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 ת הבהרה ולשאל ותשובת

 

 : השאלות והתשובות שלהלן מתייחסות לשאלות שהתקבלו בנוגע לעבודות בסניף חיפה

 

 מה עומק ורוחב התעלה ? – 9שאלה 

ס"מ  לפי פרט בגיליון  01אין חציבות לתעלה, לאחר ביצוע ההגבהה בבטון  – 9תשובה לשאלה 

 31תיווצר התעלה ורוחב התעלה כפי שכתוב בתוכנית ראה חתך טיפוסי בתחתית הגיליון   3מספר 

 ס"מ .

, עובי החציבה בבטון נרשם  2אין חציבה בתעלה החציבה רק בשלושת התאים ראה גיליון  מספר 

 ס"מ  .  31במפורש 

 

 מה עובי הפח ? – 0שאלה 

ם כהיגד מ"מ ,פח מגלוון  ו" מרוק" , פח מחוספס  ומיוחד למדרכי 3עובי הפח  - 0תשובה  לשאלה 

 החלקה .

 

 שאלה לעניין התפר  – 3שאלה 

 - 3תשובה לשאלה 

התפר בבניין הקיים ברצפה , ממנו מי התהום חודרים וגורמים להצפה , הפתרון המוצע הוא להקיף 

 . 3וחתך טיפוסי בגיליון מספר  2אותו משני הצדדים בהגבהת בטון , ראה פרטי 

 

 איזה סוג סרט כימי ? – 4שאלה 

סרט כימי מתנפח עם מגע המים , חנויות אספקת חומרים מודעים לסרט זה ,  – 4 תשובה לשאלה

תפקיד הסרט שמניחים לפני היציקה רק לפני היציקה של הבטון , הסרט עם מגע המים מתנפח וגורם 

לאטימות , ללא הסרט כאילו לא נעשה דבר , המטרה לכידת מי התהום שחודרים בין הקיר והרצפה 

 ומהתפר ברצפה .

 יש לעיין בהוראות היצרן לאופן הביצוע וההנחה לסרט .

 

 לגבי רוחב התעלה מעל התפרים, והאם מדובר על חציבה ? 5שאלה 

 ס"מ  ואין צורך בחציבה בתפר . 011רוחב התעלה  3ראה גיליון  – 5תשובה לשאלה 
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 האם ניתן לבצע בחורף ? – 6שאלה מספר 

אם מבטיחים שאיבת המים , הסיבה לשאיבת המים  ניתן לבצע העבודה בחורף – 6תשובה לשאלה 

היא הנחת הסרט הכימי , סרט הכימי מבטיח אטימות בין התעלה לשאר הרצפה בבניין , הבעיה כי 

 הסרט הכימי צריך להניח ולהדביק על משטח יבש .

 כמו כן יתואם בין הקבלן למפקח לוח הזמנים הרצוי להשגת היעילות הטובה יותר.

 

 ין צבע על הטיח ומה מחייב המפרט וכתב הכמויות ?לעני – 7שאלה 

 לא כולל הצבע , אם הקבלן יידרש יקבל הנחיה מהמפקח וישולם כחריג . -  7תשובה לשאלה 

 

 

 

 

  

 


