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Pavement 
structural 
designer 

 
31/12/2020 

 
 

Revisions record: 
 

Index Issued by Date Revision reason 

02 Daniela 
Herskovitch 20/08/2020 

 31/05/2020דוח בקרת תכנון קו כחול, 
 )הערות לתוכניות פרטי מבנה(

 23/06/2020דוח בקרת תכנון קו כחול, 

03 Daniela 
Herskovitch 31/12/2020 זלמכר הגשה 
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 9 ...................................................................................................................... סיכום הנחיות לתכן מבנה מיסעות  .4

 12 ......................................................................................................... …………………………דרישות כלליות  .5
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 מבוא .1

 כללי .1.1

במקטע שכלול במסגרת בתחום תכן מבנה מיסעה לצורך תכנון מפורט המסמך הנוכחי מרכז את ההנחיות 

. ההנחיות הכלולות במסמך הנוכחי נגזרות מתוך דוח תכן המבנה DP01עבודות קידום זמינות עבור המכרז 

ומשקפות את מצב נתוני  (Q2300_BD_02.50X000_IGY_TR_00896_A_01לשלב תכנון בסיסי )מסמך 

 החקירה הגיאוהנדסית שבוצעה עד כה.

 

 רקע על הפרויקט .1.2

ב לתחבורה, צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים )צתא"ל( מקדם את הפיתוח של קו רכבת כחלק מתכנית הא

ק"מ מהתוואי הינם על פני  18-למלחה וגילה בדרום. כ ,ק"מ המחבר בין שכונות רמות בצפון 20קלה באורך 

 ק"מ ממנו עוברים בתת הקרקע.  2.5הקרקע ואילו 

מ' צפונית לצומת עם רח'  350-)כ' גולדה מאיר שדבהצפוני מתחיל בפורטל  של הקו הכחולהתת קרקעי  התוואי

' גולדה מאיר עד החציה עם הקו הירוק המתוכנן ברחוב בר רחלאורך וממשיך  גבעת משה/האדמורי"ם ליינער(

שכונת מאה שערים. בדרך רחובות שמואל הנביא, יחזקאל ושטראוס במרכז העיר התוואי אילן. משם, ממשיך 

באזור הצומת בין רחובות  וב שטראוס התוואי יוצא אל פני הקרקע דרך הפורטל הדרומיבקצה הדרומי של רח

מתחת פיצול לכיוון צפון מזרח  מתוכנןכמו כן, בצומת שמואל הנביא ויחזקאל שטראוס. -המלך ג'ורג'-יפו

-תהאורך הכולל של המקטע הת פיתוחי חותם ושמעון הצדיק לכיוון הקו הכחול על שד' בר לב. לרחובות

 ק"מ. 2.5-קרקעי הינו כ

כולל שני מקטעים מצומצמים מתוך התוואי: אזור הפורטל הצפוני בשד' גולדה מאיר בין רחובות  DP01קטע ה

 פנימה מצומת עם רח' יחזקאל/שמאל הנביא. 80-הרטום וגבעת משה ואזור רחוב פיתוחי חותם כ

במסגרת  עם סימון המקטעים הכלולים חלקרקעי של הקו הכו-מציג את התוואי של מעבר התת 1.1ציור מס' 

DP01 . 
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 01DP-עם סימון המקטעים הכלולים ב : המקטע התת קרקעי של הקו הכחול1.1ציור 

 

  מהות התכנון .1.3

במסגרת הפרויקט הנוכחי מתוכננות עבודות עפר לצורך הנחת תשתיות. העבודות כוללות חפירות בתוך תחומי 

מ' )תשתיות חשמל  1.5-עומק התשתיות המתוכננות נע בין כט קיים. הכבישים ומילוי חוזר עד פני אספל

וחלק  העתידייםנמצא בתחום נתיבי הנסיעה חלק מרצועות העבודה מ' )תשתיות מים וביוב(.  3ותקשורת( לבין 

ושטחי  תנועההאיי  ,מדרכותהמתוכננות יש לציין כי בחלק מהמקומות כמו כן, תנועה.  יבתחום המדרכות ואי

לנתיבי נסיעה, הן בשלבי הביצוע )לפרק זמן מוגבל( והן במסגרת התכנון הסופי )לאורך להפוך קיימים ה החניה

 כל תקופת התכנון(.

מראה חתכים טיפוסיים בשד' גולדה מאיר שמציגים את הסדר התנועה הנוכחי וסופי והסדרי  1.2ציור מס' 

הנוכחיים  Lאות כי המדיאן והמדרכה בצד . ניתן לר0+860בשלבי הביצוע באזור החתך הזמניים התנועה 

בנוסף, בדוח' גולדה מתוכננת במסגרת התכנון מצטמצמים לטובת נתיבי נסיעה בשלבי הביצוע ובשלב הסופי. 

 לכיוון דרום מערב, כאשר ההרחבה מיועדת לשביל אופניים ומדרכה.   הסופי הרחבת הכביש הקיים 

יתוחי חותם אשר מראים את הסדר התנועה הנוכחי והסדרי מציג חתכים טיפוסיים ברח' פ 1.3ציור מס' 

 התנועה הזמניים בשלבי הביצוע. 
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 : חתכים טיפוסיים בשד' גולדה מאיר1.2ציור מס' 
 

 

 Aשלב ביצוע 

 Bשלב ביצוע 
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 ברח' פיתוחי חותםתכים טיפוסיים : ח3.1ציור מס' 
 

 

 

 01שלב ביצוע 

 02שלב ביצוע 

 03שלב ביצוע 
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 פרוגרמה לחקירת השתית .2

 כללי .2.1

לשלב תכנון בסיסי של  עבור התכנון של הקו הכחול מפורטת בדוח תכן המבנהחקירת השתית הפרוגרמה ל

 . כלל הפרויקט

 אלמנטים הבאים:הביצוע  כללההפרוגרמה 

  יוחדות בחלק העליוןמבוססים על הקידוחים של הגיאולוג עם הנחיות מ –קידוחי מבנה.  

 מצולם סקר נזקים: בדיקות לא הרסניות בתחום הכבישים הקיימים (Paver ) וסקרFWD. 

  יש לציין כי עדיין נותר לביצוע חלק לא קטן מהפרוגרמה.
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 פרמטרי תכינה עיקריים .3

 תנועההערכות  .3.1

ת תנועות סרן להלן כמושל כלל הפרויקט, בהסתמך על ניתוחי התנועה המובאים בדוח תכן המבנה 

 שנה במקטעים הכלולים במכרז הנוכחי: 20של המצטברת לאורך תקופת התכנון  18Wסטנדרטי 

  :7רח' גולדה מאירW18 = 1.53*10  

  :6רח' פיתוחי חותםW18 = 5.99*10 

 מת"ק תכנוני .3.2

הקרקע בהסתמך על ניתוח ממצאי החקירה אשר פורט בדוח תכן המבנה של כלל הפרויקט נראה כי חתך 

מחומרי מילוי הקיימים במקום מזה  בחלקו העליוןטעים התכנוניים השונים של הפרויקט מורכבת בק

שנים )חומרים גרנולריים, בחלקם חלק ממבנה הכבישים הקיימים, או שכבות מילוי ישנות( וחרסית עם 

נו גדול צרורות ובולדרים. מתחת לשכבות אלו נמצאות שכבות סלע חזקות. במרבית התוואי עומק הסלע הי

נציין כי באזור רח' גולדה התגלו בחלק גדול  מטר( ועל כן אינו משפיע על חוזק השתית. 1.5 -יחסית )יותר מ

 מהקידוחים שכבות חרסית בעלות חוזק נמוך.

החקירה, אומץ בפרויקט הנוכחי מת"ק  תכתוצאה מהאמור לעיל, ובהתחשב במיעוט הבדיקות ובבעייתיו

.  השפעת ערך מת"ק זה הינה בעיקר על חישוב המבנים החדשים בהרחבות. 5%תכנוני שמרני יחסית של 

למרות האמור, בקטעים שבהם ימצאו כיסים חריגים של חרסית שמנה, או של מילוי לא מבוקר, יתכן 

 .בהמשךשיהיה צורך לבצע העמקה והחלפת קרקע נוספת, כמפורט 
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 תכן מבנה מיסעותסיכום הנחיות ל .4

והחישובים המפרורטים בדוח תכן המבנה לכלל הפרויקט, להלן ריכוז ההנחיות הרלוונטיות על סמך הניתוחים 

 .01DPלמקטע 

 שנה 20לתקופה תכנונית של  שיקום מיסעה .4.1

 

הגבהה מקסימאלית  /רחובמקטע
עובי ריבוד אספלטי,  עומק קרצוף, ס"מ מותרת, ס"מ

 ס"מ
רח' גולדה מאיר בין 
צומת עם גבעת משה 

 0+750עד חתך 
2 24 26 

רח' גולדה מאיר 
 9 7 2 0+750צפונית לחתך 

 9 7 2 רח' פיתוחי חותם
 

 מבנה השכבות המוצע בקטעים שיעברו שיקום אספלטי הינו:

  מ"מ וביטומן  19שכבה עליונה תא"צ בזלתית עם אגרגט מקסימלי שלPG70-10 –  ס"מ 4בעובי 

  יטומן מ"מ וב 25שכבה מקשרת תא"צ דולומיטית עם אגרגט מקסימליPG70-10 –  ס"מ 5בעובי 

  מ"מ וביטומן  25שאר השכבות האספלטיות יורכבו מתערובת תא"צ דולומיטית עם אגרגט מקסימלי

PG68-10  ס"מ. יש לעשות מאמץ לחלק את השכבות כך שעובי  5-7בשכבות בעובי משתנה בתחום של

 השכבות ירד ככל שמתקרבים לפני המיסעה.

 

 שנה 20סופיים לתקופת תכנון של מבנים  – מבנה מיסעה חדשה .4.2

 מבנה מיסעה  .4.2.1

ת של נתיבי תנועה בקטעים שונים של הפרויקט ידרש ביצוע של מיסעה חדשה, בעיקר באזורים שבהם יש הרחבו

  ם לנתיב נסיעה.פכישטחי מדרכה/אי תנועה/חניות הובהם מקרים קיימים, כולל 

 מיסעה אספלטית .א

עתיר אספלט, בהתייחס לעובדה שבמקרים רבים כל אספלטיים ו מיסעה יהמבנים הנדרשים התבססו על מבנ

מיסעה קיימת וברצועות סלילה צרות וכן ע"מ למעזר תהליך העבודה צריך להתבצע בתנאים מורכבים, בצמוד ל

 את הצורך בחפירה לעומקים גדולים. 
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 חלופת מבנה עתיר אספלטי -

 

 אספלטי כלחלופת מבנה  -

 

 מיסעה מאבן משתלבת .ב

 

 

 ושבילי אופנייםה במדרכות מבנ .4.2.2

 המבנה שיבוצע במדרכות ובשבילי אופניים יהיה על פי המפורט להלן:

 :מדרכות אספלטיות 

o 30 ( '15+15שכבות בעובי -תת 2ס"מ מצע סוג א )ס"מ 

o 6 ( מ"מ עם אגרגט גס גיר/דולומיט סוג א'  12.5שתי שכבות תא"צ ס"מ אספלט מדרכות

 (ס"מ כ"א 3בעובי  PG68-10וביטומן 
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 מדרכות מרוצפות באבנים משתלבות 

o 27 ( '14+13שכבות בעובי -תת 2ס"מ מצע סוג א )ס"מ 

o 3  1571ס"מ שכבת הנחה מחול לפי ת"י 

o 6 .ס"מ אבנים משתלבות 

 )מדרכות מרוצפות באבן טבעית )שיטה ירושלמית 

o 25 )ס"מ מצע סוג א' )מהודק בשתי שכבות 

o 3  1571ס"מ שכבת הנחה מחול לפי ת"י 

o 3 טס"מ טי 

o 6  ס"מ אבן טבעית. עובי שכבת האבן יעודכן במידת הצורך כתלות במידות וסוג האבן לפי

 הנחיות אדריכל הנוף.

 :שבילי אופניים 

o 30 ( '15+15שכבות בעובי -תת 2ס"מ מצע סוג א )ס"מ 

o 6 ( מ"מ עם אגרגט גס גיר/דולומיט סוג א'  12.5שתי שכבות תא"צ ס"מ אספלט מדרכות

 ס"מ כ"א( 3בי בעו PG68-10וביטומן 

 

 מבנים זמניים  –מבנה מיסעה חדשה  .4.3

 שנה. 1.5שחושב לתקופת תכן של  ,במקרים בהם נדרש לבצע מבנה מיסעה זמני יבוצע המבנה המפורט להלן

 הפתרון יהיה נכון לכל אחד מהכבישים הכלולים בפרויקט ויכלול:

 30 .ס"מ מצע סוג א' מהודק בשתי שכבות 

 12 מ"מ דולומיטית )סוג א'( עם  25ס"מ כ"א מסוג תא"צ  6תי שכבות בעובי ס"מ שכבות אספלטיות )ש

 . PG-70-10ביטומן 

 

 בתנאים מוגבלים, ניתן לבצע מבנה עתיר אספלט, על פי המפורט להלן:

 15 .ס"מ מצע סוג א'. שכבה מיישרת המיועדת גם לגישור מעל אזורי מעבר בין מילוי לסלע 

 19 מ"מ דולומיטית )סוג א'(  25ס"מ כ"א מסוג תא"צ  6-7ת בעובי ס"מ שכבות אספלטיות )שלש שכבו

. הבחירה של ביטומן אחיד לשלשת השכבות נעשתה על מנת להקל בביצוע רציף PG-70-10עם ביטומן 

 של העבודה, בתנאים של עבודות לילה ולוחות זמנים קצרים.
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 דרישות כלליות .5

 עיבור שתית .5.1

ס"מ. דרגת ההידוק של החומרים תהא  20בהידוק מבוקר לעומק ע עיבוד השתית הטבעית לאורך התוואי יבוצ

 .סיווג/מיון החומר לפיבהתאם להנחיות המפרט הכללי 

 מילוי)באזורים בה יימצא סלע ולא ניתן לעבד את השתית, יש לסלול שכבה מיישרת ממצע סוג ג' 

 .וכנןס"מ ולאחר מכן להמשיך בסלילת המבנה המת15 על גבי הסלע בעובי של  (נברר

 החלפת קרקע .5.2

בעת ביצוע מבנים חדשים, תבוצע בחינה של פני השתית, לפני תחילת הסלילה. במקומות שבהם ימצאו חומרים 

וגבול נזילות העולה על  40%זרים, כמו חומרי פסולת, או קרקע חרסיתית שמנה, עם אחוז דקים העולה על 

 הנחיות הבאות:, יש לבצע החלפת קרקע עם חומר מילוי מאושר, על פי ה40%

  מטר לפחות, ועד להגעה לשתית יציבה. יש לקבל הנחיות מפורטות  1לעומק של  –במקרה של פסולת

 ., לכל מקרה באופן ספציפיבנושא זה מגורמי הפיקוח

  ס"מ או הגעה לסלע רציף, הרדוד מבינם. 40לעומק של  -של חרסית שמנה במקרה 

 לעיל. 5.1עיף בתחתית ההחלפה יבוצע עיבוד שתית כמפורט בס

 מאושרים איכות חומרי מילוי .5.3

, יעשה שימוש במקרים שבהם ידרש לבצע החלפת קרקע, או במקרים אחרים שבהם ידרש שימוש בחומרי מילוי

 בחומרי מילוי העומדים בתכונות הבאות:

  על פי מיון סיווגAASHTO :A-2-6, A-4 ,A-2-4 ,A-1   או A-6 4עם מדד קבוצתי קטן מ 

 3" -גודל גרגר מקסימאלי 

  '40%מקסימום  :#200אחוז עובר נפה מס 

 40% :גבול נזילות מקסימלי 

 ליבראות(. 40ת"ק מלאה תחת עומס של )יקבע במערכת מ 6% :מת"ק מינימאלי בתנאי העיבוד 

  1.0%בתחום רטיבות העיבוד לא יעלה על ליבראות(  40)תחת עומס של שיעור התפיחה במערכת המת"ק. 

 והמשקל המרחבי  70%-מ תפחת לא הקרבונטים תכולת( חווארי קרטון/קרטון) רך סלע תוצר שהוא בחומר

 #4 נפה על משתיירה באגרגטטון/מ"ק  2-של האבן לא יפחת מ

 בדרך תשתיותמילוי חוזר בהנחת  .5.4

 :רים הבאיםממחוהריפוד/התושבת והעטיפה סביב הצנרת יבוצעו 

 ום לפי הגדרות מפרטי הגיחוןשומש)קו מים, ניקוז וביוב(:  תשתיות רטובות -

 .מהודקתשתיות יבשות )תאורה, רמזורים, חשמל ותקשורת(: חול דיונות  -
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 עובי העטיפה מעל התשתיות השונות יהיה כמוגדר בפרטי החפירה ומילוי חוזר לתשתיות. 

או מצע א'  CLSM-המתוכננות יהיה מהמילוי החוזר מעל העטיפה הנדרשת ועד תחתית שכבות האספלט 

 מהודק.

 תערובות אספלטיות .5.5

ת. הדרישות לגבי במהדורתו העדכני 51.04התערובות האספלטיות יבוצעו על פי דרישות מפרט נת"י פרק 

 ציפויים ביטומניים יהיו כמפורט להלן:

  ק"ג למ"ר 1בשיעור של  –על גבי שכבת המצעים העליונה  –ציפוי יסוד 

  ק"ג למ"ר 0.25-0.3בשיעור של  –ציפוי מאחה בין שכבות אספלטיות 

  ק"ג למ"ר. 0.45בשיעור של  –ציפוי מאחה מעל לשכבת אספלט מקורצת 

 התחברות למיסעה קיימת .5.6

-מ יפחת לא מדרגה באספלט כל רוחב. קיים צהוב פס מקצה החל במדרגות תבוצע קיימת למסעה ההתחברות

 בשכבות תיעשה גרנולרי בחומר התחברות .המתכנן המבנה שכבות לעובי בהתאם מדרגה כל גובה. מ"ס 20

 .1:1.5 של בשיפוע

 שיפועי חפירה לתעלות להנחת תשתיות בדרך .5.7

בכפוף להוראות מהנדס הבטיחות של הקבלן ובכל מקרה צורך הנחת התשתיות יהיו שיפועי החפירה הזמנית ל

 :לא יהיו תלולות מ

 1:1 בשכבות קרקע 

 3V:1H סלע שכבות ב 

 ניקוז .5.8

 יש לדאוג לניקוז מבנה המיסעה.

יש לוודא התקנת  –מצופות באבן משתלבת/אבן טבעית ומדרכות תשומת לב בעיקר למקרים של מיסעות 

 תאימה לניקוז שכבות החול ו/או השומשומית מתחת לאבן.מערכת ניקוז מ


