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מבוא
מפרט זה מתייחס לעבודות חפירה,דיפון ,עוגנים ועבודות בטון במכללת גורדון בחיפה.
חלק מהעבודות יבוצעו גם במתחם שכן ,בו שוכן ביה"ס ליאובק .כל האמור במפרט זה כולל את כל הנדרש
מהקבלן בשני המתחמים.
העבודות יבוצעו בשני המתחמים בו זמנית.
כל העבודות יבוצעו בשני מתחמים "פעילים" .לא תתאפשר פגיעה בשגרת המתחמים .מחירי היחידה של הקבלן
יכללו את כל הפעולות  ,הציוד והמתקנים שיאפשרו שגרת פעילות תקינה.
במהלך העבודות יתכנו שינויים בתכנון עבודות הדיפון ,זאת בתאום עם יועץ הקרקע ועדכון "בזמן אמיתי" ,ולכן
יתכנו שינויים בכמויות שיבוצעו בפועל.
מפרט זה מהווה השלמה למפרט הבין משרדי – הספר הכחול.
פרק  - 00.0מוקדמות
פרק זה מהווה השלמה לפרק מוקדמות  00.0בספר הכחול (המפרט הבינמשרדי).
00.0

מערכות החיפוי החיצוניות ופנימיות כוללות תכנון וביצוע .מחירי היחידה בהצעת הקבלן כוללים תכנון
ע"י מהנדס רשוי.
תכולת התכנון ההנדסי – התכנון ההנדסי (ע"י מהנדס רשוי) יכלול את כל האלמנטים שמרכיבים את
מערכות החיפוי והקירוי לרבות קונסטרוקציות עזר ,קונסטורקציות ראשיות ,פרטי חיבור לשלד המבנה,
חישוב פחים ,זיגוג ,ברגים וכל פרט אחר המהווה חלק מהמערכת המתוכננת.
המהנדס יחתום בועדה המקומית על גבי הבקשה להיתר בנייה – כאחראי לתכנון ולפיקוח עליון ואחראי
לביקורת – בכל הקשור לעבודות התכנון שלו .ויגיש לוועדה חישובים סטיים מפורטים.
בגמר הפרויקט יחתום המהנדס המתכנן מטעם הקבלן על כל טופסי הגמר של המבנה (במקביל לחתימת
מהנדס השלד).
במהלך התכנון יעביר המתכנן מטעם הקבלן תכניות להתרשמות המפקח ומתכנן שלד המבנה.
התכניות יועברו כדי שנציגי המזמין יודאו שהתכנון (והתכניות) מבוצעים בצורה נאותה ומקצועית.

00.0

מתקנים תלויים – בכל המקרים בהם יש מתקנים תלויים מתקרות ומכל אלמנט שלד אחר (כגון יטאות,
תעלות ,גופי תאורה ,יחידות מ .אויר וכו' ,)...אחראי הקבלן לקבל אישור מהנדס רשוי על ההתקנה /
תליה .הכל כלול במחירי היחידה של הקבלן.

00.0

מעקות – בגמר ההתקנה של המעקות – יבדקו ע"י מעבדה מוסמכת לעמידות בעומסי התקן והתאמת
חומרי המעקה לתקנים (במידה ויש חומרים מיוחדים) .יבדקו  50%מהמעקות כאשר כל המעקות זהים.
כל סוג  /דגם מעקה יבדק פעם אחת לפחות.
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00.0

למען הסר ספק – כל הפעולות בפרק זה (ובכל פירקי המפרט) ,כלולים במחירי היחידה של הקבלן.

00.5

מתקני ספורט – כל המתקנים הקשורים למגרש הספורט של ביס לאובק יבוצעו בכפוף לכל החוקים,
התקנים והתקנות ,לרבות אישור בודק למתקני ספורט.

00.0

עבודות אלומיניום
 .0כל עבודות האלומיניום והזיגוג וקונסטרוקציית העזר כוללות תכנון מפורט של מהנדס רשוי .המחיר
כולל חישובים סטטיים מפורטים ,חתימה על בקשה להיתר (בועדה).
המהנדס יחתום כאחראי לתכנון וכאחראי לביקורת בכל הקשור לעבודות האלומיניום.
 .0מחיר היחידה כולל הצגת תכניות עבודה למפקח (זאת לצורך התרשמות בלבד).
העברת התכניות למתכנן השלד תהיה רק לצורך התרשמות שאכן התכנון נעשה ברמה נאותה.
המתכנן מטעם הקבלן אחראי (כאמור לעיל) אחריות מלאה לתכנון ופיקוח עליון.
 .0בגמר הפרויקט יחתום המהנדס המתכנן (של כל אלמנטי האלומיניום והזיגוג) על כל טופסי הגמר של
המבנה (במקביל לחתימת מהנדס השלד).

00.0

תקרות תותב ,פרגולות ,גגונים ,גדרות וכל אלמנט מתועש אחר – מחיר היחידה כולל תכנון מלא ע"י
מהנדס רשוי .המהנדס המתכנן יחתום בגמר הביצוע על אישור התקנה.
המהנדס המתכנן יעביר למפקח ולמתכנן שלד המבנה מכתב עם הצהרה על ההתקנה כאחראי לתכנון
לפיקוח עליון ולביקורת בתחום העבודה.

00.0

אחריות לביצוע שלד ואחריות לביקורת – מהנדסים מטעם הקבלן יחתמו בועדה המקומית לתכנון ובנייה
על אחריות לביצוע השלד ועל אחריות לביקורת.
התפקידים הנ"ל כוללים את כל המתחייב ע"פ חוק התכנון והבנייה והעלות שלהם כלולה במחירי
היחידה של הקבלן.

00.0

אישור איכלוס – מחירי היחידה כוללים קבלת אישור איכלוס ע"י הקבלן ,לרבות כל הפעולות הנדרשות
מול כל הרשויות הרלוונטיות.

 00.00עבודות בצמוד ובתוך מבנה קיים – מחירי היחידה כוללים את כל ההוצאות (ישירות ועקיפות) לביצוע
הפרויקט בצמוד ובתוך ומתחת למבנה (אשר הפעילות בו ממשיכה) .לרבות כל הפעילויות שימנעו כל
פגיעה בפתוח וברכוש הצמודים לפרויקט.
 00.00פיקוח ואישור זיון – הפיקוח העליון של מתכנן השלד אינו בא להחליף פיקוח צמוד  /בקרה צמודה של
הקבלן המבצע.
לפני כל יציקה יחתום האחראי לביצוע השלד ביומן שהזיון נבדק ויאשר שהזיון בוצע לפי תכניות
המתכנן .רק לאחר הרישום ביומן תתאפשר היציקה.
 00.00תכניות עדות –  – As madeהקבלן יכין תכניות עדות לכל העבודות שיבצע .התכניות יוגשו למנהל במדיה
אלקטרונית וסט אחד בנייר.
הכנת התכניות כלולה במחירי היחידה – לא ישולם עבורם תשלום נפרד.
 00.00בשטח קיימות תש תיות תת קרקעיות רבות כגון חשמל ,כבלים ,טלפון ,ביוב מים וכו ...הקבלן
מחוייב לזהות את התשתיות באזורי הפעילות שלו.
זיהוי התשתיות והעבודות להעתקת התשתיות (ו/או ביטול שלהם ו/או שינוי שלהם) כולל חפירה ידנית
ככל שתידרש.
לא תשולם כל תמורה נוספת לעבודת חפירה ידנית ולעבודות הגישוש ואיתור התשתיות.
 00.00.0לפני התחלת עבודות הבטון ימדוד הקבלן את המבנים ויתעד את הפתחים הקיימים ואת התשתיות
החיצוניות ,המדידה תועבר למתכננים .המתכנן יודיע לקבלן אם להמתין לשינוי התכנון שיוצאו במידת
הצורך.
עבור המדידה וכל המפורט לעיל כלולים במחירי היחידה של הקבלן ולא תשולם עבורם כל תמורה.
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 00.00החזרת המצב לקדמותו – בגמר העבודות יחזיר הקבלן את חצרות המבנים לרבות גינון ופיתוח
שטח וגידור וכו' ...כפי שהיו לפני התחלת העבודות .עך מנת למנוע אי הבנות – על הקבלן לבצע
תעוד (עם צלם מקצועי) של חצרות המבנים לפני התחלת העבודות.
כל הפעולות האלה כלולות במחירי היחידה של הקבלן.

מפרט זה מהווה השלמה לכל הכתוב במפרט הכללי (הספר הכחול).
פרק  - 01עבודות עפר
פרק זה מהווה השלמה לפרק  1במפרט הכללי הבין משרדי (הספר הכחול)
 00.0חציבה ליסודות מרתפים ולאלמנטים אחרים (קורות יסוד ,ראשי כלונס ,פירים וכו')
החציבה תבוצע בין היתר בצמוד למבנים וליסודות (וקורות יסוד) קיימים .המחיר כולל חציבה זהירה
ומבוקרת.
לא תשולם תוספת עבור חציבה ולא תשלום תוספת עבור עבודה ידנית (ככל שתידרש) .במסגרת החציבה
נדרש המבצע לגלות את האלמנטים הקיימים – תוך ביצוע זהיר ובהקפדה יתרה – לא לפגוע בקיים.
המחיר כולל פינוי לאתר מאושר ע"י הרשות.
הקבלן יבצע את החציבות עם שיפועים ככל שידרשו ע"י יועץ הקרקע או לחלופין (כאשר לא ניתן לחצוב
בשיפועים) ,ככל שיידרש לעבודה זו.
לא תשולם כל תוספת בגין פעולות אלה .המדידה נטו לפי תכנית.
 00.0הקבלן אחראי לקבל אישורי חפירה וחציבה מכל הגורמים הרלוונטים.
כמו כן יתאם הקבלן את הסדרי התנועה ליד האתר עם הגורמים הרלוונטים.
כל הפעולות האלה כלולות במחירי היחידה.
 00.0ניקוז האתר – מחירי היחידה כוללים את כל הנדרש לתכנון וביצוע של ניקוז (כולל שאיבה) האתר ממי גשם
וממים כלואים בקרקע וממי תהום בזמן העבודות ,לרבות עיבוד שיפועים זמניים ,משאבות ,צנרת ,אספקת
חשמל ותאומים מול כל הגורמים הרלוונטים ברשות המקומית.
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 00.0העבודות מתבצעות בצמוד למתקנים ,לדרכים ומדרכות .מחירי היחידה כוללים עבודות גישוש לאיתור
תשתיות קיימות ויסודות קיימים .הקבלן יקפיד הקפדה יתרה על זהירות בעבודה בצמוד לשטחים צמודים.
 00.5מחירי היחידה כוללים את כל פעולות הדיפון הנדרשות לביצוע העבודות (כגון משטחים ,דרכים וכל מתקן
אחר הקיימים בצמוד לפרויקט לרבות תכנון הדיפון ככל שידרש).
 00.0מחיר החציבה כולל החזרת המילוי (המקומי) מהודק בשכבות עפ"י דו"ח יועץ הקרקע.
 00.0לפני התחלת הביצוע יבוצעו חפירות ניסיון בכל תחום האתר (ע"י מחפרון) לעומק של עד  0.5בליווי מפקח,
כדי לאתר (או לפסול) המצאות שכבות חרסיתיות.
המחיר כולל סימון ,תיעוד וצילום של הבורות (וכמובן מילוי חוזר).
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פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר
פרק זה מהווה השלמה לפרק  02במפרט הכללי.
 00.0מוקדמות.
 .0ב נוסף למפורט להלן ,כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות המפרט הכללי – פרק  00ו/או כל
פרק רלוונטי אחר ותקן הג"א העדכני.
 .0הקבלן יוודא עם המפקח לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט כי התכניות שבידיו הן מהדורתו האחרונה של
המתכנן .על התכניות תיטבע חותמת "מאושר לביצוע".
 .0לפני יציקת הבטון ,כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם פריטים אחרים,
יחוזקו לתבניות ויקבלו את האישור היועצים למערכות אלה.
אישור היועצים בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפה עקב
מחדל ,טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים יהיה על חשבונו של
הקבלן.
 00.0סוגי בטון.
סוג הבטון ב 00 -אלא אם כן פורט אחרת בתכניות ,או בכתב הכמויות.
סוג הבטון בחגורות ובעמודונים המשולבים בקירות בנית בלוקים  -ב.00 -
תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בקרה טובים.
סעיפי כתב הכמויות מתייחסים ליציקת כל הבטונים ללא הבדל במיקומם במפלסים ,בגבהים וכיו"ב.
מחירי כל הבטונים כוללים את עלות התבניות פרט למקומות שצוין במפורש אחרת.
 .0מחירי הבטונים בעמודים ובקירות יכללו ביצוע בגבהים שונים ובמידות שונות ,וכמו כן עמודים וקירות
הבטון אשר גובהם יותר מאשר מפלס מתוכנן אחד.
 .0תכן תערובת – מחירי היחידה כוללים תכן תערובות הבטון ודרגת חשיפה לפי סוגי האלמנטים הנוצקים
(אך לא פחות מדרגה  0בטבלה).
דיוק ביצוע
על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות ,יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך בכל עבודות הסימון
השונות כולל העמדת קירות ,עמודים ותקרות .עלות המודד כלולה במחירי הבטונים ולא ישולם בגינה בנפרד.
כמו כן ,לפני כל יציקה הכוללת פלטות מבוטנות יש להזמין מודד שימדוד ויאשר את מיקום הפלטות.
בגמר יסודות יעביר הקבלן תכנית  AS MADEשל היסודות (בנוסף למדידה מפורטת של כל הפלטות המבוטנות)
למתכנן.
 00.0סיבולת –TOLERANCES
 .0דרגת הסיבולת הנדרשת ,אם לא יצוין אחרת ,באחד ממסמכי החוזה ,תהיה  0לפי טבלת הדרגות בת"י
( 000חלק .)0
 .0דרגת הסיבולת הנדרשת לגבי בטונים גלויים תהיה  5לפי טבלת הדרגות הנ"ל.
 .0דרגת הסיבולת לטפסנות פלדה תהיה  5לפי טבלת הדרגות בת"י ( 000חלק .)0
 .0הסטייה המותרת ,אם לא נדרש להלן אחרת ,תהיה מחצית ערך הסיבולת ,כמפורט לעיל (לפלוס או
מינוס).
לא תורשה צבירת סטיות!
ב כל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל ,יהיה על הקבלן לשאת בכל הוצאות הכרוכות
בתיקון ,כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.
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מבלי לפגוע באמור לעיל מודגשת בזאת במיוחד חשיבות האנכיות של פירי המעליות ,קירות החוץ
והעמודים בהיקף  .היציקה תהא ללא "בטנים" ובדיוק של  + 0.0מ"מ!! לכל גובה הפיר ו/או הקיר האנכי
החיצוני ו/או העמודים בהיקף הבניין .הקבלן מתחייב בזאת לבצע מדידת אנכיות ומיקום הקירות
והעמודים בכל קומה וקומה .כמו כן אחראי הקבלן שלא ייווצר פיתול בגיאומטריה של הפיר ומיקום
הפינות לא יחרוג מהדיוק של  + 0.0מ"מ מהאנך ומהתכנית לכל גובה הפיר.
על הקבלן לנהל יומן מדידות אשר ימצא באתר ,היומן ימולא וייחתם ע"י מודד מוסמך אשר ימצא באתר
והוא יאש ר את אנכיות האלמנטים השונים והמפלסים בכל קומה וקומה ויחסם לסטיות כמתואר לעיל.
אין לצקת אלמנטי בטון לפני מסירת אישור בכתב מוסמך למפקח.
כמו כן ,עליו לספק תוכנית מדידה לאלמנטים שונים שיידרש ע"י הפיקוח לפני ואחרי יציקתם.
כל הפעולות האלה יכללו במחירי היחידה של הקבלן.
 00.0תפסנות לבטונים
עמודים בדלים במבנה יבוצעו בתבניות פלדה או בדיקטים חדשים מצופים פורמאיקה.
עמודים עגולים יבוצעו בתבניות פח או קרטון חלקות לקבלת בטון חלק ברמה של בטון גלוי.
מקצועות כל הבטונים יקטמו במשולשים שיושמו בתוך התבניות או בפינות חדות כפי שיקבע האדריכל
הכל כלול במחירי הבטונים וללא תשלום נוסף.
החיבור בין חלקי התבניות יוצע ע"י הקבלן לאדריכל ולמפקח לאישור.
הערה
 .0בכל מקום בו כתוב טפסים  /טפסות במפרט זה ,הכוונה היא לטפסנות ,כמוגדר במפרט הכללי הבינמשרדי.
 .0כל הטפסים למעט למרצפים ,לחגורות ולעמודונים יהיו מפלדה או מדיקטים ,חדשים.
 .0הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' .000
כל התבניות לרבות צידם החיצוני של קירות המבנים התת קרקעיים תהיינה מפלדה למעט במקרים בהם
יתיר המפקח שימוש בלבידים חלקים ונקיים.
עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע על ידי ברגי פלדה כמפורט
בסעיף  00000במפרט הכללי.
 .0הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון צורה ובממדים הנתונים בתכניות.
תכנון זה טעון אישורו המוקדם של המפקח ,אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית
לעמידות מערכת הטפסים בלחץ הבטון במהלך היציקה ,הריטוט ובפני מאמצים כלשהם.
 .5מ חירי הבטון יכללו את כל הוצאות הקבלן בגין סידור והכנת הטפסים ,פרוקם בשלבים שונים ,חיתוך
החוטים ,סתימת מעברי ברגי החיזוק וכו' .כל חוטי הקשירה יהיו ,באם יהיו( ,באישור מראש בלבד)
מגולוונים בלבד.
 .0תבניות לתקרות בשיפוע אורכי ו/או רוחבי תעובדנה לשיפועים בהתאם לתוכניות .עיבודים אלה כלולים
במחיר הבטונים המתוארים בכתב הכמויות.
 .0במחירי עבודות הבטון כלולים הכנת כל החורים למיניהם עבור הפתחים ,דלתות ,אביזרי אינסטלציה ,חורים
למתקן מעליות ,חורים למעבר מערכות ,צנרת ,חריצים ,מגרעות ,שקעים ותעלות למיניהן.
לרבות הסידור והחיזוק של אביזרים שיהיו מבוטנים ומעוגנים בתוך הבטון ,וכן פתיחתם וניקויים של
הפתחים והמעברים משאריות בטון ופסולת אחרת עם ולאחר סיום פרוק התבניות.
 00.5סווג הבטונים לפי גמור הפנים שלהם
הדרישות האדריכליות לגימור המבנים בפרויקט (הן בפנים והן בחוץ) מכתיבות את גימור פני הבטון
ברכיבים השונים של השלד.
פני הבטון יגמרו באחד משני הסוגים הבאים:
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א .בטונים רגילים ( לא חשופים)
בסוג זה כלולים רכיבי השלד שהבטונים שלהם לא נשארים חשופים והם יכוסו באבן ,בטיח ,או בכל
ציפוי אחר (למעט איטום) .הטפסות לבטונים אלו תעשינה מתבניות פלדה או דיקטים חדשים !!!
ודוגמא תבוצע לאישור המתכנן והמפקח.
ב .בטונים גלויים – מוכנים לגמר צבע.
 .0כל הבטונים הגלויים לעין לרבות בקירות ,בתקרות  ,עמודים ,בגרעינים ,בקורות ,במקלטים,
בחדרי המכונות ,חדרי חשמל ובמקומות שיעשה איטום על פני הבטון וכד' ,יהיו בגמר מוכן לצבע
כמפורט להלן .לא תשולם כל תוספת עבור בטון זה.
 .0הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' .000
התבניות תהיינה מטפסות פלדה מטיב מעולה כשהן חלקות ומושלמות ,הכל מושלם כמפורט
במפרט הכללי ובהתאם להוראות האדריכל והמהנדס.
התבניות עשויות כך שיתקבלו משטחי בטון נקיים וחלקים לגמרי ,ללא פגמים כלשהם.
בליטות בטון לאורך תפרי השקה ,ילוטשו באבן קרבורונדום עד לקבלת פני בטון חלקים למשעי
ומוכנים לצבע.
 .0במידה ופני הבטון ,הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של המפקח ,יידרש הקבלן
לבצע על חשבונו אל כל התיקונים ,הכל לפי דרישתם וללא כל תשלום נוסף ,לרבות בצוע שפכטל
(מרק) עד קבלת גמר חלק וישר לשביעות רצונו של המפקח.
 .0מנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה במיוחד על מנת להגן על

הזיון בפני קורוזיה.

 .5הקבלן יקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים ועל התאמתם לעמידות בפני סולפטים ומים
קורוזיביים.
 .0אין להשתמש בחוטי קשירה או בלוחות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים או לקישרתם.
למניעת השימוש בחוטי קשירה יש להשתמש בשיטה מאושרת על ידי המפקח לפיה ניתן לחבר
ולקשור את הטפסים באמצעות מוטות מתיחה מיוחדים לשימוש בבטונים גלויים וחלקים.
החורים הזעירים בתוך המבנה הנגרמים כתוצאה
מהשימוש במוטות אלה ,יסתמו לאחר פירוק הטפסים בטיט מיוחד בשיטה מאושרת ע"י המפקח
וללא תוספת תשלום .במאגרי מים ובבריכות יש להשתמש בשומרי מרחק מיוחדים המצויים
בטבעת אטימה ובפקקי גומי קוניים בקצוות .שומרי מרחק אלו חתכו על ידי הקבלן לאחר פירוק
התבניות ,בנקודה הפנימית של החללים הנוצרים ע"י פקקי הגומי ויסתמו בטיט לא מתכווץ,
מסוג  VGMלפי אישור המפקח .כל הנ"ל כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.
 .0תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים החלקים.
טפסים אופקיים ואנכים לבטון חלק הנצמדים לקיר בטון יצוק ,יתחברו לקיר היצוק בצורה
שתימנע כל נזילת בטון עליו.
די ן זה כוחו יפה לגבי יציקת קירות בשלבים .יש לתאם את פרק החיבור מראש עם המפקח.
אטימות בין הטפסים לשטחי הבטונים היצוקים היא בעלת חשיבות ראשונה במעלה ויש לאחוז
בכל האמצעים הדרושים למניעת נזילות כולל איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני.
כמו כן פני הבטונים ינוקו אחרי פירוק הטפסים כולל השחזת הפוגות והבליטות ,לשביעות רצונו
של המפקח ,על הקבלן להגן על שטחי הבטונים החלקים במשך כל זמן ביצוע עבודות הבניין.
 .0אין לרטט את הבטון היצוק לאחר הפסקת היציקה ,על מנת למנוע התרחבות בתבניות.
 .0יש לראות בכל אלמנט מבטון חלק שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל פגיעה ,ו/או נזילה של מיץ
בטון באמצעים מאושרים ע"י המפקח.
הגנות אלו כלולות במחירי היחידה ללא כל תוספת תשלום.
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ג .מובהר ומודגש בזאת שיצירת פני הבטונים השונים כלולים במחירי האלמנטים הנוצקים ולא ישולם
בעבורם בנפרד.
ד .הקבלן יבצע דוגמאות של אלמנטי הבטון הגלויים השונים ככל שידרשו (מידות יקבעו ע"י המפקח)
לאישור האדריכל.
 00.0אשפרה
אשפרה מינימלית לרצפות ,תקרות וגגות תקן  0 – 0000ימים אך לא פחות מתקן  0000טבלה .0
דרישה מינימלית לאשפרה של משטחים אופקיים – יריעות אשפרה ,יריעות פוליאתילן מעל יריעות
האשפרה והרטבה רצופה.
לא תותר אשפרה לאלמנטים אנכיים – התפסנות תפורק לפחות  00שעות אחרי היציקה.
 00.0פלדת זיון
 .0מוטות הזיון יהיו מפלדה רתיכה בלבד .הפלדה תתאים לדרישות התקנים הישראליים.
העדכניים ללא כל סטיות שהן .מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט.
 .0על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מעל מפלס התקרות.
 .0המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור ובדיקה של המפקח לצורך
התחשבנות .על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין  /המתכנן לא יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של
הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו.
 .0במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה המצוינים בתוכניות,
יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין.
לא ייעשו חיבורים באמצעות ריתוכים אלא על -פי ובאישור מתכנן .על הקבלן לקחת בחשבון כי
במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ 00 -מ' ועליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי לא
תשולם תוספת מיוחדת על כך .במידה ולא ניתן יהיה להשיג ברזל זיון באורך המפורט לעיל ,יאושר
השימוש בחיבורי מוטות הפלדה על ידי מחברים קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו מראש על ידי
המהנדס.
חיבורים אלו יבוצעו על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד.
 .5לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה הקודמת יהיו נקיים ממיץ
בטון ומלכלוך אחר.
 .0חפיפות ברזל חלוקה  ,ברזל רץ ,ספסלים לתמיכת ברזל עליון ו/או כלשהו שומרי מרחק מכל סוג שהוא
באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם בעבורן.
 .0חפיות – חפיות תשולמנה רק במקרים הבאים:
 7.1ע"פ סימון ותכנון המתכנן.
 7.2כאשר אורך הזיון הנדרש גדול מ 12 -מטר( .החפיות יחושבו רק מעל אורך של  12מטר).
 .0לא תשולם תוספת לקטרים גדולים.
 .0מחירי היחידה של הזיון כוללים קשירה וסידור הזיון באופן שיתאים למבנה בעל רמת משיכות בינונית –
מדובר בפירטי זיון מיוחדים ובהקפדה על הקשירה והסידור.
לא תשולם כל תוספת עבור פירטי זיון "מיוחדים".
 00.0זיון ברשתות פלדה
ככלל  -לא יורשה השימוש ברשתות מרותכות באלמנטים אנכיים.
 00.0אופני מדידה מיוחדים
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מחירי הבטון כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד גם את המפורט להלן:
 .0הובלת ושימת הבטון בטפסים בכל הגבהים.
 .0כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים.
 .0יצירת חריצים ,שקעים ,בליטות  ,קיטומים ,אפי מים ,פתחים ,חורים ,שרוולים וכד' ,אלא עם צוין
אחרת בכתב הכמויות.
 .0ערבים ומוספים שונים להגברת אטימות בחלקי בטון תת-קרקעיים ,מאגרי מים ובאזורי הפיתוח.
 .5הוצאת קוצים מעמודים ,מקירות בטון ומרצפה עבור חיבור רצפות ,חגורות ,קירות ועמודונים.
 .0ביטון משקופים ומשקופים סמויים.
 .0יצירת פני בטון חלק מוכן לצבע בכל אלמנטי הבטון בבניין ,לרבות קירות  ,קורות עמודים ותקרות,
לרבות ליטוש פני הבטון באבן קרבורונדום במידת הצורך.
 .0עיבוד אלמנטי בטון בתוואי קשתי ,מעוגל ומשופע אלא אם צוין במפורש אחרת בכתב הכמויות.
 .0יציקת תקרות ורצפות בשיפוע באם לא נרשם אחרת בסעיפים השונים שבכתב הכמויות.
 .00שרותי מודד בסימונים ומדידות.
 .00שימוש בבטון עם שקיעה " 5וללא פולייה במקומות שעובי האלמנט קטן ו/או צפיפות הברזל גדולה
(כלול במחיר).
 .00כל המחירים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מייחד זה.
 .00חיבור בין שינני מדרגות ומשטחים מבטון שיבוצע או ע"י קידוח והחדרת קוצים או בכל דרך אחרת ,
לא יימדד ויהיה כלול במחיר המדרגות ,הברזל יימדד בסעיף הזיון ,לפי התוכנית בלבד.
 .00תקרות ,קירות וקורות בטון ימדדו לפי נפחם או שטחם בניכוי פתחים.
מחירם כולל עיבוד צורת הפתח ,עיבוד פתחי מעברים ,שקעים  ,תעלות וחריצים .כמו כן ,עיבוד
משקופים וספים.
בליטות אופקיות ואנכיות יהיו כלולות במחירים ,אלא אם צוין במפורש אחרת בכתב הכמויות  .כמו
כן תמיכת שן ההשענה ללוחדים בגבהים המתוכננים נכללים במחירי היחידה.
מחיר העמודים כולל ביצוע שקעים ומגרעות.
 .05כל ההוצאות הכרוכות בביצוע פרטי הפסקות יציקה (אשר יאושרו ע"י המהנדס) ,לא ישולמו בנפרד
ויהיו כלולות במחירי היחידה.
 .00מחיר כל רכיבי הבטון כולל קיטום פינות של חלקי בטונים כפי שיידרש ,פינות עגולות ,חיתוך חד
במפגש בין מישורי בטון וכן יצירת מגרעות וחריצים אנכיים ואופקיים.
הזיז במבנה ייתמך ע"י מגדלי תמך ע"פ תכנון של הקבלן ועל חשבונו.
 .00בטונים בבריכות ובמאגרי מים כוללים את הערבים המתאימים  ,ללא כל תוספת מחיר וכוללים גם את
בדיקת הבריכות לנזילות.
 00.00ראשי כלונס  /יסודות בודדים.
הבטון יוכן עם היחס מים-צמנט המרבי  .W/C≤0.5יש להכין מראש מספר תערובות ניסיון ולבדוק את
חוזקן במועדים שבין יום אחד ו 00 -ימים ( .)00 ,50 ,00 ,0 ,0הצמנט יהיה מהסוג  CEM II 42.5Nאו CEM
( III 42.5Nצמנט סיגים) .לפחות באחת מתערובות הניסיון ניתן להשתמש באפר פחם מרחף .האגרגטים
לבטון יתאימו לדרישות התקן ת"י  .0מי התערובת יתאימו לדרישות ת"י  ,000חלק  ,0פרק  .0דירוג הסומך
של הבטון הטרי יהיה  S5במבחן חמיטה תקני .יעשה שימוש במוספים כימיים ,מעכב התקשרות ומוסף
על-פלסטי ,לפי הצורך .תערובות הניסיון יוכנו על ידי ספק הבטון.
הטמפרטורה ההתחלתית של הבטון הטרי תהיה לא יותר מ 22÷23°C -לקראת היציקה ולאחר הגעתו
לאתר .לשם כך יידרש קירור הבטון ברוב ימות השנה בשיטות הבאות :החלפה חלקית של מי התערובת
בקוביות קרח ,קירור מי התערובת ו\ או חלק מהאגרגטים ,כל זאת במפעל הבטון .הצורך בקירור ומידת
הקירור יקבעו בהתאם ללו"ז של הפרויקט .מבחינה זאת יש עדיפות ברורה ליציקה בחורף ובשעות לילה.
העובי המינימאלי של שכבת בטון הכיסוי ,כפי שהוגדר בת"י  ,000חלק  ,0פרק  ,0יהיה  50מ"מ בצדדים ו-
 00מ"מ בחלקו התחתון של כל ראש כלונס  /יסוד .בדיקות הבאות יבוצעו באתר לקראת היציקה:
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 נטילת מדגמי הבטון עבור בדיקות חוזק הלחיצה בגיל  50 ,00 ,0ו 00-ימים; עם זאת יש להדגיש ,כי סוגהבטון יקבע רק בגיל  00ימים (ת"י  ,000חלק  ,0פרק ;)0
 מדידת שקיעת קונוס (מבחן חמיטה) בכל אצווה ראשונה ,שלישית והלאה; מדידת טמפרטורה התחלתית של הבטון הטרי באופן דומה (אם בוצע הקירור).אשפרת הבטון המתקשה חשובה במיוחד בתנאי אקלים חם ,ובמיוחד להשגת הצפיפות של שכבת הכיסוי
הנדרשת להגנה על פלדת הזיון מקורוזיה .יש להקפיד על אשפרה מתאימה בהתאם להנחיות של ת"י ,000
חלק  ,0פרק  ,0ות"י " 0000עבודות בטון יצוק באתר" .כל שיטת האשפרה תבטיח שמירת רטיבות ,לרבות
פני הבטון ,ברציפות מלאה במשך  0ימים פחות .השימוש באפר פחם וצמנט סיגים מחייב הארכת משך
האשפרה בהתאם לת"י .0000
 00.00קירות לחיזוק לרעידת אדמה
 .0קירות הבטון יבוצעו בצמוד לקירות מבנים קיימים ובתוך ומתחת למבנים הקיימים .הקבלן המבצע
נדרש לתכנן את התפסות שיתאימו למצב הקיים .התפסות יתוכננו ויבוצעו כך שלא תהיה שום "בריחת
בטון" אל תוך המבנה ולא יגרם שום נזק לקומות ולשטחים הציבוריים במהלך היציקות והעבודות.
 .0מחיר הקירות ושיקום הבטונים כולל את כל התפסות המיוחדות והרגילות ואת כל פירטי החיבור
(קוצים עם אפוקסי ,סיתו ת וחיספוס פני בטון קיימים וכו' )...למבנה הקיים .הקוצים ישולמו בסעיף
זיון לפי משקלם .מודגש בזאת שמחירי כל עבודות בטון הבטון כוללים את כל פירטי ההתחברות
הדרושים.
 .0לפני ביצועע התפסות יש לאטום את כל הקירות הקיימים .כמו כן יש לתכנן את התפסות בהקף
הפתחים הקיימים כך שיהיו אטומים לגמרי וימנעו בריחה של בטון (ומיצי בטון) במהלך היציקות.
 .0ויברציה – בעבודות בצמוד לקירות מבנים קיימים נדרשת הקפדה יתרה בזמן ביצוע ריטוט הבטון
(ויברציה) הקבלן יתכנן את הריטוט ויודא שפעולות הריטוט לא יפגעו בתכולת הדירות בבניין ובבניין.
 .5כל הפעולות בפרק זה כלולות במחירי היחידה של הקבלן .לא תשולם כל תוספת בגין מפרט זה.
 .0עיבוד קצות הקירות – מחיר הקירות כולל עיבוד ראש הקיר בשיפועים .כמו כן יעובה ראש הקיר
ויבוצע בחלקו מעל מעקה גג קיים .ראשי הקירות יעובדו עם שיפוע אל הגג הקיים .מחירי היחידה של
הקבלן כוללים את הפעולות הנ"ל.
 .0פתחים – גודל הפתחים בתפסות יקבע לפי המצב הקיים בכל מבנה ומבנה .גודל פתח בתפסות יקח
בחשבון את עבודות הגמר (טיח בגליפים וסף חלון) לאחר היציקה – כך שבשום מקרה לא יקטן פתח
האור הקיים (למען הסר ספק הכוונה להמשך גליפים קיימים וספי חלון קיימים).
 .0בטון גלוי – רמת היציקה תהיה כהכנה מלאה ומושלמת לצביעה.

 00.00קוצים
יש חשיבות גדולה מאוד לביצוע הקוצים .הקוצים יבוצעו עם מקדחות לכיוון עומק הקידוח .לאחר
הקידוח יבוצע ניקיון הקדחים עם לחץ אויר .לאחר הניקיון יוזרק אפוקסי מסוג אנקורפוקסי מתוצרת
סיקה או ש"ע.
ולאחר מכן יוחדר הקוץ עם פטיש עד ל"בריחת" כל האפוקסי העודף.
 00.00בטון גלוי
הכוונה לבטון מוכן הכנה מלאה ומושלמת לצביעה.
 00.00תערובות בטון
 .0מחירי היחידה של הקבלן יכללו גם את הפרטים הבאים:
 0.0דרגת חשיפה מינימלית דרגה ( 0ראה טבלה בעמוד הבא)
 0.0את כל המוספים הדרושים להובלה ,השמה ,ציפוף ואשפרה – מתוכננים ע"י טכנולוג בטונים.
 0.0את הנחיות הטכנולוג למקרה של המתנה באתר.
0.0

סומך בטון לפחות " – 0במידה ויהיה דרוש בטון בדרגת סומך גבוהה יותר – תהיה העלות
הנוספת ע"ח הקבלן.
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 0.5כל התערובות יתאימו לבטון גלוי.
כל התערובות יהיו בחוזק של ב .00-אלא אם צויין אחרת .מחירי היחידה כוללים את חוזק
התערובת.
בדיקות – מחירי היחידה כוללים לקיחת בדיקות בטון מכל יציקה באתר .ילקחו מדגמים (במספר
המתאים לתקן בדיקות) לצורך בדיקות בגיל  0ימים 00 ,ימים ו 00 -ימים.
כל הקשור בתערובות בטון יהיה בכפוף לתקן .000
תכן תערובות  -מחירי היחידה של הקבלן כוללים (בנוסף לאמור לעיל) את תכנון התערובות ע"י
טכנולוג מוכר – לרבות התאמה לתנאי האתר (מעל ומתחת ובקרבת הקרקע) ולאופי העבודה ומשכי
היציקות.
דרגת חשיפה – מחירי היחי דה כוללים את תערובת הבטון המתאימה לדרגת החשיפה (של כל רכיב)
המוגדרת בטבלה  0בתקן ( 000טבלה  – 0דרגת חשיפה) טבלה זו מצורפת למפרט המיוחד.
דרגת חשיפה מינימלית לכל הרכיבים עד  0מ' מעל הקרקע – 0
דרגת חשיפה מינימלית לכל אלמטי הבטון האחרים – 0

 00.05התחברות לאלמנטים קיימים
מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטים שמתחברים לאלמנטי שלד הקיימים – כוללים קוצים
טבולים באפוקסי (מחיר הקוצים ישולם לפי משקלם בסעיף הזיון) ,חספוס פני בטון ותפסנות צד אחד.
לא תשולם תוספת עבור התחברות לאלמנטים קיימים!!
 00.00רפסודה
לביצוע הרפסודה נדרשת התארגנות מיוחדת בכל הקשור לכמות מיקסרים ,משאבה וקצב היציקה.
כמו כן נדרש הקבלן לתאם עם הטכנולוג של חברת הבטון המובא (שתספק את הבטון לאתר) את תכן
התערובת ,כך שתתאים למועד היציקה ,למזג האוויר ולקצב היציקה.
לפני ביצוע הרפסודה יעביר הקבלן למפקח מסמך המפרט את ההתארגנות לביצוע  ,תכן התערובת ופירוט
בנושא אשפרה.
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 00.00שכבת הגנה על איטום – יציקת שכבת ההגנה תבוצע במשבצות (לא רציפות) במידות ע"פ כתב הכמויות –
לא יותר לצקת משטח ולנסר לאחר מכן.
 02.18שיקום בטונים
 .0שיקום הב טונים יבוצע עם מערכת (מצ"ב) של חברת סיקה .הקבלן רשאי להציע מערכת מקבילה של
יצרן/ספק אחר ולקבל את אישור המהנדס.
 .0סדר הפעולות

מס'

טיפול כללי בחזיתות

זיהוי ופירוק טיח רופף ע"י מעבר על כל חלקי החזית (עם פטיש קל לזיהוי הטיח ה"בעייתי") לאחר
א.
אישור המפקח (*).
זיהוי ופירוק בטון רופף.
ב.
קילוף צבע רופף ככל שיידרשו לנ"ל.
ג.
שטיפת חזיתות המבנה במכונת לחץ מים גבוה –  050אטמ' להסרת אבק ,פיח וכדומה עד לתשתית
ד.
יציבה .ייבוש מלא.
זיהוי ברזל זיון חלוד וניקוי חלודה באמצעות מברשת פלדה.
ה.
יישום  0שכבות סיקה טופ ארמטק  000על מוטות הזיון – הפרש של שעה בין השכבות.
ו.
תיקון בטונים ע"י יישום סיקה טופ ( 000או ש"ע) בשכבות ע"פ מפרט היצרן.
ז.
ביצוע אשפרה  0ימים.
ח.
טיח על בסיס צמנט מלט וחול ביחס של  0:0ובתוספת לטקס סופר  0:0כמו תערובת (או ש"ע) כדוגמת
ט.
הקיים.
 .0המדידה למ"ר ,גליפים של חלונות ימדדו במ"ר
הערות
 .0איטום המעטפת יבוצע בגמר השיקום ,כהכנה לעבודות החיפוי היבשות.
(*) במידה ויתברר שישי ברזל זיון מתפורר או שעובי "הקילוף" גדול מ 0 -ס"מ יש לפנות למתכנן לקבלת הנחיות
מעודכנות.
 02.10סיבי ניילון
לכל הבטונים יש להוסיף סיבי ניילון מסוג "סיינקריט" (  )Sciencreteהמשווקת ע"י "ביטום" או ש"ע
בכמות לפי הפירוט הנ"ל:
תכולות סיבי סיינקריט (  )Sciencreteבאלמנטים שונים בבטון
סוג
אלמנטים רגילים מבטון

אלמנטים מיוחדים מבטון

אלמנטים
טופינג של לוח"דים
רצפות מונחות רגילות
קורות לוח"דים (קורות טרומיות)
עמודים בטפסנות
רצפות ,קורות מסד
מאגרי מי שתיה
מבנים בקרקע אגרסיבית
מט"שים
שוט קריט
קירות סלארי וכלונסאות
בטונים גלויים (יבשים)
בטונים גלויים במט"שים

תכולה (גרם/מ"ק)
500
000
000
000
000
500
050
500
500
500
050
050

סוג הסיבים :סיינקריט (  )Sciencreteסטנדרטי
יישום :במפעל או בשטח – ערבוב  5דק' (00סיבובים) במהירות גבוהה
לאלמנטיים :טופינג ,קורות לוח"דים ,רצפות ,מבנים בקרקע אגרסיבית – מפותחים סיבי סיינקריט
מיוחדים.
סיבי הניילון בסעיף זה כלולים במחירי היחידה של הקבלן ולא תשולם עבורם כל תוספת.
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פרק  - 04עבודות בניה
פרק  00מהווה השלמה לפרק  00במפרט הכללי.
כל העבודות כפופות לתנאי פרק  00במפרט הכללי הבינמשרדי ולמפרט המיוחד שלהלן.
הערה :מחירי היחידה כוללים את כל האמור במפרט הכללי  ,המפרטים המיוחדים ,תכניות וכתב כמויות.
א.
 00.0כל חיבורי הקירות בינם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון בהתאם לדרישות המפקח ולפי הוראות של
המפרט המיוחד והמפרט הכללי ,יחשבו ככלולים במחירי היחידה (לרבות הוצאת קוצים ,גמר בשינני
קשר ויציקת בטון).
 00.0המחיר לבניה יהיה אחיד לכל המקומות וללא התחשבות בגודל השטח הנבנה .מחיר עבודות הבניה כולל
את כל החומרים ,העבודה ,הפיגומים ,הציוד ,ההובלה והשירותים הנדרשים להשלמת כל עבודות הבניה
כמפורט במפרט הכללי.
 00.0כל הבלוקים פרט אם צויין אחרת יהיו בלוקי בטון חלולים מסוג א' .כל הבלוקים יהיו בעלי תו תקן
ישראלי.
הבלוקים לקירות חוץ יהיו בלוקי בטון  5חורים בעובי  00ס"מ.
הבלוקים לקירות ומחיצות פנים יהיו בלוק בטון עם  0או  0חורים.
 00.0יש להבטיח חיבור קירות לאלמנטים מבטון ע"י הוצאת קוצים בזמן היציקה.
במידה והחיבור עם הקוצים יבוצע בשלב מאוחר יותר – לא תשולם תוספת עבור הקוצים .הם כלולים
במחירי החגורות.
 00.5יש להבטיח חיבור של הקירות בינם לבין עצמם ובין קירות ומחיצות בנויות ע"י בניה בשטרבות ככתוב
במפרט הכללי בפרק .00
 00.0חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי וכולל ביצוע מישק מלט -צמנט שעוביין לא יעלה על 0.5
ס"מ.
 00.0תיאום הבניה עם קבלני משנה למערכות או קבלנים אחרים
הבניה מסביב לתעלות שונות ,לוחות חשמל  ,צינורות מעברים וכו' תבוצע בשלבים לפי התקדמות
העבודה ותיאום עם קבלני המערכות השונות.
במקרה והצינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה ,תותאם הבניה לצורת הצינורות הקיימים תוך הקפדה על
מילוי החריצים ובידוד מתאים.
במקרה והצינורות ו/או תעלות יבוצעו אחרי עבודות בניה ,יש להכין פתחים מתאימים לפי הגדלים
הנדרשים.
על הקבלן יהיה לנקות כל פסולת בניה שתצטבר מעבודתם של קבלנים אחרים.
ב .מחיצות סיליקט
כפי שכתוב בכתב הכמויות מחיצות הסיליקט יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן בכפוף להוראות
ב.0
ומפרטי היצרן.
כשיתקבל המיקום של הקירות יתכנן מהנדס השלד את הקורה (עליונה או תחתונה) שתבוצע
ב.0
מתחת לקיר .בניית /הקמת הקיר תהיה מעל לקורה הזו.
חיבור ראש קיר הסיליקט לגג המבנה יתוכנן ע"י מתכנן השלד (לפי המיקום שיקבע) ויועבר
ב.0
לקבלן לביצוע.

00.0

אופני מדידה ומחירים מיוחדים
 קירות ומחיצות בנויים ימדדו במ"ר נטו ובניכוי פתחים .לא תהיה כל תוספת עבור קירות מעגליים. תכולת המחירים לעבודת הבניה כמפורט בסעיף  0000.00שבמפרט הכללי. חגורות בטון לא ימדדו בנפרד וכן כלולות בשטח הקיר הבנוי. -לא תשולם תוספת לבנייה מעל גובה  0מ'.
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פרק  – 05עבודות איטום
כל הזכויות שמורות
מפרט זה וכל הקשור ונאמר בו הוא רכושן הבלעדי של יועץ האיטום אינג' ישקה שיינהולץ.
השימוש במפרט זה מותר אך ורק לאתר זה בלבד ואין להעתיקו או להשתמש בחלק ממנו לשום אתר או מטרה
אחרת.
כל שימוש במסמך זה יהיה בהסכמה בכתב ומראש של יועץ האיטום שתכננו וכל הזכויות שמורות לו בלבד.
הקדמה
 התבקשנו לתכנן מערכת איטום עבור פרויקט בנייה חדשה במכללת גורדון ,חיפה.
 הפרויקט שיוקם יכלול מרתף חנייה בן  0קומות ,חדרי מדרגות ומעליות ,מאגר מים וחדר משאבות .
 מפרט זה כולל איטום כל האלמנטים הבאים במגע עם קרקע כגון רצפת קירות וגגות מרתף .
 מטרת מפרט זה הינה הגנה על הבטון והברזל ומניעת חדירת מים מכל סוג ע"פ פרטי אדריכלות
קונסטרוקטור וע"פ תכניות הבניין.
 אחריות קבלן הינה לתקופה של  00שנים לפחות ,לאחר גמר ביצוע העבודות שיפורטו.
 היות והבני יה היא בשלבים ונדבכים זה על זה  ,חשוב לתאם בכל זמן את רצף ביצוע העבודות באתר והקפדה
על חפיפה בין שכבות איטום בכל מפלס שיבוצע.
קבלן שים לב -
סדר קבלת החלטות לביצוע העבודות יהיה על פי הסדר הבא:
 .0מפרט טכני.
 .0פרטי איטום
 .0מפרט והנחיות יישום של יצרן לשימוש בחומרים.
לכן חשוב -
 לבצע עבודות האיטום בתיאום מראש בכל שלב עם המתכנן או נציג מוסמך מטעמו.
 ביצוע העבודות יעשה אך ורק ע"י קבלן מיומן ובעל ניסיון בביצוע פרויקט בסדר גודל כזה שיאושר
לביצוע מראש ע"י המתכנן.
 כל שלב איטום בחלקי מבנה שונים מחייב הזמנת פיקוח עליון לבדיקה ואישור בליווי מכתב מסכם.
 כל העבודות יבוצעו תוך נקיטת בכל האמצעי הזהירות בנדרשים ע"פ חוק ונהלים של המוסד לבטיחות
וגהות  ,כיבוי אש או כל גוף העוסק בבטיחות לשם מניעת פגיעה ברכוש או בגוף.
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רשימת מסמכים עליהם נסמך המפרט.
תקנות התכנון והבנייה ודרישותיו בפרקים הרלוונטיים.

כל פרקי המפרט הכללי הבין משרדי " -ספר כחול".

כל הוראות פרק  05במפרט הכללי העוסק באיטום.

תקנים רלבנטיים לחומרי איטום ועבודות איטום:

המסמך
ת"י 00
ת"י 00
ת"י 000
ת"י 0000
ת"י 0000
ת"י 0000
ת"י 0000
ת"י 0500
ת"י 0500
ת"י 0500
ת"י 0050
ת"י 0050
ת"י 0050
ת"י 5000
מפמ"כ 000
מפמ"כ 050

נושא המסמך
איטום גגות שטוחים מסטיק אספלט
לבד וקרטון בטומנים
ביטומן מנופח להגנה מפני איכול
חלק  0יריעות לאיטום גגות  EPDMואחרות .
חלק  0יריעות ביטומניות לאיטום גגות.
חלק  0בדיקות אטימה למערכת הבניין גגות.
חלק  0בדיקות אטימה לקירות חיצונים ופתחים.
מבנים חומרי איטום מיון ודרישות
חלק  00תכניות ביצוע איטום לעבודות פיתוח
בטון  -קל לשימושים לא מבניים
חלק  0מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון :תשתית לאיטום
חלק  0מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון :יריעות ביטומן
חלקים  ( 0-00ע"פ מיקום) דרישות איטום למבנים .
חלק  – 0חומרי איטום למעברי כבלים.
חלק  0חומרים לאיטום מבנים תת קרקעיים .
יריעות המיועדות להתקנה בהדבקה עצמית

בנוסף:
ת"י מס'  00חלק  5בדיקת חדירות מים לבטון.

כל עבודה שתיעשה תהיה באיכות שאינה פחותה מן הנדרש בכל המסמכים דלעיל.

פרקי איטום ע"פ פרק  - 05במפרט הכללי לאיטום
 מפרט זה הינו בנוסף לכל דרישה קיימת לביצוע העבודות על פי תכנונו של האדריכל /קונסטרוקטור או
כל יועץ אחר.
 יש להקפיד על הכנת שטחים לאיטום ע"פ פרק  05למפרט הכללי לאיטום ובפרטי האיטום.
 סימון הפרטים באותיות אנגליות מסמל את קבוצת פרטי האיטום לכל פרק ופרק.
רשימת פרקי איטום לפי סדרות:
פרק כללי להכנות בטונים כתשתית לאיטום.
05.00
הכנות לפני ביצוע איטום  -תיקון ושיקום בטון מזוין  -סדרה A
05.00
איטום רצפה בחפירה פתוחה  -סדרה B
05.00
איטום קירות מרתף בחפירה פתוחה סדרה B
05.00
איטום במעלית ובור שאיבה/טיפול בתעלת רמפה לירידת רכבים  -סדרה C
05.05
איטום מאגר מים  -סדרה D
05.00
איטום חדר משאבות  -סדרה E
05.00
איטום חדר מיתוג -סדרה F
05.00
איטום משטח פיתוח  -סדרה G
05.00
איטום אדניות  -סדרה H
05.00
סיכומים והערות
05.00
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פירוט פרקי איטום:
פרק כללי להכנות בטונים כתשתית לאיטום
05.00
כללי -
שיטות העבודה וביצוען יהיו ע"פ מיטב כללי המקצוע ,כמפורט בפרק  05במפרט הכללי לאיטום
05.00.00
(ספר כחול לעבודות בניה) וכמו שמוגדר ככל התקנים הרלוונטיים.
המחירים כפי שסוכמו כוללים ביצוע עבודות  ,הספקת חומרים לביצוע הכול כמתואר במפרט
05.00.00
המיוחד המלצות יצרנים וכנאמר בתקנים.
עבודות האיטום שיבוצעו יענו לדרישה של אטימות מוחלטת בפני רטיבות ,לתקופה של  00שנים
05.00.00
לפחות .
על כן יש לבצע העבודה אך ורק ע"י קבלן ועובדים מיומנים שיאושרו מראש ע"י המתכנן והמפקח.
05.00.00
כל עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט ,התוכניות המצורפות ,תקנים ישראליים ובהעדר תקנים
05.00.05
ישראליים ,ישמשו תקנים בינלאומיים אחרים.
כמו כן ,יבוצעו העבודות לפי ההוראות הכלולות בחוקים ,צווים או תקנות בנות תוקף של כל רשות
05.00.00
מוסמכת המפקחות על  ,או כל חלק מהן לפי תחומי סמכותם הרשמית.
קבלן האיטום מתחייב למנות מנהל עבודה מוסמך כחוק על פי כל הדרישות והתקנות של חוקי
05.00.00
הבניה.
מנהל העבודה ולפחות עובד מוסמך נוסף יהיו בעלי הסמכה כאוטמים מורשים בעלי תעודה בת
05.00.00
תוקף מטעם מכון התקנים הישראלי.
בכל מקום בו מופיע במפרט או בפרטי האיטום שם מסחרי של חומר איטום ,יש לראות כאילו מופיע
05.00.00
לידו הכיתוב "או שווה ערך מאושר".
בכל מקרה של בחירת חומר איטום מכל סוג שהוא  ,בין שהוא מופיע במפרט ובין שלא יש לקבל
05.00.00
אישור מראש מיועץ האיטום להשתמש בו מראש ולפני ביצוע!~ לא יינתנו אישורים בדיעבד לאחר
ביצוע העבודה!!
מוסכם וברור לקבלן האיטום שביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה גם בהתאם לדרישות התקנים,
05.00.00
המפרט הכללי  ,המפרט המיוחד והמפרטים של יצרנים ויבואנים של חומרי האיטום.
קבלן האיטום לא יבצע שום עבודת איטום על שטח שאינו מוכן לאיטום! תיקוני איטום ופרוק
05.00.00
עבודה במקרה כזה יבוצע ע"ח קבלן האיטום.
לפני תחילת הביצוע עבודות איטום יהיה על הקבלן לבצע לאישור המפקח דוגמאות של ביצוע
05.00.00
וחומרי האיטום שברצונו להשתמש ולקבל אישורו מראש להמשך הביצוע.
על הקבלן לאחסן את החומרים שהובאו לאתר  -בין אם הובאו על ידו ובין אם הובאו על ידי המזמין
05.00.00
– בהתאם להוראות שניתנו לו על ידי המפקח ,או בא כוחו.
סימון ומדידות  -כל המדידות בשטח יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו ולאישור המפקח.
05.00.05
המדידות יהיו לפי כל סוג עבודה כמפורט בכתב כמויות או כמוסכם מראש עם המפקח.
05.00.00
יש לבצע סימוני גבהי איטום נדרשים בכל מקום בו יבוצע ולקבל אישור מפקח לפני ביצוע.
05.00.00
על פי דרישת המפקח ,על הקבלן להעביר לעיונו אישורי תקן לכל המוצרים בהם השתמש.
05.00.00
באחריות קבלן האיטום לתאם לפני תחילת עבודתו עם בעלי מקצוע נוספים כגון :קבלן השלד
05.00.00
קבלן החשמל  ,אינסטלטור וכד'  ,כדי למנוע פגיעה באיטום ע"י הנ"ל .באחריותו לדווח הקבלן
למפקח על כל תאום זה.
קבלן האיטום יבצע את כל ההכנות הנדרשות לבדיקות הצפה /המטרה וכל בדיקה נוספת שנדרשת
05.00.00
בתקן ,במפרט או שתידרש על ידי המפקח.
על הקבלן לבצע ניקיון ולשמור על המבנה וסביבתו במשך כל שלבי העבודה.
05.00.00
חובה על הקבלן לבצע הגנה על זמנית וחלקית לעבודות  ,ובמיוחד כאשר קיימת סכנה כי עבודות
05.00.00
המבוצעות עלולות לפגוע באותן חלקי עבודות.
כל הציוד שהקבלן יזדקק לו לצורך ביצוע העבודות יהיה על חשבון הקבלן .
05.00.00
באחריות קבלן האיטום לוודא שכל ציוד חשמלי ,מכני או אחר המשמש אותו לביצוע עבודתו לעמוד
05.00.00
בכל דרישות בטיחות כנדרש בכללי בטיחות מכל סוג ומין שהוא.
חובה לשמור על כללי בטיחות הנדרשים בעבודות בנייה כולל לבוש תואם ,כפפות ,קסדות ,משקפי
05.00.05
מגן ,מטפי כיבוי ,ציוד עזרה ראשונה ,ציוד מגן לעבודות בגובה כולל הדרכה ואישור יועץ בטיחות
מכל עובד ועובד.
אי התאמות  -הקבלן יבדוק את התו כניות ועליו החובה להודיע למפקח על כל אי התאמה של מידות
05.00.00
בתוכנית.
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הדגשה חשובה:
כל המתואר בפרטי האיטום הם ללא קנה מידה אלה אינפורמטיביים בלבד .יש להתאים את מידות
05.00.00
האיטום למצב קיים בשטח!!!
אי התאמה במידות לא תתקבל כסיבה לטעות בעבודה ועל הקבלן יהיה לתקן על אחריותו ועל
05.00.00
חשבונו כל טעות מהסוג הנ"ל (.שכבות איטום ,עובי  ,גבהים וכדומה).
המפרט המצורף בהמשך מהווה השלמה לכל המתואר במפרט הבין משרדי ("ספר הכחול") פרק - 05
05.00.00
איטום וכל חלקיו האחרים ובא להשלימו.
הקבלן יבצע את כל הנדרש במסגרת מפרט זה וגם הנדרש בכל פרקי ה"ספר הכחול"  ,התקנים
05.00.00
לביצוע יציקות בטון ,עבודות איטום ,כולל המלאכות המתוכנות לפי כל פרק והצדדים מסכימים כי
לא תשולם תמורה נוספת עבור העבודות והחומרים הנ"ל.
חומרים מאושרים לאיטום:
כללי -
על הקבלן לקבל אישור למקורות רכישת החומרים ונתונה הרשות למתכנן והמפקח לפסול אותם
05.00.00
אם יימצאו כי אינם תואמים את אישורם המוקדם .רכישת החומר לא תהיה עילה לרשות השימוש
בו לאיטום רצפות ,קירות מרתף ויסודות וגגות.
איטום רצפות וקירות תת קרקעיים
לאיטום רצפת מרתף יש להשתמש ב:
05.00.00
 שכבה איטום עם יריעה ביטומנית בעובי  5מ"מ  , SBSהנדבקת לבטון טרי מסוג  ,Pre-Bעם פן
עליון אגרגט כחול או מסוג  Plura TMהנדבקת לבטון בעובי  5מ"מ ,בגמר קרמי מינרלי אדום עדין
או ש"ע.
קירות איטום עם משחות ביטומניות כגון:
05.00.00
 דו-רכיבית מסוג "פלקסיגום" או ש''ע בעובי  5מ''מ יבש מדוד.
 חד-רכיבי ,כגון'' :מסטיגום  ''00או ש"ע בעובי  5מ''מ יבש מדוד.
05.00.00
05.00.05

עובי שכבת האיטום לא תפחת מ  5מ"מ מדוד יבש.
בעת שימוש במשחה חד רכיבית יש ליישם שכבות בעובי  0-0מ"מ יבש כ"א והמתנה בין שכבה
לשכבה לפי הוראות היצרן ,יש להמתין וליישם על שכבה לאחר ייבוש מלא!!
להגנת האיטום בקירות יצוקים בחפירה פתוחה ,ישמשו יריעות ניקוז והגנה  HDPEחלקה בעובי 0.5
מ''מ מסוג PROTECH+:או ש"ע ,ההתקנה עם בד לכיוון האיטום.
לשיפור ניקוז יש לפרוס בעומק של  00ס"מ לפחות מתחת ל  UK -רצפת המרתף ,בשיפוע לכיוון בור
ניקוז או חלחול  ,צינור ניקוז היקפי מסוג וולטה-קיז או ש"ע בקוטר " 5לפחות בתוך מצע חצץ נקי
וגס בעובי גרגר  5ס"מ לפחות כבדוגמא המצורפת.

05.00

הכנות לפני ביצוע איטום -תיקון ושיקום בטון מזוין -סדרה A
סדרה – A
פרט מס' 0
בכל עבודת איטום יש לבצע הכנות לתשתית יציבה ,נקייה וחלקה לקבלת איטום יציב לאורך זמן.
יש להסיר משטח קירות והרצפה חוטי קשירה או חתיכות עץ בולטות או כל שאריות יציקה.
יש לסתת כיסי יציקה ולהעמיק עד עומק כ 0 -ס"מ .את החלל למלא עם צמנט פולימרי בלתי
מתכווץ מהסוג :ספיר  000או ש"ע.
על פני שטח מוכנים בלבד ניתן לבצע שכבות איטום ע"פ המפרט הטכני.

05.00.00
05.00.00

05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.05
05.00.00
05.00.00

חציבה וסיתות הבטון -
חציבה וסיתות של הבטון יעשה עד לעומק בו שכבת הבטון הנה בריאה ,דהיינו ללא סדקים ,בטון
מתפורר ופגמים כלשהם אחרים.
בכל מקום שבו תראה פלדת זיון חלודה ,יש לחצוב את הבטון עד לעומק בו הבטון יהיה בריא
וחופשי מקרבונציה.
יש לחצוב ולסתת בכל היקף מוט הפלדה תוך השארת רווח של כ 05 -עד  00מ"מ מאחוריו .החציבה
מאחורי מוט הפלדה יאפשר לנקות את המוט טוב יותר ,לצבוע ולצפות את כל המוט בציפוי נגד
חלודה ,ולבסוף עטיפה מלאה של מוט הפלדה בבטון חדש.

מכללת גורדון  -מפרט טכני מיוחד לעבודות בינוי חשמל ואיטום  - 18346מהדורה 7.4.2020 – 3

28
05.00.00
05.00.00

05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00

05.00

את מוט זיון הבטון יש לחשוף לאורכו מעבר אזור החלודה ( קורוזיה) כ 5 -ס"מ לפחות מכל צד של
פלדה נקיה.
כדי לקבל הידבקות בטון המילוי טובה יותר ,יש לחתוך עם דיסק דפנות בניצב לפני השטח ,אבל לא
יותר מ 00% -סטייה מהניצב.
ניקוי מוטות פלדה מקורוזיה -
יש לנקות את המוטות לחלוטין מכל תוצרי קורוזיה הרופפים ,את המוטות יש לנקות לדרגת ניקיון 0
 Stעל פי התקן השוודי מכל סימני קורוזיה.
הביצוע בעזרת ניקוי מכני כגון מברשת פלדה מחוברת לדיסק חשמלי או כל שיטה אחרת שוות ערך
העומדת בתקנים ובדרישות המקובלת.
חשוב להקפיד ,ניקוי מאחורי הברזל ,במקומות שהניקוי עם מברשות אינו מגיע ,יש לשפשף עם
מברשות ידנית צורנית או נייר לטש וכד'.
יש לנקות גם את הבטון בניקוי דומה לסילוק חלקיקים רופפים ,סילוק שיירי חומרים זרים וחשיפת
קצות האגרגטים של הבטון באזור התיקון.
איטום רצפה בחפירה פתוחה  -סדרה B
סדרהB -
פרט מס' 0-0

קבלן שים לב
רצפת החניון המתחילה במפלס הכביש בחזית הדרומית של המבנה נבנית ע"פ תוכניות
קונסטרוקטור.
ע"פ תכנון זה הרצפה בנויה בחלקה בתוך תבנית יציקה וחלקה האחר יצוקה מול כלונסאות .
היציקה מול כלונסאות תיושם שכבת הפרדה מלוחות קלקר בעובי  00ס"מ בגובה של  OKרצפה .
ע"פ התכנון עובי הרפסודה יצוקה בטון תגיע לעובי  000ס"מ.
א .איטום מתחת לרצפה
פרט מס' 0
הכנות ואיטום רצפה מבצעים רק אחרי טיפול בקירות הכלונס ,קידוח עוגנים ויציקות הכיסוי
05.00.00
עלייהם ע"פ פרטי קונסטרוקטור.
אחרי חפירה לעומק וטיפול בכלונסאות ע"פ פרטי קונסטרוקטור מהדקים הקרקע ומכינים לאיטום
05.00.00
ע"י יציקת בטון תשתית מבטון מוחלק היטב ללא חצץ גס .
יש לבצע הבטון עד וצמוד לקירות הכלונס באזור המערבי והצפוני של המרתף מחזית
05.00.00
 0,0,0,00,00,00,00וחלק מחזית . 0
בצד המזרחי והדרומי( חזית  0ו  ) 5גמר משטח הבטון יחרוג ב  00ס"מ לפחות מחוץ לקו דופן
05.00.00
רפסודה מתוכנן.

05.00.05

על משטח הבטון פורסים יריעת איטום ביטומנית מסוג  PRE - B SBSאו ש"ע בעובי  5מ"מ עם
אגרגט הנדבקת לבטון טרי.
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05.00.00
05.00.00

את היריעה מרתכים בחפיפות של  00ס"מ ברוחב היריעה ו  05ס"מ לאורכן.
הפריסה תהיה במדורג בין היריעות ובהסתה של  00%בין חיבור לחיבור למניעת מפגש של  0יריעות
הצומת אחת!

05.00.00

בגמר פריסת ואיטום הרצפה באזור חזיתות הצמודות לקיר הכלונסאות ,חזית צפונית ומערבית ,
ניתן להכין האיטום גם בדופן.

ב .הכנת ואיטום דופן רפסודה צמודה לכלונס.
פרט מס' 0
באזור זה הרפסודה יצוקה עד למרחק של  00ס"מ מהכלונס ומופרדת מהקיר ע"י בלוק קל-קר בעובי
05.00.00
 00ס"מ ובגובה  000ס"מ כ  00ס"מ גבוה יותר מ  OKרפסודה ובהתאם לשיפועים המתוכננים ע"י
אדריכל וקונסטרוקטור .
במפגש עם יריעת הרצפה ולוחות הקלקר בונים רולקה מבטון במידות  5*5ס"מ .
05.00.00
פורסים יריעת איטום ביטומנית מסוג  PRE-Bבעובי  5מ"מ עם אגרגט מוטבע בצבע כחול/אדום או
05.00.00
ירוק (ע"פ היצרן  /ספק) .
היריעה ביטומנית מסוג  PRE-Bנדבקת לבטון ,בגמר אגרגט כחול בפן עליון ,או ש''ע כגון" - TM
05.00.00
 " PLURAבגמר קרמי מינרלי אדום עדין בעובי  5מ''מ.
היריעה מסוג  PRE-Bהיא בעלת יכולת הדבקה עצמית לבטון טרי ומיועדת להדבקה מלאה
05.00.00
לתחתית בטון הרפסודה.
האיטום יבוצע ביריעות מודבקות זו לזו ברוחב  000ס"מ ובאורך של  000ס"מ ולפי החישוב הבא:
05.00.00
 000ס"מ עובי רפסודה  00 +ס"מ חפיפה של  00ס"מ ברצפה  00 +ס"מ לתלייה זמנית על קיר
הכלונסאות.
החל מגובה של  +00ס"מ מעל  OKרפסודה מתוכננת מקבעים את יריעות הדופן מסוג  SBSעובי 5
05.00.05
מ"מ  PRE-Bאו ש"ע.
יריעה ביטומנית מסוג  PRE- Bנדבקת לבטון ,בגמר אגרגט כחול בפן עליון ,או ש''ע כגון" -TM
05.00.00
 " PLURAבגמר קרמי מינרלי אדום עדין בעובי  5מ''מ.
בגובה של  +00ס"מ מעל  OKרצפה מבצעים תליית קצה היריעה לקיר בעזרת מסמר פלדה  /מיתד
05.00.00
קדוח כולל טבעת הידוק בקוטר  0-0ס"מ למניעת נפילה .עד גמר איטום ויציקת רפסודה.
בגמר פריסה מסירים את סרט הכיסוי מפוליאתילן המותקן באזור החיבור של היריעות ברוחב 00
05.00.00
ס"מ ומהדקים היטב את היריעות זו לזו לכל אורכן.
במקומות בהם ההדבקה נכשלה מחממים חימום קל את פני היריעה ומהדקים ע"י לחיצה עם
05.00.00
מסטרינה.
יש לוודא פריסת היריעות גם ע"ג הרצפה בחפיפה של  00ס"מ לפחות ומבצעים ריתוך ליריעת
05.00.00
הרצפה רק אחרי שמוודאים הדבקה מלאה של היריעות לרוחב לכל אורך הדופן.
מקפלים את שולי היריעה התלויה רצועה של  00ס"מ לפחות לשם ריתוך מלא ליריעת הרצפה.
05.00.00
את היריעה המקופלת מחממים בחלקה התחתון ומרתכים אותה מלואה ליריעת הרצפה עם מבער
05.00.00
המשמש ליריעות ביטומנית ובלחיצה כלפי מטה עד להוצאת מיץ ביטומני בשולי היריעה.
יש לעבור שוב לאורך החיבור ולוודא ריתוך אחיד ורצוף של יריעת הקיר ליריעת הרצפה.
05.00.00
יש להימנע מקיפול של יותר מ  05ס"מ כדי שלא לשרוף את לוחות הקל קר הדבוקים לכלונסאות.
05.00.00
לפני פיזור ברזל ליציקת הרצפה יש לפזר קוביות בטון (מרצפות מדרכה אקרשטיין) בעובי של 5
05.00.05
ס"מ ובמרחקים של  50ס"מ זה מזה.
מרצפות אלו ישמשו כמרווחים למניעת מגע בין ברזל הרצפה לשכבת האיטום.
05.00.00
ג .איטום תחתית רפסודה בחפירה פתוחה
פרט מס' 0
 05.00.00איטום הרצפה יבוצע עם יריעה ביטומנית הנדבקת לבטון בעובי  5מ"מ  PRE-B SBSאו ש"ע.
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05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00

מבצעים איטום ע''י פריסה וריתוך מלא של יריעה ביטומנית מסוג  PRE-Bנדבקת לבטון ,בגמר
אגרגט כחול בפן עליון ,או ש''ע כגון"  " PLURA -TMבגמר קרמי מינרלי אדום עדין בעובי  5מ''מ.
היישום כפי שפורט בחלק א של פרק זה בפריסה מדורגת בשיטת גג רעפים ובחפיפות של  05ס"מ
לאורך ו  00ס"מ לרוחב היריעה.
יש לסיים האיטום כ  00ס"מ מעבר לקו היציקה של הקיר ולבצע הגנה זמנית לאיטום עד גמר יציקת
הרפסודה.
הגנה זמנית יש לבצע ע"י פריסת רצועה של יריעות פוליאתילן ברוחב  00ס"מ והנחת לוחות עץ עד
להמשך עבודות איטום בדופן הרפסודה .
בגמר היציקה ואשפרה של הבטון מבצעים הכנות להמשך איטום דפנות הרפסודה וקירות בהמשך.

05.00

איטום קירות מרתף בחפירה פתוחה סדרהB -
סדרהB -
פרט מס' 0-0

05.00.00

בטרם מבצעים את יציקת קירות חוץ במפגש עם רפסודה יש ליישם רצועה של עצר מים כימי התופח
במגע עם מים.
הרצועה מסוג קוולימקס  /היידרוסיל או ש"ע בחתך של  05*05מ"מ מודבקת או מקובעת עם מסמר
פלדה במרחקים של כ  05ס"מ .

05.00.00

05.00.05
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00
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המשך איטום מפגש קיר ורצפה בחפירה פתוחה
בגמר יציקת קיר מרתף היקפי בחפירה פתוחה ניתן לבצע המשך איטום ברצף עם חיבור רצפה וקיר.
בכל מפגש בין מישורים ,רצפה ודופן ,רפסודה וקיר עולה וכדומה ,מבצעים רולקה צמנטית או
ביטומנית במפגש רצפה אטומה וקיר חדש במידות  0*0ס"מ.
על רולקה זו מיישמים פריימר ביטומני מסוג  GS-474ברוחב  00ס"מ וכמות של כ  000גרם למ"ר.
על פריימר יבש ( 0-0שעות המתנה) מרתכים יריעת חיזוק בעובי  0מ"מ ברוחב  00ס"מ מסוג
.SBS4R
יריעת החיזוק תחל  05ס''מ ברצפה ותעלה עד לדופן רצפה יציקה לשמירת רצף האיטום.
איטום הקירות יעשה בהתזה חד או דו – רכיבית .אין להחליף מוצרי איטום באמצע הביצוע.
איטום הקיר יתבצע עם משחה ביטומנית מסוג :פלקסיגום דו רכיבי או ש''ע בעובי סופי הוא  5מ''מ
מדוד יבש.
יישום החומרים יהיה כפוף להנחיות היצרנים עם ציוד תואם ומאושר על ידי היצרן או נציגו
וכוללים פריימר תואם לכל חומר שנבחר.
עובי שכבת האיטום יהיה לא פחות מ 5מ"מ מדוד ביבש לאחר  0ימי ייבוש.
בהתזות חד רכיביות ,היישום בשתי שכבות לפחות עם הפסקה ביניהם לייבוש של מינימום  00שעות
בין שכבה לשכבה.
האיטום יעלה ויחל מתחתית הקיר כולל חפיפה על יריעות האיטום שעלו מהרצפה והחפיפה תהיה
 00ס"מ לפחות.
בגמר האיטום אך לא פחות מ 0ימי גיפור של יריעת האיטום ,בודקים עובי במספר מקומות
ומשלימים עובי לנדרש אם יש צורך.
על האיטום יש להגן עם יריעת ניקוז והגנה מסוג  HDPEחלקה בעובי  0.5מ''מ +בד מסוג:
 POROTECH+או ש"ע.
מסביב לקירות יש לבצע פריסה של צינור ניקוז שרשורי ,להרחקה מהירה של מים על פי מיקום
ומתווה של יעוץ ניקוז ואינסטלציה.
בגמר עבודות הניקוז ניתן למלא אדמה במילוי חוזר עד לגובה של  00ס"מ פחות מגובה האיטום
וברוחב של  50ס"מ לפחות כדי לאפשר חיבור בין איטום קירות לרצפה ראשונה ע"פ אדריכלות
וקונסטרוקציה.
באזור מפגש קיר ורצפה יש לסיים את האיטום עד חלקו העליון של הקיר בכדי ליצור רציפות.
במפגש בין קיר לרצפה(בחלקו העליון של הקיר יש לבצע העמקה).
יצירת העמקה ''ווטה'' של  00ס''מ עומק ורוחב  50ס"מ לפחות ,יציקת בטון תשתית ויישום של
רולקה ביטומנית מסוג ''בורנר'' או ש''ע לאחר מכן הנחת יריעה ביטומנית כגון SBS4R:בעובי 0
מ''מ ברוחב  000ס''מ ובחפיפה יישום יריעה ביטומנית מסוג PRE-B :נדבקת לבטון ברוחב 000
ס''מ.
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05.05

איטום במעלית ובור שאיבה/טיפול בתעלת רמפה לירידת רכבים  -סדרה C
סדרהC-
פרט מס' 0-0
שלבי ביצוע איטום פיר מעלית ובור שאיבה:
א .איטום רצפה  -חוץ
ב .איטום פנימי צמנטי בגמר יציקה ופירוק תבניות.
א .איטום רצפה  -חוץ:
איטום רצפת מעלית יבוצע ע"פ פרטי רצפת מרתף  Bוחתכי רצפה בין אם ברצף עם מתווה הבניה או
כאיטום נפרד וזאת ע"פ גבהי היישום.
ב.

05.05.00
05.05.00
05.05.00
05.05.00
05.05.05
05.05.00
05.05.00
05.05.00
05.05.00
05.05.00
05.05.00

05.05.00
05.05.00

05.00

איטום פנימי צמנטי בגמר יציקה ופרוק תבניות.
קבלן שים לב:
היות ופיר מעלית ובור השאיבה הינם הנמוכים בבניין ואליהם יתנקזו כל שאריות מי היציקות במהלך
הבנייה יש לדאוג לאיטומם והגנתם הפנימית סמוך ככל האפשר לגמר יציקה ולאחר אשפרה של כ00-
יום לפחות.
מבצעים ניקיון יסודי של קירות פנים המעלית בור השאיבה משאריות יציקה וכדומה.
מבצעים קיצוץ לעומק של  0ס"מ ברזל בולט או חוטי קשירה ושומרי מרחק.
מבצעים תיקוני בטון מקומיים כפי שמפורט בסדרה  Aמס' .0
במפגש קיר עם רצפה ובמפגש קיר עם קיר מבצעים רולקה צמנטית בגודל  0*0ס''מ או ע''י מסטיק
פוליאוריטני מסוג :סיקה פלקס פרו  0בגודל  0*0ס"מ.
מבצעים הרטבה של המשטחים ואוספים שאריות מים.
אם קיים פתח לניקוז יש להק דים לפני ביצוע שכבה ראשונה ולהתקין מרזב ייעודי מסוג דלמר S-10
(עם צווארון בד קרדי) או ש"ע על פי פרט מרזב ייעודי.
יש לבצע התאמתו למקומו כולל חציבה לעומק במידת הצורך כדי למקמו ב 00.00-עם הרצפה ללא
חללי אוויר סביבו.
מבצעים מריחה של חומר האיטום צמנטי אלסטוקוט  E-707או ש"ע סביב שולי הבד ומטביעים
אותם לתוכו.
מבצעים שכבה ראשונה של איטום צמנטי הידראולי מסוג אלסטוקוט  E-707או ש"ע בכמות של 0
ק"ג למ"ר על כל הקירות והרצפה.
על גבי שכבה ראשונה בעודה לחה מבצעים שכבה שנייה במשקל  0ק"ג למ"ר.
מבצעים אשפרה של האיטום למשך  0ימ ים ובסופם מבצעים סגירת הפיר לשם מניעת הצטברות של
פסולת בניין בתוכו.
תעלת רמפת ירידה לרכבים
פרט 0
שכבות איטום אלו יישומו גם בתוך תעלת הניקוז וכמטר פנימה לכיוון החניון המקורה וכמטר בחלק
החיצון ליצירת רצף איטום.
יש לבצע איטום צמנטי הידראולי מסוג E-000 :מגשר סדקים או ש''ע בעובי  0מ''מ יבש מדוד.
איטום מאגר מים -סדרה D
פרטים מסדרה – D
מס' – 0-5

הערה חשובה:
איטום מעטפת חיצונית של המאגר יבוצע בשלב יציקת רצפה וקירות.
במאגר מים שישמש למי שתייה יש להשתמש אך ורק בחומרים בעלי אישור לשימוש ממכון התקנים ומשרד
הבריאות.
מאגר מים אמור על פי שיטת הבנייה להחזיק מים ללא דליפה גם ללא איטום פנים.
לכן יש לבצע בדיקת מילוי מים הדרגתית למשך  00שעות בדיקה לחוסר אובדן מים.
לכן איטום חוץ של מאגר מים מבצעים רק לאחר בדיקת מילוי מים כמוזכר.
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מומלץ לבחון את המאגר מים על ידי מילוי מבוקר של מים סמוך לגמר התקשות הבטון לסמן נזילות
לשם תגבור הטיפול בהם.
עבודת איטום מאגרי מים דורשת תשומת לב רבה ועל כן על המבצע להיות מנוסה באיטום ובסוג
מלאכה זו.
יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים בעבודה במרחב מוקף וסגור על פי הנחיות בטיחות וגהות
כולל אוורור ואמצעי חילוץ.
בגמר ובסמוך לפרוק תבניות היציקה יש לבצע הכנת השטח ותיקוני בטון לאיטום כמפורט בפרט
מסדרה  – Aמס' .0
יש להכין מראש יציקת מפגש בחיבור רצפה וקיר שקע של  5/00ס''מ או לחצוב לאחר היציקה חריץ
בצורת " "Uבגודל  0*0ס"מ אותו יש למלא בבטון בעל יבוש מהיר ואינו מתכווץ מסוג "ואטר -
פלאג" או "ספיר  -פלאג" או ש"ע.
בגמר המילוי ההכנות יש לבצע רולקות בגודל  0*0ס"מ בכל מפגש מישורים ,רצפה וקירות.
יש למרוח שתי שכבות בכמות של  0.5ק"ג עבור כל שכבה בחומר איטום צמנטי גמיש כמו
"אלסטופלקס  "E – 747או "סיקהטופ  "E – 107או ש"ע אחר בעל תכונות גישור סדקים.
יש להקפיד על אשפרה והרטבת הקירות בזמן העבודה ולאחריה.
באזור המישקים בין מישורים יש לעבות את האיטום על ידי מריחה שלישית ברוחב של  00ס"מ
לאורך ולרוחב הקירות.
האיטום ייעשה בכפוף להוראות היצרנים תוך הקפדה על ערבול הרטבה ואשפרה.
חשוב להקפיד ולבצע אטומים אלו בסמוך לזמן יציקות המאגר וחדר המשאבות ולא להמתין
לאיטומם בסוף הבניה על מנת למנוע נזק לבטון מהצטברות מי נגר בזמן הבניה.
בגמר האיטום והאשפרה יש לבצע מילוי מבוקר ואיטי לשם בדיקה.

05.00

איטום חדר משאבות -סדרה E
סדרה – E
פרט מס' 0
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כללי –
יש לתכנן מראש פתחי ניקוז ברצפה לשם פינוי במצב של הצפה או שטיפה.
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.05
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00

הכנת השטח:
יש להכין ולנקות את שטח הקירות והרצפה כך שלא יהיו חוטי קשירה או חתיכות עץ בולטות.
ומידה יש צורך יש לבצע תיקוני בטון על פי פרט מסדרה  Aמס' .1
קוצים יש לקצוץ ולהעמיק עד עומק כ 0 -ס"מ ואת החלל יש למלא עם צמנט פולימרי בלתי מתכווץ
מהסוג :ספיר  000או ש"ע.
כיסי חצץ יש לסתת בעזרת פטיש ,אזמל או גרזן בלבד.
יש לסתום ולמלא את החללים באמצעות חצץ או על ידי מילוי צמנטי בלתי מתכווץ מהסוג :ספיר
 000או ש"ע
ביצ יאה מהחדר יש לצקת חגורת בטון להפרדה בין משטחי חוץ ופנים בגובה של כ 0 -ס"מ מתחת
לריצוף המתוכנן או גמר אחר.
יש לבנות רולקה מבטון בגודל  0*0ס"מ ולדאוג לאשפרה מתאימה למנוע היסדקות הכיסוי.
יש לבצע אשפרה לבטונים במשך  00שעות ובסיומם יש לוודא שאין סדיקה ברולקה והתיקונים
שבוצעו ,לפני מריחת יש לבצע שיפועים של לפחות  0.5%לכוון ניקוז הרצפה ,מאספי המים ,בחדר
משאבות.
יש לבצע אשפרה של השיפועים ל  0ימים יש להמתין לייבוש מלא של לפחות  00ימים להתקשות
והתייבשות הבטון.
חומר האטימה.

במשטח הרצפה:
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00

אם המבנה סגור ומוקף יש חובה להשתמש במערכת אוורור לייבוש השטח.
תשתית הרצפה צריכה להיות יציבה וחזקה ואין לבצע איטום על רצפה סדוקה ומתפוררת.
חוזק התשתית לא פחות מ -ב.05-
לפני האיטום יש לנקות היטב מכל שומן גריז או זיהום אחר.
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יש להקפיד לנקות אבק או כל שאריות טיט או טיח בלתי קשור לתשתית.
איטום קירות ,קודם לאיטום רצפה – לאחר גמר הכנות כולל יישור קירות עם טיח בטון לקבלת
שטח חלק.
יש לבצע  0מריחות חומר איטום בצמנט הידראולי דו רכיבי כגון :אלסטוקוט .E – 707
השכבות בכמות של  0 – 0.05ק"ג למ"ר לשכבה תהינה בצבעים שונים כמו לבן/אפור.
יש לרדת על האיטום ב 00 -ס"מ לפחות בכל היקף ההיקף על הרצפה כדי לחפוף עם איטום הרצפה.
יש למרוח כאמור שתי שכבות לפחות ,עובי סופי וייבש לא פחות מ  0 -מ"מ.
יש להקפיד על ביצוע על פי הוראות היצרן ולערבב ערכה שלמה של שק אבקה  +תוסף אקרילי ללא
תוספת מים או חומרים אחרים לתערובת.
יש לשמור על לחות פני השטח כל זמן הביצוע ולהמתין  00שעות טרם ממשיכים לאיטום הרצפה.
יש לבצע איטום זה גם בתקרת החדרים ובשתי שכבות.

איטום רצפה – בטומני:
מערכת איטום ביטומנית מאושרת היא מסטיגום  00או ש"ע.
05.00.00
יש ליישם פריימר תואם לאיטום שנבחר (יש להיצמד להוראות היצרן) בכמות של כ 000-גר'/מ''ר.
05.00.05
יישום שכבה ראשונה של מסטיגום  00או ש"ע בכמות של  0.5ק"ג למ"ר.
05.00.00
היישום בעזרת מגב או מאלגי' טייחים לשם קבלת שכבה אחידה.
05.00.00
לפני התייבשות שכבה ראשונה מצמידים את המרזב לתוך שכבת האיטום הראשונה ומהדקים
05.00.00
היטב!
מיישמים שכבה שנייה של משחת האיטום מסטיגום  00או ש"ע בכמות של  0.5ק"ג לקבלת שכבה
05.00.00
יבשה של  5מ"מ.
על גבי האיטום לאחר יבוש של  00שעות יש להגן בעזרת יריעת הגנה צורנית העשויה מ HDPE
05.00.00
חלקה בעובי  0.5מ''מ מסוג PROTECH+:או.
על הגנה זו ניתן למלא חול מיוצב וניתן לרצף על פי החלטה ותכנון האדריכל.
05.00.00
במידה ויוחלט על גמר אחר יש לפנות ליועץ לקבלת פרט מעודכן.
05.00.00
יש לבצע הכנות של פתח הנקז והתאמתו לנקז דלמר " 0לתעלות הניקוז לפני ביצוע האיטום!
05.00.00
את צווארון הנקז שעשוי יריעת איטום מסוג  KERDIיש להזמין מראש ולהתאימו למקום.
05.00.00
גמר איטום סביב נקזים יהיה תמיד עם מסטיק ייעודי עמיד עובש  /פטריות כגון "בי.גי  "000או
05.00.05
ש"ע.
בגמר איטום ובדיקת הצפה יש לבצע בטון הגנה על גבי שכבת הפרדה מבד גיאוטכני במשקל 000
05.00.00
גרם למ"ר.

05.00

איטום חדר מיתוג -סדרה F
פרטים מסדרה – F
פרט מס' 0-5

איטום צנרת חשמל חודרת
כללי:
יש להזמין פרט של חברת חשמל ''כוורת'' למעבר צנרת חשמל מ.PVC-
יצרנים לדוגמא הם :חברת ''פלעד'' וחברת ''פלסים''
הכוורת מגיעה עם חורים בקטרים לפי בקשת המזמין ומסגרת מ.P.V.C-
05.00.00
הצינורות יבלטו גם  05ס''מ מעבר לדופן ע''פ חתך  0בכל ההיקף.
05.00.00
יש למקם במקום הדרוש ולצקת בטון  ,יש לשים לב שלא עוברים ברזלים החתך זה.
05.00.00
יש לחספס את ה PVC-לשיפור הידבקות של חומר האיטום.
05.00.00
איטום קיר יתבצע עם משחה ביטומנית מסוג :פלקסיגום דו רכיבי או ש''ע  ,עובי סופי הוא  5מ''מ
05.00.05
מדוד יבש.
באזור מפגש במסגרת בין בטון ל PVC-יש להטביע רשת על גבי רטוב מסוג :רשת זכוכית במשקל 00
05.00.00
גר'/למ''ר וברוחב  00ס''מ.
על גבי האזור יש לבצע תגבור איטום עם התזה ביטומנית בעובי  0מ''מ.
05.00.00
יש להגן על האיטום עם שכבת הגנה וניקוז מסוג HDPE :חלקה בעובי  0.5מ''מ +בד
05.00.00
מסוג ProTech+ :או ש"ע.
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איטום פנים
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00

05.00

באזורי מפגש רצפה וקיר יש ליישם רולקה ביטומנית/צמנטית במידות  5*5ס''מ לפחות.
איטום פנים יש לבצע עם חומר איטום צמנטי הידראולי מגשר סדקים מסוג :אלסטוקוט  E-000או
ש''ע בעובי סופי של לא פחות מ 0-מ''מ
איטום חוץ
שלבי איטום ע''פ חפירה פתוחה פרק.B-
ההפרדה בין האיטום לקיר תמך ע''י קלקר בעובי  00ס''מ מסוג P-05 :או ש''ע.
איטום משטח פיתוח -סדרה G
פרטים מסדרה – G
פרט מס' 0-0

כללי -
משטח מסוג זה הינו חלק מגג מרתף ומעליו גינון ריצוף או אחר ע"פ אדריכלות.

היות וגג זה בה ברצף עם קירות מרתף יש לבצע איטום ברצף ולהוסיף שכבות חיזוק במפגש תקרה עם

קיר בחלקה החיצון.
לשם כך יש לחפור ולגלות הקיר לעומק שיעבור ב  00 -ס"מ לפחות מתחת לקו יציקת קיר רצפה!

האיטום של משטח הפיתוח מהווה המשך לאיטום קירות המרתף.

כדי לבצע זאת יש לחפור לעומק של  000ס"מ לפחות מתחת למפלס הפיתוח ,לצקת חגורה מיישרת לכל

גובה האיטום ,להגן ולנקז נגר עלי עם צינור שרשורי מחורץ לניקוז ,המונח בתוך חצץ לפני מילוי חוזר
ועבודות הפיתוח.
איטום משטח פיתוח ומשטח מרתף היינו מחולק למס' פרטים ,יש לשים לב לחיבור האיטום בין קירות

ומעקות שונים.
הכנות ואיטום תקרת מרתף.
האיטום נחלק לשלושה חלקים:
טיפול בחיבור קירות צומחים ותקרת מרתף.
א.
חתך שכבות אופייני-קיר חיצוני ותקרת מרתף
ב.
איטום תקרת מרתף וקירות היקפיים.
ג.
א .טיפול בחיבור קירות צומחים ותקרת מרתף:
ככלל מומלץ לבצע שיפועים לגג מרתף בזמן יציקת בטון התקרה.
05.00.00
אם לא בוצעו שיפועים בזמן יציקת התקרה יש לבצע כעת את השיפועים על פי מתווה וכיווני ניקוז
05.00.00
של תכנית הפיתוח.
שיפועים יש לבצע בשיעור של  , 0.5%מבטון מוחלק היטב ב 00-לפחות (החלקה ברמה של
05.00.00
הליקופטר).
בכל מקום בו עובי הבטון עולה על  5ס"מ יש להוסיף רשת ברזל מרותכת בקוטר  0מ"מ חור 00*00
05.00.00
ס"מ לשם הקטנת סדיקה וקבלת חוזק.
במקומות בהם מתוכנן גינון ,ריצוף שבילים להליכה וכדומה ניתן לבצע בטון קל (בט-קל) בחוזק 0.5
05.00.05
מגפ"ס על פי תקן  0500נוסח חדש.
במשטח הפיתוח ,האיטום יכלול שכבה מיישרת ביטומנית מסוג  05/00בעובי  0מ''מ יבש מדוד0 ,
05.00.00
יריעות מסוג  SBS4Rשחורות ועליהן הגנה ביריעות ניקוז ויציקת בטון .המשך הפיתוח על פי תכנון
אדריכל ומתכנן הפיתוח.
בכל גג בו יבוצע גם גינון חובה לבצע האיטום עם יריעות בעלות תוסף נגד שורשים.
05.00.00
בגג יצוק בטון מוחלק השכבות הן פריימר ו  0יריעות בטומניות בעובי  0מ"מ כל אחד מסוג .SBS4R
05.00.00
במידה ומתוכנן גינון יש להוסיף הגנה נגד שורשים על ידי החלפת היריעה העליונה בזו עם תוסף נגד
05.00.00
שורשים.
בכל מקום בו מבצעים בניית גינות ,אדניות וקירות בפיתוח ייעשו רק אחרי גמר האיטום ומעל שכבת
05.00.00
בטון ההגנה.
בכל מקרה של בניית אדניות נדרש לבצע גם איטום נגד שורשים נוסף מקומי בתוך האדניות.
05.00.00
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05.00.00
05.00.00

כחלק מעבודות השלד ,יש להוסיף בחיבור שבין קורת הראש לבין יציקת התקרה ,שזו הפסקת
יציקה העליונה ,עצר מים כימי מסוג קוולימקס או ש"ע.
עליית האיטום בקירות תהיה עד לגובה של  +00ס"מ מעל גובה המילוי.

חתך שכבות במפגש קיר עולה ותקרה:
רולקה מבטון מינימום .0*0

פריימר בטומני מסוג .GS-000

שכבת ביטומן חם מסוג  05/00בעובי  0מ"מ.

יריעת חיזוק בעובי  0מ"מ מסוג  R0SBSברוחב  00ס"מ.

יריעת איטום ראשונה מסוג .R0SBS

יריעת חיזוק שנייה מסוג  R0SBSעובי  0מ"מ ברוחב  50ס"מ.

יריעת איטום שנייה מסוג  R0SBSעובי  0מ"מ עם תוסף נגד שורשים.

יישום יריעת חיפוי מסוג  SBS5Rעובי  5מ"מ גמר אגרגט.

יריעת הגנה .HDPE

בטון הגנה.


ב.

חתך שכבות אופייני -קיר חיצוני ותקרת מרתף:

05.00.00
05.00.05
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00

איטום רצפה/תקרת מרתף מסתיים בעומק הקיר  00ס"מ מתחת לחיבור תקרה וקיר המרתף.
יש להכין החיבור לאיטום כלפי מטה לעומק שיעבור ב  00 -ס"מ עליו ולרדת כלפי מטה עד לקצה
התחתון של החגורה.
בגמר ייבוש פריימר  0-0שעות יש למרוח שכבת יישור ביטומנית מסוג  05/00בעובי  0מ''מ יבש מדוד
שתשמש מצע לאיטום.
במפגש תקרה וקיר ב קצה המשטח ,וחיבור בין תקרה וקיר יש ליישם בריתוך יריעת חיזוק ברוחב 00
ס"מ מהמישור  05ס"מ לפחות והיתרה על גבי הפינה .היריעה מסוג  SBS4Rעובי  0מ"מ.
יריעת חיזוק זו תהיה ברוחב  00ס"מ ובכל היקף המבנה .היריעה מסוג  SBS4Rעובי  0מ"מ.
ע"ג יריעת החיזוק ו  00ס"מ מעבר לה על המשטח העליון יש לרתך יריעה ראשונה לאיטום מסוג
 SBS4Rבגמר חול.
היריעה תרותך במלואה מלמטה כלפי מעלה ותרד עד לסוף החגורה שיצקנו.
בגמר יריעה ראשונה יש לרתך יריעה שנייה מסוג  SBS4Rהמוסתת ב  50%לעומת קודמתה ותחל מ
  00ס"מ מעבר לראשונה שעל המשטח ותסתיים בקצה התחתון של הקיר.לפני מילוי חוזר ופיתוח יש להוסיף צינור שרשורי מחורץ וייעודי לניקוז.
הצינור עטוף בד ומונח בתוך מצע חצץ גס .תכנון על פי יועץ ביסוס  /אינסטלציה.

חתך שכבות בקצה משטח פיתוח וחיבור לקיר יורד:
רצועות עצר מים כימי לפני יציקת תקרה.

יציקת שיפועים במשטח הפיתוח.

יציקת חגורה בין תקרה ומתחת לחיבור תקרה וקיר.

קיטום פינה ופריימר.

מריחה מיישר לאיטום מביטומן  05/00עובי  0מ"מ מדוד יבש.

יריעת חיזוק בעובי  0מ"מ מסוג  R0SBSברוחב  00ס"מ.

יריעת איטום ראשונה מסוג  R0SBSעובי  0מ"מ.

יריעת איטום שנייה מסוג  R0SBSעובי  0מ"מ עם תוסף נגד שורשים.

יריעת הגנה מסוג .HPDE

פריסת צינורות ניקוז.
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ג.

איטום מפגש קיר חיצוני ותקרת מרתף

חלק החיצוני
על גבי יריעה ביטומנית בצד החיצוני של ראש הכלונס מורחים/מתיזים משחת איטום ביטומנית עם
05.00.00
תוסף נגד שורשים מסוג מסטיגום  /פלקספז  RTכולל פריימר תואם בעובי סופי מדוד יבש של 5
מ"מ.
כהגנה על איטום זה פורסים יריעת הגנה וניקוז מסוג  HDPEאו ש"ע.
05.00.05
על שכבה זו יש לפרוס צי נור שרשורי מחורר ועטוף בד שקצותיו מובילים לקידוח  /בורות איסוף או
05.00.00
חלחול.
בגמר סידור הצינור יש לכסותו בחצץ.
05.00.00
מילוי חוזר יש למלא באופן זהיר וקפדני ומומלץ בחול נקי וללא גושי בטון וגופים זרים אחרים.
05.00.00
סף כניסה למבנה
פרט 5
כללי:
הפרדה עם בין פנים לחוץ ע''י יציקת קורת הפרדה/סכר סמוי
לאחר יציקת סכר סמוי יש ליישם רולקה מבטון במידות  5*5בחלקו החיצוני של הקורה.
05.00.00
יישום חומר איטום צמנטי הידראולי כגון :אלסטוקוט  E-000בשתי שכבות לקבלת עובי סופי של 0
05.00.00
מ''מ יבש מדוד.
איטום ביטומני משחתי על חגורת הסף ו 00-ס''מ במשטח חיצוני עם מסוג :פסימור  N 0בעובי 5
05.00.00
מ''מ או ש''ע.
איטום שכבות חוץ ע''פ איטום תקרת מרתף.
05.00.00
הפרש גבהים בין חוץ לפנים ע''י ריצוץ חוץ נמוך ב  0ס''מ ושיפוע ריצוף חוץ של  % 0.5אחוז.
05.00.00
הפרדה בין חוץ לפנים ע''י יישום פרופיל נירוסטה מכופף ,ואיטומו ע''י מסטיק סילקוני כגון:
05.00.00
סילקופרם .PCI-S

05.00.05
05.00.00
05.00.00

05.00

05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.05
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00

קיבוע יריעות
פרט 0
על גבי שכבות האיטום( יריעות איטום ויריעות הגנה) יש לקבע סרגל אלומיניום בעובי  0.5מ''מ.
את הסרגל מדביקים עם מסטיק איטום אקרילי למילוי ואיטום מסוג :פזקרול  00או ש''ע.
לקיבוע סופי יש לתקוע מיתד דפיקה מסוג :הילתי  00*0מ''מ.
אדניות -סדרה H
סדרה – H
פרט מס' 0-0
עבור אדנית בנויה לעצים -
יש לתכנן מראש שיפועים ונקזים בתחתית האדנית ובקוטר שלא יפחת מ "! 0
לאחר יציקת האדניות בהתאם לתכנית קונסטרוקטור/אדריכלות מבצעים שיפועים של  0%מבטון
בלבד לכיוון המרזבים!
מבצעים תיקוני בטון על פי פרט מסדרה  Aמס'  0במעקה הבטון ופרפת.
בונים רולקה מבטון במידות  5*5ס"מ.
מבצעים איטום צמנטי במריחה מסוג אלסטוקוט  E - 707בעובי  0מ"מ מדוד יבש או ש"ע.
על גבי שכבת איטום זו מבצעים מריחה של פריימר ביטומני ואיטום ביטומני במריחה ב  0 -שכבות,
חומר האיטום יהיה עמיד שורשים כגון :פלקספז  RTאו ש"ע.
עובי האיטום המשחתי יהיה  5מ"מ מדוד יבש.
פורסים יריעת הגנה  HDPEחלקה בעובי  0.5מ''מ מסוג PROTECH+:או ש''ע על גבי הרצפה ועליה
של  00ס"מ על גבי הקירות.
יוצקים בטון הגנה מוחלק היטב ומיישמים יריעות איטום מסוג .EPDM
יש לבצע את יריעות  EPDMעם דבק ייעודי בחיבורים ובחפיפות יש ליישם סרט כפול להדבקה
מלאה.
יש לפרוס יריעת הגנה נוספת מסוג  HDPEחלקה עם בד בעובי  0.5מ"מ על גבי יריעות .EPDM
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05.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.05
05.00.00
05.00.00
05.00.00
05.00.00

סיכומים והערות.
כל פרקי האיטום שנדונו במפרט שלעיל ,הינם מתוך הנתונים שהוגשו לנו בתכניות אדריכליות
ותכניות קונסטרוקציה וכפי שהבנו אותם.
יתכן ותוך כדי ביצוע עבודות האיטום ,יתגלו או יתבררו תנאים חדשים או פרטים שלא נצפו מראש.
במקרה כזה יהיה צורך לטפל בתנאים ספציפיים ופתרונם יינתן תוך כדי התקדמות בביצוע
העבודות.
כל החומרים בהם ישתמש קבלן איטום ,חייבים להיות מלווים בדפי מידע של היצרן ו/או הספק,
בדיקות ואישורים של מכון תקנים ישראלי או איזוטופ או כל מכון מאושר מתחום הבנייה.
על החומרים להיות ברי תוקף ושאינם פגומים ותואמים לתנאים הנדרשים.
חומרים המוצעים על ידי קבלן האיטום ואינם מוזכרים במפרט ומתאימים להגדרת ש"ע ,חייבים
לקבל את אישורו של יועץ האיטום מראש ובכתב.
על קבלן האיטום לנהל יומן עבודה יומי ולהחתים את מנהל הפרויקט/מפקח מדי יום ביומו על פרטי
ביצוע שבוצעו.
היועץ ומתכנן האיטום או מנהל הפרויקט רשאים לדגום דגימות חומרים בשטח ,או בדיקות
הרסניות או ללא הרס של שכבות האיטום המבוצעות ,על מנת לבדוק תקינותם והתאמתם למפרט.
יש להתייחס למערכת האיטום כחלק ממערכת שלמה של הגנות על הבניין המתחילות בקבלן השלד,
הגמר ,קבלן האיטום ,מנהל העבודה והפיקוח.

אינדקס פרטי איטום לפני נושאים
הכנות לפני ביצוע איטום  -תיקון ושיקום בטון מזוין  -סדרה .A

איטום רצפת בחפירה פתוחה  -סדרה .B

איטום פנימי מעלית/בור שאיבה  -סדרה .C

רמפת ירידה לרכב -סדרה .D

איטום מאגר מים  -סדרה .E

איטום חדר משאבות  -סדרה .F

איטום חדר מיתוג -סדרה .G

איטום משטח פיתוח  -סדרה .H

איטום אדניות  -סדרה .I
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פרק  – 08עבודות חשמל ומערכות
8.1

רשימת תתי פרקים

 0.0רשימת מפרטי חשמל המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
 0.0תאור העבודה.
 0.0כללי.
 0.5הארקות.
 0.0מובילים.
 0.0הזנות חברת חשמל.
 0.0שילוט.
 0.0תעלות ושוחות בקרקע.
 0.00אחריות ושירות.
 0.00אופני המדידה והתשלום .
8.2
0.0.0
0.0.0
0.0.0
0.0.0

רשימת מפרטי חשמל המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה
המפרט המיוחד  ,תוכניות ותוכניות פרטים ,חוק חשמל.
מפרט כללי למתקני חשמל ואופני המדידה (פרק  )00בהוצאת משרד הביטחון
דרישות רשויות הכבאות בהתאם לתוכנית הבטיחות ותוכניות החשמל.
מפרט כללי למערכות גילוי וכיבוי אש ואופני מדידה (פרק  )00בהוצאת משרד הביטחון.

הערה:
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז /חוזה זה ,קראם והבין את תכנם ,קיבל את כל
ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
 8.3תאור העבודה
העבודה הינה ביצוע מתקן הארקה ותשתיות חשמל בקומות מבנה חדש במכללת גורדון ,כולל תאום והתחברות
לתשתיות במתחם ואישורי תקינות.
0.0.0
0.0.0
0.0.0

מתקן חשמל לזמן עבודה כולל :חיבור חשמל ארעי לאתר ,לוחות חשמל זמניים ותשתיות בהתאם לנדרש
באתר ,כולל חיבור והזנות לציוד נדרש.
תשתיות עבור הזנות .
מתקן הארקה.

 8.4כללי:
0.0.0
0.0.0
0.0.0
0.0.0
0.0.5
0.0.0
0.0.0
0.0.0
0.0.0

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהתוכניות ויחד הם משלימים זה את זה ומהווים את הצעת התקציב
לביצוע העבודות המפורטות.
על הקבלן לקרוא ולהבין היטב את כל המסמכים שמצורפים למפרט זה כולל כל הפרטים והערות
שמופיעים בתוכניות ולקחת בחשבון שלא יתקבלו כל טענות או בקשות להקל או להפחית מהנדרש
בחוזה.
לסעיפים חריגים שאינם מפורטים בכתב הכמויות ישולם על-פי ניתוח מחירים שישלח למפקח ולמתכנן..
קבלן החשמל שיבצע את עבודות החשמל יהיה קבלן רשום אצל רשם הקבלנים ברמה ובסיווג הנדרשים
לעבודה זו.
הקבלן יעביר למזמין ולמהנדס החשמל המלצות והוכחות שביצע עבודות בסדר גודל דומה במהלך השנים
האחרונות.
הקבלן יעסיק באתר ,לצורך תיאום ופיקוח על העבודה ,חשמלאי מנוסה בעל רישיון חשמלאי מהנדס
ובעבודות מתח גבוה חשמלאי מורשה לעבודות מ"ג.
בזכות מתכנן החשמל כנציג המזמין לא לאשר קבלן מסוים שהתברר שרמת עבודתו נמוכה.
קבלן החשמל יבצע את העבודה בהתאם לקצב התקדמות עבודות הבניה האחרות וזאת ללא תוספת
מחיר.
הקבלן יקפיד בקיום תקנות הבטיחות של משרד העבודה וכל עובדיו יהיו מורשים לעבודה בגובה.
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 0.0.00העבודה תעשה בדיוק לפי התוכניות ברמה מקצועית טובה ללא כל פשרות .בכל חילוקי דעות לגבי טיב
העבודה ,יהיה הפוסק האחרון מתכנן החשמל או המפקח מטעם המזמין .כל עבודה שלא תיעשה בדיוק
לפי התוכניות ושלא תעמוד בדרישות המקצועיות של המתכנן ,תפורק ותעשה מחדש ,כל נזק שיגרם מכך
ישולם על ידי הקבלן.
 0.0.00כל העבודות במסגרת מכרז /חוזה זה תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח או מנהל
העבודה .אין להתחיל בעבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח.
 8.5הארקות
0.5.0
0.5.0
0.5.0
0.5.0
0.5.5
0.5.0
0.5.0
0.5.0
0.5.0.0
0.5.0.0
0.5.0.0
0.5.0.0
0.5.0.5
0.5.0.0
8.5.0

מערכת הארקה תבוצע בהתאם לנדרש בתקנות ובהתאם למפורט בתוכניות ובמסמכי החוזה .מצורף פרט
עקרוני בתוכנית פרטים .
לולאת היסוד תכלול את כל יסוד המבנה ובסיסי המתקנים ,בהתאם לתוכנית הארקות ,כולל יציאות
"קוצי הארקה " כל  00מטר בתוך קופסה שקועה בבטון  ,עם כיסוי ושילוט "הארקה " ויציאות לפסי
השוואת פוטנציאלים ראשי ומשניים בלוחות חשמל.
ליד כל לוח החשמל יותקן פס השוואת פוטנציאלים .
כל השירותים המתכתיים במתקן יחוברו לפס השוואת פוטנציאלים על ידי מוליך חיבור הארקה מיוחד
ממוליך נחושת בחתך  00ממ"ר לפחות.
כל מוליכי הארקה ישולטו בשילוט ברור ומתאים בשתי קצותיהם.
כל נקודות המאור ,בתי התקע וכל הציוד המתכתי האחר יחוברו להארקה באמצעות גיד הארקה בקו
ההזנה.
לאורך הצנרת למתקן התאורה יותקן מוליך הארקה חשוף מנחושת בחתך  05ממ"ר.
מוליך הארקה יהיה רציף לכל אורכו ,ויבוצע כולו מאותו החומר.
החיבורים בין הקטעים של מוליך הארקה חשוף ייעשו אך ורק בעמודי התאורה או הלוח.
אלקטרודת הארקה:
אלקטרודת הארקה תמוקם כך שתהיה מוגנת בפני פגיעות מכאניות בשוגג ובפני סחף ,ולצורך כך
יהיה על הקבלן להטמין אותה בעומק המתאים.
מוטות הארקה הם אלקטרודות מודולאריות המוחדרות באמצעות פטיש פניאומאטי או חשמל.
מוטות יורכבו מקטעים המחוברים זה לזה בחיבור פרקי.
האורך המזערי הכולל יהיה  0מטר.
המוטות יהיו מפלדה מצופה נחושת בקוטר מזערי של  00מ"מ.
מספר האלקטרודות ומיקומן יהיה על-פי התוכנית .אם לא צוין אחרת ,המרחק בין האלקטרודות
יהיה לפחות כפול מאורך האלקטרודה הארוכה ,ובכל מקרה -לא פחות מ 0-מטר.
בהתאם לתקן  1173יבוצע מתקן הארקת ברקים למבנה.

 8.6מובילים
 0.0.0קוטר מינימאלי של הצינורות יהיה  00מ"מ.
 0.0.0אין להשחיל גידים או כבלים בצינורות לפני גמר הטיח.
 0.0.0לא יאושר שימוש בצינור קוברה רק מריכף או פוליאתילן או צנרת קשיחה.
 0.0.0צינורות פלסטיים כפיפים באותם מקומות שלא מושחלים בהם מוליכים ,כוללים גם חוטי משיכה
מניילון שזור .בתוך המבנה יושחלו בצינורות הריקים חוטי משיכה בקוטר  0מ"מ לפחות ,בהתקנה תת
קרקעית יושחלו בצינורות הריקים חוטי משיכה בקוטר  0מ"מ לפחות ,בצינורות בקוטר  00מ"מ ומעלה
יושחלו תמיד חוטי משיכה בקוטר  0מ"מ גם אם יושחלו בהם כבלים אחרים .יושאר מחוץ לצינור בשתי
הקצוות חוט באורך  50ס"מ לפחות ,אשר ילופף על יתד למניעת חזרתו לצינור.
 0.0.5צינורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ" (קשיח -כבד) כלולים לפי הצורך.
 0.0.0מחירי המעברים ובריכות לכבלים וכן אביזרים בקרקע כוללים את כל עבודות החפירה ,הפילוס ,הכיסוי
ושאר עבודות הלוואי הנחוצות לשם כך.
 0.0.0מעברי צנרת ופירים יאטמו לאחר העברת הכבלים של כל המערכות השונות בחומר מעכב בערה בהתאם
לדרישות רשות הכבאות.
 0.0.0התחברות צנרת חדשה אל תוואי כבלים קיימים כוללת גם :גילוי וחשיפת דופן התא ,חציבת פתח תוך
נקיטת אמצעים להגנת הכבלים ,ניקוי פנים הת א משברי בטון ולכלוך ,עיבוד שולי הפתח ,אטימת מקום
חדירת הצנרת ,סגירת החפירה וכיסויה.
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0.0.0
0.0.00

0.0.00
0.0.00
0.0.00
0.0.00
0.0.05
0.0.00
0.0.00

צינורות בהתקנה סמויה ביציקת יהיו מטיפוס פלסטי כפיף .כל הצינורות בהתקנה גלויה יהין מטיפוס
פלסטי קשיח .כל הצינורות בהתקנה בחלל שמעל תקרות אקוסטיות ובתוך הפירים ובחללים אחרים יהיו
מטיפוס פלסטי כבה מאליו בצבעים:
צינורות גלויים כבים מאליהם לשירותים השונים יהיו בצבעים כדלקמן:
ירוק
 0.0.0.0לחשמל
כחול
 0.0.0.0לטלפון
אדום
 0.0.0.0לגילוי אש
לבן
 0.0.0.0לרמקולים ואינטרקום
אפור
 0.0.0.5לבקרה
חום
 0.0.0.0למחשוב
צהוב
 0.0.0.0לטלוויזיה ולמערכות ביטחון
כל צינורות החשמל והתקשורת ישולטו בשילוט ברור ובר קיימא
בהתקנה גלויה יחוזק הצינור כל  00ס"מ על ידי חבקים שיעוגנו בברגים לדיבלים.
בהתקנה בחללים שבין שתי תקרות יחוזק הצינור כל  00ס"מ על ידי חבקים שיעוגנו
בברגים לדיבלים.
התקנה סמויה של צינורות בקירות תהיה אנכית עד לגובה של  000ס"מ.
צינור מתחת לריצוף יכוסה לכל אורכו בשכבת מלט צמנט שעובייה  00ס"מ לפחות.
החיבור בין שני הצינורות יעשה אך ורק על ידי מופה מתאימה.
כל צנרת החשמל בהזנות תבוצע בהתאם להנחיות חברת חשמל .

8.7

הזנת חברת חשמל
במסגרת הפרויקט חדר מיתוג מ"ג בגבול המגרש בכניסה לחניון ובסמוך אליו חדר מיתוג פרטי ,ממפסק
פרטי יועברו הזנות מ"ג דרך צנרת ברצפת מרתף ושוחות מעבר לשנאי פרטי בהספק  .0000KVAמשנאי
יעברו הזנות ללוח חשמל ראשי בחדר חשמל.

8.8
0.0.0
0.0.0

שילוט:
שילוט כבלים ,על כל קצה כבל בלוח ,ועל כל המוליכים ועל כל קצה צינור ,יסומן מספר המעגל והפאזה.
כל הכבלים בתוך השוחות יסומנו בשלט סנדוויץ' חרוט במידות  0*0סמ"ר אשר יציין את גודל הכבל
מקורו ויעודו.
קופסאות לחשמל יסומנו לפי המעגלים ולוח החשמל.
קופסאות הסתעפות ומעבר לתקשורת יסומנו על ידי שלט עם ציון המערכת (טלפון .טלוויזיה במעגל
סגור ,אינטרקום ,תקשורת נתונים וכד' +שם הארון המזין.
צינורות תקשורת על כל קצה צינור בריכוזי התקשורת יותקן שלט עם ציון יעוד הצנרת.
חיבורי הארקה יסומנו בשלט "הארקה לא לפרק".
כל הקווים והכבלים יסומנו באותה צורה גם בסולמות שלט כל  5מ"א כבל לפחות.
נוסח השלטים יאושר מראש על ידי המפקח לפי דוגמא שתוגש לאישור המזמין לפי הביצוע.

8.0

תעלות ושוחות בקרקע עבור קווי חשמל ומערכות:

0.0.0
0.0.0
0.0.0

העבודה תבוצע בהתאמה מלאה לחוק חשמל תש"ד פרק שישי ,ק"ת  0000וק"ת .0000
עומק החפירה יהיה כזה שיאפשר הנחת הצנרת בעומק  0.0מטר מפני קרקע סופים.
כל יציאת צנרת ממבנה תהיה אל שוחת מעבר צמודה ככל האפשר למבנה ,השוחות יהיו בהתאם
לתוכניות ,מכסה הבריכות יהיה יצוק פלדה סטנדרט ראשון כולל סימון חשמל /תקשורת.
הקבלן יסמן את תוואי החפירה העומק והגובה על ידי מודד מוסמך תוך תאום ואישור התוואי עם
המפקח ותוך התחשבות בכל הצינורות הקיימים ומתוכננים בתוואי תוך תיאום והתחשבות בשכבות
המילוי המצע וגימור פני השטח עם מתכנן הפיתוח .רק לאחר אישור הסימון על ידי המפקח יינתן לקבלן
אישור לחפירה .חפירה ללא אישור זה תהיה באחריות הקבלן.
הקבלן אחראי לשמירת שלמות השטח בכל זמן העבודה .אחרי גמר העבודה ,יחזיר סופית את מצב
השטח לקדמותו.
המפקח רשאי לדרוש ביצוע חפירה על ידי כלים מיוחדים שיתאימו לתנאי השטח ללא כל אפשרות
שהקבלן יקבל תוספת על כך.
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0.0.0

הצינורות יונחו על גבי שכבת חול דיונות שיפוזר לכל רוחב התעלות בשכבה של  00ס"מ .ההגנה מעל
תהיה בשכבה נוספת של חול עד  00ס"מ מעל כל שכבת הצינורות .סרט סימון פלסטי תקני יונח בעומק 00
ס"מ מתחת לפני השטח הסופיים.
הצינורות יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו ליסודות ,עמודי התאורה ולשוחות .יותר שימוש במופות רק
באישור המפקח ובצורה יציבה .בכל הצינורות הריקים יושחל חוט משיכה שזור מניילון ובקוטר  0מ"מ.
אם יונחו צינורות בשכבות הם יונחו על שומרי מרחק ובכל מקרה יישמר רווח של  5ס"מ ביניהם אשר
ימולא בחול.

8.10

אחריות ושרות:

0.00.0

הקבלן יהיה אחראי לפעולתן המושלמת והתקינה של המערכות ולכל פרטי הציוד ,החומרים והעבודה
שסופקו על ידו .האחריות תהיה למשך  00חודש מיום קבלתם הסופית ע"י הלקוח.
בתקופת האחריות יהיה טכנאי הקבלן חייב להגיע תוך  0שעות מקריאה באירוע של תקלה ,ולהשלים
תיקון תוך  00שעות לכל היותר מהקריאה .במידת הצורך יתקין ציוד חלופי במקום התיקון כדי לעמוד
ביעד הנ"ל ,עד לתיקון הציוד..
כל פעילות השירות תתועד כולל זמני הקריאות והתיקון .עותק מכל דו"ח טיפול בתקלה יימסר למזמין
לאחר השלמה מלאה של התיקון.
בסוף תקופת האחריות יערוך הק בלן בדיקה סופית חוזרת במלוא ההיקף של בדיקות הקבלה הסופיות.

8.11

אופני המדידה והתשלום

0.00.0

תכולת העבודה אלא אם צוין אחרת במפורש ,כוללים :אספקה ,התקנה ,חיבור ,כל חומרי העזר וכל
הציוד הנדרש להתקנה נכונה ,תאום ,בדיקה והפעלת כל חלקי המתקן השונים ,גם אם סופקו על ידי
אחר ים (ובתנאי שהותקנו על ידי הקבלן) .תאור העבודה בתוכניות הוא כללי בלבד ,המחיר יתייחס לגבי
כל המצוין בתוכניות ,במפרט ובדרישות הראשויות השונות בתחום ביצוע עבודת הקבלן .
כל העבודה תימדד כשהיא גמורה ומושלמת בהתאם לתוכניות ,ולמפרטים  .מחירה יכלול את ערך כל
חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו ושאינן נזכרות אך דרושות לביצוע נכון
ומלא של העבודה.
מחיר העבודה יכלול עלות הביטוחים למיניהם שידרשו כדי לכסות כל נזק שעלול להיגרם לציוד או לצד
שלישי כל שהוא במהלך העבודה.
מחיר העבודה יכלול את עלות הבדיקות למתקנים והמערכות השונות על ידי הגורמים המוסמכים כגון:
חח"י ,בזק ,מכון התקנים ,הטכניון כולל בדיקת מתקן החשמל על ידי בודק פרטי ותיקון כל הנדרש על פי
הערותיהם.
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חתימת הקבלן _______________________________
תאריך ____________________________________
הערות
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

מכללת גורדון  -מפרט טכני מיוחד לעבודות בינוי חשמל ואיטום  - 18346מהדורה 7.4.2020 – 3

42
פרק  – 23כלונסאות בטון לדיפון
המהווה השלמה לפרק  00במפרט הכללי לעבודות בנייה (המפרט הבינמשרדי) ודוח הקרקע.
 23.01כלונסאות דיפון וביסוס באמצעות כלונסאות מיקרופייל
יש לקרוא מפרט זה עם דו"ח הקרקע המצורף בסוף המפרט והמהווה חלק ממסמכי המכרז .בכל מקום שישנה
סתירה בין דרישות המפרטים הדרישה החמורה יותר קובעת ומחייבת את הקבלן .כל האמור בדוח מחייב את
הקבלן ,וכלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.
א .כללי
ק ירות הדיפון והביסוס יהיו מכלונסאות בשיטת ההקשה ,קדוחים ויצוקים באתר בקטרים ובעומקים
כמסומן בתכניות .על הקבלן להקפיד על ביצוע תוואי הכלונסאות במיקום מדויק ,כמסומן בתכנית .לצורך
מיקום מדויק של הכלונסאות יי עזר הקבלן במודד מוסמך לסימון מיקום כל הכלונסות ולליווי הביצוע ,כולל
ביצוע מדידות תוך כדי העבודה .בסיום העבודה תוגש תכנית  AS MADEממוחשבת (אוטוקאד) עם סימון
מיקום כל הכלונסאות כולל סימון סטייתם ביחס לתכנון המקורי .בתכנית זו יסומנו גם מפלסי הבטון בראשי
הכלונסאות.
ביצוע הכלונסאות יהיה בחלקם בסמוך לכבישים ומתקנים קיימים ועל הקבלן לתאם את עבודותיו השונות,
לרבות הסדרי תנועה ,באמצעות המפקח על כל הגורמים המתאימים ,הכל כמתואר במפרט המיוחד.
הכלונסאות יבוצעו כל כל ונס שלישי לסירוגין ואין לבצע שני כלונסאות סמוכים אחד ליד השני בעת ובעונה
אחת .קידוח כלונס סמוך לקודמו ,שכבר נוצק בבטון יעשה רק לאחר  00שעות מגמר היציקה בכלונס הטרי.
הכלונסאות יקדחו בחתך ובעומק הדרוש ויבוצעו בדיוק נמרץ מבחינת מיקום ,קו ואנך.
החומר הנחפר מהקידוח יורחק מהמקום והקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת ערבובו עם הבטון
ליציקת הכלונס וכן נפילתו לתוך בור הקידוח.
סטיית ציר האלמנט לא תעלה על  5%מקוטר הכלונס ,אך לא יותר מ 0-ס"מ.
סטיית הציר מהאנך (הרכנה) לא תעלה על  0.5%מאורכו (בתנאי שסטיית מיקומו במפלס ראשי האלמנטים,
לא תעלה על הסטיות שצוינו לעיל).
למרות העובדה שעומק קצה הכלונ ס צוין בתכנית לביצוע רשאי המפקח ,בהתייעצות עם יועץ הביסוס לשנות
(להעמיק) את עומק הכלונס הנקוב בתכנית ,בהתאם לתנאי הקרקע האפקטיביים שיתגלו בזמן הקדיחה.
הקבלן חייב לספק את מכונת הקדיח ה ,המתאימה לביצוע הקדח הארוך יותר אפילו אם הדבר ידרוש החלפת
הציוד ,בו התחיל את העבודה בציוד אחר מתאים יותר לדרישות החדשות ,וזאת ללא כל תמורה כספית
נוספת .חלק מהכלונסאות יבוצעו בצמידות למבנים ו/או אלמנטים קיימים ,ועל הקבלן להתארגן עם מכונת
קידוח מתאימה ,וזאת ללא כל תמורה כספית נוספת.
העבודה כוללת גם ביצוע וסילוק רמפות זמניות ,הכל כפי שיי דרש לצורך ביצוע הכלונסאות ועבורם לא ישולם
בנפרד ,ומחירם יהיה כלול במחירי עבודותיו השונות של הקבלן.
סוג מכונות הקידוח יוצעו ע"י הקבלן אך הוא טעון אישור המפקח .בכל מקרה יהיה הציוד מתאים לקידוח
בכל שכבות הקרקע שבאתר .בכל מקרה חייב הקבלן לקבל את אישור המפקח גם לסוג הציוד וגם לשיטת
הקידוח ולשילוב בין כלי החפירה השונים .יש לוודא שציוד הקדיחה מסוגל לקדוח לעומק  00מטר לפחות.
ב .זיון
 .0זיון הכלונס יהיה בצורת כלוב לאורך כל הכלונס מפלדה רתיכה מצולעת עפ"י ת"י 0000
כלוב הזיון יוכן מראש כיחידה אחת קשורה ומיוצבת בעלת קוטר מתאים כמסומן בתכניות .על מנת
להבטיח את יציבותה של צורת הכלוב יחבר הקבלן אלכסוני חיזוק וירתך אותם מדי פעם .ריתוך
האלכסונים יכול להיעשות עי אלקטרודות בעלות סימון בינלאומי  0000אך מותרים ריתוכים נקודתיים
בלבד .אלכסוני החיזוק יהיו הן במישור דפנות הכלוב והן אלכסונים או קלמרות הקושרות דפנות נגדיות
של הכלוב וזאת כדי להבטיח את צורת הכלוב מפני עיוות.
קשירת מוטות הזיון תהיה כך שתמנע תזוזתם בעת הרמתם והכנסתם לבור הקידוח וכן בעת היציקה.
 .0שומרי מרחק לכלוב הזיון יוכנו מגלגלי פלסטיק בקוטר מתאים ,שימוקמו בהיקף כלוב הזיון.
 .0כלוב הזיון יורד לקידוח עד תחתיתו ואח"כ יורם כלפי מעלה  00-00ס"מ ויתלה על עול תלייה שישען על
דפנות הקידוח .יש להקפיד על גובה התלייה אשר יבטיח בליטת קוצי הזיון כלפי מעלה באורך הדרוש.
הרמת כלוב הזיון ממצב אופקי לצורך הכנסתו לקידוח תהיה על ידי קורת הרמה שתשמור על צורת
הכלוב מפני התכופפות או עיוותים .כלוב זיון שחל בו עיוות או כיפוף בזמן ההרמה – ייפסל לשימוש.
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 .0במקרה שבמהלך הקדיחה התברר כי יש צורך להעמיק את בור הקידוח יש לקבל הנחיות מדויקות ובכתב
מהמתכנן באמצעות המפקח לגבי שינוי ברזל האלמנט.
 .5כלוב הזיון יחובר בצורה שלא תאפשר לו לזוז בזמן היציקה  ,לא כלפי מעלה ולא כלפי מטה.
ג .הבטון והיציקה
 .0הבטון יהיה בעל חוזק ב 00-לפי ת"י  . 000התערובת תהיה בדרגת סומך כזו שתאפשר יציקה רצופה
באמצעות צינור משפך .מומלץ בטון בעל שקיעת קונוס של  S-5ומנת מים שתבטיח את החוזק הדרוש.
גודל האגריגט המקסימלי  00מ"מ .לא תורשה שפיכת בטון בכלונס לגובה העולה על  0.0מטר והקבלן
יצטייד בצינור משפך מתאים.
 .0יש לקחת קוביות בטון מהבטון שבמפלס ראש האלמנט כדי לברר את איכות הבטון במקום החיבור בין
האלמנט לקורת ראשי הכלונסאות.
 .0טיב הבטון ושקיעתו ייבדקו עם כל משלוח (ערבל) של בטון טרי המגיע לשטח .קוביות לבדיקת חוזק
הבטון תילקחנה ותיבדקנה מכל אלמנט בהתאם לתקנים הרלוונטים (ת"י , 00ת"י  , 000ת"י ) 000
 .0שלושה שבועות לאחר סיום יציקת הבטון ולאחר ביצוע כל הבדיקות לאישור תקינות הכלונס ולאחר
קבלת אישורו של המפקח ,ניתן להתחיל בהכנת ראש הכלונסאות לקראת יציקת הקורה המקשרת את
ראשיהם .על הקבלן לסמן באופן ב רור את מפלס ראשי האלמנטים ולבחור את אמצעי שבירת החלק
העודף בהתאם לכמות שיש לסלק (בעזרת איזמל או פטיש אוויר) ,הכל במטרה שלא להרוס את הבטון
מהחלק הנמצא מתחת למפלס ראש האלמנט.
 .5ביצוע הקורה בין כלונסאות הדיפון הינו תנאי הכרחי לתחילת ביצוע החפירה .רק לאחר קבלת תוצאות
הבטון של הקורה ניתן יהיה להתחיל בביצוע החפירה באישור המפקח.
 .0הסיתות ייעשה בזהירות מבלי לפגוע במוטות הזיון המשמשים כקוצים בתוך קורת ראשי האלמנטים
ויבטיח אי היווצרות סדקים באלמנטים היצוקים .החפירה סביב ראש האלמנט והסיתות הנ"ל יהיו על
חשבון הקבלן.
 .0במקר ה שאורך המוטות היוצאים מעל פני מפלס ראש האלמנט קטן מדי כדי לשמש כקוצים לחיבור
(מסיבה שתמסר למתכנן)  ,על הקבלן להכין מראש קוצים באורך ,קוטר ומספר מתאים שיוחדרו לפני
יציקת הבטון ושליפת שרוול המגן .בקביעת אורכם יש להתחשב גם בחלק העודף של האלמנט שיסולק
לפני יציקת קורת הראש .פעולה זו על כל פרטיה ,צריכה לקבל קודם את אישורו של המפקח.
 .0אין להתחיל ביציקת האלמנט בטרם דאג הקבלן שתהיה הספקה סדירה של הבטון מהמפעל שתבטיח
יציקה רציפה של האלמנט וללא הפסקה.
ד .קביעת עומק הכלונסאות והתאמת ציוד הקדיחה
 .0האורך המינימלי של הכלונסאות מצוין בתכניות.
העומק הסופי של הכלונסאות יקבע עי יועץ הקרקע בהתאם לתוצאות הקידוחים של הכלונסאות.
 .0ציוד הקדיחה של הקבלן צריך להיות מסוגל לעבור בכל שכבות הקרקע .לצורך זה יחזיק הקבלן באתר
מקדחים עם ראש ווידיה ,איזמלים וכיו"ב  ,כל הנדרש על מנת לבצע את העבודה כנדרש ולקדוח את כל
סוגי הקרקע והסלע שימצאו באתר.
לא תוכר כל תביעה שהיא (תביעת כסף או תביעת זמן) הנובעת מהקושי לחדור אל תוך שכבת קרקע
כלשהי.
ה .תוצאות לקויות
במידה ותוצאות בדיקת חוזק הבטון מעידות על בטון לקוי ,רשאי המפקח להורות לקבלן על כל תיקון כפי
ש ימצא לנכון ,על פי שיקול דעתו וההוצאות הכרוכות בתיקון כזה יחולו על הקבלן .במידה ויאושר הכלונס
ע"י המפקח למרות שהבטון לקוי ,רשאי המפקח להפחית מתשלום עבורו לפי היחס בין החוזק המעשי
שהתקבל לבין החוזק שנדרש.
ו .יומן עבודה
על הקבלן לנהל יומן עבודה לביצוע הכלונסאות שיכלול את הדברים הבאים :
 שעת התחלת הקידוח
 שעת גמר הקידוח
 עומק הקידוח לאחר גמר היציקה
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23.02

עומק הקידוח לפני היציקה
שעת התחלת היציקה
שעת גמר היציקה
כמות הבטון שהוכנסה לקידוח
אירועים מיוחדים כגון :הפסקות בזמן הקידוח או היציקה ,שינויים במצב כלוב הזיון ,שקיעתו,
התרוממותו או תזוזתו ,הפסדי בטונים וכו'
חתך הקרקע – מיון השכבות לפי עומקים ,כולל לקיחת מדגמים מכל שכבה.
טיפול בכלונסאות הדיפון

א .שמירה על אנכיות הכלונס
 .0על הקבלן לשמור על אנכיות הכלונסאות .הקבלן הוא האחראי הבלעדי לקבלת קו אנכי ,ישר ומדויק של
קירות הכלונסאות.
 .0במידה ותכנית העדות תראה שיש סטייה בקו האנכי של הכלונסאות ,אזי במרה של בליטות (התנפחויות)
יסתת הקבלן את הבטונים העודפים כנדרש ,לרבות יישור סופי ע"י שכבת בטון מיישרת .במידה והברזל
של הכלונסאות בולט גם הוא – הטיפול ייעשה בהתאם להנחיות המפקח על כל הכרוך בכך.
 .0במידה ונוצרים שקעים ,חורים וחללים בכלונסאות ,על הקבלן למלא אותם בבטון לקבלת קו ישר ואחיד
של קיר הדיפון בהתאם להנחיות המפקח על כל הכרוך בכך.
 .0במידה ויתברר שהמרחק בין כלונסאות הדיפון גדול מהנקוב בכל מפלס שהוא ,על הקבלן לצקת השלמת
קיר בטון בהתאם להנחיות המפקח על כל הכרוך בכך.
 .5באפשרות המפקח לתקן את הליקויים הנ"ל עי קבלן הבניין או קבלנים אחרים ע"ח הקבלן.
 23.03ניקוי כלונסאות הדיפון
לאחר כל שלב בחפירה יבוצע ניקיון יסודי של קיר הדיפון משאריות עפר ובטון .ראה סעיף 00.00
 23.04אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים
בנוסף על האמור במפרט המיוחד והמפרט הכללי:
 .0מחיר הכלונסאות יכלול את הסימון ,המדידה ,הקידוח סילוק האדמה החפורה (מהקידוחים) משטח העבודה
ומהאתר למקום שפך מותר והכנסת כלובי הברזל ,תוך הקפדה על שלמות דפנות החפירה ושימוש בצינור מגן,
סילוק פסולת מיציקת הכל ונסאות במידה ויידרש וכן סיתות כלונסאות עקומים הבולטים מקו הדיפון וזאת
בהתאם לדרישות המפקח.
מחירי הקידוח יהיו אחלידים לכל שכבות הקרקע.
הכלונסאות ימדדו לפי מטר אורך נטו כמסומן בתכניות.
המחיר יהיה אחיד לעומק כלשהו .המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה
לרבות:
 קידוח כלונסאות
 שומרי מרחק
 צינורות המגן
 כל הזיון כנדרש
 מוטות זיון ספירליים אלכסוניים המשמשים ליצוב כלוב הזיון כולל הריתוכים שלהם לזיון .הכל כנדרש
לחיזוק כלוב הזיון המתוכנן.
 בטון ויציקה באמצעות צינור/משפך
 סיתות כל הבטונים העודפים .הרחקת הקרקע הנחפרת ושיירי הבטון המסותת אל אזור מאושר עי
המפקח והשלמת יציקה עד המפלס המתוכנן.
 בדיקת הכלונסאות בבדיקות השונות (בדיקות חוזק בטון ,סוניות וכד') על פי המפרט ודרישות המפקח
ויועץ הקרקע
 מודד והכנת תכניות AS MADE
 הכנת מכלול רמפות זמניות לצרכי ביצוע הכלונסאות וסילוקם בגמר העבודה.
וכן יכלול המחיר את כל האמור בתכניות ובמפרט הכללי והמפרט המיוחד (כולל דוח יועץ הקרקע) לרבות
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הסדרי התנועה.
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מדידת האורך בכלונסאות תעשה ממפלס פני הכלונס המתוכנן ("תיאורטי") ועד תחתית הקידוח
א.
כפי שנקבעה בתכנית או עפ"י דרישות המפקח ,להוציא עומק נוסף שנדרש בגין התרשלות הקבלן.
לא תשולם שום תוספת עבור קידוח ממפלסים גבוהים יותר ויציקת הכלונס במפלס נמוך יותר
ב.
ועל הקבלן לכלול עלות זו במחיר הכלונס.
מחירי היחידה יהיו אחידים לכל שכבות הקרקע ,ויכללו את מילוי כל דרישות המפרט והתכניות.
ג.
במידה ובמהלך הקידוח יידרש הקבלן להעמיק את הכלונסים מעבר למסומן בתכניות ההעמקה
ד.
הנ"ל תימדד ותשולם עפ"י מחירי היחידה הנקובים בהצעתו שבכתב הכמויות ללא כל תוספת
עבור הגדלת העומק.
קידוח ללא יציקה לא יימדד
הבטון יתאים לדרישות המפרט.
המחיר כולל את כל התיקונים שידרשו לקבלת כלונסאות מושלמים ובמיקום מושלם.
מחיר כלובי הברזל (הזיון) כלול במחירי היחידה של הכלונס .המחיר יכלול את כל העבודות הדרושות
להרכבת כלובים שלמים ויציבים לפי המפרט והתכניות ,לרבות כל חומרי העזר הדרושים (חומרי קשירה,
אביזרי הרמה ,מוטות הקשירה ,שומרי המרחק וכו').
ברזל נוסף שיוסיף הקבלן לחיזוק הכלוב יהיה על חשבונו והוא יהיה האחראי הבלעדי ליציבותו המוחלטת
של הכלוב.
לא ימדדו חלקי מוטות פלדה המשמשים ליצירת מרווחים בין שכבות הברזל.
המחיר יכלול גם הכנת רשימות ברזל לכל העבודות הנדרשות לרבות עדכונם במידת הצורך.
מחיר ביצוע הכלונסאות כולל את הבאת ,הזזת והוצאת ציוד עזר וכל ציוד אחר לביצוע הכלונסאות ,לאתר
הבנייה ובתוכו.
לא תשולם כל תוספת עבור הבאת ,הזזת והוצאת ציוד וכל תוספת כזו תמצא את ביטויה במחירי היחידה,
כולל הכנת רמפה במידת הצורך.
מחיר הכלונסאות יכלול הז זה והעברת הציוד במגרש ,לרבות שינויים בשטחי ההתארגנות כפי שיידרש עקב
ביצוע עבודות שונות במקביל.
מחיר הכלונסאות כולל את כל הבדיקות ,שימוש בצינור מגן לצורך יציקת הכלונסאות אינו נמדד בנפרד
וכלול במחיר הכלונסאות.
התנפחויות שונות בכלונסאות וסיתותי התנפחויות עד ק בלת קו ורטיקלי ישר של קיר הכלונסאות לא
יימדד ויהיו כלולים במחיר הכלונסאות.
התאמת גובהי ראשי כלונסאות הדיפון למצב המתוכנן עי סיתות חפירה או תוספת בטון וברזל לא ימדדו.
מדידות ושירותים של מודד מוסמך לא ימדדו בנפרד ויהיו כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב
הכמויות.
הקשחת כלובי הזיון בספירלות מרותכות לקבלת כלוב זיון יציב לא ימדדו בנפרד ויהיו כלולים במחירי
היחידה השונים שבכתב הכמויות.
ריתוכי זיון – במידה ונדרש עי המפקח לא ימדדו בנפרד ויהיו כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב
הכמויות.
סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת לא ימדדו בנפרד ויהיו כלולים במחירי היחידה
השונים שבכתב הכמויות.
כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט המיוחד.
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פרק  – 24הריסות ופירוקים
פעולות ההריסה והפירוק יבוצעו בשילוב (ובשלבים) תוך כדי התקדמות ביצוע השלד ולא בשלב אחד.
סדר פעולות הפירוק וההריסה יאושר ע"י המהנדס בישיבה מפורטת שתיוחד לנושא זה.
הקבלן יציג בישיבה את אופן הפעולות ,תמיכות זמניות וכו'...
הכל כלול במחירי היחידה ,לרבות כל התמיכות הזמניות שיבוצעו ע"י הקבלן.
פרק  – 26עוגנים
.0

מפרט לביצוע עוגנים (זמניים  +קבועים)
 .0.0כללי
 .0.0.0מסמך זה מהווה מפרט מיוחד וכתב כמויות לצרכי תכנון וביצוע של מערכת עיגון קבועה .בהמשך
ובכפיפות למסמך זה יש לעיין בדרישות המופיעות בפרק  – 00מפרט כללי לעבודות בטון דרוך
(הוצאה לאור  -משרד הביטחון) ובתקן הבריטי – Ground anchorages – BS 8081 :0000
 .0.0.0קדיחה והתקנת העוגנים תעשה ע"י בעלי מקצוע מנוסים ,ובשיטות ואמצעים מתאימים לדרישות
המפרט להלן.
 .0.0.0על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים בתקנות כדי שסביבת העבודה תהיה בטוחה
ונקיה ממפגעים .תכנית הבטיחות של הקבלן תוצג לפיקוח.
 .0.0.0כל העבודה תבוצע בפיקוח צמוד .בהעדר פיקוח בשטח לא תבוצע כל עבודה.
 .0.0.5על הקבלן להגיש לאישור הפיקוח פרוט מלא של החומרים ,האביזרים והאמצעים שבהם הוא
מציע להשתמש בביצוע עוגני הקרקע ,וזאת בצירוף מסמכים מתאימים המעידים על טיב
החומרים ותכונותיהם.
 .0.0.0הפיקוח יהיה הפוסק הבלעדי בנושא טיב העוגן והתאמתו לדרישות המפרט ופסיקתו אינה ניתנת
לערעור .כל התיקונים ,התוספות וכו' הנדרשים ע"י הפיקוח להתאמת העוגן לדרישות המפרט,
לא יהוו עילה לתביעה כל שהיא מצד הקבלן.
 .0.0.0תנאי הכרחי לאישור עוגן הוא קבלת עומס התכנון הנדרש .בנוסף על העוגן לענות לכל דרישות
התכניות והמפרט.
 .0.0.0מודגש בזאת כי הדרישות במפרט להלן הינן דרישות מינימום והקבלן רשאי להציע עוגן במפרט
שונה ובלבד שנתוניו לא יפחתו מדרישות מפרט זה.
 .0.0.0מערכת עיגון זמנית תקיים את ייעודה המלא המתוכנן (קיים) לתקופת תכנון של שלוש שנים
לפחות.
 .0.0תיאור העבודה
 .0.0.0העבודה כוללת ביצוע עוגני דריכה זמניים וקבועים הקדוחים בסלע.
 .0.0.0מיקום וסימון מדויק של העוגנים יקבע באתר ע"י הפיקוח ע"פ התכניות.
 .0.0תנאי הסלע באתר
 .0.0.0חתך הסלע באתר מורכב משכבות סלע השייכות לתצורת ורדים .תצורה זו מאופיינת בחילופים
של דולומיט וגיר קשה ,משוכב מסיבית .מקומית תתכן המצאות שלשכבות רכות יותר בעלות
הופעה "דמוית קירטון"
 .0.0.0תתכן המצאות תופעות המסה כגון :מערותו/או חללים .חללים כנ"ל עשויים להגיע לקוטר של עד
מספר מטרים .לעתים הם מלאים בקרקע חרסיתית החודרת לתוך סדקים וחללים בסלע לעומק
של מספר מטרים.
 .0.0.0מסת הסלע באתר מאופיינת בסדקים בצפיפות משתנה .חלק מהסדקים סגורים וחלקם פתוחים
ומכילים מילוי חרסיתי .סדקים כנ"ל מהווים לעיתים צנורות הזנה שלאורכם נוצרים חללים.
 .0.0תיאור העוגן
.0.0.0עומס שרות בעוגן
 .0.0.0.0עומסי השרות בעוגנים יהיו כמפורט בתכניות ,עד  00טון.
 .0.0.0.0מקדם הביטחון הדרוש לדריכה ולמאפייני חוזק הזיון הדרוך לא יפחת מ –  0.05ביחס
לעומס השרות .שטח חתך הפלדה בעוגן יבטיח שבעת דריכת הניסיון העומס בפלדה לא
יעלה על  00%מהחוזק הגבולי של פלדת העוגן.
.0.0.0גיאומטריה
 .0.0.0.0העוגן יקדח בשיפוע של  0אנכי ל  0.5÷0.0אופקי.
 .0.0.0.0המרחק בין אזורי העיגון בקרקע של שני עוגנים סמוכים לא יפחת מ  0.5 -מ'.
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.0.0.0.0
.0.0.0.0
.0.0.0.5

סטיית ציר העוגן המבוצע לא תעלה על  0מעלות  +מהציר המתוכנן.
סטיית מוטות הזיון או הכבלים מציר קורת העוגנים לא תעלה על ˚  0.5במקרה של עוגן
ממוט פלדה ו – ˚  5.0במקרה של עוגן כבלים.
האורך הכללי של עוגן לא יפחת מ –  00מ' מתוכם  0מ' לפחות אורך עיגון .בכל מקרה
אורך העיגון לא יעלה על אורך החופשי.
מדידת אורך העוגן תעשה מפני קיר הכלונסאות.
קוטר הקידוח לעוגנים יהיה " 0לפחות.

.0.0.0.0
.0.0.0.0
.0.0.0סוג עוגן
 .0.0.0.0הקבלן רשאי להציע עוגן ממוט פלדה בודד או עוגן כבלים ובתנאי שכמות הזיון בחתך
העוגן לא תעלה על  00%משטח חתך הדייס.
 .0.0.0.0מוטות עיגון יהיו מוטות דריכה מתוצרת  DYWIDAGאו שווה ערך בקוטרים  00מ"מ ו
–  00מ"מ ,בעלי תבריג גס המעורגל עליהם לכל אורכם ובעלי חוזק אופייני של
/05/005ק"ג/ממ"ר למוט בקוטר  00מ"מ ו – /000/005ק"ג/ממ"ר למוט בקוטר  00מ"מ.
חיבור קטעי מוטות ליצירת אורך העיגון הדרוש ייעשה ע"י מופות המותאמות לעומסים
הנדרשים ,כך שחוזקם לא יפחת מחוזק הקריעה של המוטות .הפלדה בעוגנים תענה
לדרישות ת"י .0/000
 .0.0.0.0כבלי עיגון יהיו בקוטר " 0.5או " ,0.0יחידה אורכית אחת ללא חיבורים .כח העבודה
לכבל בודד לא יפחת מהדרישות בתקן הבריטי  .BS 0000 – 0000כמו כן תיבדק התאמת
התכונות לדרישות בסעיף  00000של המפרט בכללי.
 .0.0.0.0העוגנים יופרדו ממגע עם הקדח ע"י שומרי מרחק ( )Spacerהמבטיחים שמירה על
מרכזיות העוגן בתוך הקדח וכיסוי מלא של הדייס בין הכבלים עצמם ובינם לדופן
הקידוח .המרווח בין כבלים סמוכים לא יפחת מ –  5מ"מ.
 .0.0.0.5הקבלן ימציא תעודות מקוריות של יצרן מוטות או כבלי הפלדה המפרטות את התכונות
ההנדסיות.
 .0.0.0הגנה מפני קורוזיה
 .0.0.0.0שיטת ההגנה מפני קורוזיה תוצע ע"י הקבלן ותאושר ע"י המהנדס .ההגנה תבטיח בקטע
הריתום לקרקע כיסוי מלא של מוט או כבלי הפלדה ע"י הדייס הצמנט.
 .0.0.0.0בעוגן קבוע נדרשת הגנה פיסית כפולה לאורך כל חלקי העוגן .ראש העוגן יצופה בכיסוי
המבטיח הגנה מלאה מפני קורוזיה .הכיסוי יבוצע רק לאחר השלמת כל בדיקות העומס
בעודן וקבלת אישור לתקינותו המלאה.
 .0.0.0.0שיטת ההגנה המוצעת תענה לדרישות התקן הבריטי .BS 0000 – 0000
.0.0.5שיטת קדיחה
 .0.0.5.0על הקבלן להציע שיטת קדיחה שתבטיח יציבות הקדח ותמנע היווצרות מפולות בזמן
הקדיחה .שיטת הקדיחה תהיה באחריותו המלאה של הקבלן.
 .0.0.5.0הקבלן יביא בחשבון שעשויה להידרש קדיחה תוך שימוש בצינורות מגן או ספירלה
חלולה וכל ציוד אחר.
 .0.0.5.0שיטת הקדיחה המוצעת ע"י הקבלן תובא לאישור הפיקוח.
 .0.0.5.0באם שיטת הקדיחה תגרום נזקים יהיה הפיקוח רשאי להפסיק את הקדיחה ,להורות על
שינויים ואף לדרוש להחליפה.
 .0.0.5.5במקרה של מפולת או חלל בתוך הקדח תידרש שסתימתו באמצעות דייס וקדיחתו
מחדש.
 .0.0.5.0הקידוח תבוצע ברווח שבין כלונסאות סמוכים.
 .0.0.5.0קדיחת העוגן ויציקתו תעשה באותו יום.
 .0.0.5.0על הקבלן לוודא העדר תשתיות בתחום הסלע המיועד לקדיחה ועיגון.
 .0.0.5.0על הקבלן לקבל אישור המהנדס לשיטת הקדיחה המוצעת .בכל מקרה האחריות לשיטת
הקדיחה ולנזקים העלולים להיגרם מוטלת על הקבלן.
 .0.0.5.00לא יינתן תשלום נפרד עבור שלבי קדיחה ,או קידוחים חוזרים הנדרשים לצורך קבלת
קדח נקי להכנסת העוגן.
.0.0.0תערובת הדייס והזרקתה
 .0.0.0.0תכונות הדייסה צמנטי יענו לכל הדרישות בסעיף  00.00במפרט הכללי .הדייס לא יכיל
חומרים העלולים לגרום לקורוזיה בפלדה .תכולת הסולפטים לא תעלה על  0%ותכולת
הכלורידים לא תעלה על  .0.0%חוזק הלחיצה החד-צירי לאחר  00יום לא יפחת מ – 00
מגפ"ס.
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 .0.0.0.0על הקבלן לאשר התאמת התערובת לדרישות המפרט ע" Hבדיקות מעבדה מוסמכת
מאושרת ע"י המהנדס .עלות הבדיקות תהה על הקבלן.
 .0.0.0.0במידת הצורך ובאישור מראש של הפיקוח יותר שימוש בחומר מאיץ התקשות בתנאי
שנוסה מראש ונבדק ע"י מעבדה מאושרת.
.0.0.0שיטת הזרקה
 .0.0.0.0הזרקת העוגן תעשה בשני שלבים לפחות באופן שיבטיח ניקוז מלא של כיסי אוויר,
חדי רת הדייס לסדקים ומילוי כל המרווח שבין הקדח לכבלים ללא השארת חללים
באיזור העיגון.
 .0.0.0.0לחץ הזרקה לא יפחת מ –  00אטמוספירות.
 .0.0.0.0יציקת הדייס תופסק במרחק  0.5מ' לפחות מציר קיר הדיפון כדי למנוע קשר בין הדייס
לקיר.
 .0.0.0.0יש להביא בחשבון שבמקרה של חללים תידרש כמות דייס העולה על הכמות התיאורטית
המחושבת .תוספת תשלום תשולם רק עבור הכמות העודפת מעל  0פעמים הכמות
התיאורטית לעוגן.
 .0.0.0.5הדריכה הראשונה תבוצע  00ימים לפחות לאחר השלמת ההזרקה ולאחר שחוזק הדייס
הגיע ל  00מגפ"ס לפחות.
.0.0.0פלטת דריכה וקורת עוגנים
 .0.0.0.0קורות העוגנים יבוצעו מבטון יצוק אתר לפי התכניות.
 .0.0.0.0הקבלן יתקין קורת עוגנים יציבה הנשענת כנגד קיר הכלונסאות .תכנון הקורה יעשה ע"י
מהנדס רשוי מטעם קבלן העיגונים ,בכפוף לדרישות התכנית הקונסטרוקטיבית של
התימוך ובהתאם לדרישות ת"י  000ו – .0005
 .0.0.0.0דריכת העוגן תעשה כנגד פלטת דריכה מפלדה ניצבת לציר העוגן ונדרכת כנגד קורת
פלדה .הסטייה המותרת של הפלטה מהניצב לא תעלה על ˚.5
 .0.0.0.0מידות פלטת הדריכה לא יפחת מ –  00 X 00ס"מ .עובי הפלטה לא יפחת מ –  0ס"מ.
 .0.0.0.5לפני הדריכה ,יש להשלים יציקה שתבטיח מגע רציף ומלא בין גב קורת העוגנים לקיר
הכלונסאות .היציקה תשמש גם להתאמת הכוון של קורת העוגנים .מידות היציקה יחרגו
 5ס"מ מעל למידות רוחב הקורה .עובי היציקה לא יפחת מ –  00ס"מ.
 .0.0.0.0במידת הצורך ,פני הסלע יסותתו ו/או תבוצע יציקה משלימה מבטון מזויין.
 .0.0.0.0הקבלן יציע פרט העונה לדרישות לעיל ,שיובא לאישור הפיקוח לפני ההתקנה.
 .0.0.0דריכה ובקרת עוגנים
 .0.0.0.0בדיקת העוגנים תחל  00ימים לפחות לאחר השלמת ההזרקה ולאחר שחוזק הדייס הגיע
ל –  00מגפ"ס לפחות.
 .0.0.0.0לפני ביצוע הדריכה יגיש הקבלן לאישור המהנדס את תכנית מערכת הדריכה ומהלכה,
לפני תחילת הדריכה יעביר הקבלן למהנדס עקומת כיול המגבה ההידראולי שעוני הלחץ
שיבוצעו במעבדה מאושרת .במהלך הדריכה ימדדו פרמטרים כדון :כח ,התארכות העוגן
וכו'.
 .0.0.0.0עוגני ניסוי – שלושה עוגנים או  00%מהעוגנים (לפי הגדול מבין השניים) ישמשו כעוגני
ניסוי וידרכו וישוחררו בשלושה מחזורי דריכה בשלבים כמפורט בסעיף ט' 0בתוספת
דרגת דריכה עד לעומס של:
 .0.0.0.0.0עוגנים זמניים –  050%מעומס השרות
 .0.0.0.0.0עוגנים קבועים –  000%מעומס השירות
 .0.0.0.0יש להקפיד שכמות הזיון בחתך עוגני הניסוי תהיה מספיקה כך שעומס הדריכה בניסוי
לא יעלה על  00%מהחוזק הגבולי של פלדת נעוגן כדי למנוע נזק לפלדה (ראה דם סעיף
ד' 0לעיל).
 .0.0.0.5כל יתר העוגנים ידרכו וישוחררו בשלושה מחזורי דריכה ע"פ השלבים כמפורט בסעיף
ט' 0להלן עד לעומס של:
 .0.0.0.5.0עוגנים זמניים –  005%מעומס השרות
 .0.0.0.5.0עוגנים קבועים –  050%מעומס השירות
 .0.0.0.5.0לאחר השלמת הבקרה ,ישוחרר העוגן ויידרך שוב בשלב אחד עד ל  000%מעומס
השרות המתוכנן ויעלה ב 000%
 .0.0.0.5.0שלבי הדריכה – הדריכה תבוצע לפי השלבים בטבלה להלן .מחזור הדריכה הראשון
יערך בשלבים ,תוך הקפדה על רישום בכח והתזוזה בסוף כל שלב וללא המתנה בין
שלב לשלב .הדריכה במחזור השני והשלישי תעשה תוך המצנה בהתאם לפרק הזמן
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הנדרש בטבלה .עבור עומס הבדיקה המקסימלי של כל עוגן יש לערוך רישום עומס
ותזוזה בתחילת ובסוף זמן ההמתנה ( 05דק').
שלבי דריכה
עוגן זמני
מחזור דריכה ראשון
( %מעומס השרות)
00
50
00
005
000
50
00

מחזור דריכה שני ושלישי
 %מעומס זמן המתנה
(דק')
השרות
0
00
0
50
0
000
05
005
0
000
0
50
0
00

עוגן קבוע
מחזור דריכה ראשון
( %מעומס השרות)
00
50
000
005
050
005
000
50
00

מחזור דריכה שני ושלישי
 %מעומס זמן המתנה
(דק')
השרות
0
00
0
50
0
000
0
005
05
050
0
005
0
000
0
50
0
00

 .0.0.0.0ירידת העומס המותרת במהלך מחזורי הדריכה לא תעלה על ( 0%עבור העומס
המקסימלי).
 .0.0.0.0האורך החופשי של העוגן יחושב כפונקציה של הדפורמציה האלסטית המדודה לפי
הנוסחה הבאה:
𝐶∆ ∗ 𝐸 ∗ 𝐴
=L
𝑇∆
כאשר:
 – Lאורך חופשי מחושב
 – Aחתך הזיון בעוגן
 – Eמודול אלסטיות של הפלדה (ע"פ תעודת היצרן)
 - ∆Cהפרש דפורמציה מדודה בראש העוגן (התחלתית לעומת מקסימלית)
 - ∆Tהפרש עומס (מקסימלי פחות עומס התחלתי)
הארוך החופשי המחושב בכל עוגן לא יפחת מ –  00%האורך החופשי המתוכנן ולא יעלה
על  000%מהאורך החופשי המתוכנן  50% +מהאורך הרתום.
אי התאמה בין ההתארכות האלסטית המחושבת להתארכות המדודה תחשב כחוסר
הת אמה של העוגן לדרישות התכנון והעוגן יפסל .במקרה כזה תידרש הזרקה חוזרת או
ביצוע עוגן נוסף ע"פ שיקול דעתו של המהנדס.
.0.0.0.0
.0.0.0.0
.0.0.0.00
.0.0.0.00
.0.0.0.00

ציוד הדריכה – הדריכה תבוצע באמצעות ציוד המאפשר דריכת בשלבים של כל הכבלים
בו זמנית בצורה אחידה .ציוד הבקרה של הקבלן יאפשר מדיה ברמת הדיוק הנדרשת.
ציוד המדיה כולל השעונים ומדי הלחץ יהיו מכוילים במעבדה מוסמכת ,מלווה בתיעוד
מתאים שיאושר ע"י המפקח .הדריכה לא תערך מאוחר מחודשיים ממועד הכיול.
לאחר השלמת הבדיקות הנ"ל ובאישור הפיקוח ינעל כל עוגן בעומס השרות המתוכנן.
נעלית העוגן תבוצע באמצעים המאפשרים בק רה של העוגן לאורך הזמן ובמידת הצורך
שחרור ודריכה חוזרת.
מהלך הדריכה כמפורט בסעיפים לעיל ירשם בטופס מתאים המתאר את כל שלבי
העמיסה ,זמנים ,תזוזות ,וכיו"ב .כמו כן תוצג הדריכה באופן גרפי .על הקבלן לקבל
אישור המהנדס לשיטת הרישום המוצעת על ידו.
בנוסף ,כל העוגנים יבדקו ליציבות עומס השרות ( )000%אחרי  05דק' ,ולאחר  0ימים.
אחוז ירידת העומס המותרת לא יעלה על  ,0%ו –  5%בהתאמה .בתום כל בדיקה ינעלו
העוגנים חזרה לעומס השרות המתוכנן .במקרה ויתברר כי אחוז הירידה גדול יותר יהיה
צורך בהוספת עוגנים לפי הנחיות הפיקוח והמתכנן.
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 .0.0.00הכנת תכנית פרטי עבודה ואחריות הקבלן
 .0.0.00.0כל הדרישות במפרט לעיל הינן דרישות מינימום והקבלן רשאי להחמיר מהן.
 .0.0.00.0על הקבלן להציע פרט עוגן המתאים לקבלת עומס השרות הדרוש .הפרטים המוצעים ע"י
הקבלן ושיטת הקדיחה והדריכה תוצג למהנדס  00יום לפחות לפני הזמנת החומרים כדי
לאפשר בדיקה ואישור המהנדס לפרטים.
 .0.0.00.0האחריות להתאמת העוגן המוצע לדרישות עומס השרות המתוכנן מוטלת על הקבלן.
 .0.0.00.0הקבלן יבצע את כל עבודות העיגון השונות באתר בנוכחות מלאה של הפיקוח באתר .כמו
כן יאפשר הקבלן ביצוע פקוח על מרכיבי העיגון המיוצרים בבית המלאכה ,הכל מתוך
התראה מראש לפיקוח על העבודות המתוכננות.
 .0.0.00.5אי עמידה באחד או יותר ,מדרישות מפרט זה תהווה סיבה לפסילה או תיקון העוגן הכל
ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של הפיקוח.
 .0.0.00.0הקבלן אחראי לעבודה תוך שמירה על כללי הבטיחות באתר בהתאם לדרישות משרד
העבודה והחוק .במידת הצורך ינקטו אמצעי הדנה שיבטיחו את בטיחות הפועלים וכל
אדם שימצא באתר ובסמוך אליו.
 .0.0.00מדידה ותשלום לעוגנים
 .0.0.00.0התשלום יאושר רק לאחר קבלת הכח הדרוש בעוגן ובתנאי שהקבלן עמד בכל דרישות
הדריכה והוכיח התאמת העוגן למפרט.
 .0.0.00.0התשלום ליחידת עוגן יהווה תמורה עבור כל החומרים והמלאכות הנדרשים בעוגני ,את
הפעלתו של הציוד הנדרש לקדוח ,דריכה ,הזרקה וכל העבודות האחרות הנדרשות עד
לקבלת עוגן שלם מעוגן בכח הדריכה כנדרש.
 .0.0.00.0התשלום עבור עוגן הניסיון יהיה במחיר יחידה של עוגן רגיל.
 .0.0.00.0לא יינתן כל תשלום נוסף עבור עבודות הכנה ,קידוחים חוזרים ,יציקות ביניים ,שינויים
והגד לות במפרט הטכני של העוגן לדוגמה הגדלת אורך וכיו"ב הנדרשים לצורך קבלת
עוגן תקין.
 .0.0.00.5לא תשולם כל תוספת בגין ביצוע עוגני ניסוי ו/או עוגנים שנכשלו לפי המתואר לעיל.
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