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 .1מבוא
חברת מוריה מתכננת לשדרג את מערך הכבישים בשכונת ואדי קדום במזרח ירושלים .הדוח
המוגש בזה מתייחס לתכן מיסעת הכביש ולביסוס מבני הדרך שיבוצעו עקב שדרוג והרחבת
מערך הכבישים בשכונה.
חברת מוריה פנתה לא .גיאומכניקה בע"מ בבקשה לערוך באתר סקר גיאוטכני ,להמליץ בפני
המתכננים על תכן מבנה המיסעות ושיטת הביסוס המתאימה ולסייע לאחר מכן במעקב

ובהדרכה בעת בצוע העבודות.
הסקר הגיאוטכני באתר שבוצעו במאי  2020כלל  4קידוחי-ניסיון שירדו לעומקים שבין  8ל-
 20מ' ושני קידוחי מבנה שירדו לעומק חצי מטר .הקדוחים נעשו במכונה סיבובית ובקידוח
גלעין בשילוב עם בדיקות להחדרה תקנית .ומדגמים מופרים ומדגמי גלעין הוצאו מהקדוחים
והובאו למעבדה למיון הסתכלותי ולבדיקות אינדיקטיביות.
הדוח המוגש בזה ,הדן בתכן מבנה המיסעות וביסוס מבני הדרך ,נכתב בהסתמך על ממצאי
הסקר הגיאוטכני באתר ,על תכניות התנוחה והחתכים ונפחי התנועה כפי שנתקבלו
מהמתכננים.
ההקדמה לדוח זה מהווה חלק בלתי-נפרד ממנו.
 .2נתונים
 .2.1תיאור האתר והפרויקט המתוכנן
הקטע המתוכנן (ראה תרשים מס'  )1כולל את שלושת המקטעים הבאים:
מקטע באורך של כ 170 -בדרך יריחו בו מתוכננת הרחבה מערבה של חלק מהדרך הקיימת
בעיקר לטובת פיתוח חניות .רום פני הקרקע הקיים לאורך הקטע משתנה בין  +667ועד .+666

מקטע כביש מס'  1באורך של כ 204 -מ' שיחצה את שכונת אל אביאד ויתחבר בחלקו הדרומי
מערבי אל הכביש האמריקאי שמקודם בשלב זה ע"י צוות תכנון אחר .רום פני הקרקע הקיים
לאורך הקטע משתנה בין  +645ועד  .+667לאורך התוואי מתוכננת חפירה לעומק מרבי של כ-
 3.5מ' ועבודות מילוי לעומק מרבי של  8.5מ' .בקטע זה יבוצע בהתאם להחלטת המזמין מיסעת
כביש (אספלטית) זהה לזו שתעשה בכביש האמריקאי אליו מתחבר הכביש בגבול הפרויקט.
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תרשים מס'  :1תוואי הכב

יש המתוכנן
ומיקום קידוחי ניסיון על רקע תנוחה
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מדרגות שיאפשרו מעבר רגלי משכונת ואדי קודם על שכונת אל אביאד מתוכננות באזור מרכז
השכונה ויחברו בין רומים  614.6ל. 642.5 -
עקב ביצוע חלק מעבודות המילוי והחפירה יידרש להתקין קירות תמך ודיפון בחלק מהתוואי.
 2.2השתית ותכונותיה
סקר הקרקע שנעשה כלל שני קידוחי מבנה שבוצעו במכונה סיבובית וארבעה קידוחי ניסיון
שבוצעו במכונה סיבובית ובקידוח גלעין ושירדו לעומק מרבי של  20מ' .מיקום ועומק קידוחי
הניסיון מפורט בטבלה מס'  .1קידוחי המבנה המוצגים בטבלה מס'  2בוצעו בסמוך לקידוחי
הניסיון בתוואי המיסעה הקיימת במטרה לאפיין את עובי מבנה המיסעה הקיימת.
טבלה מס'  :1מיקום ועומק קידוח הניסיון.
G.W.
לא אותר

G.L.

Position X

Position Y

)Depth (m

Borehole Name

+666.7

223776

631014

20

KB-3

לא אותר

+618.7

223672

630818

8

KB-4

לא אותר

+665.4

223783

630953

20

KB-5

לא אותר

+644.8

223745

630868

8

KB-7

טבלה מס'  :2מיקום ועומק קידוח הניסיון.
G.W.
לא אותר

Adjacent Borehole

Depth

Borehole Name

KB-4

לא אותר

KB-7

8
)(m
8

KB-4A
KB-7A

בהסתמך על הלוגים של קידוחי-הניסיון (ראה נספח א') עולה כי פרופיל הקרקע באתר כולל:
שכבה עליונה של מילוי שהותקן לאורך התוואי חול חרסיתי עד חרסית רזה עם כמויות משתנות
של צרורות ואבנים ,צרורות של אבן גיר במטריקס קירטון חווארי.
מתחת לשכבת המילוי העליונה קיים מסלע רך טבעי הכולל קירטון ,קירטון חווארי עד חוואר
קירטוני היורד עד תחתית העומק שנבדק.
מאחר והתכונות האינדקטיביות של המסלע הטבעי דומות לחלק מהחומר הקיים בשכבת
המילוי קשה להגדיר על סמך ממצאי סקר הקרקע את עובי תחתית המילוי הקיים באתר לכל
אורך התוואי .מאחר ושכבות החול החרסיתי והחרסית הינם חלק משכבות המילוי הקיים ניתן
להסיק שעובי המילוי המרבי הקיים שהתגלה בקידוחי הניסיון עומד על כ 6 -מטרים ויש להביא
בחשבון וכי יתכנו אזורים בהם עובי המילוי גדול יותר.
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סרטוט מס'  :2עובר נפה  #200בשכבות חול חרסיתי וחרסית

סרטוט מס'  :3רטיבות וגבולות סומך בשכבות חול חרסיתי וחרסית
בתרשימים מס'  2עד  5מפורטים תוצאות הבדיקות האינדקטיביות שהתקבלו מבדיקת מדגמים
שניטלו משכבות החול החרסיתי והחרסית משכבת המילוי העליונה .כמות הדקים הינה בטווח

7
שבין  66.3%עד ( 27.9%ראה תרשים מס'  .)2הרטיבות שנמדדו (ראה תרשים מס'  )3הינם
בטווח שבין  16.8%ועד  6.59%כשהערכים נמוכים מגבולות הפלסטיות שנמדדו.

סרטוט מס'  :4דיאגרמת פלסטיות בשכבות חול חרסיתי וחרסית
בהתאם לגבולות הסומך שנמדדו ניתן לאפיין את הדקים בשכבות החול החרסיתי ואת החרסית
כחרסית רזה (ראה תרשים מס'  )4עם ערכי תפיחה חופשית נמוכים יחסית בשיעור מרבי של כ-
( 25%ראה תרשים מס' .)5
על הצפיפות והחוזק של שכבות הקרקע באתר ניתן ללמוד מתוצאותיהן של בדיקות ההחדרה
התקניות ( SPTראה תרשים מס'  .)6תוצאות אלו הראו נטייה לעלות הדרגתית עם העומק החל
במינימום של  9חבטות וכלה במקסימום של  50חבטות כשניתן לקבוע שהערכים הגבוהים
הושפעו מהימצאות צרורות בשכבה ולא דווקא הושפעו מצפיפות השכבה .בהתחשב בתוצאות
ניתן להעריך שהשכבות החוליות חרסיתיות והחרסיתיות בשכבת המילוי העליונה הינם
בצפיפות יחסית נמוכה עד בינונית נמוכה.
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סרטוט מס'  :5תפיחה חופשית בשכבות חול חרסיתי וחרסית

סרטוט מס'  :6פילוג תוצאות  SPTבשכבות חול חרסיתי וחרסית
בתרשימים מס'  7עד  12מפורטים תוצאות הבדיקות האינדקטיביות שהתקבלו מבדיקת
מדגמים שניטלו משכבות הקירטוניות חוואריות משכבת המילוי העליונה ומשכבת המסלע
הטבעי .כמות הדקים הינה בטווח שבין כ 3% -ועד ( 78.2%ראה תרשים מס' .)7
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סרטוט מס'  :7עובר נפה  #200בשכבות קירטוניות חוואריות

סרטוט מס'  :8רטיבות וגבולות סומך בשכבות קירטוניות חוואריות
הרטיבות שנמדדו (ראה תרשים מס'  )8הינם בטווח שבין  3.8%ועד  27%כשהערכים לעיתים
נמוכים מגבולות הפלסטיות שנמדדו ולעיתים גבוהים מהם .בהתאם לגבולות הסומך שנמדדו

10
ניתן לאפיין את הדקים החוואריים כבעלי תכונות של חרסית שמנה עד רזה (ראה תרשים מס'
.)9

סרטוט מס'  :9דיאגרמת פלסטיות בשכבות קירטוניות חוואריות

סרטוט מס'  :10מיון לפי גבול נזילות בשכבות קירטוניות חוואריות
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סרטוט מס'  :11תכולת קרבונטים בשכבות קירטוניות חוואריות

סרטוט מס'  :12תפיחה חופשית בשכבות קירטוניות חוואריות
בהתאם לגבולות הנזילות ותכולת הקרבונטיים ניתן לאפיין את המסלע הטבעי והחומר הקיים
בשכבת המילוי העליונה (ראה תרשימים מס'  11ו )12 -כקירטון עד קירטון חווארי .בתפיחה
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החופשית שנמדדה התקבל טווח ערכים נרחב החל מ 3.7% -ועד  .37.5%בהתחשב בתוצאות
ניתן להעריך שלשכבות אלו פוטנציאל תפיחה נמוך עד בינוני.
על הצפיפות והחוזק של שכבות הקרקע באתר ניתן ללמוד מתוצאותיהן של בדיקות ההחדרה
התקניות ( SPTראה תרשים מס'  .)13תוצאות אלו הראו נטייה לעלות הדרגתית עם העומק
החל במינימום של  15חבטות וכלה במקסימום של מעל ל 50 -חבטות .בהתחשב בתוצאות ניתן
להעריך שאת המסלע הטבעי ניתן לאפיין כמסלע רך עד בינוני וכי לא ניתן לקבוע גבול ברור
לאזור המעבר בין קירטוני חווארי במילוי למסלע טבעי קירטוני חווארי.

סרטוט מס'  :13פילוג תוצאות  SPTבשכבות קירטוניות חוואריות
בקידוחי המבנה שירדו לעומק  0.5מ' נחשפה חוסר אחידות במבנה המיסעה הקיים עם שכבות
אספלט עליונות בעובי כולל שבין  9ס"מ ועד  17ס"מ ,שכבות מצע בעובי שבין אפס ועד  24ס"מ
ושכבה תחתונה של חרסית חולית עד חול חרסיתי.
מי תהום לא נחשפו במהלך ביצוע קידוחי הניסיון.
 .3מסקנות והמלצות
 3.1סיכונים סיסמיים
בהתאם למפת התקינה להעתקים לא ידוע על העתקים פעילים או חשודים כפעילים בקרבת
האתר ובמרחק הקטן מחמישה ק"מ מהאתר .עפ"י מפת התקינה לאזורים החשודים בהגברת
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שתית חריגה לא קיים באתר חשד לפוטנציאל של הגברת שתית חריגה באירועים סיסמיים.
בהתחשב בחתך הקרקע באתר יש לסווג את האתר כמתאים לקטגוריה  Dעפ"י ת"י .413
 3.2הסרת שכבת כיסוי עליונה
באתר קיימים שטחים בהם הותקן שפך קרקע (מילוי ישן) .עובי המילוי ותכונותיו לא ברורים.
באזורים המיועדים לפיתוח בהם יבוצעו עבודות מילוי ,פיתוח כבישים ,הקמת מבנים וקירות
תמך נדרש בשלב ראשון להסיר את השפך הקיים עד לחשיפת מסלע טבעי קיים בתחתית
המילוי .עומק ההרחקה יקבע באתר במהלך ביצוע העבודות בהתאם לממצאים שיחשפו במהלך
ביצוע החפירות .יש להזמין את מהנדס הביסוס לאתר לבחינת טיב השתית שתתגלה לאחר
השלמת החפירה המתוכננת לתחתית החלפת קרקע למבנים ולמיסעה .עומק ההחלפה המזערי
יעמוד על מטר בתחומי מיסעה אספלטית .במקומות בהם יתגלה כי ביצוע החלפת הקרקע
לעומק הנדרש לא ישים יידרש להתקין יריעות שריון שמעליהן תעשה החלפת הקרקע .בקטעים
אלו יבוצע בתחתית החפירה הידוק באמצעות מכבש ויברציוני כבד באמצעות לפחות שמונה
מעברים ועד להפסקת כל שקיעה .בסמוך למבנים קיימים יעשה ההידוק ללא שימוש בוויברציה.
לאחר השלמת ההידוק יידרש לשריין את השתית באמצעות התקנת גיאוגריד מסוג TENAX

 LBO 330או  TENSAR SS30בין השתית המהודקת ושכבת המצעים התחתונה .השריון יחרוג
לפחות מטר מחוץ לתחום בו יותקן מבנה המיסעה או יסודה המבנה .אופן התקנת הגיאוגריד
ופיזור שכבת המצע מעל הגיאוגריד יעשה בהתאם להוראות היצרן.
יש להביא בחשבון ששריון מבנה המיסעה יצמצם התפתחות נזקים בפני המיסעה ו/או היסודות
המתוכננים אך אין להוציא מכלל אפשרות כי יתפתחו נזקים במקומות בהם לא יוסר באופן
מלא המילוי הקיים.
 3.3שיפועי חפירה ומילוי
חפירות זמניות עד לעומק ארבעה מטר ידופנו או יעשו בשיפוע של  1:2לכל היותר בשכבת המילוי
העליונה ובשיפוע של יעלה על  1:1בשכבת מסלע קירוטני חווארי .שיפועי החפירה והחציבה
המותרים בקטעים בהם מתוכננים מדרונות חפורים או חצובים יעמדו של  1:3לכל היותר
בשכבת המילוי העליונה ובשיפוע של יעלה על  1:1.5בשכבת מסלע קירוטני חווארי .מילוי
במצעים יעשה בשיפועי צד של לפחות  1:2.5בשכבות מצע סוג א ו ב' ובשיפוע צד של לפחות 1:3

במילוי נברר .קו הדיקור העליון של המדרון יקבע במרחק של לפחות מטר מקצה סוללת מיסעה
ואבני שפה .בעת הידוק המילוי יש להקפיד להדק גם את קצה השכבות (בצד המדרון) .בהתחשב
בחומר האבנוני הקיים בחתך הקרקע יש להיערך לניקוי תקופתי של דרדרת בתחתית
המדרונות .במקומות בהם לא ניתן לבצע את המדרונות בשיפוע הצד הנ"ל יתקנו קירות דיפון
וקירות תמך בהתאם להנחיות סעיף . 3.10
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 3.4הידוק שתית ותכינת חומרי מילוי
לאחר הרחקת שכבת המילוי העליונה תהודק השתית הטבעית בהידוק מבוקר בהתאם
להנחיות המפרט הכללי פרק  51משנת  2014בהידוק מבוקר לפי סוג השתית .קרקעות
חרסיתית וחוואריות יעובדו ויהדקו באמצעות מכבש רגלי כבש .במידה והעבודה תעשה במהלך
חודשי החורף יש להביא בחשבון אפשרות כי יידרש לייצב שתית בוצית באמצעות החדרת שברי
אבן בקטעים שיקבעו במהלך הביצוע .עובי הבקלש לפחות  30ס"מ וביצוע העבודות עד להחדרה
מלאה והתלכדות של שברי האבן עם פני השתית לפי הנחיות המפרט הכללי פרק מס'  51סעיף
 51.04.12משנת  .2014לפני החדרת הבקלש תחתית החפירה תיחפר לעומק  20ס"מ .שיטת
העבודה תבטיח שמירה על תכולת הרטיבות של החרסית ואמצעים שימנעו את התייבשות
החרסית.
בתחומים בהם תעשה מיסעה אספלטית מתוכנן מילוי לטובת החלפת קרקע והרחבת המיסעה.
המילוי יעשה בשכבות ובהידוק מבוקר .המילוי יענה על דרישות מיון  A-1או  A-2-4ויעמוד גם
בדרישות הבאות:
▪ גודל גרגיר מקסימלי לא יעלה על .“3
▪ כמות דקים (עובר  )#200שלא תעלה על .25%
▪ עובר נפה  #4בטווח שבין  25%ועד .90%
▪ גבול נזילות מרבי .35%
▪ אינדקס פלסטיות מרבי .10%
▪ מת"ק מעבדתי מזערי של . 6%
▪ שיעור תפיחה מרבי בתחום רטיבות העיבוד . 0.5%
עובי השכבות המהודקות לא יעלה על  20ס"מ.
הידוק שכבות מילוי והשתית יעשה בהתאם לדרישות ההידוק המפורטות בפרק  51במפרט
נתיבי ישראל.
המילוי יתחבר במדרגות למדרון הקיים בהתאם למפורט בתרשים מס' .2

תרשים מס'  :2אופן ההתחברות למילוי הקיים.
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 .3.5קביעת מת"ק תכנונית
לתכן המיסעות מוצע להתחשב בערך מת"ק אחיד של  3%עבור שכבת המילוי הקיימת ובערך
מת"ק תכנוני אחיד של  6%לאחר יישום שכבות  Cappingמתחת למבנה המיסעה העליון .לפני
התחלת המילוי החוזר יש לוודא כי פסולות או חומרים אורגניים יסולקו מתחתית החפירה.
עובי שכבות ה Capping -בתחום בו המיסעות יתוכננו לפי הפרטים של הכביש האמריקאי
יעמוד על לפחות מטר ויעשה ממילוי שיענה על דרישות מיון  A-4או  A-2-4ויעמוד גם בדרישות
הבאות:
▪ גודל גרגיר מקסימלי לא יעלה על .“3
▪ כמות דקים (עובר  )#200בטווח שבין  15%ועד .25%
▪ מת"ק מעבדתי מזערי של . 6%
▪ שיעור תפיחה מרבי בתחום רטיבות העיבוד . 1%
עובי השכבות המהודקות לא יעלה על  20ס"מ .הידוק שכבות מילוי והשתית יעשה בהתאם
לדרישות ההידוק המפורטות בפרק  51במפרט נתיבי ישראל.
עובי שכבות ה Capping -בתחום מדרכות ,שבילים וחניות שיתוכננו לפי הפרטים של הכביש
האמריקאי יעמוד על לפחות  80ס"מ ממילוי נברר בעל מת"ק תכנוני של לפחות  .20%עובי
השכבות המהודקות לא יעלה על  20ס"מ .הידוק שכבות מילוי והשתית יעשה בהתאם לדרישות
ההידוק המפורטות בפרק  51במפרט נתיבי ישראל.
 3.6מבנה מיסעה אספלטית
בהתאם להנחיות המזמין תכן המיסעה האספלטית נקבע ע"י מתכנני הכביש האמריקאי תוך
התחשבות במאפייני התנועה בכביש המתוכנן וכולל את הרכב השכבות הבא:
▪ שכבת בטון אספלט עליונה בעובי  4.0ס"מ מסוג תא"מ  19מ"מ עם אגרגט בזלתי ותערובת
ביטומן .PG70-10
▪ שכבת בטון אספלט מקשרת בעובי  5.0ס"מ מסוג תא"צ  25מ"מ עם אגרגט דולומיטי
ותערובת ביטומן .PG70-10
▪ שכבת בטון אספלט מקשרת בעובי  6.0ס"מ מסוג תא"צ  25מ"מ עם אגרגט דולומיטי
ותערובת ביטומן .PG68-10
▪ שכבת בטון אספלט מיישרת תחתונה בעובי  7.0ס"מ מסוג תא"צ  25מ"מ עם אגרגט
דולומיטי ותערובת ביטומן .PG68-10
▪ שכבת אגו"מ בעובי  15ס"מ.
▪ שכבת עליונה ממצע סוג א' בעובי  20ס"מ.
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▪ שכבה תחתונה ממצע סוג א' בעובי  20ס"מ.
▪ ציפוי יסוד וציפוי מאחה יעשו בהתאם למפורט במפרטי נתיבי ישראל הרלוונטיים.
הידוק שכבות המבנה יעשה בהתאם לדרישות ההידוק המפורטות בפרק  51במפרט נתיבי
ישראל .מתחת למבנה המיסעה האספלטית תותקן שכבת  Cappingבהתאם להנחיות סעיף .3.5
 3.7התחברות למבנה מיסעה אספלטית קיים
החיבור בין מבנה מיסעה קיים למבנה מסעה חדש יעשה באמצעות התחברות מדורגת בין
המבנה החדש לקיים .המדרגות יעשו בעובי מרבי של  20ס"מ .עובי המדרגות לא יעלה על עובי
השכבות הקיימות .שיפוע המדרגות יעמוד על  1:3בשכבות גרנולריות ו 1:4 -בשכבות
אספלטיות .דפנות החומר הגרנולרי המתגלה בעת החפירה יאטמו באמצעות ריסוס כבד.
הטיפול בסדקים יעשה אחרי הקרצוף ויכלול איטום הסדקים ,כיסוי ביריעות אלסטומריות
רוויות בביטומן ומריחת פריימר על פני היריעות .לפני הנחת שכבת אספלט חדשה יש לחמם את
הפן האנכי של שכבת האספלט הקיים .באזורים בהם קיימת סדיקה צפופה תותקן יריעה
אלסטומריות לכל רוחב השטח.
 3.8מדרכות שבילים וחניות
בקטע בו התכנון יעשה בהתאם להנחיות התכנון שנקבעו בכביש האמריקאי אפשריות החלופות
הבאות:
.I

מבנה אספטי שיכלול:

▪ שכבת בטון אספלט עליונה בעובי  4.0ס"מ מסוג תא"צ מדרכות  12.5מ"מ עם תערובת
ביטומן .PG68-10
▪ שכבת עליונה ממצע סוג א' בעובי  15ס"מ.
▪ שכבה תחתונה ממצע סוג א' בעובי  15ס"מ.
▪ מתחת למבנה המיסעה האספלטית תותקן שכבת  Cappingבהתאם להנחיות סעיף .3.5
.II

מבנה עם אבנים משתלבות שיכלול:

▪ אבנים משתלבות בעובי  8ס"מ.
▪ שכבת חול עפ"י דרישות המפרט הכללי בעובי  3ס"מ.
▪ שכבת עליונה ממצע סוג א' בעובי  15ס"מ.
▪ שכבה תחתונה ממצע סוג א' בעובי  15ס"מ.
מתחת למבנה המיסעה האספלטית תותקן שכבת  Cappingבהתאם להנחיות סעיף .3.5
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במקומות בהם שיפוע הכביש יעשה בכיוון המדרכה יותקנו מתחת למבנה המדרכה שכבות מצע
סוג א' עד לתחתית שכבות המצע סוג א' שיעשו במבנה המיסעה לצורך ניקוז תחתית מבנה
המיסעה.
הביצוע לרבות החומרים יעשה בהתאם לדרישות בפרק  51במפרט נתיבי ישראל ויעמוד בכל
דרישות ת"י .1571
 3.9מבנה מיסעה מאבן משתלבת
בהעדר נתוני תחזית תנועה ובהתחשב בכך שהדרך חוצה שכונת מגורים ניתן להניח שניתן
לאפיין את הכביש המתוכנן שיחצה את השכונה כרחוב מקומי עד רחוב מאסף .סה"כ נפח
התנועה לתכן המיסעה בתקופת שירות של  20שנה יעמוד על  1,500,000מעברים
אקוויוולנטיים של סרן סטנדרטי במשקל  8.2טון .בהתחשב במת"ק תכנוני אחיד של  3%ובנפח
התנועה נדרשת מיסעה בעובי כולל של כ 75 -ס"מ הכוללת את הרכב השכבות הבא:
▪ אבן משתלבת בעובי  10ס"מ.
▪ שכבת חול נקי בעובי  5ס"מ.
▪ שכבה עליונה ממצע סוג א' בעובי  10ס"מ.
▪ שכבת ביניים עליונה ממצע סוג א' בעובי  10ס"מ.
▪ שכבת ביניים תחתונה ממצע סוג א' בעובי  15ס"מ.
▪ שכבה תחתונה ממצע סוג א' בעובי  15ס"מ.
הביצוע לרבות החומרים יעשה בהתאם לדרישות בפרק  51במפרט נתיבי ישראל ויעמוד בכל
דרישות ת"י .1571
 3.10קירות תמך וקירות דיפון
קירות דיפון וקירות התמך שיתנשאו לגובה העולה על שני מטר יבוססו בכלונסאות קדוחים
ויצוקים באתר .הכלונסאות יבוצעו ביבש עם מכונת קידוח חזקה שתתאים לתנאי המסלע
הקיימים באתר .בכלונסאות יוכנס לכל אורכם זיון .את השפעת התפיחה האפשרית בשכבות
חרסיתיות וחוואריות על הכלונס יש לקחת בחשבון על ידי תגבור זיון הכלונס בהתאם לדרישות
ת"י  .940עומק הכלונסאות יעמוד על לפחות  10מ' ,קוטר הכלונסאות לפחות  40ס"מ .המרווח
בין כלונסאות דיפון לא יעלה על  20ס"מ .להבטחת עמידות כלונסאות דיפון כנגד כשל מקומי
יש לקשור את ראשי הכלונסאות בעזרת קורות קשר .הכלונסאות ימוקמו תוך התחשבות
במיקומן של המערכות התת-קרקעיות השונות.
עומק חדירת הכלונסאות מתחת למפלס תחתית החפירה בחזית הדיפון יעמוד על לפחות פעם
וחצי גובה הדיפון בקיר זיזי ולפחות  4מ' לקיר עם תמיכות אופקיות .יציבות הקיר תבחן
ומקדמי הביטחון יעמדו בדרישות התקינה הישראלית .קירות זיזים ובעלי תמיכה אופקית

18
בגובה אחיד יחושבו על סמך הערכים הבאים ועל סמך הסכמה הסטטית המתאימה למצב
אקטיבי או מנוחה בהתאם לרגישות המבנים הנתמכים:
מקדם לחץ עפר צדי אקטיבי עבור בגב קיר הדיפון/תמך יחושב עפ"י שיטת Coulomb
מהנוסחה הבאה:
)∅( 𝑐𝑜𝑠 2
2

) 𝛼 𝑠𝑖𝑛(𝛿 + ∅) ∗ 𝑠𝑖𝑛(∅ −
√ 𝑐𝑜𝑠(𝛿 ) ∗ [1 +
]
) 𝛼(𝑠𝑜𝑐 ∗ ) 𝛿(𝑠𝑜𝑐

= 𝑎𝐾

כאשר:
∅  -זווית החיכוך  320בגב הקיר
𝛼  -שיפוע המדרון העולה בגב הקיר.
𝛿  -זווית חיכוך של  230בין גב הקיר למדרון.
וללא התחשבות בקוהזיה הקיימת במסלע.
יש להניח תוספת לחץ אנכי של  2טון /מ 2בראש קיר דיפון ו\או קיר תמך הסמוך לכבישים.
יש להניח תוספת לחץ אנכי של  0.5טון /מ 2בראש קיר דיפון ו\או קיר תמך הסמוך לשצ"פ.
התזוזה האופקית בראש הכלונסאות לא תעלה על  10מ"מ.
מקדמי קפיץ לכוחות אופקיים עבור כלונסאות מפורטים בטבלה הבאה.
קירות עם שתי שורות של תמיכה אופקית באמצעות עוגנים או שיטה אחרת יחושב לעמוד בלחץ
אופקי אחיד ששיעורו יקבע לפי הנוסחה הבאה:
Pa = (0.65 x  x H+P) x KA

כאשר:
 –KAמקדם הלחץ האקטיבי
) –  (ton/m3משקל מרחבי של הקרקע
) – H (mעומק החפירה
) – P (ton/m2עומס קבוע בפני הקרקע בגב קיר הדיפון
טבלה מס'  :3מקדמי קפיץ לכוחות אופקיים
עומק מפני הקרקע
(מ')

מקדמי קפיץ לכוחות אופקיים

4–1
6–4
 – 6ומטה

kN/m3
8,000
13,000
40,000

תסבולת הכלונסאות תחושב בהזנחת התנגדות הקצה של הכלונסאות והחיכוך בשכבות המילוי
העליונות .בחישוב תסבולת כלונסאות הדיפון יחושב היקף הכלונס הפעיל כשווה לפעמים קוטר
הכלונס בלבד .החיכוך המותר מפורט בטבלה מס' .4
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טבלה מס'  :4חיכוך המותר לחישוב תסבולת כלונסאות
עומק מפני שכבת המסלע
(מ')

חיכוך מותר
(טון למ"ר)

4–1
6–4
 – 6ומטה

0
2.5
4.5

עומס המתיחה המותר יחושב בהנחה שהמשקל המרחבי של הסלע  לצורכי חישוב
יהיה  2.1טון/מ 3ויתוכנן בהתאם להנחיות ת"י .1378
התסבולת אופקית המותרת בכיוון האופקי תחושב עפ"י מודל ברומס לפי הקשר:
3KpDv

כאשר:
 - Kpמקדם לחץ פסיבי
 - Dקוטר הכלונס
 - vמאמץ אנכי שיחושב לפי משקל מרחבי של  2טון למ"ק.
בחזית הכלונסאות החשופים יותקן קיר משלים למניעת "זליגת קרקע" במרווח שבין
הכלונסאות.
על מנת למנוע היווצרות לחצים הידרוסטטיים על הקיר יש להתקין בו נקזים מתאימים (קוטר
 100מ"מ כל  4מ.)2
במקרים בהם אין אפשרות לנקז את המים יתוכנן המבנה תוך התחשבות בעומד המים שיתפתח
כנגד המבנה עד לפני הקרקע מעל המבנה או עד למפלס בו ניתן יהיה להתקין מערך ניקוז.
במידה וידרשו עוגנים קבועים הם יסופקו עם הגנה כפולה כנגד קורוזיה.
העוגנים יתוכננו ויבוצעו למשך תפקוד (קיים) עפ"י דרישות המפרט הכללי פרק  26ובהתאם
לת"י  940חלק ( 4.2תכן גיאוטכני :חיזוק וייצוב מבנים למטרות הנדסיות עוגני קרקע
מדויסים) ובהתאם להנחיות הבאות:
▪ העומס המותר לא יעלה על  50טון לעוגן.
▪ אורך מזערי של שורש העוגן לא יפחת מ 7.5 -מ' ומהאורך הנדרש לפי חישובי תסבולת העוגן.
▪ אורך האזור החופשי של העוגן יעמוד על לפחות  4מ'.
▪ העוגנים יבוצעו בזווית של  200-250מתחת לאופק בקידוח עם שרוול מגן בקוטר מזערי של
”. 6
▪ יש להתקין אטם גמיש בין השורש לחלק החופשי.
▪ הזרקת הדייס הצמנטי תעשה בהזרקה כפולה בלחץ של לפחות  10אטמ'.
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▪ בנוסף יותקן צינור דיוס נוסף להזרקה אופציונלית נוספת במידה ותתקבל זחילה במהלך
דריכת העוגנים.
▪ יש לבצע את כל הבדיקות הנדרשות בעוגנים בהתאם לדרישות התקינה.
▪ יש להביא בחשבון את האפשרות של פריצת דייס במהלך דיוס העוגנים.
▪ כל ראשי העוגנים יהיו עם ראש מתוברג המוכן והמאפשר לביצוע דריכה עתידית.
▪ כל מערך העוגנים ייבדק בבדיקות ביצועים וכן בבדיקות קבלה.
▪ תכנון וביצוע העוגנים הינו באחריות הקבלן המבצע ואליו להגיש לאישור המזמין ומתכנני
הפרויקט תכניות ,חישובים ומפרטים לאישור התכנון.
▪

הקבלן המבצע יערוך תכנית בקרה וניטור כמוגדר בת"י  940חלק  .4.2לפחות 15%

מהעוגנים יכללו מערכת לניטור עומס משתייר ( )Load Cellsכחלק בלתי נפרד מראש העוגן.
מיקום העוגנים שיכללו מערכת לניטור עומס משתייר יוגש לאישורו המוקדם של מנהל
הפרויקט ומתכנן המבנה.
הכבלים שיחברו את תאי הניטור לאוגר המידע יושחלו בתוך שרוולי פלסטיק תקנים
שיותקנו מראש בקיר הדיפון .אופן פריסת השרוולים לחיווט מערך הניטור לארון תקשורת
בו ימוקם אוגר מידע מרכזי יתוכנן ע"י הקבלן המבצע ויוגש לאישור המזמין .אוגר המידע
ימוקם בארון מוגן ואטום ,נגיש לתפעול ותחזוקה .אוגר המידע יחובר לסוללה נטענת
המתאימה להפעלה וקריאה רציפה של כל תאי הכוח למשך לפחות  4ימים .הסוללה תחובר
לפאנל סולארי מתאים להטענת הסוללה .אוגר המידע יכלול סוללת גיבוי שתאפשר את
שמירת הנתונים שנמדדו במקרה של הפסקה באספקת מתח חיצוני לאוגר המידע.
דיוק מערכת הניטור יעמוד על לפחות  0.5%מכוח השרות בעוגנים ללא תלות במרחק העוגן
מאוגר המידע .כל תא ניטור יכלול מד טמפ' מובנה ובמהלך ביצוע קריאת עומס מעוגן
תימדד גם הטמפרטורה בתא הניטור .כל תא ניטור יסופק עם פלטות ייעודיות של יצרן
מערכת הניטור לפיזור אחיד של הכוח .כל ראשי העוגנים שיכללו תאי ניטור יכוסו במכסים
מיוחדים אטומים למים ולחות המתאימים למידות תאי הניטור.
מערכת הניטור תסופק עם אחריות של שנה שתחל לאחר אישור המזמין על התקנת המערכת
באתר.
תדירות קריאת העומס המשתייר תעמוד לפחות על ההגדרות המפורטות בת"י  940חלק
.4.2
 3.11קירות תמך נמוכים
המילוי הקיים ,בגלל הרכבו וצפיפותו הירודה ,אינו מתאים כמות שהוא לשמש כשתית נאותה
לקירות תמך מאחר ותתכן התפתחות עתידית של שקיעות במילוי הקיים .בתנאי האתר הסרה
מלאה של המילוי הנחות תוביל להגדלה משמעותית בעלות הפרויקט ליזם .ביסוס המבנים ללא
הסרת המילוי הנחות תוביל מחד להוזלה בעלויות הביסוס אך טומנת בחובה סיכון לקיים
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המבנים שצפוי שבמקביל להתפתחות אפשרית של שקיעה במילוי הנחות יתפתחו במבנים
שיבוססו בביסוס רדוד שקיעות ושקיעות הבדליות .על המזמין להכיל את הסיכון ולהבין את
המשמעויות שיגזרו מביצוע המבנים על המילוי הנחות הקיים ללא הסרתו .בכדי לצמצם את
הנזקים המבנים נדרש לשריין את השתית (בהתאם להנחיות סעיף  ,)3.2להגביר את הזיון
במבנים וליישם במבנים אמצעים שיוכלו לסייע ככל הניתן לעמידת המבנים בדפורמציות
הצפויות במילוי הנחות הקיים ובדפורמציות ובדפורמציות ההבדליות שיתפתחו במבנים.
אמצעים אלו לא יוכלו למזער את הדפורמציות אך יוכלו לתרום לשמירה על קיים המבנים.
תכנון אמצעים אלו הינו באחריות מתכנן המבנים.
בשטחים המיועדים לביסוס רדוד של קירות תמך נמוכים עם גובה תימוך שלא יעלה על שני
מטרים יש להדק בשלב ראשון את השתית בתחום בו לא יוסר המילוי שנותר באמצעות מכבש
רוטט כבד מטיפוס  BOMAG BW-213D-2או שווה-ערך באמצעות לפחות שמונה מעברים ועד
אשר תפסק כל תזוזה מתחת לגלגלים .במקומות בהם תחשף השתית הטבעית הטיפול בשתית
(לפני התקנת המילוי החוזר בהחלפת הקרקע) יעשה בהתאם להנחיות המפרט הכללי לפי סוגה.
הטמנת יסודות קירות תמך נמוכים שיתמכו עד  2מטר גובה יעשו בעומק של לפחות  80ס"מ
מתחת לפני הקרקע בחזית
הטמנת יסוד הקיר תיקבע לפי הקריטריונים הבאים:
• כשפני הפיתוח בחזית הקיר הינם אופקים וגובה קיר התמך נמוך משלושה מטרים עומק
היסוד יהיה לפחות  80ס"מ מתחת לפני הפיתוח בצד הנמוך.
• כשבחזית הקיר קיים מדרון יסוד קיר התמך יוגדל עומק החדירה ללפחות  2מ'.
יסודות קירות תמך נמוכים שיתמכו עד  2מטר גובה יבוססו מעל מילוי נברר העומד בדרישות
פרק  51במפרט הכללי העדכני בעובי של לפחות מטר שיעמוד גם בדרישות הבאות :חומר מדורג
עם גודל אבן מרבי שלא יעלה על  7.5ס"מ ודקים בטווח שבין  15%עד  .20%כל שכבה תעובד
בתכולת רטיבות אופטימלית שתקבע על בסיס בדיקות מעבדה שיאפיינו את יחס צפיפות-
רטיבות של המילוי הנברר ותהודק במכבש רוטט מטיפוס מאושר לצפיפות השווה ל98%-

לפחות מהמכסימום לפי .ASTM D1557
החלפת הקרקע תחרוג לפחות מטר מצדי יסודות המבנה .אם תנאי האתר מחייבים בסוס
במפלסים שונים ,יש להבטיח שהשיפוע בין שני יסודות כלשהם לא יעלה על .50%
בשתית חרסיתית או חווארית יבוצע ייצוב של תחתית החפירה בשברי אבן .עבודות הייצוב
יעשו בהתאם למפורט להלן :בשלב ראשון תחפר החרסית הבלתי יציבה לעומק של  40ס"מ
מהמפלס המתוכנן של פני השתית .עם גמר החפירה יש לחרוש את השכבה הרכה לעומק של 15

ס"מ לצורך החדרת שברי האבן .שכבת שברי אבן בעובי  20ס"מ עם גודל אבן מכסימלית של
 12ס"מ ו 80% -אבן במקטע  5-12ס"מ תפוזר על גבי השתית המתוחחת .פני השכבה יהודקו
באמצעות הידוק "רגל" כמפורט בסעיף  510263של המפרט הכללי .אם החרסית לא תיוצב
לאחר ביצוע שכבת שברי אבן הראשונה ,יש לפזר ולהדק שכבה נוספת של שברי אבן בעובי של
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 20ס"מ .אם החרסית לא התייצבה גם לאחר שכבה שנייה יש להמשיך בשכבה נוספת של שברי
אבן מוחדרים כנ"ל .לאחר השלמת ייצוב השכבה יעשה המשך המילוי החוזר בהתאם לתוכניות
העבודה.
בתום ביצוע הקירות יש למלא את הרווח שבין הקירות לדפנות החפירה בשכבות מילוי נברר
אשר יעמוד בדרישות הבאות:
• המילוי החוזר מאחורי קירות המבנים עד למפלס תחתית נקזים שיותקנו בקירות יעשה
מילוי בחומר נברר עם כמות דקים בטווח שבין  18%ועד  .25%כאשר כל שכבה תהודק
לצפיפות של  98%מהמכסימום לפי .ASTM D1557
• החל ממפלס תחתית נקזים בקירות ומעלה תותקן שכבה מנקזת מחומר נברר עם כמות
דקים מרבית של  .15%השכבה המנקזת תעשה עד לעומק  50ס"מ מתחת למפלס פני
הקירות .השכבה המנקזת תופרד באמצעות בד גיאוטכני בלתי ארוג במשקל  250גרם למ"ר.
מעל הבד הגיאוטכני שיכסה את פני השכבה המנקזת יש להתקין שכבה אוטמת שתמנע
חלחול אנכי של מים לתוך השכבה המנקזת.
• במקומות צרים או במקומות בהם קיים סיכון בטיחותי יוחלפו המצעים ביציקת תערובת
 CLSMבחוזק בינוני שחוזקו לפחות  2מגפ"ס .המילוי בתערובת  CLSMיעשה בשלבים בעובי
שלא יעלה על  100ס"מ בכל שלב יציקה ותוך המתנה להתקשות התערובת.
•

במקרים בהם המילוי החוזר יעשה בתחום מיסעת הכביש יעמוד המילוי החוזר גם בדרישות
תכן המיסעה.

יש לתכנן תפרים כל  4מ' ופתחי ניקוז במרווחים אופקיים ואנכיים של  1.5מ' .מוטות מיתדים
יותקנו בתפרים למזעור הדפורמציה היחסות בין סגמנטים.
הקירות התומכים יחושבו על סמך הערכים הבאים :
תסבולת מותרת של  2.7 kg/cm2ליסוד נמשך המושתת במצעים מהודקים.
תסבולת מותרת של  1.5 kg/cm2בפני שכבת חרסית.
את התסבולות הנ"ל ניתן להגדיל ב 33% -עבור עומסים סיסמיים.
מקדם החלקה של  0.45בין היסוד לשכבת המצע המהודק.
זוית חיכוך פנימי  320 -מילוי בגב הקיר
מקדם לחץ עפר צדי אקטיבי עבור בגב קיר הדיפון/תמך יחושב עפ"י שיטת Coulomb
מהנוסחה הבאה:
)∅( 𝑐𝑜𝑠 2
2

) 𝛼 𝑠𝑖𝑛(𝛿 + ∅) ∗ 𝑠𝑖𝑛(∅ −
√ 𝑐𝑜𝑠(𝛿 ) ∗ [1 +
]
) 𝛼(𝑠𝑜𝑐 ∗ ) 𝛿(𝑠𝑜𝑐

כאשר:
∅  -זווית החיכוך  320בגב הקיר

= 𝑎𝐾
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𝛼  -שיפוע המדרון העולה בגב הקיר.
𝛿  -זווית חיכוך של  230בין גב הקיר למדרון.
וללא התחשבות בקוהזיה הקיימת במסלע.
המשקל המרחבי הכולל של הקרקע  לצורכי חישוב יהיה 2.1

טון/מ3

יש להניח תוספת לחץ אנכי של  2טון /מ 2בראש קיר תמך הסמוך לכבישים.
יש להניח תוספת לחץ אנכי של  0.5טון /מ 2בראש קיר תמך הסמוך לשצ"פ.
הניסיון מלמד כי במידה ותעשה הסרה מלאה של המילוי הנחות הקיים בשתית תהיה שקיעת
היסודות תחת העומס המומלץ בסדר-גודל של מספר מילימטרים.
יש להזמין את מהנדס הביסוס לאתר בעת בצוע המצעים והיסודות.
 3.12הנחיות לבצוע רצפות
כל הרצפות במבנים שיבוססו על כלונסאות יעשו כרצפות תלויות ,מופרדות מהקרקע באמצעות
ארגזי כוורת או פוליביד מתאימים בגובה נטו של  20ס"מ לפחות .על מנת למנוע חדירת קרקע
לחלל שייווצר עם התכלות הקרטון יש להשתמש בלוחות פוליגל או צמנטבורד מתאימים

המוצמדים לצד האלמנט.
 3.13הנחיות לבצוע כלונסאות
צפוי כי במהלך ביצוע הקידוחים יחשפו שכבות מילוי עליונות ושכבות מסלע רך עד בינוני של
קירטון ,קירטון חווארי וחואר בעלות דרגות קושי מגוונות .יתכן ששכבות אלו יקשו מאוד על
ביצוע הקידוחים לכלונסאות .בהתאם לכך יקדחו הכלונסאות במכונת קידוח חזקה המצוידת
במקדחים מתאימים לקידוח בשכבות הקשות .בכל מקרה על הקבלן לספק את מכונות הקידוח
והמקדחים המתאימים לביצוע הקידוחים .הכלונסאות יבוצעו ביבש ,בהתאם לפרק  23של
המפרט הכללי הבין-משרדי (כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר) ,בשינויים הבאים:
א .הדרישה לקצב יציקה מזערי של  30מ"ק לשעה מבוטלת בזה.
ב .ראשי הכלונסאות הגמורים יהיו בעלי צורה גלילית ,בקוטר המתוכנן לפחות ,ויהיו עשויים
מבטון נקי ,בעל חוזק מלא ובמפלס המתוכנן .במידת הצורך יהיה על הקבלן לחפור מסביב
לכל כלונס ,לחצוב את ראשי הכלונסאות באמצעות פטישי אויר עד הגיעו לבטון מעולה,
לנקות את פני הכלונסאות באוויר דחוס ולהשלים את היציקה כנדרש.
ג .הכלונסאות יבוצעו תחת פקוח צמוד של מפקח מנוסה ,אשר ינהל רישום של פרופיל הקרקע
ותהליך הבצוע לכל כלונס וכלונס ,ויציין כל פרט חריג שבו נתקל.
ד .כל הכלונסאות יבדקו בשיטה הסונית וכלונסאות בקוטר העולה על  80ס"מ יבדקו גם
בשיטה האולטרסונית .בכלונסאות בקוטר העולה על  80ס"מ יותקנו בכלובי הכלונסאות
הנ"ל  2צינורות בדיקה שירדו עד לתחתית הכלונסאות.
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ה .במקרה שהבדיקות יגלו ממצא חריג בכלונס כלשהו רשאי המפקח לדרוש כי בכלונס זה
יבוצע קדוח גלעין בקוטר " 3לכל עומקו ו/או תעשה חפירה סביבו על מנת לאפשר בדיקות
נוספות ו/או בחינה הסתכלותית של חלקו העליון .כל הבדיקות הללו יהיו על חשבון הקבלן.
ו .יש להזמין את מהנדס הביסוס לאתר בעת בצוע הכלונסאות.
ז .הקבלן יורשה ,לאחר שלמד את התנאים באתר ,לעבוד בכל שיטה אחרת שתבטיח את איכות
המוצר הסופי בתנאי שיקבל לכך את אישורו המוקדם של מהנדס הביסוס .אישור כזה יינתן
רק על סמך מפרט חלופי שיוגש בכתב על ידי הקבלן ולא יהיה בו כדי לפטור את הקבלן
מאחריותו המלאה לטיב המוצר הסופי.
 3.14הנחיות לבצוע מילוי חוזר
א .כל החומר החפור יערם באתר מגודר ותחת שמירה שיאושר ע"י המפקח .לא תורשה הוצאת
כמות כלשהי של עפר חפור מהאתר ללא אישור בכתב מהמזמין.
ב .בעבודות המילוי החוזר עד למפלס תחתית מבנה מיסעה ושכבת ה Capping -יותר השימוש
בחומר נברר עם עד  15%דקים נקי מחומר אורגאני או פסולת.
ג .מילוי חוזר סביב קירות מבנים יעשה בהתאם להנחיות סעיף .3.11
ד .המילוי החוזר בגב הקיר בתחום מבנה המיסעות יעמוד בדרישות מבנה המיסעות.
ה .המילוי החוזר יפוזר בשכבות אופקיות בעובי שלא יעלה על  20ס"מ ובתחום מבנה מיסעה
בהתאם לעובי שכבות מבנה המיסעה .כל שכבה תורבץ במים ותהודק במכבש רוטט מטיפוס
מאושר עד שלא יראו עקבות המכבש על פני השכבה.
ו .אין להדק בתחום  300מ"מ מקיר כדי למנוע היווצרות לחצים משתיירים.
ז .לאור הקושי בהידוק שכבות במרחב עבודה מצומם מוצע לצקת את המילוי החוזר בקטעים
אלו ב CLSM -בעובי שלא יעלה על מטר בכל שלב .המשך המילוי יעשה רק לאחר התקשות
שכבת ה. CLSM -
יש להזמין את הח"מ לאתר בעת קדיחת הכלונסאות.
 3.15ניטור השפעת העבודות על מבנים סמוכים
בפרויקט יבוצע עבודות עפר וביסוס בתוואי עירוני שחלקו בקרבת מבנים .העבודות ושקיעות
הקרקע שיתפתחו במהלך הביצוע יכולים לגרום למבנה קיים הנמצא בתחום ההשפעה של
העבודות להתפתחות סדיקה במבנה .כדי להימנע מתביעות בהמשך שברובן הינן קנטרניות יש
ליישם את האמצעים הבאים:
א .לפני תחילת הביצוע יבוצע סקר למבנים שבתחום ההשפעה אשר יבחן את מצב המבנים
כולל צילום קירות חוץ ויכלול תיעוד של סדקים קיימים במבנה ו/או קטעי טיח
מתפוררים .במידת האפשר תכלול הבחינה גם תיעוד של קירות פנים במבנה.
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ב .ניטור זעזועים במהלך ביצוע הדחיקה .הניטור יעשה בסמוך לכל מבנה שיוגדר בתחום
ההשפעה ע"י חברה עם ניסיון מוכח בביצוע ניטור זעזועים (גיאוטק ,מכון גיאופיזי)
ובמהלך הניטור יבחן האם ערך הזעזועים אינו עולה על הערכים המותרים בתקן
 .DIN 4150במידה והערכים שימדדו יעלו על המותר יש להפסיק את העבודות ולבחון
פתרונות אפשריים להמשך העבודה.
ג .מדידת שקיעות ע"י מודד מוסמך באמצעות נקודות ייחוס ומטרה שימוקמו על המבנים
הסמוכים לתחום ביצוע .מבנה יוגדר כסמוך לתחום הביצוע עם המרחק בינו לבין תחום
העבודות לא יעלה על  10מטרים .הניטור של מבנים אלו יכלול ציר ניטור אופקי וציר
ניטור אנכי .בציר הניטור האופקי יותקנו נקודות מדידה על קיר המבנה הסמוך לתחום
העבודות במרחקים אופקים של עד  2.5מ' בין פריזמות סמוכות ובגובה אחיד לאורך
הציר האופקי של לפחות מטר וחצי מפני הקרקע .ציר הניטור האנכי ימוקם על הקיר
הסמוך לתחום העבודות ויכלול לפחות ארבע פריזמות שימוקמו במרחקים שווים זו
מזו לכל גובה הקיר במרחק שלא יעלה על מטר וחצי בין פריזמות סמוכות .דיוק מדידת
השקיעות בכל נקודות מדידה לא תפחת מ ±1 -מ"מ .קצב ביצוע המדידות יקבע במהלך
הביצוע כתלות באופי העבודות שיבוצעו בסמוך לאותו מבנה.

תמונה מס'  :1פריזמות מותקנות על קירות מבנה.
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תמונה מס'  :2פריזמות מותקנות על קירות מבנה.
 3.16ניקוז האתר
יש לדאוג להסדרת הנגר והרחקתו מקרבת יסודות המבנים .בנוסף ,יש לדאוג לניקוז מתאים
של המיסעה כך שתימנע הזרמת נגר עילי על פני המדרון עקב החשש להתפתחות סחף קרקע
(ארוזיה) בפני המדרון.
 .4סיכום
הסקר המפורט שהוכן לפרויקט גילה כי פרופיל הקרקע באתר כולל עקרונית שכבת חול
חרסיתי ,חרסית רזה וצרורות של אבן גיר במטריקס קירטון חווארי שהותקנו לאורך תוואי
הפרויקט כמילוי מעשה ידי אדם ומתחתיהם שכבת מסלע קריטוני ,קירטוני חווארי טבעית.
עומק המעבר בין שכבת המילוי לשכבת המסלע הטבעי לא ברור .מי תהום לא נתגלו במהלך
ביצוע קדוחי הניסיון.
הרחבת הכביש תחייב עבודות עפר בחפירה ובמילוי .על מנת שלא לחרוג מזכות הדרך מתוכננים
קירות תמך בחלק מהחתכים .הרחבת הדרך המתוכננת והטיפול בתחומי המיסעה הקיימת
והתחברות בין מבני המיסעות השונה יעשה בהתאם להנחיות המפורטות בדוח.
מערכות של אבטחת-איכות ובקרת-איכות ייושמו במגמה לקבל מוצר תקין באיכות גבוהה.
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ההמלצות המובאות בדוח תקפות בעת כתיבתו .עם זאת ,יש לזכור כי בעתיד עלולים התנאים
להשתנות בהשפעת תהליכים טבעיים או מעשי ידי אדם ,הן באתר הנדון והן באתרים שכנים.
כמוכן עשויים לחול שינויים בתקנים כתוצאה מתחיקה או מהצטברות ידע חדש .מכאן
שממצאי הדוח עלולים במשך הזמן לאבד את תקפותם ,בשלמות או באופן חלקי ,בגלל גורמים
שאינם בשליטת הח"מ .לפיכך מודגש בזה כי יש לבחון מחדש את הדוח ,ואין לעשות בו שימוש
כלשהו ללא בחינה מחדש ,לאחר תקופה של שנתיים מיום כתיבתו.

אהוד (אודי) קירשנבויםM.Sc. ,

א .גיאומכניקה בע"מ
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נספח א'  -לוגים של קידוחי ניסיון

