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 שדרות  -מרכז רפואי, בית חם, טיפת חלב  -  692מגרש 

 דו"ח קרקע והמלצות לביסוס
 
 

 כללי  .1
 

  , בית חם וטיפת חלבמרכז רפואידו"ח קרקע הכולל המלצות לביסוס עבור הקמת  מוגש בזאת .1.1
 . 926מגרש  20חלקה   2992בשדרות. גוש 

 
תכנון וביצוע הפרויקט הנדון. הדו"ח הינו לשימוש הבלעדי של  דו"ח זה תקף אך ורק לצורך  .1.2

 המזמין ואין להעבירו ליזם אחר ללא אישורנו. 
 
 
 תיאור האתר והפרויקט המתוכנן .2

 
+ בדרום המגרש.  82.0-85.0 -+ בצפון לכ73.0  -פני השטח באתר במגמת עלייה כללית מרום של כ .2.1

 . במגרש קיימים מספר מבנים קלים המיועדים להריסה
 

+ ומחייב  77.7-79.5 -מתוכננים לכ  ±  0.0 -דו קומתיים. מפלס ה - ים מספר מבנים חדמתוכננ .2.2
גבול  בסמוך לו מ' ביחס למפלס קרקע קיימת 7-8  -לכ המגיע תנה בהיקף מש בעיקר עבודות חפירה

 . המגרש הדרומי
 
 
 תכנית בדיקות הקרקע  .3

 
מ' ע"י הקבלן משה בר  4-16קידוחי ניסיון לעומק של  9בוצעו באתר  2021בחודש אפריל  .3.1

( לקביעת הצפיפות היחסית והערכת  SPTקידוחים. בקידוחים בוצעו בדיקות החדרה תקנית )
חוזק שכבות הקרקע לצרכי ביסוס המבנה. מתוך הקידוחים נלקחו מדגמים מופרים לצורך מיון  

 הסתכלותי. 
 

קידוחי הניסיון מהווים בדיקה של אחוז מזערי מנפח הקרקע הכללי. בהתאם לכך ייתכנו שינויים   .3.2
ין חתך הקרקע בפועל לבין המתואר להלן. בכל מקרה של אי התאמה על המפקח באתר לדווח  ב

 למהנדס הביסוס וייתכנו שינויים בהמלצות כולל האפשרות של תוספת עלויות לביצוע הביסוס. 
 
 

 חתך הקרקע   .4
 

 : חתך הקרקע כפי שעולה מקידוח הניסיון
 

עובי    1- בקמ'.  2-0.4 - שכבה עליונה שהופיעה מפני השטח ועד לעומק משתנה של כ – מילוי .4.1
 המילוי כולל פסולת. מ'.   5.2 - השכבה מגיע לכ

 
שכבה זו הופיעה מתחת למילוי ועד  –בינונית  לעיתים עם מעט סימני קרבונטיםעד חרסית רזה  .4.2

ויי רטיבות ובעלת פוטנציאל  לסוף הקידוחים. שכבת החרסית נתונה לשינויי נפח במקרים של שינ
 תפיחה גבוה.

 
לא הופיעו מים בקידוחים, אך תתכן היתקלות במים "שעונים" מעל לשכבת החרסית.   – מים .4.3

 כמות המים והופעתם תלויה בעונות השנה. 
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 מסקנות והמלצות .5

 
חתך הקרקע באתר מורכב משכבות חרסיתיות בעלות פוטנציאל תפיחה גבוה, ובהתאם לכך  .5.1

 ביסוס המבנה ייעשה ע"ג כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר.
 

מ'. עומק הכלונסאות   12עומק הכלונסאות המינימאלי להבטחת העיגון כנגד כוחות השליפה הינו  .5.2
 יימדד ממפלס תחתית קורות או פני קרקע קיימים. 

 
עקב הימצאות מילוי הכולל פסולת, ייתכן הצורך בקידוח ראשוני / שימוש במחפרון להסרה   .5.3

 וקידוח מחודש למחרת.  CLSMנקודתית של פסולת, יציקת  
 

 על קבלן הקידוחים להצטייד במכונת קידוח חזקה. ייתכן הצורך בשימוש בציפורני וידיה. .5.4
 

בתנאי הקרקע באתר מומלץ לתכנן מבנים ללא תפר. במידה ובכל זאת יתוכנן תפר יש להביא   .5.5
זות  ו ס"מ באזור התפר המתפתחות גם לתז 1-2  -בחשבון האפשרות לתזוזות אנכיות של כ

ס"מ, ולתכנן פרט אדריכלי נאות להסתרת הנ"ל ולמניעת פגיעה   2-4 -אופקיות של כ 
 בפונקציונאליות.  

 
בתנאי הקרקע באתר מומלץ כי קירות המבנה החיצוניים יבוצעו מבטון מזוין. הנ"ל מפחית באופן   .5.6

 משמעותי התפתחות סדקים בעלי משמעות אסטטית )ללא סכנה ליציבות(.  
יובהר   כך, יש לבצע קורות שמרניות מעל ומתחת לפתחים ע"מ להקשיח המבנה.כחלופה נחותה ל

לביסוס,   940כי לא ניתן למנוע באופן מוחלט התפתחות סדקים אלו, וזאת בהתאם להצעת ת"י 
 זאת על אף נקיטת כל האמצעים המפורטים בדו"ח זה המיועדים להפחתת תופעה זו. 

 
הנדרשים לביצוע בפרויקט, יבוצעו לאחר הקמת הקירות  כלונסאות בקרבה לקירות תמך  .5.7

( וביצוע מילוי כנגדם. במקרה של "התנגשות", יש לבצע "חלונות" בתחתית   9)בהתאם לסעיף 
 הקיר. 

 
בדרום המגרש, בו נדרש לבצע חפירה ותימוך יש לבחון היכולת לביצוע חפירה פתוחה, בהתאם   .5.8

 לשיפועים מותרים כמפורט בהמשך.
 

כולת לבצע חפירה פתוחה יידרש לבצע קיר דיפון מכלונסאות, בתוך כך יש לשקול  בהיעדר י .5.9
 ביצוע עוגנים קבועים. 

 
 
 ביסוס בכלונסאות .6

 
מ'. עומק הכלונסאות יימדד ממפלס תחתית קורות או   12כלונסאות הביסוס יבוצעו לעומק של   .6.1

 פני קרקע קיימים. 
 

 הכלונסאות:להלן פירוט העומס המותר על  .6.2
 

 קוטר
 )ס"מ( 

 עומק
 )מ'( 

 עומס מותר
 )טון(

50 12 40 
60 12 46-60 
60 14 56-75 
70 14 76-90 

 
 מ' לעומק הכלונסאות המפורט לעיל. 2( יש להוסיף 1-במבנה הדיאליזה )בקרבה לק .6.3
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מ' יש להוסיף ההפרש לעומק הקידוחים. הערה זו  2במקרה של הימצאות מילוי בעובי של מעל   .6.4
 מ'(.  4תרשם בהבלטה בתכנית היסודות. )במבנה הדיאליזה במקרה של מילוי בעובי של מעל  

 
מ' עם או בלי שינויים בקוטר, זאת בהתאם להנחית מהנדס הביסוס בעת   1-2ייתכנו שינויים של   .6.5

 . הערה זו תרשם בתכנית היסודות. הביקור באתר
 

 . םהפרש גובה בין בסיסי כלונסאות שכנים לא יעלה על המרחק החופשי ביניה .6.6
 

פעמים   3 -לקבלת מלוא העומס המפורט לעיל, המרחק הצירי בין כלונסאות סמוכים לא יפחת מ .6.7
 קוטר הכלונס הגדול.  

 
בעלי ראש משותף. הפחתת התסבולת עבור זוג  עבור עומסים גבוהים מהנ"ל יש לתכנן כלונסאות  .6.8

 ס"מ.  60 -עבור שלישיה. המרווח הנקי בין כלונסאות לא יפחת מ 16% - ו 12%הינה 
יבצע רישום הקטרים יתעד וביצוע הכלונסאות ייעשה בפיקוח הנדסי צמוד ומיומן. המפקח  .6.9

 והעומקים המבוצעים, ובפרט יוודא קיום ההוראות וידווח למהנדס הביסוס.
 

 בדיקות סוניות יבוצעו בכל כלונסאות הביסוס טרם המשך ביצוע קורות ועמודים.  .6.10
 

 רשימת ביצוע הכוללת עומק מבוצע בפועל בצירוף בדיקה סונית יועברו לאישור משרדנו. .6.11
 

 מקרה של מים "שעונים" מעל לשכבת החרסית יידרש ביצוע הקידוחים תוך שימוש  ב .6.12
 וי לבצע הקידוחים בתקופת הקיץ. רצבצינור מגן עליון )"קייסינג"(.   
 

 

 הנחיות לתכנון וביצוע כלונסאות .7
 

. דרגת סומך זו הכרחית לעטיפה וכיסוי  "6בעל שקיעת קונוס של  30- הבטון בכלונסאות יהיה ב .7.1
 נאות של כלוב הזיון. 

 
  ומרכזיותם, בתחילת  (בעזרת פלסים)המפקח באתר יוודא את עומק הכלונסאות, אנכיותם  .7.2

והסטייה    ,מקוטר הכלונס המתוכנן 5% -הקדיחה ובסיומה. המרכז המבוצע לא יסטה יותר מ
למהנדס    סטייה גדולה מהנ"ל תחייב תוספת זיון ויש לדווח עליה.  1.5%מהאנך לא תעלה על  

 . הביסוס
 

 קוטר המקדחים יהיה זהה לקוטר הכלונסאות המפורט בתכנית.  .7.3
 

מ' לפחות לתוך הקידוח.   5ע באמצעות משאבה/משפך וצינור יציקה היורד יציקת הבטון תבוצ .7.4
אין להשאיר כלונס בלתי יצוק אלא באישור מהנדס היציקה תהיה רצופה ותבוצע ביום הקידוח. 

 הביסוס.
 

בסיום הקידוח יש לנקות סביבת הקידוח ולמנוע הרחבות בראש הכלונס שיגבירו כוחות שליפה   .7.5
 על הכלונסאות. עם תחילת התקשות הבטון יש לחפור בטוריה את עודף הבטון בהיקף הקידוח. 

 
ביצוע היסודות ייעשה בנוכחות מפקח צמוד בעל הכשרה מקצועית נאותה, אשר יהיה נוכח באתר   .7.6

 בודה וידאג למילוי הוראות המפרט, יאשר יציקת כל יסוד וידווח למהנדס הביסוס. בכל מהלך הע
 

מ"מ, שישה מוטות לפחות.    16הזיון בכלונסאות יהיה מפלדה מצולעת בקוטר מינימאלי של  .7.7
פרומיל משטח חתך הכלונס. אורך הזיון יהיה כאורך הכלונס   5שיעור הזיון המינימאלי יהיה 

ס"מ מקוטר   12-16  -ותקנו שומרי מרחק כמקובל. כלוב הזיון יהיה קטן במ'. על הכלוב י  1פחות  
 הקידוח )ביחס ישיר לקוטר(.
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עמודי יסוד יהיו בקוטר הקידוחים עד למפלס הקורות, כאשר תיקון מרכזיות ייעשה במפלס   .7.8
 הקורות. 

 
ס או  פרומיל משטח חתך הכלונ  5 -הזיון יחושב ע"פ הכוחות האופקיים והמומנטים ולא פחות מ .7.9

 (, הגבוהה מבניהם: Zמדרישת התקן לכוח המתיחה )
 

𝑍 = (700𝑑 − 0.5𝑃) ∗ 𝐾 
 
Z –  )כוח המתיחה בכלונס בשירות )ק"נ 
d –  )'קוטר הכלונס )מ 
P –  )העומס האנכי הקבוע למצב גבולי של שירות )ק"נ 
K –  1.4מקדם שערכו . 

 
 מהנדס הביסוס יאשר את תכנית היסודות מבחינת נתוני הקרקע.  .7.10

 
 שעות לפחות( ע"מ לתאם ביקור באתר.  48להודיע למשרדנו טרם תחילת הביצוע )יש  .7.11

 
 

 רצפות, קורות והנחיות נוספות .8
 

רצפות וקורות יופרדו ממגע עם הקרקע באמצעות   כרצפות "תלויות". המבנים יתוכננורצפות  .8.1
 לשימוש בקרקע תופחת.   940ס"מ המאושרים ע"פ ת"י   25בעובי  דארגזי פוליווי

 
הקרקע מתחת לרצפות תהיה גבוה מסביבתה ע"מ לאפשר ניקוז יעיל. במידה ופתרון זה אינו   .8.2

אפשרי יש לתכנן ולבצע מערכת הכוללת שיפועים וניקוז על מנת לסלק המים שעלולים להצטבר  
 מתחת למבנה. 

 
 . 0.5קירות תומכים המהווים חלק מהמבנה יתוכננו ללחץ עפר צידי במנוחה בשיעור של  .8.3

 
משטחי ריצוף חיצוניים מומלץ לבצע באמצעות אבנים משתלבות ע"ג שתי שכבות מצעים )עובי כל   .8.4

באם  ממודיפייד(, בהם תיקון התזוזות הינו פשוט וזול יחסית.  98%  -ס"מ בהידוק ל 20שיכבה 
  ריצוף אין לקשור אותם למבנה.הצפה" מתחת לריצוף או יציקות בטון כמשטחי תבוצע רצפה "

 ס"מ לא תעביר כוחות למבנה.  5התכנון ייעשה באופן שתזוזת קרקע בשיעור של  
 

 אלמנטים הרגישים לתזוזות יתוכננו ע"ג כלונסאות תוך הפרדה ממגע עם הקרקע כנ"ל. .8.5
 

 
 חפירה באתר  .9

 
אופקי. בסמיכות לקירות   1.5 -אנכי ל 1ביצוע חפירה זמנית ללא תימוך אפשרי בשיפוע של   .9.1

 אופקי.   2.5 -י ל אנכ 1תמך/פיתוח קיימים שיפוע חפירה מותר הינו 
 

 בהיעדר יכולת לבצע חפירה פתוחה כנ"ל, נדרש לתכנן ולבצע קיר דיפון מכלונסאות.  .9.2
 

כמו כן יש מ' לביצוע היסודות.  1 -בתכנון החפירה יש להתחשב בחפירה כללית נוספת של כ .9.3
בהשפעת  מ' מקיר הדיפון( אופקיים, שאם לא כן יש להתחשב  5לוודא שפני הקרקע )עד למרחק 

 לחץ עפר נוסף.
 

ביצוע החפירה ייעשה תוך ציפוי המרווח שבין כלונסאות הדיפון בדיס צמנטי ע"ג רשת  .9.4
 מ' גובה. 3המעוגנת לכלונסאות, למניעת זליגת חול בין הכלונסאות, זאת בשלבי חפירה של עד  
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  התימוך ייעשה באמצעות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר. תמיכות אופקיות באמצעות .9.5
מ'. קורת ראש תחבר בין כל   5עוגנים/תקרות ביניים הינו הכרחי כאשר גובה התימוך עולה על  

 כלונסאות הדיפון. 
 

 תכנית החפירה והדיפון תועבר לאישור משרדנו. .9.6
 

 מ': 4.5מצב זמני עד לביצוע שורת עוגנים או מצב סופי לחפירה של עד  –קיר קונסולי  .9.7
 
 מ' למ"א קיר.  Xביחידות של טון .3H20המומנט המתקבל בחישוב גס יהיה  .9.7.1

 
-0.5 -טון/מ"ר בסמיכות לכביש( שמשמעותו עוד כ 1.5טון/מ"ר )  1עבור עומס נייד יש להניח  .9.7.2

טון/מ"ר לכל   1שכנים יש להביא בחשבון  מ' קרקע. כעומס שווה ערך למבנים  0.75
 רצפה/תקרה. 

 
 מ'.  1עומק חדירה של כלונס קונסולי יהיה שווה לפעמיים גובה התימוך בתוספת  .9.7.3

 
 נתונים לתכנון קיר עם תמיכה אופקית אחת:  .9.8

 
.  2.5PK=, ומקדם פסיבי בשיעור  AK.0=35לחצי העפר יחושבו לפי מקדם אקטיבי בשיעור  .9.8.1

 פירוס לחצים משולש.   
 

חישוב היציבות ייעשה לפי שיווי משקל מומנטים סביב נקודת העיגון. המומנט המקסימאלי   .9.8.2
 נמצא בנקודת התאפסות כוחות הגזירה. 

 
-0.5 -טון/מ"ר בסמיכות לכביש( שמשמעותו עוד כ 1.5טון/מ"ר )  1עבור עומס נייד יש להניח  .9.8.3

לכל   טון/מ"ר  1יש להביא בחשבון   ניםשכים מ' קרקע. כעומס שווה ערך למבנ  0.75
 רצפה/תקרה. 

 
 מ' לפחות ממפלס החפירה המתוכנן.   5כלונסאות דיפון עם שורת עוגנים אחת יחדרו  .9.8.4
 
 

 קירות תמך   .10
 

מ' בגבול המגרש הדרומי, כאשר מפלס הפיתוח המתוכנן   8 -באתר נדרש לבצע תימוך המגיע לכ  .10.1
לבחון האפשרות   או בד וכ נמוך מהמפלס במגרש הסמוך, בהתאם לכך נדרש לבצע התימוך ע"י קיר 

 )מגרש שכן(.  הפונה כלפי דרום –לבצע קיר רגל 
 
לצורך ביצוע קיר התמך  (9.1)כמפורט בסעיף  לבחון היכולת לבצע חפירה פתוחהנדרש  .10.2

)כובד/בטון מזוין(. בהיעדר יכולת לבצע חפירה פתוחה, נדרש לבצע תימוך מכלונסאות דיפון 
 ולשלב עוגנים קבועים.

  
 קירות תמך יבוצעו בהתאם להנחיות הבאות.  .10.3

 
קרקע  מ' יכול להיעשות בשתי אפשרויות באמצעות קיר רגל מבטון מזוין ע"ג  1.5תימוך של עד  .10.4

 ס"מ. 50טון לכלונס בקוטר  2.5באמצעות כלונסאות לפי תסבולת אופקית של   אוטבעית 
 

קירות  בלבד.  קרקע טבעיתמ' ייעשה באמצעות קיר מבטון מזוין ע"ג  1.5תימוך של מעל   .10.5
מצעים ובתנאי של הגעה לקרקע  מ' יבוצעו ע"ג שתי שכבות  3-ל מעל להתומכים הפרש גובה ש

 . יש לוודא חשיפת קרקע טבעית לכל אורך תוואי הקיר. טבעית כנ"ל
 

. עם השלמת החפירה יש לבצע בורות יש לוודא חשיפת קרקע טבעית לכל אורך תוואי הקיר .10.6
 מ', ולזמן משרדנו לבחינת הממצאים.  15גישוש במרחק של 
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שתי שכבות   -, יש לבצע החלפת קרקע למצע סוג א'בהיעדר קרקע טבעית במפלס תחתית הקיר .10.7
 ס"מ, ולהוסיף כלונסאות לריסון השקיעות:  40מצעים בעובי כולל של  

 מ' תבוצע שורה אחת של כלונסאות ריסון.   2.5עבור תימוך של עד  -
 זג"(. -כלונסאות ריסון )"זיגמ' יבוצעו שתי שורות של   2.5 -של מעל ל עבור תימוך -
 

ריסון וביסוס )עבור קירות נמוכים(, יבוצעו לעומק  -כי כל הכלונסאות   יש לציין בתכנית .10.8
מ' בקרקע טבעית. בכלונסאות ריסון   5מ'. בכל הכלונסאות יש לוודא חדירה של   8מינימאלי של 

ך הכלובים לעומק מ'. עבור כלונסאות הביסוס יש להתאים אור 8אורך כלובי הזיון יהיה  
 הקידוחים שיבוצע בפועל. 

 
כלונסאות הריסון יהיה מפלס תחתית  של  OKמפלס  כלונסאות הריסון לא יחוברו לקיר. .10.9

 . המצעים
 ממודיפייד.  98% -ס"מ כל אחת, תוך הידוק ל 20המצעים יבוצעו בשכבות בעובי של 

 
 כבד )שישה מעברים לפחות(.  השתית תהודק ע"י מכבש ויברציוני .10.10
 
חומר דק עובר   5%ס"מ לפחות יורכב מחומר גרנולרי המכיל עד  50מילוי בגב הקיר ולרוחב של   .10.11

מ' מרחק מהקיר ההידוק יעשה עם   2- . כל מילוי בגב הקיר יהודק בשכבות כאשר עד ל200נפה 
 מכבש ויברציוני ידני. 

 
ר. מיקום שורת החורים התחתונה תהייה  מ"ר קי 3יינתנו אחד לכל    3חורי ניקוז בקוטר " .10.12

 ס"מ מעל מפלס הקיר בקדמת הקיר.  20בגובה 
 
 מ'.  6-7יש לבצע תפרים כל   .10.13
 
 . 0.25. מקדם החלקה מותר הינו 0.35לחץ עפר צידי יחושב לפי מקדם בשיעור של  .10.14
 
 . 0.5קירות תמך המהווים חלק ממבנה יתוכננו ללחץ עפר צידי במנוחה בשיעור של   .10.15
 
 ס"מ, עומק זה יימדד בצד הקיר הנמוך.  60מינימאלי הינו ה הביסוס עומק  .10.16
 
 ק"ג/סמ"ר.  3הינו בבסיס הקיר מאמץ מגע מותר  .10.17
 
מ' נדרש לשלב כלונסאות לריסון   6קירות תמך/כובד התומכים הפרש גובה העולה על  ב .10.18

 השקיעות.  
 
 

 תכנון כבישים .11
 

בהתאם למפלסי הפיתוח. ייתכנו  יש להעביר למשרדנו נתוני עבודות העפר הנדרשות באתר  .11.1
 שינויים בהמלצות לתכנון בהתאם.

 
ס"מ, או ככל שיידרש לחשיפת קרקע טבעית. אין   60יש לבצע חישוף ראשוני מינימאלי של   .11.2

 להתחיל ביצוע מילוי ללא אישור המפקח על חשיפת קרקע טבעית. 
 

+ החלפת קרקע( לא  . עובי מבנה מינימאלי )מצעים  4%לחשוב "מבנה" הכביש הינו  CBRערך  .11.3
  15-25%ס"מ. המילוי הנדרש מתחת למבנה הכביש יבוצע מחול חרסיתי המכיל  120 -יפחת מ 

 דקים לפחות(.   15%דקים נקי מפסולת וחומר אורגאני או מחומר נברר )
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מ', עובי מבנה מינימאלי כולל החלפת הקרקע לא יפתח   5 -, בו קיים מילוי בעובי של כ1-באזור ק .11.4
ממפלס קרקע קיימת. נדרש לשלב   לפחותמ'  2מ'. באזור זה יש לבצע חפירה ראשונית של   2 -מ

 לאיחוד והקטנת השקיעות:   Fortracיריעות שריון מסוג 
 

ס"מ )שתי שכבות של   40וע מילוי מהודק בעובי בתחתית החפירה יש לפרוש יריעה אחת, ביצ -
 ס"מ( ויריעה נוספת בכיוון ניצב.  20
 

, זאת לאחר השלמת החפירה ובחינת עובי ייתכן עדכון להמלצות לתכנון המפורטות לעיל -
 שכבת המילוי הנותר.

 
 טון(.   12מעברי מכבש ויברציוני כבד )משקל סטטי   6תחתית החפירה תהודק ע"י   .11.5

 
העבודות יבוצעו בפיקוח הנדסי צמוד תוך בקרה מלאה וביצוע בדיקות צפיפות שדה בכל שכבה   .11.6

 ע"י מעבדה מוסמכת באתר. 
 

 במפרט הבין משרדי. 51עבודות העפר יבוצעו בהתאם לפרק  .11.7
 
 בעובי ניכר, לא ניתן למנוע כליל היווצרות שקיעות וסידוק. מילוי יובהר כי עקב הימצאות  .11.8

 
לריצוף, אם לתנאי הקרקע באתר קיימת עדיפות לשימוש באבנים משתלבות יש לציין כי בהת .11.9

 התיקונים ואחזקה הינם פשוטים וזולים יותר. בהם 
 

 

 ייעוץ בזמן ביצוע .12
 

היסודות הראשונים בכל מבנה יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת בכדי לבחון האם  .12.1
היסודות הסופי ו/או מפלס הביסוס וכן לצורך  ת עומק יענדרשים שינויים בהמלצות הביסוס, קב

 הדרכת המפקח הצמוד באתר.
 
  שעות לפחות( ע"מ לתאם ביקור באתר.  48יש להודיע למשרדנו טרם תחילת הביצוע ) .12.2

 
במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של המפקח הצמוד  קיום פיקוח הנדסי צמוד .12.3

באתר הינם תנאי לאישור תקינות היסודות )מבחינת נתוני הקרקע( ולאחריותנו המקצועית 
 בפרויקט. 

 
, 1פרקים  – הספר הכחול  –ביצוע העבודות ייעשה לפי תקנים מחייבים: המפרט הבינמשרדי  .12.4

על כל חלקיהם וכן כל תקן רשמי   – 940חוקת הבטון, ת"י   – 466, ת"י 413; ת"י 51, 40, 26, 23
 רלוונטי המקובל בענף הבניה.
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 ביוב, גינון וניקוז .13

 
 תכנון הניקוז ייעשה ע"י יועץ ניקוז/אינסטלציה שיבטיח סילוק מהיר של מים מסביבת .13.1

 . 1%, ובקרקע מצופה הינו  3%השיפוע המינימאלי בקרקע גלויה הינו   מבנה.ה
 

דליפות והצפות בלתי מבוקרות, כנדרש בתקן הישראלי   נעבמבנה תקוים אחזקה שוטפת שתמ .13.2
 . 1525לאחזקת מבנים ת"י 

 
מ' לפחות או לתת    3ההוראות דלעיל מתייחסות גם למערת המים והביוב, אשר יש להרחיקם  .13.3

פתרון הנדסי המבטיח היעדר נזילות גם בעתיד הרחוק. יש להימנע מנטיעת עצים בסמוך למבנה  
מרזבים ואין להתיר שפיכה חופשית  מוצאי יש להקפיד על הרחקת מ' לפחות.  5עד למרחק של 

 בקרבה ליסודות.
 
צנרת הביוב תורכב עם חיבורים אטימים וגמישים המאפשרים תזוזות קרקע דיפרנציאליות של   .13.4

 ס"מ. 5עד 
 

מ' בסמוך ליסודות. בכל   2 -הן בשלב הביצוע והן בעתיד אין לבצע כל חפירה לעומק הגדול מ .13.5
 מקרה של ספק יש להתייעץ עם המהנדס המתכנן. 

 
 
 

 בכבוד רב, 
 

 M.Sc, קובי אוחיון
 מהנדס קרקע וביסוס 
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 בקרקע   קבועיםמפרט לעוגנים 

 של המפרט הבינמשרדי(   26)בנוסף יש להתייחס לכל הדרישות שבפרק  
 
 
 חתך הקרקע באזור העיגון  .1
 

 מחרסית רזה עד בינונית.מורכב   באזור העיגוןחתך הקרקע 
 
 
 עומס מתוכנן  .2
 

 טון.    40יהיה עד   קבועעומס השרות בעוגן  
 
 
 הרכב העוגן  .3
 

 ניתן להשתמש במוט פלדה או בעוגן מכבלים.  
 )סף נזילה(.   2.25חתך הפלדה יהיה מספיק לקבלת כוח המתיחה המתוכנן במקדם בטחון של 

 
 
 נתונים גיאומטריים   .4
 

 מקרה של שתי שורות אורך העוגנים בשורה  ב מ'.   15העוגנים בשורה יחידה יהיו באורך מינימלי של  
 מ'.  בכל מקרה יש להבטיח שהמרחק בין אזורי התפיסה של העוגנים השונים לא  17-העליונה יגדל לכ

 מ' גם אם הדבר מחייב הגדלת אורך חלק מהעוגנים.  2-יפחת מ 
 אופקי.    2-אנכי ל 1העוגן יבוצע בשיפוע של 

 מהאורך הכללי של העוגן.   40%היה י  ,אורך התפיסה, דהיינו האורך המוזרק
 .  5%יתר העוגן יופרד בשרוול פי.וי.סי סטיית העוגן מהציר לא תעלה על 

 מ'   8טרם תכנון העוגנים יש לוודא כי בהתאם למפלס הקרקע בהיקף מתקבל עומק עיגון מינימלי של 
 בייחס לפני השטח. במידה והנ"ל לא מתקיים יש לפנות למשרדינו לגיבוש פתרון. 

 יש לוודא יכולת ביצוע עוגנים ללא פגיעה בתשתיות/מרתפים שכנים וכן להסדיר רישוי/הסכמת  
 השכנים )במידת הצורך(. 

 
 

 תכנית סופית.  תכנון העוגנים הינו באחריותו הבלעדית של קבלן העוגנים והוא זה שיקבע .5
 
 
 שיטת הקדיחה   .6
 

 חול בין    זליגתשיטת הקדיחה תהיה באחריותו המלאה של הקבלן. הקבלן יקדח באופן שימנע 
 שא בהוצאות תיקון הנזקים שיגרמו.יהוא י  לזליגהוגרם  הבוויברציהכלונסאות אם עבד 

 אם יבחר הקבלן לעבוד בשטיפת מים יהיה הוא אחראי לכל שקיעה שתגרם בשטח השכנים כתוצאה  
 טת הקדיחה מסכנת את הסביבה לדעת מהנדס הקרקע הוא יהיה רשאי להפסיק  מסחיפת חול. אם שי

 על הקבלן להציע שיטת קדיחה  את הקדיחה ולהורות על החלפת השיטה ו/או החלפת הקבלן. 
 שתבטיח יציבות הקדח ותמנע מפולות בזמן הקדיחה. שיטת הקדיחה תהיה באחריותו המלאה של  

 הקבלן. 
 
 

 הזרקת תערובת בצמנט   .7
 

ק"ג/סמ"ר )לחיצה צירית(.   250-בדק בכל עוגן רביעי ולא יפחת מיחוזק תערובת הצמנט המוזרקת י
 אטמוספרות.  10- לחץ ההזרקה לא יפחת מהבדיקה תעשה ע"י מעבדה מוסמכת ועל חשבון הקבלן.  

 אטם מיוחד )"פקק"( יבטיח חסימת התערובת בעומק המתאים לקבלת הלחץ הנדרש.  
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 דריכת עוגנים ניסיוניים   .8
 

עומס השירות המתוכנן. העומס בשיעור של   200%- ו לכוח דריכה השווה ליבדק  מחצית מהעוגנים
)כולל תוספת פלדה( ודריכתם לפי סעיף זה   םהניסיוניישעות. מחיר העוגנים  24יוחזק למשך    200%

 יהיו כלולים במחיר היחידה. 
 
 
 דריכת העוגנים הכללית   .9
 

,  25%ירידה לאפס בשלבים של   ,25%פעם הכוח המתוכנן בשלבים של   1.25- יתר העוגנים ידרכו ל
דקה   1( ושחרור לכוח השרות. בין שלב לשלב יש להמתין לפחות 25%דריכה חוזרת )בשלבים של 

   משרדי.-ובהתאם למופיע בתקן ובמפרט הבין 
 ביצוע כל העוגנים יעשה בפיקוח מעבדה חיצונית צמודה.

  
 

 עקומת הדריכה   .10
 

 דפורמציה. -יחסי עומס  הקבלן יספק לכל העוגנים תיאור גרפי של
אי התאמה בין ההתארכות האלסטית המחושבת למדודה תחשב כהוכחה לליקוי בעוגן והטיפול בו  

 יהיה לפי הוראת המהנדס. 
 
 

 קורת העוגנים  .11
 

קבלן העוגנים יתקין קורת עוגנים יציבה אשר בכל מקרה החלק הנוגע בכלונסאות והקובע את הזוית  
מזויין. אי קריסת הקורה ויציבותה יובטחו בעת הדריכה. במקרה של  הרצויה של העוגן יעשה מבטון 

עוגנים קבועים יש לבצע קורה מבטון או לצפות קורה מפלדה בבטון. ביצוע קורת העוגנים יעשה  
בהתאם להנחיות המתכנן ויבטיח התנהגות קונסטרוקטיבית בהתאם לדרישות המתכנן . כולל  

 ורה נמשכת . ריתוכים בין הקורות השונות והבטחת ק
 

 אחריות הקבלן   .12
 

כל הוראות המפרט דלעיל מהוות דרישות מינימום. הקבלן יהיה רשאי להוסיף על אורך העוגן, קוטרו  
 או לחץ ההזרקה וכן על כמות הפלדה ובלבד שיקבל את הכח הנדרש בעוגן.  

על הקבלן להביא בחשבון קשיים ומגבלות ביצוע הנובעים ממבנים )לרבות יסודות( ורכיבים מבניים  
 במגרש ובהיקפו.  

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

 
 .י הקבלןתיק מוצר יוגש למתכננים לאישור עקרוני ע" .13
 
 

 תשלום  ואופני מדידה  .14
 

 התשלום יעשה לפי "יחידה" כאשר התנאי הוא קבלת הכח הנדרש בעוגן.  
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים במסגרת המינימום  כדי לקבל את כח ההתנגדות הנדרש בעוגן  

 שאם לא כן, לא יקבל תשלום. 
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 מיקום קידוחי נסיון 
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 קידוחי נסיון תיאור

 

 

מס' חבטותסה"כעומקעדמ-

241-2-2

452-3-2

6124-5-7

8175-7-10

10176-8-9

12237-11-12

14318-13-18

164010-16-24חום>50חרסית רזה עם סימני קרבונטים14.216.45

מס' חבטותסה"כעומקעדמ-

2134-6-7חום אפורמילוי צרורות00.4

4155-7-8חום מילוי חרסית0.41.9

6177-7-10

8208-9-11

10227-9-13

12248-10-14

142710-12-15

מס' חבטותסה"כעומקעדמ-

2125-6-6אפורמילו אבנים ושברי בטון00.3

4176-7-10

6197-9-10

8228-10-12

102811-12-16

12249-10-14

142910-12-17

16299-13-16

מס' חבטותסה"כעומקעדמ-

293-4-5אפורמילו אבנים ושברי בטון02

4115-5-6

6126-7-5

8134-6-7

10297-15-14

12197-8-11

14247-9-15חום>50חרסית בינונית עם סימני "נזז"12.514.45

חום

SPT

ק-1

צבעדקים )%( מיון הסתכלותי - תיאור השכבה
עומק

קידוח

0

5.2

מילוי - חרסית חול חרסית, 

חום, אפוראבנים ושברי בטון

>50חרסית בינונית5.214.2

SPT

ק-2

1.9

11.5
חרסית רזה עד בינונית עם 

סימני קרבונטים

קידוח
עומק

צבעדקים )%(מיון הסתכלותי - תיאור השכבה

חום>50

11.5

14.45
חום>50חרסית רזה עד חרסית חולית

SPT

ק-3

0.3

16.45

חרסית רזה עד בינונית עם 

סימני קרבונטים
50<

קידוח
עומק

צבעדקים )%(מיון הסתכלותי - תיאור השכבה

חום

קידוח
עומק

צבעדקים )%(מיון הסתכלותי - תיאור השכבה
SPT

ק-4

12.45

2

חרסית רזה עד בינונית עם 

סימני קרבונטים
חום>50
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מס' חבטותסה"כעומקעדמ-

2176-7-10אפורמילו אבנים ושברי בטון00.4

4186-8-10

6187-8-10

8219-10-11

10238-10-13

123311-14-19

143413-16-18

מס' חבטותסה"כעומקעדמ-

אפורמילו אבנים ושברי בטון01

1

6

חרסית בינונית עם סימני 

קרבונטים
חום>50

מס' חבטותסה"כעומקעדמ-

אפורמילו אבנים ושברי בטון01.2

1.2

4

חרסית רזה עד בינונית עם 

סימני קרבונטים
חום>50

מס' חבטותסה"כעומקעדמ-

ק-12
0

4

חרסית בינונית עם סימני 

קרבונטים
חום>50

מס' חבטותסה"כעומקעדמ-

אפורמילו אבנים ושברי בטון01

1

4

חרסית רזה עד בינונית עם 

סימני קרבונטים
חום>50

SPT

ק-5

0.4

14.12

חרסית רזה עד בינונית עם 

סימני קרבונטים
חום>50

קידוח
עומק

צבעדקים )%(מיון הסתכלותי - תיאור השכבה

SPT

ק-10

קידוח
עומק

צבעדקים )%(מיון הסתכלותי - תיאור השכבה

SPT

ק-11

קידוח
עומק

צבעדקים )%(מיון הסתכלותי - תיאור השכבה
SPT

קידוח
עומק

צבעדקים )%(מיון הסתכלותי - תיאור השכבה

צבע
SPT

ק-13

קידוח
עומק

דקים )%(מיון הסתכלותי - תיאור השכבה
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