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 לליכ 1

 

 .בירושליםקווי הרק"ל  הוספת חברת תכנית אב לתחבורה בירושלים מתכננת

 בין רחוב שרי ישראל לכיכר היכל המשפט.נורדאו ברחוב במסגרת הדו"ח מתוכנן קטע כביש 

 . בקטע 1של אינפרא פורט התכנון המ דו"ח זה מתיחס לתכן מבנה לשלב

 יום כאשר הרק"ל יוקם בשלב הסופי.מתוכנן לעבור על תוואי הכביש הקיים כהקו 

מענה לתכן מבנה מיסעות הכבישים בפרויקט לרבות  ןדו"ח זה נות 1אינפרא של  פורטשלב תכנון מבמסגרת 
 .2והכנה לאינפרא  בכביש החדש עובי מבנה 

 מאפייני תכן מבנה מיסעות במרקם העירוני:

  עבודה צריםהתחשבות ברוחבי 

  התחשבות בקיום מגבלה בשינוי קו האדום לאור הצורך בחיבור למצב קיים ולאור המצאות

 תשתיות ושימושי קרקע. 

 צורך במשך ביצוע קצר יחסית על מנת לאפשר המשך זרימת תנועה בעיר. 

 בחינת סוגי תערובת אספלט מתאימות עבור תנועה מתועלת בנת"צ. 



 נתוני התכנון 2

 מיקום הפרויקט  2.1

 

 כבישים. במערכתגבי המפה מיקום צירי הפרויקט על - 1איור 



 גיאולוגיה 2.2

 

 מקרא:



 

 המכון הגיאולוגי לישראל -ציר הפרויקט על גבי רקע מפה הגיאולוגית, מקור -2איור 

מעט  \שהתוואי עובר באיזור סלע דולומיטי י ניתן לזהות ובהעדר דו"ח גיאולוג גיאולוגיתה הבהתאם למפ
 גירי.

 בהתאם למכון הגיאולוגי לא קיימים העתקים פעילים בתוואי הפרויקט.

ובתקופה של  2%בהסתברות של   Z=0.16הינה  ירושליםתאוצה האופקית של הקרקע בעיר  413על פי ת"י 
 שנה. 50

 

 

 

 

 

 

 



 חתך טיפוסי של הפרויקטתכנון גיאומטרי ו 2.3

 :הבא מוצע החתך הטיפוסי  הגיאומטרי לתכנוןבהתאם 

 

 לרכבים לכל כיווןנתיבי נסיעה  2 –רק"ל באחד הצדדים של הרחוב 

 טיפוסי חתך -3איור 

 

 נתוני תנועה 2.4

 ך התכנון אומצו הנחות בהתאם למפורט להלן:ורלצ

  פילוג הסרנים  משאיות ביממה. 500-אוטובוסים יומיים, וכ 800נלקחה בחשבון תנועה "כבדה" עם
שב באופי התנועה העירונית חלרחוב עורקי. הנ"ל בהתומתאים  בהתאם להנחיות משרד השיכון 

ובתיאום עם מנהל  התנועה הינה תנועה משוערת המאפיינת את התוואי המצוי בכניסה לירושלים.
זאת משום שלא נתקבלו תחזיות תנועה עם נתוני תנועה המתאימים לתכן מבנה.  הפרוייקט, 

 במידה ויתקבלו נתוני תנועה מעודכנים, יעודכן התכנון בהתאם.

  הנחה. 1% –גידול שנתי לרכב כבד , 

  שנה 20 –אופק תכנוני 

 קרקע 3

 ברחוב נורדאו סקר קרקע 3.1

 . פורטל נורדאורקע מפרוייקטים סקר ק נלקח לצורך הערכת פרמטרי קרקע לתכנון 

 

 הקידוחים ע"ג התנוחה הכללית של הפרוייקט. תהבא מציג א םהתרשי



 

 נורדאומיקום קידוחי הניסיון,-4איור 

 

 

 



 חתך הקרקע בתוואי הפרויקט 3.2

 האיור הבא מציג את חתך הקרקע ברחוב נורדאו, כפי שהוצג בדו"ח הביסוס לפורטל ברחוב נורדאו.

 

  ברחוב נורדאוקידוחי הניסיון -6איור

 

קידוחים  2-כמו כן ב. הינה שתית סלעית רחוב נורדאוי אניתן לראות כי השתית המאפיינת לרוב את תוו
 נמצא מילוי קיים תחת הכביש.

לא בוצעו בדיקות על המילוי ולא ניתן לדעת את  הפורטל בנורדאויש לציין כי במסגרת סקר הקרקע של 
 טיבו.

 

 יתאיפיון שת 3.3

 מת"ק תכנוני

 ,המת"ק התכנוני יאופיין כמת"ק הסלע. תסולקבאם תתגלה,   ,בהנחה כי שכבת חרסית דקה

 .6%בשיעור הוא המת"ק התכנוני  ,אי ידיעת תכונות המילוי הקיים  עקב המצאות 

 מצב המסעה הקיימת 4

נזקי נזקי התעייפות. מוקדים רבים של  קיימים , שרי ישראל והנשיא השישי,נורדאו ותלאורך רחוב
 התעייפות הינם נזקים עמוקים הנובעים לרוב מתחתית שכבות האספלט.



 .האספלט והטלאותגבוה של נזקים, התעייפות, חציות באיזור שרי ישראל יש ריכוז 

 מבנה מיסעה 5

 עובי מבנה מיסעה 5.1

באילוצי העבודות תוואי חדש ובהרחבות ובאופן הסלילה בהתחשב מיסעה ב מבנהפרק זה מתייחס לעוביי 
אשר מתקבלים בהתאם נפחי התנועה החזויים  הקבועים טבלה להלן מפרטת את עוביי מבנה המיסעה בעיר.

  .שנה 20 ולתקופה של לכביש עורקי והמת"ק התכנוני. התכנון בהתאם להנחיות משרד השיכון

 עובי וסוג שכבות המבנה אלמנט

עובי 
 שכבה

 ]ס"מ[

סה"כ 
 מבנה

 ]ס"מ[

 נורדאורחוב 

 )ללא אגו"מ(

בקטע תוואי 
 חדש 

 שנים 20

עם אגרגט גס בזלתי סוג א' ( SMA) מ"מ19  מ"אתא
 .PG70-10וביטומן 

4 

57 

 סוג ב' וביטומן אגרגט גירי/דולומיטיעם   מ"מ 25 צתא"
PG70-10. 

5 

 וביטומן סוג ב'  אגרגט גירי/דולומיטיעם  מ"מ 25 צתא"

PG68-10. 
5+6 

 37 )שתי שכבות( מצע סוג א'

 רחוב נורדאו

 כל אספלטי

בקטע תוואי 
 חדש 

 שנים 20

עם אגרגט גס בזלתי סוג א' ( SMA) מ"מ19  מ"אתא
 .PG70-10וביטומן 

4 

46 

 סוג ב' וביטומן אגרגט גירי/דולומיטיעם   מ"מ 25 צתא"
PG70-10. 

5 

 וביטומן סוג ב'  אגרגט גירי/דולומיטיעם  מ"מ 25 צתא"

PG68-10. 
5 

 וביטומן סוג ב'  אגרגט גירי/דולומיטיעם  מ"מ 25 צתא"

PG68-10. 
6 

 וביטומן סוג ב'  אגרגט גירי/דולומיטיעם  מ"מ 25 צתא"

PG68-10. 
5 

 וביטומן סוג ב'  אגרגט גירי/דולומיטיעם  מ"מ 25 צתא"

PG68-10. 
6 

 15 מצע סוג א'

מבנה אי תנועה 
 זמני* 

סוג א'  אגרגט גירי/דולומיטיעם   מ"מ 12.5 צתא"

 .PG68-10 וביטומן
5 100 



 עובי וסוג שכבות המבנה אלמנט

עובי 
 שכבה

 ]ס"מ[

סה"כ 
 מבנה

 ]ס"מ[

 20+20 חומר מילוי נברר )מצע סוג ג'(

 18+18+19 מצע סוג א' 

 חתכי מבנה מיסעה מומלצים - 2טבלה 

ס"מ מבנה כולל של רק"ל. בשלב הסופי, מבנה אי התנועה  100*הערה: עובי המבנה הזמני לוקח בחשבון 
 ס"מ ובמקומו יסלל מבנה הרק"ל. 65-כ הזמני יפורק לעומק של

 

 האלמנטים המרוצפים בפרוייקט בשתי שיטות שונות.ת את עוביי מבנה ולהלן מפרט אותטבלה

 

 

 

 "שיטה ירושלמית "

 עובי וסוג שכבות המבנה אלמנט
 עובי שכבה

 ]ס"מ[

 סה"כ מבנה

 ]ס"מ[

 מדרכה

מאבן טבעית בהתאם לתוכנית  ריצוף

 גדול""טופוטק  -האדריכל
6 

42 
 3 שכבת טיט

 3 לשכבת ההנחהגרוס חול 

 30 מצע סוג א' )שתי שכבות(

שביל אופניים 

 מרוצף

 6 מאבן טבעית בהתאם לתוכנית האדריכל ריצוף

42 

 3 שכבת טיט

 3 לשכבת ההנחה גרוס חול

 30 מצע סוג א' )שתי שכבות(

 בשיטה הירושלמיתחתכי מבנה  - 3טבלה 

 הערות:

 .טיט על פי דרישות המפרט  –שכבת הנחה עליונה  .1

 -51.15.02סעיף  51חול גרוס לשכבת ההנחה על פי המפרט הכללי פרק  -שכבת הנחה תחתונה  .2
 . 7%"ביצוע שכבת ההנחה" , חול גרוס לשיפועים עד 



 

 החלופה המומלצת –" SOPRO"שיטת 

תיאור 

 המקטע
 סוג ועובי האבן חלופה

שכבה  מישקים )פוגות(

 מקשרת

 )פריימר(

 שכבת הנחה
שכבת בסיס/מבנה 

 עובי במ"מ -תחתון 

 מצע א' 15-בטון ב עובי חומר רוחב חומר מילוי

 מדרכות

 ריצוף "טופוטק גדול" 1

 מ"מ 60עובי 
SOPRO 

PFM HF 

מ"מ 8  

SOPRO 

HFS 748 

SOPRO TRB 

ואגרגט  421

"שיטת  –גרוס 

SOPRO" 

 300 - מ"מ 80

מ"מ 8 2  150 150 מ"מ 40 

כניסה 

 לחניות
1 

 ריצוף "טופוטק קטן"

 מ"מ 80עובי 
מ"מ 8  200 150 מ"מ 40 

 SOPROחתכי מבנה בשיטת  -  4 טבלה

 

 

 תשתית בטון במדרכה ובכניסה לחניונים–חתך עקרוני המפרט את חומרי המסעה  -7איור 

 

 תשתית מצע א'–חתך עקרוני המפרט את חומרי המסעה במדרכה  -8איור 

 

 



 
  הערות:

' )בהרחבות צרות מ 2.5 -מבנה כל אספלטי ייושם באזורי סלילת מיסעה חדשה ברוחב קטן מ -

 (. והסבת איי תנועה

 ס"מ ברק"ל העתידי. 100מבנה אי תנועה זמני המוצע נועד לעמוד בעובי מבנה של  -

במקרה של שתית מודגש בזאת כי לאור הסיבות הבאות לא נלקחו בחשבון פתרונות להגבלת התפיחה 

 :חרסיתית

 .בסקר הנזקים בשטחי הפרוייקט לא נמצאו נזקי תפיחה כלל -

 מפה גיאולוגית המצביעה על שתית סלעית. -

 

בשילוב של לעיתים פתרונות להגבלת התפיחה מצריכים בדר"כ ביצוע החלפת קרקע עמוקה 

שילוב יריעות  .יריעות איטום אופקיות לכל רוחב החתך ואנכיות משני צידי המסעה המתוכננת

 איטום אינו מתאים למרחב העירוני ולכן נהוג ועדיף ליישם החלפת קרקע. 

 טיפול במיסעה קיימת 5.2

 וריבוד בעובי זהה בשכבותבאיזורים בהם הוחלט כי המסעה לא תפורק לכל עומקה, יבוצע קרצוף 
 :אותהב

 עובי וסוג שכבות המבנה רחוב
 עובי

 ]ס"מ[

 נורדאו

 הנשיא השישי

עם אגרגט גס ( SMA) מ"מ19  מ"אתא
 .PG70-10בזלתי סוג א' וביטומן 

4 

 אגרגט גירי/דולומיטיעם   מ"מ 25 צתא"
 .PG70-10 סוג ב' וביטומן

5 

 שרי ישראל

עם אגרגט גס ( SMA) מ"מ19  מ"אתא
 .PG70-10בזלתי סוג א' וביטומן 

4 

 אגרגט גירי/דולומיטיעם   מ"מ 25 צתא"
 .PG70-10 סוג ב' וביטומן

5 

סוג  אגרגט גירי/דולומיטיעם  מ"מ 25 צתא"

 .PG68-10 וביטומן ב' 
5 

יש לבצע קרצוף עד להגעה לשכבה גרנולרית. השלמת   )אליגטור(באיזורים בהם ימצאו נזקי התעייפות *

 5-7בעובי  PG68-10 וביטומן סוג ב'  אגרגט גירי/דולומיטיעם  מ"מ 25 צתא"משכבות תעשה  גבהים 
 ס"מ.



 אופן ביצוע הרחבת המיסעה 5.3

באופן כללי, אופן  ) התחברויות לכבישים סמוכים וכד'( יידרש לבצע הרחבות למיסעה בכל בקטעים בהם
 צוע הרחבת המיסעה מוצג בטבלה להלן:בי

D - ]'עובי ההרחבה ]מ 

)המרחק בין אבן שפה מתוכננת לאבן שפה 

 קיימת(

 פעילות

D<0.20 
מגפ"ס(  5בעל "חוזק גבוה" ) CLSMיישום 

 עד תחתית אספלט.

0.2<D<1.3 

מ'  1.3פתיחת אספלט קיים לרוחב של 

 2וסלילת שכבות תחתונות בעבודות ידיים. 

אספלט עליונות יסללו ברצף לכל שכבות 

 הרוחב ביחד עם הטיפול במיסעה הקיימת.

1.3<D<2.5 

 2סלילת שכבות תחתונות בעבודות ידיים. 

שכבות אספלט עליונות יסללו ברצף לכל 

 הרוחב ביחד עם הטיפול במיסעה הקיימת.

D>2.5 

סלילת מבנה מיסעה רגיל או כל אספלטי 

יסללו בהתאם לתכנון. כל שכבות האספלט 

במידה והיקף  -באמצעות מגמר )"פינישר"( 

 הסלילה מתאים.

 אופן ביצוע הרחבת המיסעה - 6טבלה  

 

בכל המקרים המתוארים לעיל יבוצע חיבור בין המסעה הקיימת להרחבה באופן המתואר בסעיף הנחיות 

 למפרט המיוחד כמפורט להלן.

 עובי מבנה מצעים עבור מסילות 5.4

בתוואי המסילה העתידי מתוכנן לבצע בשלב זה את שכבות המצעים אשר עליהן ייושמו פלטות הבטון 
 עבור מסילת הרק"ל העתידית.

גפ"ס מ 50 ( מינימלי בשיעור של EV2לצורך תכנון המסילות נדרש ע"י מתכנן המסילה מודול דפורמציה )

 מתחת לפלטות הבטון.

המשוואה להלן משמשת לחישוב עובי שכבת המצע הדרושה על מנת להגיע לערך המינימלי של מודול 

 :[3]מ.מ  ( הדרושEV2הדפורמציה )

+C) X 1000 S+ B X CBR 2
S= (A X CBR A-SUBH  



 

 כאשר:

-     A-SUBH  -)עובי מצע א' )מ"מ 

-      SCBR -מת"ק השתית 

A, B, C    -- פרמטרי המשוואה 

     1.719 -)T– 2vA= 4.5952 X (E 

0.1756 -)T– 2vB= 0.0210 X In (E 

  1.6346-)T– 2vC=0.5665 X ln (E 

 

 :כאשר

 T– v2E  )המודול הנדרש בפני שכבת המצע )מגפ"ס 

 

 עובי מצעים דרוש כפונקציה של מת"ק השתית ומודול הדפורמציה הדרוש-9איור 

 ( הדרוש:EV2מוצגים עוביי מצעים דרושים בהתאם למודול הדפורמציה )בטבלה להלן 

EV2 [MPa] ]עובי מצעים לביצוע ]ס"מ[ עובי מצעים דרוש ]ס"מ 

40 16 20 

50 22 30 

60 29 30 

70 37 37 

 עובי מצעים במבנה מסילה-7טבלה 



בחשבון ע"מ לשמור על עובי . עובי זה נלקח ס"מ 35 -כ מומלץ לקחת בחשבון מצע סוג א' בעובי של

ס"מ במבנה הרק"ל ,בדומה לקטע הסמוך. עובי זה עונה לדרישות המת"ק ומודול  100מבנה של 

 הדפורמציה הדרושים לתכנון הרק"ל.

 והנחיות נוספותהערות  6

 הקרקעעיבוד טיפול ו 6.1

 51ק באופן כללי עבודות העפר תבוצענה בהתאם לדרישות ולהגדרות המפרט הכללי הבינמשרדי פר .א

 במהדורתו האחרונה. 

ס"מ עד  30-עומק החישוף לא יפחת מ צמחיהס"מ. באזורי  20 -חישוף יבוצע לעומק שלא יפחת מ .ב

 להגעה לקרקע נקיה משורשים ו/או כל חומר אורגני אחר.

 .ס"מ  20סלע רך יעובד לעומק  .ג

 'גג ס"מ מצע סו 15בתחתית חציבה בסלע קשה ומתחת למבנה המסעה יש לסלול תוספת של  .ד

 המהווה שכבה מיישרת. )חומר מילוי נברר(

 תסולק לכל עומקה עד להגעה לסלע. קרקע חרסיתית .ה

הבדיקות יבוצעו בבורות שיפתחו  לאפיון קרקע השתית.בטרם ביצוע עבודות העפר יבוצעו בדיקות  .ו

, איתור אזורי החלפת לאורך הפרוייקט. הבורות ישמשו בין היתר גם לקביעת מיון קרקע היסוד

הקרקע, קביעת עומק העיבוד בקטעים השונים על פי דרישות המפרט המיוחד, התאמת חומרי 

מ' לאורך כל אחד מצירי הפרוייקט כאשר  1.0הבורות יפתחו לעומק של  וכו'. החפירה למילוי

בקטעי מילוי הבורות יפתחו מיד לאחר החישוף . מ"א 100המרחק בין כל שני בורות לא יעלה על 

 הבורותחפירה הבורות יפתחו לאחר הגעה למפלס השתית המתוכנן )תחתית המבנה(. ואילו בקטעי 

בדיקות אפיון הכוללות דרוג וגבולות אטרברג לכל אחד  בכל בור יבוצעו.המפרדה בתחום יבוצעו

. תוצאות הבדיקות מ' מפני הבור( 1.0, 0.5מדגמים ממפלסים מהחומרים המאפיינים את הבור )

 נן המבנה. ירוכזו ויועברו למתכ

 

 מאושרים חומרי מילוי 6.2

 חומרי מילוי לכבישים 6.2.1

 חומר מילוי רגיל 

 .AASHTO :A-1 ,A-2-4מיון   -

 מ"מ. 75גודל גרגר מכס'  -

 ליבראות(. 40-)מערכת מלאה ב 8%מת"ק תכנוני:   -

 .0.5%ליבראות:  מכס' 40תפיחה בגליל מת"ק עומס   -



 שברי אבן )"בקלש"(  6.2.2

באזורי כבישים קיימים בשל מערכות התת"ק הקיימות. יישום חומרים אלו בעייתי בעיקר 

עם זאת, לאזורי כבישים חדשים או כאשר אין חשש מפגיעה במערכות קיימות תינתן 

 אפשרות לייצוב קרקעות בעיקר חרסיתית בתקופת החורף.

 מילוי חוזר לתשתיות תת"ק 6.2.3

  ללי המעודכן סעיף במפרט הכמילוי חוזר סביב מעבירי מים, תאים, צנרת וכד', יהיה כנדרש

51.04.10.  

  במיסעות סוג חומר המילוי החוזר יהיה כמפורט בתוכניות, תשומת הלב לתשתיות המונחות

בהתאם לאמור בסעיף זה של בהם יעשה שימוש גם בחומרי מילוי תעשייתיים  קיימות

ילוי בהתאם לסוג הקרקע יובחן בין חומרי המ . בהתאמה למפרט הכלליהמפרט הכללי

צמנט"  8%כדלקמן: באזורי קרקע חרסיתית/טינית המילוי יהיה "חול מיוצב עם המאפיינת 

המילוי יהיה מחומר "בחנ"מ ובסביבה סלעית  גרנולרית, ואילו באזורי קרקע חולית

(CLSM .") ס"מ מעל   20חומרי המילוי מסוג אלו ייושמו עד למפלס של  T.L או עד תחתית

חוזקו של החומר יהיה "חוזק נמוך" כמוגדר  CLSMה, הנמוך מביניהם. במקרה של המבנ

במפרט הכללי. במידה ושלבי הביצוע מחייבים פתיחה לתנועה מיידית, יעשה שימוש בחומר 

 בעל "חוזק גבוה" כהגדרת המפרט הכללי בתוספת חומרים מזרזי התקשרות.  CLSMמסוג 

 לים וכו'(, בנוסף לחומרים שפורטו לעיל, ניתן יהיה בתחום שמחוץ למיסעות )מדרכות, שבי

ם" לאזורי קרקע יכ"חומר אינרטי אט במפרט הכללילהשתמש גם בחומרים שהוגדרו 

 .או גרנולרית ב"חומר אינרטי מנקז"חרסיתית/טינית ואילו לאזורי קרקע חולית 

 ניקוז והגנה מפני חדירת מים למבנה הכביש 6.3

 המסעה נדרש:לצורך מניעת חדירת מים למבנה 

ס"מ לפחות מעל מפלס ההצפה  30בתכנון מפלסי תעלות הניקוז הלא מדופנות, שמירה של  .א

 המתוכנן של התעלה ועד תחתית המבנה.

דגש מיוחד יידרש בכל הקשור להרחקת המים משכבות מבנה המיסעה ומדרכה באזורי גינון  .ב

 בהתאם להמלצות יועץ הניקוז. - במפרדות ובמדרכות

 בחומרי המסעה הקיימתשימוש חוזר  6.4

 השימוש חוזר בחומרים משכבות המבנה שיפורק יתאפשר במקרים הבאים:

בכפוף לאישור הוכחת יכולת ו נת"ישימוש בחומר מקורצף מותר בכפוף למפרט  - סלילת כבישים .א

 , מפעל האספלט ותוצריו.מתאים לציוד

שכבות גרנולריות מן המסעה הישנה יתאימו לשימוש כחומר מילוי  - חומר מילוי תחתון לכביש .ב

 . , חומרי מילוי מאושרים, במסמך זה6.2סעיף מסוג כלשהו בתנאי שיעמדו בדרישות 

 מקורצף כחומר מילוי. באספלטלא יותר שימוש  בכל מקרה  .ג



 כחומר מילוי מסוג כלשהו. , במידה וקיימות בתוואי,לא יותר שימוש בשכבות סולינג .ד

 חיבור למסעה קיימת 6.5

ס"מ, גובה כל  20 -חיבור רוחבי בין מיסעה קיימת לחדשה יבוצע במדרגות. רוחב המדרגות לא יפחת מ

ס"מ לתוך  20מדרגה בהתאם לעובי השכבות המתוכננות. המבנה החדש בעובי מלא יחדור לפחות 

 המיסעה הקיימת. 

 ( Up -ckMoביצוע קטע נסיון לריצוף )  6.6

 לביסוס הריצוף , שיטה חדשה אשר עדיין לא יושמה בארץ,  soproלאור זאת כי הומלץ על יישום שיטת 

חשוב מאוד לבצע קטע נסיון כמתוכנן בטרם פרסום המכרז. במסגרת קטע הניסוי מומלץ לבצע השוואה 

 לעומת השיטה הירושלמית.  soproלפתרונות בשיטת 

 מעקב אחר יישום דו"ח 6.7

את המסמכים הבאים לצורך נו סקנות של דו"ח זה, יש להעביר לידיהמת לעקוב אחר יישום על מנ

  :בדיקתם

 .כתב כמויות 

 רלוונטייםמבנה + פרטי  חתכים טיפוסיים. 

 לתכן מבנה. כל פרט אחר רלוונטי 

 

 

 

 

 

 

 רשימת מראה מקום 7

 2000, משרד השיכון, 3 -הנחיות לתכנון רחובות בערים [1]

 המכון לגיאולוגיה -גיאולוגי כולל מפותמידע  [2]

חלק ב'", מהדורה  -הנחיות תכנוניות לתכינת מבנה התחתון והעליון של מסילות ברזל [3]
 2014מתוקנת מאי 

 

 



 

 

 

 הערות

 עיל מסתמכות על מידע הנדסי קיים.הנחיות מפורטות ל .1

תקפות המלצות הדו"ח מותנית בביצוע פיקוח צמוד מטעם המזמין ובהזמנת משרדנו לפיקוח   .2

 עליון. 

 

 

 

 


