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 הקדמה .1

מתוכננים , אשר מובאות המלצות לתכנון יסודות למבנים במתחם הטניס במלחהלהלן 

בניית מבנים ומחייב  מבנים בעקבות מעבר קו הרכבת הקלה בתחום המרכז, המבטל

 .חליפיים

ההמלצות המובאות להלן מבוססת על תוצאות קידוח ניסיון יחיד אשר בוצע בתוואי 

 .218300/628800המקום נמצא בסמוך לנ.צ. הרכבת הקלה. 

החליפי יבנו  ( מבנים. במסגרת הבינוי8במסגרת תוואי הרכבת הקלה יהרסו שמונה )

ים חדשים. בנוסף, יכללו במגרשים המקורים שטחי ספורט ( מגרשי טניס מקור6ששה )

 ונופש ושימושים נוספים לרווחת באי המרכז. 

מ"ר  1,000 -מ"ר לשימושים נלווים וכ 4,800 -מ"ר למגרשי הטניס, כ 4,800 -מדובר בכ

 "ק.תתלשירותי 

הבנייה הינה רב מפלסית ובעבודות הפתוח מתוכננים מדרגים העשויים לחייב קירות 

 תומכים. 
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 תנאי הקרקע  .2

בהתבסס על קידוח שבוצע בתוואי הרכבת הקלה ובהעדר אפשרות לבצע קידוחים 

עפר חרסיתי מעורב עם מ' מילוי/ 3 -נוספים במתחם הקיים, מדובר בחתך המורכב מכ

 ע דולומיטי/גירי חזק בעל סיכויים גבוהים לחללים קארסטיים.צרורות, המכסה מעל מסל

 75%בקרוב ומעל  'מ 4עד לעומק  0, המעיד על איכות המסלע ורציפותו, שווה RQD -ה

 מבוטאת באחוזים( ביתרת העומק. ה, 100-ל  0)בסקלה בין 

 

 המלצות לתכנון .3

 ביסוס מבנים .3.1

ס"מ לפחות אשר  45מיקרופיילס( בקוטר מבנים יבוססו על גבי כלונסאות הקשה )

 מ' לפחות בסלע בריא ורציף.  6לאורך שיבטיח   ,1378יתוכננו לפי ת"י 

מ', מדובר על כלונסאות באורך כולל שאינו קצר  3בהתחשב בשכבת מילוי בעובי 

 מ'.  9-מ

עד  10ממדי הכלונסאות ללחיצה יתוכננו לפי מאמץ חיכוך מעטפת מותר השווה 

יש להזניח בהקשר  ( המטרים העליונים3ר, בסלע. את תחום שלושת )טון/מ" 15

תרומתם לתסבולת. למתיחה יש להתחשב במאמץ חיכוך מעטפת מותר השווה  

 טון/מ"ר. 8עד  5

 אין להתחשב בתסבולת קצה. 

     ( המטרים העליונים תילקח כשווה3ספרת מצע אופקית, בתחום שלושת )

 ק"ג/סמ"ק. 5 –ק"ג/סמ"ק וביתרת העומק  1.5

 מ'.  2 -פעמים הקוטר, בשום מקרה לא פחות מ 1.4עומק ריתום יחושב לפי  

 המלצות לתכנון  קירות תומכים .3.2

  .מ' בקרוב 5מדובר בקירות בגבה משתנה עד 

 הקירות יתוכננו לפי הפרמטרים והעקרונות הבאים:

 או קירות כובד. במקומות מצומצמים בטון מזויןמהקירות התומכים יהיו  .א

נליים, ושייקבע בעת הביצוע, במידה  ולא ניתן לחפור לקירות קונבנצי

 יבוססו קירות על גבי כלונסאות.
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ס"מ לפחות לתוך מסלע רציף, מעבר למילוי ו/או   60יסודות הקירות יחצבו  .ב

 עפר אשר יורחקו מהתוואי. 

 ס"מ לפחות מפני קרקע סופי. 80תחתית יסודות הקירות תהיה בעומק  .ג

 ק"ג/סמ"ר.  5ות יתוכננו לפי מאמץ מגע מותר של ממדי היסוד .ד

חומר המילוי בגב הקירות יהיה גרנולרי, מתנקז חופשי, בעל גבול נזילות  .ה

ס"מ ותפיחה  7מכס', גרגר מכסימלי של  6%, מדד פלסטיות 35% -מ קטן

 מכס'.  5% - 200, עובר נפה 35% -חופשית קטנה מ

ס"מ בחלק התחתון )מדוד מקצה  50החומר יותקן ב"טריז" אשר רוחבו  .ו

מ' לפחות בחלקו העליון. במפלס הקרקע בראש הקיר  3 -יסוד הקיר( ו

 )מדוד מראש הקיר(.

 קיר יחושבו לפי הפרמטרים הבאים:הלחצי עפר על  .ז

 3t/m .02=     tY        מרחבי של הקרקע במצב יבש משקל 

 aK=     .300   מקדם לחץ עפר אקטיבי

 0K=     .500             במנוחהמקדם לחץ עפר 

  =      20                             וית פעולה שקול כוחות וז

   =    0.55         י מקדם ביטחון(   נמקדם חיכוך בתחתית )לפ

 מ' כל כיוון. 2לפחות  יותקנו בקירות כל   4נקזים בקוטר " .ח

ס"מ או לחילופין מזרן  40בגב קירות תותקן שכבת אבן בבניה יבשה בעובי  .ט

 .ס"מ 20גביונים בעובי 

בגלל הסיכוי לקיום חללים במסלע בתוואי הקירות יש לתכנן את היסוד, גם  .י

בד, כיסוד עובר עם זיון על מנת שיוכל לגשר מעל חללים. ושל קירות כ

לקדוח "דרילים"  , ישמ' 5מעל  בנוסף, טרם ביצוע היסודות של קירות בגבה

מ' לכל היותר לגילוי חללים. קוטר ה"דרילים" אשר  5בהפרשי מרחק של 

פעם וחצי גובה  לפחות, עומקם  2יבוצעו באמצעות "ואגון דריל" יהיה "

 מ' לפחות. 5 הקיר, 

במידה ויתגלו חללים יהיה צורך לדייסם. מומלץ לשריין בכתב הכמויות 

 ודיוס חללים(. סעיפים לנ"ל )דרילים

יש להביא בחשבון בעת הכשרת התוואי לקירות כי עבודות החישוף  .יא

 מ' בקרוב. 2.5 – 1ועפר בעובי  מילוי תכלולנה הרחקה של 

 עומסי שירות ועומסי רעידת אדמה יילקחו בהתאם לתקנים עדכניים. .יב
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 רמטרים לרעידות אדמה יהיו כדלקמן:פ

 

ף וים הנ"ל, בכפרלפי הפרמט ומשוריינת יתוכננקירות תומכים מקרקע  .יג

 .1630לאמור בתקן ישראלי ת"ק 

קירות בסמיכות למבנים קיימים יבוצעו באמצעות כלונסאות קדוחים  .יד

ויצוקים באתר, וזאת במקומות בהם קיים חוסר אפשרות לחפור בסמוך 

 למבנים קיימים. 

י יידרשו עוגני במקומות בהם גבה התמיכה יהיה גבוה, יש להביא בחשבון כ

קרקע קבועים או ברגי סלע או זוגות כלונסאות. כלונסאות יבוצעו באמצעות 

ס"מ לפחות. ממדי הכלונסאות  45מכונת הקשה )מיקרופיילס( בקוטר 

 1.2ים לעיל תוך התחשבות במקדם בטחון ריתוכננו בהתאם לפרמט

 לעומק הטמנה מחושב. 

ס"מ  50מרווח אנכי של לפחות קירות ניקיון יבוצעו כך שבגב הקיר יוותר  .טו

יהיה על יסוד עובר כמפורט לעיל.  מ'. הביסוס 1ומרווח אופקי של לפחות 

קירות תמך המשמשים גם כקירות ניקיון יבוססו על גבי רגל הפוכה 

 במקומות בהם לא נתן לחפור לתוך המדרון. 

 

 עבודות עפר -המלצות לתכנון  .4

 לליכ .4.1

 ( וכמפורט להלן. 2014)מרץ  51מפרט  לפיעבודות העפר תבוצענה 

 .1571ות"י  51.15עבודות ריצוף )חומרים וביצוע( למיסעות יעמדו בדרישות פרק 
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 הידוק ועיבוד שתית  .4.2

טון לפחות עד הפסקת כל  12תהודק באמצעות מכבש במשקל טבעית שתית 

 בכל תחום המיסעה.  ( מעברי מכבש8שקיעה, בכל מקרה לא פחות משמונה )

קירות תומכים ויברציה בקרבת מתקנים )כגון שוחות ביקורת( ומומלץ להימנע מ

 ומבנים.קיימים 

 הידוק מצעים .4.3

ס"מ מכס' כ"א.  20המצע, המהווה חלק ממבנה המיסעה, יהודק בשכבות בעובי 

 "מודיפייד פרוקטור". 100%-דרגת הצפיפות לא תקטן מ

המעודכן, בגין  51במידה ולא ניתן להגיע לצפיפות הנדרשת, המוגדרת במפרט 

מגבלות על שימוש בוויברציה, יש להקטין את עובי השכבות עד לעובי בו ניתן 

להגיע לצפיפות הנדרשת. לצורך כל מומלץ לבצע קטעי ניסוי, לקביעת העובי 

 האופטימאלי של השכבה המהודקת ומספר המעברים הדרוש.

 וייםמיל .4.4

מילוי להחלפת קרקע או בגין חפירת יתר ו/או לצרכי יישור שטח טרם התקנת 

מבנה המיסעה הנ"ל, יעשה שימוש בחומר שאינו נחות מ"חומר נברר" כהגדרתו 

המעודכן.  חומר מקומי ממקור חציבה בלבד, לאחר ניפוצו, גריסתו,  51במפרט 

ץ להעביר ליועץ הקרקע ניפויו והתאמתו לדרישות, יותר אף הוא לשימוש. מומל

את תכונות )בדיקות מעבדה( החומר המיועד למילוי, לבחינת התאמתו טרם 

 אספקתו לאתר.  

דרגת ההידוק המינימאלית הנדרשת תיקבע בהתאם לסוג החומר, על פי מפרט 

 "מודיפייד פרוקטור" לפחות.  98%. מילוי נברר יהודק לצפיפות  51

יבש ו/או רטוב,   CLSMבנוסף, מומלץ לכלול בסעיפי הכמויות גם מילוי באמצעות 

למקומות בהם לא ניתן לבצע מילוי והידוק לדוגמא מסביב לשוחות או בסמוך 

ליסודות או בסמוך לחלקי מבנה שביסוסם, אם בכלל, אינו ידוע וכד'.  בכל מקרה, 

 כתב.תתקבל על ידי המפקח, ב CLSM-ההחלטה על שימוש ב

 מילוי תעלות ומילויים מעל תשתיות תת קרקעיות קיימות .4.5

תעלות אשר תיחפרנה בתוואי המיסעה תמולאנה בחומר המקומי החפור, נקי 

מכל מזהמים, פסולת וחומרים אורגניים לאחר גריסתו, ניפוצו, ניפויו וכל 

האמצעים הנדרשים להתאמתו לשמש חומר מילוי. במידה והחומר המקומי 

ישות אינו מספיק, יבוצע המילוי החוזר מ"חומר נברר" העומד העומד בדר
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.  המילוי מעל לשכבה התחתונה )שכבת התושבת עמה בא 51בדרישות מפרט 

במגע הצינור/ תשתית( ועד פני השתית יהודק בשכבות אופקיות בעובי של    

( צידי הצינור/תשתית, באופן שלא יגרמו 2ס"מ מכס' כ"א, במקביל משני ) 15

זות לצינור/תשתית ותובטח עטיפתו המלאה ומניעת היווצרות חללים תזו

 העלולים לגרום לשקיעות.

 המעודכן.  51במפרט  51.04.14דרגות ההידוק תיקבענה בהתאם לסעיף 

במקומות בהם יתגלו תשתיות תת קרקעיות הקרובות לפני קרקע קיים ו/או מפלס 

שיטות קונבנציונאליות )תוך קו אדום מתוכנן, אשר אינם מאפשרים הידוק עפר ב

לאחר ניקוי  CLSMשימוש במכבשים( תבוצענה עבודות המילוי באמצעות 

החפירה והרחקת העפר הרופף. יש להבטיח כיסוי מלא מעל ומתחת לתשתית 

 ס"מ לפחות. 10קרקעית בעובי  -התת 

 , יעשה שימוש בתערובת)יבש/ רטוב( CLSM-בכל מקום בו יידרש שימוש ב

מגפ"ס לפחות( העומד  2תר ע"י מיקסר, בעלת חוזק בינוני לפחות, )המסופקת לא

יבש שלא נעשה בו  CLSMאין להתיר אחסנת  (.2014) 51בכל דרישות מפרט 

 שימוש באתר, לשימוש עתידי. 

"מ ממפלס השתית או בהתאם ס 200תחתית החפירה להחלפת קרקע, בעומק 

טון  12לעומק שייקבע בזמן הביצוע, תהודק באמצעות מכבש ויברציוני כבד )

( מעברי 8לפחות( עד הפסקת כל שקיעה, בשום מקרה לא פחות משמונה )

 מכבש.

ס"מ למסלע,  20במידה ותוך כדי החפירה מגיעים לסלע, יש לבצע חדירה של 

 ע"מ לסלק שכבה בלויה ו/או רקובה.

 

יריעה גיאוטכנית, במידה ותידרש, תהיה לא ארוגה, ממוחטת, מפוליפרופילן, 

 גר'/מ"ר לפחות. 400במשקל 
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 במידה ותבוצענה עבודות עפר – שיפועי מדרונות .5

 אופקי. 2.5 -אנכי ל 1יתוכננו לפי  –שיפועי מדרונות במילוי  .א

, בשום מקרה לא תלול  אופקי 1-אנכי ל 1חציבה יתוכננו לפי בשיפועי מדרונות  .ב

 .אופקי 1 -אנכי ל 1.5 -

 -אנכי     ל 1 -בחפירה זמנית בחומר מילוי, לא יהיו תלולים ממדרונות שיפועי  .ג

 אופקי. 1.5

 יש להביא בחשבון צורך לטיפול מקומי במוקדי בלייה והתפוררות. .ד

 מ' לפחות. 1במעבר בין שיפועים יש להשאיר "כתף" אופקית ברוחב  .ה

 

 מעקב .6

עץ הקרקע וזמן את יליש  ךעץ. לצורך כוכי העבודות תלווינה ע"י הימומלץ  .א

 לאתר בתחילת עבודות הביסוס.

עץ וומתגלים תנאים שונים מהמתואר בדו"ח זה, יש ליידע את יבמידה  .ב

 הקרקע לקבלת הנחיות. 

        ש ומומלץ לשריין בכתב הכמויות סעיפים למילוי, החלפות קרקע ושימ .ג

למקומות בהם לא ניתן להגיע לבצע הידוקים בגלל מגבלות  CLSM -ב

 נגישות בכמויות ניכרות. 

עדכונים להמלצות המובאות בדו"ח זה, עם יש להביא בחשבון שינויים ו/או  .ד

פתיחת התוואי בתחילת העבודות, לאחר בחינה מחודשת של התנאים 

 הגיאוטכניים. 

 . תחזית תנועהבנוסף, יש להביא בחשבון עדכון מבנה מיסעות לאחר קבלת 

 מומלץ להסדיר את השתית כך שעבודות עפר תתבצענה בשכבות אופקיות.  .ה

 

 בכבוד רב, 

 ן אשלודור

 

 לוטה: לוג של קידוח ניסיון
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