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 שדרות - כלניותבית כנסת 

 בדיקות קרקע ויעוץ לביסוס
 
 
 נתונים כלליים  .1
 

 איתור  א. 
 

 בשדרות. 925מגרש  96חלקה  1884גוש בהאתר נמצא   
 

 
 טופוגרפיה  ב. 

 
+ לפינה 73.7-יורדים מהפינה הצפונית ברום של כפני הקרקע שבאתר 
 . עבודות עפר מצומצמותחייב ימפלס הרצפות  + 73.0 -הדרומית רום של כ

   
 

 תכנית בדיקות הקרקע  ג. 
 

מ'   16.5קידוחי ניסיון לעומקים עד  2בוצעו באתר  2018 מרץבחודש  .1  
מתוך הקידוחים נלקחו מדגמים מופרים לצורך  ע"י הקבלן משה בר.

 וחים בוצעו בדיקות החדרה תקניות.הקידבתוך מיון הסתכלותי. 
    
בדיקה של אחוז מזערי מנפח הקרקע הכללי.  הסיון מהוויהנ יקידוח .2  

אי לכך יתכנו שינויים בין חתך הקרקע בפועל למתואר להלן. בכל 
מקרה של אי התאמה יש לדווח למהנדס הביסוס ויתכנו התאמות 

 בהמלצות הביסוס המפורטות בהמשך. 
 

סיון מיועד לצורך תכנון הנדסי של היסודות בלבד. יקידוחי הנאור ית .3  
 אור זה מיועד לספק לקבלן המבצע נתונים לתכנון התאמתיאין ת

או להעריך "שווי" כלכלי של  כלים ושיטות עבודה לצורך הביצוע
הקרקע הנחפרת. אם הקבלן מעוניין לקבל נתונים אלו עליו לבצע 

 קידוחי ניסיון בעצמו.
   
 סודות ראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הקרקע )יש לידע בהתראה י .4  
 שעות( וישלימו המידע הדרוש. 48של    
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  מבנהתאור ה ד. 

 
 ללא מרתף.  חד קומתי )חלל כפול( בית כנסתמתוכנן מבנה 

 מ'.  0.5-1.5+ . עבודות עפר מילוי של  74.75-ל+ מתוכנן 0.00מפלס ה
ונבנציונלית, דהיינו: שלד, עמודים וקורות מבטון שיטת הבנייה תהיה ק

 טון. 20-80מזויין וקירות בלוקים. העומסים יהיה בד"כ בתחום 
 
 

 מהות שירות ייעוץ לביסוס  ה. 
 

הייעוץ לביסוס נועד לספק נתונים למתכנן לתכנון הנדסי של היסודות  .1  
 . ולאפשר למפקח באתר זיהוי שכבת הביסוס אליה היסודות יחדרו

 
 שירותינו ההנדסיים לא נועדו :  .2  

 
 לאפשר לקבלנים בחירה של ציוד ושיטות לביצוע היסודות.  א.   

 
להיות תחליף לתכנון מפורט של ניקוז עילי של האתר ומערכת  ב.   

ניקוז תת קרקעית של מרתפים ע"י מתכנני ניקוז 
 ואינסטלציה. 

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

 איטום. 
 

ההנחיות לתכנון לביסוס )כמפורט בדו"ח( תקפות למבנה שתואר  .3  
' מ 0.5לעיל. שינויים כגון תוספת מרתף ו/או ביטולו, שינויים של מעל 

ומות של ק משמעותיתבמפלס חפירה/רצפה מתוכננת, תוספת 
 יחסות מחודשת של יועץ הקרקע. ימחייבים הת -עליונות 

 
טבען של הנחיות המבוססות על בדיקה כללית של האתר שייתכנו מ .4  

שינויים בחתך הקרקע המתגלים בזמן הביצוע. אי לכך, ביצוע 
ההמלצות והדרישות פיקוח הנדסי צמוד המבין היסודות מחייב 

המקצועיות והמזמין עדכון לנתוני הביסוס במקרה של שינויים בחתך 
 הקרקע בפועל. 

 
ם יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת לצורך יסודות ראשוני .5  

ע קביעת העומק הסופי של הביסוס והדרכת המפקח הצמוד. יש ליד
שעות לפחות. )יש לרשום על  48על תחילת ביצוע בכתב ובהתראה של 

 תוכנית הביסוס(. 
 

קיום פיקוח צמוד באתר וקבלת דו"ח בכתב של המפקח הצמוד  .6  
היסודות )מבחינת נתוני הקרקע(  באתר הם  תנאי לאישור

על המפקח הצמוד לוודא התאמת ולאחריותנו המקצועית בפרויקט. 
 .חתך הקרקע בפועל למתואר בדו"ח ולאשר יציקת כל יסוד בנפרד

 
 ובתנאי ששולמה  שנים מיום הפקתו 3דו"ח זה הינו בתוקף עד  .7  
 .התמורה בגינו   
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 חתך הקרקע   .2
 

 מורכב מהשכבות העיקריות הבאות:אינו אחיד ו סיון יהנ יחתך הקרקע שבקידוח 
 

 מ'  1.2לעומק משתנה ועד נמצאה מפני הקרקע ששכבה  - חול חרסיתי .א
 .מ' 1של מפני קרקע ועד לעומק יש מילוי של חול חרסיתי  2בקידוח  

 
 

מ' כאשר  9עד לעומק מ'  1.2-1מעומק שכבה זאת נמצאת - חרסית רזה .ב
  .ה של חול כורכריעדשה עליונ 2בקידוח 

החרסית הינה בעלת פוטנציאל תפיחה גבוה. לחץ התפיחה של החרסית עשוי  
 ק"ג/סמ"ר במקרים של שינויי רטיבות קיצוניים.   7-5להגיע לכדי 

 
 

מ' ועד לעומק  9שכבה זאת נמצאת מעומק  – חול עם דקים עד חול כורכרי .ג
 מ'. 16.5

 
 

לסוף הקידוחים. שכבה חרסיתית מ' ועד  15.5חרסית מעומק  -חרסית רזה  .ד
 . 2יתכן מעומק יותר עמוק בקידוח 

 
 
מעל שכבהת בכל הקידוחים לא נמצאו מים , אך תיתכן הופעת מים כלואים  .ה

 . כמות המים ועצם הופעתם תלויה ומשתנה בעונות השנה . החרסית
 
 
 
 
  מסקנות והמלצות .3
 

ביצוע לאפשרות ה ותשוללבעובי משמעותי המצאות שכבות קרקע תופחת  א. 
על כלונסאות קדוחים ויצוקים  יםיש לבסס את המבנ ,בהתאםרדוד וביסוס 

 באתר ללא הרחבות. 
 
 

שליפה.  תלהבטחת עיגון כנגד כוחומ'  12 יהיההמינימלי עומק הכלונסאות  .ב 
הנמוך  ,מתחתית קורות/פני קרקע קיימיםימדד יעומק הכלונסאות 

  ת(.)הערה זו תירשם בתוכני מביניהם
 
 

 בתנאי כי  החדש( )וזאת בהתאם להצעת התקן לביסוסיש להבהיר  .ג 
 משמעות  ן למנוע כליל הופעת סדקים בעלי הקרקע שבאתר לא נית  
המפורטים בדו"ח ציבות( וזאת על אף כל האמצעים אסטטית )ללא סכנה לי  
 והמיועדים לצמצם ככל שניתן תופעה זו.  
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הינו יציקת קירות  המומלץ על ידי משרדנורון בתנאי הקרקע באתר הפת .ד 
מפחית באופן משמעותי הסדיקה הין החיצוניים מבטון מזויין. פתרון יהבנ

 ם מומלץ לצפותיהנובעת מתזוזת היסודות הבלתי נמנעת. קירות פנימי
להקשיח המבנה באמצעות קורות כחלופה נחותה לנ"ל ניתן  בלוחות גבס.

 לפתחים שיחוברו מעל ומתחתקורות  "שמרניות" ולהקפיד על ביצוע
 )הערה זו תירשם בתוכנית הביסוס(. לעמודי המבנה

 
 

 .Dמקדם שתית לרעידות אדמה באתר :  ה.
 
 
 
 
 כלונסאות ביסוס ב .4
 

 להלן פירוט העומק והעומס המותר: א. 
 

 עומס אופקי עומס אנכי עומק קוטר  
 מותר )טון( מותר )טון( (במ') (ס"מ)  

 
 2.5  45 עד 12 50  
  60 12 46-60  4.0 
  70 12 61-80  6.0 
  80 12 81-105  9.0 

 
 

 .ס"מ , מחשש לגזירה אופקית 40וטר לא מומלץ לבצע כלונסאות בק ב. 
 התסבולת האנכית / 04-ביהיה בכלונסאות אלו  הבטון ,ויבוצעובמידה    
 טון. 25עד    

 
 

יש כורכר בהיעדר חול  .מ' לפחות בחול כורכרי 1יש לוודא חדירה של  ג. 
 מ' נוסף. 1להעמיק הקידוחים ב

 
 

דקים( תוך  25%כלונסאות  יבוצע מחול חרסיתי )עד  K.Oמילוי למפלס  .ד 
ממודיפייד. אי הקפדה על  95%ס"מ לצפיפות של  25הידוק בשכבות של 

 הנ"ל יביא להתמוטטות והרחבות משמעותיות בחלק העליון.
 
 

 מ' בחלק העליון של הקידוחים. 1.5ון באורך יש להשתמש בגלילי קרט .ה 
 
 

עשה בפיקוח הנדסי צמוד. המפקח יוודא קיום הוראות יביצוע העבודה  .ו 
בכלל ועומק הקידוחים בפרט, יאשר יציקת כל יסוד וידווח למהנדס 

 הביסוס.
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 .טרם ביצוע עמודים וקורות הכלונסאותכל יש לבצע בדיקות סוניות ב .ז 
 
 

וזאת בהתאם להנחית  מ' עם או בלי שינוים בקוטר 1-2נויים של יתכנו שי .ח 
 )יש לרשום בתוכנית(. מהנדס הביסוס בשטח 

 
 

 המומנט בכלונסאות )הנובע מכח אופקי( יחושב בהנחה שהכלונס מתנהג  .ט 
 מ' )ביחס ישיר לקוטר(. 3-4כזיז חופשי הרתום בעומק   

 
 

 חודר לשכבת החרסית במקרה של יתכן הצורך בקידוח דרך צינור מגן , ה .י 
 הופעת מים כלואים.   

 
 
 
 
 לכתוב על תכנית היסודות( ) הנחיות לביצוע הכלונסאות .5
 

המפקח באתר יוודא שמרכזי הכלונסאות המבוצעים לא יסטה מהמרכז  א. 
קוטר הכלונס. סטיה גדולה מהנ"ל תחייב תוספת זיון מ 5%-המתוכנן יותר מ

 הביסוס.  ויש לדווח עליה למהנדס
 
 

דרגת סומך זו הכרחית לעטיפה ) 6"יעת קונוס של ובעל שק 30-בהבטון יהיה  ב. 
 נאותה של הזיון בכלונס(. 

 
 

כדי למנוע  עם התחלת התקשות הבטון יש לחפור בטוריה את עודף הבטון ג. 
 .הווצרות בצל עליון

 
 

מ'. יציקת  3יציקת הבטון תעשה באמצעות משפך וצינור קשיח באורך  ד. 
 הכלונס תהיה רצופה ותבוצע ביום הקדיחה. 

 
 

דוח. קוטר כלוב הזיון יהיה קטן יכלוב הזיון יתלה בעת היציקה במרכז הק ה. 
. מ' 0.5כאורך הקידוח פחות  אורך הזיון יהיה. דוח יס"מ מקוטר הק 12-ב

הזיון יהיה מברזל מצולע ויחושב עפ"י הכוחות האופקיים והמומנטים ולא 
או מדרישות התקן לכח  פרומיל שטח החתך )ביחס הפוך לקוטר( 5-מ פחות

 של:-הגבוה מביניהם -(Zמתיחה )
  K(*p0.5 – d700 = )Z 
  d  )'קוטר הכלונס )מ = 
  p )העומס הקבוע )ק"נ = 
  K 1.4= מקדם בשיעור  
 י הזיון כמקובל . כלובשומרי מרווח ביש להתקין   
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ויאשר  מבחינת נתוני הקרקע תוכנית היסודות מהנדס  הביסוס יאשר את ו. 
 את הכלונסאות הראשונים טרם יציקתם.

 
 

 כלונסאות כדי לוודא איכותם.כל בדיקות סוניות יבוצעו ב ז. 
 
 

 ביצוע העבודה יעשה בפיקוח הנדסי צמוד. ח. 
 
 
 
 
  והנחיות נוספות קורות ,רצפות .6
 

 רקע מתחת לרצפות תהיה רצפות המבנה יתוכננו כרצפות "תלויות". הק א. 
גבוהה מסביבתה כדי לאפשר ניקוז יעיל. אם פתרון זה אינו אפשרי יש לתכנן   
 ולבצע מערכת הכוללת שיפועים ותעלות ניקוז המאפשרת לסלק מים   
 העלולים להצטבר מתחת למבנה.  

 
 

 רצפות וקורות המבנה יופרדו ממגע עם הקרקע באמצעות ארגזי קרטון  ב. 
 בצידי  ס"מ( 0.5פוליגל )בעובי ס"מ עם הפרדת לוחות  25בגובה כוורת   
הקורות. עדיף לבצע הרצפות מאלמנטים המונעים הצורך בשימוש בארגזים   
 ס"מ( והמונעים תקלות האופייניות  25)בתנאי של השארת חלל בעובי   
 יש להביא בחשבון  הביצוע יעשה בתקופת החורף אםלשימוש בארגזים.   
לארגזי הקרטון. יש לבצע ההפרדה מתחת פוליוויד  בשכבת ארגזי הצורך  
 לרצפה( הבאים במגע עם הקרקע כמו מדרגות,  ףסבכל האלמנטים )בנו  
 " וכו'."פודסט  

 
 

 קירות הבנין  לבצע יציקת  תנאי הקרקע באתר מומלץ על ידי משרדנוב ג. 
 הסדיקה  יבאופן משמעות מפחיתרון זה החיצוניים מבטון מזויין. פת  
 . קירות פנימים מומלץ לצפות (הבלתי נמנעת) ת היסודותעת מתזוזהנוב  
 להקשיח המבנה באמצעות  לנ"ל ניתן נחותה כחלופה בלוחות גבס.  
 קורות מעל ומתחת לפתחים שיחוברוקורות "שמרניות" ולהקפיד על ביצוע   
 )הערה זו תירשם בתוכנית הביסוס(. לעמודי המבנה  

 
 

   )וזאת בהתאם להצעת התקן לביסוסדיירים להבהיר ליזם וליש  ד. 
שבתנאי הקרקע שבאתר לא ניתן למנוע כליל הופעת סדקים בעלי  החדש(  
 משמעות אסטטית )ללא סכנה ליציבות( וזאת על אף כל האמצעים   
 המפורטים בדו"ח והמיועדים לצמצם ככל שניתן תופעה זו.  
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היוצא מהמבנה או  "זיז", כגון מדרגות יתוכננו כאלמנטים בולטים מהמבנה ה. 
 כ"קורה על שני סמכים". התכנון יעשה באופן שתזוזות הקרקע בשיעור  
 ס"מ לא תעביר כוחות למבנים. 5  

 
 

 עמודי היסוד יהיו בקוטר הקידוחים )עד למפלס הקורות( כאשר תיקון  ו. 
 מרכזיות תעשה במפלס הקורות.  

 
 

  ישפיתוח אחרים הרגישים לתזוזות  רכיבילון או רצפות יציאה מס ז. 
  תוך הפרדה כנדרש. "תלויה"ורצפה  לבסס באמצעות כלונסאות  

 
 
 

 על שתי שכבות משתלבות משטחי ריצוף חיצוניים מומלץ לבצע באבנים  ח. 
ממודיפייד( בהם תיקון התזוזות  96%-ס"מ כ"א המהודקות ל 20מצעים )

אם תבוצע רצפה "צפה" מתחת לריצוף אין  הצפויות הינו פשוט יחסית.
 לקשור אותה למבנה.

 
 

 צנרת הביוב תורכב עם חיבורים אטימים וגמישים המאפשרים תזוזות  .ט 
 ס"מ. 5קרקע דיפרנציאליות של עוד   

 
 

 דקים( תוך הידוק 25%כל מילוי מתוכנן באתר יבוצע מחול חרסיתי )עד  .י 
אי הקפדה על הנ"ל יביא  מודיפיידמ 95%ס"מ לצפיפות של  25בשכבות של 

 .לקושי בקידוח תקין של כלונסאות
 
 
 
 
 יש לכתוב על תוכנית הביסוס( ) עוץ בזמן ביצועיי .7
 

יסודות ראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת כדי לבחון  א. 
האם נדרשים שינויים בהמלצות הביסוס, לקבוע העומק הסופי של 

 מפקח הצמוד באתר. היסודות ולהדריך ה
 
 

 הזמנת משרדנו לייעוץ בזמן ביצוע )ביקור באתר( יעשה בכתב ובהתראה של ב. 
 שעות לפחות.  48

 
 

מהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של ב דצמוקיום פיקוח הנדסי  ג. 
המפקח הצמוד באתר הינם תנאי לאישור תקינות היסודות )מבחינת נתוני 

 ו המקצועית בפרוייקט. הקרקע( ולאחריותינ
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 עקרונות למתכנן וליזם/משתמש בנכס( ) פיתוח גינון וניקוז .8
 

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

עדים להבטיח יצירת שיפועים מתאימים המכוונים אל מחוץ למבנה והנו
הנ"ל . 3%השיפוע המינימלי בקרקע גלויה הינו הרחקה מהירה של המים. 

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

 
 

 ההוראות דלעיל מתייחסות גם למערכת המים והביוב )אשר יש להרחיקם ב. 
העדר נזילות גם בעתיד  מ' לפחות או לתת פתרון הנדסי אשר מבטיח 3

מ' לפחות  5 הרחוק( וכן המנעות מנטיעת עצים בסמוך למבנה )עד למרחק
יש להקפיד על הרחקת ממצאי מרזבים ואין להתיר שפיכה מהמבנה(. 

 חופשית בקרבה ליסודות.
 
 

תכנון הניקוז ומערכת המים והביוב )כולל תכנון מפורט של ניקוז בהיקף  ג. 
 כננים מנוסים וההנחיות דלעיל יובאו לידיעתם. למרתפים( יעשו ע"י מת

 על מתכנן הניקוז לבדוק ניקוז הכללי של האתר ביחס לסביבה.   
 
 

 צנרת הביוב תורכב עם חיבורים אטימים וגמישים המאפשרים תזוזות  ד. 
 ס"מ. 5קרקע דיפרנציאליות של עוד   

 
 

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

 
 

. בכל מקרה של כלונסאותמ' בסמוך ל 2-אין לבצע חפירה לעומק הגדול מ .ו 
 ספק יש להתייעץ עם המהנדס המתכנן. 

 
 

 ם אחזקה שוטפת שתמנע הצפות, סתימות ודליפות בלתי במבנים תקוי ז. 
 מבוקרות.  

 
 

 בכבוד רב,          
 

 אינג' זליו דיאמנדי           
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 12328תיק:          
 קודח: משה בר          

 
 שדרות -בית כנסת כלניות

 תיאור קידוחי ניסיון
 

 צבע % דקים  תיאור השכבה עומק במ' קידוח
 
 חום אדמדם  30-35   חול חרסיתי 0.0-1.2 1-ק

 כההחום   50>   חרסית רזה 1.2-9.3 
 חום בהיר    חול מעט כורכרי 9.3-15.5 
  חום כהה   50>   חרסית רזה 15.5-16.8 

 
 חום  מילוי חול חרסיתי עם חרסית  0.0-1.0 2-ק

 בהירחום      חול כורכרי 1.0-2.6 
 חום חול חרסיתי עד חרסית עם צרורות כורכר 2.6-9.1 
 חום  8-15   חול עם דקים 9.1-9.7 
 חום בהיר     חול כורכרי 9.7-16.5 

 
 
 
 
 

 תוצאות בדיקות החדרה תקנית
 

 מס' חבטות עומק במ'  קידוח   
 

 (4,6,7)13  2  1-ק   
     4  13(4,5,8) 
     6  16(6,7,9) 
     8  20(6,9,11) 
     10  22(7,9,13) 
     12  25(9,11,14) 
     14  23(7,10,13) 
     16  30(9,13,17) 

 
 (8,10,15)25  2  2-ק   
     4  22(7,9,13) 
     6  19(8,8,11) 
     8  20(7,8,12) 
     10  44(15,18,26) 
     12  49(18,20,29) 
     14  41(15,16,25) 
     16  46(15,19,27) 

 
 


