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מבוא

א.

מובא להלן דוח ביסוס מפורט עבור הפרויקט הנ"ל ,אשר כולל הסדרת כביש וצמתים קיימים.

ב.

הפרויקט הינו חלק מכביש קיים של רחוב "אל אסמעי" ,בירושלים ,צפונית לכביש  ,1במקטע התחום בין מעבר תת קרקעי
תחת גשר עילי של כביש עוזי נרקיס ,במערב ,ומערבית לצומת של דרך ענתות ,במזרח.

ג.

המקטע הנדון הינו כביש רוחבי קיים ,סביבו מבני מגורים ,מוסדות ציבוריים ובתי מלאכה.

ד.

מצורפת מפה עירונית המציגה את מיקום הכביש במרחב העירוני:

מיקום
הפרויקט
במרחב

איור  -1מיקום רח' אל אסמעי קיים ומקטע רלוונטי לפרויקט (נדלה מאתר )Govmap
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גורמים רלוונטיים ומתכננים:
• מזמין העבודה -מוריה.
• ניהול הפרויקט -פויירשטיין גזית.
• מתכנן גיאומטריה L.B.S -מהנדסים ,לואי בשיר.
• קונסטרוקטור -צ .המלי -אוחיון מהנדסים ,אלי אוחיון.
• יועץ תכן מבנה :פואז אבו גוש.
• יועץ ביסוס :משרד "אינג' מ .יוגר בע"מ".
2

תיאור האתר והפרויקט המתוכנן

א.

במסגרת הפרויקט מתוכנן להסדיר תוואי כביש קיים ומדרכות בצדיו .ההסדרה כוללת התחברות לכבישים בקצוות.

ב.

הפרויקט עובר בתוואי שטח עירוני ובנוי לכל אורכו.

ג.

באופן כללי נראה כי הכביש הקיים בוצע במילוי .לא ניתן לזהות מחשופי סלע /קרקע טבעית מלבד באזור הגבעה ,בצידו
הדרום מערבי של הכביש (ראה תמונה בהמשך).

ד.

באופן כללי הכביש מתרומם לכיוון מערב ,מרום אבסולוטי של כ +791.0 -מ' מערבית לדרך ענתות ,לרום אבסולוטי של כ-
 +802.0מ' ,בהתחברות סמוך לגשר של רח' עוזי נרקיס.

ה.

מצורף צילום אוויר של תוואי הכביש המתוכנן:

דרך עוזי
נרקיס

דרך משה
דיין

גבעה
המציגה
מחשופי
קרטון

איור  -2צילום אוויר של תוואי רח' אל אסמעי קיים ,במקטע הרלוונטי (נדלה מאתר  GISירושלים)
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ו.

הפרויקט נמצא בשלב תכנון מפורט -הוכנו חתכים לאורך ולרוחב ,נקבעו אלמנטים קונסטרוקטיביים ,בוצע תכנון שלהם
ובוצעה חקירת שדה.

ז.

להלן תוכנית העמדה של ההסדרה המתוכננת (שלב א'):

דרך עוזי
נרקיס

שלב א'
RW 1-3

דרך משה
דיין

דרך
ענתות

איור  -3תוכנית העמדה אל אסמעי (הוכן ע"י מתכנן גיאומטריה)
ח.

מצורף חתך נופי טיפוסי הכולל קירות תמך בצידי הכביש:

איור  -4חתך נופי טיפוסי  10-10הכולל קיר תומך מילוי קיים וקיר תומך מדרון מתוכנן (הוכן ע"י אדריכל נוף)
_____________________________________________ _____________________________________________________________________
Haofe St. 2, Beit Bakarel, Kadima-Zoran.
-5רח' האופה  ,2בית בקראל ,קדימה-צורן .
Tel: 972-9-8911401 Fax: 972-9-8911490
פקס09-8911490 :
טל09-8911401 :
E-mail:Office@engyuger.com
Web: www.engyuger.com

אינג' מ .יוגר בע"מ

Eng. M. Yuger Ltd.

ייעוץ לביסוס וגיאוטכניקה,
טכנולוגיות גיאוטכניות מתקדמות וניהול סיכונים

ט.

Foundation & Geotechnical Consultancy
Geotechnical Technologies & Risk Management

מצורפות תמונות מתוואי הכביש המתוכנן:

תמונה  -1כביש קיים וגבעה חשופה מערבית לדרך משה דיין

תמונה  -2מילוי קיים בכביש ממזרח לפרויקט (מעיד כי יתכן וימצא מילוי לא מבוקר גם בתוואי הפרויקט)
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חתך קרקע

 3.1כללי
תיאור חתך הקרקע מסתמך על הדברים הבאים:
•

סיורים גיאוטכניים שביצע נציג משרדנו לאורך המקטע הנדון.

•

ספרות מקצועית העוסקת בגיאולוגיית האזור.

•

חקירת שדה שכללה קידוחי ניסיון ובדיקות שדה (בוצע ע"י "אסית" ומצורף כנספח).

 3.2תיאור הקרקע /מסלע
לאורך המקטע הנדון נתגלו פורמציות מסלע /קרקע /מילוי הבאות:
א .שפך -עודפי חציבה וגרס כמו גם פסולת ,אשר נשפכו לאורך תוואי הכביש הקיים .במחשופים הקיימים ,במקומות
בהם הכביש נמצא במילוי ,ניתן לראות כי המילוי מורכב מעודפי חציבה -שברי אבן -ופסולת (ראה תמונה  .)2בקידוחי
הניסיון לא נמצאו שכבות משמעותיות של חומר זה .היקף מלא של התופעה ,ככל שקיימת ,תתגלה במהלך ביצוע
עבודות החפירה.
ב .מילוי הנדסי -הפרויקט מתוכנן לאורך כביש סלול אספלט ואלמנטים קונסטרוקטיביים קיימים (קירות תמך ,גשר
וכו') .בהתאם השכבות העליונות ,תחת האספלט ובגב הקירות צפויים להכיל מילוי הנדסי מהודק .בחלק העליון של
הקרקע באתר (מפני השטח עד לעומק של כ 1.0-3.0-מ') התגלה קרטון מרוסק ופריר .נראה כי חומר זה הינו מילוי
הנדסי שהותקן ,מחומר מקומי ,ומשמש כחומר מילוי לכביש הקיים .בדיקות  SPTשבוצעו בחומר החשוד כמילוי
הניבה תוצאות גבוהות של חדירה חלקית (פחות מ 30-ס"מ) לאחר  50חבטות -הדבר מעיד על מילוי הנדסי מהודק
הכולל צרורות אבן קשים.
ג .מסלע המורכב מסלע קרטוני רך עד בינוני וקרטון גירי ,לעיתים עם מאובנים (תצורות מנוחה .)Kum (i) -פורמציה
זו היא השכבה הטבעית השלטת לאורך תוואי הכביש .שכבה זו נמצאה בכל קידוחי הניסיון מתחת לשכבות המילוי
ועד לתחתית הקידוחים ( 4.0-6.0מ') .ניתן לראות מחשופי סלע של שכבה זו בגבעה מדרום למקטע המערבי (ראה תמונה
 1ואיור  .) 2שכבת מסלע זו היא בעלת קושי בינוני עד נמוך (לרוב ניתן לחפור באמצעות מחפר ללא פטישון) .בשכבה זו
נפוץ תופעה של "נארי" -קליפת סלע עליונה בעלת קושי גבוה יחסית ,תחתיו ,במפגש עם הקרטון ,נפוצה תופעה של
כרסום וחללים אופקיים ,לעיתים מלאים בחרסית .הקידוחים בשכבה זו בוצעו באמצעות מקדח  .HQDערכי החזר
הגלעין בקידוחים נע בטווח של  .98-28%ערכי ה RQD -בקידוחים נע בטווח של  0-79%תוצאות המעידות על מסלע
בינוני עד גרוע מאד ).(Fair to Very Poor
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ד .מצורפת מפה גיאולוגית בתוואי הפרויקט (נדלה מאתר המכון הגיאולוגי) ותמונה של דגימות קרקע /סלע מקידוח
:KB-6

תמונה  -4ממצאי קידוח ניסיון KB-6
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ה .מצורפת תוכנית העמדה עם מיקום קידוחי הניסיון כפי שבוצעו:

תוכנית העמדה המציגה את כלל קידוחי הניסיון שבוצעו בפרויקט (חלקם מחוץ לתחום של שלב א')
 4תכן סיסמי עפ"י מהדורה משולבת של ת"י 413
בסעיף זה מובאים הפרמטרים הגיאוטכניים לחישוב התנהגות המבנים בעומסי רעידת אדמה.
א.

עבור מקדם השתית הטבעי באתר יילקח ערך של  Dהמתאים למילוי הנדסי /עודפי חציבה המהווים את עיקר
השתית הצפויה באלמנטים הקונסטרוקטיביים .עבור שתית סלעית ,טבעית ,ערך זה מעט נמוך .כיוון שלא מתוכננים
אלמנטים רגישים לר"א לדבר אין משמעות מכרעת.

ב.

תאוצת הקרקע באתר תילקח עפ"י זו הניתנת בירושלים (קאורדינטה:)221400/631700-
10%@50 years

2%@50 years

5%@50 years

Z

Ss

S1

Z

Ss

S1

Z

Ss

S1

0.10

0.26

0.06

0.13

0.33

0.08

0.16

0.43

0.11

טבלה  - 1מקדמי תאוצת קרקע עפ"י ת"י  413מהדורה משולבת
ג.

ניתן להגדיל את ערכי תסבולת היסודות ב 50% -עבור רעידת אדמה ,ו 33% -עבור עומסי רוח.
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הנחיות והמלצות

 5.1עבודות עפר
בשל הקרבה למבנים קיימים ותשתיות פעילות ,והחשש לפגיעה בהם בזמן ביצוע העבודות (הידוק ויברציוני ,חפירות וכו')
מומלץ לבצע ניטור זעזועים שיאפשר התאמת הציוד לאתר וימנע עיכובים ועצירות עבודה ,בין היתר ע"י גורמים חיצוניים.
 5.1.1חפירה/חציבה
הטבלה הבאה מציגה שיפועי חפירה /חציבה זמניים /קבועים מותרים בהתאם לחתך הקרקע.
סוג הקרקע

שיפוע
זמני

שיפוע
קבוע

סבירות
להיתקלות
בשכבה

*הנחת תכנון
להימצאות

הערות

שפך -מילוי לא מבוקר
המכיל שברי אבן

→1↑:1

→1↑:3

גבוהה

צפוי להימצא
בתחום הכביש
הקיים

עבור שיפוע קבוע נדרשת
הגנה נגד ארוזיה

מילוי הנדסי -מצעים

→1↑:1

→1↑:2.5

גבוהה ,בעובי
מוגבל

בתוואי כביש קיים

טיב המילוי ייבחן בעת
החפירה

כיסוי קרקע עליון/
אלוביום-חרסית
מעורבת עם צרורות
ושברי אבן

→1↑:1

→1↑: 2.5

נמוכה

עשוי להימצא בעובי
דק מעל גג הסלע
הטבעי

עבור שיפוע קבוע נדרשת
הגנה נגד ארוזיה

קרטון גירי /קרטון/
קרטון חווארי

→3↑:1

→1.5↑:1

גבוהה מאד

צפוי להימצא תחת
המילוי ההנדסי

יתכן ותידרש הגנה כנגד
ארוזיה בשיפוע קבוע

חוואר /חוואר קרטוני

→1↑:1.5

→1↑:3

נמוכה

עשוי להימצא
במקרה של חציבות
במדרונות הקיימים

תידרש הגנה כנגד ארוזיה,
בשיפוע קבוע

חפירה סמוך לתשתיות

-

-

גבוהה

*

התרחקות של  1.5מ'
לפחות מהתשתית וחפירה
עפ"י שיפוע קבוע כנ"ל

טבלה  -2שיפועי חפירה זמנית וקבועה
*הערה  -1הנחות התכנון נועדו לאפשר תכנון הנדסי בשלב הנוכחי של הפרויקט .חתך הקרקע ייבחן במהלך הביצוע .במידת
הצורך יבוצעו התאמות לפתרון ההנדסי.
א.

יש להביא בחשבון שינויים בשיפוע עקב טיב הסלע /קרקע/שפך שיתגלה במהלך החפירה .בכל מקרה ביצוע החפירה/
חציבה יעשה תוך פיקוח הנדסי צמוד שיבחן את הממצאים ,יתעד ויעדכן את המתכננים ,לקבלת הנחיות משלימות.

ב.

אין לאפשר לאנשים ,או ציוד ,לעבוד בתחתית מדרונות בשיפועים זמניים ,תלולים מהמוצג בטבלה לעיל.

ג.

במקומות בהם לא ניתן לבצע חפירה פתוחה ,בשיפועים הנ"ל ,יש לתכנן דיפון חלקי ,או מלא בהתאם להנחיות בהמשך.

ד.

שיפועי סוללות קיימות ,סמוך ומתחת למסעות הם באחריות יועץ תכן המבנה ויבוצעו בהתאם להנחיותיו.
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 5.1.2דיפון בכלונסאות בטון מזוין
א .יתכן כי בסמוך לתשתיות קיימות /קירות בגבולות העבודה המותרים ,או כתוצאה מאילוצים של שלבי ביצוע יידרש
לבצע דיפון באמצעות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר.
ב .בהתאם לגובה הקירות המתוכננים ,חפירה מקסימאלית של כ 3.5-מ' ,נראה כי ניתן להסתפק בדיפון קונזולי.
ג .קוטר הכלונסאות המינימאלי יהיה  50ס"מ ב"יבש" ,כדי לאפשר קידוח במכונה חזקה ומקדחי ווידיה /מכונת
מיקרופייל ,עפ"י צורך (צפי חדירה לשכות קרטון /קרטון גירי).
ד.

המרחק החופשי בין הכלונסאות יהיה  10-15ס"מ.

ה .קיר דיפון קונזולי ,או עם תמיכה אופקית אחת יחושב לפי הפרמטרים להלן:
עומק
ממפלס
קרקע
קיימת
[מ']

סוג הקרקע

משקל
מרחבי
[טון/מ"ק]

0-1.0

מילוי מחומר
מקומי /חרסית
מעורבת עם
צרורות

1.9

...-1.0

קרטון /קרטון
חווארי /קרטון
גירי

2.2

זווית חיכוך
אפקטיבית
][

30

36

קוהזיה

( Kaעבור

( K0עבור פני

( Kpכולל

C

פני קרקע
מישוריים)

קרקע
מישוריים)

מקדם
ביטחון)

][Kpa

0

0

0.33

0.25

0.5

0.41

*

3.2

טבלה  -4פרמטרים לתכנון דיפון וחישוב לחץ עפר על אלמנטים קונסטרוקטיביים
ו .זווית חיכוך בין בטון לקרקע ].𝛿 = 0.66 ∗  [
ז .העומס המפורס המינימאלי ( )pבראש הקיר יקבע עפ"י הקונסטרוקטור אך לא יקטן מ  1.0 -טון/מ"ר ,באזורי מבנים
שכנים קיימים ו –  1.5טון/מ"ר ,בצמוד לכבישים.
ח .עומק ההטמנה של קירות דיפון יהיה עפ"י חישוב הקונסטרוקטור ,בהתאם לחישובי היציבות ,ובכל מקרה לא יפחת
מגובה התמיכה בדיפון קונזולי.
ט .הפיקוח הצמוד על ביצוע הכלונסאות יעשה ע"י הנדסאי/מהנדס מוסמך מנוסה בסוג זה של עבודה.
י .תוכניות הדיפון תועברנה לעיון והערות המהנדס הגיאוטכני ,לפני יציאה למכרז/ביצוע.
יא .תכנון כלונסאות הדיפון יעשה ע"י הקונסטרוקטור בהתייחס לחישוב היציבות ,דפורמציות וההטרחות הצפויות.
יב .כלונסאות הדיפון יבוצעו בדירוג ולסירוגין" ,אחד כן ,שלושה לא" .רק לאחר  24שעות מתום היציקה של כלונס ,מותר
יהיה לקדוח בסמוך לו.
יג .עם התקדמות החפירה כלפי מטה ,יש לסגור את המרווחים בין הכלונסאות באמצעות התזת בטון (ובהמשך יציקת
קיר משלים מבטון מזוין ,בעובי הנדרש ,שייקבע ע"י הקונסטרוקטור) .מטרת הסגירה היא למנוע "זליגה" של קרקע
ומים דרך המרווחים העלולה לגרום לשקיעות וסידוק בתשתיות קיימות בראש הקיר.
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 5.1.2.1הנחיות לביצוע דיפון באמצעות כלונסאות (לרישום על תוכנית הדיפון)
א .ציוד הקדיחה (מכונה ומקדחים) יביאו בחשבון קרקע המכילה סלע קרטוני וסלע גירי.
ב .במידת הצורך ,בקדיחה "יבשה" ,הכלונסאות ייקדחו עם צינור מגן עליון למניעת מפולות באזורים בהם קיים
מילוי/חומר שפיך והיווצרות פטריות בטון שיפריעו לקדיחה בהמשך .ניתן להשתמש בתבנית קרטון עגולה ליציקה ללא
הרחבות.
ג .קידוחי הניסיון מראים חדירה למסלע גירי .יתכן שהדבר יחייב שימוש במכונת מיקרופייל.
ד .במשך כל עבודות הדיפון יעשה פיקוח צמוד ע"י הנדסאי/מהנדס מוסמך ,מנוסה בסוג זה של עבודה .המפקח ינהל יומן
עבודה המתעד את אופן הביצוע ,סוג הקרקע בקידוחים ,משך הקידוחים ,כמות בטון תיאורטי לעומת מעשי וכל דבר
חריג.
ה .ביצוע הכלונסאות יהיה בדירוג ולסירוגין" ,אחד כן ,שלושה לא" .רק לאחר  24שעות מתום היציקה של כלונס ,מותר
יהיה לקדוח בסמוך לו.
ו .מרכז כלונס לא יסטה יותר מ 5% -קוטר הכלונס מהמרכז המתוכנן וסטייתו מהאנך לא תעלה על .1%
ז .הבטון בכלונסאות יהיה לפחות ב ,30 -בטון משאבה בעל דרגת חשיפה שתקבע ע"י המתכנן .בקדיחה ב"יבש" יורד צינור
יציקה ממתכת ,נקי מחיבורים עד  1.0מ' מעל תחתית הקדח ויחובר למשאבת בטון.
ח .הזיון יעשה מברזל מצולע עפ"י חישוב הקונסטרוקטור ובהתאם לת"י הרלוונטיים.
ט .כלוב הזיון ירד עד  0.5מ' מתחתית הקידוח.
י .מוטות הזיון בכלובים יחולקו באופן סימטרי למניעת טעות במיקום מוטות הזיון ,במקרה של סיבוב או פיתול הכלוב.
יא .קוטר כלוב הזיון בקדיחה "יבשה" יהיה קטן ב 10 -ס"מ לפחות מקוטר הקדוח .הכלוב ימורכז בקידוח באמצעות 3
שומרי מרחק (ספייסרים) בחתך ,בשלושה חתכים לפחות לאורך הכלוב .מרחק מקסימאלי בין חתכים הוא  3מטר.
יב .כל כלונס שלישי משלושה כלונסאות סמוכים עוקבים ,ייבדק בבדיקה סונית להוכחת רציפותו.
יג .יש לזמן את המהנדס הגיאוטכני ,בכתב ,לתחילת עבודות הדיפון ,בהתראה נאותה של יומיים לפחות.
 5.1.3מילוי הנדסי
תכנון וביצוע המילוי אשר חודר גם לתחום המיסעה יהיו בכפוף לאישור יועץ תכן מבנה המיסעה ואינם כלולים במסגרת
הדוח .ההמלצות וההנחיות ,להלן מתייחסות למילוי מתחת למבני קונסטרוקציה או כדרישות מינימום למילוי בצד מבני
קונסטרוקציה:
א.

חומר מילוי מובא יהיה "חומר נברר" (מצע סוג ג' כהגדרתו במפרט הכללי פרק .)51

ב.

המילוי ההנדסי יהודק בהרטבה ובבקרה מלאה ,בשכבות של עד  20ס"מ (עובי סופי לאחר ההידוק) לצפיפות
מינימאלית של  98%מהצפיפות המרבית ,עפ"י בדיקת .M.A
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 5.1.4הטיפול בשתית
בסיום שלב החפירה לכל אלמנט קונסטרוקטיבי ולפני התחלת המילוי החוזר ,יש לפעול לפי ההנחיות להלן:
א.

יש לחפור ולסלק כל מילוי קיים ,פסולת או חומר אורגני מתחתית החפירה (באם קיימים) ,ולחדור  30ס"מ לפחות
בקרקע טבעית.

ב.

יש לקבל אישור בכתב מהח"מ לתחתית החפירה.

ג.

השתית תורטב ותהודק בבקרה מלאה לצפיפות מינימאלית מוגדרת לפי סוג השתית ,עפ"י בדיקת Mod.
 .AASHTOהצפיפות הנדרשת תקבע לפי טבלה  51.04/05במפרט הכללי לעבודות סלילה פרק .51

ד.

לאחר גמר ההידוק יש לוודא כי השטח חלק ללא חריצים ,שקעים או מדרגות .המילוי הנוסף או המצע יונח מיד
לאחר סיום הידוק השתית על מנת לשמור על רטיבות ההידוק.

ה.

באזורים בהם השתית מורכבת מחרסית /חוואר רווי (סבירות נמוכה) ייתכן כי עקב קיום מים כלואים או נגר עילי,
השתית תהיה לא יציבה .במצב זה ייתכן צורך בניקוז/שאיבה של תחתית החפירה ,ריבוד של תחתית החפירה
בשברי אבן (גיר או דולומיט) בגודל  10-20ס"מ("באקלש") שיוחדרו בהידוק ,עד ייצובה ,ושימוש ביריעה גיאוטכנית
מעל לבאקלש ,למניעת חלחול "דקים" מהמצע לבאקלש.

ו.

ביצוע ה"באקלש" יעשה לפי הנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה פרק  51סעיף .51.04.12

ז.

עבור שתית המורכבת ממילוי הנדסי קיים (למשל בתחום סוללות כביש קיים) נדרש לבצע "עיבוד שתית" -חרישה
ותיחוח לעומק של  20ס"מ ,של שכבת המצעים הקיימים .ביצוע הידוק והרטבה של התחתית המתוחחת תוך
הידוק מבוקר ,לצפיפות מינימאלית של  M.A 96%ולאחר מכן החזרת המצעים שהוסרו /התקנת מצעים חדשים,
תוך הידוק מבוקר ,כנדרש בדוח.

ח.

5.2

עבור שתית סלעית ,יש לנקות את עודפי חציבה באמצעות מטאטא רחוב עד לקבלת מחשוף סלע רציף ונקי.

ביסוס

 5.2.1קירות תומכים קונבנציונאליים
הה נחיות וההמלצות להלן ,מתייחסות לתכנון וביצוע קירות תומכים מסוג קירות בטון מזוין בגובה חופשי ,של עד  6.0מ',
שאינם מחוברים למבנים ,כך שמתאפשרת תזוזה להתפתחות מצב פלסטי אקטיבי בקרקע שבגב הקיר .להלן ההנחיות:
א .תחתית החפירה ליסוד הקיר תחדור  0.3מ' לפחות בקרקע טבעית ,או על מילוי הנדסי מבוקר החודר לקרקע טבעית.
ב .במקרה שבמפלס  U.Kיסוד מתוכנן יימצא על מילוי לא מבוקר יידרש להעמיק חפירה עד קרקע טבעית או לחילופין
לבצע טיוב קרקע באמצעות עמודי בטון החודרים לקרקע טבעית( "CMC"-הנחיות עבור שריון קרקע בעמודי בטון
יועברו ע"י משרדנו ,במידה והדבר יידרש בהתאם לממצאים חקירת השדה /חפירות בזמן הביצוע).
ג .עומק ההטמנה של תחתית בסיס הקיר יהיה  60ס"מ לפחות ,מפני הקרקע בחזיתו ,בתנאי קרקע מישוריים.
ד .הטיפול בשתית יעשה כנקוב בסעיף .5.1.4
ה .מתחת לבסיס הקירות יש לבצע החלפת קרקע מ"חומר נברר" כנדרש בסעיף .5.1.3
ו .עובי החלפת הקרקע והחריגה הנדרשת עפ"י סוג השתית באזורי התכנון:
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עובי החלפת קרקע
צפוי

חריגה מקצה
היסוד

חרסית /חוואר מעורב עם
צרורות וחלוקי נחל

 60ס"מ

 60ס"מ

מילוי הנדסי קיים

 40ס"מ

 40ס"מ

טרם ביצוע המילוי ההנדסי נדרש לבצע
"עיבוד שתית"

סלע בלוי עד בריא (קרטון/
קרטון גירי /קרטון חווארי)

שכבה מיישרת עד 20
ס"מ

 20ס"מ

המילוי נדרש להסדרת גבהים בתום
חציבה -לחילופין ניתן לפלס באמצעות
בטון רזה

מילוי לא מבוקר/שפך קיים

הערות

אין לבצע ביסוס רדוד על מילוי לא מבוקר ,נדרש להעמיק חפירה לקרקע
טבעית או לטייב המילוי בכלונסאות בטון
טבלה  -3החלפת קרקע לקירות תומכים עפ"י סוג שתית

ז .כהנחת תכנון יש להתייחס אל השתית הצפויה בכלל הקירות כ"-סלע בלוי עד בריא" .עובי סופי של החלפת קרקע
יקבע בעת ביצוע הפיקוח העליון ואישור השתית ע"י יועץ הביסוס.
ח .מודגש -בוודאות יהיו אזורים בהם השתית תהיה פחות איכותית ממסלע טבעי ותידרש החלפת קרקע .יש להביא
זאת בחשבון בכתב הכמויות ובמפרט המיוחד.
ט .עובי סופי של החלפת קרקע יקבע בעת ביצוע הפיקוח העליון ואישור השתית ע"י יועץ הביסוס.
י .עבור מילוי מ"חומר נברר" המונח בגב הקיר ביתד של  °45ועד לתחתית "מבנה" הכביש/אלמנט קונסטרוקטיבי יש
לחשב כוחות אופקיים לפי זווית חיכוך פנימית של ( ,ø=340עבור פני קרקע מישוריים .)Ka=0.28
יא .עבור מילוי חוזר משופע בראש אלמנט התימוך (רלוונטי גם לכלונסאות דיפון) נדרש לעדכן את מקדם לחץ העפר
האקטיבי בהתאם למפורט בנספח ד' של ת"י :3.1 940

נספח ד' ת"י  -3.1 940לחץ עפר אקטיבי בגב אלמנט תימוך
יב .יש להפסיק את הוויברציה בזמן הידוק ה"חומר הנברר" ,במרחק של  0.5מטר מגב הקיר התומך.
יג .העומס המפורס המינימלי בראש קיר תומך כביש יהיה  1.5טון/מ"ר .במקרים אחרים 1.0 ,טון/מ"ר ובכל מקרה לא
פחות מקביעת הקונסטרוקטור.
יד .יש להזניח את הלחץ הפסיבי בחזית הקיר התומך.
טו .יש לבדוק ולהבטיח את היציבות הכללית של המבנה התומך ובמידת הצורך להגדיל עובי ההחלפה.
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טז .במצב שירות ,המאמץ הנורמאלי המרבי המותר בבסיס הקיר הוא  25טון/מ"ר עבור החלפת קרקע מעל שתית
חווארית /חרסיתית /מילוי הנדסי קיים ו 50 -טון/מ"ר בשתית סלעית קרטונית.
יז .במצב שרות ,שקול הכוחות האנכיים בבסיס הקיר יהיה בתוך ה"גרעין" (שליש אמצע הבסיס) .בהעמסת רעידת
אדמה ,מותרת אקסצנטריות של עד  1/4מרוחב היסוד (חצי אמצעי הבסיס).
יח .מקדם הביטחון המינימלי להחלקה למצב שרות הוא  ,1.5בהעמסת רעידת אדמה.1.15-
יט .יש לבצע תפרי התפשטות בקיר כל  8מטר ,וכל שינוי כוון בקיר .התפרים ימשכו לכל גובה הקיר.
כ .יציקת בסיס הקיר תהיה רציפה ללא הפסקות.
כא .נדרש להסדיר ניקוז נאות בסביבת הקיר ,כך שלא תיווצר חתירה עקב זרימת מים מתחת לבסיס.
 5.2.2הנחיות פרטניות עבור RW 1-3
א .מבחינת משרדנו ,ההעדפה היא ביצוע חפירות זמניות החורגות מגבולות האתר ,לצורך בניית הקירות והחזרת
השטח לקדמותו בגמר העבודה ,כולל חזית נקיה של הקירות במקום המתוכנן.
ב .במקרה והנ"ל מתאפשר -יש לתכנן ולבצע את הקירות בהתאם למפורט בסעיף הקודם.
ג .אם הדרישה שלא נחרוג בכלל אל מחוץ לגבולות האתר תקפה ומחייבת ניתן לבצע את הקיר כקיר דיפון באחת
מהחלופות הבאות:
•

חלופה א' -ביצוע רמפה זמנית על גבי המדרכה ,מקוביות בטון טרומיות /שוחות ביוב (גובה נדרש~ 1.0מ')
ומילוי עפר (את הקוביות הטרומיות והמילוי מדלגים עם התקדמות הכלונסאות).

•

חלופה ב' -סגירה זמנית של ציר נסיעה וביצוע העבודות כעבודות ליליות או כמבצע.

ד .הנחיות עבור כלונסאות דיפון מפורטות בסעיף .5.1.2
5.3

6

ניקוז עילי

א.

הקרקע הטבעית בפני השטח אטומה .יש לסלק את המים מתחום המבנים ,והאתר.

ב.

פיתוח סביבת האתר ייעשה בשיפוע כלפי חוץ של  3%לפחות בקרקע גלויה ו 1% -לפחות במשטח אטום ,על מנת
לסלק מי נגר עילי מקרבת המבנים ,והאתר.

ג.

צינורות ביוב ומים יונחו במקביל לאלמנטים קונסטרוקטיביים ,במרווח מינימלי של  3מ'. .

ד.

סביבת האתר בזמן העבודה תהיה מנוקזת ומוגנת מפני הצפות (מפנים האתר ו /או מחוצה לו) -הנושא באחריותו
הבלעדית של הקבלן.

ה.

תכנון הניקוז בפרויקט יעשה ע"י יועץ הניקוז ובאחריותו.

בעיות גיאוטכניות והנדסיות צפויות
א.

ה פרויקט מרחיב כביש קיים .העבודה תיעשה בצמוד ואף תחדור לכביש פעיל .הדבר יגרום לאילוצים ומגבלות של
צורך בהסדרי תנועה ,שלבי ביצוע והגבלת הציוד שיוכל לעבוד באתר .דבר שיש להביא בחשבון.

ב.

תת הקרקע כולל מסלע משוכב בעל קושי וחוזק גבוה המחייב התאמת כלי העבודה.
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כללי

א.

יש ליידע את המהנדס הגיאוטכני על כל שינוי או סטייה מהתכנון הידוע ומפורט בדוח זה.

ב.

תוכניות הביסוס תועברנה (עדיף בדוא"ל) לעיון והערות המהנדס הגיאוטכני ,לפני יציאה למכרז/ביצוע.

ג.

יש לזמן בכתב את המהנדס הגיאוטכני לאתר לתחילת עבודות הביסוס ,בהתראה נאותה של יומיים לפחות.

ד.

בכל מקרה ,בו מתגלות סטיות מחתך הקרקע המתואר לעיל ובכלל זה הופעה של מים תת קרקעיים ,ו/או חוואר /חרסית/
מילוי עמוק מהמתואר לעיל ו/או חלל תת קרקעי גדול יש ליידע מיידית ולהיוועץ במהנדס הגיאוטכני ,לפני המשך
הביצוע.

ה.

אין לצקת יסודות ללא אישור בכתב מהמהנדס הגיאוטכני.

ו.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים באתר בניה ,עפ"י החוק והתקנות ,ויביא בחשבון כי האתר נמצא
בסביבה פעילה.

בכבוד רב,
מ .יוגר בע"מ
ד.ז
לוטה
נספח הנחיות ביסוס נוספות
חקירת שדה (הוכן ע"י "אסית")
תפוצה:
מנהל פרויקט -איריס זלדין /מיקי זק ,פויירשטיין -גזית ,דוא"ל:

;miki@f-gazit.co.il IrisZ@f-gazit.co.il

מתכנן גיאומטריה :לואי בשיר , B.S.L Engineers ,דוא"לe_loai@hotmail.com:
מתכנן קונסטרוקציה :אלי אוחיון ,דוא"לohayon@hemly.co.il :
מוריה :באמצעות מנה"פ
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נספח הנחיות נוספות לדוח הביסוס
.1

ההנחיות לעיל מהוות חלק בלתי נפרד מדוח הביסוס ויש לקרא וליישמם יחד עם הדוח.

.2

תאורי הקרקע בדוח הביסוס נועדו ליעוץ ותכנון הנדסי של הבסוס בלבד ולא לתמחר ו/או לתכנן ולהתאים ציוד מיכני
ושיטות בצוע ע"י הקבלן המבצע .כל מידע בנדון ,הניתן במסגרת הדוח ,הוא הצעה בלבד ,לשקול דעתו הבלעדי של המבצע
ועל אחריותו.

.3

דוח הבסוס מסתמך ,בין היתר ,על בצוע קדוחי ניסיון ו/או סקר גיאולוגי שהם מטיבעם בכמות מוגבלת ,יחסית לנפח
הקרקע הכללי הרלוונטי לפרויקט .יש לצפות ,לכן ,להפתעות ושינויים ,עפ"י המימצאים המתגלים בפועל במהלך בצוע
הפרויקט .במידת הצורך יינתנו ע"י הח"מ הנחיות נוספות במהלך הבצוע ,כולל שינויים מתבקשים ותוספת עלויות ,במידת
הצורך.

.4

הנחיות והמלצות הביסוס הוכנו עבור מזמין השירותים ,המפורט בדוח .סוג המבנה ותאורו מפורטים בדוח .כל החלפה של
היזם ו/או שינוי באיפיון המבנה מחייבים בחינה מחדש של הנחיות הדוח ,כולל הסכם התקשרות חדש ,עפ"י הצורך.

.5

ההנחיות בדוח זה מביאות בחשבון כי בנוסף לפקוח ,מידגמי באתר ,של יועץ הביסוס יבוצע פקוח הנדסי צמוד באתר,
באחריות היזם שיבטיח מילוי כל דרישות יועץ הביסוס ומתכננים נוספים ,רלוונטים.

.6

המלצות הנקוז הניתנות בפרויקט מתייחסות אך ורק לתקופת חיי המבנה ,לאחר השלמתו וקבלת תעודת גמר .שמירה על
נקוז האתר וסביבתו מפני הצפות ,שיטפונות ונזקים ,במהלך בצוע הפרויקט ,הם באחריותו הבלעדית של הקבלן המבצע.

.7

תכנון מפורט של מערכת הניקוז בתחומי האתר ,ובמידת הצורך בסביבתו ,יעשה ע"י מתכנן הנקוז של המבנה .הניקוז בדוח
זה מתייחס למשטר הזרימה בתחום המגרש בלבד .להשפעות סביבתיות יש לפנות להידרולוג שהנושא בתחום אחריותו.

.8

דוח זה תקף  3שנים מהפקתו ,במידה ולא התחילו בבניה ואף לפני כן ,במידה ומתברר כי בוצעו שינויים בפרויקט ו/או
בקרקע ,מכל סוג שהוא .במקרים כאלו יש לפנות לח"מ בכתב לקבלת הנחיות מעודכנות כולל הסכם התקשרות חדש ,עפ"י
הצורך.

.9

בכל מקרה של ספק לגבי האמור בדוח הבסוס ו/או בהנחיות הנ"ל יש לפנות לח"מ לקבלת הבהרות בכתב ,לפני המכרז ו/או
בצוע.

 .10לידע את המשתמשים במבנה ,כי יש לתחזק המבנה בתקופת השרות עפ"י ת.י  1525הקיים היום וכל גרסה עתידית
רלוונטית.
 .11נספח זה תקף גם עבור הנחיות והמלצות נוספות שינתנו עפ"י דרישה בכתב ,במסגרת פרויקט זה בעתיד.
 .12במידה ומתוכננת בפרויקט חפירה למרתפים ו/או תמ"א  38ו/או במקרים נוספים כמפורט בדוח הביסוס .יש לבצע מעקב
תזוזות על המבנים המושפעים (מבנה נשוא הדוח ו/או מבנים מסביב).
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