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 גדר מסורגת- 124.1' מפרט מס
 
 כללי . 1
 

 .גדר מסורגת מהווה אלמנט בטחוני מעצם היותה בנויה מאלמנטים חזקים . א
  

 תפקידה של גדר זו למנוע כניסה בכוח של אנשים לא מוסמכים ועל כן יש לתכנן את הגדר מאלמנטים שלא . ב
 .וטיםניתנים לחיתוך או שבירה באמצעים פש

  
 .ניתן לבנות גדר מסורגת גם כאלמנט דקורטיבי הכל בהתחשב בדרישות ביטחוניות . ג

  
 לפחות בין אם הגדר כוללת שיפועים בחלקה העליון ובין אם'  מ2.5גובהה הכולל של גדר מסורגת יהיה  . ד

 .לאו
 
 הגדרות . 2
 

 . גדר בנויה מפרופילי פלדה בחתכים שונים- גדר מסורגת
 
 נים רלוונטייםתק . 3
 

 :ט"מפרטי הוועדה הבינמשרדית של משהב . א
 

 . מפרט כללי למסגרת חרש וסיכוך- 19פרק 
 

 . מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר- 02פרק 
 
 חגורת בטון . 4
 

 ניתן לתכנן השתלת צנרת כהכנה לתאורה. חגורות בטון תבוצע לפי ההנחיות לגבי גדר רשת בטחונית . א
 .ב הגדר או כאמצעי שליטה על השערבטחונית סבי

 
 עמודי הגדר . 5
 

 בכל, 80x80 או פרופיל מרובע 3" פקר פלדה או צינור 100x50פרופילים לעמודי הגדר יהיה מפרופיל מלבני  . א
 .מ" מ3-מקרה לא יקטן עובי הדופן מ

  
 .בין צירי העמודים הסמוכים'  מ2.5-מרחק בין העמודים לא יגדל מ . ב

  
 0.3x0.3x0.8ביטון העמוד יבוצע בחגורת בטון במידות . מפני הקרקע'  מ0.8ודים יבוטנו בבטון עד העמ . ג

   .'מ
  

 שתרותך, מ" מ3י פלטת פלדה בעובי "חלקם העליון של העמודים העשויים מפרופילים חלולים ייסגר ע . ד
 .בהיקפה

 
 פרופילים אנכיים של גדר מסורגת . 6
 

 מ או מפלח" מ18גדר מסורגת יבוצעו ממוטות פלדה עגולים ומלא בקוטר לפחות של פרופילים אנכיים של  . א
 .מ לפחות" מ30x10ברזל שטוח 

  
  .מ" ס5לא יעלה על , המרווח בין הקצה התחתון של הפרופיל האנכי והפאה העליונה של חגורת הבטון . ב

  
  .מ" ס6הרווח בין שני פרופילים אנכיים סמוכים לא יעלה על  . ג

  
 מ העליונים ייכופפו מראש" ס50אם יידרש שיפוע בחלקה העליון של הגדר יבוצעו פרופילים אנכיים אשר  . ד

 . מעלות ביחס לציר הפרופיל60לזוית 
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 הגובה הכללי, מעל פני חגורת הבטון ובכל מקרה'  מ2.5חלקו הישר של הפרופיל במקרה זה יגיע לגובה 
, לפי דרישה מיוחדת ניתן להשחיז קצה המוט ליצירת עוקץ. ' מ2.5-כולל השיפוע לא יקטן ממהקרקע 

 .מ עליונים" ס5כאשר הקצה יחודד בצורה הדרגתית לאורך 
  

 מ שתורכב על הגדר לפי השיקול" מ19יש להכין יחידת עוקצים מברזל מלא עגול , כאלטרנטיבה לשיפוע . ה
 6המרחק ביניהם לא יעלה על . מ באמצעות ריתוך" מ30x5) ברזל שטוח(ג פלך "העוקצים יורכבו ע. בשטח

 מ מבסיס" ס5החוד יהיה באורך . מ מבסיסו המרותך ועד קצהו המחודד" ס15אורך כל עוקץ יהיה . מ"ס
 .י ריתוך לקצה העליון של הגדר"יחידת העוקצים תחובר ע. הקונוס ועד החוד

 
 פרופילים רוחביים . 7
 

 מ שלא ישמשו "מצדה הפנימי של הגדר ע, וחביים יחברו פרופילים אנכיים אל עמודי הגדרפרופילים ר . א
 .לבאים מצדה החיצוני" סולם טיפוס"

  
 20x20מ לפחות או מפרופיל ריבוע מלא במידות " מ18פרופילים רוחביים יבוצעו ממוטות עגולים בקוטר  . ב

 .מ"מ
  

 מ מהקצה התחתון של הפרופיל האנכי" ס10ר הראשון ימוקם  פרופילים רוחביים לפחות כאש3יש לבצע  . ג
 .והשלישי ברווח השווה שביניהם, מהקצה התחתון של הפרופיל האנכי'  מ2והעליון ימוקם 

 
 חיבור פרופילי הגדר בריתוך . 8
 

 ליםבין אם חיבור פרופילים אנכיים לרוחביים ובין אם חיבור פרופי, כל חיבורי פרופילי הגדר המסורגת . א
 מ ויבוצע בהיקף מלא של הפרופיל" מ4-עובי הריתוך לא יקטן מ. יבוצעו בריתוך מלא, רוחביים לעמודים

 .המרותך
  

 ).שלקה(כל מקומות הריתוך יושחזו וילוטשו לניקוי עטיפת פסולת ריתוך  . ב
 
 טיב החומר . 9
 

 ,חופשייה מקליפות ערגול, מינציהמיוצרת ללא ל, כל פרופילי הגדר והעמודים יהיו עשויים מפלדה חדשה . א
 .סיגים ופסולת אחרת ובלתי מוחדרות בחלודה

  
 לפחות כמו , התארכות בשבר וכדומה, אם לא יצויין אחרת בתוכניות יהיו תכונות הפלדה מבחינת חוזקה . ב

 . לפי תקן גרמניST-37של פלדה מסוג 
 

 צביעה . 10
 

 אם העבודה, ת לצביעה באמצעות מברשות פלדה או דיסקהצביעה תבוצע לאחר ניקוי שטחים המיועדו . א
 בכל מקרה יש להסיר לחלוטין שאריות. אם העבודה מבוצעת במפעל יש להעדיף ניקוי חול. מבוצעת באתר

   .שומן לפני הצביעה
  

 ייצבעו פרופילי פלדה בשכבת צבע יסוד צינקכרומט ,  שעות לאחר סיומו5-לאחר הניקוי ולא יאוחר מ . ב
שכבה של צבע עליון , יש לצבוע בעוד שכבה זהה של צבע יסוד, לאחר מכן.  מיקרון לפחות40ונה בעובי ראש

 . מיקרון לפחות40עובי שכבה זאת יהיה . לפי גוון שיבחר" איתן"או " סופרלק"מסוג 
  

 100-עובי שכבת האבץ לא תקטן מ. אם ייעשה שימוש בפרופילים מגולוונים יבוצע הגילוון באבץ חם . ג
 .מיקרון

  
 .אין לצבוע את חלקי העמוד המבוטנים . ד


