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   (: תוכן העניינים2-מפרט טכני )מסמך ג'

   רשימת מתכננים ויועצים

   

     המפרט המיוחד מוקדמות - 00פרק 

              עבודות עפר                                                        – 01פרק 

           עבודות בטון                                                        – 02פרק 

                                                            עבודות בניה – 04פרק 

 עבודות מסגרות חרש – 19פרק 

         כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון – 23פרק 

        פירוק והריסהעבודות  – 24פרק 

       יישום יריעות חוזק מסיבי פחמןלעבודות  – 25פרק 

  

 לצורך הביצוע הוכנו מפרטים מיוחדים: 

   ום בטונים בלויים וברזל זיון שנתקף בקורוזיהמפרט לטיפול ושיק נספח א':

        מפרט לטיפול בקורוזיה בפלדה רכה )קונסטרוקציה( וצביעתה נספח ב':

    איטום חלקי בטון בתוך הקרקע נספח ג':

    CFRPמפרט ליישום יריעות חוזק מסיבי פחמן  ':דנספח 

   ARDEX CEMGROUTמפרט ליציקה עבה בגראוט צמנטי מתפשט  ':הנספח 

 פריימר להבטחת הדבקות הבטון החדש לישן ':ונספח 

 מפרט לביצוע חיבורים על ידי ברגים דרוכים ':זנספח 

 דבק אפוקסי לעיגון קוצי זיון ':חנספח 

 PERIליישום תמיכות חברת מפרט נספח ט': 

 SIKA ARMATEC 110 EPOCEMמפרט לשימוש בפריימר נספח י': 

 תכנון הקבלן: "אנספח י

 פרט לביצוע כלונסאות קדוחים ויצוקים במקום ללא הרחבהמ :ספח י"בנ

 מפרטים אלה מצורפים כנספחים למסמך זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
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 מוקדמות המפרט המיוחד

 רקע לעבודה  00.01

"ס עאורט דרסקי בבית הספר מבנה ברוש, ל ראשוני אבחון בוצע שניםמספר  לפני
קע, שיטות הביצוע, חומרי הבנייה, איכות הבנייה וגיאומטריית שלד הנחות הנוגעות לקר

 וסיור אדריכליות תכניות עם ביחדמהידע והניסיון הצבור במשרדינו  שנגזרוהמבנה 
 . במבנה

ספר לכוחות רעידות אדמה, ההאנליזות והחישובים שנעשו למבני בית  ממצאי

 כפי גבוהה בעוצמה אדמה לרעידת במצבם הנוכחי עמידים הראו כי הם אינם

 בהנחיות משרד החינוך. שנדרש

 

 

 מבנה ברוש אורט דרסקי עכו תנוחת המבנים בבית ספר 

 :להתבצע כלהלן נבחר המבנהשדרוג 

פר סייסמי לחיבור תתי המבנים כך שקשיחות המבנה תושג רטי תהרכבת פ .א

וכדי לבטל את אפקט  באמצעות יציקת קירות גזירה בחזיתות המבנה בלבד

 .קשה בין תתי המבניםהה

קדיחת כלונסאות שיספקו תמיכה מספקת לקירות הגזירה בזמן האירוע  .ב

 הסיסמי.

 עובר שיחבר את הכלונסאות לקירות הגזירה. ראש כלונסיציקת  .ג

של המבנה שיהוו מערכת הקשחה   Yו  Xהקשחה בכיווןגזירה ליציקת קירות  .ד

 .חלופית ויורידו כוחות מהעמודים

N 
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ה בכדי שיתמודדו עם שארית הכוחות שלא יוטרחו על בעמודי המבנטיפול  .ה

 הקירות.

 :אור העבודות ואופי הביצועית  00.02

מבנה בית הספר המיועד לשדרוג הוא בן עשרות שנים ובמהלך שנות קיומו נערכו בו 

 לכן ,עבודות בנייה והתאמה שונות. הבדיקות והמדידות שנעשו בו הם בהיקף מוגבל

במידת ו יב בדיקה ואימות מידות לפני ותוך כדי ביצועחיישבעבודה ודאות קיים חוסר 

יעשו בעצה אחת עם מנהל הפרויקט והמהנדס. אופן השדרוג ישינויים שהצורך ביצוע 

קטין עד כמה שניתן את מתן פתרון יעיל, פשוט, שמלתוך שאיפה המתואר נקבע 

בית ושומר בצורה המרבית על הנוחות התפקודית של  העבודה בתוך שטח בית הספר

 הספר.

אופי העבודה מחייב ביצוע פרטים שאינם שגורים בענף הבניה בישראל בד"כ ולכן 

מחייבים תשומת לב רבה של הקבלן המבצע ושיתוף פעולה הדוק בינו לבין המפקח 

והמתכנן בבחינת אופי הביצוע הנכון של הפרטים ובהתאמתם לאילוצים והאפשרויות 

 לביצוע הקיימות בפועל. 

עבודות יש לבצע ובמקביל לעבודות ההתארגנות באתר  עבודות השדרוג תלפני התחל

כיתות ללימוד במבנה אלון. עבודות אלו כוללות פירוק והרכבת מזגנים,  6הכשרת 

עבודות גבס ועבודות צבע. רק עם סיום עבודות אלו והכשרת הכיתות ניתן יהיה 

ות הכנה, פינוי ופירוק עבודלהתחיל בביצוע עבודות הטיפול במבנה ברוש ובכלל זה :

 .נקודתיות. עבודות אלו יתבצעו תוך תאום מלא עם מנהל הפרויקט ואנשי ביה"ס

הקבלן יציג תוכנית עבודה מפורטת לפירוקים לאישור מנהל הפרויקט ובית הספר, 

פינוי חדרים, פירוק/הזזה של מתקנים, מדידה וכד'. תכנית העבודה  :בין השאר יםכוללה

 מתכנן בטרם תחילת עבודות הפירוק. לאישור ה נהתוגש

הכשרת שטחי העבודה בהתאם לסדר גם הכנה לפני ביצוע העבודה כוללות העבודות 

העבודה שיסוכם עם מנהל הפרויקט ובית הספר, מדידה מדויקת חדשה במיקומים של 

 אלמנטי החיזוק, התקנת יריעות הגנה, וכד'.  
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 אופי העבודות:

רוג בית ספר כנגד אירוע סיסמי. עבודה זו מוגדרת ע"י מדובר בעבודה מיוחדת של שד

 משרד החינוך כחיונית להצלת חיים. 

 על הקבלן יהיה, בין היתר:

לאמת מידות באתר ולפעול בשיתוף פעולה צמוד מול המנהל והמתכנן  -

 במקרה שינויים. 

 להפעיל מספר צוותים במקביל באתר. -

 מסגרות החרש בבית מלאכה.   לבצע במקביל להתקדמות באתר את עבודות -

י משנה בנושאים מיוחדים )תמיכות, ניסור, יישום נלהפעיל ולתאם קבל -

 וכד'(  FRP  יריעות 

 לעבוד במשמרות ובשעות חריגות.  -

עדכניות ולכן  ןהקבלן ייקח בחשבון שתכנון בית הספר נעשה לפי תכניות שיתכן ואינ

ויים בתכנון, בהיקף העבודות או בשיטות מה שימצא תוך כדי עבודה עשוי לגרום לשינ

לפיכך הפרטים המתוארים במסמכי החוזה אינם כוללים  ובשלבי הביצוע של התוספות.

תמיד תיאור מדויק ומלא של כל אזור טיפול ולכן מחייבים בדיקה נוספת בשטח מצד 

הקבלן. יובהר כי על הקבלן מוטלת החובה לביצוע מושלם ולא תוכר כל תביעה בשל 

שיים שיתגלו במהלך הביצוע לרבות שלבי עבודה, הארכת לוחות זמנים לביצוע, ק

  ועבודות נוספות לצורך ביצוע מלא ומושלם של העבודה.

על הקבלן להודיע למפקח, על כל ממצא חריג או אשר הטיפול הנחוץ בו לא 

מתאים לדעתו למתואר במסמכים אלו. במקרה כזה לא יבצע הקבלן את 

לת התייחסות לגבי אופן הטיפול המתוקן ואישור המפקח העבודה עד לקב

 והמתכנן לכך. 

במקרה של חריגה מהיקף המוגדר, יגיש הקבלן תביעה מפורטת לחריג, מראש, 

לפני ביצוע העבודה האמורה כמפורט בסעיף אופני המדידה לאישור המפקח 

 אשר יהיה הפוסק בקביעת גבול החריגה בהתאם לרוח סעיף זה.
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 :ת כלליותהתניו. א

הקבלן מצהיר כי למד את תנאי העבודה המיוחדים, למד את הסדרי העבודה  .1

)יוגדרו כאמור בנפרד ע"י ביה"ס( והשלביות בביצוע ואת כל המשתמע מכך 

את כל  ,בקביעת המחירים לביצוע העבודה לגבי ביצוע העבודה, ולקח בחשבון

 התנאים שיש להם ערך כספי. 

כל עת באתר העבודה )לכל העבודות( כולל סט תוכניות מעודכן יהיה ב .2

 המפרט המיוחד.

 התכניות יעמדו לשימוש המפקח והמהנדסים מטעם המזמין בכל עת.  .3

"ס בלבד. כל עבודה שלא מפורטת הבי ה הדרומי שלמפרט זה מתייחס למבנ .4

במפורש בתוכניות או במפרט המיוחד תיעשה רק לאחר הזמנה בכתב מן 

 מתכנן.המזמין ובאישור בכתב מן ה

 

 :מפרטים  300.0

כל העבודות במסגרת מכרז/הסכם זה תבוצענה ותימדדנה בכפיפות להוראות פרקי 

המפרט הכללי לעבודות בנין המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/הסכם זה, אלא אם כן 

ההוראות צוין במפורש אחרת באחד ממסמכי ההסכם העדיפים על המפרט הכללי. 

על האמור במפרטים הכלליים ולפרט  שבמפרט המיוחד באות להוסיף

 הדרישות לגבי עבודות ייחודיות לפרויקט זה.

ההוראות הנכללות במפרט המיוחד ובתנאים המיוחדים אינן גורעות מיתר הוראות 

ההסכם במסמכים השונים, ואין לפרש חזרה על מקצת מהוראות ההסכם ואי חזרה על 

ות עליהן לא חזרו, זולת אם צוין כך הוראות אחרות, כמכוונות להשמיט את אותן הורא

 במפורש במפרט הטכני המיוחד ו/או בתנאים המיוחדים.
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 :עדיפות מסמכים לביצוע  400.0

 כדלהלן: לביצועבנוסף לאמור בנושא זה במפרט הכללי, יהיה סדר העדיפויות 

 .ביומן העבודההוראות המפקח  א.

 ב. התכניות בגרסתן העדכנית ביותר.

 מפורטת של הקבלן לפירוט שלבי הביצוע והלו"ז )לאחר חתימת מנהלג. התוכנית ה

 הפרויקט(   

 ד. המפרטים המיוחדים.

 ה. כתב הכמויות.

 ו. המפרטים הכלליים.

 ז. תקנים רלוונטים בגרסתם העדכנית שבתוקף.
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 סימון ומדידות 500.0

י כל הסימונים והמדידות הדרושים לבצוע עבודות הפרויקט, לרבות מיקום פרט

השדרוג,  קביעת עומקים ומפלסים וכד', ייעשו ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל 

חשבון הקבלן, ולא ישולם עליהם בנפרד. הקבלן אחראי לסימון מידות לכל העבודות 

יובהר בזאת שהתוכניות והפרטים   הנחוצות בהתאם לתוכניות ולחתכים הטיפוסיים.

ויהיה על הקבלן  היו ברשותנומדידות שבאזורים הקיימים נעשו על סמך ה

להתאימן בשטח בהתאם למיקום הרכיבים הקיימים בפועל. על הקבלן לבצע 

מדידות מדויקות של האלמנטים הקיימים לצורך התאמת הפרטים העקרוניים 

במידה ויהיו  לפרטי הביצוע המפורטים שיופיעו בתוכניות הסדנא שיוכנו על ידו.

ת, יעדכן הקבלן את המפקח לצורך קבלת עדכון סטיות משמעותיות מהמופיע בתוכני

 לאופן הביצוע.

הקבלן ידאג לחידוש הסימנים במשך כל תקופת הביצוע ובכל מספר פעמים שיידרש 

לצורך הביצוע. על הקבלן לקבל את אישור המפקח, מראש, לגבי המודד המוסמך 

 ב' להלן(. 00.11שיעסיק בעבודה זו. )ראה סעיף 

 

 מטעם הקבלןצוות הביצוע  .0600

 מהנדס ביצוע .א

על הקבלן להעסיק באתר מהנדס מנוסה בסוגי העבודות אשר תבוצענה במסגרת 

הסכם זה, אשר יהיה אחראי לבצוע העבודות באתר. שמו של המהנדס ופרטים על 

כישוריו וניסיונו בעבר יובאו לידיעת המפקח מראש, והעסקתו בפרויקט זה, תהיה 

 כפופה להסכמת המפקח בכתב.

בביצוע קונסטרוקציות במבנים  שנים 10יסיון המינימאלי של המהנדס הנ"ל יהיה הנ

 קיימים ו/או במשולב איתם. 

 מהנדס הביצוע יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר. 

מהנדס הביצוע של הקבלן יחתום במסמכי הרישוי של משרד החינוך והעירייה 

 .כאחראי על ביצוע השלד

תר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת בצוע על מהנדס הביצוע להימצא בא

העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם המפקח. המגע הרשמי בין 

ם, לדעת המפקח, נמצא כי מהנדס א בלן, יהיה בדרג של מהנדס הביצוע.המפקח והק

הביצוע איננו ממלא את תפקידיו כיאות, ו/או כישוריו נמצאו בלתי מתאימים לבצוע 

ודות, שהן נשוא מכרז זה, יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן להעביר את מהנדס העב

הבצוע מן האתר ולדרוש את החלפתו במהנדס אחר בעל כישורים מתאימים וקביעתו 

 מיום קבלת הוראת המפקח.  יום 7בעניין זה תהיה סופית. החלפה זו תתבצע עד 

 מודד מוסמך .ב
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במפורש כי הקבלן יעמיד לרשות המפקח לעיל, מודגש  00.08בנוסף לאמור בסעיף 

מודד מוסמך וקבוצת מדידה עם ציוד מלא, כולל דיסטומט, וזאת לשם ביצוע כל סוג 

מדידה ו/או סימון שיידרשו, בהקשר עם ביצוע העבודה. צוות המדידה הנ"ל ייענה 

שעות מרגע שיודיע המפקח על הזמנת הצוות, ויפעל  12לקריאת המפקח בתוך 

בצוע האמור לעיל קח, ברציפות, עד לסיום עבודת המדידה האמורה. בהנחיית המפ

 יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.

 מנהלי עבודה  .ג

מהנדס הביצוע של הקבלן יבצע את ניהול העבודה, בפועל, באמצעות מנהל עבודה 

מוסמך ומנוסה בעבודות נשוא מכרז/הסכם זה. מנהל העבודה יהיה נוכח באתר 

 ת במשך כל שעות העבודה ובמשך כל תקופת בצוע הפרויקט .ברציפו

עבודת כל קבלן משנה, שיעסיק הקבלן, תהיה מרוכזת בידי מנהל עבודה מוסמך 

ומנוסה, מטעם קבלן המשנה, אך האחריות הכוללת לניהול העבודה נתונה בידי מנהל 

פקח מנהל העבודה של הקבלן, טעון קבלת אישור המ העבודה של הקבלן הראשי.

 מראש, והוא לא יועסק בפרויקט זה, אלא אם אושר כנ"ל.

בבצוע קונסטרוקציות  שנים 10הניסיון המינימאלי שנדרש ממנהל העבודה הוא 

 במבנים קיימים. הניסיון יהיה מוכח. 

 כלל העובדים והפועלים באתרד. 

 ה. כל העובדים באתר יהיו מוסמכים לעבודה עליה הם אמונים ובעלי ניסיון בביצוע

  .כל העובדים באתר יהיו בעלי תעודת יושר מהמשטרה

 קבלני משנהה. 

קבלני משנה של הקבלן טעונים קבלת אישור המפקח מראש. המפקח רשאי לדרוש 

החלפת קבלן משנה או מי מאנשיו והדבר יבוצע ללא דיחוי וללא קבלת פיצוי כלשהו 

 )כספי או זמן ביצוע(.

נים אף הם אישור המפקח מראש. ניסיונם יהיה מנהלי העבודה של קבלן המשנה טעו

 שנים בעבודות נשוא חוזה זה. 7לפחות 
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 : דגימות ובדיקות .0700

כל החומרים והמוצרים שיעשה בהם שימוש בפרויקט, יהיו מהסוג המשובח ביותר, 

ויעמדו בדרישות התקנים הישראלים המתאימים להם. בהעדר תקן ישראלי מתאים, 

המתאים או  ASTM או האמריקאי  DINת התקן הגרמני המתאים יעמדו הנ"ל בדרישו

 בתקני ארץ המוצא של המוצר הרלוונטי. 

הקבלן יתקשר עם מוסד מוכר ומאושר ע"י משרד המסחר והתעשייה )"מעבדה 

זאת על עצמו מראש, לשם ביצוע בדיקות טיב  למוסמכת"(, אלא אם המזמין קיב

קות שיקבל מהמזמין, המפרטים, התקנים הנדרשות בהתאם להוראות פרוגראמת הבדי

 והמפקח. 

הבדיקות ועלותם יהיו לפי מינימום נדרש בתקנים הנ"ל ומפרטים רלוונטיים וע"ח 

 הקבלן. 

 :תפקידי המבדקה/המעבדה יהיו

 בדיקות שוטפות לטיב החומרים. .א

 בדיקות לטיב המלאכה. .ב

 טים.בדיקות שונות באתר, לפי דרישת המפקח, התקנים והמפר .ג

בדיקות סקאנר  יכללואשר הבדיקות   מיוחדות לשדרוג מבנה קיים בדיקותד. 

 .שונות לזיהוי מוטות פלדה בבטון הקיים

 סיכום וריכוז יומן הבדיקות. .ה

כל הוצאות המעבדה בגין הפעלת המעבדה וביצוע כל הבדיקות, בהיקף ובכמות 

ביצוע, חלות על הקבלן המצוינים לעיל, כולל בדיקות חוזרות, במשך כל תקופת ה

וכלולות במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות. תשלום עבור בדיקות 

חוזרות וכן תשלום עבור בדיקות שלא עמדו בדרישות הת"י )אפילו אם בבדיקה חוזרת 

 עמדו בדרישות( יהיו על חשבון הקבלן .

בודה עקב בדיקות על הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לע

המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. תביעות לפיצויים בגלל הנ"ל לא תובאנה 

 בחשבון. 

יעשה זאת אך ורק בתאום עם הקבלן יהיה אחראי להזמנת נציג המבדקה לאתר והוא 

הקבלן יגיש, על חשבונו, עזרה לנציג המבדקה ככל שיידרש ע"י המפקח.  המפקח.

 ציג המבדקה ועפ"י סימון המתכנן/המפקח.נטילת הדגימות תעשה ע"י נ

 

וציוד מיוחד לבדיקת פלדות, בדיקות איכות  יכלול מטאלורג מוסמךצוות המבדקה 

לריתוכים, לרמת ציפוי ההגנה האפוקסי וכל בדיקה מקובלת אחרת בהקשר של 

 בדיקות פלדה מקובלות.
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 הערות:

 תקני בדיקה לבחינה אולטרה סונית של ריתוכים  .1

a. ASTM E 114 

b. Part C of code AWS D 1.1 

c. Standard specification for supports for Highway signs, Luminaires and 

Traffic signals. 

d. EN 25817 

e. SI 1225 part 1. 

ACCEPTANCE STANDARDS 8.15 of code AWS D 1.1. 

 תקני בדיקה לבחינה מגנטית של ריתוכים  .2

a. ASTM E 114 

b. ANSI / AWS D 1.1 

c. ASTM E 1444 

d. Standard specification for supports for Highway signs, Luminaires and 

Traffic 

 ACCEPTANCE STANDARDS 8.15 of code AWS D 1.1.  

 

 :בטיחות וגיהות .0800

על הקבלן להעסיק ממונה בטיחות מוכר ע"י משרד החינוך לצורך עבודה בזמן 

יחות המפקח יעצור את ששוהים תלמידים בבית הספר. ללא ממונה בט

הקבלן ינקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים  העבודה.

ושל צד ג' כנדרש בתקנות הממשלתיות, ובהוראות חוק אחרות. המפקח רשאי להפסיק 

את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים וגיהותיים גרועים או לא 

 ויות ו/או לדרישות המפקח.מתאימים לדרישות הרש

הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים שיגרמו למבנה, לעבודות ו/או 

לעובדים ו/או לאדם כלשהו הכל בהתאם למפורט בהסכם הכללי. קיום כל הנ"ל יהיה 

 על חשבון הקבלן ולא יימדד לתשלום.

של  מפרט בטיחות מיוחד של משרד החינוך, והנחיות ממחלקת ההנדסה

  יהיו המחייבים בנושא הבטיחות. המועצה המקומית
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 :תוכניות "לאחר בצוע" .0900

( כמפורט AS MADEעל הקבלן להכין על חשבונו תוכניות "לאחר ביצוע" )

בהסכם הכללי. התכניות יוכנו ע"י מהנדס ושרטט מנוסים, עפ"י מיטב כללי 

ן קבצי המקצוע בשרטוט ממוחשב. לצורך הכנת התכניות יקבל הקבל

שרטוטים מהמתכנן, ובשכבות נפרדות יסמן את כל השינויים ביחס לתכנית. 

יום אחר גמר העבודה, לפני הוצאת תעודת גמר.  14התכניות ימסרו למפקח 

 .הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל

אחר ביצוע" את כל מבלי לפגוע בכלליות הנאמר בהסכם הכללי, תכלולנה תכניות "ל

פרטי הבצוע בפועל כשהן מבוססות על מדידות שנעשו ע"י מודד מוסמך, אושרו ע"י 

המפקח וצורפו לתכניות "לאחר ביצוע". בצוע כל הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן ולא 

צרוב ע"ג תקליטור וכן שלושה  DWGהקבלן יגיש את הקבצים בפורמט  יימדד בנפרד.

 ת העדות המלאות. סטים צבעוניים של תוכניו

 

 :אחריות הקבלן בגין עבודות תכנון החלות עליו .1000

פי הנאמר במסמכי המפרט ו/או החוזה חלות על -עבודות התכנון בנושאים אשר על

לעיל( וביצוע של כל אלה  00.19הקבלן )ובכלל זה גם: העבודות המפורטות בסעיף 

והמתכנן, יהיו באחריותו לפי התוכניות שהוכנו ע"י הקבלן ואושרו ע"י המפקח 

 הבלעדית של הקבלן והמתכנן מטעמו.

 

התכנון יעשה על ידי מהנדסים מומחים מטעם הקבלן. עבודתם תלווה בחישובים, 

ידי המהנדס האחראי -ידי המהנדסים הנ"ל ועל-מפרטים ותוכניות, כולם חתומים על

ופיקוח צמוד על  לביצוע המבנה מטעם הקבלן וכן תכלול עבודתם גם את ליווי הביצוע

 כל הנ"ל.

על הקבלן והמהנדסים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע בכל 

העומסים הרלבנטיים להעמסת המתקנים, התמיכות, החיבורים הזמניים וכו', כגון: 

עומס עצמי, עומס שימושי, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי קרקע משיפועי המבנה, 

כן יש להתייחס לנאמר -אדמה, נגיפה, שלבי הרכבה ועוד. כמועומסי רוח, רעידת 

בסעיפים המתאימים במפרט המיוחד לגבי הפריטים השונים. התכנון יבוצע עפ"י 

דרישות התקנים הישראליים הרלוונטיים ובמידה ואין כאלו יתבסס התכנון על תקינה 

עבור תכנון  ילא יהיה רשאי לתבוע תמורה כלשה זרה עפ"י הנחיות המתכנן. הקבלן

 עפ"י תקינה ישראלית ו/או תקינה זרה.

הקבלן יגיש למפקח ובאמצעותו למתכנן את המסמכים הנ"ל להתייחסות. יודגש כי לא 

 יותר לקבלן להתחיל בביצוע בטרם הוגשו ואושרו כל המסמכים הרלבנטיים.
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מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או 

בים ו/או תוכניות כפופים לאישור המפקח ו/או המתכנן, יהיו אישורים חישו

אלה עקרוניים בלבד ואין בהם כדי להתפרש כאישור לנכונות התכנון של 

וע המומחה מטעם הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגר

דית של הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן עמאחריותו המלאה והבל

 של הנושאים לעיל, כולל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע.לביצוע 

קיום כל האמור בסעיף זה ומילוי כל התחייבויות הקבלן יהיה באחריות הקבלן ועל 

 חשבונו ולא יימדד לתשלום בנפרד.

  

 :סמכויות המפקח .1100

האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי  .א

 המפרט והחוזה.

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט  .ב

בהירות לפי מיטב הבנתו. -התאמה ביניהם ו/או אי-הטכני וכתב הכמויות וכל אי

 בכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.

המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות  .ג

 יכות להתבצע.שבוצעו או צר

הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה,  .ד

 לקבלני משנה.

אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן  .ה

 לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה.

המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם,  .ו

 וספת מחיר לקבלן.ללא ת

המפקח רשאי להודיע על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או חלק  .ז

ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם 

 לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.

המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודות כלשהי אם לדעתו הקבלן  .ח

המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי חורג מדרישות החוזה ו/או 

 המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו.

מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה  .ט

 כולה ולנזק כלשהו, הכל לפי תנאי החוזה.

המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה שני העתקים של תכניות  .י

לביצוע ושל המפרט הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות  מאושרות

שנמסרו לקבלן ע"י המפקח חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא 

 לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.
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 :תנאים מיוחדים .1200

 תשומת לב הקבלן מופנית בזה לתנאים הבאים:

הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים  -דה וסידורי התנקזות זמנייםהגנה על העבו

הדרושים כדי להגן על המבנה מנזק העלול להיגרם ע"י מפולת אדמה, שיטפונות, רוח, 

שמש, במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח. הקבלן ינקוט במיוחד, על 

 דרושים להגנת האתר.חשבונו לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים ה

 

 

 חלופות .1300

לא תותר הגשת חלופה לתכנון המחושבת להטרחות מופחתות מההטרחות  .א

 שעל פיהם תוכנן במקור. 

על כל חלופה לתכנון המקורי המוצעת ע"י הקבלן לעמוד בהגדרת ההטרחות  .ב

הגלובלית לביה"ס כפי שהוגדרו ע"י קריטריוני משרד החינוך בנפרד ממסמך 

 זה. 

הרכיבים השונים.  תר שינוי פרט המשנה את אופן חלוקת ההטרחות ביןלא יו .ג

במידה והקבלן יבקש שינוי המשפיע על חלוקת ההטרחות עליו או על מהנדסיו 

להגיש חישוב המפרט את חלוקת ההטרחות החדשה לאחר השינוי ולהראות 

שרכיבי המבנה השונים והביסוס מסוגלים לקבל את הכוחות לפי החלוקה 

 . החדשה

כל מקרה בו ניתנה לקבלן האפשרות להציע מוצר ש"ע או פרט ביצוע שונה מן  .ד

התכנון המקורי הנכלל בהסכם יהיה על הקבלן להגיש את כל המסמכים 

המתאימים כפי שידרשו על ידי מנהל הפרויקט לאישור המתכנן וזאת באמצעות 

 המפקח.

לנמק את המתכנן רשאי לקבל או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו  .ה

 החלטתו.

הקבלן ישא בכל ההוצאות של המתכנן אשר יתבקש לבדוק הצעה כזו של  .ו

 הקבלן, גם אם הצעתו לא אושרה.

המתכנן יגיש למזמין פירוט כל ההוצאות שהיו לו בגין בדיקות ואישור ההצעה  .ז

 .העיריאו פסילתה, בהתאם לתעריפים ולנהלים של משרד החינוך ו

המתכנן ויאשר אותו בהתאם לנהלים המקובלים המפקח יבדוק את החשבון של  .ח

 בחברה.

החשבון המאושר ע"י המפקח בצרוף מע"מ ישולם למתכנן ע"י המזמין אשר  .ט

 ינכה את הסכום מהחשבון החלקי הקרוב של הקבלן.
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 :בקרת איכות .1400

 דגימות ובדיקות.  00.12האמור בסעיף זה בא להוסיף על כל האמור בסעיף 

שיטת בקרת איכות יעילה על חשבונו על פי המפורט בפרקים  הקבלן יספק ויקיים

 ובסעיפים הבאים.

הקבלן יקיים מערכת בקרת איכות ובדיקה של כל עבודות סעיפי החוזה כולל אלה של 

קבלני המשנה, החומרים, הבניה ועבודות החיזוק והגמר השונות. מערכת הבקרה 

הוראות החוזה מטילות  תתייחס לכל סעיפי העבודה למעט אותם הסעיפים בהם

 אחריות זו על גורם חיצוני.

 

הקבלן יהיה אחראי על התאום והתשלום של כל הבדיקות הנדרשות לפני "קבלה 

סופית" של כל שלב או תת שלב של העבודה. מערכת בקרת האיכות תכלול לפחות 

די של עאת כל הנדרש במפורט בהוראות ובמפרטי ההסכם. לפי שיקול דעתו הבל

פרויקט הוא יהיה רשאי להפעיל מעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקות, כאשר מנהל ה

 הקבלן ישלם למעבדה עבור הוצאות הבדיקות.

 

 :להלן פרוט שלבי הבקרה שידרשו

 בקרה מוקדמת:א. 

בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה של כל שלב כפי שיוצג בתרשים הזרימה של 

ות החוזה, בדיקת כמויות, איכות הקבלן. הבקרה המוקדמת תכלול בחינה של דריש

וזמינות חומרים וציוד ואישורים, הבטחת האמצעים לביצוע בקרת איכות, בדיקת שטחי 

העבודה והבטחת הסידורים המוקדמים לתחילת העבודה. מהלך הבדיקה המוקדמת 

 ירשם בדוחות בקרת האיכות.

 בקרות מעקב שוטף:ב. 

דרישות ההסכם והמפרט המיוחד והן בקרות אילו תתעדכנה באופן שוטף בהתאם ל  

כוללות את כל הבדיקות הנדרשות, עד להשלמת כל שלב של העבודה. דוחות המעקב 

השוטפים יהיו חלק ממערך הדיווח של בקרת האיכות. הקבלן יגיש למפקח יחד עם 

מסמכי המכרז תכנית בקרת איכות אשר תכלול מצבת כח אדם, נהלים, הוראות 

  :נית זו יוצגו לפחות הנושאים הבאיםוטפסים בשימוש. בתוכ

 המערך הארגוני של בקרת האיכות.. 1

תכנית למימוש בקרת האיכות, כולל אצל קבלני המשנה שבה תופיע הרשימה . 2

המלאה של הבדיקות, כולל בדיקות המעבדה שיבוצעו במהלך העבודה, המבוססות 

 מים.על הדרישות במפרטי ההסכם ושיפורטו בהסכם ובסעיפים המתאי
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 הרכב צוות בקרת האיכות:

הקבלן יגיש פרוט רשימת עובדים של צוות בקרת האיכות, מיומנותם 

והכשרתם, סמכויות ושטחי אחריות. הצוות ינוהל על ידי מהנדס בעל ניסיון 

 מקצועי מוכח בבקרת איכות ובפקוח על עבודות בינוי מסוג זה. 

 

 :עבודות הכנה .1500

 :המועצה המקומיתשל שלט לאתר בסטנדרט ייצור, אספקה והתקנה א.  

כולל שמות כל המתכננים הקבלן המבצע ונושא הפרויקט, ופירטי התקשרות לכל 

המעורבים. תוכן השלט, גודלו ואופן התקנתו וכל נושא אחר הקשור בשלט ייקבע 

 בלעדית ע "י המפקח באישור האדריכל.

 

  גדר מפח גלי דגם איסכורית או ש"ע:ב. 

פרופילים אורכיים לחיזוק ויסוד כולל פירוק  2מ',  3כל  3, לרבות עמודים "מ' 2בגובה 

והעברה למיקום חדש רירות גבס זמניים להפרדת אזורי עבודה בתוך הבניין כולל 

תיקון, המחיר כולל אחזקה שלמות הקיר כולל תיקונו כתוצאה מונדליזם של 

 .התלמידים

 

 תמיכות זמניות: ג.

או ש"ע מאושר )ראה נספח ט'(, אשר יחושבו  PERIזמניות מסוג ייעשה שימוש בתמיכות 

 תוך היוועצות עם הקונסטרוקטור במידת הצורך. ע"י ובאחריות הקבלן לעומסים 

בכל מקום בו קיימת התערבות מיקום התמיכות מסומן בתכניות ויהיה בו שימוש 

לחוזקה  , עד אשר המערכת הגרביטציונית החלופית הגיעהבשלד הקיים של המבנה

 המלא.

ללא שימוש יש לדאוג כי העומס מועבר לקרקע דרך אלמנטים אנכיים בלבד 

 ע"י תמיכות לכל גובה המבנה.  בדיאפרגמות
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 :שלביות ביצוע בעת פירוק אלמנטים קונסטרוקטיביים .1600

 
 .העבודה תיעשה תוך פיקוח צמוד ובאחריות מהנדס ביצוע באתר 
 ריות ותימנע כל סכנה של יציבות העבודה תבוצע במשנה זהירות ואח

 למבנה.
הצבת תמיכות לתקרה לכל גובה המושפעת מפירוק הקיר עפ"י הנחת  .א

 שטחי השפעה לחלוקת עומסים. 
הערה : יש להעברה רציפה של הכוח שמקבלות התמיכות לקרקע ע"י 
פירוס תמיכות לכל גובה המבנה או קורות לקירות )באישור 

 קונסטרוקטור(
 ש.פירוק קיר נדר .ב
 יציקת מסגרת בטון עפ"י תכניות עד לקבלת חוזק מלא. .ג
 פירוק תמיכות. .ד

 

 דרישות ומחויבות הקבלן המבצע 00.17

 :עבודות לתחילת תנאים  00.17.1

 של מינויים על הרישוי לרשות הודעה: 
o בניין על לביקורת אחראי. 
o ההיתר בעל או הקבלן שמינה ,הבניין שלד לביצוע ואחראי בלןק. 
o ששר הבקשות מסוג הבקשה אם אלא ,הבקרה מכון עם םלתיאו אחראי 

 .הבקרה מכון של בקרה לגביהן נדרשת לא כי לגביהן קבע האוצר
 לסוג מוסמך קבלן – הקבלן שם את הבניה רשיון קבלת בעת לעירייה להמציא יש 

 .זה עבודות
 או/ו לפינוי מורשה אתר עם הסכם והצגת בניין ונפחי פסולת פינוי טופס על חתימה 

 .פסולת הטמנת
 טיח בדיקת כולל מוסמכת מעבדה י''ע בטונים לבדיקת התקשרות חוזה להמציא יש 

 .ד''בממ
 שילוט,שערים,רכב לכלי בכניסות ,גידור האתר לארגון בטיחות תוכנית אישור 

 פסולתבניה מקום (ופיקוח תשתיות ואגף העיר מהנדסת לאישור העבודה לאתר
 .)האתר בתוך

 כי בחתימתם יאשרו אשר עורכיהם בידי חתומים יהיו רישוי לרשות שיוגשו קבצים 
 .הבניה היתר את תואמים המסמכים

 ציון עם עבודה תחילת לאישור לביקורת אחראי י"ע הרישוי לרשות בקשה הגשת 
 :יצורפו לידיעה .היתר לפי העבודה ביצוע לתחילת צפוי מועד
o לפיו עבודות לבצע מבוקש אשר היתר מספר. 
o מכון שיוקם ככל(.ביצוע בקרת בדבר הבקרה מכון עם רותהתקש על אישור 

 .)בקרה
o להעבירם יש כי בהיתר נקבע אשר, אחרים ומסמכים צרופות , ספחיםנ 

 .העבודה תחילת אישור מתן טררם הרישוי לרשות
o מוסמך מודד אישור העתק בצירוף הבניין מתווה עליו שמסומן מדידה קובץ 

 .עצמו במגרש יןהבני מתווה סימון בדבר סימון בדבר
o העבודה לביצוע התפקידים בעלי של מינויים בדבר הודעה. 

 אשפה לפינוי מכולה להציב יש,ודרישותיה התברואה 'מח תנאי אחר למלא יש 
 .עמה בתאום בניה ופסולת

 את לסלק יש הבניה עבודות בגמר,המגרש בתוך הבנין חומרי את להחזיק יש 
 למקום מהשטח הבניה פסולת

 .התברואה 'חמ י''ע שיקבע
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 להיתר בקשה הגשת לשלב חשמל חברת התייחסות נדרשת לא-חשמל חברת 
 החשמל לחברת המידע מבקש את להפנות לא נא .עבודות התחלת לשלב או בנייה

 .אישור קבלת לצורך
 

 ביצוע למהלך תנאים 00.17.2

 עבודות לביצוע ואכיפה תפעול מינהל אישור. 
 ביצוע לתחילת רישוי רשות אישור. 
 להעבירם יש המוצעת הבניה בשטח וניקוז ביוב ,מים מערכות קווי וקיימים ידהבמ 

 .הבניה התחלת לפני
 מהות ,הפרויקט שם :הכולל ,וקריא ברור שלט ההיתר בעל יציב ,אישור ניתן 

 ופרטי ההיתר בעלי פרטי ,העבודה תחילת אישור ומספר היתר מספר ,העבודה
 למשך,לעין בולט במקום האתר בחזית ימוקם השלט .הביצוע על לביקורת אחראי

 .הבניה תקופת כל
 העיר מהנדסת להנחיות בהתאם באתר ולפעול להחזיק יש .האתר את לגדר יש 

 .למידע המצורפים
 גמר לתעודת תנאים 00.17.3

 גמר תעודת וקבלת ,גמר לתעודת בקשה להגיש יש. 
 שהיו ככל ,ריותציבו בתשתיות מפגעים ותיקון האתר לניקיון עירוני פיקוח אישור. 

 תשתיות ביצוע מינהל ראש אישור. 
 להיתר בהתאם הבניה כי הבקשה עורכי הצהרת -ראשיות לתוכניות התאמה 

 .גמר תעודת למתן בהיתר הקבועות הדרישות כל מולאו וכי הראשיות ולתכניות
 .שלשימו ראוי הבניין כי והצהרה

 ולתכניות להיתר בהתאם בוצעה הבניה כי הביצוע על לביקורת אחראי דוחות 
 כי והצהרה .גמר תעודת למתן בהיתר הקבועות הדרישות כל מולאו וכי הראשיות

 .לשימוש ראוי הבניין
 לעבודה רשום קבלן הצהרת. 

 השלד לביצוע אחראי הצהרת. 
 מדידה הגשת as-made בהתאם( המודד י"ע חתום היתר י"עפ שבוצעו לעבודות 

 .)המודדים לתקנות
 העבודה או הבניין של עדות תכניות קובץ. 
 התכן בקרת בשלב שהתבקשו ככל נוספים מאשרים גורמים כלל של אישורים. 

 חברת למשל( בתכן מפורטות דרישות שהיו מבנה בכל נפרדות בשורות לפרט
 )חשמל

 בהיתר תרשים י"עפ בניה פסולת לפינוי פסולת אתר אישור -פסולת סילוק אישור. 
 מאושרת מעבדה ידי על בטונים לבדיקת מעבדה אישור. 
 שידרש ככל מאושרת מעבדה ידי על וטיח לאיטום ד"ממ בדיקת תוצאות המצאת. 
 זו בבקשה נדרש באם( לאיטום מעבדה אישור(. 
 
 בניה בהיתר תנאי 

o יש המוצעת הבניה בשטח וניקוז ביוב,מים מערכות קווי וקיימים במידה 
 .הבניה התחלת לפני להעבירם

 לתשתיות וחיבור גמר תעודתל בקשה: 
o עדות מפת as-made י"עפ(המודד י"ע חתום היתר י"עפ שבוצעו לעבודות 

 .)המודדים תקנות
o עבודה או הבנין של עדות תכניות קובץ. 
o מולאו וכי להיתר בהתאם בוצעה הבניה כי ביצוע על לביקורת אחראי אישור 

 .גמר תעודת למתן בהיתר הקבועות הדרישות כל
o ככל ,תקינה נמצאת והיא בניה על ביצוע בקרת בוצע כי הבקרה מכון ישורא 

 .התכן בקרת בשלב שנדרש
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 עבודות עפר  - 01פרק  

 חפירה/חציבה כללית  01.01

 אור ודרישות ביצועיא. ת

שדרוג סיסמי לבית פרק זה מתייחס לכל עבודות החפירה הדרושות לצורך ביצוע 

תחם מבנה קיים בן עשרות שנים. על הקבלן . העבודה הנ"ל תבוצע במהספר

לנקוט משנה זהירות ולתכנן את החפירה/חציבה בהתאם לכך עם כלים מתאימים 

 ,המועצה המקומיתוורק לאחר תיאום ואישור תכנית החפירה עם מנהל הפרויקט 

כך שלא תיגרם פגיעה למבנים הקיימים או למערכות הקיימות באזור העבודה. 

ת החפירה/חציבה ייערך פירוק מבוקר ופינוי לאלמנטים לפני תחילת עבודו

להלן. לצורך חישוב  24הנמצאים באזור המיועד לעבודה כמתואר בפרק 

בעית/אספלט/בטון/ריצוף( ט חפירה/חציבה תיחשב ממפלס קרקע הקיים )קרקע

עד למפלס התחתית כמצוין בתוכניות. החפירה/חציבה תבוצע בכלים מתאימים 

 הנדרשת לצורך ביצוע קורת היסוד לצורך השדרוג. ובצורה המדויקת 

לפני ביצוע כל חפירה, על הקבלן לוודא ברשויות המתאימות אם בתוואי החפירה 

לא נמצאים קווי חשמל, מים, או ביוב, ועליו לסמן אותם בתכניות. הקבלן בלבד 

על הקבלן  .יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לאחרים בעת ביצוע החפירה/חציבה

את עומק היסודות לפני ביצוע החפירות סמוך למתקן. הקבלן לא יקבל כל  לוודא

 תשלום נוסף עבור נקיטת אמצעי זהירות ועליו לכלול אותם במחירי היחידה שלו.

חומר אשר יתאים לדרישות מילוי יערם בנפרד ויאוחסן עד לשימוש כחומר מילוי 

שפיכה מאושר על  חוזר. חומר בלתי מתאים או עודפים יסולקו מהשטח למקום

 ידי הרשויות.

של המפרט הכללי לעבודות בניה )הספר הכחול( יש  01בנוסף לכתוב בפרק 

לציין שבכל מקום בו כתוב חפירה/חציבה למבנים הכוונה, במקרה זה היא 

 לחפירה/חציבה בכל קרקע שהיא בכל צורה ובכל מרווח עבודה. 

 /כלי חפירה קטנים מבנה קיים ויידרשו בסמוך מאוד להחפירה מבוצעת 

אשר לא יגרמו לזעזוע היסודות הקיימים. לכן יהיה על חפירה ידנית, 

הקבלן יאשר מראש אצל המפקח את ציוד החפירה/חציבה אשר בכוונתו 

להשתמש לביצוע העבודה. המפקח יהיה רשאי להחליף ציוד זה חלקו או 

 כולו אם ייווכח כי הציוד אינו מתאים לבצוע העבודה.

מילוי חוזר כוללות הכנסת חומר המילוי המאושר )ללא פסולת(, עבודות 

ס"מ עם מכבש יד ויברציוני  לצפיפות של  20פיזורו והידוקו בשכבות של 

פני התשתית עד תחתית לפי מודיפייד א.א.ש.או ותיקון  98%לפחות 

 .רצפת הבטון

 מפ"ס מסוג רדימיקס או ש"ע מאושר 8עד  3בחוזק  CLSMאו שימוש ב
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 ן נדרש לעמוד גם בתנאים הבאים:הקבל

תשומת לב הקבלן מופנית, בין היתר להוראות פרק ט' של "חפירות בעבודות  (א

 עפר של פקודת הבטיחות בעבודה" )נוסח מעודכן שבתוקף(.

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל חובה ואחריות המוטלים על הקבלן  (ב

או לפי הנהוג  הוראה אחרת , לשמירה על הבטיחות בעבודה לפי כל חוק,

 והמקובל.

בכל מקרה, על הקבלן לעבוד עפ"י התקנות והחוקים, המעודכנים לתקופת  (ג

העבודה בפועל. את הסעיפים הנ"ל, ניתן למצוא בחוברת "תקנות בנושא עבודות 

 בניה", של המוסד לבטיחות וגהות בגרסתה המעודכנת.

 

 ב. מדידה ותשלום

תיאורטית לפי מידות אלמנטי מדידה עבודות חפירה/חציבה זו תימדדנה במ"ק. ה

על הקבלן לקחת . המרחקים נטו המסומנים בתוכניות. הבטון המסומנים

-בחשבון את מרווחי העבודה במחיר היחידה של עבודות החפירה

המחיר כולל חפירה/חציבה, מיון החומר, אחסנת  מרווחים אלה לא ישולמו.

בשכבות, סילוק חומר פסול או חומר זמנית בעירום, הובלה לשטחי מילוי ופיזור 

עודפים למקום שפיכה מאושר בכל מרחק מהאתר והמצאת תעודה מאתר 

השפיכה המורשה. פירוק אלמנטים חיצוניים והרצפה יימדדו בנפרד. המחיר כולל 

גם את ביצוע החפירה/חציבה בכל קרקע שהיא, לרבות השימוש בכל הכלים 

בידיים צמודה לאלמנטים יצוקים  ( לחפירה/חציבה, חפירהומאושריםהנדרשים )

ובין היסודות הקיימים, הכול במידות ובשיפועי הקרקע הנדרשים בתוספת מרווחי 

עבודה, )נפח מרווחי העבודה שיבוצעו לא יימדד לתשלום(. מחיר היחידה 

, עבודות מילוי וההידוקים תמיכות זמניות לקרקע )באם יידרש(, לחפירה כולל

ויות להימצא בתוך תחומי החפירה/חציבה, שיפועי ישנות העש פירוק מערכות

 בטיחות וכל שנידרש לביצוע מושלם ובטוח של העבודה.

ביצועם של קווי מערכות חדשים והסטה של מערכות קיימות ימדדו בנפרד, אם 

 יידרש, ולא במסגרת עבודת השדרוג המפורטת להלן.
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 בקרת איכות  01.02

 ירה יש לבצע את הבדיקות הבאות המפורטות להלן:במסגרת הבקרה על עבודות החפ

 .בקרת סימון תחומי החפירה/חציבה 

 .בדיקת בחירת הכלים המתאימים ואישורם 

 .בדיקת סימוני בטיחות בחפירה/חציבה כנדרש בתקנות העבודה 

  .סימון קווי מערכות חדשות לא נכללות במסגרת עבודות השדרוג 

דה וטרם קבלת חתימת המפקח ביומן העב הקבלן לא יוכל להמשיך בביצוע עבודתו

 על אישורו לסיום עבודה מושלם של עבודות החפירה וההידוק.

 שלבים בעבודות החפירה ליסוד עובר בקיר הקשחה 01.02

 חשיפת יסוד עובר/בודד עד שכבת פני סלע עפ"י המלצות יועץ קרקע. .1
 חציבת יסוד עובר ליישור מישור הקיר בשלבים : .2

ך היסוד עובר בקצוות ויציקת יסוד עד להתקשות חציבת שליש מאור .א
 יום מינימום(.  14וקבלת חוזק )

 קידוח קוצים לבטון החדש להבטחת חפייה. .ב
 חציבת ויציקת השליש האמצעי הנותר. .ג
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  עבודות  בטון  מזוין  יצוק  באתר   -  02פרק  

 מוקדמות  02.0

קרא בצרוף למפרט מיוחד זה אשר מהווה של המפרט הכללי יי 02פרק  א.

הרחבה של העבודה ביחס לבטון יצוק באתר, שיטות מדידה, בקרת איכות 

 ובהתאם למפורט בכתבי הכמויות.

העבודה כוללת אספקת עבודות מפעל, חומרים, ציוד וכל הדרוש ליישום בטון  ב.

 בהתאם לדרישות מסמכי הביצוע.

 הגשות   02.0.1

ור כל סוג בטון הכלול בעבודה תוגש ע"י הקבלן לאישור תערובת בטון עב .א

המפקח. הקבלן יפרט את כל המרכיבים של התערובת כולל מוספים. בנוסף 

 תוגש בדיקת חוזק מקדימה לתערובת המוצעת.

 בדיקות מעבדה ותעודות ב.

הקבלן יגיש לאישור המפקח את כל תעודות הבדיקה, אישורי ספקים ותוצאות  

 ם את התאמת כל החומרים לדרישות המפרטים והתקנים.בדיקות המאשרי

תעודות תוגשנה עבור: צמנט, מוספים,  פלדת זיון, עוצרי מים, חומרי אשפרה,  

 תעודות אישור לפלדה רתיכה, חומרי תפרים וכל שאר החומרים בשימוש.

 חומרים  02.0.2

 :בטון א.

ח. אישור לא יותר ערבוב בטון באתר ללא אישורו המפורש של המפק .1

כזה לא יוענק אלא אם כן יוכיח הקבלן לשביעות רצונו של המפקח 

שמצויה במקום מערכת אבטחת איכות, אשר תבטיח שאיכותו של בטון 

 שעורבב באתר תהיה זהה או תעלה על איכותו של הבטון המוכן. 

והיה ולא יוסכם אחרת, הבטון יהיה בטון מובא בהתאם לתקן ישראלי  .2

 תנאי 'בקרה טובים'., שהוכן ב601

בטון אשר יהיה נתון לפעילות כימית של מי תהום או תופעות אחרות יכיל  .3

תערובת מיקרוסיליקה אשר תשולב בתערובת בהתאם להוראות 

הוא  -הכתובות של היצרן. מיקרו סיליקה זה חומר מסוכן ורגיש ביותר 

 מצריך תכן תערובת ע"י טכנולוג ויציקת ניסיון.

יה אחראי לבדיקת מיקום ומידות של: כל החדירות דרך הבטון,  הקבלן יה .4

נסיגות או "שן" באלמנט בטון, חריצי ניקוז, עוגנים יצוקים באתר וצנרת, 

הארקה והגנה מפני ברק, וכן הלאה בהתאם למסמכים והדרישות של 

כל המלאכות, בין אם אלה מוצגים בתוכניות, או שאינם מוצגים. כאשר 

בנה הנדרש שונה מזה המוצג בתוכניות הקונסטרוקציה, פרופיל בטון המ

 יש לקבל את אישור המפקח לשילוב הבדלים אלה לפני היציקה.
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לא יוספו מים לתערובת בטון מובא באתר עצמו אלא אם הותר הדבר  .5 

 במפורש על ידי המפקח.

כל אלמנטי הבטון יחשבו כבטון גלוי חזותי אלא אם צויין אחרת במפורש  .6

 .ט זהבמפר

סוגי הבטון יהיו בהתאם למצוין בתוכניות העבודה ויבוצעו בתנאי 'בקרת  .7

איכות טובים'. כאשר הוראות אלה חסרות, יהיו ערכי המחדל של סוגי 

 הבטון כלהלן:

 בלבד. לבטון רזה  15 -ב

 שאר הבטונים.  30 -ב

 ליסודות. 40 –ב 

המובא לא תותר תחילת יציקה בטרם תהיה באתר כל כמות הבטון 

הנדרשת ליציקה המתוכננת, זאת כדי למנוע מצב של "תפרים קרים" בין 

 שלבי יציקה.

  דרגת החשיפה של כלל הבטונים הקונסטרוקטיביים בפרויקט הינה.  8             

 .  כמובן שדרגת חשיפה זו3טבלה מס'  118לפי ת"י  – 3דרגת  חשיפה                   

צמנט ותכולת צמנט מינימלית כמופיע בת"י -בת הקפדה על יחס מיםמחיי                  

466 

 .3.2, טבלה 1חלק                   

 :צמנט ב.

הצמנט יהיה מסוג פורטלנד נקי מעפר וליכלוך. היצרן והמותג יועברו לאישור  

בלבד   CEM Iמסוגהמפקח. הצמנט בכל סוגי הבטון )פרט לבטון רזה( יהיה 

ה והקבלן מעונין ליבא צמנט עליו לקבל אישור המפקח . במיד1לפי ת"י 

מראש. הקבלן לא ישנה מותג וסוג הצמנט ללא אישור המפקח מראש. 

ק"ג למ"ק  320התערובת לא תיכלול אפר פחם וכמות הצמנט המירבית תהיה 

 בטון.

 :אגרגטיםג.      

מ מ" 20בשום מקרה לא יעלה הגודל המקסימלי הנומינלי של האגרגט על  .1

ללא אישור מפורש של המפקח. כאשר נדרשים אגרגטים קטנים יותר 

לצורך הנחה משביעת רצון של הבטון באלמנטים צפופים כמו קירות 

דקים, או קורות עם זיון צפוף, תערובת הבטון תתוכנן מחדש כשהיא 

 מכילה אגרגטים קטנים יותר. 

בדקו כדי בנוסף לבדיקת האגרגט המצוינת במפרט הכללי, האגרגטים יי .2

להבטיח שתכולת הכלוריד יון הכוללת בתערובות הבטון לא תעלה על 

לפי דרגת חשיפת  ACI 318בסטנדרט  4.3.1הגבולות שנקבעו בטבלה 

 האלמנט שבנדון. 
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 :מים ד.

 מקור המים יאושר ע"י המפקח.

 :פלדת זיון ה.

 פלדת הזיון תהיה בעלת תכונות הידבקות טובים )מוטות מצולעים( בהתאם 

מגפ"ס(. היה והקבלן מתכוון לרתך פלדת  500. )500דרגה  4466לדרישות ת"י 

זיון, אף אם לצורך הקשחת כלוב זיון בלבד, עליו להשתמש בפלדת זיון רתיכה 

(. סוג האלקטרודות יאושר על יד המתכנן.  W500P)  4466על פי דרישות ת"י 

צורה יובהר בזאת שאין לרתך חישוקים /ספירלה לברזל אורכי ב

 עקבית/ואו אוטומטית. 

 :אביזרי מתכת ו.

שומרי מרחק, כסאות, תמיכות, קשירות, חיבורים למיניהם וכל יתר  .1

האביזרים הדרושים כדי להציב, לתמוך ולקשור כהלכה את חלקי הזיון 

 SP-66 ACIיעמדו בדרישות התקן  -ומיתרי הדריכה במקומם המדויק 

 ויאושרו ע"י המתכנן.

כל יתר אביזרי המתכת המשמשים לתמיכה יהיו מגולוונים או הכיסאות ו .2

( fitting Snugמצוידים בקצוות פוליאתילן בצפיפות גבוהה, הדוקים )

מ"מ בין המתכת לכל משטח חשוף  של  6המאפשרים יצירת מרווח בן 

 הבטון.

 :רוחקנים ז.

של המפרט הכללי, אולם רוחקני  02072רוחקנים יעמדו בדרישות סעיף  

 סטיק לא יאושרו.פל

. עלות הרוחקנים בטון דחוס סיבי מתועשיםהקבלן יעשה שימוש ברוחקני   

 תיכלל במחירי היחידה.

 :טפסות ח.

במפרט  020841כל הטפסות יעמדו בדרישות לבטון חשוף חזותי עפ"י סעיף  

 הכללי אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד.

שימוש בחוטי קשירה הטפסות למיניהן יעמדו בדרישות המפרט הכללי. 

 אסור.

 :חומרי אשפרהט.      

 שיטת האשפרה לכל האלמנטים האופקיים תהיה ע"י שימוש בבד גיאוטכני  . 1

 מצופה בפוליאתילן. החומרים יקבלו את אישורו של המפקח מבעוד מועד       

 171C   ASTM -יריעות פוליאטילן מסוג "טייטקס" או ש"ע , יהיו בהתאם ל   . 2

 יוויה

 מ"מ עובי. 0.1 -בלי פגמים ולא פחות מ       
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סרט הדבקה צריך שיהיה עמיד בלחץ ואטום נגד מים. לפני השימוש יעשה  .3

 הקבלן ניסוי הדבקה להוכחת טיב ההדבקה ויקבל אישור המפקח.

אשפרת קירות וקורות תבוצע בעזרת חומר אשפרה העומד בדרישות התקן  .4

 ASTM-C-309האמריקאי 

אשפרה  ומריח ה ינתן  רק לאחר שווידא המפקח כי כל אישור ליציק .5

 שאושרו על ידו נמצאים באתר טרם תחילת ביצוע היציקה.

 שעות לאחר היציקה. 72 לפחותפירוק טפסות אנכיות  .6

 

 ביצוע עבודות בטון  02.0.3

 .עבודות בטון במזג אויר חם .א

תר הקבלן ינקוט בצעדים מיוחדים כדי להבטיח שהטמפרטורה הגבוהה ביו

מעלות צלזיוס, ושמקסימום הפרש בין  65במהלך תהליך ההידרציה תהיה 

מעלות צלזיוס. הצעדים  20המרכז ופני השטח של האלמנט לא יעלה על 

שינקטו יכללו )בכפוף לאישור המפקח( שימוש במים מקוררים או קרח או 

 תערובת של שניהם, שימוש במרכיבי קירור בעת היציקה או שימוש בבידוד.

נוסף למצוין במפרט הכללי לא תותר יציקה בימים בהם הטמפרטורה עולה ב 

 שעות לאחריה. 12בזמן היציקה ועד  C 32על 

 טפסות ב.

 כללי .1

תכנון, הקמה, הרמה ותחזוקה של כל הטפסות לבטון כולל מרסנים  

. תכנון הטפסות יהיה באחריותו של 904ותומכים, יהיו בהתאם לדרישות ת"י 

 הקבלן.

ניות הטפסות יוגשו למפקח ע"י הקבלן לפני תחילת העבודות. תכנון תכ 

או בכל אביזר  כי לא יותר שימוש בחוטי קשירההטפסות יביא בחשבון 

 מתכתי המגיע אל פני הבטון ועלול לקבל קורוזיה עם הזמן.

המצאת תכניות אלו, עם זאת, אינם גורעות מאחריותו של הקבלן להשלמה  

 מוצלחת של העבודה.

 פלדת זיון  ג.

חפיית מוטות תבוצע כמצוין בתוכניות. חפית מוטות במקומות אשר אינם  .1

 המפקח. -מצוינים בתכניות תוגש לאישור ע"י המתכנן ו

 כיסוי הבטון על הזיון מצוין בתכניות. .2

הצבת אביזרים שונים: עוגנים, ברגים, כולל גם אך לא מוגבל לאלה  .3

רות, בסיסי מעקות, מתלים ואינסרטים, המיועדים למבנים, בסיסים ומסג

תמיכות לצנרת, שרוולי מעבר, כבלים, צינורות, נקזים וכל החומרים 

הקשורים לבטון, יאובטחו למקומם כשהבטון נוצק. ברגי עיגון יוצבו 
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באמצעות שבלונות, יאובטחו מיקומם ומפלסים יבדקו ויובטחו באופן קשיח 

 כדי למנוע תזוזתם בעת יציקת הבטון.

 יציקת הבטון  ד.

 משקי עבודה יהיו במקומות המסומנים בתכניות. .1

כללי: בטון אשר לא נוצק עפ"י התכניות מסיבה כלשהיא או כולל פגמים  .2

יחשב כלא מתאים לדרישות מפרט זה ויסולק ע"י הקבלן על חשבונו, אלא 

אם כן המפקח אישר תיקונו. אישור לתקן את הפגום אינו מאשר החלק 

 אלא רק לאחר שהתיקון השביע רצונו של המפקח.הפגום 

 לא יאושר תיקון טבלת בטון.  

 הסרת תבניות .3

 .ACI 347הסרת התבנית תבוצע בהתאם לדרישות  

התבניות יוסרו באופן כזה שיאפשרו לבטון לקבל את המאמצים באופן  

 אחיד.

 כל שיטה של הסרת תבנית שתגרום למאמץ יתר בבטון לא תבוצע. 

ת בכל חלק שהוא של המבנה לא יוסרו אלא לאחר קבלת חוזק תבניו 

מספיק בבטון על מנת למנוע נזק ופגיעה. התבניות ותמיכותיהם לא יוסרו 

 אלא לאחר אישור המפקח.

 אשפרת הבטון ה.

 כללי: .1

אשפרת הבטון תושג ע"י מניעת אובדן נוזלים, שינויי טמפרטורה מהירים  

תינתן לאשפרה נאותה לכל אלמנטי  תשומת לב רבה ופציעות מבניות.

תהליכי האשפרה יתאימו לדרישות התקנים. אשפרת הבטון תימשך  הבטון.

 ( ימים אחרי יציקת הבטון.7לא פחות משבעה )

אין דרישות מיוחדות למשטחים הנותרים מכוסים ע"י תבניות למעט  

במקרים בהם הטמפ' קיצונית כאשר המפקח ידרוש הרטבת התבניות 

כל שאר המשטחים החשופים, בתנאי מזג אויר רגילים,  ורדת החום.לצורך ה

השיטות להלן בכפוף לאישור המפקח  3מ יקבלו אשפרה באמצעות אחת 

 והמתכנן.

 כיסוי ביריעות: .2

מיד לאחר השלמת עבודות הגמר יפרשו יריעות פוליאטילן עם אריג מולחם  

היה חפיה מספקת מסוג "טייטקס" באופן כזה שמשטח הבטון לא יינזק ות

( ימים. מי 7יריעות ישארו במקומם לפרק של שבעה )ה לכיסוי סגור ונמשך.

 ימים ללא הפסקה. 7שתיה רגילים יוזרמו תחת היריעות 

 ממברנה -נוזל  .3
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נוזל האשפרה ייושם מיד לאחר היעלמות המים מעל הבטון לאחר עבודות  

ון ולפני כל בדיקה גמר ולפני שנגרם כל נזק כתוצאה מדהידרציה של הבט

הנוזל ייושם באמצעות מרסס מאושר לציפוי דק ואחיד של  של המשטח.

דקות לאחר  30החומר ייושם בשני שלבים. שכבה שניה תיושם  הבטון.

הנוזל ייושם בשכבה אחידה ונמשכת בכמות לא   יישום השכבה הראשונה.

טופל השטח המ מ"ר של בטון חשוף לכל שכבה. 27 -פחותה מגלון אחד ל

 ( ימים.7יוגן ע"י הקבלן מכל נזק פרק זמן של לפחות שבעה )

 

4. WATER BASED CURING COMPOUND 

 WATER BASED CURING " -לאשפרת הבטונים יש להשתמש בהתזה ב 

COMPOUND.לפי הוראות היצרן מיד לאחר הורדת הכיסויים " 

לביטול מיד לאחר יציקה והחלקת הרצפות באולם המסגריה יבוצע טיפול  

 ”.CURECRETEהספיגות בחומר "אשפורד פורמולה" תוצרת "

ימים לאחר  3אין להעמיס את משטחי בטון או להעביר עליהם משאות לפני  

 היציקה. 

בגמר האשפרה יש לסלק מעל פני הבטון את כל חומרי ההגנה, לטאטא  

 אותם היטב ולרחוץ אותם.

 

במקומות  ט מהאלמנט שנוצקבמישקי עבודה ובתחום קירות וסביב זיון הבול

בהם לא ניתן לישם יריעות או נוזל ממברנה תבוצע אשפרה מקומית על ידי 

שימוש בחול ים נקי אשר יורטב לרוויה .  עם תום תקופת האשפרה ישטף החול 

 והמשטח ינוקה.
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 עבודות בטון יצוק באתר 02.01 

 בטון רזה תחת יסודות חדשים  02.01.01

 יצועתאור ודרישות ב א. 

ס"מ לאחר ביצוע הכנת  5תחת כל יסוד ו/או קורה יוצק בטון רזה בעובי 

תחתית החפירה על ידי הקבלן ואישורה ע"י המפקח. הבטון הרזה יהיה מסוג 

. על הקבלן להקפיד למלא כל חלל שנוצר ולהגיע למפלס המצוין 15-ב

 .בתוכניות

 מדידה ותשלום ב.

ל את כל החומרים והמלאכות ותכלו רמ" -ב שטחמדידה תיעשה על פי ה

הדרושים לביצוע העבודה. המדידה תיעשה עפ"י מידות תיאורטיות כמצוין 

 בתוכניות.

   4466מוטות  זיון  מפלדה  מצולעת  לפי  ת"י    02.01.02

 א. תיאור  ודרישות  הביצוע

כל ההנחיות הטכניות שבסעיף זה מחייבות לגבי כל עבודות הזיון. כיסוי הבטון 

 ס"מ 5יהיה ו/או במגע עם הקרקע  כלפי חוץהפונים  היון בכל חלקי המבנעל הז

כלפי בשטחים הפונים אלא אם כן צוין אחרת בתכניות ו/או בחתכים ובפרטים. 

יש להדגיש להקפיד על עובי כיסוי נדרש . ס"מ 3הכיסוי המינימלי יהיה  פנים

במבנה עובי כיסוי ס"מ גם באזור אף המים. יובהר כי לא יהיה בשום מקום  5של 

 ס"מ.  3-הקטן מ

מוטות הפלדה המצולעים ורשתות מרותכות ממוטות מצולעים יתאימו לדרישות 

לחלקיו, אך לא יורשה השימוש בפלדה מצולעת  4466התקן הישראלי ת"י 

 -מוטות הפלדה יהיו מעורגלים בחם מחומר גלם מוכר )מנות, מטילים  מפותלת.

BILLETSמחומר הומוגני ובעל רקע מטלורגי מוכר.  (, כאשר המנות עשויות

 המפעל המייצר את המוטות חייב להיות מצוייד ב"תו תקן".

ולמפרט מכון  2,1/466חיתוך וכיפוף המוטות יהיה בהתאם לחוקת הבטון ת"י 

)למרות האמור כאן הארכת מוטות בריתוך תיעשה  176התקנים )להלן מפכ"מ( 

ינתן אישור כזה )בכתב( יהיה הריתוך  רק עם קבלת אישור בכתב מהמתכנן, אם

 )דלות מימן(. ASWE 7018באמצעות אלקטרודות בעלות סימון 

(, ובכפיפות להנחיות המפקח. הקבלן 1)חלק  466הריתוך יהיה לפי הנחיות ת"י 

יידרש להוכיח כי תסבולת הריתוך מתאימה לדרישות, באמצעות ביצוע בדיקות 

 ונו.חשב-מתיחה לריתוך מדגמי, וזאת על
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פי המפורט בתקנים -ברשות הקבלן יהיה ציוד מתאים לחיתוך וכיפוף מוטות על

 -. משמעות הנ"ל בין היתר שלכל קוטר 176מפכ"מ  2,1/466הישראליים 

 הכיפוף למוטות יהיה לו סרן נפרד ומיוחד.

מעלות, כנדרש לעמיסה  135כל החישוקים בפרויקט יהיו עם כיפוף של 

 . ה היא תנאי הכרחי לאישור יציקהסיסמית. עמידה בתנאי ז

למרות האמור לעיל החיתוכים והכיפופים במידה ויצוינו יהיו בתאום מלא 

 למידות המופיעות בתוכניות העבודה.

 ב. מדידה  ותשלום

ללא כל תוספת  שבתכניות, טון לפי הכמויותהמדידה תהיה  על פי משקל ב

 פחת. 

ן שביצע הקבלן )באישור ספסלים המשמשים לתמיכת הזיון וחפיפות זיו

המפקח( ואשר אינן מתוארות בתוכניות, לא ימדדו לתשלום, ומחירן כלול 

במחירי היחידה. שומרי המרחק מסוג כלשהו כלולים תמיד במחירי היחידה של 

הזיון. ריתוכי זיון, אם נדרשים בתוכניות, ו/או הותרו לקבלן ע"י המפקח, אינם 

ר בדיקתם במת"י, יהיו כלולים במחירי נמדדים לתשלום ומחירם, כולל מחי

 היחידה של הזיון.

 תוספת עבור שימוש בפלדת זיון רתיכה לא תשולם אלא תיכלל במחיר היחידה.

 

 יציקת בטון חדש כנגד בטון קיים   02.01.03

 ודרישות ביצוע: רתיאו

בכל מקום בו נוצק בטון חדש כנגד בטון ישן, יש להבטיח את חיבורו הנאות של 

ן החדש לבטון הקיים, וזאת על מנת להבטיח שחתכי הבטון יעבדו יחדיו הבטו

מראשית הטרחה קיצונית.  פרט החיבור יכלול החדרת קוצי זיון לבטון הקיים 

יכלול גם ביצוע "שגמי גזירה"  ובחלק מהמקומות .טרם יציקת הבטון החדש

ים להבטיח הינם מגרעות בקיר קיים שמסייע –"שגמי הגזירה"    .מתהקיי בקורה

  את העברת המאמצים והפעולה המשותפת של הקירות.

חשוב להדגיש שהחדרת הקוצים וביצוע שגמי הגזירה יהיו ישירות על הבטון 

 הקיים עצמו ולא דרך שכבות טיח, איטום, ריצוף או חיפוי.

או ש"ע מאושר   SIKA ARMTEC 110על פני הבטון הישן יש למרוח פריימר מסוג 

 '(.חמ"מ להבטחת הדבקות הבטון החדש לישן )ראה נספח  1של  בעובי מינימלי

 

על הקבלן להבטיח את ביצוע הפרטים בצורה מושלמת, ולדרוש הסברים טרם 

 הביצוע במקרה של אי הבנה של אחד הפרטים.

 אופן הביצוע החדרת קוצי זיון:
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 . יש לקלף טייח, שכבות איטום, לחשוף ולנקות ולחספס פני שטח בטון קיים.1

 . יש לבצע גישוש ואיתור מוקדם של מוטות הזיון הקיימים ע"י קידוחי גישוש עדינים 2

סאונד מיוחד לאיתור פלדה, צילום רנטגן וכדו' -מ"מ( או ע"י מכשיר אולטרה 6)    

 וסימונו

 ע"י צבע על הרכיבים.     

מ"מ עבור  175הקוץ ) מקוטר 8.5. יש לקדוח חור בבטון הקיים לעומק של לפחות פי 3

 קוץ

מ"מ עבור קוץ  28מקוטר הקוץ )קוטר קדח של  1.4מ"מ( ובעובי של פי  20בקוטר     

 בקוטר

 מ"מ(. 20     

 . יש לנקות את החור בעזרת מברשת מיוחדת ו/או שאיבת האבק.4

 . יש למדוד ולוודא שאכן חור הקידוח במידות הנכונות.5

 או ש"ע מאושר. '(י)ראה נספח " 31מסוג "סיקדור . יש להזריק לקדח דבק היפוקסי 6

 דק' 30-לא יותר מ. מיד לאחר החדרת הדבק יש להחדיר את קוץ הזיון לכל עומקו ו7

 מיישום הדבק.    

 . יש להבטיח עיגון נאות של הקוץ בבטון החדש ובאורך המצויין בשרטוט. 8

 )כיפוף קוץ הזיון ייעשה טרם החדרתו לבטון הקיים(    
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 פסקות יציקה:ה

בכל מקרה של הפסקת יציקה, יש להבטיח המשכיות נאותה של הזיון בין החלקים וכן 

 את ניקיון הבטון טרם היציקה הנוספת.

 כיפוף מוטות:

חשוב: קוטר מינימלי לכיפוף מוטות עבור הכנה לקורות וזיזים של שלב ב' של הפרויקט 

 :1חלק  466ן" כפי שנקוב בת"י יעשו בהתאם לדרישות עבור "כיפוף שלא לצורך עיגו
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 בקרת איכות לעבודות בטון יצוק באתר  02.02

 במסגרת בקרת איכות העבודות יבצע בקרת האיכות של הקבלן את הבדיקות הבאות:

 א. בדיקות גיאומטריות לפני ביצוע היציקות 

 מיקום אלמנטי המבנה )בקואורדינטות(  ע"י מודד מוסמך. -

 ע"י מודד מוסמך.מפלסי אלמנטי המבנה,  -

 מידות האלמנטים היצוקים )כולל מידות אופקיות, גבהים ועובי(. -

 התאמה לתכניות. -

 עיגון אביזרים ועוגנים מבחינת מיקום ומפלס. -

 בדיקת תבניות לפני ביצוע היציקות ב.

 סוג תבנית מבחינת עיבוד גמר חיצוני של היציקה. -

 שירה לתבניות.סוג תבנית מבחינת גמר בטון חשוף, כולל אביזרי ק -

 התאמת המידות לתכניות. -

 חוזק ויציבות של מערכת התבניות והטפסנות. -

 פתחי יציקה, שרוולי יציקה. -

 הכללת צינורות, שרוולים ואביזרים שיש לבטן ביציקה. -

 עיבוד הפסקות היציקה להתקשרות ליציקות הבאות. -

 עיבוד תפרי התפשטות. -

 .הכללת שרוולי יציקה המיועדים ליציקות הבאות -

 בדיקת זיון לפני ביצוע היציקות ג.

 התאמת סוג מוטות הזיון המיועדים לדרישות המפרט. -

 התאמת כמויות הזיון ומיקום הזיון לדרישות התכניות והמפרט. -

 הכללת אביזרים מעודנים ביציקות וייצובם בתבניות. -

 הרכבת קוצי זיון להתחברות ליציקות הבאות. -

 שומרי מרחק ומיקום הזיון. -

 מערכת הזיון ומיקום הזיון בתבניות.יצירות  -

 ניקיון מוטות הזיון. -

 בדיקת הכנות ליציקה ד.

תכנון מראש של היציקה, לרבות: מיקום ציוד היציקה, מיקום  -

ערבלים, שיטת יציקה, קצב היציקה, כיוון היציקה, שיטת עיבור פני 

הבטון, שיטת האשפרה, מועדי היציקה, משך היציקה, משך 

סגרות כח האדם לפי מספר נקודות קבלת האשפרה, קביעת מ

 הבטון.

 קביעת קווי הפסקות יציקה אופציונאליים למקרה של תקלה. -
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בדיקת כמות המרטטים לפי כמות הבטון הנוצק, ובדיקת  -

הכין גם פטישי פלסטיק לדפיקה על ל תקינות המרטטים. יש

 תבניות צד.  

 כה(.יחשבבדיקת תקינות מערכת תאורה )ליציקות  -

סדרי קבלת הבטון מספק הבטון, כולל התאמת קצב בדיקת ה -

 האספקה לקצב היציקה.

בדיקת הספקת החשמל למרטטים ולמאור, ובדיקת אספקת מים  -

 לאשפרה.

 בדיקות היציקה ה.

 התאמת קצב היציקה ושיטת היציקה לתכנון הנ"ל. -

 הבטון המסופק לאתר, עפ"י תעודות המשלוח. אימות סוג וטיב -

 הבטון המסופק לאתר. בדיקת שקיעת קונוס של -

נטילת מדגמים לבדיקות חוזק הבטון הנוצק וביצוע בדיקות החוזק  -

 במעבדה מוסמכת.

 בדיקת פני הבטון בתום היציקה להיעדר "סדיקה פלסטית". -

 בדיקת התאמת האשפרה לתכנון. -

 נטילת מדגמי פלדת הזיון לבדיקה. -

 ניהול יומן דיווח ליציקות ו.

ת השונות לרבות תוצאות הבדיקות כל האינפורמציה לגבי היציקו

והמדידות דלעיל, ירוכזו ביומן דיווח מיוחד ליציקות, בצורת טבלה 

 .ברורה

 הטבלה תתוכנן ותוכן ע"י הקבלן, וטעונה קבלת אישור המפקח מראש.

צוות בקרת האיכות של הקבלן יבצע את כל הבדיקות הנ"ל, ימלא את 

ום כל שלב בביצוע. יומן היציקות ויגיש אותו לאישור המפקח בת

המפקח רשאי לדרוש לחזור על בדיקות אלה או אחרות או להגדיל את 

כמות הבדיקות מעבר לנדרש בתקן, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, 

קבלן לא תהיה תביעה כלשהי )כסף או זמן ל  וללא ערעור מצד הקבלן.

 הקבלן לא יוכל להמשיך בביצוע שלב כלשהו ביצוע( עקב האמור לעיל.

 כלשל עבודת היציקות בטרם אישר המפקח בחתימתו ביומן הנ"ל את 

 הפעולות והבדיקות שקדמו לשלב האמור.

 אין לבצע שום יציקה באתר, אלא כאשר המפקח נוכח, אישית במקום.

אין להמשיך בעבודות של שלבים נוספים בטרם אישר המפקח כי הדבר 

  אפשרי מבחינת חוזק הבטון שנוצק.

 לעיל.  02.01.03ת דריכות נדרשת בסעיף ראה גם תוכני
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 שיקום בטונים  02.03

 כללי .1

ככל משדרוג בית הספר לעמידות ברעידות אדמה יש לטפל בכל המקומות  .1.1

 בהם 

 נפגע הבטון המזויין כתוצאה מקורוזיה של ברזל הזיון.  

עבודות השיקום מבוצעות במתקן מתפקד, לפיכך יש לתאם את עיתוי וביצוע  .1.2

במבנה.  המזמין רשאי לקבוע עדיפות המפקח לגבי כל קטע  העבודות עם

באזורי הביצוע משיקוליו הוא והקבלן יעמוד בדרישות אלה.  בכל קטע סדר 

השלבים יהיה לפי סדר חומרת הפגמים כאשר שלב ראשון יכלול תיקון 

 הפגמים החמורים ביותר.

מסיבות  גם על שיקום האלמנט בקטעיםהמפקח רשאי להורות בנוסף  .1.3

 בטיחות.

 

 אופו הביצוע: .2

מפרט טיפול אופן הביצוע של עבודות שיקום בטונים יהיה בהתאם לנספח א' במפרט זה )

 (ושיקום בטונים בלויים וברזל זיון שנתקף בקורוזיה.

 

 טפול בפני הבטון  .3

תקון רצפות  השיפועים ברצפות יבדקו בעזרת מאזנת וע"י מים שישפכו על הרצפה.בכל 

ו יווצרו שלוליות או שיתגלה שהרצפה אינה מאוזנת,כנדרש, יהיה על הקבלן מקרה שב

לחצוב, לסתת ולתקן את הרצפות כך שהשיפועים יהיו שוב אחידים. התיקונים יבוצעו על 

 חשבון הקבלן.

 

 :שיטת התיקון 

 ס"מ. 3חציבה וסיתות של האזורים הדורשים טיפול לעומק   -  

 ני בטון מסוג "טריקופק" תוצרת "טריקוזל" אויציקה והחלקת חומר לתיקו  -  

 שווה ערך מאושר ע"י מנהל הפרויקט.

 

יש לבצע את התיקונים ככל האפשר סמוך למועד היציקה למניעת  תיקוני פני הבטון

סדקים בפני הבטון דרושה החלקה חוזרת כשעה שעתיים לאחר היציקה עם השפרצת 

 בהם יופיעו סדקים. המים יש לבצע את ההחלקה חוזרת רק במקומות
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 :סתימת חורים 

 פתיחת כל החורים ע"י מברשת פלדה או ניקוי חול.  -

סתימת החורים בחומר לתקוני בטון מסוג "טריקופק" תוצרת "טריקוזל" או   -

 שווה ערך מאושר ע"י המהנדס.

 החלקת החומר לפני הייבוש.  -

 

 :טיפול בסגרגציה )קיני חצץ( 

 ס"מ מעבר לאזור הסגרגציה. 2סתות האזור לעומק   -

 שאר התיקון ראה סעיף ב' לעיל.  -

לחצוב  במקומות בהם נתגלה מסמר תקוע בבטון או אלמנט אחר אשר יש  -

 סביבו, יש להוציאו ולתקן בחומר לתיקון כמצוין לעיל לגבי סתימת חורים.

 

 פלדת בנין

התאם לתוכניות ורשימת הפלדה לבטונים תהיה מצולעת ו/או רגילה, הכל ב א.           

הכמויות. הכיפופים והחיתוכים יהיו בהתאם לקטרים השונים. אין להשתמש בפלדת בנין 

 מפותלת.

מהצטלבויות ומחוזקת היטב למניעת פרוקה  90% -קשירת הפלדה תהיה כ ב.           

בזמן היציקה. המפקח יבדוק את הפלדה לפני סגירת התבניות. אין לסגור תבניות לפני 

 קבלת אישור מהמפקח.

 הפלדה תהיה נקיה מחלודה, שמנים אבק ואשלג. ג.

 על הקבלן לספק למפקח את המסמכים המעידים על מקום ייצור פלדת  ד.

זיון, תעודות הבדיקה במכון מוסמך. אספקת מסמכים אלה לא מבטל את הזכות של 

 המפקח לדרוש בדיקות מעבדה מדגמיות לפי שיקול דעתו.

 

 מתכווץ למילוי רווחים בין פלטות פלדה ובטון קייםגראוט בלתי 

 ראה נספח ה' ARDEX CEMGROUTמסוג 
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 הרחבת סעיפים מאומדן עלויות  02.04

  ס"מ 25בעובי עד  30-מרצפי בטון ב 02.03.2

ס"מ יצוקים ברצועות מצומצמות תמוכה ע"ג  25בעובי עד  30-מרצפי בטון ב

ות השלמות זיון ע"י קידוח ויישום קוצים טפסנות מתה ו/או ע"ג ארגזי כוורת לרב

ס"מ  110מ"מ אורך  16או ש"ע מאושר  קוטר הקוצים עד  31בחומר סיקה דור

 ס"מ לצורך התחברות עם רצפה קיימת. 25ובפסיעות של 

 

  קידוח חורים לקוצים 02.05.2

קידוח חורים בקוטר ועומק לפי תוכניות לקוצים ממוטות זיון מצולעים , ניקוי 

או ש"ע מאושר סיסמית ע"י  HILTI HIT RE-500 V3וש בדבק אפוקסי מסוג ושימ

המתכנן לעיגון קוצים עפ"י תוכניות ופרטים ולאחר קבלת הדרכה במקום מנציג 

 היצרן.

 קידוח חורים לברגי עיגון 02.05.3

 HIT-Vמ"מ  12-20מ"מ לברגי עיגון מגולוונים בקוטר  22 - 14קידוח חורים בקוטר 

rod M20 8.8  של חברת הילטי או ש"ע מאושר, ניקוי ושימוש בדבק אפוקסי מסוג

HILTI HIT RE-500 V3  או ש"ע מאושר סיסמית ע"י המתכנן לעיגון ברגים עפ"י

 תוכניות ופרטים ולאחר קבלת הדרכה במקום מנציג היצרן.
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   בניה  עבודות  - 40פרק 

 סוגי הבלוקים 

ו סוגי הבלוקים לבניה בלוקי בטון בהיעדר כל דרישה אחרת במסמכי ההסכם יהי

 סוג א'. 5חלולים בעלי תו תקן של מכון התקני הישראלי המתאימים לת"י 

 מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח.

 

 אופן הבניה

לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור  א.

 המפקח.

נם לבין עצמם ייעשה ע"י שינני קשר חיבור קירות או מחיצות חדשים בי ב.

 )שטרבות(.

חיבור מחיצות או קירות בלוקים אל עמודים או קירות בטון יבוצע ע"י יצירת  ג.

שינני קשר )שטרבות( ויציקת חגורות אנכיות כמפורט במפרט הכללי. מאלמנטי 

ס"מ, באורך בולט  30מ"מ, ברווחים של  8הבטון יבלוט זיון קשר )קוצים( בקוטר 

 ס"מ, שיוכנס אל הרווחים שבין שינני הקשר וכן ברזל זיון לכל הגובה. 20

צמנט -חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי ע"י טריזים ומישק מלט ד.

 ס"מ. 1.5שעוביו לא יעלה על 

מלאים  -מישקים בין הבלוקים בקירות ומחיצות יהיו כאמור במפרט הכללי  ה.

 ואחידים בעוביים.

לן יקפיד על בנייה בבלוקים שלמים בלבד בשורות אופקיות ובפוגות שוות הקב ו.

 בעוביין. 

ז.            חלק מהבלוקים יופרדו ממסגרת בטון היקפית על הקבלן לאטום רווח זה 

 בחומר אלסטומרי מאושר ע"י הקונס'.

 

 כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.
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 טוםעבודות אי – 50פרק 

 ס"מ 5איטום תפרי התפשטות ברוחב  05.01

ס"מ, ע"י חומר  איטום אלסטומרי על בסיס  5איטום תפרי התפשטות ברוחב 

" והגנת  פח אבץ. H 99פוליאוריתן או פוליסולפיד חד או דו רכיבי כדוגמת "פוליטר 

 לרבות: הוצאת חומר איטום ישן, ניקוי התפר,  יישור  שפתי  התפר, פריימר, החדרת

מ"מ, מילוי בחומר  55פרופיל גיבוי מפוליאתילן מוקצף עם תאים סגורים בקוטר 

 האיטום, התקנת פח אבץ

 שכבתית של יריעות ביטומניות מושבחות-איטום גגות במערכת דו 05.02

או  PPAשכבתית של יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר -איטום גגות במערכת דו

S.B.S  בד פוליאסטרוציפוי עליון מחול . הלחמת שכבת מ"מ משוריינות בל 4בעובי

לתחתונה לרבות פריימר  התחתונה לתשתית והלחמת השכבה העליונה היריעות

 גר'/מ" 003" אוש"ע בכמות SG 474" או "פריימר 101ביטומני מסוג פריימקוט 
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 עבודות מסגרות חרש - 19פרק 

 כללי 19.0.1

ו רק ע"י  פקט זה. ניתן להחליהערה חשובה: מפרט מיוחד מצורף בנספח לפרוי

 המתכנן מפרט מיוחד שיוכן על ידי מטלורג מוסמך מטעם הקבלן ואושר ע"

 כללי .א

הכללי הבין משרדי  מפרט מיוחד זה משלים את הדרישות המפורטות במפרט

במהדורתו האחרונה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מפרט מיוחד  19פרק 

מטלורג מוסמך שאושר ע"י ראות מפרט זה להוראות המפרט הכללי יגברו הו

 המתכנן לפרויקט זה.

יצור פלטות ואביזרי  ,יבוצעו רק בבית המלאכהעבור עבודה זו יצור רכיבי הפלדה 

החיזוק יבוצע בבית המלאכה רק על פי שבלונות מדויקות שיוכנו לפי מדידה מוקדמת 

וצעו בהם שתבוצע באתר העבודה בהתאם לגיאומטריה של הרכיבים והקדחים שב

בפועל ובהתאם למיקום הזיון הקיים. טרם היצור ישלחו התוכניות לאישור המתכנן 

, אלה יותרו רק במקרים בשום אופן לא יבוצעו ריתוכים באתר העבודהוהמפקח. 

חריגים בהם לא ניתן לבצע באופן מעשי פרט מסוים במסגריה, ורק לאחר אישור 

הפלדה שיותקנו באתר יהיו צבועים  מפורש בכתב מן המתכנן והמפקח. כל רכיבי

עבודות הפלדה יהיו מבוקרות ע"י במערכת צביעה אפוקסית לפי המפרט להלן. 

 . מטלורג ומפקח ריתוך מוסמכים מטעם הקבלן

. אספקתם תלווה 1458ות"י  1225חומרי הגלם יעמדו בדרישות ת"י  -חומרים  .ב

 בתעודות המעידות על התאמה לדרישות ולתקנים. 

אלקטרודות יסופקו בליווי אריזה מקורית ותעודות מתאימות המעידות על  - ריתוך .ג

 התאמה לתקנים ולמפרטים.

 אלמנטי הפלדה 19.0.2

במסגרת פרק זה בחוזה הקבלן יבצע יצור, אספקה והרכבה של פרטי החיזוק מפלדה 

 המתוארים ומפורטים בתוכניות השונות.

 ר הייצו 19.0.3

ת ובעל STEEL EN 10025 S235JRצבועים. הפלדה מסוג חלקי הפלדה יהיו מגולוונים ו

כמצוין  5.6,8.8,10.9וברגים בדרגות חוזק  כושר רתיכות גבוה בהתאם למצוין בתוכניות

מטלורג מוסמך במיוחד בתוכניות )או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן או לפי הגדרת 

הפלדה, הקבלן ימציא למפקח אישור מעבדה מוסמכת לגבי סוג  .לפרויקט זה(

 ותכונותיה.
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( בהן יפרט את כל פרטי Shop Drawingsעל הקבלן להכין תכניות סדנא )

הפלדה, סוגי הריתוכים והאלקטרודות וכן את סדר הייצור, וזאת לאחר שבצע 

מדידה מדוייקת באתר. כמו כן יכין הקבלן נהלי ריתוך מתאימים לכל 

עדכנם עפ"י מדידות מהמזמין ול SOLID WORKניתן לקבל קבצי   הריתוכים.

 בשטח. 

 איתור מוקדם של מוטות זיון  .א

טרם הכנת התוכניות ושבלונות היצור ובעת המדידות המוקדמות באתר, יאתר 

הקבלן ויסמן את מיקום מוטות הזיון בכל המקומות, בהם הוא עתיד לעגן פרטי 

חיבור ופרופילים אל חלקי קירות הבטון השונים. הגילוי יבוצע בעזרת מכשיר 

לאחר סימון המיקום יוכל הקבלן  ( מקצועי.scanner)מתאים לאיתור זיון 

למדוד את הרכיבים ולהכין שבלונות, בהם יסומנו מיקום החורים הנדרשים 

 בפועל בהתחשב בתוצאות הגילוי.  

בפורמט  אצל מנהל הפרויקטהמבנה הקיימות  תוכניותלצורך האיתור יועברו לקבלן 

 . ההיעזר בתוכניות אלדיגיטאלי.  הקבלן יוכל ל

הקבלן יכין תוכניות יצור לרכיבים השונים בהתחשב בממצאיו. התוכניות יועברו לאישור 

יכלל במחירי  מוטותגילוי וסימון מוטות זיון והמפקח בהתאם לדרישות מפרט זה. 

 היחידה השונים ולא ישולם בעבורם בנפרד. 

 אלקטרודות  .ב

ודות עטופות, בדוקות ומסוג מאושר, אשר לצרכי הרתוך יש להשתמש אך ורק באלקטר

יהיה בהם כדי להבטיח תפרים בעלי תכונות מכניות שוות ערך ומתאימות לפלדה 

 המחוברת באמצעותם.

כן למקום -סוגי האלקטרודות יתאימו לסוגי הפלדה, לסוג הזרם ולעוצמתו, וכמו

ית במקום התפרים בזמן ביצוע הריתוך. יש לאחסן את האלקטרודות באריזתן המקור

יבש לחלוטין ומוגן בפני השפעות אקלימיות. אין להשתמש באלקטרודות שבאו במגע 

 עם רטיבות או המראות פגמים או ליקויים כלשהם.

לפני התחלת העבודה, יגיש הקבלן לאישורו של המפקח רשימה של סוגי 

 האלקטרודות אשר בהן יש בדעתו להשתמש, תוך ציון מטרת השימוש לכל סוג וסוג.

אישור זה, לכשיינתן, לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של 

הקבלן לאיכות האלקטרודות או לטיב הריתוכים המבוצעים באמצעותן. יש להקפיד על 

 חיבור בקוטביות נכונה של האלקטרודות בהתאם לפרטי היצרן.
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 רתכים .ג

לפי פרוצדורות ריתוך מאושרות. כל הריתוכים יעשו ע"י רתכים מוסמכים ומיומנים ו

יש להעסיק אך ורק רתכים מנוסים שעברו בהצלחה מבחן תקני בהתאם להוראות 

משרד העבודה, וברשותם תעודות בנות תוקף המגדירות את סוגי הריתוכים אשר 

 הם מוסמכים לבצע. התנוחות והסוגים יתאימו לנדרש לביצוע פרויקט זה.

 ביצוע ריתוך .ד

כילו סיגים ופסולת אחרת, יהיו אחידים וחלקים בדומה לאלה שטחי הריתוך לא י

המעובדים בהשחזה ויתאימו בדיוק נמרץ לצורה הנדרשת של התפר. שטחי הריתוך 

אשר לא יענו לדרישות אלו יתוקנו ע"י עיבוד נוסף. יש להגן על שטחי הריתוך 

חזה מלכלוך וזוהמה ולנקותם לפני ההרכבה באמצעות מברשת פלדה, מכשירי הש

וכיו"ב, מכל חלודה, קליפה מתקלפת, לכלוך שמן וכדומה, כדי לקבל שטחים 

 מתכתיים נקיים לחלוטין. 

הריתוך יבוצע במהירות האפשרית ע"י רתכים מנוסים וזאת בעוצמת זרם הקרובה 

לגבול העליון של הטווח המומלץ ע"י יצרני האלקטרודות. לפני ביצוע הריתוך יש 

ם לחיבור נמצאים במקומם הנכון והמדויק, תוך התחשבות לוודא שהחלקים המיועדי

בהתכווצות התפרים ובדפורמציות מקומיות אחרות. האלקטרודות והחלקים 

המיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים לחלוטין. יש להקפיד על סדר נכון של 

הריתוך, אשר יהיה בו כדי לצמצם עד למינימום את גודל הדפורמציות והמאמצים. 

י ריתוך מופסקים לסירוגין יבוצעו אך ורק במקומות שלגביהם נדרש הדבר תפר

במפורש בתכניות. יש לרתך במצב נוח לביצוע, תוך ההקפדה שחומר האלקטרודות 

חודר היטב לתוך ה"שורש" ומבלי להתיזו על גבי שטחים שאינם מיועדים לריתוך. 

ת מספר השכבות, הכל התפרים יהיו מלאים ונכונים הן מבחינת הצורה והן מבחינ

בהתאם לכללי המקצוע ובכפיפות להוראות התקנים שעליהם מתבסס התכנון. 

במקרה של ריתוך בכמה שכבות תבוצע כל אחת מהן בכוון הפוך לזו שקדמה לו. 

יש לסלק מפני כל שכבה סיגים וכל פסולת אחרת, לפני כיסויה בשכבה הבאה 

זאת לאחר קרצוף תחתית השכבה מעליה. תפרי מגע ירותכו גם מהצד האחורי ו

 הראשונה המופיעה בצד זה. 

פגמים צבע חודר.  100%-בדיקה ויזואלית ו 100%כל הריתוכים יבדקו 

שיתגלו בבדיקות יתוקנו ע"י הסרת הפגם בהשחזה, ריתוך מחדש ובדיקתו  לפי 

 חל איסור מוחלט להצית אלקטרודה או לרתך על גוף הכדור עצמו.המצוין לעיל. 

ים על רגלי הכדור יבוצעו בצורה לא רציפה בשלב א' כלומר: לסירוגין ריתוכ

מ"מ קוטר  2.5מ"מ, באלקטרודה דקה  75מ"מ עם הפסקה של  75בקטעים של 

ובזרם נמוך. הקטעים שלא רותכו בשלב א' ירותכו בשלב שני באותה אלקטרודה 

פח החיזוק כדי לקבל ריתוך אורכי רצוף ואטים שימנע חדירת רטיבות בין הרגל ל

 )בסמכות מטלורג מוסמך בלבד לעדכן דרישה זו(.  וימנע קורוזיה של העמוד.
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 .ריתוך מוטות הקשירה של הפחים משני צידי קיר/עמוד משודרג 

 ייעשה לפי הנחיות מטלורג שניתנו לפרויקט בסוף הנספח המצורף 

 

 גלוון ברגים לקונסטרוקציה .ה

)שיטת שררד,  ך גלוון דיפוזיוניתהליסעיף זה מתאר דרישות והגדרות ליישום 

Sherardizing .תקן  -המפרטים והתקנים ישומים( לברגים למחברי קונסטרוקציה

  .ציפוי אבץ בשיטת שררד  - 4271ישראלי ת"י 

מיקרון. עובי החלק הדיפוזיוני לא יפחת  80-100העובי מינימלי הכולל של ציפוי אבץ 

 יקרון. מ 40-60מיקרון ועובי שכבת הציפוי  40 -מ

לאחר הביצוע תבוצע בדיקת פריכות ע"י מעבדה מטאלורגית מוסמכת בשיטת 

 . סידוק הציפוי בבדיקת פטיש פוסל את הציפוי . 918הפטיש כדוגמת ת"י 

אזור ברגים והאומים כולל הבורג עצמו  יקבלו כיסוי מערכת צבע )באתר 

 לאחר ההרכבה( 

 .551קס ניקוי ואקטיבציה של פני השטח בעזרת ארדרו   .1

 מיקרון )ראה סעיף צביעה( . 50שכבת ביניים מסוג אפוגל לעובי    .2

 מערכת צבע טמגלס )ראה סעיף צביעה(.   .3

 ביקורת   .4

 בדיקה חזותית לשלמות מערכת הצבע.   .5

 בדיקת עובי שכבת הצבע הכללית בעזרת אלקומטר.  .6

 

 ההרכב 19.0.4

 כללי

חשב בתנאי האתר, סוג על הקבלן להכין מסמך המפרט את תוכנית ההרכבה בהת

הרכיבים המורכבים, סדר המוכתב אם מוכתב בתוכניות או במפרט זה וכל נושא אחר 

המשפיע על הביצוע. הקבלן יכין ויגיש לאישור תוכניות ביצוע המציינות את סדר 

התוכניות יראו בבירור את שיטת ההרכבה, הסדרי העבודה והנגישות  ההרכבה.

דרושים. על הקבלן לכלול במחירי היחידה את העלויות הנידרשים והסדרי הבטיחות ה

של הטפסות מיוחדות, המסועים, המנשאים הפיגומים המנופים וכל אמצעי העזר 

שבהם הוא ישתמש לביצוע העבודה. כל דרישה מצד הקבלן לתשלום עלויות 

הקשורות באמצעי ההתקנה והרכבה לא תאושר.סדר הביצוע יוגש לאישור המפקח ורק 

 ישורו יוכל הקבלן להתחיל בביצוע העבודות. לאחר א
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 עבודות מסגרות חרש  19.1

 כללי: 

  מסמכים שאינם מצורפים אך מהווים חלק ממפרט מיוחד זה

בנוסף למסמכים המצוינים בפרק המוקדמות יהיו ברשות הקבלן תקנים הנ"ל 

 המתייחסים במפורט לפלדה: 

המיוחדת בהשתתפות משרד א. המפרט הכללי שבהוצאת הועדה הבין משרדית 

עבודות מסגרות חרש במהדורתו  - 19פרק  -הביטחון, משרד הבינוי ושיכון ומע"צ 

 האחרונה, 

 , חוקת מבני פלדה על כל חלקיו ותיקוניו.1חלק  1225ב. התקן הישראלי 

 .AISCג. התקן האמריקאי לפלדה 

 לקביעת חוזק הפלדות. ISO - 630 - 1980ד. התקן הבינלאומי 

 לקביעת חוזק הברגים. ISO 1/898- - 1978תקן הבינלאומי ה.ה

 לקביעת חוזק האומים. ISO - 898/2 - 1980ו. התקן הבינלאומי 

 BSח. התקן הבריטי לפלדה 

 . SABS 0162-1:1993ט.התקן הדרום אפריקאי לפלדה 

 . ASCE 41י. התקן האמריקאי 

ם מצורפים ובין שאינם כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שה

 מצורפים.

הסיבולות המותרות )טולרנסים מותרים( בייצור האלמנטים תיקבענה )לפי 

 ( AISCהתקן האמריקאי 

 הסיבולות בהרכבה תקבענה כדלקמן:

 בברגי העיגון (1)

 מ"מ -+/ 1מרחק בין ברגי עיגון באותה קבוצה                 

 מ"מ -+/ 3        מרחק בין קבוצות ברגי עיגון רתומים בבטון

 מ"מ - 5+ לבין  25מפלס פני בורג ביחס למפלס מתוכנן בין 

 בקורות (2)

 מ"מ אורך קורה. 10,000מ"מ לכל  -+/ 3סטייה מקסימלית מקו ישר בקורות 

 מ"מ. -+/ 2( במפלסי רכיבים ביחס למתוכנן 3)

 מרווח מקסימלי (4)

יבור קורות ורכיבים, אם יהיו, הרווח המקסימלי במקום כלשהו בין משטחי המגע  של ח

 מ"מ.  0.5 -לא יגדל מ 
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 דיוס רכיבים 

בכל פעם שישנו חיבור של פרט פלדה אל הבטון יש לבצע דיוס המגע ביניהם בהתאם 

 להנחיות הבאות:

 כללי 

לצורך פילוס וקיבוע פלטות הפלדה בפרטי החיזוק השונים, מילוי פתחים, שקעים 

 ARDEXלהשתמש בדייס צמנטי שפיך בלתי מתכווץ למתכות יש  ומרווחים בין בטון

CEMGROUT  או ש"ע מאושר, בעל כושר הידבקות מעולה לבטון ופלדה אשר מגיע

החומר יהיה בעל עבידות טובה. התערובת  יום. 28מגפ"ס לאחר  70לחוזק לחיצה של 

 .מ"מ 0.5-4תהיה ללא כלורדים, ויציבה. האגרגטים יהיו מדורגים בין  

 ראה גם נספח( צוע דרישות הבי( 

שעות  6-יש לנקות את התשתית מחלקי בטון ושומנים. יש להרוות את התשתית במים כ

  המים העומדים. לפני הביצוע, לפני  היציקה יש לשאוב/לייבש את עודפי

יש להכין כמות חומר מספיקה לדיוס רציף ללא הפסקה. יש לצקת את התערובת 

יש להגן על  שר יציאת אוויר מהכיוון השני.על מנת לאפ מכיוון אחד של התבנית 

לכסות את  התערובת הטריה ולמנוע התייבשות מהירה. יש למרוח נוזל ממבראנה או

ס"מ עובי  10ביציקה מעל  היציקה ביריעות מורטבות כמתואר בסעיף האשפרה לעיל.

 יש להוסיף אגרגט לפי הנחיות היצרן.

 ב. המדידה  לתשלום

ום לפי טון, לרבות  כל המפורט להלן וכל הכלול ומופיע פריטי פלדה ימדדו לתשל

 בתוכניות:

בתשלום כוללים את כל חלקי הפלדה לרבות פחי הקשר וחיבורם לחלקים השונים 

 וכד'. 

צוע ימחיר היחידה כולל בין השאר גם את כל הכרוך בהכנת תוכניות היצור ואישורן, ב

יצור רכיבי המרכוז , לרבות ריתוכים כל הפעולות הנלוות והקידוחים הספקת החומרים וי

בבית המלאכה ובאתר  וכו'. בורגי החיבור לסוגיהם כלולים במחיר. בורגי עיגון ודריכה 

נמדדים בנפרד.מחיר היחידה כולל גם את כל הכרוך בסימון מוטות הפלדה והדריכה 

 , כולל כל החומרים והמלאכות השונות.  כולל ביצוע הדיוסבבטון, 

כולל גם את כל הכרוך בסימון ומדידה שלאחר הביצוע על ידי מודד  מחיר היחידה

 מוסמך.  
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 *עוברים ביצוע חיבורים על ידי ברגים דרוכים 219.

יהודקו  -שאר הברגים להם לא מצוין ערך סגירה ע"י מפתח מומנט בתוכנית* 

 ידנית על גבי דיסקה קפיצית.

ים למבנה הקיים על ידי ברגים להלן מתוארים הנחיות לביצוע חיבור אלמנטים חדש

 ועמודים רותיקות, רישות להתקנת פרטי פלדה לרצפדרוכים. ההנחיות כוללות ד

)או  8.8החיזוק ע"י ברגים חוזק  רכיביוחיבורם לאו בינם לבין עצמם  המבנה הקיימים

מגולוונים בקטרים ואורכים אחרת כמוגדר בתוכנית או ש"ע מאושר ע"י מטלורג מוסמך( 

ומאומת על פי גיאומטריה בפועל לפי בדיקת  )כמוגדר בתוכניות הרלוונטיותשונים 

לברגים מסוימים באמצעות מפתח מומנט לפי ערכים (. דריכת הברגים תיעשה הקבלן

. הברגים הדרוכים יכללו שני 1חלק  1225הנחיות ת"י המוגדרים בתוכניות, וביצוע לפי 

 .או ע"י היצרן תוכניותאומים ודסקיות, ופלטות קצה בעובי המוגדר ב

 

יש לגלוון את האומים, דסקיות ופלטות קצה. הברגים עצמם דורשים הגנה מפני 

קורוזיה. יש מגוון של פתרונות פשוטים ליישום להגנה מפני קורוזיה: מריחת גריז, ציפוי 

אין לגלוון את בורגי הדריכה כיוון שזה עלול אפקוסי או חומר פלסטי אחר וכד'. 

מטלורג  /לפנות ליצרן על הקבלןתכונות החומר ממנו עשוי הבורג. לשנות את 

, ולאשר ולהתייעץ איתו בנושא הנ"ל לצורך קבלת הפתרון המתאים מוסמך

 לפני יישום עם המפקח והמתכנן. 
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 הנחיות ביצוע:

 ניקוי פני בטון וטיפול בבלאי בטון לפי הנחיות המפרט המיוחד.  .1

ע"י מיכשור יון קיימים בקורה וברצפה בעזרת ז מוטות של מוקדם גישוש ואיתור .2

קידוחי גישוש  או אולטרה סאונד מיוחד לאיתור פלדה )פרפורמטר/סקאנר(

 צילום רנטגן וכד' וסימונו ע"י צבע על העמודים באזור החיזוקים. ,מ"מ( 6עדינים )

 יכולת.  הוכחת ניסוי לאחר המפקח ע"י שיאושר מראש כפי חובה לביצוע!

שטח של הבטון לפני יצור שבלונות )באם יהיה צורך( על ידי מריחות שור פני היי .3

 , או ש"ע מאושר. ARDEX CEMGROUT גראוט בלתי מתכווץ מסוג 

קידוח החורים העוברים מצד לצד )חורים אופקיים וישרים( בקורה וברצפה יתבצע  .4

ם בזהירות רבה ללא פגיעה בזיון הקיים וכמפורט בתוכניות הביצוע. קוטר החורי

 .1חלק  1225יהיה לפי הנחיות ת"י 

בלונה מקרטון קשיח על גבי מדידת מידות מדויקת לייצור שבלונות. הקבלן יכין ש .5

הקיימים בשטח. כל פרטי הפלדה ימדדו בנפרד כולל  והעמודים הרצפה, הקורה

ור פני שטח וקדיחת החורים חיתוך מדויק של שפות הפלטה. רק לאחר ביצוע יש

 והעמודים הרצפה, תבוצענה שבלונות על גבי הקורהעמודים וב ברצפה, בקורה

בקביעת מידות הפלטות הסופיות על הקבלן לקחת לפרטי הפלדה החדשים. 

מ"מ הנדרשת לפני יישום הפלטות  20 -כ בחשבון עובי שכבת הגראוט של

 בהתאם לתוכניות ולפרטים.

ו בשטח ברמת ייצור פלטות הפלדה לפי מפרט ומידות מדויקות משבלונות שהוכנ .6

 עיבוד וגימור גבוהות. פלטות הפלדה יהיו מגולוונים וצבועים לפי המפרט.

 לפני יישום פלטות יש לחספס, לנקות ולהכין פני הבטון של הקורה והרצפה.  .7

הרכבת פלטות פלדה בהתאם לפרטים ביחד עם הברגים העוברים. יש למנוע  .8

הברגים )בקצוות שלהם(  כניסת גראוט לחורים של הברגים העוברים ע"י עטיפת

 ברצועת גומי מסוג קומפרי בנד, או שו"ע מאושר.  

, או שו"ע מאושר, ע"י שפיכה. ARDEX CEMGROUTיציקת גראוט בלתי מתכווץ מסוג   .9

יש להבטיח מגע מלא )ללא חללים( בין פלטות הפלדה ובין שכבת הגראוט הטרי 

 עד להוצאת כל האוויר מהפתחים בפלטות. 

ם תתבצע רק לאחר התקשות שכבת הגראוט. דריכת הברגים תיעשה דריכת הברגי .10

  המפורטים: 1חלק  1225בשני שלבים לפי הנחיות תקן ישראלי 

דריכה מוקדמת, יובאו שטחי הרכיבים במחבר למגע הדוק במלוא  שלב ראשון:

חוזק היד במפתח סגירה רגיל. אחרי דריכה מוקדמת זו של כל הברגים במחבר 

על גבי האומים, ראשי הברגים והרכיבים במחבר, לשם בדיקת מצבם ייעשו סימנים 

 היחסי בהמשך הדריכה. 

דריכה סופית, יידרכו הברגים בנוסף, לדריכה סופית תוך מדידת זוית  שלב שני:

  1225של ת"י  24הסיבוב, כנקוב בטבלה 
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הקבלן יבצע מעקב מסודר ברשום ערכי מומנטי הסגירה לכל בורג שנדרך  .11

  למתכנן. בדוח יהיו עמודות שיכללו:ויעביר 

I.  .הנתונים הטכניים של בורגי הדריכה, ג'ק הדריכה וחומר הציפוי וההגנה 

II.  מיקום הבורג המדויק )ציר אורכי רוחבי/מפלס ומיקום בפרט לפי סקיצה

 מצורפת(.

III.  .ערך הלחץ הנמדד בכל שלב של הדריכה ואקווילנט כוח המתיחה 

IV. נדס האחראי על הביצוע מטעם הקבלן חתימת מבצע הדריכה וחתימת המה

 העבודה לא תאושר ללא העברת דוח דריכה בכתב למתכנן. שאישר.

ערכי הסגירה המצוינים מתאימים לטמפרטורה הממוצעת במתקן. אין לבצע את 

 מעלות מהממוצע העונתי. 5 -הנעילה בטמפ' קרה ביותר מ

 ד לפרויקט זה.  איטום על פי התוכניות והפרטים ולפי הנחיות המפרט המיוח .12

 

  לא עובריםידי ברגים  בעיגון לבטון קיים עלביצוע חיבורים  319.

כל הברגים הלא עוברים יהיו מכניים ומאושרים בלבד לעמיסת רעידות אדמה 

 חזקה כגון : 

1) HILTI HDA   

2) HILTI HSL 3 

3)  Fischer FH II 

4) Hilti hit re 500 SD 

 ש"ע מאושר.  (5

 

 לויותהעהרחבת סעיפים מאומדן  419.

 מכלול קונסטרוקצית פלדה מגולוונת 19.01.1

הריתוכים, ופלטות חיבור במידות שונות  -מכלול קונסטרוקצית פלדה מגולוונת 

ואלכסוני החיזוק בהתאם לתוכניותו פרטי הביצוע וכולל יצור והצבה, פירוק אלמנטים 

ר הביצוע וכל קיימים ע"ג הקירות ומכשולים כדוגמאת ויטרנות אלומיניום והחזרתם לאח

הנדרש לביצוע מושלם. צבע להגנה מפני אש על קונסטרוקצית פלדה חדשה בשתי 

 .שכבות
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 פחי פלדה בגדלים/עוביים שונים כולל פלטות שלות וריפים 19.01.2

פחי פלדה בגדלים/עוביים שונים כולל פלטות שלות וריפים . המחיר כולל עירגולים 

ת חיבור במידות שונות ואלכסוני החיזוק בהתאם ועיבוד לפי פרטים, הריתוכים, ופלטו

לתוכניות ופרטי הביצוע וכולל יצור והצבה, פירוק אלמנטים קיימים ע"ג הקירות 

ומכשולים כדוגמאת ויטרנות אלומיניום והחזרתם לאחר הביצוע וכל הנדרש לביצוע 

מושלם. צבע להגנה מפני אש על קונסטרוקצית פלדה חדשה בשתי שכבות המחיר 

קר וגומי איטום וכהאלמנטים הנלווים -לל חיספוס וניקוי פניהבטון, אספקת ויישום קלכו

 עד לביצוע מושלם הכל לפי פרט.

 אופציונלי פרטים לעיגון סיסמי של רכיבים  19.01.6

אופציונלי פרטים לעיגון סיסמי של רכיבים לא מבניים לפי החלטת מפקח בשטח, 

קומות שונים במבנה, מפרופילי פלדה שונים צביעה והרכבת קונסטרוקצית פלדה במ

כמפורט בתוכניות וכפי שיידרש, לרבותכל החיזוקים, החיבורים, הריתוכים, הברגים 

מכל הסוגים, פלטקות, קוצים מרותכים, קביעת בקשת )ערגול(, גילוון, צביעה 

 במערכת צבע אפוקסית עפ"י מפרט מיוחד וכד'.
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  והריסה עבודות פירוק - 24פרק 

 כללי  24.01

 . תאור ודרישות ביצועא

 על הקבלן לנקוט משנה זהירות ולתכנן את כל עבודות הפירוק לפרטיהם. 

יש להתייחס לכך בזהירות יתרה ולספק תכנית ולכן  מדובר בעבודה מיוחדת

. הפירוק יבוצע רק לאחר תיאום ואישור תוכנית הפירוק לפני הפירוק מפורטת

בית הספר כך שלא תיגרם פגיעה למבנה או עם מנהל הפרויקט, המתכנן ו

 למערכות הקיימות באזור העבודה. 

לפני תחילת עבודות השדרוג ייערך פירוק מבוקר ופינוי לאלמנטים הנמצאים באזור 

, מחיצות גבס, ריצוף ,המיועד לעבודה, כולל הסרת ריהוט, חפצים, מערכות תלויות

מילוי, כפי שמוגדר בדוח הקרקע,  ואלמנטי גמר נוספים. חומר אשר יתאים לדרישות

יערם בנפרד ויאוחסן עד לשימוש כחומר מילוי חוזר. חומר בלתי מתאים או עודפים 

 יסולקו מהשטח למקום שפיכה מאושר על ידי הרשויות.

הפירוק מבוצע בתוך מבנה קיים ויידרשו כלי עבודה קטנים אשר לא יגרמו 

המפקח את ציוד הפירוק אשר בכוונתו אשר מראש אצל ל. לכן יהיה על הקבלן לזעזוע

נוסרים כדי להשתמש לביצוע העבודה. יש צורך לתכנן ניסור פנימי של הרכיבים המ

. המפקח יהיה רשאי להחליף ציוד זה חלקו או כולו אם ייווכח לשנע אותו מחוץ למבנה

 כי הציוד אינו מתאים לבצוע העבודה.

 הקבלן נדרש לעמוד גם בתנאים הבאים:

באמור לעיל בכדי לגרוע מכל חובה ואחריות המוטלים על הקבלן לשמירה אין . 1

 על הבטיחות בעבודה לפי כל חוק, או הוראה אחרת, או לפי הנהוג והמקובל.

בכל מקרה, על הקבלן לעבוד עפ"י התקנות והחוקים, המעודכנים לתקופת . 2

א עבודות העבודה בפועל. את הסעיפים הנ"ל, ניתן למצוא בחוברת "תקנות בנוש

 .נחיות משרד החינוךבניה", של המוסד לבטיחות וגהות בגרסתה המעודכנת ו/או ה

 דגשים מיוחדים להריסת בטונים וקונסטרוקציית פלדה:

ההריסה תבוצע בכלים שיאושרו ע"י המפקח ובתיאום איתו תוך הימנעות מפגיעה 

 ובסביבתו. פעילות השוטפת במבנהלבאלמנטים שאינם להריסה ותוך מניעת הפרעה 

על ה"קבלן" לדאוג לתמיכה נאותה של כל האלמנטים הסמוכים לפני ההריסה, בעת 

 ההריסה, אחריה ועד לאישור המפקח בכתב שניתן להסיר את התמיכות.

תכנית התמיכות תובא לאישור המפקח וזאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית של 

 ה"קבלן" לתמיכות. 
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 בקרת איכות  24.02

 קרה על עבודות הפירוק יש לבצע את הבדיקות הבאות המפורטות להלן:במסגרת הב

  מדידת מצב קיים ומיפוי אזורי הפירוק ואופן הביצוע שלו לאישור מנהל

 הפרויקט והמתכננים.

 .בדיקת בחירת הכלים המתאימים ואישורם 

  רכיבים מבניים. לפני פירוק הזמנת המתכנן לאישור התקנת הפיגומים 

להמשיך בביצוע עבודתו טרם קבלת חתימת המפקח ביומן העבודה על הקבלן לא יוכל 

 אישורו לסיום עבודה מושלם של העבודות.

 הרחבת סעיפים מאומדן העלויות 24.2

 פירוק זהיר ואחסון חלקי תקרה אקוסטית 24.1.21

פירוק זהיר ואחסון חלקי תקרה אקוסטית קיימת לרבות פירוק אלמנטי התליה והבידוד 

 יים( לרבות גופי תאורה )גריל( והחזרה והתאמה לאחר ביצוע עבודות)במידה וק

לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות  השדרוג, הסעיף כולל כל העבודות הנדרשות

 רצון המפקח.
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עבודות ליישום יריעות חוזק מסיבי  - 25פרק 

  '(ו)ראה פירוט נוסף בנספח  FRPCפחמן 

 

 תיאור העבודה 25.00

שדרוג בית הספר לעמידות ברעידות אדמה ייעשה שימוש ביריעות במסגרת עבודות 

 לשם הגדלת החוזק והמשיכות של עמודים וקירות. CFRPחוזק מסיבי 

מפרט זה מפרט את הדרישות הבסיסיות מן היריעות. על הקבלן להגיש לאישור מנהל 

הן הפרויקט, המפקח והמתכנן מפרט מלא לפי הנחיות היצרן הספציפי של היריעות ב

  הוא מתעתד להשתמש לפני ביצוע העבודה.

 

 כללי 25.01

 כיווניות דוגמת-חד פחמןקירות הבטון במבנה יחוזקו ע"י יריעות חוזק מסיבי עמודי ו

 SikaWrap -600C שיישמו לפי המפרט הנ"ל והנספחים המצורפים, או ש"ע מאושר ,

אלסטיות של היריעות יהיו בעלי מודול לצורך שיפור תסבולת הגזירה שלהם. 

, ומשקל לא 1.5% -(, ועיבור ההרס לא יפחת מGPA 242ק"ג לסמ"ר לפחות ) 2,420,000

 גרם למ"ר לכל שכבה. 625 -יפחת מ

 .0.6% -החומר המרוכב )מצב סופי( יהיה בעל יכולת התארכות בהרס של לא פחות מ

תוכניות חפיפות וכפתורי עיגון בהתאם לכנגד היתלשות ע"י בקירות היריעות יעוגנו 

 . המושלמת לכל רוחב קצוות היריעבצורה  ולפרטי החיזוק

על הקבלן לקבל אישור מראש מהמתכנן, על החומרים בהם הוא מבקש 

 להשתמש.

 

 עבודות ההכנה 25.02

רות הבטון הקיימים. הכנה זו ייישום היריעות מחייב עבודת הכנה קפדנית בעמודי וק

 תכלול:

לרבות צנרת, מתקנים, משקופים, חיפויים שונים פירוק מערכות ואביזרים מסוגים  .1

 וכל מה שמפריע ליישום היריעות. 

 הסרת טייח באזורי היישום עד גילוי כל פני הבטון המקוריים.  .2

 לפי הנדרש בתוכניות.  מהקירותהשחזה להורדת צבע קיים  .3

 

ללא סגרגציות, התפוררויות וכו' אזי מספיק  .: ז.אבמידה פני הבטון במצב תקין .2

שייף את פני הבטון ע"מ לנקותו מגבשושיות של טיח, לנקות מאבק והשטח מוכן ל

 לקבל את היריעות.
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 במידה פני הבטון איננו במצב תקין:  .3

a.  יש להסיר בטון רופף או אבני סגרגציה, לשייף בליטות לקטום ברזלים

בולטים, או פגועים משיתוך )קורוזיה( ולטפל בהם על פי מפרט נפרד לעצירת 

 הבלאי. תהליך 

b.  דוגמת סיקה  בלתי מתכווץצמנטי יש להכין תערובת מדויקת מגראוט

פני ומותאם למטרת מילוי חללי הסגרגציה ויישור או ש"ע  520איקומנט 

, או ש"ע מאושר מראש שעבר מבחן לפי מפרט הנחיות היצרןהשטח 

  .מ"מ 5 -הידבקות תיקני. החומר צריך להימרח בשכבה דקה של לא יותר מ

 

ה קיימת חשיבות רבה להכנת תשתית הבטון לקראת הדבקת יריעות החוזק למעש

מסיבי פחמן. לצורך קבלת פני שטח בטון מתאימים להדבקה איכותית, יש לבצע 

חספוס לפני שטח בטון, והסרת כל שכבות של טיח או צבע, טיפול באזורי סגרגרציה, 

תבצע ע"י התזת חול או חורים וחללים, ביצוע ניקוי  ויישור. חספוס פני הבטון י

באמצעות השחזה מכאנית ידנית. לתיקון והכנת פני שטח בטון, יש להשתמש בסיקה 

 לפני יישוםמ"מ  5בשכבה דקה של ליישור ומילוי חללים מאושר  או ש"ע 520איקומנט 

 או ש"ע. Sika wrap 600-Cמסיבי  יריעות החוזק

 

 בדיקת טיב ההדבקות בין היריעות לפני הבטון

קבלן לבדוק את טיב ההדבקה בין תשתית הבטון לבין היריעות ע"י מעבדה על ה

חיצונית מוסמכות ומורשת לעבודה מסוג זה. העבודה תתבצע ע"י מעבדה מוסמכת 

. על המעבדה לבצע בדיקת שליפה בשלושה נקודות. Sikaורשמית של יצרן היריעות 

 1.5 -דת לא תפחת ממגפ"ס, וכל שליפה בוד 2 -מאמץ השליפה הממוצע לא יפחת מ

 מגפ"ס.

 

 יישום היריעות: 25.03

עוביים של היריעות ופרטיי היישום המופיעים בתוכניות השדרוג הוערכו ע"י המתכנן 

או ש"ע  Sikaשל היצרן  SikaWrap-600cחוזק מסיבי פחמן  עפ"י חישוב של נתוני יריעות

 . מאושר

ש הקבלן או נציג מטעם במידה והקבלן יבחר להשתמש ביריעות של יצרן אחר יגי

חישוב תומך בהתאם להטרחות הנדרשות לשלד המבנה כפי את נתוני היריעות והיצרן 

 שיועברו אליו ע"י המתכנן. 

, בין היתר הקבלן יעביר לאישור המתכנן את ערך מודול האלסטיות של החומר המוצע

)במצב וכן את ערכי חוזק הכניעה וההרס  את העיבור בהרס )במצב מרוכב סופי(,

 (.דרישת חובהלוודא קבלת משיכות רצויה וחוזק גזירה נחוץ )ל מנת מרוכב סופי( ע
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הקבלן אשר יבצע את העבודה יספק גם חישוב של יצרן היריעות לעובי היריעות 

ואילך או  העדכניתליריעות במתכונתו   ACI 125 הדרוש לפי התקן האמריקאי 

לעומסי רעידות אדמה באמצעות  הליכי החישוב המקובלים והמעודכנים להיום

 תוכנות ייעודיות המותאמות לכך ובכפוף לאישור המתכנן. 

 

היריעות יהיו עמידות או יהיו מחופות בחומר עמיד לתנאים סביבה באזור 

 ק"מ מהים. R<2  החשוף לרוחות הים,

 

הקבלן יעביר לאישור המתכנן והמפקח תוכנית הרכבה ליריעות שתכלול את שלבי 

פרטי הביצוע, צפיפות כפתורי העיגון וכל פרט דרוש אחר לצורך ביצוע מושלם  הביצוע,

  הביצוע בפועל יחל רק לאחר אישור התוכנית בכתב ע"י המתכנן.של העבודה. 

 

נשי א. העבודה תתבצע ע"י Sikaקבלן מוסמך רשמי מטעם היצרן העבודה תתבצע ע"י 

רשמית ומתאימה  ת שעברו הסמכהמקצוע מוסמכים ומנוסים בעבודה כזא

הקבלן, מנהל העבודה ועובדי  .או ש"ע מאושר sikaוקיבלו תעודה מייצרן היריעות 

הקבלן המבצע יהיו מנוסים, מוסמכים ובעלי התמחות בביצוע עבודות חיזוק מבנים 

באמצעות יריעות חוזק מסיבי פחמן ו/או חומרים מרוכבים בכלל. על הקבלן להוכיח 

ונו בתחום השיקום וחיזוק מבני בטון באמצעות הגשת רשימת למזמין את התמחותו וניסי

העבודות שבוצעו על ידו ואנשי הצוות שלו, ולספק למזמין את רשימת העובדים ושם 

 ראש הצוות אשר מתוכננים לבצע את העבודה. 

יישום שכבת צבע ההגנה על היריעות מקרינת עבודות הכנה מקדימות והעבודה תכלול 

UV אחריות לעבודה תהיה לתקופה של יים החשופים לשמש ישירה(. )באזורים חיצונ

 שנה לפחות.  15

 שלבי הביצוע ליישום היריעות יהיו:  .א

 ליישור בפולימרים מועשר ,רכיבי דו ,צמנטי מליטה הכנת פני שטח ע"י חומר .1

 חומרדוגמא למפרט לראה  .כהכנה ליישום היריעות בטון תשתיות של והחלקה

 יריעות החוזק ישור ומילוי חללים רכיבי הבטון לפני יישוםלי 520סיקה איקומנט 

 .SikaWrap-600cמסוג מסיבי פחמן 

, או ש"ע SikaWrap-600cמ"מ מסוג  0.3בעובי של  פחמן מסיבי יישום יריעת .2

לרבות פריימר ושרף  ,גרם למ"ר לכל שכבה 625מאושר, במשקל מינימאלי 

צרן, מאושר מראש ע"י המתכנן. עפ"י הנחיות הי Sikadur-300אפוקסי  להספגה 

     מ"מ. 1.3עובי סופי עם השרף הוא 

 .        או ש"ע 550Wדוגמת סיקה גרד   U.Vצביעת יריעות חוזק בצבע כהגנה ל  .3

כל האמור לעיל, כולל מספר כפתורים, מרחק בין כפתורים, אורך חפיפה, עיגון 

                                              וכולי, יהיה בהתאם להערות והנחיות היצרן.
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ך האפוקסי וניתן לפזר חול קוורץ לתלצורך ביצוע חפוי רטוב לאחר יישום היריעות 

  ולקבל שטח חולי. שטח חולי מתאים ליישום שליכט צמנטי , גבס או סיד.
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 ספח א':נ

 נתקף בקורוזיה.שמפרט לטיפול ושיקום בטונים בלויים וברזל זיון 

 
 שלבי עבודה:

 חשיפת הבטון הפגוע. .א  שלב

 ניקוי זיון מתוצרי קורוזיה. .ב  שלב

 . SIKA TOP-ציפוי ברזל הזיון ב .ג  שלב

 SIKA REP. -כיסוי הבטון ב .ד  שלב

 צביעה של האזור המשוקם .ה  שלב
 
 שלב א:

 יש לחצוב את הבטון הפגוע ולהוריד את החלקים הסדוקים. .1

כבה מקום בו הבטון חשוף ומכוסה חזזיות או לכלוכים אחרים יש להסיר ש .2

 מ"מ. 10 –עליונה כ

יש לחשוף את הזיון שהותקף בקורוזיה כך שיתגלה ותהיה גישה לכל היקף  .3

 המוט.

את הפעולה המצוינת בסעיף לעייל יש לבצע לאורך המוט עד שמגיעים לברזל . 4     

 תקין

 ס"מ. 10באורך          

 

 :שלב ב

יסק יש לנקות את ברזל הזיון מתוצרי קורוזיה יציבה באמצעות ד  .1

 השחזה/מברשות או נייר לטש.

 להקפיד שלא לבצע חריצים במוטות הזיון.  .2

 יש לקבל אישור ניקוי קורוזיה ממטלורג או מהמהנדס המפקח.  .3

.   יש לבצע בדיקת קוטר זיון לאחר גמר ניקוי קורוזיה ולדווח לקונסטרוקטור על 4

 מהקוטר הנומינלי. 15%ירידה בקוטר שעולה על  כל

 

 :שלב ג

 בהתאם להוראות יצרן שתומצתו להלן:  SIKA TOP 110ם שכבת יישו  .1

 : EC-SIKA TOP ARMATEC 110הכנת            

  A) +B+ (Cק"ג 24החומר ארוז ביחידה של     

 מנות. B – 2.5מנה, נוזל  A -1יש לערבב בחוזקה נוזל  .א

דקות עם מערבל  3-מנות ולערבב עוד כ 12)אבקה( ביחס  Cיש להוסיף חומר  .ב

  RPM 250) ל מהירות סיבוב נמוכה בע

 דקות לפני השימוש.  5יש להשהות את החומר  .ג
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יש ליישם על גבי ברזל הזיון במריחה , גלילה או התזה, שכבת הגנה  Iשכבה  .ד

 מ"מ. 1בעובי 

 יש ליישם לאחר שעתיים. IIשכבה  .ה

-5דקות בטמפרטורה  90משך הזמן שניתן לעבוד עם החומר לפני ההתקשות 

 לסיוס. מעלות צ 30

 יש להקפיד על כיסוי מלא של ברזל הזיון.  .2

 אין לחרוג מזמני ייבוש ותנאי סביבה בזמן הביצוע.  .3

 

 :שלב ד

ס"מ בכל שכבה בהתאם  4בעובי של עד  SIKA REPיישום כיסוי בטון ע"י  .1

 להוראות יצרן שתומצתו להלן: 

 :SIKA REPהכנת              

 "גק 25שק  –אריזה: סיקה ראפ חד רכיבי 

 ליטר נוזל 5ק"ג +  25שק  –סיקה ראפ דו רכיבי  

 על השטח להיות יציב ונקי. .א

יש לערבב במערבל חשמלי עם מוט ערבול עד לקבלת תערובת אחידה ,  .ב

 כדלקמן:

ליטר מים בהתאם לעבידות  4-4.5ק"ג +  25שק  –סיקה ראפ חד רכיבי   .ג

 הרצויה.

 זל.ליטר נו 4-4.5ק"ג +  25שק  –סיקה ראפ דו רכיבי   .ד

 יש להרטיב התשתיות לפני יישום. .ה

ס"מ בהתאם לפני השטח ,שכבה נוספת ניתן  2-4יש ליישם בשכבות של  .ו

 ליישם רק לאחר התקשות השכבה הקודמת. 

 את השכבה האחרונה יש להחליק היטב כבסיס לקבלת הצבע. .ז

יש להרטיב ולאשפר את החומר עם התקשותו מספר פעמים באותו היום  .ח

 25. משך העבודה עם החומר בטמפרטורה של עד ומספר פעמים למחרת

 מעלות צלסיוס כשעה.

 אין לחרוג מזמני ייבוש ותנאי סביבה בזמן העבודה.  .2

 

 :שלב ה

 5-מערכת הצבע המתוארת להלן הינה מערכת מינימאלית המיועדת לקיים של כ

 שנים:

של חברת  P2מ.ד של חברת טמבור או ב "נירודל"  –יש להשתמש ב "סופרקריל" 

 לט או בש"ע מאושר מראש ע"י המפקח.-ניר
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לפני הצביעה יש להכין את המשטח לפי הוראות היצרן ולדאוג להחלקת המשטח 

ס"מ בשטח  50-. במפרט זה(. יש להחליק גם כ4באזור המשוקם )ראה גם סעיף 

הקיר שלא טופל מעבר לאזור המשוקם בהיקפו ולהצניע ככל הניתן את איזור 

 החיבור .

ו הפרש עובי גדול בין האזור המשוקם להיקפו, יש להשלים בשכבת במידה וישנ

שכבות:  שכבה יסוד בדילול של  3הצביעה תיערך ב  מלט בגוון המבנה הקיים.

 .5%שכבה שלישית בדילול של   .5%שכבה שנייה בדילול של   .20%
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 נספח ב':

מפרט לטיפול בקורוזיה בפלדה רכה )קונסטרוקציה( 

 עתהוצבי

 

 מפרט זה מתאר תהליך לטיפול בקורות ועמודי פלדה שהותקפו קורוזיבית.

 

 שלבי ואופן ביצוע שיקום הפלדה .1

להסרת תוצרי קורוזיה מחלקי  Vacuum blastניקוי בהתזה בתהליך  .א

 קונסטרוקציה שהותקפו.

(. לקבלת פני שטח Al2O3הניקוי יעשה בעזרת חול או חלקיקי אלומינה ) .ב

)עדין( להשגת חוזק אדהזיה מרבי )יש להקפיד  נקיים ומחוספסים

שהחספוס יהיה בכל השטחים העומדים ליישום שכבת הצבע כולל 

 רדיוס ופינות(.

שעות  3השטחים המנוקים בהתזה חייבים לעבור יישום הצביעה בתוך  .ג

  מקסימום.

אין להותיר על המשטחים שרידי חול, עקבות ידיים משומנות או כל זיהום  .ד

 אחר.

התזת החול/אלומינה חייבת שתהיה מצוידת במלכודת שמן/מים מערכת  .ה

להבטיח העדר רטיבות/שמן בתוך החומר האברזיבי המותז ומניעת 

 הרטבה/זיהום של פני השטח העומדים לצביעה.

ה ניתן לבצע -כאופן חליפי לניקוי תוצרי הקורוזיה המתוארים בסעיפים א .ו

ק חשמלי. בשיטה זו יש ניקוי מכני ע"י מברשות פלדה המותקנות על דיס

וקבלת פני שטח  סרת כל תוצרי הקורוזיה באופן מלאלהקפיד על ה

 נקיים הן מתוצרי קורוזיה והן משומנים וזיהומים אחרים.

 מערכת צבע .2

 30-50של חברת אפולק או שו"ע לעובי של  400Sיישום פריימר מסוג  .א

 מיקרון )יבש(. 

 שעות. 3-6זמן המתנה:  .ב

 . 400Sשום חוזר בהברשה של צבע היסוד אזורי ריתוך יקבלו יי .ג

 יש להקפיד שהצבע חדר לכל הפינות הנחבאות והרתך קיבל כיסוי מלא. .ד

 שעות. 12-18זמן המתנה:  .ה



 בע"מדסים מהנאופיר  ירון

64 

)בסיס פוליאוריתן( של אפולק או שו"ע בגוון  PSיישום שכבת אפוגלס  .ו

 שעות. 12. זמן המתנה: Airlessמיקרון בשיטת  50רצוי לעובי של 

 מיקרון. 50לעובי של  PSנה של אפוגלס יישום שכבה עליו .ז

 ביקורת .3

המעברים משלב אחד למשנהו יתבצעו אך ורק לאחר אישור מעבדה  .א

 מטלורגית מוסמכת.

 .ELCOMETERבדיקת עובי שכבות צבע יבוצע בעזרת מכשיר  .ב

 140)אלקומטר( לחוזק מינימאלי של  DOLLYחוזק לאדהזיה יבוצע ע"י  .ג

 ק"ג/סמ"ר.

 .2200Vתבוצע למתח חשמלי של  Holiday detectorבדיקת  .ד

 ימים. 7בדיקות קבלה סופיות יבוצעו לאחר  .ה
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 ':גנספח 

 איטום חלקי בטון בתוך הקרקע

 כללי .א

חלקי המבנה אשר באים במגע עם כל האיטום בסעיף זה ייעשה בפנים החיצוניים של 

. כמו כן יבוצע איטום קע כולל חלקי מבנה קיים שנחשפים במהלך פרויקט זההקר

אותם חלקי המבנה שלגביהם יורה המפקח בכתב שיש לבצע את האיטום, וכן יבוצעו ב

 רולקות בטון בחיבור בין הרכיבים המטופלים ובכל מקום שיורה עליו המפקח. 

  

 אופן ביצוע העבודה: .ב

 ניקוי פני הבטון .1

 ביצוע רולקות בטון .2

פורט בהנחיות היצרן או ש"ע מאושר לחלקים אנכיים כמ MCביצוע  איטום ממסטיק  .3

 המצורפות  להלן .

או ש"ע מאושר לחלקים אופקיים כמפורט בהנחיות היצרן  MBביצוע איטום ממסטיק  .3

 המצורפות  להלן .

 P-30ביצוע הגנה על האיטום באמצעות לוחות מפוליסטירן מוקצף צפופים מסוג  .4

 ובעובי עפ"י התוכניות.

 

 המדידה לתשלום .ג

ח )מ"ר( והמחיר יכלול את כל האמור לעיל וכמתואר המדידה לתשלום לפי שט

 במפרטים 

 וכן כל החומרים והמלאכות לקבלת מכלול מערכת האיטום על כל שכבותיה ולרבות 

 הרולקות, הכל לקבלת שכבות איטום מושלמות ומוגמרות. לוחות הפוליסטירן המוקצף 

 ימדדו בנפרד בכתב הכמויות.
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  :'דנספח 

               Fyfe Co LLCמפרט ביצוע לדוגמא של יריעות חוזק של היצרן 

 מש"( פאואר")מיוצגת בארץ ע"י חברת 
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מפרט דוגמא לחומר ליישור ומילוי חללים רכיבי הבטון לפני יישום יריעות 

 החוזק
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  'הנספח 

גראוט בלתי מתכווץ למילוי רווחים בין פלטות פלדה ובטון 

 ייםק
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  'ונספח 

 פריימר להבטחת הדבקות הבטון החדש לישן
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 'זנספח 

 מפרט לביצוע חיבורים על ידי ברגים דרוכים:

להלן מתוארים הנחיות לביצוע חיבור אלמנטים חדשים למבנה הקיים על ידי ברגים 

בין קורות קיימות לקירות דרוכים. ההנחיות כוללות דרישות להתקנת פרטי פלדה 

מגולוונים בקטרים ואורכים שונים  8.8וחיבורם לאלמנטי החיזוק ע"י ברגים חוזק  חדשים 

. 1חלק  1225)כמוגדר בתוכניות הרלוונטיות(. דריכת הברגים תיעשה לפי הנחיות ת"י 

 הברגים הדרוכים יכללו שני אומים ודסקיות, ופלטות קצה בעובי המוגדר בתוכניות.

 

 לטות קצה. יש לגלוון את האומים, דסקיות ופ

הברגים עצמם דורשים הגנה מפני קורוזיה. יש מגוון של פתרונות פשוטים ליישום 

יש לפנות להגנה מפני קורוזיה: מריחת גריז, ציפוי אפקוסי או חומר פלסטי אחר וכד'. 

במידה ליצרן ולהתייעץ איתו בנושא הנ"ל לצורך קבלת הפתרון המתאים. 

צרן הברגים על מנת שהגלוון לא יהרוס וישנה את ומחליטים לגלוון חובה לבדוק מול י

 תכונות החומר ממנו עשוי הבורג.

 

 הנחיות ביצוע:

 ניקוי פני בטון וטיפול בבלאי בטון לפי הנחיות המפרט המיוחד.  .13

זיון קיימים בקורה וברצפה בעזרת קידוחי גישוש  מוטות של מוקדם גישוש ואיתור .14

סאונד מיוחד לאיתור פלדה מ"מ( או ע"י מיכשור אולטרה  6עדינים )

)פרפורמטר/סקאנר(, צילום רנטגן וכד' וסימונו ע"י צבע על העמודים באזור 

 הוכחת ניסוי לאחר המפקח ע"י שיאושר מראש כפי חובה לביצוע! החיזוקים.

 יכולת. 

ישור פני השטח של הבטון לפני יצור שבלונות )באם יהיה צורך( על ידי מריחות י .15

' ז, או ש"ע מאושר )ראה נספח ARDEX CEMGROUTמסוג גראוט בלתי מתכווץ 

 במפרט זה(. 
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קידוח החורים העוברים מצד לצד )חורים אופקיים וישרים( בקורה וברצפה יתבצע  .16

בזהירות רבה ללא פגיעה בזיון הקיים וכמפורט בתוכניות הביצוע. קוטר החורים 

 .1חלק  1225יהיה לפי הנחיות ת"י 

ור שבלונות. הקבלן יכין שבלונה מקרטון קשיח על גבי מדידת מידות מדויקת לייצ .17

הקורה והרצפה הקיימים בשטח. כל פרטי הפלדה ימדדו בנפרד כולל חיתוך מדויק 

של שפות הפלטה. רק לאחר ביצוע ישור פני שטח וקדיחת החורים בקורה וברצפה, 

בקביעת תבוצענה שבלונות על גבי הקורה והרצפה לפרטי הפלדה החדשים. 

ת הפלטות הסופיות על הקבלן לקחת בחשבון עובי שכבת הגראוט של מידו

 מ"מ הנדרשת לפני יישום הפלטות בהתאם לתוכניות ולפרטים. 20

ייצור פלטות הפלדה לפי מפרט ומידות מדויקות משבלונות שהוכנו בשטח ברמת  .18

 עיבוד וגימור גבוהות. פלטות הפלדה יהיו מגולוונים וצבועים לפי המפרט.

 שום פלטות יש לחספס, לנקות ולהכין פני הבטון של הקורה והרצפה. לפני יי .19

הרכבת פלטות פלדה בהתאם לפרטים ביחד עם הברגים העוברים. יש למנוע  .20

כניסת גראוט לחורים של הברגים העוברים ע"י עטיפת הברגים )בקצוות שלהם( 

 ברצועת גומי מסוג קומפרי בנד, או שו"ע מאושר.  

, או שו"ע מאושר, ע"י שפיכה. ARDEX CEMGROUTמתכווץ מסוג יציקת גראוט בלתי   .21

יש להבטיח מגע מלא )ללא חללים( בין פלטות הפלדה ובין שכבת הגראוט הטרי 

 עד להוצאת כל האוויר מהפתחים בפלטות. 

דריכת הברגים תתבצע רק לאחר התקשות שכבת הגראוט. דריכת הברגים תיעשה  .22

  המפורטים: 1חלק  1225י בשני שלבים לפי הנחיות תקן ישראל

 

דריכה מוקדמת, יובאו שטחי הרכיבים במחבר למגע הדוק במלוא  שלב ראשון:

חוזק היד במפתח סגירה רגיל. אחרי דריכה מוקדמת זו של כל הברגים במחבר 

ייעשו סימנים על גבי האומים, ראשי הברגים והרכיבים במחבר, לשם בדיקת מצבם 

 היחסי בהמשך הדריכה. 

 

דריכה סופית, יידרכו הברגים בנוסף, לדריכה סופית תוך מדידת זוית  ני:שלב ש

  1225של ת"י  24הסיבוב, כנקוב בטבלה 

 איטום על פי התוכניות והפרטים ולפי הנחיות המפרט המיוחד לפרויקט זה.   .23
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 'חנספח 

 דבק אפוקסי לעיגון קוצי זיון
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 ט'נספח 

 PERIל חב' מפרט טכני להשמת תמיכות זמניות ש



 בע"מדסים מהנאופיר  ירון

84 

 י'נספח 

 SIKA ARMATEC 110 EPOCEMמפרט להשמת פריימר 
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 י"אנספח 

 תכנון הקבלן

 

 הקבלן יגיש תכניות לפירוק, ייצור והקמת/ הרכבת:

 
 

 :התוכנית יכללו 

 .חישוב סטטי של אלמנטים מבניים תוך הצגת סכמה סטטית ברורה 

 

 השמת תמיכות זמניות עפ"י תכנון פירוקים והריסות בהתייחסות לשלבי ביצוע ,

 עומסי גרביטציה.

 
   466תכניות בקנ"מ של קונסטרוקציות בטון הכוללים פרטי זיון עפ"י ת"י. 

 
  1225כגון מהלכי מדרגות אשר יחושבו עפ"י ת"י תכניות ייצור של פרטי פלדה. 
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 י"בנספח 
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