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לעבודות   מפרט טכðי מיוחד – 2-מסמך ג'
  השלד . 

  
  

ות השלד של  המכרז היðו מכרז פאושלי ומתיחס לעבוד
  הבאים :  האלמðטים

  
 מבðה בית הספר .  . א

 
 קירות תומכים בהקף ובתוך המגרש .  .ב

  
 וכו..  טריבוðות /מדרגות ,ספסלי בטון  טי פתוח כגוןאלמ  .ג
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  עבודות עפר   -   01רק פ
  

  כללי   01.01

ור ראשי כלוðס,  עברה/חציבה מקומית  עבודות העפר הכלולות בפרק זה מתייחסות לחפי

  קורות יסוד, בורות, פירים וכו'.

  ðה. ו האחרובהוצאת 01 הכללי פרק העבודות תבוצעðה בהתאם למפרט

  

  סוג הקרקע  01.02

בהצעת    המחירים  שהוא.  קרקע  של  סוג  בכל  חציבה  או  חפירה  פירושו  חפירה  המוðח 

מכ הקרקע  שכבות  בכל  העבודה  לבצוע  מתייחסים  הקבהקבלן  אשר  הסוגים  עלול    לןל 

  להתקל בהם.

  

  ðיקוי אתר העבודה   01.03

ה כשהוא ðקי  בלת אתר עבוד הדרושות לקל העבודות  ðיקוי כולל של אתר העבודה פרושו כ 

  ופðוי מכל צמחיה, שיירי חומרים, אשפה ופסולת כל שהיא.

  

  חפירה/חציבה   01.04

  וכו'. העבודה כוללת חפירה לראשי כלוðס, קורות יסוד, פירים  

  

  מתחת לעומק הðדרש רהחפי  01.05

ם  עד למפלסי  על חשבוðו, בוצעה החפירה ע"י הקבלן לעומק גדול מהðדרש, ימלא הקבלן,    

התאם להוראות המפקח. חלל שðוצר עקב חפירת  הðכוðים בבטון רזה או במצע מהודק ב

בהתאם  היציקה  בעת  בבטון  ימולא  העיבויים,  או  ליסודות  מסביב  או  מתחת  יתר, 

  הוראות המפקח. ל

  

  אופðי מדידה ומחירים    061.0

לפי    דות החפירהמילוי,  מימחירי החפירה מתייחסים לחפירה  בכורכר, מצעים,       -

  מרחבי עבודה, המדידה במ"ק.מידות הבטון בתכðיות ללא  

מחיר החפירה כולל פיðוי כל הפסולת ועודף העפר לכל מרחק שהוא לאתר פסולת    -

  מורשה ע"י הרשויות. 
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  בטון יצוק באתר  ותעבוד -  02פרק 

  

  כללי   10.02

  

  סוגי הבטון   1.10.02

ðאמר אחרת יהיה הבטון    שלא  , בכל מקרה רט בתכðיותסוגי הבטון יהיו לפי המפו  

    .30-מסוג ב

    .ק"ג למ"ק בטון מוכן 150עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמðט    

  

  תðאי בקרה   2.10.02

  .הבטון במבðה גיהיו טובים לכל סותðאי הבקרה הðדרשים י  

  

  הכðות ליציקה   3.10.02

מהירה   התקשרות  למðוע  יש  וחום  שרב  הבטון,  בימי  יש  של  כן  לðקוט    ועל 

ל יציקתו,  באמצעים  לאחר  מיד  המים,  של  מהירה  התאיידות  מפðי  הבטון  הגðת 

  . כדי למðוע סדיקה פלסטית

  דםור מוק, אלא באישמע' צלזיוס  30  לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על   

  . של המפקח

  . שרוולים יוכðסו לקירות, קורות ותעלות הבטון, לפðי יציקת הבטון  

הצי   אביקצוות  למשך  ðורות,  יאוטמו  וכו',  מרזבים  רצפה,  מחסומי  הðיקוז,  זרי 

  . היציקה זמן

ויציבים     מתאימים  מתועשים  מרווחים  ע"י  בחתך  הזיון  של  מיקומו  יובטח 

  . בתכðיות במיקום ובמפלס שðקבע

  

  בדיקת חוזק הבטוðים  4.10.02

ובעמודים   מבטון  בקורות  הבטוðים  טיב  את  להוכיח  הקבלן  יציעל  לפðי  קת  , 

יום, עליו להמציא תעודות    28  באם אין תעודות על חוזק הבטון כעבור  .תקרהה

  70%-חייב להגיע ל   .ימים  7ימים, החוזק לאחר    7על חוזק הבטון בעמודים אחרי  

הדרוש יציקת  ב  רק  .יום  28אחרי    מהחוזק  תאושר  זה,  תðאי  ויתמלא  מידה 

  .מעל הקורות והעמודים תקרהה

  

  . ðחיות יועץ הקרקעחס להלהתייקבלן על ה  02.01.5
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  טפסות   20.02

  

  . בתאום עם המפקח ו/או מפלדה, חדשים,  התבðיות לבטוðים תעשיðה מלבידים  02.02.1

  . 904'  טפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מסה  

הת   תבוצע  בðעיצוב  לקירות  התבðיות  וסגירת  הכללי  במפרט  כמפורט  ייעשה  יות 

  .במפרט הכללי 02064סעיף כמפורט ב  על ידי ברגי פלדה 

  

הקבלן יהיה אחראי לתכðון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה    02.02.2

בתכðיות הðתוðים  ה  .ובממדים  של  המוקדם  אישורו  טעון  זה  מהðדס  תכðון 

הבלעדית    אךוהאדריכל,   מאחריותו  הקבלן  את  משחרר  התכðון  אישור  אין 

יקה, הריטוט ובפðי מאמצים  במהלך היצחץ הבטון  לעמידות מערכת הטפסים בל

  .כלשהם

  

ע"י המהðדס, תעשיðה רק במקומות לפי אישור    02.02.3 הפסקות יציקה, באם תורשיðה 

    .המהðדס

יציק   להפסקת  העבודות הקשורות  תכל  העזר,  חומרי  וכל  וסה,  הציוד  הזמן,  פת 

במחי ðכללים  והם  בðפרד  ðמדדים  איðם  היציקה,  להפסקת  היחידההקשור    רי 

    .ויותוכתב הכמ 

יגיש     שבועות מראש, הדרישה להפסקות יציקה עם תכðון מפורט לגבי    6הקבלן 

    .הפרטים המוצעים, לאישור המהðדס

  

רק תמיכות של תקרה  לפאין    02068- ו  02067בðוסף לאמור במפרט הכללי סעיף    02.02.4

ה אישור  קבלת  ללא  מעליה  השðיה  התקרה  של  הסופית  להתקשות    .מהðדסעד 

ביצוע יקבע את כמות התמיכות והקומות ומשך הזמן שיש לתמוך חלקית  ב הקצ

    .השיטה והכמות תאושר על ידי המהðדס -את התקרות 

  

תðאי שהבטון  ב  ת מהירה של הבטוןהקבלן רשאי להכðיס ערבים בבטון להתקשו  02.02.5

    .לא יאבד מחוזקו

  

  לק בטון חבטון בגמר יציקת   30.02

  

י הבטו כל    02.03.1 ב ðים  הוגדרו  היו  למעט אלמðטים אשר  לצביעה,  מוכן  בטון חלק,  גמר 

  . ו/או יוגדרו כבטון חשוף, כמפורט בסעיף הבא

וישרים ללא    ðקיים חלקים  פירוק התבðיות יתקבלו פðי בטון  בועות אויר,    אחרי 

חלקות פðי הבטון תהיה כזו שאם    .חשוף וכיסי חצץ וללא בליטות וחריציםל  ברז
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זאת ללא צורך בשכבת מלוי  בטון הוא יוכל לעשות  את פðי ה  רצה לצבועהמזמין י

או   מישקים  ב  .בגר"""מתקðת"  הðדרשים  סרגלים  ימקומות  הקבלן  בצע 

  . מתאימים

הח    לאמור   לקהבטון  בהתאם  הכלל  0208  בסעיף  יבוצע  צוין  י  במפרט  עם  פרט 

  . במפרט המיוחד לעיל ולהלן ו/או בתכðיות אחרת

  

הבט   02.03.2 תתבצע  יציקת  יוחדר  ון  אשר  מחט  וברטורי  באמצעות  קלה  ויברציה  עם 

שיידרשדלצ כפי  בכמות  להלן,  המתוארים  המשפכים  על    .די  להכות  יש  כן  כמו 

תוך  ל  רה מלאה של הבטוןהתבðיות בפטישי גומי בכל זמן היציקה להבטחת חדי

  . גובהההתבðית, לשם כך יותקן פיגום עבודה לכל 

מאותו מקור ומאותו    יהיה  הצמðט,  וכההמים הðמ  הקבלן ישתמש בבטון עם מðת  

    .הקבלן יקפיד במיוחד על ðיקיון האגרגטים .משלוח

  

"חלוðות" ל  02.03.3 להכין  ðדרש הקבלן  ביקורת  ולצורכי  לבטון    צורך הכðסת המרטטים 

ה של  הפðימי  של  קיבצד  אופקיים  במרחקים  בין    4.0רות  היותר  לכל  מטר 

  . "החלוðות"

  

ס"מ במרווחים    60יציקת קטע קיר, משפך אðכי באורך של    לב לפðי כיש להרכי  02.03.4

מטר, דרך משפכים אלה יושחל ציðור הגומי של המשאבה    4.0שאיðם עולים על  

א יותז בטון טרי  שלת כדי להבטיח  זא  כל  .ויורד עד קרוב לפðי הבטון שכבר ðוצק

היציקה של  העליון  בחלק  התבðיות  חדירת    .על  את  להבטיח  מðת  ציðור  על 

על הקבלן להשתמש בציðור בחתך אובלי   . זיון של הקירות רשתות  2אבה בין המש

  . המטרים האחרוðים 4-5-ב

  

התכðיות    .של התבðיות  SHOP DRAWINGS)הקבלן יגיש לאישור תכðיות ביצוע (  02.03.5

מ  וכל  יקיכללו  הðקזים  התבðית,  קשירת  שיטת  הספייסרים,  הלוחות,  כל  ום 

  . ןפðי הבטו אלמðט אחר הðראה על

  

בשלבים    02.03.6 תבוצע  והיציקה  האדריכל    - במידה  ובאישור  בתאום  יקבעו  השלבים 

חשבוðו    .והמהðדס על  ויבצע  והאדריכל  המהðדס  לאישור  תכðית  יגיש  הקבלן 

  . סרגלי הפרדה

  

לן להזמין את האדריכל לביקורת בכל שלב של הרכבת התבðיות,  קבבאחריות ה  02.03.7

  . הזיון ובמיוחד לפðי הרכבת

  



 

  רות  דש - 305מגרש 

  

  

  

  

  

  

6 

במקום  02.03.8 התבðיות  את  סופית  יאשר  שהאדריכל  לאחר  תבוצע  לשם    .היציקה 

הרחקת הזיון מהתבðיות ייצר הקבלן במקום מרחיקים (ספייסרים) בטון (מסוג  

לפי    -ת עם חוטי קשירה מאלומיðיום  יובðיות ביצים פלסטבטון ליציקה) יצוק בת

שימ יותר  לחילופין  או  האדריכל  והðחיות  במרחיקפרט  מ וש    .סי.וי. פי-ים 

  . סטðדרטיים שיאושרו ע"י האדריכל

  

  . היציקה תהיה עם חריצים טרפזיים בהתאם לתוכðיות  02.03.9

  

לקביעת  02.03.10 עץ  במוטות  או  ברזל  בחוטי  ישתמש  לא  לוחוהקבלן  בין  ת  הרווחים 

לקשירתם או  בשיטה    .הטפסות  הקבלן  ישתמש  ברזל  בחוטי  השימוש  למðיעת 

ע"י   לפמאושרת  להמהðדס  ðיתן  מוטות  יה  באמצעות  הטפסות  ולקשור את  חבר 

  . חשופיםיחה מיוחדים לשימוש בבטוðים  מת

החורים הðגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה יסתמו על ידי הקבלן לאחר    

    .צמðט 2.5חול   1 חססות בטיט צמðט ביפירוק הטפ

  

  . ל הבטוðיםתשומת לב מיוחדת של הקבלן מופðית לסדרי היציקה ש02.03.11

טפסות הðצמדים לקיר בטון יצוק יאטמו בשיטה שתמðע ðזילות על פðי הבטון  ה  

    .שכבר יצוק, כגון: איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומðי

    .ת רצוðו של המהðדסעוות לשביס ירוק הטפפðי הבטוðים יðוקו מיד אחרי פ  

  

הטפסות  02.03.12 התרחבות  למðוע  באמצעים  לðקוט  הקבלן  החיעל  לבטוןבמקום    בור 

    .שðוצק קודם

על הקבלן להגן עליו מכל פגיעה    חלקכל שטח מבטון  02.03.13 מהווה שטח מוגמר אשר 

  . באמצעים מאושרים על ידי המהðדס

  

פקח, ן לא יהיו לשביעות רצוðו של המטוסטורה וגוון הבטקה  ,במידה ופðי הבטון02.03.14

  .כל רש מהאדרייבצע הקבלן, על חשבוðו, כל ציפוי אשר ייד

  

  חורים, חריצים, שרוולים, אלמðטים מבוטðים וכו'  60.02

  

במפרט הכללי לפðי כל יציקה על הקבלן לברר ולוודא    02066בðוסף לאמור בסעיף    02.06.1

    .רווליםושאביזרים, חריצים  את מיקומם המדויק של 

אישו   ולקבל  המערכות  תוכðיות  את  לבדוק  הקבלן  על  יהיה  הברורים  ר  לצורך 

    .כות כי בוצעו כל ההכðות הðדרשות להםבצעי המערבכתב ממ
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מודגש בזאת שאין מן ההכרח שכל הסידורים וההכðות הדרושות יופיעו בתכðיות    

ת את  גם  לבדוק  הקבלן  על  ולכן  וההקוðסטרוקציה  המערכות  ריכלות  אדכðיות 

  .ובמידה וחסרות תכðיות עליו לדרוש אותם בכתב מהמהðדס

וכו' ויברר  ן תכðייכין הקבללפðי כל יציקה     ת של כל החורים, שרוולים, חריצים 

עם כל הðוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את  

    .הðדרש

  

תðאי   02.06.2 מדרישות  לגרוע  יע  מבלי  הקבלן  תאום  סיהחוזה,  לצורך  מהðדס  באתר  ק 

ת מפורטת  כðיתו ס יכיןהמהðד . המערכות, חורים, שרוולים וכל ההכðות הðדרשות

ביציקת   הקשור  וכל  מים  אפי  עזר,  משקופי  חריצים,  שרוולים,  החורים,  של 

    .התכðית תועבר לאישור המהðדס לפðי הביצוע .הבטוðים

    .ð"ל תחול על הקבלןה  יכוז האיðפורמציהמכל מקום כל האחריות לתאום ור  

ב   ולא  המערכות  מתוכðיות  באחת  המופיע  ופתח  מעבר  חור,  הכל  ע"י  קבלן,  וצע 

הי  מכל לאחר  הקבלן  ע"י  יבוצע  שהיא,  ðיסור  סיבה  ו/או  קידוח  ע"י  ציקה 

כל ההוצאות הכרוכות בכך    .הבטוðים לפי הðחיות המפקח בשימוש במסור יהלום

  . בלןתהייðה על חשבון הק

  

  האשפר  70.02

  

פרק    02.07.1 תת  הכללי  במפרט  לאמור  האשפרה    0205בðוסף  את  לבצע  הקבלן  על 

    .המתאימה לתðאי האקלים

  

יותז חומר שחוסם התאדות    7טרם חלפו  ,  על כל השטחים  02.07.2 ימים מיום היציקה, 

    ." צבעוðיCURING-COMPOUNDהמים מתוך הבטון " 

טחי הפסקות  בעתיד (שם  התחברות האלמðטי  הוראה זו איðה מתייחסת לשטחי  

יציקה) עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ולהחזיק את משטח הבטון  

   .ימים 7רטוב למשך 

    .CURING COMPOUNDעל משטחי הפסקת יציקה אין להתיז   

  

ימים ðוספים    18ימים וייובשו במשך    10קרקעיים יאושפרו במשך  -הקירות התת  02.07.3

  . לפחות

אשפרה בקירות עליהם יבוצע איטום ביטומðי, חומר  ש בחומר  מובמידה ויהיה שי  

כגון  CURING COMPOUNDהאשפרה   צריך להיות על בסיס ביטומן   ,GS-474 

  .גר' למ"ר 500-בשיעור של כ  9ASTM-C30ותואם לדרישת 
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    .הקבלן ימðה עובד מקצועי מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע האשפרה  02.07.4

  

  קת יציקה עקב הפס יםביצוע מישק  80.02

  

עמודים,    02.08.1 או  בקורות  ובין  חשופים  בבטוðים  בין  הקבלן,  ברצון  יציקה  הפסקות 

  .חייבות באישורו של המפקח 

בסעיף   לאמור  יציקה    02045  בðוסף  הפסקת  עקב  מישקים  ביצוע  הכללי  במפרט 

  . חלות על הקבלן וðדרש לכך אישור המפקח

  

אלמ   02.08.2 הðיצ בכל  בשלביםðט  התכð ו  וק  יציקה  אשר  שלבי  שישðם  כך  על  יות מורות 

ðוספים הדורשים חיבור מלא בין הבטון שיוצק בשלב מאוחר לזה שðוצק קודם  

  . לכן יטופל בהתאם להðחיות הðיתðות לעיל ולהלן לגבי אישורי הפסקת היציקה

ש  02.08.3 היציקה  הפסקת  בעת  הבאות  הפעולות  ביצוע  על  יקפיד  השלב  הקבלן  ל 

  הראשון: 

  . הצמðט או שמן טפסות מפðי הבטוןרחקת מי ה  -

ל עוד הבטון  כחיספוס הבטון באמצעים מכðיים, כגון מברשות ברזל וכו',    -

טרי,   היותו  בעת  כð"ל  הבטון  חוספס  ולא  במידה  חול  בðקוי  ו/או  טרי 

סילוק כל החומרים    .כולל ðקוי כל הזיון הבולט מעל קו הפסקת היציקה

  ."לחומרים שהורדו כð רופפים ו

ת פðי הבטון המחוספסים מספר פעמים כשעה פðי היציקה ויבושם  הרטב  -

  . לפðי היציקה עד להעלמות הצבע הכהה של הבטון

  

  . דלעיל 02045 ביצוע היציקה כמוגדר בסעיף  02.08.4

  

  ביטון משקופים  90.02

, בעת יציקת  יש לבטן את כל המשקופים מכל סוג שהם, שמסומðים בתכðיות אדריכלות  

ו  ת,קירו שמידות    .עמודיםקורות  כך  הביטון,  בעת  המשקופים  על  להגן  הקבלן  על 

  . המשקוף, גלוון המשקוף וגמר המשקוף יישמרו בקפדðות

  

  שימוש בבטוðים מיוחדים   10.02

למðיעת סדיקה טרמית כגון עקב חום הידרציה באלמðטי בטון עבים ביסודות וכדו', יש    

במקומות    6, "5וליה), עם שקיעה " ה (ללא פיקדים כגון: בטון מלהשתמש בבטוðים מיוח

בהם יש צפיפות זיון או בטון מיוחד למðיעת סדיקה עשיר באפר פחם ועם מðת מים צמðט  

ðמוכה תוך שימוש בסופרפלסטיסייזר ו/או אמצעים אחרים עפ"י שיקול דעתו של הקבלן  

  . ובייעוץ מוכח בכתב מטכðולוג בטון מאושר ע"י המפקח
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  ןיות הזפלד  11.02

  

כמצוין      02.11.1 מצולעת,  פלדה  או  רגילים  עגולים  פלדה  מוטות  יהיו  הזיון  מוטות 

כל    .בתכðיות ללא  העדכðיים  הישראליים  התקðים  לדרישות  תתאים  הפלדה 

  . מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט .סטיות שהן

  

"קוצים" העולים    המשמשים  וןמיקום מוטות הזי   על הקבלן להקפיד במיוחד על    02.11.2

  . מעל מפלס התקרות

  

הכðת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור ובדיקה    הפאושל כולל      02.11.3

התחשבðות יספק    .לצורך  לא  המזמין/המתכðן  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

  . תו ועל חשבוðורשימות ברזל בðפרד וכל הðושא של הכðת הרשימות הוא באחריו

  

שוðים  במי    02.11.4 במקומות  לזיון  פלדה  מוטות  של  חפיפה  עם  בחיבור  צורך  ויהיה  דה 

אישור המתכðן   טעון  חיבורים  שðי  בין  יהיה המרחק  בתכðיות,  מאלה המצויðים 

הוראות המפקח   לפי  לסירוגין  החיבורים  תמיד  ייעשו  כללי  איסור    -ובאופן  חל 

יבוצעו ריתוכים  לא    -ארכה  ה  חפייה והן לצורך  מוחלט לריתוך ברזל, הן לצורך

  .באתר

-על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ  

  . מ"מ  25מ' ובקטרים גדולים מעל קוטר  12

    .טות הזיון בזמןעל הקבלן להיערך בהתאם וליידע את ספקי מו   

  

לי    02.11.5 השייכים  הזיון  מוטות  של  "הקוצים"  שכל  להקפיד  יש  יציקה  כל  ציקה  לפðי 

  . הקודמת יהיו ðקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר

  

ישולם      02.11.6 ולא  ימדדו  לא  השוðים  באלמðטים  רץ"  ו"ברזל  חלוקה  ברזל  חפיפות 

  . בעבורן, כמפורט במפרט הכללי

  

ייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם  מ  רטיםחק יהיו סטðדשומרי המר    02.11.7

  . ון בכל השטחתהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבט

  

בבטו  02.11.8 הזיון  השוðים  כמויות  /ðים  /תקרות  רצפות   )  ( /קורות  /עמודים  קירות 

  . ק"ג ברזל למ"ק בטון  120-140בין תהיה 

  



 

  רות  דש - 305מגרש 

  

  

  

  

  

  

10 

  עבודות בטוðים     12.02

  

  גם את המפורט להלן: כולל הפאושל בðוסף לאמור במפרט הכללי    02.12.1

הג  לתהוב  .א בכל  בטפסים  והזיון  הבטון  מðופים  ושימת  לרבות  בהים 

  . מיוחדים

  . תכðון וביצוע כל התמיכות למיðיהם  .ב

הפעו  .ג השוðים  כל  האלמðטים  בין  היציקה  להפסקת  המיוחדות  לות 

  . כמפורט לעיל

  . שימוש בבטוðים מיוחדים לרבות מוספים כמפורט לעיל  .ד

בליטות, קיטומים, אפי   .ה חריצים,  וכד', אלא אם צוין אחרת  מ  עיצוב  ים 

  . מויותבכתב הכ

(מע'    .ו המערכות  תוכðיות  לפי  כðדרש  וכד'  ווים  עוגðים,  ברגים,  הכðסת 

לפי  א או  וכו')  אויר  מיזוג  תקשורת,  חשמל,  וביוב,  מים  יðסטלציה 

  . הוראות המפקח

  .עיגוðים לכל האלמðטים הðדרשים  .ז

, תעלות, כבלים, צðרת  ותביצוע כל הפתחים והחורים למיðיהם עבור דלת  .ח

ריצים, המגרעות ושקעים כפי שידרשו בתכðיות או הדרושים  וכו', וכן הח

וה הגמר  עבודות  הפתחים    .מערכותלביצוע  כל  ובדיקת  תיאום  לרבות 

וכן   סידור  והמעברים של כל קבלðי המשðה אשר מועסקים ע"י המזמין 

למע הדרושים  הפריטים  כל  של  היציקה  לפðי  לטפסות  ות  רכ וחיזוק 

    .לבצע הכðות לעיגוðם בבטוןועבודות הגמר ואשר יש לעגðם או 

  .יציקתו  קביעת ציðורות מי גשם בתוך תבðיות הבטון לפðי  .ט

  . הכðת רשימות ברזל  .י

  . סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת  .יא

  .אשפרת הבטון כמפורט לעיל   .יב

  . כל הðדרש בהתאם להðחיות יועץ הקרקע  . יג

התכðי   .יד ו/או  המפרט  אשר  עבודה  ואיððה  כל  ביצועה  את  מחייבים  ות 

  .ðמדדת בðפרד בסעיפי כתב הכמויות

    לק בכל שטח שיידרש לרבות בטון ח יצירת שטחי   טו .              

  כל תיקון ðדרש בבטון שלא השיג את החלקות הצפויה ממðו, בהתאם                            

  . לעיל  וכמפורט המפקח להðחיות                             

    



 

  רות  דש - 305מגרש 

  

  

  

  

  

  

11 

  
 

  עבודות בðיה   -   04פרק 

  

  כללי   04.01

  

במפרט הכללי הביðמשרדי ולמפרט המיוחד    04כל העבודות כפופות לתðאי פרק    04.01.01

  שלהלן. 

  

  בלוקים:  01.0204.

כל הבלוקים פרט אם צויין אחרת יהיו בלוקי בטון חלולים מסוג א'. כל      א.

  הבלוקים יהיו בעלי תו תקן ישראלי. 

עם   בה  ב. בטון  בלוק  יהיו  פðים  ומחיצות  לקירות  חורים    2או      4לוקים 

  ס"מ.  20-15-10בעובי  

של  הב  .   ג מיðימלי  בעומס הרס  יעמדו  ה  N/sqm 3.6לוקים  הב.  לוקים  ðחת 

תיעשה עם שימוש בחוט. הקירות ייבוצעו באופן אחיד. מישקי הבלוקים  

בעובי   כל    10יהיו  תבוצעðה  חיזוק  .חגורות  הקיר.  ס   240מ"מ  בתוך  "מ 

  גמר הקירות ייבוצע בטיח או בחיפוי גבס. 

  

  : תðאי העבודה    04.01.03

הקבלן  . 1 השט  על  ותðאי  הגובלים  המקומות  המצע,  את  מראש  ח  לבדוק 

תבוצע העבודה. יש להתחיל בביצוע רק לאחר שהשטח יהיה מוכן    שבהם

לוודא מראש את מיקום הצðרות בשטח כולל תעלות   על הקבלן  לביצוע 

 מיזוג ומגשי הכבלים לפðי הבðיה.ה

הב  . 2 מדוייקות.  ובשורות  ישר  בקו  פלס,  הבלוקים  את  להðיח  לוקים  יש 

ðחו פלס גם זה על גבי זה (בהזזה) ובמאוðאם צויין אחרת , וכן    ך, אלא יו

בגובה   צויין אחרת.קירות  ומאוðכות אלא אם  פלס  פיðות הקיר  תהייðה 

רצפה ועד למפלס  העליון ביותר  המלא יש לבðות ממפלס בטון עליון של  

הקצה   בין  הרווח  את  דחיס  מילוי  בחמר  למלא  יש  הבטון.  תקרת  של 

  ליון של הבלוקים לבין משטח הבטון העליון. הע

ד כל שורת בלוקים על גבי מצע טיט אחיד. מישקים אðכיים יש  להעמי  יש  . 3

יש   קודמתה  גבי  על  בלוקים  שורת  בהעמדת  אורכם.  לכל  בטיט  למלא 

הקודמת  מלהע השורה  של  האðכי  שהמישק  כך  בלוקים  יחידת  כל  יד 

  ימוקם בתחתית מרכז הבלוק.

לבצע    . 4 היש  לפי  והאðכיות  האפקיות  החגורות  כל  כולל  הקיר  ðחיות  את 

  הקוðסטרוקטור ו/או לפי הðחית המפרט הכללי הביðמשרדי.



 

  רות  דש - 305מגרש 

  

  

  

  

  

  

12 

  לא יותר שימוש בבלוקים סדוקים, שבורים פגומים או בחלקי בלוקים.  . 5

ðיתן לבצע חיתוכים או תיקוðים והשלמות בקירות בלוקים בכדי לאפשר  

  מעברי מערכות אחרות. 

  

וצים בזמן היציקה, או  וצאת קיש להבטיח חיבור קירות לאלמðטים מבטון ע"י ה   04.01.04

דו   אפוקסי  בדבק  הקוצים  ועיגון  הבטון  באלמðט  קידוח  ע"י  קוצים  השתלת 

  רכיבי, מתאים לעבודה זו. 

  

יש להבטיח חיבור של הקירות ביðם לבין עצמם ובין קירות ומחיצות בðויות ע"י    04.01.05

  . 04כתוב במפרט הכללי בפרק  בðיה בשטרבות כ

  

צמðט  -י יבוצע כמפורט במפרט הכללי וכולל ביצוע מישק מלטן אופקחיבור לבטו   04.01.06

  ס"מ. 1.5שעוביין לא יעלה על 

  

  

  למערכות או קבלðים אחרים תיאום הבðיה עם קבלðי משðה    04.02

  

מעברים    04.02.01 ציðורות  חשמל,  לוחות  שוðות,  לתעלות  מסביב  תבוצע  הבðיה   וכו' 

  המערכות השוðות.  קבלðי בשלבים לפי התקדמות העבודה ותיאום עם

  

הציðורות    04.02.02 לצורת  הבðיה  תותאם  הבðיה,  עבודות  לפðי  יבוצעו  והציðורות  במקרה 

  מילוי החריצים ובידוד מתאים.  להקיימים תוך הקפדה ע

לה     יש  בðיה,  עבודות  אחרי  יבוצעו  תעלות  ו/או  והציðורות  פתחים  במקרה  כין 

  מתאימים לפי הגדלים הðדרשים.

  ה לðקות כל פסולת בðיה שתצטבר על עבודתם של קבלðים אחרים. לן יהיעל הקב    

  

  הפאושל כולל :    04.03

  

  . ותוכðיות   רטים המיוחדיםפאת כל האמור במפרט הכללי, המ  04.03.01

  

חיבורי   04.03.02 בהתאם  כל  מבטון  לאלמðטים  או  עצמם  לבין  ביðם  ות  לדריש  הקירות 

ככלולים   יחשבו  הכללי,  ובמפרט  המיוחד  המפרט  של  הוראות  ולפי  המפקח 

הוצאת קוצים, קידוח קוצים, גמר בשיððי קשר ויציקת בטון), ולפי תוכðית פרטי  

  בðין המצורפת.
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ההובלה  עבוד   04.03.03 הציוד,  הפיגומים,  העבודה,  החומרים,  כל  את  כולל  הבðיה  ות 

  והשירותים הðדרשים להשלמת כל עבודות הבðיה כמפורט במפרט הכללי. 

  

  משולבים בקירות הבðייה . חגורות בטון ועמודוðים   04.03.04

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


