
 
 
 
 

  

 

 
 

 
 
 

 ר'פטצ ט'ג -חוות דעת עבור הליך לקביעת ספק יחיד -הנדון
 

 למועצה נדרשים שירותי תיקון כבישים. .1

דורשים ה, רבות שניםנסללו לפני חלקם  אשר כבישים, נם מספרמועצה ישבאחריות ה .2
כאשר נפערים בכבישים בורות העלולים להביא לפגיעה ברכוש  תחזוקה מוגברת וטיפול מיידי

 .ובחיי אדם

הבורות והסדקים נפערים דווקא בעונת החורף בעקבות גשמים לעיתים קרובות יצוין, כי  .3
 מרובים. 

 שיטות לתיקון וטיפול במפגעים אלו. 2יש  .4

ש צורך להביא מספר פועלים על מנת שיאטמו את בה י –הראשונה הינה השיטה המסורתית  .5
הסדקים והבורות בחול ובאספלט, עבודה הדורשת סגירת הכביש לפרקי זמן משתנים, הגעה 

של צוותי עבודה וחוסר יכולת לבצע את העבודה כל עוד תנאי מזג האוויר אינם מאפשרים 
 זאת והכביש רטוב.

הינה שיטה חדשנית בה מילוי הבורות והסדקים נעשה באמצעות הזרקת  –השיטה השניה  .6
אספלט קר ישירות מתוך משאית ייחודית לבור / סדק בכביש, באופן מהיר, בטיחותי ותוך 

מינימום הפרעה לתנועה, כאשר ניתן לבצע את מילוי הבור גם כאשר הכביש רטוב ואפילו 
 במהלך ירידת גשם קל.

רבים למועצה מאחר והיא בטוחה, זמינה, ניתנת לביצוע במהירות תוך לשיטה זו יש יתרונות  .7
 מינימום הפרעה למהלך התנועה התקין.

שיטה זו מיושמת בארץ רק ע"י חברת ג'י. פי. איי )ג'ט פטצ'ר ישראל בע"מ( אשר מחזיקה  .8
 בזכויות היוצרים על השיטה ובעלת הפטנט הרשום.

 המתאר את אופן ביצוע העבודות. צורף כנספח מפרט של ג'ט פאצרמ .9

 אחרות.רבות ק יחיד ברשויות פכס נקבעה יצוין שהחברה  .10

לאחר פרסום לאור האמור, מבוקש בזאת אישור וועדת המכרזים ליציאה להליך ספק יחיד.  .11
המודעה בעיתון ומתן זמן שהות למציעים פוטנציאלים, ככל שישנם לפנות למועצה, הנושא 

 המכרזים לצורך קבלת החלטה. יובא בשנית בפני וועדת

 בברכה,
 

 שמואל הררי
 מנהל מחלקת תחזוקה ותשתיות

 מועצה אזורית גזר
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

 

 
 
 

 מילוי בורות בשיטת הזרקת אספלט קרמפרט טכני עבור  -נספח
 

  BBA -ידי זכויות יוצרים של ה-טכנולוגית ג'ט פטצ'ר מוגנת על
 שינוי ללא בכבישים אספלט תיקוני מסמך זה מהווה מפרט טכני מיוחד למילוי בורות, .1

  .קר אספלט הזרקת מילוי ובשיטת ר'פטצ ט'ג בטכנולוגית, צורתם

 

 תהליך ,ואמולסיה אגרגטים של מתערובת מורכבו ,ייעודי בציוד באתר מיוצר קרה אספלטה .2
 שרוול בתוך מתבצע קר אספלט לייצור ר'פטצ  ט'ג משאית על שמונחים הגלם חומרי ערבוב

ומוזרק ע"י המפעיל במקום  המפגע בכביש. לאחר מכן מפוזר חול קוורץ ומהדקים  °70 -כ של
 הכל בפלטה רוטטת )ג'בקה( .

שיטת ביצוע מילוי בורות מתבצע בארבע שלבים. ניתן לבצע את העבודה מיד לאחר הגשם או תוך כדי 
 גשם קל אם יש צורך דחוף לכך.

 שלבי העבודה:
 

 רופפים, הניקוי מתבצע על ידי הזרקת אוויר דחוס לשטח הבור.ניקוי בור ממים ומחומרים -1שלב 
אין צורך לייבוש מלא של הבור, הדפנות יכולים להישאר רטובים מפני שהתערובת אספלטית קרה 

 השטח כשהם רטובים.  -היא מסוגלת להידבק גם לפני
ם שמיועדת ציפוי פני שטח הבור בשכבה מאחה, לציפוי זה משתמשים באמולסיה בטומני -2שלב 

 שטח הבור בכל חלקיו. -לייצור תערובת קרה. אמולסיה מרוססת באמצעות אוויר דחוס על פני
מילוי הבור בתערובת קרה. תערובת קרה מתערבבת בקצה צינור ההזרקה באמצעות הזרמה  -3שלב 

סימולטאנית של אגרגט, אמולסיה ואוויר דחוס. אנרגית הזרמה מספיקה להדוק ראשוני של 
בת.  בשל העובדה שהמילוי נעשה מתחתית הבור כלפי מעלה , נפח הבור מתמלא  ללא כיסוי התערו

אוויר וללא חללים עודפים. מילוי הבור מתבצע עם עודף קטן של גובה התערובת מעל פני שטח 
 הכביש.-הכביש, בכדי לאפשר לתנועה להדק את המילוי עד למצבו הסופי לגובה פני

ה של הבור לאחר מילוי, לצורך כך מרססים על פני שטח הבור לאחר מילוי ציפוי הגנה והפרד -4שלב 
חול או אגרגט קטן ללא תוספת אמולסיה, ומהדקים עם ג'בקה. שכבה זו מצפה את התערובת 

האספלטית הטריה ומגנה על המילוי מהדבקתו לגלגלי המכוניות עד להתייצבותו המלאה. לאחר שלב 
 ה מידית.זה ניתן לפתוח את המקום לתנוע

 )טכנולוגית ג'ט פטצ'ר מאפשרת את ביצוע העבודה תוך הפרעה מינימאלית לתנועה.(
 ידי משטרת ישראל.-של משרד התחבורה ואושרה  על 50+51פי תרשים -העבודה מתבצעת על

 
 
 

 :מעטפת הדירוג של החול
 0.425 0.84 2.00 4.75 9.5 נפה )מ"מ(
 0-10 40-60 65-90 95-100 100 אחוז עבור

 
 מעטפת הדירוג של השומשום:

 2.00 4.75 9.5 12.5 נפה )מ"מ(
 0-5 15-45 75-100 100 אחוז עבור

 
 אמולסיה ביטומנית:



 
 
 
 

  

 

 .2, חלק 161בת"י  CRS-1האמולסיה הביטומנית בסיווג 
 :תכונות האמולסיה הביטונית

 דרישה תכונה נבדקת מס'
 בדיקות של אמולסיה

 100-20 )שניות( C°50פורול ב ב-צמיגות סייבולט 1
 מקס' 1 שעות )אחוז במסה( 24יציבות באחסנה  2
 חיובי מטען חשמלי של החלקיקים 3
 מקס' 0.1 ניפוי )% במסה( 4
 מיני' 60 שארית הזיקוק )% במסה( 5

 בדיקות של שארית הזיקוק
 250-100 מ"מ( 0.1שניות ) 5גר',  C25,100°חדירות ב  6

 מינ'  40 לדקה )ס"מ(ס"מ   C °25 ,5-משיכות ב 7
 מינ' 97.5 אתילן )%  במסה(-כלורו-מסיסות בתלת 8

 
 


