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ירושלים – גשר גיא בן הינום  -בחינת התנאים הגיאולוגיים
 .1כללי
כחלק מקידום תכנון הקמת גשר תלוי שיחצה מעל גיא בן הינום בקטע שבין שכונת גבעת
חנניה/אבו טור לאזור בית העלמין הנוצרי שלמרגלות הר ציון שבירושלים (תרשים  )1עלה הצורך
בהכנת דו"ח גיאולוגי.
המטרה אפיון מרכיבי פני ותת הקרקע באזור נציבי הגשר.
לביצוע הבדיקה הועמדו לרשותנו:
-

תוכנית התוויה על רקע מדידה ,קנ"מ .1:250

-

דוד דוד וישי דוד ( ,02.2018בדיקות קרקע והמלצות לביסוס ירושלים  -גשר גיא בן הינום.

 ויינרוב מיכאל ,01.2018 ,לוגי קידוחי ניסיון ק ,1-ק ,2-ק ,3-ק( 4-לוטה).יודגש כי בהגדרה נקבע כי לשלב הנוכחי הדו"ח יתבסס על ניתוח ועיבוד החומר הקיים בליווי
סיורי שדה מבלי לבצע חקירת שדה מפורטת נוספת על זו שבוצעה בעבר.
סיור ראשוני להצגת הפרויקט והתרשמות מהתנאים השוררים בשטח נערך במהלך חודש ינואר
בהשתתפות נציגי המזמין וגורמי התכנון (קונסטרוקציה ,קרקע וביסוס) .בהמשך ,במהלך חודש
פברואר  2020התקיים ביקור נוסף באתר במהלכו בוצע מיפוי גיאולוגי של מרכיבי פני ותת
הקרקע בתאי השטח המיועדים לניצבי הגשר.
דו"ח זה מרכז ממצאי הבחינה הגיאולוגית בלוויית תצלומים.
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תרשים  :1מפה גיאוהנדסית על רקע התוויה ללא קנ"מ
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 .2מורפולוגיה וטופוגרפיה
הגשר המתוכנן חוצה בכיוון כללי דרום ממזרח צפון מערב מעל גיא בן הינום כשבאזור ניתן
להצביע על שתי יחידות גיאומורפולוגיות:
א .מבנה הררי ,שמדרונותיו מדורגים עם קפיצות מדרגה של עשרות ס"מ עד גדול מ5-
מטר.
ב .עמק אלוביאלי החוצה בכיוון כללי דרום מזרח  -צפון מערב ומהווה בסיס ניקוז
מקומי.
רום פני השטח באזור הנציב הדרום מזרחי כ +696-בעוד שבאזור הנציב הצפון מערבי הרום
כ.+709.7-

מבט לדרום מזרח על קטע החצייה של הגשר את גיא בן הינום .פני המדרונות מדורגים במקומות
מצוקים (קפיצת מדרגה של עד גדול מ 5-מטר) בפניהם נחשפים סלעי השתית הטבעית שעיקרם רצף
סלעי משקע בהרכב גיר ,גיר דולומיטי ודולומיט .הגיא החוצה בינות למדרונות מאופיין בכיסוי קרקע
דק עד עבה בהרכב חרסית שמנה עד רזה עם/בלי מרכיב אבני .עיקרו מעובד או עובד בעבר.

קרקע
בגיא מתפתח כיסוי אלוביאלי דק עד עבה שמקורו בבליית המסלע שבסמוך .ההרכב חרסית
חומה ,שמנה עד רזה ,עם צרורות ושברי סלע (טרה-רוסה).
אקלים וצומח
האקלים ים תיכוני עם כמות משקעים ממוצעת של עד כ 500-מ"מ/שנה .שטחים מעובדים
או כאלה שעובדו בעבר בחקלאות מדרגות מאותרים בתחומי הגיא ומפנה המדרון הצפוני
של גבעת חנניה/אבו תור בעוד מפנה המדרון הדרומי של הר ציון חשוף ברובו מצומח.
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 .3רקע גיאולוגי
הגיאולוגיה והליתוסטרטיגרפיה התת-קרקעית של אזור ירושלים נידונו בהרחבה בעבודות
רבות החל משנות ה 30-של המאה ה .20-הבולטות שבהן:
 ארקין י ,1976 ,.המפה הגיאולוגית של ירושלים וסביבותיה ,המכון הגיאולוגי. ישראלי ע ,1977 ,.מפה גיאוטכנית של ירושלים וסביבותיה ,קנ"מ  .1:12,500המכוןהגיאולוגי ,דו"ח ממ.77/12/
 סנה ע ,.אבני י ,.המפה הגיאולוגית של ישראל ,גליון ירושלים ,קנ"מ  ,1:50,000המכוןהגיאולוגי.
כללית ,באזור החצייה של הגשר המתוכנן בין הפיסיוגרפיה למבנה הגיאולוגי קיימת
התאמה טובה הן בקנה מידה אזורי והן מקומי .מבחינה גיאולוגית הסלעים ה"עתיקים"
הנחשפים הנם מגיל קנומן .קמטים משניים ,העתקים גדולים וסידוק שכיחים באזור.
בהיבט הרגיונלי הללו בולטים ומבטאים את המבנה הנוכחי.
 3.1טור הסלעים (מלמטה למעלה)
הסלעים הנחשפים בתאי השטח בהם מתוכננים נציבי הגשר ובסמוך להם מהווים חלק
מהחתך הנפוץ בעומק תת הקרקע .בולטים ורלוונטיים לגשר :דולומיט ,דולומיט גירי,
גיר ,קרטון ,קרטון חוארי וחוואר .הסלעים משויכים לחבורת יהודה ועוצמתם הכוללת
באזור הנסקר עד גדול מ 120-מטר.
בדו"ח זה נעשה שימוש בתיאור היחידות הבונות את טור הסלעים באזור על פי החלוקה
שנקבעה על ידי סנה ואבני ( .1)2011תיאור התצורות והיחידות הגיאולוגיות מובא להלן,
בעוד תרשים  ,2מציג טור הסלעים האזורי ,על פי סנה ואבני (.)2011
חבורת יהודה
תצורת ורדים (סימול  ,Kuwגיל קנומן עליון-טורון) :על פי
גיר דולומיטי לבנבן צהבהב – חשיפה במורד המדרון הדרומי
של הר ציון – סמוך לנ.צ221780/630725 .סמוך לנ.צ.
סנה ואבני ( )2011נחלקת לשני פרטים:
תחתון  -מיזי יהוד (סימול ) - )Kuw(yדולומיט עד דולומיט
גירי ,לבנבן-אפרפר עד צהבהב ,דק עד בינוני גביש ,קשה,
חוזק גבוה .במסת הסלע יש וחלים מעברים לדולומיט
ודולומיט גירי בלוי (כולל הופעת חול וחללי המסה קטנים
עד גדולים/מערות).
עליון  -מיזי אחמר (סימול ) -)Kuw(aדולומיט עד דולומיט
מעט גירי ,צהבהב-ורדרד (מפוספס) דק עד בינוני גביש,
קשה ,חוזק גבוה מקומית בינוני .במסת הסלע יש וחלים מעברים לדולומיט ודולומיט
גירי בלוי (כולל הופעת חול טורוני וחללי המסה קטנים עד גדולים/מערות).
הסלעים משוכבים עד עבה ,סדוקים אנכית עד תת אלכסונית ,אירגולריים ,מחוספסים.
בסמוך לפני השטח יש והסדקים פתוחים ולאורכם חודרת חרסית לעומק .גידול גבישי
קלציט לאורך ובפני מישור הסידוק נפוץ.
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ממועד פרסום המפה הגיאולוגית של ישראל ,גליון ירושלים ,קנ"מ ( 1:50,000סנה ואבני )2011 ,אומצה באזור
ירושלים החלוקה לתצורות שבה נעשה שימוש בדרום הארץ .כנגזרת מכך ,תצורת בינה חולקה לשלוש תצורות :נצר,
שבטה ודרורים ,ואילו תצורת ורדים ,חולקה לשניים ,פרט מיזי אחמר ופרט מיזי יהוד.
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עובי  60-70מטר .נחשפת בפני המדרון הדרומי של הר ציון ובמורד מפנה המדרון הצפוני
של גבעת חנניה/אבו תור וצפויה להחדר בעומק כ 20-מטר בתת הקרקע באזור בו מתוכנן
הנציב הדרום מזרחי של גשר בן הינום.
תצורת שבטה (סימול  ,Kushגיל טורון) :מורכבת מגיר ,לבנבן
אפרפר עד צהבהב דק עד בינוני גביש ,קשה ,חוזק גבוה
מקומית בינוני .סלעי התצורה נחשפים במעלה הר ציון
ומרגלות המדרון הצפוני של גבעת חנניה/אבו תור .עובי עד כ-
 20מטר.
תצורת נצר (סימול  ,Kunגיל טורון) :מורכבת מגיר ,גיר
דולומיט ודולומיט גירי לבנבן אפרפר דק-בינוני גביש ,קשה,
חוזק גבוה .סלעי התצורה נחשפים באזור בו מתוכנן הנציב הדרום מזרחי של גשר בן
הינום ובונה את מעלה המדרון שמעליו.
אלוביום/קולוביום (סימול  ,al/qגיל הולוקן-הווה) :האלוביום מהווה כיסוי עליון בערוץ
ושולי גיא בן הינום .הה רכב חרסית שמנה ,חומה ,במקומות אפרפרה ,עם/בלי צרורות,
חלוקים ושברי סלע .עוביו מעשרות ס"מ ועד כ 3-מטר.
הקולוביום מהווה כיסוי עליון ,מקומי ,המתפתח על גבי ובינות לסלעים הבונים את
המדרונות.
 3.2העתקה
ניתוח מידע גיאולוגי קיים ובחינת השדה מצביעים כי תאי השטח בהם מתוכננים נציבי
הגשר אינם נחצים על ידי העתקים .העתק גדול מאותר לאורך ציר ואדי גיא בן הינום.
העתק זה חוצה בכיוון מזרח-מערב (מלווה כללית את ציר הגיא) ,אורכו כ 1.5-ק"מ,
זריקתו כ 15-מטר תוך שהוא מעמיד זה מול זה מסלע דולומיטי מתצורת ורדים אל מול
מסלע גירי מתצורת שבטה.
להעתק זה ניתן להוסיף העתקים "תוך צורתיים" (לא ברי מיפוי) ,שזריקתם קטנה
(עשרות סנטימטרים) .השפעת העתקים שכאלה קטנה עד זניחה והיא מוגבלת לרצועת
חצייה צרה.
הביטוי להעתקה :שינויי נטייה מקומיים ,קימוט קל ,שינוי באופי המסלע והפרה
מקומית שלו ,ריבוי במינרלוגיה וברקציה.
יודגש כי כלל ההעתקים הנ"ל משויכים למערכת ההעתקה של אזור ירושלים ,מערכת
שפעלה בעבר הגיאולוגי הרחוק וכי על פי מפת ההעתקים בישראל החשודים בפעילות
צעירה (שגיא וחובריו )2019 ,תאי השטח המיועדים לנציבי הגשר כמו גם הסביבה
הקרובה להם "נקיים" מהעתקים פעילים או כאלה שחשודים בפעילות צעירה.
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קורלטיבי
לתצורת בינה

תרשים  :2חתך סטרטיגרפי באזור ירושלים על פי סנה ואבני ( )2011תחום בכחול רלוונטי לגשר

 3.3מי-תהום
מי-תהום אזוריים מצויים בעומק שאינו רלוונטי לביסוס הגשר .יחד עם זאת ,נוכחות
שכבות ביניים ואופקי חואר יכולים להגדיל הסבירות להימצאות מים שעונים ,בעיקר
בחורף ,לאחר אירועי גשם חזקים ,או כתוצאה ממעורבות האדם (השקיה ,דליפה מצנרת
מים ביוב ואחר).
מעיינות  -בחינת השדה כמו גם ניתוח מפה טופוגרפית בקנ"מ  1:50,000לא העידה על
נביעת מעיינות בתאי השטח המיועדים לנציבי הגשר.
 3.4תופעות פני שטח
מספר תופעות פני שטח ,ברות השפעה מקומית על התכנון נצפו.
כיסוי קרקע דק  -הופעה בין גושית וככתמים .ההרכב חרסית חומה או אפורה חומה
עם/בלי צרורות ,חלוקים ושברי סלע .העובי רדוד ,אם כי ,מקומית ,בכיסים ולאורך
סידוק פתוח העובי/עומק חדירה עשוי לגדול.
בליה ,המסה וקרסט  -תופעות בליה ,המסה וקרסט נפוצות בסלעי הדולומיט ,הדולומיט
הגיר י והגיר הקשים .הביטוי בפני השטח :טרשיות ,המסה בפני הסלע ,חדירת חרסית
לאורך סדקים ובכיסים בינות לסלעים ,גידול גבישי קלציט ואפשרות להתפתחות
חללים .בעומק תת הקרקע ,עיקר תופעות הבליה וההמסה מתפתחות לאורך מערכת
הסדקים .מקומית ,יש והבליה וההמסה מקבלים ביטוי בהתפתחות חללי המסה בגדלים
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שונים ,חלקם עם גידול מינרלי קלציט ו/או מילוי משני של חרסית וחרסית חולית ו/או
כהמסה ,קרסט מוגבר ,עד לכדי הופעה של עדשות/שכבות של חול קרבונטי והתפתחות
חללים ומערות בנפחים/גדלים שונים.
עדות לתופעות הללו מתקבלת ממצאי קידוח ניסיון ק( 4-ויינרוב  )2018שנקדח סמוך
לנ.צ( 221740/630715 .לא במיקום הנציב הצפון מערבי של הגשר המתוכנן ,עקב בעיות
גישה) שבעומק  11.5-13.0מטר קודח חווה נפילת מקדח – חלל?! ומתחת ועד לעומק 27.0
מטר אחוז השבה TCR-נמוך עד מאוד 0-15% ,מקומית25% ,
כשמצוין המשך מערה או סדק!
מילוי/שפך  -מילוי וערום לא מבוקר של חומרים שונים בהם:
עפר ,שברי סלע ,פסולת בנין ,חרסים (אדמת חורבות) ואחר
אותרו באזור בו מתוכנן הנציב הצפון מערבי .גובה עשרות
ס"מ עד גדול מ 5-מטר .בנוסף יש לקחת בחשבון כי תא השטח
בו מתוכנן הנציב הדרום מזרחי ממוקם סמוך למבנים קיימים
ובשטחו קירות אבן תומכי מילוי (טיב לא ידוע) כמו גם עדות
לעיבוד חקלאי מקומי.
מבנים/עתיקות וחורבות קירות וגדרות  -מהיות האזור מבונה
ו/או כמי שהיה מבונה בעבר מתחייב לקחת בחשבון אפשרות
של חציית תוואים על ותת קרקעיים את תאי השטח הנסקרים,
הימצאות חורבות/עתיקות כולל בורות מים ,יסודות מבנים,
גדרות וקירות אבן.
יודגש כי איתור תוואים על ותת קרקעיים ,עתיקות ,בורות מים
ויסודות מבנים אינו מתחום המטלה לה נדרשנו .למקרה שהם
יתגלו יש לקחת בחשבון הפרת פני השטח עד בסיס
החפירה/חציבה לתוואי התת קרקעי ו/או ליסוד.
 .3.5סביבה סיסמית
על פי נספח ג' לתקן הישראלי  ,413תאוצת השיא האופקית החזויה ,Z ,הוגדרה ברצועת
הסקר כ .0.1-זוהי תאוצת הקרקע האופקית המכסימלית שלגביה קיימת הסתברות של
 10%לקבלת תאוצת שיא בסלע בפרק זמן של  50שנה .ערך זה משמש כידוע לצורך תכנון
הנדסי ומובא בעיקר לצורך ניתוח יציבות.
יודגש כי ברעידות הגדולות שהתרחשו בעבר ,מגניטודה  7-6בסולם ריכטר ,חלו
בירושלים נזקים קטנים בלבד.
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 .4תנאים גיאוהנדסיים (תרשים )1
התנאים הגיאולוגיים השוררים באזור הנסקר מאפשרים הקביעה כי בתאי השטח המיועדים
לנציבי הגשר שולטת יחידה גיאוהנדסית אחת (סימול  - )Iשתית סלעית קשה מקומית
בינונית קושי ,חוזק גבוה עד בינוני גבוה.
יחידה גיאוהנדסית  ,Iמורכבת מדולומיט ,דולומיט גירי וגיר ,לבנבנים אפרפרים במקומות
צהבהבים ורדרדים ,קשים ,בעלי חוזק גבוה מקומית בינוני .במסת הסלע יש וחלים מעברים
לדולומיט ,דולומיט גירי וגיר בלויים (עד לכדי הופעה של חול קרבונטי ואף חללים) כמו גם
לשכבות/רבדים של חואר ,צהבהב ,פריר עד רך ,חוזק נמוך .הסלעים משוכבים עד עבה (20
עד  120ס"מ) ,בפני השטח הופעתם מדורגת עד טרשית .סדוקים אנכית עד תת אלכסונית,
רגולריים עד אי -רגולריים ,מחוספסים .מילוי משני של קלציט ,כמו גם של חרסית וחרסית
חולית נפוץ  -תצורות :ורדים ,שבטה ונצר.
סלעי יחידה גיאוהנדסית  Iנחשפים בפני השטח או בסמוך להם תחת מילוי ו/או כיסוי קרקע
עליון דק בתאי השטח המיועדים לנציבי הגשר.
בטבלה  1שלהלן מובא סווג ואפיון של היחידה הגיאוהנדסית שנקבעה בשלב זה בעוד תרשים
 3מציג חתך רוחב גיאוהנדסי ראשוני.
טבלה  :1סווג ואפיון יחידה גיאוהנדסית I
יחידה גיאוהנדסית
תצ' גיאולוגית
הרכב
תופעות ייחודיות
התאמה כשתית
שיפוע
חפירה/חציבה
אפשרי 2
(אופקי:אנכי)
תנאי חפירה/חציבה
תנאי קדיחה
התאמת חומר
למילוי

I

נצר ,ורדים ,עמינדב
דולומיט ,דולומיט גירי וגיר ,קשים ,חוזק גבוה
מקומית בינוני עד גבוה.
חואר בין שכבתי.
בליה ,המסה וקרסט מפותח (כולל ,חול שפיך ,עדשות חרסית וחרסית חולית,
חללי המסה וחללים בגדלים/נפחים שונים).
מתאים
4-5:1
יתקבל קיר חיצוב אירגולרי
דחפור ,בסיוע מעקר ,ופטיש .לחילופין פיצוץ
מכונת כלונסאות ייעודית לקדיחת הקשה בסלע – "מיקרופייל"
מתאים

הערות )1 :תידרש מדרגת ביניים לחציבות/חפירות מעל  6מטר.
 )2יידרש מיתון שיפוע ,במטרים העליונים ,במעבר בין יחידות שונות לכיסוי קרקע/סלע בלוי.
 )3בקטעים בהם יאותר ח ואר יידרש טיפול נקודתי הכולל ייצוב וניקוז ו/או מיתון שיפוע.

I Kuw
I Kush
I Kuw
al

I Kuw
תרשים  :3חתך רוחב גיאוהנדסי ראשוני ,הקטנה מקנ"מ 1:250

 2שיפוע אפשרי הינו שיפוע המוערך על ידי הגיאולוג על בסיס התנהגות המרכיבים השונים בטבע ואין לראות בו שיפוע תכנוני.
שיפוע תכנוני לביצוע נקבע על ידי גורמי התכנון ההנדסיים (יועץ קרקע וביסוס ,יועץ תכן מיסעות) ,תוך לקיחה בחשבון גורמים
שאינם עומדים לנגד עיני הגיאולוג.
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 .5סיכום ומסקנות
-

מיפוי שדה בשילוב ניתוח מידע מעבודות קודמות מעלה כי בתאי השטח בהם מתוכננים נציבי
גשר גיא בן הינום מפני השטח ו/או מסמוך להם שולט רצף סלע משקע בהרכב גיר ,דולומיט
גירי ודולומיט (תצורות :ורדים ,שבטה ונצר) .הסלעים קשים בעלי חוזק גבוה מקומית בינוני
עד גבוה .במסת הסלע יש וחלים מעברים למסלע בלוי (עד חולי) ,לחואר וקרטון חוארי בין
שכבתי .כלל מרכיבי השתית הסלעית הנ"ל קובצו ליחידה גיאוהנדסית אחת – סימול .I

-

סלעי יחידה גיאוהנדסית  Iמשוכבים עד עבה ,סדוקים אנכית עד תת אלכסונית .ניתנים לחציבה
עם פטיש פנאומטי או בפיצוץ .שיפוע חציבה אפשרי ( 4-5:1אופקי:אנכי) .יש לקחת בחשבון
מערכת סידוק מפותחת היוצרת הפרדה של מסת הסלע למבנה קובי העשוי להשפיע על עבודות
חיצוב.

-

קדיחה בסלעי יחידה גיאוהנדסית  Iעם מכונת קידוח ייעודית לקדיחת הקשה בסלע
(מיקרופייל).

-

מילוי לא מבוקר ואדמת חורבות מאותרים באזור המיועד לנציבי הגשר .באזור תא השטח
המיועד לנציב הצפון מערבי ריכוזים גבוהים של אדמת חורבות (גובה עד גדול מ 4-מטר) כמו
גם עדויות לחציבות לצורך "שאילת" גושי סלע לבניה.

-

העתק בכיוון כללי מזרח -מערב חוצה את המרחב לאורך ציר גיא בן הינום .יודגש כי העתק זה
פעל בעבר ה גיאולוגי הרחוק וכי על פי מפת ההעתקים הפעילים והחשודים בפעילות צעירה
המסונפת לת"י  ,413תאי השטח המיועדים לנציבי הגשר כמו גם הסביבה הקרובה להם
"נקיים" מהעתקים שכאלה.

-

מי תהום צפויים בעומק שאינו רלוונטי לביסוס .יחד עם זאת ,יש לקחת בחשבון אפשרות
ממסוימת להופעת מים שעונים על גבי שכבות עם מוליכות הידראולית נמוכה (חואר ,חרסית)
בעיקר לאחר אירועי גשם חזקים או כתוצאה ממעורבות האדם

-

למטרות ביסוס יש לקחת בחשבון:


תופעות בליה והמסה מפותחות בסלעי הגיר והדולומיט מיחידה גיאוהנדסית .I



הפרות מקומיות של פני השטח כתוצאה ממעורבות האדם (מילוי ועיבוד חקלאי).

המלצות
מוצע לבצע קידוח ניסיון בתא השטח המיועד לנציב הצפון מערבי .התמקדות בקביעת גובה אדמת
חורבות/מילוי עד גג שתית סלעית ומעקב אחר תופעות בליה והמסה מוגברות (חללים).
במידה והתנאים המקומיים לא יאפשרו ביצוע קידוח שכזה למקרה של ביסוס על גבי כלונסאות
(מיקרופייל) עקיבה גיאולוגית במהלך הקדיחה.
למקרה של ביסוס רדוד ,בחינת תחתית יסודות וביצוע קידוחי גישוש לשלילת חללים מתחתם.
גיאו-לוג שירותים גיאוטכניים בע"מ
לוט :לוגי קידוחי ניסיון 01-2018
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ויינרוב מיכאל

Vainroub Michael

גיאולוגיה הנדסית והידרוגיאולוגיה

Engineering Geology & Hydrogeology
1

ירושלים
גיא בן הינום
קידוח 1
נ.צ.
גובה קרקע :
תאריך תחילת קידוח07/01/18 -
תאריך סיום 08/01/18 -

קודח :משה מטלקו
סוג
מקדח

החזר
מים

0.0-30.0
HQD

0.0-7.0
WR

עומק
מ'
0.0-1.0

RQD

REC

עומק
מ'
0.0-1.0

0%

25%

1.0-3.0

45%

65%

3.0-5.0

0%

35%

5.0-7.0

0%

50%

7.0-10.0

אבן גיר בחוזק בינוני עד חזק ,
שבורה
ב 9.0מ' מעבר לאבן גיר חזקה
אפרפרת

7.0-10.0

30%

90%

10.0-11.5

אבן גיר חזקה משוכבת היטב ,
כל  8-25ס"מ ,חומר בלוי ,קרטוני
במשורי שכוב

10.0-11.5

70%

100%

11.5-15.0

אבן גיר בחוזק בינוני ,סדוקה ,שבורה
בסדקים אלכסוניים ומשורי שכוב,
חומר בלוי ,קרטוני במשורי שכוב

11.5-13.5

20%

100%

13.5-15.0

30%

100%

15.0-17.0

אבן גיר חזקה ,שבורה בסדקים
ומשורי שכוב

15.0-17.0

45%

100%

17.0-19.0

אבן גיר חזקה משוכבת היטב ,
כל  8-25ס"מ ,חומר בלוי ,קרטוני
במשורי שכוב

17.0-19.0

85%

100%

1.0-3.0
3.0-5.0
5.0-7.0

7.0-30.0
WL

תיאור
מלוי בנוי מאבני סלע וחומר חרסיתי
שנשטף במהלך הקדיחה
אבן גיר בחוזק בינוני עד חזק ,שכוב
בינוני  10-25ס"מ  ,סדקים
ומשורי שכוב מלאים חרסית
אבן גיר בחוזק בינוני ,סדוקה ,שבורה
בסדקים אלכסוניים וחללים
מלאים חרסית
כנ"ל ,פחות מלוי חרסיתי

נייד 050-6931005 :טל/פקס 08-8663853 :דוא"לmvggeo@gmail.com :

ויינרוב מיכאל

Vainroub Michael

גיאולוגיה הנדסית והידרוגיאולוגיה

Engineering Geology & Hydrogeology
2

סוג
מקדח

החזר
מים

עומק
מ'
19.0-20.5

RQD

REC

עומק
מ'
19.0-20.5

תיאור

25%

90%

20.5-23.0

אבן גיר חזקה משוכבת היטב ,
כל 10-35ס"מ

20.5-23.0

95%

100%

23.0-25.5

אבן גיר חזקה ,שבורה בסדקים
עם מלוי חרסיתי ,שברי אבן צור

23.0-24.0

10%

100%

24.0-25.5

0%

95%

25.5-30.0

אבן גיר בחוזק בינוני עד חזק
שבורה בסדקים

25.5-27.0

60%

100%

27.0-30.0

55%

90%

אבן גיר חזקה ,שבורה בסדקים
עם מלוי חרסיתי

ארגז  1מתוך  , 7עומק מ 0.0 -מ' עד  7.0מ':

נייד 050-6931005 :טל/פקס 08-8663853 :דוא"לmvggeo@gmail.com :

ויינרוב מיכאל

Vainroub Michael

גיאולוגיה הנדסית והידרוגיאולוגיה

Engineering Geology & Hydrogeology
3

ארגז  2מתוך  ,7עומק מ 7.0 -מ' עד  11.5מ':

ארגז  3מתוך  ,7עומק מ 11.5 -מ' עד  15.0מ':

ארגז  4מתוך  ,7עומק מ 15.0-מ' עד  19.0מ':

נייד 050-6931005 :טל/פקס 08-8663853 :דוא"לmvggeo@gmail.com :

ויינרוב מיכאל

Vainroub Michael

גיאולוגיה הנדסית והידרוגיאולוגיה

Engineering Geology & Hydrogeology
4

ארגז  5מתוך  ,7עומק מ 19.0-מ' עד  23.0מ':

ארגז  6מתוך  ,7עומק מ 23.0-מ' עד  27.0מ':

ארגז  7מתוך  ,7עומק מ 27.0-מ' עד  30.0מ':

נייד 050-6931005 :טל/פקס 08-8663853 :דוא"לmvggeo@gmail.com :

ויינרוב מיכאל

Vainroub Michael

גיאולוגיה הנדסית והידרוגיאולוגיה

Engineering Geology & Hydrogeology
1

ירושלים
גיא בן הינום
קידוח 2
נ.צ.
גובה קרקע :
תאריך תחילת קידוח08/01/18 -
תאריך סיום 09/01/18 -

קודח :משה מטלקו
סוג
מקדח

החזר
מים

0.0-29.0
HQD

0.0-28.0
WR

עומק
מ'
0.0-1.0
1.0-2.0
2.0-7.0

7.0-16.0

תיאור
מלוי חרסיתי בעיקר ,חרסית שנשטפו
במהלך הקדיחה
אבן גיר בחוזק בינוני עד חזק ,שכוב
בינוני  5-20ס"מ  ,שבורה בסדקים
אבן גיר בחוזק בינוני ,סדוקה ,שבורה
בסדקים אלכסוניים ומשורי שכוב
מלאים חרסית ,מעט חללים

אבן גיר חזקה משוכבת היטב ,
כל  8-25ס"מ ,חומר בלוי ,קרטוני
במשורי שכוב

עומק
מ'
0.0-1.0

RQD

REC

0%

5%

1.0-2.0

40%

100%

2.0-5.0

15%

80%

5.0-7.0

15%

70%

7.0-10.0

60%

100%

10.0-13.0

70%

100%

13.0-16.0

60%

100%

נייד 050-6931005 :טל/פקס 08-8663853 :דוא"לmvggeo@gmail.com :

ויינרוב מיכאל

Vainroub Michael

גיאולוגיה הנדסית והידרוגיאולוגיה

Engineering Geology & Hydrogeology
2

סוג
מקדח

החזר
מים

עומק
מ'
16.0-17.0

RQD

REC

עומק
מ'
16.0-17.0

תיאור

45%

90%

17.0-20.0

אבן גיר חזקה משוכבת היטב ,
כל  8-25ס"מ ,חומר בלוי ,קרטוני
במשורי שכוב

17.0-20.0

50%

100%

20.0-23.0

כנ"ל ,מ 21.0מ' מעבר לאבן גיר
דולומיטית בגוון אפרפר

20.0-23.0

60%

100%

23.0-27.0

אבן גיר דולומיטית חזקה ,שבורה
בסדקים אלכסוניים

23.0-27.0

75%

100%

27.0-29.0

כנ"ל ,מ 28.5חלל ריק ( נפילת מוט
הקידוח )

27.0-29.0

55%

70%

כנ"ל ,יותר שבורה

נייד 050-6931005 :טל/פקס 08-8663853 :דוא"לmvggeo@gmail.com :

ויינרוב מיכאל

Vainroub Michael

גיאולוגיה הנדסית והידרוגיאולוגיה

Engineering Geology & Hydrogeology
3

ארגז  1מתוך  , 7עומק מ 0.0 -מ' עד  5.0מ':

ארגז  2מתוך  ,7עומק מ 5.0 -מ' עד  9.5מ':

ארגז  3מתוך  ,7עומק מ 9.5 -מ' עד  13.0מ':

נייד 050-6931005 :טל/פקס 08-8663853 :דוא"לmvggeo@gmail.com :

ויינרוב מיכאל

Vainroub Michael

גיאולוגיה הנדסית והידרוגיאולוגיה

Engineering Geology & Hydrogeology
4

ארגז  4מתוך  ,7עומק מ 13.0-מ' עד  17.0מ':

ארגז  5מתוך  ,7עומק מ 17.00-מ' עד  20.6מ':

ארגז  6מתוך  ,7עומק מ 20.6-מ' עד  24.5מ':

ארגז  7מתוך  ,7עומק מ 24.5-מ' עד  29.0מ':

נייד 050-6931005 :טל/פקס 08-8663853 :דוא"לmvggeo@gmail.com :

ויינרוב מיכאל

Vainroub Michael

גיאולוגיה הנדסית והידרוגיאולוגיה

Engineering Geology & Hydrogeology
1

ירושלים
גיא בן הינום
קידוח 3
נ.צ.
גובה קרקע :
תאריך תחילת קידוח09/01/18 -
תאריך סיום 11/01/18 -

קודח :משה מטלקו
סוג
מקדח

החזר
מים

0.0-15.0
HQD

0.0-15.0
WL

עומק
מ'
0.0-1.5

RQD

REC

עומק
מ'
0.0-1.5

0%

60%

1.5-3.0

שברי אבן גיר חזקה  ,חרסית
שנשטפו במהלך הקדיחה

1.5-3.0

10%

50%

3.0-4.0

אבן גיר חזקה עד דולומטית ,שבורה
בחלקה העליון
מ 5.0מ' מעבר לאבן גיר חזקה עד
בינונית בגוון אפרפר בהיר ,שבורה
בסדקים ומשורי שכוב

2.0-5.0

55%

95%

4.0-5.5

35%

100%

5.5-7.0

אבן גיר עם סדקים סגורים מלאים
חרסית

5.5-7.0

80%

100%

7.0-10.0

כנ"ל ,חלק מהסדקים נפתחו ,חרסית
נשטפה

7.0-10.0

50%

80%

10.0-13.0

אבן גיר בחוק בינוני ,פורוזית
בחלקה ,בגוון אפרפר בהיר עד לבן,
חומר בלוי או קרטון נשטף

10.0-13.0

25%

60%

13.0-15.0

כנ"ל ,יותר חזקה,
חומר בלוי או קרטון נשטף

13.0-15.0

40%

75%

4.0-5.5

תיאור
מלוי ,חרסית שנשטפו במהלך
הקדיחה
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ירושלים
גיא בן הינום
קידוח 4
נ.צ.
גובה קרקע :
תאריך תחילת קידוח14/01/18 -
תאריך סיום 15/01/18 -

קודח :משה מטלקו
סוג
מקדח

החזר
מים

0.0-27.0
HQD

0.0-27.0
WL

עומק
מ'
0.0-3.0

תיאור
מלוי חרסיתי בעיקר ,חרסית שנשטפו
במהלך הקדיחה

עומק
מ'
0.0-1.5

RQD

REC

0%

15%

1.5-3.0

0%

15%

3.0-4.0

50%

65%

4.0-6.0

60%

80%

6.0-7.0

55%

75%

30%

90%

75%

3.0-4.0

אבן גיר חזקה ,שבורה בחלקה
,חרסית שנשטפה
אבן גיר חזקה ,שבורה בחלקה ,חללי
המסה מלאים קלציט וריקים

7.0-10.0

אבן גיר חזקה ,שבורה בחלקה ,חללי
המסה מלאים קלציט וריקים

7.0-10.0

10.0-11.5

כנ"ל

10.0-11.5

15%

11.5-13.0

מערה ריקה
או סדק אנוכי רחב ופתוח
( נפילת מוט קידוח )

11.2-13.0

0%

0%

13.0-14.5

שברי סלע ( המשך מערה או סדק )

13.0-14.5

0%

25%

4.0-7.0
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סוג
מקדח

החזר
מים

עומק
מ'
14.5-27.0

תיאור
מערה או סדק פתוח

עומק
מ'
14.5-16.0

RQD

REC

0%

10%

16.0-17.0

0%

15%

17.0-18.5

0%

15%

18.5-20.0

10%

15%

20.0-22.0

0%

15%

22.0-23.5

10%

15%

23.5-25.0

0%

10%

25.0-27.0

0%

10%
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ארגז  1מתוך  , 3עומק מ 0.0 -מ' עד  7.0מ':

ארגז  2מתוך  ,3עומק מ 7.0 -מ' עד  13.0מ':

ארגז  3מתוך  ,3עומק מ 13.0 -מ' עד  27.0מ':
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