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  עבודות עפר - 01פרק 

  כללי   01.1
יסודות קורות יסוד   מרתפים חפירה עבור במסגרת פרק זה יבוצעו חפירה  כללית באתר,

  רצפות וכדו'. 

  חפירה מיותרת   .201
בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב לחפירה ו/או יחרוג מגבולות  

התכנית, ימלא הקבלן את עודף החפירה בחומר מילוי מאושר על ידי המפקח בשכבות  
  מודיפייד א.א.ש.ה.ו.   98%ס"מ והידוק מכני עד צפיפות של  15בנות 

ל חלל שנוצר עקב חפירת ו/או חציבת יתר מתחת ליסודות ימולא בטון רזה עם כמות של  כ
  ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן.  150לפחות 

עבודה זו תיעשה על חשבון הקבלן גם אם לפי הוראות המפקח יבוצע המילוי במועד רחוק  
  ממועד החפירה. 

  פינוי פסולת בניין וניקוי השטח  01.3
למילוי חוזר ו/או פסולת בנין תסולק על ידי הקבלן, על חשבונו,  האדמה שאינה מתאימה 

 בלת אישורי הטמנה לרבות קת תשלום האגרות ו לרבו למקום מאושר על ידי הרשויות,
המזמין והמפקח ללא   והצגת האישורים בפני  בתחילת העבודה ובגמר העבודות,

סילוק האדמה התחשבות במרחק ההובלה, לא תשולם לקבלן שום תוספת מחיר עבור 
    והפסולת.

  אופני מדידה מיוחדים  .401

  בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן:   01.4.01
את כל עבודות הלוואי הדרושות כגון העמקות מקומיות וסידור    א.

  שיפועים.  
אל  ע"פ הנחיות יועץ הקרקע מילוי מאושר ל חומר ממיטב ההחזרת   ב.

  . החפירה לאחר פירוק התבניות והידוקו בשכבות
  למקום שפך מאושר והפסולת למיניה הרחקת שארית החומר החפור  ג.

  .  םלמיניהומוסדר כולל תשלומי האגרות 

סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחירי היחידה    01.4.02
יש לקחת בחשבון חפירה ליד   ות עבודת ידיים.הנקובים בכתב הכמויות, לרב

  יסודות קיימים. 

  המדידה   .4.0301
ולא  לפי מידות הבטונים בתוכניות,  ,שטחי עבודות העפר יחושבו לפי היטל אופקי

רחבות, דפנות אלכסוניות, מרווחי עבודה  , המדרונות ,יילקחו בחשבון שיפועים
  וכיו"ב.  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
 
 
  
  
  

  



 

  
 

  עבודות בטון יצוק באתר  - 02פרק 

  סוגי הבטון   02.1
    כניות, בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מסוגוסוגי הבטון יהיו לפי המפורט בת

  ק"ג למ"ק בטון מוכן.   150. עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט  30-ב
  .  250הצמנט יהיה מסוג צ.פ. 

  איכות הבטון והיציקות  02.2

    :תנאי בקרה  02.2.01
תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו תנאי בקרה טובים לכל סוגי הבטון  

  פרט למקרים בהם יאושרו בכתב ע"י המפקח תנאי בקרה בינוניים.
  : ציפוף הבטון  02.2.02

יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים, וכן על אטימות הבטון בפני  
ובעזרת כלים מתאימים המאושרים ע"י   חדירת מים וזאת ע"י ציפוף מתאים

  המפקח. 
  : מניעת סגרגציה  02.2.03

ות  נ יציקת אלמנטים גבוהים תעשה בעזרת צינור ארוך או דרך פתחים בטפס
שיבטיחו נפילת בטון לגובה של לא יותר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי  

  הבטון. 
   :אשפרה  02.2.04

ימים לפחות, או ע"י   7פות במשך  אשפרת הבטון תעשה ע"י הרטבת הבטון ברצי
לפי הוראות המפקח, במקרה של שמש   CURING COUMPOUND -שימוש ב

חזקה או רוחות יבשות יש לכסות את פני הבטון ע"י יריעת פוליאתילן או לנקוט  
  באמצעים אחרים באישור המפקח. 

  בדיקת הבטון  02.2.05
יות, שיטות לקיחת  לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת קוב

, בהוראת המפקח יילקחו מדגמים  26המדגמים, כמותם ובדיקתם יהיו לפי ת"י 
  . 106מהבטון הקשה וזאת עפ"י ת"י 

  כל הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן ובביצועו בהתאם להוראות המפקח. 

  תבניות  02.3

  בתאום עם המפקח.  ו/או מפלדה  התבניות לבטונים תעשינה מלבידים  02.3.01

על הקבלן למדוד את הקירות המשופעים לפני היציקה לצורך מיקום נכון של   02.3.03
וית המתוכננת של הקיר. כל זאת ייעשה ע"ח  ו יה מהז י התבניות, למנוע סט

  הקבלן. 

  שיפועים בגגות  .402

יצירת שיפועים בגגות יבוצע בבטון נקבובי קל (תאי) כדוגמת "איזוקריט". הבטון    02.4.01
עם   באתר  יוצק  המשקל    350התאי  מוכן.  תאי  בטון  למ"ק  לפחות  צמנט  ק"ג 

  18-ה נבדקת לא יקטן מיחוזק הלחץ לקובי  ק"ג/מ"ק. 1200המרחבי יהיה בתחום 
  ק"ג/מ"ר.  

ות ליצירת שיפועים כנדרש ובגימור  נטפס יציקת בטון מוקצף תהיה תוך שימוש ב  02.4.02
וחלק. המיוחד.  ישר  במפרט  להנחיות  בהתאם  וייבוש  אשפרה  לבצע  הבטון    יש 

  יוחזק במצב רטוב מרגע היציקה במשך שבעה ימים לפחות.

לבצע רשת פלדה בקוטר    02.4.03 יש  ס"מ    15/15מ"מ במשבצות של    5בבטון השיפועים 
  הכלול במחיר הבטון. 

  וחדת לדיוק היציקותדרישה מי  .502

נדרש דיוק מרבי של אנכיותם  הבטון על הקבלן לקחת בחשבון כי לקירות   02.5.01
המוחלט, פילוסם האופקי ולרבות של כל צורה אחרת. על הקבלן לבדוק את  



 

  
 

ות בעזרת מכשירי מדידה  נהמידות ואת הפילוס הנדרש בזמן הרכבת הטפס 
  סמך. מדויקים (תיאודוליט וכד') באמצעות מודד מו

הסיבולת שהיא הסטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה המתקבלת למעשה    02.5.02
  ). 1(טבלה מס'  789לפי טבלת הדרגות בת"י    6לא תעלה על דרגה 

אי עמידה בדרישות המוגדרות לעיל תהווה עילה לפסילת אלמנטי הבטון כמוגדר    02.5.03
די זמן שיגרמו כגון הריסת  בסעיף ב' של המפרט הכללי. כל ההוצאות ו/או הפס

האלמנטים ויציקתם מחדש ברמה הנדרשת, הישר והמפולס של הקירות יהיו על  
  חשבונו של הקבלן. 

  פלדת הזיון  02.6

פלדת הזיון תהיה ממוטות רגילים או מצולעים או רשת מרותכת כמפורט בתכניות, על 
  המוטות להיות נקיים מחלודה, כתמי שומן, לכלוך וכל חומר אחר. 

המוטות יחוזקו היטב למקומם כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה. אורך המוטות חייב  
להתאים לאורך האלמנטים בשטח, מוטות שאורכם אינו מספיק יוחלפו ע"י הקבלן ועל  

     חשבונו.

  ות. נ יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התכניות ולמנוע היצמדות המוטות לטפס

  הזכייה יועברו   התוכניות המוגשות במכרז אינם סופיות לביצוע וכי לאחרהקבלן כי יודע  
  תחשב  ק"ג למ"ק בטון  120מפורטות לביצוע כולל זיון . כל כמות זיון שתוגש עד תוכניות 

  ז. ככלולה במחיר היחידה שנתן בקבלן במכר

    אלמנטי פלדה מבוטנים  .702

יתנים מעוגנים, פרופילי פלדה, וכו' יש  ומעוגנות, זו אלמנטי פלדה כמו פלטות   02.7.01
בבית מלאכה בצורה מדויקת, כמפורט בתכניות. ייצור האלמנטים יעשה   לייצר

"בחינת   127רתכים בעלי הכשרה והסמכה מתאימה העומדים בדרישות ת"י  ע"י
    רתכים".

ם  אלמנטי הפלדה ישמרו נקיים ויבשים ובמקום סגור. במידה ואחסנת האלמנטי
נקות  לתימשך מעבר לשבוע, על הקבלן לשמנם. לפני ההתקנה באתר על הקבלן  

  היטב בעזרת ממיסי שומנים את השטחים שבמגע ישיר עם הבטון.  
אלמנטי פלדה מבוטנים יהיו מפלדה מגולוונים בטבילה חמה לפי דרישות ת"י  

  במפרט הכללי.  1904ופרק  918

מתאים   מברשת פלדה ואח"כ לצבוע בצבעאלמנטי פלדה מעוגנים יש לנקות ב  02.7.02
  ת החלק הבולט מחוץ לבטון. א לגלוון

לפחות בפלטות)   4פלטות פלדה, זוויתנים ואלמנטים אחרים יסופקו עם קדחים (  02.7.03
ות  נ כדי שאפשר יהיה להצמידם היטב אל הטפסנות. האלמנטים יוצמדו אל טפס

    ות עץ במסמרים. נפלדה בברגים ואל טפס 

   עיגוןברגי   .802

  A-  107לפי תקן   1030ברגי העיגון המבוטנים בבטון יהיו מפלדת פחמן מסוג  02.8.01
ASTM   והברגה לפיUNC, 194יהיו מיוצרים מחומר   האומים A  - ASTM ,H2 .  

י היציקה בדיוק מירבי בעזרת תבנית מתאימה  נ הברגים יקבעו במקומם לפ  02.8.02
היציקה. הכנת התבנית תהיה ע"י הקבלן  (שבלונה), שתאושר ע"י המפקח לפני 

  ועל חשבונו. חלק מהתבריג יוגן בפני פגיעה ע"י שרוול פלסטי ומריחת גריז. 

הברגים יסופקו נקיים משומן (בחלק המבוטן) ובלתי צבוע עם שני אומים    02.8.03
  ודיסקית אחת עבה. 



 

  
 

  ורג. ימציא תעודת בדיקה לחוזק משיכה והתארכות של חומר הב  קבלןה  02.8.04

  דיוק העבודה (סיבולות) לברגי עיגון  .05802.
  ס"מ בקביעת מיקום הברגים. ± 0.2
  ס"מ למרחק בין מרכזי יסודות.  ± 1.0

  ביטון משקופים  02.9

יש לבטן את כל המשקופים מכל סוג שהם, שמסומנים בתכניות אדריכלות, בעת יציקת 
המשקופים בעת הביטון, כך שמידות  קירות, קורות ועמודים. על הקבלן להגן על  

  המשקוף, גלוון המשקוף וגמר המשקוף יישמרו בקפדנות. 

    פירוק אלמנטים  .1002

חלקי בטון שנוצקו ונתגלו בהם ליקויים אשר לדעת המתכנן או המפקח אי אפשר לתקנם, 
    יפורקו ויסולקו מהאתר בהתאם להנחיות המפקח.

להוראות ולמפרטים שיימסרו ע"י המפקח, באותם מקומות תבוצע יציקה חדשה בהתאם 
  כל הנ"ל כולל סילוק הפסולת למקום שפך מאושר יבוצע על חשבון הקבלן. 

    מילוי פינות ("רולקות")  .1102

והגבהות, קירות מרתפים   גג  גג ומעקה,  כגון  יבוצע במקומות מפגש של מישורים שונים 
חלק    1קח בטיט צמנט ביחס נפח  ורצפה וכד'. הביצוע לפי התכניות ו/או לפי הוראות המפ 

ו ה"רולקה"    3  -צמנט  מידת  חול.  ובגימור    6חלקים  ואופקי  אנכי  בכיוון  לפחות  ס"מ 
  משופשף וחלק. יש לבצע אשפרה כמפורט במפרט המיוחד.

  מודגש בזאת שמחיר ה"רולקות" כלול במחיר הבטון המוקצף.

  אופני מדידה מיוחדים  02.12

  במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן: בנוסף לאמור  02.12.01
    

הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנופים    א.
  מיוחדים. 

  תכנון וביצוע כל התמיכות למיניהם לכל גובה שהוא .   ב.
  כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים.  ג.
בליטות, קיטומים, אפי מים, פקקים, שרוולים וכד',  עיצוב חריצים,   ד.

  אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות.
הכנסת ברגים, עוגנים, ווים וכד' כנדרש לפי תכניות המערכות (מע'    ה.

אינסטלציה מים וביוב, חשמל, תקשורת, מיזוג אויר וכו') או לפי  
  הוראות המפקח. 

כל שהם ובכל כמות   עיצוב פתחים, שקעים, מעברים וכד' בשטחים  ו.
  שהיא. 

  קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו.  ז.
  הכנת רשימות ברזל.   ח.
  . סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת  ט.

  .  ועפ"י קביעת הקונסטרוקטור 118דרגת חשיפה ע"פ ת"י   י.         
  ה ע"פ תכנית  תכנון וביצוע יציקת תקרות קונזוליות בגוב   יא.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
 

  
  

  קדוחים ויצוקים באתר  כלונסאות - 23פרק 

  כללי   23.1

, ת"י  940, ת"י  23עבודות הביסוס יבוצעו בהתאם לתוכניות, למפרט הכללי פרק   23.1.01
ים הנ"ל כלול במחיר  והמפרט להלן. כל האמור במסמכ יועץ הקרקע , הנחיות 966

  .העבודה 
  בדו"ח הקרקע עליו לתאם זאת עם המפקח. במידה והקבלן מעונין   

  .יציקת כל יסוד יאשר אשר   רק בהשגחת המפקחיעשה   הכלונסאותביצוע   23.1.02

, על חשבונו, מודד מוסמך. המודד יסמן את הכלונסאות ויבטיח  יעסיקהקבלן    23.1.03
  אנכיות הקידוחים כנדרש. מיקומם ואת 

  דה היא הכרחית. הקמת מתווה לעבודות ביסוס כלולה במחיר העבו  

,  עבודות הביסוסלעל הקבלן להגיש עם סיום עבודתו תכנית עדות מעודכנת    23.1.04
  קשורה לרשת הקואורדינטות.

התוכנית תבוצע ע"י מודד  . מזמיןימסר לותתכנית העדות תעודכן ע"ג דיסקט   
הגשת התכנית היא תנאי לקבלת העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור   מוסמך.
והיא לא תוכל לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על   נית תכ הכנת ה

  שינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת הביצוע.

  אחריות כוללת של הקבלן    .5.0123
הקבלן יבצע את הכלונסאות לפי התכניות ולפי שיטת הביצוע המתוארת    

הקבלן המידע  הקרקע. אם לדעת ובהתאם להנחיות יועץ  במפרטבתוכניות, 
שבהם אינו מספק, עליו לבצע, על חשבונו, בדיקות נוספות הדרושות לו לצורך  

  הגשת ההצעה וביצוע העבודה.

  בדיקות   .6.0123
בכל הכלונסאות, ויתקין צינורות בדיקה ויבצע    הקבלן יבצע בדיקות סוניות  

  התאם להוראות המפקחמהכלונסאות, ב 100%בדיקה אולטרא סונית ל  
    .תכניוווהת

במידה ובדיקת כלונס כלשהו נכשלה, תבוצע בכלונס הכושל בדיקת גמא , במידה    
ויש חשש לכשל בכלונס כלשהו רשאי המפקח לדרוש בדיקת גלעין או בדיקת  

  העמסה. 
  עלות כל הבדיקות החוזרות כלולה במחיר הפאושלי.   
  במסגרת העבודה על הקבלן לקבל אישור ביצוע לכלונסאות בשני שלבים:    

  ).3-2עם תחילת העבודה במסגרת קידוח ויציקת הכלונסאות הראשונים ( א.
אות טיב הבטון, הבדיקות הסוניות,    לאחר העברת רישומי המפקח, תוצ ב.  

  האולטרא סוניות והגמה. 
במידה ולאחר הבדיקות מתברר שהכלונס לקוי ונפסל, עלות התיקון או ביצוע    

  . כלונסאות נוספים תהיה על חשבון הקבלן
עלות כל שינוי במבנה הקשור לליקויים בכלונסאות לרבות תוספת ראשי כלונס,    

 קורות יסוד וכד' תהיה על חשבון הקבלן. 

במקרה שדפנות הקידוח אינן יציבות (חול מתמוטט או מים זורמים) הכלונסאות    23.1.07
  במפרט). 23.5יבוצעו בשיטת הבנטונייט (ראה פרק 

או צרורות יעשה שימוש במקדחי וידיה ככל שיידרש, מחיר  בקרקעות קשות סלע   23.1.08
  שימוש במקדחי וידיה כלול במחיר הפאושלי.  

  קידוח הכלונסאות   23.2

על הקבלן לקבל אישור המפקח למכונת הקידוח, וכל פרטי ציודה וכן לוודא    23.2.01
  התאמתה לעבודה הנדרשות ולתקינותה. 



 

  
 

מכונת הקידוח ואת אנכיותה, לפני תחילת הקדיחה וכן  יש לוודא את מרכזיות    23.2.02
  תוך מהלכה. 

צב את המכונה אל מישור  ייכין הקבלן משטח עבודה שיאפשר לי   במידת הצורך,  
  אופקי. 

  יש לבדוק, בעזרת פלס עם שנתות, את שיפוע ציר מכונת הקידוח.   
  

ת אנכיות  הקדיחה תבוצע, בכל שלביה, תוך שימוש באמצעים אשר יבטיחו א  23.2.03
  הקידוח ואת יציבות דפנות הקידוח עד לאחר גמר היציקה.

ישומה וזאת לאחר שתשביע  יכל שיטת ביצוע הקידוח מחייבת אישור המפקח ל   
  רצון המפקח, כך שגם השיטה וגם הכלים מתאימים לביצוע הקידוח. 

למרות אישור השיטה ע"י המפקח, יהיה הקבלן אחראי לביצוע העבודה לשביעות    
  ן המפקח. רצו

הקבלן ידאג שימצאו חלקים רזרביים במידה מספקת, לכל אותם הכלים או    
סיונו או לפי דעת המפקח, הם אלו המועדים לפגיעות, כל  יהמכשירים, אשר לפי נ

  זאת למען הבטחת המשכיות הקידוח. 

יות בדופן העליונה,  ו טהקבלן יעשה שימוש בצינור מגן עליון למניעת התמוט  23.2.04
  כלול במחיר הפאושלי.המחיר 

בכל מקרה, האחריות לשלמות הכלונסאות ולאי היווצרות מפולות בקידוח חלה    
עליו בלבד. אם לדעתו יש לנקוט באמצעים נוספים לאבטחת שלימות  

  הכלונסאות, הוא יעשה זאת על חשבונו. 

  בשום מקרה. אין להשאיר כלונס בלתי יצוק למשך הלילה  23.2.05
  הכלונס תהיה רצופה ותבוצע ביום הקדיחה. יציקת   
במידה ומכל סיבה שהיא לא תהיה אפשרות לצקת את הכלונס תוך חצי שעה    

(בתנאי   מגמר הקידוח, או שיהיה צורך להמתין להתחלת היציקה למחרת היום
יהיה על הקבלן, להמשיך את הקידוח לעומק  של אישור המפקח מראש ובכתב) 

בתוך   תחל היציקה החסרהמעת סיום אותה חפירה , ס"מ לפחות, ו 50נוסף של  
  כל תמורה.  לקבלן עבור העומק הנוסף, לא תשולם מחצית השעה.

את עומק הכלונסאות, אנכיותם (בעזרת  למדוד ולוודא   מפקחהקבלן יסייע ל  23.2.06
פלסים) ומרכזיותם בתחילת הקדיחה ובסיומה. המרכז המבוצע לא יסטה יותר  

. סטייה  1.0%מקוטר הכלונס המתוכנן וכן שהסטייה מהאנך לא תעלה על  3%-מ
  עפ"י החלטת מהנדס הביסוס. גדולה מהנ"ל תחייב תוספת זיון  

עקב אי ביצוע הכלונסאות במדויק או באופן  כל תיקון שיתחייב במבנה,  עלות  
עו  יבוצ  שינויים בקורות יסוד, הוספת קורות קשר ושינויים במבנה העליוןלקויי, 

  על חשבונו של הקבלן. 

  על כל חומר אורגני או מלאכותי שיימצא בזמן החפירה. למפקח לדווח  על הקבלן  23.2.07

להזמין  שלושה ימים לפני תחילת ביצוע היסודות כדי הקבלן יודיע למפקח   23.2.08
תנאי להמשך סדיר ושוטף של העבודה, זיהוי  אתר. ל  במועד את מהנדס הביסוס

והתאמתו לדו"ח  הראשונים   בקידוח הכלונסאות רקעמוחלט של חתך הק
  המוקדם. 

  :במהלך העבודה ינהל מהנדס הקבלן מעקב ורישום כמפורט  23.2.09
רישום השכבות בהם עובר הקידוח, עובי המילוי בפועל ועומק החדירה    -

  . םניייאופי תוך הוצאת מדגמים , לשכבת הקרטון
  רישום סטיות במיקום הקידוח ובאנכיותו.   -
  ח. נתן ע"י המפקי ישור סופי לעומק הכלונסאות יא  
בנפרד לאחר בדיקת התאמת הקידוח לדרישות המפרט   ןנתי יאישור ליציקה    

  והתוכניות. 

המרחק החופשי שבין   50%הפרש גובה בין בסיס כלונסאות סמוכים לא יעלה על   23.2.10
  הכלונסאות. 



 

  
 

הנדס הביסוס בעת קדיחת  מ  של הכלונסאות יהיה עפ"י הנחיותהעומק הסופי   23.2.11
  הכלונסאות ושינוי הכלונסאות הראשונים. תיתכן אפשרות של הגדלת קוטר 

  . עומקב

כנית (אין להשתמש  ו מידות המקדחים תהיינה זהות למידות ולקוטרים שבת  23.2.12
  בסכין עליונה). 

  קדיחה באמצעות תרחיף בנטונייט  23.3

  : כללי  23.3.1
הרשויות את הסידורים המתאימים לניקוז וסילוק  על הקבלן להכין ולתאם עם    

תיפגע   ולא  העבודות  אתר  ייפגע  שלא  באופן  הבנטונייט  תרחיף  עודפי  של  מהיר 
  רשות הרבים. 

המכשור, הציוד, הרכב התרחיף, תכונותיו, בדיקת טיב התרחיף וצפיפותו בקדח    
  הכלונס  

יבוצע   לביצוע הקדיחה באמצעות תרחיף הבנטונייט,  עפ"י הוראות  וכל הדרוש  ו 
  המפרט הכללי ומחירם כלול במחיר . 

  : תהליך הקדיחה  23.3.2  
  במפרט הכללי, אך בנוסף, הקדח לכל    23021הקדיחה תבוצע כאמור בסעיף     

  אורכו מפני הקרקע, יהיה כל הזמן מלא תרחיף בנטוניט, הן בזמן הקדיחה והן                             
  בזמן יציקת הבטון.                           

  מטר לפחות    2-תהום,  פני הקרקע בראש הקידוח יהיו גבוהים ב-אם ישנם מי     
  מעל מפלס מי התהום ומפלס תרחיף הבנטוניט במהלך העבודה יהיה בכל זמן                             
  מ' לפחות מעל מפלס מי התהום.  1.5    - גבוה ב                          

  :ניקוי אתר העבודה  23.3.3  
  אתר העבודה יתוחזק נקי. הקבלן יפנה את כל החומר החפור לאתר מורשה,                          

  מחוץ לאתר העבודה. אתר העבודה יהיה יבש ונקי מתרחיף בנטונייט ומחומר                                     
  קידוח.                           

וע פיזור תרחיף בנטוניט סביב הקידוח, על ידי שאיבת התרחיף  על הקבלן למנ    
מקדח הכלונס והובלתו לבריכת מחזור. כמו כן עליו להימנע מלהשתמש    ישירות    
  בבור איסוף תרחיף פסול סמוך לראש הכלונס.   

תרחיף בנטונייט שאינו לשימוש חוזר יסולק למאגר פסולת זמני ולאחר מכן      
הרשויות. אין לשפוך תרחיף בנטונייט למערכות תיעול  מאושר על ידי    למקום    
  וביוב.   

מפלס קרקע נמוך מהמתוכנן בעקבות סילוק פסולת הקידוח ופסולת הבנטונייט      
  על ידי הקבלן עד למפלסים המתוכננים בחומר מתאים בהתאם    ימולא    
  , מטין, מחומרים אורגניים  להוראות המפקח. חומר המילוי יהיה חופשי מאבנים                          

  וכד'.                             

  הכנת והכנסת הזיון לכלונסאות  23.4

  הזיון   23.4.01
ובהתאם לפרטי    4-1חלקים    4466ברזל הזיון יהיה מתאים לדרישות ת"י 

  כניות. ות
  מ"מ.   12זיון אורכי יהיה מפלדה מצולעת מתאימה לריתוך, בקוטר מינימלי של   
  20- מ' העליונים ו 2-ס"מ ב 10מ"מ עם פסיעה של   8הזיון הלולייני יהיה בקוטר    

  ס"מ מתחת למפלס זה. 
  . לפי הנחיות יועץ הקרקע ותוכניות קונסטרוקציהאורך הזיון יהיה   
והוא    ועץ הקרקע ותוכניות קונסטרוקציהלפי הנחיות י קוטר כלוב הזיון יהיה   

  יתלה במרכז הקידוח. 
  מ'.  1בכלוב יונחו לפחות שלושה שומרי מרחק בכל   
מ"מ כל   16כלוב הזיון יוקשח ע"י טבעות פלדה מרותכות למוטות האורך בקוטר   

  מ'.  3
  ס"מ.  100מ"מ עם פסיעה של   8בנוסף יורכב חישוק לולייני הפוך בקוטר   
  תוך הבור תעשה ע"י מנוף המתאים לאורך הכלוב. הורדת הזיון ל  



 

  
 

במידה ויהיה שימוש בכלוב מרותך יש לייצרו במפעל ברזל זיון בעל ציוד    
  המתאים לריתוך אוטומטי, כל ברזל יהיה מתאים לריתוך.

  כל שינוי בברזל הזיון יאושר ע"י מהנדס הקונסטרוקציה בכתב.  -לשימת לב    

לבדיקת גמה ואולטרה סונית לפי   2ינורות ברזל קוטר "יש להכניס בכל קידוח צ  23.4.02
  כניות, הצינורות יולחמו לטבעות החיזוק. ופרטי ת 

מספר שעות לאחר היציקה יש לפתוח את הפקק העליון של צינורות הבדיקה    
  ולנקותם ואם צריך לשטוף אותם עד לקצה התחתון שלהם.

  ופרטי מהנדס החשמל. כניות והארקת הכלונסאות/יסודות תעשה לפי ת  23.4.03

במספר כלי הרמה, אשר יבטיחו  במנוף או בעת הרמת הברזל, ישתמש הקבלן   23.4.04
  שהזיון לא יקבל שום כפיפה תמידית. 

ויר, וברשותו  ו המפקח יבדוק את סל הזיון, כאשר הוא תלוי בצורה חופשית בא  23.4.05
  למנוע הכנסת הסל, במידה והוא אינו עונה לדרישות. 

שארו ישרים  י, יהיה על הקבלן לתקן הסל ולהרימו באופן שהברזלים יבמקרה זה  
  לפני הכנסת הסל לבור הקידוח. 

  יציקת הכלונסאות   23.5

, גודל אגריגט מקסימלי  6בעל שקיעת קונוס של "  30- בהבטון בכלונסאות יהיה   23.5.01
(דרגת סומך זו  ק"ג למ"ק בטון.  350-מ"מ, וכמות הצמנט לא תפחת מ 20

פעמים   2-3בדיקת סומך תעשה  .הכרחית לעטיפה נאותה של הזיון בכלונס)
  .  250הצמנט יהיה מסוג צ.פ.  באתר ובדיקות חוזק על פי התקן.

יש להתחיל ביציקת הכלונס כחצי שעה לאחר גמר הקדיחה כאשר כל החומרים    23.5.02
  שנחפרו, סולקו מתוך חור הקידוח. 

התחיל ביציקה, אלא לאחר שרוב משאיות  ל אין   .יציקת הבטון תהייה רציפה  23.5.03
  הבטון הגיעו כבר לאתר. 

  את הבטון יש לצקת לבור הקידוח באופן מרכזי, ובצורה שלא תתהווה סגרגציה.   23.5.04
מ'   2במשאבת בטון. גובה יציקת הבטון לא יעלה על  לצורך זה ישתמש הקבלן  

  ו/או פני הבטון.  מתחתית הכלונס

  מיוחדיםמדידה אופני   23.6

ל גם את העבודות  ויכל  היחידהמחיר  לעיל ובמפרט הכללי,בנוסף לאמור במפרט 
  : המפורטות להלן

כל החומרים והציוד הדרושים לשם כך לרבות קירות הגייד וצינורות    א.
המגן, וכל פעולת יציקת הבטון והרחקת הקרקע הנחפרת ופסולת  

  הבנטוניט אל אזור מאושר. 
  לקבלת בטון מעולה.  עד הכלונס סיתות ראש    ב.
השלמת יציקה עד המפלס המתוכנן במקרה של כלונס קצר או סיתותו    ג.

במקרה ומפלסו גבוה מהמתוכנן. כל עבודות העפר והשאיבות הדרושות  
  להשלמת היציקות כלולות במחיר. 

  חפירה בכל סוגי הקרקע לרבות חול, חרסית, אבן כורכר, אבן גירית וכו'.   ד.
בציוד הדרוש למעבר שכבות אבן קשות לרבות איזמל וקידוחים  שימוש   ה.

  מכינים בקוטרים שונים. 
מהכלונסאות    100% -ב ואולטרא סוניות  המחיר כולל בדיקות סוניות  ו.

  . ע עפ"י דרישת יועץ הקרק צינורות וכו' לרבות ההכנות הדרושות, 
הנחיות    בשיטת הבנטונייט ו/או קידוח יבש, עפ"ייבוצע ביסוס המבנים   ז.

  יועץ הקרקע באתר. 
הכמויות המצוינות בכתב הכמויות הינן הערכה בלבד וייתכן כי יבוצעו    

  .לופין כולם בשיטה היבשה כל הכלונסאות בשיטת בנטונייט או לחי



 

  
 

המחיר  כולל שימוש בכל מכונת קידוח שתידרש לצורך ביצוע    .ח
ח בסמוך  הכלונסאות בשל האילוצים הקיימים (תנאי גישה קשים, קידו

  קרקעיות). -למבנה, סוג הקרקע, תשתיות עליות ותת
ליסוד היצוק בחלקו תשולם החפירה הבלתי יצוקה לפי "הפרש" מפלס פני    23.6.03

  הקרקע בעת החפירה למפלס פני היסוד המתוכנן.  
מ' לא ישולם עבור החלק הלא יצוק  3ביסוד בו החלק הלא יצוק אינו עולה על   

  . הפאושלי  וחפירתו תיכלל במחיר

  .  ויהיו כלולים במחיר  מדידות ושירותים של מודד מוסמך לא ימדדו בנפרד  23.6.05
  
  
  
  
 


