזוין יצוק באתר - 02פרק 

  

  החיות כלליות 02.01

  כללי  02.01.01

  28על סמך חוזק הבטון בגיל  118חוזק ומיאלי של כל הבטוים בפרויקט זה יקבע עפ"י ת"י  .1

  יום. 

תכון כל התביות והפיגומים הדרושים לביצוע הפרויקט ייעשה ע"י מהדס מבים, מומחה  .2

  לתכון תביות ופיגומים, מטעם הקבלן ובאחריותו הבלעדית. 

מקום שיש ליישם על פי הבטון שכבות איטום או אספלט, יהיו פי הבטון מעובדים ברמה בכל   .3

  ובאופן שמתאים ליישום ה"ל. 

היציקה תתבצע תמיד עם תביות. לא תורשה יציקה כגד דפות החפירה, אלא אם צוין כך  .4

  במפורש בתכיות.

מ"מ ויסולקו מי הצמט   7ק  כל תפרי עבודה (הפסקות יציקה) יקבלו חספוס יסודי ורצוף לעומ .5

מפי הבטון. הקבלן יכין דוגמת חספוס לפי התחלת העבודה שתשמש דוגמא לאחר אישורה 

  להמשך הביצוע. 

ס"מ גם אם בתכיות לא מצוית קטימה   2*2כל הפיות תהייה קטומות. מידה הקטימה תהיה   .6

 –י אין לבצע קיטום כלל. במקרה ומידת הקטימה המצוית בתכית שוה או צוין במפורש כ

  תקבע המידה המופיעה בתכיות.

  

  בטון  חשוף חזותי  .02.0102

בטון חשוף חזותי  יעובד בתביות פלדה ו/או בלבידים מצופים פורמאיקה ו/או בלוחות הכל  .1

  בהתאם למתואר  בתוכיות ובמפרט המיוחד. 

ת חדשים מהוקצעים לצורך עיבוד פי בטון חשוף חזותי  בלוחות אכיים יש להשתמש בלוחו .2

  בשלושה צדדים. הפיאה הבלתי מוקצעת  תופה כלפי הבטון הוצק. 

הביצוע יהיה לפי האמור במפרט הכללי לגבי תביות בטון חשוף חזותי , לרבות מריחת  .3

  התביות בשמן תביות מאושר.

א  קשירת תביות באלמטים בעלי גמר בטון חשוף חזותי  תעשה לפי החיות המפרט הכללי. ל .4

פי שטח -יותר שימוש בחוטי קשירה (גם לא בחוטים מגולבים). אביזרי הקשירה יחולקו על 

האלמט הוצק במרחקים שווים ובאופן מודולרי. תכון התביות שעשה ע"י מהדס מומחה 

  לכך, מטעם הקבלן, יכלול גם את תכון אביזרי הקשירה ופרישתם בתביות. 

מ"מ המיועדים לקשירה,   6סאות מותר לקשור ע"י מוטות את תבית יציקת הצפוי של הכלו .5

בכפיפות לאמור בהחיות לביצוע העבודה של חלקי המבים השוים. בקצה כל מוט יהיה  

קווס שיישלף בעת החיתוך, השקע של הקווס ייסתם ע"י בטון. הסתימות ה"ל יהיו בגוון 

  שוף. הבטון ולא יפגמו בחזות האחידה והקיה שדרשת מבטון ח

  ס"מ, אלא אם כן צוין במפורש אחרת בתוכיות. 2X2 כל הפיות תהייה קטומות .6
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תשומת לב הקבלן מופית לכך שיש להקפיד על קבלת פי בטון חשוף חזותי  ללא כתמים  .7

כלשהם, ובגוון אחיד וקי,  לפיכך, על הקבלן להשתמש בצמט ללא אפר פחם, בכל הבטוים  

  חזותי .בעלי גמר בטון חשוף 

הקבלן לבצע עפ"י הוראות התכיות ו/או עפ"י החיית המפקח גמר בטון   במקומות בהם יידרש .8

חשוף חזותי עם עיבוד חריצים בדוגמת "קורדרוי"  או בתביות גומי מתועשות. הקבלן יבצע  

  .מראש לכך והמפקח ויקבל את אישור האדריכלמ'  1X1קטע לדוגמא במידות 

  

  תערובת בטוןתכן  .03.0102

בכל המקומות בהם יידרש הקבלן לתכן תערובת בטון תבוצע העבודה ע"י יועץ מיוחד מטעם  .1

הקבלן, שהוא מהדס רשום וטכולוג בטוים, (ולא ע"י המפעל המספק בטון). התערובת 

 תיבדק במעבדה מוסמכת בבדיקות חוזק, עבידות, והתכווצות.  

קצב היציקה, כווי היציקה, עבוד הבטון הוצק היועץ ה"ל יקבע גם את שיטת היציקה,  .2

 וכיו"ב.  

יום לפי תחילת היציקות.   60התכון ה"ל וכן תכית היציקה יוגשו לאישור המפקח לפחות  .3

  היועץ ה"ל טעון קבלת אישור המפקח מראש.

ועפ"י דרגות החשיפה שיצויו בתכיות   תכון התערובת יהיה לפי דרישות התקים הישראליים .4

  ובכפיפות לאמור להלן:  בודההע

  בהתאם לסוג הבטון. 118תכולת צמט מקסימלית בהתאם להחיות ת"י  . 4.1

  בהתאם לסוג הבטון. 118 צמט לא יעלה על ההחיות ת"י  -יחס מים   . 4.2

, ויתאים להובלה ולשימת הבטון 601ות"י    26לפי ת"י    4Sסומך הבטון לא יפחת מדרגה   . 4.3

  ועיבודו. 

ללא ו  1לפי ת"י    CEM-Iעבור בטוים בעלי דרישה לגמר חשוף חזותי יהיה הצמט  מסוג   . 4.4

  אפר פחם. 

סוגים (לפחות): פוליה, עדש, שומשום, חול מודרג וחול   4 -יהיו מ 1האגרגטים לפי ת"י  . 4.5

מ"מ. (גודל האגרגט יותאם לצפיפות הזיון  25קי, וגדל אגרגט מקסימלי לא יעלה על 

  בפועל). 

  יו מי שתייה. המים יה . 4.6

, (מעכבי 896מוספים כימיים וספים במידה ויידרשו יהיו בכפיפות להחיות ת"י  . 4.7

התקשרות ומוספי על בלבד). במקרה של תכן תערובת עם  מוסף לקיזוז ההתכווצות יש 

  לוודא שמוספים אלו אים סותרים את פעולת המוסף מקזז ההתכווצות. 

  וח למפקח ולקבל את אישורו לאמור להלן: במסגרת בדיקות התערובת יש לבדוק, לדו .5

  יום.  28,14,7,3התפתחות החוזק בגיל  . 5.1

  זמן תחילת ההתקשרות וזמן סוף ההתקשרות. . 5.2

  יום.  28,14,7,3שיויי פח הבטון  בגיל  . 5.3

  משקל סגולי. . 5.4

  תכולת אויר. . 5.5
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  דקות. 30דקות מרגע הוספת המים, מדוד כל  120סומך והפסדי הסומך במשך  . 5.6

  התערובת ומקורות החומרים. פרוט יחסי  . 5.7

 הקבלן יהיה אחראי לתערובת ולטיב הבטוים, אפילו אם הכל אושר ע"י המפקח.  .6

במקומות בהם ייעשה שימוש בסיבי פוליפרופילן על הקבלן לשים דגש בתכון התערובת ע"מ  .7

  שתימע תופעת סגרגציה בבטון, פגיעה בעבידות הבטון ותופעות אחרות בלתי מתוכות.

  

  ציון דרגות חשיפה לאלמטים השוים  02.01.04

בכל האלמטים הבאים במגע עם קרקע (לרבות כלוסאות, קירות תומכים, קורות קשר,  .1

  . 118לפי ת"י  5דרגת חשיפה  -קורות ציבים, מיסעות גשרים וכדו')

 רכיבי פים שאים באים במגע עם קרקע ( תקרות פימיות, קורות, עמודים, קורות דרוכות .2

 . 118לפי ת"י  3דרגת חשיפה  -דרגת חשיפה -וכדו')

 : הערה .3

חשוב להדגיש שדרגות החשיפה מצייות תכולת צמט מיימלית כמו גם עובי כיסוי דרש,  יחד   

עם זאת פירוט דרגת החשיפה, סומך, סוג בטון, כיסוי מזערי למוטות הזיון מופיע בתכיות 

ועפ"י   3חלק  466ם דרוכים תהיה עפ"י ת"י העבודה. תכולה מיימלית של צמט באלמטי

  הדרש במפרט ת"י.

  

  אשפרה 02.01.05

אשפרה לחלקי מבה מבטון מזוין תבוצע בהתאם להחיות המפורטות במפרט הכללי   .1

  ובכפיפות להחיות המפורטות להלן. 

אשפרה של פי שטח אופקיים (פי מיסעות) תהיה באמצעות כסוי ע"י יריעות אשפרה מסוג  .2

white curing sheets  חו ויפרשו על כל המשטחים הגלוייםהמהודקות למסגרות עץ, אשר יו

 לעין. הבטון יורטב כדרש, ותימע כל אפשרות של התייבשות ע"י רוח. 

יש להקפיד על מיעת "סדיקה פלסטית" בפלטת המיסעה וזאת ע"י ביצוע החלקה וסרוק וסף  .3

  במשטח העליון.דקות לאחר גמר עבודה פי הבטון  20 -כ

  לא יאושר פירוק דפות צידיות של מעטפת הטפסות עד לגמר תקופת האשפרה.  .4

מודגש בזאת כי ביגוד לאמור במפרט הכללי בכל  הבטוים בעלי גמר בטון חשוף חזותי לא  .5

 כלשהו.   Curing Compoundיאושר  שימוש  בחומר אשפרה (חומר אוטם) וזלי 

  

  תביות .01.0602

כל עבודות הבטון באתר יבוצעו בגמר בטון חשוף הכלול במחירי הבטון (או בטון חשוף חזותי  .1

 או תביות גומי)  תוספת עבור בטון חשוף חזותי תשולם בפרד. 

בפרויקט יהיו תביות מתועשות מפלדה או לוחות דיקט. הדבר כון גם לגבי תחתית התביות  .2

  רות.תקרות ותחתית צידי קורות, עמודים וקי

  שימוש בלוחות עץ יותרו באישור מוקדם של המפקח בלבד.  .3

והמפרט הטכי   904התביות, התמיכות, החיזוקים וכו' יבוצעו בהתאם לתקן הישראלי מספר   .4

 הכללי ובאחריותו הבלעדית של הקבלן.  
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ביזרי אקביעת  בכל עבודות הבטון כלול במחיר התביות גם עשיית כל החורים והפתחים,  .5

, סרגלים ותעלות מיםשקעים, אפי  ות, קיטומים, מגרעה, חורים לצרת, חריצים, איסטלצי

הם וכו'ילמי  . 

ייעות עבור יציקת וש בתביות מיוחדות ככגון תביות מתמבמקומות בהם יש צורך בשי .6

 במחירי הבטון.  הכלול הקמרוות, עלות התביות

 

  יציקה רבת פח  702.01.0

במפלסי הביסוס של המבים השוים מתוכת יציקות עבות המשמשות לביסוס (רפסודה)    .1

כמו גם בתקרת הפורטל המערבי. יציקות אלו מצאות בקריטריוים של בטוים המוגדרים 

כיציקות רב פח. כתוצאה מפח הבטון, יש סכה לסדיקה תרמית הובעת מהתחממות הבטון 

  בזמן ההתקשות.

עם התקררותו עלולים להתפתח סדקים בשל מאמצי מתיחה בזמן ההתכווצות שובעים     .2

  מהליך ההתקררות.

על מת למוע את הסדיקה על הקבלן לקוט באמצעים המתאימים ליציקות עם בטוים רבי  .3

 פח. 

על הקבלן לקבל ייעוץ מטכולוג בטון שיתכן תערובת מתאימה אשר תעה על הדרישה   .4

 טת טמפרטורת ההידרציה. להק הבסיסית

  על הקבלן לאשר את התערובת אצל מה"פ בטרם ביצוע העבודות.  .5

 תתבצע בשעות הלילה. ואלמטים רבי פח אחרים יציקת הרפסודות  .6

, 896 י"ת להחיות בכפיפות יהיו, הבטון טכולוג י"ע  ויידרשו במידה וספים כימיים מוספים .7

 בין תאימות מחייב אחד מוסף מאשר ביותר שימוש). בלבד  על ומוספי  התקשרות מעכבי(

 .  המוספים

במקרה של תכן תערובת עם מוסף לקיזוז ההתכווצות יש לוודא שמוספים כימיים הוספים   .8

 אים סותרים את פעולת המוסף מקזז ההתכווצות. 

מעלות צלסיוס בשום שלב ומפל הטמפרטורה   65טמפרטורה מקסימאלית בבטון לא תעלה על   .9

 מעלות צלסיוס וזאת כדי למוע סדיקה עקב חום הידרציה.  25על   לא יעלה

 מכמות המים למ"ק בטון טרי. 1%הפרשת המים לא תעלה על   . 10

 מעלות צלזיוס. 28טמפרטורת הבטון הטרי בעת ההספקה לא תעלה על  . 11

יש לבצע תערובות יסוי ולבצע בדיקות על הבטון הטרי והקשוי במעבדה מוסמכת, בהתאם  . 12

 רש בספר הכחול ובין היתר יש לבדוק:לתקים וכד

 יום.  60-יום ו  28יום,    14ימים,    7שעות,    72שעות,    48שעות,    24ההתפתחות החוזק בגיל   .12.1

  . 5חלק  26בדיקת חדירות למים לפי ת"י  .12.2

 זמן תחילת ההתקשרות וזמן סוף ההתקשרות. .12.3

 , יום. 28, 14,  7, 3שיויי פח הבטון בגיל  .12.4

 הפרשת מים.  .12.5

 סגולי.משקל  .12.6
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 תכולת אויר. .12.7

 דקות. 30דקות מרגע הוספת המים, מדוד כל  120הסומך במשך   סומך והפסדי .12.8

 מדידת התפתחות טמפרטורה באמצעות צמדים טרמיים. .12.9

כמות הצמט הסופית, והרכב התערובת הסופי יקבע לאחר קבלת תוצאות הבדיקות של  . 13

 תערובות היסיון שיבוצעו על ידי ספק הבטון.

להציג בפי טכולוג הבטון את פחי היציקה בכל שלב, תכית היציקה וכו' כך שהתערובת יש  . 14

 תתאים להובלה ולשימת הבטון ועיבודו. 

 יציקת בטון רב פח ברפסודות . 15

ביציקות מעין אלה על היציקה להיות רציפה וללא תפרים, יחד עם זאת לאור מורכבות  .15.1

 לרפסודה מבעוד מועד לאישור המתכן.ביצוע הרפסודה יש להעביר את תכית היציקה  

יתוב המערבלים על ידי ספק הבטון חייב להבטיח הספקה רציפה של הבטון במשך כל   .15.2

  שעות היציקה.

ס"מ. עיכוב הבטון מתוכן   50היציקה תבוצע בשכבות. כל שכבה בעובי שאיו עולה על   .15.3

ותר ביצוע יציקה ליציקה של בטון טרי על טרי למשך זמן הדרש לסיום השכבה. לא י 

  ס"מ.  50רצופה לכל הגובה אם עובי היציקה עולה על 

ויכין באתר מראש שרוולים להורדת ציור המשאבה  הקבלן יסמן ע"ג התכיות  .15.4

מטר. הספקת הבטון תיעשה דרך  5-לתחתית הפלטה. המרחק בין השרוולים יהיה כ

  השרוולים בלבד. 

  פחות, עם ציוד ומשאבות רזרביות.משאבות בו זמית ל 2היציקה תבוצע באמצעות  .15.5

מדידת התפתחות טמפרטורה דרשת במהלך היציקה. התפתחות הטמפרטורה תימדד  .15.6

ס"מ  5באופן רציף בעזרת שלושה צמדים תרמיים. מיקום הצמדים התרמיים יהיה 

ס"מ מראש הפלטה, ומדיד שלישי במרכז הפלטה. יש להכין שתי  5מתחתית הפלטה, 

 יבוי. מערכות זהות לצרכי ג

 הבטון וגמר ציפוף . 16

ויברטורים פעילים ושי ויברטורים רזרביים.  2ליד כל משאבה או קודת מילוי יהיו  .16.1

 כולל גרטור ייד למקרה של הפסקת חשמל.

מסלול ההתקדמות של כל אחד מהוויברטורים יהיה במקביל לציר היציקה. אין להזיז  .16.2

  את הוויברטורים מהמסלול המתוכן.

 ויברציה במידת הצורך יעשה מתוך הוויברטורים הרזרביים ע"י צוות וסף. תגבור  .16.3

  פי הבטון העליוים יוחלקו בהליקופטר. פי הבטון העליוים יוכו ליישום אימפרגציה .16.4

 ברצפות החיון ובכל מקום שמסומן  בתכיות האדריכלות.

 אשפרה  . 17

  .  פח רבות  ליציקות  הכחול בספר שדרש  כפי תבוצע האשפרה .17.1
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  עבודות בטון מזויין יצוק באתר למבים השוים  .2002

  

  בטון רזה 02.02.01

קורות ראשי כלוסאות, קירות כפיים, פלטות גישה, קירות מרצפי בטון, יסודות, מתחת ל .1

ובכל המקומות שסומו בתוכיות, תושם שכבת  תומכים, תעלות יקוז מבטון, מובלי יקוז

אשר תבוצע בהתאם למפלסים   ,ס"מ, אופקית ו/או משופעת 5מיימלי של בטון רזה בעובי 

  המתוארים בתוכיות.

במקרים בהם מיושמת שכבת בטון רזה ע"ג ארגזי הפרדה יש להתקין ביציקה רשת זיון  .2

  ס"מ לפחות.  15/15מ"מ בצפיפות  8מרותכת קוטר 

 ס"מ.  20בטון רזה בעובי מתחת לתקרת הפורטל (תקרה דרוכה בדריכת אחר) תיושם שכבת  .3

במסגרת בית הפורטל המערבי תידרש יציקת בטון רזה מסביב עד לתחתית תעלות אוורור  .4

מתוכות עבור ייצוב בעת החפירה ובסמוך להלן. המילוי יבוצע עפ"י החיות מה"פ ובהתאם  

 למסומן בתכיות.          

 ק"ג/מ"ק. 300כמות הצמט המיימלית בבטון רזה תהיה  .5

 ס"מ תוח רשת זיון עפ"י החיות המתכן.10-במקומות בהם עובי שכבת הבטון הרזה גדולה מ .6

  

בעוביים  04-ומשטחי בטון ב (אלמטי ביסוס כגון רפסודות, יסודות עוברים וכדו') רצפי בטוןמ 02.02.02

  כלשהם 

פלטות בתחתית החיון, הפירים, ובפורטל והיכן שמסומן בתכיות יש לצקת מרצפי בטון (  .1

בודדות ו או יסודות עוברים, רפסודות, רצפה מוחת)  בעוביים שוים אשר ישמשו בחלקם  

כמערכת ביסוס (רפסודות) לאלמטים אכיים (קירות, עמודים וכדו'). סעיף זה מתייחס גם 

  לעיבויים דרשים בקצוות הפלטות במידה ודרש. 

מרצפי הבטון (פלטות, יסודות  ס"מ. 5יציקת הרצפה תיעשה ע"ג שכבת בטון רזה בעובי  .2

 עוברים, עיבויים שוים) הבאים במגע עם הקרקע יוכו ליישום מערכת איטום ביטומית. 

יש להחליק את פי הבטון העליוים באמצעות מחליק סיבובי ("הליקופטר") היכן שיסומן  .3

  בתכיות העבודה. 

4.  פח כפי שמתואר לעיל. במקומות בהן יש לצקת רפסודה על הקבלן להיערך ליציקה רבת 

 .פי הרצפה העליוים יעוצבו לגבהים המדוייקים המסומים בתכית .5

במקומות בהם דרשת הפרדת הרצפה מהקרקע, תוצק הרצפה ע"ג ארגזי הפרדה כדוגמת  .6

 פוליביד או שווה איכות מאושר.

על סוג התערובת המתאימה ליציקה  דעתו  במקומות בהן ישה יציקה רבת פח, ייתן  הקבלן .7

 מסוג זה כפי שמתואר לעיל.

ערכת ההארקה משולבת תשומת לב הקבלן דרשת למערכת ההארקה הדרשת בפרויקט, מ .8

עות קידוחים מתחת המבוצעת באמצ מערכת הארקה אכיתמתחברת לברצפת הבטון ו

שוים, תוך שמירה . על הקבלן להכיר את תכית ההארקות ולשלבה באלמטי הבטון הלרצפה

 וכדו'. פרטי האיטום ,על פרטי הזיון 
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  קורות ראש יצוקות ע"ג כלוסאות .0302.02

  .50-או ב 40-קורות הראש תהייה עשויות בטון ב .1

או פסולת  לפי יציקת הקורות יש לדאוג ליקוי חלקם העליון של הכלוסאות מכל חלק רופף .2

  המצוייה בסביבת הקורה. 

 תהיה באמצעות תביות בלבד, לא תורשה יציקה כגד החפירה יציקת הקורות  .3

  

  בחתכים כלשהם לרבות חתכים עגולים עמודי בטון  02.02.04

לפחות אלא אם   40-עמודי בטון בחתכים כלשהם לרבות חתכים עגולים, יהיו מסוג בטון ב .1

  צויין אחרת בתכיות.

יהיו בגמר חלק ברמת בטון  פי העמודיםיהיו קורות או תקרות שטוחות, בראש העמודים  .2

 בהתאם למפורט במפרט זה.   חזותי, חשוף

  התביות ליציקת העמודים יהיו תביות פלדה בלבד.  .3

אישור המתכן וכן   אתקבל  במידה והקבלן ירצה לבצע הפסקות יציקה לגובה העמוד, הקבלן י .4

ים ן על מת לוודא כי אורך הקוצים מתאמיקום הפסקות היציקה עם המתכ יתאם את

 (אין הכרח שיתקבל אישור כזה)   למיקום הפסקות היציקה.

מ"מ לצרכי מיגון. עטיפת   10בחלק מהעמודים ישה עטיפת פח חיצוית מסביב לעמוד בעובי  .5

בוי המצויין מתאים לשאת את לחצי הבטון הטרי יבפרד אך על הקבלן לוודא שהע  מדדתהפח  

ישה הקבלן את עובי הפח  במידה ו ,עבה יותר על הטפסות במידת הצורך ייעשה שימוש בפח 

  שום תוספת בגין זה.  ןולא תשולם לקבל

 

  וקורות בדלות קורות עליוות, קורות תחתוות -קורות בטון  .0502.02

לפחות אלא אם  40-תהייה עשויות מבטון ב וקורות בדלות קורות עליוות, קורות תחתוות  . 1

  צויין אחרת בתכיות.

  הקורות תעוצבה למפלסים המתוכים בתכיות העבודה.   . 2

  גמר פי הקורות יהיה בטון חשוף חזותי.   . 3

  

  קירות בטון בעוביים שוים  02.02.06

  לפחות אלא אם צויין אחרת בתכיות. 40-קירות בטון  יהיו מסוג בטון ב .1

  בהתאם למפורט במפרט זה.  בטון חשוף חזותי יהיו בגמר חלק ברמת קירותה פי .2

במידה והקבלן ירצה לבצע הפסקות יציקה לגובה הקירות, הקבלן יתאם את מיקום הפסקות  .3

היציקה עם המתכן על מת לוודא כי אורך הקוצים מתאים למיקום הפסקות היציקה. יש  

 . לאלמטים מאוכיםלקחת בחשבון כי במקרים מסויימים לא תתאפשר הפסקת יציקה 

 -בעובי הקירות הוצקים בצמוד לשכבת ה 1%כתוצאה מהכרייה ייתכו סטיות של עד  .4

Primary Lining ו לפי החתך התיאורטי והקבלן צריך לקחת זאת בחשבון בעתהתשלום הי ,

 במימדי החתך. 1%התמחור. לא  תשולם תוספת בבטון בגין סטייה של עד  

  יבצע), Primary Lining(  הכרייה בשלב שבוצעו לקירות מקומי סיתות יידרש בהם במקומות .5

  .תשלום  תוספת  וללא)  Inner Lining(  הסופיים  הקירות    ליציקת  מהיערכותו  כחלק  הקבלן  זאת
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דרשת למערכת ההארקה המשולבת בקירות הבטון, בעת ההתארגות  ןתשומת לב הקבל .6

 לביית הקירות על הקבלן להיערך לזה ולעבוד יחד עם תכיות ההארקה של מתכן החשמל. 

ע"ג הקירות יושעו במרבית המקומות לוח"דים או אלמטים טרומים דרוכים אחרים,  .7

. מודגש בזאת ששן ההשעה היה  אלמטים אלה יושעו על שן השעה הבולטת מקיר הבטון

. לא תורשה השלמת את השן ואת הקיר ביציקה אחתבצע  וגדרת כחלק מקיר הבטון. הקבלן ימ

או אחרים, על הקבלן להיצמד לתכון   HBTקטע שן באמצעות אביזרי משוכים בבטון כדוגמת  

 והפרטים המתוארים בתכיות.

תשולם תוספת בגין  חיר היחידה ולאשימוש בתבית אחת ליציקת הקיר והשן כלולים במ .8

 שימוש בתבית מסוג זה.

מועד השעת הלוח"דים והפלטות הטרומיות יתואם עם המתכן אך לא תהיה לפי הגעת חוזק  .9

. רשאי הקבלן להציע פתרוות להשעה  904ולא פחות מהדרש בת"י  30-ב-שן ההשעה ל 

 .  904 ת"י עפ"י במועד מוקדם יותר

רוכות בהקדמת מועד ההשעה יחולו על הקבלן בלבד ולא תיתן תוספת עלויות הביצוע הכ . 10

 תשלום בגין מצד המזמין.

 

בעוביים כלשהם, יצוקות כגד כלוסאות ובייהם לרבות קידוח ועיגון   04-קירות ציפוי מבטון ב  02.02.07

  לכלוסאות הקוצים

קיר ציפוי  לקירות כלוסאות יבוצע  בכל המקומות כפי שמסומן בתכיות. יש לצקת קיר ציפוי   .1

 מבטון בעובי על פי המסומן בתכיות. 

 קיר הציפוי יבוצע ביציקה ולא בהתזה.  .2

 יציקת קיר הציפוי תבוצע בהתאם לשלבי הביצוע המפורטים בתכיות.  .3

במרווח בין הכלוסאות על מת למוע זליגת יש לבצע לפי יציקת קיר הציפוי בטון התזה  .4

 הקרקע ברווחים בין הכלוסאות.

קיר הציפוי יכלול את עבודת קידוח המוטות המייתדים. כמות המייתדים כמסומן עפ"י   .5

 ס"מ עבור כל כלוס.   30מ"מ כל  14התכיות ולא פחות משי מוטות בקוטר 

 המחיר כולל את יקוי פי הכלוסאות והכת השטח  .6

מר קירות הציפוי יתאים לקבלת מערכת איטום וחיפוי במידת הצורך והדבר כלול במחירי  ג .7

 היחידה ולא תשולם בגיו כל תוספת.

  קירות בטון יצוקים ע"ג כלוסאות  .0802.02

  . 50-או ב 40-קירות יצוקים ע"ג כלוסאות יהיו עשויים בטון ב .1

 גד החפירה. דפות הקירות יוצקו כגד תביות, לא תורשה יציקה כ .2

  ויתאים להתקת מערכת החיפוי. חזותי  גמר הבטון בקירות יהיה ברמת בטון חשוף .3

  

  תקרות בטון בעוביים שוים  02.02.09

  אלא אם צויין אחרת בתכיות העבודה.  40-סוג הבטון בתקרות יהיה מסוג ב .1

תעוצבה  התקרות תבוצעה בהתאם למפלסים המתוכים. טפסות לתקרות משופעות  .2

  בהתאם למפלסים הסופיים (לא תשולם תוספת בגין זה).
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  יש להחליק את התקרות בעזרת מחליק סיבובי (הליקופטר). .3

ס"מ   50על הקבלן לקחת בחשבון צורך במערך תימוך מיוחד של תקרות בעלות עובי גדול מעל   .4

בגלל דרישות . לא תשולם לקבלן תוספת  מבהאשר יכלול  בין היתר תימוך רציף עד לתחתית ה

 תמיכות אלו והים כלולים במחיר האלמטים.

סעיף זה מתייחס גם להשלמות היציקה בין אלמטי בטון טרום כדוגמת השלמות היציקה בין   .5

 הלוח"דים. 

 .  כולל 5%בעלות שיפוע של עד  סעיף זה מתייחס גם ליצקת תקרות .6

  

  יציקת טופיג מעל ללוח"דים  .1002.02

 . 40-ללוח"דים תהיה מסוג ביציקת טופיג מעל  .1

 . ס"מ לפחות 6עובי הטופיג יהיה  .2

 בתוך שכבת הטופיג תיושם רשת ברזל זיון עפ"י המפורט בתכיות .3

  פי הבטון יחולקו בהליקופטר. , פי הטופיג יהיו חלקים לצורך קבלת שכבת הגמר בחיון .4

באזורים, בהתאם לסימון האדריכל תבוצע בהחלקת הרצפות על ידי הליקופטר תוספת 

 . R10בדרגת חספוס אימפרגציה 

  

  + (מבה החיון) 799השלמות יציקה מעל לפלטות טרומיות במפלס  .1102.02

 . 60-סוג הבטון בהשלמות היציקה מעל לפלטות הטרומיות יהיה ב .1

ס"מ  30הטרומיות תתבצע בשי חלקים, יציקה בעובי של השלמת היציקה מעל לפלטות  .2

 . 60-ס"מ לאחר שיהיציקה הקודמת הגיעה לחוזק של ב 45ויציקה וספת בעובי 

במסגרת לוח הזמים של הפרויקט יכלול הקבלן פרקי זמן מתאימים לשלבי היציקה, באופן   .3

קבלת אישור  כזה שתוקטן השפעת הצטמקות הבטון ככל האפשר. פרקי זמן אלה טעוים

  המפקח מראש.  

ריטוט הבטון יבוצע באמצעות סרגל ויברציוי. פי פלטת המסעה יעובדו לקבלת האיטום  .4

  מעליהן באמצעות החלקת הליקופטר וכרסום עדין לאחר מכן.

ידי  -ידי כיסוי של כל שטח המיסעה ביריעות פוליאתילן מחוזקות על-האשפרה תבוצע על .5

ש למוע כיסות רוח אל מתחת ליריעות ה"ל ולמוע ייבוש פי  מסגרות עץ והרטבה מתמדת. י

  .  (עבור כל שלב של השלמת יציקה) הבטון

האשפרה במתכות זו תימשך שבוע ימים, ולאחר מכן תבוצע אשפרה ע"י המטרת מים עוד  .6

 . (עבור כל שלב של השלמת יציקה) שבוע ימים

איטום כפי שדרש בגמר עבור  גמר הבטון בהשלמה העליוה צריך להיות מתאים לקבלת .7

במפרט זה. הכת פי הבטון לקבלת  05כפי שמצויין בהחיות האיטום בפרק מיסעות גשרים ו

 מערכת האיטום כלולה במחיר היחידה ולא תשולם בגיה כל תוספת.

  מאושר. או שוו"ע ALGAFLEX T-100בתקרה העליוה ישולבו תפרי התפשטות מסוג  .8

  

  ) במבה החיון Inner Liningקמרון ( .1202.02

 לפחות אלא אם צויין אחרת בתכיות. 40-סוג הבטון בקמרון יהיה ב .1
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)  Primary Lining) בראש המהרה יוצק כגד הקמרון הקיים (Inner liningהקמרון הפימי ( .2

 ובאמצעות תבית ייעודית מתייעת. 

) על  Primary Liningהקיים (לפי יציקת הקמרון תבוצעה עבודות איטום רחבות על הקמרון  .3

 הקבלן לפעול במשה זהירות בעת ביצוע הקמרון ע"מ לא לפגוע בשכבת האיטום.

 התבית המתייעת עבור הקמרון תכלול פתחי יציקה מתאימים ומיקום ציורות דיוס עבור .4

. מיקום ציורות הדיוס יתואם בין הקבלן לבין , שיבוצע בשלב השיראש הקמרוןדיוס מגע ב

ה"פמ . 

) בוצעו חתכים שוים של הקמרון בכרייה Primary Liningמודגש שלאורך הקמרון הקיים ( .5

 . לחתכים השוים) על הקבלן להתאים תביות שוות"פיי סוויס"וחתך  "מולר הרט"(חתך 

היה  יייתכן ויציקת הקמרון    "יי סוויספ "לבין חתך    "מולר הרט "  ךבוסף באזור המעבר בין חת  .6

   02.02.026החיות לביצוע בטון מותז מופיעות בסעיף  באמצעות בטון מותז.

ן  ו מצויים במהרות המקשרות וביציאות למתחמים הסמוכים המצויים מצפוספים  קמרוות   .7

. קמרוות אלה הים בעלי גיאומטריה שוה ובאורכים שוים על  לאולמות החיון ומדרום

 זאת החשבון כבר בהגשת ההצעה למכרז.   קחתהקבלן ל

.  Contact Groutingשל בטון בראש הקמרון יוכו ציורות דיוס עבור    הע"מ להבטיח יציקה מלא .8

דיוס המגע, לרבות הצרת הדרשת לכך  הדייס עמו יבוצע בשלבים הסופיים של היציקה.

החוזק המיימלי של הדייס יתאים לסוג הבטון בקמרוות   במחיר היחידה של הקמרון.  יםכלול

 . 40-ב-ולא יפחת מ

 יש לבצע קטע יסוי ליציקת הקמרון וקבלת אישור ממה"פ עבור המשך העבודה.  .9

לפחות, יחד עם זאת ייתכן ובפועל היציקה תהיה   מטרים  12יהיה אורך התבית המתייעת  . 10

 .מטרים 12-בחלק מהמקטעים קטה מ

בין קטעי היציקה יבוצע תפר התפשטות או לחילופין תפר עבודה עם ברזל בולט להמשכיות   . 11

 לביצוע.  לפי המתואר בתכיות

בהם  תכון התבית יכלול במידת הצורך תכון וביית השעה זמית עבור התביות באזורים . 12

 עליה מהחיון הממוקמות בצידי הקמרוות.האין קטע תקרה מתחת כדוגמת רמפות הירידה ו

 -ס"מ ועד לכ 45עובי הקמרוות משתה לאורך האולמות ובמהרות המקשרות ויכול לוע מ  . 13

, הקבלן ייערך לושא זה בבכל ההיבטים ובפרט ליצירת תביות שיעמדו מקומית ס"מ 75

 ת יציקת הקמרוות.בעומסים הצפויים בע

, התשלום היו לפי החתך  1% של עד  בעובי הקמרון  כתוצאה מהכרייה ייתכו סטיות . 14

בגין  תשולם תוספת בבטון לא התיאורטי והקבלן צריך לקחת זאת בחשבון בעת התמחור, 

 במימדי החתך. 1%סטייה של עד  

, יבצע  )Primary Lining(  הכרייהבמקומות בהם יידרש סיתות מקומי לקמרוות שבוצעו בשלב   . 15

) וללא תוספת Inner Liningליציקת הקמרוות הסופיים (זאת הקבלן כחלק מהיערכותו 

 תשלום. 

תשומת הקבלן מופית לעיין המערכות המשולבות בקמרוות, על הקבלן לעבוד עם תכיות   . 16

פי יציקת  יועצים מעודכות ולוודא את שילובן של המערכות כבר בעת סידור הברזל ול

 הקמרוות. 
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אישור יציקת הקמרוות יהיה מותה בין היתר בקבלת אישור מהקבלן שהמערכות/ התשתיות  . 17

 המתוכות הותקו עפ"י דרישת המתכים השוים ואושרו על ידם. 

 בקמרוות ישולבו סיבי פוליפרופילן להגה בפי אש.  . 18

לתופעות של סגרגציה, ירידה בעבידות הבטון שילוב סיבי פוליפרופילן ביציקה עלול לגרום  . 19

וכדו'. ולכן על הקבלן לתת דעתו על ושא תערובת הבטון ע"מ להימע מפגמים אלו. לצורך כך 

 יכין הקבלן קטע יסוי לאישור מה"פ. 

 ס"מ.   6עובי הכיסוי הדרש יהיה  . 20

 גמר פי הבטון יהיה חלק.לא יורשה שימוש באפר פחם לתערובת. . 21

 .CEM Iמסוג הצמט יהיה   . 22

 שעות. 48 -מגפ"ס לפחות ולא פחות מ 20פירוק התביות יהיה לאחר הגעה לחוזק של  . 23

  

על גבי  יצוקה ו/או בחתך מלא, Iבחתך  קה מווליטית באתר"י מטיפוס "יצ 60-מיסעת בטון ב 02.02.13

  הקרקע (תקרת פורטל מערבי)

  כללי  .1

עבור אלמטים רבי של ת"י    הכללישל המפרט    13,  02העבודה תבוצע בכפיפות לפרקים   . 1.1

),  שם  02.1.07.06,  02.1.05.07לרבות האשפרה (סעיפים  והאמור במפרט מיוחד זה,    פח,

  ובהסתמך על המסמכים הבאים: 

 . 3חלק    466ת"י  . 1.1.1

1.1.2 . AASHTO-STANDARD SPECIFICATIONS FOR HIGH WAY 

BRIDGES  

1.1.3 . ASSHTO-GUIDE SPECIFICATIONS FOR DESIGN AND 

CONSTRUCTION OF SEGMENTAL BRIDGES  

השלמה לתקים הישראליים, בהיבטים בהם אין התייחסות כהמסמכים הזרים באים  . 1.2

של התקים הישראליים. בכל מקרה של סתירה בין המסמכים יש לייחס עדיפות 

  לתקים הישראליים על פי המסמכים הזרים. 

מטרים וברוחב  כולל   43-כתקרת הבטון היה בעלת מפתח אחד באורך מקסימלי של  . 1.3

 מטרים ויצוקה במספר מקטעים, התקרה שעת על שורת כלוסאות רציפה 45-של כ

  .או קירות

תקרת צלעות מבטון עם אגף תחתון, במקטע בו בוי מ הגשרחתך הרוחב של מיסעת  . 1.4

  40ו    48  -ס"מ כאשר עובי האגפים היו כ  310מפתח התקרה מקסימלי גובה החתך היו  

בשי  מקטעים  . מיסעת הגשר יצוקהס"מ 60ס"מ ובעובי  150על צלעות כל ס"מ וב

 ודרוכה בדריכת אחר. מטרים  20-ל 15באורך שבין 

מטרים ומפתח של   36-לתקרה ישם עוד שי מקטעים דרוכים וספים בעלי מפתח של כ . 1.5

ס"מ  250מטרים התקרה תהיה תקרת צלעות בגובה  36מטרים,  במפתח באורך  25-כ

  ס"מ.  160מטרים התקרה בעלת חתך מלא בגובה של  25תח ובמפ

מפורט בתכית שלבי הביצוע וכפי שמתוארים בפרק שלבי ביצוע מיסעת הגשר יהיו כ . 1.6

  המוקדמות.
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. גמר הבטוים בכל חלקי המיסעה הגלויים לעין 60-סוג הבטון בכל חלקי המיסעה ב  

ובהתאם כללי  המפרט  ה  בהתאם לדרישות  חלק  גמר בטון חשוף חזותי  –במצבם הסופי  

  למפורט במפרט זה. גמר הבטון יתאים ליישום שכבת האיטום מעל לתקרה.

המפלסים והשיפועים של פי המיסעה (שיפועים אורכיים ורוחביים) יעובדו לפי  . 1.7

  המתואר בתכיות.

בהתאם למפורט בתכיות של המיסעה לרבות  ושלבי הביצוע של פלטת המיסעה יהי . 1.8

  ות דריכה, יציקת המיסעה, פירוק עוגים, פירוק תביות וכיו"ב.סידור תביות, עבוד

  .פי של הקבלן לחתך פלטת המיסעהובכל מקרה לא יאושר תכון חל  

מ"מ עבור מיגון, הפחים אים משמשים  6בתוך התקרה ישולבו פחי פלדה בעובי  . 1.9

הצורך כתבית, על הקבלן לתכן תבית מתאימה לעמידה בעומסי היציקה ובמידת 

   לחזק את פחי הפלדה לעומסי יציקה אלו.

  יציקה ע"ג הקרקע .2

) דבר Top-Downכמתואר בפרק המוקדמות תקרת הפורטל המערבי תבוצע  בשיטת (  . 2.1

המצריך את יציקת התקרה ע"ג הקרקע. לצורך כך תבוצע חפירה ממפלס קרקע קיימת 

  ועד לתחתית קיר יצוק / קורות ראש.

עות מילוי חוזר עד לתחתית בטון רזה, עובי הבטון צאמלאחר החפירה יתבצע מילוי ב . 2.2

ס"מ, מעל לבטון הרזה יוחו דיקטים וזאת ע"מ לקבל פי בטון חלקים  20הרזה יהיה 

  לאחר חפירת הפורטל. 

דה של יהעבודות הללו כלולות במחיר היחכל הבטון הרזה יפורק בסיום החפירה.  . 2.3

  המיסעה ולא ישולמו בפרד. 

  תביות)מעטה טפסות לבטון ( .3

יציקת תקרת הצלעות מחייבת ייצוב החללים אשר יבוצע באמצעות פחים פלדה בעובי  . 3.1

מ"מ, היציקה עצמה תבוצע בשי שלבים שהם יציקת אגף תחתון ולאחר מכן יציקת  6

  הצלע והאגף העליון . מועדי היציקה ייקבעו יחד עם מתכן התקרה ועם טכולוג הבטון.

ולאחר מכן ביצוע   המיסעה יוחלקו בשלב ראשון בהליקופטרפי השטח העליוים של  . 3.2

כרסום עדין כחלק מעבודות ההכה לקבלת מערכת האיטום. מעל גבי מערכת האיטום 

  יוצק בטון רזה להגה על מערכת האיטום כפי שמופיע בפרטי יועץ האיטום.

  הבטון הרזה בתחתית התקרה יעוצב לקבלת קמר גדי עפ"י המתואר בתכיות. . 3.3

  מתחתית הבטון הרזה.  ± מ"מ 20תהייה סטייה של יותר מ  לא . 3.4

מערב), על   -דרום ומזרח-חשוב להדגיש שהתקרה היה משופעת לשי כיווים (צפון . 3.5

הקבלן לקחת בחשבון את השיפועים המתוכים ולעצב את הבטון הרזה מתחת לתקרה 

בפי הבטון   מ"מ±    10ואת פי הבטון העליוים בהתאם, לא תתקבל סטייה של יותר מ  

 העליוים. 

בקצוות התקרה  בתחתית ובתחום ההשעה  ע"ג הכלוסאות יבוטן פח פלדה רציף  . 3.6

מ"מ. כמו כן יושמו באזור זה גם סמכי פלדה אשר ישמשו כסמך מחליק לשלב   10בעובי  

הדריכה (סמכים אלה יחוברו מבעוד מועד לקורת הראש שמעל לכלוסאות בעת 

 יציקתה). 
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דריכה ידוייסו החללים שבין סמכי הפלדה לתחתית התקרה באמצעות  לאחר ביצוע ה . 3.7

 או שו"ע. תשומת לב הקבלן לשטח הגדול יחסית הדרש לדיוס.  314סיקה גראוט 

 לצורך הדיוס יבוטו ציורות לדיוס בתקרה.  . 3.8

 הדיוס כלול במחירי היחידה ואיו משולם בפרד.  . 3.9

  וף חזותי.פי הבטון התחתוים של התקרה יהיו בגמר בטון חש .3.10

  הבטון .4

הקבלן יתכן את תערובת הבטון למיסעת הגשר בהתאם .  60-בטון המיסעה יהיה מסוג ב . 4.1

  לדרישות המפרט הכללי וכן החיות המפורטות להלן. 

שכור על חשבוו מומחה לבטוים בעל  לכדי להבטיח את איכות הבטון דרש הקבלן  . 4.2

יאושר על ידי מהל הפרויקט, ילווה את יסיון וידע מוכח בהכות תערובות הבטון אשר  

העבודה, יכין את התערובת המתאימה וייתן החיות לביצוע ואשפרה של הבטוים 

בהתאם למפרט תוך התייחסות לפחי הבטון הגדולים הוצקים ולחום ההידרציה  

המתפתח, אשר מחייב אולי שימוש בקרח לקירור התערובת. היועץ יהיה וכח במהלך 

יש להתאים  דגש דרש לתערובת היציקה עקב שימוש בסיבי פוליפרופילן, כל היציקה.

  את התערובת כך שלא תתקבל סגרגציה.

יש להכין תערובת יסיוית שתיבדק על ידי מעבדה מוסמכת לפי תחילת העבודה.  . 4.3

, ללא 1חלק    1מגפ"ס לפחות כמוגדר בת"י    52.5בחוזק    R/N   I  CEMהצמט יהיה מסוג  

ק"ג  500. כמות הצמט המקסימלית היא 0.45מים צמט לא יעלה על אפר פחם. יחס 

, לא יורשה 3צמט למ"ק בטון. האגרגטים יהיו מאבן גיר או דולומיט סוג א' עפ"י ת"י 

 השימוש בחלוקי חל. האגרגטים יהיו קיים ושטופים. 

  היו חשוף חזותי .  בתחתית המיסעה גמר הבטון הדרש . 4.4

וע דריכת האחר באתר יקבע על ידי קוביות שהושמו באתר לביצ החוזק הבטון לקביע . 4.5

בצמוד לאלמט הבדק ובאותם תאי אשפרה. החוזק של קוביות אלה ייבדק לפי ת"י 

, והתוצאות שיתקבלו ישמשו בסיס למהל הפרויקט למתן אישור לביצוע  4חלק  26

ון: "שיטות לבדיקת בט 5חלק  26הדריכה. הבדיקה תבוצע בהתאם להגדרות ת"י 

"מודול האלסטיות בלחיצה". הבדיקה  209סעיף  –תכוות בטון קשוי למעט חוזק" 

וספות יוחלט  אלסטיות יום לאחר יציקת הדוגמה. על צורך בבדיקות מודול 7תיעשה 

 עם קבלת תוצאות הבדיקה ה"ל. 

בוסף לבדיקות המפורטות לעיל לקביעת החוזק בעליל במועדים השוים, יש לבצע   . 4.6

. כמו כן, בוסף לדרישות המופיעות 118לקביעת סוג הבטון בהתאם לת"י בדיקות 

יום. חוזק הבטון בעליל בעת הדריכה  60במפרט זה יש לבדוק את חוזק הבטון גם בגיל 

  מגפ"ס במתיחה לא ישירה.  4.0 -מגפ"ס בלחץ ו 60יהיה לפחות 

 בי פח. מדגמים לבדיקות הבטון יילקחו כמפורט במפרט הכללי עבור אלמטים ר . 4.7

באגף התחתון של התקרה ייעשה שימוש בסיבי פוליפרופילן להגה כגד אש מסוג  . 4.8

IGNIS   'של חבADFIL  הדרשת היק"ג  2או שווה איכות מאושר. כמות הסיבים ה

 למ"ק בטון.
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  היציקה  .5

ובשלבים מטרים  30-ל 20במספר מקטעים שאורכם בין יציקת המיסעה תבוצע  . 5.1

התואמים לכל המתואר בתכיות, לרבות תיאור קטעי היציקה, מיקום הפסקות 

היציקה, מועד ביצוע היציקות וכיו"ב. בכל מקרה ביצוע כל אחד משלבי העבודה 

השוים של היציקה מותה באישורו של המפקח המתואם עם המתכן (מראש) לביצוע 

  ודה. העב

היציקה של כל אחד מהשלבים ה"ל תבוצע ברציפות מתחילתה ועד סופה, תוך הקפדה  . 5.2

  על שימת בטון כוה וריטוט כון. יש לוודא על יציקה מלאה בכל חלקי המיסעה. 

מכיוון שהתקרה היה תקרת צלעות עם אגף תחתון, תחולק יציקת התקרה לשי שלבים  . 5.3

 לעות והאגף העליון יחד. שהם יציקת האגף התחתון ולאחר מכן הצ 

תשומת לב הקבלן שדרש לבטן פחי פלדה בחללים שבין הצלעות. פחים אלו יעוגו בכל     

  אלמטי הבטון שסביבם לרבות האגף התחתון. 

תשומת לב הקבלן מופית לכך שמדובר ביציקה רצופה של כמות גדולה של בטון מעולה.  . 5.4

ם ימים לפי היציקה, את תכית לפיכך דרש הקבלן להגיש למפקח, לפחות חודשיי

ההתארגות שלו ליציקה זו. התכית תכלול את מועדי היציקה, משך יציקה מתוכן 

לכל שלב, סוג ציוד היציקה, מקורות האספקה של הבטון, זמי הסיעה ממפעל הבטון, 

קצב היציקה, כוון היציקה, סידורים להפסקות יציקה מתוכות או בלתי חזויות 

סוגם ומיקומם, כמות של קודות קבלת בטון, פרוט כמות  ,ת ויברטוריםמראש, כמו

כוח אדם שיבצע את היציקה, התארגות לעבוד פי הבטון של המיסעה, שיטת האשפרה  

לאלמטים רבי פח והתארגות לאשפרה, וכן כל שיידרש ע"י המפקח. כמו כן תכלול 

ובת היסיון ובדיקות החוזק התכית גם לוח זמים מפורט ליציקה זו וליציקת תער

  שלהן. 

היציקה תתבצע באמצעות התערובת שאושרה, והבטון כולו יסופק מאותו מפעל. יישום  . 5.5

  הערב לבטון יהיה ע"י טכולוג בטון מוסמך ובבקרה מעולה. 

  אין לבצע את היציקה בטרם אישר המפקח את תכית היציקה.  . 5.6

יקת המיסעה. יש להתקין יציקת הגבהות בטון בשפות המיסעה תתבצע בפרד מיצ . 5.7

בהגבהות אלו את כל האביזרים וההכות הדרשים לצורך חיבור מעקות הגשר וכן את 

  כל הציורות הדרשים לפי המתואר בתכיות ולפי החיות המפקח. 

השלמות יציקה מאחורי מישורי העוגים יבוצעו לאחר ביצוע עבודות דריכה ודיוס  . 5.8

יות. בטון השלמה יהיה אף הוא מסוג עורקים וזאת בהתאם לפרטים המסומים בתכ

 . 60-ב

 60בין קטעי היציקות יתבצעו השלמות יציקה באמצעות דייס בלתי מתכווץ בחוזק של   . 5.9

  מגפ"ס.

  אשפרה  .6

האשפרה תבוצע בהתאם למפורט בהערות כלליות שבפרק זה. בכל מקרה האשפרה  . 6.1

 . בהתאם להחיות המפרט הכללי  ימים לפחות 14תבוצע במשך 
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הקבלן יגיש למהל הפרויקט תכית לביצוע האשפרה כדרש, תוך התחשבות בשלבים  . 6.2

 השוים של הביצוע.  

האשפרה תבוצע בכל שטח ההיקף של הבטון בצד הפימי והחיצוי, לאורך כל התקופה   . 6.3

 הדרשת. 

 לא יאושר פירוק דפות צדיות של מעטפת הטפסות עד לגמר תקופת האשפרה.    . 6.4

עת "סדיקה פלסטית" בפלטת המיסעה וזאת ע"י ביצוע החלקה יש להקפיד על מי . 6.5

דקות לאחר גמר העבודה בפי בטון במשטח העליון, או בהתאם להחיות  -20וספת כ

 טכולוג הבטון מטעם הקבלן.

  מוספים  .7

השימוש במוספים לשם השגת חוזק מוקדם של הבטון יהיה כפוף לאישור מהל   . 7.1

 הפרויקט.  

 SUPER. מוסף מסוג על פלסטי (896רישות ת”י דכל לעמוד בהמוספים  על . 7.2

PLASTICIZERכלל בת"י ויתאים לדרישות  896 ) שאי: 

  ASTM-C-494 CHEMICAL ADMIXTURES  FOR CONCRETE C.  

המוסף יאושר בתאי שהוכח בעזרת בדיקות מוקדמות במעבדה מאושרת שהוא עומד  . 7.3

שהוכח כי אין בו כדי להשפיע לרעה  בכל הדרישות המצויות לגביו בתקן ובתאי וסף 

על הקיים של הבטון ושל הפלדה. כמות המוסף תיקבע על סמך בדיקות מוקדמות 

  במעבדה, בהתחשב בתאי היציקה והאקלים הצפויים בזמן היציקה. 

  פלדת זיון  .8

עבודת הזיון תעשיה בהתאם לפרטים התוים בתכיות. כל מוטות הזיון יהיו עשויים  . 8.1

, למעט מוטות זיון מפלדה רכה באזור ומסביב 500W-תיכה בחוזק פר פלדה מצולעת 

 לעוגי הדריכה. 

 ס"מ.   5.0כיסוי הבטון מעל לחישוקים, באם לא אמר אחרת, יהיה  . 8.2

יש להקפיד בביצוע אורכם המדויק של מוטות הזיון ו/או מידות הכיפוף המסומות  . 8.3

 בתכיות וזאת על מת להבטיח את הכיסוי הדרוש. 

יר לפי תחילת היציקות יסודר הזיון בצורה מושלמת ותיבדק התאמתו בתוך זמן סב . 8.4

 התבית, כולל כיסוי מכל הצדדים, התאמת האביזרים השוים הקבועים בתבית וכד'.

  עבודות הדריכה  .9

של המפרט   13לפרק  תבוצעה עפ"י החיות המופיעות במפרט זה ובכפיפות עבודות הדריכה  

  . הכללי 

 

    הבויים מכלוסאות ציבי קצה וקירות תומכים 02.02.14

  .כמסומן בתכיות 50-, ב40-כל חלקי הציב וקירות תומכים  יהיו עשויים בטון ב .1

ס"מ  60ילים בקטרים של הציבים וכן הקירות התומכים בויים משורות כלוסאות מיקרופי .2

 23מטרים, התייחסות לושא ביצוע המיקרופיילים ראה פרק  42 -משתים עד כ -ובעומקים 

   במפרט זה.
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ביסוס הקירות יבוצע בתוך הקרקע הטבעית בהתאם למפלסים המתוכים, אלא אם מצויין  .3

 במפורש אחרת בתוכיות. 

כמסומן   50-, או ב40-בקורת/פלטת ראשי כלוסאות מבטון בהכלוסאות יהיו קשורים בייהם   .4

  .בתכיות

לצורך השעת הקורות  40-על גבי כלוסאות ציבי הקצה תוצק קורת ראש ציב מסוג ב .5

  או סמכי פלדה יעודיים הטרומיות, לצורך ההשעה ייעשה שימוש בסמכי יאופרן לא מזויין 

  ויציקת דייס באזור ההשעה, 

לטת גישה, קורת הציב תשמש גם כקיר סוגר אחורי עליה תישען פלטת במידה ודרשת פ .6

  הגישה. 

  .יש להקפיד על מידת בליטת הקוצים מהכלוסאות כמפורט בתכיות .7

, טמוה בקרקע.  פי השטח  או כמסומן בתכיות  מ'  6לכל ציב קצה תהיה פלטת גישה באורך   .8

 יעובדו בהחלקה בהליקופטר.   של פלטת הגישה העליוים

 , תקשורת,  יקוז וכדו'יש להקפיד על התקת כל השרוולים הדרשים לצורך מערכות חשמל .9

לפי ביצוע היציקות, כל ה"ל בהתאם ובקורת ראש הציב בתחום שמתחת לפלטות הגישה 

   המערכות.לתכיות מתכן 

 

  מסביב למערכות  40-מילוי חללים באמצעות בטון ב .5102.02

החיון ובאזורים וספים ישולבו מערכות שוות כגון מערכות חשמל  מתחת לרצפת  .1

איסטלציה וכדו'.  לצורך החת המערכות תבוצע חציבה בסלע ומסביב למערכות לאחר החתן  

 . מעל היציקה תיושמה שכבות בטון רזה ואיטום ומעליהן יוצק היסוד/ רצפה.40-יוצק בטון ב

  

  עה או קירותסצוקים ע"ג מימעקי גשרים ומבי דרך י .1602.02

  .40-מעקי הבטון יהיו עשויים מבטון ב .1

  . לסים המצויים בתכיות העבודהפקים יעוצבו בהתאם למעהמ .2

  דרש עבור בטון חזותי חשוף. לת יתאים וגמר הבטוים במעק .3

  

  בחתכים כלשהם  04-בוקירות תומכים מבטון רגלי קירות תומכים , יסודות עוברים 02.02.17

על  .  ביסוס הקירות יבוצע 40-יהיו עשויים בטון ב (קירות רגל) תומכים ההקירות  חלקיכל  .1

או לחילופין על גבי מצע סוג א' או ג' מהודק כמצוין   בהתאם למפלסים המתוכים,   שכבת סלע

 בתכיות. 

לאחר חישוף  מ' בכל הקירות.  1.0עומק תחתית היסוד מפי הקרקע בחזית יהיה לפחות  .2

ובמידת הצורך תבוצע החלפת  השתיתס המתוכן יוזמן יועץ הביסוס לאישור הקרקע למפל 

  קרקע בהתאם להחיות המפקח/יועץ הביסוס. 

השטחים הגלויים לעין במצב הסופי, בכל חלקי הקירות התומכים, יהיו בעלי גמר בטון חשוף   .3

  חזותי. 

 , ככל שקיימות.הקירות יוצקו בבת אחת עפ"י הפסקות היציקה שבתכיות .4

 יציקת תחתית היסוד / קיר תהיה אך ורק ע"ג בטון רזה.  .5
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 אסורה היציקה כגד דפות גלויות של החפירה ויש למקם תבית בצדדים.  .6

 

  יציקת משטחים משופעים  .1802.02

 יציקת משטחים משופעים כוללת רמפות, מדרגות וכדו'. .1

 אלא אם צויין אחרת בתכיות. 40-יהיה ב ברמפות סוג הבטון .2

 ברמפות לכלי רכב יהיה בטון מסורק גמר הבטון .3

  אלא אם צויין אחרת בתכיות. 40-סוג הבטון במדרגות יהיה ב .4

 יציקת המדרגות כוללת יציקת משטח משופע, יציקת משולשים ופודסטים. .5

 פי המדרגות והפודסטים יעוצבו למפלסים המסומים בתכיות האדריכלות והקוסטרוקציה.  .6

אשר מדדים  5%מדרגות מוגדרים כמשטחים בעלי שיפוע גדול מ משטחים משופעים שאים  .7

 בפרד. 

  

902.02.1 CLSM 

שמל חאו לחילופין לייצוב מערכות ה יבוצע היכן שלא יתן לבצע הידוק  CLSM-שימוש ב .1

 במפלס המהרה  ובמקומות וספים עפ"י שיקול המתכן.

 ואיכותו מפורטים במפרט הכלל של ת"י, ויש לפעול עפ"י הן.  CLSM -החיות לשימוש ב .2

 מגפ"ס אלא אם צויין אחרת ע"י המתכן.  3חוזק מימלי דרש היו  .3

  

  מוטות מייתדים .2002.02

והמוטות  02.01.06.07.04עפ"י סעיף ת"י המוטות המיתדים במישקי ההתפשטות יבוצעו עפ"י מפרט 

יבוצעו עפ"י סעיף עיגון כימי של מוטות מיתדים הכל כאמור בסעיף   המיתדים בחיבורי בטון חדש לקיים

 וכמסומן בתכיות.  ת"ישל מפרט   02.01.06.07

  

  מ"מ עטופים בבד גיאוטכי 150ציורות שרשוריים מחוררים בקוטר  02.02.21

  HDPEעל הקבלן לבצע הציור ה"ל בתחתית הקירות כמסומן בתוכיות. הציור יהיה   .1

גרם למ"ר לפחות או   300שרשורי מחורר עטוף בד גיאוטכי  מסוג "אורים" במשקל מרחבי 

  שווה ערך. מסביב לציור יבוצע פילטר חצץ. 

אם למסומן בתכיות הציור יוח בגב הקיר ו/או בתחום החלפת הקרקע, לכל אורך הקיר בהת .2

  כולל הסדרת מוצא לשטח תחתון ו/או שטח פתוח.  

  

  כיס חצץ בגב הקירס"מ בתוספת  80עד  ובאורך 4בקוטר " PVCקזים בקירות בטון מציור  02.02.22

. הקזים יותקו באופן שקצה שפיכת מפרט הכלליה בהתאם לדרישותבקירות התומכים יותקו קזים 

  לבטון המשמש לעיגון אבי החיפוי ועד לקצה אבי החיפוי המים יהיה מעבר 
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  יריעת פוליאתילן  כולל) Delta Terraxמ"מ, מותקת בגב קירות ( 9יריעת יקוז בעובי  02. 02.23

מערכת יקוז  במידת הצורך תותקן ועפ"י החיית המתכן  במקומות מסויימים בפרויקט .1

המחובר בקצהו התחתון לציור או ש"ע מאושר  Delta-Terraxהכוללת יריעות מקזות מסוג 

  שרשורי כמפורט בתכיות.

ברצועות אכיות ברוחב ו/או קיר בטון  סלע / קרקע    המדרוןהמקזות תותקה על גבי    היריעות .2

 . לפי הפסיעה המתוכת האלמט  ס"מ מותקות לכל גובה  30

הבטון יאטמו קצות היריעות בסרט דביק למיעת כיסת מי  ו/או יציקת התזתלפי ביצוע  .3

  צמט לקז. 

יש להתקין את היריעות כך שהבד הגיאוטכי יהיה כלפי הסלע / קרקע למיעת חדירת דקים  .4

  לתוך הקז. 

  

מ"מ ובאורך   125גר' למ"ר, בקוטר    250קשיח מחורר, עטוף בבד גיאוטכי במשקל    HDPEציור    02.02.24

  מ"מ  150מותקן בקדח בקוטר מעבר לאורך המסמרים, מ'  15עד 

ציור זה יבוצע לצורך יקוז קירות המסמרים במידת הצורך. העבודה תבוצע לאחר ביצוע  .1

 מסמרי העפר או במקביל אליהם.  

 בשיטות ואמצעים זהים לקדיחת מסמרי קרקע. 6קידוח הקזים האופקיים ייעשה בקוטר " .2

 -מטרים , מפי קיר הבטון הקיים, ובשיפוע של כ  2הקידוח יהיה באורך המסמרים בתוספת  .3

º7.5-10  .מעל האופק 

לפחות, דרך קיר  6לצורך ביצוע הקידוח הקבלן יבצע בשלב ראשון קידוח יהלום בקוטר " .4

 ון הקיים. הבט

 בקידוח לציורות היקוז, הקבלן יקפיד שלא לפגוע במסמרי קרקע קיימים.  .5

לצורך זה יבצע במידת הצורך הטייה אופקית של הקידוח כדי לסטות מהמישור בו קיימים  .6

  מסמרי עפר. הקידוח ייוצב באמצעות ציור מגן עד להכסת ציור היקוז.

  ן יוחדר ציור יקוז עשוי:לתוך הקידוח המיוצב באמצעות ציור מג .7

  "HIGH DENSITY POLYETHYLENE " H.D.P.E   ][PE100  ) דרגPN (10,  מ"מ  125קוטר

החורים בהיקף  רמעלות. מספ 360 בהיקףמ"מ  8גודל חור  ,מחורר  מ"מ 7.4בעל עובי דופן 

  ק"ג/מ"א. 2.76משקל מזערי  מ"מ. 20אורכי בין חור לחור מרבי מרחק  .12הציור 

  

  המשווק ע"י "אדמיר טכולוגיות" או שווה ערך מאושר.  
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גרם למ"ר לפחות (בד   250הציור יעטף לכל אורכו בבד גיאוטכי מפוליפרופילן במשקל   .8

גיאוטכי "לא ארוג"  דגם "אורים" או ש"ע מאושר), אשר ישמש כפילטר למיעת סתימת 

 ס"מ לפחות, יש לאבטח את החפיפות בעזרת 50ות מקבילות יהיו החפיפות בין יריע הקבים.

  קשירות מתאימות.

  250אורים  –תוים טכיים:   היריעה אורים מיוצרת בדרגות שוות של משקל . .9

  :1טבלה מס' 

  

  250אורים   תקן  סוג בדיקה

  פוליאסטר    סוג

  250   ] 2משקל [גרם/מ

  MD [%]  ASTM D 4632  GRAP  >110עיבור בקריעה 

  CDM [%]  ASTM D 4632 GRAP  >110 עיבור בקריעה 

  MD N][  ASTM D 4632 GRAP  650חוזק בקריעה  

 MD  ]N[  ASTM D 4632 GRAP550חוזק בקריעה  

  N[  ASTM D4833350עמידות ביקוב [

  kpa [  ASTM D 3786  1600חוזק פקיעה [ 

  N[  ASTM D 4533  300חוזק לקריעה [

  s-1[  ASTM D 4491  1.11מוליכות מים [

  ASTM D 4751  0.15  [מ"מ] AOSגודל קבים 

  

מיקום הציורות והגובה הדרש יהיה כפי שיקבע באתר על ידי המפקח. קטע הציור הבולט   . 10

  מהקדח יוגן ביריעת פוליאטילן למיעת חדירת בטון עד סיום היציקה. 

באמצעות מסטיק סיליקוי או אלסטומרי, במידת הצורך יש לסתום היקף הציור בחזית  . 11

  לקבלת אטימות מלאה בהיקף הקדח.

על הקבלן להיות ערוך לביצוע העבודה בתאי קרקע/סלע קשים ובקטרים המפורטים בתכיות  . 12

  ובעל ציוד קדיחה מתאים. הציוד טעון אישור מראש של המפקח ושל יועץ הקרקע.  

קידוח "קזים אופקיים"  בקוטר הדרש יבוצע בציוד מתאים לחתך הקרקע /הסלע המשתה  . 13

  פוע מהחזית כלפי מעלה. המתגלה באתר. הקידוח יבוצע בשי

  אם יתברר במהלך הקידוח שישה בעיה ביציבות הקרקע, הקידוח יתבצע עם ציור מגן. . 14

מולחם במידת הצורך לכל אורך דרוש ועטוף בשלמותו כאמור –בתוך הקדח יותקן ציור רציף   . 15

  לאחר קבלת האורך הדרש.

  

, סתימה באטם מסוג PVC-עצר מים מ מישקי התפשטות (מישקי הפרדה) לרבות אטמים, 02.02.25

  , ברזל מגולוון, לוחות קלקר ולבד בקצה הציור PVCציור  סיקה, 

מטר או על פי המסומן ובתכיות בהתאם להחיות    7.0-רגל יבוצע תפר התפשטות כל כבקירות   .1

 יועץ הקרקע.  
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תאם מטר על פי המסומן בתכיות בה 12-15בקירות כלוסאות יבוצע תפר התפשטות כל  .2

 להחיות יועץ הקרקע. 

 .מטרים אלא אם צויין אחרת בתכית 10-12כל  בממוצע מישקי התפשטות בקמרוות יהיו .3

, סתימה בסיקה בלפקס,  PVC–מישקי תפרי ההתפשטות כוללים את האטמים, עצרי מים מ  .4

 .ס"מ, לוחות קלקר ולבד בקצה הציור  40מ"מ ובאורך עד    25, ברזל מגולוון בקוטר  pvcציור  

ס"מ הכוללים פח סגירה   2בקירות היציאות לפירים שבתוך החיון ישם תפרים ברוחב  .5

, לוחות pvcמגולוון בחזית הקיר, ברזל מגולוון, עצרי מים, סתימה בסיקה בלפקס , ציור 

קלקר ולבד בקצה הציור. מחיר היחידה כוללים את כל החומרים לרבות פח הסגירה וקיבועו  

  הקיר.המכאי לחזית 

  

     בעובי כלשהועל משטחים מיועדים לייצוב   40-בבטון מותז מסוג  02.02.26

  כללי  .1

". SHOTCRETEסעיף זה מתייחס לבטון מותז בלחץ גבוה עם אגרגט דק הקרא " . 1.1

של  2017בטון מותז משת  54.10האמר להלן בא בוסף או במקום האמר בתת פרק 

  המפרט הכללי הבין משרדי "הספר הכחול". 

הציוד ושיטת ההתזה תתאים במיוחד לביצוע הפרויקט, הבטון המותז יבוצע בשיטה  . 1.2

 לבטון מובא ובטון שאיבה.  02"הרטובה" ועליו בוסף יחולו כל הוראות פרק 

ס"מ כאשר השכבה הראשוה המיישרת  7.5עד  5 -עובי שכבות הבטון המותז יהיו כ . 1.3

או רשת לולים, לאחר מכן יש תבוצע על גבי קרקע או סלע יחד עם רשת אקספדד 

להוסיף רשתות זיון ראשיות כדרש ולאחר מכן המשך ביצוע הבטון המותז בשכבות, 

כמתואר לעיל, עד לקבלת העובי המתוכן (למען הסר ספק רשת האקספדד כלולה  

 במחיר העבודות ולא תשלום תוספת בגיה בפרד).  

ות מברשות עם שערות עדיות לאחר יישום השכבה האחרוה יש לבצע החלקה באמצע . 1.4

  לקבלת תשתית חלקה עבור יישום האיטום ועבור התקת חיפוי האבן. 

ס"מ אחרוים עליהם מיושמים   5מודגש בזאת כי השכבה המותזת האחרוה של הקיר  ( . 1.5

  .1האיטום / חיפוי אבן) תהיה באמצעות תערובת בעלת דירוג 

התאם למצב הסלע בחציבה, בכל ס"מ ב 5-השכבה הראשוה עלולה להיות עבה יותר מ . 1.6

  ס"מ. 5מקרה תשולם שכבה של 

יש לשים לב כי בכל שלב חפירה יידרש הקבלן לבצע התזת בטון עד לעובי הסופי תוך  . 1.7

ס"מ רשת ברזל לפחות לצורך חפיה עם התזת הבטון בהמשך  45משבצות   2השארת 

  החפירה. 

  ם יחומר .2

הצמט יהיה .  1וכן בת"י    1חלק    466בת"י  הצמט יעמוד בכל הדרישות האמורות  צמט:   . 2.1

  . 1לפי ת"י  N – 52.5בדרגת חוזק   CEM-Iמסוג 

  האגרגטים יתאימו להחיות המפרט הכללי. אגרגטים:  . 2.2

  תכן תערובת ובדיקות מקדימות .3

  תכן התערובת יבוצע בהתאם להחיות המפרט הכללי.  . 3.1
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דק  1  ובת מס'להתקת החיפוי תהיה בדירוג תער/התערובת לשכבת תשתית האיטום . 3.2

 שבמפרט הכללי הבין משרדי "הספר הכחול".   54.10/01בהתאם לטבלה 

 . (ביוי)  2ההתזה תהיה בעלת דירוג מס'  לשאר שכבותהתערובת  . 3.3

וייתכן כי הקבלן יידרש לדירוג   יש לבצע יסוי מוקדם לקביעת גודל האגרגט המקסימלי . 3.4

ההתזה.  תם לתוצאות יסיווהמחמיר יותר מזה המצוין בטבלה ה"ל, וכל זאת בהתא

  לשם כך יבצע הקבלן מספר יסויים עם מספר תערובות.

  תכוות הבטון .4

  . 118לפי דרישות ת"י  40-מתאים לבטון מסוג ב חוזק הבטון ללחיצה יהיה . 4.1

מג"פס בממוצע    1.2חוזק מתיחה ישירה (לצורך קבלה של הערכת הדבקות בין השכבות)   . 4.2

  מג"פס לדוגמא בודדת. 0.8-ולא פחות מ

  . 26אופן הבדיקה לפי דרישות ת"י  S-4דרגת סומך בטון דרש  . 4.3

  .  0.4יחס מים צמט לא יעלה על  . 4.4

  בדיקות מקדימות .5

  הקבלן יבצע את כל הבדיקות כפי שמצוין במפרט הכללי הבין משרדי "הספר הכחול" כלהלן:  

ן שכבות הבטון ובין הסלע, ספיגות, בדיקת חוזק לכפיפה חוזק לחיצה, חוזק הדבקות בי  

למעט בדיקת הדבקות בין השכבות   26כל הבדיקות לפי ת"י    -ובדיקת חוזק למתיחה לא ישירה

  . SIS 137243שתתבצע לפי התקן השוודי  

  ביצוע יסוי שדה .6

משרדי "הספר של המפרט הכללי הבין  54.10.03להלן מספר דגשים בוסף למצוין בסעיף   

  הכחול". 

לאחר אישור תערובת ההתזה יבצע הקבלן יסוי שדה. מטרת היסוי היה  בדיקת  . 6.1

  התאמת הציוד, צוות העובדים, הבקרה, והתאמת התערובת לתאי האתר.

 מוסמכת. מעבדה  היסוי יבוצע בליווי  . 6.2

מת לאפשר על    לפי תחילת ההתזות  שבועות)  4ימי עבודה (  20יסוי השדה יבוצע לפחות   . 6.3

ים של העבודה.  הולבצע התאמות אם תידרשבלא לפגוע בלוח הזמ  

הקבלן יתאם מראש את מועד ביצוע היסוי עם מפקח הפרויקט ועם המעבדה. היסוי  . 6.4

, שיוכן )מ' אופקי 4.0-מ' אכי ו 6.0(מ"ר  24ייעשה בתחום האתר על שטח של לפחות 

ייקבע על ידי מיקומו הרלווטיים של המפרט ושלהתזה בהתאם להוראות הפרקים 

 המפקח. 

יסוי השדה יתבצע בעובי המתוכן ובהתאם לשלבי הביצוע ועובי השכבות המתוכות,  . 6.5

  כולל התקת רשתות הזיון וראש מסמרי עפר. 

  התזת הבטון .7

יישטף ויוקה מכל אבק  השטח הסופי שהוכן על ידי סיתות ויקויהכות להתזה:  . 7.1

ים, כשעה לפי תחילת ההתזה. השטיפה תעשה מספר פעמים, בזרם מים וחלקים רופפ

מתוקים בלחץ גבוה בציוד ההתזה. לאחר השטיפה האחרוה ייובשו פי הבטון בזרם 

אויר (בקיץ אין צורך בייבוש כ"ל), כך שבפי הבטון יהיו ספוגים מים אך על פיהם לא 

  ים).  יהיו מים חופשיים (פי הבטון יראו לחים עד יבש
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אופן התזת הבטון ס"מ.  7.5÷5ההתזה תבוצע בשכבות בעלות עובי של התזת הבטון:  . 7.2

  יהיה בדיוק כפי שבוצע ביסוי השדה ואושר על ידי המפקח. 

 ס"מ תהיה באמצעות תערובת דירוג 5יש לשים לב שהשכבה המותזת האחרוה בעובי   

  המתאימה ליישום איטום ולהתקת חיפוי אבן. 1

  סדר ההתזה:להלן   

ס"מ תבוצע לאחר התקת הרשת מעל   5שכבה ראשוה: שכבה מיישרת בעובי  . 7.2.1

  ס"מ . 3.0הקרקע במרווח של כ 

: ווידוא כי השכבה הקיימת קיה, 2עבודות הכה לביצוע שכבה מספר  . 7.2.2

  מחוספסת ולחה, התקת רשת זיון.

 ס"מ  5: שכבה קוסטרוקטיבית בעובי 2שכבה מספר  . 7.2.3

: ווידוא כי השכבה הקיימת קיה, 3שכבה מספר עבודות הכה לביצוע  . 7.2.4

ס"מ פעולת  15-מחוספסת ולחה, התקת רשת זיון. במידה והקיר עבה יותר מ

  ס"מ כל פעם.  5תבוצע מספר פעמים בעוביים של   3יציקה שכבה מס' 

ס"מ תבוצע עם תערובת  5: שכבה קוסטרוקטיבית בעובי של 3שכבה מספר  . 7.2.5

 אבן. חיפוי \לקבלת איטום 1דירוג 

מרווח הזמן בין שכבה לשכבה יותאם לתאי מזג האוויר, ולזמן תחילת  . 7.2.6

תותז על הקודמת לאחר תחילת ההתקשרות   הבאההתקשרות הבטון. השכבה  

של הראשוה, כך שהבטון לא ייתלש ולא יגלוש. אין לתת לשכבת הבטון 

שהותזה להתקשות ולהתייבש לפי התזת השכבה הבאה אחריה. אם 

לה להתייבש יש לפרק את השכבה המותזת ואת השכבות התקשתה והח

המותזות מתחתיה, עד לקבלת משטח הבטון שהיה לפי ביצוע ההתזות. כמו 

כן יידרש הקבלן לחזור על כל פעילות היקוי וכן יחזור על כל שלבי הביצוע  

  כמפורט לעיל. 

ות יוחלקו פי הבטון במברשות שיער עדי  לאחר השלמת שכבת הבטון המותז   . 7.2.7

  לקבלת פי בטון מוחלק ומוכן לקבלת שכבות האיטום וחיפוי האבן.  

כאשר כל שכבה תיבה על ידי מעבר מספר  השכבות הבטון המותז תבוצע . 7.2.8

פעמים של הפיה המתיזה מעל לשטח המותז. הבטון יצא מהפיה בזרם אחיד 

ללא הפסקות. במקרה של הפסקות בזרימת הבטון יש להסיט הצידה את הפיה  

פסיק להתיז לתוך השטח עד שיתקבל זרם אחיד. המרחק בין הפיה ופי  ולה

ס"מ. באופן כללי יש להחזיק הפיה ביצב    150  -ל  60הבטון יהיה בדרך כלל בין  

לשטח המותז, אך אם יש צורך להתיז דרך רשת הזיון יש להחזיקה קרוב יותר 

הזיון על   ובזווית מתאימה שתבטיח מיעת היווצרות חללים הצמודים לרשתות

מת לאפשר כיסוי המוטות מסביב ולאפשר סילוק החומר המותז בחזרה. אין 

  להשתמש לשימוש חוזר בפולת ההתזה. 

התזת הבטון לכל עובי החתך תתבצע לאחר סיום כל שורת מסמרים. אין      

  מגפ"ס. 20להמשיך בחפירת המדרון לפי הגעת הבטון לחוזק לחיצה של 

ס"מ (שלוש עייים של רשת הזיון) מעל תחתית רשת  45התזת הבטון תסתיים     

  הזיון על מת לבצע חפייה עם הרשת שתותקן מתחת.
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תבוצע מספר   2ס"מ יישומה של שכבה התזה מס'    15-במידה ועובי הקיר גדול מ  7.2.9  

  משמשת כשכבה הסופית.  3פעמים עד להגעה לעובי הרצוי כאשר שכבה מס' 

מת להבטיח את מישוריות הקיר לזאת המתוכת יש הבטחת מישוריות ההתזה: על  . 7.3

  להתקין על גבי חזית החפירה סרגלי ישור "מייאקים". 

ישור או שומרי מרחק המשמשים את המתיז לקביעת מישוריות יסרגלי  הים  מייאקים    

המייאקים יותקו לפי ההתזה במידות המתאימות לקבלת קווי  הקיר ועוביו המדויק.

מותז במישורים מתוכים. המייאקים יהיו ישרים וארוכים ויעוגו לגובה קיר בטון 

  2.0-כהמייאקים יותקו במרחקים של כל    יקשרו ו/או ירותכו לרשתות הזיון.ו  הקירות

וההתזה תבוצע בין המיאקים לקבלת קו בטון מיושר עם המייאקים. לאחר ההתזה מ' 

אק וזאת כדרש לקבלת קו בטון חיצוי  תבוצע החלקת פי הבטון ויישורו בין מיאק למי

  .במישורים ישרים המתוכים

  אשפרה  .8

מיד לאחר סיום היישום של שכבת הגמר יש להתחיל באשפרת הבטון המותז. האשפרה  . 8.1

ימים. הבטון  7צריכה להבטיח שפי הבטון המותז לא יתייבשו אף חלקית בתקופה של 

ו באם הוא איו מקבל אשפרה המותז רגיש לסדיקה, להתקלפות ולהחלשת מרקם פי 

  מתאימה.

מיד לאחר שפי הבטון החלו להתקשר יכסה הקבלן את פי הבטון ביריעות מבד  . 8.2

גיאוטכי מכוסה ברדיד מפוליאתילן בהדבקה טכית העומד בדרישות התקן 

כדוגמת היריעות המשווקות ע"י חברת "תייטקס" או שווה  ASTM C-171האמריקאי

לצורך תליית יריעות האיטום על   רטבו לפי הצמדתם לבטון.ערך מאושר. היריעות יו

הקבלן להכין ולהתקין מראש סרגלים עליהם יתן לתלות את בדי האשפרה וזאת לכל 

  אורך הקירות המותזים. 

למרות כל המתואר לעיל מודגש בזאת שהקבלן יהיה אחראי לכל זק שגרם עקב  . 8.3

בלן לאשר מראש אצל המפקח את אשפרה לקויה או שימוש בחומר לא מתאים. על הק

במידה ויתגלו סדקי  שיטת שמירת הרטיבות והלחות מתחת ליריעות האשפרה.

התכווצות, פגיעה בטיב מרקם הפים או תקלות אחרות בבטון המותז כתוצאה 

מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות המפקח והמתכן לביצוע   ,מאשפרה לקויה

במקרה והזק הגרם הוא ללא תקה (עפ"י שקול הפעולות והעבודות לתיקון הדרש. 

דעתו של המפקח) יהיה על הקבלן לסלק שכבות הבטון המותז ולהתחיל מחדש ביקוי 

  .בהתזת חול ותהליך התזת בטון

  בדיקות במהלך ביצוע העבודה .9

  הקבלן יבצע את כל הבדיקות הדרשות במפרט הכללי:  . 9.1

 בדיקות סומך הבטון הטרי.  . 9.1.1

 של הבטון הטרי לפי התזתו. בדיקות חוזק הלחיצה . 9.1.2

 בדיקות חוזק של בטון קשוי (גלילים).  . 9.1.3

 בדיקות חוזק הידבקות לסלע או לשכבת הבטון הקודמת. . 9.1.4

 בדיקת עובי. . 9.1.5
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 בדיקות ויזואליות לפגמים.  . 9.1.6

 בדיקות ספיגות. . 9.1.7

 בדיקות חוזק למתיחה לא ישירה (בקיעה). . 9.1.8

פח של בטון מותז יהיו בהתאם \אופן ביצוע הבדיקות וכמות הבדיקות ליחידת שטח . 9.2

  למפרט הכללי הבין משרדי. 

במקומות שבהם דרש לקדוח גלילים לצורך ביצוע הבדיקות יש לקבל את החיות  . 9.3

 המתכן למיקום הקדחים.  

  בדיקות וספות . 10

ידי המהדס בדיקה  במקביל ל"ל תיעשה על: בדיקות שלמות ההתזה ועובי הכיסוי .10.1

אם לפי דעת  ויזואלית לשלמות ההתזה במקומות הקריטיים ושהגישה קשה אליהן.

כיסוי איו מספיק, ייפסל ההמהדס לא התקבלה באזורים אלה התזה מושלמת או עובי  

ל לשביעות רצוו של מהל  והקטע הפגום ותעשה התזה מחודשת ע"י הקבלן, הכ

 ,עובי הכיסוי איו עוה על הדרישות ייעשו במקוםבמקומות שקיים חשד ש הפרויקט.

בדיקות עובי כיסוי הבטון המותז על פי המוטות בשיטה  ,לפי הוראות מהל הפרויקט

לא הורסת. אם הבטון המותז לא עמד בבדיקה יטופל האזור ע"י פירוקו וביצוע בטון 

  מותז מחדש. 

ה הן הבדיקות הבלתי שיטה וספת של בדיקות בפרויקט זבדיקת אימפקט אקו:   .10.2

  הורסות.

עובי הקיר באופן בהפרדות של שכבות ו בשיטה זו יתן לזהות חללים בתוך הקירות  

  מדויק. 

   .D-ASTM-00-5882בהתאם לתקן האמריקאי   יהיהביצוע הבדיקות ה"ל  .10.3

  להלן טבלה לביצוע בדיקות אימפקט אקו בהתאם לשטח הקיר.   

בדיקות שיש מספר ס"מ 45שטח הקיר בעובי עד 

  לבצע

  על הקיר הקיים

כמות המדגמים שכשלו 

  ללא פסילת האלמט

  31מ"ר  100עד 

4מ"ר  150מ"ר עד  100מעל 

5מ"ר  200מ"ר עד  150מעל 

  62מ"ר  250מ"ר עד  200מעל 

  7מ"ר  325מ"ר עד  250מעל 

8מ"ר  400מ"ר עד  325מעל 

  93מ"ר  500מ"ר עד  400מעל 

מ"ר  125מ"ר ולכל  500מעל 

 וספים או חלק מהם

  4מדגם וסף

 לביצוע  הקטעים סימון תכיות . 11

לאחר ביצוע הדוגמא ואישורה וקביעה סופית של המודולים לביצוע, אורך הקטעים וכמות    

על גבי הפריסות של הקירות את סימון הקטעים המבוצעים (תוך   הקבלן יכין    ,לביצוע  םהצוותי
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מספורם) בשלבים וכן את קווי הפסקות היציקה, קודות הבקרה המתוכות בכל קטע 

  ויגיש לאישור המתכן והבדיקות הדרשות

  

  בטון מותז על כלוסאות  .27.0202

תבוצע התזת בטון ע"ג כלוסאות לפי  )וכדו' Aבחלקים שוים בפרויקט (פורטל מערבי, פיר  .1

 המסומן בתכיות.

 40-סוג הבטון בקירות ב .2

ועפ"י ההחיות המופיעות   קיר הציפוי תבוצע בהתאם לשלבי הביצוע המפורטים בתכיות  התזת .3

 .   02.02.26בסעיף 

סאות על מת למוע זליגת הקרקע ברווחים בין  במרווח בין הכלו ראשוית  התזה יש לבצע  .4

 הכלוסאות. 

קיר הציפוי יכלול את עבודת קידוח המוטות המייתדים. כמות המייתדים כמסומן עפ"י   .5

 ס"מ עבור כל כלוס.   30מ"מ כל  14התכיות ולא פחות משי מוטות בקוטר 

 המחיר כולל את יקוי פי הכלוסאות והכת השטח  .6

  

  יון לבטוים פלדת ז  .82.0202

לפי    רתיכים  (כולל כלוסאות) תהיה ממוטות מצולעיםעבור כל הפרויקט  פלדת הזיון לבטוים   .1

יהיו ממוטות אלה  רשתות מרותכות ב  . במידה ויהיה שימוש500 - , בחוזק פ3 חלק 4466ת"י 

  . 4חלק  4466מצולעים לפי ת"י 

  לכיפוף זיון. 466כיפוף כל מוטות הזיון יהיה לפי החיות ת"י  .2

ככלל, אין לרתך זיון מצולע, אלא אם התקבל לכך אישור מפורש בכתב מהמפקח. אם ייתן  .3

(דלות מימן)  ASWE 7018אישור כזה, יהיה הריתוך באמצעות אלקטרודות בעלות  סימון 

), ובכפיפות להחיות המפקח. לאחר בצוע הריתוך 1(חלק  466והריתוך יהיה לפי החיות ת"י 

  ר את קצף הריתוך (שלקה). יש להסי

הקבלן יידרש להוכיח כי תסבולת הריתוך מתאימה לדרישות, באמצעות ביצוע בדיקות מתיחה  .4

  לריתוך מדגמי, הכל בהתאם להוראות המפקח.  

בסידור הזיון יש להקפיד על קבלת כסוי בטון לפי המפרטים והתכיות ועל מיקום מדויק של  .5

בשטחים הבאים במגע עם הקרקע יהיה הכיסוי המיימלי  הזיון מבחית מפלס ומיקום אופקי.  

להקפיד  (ככלל עובי הכיסוי משתה בין האלמטים השוים ועל הקבלן להיות ער לזה ו ס"מ 5

   .בתכיות) על עוביי הכיסוי המסומים

תמיכות לזיון עליון ("ספסלים") יהיו עשויים מוטות זיון (עגולים ו/או מצולעים) מכופפים  .6

יבטיחו מיקום כון של הזיון, צורת הספסל תבטיח את יציבותו וקוטר המוט את במידות ש

ידי הקבלן כך שהזיון התמך יהיה -החוזק הדרוש לתמיכת הזיון. כמות הספסלים תיקבע על

 ישר ויציב. 

  

  

  



26 
 

______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

  אופי מדידה ותכולת מחיר 902.02.2

,  ת"יכל עבודות הבטון המזוין היצוק באתר ימדדו לתשלום לפי פח, כאמור במפרט הכללי של   .1

, אלא אם כן צויין במפורש אחרת במפרט ת"יועפ"י תכולת המחירים שבמפרט הכללי של 

 ובגבהים שוים.  בתוואי מעוגל ,לא תשולם תוספת בגין יציקה בעקמומיות, שיפועהמיוחד. 

 לום לפי פח ומחירם אחיד ללא קשר לצורתם. עמודים יימדדו לתש .2

 קיטומי פיה כלול במחירי הבטוים ואיו מדד בפרד. .3

פוליסטירן מוקצף המשמש כחומר מילוי בתפרים ולהפרדה בין יציקות, כלול במחירי הבטון  .4

 ולא מדד בפרד.

טות חישוב פח האלמט הרלבטי. הבטון בבליבלים ובליטות באלמטי בטון כלשהם, כל .5

משולם, אפוא, במסגרת האלמט, והן אין מדדות ומשולמות בפרד, וזאת ללא תלות 

 במידותיהן. 

סעיפי במחירי    יםותמיכות זמיות לחלקי מבה שוים, כלול  , תביות אבודותפיגומים, תביות .6

כולל את כל הכרוך בתכון מפורט עבור  ,עבודות הבטון השוות ולא ישולם בעבורם בפרד

תביות ו/או פיגומים ו/או תמיכות זמיות, ביצועם, התקתם, אחזקתם השוטפת, פירוקם 

וסילוקם בתום העבודה. יסודות זמיים ו/או כל מערכת ביסוס אחרת הדרשת למערכת 

 הפיגומים כלולים אף הם במחירי היחידה השוים ולא ישולם בעבורם בפרד. 

לעיל   02.01.03כון תערובות בטון וביצוע בדיקות החוזק לתערובות יסיון כמפורט בסעיף ת .7

לא יימדד לתשלום בפרד והתמורה עבור ה"ל כלולה במחירי היחידה של סעיפי עבודות בטון 

 מזוין. 

בטון חשוף חזותי של חלקי בטון מזויין יצוק באתר ימדד לתשלום לפי שטח. מחיר היחידה   גמר .8

למשטחים אכיים, אופקיים משופעים עקומים ומעוגלים, ומחירי היחידה כוללים את כל זהה  

.  02.09, סעיף בעיין בטון חשוף חזותי  הבימשרדי האמור במפרט המיוחד ובמפרט הכללי

המחיר זהה לגמר כ"ל בתביות פלדה, לוחות אכיים או אופקיים, ולבידים מצופים  

 פורמאיקה. 

לאלמטים טרומיים איו מדד לתשלום ומחירו כלול במחיר האלמט בטון חשוף חזותי  .9

 הטרומי.

חזותי ועליו ישולם    גמר קירות בטון יהיה בגמר בטון חשוףבמקומות בהם הוגדר ע"י האדריכל   . 10

 בפרד. 

 ה גמר פי יהיותקרות הבטון גמר קירות הבטון  בטון חשוף חזותי, במקומות בהם לא הוגדר  . 11

התקרות /גימור זה כלול במחירי היחידה של הקירות  ,ן לצבעגימור מוכ ון חשוף בעל רמתבט

 ולא ישולם בפרד. 

ועלותה כלולה  קירות הבטוןמפח  ים ולפלטות הטרומיות מדדת כחלקדשן השעה ללוח" . 12

 .בעלות הקירות

באזורים, בהתאם  ע"י החלקה בהליקופטר. ומרצפי הבטון תקרותעבוד פי שטח עליוים של  . 13

כלולה במחירי הבטון  ההחלק הלסימון האדריכל תבוצע בהחלקת הרצפות על ידי הליקופטר. 

יהיה הכרסום שולם בפרד. במידה ויידרש יבוצע כרסום עדין בפי התקרות/מרצפים תולא 

 כלול במחיר היחידה. 
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פודסטים וכיו"ב) יימדדו במ"ק מהלכי מדרגות על כל תכולתם (משטחים משופעים, משולשים,   . 14

 ויכללו את כל הדרש לביצוע העבודה בשלמותה.

המדידה והתשלום עבור פלדת זיון לבטוים יהיו לפי משקל (טון או ק"ג), בהתאם להחיות   . 15

. שומרי מרחק מסוג כלשהו, כלולים  ת"ילעיל  ולפי האמור במפרט הכללי של    02.02.28בסעיף  

  תמיד במחיר ולא מדדים בפרד. 

תמיכות לזיון ("כסאות") עשויים מוטות זיון מכופפים, לא ימדדו לתשלום. ומחירם כלול   

  במחירי היחידה. 

ריתוכי זיון, אם דרשים בתכיות, ו/או והותרו לקבלן ע"י המפקח אים מדדים לתשלום    

  בדיקתם במת"י, יהיו כלולים במחירי היחידה. ומחירם, כולל מחיר 

מ' למוט,   15בכל מקרה שבפרויקט זה עשה שימוש במוטות פלדה מצולעים באורך עד (וכולל)    

  לא תשולם תוספת מחיר כלשהי עבור שימוש במוטות באופן ה"ל.  

יות באורך חפיפות זיון שאין מתוארות בתכיות, כגון חפיפות זיון של זיון מחלק התון בתכ  

  כללי, אין מדדות לתשלום ומחירן כלל במחירי היחידה. 

  .500W-כפי שאמר לעיל כל מוטות הזיון המצולעים יהיו מברזל זיון רתיך בחוזק פ  

  ישולמו בפרד.  4/ חלק 4466רשתות פלדה מרותכות מברזל משוך בקר לפי ת"י   

הבחה בין יציקות אופקיות ו/או משופעת,  בין בטון רזה יימדד לתשלום לפי פח (מ"ק) ללא  . 16

כמות הצמט המיימלית לא תפחת מ  יציקות בשטחים גדולים ו/או קטים ובעובי היציקה.

 ק"ג/ מ"ק וכמות זו כלולה במחירי היחידה.  300

. המחיר כולל את  תכון פח ימדדו בפרד לפי לקירות  יסודות לעמודי תאורה התלויים . 17

טון חשוף חזותי בתבית פלדה והפילוס באמצעות גראוט מתחת לפלטת התביות, גמר ב

 העמוד וכל הדרש לביצוע האלמט בשלמותו.

המצוין בכתב  30-במקום ב 40-בכל מקום שדרש בתכון, תשולם תוספת עבור יציקת בטון ב . 18

או בטון  40-, אולם אם תיאור הסעיף בכתב הכמויות כולל מראש שימוש בבטון בהכמויות

  לא תשולם תוספת. חר, א

קורת שן מבטון מזויין ימדדו לתשלום במ"ק, בהתאם לחתך של החגורות השוות. התשלום   . 19

 יכלול את כל הדרש במפרט הכללי. הזיון ישולם בפרד.

המיועדים לפירוק בהתאם למפורט בתוכיות  מבטון המדידה לתשלום של כל האלמטים . 20

תהיה לפי מ"ק. התשלום יכלול את כל העבודות המתוארות  מפקחולהחיות שיתקבלו מה

לעיל וכן את כל החומרים והמלאכות הדרושים לכך, לרבות התארגות מתאימה לביצוע,  

וסילוק  התקת מערכת פיגומים (במידת הצורך)  עבודה בלילה, עבודה בלילות בקטעים,

 הפסולת למקום שפך מאושר.

ציורות יקוז שרשוריים ימדדו וישולמו במטר אורך, המחיר כולל את הציורות המחוררים,   . 21

 את הבד הגיאוטכי שסביבם  ופילטר החצץ. 

קשיח וקדוח אופקי, לצורך יקוז ברגי הסלע עפ"י תיאור   H.D.P.Eציור יקוז קשיח מסוג  . 22

יר  כולל את כל הדרש לביצועם, אספקה התקה, בפרט קידוח לעיל, המח  02.02.22סעיף  

בבטון, קידוח בסלע, קידוח בקרקע, שימוש בציור מגן וכיו"ב וכל הדרש לביצוע מושלם לפי  

 התכון. 
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המדידה והתשלום יהיו לפי  מוטות מייתדים  (לדוגמה באזור יציקת השלמה לתקרת בטון),  . 23

שבעזרתו המוטות מעוגים, את סיתות הבטון במידת יחידה. המחיר יכלול את הדבק הכימי 

יקוי הקדחים בלחץ אויר ואת כל המלאכות הדרושות לביצוע מושלם ביצוע הקדחים,  הצורך,  

, התשלום עבור קידוח ועיגון הקוצים כלול  לכלוסאות לפי החיות היצרן. בקירות הציפוי

 . שבכתב הכמויות בסעיף קיר הציפוי 

, המדידה והתשלום יהיו לפי פח  המבוצעים ביציקה באמצעות תבית  אותקירות ציפוי לכלוס . 24

בטון ויכללו את כל האמור לעיל. התשלום עבור קיר הציפוי יכלול בתוכו גם את התזת הבטון 

ברווח בין הכלוסאות במידה ויידרש ואת קידוח ועיגון המוטות המייתדים לכלוסאות לרבות 

ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכיות מפי הקיר לפי  העובי לחישוב היו אך אספקתם. 

פח זה כלול במחיר  -הפח שבין הכלוסאות לא ישולם עבור מישור כלוסאות הדיפון, 

המחיר כולל גם את יקוי פי הכלוסאות והכת   היחידה. פלדת הזיון (רשתות) תימדד בפרד.

 השטח. 

ידה והתשלום יהיו לפי פח בטון ויכללו את המד המבוצעים בהתזה, קירות ציפוי לכלוסאות . 25

כל האמור לעיל. התשלום עבור קיר הציפוי יכלול בתוכו גם את התזת הבטון ברווח בין  

הכלוסאות במידה ויידרש ואת קידוח ועיגון המוטות המייתדים לכלוסאות לרבות 

י הקיר לפי  העובי לחישוב היו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכיות מפאספקתם. 

פח זה כלול במחיר  -הפח שבין הכלוסאות לא ישולם עבור מישור כלוסאות הדיפון, 

המחיר כולל גם את יקוי פי הכלוסאות והכת   היחידה. פלדת הזיון (רשתות) תימדד בפרד.

 השטח. 

  יריעות היקוז ימדדו לתשלום לפי שטח.  ,DELTA TERRAXיריעות יקוז מסוג  . 26

 מחיר היחידה כולל את כל החומרים והמלאכות הדרושות לביצוע לפי החיות היצרן.  

פח    תהיה לפי  של הבטון המותז על משטחים המיועדים לייצוב  המדידה לתשלום  בטון מותז,   . 27

של המדרון/הקיר שהוכן להתזת הבטון כמסומן בתכיות, לרבות פיות הקירות, ותתבצע לשי  

  הכיווים (אכי ואופקי) ועפ"י הפרטים שבתכיות. 

רת גסבמהמדידה תוך הבחה בין הסעיפים השוים. המחיר כולל  רשת אקספדד שתבוצע   

  5שוה משולמת לפי עובי ההתזה הראשוית לייצוב. מודגש בזאת שהשכבה המיישרת הרא

  ס"מ עובי גם אם בפועל העובי גדול יותר עקב חציבה גסה של הקבלן.  

המדידה והתשלום יהיו לפי מחיר יחידה עבור הקזים וכיסי החצץ. הקזים  קזים אורכיים,  . 28

יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה מחיר  יותקו בקירות התומכים על פי המפורט בתכיות. ה

 שות המפרט הכללי. בהתאם לדרי

המדידה והתשלום יהיו לפי פח בטון והמחיר יכלול את כל האמור יסודות וקירות תומכים,  . 29

 יסוד לצורך ביצוע עבודות איטום.  -לעיל. המחיר יכלול ביצוע רולקות במפגש קיר

ועליו לא תשולם תוספת בגין סוג   40  -סוג הבטון בכל חלקי הקיר התומך (יסוד וקירות) יהיה ב  . 30

 הבטון. 

לעיל, המדידה והתשלום יהיו לפי מחיר יחידה לכל   02.02.25מישקי התפשטות עפ"י סעיף  . 31

תוצרת חברת סיקה או ש"ע מאושר,  PVC-רוחב שהוא. המחיר כולל אטמים, עצר מים מ

מ"מ ובאורך   25, ברזל מגולוון בקוטר  PVCסתימה באטם מסוג סיקה או ש"ע מאושר,  ציור  

קלקר ולבד בקצה הציור וכל הדרש לביצוע מושלם של העבודה בהתאם ס"מ, לוחות  40עד 
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מחירי היחידה כוללים את פח הסגירה בחזית הקיר היכן שדרש כולל את קיבועו  לתכיות.

 המכאי.

 מילוי מצעים לטובת יציקת תקרת הפורטל ימדד בפרד במידה ודרש.  . 32

 ת אוורור יימדד בפרד במ"ק.מילוי בטון רזה מסביב לאלמטים שוים ובייהם תעלו  . 33

 סיבי פולי פרופילן להגה גד אש יימדדו בפרד לפי משקל (טון).  . 34

הכת שרוולים בקורות עבור המערכות (חשמל, יקוז וכדו') כלולה במחירי היחידה של   . 35

 אלמטי הבטון  ולא תשולם תוספת כסף בגין ביצוע ההכות ה"ל. 

ישו מעבר בין מעקה כביש למעקה גשר ימדדו ביח' ויכללו  בלוקי קצה שיותקו באזורים בהם   . 36

 את כל רכיבי האלמט לרבות מערכת הביסוס, ברזל ואביזרים לחיבור המעקה. 

באתר בשלמותה  Iמחירי היחידה כוללים את כל הדרש עבור יציקת תקרת הפורטל בחתך  . 37

מכן יציקת הצלע כולל  והדבר כולל יציקה בשלבים כפי שתואר לעיל (יציקת אגף תחתון ולאחר  

מחירי היחידה כוללים גם את תכון תערובת הבטון ותכון היציקה לרבות   האגף העליון). 

עבודה בלילות, תיאום עם קבלן הכרייה ועבודה בתאים קשים וצפופים מעל מהרות פעילות  

, לרבות כל הדרישות המוגדרות לכך בפרק מוקדמות בהן עובד קבלן אחר (קבלן הכרייה)

 תוספת שולם על כךת. הקבלן ייקח זאת בחשבון במהלך הצעתו ולא ובשאר מסמכי מכרז זה

 בפרד. 

סמכי הפלדה  .פחי הפלדה המצויים בתוך חלקי הצלעות של התקרה הדרוכה ישולמו בפרד  . 38

, יימדדו וישולמו בפרד ביחידת רווח שבין התקרה לסמכיםההדרש למילוי  בייהם, והדייס

וכן השלמת היציקה   יר הדייס כלול במחיר הפלדה של מכלול הסמכים)משקל (טון) (מח

 בפרד. ותשולם מאחורי אזור העיגון לאחר הדריכה תימדד

 השלמות היציקה בין קטעי תקרת הפורטל הוצקים בשלבים שוים ישולמו בפרד. . 39

 . 13עבודות הדריכה ישולמו לפי פרק  . 40

 . לול במחיר היחדה של התקרהכגמר בטון ברמפות כלי רכב יהיה מחוספס/מסורק וה"ל   . 41

יציקת קמרוות מדדת במ"ק והיא כוללת את כל הדרש לביצוע העבודה בשלמות כולל  . 42

, ציורות הזרקה  (לצורך הבטחת מגע מלא של הקמרון בשכבת Contact grouting– שימוש ב

השימוש בתבית מתייעת עבור האולמות הראשיים ועבור   האיטום). מחיר היחידה כולל את

 תביות סטטיות במהרות המקשרות ביציאות לפירים. 

עלות המופים, השיוע וההרכבה של האלמטים השוים כלולים במחירי היחידה ולא תשולם  . 43

כל תוספת תשלום בגים. תשומת לב הקבלן למערכת המופים בתוך אולמות החיון המצריכה  

 במוקדמות). 20וספח   17ון מיוחד, עיגון, הרכבה  וכדו' (ראה ספח תכ
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  עבודות בטון טרום ודרוך למבים - 03פרק 

  

  החיות כלליות 03.01

 כללי  03.01.01

"עבודות בטון"  02"עבודות בטון טרום" ובפרק  03הדרישות והתאים המוגדרים בפרק  .1

  המתוארות  בסעיף זה פרט לשיויים המפורטים להלן:הכללי, כוחם יפה גם לעבודות    שבמפרט

ובטון טרום דרוך למבים כדוגמת   פרק זה מתיחס לביצוע אלמטים מבטון טרום (פריקסטים) .2

 בחיון.  והפלטות הלוח"דים

  , ובהתאם למפרט המיוחד. 03העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי הבין משרדי פרק   .3

על הקבלן לקחת בחשבון את תאי האתר הצפופים, ולתכן את דרכי הגישה והובלת    .4

  .  בחיון האלמטים הטרומים  לאתר והרכבתם

ם את כל העבודות המפורטות בפרק זה כוללות בוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד ג .5

 תכון האלמטים השוים,  הכת דוגמאות, בצוע האלמטים, הובלתם לאתר, שמירתם,

  התקתם המושלמת במבה לרבות הרמתם והצבתם, אטום מלא של המישקים. 

  

  הרכב תערובת הבטון, כיסוי למוטות הזיון וציון דרגת חשיפה 1.0203.0

פקודיות וכו' יהיו זהים לאמר בפרק הרכב תערובת הבטון, סוג הבטון, סוג הצמט,  דרישות ת .1

     שבמפרט זה אלא אם קיימת דרישה ספציפית בפרק זה.  02

דירוג סומך הבטון בעת שימתו בטפסות יתאים ליציקות המתבצעות במפעל הטרומי ויאפשר  .2

  שבמפרט זה.  02את קבלת כל התכוות הדרשות מתערובת הבטון כמפורט בפרק 

לצורך תכון התערובת הקבלן ישכור את שירותיו של יועץ   -תכן תערובת לבטון חזותי חשוף .3

שה לפחות בתכון  15בטוים מטעמו. היועץ יהיה מוכר בעל שם בתחום עם יסיון של 

תערובות כעין אלה. יועץ הבטוים לא יהיה טכולוג הבטון של המפעל המספק את הבטוים,  

  ובא לאישור מה"פ. אלא גורם אחר בלתי תלוי עם המפעל, הרכב התערובת י

בתכון התערובת על היועץ לשים דגש על מיעת בועות אויר באלמטים השוים ומיעת  .4

  סגרגציה תוך שימוש בתערובת מתאימה ובטפסות מתאימות.

  

  וחישובים  אחריות הקבלן להשלים התכיות 1.0303.0

  חשבוו.השלמת תכיות הייצור לכל האלמטים תעשה ע"י הקבלן ועל  .1

על הקבלן להכין על חשבוו תכיות מפורטות (תכיות בית מלאכה) של כל האלמטים  .2

וכל הדרש לצרכי הרכבה או חיבור זמי ו/או קבוע  סמכים הטרומיים כולל איסרטים,

במבה. לצורך זה על הקבלן להעסיק מהדס ו/או אדריכל רשוי בעל סיון בעבודות מסוג דומה 

  פי החיות המתכים. לביצוע העבודה ל

  התכון המפורט ה"ל יתבסס על הקריטריוים והמסמכים הבאים:  .3

  התכיות המצורפות וכל יתר מסמכי החוזה.  . 3.1

  . 5, 4ים וביחוד חלק 466חוקת הבטון ת"י  . 3.2

 (תקן רעידת אדמה ותקן רוח).  414,  413ת"י  -התקים . 3.3
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 ייצור ומוצרים-טרומיייצור אלמטים מבטון: בטון  -2חלק  1923ת"י  . 3.4

  טפסות לבטון: עקרוות 904ת"י  . 3.5

  תקים משלימים בהתאם לסוג הפריט החדש.  . 3.6

 המפרט הכללי הבימשרדי, המפרט המיוחד וכתב הכמויות. . 3.7

על הקבלן לבצע חישובים ותכיות מפורטות אשר לשלבי השיוע השוים החל משלב  . 3.8

יון (וזאת בטים בחוע  במפעל ועד להרכבת האלמוסף לעומסים הקבועים  השי

והשימושיים שהוגדרו לתכון ע"י מתכן השלד עבור האלמטים השוים), תוך תכון 

 כל פרטי התלייה הדרשים לאלמטים השוים. 

תיאום זה יבוצע בין המפעל המייצר את האלמטים לבין הקבלן הראשי תוך התחשבות  . 3.9

  במוף עילי).    באופן המיוחד של שיוע האלמטים בתוך החיון (שימוש

  

  פרוט תכיות ומפרטים שיסופקו על ידי הקבלן 1.0403.0

 בוסף לאמור לעיל על הקבלן לספק לאישור המהדס המתכן בתוך חודש ימים ממתן צו התחלת עבודה

  את התכיות והמפרטים הבאים:

  תכיות מיקום של אביזרים לעיגון ולהרכבה הפריקסטים על השלד.  .1

  תכיות ייצור של כל האלמטים יכללו:  .2

  ). 1:25, (1:20פרישת האלמטים (כל אחד ואחד) ק"מ  . 2.1

  ). 1:25, (1:20זיון האלמט וסדורו ק"מ  . 2.2

  סידור סרגלי החזית שיקובעו לשולחן היציקה.         . 2.3

  כיוון, וכו'.  ליד קצוות אופקיים ואכיים, שיויי  1:5פרטי קצוות האלמטים ק"מ  . 2.4

 מיקום כל האביזרים באלמט כולל ווי הרמה, אמצעי שיוע, אביזרי חיבור זמיים  . 2.5

  וקבועים וכל אביזר אחר הדרש ליצור ולהרכבה.  

  . 1: 5ק"מ  אופקיים ואכיים)  פרטי חיבור ואטימה בין האלמטים לבין עצמם (חתכים  .3

 שיתייחס לשיטת הייצור, לפרטי ההרכבה, השיוע וההפה.  מפרט הקבלן .4

הקבלן יאפיין בתכיות את אופן ההרכבה תוך התחשבות בהרכבת אלמטים בעלי שיפוע לשי  .5

    .צדדים

  

  אשור ותאום 1.0503.0

במלואם ובצורה  המתכןהתכיות, המפרטים והחישובים הסטטיים ה"ל יועברו לאישור  .1

  בהירה וברורה. 

 2המתכים ייעשה תוך  הערות לתכיות או אישור התכיות המפורטות של הקבלן על ידי .2

  שבועות מיום מסירתן לאישור. 

  תוך שבוע אחד. - תיקון הדרש לאישור חוזר .3

מכל סיבות שהן, על הקבלן   לא תוכר תביעה להארכת לוח הזמים ועיתויים המוזכרים לעיל  .4

  במועד מוקדם מתאים.  להגיש התכיות לאישור המתכים
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התכון המפורט יהיו   כל האמור לעיל כלול בתמורה, ולא תשולם כל תוספת גם אם בעקבות .5

  צעת הקבלן.  דרישות וספות אשר יחייבו שיויים ופרטים אחרים מה 

 

  ייצור 03.01.06

 הרכיבים הטרומיים ייוצרו במפעל לבטון טרום, מאושר ע"י מהל הפרויקט.  .1

 שיטת היציקה תבוצע בעזרת ויברטורים להבטחת צפיפות הבטון.  .2

על הקבלן להכין על חשבוו דוגמה אחת מכל טיפוס של אלמט טרום לפי בחירת האדריכל,   .3

  יון לאישורו הסופי של האדריכל לפי התחלת היצור השוטף. כולל הגמר העל  ,בצורה מושלמת

  

  הגה בפי קורוזיה 1.0703.0

דרשת הקפדה יתרה על הרחקת הזיון מפי הבטון החיצויים על ידי שומרי מרחק מתועשים מבטון 

  שימוקמו בכמות מספקת כך שכל הזמן יורחק מפי החזית החיצוית של הבטון לפי עובי הכיסוי הדרש. 

  

  מדידה באתר 1.0803.0

בהתאם להתקדמות הפרויקט בשטח ובמקביל לייצור האלמטים במפעל על הקבלן לערוך מדידות 

  ולסמן את מיקום הרכבת הפריקסטים בטרם הבאת האלמטים לאתר ולהכין את האלמטים בהתאם.

  

  תקרות ורצפות טרומיות דרוכות 203.0

  כללי  10.203.0

"עבודות בטון"  02"עבודות בטון טרום" ובפרק  03והתאים המוגדרים בפרק הדרישות   . 1

  שבמפרט הכללי, כוחם יפה גם לעבודות המתוארות  בסעיף זה פרט לשיויים המפורטים להלן:

פרק זה מתיחס לרצפות טרומיות העשות עם פלטות טרומיות דרוכות מבטון וכוללות גם   . 2

כמפורט בתכיות ובהוראות היצרן. כל האמור   באתר. הכל    חלקי רצפה העשים עם בטון יצוק

  בסעיף זה לגבי רצפות 

טרומיות יהיה תקף גם לגבי תקרות טרומיות, את המוח רצפה טרומית יש לקרוא גם כתקרה   

  טרומית.

הקבלן רשאי להציע טבלות טרומיות מיצרן לפי בחירתו, לאישור מזמין לא יאוחר משבועיים    . 3

  התחלת עבודה.  מיום קבלת צו

ואת האופי המיוחד של הפרויקט בו   על הקבלן לקחת בחשבון את תאי האתר הצפופים  . 4

  הרכבת האלמטים הטרומים מתבצעת. 

ההרכבה תתבצע בתוך מבה  תת קרקעי כאשר המעטפת החיצוית מוכה מבעוד מועד   . 5

) בתוך Monorailעילי ((מהרות הכרייה) ושיוע האלמטים הטרומים מתבצע באמצעות מוף 

  לתכן את הובלת  הלוח"דים לאתר והרכבתם בהתאם. עליו  אולמות הכרייה ועל כן 

  .מהצד המזרחי של האולמות (פורטל מזרחי) הגישה לאתר מתאפשרת   . 6

 המבה  לרכיבי הגזרות וההתאמות ההרכבה, העבודה כלל לתכון אחראי יהיה הקבלן .7

  . השוים
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  טרומיותפלטות   20.203.0

הפלטות הטרומיות הדרוכות (לוח"דים) מיועדות לשאת את העומסים  המצוייים בתכיות,   . 1

בוסף למשקלם העצמי ולמשקל היציקה המשלימה. סוג הבטון של הפלטות הטרומיות יהיה 

  . הפלטות יתוכו לשאת בוסף השלמות יציקה סמוכות היכן שהוגדר ע"י המתכן.60-ב

גיש הפלטות הטרומיות לאישור המזמין לא יאוחר מאשר ארבעה שבועות מיום על הקבלן לה  . 2

  מתן צו התחלת העבודה.  

  לצורך קבלת האישור  יגיש הקבלן את המסמכים הבאים:  . 3

מתכן השלד רשאי לבקש השלמות לחישוב הסטטי לפי שיקול דעתו -חישובים סטטיים  3.1  

  האלמטים. והדבר ייחשב כחלק מתהליך הבקרה והאישור על 

  , לרבות כל הפרטים הדרשים. תכיות עבודה מפורטות  3.2  

תקן הזיון של הפלטות ותעודת בדיקה של יצרן הפלדה שאכן הפלדה  עומדת בתאי   3.3  

  . 466התקן של היצרן ותאי ת"י 

ותודות עובי הפלטות המופיע בתוכיות היו עובי מיימלי דרש, ומטרתו להבטיח דפורמציות    . 4

  אכיות מוקטות.

פי הבטון העליוים בפלטות יהיו מחוספסים להגברת טיב ההדבקות עם היציקה המשלימה.    . 5

  ויתאים לכח  הגזירה האופקי בין היציקות.  466רמת החספוס תהיה לפי ת"י 

.  חשוף חזותי אשר כלול במחירי היחידהפי הפלטות התחתוות יהיו חלקות ברמת  בטון   . 6

ממסירת הבקשה למזמין. במידה  ור או דחיית הפלטות על ידי המזמין יתן תוך שבועים איש

והמזמין ידחה את הפלטות המוצעות  על ידי הקבלן ו/או תהייה מצד המזמין דרישות 

לתיקוים ושיויים בפלטות, יבצע הקבלן דרישות אלו ללא תוספות מחיר וללא שיויים בלוח  

  הזמים. 

סמן את מיקום החללים בלוח"ד במפעל לצורך התקת אביזרי תלייה והימעות על המפעל ל  . 7

סימון החללים כלול במחיר היחידה   מפגיעה בצלעות הלו"חדים בעת התקת אביזרים שוים. 

   . ולא תשולם  תוספת עבורו

מטר משי הצדדים כבר במפעל, הדבר דרש לצורך  1קצוות הפלטות ימולא בבטון לפחות כ   . 8

  התמודדות עם גזירה בקצוות ולצורך השעה על  יאופרים בקצוות.  

תכון אביזרי התלייה, תכון ההרכבה וחישוב האלמטים החל מהשיוע  מהמפעל, דרך   . 9

  לן. השיוע בחיון ועד להרכבתם יבוצע ע"י הקב

  

  עמידות אש 30.203.0

. הספק יגיש תעודה המאשרת את העמידות דקות 120 הטבלות תהייה עמידות לאש למשך   . 1

  באש לסוג הטבלה שיגיש לאישור המתכן. 

אספקת הטבלות לאתר תלווה בסימון ברור שלא יותיר מקום לספק באשר להתאמת הטבלות   . 2

  לעמידות באש כדרש.  

   

  חישוב הרכיבים  04.203.0

"תקרות  מטבלות חלולות טרומיות  5חלק   466חישוב הרכיבים יעשה על פי דרישות תקן ת"י   . 1

  .  4-ו 1,2,3חלקים   466דרוכות", העדכי ובהתאם לת"י 

  עובי הבטון הממוצע ועובי בטון הכיסוי יתאימו להבטחת עמידות אש בהתאם לדרש בתקן.  . 2
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  במדור מבים מטעם הקבלן. חישוב האלמטים יתבצע ע"י מהדס מבים רשוי   . 3

החישובים הסטטים יכללו את העומסים הקבועים והשימושיים במבה כפי שהוגדרו ע"י   . 4

  המתכן.

בוסף יכללו החישובים מצבי עמיסה לזמן הביצוע כתוצאה מציוד המוח על הלוח"דים    . 5

בעת יציקת  ועומסים וספים העלולים לפעול על הלוח"ד כדוגמת כוחות אכיים הגרמים

לצורך כך יכין הקבלן תכית הכוללת סימון עומסים לשלב   הקירות בתבית חד צדדית.

  הביצוע. 

מתכן השלד רשאי לבקש השלמות לחישוב הסטטי לפי שיקול דעתו והדבר ייחשב כחלק   . 6

  האלמטים.של מתהליך הבקרה והאישור  

כפי  1לעומסים שצוייו בתכיות לעומס כלי רכב מסוג תתוכן בוסף  -1רצפת חיון במפלס   . 7

  טון. 9ולמשקל של  412בת"י  12שמופיע בטבלה 

  הפלטות הטרומיות יתוכו לדריכה מלאה.  . 8

  

  דרישות הרכבה  50.203.0

על הקבלן להגיש תכיות הרכבה וכן פרוט תהליך ההרכבה בהתאם לתאי האתר הקשים   . 1

במסגרת מסמכי המכרז מצורפת הצעה  לרבות פרוט  ציוד ההרמה וההרכבה לאישור המפקח.  

  לתכית הרכבה ללוחדי"ם אשר כוללת התייחסות להרכבת הלוח"דים בשיפוע. 

הלוח"דים, כפי שמתאימים למפעל המייצר וכן סימון המעברים  תכיות ההרכבה יכללו סימוי    . 2

  האכיים של מערכות המבה. 

בתכיות ההרכבה, הקבלן יקח בחשבון שלא תורשה חציבה באתר בפלטות אלא במקדח יהלום    . 3

. על כן כל המעברים האכיים יוכסו לרצועות השלמת יציקה בין  4ולגודל מקסימלי של " 

די הפלטות. חיתוך הפלטות לצורך התאמתם וליצירת פתחים בין פלטות  הפלטות וישאו על י

  יעשה באמצעות משורים מכיים מסתובבים (דיסקים). 

חורים בפלטות  הטרומיות יבוצעו אך ורק באמצעות מכות קידוח. מכות הקידוח טעוה    . 4

קרה קידוח  ס"מ  כמפורט לעיל בכל מ 10-אישור המפקח, אין לקדוח חורים שקוטרם גדול מ

חורים ויסור הפלטות טעון אישור  המפקח. כמו כן, יקח בחשבון התקה דרשת בשיפוע בחלק  

  משטח המבה.

בצורה סימטרית כך שלא יווצרו  מאמצי פיתול   או על קירות הפלטות יורכבו על קורות בטון  . 5

על לוחות  בקורות שיסכו את הקורות או שיגרמו להם דפורמציות מיותרות. הערמת לוחות

  .מורכבים לא תורשה

  מגפ"ס לפחות. 30-להרכבת הפלטות תבוצע רק לאחר הגיע חוזק הבטון בקורות/ בקירות   . 6

  . יאופרן אשר מתחתיהן דייס מתאים רצועת החת הפלטות תעשה על גבי  . 7

מסויימים כגון ובמקומות    1.5%מודגש בפי הקבלן שהלוח"דים בעלי שיפוע אורכי בשיעור של    . 8

) בוסף לאורכי. לצורך כך יש לתכן 5%רמפות התועה בתוך החיון קיים שיפוע רוחבי  ( כ 

  את פרטי הושבת הלוח"דים באזורים אלו בצורה פרטית.

והחשיבות הדרשת בדיוק ההרכבה, יש לבצע מדידה לאורך שיי  ושאעקב מורכבות ה  

הרכבה מצריכה דיוק רב ושמירה על פי בטון  עבודה ה ההשעה ע"מ לוודא את המפלסים.

  קיים מכל חלק רופף.
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  דים"וח לה  פיות  משוריייםבארבע  לא  יאופרן  סמכי  על  תהיה  ראשון  בשלב  דים" הלוח   השעת .9

 יצירת לצורך דים"ללוח מתחת SIKA GROUT 3200 מסוג דייס יוזרק /יוצק מכן ולאחר

  .רציפה  השעה

לצורך הביצוע   יפועים לשי הכיווים,שחים ב שבחיון הלוח"דים מומודגש שבאזורי הרמפות   . 10

  בקודה המוכה ביותר שלועד ליציקת הדייס והתחזקותו.   םתמוקם תמיכה זמית בכל לוח"די

מ"מ,  5. התערובת עם אגרגט מודרג, גרגיר  מקסימלי 40-מילוי המישקים יעשה עם בטון ב  . 11

  ק"ג/מ"ק בטון מוכן. יש  להשתמש במוסף לשיפור העבידות.  320כמות צמט מיימלית 

מילוי התפר יהודק לכל גובהו עם סרגל עץ דק. יש להבטיח שהמישקים יהיו קיים, חופשיים   . 12

ישקים רצוי לבצע קרוב ככל  האפשר למועד  מכל חומר זר  ורטובים לפי מילויים. את מילוי המ

  ההרכבה ובכל מקרה לפי היציקה המשלימה.

  סיבולת ההרכבה:  . 31

  ס"מ. 1הסטיה מהמקום המתוכן של הפלטות לא תעלה על     13.1  

  . 350-הסטיה האכית (התרוממות הפלטות) לא תעלה על מפתח הפלטה  מחולק ב    13.2  

  בתאום ואישור המפקח. מידות הפלטות יקבעו   . 14

הרשות בידי המפקח לשות את תהליך ההרכבה המוצע על ידי הקבלן כולל שיויים בסוג   . 15

וכמות ציוד ההרמה וההרכבה על מת להבטיח  עמידה בלוח הזמים, וכן לדרוש שיויים  

אחרים לדעת המפקח הדרושים  על מת להבטיח את קשיחות המבה הן בזמן ההרכבה והן  

  הסופי.  בשלב

  כל השיויים ה"ל שידרשו על ידי המפקח לא יהוו סיבה לתוספת מחיר.  . 16

 קירות /לפי ביצוע עבודות ההרכבה של האלמטים הטרומים ימדוד הקבלן את שלד קורות  . 17

  אותם ויתאים את מידות הפלטות בהתאם לקיים בשטח בפועל.  הושאיםהבטון 

  ם מהמקום המוך אל המקום הגבוה. יבחיון יורכבו הלוח"ד באזור שיפוע אורכי   .  18

  

  בדיקת פלטות טרומיות  60.203.0

פלטות   2לפי התחלת היצור השוטף של הפלטות הטרומיות על הקבלן להכין  דוגמא של   . 1

הפלטות בדגימה יבדקו לגבי עמידתם בתאי הסיבולת ומראם   במידות הזהות לפלטות המבה.

  החיצוי. הפלטות ישלחו לבדיקת חוזק בהרס למעבדה מוסמכת ומאושרת על ידי המפקח. 

  העדכי.                    252הבדיקה תעשה בכפיפות לתקן הישראלי ת"י   . 2

, כל הפלטות  252"י  מודגש בזאת במפורש שאם אחת מהדגימות לא תעמוד בתאי תקן ת  . 3

שיוצרו עד למועד הבדיקה יפסלו ולא יורשו בשימוש  וכל ההוצאות הכספיות הכרוכות בכך 

  יחולו על הקבלן. 

  

  חיתוך אלכסוי בקצה הטבלה  70.23.0

  הטבלות המסתיימות בחיתוך אלכסוי יוכו ביסור במפעל למלוא עובין.   . 1

לא תותר שבירה. הקבלן רשאי לבצע את היסור באתר רק לאחר שיוכיח למפקח שביכולתו    . 2

  לבצע באתר יסור אלכסוי, מדויק ולמלא העובי  כדרש.  
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  טבלות ברוחב לא סטדרטי 80.203.0

טבלות ברוחב הקטן מהמידה הסטדרטית, טבלות מוסרות מטבלה רחבה, תיוצרה על ידי    . 1

  יסור למלוא עובי הטבלה ולא תותר שבירה. 

הקבלן רשאי לבצע את היסור באתר רק לאחר שיוכיח למפקח  שביכולתו לבצע באתר יסור   . 2

  כדרש.  

  

  דיוס מישקים 90.203.0

. הדיוס יבוצע  בפעולה פרדת מביצוע יציקת הטופיג תוך 40-ע בבטון בדיוס המישקים בין הטבלות יבוצ

  הקפדה על החדרת הדייס ומילוי מוחלט של המישקים.  

  

  בטון חודר לחורי הטבלות   .100203.

במקומות בהם לפי פרטי הקוסטרוקציה שבתכיות, חודר הבטון לתוך חורי  הטבלות, הפקקים במיקום 

  חורי הטבלות  אים מדדים.  הדרש והבטון החודר לתוך

  

  יקוז חללי הפלטות  11203.0.

מ"מ בחלל  הפלטות או בכל דרך שהיא ובאישור   12על הקבלן לקז את המים באמצעות קידוחים בקוטר  

המפקח. יקוז המים באמצעות  קידוח חורים במקדחה חשמלית וסתימת החור בתום היקוז כלול  

  במחיר היחידה. 

  

  אופי מדידה ותכולת מחירים   12203.0.

  . 03תכולת המחירים לפי הוראות פרק   . 1

, בהתאם למידות התיאורטיות,  בחלוקה הרשום בתכיות המדידה לפי שטח טו של הטבלות  . 2

לפי עובי בלבד. לא יובדל בין טבלות באותו העובי אולם  לעומסים שוים או במידות אורך או 

  רוחב שוות. 

גה כמצוין בסעיף כתב הכמויות כלולה במחיר. וכן התקת  הפלטות שיפוע  עמידות באש בדר  . 3

  כלשהוא. 

  במחיר היחידה של הלוח"דים.  יםכלול םבפרד ואי יםהיאופרן מדדסמכי   . 4

  למען הסר ספק מחירי הלוח"דים יכילו:   . 5

, יחישובים סטט  ביצוע חישובים מפורטים ע"י מהדס רשוי במדור מבים והפקת דו"ח  5.1  

  מסודר וברור להתייחסות המתכן.

  תכיות ביצוע מפורטות ללוח"דים.   5.2  

  אלמט טיפוסי לדוגמה לקבלת אישור.  5.3  

  אלמט קומפלט כולל בטון, דריכה, אביזרי הפה והשיוע.   5.4  

  הובלה והרכבה במקומם הסופי והמתוכן.  5.5  

  דקות. 120פלטות לעמידות אש של   5.6  

  או שווה ערך מאושר לצורך השעת הלוח"דים.  SIKA GROUT 3200מסוג  דייס  5.7  

טבלות המסתיימות בחיתוך אלכסוי ימדדו לפי שטח הטבלה טו התון בתכית ולא   5.8  

  לפי המלבן החוסם. עשית החיתוך האלכסוי לא תמדד.

  והוא כלול במחירי הטבלות. בפרד הדיוס איו מדד     5.9  
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  . שקים בין הלוח"דים כלול במחיר היחידהמילוי מי    5.10  

השלמת יציקה מעל ללוח"דים ובין הלוח"דים אין  כללות במחיר היחידה והן   5.11  

  02משולמות בפרד במסגרת פרק 

  סימון החללים בתחתית הלוח"דים במפעל.   5.12  

  יצירת פתחים בלוח"דים במפעל או באתר עבור מערכות שוות במידת הצורך.   5.13  

  גמר בטון חשוף חזותי כלול במחירי היחידה ואיו מדד בפרד.   5.14  
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  עבודות ביה - 04פרק 

  .המפרט הכללי (הספר הכחול)במפרט הכללי בהוצאה אחרוה של   04עבודות הביה יעשו על פי פרק 

  
  מחיצות 04.01

ס"מ מעל מפלס דלתות  10בעובי או מבלוקי איטוג המחיצות במבה יבו מבלוקים חלולים   . 1

  גורות רצופות מעמוד לעמוד, חגורות אלו יבוצעו גם בקטעי קיר ללא פתח.  חפתחים יבוצעו ו

  תקרה. הס"מ תחת  40-כמ' תבוצע חגורה וספת  3.0במחיצות בגובה מעל   . 2

לקיר חוץ תבוצע יציקת "שטרבה" לפי ביצוע שטרבה במפגש עם   במפגש בין מחיצות או מחיצה  . 3

  ס"מ על מת להבטיח חיבור מושלם בין מחיצה לקיר.   3-קיר חוץ יש לבצע בו חריץ בעומק של כ

ק לאחר שיתו החיות ררוב המחיצות במבה עשויות פלטות גבס, יש להתחיל בעבודות הביה    . 4

בטון   ס"מ יבוצעו מבלוקי  1520קים. קירות פים בעובי  ברורות מהאדריכל לגבי מחיצות הבלו

  "איטוג" לביה.   או

בקירות תבוצע חגורת בטון מתחת ומעל לפתחים, החגורות מעל פתחים ימשיכו מעמוד לעמוד.    . 5

צויין אחרת בתכיות תגעה  מ'. אם לא  2.1-כחגורה זו תבוצע גם בקיר ללא פתחים בגובה של 

  טון גם במקומות בהם מותקת תקרה אקוסטית. המחיצות עד תקרת הב

  
  ס"מ  20קירות ומחיצות בעובי  04.02

ס"מ.   20בעובי יהיו יבו בבלוקי בטון ש החוץמבטון, קירות בדרך כלל קירות החוץ בבין יהיו   . 1

בית הקירות תתבצע לפי יציקת העמודים. ביצוע עמודים לפי הביה יצריך יציקת "שטרבות"  

בטון בין הקיר לעמוד. מעל ומתחת לחלוות יבוצעו חגורות. החגורות תהייה רצופות מעמוד 

  לעמוד.  

  בקיר ללא חלוות תבוצע חגורה בגובה מעל חלוות בקטע קיר סמוך.   . 2

  
  מידות פתחי הדלתות והחלוות 304.0

מידות פתחי הדלתות והחלוות התוים בתכיות וברשימות מתיחסים למידות פתח הביה מעל לריצוף  

  בביה ובחגורות יש להגדיל את מידת גובה הפתח כך שלאחר הריצוף ישאר פתח במידה הרשומה. 

  
  חיבור ביה לבטון היצוק מראש 04.04

מ"מ כל בלוק שי. יש לצקת חגורה אכית בין  8ם ולבטן קוצים בקוטר יש לקדוח בבטון הקיי  . 1

  .  30-בס"מ מבטון   10הביה לבין הבטון ברוחב מיימלי של 

  החגורה האכית והקוצים אים מדדים. החגורה היא שטח ביה המדד עם הביה.   . 2

  . חיבור מחיצה לאלמט טרומי או דרוך יתבצע באמצעות זוויתים מפלדה  . 3

  
  אופי מדידה ותכולת מחירים 04.05

ומחירם   בפרדלא ימדדו  חגורות ועמודים. העמודים והחגורות  כולל  המדידה תהיה טו לפי שטח הביה  

שטרבות במקומות בהם הקיר/מחיצה בים אחרי אלמטי גם את ה. המחיר כולל כלול במחיר הביה

  , לרבות ברזל הזיון. הבטון

  מדד פרד.ילתקרות או לרצפות באמצעות אביזרי פלדה יחיבור מחיצות 
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  עבודות איטום – 05פרק 

  

  רשימת סעיפים

  

  תיאור  מספר

  איטום רצפת חיון במגע עם קרקע  .1

2.  
פורטל ורצפת  D ,H ,F ירי מילוט, רצפות פקרקעהבמגע עם פיר מעלית איטום רצפות 

  מערבי

 Aאיטום רצפת מבה לולאות    .3

  איטום קירות חיון   .4

  איטום קירות דיפון כלוסאות  .5

  איטום קורות וקירות יצוקים במרווח עבודה הבאים במגע עם קרקע  .6

  גגות פורטל מערבימעל פירים, איטום גגות   .7

  מבה לולאות ורצפת הפרדה מפלסית איטום מעל רצפת   .8

  המתבצעת בכריה איטום הפרדה מפלסית    .9

  איטום פימי במאגרי מים  . 10

  איטום רצפת חדרים טכיים רטובים וחדרי שירותים   . 11

  איטום קירות חדרים רטובים  . 12

  איטום קירות חיצויים   . 13

  

  כללי  05.00

ל הקבלן מוטלת החובה שאיה יתת לערעור, לדאוג לשלמותו ותקיותו של האיטום שבוצע  ע .1

למסירת האתר למזמין בכל האמצעים הדרושים ולשביעות רצוו  תוך מהלך העבודות עד 

המלאה של המפקח. כל זק ו/או פגם שייגרם לאיטום, יתוקן לאלתר על ידי הקבלן ועל חשבוו  

  בלבד. 

  ערכות האיטום העליוות (הראשיות) תבוצעה במועד אשר יתואם מראש עם המפקח.מ .2

ום חייבים להיות חלקים וללא כל  ודגש בזאת שכל השטחים המיועדים לקבלת האיטמ .3

בליטות, שקעים, סדקים, חורים וכו'. כמו כן יהיו המשטחים קיים לחלוטין מלכלוך, פסולת  

  ואבק. גגות עליוים יוחלקו בעת יציקתם בהחלקת הליקופטר.
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משטחי בטון עליהם יוחו שכבות האיטום, חייבים להיות יבשים לחלוטין מרטיבות או לחות.   .4

(שלושה) ימי שמש רצופים לפחות ובאישור מראש   3ורף יש לבצע איטום רק לאחר  בתקופת הח

  של המפקח. 

תוה בלעדית בידי המפקח. העובי    ביעת השטחים עליהם תתבצעה עבודות בטון לשיפועיםק .5

ס"מ. המרחק בין מרכז הקולט לבין המעקה  4-המיימאלי של שכבת השיפועים לא תפחת  מ

י החיית יועץ האיטום ו/או המפקח יבוצע מחסום אדים ו/או שכבת ס"מ. לפ 50-לא יפחת מ

חציצה (בגגות מעל חדרים) שתאפשר מעבר אדים ופיזורם בין שכבות השיפועים ומערכת 

  האיטום. 

  שכבות הבידוד התרמי ואזורים להרכבת הבידוד יקבעו ע"י יועץ תרמי. .6

ות וקירות במגע עם קרקע, הדרשים לרבות: רצפ םיממסגרת העבודות כלולים כל האיטוב .7

רצפת מעבר רכב וגשר, גגות המעל פירי מילוט, פורטלים, מעברים וכו', חדרים רטובים, מאגר 

 מים, חדרי מכוות מ.א. וחדרי משאבות וכד'.

ל עבודות האיטום כוללות את כל המקרים הדורשים איטום בבין, כגון: תפרים, מפגשים בין כ .8

 ,עפ"י תכיות האדריכלות   יטום הדרושים בביצוע עבודות הגמראלמטי שלד שוים, עבודות א

  .  דריכלהאבתאום עם  להכו

  כל מצב, הקבלן יהיה אחראי על כל האיטום כמכלול שלם. ב .9

עבודות האיטום יבוצעו עפ"י החיות המפורטות במסמך זה ובהתאם לאמור בתקים (לרבות  . 10

  ) ובמפרט מיוחד לעבודות האיטום. 3,2,1(חלקים   1547, ות"י 1752/2, 1752/1,  1430/3ת"י  

לוות וכל חומרי העזר הדרושים לביצוע מושלם הערכות האיטום תכלולה את כל העבודות מ . 11

של העבודה במקומה, לרבות מריחות פריימר, רולקות ואיטומן, תגבור האיטום ברולקות, 

אלומייום  איטום מסביב למוצאים מפי הגג, עיבוד פיות, אספקת והרכבת סרגלים (מ

יבוד מסביב עמגולוון) לחיזוק ולקיבוע, כל עבודות וחומרי החיבור של היריעות לבין עצמן, 

למוצאי מים ומרזבים, מסטיקים ואטמים מסביב למוצאים ואביזרים ומאחורי סרגלי קיבוע  

 וכו' שכבות להגות האיטום לרבות בטון הגה, קלקר וכד', שכבות ליקוז אזורי גיון וכד'.

דרש במציאות ובהתאם למפרטי החברה המייצרת את חומר האיטום שבחר ובאישור ככל ה

  יועץ איטום. 

ודגש בזאת שהעבודות תכלולה את כל ה"ל וכל עבודה ו/או אביזר ו/או חומרים אחרים מ . 12

  הדרושים לביצוע מושלם וזאת אפילו אם לא הוזכרו כך במפורש. 

מפרטי ביצוע של יצרי החומרים ותכלולה  לם ערכות האיטום, תבוצעה בהתאמה מלאה גמ . 13

את כל מרכיבי העבודה (לרבות כל חומרי העזר), הדרושים לביצוע מושלם של העבודה  

  במקומה באתר.

קבלן יקפיד על ביצוע מריחת פריימר בכל מערכות האיטום בהן דרשת בצורה זו או אחרת ה . 14

הכה בפריימר. אם לא תבוצע שכבת פריימר כ"ל, יהיה על הקבלן להסיר את שכבות האיטום 

הכל על חשבוו של הקבלן בלבד.   –ולחזור על העבודה, הפעם כשהיא כוללת ביצוע פריימר 

 בכל מקרה לסוג חומר האיטום כפי שייקבע על ידי יצרן האיטום. חומר הפריימר יותאם 

  . 1חלק  1476בכל גג בו בוצעו עבודות האיטום תערך בדיקות ההצפה עפ"י ת"י   . 15
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בכל מקום אותו יקבע האדריכל בתכיות העבודה שלו ו/או לפי החיות יועץ האיטום ו/או  . 16

האיטום העליוה תהיה בגמר אגרגט או גמר המזמין, יספק ויבצע הקבלן הלבת הגג או יריעת  

  חצץ לבן וקי. 

על אחראיות הקבלן לבדוק בקפדות את שטחי האלמטים הקיימים כגון קירות ותקרת  . 17

המהרה ולדווח למפקח על כל פגם במערכת האיטום הקיימת באלמטים ה"ל. תיקון הפגמים 

  יבוצע לפי תחילת עבודות האיטום.

עבודות. שיקולי המפקח הים באישור מראש של המפקח לפי ביצוע כל חומרי האיטום חייב . 18

לאישור חומר זה או אחר יהיו מבוססים על דרישות המפרטים, על תעודות המעידות על  

התאמה לתקים המתאימים (ראה גם להלן), על תוצאות של בדיקות ויסיוות שערכו  

יפורמציה אחרת ו/או וספת כפי במכוים מוכרים וידועים (ובאישור המפקח) וכן על כל א

  שידרוש המפקח מאת המבצע. חומר שלא יאושר על ידי המפקח יורחק מהאתר לאלתר.

  .ISO 9002ל חומרי האיטום המיוצרים בארץ יהיו בעלי תו תקן ישראלי מתאים לרבות כ . 19

 ומרי איטום שאים מיוצרים בארץ יהיו גם כן בעלי תו תקן ח . 20

ן כ"ל, יהיו החומרים בעלי תו תקן מתאים לדרישות התקים ישראלי, אולם בהעדר תו תק . 21

  בארץ ייצור החומר.

קבלן רשאי להציע (לאישור המפקח) שימוש בחומרי איטום שווי ערך טכי מוחלטים לאלה  ה . 22

               מפרטים. בתכיות ו/או בשקבעו או הוזכרו 

, להוכיח לשביעות רצוו מקרה דן, תהיה זאת חובתו הבלתי יתת לערעור של הקבלןב . 23

המלאה של המפקח שהחומר הוא שו"ע מוחלט לחומר הדרש במסמכים או טוב יותר, וזאת 

הצגת מסמכים ותקים ממקורות מוסמכים ותוצאות של בדיקות , ע"י הצגת תווי תקן

  . ון התקים או בטכיוןכהשוואתיות שערכו במ

כע ללא כל ספק, שהחומר המוצע  מפקח יאשר שימוש בחומר שווה ערך רק לאחר שהשתה . 24

אכן שווה ערך מכל הבחיות לחומר הדרש. לא השתכע המפקח כ"ל, חייב הקבלן בביצוע  

  העבודות בשימוש החומר הדרש או בחומר שווה ערך שייקבע על ידי המפקח. 

שטחי בטון יהיו חלקים, ללא בליטות, שקעים, גרדים וכד' לקבלת האיטום. יש לסתת חלקי  . 25

בולטים, שאריות "מיץ בטון" המהווים מכשול לקבלת האיטום. אזורי סגרגציה בבטוים   בטון

  ס"מ בתוך שטח הבטון.  2יסותתו עד לקבלת בטון "בריא". חוטי קשירה יקוצצו בעומק של 

כל החורים, שקעים, אזורים שסותתו וכד' ימולאו בתערובת טיט משופרת בדבק עד להחלקת  . 26

  של המפקח. ה ת רצוו המלא השטח, הכל כדרש ולשביעו 

במסגרת עבודות הכת השטח, ובמידת הצורך יש לפתוח שטחים הדורשים ביצוע חפיפה בין  . 27

שלבים שוים של איטומים. פתיחת השטח לקבלת האיטום בחפיפה תבוצע בצורה זהירה  

  ס"מ.  30במיוחד עד לגילוי שכבת האיטום הקיימת ברצועה ברוחב של מיימום 

ועים או שטחים אופקיים האמורים לקבל איטום ביריעות ביטומיות שטחי בטון בשיפ . 28

משופרות, פי השטח יהיו יבשים לחלוטין וחלקים בסרגל לשי הכיווים או בהחלקת 

  הליקופטר לקבלת האיטום. 
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רטובה לפי תחילת עבודות האיטום,  יהיה   –במידת והתשתית לביצוע האיטום תהיה לחה  . 29

מ"ר/לשם, על מת לאפשר ייבוש שכבת הבטון או הבטקל  50-70צורך להתקין "שמים" כל 

  לאחר ביצוע מערכת האיטום. יש לתאם את הושא עם יועץ האיטום לפי תחילת העבודה.  

  מספר ה"שמים" ומיקומם הסופי יקבע ע"י היועץ.  . 30

בוסף לאמור לעיל, צידי מעקות ודומיהם בגגות ובכל מקום שיידרש, יוכו שקעים לאיטום  . 31

-6בדופן האכית לקבלת הרולקות והאיטום על ידי מריחת שכבת טיח צמט (ללא סיד) בעובי  

  מ"מ בתוספת ערב אוטם עד לגובה אליו יגיע האיטום האכי של הרולקה.  5

ין לבצע את עבודות האיטום, אלא לאחר שהמפקח אישר את הכת השטחים המיועדים  א . 32

  לאיטום כ"ל. 

לאיטום, מוגבלים ומוגדרים בדרך כלל מכל הצדדים באלמטים אכיים טחים המיועדים ש . 33

כגון מעקות, קירות וכו', עליהם יש ליישם רולקות ואיטום. במקומות בהם אין שטחים אכיים  

  כ"ל (כגון: מתחת לסף דלת יציאה לגג או דלת כיסה לחדר שירותים וכו') .

ס"מ   10  -ן בחתך טרפזי בעובי מיימאלי של כעל הקבלן ליצור מפתן "סמוי" על ידי יציקת בטו . 34

  ס"מ מתחת לפי הריצוף אליו יהיה יתן ליישם רולקה ולאטמה.  3ולגובה של 

. הרולקות יקבלו טיפול פרטי ואיטום ביריעות חיפוי  1752/1ש להכין "רולקות" כדרש בת"י  י . 35

  . 1752וחיזוק כמפורט להלן וכמופיע בת"י 

  

  ותכולת מחיראופי מידה  05.00.01

 מדידה על פי הסיווג בכתב הכמויות.  .1

המחיר כולל את כל האמור במפרט בסעיפים המצוייים בכתב הכמויות לקבלת עבודה  .2

 מושלמת, לרבות בדיקת הצפה לאיטום. 

סעיפים הספציפי/ים במפרט הטכי וכל העבודות המתוארות /ףסעיפי כתב כמויות מפים לסעי .3

 מחיר הסעיף בכתב הכמויות.בסעיף/סעיפים אלו, כללים ב

 

  איטום רצפת חיון במגע עם קרקע .1

  תשתית בטון לקבלת האיטום (בטון רזה)  . 1.1

יציקת תשתית בטון בהתאם לתכית של קוסטרוקטור. פי הבטון יהיו   1.1.1

  מ"מ על פי השטח.  2-מוחלקים בסרגל. אין לאפשר בליטת אגרגטים יותר מ

 48לפי תחילת עבודות האיטום יש להמתין לייבוש תשתית הבטון לפחות   1.1.2    

  שעות לאחר סיום האשפרה. 

  הכת השטח בקירות הסמוכים לרצפה  . 1.2

בדפות הסלע יש לבצע שכבת החלקה באמצעות התזת בטון "שוטקריט". עובי    1.2.1

שכבת ההחלקה יהיה בהתאם לדרישות של קוסטרוקטור. תערובת הבטון 

מ"מ. חוזק הבטון יהיה בהתאם  5-לשכבת ההחלקה תהיה עם אגרגט קטן מ

  לדרישות של קוסטרוקטור.

ס"מ אורך או גובה   10"מ (כלומר לכל  ס  1:10חספוס מרבי של פי הבטון יהיה    1.2.2    

  ס"מ). 1-הקיר מותרת בליטה או שקע בגודל לא יותר מ
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  אין לאפשר בליטות בטון חדות על פי השטח.  1.2.3    

  רולקה  . 1.3

 5X5לאורך חיבורים בין שטחים אופקיים לשטחים אכיים יש לבצע רולקה במידות     

שעות לייבוש הרולקה  48-כ ן " או שו"ע. יש להמתי620ס"מ באמצעות תערובת "ספיר 

  לפי תחילת עבודות האיטום.

 איטום רצפה  . 1.4

בשטח הקירות, בחלקם המיועד לקבלת האיטום העולה מרצפת החיה יש    1.4.1

להכין כפתורי עגיה לקיבוע יריעות האיטום. המרחק האופקי בין הכפתורים 

ובכפוף להחיות  מ', הכול בהתאם    1-ס"מ ומרחק האכי יהיה של כ  40  -יהיה כ

  היצרן. 

 HDTECH / PMHמסוג    דבקת לבטון    HDPEעל גבי תשתית יש לפרוס יריעת    1.4.2    

מ"מ. הרכבת היריעה תבוצע  1.2של  או שו"ע דבקת לבטון בעובי כולל  3040

  עם שכבת ההדבקה כלפי מעלה. 

יהיה בקטעים המיועדים לחפיפה המסומים על פי   חיבור בין היריעות  1.4.3    

ס"מ ע"י הידוק היריעה על גבי שכבת  10-היריעה. החפיפה תהיה ברוחב כ

חד צדדי  PMHהדבקה הקיימת על פי היריעות והדבקה של סרט הדבקה 

  ס"מ מעל החיבור. 12ברוחב 

יש לחבר את   במקרה וחיבור בין היריעות מתבצע שלא בקטעים המיועדים לכך  1.4.4    

ברוחב   PMHמסוג    קצוות היריעות הסמוכות ע"י סרט דו צדדית דבקת לבטון  

חד צדדי דבקת לבטון     PMHס"מ ולאחר מכן להשלים את החפיפה ע"י סרט    8

  ס"מ.  12ברוחב 

 HDPEבכל המקומות בהם יש צורך בהשלמת האיטום ולא יתן ליישם יריעת   1.4.5    

או   SAM 921סרט    השלמת האיטום ע"י הדבקת    עקב חוסר גישה יש לבצע את

  שו"ע.  

בזמן הרכבת היריעות בשטחים אכיים, יש לרתך את היריעה לכל כפתור עיגון.   1.4.6    

ריתוך היריעה על גבי כפתורים יבוצע באמצעות מלחם אוויר "לייסטר" או 

  שו"ע.  

דרך שכבת  חשמלובמעבר שרוולים עבור כבלי  איטום במעברי ציורות  1.4.7    

" או שו"ע  EASY TUMהאיטום יש להרכיב אביזרי אטימה מתועשים מסוג "

בעלי צווארון בוטילי לחיבור עם מערכת איטום בהדבקה. הידוק הצווארון על  

  גבי ציורות יבוצע ע"י חבק ירוסטה. 

לפי הידוק הצווארון יש להסיר את יריעת ההגה המכסה את שכבת הדבק   1.4.8    

  מעבר הציורות. סביב 

בתוך השרוולים למעבר כבלים יש להרכיב אביזרי אטימה מתועשים מסוג   1.4.9    

"LINKSEAL BST  או שו"ע. בחירת האביזר תהיה בהתאם לכמות הכבלים "

  וקוטר השרוול דרכו עוברים הכבלים. 

ס"מ  20-האיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה על גבי קירות עד מפלס כ   1.4.10    

  הקוצים המתוכים מעל רצפת החיון בחיבור לקירות. מעל
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ס"מ מעבר לקוצים   30תמשך יריעת האיטום לפחות  בכל הפסקת יציקה  1.4.11    

  שהוכו להמשך יציקת הרצפה. 

יש להגן על החלק החשוף של יריעת האיטום המיועד לחפיפה באמצעות לוחות   1.4.12    

טום, מחוברים רק אחד לשי על  מ"מ מוחים מעל יריעות האי 8דיקט בעובי 

  מת למוע את תזוזתם.

לקראת המשך עבודות האיטום יש לפות את לוחות ההגה ולקות את החלק       

  החשוף של היריעות. 

השלמת האיטום סביב שוחות היקוז העגולות תבוצע באמצעות הברשה של    1.4.13    

מ"מ שכבה  5בעובי כולל שכבות,  2-" בMB2Kחומר איטום פולימרי מסוג "

  יבשה. 

לפי תחילת הרכבת ברזל זיון של רצפת המבה יש להסיר את שכבת   1.4.14    

  הפוליאתילן המכסה שכבת ההדבקה מעל היריעה.

לאחר הרכבת הרשתות ולפי יציקת הבטון יש לקות את פי האיטום ע"י       

  שטיפה במים או ע"י לחץ אוויר.

  האיטוםשומרי מרחק להגת  . 1.5

יש להרכיב על גבי יריעות האיטום שומרי מרחק לכוורת או אריחי בטון    1.5.1

ס"מ לכל   60-ס"מ. המרחק בין שומרי המרחק יהיה כ  10X10X5  -במידות של כ

  כוון. 

ס"מ מדפות של קירות אכיים   30-פריסת שומרי המרחק תתחיל במרחק כ  1.5.2    

  לאיטום.וכד' תבוצע בזהירות רבה ע"מ למוע זק 

  טיפול בהפסקות יציקה ברצפה  . 1.6

בכל הפסקת יציקה, סביב ציורות ושרוולים החודרים את הרצפה יש להצמיד    1.6.1

במידות   ו"ע " או ש"PC ELASTOSWELL   מסוגרצועות של עצר מים מתפח    2

  מ"מ. X 20 10של 

  הדבקת העצר תבוצע על גבי  פריימר מתאים.       

ס"מ מעל תחתית הרצפה ועצר עליון במפלס  20-העצר התחתון יהיה במפלס כ  1.6.2    

  ס"מ מוך מפי הרצפה. 20-כ

  ס"מ. 10-כיסוי בטון מיימאלי מעל העצר יהיה של כ  1.6.3    

  

  

  פורטל מערביורצפת  D,F,Hפירי מילוט  רצפות ,במגע עם קרקע פירי מעליות איטום רצפות .2

  מערכת אוורור גז ראדון . 2.1

הערה: מערכת לאוורור גז ראדון תבוצע ברצפות התחתוות מתחת לחדרים מאוישים,      

  הכול בכפוף להחיות יועץ האיסטלציה והחיות עירית ירושלים. 

  ההחיות שלהלן הים כלליות:    

 בד גאוטכי  . 2.1.1

 " או שו"ע במשקלמסוג "אורים החפירה יש להיח בד גאוטכיעל גבי תחתית       

  ג"ר/מ"ר.   500
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 גז ראדון  לאוורורשכבת חצץ  . 2.1.2

 ס"מ לאוורור  5של מיימלי על גבי הבד הגאוטכי יש לפזר שכבת חצץ בעובי       

  ס"מ.   2.5עד  1האגרגט יהיה  הגז. גודל

 ציור שרשורי   . 2.1.3

ח לולאת ציור שרשורי אחת לכל  תו  אזור המטופלבתוך שכבת החצץ בהיקף ה       

ויוח במרחק  מ"ר. הציור השרשורי יהיה עטוף בבד גאוטכי 185-שטח של כ

 (ראה תוכית מיקום הציורות). . ס"מ מהיקף הקירות (כלפי פים) 30-של כ

 יטש לקליטת גז הראדון. א 5הציור יהיה מסוג "וולטה קיז" או שו"ע בקוטר       

 P.V.Cאוורור  לציור  תאח" Tיציאת "בי קצוות ציור שרשורי יחוברו כל ש

  עולה לגג.  ה ,אטום קשיח 

 מעבר בין קורות תחתוות  . 2.1.4

קורה תחתוה על מת להעביר את הציור  דרך במקומות בהם יש צורך לחדור       

קשיח  P.V.Cור של צי גז הראדון, יש להכיס לתוך הקורה חתיכה לאוורור

  ולחבר אליו משי צידיו את הציור השרשורי. 

 יש לסתום במסטיק ביטומי מסוג ,במעבר דרך קורת הבטון , סביב הציור      

  המסטיק יצור רולקה עבה סביב הציור.   .או שו"ע"  18פזקרול "

במקומות בהם הקורה מבוצעת בצורת ווטה יעבור הציור השרשורי מתחת       

  ה באופן רציף בתוך שכבת החצץ. לקור

 הגז  לאוורורשיח "עולה" ק C.V.P ציור . 2.1.5

איטש. יציאת   3-4קוטר  ב  .P.V.C-מ  הציור הקשיח לפליטת הגז יהיה . 2.1.5.1

 .היה בתוך הקיר ההיקפי התת קרקעיתהאיוורור של הציור העולה 

. קצה והקוסטרוקטור מיקומו הסופי יהיה בתאום עם האדריכל

, או בתוך שטח החלל "מ מעל פי הגגס 135הציור יהיה בגובה של 

ס"מ ובגובה   20  ויכוסה בכובע "סיי" בקוטר של  בהיקף האודיטוריום

ס"מ מעל קצה הציור ויכוסה ברשת למיעת חדירה וקיון   20של 

  ציפורים. 

יש להקפיד על חיבור אטום בין חוליות הציור ועל שלמותו. כל   . 2.1.5.2

ם בין חלקי הציורות יהיו ע"י מופות, בדים, חבקים וכד' החיבורי

  י החיות יועץ איסטלציה. לפ  לוהכ  -  ויסגרו בברגים לאטימה מושלמת

על גבי הציור העולה יש לציין באופן ברור ובולט: "ציור לפיוי גז  . 2.1.5.3

  לא לפגוע בשלמותו ולא להתחבר אליו".   -ראדון 

מוך לקודת היציאה יש להכין קודת חשמל, על מת לאפשר חיבור  ס . 2.1.5.4

 מפוח ייקה לציור במידה ויהיה צורך לשאוב דרך מערכת זו. 

עו בהתאם להחיות היועצים קודת החשמל, סוג ועוצמת המפוח יקב . 2.1.5.5

  המתאימים.  

תעשה בכפוף להוראות המפרט הכללי  ן  דואהר  לאוורור גזכל המערכת   . 2.1.5.6

 של עיריית ירושלים. ן דואלמיעת חדירת גז ר
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  הכת השטח  . 2.2

לפי תחילת עבודת האיטום יש להשלים את כל האלמטים שמשפיעים על  . 2.2.1

ות, פיות וכו'. יש האיטום, לדוגמא: ציורות החודרים את האיטום, המכ

להכין את המשטח לקבלת האיטום: לקותו מלכלוך, אבק, אבים, שומן, חוטי  

ברזל וכו'. פי השטח יהיו חלקים, יציבים, קיים ויבשים לחלוטין לקבלת 

  האיטום. 

בחלקם התחתון שלן קירות הדיפון הסמוכים לרצפות יש לבצע קיר מיישר  . 2.2.2

 במפרט הטכי לאיטום.  5.2ף והכות השטח בהתאם להחיות שבסעי

  פריימר . 2.3

  300" או שו"ע בכמות של GS 474על פי הבטון יש למרוח פריימר ביטומי מסוג "    

  גר'/מ"ר. יש להמתין לייבוש הפריימר לפחות שעתיים לפי יישום הביטומן החם. 

  ביטומן חם . 2.4

" או 105/25"אלסטקס  על גבי הפריימר היבש יש ליישם שכבה של חומר ביטומי  מסוג      

 2-ק"ג/מ"ר. עובי של שכבת הביטומן החם  היבשה יהיה לא פחות מ 2שו"ע בכמות של 

  מ"מ.

  איטום תפרי הפרדה  . 2.5

לאורך תפרי התפשטות יש לרתך יריעה ביטומית ללא שריון מסוג  . 2.5.1

"FLEXOBIT מ"מ. 5" או שו"ע בעובי  

-מ"מ וברוחב  כ 1.0בעובי   EPDMמצידו הפימי של התפר יש להרכיב יריעת  . 2.5.2

  יש להרכיב אביזר .  EPDMס"מ. מעל יריעת  15

  יריעה ביטומית לאטימה . 2.6

  5עובי  .S.B.S" או שו"ע על בסיסR5הלחמת יריעה ביטומית מסוג "פוליפז  . 2.6.1

 מ"מ. ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של החומר.  

   ות תהייה ע"י אש מבוקרת כדי למוע חריכת החומר.ההלחמות וההדבק . 2.6.2

ס"מ,   10-הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מהחפיפות  . 2.6.3

ס"מ.   20-החפיפות לרוחב בשי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

  האיטום יכלול את כל שטח הבטון הרזה באופן רציף והמשכי. 

  איטום במעברי ציורות ברצפה  . 2.7

 במעברי ציורות בודדים אכיים יש להרכיב אביזרי אטימה מסוג " . 2.7.1

DALLMER DELBIT    י חיבוראו שו"ע בקוטר מתאים, בעלי צווארון ביטומ "

  עם מערכת האיטום וחבק ירוסטה להידוק האביזר על גבי דפות הציור.

מסביב לקוצים המיועדים לקיבוע ציורות אופקיים מתחת לרצפה, יבוצעו   . 2.7.2

" או 795מות האיטום ע"י מריחות של איטום ביטומי מסוג " אלסטוגום השל

 ס"מ ליריעות הביטומיות שהולחמו בסמוך למקום. 20-שו"ע בחפיפה כ

באר, יש  0.5-במעברי ציורות במקומות בהם לא צפוי לחוץ מים גדול יותר  מ . 2.7.3

" או שו"ע בקוטר DALLMER DELBITלהרכיב אביזרי אטימה מסוג "

בעל שוליים עשויים יריעה ביטומית. יש לחמם את פי היריעה  מתאים, 
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הביטומית מסביב לציור לפי הרכבת האביזר. יש להדק את האביזר על גבי 

 דפות הציור ע"י חבק ירוסטה.

מעברי כבלים או ציורות גמישים דרך שכבות האיטום ברצפה יבוצע דרך  . 2.7.4

ס"מ מעל  5ון ובולטים לפחות שרוולי פלדה מגולווים מעוגים בתשתית הבט

 SIKAפי רצפת הבטון. מסביב לשרוול יש ללפף אצר מים מתפח מסוג "

SWELL 2507 ." 

 .  1.8.3או  1.8.1איטום במעבר השרוול דרך שכבות האיטום יבוצע לפי סעיף  . 2.7.5

ס"מ  10-יש למלא את החלל שבין השרוול לכבל או ציור גמיש עד מפלס כ . 2.7.6

 יס צמטי.מתחת לקצה השרוול ע"י ד

-Pאיטום בין השרוול לכבל או ציור גמיש יבוצע ע"י אביזר מתועש מסוג " . 2.7.7

PIPE .או שו"ע "  

  בטון הגה . 2.8

ס"מ להגת האיטום. תערובת הבטון  5עם אגרגט שומשום בעובי של  20-יציקת בטון ב  

  תהיה וזלית למחצה כדי למוע שימוש בכלים וגרימת זק לאיטום. 

  

  במגע עם הקרקע Aאיטום רצפת מבה לולאות  .3

 הכת השטח  . 3.1

קרקע פריסת יריעת האיטום תבוצע על גבי מצעים מהודקים בהתאם להחיות של יועץ    

  וקוסטרוקטור. אין לאפשר בליטת אגרגטים על פי השטח לאחר השלמת ההידוק.

  איטום . 3.2

 High Density Polyethyleneעל גבי מילוי המהודק יש לפרוס יריעת פוליאתילן   . 3.2.1

  ס"מ.  10-מ"מ. חפיפות בין היריעות יהיה של כ  1.0בעובי של 

מ"מ תוצרת חברת  1.0בעובי  HDPEיריעת האיטום תהיה יריעת פוליאתילן  . 3.2.2

"GINEGAR מ' לפחות ללא ריתוכים  7.0" או שו"ע, בצבע שחור, ברוחב

  ס"מ. 10-במפעל. החפיפות בין היריעות הסמוכות יהיו כ

ולעמוד בבדיקות ובדרישות המיימליות   A.S.T.Mעל היריעות להתאים לתקן 

  עבור יריעה מסוג זה לרבות המפורט בטבלה להלן:

חספוס היריעות יהיה ע"י תוספת עובי מעל העובי הומילי. העובי המצוין  

  במפרט ובכתב בפרטי איטום הוא עובי טו. 
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  להלן רשימת יצרי היריעות המאושרים: . 3.2.3

 גר מפעלי פלסטיק בע"מגי . 3.2.3.1

  בע"מ  1991באמצעות אדמיר טכולוגיות  . 3.2.3.2

3.2.3.3 . GSE Lining Technology, inc  

3.2.3.4 .  NAUE-FASERTECHNIK    

3.2.3.5 . POLY FLEX, INC  

 ייעשה באחת השיטות המפורטות להלן:  ביהם חיבור היריעות . 3.2.4

 HOT SHOE FUSIONאו  HOT WEDGE WELDINGהלחמת  . 3.2.4.1

WELDING  

  FUSION FILLET SEAMINGריתוך מלא במישקים  . 3.2.4.2

בשתי קודות ריתוך  בדרך כלל בשיטה הראשוה  ייעשהחיבור היריעות  . 3.2.5

. אך ורק במקומות שאין מקבילות האחת לשייה ובייהם חלל להזרמת אוויר

אפשרות לבצע את הריתוך בשיטה הראשוה, בכפוף לאישור המפקח, יתן 

 יהיה לבצע את ריתוך היריעות בשיטת האקסטרוזיה.
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  HDPEהחיות כלליות לפריסת יריעות  . 3.3

  תבוצע בהתאם לתאי מזג אוויר כדלהלן: HDPEפריסה והלחמת יריעות  . 3.3.1

  יריעות בזמן גשם. אין לפרוס ולהלחים . 3.3.1.1

  . º35יריעות בטמפ' העולה על  אין לפרוס . 3.3.1.2

  יריעות בזמן סופות אבק וחול.  אין לפרוס . 3.3.1.3

  יריעות בתאי מזג אוויר קיצויים.   אין לפרוס . 3.3.1.4

כית הפריסה. בזמן הפריסה יתחשב תהיריעות באתר תבוצע עפ"י פריסת  . 3.3.2

רמית של היריעות וישאיר עודף יריעות בכדי תהקבלן בהתפשטות / התכווצות  

 -למוע מתיחת היריעות בשעות הקור. היריעות יפרסו תוך השארת עודף של כ

  למיעת היווצרות מתיחת יתר.  5%

רת ציוד הלחמה לריתוך כפול הלחמת יריעות האיטום זו לזו תעשה בעז . 3.3.3

(Wedge – Weld)  תה. מפעיל מכות הלחמה תקיההלחמה תבוצע ע"י מכו

ההלחמה יקבע את טמפרטורות ההלחמה, קצב ההלחמה (מטר / לדקה) וכן 

  את לחץ הגלגליות בהתאם לתאים באתר העבודה. 

 ס"מ  40תמשיך היריעה ברצף ותבלוט לרוחב של    –בכל הפסקת יציקה ברצפה   . 3.3.4

מעבר לדופן קו הפסקת היציקה לחפיפה עם שאר היריעה בשלב מאוחר יותר. 

על חלק זה של האיטום יש לבצע מערכת להגה זמית הכוללת רצועת ייר  

ס"מ להגת היריעה והעמדת  6סיליקון ומעליה יציקה של בטון להגה בעובי 

  תביות להמשך היציקות. 

לציורות באקסטרוזיה. הציורות  יש לבצע הלחמה מסביב  –במעברי ציורות  . 3.3.5

  (גבריט). HDPEהעוברים דרך שכבת האיטום יהיו עשויים 

ס"מ מעל הקוצים   20-קצה היריעה יעלה על גבי שטחים אכיים עד מפלס כ    

  שהוכו עבור יציקת קירות הבטון הפימיים. 

קצה היריעה יש לקבע באופן זמי (עד יציקה וייבוש רצפת הבטון) על גבי סרט     

ס"מ). לאחר ייבוש  30-צדדי רצוף ומסמרים בצורה קודתית (כל כ-בוטילי דו

יש להוציא את המסמרים ולקבע את קצה היריעה ע"י סרגל רצפת הבטון 

" או EASY GUMמ"מ ומסטיק "  30-מ"מ וברוחב כ  2אלומייום מכופף בעובי  

ס"מ מעל קוצים שהוכו    20-שו"ע. קיבוע סופי של קצה היריעה יבוצע במפלס כ

  ברצפה עבור קירות המבה.

  עצר כימי בהפסקות יציקה . 3.4

ומסביב לציורות העוברים דרך הרצפה יש להרכיב עצר מים מתפח  בכל הפסקת יציקה    

מ"מ. הרכבת העצר תבוצע במרכז   20X10" או שו"ע במידות  ELASTO SWELLמסוג "

  האלמט, על גבי דבק ייעודי. 

  בטון הגה  . 3.5  

ס"מ להגת האיטום. תערובת הבטון  5עם אגרגט שומשום בעובי של  20-יציקת בטון ב    

  ת למחצה כדי למוע שימוש בכלים וגרימת זק לאיטום. תהיה וזלי
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  איטום קירות חיון .4

  קיר מיישר  . 4.1

  בדפות הסלע יש לבצע קיר מיישר בהתאם לדרישות של קוסטרוקטור.     

ס"מ אורך או גובה הקיר  10ס"מ (כלומר לכל  1:10חספוס מרבי של פי הבטון יהיה     

  ס"מ. 1-ממותרת בליטה או שקע בגודל לא יותר 

  אין לאפשר בליטות בטון חדות על פי השטח.    

  איטום . 4.2

בכל שטח הקירות יש להכין כפתורי עגיה לקיבוע יריעות האיטום. המרחק   4.2.1

מ', הכול  1-ס"מ ומרחק האכי יהיה של כ 55 -האופקי בין הכפתורים יהיה כ

ין בהתאם ובכפוף להחיות היצרן. במידת הצורך יש להקטין את המרחק ב

  הכפתורים על מת לאפשר היצמדות היריעה לתשתית. 

 / HDTECHמסוג  דבקת לבטון  HDPEבכל שטח הקירות יש להרכיב יריעת   4.2.2    

PMH 3040  דבקת לבטון בעובי כולל של מ"מ. הרכבת היריעה   1.2או שו"ע

  תבוצע עם שכבת ההדבקה כלפי הקיר הפימי.

יהיה בקטעים המיועדים לחפיפה המסומים על פי   חיבור בין היריעות  4.2.3    

ס"מ ע"י הידוק היריעה על גבי שכבת  10-היריעה. החפיפה תהיה ברוחב כ

חד צדדי  PMHת והדבקה של סרט הדבקה הדבקה הקיימת על פי היריעו

  ס"מ מעל החיבור. 12ברוחב 

במקרה וחיבור בין היריעות מתבצע שלא בקטעים המיועדים לכך יש לחבר את   4.2.4    

ברוחב   PMHקצוות היריעות הסמוכות ע"י סרט דו צדדית דבקת לבטון מסוג  

חד צדדי דבקת לבטון   PMHס"מ ולאחר מכן להשלים את החפיפה ע"י סרט    8

  ס"מ.  12ברוחב 

 HDPEם ולא יתן ליישם יריעת בכל המקומות בהם יש צורך בהשלמת האיטו  4.2.5    

או   SAM 921סרט    עקב חוסר גישה יש לבצע את השלמת האיטום ע"י הדבקת  

  שו"ע.  

הרכבת היריעות תבוצע תוך כדי ריתוך היריעה לכל כפתור עיגון. ריתוך היריעה    4.2.6    

  על גבי הכפתורים יבוצע באמצעות מלחם אוויר "לייסטר" או שו"ע. 

דרך שכבת  ובמעבר שרוולים עבור כבלי חשמל י ציורותאיטום במעבר  4.2.7    

" או שו"ע  EASY TUMהאיטום יש להרכיב אביזרי אטימה מתועשים מסוג "

בעלי צווארון בוטילי לחיבור עם מערכת איטום בהדבקה. הידוק הצווארון על  

  גבי ציורות יבוצע ע"י חבק ירוסטה. 

ריעת ההגה המכסה את שכבת הדבק לפי הידוק הצווארון יש להסיר את י  4.2.8    

  סביב מעבר הציורות. 

בתוך השרוולים למעבר כבלים יש להרכיב אביזרי אטימה מתועשים מסוג   4.2.9    

"LINKSEAL BST  או שו"ע. בחירת האביזר תהיה בהתאם לכמות הכבלים "

  וקוטר השרוול דרכו עוברים הכבלים. 

ס"מ  20-ה על גבי קירות עד מפלס כ האיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויעל   4.2.10    

  מעל הקוצים המתוכים מעל רצפת החיון בחיבור לקירות.
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ס"מ מעבר לקוצים   30תמשך יריעת האיטום לפחות  בכל הפסקת יציקה  4.2.11    

  שהוכו להמשך יציקת הקיר.

יש להגן על החלק החשוף של יריעת האיטום המיועד לחפיפה באמצעות לוחות   4.2.12    

מ"מ מוחים מעל יריעות האיטום, מחוברים רק אחד לשי על   8בעובי  דיקט

  מת למוע את תזוזתם.

לקראת המשך עבודות האיטום יש לפות את לוחות ההגה ולקות את החלק       

  החשוף של היריעות. 

 POLYFLEX ADPמסוג "  יש להרכיב אביזרי אטימה  לאורך תפרי התפשטות    4.2.13    

ס"מ. יש חשוף את שכבת ההדבקה הקיימת על פי  20" או שו"ע ברוחב 20

  היריעה בצידי התפר.  

הרכבת האביזר תבוצע בעזרת סרט בוטילי דו צדדי בקצוות יריעת האיטום       

בשי צידי התפר. יש לקבע את קצה העליון של האביזר על גבי הקיר באופן זמי  

מטר מעל הפסקת יציקה  1-ובה כעד ליציקת הקיר הפימי. הקיבוע יהיה בג

  האופקית. 

לאחר יציקת הקיר יש להוציא את ברגי הקיבוע הזמיים ולחתוך את החלק   4.2.14    

המחורר של האביזר. יש להמשיך הרכבת האביזר לכל גובה התפר. החיבור בין 

  חלקי האביזר יבוצע בהלחמת בהתאם להוראות היצרן. 

יון של קירות הפימיים יש להסיר את שכבת לפי תחילת הרכבת ברזל ז  4.2.15    

  הפוליאתילן המכסה שכבת ההדבקה מעל היריעה.

לאחר הרכבת הרשתות ולפי יציקת הבטון יש לקות את פי האיטום ע"י       

  שטיפה במים או ע"י לחץ אוויר.

  טיפול בהפסקות יציקה בקירות . 4.3

בכל הפסקת יציקה, סביב ציורות ושרוולים החודרים את הרצפה יש להצמיד    4.3.1

במידות  ו"ע" או ש"PC ELASTOSWELL  מסוגרצועה של עצר מים מתפח 

  מ"מ. X 20 10של 

  הדבקת העצר תבוצע על גבי  פריימר מתאים.   4.3.2    

  ס"מ. 10-כיסוי בטון מיימאלי מעל העצר יהיה של כ  4.3.3    

  קיר החיון -ת חומר אטימה באזור חיבור רצפהמערכת הזרק . 4.4

לאורך הפסקת יציקה בין רצפה לקיר הפימי יש להרכיב מערכת להשלמת   4.4.1

  איטום בהזרקה. 

" או שו"ע  INJECTOFLEXהמערכת להזרקת פוליאוריטן מתפח מסוג "  4.4.2    

  משולבת עצר מים מתפח וסט יציאה ייעודי.  

מטר לפי יציקת קיר פימי בתוך התבית,  8התקת סט יציאה תבוצע כל   4.4.3    

  ס"מ מעל פי הרצפה של החיון.  30-בגובה כ

  קיר החיון -השלמת איטום באזור חיבור רצפה . 4.5

רך חיבור זה יש לבצע  במידה ולאחר השלמת עבודות שלד יתגלו חדירות מים ד  4.5.1

 SIKAהשלמות האיטום ע"י הזרקות חומר איטום על בסיס פוליאוריטן מסוג "

INJECTION 101/201 ה לפי סעיףלעיל.  4.4" או שו"ע דרך המערכת שהוכ  
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כמות החומר ומיקום ההזרקה יקבעו בהתאם למצב בשטח ע"י ממוה על    4.5.2    

  הפרויקט מטעם המזמין.

  

  דיפוןאיטום קירות  .5

  הערות:  

  אין לתכן ולבצע מעברי ציורות או כבלים דרך קירות הדיפון.   

  אין לבצע חציבות בקיר הכלוסאות בלי תאום פרטים עם יועץ האיטום.  

 הכת השטח  . 5.1

יש לקות היטב את שטח פי הכלוסאות מכל לכלוך, אבק, שאריות חומר לא  . 5.1.1

  מודבק וכדומה. 

יש להכין בשטח הכלוסאות קוצים בהתאם להחיות של קוסטרוקטור עבור  . 5.1.2

  רשתות לקיר מיישר. 

יש לקשור רשתות ולצקת קיר מיישר בהתאם להחיות של קוסטרוקטור.  . 5.1.3

  שוטקריט" או בתביות.יציקת הקיר תבוצע ע"י בטון מותז "

בשטח הקיר המיישר יש להכין קוצים לקשירת רשתות עבור קיר בטון פימי.   . 5.1.4

קוטר הקוצים, מרחק בייהם ואופן הרכבתם יהיו בהתאם להחיות של 

  קוסטרוקטור.

יש להגן על הקוצים באופן זמי ע"י ציוריות פלסטיק או יילון צמד. אין  . 5.1.5

ס"מ הצמוד לקיר מיישר. מקום זה  3הקוצים באורך לכסות את החלק של 

  מיועד לחיבור של מערכת האיטום.

יש לסתת את כיסי הסגרגציה עד קבלת פי הבטון יציבים. יש למלא את כל  . 5.1.6

  " או שו"ע. 620"ספיר תערובת החורים באמצעות 

מ"ר בו  100 –לפי ביצוע האיטום, יבצע הקבלן הוכחת יכולת על שטח של כ  . 5.1.7

חומרים ובשיטות העבודה המפורטים במפרט זה. חלקת יסוי זו ישתמש ב

יכולה לשמש לצורך הסמכתו של קבלן חדש מוסה בעבודות איטום, ע"י היצרן  

(תחילת העבודה הסדירה של קבלן האיטום כפופה לקבלת הסמכה בכתב 

מיצרן חומרי האיטום). עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מהל הפרויקט יתן 

ך כאשר הקבלן מוסה בסוג עבודה זה, וביצע איטום עפ"י מפרט זה על כ  רלוות

  מ"ר לפחות. 15,000של  ףבהיק

 איטום צמטי בראש הקיר . 5.2

יש לקות היטב את שטח הקורה משי צידיה לסתום חורים ולהחליקה. יש   . 5.2.1

" או שו"ע בכמות 730שכבות של חומר איטום צמטי מסוג "ספירקוט  2לבצע 

ק"ג/מ"ר). האיטום יכלול את כל שטח  2חה (סה"כ ק"ג/מ"ר כל מרי 1של 

  הקורה משי צידיה ואת פי הקורה. 

גווים. וזאת על מת להבטיח כיסוי מושלם  2-יש להשתמש בחומר איטום ב . 5.2.2

של פי השטח בשתי שכבות האיטום המתוכות. השכבה הראשוה תבוצע  

  בגוון לבן. 
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  ידפלקס" או שו"ע כולל: איטום בכל שטח הקירות ע"י מערכת ביטומית "רפ . 5.3

  פריימר: . 5.3.1

ראשית, יש לבצע שכבת פריימר. הפריימר יבוצע ע"י אותו חומר  . 5.3.1.1

  ביטומי בשכבה בעובי מיימלי ביותר. 

בשכבת פריימר זו, סוגרים את אספקת המים ומתיזים אמולסיה  . 5.3.1.2

  ביטומית בלבד.

השכבה צריכה "ללכלך" את פי השטח ולאו דווקא לכסות באופן  . 5.3.1.3

  מושלם.  

שכבה זו, צריכה להתייבש תוך דקות ספורות. זמן ההמתה יהיה   . 5.3.1.4

  בהתאם לתאי מזג האוויר.

יש להדגיש, שבזמן ביצוע הפריימר כשהחומר הביטומי הותז על   . 5.3.1.5

  הקיר, צבעו יהיה בצבע חום.

ע שחור ודביק. במצב זה, יש מיד לאחר הקרישה, החומר הופך לצב  . 5.3.1.6

  לעבור לשלב הבא.

במידה והחומר יהיה חשוף זמן רב כך שיאבד את הדביקות, יהיה צורך  . 5.3.1.7

  לבצע שכבת פריימר וספת.

  שכבת איטום: . 5.3.2

יש להתחיל בביצוע איטום בחלק התחתון של הקיר. זאת ע"מ למוע  . 5.3.2.1

ביצוע התזה על הקיר כאשר השטח התחתון רווי במים מהתזה 

  עליון.שבחלק ה

יש להתיז כמות החומר הדרושה לעוביים המתוכים. יש לקחת   . 5.3.2.2

בחשבון שהעובי המותז בשכבה רטובה יצטמצם תוך כדי שחרור המים 

  מהשכבה הביטומית.

  מ"מ שכבה יבשה.   5עובי כולל של שכבת האיטום יהיה  . 5.3.2.3

  שעות.  24ייבוש השכבה לצורך בדיקת עובי יהיה לפחות  . 5.3.2.4

חלקי הבטון המיועדים לקבלת האיטום יהיו מכוסים יש לוודא כי כל  . 5.3.2.5

בשכבה הביטומית באופן רצוף. במידת הצורך, תבוצע חפיפה בין 

  ס"מ.  20שלבים שוים לרוחב של 

יש להקפיד לפי ביצוע כל שלב של איטום, להכין גם את רצועת השטח   . 5.3.2.6

המיועדת לחפיפה שעשתה בשלב קודם. רצועה זו תהיה קייה מכל  

  האיטום יהיה מושלם ללא כל פגם. לכלוך ו

מסביב לקוצים לקשירת רשתות של קיר בטון פימי יש לבצע השלמת   . 5.3.2.7

האיטום באמצעות מריחות של חומר איטום ביטומי מסוג 

  "אלסטומיקס" או שו"ע. 

במידת הצורך, יבוצעו השלמות האיטום או תיקוים מקומיים על ידי  . 5.3.2.8

" עד להשלמת הברשות של חומר האיטום מסוג "אלסטומיקס

  השכבה.  
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ימים. במידת הצורך יש להגן על  7-אין להשאיר איטום חשוף יותר מ . 5.3.2.9

החלקים החשופים באופן זמי ע"י בד גאוטכי תלוי באופן חופשי ע"ג 

  הקיר.

  בדיקות האיטום . 5.4

בדיקת כמות החומר: לפי תחילת עבודות האיטום בשטח מסוים יש למדוד  . 5.4.1

לחשב את כמות החומר הדרשת לבצע   יש את השטח המיועד לביצוע איטום.

ק"ג/מ"ר של החומר ע"מ  1.75איטום בשטח זה. יש לקחת בחשבון כי דרש 

מ"מ. כלומר לצורך קבלת שכבת האיטום  1לקבל עובי שכבת האיטום היבשה 

ק"ג חומר למ"ר. יש לוודא כי כל הכמות  8.75מ"מ דרש  5היבשה בעובי 

  תחילת העבודה.  המחושבת של החומר מצאת באתר לפי

בדיקת עובי שכבת האיטום: תבוצע ע"י קליבר (רצוי דיגיטלי), באמצעות  . 5.4.2

  דקירת שכבת האיטום והצמדת החלק הע של הקליבר לפי השכבה. 

  שעות לאחר ביצוע האיטום.   24 –בדיקת עובי שכבת האיטום תבוצע כ . 5.4.3

  מ"ר.  100מקומות במפלסים שוים לכל  5-הבדיקה תבוצע ב  . 5.4.4

ע של שכבת איטום יהיה לא פחות מהדרש במפרט הטכי. במידה עובי ממוצ . 5.4.5

  בדיקות וספות.  5ועובי הממוצע יהיה פחות מהדרש יבוצעו 

אם עובי הממוצע בשתי הסטים של הבדיקות יהיה פחות מהממוצע על הקבלן  . 5.4.6

לבצע שכבת איטום וספת בכל השטח בו בוצעו בדיקות עד קבלת העובי 

 הדרש. 

  חורים בשכבת האיטום. אין לאשר  . 5.4.7

 עצר מים מתפח  . 5.5

בכל הפסקת יציקה וסביב הציורות יש להרכיב עצר מים מתפח מסוג  . 5.5.1

"ELASTO SWELL 20" או שו"ע במידותX10   מ"מ. הרכבת העצר תבוצע על

  גבי דבק מתאים. סביב ציורות הפס ילופף במרכז עובי היציקה. 

  ס"מ. 20-הבטון פחות מ אין להרכיב עצר כימי כאשר עובי קירות  . 5.5.2

 יציקת קיר בטון פימי  . 5.6

לא יבוצעו קוצים לקיר הכלוסאות המיועדים לתפיסת התביות, העלולים לפגוע   

  באיטום שבוצע בשטח קירות הדיפון. 

  אין לבצע את הקיר בשיטת בטון מותז.  

  השלמות האיטום ע"י הזרקות פוליאוריטן . 5.7

ות מים דרך קירות המרתף יהיה במידה ולאחר יציקת הקיר הפימי יתגלו חדיר . 5.7.1

צורך לבצע השלמות האיטום באמצעות הזרקות חומר פוליאוריטן מתפח 

  " או שו"ע דרך פיות קודתיות.SIKA INJECTION 107מסוג "

השלמות האיטום בהזרקות יבוצעו רק לאחר קבלת אישורו של המפקח ויועץ   . 5.7.2

  האיטום. 
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  עבודה הבאים במגע עם קרקעאיטום קורות וקירות יצוקים במרווח  .6

 עצר מים מתפח  . 6.1

" או שו"ע  ELASTO SWELLבכל הפסקת יציקה יש להרכיב עצר מים מתפח מסוג "  

  מתאים.  מ"מ, על גבי דבק 20X5במידות 

 הכת השטח  . 6.2

יש לקות את כל חלקי הבטון המיועדים להיות במגע עם הקרקע מאבק, לכלוך,  . 6.2.1

אזורי סגרגציה, לחתוך את כל הקוצים  חול וכד'. לסתת, להסיר ולקות היטב 

ס"מ ולסתום את כל החורים בתערובת של "ספיר   2היוצאים מהקיר בעומק 

  " או שו"ע. על השטח להיות קי וחלק לחלוטין לקבלת האיטום.620

העבודה תבוצע ע"י קבלן מיומן, בעל ידע ויסיון בשיטה בה אמור להתבצע   . 6.2.2

  ומר. האיטום, שקיבל הסמכה על ידי יצרן הח

מ"ר בו  100 –לפי ביצוע האיטום, יבצע הקבלן הוכחת יכולת על שטח של כ  . 6.2.3

ישתמש בחומרים ובשיטות העבודה המפורטים במפרט זה. חלקת יסוי זו 

יכולה לשמש לצורך הסמכתו של קבלן חדש מוסה בעבודות איטום, ע"י היצרן  

בכתב (תחילת העבודה הסדירה של קבלן האיטום כפופה לקבלת הסמכה 

מיצרן חומרי האיטום). עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מהל הפרויקט יתן 

על כך כאשר הקבלן מוסה בסוג עבודה זה, וביצע איטום עפ"י מפרט זה   רלוות

  מ"ר לפחות. 15,000של  ףבהיק

לפי ביצוע האיטום יכס מהל הפרויקט את כל הגורמים הקשורים באיטום  . 6.2.4

ילובו כל הפרטים הקשורים לביצוע האיטום על פי מפרט לישיבת תיאום בה 

  זה. 

שעות לפחות לאחר סיום האשפרה.   72יתן להתחיל בעבודות האיטום כעבור  . 6.2.5

  אשפרת הבטון תבוצע ע"י מים בלבד. 

לפי תחילת עבודות האיטום יש להגן באופן זמי על משטחי בטון ואלמטים  . 6.2.6

להתלכלך בחומר האיטום בזמן   אחרים הלא מיועדים לקבלת האיטום ועלולים

  היישום. ההגה תבוצע ע"י עטיפת יילון או חומר אחר.

  הוכחת יכולת  -קטע לדוגמא  . 6.3

 100 -לפי ביצוע איטום חלקי הבטון, יבצע הקבלן קטע לדוגמא בשטח של כ  . 6.3.1

מ"ר, להוכחת יכולתו לבצע את עבודת האיטום כדרש לפי מפרט זה, ולקבלת 

 תכן האיטום.  אישור מהל הפרויקט ומ

במערכת זו  בסמכות מהל הפרויקט לוותר על שלב זה לקבלן שביצע איטום . 6.3.2

  והוכיח זאת למהל הפרויקט.

  איטום תפרי התפשטות   . 6.4

ס"מ. יש לקות את  5-יש לגרד את הקלקר הקיים בתוך התפרים לעומק כ . 6.4.1

  דפות התפר מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'. 

ס"מ יותר גדול  1-מוט ספוג פוליאתילן עגול בקוטר כיש לדחוס לתוך התפר  . 6.4.2

  מרוחב התפר. 
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  מעל המוט יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן  . 6.4.3

 " או שו"ע.   "SAPIR" או שו"ע על גבי פריימר מסוג  SAPIR THANE 230מסוג " . 6.4.4

מעל התפר העובר בדפות של האלמטים הפוים לקרקע, יש להלחים רצועה   . 6.4.5

מ"מ  5" או שו"ע בעובי FLEXOBITשריון מסוג "של יריעה ביטומית ללא 

ס"מ. הלחמת היריעה תבוצע בכל שטחה. שיעור הריתוך יהיה   25וברוחב 

" או שו"ע המרוח GS 474. ריתוך היריעה יבוצע על גבי פריימר מסוג "100%

  ג"ר/מ"ר.  300-על פי הבטון בצידי התפר בכמות של כ

עבודות האיטום בהתאם להחיות מעל היריעה ללא שריון יש להמשיך את  . 6.4.6

 . 7.6שבסעיף 

  רולקה  . 6.5

ס"מ באמצעות  5X5בחיבור בין שטחים אופקיים ואכיים יש לבצע רולקה במידות   

  " או שו"ע. 620תערובת "ספיר 

  איטום קירות . 6.6

על פי הבטון המוכים לקבלת האיטום יש לבצע התזה של חומר איטום ביטומי דו   

  "ע. שכבות האיטום יהיו כדלקמן:" או שורפידפלקסרכיבי מסוג "

  פריימר: . 6.6.1

ראשית, יש לבצע שכבת פריימר. הפריימר יבוצע ע"י אותו חומר  . 6.6.1.1

  ביטומי בשכבה בעובי מיימלי ביותר. 

בשכבת פריימר זו, סוגרים את אספקת המים ומתיזים אמולסיה  . 6.6.1.2

  ביטומית בלבד.

השכבה צריכה "ללכלך" את פי השטח ולאו דווקא לכסות באופן  . 6.6.1.3

  מושלם.  

שכבה זו, צריכה להתייבש תוך דקות ספורות. זמן ההמתה יהיה   . 6.6.1.4

  בהתאם לתאי מזג האוויר.

יש להדגיש, שבזמן ביצוע הפריימר כשהחומר הביטומי הותז על   . 6.6.1.5

  הקיר, צבעו יהיה בצבע חום.

ע שחור ודביק. במצב זה, יש מיד לאחר הקרישה, החומר הופך לצב  . 6.6.1.6

לעבור לשלב הבא. במידה והחומר יהיה חשוף זמן רב כך שיאבד את 

  הדביקות, יהיה צורך לבצע שכבת פריימר וספת.

  שכבת איטום: . 6.6.2

יש להתחיל בביצוע איטום בחלק התחתון של האלמט ולהמשיך כלפי  . 6.6.2.1

  מעלה עד למפלס הדרש. 

השטח האופקי הצמוד זאת ע"מ למוע ביצוע התזה על הקיר כאשר 

  רווי במים מהתזה שבחלק העליון. 

יש להתיז כמות החומר הדרושה לעוביים המתוכים. יש לקחת   . 6.6.2.2

בחשבון שהעובי המותז בשכבה רטובה יצטמצם תוך כדי שחרור המים 

  מהשכבה הביטומית.
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מ"מ. ייבוש השכבה   5עובי מיימאלי של שכבת האיטום היבשה יהיה  . 6.6.2.3

  שעות.  24יה לפחות לצורך בדיקת עובי יה

יש לוודא כי כל חלקי הבטון המיועדים לקבלת האיטום יהיו מכוסים  . 6.6.2.4

בשכבה הביטומית באופן רצוף. במידת הצורך, תבוצע חפיפה בין 

  ס"מ.  20שלבים שוים לרוחב של 

יש להקפיד לפי ביצוע כל שלב של איטום, להכין גם את רצועת השטח   . 6.6.2.5

. רצועה זו תהיה קייה מכל  המיועדת לחפיפה שעשתה בשלב קודם

 לכלוך והאיטום יהיה מושלם ללא כל פגם. 

סביב ציורות היקוז יוח שק של חצץ עטוף בבד גאוטכי בהתאם  . 6.6.2.6

  להחיות הקוסטרוקטור. 

במידת הצורך, יבוצעו השלמות האיטום או תיקוים מקומיים על ידי  . 6.6.2.7

להשלמת הברשות של חומר האיטום מסוג "אלסטומיקס" עד 

  השכבה. 

ימים לפי הרכבת שכבות  3יש להמתין לייבוש שכבת האיטום לפחות  . 6.6.2.8

  הגה. 

ימים. במידת הצורך יש להגן על  7-אין להשאיר איטום חשוף יותר מ . 6.6.2.9

החלקים החשופים באופן זמי ע"י בד גאוטכי תלוי באופן חופשי ע"ג 

 הקיר.

 בדיקות האיטום . 6.7

עבודות האיטום בשטח מסוים יש למדוד בדיקת כמות החומר: לפי תחילת  . 6.7.1

 את השטח המיועד לביצוע איטום. 

יש לחשב את כמות החומר הדרשת לבצע איטום בשטח זה. יש לקחת בחשבון      

 1ק"ג/מ"ר של החומר ע"מ לקבל עובי שכבת האיטום היבשה  1.75כי דרש 

של ק"ג/מ"ר    8.75מ"מ דרש    5מ"מ כלומר לקבלת עובי שכבת האיטום היבשה  

החומר הטרי. יש לוודא כי כל הכמות המחושבת של החומר מצאת באתר לפי  

  תחילת העבודה. 

בדיקת עובי שכבת האיטום: תבוצע ע"י קליבר (רצוי דיגיטלי), באמצעות  . 6.7.2

  דקירת שכבת האיטום והצמדת החלק הע של הקליבר לפי השכבה. 

  איטום. שעות לאחר ביצוע ה  24 –בדיקת עובי שכבת האיטום תבוצע כ . 6.7.3

  מ"ר. 100מקומות לכל  5-הבדיקה תבוצע ב  . 6.7.4

עובי ממוצע של שכבת איטום יהיה לא פחות מהדרש במפרט הטכי. במידה  . 6.7.5

  בדיקות וספות.  5ועובי הממוצע יהיה פחות מהדרש יבוצעו 

אם עובי הממוצע בשתי הסטים של הבדיקות יהיה פחות מהממוצע על הקבלן  . 6.7.6

ח בו בוצעו בדיקות עד קבלת העובי לבצע שכבת איטום וספת בכל השט

  הדרש. 

 אין לאשר חורים בשכבת האיטום.  . 6.7.7
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  איטום במעברי ציורות וכבלים  . 6.8

 איטום במעברי ציורות  . 6.8.1

לפי יציקת הקיר יש להרכיב שרוול פלדה מגולוון למעבר ציור, בעל  . 6.8.1.1

  פלג' מרותך ועוגים לקשירת השרוול לפי יציקת בטון. 

יש להתאים מידות השרוול למידות הציור העובר דרכו ולמידות  . 6.8.1.2

  האביזר האטימה הדרש. 

אביזר איטום בין דפות השרוול לציור העובר דרכו יבוצע ע"י הרכבת   . 6.8.1.3

" או שו"ע. הרכבת האביזר BST LINKSEALאטימה מתועש מסוג "

תהיה בהתאם להוראות יצרן האביזר. במהלך ביצוע עבודות האיטום 

  בשטח הקיר יתחבר האיטום לשולי השרוול שהוכן לפי יציקת הקיר.

  איטום במעברי כבלי חשמל  . 6.8.2

 לפי יציקת הקיר יש להתקין בין התביות כוורת מתועשת עשויה  . 6.8.2.1

PVC   למעבר כבלי חשמל. בחירת הכוורת תהיה בהתאם למספר

  וקוטר הכבלים העוברים דרכה ובהתאם לעובי הקיר המתוכן.

לאחר השחלת הכבלים יש לבצע מערכת אטימה משחתית מסוג  . 6.8.2.2

"NOFIRNO"  .ות הכוורת לכבליםאו שו"ע בין דפ  

 הגת האיטום . 6.9

גר'/מ"ר. הדבקת  200ל על גבי שכבת האיטום יש להדביק בד גיאוטכי במשק . 6.9.1

הבד תבוצע בצורה קודתית בעזרת מריחות קודתיות של חומר איטום 

ס"מ. הדבקת קצה  50X50ביטומי "אלסטומיקס" או שו"ע, קודה אחת כל 

עליון של הבד תהיה בצורה רצופה. אין לאפשר קיפולים בשכבת הבד לפי  

  הרכבת יריעת הגה. 

מ"מ,  1שטוחות להגה בעובי   HDPEמעל הבד הגאוטכי הרכבת יריעות  . 6.9.2

ס"מ. קיבוע יריעות יבוצע בצורה זמית ע"י מסמרים עם  15-בחפיפות של כ

ס"מ, רק מעל קצה האיטום. באזור חפיפות תבוצע הדבקה  30-דיסקיות כל כ

 SCAPA TAPESקודתית של רצועות יריעה בוטילית להדבקה עצמית מסוג "

  " או שו"ע.318

פיתוח סביב האלמטים בהם בוצע איטום יש לחתוך את  לאחר סיום עבודות . 6.9.3

חלקי היריעות הבולטים מעל פי מפלס הפיתוח ולמלא את החורים של מסמרי 

  " או שו"ע. 620קיבוע בתערובת "ספיר 

  

  גגות פורטל מערבימעל פירים ואיטום גגות  .7

  : הערה  

שיתן לא לחבר לתקרה אין לבצע יציקת בסיסי בטון לציוד טכי או אלמטים אחרים   

קוסטרוקטיבית לפי ביצוע עבודות האיטום בגג ויציקת בטון להגה. יציקת הבסיסים תבוצע 

  על גבי בטון הגה, בהתאם לתוכית קוסטרוקציה. 
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  שיפועים  . 7.1

בשיפועים.   20-בכל המקומות בהם גגות או מיסעות אים משופעים יש לצקת בטון ב  

ס"מ. פי הבטון   4ובי שכבת השיפועים המיימאלי יהיה  . ע1.5%שיפוע מיימאלי יהיה  

יהיו חלקים, קיים, יציבים ויבשים לחלוטין לקראת קבלת האיטום. פי בטון שיפועים  

  יהיו מוחלקים הליקופטר. 

 וקיטומים  רולקות . 7.2

באמצעות מ ס" X 5 5ת יש לבצע רולקו , עמודים וכד'קירות, לקראת מעקות . 7.2.1

  שו"ע. " או  620תערובת "ספיר 

מעלות יש לבצע קיטום פיות במידות   90-במקומות בהם דרש קיפול יריעות ב . 7.2.2

2X2 .ס"מ  

 הכת השטח   . 7.3

פי משטח הבטון המיועדים לקבלת האיטום יהיו מוחלקים בהליקופטר,   . 7.3.1

  קיים, יציבים וחלקים. 

יש לוודא כי בחלקם התחתון של הקירות הפוים לגג לא בוצע חיפוי האבן או  . 7.3.2

ס"מ מעל פי הגמר הסופי בגג. השלמת  20חיפוי אחר עד מפלס לפחות כל 

  החיפוי במקום זה תבוצע לאחר סיום עבודות האיטום.

משפיעים על האיטום, ה האלמטים  כל לפי תחילת העבודה יש להשלים את  . 7.3.3

לדוגמא: מעקות, ציורות החודרים לאיטום, מרזבים או ציורות יקוז, 

צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום, לקותו   שרוולים, פיות, וכד'.

מלכלוך, אבק, אבים, שומן, חוטי ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת 

  . האיטום

  איטום תפרי התפשטות  . 7.4

ס"מ. יש לקות את   2X2יש לבצע קיטום דפות הבטון בצידי התפרים במידות   . 7.4.1

ורך יש לשקם את הבטון מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'. במידת הצ

  דפות התפרים בהתאם להחיות של קוסטרוקטור.

ס"מ. יש לקות את  5-יש לגרד את הקלקר הקיים בתוך התפרים לעומק כ . 7.4.2

  דפות התפר מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'. 

ס"מ יותר גדול  0.5-יש לדחוס לתוך התפר מוט ספוג פוליאתילן עגול בקוטר כ . 7.4.3

  מרוחב התפר. 

  מעל המוט יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן     

  " או שו"ע.   "SAPIR" או שו"ע על גבי פריימר מסוג  SAPIR THANE 230מסוג "    

יריעות   2מעל התפר העובר בדפות של האלמטים הפוים לקרקע, יש להלחים   . 7.4.4

מ"מ כל אחת.  5" או שו"ע בעובי FLEXOBITביטומיות ללא שריון מסוג "

ס"מ. הלחמת  50ס"מ והיריעה העליוה ברוחב  25ברוחב יריעה תחתוה 

. ריתוך היריעה יבוצע 100%היריעה תבוצע בכל שטחה. שיעור הריתוך יהיה 

, 7.6על גבי פריימר וביטומן חם שבוצעו על פי הבטון בצידי התפר לפי סעיפים  

7.7 .  
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 פריימר  . 7.5

 GS"יש למרוח שכבת פריימר ביטומי מסוג ומוכן לקבלת האיטום  על גבי שטח קי  

  ג"ר/מ"ר. 300 שו"ע בכמות של " או474

 שכבת ביטומן  . 7.6

 1ו שו"ע בכמות של " א105/25אלסטקס ריחות של חומר ביטומי מסוג "מ 2ביצוע   

  "ג/מ"ר). ק 2ק"ג/מ"ר (סה"כ כמות כללית 

  יריעת חיזוק  . 7.7

בחיבור לשטחים אכיים של קירות, מעקות וכו', על גבי הרולקות יש להלחים  . 7.7.1

ס"מ והיא  30רצועה של יריעת חיזוק. היריעה תהיה ברוחב מיימום של 

ס"מ יולחמו על גבי   15תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, כך שמיימום 

  ס"מ על גבי השטח האכי.  15-השטח האופקי ו

  מ"מ. 5בעובי  S.B.Sבסיס   על" 5Mפוליפז מסוג "ה יריעת החיזוק תהי . 7.7.2

 יריעה ראשוה לאטימה  . 7.8

ההדבקה מ"מ.  5בעובי   S.B.S על בסיס" 5Mפוליפז  הלחמת יריעה ביטומית מסוג "    

למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות וההדבקות תהייה ע"י אש מבוקרת כדי 

-הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מהחפיפות  למוע חריכת החומר.

  20-ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 10

  העבודה תתחיל במקומות המוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע. ס"מ. 

  יריעת חיפוי תחתוה  . 7.9

תחתוה. היריעה   בחיבור לשטחים אכיים, על גבי הרולקות יש להלחים יריעת חיפוי  

תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומית הכללית ותעלה על  

ס"מ מעל  3גבי השטח האכי בחפיפה ליריעת החיזוק ותעלה בהמשכיות עד לגובה של 

  יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האכי. 

  "מ. מ 5 עוביב S.B.S על בסיס" 5Mפוליפז "יריעת החיפוי תהיה מסוג   

 יה לאטימה י ריעה שי .7.10

"מ. מ 5 עוביב S.B.Sאו שו"ע על בסיס " 5Mפוליפז  הלחמת יריעה ביטומית מסוג "  

ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות וההדבקות תהייה ע"י אש 

הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו החפיפות  מבוקרת כדי למוע חריכת החומר.

ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא  10-מלא פחות 

  העבודה תתחיל במקומות המוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע. ס"מ.  20-פחות מ

  יריעת חיפוי עליוה  .7.11

בחיבור לשטחים אכיים,  על גבי הרולקות יש להלחים רצועה וספת של יריעת   . 7.11.1

ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה  החיפוי. היריעה תולחם בצורה 

הביטומית הכללית ותעלה על גבי השטח האכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד 

  ס"מ מעל יריעת החיזוק.  5לגובה של 

  "מ.מ 5 עוביב S.B.S על בסיסבגמר אגרגט"  5Mפוליפז "יריעת החיפוי תהיה  . 7.11.2
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ע"י סרגל  יש לקבע את קצה יריעת החיפוי העולה על גבי שטחים אכיים  . 7.11.3

ס"מ ע"י  20מ"מ. קיבוע סרגל יבוצע כל  30X5X1.5X7אלומייום במידות 

ברגים אל חלד. מעל הסרגל יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן מסוג 

"SAPIR THANE 230" או שו"ע, על גבי פריימר מסוג "SAPIR .או שו"ע "  

 : הערה . 7.11.4

ה הראשוה על היריעה השייה להיות מולחמת בחפיפה ובהקבלה ליריע     

  בתזוזה של חצי יריעה. 

  בדיקת הצפה בגגות .7.12

אשר אטמו בשלמותם בשיטות המפורטות לעיל, אך  בסיום העבודה בגגות . 7.12.1

,  תיעשה בדיקת הצפה של הגגות ה"לאו הגת מדה בטון לפי ביצוע ההלבה, 

) 1על חלקיו (לרבות חלק   1476בהתאם להחיות שבת"י  השטחים האטמים

  שעות.  72מ"מ מעל קודת הגג הגבוהה ביותר למשך  50הגגות יוצפו ברום של 

מחיר הבדיקות כלול במחיר יחידת האיטום. לא ישולם תשלום וסף עבור  . 7.12.2

  ביצוע בדיקות.

בדיקת  יתוקן המקום הפגום ויחזרו על  -באם יתגלו סימי רטיבות או דליפה  . 7.12.3

ההצפה עד לקבלת גג אטום. כדי שכל קטעי הגג ימולאו במים, יבצע הקבלן  

  או יאטום זמית פתחים.   , "סטופרים"הגבהות מקומיות זמיות

ן ולעשות את כל ההכות למקרה יאת ההצפה יש לתאם עם משתמשי הבי . 7.12.4

ות אלו יכוסו אביזרים רגישים בתוך הבוכן  ין ישתהיה דליפה. במסגרת הכ

תיתה החיות לפתיחה מיידית של המרזבים. למען הסר ספק מובהר בזאת 

עבור עבודות המפורטות בסעיף   כי לא תוכר כל תביעה ו/או טעה לתשלום וסף

  זה. 

סתימת פי המרזבים תבוצע באופן אשר לא יזיק למערכת האיטום, אך תמע  . 7.12.5

  ביעילות את יציאת המים מהגג. 

ים גבוהים בשום מקום מגובה הקצה העליון של יריעות יש לוודא כי אין פי המ . 7.12.6

החיפוי. אם קיים מקום כזה, יש לבצע טיפול מקומי אשר יאפשר בכל זאת את 

קיום ההצפה. דבר זה יתואם עם המפקח. במידת הצורך יש לבצע כל ביה  

 זמית ההכרחית לביצוע ההצפה.  

מים ורק לאחר שעות הצפה מלאה של הגג ובעוד הגג מלא  72לאחר סיום  . 7.12.7

שהמפקח בדק את יציאות המרזב ויובש התקרה, יראה הדבר כאילו הסתיימה 

  ההצפה בהצלחה.  

בכל מקרה של הפסקת הצפה עקב זילות, או שתגלו זילות בסיום ההצפה   . 7.12.8

חשבון הקבלן לרבות - ירוקן הגג ממים, ייובש ויתוקן. כל התיקוים יהיו על

שגרמו כתוצאה מיסוי ההצפה). הצפות   תיקוי זקים בפים המבים (זקים

  חשבון הקבלן עד לאישור סופי של המפקח.  -ותיקוים חוזרים יבוצעו אף הם על

ההצפות ושלב קבלת האיטום של הגג יסתיימו, כאשר עם תום ההצפה, לא יהיו  . 7.12.9

  זילות ולא יתגלו כל כתמי רטיבות בביין וזאת, באישור בכתב מהמפקח. 
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  6הקרה יתן יהיה לבצע הצפה לכל המוקדם לאחר  אם הגג יאטם בשיטה . 7.12.10

  שבועות מגמר איטום הגג.

בכל בדיקת הצפה שהיא  יערוך הקבלן דוח מתאים על פי המפורט בתקן  . 7.12.11

  ישראלי. 

 בד גאוטכי  .7.13

 במשקל אורים" או שו"ע  "  מסוג  על גבי כל שטח האיטום יש להיח בד גאוטכי . 7.13.1

  . ס"מ 10של ג"ר/מ"ר בחפיפות  200

  ב את הבד הגאוטכי לפי יציקת בטון הגה כך שיהיה רווי במים.יש להרטי . 7.13.2

  בטון הגה .7.14

  יציקת בטון הגה בהתאם להחיות של קוסטרוקטור.  

  

  ורצפת הפרדה מפלסיתמבה לולאות איטום מעל רצפת  .8

  הכת השטח  . 8.1

בר. יש לבצע יקוי בקטע  80-יש לקות את פי המיסעה ע"י מים בלחץ כ . 8.1.1

  ולהגביר לחץ במידת הצורך. לדוגמא 

יש לקרצף את פי הבטון של המיסעה עד הסרת קרום צמטי בכל שטחה  . 8.1.2

לקבלת פי השטח מחוספסים ברמה עדיה. החספוס המקסימאלי של פי  

  מ"מ.  1השטח יהיה 

מ"מ יש   10-בכל המקומות בהם יתגלו שקעים על פי הבטון בעומק יותר מ . 8.1.3

  " או שו"ע. 605וק גראוט למלא את השקעים באמצעות "ספיר ר

מ"מ יש  10-בכל המקומות בהם יתגלו שקעים על פי הבטון בעומק פחות מ . 8.1.4

לבצע מילוי השקעים באמצעות מריחות של חומר איטום ביטומי מסוג 

" או GS 474" או שו"ע ביישום חם, על גבי פריימר מסוג "795"אלסטוגום 

  שו"ע. המילוי יבוצע בצורה קודתית בלבד.

מקומות בהם יתגלו חורים או כיסי סגרגציה יש לבצע מילוי באמצעות בכל ה . 8.1.5

(מדולל  ו שו"ע " אSAPIR M-140חול ומים בתוספת " 3 צמט, 1 תערובת של

  ). 1:3במים 

" או שו"ע.  KP3חורי דיווידגים יש לסתום באמצעות פקקים מתועשים מסוג " . 8.1.6

חול ומים בתוספת  3 צמט, 1 תערובת שליש לכסות את הפקקים באמצעות 

"SAPIR M-1401:3(מדולל במים ו שו"ע " א.(  

  לאחר סיום הקרצוף תבוצע שטיפה וספת של פי הבטון ע"י מים בלחץ מוך. . 8.1.7

  יש להמתין לייבוש מלא של מיסעת הבטון לפי תחילת עבודות האיטום. . 8.1.8

לס פי האספלט על גבי שטחים אכיים של מעקות, קירות יש לסמן את מפ . 8.1.9

 מ"מ מתחת לקו המסומן. 3-וכד'. עבודות האיטום יסתיימו במפלס כ
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  רולקה  . 8.2

לאורך חיבור בין שטח אופקי של המיסעה לשטחים אכיים של קירות ומעקות יש לצקת   

  ס"מ. 3X3-" או שו"ע מידות הרולקה יהיו כ620"ספיר תערובת רולקה באמצעות 

  פריימר . 8.3

" בכמות PRIMERTEC ADעל פי הבטון יש לרסס פריימר על בסיס ביטומי מסוג "  

  לייבוש הפריימר לפי תחילת עבודות האיטום.  ג"ר/מ"ר או שו"ע. יש להמתין כשעה  300

  יריעת איטום . 8.4

בכל שטח המיסעה יש להדביק יריעה ביטומית להדבקה עצמית מסוג  . 8.4.1

"MAXITECK VIADUCTSמ"מ. פריסת היריעות תבוצע  5בעובי  " או שו"ע

בצורת רעפים. יש להתחיל מקטעים מוכים ולהמשיך כלפי מעלה. לפי החת 

ת יריעת היילון להגה שבתחתית היריעה ולהצמיד את היריעה יש להסיר א

ס"מ וחפיות  10יריעת האיטום על גבי המשטח. חפיות לאורך היריעות יהיו 

  ס"מ. כל החפיות לרוחב יש ליישם בהלחמה.  15לרוחב יהיו  

  יש להדק את היריעות הפרוסות בשטח המיסעה באמצעות מכבש פאומטי. . 8.4.2

  יריעת חיפוי  . 8.5

המיסעה לשטחים אכיים של קירות ומעקות יש לרתך יריעת חיפוי   לאורך החיבור בין  

  ס"מ.  15-ס"מ, בחפיפות של כ 25-ברוחב כ

  

  (קמרון) איטום הפרדה מפלסית  המתבצעת בכריה .9

  הכת השטח הפימי   . 9.1

לאחר סיום עבודות הכרייה יש לבצע בכל השטח של קירות ותקרת המהרה  . 9.1.1

תערובת הבטון תהיה עם אגרגט בגודל שכבת החלקה באמצעות התזת בטון. 

. פי הבטון יהיו  1:10מ"מ. חספוס מרבי המותר של פי השטח יהיה  8עד 

חלקים ללא בליטות בטון או אגרגטים חדות, ללא קוצים או חוטי קשירה  

  חשופים. 

פרטי זיון, עוגים, הרכב התערובת ועובי השכבה  יהיו בהתאם להחיות של  . 9.1.2

 ס"מ. 5בת החלקה יהיה עד עובי שכ קוסטרוקטור.

בתום עבודות הכת התשתית לביצוע איטום יש לערוך סיור באתר בהשתתפות  . 9.1.3

קבלן האיטום, הממוה מטעם המזמין, ציג הקבלן הראשי, ציג המתכן 

לבדיקת התשתית. רק לאחר קבלת התשתית על ידי כל הגורמים הרלווטיים  

  יהיה רשאי קבלן האיטום להתחיל בעבודות.

  ל המקומות בהם יתגלו זילות מים יש לבצע מערכת יקוז זמית.בכ . 9.1.4

  בקירות ותקרה של שי המהרות יש לבצע: . 9.1.5

  בד גיאוטכי . 9.2

  מ"ר.\גר 500על גבי הבטון המותז יש להרכיב בד גיאוטכי לא ארוג במשקל  . 9.2.1



64 
 

______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 4" או שו"ע,  SIKAPLAN WP DISKהרכבת הבד תבוצע בעזרת עוגים מסוג " . 9.2.2

תאם לתכית פריסה המצורפת למפרט הטכי. המרחק יחידות לכל מ"ר, בה

  מטר. 1-המרבי בין קודות הקיבוע יהיה כ

  ס"מ לכל כוון.  10-חפיפות בין יריעות הבד יהיו כ . 9.2.3

ס"מ לאורך ולרוחב   50בחלק עליון של המהרות יש לבצע קודות קיבוע כל  . 9.2.4

 מהרות.

  איטום . 9.3

ייד הייעודי המאושר הרכבה והלחמת היריעות תבוצע תוך כדי שימוש בפיגום   . 9.3.1

  ע"י ממוה על הפרויקט מטעם המזמין ויועץ הבטיחות של הפרויקט.  

כל המכשירים והאביזרים הלווים יקבלו אישור המתכן ויצרן חומר אטימה  . 9.3.2

  לפי תחילת שימוש באביזרים ה"ל. 

בכל שטח הפימי של קירות ותקרת המהרות יש להרכיב יריעות איטום מסוג  . 9.3.3

"SIKAPLAN 14.6 מ"מ עשויות  2" או שו"ע בעוביPVC  ים בצבעבעלת פ ,

  מטר.  2.2צהוב וגב בצבע שחור. רוחב היריעות יהיה  

 SIKAPLAN WPהרכבת היריעות תבוצע תוך כדי הלחמה קודתית על גבי " . 9.3.4

DISK חיות שבסעיףלעיל.  1.3" שהותקן בהתאם לה  

"לייסטר" ידי. אין הלחמת היריעות על גבי הדיסקים תבוצע בעזרת מכשיר  . 9.3.5

  לאפשר קיפולים ביריעות האיטום.

חפיפות בין היריעות יבוצעו בהלחמה בשתי רצועות ע"י מכשיר "לייסטר"  . 9.3.6

ייעודי אוטומטי, רק לרוחב המהרות. בין רצועות ההלחמה יישאר מרווח 

  לצורך בדיקת החיבורים ע"י לחץ אוויר. 

ים התיקון יבוצע ע"י הלחמת בכל מקום בו יידרש תיקון מקומי באזורים הפגוע . 9.3.7

  . "SIKAPLAN 14.6"טלאים של יריעת 

חיבור יריעת האיטום של המהרה למערכת האיטום של החיון יבוצע בהלחמה   . 9.3.8

מ"מ. הרכבת הסרגל תבוצע על גבי מצע של   60X4במידות   PVCעל סרגל 

" או שו"ע באמצעות ברגים אל חלד SIKA HYFLEX 250מסטיק פוליאוריטן "

 ס"מ.  15כל 

  בדיקות מערכת האיטום . 9.4

לאורך חפיפות יש לבצע בדיקת לחץ אוויר. לצורך ביצוע בדיקה יש לסגור את  . 9.4.1

אטמ' במשך  2.5קצה של החפיפה מצד אחד. מצד שי יש להזרים אוויר בלחץ 

 דקות אל תוך החיבור בין שתי רצועות הלחמה.  5

.  5%אוויר עד מודדים לחץ אוויר בקצה השי של החיבור. מותרת ירידת לחץ  . 9.4.2

יבוצע ריתוך רצועה וספת של  5%-במידה וירידת לחץ אוויר תהיה גבוהה מ

 יריעת איטום רק מעל אזור חפיפה. 
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  עצר מים בהפסקת יציקה . 9.5

מסוג    PVCבכל הפסקת יציקה בקיר בטון פימי תבוצע הלחמת עצר מים עשוי   . 9.5.1

"SIKA WATERBAR AR40 שו"ע. מ"מ או   4ס"מ ובעובי  40" ברוחב  

הרכבת העצר תבוצע בהלחמה על גבי יריעות האיטום שהורכבו בשטח  . 9.5.2

 המהרה. ההלחמה תבוצע ע"י מכשיר "לייסטר" ידי לכל אורך העצר. 

  השלמת איטום ע"י הזרקות פוליאוריטן מתפח  . 9.6

במידה ולאחר יציקת קיר בטון פימי יתגלו חדירות מים אל תוך המהרה יש   . 9.6.1

איטום ע"י הזרקת חומר איטום על בסיס לבצע במקומות ה"ל השלמות 

  פוליאוריטן מתפח.  

". הזרקות SIKA INJECTION 101/201יש להשתמש במערכת הזרקה מסוג " . 9.6.2

החומר יבוצעו דרך פיות קודתיות. הרכבת הפיות תבוצע בתוך הקידוחים.  

-עומק הקידוחים יהיה כחצי מעובי הקיר הפימי. הקידוחים יבוצעו בזווית כ

לפי השטח. עבודה זו תבוצע רק באישור מיוחד של המתכן  מעלות 45

  והממוה על הפרויקט מטעם המזמין.

כמות הפיות להזרקה, מרחק בייהן, לחץ הזרקה וכמות החומר לכל פיה יקבעו   . 9.6.3

  ע"י מתכן בהתאם למצב בשטח. 

  

  איטום פימי במאגרי מים .10

  חומרי האיטום במאגר מי שתייה. על הקבלן להציג אישור מכון התקים בתוקף לשימוש   

איטום הקירות החיצויים של מאגר המים, יבוצע לאחר ביצוע האיטום הפימי לצורך גילוי   

  הזילות בעת ביצוע בדיקות ההצפה. 

  מוסף משפר אטימות לבטון .10.1

יציקת רצפה וקירות המאגרים תבוצע באמצעות בטון עם מוסף משפר אטימות מסוג   

"PENETRON ADMIX " .חיות היצרןאו שו"ע. כמות המוסף תהיה בהתאם לה  

 עצר מים מתפח  .10.2

בכל הפסקת יציקה, סביב ציורות וכד' יש להצמיד פס עצר מים מתפח מסוג  . 10.2.1

"PC ELASTOSWELL 5" או שו"ע במידות של X 20   מ"מ. הדבקת העצר

  תבוצע על גבי דבק וזלי מתאים לפי החיות יצרן. 

  סביב ציורות הפס ילופף סביב הציור במרכז עובי היציקה. . 10.2.2

יש להכין חריץ למילוי בחומר אטימה מסביב לכל הציורות החודרים דרך  . 10.2.3

קירות המאגר. לשם כך יש ללפף מסביב לציור, במישור פי הדופן הפימי של  

  ס"מ. 2X2-קיר הבור, רצועה של מוט ספוג פוליאטילן במידות של כ

לאחר התקשות הבטון יש להוציא את הספוג ולקות את החריץ מכל לכלוך,   . 10.2.4

  אבק, חומרים רופפים וכד'. 

  סתימת דיווידגים .10.3

או  KP-1סתימת חורי דיווידגים תבוצע ע"י הכסת פקקים מתועשים מסוג  . 10.3.1

KP-2  ותרי.  או שו"ע לתוך החור הי החיצולאחר הוצאת פקק הפלסטיק הקו  
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  הפקק יוכס פימה כך שיתן יהיה לאטום את המגרעת החיצוית שותרת. . 10.3.2

  הרכבת הפקקים תבוצע בלחץ בשי צידי החורים.  . 10.3.3

את המגרעת החיצוית שותרת יש למלא (על ידי כיסוי הפקק) בתערובת "ספיר  . 10.3.4

  " או שו"ע.620

 הכת השטח   .10.4

שיהיה ללא אבק,  וודא, ולפה, קירות ותקרת המאגרשטח רציש להכין את  . 10.4.1

את שטח הפימי של המאגר בלחץ מים עד הורדת שטוף  יש ל לכלוך, שומן וכו'.

. CSP3כרום צמט עליון וקבלת פי השטח מחוספסים בצורה עדיה ברמה 

מ"מ. במידת הצורך יש לבצע חספוס  0.5-עומק החספוס יהיה לא יותר מ

  י או כלי אחר עד קבלת רמת החספוס הדרשת.השטח ע"י דיסק חשמל

בכל המקומות בהם הבטון איו יציב יש לסתת את חלקי הבטון הרופפים  . 10.4.2

  ולבצע עבודות שיקום בהתאם להחיות של קוסטרוקטור.

מ"ר ולהזמין בדיקת שליפה ובדיקת יועץ  10-יש לבצע קטע יסוי בשטח של כ . 10.4.3

 3-ה. בדיקת שליפה תבוצע באיטום לאישור קטע זה כדוגמא להמשך העבוד

מגפ"ס. במידה ולא יתקבל  1.5קודות. חוזק הבטון לשליפה יהיה לפחות 

  החוזק הדרש יש לבצע חספוס וסף של פי הבטון עד קבלת התוצאה הרצויה.

יש לבדוק את חוזק הבטון באזורי השיקום ע"י פטיש שמידט. במידה וחוזק  . 10.4.4

שבוצעו ולבצע שיקום בטון מחדש,   הבטון מוך מהדרש יש לסתת את השכבות

במיוחד באזור הפסקת יציקה במאגר מי צריכה ובכל מקום אחר בו דרש 

  השיקום. 

ס"מ בתוך הבטון   2-יש לחתוך את קוצים הברזל הקרובים לפי השטח לעומק כ . 10.4.5

  ולמלא את החורים בתערובת לשיקום בטון לפי מפרט. 

פי ברזל הזיון במאגר. לצורך כך יש יש לוודא כי ישו כיסוי בטון המתוכן על  . 10.4.6

לבצע סיתות סביב המקומות בהם ישם כתמי חלודה על פי השטח. יש ליידע  

  אותו על תוצאות הבדיקה.

בדיקות שליפה בכל קיר, רצפה ותקרה, כלומר במאגר בו   2בכל מאגר יש לבצע   . 10.4.7

  בדיקות שליפה.  12קירות, רצפה ותקרה יבוצעו   4ישם 

  בדיקות שליפה באזורים בהם בוצע שיקום בטון רחב.  3בוסף יבוצעו   . 10.4.8

  עבודות האיטום בשטח המאגרים יבוצעו כדלקמן: . 10.4.9

יש לבצע בכל שטח הפימי של המאגר שכבת החלקה   . 10.4.9.1

  מ"מ. 5-" או שו"ע בעובי כ620באמצעות תערובת "ספיר 

הכת התערובת, אשפרה וזמן ייבוש לפי תחילת עבודות  . 10.4.9.2

  להחיות היצרן. האיטום יהיו בהתאם 

לאורך הפסקות יציקה יש לשלב בשכבת ההחלקה רשת  . 10.4.9.3

  מ"מ. 4X4מ"ר, גודל עין  \גר 70"איטרגלס" במשקל 
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מ"ר. יש  10-יש לבצע קטע שכבת החלקה לדוגמה בשטח כ . 10.4.9.4

בדיקות שליפה בקטע זה.  3להמתין לייבוש הדרש ולבצע 

  מגפ"ס.  1.5כושר הדבקות הדרש לבטון היו לפחות 

10.4.9.5 . כי יש לבצע רולקה  בכל פיה ובכל חיבור בין שטח אופקי לא

 3X3" או שו"ע במידות לפחות 620באמצעות תערובת "ספיר 

  ס"מ.

  איטום במעברי ציורות  .10.5

  סביב הציורות המבוטים הפס ילופף סביב הציור במרכז עובי היציקה. . 10.5.1

יש להכין חריץ למילוי בחומר אטימה מסביב לכל הציורות החודרים דרך  . 10.5.2

ת המאגר. לשם כך יש ללפף מסביב לציור, במישור פי הדופן הפימי של  קירו

  ס"מ. 2X2-קיר הבור, רצועה של מוט ספוג פוליאטילן במידות של כ

לאחר התקשות הבטון יש להוציא את הספוג ולקות את החריץ מכל לכלוך,   . 10.5.3

 אבק, חומרים רופפים וכד'. 

" SAPIR THANE 230ג "יש למלא את החלל שוצר במסטיק פוליאוריטן מסו . 10.5.4

  " או שו"ע. SAPIR THANEאו שו"ע על גבי פריימר מסוג "

איטום במעברי ציורות דרך שרוולים או קידוחים בקירות בטון יבוצע   . 10.5.5

" או שו"ע בעל טבעות פלדה P-PIPE BASICבאמצעות אביזרי אטימה  מסוג "

באביזרים ברוחב ואטמי גומי שמתפחים בעת הרכבת האביזר. יש להשתמש 

  מ"מ מתאימים ללחץ מים. 40

  בדיקת הצפה  .10.6

  מאגר במשך שבוע ימים.  הלאחר הכת השטח לאיטום יש להציף את    

דרוסטטי ובדיקת התהגותם של קירות ורצפת הבטון. יהצפה זו ועדה להפעלת לחץ ה  

יש לסמן בצבע את כל המקומות בהם יתגלו סימי חדירת מים מצידם החיצוי של 

  הקירות.

  הזרקות פוליאוריטן מתפח .10.7

במקומות בהם יתגלו דליפות מים שאין מאפשרות המשך הבדיקה יש לבצע   . 10.7.1

" או שו"ע דרך PU-GOLD-INJECT FLEXהזרקות פוליאוריטן מתפח מסוג "

  פיות קודתיות.

כמות הפיות, מיקום התקתן, מספר פיות ואופן ביצוע העבודה יקבעו בהתאם  . 10.7.2

  למצב בשטח. 

 עבודות הכת השטח השלמת .10.8

במקומות בהם יתגלו כתמי מים גדולים או ביעות מים מהמאגר יש לטפל   . 10.8.1

  כדלקמן: 

יש לסתת את חלקי הבטון הרופפים או קליפת הבטון המכסה את המקום עד  . 10.8.2

לגילוי שטח בטון בריא ללא חללים. יש למלא את המקומות באמצעות תערובת 

  שו"ע. " או  610בטון בלתי מתכווץ מסוג "ספיר 
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ס"מ.  2-יש לחרוץ את הסדקים לכל אורכם בצורת משולש שעומקו יהיה כ . 10.8.3

ס"מ. יש לקות את פים החריץ מכל לכלוך,   2-רוחב החריץ יהיה לא פחות מ

 SAPIRאבק, חומרים רופפים וכד' ולמלא במסטיק פוליאוריטן מסוג "

THANE 230" או שו"ע על גבי פריימר מסוג "SAPIR THANE .או שו"ע " 

  צמטי איטום .10.9

" מאושר E-747"אלסטופלקס    מסוג  של חומר איטום צמטי  שכבות  3  יש לבצע . 10.9.1

  4.5ק"ג/מ"ר כל אחת (הכמות הכללית תהיה    1.5ו שו"ע בכמות של  מי שתיה א

  .  יישום החומר יהיה בהברשה בלבד. "ג/מ"ר)ק

  . האיטום יבוצע בכל שטח הרצפה, קירות ותקרת המאגר . 10.9.2

  הערה:  . 10.9.3

התייבשות השכבה במהירות, ולשם כך יש יש למוע את  . 10.9.3.1

  ת לאחר הביצוע. שעו 3במשך  להרטיב את המשטח

פי שכבת האיטום יהיו חלקים ללא גושי חומר שהתייבש,  . 10.9.3.2

  חורים, בליטות וכד'. מותרים רק סימי הברשה בלבד. 

  בדיקת הצפה חוזרת . 10.10

המאגר לאחר ייבוש סופי של שכבות האיטום בהתאם לדרישות היצרן וחיטוי  . 10.10.1

לפי החיות של משרד הבריאות, יש למלא את המאגר במים. יש לקחת בחשבון 

כי אם במהלך או לאחר מילוי המאגר לא יתגלו סימי חדירת מים או זילות 

מצידו החיצוי של המאגר, יתן יהיה להשתמש במים המצאים במאגר לכל 

  מטרה מתוכת.

המעידות על תקלה חמורה  אם בזמן הבדיקה יתגלו חדירות מים גדולות  . 10.10.2

במערכת האיטום של המאגר יהיה צורך לרוקו ולבצע תיקוי איטום מצידו  

  הפימי. 

אם בזמן הבדיקה יתגלו סימי רטיבות או חדירות מים קודתיות יתן יהיה  . 10.10.3

להשלים את איטום המאגר ע"י הזרקות של חומר פוליאוריטן מתפח לפי  

  לעיל.   10.7החיות שבסעיף 

ל אופן הטיפול בחדירות מים תתקבל ע"י ההלת הפרויקט בתאום החלטה ע  . 10.10.4

 עם יועץ האיטום, בהתאם למצב בשטח.

 

  איטום רצפת חדרים טכיים רטובים וחדרי שירותים .11

החדר הרטוב חגורת בטון, לצורך   ףיש לבצע בהיק ,ביית הקירות על גבי רצפת הבטון לפי  

קטן יותר מרוחב הקיר על מת   ס"מ  1-יצירת "אמבטיה אטומה". רוחבה של החגורה יהיה בכ

  להטביע רשת להחזקת הטיח במקום.

 ס"מ מעל פי הריצוף הסופי.   10 -פי בטון החגורה יהיו בגובה של כ  

  מתחת לריצוף במקום.ס"מ  1 -באזור דלת הכיסה, פי החגורה יהיו בגובה של כ  
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  פריסת צרת דלוחין  .11.1

יש להרכיב צרת דלוחין או אחרת המתוכת לעבור ברצפת החדרים בהתאם  . 11.1.1

 צמט,   1  תערובת שללמתוכן. מעל הציורות יש לבצע מעטפת בטון באמצעות  

). עובי כיסוי 1:3(מדולל במים  ו שו"ע  " א SAPIR M-140חול ומים בתוספת "  3

ס"מ. פי הבטון יהיו חלקים, יציבים   2-ציורות יהיה לא פחות מהבטון מעל 

  וקיים לפי תחילת עבודות האיטום. 

יש להקפיד על כך שדפות של קופסאות ביקורת או מחסומי רצפה יהיו קיים  . 11.1.2

  ס"מ בכל היקפם לצורך חיבור עם מערכת האיטום. 2מכל לכלוך לפחות 

קירות יש לצקת מעטפת בטון בגובה מסביב לציורות ביוב אכיים הצמודים ל . 11.1.3

  ס"מ מעל פי הריצוף המתוכן.  10לפחות 

 הכת השטח   .11.2

בכל לקות את השטח מאבק, לכלוך, אבים, שומן וכו' ולהכיו לקבלת האיטום.  יש  

המקומות בהם ישם חורים, שקעים או כיסי סגרגציה יש למלא אותם באמצעות 

  ).1:3(מדולל במים  ו שו"ע  " אSAPIR M-140חול ומים בתוספת "  3  צמט,  1  תערובת של

 פריימר  .11.3

אפוקסי דו רכיבי על בסיס יש לבצע מריחת פריימר  על פי הבטון קיים ויבשים לחלוטין    

יש לערבב היטב את שי הרכיבים   ג"ר/מ"ר.  300  שלבכמות    ו"עו ש" אEP-W"מסוג    מים  

  . 1:1יש לדלל את הפריימר במים ביחס  ולאחר מכן

 יטום א .11.4

באמצעות  1:1הכת החומר ליישום תבוצע ע"י ערבוב שי הרכיבים ביחס  . 11.4.1

  מערבל חשמלי.

דו  ביטומי של חומר איטום פוליאוריטןת ועל גבי הפריימר יש לבצע מריח . 11.4.2

יש  . מ"מ 3עד לקבלת עובי שכבה יבשה של או שו"ע " PU-Wמסוג " רכיבי

  שעות לייבוש בין השכבות.  6שכבות. יש להמתין לפחות    2-ליישם את החומר ב

 שעות לפי יישום שכבת הגה. 8יש להמתין לייבוש החומר לפחות  . 11.4.3

"מ  ס 10-כ האיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה על הקירות עד לגובה של  . 11.4.4

היצוקות בתחתית  כל גובה חגורת הבטוןלמעל פי הריצוף הסופי, כלומר 

  הקירות או בסף דלת.

 להגה  ייר טול .11.5

על גבי שכבת האיטום יבשה יש לפרוס ייר טול שיכסו את כל השטח בו בוצעו עבודות   

  האיטום. 

  

  איטום קירות חדרים רטובים .12

הקירות בחדרים הרטובים: שרותים, מקלחות, אמבטיות סעיף זה כולל את כל שטחי  הערה:  

  וכד'. קירות בטון, קירות בלוקי בטון, גבס, וילה בורד וכד'.

לאחר ביית קירות הגבס, וילה בורד או בלוק הבטון על גבי חגורת הבטון ההיקפית של החדר   

  יש לבצע על גבי שטח הקירות מערכת איטום כלהלן: 
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  קירות בלוק ו/או בטון .12.1

12.1.1 . ת השטח  הכ 

יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכד' ולגרד את כל     

החומר הלא מודבק (כמו חול). יש לסתום את כל החורים בין הבלוקים, בין  

 1באמצעות תערובת בלוקים ועמודים, חורים עקב סגרגציה בשטחי בטון וכד' 

" או שו"ע,  SAPIR M-140מסוג " S.B.Rחול, מים ותוסף על בסיס  3צמט, 

  . 1:3מדולל במים ביחס 

 איטום  . 12.1.2

מסוג "ספיר הרבצה צמטית אטומה" הרבצה צמטית  בשטח הקיר יש לבצע    

  מ"מ. 8 -יהיה  כ  . עובי השכבהאו שו"ע

  יש להרטיב את שטח הבלוק לפי תחילת העבודה.     

  יש ליישם את ההרבצה ע"י מלג' חלק על מת לקבל את הקרמיקה בהדבקה.    

בחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטום הביטומי העולה על הקיר יש להטביע      

האיטום על גבי הרשת . "מס 10 ברוחב של "ר/מ"רג 60משקל  רשת איטרגלס

 . של האיטום הביטומי עד לכיסוי מושלם הצמטי

  '. מ 2עד לגובה של  ותהאיטום יכלול את כל שטח הקיר    

  בקירות גבס .12.2

 הכת השטח   . 12.2.1

חומר יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכד' לגרד     

  שאיו דבוק ולקות את שטח הקירות היטב לקבלת האיטום.

   הציורות הדרושים, מעברים וכד'.לפי תחילת עבודות האיטום יוכסו כל     

  פריימר . 12.2.2

" או שו"ע GISOGRUNDבכל שטח הקירות יש לבצע מריחת פריימר מסוג "    

  ג"ר/מ"ר.  150-200בכמות 

  איטום . 12.2.3

סביב הקירות, בחיבורים שבפית מפגש קירות, מפגש בין רצפה לקירות,     

ן לוחות גבס בחיבור בין בלוקי גבס לאלמט אחר בטון או בלוקי בטון, חיבור בי

או כל חיבור אחר, יש להצמיד בין מריחות האיטום רצועות של יריעה פלסטית 

" או שו"ע, בעלת ציפוי פוליאסטר לכל PCI-DICHTBAND-OBJEKT" מסוג

  אורכה בשי צדדיה. 

סביב הציורות  היוצאים מהקירות יש להצמיד טלאים של יריעה פלסטית     

 ס"מ.  X10  10 במידות של" או שו"ע PCI-WANDמסוג"

-PCIמריחות של חומר אקרילי מסוג " 2על גבי כל שטח הקירות ביצוע       

LASTOGUM ק"ג/מ"ר).  1.5ק"ג/מ"ר כל מריחה (סה"כ  0.75" בכמות של  

המריחות יכסו באופן מושלם את כל שטח הקירות ועל גבי הסרטים  בחיבורים        

  הסרט באופן מושלם. יבוצעו מספר מריחות עד לכיסוי 

  '. מ 2עד לגובה של  ותהאיטום יכלול את כל שטח הקיר    
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  איטום קירות חיצויים .13

בשיטה  בחיפוי אבן ו/או בלוקים יצוקים סעיף זה כולל את שטח הקירות החיצויים בטון  

   וכד'. הצדדים המעקות משי ,פתחים  פותכולל ד וכד' טיחבגמר , רטובה

 הכת השטח   .13.1

וכד'. השטח יהיה קי מלכלוך, אבק,  להכין את שטח החיצוי של הקירות, מעקותיש   

יש לחתוך את כל הקוצים, חוטי קשירה וכד' משטחי  .שאריות חומר לא מודבק וכד'

באמצעות תערובת אזורי סגרגציה וכד'    ,לסתום את כל החוריםו   ס"מ  2בטון בעומק של  

  " או שו"ע. 620"ספיר 

  בלוקיםשכבת החלקה בקירות  .13.2

 צמט, 1 תערובת שלעל גבי קירות בלוקים יש לבצע שכבת החלקה באמצעות  . 13.2.1

). עובי 1:3(מדולל במים ו שו"ע " אSAPIR M-140חול ומים בתוספת " 2

  מ"מ.  6השכבה יהיה לפחות 

בחיבור בין אלמטי בטון כמו: קורות, עמודים, חגורות וכד' לקירות בלוקים  . 13.2.2

ג"ר/מ"ר. רוחב הרצועה   60  רשת איטרגלס במשקלוכד' יש להצמיד רצועה של  

  ס"מ מכל צד של קו החיבור.  10ס"מ והיא תוצמד  20 יהיה

  איטום צמטי .13.3

מריחות של חומר איטום צמטי   3על פי הבטון ועל גבי שכבת החלקה יש לבצע   . 13.3.1

  ק"ג/מ"ר. 3" או שו"ע בכמות כוללת 730מסוג "ספירקוט 

ם, תבוצע שכבת "שמת הדבקה" בהתאם לביצוע גמר טיח כגד שכבת האיטו . 13.3.2

  להחיות יצרן חומר האיטום.

  בידוד תרמי .13.4

  יבוצע לפי החיות של יועץ תרמי.  

  עוגים להרכבת חיפוי  .13.5

  הרכבת העוגים תבוצע תוך כדי טבילתם בדבק אפוקסי מאושר ע"י קוסטרוקטור.  

  חיבור למשקופי החלוות   .13.6

  תכון יועץ האלומייום.סביב החלוות יש לקבע משקוף עיוור בהתאם ל . 13.6.1

יש להצמידה לשטח , E.P.D.Mיריעת  קיימתמשקופים העיוורים בבמידה ו . 13.6.2

או " SILIRUBהכללי של הקירות, לאחר גמר האיטום, בעזרת דבק מסוג "

  לקיר האטום.   E.P.D.M – שו"ע. המסטיק יחבר בצורה אטומה את יריעת ה

 משקופי החלוות יש להצמיד יריעתסביב  E.P.D.Mבמידה ולא קיימת יריעת  . 13.6.3

"SELF ADHESIVE מסוג" על בסיס בוטילי "SCAPA TAPES SC-318 " או

ס"מ על גבי  10-ס"מ חפיפה לאיטום הקירות ו 10"מ (ס 20-שו"ע ברוחב של כ

 המשקוף העיוור). 

 האטימות בין המשקוף הסופי למשקוף העיוור יהיה ע"י סתימה  : הערה . 13.6.4

" או שו"ע על גבי פריימר SAPIR THANE 230וג "במסטיק פוליאוריטן מס

  ובהתאם להחיות יועץ האלומייום.  ".SAPIRמסוג "
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  ויקוז ביוב ותאיטום פימי בבור .14

 עצר מים מתפח  .14.1

קיר יש להצמיד רצועת עצר מים -בכל הפסקת יציקה בשטח הרצפה ובחיבור רצפה    

מ"מ. הדבקת  X 20 15" או שו"ע במידות של PC ELASTOSWELL " מסוגמתפח 

" או שו"ע או עיגון PC  LEAKMASTER העצר תבוצע על גבי סרט הדבקה מסוג "

  מכאי ע"י מסמרים.

  איטום מעברי ציורות  .14.2

  " מתועש. KOR-N-SEALבמעברי ציורות יבוצע באמצעות מחבר אטימה "איטום     

  טיפול בסדקים .14.3

ס"מ. רוחב החריץ   2-יש לחרוץ את הסדקים לכל אורכם בצורת משולש שעומקו יהיה כ    

ס"מ. יש לקות את פים החריץ מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים  2-יהיה לא פחות מ

" או שו"ע על גבי פריימר SAPIR THANE 230"  וכד' ולמלא במסטיק פוליאוריטן מסוג

  " או שו"ע. SAPIRמסוג "

 הכת שטח 14.4

יש להכין את השטח לקותו מאבק, לכלוך, אבים וכד'. לחתוך את כל הקוצים   14.4.1

בעומק של    , חוטי קשירה וכד'  הלא קוסטרוקטיביים היוצאים מדופן הקירות

אזורי סגרגציה וכד' עד לקבלת , לסתת חלקי בטון בולטים, "גראדים", "מס 2

יש "לפתוח" את פי הבטון ולסלק את מיץ הצמט  שטח בטון "בריא" ויציב.

  או אחר עד לקבלת פי בטון חזקים.J BLAST ע"י התזת חול,  

יש להכין את שטח הבטון באמצעים מכים, כך שהקבוביות של הבטון יהיו   14.4.2

יצוע ההכה יתאימו לדרגת פתוחים לקבלת שכבת האיטום. פי הבטון לאחר ב

  .  CSP-3/CSP-4חספוס בין 

" או שו"ע ומעליו KPסתימת חורי דווידגים תבוצע באמצעות פקק מתועש " 14.4.3

  " או שו"ע. 620מילוי בתערובת "ספיר 

  " או שו"ע. 620"ספיר  לסתום את כל החורים, חורי סגרגציה וכד' בתערובת  יש   14.4.4

 האיטום.השטח יהיה קי לחלוטין וחלק לקבלת 

במקומות בהם יבוצע מעבר של ציורות לאחר יציקת הקירות, לאחר קדיחת  14.4.5

 HAUFF" החור והחת הציור יש להתקין במקום אביזר אטימה מסוג

TECHNIK או שו"ע בעל מסגרת פלדה ואטמי גומי. מידות האביזר ואטמי "

הידוק האטמים הגומי יהיו לפי קוטר הציור. לאחר הרכבת הציור יש לבצע 

  והשלמות האיטום מסביב למעבר.

  בדיקת שליפה  14.5

לפי ביצוע בדיקת ההצפה תיבדק תשתית הבטון לביצוע מערכת האיטום. בדיקת   

יום מיום היציקה. על כל אלמט  28 –השליפה תעשה על ידי אדם מוסמך לא פחות מ 

תוצאות מ"ר.  100מבדיקה אחת לכל  תעשה בדיקת שליפה אחת לפחות ולא פחות 

  מגפ"ס.  1.5 -מ הבדיקה שיתקבלו לא יפחתו
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 רולקה צמטית במפגש קיר רצפה  14.6

ס"מ. הרולקה  X 5  5במפגש פיתי בין קיר לרצפה יש לבצע רולקה צמטית במידות   

  " או שו"ע. 620תערובת "ספיר תעשה באמצעות 

 בדיקת כלורידים  14.7

יש לבצע בדיקת כלורידים לשטח הבטון לפי ביצוע שכבת החלקה או איטום  14.7.1

  כלשהו.  

בדיקת הכלורידים תבוצע בהתאם לדרישות המקובלות. ראשית מדביקים  14.7.2

מדבקה עגולה לתשתית הבטון במקום המיועד לבדיקה, ומזריקים במרכזה 

שיות שואבים את התמיסה בעזרת מזרק  15תמיסה טולת מלחים. לאחר 

ובודקים את רמת המוליכות החשמלית הקיימת בתמיסה. את התוים טועים  

  בטבלת היצרן ומתוים אלו גוזרים את רמת הכלורידים המצאת בבטון. 

  בדיקת הכלורידים תעמוד בדרישות מיימום: 14.7.3

ומשטחים מתחת  מקרו גרם. 5משטחים מעל קו המים  כמות שלא תעלה על  14.7.4

  מיקרו גרם. 3לקו המים כמות שלא תעלה על 

אם הבדיקה מראה על רמת מלחים גבוהה יש להסירם בעזרת מספר שיטות   

  כשהפוצות הם:

 HOLD TIGHTשטיפה בלחץ מים בחומר להסרת כלורידים מדולל מסוג "      

כלומר חול מעורבב בחומר להסרת  –או התזת חול לחה  " או שו"ע.102

  כלורידים כ"ל. 

 שכבת החלקה  14.8

על כל שטח פים המאגר רצפה, קירות ותקרה יש לבצע שכבת החלקה על ידי  14.8.1

" או שו"ע. עובי  20-16צמט אפוקסי אקסטרה שפכטל אפוקסי מסוג "

  מ"מ.  1.5-מיימאלי של השכבה כ

יש להחליק מספר שכבות.  במידה ודרש עובי שכבה גדול יותר יש ליישם זאת ב 14.8.2

  עזרת מלג'.ב השכבהאת 

יש להמתין להתייבשות השכבה לפי תחילת עבודות האיטום ולפי ביצוע    

  יום.  25 –הבדיקות לא פחות מ 

  אין להחליק את השכבה בעזרת ספוג, או להרטיבה בשום צורה שהיא.      

  בדיקת שליפה ואחוזי לחות לשכבת ההחלקה 14.9

יש לבצע בדיקת שליפה ואחוזי הלחות לתשתית שכבת ההחלקה. בדיקת  14.9.1

השליפה תעשה על ידי אדם מוסמך. על כל אלמט תעשה בדיקת שליפה אחת 

מ"ר. תוצאות הבדיקה שיתקבלו לא  100לפחות ולא פחות מבדיקת אחת לכל 

  מגפ"ס.  1.5 –יפחתו מ 

טמפרטורה וקודת כמו כן תיבדק רמת הלחות בשטח שכבת ההחלקה ובדיקות   14.9.2

 הטל הכל בהתאם להחיות ודרישות יצרן הפוליאוריאה. 
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 רולקה פוליאוריטית במפגש קיר תקרה ובמפגש אכי בין קירות 14.10

במפגשים פיתיים בין התקרה לקירות ובמפגש אכי בין קירות לכל הגובה יש לבצע      

" או שו"ע  SAPIR THANE 230רולקה פוליאוריטית בעזרת מסטיק פוליאוריטן מסוג "

  על גבי פריימר מתאים.

  מערכת איטום על בסיס פוליאוריאה  14.11

ביצוע מערכת האיטום יחל בשטח התקרה לאחר מכן הקירות ולבסוף הרצפה.   14.11.1

  לפי ביצוע הרצפה יש לשאוב שאריות רסס של החומר. 

פוליאוריאה על גבי השטח רצפה קירות ותקרה, יש לבצע פריימר מסוג " 14.11.2

" על משטחי מתכת 1500פוליאוריאה פריימר  על משטחי בטון,  ו""  101פריימר  

  ג"ר/מ"ר.  400כגון ציורות החודרים את הקירות או שו"ע בכמות של 

במידה   יש להמתין להתייבשות הפריימר מספר שעות בהתאם להחיות היצרן. 14.11.3

 ופרק הזמן עליו מומלץ עבר, לפי המשך העבודה יש לפעול לפי החיות היצרן.

 EXTREME פוליאוריאה"    על גבי הפריימר יש לבצע שכבת פוליאוריאה מסוג

בהתחברות בין  מ"מ. 1.5 -כ  או שו"ע. עובי סופי של המערכת יהיה  "11-50

שלבים שוים של האיטום, יש לפעול אך ורק לפי החיות היצרן. לא תבוצע כל  

  עבודה שאיה כפופה להחיות אלו.  
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   05לפרק  1ס פ ח  

 

 אחריות הביצוע  .1

 כללית  החל מתאריך קבלת העבודה  שים  10הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע עבודתו במהלך    

או חלקית) ע"י המזמין. קבלת אחריות זו תקבל ביטוי הולם במסמך מתאים בגמר העבודה,  

 אחריות זו תכלול: 

 קון האיטום באזור הפגע. תי . 1.1

 תיקון האזור הפגע (כגון: טיח, צבע וכו'). . 1.2

 כיסוי כל הזקים למבה ולמזמין הגרמים עקב כשל האיטום.  . 1.3

ידרשו תיקוים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן, והמזמין איו יכול מסיבות שוות   אם  

לספק את התאים הדרושים לביצועם, יהיה הקבלן מחוייב לתקן את הליקויים מיד 

תב ע"י המזמין. אחריות הקבלן מים מהודעה שיתה לו בכי 7 לכשיתאפשר ולא יאוחר מ

 תכלול הן את החומרים והן את כח האדם ככל הדרש לביצוע תיקוים. 

 

 לוח זמים   .2

הקבלן יערך מבחית כמויות החומרים, כח האדם מיומן ומספיק, כלים וכו' הדרשים    

להשלמת עבודתו בהתאם ללוח הזמים המוקצב. דגש מיוחד יושם לגבי כמות מספקת של 

ם מיובאים, כדי למוע מחסור כלשהו. הקבלן יוודא שעבודות ההגה המבוצעות מעל  חומרי

לאיטום לא יפגעו בו. לצורך זה הוא יפקח על ביצוע עבודות אלו, ויביא לפי המזמין ו/או 

 המפקח את כל הערותיו להבטחת דרישה זו. 

 

 ביקורת על הביצוע   .3

מרתפים כאשר אין גישה למערכות במקרה ויופיעו בעתיד חדירות מים או רטיבויות ב . 3.1

האיטום המקוריות, על הקבלן לבצע את התיקוים הדרושים בתאום עם יועץ האיטום 

 ובהסכמתו, וזאת מבלי להפחית את אחריותו של הקבלן על מערכות האיטום. 

אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי החיות יועץ האיטום. בכל  . 3.2

ימע חדירת מים או רטיבות לצד הרלווטי (פימי או חיצוי). על  המקרים האיטום 

הקבלן להבטיח אטימות של אזורי המעבר בין מערכות איטום זהות או שוות ברצפות, 

  קירות, שטחים שוים ובין אלמטים הקשורים להם. 

  סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא: 

  ע"י גשם טבעי  . 3.2.1

  . 1חלק  1476לפי החיות של ת"י ע"י הצפת השטח  . 3.2.2

  . 2חלק  1476המטרה בהתאם להחיות של ת"י ע"י  . 3.2.3

.  או המטרה לפי החיות של ת"י בדק ע"י הצפהיעבודת איטום י תכל אזור בו מבוצע . 3.3

 במחירי היחידה.   ותבדיקת האיטום כלול

  או גורם מוסמך אחר.  מכון התקים הבדיקות יבוצע ע"י . 3.4
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בא לידי ביטוי   איוכל מקרה שהדבר  ב  .שכבות האיטוםאחראי על הרציפות של  הקבלן   . 3.5

באחריות הקבלן ,  וכדומה  שטחפועל בבתכיות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או ב

כיצד  ויועץ האיטום/המפקח, אשר יקבעאת בעוד מועד  לעצור את העבודה וליידע

 רק לאחר קבלת החיות ובהתאם להן, ימשיך הקבלן בעבודתו.להוג. 

שלב ב ת האיטום יבדק ע"י המפקח ויקבל את אישורו לפי שיתחיל  כל שלב משלבי עבודו . 3.6

לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי קבלת אישור  הבא של עבודות האיטום.

 המפקח על שלב קודם. 

לפי ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטח את כל החומרים הדרשים  . 3.7

 מהמפקח על התחלת העבודה. לאיטום ולאחסם במקום, ולקבל אישור 

בזמן ביצוע עבודה עם חומרים דליקים, או חימום חומרים ביטומיים, הלחמת יריעות  . 3.8

וכד' על הקבלן לדאוג להכת השטח כראוי, להרחקת חומרים דליקים מהאזור ולביצוע 

העבודה באופן זהיר למיעת זקים עקב דליקות. כמו כן בזמן ביצוע עבודה בהלחמת 

או חימום חומרים דליקים וכד' על הקבלן לדאוג להמצאות מטף כיבוי אש יריעות, 

 במקום. 

 

  עבודות בתקופת החורף  .4

במידה ועבודות האיטום תבוצעה בתקופת החורף או על משטחים רטובים, יש להודיע  . 4.1

ליועץ האיטום מבעוד מועד, על מת לקבל החיות לגבי התאמות ושיויים הדרושים 

בתכון. התאמות אלה עשויות לכלול: החלפת חומרים, תוספת של שכבות שוות, 

  שימוש באלמטים לאיוורור וכד'.  

לדוגמא עבודות איטום גגות, מפלסי פיתוח וכד' בהם יעשה שימוש בחומרים הרגישים  . 4.2

  למים כגון: חומרים ביטומים, פוליאוריטים ואחרים. 

  

 הערות כלליות  .5

 העבודות יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי, אשר יקבל את אישורו של יועץ האיטום.  . 5.1

עבודות האיטום, לסגור את השטח ולא מחובתו של הקבלן, מרגע כיסתו לצורך ביצוע  . 5.2

לאשר מעבר או כיסה עד לגמר עבודות האיטום, בדיקת איטום ע"י הצפה או כל שיטה 

  אחרת וביצוע שכבת הגה. 

מומלץ שאת שכבת ההגה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מת למוע טעות לפגיעה.  . 5.3

 ביצוע ההגה.  אם לא יתאפשר הדבר, הקבלן חייב להיות וכח באתר בזמן

במידה ולא היה הקבלן באתר בזמן ביצוע האיטום רואים אותו אחראי על עבודתו  . 5.4

  באופן מוחלט ולא תתקבל כל טעה של פגיעה ע"י אחרים. 

  פרטי ביצוע, ספחים וכתב כמויות הם חלק בלתי פרד מהמפרט הטכי לאיטום.  . 5.5

 

 אופי מדידה  .6

 בהתאם למצוין בכתב הכמויות: אופי המדידה של עבודות האיטום יהיו   
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מדד ביחידת יאם למחיר קומפלט המוסכם. עבודה זו תבהת - עבודות לפי יחידה  . 6.1

 קומפלט. 

 מדד במטר אורך. יבהתאם למחיר למ"א המוסכם. עבודה זו ת -עבודות ליאריות  . 6.2

בהתאם למחיר למ"ר המוסכם. עבודה זו תמדד בפריסה כלומר תכלול: -עבודות שטח  . 6.3

  שטחים אופקיים, אלכסויים, אכיים או כל שטח אחר עליו בוצע האיטום. 

  

  

  

  05לפרק   2ספח 

  

אחריות היועץ בשלב פקוח עליון מותית בכך שהמזמין ו / או מי מטעמו יודיע ליועץ מבעוד מועד, 

בדיקת האיטום ו / או ביצוע האיטום, ו / או השטח לקבלת ובהתראה סבירה על מועד עבודות הכת 

 הגת האיטום כמתואר במפרט האיטום. אטימות, ו/או 
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  מסגרות -ומסגרות פלדה  עבודות גרות אומן  - 06פרק 

  

  כללי  06.01

1 .  ותיהם ועיבודם יתאימו לדרישות המפרט הכללי הבימשרדי, פרק -כל החומרים, תכו

עבודות צביעה ותקים ישראליים  – 11עבודות גרות אומן ומסגרות פלדה  ופרק  - 06

  מתאימים.

  יש לקרוא מפרט זה, יחד עם רשימות המסגרות והפרטים שבתכיות  האדריכלות.   . 2

לפי ביצוע העבודה יבדוק הקבלן בתכיות ובמבה את הכמות ואת מידות הפתחים     . 3

בהם יורכבו פריטי המסגרות ויודיע למפקח על כל אי התאמה, לצורך קבלת הוראות 

  לגבי המידות הקובעות.  

ן תוכיות ייצור ודוגמאות מיחידות המסגרות  השוות לפי דרישת על הקבלן להכי  . 4

האדריכל. במידה ותכיות היצור ו/או הדוגמאות לא יאושרו ע"י האדריכל, יהיה על  

  הקבלן לתקן עד לאישורן הסופי ורק אז להתחיל בייצור כל הפרטים. 

  : לעיל בדרישות הבאות 1פריטי המסגרות יעמדו בוסף לאמר בסעיף    . 5

ויישאו  1212פריטי מסגרות המשמשים אלמטי חיץ עמיד אש יתאימו לדרישות ת"י      

  תו תקן ע"ג כל פריט. 

  פריטי מסגרות בממ"מים יהיו לפי דרישות פיקוד העורף.    

כל אלמטי הפלדה יהיו מגולווים, אלא אם מצוין אחרת. האלמטים יהיו מגולווים   . 6

של יחידות שלמות ולא של המרכיבים, לא יורשו  כיחידות שלמות, הביצוע בטבילה

חיבורים בין המרכיבים השוים של המוצר המושלם, אלא אך ורק במקרים שבהם 

מתעוררת בעיית הובלה או בעיית גודל האלמט שאיו מותאם לבריכת הטבילה. 

במצבים אלה, יורשו חיבורים אך ורק לפי פרט שיוגש לאישור ע"י הקבלן לאישור 

  המפקח. 

בכל מקום שיש סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבין הרשימות עצמן עדיפות תהיה   .    7  

  לאמר ברשימות.

    עבודות יבוצעו על פי רשימות גרות ומסגרות.  . 8  

  על הקבלן לספק תעודות אחריות של היצרים השוים לאלמטים המסופקים.   . 9  

  

  ייצור והרכבה  06.02

הקבלן יגן על המוצרים המותקים במבה מכל פגיעה וימסרם לשימוש בסיום העבודות   . 1  

  כחדשים.  

הקבלן יודיע למפקח מבעוד מועד על בתי מלאכה והמפעלים בהם מיוצרים חלקי   . 2  

  המסגרות כך שיוכל לבדוק בכל עת. 

יה. אישור הקבלן חייב להיות אחראי לתכון וביצוע צירים בצורה שיופעלו בצורה תק  . 3  

דוגמת הציר על ידי האדריכל והמפקח לא יגרע מאחריותו לגבי תפעול ועמידות הציר 

  לאורך ימים. 

ציון גודל ועובי הפרופילים והאלמטים בתוכיות וברשימות אים פוטרים את הקבלן   . 4  

  מאחריותו לגבי תפעול של האלמטים השוים לאורך ימים. 
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מגולוות במקום, יתקן הקבלן על חשבוו את הפגמים אחרי הרכבת חלקי מסגרות   . 5  

שגרמו לגילוון בעת ההובלה וההרכבה. תיקון ריתוכים בפח מגולוון על ידי צבע עשיר  

  אבץ לפי אישור המפקח. 

  על הקבלן לבדוק לכל פתח את המפלסים הסופיים של הרצפה בטרם הרכבה.  . 6  

  

  הערות לביצוע עבודות מסגרות  306.0

  מסגרות , אלא אם דרש אחרת:ההערות אלו וגעות לכל הפריטים ברשימות   

על הקבלן להגיש תכיות ביצוע מפורטות ודוגמאות פירזול לאישור האדריכל, לפי    . 1  

ביצוע העבודה. עליו לבדוק מידות בשטח ולבדוק כווי פתיחה לדלתות בתכיות 

  העבודה.  

יתאימו לדרישות המפרט הכללי הבין משרדי,  כל החומרים, תכוותיהם ועיבודם  . 2  

  . המוצרים חייבים בתו תקן.שבתוכיותולפרטים  , לרשימות המסגרות  מפרט המיוחדל

וצבועים בסופרלק או בפוליאור ובהתאם להחיות  כל אלמטי הפלדה יהיו מגולבים  . 3  

  המפורטות בחוברות רשימות וגמר בגוון לפי בחירת האדריכל. 

ין על ארוות חשמל, בזק, כיבוי אש וכיו"ב מדבקות עם סימון סוג הארון. יש להתק  . 4  

  צורת הסימון תקבע ע"י האדריכל. 

  .1142מעקות יבוצעו לפי ת"י   . 5  

וישאו תו   1212פרטי מסגרות המשמשים אלמטי חייץ עמיד אש יתאימו לדרישות ת"י    . 6  

  תקן ע"ג כל פריט.

ויאושרו או  כון אשר ייבחו ע"י האדריכל והמפקח להציע שיפורים בתהקבלן רשאי   . 7  

  לא יאושרו על ידם .

לאישור האדריכל והמפקח. עבודת התכון   1:1עליו לתכן פרטים מוגדלים בקה מידה                          

  תיחשב ככלולה במחיר הצעתו של הקבלן. 

ל הקבלן לתקם עד במידה והפרטים שיוגשו לא ייחו את דעתו של האדריכל, יהא ע    

  לקבלת אישור סופי מהאדריכל. 

. על הקבלן להתאים את מידות הפתחים לפי ביצוע  ביהמידות הפתחים הין מידות   . 8  

  שבוצעו במבה.  ם לפתחי

בגמר ההרכבה והייצור, לא יאושרו כל , כל מוצרי המתכת יוטבלו באמבטיות אבץ  . 9  

שא זה הוא תאי יסודי של החוזה וכל חריגה חיבורים (ברגים, ריתוך) לאחר הטבילה. ו

  תגרור החלפת אלמטים קומפלט. 

  

  מלבים   406.0

מ"מ  2.0כל המלבים מפח מכופף ומגולוון בעובי   -אם לא צוין אחרת ברשימות   . 1  

 לפחות, בצורה ובמידה לפי הרשימות והפרטים.   

המלבים יכסו את כל עובי הקיר בו קבוע הפתח, לרבות שכבות הגימור השוות  (טיח,   . 2  

 קרמיקה, אבן). 

 כל מלבן יעוגן לקירות בהתאם לשיטה שתאושר ע"י המפקח.    . 3  

 יש לרתך את הצירים למלבים מצידם הפימי.    . 4  
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  5 .  עול עם קופסת מגן עבור לשוגדי למ ים יש להכין חריץית מוברגת. בכל המלב

 הלוחית הגדית למעול תהיה שקועה במזוזה.    

  כל חיבורי הפיות במשקופים ייעשו בגרוג.    

הצבת המשקופים תעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם מיושרים על מוט ואך,   . 6  

תמוכים בפי סטייה מהאך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פי המשקוף לפי הקיר 

  מ"מ אם לא צוין אחרת בתוכית. 15ח לפחות הסופיים יישאר רוו

יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי שקע המשקוף במלט. בכל מקרה שמילוי המשקוף   . 7  

לא יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפרקן ולהרכיבו מחדש על חשבוו. בעת יציקת המילוי  

וי  יש לתמוך את המפתח שבין עמודי המשקוף כדי למוע לחיצת המשקוף ע"י מיל

  הבטון. 

משקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד ולא תורשה כל בליטה  2הצבת   . 8  

  או סטייה מהקו.

  

  וביטון משקופים הצבה    5.060

וף פח מכופף יורכב בעת הביה וייוצב על ידי הכסת קצה הקיר לתוך שקע משק  . 1

ומשקוף יורכב לאחר הביה לכל הגובה בבטון. במקרה ר המשקוף ומילוי הרווח הות 

  במפרט הכללי.  04042כמו חיבור קיר לבטון אכי לפי סעיף   ריבוצע החיבו

ך הביה תעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם מיושרים בתו  ת משקופים מלביםהצב  . 2

טיח יש ה בעזרת סרגל ואך. תמוכים בפי סטייה. אם דרש לישר את פי המשקוף עם

להרכיב את המשקוף  שמ"מ עבור הטיח. במקרים אחרים י 15ות יר מרווח לפח אשהל

  כדרש בתוכיות ובהתחשב בעובי הטיח. 

חלל המשקוף בבטון עם אגרגט עדש בתוספת ערב גד  ילויהקבלן להקפיד על מעל   . 3

יבו רכרטיבות. בכל מקרה שמילוי המשקוף לא יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפרקו ולה

  מחדש. 

ת בקו אחיד ולא תורשה כל בליטה רת שי משקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושהצב  . 4

  או סטיה מהתקן.

מבפים לכל אורכו כך שלא יגרם עיוות  וףהמשקיציקת הדייס יש לתמוך את  בעת  . 5

  למשקוף במהלך התמיכה ו/או היציקה. 

יציקת חגורה עם זיון לפי  י"עהביטון  צעקיים רווח גדול בין המשקוף לפתח יבואם   . 6

  הוראת המפקח. 

  

  תמתכ -ן משקופים ומשקופים סמויים (עזר) ביטו    6.060

ת ודלתות פלדה/עץ/אלומייום בקירות לווקבלן לבטן בכל מצב משקופי עזר של ח על ה  

  ומחיצות בויים לכל גובהם. 

  

  אטימות   706.0

יש להבטיח אטימות מלאה בין המלבים לבין חשפי הפתחים. החללים מאחורי   . 1  

 המלבים (בקירות בטון ובקירות בויים) ימולאו בדייס בטון.   
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מרווחים בין חשפי הפתחים בבטון גלוי למלבים יאטמו בחומר סיליקוי אפור. יש     

 לדחוס את חומר האיטום למרוח ולכחל את המישק בכיחול מושקע. 

שר ושווים המרווחים בין קצות האגפים לבין מגרעות המלבים יהיו קטים ככל האפ  . 2  

לכל אורכם, ויבטיחו פתיחה וסגירה קלה ווחה. הרווח בין תחתית אגף הדלת/רפפה  

מ"מ במצב סגור, אלא אם דרש מרווח גדול יותר  2-3לבין פי הריצוף יהיה בגבולות  

 ברשימות. 

האטימה בדלתות אש וברפפות בין הכף לבין המלבן תובטח על ידי התקת רפידה     

  או ש"ע.  "ATHMER" מסוג  אלסטית מיוחדת

  

  דוגמאותתכון ו  806.0

לכל סוגי               Shop Drowingלאישור המפקח והאדריכל תוכיות עבודה  הקבלן יגיש  . 1  

  האלמטים כגון: דלתות אש, ארוות, מעקות, רפפות וכד' , בטרם  ייצורם.

בצע "דוגמאות" ל הקבלן רק לאחר קבלת אישור לתוכיות ותיקון כל הליקויים  , יוכל   . 2  

לפי תחילת הייצור , כל זאת  בהתאם לדרישות האדריכלמסגרות טיפוסיים    ריטיפ   של  

  . השוטף

  הפריטים יהיו מושלמים לרבות פרזול ואביזרים.     

 אביזרים לפרזול ול מוצרים,  ל  המפקח לחומרים,האדריכל ועל הקבלן יהיה לקבל אישור    . 3  

  הדוגמאות. לפי תחילת ביצועעוד 

   המפקח (פסיקת המפקח היה סופית) תפסל ועלהאדריכל ודוגמא שלא תאושר על ידי   . 4  

הקבלן יהיה לבצע את כל השיויים הדרשים להתאמתה לדרישות עד לקבלת אישור 

  המפקח. אדריכל ול ש סופי 

תתקבלה בגמר העבודה (במצב תקין) כמפריט  אדריכלדוגמאות שתאושרה על ידי ה  . 5  

  המהווה חלק מהזמת עבודה זו.  מושלם

  השוטף. רק לאחר קבלת האישור הסופי יתן יהיה להתחיל בייצור  . 6  

  

  ייצור והרכבה   906.0

וימסרם לשימוש בסיום העבודות   הקבלן יגן על המוצרים המותקים במבה מכל פגיעה  . 1  

  .  כחדשים

הקבלן יודיע למפקח מבעוד מועד על בתי מלאכה והמפעלים בהם מיוצרים חלקי   . 2  

  המסגרות כך שיוכל לבדוק בכל עת. 

הקבלן חייב להיות אחראי לתכון וביצוע צירים בצורה שיופעלו בצורה תקיה. אישור   . 3  

דוגמת הציר על ידי האדריכל והמפקח לא יגרע מאחריותו לגבי תפעול ועמידות הציר 

  ורך ימים. לא

ציון גודל ועובי הפרופילים והאלמטים בתוכיות וברשימות אים פוטרים את הקבלן   . 4  

  מאחריותו לגבי תפעול של האלמטים השוים לאורך ימים. 

אחרי הרכבת חלקי מסגרות מגולוות במקום, יתקן הקבלן על חשבוו את הפגמים   . 5  

ריתוכים בפח מגולוון על ידי צבע עשיר   שגרמו לגילוון בעת ההובלה וההרכבה. תיקון

  אבץ לפי אישור המפקח. 

  על הקבלן לבדוק לכל פתח את המפלסים הסופיים של הרצפה בטרם הרכבה.  . 6  



82 
 

______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

  דלתות פלדה    .1006

מ"מ לפחות, אם לא צוין אחרת  2משקופי כל הדלתות יהיו מפח מגולוון מכופף בעובי    . 1  

 ברשימות.    

 -ק"ג למ"ק. בדלתות חסיות אש  80מילוי צמר סלעים בדחיסות   -בכל הדלתות   . 2  

 .  1212מילוי כדרש בת"י   

קופסת מגן למעול, בריח  -בכל הדלתות יש להכין הכות מתאימות לפרזול   . 3  

 עליון/תחתון סמוי (אם דרש ברשימות), ומתקים אחרים בהתאם לרשימות ולפרטים. 

 חזית המעולים תהיה שקועה בפאת הדלת.   

  מ"מ.   1.5הכפיים: אלא אם צוין אחרת, הכפיים יהיו מפח מגולוון בעובי   . 4  

  

  פירזול     .1106

  כללי   . 1  

ביצוע הפרזול לפי המוגדר בפתיח לרשימות ,ברשימות המסגרות ובמפרט זה.  אביזרי     

הפרזול למייהם, צירים, מעולים, ידיות וכד' יהיו בהתאם למצוין במפרט וברשימות 

  המצורפות, לאישור האדריכל ויהיו טעוים אישורו המוקדם של  המפקח. 

דלתות, חלוות וכו') יעמדו בדרישות ת"י אביזרי הפרזול של אלמטים עמידי אש ועשן (    

1212 .  

במידה והקבלן מבקש להשתמש בפרזול ש"ע, יציג הקבלן לאדריכל ולמפקח את     

  הדוגמת ה"ל לאישור.  

במידה והדוגמאות תאושרה ולפי הזמת הפרזול יגיש הקבלן לאישור  רשימת פרזול     

  בפרד.  סופית, אשר בה תופיע קבוצת פרזול מושלמת לכל פריט

יש להקפיד בזמן ביצוע עבודות ע"י אחרים (כגון: צביעה וכד') להגה על הפרזול השוה     

  (צורת ההגה, באישור המפקח). 

הקבלן יוכיח שמצא בידו כל הפרזול הדרש לפי תחילת ביצוע העבודה ויקבל אישור     

  לכך מהמפקח.

השוים שלהלן מתייחס אך ורק באם לא צוין אחרת ברשימות פרוט אלמטי הפרזול                           

  ובפרטים. 

  הצירים    . 2  

מיסבים כדוריים  2עם ציפוי כרום יקל, עם  4יהיו עשויים מפח ברזל מכופף באורך "                           

כולל חורים לברגים שקועים, ארבעה חורים בכל כף הציר, הכול תואם מפמ"כ  1/8"

290 .  

השקע להרכבת הציר במשקוף יהיה בהתאם לגובה וכיפוף הציר. החיזוק מאחורי הציר     

  יורכב כך שפח כף הציר לא יבלוט מפי פח המשקוף. 

  מ"מ לפחות במשקוף ובכף. 5התקת הציר תהיה על גבי "ביטה" בעובי                          

  ידיות  . 3  

  כולל רוזטות בטחון לבחירת האדריכל.  הידיות יהיו מערכת ידיות ירוסטה מלוטשת    

  "  מחזיר שמן"  .  4  

  בהתאם למפורט ברשימות. BACKCHECK -סוגר דלת עילי עם השהיית סגירה ו    

  לפי סגירת הדלת תהיה תועת הסגירה יותר איטית והסגירה ללא קישה.     
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  צביעה   .1206

 ייצבעו דלתות באתר. ולאצביעת הדלתות תהיה מתועשת   . 1  

  תהליך הצביעה יכלול את השלבים הבאים:            

  מיקרומטר. 80ציפוי באבץ חם בעובי    1.1    

ושטיפה   100הכת שטחים מגולווים לצבע ע"י ליטוש בבד שמיר מספר    1.2    

  יסודית בטיר. 

  צביעה בצבע מטלי בצורה מתועשת, לפי החיות היצרן, כולל שכבות היסוד.   1.3    

כל שכבות הצבע יהיו קיות מגרגרי אבק או בליטות אחרות. המפקח יהיה רשאי לדרוש   . 2  

 שלא התקיימו בהם כל הדרישות ה"ל.  יקוי וצביעה חוזרת של פריטים

  כל פריטי מסגרות הממ"דים יצבעו כמפורט ובכפוף לתקות ומפרטי הג"א.   .       3  

  . 11סוג הצביעה ראה כמפורט בפרק   . 4  

 

  גילוון  .1306

  מפרטים  . 1  

ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי   918 -תקן ישראלי ת"י   1.1    

  ברזל. יציקת 

    1.2  BRITISH STANRADS BS 5493  

  עובי צפוי האבץ המיימלי  . 2  

  אורך חיים מצופה בתאי חשיפה ללא הגה -הגדרת תאים קורוזיביים     

  מיקרון. 80 -שים. עובי מיימלי של ציפוי אבץ  8 -צבע     

  הכת אלמטים לציפוי אבץ  . 3  

  הכת חורים לאורור ויקוז. מיעת מלכודות אויר ויקוז בדרך של   3.1    

יש להבטיח שריתוכים יהיו חופשיים מפורוזיות או קפלים שימע חדירת   3.2    

  החומצה. 

  דרישות איכות לריתוכי קוסטרוקציה המיועדים לגילוון  . 4  

  .600IMSוהמפרט הכללי לריתוך  AWSD 1.1הריתוך יתבצע על פי תקן   4.1    

  רוזיות. הריתוך יהיה חופשי מסדקים פו  4.2    

הריתוך גם במקום שיתן להסתפק "בריתוך לסירוגין" חייב שיהיה אטום   4.3    

  ושלם, למיעת חדירת חומצה לחלל שבין החלקים. 

  הריתוך יהיה קי משרידי "שלכה" (סיגים) סביבת הרתך תהיה קיה מתזים.  4.4    

  צבע וכד'.החלקים חייבים להיות קיים, חופשיים מזיהומים כמו זפת,   4.5    

  בדיקת איכות הגילוון  . 5  

  918בדיקות איכות הגילוון יתבצעו בהתאם להגדרות המפורטות בת"י   5.1    

  ויתייחסו לדרישות התקן באופן הבא:

מיקרון מיימום בשיטה מגטית או בשיטת זרמי   80עובי גילוון דרש:    5.1.1      

  מערבולת. 

תיבדק בשיטת פטיש   918 -ת"י  302בדיקת חוזק לאדהזיה: סעיף   5.1.2      

  סובב.
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שיטת הבדיקה: תמיסה של   918ת"י    303בדיקת אחידות ציפוי: סעיף    5.1.3      

  .Su So4 5H2Oחושת גפריתית 

  שיוי גוון ל"אפור" יתקבל שכן אין השפעה ליכולת הגה של שכבת הגלוון.   5.2    

  מהם. משקעי סיגים לא יתקבלו והחלקים צריכים שיהיו חופשיים   5.3    

אזורים מקומיים שלא קיבלו את שכבת הגלוון המלאה אפשר "שיתוקו" ע"י    5.4    

  .ZRCישום של שכבת "אבץ קר" מסוג "זיגא" או 

  בשום אופן לא יתקבלו תיקוים בצבע אלומייום או צבע עשיר אבץ!!       

         

  )דלתות אש (הוראות משלימות  .1406

בכפוף  1212לתכון האדריכל, לתקים לדלתות אש ת"י מס' דלתות האש יבוצעו בהתאם   

  לאמור להלן (במידה ואין קביעה אחרת במסמכים המצויים קודם לכן):

  מ"מ. 2עובי פח הדלת   . 1  

  מ"מ. 2עובי פח המשקוף   . 2  

  ק"ג/מ"ק. 80-90מ"מ בצפיפות    50חומר הבידוד יהיה צמר סלעים בעובי   . 3  

  יחידתם גם מחזיר דלת תיקי וצבע מעכב אש תקי.תכלולה במחיר  הדלתות  . 4  

הדלתות יוזמו ויסופקו ע"י יצרן דלתות אש המאושר ע"י מכון התקים לעיין בטיחות   . 5  

  אש.

  הכפיים יקבלו צביעה מתועשת במפעל לפי ההתקה, צבע קלוי בתור.  . 6  

תואמים לאישורי היצרן במכון לא תותר התקת רכיבי פרזול בדלתות אש אשר אים   . 7  

  התקים. 

  על הקבלן לאשר מראש את רכיבי הפרזול המוצעים מול האדריכל.     

  , לרבות התאמת פרטי מלבים להתקה בקירות גבס.4ח'     1212התקה תבוצע לפי ת"י                

ס"מ עם  30/30ר במידות .         כל דלתות האש כוללות במחיר גם שילוט ( בהברגה) פולט או8             

  הכיתוב "דלת אש החזק סגור", או כל כיתוב אחר שיידרש ע"י כיבוי אש.         

  

 ארוות ייעודיים  .1506

ארוות יעודים (כיבוי אש, חשמל, טלפון, מים, תקשורת וכו') יהיו עשויים פח מגולוון    . 1

מ"מ. הכפיים פח  2.0בעובי במידות המצויות בתוכיות. המשקוף פח מגולוון מכופף 

מ"מ. הגב מלוחות עץ, או פח מגולוון עפ"י דרישות הרשויות  1.5מגולוון מכופף 

המוסמכות ואישור האדריכל.   חלוקה פימית עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות 

ואישור האדריכל. הפרזול: ידיות לחיץ או טריקה, צירים סמויים, מעולי צילידר או 

  רישת האדריכל. הגימור: צבע קלוי בתור בגווים עפ"י בחירת האדריכל. אחרים עפ"י ד

בכל הארוות הייעודיים, יהיו  גם שלטים צרובים, מודפסים או חרוטים על לוח   . 2

אלומייום מורכב ע"ג הדלת. גודל השלטים ועיצובם יובאו לאישורו של האדריכל טרם 

הפימית יתואמו טרם ייצורם עם הרשויות הביצוע. מידות הארוות וחלוקתם 

המוסמכות, האדריכל והמפקח ויקבלו את אישורם לפי הביצוע. כל הכוכים ופים 

  ארוות החשמל יצופו בחומר בלתי בעיר עפ"י אישור הרשויות המוסמכות .

  דלתות ארוות יעודים שוים יהיו בגמר זהה לסביבתם.   . 3
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בין דרישת המפרט ודרישת הרשויות המוסמכות  במקרה של סתירה ו/או אי התאמה  . 4

  לבין התכיות תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר עפ"י קביעת האדריכל.

  

 מעקות  .1606

  .כל המעקות ייעשו בדיוק לפי השרטוטים, בכפוף להחיות המפקח  . 1

וח יבוצעו  באמצעות קיד החורים לרגלי המעקות, במידה ולא יוכו בזמן כיציקה,  . 2

  גלילים, או בשיטה אחרת, לאישור מראש של המפקח. 

כל המעקות ייחתכו במדויק ע"י חיתוך ממוחשב לפי קבצי האדריכל למעקות ויעורגלו   . 3

ויקופלו בהתאם לחתך הקובע של המעקות המוגדרים בפרטי מעקות של האדריכל 

  לגמר מושלם.לפים ולחוץ כולל כל החיתוכים, חיבורים, ריתוכים וקיבועים הדרשים 

כל המעקות יהיו מגולווים ויעו על כל דרישות התקים הישראליים, לרבות תקן   . 4

  . 1965-המעודכן ליום ההתקה באתר, ולחוק התכון והביה התשכ"ה  1142ישראלי 

             

  (הכל לפי פרטי פיקוד העורף) מסגרות מרחבים מוגים  706.1

במידות המצויות בתכיות תוצרת ברטון, "פלרז" או ש"ע, דלת המרחב המוגן תהיה   . 1

משקוף פח מכופף עפ"י פרט היצרן, כף מפרופילים ציפוי פח דו צדדי עפ"י פרט היצרן 

  ובהתאם לפרט המסגרות ברשימה. 

פרזול ע"י ידיות דו תכליתיות, צירים, אטמים סף, בריחים, מערכת עילה סטדרטית     

  עפ"י בחירת האדריכל.

  הכל בהתאם לאישור מכון התקים ופיקוד העורף.     

  גימור, ציפוי  וגוון לפי בחירת האדריכל.    

חלון המרחב המוגן יהיה חלון הדף פתיחה או  הזזה (עפ"י קביעת האדריכל) במידות   . 2

  המצויות ברשימות, כולל כיס לתריס במקומות בם דרש תריס.

או ש"ע מאושר ע"י פיקוד העורף, כולל  החלון, יהיה מתוצרת אחים שהרבי, ברטון     

מקום לחלון אטום לגז וכל האטמים, הפרזולים הדרשים עפ"י החיות פיקוד העורף, 

קטלוג היצרן והחיות האדריכל, הכל בהתאם מכון התקים ופיקוד העורף. גימור עפ"י 

 המופיע בסעיפים קודמים.

בקוטר המצוין ברשימות ויכללו גם את ציורות האוורור למרחב המוגן יהיו מפח פלדה    . 3

כל העוגים והאוגים, המכסים, הרשתות, הברגים וכד' הדרשים ע"י פיקוד העורף. 

הכל בהתאם לאישור מכון התקים ופיקוד העורף. גימור עפ"י המופיע בסעיפים 

  קודמים.

  

  תגמירים  806.1

  אלמטי מסגרות מגולווים   א.  

בע "פוליאור"  תוצרת טמבור (או ש"ע) במבה שכבות מתועש, צ למעט דלתות עם גמר    

  מלא.

ביצוע הגמר, כולל הכת המשקופים לצביעה, יעשה עפ"י החיות יצרן הצבע לצביעת     

מתכת מגולבת. בכל מקרה, תכלול הכת המשקופים, יקוי בחול ושכבות 

י יסוד/מקשרות, כאשר השכבה האחרוה  תצבע לאחר הרכבת המשקופים באתר. לפ 
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הצביעה יכוסו כל פגמי הריתוך ופגמים בגילבון בצבע אבץ. גווי הצבע לפי בחירת 

  האדריכל. 

  

  קיר התשתיות לאורך ההפרדה המפלסיתשל עליון הסגירה דקורטיבית של החלק   06.19

  הסגירה תתבצע ע"י פרופיל מפח או חומר פולימרי במידות משתות בהתאם לפרט האדריכל.   

  

  מדידה מיוחדים ותכולת המחיריםאופי   .2006

מחיר היחידות יכלול בוסף לאמור במפרט מיוחד זה, המפרט הכללי, התוכיות, הרשימות   

  והפרטים השוים גם את האמור לעיל:

האלמטים השוים כוללים במחירם את המוצר מושלם, צבוע, מזוגג ומורכב במקומות   . 1

  המיועדים. 

  כוללים את כל האמור במפרט הכללי, במפרט מיוחד זה  ולרבות:מחירי היחידות   . 2

  תכיות ייצור ודוגמאות, של פריטים שוים לפי החיות המפקח.     2.1

  המלבים וביטום, הכפיים והרכבתם, הזיגוג, הצביעה, האיטום וכו'.    2.2

  . 11על פי האמור בפרק  צביעה בגווים שוים  2.3

להרכבת האלמטים השוים, קביעתם, וחיבורם  כל האביזרים הדרושים     2.4

  למבה, לרבות פרופילי פליז, משקופי ופרופילי עזר וכד'. 

  איטום למיעת מעבר מים, רוח, רעש ורעידות.    2.5

הפרזול, לרבות כל אביזרי הקביעה, משקופים סמויים, צירים, מסילות לכל    2.6

אוליים, מעולים (לרבות סוגיהם, מחזירי שמן, מחזירים קפיציים, צירים הידר

  ציליידרים, ידיות, מברשות, מעצורים, בריחים, רוזטות, מעול צילידר וכו'.

הצבת דלתות וחלוות מגן למרחב מוגן יציקת הקירות לפי  דרישות פיקוד    2.7

  העורף. 

מחיר הדלתות כולל את ידיות הבהלה בפריטים שבהם הם דרשים במפורש   .    2.8

  המסגרות.ברשימות 

  מפתחות בשיטת "רב מפתח ראשי" שיסופק לקבלן הכולל רב מפתח.   2.9

השוים  של הארוות ביצוע הגבהות בטון בתחתית משקופי דלתות לסוגיהם   2.10

  וביטון תחתית ישת הארון. 

בוסף לאמור ברשימות יתקין הקבלן מעצורים בכל הדלתות עפ"י דרישת   2.11

  ההתקות. האדריכל בסיום 

  תמדד לפי מטר אורך הסגירה. –סגירה דקורטיבית   . 3

  הערה  

  במידות הפתח של האלמט, לא יהיה שיוי במחיר היחידה.  10%עבור שיוי של עד   

  המחיר יכלול גם את כל האמור לעיל וברשימת מסגרות וגרות.  
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  עבודות טיח  - 09פרק 

  

  כללי    09.01

  של המפרט הכללי ולמפורט להלן.  09פרק כל העבודות כפופות לתאי    

  

  הכת השטחים לטיוח    09.02

בכל המקומות שידרשו על ידי המפקח יש להגן על ידי יריעות פוליאטילן על עבודות   . 1  

  שכות לפי ביצוע עבודת הטיח. 

מחוזקת X.P.M  מפגש שי חומרים שוים, כגון: בטון וביה יכסה הקבלן ברשת  . 2  

  0.7מ"מ ועובי החוטים    12ס"מ לפחות. גודל החור יהיה    25פלדה. רוחב הרשת  במסמרי  

  מ"מ.

עד ליישור פי השטח. במקומות  1:3חריצים לצרת סמויה יסתום הקבלן במלט צמט   . 3  

ס"מ מעל   15ה"ל ברוחב X.P.M  ס"מ, יכסה החריץ ברשת  15שרוחב החריץ עולה על 

  רוחב החריץ לכל כיוון. 

  הרטיב היטב את המשטח המיועד לטיוח לפי ביצוע הטיח. יש ל  . 4  

  ומעברי צרת בבטון בגראוט.    10ההכה כוללת בין השאר סתימת חורים עד קוטר "   . 5  

  

  פיות וחריצי הפרדה    09.03

פיות בין קיר לקיר וכן פיות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל קטים והגילופים יהיו חדים   

  לחלוטין לפי סרגל בשי השטחים ויבוצעו בעזרת שבלוות. וישרים 

  מ"מ. 5-10מ"מ וברוחב  10בין הקירות והתקרה, יבצע הקבלן חריץ בעומק   

בין שטחים מחומרים או גימור שוה כמו בין שטחי בטון גלוי ושטחים מטויחים או   שטחי   

  מ"מ.  10ומק מ"מ ובע  3-5רביץ ושטחי ביה או בטון יבצע הקבלן חריץ בעובי 

  

  תיקוים והשלמות טיח    09.04

כל תיקוי הטיח שפגע על ידי עבודות הגמר והמלאכות או כל סיבה אחרת, יבוצע ע"י הקבלן    

במסגרת עבודות הטיח. כל תיקון כזה ייעשה בצורה שלא יהיו שום שיויי מישור, התפחויות  

  וכד', ולא יהיה יכר מקום התיקון. 

   י טיח מעל פיהיו במישור הטיח ללא עגלות. חיפויים לים ומעל תיקו  

  

  טיח פים רגיל    09.05

מ"מ לפחות. הטיח  15טיח פים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות כמפורט במפרט הכללי בעובי   

  גמר לבד. -יבוצע לפי סרגל ישר בשי כיווים 

כיווים עפ"י הקשת ו/או טיח פים על קירות מעוגלים יעובד בסרגל קשת ישר ובדיקות בשי    

  המישור המתוכים. 

  כך ליישם את השכבה השיה. -ימים ורק אחר 2יש לאשפר את השכבה התחתוה   

  ימים לפחות.  3את הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך   

  המפקח רשאי לפסול שטחי טיח בהם לא בוצעה האשפרה כדרש.   
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  פיות מתכת    09.06

  ות מתכת יבוצעו להגות טיח מזו פיים. ות פיי רשת מגולווית  

  

  טיח פים צמט מיוחד כמצע להדבקת אריחים    09.07

, במקומות שיקבעו על ידי גריט פורצלן טיח פים צמט מיוחד יבוצע כמצע להדבקת אריחי  

  המפקח. 

  

  אופי מדידה מיוחדים  09.08

  מיוחד הזה: ובמפרט ה מחירי עבודות הטיח כוללים בוסף לאמור במפרט הכללי  

  דרש. יטיח על חשפי פתחים בכל רוחב שי  . 1  

  טיוח במשטחים צרים לרבות ברצועות טיח בשטחים קטים ובכל מקום שידרש.   . 2  

  . 09.02הכת השטחים כאמור בסעיף   . 3  

תיקוים והשלמות טיח כולל תיקוים לאחר צביעת שכבה ראשוה על השטחים   . 4  

  המטויחים. 

  ומוספים. דבקים   . 5  

שכבת טיח פים צמט כהכה להדבקת אריחים כלול במסגרת עבודות חיפוי הקירות   . 6  

  ולא תשולם בפרד. באריחים

עבור פיות מתכת / אלומייום וחריצי הפרדה לא ישולמו בפרד והם כללים במחיר   . 7  

  הטיח. 

צוע עבודה המדידה של עבודות הטיח תהיה במ"ר ולא יעשה הבדל במחיר בין בי  . 8  

  בקירות/תקרות בטון ו/או בביה. 

  מחיר עבודות טיח כולל ביצוע הגה על איזורי בטון חשוף ובטון חשוף חזותי.  . 9  
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  עבודות ריצוף וחיפוי  -  10פרק 

  

  כללי  10.01

ם יתקה לי, כדרימש בבמפרט הכללי ה 10חיפוי יבוצעו לפי פרק עבודות הריצוף וה  . 1  

)  921,2279פמ"כים הרלבטיים במהדורתם המעודכת (כדוגמת ת"י ליים והמהישרא

  ט דלהלן. "י המפורועפ

כל עבודות הריצוף באריחי גריט פורצלן יבוצעו בהתאם למפרט הבימשרדי והת"י   . 2  

  .  3חלק  1555

מצויים עקרוית  בכיוצ"ולסים פ מהת, העיבודים, ואמהדוג בצורת ההחה, שילו  . 3  

  לל שעבפו  צוע יסופית בתכיות עבודה שיימסרו לקבלן לפי הב ועיקביבתוכיות ו

  חיפוי. ף/וצריה

לא תשולם כל תוספת מחיר בגין החה בדוגמאות, שילובים, עיבודים, ביצוע בתוואי     

  קשתי וגלי  וכד', אלא אם  צוין אחרת במפורש בכתב הכמויות.

        

  חומרים  10.02

יצרן החומר.  כאשר על האריזה   וריות וסגורות שלקמ  זותיארתר באלו  קהחומרים יסופ  . 1

  ם.י רוזאצרים הלגבי המוופרוט טכי  ןרמצויים שם היצ

דוגמאות לאישור של כל סוגי מוצרי הריצוף המוצעים.  לא יאוחר  יש להציג למזמין  . 2

בלת ם לקדו לספק לאתר אריחים קואע.  אין לייצר ו/. מועד בצ.ההודש מח ךמאשר תו

  מאות ה"ל. וג דל שוריהא

 קיפסתשיצור ותה סידרת יאמ ת כמות מספקת של אריחיםפקאסלוג דאעל הקבלן ל  . 3

עבור  3%בוסף כמות של  חת).בות פר(ל צוע כל חלקי המבה באותה סידרת ייצוריבל

  המזמין לצורך תחזוקה ותיקוים בעתיד. 

סוגי הריצוף לאחר אישור החומרים  יבצע הקבלן דוגמאות בשטח של הרכבת כל   . 4

והחיפוי לצורך בצוע בדיקות, לרבות בדיקות חוזק הדבקות. יש לקחת בחשבון כי 

יום. אין להתחיל בעבודות הריצוף/חיפוי טרם אישור  28יבוצעו  בדיקות גם כעבור 

המפקח. המפקח רשאי לבצע בדיקות וספות מזדמות בכל שלב ושלב ולדרוש החלפת 

  בדה מוסמכת. כל הבדיקות על חשבון הקבלן. חומרים. הבדיקות תעשה ע"י מע

  

  יקוי כללי  .0310

בגמר הריצוף על הקבלן לבצע יקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים בעזרת   . 1

מכות שטיפה ויקוי, וכן לקות את הפלים וחיפוי הקירות משאריות טיט, צבע וכל 

  החומרים. חומר זר אחר, עד קבלת הברק הטבעי של 
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  TOLERANCES  -סיבולות   410.0

    

  סטיה מהיצב

  שלומהצירים 

 (במ"מ)  קירות

  מ' 3.0ולאורך 

  הפרש גובה 

  (במ"מ) בין 

  אריחים

  סטיה (במ"מ)

  במפלס המתוכן

  סטיה (במ"מ)

  במישוריות 

  מ' 3.0לאורך 

  תאור העבודה

2  0.25  2  2   ,אריחי קרמיקה

  (ריצוף)ג.פ ואבן 

2  0.5  0 ךאריחי קרמיקה    2  בא

  בחיפויג.פ ואבן 

  

  קרמיקה/גריט פורצלן חיפוי קירות באריחי   510.0

  יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד. ם אריחיה  . 1

 4יהיו מסוג א' לפי טבלה ם אריחיה) סוג א'. 1( 314האריחים יתאימו לדרישות ת"י     

  . 1353. מידות ובגוון לפי בחירת האדריכל. אופן ההדבקה לפי ת"י 314 )2בת"י (

במפרט  090212מתחת לאריחים יש לבצע שכבת הרבצה מטיט צמט כמפורט בסעיף   . 2

הכללי ושכבה מיישרת צמטית מעובדת בלבד. מחיר שכבת ההרבצה והשכבה 

  המיישרת כלול במחיר החיפוי. 

יה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל מידת כל האריחים תה  . 3

האריחים. יש למיין את האריחים לפי ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאיו מתאים 

  בשל גודל, גוון או פגם.

" תוצרת "שחל" או 215הטיט להדבקה יהיה טיט צמט אקרילי מסוג "טיט אקריל   . 4

  שו"ע. או  SAPIR BOND 225דבק קרמיקה מסוג 

  ים ישרים עוברים אכית ואופקית.ובהעדר החיות אחרות יהיה סידור האריחים בקו  . 5

לבין אלמטים היוצאים  הקרמיקה יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי   . 6

ורות וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית בחומר אטי בקטריאלי ימהקירות כגון צ

ר כ"ל את הרווח שבין שורות האריחים התחתוה באישור המפקח. כן יש לסתום בחומ

  לבין הרצפה. 

ספק גב  MAPEIרובה אקרילית מתוצרת חברת מילוי מישקים ("רובה") יבוצע ע"י   . 7

    קרמיקה  בגוון לפי בחירת  האדריכל.

  הרכב חומר המילוי ואופן הביצוע יהיו בהתאם להחיות ומפרטי היצרן.                 

  

  קרמיקה/אבן/ריצוף באריחי גריט פורצלן  10.06

  ( באם הריצוף על מצע מיוצב) חול לתשתית  . 1  

התשתית שעליה תושם שכבת המלט צמט (טיט)  עשויה משכבת חול שעובייה קבע     

לפי דרישות התכון ומעליה שכבת חול מיוצב בצמט (הרכב: אחד מ"ק חול בתוספת  

"מ. ערבול החול בצמט עבור שכבת החול המיוצב ס  5  –ס"מ    3ק"ג צמט) ועובייה    100

  בצמט ייעשה בערבל פרד ורק לאחר מכן יפוזר החול המיוצב על שכבת החול הקי. 
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  התקה באמצעות מלט צמט (טיט)  . 2  

  התקה         2.1                          

בפח וחול    1התקת האריחים  בהדבקה עשית באמצעות תערובת: צמט חלק        

ממשקל  15%" בכמות של   460חלקים בפח בתוספת ל"טקס  2סיליקה קי  

" מסופק ע"י גב  460הצמט בתוספת מים לקבלת עבידות מתאימה.  "לטקס 

  קרמיקה או שוו"ע. 

  מריחת גב האריח      

יש לפזר את הטיט על התשתית. וסף על כך יש למרוח שכבה דקה של "דבק        

  וק,על גב האריח ,לשיפור ההיצמדות ולמילוי החריצים. פורצלן" ללא סיר

  יש להצמיד את האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על רטוב.      

אפשרות וספת: למרוח את  גב אריח באמצעות תערובת הטיט העשויה צמט,       

  "המפורטת בסעיף זה. 460חול ו "לטקס  

  החת האריחים  2.2    

שעות מעת הערבול   6כבת המלט צמט בתוך יש להיח את האריחים על ש      

לא יתערבב עם   וההשמה של שכבת החול המיוצב. יש להקפיד שהחול  המיוצב

יש להיח את האריחים על שכבת המלט צמט תוך   החול הקי במהלך ההחה.

שמירה על מישקים במידות הדרשות , במקומות בהם קבעו מישקי בייים יש  

לכל עומקה וברוחב המישק, יש  חר שהתייצבה,לחרוץ את שכבת הטיט ,לא

ועודפי    עד שיגיעו למפלס המתוכן,   להקיש על האריחים באמצעות פטיש גומי,

יש לקות את שאריות הטיט מבין המישקים  המלט צמט יצאו מהמישקים.

  בכדי לאפשר יישום מאוחר יותר של הרובה. 

  ישור.יש לוודא שפיות אריחים סמוכים יתלכדו באותו מ      

  מ"מ 5-8מ"מ ועבה בעובי   3-5התקה באמצעות שכבת דבק מסורקת דקה בעובי   . 3  

  התקה  3.1    

התקת האריחים בהדבקה עשית באמצעות הדבקים "דבק פורצלן" או         

  "גרירפיד" המסופקים ע"י גב קרמיקה או שוו"ע. 

  מריחת התשתית וגב האריח  3.2    

  יש להדביק בשיטת "המריחה הכפולה".        

יש למרוח באמצעות כף טייחים ,תוך הידוק אל התשתית, שכבת דבק ראשוה,        

  מ"מ, כך שתאטום פגמים וחללים בתשתית. 1 -שעובייה איו גדול מ

יש למרוח שכבת דבק וספת בעובי הדרש על גבי שכבת ההדבקה הראשוה.        

  ית משות במידה המתאימה.יש לסרק באופן אחיד בעזרת מר

וסף על כך יש למרוח שכבה דקה של דבק ללא סירוק ,על גב האריח , לשיפור        

  ההיצמדות ולמילוי החריצים.

יש לוודא שגודל השטח המרח בדבק יאפשר הדבקת האריחים  כל עוד הדבק       

  טרי.

וך יש להצמיד את גב האריח למקומו באמצעות פטיש גומי ,יש להצמיד ת      

לחיצה, כדי להבטיח שטח מגע מקסימלי של גב האריח עם הדבק ותוך שמירה 

  על מישק אחיד במידות הדרשות.
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  יש לוודא שפיות אריחים סמוכים יתלכדו באותו מישור.      

  התקה באמצעות מלט טיט על תשתית בטון או מדה  . 4  

  )שכבת המלט צמט (הטיט  4.1    

ס"מ. לא יהיו אזורים   3  –ס"מ    1.5עובי שכבת ההדבקה עשויה מלט צמט יהיה        

  מתחת לאריחים שלא תהיה בהם שכבת טיט.

  התקה באמצעות מלט צמט (טיט)  4.2    

  , לעיל. 1כמו האמור בסעיף ב' תת סעיף       

  מריחת גב האריח  4.3    

פורצלן" המסופק חובה למרוח את גב האריח והתשתית בשכבה דקה של "דבק        

  ע"י גב קרמיקה.

יש למרוח באמצעות כף טייחים ,תוך הידוק אל התשתית ,שכבת "דבק       

  מ"מ . כך שתאטום פגמים וחללים בתשתית. 1 -פורצלן" שעובייה איו גדול מ

  יש למרוח על הדבק הטרי שכבת  טיט בעובי הדרש.       

של "דבק פורצלן" ללא בוסף על כך יש למרוח על גב האריחים שכבה דקה       

  סירוק, לשיפור ההיצמדות ולמילוי החריצים. 

  יש להצמיד את האריח לשכבת הטיט שעל התשתית רטוב על  רטוב.      

קיימת אפשרות וספת: יש למרוח את התשתית ואת גב האריח באמצעות       

  " המפורטת בסעיף זה. 460תערובת הטיט העשויה  צמט חול ו"לטקס 

  חיםהחת הארי  4.4    

  , לעיל. 2כמו האמור בסעיף ב' תת סעיף       

  הערות כלליות להחת האריחים    . 5  

ההחה תבוצע על פי שטח מצומצם באופן שימע התייבשות המצע ויאפשר "החדרת"    

, אין צורך להשרותם םאריחיהישורם. לפי החת  יהאריחים לשכבה שמתחת, תוך כדי  

במים. עודף הטיט יוקה מפי האריח תוך כדי התקדמות העבודה, ע"י בד או ספוג 

ם להחיות המפקח, המידה תשמר ע"י מ"מ ובהתא 4רטוב. רוחב הפוגות יהיה לפחות 

  שומרי מרחק מתאימים שיוצאו מיד לאחר החת האריחים ולפי ביצוע הרובה.  

  תפרים   .   6  

לכל כיוון. היחס האופטימלי למידת תפר התפשטות   'מ  7  -תפרי התפשטות יבוצעו כל כ     

מר מילוי התפר חו  2:1בין רוחב לגובה, אולם בשום מצב לא יהיה יחס עולה על    1:1הוא   

מסטיק גמיש על בסיס פוליאוריטן חד קומפוטי, סיליקון מיוחד לשימוש   -יהיה גמיש  

  .  מתוצרת חב' "ווקר", היבואן גב קרמיקה  או שוו"ע 410אלסטוסיל  חיצוי כדוגמת 

  מילוי מישקים   . 7  

בה . מילוי מישקים יעשה ברוולכלוךדבקים המישקים יוקו משאריות טיט, פסולת     

מ"מ.   4(יבואן: גב קרמיקה) או שו"ע, ברוחב מיימלי של  MAPEIאקרילית מתוצרת 

  מגוות לפי בחירת האדריכל. 

הביצוע בהתאם להוראות היצרן. (הערה: רוחב המישקים, באם לא צוין אחרת בכתב                         

   שומרי מרחק).מ"מ. רוחב המישקים ישמר ע"י אביזרים  4הכמויות יהיה 
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  מסמרות פלב"מ לכיסה למבים  10.07

 תוצרת יעד גיש או ש"ע ממסמרות פלב"מ . .1

  התכון יהיה בהתאם להוראות והחיות הגישות.  .2

 ההתקה תהיה בהתאם להוראות היצרן.  .3

  יש לקבל אישור יועץ גישות.     

תקה מחדש במידה וההתקה לא תבוצע לפי התקן והחיות יועץ הגישות, הפירוק וה .4

 תהיה על חשבון הקבלן ובאחריותו. 

  

  מדרגות  10.08

ס"מ) בהתאם לבחירת   3ס"מ והרום בעובי    4מדרגות יבוצעו מלוחות גריט (שלח בעובי    . 1  

  האדריכל. 

  גד החלקה בהתאם לפרט בתכית.בקצה השלח יבוצע חירוץ   . 2  

  

  ותכולת המחירים אופי מדידה מיוחדים  .9010

 - 10מחירי הסעיפים השוים שבכתב הכמויות כוללים בוסף לאמור במפרט הכללי פרק   

  עבודות ריצוף וחיפוי, גם את העבודות הבאות:

 ביצוע העבודות בשטחים קטים או גדולים ברצועות צרות או רחבות ובתוואי מעוגל   . 1

  וללא כל הבדל במיקום, בגודל ובצורת השטח. ומשופע 

קים בעבודות החיפוי והריצוף הקשיח "ברובה" בגוון שיבחר על ידי מילוי המיש  . 2

האדריכל והברקה לפי מסירת העבודות בשטחים מחוץ למבה ה"רובה" בתוספת 

  או שווה ערך.  קרמיקה חומר גד סדיקה כמו "תוספרובה" של גב 

  עיבוד פיות ומפגשים בעבודות החיפוי והריצוף.   . 3

  בטון, גבס, ללא כל הבדל, אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות.חיפוי על גבי קירות   . 4

בצורות שוות בזויות שוות, לרבות חיתוך עיגולים   הריצוף והחיפוי חיתוך אריחי   . 5

  בקשתות על ידי מסור תעשייתי גדול, לרבות ליטוש החיתוכים. 

  . גמר שיפולים עם פיה מעוגלת או חיתוך מאריח שלם  . 6

  לפי דרישת המפרט והמפקח. והחיפוי הכת דוגמאות לסוגי הריצוף   . 7

  עיבוד בשקעים וסביב פתחים בריצוף באריחים כדרש במפרט.  . 8

עיבוד סביב פתחים של ציורות, מעקות, שרוולים וכל פתח אחר ע"י חיתוך מדויק של   . 9

לאחר  צוףרי/, הכל לפי אישור המפקח , וסתימת הפתח בחומר מסוג החיפויהאריח 

  הרכבת האלמטים השוים. 

  עיבוד מסביב לשקעים לאביזרים שוים .   . 10

שכבת הרבצה מטיט צמט וישור מטיט כ"ל מתחת לחיפויים השוים כתשתית   . 11

  להדבקה. 

  פרופילי/ספי פליז, אלומייום במקומות שוים לרבות בין שטחי ריצוף שוים.   . 12

  צוע. הגה על שכבות הריצוף לאחר הבי  . 13

  שילוב גווים, גדלים וצורות.   .    14
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הכולל רום + שלח. במחיר המדרגות כלול חרוץ גד  צירם מדרגות יימדדו במטר אורך  . 15

  החלקה בקצה השלח. 

מכל חומרי הריצוף והחיפוי לרשות המזמין בסיום העבודה, לשימוש  2%אספקה של   .     16

  ושיוע למקום שיורה המפקח. עתידי, בצורה מסודרת ומבוקרת 

  

  כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה ובמפרט הכללי.   
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  עבודות צביעה - 11פרק 

  

  כללי  11.01

שבמפרט  11כל העבודות תבוצעה לפי המפרט הטכי המיוחד, לתוכיות המצורפות ולפרק   . 1

  הכללי לעב' בין. המציע יספק את כל החומרים והציוד הדרושים לעבודה ה"ל. 

  הקבלן ישתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומות.  . 2

מפורשות בכתב מהמפקח לביצוע  צביעת הקירות והתקרות ייעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות    . 3

  הצביעה, ובמקומות שיורה המפקח במפורש.

כל עבודות הצביעה ייעשו לפי ההוראות המקצועיות של היצרן (חברת "טמבור" או ש"ע    . 4

  באישור המפקח). 

  הפיה לתכיות האדריכל, הכווה לאדריכלית השילוט והכווה (עליזה שיזון).   . 5

  

  הגה על הקיים 11.02

מודגש בזאת כי ברוב המקומות שבהם תבוצעה עבודות הצביעה, עבודות הגרות, ציפויים,     .1

יש לדאוג לציפוי העבודות הגמורות לרבות   -התקרות האקוסטיות וכו' יהיו גמורים ומושלמים  

הרצפות ביריעות פוליאטילן למיעת לכלוך והתזה של צבע על פי העבודות המושלמות. ההגה  

  דבקת הפוליאטילן והחת סרטי הדבקה על כל מקום שיש למוע את לכלוכו. כוללת את ה

בכל מקום שבו ימצא צבע על פי העבודות הגמורות יש לדאוג לקותו. כל זק שיגרם למוצרים    . 2

הגמורים עקב עבודת הצביעה יחול על הקבלן עצמו, לרבות החלפת המוצר בשלמותו, הכל  

  בהתאם להחלטתו של המפקח.

  

  או שו"ע מאושר צביעה בסופרקריל .0311

  הצביעה תבוצע בצורה הבאה:

  יקוי השטח מלכלוך שומים ואבק.  . 1

טרפטין, או לחילופין שכבת "טמבורפיל" רק  -30%צביעת שכבה אחת של בודרול מדולל ב  . 2

  על גבי שכבות טיח חוץ. 

  שעות.  24המתה לייבוש   . 3

עד לקבלת  ים מתוך קטלוג "טמבורמיקס"צביעת שלוש שכבות לפחות של סופרקריל בגוו  . 4

  כיסוי מלא ואחיד. 

  

  צביעת גרפיקה על קירות קורות ועמודים 411.0

 כללי  01411.0.

 צביעה של קירות, קורות ועמודים מבטון יבוצע ע"י החומרים הבאים: .1

או שווה ערך שתי שכבות בעובי   sika gard 680מטר (צבע עמיד באגזוזים)  1עד גובה  . 1.1

  מיקרון.  200כולל של  

  . 200או שווה ערך בעובי   sika gard 550מטר  1מעל גובה  . 1.2

 הכת הבטון, פרימר ע"פ הוראות יצרן .2
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באחריות הקבלן המבצע להגיש לאישור דוגמא של קיר לצורך אישור איכות ואישור אדריכל  .3

 יועץ גישות ויועץ בטיחות. 

 דרישות איכות .4

  .Mpa   1חוזק אדהזיה מיימלי של   . 4.1

 דדת.לקודה בו  150-מיקרון ולא פחות מ 200עובי ממוצע של  . 4.2

  

  בטוןוקירות ציפוי רצפת  511.0

  כללי  01511.0.

המפרט עוסק בציפוי רצפת בטון עבור חיון שערי הבירה ירושלים.(חיון שז"ר), צביעת קירות  .1

 בחיון (כולל גרפיקה) וצביעה של קורות פלדה בחיון. 

 :סוגי אזורים בריצפת החיוןארבע המפרט מתייחס ל .2

(השטחים המיועדים לחיית רכבים בכל קומות החיון להוציא : חויות בשטח אזור א . 2.1

 קומה תחתוה).

: מעברים (השטח של המעברים והדרכים בין שטחי החיה להוציא את המעברים אזור ב . 2.2

 בין קומות החיון ושטחים בקומה התחתוה). 

 : רצפת חיון מעברים וחיות מפלס תחתון .אזור ג . 2.3

 : המעברים בין הקומות.אזור ד . 2.4

 מפרט עוסק בצביעה של בטוים וקירות בחיוים. ה .3

, וכן כל דרישה תקית 11על המפרט חלים בוסף לאמור כל דרישות המפרט הבין משרדי פרק   .4

 .ASTMהמופיעה בתקן ישראלי או תקן 

  

 יסיון של הקבלן המבצע   02511.0.

הספציפיים. על הקבלן המבצע  הקבלן המבצע יהיה בעל יסיון בביצוע חיוים בחומר הציפוי  .1

להציג מכתב מיצרן (או מספק החומר במקרא של חומר תוצרת חוץ ) כי הקבלן מכיר ויודע 

 לעבוד עם החומרים הדוים וכי הקבלן מוסמך ליישם את מערכות  הציפוי השוות. 

על הקבלן המבצע להציג רשימה של לפחות חמישה אתרים בהם ישם את החומר המוצע.  .2

 תכלול שם וכתובת של המיתקן ופרטי איש קשר שיוכל להעיד על איכות הציפוי. הרשימה 

על הקבלן המבצע למות אחראי איכות מטעמו אשר יפקח על הפרמטרים הדרשים בעת ביצוע  .3

 העבודה. 

  

  ציפוי רצפת חיון  03511.0.

 הכה של הבטון .1

תהיה ללא שקעים   . רמת ישרות הבטון  30-על הבטון להיות בחוזק מיימלי המתאים ל ב . 1.1

  מטר. 1מ"מ על סרגל של  1 -שגודלם גדול מ

  CSP3לרמה   shot blastהכה של בטון ע"י  . 1.2
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 חומרי הציפוי רצפות  .2

 חומרי הציפוי (באזורים א,ב,ד) יהיו כמפורט בסעיף זה או שווה ערך.   

 שקוף ( או שווה ערך)      SIKAFLOR 161 –פרימר  . 2.1

 ( או שווה ערך)   SIKAMENT 56  –שפכטל לסגירת סדקים ופגמים בציפוי  . 2.2

 ( או שווה ערך)   SIKA FLOR 264שלוש שכבות עליוות  . 2.3

דף טכי שלל החומרים ה"ל מובא בספח א לידיעה באחריות הקבלן לעבוד עפ"י   . 2.4

  החיות יצרן לאופי שום החומרים.

י הפירוט הבא (דוגמה אחת לאזורים א,ב הקבלן יציג והל עבודה ויבצע דוגמא מדורגת לפ .3

 ודוגמה וספת לאזור ג):

 מ"ר בטון מלוטש  1 . 3.1

 מ"ר פרימר 1 . 3.2

 Iמ"ר שיכבה   1 . 3.3

 I+IIמ"ר שכבה  . 3.4

 I+II+IIIמ"ר שכבה    1 . 3.5

) וכן להציג את הדוגמא 04-8673636שר ( טל  -בעת הכת הדוגמאות יש לזמן את הציג חברת אי .4

את איכותה לצורך אישור תהליך ותחילת עבודה. הסופית בתוספת דוחות בדיקה המאשרים 

  כמו כן יש לאשר את הדוגמא ע"י האדריכל ,יועץ גישות ויועץ בטיחות.
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 רצפות הבאות במגע עם הקרקע (קומה תחתוה  אזור ג) 4.0511.0

ברצפות הבאות במגע עם הקרקע (הקומה התחתוה) יש ליישם מערכת איטום אשר תמע  .1

 מעבר של מי תהום ולחות לבטון וזאת בהתאם להחיות יועץ איטום. 

קודה  1-לפי ישים ציפוי על רצפה זו יש לבחון את האטום ע"י חישן לחות המחבר לבטון ב .2

  . 4%ולה על  מ"ר. ולהבטיח כי אחוז הלחות איו ע 1000לכל 

 מיקרון ( או שווה ערך)  150עובי   SIKAFLOR 155Wפרימר  .3

 מקרון ( או שווה ערך)  180עובי    I SIKAFLOR   2540  Wשכבה  .4

 מיקרון  ( או שווה ערך)  170עובי    II  SIKAFLOR   2540 Wשכבה  .5

 

 סימוי דרך ומעברים  5.0511.0

בהתאם להחיות האדריכליות ,( או שווה ערך)  SIKA FLOR 264סימוי דרך יבוצעו ושיכבה וספת של 

  ולהחיות יועץ התחבורה.  

  

 גווים 6.0511.0

  תהיה שקופה בכדאי לאפשר זיהוי טוב של סדקים ופגמים בבטון Iשכבה  .1

תהיה בגוון לפי החיות האדריכל / יועץ גישות לפי העיין ובהתאם לאזור החייה    II/IIIשכבה   .2

  A,B,C,D,E,F,G,Hבחיון 

=  

רם ביצוע טס"מ  10/10על הקבלן להציג לאישור דוגמאות של הגוון על גבי קובית בטון בגודל  .3

  IIשיכבה 

 

 דרישות איכות (רצפות)  7.0511.0

 מבה ועובי שכבת הציפוי:  .1

מיקרון המדד בין פי   500מבה השכבות יהיה פרימר + שלוש שכבות בעובי כולל של  . 1.1

 . מיקרון) 120הבטון לפי הציפוי. (עובי מיימלי לשכבה בודדת 

מ"ר ובבדיקה   1000מדידת השכבות תבוצע ע"י הוצאת דגמים בהיקף של דגם אחד לכל   . 1.2

  100דת מדידה אחת לכל לא הורסת ע"י שימוש במכשיר אולטרה סוי בהיקף של קו

 מ"ר.

 .755מיקרון דרשת עמידה בת"י  500בעובי שכבות מעל  . 1.3
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 התגדות להחלקה  .2

ה יההתגדות המיימאלית להחלקה תה 2279הבדיקה והדרישות בהתאם לתקן ת"י  .2.1

R10    אוX   .גדות להחלקה תהיה  לפי מטוטלת בריטיתכים ומעברים הת יותבח)

  גישות).לפי דרישת יועץ 

קודות באזור   5קודות בכל אחת מקומת החיון בפילוח של    15-הבדיקה ה"ל תבוצע ב . 2.2

  קודות באזור ב' (מעברים). 10-א' (חיות לפחות שתי בדיקות בחיות כים) ו

במעברים המשופעים בין המפלסים של החיון (אזור ד) יש ליישם בשכבה עליוה גרגירי 

 תגדות להחלקה.קוורץ בכדי להגדיל את הה

  יש להציג דוגמא לאישור יועץ הבטיחות ולקבל את אישור טרם ביצוע . . 2.3

 אדהזיה חוזק הדבקות .3

  (הידראולי או פאומתי).   ASTM4541ציוד הבדיקה יהיה בהתאם לתקן  . 3.1

  לפי העיין   1583C ASTMאו   ASTM D 7234הבדיקה תתבצע בהתאם לתקן  . 3.2

 אפשרי ארבעה סוגים של כשל.      PUL OFFלבדיקת אדהזיה . 3.3

מ"מ מתחת לפי  1 -מתקבל עם הכשל שהתרחש בעומק גדול מ –כשל בבטון  . 3.3.1

 הבטון. 

 Mpa 3 -מתקבל עם המאמץ המתיחה גדול מ –כשל בפי הבטון  . 3.3.2

 איו מתקבל -כשל בתוך שכבת הציפוי  . 3.3.3

הבדיקה פסלה ויש לחזור על הבדיקה באם –כשל בשכבת הדבק/פי הציפוי  . 3.3.4

 Mpa 5מאמץ הכשל קטן מ 

 

 -מ"ר בפיזור אחיד באזורים א' ו 1000בדיקה לכל  1בדיקת אדהזיה תבוצע בהיקף של  . 3.4

 ב'.

 בדוגמא יבוצעו שלוש מדידות.  

 עמידות בשחיקה .4

  גרם. 1000במשקל של   H 6לרמה    ASTMהעמידות לשחיקה תיבחן בהתאם לתקן  . 4.1

  הבדיקה תבוצע פעם אחת בכל קומה ועל הדוגמאות. . 4.2
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 פורוזיות בציפוי .5

  פגמים של פורוזיות בציפוי (בועות גז) או התפחויות אים מתקבלים . 5.1

לזיהוי פרוזיות בשיטה של פריצה חשמלית.  ASTMבדיקת פורוזיות תבוצע ע"פ תקן  . 5.2

  הבדיקה תבוצע על הדוגמה ובאופן מדגמי בכל קומה בחיון 

  ברק  .6

  הציפוי יושם בגימור מבריק. האדריכל יאשר את הברק של הדוגמא.

 יישום  .7

שכבות  יש להכין את הבטון לציפוי ולדאוג שהבטון יהיה קי משמים ,מיץ בטון , . 7.1

  רופפות וכו'. 

 לרמה   Shot blast -וצע ע"י קרצוף, דיסק משחזת יהלום בכל מקרה גימור בהיקוי יב . 7.2

3 CSP.  

  מטר. 1מ"מ על סרגל של  1 -רמת ישרות הבטון תהיה ללא שקעים שגודלם גדול מ . 7.3

 4%-אין לישם את הפרימר על בטון שלא בדק ואושר שרמת הלחות בו קטה מ . 7.4

מדידה) באחריות הקבלן המבצע להגיש דוח קודות  8או  4(הבדיקה ע"י מכשיר בעל 

 בדיקת לחות לכל יום עבודה. 

ישום פרימר שקוף יבוצע ע"י מגב או רולר עפ"י ההוראות השימוש של החומרים תוך  . 7.5

 הקפדה על זמן ערבוב, זמן המתה לפי ישום וזמן שמיש מקסימלי בחומר.

שווה ערך. במקרים בהם או   sikament  56 -טיפול בסדקים ופגיעות בבטון יש לטפל ב . 7.6

 מ"מ יש להודיע ליועץ הציפוי ולקבל אישור.  10-עומק הפגם גדול מ

יישום השכבות העליויות יהיה בהתאם לדוגמא המאושרת ויכלול מיימום של שלוש  . 7.7

שכבות. יש להקפיד על הוראות השימוש בחומרים תוך הקפדה על זמן ערבוב, זמן 

 לי בחומר.המתה לפי יישום וזמן שימוש מקסימ

במידה ובזמן עבודת הציפוי יהיו עבודות ביה אחרות על הקבלן המבצע לתחום  . 7.8

בילוים את איזור העבודה ברמה שתמע כיסת אבק ולכלוך התיחום יאושר עי 

 הפיקוח. 

  

 (לא כולל מסגרות): מפלדה בחיויםקוסטרוקטיביים צבע על אלמטים  611.0

ויסוד עשיר     Sa 2.5צביעת אלמטים מפלדה תבוצע על פלדה שעברה יקוי גרגירי פלדה לרמה   .1

 מיקרון תרם הבאת הקורות לאתר.  150אבץ לעובי מיימלי של 

בגמר עבודות השלד הרטובות יש לקות את הקורות מלכלוך באמצעים מכים , לבצע תיקוי  .2

(כולל אזור הברגים) אשר קיים לגביו אישור  צבע יסוד, וליישם שכבה עליוה של צבע מתכת

שיעמוד בקריטריוים הבאים: B117   (ASTMשעות תא מלח (בהתאם לתקן    1000-על עמידה ב

אדהזיה  מיקרון, 250עובי צבע כולל  ,5%גוון זהה לגוון של הבטון בסטייה מכסימלית של 

 .   14חלק  785בהתאם לתקן ת"י  0ברמה 
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  אימפרגציה לבטון 11.07

  . R10חומר אימפרגציה יעמוד בדרישות דרגת חספוס   . 1

  החומר יועבר לאישור המפקח לפי הביצוע.  . 2

  הביצוע בהתאם להחיות היצרן.   . 3

  

  אופי מדידה ותכולת מחירים 811.0

  כללי צביעה   . 1

כ"א יעשו על ידי מ"ר  5ביצוע בגווים שוים של צבע והכת דוגמאות שוות בשטח של   1.1  

  הקבלן ללא כל תשלום וסף והוא כלול במחירי היחידה השוים שבכתב הכמויות.

צביעה וספת כמתואר במפרט המיוחד שכבות וספות של כל ההוצאות הכרוכות ב  1.2  

כדרוש לקבלת כיסוי מלא גוון אחיד יהיו על חשבוו של הקבלן ולא תשולם עבור ה"ל  

  שום תוספת. 
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שטח טו לרבות על גבי שטחים קטים, מעוגלים  -ה של סעיפי הצבע השוים המדיד  1.3  

  ובגבהים שוים.

  מחיר צביעת קירות כולל הכת גלופות ואישור דוגמאות ע"י המפקח.   1.4  

כל המחירים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה ובמפרט   1.5  

  המיוחד. 

לצביעה על קירות ו/או תקרות מטוייחים ו/או קורות ותקרות בטון המחיר יהיה אחיד   1.6  

  ו/או מחיצות גבס.

 ועמודים ב"סיקה" או שו"ע מאושר בקירותגרפיקה  ציפוי  .2

במ"ר והמחיר יכלול שילוב גווים בהתאם לבחירת האדריכל, לרבות הצביעה תמדד  . 2.1

מו כן כ. יועץ השילוט בתכיותופות, הבדיקות ומספרי חיה, הכל לפי הפרטים  הכת גל

 המחיר כולל את הכת הקירות לצבע. 

 במפרט זה ובהחיות היצרים.  כמו כן כולל מחיר היחידה את כל האמור לעיל . 2.2

 המחיר כולל ביצוע דוגמאות לפי דרישת המפקח עד לאישורו.  . 2.3

 ציפוי אפוקסי ברצפות  .3

לרמה הדרושה ליישום פרימר מ"ר ציפוי חיון כולל בתוכו את ליטוש הבטון  מדידה בה . 3.1

שפכטל ושלוש שכבות אפוקסי כמו כן יכלל במחיר סימוי חיצים, חיות מעברים וכו' 

, קווי עצירה, קווי מסלולים, סימון חיות, סימון חיות כים וכמו כן צביעת אבי שפה

ית , כל זאת לפי תכ' יועץ תועה ולפי תכוכן צביעת שביל הליכה דגם ז' ומספור חיה

 אדריכל ותכית יועץ השילוט.

עלות תיחום אזור  המחיר למ"ר כל גם את כל עלויות הבדיקה הדרשות לפי מפרט זה,  . 3.2

 העבודה וכל עלות וספת הדרשת לביצוע המפרט. 

 במפרט זה ובהחיות היצרים.  כמו כן כולל מחיר היחידה את כל האמור לעיל . 3.3

 צביעת אלמטי פלדה  .4

ם מפלדה כולל את יקוי הפלדה, עלות הצבע , החומרים המחיר למ"ר צביעת אלמטי . 4.1

 והעבודה. 

 צביעת אפוקסי על אלמטי בטון .5

5.1 . C.O.C    

הקבלן יחזיק באתר לאישור רשימה של כל אצוות היצור ותאריכי תוקף השימוש 

בחומרים ויציג אותם לפיקוח בכל עת שיידרש. יש להקפיד על אחסון אות של 

 החומרים. 

 בטיחות . 5.2

 איו מחליף את מחויבות הקבלן לכל החיות הבטיחות הדרשות.מפרט זה  . 5.2.1

של  MSDS-באחריות הקבלן לדאוג לאוורור אות ולידע את העובדים ב . 5.2.2

 החומרים ה"ל ולקות בכל אמצעי בטיחות דרש.

 יש להכין סקר סיכוים ולפעול ע"פ המלצותיו. . 5.2.3
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 ביקורת . 5.3

כל ביצוע בדיקה יש הבדיקות יבוצעו ע"י מעבדה אשר תאושר ע"י המזמין  . 5.3.1

לתאם ולזמן את הפיקוח העליון בהתראה מוקדמת של חמישה ימי עסקים 

 לפחות, בכדי לאפשר וכחות בזמן הבדיקה. 

במידה וימצא בבדיקות המדגמיות כי הציפוי איו עומד בדרישות המפרט ו/או  . 5.3.2

באיכות שהתקבלה בדוגמא, יוכל המזמין להגדיל את היקף הבדיקות ע"פ  

מההיקף המוצא במפרט זה טרם קבלת החלטה   3ו ועד פי שיקול דעת

 לקבלה/דחיה של החריג. 

  (עלויות הבדיקות הוספות יחולו על הקבלן).   

בכל מקרה של מחלוקת בין יועצי הצבע של הקבלן, מעבדת הבדיקה והפיקוח   . 5.3.3

 על איכות הציפוי תהיה דעתו של יועץ הציפוי של היזם הדעה הקובעת.

  אחריות . 5.4

הקבלן יהיה אחראי לאיכות העבודה והתחייב לתקן כל ליקויי שימצא במהלך תקופת 

חודשים. (תוצאות הבדיקות המדגמיות במהלך העבודה אין פותרות  24בדק שתמשך 

 . את הקבלן מאחריות לטיב העבודה הכללי)

 דקומטציה: . 5.5

  באחריות הקבלן להגיש למזמין דוחות הכוללים את הפרטים הבאים:    

 תעודות משלוח של כלל חומרי הגלם.  . 5.5.1

 של כל הצוות ואישור פג תוקף. COCתעודות  . 5.5.2

 אישור הסמכת יצרן ויסיון קודם. . 5.5.3

 תעודות בדיקה כמפורט במפרט זה.  . 5.5.4

 אישורי בדיקת לחות שביצע במהלך העבודה.  . 5.5.5

  אימפרגציה בבטון  . 6

  המדידה במ"ר בהתאם לשטח שבוצע בפועל.   
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  החיות טכיות  –ספח א' 

  

  

  



105 
 

______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 
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  עבודות אלומייום – 12פרק 

  
  דרישות כלליות 12.01

  כללי  12.01.01

  96-ל מלח תא בבדיקת בעמידות 1068 י"ת הישראלי התקן לדרישות יתאימו הפרזול אביזרי .1

 . המערכת של המתכת החברה ובהתאם למפרטי, שעות

  ורוח מים בחדירת בעמידות 1068 י"ת לחלוות הישראלי התקן לדרישות יתאימו המערכות .2

 של רוח בלחץ עליהם המופעל הסטטי בעומס יעמדו הפרופילים כאשר ,התקן של B לרמה

1,200 Pascal 414 י"ת לפי . 

 Standard And Guide To Good Practice For -קירות המסך יתאימו לדרישות המפורטות ב .3

Curtain Walls   :להלןCWCT Standard . 

וויטריות המסך יתוכו ויבו כך שיאפשרו תזוזות הדדיות בין הביין לבין האלמטים השוים   .4

צ', כוחות רוח,    °  75ובים לבין עצמם, הובעות משיויים תרמיים במשרעת של    של קיר המסך,

 רעידות אדמה וגורמים אחרים. 

ות"י    921, ת"י  921, ת"י  755וויטריות חסיות אש, יעמדו בדרישות התקים הישראליים, ת"י   .5

1212 . 

 . 1189דלתות פתיחה חסיות אש, יעמדו בדרישות התקן הישראלי, ת"י  .6

 SUPRמאבקה משופרת, מסוג , RAL גווי מסדרת בגוון יסופקו האלומייום פרופילי .7

DURABELודי בציפוי ) ו/או ואו2(רמה  2-ח 4402 י"ת לפי, האדריכל לבחירת סופי , בגווןא  

 . 1-ח 4402 י"ת  לפי,  לפחות מיקרון 20 בעובי, האדריכל לבחירת בגוון

  י"ת לפי האדריכל לבחירת בגוון או האלומייום פרופילי לגוון זהה יהיה הפרזול אביזרי גוון .8

 . 2-ח 4402

בהתאם להחיות  ,האדריכל לבחירת מערכות פלדה חסיי אש, יסופקו בצבע חסין אש, בגוון .9

 . 1733ת"י 

 או שווה איכות, בעובי ALUCOBOMDאו   REINOBONDפחי האלומייום יהיו מסוג . 10

 . 755באש, לפי ת"י מ"מ ויהיו עמידים  4מיימאלי של  

 70% לפחות המכיל P.V.D.Fמסוג  שרף בסיס על בצבע יבוצע פחי האלומייום, גימור . 11

KYNARיום לגוון פרופילי ערך שווה בגוון , בחזיתה וצבע, האלומיהאחורי  בצד יסוד הג 

 . לעין הסמוי

 מצדי הפח. דרש לקבל תוים מיצרן הפחים על תקופת האחריות, עובי שכבת צבע בכל אחד  . 12

מעכב  סיליקון יטרלי ואלסטי חומר אטימהסדקים במערכת חסימת האש, יאטמו על ידי  . 13

 .  B1בעל תקן ,שעות 4עד כ  באש,עמיד , הFIRE SILICONE B1 FRבעירה, כדוגמת 

 SIKAELEX 11-FC,Sika, מסוג אטימה בחומר שימוש ידי על, איטום מערכות האלומייום . 14

Hiflex 260  יטראלי סיליקון או NOF ,ורית, בתוספת גיבוידרש, פלציב צי4068 י"בת כ  ,

 . מ"מ 0.7 פח בלוח מגובה, PWA ו/או EPDMיריעות 
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תיאום סופי לאפיון מערכות העילה ובקרת הפתיחה לדלתות בפרויקט, יבוצע מול יועץ  . 15

 הבטחון (באישור המפקח ויועץ האלומייום). 

, צבועים בשכבת 4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  3סמויים, יבוצעו מפח מגולוון בעובי משקופים  . 16

 מיקרון מיימום.  60צבע אפוקסי בעובי 

או שווי ערך  Dorma' חב מפרטי לפי  , יהיוALL Glassלוויטריות ודלתות  הפרזול אביזרי כל . 17

)GEZE  ו/אוSTRIMLER( ,חלד אל מפלדת ) ירוסטה(Stainless Steel 316-L . 

  ידי על , יבוצע ALL Glassלוויטריות ודלתות , למבה השוים והפרופילים  האביזרים עיגון . 18

 . לפחות מ"מ 90 באורך  1/2" חלד אל מפלדלת מבו'ג בבורג שימוש

של חב'  Touch Barבהלה, תכלול מגון בהלה מסוג  ALL Glass דלתבמערכת העילה באגף  . 19

Dorma ,)עילה כולל בורר( ,  יתמשולב בידית כפתור קבועה חיצו )חב, כדוגמת )עם שלט '

Dorma ) או שווי ערךGEZE  ו/אוSTRIMLER( ,חלד אל מפלדת ) ירוסטה(Stainless Steel 

316-L . 

 . לעילת לילה, רצפתי ומעול מרכזי  צילידר  מעולי ייוספו, בדלת הפתיחה העילה למערכת . 20

בעברה החיצוי של כל דלת פתיחה, יבוצע שימוש במקבע מכאי (סטופר), כדוגמת  . 21

ROOKWOOD 480  .(אופציה) או שווה איכות  

 גימור ברמת, סטרוקטוראלי שקוף בסיליקון שימוש ידי על יבוצע זכוכית, יחידות בין איטום . 22

 מ"מ, בין זכוכית לזכוכית.  8זיגוג, בעל  ריווח של  אטם של

לא יהיה כל זיהום של סיליקון על פי הזכוכית בקרבת המילוי, או בכל מקום אחר. קווי   . 23

ההשקה במרווחים, בין מילואות הזכוכית יהיו מקבילים, אחידים ורציפים. פי הזכוכיות,  

 זו ביחס לזו.  לעיי הצופה מן החוץ, יהיו שטוחות טפופות ומפולסות

קוסטרוקציות ורכיבי פלדה שוים אשר יבוצעו על ידי קבלן האלומייום, יוכו וירותכו מראש  . 24

 במסגרייה.

ו בטבילה באמבט אבץ חם, על פי  וולאחר סיום עבודות הריתוך יצבעו בצבע יסוד או יגול  . 25

 החלטת הקוסטרוקטור.

האזורים החשופים בצבע עליון על בחירת לאחר יישום שכבת ההגה מפי שיתוך, יצבעו  . 26

 האדריכל והיועץ. 

 העבודות הוספות אשר יבוצעו באתר יהיו עבודות ב"קר" בלבד באמצעות חיבור בברגים. . 27

תן מראש על ידי  ילא יורשו ריתוכים באתר אלא באזורים שאים חשופים ובאישור בכתב שי . 28

 האדריכל והיועץ. 

ן בהם חלוקה אופקית, דרש סימון מדבקות. סימון מודגש כי בכל המחיצות השקופות שאי . 29

ס"מ. במידה והסימון לא המשכי  90-100ס"מ, סימון תחתון בגובה  150-160עליון בגובה 

ס"מ מקסימום. התשלום בגין המדבקות כלול במחירי היחידה ולא ישולם   60יופיע כל   (אופקי)

 בפרד. 

 אופי מדידה ותכולת מחירים . 30

במידות הפתח   10%חידה. לא יהיה שיוי במחיר עבור שיוי של עד  המדידה תתבצע לפי י .30.1

 מהמצוין ברשימת אלומייום. המחיר יכלול כל האמור לעיל וברשימת אלומייום. 
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מודגש כי בכל המחיצות השקופות שאין בהם חלוקה אופקית, דרש סימון מדבקות,  .30.2

ס"מ. במידה והסימון לא   90-100ס"מ, סימון תחתון בגובה    150-160סימון עליון בגובה  

ס"מ מקסימום. התשלום בגין המדבקות כלול במחירי  60המשכי (אופקי) יופיע כל 

 היחידה ולש ישולם בפרד. 

  
  Aluminum List –רשימת אלומייום  12.02

 AL-01פריט  12.02.01

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Gכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL-01 Area  Height  Width  20  ס"מ  G Shaft  4  

 9.13  220  415    Entrance   

  Verbal Description - תיאור מילולי

 ת אש  מערכתת (פלדה) חסילפי דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30וויטרי)

, 921, ת"י 921, ת"י 755החיות יועץ בטיחות אש), העומדת בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

הכוללת , או שוות איכות, Wrightstyle חברת מתוצרת TDN-FI 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189ת"י 

 ), פתחת כלפי פיםSymmetricאגפית (ודלת פתיחה (בהלה מוגת) דו  קבועים,    Visionבתוכה מודולי  

  ס"מ).  165(רוחב מעבר טו 

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

 עילה מערכתון תכלול, הדלת באגפי הגחלד (-מפלדת אלבהלה סמוי,  מStainless Steel ,(

 גרמיה, או שווה איכות, משולב  WSSמתוצרת חב' SED503-SSמדגם  ,)Touch Bar )+Dogingמסוג 

  או שוות איכות. SED500LE-SEשלט), כדוגמת  (עם חיצוית עילה סיבובית בידית

 מדגם, עליון הידראולי  במגיף  אגף)  (בכל  מצוידים  יהיו,  הדלת  אגפי  TS-5000  חב  מתוצרת ' 

GEZE,  מדגם   סגירה לזווית ומתאם  הידראולי  לסגר  מסילה  בזרוע  משולביםTS-5000 ISM   או שווה

 .מעלות 90 של איכות, לזווית פתיחה

   טט סף שקוע או מגה (כולל חיווט וכלול במחיר היחידה), מגהמערכת תכלול התקHD ,

 לדלת מוגת, לפי החיות יועץ הביטחון.

 תסופק עם מערכת סף אקטיבי, עמיד באש (דלת הפתיחה ,Drop Down Active Gasket.( 

  בת צבע , צבוע בשכ4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי

  .מיקרון מיימום 60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 14, בעובי 

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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 AL-20פריט  212.02.0

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Gכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL-02 Area  Height  Width  20  ס"מ  G Shaft  4  

 3.19  220  145    Entrance   

Verbal Description - תיאור מילולי

 ת אש  מערכתת (פלדה) חסילפי דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30וויטרי)

, 921, ת"י 921, ת"י 755החיות יועץ בטיחות אש), העומדת בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

הכוללת , או שוות איכות, Wrightstyle חברת מתוצרת TDN-FI 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189ת"י 

  קבוע. Visionבתוכה מודול 

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

  צבוע בשכבת צבע 4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי ,

  .מיימוםמיקרון  60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 14, בעובי 

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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  AL-30פריט  312.02.0

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Gכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL-03 Area  Height  Width  20  ס"מ  G Shaft  3  

 5.5  220  250    Entrance   

  Verbal Description - תיאור מילולי

 ת אש  מערכתת (פלדה) חסילפי דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30וויטרי)

, 921, ת"י 921, ת"י 755החיות יועץ בטיחות אש), העומדת בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

הכוללת , או שוות איכות, Wrightstyle חברת מתוצרת TDN-FI 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189ת"י 

  קבועים. Visionבתוכה מודולי 

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

  צבוע בשכבת צבע 4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי ,

  .מיימוםמיקרון  60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 20, בעובי 

   צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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 AL-40פריט  412.02.0

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Cכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL-04 Area  Height  Width  20  ס"מ  C Shaft  4  

 6.798  220  309    Entrance   

Verbal Description - תיאור מילולי

 ת אש  מערכתת (פלדה) חסילפי דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30וויטרי)

, 921, ת"י 921, ת"י 755החיות יועץ בטיחות אש), העומדת בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

הכוללת , או שוות איכות, Wrightstyle חברת מתוצרת TDN-FI 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189ת"י 

 ), פתחת כלפי פיםSymmetricודלת פתיחה (בהלה מוגת) דו אגפית (קבועים,    Visionבתוכה מודולי  

  ס"מ).  165(רוחב מעבר טו 

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

 עילה מערכתון תכלול, הדלת באגפי הגחלד (-בהלה סמוי, מפלדת אל מStainless Steel ,(

 גרמיה, או שווה איכות, משולב  WSSמתוצרת חב' SED503-SSמדגם  ,)Touch Bar )+Dogingמסוג 

  או שוות איכות. SED500LE-SEשלט), כדוגמת  (עם חיצוית עילה סיבובית בידית

 מדגם, עליון הידראולי  במגיף  אגף)  (בכל  מצוידים  יהיו,  הדלת  אגפי  TS-5000  חב  מתוצרת ' 

GEZE,  מדגם   סגירה לזווית ומתאם  הידראולי  לסגר  מסילה  בזרוע  משולביםTS-5000 ISM   או שווה

 .מעלות 90 של איכות, לזווית פתיחה

   טט סף שקוע או מגה (כולל חיווט וכלול במחיר היחידה), מגהמערכת תכלול התקHD ,

 לדלת מוגת, לפי החיות יועץ הביטחון.

 תסופק עם מערכת סף אקטיבי, עמיד באש (דלת הפתיחה ,Drop Down Active Gasket.( 

  בת צבע , צבוע בשכ4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי

  .מיקרון מיימום 60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 14, בעובי 

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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  AL-50פריט  512.02.0

מס'  מס"ד

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Serial Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No. No.   שטח

  מ"ר

   Cכיסה לפיר      רוחב  גובה

12.0.05 AL-05 Area  Height  Width  20  ס"מ  C Shaft  6  

  9.57  220  435    Entrance   

  Verbal Description - תיאור מילולי

 ת אש  מערכתת (פלדה) חסילפי דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30וויטרי)

, 921, ת"י 921, ת"י 755החיות יועץ בטיחות אש), העומדת בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

הכוללת , או שוות איכות, Wrightstyle חברת מתוצרת TDN-FI 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189ת"י 

 לפי פים), פתחת כSymmetricודלת פתיחה (בהלה מוגת) דו אגפית (קבועים,    Visionבתוכה מודולי  

  ס"מ).  165(רוחב מעבר טו 

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

 עילה מערכתון תכלול, הדלת באגפי הגחלד (-בהלה סמוי, מפלדת אל מStainless Steel ,(

 גרמיה, או שווה איכות, משולב  WSSמתוצרת חב' SED503-SSמדגם  ,)Touch Bar )+Dogingמסוג 

  או שוות איכות. SED500LE-SEשלט), כדוגמת  (עם חיצוית עילה סיבובית בידית

 מדגם, עליון הידראולי  במגיף  אגף)  (בכל  מצוידים  יהיו,  הדלת  אגפי  TS-5000  חב  מתוצרת ' 

GEZE,  מדגם   סגירה לזווית ומתאם  הידראולי  לסגר  מסילה  בזרוע  משולביםTS-5000 ISM   או שווה

 .מעלות 90 של איכות, לזווית פתיחה

   טט סף שקוע או מגה (כולל חיווט וכלול במחיר היחידה), מגהמערכת תכלול התקHD ,

 לדלת מוגת, לפי החיות יועץ הביטחון.

 אקטיבי, עמיד באש (, תסופק עם מערכת סף דלת הפתיחהDrop Down Active Gasket.( 

  צבוע בשכבת צבע 4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי ,

  .מיקרון מיימום 60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 14, בעובי 

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 AL-60פריט  612.02.0

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity 

No.   שטח

  מ"ר

כיסה לפיר     רוחב  גובה

A  

  

AL-06 Area  Height  Width  20  ס"מ  A Shaft  5  

 21.208  220  265+434+265   Entrance   

Verbal Description - תיאור מילולי

 ת אש  מערכתת (פלדה) חסילפי דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30וויטרי)

, 921, ת"י 921, ת"י 755החיות יועץ בטיחות אש), העומדת בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

הכוללת , או שוות איכות, Wrightstyle חברת מתוצרת TDN-FI 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189ת"י 

 לפי פים), פתחת כSymmetricודלת פתיחה (בהלה מוגת) דו אגפית (קבועים,    Visionבתוכה מודולי  

  ס"מ).  165(רוחב מעבר טו 

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

 עילה מערכתון תכלול, הדלת באגפי הגחלד (-בהלה סמוי, מפלדת אל מStainless Steel ,(

 גרמיה, או שווה איכות, משולב  WSSמתוצרת חב' SED503-SSמדגם  ,)Touch Bar )+Dogingמסוג 

  או שוות איכות. SED500LE-SEשלט), כדוגמת  (עם חיצוית עילה סיבובית בידית

 מדגם, עליון הידראולי  במגיף  אגף)  (בכל  מצוידים  יהיו,  הדלת  אגפי  TS-5000  חב  מתוצרת ' 

GEZE,  מדגם   סגירה לזווית ומתאם  הידראולי  לסגר  מסילה  בזרוע  משולביםTS-5000 ISM   או שווה

 .מעלות 90 של איכות, לזווית פתיחה

   טט סף שקוע או מגה (כולל חיווט וכלול במחיר היחידה), מגהמערכת תכלול התקHD ,

 לדלת מוגת, לפי החיות יועץ הביטחון.

 אקטיבי, עמיד באש (, תסופק עם מערכת סף דלת הפתיחהDrop Down Active Gasket.( 

  צבוע בשכבת צבע 4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי ,

  .מיקרון מיימום 60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 14, בעובי 

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

  AL-70פריט  712.02.0

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Cכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL-07 Area  Height  Width  20  ס"מ  C Shaft  5  

 11.77  220  535  Entrance   

  Verbal Description - תיאור מילולי

 ת אש  מערכתת (פלדה) חסילפי דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30וויטרי)

, 921, ת"י 921, ת"י 755החיות יועץ בטיחות אש), העומדת בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

הכוללת , או שוות איכות, Wrightstyle חברת מתוצרת TDN-FI 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189ת"י 

 פי פים , דו אגפית פתחת כלNormally Openedודלת פתיחה (מוגת) קבועים,  Visionבתוכה מודולי 

  ס"מ).  165(רוחב מעבר טו 

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

 עילה מערכתעילה סיבוביות (חצי קפיצית), מפלדת  תכלול, הדלת באגף ה אלזוג ידיות-

גרמיה, או שווה איכות, משולבת במעול    WSSמתוצרת חב' FS 140), מדגם Stainless Steelחלד (

 ), התואמת למערכת (לאישור האדריכל). Stainless Steelחלד (-צילידר ורוזטה, מפלדת אל 

 מדגם, עליון הידראולי  במגיף  אגף)  (בכל  מצוידים  יהיו,  הדלת  אגפי  TS-5000  חב  מתוצרת ' 

GEZE,  מדגם   סגירה לזווית ומתאם  הידראולי  לסגר  מסילה  בזרוע  משולביםTS-5000 ISM   או שווה

 .מעלות 90 של איכות, לזווית פתיחה

   טט סף שקוע או מגה (כולל חיווט וכלול במחיר היחידה), מגהמערכת תכלול התקHD ,

 לדלת מוגת, לפי החיות יועץ הביטחון.

 תסופק עם מערכת סף אקטיבי, עמיד באש (דלת הפתיחה ,Drop Down Active Gasket.( 

  בת צבע , צבוע בשכ4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי

  .מיקרון מיימום 60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם    זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60)  16..14, בעובי  

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 AL-80פריט  812.02.0

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity 

No.   שטח

  מ"ר

כיסה לפיר     רוחב  גובה

B  

  

AL-08 Area  Height  Width  20  ס"מ  B Shaft  5  

 37.95  220  296+1,133+296   Entrance   

Verbal Description - תיאור מילולי

 ת אש  מערכתת (פלדה) חסילפי דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30וויטרי)

, 921, ת"י 921, ת"י 755החיות יועץ בטיחות אש), העומדת בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

הכוללת , או שוות איכות, Wrightstyle חברת מתוצרת TDN-FI 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189ת"י 

(רוחב   דלתות פתיחה (בהלה מוגת) חד אגפיות פתחות כלפי פים  2-וקבועים,    Visionבתוכה מודולי  

  ס"מ). 110מעבר טו 

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

 עילה מערכתון תכלול, הדלת באגף הגחלד (-בהלה סמוי, מפלדת אל מStainless Steel ,(

 גרמיה, או שווה איכות, משולב  WSSמתוצרת חב' SED503-SSמדגם  ,)Touch Bar )+Dogingמסוג 

  או שוות איכות. SED500LE-SEכדוגמת  שלט),  (עם חיצוית עילה סיבובית בידית

 מדגם, עליון הידראולי במגיף מצויד יהיו, הדלת אגף TS-5000 חב מתוצרת' GEZE, 

 .מעלות 90 של הידראולי, לזווית פתיחה לסגר מסילה בזרוע משולבים

   טט סף שקוע או מגה (כולל חיווט וכלול במחיר היחידה), מגהמערכת תכלול התקHD ,

 לדלת מוגת, לפי החיות יועץ הביטחון.

 תסופק עם מערכת סף אקטיבי, עמיד באש (דלת הפתיחה ,Drop Down Active Gasket.( 

  בשכבת צבע , צבוע 4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי

  .מיקרון מיימום 60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם    זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60)  20..14, בעובי  

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

  AL-90פריט  912.02.0

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Dכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL-09 Area  Height  Width  20  ס"מ  D Shaft  5  

 10.34  220  470    Entrance   

  Verbal Description - תיאור מילולי

 ת אש  מערכתת (פלדה) חסילפי דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30וויטרי)

, 921, ת"י 921, ת"י 755החיות יועץ בטיחות אש), העומדת בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

הכוללת , או שוות איכות, Wrightstyle חברת מתוצרת TDN-FI 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189ת"י 

 ), פתחת כלפי פיםSymmetricודלת פתיחה (בהלה מוגת) דו אגפית (קבועים,    Visionבתוכה מודולי  

  ס"מ).  165(רוחב מעבר טו 

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

 עילה מערכתון תכלול, הדלת באגפי הגחלד (-בהלה סמוי, מפלדת אל מStainless Steel ,(

 גרמיה, או שווה איכות, משולב  WSSמתוצרת חב' SED503-SSמדגם  ,)Touch Bar )+Dogingמסוג 

  או שוות איכות. SED500LE-SEשלט), כדוגמת  (עם חיצוית עילה סיבובית בידית

 מדגם, עליון הידראולי  במגיף  אגף)  (בכל  מצוידים  יהיו,  הדלת  אגפי  TS-5000  חב  מתוצרת ' 

GEZE,  מדגם   סגירה לזווית ומתאם  הידראולי  לסגר  מסילה  בזרוע  משולביםTS-5000 ISM   או שווה

 .מעלות 90 של איכות, לזווית פתיחה

   טט סף שקוע או מגה (כולל חיווט וכלול במחיר היחידה), מגהמערכת תכלול התקHD ,

 לדלת מוגת, לפי החיות יועץ הביטחון.

 תסופק עם מערכת סף אקטיבי, עמיד באש (דלת הפתיחה ,Drop Down Active Gasket.( 

  בשכבת צבע , צבוע 4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי

  .מיקרון מיימום 60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 14, בעובי 

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 AL-10פריט  .1012.02

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Dכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL-10 Area  Height  Width  20  ס"מ  D Shaft  5  

 11.33  220  515    Entrance   

  Verbal Description - תיאור מילולי

 ת אש  מערכתת (פלדה) חסילפי דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30וויטרי)

, 921, ת"י 921, ת"י 755החיות יועץ בטיחות אש), העומדת בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

הכוללת , או שוות איכות, Wrightstyle חברת מתוצרת TDN-FI 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189ת"י 

 ), פתחת כלפי פיםSymmetricודלת פתיחה (בהלה מוגת) דו אגפית (קבועים,    Visionבתוכה מודולי  

  ס"מ).  165(רוחב מעבר טו 

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

 עילה מערכתון תכלול, הדלת באגפי הגחלד (-בהלה סמוי, מפלדת אל מStainless Steel ,(

 גרמיה, או שווה איכות, משולב  WSSמתוצרת חב' SED503-SSמדגם  ,)Touch Bar )+Dogingמסוג 

  או שוות איכות. SED500LE-SEשלט), כדוגמת  (עם חיצוית עילה סיבובית בידית

 מדגם, עליון הידראולי  במגיף  אגף)  (בכל  מצוידים  יהיו,  הדלת  אגפי  TS-5000  חב  מתוצרת ' 

GEZE,  מדגם   סגירה לזווית ומתאם  הידראולי  לסגר  מסילה  בזרוע  משולביםTS-5000 ISM   או שווה

 .מעלות 90 של איכות, לזווית פתיחה

   טט סף שקוע או מגה (כולל חיווט וכלול במחיר היחידה), מגהמערכת תכלול התקHD ,

 לדלת מוגת, לפי החיות יועץ הביטחון.

 תסופק עם מערכת סף אקטיבי, עמיד באש (דלת הפתיחה ,Drop Down Active Gasket.( 

  בת צבע , צבוע בשכ4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי

  .מיקרון מיימום 60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 14, בעובי 

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 AL-11פריט  .1112.02

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Hכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL-11 Area  Height  Width  20  ס"מ  H Shaft  6  

 2.625  210  125    Entrance   

  Verbal Description - תיאור מילולי

   יםפתיחה  (פלדה)  דלתפתחת כלפי פ ,חד אגפית (תבהלה מוג)    טו ס"מ),   110(רוחב מעבר

(לפי החיות יועץ בטיחות אש), העומדת דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30חסית אש 

 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189, ת"י 921, ת"י 921, ת"י 755בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

TDN-FI חברת מתוצרת Wrightstyleאו שוות איכות , .  

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

 עילה מערכתון תכלול, הדלת באגף הגחלד (-בהלה סמוי, מפלדת אל מStainless Steel ,(

 גרמיה, או שווה איכות, משולב  WSSמתוצרת חב' SED503-SSמדגם  ,)Touch Bar )+Dogingמסוג 

  או שוות איכות. SED500LE-SEשלט), כדוגמת  (עם חיצוית עילה סיבובית בידית

 מדגם, עליון הידראולי במגיף מצויד יהיו, הדלת אגף TS-5000 חב מתוצרת' GEZE, 

 .מעלות 90 של הידראולי, לזווית פתיחה לסגר מסילה בזרוע משולבים

   טט סף שקוע או מגה (כולל חיווט וכלול במחיר היחידה), מגהמערכת תכלול התקHD ,

 לדלת מוגת, לפי החיות יועץ הביטחון.

 תסופק עם מערכת סף אקטיבי, עמיד באש (דלת הפתיחה ,Drop Down Active Gasket.( 

 

  צבוע בשכבת צבע 4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3בעובי משקוף סמוי, מפח מגולוון ,

  .מיקרון מיימום 60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 14, בעובי 

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

  AL-12פריט  .1212.02

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Gכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL-12 Area  Height  Width  20  ס"מ  G Shaft  1  

 6.38  220  290    Entrance   

Verbal Description - תיאור מילולי

 ת אש  מערכתת (פלדה) חסילפי דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30וויטרי)

, 921, ת"י 921, ת"י 755החיות יועץ בטיחות אש), העומדת בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

הכוללת , או שוות איכות, Wrightstyle חברת מתוצרת TDN-FI 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189ת"י 

ב מעבר (רוח ודלת פתיחה (בהלה מוגת) חד אגפית פתחת כלפי פיםקבועים,  Visionבתוכה מודולי 

  ס"מ). 110טו 

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

 עילה מערכתון תכלול, הדלת באגף הגחלד (-בהלה סמוי, מפלדת אל מStainless Steel ,(

 גרמיה, או שווה איכות, משולב  WSSמתוצרת חב' SED503-SSמדגם  ,)Touch Bar )+Dogingמסוג 

  או שוות איכות. SED500LE-SEשלט), כדוגמת  (עם חיצוית עילה סיבובית בידית

 מדגם, עליון הידראולי במגיף מצויד יהיו, הדלת אגף TS-5000 חב מתוצרת' GEZE, 

 .מעלות 90 של הידראולי, לזווית פתיחה לסגר מסילה בזרוע משולבים

   טט סף שקוע או מגה (כולל חיווט וכלול במחיר היחידה), מגהמערכת תכלול התקHD ,

 לדלת מוגת, לפי החיות יועץ הביטחון.

 תסופק עם מערכת סף אקטיבי, עמיד באש (דלת הפתיחה ,Drop Down Active Gasket.( 

  צבוע בשכבת צבע 4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3בעובי משקוף סמוי, מפח מגולוון ,

  .מיקרון מיימום 60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 14, בעובי 

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

  AL-14פריט  .1312.02

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Cכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL-14 Area  Height  Width  20  ס"מ  C Shaft  1  

 6.38  220  290    Entrance   

  Verbal Description - תיאור מילולי

 ת אש  מערכתת (פלדה) חסילפי דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30וויטרי)

, 921, ת"י 921, ת"י 755החיות יועץ בטיחות אש), העומדת בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

הכוללת , או שוות איכות, Wrightstyle חברת מתוצרת TDN-FI 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189ת"י 

ב מעבר (רוח ודלת פתיחה (בהלה מוגת) חד אגפית פתחת כלפי פיםקבועים,  Visionבתוכה מודולי 

  ס"מ). 110טו 

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

 עילה מערכתון תכלול, הדלת באגף הגחלד (-בהלה סמוי, מפלדת אל מStainless Steel ,(

 גרמיה, או שווה איכות, משולב  WSSמתוצרת חב' SED503-SSמדגם  ,)Touch Bar )+Dogingמסוג 

  או שוות איכות. SED500LE-SEשלט), כדוגמת  (עם חיצוית עילה סיבובית בידית

 מדגם, עליון הידראולי במגיף מצויד יהיו, הדלת אגף TS-5000 חב מתוצרת' GEZE, 

 .מעלות 90 של הידראולי, לזווית פתיחה לסגר מסילה בזרוע משולבים

   טט סף שקוע או מגה (כולל חיווט וכלול במחיר היחידה), מגהמערכת תכלול התקHD ,

 לדלת מוגת, לפי החיות יועץ הביטחון.

 תסופק עם מערכת סף אקטיבי, עמיד באש (דלת הפתיחה ,Drop Down Active Gasket.( 

  צבוע בשכבת צבע 4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי ,

  .מיקרון מיימום 60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 14, בעובי 

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 AL-17פריט  .1412.02

מס'  

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

    Gכיסה לפיר     רוחב  גובה

AL-17 Area  Height  Width  20  ס"מ  G Shaft  1  

 5.04  210  240  Entrance   

Verbal Description - תיאור מילולי

 ת אש  מערכתת (פלדה) חסילפי דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30וויטרי)

, 921, ת"י 921, ת"י 755החיות יועץ בטיחות אש), העומדת בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

הכוללת , או שוות איכות, Wrightstyle חברת מתוצרת TDN-FI 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189ת"י 

  קבוע. Visionבתוכה מודול 

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

  צבוע בשכבת צבע 4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי ,

  .מיקרון מיימום 60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 20, בעובי 

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

  AL-18פריט  .1512.02

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

כיסה לפיר     רוחב  גובה

C  

  

AL-18Area  Height  Width  20  ס"מ  C Shaft  1  

 1.68  210  80  Entrance   

  Verbal Description - תיאור מילולי

 ת אש  מערכתת (פלדה) חסילפי דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30וויטרי)

, 921, ת"י 921, ת"י 755החיות יועץ בטיחות אש), העומדת בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

הכוללת , או שוות איכות, Wrightstyle חברת מתוצרת TDN-FI 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189ת"י 

  קבוע. Visionבתוכה מודול 

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

  צבוע בשכבת צבע 4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי ,

  .מיקרון מיימום 60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 14, בעובי 

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 AL-21פריט  .1612.02

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity 

No.   שטח

  מ"ר

    חפ"ק מערבי    רוחב  גובה

AL-21 Area  Height  Width  20cm  West 

Command   

1  

 14.306  230  251+371   Room   

  Verbal Description - תיאור מילולי

   ה, כדוגמתמערכת וויטריSD-250 מתוצרת חב' י. עמית מערכות או שוות איכות, הכוללת ,

(רוחב  ודלת פתיחה (מבוקרת פתיחה) חד אגפית פתחת כלפי פיםקבועים,  Visionבתוכה מודולי 

  ס"מ). 90מעבר טו 

  Technical Details -פרטים טכיים 

 י והיקפי,  המערכתימי, הומוגיתוק פ לקליטת לוחות ו/או הלבשה סמויה, תכלול פרופיל

 ., אבן וטיח במישור הפימיגבס

 עילה מערכתית (חצי  תכלול, הדלת באגף הימית וחיצועילה סיבוביות, פ זוג ידיות

גרמיה, או שוות איכות,    WSSמתוצרת חב'  FS 140), מדגם  Stainless Steelחלד (-קפיצית), מפלדת אל

), לפתיחה מבוקרת Stainless Steelחלד (-משולבת במעול צילידר אלקטרומגטי סמוי, מפלדת אל

 חשמלית.  

 כדוגמת, עליון הידראולי במגיף מצויד יהיה הדלת, אגף DC-700 חב מתוצרת 'ABLOY, 

 .מעלות 90 של פתיחה לזווית DCG-193 הידראולי לסגר מסילה בזרוע משולבים

 ימיים תלייה  צירי 4-יהיה מצויד ב, הדלת אגףפ )HEAVY DUTY( ,ציר מדגם  כדוגמת

SUMA 'מתוצרת חב SAVIO 160במשקל עד  לאגף ,או שווה איכותkg . 

 הדלתות, תסופק עם סף אקטיבי ( מערכתDrop Down Active Gasket.( 

 2-ח  4402 י"ת לפי, 4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  3סמוי, מפח מגולוון בעובי  משקוף .  

  Glazing -תכן זיגוג 

   ימיתרבודה,  זכוכיתשקופה ומוקשית (  המורכבת מזכוכית פFully Tempered  ,(  מסוגLow 

Iron  מ"מ, שכבת  5בעוביSilence P.V.B )Polyvinyl ButyralAcoustic  מ"מ  1.52) שקופה,  בעובי

  . 1099מ"מ, לפי ת"י  6, בעובי Low Ironמסוג ), Fully Temperedשקופה ומוקשית (וזכוכית חיצוית 
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 AL-22פריט  .1712.02

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

    Fכיסה לפיר     רוחב  גובה

AL-22 Area  Height  Width  20  ס"מ  F Shaft  1  

 16.506  210  786    Entrance   

  Verbal Description - תיאור מילולי

 ת אש  מערכתת (פלדה) חסילפי דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30וויטרי)

, 921, ת"י 921, ת"י 755החיות יועץ בטיחות אש), העומדת בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

הכוללת , או שוות איכות, Wrightstyle חברת מתוצרת TDN-FI 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189ת"י 

  קבועים. Visionבתוכה מודולי 

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

  צבוע בשכבת צבע 4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי ,

  .מיקרון מיימום 60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 20, בעובי 

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 AL-23פריט  .1812.02

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

    מעבר ת"ק    רוחב  גובה

AL-23 Area  Height  Width  20  ס"מ  Underground 

Passage   

4  

 5.39  220  245    Entrance   

  Verbal Description - תיאור מילולי

  דו אגפית ((פלדה) דלת (תבהלה מוג) פתיחהSymmetricיםפתחת כלפי פ ,(  רוחב מעבר)

(לפי החיות יועץ בטיחות אש), דקות יציבות ושלמות    60-בידוד ודקות    30ס"מ), חסית אש    165טו  

, כדוגמת 1212ות"י    1189, ת"י  921, ת"י  921, ת"י  755העומדת בדרישות התקים הישראליים, ת"י  

6050 TDN-FI חברת מתוצרת Wrightstyleאו שוות איכות ,.  

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

 עילה מערכתון תכלול, הדלת באגפי הגחלד (-בהלה סמוי, מפלדת אל מStainless Steel ,(

 גרמיה, או שווה איכות, משולב  WSSמתוצרת חב' SED503-SSמדגם  ,)Touch Bar )+Dogingמסוג 

  או שוות איכות. SED500LE-SEשלט), כדוגמת  (עם חיצוית עילה סיבובית בידית

 מדגם, עליון הידראולי  במגיף  אגף)  (בכל  מצוידים  יהיו,  הדלת  אגפי  TS-5000  חב  מתוצרת ' 

GEZE,  מדגם   סגירה לזווית ומתאם  הידראולי  לסגר  מסילה  בזרוע  משולביםTS-5000 ISM   או שווה

 .מעלות 90 של איכות, לזווית פתיחה

   טט סף שקוע או מגה (כולל חיווט וכלול במחיר היחידה), מגהמערכת תכלול התקHD ,

 לדלת מוגת, לפי החיות יועץ הביטחון.

 תסופק עם מערכת סף אקטיבי, עמיד באש (דלת הפתיחה ,Drop Down Active Gasket.( 

  טיים בולםדלת הפתיחה, תסופק עם זוגומחזיקי דלת מגHeavy Duty חלד  -, מפלדת אל

)Stainless Steel מתוצרת חברת ,(Rockwood .או שווי איכות 

  צבוע בשכבת צבע 4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי ,

  .מיקרון מיימום 60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 14, בעובי 

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

  23A-ALפריט  .1912.02

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

    לובי מעליות    רוחב  גובה

AL-23AArea  Height  Width  20  ס"מ  Underground 

Elevators  

1  

 4.83  210  230    Entrance   

  Verbal Description - תיאור מילולי

 ת אש  מערכתת (פלדה) חסילפי דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30וויטרי)

, 921, ת"י 921, ת"י 755החיות יועץ בטיחות אש), העומדת בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

הכוללת , או שוות איכות, Wrightstyle חברת מתוצרת TDN-FI 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189ת"י 

  ., דו אגפית פתחת כלפי פים Normally Opened דלת פתיחה (מוגת)

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

 עילה מערכתדר ורוזטה, מפלדת  תכלול, האקטיבית הדלת באגף העול ציליחלד -אלמ

)Stainless Steel.(לאישור האדריכל) התואמת למערכת ,( 

 ית (לכל  דקורטיביות משיכה בזוג ידיות מצויד יהיה  הדלת האקטיבית, אגףימית וחיצופ

 מפלדת , לפחות מ" מ 1.8 של דופן ועובי מ"מ 35 בקוטר ABLOY PRESTO 138/Kכדוגמת , הגובה)

 . האדריכל) לאישור דוגמה ימציא (הקבלן חלד-אל

 מדגם, עליון הידראולי  במגיף  אגף)  (בכל  מצוידים  יהיו,  הדלת  אגפי  TS-5000  חב  מתוצרת ' 

GEZE,  מדגם   סגירה לזווית ומתאם  הידראולי  לסגר  מסילה  בזרוע  משולביםTS-5000 ISM   או שווה

 .מעלות 90 של איכות, לזווית פתיחה

   טט סף שקוע או מגה (כולל חיווט וכלול במחיר היחידה), מגהמערכת תכלול התקHD ,

 לדלת מוגת, לפי החיות יועץ הביטחון.

 תסופק עם מערכת סף אקטיבי, עמיד באש (דלת הפתיחה ,Drop Down Active Gasket.( 

  בשכבת צבע , צבוע 4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי

  .מיקרון מיימום 60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 14, בעובי 

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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 AL-24פריט  .2012.02

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity 

No.   שטח

  מ"ר

   מעבר ת"ק  -מסחר      רוחב  גובה

 Area  Height  Width  20  ס"מUnderground   1  

AL-24 95.927  235  4,082    Commercial 

Area 

  

  Verbal Description - תיאור מילולי

  ות זכוכיתמערכת וויטריALL GLASS המורכבות מלוחות זכוכית, המזוגגות בתעלות ,

 Stainless Steel 316-Lחלד - מ"מ, ואו מפרופילי פלדת אל 3אלומייום בעלי עובי דופן מיימאלי של 

לפתיחה דלתות,  6, במידות משתות קבועים Visionמודולי  ןבתוכ סמויים (ככל שיתן), הכוללות

  ).ס"מ לפחות 90וחב מעבר טו פים (ר ת כלפיו, פתח)Normally Opened( אגפית חדצירית 

  פרטים טכיים

 ות, יהיו הפרזול אביזרי כלחב מפרטי לפי לוויטרי 'Dorma ) או שווי ערךGEZE  ו/או

STRIMLER( ,ירוסטה  חלד אל מפלדת)(Stainless Steel 316-L. 

 עילה ההפעלה מערכתדל, בדלת והמרכזי  עליון ותחתון  בציר משולב, תחתון תכלול ס

ו/או  GEZEאו שווי ערך ( Dorma כדוגמת חברת, BTS-80 מדגם, רצפתי תחתון ומגיף הידראולי

STRIMLER( ,חלד אל מפלדת ) ירוסטה(Stainless Steel 316-L . 

 ית דקורטיביות, אחיזה בידית בזוג מצויד יהיה, דלתה אגףור חיצוירוסטה מצי 25Ø 

, )STRIMLERו/או  GEZE( או שווה איכות לפחות)  מ"ס 125 (בגובה Dorma MANET מסדרת, מ"מ

  . האדריכל) לאישור דוגמא ימציא  (הקבלן

  תכן זיגוג

 וליתית שקופה  זכוכיתמוLow Iron מ"מ, מוקשית ( 12, בעוביFully Tempered ,( לפי ת"י

1099 .  

 .ותיה בליטוש יהלוםהזכוכית תהיה מלוטשת בדפ  
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 AL-26פריט  .2112.02

מס'   
  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 
Thick

Location  Quantity 

No.   שטח
  מ"ר

    חפ"ק מזרחי    רוחב  גובה

AL-26 Area  Height  Width  20ס"מ  East 
Command   

1  

 7.452  230  324    Room    

  Verbal Description - תיאור מילולי

  אלית, מדגםציובת מסך, המזוגגת בשיטת זיגוג קומערכת וויטריMatrix R-50 , 
), הכוללת בתוכה, מודולי CW-55 Rואו אלובין  R-8300מתוצרת חב' אקסטל או שוות איכות (קליל 

Vision  אגפית, מתוצרת חב'    חד  דלת הזזה, חשמלית אוטומטיתקבועים וSESAMO   ,או שוות איכות
(משווקת על ידי חב'  איכות שווהאו   Tormaxחב' תוצרתממשולבת במגון העה אוטומטי 

DORTEC.(  
  Technical Details -פרטים טכיים 

  ,ימייתוק פ ת המסך תכלול פרופילי והיקפי, לקליטת לוחות גבסמערכת וויטריהומוג ,
 .אבן וטיח פימי

 :דלת ההזזה החשמלית תכלול 
 . ליום 4000מי'  –פתיחות  1,000,000עמידות מוכחת: ל :  -מערכת אוטומטית  . 01
  2x130kg.  כוח שיאת כפיים   . 02
 .ש' /ס"מ   5-100סגירה :  /במהירות פתיחה  . 03
  Imotion2301, מדגם  Tormaxמגון אוטומטי תוצרת  . 04
 MCU32פיקוד מיקרופרוססור משוכלל  . 05
 תא פוטו אלקטרי לבטיחות.  . 06
  .RESETחמישה מצבי פעולה + לחצן  . 07
 העה ישירה ללא גיר כיסוי מגון מקורי. –, סיכרוי  ACמוע  . 08
 .ימהשולב אלומייום לאטאגף הדלת, יכלול  . 09
 ס"מ. 20תיבת מגון ומכסה שירות מאלומייום משוך בגובה  . 10
 . EAGLE 2גלאי ראדר אמצעי הפעלה: . 11
 . בורר מצבי פעולה דיגיטאלי . 12
 עפ"י היצרן. - מתלים מובילים, . 13
  אטם מפגש לבטיחות ואטם אחורי לאיטום המערכת . 14
 עילה: מעול צילידר לרצפה  . 15
 מעול אלקטרו מכאי סמוי בגוף המגון                                . 16
 . סוללת גיבוי לפתיחה בחרום  אמצעי בטיחות וספים: . 17

 גלאי וילון או גלאי משולבHR100-CT  לפתיחה + זיהוי לבטיחות המעבר.  
  Glazing -תכן זיגוג 

   ימיתרבודה,  זכוכיתשקופה ומוקשית (  המורכבת מזכוכית פFully Tempered  ,(  מסוגLow 
Iron  מ"מ, שכבת  5בעוביSilence P.V.B )Polyvinyl ButyralAcoustic  מ"מ  1.52) שקופה,  בעובי

  . 1099מ"מ, לפי ת"י  6, בעובי Low Ironמסוג ), Fully Temperedשקופה ומוקשית (וזכוכית חיצוית 
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 AL-27פריט  .2212.02

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity 

No.   שטח

  מ"ר

 -חדר שומר     רוחב  גובה

  Gרמפה 

  

AL-27 Area  Height  Width  20  ס"מ  Guard Room G   1  

 8.778  210  418    Ramp    

Verbal Description - תיאור מילולי

  ים, מדגם מדגםפתחת כלפי פ ,מערכת משולבת, המורכבת מדלת פתיחה, חד אגפית

), או שוות איכות, המתאימה לדרישות התקן הישראלי 4500, קליל C12(אקסטל  SW-45אלובין 

אגף על אגף, מדגם  הזזהחלוות  3 , משולבת כיחידה הומוגית (בסיגמטית), עם1068לחלוות ת"י 

) או שווה איכות, הכולל אגף רשת קלה, איטגראלית 7000, קליל C21(אקסטל  AW-70ין אלוב

  .1068מובית בפרופיל, המתאים לדרישות התקן הישראלי לחלוות ת"י 

  Technical Details -פרטים טכיים 

 עילה סיבובית קפיצית, מדגם מערכת עילה לאגף הדלת, תכלול ידיתהPrima  משולב ,

+  70701ירוסטה  25קודות עילה סמויות, מעול לשון  3-צדדי מירוסטה, ל דו MR 25מעול 

  או שוות איכות. GIESSEמתוצרת חב'  פימי, EFFפרפר  60צילידר 

 ימיים תלייה  צירי 3-מצויד ב יהיה, הדלת אגףפ )Heavy Duty( כדוגמת ציר ,Domina 

Complet 62.5 HP 'מתוצרת חב GIESSE 160במשקל עד  לאגף ,או שווה איכותkg . 

  עילהמערכתי חלון ההזזהלאגפי  המדגם ) עולה ויורד קפיצי(, תכלול סגר מכא ,Bario ,

  או שוות איכות. GIESSEמתוצרת חב' 

  ים מדגם כפוליםיהיו לחלון ההזזה, הגלגליםומתכוו GIESSE GG-70CB  ומותאמים

  לגודל ומשקל האגף.

  Glazing -תכן זיגוג 

  ימית שקופה ומוקשית ( זכוכית -לדלתכפולה, המורכבת מזכוכית פFully Tempered ,(

בעובי ),  Fully Temperedמ"מ וזכוכית חיצוית שקופה ומוקשית (  12מ"מ, מרווח אוויר בעובי    6בעובי  

  .1099מ"מ, לפי ת"י  6

  ימית שקופה ומוקשית ( זכוכית -לחלון הזזהכפולה, המורכבת מזכוכית פFully 

Tempered ית שקופה ומוקשית ( 6מ"מ, מרווח אוויר בעובי  5), בעובימ"מ וזכוכית חיצוFully 

Tempered 1099מ"מ, לפי ת"י  6), בעובי .  
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  AL-28פריט  .2312.02

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Gכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL-28 Area  Height  Width  20  ס"מ  G Shaft  6  

 9.9  220  450    Entrance   

  Verbal Description - תיאור מילולי

 ת אש  מערכתת (פלדה) חסילפי דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30וויטרי)

, 921, ת"י 921, ת"י 755החיות יועץ בטיחות אש), העומדת בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

הכוללת , או שוות איכות, Wrightstyle חברת מתוצרת TDN-FI 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189ת"י 

 ), פתחת כלפי פיםSymmetricודלת פתיחה (בהלה מוגת) דו אגפית (קבועים,    Visionבתוכה מודולי  

  ס"מ).  165(רוחב מעבר טו 

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

 עילה מערכתון תכלול, הדלת באגפי הגחלד (-בהלה סמוי, מפלדת אל מStainless Steel ,(

 גרמיה, או שווה איכות, משולב  WSSמתוצרת חב' SED503-SSמדגם  ,)Touch Bar )+Dogingמסוג 

  או שוות איכות. SED500LE-SEשלט), כדוגמת  (עם חיצוית עילה סיבובית בידית

 מדגם, עליון הידראולי  במגיף  אגף)  (בכל  מצוידים  יהיו,  הדלת  אגפי  TS-5000  חב  מתוצרת ' 

GEZE,  מדגם   סגירה לזווית ומתאם  הידראולי  לסגר  מסילה  בזרוע  משולביםTS-5000 ISM   או שווה

 .מעלות 90 של איכות, לזווית פתיחה

   טט סף שקוע או מגה (כולל חיווט וכלול במחיר היחידה), מגהמערכת תכלול התקHD ,

 לדלת מוגת, לפי החיות יועץ הביטחון.

 תסופק עם מערכת סף אקטיבי, עמיד באש (דלת הפתיחה ,Drop Down Active Gasket.( 

  בת צבע , צבוע בשכ4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי

  .מיקרון מיימום 60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 14, בעובי 

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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 AL-29פריט  .2412.02

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Cכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL-29 Area  Height  Width  20  ס"מ  C Shaft  4  

 9.24  220  420    Entrance   

Verbal Description - תיאור מילולי

 ת אש  מערכתת (פלדה) חסילפי דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30וויטרי)

, 921, ת"י 921, ת"י 755החיות יועץ בטיחות אש), העומדת בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

הכוללת , או שוות איכות, Wrightstyle חברת מתוצרת TDN-FI 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189ת"י 

  קבועים. Visionבתוכה מודולי 

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

  צבוע בשכבת צבע 4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי ,

  .מיימוםמיקרון  60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 14, בעובי 

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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  AL-30פריט  .2512.02

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Cכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL-30 Area  Height  Width  20  ס"מ  C Shaft  4  

 12.43  220  565    Entrance   

  Verbal Description - תיאור מילולי

 ת אש  מערכתת (פלדה) חסילפי דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30וויטרי)

, 921, ת"י 921, ת"י 755החיות יועץ בטיחות אש), העומדת בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

הכוללת , או שוות איכות, Wrightstyle חברת מתוצרת TDN-FI 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189ת"י 

  קבועים. Visionבתוכה מודולי 

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

  צבוע בשכבת צבע 4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי ,

  .מיימוםמיקרון  60אפוקסי בעובי 

Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 16, בעובי 

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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 AL-31פריט  .2612.02

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Hכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL-31 Area  Height  Width  20  ס"מ  H Shaft  5  

 3.212  220  146    Entrance   

Verbal Description - תיאור מילולי

 ת אש  מערכתת (פלדה) חסילפי דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30וויטרי)

, 921, ת"י 921, ת"י 755החיות יועץ בטיחות אש), העומדת בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

הכוללת , או שוות איכות, Wrightstyle חברת מתוצרת TDN-FI 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189ת"י 

  קבועים. Visionבתוכה מודולי 

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

  צבוע בשכבת צבע 4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי ,

  .מיקרון מיימום 60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 14, בעובי 

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

  AL-32פריט  .2712.02

מס'   

  פריט

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Hכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL-32 Area  Height  Width  20  ס"מ  H Shaft  5  

 5.5  220  250    Entrance   

  Verbal Description - תיאור מילולי

 ת אש  מערכתת (פלדה) חסילפי דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30וויטרי)

, 921, ת"י 921, ת"י 755החיות יועץ בטיחות אש), העומדת בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

הכוללת , או שוות איכות, Wrightstyle חברת מתוצרת TDN-FI 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189ת"י 

  קבועים. Visionבתוכה מודולי 

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

  צבוע בשכבת צבע 4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי ,

  .מיקרון מיימום 60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 14, בעובי 

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 01-70A-ALפריט  .2812.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט  

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Cכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL-70A-01Area  Height  Width  --  ס"מ  C Shaft   1  

 69.49601,101    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

 קיר חיפוי  מערכתAll Glass,  ת על ידימתליי גבי הקיר, בעזרת המותקMini Spider 

, איטליה)  Fareoneו/או    GEZEאו שווי ערך (  Dorma  חברתמתוצרת  ),  Stainless Steelחלד (-מפלדת אל

  .במודולי רוחב וגובה משתים

  Technical Details -פרטים טכיים 

 ה    מתלייMini Spider  סטרוקציית   60, יהיו בעלי ראשים מפרקיים בקוטרו לקומ"מ, ויעוג

, שיאפשרו התפשטות מרחבית של Stainless Steel 316-Lחלד -הפלדה והמבה בעזרת ברגיי אל

 האביזר.

 ה, יבוצע על ידי שימוש  בבורג עיגוןסטרוקציה למבמסוג הקו Hilti HSA-R-M10x90,   או

  למיעת מעבר מים. או שווה איכות, ,SIKAFLEX 11-FC -יטום בכולל יישום א שווה איכות, 

  Glazing -תכן זיגוג 

   וליטיתזכוכית מוLow Iron  מ"מ, מוקשית (  8, בעוביFully Tempered  מסוג ,(Clear Vision ,

 או שוות איכות (בגוון לבחירת האדריכל).  A.G.C, מתוצרת חב' Lacobel-Tמדגם 

 .ותיה בליטוש יהלוםהזכוכית תהיה מלוטשת בדפ  
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 02-70A-ALפריט  .2912.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט  
Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick
Location  Quantity  

No.   שטח
  מ"ר

   Cכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL - 70A-02Area Height Width --ס"מ  C Shaft   1  

 7.65  225  340    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

 ת מסך, המזוגגת בשיטת  מערכת4וויטרי Side Structural Silicon Glazing  מדגם ,Matrix 
 Vision), הכוללת מודולי  CW-55 S.Gואו אלובין    S.G-8300מתוצרת חב' אקסטל או שוות ערך (קליל  

פתחת כלפי חוץ, ), Symmetric(מוגת) דו אגפית ( Balanced Doorקבועים ודלת פתיחה, מתאזת 
או שוות   ארה"ב   Ellison Bronzeמתוצרת חב'   Narrow Stileמדגם  ),  Stainless Steelחלד (-מפלדת אל

  ).DORTECאיכות (משווקת על ידי חב' 
  Technical Details -פרטים טכיים 

 חלד (-מפלדת אלעשוי    , יהיהמשקוף פתח הדלתStainless Steel  (חב'של    ,מקורייםEllison 
Bronze . 

  כייםהמסך ההמשקוף יותקן בין פרופילי קיראשר ישלימו את היקף  והאופקיים, א
 הפתח לדלת.

  ימלי של75המשקוף יהיה בחתך מי X 125 .מ"מ  

  יום מלבן הדלת, יכלול6פרופיל סף מאלומי” x ½” .לכל רוחב הפתח  

  זה, לדריכה וכיוון של קפיץ  ,קופסת רצפהלכל אגף, תורכבעם ממסרה מיציקת ברו
  רופיל הסף.ההחזרה של הדלת. הקופסה מותקת ע"ג הריצוף, כחלק מפ

 ירוסטה וכוללים מברשות איטוםכיים, חשופים ומצופים בשל מקוריות צירי הדלת הא ,
     .                                                                                                                             Ellison Bronzeחב'

 יתן ל ,יהיה מותקן באופן סמוי ,קפיץ הפיתול פרד,  ויסותובתוך ציר הדלת ויהיהב
 . באמצעות ממסרת הרצפה

  ,זהלגימור הדלת. יותאמוזרועות הציר עשויות יציקת ברו  

  ון השיכוך ההידראוליגחב'  על ידיייחודי המיוצר המEllison Bronze עשוי יציקת ,
 ויסות בשתי מהירויות. ויהיה יתן ל, מותקן  בחלקו העליון של המשקוף באופן סמויהברוזה, 

  וןגהמ מבלי לפרק מרכיבים אחרים של הדלת. קלהלצורך תחזוקה  ,יתן לפירוקיהיה , 

 ,כפולה ומוקשית על זכוכית  יםיהיו מבוסס אגפי הדלת)Fully Tempered ,( 1בעובי של" . 

  דל" עליון ותחתון  מקוריים שלהזכוכית תהיה יצוקה ע"י היצרן בתוך פרופיל "ס
                                                                                                                                   Ellison Bronzeחב'

 ימליסטיים, זקף אגףרופילי פהאגףישלימו את היקף  מי  . 

  יילון יכללו  האגף, פאותכל גד מושחלות ומקובעות בפרופיל, מברשותוהסף. המלבןכ 

 .ירוסטה בגמר סטן או מבריק : גימור לכל המערכת  

  עילת עול אגפי הדלת, תעשה על ידיטימהאגף הפרופיל בחלל  ,חבוי אלקטרו מג
 התחתון. 

  חלד (-מפלדת אליהיו האחיזה לדלת, ידיותStainless Steel,( לבחירת האדריכל. 

   טט סף שקוע או מגה (כולל חיווט וכלול במחיר היחידה), מגהמערכת תכלול התקHD ,
 לדלת מוגת, לפי החיות יועץ הביטחון.
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט  
Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick
Location  Quantity  

No.   שטח
  מ"ר

   Cכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL - 70A-02Area Height Width --  ס"מ  C Shaft   1  

 7.65  225  340    Street Level   

  Glazing -תכן זיגוג 

  למודוליVision  ימית שקופה  זכוכית -קבועיםכפולה, המורכבת מזכוכית פLow Iron ,

מ"מ (ספייסר בגוון שחור), וזכוכית  16), מרווח אוויר בעובי Fully Temperedמ"מ, מוקשית ( 8בעובי 

מ"מ, מוקשית  6, בעובי II LITE XTREME-SGG COOL 70/33 מדגם  Low Eחיצוית מסוג 

 . 1099ו שוות איכות, לפי ת"י א  Saint Gobain(מחוסמת), מתוצרת חב'

  ימית שקופה  זכוכית -לדלת פתיחהכפולה, המורכבת מזכוכית פLow Iron  מ"מ,  6, בעובי

מ"מ (ספייסר בגוון שחור), וזכוכית חיצוית מסוג  10), מרווח אוויר בעובי Fully Temperedמוקשית (

Low E  70/33 מדגם II LITE XTREME-SGG COOL מ"מ, מוקשית (מחוסמת), מתוצרת  8, בעובי

  . 1099או שוות איכות, לפי ת"י   Saint Gobainחב'
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 03-70A-ALפריט  .3012.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט  

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Cכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL - 70A-03Area  Height  Width  --  ס"מ  C Shaft   1  

 2.8125  225  125    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

   ים(פלדה)  דלתפתחת כלפי פ ,חד אגפית (תמוג) טו    פתיחה ת   90(רוחב מעברס"מ), חסי

(לפי החיות יועץ בטיחות אש), העומדת בדרישות דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30אש 

 TDN-FI 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189, ת"י 921, ת"י 921, ת"י 755התקים הישראליים, ת"י 

  ., או שוות איכותWrightstyle חברת מתוצרת

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

 עילה  מערכתימית (חצי קפיצית), מפלדת אל  תכלול,  הדלת  באגף  העילה סיבובית פ ידית-

שולבת במעול  גרמיה, או שווה איכות, מ  WSSמתוצרת חב' FS 140), מדגם Stainless Steelחלד (

 ), התואמת למערכת (לאישור האדריכל). Stainless Steelחלד (-צילידר ורוזטה, מפלדת אל 

 ית (לכל הגובה)  דקורטיבית  משיכה  בידית  מצויד  יהיה  הדלת,  אגףכדוגמת  ,  חיצוABLOY 

PRESTO 138/K  דוגמה   ימציא  (הקבלן  חלד-אל  מפלדת,  לפחות  מ"מ   1.8  של  דופן ועובי  מ"מ  35  בקוטר 

 . האדריכל) לאישור

 מדגם, עליון הידראולי במגיף מצויד, יהיה, הדלת אגף TS-5000 חב מתוצרת' GEZE, 

 .מעלות 90 של הידראולי, לזווית פתיחה לסגר מסילה בזרוע משולב

   טט סף שקוע או מגה (כולל חיווט וכלול במחיר היחידה), מגהמערכת תכלול התקHD ,

 החיות יועץ הביטחון.לדלת מוגת, לפי 

 תסופק עם מערכת סף אקטיבי, עמיד באש (דלת הפתיחה ,Drop Down Active Gasket.( 

  צבוע בשכבת צבע 4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי ,

  .מיקרון מיימום 60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 14, בעובי 

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 04-70A-ALפריט  .3112.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט  

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Cכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL - 70A-04Area  Height  Width  --  ס"מ  C Shaft   1  

 9.2484  84  1,101    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

   טרקות, מדגם אקסטליום קבועות ומערכת רפפות אלומיX16   ,(קליל רף), או שוות איכות

  לשחרור עשן.

  Technical Details -פרטים טכיים 

  או שווה איכות, משולב ברפפת  010183מלבן הרפפה, יבוצע מפרופיל כדוגמת אקסטל

, או שווי איכות. 203558, ע"ג תפס רפפה כדוגמת אקסטל  010166אלומייום טרקת כדוגמת אקסטל  

  4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי .  

  

 05-70A-ALפריט  12.02.32

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט 

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Cכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL - 70A-05Area  Height  Width  --  ס"מ  C Shaft   1  

 15.414  140  1,101    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

   טרקות, מדגם אקסטליום קבועות ומערכת רפפות אלומיX16   ,(קליל רף), או שוות איכות

  לשחרור עשן.

  Technical Details -פרטים טכיים 

  או שווה איכות, משולב ברפפת  010183מלבן הרפפה, יבוצע מפרופיל כדוגמת אקסטל

, או שווי איכות. 203558, ע"ג תפס רפפה כדוגמת אקסטל  010166אלומייום טרקת כדוגמת אקסטל  

  4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי .  
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 01-70B-ALפריט  .3312.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט  

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Cכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL - 70B-01Area  Height  Width  --  ס"מ  C Shaft   1  

 86.539601,195    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

  קיר חיפוי מערכתAll Glass,  ת על ידימתליי גבי הקיר, בעזרת המותקMini Spider 

, איטליה)  Fareoneו/או    GEZEאו שווי ערך (  Dorma  חברתמתוצרת  ),  Stainless Steelחלד (-מפלדת אל

  .במודולי רוחב וגובה משתים

  Technical Details -פרטים טכיים 

 ה    מתלייMini Spider  סטרוקציית   60, יהיו בעלי ראשים מפרקיים בקוטרו לקומ"מ, ויעוג

, שיאפשרו התפשטות מרחבית של Stainless Steel 316-Lחלד -הפלדה והמבה בעזרת ברגיי אל

 האביזר.

 ה, יבוצע על ידי שימוש  בבורג עיגוןסטרוקציה למבמסוג הקו Hilti HSA-R-M10x90,   או

  למיעת מעבר מים. או שווה איכות, ,SIKAFLEX 11-FC -יטום בכולל יישום א שווה איכות, 

  Glazing -תכן זיגוג 

   וליטיתזכוכית מוLow Iron  מ"מ, מוקשית (  8, בעוביFully Tempered  מסוג ,(Clear Vision ,

 או שוות איכות (בגוון לבחירת האדריכל).  A.G.C, מתוצרת חב' Lacobel-Tמדגם 

 .ותיה בליטוש יהלוםהזכוכית תהיה מלוטשת בדפ  
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 02-70B-ALפריט  .4312.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט  

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Cכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL - 70B-02Area  Height  Width  --  ס"מ  C Shaft   1  

 10.038  84  1,195    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

   טרקות, מדגם אקסטליום קבועות ומערכת רפפות אלומיX16   ,(קליל רף), או שוות איכות

  לשחרור עשן.

  Technical Details -פרטים טכיים 

  או שווה איכות, משולב ברפפת  010183מלבן הרפפה, יבוצע מפרופיל כדוגמת אקסטל

, או שווי איכות. 203558, ע"ג תפס רפפה כדוגמת אקסטל  010166אלומייום טרקת כדוגמת אקסטל  

  4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי .  

  

 03-70B-ALפריט  .3512.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט 

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Cכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL - 70B-03  Area  Height  Width  --  ס"מ  C Shaft   1  

 16.73  140  1,195    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

   טרקות, מדגם אקסטליום קבועות ומערכת רפפות אלומיX16   ,(קליל רף), או שוות איכות

  לשחרור עשן.

  Technical Details -פרטים טכיים 

  או שווה איכות, משולב ברפפת  010183מלבן הרפפה, יבוצע מפרופיל כדוגמת אקסטל

, או שווי איכות. 203558, ע"ג תפס רפפה כדוגמת אקסטל  010166אלומייום טרקת כדוגמת אקסטל  

  4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי .  
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 01-70C-ALפריט  .6312.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט  

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Cכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL - 70C-01Area  Height  Width  --  ס"מ  C Shaft   1  

 79.669601,101    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

 קיר חיפוי  מערכתAll Glass,  ת על ידימתליי גבי הקיר, בעזרת המותקMini Spider 

, איטליה)  Fareoneו/או    GEZEאו שווי ערך (  Dorma  חברתמתוצרת  ),  Stainless Steelחלד (-מפלדת אל

  .במודולי רוחב וגובה משתים

  Technical Details -פרטים טכיים 

 ה    מתלייMini Spider  סטרוקציית   60, יהיו בעלי ראשים מפרקיים בקוטרו לקומ"מ, ויעוג

, שיאפשרו התפשטות מרחבית של Stainless Steel 316-Lחלד -הפלדה והמבה בעזרת ברגיי אל

 האביזר.

 ה, יבוצע על ידי שימוש  בבורג עיגוןסטרוקציה למבמסוג הקו Hilti HSA-R-M10x90,   או

  למיעת מעבר מים. או שווה איכות, ,SIKAFLEX 11-FC -כולל יישום איטום ב שווה איכות, 

  Glazing -תכן זיגוג 

   וליטיתזכוכית מוLow Iron  מ"מ, מוקשית (  8, בעוביFully Tempered  מסוג ,(Clear Vision ,

 או שוות איכות (בגוון לבחירת האדריכל).  A.G.C, מתוצרת חב' Lacobel-Tמדגם 

 .ותיה בליטוש יהלוםהזכוכית תהיה מלוטשת בדפ  
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 02-70C-ALפריט  .7312.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט  

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Cכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL - 70C-02Area  Height  Width  --  ס"מ  C Shaft   1  

 9.2484  84  1,101    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

   טרקות, מדגם אקסטליום קבועות ומערכת רפפות אלומיX16   ,(קליל רף), או שוות איכות

  לשחרור עשן.

  Technical Details -פרטים טכיים 

  או שווה איכות, משולב ברפפת  010183מלבן הרפפה, יבוצע מפרופיל כדוגמת אקסטל

, או שווי איכות. 203558, ע"ג תפס רפפה כדוגמת אקסטל  010166אלומייום טרקת כדוגמת אקסטל  

  4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי .  

  

 03-70C-ALפריט  .3812.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט 

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Cכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL - 70C-03Area  Height  Width  --  ס"מ  C Shaft   1  

 15.414  140  1,101    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

   טרקות, מדגם אקסטליום קבועות ומערכת רפפות אלומיX16   ,(קליל רף), או שוות איכות

  לשחרור עשן.

  Technical Details -פרטים טכיים 

  או שווה איכות, משולב ברפפת  010183מלבן הרפפה, יבוצע מפרופיל כדוגמת אקסטל

, או שווי איכות. 203558, ע"ג תפס רפפה כדוגמת אקסטל  010166אלומייום טרקת כדוגמת אקסטל  

  4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי .  
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 01-70D-ALפריט  .9312.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט  

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Cכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL - 70D-01Area  Height  Width  --  ס"מ  C Shaft   1  

 81.309601,195    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

  קיר חיפוי מערכתAll Glass,  ת על ידימתליי גבי הקיר, בעזרת המותקMini Spider 

, איטליה)  Fareoneו/או    GEZEאו שווי ערך (  Dorma  חברתמתוצרת  ),  Stainless Steelחלד (-מפלדת אל

  .במודולי רוחב וגובה משתים

  Technical Details -פרטים טכיים 

 ה    מתלייMini Spider  סטרוקציית   60, יהיו בעלי ראשים מפרקיים בקוטרו לקומ"מ, ויעוג

, שיאפשרו התפשטות מרחבית של Stainless Steel 316-Lחלד -הפלדה והמבה בעזרת ברגיי אל

 האביזר.

 ה, יבוצע על ידי שימוש  בבורג עיגוןסטרוקציה למבמסוג הקו Hilti HSA-R-M10x90,   או

  למיעת מעבר מים. או שווה איכות, ,SIKAFLEX 11-FC -יטום בכולל יישום א שווה איכות, 

  Glazing -תכן זיגוג 

   וליטיתזכוכית מוLow Iron  מ"מ, מוקשית (  8, בעוביFully Tempered  מסוג ,(Clear Vision ,

 או שוות איכות (בגוון לבחירת האדריכל).  A.G.C, מתוצרת חב' Lacobel-Tמדגם 

 .ותיה בליטוש יהלוםהזכוכית תהיה מלוטשת בדפ  
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 02-70D-ALפריט  .4012.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט  

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Cכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL - 70D-02Area  Height  Width  --  ס"מ  C Shaft   1  

 10.038  84  1,195    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

   טרקות, מדגם אקסטליום קבועות ומערכת רפפות אלומיX16   ,(קליל רף), או שוות איכות

  לשחרור עשן.

  Technical Details -פרטים טכיים 

  או שווה איכות, משולב ברפפת  010183מלבן הרפפה, יבוצע מפרופיל כדוגמת אקסטל

, או שווי איכות. 203558, ע"ג תפס רפפה כדוגמת אקסטל  010166אלומייום טרקת כדוגמת אקסטל  

  4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי .  

  

 03-70D-ALפריט  .4112.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט  

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Cכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL - 70D-03Area  Height  Width  --  ס"מ  C Shaft   1  

 16.73  140  1,195    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

   טרקות, מדגם אקסטליום קבועות ומערכת רפפות אלומיX16   ,(קליל רף), או שוות איכות

  לשחרור עשן.

  Technical Details -פרטים טכיים 

  או שווה איכות, משולב ברפפת  010183מלבן הרפפה, יבוצע מפרופיל כדוגמת אקסטל

, או שווי איכות. 203558, ע"ג תפס רפפה כדוגמת אקסטל  010166אלומייום טרקת כדוגמת אקסטל  

  4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי .  
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 40-70D-ALפריט  .4212.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט  

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Cכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL - 70D-04Area  Height  Width  20  ס"מ  C Shaft   1  

 2.8125  225  125    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

   פתחת  (פלדה)  דלת ,חד אגפית (תבהלה מוג) יםפתיחהטו    כלפי פ ס"מ),   110(רוחב מעבר

(לפי החיות יועץ בטיחות אש), העומדת דקות יציבות ושלמות  60-בידוד ודקות  30חסית אש 

 6050, כדוגמת 1212ות"י  1189, ת"י 921, ת"י 921, ת"י 755בדרישות התקים הישראליים, ת"י 

TDN-FI חברת מתוצרת Wrightstyleאו שוות איכות , .  

  Technical Details -פרטים טכיים 

  חיות חברתכל אבזרי הפרזול, יהיו לפי הWrightstyle  או שווי איכות, ויתאימו לדרישות

 המערכת ולתאי הסביבה. 

 עילה מערכתון תכלול, הדלת באגף הגחלד (-בהלה סמוי, מפלדת אל מStainless Steel ,(

 גרמיה, או שווה איכות, משולב  WSSמתוצרת חב' SED503-SSמדגם  ,)Touch Bar )+Dogingמסוג 

  או שוות איכות. SED500LE-SEשלט), כדוגמת  (עם חיצוית עילה סיבובית בידית

 מדגם, עליון הידראולי במגיף מצויד יהיו, הדלת אגף TS-5000 חב מתוצרת' GEZE, 

 .מעלות 90 של הידראולי, לזווית פתיחה לסגר מסילה בזרוע משולבים

   טט סף שקוע או מגה (כולל חיווט וכלול במחיר היחידה), מגהמערכת תכלול התקHD ,

 לדלת מוגת, לפי החיות יועץ הביטחון.

 תסופק עם מערכת סף אקטיבי, עמיד באש (דלת הפתיחה ,Drop Down Active Gasket.( 

  בת צבע , צבוע בשכ4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  4..3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי

  .מיקרון מיימום 60אפוקסי בעובי 

  Glazing -תכן זיגוג 

 ת אש, מדגם  זכוכיתוליתית שקופה, חסימוControlflame 60 Lite (EW-60) 14, בעובי 

  צרפת, או שוות איכות. Saint Gobain(לפי החיות יועץ בטיחות אש), מתוצרת חברת  מ"מ
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 01-71A-ALפריט  .4312.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  פריטמס'   

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Gכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL - 71A-01Area  Height  Width  --  ס"מ  G Shaft   1  

 38.41784900    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

  קיר חיפוי מערכתAll Glass,  ת על ידימתליי גבי הקיר, בעזרת המותקMini Spider 

, איטליה)  Fareoneו/או    GEZEאו שווי ערך (  Dorma  חברתמתוצרת  ),  Stainless Steelחלד (-מפלדת אל

 .במודולי רוחב וגובה משתים

  

  Technical Details -פרטים טכיים 

 ה    מתלייMini Spider  סטרוקציית   60, יהיו בעלי ראשים מפרקיים בקוטרו לקומ"מ, ויעוג

, שיאפשרו התפשטות מרחבית של Stainless Steel 316-Lחלד -הפלדה והמבה בעזרת ברגיי אל

 האביזר.

 ה, יבוצע על ידי שימוש  בבורג עיגוןסטרוקציה למבמסוג הקו Hilti HSA-R-M10x90,   או

  למיעת מעבר מים. או שווה איכות, ,SIKAFLEX 11-FC -יטום בכולל יישום א שווה איכות, 

  Glazing -תכן זיגוג 

   וליטיתזכוכית מוLow Iron  מ"מ, מוקשית (  8, בעוביFully Tempered  מסוג ,(Clear Vision ,

 או שוות איכות (בגוון לבחירת האדריכל).  A.G.C, מתוצרת חב' Lacobel-Tמדגם 

 .ותיה בליטוש יהלוםהזכוכית תהיה מלוטשת בדפ  

  

    



151 
 

______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 02-71A-ALפריט  .4412.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט  
Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick
Location  Quantity  

No.   שטח
  מ"ר

   Gכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL - 71A-02Area Height Width --ס"מ  G Shaft   1  

 12.5325 225  557    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

 ת מסך, המזוגגת בשיטת  מערכת4וויטרי Side Structural Silicon Glazing  מדגם ,Matrix 
 Vision), הכוללת מודולי  CW-55 S.Gואו אלובין    S.G-8300מתוצרת חב' אקסטל או שוות ערך (קליל  

פתחת כלפי חוץ, ), Symmetric(מוגת) דו אגפית ( Balanced Doorקבועים ודלת פתיחה, מתאזת 
או שוות   ארה"ב   Ellison Bronzeמתוצרת חב'   Narrow Stileמדגם  ),  Stainless Steelחלד (-מפלדת אל

  ).DORTECאיכות (משווקת על ידי חב' 
  Technical Details -פרטים טכיים 

 חלד (-מפלדת אלעשוי  , יהיהמשקוף פתח הדלתStainless Steel (חב' של  ,מקורייםEllison 
Bronze . 

   כייםהמסך  ההמשקוף יותקן בין פרופילי קיראשר ישלימו את היקף הפתח    והאופקיים,  א
 לדלת. 

  ימלי של75המשקוף יהיה בחתך מי X 125 .מ"מ  

  יום מלבן הדלת, יכלול6פרופיל סף מאלומי” x ½”  .לכל רוחב הפתח  

  זה, לדריכה וכיוון של קפיץ  ,קופסת רצפהלכל אגף, תורכבעם ממסרה מיציקת ברו
  רופיל הסף.ההחזרה של הדלת. הקופסה מותקת ע"ג הריצוף, כחלק מפ

 ירוסטה וכוללים מברשות איטוםכיים, חשופים ומצופים בשל מקוריות צירי הדלת הא ,
      .                                                                                                                             Ellison Bronzeחב'

  יתן ל ,יהיה מותקן באופן סמוי , קפיץ הפיתול פרד,  ויסותובתוך ציר הדלת ויהיהב
 .  באמצעות ממסרת הרצפה

  ,זהלגימור הדלת. יותאמוזרועות הציר עשויות יציקת ברו  

   ון השיכוך ההידראוליגחב'    על ידיייחודי המיוצר  ה מEllison Bronze  ,זהעשוי יציקת ברו ,
 ויסות בשתי מהירויות. ויהיה יתן ל, מותקן  בחלקו העליון של המשקוף באופן סמויה

  וןגהמ מבלי לפרק מרכיבים אחרים של הדלת.  קלהלצורך תחזוקה   ,יתן לפירוקיהיה ,  

 ,כפולה ומוקשית ( על זכוכית  יםיהיו מבוסס אגפי הדלתFully Tempered ,(  1בעובי של" . 

  דל" עליון ותחתון  מקוריים שלהזכוכית תהיה יצוקה ע"י היצרן בתוך פרופיל "ס
                                                                                                                                    Ellison Bronzeחב'

 ימליסטיים, זקף אגףרופילי פהאגףישלימו את היקף  מי  . 

  יילון יכללו  האגף, פאותכל גד מושחלות ומקובעות בפרופיל,  מברשותוהסף. המלבןכ 

 .ירוסטה בגמר סטן או מבריק : גימור לכל המערכת  

   עילת  עול  אגפי הדלת, תעשה על ידיטימהתחתון.  האגף  הפרופיל  בחלל    ,חבוי  אלקטרו מג

  חלד (-מפלדת אליהיו האחיזה לדלת, ידיותStainless Steelלבחירת האדריכל ,( . 

  טט סף שקוע או מגה (כולל חיווט וכלול במחיר היחידה), מגהמערכת תכלול התקHD ,
 לדלת מוגת, לפי החיות יועץ הביטחון. 
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט  
Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick
Location  Quantity  

No.   שטח
  מ"ר

   Gכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL - 71A-02Area Height Width --  ס"מ  G Shaft   1  

 12.5325 225  557    Street Level   

  Glazing -תכן זיגוג 

  למודוליVision  ימית שקופה  זכוכית -קבועיםכפולה, המורכבת מזכוכית פLow Iron ,

מ"מ (ספייסר בגוון שחור), וזכוכית  16), מרווח אוויר בעובי Fully Temperedמ"מ, מוקשית ( 8בעובי 

מ"מ, מוקשית  6, בעובי II LITE XTREME-SGG COOL 70/33 מדגם  Low Eחיצוית מסוג 

 . 1099איכות, לפי ת"י או שוות   Saint Gobain(מחוסמת), מתוצרת חב'

  ימית שקופה  זכוכית -לדלת פתיחהכפולה, המורכבת מזכוכית פLow Iron  מ"מ,  6, בעובי

מ"מ (ספייסר בגוון שחור), וזכוכית חיצוית מסוג  10), מרווח אוויר בעובי Fully Temperedמוקשית (

Low E  70/33 מדגם II LITE XTREME-SGG COOL מחוסמת), מתוצרת מ"מ, מוקשית ( 8, בעובי

  . 1099או שוות איכות, לפי ת"י   Saint Gobainחב'
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 03-71A-ALפריט  .5412.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט  

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Gכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL - 71A-03Area  Height  Width  --  ס"מ  G Shaft   1  

 7.644  84  910    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

   טרקות, מדגם אקסטליום קבועות ומערכת רפפות אלומיX16   ,(קליל רף), או שוות איכות

  לשחרור עשן.

  Technical Details -פרטים טכיים 

  או שווה איכות, משולב ברפפת  010183מלבן הרפפה, יבוצע מפרופיל כדוגמת אקסטל

, או שווי איכות. 203558, ע"ג תפס רפפה כדוגמת אקסטל  010166אלומייום טרקת כדוגמת אקסטל  

  4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי .  

  

  

 04-71A-ALפריט  .6412.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  פריטמס'   

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Gכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL - 71A-04Area  Height  Width  --  ס"מ  G Shaft   1  

 11.648  128  910    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

   טרקות, מדגם אקסטליום קבועות ומערכת רפפות אלומיX16   ,(קליל רף), או שוות איכות

  לשחרור עשן.

  Technical Details -פרטים טכיים 

  או שווה איכות, משולב ברפפת  010183מלבן הרפפה, יבוצע מפרופיל כדוגמת אקסטל

, או שווי איכות. 203558, ע"ג תפס רפפה כדוגמת אקסטל  010166אלומייום טרקת כדוגמת אקסטל  

  4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי .  
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 01-72A-ALפריט  .7412.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט  

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

   Hכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL - 72A-01Area  Height  Width  --  ס"מ  H Shaft   1  

 77.307611,264    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

  קיר חיפוי מערכתAll Glass,  ת על ידימתליי גבי הקיר, בעזרת המותקMini Spider 

, איטליה)  Fareoneו/או    GEZEאו שווי ערך (  Dorma  חברתמתוצרת  ),  Stainless Steelחלד (-מפלדת אל

  .במודולי רוחב וגובה משתים

  Technical Details -פרטים טכיים 

 ה    מתלייMini Spider  סטרוקציית   60, יהיו בעלי ראשים מפרקיים בקוטרו לקומ"מ, ויעוג

, שיאפשרו התפשטות מרחבית של Stainless Steel 316-Lחלד -הפלדה והמבה בעזרת ברגיי אל

 האביזר.

 ה, יבוצע על ידי שימוש  בבורג עיגוןסטרוקציה למבמסוג הקו Hilti HSA-R-M10x90,   או

  למיעת מעבר מים. או שווה איכות, ,SIKAFLEX 11-FC -יטום בכולל יישום א שווה איכות, 

  Glazing -תכן זיגוג 

   וליטיתזכוכית מוLow Iron  מ"מ, מוקשית (  8, בעוביFully Tempered  מסוג ,(Clear Vision ,

 או שוות איכות (בגוון לבחירת האדריכל).  A.G.C, מתוצרת חב' Lacobel-Tמדגם 

 .ותיה בליטוש יהלוםהזכוכית תהיה מלוטשת בדפ  
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 02-72A-ALפריט  .8412.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט  

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.  שטח

  מ"ר

   Hכיסה לפיר      רוחב  גובה

AL - 72A-02Area  Height  Width  --  ס"מ  H Shaft   1  

 10.61  84  1,264    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

   טרקות, מדגם אקסטליום קבועות ומערכת רפפות אלומיX16   ,(קליל רף), או שוות איכות

  לשחרור עשן.

  Technical Details -פרטים טכיים 

  או שווה איכות, משולב ברפפת  010183מלבן הרפפה, יבוצע מפרופיל כדוגמת אקסטל

, או שווי איכות. 203558, ע"ג תפס רפפה כדוגמת אקסטל  010166אלומייום טרקת כדוגמת אקסטל  

  4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי .  

  

 01-73A-ALפריט  .9412.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט  

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 
Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

    Fכיסה לפיר     רוחב  גובה

AL - 73A-01 Area  Height  Width  --  ס"מ  F Shaft   1  

 19.70 791 383    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

  קיר חיפוי מערכתAll Glass,  ת על ידימתליי גבי הקיר, בעזרת המותקMini Spider 

, איטליה)  Fareoneו/או    GEZEאו שווי ערך (  Dorma  חברתמתוצרת  ),  Stainless Steelחלד (-מפלדת אל

  .במודולי רוחב וגובה משתים

  Technical Details -פרטים טכיים 

 ה    מתלייMini Spider  סטרוקציית   60, יהיו בעלי ראשים מפרקיים בקוטרו לקומ"מ, ויעוג

, שיאפשרו התפשטות מרחבית של Stainless Steel 316-Lחלד -הפלדה והמבה בעזרת ברגיי אל

 האביזר.
 ה, יבוצע על ידי שימוש  בבורג עיגוןסטרוקציה למבמסוג הקו Hilti HSA-R-M10x90,   או

  למיעת מעבר מים. או שווה איכות, ,SIKAFLEX 11-FC -כולל יישום איטום ב שווה איכות, 

  Glazing -תכן זיגוג 

   וליטיתזכוכית מוLow Iron  מ"מ, מוקשית (  8, בעוביFully Tempered  מסוג ,(Clear Vision ,

 או שוות איכות (בגוון לבחירת האדריכל).  A.G.C, מתוצרת חב' Lacobel-Tמדגם 
 .ותיה בליטוש יהלוםהזכוכית תהיה מלוטשת בדפ  
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 02-73A-ALפריט  .5012.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט  
Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick
Location  Quantity  

No.   שטח
  מ"ר

    Fכיסה לפיר     רוחב  גובה

AL - 73A-02Area Height Width --ס"מ  F Shaft   1  

 7.47  225  332    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

 ת מסך, המזוגגת בשיטת  מערכת4וויטרי Side Structural Silicon Glazing  מדגם ,Matrix 
 Vision), הכוללת מודולי  CW-55 S.Gואו אלובין    S.G-8300מתוצרת חב' אקסטל או שוות ערך (קליל  

פתחת כלפי חוץ, ), Symmetric(מוגת) דו אגפית ( Balanced Doorקבועים ודלת פתיחה, מתאזת 
או שוות   בארה"   Ellison Bronzeמתוצרת חב'   Narrow Stileמדגם  ),  Stainless Steelחלד (-מפלדת אל

  ).DORTECאיכות (משווקת על ידי חב' 
  Technical Details -פרטים טכיים 

 חלד (-מפלדת אלעשוי  , יהיהמשקוף פתח הדלתStainless Steel (חב' של  ,מקורייםEllison 
Bronze . 

   כייםהמסך  ההמשקוף יותקן בין פרופילי קיראשר ישלימו את היקף הפתח    והאופקיים,  א
 לדלת. 

  ימלי של75המשקוף יהיה בחתך מי X 125 .מ"מ  

  יום מלבן הדלת, יכלול6פרופיל סף מאלומי” x ½”  .לכל רוחב הפתח  

  זה, לדריכה וכיוון של קפיץ  ,קופסת רצפהלכל אגף, תורכבעם ממסרה מיציקת ברו
  ההחזרה של הדלת. הקופסה מותקת ע"ג הריצוף, כחלק מפרופיל הסף.

 ירוסטה וכוללים מברשות איטוםכיים, חשופים ומצופים בשל מקוריות צירי הדלת הא ,
                                                                            .                                                       Ellison Bronzeחב'

  יתן ל ,יהיה מותקן באופן סמוי , קפיץ הפיתול פרד,  ויסותובתוך ציר הדלת ויהיהב
 .  באמצעות ממסרת הרצפה

  ,זהמור הדלת.לגי יותאמוזרועות הציר עשויות יציקת ברו  

   ון השיכוך ההידראוליגחב'    על ידיייחודי המיוצר  ה מEllison Bronze  ,זהעשוי יציקת ברו ,
 ויסות בשתי מהירויות. ויהיה יתן ל, מותקן  בחלקו העליון של המשקוף באופן סמויה

  וןגהמ מבלי לפרק מרכיבים אחרים של הדלת.  קלהלצורך תחזוקה   ,יתן לפירוקיהיה ,  

 כפולה ומוקשית ( על זכוכית  יםיהיו מבוסס דלת,אגפי הFully Tempered ,(  1בעובי של" . 

  דל" עליון ותחתון  מקוריים שלהזכוכית תהיה יצוקה ע"י היצרן בתוך פרופיל "ס
                                                                                                                                    Ellison Bronzeחב'

  ימליסטיים, זקף אגףפרופיליהאגףישלימו את היקף  מי  . 

  יילון יכללו  האגף, פאותכל גד מושחלות ומקובעות בפרופיל,  מברשותוהסף. המלבןכ 

 .ירוסטה בגמר סטן או מבריק : גימור לכל המערכת  

   עילת  עול  אגפי הדלת, תעשה על ידיטימהתחתון.  האגף  הפרופיל  בחלל    ,חבוי  אלקטרו מג

  חלד (-מפלדת אליהיו האחיזה לדלת, ידיותStainless Steelלבחירת האדריכל ,( . 

  טט סף שקוע או מגה (כולל חיווט וכלול במחיר היחידה), מגהמערכת תכלול התקHD ,
 ץ הביטחון. לדלת מוגת, לפי החיות יוע
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט  
Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick
Location  Quantity  

No.   שטח
  מ"ר

    Fכיסה לפיר     רוחב  גובה

AL - 73A-02Area Height Width --  ס"מ  F Shaft   1  

 7.47  225  332    Street Level   

  Glazing -תכן זיגוג 

  למודוליVision  ימית שקופה  זכוכית -קבועיםכפולה, המורכבת מזכוכית פLow Iron ,

מ"מ (ספייסר בגוון שחור), וזכוכית  16), מרווח אוויר בעובי Fully Temperedמ"מ, מוקשית ( 8בעובי 

מ"מ, מוקשית  6, בעובי II LITE XTREME-SGG COOL 70/33 מדגם  Low Eחיצוית מסוג 

 . 1099או שוות איכות, לפי ת"י   Saint Gobain(מחוסמת), מתוצרת חב'

  ימית שקופה  זכוכית -לדלת פתיחהכפולה, המורכבת מזכוכית פLow Iron  מ"מ,  6, בעובי

מ"מ (ספייסר בגוון שחור), וזכוכית חיצוית מסוג  10), מרווח אוויר בעובי Fully Temperedמוקשית (

Low E  70/33 מדגם II LITE XTREME-SGG COOL מ"מ, מוקשית (מחוסמת), מתוצרת  8, בעובי

  . 1099איכות, לפי ת"י או שוות   Saint Gobainחב'
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 03-73A-ALפריט  .5112.02

  כמות  מיקום  עובי קיר  מידות בס"מ  מס' פריט  

Item  Dimensions In CM  Wall 

Thick 

Location  Quantity  

No.   שטח

  מ"ר

    Fכיסה לפיר     רוחב  גובה

AL - 73A-03Area  Height  Width  --  ס"מ  F Shaft   1  

 2.79  84  332    Street Level   

  Verbal Description - תיאור מילולי

   טרקות, מדגם אקסטליום קבועות ומערכת רפפות אלומיX16   ,(קליל רף), או שוות איכות

  לשחרור עשן.

  Technical Details -פרטים טכיים 

  או שווה איכות, משולב ברפפת  010183מלבן הרפפה, יבוצע מפרופיל כדוגמת אקסטל

, או שווי איכות. 203558, ע"ג תפס רפפה כדוגמת אקסטל  010166אלומייום טרקת כדוגמת אקסטל  

  4068מ"מ לפחות, לפי ת"י  3משקוף סמוי, מפח מגולוון בעובי .  
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______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

  עבודות  בטון דרוך    -  13פרק  

  

  כללי  13.00

  מתוכים האלמטים הדרוכים  הבאים:במסגרת פרויקט חיון שז"ר 

 של החיון.  במפלס ההפרדה המפלסית דריכת קדם פלטות טרומיות דרוכות  . 1

  דרוכות בדריכת אחר בפורטל המערבי אתרתקרות יצוקות ב  . 2

  

  +~ 799פלטות טרומיות דרוכות דריכת קדם המורכבות במפלס ההפרדה המפלסית   13.01

  כללי  13.01.01

ס"מ, לצורך ההקמה והימעות   115ההפרדה המפלסית מתוכת תקרת בטון בעובי של  במפלס   .1

 בייתה תהיה לפי השלבים שלהלן: ,מיצירת תמיכות לכל גובה החיון לצורך יציקתה

 ס"מ 45יציקת אלמטים טרומים דרוכים (דריכת קדם) במפעל בחתך מלא ובעובי של  . 1.1

 החת האלמטים במפלס ההפרדה המפלסית . 1.2

 ס"מ30יציקה ראשוה מעל לפלטות הטרומיות בעובי של  . 1.3

 ס"מ 45יציקה שייה בעובי של  . 1.4

 הפלטות האורכיות של מיסעות הגשר תיוצרה במפעל כקורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם.  .2

 ללא אפר פחם.  CEM-Iהצמט יהיה  118לפי ת"י  60-סוג הבטון יהיה ב .3

 וחישוקים בולטים.   רךולבים בהן זיון דרוך, זיון  הפלטות הין פלטות בעלת חתך מלא אשר מש .4

חזות בטון חשוף חזותי לפי המפרט הכללי, בעלי גוון אחיד   בעלת תהיה פי הבטון  תתחתי .5

  וללא כתמי צבע שמן וכיו"ב. הקורות תורמה כשהן תלויות בקצותיהן. 

לצורך יצור הקורות רשאי הקבלן להתקשר עם מפעל ליצור רכיבים טרומיים דרוכים אשר  .6

  מקיים במלואן את כל הדרישות הבאות גם יחד:

  ת טרומיות דרוכות יסיון מוכח בייצור קורו . 6.1

  יכולת לבצע דריכת קדם ע"י שחרור כל הגדילים בקו הדריכה באופן סימולטאי.  . 6.2

  למפעל תהיה בקרת טיב בטון צמודה מטעם מבדקה מוסמכת.  . 6.3

  למפעל יכולת לבצע אשפרה גם במשטחי האחסון וגם על קו הייצור.   . 6.4

, או מערכת  ISO - 9002המפעל מקיים מערך בקרה שוטף לייצור תחת מערכת איכות  . 6.5

  שוות ערך שתאושר ע"י המפקח.  

  המפעל מאושר כספק ע"י חברת ת"י וכן המפקח.  . 6.6

מודגש בזה כי המפקח רשאי לפסול את המפעל שבחר הקבלן מתוך ה"ל, אם יתברר לו כי  .7

המפעל איו עומד בדרישות הטיב והבקרה הדרשים, וזאת עפ"י קביעתו הבלעדית, ומבלי 

  רעור על כך, או זכות לתשלום או לפיצוי כלשהו, או לשיוי בלוח הזמים. שלקבלן תהיה זכות ע

  

  הרכב תערובת הבטון, כיסוי למוטות הזיון וציון דרגת חשיפה 02113.0.

הרכב תערובת הבטון, סוג הבטון, סוג הצמט,  דרישות תפקודיות וכו' יהיו זהים לאמר בפרק  .1

     ספציפית בפרק זה. שבמפרט זה אלא אם קיימת דרישה  02
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דירוג סומך הבטון בעת שימתו בטפסות יתאים ליציקות המתבצעות במפעל הטרומי ויאפשר  .2

  שבמפרט זה.  02את קבלת כל התכוות הדרשות מתערובת הבטון כמפורט בפרק 

לצורך תכון התערובת הקבלן ישכור את שירותיו של יועץ   -תכן תערובת לבטון חזותי חשוף .3

שה לפחות בתכון  15היועץ יהיה מוכר בעל שם בתחום עם יסיון של  בטוים מטעמו.

תערובות כעין אלה. יועץ הבטוים לא יהיה טכולוג הבטון של המפעל המספק את הבטוים,  

  אלא גורם אחר בלתי תלוי עם המפעל, הרכב התערובת יובא לאישור מה"פ. 

אויר באלמטים השוים ומיעת בתכון התערובת על היועץ לשים דגש על מיעת בועות  .4

  סגרגציה תוך שימוש בתערובת מתאימה ובטפסות מתאימות.

  

  אחריות הקבלן להשלים התכיות 1.033.01

  השלמת תכיות הייצור לכל האלמטים תעשה ע"י הקבלן ועל חשבוו. .1

על הקבלן להכין על חשבוו תכיות מפורטות (תכיות בית מלאכה) של כל האלמטים  .2

ים כולל איסרטים, וכל הדרש לצרכי הרכבה או חיבור זמי ו/או קבוע במבה. לצורך הטרומי

זה על הקבלן להעסיק מהדס ו/או אדריכל רשוי בעל סיון בעבודות מסוג דומה לביצוע  

 העבודה לפי החיות המתכים. 

הקבלן יתכן את פרטי התלייה של האלמטים השוים תוך התחשבות באופן השיוע של   .3

 אלמטים החל משלב השיוע במפעל ועד להרכבת האלמטים בחיון. ה

 המבה לרכיבי הגזרות וההתאמות ההרכבה,  העבודה כלל לתכון אחראי יהיה הקבלן .4
  . השוים

  

  פרוט תכיות ומפרטים שיסופקו על ידי הקבלן 1.043.01

 ימים ממתן צו התחלת עבודהבוסף לאמור לעיל על הקבלן לספק לאישור המהדס המתכן בתוך חודש  

  את התכיות והמפרטים הבאים:

  תכיות מיקום של אביזרים לעיגון ולהרכבה הפריקסטים על השלד.  .1

  תכיות ייצור של כל האלמטים יכללו:  .2

  ). 1:25, (1:20פרישת האלמטים (כל אחד ואחד) ק"מ  . 2.1

  ). 1:25, (1:20זיון האלמט וסדורו ק"מ  . 2.2

  סידור סרגלי החזית שיקובעו לשולחן היציקה.         . 2.3

  כיוון, וכו'.  ליד קצוות אופקיים ואכיים, שיויי  1:5פרטי קצוות האלמטים ק"מ  . 2.4

 מיקום כל האביזרים באלמט כולל ווי הרמה, אמצעי שיוע, אביזרי חיבור זמיים  . 2.5

  וקבועים וכל אביזר אחר הדרש ליצור ולהרכבה.  

  . 1: 5ק"מ  אופקיים ואכיים)  אטימה בין האלמטים לבין עצמם (חתכים פרטי חיבור ו  .3

 מפרט הקבלן שיתייחס לשיטת הייצור, לפרטי ההרכבה, השיוע וההפה.  .4

הקבלן יאפיין בתכיות את אופן ההרכבה תוך התחשבות בהרכבת אלמטים בעלי שיפוע לשי  .5

   צדדים.

 יות העבודה. הקבלן יתכן את פרטי התלייה ויסמן אותם בתכ .6
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מודגש שכמות הזיון הרך האורכי וכן החישוקים המופיעים בתכיות לא יתים להקטה על   .7

ידי הקבלן או המתכן מטעמו. כמו כן אין להקטין את כמות כבלי הדריכה המתוכים 

 באלמטים. הקבלן ייקח זאת בחשבון בעת הצעתו. 

  

  אשור ותאום 1.053.01

לא יורשה שיוי כלשהו בכמויות הזיון   המתכן.ה"ל יועברו לאישור  המפרטיםו התכיות .1

    וארים בתכיות העבודה של מתכן השלד.תלדריכה והזיון הרך כפי שהם מ

 2המתכים ייעשה תוך  הערות לתכיות או אישור התכיות המפורטות של הקבלן על ידי .2

  שבועות מיום מסירתן לאישור. 

  תוך שבוע אחד. - תיקון הדרש לאישור חוזר .3

מכל סיבות שהן, על הקבלן   לא תוכר תביעה להארכת לוח הזמים ועיתויים המוזכרים לעיל  .4

  במועד מוקדם מתאים.  להגיש התכיות לאישור המתכים

 Shop(  התכון המפורט  כל האמור לעיל כלול בתמורה, ולא תשולם כל תוספת גם אם בעקבות .5

Drawings( וספות אש ויים ופרטים אחרים מהצעת הקבלן. יהיו דרישותר יחייבו שי  

 

  ייצור 3.01.061

 הרכיבים הטרומיים ייוצרו במפעל לבטון טרום, מאושר ע"י מהל הפרויקט.  .1

 שיטת היציקה תבוצע בעזרת ויברטורים להבטחת צפיפות הבטון.  .2

האדריכל,  על הקבלן להכין על חשבוו דוגמה אחת מכל טיפוס של אלמט טרום לפי בחירת  .3

  כולל הגמר העליון לאישורו הסופי של האדריכל לפי התחלת היצור השוטף.   ,בצורה מושלמת

  

  תביות .0713.01

 ה תהייה עשויות תחתית לבידים ודפות מפלדה. פלטהתביות ל .1

 מ"מ.   15/15כל הפיות תהייה קטומות  .2

התבית תהיה חזקה ויציבה ללא עיוותים כלשהם מבחית קו אופקי ואכי ומבחית משטחיות  .3

 הפאות. 

 התחתית והדפות יהיו ישרות וללא "גלים" כלשהם.   .4

הדפות לא יהיו מורכבות מיחידות מודולריות צמודות זו לזו, אלא מפלים של פלדה, אשר  .5

 אין להם תפרים בכיוון מקביל לציר הקורה. 

לים יהיו מרותכים זה לזה בדייקות ובאופן כזה שלא יראו שום קווי תפר לאחר היציקה  הפ .6

  ודופן הקורה תראה כמשטח אחיד וחלק (לכל אורכה) ללא כל סימי תבית מסוג כלשהו. 

  פלטה.בעלי שקעים לכל אורך ה ה הטרומית יהיופלט כל המקצועות של ה .7

  מ'. 2.40מ' ובעלי אורך  1.20כל הלבידים בתבית התחתית יהיו בעלי רוחב  .8

יש להקפיד על אטימות התביות ולמוע זילת "מיץ" בטון בעת היציקה והריטוט. הקפדה  .9

ידי זויתי פיה ואטמי -יתרה תיעשה לגבי החיבור בין הדופן לתחתית. האטימה תיעשה על

  גומי או אופרן רך. האטמים לא יפגעו בצורת הפיות. הקיטום יהיה משולשי. 
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מת למוע -דפות התבית ייעשו סידורים לקביעת מרטטי דופן בצפיפות מספיקה על על . 10

  היווצרות קיי חצץ כלשהם ו/או ריכוז בועות אויר לאורך הדפות. 

  יש להקפיד על קבלת קו ישר ורצוף לכל אורך דפות הקורה.  . 11

ש את תכיתו ות, באמצעות מהדס מומחה לתכון תביות ויגיפלטהקבלן יתכן את התביות ל  . 12

  למפקח. 

המפקח יבדוק את התכון, יעיר את הערותיו, והקבלן דרש לתקן את התוכיות עפ"י הערות  . 13

ה"ל עד שהמפקח יאשרן לביצוע. רק לאחר האישור יוכל הקבלן לייצר את התביות. אישור 

המפקח איו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב התביות ולהתאמתן 

  המפרט. לדרישות

ות  פלטכמות התביות תהיה לפי קביעתו של הקבלן, באופן כזה שקצב הייצור והאספקה של ה . 14

יעמוד בדרישות לוח הזמים. עם זאת חייב הקבלן לקבל את אישור המפקח לכמות התביות, 

 אך אישור המפקח איו פוטר את הקבלן מאחריותו לעמידה בלו"ז הפרויקט, או גורע ממה.

ת תהיה בגמר בטון חשוףחזותי הכלול במחירי היחידה של האלמט הטרומי תחתית הפלטו . 15

  ואיו מדד ומשולם בפרד. 

  

  עמידות באש .8013.01

  . דקות 240לפלטות הטרומיות דרשת עמידות באש של 

  

  הדריכה .9013.01

 של המפרט הכללי וכן לפי האמור במפרט המיוחד.   13כל עבודות הדריכה יבוצעו לפי פרק  .1

  .0.5הדריכה מבוצעת כדריכת קדם ע"י גדילים בקוטר " .2

הוראות לגבי כוחות דריכה, חוזק הבטון בעת הדריכה, סוג כבלי הדריכה וחוזקם, ראה  .3

  בתכיות. 

רול גדילים בקצות הקורה, מבחית מיקומן יש להקפיד על ביצוע מדוייק של הציוריות לט .4

  ואורכן, ולמוע כל אפשרות של כיסת בטון או "מיץ" בטון למרווח שבין הציורית לגדיל. 

יש להמציא למפקח, מראש, תעודות המעידות על טיב פלדת הדריכה, ועל היותה מיוצרת  .5

ה, חוזק כיעה, התארכות במפעל בעל תו תקן בארץ הייצור. ה"ל יכלול תוים לגבי חוזק קריע

  בשבר, מודול אלסטיות, שטח חתך ומשקל, ותוים לגבי רלקסציה. 

האישורים והתעודות ה"ל יתייחסו לכל אחד ואחד מסלילי הפלדה המיועדים לשימוש   .6

סלילים לשם בצוע בדיקות לאימות תכוות הגדיל,  10בפרויקט זה. המפקח ידגום אחד מכל 

 שיבוצעו במת"י.  

 .  1735עצמן יהיו ע"ח הקבלן. כל התכוות יתאימו לדרישות ת"י  הבדיקות .7

  

  היציקה .1013.01

היציקה תיעשה בהתאם לאמור במפרט הכללי תוך הקפדה על ריטוט כון ומספיק לכל   .1

ה. הבטון יהיה בגוון אחיד, מאותה תערובת, ומאותו סוג צמט, בכל היציקות של פלטה

  הקורות.
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  , דהייו פי יהיו מחוספסים הטרומיות לבין היציקה המשלימהת פלטושטח המגע בין ה .2

  ס"מ. 7ולעומק   יהיה מחוספס ללא חלקי בטון רופפים האלמט

במשטח זה יש להקפיד על קבלת דיוק במפלסים, שכן יש לכך חשיבות רבה לגבי קבלת דיוק  .3

העליוה  בהצבת התבית האבודה  ובקבלת דיוק של מידת עובי המיסעה. יש להשתמש בשפה 

  של התביות כסרגל המסמן את פי היציקה ולהיעזר בו להחלקה. 

ידי הקבלן בהתאם לסדר ההרכבה באתר, אך טעון קבלת אישור -סדר יציקת הקורות יקבע על .4

 המפקח מראש.

  במפרט זה. 03בפרק  מופיעותמות וספות לושא יציקת האלמטים י החיות משל .5

  

  זיון  רך .1113.01

ולפי המסומן בתכיות.   3חלק    4466לפי ת"י    500W-יהיה ממוטות פלדה מצולעים  בעלי חוזק פהזיון הרך  

כעקרון, אין לבצע ריתוכים בזיון, אלא אם התיר זאת המפקח מראש, במקרה זה יהיה הריתוך ע"י 

  (ריתוכי קודה בלבד).   ASWE  7018אלקטרודות דלות מימן מסוג 

  

  פלטותהרכבת  ה .1213.01

 .ידי ווי הרמה-ות תורמה בקצותיהן עלפלטה .1

ידי הקבלן באמצעות מהדס מומחה בכך. אך תכון זה -פרטי ווים אלה יעובדו ויתוכו על .2

טעון אישור המפקח מראש. אין אישור המפקח פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לווי  

  .ההרמה, אביזרי ההרמה, עיגום של ה"ל, ולכל תהליך ההובלה וההרכבה

ה, ויהיו  פלטה ללא סיבוב סביב ציר ה פלטווי ההרמה יעוגו בדיוק מרץ, כך שתובטח הרמת ה .3

ה,  פלטידי כוח אכי ו/או אופקי הובע מפעולות הרמת ה-בעלי תסבולת לקריעה ולשליפה על

  הובלתה והחתה על הסמכים, תוך הבטחת מקדם בטחון מתאים.

לכך תהיה בדיוק מרץ מבחית מפלס ומיקום.  המיועדים  הקירות/קורות ות עלפלטהחת ה .4

  ידי מודד מוסמך, שיהיה וכח גם בעת ההרכבה. -המיקום והמפלסים יקבעו על

ותושבת    LASTO PILE ות יוחו ע"ג פרט השעה שיכלול סמך יאופרן לא משוריין מסוגפלטה .5

בצע עפ"י החיות  ת הדייס תתקיציקת/ הזר אשר תחומה במסגרת עץ 3200מסיקה גראוט 

  .  היצרן

מ"מ, דרך הציורות   75ובקוטר של  PVC -ות יותקו ציורות דיוס אכיים מפלט בקצוות ה .6

 ה ואך ורק באישור המתכן.פלטיבוצע דיוס לאחר הרכבת ה

ות פלטות תורכבה בשיפוע חד צדי או דו צדי, לצורך כך תתבצע החת הפלטיש לשים לב שה .7

ות פלטבין ה המישקיםא משורייים בארבע פיות ולאחר דיוס בתחילה על סמכי יאופן ל

  ). SIKA GROUT 3200יוזרק הדייס מתחת (

ידי  -ה תיוצב עלפלט ה בעת ההובלה, ההרכבה וההצבה. הפלטהקבלן יהיה אחראי ליציבות ה .8

טריזים וכד' ותהיה יציבה בכל זמן ההקמה וההרכבה. במידת הצורך תחוברה קורות שכות 

מת להשיג יציבות בעת ההרכבה וההובלה, ויעשה שימוש בשבלוות פלדה מיוחדות -זו לזו על

  ת.ות סמוכופלטידי הקבלן) בכדי לקבל מרווחים קבועים ומדויקים בין -(שיתוכו וייוצרו על
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תשומת לב הקבלן מופית לפרק המבוא לעיל בכל האמור לגבי התארגות מיוחדת להרכבת  .9

 .ות המיסעה והכת תכית התארגותפלט

 במפרט זה. 03החיות משלימות וספות להרכבת האלמטים מופיעות בפרק  . 10

 

  (תקרת פורטל מערבי) דריכת אחר במיסעת הגשר 13.02

  

  כללי  13.02.01

תת של תיבי ישראל  של המפרט הכללי 13הדריכה תבוצעה בכפיפות לאמר בפרק עבודות  .1

  עבודות בטון דרוך בגשרים.   13.1פרק 

של חברת   C Rangeמסמכי מכרז זה מבוססים על השימוש במערכת דריכת אחר מסוג  .2

ה". על פי שיטה זו ערך התכון,  סיבהתאם לשיטת "פר  22T 15S "פרסיה", כבלי הדריכה

  עליה מבוססים הפרטים והכמויות אשר במסמכי המכרז.ו

בהתאם למתואר בשלבים פעולות הדריכה של מיסעת הגשר (דריכת אחר) תבוצעה בהתאם  .3

ומחברים  עוגים, לצורך ביצוע הדריכה יותקו במיסעת הגשר עורקי דריכה. בתוכיות

)(Couplers – יות.והכל לפי המפורט בתכ  

  

  פלדת הדריכה 13.02.02

  1860פלדת הדריכה תהיה משוכה בקר, רפויית מאמצים ובעלת חוזק אופייי במתיחה של  .1

הפלדה תתאים  לדרישות  .(הרפייה מוכה) 466לפי ת"י  2מגפ"ס ותכוות הרלקסציה ברמה 

באישור מיוחד של מכון התקים   תלובה. תעודות הבדיקה של הפלדה 4חלק  1735ת"י 

  להתאמה לתקן ה"ל. 

יש להמציא למפקח, מראש, תעודות המעידות על טיב פלדת הדריכה, ועל היותה מיוצרת  .2

במפעל בעל תו תקן בארץ הייצור. ה"ל יכלול תוים לגבי חוזק קריעה, חוזק כיעה, התארכות 

  לקסציה. משקל ותוים לגבי ר, בשבר, מודול אלסטיות, שטח חתך

האישורים והתעודות ה"ל יתייחסו לכל אחד ואחד מסלילי הפלדה המיועדים לשימוש   .3

סלילים לשם בצוע בדיקות לאימות תכוות הגדיל,  10ח ידגום אחד מכל ובפרויקט זה. הפיק

חלק    1735שיבוצעו במת"י. הבדיקות עצמן יהיו ע"י הקבלן. כל התכוות יתאימו לדרישות ת"י  

4 . 

  

  אביזרי עזר 13.02.03

כל האביזרים והציוד הדרשים לביצוע יהיו אביזרים מקוריים של השיטה שאושרה על ידי  .1

 המהל הפרויקט לביצוע העבודה, ואין לערבב או לאלתר אביזרים כלשהם.  

  לפי תחילת הביצוע הקבלן יביא דוגמא של כל האביזרים הדרשים לאישור המהל הפרויקט.  .2

  לן יביא דוגמא של:בין היתר הקב .3

  אביזרי העיגון. . 3.1

  תפסיות. . 3.2

  .Couplers)מחברים ( . 3.3
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  עורקים ומשחררי אוויר. . 3.4

  מיכשור להשחלת כבלים.  . 3.5

  משאבת דייס. . 3.6

  דורכים.  . 3.7

  שומרי מרחק. . 3.8

  אביזרים או פרטי ציוד וספים שיידרשו על ידי המהל הפרויקט.  . 3.9

  

  עורקי הכבלים  13.02.04

ים בתוכם יושחלו ציורות גומי מתפחים מסוג וומגולהעורקים יבוצעו באמצעות מעטות פח   .1

"Ductube זק לא ייגרם לעורקים אלה תוך מהלך ת להבטיח כי שוםאו דומה, וזאת על מ "

היציקה, ועל מת לאטום את קצותיהם בהתחברות אל עורקי המקטע הקודם ואל תביות 

  הקצה. 

  .מ"מ 0.35-עובי הפח לא יפחת מ. S15 T 22מ"מ לכבלים  110 (פימי) יהיה קוטר העורקים .2

על העורקים להיות קשיחים במידה מספקת על מת לשמור על מהלכם המדויק בהתאם  .3

גמישים במידה מספקת כדי לאפשר רדיוס  זאתלתכיות במהלך יציקת הבטון, אך יחד עם 

   עקמומיות מיימלי מותר. 

טה חלודים ייפסלו לשימוש ע"י  ים. קטעי מעוומעטות הפח היוצרים את העורקים יהיו מגול .4

  מהל הפרויקט.

על מת להבטיח חיכוך מוך ככל האפשר בעת ביצוע עבודות הדריכה, יש להגן על השטחים  .5

  הפימיים של מעטות הפח גד חלודה. לשם הגה זו יש לבצע ציפוי בחומר מסכך המס במים. 

יבשם לאחר מכן באמצעות לפי הזרקת הדייס, יש לשטוף את העורקים בזרם מים חזק ולי .6

מ' לפחות ובכל מקרה במקומות  10אוויר דחוס. אל העורקים יחוברו ציורות אוורור כל לחץ 

 הגבוהים של מהלך הכבלים ובכל מקום שיידרש ע"י מהל הפרויקט. 

  

  הדריכה 13.02.05

ת לרבו ,עבודת הדריכה כוללת את כל עבודות ההכה הדרשות לביצוע הדריכה (דריכת אחר) .1

כבלי דמה, ציוריות   ,עורקי פח ,Couplers)מחברים ( כולל עוגים, ,התקת כל האביזרים

ל כמפורט במפרט הכללי ו/או בתכיות והן את ביצוע הדריכה של והכ ,לשחרור אויר וכיו"ב

  כבלי דריכת אחר והזרקת הדייס לעורקים.

  הכבלים מתוארות בתוכיות.החיות לגבי כוחות הדריכה, וסדר הביצוע של דריכת  .2

דריכה יהיו אטומים, עשויים ציורות פח בהתאם להחיות המפרט הכללי  ההעורקים לכבלי  .3

 . 13לעבודות סלילה וגישור בפרק 

  יש להקפיד הקפדה יתרה על אטימות החיבורים בין העורקים.  .4

מר במפרט העורקים יוחו במקומם המתוכן באמצעות "סולמות", אשר יותקו (ביגוד לא .5

  ס"מ וזאת בכדי להימע מבריחת הכבלים בזמן היציקה.  60-הכללי) עם פסיעה שלא תגדל מ

  ס"מ בין מרכזיות של כבלים סמוכים. 20בכל מקרה יש לשמור על מרחק מיימאלי של 
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מעטות פח יוקו  לפי הכסת הכבלים באמצעות סילון מים בלחץ עם יבוש ע"י אויר דחוס  .6

  שעות.  24ן בין יקוי המעטות לבין השחלת הכבלים לא יעבור  לאחר מכן, פרק זמ

דריכה המסומן בתכיות. לא תאושר כל העל הקבלן לבצע את דריכת הכבלים בהתאם לסדר  .7

  יה מהסדר הקוב.יסט

מגפ"ס במתיחה לא ישירה.   4-בלחיצה ו  מגפ"ס  60-חוזק הבטון בעת דריכת הכבלים לא יקטן מ .8

  ימים מיום היציקה.  7יתבצע לפי שחלפו לפחות  בכל מקרה, ביצוע הדריכה לא

יום. אם הזמן הדרש מסיבות  14לא תעבור  התקופה בין דריכת הכבלים לבין דיוס העורקים .9

ביצוע עולה על המפורט לעיל, הקבלן יעשה שימוש במעכבי חלודה שיהיו מאושרים על ידי  

 -ב דופן, ובהתאם למפורט מהל הפרויקט. שימוש במעכבי החלודה תותר רק במקרים יוצאי

Guide Specifications  שלAASHTO.  

  להלן הסטיות המותרות בעבודות דריכה: . 10

  ± מ"מ 10 -מיקום מעטות פח לרוחב ולגובה .10.1

  בהתארכות הכבלים מערך תיאורטי בזמן דריכה : הסטיי .10.2

  ± 7.5%  -עבור כבל בודד . 10.2.1

  ± 5%  -ממוצע לכל הכבלים . 10.2.2

  ± מ"מ. 1 -דיוק מדידות התארכות . 10.2.3

לרשום דו"ח מפורט של מהלך הדריכה, כולל גלישת העוגן, רישום כוח העיגון הסופי ורישום    יש . 11

  דפורמציות (התארכויות) עם השתות כוח הדריכה בעת מהלך הדריכה. 

. והמתכן את דיוס עורקי הדריכה יש לבצע רק לאחר אישור דו"ח הדריכה ה"ל ע"י המפקח . 12

  קי הדריכה באמצעות מכסים (פקקים) המיועדים לכךס יש לסגור את כל עורולפי ביצוע הדי

  ומהווים חלק איטגרלי של השיטה בה תבוצע הדריכה. 

הן בוגע לאופן  13תהליך ביצוע הדייס בעורקים יהיה בהתאם להחיות המפרט הכללי פרק  . 13

הכת התערובת והן בוגע להחיות ביצוע הדייס אולם תוך כדי מלוי הדרישות הוספות  

  :הבאות

  . 300ביגוד להחיות המפרט הכללי הצמט יהיה צ.פ  .13.1

מכמות הצמט) משווק ע"י   Flowcable 6%יש להוסיף לתערובת הדייס ערב כדוגמת ( .13.2

  ש.ב.א בע"מ או ש"ע מאושר. הכת התערובת ויישומה בהתאם להחיות היצרן. 

  יש להקפיד על ביצוע כל הבדיקות המקדימות הדרשות לפי החיות המפרט הכללי.  .13.3

  .מטר 10המרווח המקסימלי בין ציוריות שחרור האוויר יהיה   .13.4

  דקה.ל אורך עורק מטר 10קצב הזרקת הדייס יהיה  .13.5

ליטר דייס קי מכל ציורית)  5בעת הדיוס יש לוודא יציאת אויר ודייס (לפחות  .13.6

שחרור האוויר. סגירת הציוריות תהיה לפי סדר שיקבע מראש ע"י הקבלן  מציוריות 

  ויאושר ע"י המפקח. 

  פעולת ביצוע דיוס העורקים וסגירת ציוריות האוויר תבוצע בוכחות המפקח. .13.7

באזור העוגים תבוצע לאחר סיום כל פעולות דיוס  בפלטההשקעים  היציקה המשלימה של . 14

  העורקים ובכפיפות לאישורו של המפקח. 
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או ש"ע מאושר.   88S  Emacoהיציקה תבוצע תוך שימוש בתערובת בטון בלתי מתכווץ כדוגמת   . 15

 לפי החיות היצרן.  יהיו אופן הכת התערובת ויישומה

  

  חלופה למערכת הדריכה 13.02.06

הקבלן אשר יזכה במכרז יהיה רשאי להציע שיטת דריכה חלופית בכפיפות להחיות של המפרט הכללי  

  ובכפיפות לתאים הוספים המפורטים להלן:

על שיטת הדריכה המוצעת להיות בעלת הרשאה בתוקף של גוף בעל סמכות רשמית למתן  .1

ע"י הסמכות ה"ל הרשאות. ההרשאה תהיה מבוססת על סדרת בדיקות של מעבדה מאושרת 

 ETAGוכן בעלת אישור , FIP Acceptance Tests for Prestressing Systems 1993 -ברמה של

  בתוקף.  

על שיטת הדריכה להיות מיוצגת בישראל ע"י חברה בעלת מויטין ויסיון בישראל לביצוע   .2

תהיה זו עבודות דריכה מן הסוג ובהיקף הדרש לעבודות שהן שוא מכרז זה. החברה ה"ל 

  המספקת את החומרים ומבצעת את העבודה. 

לא יורשה מצב בו אספקת החומרים תבוצע ע"י קבלן אחד (קבלן ראשי) והדריכה מבוצעת ע"י  

  חברה אחרת. 

  יידרכו כיחידה אחת בו זמית. –כל התילים או הגדילים המהווים כבל דריכה אחד  .3

ויי מידות כלשהן במידות ילא יורשו שתאי וסף לקבילות שיטת הדריכה הוא, כי בכל מקרה,   .4

  של פלטת מיסעה. 

הקבלן יגיש את הצעתו לשיטת הדריכה החלופית כשהיא מלווה בפרוט מלא של כל מערכות  .5

העיגון והציוד הדרש לביצוע עבודות הדריכה בשלמותם ואישור התאמתם של כל אלה  

 לדרישות שבכתב ההרשאה לשיטה המוצעת כמפורט לעיל. 

  

  י מדידה ותכולת מחיראופ 13.03

  

  +~ 799פלטות טרומיות דרוכות דריכת קדם המורכבות במפלס ההפרדה המפלסית  13.03.01

ה. מחיר פלטות הטרומיות הדרוכות, תהיה במ"ק של בטון ה פלטהמדידה לתשלום של ה .1

ות המיסעה הטרומיות, על כל  פלטהיחידה כולל את כל הכרוך בייצור הספקה והרכבה של 

על כל סעיפי המשה שלו, ועפ"י התכיות  13.1חלקיהן ואביזריהן, כשהן מבוצעות לפי סעיף 

  והמפרט הכללי של ת"י ללא הבחה בין המידות השוות והפרטים השוים. 

 יות מפורטות ע"י הקבלן  לגיאומטרית  האלמטים. דה כולל הכת תכימחיר היח .2

מחיר היחידה כולל את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בתכון התביות, הכת התביות,  .3

חישוקים, לרבות אביזרי העיגון   הבטון, פלדת הזיון הרכה לרבות ריתוכים של פלדת הזיון,

), פלדת הדריכה, עבודות הדריכה המשוכים בבטון (איסרטים) על שתי חלקיו (הזכר והקבה

כולל כל המפורט במפרט הכללי (תכולת המחירים לעבודות דריכה), היציקה, הריטוט, 

  האשפרה  והחספוס ואת עבודות השיוע וההובלה בתחומי מפעל הייצור.

כן כולל המחיר גם קבלת פי בטון חשוף חזותי (אשר לא תימדד בפרד) את ההכות -כמו .4

ות הטרומיות, במקומם פלטההשלמות היציקה שמעל, וכן את שיוע והרכבת ההדרושות עבור  

  המתוכן כדרש.
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מחיר היחידה כולל גם את כל החומרים, והמלאכות הכרוכים בהעמסת הקורה במפעל הייצור   .5

ה והרכבתה במקומה, כולל מצע האפוקסי לתושבת, פלטלרבות הובלה, פריקה באתר, הרמת ה

ה באופן זמי לפי הצורך,  פלטרך הקורה לתושבת הבטון, ייצוב ה יציקות גראוט דרשות ד

 ה וכיו"ב בכל שלבי השיוע וההרכבה. פלטתמיכתה, אביזרי ההרמה המבוטים ב

 " . double handlingשים לב:  לא ישולם עבור   "  .6

מחיר היחידה כולל גם התקת שרוולים עבור תשתיות ומערכות שוות אשר מתוכות לעבור  .7

 פלטות.בתוך ה

 . דקות כלולה במחיר וכן התקת הפלטות בשיפוע כלשהו 240-עמידות באש ל .8

 במחיר היחידה.  יםכלול םבפרד ואי יםן מדדר היאופסמכי  .9

 . המחיר כולל אלמט טיפוסי לדוגמה לאישור . 10

 . דיוס המישקים בין הפלטות כלול במחירי היחידה  . 11

או את תושבת ו/  )SIKA GROUT 3200(מחיר היחידה כולל את הדייס הדרש להשעת הפלטה   . 12

 .הבטון מתחת

השלמות היציקה מעל לפלטות אין כללות במחירי היחידה והן משולמות בפרד במסגרת  . 13

 . 02פרק 

  מחיר היחידה כולל גמר בטון חשוף חזותי בתחתית הפלטות. . 14

  

  במיסעת הגשר (תקרת פורטל מערבי) דריכת אחר 13.03.02

  . של ת"י במפרט הכללי 13עבודות הדריכה של מיסעת הגשר בהתאם להחיות פרק  .1

כל אביזרי הדריכה החוצים לביצוע   כבלי הדריכה ימדדו בטוות, מחיר היחידה כולל  את .2

ההכות ללא הבחה בין השלבים השוים של ביצוע עבודות הדריכה, לרבות כל , הדריכה

וכן לרבות עיבוד פרט הפסקת היציקה באזור החיבור בין שלבי העבודה השוים,  הדרשות

 . ל כמתואר בתוכיותוהכ

וכדו' וכן ביצוע העבודה בשלבים  , הדייס ועבודת הדיוסהעוגים, העורקים, מריחות אפוקסי .3

 ד. בתאי עבודה קשים וצפופים כלולים במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בפר

  סמכי הפלדה הדרשים להשעת התקרה בשלב הביצוע מדדים בפרד. .4

מודגש במפורש כי התשלום עפ"י המצוין לעיל, מהווה תשלום מלא לכל הכרוך בביצוע עבודות  .5

 הדריכה של המיסעה. 
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  מסגרות חרש - 19פרק 

  

  מסגרות חרש 19.05

  כללי  19.05.01

  עבודות להלן סקור את עיקרן:עבודות המסגרות בפרויקט כוללים מגוון של  .1

 מערכת מוטות מתיחה לתמיכה זמית של קירות כלוסאות  . 1.1

 מערכת עיגון לעמודי תאורה . 1.2

 פח המשמש כמיגון משוכן באלמט בטון . 1.3

 מכלול קוסטרוקצית פלדה להשעת תקרה דרוכה מבטון . 1.4

 פורטלים בתאורה מסבכי  . 1.5

 שוים  אלמטי בטוןמחיצות ו קיבוע . 1.6

 להתקה ע"ג קירות או קורותמגבילי גובה  . 1.7

 עטיפת עמודי בטון בפחי פלדה . 1.8

 )PRIMARY LININGהקיימים ( קמרוותהמעוגים ל מופים מסוג מוורייל . 1.9

 אלמטי מסגרות שוים  .1.10

, ובוסף בהתאם לדרישות 19העבודה תבוצע בכפוף למפרט הכללי הבין משרדי פרק  .2

  חוקת הפלדה.  1225המפורטות בת"י 

שהתוכיות המצורפות למכרז הם תכיות "הדסיות כלליות" ועל הקבלן להכין  תכיות מודגש   .3

  מפורטות באמצעות מהדס רשוי מטעמו ועל חשבוו. 

  בין היתר:  1225התכיות שבהכת הקבלן יכללו את הדרש בת"י  .4

  תכיות ייצור  . 4.1

  תכיות הקמה . 4.2

  תכיות הקמה ותכיות ההדסיות כלליות.כן הקבלן יערוך תיאומים בין תכיות הייצור,  -כמו .5

הקבלן יעביר לפיקוח את התכיות שהכין לפי תחילת הייצור ולקבל את אישורו. אישור  .6

  הפיקוח איו פותר את הקבלן מאחריותו המלאה על התכיות שהוא הכין. 

, על הקבלן להכין קטע מעקה לדוגמה לפי ייצור האלמטים, את הקטע לדוגמא יאשרו אדריכל .7

  מתכן השלד ומהל הפרויקט.

כן, הקבלן מחוייב להחזיק בכל תקופת הביצוע מהדס רשוי מטעמו שיהיה אחראי על -כמו .8

  הבטיחות בעת הרכבה בשטח. 

  

  תקים ומסמכים רלווטים  19.05.02

  מספר  שם

  ) 2(חלק  127  מבחי רתכים: ריתוך קוסטרוקציות פלדה

  265  מתכות ברזליותציפויים אלקטרוליטיים של אבץ על 

  378עד   374  ברגים ולולבים משושים וכו'

  381עד   379  אומים ואומים גדיים וכו'
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  מספר  שם

  382  ברגים, לולבים, אומים וכו'

  530  ציורות פלדה בעלי תפרי ריתוך לשימוש כללי 

  ) 1(חלק  789  עקרוות -סיבולות בביה  

  918  ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה 

  ) 2(חלק  1032  אישור והלי ריתוך: ריתוך קוסטרוקציות פלדה 

  ) 1(חלק  1225  חוקת מבי פלדה

  1458  ציורת פלדה למבים 

  

כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקים הישראליים העדכיים ובהעדר תקן  .1

  ישראלי יחולו עליהם דרישות התקים הזרים כדלהלן:  

  התקים המתאימים של ארצות מוצאם.  –לגבי חומרים ומוצרים מיובאים  . 1.1

התקים של הארץ שחוקתה  או תקותיה  –לגבי דרכי ביצוע ואיכות העבודה הגמורה  . 1.2

  משו יסוד לתכון הקוסטרוקציה. ש

,  תחייבה דרישות התקן הגרמי לבחית  127באשר לדרישות ביחס לרתכים, הרי בוסף לת"י   .2

  .DIN 8560רתכים שסימוו 

  

 ציוד  19.05.03

המפעל אשר בו תיוצר הקוסטרוקציה יהיה מצוייד בכל המכוות, המכשירים והציוד, אשר  .1

  להוראות מפרט זה. דרושים לביצוע העבודה בכפיפות

מכשירי ההרמה אשר יופעלו לצורך הקמת הקוסטרוקציות במקום המבה יתאימו למימדים  .2

ולמשקל האלמטים המורמים באמצעותם, ויהיו יציבים בכל שלבי פעולתם ובכל מצב שהוא. 

התמידות והחיזוקים לצורך תימוך ארעי וכן סידורי הגישה וכיו"ב יהיו יציבים וקשיחים כפי 

כללי המקצוע והוראות החוק מחייבים. ציוד אשר לדעת המפקח איו ראוי לשימוש יוחלף  ש

  בציוד המתאים לתפקידו. 

  המפקח  יורשה להיכס למפעל בכל עת ולפקח על היצור. .3

הקבלן יהיה חייב לדווח על מהלך העבודה המבוצעת במפעל אשר בו תיוצר הקוסטרוקציה  .4

הן על מועד התחלתו של כל שלב ביצוע חדש והן על  –מראש ימים  3ולהודיע למפקח לפחות 

  מועדי סיום של האלמטים השוים. 

לא יוחל בביצוע שלב כל שהוא לפי מועדי ההתחלה שקבעו בהודעות אלו. כמו כן לא יתחילו  .5

במשלוח האלמטים ,  המוכים לגלוון, למקום המבה בטרם בוקרו ואושרו למשלוח ע"י  

 ים בהם ויתר מהדס האתר מראש ובכתב על בקרה זו. המפקח, פרט למקר

אישור האלמטים, או חלקים אחרים כלשהם, לא תפטור את הקבלן מאחריותו המלאה  .6

והבלעדית לכל שגיאה, טעות, פגם או ליקוי העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר, או לדיוק 

החלקים, אשר פסל  במידות, או לטיב העבודה במצב שלאחר ההקמה. על האלמטים, או

המהדס, בין אם במפעל המייצר, או במפעל לגילוון, או באתר העבודה, יוחלפו או יתוקו ע"י 

 הקבלן, הכל לפי הוראות המפקח. 
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  רתכים  19.05.04

יש להעסיק אך ורק רתכים מוסים שעברו בהצלחה מבחן תקי כמפורט להלן, וברשותם  .1

ריתוכים, אשר הם מוסמכים לבצע. העסקתו של רתך תעודות בות תוקף המגדירות את סוגי ה

 תוגבל אך ורק לסוגי הריתוכים המצוייים בתעודה.  

המפקח  יהיה רשאי להורות בכל זמן שהוא על הפסקת עבודתו של רתך, אשר עבודתו איה  .2

מיחה את דעתו של המפקח,  והקבלן ימלא אחר הוראה זו ללא כל ערעור. הרתך שהעסקתו 

ר, יהיה רשאי להמשיך בעבודה רק לאחר שעבר מחדש מבחן תקי כמפורט הופסקה כאמו

  לעיל, ועמד בו בהצלחה. 

כל ההוצאות הכרוכות במבחים חוזרים לרתכים תחולה על הקבלן. אם למרות המבחן  .3

והתעודה, מצאה עבודת הרתך בלתי משביעת  רצון, רשאי המפקח להורות על הפסקת עבודתו 

 של הרתך. 

  

  הכת שטחי ריתוך 19.05.05

שטחי הריתוך לא יכילו סיגים ופסולת אחרת, יהיו אחידים וחלקים בדומה לאלה המעובדים  .1

בהשחזה, ויתאימו בדיוק מרץ לצורה הדרשת של התפר. שטחי הריתוך אשר לא יעו 

  לדרישות אלו יתוקו ע"י עיבוד וסף.

לפי ההרכבה באמצעות מברשת, מכשירי   יש להגן על שטחי הריתוך מלכלוך וזוהמה ולקותם .2

השחזה וכיו"ב, מכל חלודה, קליפה מתקלפת, לכלוך שמן וכדומה, כדי לקבל שטחים  

  מתכתיים קיים לחלוטין. 

  

  ביצוע ריתוך 19.05.06

הריתוך יבוצע בכל המהירות האפשרית ע"י רתכים מוסים וזאת בעוצמת זרם הקרובה לגבול   .1

  י יצרי האלקטרודות.העליון של הטווח המומלץ ע"

לפי ביצוע הריתוך יש לוודא שהחלקים המיועדים לחיבור מצאים במקומם הכון והמדויק,  .2

תוך התחשבות בהתכווצות התפרים ובדפורמציות מקומיות אחרות. האלקטרודות והחלקים  

  המיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים לחלוטין. 

יהיה בו כדי לצמצם עד למיימום את גודל יש להקפיד על סדר כון של הריתוך, אשר  .3

הדפורמציות והמאמצים. החלקים המרותכים יקבעו באופן אשר יאפשר תודות בלתי 

מופרעות עקב התכווצותם של התפרים, ויחד עם זאת יבטיח את דיוק הצורה הדרשת של 

  האלמטים המוכים. 

4. סטרוקציה. תפרים  בצוע הריתוך יהיה בהתאם להוראות התקן אשר שימש יסוד לתכון  הקו

 מופסקים לסירוגין יבוצעו אך ורק במקומות שלגביהם דרש הדבר במפורש בתכיות. 

יש לרתך במצב וח לביצוע, תוך הקפדה שחומר האלקטרודות חדור היטב לתוך ה"שורש"   .5

ומבלי להתיזו על גבי שטחים שאים מיועדים לריתוך. התפרים יהיו מלאים וכוים הן  

מבחית הצורה והן מבחית מספר השכבות, הכל בהתאם לכללי המקצוע ובכפיפות להוראות 

במקרה של ריתוך בכמה שכבות תבוצע כל אחת מהן בכוון    התקים שעליהם מתבסס התכון.

מ"מ, יגיש הקבלן לאישור המפקח   40הפוך לזו שקדמה לה. עבור אלמטים שעוביים עולה על  

את הצעתו לשיטת הריתוך ולמספר השכבות. יש לסלק מפי כל שכבה סיגים וכל פסולת 
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גם מהצד האחורי, וזאת לאחר אחרת, לפי כסויה בשכבה הבאה מעליה. תפרי מגע ירותכו 

  קרצוף תחתית השכבה הראשוה המופיעה בצד זה. 

קצות ריתוכים יהיו מלאים וללא גומות, דבר שיובטח על ידי המשכת  הריתוך מעבר לקצות  .6

התפר על גבי זיזים מוצמדים לצידי החלקים.  הקצוות  הבולטים של הריתוך יסולקו לאחר  

וע עד כמה שהדבר אפשרי, ריתוכים "מעל הראש". מכן על ידי חיתוך והשחזה. יש למ

מעלות צלסיוס, או כאשר הפח עבה,   10 -כשטמפרטורת הסביבה ו/או הפלדה היא מתחת ל

יהיה הריתוך מותה במיעת התקררות מהירה של החומר וגם מחימום מוקדם של הפלדה, 

  הכל בהתאם לסיבות ובכפיפות להוראות המפקח. 

  

 חומרים 19.05.07

  ISO 630 – 1980, יהיה לפי תקן הארגון הבילאומי לתקיה 1225סוג הפלדה כמפורט בת"י  .1

, או לפי התקן אלא אם צויין אחרת בתכיות העבודה ו/או במפרט FE 510 ,FE , 360מסוג 

  .A 36מסוג   AISCהאמריקאי 

מקליפת כל חלקי הקוסטרוקציה יהיו עשויים מפלדה חדשה, מיוצרת ללא למיציה, חפשית  .2

 ערגול, סיבים ופסולת אחרת בלתי מוחדרת בחלודה.  

אם יידרש יהיה הקבלן חייב להמציא למפקח תעודות על סוג הפלדה ומקורה, וכמו כן על מקור  .3

יתר החומרים והמוצרים המוכים, המסופקים על ידו. בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג 

  ובדרישות הטיב המוגדרים במסמכי החוזה. 

  

 סיבולת .0819.05

  סיבולת היא סטיה בין המידה הומילית לבין המידה שהתקבלה למעשה.   .1

  . 789ו בת"י  1225עפ"י הדרש בת"י הסיבולת להקמה, להרכבה, למחברים ולמישקים תהיה   .2

על מידות האלמטים לעמוד בסיבולת הקובה בתקים שפורטו לעיל, באחריות הקבלן לבדוק  .3

  ת המפקח על עמידה בסיבולת ו/או סטיות שתקבלואת מידות האלמטים וליידע א

  

 ברגים .0919.05

דרגת חוזק הברגים תהיה  ISO 898/1 – 1978כל הברגים יתאימו לדרישות התקן הבילאומי  .1

(חוזק הברגים לעמודי   8.8בהתאם לדרש בתכיות ואם לא אמר אחרת תהיה דרגת החוזק 

  ). 5.6יהיה  ואביזרי עיגון אחריםתאורה 

לולב הבורג יהיה ישר לחלוטין, יצב בדיוק מרץ על הראש ומרכזי כלפיו. אורכו של הבורג   .2

יתלבש עליו במלואו, וזאת באופן שקצהו החופשי של והתבריג יהיו מספיקים כדי שהאום 

  הלולב יובלט מהאום לאורך של פסיעת תבריג אחת.

  

 אלקטרודות 19.05.10

"  4לצורכי הריתוך יש להשתמש אך ורק באלקטרודות עטופות, בדוקות ומסוג מאושר, "זיקה   .1

ולות על אלו של , אשר יהיה בהם כדי להבטיח תפרים בעלי תכוות מכיות הע89או אויברסל  

הפלדה המחוברת באמצעותם. סוגי האלקטרודות יתאימו לסוגי הפלדה, לסוג הזרם 

ולעוצמתו, וכמו כן למקום התפרים בזמן ביצוע הריתוך. יש לאחסן את האלקטרודות באריזתן 
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המקורית במקום יבש לחלוטין ומוגן בפי השפעות אקלימיות. אין להשתמש באלקטרודות 

  טיבות או המראות פגמים או ליקויים כלשהם. שבאו במגע עם ר

לפי התחלת העבודה יגיש הקבלן לאישורו של המפקח רשימה של סוגי האלקטרודות אשר  .2

בהן יש בדעתו להשתמש, תוך ציון מטרת השימוש לכל סוג וסוג. אישור זה, לכשייתן, לא יהיה 

ת האלקטרודות או לטיב בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ואיכו

  הריתוכים המבוצעים באמצעותן. 

  

  ייצור 19.05.11

  כללי  .1

הייצור, ההרכבה וההקמה יבוצעו באורח מקצועי כון, בכפיפות להוראות המובאות במפרט 

  זה ובהתאם לתקים הזכרים לעיל. 

  יישור  .2

יורכבו האלמטים לפי התחלת  היישור יש לבדוק את הפרופילים, הפחים וכיו"ב, שמהם   

וליישרם לפי האורך, באמצעות מכוות או מכשירים מתאימים. במידה והמפקח סבור שיכרת 

  תהיה זו עילה מספקת לפסילתם.  –עקמומיות בפחים 

 תביות (שבלוות) .3

השבלוות לצורכי ייצור האלמטים של הקוסטרוקציה תהייה עשויות מפח פלדה, עץ יבש,   

ו"ב, ותבוצעה ע"י עובדים מאומים ומוסים, תוך שימוש בכלי עבודה דיקט, קרטון עבה וכי

  מתאימים. יש להקפיד על הדיוק הדרוש בהתחשב בהתכווצויות הגרמות עקב ריתוך.

 סימון וחיתוך .4

הסימון על גבי שטחי הפלדה יבוצע תוך שימוש בשבלוות ומכשירי סימון כוים, אשר  . 4.1

  הדיוק הדרוש. יהיה בהם כדי להבטיח את 

חיתוך הפלדה יבוצע באמצעים מכיים, כגון גיליוטיות, משורים וכיו"ב ו/או באמצעות  . 4.2

גפ"מ. שטחי החיתוך והמקצועות יהיו ישרים חלקים וקיים, ללא פגמים -מבערי חמצן

  או ליקויים כלשהם. 

אציטילן ולא יחייב -חיתוך לצורכי הכת שטחי ריתוך יבוצע באמצעות מבערי חמצן . 4.3

יבוד וסף, כל עוד הוא מדוייק מבחית הצורה הדשת וקי, לשביעות רצוו של  ע

מ"מ, יורשה גם החיתוך  8המפקח. לגבי חלקי הפלדה שעוביים איו עולה על 

  בגיליוטיות, בתאי ששטחי החיתוך יעובדו בהשחזה. 

 יקוב או קידוח חורים  .5

מקוטרו של החור   2/3המוקבת איו עולה על  יקוב חורים יורשה אך ורק שעובי הפלדה   . 5.1

מ"מ (המידה הקטה מבין שתי אלה קובעת) ובתאי שלא יהיה בו  10או איו עולה על 

כדי לגרום זק לדפות החור או לפלדה שבקרבתו. בכל יתר המקרים יש לקדוח את 

  החור או לקב חורים בקוטר קטן מן הדרוש ולהרחיבם לאחר מכן במקדחים. 

ן יש לקדוח או לקב, ולהרחיב תוך כדי קידוח את החורים בשביל ברגים כ-כמו . 5.2

 מדוייקים, אם ברגים אלה סומו בתוכיות או דרושים למטרת ההרכבה. 
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מ"מ.   0.3ההפרש בין חורים אלה לבין קוטרי הברגים המדוייקים (חרוטים) לא יעלה על   . 5.3

חור יתאים לדרישות בברגים מעולים ההפרש המותר בין קוטר הבורג לבין קוטר ה

  התקן המתאים של ארץ הייצור. 

החורים לברגים מכל הסוגים יהיו בעלי צורה גלילית מדוייקת, יצבים בדיוק מרץ  . 5.4

  לשטחי המגע של החלקים המחוברים וללא סדקים או פגמים אחרים בדפותיהם.  

יש להרחיק ממקצועות החלל זבות חומר, ולהשאיר את דפות החורים במצב חלק  . 5.5

  וקי.

 

 בדיקות מעבדתיות 19.05.12

 כללי  .1

הקבלן יכין דגימות של הריתוכים העיקריים, אשר יקבעו למטרה  זאת על ידי המפקח.  . 1.1

יש להכין תוך כדי ביצוע הריתוכים המתאימים, באמצעות אותם רתכים ותוך שימוש 

באותם חומרים, וזאת על מת שהדגימות תייצגה באמות את התאים במציאות. 

, וגם הריתוכים 127הוראות ת"י צורת הדגימות ואופי הבדיקה יהיו בהתאם ל

הבדקים חייבים לעמוד בדרישות אותו תקן. יש לסמן את הדגימות על מת לאפשר 

  זיהוי הרתכים המתאימים. 

בה פגש   או מחברבוסף לכך, באם יידרש על ידי המפקח, יכין הקבלן דוגמא של צומת   . 1.2

מת זהה במציאות, מיתר של אגד עם קצות האלכסוים. הדוגמא תתאים לתאים של צו 

אשר תבחר למטרה זו על ידי המפקח ויהיה עליה לעמוד בדרישות התקן האמור לגבי 

  .םריתוך צמתי

כן יש -יש לסלק תוך חיתוך ולרתך מחדש את כל התפרים שפסלו על ידי המפקח. כמו . 1.3

  לרתך את המקומות במפסקים ולמלא גומות, חורי בקרה שקדחו וכיו"ב. 

  בדיקות ללא הרס .2

יהיה רשאי להזמין מומחים בלתי תלויים לשם עריכת בדיקות ללא הרס  המפקח . 2.1

באמצעות קרי רטגן או באמצעים אחרים. בדיקות אלו תבוצעה בהיקף אשר יקבע 

 ע"י המפקח, ותכלולה גם את תפרי הדגימות שהוכו לצורך בדיקות חוזק מעבדתיות.

ושים לביצוע בדיקות אלו,  על הקבלן להגיש לבודקים את מלוא העזרה והשרותים הדר . 2.2

  כגון סולמות, משטחי עבודות וכו'.

  כמות מיימלית עבור בדיקות לריתוך .3

  על הקבלן לבצע את הבדיקות הבאות: . 3.1

 מהריתוכים 100%בדיקה ויזואלית תבוצע ל  . 3.1.1

 מהריתוכים יבדקו בדיקה מגטית 15% . 3.1.2

  מהריתוכים יבדקו בבדיקה אולטראסוית ומגטית משולבת 20% . 3.1.3

זאת היה כמות מיימלית והפקח ראשי לבצע בדיקות וספות, עלות הבדיקות כמות  . 3.2

  כלולה במחירי היחידה של הפלדה. 
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  גילוון 19.05.13

 כללי  .1

גלוון הפלדה ייעשה באמצעות טבילה חמה באבץ במפעל, אשר יאושר ע"י המפקח. הגילוון  

  ריתוך לאחר הגילוון! . הגילוון יבוצע לאחר הריתוך. לא יורשה 918יעמוד בדרישות ת"י 

  יקוי פי השטח והכתו  .2

היקוי והכת שטח ייעשו על ידי צריבה בחומצה, או התזת גרגרים (גרגרי חול או מתכת)  . 2.1

  על פי ההחיות כדלקמן:

  צריבה בחומצה . 2.2

הצריבה בחומצה היא שיטה של הכת פי הפלדה לצביעה או לצפוי על ידי סילוק כל 

בתהליך של ריאקציה כימית או תהליכי אלקטרוליזה, או קשקשת הערגול והחלודה 

שיהם יחד. התוצאה שצריכה להתקבל היא שטח קי מכל קשקשת, חלודה, זיהומים 

  ושרידי חומצה או בסיסים אשר וצלו לצורך התהליך. 

  שלבי ותהליכי הצריבה יהיו כדלקמן: . 2.3

חלודה,  הסרת משקעים של שמן, שומן, גריז, עפר ותרכובות אחרות שאין  . 2.3.1

  קשקשת או תחמוצת. ההסרה תיעשה לפי תהליך הצריבה ע"י ממיסים. 

  הקשקשת, החלודה, והתחמוצות יסולקו ע"י אחד מהתהליכים הבאים: . 2.3.2

שעליהן  צריבה בתמיסות חמות או קרות של חומצה גופריתית, כלורית או זרחית, . 2.4

בתום הוספה כמות מתאימה של איהיביטור להקטת קצב התקיפה של הפלדה. 

  . C ° 60 -התהליך יש לשטוף את המוצר במים חמים בטמפרטורה שעל ל

(במשקל) המכילה איהיביטור כ"ל,   5% - 10%צריבה בחומצה גופריתית בריכוז  . 2.5

, עד אשר תסולק כל קשקשת הערגול. לאחר מכן  C ° 60 –בטמפרטורה מיימלית של 

דקות בחומצה   2-5יש לשטוף שטיפה יסודית במים קיים ומיד לאחריה טבילה במשך 

זרחת הברזל כשהתמיסה  0.5% - 0.3%מכילה  1% - 2%זרחתית בעלת ריכוז של 

  . C ° 82בטמפרטורה של 

  עם   C ° 88 –C ° 77(בפח) בטמפרטורה של   5%צריבה בחומצה גופריתית  . 2.6

כמות איהיביטור מתאימה, עד לסילוק כל קשקשת הערגול. מיד לאחר מכן יש לשטוף  . 2.7

  .    C ° 82 –C ° 77דקות במים חמים בטמפרטורות שבין  2במשך 

דיכרומט –יתן  0.75%דקות לפחות) בתמיסה של  2לאחר השטיפה יש לטבול (למשך  . 2.8

  ור. חומצה אורטופוספטית המכילה איהיביט 0.5% -ו

צריבה בשיטות אחרות תורשה רק במידה ותידרש באופן מיוחד. הבקרה של תהליכי  . 2.9

    צריבה דורשת את קיום התאים הבאים:  

  בחומצה  6%כמות הברזל המומסת באמבטיות הצריבה לא תעלה עד  . 2.9.1

  בחומצה מלחית.  10%גופריתית ולא תעלה על  . 2.9.2

  רק מים או קיטור קיים ישמשו לשטיפות. . 2.9.3

אמבטיות השטיפה יקבלו באופן קבוע אספקה של מים טריים, והכמות  . 2.9.4

הכללית של החומצה והמלחים המומחים באמבטיות השטיפה לא תעלה על  

  חלקי מליון.  2000ממשקל התמיסה או על  0.2%
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כדי להתקין את כמויות החומצה והמלחים במי שטיפה, רצוי לתלות את המוצרים  .2.10

מבטיות הצריבה, כדי לתת למירב תמיסת הצריבה לאחר הוצאתם מהצריבה, מעל לא

  להתקז חזרה לאמבטיה.

השטחים שצרבו יבדקו לוכחות זיהומים ומשקעי מתכות. שטחים  שלא וקו כראוי  .2.11

  יוקו פעם וספת.

  המוצרים שגמרו את תהליך הצריבה יועמדו על קצותיהם עדלהתיבשותם  המלאה. .2.12

  תהליך הגילוון  .3

. A ASTM 120 – 73 יגולווו בהתאם לדרישות התקן האמריקאי כל חלקי הקוסטרוקציה   

 56מיקרון לפחות. בברגים, באומים ובשייבות עובי הגלוון יהיה  80עובי צפוי האבץ יהיה 

  מיקרון.

  גילוון הציורות .4

הציורות אשר יעברו תהליך גלוון חייבים להיות פתוחים מכל צד בשעת הגלוון. ציור   . 4.1

  לגרום לתאות עבודה. סגור עלול 

במידה ולא יתן לגלוון את הציורות במצב המוזכר, יש לקב חורים בציורות בהתאם  . 4.2

  לדרישות המפעל ובאישור המפקח. 

  משטח חתך הציור.  4%בכל מקרה לא יעלה שטח החורים על   . 4.3

  בדיקות הגילוון .5

הציפוי, משקל הציפוי ואחידות כל חלקי הקוסטרוקציה המגולווים יבדקו בדיקת אחידות   

  . 918הציפוי בהתאם לדרישות ת"י 

  

  צביעת אלמטי פלדה ומחברים מפלדה מגולוות 19.05.14

  כללי   . 1

  הכת שטחים של פלדה מגולוות לפי הצביעה   1.1  

כמו בתהליכי צביעה רגילים, השטח הצבע חייב להיות מוקה בקפדות משאריות גריז,     

גוף זר אחר וכן יבש לחלוטין. פלדה מגולוות בתהליך הגילוון באבץ שמן, אבק, וכל 

יוצאת קיה ויתן לצבוע עליה תוך זמן קצר ללא הכה מיוחדת, זאת בתאי שהמוצר 

לא הזדהם עקב תהליך השיוע או האיחסון. פחים מגולווים משווקים לעיתים קרובות 

  עם שכבת שומן אותה יש להסיר לפי הצביעה. 

יקוי אבק וגופים זרים יעשה בהברשה ושפשוף ואח"כ בשטיפה במי ברז קיים. יש   1.2  

להזהר בשימוש בסבוים ודטרגטים העלולים להשאיר שאריות שיפגמו בהדבקות 

  הצבע אל המתכת .

קוי משמן ומגריז יעשה ע"י שטיפה במדלל חריף, מומלץ להשתמש בממיס "ארדרוקס   1.3  

G – 551מתוצרת "כימתכת "."  

טיפול מוקדם של הפלדה המגולוות לפי הצביעה טיפול מוקדם חייב להעשות   1.4  

בזהירות, תוך התייעצות עם יצרן הצבע וספק הפלדה המגולוות, בכדי לא לגרום זק 

  לגילוון. 

  קיימות כמה דרכים להכת השטח.   1.5  
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  יקוי מכי .2

זיהומים כגון בוץ, התזות בטון וכדומה. במקרה יתן להשתמש במברשות פלדה ידיות לסילוק  

שוצרה "קורוזיה לבה", המורכבת ממלחי אבץ שוים יתן להשתמש במברשות יילון ומים  

  קיים. 

  כימייקוי  .3

  ו מומלץ היות והוא עלול  יקוי כימי כגון צריבה באמצעות תמיסות המבוססות על חומצה אי

  להזיק לגילוון.

  כימיים טיפולי שטח  .4

קיים מגוון רחב של טיפולי שטח כימיים וציפוי המרה המתאימים לסוגים שוים של  . 4.1

  פחים מגולווים (פוספטציה קרה או חמה וכד').

במקרה של טיפול כימי יש להתייעץ עם יצרן ציפוי ההמרה בוגע לסוג הטיפול המומלץ   . 4.2

  ואופן השמוש בו לכל מקרה ומקרה.

י הגילווון שלה פגם והחלה בה קורוזיה יש   לקות את בפלדה מגולוות שחלק מציפו . 4.3

  השטחים החלודים בהתזת חול קלה לפי הצביעה. 

  

  צביעה על חומר מגולוון  519.05.1

מיקרון בשכבה  100דו רכיבי. עובי שכבה יבשה :   HB 55שכבה ראשוה : צבע יסוד אפוקסי  .1

  אחת או שתים.

  50-60שכבה עליוה : צבע פוליאורתן אויספיד, מבריק או משי דו רכיבי. עובי שכבה יבשה  .2

  מיקרון מיימום מעל שכבת הגילוון.  150מיקרון סה"כ העובי הדרוש 

  בהתאם לבחירת האדריכל ובתיאום איתו. RALגוון הצבע  .3

    ת תוצרת יר לט או ש"ע מאושר. המערכ .4

  

  הקמת מבה 619.05.1

  כללי  .1

על הקבלן להגיש לאישור פרוגרמה של ההקמה, אשר תכלול בין היתר, את התוים על מכשירי 

ההרמה, משקל האלמטים, סדר ההקמה, פרטי החימום הארעי, סידורי בטיחות וכו'. אישור 

מאחריותו והבלעדית להקמת הקוסטרוקציה הפרוגרמה ע"י המפקח לא תפטור את הקבלן 

  ולכל הכרוך בהקמה זו ו/או הובע ממה. 

  בקרה בזמן הקמה .2

בוסף לבקרה במפעל המייצר, תיערך בקרה חוזרת של האלמטים בזמן ההקמה. אלמטים   

שאים מתאימים לתכיות ו/או שהתעקמו, או יזוקו בצורה אחרת בזמן ההובלה, האחסה,  

תהליכי ההקמה עצמה ו/או שתגלו בהם פגמים או לקויים, אשר לא הובחן הטפול או תוך 

יפסלו לשימוש ויוחזרו למפעל האמור בשם תיקון או החלפה. לא יורשה    –בהם במפעל המייצר  

ביצוע תיקוים במקום המבה, אלא במקרים יוצאים מהכלל, אשר לדעת המפקח מאפשרים 

ציה. דעתו של המפקח בדון תהיה סופית ומכרעת זאת מבלי לגרוע במאומה מטיב הקוסטרוק

  והיא תחייב את הקבלן.
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  הקמה .3

ההקמה תבוצע בהתאם לפרוגרמה המאושרת ע"י המפקח. מכשירי ההרמה, וכל ציוד  . 3.1

אחר אשר יופעל למטרת ההקמה, יהיו במצב סביר, תקין וראו לשימוש לשביעות רצוו  

 של המפקח.  

המגע של האלמטים עם מכשירי ההקמה, על  יש להגן באמצעים יעילים על מקומות  . 3.2

 מת למוע פגיעות במקומות אלה. ההקמה תבוצע בכל הזהירות הדרושה.  

יש להבטיח את יציבות הן של הקוסטרוקציה והן של מכשירי ההרמה ולשמור על כל  . 3.3

 כללי הבטיחות. 

בהם  בכל שלבי ההקמה יוקפד על תימוך, חיזוק וחיבורים ארעיים כוים, אשר יהיה . 3.4

 למוע מאמצים בלתי מחושבים, תזוזות אופקיות או שקיעות חריגות. 

החיבור הסופי של האלמטים יבוצע רק לאחר בדיקת הדיוק בכל הכיווים. אין לסלק  . 3.5

  את התמיכות והחיזוקים בטרם בוצעו החיבורים הסופיים ואושרו על ידי המפקח. 

  חיבורים באתר .4

  המבה ישמשו חיבורי הברגה פרט אם אמר אחרת.למטרת חיבור האלמטים במקום   

  

 הרכבת אלמטים .1719.05

האלמטים יהיו גדולים ככל האפשר, תוך התחשבות באפשרות ההובלה וההקמה, וזאת כדי  .1

  לצמצם את מספר החיבורים הדרושים באתר.

  לפי הרכבתם יש לבדוק את כל חלקיהם וליישרם לפי הצורך.  .2

משטחים או על שולחות הרכבה, תוך שימוש בשבלוות, קבועות ההרכבה תבוצע על  .3

  ומרותכות אל השולחות. 

מקום החלקים על גבי שולחן ההרכבה והמרחק הכון בייהם יובטחו באמצעות מלחציים,  .4

ברגים, שומרי מרחק, טריזים ואביזרים אחרים אשר יהיה בהם כדי להבטיח את דיוק צורת 

  האלמטים המוכים. 

תמש באביזרים העלולים לגרום זק לפלדה או לחורי הברגים. ההרכבה חייבת לאפשר אין להש .5

  ריתוכים במצב וח ככל האפשר. 

 

 חיבורי הברגה .1819.05

שטחי המגע של החלקים המחוברים באמצעות ברגים יהיו ישרים לחלוטין, לשם הבטחת מגע  .1

מרכזיים. אי דיוקים קטים במרכזיות חורי  –מלא בייהם, כאשר החורים המופיעים בתוכם 

  הברגים הרגילים יתוקו תוך פצירה.  

שה לא תורשה בשום אופן התאמת חורים באמצעות מקבים החודרים לתוכם תוך הק .2

  בפטישים או אמצעים אחרים, העלולים לפגוע בדפות החורים או בפלדה שבקרבתם.

הדיסקיות הבאות במגע עם שטחים המשופעים תהייה בעלות עובי משתה בהתאם לשיפועים  .3

 אלה. 
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 ריתוך .1919.05

  ציוד  .1

ציוד זה יהיה מיועד לריתוך בקשת חשמלית, יתאים לסוגי האלקטרודות ויכלול  . 1.1

  מכשירי בקרה, כלי עבודה ליקוי ולסילוק תפרים לקויים, מסיכות הגה וכיו"ב.  

 .יש להחזיקו במצב סדיר ותקין לשביעות רצוו של המפקח . 1.2

  ריתוך ציורות  .2

במצב וח ולהקפיד בזמן  יש להבטיח, באמצעות סידורים מתאימים, שהריתוך יבוצע . 2.1

ההרכבה על התאמה מדויקת של שטחי הריתוך, וזאת במיוחד לאורך העקומות 

המרחביות, במקומות המפגש של חלקי האלמטים. לאחר שהחלקים הותאמו וקבעו 

 . זמית לשולחן ההרכבה

להשלים את הריתוך, לאחר שהאלמטים   –יש לרתכם תחילה ריתוך קודתי ואם ידרש   . 2.2

 ואושרו על ידי המפקח. בוקרו 

  בקרת הריתוך במפעל  .3

בקרה זאת תקיף בדיקה חזותית כללית, בדיקת מידות התפרים ואחידותם, בדיקת  . 3.1

הצליל תוך הקשה בפטישים, בדיקת התפרים הראים כלקויים תוך קידוח חורים 

  בתוכם וכיו"ב.

ות התפרים חייבים להיות כוים מבחית הצורה ובעלי חתך שמידותיו אין קט . 3.2

מהמידות הומיליות הדרשות. רוחבם יהיה שווה, פסיעותיהם אחידות והפלדה סמוך 

כן יהיו התפרים רצופים ובעלי חדירה מלאה ללא גומות -להם חופשית מקעקועים. כמו

  וחפשיים מסדקי קבוביים, סיגים ופסולת אחרת וללא מקומות שרופים. 

  

  זמית של קירות כלוסאותמערכת מוטות מתיחה לתמיכה   .2019.05

עבור ביצוע הפורטל המערבי תידרש קוסטרוקצית פלדה זמית המורכבת ממוטות מתיחה  .1

 אשר יחוברו לקירות כלוסאות זמיים. המערכת תפורק בעת חפירת הפורטל המערבי. 

או שו"ע מאושר ותכלול את כל  DSIשל חב'  DYWIDAG TIE RODSהמערכת תהיה מסוג  .2

 האביזרים הדרשים. 

 למוטות ולכל האביזרים הלווים. Fe 510סוג הפלדה יהיה  .3

 חיבורים באתר לצורך הקמת האלמטים ייעשו באמצעות חיבורי ברגים בלבד. .4

 לפי ייצור האלמטים ובמהלך העבודות על הקבלן לבצע מדידות בשטח לצורך התאמת .5

  בפועל.  האלמטים למצב הקיים .6

(מלמטה למעלה) תפורק בשלבים קוסט' הפלדה עפ"י   מבה המערכותעם התקדמות ביית  .7

 . החיות המתכן

 . פירוק הקוסט' כלול במחיר היחידה .8

 הקבלן יכין תכיות מפורטות בטרם הייצור, אשר יובאו לאישור המתכן. .9

  

  מערכת עיגון לעמודי תאורה  .2119.05

  .יבוצע עמודי תאורהבמסגרת הפרויקט  .1
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 .מערכת העיגון תכלול את כל הדרש לביצוע העבודה בשלמותה (ברגים, פחים וכדו') .2

 .מערכת העיגון תשולב באלמטי הבטון לפי יציקתם ועל הקבלן להיערך בהתאם .3

 .אלא אם צויין אחרת במפורש 5.6חוזק הברגם יהיה  .4

 . מערכת העגון תהיה מגולוות על כל חלקיה .5

  

  פח המשמש כמיגון משוכן באלמט בטון .2219.05

בריתוך מלא, ישולב פח מגולוון בצורת קופסאות סגורות מרותכות  המערביבתקרת הפורטל  .1

 מ"מ.  6בעובי 

מובהר בזאת כי הפחים משמשים בין היתר, כחלק מתבית עבור יציקת הקורות והתקרה.  .2

כאמור, יבוצע ע"י המתכן מטעם הקבלן,  תכון הפחים כתביות עבור יציקת הקורות והתקרה  

והיו באחריותו המלאה של הקבלן המבצע והמתכן מטעמו. מחירי היחידה של הקבלן כוללים  

חיזוק לפחים אלו עבור תפקודם כתביות, ככל שיידרשו מעבר למסומן בתוכיות (לרבות 

 סטראטים, צלעות חיזוק וכד'), לפי החיות המתכן מטעם הקבלן. 

, לצורך הבטחת ההידבקות בין RHSבמרכז הפחים מתוכים פרופילי פלדה מסוג  . 2.1

 הבטון לפחי המיגון.

 . Fe-510 סוג הפלדה  .3

 

  מכלול קוסטרוקצית פלדה להשעת תקרה דרוכה מבטון .2319.05

  10בקצוות התקרה  בתחתית ובתחום ההשעה  ע"ג הכלוסאות יבוטן פח פלדה רציף בעובי  .1

שמו באזור זה גם סמכי פלדה אשר ישמשו כסמך מחליק לשלב הדריכה (סמכים מ"מ. כמו כן יו 

  אלה יחוברו מבעוד מועד לקורת הראש שמעל לכלוסאות בעת יציקתה), 

לאחר ביצוע הדריכה ידוייסו החללים שבין סמכי הפלדה לתחתית התקרה באמצעות סיקה  .2

  יחסית הדרש לדיוס. או שו"ע. תשומת לב הקבלן לשטח הגדול  314גראוט 

 לצורך הדיוס יבוטו ציורות לדיוס בתקרה.  .3

 פי הסמכים יותקו למפלסים האבסולוטים כפי שמצויין בתכיות. .4

  150/150מ"מ ומימדיהם    30עובי הסמכים המבוטים בקורת הראש (שמעל לכלוסאות) יהיה   .5

 מ"מ. 

   FE 510סוג הפלדה  .6

לאחר דריכת התקרה וקבלת אישור מהמתכן יש למלא את המרווח בין הסמכים באמצעות  .7

 או חומר שוו"ע מאושר.   314דייס מסוג סיקה גראוט 

 אשר יותקו בתקרה לפי היציקה. את הדייס יש לצקת דרך ציורות דיוס .8

 האזור המיועד לדיוס יהיה תחום באמצעות  חומר פולימרי אשר ימע את בריחת הדייס.  .9

 

  פורטלים מסבכי תאורה ב .2419.05

 בפורטל המערבי והמזרחי יותקו מסבכים פלדה עליהם תותקן מערכת התאורה בפורטלים.  .1

 FE 360סוג הפלדה  .2



181 
 

______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

לתקרות הדרוכות באמצעות ברגי עיגון לעומק אשר ימע פגיעה בכבלי  מסבכי הפלדה יחוברו  .3

 הדריכה של התקרה.

 ברגי העיגון) יהיו מגולווים להמסבכים והחיבורים (כול   .4

 דקות 120עמידות באש למסבכים  .5

לן ויובא לאישור המתכן, לצורך כך יעסיק ים על כל רכיביו יהיה באחריות הקבתכון המסבכ .6

 שות יסיון לפחות בעל רקע בתכון מבי פלדה.  10מהדס רשוי במדור מבים בעל הקבלן 

 

  קיבוע מחיצות ואלמטי בטון שוים .2519.05

 במסגרת הפרויקט ייבו מחיצות מקירות בלוקים או קירות בטון. .1

אל תקרות הלוחד"ים / תקרות הפורטלים באופן כזה שימע העברת  מחיצות  אלה יחוברו .2

 כוחות אכיים מאלמטי התקרות אל המחיצות. 

לצורך כך יחוברו המחיצות באמצעות זוויתים בעלי חורים אובלים אשר יאפשרו שקיעה של   .3

 . אל המחיצות האלמט הראשי ללא העברת כוח

   תזוזה אופקית של המחיצותזוויתים אלה ישמשו כמחבר המוע  .4

 FE 360 הפלדה סוג .5

 בין המחיצה לתקרה יש ליישם קצף למיעת מעבר אש. .6

 

  מגבילי גובה להתקה ע"ג קירות או קורות 19.05.26

 לפי הכיסה לחיון יותקו באזור הרמפות מגבילי גובה. .1

 על האלמטים להיות מגולווים.  .2

 FE 360סוג הפלדה  .3

 יהיה באמצעות ברגי עיגון כימיים. קיבוע המגבילים  .4

לן ויובאו לאישור המתכן, לצורך כך יהיה באחריות הקב תכון המגבילים על כל רכיביהם .5

שות יסיון לפחות בעל רקע בתכון מבי  10יעסיק הקבלן מהדס רשוי במדור מבים בעל 

 פלדה. 

 

  עטיפת עמודי בטון בפחי פלדה  719.05.2

ייעטפו עמודי הבטון בפחי פלדה בצורה אובלית כצורת  -1החיון במפלס בחלק מעמוי  .1

 מ"מ.  10העמודים, עובי הפחים יהיה 

 FE 510סוג הפלדה  .2

 על הפחים להיות מגולווים  .3

ים לשאת את להקבלן רשאי להשתמש בפחים אלה כתבית אך עליו לבחון האם הפחים יכו .4

עומסי היציקה. במידה ויבחר הקבלן לעבות את הפחים הדבר יהיה על חשבוו בלבד ולא 

 תשולם תוספת מצד המזמין. 

  עיגון הפחים לעמוד יהיה באמצעות מוטות זיון ו/או שגמי גזירה. .5
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  מסוג מוורייל המעוגים לקמרוות מופים .2819.05

במוקדמות, ביית החיון מתבצעת בתוך אולמות  20ו  17שתואר במוקדמות ובספחים כפי  .1

 סגורים.

 -שיוע האלמטים יבוצע ע"י מופים עיליים המקובעים לקמרוות הקיימים (שכבת ה .2

Primary Lining .( 

ופים אלה מורכבת מ), קוסטרוקצית Monorailלהרכיב מופים מיוחדים (לצורך כך יש  .3

 ה מפלדה. רבעיק

מחירי הפרויקט. התכון יבוצע ע"י חברה  ב כלולתכון המוף ועיגוו יתבצע ע"י הקבלן הוא  .4

 ון מוכח בעבודות מסוג זה.יבעלת יס

על חלקין, התכון יובא  1225על התכון לעמוד בדרשיות התקן  הישראלי למבי פלדה ת"י  .5

 לאישור המתכן לפי ביצוע העבודות. 

 ,יש להוסיף את משקלה העצמי של המערכת ועלי 17צג בספח כושר השיאה של המופים מו .6

) ומקדמים למצב גבולי שלהרס כפי שדרש בתקיה הזרה ולא 1.3-(לא פחות מ מקדם דימי

אופן כזה ב. הקבלן רשאי לשות את כושר השיאה של המופים פחות מהתקיה הישראלית

 שיתאימו לצרכיו ושיטת העבודה שלו. 

ל הקבלן ללמוד  . ע 3מגדיר את כוח השיאה של קודת עיגון בודדת עם מקדם בטחון  20ח ספ .7

 יקות שליפה. דהיטב את תכית עיגון הברגים ולבצע ב

מודגש בפי הקבלן שהעומס הפועל על קודת עיגון בודדת לא יהיה גדול מהקוב בתכיות  .8

שיבטיח את באופן כזה  העוגים ועל הקבלן לדאוג לפירוס העומסים על מערכת המוורייל

 תפקוד העוגים כראוי וימע שליפה עפ"י העומסים המותרים.

, יש לשים לב שמתחת לשכבת Primary Liningקודות העיגון מתוכות כך שיחדרו לשכבת ה  .9

Primary lining  ה המגיעה לעובי של כס"מ.  70 -קיימת שכבת מילוי משולשים בעובי משת 

. לחילופין הקבלן יכול  Primary liningאת שכבה זו ולהתעגן בשכבת ה על ברגי העיגון לחדור 

  . Primary liningלהציע שיטת עיגון שוה אשר הברגים בה יחדרו אל הסלע שמעל לשכבת ה 

 

  אלמטי מסגרות שוים  919.05.2

 . כל האלמטים יהיו מגולווים וצבועים בצבע ובגוון לפי בחירת האדריכל .1

 .יהיו בברגים בלבדהחיבורים באתר  .2

  

  כולת מחירמדידה ותאופי  .3019.05

 כללי  .1

אלמט הפלדה ימדדו לפי משקל ויכללו את כל הדרש לביצוע העבודה בשלמותה לרבות  . 1.1

  גילוון, צביעה, שיוע, הובלה, הרכבה פירוק וכדו'. ברגים, מחברים,

 .  1225מחירי היחידה כוללים שימוש בכל סוגי הפלדות המותרים לפי ת"י   . 1.2

) עבור כל SHOP DRAWINGSמחירי היחידה כוללים הכת תכיות ייצור והקמה ( . 1.3

 האלמטים. 
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מחירי היחידה כוללים עבודות תכון שיבוצעו ע"י הקבלן, לאלמטים שיפורטו להלן   . 1.4

שות יסיון לפחות בתכון קוסטרוקצית   10באמצעות מהדס רשוי במדור מבים, בעל  

 פלדה. 

 כוללים את בדיקות הריתוך השוות, כפי שפורטו לעיל.מחירי היחידה  . 1.5

 מערכת מוטות מתיחה לתמיכה זמית של קירות כלוסאות .2

הקוסטרוקציה תימדד לפי משקל ותכלול את הכל הדרש לביצוע העבודה בשלמותה    

  פירוק הקוסט'.ברים, ריתוכים,אביזרים לווים וכדו) כולל מח(

3. סטרוקצית פלדה להשעת תקרה דרוכה מבטוןמכלול קו  

מחיר מכלול קוסט' פלדה להשעת תקרה דרוכה יהיה לפי משקל ויכלול את כל הדרש לביצוע   

מ"מ, פח   30העבודה בשלמותה לרבות סמכי פלדה מבוטים בקורת הראש בעת היציקה בעובי  

וכל פעולה דרשת אחרת   314פלדה  רציף בתחתית התקרה, את הדייס מסוג סיקה גראוט 

  "מ לקבל מכלול סמכים כמתוכן.ע

  פח המשמש כמיגון משוכן באלמט בטון .4

  מ"מ משיקולי מיגון. 6הקוסטרוקציה תימדד לפי משקל, מודגש שעובי הפח המוצע היו  

במידה ויש לחזק את הפחים אלו מעבר לחיזוקים (סטראטים) המסומים בפרטים שבתוכיות 

היציקה (בהתאם לתכון הקבלן), יכללו חיזוקים אלו במחיר ע"מ שישמשו גם כתבית לצורך 

ולא תשולם עבורם כל תוספת. כמו כן, מובהר כי מחירי היחידה של הפחים כוללים   היחידה 

את כל הריתוכים הדרשים לצורך ייצור האלמט, לרבות ריתוכים מלאים של הפחים בכל  

  היקפם. 

  סבכי תאורה בפורטלים מ .5

  ל את כל הדרש לביצוע העבודה בשלמותה.תימדד לפי משקל ותכלוהקוסטרוקציה   

תכון ע"י מהדס מבים רשוי, הפקת תכיות לתכון מפורט מחיר כולל ה למען הסר ספק  

  גילוון, צביעה לעמידות אש, הובלה, הרכבה.  ותכיות ייצור, תהליך בקרת תכון,

  קיבוע מחיצות ואלמטי בטון שוים  .6

  הקוסטרוקציה תימדד לפי משקל ותכלול את כל הדרש לביצוע העבודה בשלמותה.  

  למען הסר ספק המחיר כולל גילוון, ברגי עיגון, קצף מעכב אש, הובלה והרכבה.   

  קורות או קירות ג"ע להתקה גובה מגבילי .7

  ותכלול את כל הדרש לביצוע העבודה בשלמותה. יחידותהקוסטרוקציה תימדד לפי   

למען הסר ספק המחיר כולל תכון ע"י מהדס מבים רשוי, הפקת תכיות לתכון מפורט   

  ותכיות ייצור, תהליך בקרת תכון, גילוון, הובלה, הרכבה. 

  פלדה בפחי בטון  עמודי עטיפת .8

  דד לפי משקל ותכלול את כל הדרש לביצוע העבודה בשלמותה.הקוסטרוקציה תימ  

  ועיגון הפחים לעמוד. הרכבה ,הובלה גילוון,למען הסר ספק המחיר כולל   

 לקמרוות המעוגים מוורייל מסוג מופים .9

  עבור מערכת המופים לא ישולם בפרד ומחירם כלול במחירי היחידה השוים של הפרויקט. 

כולל את עלותם, עלות התכון והפקת תכיות ייצור לאישור מתכן השלד,  מחיר  מופים 

וסילוקם  תהליך בקרה, שיוע,הרכבה, בדיקות שליפה לקודות העיגון, אחזקתם, פירוקם

  וכל דבר אחר הדרש לתפקודם של המופים לכל אורך הפרויקט. מהאתר בסיום העבודה
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  מערכת עיגון לעמודי תאורה  . 10

  הקוסטרוקציה תימדד לפי משקל ותכלול את כל הדרש לביצוע עבודה בשלמותה.   

מחיר היחידה כולל את עלות הברגים, הפחים, דיוס וכל דבר וסף הדרש לביצוע עבודה    

  בשלמותה. 
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  אלמטים מתועשים בביה  -  22פרק 

        

  החיות כלליות  122.0

  כללי   . 1

 - 22גבס תבוצעה לפי המפרט הכללי פרק וציפויי תקרות כל עבודות אספקת והרכבת     1.1  

, המחמיר מבין המסמכים הוא בהתאם להוראות היצרןו אלמטים מתועשים בבין

  הקובע. 

מחיצות, את גימורן ואת התאמתן לפריטים ציפויים ואספקת והתקת העבודה כוללת   1.2  

דלתות, חלוות או פתחים אחרים), המורכבים בתוך קירות של מסגרות וגרות (כגון: 

  הגבס או וגעים (גובלים) בהם או מהווים חלק מהם. 

על הקבלן לטפל בהזמת החומרים במועד שיאפשר לו לעמוד בלוחות הזמים של   1.3  

  התקדמות הפרויקט.

  

  ציפוי קירות בלוחות גבס 222.0

טחים פימיים של קירות בויים או יצוקים יעשה באמצעות  ציפוי קירות בלוחות גבס בקיבוע מכי למש

מ"מ ובהתאם  30(שיווק "אורבוד") או שו"ע, עובי ציפוי הקיר יהיה מיימום  F 47מערכת פרופילי 

  לתוכיות, כתב הכמויות והחיות המפקח.

בהקבלה מלאה ובדיוק זו מעל זו,   –לאחר קביעת מסילת פח מגולוון לרצפה ומסילת פח מגולוון לתקרה  

  ס"מ זה מזה לפי הדרש.  61ס"מ או  40.6במרחק של  F47פרופילי  -מקבעים את היצבים

את היצבים יש לחבר אל המסילות באמצעות ברגי פח אל פח, ואל קיר הרקע בעזרת שי זוויתי עיגון 

  לפחות בכל יצב, המאפשרים פילוס הקיר.

ת המעטפת, זוויתי העיגון יקובעו לקיר על גבי רפידת "קומפריבד" או רפידה  למיעת גשרי קור בקירו

  יותקן בדוד תרמי כמפורט בכתב הכמויות.  בוסףספוגית אחרת. 

לאחר גמר התקת השלד יש לחפותו בלוחות גבס מסוג המתאים לשימוש החדר (יבש או רטוב). הברגים 

  . 2חלק  -1490המגולוון יהיו עפ"י ת"י  המשמשים לחיבור לוחות הגבס אל שלד הפח 

    

  תקרות תותבות 322.0

  כללי  . 1

אלמטים  22שבפרק  22.04כל ההחיות שלהלן באות בוסף לאמור במפרט הכללי סעיף   

  מתועשים. 

ישולבו אמבטיות תאורה, גופי תאורה, מפזרי מ"א, גלאים, מערכות כריזה, מתזים בתקרות   

  ומערכות אחרות.

  דרישות כלליות  . 2

רותים הדרושים, להתקת התקרה יעל הקבלן לספק כל העבודה, החומרים, הציוד, הש  

בעת ההתקה על המתקין להשתמש  בהתאם לתכיות עבודה מאושרות והוראות היצרן. 

  בכפפות לשמירה על יקיון האריחים. 

בהם הוא עומד   מריםועל הקבלן להגיש לאישור המפקח והאדריכל דוגמאות החלפי ההתקה    

 להשתמש וכן דוחות מבחן ואישורים לגבי תכוות אקוסטיות ועמידות בתקי בטיחות (אש),

  התאמתם למפרטים ולכתב הכמויות, סוג גמר וגוון.
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  תוכיות עבודה ופרטים  . 3

עבודת הקבלן כוללת הספקת והתקת פרופילים גמר מאלומייום מאולגן או מפח מגולוון   

שבין התקרה לקירות וקורות וסביב גופי תאורה, מפזרי אויר ואביזרים צבוע, בחיבורים 

  אחרים. 

  שיטת הביצוע  . 4

במיוחד   -התקת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבים האחרים הותקו במקומם ועבודת הגמר    

  עבודות "רטובות" סתיימו.

הקבלן ילמד את התכיות, ויוודא מיקום מדויק של כל האביזרים החודרים דרך התקרה. בזמן   

בשלב  או את הקוסטרוקציה עבורה הביצוע ישקול המפקח אפשרות להרכיב את התקרה 

  מוקדם יותר, כדי לעזור למיקום המדויק של אביזרים אלה. 

מוש ילש התליה בתמיסה מאושרתרשת את בגמר ההתקה, על הקבלן לקות את האריחים ו  

  ,כלול במחירי היחידה השוים שבכתב הכמויות ולא יימדד בפרד.ע"י יצרן התקרה

ת יהיו חלקים ואחידים. כל המכלול יהיה קשיח וחופשי מרעידות והמוגמר ותפי התקר  

  .ותודות כל שהן. המערכת תהיה יציבה בכל הכיווים כשהאריחים מותקים או מוסרים

קבלן ובאחריותו, להתאים את תליות התקרה וכל מערכת התקרה למבה  על ה  

הקוסטרוקציה,כולל בליטות, שקעים, קורות, תעלות כבלים או מיזוג אויר,צרת וכיוצא 

באלה, הקוזולים,ה"גשרים", או אמצעים אחרים שעל הקבלן לבות כדי להתאים את מערכת 

י המערכות העוברות מעליה מבלי לפגוע בהן, התקרה לאילוצי הקוסטרוקציה הבסיסית ורכיב

  כלולים במחיר.

  ית תקרת תותב מאריחיםתליל קוסטרוקציה  . 5

תלייתה   ואופןמהדס רשוי מטעמו ועל חשבוו את פרטי המערכת הושאת  ייתכן ע" הקבלן  

  התקרה על כל מרכיביה.   לטיבאו חיבורה לקוסטרוקציה. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי \ו

  בלן ימציא למפקח אישור בדיקת התקרות השוות ע"י מכון התקים.הק  

 של"  CLIXצבוע בתור מסוג "ו  מגולוון  מפח   Tהאריחים תעשה על גבי מערכת פרופילי    תליית  

  . עש"  או ,"אורבוד" בשיווק"  ריכטרחברת "

  המהווים ,  מ"מ  Ø4מוט הברגה או מוטות תלייה מגולווים    באמצעות  תעשה  Tפרופילי    תליית  

 תלייה בעומס העומדים, ע"ש או, ריכטר' חב של  TWISTER מתכוות תליה ממערכת חלק

  .ג"ק 40  של מותר

  בעזרת  התליה  הבטחת  כולל ,  באתר  המפקח  או  היצרן  הוראות  לפי  במרווחים  ימוקמו  המתלים  

 או  שוים  אביזרים  תלויים  בהם  במקומות  -)  T-ה  פרופיל  לכווון  מחורר  מתלה" (ויוס"  מתלי

  .  מ"מ 200 על  יעלה לא מהקיר הראשון המתלה מרחק. התקרה על  וסף עומס

 אלא, היסוד קוסטרוקצית\מתקרת עצמאית תהא, אחרות מערכות או תאורה גופי התקת  

 חוטי  באמצעות  תליה  תותר  לא.     התותב  לתקרת  ישירה  תליה  יאפשר  התותב  תקרות  יצרן  אם

  המומלצים  במרווחים המתלים את לקבוע אפשר אי אם.  כפיפים פח סרטי או דקים פלדה

 בעל   משי  ושא  בשלד  להשתמש  יש,  אחרים  מכשולים  בגלל  או  שרות  ציוד  של  הימצאותו  בגלל

  . צידית תזוזה למוע מת על היטב שיתמוך, אותים גישור ביצועי

 התותב תקרות את הושאת המערכת לחיבור הקבלן  י"ע תיתן מיוחדת לב תשומת  

 וכן התותב תקרות את הושאות המערכות בין החיבור אמצעי. הביין של לקוסטרוקציה

  חייבים  בביין הקוסטרוקטיביים האלמטים לבין עצמה הושאת המערכת שבין החיבורים



187 
 

______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

, למטרתם המתאימים ובצורה באורך"),פיליפס" כדוגמת( עוגן של מבה בעלי ממתכת להיות

 לפחות) בלוק  או בטון( הקשה לביה יוחדרו  אשר התותבת לתקרה מתאים שיאה כושר בעלי

  .היצרן  בהוראות  כמפורט  והחיבורים  התליות  כאשר,  מפקחה  באישור  יעשה  ל"ה  כל  .מ"מ  40

 באתר שמורכבות השוות המערכות לפי  יותאמו התליה שקודות בחשבון לקחת הקבלן על  

 לפי  המפקח,  לאישור  וחיזוקיו  הושא  השלד  של  עקרוית  תוכית  להציג  הקבלן  על.  אחרים  י"ע

 בין  סטדרטיים לא חיבורים ומיעת התקרה יציבות יבטיח זה תכון. העבודות תחילת

  . הפרופילים 

 בהתאם יהיו הביין של לקוסטרוקציה חיבורה או/ ו תלייתה ואופן הושאת המערכת פרטי  

 הסרת   משום  זה  באישור  אין  אולם,  ובאישורםמטעם המזמין    האדריכל  או/ו  המהדס  לתכיות

  . מרכיביה כל על ויציבותה חוזקה, התותבת התקרה לטיב הקבלן של הבלעדית האחריות

(אין לאפשר שימוש בפרופיל  מאלומייום Z+L  פרופילי יהיו) התקרה בהיקף( הגמר פרופילי  

L+Z  (ון   בהתאם  העשוי מיחידה אחתות  חיבוריב.  התקרה  ומיקום  לתכהפרופילים  יחוברו  פי  

 לחיזוק פיתי עיבוי בהם יהיה וכן רווחים ללא, מדויקים בחיבורים), גרוג( מעלות 45 בזוית

  . הפרופיל

  ". ירייה"ב  הפרופילים את לחבר אין. העין מן  סמויים יהיו החיבורים כל  

  פרופילי  כל, התקרה ולפילוס לתמיכה הדרשת הקוסטרוקציה  כל את כוללת ההתקה  

L+Z+T   דרשיםית  לפי  קצה  אריחי  חיתוך  וכוללת,  ההיצרן   של  הביצוע  יפרט  פיל  -  הכל,    התכ .  

 חיזוקים כוללת , כדרש אחר וציוד שילוט, חורים, תאורה תעלות/תאורה לגופי פתחים הכת  

  '.וכו אויר מיזוג גריל  כגון שוים לאלמטים התאמה לרבות, כדרש וגשרים

  אמצעי חיבור, ברגים וכו'  . 6

כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו המוקדם של האדריכל, לרבות אמצעי עזר     6.1  

הספציפית אם הם אחרים. האביזרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע התואם לצבע התקרה  

ראים לעין.  מאידך, מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבל אישור האדריכל והמפקח לגבי 

כל פרט חיבור (כולל אמצעי חיבור) אותו מתכוון הקבלן לבצע, לרבות צורת השימוש 

  בברגים, מסמרות וכו'.

  לא יאושרו  אמצעי חיבור כלשהן הראים לעין.   6.2  

  פתחים וחורים בתקרות  . 7

ביצוע  במחירי ביצוע היחידה את תכלולה ע"י הקבלן  שמבוצעות עבודות תקרות התותב  

פתחים, חורים ואלמטים אחרים ככל הדרש (לתאורה, מיזוג אויר, תקשורת, כיבוי 

  מכיות).-וכל יתר המערכות האלקטרו  ,רמקוליםאש

וע פתחים וחורים העבודות תכלולה גם את כל הכרוך בהכות ובחומרי העזר הדרושים לביצ  

הכל  -כ"ל, לרבות העיבודים מסביב לפתחים, חיזוקים והשלמות בפרופילי אלומייום וכו' 

  כדרש לביצוע מושלם של העבודות. 

   תאורה גופי  . 8

   .בתקרות ישולבו תעלות תאורה ואמבטיות תאורה כמפורט בתוכיות    8.1  

רכת החשמלית תתבצע ע"י מבצע  הרכבת גופי התאורה בתוך תעלת התאורה וכל המע  8.2  

  בתאום עם קבלן התקרות. החשמל

  דרישות כלליות:  . 9

 .       יש לבצע בדיקה תקית ע"י מעבדה מוסמכתלאחר ביצוע התקרה   9.1  
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 בתקן הישראלי ת"י 8.4,  8.3בסעיפים מופיע הסבר מפורט לאופן הבדיקה התקית             

 זאת אסור שימצא כשל.  . בבדיקה 3חלק   5103

 דרש מקדם בטחון כלהלן: (מקבעים עליוים) לגבי המיתדים המעוגים בתקרות  9.2  

    5-מיתד מתפצל מתכתי לא פחות מ  .א

  6 -מיתד פלסטי (יילון או פוליאמיד)  לא פחות מ  .ב

  

  תקרות תותב שוות 22.04

הוראות היצרן, כולל שימוש  באביזרי תקרות תותב שוות בהתאם לסעיפי כתב הכמויות, הביצוע לפי 

  גמר ותליות של היצרן , המתאימות לסוג התקרה.

ביצוע של כל תקרת תותב תלווה ע"י יועץ של יצרן אותה תקרה, שיאשר בכתב את התאמת  ההרכבה 

  ואביזרי התקרה השוים לאלה המסופקים על ידו ומתאימים לדגם התקרה  הדרשת.

  

  מהדס רשויתכון ע"י  22.05

ולאחריו    כל התליות והחיזוקים של מחיצות הגבס ,הציפויים ותקרות התותב יתוכו ויבדקו בביצוע  

  שות יסיון לפחות,המהדס יהיה  מטעם הקבלן ועל חשבוו. 5ע"י מהדס רשוי בעל 

אישור   22הקבלן אחראי להעביר למפקח במעמד הגשת כל חשבון חלקי שבו עבודות הקשורות בפרק 

  בכתב שהעבודות תוכו , בדקו בפועל ואושרו ע"י המהדס הרשוי מטעם הקבלן. 

  המפקח רשאי לדרוש מפעם לפעם חישובים סטטיים של המהדס , לעיוו. 

  

  ותכולת המחירים אופי מדידה מיוחדים 22.06

כולל   ותמחיר התקרות השוהמדידה במ"ר קירות ותקרות. פתחי שירות ימדדו לפי יחידות.   . 1

הדרושה לחיבור  ית חיזוק ותימוךיאת החיתוכים הדרושים, עיבוד פתחים, קוסטרוקצ

(במיוחד במרתף, מלבד  19לתקרות הבטון ולקוסטרוקציית הפלדה המשולמת בפרק 

צביעת כל  ,פרופילי גמרפרופילי השעה, , קוסטרוקציית הפלדה המתוכת ומדדת בפרד)

וכל האמור בפרטים שבתוכיות ולרבות ההכות וכל התליות  אלמטי הפח הגלויים לעין 

  רמקולים וכד'. הדרושות לאלמטי תאורה, מיזוג אויר,

  . לצורך תלית גלאים, ספריקלרים וגופי תאורה תותבחיזוק אביזרים בתקרת כמו כן   

מומכות פרופילי פח לחיזוק ולעיגון, סרגלים ואלמטי תליה שוים הקבועים בתוך תקרות   . 2

כן, כללים במחיר התקרות כל -כמו יכללו במחירי התקרות השוות ולא ימדדו בפרד.

  . החיזוקים הדרושים בהתאם לפרטים ולהחיות המהדס הרשוי מטעם הקבלן

במחיר התקרות כלולים כל השיויים, ה"גשרים", הקורות והתליות הוספות הדרושות   . 3

  יאפשרו תליה רגילה של התקרה. במקרה שהמערכות ומתליהם לא 

לא תשולם כל תוספת עבור שילוב של תקרות מסוגים שוים ובמפלסים שוים, עבור חיבור    . 4

  ים ישרים או אלכסויים או שיפועים.וובק

לא ישולם בפרד ויהיה כלול  ובשטחים קטים וברצועות    עיבוד אלמטים בתוואי מעוגל וקשתי  . 5

  . , אלא אם מצוין אחרתהכמויות-בכתבבמחיר הסעיפים השוים ש 

כל עבודות הגבס כוללות את אטימת המישקים וגמר ביצוע שפכטל כהכה לצביעה, כהגדרתו   . 6

  קיר ו/או תקרה מוכים לצבע.  -
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מחירי התקרות השוים כוללים בוסף להחת פלטות, פתיחת פתחים בהתאמה לגופי תאורה   . 7

  כן, את עיבוד שולי הפתח. -ידרש, וכמויאויר ולכל פתח ש-לגרילים של מיזוג  לספריקלרים,

, ציורות, שקעים ואיטומם כולל איטום גד מעבר אש עיבוד פתחים למעברי כבלים, תעלות  . 8

(כולל אלו שמעל המחיצות המתועשות) לא יימדד והמחיצות  בקירות/מחיצות ובתקרות תותב  

  הכמויות. בפרד ויהיה כלול במחירי הסעיפים השוים שבכתב

  הערה: מיקומי הפתחים בתקרות במרכזי האריח/מגש.  

לצידי משקופים יימדדו בפרד רק בשטחים ציבוריים (בשטחי שוכרים, לא  פרופילי הפלדה   . 9

  .יימדדו בפרד ויהיו כלולים במחיר המחיצות)

  בה. לשלד המלתליה  בכל גובה , מחירי המחיצות השוות כוללות את שלד הפלדה הדרוש  .  10

במחיצות ו הן בתקרותאו שו"ע,  של "אורבוד" ”Jבפיות מתכת, או בפרופילי " הגת פיות   .  11

  כלולים במחירי היחידה השוים. 

  סגירת קצה חופשי של מחיצות בלוח גבס,לא יימדד ויהיה כלול במחיר המחיצות.   . 12

בקצוות החופשיים של תקרות גבס כלול במחיר התקרות ולא   TRIM  Jשימוש בפרופילי מתכת    . 13

  יימדד בפרד.

מחירי התקרות השוות, המחיצות והרצפות הצפות כוללים הכת דוגמאות לפי דרישת    . 14

  מ"ר מיימום כל דוגמא). 5המפקח לאישור האדריכל (בשטח 

לקירות, לעמודים   מחירי המחיצות השוות כוללים את כל האיטומים בחיבורים לרצפה,  . 15

  ולתקרה וכן איטום מעבר מערכות דרך מחיצות. 

  מחירי התקרות כוללים העסקת מהדס מוסמך לתכון התליות של התקרות.  . 16

ערכת ״בד רסטרס״, בהתאם למצוין בכתב ממחירי התקרות כוללים פרופילי פיין ליין ו  .   17

  הכמויות.  

  כון תקיה כתאי לאישור התקרות ע"י המפקח.מחירי התקרות השוות כולל בדיקת מ  .  18

  בגוון לפי בחירת האדריכל.  מחירי תקרות פייבורד כוללים גם את הצביעה  . 19

  הערה:   

  הקבלן חייב להחזיק באתר באופן קבוע את מפרטי וחוברות פרטי "אורבוד".   

  כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה.  
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  ביסוס עמוק כלוסאות קדוחים וקירות ביסוס - 23פרק 

  

  (מיקרופיילים) כלוסאות קדוחים בשיטת ההקשה 23.01

  כללי  23.01.01

  העבודות הכלולות בפרק זה הן: .1

(שימוש בבטון המתאים לשאיבת   האלמטים בפורטל המערביביצוע כלוסאות לביסוס   . 1.1

 מייקו)

 זמיים וקבועים. ביצוע כלוסאות עבור קירות דיפון  . 1.2

 ביצוע כלוסאות לדיפון חפירת פירים אכיים.  . 1.3

ביצוע הכלוסאות לפלטת ראשי הכלוסאות או קורת ראש של קירות תומכים בהתאם  . 1.4

 לתכיות. 

  .זמי של אלמטים שויםביצוע כלוסאות לצורך ביסוס  . 1.5

למפורט  בהתאם  מיקרופיילים, ס"מ 60-ס"מ ו 45מפרט זה מתייחס לכלוסאות בקוטר של  .2

ללא הרחבה המבוצעים בשיטת ההקשה  והסיבוב של  מטרים,    42-בתכיות ובעומקים של עד כ

  . ראש קדוח, כאשר הוצאת החומר עשית באמצעות לחץ אויר

הקבלן יהיה אחראי בלעדית על המוצר  הכלוסאות יבוצעו אך ורק ע"י קבלן מוכר ומאושר. .3

  מתאימה.הקבלן אחראי לשיטת קדיחה  הסופי.

 ביצוע הקידוח לפי הדרישות, התאמות דרישות הפלדה לתקן, טיב הבטון, היציקה וכו. .4

 יש להבחין בין שי סוגי קידוחים: .5

היציקה תתבצע באמצעות ציור  -מטרים  25קידוח כלוסאות בהקשה לעומק של עד  . 5.1

 טרמי עבור קירות דיפון. 

לכלוסאות המשמשים כביסוס מטרים ומעלה (   25  -קידוח כלוסאות בהקשה לעומק  מ . 5.2

  היציקה תתבצע באמצעות בטון המתאים לשאיבת "מייקו".  -לתקרת הפורטל המערבי)

עם תחילת העבודות על הקבלן לבדוק את מצב מי התהום בשטח ולהתארגן לביצוע העבודות  .6

 בהתאם לכך. 

רש (אלא אם צויין אחרת במפו קידוח הכלוסאות יבוצע ממפלס פי ראש הכלוס ומטה .7

. עם זאת הקבלן רשאי לקדוח מפי השטח או אפילו מפי משטח עבודה מוגבה (לפי  בתכיות)

ממילוי הכביש הקיים, קרקע קיימת הצורך). משטחי העבודה המוגבהים (אם יהיו) עשויים 

יסולק בתום   באם יהיה  משטח העבודה,  במפרט זה  51מצע מהודק כמפורט בפרק  כלשהיא או  

 השימוש בו.  

רה שהקבלן יבצע את אלמטי הביסוס ממפלס גבוה יותר מתחתית ראש הכלוס, יהיה  בכל מק .8

עליו לסלק את הבטון העודף שבראש אלמט הביסוס בעודו במצב לח, או כשהוא כבר בטון 

 קשוי (עפ"י שיקול דעתו ובאישור המפקח) תוך שמירה על שלמות הקוצים שבראש הכלוס. 

ייקדחו במיוס, ממפלס   המערבי בצידה הדרומיהפורטל  הכלוסאות הדרשים לביסוס תקרת   .9

. לאחר מכן יסותת הכלוס  CLSMהקרקע הקיימת. חלקם העליון של הכלוסאות ימולא ב 

באופן זהיר למפלס הדרש עפ"י התכיות תוך שמירת הברזל הקיים בחלק שסותת. ביצוע 

 סיתות זהבתקרת הפורטל המערבי בלבד יבוצע בתוספת תשלום. 
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. סטיות מוצרות לבצע אלמטי ביסוס בדייקות רבה הן מבחית מיקום והן מבחית אכיותיש   . 10

  יבוצעו בהתאם להחיות המפרט הכללי של ת"י. 

רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד את האמור בדו"ח הביסוס (מצורף למפרט זה) הכולל   . 11

  דגשים לביצוע, לפי הגשת הצעתו למכרז זה. 

בל את דו"ח בדיקות הקרקע, אבל אם הוא חושב שלא עשו בדיקות הקבלן המבצע רשאי לק . 12

קרקע מספיקות לצורך הערכת הביצוע על ידיו, הוא חופשי וצריך לבצע בדיקות וספות כרצוו 

ועל חשבוו. הסקת המסקות ויישומן, הן לגבי המחירים והן לגבי הביצוע, מבדיקות  הקרקע 

ע שתעשיה על ידי הקבלן (במידה ותעשיה), יהיו על שעשו  על ידי המזמין ומבדיקות הקרק

 אחריותו הבלעדית של הקבלן.  

על הקבלן להביא בחשבון כי בדיקות הקרקע שבוצעו באתר ע"י יועץ הביסוס הם לצורך  . 13

  המלצות הביסוס בלבד ובכל מקרה לא יכולות לשקף את מכלול תאי האתר.

  דה. הקבלן יהל רישום מדוייק של מהלך ביצוע העבו . 14

הרישום יכלול בכל כלוס וכלוס את פרופיל הקרקע המורכב מקרקע וסלע, לא יאושר כלוס  

  אם לא יוהל רישום מסודר.

תשומת לב הקבלן מופית לכך כי בחלק מהעבודות, העבודה תבוצע באזור קווי מתח גבוה ו/או  . 15

פעילים. הקבלן יתארגן בהתאם עם ציוד מתאים לביצוע בתאים אלו. כמו  ותקשורת חשמל

כן יתאם את העבודה בקרבת קוים אלו עם הגורמים הרלווטיים כדרש בפרק המוקדמות 

  במפרט זה. 

תשומת לב הקבלן מופית לכך כי בחלק מעבודות הכלוסאות לביצוע, העבודה תבוצע  . 16

יימים וע"ג סוללות עפר קיימות ו/או מתוכות. הקבלן  בסמיכות לקירות תומכים, לכבישים ק

  יתארגן בהתאם עם ציוד מתאים לביצוע העבודות בתאים אלו. 

  במספר מקומות, העבודה תתבצע במקום צפוף ומצומצם. הקבלן ייקח זאת בחשבון בהצעתו. . 17

לרבות הפסקות  ובאזורים מצומצמים הדרישות שלעיל והביצוע בתאים קשים ובקטעים . 18

  ולא ישולם בפרד.  23בודה כלול במחירי היחידה השוים של פרק ע

  בוסף לאמור לעיל ובמפרט הכללי להלן דגשים וספים לביצוע כלוסאות ההקשה: . 19

  מהדורה מעודכת. 1378הכלוסאות יבוצעו לפי ת"י   .19.1

ובמפרט   1378הכלוסאות יבוצעו בבקרה מלאה ותיעוד מתאים לכל כלוס כדרש בת"י   .19.2

  הכללי. 

טרמי בכלוסאות דיפון  באורכים קטים   היציקה תבוצע באמצעות משפך קשיח וציור .19.3

 עד לתחתית הכלוס המתאים לשאיבת מייקו 4"  ובאמצעות ציור מטרים 25-מ

 מטרים ומעלה המשמשים כביסוס לתקרת הפורטל המערבי. 25-בכלוסאות באורך מ

  . ר(יש לצקת ע"י שימוש במוף עזר להפת הציו

עפ"י המסומן בתכיות (עובי שכבת בטון לכיסוי פלדת הזיון יהיה  קוטר כלוב הזיון יהיה   .19.4

. הוא יתלה במרכז ס"מ) 60ס"מ עבור כלוסאות  7-ס"מ ו 45ס"מ עבור כלוסאות  6

חור הקידוח כאשר ציורות שומרי מרחק בחלק העליון של הקידוח ורוחקים שומרי 

חזקים ורחבים המבטיחים את עטיפת הבטון כמסומן מרחק (ספייסרים) מגלגלי בטון 

  בתוכיות בחלקו התחתון. 
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הקבלן יהיה אחראי לסימון קודות הקידוח ואחזקתם. הקבלן ישגיח שתועת הכלים   .19.5

בשטח לא תפגע בסימון וידאג לסמן מחדש קודות שפגעו. יש לוודא את סימון הקידוח 

ל ביציקה לפי וידוא מיקום הכלוס לפי תחילתו ולפי יציקת הכלוס. אין להתחי 

בהתאם לתוכיות. כאשר יש סטייה במיקום הכלוס יש להתייעץ עם יועץ הקרקע ועם  

  המתכן לפתרון הבעיה. 

עם גמר היציקה תיעשה מדידה חוזרת על ידי הקבלן וע"י המזמין. לאחר חשיפת  .19.6

הזיון. התכית הכלוסאות יסומו על תכית היסודות המרכזים המבוצעים של כלובי 

תועבר למתכים וליועץ הקרקע לצורך אישור או תיקוים. כל התיקוים שיבעו 

  מהאקסצטריות של הביצוע יבוצעו על חשבון הקבלן. 

האורך הסופי של הכלוס יקבע ע"י יועץ הקרקע באופן ישיר או באמצעות הגאולוג  .19.7

אורך המתואר , אך לא פחות מהוהמפקח הצמודים על פי הממצאים בכל קידוח

עד תיתכן הגדלת העומק. מכות הקידוח תהיה מסוגלת לקדוח לעומק של  בתכיות.

  . מטרים 42

במידה והקידוח חודר כיסוי ו/או עורקי חרסית או חללים, יש להוסיף את אורכם  .19.8

  לעומק הכלוס כך שתתקבל החדירה הדרושה טו בסלע לפי ההחיות.

קידוח בסלע בלבד באורך של חצי מטר לפחות (אלא לצורך סיכום החדירה יחשבו קטעי   .19.9

  אם יצויין אחרת במפורש בהחיות הבסוס).

  הקבלן יסייע ליועץ הקרקע ולמפקחים למלא את תפקידם. . 19.10

ס"מ לפחות לצורך הארת חור הקידוח ופס  3030xעל הקבלן לספק באתר ראי בגודל  . 19.11

  תאורה חשמלי לימים ללא שמש. כמו כן יספק סרט למדידת העומק.

המפקח באתר יעביר למשרד יועץ הקרקע והמתכן את רשימת האורכים המבוצעים של  . 19.12

 3-5הכלוסאות, עובי המילוי, העובי המצטבר של שכבות הסלע (שעוביין בפרד מעל 

. לאחר יציקת הכלוס יש לבצע מדידות של המצב הקיים מילוי הקייםחומר המ') ועובי  

“As Made”.   סאותהמשך העבודה תבוצע אך ורק לאחר אישור המצב הקיים של הכלו

  ע"י המתכן. 

הקבלן יסייר באתר טרם הגשת הצעתו ויוודא גישות מכות הקידוח לכל קודות  . 19.13

  הקידוח והתאמת הציוד שלו לעבודה במקום.

ס"מ מתחתית קורת הראש כדי לאפשר יקוי יעיל   5-ראש הכלוס יהיה גבוה במפלס  . 19.14

ומיעת הצטברות קרקע ביו לבין קורת היסוד. אי מילוי הוראה זו יחייב את הקבלן 

  לבצע חציבת סלע, סיתות בטון או השלמת יציקה על חשבוו. 

היסוד או  תיקון מרכזיות הכלוסאות בסטיות שמעל המותר ייעשה באמצעות קורות . 19.15

  אמצעים אחרים לפי החלטת הקוסטרוקטור והוראותיו ועל חשבון הקבלן. 

במקרה של חללים יתקין הקבלן פקק בעומק עליו יורה המהדס לצמצום הפח היצוק  . 19.16

של הבטון. הפקק יורכב מאבן, בטון "יבש", סמרטוטים וכו' ויתלה בחוט קשירה באורך 

  מתאים.

לא את הקדוח בבטון ולחדש את הקדיחה לאחר במקרה של מפולות, על הקבלן למ . 19.17

  מספר ימים.



193 
 

______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

  -מערות: . 19.18

מערות שיתגלו תוך כדי קידוח , על הקבלן לסתום בבטון ולקדוח מחדש לאחר  . 19.18.1

  ימים.  3-4

מערות שימצאו תוך כדי יציקה , על הקבלן להוציא מיד את הזיון , למלא בטון  . 19.18.2

  ולקדוח מחדש.

  מ' מתחת למערה.  4.0הכלוס יחדור לפחות  . 19.18.3

  קוטר המקדחים יהיה זהה לקוטר שבתכית. . 19.18.4

  יבוצע פיקוח צמוד ע"י גיאולוג. . 19.18.5

על הקבלן להיערך שבמסגרת קידוח הכלוסאות הוא עלול להיתקל במסמרי עפר/ ברגי  . 19.19

סלע ובעוגים. במקרה זה אם יהיה צורך במעבר זמי למכוה סיבובית על הקבלן לקחת 

כמו כן על הקבלן לקחת בחשבון כי  זאת בחשבון ולא תשולם בגין זה תוספת מחיר.

בחלק העליון של הכלוסאות קיים מילוי אדמה מסוגים שוים, לא תשולם תוספת עבור 

 שיוי מכוות קידוח או מקדחים במידה ודרש. 

 קטרים) מבור קידוח פתוח.   8-10מטרים (  4קידוח כלוס ייעשה במרחק מיימלי של  . 19.20

 שעות מיציקתו.  24חר יתן לקדוח בסמוך יותר לכלוס רק לא . 19.21

על הקבלן להל רישום מסודר של יומן קידוחים בדגש על רישום השכבות השוות  . 19.22

 בקרקע והגעה למפלס הסלע.

  דוגמה לטופס תיעוד עבור כלוסאות מצורפת למפרט זה.  . 19.23

  

  סטיות מותרות 23.01.02

  בקוטר הכלוס.  10%הסטיה המותרת מציר המתוכן לא תעלה על  .1

  .2%מקסימלי של הכלוס לא יעלה על שיפוע  .2

  המפקח יוודא דרישות אלו לפי היציקה.  .3

  

  ציוד הקידוח וייצוב דפות הקידוח  23.01.03

קידוח הכלוסאות מחייב שימוש במכוות חזקות ובמקדחים המתאימים לקדיחה דרך סלע,  .1

- וצרורות. סוג המקדח לכלוסאות, יוצע על , מילוי קיים בכביש ובסביבתובולדרים צוריים

ידי הקבלן, אך הוא טעון קבלת אישור המפקח. בכל מקרה יהיה הציוד מתאים לביצוע הביסוס 

בכל שכבות הקרקע והסלע שבאתר, והאחריות לכך תחול על הקבלן, אפילו אם אושר הציוד  

 ע"י המפקח. 

המחפורת תובטח ע"י ציורות מגן או כאשר הקדיחה איה בסלע, יציבות דפות הקידוח או  .2

כדרש לפי יועץ הקרקע.  יש להקפיד ולשמור על יציבות הדפות לכל עומק אלמט הביסוס. 

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי על שמירת יציבות דפות הקידוח, והוא יקוט בכל האמצעים  

  הדרושים לכך. בכל מקרה לא יורשה שימוש בפולימר לייצוב דפות הקידוח.

-בוסף לכך, במקרה של שכבת מילוי יתן לקדוח קדח בקוטר גדול מהמתוכן יצוק בבטון ב .3

 ולאחר מכן לקדוח במכות מיקרופייל בקוטר הדרוש לפי התכיות.  20
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לא תוכר כל תביעה שהיא (תביעת כסף או תביעת זמן) הובעת מהקושי לחדור אל תוך שכבת  .4

 הקרקע. 

מיד על מצע יציב. אם לצורך זה יהיה על הקבלן לבצע מילוי  ציוד הקידוח והמופים יעמדו ת .5

ליצירת משטח עבודה זמי, יהיה מילוי זה, וסילוקו אחר כך, על חשבון הקבלן ולא יימדד 

  בפרד. 

  ס"מ.  60ס"מ ולביסוס הגשרים הוא  60,  45קוטר הכלוסאות לביצוע קירות הוא  .6

צה עליון של קדח הכלוס תובטח בכל מקרה יציבות  קצה  עליון  של  קדח הכלוס: יציבות ק .7

מ' לפחות. הציור יישלף החוצה עם תום היציקה. על    1.5על ידי שימוש בציור מגן לעומק של  

ציור המגן יש לתלות ציורות שומרי מרחק לזיון, אשר יישלפו עם תום היציקה, בעוד הבטון 

  לח. 

הביצוע לפי האמור במפרט הכללי,  בטויט: במידה ויהיה צורך בשימוש בבטויט, יהיה .8

  ובהתאם להחיות יועץ הביסוס.

שימוש בציורות מגן: שליפת ציור המגן תתבצע תוך כדי היציקה בתועה סיבובית,  מבלי  .9

שתופרע רציפות היציקה. ציורות אלה יהיו חלק איטגרלי של מכות הקידוח שאישר המפקח  

 לקבלן.  

צמ"ה וסף כדוגמת מופים לצורך ייצוב הכלובים,   במידת הצורך ישתמש הקבלן בציוד . 10

 ציורות היציקה וכדו'.

  

  זיון  23.01.04

 .  W. פלדת הזיון תהיה רתיכה סימון 02בפרק  02.02.27החיות לפלדת הזיון ראה סעיף  .1

כלוב הזיון יוכן מראש כיחידה אחת קשורה ומיוצבת בעלת חתך רוחבי מותאם לזה של   .2

 מטרים.  25הקבלן דרשת לייצוב כלובים מעל עומק של  תשומת לב של הכלוס. 

תשומת לב הקבלן כי חיבור מוטות הזיון האורכיים לחישוק הלולייי יהיה באמצעות קשירה  .3

 בלבד (לא יאושר חיבור בריתוך). 

מת להבטיח את יציבות צורת הכלוב, יחבר הקבלן אלכסוי חיזוק וירתך אותם מידי פעם.  -על .4

ידי -כיוון האלכסון יהיה מוגד לכיוון החישוק הלולייי. ריתוך האלכסוים יכול להיעשות על

 אך מותרים ריתוכים קודתיים בלבד.  ASWE 7018אלקטרודות בעלות סימון בין לאומי  

מ', אשר מעצב את  3מ"מ כל  16 -ל  12בכל האלמטים יהיה חישוק מרותך בקוטר שבין  .5

 המידות המדויקות של החתך הרוחבי של כלוב הזיון הדרש בתוכיות. 

ציורות פלדה, שימוקמו בהיקף  3שומרי מרחק לכלוב הזיון של הכלוסאות יהיו על ידי  .6

יוכס כלוב הזיון. הציורות יישלפו עם תום   מעלות בייהם,  ובייהם 120הקידוח, בזווית 

 היציקה, בעוד הבטון לח.  

המטרים העליוים של הכלוס. מקצהו התחתון של כלוב   6-שומרי המרחק מציורות יהיו ב .7

מטרים מתחת לקצה התחתון של הציורות ייתו שומרי מרחק (ספייסרים)   3הזיון ועד 

  עטיפת הבטון כמסומן בתוכיות.  מגלגלי בטון חזקים ורחבים המבטיחים את

כלוב הזיון ירד על למפלס המתוכן, תוך הבטחת אורך קוצי העיגון הבולטים כלפי מעלה   .8

 וייתלה באמצעות עול תליה שיושען על שפות הקידוח. 
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חלק    4466לפי ת"י    רתיכים  כל פלדת הזיון, לרבות החישוק הלולייי,  תהיה ממוטות מצולעים .9

 .   W500-בחוזק פ 3

  יש להבטיח את חוזקו של כלוב הזיון כך שלא ייזק בעת התליה והיציקה.  . 10

"כלוב" הזיון יהיה לעומק חצי מטר מעל תחתית הקידוח אלא אם יצויין במפורש אחרת  . 11

  בהחיות הבסוס.

  

  הבטון והיציקה  23.01.05

 הכול לפי המתואר בתוכיות.  118לפי ת"י   40-הבטון יהיה בעל חוזק ב .1

תומכים את תקרת הפורטל המערבי על הקבלן להשתמש בתערובת בטון  בכלוסאות ה  .2

" ולצקת את הכלוס בציור משאבה שיגיע עד לתחתיתו 4המתאימה לשאיבת מייקו בציור 

 של הכלוס.  

בכלוסאות דיפון שאין תומכים גשר (שיקוע פורטל מערבי, כלוסרות זמיים וכלוסאות  .3

 תהיה באמצעות שימוש בציור טרמי. ), יציקת הכלוסאותAבאזור פיר 

או  התערובת תהיה בדרגת סומך כזו שתאפשר יציקה רצופה באמצעות הציור הטרמי .4

 .  7ולפחות בעלת שקיעה "   לחילופין ציור המשאבה (בטון "מייקו") 

 ק"ג למ"ק 350כמות צמט מיימלית  .5

 . מ"מ  19גודל האגרגט המקסימלי יהיה  .6

אין להתחיל ביציקת כלוס בטרם הובטח כי באתר מצאת בפועל כל כמות הבטון הדרושה   .7

 לכלוס זה.  

שעות מתום החפירה של הכלוס, אלא אם כן בוצע יקוי הקידוח    3אין להכיס כלוב זיון אחרי   .8

  ס"מ עומק וסף. היציקה תחל מיד בתום הכסת כלוב הזיון.  50ובוצעה קדיחת 

  דוח בעזרת מרטט (ויברטור) מחט, שיופעל מתחתית כלפי מעלה. הבטון יצופף בקי .9

  לפי היציקה יש לקות את אזור החור מערמות חומר שפיך שיווצרו כתוצאה מהקידוח.  . 10

  היציקה באמצעות משפך יציקה מאושר. 

  

  דגימות ובדיקות 23.01.06

  :דברים הבאיםהדגימות והבדיקות יבוצעו עפ"י המפרט הכללי של ת"י תוך דגש על  ביצוע ה

  בדיקות  בטון   .1

דגימות בטון יילקחו מכל אלמט ביסוס בעת יציקתו. הדגימות יילקחו הן מן הערבל  . 1.1

 והן מתוך הבטון שיוצא ראשון מפי הקידוח וחשב לבטון טוב ובריא. 

  ידי המפקח. -כמות הבדיקות תיקבע על . 1.2

  קידוחי  גלעין  .2

קת המפקח ו/או יועץ הביסוס ו/או המתכן רשאי להחליט על ביצוע קידוחי גלעין לבדי  . 2.1

רציפות היציקה ו/או החוזק. במקרה כזה יהיו הקידוחים בקוטר שמתאים לבדיקות 

 חוזק בטון תקיות. 
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אם יוכח כי הבדיקות עוות על דרישות המפרט, דהייו, היציקה מלאה ורצופה והחוזק  . 2.2

יחולו התשלומים על המזמין. אם יוכח כי הבדיקות אין עוות על הדרישות,  -כדרש 

דהייו, היציקה איה רצופה ו/או החוזק איו עוה על הדרישות, יחולו התשלומים בגין 

   הקדיחה והבדיקות על הקבלן.

בכל אחד מהמקרים ה"ל יכללו התשלומים על הבדיקות את כל ההוצאות הישירות  . 2.3

  והעקיפות הכרוכות בביצוע הקידוחים, הוצאת המדגמים ובדיקתם לפי ת"י. 

  בדיקות אולטראסויות לאלמט הביסוס הקשוי .3

ס"מ ומעלה יבוצעו בדיקות אולטרסויות בהתאם להחיות יועץ    60בכלוסאות בקוטר   . 3.1

  הקרקע.

ומבים, עבור קירות  ציורות הבדיקה יותקו בכל הכלוסאות לביסוס הגשרים . 3.2

בדיקות אולטראסויות .  כלוסאות רציפים שאים ציבי גשרים ייבדק כל כלוס שלישי

וכל כלוס שליש באלמטים שאים  (קירות הפורטל) יבוצעו בכל הכלוסאות בגשרים

 ס"מ בלבד). 60גשרים (לכלוסאות בקוטר 

עשויים פלדה   2.5לצורך ביצוע הבדיקות יותקו בכלוסאות ציורות בדיקה בקוטר " . 3.3

 , פוליאתילן וכד'). P.V.C(לא יורשה שימוש בציורות מחומרים אחרים 

הציורות ימוקמו בהיקף הכלוס לפי ההחיות בתוכיות ו/או הוראות המפקח.  . 3.4

בקצה העליון והתחתון. כל  הציורות יהיו ישרים לכל אורכם וסגורים בפקק מוברג

החיבורים יהיו בריתוך בהתאם לפרט המופיע בתוכיות והציורות יהיו אטומים 

לחלוטין בפי חדירת בטוייט ו/או מי בטון. הציורות יחוברו לכלוב הזיון כך שאורך 

יש לרתך את ס"מ מעל פי הכלוס.  60 -הציורות יהיה ממפלס תחתית הכלוס ועד ל

 אחד לשי לצורך הבטחת אטימותם ושלמותם. הציורות

קצב ביצוע הבדיקות האולטראסויות ומועדן, יותאם ככל האפשר ללוח הזמים של  . 3.5

 הקבלן, כדי שלא יגרם פיגור בביצוע.   

אין להמשיך בביצוע חלקי מבה שימעו מלבצע את הבדיקות האלה בטרם בוצעו   . 3.6

 הבדיקות. 

 מור לעיל, לרבות תביעת זמן ביצוע.  לקבלן לא תהיה תביעה כלשהי עקב הא  . 3.7

בוסף לבדיקות האולטראסויות יבוצע פיקוח צמוד לכל כלוס וכלוס, ללא יוצא דופן,   . 3.8

ימלא דו"ח מפורט לכל כלוס וכלוס כדוגמת  הגיאולוג. גיאולוג  מטעם הקבלן ע"י 

וע במפרט הכללי (הספר הכחול) "טופס תיעוד לביצ 23בפרק  1הדו"ח המופיע בספח 

 כלוס" ולהעבירו לכל הגורמים הרלווטיים. 

 אין להמשיך בעבודות לפי אישור הדו"ח ע"י המתכן.  . 3.9

 40-בעל חוזק ב לאחר ביצוע הבדיקות וקבלת האישור ייסתמו ציורות הבדיקה בדייס .3.10

  לפחות. 

  

  כולת מחירמדידה ותאופי  23.01.07

המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א, תוך כדי אבחה בין כלוסאות בקטרים שוים ומחיר  .1

 .שוה לעומקים השוים כפי שמוגדר בכתבי הכמויותהיחידה יהיה  
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האורך המדד לתשלום יהיה ממפלס פי הכלוס לפי המתואר בתכיות ועד מפלס תחתית  .2

 . (אין מדידה לפי שלבי עומק) והוראות המפקחכלוס שביצע הקבלן לפי האמור בתוכיות 

במפרט הכללי, אך בהתחשב  23שיטת המדידה ותכולת המחיר תהיה לפי האמר בפרק  .3

  בשיויים ובתוספות דלהלן: 

מחיר היחידה יהיה זהה לכלוסאות המבוצעים ממפלס פי השטח הקיים ולאלה   . 3.1

כמו כן לא תהיה אבחה    המבוצעים ממפלס ראש סוללה או על גבי משטח עבודה מוגבה.

  בין כלוסאות המבוצעים בסוגי קרקע/סלע שוים. 

אם הקבלן יבצע אלמטי ביסוס שראשם מגיע למפלס גבוה יותר מאשר בתכיות, עקב  . 3.2

שיטת הביצוע שלו או מסיבה אחרת כלשהי, וכתוצאה מכך יהיה עליו לסלק את הבטון 

ם הבטון יסולק במצב לח או במצב העודף שבראש הכלוס כדי להתאימו לתכיות, בין א

קשוי, הקטע העודף של אלמט ביסוס לא יימדד לתשלום. גם חציבה וסילוק הקטע 

  העודף של הכלוס לא יימדד לתשלום וכלול במחירי הפרויקט.

 גם ט ולאלה המבוצעים יעם בטוי גם מחיר היחידה יהיה זהה לכלוסאות המבוצעים  . 3.3

  עם ציור מגן לכל אורכם. 

היחידה יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה, לפי מחיר  . 3.4

  התכיות וכאמור במפרט הכללי, ובוסף לכך גם את:

  סילוק פסולת לאתר מאושר המצא במרחק כלשהו מאתר העבודה.  . 3.4.1

הכת משטחי עבודה ו"ברמות" עבודה (במילוי זמי) לצורך בצוע כלוסאות  . 3.4.2

  ופרוק ה"ל בסוף הביצוע. 

3.4.3 . סת כלוב הזיון לתוך הקידוח. הכ  

מוטות זיון ספירליים ואלכסויים המשמשים לייצוב כלוב הזיון כולל   . 3.4.4

מ"מ  16-ל  12הריתוכים שלהם לזיון, וכולל חישוקים מרותכים בקוטר שבין 

  המעצבים את צורת כלוב הזיון. 

  שימוש בציורות מגן. . 3.4.5

  ציורות שומרי מרחק לכלובי הזיון.  . 3.4.6

" עבור כלוסאות באורך 4המתאימים לשאיבת מיקו בציור הבטון והיציקה  . 3.4.7

מטרים   25מטרים ומעלה ובאמצעות ציור טרמי בכלוסאות באורך קטן מ    25

  (וכל הציוד והאביזרים הלווים הדרשים לכך. 

  שימוש במוף עזר להפת ציור היציקה.  . 3.4.8

אלמט הביסוס במפלס והכת הקצה העליון של    לכל פח שהוא  סיתות, חציבה . 3.4.9

המתוכן, להתחברות אל אלמטי המבה שמעליו, כולל יקוי הזיון (ללא חיתוך 

  זיון) וכולל סילוק הפסולת. 

סילוק כל עודף הבטון שוצק בראש אלמט הביסוס גם כשהבטון במצב לח וגם  . 3.4.10

  כשהוא במצב קשוי (כולל חציבה וסילוק). 

בדיקות הבטוים, הבדיקות  בדיקות ודגימות לכל האלמטים, כולל כל . 3.4.11

  האולטראסויות  ועריכת דו"ח בדיקות. 
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עבודה בקטעים קטים, בשטח מצומצם ותחת מגבלות גובה וכן בשלבי ביצוע  . 3.4.12

  שוים. 

מחיר היחידה איו כולל סיתות כלוס שקדח ממפלס גבוה יותר (קידוח במיוס)  וזה  . 3.5

דרישה של מה"פ (כדוגמת יימדד בפרד אם כך מופיע בתכיות העבודה או עפ"י 

י). במידה והקבלן בוחר מרצוו לצקת את הכלוסאות ברעכלוסאות תקרת הפורטל המ

במיוס, סיתות/חציבה זהירה של הכלוסאות יבוצעו על חשבון הקבלן ולא תשולם 

 תוספת לקבלן בגין זה. 

דרש כן שהי או מילוי חצץ משולב בדייס במקום בטון clsmכולל מילוי  ,מחיר היחידה  . 3.6

קדחים "במיוס" ממפלס קרקע , ה המערביבעיקר בתחום כלוסאות תקרת הפורטל 

  קיימת. 

כן יכלול המחיר את כל האמור בתוכיות ובמפרט הכללי והמפרט המיוחד. כל האמור במפרט  .4

פלדת הזיון    חשבון הקבלן ואיו משולם בפרד, יהיה כלול במחירי היחידה.-המיוחד, כי הוא על

   . בפרדתימדד 

, המחיר של ציורות ציורות לבדיקות אולטראסויות ימדדו בפרד לפי האורך הכללי שלהם .5

  לאחר סיום פרוצדרות הבדיקה ובאישור מה"פ.  40-ב הבדיקה כולל את סתימתם בדייס

מודגש במפורש כי בכל מקרה של פסילת אלמט הביסוס ו/או תיקוים באלמט הביסוס,  .6

חשבון הקבלן בלבד, כשצורת התיקון והקף -שהוא פגום, יהיה התיקון כולו עלשהמפקח קבע 

  ידי המפקח והמתכן בלבד. -התיקון קבעים על

לצורך קידוח  20-המחיר יכלול בוסף קידוחים בקוטר גדול מהמתוכן ויציקת בטון ב .7

  כלוסאות בקוטר הדרוש לפי התכיות בשכבת מילוי.

מוגדר כבר בתיאור  40-, סוג הבטון ב40-כלוסאות מבטון בתשולם תוספת עבור ביצוע לא  .8

 הסעיף בכתב הכמויות. 

במידה ופי הבטון העליוים של הכלוס אים אותים ומתאימים ליציקת האלמטים שמעל   .9

לכלוס, יסותתו פי הכלוס עד להגעה לבטון בריא ויוצקו מחדש בתבית עגולה וכל זה ללא  

 תוספת תשלום.

 הכלוס וצקו מוך יותר מהמתוכן, ישלים הקבלן את הכלוס עד לגובה הדרש  במידה ופי . 10

 שלא מודגש. הארכה אביזרי באמצעות תתבצע האלמטים הארכת. עגולה תבית באמצעות

 . היחידה במחיר  כלול"ל וה זה בגין תוספת לקבלן  תשולם

כלוסאות במפלסים שוים מחירי היחידה כוללים גם התארגות חוזרת של הקבלן לקידוח  . 11

 ובכמויות שוות.

 .02הברזל לזיון ימדד בסעיף הברזל בפרק  . 12

מחירי היחידה כוללים ביצוע פיקוח צמוד של גיאולוג והוצאת דוחות למזמין העבודה בצורה   . 13

 מסודרת.
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  טופס דוגמה לתיעוד ביצוע הכלו
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  עבודות סלילה - 51פרק 

  

  הסלע תיאור פרופיל  51.00

 כללי אור ית 51.00.01

גאולוג ד"ר עוזי זלצמן. באזור אלמטי  לש(מצ"ב) ע והגיאולוגיה מפורטים בדו"ח סלתוי ה  . 1

  -הפרויקט בוצעו קידוחי יסיון הבאים:

  . 2÷11קידוחים מס'  -    לאורך החיון    1.1  

  . 4,11קידוחים מס'  -  פורטל מערבי   1.2  

  .5מס' קידוח  -  קרקעי-מעבר תת  1.3  

  

 להלן תאור מקוצר של הסלע  . 2

  -מילוי:  2.1  

  מ'.  4-1 –עובי המילוי כפי שהתגלה בקידוחי יסיון הוא עד כ 

 מ'). 5-6-במקומות ייתכן ועובי המילוי גדל (כ    

 סלע   2.2  

  הסלע בכל האתר היו דולומיט .    

  חוזק הלחיצה של הסלע הוא גבוה .    

סלע כסדוק. הסדקים מלאים בחלקם עם חרסית וסלע  יחד עם זה, לכל העומק הוגדר ה    

  בלוי. 

  מ' .  10 -על פי ממצאי הקידוחים, יתן לקבוע שמידת ריסוק הסלע גבוה עד לעומק כ    

  לעיתים קיימים חללים ריקים או מלאים בחרסית וחול.     

  בהמשך, קיימים סדקים אך הסלע מסיבי יותר .    

  מצאו בעומקים שוים. תופעות של חללים קרסטיים     

  מ' . 2.0 –גודל החללים הוא בין מספר סטימטרים ועד כ     

עפ"י קידוחי היסיון מיקום הסלע הרציף/הבריא וסלע מרוסק/חלש איו אחיד וחסר     

   סדר.

מצ"ב דו"ח גאולוגי של משרד עוזי זלצמן, הכולל התאור המפורט של הקידוחים,      

  וגיים של הסלע. בדיקות מעבדה והפרמטרים הגאול
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  להלן סיכום הדו"ח הגאולוגי  2.3  

  

 

RMR  Rock mass rating

Q  Rock mass quality     

GSI  Geological strength index

  

 

  מים  2.4  

  ידוע שבכריית מהרות של הרכבת בתחת האומה התגלו מים זורמים (מעיין).

  לכן יתכן שבחפירה/כרייה יתגלו מים.

  העתקים   2.5  

) לא קיימים העתקים 2009בהתאם למפת ההעתקים החשודים כפעילים בישראל (

  החשודים כפעילים בסביבת הפרויקט. 

  רקע סייסמי  2.6  

   5%(סלע) ומקדם התאוצה להסתברות של  Aסוג הקרקע הוא  413לפי תקן     

  .  0.12הוא  הש 50-ב
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  הגברות שתית חריגות  2.7  

) 2009ות (זהר גבירצמן/זסלבסקי, ת שתית חריגובהגברעפ"י מפת אזורים החשודים     

  האתר הדון איו מצא בקרקע עם חשד להגברה חריגה. 

חתך הסלע יעשה לאחר קבלת חתך גאולוגי, הכולל תאור מפורט של ממצאי  עדכון  2.8  

 כרייה בחלקה העליון של המהרה (משרד רם בן דוד).

  

  ופירוק עבודות הכה 51.01

  כללי   51.01.01

על הקבלן לעבוד בזהירות ולא לפגוע במתקים הקיימים בשטח גם אם אים מסומים  .1

בתכיות. כל זק שיגרם למתקים ה"ל כתוצאה מפעילות הקבלן יהיה על אחריותו ויתוקן על 

 חשבוו. 

הקבלן יקוט בכל האמצעים הדרשים על מת לפרק באופן זהיר את האלמטים שדרשים   .2

וק ברחוב. אלמטים שיתן יהיה לעשות בהם שימוש חוזר במסגרת עבודות הפיתוח,  לפיר

 יותקו מחדש. 

 המפקח יחה את הקבלן בכל הוגע לפיוי אלמטים מפורקים.  .3

בכל מקרה של פירוק אלמט לשימוש חוזר, על הקבלן לדאוג לאחסתו באתר והובלתו למחסן  .4

  תכיות הביצוע, וכל זאת בחשבוו של הקבלן. ושמירתו במצב תקין עד להתקו מחדש עפ"י 

כל הפירוקים בכל הסעיפים של פרק זה בכתב הכמויות כוללים פיוי הפסולת לאתר שפך  .5

 מאושר, כולל אגרות והיטלים, גם אם לא צוין כך במפורש, לרבות החזרת המצב לקדמותו.

החייתו  תתקבל בשטח ע"י המפקח ותבוצע לאחר קבלת CLSM-החלטה בדבר שימוש ב .6

  בכתב.

  

  סילוק ערמות אדמה או פסולת  251.01.0

 מות עפר או פסולת, המצאות בשטח העבודה טרם ביצוע העבודה, יבוצע לאחר סילוק ער .1

  .עפר כלשהן בשטח, לרבות חישוף כאמור לעיל-שמדדו, קודם להתחלת עבודות

  החומרים יסולקו ע"י הקבלן לאתר שפך מאושר. .2

  במחירי היחידה השוים ולא ישולם בפרד.המחיר כלול  .3

  

  חפירות גישוש לאיתור תשתיות תת קרקעיות בעומק כלשהו  .0351.01

  כללי  .1

סעיף זה מתייחס לחפירות גישוש לצורך בדיקת השתית לביסוס הקירות התומכים  . 1.1

  בפרויקט, הגשרים, הפירים ומבים שוים בפרויקט. 

חפירות וקידוחי גישוש על מת לאתר תשתיות במסגרת הפרויקט על הקבלן לבצע  . 1.2

קיימות, חשיפת בסיסי קירות קיימים או לצורך גילוי מפלס הסלע במקומות מסוימים 

  על מת לאשר את ההחות התכויות שעל פיהם בוצע התכון. 

עבודה זו תבוצע תמיד בעבודת ידיים, תוך השגחה צמודה של המפקח, ושל מפקח מיוחד  . 1.3

  חראית למערכת השירותים הרלווטית.מטעם הרשות הא
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החפירה תהיה בשלביות ובזהירות. אם יימצאו תשתיות, החפירה תיפסק וידווח  . 1.4

  למהדס ולמהל הפרויקט.

היוזמה, הטרחה והתשלומים הכרוכים בהזמת המפקח מטעם הרשות, וכן דמי הפקוח,  . 1.5

  חשבוו הבלעדי. -יהיו מעייו הבלעדי של הקבלן ועל

העבודה תכלול תמיד חפירה, תימוך ודיפון המחפורת בהתאם לצורך תוך שמירה על  . 1.6

שיפועי חפירה מותרים ובטוחים, מדידת מיקום הצרת וסימוה בתוכיות, סתימת 

  המחפורת במילוי חוזר מהודק מהקרקע המקומית ופרוק הדיפון הזמי. 

ח כל תקופת מהלך הקבלן יעסיק מהל מאושר ע"י משרד העבודה, אשר יהיה וכ . 1.7

הביצוע. במידה ויש ספק, תיפסק החפירה ויוגש דו"ח כתוב ליועץ הקרקע, בצירוף 

  צילומים על מת לאפשר הערכת מצב.

הקבלן יעצור את החפירה ברגע שהוכח כי היסוד או הצרת מצא, ויודיע ליועצים.  . 1.8

יהודק   לאחר בדיקת האתר, החפירה תמולא עם האדמה שהוצאה קודם. הבור הממולא

  ידית.

  הקבלן צריך לצלם את הממצאים בטרם וגם במשך העבודה.  . 1.9

על הקבלן למדוד את שקיעת עמודי המתקים, השכים כדי לוודא האם החפירה פגעה   .1.10

בהם או גרמה להם זק. קריאת האפס תתבצע מספר ימים לפי תחילת החפירה. 

וה ביום אחרי הקריאה הבאה תיעשה כאשר החפירה תתחיל. יש לבצע קריאה אחר

מילוי בור החפירה והידוקו. המודד אשר יבצע את המדידות יגיש דו"ח תוצאות לכל 

 הגורמים הרלווטיים.  

  

  חציבת/ סיתות זהיר כלוסאות קיימים .0451.01

  כללי   . 1

היכן שדרש יבצע הקבלן חציבה זהירה של כלוסאות תוך שמירה על ברזל זיון קיים וללא    

  פגיעה בו. 

  

  פירוק אלמטים מביים שוים מבטון מזויין ו/או פלדה   51.01.05

  כללי  .1

על הקבלן לפרק ו/או להרוס אלמטים מביים שוים מבטון מזויין ו/או פלדה כגון:  . 1.1

קירות מבטון מזויין, מהרות גישה, תקרות מבטון מזויין, קורות, עמודים, כלוסאות 

 בתוכיות ובהתאם להחיות מה"פ. וכדו' כפי שמפורט בכתב הכמויות ו קמרוות

עבודות ההריסה יבוצעו בדרך שלא תגרום זק כלשהו לקטע הקיר שאיו להריסה,  . 1.2

  .למבים הסמוכים ולמתקים שוים הסמוכים ושאים טעוים הריסה

שיטת החיתוך והיסור בשלבי העבודה תבחר ע"י הקבלן, אך היא טעוה אישור מראש  . 1.3

הריסה באמצעות פיצוצים מבוקרים. כל פסולת ההריסה תסולק של המפקח. לא תותר  

 .מהאתר למקום שפך מאושר ע"י הרשויות

על הקבלן לדאוג שבעת פעולות ההריסה לא יגרם זק לכלי רכב ו/או להולכי רגל. כדי  . 1.4

להרוס את חלקי יסודות המיועדים להריסה יחפור הקבלן לעומק הדרוש ולאחר ביצוע 
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או  ת ימלא את המחפורת שותרה בחומר מצע מובא ומאושרההריסה וסילוק הפסול

CLSM חיות יועץ הקרקעע"י המפקח ויועץ הקרקע  והמהודק לפי ה.  

ההריסה יהיו באחריות הבלעדית של הקבלן באמצעות מהדס מורשה שיתכן  עבודות . 1.5

  .את ביצוע הריסות ויבצע פיקוח על העבודות כדי להבטיח את תאי הבטיחות הדרשים

פי תחילת הביצוע הקבלן יציג בפי הפיקוח את תעודות רישיון המהדס האחראי ל . 1.6

 .לתכון וביצוע ההריסות

 בעת ביצוע החציבה בפורטל המערבי על הקבלן לפרק את מהרות הגישה הקיימות.  . 1.7

על הקבלן להיערך עם ציוד מתאים לביצוע העבודות (פירוק אלמטי פלדה ובטון  . 1.8

 מזויין). 

יתכן את עבודות הפירוק למהרות הגישה הקיימות באמצעות מומחה מטעמו הקבלן  . 1.9

ויעביר את התכון לאישור מה"פ  מבעוד מועד. לא תשולם תוספת תשלום עבור תכון 

 זה ועבור כל התארגות מיוחדת הדרשת לעבודה זו. 

 תפורק תקתרת התשתיות הזמית על כל חלקיה (תקרה, קורות, Aבמהלך ביית פיר  .1.10

 כלוסאות וכדו'). על הקבלן להכין תכית הריסה מפורטת לאישור מה"פ. 

יפורק הקמרון הקיים שבה בשלב כריית המהרות, הקמרון יפורק בעת  Eבאזור פיר  .1.11

. על הקבלן לתכן את עבודות הפירוק והיסור תוך התחשבות Eהתקדמות ביית פיר 

 שמעל לקמרוות תהיה שכבת קרקע/ סלע קיימים.

פירוק הקמרון יתבצע בצורה זהירה תוך הימעות מפגיעה באלמטים סמוכים. על   .1.12

הקבלן לקחת זאת בחשבון ולמגן את כל הרכיבים העלולים להיזק כתוצאה מעבודות 

 . הפירוק. גישה לפירוק תתבצע מתוך הפיר,מסדרון המילוט ואם יתן מרחוב שז"ר

ור פירי המעליות העולות אל המעבר באולם הצפוי יתבצע פירוק מקומי של הקמרון עב .1.13

 ). הפירוק יבצע לאחר ביית מפלס תועה עוברת. Bהתת"ק (פיר 

פירוק הקמרון יתבצע בצורה זהירה תוך הימעות מפגיעה באלמטים סמוכים. על   .1.14

הקבלן לקחת זאת בחשבון ולמגן את כל הרכיבים העלולים להיזק כתוצאה מעבודות 

 מתוך החיון ומתוך המעבר התת"ק.הפירוק. גישה לפירוק תתבצע 

  

  מזויין מבטון באלמטים פתחים פריצת 51.01.06

 כדוגמת מזויין מבטון קיימים באלמטים פתחים לפרוץ  הקבלן יידרש הפרויקט במסגרת .1

  .)משק לחצר יציאה( האומה תחת אל הפתח

באמצעות פריצת הפתח בתחת האומה תבוצע עפ"י תכית שתתקבל ממתכן תחת האומה  .2

  יסור ו/או כל החיה אחרת שתיתן ע"י מתכן תחת האומה ומה"פ.

העבודה תבוצע בצורה זהירה, למיעת פגיעה באלמטי הקוסטרוקציה הסמוכים השארים  .3

במידה ודרשות ביצוע תמיכות זמיות הקבלן יבצע זאת כחלק שלמים וממשיכים לתפקד. 

  מהעבודה, ועליו להתארגן לכך בהתאם.

בסיום העבודה הקבלן יקה את פי הבטון המוסרים באופן יסודי ויבצע מערכת הגה על פי   .4

או ש"ע במספר שכבות בעובי  31כל שטח הבטון המזויין החשוף, באמצעות ישום סיקדור 

  מ"מ, בהתאם להחיות יצרן החומר.   5מיימלי של 
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בטון מזויין קיימים בתוך המבה    תשומת לב הקבלן מופית לכך שפירוק / יסור ופיוי אלמטי .5

  פעילות בתחת האומה ובתיאום עם רכבת ישראל.יתבצע בשעות הלילה/ בשעות שאין שעות  

  

  אופי מדידה ותכולת מחירים  .0751.01

  המדידה של סעיפי הפירוק תהיה על פי הסיווג בכתב הכמויות.  . 1

קירות אבן המיועדים להריסה וכן אלמטי המדידה תבוצע ביחידת מ"ק עבור קירות מבטון או    . 2

בטון אחרים (מדרגות וכדו'), מדד מתחתית מפתן פילוס לראש הקיר. התשלום יכלול את כל  

העבודות המפורטות לעיל שלא ימדדו בפרד. התשלום יהווה תמורה עבור כל העבודה,  

וע העבודה, לרבות חומרים, כלים, מופים, ציוד, פיגומים כולל יתר ההוצאות הכרוכות בביצ

תכון אישור וביצוע ההטלאה בקצה הקיר, סילוק הפסולת מהאתר וכן החפירות שיבוצעו 

  .לצורך ההריסה והמילוי החוזר

  במפרט לסלילה וגישור של ת"י, גם את האמור לעיל.  51.01המחיר יכלול בוסף לאמור בפרק    . 3

ות ולא ישולמו בפרד והם יכללו בין היתר  יהיו כלולים במחירי היחידות השו  -חפירות גישוש     . 4

  את האמור לעיל. 

ותכלול את כל  המדידה תבוצע לפי יחידת פח -חציבה/סיתות זהיר של כלוסאות קיימים   . 5

  הדרש לביצוע העבודה בשלמותה.

חשוב להדגיש שבמידה והוגדר לקבלן לבצע סיתות ע"י מה"פ או עפ"י התכון ישולם לקבלן   

בגין זה, במידה והדבר דרש כתוצאה מהחלטת הקבלן לקדוח כלוסאות במיוס ללא אישור 

  מה"פ לא ישולם לו בגין הסיתות. 

 ביצוע  את  ליכלו  התשלום.  פח  יחידת  לפי  תבוצע  המדידה  -  קיימות  גישה  מהרות  פירוק .6

 המשרד י"ע מאושר לאתר הפסולת ופיוי לעיל לאמור בהתאם בשלמותה העבודה

  . הסביבה לאיכות

 מחיר. כלשהוא בעובי פורק או/ו  שוסר בטון ר "במ  תהיה המדידהעבור פריצת פתחים  .7

 זהיר לביצוע הדרש הציוד כל לרבות, לעיל המתוארות הדרישות כל את כולל היחידה

 הבטון פי על ההגה חומר מריחת, היסור לאחר  הבטון פי  יקוי, היסור של ועדין

  . כלשהוא במרחק הרשויות י"ע מאושר שפך למקום הפסולת  ופיוי

 

  עבודות עפר 51.02

  עבודות עפר כלליות באתר 51.02.01

 החיות כלליות לעבודות עפר כלליות באתר .1

 וכמפורט להלן.   51עבודות עפר תבוצעה לפי מפרט הכללי הבימשרדי פרק  . 1.1

לא תשולם כל תוספת כספית בגין חפירת וביית מדרגות התחברות למבה הכביש או  . 1.2

המדרוות הקיימים. ה"ל כולל את הביצוע והחומרים הדרשים (מילוי החוזר או מילוי  

מובא/ברר) לשם ביצוע מדרגות התחברות ע"פ תוכית פרטי הביצוע ו/או החיות מהל  

 הפרויקט.  

 "ל והוא כלול במחירי היחידה השוים. לא ישולם עבור ביצוע ה . 1.3

 2החפירה לפירים האכיים תתבצע בשלבים כאשר בכל חפירה ייחפרו לא יותר מ  . 1.4

 מטרים עומק.
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ס"מ לאחר מכן התקת ברגי סלע, סידור  5כל קטע חפירה ילווה בהתזה ראשוית של  . 1.5

  בטון מותז.ברזל זיון (הכולל זיון מכופף לצורך חפייה בהמשך החפירה) ויציקת 

הקבלן ייתן דעתו על אופי הפעולות המחזוריות (חציבה, פיוי חומר, התזה ראשוית,  . 1.6

קידוח מסמרים, התזה סופית וחוזר חלילה) בעת הגשת הצעתו למכרז והן בתהליך 

 הביצוע תוך הדגשה שלרשותו עומדים שטחים מצומצמים.

הקבלן לעמוד בכל  הקבלן רשאי להשתמש בחפירה באמצעות פיצוץ. במקרה זה על  . 1.7

יחד עם זאת ישם   המתואר לעיל בדגש על מגבלות, התקת גיאופים, יריעות מגן וכדו'.

 אזורים בהם חציבה באמצעות פיצוץ איה מותרת כגון:

 המערבי  הפורטל לתקרת מתחת  

 3 סאות  בסמוך מטריםטים או לכלוכיים אלמאחרים א  

 פיר A  ית תשתיות לתקרת בסמוךסאות זמיים וכלוכביסוס  המשמשים זמ .  

 חפירה כללית באתר .2

חפירה בשטח האתר כוללת חפירה ו/או חציבה בכל סוג סלע וקרקע ,יפוץ החומר  . 2.1

גריסתו ויפויו באמצעות כלים מכיים, על מת להתאימו לדרישות האיכות של חומרי 

  המילוי המאושרים בפרויקט.

יפויו, ימצא לא מתאים לדרישות, אזי יובא במידה והחומר, לאחר יפוצו, גריסתו ו . 2.2

 מילוי העוה לדרישות התכון ממקור שאיו בתחום שטח הפרויקט.  

 החומר הלא מתאים יפוה מהאתר ע"י הקבלן לאתר שפך מאושר. . 2.3

גבולות/תחום החלפת הקרקע ועומקה ייקבעו בשלב הביצוע  –חפירה להחלפת קרקע  . 2.4

ר חפירה למפלס שתית המסעה הקיימת או ע"י מתכן תכן מבה הכביש, לאחר גמ

לשתית המסעה החדשה וביצוע בדיקות לאפיון הקרקע כולל בדיקות תפיחה בהתאם 

 להחייץ יועץ תכן המבה. 

בכל הקטעים בהם מתבצעות עבודות עפר יש לזמן את מתכן מבה הכביש במהלך   . 2.5

 ביצוע מבה הכביש. ביצוע העבודות , לרבות אישור תחתית עבודות העפר, טרם 

פסולת בתוך החפירה לא תמדד בפרד והטיפול בה כלול במחיר החפירה ולא ישולם   . 2.6

 בפרד. 

 כל סעיפי החפירה כוללים במחירם גם חציבה, בכל כלי שיידרש.  . 2.7

  הידוק קרקע יסוד מקורית .3

הכללי   מפרטהלדרגת הידוק דרשת לפי פי השתית לאחר חישוף יבוצע  הידוק . 3.1

  . 51 פרק הבימשרדי 

סעיף להשתית תבוצע סמוך להחת שכבת המבה הראשוה ותהודק בכפיפות להוראות   . 3.2

  . (Segregation) ללא כל הפרדה . פי השתית יהיו חלקים של המפרט הכללי  "הידוק"

  40השתית מהגבהים הדרשים בתכיות לא יפחתו ממיוס -הסטיות המותרות של פי . 3.3

  .מ"מ 5ולא יעלו על פלוס  מ"מ

העפר המצאים על פי השטח -האבן ויפורר את גושי-לק או ישבור את גושיהקבלן יס . 3.4

  .לפילוסהמיועד 
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, שתית שלא תעמוד בדרישות המפורטות לעיל ו/או בדרישות המפרט הטכי המיוחד . 3.5

  . תחרש ותהודק מחדש ע"י הקבלן ועל חשבוו, עד שתושג רמת הביצוע הדרשת

 -קטיביות ובדיקות יחסי צפיפותבאמצעות בדיקות אידי לאחר איפיון החומרים . 3.6

 ס"מ. 20בעובי מכס' , בשכבות תהיה בבקרה מלאהההידוק עבודות כל רטיבות. 

 הידוק השתית יבוצע בהתאם לסוג הקרקע, בהתאם למפורט להלן:  . 3.7

  מיימום 95% –בכל עומק  A-4-2קרקע מסוג   

  מיימום 95% –ס"מ  100-כאשר עומק השתית קטן מ A-6-2קרקע מסוע   

  מיימום 93% –ס"מ  100-כאשר עומק השתית גדול מ A-6-2קרקע מסוע   

  93%עד  90% –בכל עומק  A-7-6)5עד ( A-6קרקע מסוג   

  90%עד  87% –בכל עומק  A-7-6<) 5קרקע מסוג (  

באמצעות מכבש רגיל יבוצע    A-7-6)5(-ההידוק בקרקעות חרסיתיות שמות סוג חות מ . 3.8

 כבש.

 ) תהודקה ברטיבות אופטימלית. A ,6-2-A-4-2קרקעות גסות גרגר ( . 3.9

) תהודקה ברטיבות המרבית בה יתן לעבוד ולהדק A ,6-7-A-6קרקעות דקות גרגר ( .3.10

את הקרקע על מת להגיע לצפיפות הדרשות (בדרך כלל רטיבות בסביבות גבול 

 ). 3%, פלוס  1%הפלסטיות מיוס 

  חפירה כללית בשטח – אופי מדידה ותכולת מחירים  . 4

  מדידת כל הסעיפים ה"ל תבוצע עפ"י הגדרת מפרט תיבי ישראל.   4.1  

  

  עבודות עפר למבים 251.02.0

 כללי  .1

עבודות העפר למבים השוים יבוצעו וימדדו לתשלום עפ"י מפרט ת"י המעודכן  . 1.1

, למעט המקרים בהם צויין במפורש 51.02(המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור) פרק  

  אחרת בתוכיות.

יש לקבל אישור מהל הפרויקט ויועץ הקרקע של הפרויקט לכל חומרי המילוי למבים  . 1.2

  לפי הבאתם לאתר. 

יש לוודא כי תחתית החפירה למבים תהיה ראויה ליסודות ולסלק כל מילוי קיים,  . 1.3

בל אישור יועץ הביסוס לתחתית פסולת או חומר אורגי בתחתית החפירה ויש לק

  החפירה.  

לאחר גמר ההידוק יש לוודא כי השטח חלק ללא חריצים, שקעים ומדרגות. המילוי   . 1.4

הוסף או המצע כאשר מבוצעים, יוחו מיד לאחר סיום הידוק השתית על מת לשמור 

  על רטיבות ההידוק. 

  . במידת הצורך יש לבצע החלפת קרקע בהתאם להחיות יועץ הביסוס . 1.5

  למבים -חפירה/חציבה  .2

בכל מקום שאמר במכרז/הסכם זה "חפירה", תהיה הכווה לחפירה ו/או חציבה בכל  . 2.1

  סוגי הקרקע הקיימים באתר הרלבטי. 
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חפירה בכל סוגי הקרקע הקיימים באתר תבוצע תמיד בשילוב כלים מכאיים (פטישי  . 2.2

ועבודת ידיים, כאשר המחיר מרטשים, מחפרים וכיוב')     -שבירה הידראולים, דחפורים

  קרקעית). -זהה לשתי השיטות (למעט חפירת ידיים לגילוי צרת שירותים תת

מדידת מצב קיים לצורך התחשבות כמויות ומחירים תבוצע ע"י הקבלן על חשבוו אך  . 2.3

  טעוה אישור המפקח בטרם תשמש כמדידת בסיס לכמויות.

ו"ח הביסוס (מצורף למפרט זה) הכולל  רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד את האמור בד . 2.4

 דגשים לביצוע, לפי הגשת הצעתו למכרז זה. 

על הקבלן להיות מודע שהאזור בו יש לחפור/ לחצוב היו אזור הטרוגי המאופיין  . 2.5

 בשכבות מילוי, סלע בלוי  וסלע קשה (יש לעיין בדו"ח הקרקע).

 על הקבלן לקחת זאת בחשבון בהיערכות עם ציוד מתאים.  . 2.6

ל על הקבלן להשתמש בציוד ייעודי מתאים לצורך ביצוע החציבות בדגש על הפירים ככל . 2.7

ע"מ לבצע את העבודה ביעילות  והמזרחי ומבה המערכות בפורטל המערביהאכיים 

 ולוח הזמים שהוגדר.

מהל הפרויקט ראשי לדרוש שיוי בציוד הקבלן אם לטעמו הציוד איו מתאים ובגיו  . 2.8

 להיגרם עיכובים בלוח הזמים ולא תשולם תוספת לקבלן בגין זה. עלולים 

  כלים  באמצעות  לעבודה  הקבלן  יידרש  בפרויקט  מהאזורים  בחלק,  קטים  בכלים  עבודה . 2.9

 יוגבל  מהאזורים  בחלק.  ומשקל  ביצוע,  תמרון  משיקולי'  וכדו  מחפרוים  כדוגמת  קטים

) Road Header( במכרסמת שימוש ויבוצע וברייקרים הידראוליים בפטישים השימוש

  בכלים  שימוש  עקב  תוספת  תשולם  לא,  בהתאם  להיערך  הקבלן  על  אלה  במקרים.  בלבד

  . ההצעה הגשת בעת בחשבון זאת לקחת הקבלן  ועל וייעודיים קטים

על הקבלן להיערך שבעת עבודות החפירה לפירים, לפורטל ובכלל עלולים להתגלות  .2.10

ך לציוד מתאים לשאיבת המים ופיויים למקום מים, במקרה זה על הקבלן להיער

 מאושר לכל משך העבודות וזאת ללא תוספת תשלום בגין זה. 

עבודות פיצוץ יורשו באופן כללי  והכל בתיאום עם המתכן, בכל מקרה עבודות פיצוץ  .2.11

 לא יורשו מתחת ובאזור האלמטים הבאים:

 מתחת לתקרת הפורטל המערבי  . 2.11.1

 ו אלמטים אכיים אחריםמטרים בסמוך לכלוסאות א 3 . 2.11.2

  וכלוסאות זמיים המשמשים כביסוס. רת תשתיות זמיתקתבסמוך ל  Aפיר  . 2.11.3

מפרט לביצוע חציבה או חציבה באמצעות פיצוצים מצורף לדו"ח הקרקע המצורף  .2.12

 למפרט זה. 

בכל מקום בו יבוצע פיצוץ יושם כיסוי באמצעות יריעה מעל לאזור המיועד לפיצוץ  .2.13

 לצורך מיעת תזים. 

  למבים  -חפירה  ליסודות,  לראשי כלוס, לקורות  יסוד, ולהחלפת קרקע  .3

חפירות ליסודות, לראשי כלוס, לקורות יסוד ולהחלפת קרקע, יבצע הקבלן מפי  . 3.1

 ח הקיים ועד למפלס תחתון של הבטון הרזה. החפירה כללית ו/או מפי השט

 יש לקות את תחתית החפירה משברי סלעים.  . 3.2

 מודיפייד פרוקטור. 96%תחתית החפירה תהודק ל . 3.3
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בכל מקום שבו החפירות עבור אלמטי ביסוס או ראשי הכלוסאות תהייה קרובות  . 3.4

רת ולגדר לכביש פעיל ו/או בסמוך לתשתיות  פעילות  יהיה על הקבלן לדפן את המחפו

ידי -אותה כדי להבטיח את המחפורת מפי התמוטטות מקומית. דיפון זה יתוכן על

מהדס מבים מטעם הקבלן. סוג הדיפון ותכוו טעון אישור המפקח מראש. בתכון 

 הדיפון יש להתחשב בעומסי הכביש, או מבים סמוכים,  לפי העיין. 

  למבים -חפירה  כללית באתר  .4

וכמפורט להלן. תחום  51.02חפירה כללית באתר תבוצע לפי החיות המפורטות בפרק  . 4.1

  עבודות החפירה לפי הוראות מהל הפרויקט. 

תשומת לב הקבלן כי עבודות החפירה מבוצעות לעיתים בסמיכות לקווי תשתיות  . 4.2

 פעילים לרבות קווי בזק וקוי תקשורת אחרים, קוי גז, חשמל ומים  ועליו לקוט בכל

  האמצעים הדרושים על מת למוע כל פגיעה שהיא במערכות אלו.

בוסף לאמור שם מודגש במפורש כי במהלך ביצוע עבודות החפירה בתחום הסמוך  . 4.3

לחלקי המבים השוים מחויב הקבלן לקוט בכל האמצעים הדרשים לצורך שמירת 

ות הפליטה של פי הבטון של חלקי המבה כבטון חשוף קי מכל לכלוך ופיח מציור

 ציוד החפירה. 

שיפועי חפירה זמיים מותרים במידה והחפירה איה מיוצבת באמצעות אלמטים כגון  . 4.4

 1V:2H מסמרים/ עוגים תהיה לפחות 

מודגש שחפירת האולמות מתבצעת בשלב המקדים למכרז זה ע"י קבלן הכרייה ולא  . 4.5

, אלא בהחיה מפורשת בכתב החיוןאמורות להתבצע עבודות חפירה וספות ע"י קבלן  

. תחתית הכרייה היה תחתית שכבת הבטון הרזה התחתוה. יחד עם זאת של המפקח

על קבלן החיון לדאוג לפי חפירה קיים מכל אלמט רופף או שברי סלעים ולהידוק 

 כפי שדרש ע"י יועץ הקרקע.

 למבים -חפירת/חציבת פירים אכיים  .5

  -40ה עבודות חפירה לפירים אכיים לעומקים של עד כבמסגרת הפרויקט תבוצע . 5.1

 מטרים.

החפירה תבוצע בשטחים מצומצמים יחסית תוך ביצוע תימוך החפירה באמצעות ברגי   . 5.2

 סלע. 

על הקבלן להתחשב בתאים הגיאלוגים והגיאומטרים הקיימים ולהתאים את ציוד  . 5.3

ייתן דעתו על כך כבר החציבה ופיוי החומר החפור באמצעות כלים מתאימים הקבלן 

בשלב ההצעות למכרז כאשר מודגש בפיו שבכל אתר (בכל פיר) יהיה צורך בשימוש 

 במוף אחד לפחות. 

 למבים -חפירת/חציבת פורטל מערבי  .6

 חציבת הפורטל המערבי מחולקת לשי חלקים עיקריים שהם: . 6.1

 קטע פתוח לשמיים  –חציבת השיקוע  . 6.1.1

 )Top Downמתחת לתקרה הדרוכה ( –חציבת האזור המקורה  . 6.1.2

מטרים בגבהים  110חציבת השיקוע (קטע הפתוח לשמיים) היה חציבה באורך של כ  . 6.2

 שוים. 
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החציבה בקטע זה תיעשה בשלבים כאשר היא כוללת התקת ברגי סלע בין כלוסאות.  . 6.3

 באמצעות פיצוץ. החציבה תחל ממזרח למערב ותתאפשר באזור זה חציבה 

 מטרים 4-הקטע המקורה תחל כחציבה מפי השטח לעומק של כ ביית החציבה עבור  . 6.4

 (חציבה שלב ראשון). 

 לאחר  מכן תוצק התקרה הדרוכה (עפ"י ההחיות שיתו לעיל בפרקים השוים).  . 6.5

 לאחר יציקה ודריכת התקרה, תחל החציבה מתחת לקטע המקורה מצד מזרח למערב. . 6.6

תקרת הפורטל  תשתלב עם אופי עבודות החציבה של השיקוע (קטע החציבה מתחת ל . 6.7

 פתוח לשמים) ותהיה המשך של החציבה של הקטע הפתוח ממזרח למערב.

 5לעומק של  וספים בשי שלבים לאחר מכן החציבה מתחת לקטע המקורה תבוצע . 6.8

 (חציבה שלב שי ושלישי).  מטרים ובמקביל יוצק קיר הציפוי כגד הכלוסאות

חציבה באמצעות פיצוץ והחציבה תבוצע באמצעים מכאיים  תורשהום זה לא בתח . 6.9

 בלבד. 

החציבה באזור זה תכלול את הריסת מהרות הגישה הקיימות אשר בגין פירוק זה  .6.10

 ישולם לקבלן בפרד. 

לאחר סיום החציבה למפלס תועה עוברת (בקטע המקורה) תמשיך החציבה עבור מבה  .6.11

בשלבים ובזהירות תוך שימוש בבטון מותז וקידוח ברגי   המערכות של הפורטל ותיעשה

 סלע. 

הפעולות המחזוריות, פיוי החומר וכו' מחייב תכון קפדי וביצוע זהיר של הקבלן ןעל   .6.12

 כן ייתן דעתו הקבלן לושא זה כבר בהצעתו למכרז.

  למבים -חישוף   . 7

עבודות חפירה ותתן הוראה מפורשת חישוף פי שטח יבוצע רק במקומות בהם לא מתבצעות    

  של מהל הפרויקט לביצוע חישוף פי שטח כהכה לעבודות מילוי. 

  למבים   עבודות מילוי .8

  מילוי  מהודק למבים  . 8.1

המילוי יבוצע מחומר ברר מילוי מובא למבים (חומר א') כדרש במפרט  . 8.1.1

ולמבים    הכללי של ת"י, ולפי המסומן בתוכיות ו/או בדוחות הביסוס לגשרים

  השוים. 

מודיפייד פרוקטור.  98%ס"מ לדרגת הידוק של  20מילוי יהודק בשכבות של  . 8.1.2

מ' מהמבים הקיימים.   1.5ההידוק יהיה ע"י מכבש ויברציוי עד למרחק 

 בקרבת המבים יהיה הידוק ללא ויברציה. 

  מילוי  מצע לפלטות  גישה . 8.2

תהייה עשויות   שכבות מצע תבוצעה מתחת לפלטות הגישה. שכבות המצע . 8.2.1

ס"מ,   12-מהודק בעובי משתה לא פחות מ 51מצע א' לפי המפרט הכללי פרק 

מודיפייד פרוקטור וגודל  100%בהתאם לשיפועי פלטת הגישה, דרגת הידוק 

 . 1.5גרגר מקסימלי "

פי שכבת מצע זו יעובדו בהתאם לשיפועי הכביש המתוכים ומפלסיו. עובי   . 8.2.2

 מ' לפחות.  1.0טות גישה יהיה שכבת המצע ה"ל מתחת לפל
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  מצע מהודק כהחלפת קרקע   . 8.3

בכל מקרה שהמפקח ידרוש החלפת קרקע בתחתית סוללות, ו/או יסודות ו/או  . 8.3.1

קירות תומכים, וכיו"ב, יהיה החומר מצע א' לפי המפרט הכללי של תיבי 

  ישראל, בהתאם למסומן בתוכיות ו/או בדוחות הביסוס.

  98%ס"מ תוך הרטבה אופטימלית לדרגת הידוק    20ההידוק יהיה בשכבות של   . 8.3.2

מ'  1.5מודיפייד פרוקטור ההידוק יהיה ע"י מכבש ויברציוי עד למרחק 

 מהמבים הקיימים.  בקרבת המבים יהיה הידוק ללא ויברציה ובכלים קטים 

  מלוי בצידי יסודות ומעליהם . 8.4

המילוי יהיה מילוי חוזר למבים בהתאם לדרישות המפרט הכללי של ת"י, מהודק עד   

  מודיפייד פרוקטור.  98%

  ) Wagon Drillביצוע קידוחי ווגן דריל ( . 8.5

מתחת לפלטות הביסוס בחיון, בפורטל המערבי ובמקומות שיקבעו ע"י יועץ   . 8.5.1

לבדיקת היעדרות   Wagon Drillsהביסוס יבוצעו קידוחים מקדימים מסוג 

 . 3" מטרים ובקוטר 5חללים/ מערות, לעומק של  

 תיעוד מלא של הקידוחים יועבר ליועץ הקרקע ולמתכן לצורך התייחסות.  . 8.5.2

, תימדד שקיעה של פי המלט  1:1מלט ביחס של הקידוחים ימולאו במי  . 8.5.3

  העליוים לצורך איקדציה וספת שלקימם של חללים/ מערות.

 מ"ר רצפת פיר.  100כמות הקידוחים לא תפחת מקידוח אחד על כל  . 8.5.4

תשומת לב הקבלן דרשת לקרבה למבים סמוכים כגון מהרות הדרגועים של   . 8.5.5

 עפ"י שיקול המתכן. תחת האומה. באזורים אלו יבוצוע קידוחים

 ביצוע קידוחי יסיון  . 8.6

מתחת לפלטות הביסוס בחיון, בפורטל המערבי ובמקומות שיקבעו ע"י יועץ   . 8.6.1

מטרים ובמרחק  5ובעומק של  4יסיון בקוטר " הביסוס יבוצעו קידוחי

  מ'. 30מקסימלי של 

 תיעוד מלא של הקידוחים יועבר ליועץ הקרקע ולמתכן לצורך התייחסות.  . 8.6.2

 הגלילים שיוצאו מהקידוחים ייבדקו במעבדה מאושרת ע"י מה"פ.  . 8.6.3

 ) וחוזק צירי בלחיצה (בבדיקת מעבדה).  CRייבדקו החזר גלעין ( . 8.6.4

  הדרגועים מהרות כגון סמוכים למבים לקרבה דרשת הקבלן לב תשומת . 8.6.5

  . המתכן שיקול י"עפ  קידוחים יבוצוע אלו באזורים. האומה תחת של

 ביצוע קידוחים עבור הארקות . 8.7

קידוחים  יון עוברת דרך הקירות, הרפסודה ואל מערכת ההארקה של הח . 8.7.1

 אכיים בתחתית החיון. 

אשר ישולבו בה מוטות  אכיים םלצורך ביצוע ההארקה תבוצע רשת קידוחי . 8.7.2

 החיות מתכון החשמל.  הארקה לפי

  הדרגועים מהרות כגון סמוכים למבים לקרבה דרשת הקבלן לב תשומת . 8.7.3

  . המתכן שיקול י"עפ  קידוחים יבוצוע אלו באזורים. האומה תחת של
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ישולב בו מוט הארקה עפ"י פרטי  מטרים,  3ולעומק  5" קוטר הקידוחים יהיה  . 8.7.4

 בסוף התהליך.  40-ב החשמל והקדח ימולא בדייסיועץ 

 מילוי מובא . 8.8

  51למילוי ישמש חומר אשר איו חות בטיבו מ"חומר ברר" העומד בדרישות מפרט   

  . 35%-ה"ל, אולם עם תפיחה חופשית קטה מ

  אופי מדידה  ותכולת מחיר לעבודות חפירה ומילוי למבים .9

 כללי  . 9.1

תכולת מחירי החפירה/ חציבה וכן שיטות המדידה יהיו לפי האמור במפרט  . 9.1.1

הכללי של ת"י ובמפרט המיוחד. מודגש כי המחיר יכלול  את  סילוק עודפי 

ידי -העפר עד למרחק כלשהו מהאתר, אל אתר שפיכת פסולת המאושר על

 הרשויות.  

תקת במידה והחציבה תתבצע באמצעות פיצוץ מחיר החפירה כולל גם ה . 9.1.2

  גיאופוים במבים סמוכים וביצוע עבודות יטור, יריעות מגן וכדו'.

מחיר סוללות הגה, בפי מים ושטפוות, ויקוז/שאיבת מים מתחתית החפירה  . 9.1.3

  כלולים במחירי היחידה ולא ימדדו לתשלום בפרד. 

יד כבישים, תשתיות כלשהן, -תכון וביצוע של דיפון זמי, שדרש לחפירות על . 9.1.4

מבה כלשהם  וכן גם פירוקו בתום השימוש בו. איו מדד בפרד ומחירו חלקי  

  כלול במחירי הפרויקט.  

הידוק תחתית המחפורת:  יימדד בפרד, לפי שטח, במ"ר ויכלול את יקוי הקרקע/ סלע   . 9.2

  משברים וחלקי סלע רופפים.

ה חישוף פי השטח:  יימדד בפרד, לפי שטח במ"ר, כולל שטחים בהם תתן הורא . 9.3

  מפורשת של מהל הפרויקט לביצוע חישוף כמפורט לעיל.

חפירה/ חציבה כללית באתר:  תימדד לתשלום לפי פח במ"ק, כולל כל תחום עבודות  . 9.4

החפירה שיאושרו לביצוע מראש ע"י מהל הפרויקט כחלק מעבודות החפירה הדרושות 

חי עבודה, לביצוע הפורטל  ואלמטים אחרים לרבות תחום עבודות החפירה, מרוו

 שיפועי חפירה וכיו"ב. 

מחיר היחידה כולל עבודות חציבה בשלבים (עבור הפורטל והפירים) ואת אופיה   . 9.5

  המורכב  עקב עבודה בשטחים מצומצמים כפי שתואר לעיל. 

חפירה ליסודות לראשי כלוס ולקורות יסוד:  תימדד לפי סעיפי החפירה המתאימים  . 9.6

  ד מדד בפרד. במפרט הכללי. מלוי חוזר בצידי היסו

  חפירה לצורך החלפת קרקע: תימדד במ"ק. . 9.7

חפירה לגילוי מערכות שירותים תת קרקעיים: תימדד ותשולם לפי הפח של החפירה  . 9.8

מ'.  4ידי המפקח. המחיר יהיה זהה עד לעומק של -שתבוצע בפועל, ואושר לתשלום על

ום יתחשב ידי המפקח. בחישוב הפח לתשל-מידות המחפורת שיש לבצע יקבעו על

המפקח בשיפועי חפירה זקופים (גם אם בוצעה חפירה בשיפוע), וללא מרווחי עבודה 

כלשהם, ובמידות המחפורת שקבעו על ידו.  המחיר כולל את כל האמור במפרט הכללי  

  ובמפרט המיוחד. לא ישולם עבור חפירת יתר או עבור מלוי חפירת היתר.
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בין מילוי המתבצע מחוץ לתחום ציבי הקצה   מילוי:  מדד לפי פח במ"ק, ללא הבחה . 9.9

או קירות ובין מילוי בתחום שבין הקירות. המחיר כולל  את אספקת החומר ואת כל 

האמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד וכולל עיבוד שיפועי המדרוות וההידוק 

  המבוקר, וכן את חיתוך המדרגות בסוללות הקיימות.

פלטות גישה ומתחת לקירות תומכים :   בים  עבורמילוי מצע א' או מילוי מובא למ .9.10

מדד לפי פח במ"ק. והמחיר כולל את כל האמור במפרט הכללי והמיוחד. ההידוק 

  המבוקר הדרש כלול במחירי המילוי. 

מצע מהודק כהחלפת קרקע:  מדד לפי פח במ"ק. והמחיר כולל את אספקת החומר  .9.11

  ד. ואת כל האמור במפרט הכללי ובמפרט המיוח

מלוי בצידי יסודות ומעליהם:  מדד לפי פח במ"ק. מחיר היחידה כולל את כל  .9.12

לא תשולם תוספת  –החומרים והמלאכות הכרוכים באספקת החומר ופיזורו והידוקו 

  עבור עבודה במקומות צרים ומרווחי עבודה קטים.

  היסודות.ס"מ בצידי  70 -לא ישולם  עבור מלוי של מרווחי עבודה גדולים מ  

עבודת הקידוחים מדדת לפי ימי עבודה, העבודה   -)Wagon Drillקידוחי ווגון דריל ( .9.13

כלול במחיר  ,40-ב כולל את ביצוע הקידוח כפי שתואר לעיל. מילוי הקדח בדייס

 . היחידה 

 עצמו, בדיקות מעבדה ואת מילוי הקדח בדייסוח  דיקהאת    לולמחיר קידוחי היסיון יכ .9.14

 . 40-ב

קידוח עבור הארקות יכלול את ביצוע הקידוח ואת המילוי בדייס, מוט הארקה מדד  .9.15

  , כחלק מכ"כ של מתכן החשמל. בפרד

  

  שכבות מצע ותשתיות 51.03

  מצע א'   51.03.01

מצעים יבוצעו כחלק מהמבה במקומות בהן יש החלפת מדרכה קיימת בחדשה, וככל שיידרש  .1

 במבה מסעה חדש.  

יתן לעשות שימוש במצעים גם עבור יסודות, סוללות, פיתוח וף, איי תועה, מפרדות, כבישים  .2

מוש שיאושרו על ידי המפקח בהם יעשה שי וכל מקום בו יש צורך במילוי (למעט מקומות צרים

  ).-CLSMב

 . 51טיב מצע סוג א' ורמת ההידוק הדרשת בהתאם למפורט במפרט הכללי הבימשרדי פרק  .3

 ס"מ מקסימום כ"א. 20מצע המהווה חלק ממבה המסעה יהודק בשכבות בעובי של  .4

 מודיפייד פרוקטור. 100%-דרגת הצפיפות לא תקטן מ .5

להקטין את עובי השכבות עד לעובי בו יתן להגיע  במידה ולא יתן להגיע לצפיפות הדרשת, יש    

  לצפיפות הדרשת.

  

  אופי מדידה ותכולת מחירים  251.03.0

  מדידת כל הסעיפים ה"ל תבוצע עפ"י הגדרת מפרט תיבי ישראל.   . 1
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  שכבות אספלטיות במיסעות 51.04

  

  כללי   51.04.01

  . 51.04חברת תיבי ישראל פרק כל העבודות יבוצעו על פי מפרט לסלילה וגישור של 

  

  אופי מדידה ותכולת מחירים  251.04.0

המדידה לפי מ"ר על פי הסווג בכתב הכמויות. המחיר כולל בין היתר את כל האמור במפרט   . 1

  של חברת ת"י. 51.04לסלילה וגישור פרק 

העליוה) והוא חיבור למסעה קיימת כאמור לעיל לא ימדד בפרד (אלא רק היסור בשכבה   . 2

 כלול במחיר היחידה של סעיפי שכבות האספלט. 

  

  אבי שפה 51.07

  . 51.07כל העבודות יבוצעו על פי מפרט לסלילה וגישור של חברת תיבי ישראל פרק 

 

  שילוט, תמרור וסימון 51.08

  

  המפרט הטכי המיוחד  51.08.01

  (מפרט  51כבישים ורחובות, פרק המפרט הטכי המיוחד מתבסס על המפרט הכללי לסלילת  .1

  הועדה הבימשרדית).

בהוצאת במהדורתו האחרוה המפרט איו מצורף לתיק מכרז / חוזה ועל הקבלן לרוכשו  .2

  הקריה תל אביב.   –של משרד הבטחון  לאור

     שספחים ממו  ת ירושלים,יכמו כן מתבסס המפרט על "מפרט טכי לריהוט רחוב" של עירי .3

(יש להדגיש כי המפרטים העדכיים שמצאו  .בסוף חוברת המכרז רט זהמצורפים למפ  .4

  בשימוש עיריית ירושלים ביום הוצאת המכרז הים הקובעים לביצוע). 

  

  (ראה ספח א') –תמרורים ושלטים   51.08.02

התכיות ועליהם   על הקבלן לספק ולהרכיב את התמרורים, או להחליפם בהתאם לדרישות .1

  1.1.1970מיום  2502לקובץ התקות  ת של משרד התחבורה, במיוחדלעות לספציפיקציו

", בתוספת השיויים והתיקוים מעודכן 1970ול"הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), תש"ל 

  . 24.3.2014 -ל

התמרורים יורכבו על    HIGH INTENSITY מסוג יהיו מחזירי אור והשלטים  כל התמרורים  .2

  ר כמפורט לעיל. עמודי רמזור או על עמודי תמרו

מחיר ההתקה כולל כל האביזרים הדרושים, בין להתקת תמרור על גבי העמוד באמצעות  .3

 המהדס.  ברגים ובין באמצעות טבעת, הכל לפי דרישות

  כולת מחירותאופי מדידה  .4

  סעיפי התשלום כוללים כל הדרש לאספקה והתקה.  . 4.1
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מהווה  -תמרור, עמוד (בהתאם לאורכו)העבודות תימדדה לפי יחידות כאשר כל שלט,  . 4.2

יחידה לתשלום.  (כולל כל העבודה שתתבצע בהצבה ע"י צוות אבטחה.  המחיר כלול  

  במחירי היחידות שבכתב הכמויות).

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא של  . 4.3

 יכלול את כל האמור לעיל. העבודה בהתאם לתוכיות ולשביעות רצוו של המפקח, ו

מעקות ותמרורים במעברים בין שלבי הביצוע השוים לא ימדדו בפרד ויכללו בהקצב  . 4.4

  הסדרי תועה לזמן ביצוע ובמחירי היחידות השוות. 

  

 ')ב(ראה ספח  -סימון כבישים  51.08.03

 935מס'  לתקן ישראלי   סימוי הכבישים וצביעת אבי השפה ייעשו בצבע כביש מיוחד בהתאם .1

שחור או כתום מחזיר אור, לפי  כחול, אדום, והם יהיו בצבע לצביעת כבישים לבן, צהוב,

  הצורך. 

  . 934אופן הצביעה ועבודות הלוואי יהיו בהתאם לתקן ישראלי מס'  .2

צורת הסימוים בכבישים תהיה לפי החיות של משרד התחבורה, עפ"י "הודעת התעבורה   .3

,  24.3.2014 -", בתוספת השיויים והתיקוים מעודכן ל 1970 - (קביעת תמרורים), תש"ל 

  במקום אשר מסומן בתכית, לפי הוראות המהדס ולשביעות רצוו. 

בביצוע הצביעה יש להקפיד    מאבק ולכלוך.  לפי ביצוע הצביעה יש לקות היטב את פי הכביש .4

  על דיוק והתאמה לתכיות. 

אם יידרש, על הקבלן לצבוע הסימוים   טיב הסימון איו צריך להיות תלוי באיכות האספלט. .5

מספר פעמים ללא תוספת מחיר, עד לקבלת   התוצאה הרצויה בהתאם להוראות המהדס 

  ולשביעות רצוו. 

במקרה שהסימון  החדש יחפוף את הסימון הקודם, אם שיהם זהים.יש להקפיד שהסימון  .6

ע"י הסרה קבועה או החדש איו זהה לסימון הקודם, יש לדאוג למחיקת  הסימון הקודם 

 (ולא ע"י צביעה בצבע שחור). הסתרה עם יריעות הסתרה מאושרות ע"י הוועדה הבין משרדית  

או ש"ע בהתאם   SIKA FLOR 264ו ע"י סימי דרך במפלסי החיון ע"ג רצפת אפוקסי יהי .7

  להחיות האדריכלות ומשרד התחבורה. 

  למחיקה באמצעות צבע שחור, יש לקבל אישור מיוחד מהמהדס. .8

מידות הסימוים יהיו כמפורט להלן, לפי ההחיות לאופן הצבת תמרורי סימון על פי הדרך   .9

  ת ירושלים: ישל עירי

  מ. ס" 30ברוחב  -                קו עצירה  . 9.1

  ס"מ. 10 ברוחב -  קו הדרכה והפרדה     . 9.2

  ס"מ) 50(בייהם רווח של   ס"מ 20פסים ברוחב  -  איי תועה צבועים      . 9.3

 ס"מ) 50ס"מ (בייהם רווח של   50פסים ברוחב  -  מעבר חצייה               . 9.4

  ס"מ  50רוחב פס    -  מעבר חציה לאופיים   . 9.5

  ס"מ 50 –אורך פס                                              

  ס"מ 50 –רווח בין הפסים                                              
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  ס"מ  30רוחב פס  -  סימון שיוי תיב        . 9.6

  מ' 3.00 –אורך פס                                             

 מ'  1.50 –רווח בין הפסים                                             

בהחיות משרד התחבורה לתיכון   2-6מידות עפ"י תרשים   -+חץ כיוון  804סימון  . 9.7

 . 2008תועת אופיים, אפריל 

 מ'.  2.5*2ס"מ. מידות המלבן  10פס כחול ברוחב  –סימון רחבת היערכות לכים  . 9.8

 אופי מדידה ותכולת מחיר . 9.9

  כל המידות של הצביעה יימדדו טו. . 9.9.1

סימוי הצבע תהיה לשה אחת (כולל שחיקה). בתוך אחריות הקבלן לטיב  . 9.9.2

אחריות זו, על הקבלן לתקן על חשבוו כל התבלות בסימוים, ללא  תקופת

 תמורה וספת.

בפרד ותהיה כלולה במחיר צביעת   לא תימדדצביעת סימוי דרך בחיוים  . 9.9.3

 בכתב הכמויות.  11אפוקסי, ראה פרק 

. צביעת 11יפוי משטחי חייה בפרק צביעת אבי שפה בחיון כלולה במחיר צ . 9.9.4

  . 05אבי שפה בתחום הרחוב מדדת במבה 

  

  סככת אוטובוס (ראה ספח ט')  51.08.05

אספקה והתקה של סככת אוטובוס עפ"י מפרט עיריית ירושלים והמאושר על ידה ביום  .1

 הוצאת המכרז.

  כולת מחירמדידה ותאופי  .2

סככה בהתאם להוראות המפקח, וכוללת העבודה תימדד לפי יחידה, קומפלט, של  . 2.1

  אספקה הובלה הפה והתקה, לרבות החזרת המצב לקדמותו.

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא של  . 2.2

  העבודה בהתאם לתוכיות ותכלול את כל האמור לעיל. 
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  'א ספח

  תמרורים ושלטי זהירות

  

, גודל התמרור ומידותיו מיוצרים  עפ"י    H.I   D.G /התמרורים והשלטים מיוצרים עם מדבקת מחזיר אור  

  החיות ותקות משרד התחבורה והחברה הלאומית לדרכים .

 פרט הצבת תמרור .1

 " 10", 8" , 6", 4" , 3 –יח' חיבור  .2

 פרט הצבת תמרור ע"ג זרוע טלסקופי.  .3

 פרט זרוע טלסקופי לתמרור .4

  7מתקן להצבת שלט רחוב / תמרור ג'  .5

  

  חיות כלליות להצבת תמרוריםה

  עקרוות להצבת תמרורים .1

 התמרורים מעוצבים ומוצבים כאמצעי משלים וכלי עזר לתכון וקביעה של הסדרי תועה   

  של מכון התקים הישראלי.  1.2חלק  2247, ע"פ ת"י  במערכות הדרכים

  התמרורים אשר אותם יש לשמור:מספר כללי בסיס לאופן הצבת   

  להמעיט בהצבת תמרורים. . 1.1

  להבטיח כי התמרורים יראו ע"י ההג. . 1.2

  לקבוע מסרים פשוטים.  . 1.3

  להימע מכפילות. . 1.4

  להימע מסתירות פימיות ו/או פרצות של ושאים או מקומות "לא מכוסים".  . 1.5

  

  גובה התמרורים .2

השוליים  מעל פי המדרכה או  –טו  –הצבת התמרורים תהיה כך שתחתיתם תהיה בגובה   

  כדלקמן (*) :

  מ'  1.00      ). 51/50/49 -במפרדה (ב . 2.1

  מ'  1.80    על עמוד במקום שאין הולכי רגל . 2.2

  מ'  2.20    על עמוד במקום שיש הולכי רגל . 2.3

  

  התחתון אזי תהיה מדידה מהתמרור  –אם מותקים שי תמרורים (או שלושה) על עמוד אחד   

מטר מפי האספלט לחלק התחתון של התמרור, במקרה של הצבה    2.20כך שישמר הגובה של 

  על עמוד רמזור הגובה יקבע לפי מבה העמוד ובהתחשב בפתח תיבת החיבורים. 

  לשיויים, ע"פ תאי השטח והמקום.המידות התוות כאן יתות   

  

  עמודי תמרורים .3

  העמודים המקובלים לצורך הצבת תמרורים הם באורך של  : (*)  

  מ'.  1.80     במפרדהלתמרור אחד מוך  . 3.1
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  מ'. 3.30                 תמרור אחד בגובה רגיל  . 3.2

  מ'.  3.60        לשי תמרורים . 3.3

  מ'.  4.00        לשלטי הדרכה  . 3.4

 לשלטי הדרכה גדולים בהתאמה לאורך, לכמות  6או " 4" 2, "3" קוטר העמודים יהיה   

  התמרורים עליהם ולעומס הרוח במקום. 

  (*) המידות התוות כאן יתות לשיויים, ע"פ תאי השטח והמקום.   

  

  וביסוסו מרחק התמרור משפת הכביש .4

  ס"מ מאבן השפה.  40 –ככלל, יוצב התמרור על המדרכה במרחק כ  . 4.1

(הכווה כאן לקצה הקרוב  מ' מקצה האספלט. 3.0 –בשול, יוצב התמרור במרחק כ  . 4.2

  ביותר של התמרור אל אבן השפה או האספלט). 

  ס"מ.  30ס"מ ועומק    20כאשר המדרכה עשויה מאבן משולבת בסיס העמוד יהיה קוטר   . 4.3

ס"מ לקיבוע בתוך  25מ"מ ובאורך  10בתחתית העמוד יחובר ברזל עגול מצולע קוטר  . 4.4

  כאשר הברזל מכופף לפי מעלה.   Uהבטון, בצורת 

  בטון רזה . B-15הבטון יהיה מסוג  . 4.5
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  ספח ב'

  סימון כבישים

  

  .  935- 934סימון כבישים עפ"י תקן ישראלי מס' 

מרכיביו השוים של צבע   –ידי המחלקה לבטיחות בדרכים בלבד. (סוג הסימון -סוג הסימון ייקבע על
  הסימון). 

  ע"י מכות קירצוף קטה וע"י כדוריות פלדה, וזאת בתאום עם המחלקה לבטיחות. –קירצוף 

  51.08תת פרק 

  עבודות ריהוט רחוב בטיחותי וסימון כבישים

51.08.100.00    

 -צביעת כבישים 
  כללי

  ובוסף: 11, פרק 51ראה במפרט כללי לעבודות ביה, פרק 

מתייחסת לצביעת קווים, צורות ושטחי סימון העבודה המתוארת להלן   .א
על פי הכביש או המשטח עם ציפוי אספלט או בטון, לפי הצבע, הצורות 

  והמידות המתוארים בתכיות ו/או החיות המפקח.
סימוים על כבישים יהיו בצבע, בצורה ובמידות כדרש בהחיות משרד   .ב

  התחבורה. 
בודת הצביעה יהיו בהתאם אם לא אמר אחרת, טיב ותכוות הצבעים וע  .ג

  . 934 -ו 935לת"י 
לפי תחילת עבודות הצביעה, יש להכין את פי הכביש ולקותו כמפורט   .ד

  .  51במפרט הכללי לעבודות ביה, פרק 
באם לא צוין אחרת, הצביעה תבוצע באמצעות מכוה בלבד, בהתאם   . ה

  . 934לתקן הישראלי מס' 
ת שתימסרה לו ע"י הקבלן חייב לבצע סימון מוקדם, לפי תוכיו  .ו

  המפקח. 
ביצוע העבודה חייב להיות מדויק בהתאם לתכיות. כל סטייה או טעות   .ז

בביצוע, תתוקן ע"י הקבלן על חשבוו מיד עם קבלת דרישה מהעירייה. 
הקבלן יהיה אחראי גם למחיקת הסימון הלא כון ולתיקון הסימון 

צבע כדרש. המחיקה תיעשה במכוה מיוחדת המיועדת למחיקת 
  ולאחריה, באם יידרש ע"י המפקח, יצבע אזור המחיקה בצבע שחור מט.

במידה ולקבלן אין מכות מחיקה, ימחוק הקבלן מיד את הסימון הלא   . ח
כון בצבע שחור ולאחר מכן תמחוק העירייה את הסימון באמצעות 

  מכות מחיקה ולאחריה בצבע שחור ובהוצאת אלו יחויב הקבלן. 
ימון הלא כון, תהיה רשאית העירייה לתקן את לא יתקן הקבלן את הס  .ט

  הסימון ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הקשורות לכך.
הקבלן יהיה אחראי לכל זק או תביעה כלפי העירייה, אשר עלולים    .י

  להיגרם עקב הסימון הלא כון שבוצע ע"י הקבלן
הקבלן יהיה אחראי לזקים שגרמים תוך כדי צביעה, ע"י כלי רכב   .יא

חים" את הצבע ויבצע, מיידית, את התיקוים הדרשים לרבות "שמור
  מחיקה וצביעה מחדש. 

את סימי הדרכים חייבים לראות בצורה ברורה ממרחק סביר, אשר   .יב
  ייקבע ע"י מהל המחלקה לבטיחות בדרכים. 

הקוטרסט בין הכביש ובין הסימון, חייב להבטיח הדרכה ברורה   .יג
  לתועה, באמצעות סימי הדרך.

י דרכים יבוצעו על כבישים ומשטחים מסוגים שוים, בהם גוון  סימ  .יד
האספלט שוה, והרכב השכבה העליוה שוה. כמו כן, ברוב המקרים גם 

  רמת האיכות של פי הכבישים והמשטחים איה אחידה. 
בכדי להבטיח שהסימים יראו ממרחק סביר, יתכן שיהיה צורך לצבוע   .טו

  על מת לקבל הקוטרסט הדרוש.כבישים מסוימים מספר פעמים וזאת 
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  51.08תת פרק 

  עבודות ריהוט רחוב בטיחותי וסימון כבישים

איכות הסימים חייבת להיות טובה ואחידה על כל סוגי הכבישים   .א
  כאמור לעיל. 

במקרה שיהיה צורך לבצע סימון במקום שכבר היה מסומן והסימון   .ב
הקודם ראה עדיין, על הקבלן להקפיד שהסימון החדש יחפוף במלואו 

  את הסימון הישן. 
פי הכביש או המשטח באופן שלא יראה  הצבע צריך לכסות היטב את   .ג

  דרכו כל סימן או גוון המאפיין את צבע המשטח (בד"כ שחור). 
הקבלן אחראי לכך שלאחר הצביעה, הסימוים יהיו תקיים, כלומר    .ד

יראו בשלמותם במשך כל תקופת האחריות, ללא מחיקות, כתמים, 
  שברים, השחרה, שחיקה, או כל ליקוי אחר. 

סימון על פי הדרך,  –יו בהתאם ל"לוח התמרורים" סוגי הסימוים יה  . ה
  ובהתאם לתכיות המחלקה להסדרי תועה.  20 -עד ד 1 -תמרורים ד

  הצבע צריך להיות מקורי, בקופסאות מקוריות וסגורות של ביהח"ר.  .ו
ביגוד לאמור בחוזה הסטדרטי של העירייה, תהיה העירייה רשאית   .ז

עת שתימצא לכון. בדיקות  לבצע בדיקות איכות של צבע גולמי בכל
מ"ר רבוע (לכל הפחות), בממוצע כללי של  2,000איכות הצבע יבוצעו כל 

כל העבודה. כל בדיקות איכות הצבע מעבר לכמות זו, במידה ויעמוד 
ליטר,  1בתקן, יהיו ע"ח העירייה. על הקבלן לספק קופסאות פח בות 

משתמש, בכל עת  קיות לחלוטין, לצורך לקיחת דגימות הצבע בו הוא
שיידרש. לקיחת הדגימה תהיה אקראית, תוך כדי עבודה ותבוצע ע"י  

  העירייה.  
  

  מ"ר או מ"א או יחידהמדידה:  

א.  שיטת המדידה לכל פריט תשלום תהיה בפרד, בהתאם לפירוט 
  בכתב הכמויות.

  

  ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובוסף:תשלום: 

התשלום כולל את כל החומרים, הציוד והעבודות המפורטים   .א
בסעיפים השוים וכל זאת לביצוע מושלם של העבודה 

  ולשביעות רצון מלאה של המפקח. 
51.08.110.00  

  מפרט כללי לסימון כבישים בצבעים חד רכיביים

  

  א.  כללי

  

בצבעים חד רכיביים סעיף זה מתייחס לעבודות סימון פי מיסעות אספלטיות 
בגוון לבן או צהוב, קובציואליים מבחית קצב ייבושם ו/או מהירי יבוש 

  במיוחד, אשר אים מכילים כדוריות זכוכית אור בהרכבם.

  ובוסף: 51, פרק 11ראה מפרט כללי לעבודות ביה, פרק 

הצבעים לסימון דרכים יורכבו משרפים פולימריים שוים (אלקידיים,   .א
ם בשילוב עם גומי מוכלר, אקריליים ועוד), מוספים, פיגמטים אלקידיי

(טיטיום די אוקסיד לצבע לבן או כרום אוקסיד צהוב לצבע צהוב),  
  מלאים וממיסים אורגיים שוים.  

הצבעים לסימון דרכים יסופקו באריזות מקוריות מתאימות ומסומות   .ב
כך, שלא תופעה  ולא יכילו לכלוך, חומרים זרים ו/או קרום ויורכבו 

  תופסות על "הזעה" ו/או אובדן גוון עם יישומם על המיסעה. 
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  51.08תת פרק 

  עבודות ריהוט רחוב בטיחותי וסימון כבישים

  הצבעים יתאימו ליישום בריסוס ו/או בצביעה בגליל ו/או בהברשה.  .ג
יישום הצבע יאפשר קבלת קו סימון ו/או שטח אחיד, שגבולותיו חדים   .ד

  וברורים, ללא זילה לצדדים.
גוון הצבע הצהוב יהיה   הצבעים יהיו לבים ו/או צהובים לפי דרישה.  . ה

  .C  /381BSלפי התקן הבריטי  355או   356מספר 
עבודת הצביעה תבוצע בריסוס. שימוש בציוד אחר יותר רק באזורים,   .ו

  בהם אין גישה לציוד ה"ל והוא טעון אישור כתוב של המפקח. 
סימון פי המיסעה באמצעות הצבעים ה"ל יכלול את כל סוגי הקווים,   .ז

ס"מ,   10, 15, 20, 30לרבות: קווי יתוב ברוחבים החיצים והפסים 
ס"מ, פסי  20ס"מ, איי תועה מלאים ברוחב  10מסגרת אי תועה ברוחב 

ס"מ, קווי המתה  50ס"מ, קווי עצירה ברוחב  50מעברי חצייה ברוחב 
ס"מ, חיצים בודדים כפולים ומשולשים, קוביות, קווי סימון  10ברוחב 

ס"מ, פסי   10ס"מ, קווי סימון חיה ברוחב   15תחות אוטובוס ברוחב 
  האטה ועוד. 

על כל סוגי הסימון שתוארו לעיל, שאים ממוקמים בצמתים המוארים   . ח
בלילה, ייושמו כדוריות זכוכית מחזירות אור, בשיטת הריסוס ובהתאם 

  לדרישות עיריית ירושלים. 
ובוסף עפ"י   934יישום הצבע יעשה עפ"י ההחיות בתקן ישראל   .ט

חיות בפרק זה. הה  
  

ב.  דרישות טיב 
 לצבעי לבן/צהוב

הצבעים החד רכיביים לסימון כבישים מסווגים לשתי קבוצות איכות:  .א
  . 2ומין  1מין 

מתאפייים בעמידות משופרת בשחיקה, ב"הזעה", בבליה   2צבעים ממין   .ב
אקלימית ובייבוש מהיר, המאפשר פתיחה מוקדמת של קטע הכביש 

  לתועה. 
חודשים לפחות  6היו  1הדרש של שטחי הסימון מהצבעים ממין הקיים   .ג

  חודשים לפחות.  9היו  2ומהצבעים ממין 
יעמדו בכל דרישות הטיב המופיעות בת"י  1הצבעים לסימון דרכים ממין   .ד

  המעודכן ביותר. הצבעים יהיו בעלי תו של מכון התקים.  935
טיב המופיעות  יעמדו בכל דרישות ה 2הצבעים לסימון דרכים ממין   . ה

  בטבלה להלן:
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  משופר 2דרישות טיב לצבעים לסימון דרכים, לבים ו/או צהובים, ממין 

  ערך דרש  שיטת בדיקה  תכוה

  

1.  

  

  הרכב

  

  17חלק    785ת"י 

  

70  

תכולת החומר הלא   1.1
דיף (אחוזים למאה 

.'במסה) מי  

    

תכולת פיגמט לפי פח    1.2
מפח  (אחוזים למאה 

החומר הלא דיף) 
  מקס'.

  65  

  

2.  

  

  סוג הקשרן הפולימרי

  

  

  לפי הצהרת היצרן 

  

אקרילים ו/או קופולימר אקרילי ו/או 
קופולימר של פוליאסטר ופוליוייל 

  כלוריד. 

  

3.  

  

דקות טחיה 
  (מיקרומטרים) מקס'

  

  15חלק    785ת"י 

  

-0(אגב שימוש במדיד בתחום שבין  60
  מיקרומטרים)  100

  

  

4.  

  

 -צמיגות הצבע ב
°C25 ,200  סיבובים

  לדקה ביחידות קרבס

  

  935ת"י   304לפי סעיף 
בפרק שיטות הבדיקה 

  1שבגיליון תיקון מס' 

  

לאחר ערבוב ידי   4.1
  במשך שתי דקות.

  70-100  

לאחר הוספת המדלל    4.2
המוצע ע"י הספק 

מפח  10%בשיעור של  
הצבע (יחידות קרבס) 

.'מי  

  20  

  

5.  

  

זמן התייבשות למגע 
  מגלגל (דקות) מקס'

  

בפרק   935לפי סעיף בת"י 
שיטות הבדיקה בגיליון  

  1תיקון מס' 

  

20  
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  משופר 2דרישות טיב לצבעים לסימון דרכים, לבים ו/או צהובים, ממין 

  ערך דרש  שיטת בדיקה  תכוה

  

6.  

  

עמידות בהחסה, 
לאחר הימצאות הצבע 

 -ימים, ב 10במיכל 
°C42  

  

בפרק   935ת"י  307סעיף 
שיטות הבדיקה שבגיליון  

  1תיקון מס' 

  

  מראה  א.

  

  ייראו כל סימי הפרדה לא   

יח' קרבס מעל הצמיגות  5 -לא יותר מ    צמיגות  ב.
  ההתחלתית 

  

7.  

  

כושר הסתרה 
  מיימום

  

 935שבת"י   308לפי סעיף 
  בפרק שיטות הבדיקה 

  

0.95  

  

8.  

  

  גמישות

  

 935שבת"י   308לפי סעיף 
  בפרק שיטות הבדיקה 

  

  יעמוד בבדיקה

  

9.  

  

  עמידות בקריה

  

  

  935בת"י   310לפי סעיף 
בפרק שיטות הבדיקה 

מפב'  3בגיליון תיקון מס' 
בשיטת הקריה  89

עם  – QUVבמכשיר 
 -הגדלת זמן הבדיקה ל

  שעות  800

  

  מראה  9.1

  

  פי הצבע לא ישתו  

שיוי החזרת האור   9.2
בהתייחס לערך 

המקורי (% למאה) 
  מקסימום

  5 –צבע לבן   

  12 -צבע צהוב 

  

10. 

  

(אחוזים למאה) ברק 
  מקסימום

  

  935בת"י   311לפי סעיף 
  בפרק שיטות הבדיקה 

  

18  
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  משופר 2דרישות טיב לצבעים לסימון דרכים, לבים ו/או צהובים, ממין 

  ערך דרש  שיטת בדיקה  תכוה

  

11. 

  

  בדיקת הקלקול

  

  935בת"י   311לפי סעיף 
בפרק שיטות הבדיקה,  

עפ"י השיוי בגיליון 
 89מפב'  3התיקון מס' 

, במחזורים QUVבשיטת 
)  C60°שעות קריה ( 8של 
  C50°שעות לחות  4 -ו

  

  3דרגה 

  

12. 

  

  בדיקת השחיקה

  

 ASTMDתקן אמריקאי 
  200, עובי פילם יבש 4060

  מיקרון

  

 1.5 -האומדן המשקלי לא יהיה גדול מ
  מחזורים  500 -גרם ל

  

13. 

  

 עמידות בטבילה במים

  

  935בת"י   314לפי סעיף 
  בפרק שיטות הבדיקה 

  

לא יהיו בועות, לא יהיה הפסד 
מהידבקות ולא יהיו פגמים אחרים 

  למעט שיוי קל בברק.

  שכבת הצבע לא תתרכך

  

14. 

  

עמידות ב"הזעה" 
)bleeding (  

  

   D ASTM – 969  .א
  D ASTM – 868 -ו 

  

  , D -115P-TT  .ב
   4.3.4סעיף  

  

  8לא פחות מדרגה 

  

  

  מיימום.  0.95יחס "הזעה"  

  

15. 

  

  תכוות בריסוס

  

D115 – P – TT  סעיפים ,
  3.5.9 -ו 3.5.8

  

לצבע בצמיגותו המקורית, ו/או לאחר 
מפחו, יהיו   10%דילולו במקסימום 

תכוות בריסוס מספיקות, כאשר ייושם 
על שטח אכי של לוח בדיל או 

  0.015אלומייום, בעובי פילם רטוב של 
איץ בקרוב, ולאחר יבושו יתקבל 

משטח אחיד, חלק, חופשי מחספוס, 
  בליטות, זילות ו/או פגמי שטח אחרים. 

  

16. 

  

השתקפות או החזר 
אור של צבע ללא  

  כדוריות

  

97 – E ASTM  

  

  מיימום  85%
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ג.  דרישות טיב 
לכדוריות 

זכוכית 
  מחזירות אור

 Bכדוריות הזכוכית מחזירות האור יעמדו בכל דרישות התקן הבריטי  .א
Class 6088 BS  1325או תקן אמריקאי – B – TT  טיפוסIII .  

  כדוריות הזכוכית יותזו על הצבע הטרי.   .ב
  

רכיביים לבים ו/או צהובים, יבוצע באמצעות ציוד -הסימון בצבעים חד .א  ד.  ציוד הצביעה
  עיריית ירושלים. ריסוס המאושר ע"י 

ציוד היישום יותקן על רכב ממוע, או יוע עצמית בעזרת מוע מיוחד   .ב
  ו/או יוע ע"י דחיפה ידית, תלוי בסוג ובאופי הציוד הדרש.

הציוד הממוכן יתאים לסימון בריסוס של קווי יתוב, בקצב מיימלי של   .ג
  ק"מ/שעה.  4

בר חציה ולהולכי רגל, הציוד הידי ישמש לסימון חיצי הורייה, פסים למע  .ד
  פסים בסיבובים וכו'.

  ציוד היישום יבטיח פעולה רציפה ואחידה של הסימון ובמידות הרצויות.  . ה
מפעיל הציוד ימוקם במקום המאפשר לראות בבירור את הקווים   .ו

  המסומים. 
ציוד היישום יאפשר ריסוס מבוקר של הצבעים לסימון ויכלול אמצעים   .ז

  ים:מתאימים לבקרת הפרמטרים הבא

 .כמות הצבע המרוסס ליחידת שטח  

  .לחץ הריסוס  

  סיעה, לחץ הריסוס וכמות הצבעויסות הקשר שבין מהירות ה
  המרוססת.

  .רוחב פסי סימון  

 .שליטה על סימון מקווקו  
ציוד היישום יכיל ההתקן לריסוס כדוריות זכוכית מחזירות אור. ההתקן   . ח

שתאפשר את ריסוס יהיה מתוזמן ומתואם עם מערכת הצביעה בצורה 
  כדוריות הזכוכית מיד לאחר יישום הצבעים. 

ההתקן לפיזור כדוריות הזכוכית יכיל אקדח ריסוס, בלחץ אוויר אשר   .ט
יחדיר את הכדוריות למשטח פס הסימון הטרי, לעומק מיימלי השווה 

  למחצית קוטר הכדוריות.
  

לסימון יאותרו ויסומו החורים, לפי תחילת הביצוע בקטע הכביש מיועד  .א  ה.  הכת השטח 
  הסדקים, כתמי השמן ושכבות האספלט המתפוררות. 

המפקח בשטח יחליט בדבר השיטות והאמצעים הדרשים לתיקון   .ב
(לצביעה ראשוה ו/או  934הליקויים ה"ל, בהסתמך על ההחיות בת"י 

  לחידוש הצביעה). 
חומר זר הכביש יוקה יסודית באמצעות מטאטא מאבק וחול ו/או מכל   .ג

אחר. שלב היקוי מחול ואבק ייעשה בסמוך ככל האפשר למועד הצביעה.  
  שעות. 24משך הזמן המירבי המותר בין ביצוע היקוי לצביעה עצמה היו 

יש להסיר, בצורה מושלמת, באמצעות מכוה מיוחדת, את שכבות הסימון   .ד
ו הקיימות מחומרים תרמופלסטיים אלקידיים ו/או הידרוקרבויים ו/א
מצבעים אקריליים דו רכיביים מפי המיסעה המיועדת לסימון מחדש 

  בצבע חד רכיבי.
לאחר הסרת הסימון הישן, יש לקות היטב את פי המיסעה במטאטא   . ה

  יבש או באוויר דחוס. הכל לפי הסיבות ובהתאם להחלטות המפקח.
יש לוודא, כי פי השטח יבשים לחלוטין. אין לצבוע על משטחים לחים   .ו

  או רטובים.ו/
  

על שכבה ושאת חדשה, יש לצבוע לאחר המתה של שבועיים לפחות   .ז
  מגמר סלילת השכבה. 

בשלב הבייים, יש להשתמש בסימון זמי, היתן להסרה בקלות, ללא  
  השארת סימים על פי התשתית.
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ו.  אריזה, סימון 
  ודילול הצבע

בשטח, מצויים באריזתם יש לבדוק, כי הצבעים לסימון דרכים המצאים 
.  935המקורית הסגורה וכי הם עומדים בכל דרישת האריזה והסימון שבת"י 

  אין להוסיף מדלל כלשהו לצבע לסימון דרכים. 

   

או  C10° -אין ליישם את חומרי הסימון, כאשר טמפרטורת האוויר מתחת ל  ז.  תאי מזג האוויר
  . C36° -מעל ל

ח.  כיול ציוד 
  היישום

  ל את ציוד היישום בשטח צדדי, לפי הגיעו לשטח העבודה. יש לכיי .א
  הכיול יעשה לכמויות הצבע וכדוריות הזכוכית הדרשים.  .ב
כיול כמות הצבע יעשה ע"י ריסוסו ללא כדוריות זכוכית ובמהירות   .ג

העבודה של המכוה, על פי פלטה קשיחה מפלדה, בדיל או אלומייום, 
וס הצבע, יש לבדוק את העובי ס"מ. מיד לאחר ריס 15X30במידות של 

הרטוב באמצעות "מד עובי רטוב" מיוחד מטיפוס 
"INTERCHEMICAL 121" כמוגדר בתקן D ASTM.  

יש לווסת את לחץ הריסוס, מהירות הסיעה וסוגי הדיזה, לקבלת עובי   .ד
  מיקרון ובהתאם להחיות המפקח.  500-750רטוב בתחום שבין 

יעשה ע"י יישומם בשיטת הריסוס, במהירות כיול כמות כדוריות הזכוכית   . ה
העבודה של מכוה (שקבעה בשלב הכיול לכמות הצבע) ללא ריסוס צבע, 

  1.5ס"מ וגובה דפות של  15X100על פי תבית מיוחדת, במידות של 
ס"מ. את הכדוריות, שאספו בתבית, יש להעביר לשקית יילון בעלת 

  מתאימים. משקל ידוע לשקלם במאזי שטח 
יש לווסת את לחץ האוויר וכיוון הדיספסר עד לקבלת משקל כדוריות   .ו

  ג"ר/מ"ר).  150-200 -גרם לתבית (שהם שווה ערך ל 30 -ל 22שבין 
  

את הצבעים לסימון דרכים בקווי יתוב, יש ליישם בריסוס באמצעות  .א  ט.  יישום הצבע
ליטר למ"ר של  1/2 – 3/4מיקרון ( 500-750ציוד ממוכן, בעובי רטוב של  

  הסימים). 
יש להקפיד על קיום כל הוראות היצרן לגבי הפעלת המכוה או האקדח,   .ב

לרבות לחץ ובמיוחד לגבי מהירות הסיעה של המכוה, הן בעליה והן  
  בירידה. 

בפסי חצייה ו/או בחיצי הורייה, יש ליישם את הצבעים באמצעות ציוד    .ג
החיות המפקח). כמות מיימלית ידי (ריסוס או מברשת או בגליל, עפ"י 

  מיקרון).  500מ"ר של הסימים (עובי רטוב של  1 -ליטר ל 1/2של 
יש לצבוע בבת אחת לא יותר מחצי מטר רבוע ולחלק את הצבע באופן   .ד

  שווה על פי המשטח.
מ"מ או יותר מפי משטח או כשיש צורך למלא גומות  2כשהאגרגט בולט   . ה

  דולה יותר.קטות, יש להשתמש בכמות צבע ג
מייד לאחר יישום הצבע, בעודו במצבו הרטוב, יש לרסס כדוריות זכוכית   .ו

  ג"ר/מ"ר ובהתאם להחיות המפקח. 150-200מחזירות אור בכמות של 
יש לפתוח את הכביש המסומן למעבר כלי רכב רק לאחר הייבוש המלא   .ז

של פס הסימון, כמוגדר בשיטת זמן הייבוש למעבר גלגל, בסעיף בקרת 
 . 2ו/או  1איכות ובהתאם לסוג הצבע מין 

  
י.   בדיקות בקרת 
איכות במהלך 

  היישום

  יעה:בעת ביצוע הסימון תבוצעה הבדיקות הבאות לבקרת איכות ביצוע הצב

½ ליטר/מ"ר.  –  3/4הכמות הדרשת היה  – מדידת כמות הצבע למ"ר  .א
הבדיקה מתבצעת באמצעות מדידת עובי שכבת הצבע הטרי, ללא  

מיקרון. עובי  500/750כדוריות זכוכית. העובי הדרש יהיה בתחום שבין 
  מיקרון לפחות.  180השכבה היבשה יהיה 

הכמות הדרשת היה בתחום  – מדידת כמות כדוריות הזכוכית למ"ר  .ב
  ג"ר/מ"ר והיא תקבע בצורה הבאה: 150-200שבין 

   בציוד הצביעה תותקן (סרדיספ) על פתח היציאה של מערכת הפיזור
  שקית יילון עבה ובעלת משקל ידוע. 
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  ה יסומן קטע מדוד באורך שלסיעת המכוי הכביש, במסלול העל פ
  מ'. 10

  ת היישום תתקדםבמהירות העבודה עד לתחילת הקטע מכו
  המסומן.

  .פעולת פיזור כדוריות הזכוכית תופעל ללא צבע  

  .יילוןבסוף הקטע ישקלו את כדוריות הזכוכית שבשקית ה  

  .יש לחזור על פעולה זאת פעמיים לפחות  

  דרשת של כדוריות הזכוכית שהצטברה לאורךהכמות הממוצעת ה
  גרם.   300 -ל 225מ', היה בתחום שבין   10מרחק של 

לאחר  – קביעת המועד לפתיחת הכביש המסומן למעבר כלי רכב  .ג
דקות  20 -ו 1דקות מקסימום לצבע ממין  45הצביעה, הזמן הדרש היו 

. משך הזמן יקבע ע"י בדיקה בגלגלת לפי תקן 2מקסימום לצבע ממין 
  . להלן תהליך הבדיקה:935הישראלי 

 י שכבת הצבע, שעל הכבי2ש, גליל שעליו מורכבות מגלגלים על פ 
  טבעות גומי.

   711 – 1989ובתקן  935טבעות הגומי, כמתואר בת"י  2הגליל עם – D 
ASTM.  

  י שכבת הצבע ללא לחץ ובקצב קבוע, באופןמגלגלים את הגליל על פ
  שיות בקירוב. 3ס"מ, במשך  10שהגליל יעבור מרחק של 

 י צבע של טבעות הי הצבע יוגדר יבש, אם אין סימגומי ואין סימ
  הטבעה של הטבעות בפי שכבת הצבע. 

   

יא.   בדיקות בקרת 
איכות 

במהלך 
תקופת 
  השירות

איכות הסימון על פי הכביש, במהלך תקופת השירות תקבע באופן שוטף על 
פי הוהל של עיריית ירושלים וכמתואר בתת סעיף יט', בסעיף הכללי. אורך 

חודשים  6הסימון שיימדד לפי הוהל ה"ל יהיה החיים המיימלי של פס 
  . 2חודשים לפחות לצבע ממין  9 -ו 1לפחות לצבע ממין 

  

יב.   יכויי בגין 
  ליקויים

אם כמות הצבע שיושמה בקטע תעלה או תרד מהתחום הדרש יוכו   .א
מיקרון חריג בעובי השכבה הרטובה, של  100ממחיר היחידה לכל  20%

  פס הסימון הבדק.
כמות כדוריות שיושמה בקטע תעלה או תרד מהתחום המותר, יוכו אם   .ב

ג"ר/מ"ר, כדוריות זכוכית בפס הסימון  50ממחיר היחידה לכל  20%
  הבדק.

אם הסימון בקטע, שיוגדר ע"י המפקח, ימצא לקוי במהלך תקופת   .ג
האחריות, יהיה חייב הקבלן לבצע סימון מחדש של הקטע ה"ל, שעוה 
לכל דרישות מפרט זה, על חשבוו ותוך שבוע ימים מיום קבלת ההודעה  

  על כך מעיריית ירושלים (טלפוית או בכתב). 
  

מחודש ה"ל, תכה עיריית  אם לא יעמוד הקבלן בדרישות הסימון ה
ממחיר היחידה לקטע הלקוי, תוך הפעלת הערבות  75%ירושלים  

  הבקאית המוזכרת בחוזה העבודה עם הקבלן. 

   

  מ"א או מ"ר או יחידהמדידה:  

תיעשה הפרדה בהתאם לפרטי התשלום, עפ"י הפירוט בכתב 
  הכמויות. 
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  תשלום ובוסף:ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום:  

התשלום כולל את כל החומרים, הציוד והעבודות המפורטים 
בסעיפים השוים וכל זאת לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות 

  רצון מלאה של המפקח.  

  

    51.08.110.00פריט תשלום:  

51.08.120.00  

  צביעת אבי שפה

  צביעת אבי שפה כוללת את הפעולות הבאות:  .א

  יקוי .יםהאב  

   מ"א לבן), או בצבע  -לסירוגין (מ"א שחור  –צביעת שתי שכבות בצבע לבן וצבע שחור
אדום/כחול/צהוב לסירוגין ו/או כל הרכב אחר של צבעים שיקבע ע"י מהל המחלקה 

  לבטיחות בדרכים. 

  .י צדדיה הגלוייםאת אבן השפה יש לצבוע מש  
ימון כבישים, שיתאים לצביעה על הבטון, הצבע יהיה צבע מחזיר אור, מסוג צבע המיועד לס  .ב

  . 935, 934העומד בדרישות תקים ישראליים מס' 
במידה והקבלן יידרש ע"י המפקח לצבוע אבי שפה בצבע סיטטי, הקבלן ישתמש בצבע    .ג

  בעל תכוות יבוש מהיר ומתאים לעבודות לשימוש חיצוי.  756"לק", לפי תקן מס' 
  .  שתייםה אחריות הקבלן לתקיות הצבע תהי  .ד

  

  מ"אמדידה:  

  

  : ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום. תשלום

    51.08.120.00פריט תשלום:  

51.08.130.00  

מחיקת סימי 
צבע במכות 

  כרסום

מחיקת סימי צבע תבוצע באמצעות מכות כרסום מיוחדת, המיועדת  .א
  למטרה זו.

תתבטל כליל, תוך כדי המחיקה תבוצע באופן כזה שהצביעה הקודמת   .ב
  כרסום שתי וערב ושבירת צורה. 

באם לא צוין אחרת, תבוצע לאחר הכרסום במכוה, צביעה של השטחים   .ג
  באמצעות צבע שחור מט.

  מ"ר או מ"א או יחידה. מדידה:  

א. תיעשה הפרדה בהתאם לפרטי התשלום בהתאם לפרוט בכתב 
  הכמויות. 

  ף תשלום ובוסף:: ראה בפרק המוקדמות במפרט זה בסעיתשלום

  א.  התשלום כולל את הצביעה לאחר מחיקת הצע. 

    51.08.130.00פריט תשלום:  
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51.08.150.00  

עבודות כפתורי פלסטיק 
עם מחזירי אור ("עיי 

  חתול") 

  

סעיף זה עוסק בעבודות הקשורות לאביזר בטיחות שהוא כפתור  .א  א.  כללי
בהודעת  3 -כתמרור דלסימון דרכים ("עיי חתול"), שפורסם 

  . 1.1.1970מתאריך   2502התעבורה (תמרורים) בקובץ תקות 
  הסעיף מתייחס לכפתורים מחומר פלסטי קשיח המיושמים בהידוק.   .ב

ב.  חומרים, הרכב 
  וגווים

כפתור הסימון יורכב בעיקרון משי אלמטים: גוף הכפתור ויחידת  .א
  החזרת האור. 

פלסטי קשיח או חומר בלתי שביר גוף הכפתור יהיה בוי מחומר   .ב
אחר, יצוק כיחידה אחת או חרוט ובוי כך, שלא ייסדק, ישבר או 

  יעקר בהשפעת עומסי התועה. 
יחידת החזרת האור תורכב ממשטח החזר או רציף העשוי מחומר   .ג

  קשיח כגון: זכוכית או חומר פלסטי מיוחד. 
ה,  משטח החזר האור יהא עשוי מחומר בעל עמידות בפי שביר  .ד

  שחיקה או עקירה תחת עומסי התועה. 
האור המוחזר מהמשטח יהא בצבע צהוב או לבן וגוון החזר האור   . ה

  לא ישתה בכל מהלך השירות בכביש.
הכפתור יהיה בעל כושר יקוי עצמי תחת גלגלי מכויות, כלומר לא   .ו

  יזדקק לרטיבות (גשם, טל) לצורך יקויו.  
  גוף הכפתור יורכב מיחידה אחת, שבה מקובע משטח החזרת האור.  .א  ג.  ממדים וצורה

פי תחתית הכפתור יהיו חייבים לכלול בליטות או שקעים, כדי   .ב
  לכביש. לשפר את הדבקת הכפתור 

מ"מ (מיימום)  95בסיס היחידה יהא בצורת ריבוע שאורך צלעו בין   .ג
  ס"מ (מיימום).  100X80מ"מ (מקסימום) או מרובע במידות  105 -ל

מ"מ  20 -מ"מ (מיימום) ל  10גובה היחידה מפי הכביש יהיה בין   .ד
  (מקסימום).

חזית היחידה העילית, בכל ארבעת הכיווים, תהא משופעת בזווית   . ה
  למישור בסיס היחידה העילית.  60 °לבין  30 °ין  שב

יחידת החזרת האור תהיה עמידה בפי חדירת מים, קריעה, תלישה,    .ו
  שבירה או זק מכי אחר.

משטח פי היחידה העילית  70%השטח המחזיר אור יהווה לפחות   .ז
בכיוון שבו מתוכן החזר האור. כמו כן, המידות המיימליות של  

מ"מ, בכיוון בו מתוכן החזר  X 24מ"מ  70היו: שטח מחזיר האור י
  האור.

על פי צורך, יוגדר השימוש בכפתור לסימון כביש בעל החזר אור חד או דו 
  כיווי. 

  כפתור הכביש יקבע בכביש במקום המיועד. .א  ד.  התקה
ההתקה תבוצע על פי והל (סוג חומר ההדבקה והרכבו, שיטת   .ב

וי פי המיסעה והכתה להדבקת הכתו ויישומו בשטח, דרישות יק
  הכפתור וכו') שתומלץ על ידי היצרן. והל זה חייב  

שעה מתום  1/2 -לאפשר תועה על פי הכפתורים לא יאוחר מ
  היישום בשטח. 

כפתורים שיעקרו על ידי התועה בעת היישום ו/או בעת תהליך   .ג
התייבשות הדבק (תהליך המהווה חלק משיטת ההדבקה) יוחזרו  

  ויודבקו על ידי המציע על חשבוו. 
  לא תותר התקת כפתורים בשטח על גבי כביש רטוב.   .ד

ספק המוצר יתחייב להציג תעודה של מכון התקים במדיה בה  . ה  
מיוצר או משווק כפתור הכביש לגבי עמידותו בדרישות האיכות 

המתייחסות לתכוות האופטיות, כולל תאור תמציתי קצר של 
  הבדיקות עצמן.
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הצבה בשטח (מקום, מרחקים בין כפתורים וכו') תהא כאמור בהחיות ה
/ ו/או על פי התכיות והחיות 13ד -/ ו12להצבת תמרורים, עמודים ד

  המפקח. 

ה.  דרישות איכות 
  במעבדה

תכוות אופטיות כגון: החזר או לפי ואחרי מבחי שחיקה, כמות  .א
דקת וכו' מותרת מקסימלית של יחידות פסולות מכלל כמות ב

יתאמו את האמור בתקים מקובלים בעולם כגון: תקן פדרלי  
  ).DIN) או תקן גרמי (B.Sאמריקאי, תקן בריטי (

ספק המוצר יתחייב להציג תעודה (באגלית או מתורגמת לעברית)   .ב
של מכון התקים במדיה בה מיוצר או משווק כפתור הכביש לגבי 

המתייחסות לתכוות האופטיות, כולל  עמידותו בדרישות האיכות 
  תאור תמציתי קצר של הבדיקות עצמן.

תכוות קיים וחוזק כגון: עמידות בשחיקה, חוזק בלחיצה, חוזק   .ג
) וכו' יתאמו את האמור בתקים מקובלים IMPACTבמכה מכתי (

) או תקן גרמי B.Sבעולם כגון: תקן פדרלי אמריקאי, תקן בריטי (
)DIN.(  

המוצר יתחייב להציג תעודה (באגלית או מתורגמת לעברית) ספק   .ד
של מכון התקים במדיה בה מיוצר או משווק כפתור הכביש לגבי 
עמידותו בדרישות האיכות המתייחסות לתכוות האופטיות, כולל  

  תאור תמציתי קצר של הבדיקות עצמן.
  

  יחידה  מדידה:

וי או דו תיעשה הפרדה בין כפתורים עם החזר אור חד כיו  .א
  כיווי. 

  ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום.   תשלום:

  51.08.150.00פריט תשלום:  
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  ספח ט'

  סככת אוטובוס
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  התקי קצה וסופגי ארגיה 51.37

  

  כללי  51.37.01

  . 51.37העבודות יבוצעו וימדדו על פי האמור במפרט לסלילה וגישור של חברת תיבי ישראל פרק 
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 עבודות מהור - 54פרק 
  

  כללי  54.01

("מפרט כללי לעבודות מהור") במפרט  54כל העבודות הכלולות בפרק זה תתבצעה לפי פרק   . 1

הכללי לעבודות בייה (הספר הכחול) במתכותו המעודכת וההפיות למפרטים כללים אחרים 

  הכלולים בו, אלא אם צוין אחרת.

ב"מפרט הכללי" ועדה להדגשת יתר ואין היא באה  54ההפיה שלהלן לסעיפים שוים בפרק   . 2

את הקבלן מבצוע כל העבודות בהתאם כל העבודות בהתאם לכל הסעיפים האחרים   לשחרר 

  באותו פרק, גם אם אים מוזכרים במפורש.

  כוללות:  לעיל והן 51בפרק זה מתוארות עבודות ההשלמה לעבודות שתוארו בפרק   . 3

 קידוח ברגי סלע לצורך ייצוב החפירה   . 3.1  

  באמצעות בטון שאובקארסטיים מילוי חללים    . 3.2  

 

מ"מ, מוחדרים לקרקע בקירות בטון מותז ובקירות דיפון,  28-25ברגי סלע מגולווים בקוטר  254.0

  , באורך כלשהוא-" 5קוטר הקדח  "

  כללי  01254.0.

  ). 4.1(חלק  940למפרט טכי זה, המפרט הכללי הבין משרדי ות"י  העבודות יבוצעו בהתאם  .1

המסמרים (ברגים) יבוצעו בקירות דיפון (מיקרופיילים) וכן בקירות בטון מותז, עבור  .2

  אלמטים שוים כגון קירות וכגון פירים אכיים. 

ידות המסמרים (ברגים) לא יהיו דרוכים, האום בקצה הפלטה יהיה עול כגד פלטת פלדה במ .3

  המתוכות. 

הקבלן שיבצע את התקת המסמרים (ברגים)  לחיזוק יהיה בעל יסיון מוכח בביצוע עבודת  .4

קידוח מסמרים (ברגים) בקוטר המוט והקדח המפורטים בתכיות. כמו כן, הקבלן יהיה בעל  

  ציוד קדיחה מתאים לביצוע כל עבודות ההתקה.

אש של יועץ הקרקע והמפקח.  אישור ציוד  הקבלן המבצע וציוד הקבלן טעוים אישור מר .5

  הקדיחה איו משחרר את הקבלן מהאחריות המלאה לטיב הציוד ולתקיותו.

  קידוח מסמרים (ברגים) יבוצע בציוד מתאים לחתך הקרקע המתגלה באתר. .6

על הקבלן לקחת בחשבון, כי במקרה של חוסר יציבות בדפות הקדח, הקידוחים יבוצעו  .7

  .  Casing בשימוש בציור מגן

  מודגש שהמפקח רשאי לפי שיקול דעתו לדרוש שימוש בציור מגן ועל הקבלן לבצע בהתאם.  .8

לפי הכסת מוטות הזיון המפקח יבדוק את הקדח באמצעות פס או מראה כדי לוודא שלא  .9

חלה כל הדרדרות והוא קי ויציב. במידת הצורך הקבלן מחויב לקות את הקדח לפי הכסת 

  המוטות.

וטות הפלדה וכן כל האביזרים המשלימים את המסמרים (ברגי הסלע), לרבות האומים מ . 10

. במידה ויווצרו פגמים בגלוון במוטות או 918והדסקיות, יהיו מגולווים בחם לפי ת"י 

  אביזרים הקבלן יתקן את הזק על ידי צביעה באפוקסי לפי מפרט צביעה שיקבע. 
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ם תבוצע תוך שימוש בשומרי מרחק מפלסטיק אשר החדרת המוטות המגולווים לתוך הקדחי . 11

  ימקמו את מוטות הפלדה במרכז הקידוח.  שומרי המרחק יאפשרו את זרימת הדייס הצמטי.   

במקרים בהם דרש לחלק את מוטות הזיון למספר חלקים כגון למוטות ארוכים, או מסיבות  . 12

ה באמצעות אביזר מיוחד של מגבלות ביצוע באתר וכו", החיבור בין המוטות לאורך ייעש

  ".  Couplerהמכוה מחבר או "

חיתוך חלקי של המוט הבולט מעבר לאורך החוץ לשם הברגה ועיגון בפלטת העיגון במישור  . 13

  הקיר יאושר רק במקרים מיוחדים ויבוצע כך שלא יגרם כל זק לעוגן ולמסמר.

צפוף ובמקום מוגבל  תשומת לב הקבלן מופית לכך כי העבודה בתוך הפירים היה באזור . 14

  הדורש עבודה, במכוות קטות, והתארגות מתאימה ומיוחדת לצורך ביצוע העבודה.

  

  הדייס 02254.0.

אטמוספרות דרך ציורית הזרקה אשר תחדור עד  10-הדייס הצמטי יוזרם לקדח בלחץ של כ .1

ההזרקה שלף תוך לקצה הקדח המרוחק מהחזית וכך שהדייס יזרום כלפי פי הקיר, ציור 

כדי ההזרקה או בסיומה. מילוי הדייס בשיטה זו יבטיח את רציפות התערובת וכיסוי אות של 

מוט הזיון לכל אורכו. על הקבלן לקבל את אישור יועץ הקרקע והמפקח לציוד הזרקות הדייס 

  לפי הביצוע. 

של המפרט הכללי הבין   54.11הרכב הדייס, ערבולו והחדרתו ייעשו בכפיפות לדרישות תת פרק   .2

מ"מ   2ק"ג/ מ"ק, אגרגט מקסימלי  450משרדי, תוך הקפדה על כמות צמט מיימלית של 

  לפחות.  40-וחוזק של ב

לתשומת לב הקבלן, לפי ביצוע הדייס יש לבצע בדיקות מוקדמות במעבדה מאושרת להוכחת   .3

לי כמצוין לעיל.  לא יותר  עמידות תערובת הדייס המתוכת בדרישות המפורטות במפרט הכל

  להשתמש בבדיקות מוקדמות שבוצעו במקום אחר או עבור עבודה אחרת. 

מודגש שהקרקע באתר יכולה להיות מורכבת מסוגי קרקע שוים ויתכן שכדי למלא את הקדח  .4

  בדייס הקבלן יידרש להזרים כמויות גדולות יותר מהמחושבות בצורה תאורטית. 

רובת המוצעת על ידו לאישור המפקח, בליווי תעודות המעידות על  הקבלן יגיש את פרטי התע .5

  תכוות הדייס והתאמתו לביצוע "מסמרי עפר". 

  

  )Verification Testsבדיקות מקדימות לאימות התכון ( -יסיוות שליפה 03254.0.

לפי תחילת הביצוע על הקבלן לבצע מסמרים (ברגים) לבדיקה ולשליפה בהתאם להחיות   .1

מסמרים. במידה ויהיה צורך או שיבוצעו  6. לצורך יסיוות השליפה יבוצעו לפחות המפקח

 מסמרים במספר תצורות קרקע יתכן הצורך בבדיקות וספות. 

מסמרי עפר אלו ימתחו עד לשליפתם המלאה תוך מעקב מלא על העומסים והדפורמציות,  .2

 וזאת על מת לבדוק ולאמת את ההחיות התכויות של הקיר. 

 פרוגרמה לביצוע הבדיקות תימסר לקבלן הזוכה.   .3

במקומות בהם עלולות להיות בעיות של זחילת הקרקע, הבדיקות יכללו בדיקות מתאימות עם  .4

  כוח קבוע משתייר למדידה ובדיקת הזחילה. 

  יסיוות השליפה יבוצעו בשיתוף מעבדה מאושרת בהתאם להחיות המסמכים הבאים: .5
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 מסמור -"תכן גיאוטכי: חיזוק וייצוב קרקעות למטרות הדסיות– 4.1חלק    940ת"י  . 5.1

  קרקע ובירוג סלע".  . 5.2

 ׁ◌המצורף למפרט זה.  ◌ׁ -44335ASTM-Dמסמך  . 5.3

  במידת הצורך יש להשתמש במסמך הבא: . 5.4

FHWA  0-IF 03-017  GEOTECHNICAL   ENGINEERING    CIRCULAR  NO.7 

SOIL NAILS 

הקבלן יספק לצורך הבדיקה את כל המתקים הדרשים כגון ג'ק (דורכן) מכויל בשישה   .6

החודשים האחרוים לתחום הכוחות הצפויים ביסיוות, מחברים, משטח עבודה, פיגום, 

 מפעילים לציוד, וכו'.

  .  2%טון בדיוק של עד  40טון עד  0.5מודגש  שעל הג'ק להיות מכויל בתחום של   .7

מדידת ההתארכות תתבצע באמצעות מערכת של חצובה יציבה ושעון "דפלקטומטר" עם  .8

אפשרות מדידה של דפורמציות עד עשירית מילימטר. השעון והחצובה ימוקמו מאחורי המוט 

  והג'ק לקבלת התזוזות של קצה המוט. 

  צע על ידי הקבלן. המעבדה רק תבצע מדידות ותתעד את הבדיקה שתבו .9

דיוס מסמרי העפר לבדיקות המוקדמות יהיה לאורך חלק מהקדח בלבד. אורך הדיוס הדרש  . 10

מאורך הקדח. בכל מקרה יש להשאיר את  80%יקבע ע"י יועץ הקרקע באתר, אך לא יעלה על 

מטר העליוים לא מדוייסים. הקבלן יציע שיטה לבקרה על אורך הדיוס הדרש ויקבל את   1.5

  ור המפקח. איש

לפי ביצוע יסיוות השליפה יש לוודא את האורך המדוייס של המסמר באמצעות מוט שיוחדר  . 11

  אל הקדח עד שיגיע לדייס. 

בזמן הדיוס של מסמרי השליפה תתכן שקיעה מסוימת של הדייס שעלולה להקטין את האורך  . 12

כל שיידרש על מת המדוייס. על  הקבלן לעקוב לאחר הדיוס על שקיעות אלה ולהשלים דייס כ

להבטיח את האורך המדוייס ואת האורך החופשי המדויק לפי הדרש. אם מסמר ליסוי לא 

  יתאים לאמור לעיל יבוצע מסמר יסוי חדש במקומו.

  כמות המסמרים לבדיקה תקבע סופית באתר על ידי יועץ הקרקע.  . 13

ולו על הקבלן בלבד ההוצאות לביצוע מסמרים ויסיוות השליפה עבור מסמרים ראשוים יח . 14

  והתמורה עבורם תיכלל במחיר היחידה. 

כל דו"ח מעבדה יכלול בין היתר הצהרה אם המסמר עומד בדרישות המפרטים והתקים או  . 15

  לא עומד בדרישות המפרטים והתקים. 

  

  )Proof Testsבדיקות מעקב ( 04254.0.

  בקירות.בדיקות המעקב באות לאמת את חוזק והתהגות של המסמרים  .1

מהכמות הכללית של המסמרים. המסמרים שיבחרו   5% -כמות המסמרים שיבדקו תהיה כ .2

  מ' לפחות מפתח הקדח.   1.5 -לצורך הבדיקה ידויסו עד ל 

הכוח לבדיקה בכל מסמר יקבע על ידי יועץ הקרקע בשיתוף המתכן. פרוגרמה תועבר לקבלן   .3

סופית כך שלא יגרם זק כלשהוא   עם תחילת ביצוע המסמרים. כוח השליפה בבדיקה יקבע

  במסמר והתזוזות שימדדו יהיו בתחום הצפוי. 
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אם יתברר מתוך הבדיקה שהתהגות המסמרים איה עוה על הדרישות יהיה צורך בביצוע   .4

  בהתאם להחלטת המפקח. במסמרים וספים בדיקות וספות 

  ל חשבוו. בכל מקום שבוצע מסמר לקוי, הקבלן יבצע מסמר וסף לידו במקומו וע .5

לאחר ביצוע יסיוות המעקב הקבלן ישלים את הדייס במסמר הבדק ויעשה שימוש בו   .6

  לתמיכת הקיר בהתאם לתכיות.

  בדיקות המעקב יבוצעו בשיתוף מעבדה מאושרת בהתאם להחיות  המסמכים הבאים: .7

 מסמור -"תכן גיאוטכי: חיזוק וייצוב קרקעות למטרות הדסיות– 4.1חלק    940ת"י  . 7.1

  קרקע ובירוג סלע".  . 7.2

 ׁ◌המצורף למפרט זה.  ◌ׁ -44335ASTM-Dמסמך  . 7.3

  במידת הצורך יש להשתמש במסמך הבא: . 7.4

FHWA  0-IF 03-017  GEOTECHNICAL   ENGINEERING    CIRCULAR  NO.7 

SOIL NAILS 

ההוצאות לביצוע בדיקות המעקב יחולו על הקבלן בלבד והתמורה עבורם תיכלל במחיר  .8

 היחידה. 

כל דו"ח מעבדה יכלול בין היתר הצהרה אם המסמר עומד בדרישות המפרטים והתקים או 

  לא עומד בדרישות המפרטים והתקים. 

  

  שלבי ביצוע, סגירת המסמרים והתזת הבטון 05254.0.

ביצוע מסמרי העפר יהיה בהתאם להתקדמות החפירה שבחזית הקיר. לאחר שעבודות העפר   .1

מסוימת של מסמרים יש לבצע מיד את כל המסמרים באותה שורה לפי   הגיעו למפלס שורה

שממשיכים בעבודות החפירה. לאחר ביצוע המסמרים יש לסגור את האומים בצורה פסיבית 

כגד הפלטה,  ולבצע יציקת בטון בין הפלטה לכלוסאות באמצעות בטון יבש כדי להבטיח מגע 

  מושלם בייהם להעברת הכוחות. 

  . 5לקדח בקוטר " המוט יוחדר .2

כל בורג/ מסמר יהיה עול אל הסלע או אל יציקת הבטון באמצעות פלטה ואום מגולווים,   .3

  טון.  1.5כאשר העילה תיעשה עם מפתח מכויל לכוח מתיחה של 

  למדוד ולרשום את האורך עד לפי הסלע.  יש מ' לסלע, בכל קידוח 3כל בורג יחדור לפחות  .4

במידת הצורך, לאחר כל שלב של חפירה יש לבצע התזת בטון ברווח בין הכלוסאות בעובי של   .5

  . 40-ס"מ לפחות כמסומן בתכיות. חוזק הבטון בהתזה יתאים לב 10

 ציוד הקבלן להתזת בטון ושיטת הביצוע טעוים אישור הפיקוח. לא אישר המפקח את הציוד, .6

  הקבלן יביא אחר במקומו עד לקבלת האישור. 

ס"מ הוא העובי המיימלי, ולצורך כך הקבלן ייקח בחשבון   10מודגש שהעובי הדרש של  .7

  שבממוצע העובי של ההתזה יהיה גדול יותר.

ההוצאות לביצוע התזת הבטון תחול על הקבלן בלבד והתמורה עבורה תיכלל במחיר  .8

 המסמרים.
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  מסמרים (ברגי סלע) ואביזרי העיגון  6.0254.0

  ולדרישות סעיף זה.  54המסמרים (ברגים) ואביזרי העיגון יהיו כולם בהתאם למצוין במפרט הכללי פרק  

  הברגים יהיו מהסוגים הבאים .1

 או שו"ע מאושר.  Dywidag של חב'  SN25-250מ"מ מסוג  25ברגים בקוטר  . 1.1

  או שו"ע מאושר.  Dywidagשל חב'  SN28-330מ"מ מסוג  28ברגים בקוטר  . 1.2

     fsk=500 MPaפלדת הברגים תהיה בעלת חוזק אופייי (חוזק כיעה)  . 1.3

  מערכת הברגים תכלול פלטת עיגון, אום והברגה  אשר יסופקו ע"י היצרן כמערכת אחת. . 1.4

  ) Couplersאביזרי חיבור ( .2

  קוריים של אותה חברה המייצרת את המוטות בלבד.אביזרי החיבור יהיו אביזרים מ . 2.1

האביזרים יהיו בעלי תיעוד המוכיח שחוזק החיבור איו פוחת מחוזק המוט בשום  . 2.2

  מקרה. התיעוד יהיה של מוסד מוסמך לאישור שיטות ביה. 

  אומים .3

  האומים יהיו אביזרים מקוריים של החברה המייצרת את המוטות בלבד.  . 3.1

תיעוד המוכיח שחוזק החיבור שלהם אל המוט איו פוחת מחוזק האומים יהיו בעלי  . 3.2

המוט בשום מקרה. התיעוד יהיה של מוסד מוסמך לאישור שיטות ביה, או בדיקות 

  לפי תקן מערב אירופאי, או אמריקאי המתאים למקרה.

  פלטות עיגון   .4

יצרן ותסופק ע"י  1225, בהתאם לת"י Fe 510פלטות העיגון יהיו מפלדה מעולה מסוג  . 4.1

  הברגים.

  מידות פלטות העיגון יהיו בהתאם למפורט בתכיות. . 4.2

  שומרי מרחק מפלסטיק .5

שומרי המרחק יהיו בויים מפלסטיק עמיד מפי.וי.סי קשיח כך שהקוטר הפימי יהיה מותאם   

  לקוטר המוטות והקוטר החיצוי לקוטר הקידוח כמפורט בתכיות.

 ברגים שעוברים דרך חללים (מערות)  .6

במידה ובמהלך הקדוח מתגלה חלל (מערה), על הקבלן להמשיך בקדיחה ולחדור לסלע  . 6.1

  מ' (או אחרת לפי החית המהדס).  4רציף לפחות 

על מוט העיגון, שרוול בד גאוטכי כך שהיציקה תמלא  ןבמהלך היציקה ירכיב הקבל . 6.2

 את הקצה המעוגן וימע מלוי החלל הגבוה יותר.

  תיעוד  .7

ספק את התעודות הבאות של בדיקות עצמיות של המפעל שיכלול בין  לכל משלוח, הקבלן י

  היתר:

  תכוות גיאומטריות כגון: חתך, קוטר חיצוי, עובי הברגה וכו'. . 7.1

  תכוות מכיות: כוח מקסימלי, כוח כיעה, התארכות בכוח מקסימלי. . 7.2

  משקל המוטות למטר אורך. . 7.3

  תיעוד של אביזרים כדרש.  . 7.4

  שייך המוצר.  סימון המזהה את המה שאליה . 7.5
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  עובי גלוון.  . 7.6

  אימות התיעוד  .8

  המוצרים והתיעוד ייבדקו על ידי מעבדה מאושרת בארץ.  . 8.1

תוי מוצר בדק יאמתו אם תוצאות הבדיקה של המעבדה ה"ל לא יסטו מהתוצאות  . 8.2

  . 5%± -המפורטות בתיעוד של הבדיקה העצמית ב 

אם התוצאות  לא יאומתו, החומר ייפסל ויסופק חומר אחר במקומו ללא כל תוספת  . 8.3

  תשלום. 

מה: מספיק שאחד התוים ממה מסוימת יסטה כאמור כדי לפסול את כל המה. ( . 8.4

  ) 1735כמוגדר בת"י 

  אספקה ואיחסון .9

כל החומר יסופק באריזות מקוריות של המפעל, לרבות סימון היצרן והתעודות  . 9.1

הדרשות. האריזה תגן על החומרים בזמן ההובלה והאחסון גד כל אפשרות של זק, 

זיהום, קורוזיה (במיוחד גד וזלים העלולים לגרום לקורוזיה) ותספק הגה לתבריגים 

  של המוטות והגלוון. 

חומר שיפסל יוחלף ללא כל  - לא יתקבל כל חומר שיזוק בזמן ההובלה והאחסון . 9.2

  תוספת תשלום.

  

  אופי מדידה ותכולת מחיר 7.0254.0

 המדידה של מסמרי הקרקע תהיה במ"א תוך הבחה בין קוטר הקדח  וקוטר מוט הפלדה.   .1

המחיר כולל את כל החומרים והעבודה הדרושים להתקת מסמרים (ברגים), לרבות אביזרי  .2

הפלדה, אלמטי העיגון (לרבות פלטת העיגון המגולוות), עבודות הקידוח לרבות באזורים 

מגולוון בקטרים שוים,  קיימים וחזית בטון קיימת, מסמר (בורג)  בהם קודחים דרך כלוסאות  

  5, עבודה במכוה קטה במשקל כולל של עד  , הקמת פגום יידואימות הדייס, בדיקות שליפה

טון, שימוש במוף לצורך הורדת והוצאת המכוה והציוד, עבודה במות קטות ובמספר 

 . תוכל הדרש לביצוע העבודה המושלמ שלבים רב,

המחיר כולל הרחבת מסמרי קרקע (ברגי סלע) באמצעות דייס בלחץ גבוה במידת הצורך ודיוס  .3

מגבלות וגובה,   חללים בסלע במידת הצורך, וכן עבודה בשטח עבודה קטן, צפוף ומצומצם בעל

המסמרים/ ברגים יכללו ציוריות הזרקה המאפשרות  עם מכוות קטות המתאימות לאתר.

  .  ממחיר היחידה הזרקה כפולה כחלק

(כמות  לא תשולם כל תוספת עבור כמויות דייס החורגות מפעמיים מהכמויות התיאורטיות .4

תאורטית שווה לשטח חתך הקדח מוכפל באורך הקדח), או עבור הקמת סוללה ו/או פיגום 

למיקום מכות הקידוח ו/או ציוד אחר במקומות הדרשים, ו/או שימוש בכמות גדולה של 

 ) בכמות כפי שיידרש. Couplersאביזרי חיבור (

אלמטי העיגון, שומרי המרחק מפלסטיק, ציורות הדיוס, ויצקת בטון בקצה העליון של  .5

הבורג (בקטע שבין קצה הדיוס לפלטקת העיגון) וכל האביזרים והחומרים הדרשים, יסופקו 

 ע"י הקבלן ולא ישולם עבורם בפרד והם כלולים במחיר היחידה. 
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התשלום עבור המסמרים יכלול בתוכו גם את התזת הבטון ברווח בין הכלוסאות במידה  .6

  ויידרש בהתאם להחלטת המפקח באתר.

במידה ובזמן הקידוח מתגלים חללים, וכמויות הדיוס חורגות מפעמיים הכמות התאורטית,  .7

מספר וסחת ההמרה מ -. יח' המידה היה מ"ק54.01.0020התוספת תשולם בהתאם לסעיף 

  שקים  26.3מ"ק בטון =  1ק"ג כל אחד ליח' מ"ק דייס תהיה:  50שקים במשקל 

  . 54.01.0025במידה ויידרש יבוצע שרוול למיעת בריחת דייס לפי סעיף 

במידת הצורך ו/או עפ"י דרישת המפקח ויועץ    Casingמחיר היחידה כולל שימוש בציור מגן  .8

  הקרקע. 

 -ל ויש צורך לבצע קידוח חוזר לאחר מילוי החללבמידה ומתגלים חללים כמתואר לעי .9

  קידוחים אלו לא ישולמו בפרד והים כלולים במחיר היחידה. 

  מחיר היחידה יכלול את השימוש במכוות קידוח ידיות במידת הצורך. . 10

  רישום בטופס  . 11

דרש לתעד את עבודות התקה של כל מסמר עפר בטופס מיוחד שדוגמא ממו מצורפת  .11.1

  וחיות צורף טופס ריק, וטופס בו יש דוגמא של רישום ביצוע המסמר. למפרט זה. ל

  יש להעביר העתק של הטפסים למתכן במהלך הביצוע.  .11.2

  בקרה . 12

 יבוצע פיקוח צמוד ע"י מעבדה בלתי תלויה מטעם המזמין לביצוע המסמרים. .12.1

המעבדה תמלא דו"חות מפורטים לכל מסמר ומסמר בהתאם לטופס המופיע במפרט  .12.2

  המיוחד. 

 להעביר העתק של הטפסים למתכן במהלך הביצוע.  יש .12.3

  

  למילוי חללים קארסטיים (מוך ממפלס העבודה ובצדדים) 30-בבטון שאוב  354.0

מלוי חללים קארסטיים גדולים במקומות בהם לא כדאי למלאם בדייס צמטי ימולאו   . 1

  באמצעות בטון שאוב.

כפי שיאושרו על ידי המפקח, ותוך התחשבות שאיבת הבטון תבוצע לפי שלבים ופרקי זמן   . 2

  ובר שאיבה. 20-בכושר השיאה של הטפסות/ דיפון. הבטון יהיה ב

בצדדים דרשת תמיכה בתביות ופיגומים לצורך היציקה.  מצא  המילוי של החללים כאשר  . 3

  ה"ל כלל במחיר הסעיף המתאים בכתב הכמויות. 
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  טופס לביצוע ברגי סלע  (דוגמא) 

  

  _  01-01-03תאריך_  19+60 ÷  19+40קיר בקומה אמצעית בין חתכים  

  °18מ'  שיפוע  14אורך         5קוטר "     18מספר     1שם המפקח משה כהן שורה  

  

  

  עבודות קידוח

  מכות קידוח אטלס קופקו      9.30שעת סיום             8.30שעת תחילה   

  ללא ציור מגן  –ציור מגן   סוג המקדח ספירלה  

  מ' חול קי 4מ'  חמרה חולית,  8סוג קרקעות 

  סת המוט.             הערות  הקדח בדק ומצא קי לפי הכ

  

  

  מוט השיריון

  מ'      סוג מצולע    סוג שומרי מרחק פלסטיק משופר  14אורך      Ø 36קוטר 

  Xכמות מחברים         Xסוג המחבר    7כמות שומרי מרחק   

  הערות  מוטות מגולווים לפי המפרט 

  

  

  דיוס

  אט  10לחץ משאיבה       11.05שעת סיום      11.00שעת תחילה   

  1.27ליטר      יחס של פח הקדח/כמות הדייס  52ליטר      כמות הדיוס  41פח הקדח  

  0.42הערות : הדייס ביחס מים צמט  

  ליטר 100כמות דייס בהרחבה :  
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  טופס לביצוע ברגי סלע (דוגמא)

  

  במפלס________  בין חתכים __________תאריך_ _________קיר 

  מספר  ___     קוטר ____ אורך ___ מ'    שם המפקח ________שורה ____  

  שיפוע ___ 

  

  

  עבודות קידוח 

  שעת תחילה _________  שעת סיום  ________      מכות קידוח _______ 

  סוג המקדח ______     ציור מגן _____

  קרקעות  ___________________ סוג 

  הערות _______________________ 

  

  

  מוט השיריון 

  קוטר____  אורך ___    סוג ____    סוג שומרי מרחק_______ 

  ____כמות שומרי מרחק   ___  סוג המחבר __       כמות מחברים 

  _____________________הערות  

  

  

  דיוס

  ________________לחץ משאיבה שעת סיום     _________שעת תחילה   

  פח הקדח  _____      כמות הדיוס _____  יחס של פח הקדח/כמות הדייס _____

  הערות  ___________________________ 

  כמות הדייס בהרחבה : _______________
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  משלימות בגשריםעבודות  - 69פרק 

  

  סמכים אלסטומרים 69.01

  כללי  69.01.01

 מסוגהסמכים בהם ייעשה שימוש בפרויקט הים סמכים אלסטומרים מיאופרן לא משורייו  .1

Lasto Pile תוצרת MAGEBA מסוג NPU1515 .או שווה איכות מאושר 

  לצורך השעת הלוח"דים   סמ"ר  300עד    למ"מ ובשטח ש  20בעובי    יאופרןסמכי    הסמכים יהיו .2

 בחיון והפלטות הטרומיות שבמפלס ההפרדה המפלסית (תקרת החיון). 

והפלטות   הלוח"דים עלקיבו פרן באופן זמי עדוסמך יא על תישען ופלטה כל פיה של לוח"ד .3

 באמצעות דייס.

  

  אופי מדידה ותכולת מחירים  69.01.02

  .יאופרים בודדים ימדדו ביח'  . 1

  העבודה בשלמותה.המחיר יכלול את ביצוע   . 2

  . 03הדרש להשעת הלוח"דים כלול במחיר הלוחד"ים ראה פרק  הדייס  . 3

  

  תפרים   269.0

  כללי  01269.0.

ס"מ במקומות שוים (אולמות מרכזיים   5ס"מ ו    2במבה החיון משולבים תפרים ברוחב של   .1

 ויציאות). 

התפרים יותקו בקירות ברצפות ס"מ,    5לאורך האולמות ובכל אולם ישם שי תפרים ברוחב   .2

 החיון במפלסים השוים וברצפת ההפרדה המפלסית. 

ס"מ בקירות ובתקרות  2בחיבורים לפירים והיכן שמסומן בתכיות מתוכים תפרים ברוחב  .3

 כולל סגירה תחתוה לפי פרטי אדריכלות.

לפתיחה מירבית   Cushion sealבהפרדה המפלסית יבוצעו שי תפרי התפשטות בכל אולם מסוג  

 או שו"ע מאושר. ALGAFLEXשל   T-100ס"מ כדוגמת  10של 

 בפרד.  02תפרים בקמרוות ראה פרק  .4

הרכבת התפר תבוצע לפי החיות היצרן ועל ידי צוות מאומן בעבודות מסוג זה   -הרכבת התפר  .5

הקבלן יביא צוות מתאים  במידת הצורך תאימה, והמאושר ע"י היצרן בכתב,מ הכשרהשעבר 

 להרכבת התפרים.  מחו"ל

 -תכיות עבודה  .6

  הכללית והגיאומטריה התפר את המתארות כלליות תכיות הן  המתכן י"ע שהוכו כיותת

 מפורטות עבודה תכיות להכין הקבלן על. שלו הכללית והגיאומטריה התפר את המתארות

  :  הכוללות התפר של

  .החלקים כל פרוט  6.1  

 .הדרשים החומרים כל פרוט  6.2  

  . היקוז פרטי  6.3  

  . הרכבה תכיות  6.4  
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 מדידה  לערוך  יש.  התקרה   של  בפועל  הביצוע   את  תואמות  המידות  שכל  לוודא  הקבלן  על  6.5  

 גם  יבדוק והקבלן  הקיימים והמפלסים האורכים את שיבדוק המודד ידי  על  תפרים  של

  .המעודכת בגירסתם האדריכלות תולתכי התפר התאמת את

 לאחר רק. ולדרישות לתקים השוים  החלקים התאמת את גם בתכיות יפרט הקבלן  6.6  

 התפר  את  להזמין  יהיה  יתן,  הקבלן  של  המפורטות  העבודה  תכיות  את  בדק  שהמהדס

 האחראי  יהיה שהקבלן בזה ומודגש בלבד עקרוית היא המהדס בדיקת. מהיצרן

  . ידו על שהוכה התכית כוות על הבלעדי

  אחריות הקבלן וחלקי חילוף  .7

, האחריות הקבלן יספק תעודת אחריות חתומה על ידי היצרן של התפר לעשר שים לפחות  

  תהיה על תקיות התפר בשלמותו וכל חלקיו. 

מ' מכל  20חלקים וספים של התפר באורך של לפחות לחברת מוריה כמו כן הקבלן ימסור    

סוג הדרש, כולל כל האביזרים הדרשים, למקרה שיהיה צורך לביצוע החלפה של חלק שפגע  

  בעתיד. 

ברשימת החלקים שהקבלן יגיש לאישור הפקוח, יכלול גם את החלקים הוספים להחלפה    

  כדרש.

 

  ס"מ 5ברוחב  CSשל חברת   ZB- 200תפר ברצפת החיון מסוג  69.02.02

או שווה ערך   ZB-200ס"מ מסוג  5בין הלוח"דים במפלסי החיון השוים יותקן תפר ברוחב  .1

  מאושר.

הרכבת התפר תבוצע לפי החיות היצרן ועל ידי צוות מאומן ההתקה תתבצע ע"י צוות  .2

הקבלן  במידת הצורך תאימה, והמאושר ע"י היצרן בכתב,מ בעבודות מסוג זה שעבר הכשרה

  להרכבת התפרים. יביא צוות מתאים מחו"ל

 התפרים יהיה אטומים למים ויכללו מחסום גד אש עפ"י החיות יועץ לבטיחות אש בפרויקט. .3

כגון דבקים שכבות פריימר    התפר יכלול את כל המרכיבים הדרשים להתקת התפר בשלמותו .4

  וכדו'.

  

  ס"מ 5ברוחב   WABO WEATHER SEAM 200 WSEתפר בקירות החיון מסוג  02.0369.

או שוו"ע מאושר     WABO WEATHER SEAMבאולמות החיון ייעשה שימוש בתפרים מסוג   .1

 .ס"מ  5וברוחב של 

הרכבת התפר תבוצע לפי החיות היצרן ועל ידי צוות מאומן ההתקה תתבצע ע"י צוות  .2

הקבלן  במידת הצורך תאימה, והמאושר ע"י היצרן בכתב,מ כשרהבעבודות מסוג זה שעבר ה

 להרכבת התפרים. יביא צוות מתאים מחו"ל

כגון דבקים שכבות פריימר    התפר יכלול את כל המרכיבים הדרשים להתקת התפר בשלמותו .3

  וכדו'.

  Elastomeric Secondary Moisture Barrierהתפר יכלול בוסף שכבה אלסטומרית חיצוית   .4

  כפי שמופיע בקטלוג היצרן. וה"ל כלול במחיר היחידה. 
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  WABOשל חברת    LPF-100כדוגמת    FAST WRAP FLOORתפר התפשטות בתקרות מסוג     69.02.04

  לרבות סגירה תחוה מפח או שוו"ע מאושר.

ס"מ עם  2ברוחב  LPF-100בחיבורים אל הפירים והיכן שמסומן בתכיות יותקן תפר מסוג  .1

 סגירת פח מגולוון בהתאם לפרטים בתכיות.

 בתקרת הבטון תבוצע הגבהה מבטון למפלס הריצוף לצורך יישום הפרט. .2

 עלות התפר כוללת את התפר עצמו, הפח התחתון, פרופילי גיבוי, מריחת מסטיק, קלקר וכל .3

 הפרטים המופיעים בתכית. 

  

  או שווה ערך במפלס ההפרדה המפלסית ALGAFLEX תפר מסוג  69.02.05

  כללי  .1

"אלגפלקס הוא תפר האטום למים והמאפשר לקיים את התזוזות הצפויות במבה העליון של    

הפחים מכוסים על ידי   FE 360הגשר. התפר מורכב מגומי טבעי משוריין ע"י פחי פלדה מסוג 

  הגומי בתהליך של וולקיזציה המבטיח קיים ארוך לתפר.

, מלח, חול קרית השמש, במידה הגומי הטבעי של התפר תוקן כך שהוא עמיד לשמן, דלק  

  מספקת שלא לגרום לבלייה מוקדמת של החומר. 

  התזוזות והסיבובים של המסעה מתקבלות על ידי עיבור בגזירה של הגומי.  

  התפר מחוזק אל הבטון באמצעות ברגים כימיים, המוגים בפי קורוזיה.   

  ור המהדס.הקבלן רשאי להציע תפר מאותו סוג שווה ערך ל"אלגפלקס" לאיש  

המהדס יבדוק את התפר והוא יאשר או יפסול את התפר המוצע על ידי הקבלן, מבלי שיהיה    

חייב למק או לתת הסבר כלשהו. אם המהדס פסל את התפר המוצע, הקבלן חייב לבצע את 

  התפר לפי הפתרון המקורי המסגרת חוזה זה.

ם באמצעות פחי אלומייום שיבטיחו בקרבת אבי שפה ו/או מעקות יהיו בתפר פרטים מיוחדי  

  אטימות וגמר הולם. 

איטום התפר המובטח ע"י רצועות גומי המודבקות משי צידי המרווח של התפר אל דפות   

  הבטון. 

  תוים טכיים של הגומי הטבעי .2

על הקבלן להמציא תעודות ממעבדה מוסמכת בארץ, או בארץ הייצור של התפר המוכיחות    

  הגומי לפי הבדיקות הבאות :את טיב 

  2MM  /N 19מיימום           2S 504 53 DIN  + חוזק במתיחה   

   450%מיימום          2S  504 53 DIN  + התארכות בשבר  

   DIN   3A SHORE )5 –  /5  (+60 53 505    + קושיות  

  1120+ )  20/  - 02ק"ג/ ק"מ (   DIN 53 479    + צפיפות   

  15%מכסימום    C º 70   A 517 – 53 DINשעות  24+ שקיעה בלחץ לאחר   

  .DIN 53508לפי  C º 70ימים בטמפ' של   7+ ערכים לאחר בלייה של   

  . 15%שיוי מכסימלי :   חוזק במתיחה       

  . 25%שיוי מכסימלי :   התארכות בשבר      

  .A SHORE 5 3שיוי מכסימלי :     קושיות       
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   MM  /N 20מיימום    DIN 53515    + חוזק קריעה  

  חומרים וספים .3

  כל החומרים הדרשים לביצוע התפר כגון :  

  ברגים כימיים.  

  שייבות ואומים.  

  חומרי אפוקסי, ורזיים.   

  טיט בלתי מתכווץ.   

  רצועות גומי.   

  פחי אלומייום.  

  יהיו חומרים מקוריים שיסופקו על ידי יצרן התפר.   

רשימת החומרים, מקורם, והתעודות המעידות על טיבם לפי הקבלן יציג לפי המהדס את כל    

  הזמתם. 

  הרכבת התפר .4

  הרכבת התפר תבוצע לפי החיות היצרן ועל ידי צוות מאומן בעבודות מסוג זה שעבר הכשרה  

  תאימה, והמאושר ע"י היצרן בכתב, הקבלן יביא צוות מתאים מחו"ל. מ

  באופן כללי פעולות ההרכבה כוללות :  

  ביצוע אספלט.  

  יסור האספלט וסילוק רצועה מעל התפר במידות הדרשות.  

  שכבת פילוס מדייס בלתי מתכווץ.   

  קידוח והחדרה של עוגים כימיים.   

  הדבקה של רצועות איטום והסדרת היקוז.  

  חיבור התפר במקום באמצעות הברגים.  

  חומר אפוקסי בין התפר לאספלט.   

  ים, פלטות אלומייום וכו'. עבודות גמר : הגה על הברג   

 על הקבלן להביא לאישור הפקוח לפי הביצוע את צוות ההרכבה של התפר, כולל אישור בכתב  

  של היצרן כדרש לעיל. 

כמו כן לפי הביצוע הקבלן יביא לשטח למקום איחסון מתאים את כל החומרים ואת החלקים    

פר בהתאם לתכיות והמפרט מצא של התפר. רק לאחר שהפיקוח בדק שכל הדרש לביצוע הת

    בשטח, ייתן אישור לקבלן להתחיל בעבודה. 

 יתכן שבמקרים מסויימים דרש לבצע את ההתקה כאשר התפר במצב לחוץ או מתוח, וזאת   

התאם לטמפ' ומצב הגשר ביום ההתקה. במקרים אלה הקבלן יביא ציוד מתאים המאושר ב

  ) . ALGAFLEX  PRESET JOINT TOOL(  על ידי היצרן שיאפשר את הביצוע כדרש 

לא תאושר חיתוך או הדבקה של חלקים של תפרי שטח. כל החלקים יהיו מוכים ובמידות   

  הדרשות מהמפעל. 

  תכיות עבודה  .5

אומטריה הכללית  יהתכיות שהוכו ע"י המתכן הן תכיות כלליות המתארות את התפר והג  

אומטריה הכללית שלו. על הקבלן להכין תכיות עבודה מפורטות של  יהמתארות את התפר והג

  התפר הכוללות : 

  פרוט כל החלקים.  
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  פרוט כל החומרים הדרשים.  

  פרטי היקוז.   

  תכיות הרכבה.   

על הקבלן לוודא שכל המידות תואמות את הביצוע בפועל של הגשר. יש לערוך מדידה של   

רכים והמפלסים הקיימים והקבלן יבדוק גם את תפרים על ידי המודד שיבדוק את האו

  התאמת התפר לתכית מתכן הכבישים בגירסתם המעודכת. 

הקבלן יפרט בתכיות גם את התאמת החלקים השוים לתקים ולדרישות. רק לאחר   

שהמהדס בדק את תכיות העבודה המפורטות של הקבלן, יתן יהיה להזמין את התפר 

היא עקרוית בלבד ומודגש בזה שהקבלן יהיה האחראי הבלעדי על  מהיצרן. בדיקת המהדס 

  כוות התכית שהוכה על ידו.

  אחריות הקבלן וחלקי חילוף   . 6

, האחריות הקבלן יספק תעודת אחריות חתומה על ידי היצרן של התפר לעשר שים לפחות  

  תהיה על תקיות התפר בשלמותו וכל חלקיו. 

מ' מכל סוג   20חלקים וספים של התפר באורך של לפחות  מוריה  חברת  כמו כן הקבלן ימסור ל  

הדרש, כולל כל האביזרים הדרשים, למקרה שיהיה צורך לביצוע החלפה של חלק שפגע  

  בעתיד. 

ברשימת החלקים שהקבלן יגיש לאישור הפקוח, יכלול גם את החלקים הוספים להחלפה    

  כדרש.

  

  אופי מדידה ותכולת מחירים  69.02.06

תפרים מדדים ביחידות של מטר אורך בפן העליון של התפר כפי שבוצע בפועל בשטח.  מחירי  .1

היחידה כוללים את החלקים, החומרים הדרשים, העבודה, הבדיקות, יסור האספלט 

דקות), הבאת צוות מיוחד  120ו  240וסילוקו, החלקים להחלפה, פרטי הגה מפי אש (למשך 

הכת תכיות עבודה מפורטות, שיוע והרכבה באתר וכל הדרש לביצוע  מחו"ל אם ידרשו, 

 מושלם של התפר בהתאם לדרישות המפרט והתכיות.

 מחירי היחידה כוללים סיתות אלמטים במידת הצורך (לוח"דים, תקרות וכדו').  .2

 מחירי היחידה כוללים סגירת תחתוה מפח וקיבועה לבטון באמצעים מכאיים .3
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  הסדרי תועה בזמן ביצוע  - 90פרק 

  

  כללי  .1

  . עבודות במפלס הרחובפרק זה מתייחס ל  1.1  

יבצע הסדרים במפלס הרחוב כדי להביא מפלס הרחוב  קבלן    ,בהתאם להחיות המזמין    

אותו לגיאומטריה סופית. הקבלן הוא זה שיצטרך לבצע תכון על חשבוו עד לסיום 

  הפרויקט כשאת השלבים הוא צריך לאשר אצל המזמין. 

להחיות הבטיחות שעליו לקוט בעת עבודתו במפלס שוא מכרז זה,  תשומת לב הקבלן    1.2  

  ך.הרחוב, אשר מפורטות בהמש

  

  החיות כלליות לשלבי ביצוע .2

תשומת לב הקבלן מופית לכך מכרז זה כולל תכיות הסדרי תועה מפורטות לזמן  . 2.1

  ביצוע. קבלן יכול לאמץ תכיות אלה או להציע ולתכן ולאשר חלופה אחרת.

על הקבלן לדאוג להבטחת זרימה תקיה ובטוחה של  התועה בכבישים וכן להבטיח  . 2.2

שתתאפשר כל העת גישה לרכבי חירום ושירות (כגון תברואה, אספקה וכו') וכל תועת 

רכב והולכי רגל ובכללם גישות לבעלי מוגבלויות, גישה לחיות, למבים וכיו"ב ושישמר 

ר העבודה והגישויות העוברות וההיקפיות, בכל העת מרקם החיים התקין של אזו 

  במשך כל שעות היממה לאורך כל תקופת הביצוע. 

לשם כך על הקבלן להתארגן לעבודה בשלבים תוך קיטת אמצעים שיבטיחו את האמור  . 2.3

  לעיל . 

הקבלן רשאי לשות מהתכיות המאושרות שקבל, בכפוף לקבלת כל האישורים  . 2.4

הן בלוחות הזמים החוזיים ויבצע העבודה תוך וההיתרים הדרשים ובלבד שיעמוד 

  מזעור ההפרעות לתועה ואך ורק לפי תכיות מאושרות ובבטיחות מלאה.

מלבד שלבי הביצוע המאושרים יבוצעו חציות לתשתיות, עבודות תשתית שוות, עבודות  . 2.5

סלילה ופיתוח שוות כולל שיויים גאומטריים ואלטימטריים ועבודות שוות במקומות 

שוים. ביצוע עבודות אלו כולל הסדרי והעברות תועה ע"פ תרשימי תועה ותוכיות 

  תועה שיוכו ויאושרו ע"י הקבלן ע"פ הצורך.

  החיות:  . 2.6

על הקבלן לדאוג ביצוע הסדרי תועה זמיים במהלך ביצוע הפרויקט והוא  . 2.6.1

יהיה אחראי לביצוע ואחזקת דרכי גישה אל כל האזורים הפרדים באתר 

העבודות ואל שטחי ההתארגות באמצעות אביזרים תקיים וצביעה זמית 

ומחיקה של הכביש, ככל שיידרשו ע"י המפקח המקצועי, המפקח וכל גוף 

 מוסמך אחר .

הסדרי התועה הזמיים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט,   . 2.6.2

דרי התמרור והצביעה ואביזרי בטיחות השוים כדרש על פי תוכית הס

התועה הזמיים ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות  

ביום ובלילה. הצבתם בשטח ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על   –

ידי הקבלן ועל אחריותו וחשבוו. כל התאום, האישורים הדרושים מהרשויות 
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מתו באחריותו וקבלת רישיוות העבודה מהרשויות המתאימות ייעשו ביוז

הבלעדית של הקבלן, על חשבוו בלבד ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת 

 מכל סוג שהיא.

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התועה הזמיים, וכן על כל החיות הבטיחות  . 2.7

שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רישיון העבודה, 

 מסרו לו באמצעות המפקח וזאת בין אםמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות או ש

 המקצועי מטעם מוריה. 

הערה חשובה: סוגי הציוד ואביזרי התועה אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת  . 2.8

העדכית המאושרת על ידי הוועדה הבין משרדית לבחית התקי תועה ובטיחות 

  להצבה בדרך, בהוצאתו המעודכת.

הרמזור יבוצעו ע"י קבלן הרמזורים של עיריית ירושלים. התשלום עבור  עבודות . 2.9

העבודה יבוצע עפ"י מחירי חוזה של עיריית ירושלים ויאושר ע"י הפיקוח. הקבלן 

 קרקעית עבור ציוד הרמזורים. -הראשי יכין עבור קבלן הרמזורים את התשתית התת

קצב חודשי, התמורה עבור עבור הסדרי התועה הזמיים יקבל הקבלן תשלום לפי ה .2.10

הקצב חדשי זה תכלול את כל הדרוש ע"פ התוכיות, כולל גשרוי פלטות פלדה לפי 

 הצורך וכל הדרש כמפורט במפרט המיוחד, מלבד העסקת שוטרים.

 העסקת שוטרים תשולם ע"י מוריה ע"פ קבלות.  .2.11

  

  הסדרי התועה בזמן ביצוע .3

התועה הזמיים וכן על כל החיות הבטיחות הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי  . 3.1

אותן יקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן ע"פ רישיון 

העבודה וזאת בין אם מסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות, או שמסרו לו באמצעות 

  הפיקוח וההלת הפרויקט.

כבישים בשלבים. במקום במקומות בהם יתאפשר הדבר יעשו עבודות הצרת בחציית  . 3.2

 -בו לא תתאפשר עבודה בשלבים, יבוצעו עבודות התשתית, בשעות השפל ו/או בלילות

לפי תאי הרישיון. בכל מקרה כל פעולה של החת צרת התשתית והעבודות השוות, 

בזמן   -תעשה באופן כזה כך שלא תופרע התועה השוטפת וככל היתן ולפי תאי הרישיון

קטן. על הקבלן, מוטלת האחריות לקבלת אישור המשטרה ומחלקת שפח התועה 

  התועה של עיריית ירושלים.

 -באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התועה לדרכים עוקפות  . 3.3

ייעשה הדבר בפיקוח של שוטרים בשכר ממשטרת ישראל. כמו כן, יוצבו שלטים 

פיות ויפורסמו מודעות מקדימות בעיתוות המודיעים בדבר הסטות תועה לדרכים חלו

 המקומית . המודעות יאושרו תחילה ע"י המפקח ובתאום מלא עימו. 

  

 ביצוע תוך קיום תועה שוטפת .4

האמצעים אשר ישמשו לצורך ביצוע והפעלת הסדרי תועה זמיים לתקופת ביצוע   . 4.1

)  2007ת (יולי  הפרויקט יהיו גדרות ומעקות בטיחות המאושרים ע"י הוועדה הבין משרדי

שילוט ותמרור, תאורה, הכוות תועה, ביצוע ולרבות גדר יידת, או המעודכן ביותר, 
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בהתאם לדרישות הרשויות הוגעות בדבר  -מעקפים זמיים, פסים מהבהבים וכיו"ב 

וכפוף להחיות בחוברת "החיות להגת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירויות, 

, מש' התחבורה והודעת 1997, תקות והחיות להצבת תמרורים  "12/93מש' התחבורה  

, התקים מאושרים ע"י הוועדה הבין 1999תעבורה (קביעת תמרורים) (תיקון) התש"ט  

 ) או המעודכן ביותר. 2007משרדית להתקי תועה ובטיחות (יולי 

ובוסים, על פי צורך על הקבלן לתאם שיויים בקווי תחבורה ציבורית עם חברות האוט . 4.2

עיריית ירושלים והממוה על התחבורה הציבורית במש' התחבורה. המזמין שומר 

לשלבים    2לעצמו את הזכות להורות לקבלן לבצע הסדרי תועה זמיים כמפורט בסעיף  

העתקת גדרות שוים של הביצוע וכן הסדרי בטיחות כגון מעקות בטיחות, תמרורים, 

ם השוים של שטחי ההתארגות (כולם או כיסה ויציאה לחלקיהפרדה יידים, 

  מקצתם) ואתרי העבודה. 

במידה ותידרש וכחות שוטרים בשכר בשלבי העבודה השוים, תשלום עבור שוטרים  . 4.3

  בשכר יבוצע ע"י המזמין עפ"י רישומים שיערכו ע"י המפקח ואישורו. 

אישורי כאמור, אין האמור לעיל פוטר את הקבלן מהיוזמה והטרחה בכל הכרוך בקבלת   . 4.4

הביצוע ורישיוות העבודה מהרשויות וזאת בכל שלב משלבי העבודה כולל תיאום עם 

הרשויות וביצוע כל דרישותיהם. מודגש בזה כי היוזמה והטרחה הכרוכים בהשגת כל 

האישורים הדרושים ורישיון העבודה הדרוש, הם מחובתו הבלעדית של הקבלן ועל  

ו לקחת אותם במחירי היחידה בסעיף זה שבכתב חשבוו ולא ישולם על כך בפרד ועלי

  הכמויות. 

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התועה הזמיים, וכן על החיות הבטיחות  . 4.5

שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן ע"פ רישיון העבודה 

מצעות המפקח וזאת בין אם מסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות, או שמסרו לו בא

  ע"פ תאום מוקדם עם הרשויות.

המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה עשית שלא  . 4.6

  בהתאם לתאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל. 

על הקבלן להיערך באופן שהפרעות לפעילויות הזכרות לעיל תהייה מיימליות. מועדם  . 4.7

סגרו לתועה לצורך ביצוע עבודות שוא מכרז זה, ופרק הזמן של השטחים אשר י

 יתואמו מראש עם המפקח, ויקבלו את אישורו. 

  

 עקרוות מחים להסדרי תועה לזמן ביצוע  .5

יש לשמור על מהלך סדיר של התחבורה הציבורית במשך ביצוע העבודות וכן גישה אל  . 5.1

  תחות האוטובוס ואזורי ההמתה להולכי רגל.

תועת הולכי הרגל בשטחי העבודה ולשמור על גישות לבתי המגורים יש להבטיח את  . 5.2

ובתי עסק ברחוב. במידה וחופרים תעלות באזור המדרכות יש להבטיח את מעבר הולכי  

  הרגל בעזרת גישור מעל תעלות פתוחות. 

החת קווי תיעול, ביוב ומים, הוחלט  -במידה ולצורך ביצוע עבודה מסוימת לדוגמא  . 5.3

זמין, המפקח והמתכן להסיט תועה לרחובות צדדיים על הקבלן בתיאום עם המ

להתקין את השילוט המתאים על מת להחות את ההגים בדבר ההסטה לדרכים 
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חלופיות. כמו כן, יפרסם הקבלן מודעות בעיתוות המקומית והארצית בדבר הסטת 

רסום יקבל התועה לדרכים חלופיות בתיאום עם המשטרה ועיריית ירושלים. לפי הפ

  הקבלן אישור לוסח ע"י חברת מוריה

 סימון הסדרי התועה הזמיים בצבע כתום, השילוט עם צבע כתום ברקע וכיתוב שחור. . 5.4

  

 הסדרי בטיחות .6

בכל תקופת הביצוע, הקבלן יקוט בכל האמצעים הדרושים לצורך הבטחת מעבר בטוח  . 6.1

רים באזור העבודה ולאורך ווח של משתמשי הדרך, הולכי הרגל ובעלי מוגבלויות העוב

הרחוב וזאת ע"י התקת מעקות, גשרים, מדרגות, שלוט בטיחותי, גדרות דגם יפו או 

שו"ע או כל סוג שיידרש ע"י מזמין העבודה ויועצי בטיחות או כל אמצעי דרש אחר, 

 הכל תקי ולפי דרישת משרד העבודה ותקות משרד התחבורה.  

לב ושלב של הביצוע. יש להקפיד שבכל יום עם סיום יש לשמור על הכללים הללו בכל ש . 6.2

העבודה, השטח יגודר על מת למוע גישת ילדים או הולכי רגל לאתר העבודה ו/או 

החפירות, והגישות לבתים/חויות יישארו בצורה מסודרת כדי לאפשר גישה וחה 

גישה  ובטיחותית של דיירים או בעלי עסקים. לתשומת לב הקבלן, יש לדאוג לצורכי

לכים הן עם רכבם והן עם כסא גלגלים. יש לתאם איתם בכל תקופת הביצוע את אופן  

 הגישה הבטוחה.  

 

  פלטות פלדה לכיסוי תעלות .7

מערכת פלטות הפלדה ישמשו לכיסוי זמי של תעלות  בזמן העבודות, ע"מ  -מטרה  . 7.1

ומר החפור לאפשר תועה מוטורית ותועת הולכי רגל ולחסוך זמן בכיסוי התעלות בח

  והידוקו. 

מערכת פלטות הפלדה מהווה חלק בלתי פרד מהאמצעים והאביזרים להסדרי תועה   . 7.2

  ובטיחות לשלבי הביצוע. 

(לצורך הבהרה: אין מדובר בגשרוים ובמעקות להולכי רגל שידרשו לכיסוי תעלות  . 7.3

 ומתן אפשרות תועה רגלית וגישה לבתים ולחויות, שגם הם מהווים חלק בלתי פרד

מאלמטי הבטיחות שבאחריות הקבלן לתכן ע"י מהדס קוסטרוקציה מטעמו, לקבל 

  אישורים, לספק להתקין לשע ולתחזק). 

  שימוש בפלטות הפלדה יהיה תון לשיקולו של מהל הפרויקט ו/או המפקח בשטח.  . 7.4

הקבלן יספק ויתקין מערכת פלטות וקורות מפלדה לכיסוי תעלות ובורות בהתאם  . 7.5

מ' ובאורך עפ"י הצורך   4מ' עד    0.5קח. רוחב התעלות שיכוסו יהיה ברוחב  להוראת המפ

בשטח. מערכת הפלטות אמור לשאת משקל של כל כלי רכב העשוי לעבור בכביש.  את 

מערכת הפלטות צריך לתכן ולייצר כך שתתאמה לשיאת העומסים וכך שיתן יהיה 

ות מתוכות ומאושרת ע"י  לייד אותן ממקום למקום. מערכת הפלטות צריכה להי

חתימת קוסטרוקטור רשוי מטעם הקבלן ע"ג תכיות מפורטות הכוללות בין היתר: 

עובי הפלטות, מערכת הקורות, מרחקים בין הקורות, פרטי החיבור, התקה ושיטת 

  העבודה כולל פיקוח בשטח. 



262 
 

______________________________________________________________________________________  
  עבודות הנדסה אזרחית מפרט   –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

ה אחריות ובטיחות: על הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית לתכון, ייצור, אספק . 7.6

והתקה של מערכת פלטות הפלדה כולל אספקת והחת אספלט קר מסביב לפלטות כדי 

לגשר על החיבור בין הפלטה לסביבה ולמתן ולשפע את המפגש, כולל אחזקתן השוטפת 

  בזמן הביצוע, הרמה והובלה ממקום למקום.

עבודת מערכת פלטות פלדה המהווה חלק בלתי פרד מהאמצעים הדרושים להסדרי  . 7.7

עה לשלבי הביצוע, כוללת: תכון, יצור ואספקת מערכת הפלטות כולל התקתן התו

כולל אספקת והתקת אספלט מסביב לפלטות, תחזוקתן העתקתן ממקום למקום כפי 

  שיורה המפקח והתקתן קומפלט, במהלך כל תקופת הביצוע ופיויין בסיום העבודות.

  

 כולת מחירדידה ותאופי מ .8

 תועה יבוצעו על ידי קבלן עבודות במפלס הרחוב. עבודות הסדרי  . 8.1

במסגרת עבודות הקבלן (שוא מכרז זה) במפלס הרחוב עליו להקפיד ולשמור על   . 8.2

 הוראות הבטיחות המפורטות לעיל. 

במחירי , כלולות במפלס הרחוב בשלבי הביצוע השוים בושא בטיחות כל העבודות . 8.3

 פרד.ולא ישולמו ב בכתב הכמויותהיחידות השוות 

  


