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 2.6.2015  

  לכבוד

  אורן רוזןאינג' 

   אינג' אמיתי כהן

  חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ - ח.פ.ת.  –מנהלי פרויקט 

  קריית ביאליק –שכונת אפק פרויקט הנדון: 

  מכרז עבודות מוקדמותהכנת כתב כמויות להנחיות ל

  וקטעים סופיים לאזורי מילוי נמוך תוספת הנחיות -  (בשלב חקירה חלקית)

נובע מהחלטות שנלקחו במהלך ההכנה למכרז זה  . העדכון9.3.2015מסמך זה מהווה עדכון למסמך הנחיות שהוגש ב 

ת באזור מילוי נמוך, ולסוללות שמבוצעות למצב סופי מתרכז בתוספת הנחיות לסוולו בתקופה האחרונה. עיקר העדכון

  ., בסוף המסמך)8פרק והעדכונים מופיעים בההנחיות ( ללא פירוק לכל הגובה

יות הנדשרות לצורך מכרז עבודות ההנחיות התכנונ את מוגש להלן מסמך המסכםבהמשך לבקשתכם, 

  מוקדמות לאכלוס הבנייה של שלב א ו ב. 

יש להדגיש כי מסמך זה מסתמך על חקירה חלקית ומצומצמת יחסית להיקף החקירה הגיאוהנדסית המתוכננת 

במסגרת הפרויקט. בנוסף, צריך לציין שסוללות ניסיון שתוכננו ונכללו במסגרת המכרז הקודם (מכרז החישוף 

דיקות המעבדה) גם הם לא בוצעו. סוללות הניסיון אמורות לספק נתונים מדוייקים לגבי חומרת בעיית וב

הקונסולידציה ומידת התאמת התנהגות הקרקע בפועל בהשוואה להתנהגות התיאוריתית המוערכת לפני 

  .שנקבעו במסגרת בדיקות שדה ומעבדהפרמטרי הקרקע 

ההנחיות יכול להשתנות לקראת השלמת החקירה וקבלת מלוא , יש לקחת בחשבון שחלק מלאמור בהתאם

  .הבדיקות והמעקב אחרי סוללות הניסיוןממצאי 

נעשה ניסיון בשלב זה לקבוע את ההנחיות התכנוניות על הצד השמרני בכוונה להימנע מחריגות מסעיפי כתב 

  נחיות באופן משמעותי.לא יתגלו ממצאים לא צפויים וישנו את ההשהכמויות, אך עדיין זה לא עירבון 

שבעתיד ובעת השלמת החקירה יוגש דוח מפורט כבהמשך למה שנכתב, המסמך מהווה סיכום להנחיות, 

  שיכלול את הצגת ממצאי החקירה, הניתוחים ההנדסדיים והפתרונות המוצעים.

  בכבוד רב,

  

  

  אינג' בסימה מזוואי                אינג' הנא דאגר

  

  העתק:

  ג.י.א הנדסת קרקע וביסוס –, אינג' רוביר שוקחה  ד"ר ישראל קיסר
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  כללי 1

 -המכרז הזה מיועד לקידום עבודות תת קרקע לצורך אכלוס האזור הדרומי של השכונה (דהיינו שלבים א ו

 ניקוז שכוללים קוויצירים  ועודאלו  בשלביםב). אכלוס השלבים האלו מחייב מסירה של הצירים הכלולים 

  . )20 -ו 10(במיוחד כביש שרת את השכונה המיועדים לביוב ו

  כולל פירוט עבודות עפר המתוכננות בכל ציר. מרכזת את הצירים הנדונים 1טבלה מס' 

  

  צירים כלולים במכרז עבודות מוקדמות לשלב א ו ב –1טבלה מס' 

  

  מציג את הצירים על רקע התנוחה של השכונה. 1ציור מס' 
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  צירי כבישים כלולים במכרז על רקע התנוחה של השכונה – 1ציור מס' 
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  הנוכחי עד השלבמצב החקירה  2

.  (לא כולל החקירה של לולאת התל) בורות 8 -קידוחים ו  51החקירה שתוכננה עבור השכונה כללה  ביצוע 

ת הקידוחים ומציגה אילו מהם מרכזת א 2מס' טבלה  .בורות  4 - קידוחים ו 28 מתוכם בוצע עד שלב זה

    .6מיקום הקידוחים מצוג בציור מס' שייכים לצירים של המכרז הנוכחי. 

 4חסרים עוד  20למעט קידוח אחד. בציר עבודת השדה ב בוצעה רוב  -ושבאזור שלב א ניתן לראות 

  מתוכננים.  12קידוחים מסך  4בוצעו רק  10קידוחים, אומנם לאורך ציר 

הקרקע בכל  -הרכב השכבות בתת בשטח מאפשרים קבלת מידע מפורט אודות של הקידוחים הלוגיםממצאי 

קיים עיכוב משמעותי בקבלת ממצאי בדיקות , אומנם המתחם, וחלוקה לקטעים הומוגניים מבחינת החתך

  להלן הפירוט:. המעבדה שתוכננו לביצוע

 44  ,'בדיקות קונס 

 21  בדיקות גזירהCU  

 11  גזירות מהירותUU , 

 18 בדיקות חדירות מעבדתית    

  .התקבלולא  תוצאות בדיקות אלו עוד

   . בדיקות 2ו עחדירות שדה  מתוכם בוצ 4 בנוסף מתוכננות

  .חוסר משמעותי אודות פרמטרי הקרקעל גורםהעיקוב בממצאי בדיקות המעבדה 

ממצאים שהתקבלו לאור המצב המתואר לעיל ובשל דחיפות קידום מכרז העבודות המוקדמות נעשה שמוש ב

  . נמצא בתוך גבולות השכונה 22תוך שילוב עם הממצאים של קטע כביש מאוד מצומצמים) שהם (עד כה 
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  ריכוז התקדמות קדיחה – 2טבלה מס' 
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  תאור חתך הקרקע : 3

החרסית  שכבת  על סלע כרכרי. עובי מממצאי החקירה מעידים על חתך קרקע שמורכב משכבת חרסית 

השכבה נה מחרסית בינונית לחרסית קשה. באזורים מסויימים תמ'. סומך החרסית מש 20 -ל מגיעהעליונה 

 2עובי החרסית הרכה נע בין  .בעיקר אורגנית/כבול)( שכבת חרסית רכה מאוד  הכילמהחרסיתית העליונה 

ון והיא הולכת ומצתמצמת לכיו 22מ'. השכבה הרכה התגלתה באזור הגובל את כביש עוקף קריות  5עד 

 מ' 7-10מזרח. לרוב בקידוחים שבהם התגלתה חרסית אורגנית התגלתה גם שכבת חול כרכרי מנקזת בעומק 

  .מ' 15-20חרסית הקשה עד עומק נמצאת שכבת כשמתחת לה 

החרסית הרכה  ז.חתכי קרקע אופיינים לאורך חלק מהצירים הכלולים במכרשמתארים  2-5ציורים מס' ראה 

סית הבינונית עד קשה מתוארת בצבע חום והחול הכרכרי וסלעי הכרכר מתוארים מתוארת בצבע אפור, החר

  בצבע צהוב.

  , מרכזת את תחום הערכים של פרמטרי הקרקע עבור הסוגים השונים של חרסית 3טבלה מס' 

צפיפות   חרסית

יבשה 

  ק"ג/מ"ק

רטיבות 

  טבעית (%)

  גבול נזילות

(%)  

מקדם 

דחיסות 

Cc 

OCR 

  1-2 0.8-0.9  90יותר מ -85  40-100  800  רכה/אורגנית

  5-10  0.2-0.3  60-90  20-40  1300-1500  בינונית/קשה

  

  ריכוז פרמטרי קרקע בהתאם לממצאים החלקיים של החקירהריכוז  – 3טבלה מס' 

  

ושאר  עדיין לא התקבלו תוצאות מעבדה מהחרסית האורגנית הרכה, יש להדגיש שלמעט רטיבויות 

 .22ר החרסית האורגנית הינם מתוך הממצאים של כביש הערכים המוצגים בטבלה עבו
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  10חתך קרקע לאורך ציר  – 2ציור מס' 

במיוחד הקטע הצפוני של , (במרחק מסוים מהציר הנדון 22חתך זה הינם קידוחים שבוצעו בכביש הכלולים בהערה: יש להעיר שחלק מהקידוחים 

  .)הציר

  חרסית רכה חרס   רכ ה

  בינונית עד קשהחרסית  חרסינקש ה

  חול כרכרי /סלע כרכר  חול ככרכרי

 10יר לאורך צקרקע חתך 
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  20חתך קרקע לאורך ציר  – 3ציור מס' 

  

  

 02לאורך ציר קרקע חתך 
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  29חתך קרקע לאורך ציר  – 4ציור מס' 

  

 29לאורך ציר קרקע חתך 
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  28חתך קרקע לאורך ציר  – 5ציור מס' 

 28לאורך ציר קרקע חתך 
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  שקיעות קונסולידציה 4

תיות רכות ושמנות, בעלות בעיית הקונסולידציה מתקבלת באזורים המאופיינים ע"י קרקעות חרסי

צפיפות טבעית נמוכה ונמצאים במצב רווי במים, (מתחת למפלס מי תהום למשל). בעת שבמקומות 

אלו מתוכנן פרויקט הנדסי המביא להעמסת חתך הקרקע בעומס מסויים, הקרקעות עוברות תהליך 

מחתך הקרקע קונסולידציה שמשמעותו שקיעות שאורכות זמן רב ומלוות בזרימת מים החוצה 

הקרקע ובהצטופפות הקרקע הטבעית. ככל שהקרקעות  -לשכבות חדירות יותר הקיימות בתת

החרסיתיות הרוויות הקיימות בחתך הקרקע הן עבות יותר, שמנות יותר, בעלות צפיפות טבעית 

  נמוכה יותר והעומס המופעל על החתך גבוה יותר, כך מחריפה בעיית הקונסולידציה.

  

  פיינייםחתכי קרקע או 4.1

ממצאים החלקיים שהתקבלו לבנוסף  22רת כביש סגה הקיימים שבוצעו במחקירמתוך ממצאי ה 

מבחינת חתך הקרקע לצורך חישוב  הומוגנייםמהחקירה הנוכחית חולקו צירי הכבישים לקטעים 

 בציור רואים שכל קטע .6חלוקה זו מופיעה באופן סכמאתי בציור מס' שקיעות קונסולידציה צפויות. 

הומוגני נצבע בצבע שונה ושויך לא חתך קרקע שהתגלה באחד מהקידוחים שבוצע באיזור. כשחתך 

הקרקע באותו קידוח הינו החתך הקריטי בהיבט ההנדסי של בעית הקונסולידציה. סיכום לחתכים 

  .7ולציור מס'  3האופיינים מובא גם בטבלה מס' 
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  סימון קטעים הומוגניים –  6ציור מס' 

  וחים בכחול , הינם קידוחים שבוצעו עד שלב זה).(קיד

AFK-7  
  חרסית אורגנית  0.0-5.0

  חול טיני/חול כרכרי 5.0-9.0



 

- 13  - 

 

  3סיכום לחתככים אופיינים שאומצו לחישוב מובא בטבלה מס' 

  

  חלוקה לחתכי קרקע אופייניים : 3טבלה מס' 

  

  את עובי השכבות השונות בחתכים האופייניםבאופן סכמאטי ולא מפורט מתאר  7ציור מס' 
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  ופייניםתאור סכמטי לחתכים הא – 7ציור מס' 

  

  הקונסולידציהעקרונות ניתוח בעיית  4.2

מרביתם עבור כל קטע חושבה השקיעה הצפויה בגובה המילוי המכסימלי בקטע הנדון. מאחר ולאורך 

שהינם בעלי רגישות גבוהה לשקיעות דיפרנציאליות, היה  מתוכנן ביצוע קווי ביוב וניקוזהצירים  של

  את השקיעות למינימום הניתן.צורך לנקוט בפתרונות גיאוטכניים שימזערו 

לאחר ביצוע מספר ישיבות משותפות עם הנהלת הפרויקט ומתכנני התשתיות ויועצי הביסוס, הוחלט 

שהפתרון ההנדסי האופטימאלי לזירוז השקיעות למינימום הניתן בשלב מקדים להנחת התשתיות 

רת נקזים בשכבת העמסה מוקדמת משולבת עם העמסת יתר בכל הצירים בנוסף להחדתהיה דרך 

  מ' מעבר לגובה המילוי המתוכנן.  2תוספת של ההעמסת יתר נקבעה ל. החרסית העליונה

  המטרות העיקריות של שילוב פעולות אלו הינם:

 לתקופה קצרה יחסית כדי לאפשר קידום  לזרז את תהליך התרחשות שקיעות הקונסולידציה

 הפרויקט לפי הלו"ז המתוכנן.

 וריות הדיפרנציאליות לרמה שתאפשר לתשתיתות לשרת את לצמצם את השקיעות השי

 הפרויקט למשך חיי השירות שלו בצורה מיטבית.

 לחזק את שכבת החרסית העליונה כדי לאפשר עמידה בקריטריוני יציבות מדרונות 

 ,ועוד  

 6 - לכלאחר ביצוע ההעמסה המוקדמת לוחות הזמנים של הפרויקט הגבילו את תקופת ההמתנה 

  חודשים. 
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  סיכום לפרמטרי הקרקע ששימשו לניתוח בעיית הקונסולידציה 4.3

כמו שצוין קודם, קיים עיכוב משמעותי בביצוע בדיקות השדה והמעבדה הנחוצים לצורך ניתוח 

חומרת בעיית הקונסולידציה הצפויה לעומק חתכי הקרקע האופייניים. בהתאם לאמור, היה צורך 

ב זה בשילוב עם ממצאי החקירה והמעקב שבוצעו להסתמך על הנתונים המעטים שהתקבלו עד של

  .שעובר בתוך השכונה ונמצא בירבה גדולה לחלק מהצירים המתוכנניםבקטע  22לאורך כביש מס' 

  להלן: 4סיכום לפרמטרים אלו מובא בטבלה מס' 

  

   tγ  חרסית 

Kg/m3 

Cc Ce e0 OCR k 

(m/day) 

cv 

(m2/year) 

ch 

(m2/year) 
  3.5  2 4-^10*3  2  2.2  0.12  0.87  1500  רכה/אורגנית

  3.5  2 4-^10*1  5  1.2  0.1  0.37  1800  בינונית/קשה

  

  : פרמטרים ששימשו להערכת השקיעות הצפויות תחת עומסי הסוללות 4טבלה מס' 

  

מכלל התוצאות הזמינות משלב זה הן מבדיקות מעבדתיות  85%ערכים אלו נקבעו לפי אחוזון 

ות שנערכו במסגרת פרויקט עוקף קריות ונכללים בגבולות במסגרת הפרויקט הנוכחי והן מבדיק

  הפרויקט.

  לגבי החדירות, מודגש כי הפרמטרים נקבעו בהתחשב בערכי חדירות שדה שהתקבלו מהשטח

  בנוסף לבדיקות מעבדה.

 ערכי ה- Cv  נקבעו מתוך קשרים קורלטיביים ולא מבדיקות מעבדתיות בגלל חוסר אמינות

 ר זה.בקביעה מעבדתית של פרמט

  מודגש כי כל הניתוחים לא התחשבו בשכבת החרסית שנמצאת מתחת לשכבת החול

  הכורכרי. שכבה זו הינה שכבה קשה ומאוד טרום דחוסה ותרומתה לשקיעות היא זניחה. 

פרויקט עוקף קטעים שנסללו במסגרת (אלו שהם בקרבה גדולה ל הקטעיםראוי לציין, שבחלק מ

אחרי שקיעות הסוללות עם הזמן) נעשה שימוש בפרמטרים  בוצע מעקב מסודרבהם ושקריות 

  קות מעבדה.דיבניתוח המסתמך על שחושבו מחישוב לאחור שאמור להיות יותר אמין מאשר 

 7מי תהום בפני השטח, למעט הניתוח לפי חתך אופייני  מס'  מפלס לחישוב השקיעות בשלב זה נלקח

  מ' 3.0מי תהום בעומק  מפלס שבו נלקח

  

  ממצאי חישוב צפיפות הנקזים לפי קטעים הומוגנייםסיכום  4.4

כל קטע בצירים הכלולים במכרז זה. בציור מס'  , מרכזת את סיכום הניתוח שבוצע עבור 5טבלה מס' 

  מחולקים הצירים לקטעי צבע אחיד שמתאר את אחידות חתך הקרקע שנותח לפיו. 5
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  בצירי הכביש השונים קונסולידציהריכוז ניתוח להערכת שקיעות  – 5טבלה מס' 

  

 - חשוב להדגיש, שעקב חוסר וודאות שקיים לגבי פרמטרי הקרקע, ובהתחשב ברגישות המערכות התת

 אפסית.שקיעה שיורית  שתותירדרגת קונסולידציה קרקעיות לשקיעות שיוריות, הוחלט לתכנן ל

המחושב עבור ה כלומר קבלת מלוא ערך השקיעה הצפויה בגובה המילוי המתוכנן מתוך ערך השקיע

  בתוספת עומס היתר.גובה המילוי 

  ות:הער

 במידה ומתקבל כי מפלס מי התהום אינו עולה מעל  200-222רחוב התל בקטע בין חתך ב

ניתן לוותר ) + 4.0 כלומר לא עולה מעבר לגובה אפסולוטי של (מ' מפני השטח  3-עומק של 

במילוי נמוך וכי לא מתוכננים בו  ים בקטע זה. הדבר אפשרי היות וקטע זה מתוכנןזעל הנק

של הפרויקט. במקרה  יתקרקעיות. אך הדבר דורש נתון מוסמך מההידרוגיאולוג -מערכות תת

הן קטנות מהקריטריון  השיוריות הצפויות לאורך חי השירות של הכביש זה השקיעות

 המקובל בכבישים.

  עובר בחצייה מתחת לכביש , ו23קו הביוב המתוכנן לנקז את השכונה המזרחית נפרד מכביש

 המתוכנןור נלחיבור לציועד  23בין ציר ברצועה זו . 10כביש ומתחבר לצינור שעובר ב 22

גם בקטע זה .  )602 -ו 506בשצ"פים ועוברת  8הרצועה מסומנת בצירו מס' ( 22 כבישמתחת ל

רך כל לרוחב ואו 23ידרש טיפול לזרוז שקיעות קונסולידציה בדומה לטיפול המוצע בציר 

  .22מלבד האזור שבו הצינור עובר בקידוח אופקי מתחת לכביש מס'  הרצועה
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  : סימון רצועה לטיפול מחוץ לשטח הכבישים8ציור מס' 

  

יש להעיר שבחישוב ערכי השקיעות הצפויות נלקחה רמת שמרנות מסויימת במיוחד במקומות שבהם 

ין תוצאות בדיקות/מעקב שקיעות. הניתוח יעודכן בשלב יותר מאוחר בהתאם אין עדיין חקירה או שא

צפיפות   3מס' בהתאם לטבלה לתוצאות החקירה שתושלם ובהתאם לתוצאות הבדיקות שיתקבלו.   

  מ' הינה: 2העמסת יתר של עם הנקזים הדרושה  בשילוב 

 2.5 X 2.5  'מ' 3.0עד בגבהים מ  

 2.0X2.0  מ 3מעל מ' בגבהים מעל '.  

לרוחב בוצע תהסוללה הזמנית . העמסת היתר תבוצע לרוחב כל מסעת הכביש לרבות המדרכות

מ' משני הצדדים על מנת להקטין את השפעת המילוי שיבוצע בעתיד  2.0בתוספת הסוללה המתוכנן 

  בצדדים. 

  

  

  

רצועה חטיפול עם נקזים והעמסה 

 מוקדמת (מלבד אזור הקידוח האופקי)
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  הדגשים לביצוע 4.5

  :יבוצעו לפי הסדר הבאשלבי העבודה לצורך בניית הסוללות הזמניות 

ס"מ  50לעומק  חפירהו לפני התחלת בנית הסוללות הזמניות יבוצע חישוף : /חפירהוףחיש .1

 9מ' לפחות מכל צד, ראה ציור מס'  2.0הסוללה הזמנית בתוספת מרווח של לרוחב 

 להמחשה.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  סוללות כביש זמניות להעמסה מוקדמת –ציור סכמטי : 9ציור מס' 

 

עלול להווצר הצורך בסלילת שכבת/מספר שכבות  :לפני החדרת הנקזיםמילוי  ותשכב .2

מילוי עוד לפני החדרת הנקזים כדי לייצב את השטח ולאפשר עלית המכונה להחדרת 

הנקזים. בכל מקרה, יש ליצור צורה של קמבר לפני פיזור השכבה המנקזת. הקמבר מיועד 

 על שמירת שיפוע זרימה החוצה מהסוללה. 

בכל שטח  לעילהחדרת הנקזים בצפיפות הנקובה בטבלה : ביצוע אנכיים  החדרת נקזים  .3

עומק שכבת החרסית העליונה עד להגעה כל . הנקזים יוחדרו להזמנית הסוללה שלהבסיס 

  מ').  15עד  5לסלע. (עומק משוער בהתאם לממצאים הקידוחים הינו 

 מ. שכבה שלס" 20השכבה המנקזת תהיה בעובי  ביצוע שכבה מנקזת מעל ראש הנקזים: .4

יש לדאוג שקצוות . החומרים מתחת ומעל על ידי בד הפרדהמשמופרדת  פוליה/ עדס

 .לניקוז יםהשכבה המנקזת משני צידי הסוללה יהיו פתוח

מ' וכל  3מ' בסוללות מעל  100יותקנו כל  מדי שקיעה מכניים :מכנייםהתקנת מדי שקיעה  .5

במימדים של ת בסיס פלטמ . ( מד השקיעה מורכבמ'. 3מ' בסוללות מתחת לגובה  180

1.0X1.0  'יש לדאוג שהמוט האנכי יהיה   המדידים יותקנו בציר  הסוללהעם מוט אנכי) ,מ

מ'). יש  2מתאים שיאפשר בליטה מעבר לגובה המתוכנן ( כולל העמסת היתר של באורך 

  תחילת הבניהלקחת קריאה התחלתית של המדידים לפני 

לאפשר שימוש  בראיה) 8וי מאושר (ראה סעיף הסוללה תבוצע מחומר מיל :חומר המילוי .6

ס"מ.  20המילוי יבוצע בשכבות בעובי . בשלב הבא חוזר בו לצורך בניית הסוללות הסופיות

הידוק השכבות של הסוללות הזמניות יבוצע ע"י מעברי מכבש. (מספר מעברי המכבש 

יש לבצע ).  רשיאוש ניסוי עבור כל סוג חומר ייוגדר בתחילת העבודה לאחר ביצוע קטע

 מ' של העמסת יתר 2את המילוי עד גובה הכביש המתוכנן בתוספת 

 מפלס קרקע טבעית
 עומק חישוף

 הרחבת שטח החישוף

 תעלת ניקוז
 קרקע טבעיתמבר ק

 שכבה מנקזת

 קו סולל סופית

  מ' הרחבה2 

  מ' העמסה נוספת2 
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 1.0יש לקחת קריאה של מדי השקיעה המכניים בסיום כל  ניטור שקיעות במהלך הבנייה: .7

 מ' גובה.

מ'  2בסיום ביצוע המילוי של הסוללה עד למפלס + ניטור שקיעות לאחר גמר הבנייה: .8

ניטור השקיעות אחת לשבוע לתקופה של ששה חודשים מהגובה המתוכנן, יש להמשיך ב

 או יותר בהתאם למה שיוחלט ע"י המתכנן. 
  

  יציבות מדרונות: 4.6

עד שלב כתיבת דוח זה לא התקבלו בידינו תוצאות בדיקות חוזק. ניתן להעריך את החוזק הבלתי 

על מנת לנתח מקרה של יציבות מייד לאחר העמסה.  לצורך Vane test  מנוקז מבדיקות מכנף שדה 

  ניתוח המקרה הסטטי בשל חוסר תוצאות נשתמש באותם ערכים שנלקחו בדוח הראשוני.

  עבור חרסית רכה אורגנית, בינונית וקשיחה. VT -לתת טבלה שמפרטת את תחום ה

  

יבות המדרונות לא יתייחס בשלב מכרז זה ומאחר שמדובר בסוללות עפר זמניות לפירוק, ניתוח יצ

למקרה של רעידת אדמה. מאותם סיבות של העמסה זמנית גם מקדם הבטחון המינימלי עבור מצב 

 . 1.2סטטי ומיד לאחר העמסה הופחת ל 
  

  מרכזת את פרמטרי החוזק שנלקחו לחישוב יציבות מדרונות. 6טבלה מס' 

  

  ותפרמטרי חוזק קרקע לחישובי יציבות מדרונ – 6טבלה מס' 

  

ערכי החוזק המנוקז הינם הערכים הקריטיים שהתקבלו מבדיקות מכנף שדה בעומקים הרלוונטים. 

מבחינת   החתך שנבדק הינו חתך כללי קריטי שמכסה את כל החתכים האופיינים שנלקחו לחישוב

ובגבהי אופקי  2.5אנכי ל  1תוצאות הניתוח שבוצע עבור סוללות עם מדרונות בשפוע  ערכי החוזק.

  להל"ן. 7מילוי שונים מסוכם בטבלה מס' 

   

  ריכוז תוצאות ניתוח יציבות מדרונות לסוללות הזמניות – 7טבלה מס' 

מ' בתוספת  8ניתן לראות שבמקרה המילוי המכסימלי של , 7בהתאם לתוצאות הנקובות בטבלה מס' 

ן לקבוע שסוללות אלו . לאור זה נית1.23מ' , מקדם הבטחון המינימלי המתקבל הינו  2עומס יתר של 

   חודשים. 6-10אינן דורשות שריון בידיעה שהינם מיועדות לפירוק מלא תוך ~ 

  .אופקי 2אנכי ל  1קצת יותר תלול של זמני מ' ניתן לאפשר שיפוע  5בסוללות עד גובה 



 

- 20  - 

 

  שצ"פים ושטחי מבנים ציבוריים: 5

  תיאור כללי 5.1

דים למבני ציבור ושצ"פים. מודגש כי מכרז עבודות עפר כולל בין היתר מילוי מגרשים שמיוע

  מגרשי שעושועים ועוד.  במגרשים אלו אין עוד תכנון למבנים, מגרשי ספורט, שבילים סלולים,

  .8בטבלה מס' פירוט למספר המגרשים ועבודות העפר המתוכננות מובא 

  הערות  )מוצע(מ גובה מילוי  פרמס  סוג מגרש

מגרש 

בניני 

  ציבור

203  5.0    

206  5.0    

208  3.5    

  אזור ספורט  3.5  401

  שצ"פים

506  6.3    

509  4.5    

511  7.0    

512  5.5    

513  5.0    

514  4.0    

515  4.5    

516  5.0    

518  4.0    

601  3.0-9.5   

  בסוללה האקוסטית) 9.5(

סוללה +קיר 

  602  אקוסטי

  ם במכרזסיכום מגרשי בנינים ציבוריים ושצ"פים שכלולי – 8טבלה מס' 

  

  כתום) אשר כלולים במכרזושטחי בניני ציבור ( –סימון שצ"פים (צהוב)  – 10ציור מס' 

  

מודגש כי גבולות מסויימים של מגרשים אלו גובלים בצירים והמילוי של המגרשים מתחבר 

באותם מקומות יש לקבוע את שלבי הביצוע היות והסוללות . למילוי של סוללות הכבישים
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תוכננים להעמסות זמניות ופירוק. לעומת זאת במגרשים המילוי הוא סופי ולא של הכבישים מ

  מיועד לפירוק. 

בין הסוללות למילוי במגרשים/שצפים  קלטיפול בממש קיימות בעיקרון שתי אפשרויות

  , מפורט להלן:שמתוכננים לשלב זה

וק הסוללות מילוי המגרשים מתחבר למילוי הזמני ויפורק בחלקו בעת פיר -1אפשרות מס' 

  הזמניות

יישמר טריז ללא מילוי בין הסוללה הזמנית למילוי במגרשים, כדי לאפשר  -2אפשרות מס' 

  פירוק הסוללה הזמנית בבוא העת.

  :ראה ציור סכמאטי

  :1אפשרות מס' 

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :2רות מס' אפש

  

  

  

  

  

  

  

  

השפעות על מועדפת היות והיא מבטיחה פחות  1מודגש כי בהיהט ההנדסי, האפשרות 

קרקעיות. אך הוא כרוכה בכמויות עפר גדולות  - שקיעות הסוללות הסופיות והמערכות התת

  יותר בשלב המכרז הנוכחי.

  :במגרשי בניה ציבוריתהמילוי  5.1

  :בשכבות התחתונות של מגרשי הבניה הציבורית ניתן ליישם חומר המילוי התחתון

 . 7.2בהתאם למפורט בסעיף  50%גרנולרי  או חרסיתות עם הגבלה לגבול נזילות של 

 מובארגיל יש לבצע מחומר מילוי  מגרשי בנייה ציבוריתאת שני המטרים העליונים ב 

במידה ואפשר לבודד את האזורים   מהודק בהידוק מבוקר. )7.1( דרישות בסעיף 

המיועדים לבניית מגרשי ספורט ושבילים קשיחים ניתן ליישם את המילוי העליון 

  מבני ציבור ושצ"פיםמילוי מגרש  סוללה זמניתמילוי 

  קו פירוק עתידי 

  מפלס סופי מתוכנן

 סוללה זמנית

  מילוי מגרש 

  ריז למילוי בשלב סופיט

  מפלס סופי מתוכנן

  קו פירוק עתידי
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ורים אלו, ובמקביל לאפשר המשך מילוי חרסיתי עד גבהים מתוכננים המובא רק באז

אם הבחנה זו אפשרית בשלב זה, העניין חוסך כמויות ). 5.3(ראה סעיף  בשצ"פים

 גדולות של חומר מובא איכותי 

 

  פים:"המילוי בשצ 5.2

  המילוי התחתו יבוצע בדומה למגרשי מבנים ציבוריים מחומר מילוי מובא עם גבול

  . )7.2(סעיף  50%לא יעלה על נזילות ש

 ) מ' עובי ) יבוצע מחרסית מקומית שמתקבלת מחישוף השטח,   1.5המילוי העליון

שלא ניתן ליישם אותה בהידוק מבוקר בחלק  90%חרסית עם גבול נזילות גבוה עד 

  .התחתון

 במסגרת המכרזים הבאים באזורי שצפים שבהם תתוכנן בניית שבילים או  יש להעיר

עובי החומר  מובא.  יש להחליף את החרסית העליונה בחומר מילוי רגיל מגרשים

אם היה  גם פה .בדומה למילוי העליון במגרשי בניה ציבוריתמ'  2.0הזה לא יפחת מ 

בשלב זה, העניין היה חוסך עבודות מילוי וחפירה  אזורים האלותן לבודד את הינ

 מיותרות. 
  

  

  ניה ציוריםת ושצ"פיםניתוח שקיעות קונסולידציה במגרשי ב 5.3

ניתן לאפשר תקופת המתנה ארוכה עד בניית המגרשים פים ושטחי מבנים ציבוריים, "זורי שצבא

במקביל, הדבר מתבקש יבוצע המילוי ללא מתן טיפול לזרוז שקיעות הקונסולידציה. . בהתאם /שבילים

ינוי לשטחים המיועדים היות ואין היום תכנון לאזורים אלו ולא קיימת הפרדה בין שטח המיועד לב

למגרשי ספורט/שבלילם/מגרשי שעשועים ואחרים. כמובן, שזה לא מעשי וכלכלי לטפל במגרשים 

  אנכיים והעמסות יתר.  קזיםשלמים עם נ

שקיעות שיוריות פול לזרוז השקיעה בשטחים אלו עלול בחלק מהמקומות להשאיר אי מתן טיברור ש

   עולות אחזקה.שיכולות להתקבל בשטחים אלו שידרשו פ

על מנת להעריך את השקיעות השיוריות המכסימליות שיכולות להתקבל באזורים אלו, בוצע ניתוח 

  פים ושטחי המבנים הציבוריים:"עבור שני חתכי קרקע אופיינים לאזורי השצ

 7(חתך אופייני  מ' 15חתק קרקע שמורכב מחרסית בינונית עד קשה בעובי של עד  -1חתך מייצג  .1

מ' במקרה  20. בחתך זה מצפים לשקיעה טוטאלית מכסימלית של ניתוחי קונסולידציה)שנלקח ל

 . בממוצע מ' גובה 5הקריטי לפי החישובים מתחת למילוי של 

מ' עד שכבת החול  5חתך קרקע שמורכב משכבת חרסית רכה/אורגנית בעובי עד -2חתך מייצג  .2

מ'   70בחתך זה צפויה שקיעה טוטאלית של  שנלקח לניתוחי קונסולידציה) 3(חתך אופייני הכרכרי. 

 . בממוצע מ' גובה 5מתחת למילוי של 
  

מחומר נחות יותר שיכול  יכול להיות מצב שחומר המילוי יהיהמאחר ובשטחי שצפים ומבני ציבור 

להיות חרסית אטימה, בוצע הניתוח להערכת השקיעה השיורית למצב שבו הניקוז האנכי הינו חד 
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ניתוח למקרה שבו הניקוז הינו דו צדדי ( שזה  ון הסלע הכרכרי. בנוסף מוצג גםלכיוצדדי למטה 

  יכול להתקיים במקרה ומיישמים שכבה מנקזת בתחתית המילוי לכל השטח).  

יינים פאת השקיעה השיורית הצפויה במקרים הקריטיים בשני החתכים האו מתאר 11ציור מס' 

, ספורט, מגרשי שעשועים הציבוריים (מגרשי כתלות בתקופת ההמתנה לפני בניית המתקנים

  ). סלולים וכדו' שבילים

. שזה הערך שנלקח Cv=2 m2/yearלצורך חישוב השחרור האנכי נלקח מקדם קונסולידציה 

  לחישובי הקונסולידציה בכבישים.

  

  

  שקיעה שיורית צפויה כתלות בתקופת ההמתנה – 11מס'  ציור

  

  מתוך הגרף ניתן לראות:

 השחרור הינו איטי בגלל אורך ניקוז גדול, מצד שני מ' חרסית 15רקע עם שבחתך הק ,

שנים ניתן לצפות  3-4השקיעה הטוטאלית הצפויה הינה נמוכה, ובתקופת המתנה של 

  ס"מ.  10-15לשקיעות שיוריות של 

  מ' חרסית רכה, השחרור הינו יותר מהיר אומנם השקיעה הטוטאלית  5בחתך עם

קיעה שבמקרה זה משאיר ניקוז חד צדדי ס"מ).  70הינה גדולה ( במקרה הזה המחושבת 

שנים. אזורים אלו של  4ס"מ אפילו לאחר תקופת המתנה של  20 -של יותר מת שיורי

החרסית הרכה הינם האזורים הצמודים לצד המזרחי של כביש עוקף קריות. ניתן להתגבר 

י מעל שטחי השצפים על ערכים גדולים אלו ביישום שכבה מנקזת בתחתית המילו

 .ס"מ 5פחות מ  משאירהשנים  3שיהפכו את הניקוז לדו צדדי, ואז בתקופת המתנה של 
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  מהסיבות הבאות: שמרניים יש לקחת בחשבון שהחישובים האלו הינם

 (במיוחד הרכה) וגבהי המילוי מתייחסים לחתכים קריטיים מבחינת אורך ניקוז/תכונות חרסית .1

בלבד, כשבפועל יכולים להיות רבדים חדירים שיאפשרו גם ניקוז מתחשבים בניקוז אנכי  .2

 אופקי ואז שחרור יותר מהיר. 

פרמטרי החישוב של השקיעה בחרסית הרכה הסתמכו על נתונים קריטיים מחקירה שבוצעה  .3

בכביש עוקף קריות. עד שלב כתיבת מסמך זה לא התקבלו תוצאות מעבדתיות עבור החומר 

 הרך 

יה שנלקח בחישוב הינו שמרני עבור אזור החרסית האורגנית הרכה מקדם הקונסולידצ .4

מהשקיעה  80-90%בהשוואה לקווי השחרור שהתקבלו מכביש עוקף קריות, שבהם כ 

שנה. לכן בפועל מצפים לשחרור יותר מהיר של השקיעה  1הטוטאלית מתקבל בתקופה של ~ 

 הצפויה בנוסף לגודל שקיעה טוטאלית יותר קטן. 
  

סוי יהיה צורך לעדכן את כשנקבל תוצאות מבדיקות המעבדה וגם מקטעי הניבהמשך ו

השקיעות השיוריות הצפויות באזורי השצפים ושטחי בניני  החישובים האלו ולחשב את

  . בצורה יותר מדויקת הציבור

  

  

בדומה לסוללות הכבישים גם בשטחי שצ"פים ומגרשי בניני ציבור יבוצע  ניטור שקיעות:

בשלבי הבניה יבוצע הניטור בגמר  ות ע"י התקנת מספר מדי שקיעה מכניים.ניטור לשקיע

שבוע אחת ליש להמשיך בניטור השקיעות  ניהמ' מילוי. לאחר גמר הב 1הביצוע של כל 

 3חודש ימים לתקופה של לפחות  1לאחר מכן כל חודשים בדומה לסוללות ו 6לתקופה של 

ע"י המתכנן). המדידים יותקנו בהתאם  ( שינויים בתקופת וקצב הניטור יקבעו שנים

. בנוסף מצורפת סקיצה של מיקום המדידים על גבי  9לה מס' בלקואורדינטות המפורטות בט

  ( המיקום מסומן בעיגולים ורודים). 12, ציור מס' תנוחה 
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  קואורדינטות  מספר מדיד  מספר מגרש

401  

1  209851,750348  

2  209880,750372  

3  209916,750400  

4  209908,750340  

5  209948,750364  

206  

6  209933,750520  

7  209963,750485  

8  209956,750424  

9  209924,750453  

208  

10  210077,750501  

11  210039,750476  

12  210068,750435  

13  210030,750415  

14  210060,753380  

15  210020,750355  

16  210052,750322  

17  210012,750295  

208  

18  210052,750972  

19  210018,750972  

20  210018,750907  

21  210052,750907  

509  

22  209955,750972  

23  209919,750972  

24  209919,750907  

25  209955,750907  

  פיםבשטחי מבנים ציבוריים ושצ" –מיקום התקנת מדי שקיעה מכניים  – 9טבלה מס'  
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  (עיגולים בוורוד) –סקיצה של מיקום התקנת מדי שקיעה מכניים  –12ציור  מס' 
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  באזורי שצפים ושטחי מבנים ציבוריים תפיחה ניתוח 5.4

כמו שהוזכר בסעיף הקודם ניתן ליישם בחלק התחתון של המילוי חומר חרסיתי לצורך הוזלת 

לנזקים  טנציאל תפיחה לא זניח ועלולה לגרוםעלולה להיות בעלת פוהפרויקט. מצד שני חרסית זו 

מגרשי חנייה או שבילים). ספורט, מגרשי משחקים, (כמו מגרשי  במתקנים הבנויים בשטחים אלו

לאור זה יש להבטיח עובי כיסוי מינימלי מעל לחרסית שיפעיל עומס נגדי על החרסית וירסן את 

  התפיחה הצפויה לערכים מקובלים.

למילויים בשטחים אלו בוצע  ליכולה להיות זמינהחוסר ניתונים לגבי החרסית בשלב זה של תכנון ו

  הפרמטרים הבאים: הנחתניתוח עבור תפיחה תוך 

 50-60%גבול נזילות של החרסית  .1

 23-25%גבול פלסטיות של החרסית  .2

 PL-2רטיבות ההידוק של החרסית  .3

 ק"ג/מ"ק) 1650-1680מהצפיפות המכסימלית (  92%צפיפות ההידוק של החרסית הינה  .4

 מ' 4עומק אקטיבי לחישוב תפיחה שווה ל  .5

 עבור  פרמטרי המודל להערכת תפיחה (מודל של ליבנה מעודכן). 1.5מקדם הכיול של  .6

 ק"ג /סמ"ר 0.3- 0.2לחצי יניקה מתחת למתקנים הבנויים נעים בין  .7
  

  . 10תוצאות הניתוח שבוצע לפי ההנחיות לעיל, מסוכמים בטבלה מס' 

  

  

  

  ערכי תפיחה צפויה מתחת לכיסוי החרסיתי בשטחים הציבוריים – 10ה מס' טבל

 0.2מ' כיסוי מעל למילוי החרסיתי בהתחשבות ביניקה של  2בהתאם לטבלה לעיל ניתן לראות שיישום 

  . % 60- 50ס"מ כשמדובר בחרסית עם גבול נזילות של  4 -2ק"ג/סמ"ר מגביל את ערכי התפיחה ל  0.3-
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  : בולת קרקעחישוב תס 6

ערכי החוזק הבלתי  (אורגנית) עד בינונית וקשה. החרסית בחתך הקרקע משתנות מ חרסית רכהשכבות 

  מנוקז שהתקבלו בבדיקות מכנף הינם:

1. 30- 70 kPa  (האורגניות) בחרסיתות הרכות  

  .בחרסיתות הבינוניות עד קשות  kPa 300ליותר מ  -75 .2

עבור קרקע רכה בלתי מנוקזת מניב  KPa 30ינימלי של חישוב תסבולת קרקע בהסתמך על הערך המ

ניתן להעמיס את הקרקע , 1.5.  בהתאם, ובהתחשב במקדם בטחון של kPa 150חוזק בשיעור של ~

מ' גובה). במילויים יותר  4.0בקצב מהיר ( בערך מילוי עד  kPa 100במקרה הקריטי בעומס של עד 

על מנת לוודא שלא יתרחש הרס. מ')  1(עד  ה בשלביםהיה צורך לבצע את ההעמסימ'  4.0גבוהים מ 

 השונים תקופת ההמתנה בין שלבי המילוי תקבע בזמן הביצוע בהתאם לתנאי הקרקע באזור המילוי

בשילוב עם ממצאי ניטור השקיעות. יש להדגיש שחישוב זה מתייחס לקרקע הרכה ביותר במצב שלא 

התחזקות יותר מהירה של הקרקע וכתוצאה לפרקי מוחדרים נקזים, ברור שהחדרת הנקזים תגרום ל

  המתנה קצרים בביצוע המילויים הגבוהים. 

  

  חומרי מילוי 7

 מאושר   מובא מילוי 7.1
מ'  2(שכוללים תוספת של  לכבישיםזמניות ייבנו סוללות שימוש בחומר זה יבוצע בכל המקומות בהם 

 שבילים ספורט, מגרשי שעשועים, גרשיהמ באזורימ' עליונים  2 -בלפחות ו מעבר לגובה סופי מתוכנן)

  . הציבורייםמגרשים תוך הב קשיחים וכדו' שמתוכננים

עם מדד  A-4 ,A-6וכן חומרים מסוג   AASHTO: A-1 ,A-2-6  ,A-2-4סוג חומר על פי מיון 

  . 4-קבוצתי קטן מ

  3" -גודל גרגר מקסימאלי –

  40%מקסימום  200אחוז עובר נפה מס'  –
 .40%י גבול נזילות מקסימאל –
 .6% -מינימלי בתנאי העיבוד תכנוני מת"ק  –
 .1.0%שיעור תפיחה במערכת מת"ק לא יעלה על  –

 
מספר מעברי  ע"י מעברי מכבש. הידוק המילוי באזורי הסוללות הזמניות יבוצע בהרטבה בהידוק רגיל

ל סוג עבור כ הביצועייקבע בקטע ניסוי שיבוצע בתחילת הצפיפות הדרושה המכבש הנדרש עד לקבלת 

  חומר. 

  לעומת זאת בשטחי המבנים הציבוריים יבוצע המילוי בהידוק מבוקר. 
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  ציבורשכבות התחתונות של השצפים ושטחי מבני חומר מילוי ל 7.2

  

ניתן למלא מחומרים על פי מיון  מגרשי הבנייה הציבוריתבשכבות התחתונות של אזורי השצפים או 

AASHTO : A-2  ,A-4  ,A-5 ,A-6  וA-7  הגבלה של גבול הנזילות בהתאם למפורט בדרישות עם

  להל"ן:

  

  3" -גודל גרגר מקסימאלי –

 .50%: מקסימאלי גבול נזילות –
 מקס' 80%תפיחה חופשית במשורה:  –
 4%מינימאלי בתנאי העיבוד: תכנוני מת"ק  –
  בתנאי ההידוק 2%תפיחה במערכת מת"ק לא תעלה על  –

 

עם דרישות האיכות שפורטו לעיל לא קיימת בשטח הפרויקט וחייבת  A-7 מסוג חרסיתמודגש כי 

  מובאת מחוץ לגבולות הפרויקט. להיות

  יבוצע בהידוק רגיל. בשכבות התחתונותהמילוי 

 

  חרסית חפורה מגבולות הפרויקט 7.3

מ' צפויה להיות ברובה חרסית רכה /אורגנית עם  1.0-  0.5מעומק חפורה בגבולות הפרויקט הקרקע ה

לפי הנחיית ושורשים. , בנוסף בחלקה הגדול תהיה מעורבבת עם צמחייה  % 80גבול נזילות גבוה מעל 

מ' העליונים של  1.5ה  במילוי שללהשתמש בה ניתן לגידול צמחייה ולכן חרסית זו מתאימה האגרונום, 

   באזור.  תוכנןר סביבית גידול לצמחייה שתוהשצ"פים בכדי לייצ

  

  

  ספת הנחיות שעלו במהלך ההכנה למכרזותועדכון  8

  

  שכבות מעל לשכבה המנקזת 2הידוק  8.1

 בהידוק מבוקרקזת נהראשונות מעל לשכבה המ שכבות המילויתי שהכבישים יבוצעו בסוללות 

    .הסוללה בזמן פירוקמפגיעה  לצורך שמירה על השכבה המנקזת

  

  מפלס תחתית שכבה מנקזתהכתבת  8.2

ם במכרז מצורפיה תחתית השכבה המנקזת יוכתב בהתאם למפורט בחתכי הרוחב והאורךמפלס 

השכבה המנקזת מ , יש להסדיר את המרווח עד תחתית "ס 50חישוף וחפירה לעומק אחר ל. זה

היה צורך להעמיק את מסויימים יאזורים ב .בא חרסיתימילוי מובבחומר מיקומי או לחילופין 

  .החפירה עד להגעה למפלס המתוכנן של תחתית השכבה המנקזת
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  צמוד לסוללה קיימתכביש  8.3

וצע חפירה חלקית של תב )10כדוגמת כביש מס'  (יימת כביש המתוכננים בצמוד לסוללה קקטעי ב

   ם למפלס תחתית שכבה מנקזת שמופיע בחתכי הרוחב.בהתא ההסולל

  

   תנשורייקרקע ממי כביש שמקבילים לקירות לקטעהנחיות  8.4

למבצע כביש שגובלים בקירות קרקע משוריינת, הוחלט במהלך ההכנה למכרז שיבוצעו בקטעי 

את המילוי זה בקטעים אלו ידרש לבצע לאור לא יפוקרו במסגרת המכרז הבא. כלומר סופי. 

י "ע בהידוק רגיל עיונים תבוצעלמ' ה 2העמסת היתר ב  (בהידוק מבוקר עד מפלס הכביש המתוכנן 

  . )י מכבש בדומה לסוללות הזמניותמעבר

יבות מדרונות שבוצע עבור סוללות זמניות לא נעשה ניתוח למצב בניתוח יצ ,ליציבותבהקשר 

עד כניסת הקבלנים  המדרון של הסוללה ישרת לטווח קצרהקטעים הסופיים עבור רעידת אדמה. 

מתקבל  ,FS)=1.0 (מקדם בטחון מופחת ל ה שבוצע למצב רעידת אדמניתוח ב למגרשי הבנייה.

  .11מס' שיש לשריין את קטעי הסוללות הסופיות בהתאם לפרוט של המובא בטבלה 

  

 שריון מילויים
 אין צורך מטר 3.0עד 
  2(200)  או   Stabilanka (300)1 מ' 3-5
 )200(3או  Stabilanka (600)1 מ' 5-7

  סופיים  כביש דרוש בקטעי סוללותשריון  – 11מס' טבלה 

  :ההער

יריעות בחוזק ( צמודיםירות המשוריינים הקכנן בש באותו סוג שריון שמתוניתן להשתמ .1

200 kN/m(  

  

 מוךהחפירה באזורי מילוי נהעמקת  8.5
אחר שהוחלט לשמור על השכבה המנקזת שתתפקד גם במסגרת המכרז ומ ההכנה למכרזבמהלך 

זה באזורי מילוי לאור הבא, נוצר הצורך לבצע את כל מה שמתחת לשכבה המנקזת למצב סופי. 

נמוך מאחר וצפויה בעיית תפיחה יהיה צורך לתכנן את פתרון התפיחה כבר במסגרת מכרז זה. 

גובה סופי של כביש (מ' גובה  2.5מ' במילויים עד  1התפיחה הינו החלפת קרקע לעומק פתרון 

זה במסגרת המכרז הזה יהיה צורך להעמיק את החפירה באזורי לאור . )מתוכנן ללא העמסת יתר

אזורי סוללות כבישים עם מילוי  הינם מילוי נמוך זורי א .מ' מפני קרקע טבעית 1עד ל  ילוי נמוךמ

  .)מ' העמסת יתר 2.0מ' תכנון מקורי +  2.5כלומר  (מ'  4.5עד 

של הכביש המתוכנן שבהם תחתית מבנה המסעה  804-812זור חתכים בא 28דופן כביש וצא י 

 .תמדד מתחתית מבנה המסעה של הכבישמ' החלפת קרקע  1.0אלו בחתכים  .נמצאת בחפירה

מ'  2 (מ' מהמפלס המתוכנן עם העמסת היתר  3.5היה בעומק ת תחתית ההחלפהאחרות מילים ב

   .)מ' 3.5מ' החלפת קרקע =  1.0מ' בערך מבנה מסעה +  0.5העמסת יתר+

     .תבוצע בחומר מילוי אינרטי עד מפלס תחתית השכבה המנקזתבאזורי מילוי נמוך הקרקע החלפת 
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  602ו  601בשטחי ציבור פתוחים  קונסולידציהזרוז  8.6

של  ביצועו הינו תנאי הכרחי לאכלוס הקטע הדרומישטי מתוכנן קיר אקוס 602ו  601פ "צבש

, ובשונה משאר זה יהיה צורך לנקוט באמצעים לזירוז קונסולידציה בשטחים אלולאור . השכונה

בשילוב עם העמסת יתר.   2X2בצפיפות נקזים  602 ו 601פ "דרו ב שצחויקט יופים בפר"השצ

  .סלעהגעה ללעומק כל שכבת החרסית עד יוחדרו הנקזים 

י מעקב שקיעות עבור נקודות שיסומנו על הקיר המשוריין "השקיעות בקטעים אלו יבוצע עניטור 

  רט במפרט המיוחד. המתוכנן בהתאם למפו

  

  

  פים"מדידים מכניים בשצהוספת  8.7

הוחלט להוסיף עוד שלושה מדידים בהתאם  9שמופיעים בטבלה מס'  המכנים  למדידיםבנוסף 

  :לפרוט הבא

 210297,750528 –קואורדינטות מיקום  : 511פ "שצ .1

  210015,750652 –קואורדינטות מיקום  : 512פ "שצ .2

 210257,750431 –קואורדינטות מיקום  : 514פ "שצ .3
  

  

  מסעה לכבישים שמתוכננים במסגרת הסדרי תנועה זמנייםמבנה  8.8

זמניות  יות אספלטמסעות  מתוכננות קטעימכרז זה במסגרת  :מסעה אספלטית זמנימבנה  .1

משאיות  100של  מבנה המסעה בוצע לפי הערכהחישוב שאמורות לשרת לתקופת הביצוע. 

ן "להל. 2%ק ", על קרקע טבעית בעלת מתשנים 4הקריטי לתקופת ביצוע של  ליום בנתיב

 :פרוט למבנה המסעה הזמנית המתוכנן

 4   מ"מ עם אגרגט דולומיטי ותערובת ביטומן  19ס"מ _שכבת בטון אספלט תא"צPG-70-10 

 5   מ"מ עם אגרגט דולומיטי ותערובת ביטומן  25ס"מ _ שכבת בטון אספלט תא"צPG-68-10 

  15  שכבת מצע סוג א' –ס"מ 

 20  שכבת מצע סוג א' –ס"מ  

 20  שכבת מצע סוג א' –ס"מ 
 סה"כ עובי המבנה –ס"מ  64 

  .מ בחומר מילוי אינרטי אטים"ס 50למבנה המסעה תבוצע החלפת קרקע לעומק ת מתח

  .לקרקע הטבעיתרגיל יבוצע הידוק החפירה תית בתח

 במבנה מסעה זה למסעה קיימת התחברות הרחבות של מסעה קיימת תבוצע באזור 

  . )יים+הרחבהק (, תוך יישום שכבת אספלט עליונה על כל השטח 1:1.5שיפוע במדרגות ב

  

ך חקלאית מקיבוץ אפק לצרכי במסגרת מכרז זה תשמש דר :חקלאית מקיבוץ אפקדרך  .2

ך רודרך זו עם אספלט מקורצף לצן מבנה מוצע ל"להלכניסת משאיות לאתר העבודה. 

 :הפחת האבק בתקופת הבנייה
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 10 ס"מ חומר אספלטי מקורצף 
ק"ג  1.0על פני האספלט המקורצף יבוצע ריסוס יסוד מאמולסיה ביטומנית בשיעור 

  למ"ר.

 50  מ"ס 20+ עוד שכבה בעובי  ס"מ כל אחת 15שכבות בעובי של  2( סוג א'ס"מ מצע( 

 ס"מ 40לעומק תעובד בתחתית המבנה  חרסיתיתהשתית ה.  

  ליישם בד הפרדה בים השתית החרסיתית לשכבת המצעים התחתונהיש 
  

  יש לקחת בחשבון את הצורך באחזקה תכופה במשך תקופת השרות של הדרך הזו.

  

ום מזרחי של השכונה מתוכנן חניון עפר שאמור לשרת את רדהבצד  :חניון עפרמבנה  .3

בהתאם  העפר יבוצעהמסעה של חניון מבנה בתקופת הבנייה.  והרכבים תנועת המשאיות

 :ן"למפורט להל

  מ או עד שתית נקייה משורשים"ס 20חישוף לעומק ביצוע 

  בהידוק רגיל )קרקע יסוד טבעית( שתית טבעיתהידוק  

  בד הפרדהפרישת 

 2 מ כל אחת "ס 20ע סוג א' בעובי "שכבות מצ  

  

  / עיבוד תחתית חפירההידוק  8.9

זאת לעומת . ית חפירהתתחרגיל ב בוצע הידוק י  )מ' כולל העמסת יתר 4.5מעל (גבוהות  בסוללות 

קרקע יסוד  עיבוד , יבוצעמ' 1.0מתוכננת החלפת קרקע לעומק מ', היכן ש 4.5בסוללות נמוכות מ 

בשכבות  דוק מבוקרבהייבוצע הטבעית עיבוד השתית  .מ"ס 40לעומק  בתחתית החפירה טבעית

    מ כל אחת."ס 20של עד בעובי 

  

  איכות לחומר מילוי אינרטי אטיםדרישות   8.10

 מתחית החפירה עד  בסוללות הנמוכות  , יבוצע המילוי8.4למה שהוזכר בסעיף בהתאם  

בהחלפת הקרקע גם זה ישמש חומר . בחומר מילוי אינרטי אטיםתחתית השכבה המנקזת 

חומר אינרטי אטים יעמוד בדרישות האיכות ית מבנה המסעות הזמניות. תהמבוצעת בתח

  הבאות:

-עם מדד קבוצתי קטן מ A-4 ,A-6וכן חומרים מסוג   AASHTO :A-2-6 ,A-2-4על פי מיון 

4 .  

  3" -גודל גרגר מקסימאלי –

 .20-40%בין  #200אחוז עובר נפה מס'  –
 .0.5%התפיחה במערכת המת"ק בתחום רטיבות העיבוד לא יעלה על שיעור  –
(יקבע במערכת מת"ק מלאה תחת , 6% -מת"ק תכנוני מינימאלי בתנאי העיבוד  –

 ליבראות). 40עומס של 
  


