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  תוים כלליים. 1

דוח    .א הדוןמעודכן  וביסוס  קרקע  מובא להלן  ע"י הח"מ   והוא  ,לפרויקט  דוח הביסוס שהוצא  מחליף 

מתייחס    .)he/70c/2020:  (סימוכין  11/07/21בתאריך   מיסעות  כתלהדוח  מבה   וביסוס חדשות  ן 

 .דוןפרויקט ההמתוכים ב ,בלבד ,קירות תומכים ציבוריים

ביוזמת    .ב הוא  הבדואים הפרויקט  משרד  .  רשות  הוא  הכבישים  הדסתמתכן  ותועה   ביסאן    כבישים 

מבוצע    בע"מ בע"מ.א.י .ש-פרוע"י  והיהול  ותשתיות  ביה  הדסה  ה"הח  .  כיועץ  משמש  גיאוטכי  מ 

 .חדשות מיסעותולתכן מבי  יבורייםצה תומכיםה תקירוהלביסוס 

ל  196/03/11תוכית    .ג תומפיתוח    עבודותמתייחסת  וקירות  (כבישים  שכוה  "יקט  פרוב)  םיכציבוריות 

צד דרום ב  193769/579795  -כמ  סביב .צ.  ,שבחורה  15רחי של מתחם  זמי  צפוצד התוכת בהמ  א"15

ויקט הכלולים במסגרת הפר  םיבישהכו  שכוהה  תוגבול  .מזרח  בצד צפון  ,194044/580223  -כערב ו  מ

 .07/02/21בתאריך במשרדו לה בשהתק הם כמצוין בתכית המתכן ,הדון

השט  .ד הפרח  פי  משתפלים בתוואי  ל  ויקט  הדרובד"כ  בפיה  השטח  פי  רום  מערב.  צפון  מית כיוון 

 ית. ערבבפיה הצפוית מ+ מ' 400.0 -כ ' ו+ מ424-420.0 -מזרחית הם כ

העעב  .ה הכבישיהצפויות    פרודות  האדם  לאורך  הקו  כירה  חפבד"כ,    ,כוללותם)  ו(למפלס  עד  ,  2.0  - של 

 מ'.  6.0 -מ', מקומית עד כ 3.0 -מ', ומילוי עד כ 5.0 -מקומית עד כ

 ה., אין להשתמש בדוח זךשאם לא כ בתוים דלעיל יובא לידיעת הח"מכל שיוי   . ו

. העבודות באתר כרוכות  וכד'  למבים/תשתיות קיימיםה ובסמוך  אזור מבוחלקו בהפרויקט מצא ב  .ז

 גרימת  ופעולות מתקות למיעת  בסיכון של  בקיטת אמצעים  צורך  כן, קיים  ועל  ה"ל  זק למבים 

 .4.8 ראה בהמשך המלצות בסעיף ה,לעיין ז –זקים כלשהם למבים ולתשתיות שבקרבת הפרויקט 

יסיון כולל  קרקע שכללה סדרת קידוחי הדון, בוצעה באתר חקירת היעוץ הגיאוטכי לפרויקט רך לצו  .ח

 שלהלן. 2ראה סעיף  –ת בשדה ובמעבדה בדיקו

  

  הקרקע . 2

  

  כללי 12.

  10.0-1.5  -כשל    קידוחי יסיון לעומק מרבי  16,  2021  מאיוצעו, בפרויקט, בלצורך היעוץ הגיאוטכי ל  .א

קשהים  הרדוד(הקידוחים    מ' בשכבה  כולל)עצרו  תקית דב  ,  להחדרה  הבדיקות  מסוג  בשדה  יקות 

)SPT(  הקידוחים ע"י  .  קהקבלן  בוצעו  בר  של  משה  צמוד  בפיקוח  בע"מ  יסיון  לוג    –גיאו  ידוחי 

בע"מ. גיאוטכיים  מקידוחי  שירותים  שיטלו  קרקע  דגימות  ה"ל,    על  מעבדת   בוצעוהיסיון  ע"י 

 לכול דירוג(תכולת רטיבות,  יון הדסי של הקרקעות באתרות מעבדה אידיקטיביות לאפיקבדסיסטם 

 . ) קרבוטיםתכולת ו גבולות אטרברג, תפיחה חופשית, שטיפה

 .חפת לדוח כספמצורהיסיון מיקום קידוחי תכית   .ב
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קידוחי    .ג של  סיון  הילוגים  הגיאוהדסי  בדוח  לדוחלוג    –ו  גיאמוצגים  התוצאות   .כספח  הרצ"ב 

 . חפצ"ב כס, רמעבדהבהגולמיות של הבדיקות 

     

  אולוגיה יג 2.2

מס'  א  .א מפ  1יור  גיאולהיו  אזור  ה  של  לישראלהפרויקט  וגית  הגיאולוגי  המכון  של  האתר  ,  (מתוך 

ומל  תוגליועל    בהסתמך בחתך  בהמשך,    2  מס'  איורבו  אשתמע)תחה  הסלעים/קרקעות  טור  מוצג 

 .רפיסטרטיג

ית רזה  חרס(עם/בלי מרכיב אבי  כיסוי קרקע עליון  "כ  דב פי השטח  בי המפה הגיאולוגית ה"ל,  עפ"  .ב

שמה חולי/חרסיי/טי  חול/עד  טיטין  סלעיתמעל    )לסממקור    יתת  תצורת  (  קרטוןבהרכב    שתית 

יתכו    מו כן,כ  .חווארועדשות  אופקי    לכול,  קרטון חווארי וחוואר קרטויעם מעברים ל  )Kum  -  מוחה

 . )Kumi - ת מישאש(תצור צורמעברים לגם 

  

  

    1:50,000" תמעשא יליון "מפה גיאולוגית של אזור הפרויקט ג: 1איור 
  

  

  

  
  

 אזור הפרויקט 

 ה תצורת מוח

 מישאש תצורת 
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  (המכון הגיאולוגי) טור הסלעים  – 2איור 

  

  קידוחי היסיון  ממצאי 3.2

מ/הקרקע  חתך  .א מורכב  ה"ל  היסיון  בקידוחי  המתגלה  קרטויקרטוןסלע  חוואר  לעיתים  קרטון /, 

ממקור לס (חרסית רזה  חרסית  מידת הכיסוי המורכבת  בד"כ ביח  מכוסההיחידה הקרטוית    .יר חווא

חרסית  מהשעד   טטייתחולית/,  טיי/ חולי  ין,  כ חמ  ,בד"כ,  בעובי  )חול  ועד  מקומית  מ'  2.0  -סר   ,

גבי    ויקטב הפרת הכיסוי במרח בי יחידעו  , פיזור3בהמשך איור מס'  ראה    –  מ'  3.0)  3-(בקידוח ק על 

 ג' שלהלן. 2.3סעיף , וןכית קידוחי היסיות

ק  .ב מס'  קידוחים  ק4-בתחום  ק12-ק  ,7-,  ק13-,  התגלל,  15-ק  -ו  14-,  ה תא  שכבת  מעל י  וסכיה  ה"ל 

  .הקרטוןת דייח

  2.0  -של הקידוחים ועד לעומק כבחלק העליון  כאשר    ממצא חריגלה  מתג  10-ק  -ו  9-מס' ק  וחיםבקיד  .ג

קרטון. מתגלה  כ  חתתמ  מ'  לעומק  וכי  .  סיתחרמופיעה  ,  מ'  6.6-5.5  -ועד  הוא הקרטון  יתכן  העליון 
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בקרטון  יבליין,  פלחילואו    )שפךמילוי/(  אכותימל  מילוי לחה  בתחום  גרמה  בחרסית  שהתמלא  לל 

 - ו  1-בקידוחים ק עהופי אכותימל מילויכמו כן,  במהלך הביצוע.יבחן  – מ' 7.0 -מ' ועד כ 2.0קים העומ

לשלוו  מ'  1.0-0.1  -כ  בעובי  2-ק שלוקי  לאין  כאלו    מן  הפרשכבות  אותרובתחום  שלא  ק'  ב  ויקט 

       .קדיחהה

עם זאת, עקב החדירות המוכה של שכבות הקרקע   .היסיוןי  בקידוח  מים תת קרקעייםלא הופיעו    .ד

צאותם היא על  קע שהימתת הקר  כו, בעיקר בעות הגשמים, מים כלואים בחלק העליון שלבאתר, ית

 בסיס אקראי.

היסיון ה"ל ותיאור שכבות הקרקע ה"ל, ך על תוי קידוחי  תמהסחתך הקרקע המתואר לעיל הוא ב  .ה

ק, בהרכב  הוא בגדר האיטרפולציה בייהם. יש להביא בחשבון כי יתכו שיויים, לאטיראליים ולעומ

 ועובי שכבות הקרקע באזורים מחוץ לקודות הקדיחה. 

  



  

  

7

  

  יחידת הכיסוי בהתאם לממצאי קידוחי היסיון עובי   – 3איור 
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  ון טהקרחרסית ואפיון אידקטיבי של ה 4.2

 ,חרסית רזה  ,בד"כ,  כקרקע מסוגהחרסית  ן את  יתן לאפיי,  ה"ל  ת הקרקע רצאי חקייתוח ממך מתו  .א

עפ"י    A-7-6לעיתים  ו  A-6  ,ידהעפ"י שיטת המיון האח  CL-CH  -המוגדרת כ  ,שמהת  יסלעיתים חר

 . שלהלן  5 -ו 4ם איוריראה  – AASHTOשיטת המיון של 
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  (עפ"י השיטה האחידה)  אטרברג שהתקבלו בשכבות החרסיתיותסימון גבולות  – 4איור 
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 7באיור ו תשהתקבלו בשכבות החרסיתיולעומק הקרקע טיבות פירוס תכולת הר ג, מוצןשלהל 6באיור   .ב

 . )FSתפיחה החופשית (הפירוס ערכי מוצג בהמשך, 
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מתחת לעומק  כאשר  22-13% -כ לש ,בד"כ ,ת בטווחמצא של השכבות החרסיתיותהטבעית הרטיבות   .ג

  -ועד כ 20% -מ כבד"כ עים  החופשיתפיחה תכי ה ער .20% -ה ביבסהרטיבות היא ראה כי האקטיבי, 

 . ביוימוך עד תפיחה וטציאל פ ,בד"כ ,המייצגים, 60%

בדיקות אטרלצורך אפיון הש  .ד בוצעו  בהכבה הקרטוית,  וקרבוטים.  בדיקות אלו, ברג  תאם לממצאי 

 . ןלהשל 9 -ו 8 איוריםראה  –י חווארן וקרטן, לעיתים  יתן להעריך כי הסלע הוא קרטו
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  טים הקרבו תכולת אפיון הקרטון לפי  – 8איור 

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ק 
מ

ע
)

  )'מ

  (%)קרטון חווארי /גבול זילות בקרטון 

 קרטון
קרטון 
 חוואר חווארי

  

    תהזילו לגבואפיון הקרטון לפי  – 9איור 
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והמילוי מצאי קידוחי  ם למבהתא  .ה היקף החפירה  (מבחית  של הכבישים  הגיאומטרי  והאופי  היסיון 

 בתוואי הכבישים: צפויה התיאור השתית ציגה שלהלן מ 1טבלה בתוואי הכבישים), המתוכים 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  תיאור השתית הצפויה בכבישים – 1טבלה מס' 
 

  יחידתבשטח הפרויקט, היה    ן מבי המיסעותת לתכהרלווטי  השתיתיתן לקבוע כי  בהתאם ל"ל,    . ו

   .הכיסוי תדיויח הקרטון

בה  .ז (יחידתתגלה  ם  באזורים  הכיסוי  חרסיתית ת  המיסעות  תבוצע    ,)שתית  למבה  (כבישים,  מתחת 

ל ציאפוטהשפעת  ע"מ לצמצם    ,בהמשך  כמתואר  החלפת קרקע )  ת, שבילי אופיים וכו'חיות, מדרכו

תכוי  תפיחה  ה מת"ק  ערך  להביא  יחידוכן  למת"ק  (המתאים  הקרטון)  אחיד  מבי  ת  בתחתית 

 המיסעות. 

  

  )SPTתמך על בדיקות החדרה תקית ( בהס"ק השתית מת .52

  במצבה הטבעי.הקרטון) ות הכיסוי דיחיב(השתית ק ך מת"הוער, )SPTבשדה (הסתמך על הבדיקות ב  .א

המ  .ב את  לקבוע  לפיכדי  המייצג  ז  ת"ק  מוצגושיטה  השכיחות  בהמשך    11  -ו  10  יםיורבא  ,  עקומת 

היו   30  - המתאים לאחוזון ה  יעהטביתן לראות כי המת"ק    ,ה"ל  יםיוראהמ  .המת"קהמצטברת של  

 .ריאת הקרטון/קרטון מעט חווביחיד 19% -ו כית תהחרסיביחידת הכיסוי  3.0% -כ בשיעור של

לו,  תאים אב  .י)עב הטבצ(במ  השדה  ממת"ק  1/2  –  1/3  -הוא כ כי ערך המת"ק התכוי  ל להיח  ובקמ  .ג

לקב כי  יתן  יחשי  כוהת  מת"קהוע  הל  כית  תהחרסי  כיסויידת  כ  1.5%  -הוא  ביחידת    8.0%  -ו 

 .הקרטון
  

  

  

  

  

  צפויה השתית ה  כביש  מס'

  כותיאמל ויהחשוד כמיללס, חול עם דקים /רסיתח ן,קרטו 100

  חרסית, קרטון 200

  חרסית כותי),  מלא חשוד כמילוי הקרטון 10באזור קידוח (קרטון  300

  )תיוכמלא ן חשוד כמילויהקרטו 9וח ד(באזור קיחרסית, קרטון   400

  )16עה בקידוח החרסית מופי( חרסית ,ןקרטו 500
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  SPT תומבדיקכיסוי הת די יחב  עקומת שכיחות מצטברת של מת"ק – 10מס'  יורא
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  SPT תומבדיקקרטון הת די יחב  עקומת שכיחות מצטברת של מת"ק – 11יור מס' א
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  תכן סייסמי  .3

יו  על כל עדכו  1995מהדורה משולבת של התקן מיוי    –  לרעידות אדמה  413ת"י  ספח ג' לתקן  י  "פע  .א

 ..g700היא  חורהבסביבת  חזויההאופקית הקרקע התאוצת  ,)2013(דצמבר 

לקבלת תאוצת שיא    10%זוהי תאוצת הקרקע האופקית המכסימלית שלגביה קיימת הסתברות של    .ב

 שה.   50רק זמן של י הסלע, בפבפ

מוגדר, תוואי הפרויקט    ת שתית חריגה של המכון הגיאולוגי,בהתאם למפת האזורים החשודים בהגבר  .ג

  מצא באזור עם חשד להגברת שתית חריגה באירוע סייסמי.חלקו בתר סלע וכאבחלקו, 

, יגהית חרתש  תרבם החשודים בהגוריומפת האז  והיקף החקירה הגיאוטכית  פי חתך הקרקע ה"לל  .ד

הוא באתר  השתית  קרקע  1.5  מקדם  סוג   ,3S  )  ג  סיוואוD  ו  עבורו ב'  חשיבות  מקבוצת  ג'    -מבים 

 ).Eא וית התשסיווג ה, 2013 – מהדורה משולבת 413כמוגדר בת"י 

 ) בחתך הקרקע/סלע המתואר לעיל. Liquefactionות (לא צפויה תופעת התזל  .ה

 חשודים כפעילים. העתקים פעילים או תכית , אין בשטח התימפה הגיאולוגעפ"י ה  . ו
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  החיות והמלצות . 4

  

  ללי  כ – עבודות עפר 14.

ב  .א העבודככלל,  יהי  ותיצוע  קיום    הבפרויקט  תוך  הכללי  למפרט  היתר  בהתאם  בין 

 . דוח זהב  ותהדגשות המתואר/ההחיות/דרישות

באתר    .ב הן  הקרקעות  רגישבחלקן  לאירו  ותבעלות  ומחתוריתרה  הכיסוי)(יחי  זיה  דרישות  דת  קיום   .

תכן הביסוס ו, בין היתר, הם חלק בלתי פרד מהחיות  )בהמשך  7(סעיף  וז  הסעיפים המתייחסים ליק

 המבה.

עקב המוליכות ההידראולית המוכה של שכבות הקרקע והסלע באתר, דרש לבחון את היקוז באתר    .ג

הביצוהאפשר במהלך  הן  הצפות,  להתפתחות  שלביוות  על  הציבוריים  וע  הפיתוח  השלמת  לאחר  הן   ,

במגרש המילוי  הסופי  )  ים(ללא  האכלוס  בשלב  כן,    –והן  כמו  היקוז.  ומהדס  המתכן  באחריות 

שמירת אתר הפרויקט במהלך העבודות מפי הצפות/גלישות/מיחתור וכד', תהיה באחריותו המלאה  

בכל שלבי העבודה,   .ץ יקוז מטעמוייעץ עם יוע בלן המבצע ובמידת הצורך, עליו להתוהבלעדית של הק

 . תוך המביםהיקוות וחדירה של מים אל , קפי מתאים, שימע זרימהיש לדאוג ליקוז הי

וי שעבודות מסוג זה יבוצעו בפיקוח צמוד של גורם מקצועי הדסי לאור רגישות הפרויקט, מן הרא  . ד

 אירוע חריג. מוסה, שיחוייב בדיווח על התהלות העבודה לרבות כל  

עפ"י    .ה יעשו  ובכלל  קרקעיות  התת  התשתיות  עבור  ויבוהחפירות  בהמשך,  לכל  ההחיות  בהתאם  צעו 

 כללי ותקות הבטיחות בעבודה והמפרטים הרלווטיים. 

החיות המפרט הכללי   . ו לפי  גם  היתר,  בין  יעשו,  בביצוע התשתיות התת קרקעיות  העבודות הכרוכות 

, לרבות הכת תחתית החפירה, ביצוע תושבת  51ביוב ותיעול) ופרק  (מפרט כללי לקווי מים,    57פרק  

של    57. קיים גם מפרט מס'  57במפרט הכללי פרק    57003ראה גם סעיף    –   פר וכן המילוי החוזרהע

 : מערכות ביוב ואספקת מים). 57תיבי ישראל (המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, פרק 

ות בהמשך. המפקח הצמוד  או מובא) יתאימו לדרישות המפורט  חומרי המילוי שיובאו לאתר (מקומי  .ז

מצאי בדיקות מעבדה שיבוצעו על חומרי המילוי (דירוג המילוי בהתאם לדרישות ובכפוף למיאשר את  

וכו'). בדיקות אפיון    CBRרטיבות,    –צפיפות  , גבולות אטרברג, מערכת 200כולל שטיפה דרך פה מס'  

 וסמכת.החומרים יבוצעו ע"י מעבדה מ

מלאה    .ח בבקרה  יהיה  המילוי  פחו!הידוק  א  לכל  בדיקות  ובקתוצאות  החומרים  ההידוק,  יכות  רת 

 יועברו לעיון ואישור הח"מ, בכתב. אין להדק שכבת מילוי ללא קבלת אישור הח"מ לקדמותה.

לבדו  .ט המתכן  החפירה/חציבה    קבאחריות  בדיפון  הצורך  של  את  ה  קרב במקרה 

וכו'.  ימי קי  דותסוי/בים/תשתיותמל פיההחיות  תוות  בהמשך,  ם  שעל  החפירה/חציבה   ם לשיפועי 

 . חציבההצורך בדיפון החפירה/יקבע 
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  יקוז האתר ובטיחות בעבודה וויברציות ויטור,  , תימוך ודיפון, עהוב וק תזמי חציבה/חפירה 2.4

ל  קבועהחפירה/חציבה  פות  ד  .א לסכן  מ'  4עד  עומק  באתר,  תומכי  ומבלי  ם/תשתיות  יסודות/קירות 

קרטון סלע  ב  אכי)  1.0-1.5אופקי :    1.0-1.5V:1H  )1ל  וע מקסימלי ש תתוכה לשיפ  וכדומה,  קיימים

מוערך .  המלאכותי  מילויוהחרסית)  (  הטבעיכיסוי  שכבת הבאכי)    1אופקי :    1V:2.5H  )2.5ולפי    בריא

הוהחל  מ'  3.0  - כעד  הוא    יוסהכישכבת  עובי  כי   יתוכק  החפירה/חציבה  של  וע  לשיפ  בהתאםן  עליון 

ב הכיסויהמותר  כי  .  שכבת  ימצאו  ברור  הקרטויומאחללים/אם  בסלע  הופעת  /ו  ליות/בלייה  או 

קרטויובשכ המותר  בתתוכן  החפירה/חציבה    ,ת/חוואריותחוואריו  תות  לשיפוע  ת  שכבבהתאם 

באתהכיסוי   הח"מ  החיות  עפ"י  חפירו500ציר  לאורך    .ראו  צפויות  יחסת/,  עמוקות  ית.  חציבות 

ציר  תב בעיקר    500וואי  בצפוי  למעט  התגוואי  הת  קצהקרטון  כיסוי   ן,הקרטומעל  ה  תלשבו  שכבת 

 . שלעיל 3איור ראה  – מ' 1.5 -בעובי כ

של    .ב מרחק  על  לשמור  יש  מקרה,  הד  2.5בכל  קו  בין  לפחות  החפירה/חציבה  מ'  של  העליון  יקור 

 .   וכד' קיימים דותיסו/לתשתיות/מבים

מ' לפחות.   2.5  וחבבר ברמהמ', תבוצע בשיפועים כ"ל תוך יצירת   4.0כ"ל מעל   קבועהבה  חפירה/חצי  .ג

 הברמה תפותח בשיפועים אותים כך שמי גר עילי לא ישפכו על פי המדרוות שמתחת. 

חפירות/חציבות    .ד יורשה  זמיותעבור  ב,  חפירה  הביצוע  שלבכיסוי  שכבת  מקסימלי    1V:1.5H  שיפוע 

ב  ןמתו ו  קרטוןב  2V:1H  לפיו חווארייותר  תתוכן  קרטון  החפירה/חציבה  עבודה .  מרווחי  בתוספת 

 . מות כאמור לעילברל כול םאותי

על    .ה שיתריע  מיומן,  מפקח  של  ומתמיד,  רצוף  פיקוח  שיהיה  בכך  מותה  ה"ל  השיפועים  ישום 

 יות המתפתחות בדפות ראש החפירה. דיפורמצ

השיפועים    במיתוןמדרון, יהיה צורך כראה  ן היווכאשר המסלע ימצא כסדוק ו/או בלוי ו/או טוי בכ  . ו

מקומי של מדרוות    בחיזוקבחשבון הצורך  גם  ש להביא  י  בפועל.  יצוע העבודותה"ל שיקבעו במהלך ב

דרדרתכהחציבה   או   RFN(מסוג  גד  מאושר),  ערך  שווה  או  דרדרשת  עפ"י    מיתון,  ה"ל  השיפועים 

גילוי   כיסי חרסית ו/או  סדוק ושבור, סדקים,    ,ת מוכהסלע באיכוהחיות הח"מ באתר, במקרה של 

 .ארסלע בלוי/חוו

קיצויים  מב  .ז אזוריםקרים  יתגלו  ה  בהם  בדיפון  הצורך  יתכן  חולית,  בהופעה  בלוי  סלע  חפירות  של 

וביצוע יתו בהתאם לצורך ועפ"י  בעוגי קרקעמחזקים במידת הצורך    בכלוסאות . החיות לתכון 

 ל.הממצאים בזמן הביצוע בפוע

ה  .ח מתחום  חריגה  של  (במקרה  מה"ל  הגדולים  בשיפועים  מחייחפירה/חציבה  למשל),  ביצוע  דרך  בת 

ודיפון (רשתות)/ק  תימוך  גמישה  וחזית  קרקע  מסמרי  עם/בלי   שיחהבאמצעות  דיפון  כלוסאות  ו/או 

 והמלצות לתימוך ודיפון ייתו בהתאם לצורך ועפ"י בקשה בכתב  החיות עוגי קרקע/מסמרי קרקע.  

 . לם לעקרוות שלעי התאב את הצורך בדיפון החפירה/חציבה  קלבדו באחריות המתכן אשר,כ

 ות החפירה/חציבה.פף מפי מדרויש לסלק כל אבן/גוש רו  .ט
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 באתר בשיפועים התלולים יותר מה"ל.  חציבה/ לאפשר לאשים או ציוד לרדת לתחתית חפירהאין   . י

. במידה וקיימת גם למצב זמי  פרטיים/ציבורייםלוודא חוקיות חדירת החפירה/חציבה למגרשים    יש  . יא

כאמור    הה עפ"י ההחיות שלעיל, יש לתכן דיפון החפירה/חציבלבצע חפירה/חציבבעיה כזו ולא יתן  

 . ילעל

 . , תקית בטיחותית  גדרתותקן קבועה חפירה/חציבה בפי מדרוות   .יב

ה  .יג ובמידת  ומחתור  אירוזיה  מפי  החפירה/חציבה  מדרוות  על  להגן  יקוז  יש  תעלות  ביצוע  צורך, 

 מבוקרת.גר עילי בצורה  מי אורכיות בראש המדרוות לצורך סילוק

באתר    ביצוע  .יד בסלע  בברייקריעשה  חציבה  גם  המצויד  גדול  בגר  כי   .באמצעות  בחשבון  להביא  יש 

יח גם  ן  כתתי (הופעת  המישאש  המ  ,צור)סלע  ידת  מכךעל  בכאמור,    .שתמע  מצא  חלקו  הפרויקט 

זק  כון של גרימת . העבודות באתר כרוכות בסיוכד'  יימיםאזור מבוה ובסמוך למבים/תשתיות קב

ה ופעולות מתלמבים  בקיטת אמצעים  צורך  כן, קיים  ועל  כ  יעתלמ  קות"ל  ם למבים  לשהזקים 

הפרויקט. שבקרבת  וויברציותכאמצעי    ולתשתיות  לקירו  ריסון    קיימים   תשתיות/ת/מביםבסמוך 

"וואגון  וכד' קידוחי  של  שורה  ע"י  החציבות)  (לפי  מוקדם  חלקי  סידוק  הצורך,  במידת  לבצע,  יש   ,

  בייהם  כת והמרחקהמתויבה  . עומקם יהיה לפחות כעומק החצ2דריל" (הקשה סיבובית) בקוטר "

טו.  30יהיה   ביצוע    ס"מ,  ע"י  הקידוחים,  על  לוותר  לסות  גם  וויברציויתן  מדי   תיטור  באמצעות 

בדרישות התקים המקובלים ולוודא שהתאוצה המדדת עומדת  חוק אתר    . תאוצה ומטרתם לקבוע 

כי.  3חלק    DIN 4150ף, מוצע לאמץ את התקן הגרמי  כי ס כער בתקן  בין שגם עמידה  הליך  צר  ,אם 

ש בכלים כמו כן, במקומות בהם, במידה ויחולו הגבלות על שימו  העדר זקים.  איה מבטיחה בהכרח

וויברציויים, בגין קרבה למבים/תשתיות וכד', יש להביא בחשבון הצורך בשימוש בכלי כבישה כבד 

ת הצפיפות  ס"מ) לקבל  10עד  "מ וס  20  -לא וויברציה, תוך הקטת עובי השכבות המהודקות (פחות מל

ב  הדרשת שימוש  כמפו  CLSM  -ו/או  בצמט  מיוצב  חול  בהמאו  ה"ל,.  ךשרט  תחילת   לאור  לפי 

, קוסטרוקטור/שמאי, באמצעות  הסמוכים לאתרוהתשתיות  ים  מצב המב  לתעדביצוע העבודות, יש  

 מוע בעתיד תביעות קטריות. וב אחרי התהגותם ולקעכדי ל

הגש  . טו מרולאחמים  בעות  כאשר  המיה,  הכלואים  פלס  יקוז  ים  לתכן  צורך  יהיה  רדוד,  בעומק  יהיה 

יבשה בסביבה  במי  ושאיבה של תחתית החפירה ע"מ לאפשר עבודה  ייצוב תחתית החפירה  דת כולל 

 . מודצה הצורך ועפ"י החיית המפקח

יבו  .טז ו  ועצהעבודות  קיטת אמצעי הבטיחות  ומיומים, תוך  רשומים  ם  המקובלירות  הזהיע"י קבלים 

הקבלן,   איםבת של  והבלעדית  המלאה  באחריותו  הוא  באתר  הבטיחות  ושא  כי  מודגש,  הקיימים. 

 . המקובליםהבטיחות ותקות כללי כל לפי והוא ידאג כי עבודות העפר ובכלל יבוצעו 

הצ  . יז מפי  העבודות  אתר  תשמירת  וכד',  של  פות/גלישות/מיחתור  והבלעדית  המלאה  באחריותו  היה 

ובמידת ההמב  קבלןה יקוז מטעמו.צע  יועץ  עליו להתייעץ עם  יש   צורך,  בכל שלבי העבודה,  כן,  כמו 

 .אתר והחפירהם אל ההיקוות וחדירה של מי, לדאוג ליקוז היקפי מתאים, שימע זרימה
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 ואי הכבישים והקירות התומכיםוהטיפול בתחתית החפירה/חציבה בת .34

בתוו  .א החפירה/חציבה  שלב  הבסיום  תו/ותעסמיאי  מתחת קירות  החוזר  המילוי  התחלת  ולפי  מכים 

 יות שלהלן. , יש לפעול לפי ההחוכו' ביסוס קירות תומכים/מבההביצוע שכבות /מיסעות למבה ה

חודרת    .ב החפירה/חציבה  תחתית  כי  לוודא  ב  0.3יש  לפחות  כל   םייעטב סלע  קרקע/מטר  ולסלק 

פסולת  שפך/מילוי מתחתיאו    קיים,  אורגי  החפחומר  עשויה  הקפאי    .ציבהירה/חת  ה"ל  על  דה 

 לגרום לשקיעות באלמטי הפיתוח והמבים המתוכים. 

(דחפורים    .ג כבדים  מכאיים  כלים  באמצעות  לעיבוד  יתן  הטבעיים  המדרוות  בקטעי  העליון  החלק 

 במחפרון פיאומטי "ברייקר".  ובמידת הצורך תוך שימוש "וכד'), בסיוע של "רוטר D-9מסוג 

הממדרו  .ד והסרד ג  משדרתם  וות  אופקיים עם  המילויים  ים קי  סלעקרקע/ב  טחים  אחיזת  לשיפור   ,

יהיה   המדרגה  רוחב  המילוי    3.0המתוכים.  עם  אופקיות  בשכבות  לעלות  יש  וממה  לפחות  מ' 

  –  ס"מ כל אחת  60עית יהיה במדרגות של עד  בהמתוכן. התחברות המילוי המתוכן עם הקרקע הט

  .וכיותטה בתבהבל החיות אלו ירשמו

ו  .ה יהיה  ד',  וכ  בולדריםמרוסק/קיום סלע סדוק/עקב    "ורותב"בלו  יתקציבה  ח/לך החפירהבמהבמידה 

 . מגפ"ס 2.5וזק בח CLSM -בלוי ג בהמשך או מיצ ומהודק כמצורך במילוי 

בורות שיבטיחו סילוק השורשים וכן יבוצע ריסוס קוטל    ועוצ, יביימים עצים לעקירהאזורים בהם ק  . ו

 . ורשיםבים/שעש

לתחילת קבל אישורו, בכתב, לבחית תחתית החפירה וללאתר ח"מ יש לזמן את הית, דוק השתלפי הי  .ז

 .ההידוק והמילוי החוזר

החפירה)    .ח בתחתית  טבעית  (קרקע  השתית  בכתב,  הח"מ,  אישור  קבלת  הצורךלאחר    רטבתו  במידת 

הכללי    ורט במפרט ת כמפהשתי  בבקרה מלאה לצפיפות מיימלית מוגדרת, שתיקבע לפי סוג  ודקהתו

המירבית  51פרק   מהצפיפות  בדיקת  ,  הכ  .Mod. AASHTOעפ"י  ו/או    סלעיתתהיה  ית  שתאשר 

המפרט   חיות" בהתאם להק רגילהידוב"  תיורשה הידוק השתי  ם,ירובולדבים  א  ,צרורותחרסית עם  

   הכללי.

יתכן הצורךבתחתית החפירה  עבה שפך  /מלאכותי  מילוי  ויתגלה ה  במיד  .ט זה  במקר   ,    תיתתח  לשריוןה 

מסוג   ארוגות  גיאוטכיות  יריעות  (כדוגמת  גיאוטכיות  ביריעות  ערך   "גיאופלריג"החפירה  שווה  או 

בחוזק של   ו/או    8מאושר,  ככל שיתן   ,)FORTRAC 110רשתות שריון מסוג  טון/מ"א,  ע"מ למזער 

השק באם  יעאת  הקביעה  הדיפרציאליות.  ולחדורות  המילוי/שפך  את  ,  יםטבעי  סלע/עבקרק  לסלק 

 כאמור, או לשריין תחתית החפירה תקבע ע"י הח"מ, בלבד, במהלך הפיקוח העליון. 

השכב  . י הכלואים מעל  המים  מפלס  כאשר  ולאחריה,  הגשמים  רדוד, אטומות  ה  ותבעות  בעומק  יהיה 

וד  , כולל ריבודה בסביבה יבשהשל תחתית החפירה, ע"מ לאפשר עבה  יהיה צורך לתכן יקוז ושאיב

 .  וכאמור להלן ליקאלאש כקוב בהחיות המפרט הכל חפירה בבאתית התח
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תיוצבשתית    . יא יכר  עובי  ובעלת  הצורך,  בוצית  דולומיט  במידת  או  קשה  (גיר  אבן  שברי  החדרת  ע"י   ,

להשגת יציבות מלאה של השתית. ההחדרה    עד"מ,  ס  20ס"מ בשכבות בעובי של    15  –  5בלבד) בגודל  

 סבל"ד. 2000טון לפחות וויברציה של  5סטטי של בד במשקל וי כיברציתבוצע באמצעות מכבש ו

הקבל   .יב כי  מראה  מלאההיסיון  בבקרה  חרסיתות  להדק  מתקשים  סעיף  (  ים    . ח')4.3ראה 

  20בעובי    כקוב לעילשברי אבן בהחדרת יתית  החרסהידוק השתית  יתן לשקול  , "לכאלטרטיבה ל

  לשתיתסיבית  מהאבן וביצוע הרוויה    עובי שברי  2/3  -ירה בוזאת לאחר העמקת החפ   ,תלפחוס"מ  

 . וחהחותי  תהל חרישכול

המילוי הוסף עד תחתית מבה הכביש או המצעים (מבה הכביש) יוח מיד לאחר סיום הידוק השתית    .יג

 רטיבות ההידוק. על מת לשמור על

הו למת עבלאחר הש  .יד זכות הדרך  ו/או החפירה/חציבה    חישוףדות  רצועת  רוחב    ותהמיסעבתוואי  לכל 

(או קודם לכן  לפחות  מ'    1.5  בורות גישוש לעומק  מילוי, על הקבלן לחפורהצוע עבודות  בי  ולפי תחילת

 ע לויתגלה סבמידה    .יםמ' לאורך תוואי הכביש  200במרווחים שלא יעלו על  ובמקרה של חדירה בסלע)  

 הבורות יחפרו ,  מילויהמיסעות המתוכות בבקטעי  .  גישושלא יהיה צורך בבורות  ם,  יהכביש  בתוואי

תחתית חפירה  במפלס  בקטעי  ואילו  מב,  חציבה/חישוף  תחתית  במפלס  יחפרו  ות.  המיסעי  הבורות 

תחת למיסעות (לפי הטיפול בשתית),  יקות המעבדה לאפיון הקרקע הטבעית מורות כולל בדביצוע הב

 כלהלן: אפיוןיקות בור גישוש תבוצעה בדכל אתר ובליווי מעבדה מוסמכת. ב מפקח בריות ההם באח

 ;200פה מס'  רוג כולל שטיפה דרךיד -

 גבולות אטרברג;  -

א - ורטיבות  צפיפות  לקביעת  רטיבות  צפיפות  הצורך  דיבמו  ופטימליתמערכת  מערכות  גם  ת 

 . מת"ק מלא

  

  והקירות התומכים מיסעותמאושרים בתוואי ההדסיים חומרי מילוי  .44

 . 51רק רדי פכל העבודות יהיו בכפוף למפרט הכללי הבימש  .א

הצורך)  להחלפת הקרקע  המילוי    .ב חומר  מ  יהיה מובא  ,קוביציואליים   קירות תומכיםכגד  ו(במידת 

 .משךהב 4.10בסעיף מתואר כהכללי, ממקור טבעי) המפרט י פ(מצע סוג ג' כהגדרתו ל ברר

כמתואר    אבומ  וא/ו(  מקומיוכו') יהיה    ים, חיות, מדרכותשחומי המיסעות (כביהמילוי המתוכן בת  .ג

שלהל4.4  סעיףב המה   )ן ד'  בלבד,  צובפור/חהח  יקרטוסלע  ריכוזי    ושיסולקבתאי  ,  ממו 

מקסימל  ,ווארחרסית/ח אבן  "גודל  יהיה  המילוי  בגוף  חו,  3ית  מקסי )  FS(ית  שפתפיחה    ם מו תהיה 

 ג  ,0%4 אידקס פ35%יה  הקרטון יהל  זילות מקסימלי שבול  ת  ותכול  %10ל  לסטיות מקסימלי ש, 

יות רח בא  –  %8יבוד יהיה מיימום  ימלי בתאי העמת"ק מי  ,26%  ה תהיה מקסימוםהרטיבות ברווי

על   FWDביצוע בדיקות  הצורך בהח"מ  י  "עבוסף, יישקל    ! ם דרישות אלוח הצמוד לוודא קיוהמפק

      .מלאהה רהידוק החומר בבקהמקומי, בוסף לומר המילוי הקרטוי ח
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מילוי    .ד המיסעות,    מובאכחומר  הלהשתמש  יתן  בתוואי  מבי  תחתית  מסוג)  מיסעות(עד        בחומרים 

A-2-4    ו/אוA-2-6    ימלי שלאי העיבוד.    8%ובעל מת"ק מימילוי בתמש אין להשה,  רבכל מק תחת ת

 הדרישות לחומרים אלו הן כלהלן:  .חרסיתמקומי מה

 ;3עובר פה " 100%לי: ודל גרגיר מקסימג -

 ; 40%גבול זילות מקסימלי:  -

 ; 15%אידקס פלסטיות מקסימלי:  -

 . 8%מת"ק מיימלי תחת תאי העיבוד:  -

 . 1%ה על "ק לא יעלת מתה במערכפיחשיעור ת -

. לא יותר לכל פח המילוימפרט הכללי ובאופן מבוקר שות הדרייהיה בהתאם לה"ל הידוק החומרים   .ה

 דוק). חר ההיס"מ טו (לא 20ולה על שכבות בעובי הע קלהד

 ובקרת ההידוק, יועברו לעיון ואישור הח"מ, בכתב. ת בקרת איכות חומרי המילוי תעודו  . ו

יהיו    .ז :    2.5שיפועי מדרוות המילוי  יקאכי לפחות  1אופקי  יש להסדיר את  כאשר  וז המיסעה כך  , 

ם לתכון בהתאד אירוזיה ומחתור  ללות המילוי כגושלא יגלוש ע"ג המדרוות. יש גם לשקול ייצוב ס

 . כמו כן, יש לוודא כי השטח לרגלי הסוללה מוקז כהלכה.מהדס היקוז

לסו  .ח יהיה  חיבור  קיימות  מילוי  (פרק  ללות  ת"י  מפרט  בדרישות  )  51.02.03.06סעיף    51.02כקוב 

כי לפחות, א  1אופקי :    2ע  ודמיוי בשיפ  ס"מ כאשר, את המדרגות מחבר קו  50גות בגובה עד  במדר 

שיסול של  לאחר  רוחב  לפחות  להסיר  (יש  המדרון  מפי  והפסולת  התחוח  החומר  כל  ובכל   1.0ק  מ' 

יפחת ממקרה לפי מ   2.5  -צב הסוללה) והידוק תחתית המדרגה. רוחב מיימלי של רצועת הידוק לא 

 מ'. 

כאמור   ק אותמילוי והידו  יםרשאו בעיות בטיחות אים מאפ  במקומות בהם מרווח העבודה מו כן,  כ  .ט

יצוקה באתר בשכבות של  מגפ"ס,    2.5בחוזק של עד    CLSMוצע מילוי מתערובת מתפלסת של  , יבלעיל

והידוק.    1.0עד   למילוי  חלופה  שתשמש  יציקה,  שלב  בכל  שתית  מ  CLSM  -במילוי  מ'  בתאי  ותר 

חרסיסלעי שתית  בתאי  ואילו  להשתמש,  יתתת  בצמטב  יתן  מיוצב  ס  חול  בהחיות  עיף כקוב 

 ת היצרן.ויהיה לפי הורא CLSM -בכל מקרה, יישום ה .פרט הכלליהמשל  51.04.10.01

  

  מיסעות ביצוע תשתיות תת קרקעיות בתוואי ה .54

 . שלעילתת קרקעיות יעשו עפ"י ההחיות התשתיות ההחפירות עבור   .א

יעשו  העב  .ב ובכלל,  קרקעיות,  התת  התשתיות  בביצוע  הכרוכות  ה  יעפ"ודות  ם  מתכי החיות 

,  51(מפרט כללי לקווי מים, ביוב ותיעול) ופרק    57החיות המפרט הכללי פרק  בהתאם להרלווטיים ו

במפרט   57003ראה גם סעיף    –לרבות הכת תחתית החפירה, ביצוע תושבת העפר וכן המילוי החוזר   

 .57רק הכללי פ
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 לוי וחפירה. ות במיתת קרקעי ת, מתייחס גם לביצוע תשתיו 51במפרט  51.04.05.00סעיף   .ג

בה  .ד תיובמקרים  היא  יציבה,  ולא  בוצית  תהיה  החפירה)  (תחתית  השתית  בסעיף  ם  כאמור  ' אי4.3צב 

 שלעיל. 

 ס"מ מקודקוד הציור:  30מקרים לחומר המעטפת משי צידי הציור ועד לגובה  2יובחן בין   .ה

חומסלעיותקרקעות  ב - מחול  :  יהיה  המעטפת  אר  מאבים/חומרים  ים  וזיבירגיים/קורוקי 

 מגפ"ס. ישום המוצר יהיה לפי הוראות היצרן. 2.5בחוזק  CLSM, או וכדרש במפרט הכללי

  או   : חומר המעטפת יהיה חול חרסיתי אטום/חומר ארטי אטוםחואריות/ בקרקעות חרסיתיות -

  של המפרט הכללי.   51.04.10.01חיות סעיף חול מיוצב בצמט כקוב בה

מעל  ההדסי  המילוי    . ו ו  30ממפלס  ציור,  ההחוזר  הציור  מקודקוד  המיסעותעד  ס"מ  מבי  ,  תחתית 

לחילופין, יתן    .שלעיל   4.4מובא כקוב בהחיות סעיף  מקומי/יהיה  כולל כגד שוחות תת קרקעיות,  

 . רט לעילכמפוג השתית ולסו אםבהת טמציוצב באו בחול מ CLSM -ב יולשקול מיל 

  

  מילוי חללים תת קרקעיים  4.6

 קע, הם ימולאו בדייס צמטי יצוק בלחץ. ערות בתת הקר הלך הביצוע חללים/מותרו במאבמידה וי  .א

בכל מקרה של איתור חללים/מערות בתת הקרקע, יהיה צרורך בבדיקת מאפיייהם (עומק, קוטר וכו')    .ב

 יסי/קידוחים והעברת דיווח לח"מ לקבלת החיות בהתאם.באמצעות חפירות גישוש/סקר גיאופ

  

  יםקיימ ם ת/אפיקיולתעסתימת  7.4

ה  .א תחתית  חישוף  לבצע  אורגי  תעלהיש  חומר  וכל  צמחייה  פסולת,  סחף,  חומר  כל  ולהסיר  לחפור   ,

 יציבה. טבעיתעד לחדירה לקרקע תעלה ב

 פירה (השתית). לתחתית החהמפקח הצמוד אישור יש לקבל   .ב

הח  .ג מלאה   פירהתחתית  בבקרה  רגיל/תהודק  לעיל,    בהידוק  תחתית  כמפורט  ייצוב  חפירה הכולל 

 .דח הצמו קובכפוף לאישור המפ ת המפרט הכללידריש ורך ועפ"יבאקאלאש בהתאם לצב

 אכי).  1אופקי :  1V:2H  )2יוסדרו לשיפוע של ים הזמיעלה מדרוות הת  .ד

  1וחבן מקו המדרון פימה יהיה  ס"מ, שר  50המדרוות המוסדרים ייחפרו במדרגות בגובה מירבי של    .ה

 לפחות.  מ'

 . לשלעי 4.4כקוב בסעיף מובא קומי/מוי מיל לאחר מכן, יבוצע  . ו

 

  וויברציות ויטור במהלך ביצוע עבודות העפר וההידוק 8.4

 '.יד4.2ראה גם סעיף   .א
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בור,  מכא  .ב מצא  בהפרויקט  באחלקו  העבודות  קיימים.  למבים/תשתיות  ובסמוך  מבוה  תר  אזור 

בקי צורך  קיים  כן,  ועל  ה"ל  למבים  זק  גרימת  של  בסיכון  אמצעיטכרוכות  מתקות  ת  ופעולות  ם 

 זקים כלשהם למבים ולתשתיות שבקרבת הפרויקט.  למיעת

למבים/תשתיות    .ג קרבה  בגין  וויברציויים,  בכלים  שימוש  על  הגבלות  ויחולו  במידה  בהם,  במקומות 

עובי השכבות וכד', יש להביא בחשבון הצורך בש ימוש בכלי כבישה כבד ללא וויברציה, תוך הקטת 

ו/או שימוש בחול מיוצב צמט    בלת הצפיפות הדרשתס"מ) לק  10ס"מ ועד    20  -(פחות מ  המהודקות

 .כ"ל

יכללו    .ד בפרויקט  וההידוק  העפר  עבודות  לצורך  בוסף,  באמצעות גם  בהתאם  וויברציות  יטור  ביצוע 

לקבוע   שמטרתם  תאוצה  אתרמדי  התקים   ,חוק  בדרישות  עומדת  המדדת  שהתאוצה  ולוודא 

הגרמכי סף,  רכע  .המקובלים כי .  3חלק    DIN 4150י  מוצע לאמץ את התקן  צריך להבין שגם    ,אם 

 עמידה בתקן איה מבטיחה בהכרח העדר זקים.

ה"ל,  .ה יש    לאור  העבודות,  ביצוע  תחילת  המב  לתעדלפי  לאתר מצב  הסמוכים  והתשתיות  ,  ים 

 ריות. עות קטימוע בעתיד תבעקוב אחרי התהגותם ול, כדי לקוסטרוקטור/שמאיאמצעות ב
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5. המיסעות  התכן מב  

  

  הרכב המבים  15.

קידוחי    .א לממצאי  בהתאם  הכבישים    ון יהיסכאמור,  של  הגיאומטרי  עבודות  מב(והאופי  היקף  חית 

ועל  שלעיל)    1לה  טב  ה (רא  שכבת הכיסוי או ביחידת הקרטוןויות להיות בפ, תוואי המיסעות צ)העפר

 ."להת ודייחשתי התכוי של ה מת"קתחשב בי ותעסכן מבה המין, תכ

ה  .ב החרסיתהיא  שתית  כאשר  (יחידת  למבכיסוי) ית  מתחת  תבוצע  המיסע,  חיות,  כב(  ות ה  ישים, 

וכו')  אופיים  שבילי  קרקע  מדרכות,  המיסעות   .לפחות   ס"מ  50  יבעוב  החלפת  עבור  כי  ברור 

המי במילוי,  עהמתוכות  החלפת  לוי  מהווה  ההצמו  עובי  ל  "קרקע  (סול  ילומיהכאשר  מתחת ללה 

המיסעה)   מלמבה  יפחת  לא  הקרקעס"מ.    50  -כמובן  החלפת  יהיה    ,ם יהכבישות  ללסו  מילוי/חומר 

 שלעיל.  4.4יף בסעוב כק

  ) DCBR, (מת תסבולת קליפוריה לתכון משוקללתכוי  ק מת" לפייתוכו סעות אים ה"ל, המיבת  .ג

 . 8%של בשיעור 

הביצוע  חן  יבכאמור,    .ד שהתגלה    הממצאבזמן  וספות  ו  תוי  10  -ו  9  'מסוחים  דיבק החריג  החיות 

 ת גישוש. בורולאחר ביצוע  ,ךבהתאם לצור

כן  .ה המיסעות  ,  כמו  בתוואי  לבצע  גיאופ קסמומלץ  אומליות/חללים  יזיר  לאיתור  ראדאר,  סקר  כגון   ,

י הסקר  כי  מומלץ  הקרקע.  השלמת בתת  עם  וכן  העפר  עבודות  ביצוע  תחילת  בטרם  בוצע 

ימבות בתוואי המיסעות והקירות התומכים.  החפירות/חצי  גילוי חללים/מערות, הן  ולאו  במקרה של 

 שלעיל.  4.6י בלחץ כאמור בסעיף בדייס צמט

בהתאם   "קלה תועה "היא  ים  שאי הכביוהצפויה בתוהתועה  מהמתכן,    לובקתהתוים שבהתאם ל  . ו

 . תכון רחובות בערים של משרד התחבורההמופיעות בלהגדרות 

מב  ,שלהלן  4  –  2  תאובטבל  .ז המיסעות    ציםמומל  יםמוצג  וחיות)עבור  מדרכו(כבישים  ושבילי ,  ת 

 : לפי סוג התועהבהתאם לאמור לעיל ו אופיים 
 

  מספר
  השכבה 

  סוג
  השכבה 

  עובי 

  [ס"מ] 

אספלט  1 צפופ3/4"  שכבת  דירוג,  א'   גירי/דולומיטיאגרגט  ,  (תא"צ)  ת    סוג 
    PG-70-10ביטומן ו

4  

אספלט  2 תא"צ1"  שכבת  א'אגרגט    ,,  סוג            ביטומן ו  גירי/דולומיטי 
PG-68-10 

6  

  15  צע סוג א'מ  3

  15  מצע סוג א'  4

  40  סה"כ עובי מבה 

  תאי שתית הכיסויבת לפחוס"מ  50החלפת קרקע בעובי 
  

  ות יח/עותסמי – 2 טבלה
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כאשר   .ייםביל האופשבור  מוצג מבה ע   4ובטבלה    שלהלן מוצג מבה מומלץ עבור המדרכות  3  בטבלה   .ח

 .4מוצג בטבלה כאחיד עובי ב היהה יבמה, האופיים שבילמתוכות בצמוד לדרכה המ

  

    

  

  מדרכות מאבים משתלבות  – 3לה טב

  

  

  

  יים ביל האופ ש – 4טבלה 

  

  החיות והדגשות וספות לתכן מבה המיסעות  25.

המתכ  .א המתכןון  ע"י  יעשה  בפרויקט  בב  ,יסעות  היתר  של ין  בערים  רחובות  תכון  להחיות  התאם 

 יתית תופחת/מצטמקת.רקע חרסק משרד התחבורה, ועבור 

שוליים רחבים   בצעץ לל, מומשל עבודות הפיתוח בפרויקטבשלב הראשוי  עו מדרכות ולא יבוצבמידה    .ב

 באספלט זמי. השוליים  כולל ציפוי

ס"מ של    4יסללו בשלב ראשון באספלט זמי שיפורק בעתיד, עובי האספלט יהיה    במידה והמדרכות  .ג

 אספלט מדרכות.

המוכה של    .ד באתר  שכבות הקרקע/סלע  עקב המוליכות ההידראולית  היקוז  דרש לבחון את  באתר, 

במהל הן  הצפות,  להתפתחות  הבוהאפשרות  על  יך  הציבוצוע  הפיתוח  השלמת  לאחר  הן  ריים  שלביו, 

 ים) והן בשלב האכלוס הסופי. (ללא המילוי במגרש

  מספר
  השכבה 

  סוג
  השכבה 

  עובי 

  [ס"מ] 

  6    אבים משתלבותשכבת   1

  4 חול דק קי  2

  20  וג א'סמצע   3

  30  סה"כ עובי מבה 

  תאי שתית הכיסויבלפחות ס"מ  50החלפת קרקע בעובי 

  מספר
  השכבה 

  סוג
  השכבה 

  עובי 

  [ס"מ] 

, ביטומן  "צ)(תא ת דירוגמ"מ), צפופ 12.5( 1/2" ת אספלט ושאת עליוהשכב  1
PG-68-10    

4  

  15 מצע סוג א'  2

  15  וג א'סמצע   3

  34  סה"כ עובי מבה 

  תאי שתית הכיסויבלפחות ס"מ  50החלפת קרקע בעובי 
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 . יתוכו בשיפועים אשר יבטיחו סילוק מהיר של מי גר עילי  ות/החיות/המדרכותמיסעסביבות ה  .ה

העבודה  ב  . ו העייצוע  יובא  כלשהי,  סתירה  של  במקרה  הכללי.  למפרט  בהתאם  יהיו  ין  והחומרים 

 "מ.חלטת החהל

מהמקסימום עפ"י החיות   100%  -ת מיהודקו בבקרה מלאה לצפיפות שלא תפחשכבות המצע סוג א'    .ז

 טו (לאחר ההידוק).ס"מ  20סימום המפרט הכללי, בשכבות של מק

 הקשות.  75רכת מרשל עם ארגיה של תערובות האספלט יתוכו לפי מע  .ח

 ק"ג/מ"ר.  0.5-0.25של  כמותבין שכבות אספלטיות יש לרסס ציפוי מאחה ב  .ט

לבין שכבת מצעים ע  . י בכמת של  בין שכבה אספלטית תחתוה  יסוד  בריסוס  יש לצפות    1.2-0.8ליוה, 

 שעות לפי החת האספלט.  24ק"ג/מ"ר, 

ע"מ לסלק חומרים לא קשורים אשר פוגעים בהדבקת  לפי ריסוס היסוד, יש לטאטא את פי המצע    . יא

 השכבה התחתוה למצע.

ל עובי השכבה, שים וחדשים יבוצע באמצעות מדרגות. גובה המדרגה לא יעלה עפלטים יסין אחיבור ב  .יב

 ס"מ. 30 -ורוחב המדרגה כרוחב מכות הקרצוף ולא פחות מ

יהיה    .יג קיימות  מילוי  לסוללות  (פרק  חיבור  ת"י  מפרט  בדרישות  )  51.02.03.06סעיף    51.02כקוב 

כ  50במדרגות בגובה עד   אכי לפחות,   1אופקי :    2דמיוי בשיפוע    את המדרגות מחבר קואשר,  ס"מ 

) המדרון  מפי  והפסולת  התחוח  החומר  כל  שיסולק  של    להסיר  ישלאחר  רוחב  ובכל   1.0לפחות  מ' 

יפחת מ  מקרה לפי מצב הסוללה) והידוק תחתית המדרגה.   2.5  -רוחב מיימלי של רצועת הידוק לא 

 מ'. 

מסוגים  ב  .יד כבד  וצמ"ה  משאיות  של  חריגות  בתועות  כראה  יוטרחו  המיסעות  שבדון,  הפרויקט  סוג 

יתוח הסופיים יהיה צורך, כראה, בביצוע שלבי הפבכן.  שוים עוד לפי סלילת המיסעות בעובי המתו

שיכ בזקיםעבודות שיקום  ודרישות   ללו קרצוף האספלט, טיפול  (בהתאם להחיות  במפלס הקרצוף 

 ) וריבוד באספלט בעובי הדרש.51.06, פרק 52המפרט הכללי מס' 

 מוסמכת. ת שדהליווי של מעבדבושל מהדס מטעם היזם בפיקוח צמוד  ובוצעות יכל העבוד  . טו

 המפקח. השלמת כל שלב עבודה ומעבר לשלב הבא טעוה אישור בכתב של  .טז

אות לכך בתלות בתכולת הרטיבות. תכוות אלו מבייש לזכור, כי החרסית באתר מאופיית בשיוי פח   . יז

באזורים חרסיתיים.   בתוואי המיסעות הצפויות  בעיקר  כבישים תקיים לחלוטין,  שאין סיכוי לקבל 

כמעט להגיע למבה טול   בהתייחס למבים כשלמעשה, מתקבל שלא יתן  940הביטוי לכך יתן בת"י  

לעו בהרבה  קטים  שעומסיהם  לכבישים  וחומר  קל  הפרויקט,  באתר  כמו  קרקע  בתאי  מת  סדקים 

 מבים. 
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  קוביציואליים (ציבוריים) כון וביצוע קירות תומכים החיות והמלצות לת .6

קירות בטון מזוין    ההמלצות וההחיות להלן מתייחסות לתכון וביצוע קירות תומכים מסוג קירות כובד או

פלסטי אקטיבי  כך שמתאפשרת תזוזה לצורך התפתחות מצב    ם מחוברים למבים שאי  מ',  6ד  בד"כ, ע  ,בגובה

  בקרקע שבגב הקיר: 

 באתר. (מלאכותי) שייתכן וקיים כל מצב, אין לבסס קיר במילוי ב  .א

 .ובריא טבעיקרטון  סלע ס"מ לפחות ב 30תחתית החפירה ליסוד הקיר תחדור   .ב

החפירה עד    להעמיק, יש  חוואר  עדשות/תועה שכבימופבה לבסיס הקיר  במידה ובמהלך החפירה/חצי   .ג

 לחדירה בסלע כ"ל. 

תב,  תחתית החפירה/חציבה, בכ רלאישושל יומיים לפחות, בהתראה אותה  ,את הח"מ לאתר לזמןיש   .ד

 ללא אישור הח"מ, אין לגשת להמשך הביה. .של בסיס הקיר

החרסית    סילוקול  יתן לשקר,  לבסיס הקיירה/חציבה  בתחתית החפעבה  ת  יסל הופעת חרה שבמקר  .ה

ובחריגה דומה מהקוטור החיצוי ס"מ לפחות    80  יבעוב  החלפת קרקעוחדירה בסלע כ"ל או ביצוע  

היסוד. הה  של  החלפתעובי  של  יקבע    סופי  במההקרקע  באתר  הח"מ  העליון.  ע"י  הפיקוח  חומר לך 

קרה מלאה  טבה ובברבה  שיהודק,  לשלעי  4.4ף  פורט בסעיחומר ברר כממ  אובמהחלפת הקרקע יהיה  

 .Mod. AASHTO  פי ל 98%ס"מ לצפיפות מיימלית של  20בשכבות של עד 

 1הקיר יקבע עפ"י פיזור מאמצים לעומק הקרקע לפי    בכל מקרה, עובי ההחלפה הדרוש מתחת ליסוד  . ו

"ר טון/מ  15לא יעלה על    חוואר/ כאשר, מאמץ המגע בחרסיתאמור לעיל  אכי ולא פחות מה  1אופקי :  

 . 50% -ביתן להגדיל את המאמצים בהעמסת רעידת אדמה, בחומר ברר. ון/מ"ר ט 35 -ו

יהיה    .ז הקיר  בסיס  של  ההטמה  לפחות  80עומק  בחזית  ס"מ  סופיים  קרקע  קרקע  מפי  בתאי  ו, 

ים/תעלות יקוז  חליה במפלס מוך מקרקעית  יסוד הקיר תההחפירה לתחתית  בכל מקרה,  ו  מישורית

 יר.באם קיימים בקרבת הק

מקרה, קצה תחתית היסוד  לפחות ובכל    H/10טמה של בסיס הקיר המתוכן במדרון יהיה  עומק הה  .ח

הוא   Hמ' (  02.  -ומרחקו מקו המדרון לא יפחת ממקצה המדרון,    °45ית  ו עמוק מקו העולה בזויהיה  

 . )1630ראה גם ת"י  –גובה האפקטיבי של הקיר 

הצורך, יש לבצע מדרגות. הגובה המומלץ במידת    . 10%  -הקיר יהיה מתון מ  השיפוע האורכי של יסוד  .ט

 מ'.  0.5לכל מדרגה הוא 

חפירה למשטחים אופקיים    . י (לתבוצע  הדרש  ו/סלע  ברה  יעומק החדלעומק  ה"ל  או  ועומק ההטמה 

הדר הקרלש  לעומק  ההטמקע  החלפת  הח"מקבלת  לאחר  .  )ה"לה  ועומק  בכתב,אישור  לתחתית   , 

 .שלעיל  4.3סעיף כקוב ב ופלטליסוד הקיר, היא ת החפירה

 . 0.5סיס הקיר הוא בב(ללא מקדם בטחון) מקדם החיכוך הגבולי   . יא
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. עהמיסת מבה הכ"ל, מהודק כ"ל עד לתחתי  בגב הקיר יהיה אף הוא מחומר ברר  המילוי החוזר  .יב

הקיר   על  הפועלים  הכוחות  לחישוב  המתאימים  הגיאוטכיים  זה  הפרמטרים  משקל  במקרה  הם: 

 . 33-ת טון/מ"ק; זווית חיכוך פימי 2.1 - המילוי רקעמרחבי של ק

 מטר מגב הקיר התומך. 0.5במרחק של המילוי,  זמן הידוק, בויברציהויש להפסיק את ה  .יג

ולהבטיח את  .יד במדרוות   יש לבדוק   היציבות הכללית של המבה התומך. תוכיות קירות המתוכים 

 הכללית.  בות, יועברו לעיון הח"מ לבחית היציחפירה או מילוי

 יש להזיח את הלחץ הפסיבי בקדמת הקיר בחישובי היציבות.  . טו

 טון/מ"ר.     1 -העומס המפורס בפי הקיר יקבע ע"י הקוסטרוקטור ובכל מקרה לא יפחת מ  .טז

. בהעמסת רעידת אדמה, מותרת  יה בתוך הגרעין, שקול הכוחות האכיים בבסיס הקיר יהבמצב שרות  . יז

 סוד.יב המרוח 1/4אקסצטריות של עד 

 . 1.15, עידת אדמה, בהעמסת ר1.5דם הביטחון המיימלי להחלקה למצב שרות הוא מק  .יח

בבסיס הקיר  . יט מ  תבדיאגרמ  ,במצב שירות, המאמץ הורמלי המרבי המותר    25הוא  שולשת,  מאמצים 

 .- 50%יתן להגדיל את המאמצים בטון/מ"ר. בהעמסת רעידת אדמה, 

כל    יש  .כ בקיר  התפשטות  תפרי  קביעת"ועפמ'    6לבצע  ימשכו  הקוסטרוקטור  י  התפרים  גובה .  לכל 

 הקיר.

 הקיר תהיה רציפה ללא הפסקות, וכגד דפות החציבה בסלע. יציקת בסיס   .כא

החפירה/חציבה    . כב בתחתית  לבצע  יש  הבסיס,  יציקת  דריל)לפי  (וואגון  גישוש  השווה   קידוחי  לעומק 

ן הקידוחים . המרחק בית ליסודחמת  , על מת לוודא שאין חללי קארסטלפחות פעמיים רוחב היסוד

שובהתא  מ'  40  - כעד  יהיה   לממצאים  בדייס .  יתגלום  ימולאו  הם  חללים/מערות,  גילוי  של  במקרה 

הקידוחים יבוצעו בפיקוח צמוד של גיאולוג שיתעד ביצוע הקידוחים בדוח מסודר. הדוח    צמטי בלחץ.

  –בודות  וע העלהמשך ביצ  ואישורם   ותםיועבר לעיון המתכים לפי יציקת הבסיס וקבלתם התייחס

 . תהחיות אלו יכתבו בהבלטה בתוכיו

יוח "כדור" 4יש לקז את הקיר התומך ע"י קזים אופקיים בקוטר "   .כג , כשבקצה הפימי של כל קז 

יבוצע ס"מ.   30"כדור" של בקוטר גרם/מ"ר,   250במשקל חצץ גס רחוץ עטוף בבד גיאוטכי "לא ארוג" 

 יר.מ' מתחתית הק 0.5שורת הקזים התחתוה תבוצע בגובה של  ,רכאשקיר  מ"ר 2.5קז בכל 

מסוג    . כד יקוז  יריעות  באמצעות  התומך  הקיר  את  לקז  יתן  ערך   Delta Terraxxלחילופין,  שווה   או 

, עטוף 6המוצמדות לגב הקיר. היריעות ה"ל יקזו את המים לציור יקוז שרשורי מחורר "  ,מאושר

גיאוטכי   ה,  לכ"רוג  אלא  בבד  מתחום  בגרוויטציה  המים  את  ומסלק  בתחתית הקיר  ,  קירהמותקן 

הציור ייעטף מכל עבריו . היישום יהיה לפי מפרט היצרן.  עפ"י תכון הקוסטרוקטור ומהדס היקוז

 באחריות הקוסטרוקטור ויועץ היקוז.  –דר של ציור היקוז א מסויש לוודא קיום מוצ ס"מ חצץ. 30

 ת לבסיס.אות בסביבת הקיר, כך שלא תיווצר חתירה עקב זרימת מים מתחיקוז  דיריש להס  .כה
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ה  .כו ביצוע  על  ה"ל  הפיקוח  ע"יעבודות  צמוד  מטעם  יהיה  וכישורים  ,  היזם  מהדס  יסיון  בעל 

 המתאימים לסוג זה של עבודת פיקוח. 

  

7. ומחתור  יקוז  

מע המבהתכון  חיי  תקופת  לאורך  היקוז  מתכ  רך  ע"י  ע"י  ו  יקוזהן  יעשה  ובהיעדרו,  מתכן האדריכל 

 עול לפי ההחיות להלן: בוסף לעיל, יש לפ .הכבישים

פי השטח באתר הפרויקט אטומים יחסית ויש לדאוג לסילוק מי גר עילי מתחום המבים/מיסעות    .א

 וללא תופעות של גריפת קרקע. 

 .הביב יחס לסבאחריות מתכן היקוז לבדוק את היקוז הכללי של האתר ב  .ב

 . היר של מי גר עילי אשר יבטיחו סילוק מאותיים, יתוכו בשיפועים סעות ימת הסביבו  .ג

  , יש להרחיק ככל שיתן תעלות יקוז מקצה המיסעות כולל תכון שיפועי תעלות מתוים ככל האפשר   .ד

ות באמצעים הדסיים מקובלים. ואיטום הדפ 

 . מטאל/יורות ביוב ומים יוחו ביצב לקירות המבהצ  .ה

לסלי  . ו מרש  ברזים,  כגון  ממקורות  מים  וכדק  סגורה,  וזבים  בצרת  של  מה,  לפחות    3למרחק  מ' 

 .אלמט/מהמבה

של   .ז והבלעדית  המלאה  באחריותו  תהיה  וכד',  הצפות/גלישות/מחתור  מפי  העבודות  אתר  שמירת 

יועץ עליו להתייעץ עם  הצורך,  ובמידת  בכל שלבי    יקוז מטעמו.  הקבלן המבצע  כן,  יש ו העבכמו  דה, 

 . אתר והמביםל מים אל ההיקוות וחדירה ש, לדאוג ליקוז היקפי מתאים, שימע זרימה

סביר להיח כי העבודות במגרשי הביה המתוכים יעשו לאורך זמן רב. לאור ה"ל, יש לדאוג ליקוז    .ח

תור חת מפעמי הגר גם בתחום המגרשים ע"מ להימע מהיקוות מים בתחומם, דבר העלול לגרום לתו

 יפת חומרים מתוך מבי המיסעות והקירות התומכים!וגר

ע  .ט המבוסף,  במידת ל  תיקוים  ביצוע  כולל  בפרויקט  המתוכים  המבים  על  שוטף  מעקב  להל  זמין 

 הצורך. 

לפות ליועץ  מודגש, כי מערכת היקוז איה מהווה בשום מקרה חלופה לאיטום אות. לצורך זה, יש    . י

 איטום.
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  ב ווחש  לליכ. 8

לי  .א מהתכיש  סטייה  או  שיוי  כל  על  הח"מ  את  הידידע  החיות  ון  מתן  לצורך  זה,  בדוח  ומפורט  וע 

 והמלצות וספות ו/או עדכון הדוח במידת הצורך.

 ביצוע.מכרז/תועברה לעיון והערות הח"מ לפי יציאה ל רטי המיסעות והקירות התומכיםפתוכיות   .ב

דות,  מהדס מטעם היזם, מוסה בסוג זה של עבומוד של  צ  בפיקוח  ילוווהביסוס  הפיתוח    כל עבודות  .ג

ליווי   מועם  של  החומרים  מוסמכתעבדה  אות  ואיכות  טיב  וכבקר  ,שתבדוק  ההידוק  בכפוף  '  וות 

 .להחיות המפרט הכללי ודוח הביסוס

, לצורך לפחות, בהתראה אותה של יומיים  באתר   לתחילת עבודות הביסוסח"מ  את ה   בכתב יש לזמן    .ד

ביצוע פיקוח זה    . עות והקירות התומכיםלאישור תחתית המיס  –  גמי (פיקוח עליון) קוח מידיפביצוע  

של הח"מ לגבי תקיות הביסוס, אין לגשת   בכתבללא אישור    הווה תאי להשלמת החיות הביסוס.מ

 .העבודותלהמשך 

 אין לצקת יסודות ללא אישור הח"מ בכתב.   .ה

בו  ב  . ו סטממקרה  מחתך  תגלות  לעמה  סלע/הקרקעיות  תת תואר  מים  של  הופעה  זה  ובכלל    יל 

עמוק  ,לואיםכ/קרקעיים עמוקים,  ,  מילוי  חרסית/חוואר  מיידית  כיסי  ליידע  יש  קרקעי  תת  חלל  או 

 . ח"מולהיוועץ ב

 והדרוש.  ות והבטיחות הדרשים באתר ביה עפ"י החוקהקבלן יקוט בכל אמצעי הזהיר  .ז

מ  .ח היןבהקרקעות  חלק  ב  פרויקט  המאופיית  שחרסיתות  בה. יויי  הרטיבות  בתכולת  בתלות  פח, 

א בת"י  תכוות  יתן  לכך  ביטוי  לחלוטין.  תקיים  כבישים  לקבל  סיכוי  שאין  לכך  מביאות    940לו 

כשלמעשה, מת2008( בהתייחס למבים,  בתאי  ),  טול סדקים,  (כמעט) להגיע למבה  יתן  קבל שלא 

 מת מבים). רבה לעוהשים שעומסיהם קטים בקרקע כמו שבאתר (קל וחומר לכבי

 לדוח הביסוס. ראה גם בספח החיות וספות  .ט

  כבוד רב,ב

  

  יג' עלי מצארווהא

  

  לוטה

  היסיון; חי ודת קייכות

  ; יון קידוחי היסלוגים 

    במעבדה;התוצאות הגולמיות של הבדיקות 

  . פח החיות וספות לדוח הביסוסס
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  סוס י ספח החיות וספות לדוח הב
  

 יחד עם הדוח. ןאותש לקרא יסוס ויי פרד מדוח הבמהוות חלק בלתשלהלן החיות ה .1

, ולא כדי לתכן ולהתאים  סוס בלבדיסוס ועדו ליעוץ ותכון הדסי של הביבאורי הקרקע בדוח ה ית .2

כל מידע בדון, היתן במסגרת הדוח, הוא הצעה בלבד,   בלן המבצע.כי ושיטות בצוע ע"י הקציוד מ

 לשקול דעתו הבלעדי של המבצע. 

היתרידוח הב .3 בין  בצו  ,סוס מסתמך,  בכמות מוגבליסיון שהם מטדוחי  יע קעל  לפח  בעם  יחסית  ת, 

תגלים בפועל  מצאים המעפ"י המ לפרויקט. יש לצפות לכן להפתעות ושיויים, הרלווטיהקרקע הכללי 

החיות וספות במהלך הבצוע, כולל  מהדס הביסוס  צוע הפרויקט. במידת הצורך יתו ע"י  יבמהלך ב

 במידת הצורך.  עלויות  ת יויים מתבקשים ותוספש

מפורטים סוג המבה ותאורו    .רותים כמפורט בדוחימזמין הש  וכו עבורהסוס  יהחיות והמלצות הב .4

של החיות הדוח, כולל  פיון המבה מחייבים בחיה מחדש  שיוי בא  של היזם ו/אובדוח. כל החלפה  

 הסכם התקשרות חדש, עפ"י הצורך.

בד .5 בחשבון  ההחיות  זה מביאות  בוסףכוח  עליון,  י  ,של  מ  לפקוח  פיקוח  יסוס  הבמהדס  דגמי  יבוצע 

 היזם.הדסי צמוד באתר מטעם 

6. ה לתקופיהמלצות  ורק  אך  מתייחסות  בפרויקט  היתות  וקבלת קוז  השלמתו  לאחר  המבה,  חיי  ת 

 על  שמירה  גמר.  ושטפוות תעודת  הצפות  מפי  וסביבתו  האתר  בצועיקוז  במהלך  הם    ,הפרויקט  , 

 ת של הקבלן המבצע.הבלעדי ובאחריות

7. ון מערכת הקוז יתכן הה.יבתחומי האתר ובמידת הצורך סביבתו, יעשה ע"י מתכקוז של המב 

  צעו שיויים בפרויקט ו/או בקרקע, במידה ומתברר כי בו ,תו ואף לפי כןשים מהפק 3עד  תקףדוח זה  .8

 מכל סוג שהוא.

לקבלת  מהדס הביסוס  ות ה"ל יש לפות לו בהחיאסוס ו/יאמור בדוח הבה  לגבי  בכל מקרה של ספק .9

 .לפי המכרז ו/או בצוע ,הבהרות

בתקופת השרות עפ"י ת"יש   .10 גלאחזקות מבים הקיי  1525י  לתחזק המבה  וכל  היום  רסה עתידית  ם 

 רלווטית. 

 מסמך זה תקף גם להחיות והמלצות וספות שיתו במסגרת פרויקט זה בעתיד.  .11


