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 1כללי
א .מובא בזאת דוח ביסוס עבור מרכז מבקרים ,המתוכנן מזרחית לכביש  ,444סמוך לשוהם.
ב .אדריכל הנוף בפרויקט הינו משרד "ק.ס.ם אדריכלים" ,ניהול הפרויקט נעשה ע"י חברת "עמק איילון" .טרם
נקבע מתכנן קונסטרוקציה.
ג .משרדינו משמש כיועץ הגיאוטכני של הפרויקט.
ד .משרדנו ,כמו גם מתכננים ויועצים אחרים המטפלים במרכז המבקרים ,משמש כיועץ הביסוס ותכן המבנה
בשכונה כ"א ,המוקמת מערבית לכביש  .444במסגרת עבודה זו בוצעה חקירת שדה נרחבת ואנו מלווים ,בפיקוח
עליון מדגמי ,את עבודות הביצוע.
 2תיאור האתר והפרויקט המתוכנן
א .האתר נמצא מזרחית לכביש  ,444ליד שכונה כ"א בשוהם ,סביב נצ"מ .195600/655150
ב .בשטח האתר פעלו בעבר מחצבות .כיום מחצבות אלו נטושות .המחצבות מציגות מחשופי סלע גירי ,כולל גושי
מסלע מנותקים במדרון ובראשו.
ג .אזור המחצבות שימש מטווח פעיל עד שנת~.2014
ד .בשטח ישנן דרכי מצעים ואספלט ישנות ,משטחי בטון ששימשו ,כנראה ,כרצפה עבור מבנים יבילים ,מבנים
נטושים ותשתיות ישנות.
ה .בהתאם לממצאי סיורים שבוצעו באזור נראה כי שטח האתר שימש גם לשפיכה לא מבוקרת של עודפי עפר
ופסולת.
ו .מצורפת מפה עירונית להמחשת מיקום האתר במרחב:

מרכז מבקרים
מתוכנן

שכונה כ"א

מפה עירונית -מיקום מרכז המבקרים במרחב (נדלה מאתר )Govmap
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ז .מצורפת תוכנית העמדה המציגה את האלמנטים המתוכננים:

תוכנית העמדה (הוכן ע"י אדריכל נוף)
ח .בהתאם לתוכנית ההעמדה ולשיחותינו עם אדריכל הנוף ,מתוכננים האלמנטים הבאים:


אמפי הכולל טריבונות לישיבה ובמה.



חדר אחסון תת קרקעי ,בפאה המערבית של הטריבונות.



קירות תמך וקירות "ניקיון" כנגד מדרונות המחצבה.



מסלעות.



שבילים וחניות מרוצפות ,שבילי מצעים.



כבישי גישה לחניון בגמר אספלט.



אלמנטי פיתוח (קירות פיתוח ,ספסלים ,הצללות" ,דק" וכו').

ט .דרומית לאתר עובר נחל עריף הזורם (בחורף) מערבה ומהווה אגן ניקוז מרכזי של האזור.
י .מצורפים חתכים באזור האמפי שהועברו למשרדנו:
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מילוי~ 5.0מ'

חציבה~ 7.0מ'

חתכים באזור אמפי ומדרונות המחצבה (הוכן ע"י אדריכל הנוף)
יא .בהתאם לתוכניות ולחתכים ,עבודות החפירה ,חציבה המילוי ,בעיקר באזור הטריבונות ,צפויות להיות לגובה
של עד כ 7.0-מ'.
יב .מצורפות תמונות מהאתר:

תמונה  -1תוואי כללי מרכז מבקרים (צולם לכיוון מזרח)
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תמונה  -2אזור מחצבה נטושה (צולם לכיוון צפון)

תמונה  -3משטחי מצעים ,מדרונות חצובים ועודפי חפירה (צולם לכיוון מערב)

תמונה  -4פסולת בתחום אמפי מתוכנן (צולם לכיוון צפון)
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 3חקירת השדה
 3.1כללי
א .במסגרת עבודות הפיתוח של שכונה כ"א ,בוצעה ברחבי האתר חקירת שדה נרחבת אשר כללה קידוחי ניסיון,
בדיקות שדה ,בדיקות מעבדה וסקר גיאולוגי (חב' "גיאו-לוג").
ב .בנוסף ,בוצע סקר גיאולוגי פרטני עבור אזור מרכז המבקרים (מצורף כנספח לדוח הביסוס).
ג .משרדנו ביצע סיורים גיאוטכניים מקדימים כדי לבחון את חתך הקרקע ותופעות גיאוטכניות שונות באתר.
ד.

להלן תיאור חתך הקרקע הצפוי באתר:

 .aתופעות פני שטח – פני השטח החשופים מציגים מחשופי סלע (בעיקר בדפנות החציבות) ,דרכי מצעים ,צמחיה
חד ורב שנתית ,מילוי המורכב מעודפי עפר ופסולת שהושלכו באתר וכיסוי קרקע חרסיתית.
 .bכיסוי הקרקע -הקרקע הטבעית באתר ,מעל גג הסלע ,מורכבת מחרסית שמנה עד רזה ,מעורבת עם צרורות
ושברי אבן .שכבה זו נפוצה בפני השטח הטבעיים ,מעל המחצבות ובגדות הנחל ,ועובייה מוערך מחסר עד כ1.0-
מ' .כיסוי חרסיתי זה ממלא גם כיסים וסדקים בתוך סלע השתית ,עם אפשרות לחדירות עמוקות יותר .שכבה זו
מקורה באלוביום וקולוביום (חרסית המגיעה מנחלים /מתפתחת על גבי שלוחות בהתאמה.
.c

סלע השתית -ברחבי האתר שולטת פורמציית סלע גירי ,עד גיר דולומיטי ,בגוון לבן -אפור (תצורת בענה-
 .)Kubשכבה זו כוללת מסלע בעל חוזק וקושי גבוה עד גבוה מאד .הסלע מחייב שימוש בכלים מתאימים לביצוע
חציבות וגריסת עודפים .ניתן לחזות במסלע במדרונות המחצבה הגלויים .לאורך המדרונות ובראשן ,ישנם גושי
סלע מנותקים בגודל של עד כ 1-מ"ק.

 .dשכבות מסלע שונות -בין שכבות המסלע הגירי עשויים להתגלות רובדי חוואר וקרטון דקים .שכבות אלה הן
בעלות חוזק בינוני -נמוך ,ורגישות לשינוי תכולת רטיבות הגורם להפחתת חוזק של מסת הסלע.
 .eבליה והמסה -עבור סלעים קשים ,כפי שקיימים באתר ,נפוצה תופעה של בלייה והמסה .ההשלכות ההנדסיות
של תופעות אלו הן ירידה משמעותית בחוזק מסת הסלע.
.f

מי תהום -צפויים להימצא בעומק רב מתחום השפעה על הפרויקט .יתכן וימצאו מים שעונים מעל לשכבות
אטימות.

 .gהפרות ותשתיות -כאמור ,בתחום האתר פעלו מחצבות בעבר ונבנו תשתיות ומתקנים שונים .לפיכך עשויים
להתגלות בורות עמוקים ותשתיות תת קרקעיות ,לאחר השלמת החישוף וסילוק הצמחיה /עודפי העפר /פסולת
מהאתר.

_____________________________________________ _____________________________________________________________________
6, HA'EKALIPTUS ST. P.O.B. 2303 KADIMA 6092
רח' האקליפטוס  6ת.ד 2303 .קדימה 60920
-6Tel: 972-9-8911401
Fax:972-9- 8911 490
פקס09-8911490 :
טל09-8911401 :
E-mail: Office@engyuger.com
www.engyuger.com

אינג' מ .יוגר בע"מ

Eng. M.Yuger Ltd.

ייעוץ לביסוס וגיאוטכניקה,
טכנולוגיות גיאוטכניות מתקדמות וניהול סיכונים

Foundation & Geotechnical Consultancy
Geotechnical Technologies & Risk Management

 4תכן סייסמי עפ"י ת"י  413מהדורה משולבת
מדצמבר  2015נדרש להשתמש במהדורה משולבת של ת"י  .413להלן הפרמטרים הגיאוטכניים בהתאם למהדורה זו:
א.

מקדם השתית באתר הינו .B

ב.

תאוצת הקרקע באתר תילקח עפ"י זו הניתנת לשוהם (קאורדינטה:)194700/656000-
10%@50 years
Z

Ss

 0.07  0.16

2%@50 years

5%@50 years

S1

Z

Ss

S1

Z

Ss

S1

 0.04

 0.08

 0.2

 0.06

 0.1

 0.26

 0.08

טבלה  -1מקדמי תאוצת קרקע עפ"י ת"י  413מהדורה משולבת
ניתן להגדיל את תסבולת היסודות ב 50%-עבור עומסים כתוצאה מרעידות אדמה ,ו 33% -עומסי רוח.

ג.

 5הנחיות והמלצות
 5.1עבודות עפר
5.1.1

חפירה /חציבה פתוחה

חפירה/חציבה באתר תתוכנן לפי ההנחיות וההמלצות להלן:
סוג הקרקע

שיפוע
זמני

שיפוע קבוע

סלע בריא :גיר /גיר
דולומיטי

↑1→:5

↑1→:4

↑1→:3

1:2

↑1→:1

↑3→:1

סלע סדוק ומרוסק :גיר/
דיר דולומיטי /גיר קרטוני
קרקע טבעית :חרסית
שמנה /רזה
מילוי הנדסי -מצעים
מילוי קיים/שפך
חפירה סמוך לתשתיות

הערות
צפויה להיות השכבה השלטת ,במדרונות
סביב האמפי .באזורי חולשה יידרש מיתון
שיפוע או טיפול מקומי
באזורי חולשה יידרש מיתון שיפוע או טיפול
מקומי (למשל רשתות וברי סלע)
עשויה להופיע בעובי רדוד

צפוי להופיע באזור הדרכים הקיימות
↑2.5→:1
↑1→:1
שכבה זו צפויה להופיע באזורי המילוי הלא
↑3→:1
↑1.5→:1
מבוקר
התרחקות של  1.5מ' לפחות מהתשתית
וחפירה ,עפ"י סוג הקרקע ובשיפוע
חפירה/חציבה מותר.
טבלה  -2שיפועי חפירה מותרים לגובה של עד  7.0מ'

א .אין לאפשר לאנשים או ציוד לרדת או לעבוד בשיפועים תלולים מהמוצג בטבלאות לעיל.
ב.

במדרונות בגובה מעל  7מ' יש לתכנן "ברמה" ברוחב  2מ' לפחות ,או למתן שיפועים.

ג.

ב 1.0-מ' עליונים של חציבה/חפירה פתוחה ,בחרסית וסלע בלוי ,נדרש לקטום את המדרון לשיפוע מקסימאלי של
↑ ,1→:1או מתון יותר ,בהתאם לסוג הקרקע.

ד.

חציבה/חפירה בשפוע תלול יותר ,מעבר למפורט לעיל ,מחייבת שימוש במסמרי קרקע/כלונסאות דיפון וכו' -דבר
שמייקר את הפרויקט .הנחיות לביצוע פתרונות כאלו יועברו ע"י משרדינו ,עפ"י בקשה בכתב.
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ה .יש לסלק כל אבן/גוש רופף מפני המדרון .העבודה תבוצע לפי כללי הבטיחות בעבודה.
מודגש כי המסלע באתר כולל שכבות מסלע קשה .יש להיערך מבחינת הציוד ההנדסי הנדרש ,לוחות זמנים

ו.

ושימוש בחומרי נפץ (בתנאי של תכנון מפורט של הפיצוצים ,קביעת "חוק אתר" שימנע סיכונים וכן פני סלע
מרוסקים) .שימוש בחומרי נפץ מותנה בפיקוח צמוד של מומחה בתחום שיאושר מראש ובכתב ע"י המתכננים.
ז.

יישום כל ההנחיות הנ"ל ,הוא באחריות מנהל/מפקח העבודה באתר.

5.1.1.1

קירות ניקיון בתחתית מדרונות חצובים סמוך לאלמנטי פיתוח

א .לצורך יצירת חייץ בין מדרונות הגובלים במבנים ואלמנטי פיתוח (למשל בתחום האמפי) נדרש להתקין רשתות
הגנה (ברגי סלע +כבלים +רשתות) או קיר ניקיון שימנעו מעבר וחדירה של אבנים מתנתקות אל תחום הפיתוח,
הן בתקופת הבניה והן לאורך קיים המרכז.
ב.

עבור קירות מגן היוצרים הפרדה ומיגון מפני אבנים נופלות מהמדרון (כפי שמתוכנן למרגלות המדרונות
החצובים) נדרש להקפיד על מידות מינימאליות (גובה הקיר ומרחקו האופקי מהמדרון) כפונקציה של גיאומטריית
המדרון (גובה ושיפוע) ,בהתאם לשרטוט הבא:

ג.

שרטוט  -1מיקום ומידות קיר ניקיון בתחתית מדרונות (מתוך הספר)"Rock Slope Engineering" :
בנוסף לנ"ל נדרש לגדר ולתחום את המדרון בראשו ובתחתיתו באופן שימנע מעבר אדם ,למעט לצורכי תחזוקה.
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טרם התקנת קירות הניקיון והמחסומים בראש ובתחתית המדרון ,נדרש לבצע ניקוי וסילוק של אבנים וגושי סלע
רופפים מהמדרונות החצובים ."Scaling" -פעולה זו תיעשה באמצעות כלי גובה ייעודיים.

 5.1.2טיפול בשתית
בסיום החפירה ליסודות /אלמנטי פיתוח 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/סלע טבעי.
ב .יש לקבל אישור בכתב מהח"מ לתחתית החפירה/חציבה.
ג .שתית שאינה סלעית ,תורטב ותהודק ב"הידוק רגיל" באמצעות  6-8מעברי מכבש וויברציוני במשקל סטטי של 6
טון ו 2000 -סבל"ד.
ד .שתית סלעית יש לנקות מעודפי חציבה ,באמצעות מטאטא רחוב עד לקבלת פני סלע רציף ונקי.
ה .לאחר גמר ההידוק יש לוודא כי השטח חלק ללא חריצים ,שקעים או מדרגות .המילוי הנוסף או המצע יונח מיד
לאחר סיום הידוק השתית כדי לשמור על רטיבות החומר.
 5.1.3מילוי הנדסי מתחת ובגב אלמנטים קונסטרוקטיביים
עבודות המילוי תבוצענה בפיקוח מטעם מנהל הפרויקט .תעודות המיון והדירוג של החומר ותעודות בקרת איכות המילוי
תועברנה לבחינת המהנדס הגיאוטכני לאישור המשך העבודה .המילוי ההנדסי באתר יבוצע בהתאם לסעיפים הבאים:
א.

המילוי ההנדסי יהיה מובא ,מחומר נברר (מצע סוג ג' כהגדרתו עפ"י המפרט הכללי) שיובא ממחצבה מאושרת.

ב.

לחילופין ,ניתן לגרוס חומר מקומי (סלע גירי /דולומיטי בלבד) .לשם כך נדרש לסלק (בפיקוח) כל חומר
חרסיתי/חווארי/פסולת שישנו במילוי ,לגרוס /לרסק את החומר הטבעי לגודל גרגר מקסימלי של " 3ולבצע בדיקת
מיון ודירוג לחומר הנ"ל ע"מ להתאימו לחומרי מילוי תיקניים,

ג.

מצורפת טבלה המפרטת את דרגות הצפיפות הנדרשות בהתאם לסוג החומר המתקבל (מתוך פרק  51המפרט
הכללי):
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ד .למען הסר ספק ,אין להשתמש כמילוי הנדסי בחומרים המסווגים כ.A-7 & A-6-
ה .המילוי ההנדסי יונח ויהודק תוך פיקוח צמוד מטעם מנהל הפרויקט ובליווי מבדקה מוסמכת .המילוי יונח בעובי
סופי של  20ס"מ ויהודק לצפיפות כמפורט בטבלה הנ"ל.
ו .ההידוק יעשה תוך הרטבה (לפי הנחיית המפקח) ומעברים של מכבש וויברציוני כבד במשקל סטטי של  6טון,
לפחות ו 2000 -סבל"ד .נתוני המכבש ייבדקו ויאושרו על ידי המפקח.
ז .לאחר גמר ההידוק יש לוודא כי השטח חלק ,ללא חריצים ,שקעים או מדרגות.
ח .עבור אלמנטי פיתוח (שבילים /מסלעות וכו') נדרש להניח ,לפחות 20 ,ס"מ ,מצעים במקרה של שתית סלעית40 ,
ס"מ מצעים במקרה של שתית צרורות מעורבים עם חרסית ו 60-ס"מ במקרה של שתית חרסית נקיה /עם מעט
צרורות.
5.1.4

שימוש בחומר מקומי כמילוי הנדסי

א .בהתאם לממצאי הסקר הגיאולוגי והסיור הגיאוטכני ,נראה כי המסלע השולט באתר מתאים ,ברובו ,לשימוש עבור
מצעים ,בתנאי שיעבור גריסה ומיון ויעמוד בדרישות המפרט הכללי.
ב .דוח זה הוא גיאוטכני במהותו .לא נבחנו כמויות המצעים שניתן להפיק באתר ואין בו משום המלצה כל שהיא
לשימוש מסחרי בעודפי קרקע/סלע ,ככל שצפויים בפרויקט.
5.1.5

עבודות מילוי עבה באזור האמפיתאטרון

א .בתחום הנדון וכן בתחומים נוספים צפוי להיות עובי המילוי ההנדסי בעובי ניכר ,של מספר מטרים.
ב .עובי כזה ,במידה ולא יבוצע כנדרש ,עלול לגרום לשקיעות ניכרות ונזקים (למשל באזורי מושבי האמפי וכו').
ג .כדי למנוע מצב כזה יש לבצע את כל עבודות המילוי בפיקוח הנדסי צמוד ,שיבטיח עמידה בכל הדרישות
המפרטיות.
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 5.2הנחיות ביסוס
5.2.1

קירות תומכים קונבנציונאליים וקירות פיתוח

ההנחיות וההמלצות להלן ,מתייחסות לתכנון וביצוע קירות תומכים מסוג קירות בטון מזוין /כובד בגובה חופשי ,של עד
 6.0מ' ,שאינם מחוברים למבנים ,כך שמתאפשרת תזוזה ,לצורך התפתחות מצב פלסטי אקטיבי בקרקע שבגב הקיר .להלן
ההנחיות:
א .תחתית החפירה ליסוד הקיר תחדור  0.3מ' לפחות בסלע טבעי ,או תבוצע החלפת קרקע כמפורט בטבלה הבאה.
ב .עומק ההטמנה הסופי של תחתית בסיס הקיר ,יהיה  60ס"מ לפחות מפני הקרקע בחזיתו ,בתנאי קרקע
מישוריים.
ג .הטיפול בשתית יעשה כנקוב בסעיף .5.1.2
ד .מתחת לבסיס הקירות ,היכן שנדרש ,יש לבצע החלפת קרקע מ"חומר נברר" /מילוי הנדסי מקומי ,כנדרש בסעיף
.5.1.3
ה .להלן פרמטרי תכנון עבור הביסוס בהתאם לסוג השתית תחת היסוד:
מאמץ מגע
סוג שתית

קרקע טבעית (חרסית שמנה/
רזה)

מותר
[טון/מ"ר]

מקדם חיכוך

עובי החלפת

גבולי

קרקע צפוי

30

0.5

 60ס"מ

60

0.6

חריגה
הערות

מקצה
היסוד

עשויה להימצא בתוואי
 60ס"מ

וואדיות ובאזורי בליה/
חללים במסלע
המילוי נדרש להסדרת

סלע בלוי עד בריא (גיר /גיר
דולומיטי /קרטןו גירי)

מילוי לא מהודק /שפך קיים

שכבה מיישרת
בעובי מקס' 20
ס"מ

 20ס"מ

גבהים בתום חציבה-
לחילופין ניתן לבצע ניקוי
שתית ולפלס באמצעות בטון
רזה

אין לבצע ביסוס רדוד על מילוי ,אלא אם מבוצע טיוב באמצעות עמודי בטון
טבלה  -3החלפת קרקע לקירות תומכים עפ"י סוג שתית

ו .עובי סופי של החלפת קרקע יקבע בעת ביצוע פיקוח עליון ובחינת השתית ע"י יועץ הביסוס.
ז .עבור מילוי הנדסי מעודפי חציבה מקומיים המונחים בגב הקיר ביתד של  45°ועד לפני קרקע סופיים יש לחשב
כוחות אופקיים בהתאם לפרמטרים הבאים:


זווית חיכוך פנימית( =34 :עבור פני קרקע מישוריים בראש הקיר.)Ka=0.28 -



זווית חיכוך בין בטון למצעים מהודקים בגב הקיר.=0.67* :



צפיפות מצעים. sub- 2.1 [t/m^3] :

ח .עבור קירות תמך היצוקים כנגד סלע טבעי ,מתחתית היסוד ועד לפני קרקע סופיים ,יש לחשב כוחות אופקיים
בהתאם לפרמטרים הבאים:
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זווית חיכוך פנימית( =55 :עבור פני קרקע מישוריים בראש הקיר.)Ka=0.1 -



זווית חיכוך בין בטון לסלע בגב הקיר. 35 0 :



צפיפות סלע. sub- 2.5 [t/m^3] :

ט .עבור מילוי חוזר משופע בראש אלמנט התימוך 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
י .יש להפסיק את הוויברציה בזמן הידוק ה"חומר הנברר" ,במרחק של  0.5מטר מגב הקיר התומך.
יא .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.
יב .יש להזניח את הלחץ הפסיבי בחזית הקיר התומך.
יג .יש לבדוק ולהבטיח את היציבות הכללית של המבנה התומך ובמידת הצורך להגדיל עובי ההחלפה.
יד .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 אמצע הבסיס).
טו .מקדם הביטחון המינימלי להחלקה למצב שרות הוא  ,1.5בהעמסת רעידת אדמה.1.15-
טז .יש לבצע תפרי התפשטות בקיר כל  8מטר ,וכל שינוי כוון בקיר .התפרים ימשכו לכל גובה הקיר ויכללו גם את החיפוי.
יז .יציקת בסיס הקיר תהיה רציפה ללא הפסקות.
יח .יש לנקז את הקירות באמצעות נקזים אופקיים בקוטר " ,4כשבקצה הפנימי של כל נקז יונח "כדור" חצץ גס רחוץ
עטוף בבד גיאוטכני "לא ארוג" בקוטר  30ס"מ ,נקז בכל  3מ"ר קיר ,כאשר שורת הנקזים התחתונה תבוצע בגובה
של  0.5מ' מתחתית פני השטח הסופיים ( 1.5מ'  2 xמ') ,בחזית הקיר.
יט .יש להסדיר ניקוז נאות בסביבת הקיר ,כך שלא תיווצר חתירה עקב זרימת מים מתחת לבסיס.
כ .ההנחיות הנ"ל רלוונטיות גם עבור קירות פיתוח שאינם תומכים הפרש מפלסים ,מלבד הלחץ הצידי שאינו שייך.
5.2.2

מבנה אחסון תת קרקעי

א .מבנה האחסון התת קרקעי צפוי להיבנות תחת הטריבונה.
ב .המבנה יבוסס באמצעות יסודות עוברים אשר יחדרו למסלע הטבעי .ניתן גם לשקול ביצוע הביסוס כדוברה בחתך
משתנה ,שיבטיח האיטום מתחת לרצפת המבנה.
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ג .הנחיות ופרמטרים לתכנון היסודות העוברים -כמפורט בטבלה .3
ד .הלחץ הצידי על קירות המבנה יחושב לפי מקדם לחץ במנוחה של מצע סוג ג'.K0=0.44 -
5.2.3

מסלעות

א .פרמטרי התכנון עבור מסלעות (החלפת קרקע ,מאמץ מגע מותר ,מקדם חיכוך וכו') זהות לאלו שניתנו לקירות
תמך קונבנציונאליים .תוך הקפדה על קיום השקול ב"גרעין" הקיר בכל החתכים האופקיים לגובה הקיר.
ב .מצורף פרט עקרוני של מסלעת כובד ,מתוך ת"י :3.1 940

ג .ישנן גם חלופות של מסלעת ציפוי ומסלעה משוריינת .הנחיות לכך מצורפות כנספח לדוח הביסוס.
 6תכן מבנה
להלן הנחיות עבור תכנון מבנה מיסעות ,חניות ומדרכות המתוכננים במסגרת הפרויקט.
 6.1מבנה מיסעות עבור הכבישים
א .חתך הקרקע הצפוי ברחבי הכבישים המתוכננים ,מורכב ברובו המכריע ,מסלע טבעי קשה (גיר) ,אדמת כיסוי
עליונה (חרסית) או מצעים קיימים.
ב .בהתאם לנתונים הקיימים הוחלט לאמץ ערך מת"ק תכנוני של  8%עבור שתית סלעית טבעית ועבור מקומות
בהם יעשה סילוק של מילוי לא מבוקר ,והתרוממות למפלס תחתית מבנה הכביש באמצעות הידוק מבוקר של
מצע סוג ג' ,כנדרש בסעיף .5.1.3
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ג .עבור שתית חרסיתית טבעית ,ככל שתתגלה בתחתית מבנה הכביש ,נדרש לבצע החלפת קרקע מעבר
ל"מבנה" ,של  40ס"מ לפחות ,מחומר נברר ,כמפורט בסעיף  .5.1.3הדבר נועד להתאים את המת"ק התכנוני
של השתית החרסיתית לזה של המסלע (נדרש גם עבור גמר מאבנים משתלבות).
ד .בהתאם לתוכניות שברשותנו ,מתוכנן כביש גישה עבור רכבים פרטיים ואוטובוסים .קריטריון התנועה הנבחר,
בהתאם ל"הנחיות לתכנון רחובות בערים של משהב"ש ,הינו תנועה "בינונית כבדה".
ה .הבחירה בקריטריון הנ"ל מתחשבת בגודל המלא של מרכז המבקרים המתוכנן ,בהתאם לתוכניות שהועברו אל
משרדנו .אם ישנו תכנון עתידי להגדלה נוספת /שינוי מערך הכבישים -יש לעדכן את משרדנו.
ו .באם נדרש קריטריון תנועה שונה עבור הכביש (באחריות מתכנן הכבישים) -יש להודיע למשרדנו ,בכתב ,כדי
שנעדכן את תכן המבנה בהתאם.
ז .יש לזמן את המהנדס הגיאוטכני לאישור השתית/תחתית החפירה ,לפני הנחת שכבת ה"מבנה" הראשונה ,או
המילוי ההנדסי .בעת הפיקוח ימצא באתר כלי חפירה מכאני בעל כף צרה (למשל  ,)JCBלביצוע בורות גישוש.
ח .בגמר עבודות החישוף/חפירה יש לבצע את "מבנה" הכבישים והחניות עפ"י מצב של שתית טבעית ומצב של
מילוי מהודק.
ט.

להלן טבלה עבור תכן מבנה של כביש גישה בעל גמר אספלטי:
מספר
השכבה

סוג
השכבה

עובי
[ס"מ]

1

אספלט תא"צ (צפופת דירוג) גודל גרגר מקסימלי  19מ"מ ,אגרגט גירי/
דולומיטי ,ביטומן PG70-10
אספלט תא"צ גודל גרגר מקסימלי  25מ"מ ,אגרגט גירי/דולומיטי,
ביטומן PG68-10
מצע סוג א' בצפיפות של  100%לפי M.A

4

20

4

מצע סוג א' בצפיפות של  100%לפי M.A

20

2
3

סך

6

50

טבלה  – 4מבנה כביש גישה
י .בין שכבת המצע העליונה לשכבת האספלט התחתונה ירוסס ציפוי יסוד 24 ,שעות לפני הנחת האספלט.
יא .סביבות הכביש והחניות יתוכננו בשיפועים אשר יבטיחו סילוק מהיר של מי נגר עילי ,כולל בשתית מתחת למבנה
הכביש.
יב .ביצוע העבודה והחומרים יהיו בהתאם להנחיות המפרט הכללי פרק .51
יג .העבודות הנ"ל יבוצעו בפיקוח צמוד וליווי של מעבדת שדה מוסמכת.
יד .השלמת כל שלב עבודה ,ומעבר לשלב הבא ,טעונה אישור בכתב של המפקח.
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 6.2מבנה מתחת למדרכות /חניות /מיסעות מאבנים משתלבות
א .להלן מבנה מומלץ מתחת למיסעות וחניות מאבנים משתלבות:
מספר
השכבה
1

סוג
השכבה
שכבת אבנים משתלבות

עובי
[ס"מ]
6

2

שכבת חול דק המכיל עד  12%חומר דק עובר נפה מס' 200

4

3

מצע סוג א' בצפיפות של  100%לפי M.A

15

4

מצע סוג א' בצפיפות של  100%לפי M.A

20

סה"כ

45

טבלה  –5מבנה מיסעות אבנים משתלבות על גבי שתית טבעית או מעל מילוי הנדסי
ב .להלן מבנה מומלץ מתחת למדרכות מאבנים משתלבות:
מספר
השכבה
1

סוג
השכבה
שכבת אבנים משתלבות

עובי
[ס"מ]
6

2

שכבת חול דק המכיל עד  12%חומר דק עובר נפה מס' 200

4

3

מצע סוג א' בצפיפות של  100%לפי M.A

20

סה"כ

30

טבלה  –6מבנה מדרכות אבנים משתלבות על גבי שתית טבעית או מעל מילוי הנדסי
ג .המבנה מתחת למדרכה ,במקרה של מדרכה מכוסת אספלט ,יהיה עם שכבת אספלט מדרכות ,בעובי כולל של 5.0
ס"מ ,ושכבת מצע א' בעובי  20ס"מ.
ד .גם בסעיף זה ,כאשר השתית היא חרסית ,יש לבצע החלפת קרקע של  40ס"מ (כמפורט בסעיף  6.1ג').

 7ניקוז
יש לפעול לפי ההנחיות להלן:
א .פיתוח סביבת הכביש /דרכים /חניות ייעשה בשיפועים המבטיחים סילוק מי נגר עילי מקרבתם (באחריות מתכנן
הגיאומטריה).
ב .צינורות ביוב ומים חוצים יונחו בניצב לקירות אלמנטי קונסטרוקציה.
ג .יש לסלק מים ממקורות כגון ברזים ,מרזבים וכדומה למרחק של  3מטר לפחות מאלמנטים קונסטרוקטיביים.
ד .הקבל ן המבצע באתר הוא האחראי הבלעדי לניקוזו במהלך העבודה .יש להגן על האתר גם מהצפות ומי נגר עילי
מהסביבה.
מודגש ,מערכת הניקוז אינה מהווה בשום מקרה חלופה לאיטום נאות .לשם כך יש לפנות ליועץ איטום.
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כללי
א.

יש ליידע את המהנדס הגיאוטכני על כל שינוי או סטייה מהתכנון הידוע ומפורט בדוח זה (למשל שינוי מפלסי
הכבישים ,שינוי תוואי הכבישים וכו').

ב.

התוכניות (חתכים טיפוסיים ,חתכים לרוחב ,קונסט' של קירות וכו') תועברנה (עדיף בקובץ  )DWGלעיון
והערות המהנדס הגיאוטכני ,לפני יציאה למכרז/ביצוע.

ג.

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

ד.

בכל מקרה בו מתגלות סטיות מחתך הקרקע המתואר לעיל ובכלל זה הופעה של מים תת קרקעיים /מילוי
עמוק  /שונה מהמתואר לעיל וכו' ,יש ליידע מיידית ולהיוועץ במהנדס הגיאוטכני.

ה.

אין לצקת יסודות ללא אישור בכתב מהמהנדס הגיאוטכני.

ו.

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

ז.

יש לתת את הדעת על המצאות תשתיות וכבישים סמוכים לאתר וההשפעות עקב ביצוע הפרויקט ,הכולל גם
הידוק ויברציוני כבד וחציבת מסלע קשה.

ח.

לדוח מצורף נספח הנחיות בסוס נוספות המהוות חלק בלתי נפרד ממנו.

בכבוד רב,

אינג' מ .יוגר

ד.ז
לוטה
נספח הנחיות בסוס נוספות
מפרט מסלעות
סקר גיאולוגי (הוכן ע"י "גיאו-לוג")
העתק
מנהל הפרויקט :עמק איילון  -שלום אלון ,דוא"לAlons@ayalon2000.co.il :
מתכנן קונסטרוקציה :באמצעות מנה"פ
אדריכל נוף :ברוס לווין ,ק.ס.ם אדריכלים ,דוא"לbruce@ksm-a.com :
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מעודכן12/2019 :

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 גירסה 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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מהדורה2015 :

מפרט עבור מסלעות מסוג "ציפוי"" ,כובד" ו"עפר משוריין"
א .קיר מסלעה מסוג "כובד":
 .1מסלעה תתוכנן כקיר כובד עפ"י ההנחיות לקירות תומכים קונבנציונליים ,מאבני גיר/דולומיט בלבד ,בשיפוע
חזית מקסימלי של → . 2↑:1במקרה ומתוכננת מסלעה מדורגת יש לבחון השפעת מסלעה עליונה על
התחתונה .הביצוע יהיה בהתאם להנחיות בהמשך.
 .2האבן תהיה קשה (משקל סגולי  2.6טון/מ"ק לפחות) עם חוזק לחיצה שלא יפחת מ 80 -מגפ"ס וספיגת המים
לא יותר מ 2% -ממשקל האבן .לא יותר שימוש באבני קרטון ו/או נארי.
 .3גודל אבן מינימאלי יהיה  1.0X0.5X0.5מ' .הסלעים יהיו שטוחים וללא סדקים.
 .4ביצוע המסלעה ייעשה בכפיפות לסעיף " 40035סלעיות" ,של המפרט הכללי הבין-משרדי ("הספר הכחול").
גובה קיר מכסימלי לא יעלה על  6.0מ'.
 .5יש להקפיד על איחוי נכון בין הסלעים והנחתם בחפיפה כך שלא ייווצרו חללים נמשכים משורה לשורה.
 .6מילוי הסוללה מאחורי הסלעים יעשה ע"י מילוי הנדסי מובא מ"חומר נברר" (מצע סוג ג') כהגדרתו לפי
המפרט הכללי .מילוי מסוג זה יהודק בהרטבה ובבקרה מלאה בשכבות של עד  20ס"מ (עובי סופי) במכבש
וויברציוני כבד ,לצפיפות מינימלית של  98%מהצפיפות המרבית עפ"י בדיקת  .Mod. AASTHOבד בבד עם
בנית הסלעים.
 .7העבודה תבוצע כדלקמן:


חפירה לעומק  100ס"מ לפחות (לשתי אבנים).



הנחת סלעים בשיפוע נגדי של  20%מינימום ( )5:1ביחס לאופק.



הנחת שכבה ראשונה של הסלעים תעשה מתחתית תעלה חפורה.



מילוי הסוללה עם הידוקה עד לגובה שכבה הראשונה של הסלעים.



הנחת שכבת הסלעים הבאה וחזרה לתהליך הנ"ל.

 .8החזית כוללת גם שימוש בבד גיאוטכני לא ארוג מסוג "אורים" או ש"ע ,במשקל  190גרם/מ"ר לפחות .הבד
יונח בין האבנים למדרון ,כדי למנוע חלחול עפר דרך האבנים.
 .9לא יאושר שימוש בחומר מקומי ,שיכלול חרסית ,למילוי בין הסלעים.
 .10פיקוח צמוד הוא חיוני ביותר .על המפקח להבטיח כי הקבלן יבנה את הקיר לפי המידות שבתכנית ועפ"י שלבי
ביצוע כמפורט לעיל.
 .11יש להבטיח ביצוע מקצועי של הנחת האבנים .הפלוס בין שורות האבנים לא יעשה באמצעות אבנים קטנות ,או
קרקע שנשטפת במשך הזמן ע"י זרימת מים וגורמת לסבוב האבנים ולהשענה נקודתית .המפקח רשאי להורות
על ביצוע פלוס בין שורות האבנים במקומות בעיתיים באמצעות בטון ב( 20-כמו ביסוד).
 .12יש להניח את האבנים כך שהממד הגדול יהיה אופקי ולא אנכי.
 .13על המפקח לסמן את כל האבנים המתאימות למסלעה ולהקפיד על הנחתם בכיוון הנכון.
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 .14יש להקפיד על הידוק המילוי בסוללה באמצעות מכבש ידני שיתקרב ויגיע עד לאבני המסלעה.
 .15יש לזמן את המהנדס הגיאוטכני לאתר לפיקוח מדגמי בעת חפירה היסוד למסלעה.
 .16בשל חשיבות ביצוע הסלעייה כנדרש ,היא תבוצע בפיקוח הנדסי צמוד שיבטיח ביצוע האמור לעיל.

ב .קיר מסלעה מסוג "ציפוי":
 .1את המסלעה יש לבצע במדרון בעל שיפוע מקסימלי של → .1↑:1רוחב המסלעות שנלקח בחישוב הוא  1.0מ'.
גובה קיר מכסימלי לא יעלה על  4.0מ'.
 .2אלמנטי החזית יהיו קשיחים מסוג אבני גיר קשות ומאסיביות ,בממדים של  40-60ס"מ (גובה) 1.0-1.3 ,מ'
רוחב (בכיוון ניצב לקיר) ו 1.0-1.3 -מ' לאורך הקיר.
 .3החזית כוללת גם שימוש בבד גיאוטכני לא ארוג מסוג "אורים" או ש"ע ,במשקל  190גרם/מ"ר לפחות .הבד יונח
בין האבנים למדרון ,כדי למנוע חלחול עפר דרך האבנים.
 .4יש לחפור ולהסיר מילוי לא מבוקר ,במדרון על מנת להכין את המשטח לבסיס המסלעה.
 .5בסיס המסלעה יהודק בבקרה מלאה לצפיפות מינימלית מוגדרת עפ"י הנדרש במפרט הכללי ,פרק .51
 .6המהנדס הגיאוטכני יוזמן לאתר לבחינת השתית לפני תחילת ביצוע המסלעה והידוק הבסיס ,וכן לפקוחים
מדגמיים העבודות בפרויקט.
 .7בשורת הסלעים התחתונה ,יונחו הסלעים על צדם הרחב כאשר לפחות שליש מגובהם יוטמן בקרקע טבעית.
 .8יש להקפיד על איחוי נכון בין הסלעים והנחתם בחפיפה ,כך שלא ייוצרו תפרים נמשכים משורה לשורה.
 .9יש להסדיר ניקוז נאות בסביבת המדרון.
 .10תכניות המדרון תועברנה למהנדס הגיאוטכני לבדיקה ואישור.
 .11במקרה בו מתגלות סטיות כלשהן מחתך הקרקע/סלע המתואר לעיל בזמן ביצוע
החפירה/חציבה ,יש ליידע מידית ולהיוועץ במהנדס הגיאוטכני.
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ג .קיר מסלעה מסוג "עפר משוריין":
 .1שריון המילוי בגב הקיר יעשה באמצעות רשתות מטיפוס פורטרק או ש"ע.
 .2מקדם הביטחון למצב סטטי לא יפחת מ 1.5 -ועבור רעידת אדמה .1.15 -
 .3עומק בסיס הקיר לא יפחת מ  0.4 -מ' מפני סלע קיימים.
 .4חזית הקיר תבוצע בדומה למפורט בסעיף ב' (מסלעת "ציפוי") ,למעט שיפוע החזית שיבוצע
בשיפוע → .5↑ :1
 .5יריעות הפורטרק או ש"ע יונחו בין האבנים תוך הגעתם עד ל 20 -ס"מ מפני האבן שמעליה.
 .6אופן הנחת היריעות יעשה בהתאמה עם מפרט ספק היריעות.
 .7יש להשתמש ברשתות פורטרק או ש"ע התואמות את ההטרחות הפועלות עליהם.
 .8הפרש הגובה המכסימלי לתמיכה של מפלסי הקרקע לא יעלה על  8.0מ'.
 .9יש לדאוג לניקוז היקפי עליון למניעת חדירת מים לתחום הקירות.
 .10תכנון הקירות בשיטה זו יהיה בכפוף לאמור בת"י  1630ות"י  940חלק .3.2
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