תאריך 07 :אוקטובר 2020
מספר פרויקט207835 :
לכבוד
אינג' עדי שריסט
שריסט מהנדסים בע"מ
מנהל תכנון מטעם המזמין
עדי הנכבד,
הנדון :כביש ג'בל מוכבר בירושלים
דוח מפורט לתכן מבנה מיסעות ותכנון ביסוס קירות תמך
מהדורה מס' 3
א.

מוגש על שולחנך מהדורה מעודכנת של דוח הנדסי שעוסק בהמלצות מקצועיות
מפורטות בתחום תכן מבנה מיסעות ותכנון ביסוס יקרות תמך .העדכון מופץ
בעקבות קיום פגישת תיאום תכנון מקוונת בתאריך  .01/10/2020המלצות התכן
המבואות בדוח הנוכחי גובשו לאחר ביצוע חקירה גיאוטכנית ייעודית.

ב.

הדוח הנוכחי נועד לאפשר סיום תכנון פיזי מפורט והכנת אומדן עלויות ביצוע
עבודות עפר וסלילה למזמין.

ג.

על מנת לוודא שהמלצות התכן מקבלות ביטוי נכון במסמכי המכרז מבקש להעביר
לידינו מפרט מיוחד ,כתב כמויות ,גליון חתכים טיפוסיים וגליון פרטי מבנה לבדיקה
ואישור.

ד.

אודה לך על הקדשת זמן ללימוד הדוח והעברת שאלות במידת הצורך.

ה.

אשמח לעמוד לרשותך למתן הבהרות נוספות.
בכבוד רב,

נעם לויד
יועץ ביסוס

דודו דאהר
יועץ מבנה מיסעות
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העתקים:
▪

אינג' מתן פרנקל-

שריסט מהנדסים בע"מ

מנהל תכנון מטעם המזמין

▪

אינג' דב הופמן-

פי.ג'י.אל .הנדסת כבישים בע"מ

תכנון פיזי ,תנועתי וניקוז
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1

תיאור המיזם

החברה לפיתוח ירושלים בע"מ -מוריה -מובילה תכנון תחבורתי מפורט של שינויים
גיאומטריים לאורך כביש ג'בל מוכבר בעיר לצורך שיפור איכות הנסיעה והבטיחות של
משתמשי הדרך .השינויים יבוצעו בקטע כביש בין צומת ג'בל מוכבר /אל פארוק במערב
ועד צומת ג'בל מוכבר /אל כורמא' במזרח .אורך התוואי המיועד לשדרוג כ 1700 -מטר.
איור מס'  1.1מראה מפת התמצאות של המיזם.

גבול
תכנון
מזרחי

גבול תכנון
מערבי

איור מס'  :1.1מפת התמצאות של המיזם

ניהול התכנון מקודם ע"י חברת שריסט מהנדסים בע"מ ,מטלת התכנון הפיזי נמסרה
לחברת פי.ג'י.אל .הנדסת כבישים בע"מ ובידנו הופקדה מלאכת תכינת המבנה של מיסעות
חדשות אספלטיות ותכנון ביסוס קירות תמך.
1.1

מקורות מידע

מקורות המידע שעמדו לרשותנו בטרם כתיבת המהדורה הנוכחית של הדוח הם:
 קבצי תכנון פיזי (תנוחה וחתך לאורך) אשר הופקו ע"י חברת פי.ג'י.אל .הנדסת
כבישים בע"מ.
 תחזיות תנועה שהוכנו ע"י תוכנית אב לתחבורה ירושלים.
 לוגים של קידוחי נסיון ותוצאות בדיקות מעבדה.
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מבנה הדוח

1.2

המהדורה הנוכחית של הדוח מציגה ומסכמת תהליך מוקפד לתכינת מבנה מפורט לכביש
החדש אשר מסתמך על מקורות המידע שפורטו לעיל ונשען על אוגדני התכנון והביצוע
הבאים:
א.

הנחיות לתכנון רחובות בערים ,אוגדן מס'  ,3מהדורה אוגוסט  2000בהוצאת משרד
הבינוי והשיכון.

ב.

מפרט בין-משרדי לעבודות סלילה מס'  ,51מהדורה מרץ  2014בהוצאת הועדה
הבין -משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה.

מבנה הדוח מקדיש התייחסות פרטנית לנושאים הבאים:
 תיאור ההתוויה הגיאומטרית.
 ניתוח התנועה החזויה.
 הצגה ופענוח של תוצאות חקירה גיאוטכנית.
 הצגת עקרונות תכינת המבנה למיסעות גמישות.
 קביעת הרכב שכבות מיסעה חדשה.
 איגוד הנחיות מיוחדות בהיבט של עבודות עפר וסלילה.
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2

תיאור ההתוויה הגיאומטרית

האיורים הבאים מראים חלקים מתוך תוכנית תנוחה של הכביש המיועד לסלילה.

גבול
מערבי

7

תכנון
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גבול תכנון
מזרחי

איור מס'  -2.1חלקים מתוך תוכנית תנוחה של התוואי המתוכנן

אורך התוואי המתוכנן הינו כ 1600 -מטר בטווח חתכים  600-626ו .500-554 -תצורתו
העתידית של הכביש תהיה חד מסלולי דו נתיבי עם מדרכה משני הצדדים .שיפוע אורכי
מתוכנן משתנה בתחום  8.2-14.0%הודות לטופוגרפיה ההררית.
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האיור הבא מציג חתך תנועתי טיפוסי.

איור מס'  -2.5חתך תנועתי טיפוסי

עבודות העפר המתוכננות לרוחב משלבות חפירת מדרון קיים לצורך סלילת מבנה מיסעה
חדש בצד אחד וסלילת מבנה מיסעה חדש ע"ג שכבות מילוי מהודק בגב קיר תמך חדש
בצד השני.
הטבלה הבאה מסכמת את תיאור עבודות העפר המתוכננות על פי חתכי הרוחב.
טבלה מס'  -2.1תיאור עבודות העפר לפי חתכי הרוחב
טווח
חתכים

תיאור

600604

חפירה
סלילת
חדש

605611

חתך משולב של
חפירה ומילוי
צד  :Rמדרון
מתון

חתך רוחב מייצג

לצורך
מבנה

צד  :Lבניית
קיר תמך
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טווח
חתכים

תיאור

612617

חתך משולב של
חפירה ומילוי
צד  :Rקצה
מבנה
צד  :Lמילוי
מדרון
גבוה.
חופשי

618620

צומת כבישים
חפירה עמוקה
במדרון קיים

621622

חפירה
סלילת
חדש

לצורך
מבנה

500504

חפירה עמוקה
לכל רוחב החתך

חתך רוחב מייצג

שיפוע חפירה
1אנכי2.5:אופקי.

504506

חתך משולב של
חפירה ומילוי
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טווח
חתכים

תיאור

507515

מילוי גבוה לכל
החתך.
רוחב
המילוי
עובי
משתנה הודות
לטופוגרפיה
קיימת
צד  :Rבניית
קיר תמך
צד  :Lמדרון
מתון

516518

חתך משולב של
חפירה ומילוי
בשני הצדדים
קירות
ייבנו
תמך

519523

מילוי נמוך לכל
רוחב החתך.
צד  :Rבניית
קיר תמך
צד  :Lמדרון
מתון

524540

לצורך
מבנה

חפירה
סלילת
חדש

חתך רוחב מייצג
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טווח
חתכים

תיאור

541547

לצורך
מבנה

חפירה
סלילת
חדש
צד  :Rבניית
קיר תמך
צד  :Lחפירה
במדון קיים

548554

חפירה עמוקה
לכל רוחב החתך

חתך רוחב מייצג

צד  :Rמדרון
מתון
צד  :Lבניית
קיר תמך
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3

חקירה גיאוטכנית בשדה ובמעבדה

קביעה של סוגי המסלע השונים ,זיהוי פריסתם במרחב הגיאוטכני בו עובר התוואי של
הכביש החדש והבנת תכונותיהם ההנדסיות התאפשרו בעקבות ביצוע חקירה גיאוטכנית
מפורטת (בדיקות שדה ומעבדה) משותפת לתכן מבנה מיסעות ותכנון ביסוס אלמנטים
קונסטרוקטיביים.
תוכנית החקירה כללה ביצוע קידוחי ביסוס .הקידוחים בוצעו ע"י מעבדת אסית בחודש
אוגוסט  2020בליווי צמוד של גיאולוג מטעם המעבדה.
לאחר קבלת לוגים של הקידוחים הוזמנו על ידי כותב הדוח בדיקות מעבדה אינדקטיביות
על מדגמי סלע אשר ניטלו מהמסלע הרך במהלך הקדיחה.
טבלה מס'  3.1מציגה את נתוני נקודות החקירה.
טבלה מס'  -3.1נתוני קידוחי הביסוס
קוד קידוח

חתך

עומק
בפועל [מ']

קואורדינטה

Y

קואורדינטה

KN-1

1+022

10.0

629192

222833

KN-2

1+036

10.0

629314

223091

KN-3

1+056

10.0

629411

223273

KN-4

1+066

10.0

629520

223185

KN-5

1+087

10.0

629674

223518

KN-6

1+095

10.0

629813

223427

איור מס'  3.1מראה את סימון נקודות החקירה על רקע תוכנית תנוחה.
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איור מס'  -3.1סימון נקודות החקירה ע"ר תוכנית תנוחה
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 3.1תיאור סלעי היסוד באתר
ציור מס'  3.2מביא את התיאור הוויזואלי של שכבות המילוי /סלע כפי שהתגלו בנקודות
החקירה.

איור מס'  -3.2תיאור ויזואלי של שכבות הסלע כפי שהתגלו בנקודות החקירה

הציור לעיל מלמד כי לאורך התוואי קיימות שכבות מילוי /שפך (אבנים וצרורות של
קירטון ואבן גיר מעורבבות עם קרקע) בעובי  1.2-4.3מטר .מתחת לשכבות מילוי אלו
מתגלה סלע טבעי מסוג קירטון אפור רך .באופן מקומי בלבד נחשף סלע קירטון גירי.
בבדיקות מעבדה על מדגמים מופרים מסלע קירטון רך התקבלו הערכים הבאים:
 גבול נזילות 40-46%
 אינדקס פלסטיות 16-22%
 תכולת קרבונטים 76-87%
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ניתוח התנועה החזויה

4

נתוני תנועה אמינים מהווים נתון קלט בסיסי בתכינת המבנה של מיסעות חדשות
ומשפיעים באופן ישיר על עובי כובע אספלטי מתוכנן.
להלן מובאות הנחות התכנון אשר נלקחו בחשבון:
א.

סוגי התנועה של כלי הרכב הכבדים האפשריים בכביש עירוני הם :תנועה כללית,
איסוף אשפה ,אוטובוסים בקווי שירות ותנועת משאיות במשך תקופת הבניה.

ב.

כבישים אלו יועמסו בתנועה בינונית -קלה (קטגורית תנועה מס'  )4לפי הנחיות
לתכנון רחובות בערים בהוצאת משרד הבינוי והשיכון ,פרק מס'  ,3מהדורה
אוגוסט .2000

ג.

בכבישים אלו מתוכננת תנועה של  2קווי אוטובוס.

ד.

רוחב המיסעה בשני הכיוונים בכביש זה הוא  6.5מטרים

ה.

מקדם גידול שנתי1.0% -

ו.

אופק תכנוני  20שנה.

שילוב הנחות התכנון שפורטו לעיל מוביל לכך שסה"כ תנועות אקוויוולנטיות של סרן
תכנוני ( סרן יחיד דו גלגל בעומס של  8.2טון) לפי  AASHTOהוא  2.3מליון.
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5
5.1

עקרונות תכינת המבנה למיסעות גמישות
קביעת עובי והרכב שכבות המיסעה

תכנון מבנה מיסעה חדשה בלבד (עובי שכבות אספלטיות ועובי שכבות מצע סוג א') יבוצע
באמצעות שיטת משרד הבינוי והשיכון כפי שהיא מוטמעת ב" -הנחיות לתכנון רחובות
בערים בהוצאת משרד הבינוי והשיכון ,פרק מס'  ,3מהדורה אוגוסט ."2000
אופן טיפול בקרקע טבעית בהיבט של עומק עיבוד ובהיבט של ביצוע החלפת קרקע (עומק
החלפה וסוג חומר המילוי המתאים) ייקבע בהתחשב בשיקולים הבאים :תוצאות חקירה
גיאוטכנית מקיפה ונסיון מקצועי מצטבר של כותב הדוח במיזמי תשתיות קודמים של
משרד השיכון ומשרד התחבורה.
5.2

קביעת מת"ק תכנוני -קרקעות יסוד

לאחר לימוד תוצאות בדיקות מעבדה הוחלט לבחור בערכים תכנוניים מידתיים וסבירים
כדלקמן:
 סלע יסוד מעובד מסוג קירטון ייוצג ע"י מת"ק תכנוני בשיעור של .5.0%
 סלע יסוד קשה מסוג קירטון גירי ו/או גיר ייוצג ע"י מת"ק תכנוני בשיעור של
12.0%
5.3

סוגיות גיאוטכניות מיוחדות

לימוד תוצאות החקירה הגיאוטכנית שבוצעה באתר הוביל למסקנה כי במיזם הנוכחי לא
צפויה התמודדות עם סוגיות גיאוטכניות מיוחדות כדוגמת :ריסון פוטנציאל התפיחה של
השתית החרסיתית או יציבות מדרונות של סוללות מילוי גבוהות או מי תהום קרובים
לתחתית מבנה מיסעה או תופעת המייט בקרקעות הלס.
5.4

קביעת מת"ק תכנוני בתחתית מבנה

מת"ק תכנוני בתחתית מבנה אינו בהכרח שווה ערך למת"ק התכנוני של קרקע היסוד
המקומית והוא תלוי בסוג עבודות העפר המתוכננות (חפירה/מילוי נמוך ,מילוי גבוה ,חתך
משולב של חפירה ומילוי באותו חתך) ובהחלטות המתקבלות בנושאים כגון :יישום חציץ
אנכי /אופקי ,יישום החלפת קרקע ,יישום שכבת חיזוק).
על פי תיאור עבודות העפר שהובא בפרק מס'  2בהיבט של סלילה חדשה ניתן להתמקד
בחתך חתך עקרוני בודד לפיו מבנה מיסעה חדש יסלל בחציבה רדודה ולכן במקרה זה תכן
המבנה יתבסס על מת"ק תכנוני של סלע טבעי.
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הרכב מיסעות חדשות במיזם

6

הדגשים-
א.

בכבישים עירוניים חד מסלוליים מקובל לסלול מיסעות ללא שכבת אגו"מ.

ב.

שיפוע אורכי תלול הוביל לתובנה שיש לבחור באגרגט בזלתי בשכבת האספלט
העליונה.
הסעיפים הבאים מציגים את הרכב מיסעות חדשות במיזם בלבד .הנחיות פרטניות

ג.

בנ ו ש א א ו פ ן ה ט י פ ו ל ב ק ר ק ע י ס ו ד מ ק ו ר י ת ב ה י ב ט ש ל ע ו מ ק ע י ב ו ד ו ב ה י ב ט ש ל
ב י צ ו ע ה ח ל פ ת ק ר ק ע ( ע ו מ ק ה ח ל פ ה ו ס וג ח ו מ ר ה מ י ל ו י ה מ ת א י ם ) מ ו ב א ו ת ב פ ר ק
ה א ח רו ן ש ל ה דו ח .
ד.

מעבר ממבנה מיסעה מלא בתחום הנתיב למבנה מדרכה מתוכננת ייעשה בשיפוע
( 1אנכי)( 1 :אופקי).

ה.

במקרה שבו מתוכננת הרחבה צרה ברוחב של  1.5-1.8מטר ייסלל מבנה כל
אספלטי.

6.1

מבנה מיסעה חדש

מרכיב

עובי[ ,ס"מ]

מיסעה
אספלטית

5

תא"צ  19מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן PG70-10

5

תא"צ  25מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן PG68-10

5

תא"צ  25מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן PG68-10

20

מצע סוג א' מהודק

20

מצע סוג א' מהודק

55

עובי מבנה כביש

---

החלפת קרקע יסוד מקורית בהתאם למפרט טכני מיוחד

---

עיבוד קרקע יסוד מקורית בהתאם למפרט טכני מיוחד

אופן טיפול
בסלע יסוד רך

סוג שכבה
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מבנה מיסעה כל אספלטי

6.2

מבנה מיסעה כל אספלטי רלוונטי למקרים בהם רוחב ההרחבה המתוכננת הינו 1.5-1.8
מטר.
עובי[ ,ס"מ]

6.3

סוג שכבה

5

תא"צ  19מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן PG70-10

5

תא"צ  25מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן PG68-10

7

תא"צ  25מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן PG68-10

8

תא"צ  37.5מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן PG68-10

10

תא"צ  37.5מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן PG68-10

15

מצע סוג א' מהודק

מבנה מיסעה זמני
עובי[ ,ס"מ]

6.4

סוג שכבה

5

תא"צ  19מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן PG70-10

6

תא"צ  25מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן PG68-10

20

מצע סוג א' מהודק

מבנה מדרכה מרוצפת
מרכיב

עובי[ ,ס"מ]

מבנה מדרכה

6

אבן משתלבת מבטון

4

חול מדורג לשכבת ההנחה

20

מצע סוג א' מהודק בשתי שכבות

30

עובי מבנה סכומי

---

החלפת קרקע יסוד בהתאם למפרט טכני מיוחד

---

עיבוד קרקע יסוד מקורית בהתאם למפרט טכני מיוחד

אופן טיפול
בסלע יסוד רך

סוג שכבה
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טיפול אספלטי בפני מיסעה קיימת

7

מדובר על כביש עירוני חד מסלולי פעיל .במקרה בו שלבי הביצוע המתוכננים אינם
מאפשרים פירוק מבנה כביש קיים וסלילת מבנה מיסעה חדש יש לקחת בחשבון ביצוע
טיפול אספלטי אשר יכלול ביצוע הפעולות הבאות:
א.

קירצוף לעומק  10ס"מ מפני אספלט קיים.

ב.

ניקוי הסדקים שיתגלו בתחתית הקירצוף מאבק ,לכלוך ,גופים זרים וחלקיקים
מפוררים.

ג.

מילוי הסדקים בביטומן מסוג  PG68-10או לחילופין בתערובת של חול דק לא
פלסטי יבש ושפיך מעורב עם  10%תחליב ביטומני מתאים וזאת בהתאם לרוחב
הסדק ,לפי המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,מהדורה ספטמבר  ,2009פרק
.51.21.03

ד.

ריסוס ציפוי מאחה בכמות  0.5ק"ג/מ"ר.

ה.

ריבוד בעובי  15ס"מ לפי החלוקה הבאה:
 שכבה אספלטית תחתונה בעובי  5ס"מ מסוג תא"צ  25מ"מ עם אגרגט גס
גיר/דולומיט סוג א' וביטומן .PG68-10
 שכבה אספלטית תחתונה בעובי  5ס"מ מסוג תא"צ  25מ"מ עם אגרגט גס
גיר/דולומיט סוג א' וביטומן .PG68-10
 שכבה אספלטית עליונה בעובי  5ס"מ מסוג תא"צ  19מ"מ עם אגרגט בזלתי
וביטומן .PG70-10

אני מסב את תשומת לב הקורא כי אימוץ הפתרון המבני שפורט לעיל משמעותו הרמת קו
אדום בשיעור  5ס"מ.
הבהרות
א.

בתחילת שלב תכנון מוקדם המזמין קבע שהכביש הקיים מיועד לפירוק ולכן
פרוגרמת הבדיקות שבוצעה לא כללה חקירת מבנה כביש קיים.

ב.

היקף הטיפול האספלטי נגזרה מתוך סוגי והיקף הנזקים בפני שכבת אספלט
עליונה .על מנת לטייב את התכנון הכרחי לחקור את הרכב מיסעה קיימת ולבחון
את נכונות הנחות התכנון .חקירת מיסעה קיימת תכלול ביצוע קידוחי מבנה
ובדיקות מעבדה רלוונטיות.
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הנחיות מיוחדות לכותב /ת מפרט טכני מיוחד

8

הנחיות טכניות מיוחדות אלו נועדו להשלים ולהדגיש את דרישות המפרט הבין -משרדי
לעבודות סלילה מס'  ,51מהדורה מרץ  2014בהוצאת הוועדה הבין -משרדית
לסטנדרטיזציה של מסמכי לבנייה.
הסעיפים הבאים יוטמעו במפרט הטכני המיוחד של המכרז .גרסה סופית של המכרז
תועבר לבדיקה ואישור של כותב הדוח לפני הפצתו למזמין.
חישוף בתחום רצועת הדרך של הכביש

8.1
א.

החישוף (הסרת שיחים ועשבים ושכבת העפר העליונה) ייעשה לכל רוחב רצועת
הסלילה ולאורך התוואי המתוכנן לעומק מינימלי של  20ס"מ עד להגעה לקרקע
טבעית נקייה מעשבים ,שורשים ,פסולת וכל גורם זר.

ב.

החישוף תקף בכל אזורי המילוי ובכל אזורי החפירה.

ג.

בכל המקומות בהם קיימת צמחיה כלשהי לרבות עצים המיועדים לעקירה יש צורך
להעמיק את החישוף עד לקבלת קרקע טבעית נקייה משורשים ומחומר אורגני.

ד.

בכל מקרה ,הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודות עפר לפני שהוגדרו באופן ברור
באמצעות מודד מטעם הקבלן את גבולות רצועת הדרך בכל האתר.

ה.

8.2

חומר החישוף ייערם באופן זמני מחוץ לתחום רצועת זכות הדרך ויסולק מהאתר.

סילוק מילוי /שפך קיים

קידוחי הנסיון שבוצעו מצביעים על נוכחות מילוי /שפך (אבנים וצרורות מעורבב עם
קרקע) בעובי  1.2-4.3מטר .על הקבלן לנקוט בפעולות הבאות:
א.

במקומות בהם מצוי מילוי /שפך קיים בלתי מבוקר יש לחפור ולסלק את שכבות
המילוי הקיים לכל עומקו עד הגעה לקרקע יסוד מקורית.

ב.

במקומות בהם תמצא פסולת כדוגמה :פסולת אשפה ,פסולת בנין ,גרוטאות,
צינורות ניקוז ישנים ,גושי בטון וכדומה ,יש לחפור ולסלק את הפסולת לכל
עומקה עד הגעה לקרקע יסוד מקורית.

ג.

תשומת לב הקבלן מופנית כי פסולת שתתקבל תוך כדי ביצוע עבודות פירוקים
שונות תועמס ותסולק גם היא לאתר קליטת פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות
הסביבה לאחר מסירת אישור מתאים בכתב לידי המפקח באתר/מנהל הפרויקט.

22

דוח תכן מבנה מיסעות מפורט
כביש ג'בל מוכבר בירושלים
מהדורה מס' 3

ד.

יש לקחת בחשבון בכתב כמויות סעיף העוסק בחפירה ופינוי פסולת .במקביל
הכרחי להגדיל את הכמות המחושבת של מצע סוג ג' ב.30% -

ריסוס בחומר קוטל עשבים

8.3

הקבלן ירסס חומר קוטל עשבים בשטחים המיועדים לסלילה כולל מדרכות ושבילי
אופניים בקטעי חפירה רדודה מ 1.0 -מטר וגם בקטעים בהם הפרש הגבהים בין תחתית
חישוף ועד תחתית מצעים הוא קטן מ 1.5 -מטר.
על הקבלן לאתר את העשבים בתחום רצועת זכות הדרך ולהתאים להם את החומר הכימי
הקוטל המתאים לאותה צמחיה .הביצוע בפועל יהיה על ידי קבלן המורשה לעבודה זו ע"י
הרשויות המוסמכות.
הריסוס יבוצע מעל פני שכבת המצע התחתונה ,לאחר פיזורה ויישורה ,אך לפני הידוקה.
עבודות עפר באזורי חציבה /חפירה

8.4
8.4.1

שיפועי מדרונות בחפירה/חציבה

במקרה של סלע רך
 חפירה קבועה עד לעומק של  3.0מטר בקרקע תבוצע בשיפוע צידי שלא יפחת מ-
(1אנכי)(1 :אופקי).
 במקרה של חפירה קבועה לעומק גדול מ 3.5 -מטר תבוצע ברמה (כתף אופקית)
ברוחב מינימלי של  1.0מטר.
במקרה של סלע קשה
 חציבה קבועה עד לעומק  4.0מטר תבוצע בשיפוע צידי שלא יפחת מ( 3 -אנכי):
(1אופקי).
 במקרה של חציבה קבועה לעומק גדול מ 4.0 -מטר תבוצע ברמה (כתף אופקית)
ברוחב מינימלי של  1.0מטר עם שיפוע רוחבי של  1:10בכיוון הנגדי (לתוך המדרון).
 בראש המדרון יבוצע קיטום בעומק  1.0מטר בשיפוע של 1אנכי1:אופקי.
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8.4.2

החלפת קרקע יסוד מקורית

ביצוע החלפת קרקע בקטעי עבודה בהם מבנה מיסעה חדש ייסלל בחפירה בסלע רך הינה
פעולה מחייבת .עובי ההחלפה הינו אחיד וערכו  60ס"מ.
בקטע עבודה בהן מבנה מיסעה חדש ייסלל בחציבה בסלע קירטון גיר /גיר לא נדרש לבצע
החלפת קרקע.
חומר מילוי מאושר להחלפת קרקע יהיה חומר מובא אשר יעמוד בדרישות איכות של מצע
סוג ג' כהגדרתו במפרט בין -משרדי לעבודות סלילה מס'  ,51מהדורה מרץ  ,2014סעיף מס'
.51.04.09.05
אישור שימוש בחומר מובא כלשהו מותנה בהבאת עפר בנפח של  1000מ"ק לאתר ,ביצוע
סט מלא של כל הבדיקות הנדרשות ועמידה בערכים הדרושים.
מודגש בזאת כי קביעה מדויקת של גבולות החלפת קרקע תתאפשר לאחר חפירה למפלס
תחתית מבנה כביש חדש ואפיון מעבדתי של הסלע הטבעי.
8.4.3

עיבוד קרקע יסוד מקורית

 פעולת ההידוק מכוונת לקבלת צפיפות מינימלית וצפיפות מקסימלית כנדרש
בטבלה מס' ( 51.04/05הידוק מבוקר) של מפרט בין-משרדי לעבודות סלילה מס' ,51
מהדורה מרץ .2014
 עיבוד קרקע יסוד מקורית (תחום רטיבות העיבוד ותחום דרגות הידוק נדרשים)
יבוצע בהתאם לדרישות מפרט בין משרדי לעבודות סלילה מס'  ,51מהדורה מרץ
 ,2014סעיף .51.04.14
 פעולת העיבוד תקפה לכל אזורי הסלילה (מיסעות ,מדרכות)
 עיבוד לעומק  20ס"מ משמעותו ביצוע הפעולות הבאות :חרישה ותיחוח ,הרטבה
והידוק באמצעות מעברים של מכבש כבד עד לקבלת שכבה שעובייה  20ס"מ
כבושה לדרגת הצפיפות והרטיבות הנדרשים.
 יש לקחת בחשבון כי פעולת העיבוד ברת -ביצוע על פני  100%משטח ההרחבה
(בתחום רצועת סלילה של הכביש החדש)
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עבודות עפר באזורי מילוי

8.5
8.5.1

עיבוד קרקע יסוד מקורית

 פעולת ההידוק מכוונת לקבלת צפיפות מינימלית וצפיפות מקסימלית כנדרש
בטבלה מס' ( 51.04/05הידוק מבוקר) של מפרט בין-משרדי לעבודות סלילה מס' ,51
מהדורה מרץ .2014
 עיבוד קרקע יסוד מקורית (תחום רטיבות העיבוד ותחום דרגות הידוק נדרשים)
יבוצע בהתאם לדרישות מפרט בין משרדי לעבודות סלילה מס'  ,51מהדורה מרץ
 ,2014סעיף .51.04.14
 פעולת העיבוד תקפה לכל אזורי הסלילה (מיסעות ,מדרכות ושבילי אופניים).
 עיבוד לעומק  20ס"מ משמעותו ביצוע הפעולות הבאות :חרישה ותיחוח ,הרטבה
והידוק באמצעות מעברים של מכבש כבד עד לקבלת שכבה שעובייה  20ס"מ
כבושה לדרגת הצפיפות והרטיבות הנדרשים.
 יש לקחת בחשבון כי פעולת העיבוד ברת -ביצוע על פני  100%משטח ההרחבה
(בתחום רצועת סלילה של הכביש החדש)

8.5.2

הידוק חומרי מילוי

פיזור והידוק חומרי מילוי מאושרים ייעשה בשכבות בעובי  15-20ס"מ בבקרה מלאה לכל
גובה המילוי המתוכנן.

8.5.3

חומר מילוי מאושר

חומר מילוי מאושר מתחת למבנה מיסעה חדש יהיה מצע סוג ג' כהגדרתו במפרט בין-
משרדי לעבודות סלילה מס'  ,51מהדורה מרץ  ,2014סעיף מס' .51.04.09.05
אישור שימוש בחומר מובא כלשהו מותנה בהבאת עפר בנפח של  1000מ"ק לאתר ,ביצוע
סט מלא של כל הבדיקות הנדרשות ועמידה בערכים הדרושים.
מובהר בזאת כי לא יינתן אישור עקרוני /ראשוני בהתבסס על בדיקות דירוג ו/או גבולות
סומך ו/או תפיחה חופשית.
בדיקות מוקדמות על החומר המיועד לשימוש תועברנה לידי כותב הדוח טרם הובלתו
לאתר.
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8.6

חומר תושבת לצנרת/מעביר מים

חומר מאושר לתושבת מתחת לצנרת יהיה חול מחצבה אשר יעמוד בכל דרישות האיכות
של המפרט הבין משרדי לאספקת חומרים לתשתית ולבנייה מס'  ,55מהדורה  .2000עובי
התושבת יהיה  20ס"מ לכל רוחב חפירת התעלה.
8.7

חומר מעטפת משני צידי צנרת ומעליו

חומר מעטפת משני הצינור ומעליו (עד מפלס פלוס  30ס"מ מראש הצינור) יהיה חול נקי
מובא אשר יעמוד בכל דרישות האיכות של מפרט בין -משרדי לעבודות סלילה מס' ,51
מהדורה מרץ  ,2014סעיף מס'  51.04.10.02א'.
לחילופין ניתן לעשות שימוש בבחנ"מ (חומר בעל חוזק נמוך מבוקר) .CLSM -חוזק לחיצה
בלוא כלוא בגיל  28יום יהיה  2.0-3.0מגה-פסקל .הבחנ"מ יעמוד בכל דרישות האיכות של
מפרט בין -משרדי לעבודות סלילה מס'  ,51מהדורה מרץ  ,2014סעיף מס' .51.04.11
8.8

ריסוסים

בין שתי שכבות אספלט יש לצפות בריסוס ציפוי מאחה בכמות  0.3ק"ג/מ"ר.
בין שכבת האספלט התחתונה ושכבת המצעים העליונה יש לצפות בריסוס ציפוי יסוד
בכמות  1.0ק"ג/מ"ר.
8.9

תערובות אספלטיות חמות
 הפעולות הבאות :ייצור תערובות האספלט החמות ,הובלת התערובות ממפעל
האספלט לאתר הסלילה ,פיזור התערובות ,כבישת התערובות ובקרת איכות בגמר
העבודה יעמדו בדרישות המפרט הכללי הבין משרדי לעבודות סלילה מס' ,51
מהדורה מרץ  ,2014פרק .51.12
 אחוז החלל בתערובת אספלטית מסוג תא"צ  19מ"מ ו 25 -מ"מ יהיה .4.5%
 תערובות האספלט לא יכילו חומר מקורצף.
 יש להעביר לידי כותב הדוח תעודות מרשל לתערובות האספלטיות לבדיקה
ואישור טרם הזמנת האספלט מהמפעל.
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 8.10שימוש חוזר בחומר החפור /חצוב
השילוב בין התכנון הגיאומטרי המוצע לבין הטופוגרפיה ההררית הקיימת לא הוביל
ליצירת קטעי תכנון עם חפירות /חציבות עמוקות ולכן סוגית שימוש חוזר בחומר החפור
איננה רלוונטית במיזם הנוכחי.

 8.11חיבור רוחבי בין מבנה מיסעה חדש למבנה כביש קיים
חיבור של מבנה מיסעה חדש בהרחבה למבנה כביש קיים יבוצע במדרגות ברוחב  30ס"מ.
גובה כל מדרגה יותאם לגובה שכבה מתוכננת .מספר המדרגות יהיה זהה למספר שכבות
במבנה מיסעה חדש.
במצב סופי לאורך המישור בו עובר התפר יתקבל מבנה מיסעה מלא.
במידה ושלבי הביצוע אינם מאפשרים ביצוע החיבור המבוקש הכרחי לעדכן את יועץ
המבנה על מנת שיוכל התייחס לסוגיה זו.
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תכנון ביסוס קירות תומכים

9

קירות קונבנציונאליים

9.1
א.

קירות בגובה של עד  8מ' ניתן לתכנן כקירות קונבנציונלים.

ב.

יסוד הקיר יחדור לסלע קרטון טבעי

ג.

עומק הטמנת היסוד מפני קרקע סופיים יקבע בהתאם לגובה הקיר על פי הטבלה
כדלקמן:

ד.

ה.

גובה הקיר

עומק הטמנה בחזית הקיר

עובי החלפת הקרקע

[מ'] – H

[מ'] – D

בתחתית הקיר [מ'] L -

1.0

0.6

40

2.0
3.0

0.8
1.0

40
40

4.0
5.0

1.0
1.4

60
60

6.0
7.0

1.4
1.6

60
80

8.0

1.6

80

חומר מאושר לביצוע החלפת קרקע יהיה חומר העונה לדרישות "חומר נברר" ע"פ
דרישות מפרט ביו משרדי  51מהודק בשכבות בעובי של  20ס"מ לצפיפות יחסית
של  97%ע"פ שיטת מודיפייד א.א.ש.ט.א.ו
העומק לתחתית יסוד של קיר המתוכנן במדרון משופע יהיה כך ,שהמרחק
האופקי בין קצה היסוד לבין פני המדרון יהיה לפחות  4מ' או בשיפוע תיאורטי של
 1אנכי ל 2-אופקי מהגובה החופשי של הקיר (הגדול מביניהם) .בכל מקרה ,קצה
תחתית היסוד יהיה עמוק יותר על פי שיפוע תיאורטי של  1אנכי ל 1-אופקי
העולה מרגל המדרון.

ו.

יש לבצע תפרי התפשטות בקיר כל  5מ' ו/או בכל שינוי גובה הגדר .התפרים
ימשכו לכל גובה הקיר.

ז.

המילוי בגב הקיר יהיה מילוי מחומר נברר ע"פ הנחיות בדו"ח זה.
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טבלה מס'  -8.1פרמטרים לחישוב קירות תומכים קונבנציונלים:
פרמטר

ערך

משקל מרחבי של המילוי
בגב הקיר
[]kN/m3

21

מקדם לחץ עפר צידי אקטיבי 0.15
לסלע קרטון

מקדם לחץ עפר צידי אקטיבי
למילוי מהודק

0.35

מקדם לחץ עפר צידי פאסיבי
לסלע קרטון

4.7

מקדם לחץ עפר במנוחה
לסלע קרטון

0.35

מאמץ מגע מותר בתחתית
)kg/
הקיר (

4.0

מקדם חיכוך מותר בתחתית
יסוד הקיר

0.45

מקדם ביטחון להחלקה

1.5

מקדם ביטחון להיפוך

2.0

הערות

מקדמי לחץ העפר חושבו תחת הנחה של פני קרקע
אופקיים בצד האקטיבי והפסיבי .במידה ומבצעים חפירה
מעל או מתחת לקיר ,יש לחשב את מקדמי לחץ העפר
באחת מהשיטות המקובלות (קולומב למשל).

בנוסף ,יש לבדוק ששקול הכוחות נמצא בתוך הגרעין
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9.2

קירות תומכים עם ברגים
א .לאורך הגבול המזרחי של כביש  9בטווח חתכים  901-903מתוכננת חציבה לעומק
 12.0-17.0מ'.
ב .הקיר התומך יעשה באמצעות התזת בטון בעובי מינימאלי של  20ס"מ רשת פלדה
וברגי סלע בהתאם להנחיות ת"י  940.4.01פרק ג' ותיעשה בשלבים הבאים (ראה
איור מצורף).
• קדיחת הברגים ודיוס
• יציקת בטון בעובי של  13ס"מ כנגד הסלע
• הנחת רשת פלדה על הבטון
• נעילת הברגים על הרשת וכנגד הבטון באמצעות פלטת נעילה (פלטקה)
• השלמת יציקת  7סנטימטר בטון
• שתי שכבות הבטון המותז יחוברו באמצעות קוצים
• מערכת הדריכה של הברגים תהיה מורכבת ממוט ,לוח קצה ,דיסקית
מוקשה ,דיסקית משופעת ,אום וצינורית דיוס על פי הנחיות ת"י 940.4.01
ותתוכנן על ידי הקונסטרוקטור בהתאם לתסבולת הסלע וכוח הדריכה
המתוכנן בבורג (איור .)8.2

איור  8.2חתך סכמתי של שלביות הקיר
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הנחיות לתכנון הקיר:
•

קיר הבטון יחדור לפחות  30ס"מ לסלע בתחתית הקיר

•
•

מקדם לחץ אקטיבי – Ka=0.15
משקל מרחבי של הסלע –  2.1טון/מ"ק

•
•

תוספת עומס שימושי עבור הקיר הקיים והכביש –  1טון/מ"ר
אורך בורג מינימאלי –  6.0מ'

•
•

קוטר הבורג –  25מ"מ
קוטר הקדח – גדול לפחות ב 3.0 -מ"מ מקוטר הבורג

•

המרחק בין הברגים יהיה  2.0מ' לכל כיוון

•

כוח עבודה בברגים –  10טון

•

הברגים יהיו קבועים עם הגנה כנגד קורוזיה
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