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תעודה
בני וצביקה - חברה לעבודות עפר, חציבה, פיתוח

והריסות (1990) בע"מ
הרצליה

לייצור אגרגטים/תמאושר

תחום האישור:
תעופה לפי ת"י 1886 ו-ת.ת. 30אושר כמפעל לייצור מצע לכבישים, רחבות ושדות

:מוצרים

- מצע מחומר גרוס ממוחזר מאתרי הריסה1.

- מצע מחומר גרוס ממוחזר מאתרי פסולת בניין:2.
ברקת והרצליה

31/12/2021עד יוםהתעודהתוקף
45945מס' תעודה:

01/01/2021תעודה:תחילת תוקף

511527244ח.פ
גולובד"ר גלעד

מנכ"ל

1מתוך1עמוד

https://www.sii.org.il/heb/qualityauth/certificateexpirationdate/?pn=45945


2

פרטי ההזמנה

פרטי הבדיקה

בני וצביקה- מפעל מחזור אגרגטים 

חול ממוחזר שטוף

מהות הבדיקה

תוצאות הבדיקה

2-2התוצאות המלאות של הבדיקה מפורטות בעמודים 

:הערות

:תאריך הדפסה:שם החותם

:חתימהקרקע- מעבדה לביסוס ודרכים - מהנדס ראשי . מ.מ:תפקידו

.08.05.2005: מיום'  מהדורה א0039 (1/7)טופס מספר

תוצאות הבדיקות - 2ראה דף 

:שם המזמין      

:מספר הסכם          09/05/2021

מענו              :

:תאריך ההזמנה

:איש קשר        

:שם האתר     

:מסקנה 

ואין להשתמש בו אלא במלואו דפים2

מסמך זה מתייחס רק לדוגמאות שנבדקו ואין לייחסו לדוגמאות אחרות

:שם הקבלן     

:תאריך הדגימה

12.05.2021 גרגורי ביידר

ח מצורף בזה"דו

המסקנה מתייחסת לסעיפים שנבדקו בלבד

ח זה מכיל"                דו

13.101-95ב "הכנת מדגמי קרקע לבדיקת דירוג וגבולות הסומך בשיטה יבשה לפי נ

תעודה מספר

70389

13.106-95ב "בדיקת משקל סגולי של קרקעות לפי נ

מ"בני וצביקה בע

המזמין או בא כוחו

13.105-95ב "גבול הפלסטיות ומדד הפלסטיות של קרקעות לפי נ, בדיקת גבול הנזילות

:הפריט הנבדק

אגרגטים ממוחזרים (2015) 5003י "בדיקות התאמה לדרישות התקן הישראלי ת

6492108 מגדל רסיטל תל אביב 156מנחם בגין 

מן'יהודה תורג

7111603704

1953- ג " לחוק התקנים תשי12בהתאם לסעיף 

 מתוך1עמוד 

מ"בני וצביקה בע

'פרק ו, 2חלק , 1865י "י שטיפה לפי ת"מ באגרגטים ע" מ0.075קביעת כמות החומר הדק העובר נפה 

'ב-ו' פרק א, 2חלק , 1865י "נטילה והכנה של מדגמי שדה מאגרגטים לפי ת

'פרק ה, 2חלק , 1865י "י הניפוי לפי ת"קביעת דירוג אגרגטים דקים וגסים ע

אגרגט גרוס

:י"הבדיקות נבחרו ע

09/05/2021

'פרק ד, 2חלק , 1865י "בדיקת צפיפות הגרגר והספיגות באגרגטים גסים ובאגרגטים דקים לפי ת



דפים2מתוך2'דף מס

סעיף ' מס

3בתקן 
9.54.752.362.001.180.850.600.4250.300.1500.075

2.21009789767.83.6

.08.05.2005: מיום'  מהדורה א0039(2/7)טופס מספר  

צורת גרגרים

לפי הסכם 13.105NP.ב.לפי נאין דרישהאינדקס הפלסטיות

- 2 חלק 1865י "ת-תכולת גרגרים הפחוסים. א

2 חלק 1865י "ת-תכולת גרגרים המאורכים. ב

:תוצאות הבדיקה

תעודה מספר

5003י " ת1'  לפי טבלה מס1סוג - חול ירוק :כינוי החומר הנבדק

7111603704

(מ"מ)נפה 

(%)משקל עובר 

התכונה הבדקת3סעיף בתקן ' מס
הדרישה לסוג 

'א
תוצאות הבדיקה

התאמה לסוג 

'א

לפי הסכם22.026 חלק 1865י "תלפי הסכםספרת גרגרים.2.3.1

הבדיקה לפי

 -

שיעור גריסות

-2 חלק 1865י "ת-14/10של אגרגט שכינויו 

חול מחצבה
שיעור 

שחיקה

לפי הסכם279% חלק 1865י "תאין דרישהשווה ערך החול 

מתאים

מתאים23.6% חלק 1865י "ת6%מקס תכולת אבק3טבלה 

22.61% חלק 1865י "ת10%' מקסספיגות3טבלה 

2 חלק 1865י "ת

(ק"מ/ג"ק)צפיפות הגרגר 

מתאים2 חלק 1865י "ת2000' מינבמצב רווי יבש פנים3טבלה 

תכולת בולי חרסית

2499

לפי הסכם2 חלק 1865י "תאין דרישהצפיפות ממשית 2435


	חול כולל אישורים 
	דירוג ושווה ערך חול
	מחצבה -   ISO 2019 בני וצביקה בעמ (2)
	חול ממוחזר שטוף סופי 
	תי 1886 ו-ת.ת. 30 ייצור אגרגטים בתוקף עד 31.12.2021
	_Hlk425425810


	7111603704 -  בדיקות פיזיקליות   מתי תקן 5003 חול (1)



