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תוכן ההרצאה
נתוני הפרויקט המוצג

היבטי התכנון

התארגנות ולוגיסטיקה

היבטי הביצוע

המלצות להמשך, לקחים



נתוני הפרויקט
תיכון אורט גרינברג:שם בית הספר

אורן סביון, ה'בורדיוזמילה –מתכננים . ב.א+ בורביעויקטור :צוות התכנון

מבנה  , )2' מס(מבנה כיתות , מבנה ראשי: מבנים בשטח בית הספר
.אודטוריום, אולם ספורט, )3' מס(מעבדות וכיתות 

2,3' הינם מבנים מסששדורגוהמבנים 



מפת בית הספר

אודטוריום

מבנה ראשי

אולם ספורט



נתוני המבנים ששודרגו



נתוני המבנים ששודרגו







היבטי תכנון
 סדרי עדיפויות שדרוג–סקר מהנדס יועץ מטעם משרד החינוך
 מדידה פנימית ושרטוט חזיתות וחתכי המבנה+ חלק מהליך מדידה להיתר –מדידה
 בארכיב הרשות המקומיתתוכניותאיתור
 הרשאה לתקצוב הרשות+ נוהל הגשת שטחים לאישור כבסיס לתכנון
 לרבות בדיקת יסודות–בדיקות מעבדה ובדיקות לא הורסות בהתאם לנוהל
סקר קרקע ודוח ביסוס
בדיקת מבנה קיים לרעידת אדמה וזיהוי נקודות חלשות במבנה
  תכנון חלופות לשדרוג והגשת חלופה נבחרת לאישור
 ר"למ₪ 1,500תוך התחשבות בתקציב הביצוע –תכנון מפורט למכרז ולביצוע.



2' מבנה מס–היבטי תכנון 



2' מבנה מס–היבטי תכנון 



2' מבנה מס–היבטי תכנון 



2' מבנה מס–היבטי תכנון 



2' מבנה מס–היבטי תכנון 



2' מבנה מס–היבטי תכנון 













טון1,000עומס אופקי של כ 



2' חיזוק מבנה מס–היבטי תכנון 







התארגנות ולוגיסטיקה

 ציוד מעבדות(י המועצה "רצוי שיתבצע ע–פינוי ציוד מן המבנים(
 רצוי שהשדרוג יתבצע  –כיתות ומעבדות חלופיות בזמן הביצוע

חודשים ולכן  4-5-בפועל השדרוג אורך כ, במהלך חופשת הקיץ
באחריות המועצה למצוא פתרון לתלמידים בתקופת השדרוג

 הפרדת אזור העבודה משטח –גידור ותחימת השטח
,  תוך שמירה על תפקוד אולמות ספורט, בית הספר
ב'וכיוצאודטוריום



היבטי ביצוע

במהלך הביצוע נתקלו במספר בעיות
 החיזוק יבלוט מעל פני הקרקע–יסודות המבנה רדודים
 חריגות מתקציב השדרוג–תיקניותתשתיות חשמל ישנות ולא
 אודטוריוםתקרת –פגיעה באלמנטים שלא במסגרת השדרוג























לקחים והמלצות להמשך

 מה האלמנטים המיועדים לשדרוג–תאום ציפיות יחד עם צוות בית הספר
 לדוגמא ביצוע עבודות  –שילוב החלפת תשתיות בזמן השדרוג

החלפת לוחות  , וצנרת כיבוי אש לאחר גמר עבודות השדרוגמתזים
חשמל בכיתות הלימוד

 דלתות , החלפת ריצוףלדוגמא –השדרוג שיפוצי כיתות בזמן שילוב
ומזגנים בכיתות הלימוד והמעבדות לאחר ביצוע השדרוג

 על מנת למנוע חריגה  –חשיבות ביצוע סקר מבנה מדויק ככל הניתן
מן התקציב בזמן הביצוע
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