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I. הקדמה 
 

הוחלט על שיקום הבאר והבריכה הנגשת נחל גרר למבקרים ופיתוח האזור, ת במסגר
ט רזה מתאר את המפמסמך רק. הצמודה לה כך שתהווה נקודת עניין למבקרים בפא

 ק של הבאר והאלמנטים הסמוכים לה.המיוחד לעבודות השימור והחיזו
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II. תכניות הנדסיות 
 

 עקרונות תכנון הנדסי שימורי .1
ג זה מסועבודות בנחל גרר מבוצעות על מבנה לשימור. השיקום של באר רעים עבודות 

בנים המקובלים בארץ ובעולם להתערבות הנדסית במ יטריוניםבקרצריכות לעמוד 
 :לשימור, ובהם

  יות מקוריותבחומרים וטכנולוגשימוש 

  התערבות הנדסיתמינימום 

  ניתן לפרק את התוספות ההנדסיות ללא פגיעה משמעותית  -הפיכההתערבות
 במבנה

 
 
 

 
 

 תכניות הנדסיות לביצוע .2
 הנחיות כלליות:

אזרחית ותיירותית גם בזמן  באזור פעיל מבחינהגרר ממוקמת בנחל באר ה .א
. חשיבות רבה תינתן לשמירת ניקיון האתר, בטיחות הסובבים ופינוי העבודות

 הפסולת מהאתר. 

 מצינורות מסגרות: לרבות' מ 2.0 בגובה רשת, רגלי כניסה שער עם היקפי גידור .ב
 מ"מ 4 מגולוון מחוט ברזל רשת, פח ורוזטות לעיגון שרוולים,  2" קוטר עגולים

  2  כל  עמודים,  ירקרק בגוון P.V.C-מ פלסטי ציפוי עם, מ"מ 50/50  משבצת  עם
. בכניסה לאתר חוץ מחזיתות' מ 1.5 עד מרחק תמוקם הגדר. בטון ויסודות'  מ

וכיסוי פח כנ"ל, באמצעות צירים מתאימים. העבודה יותקן שער מפרופילי פלדה 
הקבלן יחזיק את הגדר במצב תקין במשך כל תקופת הביצוע ויתקן מידית כל נזק 
שיגרם לה במשך כל תקופת העבודה. הקבלן יפרק ויסלק את הגדר בתום 

 העבודה.

כל מערכת התמיכה עפ"י צורך תתוכנן ע"י הקבלן, באחריות הקבלן, ותובא  .ג
 מתכנן.  ה מהנדסלאישור ה

לפי ) מ' 1או  רמ" 1יכין הקבלן, על חשבונו, דוגמאות בשטח של  דוגמאות:  .ד
העבודות שעליו לבצע. הקבלן יבצע את כל התיקונים הנדרשים  מכלהעניין( 

המפקח  שללקבלת אישורו הסופי  עדדוגמאות נוספות   בצועבדוגמאות ובכלל זה 
 אות.להמשיך בעבודות השימור ללא אישור בכתב על הדוגמאין  לדוגמאות.

על ידי המפקח, יפנה  קבלתהגמר העבודה ולפני  עם: השטח בגמר העבודה סידור .ה
ובסמוך  מאתרהקבלן ערמות, שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקה 

לו. הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח. 
 ימסור את האתר למפקח במצב נקי ומסודר.  הקבלן

פרוק חלקי/מלא והסרות שונות  כל המחירים המופעים עבור עבודות חפירה, .א
 כוללים את פינוי הפסולת לאתר מורשה. 

 על הקבלן לבצע מדידות בשטח. אין למדוד מתוכנית או מתצלומים. .ו
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 הנחיות מיוחדות

 משרדי ולא לסתור אותו. ןהמפרט להלן בא להוסיף על המפרט הכללי הבי 

  מקומית/ אחר לפני תחילת יש לוודא שקיים אישור מרשות העתיקות/ רשות
 העבודות!

 

 
או  יקטכל עבודות הביצוע יהיו תחת פקוח כללי של המתכנן ופקוח צמוד של מנהל הפרו

 נציגו בשטח. כל ביקור והנחיות יירשמו ביומן העבודה ע"י המהנדס או נציג משרדו.
  הערות:

 ואשור  לא יורשו בשימוש כלים מכניים, אלא אך ורק אחרי הצגתם למהנדס

 לביצוע באמצעותם.

  ביצוע העבודה הוא באזור מגורים ותיירות, אי לכך על הקבלן לקבל  הנחיות

מתאימות על שעות העבודה, גדור, שלוט ובטיחות העוברים ושבים ברחוב או 

השוהים במוסדות הלמוד הסמוכים. הנחיות מיוחדות תהיה לגבי שימוש בכלים 

 מבחינת הרעש והאבק.

  שיצריכו שינוי בתכנון כתוצאה מחשיפת רצפות או קירות, יקבלו ביטוי נושאים

בשינוי התכנון האדריכלי ו/או ההנדסי ורק אחרי אישור המזמין לשינוי 

 באמצעות מנהל הפרויקט או נציגו. אשור השינוי יהיה בכתב ובחתימת המהנדס.

  

 שלב בחירת הקבלן:
 תמחה במבנים דומים. המלצתנו שבשלב הייצוב ההנדסי  יוזמן קבלן המ

בשאר חלקי המבנה הכוללים עבודות גימור, מערכות שונות, יש לקחת קבלן עפ"י 
 דרישות האדריכל והמזמין עם פקוח צמוד יותר על העבודות.

כל עבודות הביצוע מחייבות ידע מוכח של הקבלן ועובדיו בנושאי טפול 
, מבקריםתאמת האתר להבמבנים היסטוריים ועתיקים. עבודות הביצוע הם לצורך 

 אי לכך העבודות יבוצעו בהתאם לתכנון האדריכלי וההנדסי בלבד. 
לאחר בחירת הקבלן הנבחר, יבוצע עמו סיור מקיף בו יוסברו כל העבודות 

 שעליו לבצע ובמקרה של שאלות או הצעות, תשובות יינתנו בכתב.
יה שינוי בסדר זה, אלא רק יבוצע ויסוכם עם הקבלן לוח זמנים וסדר עבודות ולא יה

בהסכמת המתכננים. סדרי העבודה בפרויקט חשובים בגין מורכבות העבודה 
 לוצים הנדסיים קונסטרוקטיביים. כל שינוי מחייב את אשור המהנדס.יוא
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 שלבי העבודה

 לקירות הבריכה יותתמיכות זמנביצוע  .1

 הסרת צמחייה והסרת אבנים רופפות ניקוי, .2

 בסדקים ומילוי מישקיםטיפול  .3

 וראשי הקירות בריכההבניה בפינות השלמת  .4

 מערכת מותחנים בבריכההתקנת  .5

 כולל מילויח מישקים, השלמת אבנים וייצוב שורה עליונה -בבארטיפול  .6

 גדר סביב הבארהתקנת  .7

 סביבות האתר.מ חורבה כללי ופינוי אבניניקוי  .8
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 םטכניימפרטים  .3
 

.1 מספר מפרט תמיכות עפ"י הצורך 
 

 כללי
תמיכות הנדסיות יבוצעו בכל  שטחי העבודה בו מבוצעות עבודות הנדסיות הכרוכות 

 בהחלפת אבנים, השלמת אבנים, הזרקות רגילות של חומר מליטה ו"גראוטינג".
 

 ביצוע

  פיגום ה מהתמיכות הזמניות בזמן הפירוק!פגומי ההיקף חייבים להיות גם חלק
 יציבה.י אלכסונים שמעוגנים לקרקע בצורה "יתמך אופקית ע

  משני צדדי קטע שיפורק, יהיו תמיכות אלכסוניות בשני משורים למניעת תזוזת
החלקים שעדיין לא פורקו. עם סיום פירוק קטע, ייתמכו הליבות באותה שיטת 

 תמוך שהייתה או עפ"י אישור המהנדס כל הצעה אחרת.

 ות הכפולים בחלק תחתון שלא חיזוק זמני סביב כל נקודות ה"גראוטינג" בקיר
" או אחר עפ"י 3-4קוטר  לפירוק. הייצוב ייעשה  באמצעות תמיכות אלכסוניות

 הנחיות אשור המהנדס. 

  לי עומס בע (ראצ'טים)מיחה ברצועות  לחבוק את המבנה באופן זמנימומלץ
 "קופסא"ת הפינות וסגירת הבריכה בצורת עד להשלמ טון 10קריעה מינימלי של 

 שוב.
 

: על הקבלן להביא הצעה לחיזוק וייצוב זמני שתהיה על חשבונו ושתאושר ע"י הערה
 המהנדס.
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.2 מספר מפרט פגומים 
 

 כללי
הפגומים הם חלק מהכלים לבצוע עבודות הייצוב והשמור ומצריכות ידע ואשור 

 להרכבתם.
 

 ביצוע
 

 קירות.ההפגומים ייבנו לצורך עבודה בחלק הגבוה של 
 

ובניית  כורכרהעל הפגומים להוות גם משטח עבודה לפירוק, הסרת והורדת אבני 
 אחרות.מחדש, וכן לפעולות  הקיר

 
 . ותעל הפגומים לתת מענה לעבודות השמור בכל החזית

 
הרכבת הפגומים תיעשה עפ"י צורת מבנה וללא פגיעה באבני המבנה. כל החיבורים 

 יהיו במישקים, בפתחים או בכל נקודה אחרת שתאושר מראש ע"י המהנדס.
 

דה כולל הרכבת ובטיחות הפגומים תיעשה ע"י הקבלן ועפ"י תקני משרד העבו
 אחריות מרכיב הפגומים  ואחריות הקבלן.

 
הקבלן לתכנן מערכת פיגומים לטיפול גם בשני המטרים העליונים של קירות ל ע

 הבאר.
 
 

.3 מספר מפרט השלמת אבני גזית בקירות 
 

 כללי
תהליכי הבלייה לעצירת  בריכהההשלמת האבנים היא חלק מייצוב ושמור קירות 

 ותהליכי ההרס.
 

 ביצוע
השלמה אבן או פגומה ברמה שדורשת  אבן חלקית, חוסר אבןבמקרים בהם נמצאה 

על פי ,  להלן ע"י  אחת, או מספר פעולות המפורטות תבוצע העבודה על פי , חדשה
 מצב התנאים בשטח:

 פירוק חומרי המליטה סביב האבן.

 לוםוית עם להב יהוניסור בעזרת משחזת ז .1

 מ"מ בעזרת פטישון. בצורה 8-12חים בקוטר וקידוח האבן / חלקי האבן בקיד .2
 ידני לשבירה של חלקי האבן ציבה ח מנעות מזעזוע הקיר ימבוקרת תוך ה

ניקוי ידני יבש בעזרת מפוח או שואב של שאריות מצע האבן )חומרי המליטה 
 המעגנים של האבן( המנותק והמפורר.

ל שנפתח עמוק מהתותב, יש למלא את המרוח בחומר מידה והחל-התותב הרכבת
 ושברי אבן. הידראולי מליטה ע"ב סיד

 .הרכבת האבן בעזרת תריזי עץ 
 ס"מ עומק. 10אך לפחות  מילוי מישקים עמוק ככל שניתן 
 הוצאת תריזי העץ, לאחר התייצבות מילוי המישקים 

 מ"מ עד לעומק החלל הפנימי.  14-20החדרת צינורות הזרקה בקוטר 
 בת החלל הפנימי במים ע"י משאבה ידנית או פומפה.הרט

 , ע"פ המפרט הבא:חומר מחברה מוכרתההזרקה של 
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 או משאבה ידנית. "פומפה", 100CCניקוי והרטבה יסודית במים, בעזרת מזרק 
 מהחורים התחתונים עד ליציאת החומר המוזרק מהעליונים. -הזרקה קפילרית 

 יצבות החומר המוזרק.יתהגפן רטוב עד ל סגירה זמנית של חומרי ההזרקה בצמר
 השלמת כחול בחורי ההזרקה.

קיבוע האבן. במידע ונישמע  יוידוולאחר ייבוש סופי, בדיקה ידנית בהקשה על האבן ל
 צליל חלול, יש לפרק ולבצע שוב.

 
 

.4 מספר מפרט של קירות המבנהטיפול  בסדקים  
 

 ישנם שני סוגי סדקים במבנה :
 

 סדקים חוצים את אבן 
 אורכו.יש לתמוך את שני צידי הסדק לכל 

יש להסיר את האבנים הסדוקות כולן או בשיטת "התר ותפור" ]החלטה תיעשה 
 במקום ע"י המבצע והמהנדס[.

o .יש להכניס אבני קדירה מעל הסדקים במקומות שיסומנו במקום 

o  יש תחילה להשתמש בשיטת ה"גראוטינג" או ההזרקה הידנית או מילוי

מליטה ע"ב סיד מישקים עפ"י הצורך. מילוי הסדק ייעשה בחומר 

 הידראולי לקבלת חיזוק מהיר יותר.

חשוב כי במידה ויש לבצע השלמת שורות אבן לא ליצור מישק אנכי לכל גובה 
 ההשלמה אלא לבנות בשטרבה. 

 
אבן חדשים במישקים -יש להקפיד על השארת שורות הבנייה ואין להכניס יתדות

 אבן !-בהם לא היו קיימים לפני כן יתדות
שורות  3-4שורות אבן יש להחליף אבנים שלמות כל  3-4ק חוצה מעל לבמידה והסד

 בכדי ליצור שטרבה בקיר המטופל. 
 הסדק ינוקה משאריות אבן וחומר מליטה. 

ס"מ  80ס"מ גוויל/גזית כל  40יבוצע בו "תפירה" באמצעות אבני פטין ארוכות עד 
 לאורך הסדק.

אבן יוכנסו -אם לרווח בסדק. היתדותס"מ ובעובי בהת 5אבן כל  -יבוצע מילוי יתדות
 חים באמצעות פטיש פלסטיק/עץ.ובכוח לרו

רק לאחר מכן יוכנס חומר מליטה לכל עומק הסדק. החומר לא יהיה נוזלי כחומר 
 .הזרקה

 במקרה של חללים עמוקים יותר, ניתן לבצע הזרקות  או "גראוטינג".
 לטובת יישום הטיח. ריל הקמ"מ מפניו החיצוניים ש 5חומר מילוי המישק יהיה עד 

 
 שעוברים במישקים בלבדסדקים 

 אורכו.יש לתמוך את שני צידי הסדק לכל 
 הסדק ינוקה משאריות אבן וחומר מליטה. 

ס"מ  80ס"מ גוויל/גזית כל  40יבוצע בו "תפירה" באמצעות אבני פטין ארוכות עד 
 לאורך הסדק.

אבן יוכנסו -אם לרווח בסדק. היתדותס"מ ובעובי בהת 5אבן כל  -יבוצע מילוי יתדות
 חים באמצעות פטיש פלסטיק/עץ.ובכוח לרו

רק לאחר מכן יוכנס חומר מליטה לכל עומק הסדק. החומר לא יהיה נוזלי כחומר 
 .הזרקה

 במקרה של חללים עמוקים יותר, ניתן לבצע הזרקות  או "גראוטינג".
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 .לטובת יישום הטיח ריל הקמ"מ מפניו החיצוניים ש 5חומר מילוי המישק יהיה עד 
 
 

.5 מספר מפרט הזרקת "גראוטינג" 
 

 כללי
לצורך   בריכה והבארהקירות הנושאים של האמנות וה כלביצוע ההזרקה בתוך 

יתבצע עפ"י  שיטת  ה"גראוטינג" וללא  שינויים  בכלליים המפורטים  םייצוב
 בהמשך!

 
 ביצוע 

 ."גרואטינג"   הזרקתיבוצע מילוי ם קיימים חללים בתוך קיר האבן במקומות בה .א

מ' , באמצעות  1/1קביעת מיקום החללים תעשה ע"י חלוקת הקיר  לריבועים של   .ב

 ו/או תכנית ועל הקיר עצמו. סימון על צלום

ס"מ  70מ"מ לעומק עד  10לצורך איתור חללים הקבלן יבצע קידוחים בקוטר  של  .ג

במקומות שיקבעו ע"י המפקח. במקרה הצורך ורק עפ"י החלטת מהנדס השמור, 

 ס"מ. 60מ"מ ולעומק עד  50 – 32יוצאו "גלילים" של 

קח  על המקומות בהם לאחר איתור החללים ובדיקת מצב הקירות יחליט המפ .ד

 תבוצע  הזרקת ה"גראוטינג".

המתאים להזרקה. החלטה על  מחברה מוכרתחומר המליטה של ה"גראוטינג" יהיה  .ה

 החומר תהיה ע"י מהנדס השמור.

]ראה מפרט  לפני ביצוע ה"גראוטינג" ימלא ויסתום הקבלן את המישקים בקיר .ו

 .מתאים[

בהנחיות המהנדס  []ראה מפרט מתאים הקבלן יבצע  תמיכות הנדסיות לקיר .ז

ל סיום פעולת התמוך. אם לא נדרש אחרת,  יתמוך הקבלן את  היקף ובאישורו ע

" 3" או תמיכות פלדה  3נקודות הטפול באמצעות תמיכות זמניות של קורות עץ 

 עפ"י הנחיות שיינתנו בשטח למשמר ע"י מהנדס השמור.

 הקבלן יצלם צילום תיעודי של המצב הקיים לפני הביצוע. .ח

בשתי שורות מקבילות ובמרחקים שאינם   1"  -1.5הקבלן יכין חורים בקוטר"  .ט

 ס"מ בין שורה לשורה. 70 -ס"מ בין החורים ו 50עולים על  

 ניקוי החלל והזרקת הגראטינג תעשה כדלקמן:  .י

שטיפה במים בצינורות התחתונים עד ליציאת המים בצינורות העליונים.  .1

ם עד ליציאת מים נקיים מהחורים השטיפה במים תיעשה במספר מחזורי

 העליונים.

 שטיפה במי סיד עד ליציאת מי סיד . .2
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הזרקת חומר מליטה ע"ב סיד הידראולי מסוג  שנבחר עד ליציאתו מהצינורות  .3

 העליונים.

 סגירת הצינורות התחתונים והעליונים. .4

יש לסמן את כמות הליטרים של הגראוטינג  שהוזרקה בכל נקודת הזרקה ולהעביר  .יא

 את התוצאות  בנפרד בצורה גראפית בסוף כל יום הזרקה.

הולך במקרה שהחומר נעלם ולא מוזרם כלפי מעלה, יש לבדוק היטב לאן החומר  .יב

נור יולעצור את כל פעילות ה"גראוטינג" עד לקבלת תשובה ]חלל בקיר כלפי מטה, צ

 קרוע, חיבור עם קומה תחתונה וכו'[

ד שיקבע המפקח ייקדחו קידוחי "ליבה" של לאחר סיום כל פעולות המילוי, במוע .יג

לבדיקת מילוי החלל. במקרה שקיימים עוד חללים, יבוצע שוב מילוי   1.5"

"גראוטינג"  בחללים אלו ןתערך בדיקה נוספת וחוזר חלילה עד לקבלת מילוי 

 מושלם לפי קביעת המפקח.

השמור. כל לאחר סיום המילוי , יכין המשמר דו"ח ביצוע לאישור המפקח ומהנדס 
 גלילי קידוחי הבדיקה  יונחו בתיבות שיוכנו לשם כך ויועברו למזמין.

 
 

.6 מספר מפרט תבניה חדשה לישנה באמצעות מוטות בזלעיגון  
 

כורכר, יש להתקים קוצים מבזלת לפי באבן בהם תתבצע השלמת בניה באזורים 
 :המפרט הבא

  במישק יםמ לעומק הקיר הקי"ס 50מ לפחות לעומק של "מ 16בקוטר קידוח .
 יתבצע בתוך קיר מייוצב ומטופל.הקידוח 

  ברשת.יות אבק וחול באמצעות מפוח ומהקדח משארניקוי 

  רקות.אים להזב סיד הידראולי המת"הקדח בחומר מליטה עמילוי 

  ך כדי סיבוב המוט עד לקצה הקדח.מ תו"מ 12מוט הבזלת בקוטר החדרת 
 .מ נוספים"ס 50יבלוט החוצה קוץ ה

  להתקשות חומר המליטהימים  1-3של המתנה. 

  הקטע החדש תוך כדי שמירה על מפלסי המישקים בין הבניה  בנייתהמשך
 הקיימת לחדשה.

  וצים גם בפן הפנימי וגם בפן החיצוני. לבצע התקנת קיש 

  ר."מקוצים ב 5לפחות  -הקוציםפיזור 
 
 
 

.7 מספר מפרט והקיר היסודהשלמת מליטה בין אבני מפרט  
 כללי

ומטרתה פיזור מאמצים  היסודועבודות ביצוע מילוי המישקים היא על כל הקירות 
 .קירותהולחץ על פני שטח כל אבני 

 
 ביצוע
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בד את חומר המליטה וחלק אחר מתפורר. חלק מהמישקים בין האבנים אי .1

כתוצאה מכך קיימת חדירת מים ומזהמים למישקים המגדילה את הבלייה 

 .והרחבת מישקים לממדים של סדקים. טיפול במשיקים יבוצע כדלקמן

לאחר פעולות קוסולידציה, ניקוי, הדברה טיפול ומילוי מישקים יבוצע  .2

 כמפורט לעיל המטופלגניזמים וייצוב ראשוני של השטח רממיקרואו

 כל השטחים המיועדים לטיפול יכוסו ויוצלו ביריעות צל. .3

בשלמותם, יוסרו גופים זרים, כמו: מסמרים, צינורות, תיקוני מלט / גבס,  .4

 באופן מכאני או ע"י קידוח.

בכלים ידניים עד לעומק מינימלי הכפול מגובה קוי יבש ינטופלו ביהמישקים  .5

 המישק.

 בעזרת מפוח או שאיבה.יוסרו ויפונו ם מעומק הפוגה חומרי מליטה מפוררי .6

הרטבה עדינה ומינימלית יורטבו   חולככל המישקים הנקיים באזור המיועד ל .7

ע"י בקבוק התזה או פומפה, ללא השארית מים עומדים במישקים עד לקבלת 

 יבש פנים. -מצב רטוב 

וידוא  . הדחיסה תעשה תוךידנית אל תוך המישקים תוחדר  חולמליטת הכ .8

 התקשרות חומרי המליטה אל הליבה ודפנות האבן בעומק הקיר. 

אבן בדרגת קושי הדומה  יתדותשברי חרסים, או  יוכנסובמישקים רחבים,  .9

לאבני הבניין, נקיים מאבק בין שלבי דחיסת החומר לטובת: הגברת הדחיסה, 

 מניעת התכווצויות חומרי המליטה והגברת ייבוש וייצוב החומר.

עד כחצי ס"מ עומק מפני האבן היכן שניתן, מבלי  יבוצע המישקיםמילוי  .11

בהם הכחול צריך להגיע למישור  אופקייםשיבלוט מפני האבן, למעט במישקים 

 ע"מ למנוע הצטברות מים במישקים. -פני האבן 

 לאחר גמר המילוי, יש לדחוס את החומר בעזרת מסטרינות מתאימות בגודל. .11

 להכניס שברי אבן תואמת בהבלטה. במישקים בהם חסרה אבן, יש .12

לאחר גמר ההידוק, יש לאחות את החומר במישקים בעזרת ספוג לח ובמברשת  .13

 בעלת סיבים גמישים. 

בעזרת ספוג לח ומסטרינה עדינה יבוצע האבן משאריות חומרי המליטה  יקוינ .14

 תוך הקפדה על שימוש במים נקיים והחלפתם לעיתים תכופות.

ולא ניתן לבצע בו מילוי מבוקר/יעיל, יש להשאיר שני  במקומות בהן המישק צר .15

 :המפורט להלןחורים לפחות כהכנה להזרקה. ההזרקה תבוצע ע"פ 

  100ניקוי והרטבה יסודית, במים או באתנול, בעזרת מזרקCC  או פומפה

 ידנית.
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  מחברה מוכרתידראולי סיד הב "חומר מליטה ע הזרקה קפילרית של ,

 נים.מהחורים התחתונים עד ליציאת החומר המוזרק מהעליו

  החומר  תתייצבוהלסגירה זמנית של חומרי ההזרקה בצמר גפן רטוב עד

 המוזרק.

 .השלמת כחול בחורי ההזרקה 

 .ר אשפרה מבוקרתפשתא מליטת הכחול .16

במידה ויש חוסר ודאות לגבי שלימות חומרי המליטה בעומק המישק, יש לבצע  .17

 קידוחי בדיקה לאיתור חללים.

 
 

.8 מספר מפרט מסד בנוי "דבש"ט לשמור מפר 
 מטרה

 .ה"דבש" מסד ייצוב קיר  
 הביצוע

 הקיר ינוקה מאדמה וטיח צמנט.
 ס"מ. 20מליטה מתפוררת תוסר עד עומק מקסימלי של 

 חורים ינוקו במים ומי סיד.
לקבל  ל מנתלאחר מכן החללים ימולאו בחומר מליטה על בסיס סיד הידראולי ע

 שור ישר של הקיר. ימ
וחומר מליטה על בסיס  רכרוכבמקרה של חוסר אבן, ההשלמה תבוצע אך ורק באבן 

 .סיד הידראולי
 ים יתוקנו בהתאם למפרט טפול בסדקיםסדק

 

.9 מספר מפרט קונסולידציה לקירות כורכר 
 כללי

חיזוק קירות כורכר מתפוררים למגע לצורך התאמתם לתשתית טיח סיד או כקיר 
 חשוף.
 ביצוע

עבור אבני כורכר במצב בליה בינוני )עבור בליה מתקדמת יש להחליף אבן( יש לפעול 
 לפי השלבים הבאים:

  ערבובNHL2.5  מים(. 18סיד הידראולי ו -1) 1:18בגוון לבן עם מים רגילים ביחס של 

  דקות לכל דלי.  3ערבוב במערבל במשך 

  ימים לשקיעה מלאה של הסיד.  4יש להשאיר את הדלי לנוח במצב מכוסה במשך
לאחר שהסיד שקע, יש לאסוף את המים השקופים בחלק העליון של הדלי. את שארית 

 החומר נפסל ואין להשתמש בו לעבודה אחרת. -ק לפחהחומר בדלי יש לזרו

  את המים מכניסים למרסס )יד או גב( ומבצעים ריסוס במצב ערפול )אין להשתמש
 בדיזה שיוצרת הזרקה ישירה( על האבן עד להספגה מלאה )מצב רווי(.

 פעמים ביום  3לאחר ייבוש פני האבן יש לחזור על הפעולה שוב. אין לרסס יותר מ
 וזרת באותו יום מתאפשרת בימי הקיץ(.)התזה ח

  פעמים לפחות עבור קיר  50פעמים למטרת הכנה לטיח או  30יש לחזור על ההרטבה
 חשוף ללא טיח.
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  במקרה והאבן לא חזקה מספיק להקשה עם פטישון ידני יש לחזור ולרסס שוב ושוב עד
 להתחזקות האבן.

 חלקיקי הסיד הקשוי יתקעו  -אין לאפשר לאבן להתייבש לחלוטין בין הרטבה להרטבה
 בקרום החיצוני של האבן ולא יחדרו לעומק.

 
 

.10 מספר מפרט "דבש" -הכנת בטון עתיק 
 כללי

הכנת בטון עתיק משמש לחיזוק מסדים, ייצוב פן פנימי של קיר חד פני, ייצוב גדמים 
 ועוד.

 ביצוע
 הכנת הבטון העתיק תתבצע במערבל מכני ותכלול את החומרים הבאים:

 80%ס"מ )תלוי בגודל הבנייה(, 10רמות עד לקוטר  5רג באגרגט כורכר מדו. 

 מורכב מ: 20%חומר מליטה בערך של כ 
o 1 סיד בור 

o 1 NHL5 
o 3 חול מחצבה 
o 0.5 אפר פחם 
o 0.5 חרסים שבורים 
o 1 שומשום 
o מים לפי הצורך 

 
 
 

.11 מספר מפרט מפרט הסרת צמחייה 
 

 תוסר מהקירות ומשטח המבנה. ,רשי שיחים וצמחיםכל הצמחייה כולל ש .א

לזהות בתמונות שבוצעו בחורף את נקודות אם העבודה תתבצע בקיץ, יש  .ב

 גדילת הצמחים.

לאחר בצע הרעלה של השורשים. ול לחתוך את הענפים של הצמחייהיש  .ג

משוך בכח שורשים מקירות לאין תקופה, יש לשלוף בזהירות את השורשים. 

 המבנה על מנת לא לערער את הקיר.

 צמחיה ע"ג קרקע: .ד

i.  בעזרת מסור ידני וזהיר. יש לגזום  המבנהוע"ג  המבנהיש לעבוד בסביבת

 ס"מ גובה!.  5את השיחים קרוב לפני הקרקע לא יעלה על 

ii. ים בעזרת חומר "גרלון" או ש"ע שלאחר הניסור יש  להרעיל את השור

 חודשים או עפ"י הוראות יצרן. 3ולהשאיר את הרעל במשך 

iii. ת יש לאסוף את הגזם האופן ידני ולפנות א הבגמר עבודות הסרת הצמחיי

 הפסולות לאתר מורשה, באחריות הקבלן.
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.12 מספר מפרט בניית מערכת ניקוז היקפית למבנה 
 

 כללית
 תבנה מערכת ניקוז היקפית לכל המבנה.

 
 ביצוע

ס"מ , ברוחב עליון עפ"י  50המערכת תכלול תעלת ניקוז היקפית ברוחב  תחתון של 
גיאוטקסטיל   'בסנדוויץ . המסד. התעלה תחופה UKס"מ תחת  10הצורך ובעומק של 

". לאחר מכן תמולא  התעלה ב חצץ עד 6מ"מ עובי ובתחתיתה יונח צינור ניקוז  10
 .0.00מפלס ה

 
 
 

 
 
 
 

.13 מספר מפרט מעקה לבארהתקנת  
 

מעבר היסודות יש לצקת את המעקה לבאר תתבצע על גבי יסודות מבטון. נת התק
ב סיד הידראולי "תוך הקרקע, ואחרי יישום שכבת הפרדה עלקו האבנים של הבאר, ב

 ן יציקות בתוך החפירה ליסוד.והפרדה באמצעות ניילו
תתבצע בהתאם לפרט ההכנה . או יותר, משקי תערובת מוכנה 30-יהיה מסוג ב הבטון
להקפיד על עובי יש יהיו נקיים מחלודה בזמן היציקה.  500הזיון מסוג פברזלי  !היצרן

מ לברזלי הזיון באמצעות שימוש בשומרי מרחק תקניים "ס 5ינימלי של כיסוי מ
 בלבד.
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 כתב כמויות .4
 כתב הכמויות מצורף כנספח למסמך זה.
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III. נספח 
 
 

 מקורות .5
 סקר הנדסי שבוצע למבנה זה 

 ניסיון קודם במבנים דומים 
 
 

 שרטוטים .6
 שרטוטים )תכניות ביצוע( מצורפים למסמך זה בצד.

 

 
 
 


