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  כתות 18 -לבית ספר  – 2-גרש צמ –צור באחר  –ירושלים 

 המלצות ביסוס

 

 הקדמה ומטרת הדו"ח .1

רום )לרחוב קיסאן  (מ' בקרוב +695רום )מגרש מלבני בין רחוב אל מראבטין במדובר 

מבנה בבנייה קונבנציונאלית, מבנה בן המ'.  17 -גבה של כהפרש  – (מ' בקרוב +682

. מיקום המבנה ברשת חדשקומות, המיועד לשמש בית ספר  (5עד חמש )( 4ארבע )

המבנה יהיה חצוב בקרקע, כפי שנתן חלק  .222650/626500הארצית סמוך לנ.צ. 

 (:המשתייך לאחרת החלופות)לראות בחתך להלן 

 

)לפני הכפלה  תובמצב שירלעמוד,  טון  100 -ד כמשתנים ע ליסודתוכננים עומסים המה

 במקדמי ביטחון(.

. מפלס הקרקע הקיים + מ'697" מתוכנן ברום 0.0" -הזה מוצגות מספר חלופות. בשלב 

 + מ' בקרוב. 682 -ל+ מ'  695משתנה בין 

בנושאי פתוח כן כמו  .ספרהלבית דו"ח זה דן בהמלצות לביסוס המבנים המיועדים 

 בחירת החלופה המועדפת יעודכנו ההמלצות, במידת הצורך.עם האתר. 
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 תנאי הקרקע באתר .2

לבנות ספר בהסתמך על תיאור חתך הקרקע מתוך דו"ח אשר בוצע עבור מבנה בית 

המלצות ל , המהווים את הבסיס18קרים גיאולוגיים בהקשר כביש וממצאי ס רהבצור בא

בדו"ח זה, מדובר באתר המאופיין על ידי מסלע קרטוני עד קרטון חווארי בעלי המובאות 

השווה  חוזק משתנה, רך עד בינוני. עבור המסלע ניתן להעריך זווית חיכוך פנימית 

 טון/מ"ר. 2 -טון/מ"ר. המשקל המרחבי עשוי להגיע ל 5( של קוהזיהוחוזק גזירה ) °27

כן שפך כמו יש להביא בחשבון התקלות במערות, חללים פתוחים והמסת קארסט. 

 מטר ויותר על פני הקרקע. 3ומילוי בעובי עד 

 להלן הפרמטרים הסיסמיים של הקרקע עבור תנאי הקרקע הנוכחיים:

X 

coordinate: 

 :X קוארדינטת 222650

Y 
coordinate: 

 :Y קוארדינטת 626500

Site Class: C הקרקע סוג: 

Probability: 10% 50ב הסתברות -
 (1):שנה

Z= 0.10  

SS= 0.26  

S1= 0.06  

Fa= 1.20  

Fv= 1.70  

SDS= 0.32  

SD1= 0.10  

T0 (s)= 0.06  

TS (s)= 0.32  

 

(, 2009על פי מפת ההעתקים החשודים כפעילים והעתקים פעילים )שנת  .א

 האתר אינו קרוב להעתק כלשהו. 
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שכבת הביסוס נמצאת רחוק יחסית למפלס מי תהום, דבר המבטל פוטנציאל  .ב

 להתנזלות עקב רעידת אדמה. 

 

 לתכנוןהמלצות  .3

 שיטת הביסוס ועומקו .3.1

מומלץ לבסס בקרבה למבנים קיימים, בעומסים הלא מבוטלים, בהתחשב 

כלונסאות קדוחים באמצעות מכונת הקשה  באמצעות את המבנה 

מ' לתוך סלע  4אשר יחדרו  לפחות   ס"מ 60או  45 )"מיקרופיילס"( בקוטר

( המטרים העליונים, הבלויים ו/או המכילים 3בריא ורצוף )מעבר לשלושה )

מ' לפחות מתחת לקורות  8 -מילוי(. אורך הכלונסאות הכולל מוערך בכ

 הקשר. 

קיום מילוי בעובי ניכר על פני המגרש, יש להביא בחשבון כי מהלך בגלל 

מילוי קדחים שהקדיחה בהם לא מתקדמת הקדיחה יהיה מחזורי, יחייב 

זרה על הקדיחה ביום למחרת, כך חוזר חלילה עד השגת העומק בבטון וח

סוגי מכונה  (2)יש להביא בחשבון צורך בשני  בנוסף,הנדרש. 

יש , על מנת לעבור מקטעי קדיחה קשים למעבר. (סיבובית חזקה+הקשה)

לכלול את כל האפשרויות בכתב הכמויות, על מנת להימנע מהפתעות 

 בהתקשרות עם הקבלן המבצע.

מבט על המגרש, המציג את הקירות שיש לתמוך טרם החפירה וכן להלן 

 :מילוי קיים במגרש
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 פרמטרים לתכנן ממדי כלונסאות .3.2

טון/מ"ר. מאמץ  3.5אורך הכלונסאות יקבע על פי חיכוך מעטפת ממוצע של 

 טון/מ"ר. 2. מאמץ השליפה לא יעלה על לא יילקח בחשבוןמגע בקצה 

 ( פעמים הקוטר. 3המרחק הצירי בין כלונסאות סמוכים לא יפחת משלוש )

ס"מ )במעבר בין השכבות( כמו כן אין  50 -אין להתחשב באורכים קטנים מ

או קרקע באם ( המטרים העליונים ובשכבות מילוי ו/3להתחשב בשלושת  )

 תתגלינה תוך כדי הקדיחה. 

לקו העולה בשיפוע של  (מתחת)אורך אפקטיבי בקרבת מדרון יחשב מעבר 

 מתחתית המדרון.  °45

 

 

 

 אורך כולל של הכלונסאות .3.3

האורך הסופי של הכלונסאות ייקבע בתחילת העבודה, לאחר ביצוע מספר 

בפיקוח צמוד של  תבוצעעבודה הקידוחים ראשונים מייצגים, פזורים בשטח. 

 גיאולוג בעל ניסיון בעבודות מסוג זה. 

 יש לציין בתכנית כי הארכים המצוינים הינם משוערים ולא סופיים. 

 עומסים מותרים .3.4

 :משתנה בסלעלכלונסאות באורך בלחיצה להלן עומסים מותרים 

 מ'-אורך חדירה בסלע

 טון לקוטר: –עומס מותר 

 ס"מ 60 ס"מ 45

4 20 26 

6 30 40 

8 40 53 

10 49 66 

12 59 79 

14 69 92 

 כולל אורכים במילוי ו/או בשכבות נחותות.לא  –חדירה נטו בסלע אורך 
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 רצפות .3.5

רצפות המבנה תתוכננה כרצפות תלויות, מופרדות מהקרקע באמצעות 

ס"מ לפחות. קורות המבנה תופרדנה אף הן  20ארגזים בלתי קשיחים בעובי  

מהקרקע. מומלץ למנוע חדירת עפר אל המרווח מתחת לרצפה ו/או  מתחת 

 לקורות.  

 ניקוז .3.6

למנוע הצטברות מים ה, מומלץ לשמור על משטר מים אחיד בסביבת המבנ

לסילוק מהיר ומבוקר של מים באמצעות הסדרת  בסביבת היסודות ולדאוג

 1% -בקרקע חשופה ולא פחות מ 2% -שיפועים נאותים )לא פחות מ

במשטחים מצופים באספלט ו/או בטון ו/או אבנים משתלבות( מן המבנה 

 החוצה. יש למנוע שפיכת מי מרזבים ישירות על קרקע חשופה. 

ורק אחר כך  לרבות דיפון וחציבהמומלץ לבצע קודם את עבודות העפר, 

להבטיח גישה לכל מפלסי העבודה, לציוד יש להתחיל בקדיחת כלונסאות.  

 קדיחה.

 

 

 קירות דיפון .4

 קונזולייםיבוצעו קירות דיפון  ומתחת למיסעת הכביש העליון בסמוך למבנים קיימים

ס"מ )יצוקים  50 –ס"מ ו  60( מכלונסאות בקוטר /קבועים)עוגנים זמנייםמעוגנים  רותוקי

 ס"מ כמפורט להלן.  45קרופיילס" בקוטר יבאתר( בהתאמה, או כלונסאות "מ

 .ו/או הקורות  למפלס תחתית הרצפהמ' מתחת  2.5הכלונסאות יחדרו לפחות 

בחישוב הכח האופקי על הכלונסאות יש להביא בחשבון השפעת היסודות הסמוכים של 

 קיימים. או כבישים מבנים 
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 לחצי עפר על הקירות  .5

יחושבו לפי )הן דיפון בגב המגרש והן לאורך קירות קיימים( לחצי עפר על קירות 

 הפרמטרים הבאים:

 טון/ממ"ק 2.2משקל מרחבי של הקרקע = 

 0.25אקטיבי =  מקדם לחץ עפר אופקי במצב

 0.30מקדם לחץ עפר אופקי במצב מנוחה = 

ס"מ,  7המילוי בגב הקירות יהיה גרנולרי, מתנקז חופשי, בעל גרגר מכסימלי של 

,  תפיחה חופשית קטנה 6%-)מכס'(, אינדקס פלסטיות שיקטן מ 35%גבול נזילות 

וס את תכונות . יש להעביר ליועץ הביס5%מכס'  - 200ואחוז )%( עובר נפה  35%-מ

חומר המילוי המיועד להתקנה )תוצאות בדיקות מעבדה( להבטחת איכותו והתאמתו 

 לדרישות.

ס"מ מכס' כ"א עד הפסקת כל שקיעה על ידי ששה  15החומר יהודק בשכבות בעובי 

טון לפחות. הרצועה הסמוכה לגב קירות  9(  מעברי מכבש במשקל 8( עד שמונה )6)

עות מכבש ידני גלגילי ממונע תוך הקטנת עובי השכבות תהודק ללא ויברציה באמצ

 ס"מ כ"א.  12 -ל

לחדירה  1.2דיפון יתוכנן לפי הפרמטרים הנ"ל תוך התחשבות במקדם בטחון של 

 בקרקע. 

קירות תומכים ו/או קירות גדר יבוססו על גבי יסוד עובר. מפלס תחתית יסוד קירות 

לפני קרקע טבעית לא מופרת, בכפוף ס"מ לפחות מתחת  80תומכים יהיה בעומק 

 לדרישות הגיאומטריה שלהלן )מרחק יסוד ממדרון(.

ק"ג/סמ"ר. בכל מקרה  3.5רוחב יסודות הקירות יתוכנן לפי מאמץ מגע מותר של 

ס"מ. תחתית החפירה ליסוד עובר תהודק עד  60 -לא יקטן רוחב יסוד כלשהו  מ

פני המדרון לפחות. בהתאם לכך נתן מ' מ 3הפסקת שקיעות. קצה יסוד עובר יורחק 

 יהיה לקבוע ממדים סופיים של קירות רק בעת הביצוע.

בהם לא מקומות ב אין לבסס קירות במילוי ו/או בקרקע חרסיתית ו/או בפסולת.

תגלה סלע בתחתית חפירה ליסוד, יבוסס הקיר על גבי החלפת קרקע בעובי שליש י

 מ, מצע סוג א' או בטון רזה."ס 100 -מגבה הקיר ברוטו, לא פחות מ (1/3)

יש להבטיח ניקוז מים מתחום מילוי בגב קירות, למניעת היווצרות לחצים 

 הידרוסטטיים על הקירות. 
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 פתוח .6

בהקשר לנושאי פתוח האתר, בהתחשב בחתך המורכב בעיקרו ממסלע המכוסה 

, מומלץ לתכנן משטחים מאבנים אולם לא מבוטל שכבת מילוי בעובי מוגבל

ס"מ מצע סוג א' מהודק  20 -ס"מ לפחות המורכבים מ 29משתלבות בעובי כולל של 

ס"מ חול דיונות  3"מודיפייד פרוקטור" לפחות,   98%בבקרה מלאה לדרגת צפיפות 

ס"מ אבן משתלבת.  6 -ס"מ( נקי ממזהמים ודקים  ו 4-)בשום מקרה לא יותר מ

טרם התקנת המצעים תהודק עד הפסקת כל שקיעה באמצעות , תחתית החפירה

ונתקלים במידה ( מעברי מכבש גלגילי ממונע. 8( עד שמונה )6לפחות ששה )

להרחיק את החומר עד קרקע טבעית ולהחליפה יש  –בפסולת ו/או במילוי קיים 

 .(2014) 51העומד בכל הדרישות המפורטות במפרט  "מילוי נברר"בחומר 

      , במידה ויתוכננו, יהיו בעלי עובי כולל שללרכב קל בלבד משטחים מאספלט

ס"מ בטון  10-ס"מ כ"א( ו 20שכבות,  2ס"מ מצע סוג א' ) 40 -ס"מ ויורכבו מ 50

סוג  ,, דולומיט/גיר19צ "תאנושאת עליונה,  א,"מ כ"ס 5, ותשכב (2)שתי אספלט, 

 .PG68-10ביטומן  ,א'

משטחי בטון לביסוס מתקנים, כגון מיזוג אוויר יתוכננו כרפסודה על גבי מילוי מבוקר 

ו ישירות מטיב שאינו נחות מ"מילוי נברר", מעבר לחרסית ו/או חומר מילוי אחר א

 על גבי מסלע בריא. 

 מילוי יבוצע מ"חומר נברר" כמפורט לעיל.
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 עקבמ .7

 יש להעביר ליועץ הביסוס תכנית יסודות, לעיון. .א

ימים  3יש להודיע לחתום מטה על מועד תחילת עבודות הביסוס, בהתראה של  .ב

 . מראש, בכתב

במידה ומתגלה באתר חתך קרקע שונה מהמתואר בדו"ח זה, יש ליידע את החתום  .ג

 מטה, לקבלת הנחיות.

 

 רב,כבוד ב                  

              

 דורון אשל   

 

 


