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 מוקדמות למפרט המיוחד
 
 

 דברי הסבר: 
 

  כן ו שחיה טיפולית,, ובריכת כיתות 18 ס מתוכנן פרויקט המכיל בי"בשכונת בית חנינא 

המבוצע בפועל בימים   21דונם וסמוך מאוד לכביש  8בן גנ"י לאוטיסטים המתחם  10

   אלו.

בבירור שישנה   ם נו יודעיא 21ביש כ וממצאים שהתגלו ב ,ובמשרדבשטח רבות מפגישות 

 .  הלתעד שות העתיקות בה עתיקה בשטח של בית הספר ושבדעת רמחצ

 כשנה.   חשיפה חפירה ותיעוד המחצבה עלול להימשך •

 התקבל  היתר חפירה ודיפון   •

 על רשות העתיקות.  ומקובל מסוכם מתווה זה  •

בת  ומורכבות הביצוע מול רשות העתיקות מחיי , מתוך רצון לקצר לוחות זמנים •

במקביל להליך הרישוי לכל   החפירה והדיפוןמוקדם של  לביצועלצאת אותנו 

   הבנין.



  

 ]הקלד כאן[

 

 
 

 00פרק 
 

מ' החוצה מגבולות  1פח בגבולות  גידור השטח למניעת כניסת לא מורשים יבוצע איסכורית גידור .1

 המגרש או בגבול מגרש במקומות בהם יש מתקן או אלמנט אחר שלא מאפשר את הקמת הגדר. 

בעיריית ירושלים. לגדר יוצמדו  דוח האקוסטי ואישור איכות הסביבהבה לפי הנחיות בגו תבוצעהגדר  .2

תוחזק ותתוקן לאחר כל פגיעה בכמות לפי כתב הכמויות הגדר ת שערים עם בריחים ומנעולי מאסטר

 כל הגדר והשערים כלולים במחיר היחידה והינם חלק מההתארגנות.  –בה 

ר מוריה השלט נחיות עיריית ירושלים ובעיצוב לאישומבצע לפי ה קן  שלטותי במקום עליו יורה מנה"פ .3

ל הדמיה אחת של המבנים ורשימת יועצים מ' ויכלו 3/4יהיה בשפה העברית והערבית בגודל 

ואחראים. השלט יתוחזק במצב קריא ויתוקן לאחר כל פגיעה בו.  השלט כלול במחיר היחידה והינם 

 חלק מההתארגנות.

מאושר, עבודות לגילוי  פינוי השכבה הראשונה לאתר שפךצע הקבלן עבודות לבפרויקט יבמסגרת ה .4

 ת חפירה וחציבה, עבודות דיפון וחיפוי באבן. מחצבה עתיקה )בפיקוח רשות העתיקות(, עבודו

תשומת לב הקבלנים כי העבודות לגילוי המחצבה יבוצעו בהתאם להנחיות המזין ו/או רשות  .5

 לים קטנים., לרבות עבודת פועלים בכעדינהתר, עבודות חציבה ת, בין היהעתיקות, והן כוללו

לעניין עבודות החציבה, מובהר, כי למזמין נתונה האופציה להחליט האם ייעשה שימוש בחומר החצוב  .6

)לרבות באתרים אחרים במרחב ירושלים(. לחילופין למזמין נתונה הזכות להורות לקבלן  והגרוס

ם על ידי באתר, כך שיבוצע בו שימוש עתידי בעת הקמת המבניב והגרוס לאחסן את החומר החצו

 קבלנים אחרים.

ם(. על העבודות מבוצעות בתוך שכונת מגורים, ובסמוך למבנים קיימים ופעילים )מבני ציבור ומגורי .7

העבודות להתבצע בזהירות המרבית תוך שהקבלן מאפשר מעבר בטוח להולכי רגל ומניעת מפגעים 

ם הגנה על המבנים פעילות בהם. הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשסמוכים וללמבנים ה

 השונים בעת החפירה וביצוע העבודה. נזק שייגרם למבנים יתוקן על חשבון הקבלן. 

 של הקבלן מוגבלים ומצומצמים ביותר ויש לקחת זאת בחשבון. שטחי ההתארגנות .8

פון, בין אם המפקח דרש זאת ובין אם לאו. מחייבת דיחפירות ידופנו וייתמכו, במידה שהקרקע צידי ה .9

והתומכות יהיו חזקים וקשיחים במידה מספקת כדי לקבל את לחץ הקרקע ולמנוע מפולת או  הלוחות

ת של הדיפון. לחילופין, ואם תנאי הקרקע מתירים זאת, יוכל הקבלן במקום לדפן תזוזה אופקי

 . ם הטבעייםוך, לעצב את צידי החפירות לפי השיפועיולתמ

בו  לביצוע באורח מקצועי טוב. מילוי ההוראות איןההוראות הכלולות במפרט זה הן בבחינת הנחיות  .10

כדי לפטור את הקבלן מבחינת החוק, והוא יהיה הנושא הבלעדי באחריות מלאה ליציבות החפירות 

כל לאתר, על לרבות בטיחות המבנים והדרכים הסמוכים ולבטיחות עבודות העפר המתבצעות באתר, 

 המשתמע מכך.
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הקבלן מחדש ויתקן את  מספיק, או מכל סיבה אחרת, יחפורבמקרה של מפולת עקב תימוך בלתי  .11

הדיפון והתימוך. כמו כן ישא הקבלן בכל הנזקים העלולים להיגרם עקב המפולת לנפש ולרכוש, והוא 

 ת העלולות להתעורר בקשר לכך .פוטר בזה את המנהל מכל תביעו

המים בכל שלבי העבודה. , יבוצעו בדרך שתאפשר ניקוז תמידי של וי וחפירהילפירה ומעבודת ח .12

ן חפירת תעלות זמניות, הערמת סוללות, שאיבת מים, סתימת יכללו עבודות כגו האמצעים לניקוז

 בורות וכדי.

חיה )הסרת צמ התחלת עבודות העפר )חפירה ומילוי( יבצע הקבלן את כל העבודות הנדרשות להלן פניל .13

 לתוכנית או להוראות המפקח, הכל בהתאם ומכשולים( וכן עבודות נוספות,שוף, סילוק פסולת יאו ח

כך שיתקבלו פני קרקע נקיים משיחים, עשבים, מבנים, צינורות, שברי  חיות רשות העתיקות ולהנ

 ידי המפקח. -בטון וכדי. מועדי הביצוע של כל אחת מהפעולות ייקבעו על

-ק שהם מבנים עלהקבלן יפרק בכל מקום שיידרש, בכל אורך ועומ, ותת יסודקירוע בטונים פירוק .14

תעלות בטון קיימות, קווי ניקוז המכילים צינורות בטון , משטחי בטון קרקעיים כגון: -קרקעיים ותת

 .יהםיסודותכולל בקרה, סוללות וכדי. -מילוי מבנים אבן, מעבירי מים, תאיו

 .כדין, האבן והעבודה כוללת סילוק שברי הבטו .15
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1.  
 2מסמך ג'עבודות עפר  מפרט טכני מיוחד  -  01פרק 

 
 

 קרקע טופוגרפיה ובדיקותתאור האתר,   01.01
 

  האתר נמצא בירושלים.. 
במסגרת עבודות במתחם, יידרש הקבלן לבצע עבודות הבאות: רמפות זמניות לשם ביצוע  חפירה 

)לעבודות בטון באתר  טחי בטון מזויןשדרגות וממשטחי מ וחציבה, פינוי חומר חפור, מילוי חוזר,
חשמל, ביוב,  וכבלי חילופיים לעמודיזמניות ו/או קוים דם, תמיכות כביש למצבו הקורת ההחז ,להלן( 

 מים.
 

 תאור האתר א. 
 

כי המכרז ובמיוחד תכנית הסדרי גבולות האתר המדויקים מסומנים ע"ג תוכניות במסמ
 .באתרבטיחות  –תנועה זמניים 

 
 פיה וחפירה מתוכננתוגרטופ ב. 

 
הגדר מהריסת חלק קיימים משתנה ומחייב חפירה ופני הקרקע ההפרש הגובה בין תחתית ה

-קירות ו תמיכה זמנית שלה לקירות תומכים, הקיים, חפירה זהיר 21כביש בסמוך להקיימת 
 . ככל שיתגלו חשמל וקווי מים וביוב או מבנים צמודים, תמיכה זמנית לכבלי

 
 : הנחיות לחפירה לקירות דיפוןג.       

 
מ'  2.0 -עבור יסוד עובר ברוחב כנן מחייב חפירה וכקונוונציונלי המתביצוע קיר התמך ה

 מ'. 2.0 -ולעומק של כ
 

לים מכניים ו/או פטישי אויר ים ו/או באמצעות כאך ורק עבודת ידי ביצוע חציבה יעשה
 ם( בכפוף לאישור המהנדס.ש בפיצוצישניתנים להכנסה לשטח הנתון )לא יותר שימו

 
 ניעת זעזועים וערעור הכביש הקיים. ופן הזהיר ביותר למעבודת חפירה  תעשה בא

  
 ביצוע החפירה  01.03

 
סם לאתר העבודה  כניים שניתן להכניידיים ו/או כלים מהחפירה תבוצע בעזרת עבודת  א.

 . ללא שימוש בחומרי נפץובכפוף לאישורו של המהנדס, 
 י גבולות ניות, תוך הקפדה על דיוק הביצוע לפצע בהתאם לתכרה תבוחפיה  

יוד החפירה יהיה מסוגל לבצע את העבודות החפירה סומנים, צהחפירה המ
ת מדרונית חלקה נימלי ויאפשר יצירבצורה כזאת שערעור הסלע יהיה מי

שרה, תוך סילוק אזורים רופפים ובלתי יציבים הכל לפי קביעת המהנדס וי
 ר..באת

 
 תכניות  עדות, מדידה סופיות  401.0
 

 המפקח רך ע"י מודד מוסמך אשר יוזמן ע"י תיע -החפירה בשטח  עם תום עבודות 
 כמויות מש בסיס לחישובי הוע"ח הקבלן, מפת מדידה. מפת מדידה סופית זאת תש 

 הסופיים של החפירה בשטח אשר יוגשו ע"י הקבלן לביקורת המפקח, וכן תהווה 
 ן לנדרש. צוע עבודות הקבלת בל התאמעדות ע

 
 עהכרת סוג הקרק  01.05

 
 ובעות מתנאי עבודות העפר בכל עומק ורוחב שהםבשום תביעות הנ המזמין לא יכיר 
  

 להימצא בתחום  ן הכלל אשר עשוייםוהסלע, ללא יוצא מוכן בכל סוגי הקרקע האבן 
 אתר העבודות ובקרבתו הסמוכה. 

 
 עבודות חפירה  01.06

 
 כל סוגי הקרקע ובכלמושג "חפירה" הכוונה לחפירה וחציבה ב בו מופיע  בכל מקום  
 סוגי הכלים והציוד הנדרשים.   

 
 סילוק והובלה של חומרי חפירה והריסות  01.07
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 יסולק ע"י הקבלן  -מחוץ לשטח ייב יהיה להוציאו חפור, אשר הקבלן חהחומר ה  
 שפיכתם. תאום בנושא זהומיות את ע"י הובלה למקום בו יתירו הרשויות המק  
 ל להוצאת החומר מהשטח וקבלתר מנהל מקרקעי ישראעם הרשויות, לרבות אישו 
 האישורים הדרושים יחולו על הקבלן.  
 ים על הקבלן. כל התשלומים והאגרות חל 
 הקבלן ידאג להוצאתה ועל  -תידרש ע"י הרשויות ערבות בקשר לכך דה ובמי 
 חשבונו.  
 עבור מרחק הובלת העפר ולא  תוספת כספית או אחרת קבלן שום לא תשולם ל 
 י עבודות העפר בשטח הבניה ומחוץ לאתר, חקי הובלה בכל סוגתעשה מדידה של מר 
 רושים ל מרחקי ההובלה הדוגים ככוללים את כורואים את מחירי החפירה מכל הס 
 לצורך סילוקם.  

 
 חפירה יתר  01.08

 
 פלס יהיה עליו למלא את החללים שנוצרו למ ר מהנדרש,בכל מקום בו חפר הקבלן יות 
 מפקח. בגין כל זה לא ישולם הידוק מלא לשביעות רצון המר גרנולרי בנן בחוהמתוכ 
 רוכותבצע את העבודות הכיתר כנ"ל, והוא י לקבלן כל תשלום עבור מילוי בחפירות 
 במילוי למפלס המתוכנן על חשבונות. 

 
 רותמים מחפי סילוק -ניקוז השטח   01.09

 
 או ממקורותקב גשמים, שטפונות במידה ובמהלך העבודה יצטברו מים בחפירה ע 
 אחרים, יהיה על הקבלן לסלקם על חשבונו, באמצעים יעילים ומהירים ביותר.  
 ת ושיפועים לניקוז מי גשם בשטח, לאלן יהיה לבצע תעלוידת הצורך, על הקבבמ 
 סעיף זה. אופן הניקוז ושיטתו ין הוראותתשולם כל תוספת כספית או אחרת בג 
 וטעונים אישורו המוקדם. דהלפני תחילת העבו יתואמו עם המפקח 

 
 תנועות עפר בשטח  01.10

 
 השונות בהן ינקוט יבות משיטות הבצועמודגש כי כל תנועות העפר בשטח המתחי 
 ע רמפות הקבלן כגון בצוע רמפות עפר לצורכי עבודתו והעברתן ממקום למקום, בצו 
 שהוא של לא ימדדו בכל סעיף  -עפר לכניסה ויציאה מהאתר של כלי רכב וכיו"ב  
 עבודות העפר כלולה במסגרת ההוצאות הכלליות של הקבלן.  

 
 בשטח למצב  לעיל מהמצב הקיים מיניהם תהיה כאמורמדידת סעיפי החפירה ל 
 ו בהתאםת למכרז אהסופי המתוכנן בלבד, כפי שמצב זה מופיע בתכניות המצורפו  
 להוראות בכתב של המפקח. 

 
 די הבצוע העבודה תוך כ היקף שינוי  01.11

 
  

 מובא בזה לידיעת הקבלן כי תכניות החפירה להלן מתייחסות לתכנון ראשוני בלבד
 קבלן, שנויי תכנון שיחייבו שנוי בגבולות החפירה מהלך עבודתו של הויתכנו תוך כדי  
 תב הכמויותמהאתר או בכולו. מחירי הקבלן בכירה בחלק ו/או שנוי בעומקי החפ 
 תנו עקב שנויים אלו. לא יש -ם להלן חיריוהמ 

 
 הידוק  01.12

 
 לי. במפרט הכל 01071הידוק מבוקר יבוצע כמתואר בסעיף    

  
 יבות וניקוז מי תהוםת יצשמיר  01.13

 
העבודה.  וכים לאתרעל הקבלן לבצע החפירה והחציבה כך שלא ייגרם כל נזק למבנים סמ

 על חשבון הקבלן ולא יימדד. או, ניקוז מי תהום הקבלן יידרש לנקז מי תהום במידה ויימצ
 

ו לן לסלקם על חשבונ באם יצטברו מים בחפירה עקב גשמים, שטפונות וכו' יהיה על הקב
ומהירים ביותר לפי הוראות המפקח, במידת הצורך, על הקבלן יהיה לבצע באמצעים יעילים 

וי המים בל אישור למקום פינעים לניקוז זמני של המים שנקוו, הקבלן יידרש לקלות ושיפותע
 ולתוואי התעלות הדרושות. 

 
   ף זה.לא תשולם כל תוספת כספית או אחרת בגין הוראות סעי    
 

 ירה ליסודות קיר תומךפח  01.14
 



  

 ]הקלד כאן[

 

חללים  דא היעדר במחיר חפירת היסודות לקיר תומך יכללו גם ביקורת שידרשו ע"מ לוו
מ'  בקוטר  3.0דוחים  לעומק מ' יבוצעו קי 4.0ל ומערכות מתחת ליסודות. לאורך יסוד עובר כ

"3 . 
 

ל  הגובה המותרים, הכהחפירה ליסודות תתחיל מהמפלס הנמוך ותתקדם על פי יחסי 
 חפירה, המתווה והיסודות.כמפורט בתכנית ה

 
 ם בגינם כל תשלום.  ולא ישול קידוחי ביקורת כלולים במחירי היחידה השונים

 
 וםאופני המדידה והתשל  01.15

 
 רהמדידת החפי    
 

 הקבלן יגיש תכנית מדידה, לפני ולאחר ביצוע החפירה, שיבוצע ע"י מודד מוסמך והיא תשמש
 חישוב כמויות עבודות החפירה,  המפקח מסמך לצורכילאחר אישורה ע"י 

 ותשמש כתוכנית עדות.. 
 

 ט הכללי. שיפוע החפירה  במפר 010014בהתאם לסעיף רה תשולם בכל מקרה, החפי
 בהתאם להנחיות שתימסרנה ע"י המהנדס.הקרקע  ויציבותה ויהיה בהתאם לאופי 

 
 



  

 ]הקלד כאן[

 

 
 

 תר עבודות בטון יצוק בא -  02פרק 
 
 

 ן הבטוסוג    02.01
 
  הצמנט יהיה  -30אם לא צויין אחרת במפרטים ותכניות, יהיה הבטון מסוג ב    

 ק"ג/מ"ק.  350, תכולת הצמנט 250פורטלנד  חות צמנטפל  
 בד.טון מובא בלשתמש בביש לה  

 
 תנאי בקרה    
 
 . 118תנאי הבקרה יהיו טובים לפי ת"י     
 

 גנים וכד'חורים, חריצים, עומעברים שרוולים,    02.02
 

ם וכו', לפני יציקת הבטון, על הקבלן לוודא שכל המעברים, השרוולים והעוגנים, החריצי 
שהפרטים האלה  נדרש, אין זה הכרחינחוצים לביצוע המסגרות והמערכות השונות, הוכנו כה

למתכננים  יסומנו בתכניות השונות ועל הקבלן לוודא שהתכניות שבידיו מתואמות ולהודיע 
 ות או אי התאמה.על כל טע

 
    הקבלן יהיה אחראי לתיאום המיקום המדוייק והמידות של כל המעברים,    

  מבוצעות ע"י קבלני  והעוגנים בבטון, לפי תכניות של כל המערכות הצים החרי  
 משנה.  

 
 לא תורשה חציבה בבטון לצורך התקנת המעברים והעוגנים כנ"ל.     

   
 וןזי   02.03

 
, רשתות מרותכות יהיו לפי 893או מעורגלים לפי ת"י  739י ת"י יו מצולעים לפמוטות זיון יה

 . 580ת"י 
ם יאשר זאת מהנדס ותותר במקומות בה 466ך תהיה לפי ת"י זיון בריתו ת מוטותרכהא

 קונסטרוקציה ולפי פרטים שיקבע הוא.ה
 

 מדגמים ובקרת הבטון    02.04
 

 קוביות. 6מדגם יכיל לבדיקת חוזק, כל  טלו מדגמים נפרדיםמכל סוג של אלמנטים יו
מכת ומאושרת אחרת לפני מעבדה מוסהקבלן יהיה אחראי לתיאום הזמנת מכון התקנים או 

ל מקרה שמכון התקנים לא יהיה מוכן פי דרישת המפקח. בככל יציקה הדורשת בדיקה, ל
 להופיע עקב תיאום לקוי יהיה על הקבלן לדחות היציקה. 

מפקח אם יש צורך להרסם או להטיל תשלום פיצוי  תי תקינים יחליט המקרה של בטונים בלב
 סמך שיעורי ההפחתה, בהתאם למפרט הכללי. יקבע על  על הקבלן. שיעור הפיצוי

 
 תבניות   02.05

 
עיפים בפרק זה כוללים תבניות מכל צורה הנדרשת בתכניות, תכניות היחידה בסא. מחירי 

חים, קביעת אביזרים שונים, גרעות, חריצים, פתבליטות אפי מים, מפרטי השלד כולל 
יכלול גם קיטומים הדרושים  ת. המחיר הכל מבוצע בעיבוד מושלם ובדייקנות מקצועי

 בפינות. 
 

ם במגע עם הקרקע, יהיו בגמר חלק ויבוצעו מתבניות איהב, רצפות ומדרגות כל הקירותב. 
תשולם נדרש בתכניות, לא עם קיטום פינות כ דיקט או מתכת ללא שימוש בחוטי קשירה,

 תוספת למחיר היחידה עבור האמור לעיל. 
    

 מים טפסות ופיגו   02.06
 
 ירוקיות בנוגע למועדי פלא תשולם תוספת עבור דרישות שונות המופיעות בתכנ    

 הטפסות.
     

 לא תשולם תוספת עבור תבניות אבודות.
  

 קביעת אלמנטים בבטון   02.07
 



  

 ]הקלד כאן[

 

ם בבטון לפני היציקה ולפי הנחיות בתכניות ל האלמנטים הדרושיבכל מקרה, יקבעו כ
כן יידרש לבצע עיגון של -טלציה, חשמל וכו'. כמותקני אינסהקונסטרוקציה בלבד, כולל מ

 בור של אלמנטים שונים כגון גדרות, סולמות וכו'.לטות מתכת לצורך חיפ
 במחיר היחידה של  מחיר הפלטקות יכלללא תשולם תוספת עבור הדרישות לעיל.     
 האלמנטים הנדרשים לחיבור בהמשך העבודה.     
 

 יקהקבלת אישור ליצ   02.09
 

כל מקרה אין ה הוא עומד לבצע. בשעות לפחות מראש על כל יציקה אות 48להודיע  קבלןעל ה
תיקונים תדחה  לבצע יציקה ללא אישור בכתב מאת המפקח. בכל מקרה והמפקח דרש

 חר גמר ביצוע התיקונים.תו של המפקח עד לאציקה לפי שיקול דעהי
 
 

  רחק עבודהיצוקים במ מבטון מזויןאיטום קירות   .4002

ת תמך מבטון מזוין ווח עבודה כמו קירוסעיף זה כולל את כל שטחי הקירות היצוקים במר  
 .כלונסאותהיצוקים מעל יסוד עובר או 

 
 תיאור ודרישות ביצוע 1.004.20

הבאים במגע עם הקרקע, כמסומן בתוכניות ובהתאם צע על שטחי הבטון בודות איטום יש לבע
ולפי  של המפרט הכללי )הספר הכחול( 05פיפות מלאה לפרק תבוצע בכ להנחיות המפקח. העבודה

 הסדר הבא:

 
 הכנת השטח 02.04.20

יש להרחיק חלקים  ניקוי פני הבטון. התשתית חייבת להיות ישרה ללא גבשושיות ושקערוריות.
מרים זרים אחרים. יש לנקות היטב את כל השטחים המיועדים לאיטום מאבק, רופפים, פסולת וחו

 מברנה לבטון.להפריע להתחברות המון, קליפת יציקה שומן וכל חומר זר אחר אשר עשוי פרורי בט
 

ם ין. במידה וירד גשיום בעת ביצוע פעולות איטום והוא יהיה יבש לחלוט 21גיל הבטון יהיה לפחות 
רת יבוש מלא של הבטון. יש לבצע סגירה חורים של חיזוקים לצורך טפסנות בעזיש להמתין שוב ל

 איטום.טרם ביצוע פעולות  ( , וטיח פולימרי לא מתכווץ02מתאימים )ראה פרק  פקקים
 

דות התשתית חייבת להיות יבשה מרטיבות. בכל מפגש אנכי ואופקי יש לבצע רולקת בטון במי
 . יות)הנמדדת בנפרד(המצוינות בתכנ

 

 פריימר  3.040.20

גר׳ למ״ר תוך  500בכמות ע מאושר תוצרת פזקר או ש״ GS-474מריחת שתי שכבות פריימר 
או עודפי חומר. זמן ייבוש בין שתי שכבות  בלי להשאיר שלוליותהברשה טובה לתוך השטח, מ 

 שכבות האוטמות.שעות טרם ישום ה 24שעות. יש להמתין  4הפריימר 
 
 איטום ביטומני 4.040.20

בעובי  בבותי שבשתושר, או ש״ע מא ״ 70/25יישום ביטומן אלסטומרי חם לאיטום מבנים מסוג ״ 
מ״מ כדוגמת  6בי זכוכית בגודל עין כבה יש לשים רשת סימ״מ, כאשר. בין שכבה לש 4כולל של 

 אינטרגלס או ש״ע מאושר.
 

 ני הפיתוח. ס"מ מעל פ 10-של כהאיטום עד לגובה  יעלהבחלק העליון של הקירות  

   

 הגנת האיטום  5.040.20

לוחות  ת ניקוז, יש להגן על שכבות האיטום בעזרתשמת יריעבכל השטחים פרט לאילו עליהם מיו
מ״מ אשר יודבקו על האיטום בהצמדה מלאה. הביצוע יהיה הן על  20בי וליסטירן מוקצף בעופ

 ופעים. טחים אנכיים או מששטחים אופקיים והן על ש
 

 מילוי חוזר  6.040.20



  

 ]הקלד כאן[

 

 ביצוע מילוי חוזר זהיר, כדי למנוע פגיעות באיטום. 
 

 ותשלוםדה מדי 7.004.20
האיטום. המחיר יכלול את כל בטון שעליהם בוצע  האיטום נמדד במ״ר, לפי שטח נטו של פני

ת כבותיה. כולל לוחואיטום מושלמת ומוגמרת, על כל ש החומרים והמלאכות לקבלת מערכת
 צף היכן שנדרשים. רולקות בטון נמדדות בנפרד.הפוליסטירן המוק

 
 סדר עבודה  02.10

 
 של יציקות.  ור דרישה בתכניות לסדר ביצוע מסוייםכל תוספת עב לא תשולם    
 

 הפסקות יציקה   02.11
 

סקת יציקה הפסקות יציקה תקבענה אך ורק ע"י המתכנן. בכל מקרה שהקבלן ירצה לבצע הפ
אישור המתכנן על כך ולבצע פרט הפסקת היציקה בהתאם סויים, עליו לקבל במקום מ
 לדרישתו.

   
 והתשלום המדידהאופני    02.12

 
 את מחירי התבניות, אפי המיםודות הבטון כוללים א. כללית, מחירי היחידה לעב    

 לביצוע מושלם   קיטומי הפינות ע"י סרגלי פלסטיק, את החריצים וכל הדרוש     
 של עבודות בטון בהתאם לתכניות ולמפרטים.    

 
 והזיון כוללים את כל הדרוש ות הבטוןב. התחברות לבטונים קיימים: מחירי עבוד    
 כולל חיספוס שטחי מגע וריתוך הזיון.ות לבטונים קיימים לצורך התחבר        
 

    ורכבים ומושלמים  ג. עוגני פלדה כוללים כל הדרוש לשם ביצועם, כשהם מ
 במקומם, כולל ההכנות, האביזרים והעבודה הנדרשים.    

 
 כתב הכמויות יהיו אופני המדידה   מתאים שלד. פרט אם צויין אחרת בסעיף ה

 . 0200.00כמפורט במפרט הכללי פרק ונים ל האלמנטים השוהתשלום ש    



  

 ]הקלד כאן[

 

 
 

רק לפי אישור והנחיית  באתד ויצוקים קדוחים כלונסאות - 23 פדק

  הקונסטרוקטור ויועץ הקרקע. ובאישור המפקח

 כללי      23.00.1

 קידוח הכוללות ביסוס עבודות הקבלן יבצע ןפודי קירות או /ו יםתומכ קירות ועביצ במסגרת

 דוד אינג׳ הביסוס מיועץ שהתקבלו כפי באתר הקרקע נתוני .שונים בקטרים כלונסאות ויציקת

 .בנפרד  נתונים  דוד
 

 בעזרת יהיה גלישה באזורי וכן הכביש תוואי של והמערבי המזרחי בצד תומכים קירות ביסוס

 (מיקרופיילים) ההקשה בשיטת יבוצעו אשר ,בשיפוע יםקדוח קםלח ,שונים בקטרים סאותונכל

 נהכובמ יבוצעו שונים יםבקטר כלונסאות .וידייה במקדחי שימוש תוך רגילה קידוח בשיטת או

 ,לחלופין או אוגר או/ו וידייה במקדחי שימוש וכן M-350 - C-800 :כדוגמת חזקה סיבובית

 הקידוח בור והרחבת (מיקרופיילים) ההקשה תבשיט ס״מ 60 בקוטר יחהדק ,מנה״פ באישור

 .חזקה מכונה  בעזרת  הנדרש לקוטר
 

 מטרים (5) הישחמ לפחות יחדרו יקטבפרו הכלונסאות כל ,הביסוס יועץ להנחיות בהתאם

 .קשה  סלע  לשכבת
 

 פרסה) הכללי המפרט של 23 פרק עפ״י תבוצענה ויציקתם הכלונסאות קדיחת עבודות כל

 .ובתוכניות זה  מיוחד  במפרט  יעותהמופ  שותהדרי וספתבת  (הכחול
 

 .בתוכניות  במפורט  אותו  המאפיינים  זיון  פרטי הכלונסאות  מסוגי  אחד  לכל
 

 הביצוע סעיפי בתיאור או בתוכניות אחרת מצוין אם אלא 30 -ב יהיה בכלונסאות ןהבטו סוג

 .זה  שבמפרט  המפורטים
 

 באורך (קיצור/הארכה) שינוי כל .באתר הביסוס ץיוע ע״י ייקבע הכלונסאות של הסופי עומקם

 .היחידה  במחירי  לשינוי  עילה  יהווה  לא  הכלונסאות
 

 נקיטת ע״י בפדויקט הכלונסאות לכ של הקידוח עומק רקיצו/הארכת לביצוע להיערך הקבלן על

 אינו ,לנקוט הקבלן צריך אותן הפעולות כלל את מתאר אינו שלהלן הצעדים פירוט) כגון צעדים

 הקבלן של יכולת חוסר .בלבד כהמלצה ומובא הדרושים הצעדים של היעקב או וץייע מהווה

 כספית לתביעה העיל יהווה לא ,וסיסהב יועץ הנחיית ע״פ ,לכלונסאות קידוח העמקת לבצע

 הכלונסאות קידוח עומק את להעמיק מנת על תידרש אשר ועבודה פעולה וכל הקבלן של מצידו

 (:הקבלן  לע  תחול

 .באתר  נוספות  חקידו  נותמכו  אחזקת  .א

 .באתר  שונים  מסוגים  קידוח  מכונות  אחזקת .ב

 .בלאי  של  למקרה  באתר  נוספים מקדחים  זמינות .ג

 .המפקח ע״י  ומאושרים  הארכה  לצורכי יםהמתאימ  זיון  כלובי  הכנת .ד



  

 ]הקלד כאן[

 

 ע״י  אושריםמה  ,בכלונסאות  הבדיקה  וצינורות  הזיון  כלובי  בין  חיבור  אביזרי הכנת .ה

 .מפקחה

 וללא רציפה  בצורה  הכלונסאות  יציקת  את  שתאפשר  מספקת  בכמות  ןבטו  הכנת .ו

 .בכלונס  יציקה  הפסקות  לבצע  אין .יציקה  ללא  בור  להשאיר אין  .הפסקות
 

 .הכלונס הארכת לביצוע  ערוך יהיה לא  והקבלן במידה קידוחים  ביצוע  להתחיל אין
 

 או/ו זמני מילוי לבצע לןהקב על היהי ,דרוןלמ קרוב כנןתוהמ הכלונסאות קידוח מפלס בו במצב

 ,המדרון או/ו הקדח התמוטטות ללא הכלונסאות קידוח את לאפשר מנת על ,המדרון ייצוב

 .הקרקע  יועץ  להנחיות  בהתאם
 

 באורך מגן בצינור שימוש תוך הקידוח בביצוע צורך יש הכלונסאות בכל כי בחשבון יביא הקבלן

 הסעיפים של היחידה במחיר כלול המגן בצינור השימוש .ךמכ יותר ואף םמטרי 4 עד 1 של

 כך מגן צינורות של מתאים מספר באתר יחזיק הקבלן .בנפרד בעבורו ישולם ולא השונים

 .מתאים  צינור  מהיעדר  כתוצאה  הביצוע  יתעכב  לא  מקרה  שבשום
 
 
 

 בביצוע  והגיאולוג  הביסוס  מהנדס  שילוב     23.00.2

 מחייב זה מצב .הומוגניים ואינם רכביםומ הינם יהאמריקא שהכבי בפרויקט הקרקע תנאי

 אםובהת הקידוחים כדי תוך שתבוצע החלטות בקבלת והגיאולוג הביסוס מהנדס שילוב

 והגיאולוג הביסוס מהנדס את להזמין הקבלן על .ומקום מקום בכל בפועל שיתגלו לממצאים

 קידוח לכל וכן שחד ביצוע בקטע שוןרא וקידוח יוןניס קידוח לכל (מראש ימים 3 של בהתרעה)

 .הביצוע  תחילת  בעת  שנמצאו  מאילו  מהותי  באופן  השונים  ממצאים  התגלו  בו
 

 וכי שיתגלו לממצאים בהתאם בביצוע ותרציפ ואי הפסקות נויתכ כי בחשבון יביא הקבלן

 יםאחר לקטעים ודהצי להעברת או הביצוע קטע לשינוי מידית להיערך עליו יהיה אילו במקרים

 על תביעות לרבות זה נושא בגין תביעות כל יוכרו לא .פרטניים ופתרונות תהחלטו לתלקב עד

 זה באתר הצפוי העבודה אופי והז כי בחשבון יביא ןהקבל . היחידה במחירי שינויים או/ו בטלות

 יתבתוכנ תהיה מיועד קדיחה קטע לכל כאשר עבודתו תוכנית בהכנת מראש לכך ולהיערך

 .יחליפ קטע  למפקח  גששתו  העבודה

 הכלונסאות  ביצוע  על  צמוד  פקוח      23.00.3

 יהיה אשר תהנאו מקצועית הכשרה בעל מפקח של צמודה בהשגחה יעשה הכלונסאות ביצוע

 והנחיות המפרט הוראות למילוי וידאג העבודות מהלך בכל הנקדח הכלונס למיקום מודצב נוכח

 למהנדס רציף באופן וחדווי כלונס כל יציקת את יאשר פקחמה .הביסוס ומהנדס הגיאולוג

 .ולמתכנן  הבסוס
 

 ניסיוו   כלונסאות  ביצוע     23.00.4

 ,לוודא מנת ועל הכלונסאות עבביצו מכשול להוות עלולות ההטרוגניות הקרקע ושכבות היות

 עלביצו מתאימים אכן להשתמש הקבלן מתכוון בה והשיטה הציוד כי ,הביצוע תחילת טרם

 אלה הכלונסאות .המפקח הנחיית עפ״י במיקום ניסיון סאותכלונ צעבל הקבלן שנדר ,המשימה



  

 ]הקלד כאן[

 

 ןיונס כלונסאות .זהים בתנאים יבוצעו אך המתוכננים המבנים מכלונסאות חלק יהיה לא

 .  דיפון קירות  או  כלונסאות  על  קירות  קיימים  בהם  הפרויקט  של השונים הקטעים  בכל  יבוצעו
 

 לכלונס (הבדיקה צינור כולל) ופרטים םרכאו ,ונםיז ,בקוטרם זהים יהיו וןהניסי כלונסאות

 בעפר ימולא ראש חצוב בור הקבלן יכין ביצועם לצורך .ניסיון קטע באותה משופע או/ו אנכי

 מהמפלס יקדחו הכלונסאות .התומכים הקירות ליסודות המיועדים הבורות כדוגמת מקומי

 .זה  בור  של  העליון
 

 השכבה התמוטטות למנוע וצוותו הקבלן ציוד לש יכולתו תיבחן להא ניסיון סאותכלונ בביצוע

 .הדרוש  לעומק  הסלע שכבת  לתוך  ולחדור  ,הקדח לתוך  העליונה
 

 ,הרוחקנים פרטי ,לקדח הזיון כלוב להורדת הקבלן שיטת ,המשנה קבלני צוות קייבד כן-כמו

 ביצוע ואופן ,נתהמתוכנ הבטון תערובת , הבדיקה צינורות קשירת ,הכלוב חיזוק אלמנטי

 .ציקהיה
 

 מהקבלן  ידרוש ,הניסיון כלונס  בביצוע ,מושלם  באופן  הביסוס  ויועץ  המפקח  בדרישות  עמידה  אי

 את  להתאים הקבלן  באחריות  .הכלונסאות  בביצוע  להתחיל  יוכל  בטרם נוסף  יוןניס כלונס ביצוע

 (.אורךו  קוטר)  שיםדרהנ הכלונסאות  ולנתוני  והסלע  הקרקע  לתנאי  הקידוח  מכונת
 

 .הקידוח ושיטת הציוד סוג לגבי הביסוס ויועץ המפקח אישור את לקבל הקבלן חייב מקרה לכב

 סלע או קרקע שכבת אל דורחל מקושי הנובעת (ןמז או/ו כסף) שהיא תביעה כל תתקבל לא

 .כלשהיא  קרקע  שכבת מהתמוטטות  או/ו  כלשהיא

 ביצוע בעת עלובפו ןבלהק וצוות הציוד אושרו, הניסיון כלונס בביצוע הצלחה ולאחר היה

 הציוד להחליף עליו יהיה, בדרישות לעמוד מצליח אינו הקבלן עצמם התמך קירות כלונסאות

 עד, הניסיון כלונס מבחן את שוב ולעבור המבצע הצוות את או/ו לביצוע יםהמתא אחר בציוד

 .מלאה להצלחה
 

 או\ו הציוד ורבאיש אין כי מודגש. באתר צוותו או/ו הקבלן ציוד החלפת לדרוש רשאי המפקח

 .העבודה של מושלם לביצוע הקבלן של מאחריותו גריעה משום הקבלן צוות
 

 לכלול הקבלן ועל( קטע בכל בלבד וניםהראש) הניסיון סיונכל ביצוע עבור תמורה תשולם לא

 כתוצאה, אחד מכלונס יותר לבצע הפיקוח ע״י הקבלן ונדרש היה. היחידה במחירי זאת

 .הנוסף הכלונס בעבור תוספת לו תשולם לא, העבודה את רשכנד לבצע יכולתו רמחוס
 

 ובדיקות  דגימות     23.00.5

 :הבאים יםנויבשי הכללי למפרט מהבהתא יבוצעו הכלונסאות בדיקות
 

 לביצוע המשמש 2״ בקוטר מפלדה צינורות שני יוכנסו ס״מ 60/80 בקוטר הכלונסאות בכל

 בקירות) הביסוס מכלונסאות 100%-ב וצעבת תאסוניאולטר יקהבד. סוניותטראאול בדיקות

 בכל( 100%) הכלונסאות כל, בנוסף. הדיפון בקירות מהכלונסאות 33% וב( כלונסאות על הרגל

 .הסונית בשיטה ייבדקו הקטרים
 



  

 ]הקלד כאן[

 

 תבדיקו לביצוע המשמשים 2״ בקוטר צינורות 3 יוכנסו ס״מ 100/120 בקוטר הכלונסאות בכל

 .הנ״ל מהכלונסאות 50%-ב תבוצע אולטראסונית הבדיק. ותולטראסוניא /גרעיניות
 

 לאורך בבטון ליבה קידוח הקבלן יבצע, פגמים על מעידות הבדיקות תוצאות בהם בכלונסאות

 לנקוט הקבלן על יהיה, פגמים ויתגלו במידה. כראוי בוצע אכן הכלונס כי לוודא על לונסכה

 דרך בלחץ דיוס לרבות, המתכנן ידי על ושיקבע כפי חשבונו על ותמתאימ מתקנות בפעולות

 .וכד׳ חליפי כלונס ביצוע, הקידוח או הבדיקה צינורת
 

 מכל נוספים לתשלומים קבלן ביעותתל עילה יהווה לא ותהמתקנ והפעולות הבדיקות ביצוע

 .העבודה ביצוע להשלמת המועד להארכת או שהוא סוג
 

 סאותהכלונ  זיון     23.00.6

 של הזיון כלוב. w סימון 4466 ת״י לפי רתיך מצולע יהיה ולייניםלה לרבות הכלונסאות זיון כל

 גליליים  יהיו  קניםרוח  הספר) הכללי רטלמפ ובכפוף התוכניות לפרטי בהתאם יוכן הכלונסאות

 יוצבו הכלוב היקף  בכל  .ס״מ  200  על  יעלו  שלא  אנכיים  במרווחים  ויוצבו מתועש  סיבי  מבטון

 בגלגליות  שימוש  יותר לא  הכללי  במפרט  לאמור  יגודנב  .ס״מ 200  כל  ניםרוחק  (3)  ושהלש

 .היחידה  במחיר  תיכלל  הרוחקנים עלות  .פלסטיק
 

 .בתוכניות המצוין המדויק העליון במפלס הכלוב הצבת על יתרה פדהקה להקפיד הקבלן על

 בחישוקים להשתמש לקבלן יותר ,הכלונסאות ראש לתוך הבולט ,הזיון כלוב של העליון בחלק

 .הכלונסאות  ראש  בתוך  הזיון סידור  את  להקל מנת  על  ספירלה במקום  דדיםוב  עגולים
 

 המתוכנן מהמפלס ס״מ 5 -מ ביותר בפועל נמוך יהיה הזיון כלוב של העליון מפלס בו במקרה

 במחברי  שימוש  ידי  על  המוטות  את  להאריך הקבלן  על  יהיה  ,בתוכניות  המופיע

 .בלבד  ונוחשב  על  תזא  כל  ,  MBT כדוגמת  שיםמתוע  הארכה
 

 הסטנדרטיים הפרטים עפ״י לנהוג עליו ,זיון כלוב הארכת לביצוע נדרש והקבלן במידה

 .המפקח ע״י שיאושר  פיחלו  פתרון  להציג  ,ןלחילופי  ,או  שבתכניות
 

 ביצוע  שלבי     23.00.7

 התאםב ובחלקים ביםבשל יהיה השונים הכלונסאות ביצוע כי בחשבון להביא הקבלן על

 ידי על יאושרו אשר לביצוע הסופיים התנועה להסדרי ובכפוף לקבלן שתאושר ועהביצ ניתלתוכ

 .הרלוונטיות  הרשויות

 של העליון החלק של מחדש וגילוי חפירה וכן ומותלקד המצב והחזרת ויכיס ,בשלבים ביצוע

 .סאותהכלונ  של  היחידה  במחירי  כלולים  והם בנפרד  ישולמו  לא  הכלונס
 

 .ביצוע לקטעי בחלוקה הפרויקט לכל הכלונסאות של לביצוע עבודה תתוכני יןלהכ נידרש הקבלן

 במות) זמניים ייםלומי ביצוע מתכנן הוא בהם אזורים אותם כל את להראות עליו יהיה בתוכנית

 בנוסף .שכנים כלונסאות ביצוע שבין הזמן מרווחי ואת הביצוע סדר ,הגישה דרכי , (עבודה

 תוגש התוכנית .המסויים הביצוע בקטע להשתמש כוונתובש הציוד נתוני כל בתוכנית ורטופי

 .קטע  בכל  העבודה  תחילת טרם  מראש  המפקח  לאישור
 



  

 ]הקלד כאן[

 

 הביצוע לאחר  הומדיד  כלונסאות  ומוסי     23.00.8

 קואורדינאטות לרשימת בהתאם יבוצע הסימון .הקבלן מודד ידי על יבוצע כלונסאות סימון

 מאפשר המשותף סימונם אשר כלונסאות אותם כל םינימצו יהיו ובה הזוכה ןבלהק שיקבל

 :לדוגמא  ,עבודתו  ביצוע  את  לקבלן

 הכלונסאות מרכזי של הקואורדינאטות לכ את הקבלן יקבל בודדים ביסוס בכלונסאות

 .המתוכננים

 םרט בפרויקט המבוצע וכלונס כלונס כל של מרכזו של לסימון אחראי יהיה הקבלן מודד

 על .כנדרש אבטחה ולבצע הסימון נקודות את לשמור ןבלהק של אההמל ריותואח .הביצוע

 צועהבי טרם הכלונסאות מרכזי כל של ביותר מדויק בסימון הצורך את בחשבון להביא הקבלן

 .ובמהלכו
 

 בצורה  שבוצעו כפי הכלונסאות יסומנו בה ביצוע לאחר תוכנית למפקח יעביר הקבלן מודד

 ידי על חתומה תהיה התוכנית .כלונס לכל בפועל והאורך הקוטר ,כזהמר סימון תבולר מדויקת

 לא הקבלן .המתכנן ידי על הביסוס לאישור תנאי תהווה זו תוכנית .הקבלן מטעם מוסמך מודד

 לתכנון הביצוע של התאמה אישור קבלת ללא הביצוע של הבאים השלבים בביצוע להמשיך יוכל

 .מהמתכנן
 
 

 ס״מ 60 בקוטר באתר יצוק 30-ב בטון ( Micro-Pile) ההקשה בשיטת דוחק אנכי כלונס 23.01.0010

 ס״מ 80 בקוטר באתר יצוק 30-ב בטון (  Micro-Pile) ההקשה בשיטת קדוח אנכי כלונס 23.01.0030

 

 ביצוע ודרישות תיאור.     א

 טר״וק ״קטני כלונסאות קבוצות על מבוססים הדיפון וקירות התומכים מהקירות חלק

 בהתאם או בתוכניות כמפורט ,משופעים בחלקם ,ס״מ 45,60,70,80 םטריבקו (יליםמיקרופי)

 .בשטח  הפיקוח  להנחיות
 

 במפרט המופיעות הדרישות בתוספת 23.05 פרק יהכלל המפרט לדרישות יתאים הביצוע

 .ובתוכניות המיוחד
 

 עבודהה לביצוע קודם יבוצע אשר הניסיון בכלונס וייבדק יאושר לביצוע המתאים הציוד

 גם יידרש כי בחשבון להביא הקבלן על .הזה המפרט של לעיל לדרישות אםבהת תקריהעי

 לא .נוספות טנגות״ש״ בעזרת שיידרש ככל המכונה ציר את ולהאריך גדולים לעומקים לקדוח

 .זה  נושא בגין  תביעות  כל  יוכרו
 

 מהמקרים  בחלק  או  הכלונסאות אשרל  המיועד  הבור  של  העליון מהמפלס אלו  כלונסאות  לצקת  יש
 במילוי  וימולא יבוצע  זה  בור  .בתוכניות  כמצוין  או יכתיבו  האתר שתנאי כפי  יותר הגבוה אחר ממפלס

 בחלקו  כנדרש  מגן  בצינורות  שימוש  תוך  הקידוח  לביצוע יערךהל הקבלן  על  .הקידוח  ביצוע  לצורך זמני
 הקבלן על ,ןלחלופי .הקרקע  ועץי לדרישות  תאםובה  בשטח  הגיאולוג  להנחיות  בכפוף  הקדח של  העליון
 קילוף  בטון  ע״י הקדח  מילוי  ,רגילה  סביבות  מכונה  ע״י הכלונס של  העליון קידוח ביצוע  בחשבון  לקחת

 תוספת  לקבלן  תשולם לא  ,זה  במקרה  .העליון ממפלס  הקשה  בשיטת  ונסלכ  ביצוע ,התקשותו  רולאח
 .ההקשה תיטבש  תנסאוהכלו יצועב  של  היחידה  יבמחיר  יכלל והוא (הקילוף  בטון  עבור)  כלשהי

 



  

 ]הקלד כאן[

 

 כל של ונאות מלא ביצוע להבטיח מנת על הביצוע סדר את מראש הקבלן יתכנן הקידוחים צפיפות מפאת

 החומר עודפי פינוי על להקפיד יש . 23.00.7 סעיף דרישות גם ראה ותבתוכני המסומנים ותהכלונסא

 .תאיםמ  עבודה  מרווח  לאפשר  מנת  על  הקדיחה מאזור  מידית  הקדוח
 

 אשר הסלע לפרופיל בהתאם להשתנות יכול בתוכניות למופיע בהתאם המתוכנן סאותהכלונ מקעו

 תידרש כי יתכן ,הקדיחה למועד וךמס הגיאולוג סקירת ןובזמ הראשוניים הקידוחים בביצוע ייבדק

 יםמטר 14 ועד 5 לפחות יחדרו הכלונסאות כי מקרה בכל להבטיח יש .הכלונס אורך קיצור /העמקה

 בהתאם פרטיו כל על הזיון כלוב את להתאים יש העמקה של במקרה .בתוכניות ויןלמצ תאםהב לסלע

 המופיעים והקטרים המוטות תמולכ ובהתאם חפייה ריאזו לרבות ,בתוכניות הטיפוסיים לפרטים

 .הצורך במידת  הבדיקה צינורות  הארכת  לפרטי  לב לשים  יש .בתוכניות
 

 .הכללי  המפרט תבדרישו  דויעמ  המותרות עהביצו  סטיות
 

 לזיון הדרישה לרבות ,הכללי שבמפרט בדרישות יעמוד שבתוכניות לפרטים בהתאם שיוכן הזיון כלוב

 להקפיד יש .הכללי שבמפרט להנחיות ובהתאם זהירה בצורה עוצתב הקדח לתוך הכלוב העברת .רתיך

 בדפנות ופגיעה טטויותמוהת למניעת הכלונס של וןהעלי בחלק מגן צינור בנוכחות רק העברה על במיוחד

 .הקדח  של  העליון  בחלקו
 

 :הבאים  בשינויים  הכללי המפרט  בדרישות  יעמדו  יציקתה ואופן הבטון תערובת

 (.6)״  מ״מ  160  בקוטר  ליציקה  טרמי  ינורצ  בעלת  במשאבה  קהליצי יתאים  הבטון . 1

 י.הטרמ  בשיטת  מעלה  כלפי  הכלונס  מתחתית  יוצק  הבטון . 2

 תמנע  אשר  כזו  תהיה  הבטון שקיעת  הכלונס.  תוךב  לבטון ריטוט  בצעי  הקבלן . 3

 ריטוט.  ביצוע  עכב צמנט  מי  יציאת
 

 המתאים הכלונס ראש תחתית ממפלס תחולפ ס״מ 15 -ב גבוה יהיה הכלונס יציקת של העליון המפלס

 הסופי לסלמפ להגעה עד (ס״מ 10-כ) המיותר הבטון את לחצוב יש הכלונס וחשיפת היציקה תום עם .לו

 נפח  .הכלונס  ראש  מתחתית  בלבד  ס״מ  5  -ב  הבוהג הנדרש

 ולא  סהכלונ במחיר  כלולים  והחציבה  הסיתות  כלונס  כאורך  יימדד  ולא  בנפרד  לקבלן  ישולם לא זה  בטון

 בנפרד  עבורם ישולם
 

 שכל לאחר אלא היציקה בביצוע להתחיל אין .הקידוח לתחתית עד שירד צינור בעזרת תבוצע היציקה

 .באתר נמצא  לכלונס  המיועד  וןהבט
 

 ותשלום  מדידה      .ב

 הכללי במפרט 23 בפרק כמפורט ,הכלונס של מ״א לפי וישולם יימדד הכלונסאות ויציקת קדיחת ביצוע

 (.הכחול  הספר)
 

 גם כולל הכלונסאות של מושלם לביצוע הדרושים והחומרים הציוד ,המלאכות כל את תכלול התמורה

 ביצוע וכולל בתוכניות שמפורט כפי הנדרש הסופי למפלס התאמתם לצורך אותהכלונס וסיתות חציבה

 רמפות צועיב ,ריטוט ביצוע ,יחקש צינור עם ומשאבה טרמי צינור בעזרת היציקה הבטון אספקת את



  

 ]הקלד כאן[

 

 הכלונסאות לראשי החצובים הבורות בתוך וסילוקו זמני מילוי ביצוע ,הקידוח לצורכי זמניות ובמות

 .דההעבו  של מושלם  צועלבי שיידרש  לכו
 

 מנת על לכך הדרושים במקומות הקדח של העליון בחלקו קילוף בטון ביצוע בחשבון לקחת הקבלן על

 במחיר יכללו קילוף בטון ומילוי מקדים קידוח ביצוע .ההקש הכלונסאות של עביצו שיטות ליישם

 .בנפרד  ישולמו ולא כלונסאות  של  יחידה
 

 לפי כלומר ,הכלונס של הנדרש התיאורטי האורך אהו ותנסאכלו של וםלתשל הנמדד רךהאו ,מקרה בכל

-על  כןודשע  זה  או  שבתכניות  התחתון  המפלס ולפי בתוכניות  שמופיע  כפי  הכלונסאות של  העליון  המפלס

 (.לחציבה  המיועד  העליון  החלק  כלול  לא)  באתר  הביסוס יועץ ידי
 

 המפורט כל כולל אותונסהכל קתציוי,הבטון אספקה, קידוח עבודת עבור מלאה תמורה יהווה התשלום

 תהכלונסאו עבודת בביצוע הפיצול את וכולל נוספות ״שטנגות״ באמצעות המכונה הארכת לרבות לעיל

 .ועיצהב  לשלבי  בכפיפות
 

 תימדד הבדיקה צינורות ועבור (באתר ויצוקים קדוחים כלונסאות) בכלונסאות הזיון עבור התמורה

 .בנפרד

 פעילויות לרבות ,יחידה מחירי לשינוי עילה יהווה לא הכלונס אורכי צורקי/הארכה צועיב

 .אותונסהכל לאורך ואיטומם  בדיקה  וצינורות  ברזל  מוטות  של  חיתוך/הארכה

 
 5:1 בשיפוע  ביצוע  עבור ס״מ  60  בקוטר  הקשה  כלונס  למחיר תוספת  23.01.0020

 

 ביצוע  ודרישות  תיאור .א

 ויצוקים קדוחים ס״מ 60 וטרקב הקשה תבכלונסאו שימוש נעשה יםתומכ מהקירות בחלק

 לעו הביצוע דיוקי על מיוחדת הקפדה מחייב בשיפוע הקידוח ביצוע .בתוכניות המסומן בשיפוע

 הכרוך כל ואת הגדולים הכלונסאות אורכי את בחשבון להביא יש .ליונותעה השכבות יציבות

 .דיכו  נוספות ״שטנגות״  קנתתה  באמצעות  המכונה  הארכת  לרבות בביצועם
 

 ותשלום  מדידה .ב

 כל  את  תכלול  התמורה  .נטו  מדוד ,בשיפוע  המבוצע  ס״מ  60  בקוטר  הכלונס  של  מ״א  לפי  המדידה

 המצוין בשיפוע  הכלונסאות של  מושלם  לביצוע הדרושים  והחומרים  הציוד ,ותהמלאכ  תוספת

 לא נסהכלו  ורכיא  קיצור/הארכה ביצוע  .  .הנדרשות  ההארכות  כל לרבות  אנכית  בצורה  במקום

 וצינורות  ברזל  מוטות  של  חיתוך/הארכה פעילויות  לרבות  ,יחידה מחירי  לשינוי עילה הוויה

 .תהכלונסאו  לאורך ואיטומם בדיקה
 
 

 ס״מ 60 בקוטר 30-ב מבטון באתר יצוק אנכי סונכל 23.02.0010

 ס״מ 80 בקוטר 30-ב מבטון באתר יצוק אנכי כלונס 23.02.0020

 ס״מ  100  בקוטר  30-ב  מבטון  באתר  וקיצ  אנכי  סכלונ  23.02.0030
 

 ביצוע  ודרישות  תיאור      .א



  

 ]הקלד כאן[

 

 60-מ  םנישו  בקטרים  יהיו  ,ישהכב תוואי לאורך  ומתוכננים  הקשה כלונסאות  שאינם  כלונסאות

 .באתר ביסוס ומהנדס הפיקוח להנחיות בהתאם או בתוכניות כמפורט ס״מ 100 ועד

 בקטרים כלונסאות .וידייה במקדחי שימוש תוך רגילה קידוח בשיטת יקדחו הכלונסאות

 או/ו וידייה במקדחי שימוש וכן C-800 - M-350 :כדוגמת חזקה סיבובית במכונה יבוצעו שונים

 (מיקרופיילים) ההקשה בשיטת ס״מ 60 בקוטר קדיחה ,המפקח באישור ,לחלופין או אוגר

 יוןיסהנ תנסאובכלו יבדקי הציוד .חזקה מכונה בעזרת הנדרש לקוטר הקידוח בור והרחבת

 .שתואר  כפי  העיקרית  העבודה  לביצוע  קודם  שיבוצעו
 

 המיועד רהבו של העליון לסמפמה אלו כלונסאות לצקת יש ,בתכניות מפורטות הנחיות בהיעדר

 זמני במילוי וימולא יבוצע זה בור .הרלוונטית ולתקינה הכללי למפרט ובהתאם הכלונס לראש

 בחלקו כנדרש מגן בצינורות שימוש תוך דוחהקי את עלבצ הקבלן על .הקידוח עביצו לצורך

 .הבסוס  יועץ לדרישות  ובהתאם  בשטח  הגיאולוג  להנחיות  בכפוף  הקדח של  העליון

 בביצוע שייבדק הסלע לפרופיל בהתאם אך ,בתוכניות למופיע בהתאם יהיה תוכנןמה הכלונסאות עומק

 להתאים יש ,הכלונס רךוא קיצור/העמקה של במקרה .קיצור/העמקה תיתכן הראשוניים הקידוחים

 ,הצינורות לכמות ובהתאם חפייה אזורי לרבות ,פרטיהם כל על הזיון וכלוב הבדיקה צינורות את

 .התוכניות  לפי  הכל  ,יםפיעהמו  והקטרים  המוטות
 

 אשר (מפולת עקב) מייצבת בטון תערובת יציקת תידרש בו מצבים יתכנו כי בחשבון להביא הקבלן על

 שימוש על ההחלטה .כמתוכנן הקידוח את ולהמשיך (קילוף בטון) שני בשלב דרכה לחדור ךיצטר קבלןה

 אילו במקרים .והקידוח העבודה ביומן הרשום מראש רובאישו בלבד המפקח בידי תהיה זה באמצעי

 הקידוח ורבל לחזור ניתן בו לשלב עד התערובת להתחזקות וימתין העבודה סדר את הקבלן ישנה

 .הקילוף בטון  דרך  וקידוח  עבודה  משךלה
 

 .הכללי  המפרט בדרישות  יעמדו  המותרות הביצוע  סטיות
 

 לזיון הדרישה לרבות ,הכללי רטשבמפ בדרישות יעמוד שבתוכניות לפרטים בהתאם שיוכן הזיון כלוב

 .יהכלל  שבמפרט  להנחיות  ובהתאם  זהירה  בצורה  תבוצע  הקדח לתוך  הכלוב העברת  .רתיך

 עלתה באם .הכללי שבמפרט להנחיות ובהתאם זהירה בצורה תבוצע דחהק לתוך בהכלו העברת

 למניעת נסהכלו של העליון לקחב מגן צינור בנוכחות רק העברה על במיוחד להקפיד יש ,הדרישה

 .הקדח  של  העליון  בחלקו  בדפנות  ופגיעה התמוטטות
 

 :הבאים  יםבשינוי  הכללי המפרט  בדרישות  יעמדו  יציקתה ואופן הבטון תערובת

 (.6״)  מ״מ  160  בקוטר  יציקה  צינור  בעלת  במשאבה  ליציקה יתאים  ןהבטו . 1

 נעתמ  אשר  כזו  תהיה  וןהבט שקיעת  .הכלונס  בתוך  לבטון ריטוט  יבצע  הקבלן . 2

 .2.1  חלק  26  ת״י  לפי S6 מדרגה  פחות  לא  אך  ,ריטוט  ביצוע  עכב צמנט  מי  יציאת

 עד  שיגיע  טרמי  צינור  תבאמצעו  מיהטר  בשיטת  עוצתב היציקה  ,הכלונסאות  בכל . 3

 .הקדח  לתחתית

 ספלממ  ס״מ  25  -ב  גבוה  יהיה  הכלונס  יציקת של  העליון  המפלס ,בתכניות  פרטנית  הנחיה  בהיעדר

 המיותר  הבטון את  לחצוב  יש הכלונס וחשיפת  היציקה  תום  עם  .לו  המתאים  תנסאוהכלו  ראש  תחתית

 זה  בטון  נפח  .הכלונס  ראש  יתחתמת  בלבד  ס״מ 5 -ב  הגבוה  הנדרש  יהסופ  למפלס להגעה עד  (ס״מ  20  -כ)

 ותשלום  מדידה      .ב  .כלונס  כאורך  יימדד  ולא בנפרד  לקבלן ישולם  לא
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 במפרט 23 בפרק כמפורט ,הכלונס של אורך מטר לפי וישולם דמדיי הכלונסאות ציקתיו קדיחת ,ביצוע

 (.הכחול  הספר)  הכללי

 הכלונסאות של מושלם לביצוע הדרושים מריםוהחו הציוד ,המלאכות כל את תכלול התמורה

 מכונות בעזרת דרך פריצת וכן אחרים מיוחדים מקדחים או וידיה במקדחי שימוש גם כולל

 קידוח ,מגן צינור ,שיידרש ככל המתאים לקוטר הקדח של ישנ בשלב והרחבה יליםמיקרופי

 יהסופ פלסלמ תםהתאמ לצורך כלונסאותה וסיתות חציבה ,שידרשו ככל ובהפסקות בשלבים

 צינור עם ומשאבה טרמי צינור בעזרת היציקה ביצוע וכולל בתוכניות שמפורט כפי הנדרש

 שיידרש וכל וסילוקו זמני מילוי ביצוע ,וחקיד לצורכי זמניות רמפות ביצוע ,ריטוט ביצוע ,קשיח

 .העבודה  של  מושלם  לביצוע
 

 המפלס או תהכלונסאו ראש תחתית ממפלס הגבוה חקידו מפלס בתכניות ומצוין שבמידה

 לא זה מצב ,הנ״ל מהמפלס הקידוח את לבצע חייב הקבלן יהיה ,הכלונס של העליון המתוכנן

 .היחידה במחירי  זאת  כלולל  ועליו כלשהי לוםתש  לתוספת עילה יהווה
 

 ,לונסהכ של הנדרש התיאורטי האורך הוא כלונסאות של לתשלום הנמדד האורך ,מקרה בכל

 התחתון המפלס ולפי בתוכניות שמופיע כפי הכלונסאות של ליוןהע לסהמפ לפי כלומר

 (.לחציבה  המיועד  יוןהעל  החלק  כלול  לא)  באתר  הביסוס יועץ ידי-על שעודכן  זה  או  שבתכניות
 

 לעיל המפורט כל כולל הכלונסאות ויציקת קידוח עבודת עבור מלאה תמורה יהווה התשלום

 .הביצוע  לשלבי בכפיפות  נסאותהכלו  עבודת בביצוע  להפיצו  את  וכולל
 

 פעילויות לרבות ,יחידה מחירי לשינוי עילה יהווה לא הכלונס אורכי קיצור/הארכה ביצוע

 .הכלונסאות לאורך ואיטומם  בדיקה  ותוצינור  ברזל  מוטות  של  חיתוך/הארכה
 

 .בנפרד  ימדדו  הבדיקה וצינורות  הזיון  מוטות
 

 תיאור  רהבק  ותלבדיק  2״  בקוטר  פלדה  צינורות  23.02.0100

 ביצוע  ודרישות

 מזערי בקוטר מפלדה בדיקה צינורות בכלונסאות יוכנסו האולטרסוניות הבדיקות ביצוע לצורך

 יהיו הצינורות .בתוכניות כמתואר ,הפנימי בהיקף יוןהז לכלוב בצמוד מוימוק אשר 2״ של

 כלוב לחיזוקי ריתוךב יחוברו הצינורות .ועליון תחתון מוברג בפקק וסגורים אורכם לכל ישרים

 כל .העליונים הכלונס פני למפלס מעל ס״מ 60 יבלטו הצינורות .בתוכניות למפורט בהתאם הזיון

 .מ״מ  5.0  -ל  מ״מ  2.9  בין  יהיה  הצינור דופן  וביע  .ולנוזלים  למים  אטומים יהיו החיבורים

 תקינות אי ללבג בדיקה לבצע ניתן ולא במידה .הצינורות ותקינות לשלמות אחראי יהיה הקבלן

 גלעין  קידוח  ,הבדיקה  תבוצע  באמצעותו  אשר  גלעין  קידוח  בכלונס  יבוצע הצינורות

 דייס ע״י הקידוח את חשבונו על הקבלן ימלא יקההבד ביצוע לאחר .הקבלן חשבון על יהיה זה

 .צמנטי

 עם בתיאום כניותבתו המצוינת מהכמות בחלק רק הצינורות הכנסת על להורות רשאי המפקח

 .כנןהמת

 כך  לשם  .הביצוע  במהלך  הבדיקה  צינורות  של  קיצור/הארכה  אפשרות  בחשבון  לקחת  הקבלן  על

 בגמר  .הביצוע  במהלך  התאמות  לביצוע קחהמפ  ע״י  ומאושרת  מתאימה  בצורה  להיערך  עליו
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 בתוך  מעלה  כלפי  מלמטה  צמנטי  דיס  הזרקת  ידי  על  הצינורות  את  לסתום  הקבלן  על  הבדיקה

 .הצינור
 

 לוםותש  מדידה

 כל  את תכלול  התמורה .זה  מפרט  לדרישות  בהתאם  בכלונס  המוצב בדיקה  צינור  לש  מ״א  פיל

 בכלונסאות  כולל  בדיקותוה הצינורות של  לםמוש  לביצוע  הדרושים והחומרים הציוד  ,המלאכות

 לא יקההבד  צינורות  של  הארכה ביצוע .כמפורט  צמנטי  בדיס  הצינור  סתימת  את  וכן המשופעים

 הצינור  אורך  לקבלן  ישולם  ,הכלונס  אורך  קיצור  של  במקרה  .יחידהה  במחיר  שינויל עילה יהווה

 .המקורי לתכנון  בהתאם
 
 

 10-ב  ןמבטו  מייצבת  תערובת  23.02.0110

 ביצוע  שותודרי  תיאור

 של כתוב מראש ובאישור הביסוס יועץ הנחיית פי על או/ו מפולת אירעה בהם מיוחדים במקרים

 זה במצב .הקידוח בור בתוך 10-ב מבטון ייצוב תתערוב קתלצ לןהקב על יהיה ,באתר חהמפק

 היצוק החלק דרך בקידוח להמשיך כך אחר ורק התערובת להתחזקות להמתין הקבלן על יהיה

 .לתוכניות  בהתאם
 

 במפלס  הבור  לתחתית עד שיגיע  בצינור  תבוצע היציקה .המפקח  ידי על  מראש  תאושר  הבטון תערובת

 ותשלום  מדידה  .הדרוש

 יצוקה  בתתערו  מ״ק  לפי

 לכלונסאות  רתיכה  מצולעת  זיון  פלדת       23.3.0010

 ביצוע  ודרישות  תאור

 החישוקים זיון כולל לכלונסאות הזיון מוטות כל ,הכללי המפרט לדרישות תואם יהיה הכלונס זיון

 זיון  צורת. w  רתיכה  זיון  פלדת עבור  3 חלק  4466 ת״י לדרישות  יתאימו הלוליינים

 

 הכלונס את להעמיק יש כי התברר בו מקרה בכל .כלונסאות זיון פרטי לתוכנית בהתאם התהי סהכלונ

 .המפקח  להוראות  בהתאם  הזיון  כלוב  הארכת  תבוצע
 

 השיטות שתי בין שילוב ידי על ישמר המרווח .ס״מ 7.5 יהיה הכלונסאות קטרי בכל וןהבט כיסוי עובי

 :הבאות

 אופקיות טבעות גבי על יותקנו אשר הנדרש ויהכיס לעובי השווה ברדיוס בטון גלגלי .1

 ביניהן והמרווח רוחבן הגלגלות כמות .הגלגלת לתנועת חופשי מרווח המאפשרת בצורה

 .בתוכניות יםהמתואר  לפרטים  ימויתא
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 שווים במרווחים מטרים 6 מינימלי באורך לפחות פלדה צינורות שלושה של התקנה .2

 חוזר לשימוש הצינורות ישלפו היציקה מרבג .ליוןהע גןהמ צינור גבי על ונסהכל בהיקף

 .אחר  בכלונס
 

 גדול םשקוטר לכלונסאות םבכלובי אך הכללי המפרט לדרישות בהתאמה יבוצעו הכלוב והרמת שינוע

 את לבצע ביכולתו כי הקבלן יוכיח אם לחילופין .הזיון לכלוב נזק למניעת מנופים בשני שימוש יעשה

 עיוותו וללא הזיון לכלוב נזק ללא מתאימים אחרים והתקנים בודד מנוף רתבעז עוהשינו ההרמה פעולת

 .בודד  במנוף  השימוש  המפקח ידי  על  לו יותר
 

 .זו  למטרה  מתאים מנוף  באתר  להחזיק הקבלן  על  .עצמה  הקידוח ונתמכ  ידי  על  כלוב  ועשינ  יותר  לא

 

 ותשלום  מדידה      .ב
 

 .פחת  תוספת  כל  ללא ,יותשבתכנ  ותהכמוי לפי  טון  -  ב  משקל יפ על  תהיה מדידה
 

 ןזיו פלדת לטון הינו המחיר .הכלונסאות לביצוע הדרושות הזיון עבודות כל ימדדו זה סעיף במסגרת

 .שבתוכניות  לפרטים  בהתאם  הכלונס  בתוך  הסופי  במקומה  וקשורה  מונחת( w)  רתיכה  מצולעת
 

 מגלגלות המרחק שומרי ,הקשחות ,הזיון כלובי ביצוע ,מוטות קשירת ,הכיפוף את גם כולל המחיר

 הקשחות ,הבדיקה צינורות לתמיכת אומגות ,חוזר בשימוש אשר הצינוריים המרחק שומרי , הבטון

 אחרת פעולה וכל וייצובו הכלונס בתוך הסופי למקומו הכלוב והעברת ועשינ ,ואלכסונים ותאופקי

 .העבודה של  מושלם  לביצוע הנדרשת

 לתשלום  נמדדים אינם  ,המפקח  ע״י  לקבלן הותרו או/ו  ,וכניותבת  יםנדרש אם  ,זיון  יתוכיר

 .וןהזי  של  היחידה במחירי  כלולים  יהיו  ,במת״י  בדיקתם  מחיר  כולל  ,ומחירם
 
 
 

 כלונסאות  לעבודת  איכות  בקרת       23.04
 

 :אותהב  הבדיקות  את  גם  לבצע  יש  מהכלונסאות  אחד  בכל הכללי  במפרט  לאמור  בנוסף
 

 הביצוע לפני ותומטריגיא  בדיקות .א

 .לתכניות התאמה -

 .מוסמך  מודד  ע״י  (קואורדינאטות)  הכלונסאות מיקום -

 .קדיחה עומק -

 .הקדיחה  שיפוע  או  הקדיחה  אנכיות -

 .מוסמך  מודד ע״י  ,הכלונס  של  עליון  קצה  ניפ מפלס -

 .מוסמך  מודד  ע״י ,הכלונס  של  הזיון קוצי  פני מפלס -
 

 וזיון  בטון  קותבדי .ב

 .הזיון  בילכלו  יוןז  יקתבד -
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 .הקידוח  בתוך  הזיון  כלובי  של  ומפלס מיקום -

 .הבדיקה צינורות  בדיקת -

 .מרחק  שומרי  צינורות  מיקום -

 .הנוצקת הבטון  תערובת  של  קונוס  שקיעת -

 .מהערבל  הבטון  חוזק בדיקת -

 ןכבטו  ונחשב  הקידוח מפי  צאהיו  הבטון  מן  תילקחנה  הדגימות .הנוצק  הבטון  לחוזק  בדיקת -

 .טוב

  אירועים  רישום  כולל  היציקה תהליך לגבי  והערות  היציקה משך  ,היציקה  מועדי  רישום -

 .חריגים
 

 הקשוי  לכלונס  לבדיקות .ג

 .לעיל  בסעיפים  שפורט  כפי  לטראסוניותואו  סוניות  בדיקות -

 .גלעין  קידוחי -
 

 המפקח  ומעמד  ,לכלונסאות  דיווח  יומן  ניהול .ד

 

 דיווח ביומן ירוכזו ,דלעיל והמדידות הבדיקות תוצאות רבותל ,נסאותהכלו לגבי האינפורמציה כל

 .מראש המפקח אישור קבלת וטעונה הקבלן ע״י תוכן הטבלה .ברורה טבלה בצורת ,לכלונסאות מיוחד

 :הבאים  הסעיפים  את  הטבלה  תכלול  מקרה  בכל

 .הקידוח  התחלת ושעת תאריך

 .הקידוח  גמר  שעת

 .ההקדיח  בגמר  בקידוח  קעומ

 .היציקה  לפני  חהקידו מקעו

 .היציקה  התחלת ושעת תאריך

 .לקידוח  הנכנסת  הבטון כמות

 .והסלע  הקרקע  שכבות  של  כללי  תיאור

 .וכוי  הזיון  כלוב התרוממות או  שקיעה  ,הקידוח או  היציקה בזמן  הפסקות  :כגון  דיםמיוח  אירועים

 לנדרש מעבר ותהבדיק ותכמ את להגדיל או ,אחרות וא אלה בדיקות על לחזור לדרוש רשאי המפקח

 או כסף) כלשהי תביעה תהיה לא לקבלן .הקבלן מצד ערעור וללא ,הבלעדי דעתו שיקול לפי וזאת ,בתקן

 .ללעי  האמור עקב (ועביצ  זמן

 בחתימתו המפקח אישר בטרם ,הכלונסאות עבודת של כלשהו שלב בביצוע להמשיך יוכל לא הקבלן

 .האמור  שלבל  שקדמו  דיקותוהב  הפעילויות כל את  הנ״ל  ביומן

 .במקום  המפקח נוכחות  ללא  הכלונסאות בעבודת  שלב  שום  לבצע אין
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 עוגני קרקע  -  26פרק 

 כללי  26.01

וגני קרקע/סלע מטיפוסים שונים לרבות עוגני קרקע זמניים וברגי הפרויקט יבוצעו ע במסגרת .1

של  26פרק הנאמר ב "י כלתכניות ובפרק זה, עפסלע. כל עבודות תבוצענה עפ"י ההוראות ב

 המפרט הכללי ובהתאם להנחיות המפקח.

או עבודות העפר /ביצוע העוגנים יהיה בשלבים עפ"י שלבי הביצוע של קירות הדיפון השונים ו .2

 תימוך המדרונות.ו

על הקבלן להכין תכניות מפורטות של עוגני הקרקע המבוצעים במסגרת כל העבודות ולהגישן  .3

הפרטים בתכניות, על הנאמר להלן בפרק זה ועל  בססנה עלות תתלאישור המפקח. התכני

 הנחיות המפקח ויועץ הביסוס.

קבלת אישור המפקח  יצוע העבודות לפניהתכניות יוגשו לאישור המפקח. אין להתחיל בב .4

 להתאמתן של תוכניות אלו.

 

 עוגני קרקע ו/או סלע זמניים / קבועים 26.02

 ליכל 26.02.01

חודשים קלנדריים או יותר,  24העוגנים שישרתו בתפקידם  וגדרו כלזה, ילצורך מכרז/הסכם  .1

נים יכולים י הקבלן. שאר העוגכ"עוגנים קבועים", בין אם הם תוכננו ע"י מתכנני הפרויקט או ע"

 להיחשב כזמניים.

ועץ הביסוס, בכל מקרה שהקבלן נדרש לתכנן עוגני קרקע/סלע, הוא ייעשה כך עפ"י הנחיות י .2

 הוק שיקבל מיועץ הביסוס )על חשבון הקבלן(.-ות אדאו בהנחיקרקע בדו"ח ה

 רדי.מש-של המפרט הכללי הבין 13כל עבודות הדריכה יבוצעו לפי הנחיות פרק  .3

העוגנים לרבות כל העבודות והמטלות והדרישות לביצועם / ייצורם / תיפקודם  בנוסף, יעמדו .4

 (.2011) 4.2ק חל 940ל דרישות ת"י כעוגנים זמניים / קבועים בכ

 

 טיפוסי ןאור עוגת  26.02.02

 שיפוע העוגן:  .1

מעלות מתחת לאופק. מיקום סופי  15-25העוגן ייקדח בזווית של 

 קום של שכבת סלע/קרקע יציבה.יקבע בהתאמה עם מישל העוגנים י

 מבנה העוגן .2

ייני ק אופזבעלי חו ( Super) 0.6"קוטר לפחות בגדילים  3או  DYWIDAGמוט  כל עוגן כולל

)חלק  1735ת"י ה לדרישות ה(. מתאימכו)הרפיה נמ 2 הברמ הותכונות רלקסצי "סמגפ 1860 לש

4.) 

 ת.וניכלפי פרטי התהכל  גורז ומ צינורגדיל עטוף ב להיה המוט או כשי יופחה ךום האורחבת



  

 ]הקלד כאן[

 

 ח וידקוטר הק .3

 יבוצעמ"מ לפחות ו 120וטר קיה ביההקידוח הקדיחה תתבצע במרווחים שבין הכלונסאות. 

 טטות של הקידוח המשופע עצמו.והתמלהסלע או /קערהקוזק רום להפרת חתגלא בשיטה ש

 יסה(תפ ךון )אוריגע ךאור .4

. 6)ראה סעיף ניסוי ו על עוגני הכשיעריסויים ות נלתוצאם אתע בהקבי ןגעושל ה יגוןאורך הע

 טר.מ 6.0אך לפחות הלן( ( ל1) 26.2

 לי.ג תךחל ט בעמוטף את ההעורק יה העוהבקטע זה י

 יהיה מדוייס ע"י  גראוט אפוקסי. ימי של העורק נלל הפהח

 אורך חופשי .5

מ'.  11-15 -ה ככולל של העוגן יהימטר. האורך הצפוי ה 5.0האורך החופשי של העוגן יהיה 

בקטע החופשי יהיה העורק העוטף את העוגן בעל חתך חלק, המרווח אל השרוול הפנימי יהיה 

או ש"ע מאושר כך שיבטיח התארכות חופשית   DENSO(  מסוג )גריזדוייס ע"י שמן סיכה מ

יכה מבוקרת, של המוטות בזמן הדריכה. האורך החופשי ייקבע ע"י המתכנן כך שתתאפשר דר

 העיגון יימצא מחוץ לתחום מעגל ההרס.וכך ש

 

 אביזרי העיגון .6

וטות יית מ. סטDSD DYWIDAGחב' פלטות העוגן תהיינה אורגינליות מגולוונות תוצרת 

 ± 5 -מעלות במקרה של מוט פלדה ו ± 2.5ון או הכבלים מציר קורת העוגנים לא תעלה על הזי

 מעלות במקרה של כבלים.

 

 דייס .7

מפקח לאחר שהעוגן הוכנס לקדח במלא האורך  המתוכנן לפני ס יתבצע בנוכחות ההדיו .7.1

 6-מ יאוחרצוף ללא הפסקות ולא ביצוע הדריכה. הזרקת הדייס תתבצע מיד באופן ר

 ת ממועד הקדיחה בשיטה המבטיחה מילוי מלא ומניעת חללים בקדח. שעו

חות. אטמ' לפ 10רקה של לפחות, מבוצע בלחץ הז 30-הדייס יהיה דייס בטון בחוזק ב .7.2

 או שו"ע מאושר. CONBEXהדייס יכיל ערב להפחת הבטון כדוגמת 

רות מגן צאת צינודי הובזרימה חופשית תוך כהדיוס יבוצע ממפלס התחתון כלפי מעלה  .7.3

)במידה וקיימים(. בכל מקרה לא יעלה לחץ ההזרקה על לחץ שכבות הקרקע שמעל 

עות יש להעמיק את הקדח ש 6צע הדיוס בתוך מפלס הדייס. אם מכל סיבה שהיא לא בו

 מ' ולבצע את ניקיון הקדח בסמוך למועד הדיוס מחדש. 0.5 -ב

כה יהיה הדייס מחומר שטח הדריחת לממ' בקטע החופשי מת 1.5 -בקטע באורך של כ .7.4

או שו"ע מאושר. ביצוע הדייס בקטע זה יתאפשר רק  DENSOאנטיקורוזיבי מסוג 

 העוגן ע"י המפקח. לאחר שאושרה התסבולת של

 כמויות דייס בפועל יירשמו במדויק כנגד כמויות תיאורטיות. .7.5

 כח דריכה משתייר .8



  

 ]הקלד כאן[

 

  P = 35 ton)  מן להלן כמצויין בתכניות )הכח יסו

 ח הבדיקהכ .9

 )ראה הערה להלן(.P * 1.5  כל העוגנים יידרכו עד כח בדיקה של 

 לת העיגון.הנדרש,  לאחר נעי לאחר הדריכה, ישוחרר הכח כך שיתקבל כח העיגון המשתייר

הערה: כח הדריכה וכח הבדיקה הנ"ל, הם כוחות משתיירים, לאחר נעילת העיגון, דהיינו 

 .2%מ"מ, וכן מרלקסציה בשיעור של  2-4שיעור גון בסדי גלישת אביזר העיאחרי הפ

 

 תאור עוגני הניסוי 26.02.03

 כמות עוגני ניסוי .1

 -נים תחל רק לאחר שחוזק הדייס הגיע ליח'. בדיקת עוג 6 לפי הנחיות יועץ הביסוס, אך לפחות

 מגפ"ס. 22 -מגפ"ס חוזק בעליל. החוזק של אף קוביה לא יפחת מ 22

 שיפוע העוגן .2

 סי.גן הטיפושבעו זהה לזה

 מוט העיגון .3

 זהה לזה שבעוגן הטיפוסי.

 קוטר הקידוח .4

 זהה לזה שבעוגן הטיפוסי.

 אורך עיגון .5

שונה. אורכי העיגון יקבעו ע"י יועץ הביסוס.   חד מהם אורך עיגוןיבוצעו עוגני ניסוי שלכל א

נימי ול הפגלי. המרווח אל השרובקטע העיגון יהיה שרוול הפלסטי העוטף את המוט בעל חתך 

 ה מדוייס ע"י גראוט אפוקסי.יהי

 אורך חופשי .6

 זהה לזה שבעוגן הטיפוסי. 

 אביזרי עיגון .7

 זהה לזה שבעוגן הטיפוסי. 

 דייס: .8

 סי.לזה שבעוגן הטיפו זהה 

 כח דריכה משתייר .9

 (. Nכמצוין בתכניות )הכוח יסומן להלן: 

 כח הבדיקה .10

 ה להלן(.ה הער)רא N     *2יקה של כל העוגנים יידרכו עד כח  בד 

כח הדריכה וכח הבדיקה הנ"ל הם כוחות משתיירים, לאחר נעילת העיגון, דהיינו אחרי  הערה: 
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.  כוחות הדריכה 2%מרלסקציה בשיעור של   מ"מ, וכן 2-4יעור הפסדי גלישה אביזר העיגון בש

 בג'ק, הם הכוחות לפני נעילת מערכת העוגן, ולפני רלקסציה.

ר המהנדס את תכנית מערכת הדריכה ומהלכה. לפני לן לאישוש הקבני ביצוע הדריכה יגילפ

חץ, שהתבצע תחילת הדריכה יעביר הקבלן למהנדס עקומת כיול הג'ק ההידראולי ושעוני הל

 מאושרת. במעבדה

 

 מהלך דריכת עוגני הניסוי  26.02.04

 סדר הבא:לפי העוגני הניסוי תהיה  עוגני הניסוי יבוצעו תחילה, במיקום שיורה המפקח. דריכת .1

 מכח הבדיקה. 12%דריכה עד  .1.1

 מכח הבדיקה ומדידת התארכות.  34% -הגדלת הדריכה ל .1.2

 תארכות משתיירת.מכח הבדיקה, ומדידת ה 12% -הורדת הכח ל .1.3

 מכח הבדיקה ומדידת התארכות. 56%ריכה עד ד .1.4

 ( לעיל.1.3כמו סעיף ) .1.5

 ותמכח הבדיקה ומדידת התארכ 78%דריכה עד  .1.6

 עיל(.ל  1.3כמו סעיף ) .1.7

 ( ומדידת התארכות. N   *2מכח הבדיקה ) 100%ד דריכה ע .1.8

 (. N   *2נעילת העיגון בכח הבדיקה הנדרש ) .1.9

דת השתחררות כח הדריכה שעות ומדי 72במשך השארת כח הבדיקה הנ"ל קבוע  .1.10

 לכל היותר(. 3% -)מותרת הקטנת הכח ב

גון מוט העי של שלעד לעקירתם או עד לכמהעוגנים, לפי הנחיות המפקח,  3דריכה של  .1.11

 של מאמץ הכניעה של  מוט העיגון.  95% -אך לא יותר מ

עד לכח סופי הורדת כח הדריכה של העוגנים הנותרים אשר לא נבדקו עד לכשל,  .1.12

 (.Pר שיורה המפקח, אך לא פחות  מכח הדריכה המשתייר )משתיי

 ביסוס.קביעת תסבולת מותרת של עוגני הניסוי ע"י יועץ ה .1.13

לן בנוכחות המפקח. עפ"י תוצאות המדידה יחליט יועץ הביסוס ע"י הקב בוצעוכל המדידות י .2

 לגבי תסבולת העוגנים.

 26.02.06ופעות המפורטות בסעיף )או יותר(  מן הת כשל של עוגן ניסוי מאופיין בקרות אחת .3

 להלן.

 מהלך דריכת העוגנים הטיפוסיים )למעט עוגני הניסוי( 26.02.05

 יידרכו לפי הסדר הבא:וי הנ"ל הניס העוגנים למעט עוגני כל .1

 מכח הבדיקה. 12%דריכה לכח  .1.1

 מכח הבדיקה, ומדידת התארכות . 34%הגדלת הדריכה עד  .1.2

 מדידת התארכות.מכח הבדיקה ו 56% הגדלת הדריכה עד .1.3
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 מכח הבדיקה ומדידת התארכות. 78%הגדלת הדריכה עד  .1.4

ערכות נעילת מ רכות.( ומדידת התאP * 1.5מכוח הבדיקה ) 100%הגדלת הדריכה עד  .1.5

(, כשלוקחים בחשבון את הפסדי Pהעיגון תוך הבטחת כח הדריכה המשתייר )

 הרלקסציה. 

. 5% -הוא לא ירד ביותר        מוהקבלן יוכיח כי  שבועות ייבדק כח הדריכה 3לאחר  .1.6

החופשי  במידת הצורך תתוקן הדריכה. רק בשלב זה יוכל הקבלן לבצע דיוס של החלק

 של העוגן. 

וצעו ע"י הקבלן בנוכחות המפקח, מדידת ההתארכות מיועדת לבקרה של דידות יבכל המ .2

 ההתנהגות האלסטית של העוגן.

 להלן. 26.02.06מתופעות המפורטות בסעיף ות אחת )או יותר( כשל של עוגן מאופיין בקר .3

 

 וגןתסבולת עוגנים אורך עיגון אמיתי, ומאפייני כשל ע – 26.02.06

ה אורכי עיגון, לפי הנחיות יועץ הביסוס, ולפי תוצאות יבדקו כמיסוי במסגרת עוגני הנ .1

בכל ד מעוגני הניסוי. הניסויים, יקבע יועץ הבסוס של הפרויקט את העומס המותר של כל אח

בין תסבולת העוגן לבין העומס המותר. לפי הנ"ל יקבע יועץ  2מקרה יש להבטיח מקדם בטחון  

שנדרש לבצע בעוגנים הטיפוסיים של  ן האמיתיהעיגועם המזמין את האורך הביסוס מט

 הפרויקט.

ים לפי לאחר קביעת אורך העיגון האמיתי כנ"ל, ימשיך הקבלן בביצוע כל מערכת העוגנ .2

לעיל. יחד עם זאת, בכל מקרה כשל  26.02.05יבצע את דריכת כל העוגנים לפי סעיף  התכניות, ו

עוגן חדש במקום העוגן שכשל,  צע הקבלןי( יבנו מבין עוגני הניסושל אחד מהעוגנים, )שאי

במיקום וזווית כפי שיורה המפקח. ביצוע עוגנים מחליפים אלה יהיה על חשבון הקבלן, וללא 

 המוקצב לקבלן. ינוי בזמן הביצוע ש

ם אם עוגני הניסוי, כולם או מקצתם, לא יעמדו בדרישות החוזק, ויוכרזו ע"י המפקח, כעוגני .3

 באחת השיטות הבאות: לן לנקוטח לקבפסולים, יורה המפק

 שיטה א'  .3.1

להגדיל את אורך העיגון ו/או האורך הכללי עד שיוכח שמתקבלת בעוגני הניסוי 

לעיל, ללא כשל, ולבצע את כל העוגנים  26.02.05שה לפי סעיף התסבולת הדרו

 ם. הטיפוסיים עם אורך עיגון מוגדל כנ"ל, ואורך כללי מוגדל בהתא

 שיטה ב' .3.2

המותר של העוגן לפי תוצאות הניסוי שבוצע, עד לרגע הכשל,  ס העבודהת עומלקבוע א

ומם. את עומס ולפי העומס המותר )המוקטן( הזה לעדכן את כמות העוגנים ומיק

דה המוקטן יקבעו יועץ הביסוס והמתכנן. את מיקומם של העוגנים וכמותם העבו

 נן.קבע המתכנ"ל יהעוגנים, הנובעים מהיקבע המתכנן. את השינויים בקורת 

זכותו של המפקח לבחור באחת השיטות הנ"ל, ופסיקתו בעניין זה היא סופית ואינה 

 ניתנת לערעור. 

יסוי וכן שאר עוגני הפרויקט, בין שהם נדרשים בדי לכך שעוגני הנהקבלן יהיה אחראי בל .4
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יכה ך הדרישות הטכניות של מהלבתכניות או שתוכננו על ידו כחלק מדיפון זמני, יעמדו בדר

)בהתאמה( לעיל, וכי לא תקרינה, בכל תהלכי הדריכה  26.02.05 –ו  26.02.04רט בסעיפים המפו

 עוגן.הנ"ל, תופעות המאפיינות כשל של ה

 מאופיין בקרות אחת מהתופעות דלהלן או יותר: כשל של עוגן .5

 שליפת העוגן בעת אחד משלבי הדריכה. .5.1

 כשל אביזרי העיגון. קריעת מוט העיגון או .5.2

לעיל,  26.02.05או   26.02.04שתייר ביותר מהערכים הנקובים בסעיפים ת הכח המיריד .5.3

 לפי העניין.

לא קבוע בין מידת  ריכתו, דהיינו יחסהתנהגות בלתי לינארית של העוגן בעת ד .5.4

 ההתארכות לכח הדריכה.

 

 עוגנים שמתוכננים ע"י הקבלן 26.02.07

ההנחיות הטכניות שמופיעות בסעיפים לים, כל ני כבעוגני מוטות או עוג העוגנים יכולים להיות .1

 וגן זמני.לעיל יהיו נכונים גם במקרה זה, כולל ההבחנה בין עוגן קבוע לע 26.02.01 – 26.02.06

 . FIPלפי   1.5ויתוכננו למקדם ביטחון של  P  *1.25זמניים יבדקו לכוח בדיקה של  עוגנים  .2

 

 לוםמדידה ותש  26.02.08

ק ממערכת דיפון זמנית או מערכת תמיכה זמנית אותם כחלתכנן עוגנים שהקבלן מ .1

 שבאחריותו, לא ימדדו לתשלום ומחירם כלול במחירי היחידה של הפרויקט.

לעיל נמדדים לתשלום ביחידות גמורות ומושלמות  ומותקנות  1סעיף ים שאינם נכללים בעוגנ .2

המלאכות חומרים וכל ה מחיר היחידה כולל אתבמקומן, בעלות תסבולת כנדרש בתכניות. 

הדרושים לביצוע העבודה לרבות התקנת שרוולים ביציקת קירות הכובד )המשמשת כקורת 

 העיגון של העוגנים(.

 ימדדו לפי סוגים:העוגנים  .3

 עוגנים טפוסיים. .3.1

 עוגני  ניסוי .3.2

שמופיע בתכניות בכתב הכמויות ינקוב הקבלן במחיר עפ"י יחידה מוגמרת ובאורך מינימלי כי  .4

רט. האורך הסופי של עוגנים אלו יקבע עפ"י תוצאות עוגני הניסוי. לא תואר במפאם למובהת

ת הביצוע של הקבלן סוי יורו שעקב שיטתשולם תוספת בגין הארכת העוגנים במקרה ועוגני הני

 נדרשים עוגנים ארוכים יותר.

 אורך הכולל )אורך חופשי +רק במקרה שבו  יורה המפקח במפורש לבצע עוגנים שאורכם  .5

,   יחושב מחיר יחידה מתוקן לפי יחס האורכים מטר 15שונה מהאמור בתכניות וגדול מ עיגון( 

חשב באורכים כוללים של העוגן(. )בחישוב זה יש להתשבין העוגן המבוצע לעוגן שבתכניות. 

רגנות מיוחדת בכל מקרה לא תשולם כל תוספת תשלום  עבור עבודות דריכת העוגן ו/או התא

 תר.ארוך יו עוגן לביצוע
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 על פי האינפורמציה שנמדדה לעיל יחושב האורך החופשי האקוויוולנטי של העוגן כדלקמן: .6

L=AxExC/T 

 כאשר:

A – בעוגן חתך זיון 

E- לסטיות של הפלדה, על פי היצרןמודול א 

C- הרפורמציה לסטייה המקסימאלית הנמדדת 

T- חלתיעומס מקסימאלי פחות עומס הת 

האורך החופשי המתוכנן ולא יעלה  90% -כל עוגן לא יפחת מוולנטי באקוויהאורך החופשי ה

 מהאורך החופשי המתוכנן. 110%על 

 

 15ני הופעה של ירידת העומס המשתייר אחרי דקו כל העוגנים מפבנוסף לבדיקות הנ"ל ייב . 7

ם כל בהתאמה. בתו 8% -ו 6%, 2%ימים. אחוז הירידה המותר לא יעלה על  10 -דק', יממה ו

 יינעלו העוגנים לכוח המתוכנן.הבדיקות 
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בהתאם לסוג וחתך ויועץ הקרקע חיית הקונסטרוקטור לפי הצורך ועל פי הנ

 לדיפון באמצעות ברגי סלע הבלעדית ייתכן מעבר  ולהחלטתםהקרקע 

 ברגי סלע 54פרק 

 ברגי עיגון לסלע )לא דרוכים(  03

 תיאור ודרישות ביצוע  03.0154.

 במפרט הכללי הבין משרדי ובהתאם לאמור להלן. 54ק י הנחיות פרצענה עפ"כל העבודות תבו .1

 ברגי עיגון לא דרוכים יכללו: .2

 מק הדרוש ובשיפוע הדרוש.מוט העיגון, לעווטר קידוח בקוטר שמתאים לק .2.1

המוט יהיה   ST (DIN)  80/105מ"מ לפחות, עשוי פלדה  32בקוטר  DYWIDAGמוט  .2.2

ייס. למערכת העיגון כולה תהיה ביניהם מדו והמרווח נתון בתוך שרוול פלסטי פנימי,

 הגנה כפולה נגד קורוזיה. 

 ון(.גולופלטות עיגון   אום + דיסקיות קפיציות )הכל מ .2.3

של המפרט הכללי הבין משרדי.  5406העיגון וביצועם יהיו עפ"י כל האמור בסעיף פרטי ברגי  .3

 בתכניות. כמצויין לגבי ברגים מטיפוס "בורג מדוייס" קוטר המוטות  וארכם

 

 מדידה ותשלום  03.0254.

 ן. ילוומחיר היחידה יכלול גם את הג 5400.06לפי האמור במפרט הכללי הבין משרדי בסעיף 
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 נתונים כללים לקבלן .1

 
לדיפון  יבוצעו לאורך מדרונות שייחצבו (SOIL NAILINGקידוחי ציפוי בשיטת "ברגי סלע"  ) 

 . החפירה
 

 תאור דרישות הביצוע
 

מוכח בביצוע העבודה  שיבצע את הקירות בשיטת "ברגי סלע" חייב להיות בעל נסיון הקבלן
 מתאים. הקבלן והציוד טעונים אישור מהנדס האתר. בקטרים המפורטים להלן, ובעל ציוד קדיחה

 
 העבודה כוללת חפירה ו/או חציבה ודיפון מדרונות בשיפוע אנכי או קרוב לאנכי, בגובה משתנה. .2

 
 ציבת המדרונות ייעשו ברצועות אופקיות.ו/או ח חפירה

 
 החפירה.מ' ויאושרו ע"י מהנדס האתר על פי סוג הסלע המתגלה בזמן  1ה גובה הרצועות יהי

 
 בכל מקרה תאושר החציבה בכל אזור ע"י מהנדס האתר.

 
ד מ' עבור ציו 6לאחר השלמת חפירת רצועה, יש להשאיר משטח עבודה אופקי ברוחב מינימלי של  .3

הם בתיאום עם מהנדס ה וביצוע "הבורג". אורך משטחי העבודה ורציפותם יקבעו אף הקדיח
 האתר.

 
העבודות החפירה ו/או החציבה בצורה כזאת שערעור הסלע ציוד החפירה יהיה מסוגל לבצע את  .4

, תוך סילוק אזורים רופפים ובלתי יציבים, יצירת מדרונית חלקים וישריםיהיה מינימלי ויאפשר 
 קביעת מהנדס האתר. ל על פיהכ

 
 ם לחתך הסלע המתגלה באתר.קירות "ברגי סלע" יבוצעו בציוד מתאי .5

 
וההקשה סיבובית, תוך ניקוי באוויר בלבד. על הקבלן  ניתן להשתמש במקדח יהלום, ספירלה

לקחת בחשבון, כי יהיה צורך בשימוש בצינור מגן. בכל מקרה שח אי יציבות דפנות הקידוח, או 
 .הום, ייעשו הכל בתיאום ואישור מהנדס באתר ללא תשלום נוסףת במי תהתקלו

 
. המסמרות 739ונה על דרישות ת"י מוטות הזיון המותקנים ב"ברגי סלע", יהיו מפלדה מצולעת הע .6

ס"מ האחרונים. שאר תכונות המסמרים יהיו כמפורט לברגי סלע  20-יהיו בעלי תברוג לפחות ב
                                                                                                                                   (.                               54קרקעית )פרק -ייה תתודות כרבמפרט הכללי הבינמשרדי לעב

 
והדסקיות, האומים מוטות הפלדה המצולעת וכן האביזרים המשלימים את "ברגי סלע", לרבות  .7

 מיקרון. 80יגלוונו גלוון חם בעובי 
 

חק מפלסטיק ות הפלדה המגולוונים לתוך הקדחים תהיה תוך שימוש  בשומרי מרהחדרת מוט .8
 אשר ימקמו את מוטות הפלדה במכרז הקידוח. שומרי המרחק יאפשרו את זרימת הדייס הצמנטי.

 
 

ר עד לקצה הקיים המרוחק מהקיר שר תחדוהדייס הצמנטי יוזרם לקדוח דרך צינורות הזרקה א .9
ס )"גראוטש"( ייעשה מקצה הקדח המרוחק כלפי פני הקיר. מילוי הדייבאופן שמלוי הקדח בדייס 

 בשיטה זו יבטיח את רציפות התערובת וכסוי נאות של מוט הזיון לכל אורכו.
 

רד, סעיף הבין מששל המפרט הכללי  54, ערבולו והחדרתו ייעשו בכפיפות לדרישות פרק  הדייס .10
. חוזק התערובת לא 0.5עד  0.4הדייס ייעשו בתערובת של צמנט חול ומים עם מנת מים של  54059

 .30-יפחת מב
 

ן יגיש את פרטי התערובת המוצעת על ידו לאישור המפקח, בלווי תעודות המעידות על הקבל
 כונות הדייס והתאמתו לביצוע "ברגי סלע".ת
 

מ"ר, ייבדקו לשליפה  100המפקח באתר בתדירות של אחד לכל  ראי ע"י"ברגי סלע" שייבחרו באק .11
בורג סלע אחד, או מספר  מהתסבולת המתוכננת שלהם. במקרה של שליפת 150%לכוח מתיחה של 

ות. בדיקות השליפה ייעשו בכפיפות ברגי סלע, יש לדווח על כך מיד למהנדס המתכנן לקבלת הנחי
 משרדי.של המפרט כללי הבינ 54066לסעיף 
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על הקבלן לבצע מספר "ברגי סלע" נוספים בהתאם להנחיות מהנדס האתר ויועץ הביסוס, מחוץ  .12
סלע" אלו יימתחו עד לשליפתם המלאה תוך מעקב מלא על לאו המסומנים בתוכניות. "ברגי 
 ל מנת לבדוק ולאמת את ההנחיות.העומסים והדפורמציות, וזאת ע

 
פלדה על המדרונות, ולבצע ציפוי המדרונות. ציפוי רשתות  לאחר ביצוע "ברגי הסלע" יש לתלות .13

ו לחילופין בהתזת בטון עם תבנית בחזית, א -30המדרון ייעשה ע"י יציקת קיר בטון מזוין מסוג ב
 .30-בעל חוזק ב

 
 עובי הציפוי הכולל הנדרש.התזת הבטון תיעשה במספר שכבות עד לקבלת 

 
ן  יותז בשיטה יבשה או רטובה על פי בחירת מ. הבטוס" 15העובי המינימאלי של הציפוי יהיה 

 הקבלן כדלקמן:
 

 "שיטה יבשה":
 

ש. התערובת מוסעת דרך צינור באמצעות לחץ תערובת צמנט ואגרגטים עוברים ערבול מוקדם יב
ספת מים בלחץ לתערובת המתבצעת בפיית ההתזה או אויר ממכונת ההתזה ועד לפיית ההתזה. הו

 סמוך לה.
 

 ובה""שיטה רט
 
ערובת צמנט ואגרגטים עוברים ערבול מוקדם עם מים. התערובת הרטובה עוברת דרך משאבת ת

נור עד לפיית ההתזה. התערובת מותזת באמצעות הוספת בטון, אשר דוחפת את התערובת דרך צי
 .30-אויר בלחץ מב

 
 רגים.גם כמוצג בדו"ח המקדים, דהיינו לצקת קיר בטון ולאחר מכן ביצוע הבניתן לבצע 

 
בכל מקרה שידרש ע"י המפקח, יש להשתמש בחומר מאיץ התקשות לבטון המותז. כמות החומר  .14

 שעות. 8בתוך  5N/mm2קוביה של המאיץ תהיה כזו שיתקבל בטון בחוזק 
 

חתית משטח העבודה, כדי לאפשר ביצוע ס"מ מעל ת 30התזת הבטון בכל רצועה תסתיים בגובה  .15
 עה הבאה.רת הרצוחפיה של המשך הזיון, לאחר חפי
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 עבודות פיתוח  -  40פרק 

 
 כללי  40.01

 
 פרק זה מתייחס לעבודות הפיתוח בשטח כמפורט בתוכניות .1

 
   ב הקבלן מופנית לכך, שהמזמין שומר לעצמו את הזכות תשומת ל . 2

   להקטין את הכמויות עפ"י פרק זה ע"י ביטול ו/או החלפת סעיפים  
  נ"ל תעשה הקטנה ו/או החלפה כ .העבודותשלמים, וזאת במהלך ביצוע  
 ללא שום תוספת כספית או אחרת. 

 
 עבודות עפר ומצעים  40.02

  
 בודות עפר במפרט המיוחד להלן תוספות/הבהרות.ע 01בנוסף לאמור בפרק  

 
 לליכ . 1 

 
  עבודות העפר תבוצענה באמצעות כלים מכניים מסוג אשר יאושר ע"י   
   5102מפורט בפרק אחרות יהיו בהתאם ל תודרישו המפקח. אופן הביצוע  
 (.51במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות )  

 
  ת או עמודים בשטחים מוגבלים ליד מתקנים תת קרקעיים, ליד קירו

  במידת הצורך, בעבודת ידים לצורך ביצוע אחרים ישתמש הקבלן,   
 ג וקרקע מסהחפירות. מודגש בזה שהמחיר הוא אחיד עבור חפירה ב  
מסוג כלשהם, לרבות השימוש בעבודות ידיים. כמו כלשהו ובכלים    

 נים או נפרדים.לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים צרים, קט   כן 
 

   במפרט הנ"ל.  5100סעיף אופני המדידה והתשלום יהיו כמפורט ב
  התשלום עבור חפירה ו/או חציבה יכלול העברת החומר לשטחי מילוי  
  , כמפורט בפרק הנ"ל ועל פי הנחיות שונים ופיזור בשכבות במרחקים 
 המפקח במקום. 

 
  וי בהתאם לתכניות ולפי עודפי העפר יפוזרו במקומות המיועדים למיל  
 הנחיות בכתב מאת המפקח.   

 
  כל אופני המדידה והתשלום יעשו בהתאם למפרט הכללי לסלילת כבישים   
 (.51ורחבות )  

 
 פיפותצ . 2 

 
   שתית( וכן את המילוי יש לכבוש עד לקבלת את תחתית החפירה )ה  
 ישה יש לבצע בהתאם מודיפייד א.אש.הו. את הכב 95%צפיפות מינימלית של    
 (.51לי לסלילת כבישים ורחבות )במפרט הכל 51027למפורט בסעיף    
 ק(.ואחר הידס"מ )ל 20אם לא צוין אחרת עובי השכבות לא יעלה בעוביין על   

 
–בדיקות צפיפות מכל שכבה בשיטת מד  3שטח קטן יילקחו לפחות  מ"ר או 500לכל 

בדיקות גרעיניות תילקח בדיקת  6ת. לכל גרעיני. המפקח יקבע את מיקום הבדיקו
 .1חול -חרוט

   
 המדידה תעשה במ"ר ברוטו כולל שטח אבני השפה.  

 
 מצעים ותשתיות . 3 

 
ל מתכנני האינסטלציה, לקבל אישורים בכתב ש ונות ישלפני ביצוע השכבות הש

 הניקוז והחשמל.
 

   
 מילוי מובא מבחוץ . 4 
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  יטב העפר המקומי אשר נחפר בשטח לצורך מילוי ישתמש הקבלן במ  
  מר היותר חולי ישמר לחלקו העליון של המילוי המבנה, כאשר החו   
 קבל אישור להקבלן  בהתאם לתכנית. אם העפר המקומי לא מספיק, על   
  מהמפקח לגבי טיב העפר המובא ומקום כרייתו. על המילוי  מוקדם   
 א.אש.הו.לפי מיון  A3עד  A1המובא להיות סוג    

 
 החלפת קרקע .5 
  

ביסוד קירות תומכים )כפי שיתברר לאחר ביצוע  במידה ותידרש החלפת קרקע
רר ג' או חומר מילוי נב מצע סוגהחפירות בשטח(. ייעשה שימוש בחומר שאינו נחות מ

ס"מ עובי  20(. החומר יפוזר בשכבות שלא יעלו על 51כמפורט במפרט הכללי פרק )
 יפייד א.אש.הו. מוד 97%ויהודקו ל

 
 קירות תומכים וגדרות אבן  40.03

 
   עבודות אבן  14עב' בטון יצוק באתר ובפרק  02בנוסף לאמור בפרק   
 .תת/הבהרובמפרט המיוחד להלן תוספו  

 
   . כמו כן 40במפרט הכללי פרק  4005ה כמפורט בסעיף אופני המדיד . 1 
    2.0 -נ"ל בשטח של ככוללים המחירים הנ"ל ביצוע דוגמא של קיר כ 
 קח.מ"ר לאישור האדריכל ו/או המפ 

 
   4צינורות הניקוז בקירות יהיו צינורות פי.וי.סי קשיח בקוטר " . 2 
   פני הקצה הפנימי ובי הקיר עם אבנים לעאת כל  עוברים בשיפוע קל  
נית, ורשת אקס.פי.אמ. כדי למנוע נזילת עפר. הצינורות יסודרו תעלות כמצוין בתוכ  

 קיר.    פני  מ"ר של 1.5ובהעדר הוראה אחרת בכמות של אחד לכל 
 

   בנית הקירות והגדרות תעשה באופן כללי כבניית קירות מורכבים  . 3 
 כללי.של המפרט ה 14.03רק פלאמור בבכפוף   

 
 כיחול המישקים יעשה לפי דוגמה באישור האדריכל.  

 
  ללא דבש, היציקה תתקדם בשכבות  30 -יהיה בטון ב -בטון בגב האבן  . 4 
 ה גדול משורת האבן.אשר גובהן לא יהי  

 
   בהעדר הוראה אחרת יש לסדר תפרים בקירות תומכים בכל תפנית  . 5 
 מטר אורך. 8על  ים במרחקים שלא יעלורטעים ישובק  
 את התפר יש לאטום כלפי חוץ במסטיק אלסטומרי כדוגמת "אלסטוסיל" או ש"ע.  

 
 40 – 30ובהו בעובי רי הקירות תבוצע שכבת מילוי מנקזת בצמוד לקיר ולכל גמאחו .6

ס"מ מחצץ או שברי אבן או מזרון גביונים, מופרדת מקרקע המילוי בגב הקיר 
 גר'/מ"ר.  200ריעה מנקזת במשקל יאמצעות ב

בקירות לשימור העבודה כוללת פירוק ובניית קירות קיימים לשימור מחדש לפי  .7
חיפוי אבן  ,קת השימור, אחסון, חפירה, בניית קיר לפי פרט ותכניותהנחיות מחל

  וציפוי וקשירות ע"פ דרישות התקן.
 
בר נפה רה חופשית עם )%( עוותנקז בצהמילוי בגב הקירות יעשה מחומר גרנולרי, מ .7

 .6% -ומדד הפלסטיות קטן מ 35% -, גבולות הנזילות יפחת מ15% -קטן מ 200
 97%ס"מ מהודקות לדרגת צפיפות של  20בות שלא יעלו על המילוי יותקן בשכ

 מודיפייד א.אש.הו.
 

 מ', תהודק באמצעות כלי כבישה ממונע ידני 1.5הרצועה הסמוכה לקיר, ברוחב 
 יד א.אש.הו.מודיפי 95%פיפות של צלדרגת 

 
 H0.3 -( שרוחבו שווה לWEDGEבמקרה של קירות כובד, המילוי יותקן "טריז" )

 .H0.6 -ובראשו ל
H אשו(. = הגובה הכולל של הקיר )מתחתית יסודו ועד ר 

    
 

 אופני מדידה ותשלום  40.04
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 במפרט 40לפרק אופני המדידה והתשלום יבוצעו כמפורט דלעיל ובהתאם  
 הכללי. 

 
  CLSM-מפרט ל   740.0

 
CLSM – וכו'. חומר מילוי לביסוס, למילוי מאחורי לקירות תומכים ולמילוי חוזר למבנים   

 
 מוקדמות  .1

  MCLSדרישות עקרוניות לתערובת   1.1

 

מהווה תערובת שמורכבת מצמנט, תוספים כימיים, מים ואגרגטים מסוגים  CLSMתערובת 

 תערובת. הייעוד  שונים לפי

נות המוצר המיוחדות, מתקבל שילוב יתרונות של בטון ומילוי מהודק, כלומר הודות לתכו

לא המעולה מאפשרת יציקתה באופן חופשי תוך פילוס עצמי, למצד אחד אחידות התערובת 

עיבוד מכני )ויברציה( ומצד שני קבלת מילוי "מהודק" ובחוזק מבוקר בהתאם לדרישות 

 0.95מגפ"ס לבין  0.23בין  יום נע 28מסוג הנדון בגיל קרוני חוזק התערובת עבאופן  ההנדסיות.

  ק"ג/מ"ק 1900ועד  1400בין עשוי לנוע  CLSMמגפ"ס. משקל סגולי תערובת 

בהתאם לייעוד היישום ולהנחות  CLSMביעת הרכבי תערובת מפרט זה מיועד להנחות בק

 בביצוע עבודות מילוי ע"י התערובות. 

 ם כדלהלן: מתוכנן ליעודי CLSM הרויקט זבפ

מילוי מאחורי קירות תמך מסוגים שונים כגון קירות כובד וקירות משולבים עם מסמרי  -

 ע / קרקע וכו'. סל

 
מילוי מערות  -בירי מים או כל צנרת הנדסית אחרת. מילוי חוזר למבנים, כגון צנרת מע -

 טבעיות )קרסטים(.

ת שתכונותיה תואמות פקח את הרכב התערובומאישור הלהמציא ל CLSM –על ספק ה 

את דרישות המפרט זה. כלומר לדרישות של חוזק בלחיצה ועבודות בהתאם לנאמר 

רות תמך הקבלן יחויב שך. בנוסף על כך לתערובות המיועדות למילוי מאחורי קיבהמ

מץ לספק תערובת שתעמוד בדרישות ערכים מינימליים של זווית חיכוך פנימית ומא

 היקוהז

 
 .1י מפרט זה יתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י לפ CLSM –צמנט ל 

לים המרכיבים את להשתמש באגרגטים שעל בסיס מינר מותר CLSMבתערובת 

 תייחסות לאגרגטים סוג ב' או מעולה מזה , המ3האגרגטים העומדים בדרישות ת"י 

פוגעים בקיים של הגרגטים ובכל מקרה הספק יהיה אחראי על כך שבתערובת לא יהיו א

 צר.המו

 

  דרישות לביצוע התערובת 1.2

לבין פני מדרונות, הן תושם בתוך חללים או במרווחים שנוצרו בין הקירות ו CLSMתערובת 

 ה / חציבה. מדרונות מילוי הן מדרונות חפיר

י ס"מ. עוב 15 –כאשר גודל המרווח לא יהיה קטן מ  CLSMבמילוי המרווחים יותר מילוי 

 ביסוס ומילוי  ביישומי CLSMי  של  למינימ

 מלוי חוזר למבנים .2
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  כללי  2.1

בעת  CLSMוזלי של תערובת למילוי חוזר בשל מצבו הנ CLSM –כאשר נעשה שימוש ב 

ילוי יש לקבל הנחיות המפקח להקטנת רוחב החפירה משני יישומה והעדר צורך הידוק המ

נפח המילוי  טין עד כמה שניתן אתקכדי לה צידי הצינור/מובל עד לרוחב מינימלי וזאת

 הנדרש. בכל מקרה רואים את הקבלן כאחראי הבלעדי על הבטיחות והיציבות של החפירה.

 
ליד צינורות  CLSMמילוי  הינה בת משקל סגולי גבוה, לכן CLSMוזכר לעיל תערובת כמ

ינורות צי ליד העלול לגרום כוח התרוממות. על מנת למנוע את התופעה יש לבצע את המילו

לים מילוי וזמן השהיה עד להתקשות התערובת. גובה מילוי עד להתקשות בשלבים, הכול

  קוטר צינור.התערובת לא תעלה גובה של חצי 

 

  דרישות לתערובת  2.2

רובת והמיועדת למילוי חוזר למבנים נקבעו על סמך העומס הסטטי הקבוע דרישות חוזק לתע

המשקל של כלי רכב וציוד מכני  עקב עובי הכיסוי ועד המילוי והנייד שעשויים להתפתח על

עדת למילוי חוזר המיו CLSMתערובת  -שינועו מעל המילוי.בהתאם לזה החוזק המינימלי ל

 5)מקסימום( מגפ"ס. עבידות התערובת תהיה " 1ס ועד )מינימום( מגפ" 0.7למבנים יהיה בין 

 ס"מ קוטר לפי שיטת השרוע. 19או 

  יכותבקרת א .3

רק מפעל מאושר כמפעל יצור בטון ומצויד ע"י מערכת בקרת איכות כאמור  יהיה CLSMעל לייצור פמ

 .ISO – 9002יכות יחזיק המפעל תו א 1.2בסעיף 

 מ"ק: 100תכונות התערובת כדלקמן ייבדקו כל 

 ות)לתערובות בחוזק פח 1חלק  1920או לחילופין על פי ת"י  C ASTM – 143עבידות על פי   -

 מגפ"ס(. 1 –מ 

  D ASTM – 2664ווית חיכוך פנימית ומאמץ קוהזיה על פי קביעת ז  -
 
 .1920פי ת"י או ל  ASTM C – 138משקל סגולי על פי   -

 – 1 –)תערובות בחוזק מ  1חלק  26או לפי ת"י  C ASTM – 4832חוזק בלחיצה ללא כלוא על פי   -

 מגפ"ס ויותר(

מונעים רטיטות או ניעור התערובת. מבדקה תתבצע בתאים הלהעבודה הובלת מדגמי התערובת מאתר 

 הפרת התנאים הנ"ל עלולה לגרום ירידת החוזק בבדיקות.

ולפני פריקת התערובת כל  בדיקות הנ"ל יינטלו משלוש משאיות של סידרת ייצור אחתמדגמים ל 
מדגמים יאוחסנו ההנטילה מ"מ גובה. מייד אחרי  125 -מ"מ קוטר ו  56גלילים של  4נטילה יכלול 

 מ"מ. 12 –מפלס המים יהיה בגובה פחות מ   C23 ˚ ±C1.7ם מבוקר טמפרטורה של ˚במקו
מהצינור הפלסטי י בד רטוב לפני הערכת הבדיקות יש להוציא את הגלילים את הגלילים יכוסו ע"

ו ש"ע.  אנאופרן שעות קצות הגלילים ייאטמו ע"י  5-6באמצעות אוויר דחוס ולהשאירם לייבוש במשך 

יום.  מומלץ לשמור מספר מדגמים  28  -ו  14, 7תעודכנה לאחר  CLSM -תערובת ה  בדיקות חוזק

 חת.לפרק זמן של שנה א

 
ומת חוזק בטון רגיל לכן את הבדיקות יש לבצע מתאפיין בחוזק יחסית נמוך לע CLSM -יש לזכור ש 

יש לוודא גם דני או מוצאם בלבד. יד הלחץ אך ורק במכשיר לחיצה המאפשר העמסה איטית עם פיקו

 ששעוני הלחץ מותאמים לקריאות בדיוק עשירית מהערך הנומינלי של המדגם הנבדק. 

 

 יטת המדידה  והתשלום ש . 4
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 ע"י המפקח באתר, ובהתאם לתכניות.יקבע בלעדית  CLSMתחום מילוי 

 
ל סופק לשטח ובגיבוי שיבמ"ק,  תבוצע לפי נפח התערובת שנמדדה במפעל הייצור CLSMמדידה של 

חישוב הנפח אשר מולא באתר. במקרה של סתירה  בין שני החישובים,התשלום יבוצע עפ"י הערך 

 בין השנים. הנמוך מ

פח התערובות, ועם כל פריקה של משאית תימסר תעודה מפעל הייצור ינפיק תעודות ממוחשבות של נ

 למפקח לבדיקה ולאישור.

 
לחישוב הכמות. מוסכם שהמפקח יהיה הקובע פקח, יילקחו בחשבון מל ידי הרק תעודות חתומות ע

 הבלעדי בנושא זה, ולקבלן לא תהיה כל זכות ערעור.

 
מראש, לא יאושרו לתשלום. כדי  ת שיגיעו לשטח והחומר לא יפורק במקומות המיועדים לכךמשאיו

 , לא ישולם.שבו שימולמנוע ספק, שאריות בטון או חומר שהוזמן ע"י הקבלן אך לא נעשה 

כולל כל החומרים, האביזרים, העבודה, הטרחה, התבניות,הציוד, הכלים,  CLSM -בור התשלום ע

תכנון וההערות של יקת התערובת במקומות המיועדים בצורה מושלמת ובהתאם להפיגום וכו' ליצ

ל אותם המפקח.כמו כן על הקבלן להביא בחשבון את הצורך בשימוש בתוסף מהיר התקשות בכ

 תשולם תוספת כל שהיא עבור אספקה ושימוש בחומר זה.קרים שהדבר ידרש.לא מ

 

 אופני מדידה ותשלום  40.04
 

 במפרט 40התשלום יבוצעו כמפורט דלעיל ובהתאם לפרק אופני המדידה ו 
 כללי.ה 

 
 
 


