
  עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 

סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות. בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון    סוגי הבטון:  02.01

ק"ג למ"ק בטון מוכן.    150. במקרה שנדרש בטון רזה תהיה הכמויות המזערית של צמנט  30  -   מסוג ב

  . 250הצמנט יהיה מסוג צ.פ. 

  ת:וקאיכות הבטון והיצי  02.02

תנאי בקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו תנאי בקרה טובים לכל סוגי הבטון    תנאי בקרה:  02.02.01

  פרט למקרים בהם יאושר בכתב ע"י המפקח תנאי בקרה בינוניים.

הבטון:   02.02.02 אטימות הבטון    ציפוף  על  וכן  האלמנטים  חתך  לכל  על אחידות הבטון  י שלהקפיד 

  פוף מתאים ובעזרת כלים מתאימים המאושרים ע"י המפקח. יצ בפני חדירת מים וזאת ע"י 

סיגריגציה:  02.02.03 פתחים    מניעת  דרך  אן  ארוך  צינור  בעזרת  תעשה  גבוהים  אלמנטים  יציקת 

  מטר על מנת למנוע הפרדת מרכיבי הבטון.  1בטפסנות שיבטיחו נפילת בטון לגובה שלא יעלה על 

ה  אשפרה:  02.02.04 ע"י  הבטון תעשה  במשך  טראשפרת  ברציפות  הבטון  ע"י    7בת  או  ימים לפחות 

לפי הוראת המפקח. במקרה של שמש חזקה או רוחות יבשות    CURING COMPOUND  - שימוש ב

  יש לכסות את פני הבטון ע"י יריעות פוליאתילן או לנקוט באמצעים אחרים באישור המפקח. 

טרי להכנת קוביות. שיטת נטילת    ןלבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של בטו  בדיקת הבטון:  02.02.05

ת"י   לדרישות  יתאימו  ובדיקתם  כמותם  מהבטון  26המדגמים,  מדגמים  יילקחו  המפקח  בהוראת   .

  . 106הקשה וזאת על פי הוראות ת"י 

  הבדיקות יהיו על חשבון הקבלן ובביצועו בהתאם להוראות המפקח. 

  טפסות (תבניות):  02.03

ותתוכנן כך שתאפשר קבלת כל    904וצע לפי הנחיות ת"י  תבת  מערכת הטפסו  תכן הטפסות:  02.03.01

העומסים ללא שקיעות או קריעה, תענה על דרישות הבטיחות של העובדים באתר ותקנה לבטון את  

  הצורה וגימורים הנדרשים בתכניות.

,  לפני יציקת הבטונים יש לקבוע חורים, שרוולים, חריצים, בליטות קביעת אלמנטים בבטון: 02.03.02

עוגנים, אביזרים וצנרת כגון חשמל ואינסטלציה וכיו"ב ולחזקם היטב לתבניות ולקבל את אישור  

  המפקח למיקומם וצורת קביעתם וצורת קביעתם לפני היציקה. יש להקפיד על כל הנ"ל באופן מיוחד 

  חשוף.  בטון ביציקת

וכל מה שיאושר  ,  בד(ספיסרים), יש להשתמש בספיסרים ממוטות פלדה בל  שומרי מרחק:  02.03.03

 .ע"י המפקח. בכל מקרה לא להשתמש בשומרי מרחק מעץ

 :בצוע בטון חשוף יהיה לפי הדרישות הבאות בטון חשוף: 02.03.04

 .טובים ויוכן בתנאי בקרה 30- בהעדר הוראה אחרת יהיה בטון חשוף תמיד מסוג ב  .א

ת"י    .ב לדרישות  בהתאם  תבוצענה  עץ    904הטפסות  לוחות  או  ישיחדמדיקט  ובעלי    שריםם, 

"פז בשמן  יימרחו  הטפסות  המהנדס  להנחיית  בהתאם  אחידים,  ועובי  אורך  או  - רוחב,  מס" 

 .שווי ערך למניעת הידבקות בין העץ לבטון



יש להקפיד על כיוון הלוחות, חיבור לוחות באורך וברוחב קווי בהתאם לדרישות. אין לצקת    .ג

 .ללא אישור המפקח

 .לבים מסוג שיאושר ע"י המפקחבנים או לוחוטי מגול י  ע" קשירת הטפסות תעשה   .ד

בכל אלמנט של בטון חשוף יבצע הקבלן קיטום פינות ע"י משולשים פלסטיים. בהעדר הוראה    .ה

 .ס"מ  1.5*1.5אחרת המשולשים יהיו בגודל 

 .ברזל הזיון יורחק מהטפסות בעזרת שומרי מרחק (ספיסרים) מבטון טרום  .ו

ידי סתימ   ו לאחר פירוק הטפסותאר ישפגמים בבטון שי  .ז (צמנט  יותקנו על  ו/או    1:3ות בטיט 

בסיתות   הבטון  סיתות  כולל  המפקח  של  אחרות  הנחיות  לפי  או  קרבורונדום  באבן  שפשוף 

דק" וכולל צביעה בצבע על בסיס גומי סינטטי לפי הוראות יצרן הצבע. כל הנ"ל על  - "מוטבה

בבניין שטח  כל  כולל  הקבלן,  של  רצו ייש  חשבונו  לשביעות  ועד  וצוות  דרש  המפקח  של  נו 

 .תכנוןה

לאישור    .ח כפופה  אחר  מקום  בכל  הפסקה  תוכנן,  שבו  במקום  רק  יבוצעו  יציקה  הפסקות 

 .הקונסטרוקטור

לוחות    .ט ו/או  ביריעות  כיסוי  כגון  נאותים  באמצעים  הקבלן  ע"י  יוגנו  החשוף  הבטון  שטחי 

 .נהלמניעת פגיעות ולכלוך עד גמר בניית המב 

 :פלדת הזיון 02.04

ה ממוטות רגילים או מצולעים או רשת מרותכת כמפורט בתכניות. המוטות חייבים  יון תהיפלדת הז 

 .להיות נקיים מחלודה, כתמי שמן, לכלוך וכל חומר אחר

המוטות יוחזקו היטב למקומם כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה. אורך המוטות חייב להתאים לאורך  

יוחל וט מ  האלמנטים בשטח.  שאורכם אינו מספיק  ועל חשבונו,  ות  יוארכו בהתאם  פו ע"י הקבלן  או 

להוראת הקונסטרוקטור. יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התכנית ולמנוע היצמדות המוטות  

לטפסות. את זיון הרצפה והתקרה התחתון יש להרים בעזרת שומרי מרחק מבטון טרום לגובה נדרש  

יורם ע"י ספסלי.  וזאת לפני היציקה הנדרש. אין לבצע  ם מפלדה שיוכנו בהתאם לגובה  הזיון העליון 

   .הרמה בזמן היציקה

הזכ  לאחר  וכי  לביצוע  סופיות  אינם  במכרז  המוגשות  התוכניות  כי  הקבלן  תוכניות ייודע  יועברו    יה 

עד   שתוגש  זיון  כמות  כל   . זיון  כולל  לביצוע  במחיר    120מפורטות  ככלולה  תחשב  בטון  למ"ק  ק"ג 

  . היחידה שנתן בקבלן במכרז

 :פירוק אלמנטים 02.05

שבלתי   המפקח  או  המתכנן  של  דעתם  שיקול  פי  על  כאשר  ליקויים  בהם  ונתגלו  שנוצקו  בטון  חלקי 

ות תבוצענה יציקה  וממק אפשרי לתקנם, יפורקו ויסולקו מהאתר בהתאם להנחיות המפקח. באותם  

בהת שיימסחדשה  ולמפרטים  להוראות  סאם  כולל  הנ"ל  כל  הקונסטרוקטור.  ע"י  הפסולת  רו  ילוק 

  .ל חשבון הקבלןלמקום שפך מאושר יבוצע ע 

  



 עבודות בנייה  – 04פרק 

  :בהיעדר כל דרישה במסמכי ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לבנייה כדלקמן סוגי בלוקים: 04.01

  5ים לת"י  י תו תקן של מכון התקנים הישראלי המתאימא. בלוקי בטון חלולים עם ארבע חורים בעל 

 .'סוג א 

  .בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי  ס"מ 22ובי  פומיס בע י  ב. בלוק

 .מקור וסוג הבלוקים יאושרו ע"י המפקח מראש    

 :אופן הבנייה 04.02

 .ר המפקחלפני תחילת בניית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישו 04.02.01

 טרבות). שר (שנני קעשה ע"י שיחיבור קירות או מחיצות חדשים בינם לבין עצמם יי 04.02.02

חיבור מחיצות או קירות בלוקים אל עמודים אם קירות בטון יבוצע ע"י יצירת שינני קשר   04.02.03

ר (קוצים)  (שטרבות) ויציקת חגורות אנכיות כמפורט במפרט הכללי. מאלמנטי הבטון יבלוט זיון קש

של    8בקוטר   במרווחים  של    40מ"מ  בולט  באורך  אל  ס"מ    60ס"מ,  שהמרוו שיוכנס  שינני  חים  בין 

 .הקשר

צמנט שעוביו לא  - חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי ע"י טריזים ומישק מלט 04.02.04

 .ס"מ 1.5יעלה על 

יבוצע 04.02.05 לחדשים  קיימים  ומחיצות  קירות  בין  של    חיבור  בקוטר  (קוצים  קשר  מוטות    8ע"י 

ש כמו  בסעיף  מ"מ)  ה  04.02.03נזכר  את  ל  קוציםלעיל.  לעמוד  יש  או  לקיר  אפוקסי  דבק  עם  הכניס 

 .הקיים

או קורות חדשות לישנות ייעשה ע"י קוצים כנ"ל או קוצים בעלי קוטר ואורך   חיבור חגורות 04.02.06

 .זהה לנ"ל המחוברים לברגי פיליפס

הכללי  ימ 04.02.07 במפרט  כאמור  יהיו  ומחיצות  בקירות  הבלוקים  בין  ואחידים    מלאים  –שקים 

 .םעובייב

במפרט הכללי בבלוקים שיאושרו ע"י    04036יש לבצע בהקפדה בניה נקייה בהתאם לסעיף   04.02.08

 .המפקח. המישקים יבוצעו בהקפדה על מילוי אחיד

  המפקח. יהיו לפי הוראות   מיוחד שטיבו ויישומותבוצע במלט עם מוסף פומיס בניית בלוקי   04.02.09

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  



  דות איטוםבוע – 05פרק 

  כללי  05.01

לפני התחלת עבודות האיטום, על הקבלן להתקשר ולהיפגש עם המתכנן באמצעות המפקח לקבלת  

וצעו אך ורק במזג אוויר נוח, לא כאשר נושבת רוחות שאינן  טום יבות האיהסברים והדרכה. עבוד

ת  תיוע  תקין של עבודות האיטום ולא בימים גשומים. בימי גשם יש לתת לתשמאפשרות ביצ

  שבועות לאחר הגשם האחרון.  4האיטום תקופת ייבוש של לפחות  

  הכנות לאיטום הגג  05.02

  ת המים. יש להציף את הגג במים לשם בדיקת זרימ-   .1

בצבע וימולאו  מ"מ ומעלה יסומנו       2מקומות נמוכים שבהם יישארו שלוליות מים בגובה של 

  בטיט צמנט בהתאם לשיפוע המתאים. 

  ערב מסוג בי.ג'י . בונד.  חול ויכיל  1צמנט  1  טיט הצמנט יהיה ביחס - 

  נזילות מים בגג יתוקנו בטיט צמנט כנ"ל, לפני ביצוע האיטום. - 

  פני הבטון במים. רטיב את יט יש להלפני מריחת הט  - 

  ימים. 5אשפרת התיקונים תיעשה במשך  - 

  לן,      הצורך לפי החלטת המפקח. עבור עבודה זו לא ישולם לקב  יבוצעו במידת  עבודות אלו  .2

  היא כלולה במסגרת אחריותו של הקבלן לביצוע פני בטון חלקים כהכנה לאיטום.       

מיום ביצוע בדיקת  שבוע התייבש במשך לאחר שהגג ם, אלא רק אין להתחיל בביצוע האיטו  .3

  לפחות מיציקת הגג. ש חודהזרימה והשטיפה, או לאחר 

  פני תחילת ביצוע האיטום. השטח ל  את הכנתיאשר בכתב המפקח יבדוק את הגג         

  השיפועים יבוצעו ע"י "בטון שפועים" לפי המפרט הטכני של מכון התקנים.   .א

  עובי לפי המפורט בתכניות. ק"ג/מ"ק וב 1200 ה במשקל מרחבי שלהבטקל יהי  .ב

  7קצף תהיה במשך דיקות מוקדמות, אשפרת הבטון המוהרכב הבטון יקבע קודם היציקה בב  .ג

  ימים לפחות. 

יציקה תיגמר שכבת הבטון המוקצף ע"י החלקה בסרגל המתאים לפי השיפועים  תום המיד ב

  והעוביים הדרושים בהתאם לתכניות. 

  ניות משוכללותאיטום ביריעות ביטומ 05.03

  סוג היריעה:

  .S.B.Sפולימר אלסטומרי   15%פת של עם תוס  100/40יריעת האיטום תהיה עשויה מביטומן  - 

  היריעה תהיה מצופה בשבבי אבן.

  מ"מ.  5בי היריעה יהיה וע - 

  ון. ק"ג/ס"מ בכל כיו 14ביריעה תהיה שכבת שריון מלבד פוליאסטר "טרוירה" בעלת חוזק של  - 

  תוצרת פזקר או שווה ערך. 4/180פוליפז :   התארכות היריעה יהיה - 



  קטור. סוגי היריעה יאושר ע"י הקונסטרו - 

  מהלך הביצוע  05.04

  שעות. 5וייבוש למשך ג"ר/מ"ר,   250של    GS-474או  101מריחת פריימר ביטומני מסוג פריימקוט  

  היריעות תולחמנה במלוא שטחן אל התשתיות.   .א

  כניות ולהנחת דעת המפקח. ומפרט, לת בוצע בהתאם להוראות היצרן, להעבודה ת        

  עיף  זוק" במפגש מישורים שונים, פירוט ראה בסעבודות האיטום יתחילו בהלחמת "יריעות חי  .ב

  "רולקות".        

הלחמה יש לפרוש את גלילי היריעות, לתת להם "לנוח" על הגג הפתוח חצי שעה, י הלפנ  .ג

  הקצות לכוון המרכז.   ולגלגלם חזרה משני

  הגליל ותתקדם כלפי הקצוות.  מה תחל באמצעההלח        

ורת הנחת רעפי גג.  הנמוך אל הצד הגבוה, בצורה זהה לצכוון הנחת יריעות יהיה תמיד מהצד   .ד

  ריסת היריעות היינה בקו ישר. יש לוודא כי פ

מזג האוויר בעת זמן חימום היריעה ועוצמת החום יהיו תואמים לסוג היריעה ולתנאי   .ה

  אחיד לרוחב היריעה. מליים הדרושים להמסת הביטומן באופן היישום, ויהיו המיני

שלא יוצר מפגש של ארבעה יריעות בסיומת (צומת)  מט, כך - ח בצורת שחאת היריעות יש להני   .ו

  ס"מ לכוון הרוחב. 15  - האורך ו  ס"מ לכוון 10חת. הלחמת היריעות תבוצע בחפיה של  א

(כגון מעל ליריעת החיזוק), תוזזנה   מקום מתבצעת הלחמה של יותר משכבה אחתבכל          

  יריעה.   1/3ה ברוחב של י ניחפיות של השכבה העליונה כלפי השכבה הש ה

  אין לדרוך על יריעה בעודה חמה.  .ז

חמות יש לעבור עם מריחת (שפכטל) מחוממת היטב ע"מ לגהץ החוצה  יעות המול על כל היר  .ח

  זאת. ד מאד לא לשרוף את היריעה בעת פעולה קצת ביטומן. יש להקפי

ס"מ לכל    20  - על כל פגם קטן שנתגלה, יש להלחים רצועה מאורכת אשר "תעבור" את הפגם ב  .ט

  צד.

רדיד מתכת, צריך לחמם היריעות  כאשר משתמשים ביריעה עם תגמיר של שביבי אבן, או    .י

ר הדבקה נאותה של  השקיע באגרגטים או להסיר את הרדיד ע"מ לאפשזור החפיפות ולבא

  היריעות. 

לחמם את הביטומן הבולט מקצות היריעה ולזרות עליו שבבי אבן   ההחלמה ישלאחר גמר    .יא

  . שכבות צבע "ביטומסילבר" 2 - ת השבבים שעל היריעה וכן לבצע הלבנה בכדוגמ

  איטום רולקות:

  2  - ע האיטום בבמפגשים מישוריים שונים כגון מעקות, הגבהות, מרזבים, מעברי צנרת וכו' יבוצ 

  יריעות:

  :"יריעות חיזוק" - 

  "ל. ס"מ ללא ציפוי שבבי אבן מולחמות בפינות הנ 30רצועות יריעות איטום ברחוב 



  יריעות החיזוק יולחמו לפני הלחמת  יריעות הגג. 

  :יריעות חיפוי"" - 

  לאחר ביצוע איטום הגג תולחם רצועת יריעות חיפוי שתחל מפני המעקה או אף המים ותרד אנכית

  ריעות האיטום העיקרית. ס"מ על פני י 15עד לגג ותחפוף אופקית 

  יריעת  החיפוי תהיה מצופה בשבבי אבן. 

  ם: סרגל אלומיניו

  ות.  ס"מ מעל מפלס בטון בגג 10 - יריעת איטום יסתיימו בקצה ביקורת וכ

ידיו.  בשני צ  45 - מ"מ עם שוליים מכופפים ב  2X50היריעות יוחזקו בעזרת סרגל אלומיניום בחתך  

  ס"מ. הסרגל ייאטם ע"י מסטיק.  30קיבוע הסרגל ע"י דיבלים במרחק 

  מריחת יסוד:

  .GS-474מוצקים, כגון :  30-50%בעת  מריחת יסוד תהיה תמיסה ביטומנית

  ארג לזיון הביטומן האלסטומרי:

  ג"ר למ"ר כגון מתוצר "אינטרגלס"  55הארג יהיה ארג זכוכית לבן במשקל מזערי של 

  ת אטימות בדיק 05.05

  שעות.  72ע"י הצפת הגג במים למשך   לאחר גמר האיטום תבוצע בדיקת אטימות

  יותר בגג. ס"מ מעל למפלס הגבוה ב 3גובה המים יהיה 

  במידה ותתגלה נזילה, ירוקן הגג, ייובש ויתוקן. 

  החוזרות יבוצעו על חשבון הקבלן עד לקבלת אישור בכתב מהמפקח.  וההצפות  התיקונים

  ם ביריעות ביטומניתאחריות לאיטו 05.06

שנים. האחריות   10וע) תהיה למשך ם (לטיב החומר ולטיב הביצתקופת האחריות לטיב האיטו

עקב  ם למבנה לתכולתו זילה שתתגלה, וכן תיקון או פיצוי על כל נזק שייגרתכלול תיקון כל נ

  נזילות. 

  : הנ"להאחריות תכלול את  

(אם יידרש ע"י   שנים 10דה למשך מערך העבו 100%שטר בטחון אישי של הקבלן בגובה   .א

  . המזמין)

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  : חיפוי אבן: 14פרק 

לתוכ . 1 בהתאם  יבוצעו  הנ"ל  למבנה  באבן  החיפוי  ולת"י  עבודות  ולפרטים  חלקיו    2378ניות  על 

ו מגלוונים, חומרי האיטום למילוי מישקים  שירה והעיגון יהי ונה, כל חומרי הקובמהדורתו האחר

פני האבן,  עבודות החיפוי תנוקה  יעמדו בדרשות התקנים והמפרטים הרלוונטיים. לאחר השלמת  

מ"מ לפחות    20קה לעומק  יוחל בהעמקת המישקים ובכיחולם, אם לא צויין אחרת תהיה ההעמ

נו, וצורת הגימור ייעשה בתיאום עם המפקח  ולא פחות מפעמיים עובי המישק.המלט לכיחול, גוו 

  והאדריכל. 

יבו . 2 המפקח,  דרישת  ע"פ  או  המסומנים  ובמקומות  הפתחים  בנוסף  מעל  בזויתן,  חיזוק  על  צע 

  העיגון, בין קומות, במפלס התקרה, יבוצע חיזוק בכל מקרה.

של   עשהמידה  מידת  הזויתן  מקרה  בכל  האבן.  לפני  הבטון  פני  שבין  המרחק  לפי  להשתנות  ויה 

מ"מ מעובי האבן. הזויתן    15תהיה מידת הצלע האופקית של הזויתן מספיקה כדי לתמוך לפחות  

ע"  לבטון  המהנדיעוגן  ע"י  מאושר  אמצעי  על  י  הלוח  השענת  לשם  חריץ  יבוצע  האבן  בלוח  ס, 

  מ"מ. 40היה מינימום  בן הנ"ל יהזויתן. עובי הא

 בנדבך הראשון יושענו הלוחות על שן בטון או זוויתן מגלוון.  . 3

חברת   . 4 של  הנדסי  מפרט  ומצורף  ש"ע  או  טרקוטה  של  קלינקר  מסוג  אבן  מיושמת  זה  במבנה 

 "תרמוקיר" לישום האבן. 

  ישם את האבן על פי המפרט המצורף. י יש ל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  יסויות חרש וכעבודות מסגר  19פרק 

  
  בטיחות ובטיחות אש   19.1

  
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין ובאמצעים נוספים    19.1.01

מבנה והן לגבי מבנים סמוכים  בזמן עבודתו, למניעת נזקי גוף, נפש ורכוש הן לגבי ה
  ותכולתם. 

  שא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק כזה שייגרם כתוצאה מעבודתו. יהקבלן י  
  

ה  19.1.02 ע"י  שאושר  במבנה,  ההכרחיות  הריתוך  ינקטו    מהנדסבעבודות  באתר,  לבצען 
  האמצעים הבאים: לפחות 

  במקום. מהנדסעבודות ריתוך יעשו לאחר אישור ה  א.
  תוך יבודד, שטחים סמוכים יוגנו היטב למניעת נזק וסכנת התלקחות. אזור הרי   ב.
וצינור מים מחובר לברז    ג. כיבוי  עם מטף  יעמיד על חשבונו אדם שיעמוד  הקבלן 

  פעיל וישגיח על הרתך, הריתוך והסביבה. 
עם גמר הריתוך יבדוק הקבלן את אזור הריתוך והסביבה לגבי שאריות גיצים,    ד.

  ות או אש ויובטח שאין אש או סכנת התלקחות כלשהי. נפולת חמה, התחממ 
  

  בשטח המבנה וסביבתו.  –חל איסור על שימוש בלהבה לחימום, לחיתוך או לריתוך    19.1.03
  

  קונסטרוקציה  19.2
  

הקונסטרוקציה  19.2.01 לת  פרטי  בכל  אם  ויתאימו  התקנים.  ולדרישות  למפרטים  כניות, 
כניות של השינוי המוצע  ון עליו להגיש תברצון הקבלן לבצע פרטים שונים מהמתוכנ

  ולקבל את אישור המתכנן. 
  

ע"י    19.2.02 מראש  שיאושרו  מתאימים  מסגריה  או  במפעל  רק  תיוצר  הקונסטרוקציה 
  רשאי לבקר בהם בכל עת ולפקח על הייצור.  מהנדס. המהנדסה

  
ל  19.2.03 לדווח  הקבלן  הקונסטרוק  מהנדסעל  מיוצרת  שבו  במפעל  העבודה  מהלך  ציה  על 

  ימים מראש על תחילה וסיום של כל שלב.  3לפחות   מהנדסולהודיע ל
  

  סוג הפלדה:  DINתתאים בכל תכונותיה לדרישות התקנים הגרמניים  הפלדה  19.2.04
  37-2 ST .  

  
יהיה כזה שיבטיח תפרים בעלי תכונות מכאניות העולות על אלו    האלקטרודות סוג    19.2.05

יש לקבל איש אינו    מהנדסור השל הפלדה  המרותכת.  זה  לסוג האלקטרודות, אך 
  משחרר את הקבלן מאחריותו לסוג שנבחר. 

  
חיבורי אורך של פרופילים, חיבורים לצורך הובלה וכיו"ב חייבים באישור המתכנן    19.2.06

  למקום וצורת החיבור. 
  

בת"י    ריתוכים   19.2.07 כמוגדר  מוסמכים  רתכים  ע"י  ויבוצעו  בלבד  חשמליים  .  127יהיו 
פרק  הר ויעמוד בכל הדרישות המפורטות במפרט הכללי  יהיה אחיד במראהו  יתוך 
  העדכני.   1225, ובת"י 19

  
  . 1032יתאימו לנדרש בת"י   הלי הריתוךונ  19.2.08

  
יבוצע    19.2.09 ההקמה  באתר  ריתוך  הקבלן.  של  המלאכה  בבית  תבוצענה  הריתוך  עבודות 

  . מהנדסרק במקרה של הכרח ויאושר מראש ע"י ה
וזאת  הקב   הריתוך,  מקום  סביב  רוח  בפני  הגנה אחרים  ואמצעי  פרגודים  יתקין  לן 

  לעיל.  19.1בנוסף לכל האמצעים שהוא נדרש לנקוט לפי פרק 
  



מ  19.2.10 קטן  בעובי  רכיבים  צ   4- ריתוך  לרבות  ולמעט  ימ"מ  ומרובעים  מלבניים  נורות 
  . DIN 8563צינורות עגולים, יתבצע לפי תקן 

  
ל  19.2.11 יובאו  פאלא  בכל  נמשחו  שלא  מסגרות  מוצרי  במסגר תר  או  במפעל  יה  יאותיהם 

  בשכבות צבע היסוד הנדרשות.
חודשים או יותר לפני מועד ההרכבה יימשכו שוב בצבע יסוד    4אלמנטים שאוחסנו    

  חדש לפני ההרכבה. 
  

  תבוצע באופן שיבטיח צורתם, שלמותם ושלמות הצבע.  הובלת אלמנטים  19.2.12
  

מוצרי מסגרות חרש יבוצע בתהליך ציפוי בטבילה באבץ חם בעובי מזערי של    גילוון  19.2.13
וכמפורט במפרט הכללי. הגילוון יבוצע לאחר גמר ייצור    918מיקרון, לפי ת"י    120

  באלמנט. 
לגילוון באבץ חם יבוצעו בהתזת אבץ רק     ניתנים  אלמנטים אשר לדעת הקבלן לא 

  . מהנדסבאישור ה
ייצבעו מקומות כגון תיקונים קלים, חיבורי אלמנטים    מהנדסבאישור מראש של ה  

מאושר.  ערך  שווה  או  "טמבור"  תוצרת  "צינקוט"  מסוג  אבץ  עשיר  בצבע  וכדו' 
  הצביעה לפי הוראות היצרן. 

  מחיר הגילוון כולל כל הדרישות המפורטות לעיל כלול במחיר היחידה.   
  

תבוצע    19.2.14 אחרת  נדרש  שלא  מקרה  מבכל  עבודות  חרשסצביעת  אמאיל    גרות  בצבע 
  11סינטטי בהתזה ("איתן" תוצרת "טמבור" או שווה ערך מאושר) כמפורט בפרק  

  במפרט המיוחד. מחיר הצביעה כלול במחיר היחידה. 
  

במפרט המיוחד ובמפרט הכללי. מחיר    8כנדרש בפרק    להארקה מבני פלדה יחוברו    19.2.15
  ההארקה כלול במחיר מבנה הפלדה. 

  
פלדה כוללת בנוסף לאמור במפרט הכללי גם את מחיר  ה של מבני    מחיריםה  תתכול  19.2.16

חומרי הגלם, הובלה, העמסה ופריקה, ייצור ועיבוד במפעל, הכנה לצבע, צביעה או  
גילוון כנדרש, עוגנים כולל קביעתם בבטון ומילוי טיט צמנט, הרכבה כולל שימוש  

אש, ומניעת  לבטיחות  הנדרש  כל  ופיגומים,  והתיקונים    במנופים  העזר  חומרי  כל 
  . מהנדסשיידרשו ע"י ה

שיטת     אחרת במסמכי המכרז תהיה  הוגדר  לא  כמפורט    המדידהבאם  פלדה  מבני 
  אלטרנטיבה א' + ג' דהיינו:  –במפרט הכללי 

מדידת הקונסטרוקציה  בשלמותה על כל חלקיה מורכבת במקומה, כולל צביעה או    
  טו. נגילוון כנדרש לפי משקל הפלדה בטונות  

  
ת   19.2.17 להכין  ייצור  ועל הקבלן  לפני  )    shop drawing(כניות  והמזמין  המתכנן  לאישור 

  תחילת הביצוע. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  כיסוי וחיפוי בלוחות פח מעורגלים 19.3
  
  

תרמו  19.3.01 יהיה  פנימית  חצר  גג  אלומיניום    אקוסטי- כיסוי  פח  עליון  מפנל  המורכב 
400/65   STS  ש"ע או  זיפ  קל  כל  בשיטת  המזמיןאו  שיבחר  אחר  תחתון  פח  פח   ,

מחוררת   קסטה  אדריכל.  1.0/140/500נושא  ע"פ  בגוון  וצבוע  מאולגן  יישום    מ"מ 
  שיונח בתוך קסטות הפח.  3הבידוד התרמי ייעשה ע"י צמר סלעים בעובי "

  
  )HUMIDITY RESISTANCEהתנגדות בפני לחות (  219.3.0

תקן   בדרישות  יעמדו  ל  ASTM-D-2247-68הפחים  בריטי  או  תקן   BS3900פי 
PART L2 :   מעלות    38לחות בטמפרטורה של    100%  - הבדיקה נעשית בC1000- . ב 

ווצרות בועות מפוזרות בכמות שאינה עולה על  ישעות מותרת רק התרככות קלה וה 
  . 8ביחס לדרגה   ASTM D714דרישות תקן 

  
  )AGING RESISTANCEעמידות לאורך שנים (  319.3.0
  

הפנלי   מובקיים  במד  ם  בבדיקה  תבדק  לבלאי  התנגדות  הפחים.  עמידות  ע"י  טח 
  שעות אסורה סדיקה והתקלפות הצבע.  500- ". בXWWRשחיקה בשיטת "אטלס 

  
  )SALT SPRAY FOG RESISTANCEעמידות בפני מלחים (   19.3.04

  
המכילה     בתמיסה  נערכת  כלורי    5%הבדיקה  תקן  NACLנתרן  לפי   ,ASTM B 

  בתנאים הבאים:   לעמוד, תוצאות הבדיקה חייבות 117
   250  .שעות, אין קלוף צבע ואין סדיקה  
    400    דרגה על  עולה  שאינה  קלה  התקלפות  מותרת  בתקן  8שעות,  סקלה  לפי   ,

ASTM D714.  
  

  )HARDNEBSSקשיות הצביעה (    9.3.051
  

בדרגה     מינימלית  קשיות  שבמבחן     Fנדרשת  (מבחן)    KOH-I-MOORבסקלה 
PENCIL  – FILM HARDNESS .(  

  
  )COLOR  STABILITYבע (ות הציציב 19.3.06

  
יציבות הצבע תובטח ע"י שימוש בפיגמנטים מאושרים, ע"י ת"י ושעברו מבחן של    

  חשיפה ממושכת. 
  
  הוראות טלטול ואחסון של פחים ושל פנלים מבודדים  719.3.0
  

יש להוביל את הפחים והפנלים במשאית עם סולמות וכסוי להגנה מפני השמש    א.
  קוף ולא חדיר למים). לא ש והגשם. (רצוי ברזנט

הרמה    ב. אמצעי  ועם  בזהירות  תעשה  מהמשאית  והפנלים  הפחים  הורדת 
  מתאימים. 

ביריעות    ג. לכסות  יש  אז  אפשר  אי  אם  מוגן.  ובמקום  לגג  מתחת  יהיה  האחסון 
  ברזנט או שמשונית. 

של    ד. פנימית  התהוות  למנוע  כדי  האחסון  בעת  והפנלים  הפחים  לאוורור  לדאוג 
  צוי לאחסן בשיפוע קל לכוון האורך.לה. רמים בחבי 

יריעת    ה. את  להוריד  יש  פוליאתילן,  ביריעת  עטופות  ופנלים  פחים  חבילות 
בתוך   רטיבות  התהוות  למנוע  כדי  לאתר,  החבילה  הגיע  עם  מיד  הפוליאתילן 

  החבילה. (או, לפחות לקרוע חורים בעטיפת הפוליאתילן של החבילה). 



יאתילן להגנה בעת ההרכבה, יש להסיר אותה  ת פול במידה ועל הפח ישנה יריע  ו.
לשמש   החשוף  הפוליאתילן  השמש,  לקרני  החשיפה  אחרי  האפשר  ככל  מוקדם 

  נדבק לפח ואח"כ קשה מאוד להסירו. 
חבילות פחים ופנלים אחת על גבי השניה, כל חבילה של    3-4- אין לאחסן יותר מ  ז.

כ של  בגובה  תהיה  ובתובלה    50- פנלים  (במפעל  באתר    4י  אפשר  - ס"מ  חבילות 
  חבילות).   3 - הבניה 

מ'. אין להשאיר    2יש לשים מתחת לכל חבילה תמיכות עץ או קלקר לפחות כל    ח.
  ס"מ.  30קונסולות בולטות מעבר לתמיכות העולות על 

כאשר מאחסנים חבילות פחים ופנלים אחת על גבי השניה, על התמיכות להיות    ט.
  בקו אנכי אחד זו על גבי זו. 

ל  י. אחסון  יש  בזמן  גדולים.  זמן  לפרקי  בחבילות  ופנלים  פחים  באחסון  המעיט 
החבילה יש לדאוג לאוורור של הפנלים אשר פגיעים יותר באחסון מאשר כשהם  

  מורכבים במבנה. (ישנה פעילות קורוזית רבה יותר בחבילה).
  יש לפנות את החבילה מוקדם ככל האפשר אחר גמר הייצור ולהרכיבה באתר.   
כתמים  הדב  .יא מופיעים  אם  מגולוונים.  ופנלים  בפחים  מיוחד  באופן  אמורים  רים 

מדולל   אמוני  בכלור  ניקוי  ע"י  להסירה  יש  לבנה)  (חלודה  ואח"כ  10%לבנים   .
  לרחוץ במים ולמרוח בואזלין.

  
  אורך הפחים יהיה גדול ככל הניתן לצמצום מספר החפיות לאורך.   19.3.08

  
בורים והאיטומים ואביזרי העזר הנדרשים לפי הנחיות  ל החיהעבודה כוללת את כ  19.3.09

כולל "פלשונגים", סוגרי גמלון, סוגרי מדלפת, רוכבים, וסוגרי    מהנדס יצרן הפח וה 
הפחים   בין  ניאופרן  אטמי  איטומים,  וכן  מאושר)  ערך  שווה  או  ("פלציב"  גלים 

  ת. דיסקובאורך וברוחב, ברגים מגולוונים או מצופים קדמיום כולל אטמים ו
  

  מחיר העבודה כולל את כל הנ"ל למעט סעיפים המוזכרים בנפרד בכתב הכמויות.   19.3.10
  

  שטח הגג או הקיר נטו ללא חפיות.  לפיהמדידה תהיה   19.3.11
  

ן   שנים, או כמצוי  5הקבלן יהיה אחראי לשלמות ולאטימות הגג ו/או הקירות למשך    19.3.12
  רוך מביניהם).זמן האסעיף "בדק ותיקונים" (ה 1במסמך ג

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  : כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר23פרק 

 כללי  .1

 במפרט הכללי.  23 ונסאות יעשה בכפוף להנחיות להלן ודרישות פרקביצוע הכל  . א

ל  .  ב הדרושים  והציוד  החומרים   העבודות,  לכל  מתייחס   זה  תקימפרט   כלונסאות  ביצוע  של  ן 
  קדוחים ויצוקים באתר ללא הרחבה בשיטה היבשה. 

 על הקבלן  לדאוג  לבצע את העבודה בהתאם לכל תקנות הבטיחות וחוקי העבודה.   .  ג

 .הסלע כפי שמפורטים בדו"ח הביסוסתחילת  הביצוע  הקבלן  ילמד את תנאי הקרקע ולפני    . ד

 .ני תחילת ביצוע הקידוחיםא בשטח לפכל הציוד הדרוש לעבודת הקידוח והיציקה ימצ  . ה

  .באחריות הקבלן לדאוג לניקוז האתר בעת עבודות הביסוס  . ו

 הקדיחה  .2

בתנאי הס  . א לקדיחה  ציוד המתאים  בעזרת  יבוצעו  יביא בחשבון  הקידוחים  הקבלן  שבאתר.  לע 
קיד  במכונת  המצויצורך  חזקה  עליונות  וח  שכבות  מעבר  לצורך  וידיה  שיני  עם  במקדחים  דת 

 .ות קשות של גיר קירטוני ועדשות צורנארי, שכבקשות של 

בצינור  ב  .  ב הצורך בשימוש  את  בחשבון  להביא  יש  מילוי  עד כמהמצאות  של  עליון באורך    2  - גן 
 מטר.

את  .  ג לוודא  לפני הת   יש   אנכיותה  ואת  מכונת  הקידוח  כדי  מרכזיות  תוך  וכן  חלת הקידוחים 
עולה מהאנך  צירו  שסטיית  קידוח   יאושר  לא   ו2%של    ביצועם.  מהמרכז ,  מרכזו  סטיית 

על   עולה  מ   5%המתוכנן  יותר  לא  מקרה  ובכל  תדווח    .ס"מ  5  - מקוטרו  מהנ"ל  גדולה  סטייה 
 .למהנדס ותחייב חיזוק

י  . ד המקדחים  הממדקוטר  את  לשנות  אין  התכנית.  לדרישות  בהתאם  אישור   יםהיה  ללא 
  .המהנדס

במהלך הקדיחה מפתח  מר המוצא  יש לשמור על ניקיון האזור סביב הקידוח ולהרחיק את החו  . ה
 בגמר הקדיחה יש לוודא שתחתית הקידוח נקיה מחומר מופר ומפולות.   .בור הקידוח

 הזיון .3

 "ספייסרים").(לפחות ויובטח ע"י שומרי מרחק   ס"מ 7.5כיסוי הבטון סביב הזיון יהיה   . א

 .יש להקפיד על הכנסת כלוב הזיון למרכז הקידוח  .  ב

 עה בדפנות הקידוח. , ללא פגיהכנסת הזיון תיעשה בעזרת מנוף  .  ג

 יציקת הבטון .4

 .6עם שקיעת קונוס "   30  - יציקת הכלונסאות תעשה בבטון מסוג ב  . א



להשאיר    .  ב אין  הקדיחה.  בגמר  מיד  תבוצע  תעשה  היציקה  היציקה  הלילה.  במשך  יצוק  קידוח 
 .עד לראש הכלונס וללא הפסקות בצורה רצופה

 .  וב לתחתית הקידוחורד עד קרשי 4צינור משאבה בקוטר " היציקה תעשה באמצעות   .  ג

למנוע עליית    . ד כדי  וללא המתנה  הבור מיד בסיום הקדיחה  בקידוח, יש לצקת  ימצאו מים  אם 
ל  במקרה של עליית מים מהירה יש לקב  .רד עד לתחתיתדרש צינור היויהמים. ביציקה כנ"ל י

 הנחיות מיוחדות. 

 .יש לנקות הרחבות בטון הנוצרות בראשי הכלונסאות  . ה

 קרהפיקוח וב .5

מנוסה בעל הכשרה מקצועית    מהנדס מטעם הקבלן היסודות יעשה בהשגחה צמודה של    ביצוע  . א

 .מתכנןה ידאג למילוי כל הוראות המפרט וידווח למהנדס מהנדסמתאימה. ה

הקבלןה  .  ב ע"י  שימונה  ותיע  מהנדס  רישום  התיעוד  ינהל  הכלונסאות.  של  הביצוע  נתוני  של  וד 

   יכלול בין היתר את הנתונים הבאים:

 ,שעת התחלת הקידוח ושעת גמר הקידוח תאריך.  

 תאור כללי של שכבות המילוי והקרקע על פי בדיקה ויזואלית בזמן הביצוע.  

  ני היציקהעומק הקידוח בגמר הקדיחה ולפ.  

  .תאריך ושעת היציקה 

  רטי מול ביצוע בפועל.תיאו  –נפח יציקה    

  .הפרעות או חריגות במהלך הקדיחה או היציקה  

רק לאחר בדיקת אנכיות    מהנדס שימונה ע"י הקבלןעל ידי ה  ןיינתסאות  יקת הכלונאישור ליצ   .  ג

  ומרכזיות הקידוח ובחינת  שלמות הבור והעדר מפולות בדופן ובתחתית.  

ב  אם הכלונסאות  רציפות  לבדוק  יש  בקידוח,  מים  בבדיקה  ימצאו  פגמים  ימצאו  אם  סונית.  בדיקה 

  .לתוצאות כנ"ל ידרשו בדיקות נוספות שיקבעו בהתאם


