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 2022ינואר   02תאריך: 

 209727 מספר פרויקט:

 

 לכבוד 

 בע"מ  שדרות החברה הכלכלית לפיתוח  – מר אריה כהן

 עם המזמין ט מ פרויקטיםהל  מנ

 

 , נכבדה  אריה

 שדרותב קלאב פורטסלהקמת מגרש טניס בצמוד  הנדון:

 2עדכון  -ים י אספלט ושבילשטחתכן מבנה מ בנושאחוות דעת 

 

טות בתחום תכן מבנה מיסעות  צות תכנון מפורבהמל  העוסקהנדסי    דוחמוגש על שולחנך   .א

בורחבות המובאות  התכן  המלצות  ע.  מתבססות  הנוכחי  שהתקבלו  דוח  הממצאים  ל 

   .19/12/2021בבורות בדיקה וסיור רגלי שנערך בתאריך 

במסמכי המכרז מבקש להעביר לידינו    ןן מקבלות ביטוי נכולוודא שהמלצות התכ  מנתעל   .ב

 .ורתכים טיפוסיים וגליון פרטי מבנה לבדיקה ואיש ח, גליון ויותמפרט מיוחד, כתב כמ 

 שמח לעמוד לרשותך למתן הבהרות נוספות. א .ג

 

 

 

 בכבוד רב,    

 דודו דאהר   
   יועץ מבנה מיסעות

   

 
 

 תקים: הע

 .מנהל פרויקט -בע"מחברה להנדסה עצהשדה אינג' דורון שדה, 
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 קע תכנוני ר 1

לפיתוח   הכלכלית  תכנון  "מ  עב  שדרותהחברה  של    אדריכלימובילה  חדשמפורט  טניס  ים  מגרשי 

  בריכה , קיר דיפון בצמוד למבניםבניית  סיים    היבני קבלן    לאחרונהבצמוד לספורט קלאב בעיר.  

שורת  בי  נמצאבנקודת הזמן הנוכחית צוות התכנון    .עתידייםהמגרשים ה  וטפת אתשעטריבונה  ו

 .ן מפורט והכנת תיק מכרזנותכ  של אחרונה

 .כחולמסומן בקו מיקום המגרש כאשר  מראה מפת התמצאות של המיזם 1.1מס'  וראי

 
 : מפת התמצאות של אזור המיזם1.1ציור מס' 

 

ה בע"מ, מטלת התכנון האדריכלי נמסרה  קודם ע"י חברת עצהשדה חברה להנדס ניהול התכנון מ

ובידנו הופקדה    בע"מ  לע"י חברת הידרומודו קוז מוכתב  י, תכנון הנאדריכלים בע"מ  HQלמשרד  

 מלאכת תכינת מבנה משטחים ושבילים. 

 הם: חוות דעת זותנו בטרם כתיבת לרשו   שעמדו מקורות המידע 

   ע"י    פיתוחתוכנית הופקה  אשר  הפרויקט  בתאריך    אדריכלים  HQמשרד  של  בע"מ 

29/06/2021 . 

  ר  פעות העבודלצורך הבנת היקף  19/12/2021סיור רגלי אשר נערך בתאריך רשמים במהלך

 שבוצעו טרם השתלבות חברתנו בתכנון.

 תקרקע הטבעיאפיון של ה קות אות בדיתוצ.   
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הדוח    .עות ורחבותמיסלתכן מבנה  מסודר  ורה הנוכחית של הדוח מציגה ומסכמת תהליך  המהד

 : יםהתכנון הבא מקורותמקורות המידע שפורטו ונשען על  על מסתמך

 או בערים,  רחובות  לתכנון  אוגוסט  , מהד3  גדן מס'הנחיות  בהוצאת משרד   2000ורה 

 הבינוי והשיכון. 

   בהוצאת הועדה הבין   2014, מהדורה מרץ  51משרדי לעבודות סלילה מס'    -ביןמפרט- 

 משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה. 

 

 ם.פיתוח של המגרשים החדשי מראה תוכנית   1.2ס' איור מ

 
 ם החדשים ישתוכנית פיתוח של המגר: .21ציור מס' 
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 נות נבחרות מתוך הסיור. להלן מובאות תמו 

 

 לאחר סיום עבודות הבטונים המרשים החדשים שלהשטח  מבט לכיוון -1תמונה מס' 

 
 לאחר סיום עבודות הבטונים המרשים החדשים שלהשטח  מבט לכיוון -2תמונה מס' 
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 עבודות הבטונים וםסי  לאחר המרשים החדשים שלהשטח  מבט לכיוון -3תמונה מס' 

 
 לאחר סיום עבודות הבטונים המרשים החדשים שלהשטח  מבט לכיוון -4תמונה מס' 

 

 האזור בו אותרו מצבורי פסולת בצמוד למבנים החדשים  מבט לכיוון -5תמונה מס' 
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 האזור בו אותרו מצבורי פסולת בצמוד למבנים החדשים  מבט לכיוון -6תמונה מס' 

 
 ר מקומי מיועדת לסילוק פת עערימ מבט לכיוון -7' סה מתמונ

 
 4קה מס' בדיור בחפורה מקרקע מקומית  מבט לכיוון -8תמונה מס' 
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 תרחקירה גיאוטכנית בא  2

ההנדסיות    קביעת תכונותיהן  והבנת  הגיאוטכני  במרחב  הקרקעות  מצבורי  סוגי  נוכחות  ובחינת 

גרשים  ר דיפון וטריבונה שעוטפת את המ, קי ניםהמבפסולת בניין לאחר סיום עבודות הבנייה של  

,  מטר  2.0-3.0לעומק  מחפרון  מצעות  באבורות בדיקה  שמונה  פירת  חהתאפשרו בעקבות  החדשים  

מו  מדגמים  הקרקע  פרנטילת  משכבות  אינדקטיביות ים  מעבדה  בדיקות  מעבדת    וביצוע  ע"י 

 איזוטופ בע"מ. 

שנערך בהשתתפו סיור  במעמד  נקבע  הבורות  כמיקום  מח  ותבת  לוי  וגב' אסתר  ניהול    ברתהדוח 

 בורות הבדיקה.  םמציג את מיקוור הבא י הא. 19/12/2021הפרויקט בתאריך 

  שבוצעה  פירההח באזור בו אותרו מצבורי פסולת במהלך    נחפרו  2  -ו   1יין שבורות מס'  חשוב לצ

  מבנים.דות של הליציקת היסו

 

 

 מיקום בורות הבדיקה -2.1ס' איור מ

 

 מסכמת את הממצאים שהתגלו בבורות בדיקה.  2.1  מס'טבלה 
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 סיכום ממצאים בבורות בדיקה  -12.טבלה מס'  

בור   
בדיקה 

 1מס' 

בור  
בדיקה 

 3מס' 

בור בדיקה  
 4מס' 

בור  
בדיקה 

 5מס' 

בור  
בדיקה 

 6מס' 

בור  
בדיקה 

 7מס' 

בור  
בדיקה 

 8מס' 

        מס' תעודה 

 חול   חול   חול טיני  חול   טיני חול  טיני חול  חול טיני  תיאור הסתכלותי של השכבות 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% #4אחוז עובר נפה 

 4% 6% 14% 7% 20% 27% 13% #2000אחוז עובר נפה 

 NP NP NP NP NP NP NP גבול נזילות 

 NP NP NP NP NP NP NP אינדקס פלסטיות 

 AASHTO A-2-4 A-2-4 A-2-4 A-3 A-2-4 A-3 A-3ן הקרקע בשיטת מיו

 

עד  ניתן להסיק שקרקע טבעית דומיננטית  דיקות  קבות עריכת הסיור ולאחר לימוד תוצאות הבבע

מפני    3.0עומק   עמטר  עבודות  למיניה קו  הבטונים  עבודות  סיום  עם  שהתקבל  קרקע ן  פר    הינה 

 . מסוג חול וחול טיני חולית

   . קף קטןון בהיבט  אותרו חתכיותבלבד  2 -ו  1וסף, במהלך חפירת בורות מס' בנ

 המלצות תכן  3

 -בהרותה

 י לא יכלול שכבת אגו"מ.מבנה משטח אספלט במקרה הנוכח .א

 . הן תערובות סטנדרטיות מלצותוהמ  לטתערובות האספ  .ב

 

 : דלקמןכ הי טניס יהי בתחום מגרש מומלץמבנה 

 שכבהתיאור  עובי, ]ס"מ[

 10-70PGגס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן עם אגרגט מ"מ  9.5"צ תא 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  19 צתא" 6

 מצע סוג א' מהודק  16

 מצע סוג א' מהודק  15

 מצע סוג א' מהודק  15

 עובי מבנה סכומי 55

 ס"מ 20חתית חפירה למבנה לעומק מקורית במפלס תעיבוד קרקע יסוד  ---
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 ם יהיה כדלקמן: י תחזוקה וחירואשר משמש לרכב ל הכניסה למתחםמבנה מומלץ בתחום שבי

 שכבהתיאור  עובי, ]ס"מ[

 10-70PGגס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  עם אגרגט מ"מ  12.5 "צתא 4

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  19 צתא" 6

 מצע סוג א' מהודק  15

 מצע סוג א' מהודק  15

 עובי מבנה סכומי 40

 ס"מ 20חתית חפירה למבנה לעומק מקורית במפלס תעיבוד קרקע יסוד  ---

 

 גל יהיה כדלקמן:בתחום שביל הוכלי ר מבנה מומלץ 

 שכבהתיאור  עובי, ]ס"מ[

 10-70PGגס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  עם אגרגט מ"מ  12.5 "צתא 4

 PG68-10יטי סוג א' וביטומן  מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומ 12.5 צתא" 4

 מצע סוג א' מהודק  15

 מצע סוג א' מהודק  15

 עובי מבנה סכומי 38

 ס"מ 20חתית חפירה למבנה לעומק מקורית במפלס תעיבוד קרקע יסוד  ---
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 הנחיות מיוחדות בהיבט של עבודות עפר וסלילה  4

 יסוס בחומר קוטל עשביםר 4.1

בשטחים   עשבים  קוטל  חומר  ירסס  אופניים  הקבלן  ושבילי  מדרכות  כולל  לסלילה  המיועדים 

מטר וגם בקטעים בהם הפרש הגבהים בין תחתית חישוף ועד תחתית    1.0  -בקטעי חפירה רדודה מ 

 מטר.  1.5 -מצעים הוא קטן מ 

תאים להם את החומר הכימי הקוטל  להעל הקבלן לאתר את העשבים בתחום רצועת זכות הדרך ו

הביצוע צמחיה.  לאותה  הרשויות    המתאים  ע"י  זו  לעבודה  המורשה  קבלן  ידי  על  יהיה  בפועל 

 המוסמכות. 

 הריסוס יבוצע מעל פני שכבת המצע התחתונה, לאחר פיזורה ויישורה, אך לפני הידוקה.

 די עיבונאפיון קרקע טבעית לפ בדיקות 4.2

על  ת  ליתח ני  פל בורות  ן  הקבלעבודה  הקרקע  במטר    0.6ק  לעומ  בדיקהלחפור  יועץ  עם  בתיאום 

   .כתסממודה עבמ בליווי צע תבוהבורות   תרפיח

מילו  הבור בקטעי  יחי  ואילוישוח   תבמפלס תחתיפרו  ות  ייחפרוחפ   עיטבק  ף  הבורות  במפלס    ירה 

 דלקמן: כ מעבדהבדיקות   צענה ל בור תבובכ .נן תוכ יסעה מה מ מבנ יתתתח

 AASHTOתטבשין החומר ם מיונחוצות לשאלו   יקותבדוגבולות סומך.  ג מלאדירו .א

 חרסיתית(  הינהוהקרקע   דהה חופשית )במיפיחת .ב

במידה וגבול הנזילות של הקרקע  .  Modified Proctor   (100%)רטיבות    -פותמערכת צפי  .ג

מ גבוה  ל  50%  -הטבעית  הקבלן  )בצע  על  רטיבות  צפיפות  ב100%מערכת  רמות    3  -( 

 אנרגיה.

 

 . ןיות הקבל עבדה בהיקף מלא יהיה באחר ות מ יצוע בדיקב לל וכות ע הבוריצוב

הבורות המודד  מיקום  ע"י  הבדיקתו.  יסומן  בקעו  זכויר  ותצאות  האיר"י  מטעכת  הקות  ן  בלם 

לעיבוד    רטיבותם  קות יאפשר קביעת תחודי הב  תוצאות של יועץ המבנה. ניתוח    ותבדיקל  ויועברו

 ת. שדרנית  ת מינימלצפיפוו

 ע יסוד מקורית עיבוד קרק 4.3

פיפות מקסימלית כנדרש בטבלה ימלית וצ פעולת ההידוק מכוונת לקבלת צפיפות מינ  .א

הבין  51.04/05מס'   המפרט  של  מבוקר(  מס'  -)הידוק  סלילה  לעבודות  , 51משרדי 

 2014מהדורה מרץ 

 . העתידי  שטח הסלילהפעולת העיבוד תקפה לכל  .ב
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כולל ביצוע הפעולות הבאות: חרישה ותיחוח, הרטבה והידוק ס"מ    20מק  לעועיבוד   .ג

ס"מ כבושה לדרגת   20בלת שכבה שעובייה  בד עד לקבאמצעות מעברים של מכבש כ

 הרטיבות הנדרשים.הצפיפות ו 

 ס"מ. 20הינו באזורי חפירה עומק העיבוד במפלס תחתית  .ד

 החלפת קרקע יסוד מקורית 4.4

והיא תקבע בהתאם לתוצאות בדיקות אפיון  מחייבת  פעולה    איננה  יכח במיזם הנוחלפת קרקע  ה

מק  עו  A-6ן בתור  רית תסווג על פי בדיקות אפיוקרקע יסוד מקובקטעי עבודה בהם    .עיתקרקע טב

יה זה  במקרה  קרקע  איכות    "מ.ס   40יה  החלפת  בדרישות  יעמוד  קרקע  להחלפת  מאושר  חומר 

 . 4.6בסעיף  שמפורטות 

 פיקוח עליון. ח בו תבוצע החלפת קרקע ייקבע במעמד גבולות השט

 הידוק חומרי מילוי  4.5

ייעשה בשכבות בעובי   והידוק חומרי מילוי מאושרים  גובה    15-20פיזור  ס"מ בבקרה מלאה לכל 

 המילוי המתוכנן. 

 חומר מילוי מאושר  4.6

  מקומי חפור או לחילופין מובא אשר חומר  יהיה    3בפרק מס'    ובתחתית מבנים שפורטחומר מילוי  

 שות האיכות כמפורט בטבלה הבאה:יעמוד בדרי

 מאושרדרישות איכות לחומר מילוי  -14.טבלה מס' 

 דרישת איכות בדיקה

 מקומי או מובא  מקור החומר

 AASHTO A-2-4, A-2-6סייו החומר לפי שיטת  

  90-100% 4#פי משקל דרך נפה אחוז עובר ל

 15-35% 200#אחוז עובר לפי משקל דרך נפה 

  35%קסימום מ גבול נזילות 

  10%מקסימום  אינדקס פלסטיות  

 20%מקסימום  תפיחה חופשית

 ליבראות. 40מת"ק מעבדתית מלאה תחת עומס של 

ייקבע   הידוק  המת"ק  דרגת  פי  ותחום  על  מינימלית 
כנד לעיבוד  פרק  רטיבויות  משרדי,  הבין  במפרט  , 51רש 

 2014, מהדורה מרץ 51.04.14סעיף 

בתחום    6%מינימום  
 4.0%ות עיבוד של רטיב
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 ריסוסים 4.7

 ק"ג/מ"ר.   0.3ת אספלט יש לצפות בריסוס ציפוי מאחה בכמות בין שתי שכבו

  1.0בין שכבת האספלט התחתונה ושכבת המצעים העליונה יש לצפות בריסוס ציפוי יסוד בכמות  

 ק"ג/מ"ר. 

 תערובות אספלטיות חמות 4.8

לט  פספעל הא ממ   תובו, הובלת התער מותהאספלט הח  ייצור תערובות  ות:ת הבאפעולוה .א

  יעמדו   דהעבוגמר הב   יכותת ארובק  ותבתערו שת היבות, כבערופיזור התה,  לילהס  אתרל

רק  פ,  2014מרץ    דורה, מה51  ס'מ ות סלילה  די לעבוד רהבין משללי  כה  המפרט   תישובדר

51.12 . 

 )שכבה נושאת(  4.5%יהיה מ"מ  19צ מסוג תא"ית פלטאסתערובת  ב ז החללוחא .ב

 . 5.5%מ"מ יהיה  9.5לטית מסוג תא"צ אחוז חלל בתערובת אספ .ג

 צף.קורמילו חומר יכ  אפלט לתערובות האס .ד

רם ר טישוה ואקבדילטיות  ללתערובות האספל  ת מרשודעותוח  כותב הד  ילידביר  העל  שי .ה

 . ט מהמפעלהאספלת הזמנ

ושיפועים מתאימים לש   פני .ו גבנונים  יהיו חלקים, ללא חריצים,  פועים  יהשכבה הסופיים 

גמר   לאחר  מצע  המתכוננים.  שכבת  וכבישת  של פיזור  מדויקת  מדידה  תערך  עליונה 

 ות תתוקנה. הגבהים במשטח וכל הסטיות מעל הסטיות המותר

 מי נגר עילי  ניקוז 4.9

מ הניקוזבאחריות  שמערכת  לכך  לדאוג  הניקוז  רוחביים,  ת  יד העתי  תכנן  שיפועים  באמצעות 

תנקז את מי ו/או ניקוז תת קרקעי )צינור מחורר עטוף בחצץ(    או תעלות ניקוזקולטנים ו/  תהתקנ

   .יוון היקף הטריבונהלכ וממשטחי הדשאממשטחי האספלט  עילי בצורה מהירה נגר 

 

 בין משטח אספלט לבין דשא תפר עבודה  4.10

לכן יש  חולשה ו  מהווה מישור  ד לגינוןמיוע  אזורס חדש לבין  קצה מגרש טניריד בין  אשר מפר  התפ

 גרשים.ס"מ לכל אורך היקף המ 40גובה ובמ ס" 20-25מינימום  רוחב לצקת חגורת בטון ב

 בקרת איכות 4.11

של בקרת    תדירות בדיקות בסיסיות)"  9מס'    נספחבקרת איכות בעבודות סלילה תעשה בהתאם ל

 . 2014, מהדורה מרץ 51עבודות סלילה מס' לרדי במפרט הכללי הבין מש" ( איכות
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 עבודות צבע פני אספלט עליונה 4.12

ני  פמפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות צבע  טרם הזמנת הצבע  הקבלן המבצע יעביר לידי המזמין  

   שנים בתחום זה של עבודות. 10עלי נסיון מקצועי של לפחות עליונה כולל רשימת ספקים באספלט 
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 יקה תמונות של בורות הבד

 

 

 1בור בדיקה מס' 

 

 

 2בור בדיקה מס' 
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 4בור בדיקה מס'  3בור בדיקה מס' 

 
 

 6בור בדיקה מס'  5בור בדיקה מס' 
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 8בור בדיקה מס'  7בור בדיקה מס' 

 


