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 31501-21סימוכין: 

 14631תיק: 
 
 

 שדרות -חווה חקלאית  
 בדיקות קרקע ויעוץ לביסוס

   ריאמינליפר"ח דו
 
 נתונים כלליים   .1
 

 איתור   א. 
 

 (.604, מגרש  303, חלקה  2828גוש רות )שדמגרש נמצא בה  
 
 

 טופוגרפיה   ב. 
 

 מערבי ישנו  -+. באיזור הצפון83-84-נמצאים ברום של כ  אתרקרקע שב פני ה  
 +(.81.5 -כלס פמ' )מ  2-בור בעומק של כ   

 
 

   תכנית בדיקות הקרקע ג. 
 

שבוצעו   מ'  12.5 של עד עומקלסיון יקידוחי נ  5ה מתבסס על  ח זדו" .1  
   .2021ינואר בחודש  משה ברקבלן הבאתר ע"י     
 בתוך הקידוחים בוצעו בדיקות להחדרה תקנית לקביעה     
 אינדיקטיבית של צפיפות וחוזק השכבות. מתוך הקידוחים נלקחו     
 מדגמים מופרים לצורך מיון הסתכלותי.    

 
רי מנפח הקרקע הכללי.  אחוז מזע לבדיקה ש  יםסיון מהוו יהנ י קידוח (2)  

נויים בין חתך הקרקע בפועל למתואר להלן. בכל  אי לכך יתכנו שי 
תכנו  סוס וי ס הבילדווח למהנד על המפקחאי התאמה של  מקרה

כולל אפשרות של   , המשךטות ב המפור  וססהתאמות בהמלצות הבי 
 תוספת עלויות לביצוע הביסוס.

 
הנדסי של היסודות בלבד.   לצורך תכנון סיון מיועדיאור קידוחי הנית ( 3)  

מת  יועד לספק לקבלן המבצע נתונים לתכנון התאזה מאור י אין ת
י" כלכלי או  ך "שווילהעראו   ושיטות עבודה לצורך הביצועלים כ

  רת. אם הקבלן מעוניין לקבל נתוניםהנחפ הקרקע  שלת הפינוי  עלו
 בעצמו.משלים  קער קסקר אלו עליו לבצע 

   
וישלימו המידע  אשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר ות הרדהיסו ( 4)  

 . שעות 84בהתראה של צוע הבי  יש ליידע על תחילת מועדהדרוש. 
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 בניה אור ה ית ד. 
 

 .  ללא מרתף  יםקומתי דו/חד מגורים ימבנ   4ם נימתוכנ
ירוב למפלס הקרקע  ינם בקם ידועים אך ניתן לשער שה אינ ±0.0-ה מפלסי 

 מערבי מילוי של  -+ בהתאם לנ"ל יידרש באיזור הצפון 83.5-כהקיימת  
שיטת הבנייה תהיה קונבנציונלית, דהיינו: שלד, עמודים וקורות   .מ' 1-1.5-כ

   טון. 20-50העומסים יהיה בד"כ בתחום    וקירות בלוקים.  מבטון מזויין
 
 

 מהות שירות ייעוץ לביסוס  ה. 

 
מתכנן לתכנון הנדסי של היסודות  לייעוץ לביסוס נועד לספק נתונים ה .1  

 לאפשר למפקח באתר זיהוי שכבת הביסוס אליה היסודות יחדרו.  ו

 
 שירותינו ההנדסיים לא נועדו :  .2  

 
 ציוד ושיטות לביצוע היסודות.   ים בחירה שללאפשר לקבלנ א.   

 
לי של האתר ומערכת  להיות תחליף לתכנון מפורט של ניקוז עי  ב.   

ית של מרתפים ע"י מתכנני ניקוז עניקוז תת קרק 
 ואינסטלציה.  

 
להיות תחליף לתכנון מפורט של מערכת איטום ע"י יועץ   ג.   

 איטום.  

 
נה שתואר  ט בדו"ח( תקפות למבכנון לביסוס )כמפורההנחיות לת .3  

מ'   לעיל. שינויים כגון תוספת מרתף ו/או ביטולו, שינויים של מעל
קומות  של  משמעותיתוספת ת במפלס חפירה/רצפה מתוכננת, 

 חסות מחודשת של יועץ הקרקע.  י מחייבים התי  -עליונות 

 
אתר שייתכנו  מטבען של הנחיות המבוססות על בדיקה כללית של ה .4  

ביצוע  ים בזמן הביצוע. אי לכך, ם בחתך הקרקע המתגל שינויי
צות והדרישות  ההמל המבין  הנדסי צמוד   היסודות מחייב פיקוח

נויים בחתך  זמין עדכון לנתוני הביסוס במקרה של שימהמקצועיות וה
 הקרקע בפועל.  

 
הביסוס   .5   מהנדס  בנוכחות  יבוצעו  מבנה  בכל  ראשונים  יסודות  שני 

קב  לצורך  וזאת  שלבאתר  הסופי  העומק  והדרכת    יעת  הביסוס 
של ובהתראה  ביצוע בכתב  על תחילת  לידע  יש    48  המפקח הצמוד. 

 כנית הביסוס(.  ועות לפחות. )יש לרשום על תש
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הצמוד   .6   המפקח  של  בכתב  דו"ח  וקבלת  באתר  צמוד  פיקוח  קיום 
הקרק  נתוני  )מבחינת  היסודות  לאישור  תנאי  הם   ע(  באתר 

המפקח הצמוד לוודא התאמת    צועית בפרויקט. עלולאחריותנו המק
 . ל יסוד בנפרדחתך הקרקע בפועל למתואר בדו"ח ולאשר יציקת כ

 
  ובתנאי  שנים מיום הפקתו   3בתוקף עד ו ני ה סביסודו"ח ה .7  

כל שינוי במתאר הבניה או בפני הקרקע   ששולמה התמורה בגינו.
 יות.נעדכ נחיות ה  ונתניים מחייב עדכון משרדנו ובהתא

 
 
 
 
 חתך הקרקע    .2
 

יקריות  ת העשכבוב הבחין אך ניתן ל   אינו אחידסיון יהנחתך הקרקע שבקידוח  
 דלהלן:  

  
 מ'.  1שכבה זאת נמצאת מפני קרקע קיימים ועד לעומק משתנה   -  מילוי .א 

 
 

ה מתחת למילוי/מפני קרקע זאת נמצא שכבה  – חול מעט טיני עד חרסיתי .ב 
 מ'.  2.5-5.5ומק  קיימים ועד לע 

 
 

ק  מ' ועד לעומ  5.5-2.5צאה מעומק זו נמשכבה  –  רזהרסית  חול חרסיתי עד ח ג. 
 . טנציאל תפיחה נה בעלת פוישכבה זו ה מ'.   6-7.5משתנה של 

 
 

מ' ועד לסוף   7.5-6זו נמצאה מעומק  שכבה  – ד כורכר קשהחול כורכרי ע ד. 
 הקידוחים. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  בס"ד

 Eng. ZELIO DIAMANDI            מנדי דיאליו אינג' ז
 UNDATION ENGINEERSOIL & FO              רקע              ים וקיעוץ לביסוס מבנ

 Eng. Aviya Zeev  ,                                                                                                               אינג' אביה זאב
       Geologist. Katerin Birman Itzhak                                                                                          לוגית( מן יצחק )גיאוקטרין ביר

  Eng. Omri Shitrit                                                       ,  Eng. Asaf Boot אינג' אסף בוט , אינג' עומרי שטרית

  OFFICE@ZELIO.CO.IL                haarava st.#1 givat shmuel              ואלגבעת שמ 1רבה רח' הע
 tel  -03  5756517טל'    fax    03-5757694קס פ

 17מתוך  5עמוד 

 
 
 ת הביסוסיטש .3
 

באמצעות כלונסאות   ים ניתן לבסס המבנ ע באתר קלחתך הקר בהתאם   א. 
 קדוחים ויצוקים באתר. 

 
 

 בנטוניט עקב החתך החולי. /CFA-אות בויידרש ביצוע הכלונסתכן י ב. 
 
 

 ס"מ   50בקוטר  קידוחים לושהקדיחה של ש  ויסינצע בליש  .ג 
 כדי  ', שבועיים לפני תחילת הביצוע )לפני הזמנת כלובי הזיון( מ 11 לעומק  
 קידוחי    ודותמיקום הקידוחים בנק יצוע בשיטה הרגילה.וודא יכולת בל  
  הביסוס(. ניתכ תו)יש לרשום על   5-ו 3,1מס'  וןסיינ  

 
  
 ידה ובכל זאת  תכנון מבנים ללא תפר. במי בתנאי הקרקע שבאתר רצו .ד 
רנציאליות אנכיות תפר יש להביא בחשבון אפשרות של תזוזות דיפוכנן תמ  
ס"מ 3-5גם לתזוזות אופקיות של  ס"מ באיזור התפר המתפתחת 1-3של   
 תרת הנ"ל ולמנוע  הסל  לתכנון פתרון אדריכלי נאות  ת וונובקומות העלי  
 לית. ונפונקצי –פגיעה אסטטית   

 
 

   צעת התקן לביסוסהתאם להבת זא )וים יש להבהיר ליזם ולדייר  .ה 
ן למנוע כליל הופעת סדקים בעלי שבאתר לא נית שבתנאי הקרקע  החדש(  
 מצעים  משמעות אסטטית )ללא סכנה ליציבות( וזאת על אף כל הא   
 ים לצמצם ככל שניתן תופעה זו.דהמפורטים בדו"ח והמיוע  

 
 

ה )מבטון מזויין( המחוברים  יש להקשיח שלד המבנים ע"י תוספת חגור ו.  
ן מעל לפתחים )כגון חלונות ודלתות( והן במרכזי קירות ללא  מעמוד לעמוד ה  
 פתחים.  

 
 

ש  ". יחד עם זאת י ילה"הרג יתכן וניתן יהיה לבצע הכלונסאות בשיטה  .ז 
כלובי הזיון שיובאו לאתר יהיו בהתאם .  CFA-להיערך לביצוע בשיטת ה

 רותכים.מ
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   כלונסאותבביסוס  .4

  
 ר ללא הרחבות.  תאב על כלונסאות קדוחים ויצוקים   םילבסס את המבנ  ניתן .א 

 
 

ם  מיפני קרקע קיי /קורות מתחתיתמ'  11היה מלי יי המינאות עומק הכלונס  .ב 
 (. רשם בתוכניותי)הערה זו ת .ניהםמוך מבהנ

 
 

את הקידוחים    צרנתן אישור לקי י מ' 5-באזורים בהם עובי החרסית קטן מ ג. 
 המפקח הצמוד באתר(.)הנ"ל בתיאום עם  מ'  10-ל

 
 

סה בקדיחה בחתך קרקע חולי  קבלן קידוחים המנו ,ההו גב ותבסביר  .ד 
 . הודה בשיטה הרגיליצליח לבצע העב  ,ד במקדחים סגוריםצויוהמ

. )הערה זו קוטר הקידוחים הוגבל להגדלת הסיכוי לביצוע בשיטה הרגילה   
 תירשם בתוכנית(.

 
 

 להלן פרוט העומס המותר: ה. 
  
 קי עומס אופ עומס אנכי   קוטר   
 מותר )טון(  ן( ו ט )תר ומ  ( ס"מ)  

 
 3  35עד   50  
  60  36-50  5 
   

 
 ם. ניהמוך מב, הנ תית קורות הקרקע/תח  ימדד מפניי לונסאות עומק הכ .ו 
 . 1:1הפרש גובה בין בסיס כלונסאות סמוכים לא יעלה על   

 
 

בכלל  עשה בפיקוח הנדסי צמוד. המפקח יוודא קיום הוראות  יביצוע העבודה   .ז 
 הביסוס.ווח למהנדס וידד יסו ת כל קיצי  ים בפרט, יאשר חועומק הקידו

 
 

 נסאות. לו הכ לבצע בדיקות סוניות בכל  יש .ח 
 
 

באתר ע"י מהנדס הביסוס בעת תחילת ביצוע היסודות.  העומק הסופי יקבע  .ט 
 מ' באורך הכלונסאות עם או בלי שינויים בקוטר.  1-2יתכנו שינויים של  

 
 

ח  משותף. המרוו  ראשם ות עונסא ל וג כקבל ע"י ז תעומסים גבוהים מהנ"ל י  .י 
 . 15%-ולת ב פחית התסב זה יש לה  ובמצב"מ ס  50ת יהיה נסאו בין הכלו  
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 לכתוב על תכנית היסודות(  ) הנחיות לביצוע הכלונסאות .5
 

באתר יוודא שמרכזי הכלונסאות המבוצעים לא יסטה   אחראי לביצועה .א
יב  חי "ל תמהנ ה גדולנס. סטיה וקוטר הכל מ 5%-מהמרכז המתוכנן יותר מ

 מהנדס הביסוס.  ויש לדווח עליה ל תוספת זיון 
 

  
דרגת סומך זו הכרחית  ) 6" ס של יעת קונוובעל שק 30 -ביה  הבטון יה  ב. 

 לעטיפה נאותה של הזיון בכלונס(.  
 

כדי למנוע  עם התחלת התקשות הבטון יש לחפור בטוריה את עודף הבטון ג. 
 . ווצרות בצל עליוןי ה

 
 

' המוחדר  מ  6וצינור קשיח באורך   איבהשמ  ותעמצה בא תעש  ןהבטו יציקת  ד. 
 וצע ביום הקדיחה.  לונס תהיה רצופה ותב קת הכ . יצילתוך הקידוח

 
 

 כלוב הזיון יתלה בעת היציקה במרכז הקדוח. קוטר כלוב הזיון יהיה קטן  ה. 
כאורך  הי "מ מקוטר הקדוח )ביחס ישר לקוטר(. אורך הזיון יהס  12-14-ב   

"י הכוחות  ברזל מצולע ויחושב עפ יהיה מ יון. הזמ' 1ת  וח פח הקידו
שטח החתך )ביחס הפוך  פרומיל   5-6-ים ולא פחות מהאופקיים והמומנט

 סרים"( יולבשו על כלוב הזיון כמקובל. ישומרי מרחק )"ספי  . לקוטר(
 
 

 בדיקות סוניות יבוצעו בכל הכלונסאות כדי לוודא איכותם.  .ו 
 
 

 "י אחראי לביצוע השלד(. ד )עצמוי הנדסקוח  י ה בפע העבודה יעשיצוב .ז 
 

  
 מ'.  1.5עליון באורך  מוש בצינור מגןיאת הצורך בש הקבלן יביא בחשבון  .ח 

 
 

 המרחק החופשי   50%הפרש גובה בין בסיס כלונסאות סמוכים לא יעלה על  .ט 
 שבין הכלונסאות.   

 
 

 . עויצהב  לתיח י תנ לפת ת היסודו אישור עקרוני את תכני מהנדס הביסוס יאשר .י 
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ועד התחלת הקדיחה ולזמן  עות לפני מ ש 48ביסוס יש להודיע למהנדס ה . אי 
 יקת הכלונסאות הראשונים טרם יציקתם.אותו לבד 

 
 

 לבנטוניט.   CFA-שינוי שיטת הביצוע מהרחבות משמעותיות יחייבו / מפולות יב.  
 ודה. צמובפיקוח מעבדה   מפרט הבינמשרדישל ה 23ק ר פרט בלמפונ"ל בנוסף ה  

 
 
 
 
  והנחיות נוספות קורות ,רצפות .6
 

 רצפות המבנה יתוכננו כרצפות "תלויות". הקרקע מתחת לרצפות תהיה   .א 
כנן  אינו אפשרי יש לת  אם פתרון זה יל. יע קוז ני רשלאפ  גבוהה מסביבתה כדי  
 וז המאפשרת לסלק מים  ק ולבצע מערכת הכוללת שיפועים ותעלות ני  
 למבנה. העלולים להצטבר מתחת   

 
 

 פוליוויד גע עם הקרקע באמצעות ארגזי רצפות וקורות המבנה יופרדו ממ ב. 
 . בקרקע תופחת לגזירה 940ס"מ העומדים בתקן  25בעובי   

 
 

   )וזאת בהתאם להצעת התקן לביסוסדיירים יר ליזם וליש להבה .ג 
י למנוע כליל הופעת סדקים בעל   ןשבתנאי הקרקע שבאתר לא נית החדש(  
 אף כל האמצעים  משמעות אסטטית )ללא סכנה ליציבות( וזאת על   
 ו.ז עהופת יתןצם ככל שנהמפורטים בדו"ח והמיועדים לצמ   

 
 

היוצא מהמבנה או   " זיז"מדרגות יתוכננו כאלמנטים בולטים מהמבנה, כגון  .ד 
 שה באופן שתזוזות הקרקע בשיעור עכ"קורה על שני סמכים". התכנון י   

 ס"מ לא תעביר כוחות למבנים.  5   
 
 

 סוד יהיו בקוטר הקידוחים )עד למפלס הקורות( כאשר תיקון  י היעמוד ה. 
 ת.הקורו  ת תעשה במפלסמרכזיו  

 
 

 ומלץ לבצע באבנים משתלבות על שתי שכבות  משטחי ריצוף חיצוניים מ .ו 
ת  ממודיפייד( בהם תיקון התזוזו  96%-ס"מ כ"א המהודקות ל 20מצעים )

מתחת לריצוף אין    צפה"פה "אם תבוצע רצהצפויות הינו פשוט יחסית. 
 לקשור אותה למבנה. 
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 יבורים אטימים וגמישים המאפשרים תזוזות  צנרת הביוב תורכב עם ח  .ז 
 ס"מ.  5דיפרנציאליות של עוד קרקע   

 
 
 
 
 
 מילוי באתר  .7
 

    8-20%עם דקים ) ב מחול חרסיתי עד חוליורכ כל מילוי שיבוצע באתר  
 על טיב המילוי והידוקו בשכבות  פדה ל הקהעדר עויהודק בשכבות.  (  דקים 
 .שי בקדיחת הכלונסאותוקו  יגרום לנזק בפיתוח 

 
 
 
 
 יש לכתוב על תוכנית הביסוס( )  עוץ בזמן ביצועיי .8
 

בנוכחות מהנדס הביסוס באתר   וסודות ראשונים בכל מבנה יבוצעשני י א. 
, לקבוע העומק את כדי לבחון האם נדרשים שינויים בהמלצות הביסוסוז

 דריך המפקח הצמוד באתר. הסופי של היסודות ולה 

 

 
יעשה בכתב ובהתראה של  משרדנו לייעוץ בזמן ביצוע )ביקור באתר( הזמנת   ב. 

 עות לפחות.  ש 48

 

 
יסודות וקבלת דיווח בכתב של  צוע כל היבמהלך ב צמודיום פיקוח הנדסי ק ג. 

היסודות )מבחינת נתוני   המפקח הצמוד באתר הינם תנאי לאישור תקינות
 ריותנו המקצועית בפרויקט.  הקרקע( ולאח

 
 

הספר  –רט הבינמשרדי  ע העבודות ייעשה לפי תקנים מחייבים: המפביצו ד. 
חוקת הבטון, ת"י   –  466, ת"י 413; ת"י 51, 40 ,26,  23, 1פרקים  –הכחול  

 קיהם.  וכן כל תקן רשמי רלוונטי המקובל בענף הבניה.חלעל כל   –  940
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 עקרונות למתכנן וליזם/משתמש בנכס(  )  פיתוח גינון וניקוז .9
 

שתמנע צורה תכנון הפיתוח ומערכות המים והביוב בקרבה למבנה יעשה ב א. 
ם ע"י  ותאפשר ניקוז מהיר של המי  הרטבה של הקרקע הסמוכה למבנה

מחוץ למבנה והנועדים להבטיח  מתאימים המכוונים אל  צירת שיפועיםי
הנ"ל נועד  .  3%שיפוע של  ע גלויה נדרש בקרקהרחקה מהירה של המים. 

ת"י  למנוע סיכון לתקינות היסודות . )ראה תקן ישראלי לאחזקת מבנים  
1525 .) 

 
 

 קםיש להרחסות גם למערכת המים והביוב )אשר יההוראות דלעיל מתייח  ב. 
יד  נדסי אשר מבטיח העדר נזילות גם בעת פחות או לתת פתרון המ' ל  3   

מ' לפחות   5 מנעות מנטיעת עצים בסמוך למבנה )עד למרחקי הרחוק( וכן ה
 והרחקת שפיכת מרזבים.   מהמבנה(

 
 

והביוב )כולל תכנון מפורט של ניקוז בהיקף  תכנון הניקוז ומערכת המים  ג. 
לעיל יובאו לידיעתם. על  חיות דמנוסים וההנ  מתכנניםים( יעשו ע"י למרתפ 

 ס לסביבה.  קוז לבדוק ניקוז הכללי של האתר ביח מתכנן הני 
 
 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להבטחת ניקוז האתר במהלך ביצוע   ד. 
 עם יועץ ניקוז מטעמו(.  ת הצורך עליו להתייעץ )במידהעבודות 

 
 

ך ממפלס  ס הנמון בעתיד למפל יצוע והרה הן בשלב הב אין לבצע כל חפי  ה. 
הגדול   וס בכלונסאות אין לבצע חפירה לעומקפלטות יסוד. במקרה של ביס 

מ' בסמוך ליסודות. בכל מקרה של ספק יש להתייעץ עם המהנדס   1 -מ
 המתכנן.  

 
 
 

   
 בכבוד רב,        

 
 ינג' זליו דיאמנדי א       
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 14631תיק: 
 באבו קידוחים קודח: 

 
 שדרות  -ת ה חקלאי חוו

 תיאור קידוחי ניסיון 
 

 1מס': קידוח 
 

אחוז   תיאור השכבה  עומק במ' 
 דקים

 SPT צבע
 מס' חבטות עומק -עד -מ

 15-30-45 סהכ
 חום   י חול מעט טינ 1.0 0.0 

2 15 5-6-9  1.0  
    חום   ם צרורות סיתי עחר טין

4 25 5-12-13   5.4 
 5.4  

 חום   רסית חולית ח
6 34 8-16-18   7.5 

 7.5  

חום    כורכר קשה 
 בהיר 

8  
  11חדר  50

    מ ס"
   

10 26 11-11-15   10.5 
 10.5  

חום    כורכר חולי עם מעט דקים 
 בהיר 

12 30 11-13-17    
   

14 28 10-12-16   14.5 

 
 2מס': קידוח 

 
אחוז   תיאור השכבה  במ'עומק  

 דקים
 SPT צבע

 מס' חבטות עומק -עד -מ
 15-30-45 סהכ

 

0.0 
1.0 

חום    מילוי חרסית 
 כהה 

2 16 5-7-9  

1.0 
3.0 

חום    חול עם דקים מעט כורכרי 
 בהיר 

 3.0  
חרסית   דעחול חרסיתי 

חום   40-50 זהר
 כהה 

4 29 9-13-16    
   

6 25 8-12-15   7.0 
 חום   קים כורכרי חול עם ד  8.0 7.0 

8  
  8ר חד 50

  8.0  ס"מ 
חום    כורכר קשה 

    בהיר 
10  

  10חדר  50
 10.2   ס"מ 

 10.2  
 חום   כורכרי חול עם דקים 

12 37 10-18-19   12.5 
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 3מס': קידוח 
 

אחוז   תיאור השכבה  עומק במ' 
 דקים

 SPT צבע
 מס' חבטות עומק -עד -מ

 15-30-45 סהכ
 חום   חול עם דקים  1.0 0.0 

2 12 4-5-7  

1.0 
2.5 

חום   30-40 חרסיתי חול 
 כהה 

 

2.5 
4.0 

חול חרסיתי עד חול עם  
 חום  8-15 דקים  

4 19 6-9-10  

4.0 
6.0 

עד חול  ה  זסית רחר
חום   30-40 חרסיתי 

 כהה 
 חום  10-15 קים ד חול עם   6.0 

6 17 8-6-9   7.0 
 7.0  

 בן ל  כר קשה רכו
8 50 < 19-31-44   8.5 

 8.5  

חום   5-10 י דקים כורכר חום עם
 בהיר 

10 41 10-17-24    
   

12  
  28חדר  50

 12.5   ס"מ 
 

 
 4מס': ח קידו 

 
אחוז   תיאור השכבה  עומק במ' 

 דקים
 SPT צבע

 מס' חבטות עומק -עד -מ
 15-30-45 סהכ

 שחור   מילוי חרסית  1.0 0.0 
 חום   קים חול עם ד  2.0 1.0  4-8-11 19 2

 

2.0 
5.0 

חום   30-35 חול חרסיתי  
 כהה 

4 33 8-16-17  5.0  
חום    כורכר חולי 

    בהיר 
6  

  5חדר  50
 7.0   ס"מ 

 חום   חול עם דקים כורכרי   7.0 
8 50 < 17-29-41   9.0 

חום    כורכרי חול   9.0 
 10.5   14-23-50 > 50 10 בהיר 

 חום   כורכרי חול עם דקים  11.0 10.5 

12 50 < 20-26-34  

11.0 
12.5 

חום    ול כורכר ח
 בהיר 
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 5מס': קידוח 
 

אחוז   יאור השכבה ת ומק במ'ע 
 דקים

 SPT צבע
 מס' חבטות עומק -עד -מ

 15-30-45 סהכ

 

0.0 
1.0 

 חום   מילוי חול טיני עם אבנים 

 חום   עם דקים כורכרי חול  3.0 1.0  13-16-16 34 2
 3.0  

חום   20-30 חול חרסיתי 
 אדום

4 17 5-7-10    
   

6 31 10-15-16   7.0 
 לבן   כורכר קשה   7.0 

8  
  14חדר  50

 8.3   ס"מ 

 

8.3 
9.0 

חום   30-35 חול חרסיתי 
 כתום

10  
  10חדר  50

  9.0  ס"מ 
    ן לב  חולי כורכר 

12  
  11חדר  50

 12.26   ס"מ 
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   מפרט לביצוע כלונסאות רגילים
 )לכתוב על תוכנית הכלונסאות( 

 ( של המפרט הבינמשרדי   23)בנוסף יש להתייחס לכל הדרישות שבפרק 
 
 
 
)בעזרת   .1 אנכיותם  הכלונסאות,  עומק  את  יוודא  באתר  מטעמו(  )והמהנדס  הקבלן 

לא  הקידוח המבוצע  הראשון.  המטר  ובגמר  הקדיחה  בתחילת  ומרכזיותם    פלסים( 
מ יותר  ל  1%-יסטה  יסטה המרכז המבוצע מעל  כן לא  וטר הכלונס  ק   3%-מהאנך, 

 מהמרכז המתוכנן. 
 
 
ב .2 יהיה  בכלונסאות  "  30-הבטון  של  קונוס  שקיעת  הכרחית  6בעל  זו  סומך  דרגת   .

 לעטיפה נאותה של הזיון.
 
 
באמצעות   .3 תבוצע  היציקה  הקדיחה.  ביום  ותבוצע  רצופה  תהיה  כלונס  כל  יציקת 

 נורעם צימ' )יתכן שימוש במשאיבה    1הקידוח פחות  ך וצינור קשיח באורך  משפ
 קשיח היורד לתוך קידוח כנ"ל(. 

 
 
מגן עליון באורך    ביא בחשבון האפשרות שידרש שימוש בצינורותקבלן הקידוחים י .4

 מ' )לפי הצורך(.  1-2
 
 
יהיה מפלדה מצולעת בקוטר מינימלי של   .5   . כמות ימוםמוטות מינ  6,  מ"מ  16הזיון 

ת  מיהזיון  תפחת  לא  אך  והמומנטים  הכוחות  לפי  חתך    5-קבע  משטח  פרומיל 
  110קוטר  מעל  פרומיל בכלונסאות    3-ו  )כולל(  ס"מ  80בכלונסאות עד קוטר  הכלונס  

אינטרפולציה.  ס"מ לבצע  יש  ביניים  מקרי  האנכיים    .עבור  המוטות  בין  המרחק 
מ גדול  יהיה  לא  הכלונס  מרווח  בכלו  ס"מ.  20-בהיקף  שומרי  יותקנו  הזיון  ב 

כל קשירת  מתאימים.  ללא  )"ספייסרים"(  והצבתו  הכלוב  הרמת  תאפשר  הזיון  וב 
י  הזיון  אורך  פחות  כ היה  עיוותים.  הכלונסאות  יהיה    .מ'  1אורך  הזיון  כלוב  קוטר 

ב הקידוחים  12-16-קטן  מקוטר  לקוטר)  ס"מ  ישיר  בריתוך  (ביחס  הצורך  יתכן   .
במקרה של קרקע תופחת יש    לצורך הכנסתו לתוך הקידוח(.חלקי כלוב זיון באתר )

  ייםבהתאם להצבת הפרמטרים הרלוונטלפי כוח המתיחה הצפוי    ות הזיוןחשב כמ ל
 . (940)ראה ת"י  לקרקע

 
 
 קבלן הקידוחים יהיה מנוסה בקדיחה בקרקע חולית ויצטייד במקדחים סגורים.  .6
 
 
 ית היסודות. קוטר המקדח יהיה זהה לקוטר המפורט בתוכנ  .7
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וד באתר, בעל הכשרה מקצועית  נאותה ,  ביצוע הקידוחים יעשה בפיקוח הנדסי צמ .8

העבודה , יאשר יציקת כל יסוד וידווח למהנדס הביסוס    אשר יהיה נוכח בכל מהלך
 על ממצאים בזמן ביצוע.  

 
 
לפני   .9 נוספת  ופעם  הקדיחה  תום  עם  מיד  הקידוח  עומק  ירשום  באתר  המפקח 

 יקה כדי לוודא היעדר מפולות. היצ
 
 

בפיק  .   10 תבוצע  ויאשר  העבודה  המפרט  הוראות  קיום  יוודא  אשר  צמוד  הנדסי  וח 
דויסו יציקת   קבלת  לאישור  " דות.  תנאי  הינה  מבוצעים  עומקים  על  בכתב  חות  

 היסודות. 
 
 

  על המפקח להודיע ליועץ על כל אירוע חריג המתייחס להוראות המפרט וכן שינויים  . 11
 בחתך הקרקע המתגלה לעומת הנתונים שבדו"ח.

 
 

 סוניות יבוצעו בכל הכלונסאות.    בדיקות . 12
 

    
דפנות . 13 ליציבות  פרק    חשש  לפי  הבנטוניט  בשיטת  ביצוע  המפרט    23יחייב  של 

 . ובפיקוח מעבדה צמודה הבינמשרדי
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 



  בס"ד

 Eng. ZELIO DIAMANDI            מנדי דיאליו אינג' ז
 UNDATION ENGINEERSOIL & FO              רקע              ים וקיעוץ לביסוס מבנ

 Eng. Aviya Zeev  ,                                                                                                               אינג' אביה זאב
       Geologist. Katerin Birman Itzhak                                                                                          לוגית( מן יצחק )גיאוקטרין ביר

  Eng. Omri Shitrit                                                       ,  Eng. Asaf Boot אינג' אסף בוט , אינג' עומרי שטרית

  OFFICE@ZELIO.CO.IL                haarava st.#1 givat shmuel              ואלגבעת שמ 1רבה רח' הע
 tel  -03  5756517טל'    fax    03-5757694קס פ

 17מתוך  16עמוד 

 
 
 

 C.F.A-מפרט לביצוע קידוחים בשיטת ה 
 של המפרט הבינמשרדי(   23)בנוסף יש להתייחס לכל הדרישות שבפרק 

 
מהמרכז  המפקח באתר יבדוק אנכיות ומרכזיות הכלונסאות. הסטייה המותרת  .1

 . 1% מהקוטר והסטייה מהאנך   5%הינה  
 תוספת   סטיות גדולות מהנ"ל ידווחו למהנדסי הביסוס, הקונסטרוקציה ויחייבו   
 זיון ביסוד או אמצעים נוספים אחרים.   

 
 
 ות בתוכנית היסודות. מידות המקדחים יהיו זהות למידות הכלונס המופיע .2
 
 
  מדידה הנדרש( ירשמו עבור כל יסוד הנתונים המפורטים להלן )של ציוד ה .3

 בנפרד באופן רצוף( ויוגשו לאישור מהנדס הביסוס בסוף העבודה.   
 
 
 מכונת הקדיחה תהיה מצוידת באמצעים הבאים:  .4
 

 מד נפח בטון מוזרם.   א. 
 מד לחץ הבטון בראש המקדח.   ב. 
 מד מומנט לקשיי הקדיחה.   ג. 
 עומק המקדח מתחת לפני הקרקע.   ד. 

 
 
ס"מ מתחתית   15 -תחילת היציקה תעשה לאחר הרמת המקדח בלא יותר מ .5

יש לקודחו מחדש תוך  הקידוח. אם פקק הצינור לא משתחרר בתחילת היציקה  
 מילוי בטון בלחץ גבוה אך מבלי להחזיר הזיון.  

 ויב ביצוע  כלונסאות חלופיים לכלונס שכשל.  חקידוח זה יוגדר כפסול ומ 
 
 
 אטמ'.     0.75-על שמירת לחץ בטון שלא יפחת מ יציקה, יש להקפידבכל מהלך ה .6

  כן יש לבדוק את נפח הבטון הנצוק תוך השוואה מתמדת עם הנפח   
 התאורטי עד לאותו מפלס.  

 
 
 כלונס.  היציקה תהיה רצופה, כאשר הפסקה בתהליך תביא לפסילת ה .7
 
 
  7וליה"( ובעל שקיעה של "לפחות ללא אגרגט גס )"פ 30 -הבטון היצוק יהיה ב  .8

של המפרט הבינמשרדי. יש   23יש להתייחס לדרישות המפורטות במפרט חות.  לפ
 להתייעץ עם טכנולוג בטון ביחס לתערובת הנדרשת. 
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רומיל משטח החתך.  פ  5-כמות הזיון תקבע לפי הכוחות והמומנטים אך לא יפחת מ   .9

. הברזל יהיה  מ' 16ד למקסימום של וע מ' 2כאורך הכלונס פחות  אורך הברזל יהיה
מ"מ   14, יכלול טבעות חיזוק של ספירלה בקוטר  מ"מ 16 קוטר מינימלי שלב

קוטר  רותך במפעל כולל ריתוך של כל הספירלות. כלוב הזיון ימ'.   3במרווחים של  
בכלובי דיפון אורך הזיון יהיה  מ מקוטר הקידוח. ס"  20-ב קטן כלוב הזיון יהיה 
 . פחות חצי מ'כאורך הקידוח 

 
 

הקידוח, זאת  מ' לתוך   6 ספייסרים באורך  3  הזיון תעשה לאחר הכנסתכנת כלוב ה . 10
 בנוסף לקשירת שומרי מרווח נוספים לאורך כלוב הזיון.   

 
 

ן נקי בעל חוזק בגמר הביצוע יש לסתת הבטון בראש הכלונס עד לקבלת בטו . 11
 ס"מ.   10-20 מתאים. בד"כ עובי הסיתות אינו עולה על

 
    

העבודה תעשה בהשגחה צמודה של מפקח בעל הכשרה מקצועית נאותה,  ביצוע  . 12
ל המפקח להקפיד  ע אשר ידאג למילוי הוראות המפרט וידווח למהנדס הביסוס.
נעזר  במד העומק  ולוודא עומק הביצוע בפועל בכל כלונס וכלונס , תוך שהוא

 ויבוצע הקידוחיםיחה בקרקע. המותקן במכונה ומוודא את האיפוס בתחילת הקד
 בפיקוח מעבדה צמודה במשך לפחות יומיים כדי לוודא קצב קדיחה תקין. 

 
 

על המפקח להודיע ליועץ על כל אירוע חריג המתייחס להוראות המפרט וכן שינויים   . 13
 ים שבדו"ח.בחתך הקרקע המתגלה לעומת הנתונ 

 
 

 הסיתות(.  בכל הכלונסאות יבוצעו בדיקות סוניות )לאחר   .14
 
 

 מחייב שתית יציבה. במקרה של קרקע חרסיתית יש לבצע   C.F.Aביצוע   .15
 ובמקרה של קרקע חולית   מעל שתית מהודקת(שכבות מצעים מהודקים ) 2 
 אחת.  שכבה 

 
 

 י שיקבע משרדנו בהתאם  כפ בקוטר ביצוע כלונסאות תחילתיומיים לאחר   .16
 מ'   1במרחק    S.P.Tת  ובדיקקידוחי ניסיון עם  3 יש לבצע לממצאים  
 מהכלונסאות שבוצעו כדי לאשר המשך ביצוע בשיטה זו.  

 
 

  הינו תנאי  (   S.P.T  -ה על בסיס תוצאות) אישור משרדינו להמשך ביצוע  .17
 בשיטה זו.להמשך ביצוע  


