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 דו"ח תכן מבנה  –בשדרות   11פיתוח שכונה  
 

 רקע .1
המערבי. התכנון    הינה תכנית לפיתוח שכונת מגורים, בקצה הצפוני של העיר שדרות שבנגב 11תכנית שדרות פלח 

תחום שיפוט מועצה אזורית  עיר אל  ה מתבסס על תכנית המתאר החדשה של שדרות אשר מציעה הרחבה צפונה של

 שער הנגב.

ומבוססת על שיקולים   יח"ד מגורים הכוללות מגוון טיפוסי בנייה, 1,251דונם ומציעה  728התכנית מתפרסת על  

 הועדה המחוזית דרום. אקולוגיים לשמירת המגוון הביולוגי, בהתאם למסמך המדיניות של

לשימור וערוציבשטח התכנית המיועד לבינוי, משולבים אזורי "טבע  כחלק   ואדיותו  בעיר" המכילים רכסי כורכר 

 בחלקה הצפוני של התכנית. מרקמה עירונית של שטחים פתוחים, המתחברים עם היער ושמורת פארק שקמה

 

 
 )למעלה( ותצלום אוויר )למטה(.  גבול תכנית על רקע מפה טופוגראפית :1.1ציור מס' 
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 כללי .2
מתוכנן להקים מספר שכונות חדשות מצפון לעיר.  יה של לאור ההתרחבות הצפו התכנית ממוקמת מצפון שדרות 

של   בתחום השיפוט  אזור  עירייתלשדרות  הנגב.  אזורית שער  ומועצה  על  שדרות  תחום  פארק נחל  -התכנית  ידי 

 (.10פלח )וממערב ( 9  פלח)  המתוכנן ממזרח, ושכונות מגורים מתוכננות מדרום 333שקמה מצפון, כביש  

מהנדסים )משרד  מבוצע ע"י    קטעי התוואי השונים הכלולים בפרויקט זהשל  התכנון  הגיאומטרי  ( 2004פרייברג 

משמשת כיועצת לפרויקט זה בכל הקשור לתכינת מבנה  דאבל קיי. מהנדסים גאוטכניים בע"מ  , כאשר חברת בע"מ

 .וחדרי טרפובביסוס קירות תומכים, מעבירי מים ובסוסם  ,  הכבישים

 

 .  בשדרות 11עבור פלח   0441378-611תכנית מס'  :1.2מס' ר ויצ
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 .5 -ו 4חתך לאורך כבישים   :2.2מס' ר ציו
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 .8 -ו 7, 6חתך לאורך כבישים   )המשך(: 2.2מס' ר ציו
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 .9 – 17חתך לאורך כבישים   )המשך(: 2.2מס' ר ציו
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 .20 -ו 19, 18חתך לאורך כבישים   )המשך(: 2.2מס' ר ציו
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 תנאים אקלימיים   .3
  טרופי. זהו -,צפונה  מקו המשווה(, משייכה לאזור הסוב 029÷033מדינת ישראל )קווי רוחב  מיקומה הגיאוגרפי של 

וארץ ישראל, לפיכך, שוכנת ב"צומת אקלימי", המחבר   אזור מעבר בין האקלים הממוזג ובין האקלים המדברי, 

ובמזרח הארץ( ואקלים ים תיכוני )יתר חלקי הארץ(. שונות גבוהה בכמות המשקעים  )בדרום  אקלים מדברי  בין 

אקלימי זה, מבנה  לאזור הינה המאפיין העיקרי של  אזור  לשנה ובין  עונות:   משנה  לשתי  וקיימת חלוקה ברורה 

אוקטובר ומסתיימת במאי בשנה   כלל, בחודש  קריר וגשום. עונת הגשמים מתחילה, בדרך  וחורף  קיץ חם ושחון, 

 שנתיים של מדינת ישראל וממספר נקודות מדידה בצורה גרפית.-שאחריה. להלן מובאים נתוני המשקעים הרב

 כמויות משקעים
 .מ"מ גשם בשנה  409  -כעומדת על   באזור הנדוןממוצעת  מויות הגשמים השנתית הכ

ניסח מדד, המביא בחשבון את תנאי הגשם וטמפרטורת המקסימום והמינימום, ומבטא את היובש הכללי   אמברגר

 מבוסס על הנוסחה הבאה:  (Embergers bio-climatic coefficient)תיכוני. מדד אמברגר -של האקלים הים

                                                         ( )222 mM
P2000Q

−
=

 
 כאשר:

P כמות המשקעים השנתית במ"מ 

M טמפרטורת המקסימום הממוצעת של החודש החם 

m טמפרטורת המינימום הממוצעת של החודש הקר 
 אקלימיות כדלקמן:-יחידות ביותיכוני למספר  -בעזרת מדד אמברגר ניתן לחלק את האקלים הים

 

טיפוס 
 2Q ביואקלימי

 כמות משקעים
 שנתית

 שחון ביותר
 שחון )ארידי(

 שחון-חצי
 לח למחצה

 לח
 לח מאוד

10 > 
45 –  10 
70 –  45 

110 – 70 
150 – 110 

150 < 

100 > 
400 – 100 
600 – 400 
800 – 600 

1200 – 800 
1200 < 

 

 .שחון -חצי  באזור המוגדר   המצוי  בשדרות 11השכונה המתוכננת פלח  מתוך הנתונים לעיל מתקבל כי  

 
 מפת כמות משקעים שנתית ממוצעת )במ"מ(. :13.ציור מס' 



 .Double K. Geotechnical Engineers Ltd דאבל  קיי. מהנדסים גאוטכניים בע"מ

 Structural Pavements Engineering תכן מבנה מיסעות
 

בע"מ  דאבל קיי.   גאוטכניים    מהנדסים 

 

אתא  י קרי    ,   23בצרי  יוסף    2822837ת 
 073-2507450                   משרד:  פון טל ~9~

אלקטרוני:   kif@bezeqint.net   דואר 
 

 גיאולוגיה .4

ואלוביום. תחום התכנית נמצא באזור בו הקרקע   –אזור שדרות נמצא במפגש בין סוגי קרקעות   חמרה, כורכר 

 .עשויה כורכר

אן מתאפיין בקרקע   מרבית השטחניתן להבחין כי   השכונה המתוכננתאזור  ע"פ המפה הגיאולוגית המצ"ב של 

 . Qh)ומדרום "חמרה" ) Al)כאשר מצפון יש ממשק עם קרקע אלובילית )  (כורכר - kQ)  חול גירית

 

 
 
 

 .בשדרותהשכונה המתוכננת אזור  מפה גיאולוגית של  :1.4ציור מס' 
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 ות תנועהקטגורי .5

לצורך האמור נעשה שימוש בהגדרות המופיעות בהנחיות לתכנון   עוצמת התנועה תוערך לפי קטגוריית הכביש. 

 רחובות בערים בהוצאת משרד השיכון והבינוי. להלן לפי פירוט:

 

 
 שנה(: 20מספר התנועות השקולות לפי אאשטו בנתיב הקריטי לכל אורך תקופת התכנון )
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 מידע גיאוטכני .6

המקומית עומדים השתית  טיב  הארכת  לאחרונה  נו  לרשות  לצורך  הגיאוהנדסית שבוצעה  תוצאות החקירה 

מ'. טבלת  20 -מ' ושבעה קידוחי ניסיון שבוצעו עד לעומק של כ 4  -הכוללת שבעה בורות ניסיון לעומק של עד כ

לוגי קידוחי ובורות הניסיון מובאת   בהמשך.ריכוז 

ניתן לראות   במסגרת החקירה הגיאוהנדסית לפיתוח השטחשבוצעו    ובורות הניסיון  בהתאם ללוגי הקידוחים

של השתית   חלקה העליון  לעומק של  כי  מטרים)עד  ככולו  מורכבלפחות(    מספר  )"חמרה"(    רובו  טיני  מחול 

 .ע"פ מיון אשטהו. לעיתים, בעומקים גדולים יותר נתקלים במסלע הכורכרי  A-2-4 -הממוינת כ

 
עבור    הניסיוןובורות  מיקום קידוחי  :6.1ציור מס'  הגיאוהנדסיתשבוצעו   . החקירה 

פענוח ערכי המת"ק הטבעי  .  (SPT)קידוחי הניסיון נמדד בעזרת מכשיר ההחדרה התקנית   15 -חוזק השתית ב

עבור   )באתר  התקנית  ההחדרה  האמפיריים    (SPTמכשיר  לקשרים  בהתאם  גם  המובאים  המקומיים  בוצע 

 בהנחיות תכן המבנה של רכבת:
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 (. SPT)   המתקבל מתוצאות פענוח מבחן ההחדרה התקניתשינוי ערך המת"ק עם העומק  :6.2ציור מס' 
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 השתנות ערך תכולת הרטיבות עם העומק. :6.3ציור מס' 

 
נפה  :6.4ציור מס'   ( עם העומק.#200השתנות ערך תכולת הדקים )עובר 

מס'   ציורים  נפה    6.4  -ו  6.3מתוך  עובר  של  והן  תכולת הרטיבות  הן של  הערכים  לראות כי  ניתן    #200לעיל 

המהווה את הסיווג השולט בממצאי  A-2-4מתאימים לחומרים בעלי גבולות סומך יחסית "נמוכים" כדוגמת 

 החקירה הגיאוהנדסית שבוצעה.
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ערך המת"ק הטבעי  השכיחות המצטברת של   ( של10התכנוני )אחוזון   ערךניתן לראות כי ה 6.5מתוך ציור מס' 

 .6-8%  -של השתית של כ  רוויהגוזר מת"ק תכנוני במצב    12%הנו  בקידוחים   SPT -מבחן ה מתוך פענוח

 
 .בקידוחים  SPT -מבחן המפענוח   ערך המת"ק הטבעיהשכיחות המצטברת של השתנות ערך   :.56ציור מס' 

 :ערכי מת"ק השתית והמילוי המשוערים בתלות המיון האחיד או מיון אאשטהובטבלה שלהלן מובאים  

 

. ערך מת"ק זה הינו המינימלי עבור חומר מילוי מקומי 6%עבור השתית המקומית אומץ ערך מת"ק תכנוני של 

 שישונע מפרויקטים קרובים(.שייחפר לצרכי מילוי ו/או עבור חומר מילוי מובא )כולל גם מילוי מקומי 

 :במסגרת החקירה הגיאוהנדסית שפורטה לעילהניסיון שבוצעו  ובורות  בטבלה שלהלן מובאים לוגי קידוחי 
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 ותהחדש  ותסעיהמ  יתכינת עובי מבנ .7

 כללי
ה מבנ  לצורך קביעת עובי  .בשדרות 11במתחם שכונה    ותהחדש ותהמיסע  הימבנ  פרק זה מביא את תכינת עובי

)התכנון של שימשה אותנו שיטת  המיסעה  .(2000אוגוסט    הנחיות לתכנון רחובות בעריםמשרד השיכון 
 

 פרמטרי התכינה
התכינה   פרמטרי  זה(  בדו"ח  לאמור  )בהתאם  מסוכמים  זה  שכונה    ותהחדש  ותמיסעלבסעיף   11במתחם 

   .בשדרות

 מת"ק שתית טבעית ומעובדת א.
ער עובי   ךעל פי הפירוט בפרקים הקודמים  תכינת  לצרכי  המת"ק התכנוני לשתית הטבעית והמעובדת באתר 

 כדלקמן:אחת  תכנונית    היחידלמבני המיסעות הרי שמבחינת חוזק השתית ניתן לחלק את התוואי 

זוחול טיניבת משתית מורכהיחידה    - 1יחידה מס'   .%6של ערך מת"ק תכנוני   אומץ . עבור יחידה 

ערכי המת"ק השונים לשתית הטבעית ולשתית המעובדת לצורך   7.1לסיכום, טבלה מס'   להלן מביאה את ריכוז 

 :ההחדש  ההמיסע  המבנ  תכינת עובי

  ההמיסע  נהעובי מבתכן ריכוז ערכי המת"ק השונים לשתית הטבעית ולשתית המעובדת לצורך   :17.טבלה מס'  

 .ההחדש

 התכנוני  ערך המת"ק סוג השתית לאורך הקטע המתוכנן

 A-2-4 6%חול חרסיתי מסוג  
 6% מילוי מובא ו/או מילוי מחפירה מקומית

 

 מקדמי המרה.  ב 
-המתוכננים למכנה משותף אחיד, מומרים כל המבנים המתוכננים למבנים כלמנת להביא את כל המבנים  -על

 אספלטיים. מקדמי ההמרה הינם לפיכך:

 1:1.5 אספלט  - אגו"מ
 1:2.0 אספלט  - מצע א'
 1:2.5 אספלט  - מצע ב'

 
 ת התנועהועוצמ.  ג 

( מהנדסים  )פרייברג  להנחיות המתכנן הגיאומטרי  המתוכננים ( בע"מ( הרי  2004בהתאם  מהכבישים  שבחלק 

מובאות הנחות תכנון אשר גובשו בהתאם לסיווג    תהיה תחבורה ציבורית )אוטובוסים( ובחלק לא. לאור האמור,

שנה ממועד פתיחת הכבישים   20השונים. האופק התכנוני הנבחר הוא    הכבישיםקבוצות התנועתי של כל אחד מ

 :לתנועה

מקומיים    ם שירות אוטובוסיםהכולליהנחות תכנון לכבישים 

איסוף אשפה,   סוגי התנועה של כלי הרכב הכבדים האפשריים באזור עירוני הם: תנועה כללית, .א

 במשך תקופת הבניה.וצמ"ה אוטובוסים בקווי שירות ותנועת משאיות 

אלו  .ב לתכנון רחובות בערים בהוצאת   ( לפי הנחיות3תנועה קלה )קטגורית תנועה מס' יוגדרו ככבישים 

פרק מס'   .2000  , מהדורה אוגוסט3משרד הבינוי והשיכון, 

אלו מתוכננת תנועה של   .ג  .אחד קו אוטובוס  לפחותבכבישים 
 

מקומיים    ללא שירות אוטובוסיםהנחות תכנון לכבישים 

איסוף אשפה,   סוגי התנועה של כלי הרכב הכבדים האפשריים באזור עירוני הם: תנועה כללית, .א

 במשך תקופת הבניה.וצמ"ה ותנועת משאיות אוטובוסים בקווי שירות  

אלו  .ב לתכנון רחובות בערים   ( לפי הנחיות2תנועה קלה מאוד )קטגורית תנועה מס' יוגדרו ככבישים 

פרק מס'   .2000  , מהדורה אוגוסט3בהוצאת משרד הבינוי והשיכון, 

אלו  .ג  אוטובוס.  וימתוכננת תנועה של קולא בכבישים 
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 לקטיגוריות התנועה השונות ע"פ אאשטהו הינן כמפורט להלן:עוצמות התנועה  

 
בנוסף,  ראוי להדגיש כי בסוגי פרויקטים מתמשכים כמו הקמת שכונות חדשות שלבי האכלוס הינם מדורגים.  

אספלטית עליונה בגמר הפרויקט   קיימת תנועת הקמה עת היות המיסעות קיימות. בד"כ מקובל לבצע שכבה 

אספלטית חלקית.  )או מאוד קרוב אלי ו(. לאור האמור, יש לקחת בחשבון כי תנועת ההקמה תתבצע על שכבה 

 ניתן לבצע את האמור בשתי שיטות:

אספלטית יחסית דקה.  .א את תנועת ההקמה ושכבה  סלילת מבנה מיסעה גרנולרי מלא הלוקח בחשבון 

 האספלט.במקרה זה בסוף התקופה מקרצפים את שכבת האספלט וסוללים חדשה במלוא עובי  

אספלטית   .ב תנועת ההקמה ושכבה  את  מלא הלוקח בחשבון  גרנולרי  מיסעה  מבנה  שתקורצף סלילת 

 עובי האספלט.והשלמת בסוף התקופה   חלקית

 הינה אלטרנטיבה ב' הכוללת מס' יתרונות:העדפת הח"מ 

 השכבה האספלטית הנסללת תהווה )לאחר קרצוף חלקי( חלק מהכובע האספלטי .א

 וצורך להדק מחדש את שכבת המצעים.אין ערעור   .ב

מביאה את עוביי המבנים המומלצים והחלוקה לשכבות בהתאם לנתוני התנועה וחוזק   בהמשך 7.2טבלה מס' 

 בהתאם לכלל ההנחות שפורטו לעיל:  ניםש 20 השתית לתקופת תכנון של

ומבנ :2.7טבלה מס'   והחלוקה לשכבות. פרויקט ב  ניםהמתוכנהשונים  הדרך    יבקטע ותהמיסע יעוביי השכבות 

 קטע הדרך  
 המתוכנן

סוג 
 השתית

מת"ק  
תכנוני       

]%[ 

 אופק
 תכנון
 ]שנים[

 סה"כ   חלוקה לשכבות
 עובי מבנה

 ]ס"מ[
אספלט  
 ]ס"מ[

אגו"מ  
 ]ס"מ[

מצע א' 
    ]ס"מ[

ללא   כבישים 
 קווי אוטובוס

חול טיני  
מילוי ואו/

מקומי או  
 מובא 

6 20 
 39    30 ללא 9

עם  כבישים 
 קווי אוטובוס

 49    40 ללא 9
 

  

מבני המיסעות החדשות נתיבי ישראל  לאור האמור, מתוך הטבלה שלעיל ומתוך הנחיות   ניתן לקבוע את עובי 

 כדלקמן:  ניםהתוואי המתוכנ ישנים עבור קטע 20לתקופת תכנון של 

 קווי אוטובוס  ללאכבישים  
 ס"מ PG70-10 4מ"מ  19עם גרגיר מקסימלי   דירוג גיר/דולומיטצפופת  עליונה  אספלטית    השכב
 ס"מ PG68-10 5מ"מ    25גרגיר מקסימלי  עם  צפופת דירוג גיר/דולומיטונה  תחתאספלטית    השכב
 ס"מ 30 מצע סוג א'   תושכבשתי 

  ס"מ 39 עובי מבנה סה"כ
 בשלב הבנייה, וכפי שהוסבר לעיל, יבוצע המבנה הבא: 

 

 ס"מ PG68-10 7מ"מ    25עם גרגיר מקסימלי   צפופת דירוג גיר/דולומיטונה  תחתאספלטית    השכב
 ס"מ 30 מצע סוג א'   שתי שכבות

  ס"מ 37 עובי מבנה סה"כ
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 עם סיום שלב הבנייה תבוצענה הפעולות הבאות: 

 .ס"מ( 5  -ס"מ עליונים של שכבת האספלט התחתונה )יתקבל עובי של כ 2קרצוף   .א

 .ואחרי הקרצוף פני האספלט יהיו סדוקים יבוצע טיפול לסתימת סדקים ע"פ דרישות המפרטבמידה   .ב

בעובי   PG70-10מ"מ   19עם גרגיר מקסימלי   אספלטית עליונה צפופת דירוג גיר/דולומיט  השכביישום   .ג

 ס"מ. 4

 קווי אוטובוס עם  כבישים
 ס"מ PG70-10 4מ"מ  19עם גרגיר מקסימלי   עליונה צפופת דירוג גיר/דולומיטאספלטית    השכב
 ס"מ PG68-10 5מ"מ    25עם גרגיר מקסימלי   צפופת דירוג גיר/דולומיטונה  תחתאספלטית    השכב

 ס"מ 40 מצע סוג א'   שתי שכבות
  ס"מ 49 עובי מבנה סה"כ

 בשלב הבנייה, וכפי שהוסבר לעיל, יבוצע המבנה הבא:
 ס"מ PG68-10 7מ"מ    25עם גרגיר מקסימלי   דירוג גיר/דולומיטצפופת  ונה  תחתאספלטית    השכב

 ס"מ 40 מצע סוג א'   שתי שכבות
  ס"מ 47 עובי מבנה סה"כ

 עם סיום שלב הבנייה תבוצענה הפעולות הבאות:

 ס"מ(. 5  -ס"מ עליונים של שכבת האספלט התחתונה )יתקבל עובי של כ 2קרצוף   .א

 האספלט יהיו סדוקים יבוצע טיפול לסתימת סדקים ע"פ דרישות המפרט.במידה ואחרי הקרצוף פני  .ב

בעובי   PG70-10מ"מ   19עם גרגיר מקסימלי   אספלטית עליונה צפופת דירוג גיר/דולומיט  השכביישום   .ג

 ס"מ. 4

 רחובות מרוצפים, מדרכות ושבילי אופניים .11

יבוצע המבנה ושלבי    משתלבות )כמו "רחובות משולבים"(בכל הכבישים בהם מתוכנן לבצע בשלב הגמר אבנים 

 הבנייה כמפורט להלן:

 ס"מ 6 אבן משתלבת  
 ס"מ 3 חול פילוס 

 ס"מ PG68-10 5מ"מ    25עם גרגיר מקסימלי   צפופת דירוג גיר/דולומיטונה  תחתאספלטית    השכב
 ס"מ 20 מצע סוג א'   שכבת
  ס"מ 34 עובי מבנה סה"כ

 הבנייה, וכפי שהוסבר לעיל, יבוצע המבנה הבא:בשלב   

 ס"מ PG68-10 7מ"מ    25עם גרגיר מקסימלי   צפופת דירוג גיר/דולומיטונה  תחתאספלטית    השכב 
 ס"מ 20 מצע סוג א'   שכבת
  ס"מ 27 עובי מבנה סה"כ

 עם סיום שלב הבנייה תבוצענה הפעולות הבאות: 

 ס"מ(. 5  -האספלט התחתונה )יתקבל עובי של כס"מ עליונים של שכבת   2קרצוף   .א

 במידה ואחרי הקרצוף פני האספלט יהיו סדוקים יבוצע טיפול לסתימת סדקים ע"פ דרישות המפרט. .ב

 ס"מ. 3ת חול פילוס בעובי  שכביישום   .ג

 ס"מ.  6יישום שכבת אבן משתלבת בעובי   .ד

 מרוצפות יבוצעו לפי המבנה שלהלן:  מדרכות 

 ס"מ 6 אבן משתלבת  
 ס"מ 3 חול פילוס 

 ס"מ 20 מצע סוג א'   שכבת
  ס"מ 29 עובי מבנה סה"כ

 שבילי אופניים יבוצעו לפי המבנה הבא: 
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 ס"מ PG70-10 4מ"מ   12.5עם גרגיר מקסימלי   צפופת דירוג גיר/דולומיטאספלטית    השכב
 ס"מ 26 מצע סוג א'   שתי שכבות

  ס"מ 30 עובי מבנה סה"כ
  

 שיפועי מילוי וחפירה .12
המומלצים   את השיפועים  להגדיר  בא  מקומית/מובאתסעיף זה  מחפירה  ם מחומרי בקטעי המילוי שיבוצעו 

למדרון . לצורך הערכת שיפוע  המדרון היציב לחומרי המילוי שלעיל ניתן להשתמש בנוסחה A-2-4 -הממוינים כ

 אינסופי כמפורט להלן:

(.112                                   )
( )

K
F S

tg
=

.


      

 כאשר:
        -   .מחומר גרנולרי חסר קוהזיה  זווית חיכוך תכנונית למדרון המורכב 

K       -     ל המדרון במעלות. כלומר    iכאשר   tg(i)/1  -ערכו שווה  מבטא את המידה האופקית    Kהינו שיפוע 

 אופקי.  Kאנכי,   1כאשר:   (K:1)המוצעת למדרון 

 F.S. -     1.5מקדם ביטחון למדרון אשר ערכו המינימלי המומלץ הינו . 
 

החיכוך   זווית  המילוי      = הצבת  מס'    A-4-2מסוג  האינרטי האטים  של חומר  מתאר  אשר    112.בביטוי 

אנכי,   1)  1:2.5מובילה להגדרת שיפוע יציב למדרונות במילוי של  1.5מדרון אינסופי עליו הופעל מקדם בטחון  

 אופקי(. 2.5

קטעי חפירה מובאים ההנחיות שלהלן:   עבור 

לעומק של  ח .א עד  עד חול חרסיתי  3.0פירה זמנית  טיני  מסוג חול  צידי שלא   מטר בקרקע  תבוצע בשיפוע 

 .אופקי  2אנכי:  1 -יפחת מ

 .אופקי 3אנכי:    1  -יפחת מ מטר בקרקע מסוג חול תבוצע בשיפוע צידי שלא  3.0חפירה זמנית עד לעומק של  .ב

מ .ג זמנית לעומק גדול  אופקית(  3.5  -במקרה של חפירה  )כתף  תבוצע ברמה  מינימלי של   מטר   2.0ברוחב 

 .מטר

את ניקוז המיסעה דרך    לבצע  עלבקטעי המילוי יש  מבטון  מנע מהוצאת מי הנגר ימנת לה-מתקנים מיוחדים 

 .חתירה בחומר המילויאירוזיה והסוללה אשר עלול לגרום למדרון  העילי באופן מרוכז לתוך 

הבטחון על   1.2-מקדם  שיתריע  מיומן,  מפקח  של  רצוף  פיקוח  ויהיה  בתנאי  מותר  זמניים,  שיפועים  עבור 

ור החפירה  בדפנות  המתפתחות  מכניים  דפורמציות  כלים  של  התקרבות  להגביל  יש  בנוסף,  החפירה.  אש 

 למיניהם לראש החפירה, לפי החמור משני הקריטריונים הבאים:

 מ' 2.0 •

 , מנקודת הדיקור התחתונה של המתלול.1V:3Hקצה קו תיאורטי העולה בשיפוע של   •

 בזמן החפירה.בכל מקרה, השיפועים במקרים השונים יקבעו לפי סוג הקרקע המתגלה בפועל  

יש לשים לב לכך, ששיטת השאיבה )אם יהיה צורך בשאיבה(, משפיעה על שיפועי החפירה, ולכן קביעתם, תהיה 

 עפ"י נתוני השאיבה שתבוצע בפועל.

במקרים בהם לא תתאפשר חפירה בשיפועים בהתאם להנחיות אלו, יש לבצע אלמנטי דיפון קבועים או זמניים 

   בהתאם להנחיות להלן:
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בסעיף  ה .א לפרמטרים  בהתאם  יבוצע  לרגישות לעילתכנון  וזאת בהתאם  "מנוחה"  או  למצב "אקטיבי"   ,

 האלמנטים הקיימים במעלה הקירות.

 במצב לחצים אקטיבי פירוס הלחצים בגב הקיר הינו משולשי. .ב

ופציה ס"מ, ויבוצעו בטכניקת ה"בנטוניט". תיבחן א  10 -כלונסאות דיפון יקדחו במרווחי נטו ביניהם של כ .ג

 לקדיחה ב"יבש" בהתאם לממצאים בשטח.

 יש לשים לב לצורך לחסום "זליגת קרקע" במרווחים שבין הכלונסאות. .ד

ביצוע הכלונסאות ובדיקתם יעשה בהתאם למפרט נת"י, ולפרשה הטכנית. יש לבצע בדיקות סוניות בכל   .ה

 הכלונסאות, בהתאם לדרישות הפרשה הטכנית.

להתחשב בלח .ו להימנע בצורך  לוודא העדר  בכדי  עליו, יש  שהוחלט  מהערך  גבוהים  הידרוסטאטיים  צים 

לחצים כאלו במשך חיי הדיפון. הטכניקות יהיו שונות לפי סוג האלמנט כגון נקזים אופקיים ו/או אנכיים  

לחצי  גם בנושא  להתחשב  יש  הטיפולים הנ"ל,  בהעדר  בחזיתם.  או  הקירות  שמאחורי  בתווך  שיבוצעו 

 המים.

 המתכנן. שיקול מ"א או לפי 6ם כל  תפרי לבצע מוצע .ז

 .בקירות הדיפון תזוזות מעקב יבוצע .ח

 הנחיות מיוחדות .13

 תוצרי החפירה
מ'. ע"פ תוצאות הקידוחים שבוצעו במקומות   9  -לאורך קטעי התוואי השונים מתוכננים חפירות עמוקות עד כ

"בגזרת החול"   עד חול נקי   A-2-4  -חול טיני הממויין כ  -אלו תוצרי החפירה/חציבה שייתקבלו הינם ברובם 

 ובחלקם אבן חול גירית )כורכר(.

 כל, תוצרי החפירה ישמשו לצרכי מילוי.ע"פ תוצאות אלו הרי שמרבית, עם לא 

שמנה.  חרסית  תתגלה  רדוד,  מילוי  ו/או  חפירה  כוללות  המתוכננות  העפר  עבודות  בהן  ובמקומות,  ייתכן 

 במקומות אלו תבוצע החלפת קרקע "מקומית" בחומר אינרטי אטים כמפורט בהמשך.

 חשוף שתית
השתית בתוואי המיסע יעוהמתוכננ  ותהסרת צמחיה וחשוף  לעומק של  ת  עד הגעה   לפחותס"מ    30שה  ו/או 

אורגני חומר  מכל  ותהיה  לשתית הנקייה  בערמות   .במידה  החישוף  חומר  אחסון  את  לדרוש  רשאי  המפקח 

 ולהשתמש בו כאדמת חיפוי למדרונות ושטחים כמצע לעשבייה.  

 במקומות המיועדים למילוי מהודק יכשיר הקבלן את השתית כדלקמן:

. לאחר אישור המפקח,  יבוצע עיבוד קרקע היסוד המקורי לעומק הנדרשואישור המפקח,  לאחר סיום החישוף,  

עקיר יכלול  החישוף  העפר.  במילוי  הקבלן  ובאישור  צמחייה  /עצים  תיחל  העבודה  בתחום  שהוא  גודל  מכל 

 המפקח.

בקרקע  מקומית אובמקרה של גילוי שכבות לא יציבות כגון: רקבובית, פסולת למיניה, מילוי מופר מקרקע לא  

לסלק את החומר עד לעומק שיקבע ע"י יועץ תכינת המבנה ולהחליפה בשכבות  אורגנית בתחתית החפירה יש 

לאחר   ס"מ 20, כאשר עובי כל שכבה לא יעלה על A-2-4מסוג  מובא,  מקומי/מהודקות בבקרה מלאה של מילוי 

 .הידוקה
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 עיבוד שתיתטיפול ו 

של מפרט   51.04.14ס"מ ע"פ המפורט בסעיף    20שפורט לעיל, יבוצע עיבוד שתית לעומק של בכל המקומות, כפי 

 משרד הביטחון.

מפרט   לדרישות  בהתאם  תקבענה  מלאה(  בבקרה  יהיו  ההידוקים  )כל  ההידוק  בטבלה   51דרגות  כמפורט 

51.04.05 

יבוצע לעומק שלא יפחת מ .א או כל חומר אורגני  /ס"מ או עד הגעה לקרקע נקייה משורשים ו 20  -חישוף 

 אחר.

 עומק עיבוד קרקע יסוד: .ב

 ס"מ  20 –קרקע חולית  •

 ס"מ  40 –( A-6 – A-7-6חרסיתית )קרקע  •
 מ' נטו יבוצעו הפעולות הבאות: 1.5בהן תתגלה קרקע חרסית תופחת בחפירה ו/או במילוי עד  במקומות  

 ס"מ(. 120תבוצע חפירה לעומק ס"מ )מפני חישוף  100החלפת קרקע בעובי של  -

 עם שימוש במכבש רגלי כבש 51ס"מ ע"פ דרישות מפרט   40יבוצע עיבוד שתית לעומק   -

 ס"מ יבוצע עם מילוי מובא שתכונותיו מובאות להלן: 100חומר החלפת קרקע בעובי   -

 חומר מילוי אינרטי אטים

 .AASHTO  :A-4 ,A-2-6 ,A-2-4מיון  -

 מ"מ.  75גודל גרגיר מכס'  -

 .20-40%: #200עובר נפה -

 ליבראות(. 40  -)מערכת מלאה ב 6%מת"ק תכנוני:   -

 .0%ליבראות:  40תפיחה בגליל מת"ק עומס  -

 מילוי מאושריםחומרי 

 A   ,4-2-A ,6-2-A-1אאשטהומיון  -

 מ"מ.  75גודל גרגיר מכס'  -

 ליבראות(. 40  -)מערכת מלאה ב 6%תכנוני:    מת"ק -

 .0.5%ליבראות: מכס'   40תפיחה בגליל מת"ק עומס  -

ס"מ "בהידוק מבוקר". תנאי העיבוד מבחינת רטיבות ושיעורי    15-20המילוי יהודקו בשכבות בעובי    חומריכל  

יעמדו בדרישות המפרט הכללי )מפרט   .  51.04.14( במהדורתו העדכנית בסעיף  51ההידוק הנדרשים 

מלא   קטעי עבודה לצורכי טיפול בקרקע יוגדרו לאחר ביצוע בורות גישוש ויקבעו על ידי מפקח בשטח ובתאום

 .עם מתכנן מבנה המיסעה

יי מילוי.  לצרכי  החפור/חצוב  החומר  במירב  שימוש  לעשות  הכוונה  צורך כאמור,  לעיתים,  ויהיה,  תכן 

 היה לעשות בו שימוש לצרכי מילוי מבוקר.בהתאמות שונות של החומר הנדון ע"מ שניתן י

 מילוי ערוצים

לצרכי מילוי ערוצי ואדיות וכד' יעשה שימוש בחומר אינרטי אטים המפורט לעיל לכל גובה הערוץ. יבוצע הידוק 

 ס"מ. 20בבקרה מלאה כמפורט לעיל בשכבות שעוביין המרבי אינו עולה על 

 מילוי במגרשים

מילוי מגרשים "בנה   מילוי מקומי "נחות" שאינו מתאים למילוי בכבישים  לצרכי  ביתך" יעשה שימוש בחומר 

בשכבות   מכבש  מעברי  באמצעות  יבוצע  אלו  המילוי במגרשים  הידוק  מנהל הפרויקט.  עליו  שיורה  או ככזה 

 ס"מ. 30שעוביין המרבי אינו עולה על 
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 מילוי חוזר במערכות תת"ק 

תת"ק מערכות  עטיפת   / מילוי חוזר  המפרט הבין  חומר  בדרישות  מס'    -יעמוד  סלילה  לעבודות  , 51משרדי 

 :51.04.10סעיף   2014מהדורה מרץ 

 חול טיני עד חרסיתי )חומר אינרטי אטום( שיענה לדרישות הבאות:

 .AASHTO  :A-4 ,A-2-6 ,A-2-4מיון  -

 מ"מ.  75גודל גרגיר מכס'  -

 .20-40%: #200עובר נפה -

 ליבראות(. 40  -)מערכת מלאה ב 6%תכנוני:    מת"ק -

 .0%ליבראות:  40תפיחה בגליל מת"ק עומס  -

אם לא נדרשת תושבת וכיסוי חול, השכבה שמתחת לצינור )התושבת( תיושר בצורה שתבטיח    תעלות לצינורות:

 מגע רצוף עם תחתית הצינור. שכבה זו לא צהודק.

לתושבת או סביב תא:   אופקיות מילוי מעל לתמילוי מעל  ושבת או סביב תא ועד פני השתית יהודק בשכבות 

 ס"מ )אחרי ההידוק(.  10של 

באופן שלא יהיו תזוזות של הצינור ותובטח   משני צידי הצינור,  הידוק המילוי בתעלות לצינורות ייעשה במקביל

וצב בצמנט עטיפתו המלאה. תכולת הרטיבות בעת ההידוק של החומר האינרטי האטום או לחלופין החול המי

. דרגת הצפיפות הנדרשת    ±  2%משקלי( תהה בתחום הרטיבות האופטימלית של   8%)חול + צמנט בכמות של  

 מהצפיפות המעבדתית המכסימלית לפי מודיפייד פרוקטור שיטה ב'.  98%בשני החומרים היא מינימום 

 ס"מ.  15-  20המילוי החוזר יהודק בבקרה מלאה בשכבות שעוביין הסופי הינו 

לבצע  ב מילוי חוזר יש  עם  כל המקומות בהן לא ניתן ליישם  משקלי צמנט ו/או בבחנ"מ    8%מילוי חוזר בחול 

(CLSM  שתכונותיו הינן ע"פ הנחיות מפרט )51. 

 אפיון מסת הקרקע .14

  בטבלה הבאה ריכוז של נתונים כלליים לאפיון הקרקע הרלוונטיים לתכנון:

 
 
 

 חרסית/ 
 חוואר/ 
-חוואר 
 חולי

 חרסית
 חולית/ 

 *  טינית

 חול
 חרסיתי

 **  טיני/ 
 חול

 נקי דק

 50% מעל
 עם צרורות

 חול/ 
 חרסית

 א' חומר 
 סעיף 

 ח' 3.3.2

 א' חומר 
 סעיף 
3.3.2 

 ה'/מצע 
 מילוי
 קיים

I II III IV     
 כולל מרחבי משקל

 2.0 2.4 2.2 2.3 1.8 2.0 2.0 1.8 ]טון/מ"ק[ 

 קוהזיה
 0 0 0 0 0 0 0 0 ]טון/מ"ר[ 

 פנימי חיכוך  זווית
 ]מעלות[ 

24 33 34 35 38 34 37 25 

 מותר  מקס' מגע  מאמץ 
 - 32 24 30 25 25 22 15 ]טון/מ"ר[ 

 
 

 הערות:

 דקים( 35-55%*)

 דקים(  35%-15%**)

שונים,  לעניין הערכים שהוצגו בסעיף זה, חובה לציין כי הערכים הם לצורך תכנון, והם מייצגים סוגי קרקעות  

לא ניתן לייצגם ע"י ערך אחיד. לדוגמא:  שמטבע הדברים, 
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ערכי החוזק, כפי שמבוטאים בקוהזיה וזווית החיכוך הפנימית, מותנים בין השאר בתכולת הרטיבות  -

בדיקות  יותר.  גבוהים  הערכים  אחרים,  במצבים  מצב רוויה.  מייצגים  שצוינו,  והערכים  של החומר, 

 ל דרך בדיקות החוזק באתר, אכן מתייחסות למצב רווי.  המעבדה, והכיול לערכים הנ"

המשקל המרחבי הכולל, הוא מכפלת המשקל המרחבי היבש במקדם הכולל של תכולת הרטיבות של  -

החומר. ז.א. הוא תלוי, כמובן, בתכולת הרטיבות, ומאחר שתכולת הרטיבות משתנה בין עונות השנה, 

ממקום למ לשנה, וכמובן,  מעבר לאי ולעיתים גם משנה  אחיד, כמובן  שאין ערך  קום, מטבע הדברים 

האחידות של המשקל המרחבי היבש ואחוז הצרורות/אבנים בקרקע, וכו' )הבדיקות כמובן הן על גודל 

 אבן מקס' קטן מזה המצוי בטבע(.

מאמצי המגע המותרים אינם אחידים, ואמורים להשתנות עם הגדלת היסוד )קטנים( והעמקתו   - ערכי 

 )גדלים(.

 קירות תמך .15

 בפרויקט מתוכננים קירות תומכים.
כמובן   המתוכננים.  הקירות  קטעי  לאורך  דווקא  לאו  שבוצעו  קידוחים  על  מבוסס  הצפויה  השתית  תיאור 

חתך הקרקע  את האזור בו בוצעו בלבד,  הניסיון מייצגים  וקידוחי  אלמנטים ארוכים,  שמאחר שהקירות הם 

תיאור השתית הצפוי פורט בפרקים לעיל והוא לצורך הערכת כמויות בלבד. אופי יכול להשתנות לאורך הקיר. 

ע"פ השתית שתתגלה בפועל. כמובן,   סופי בעת הביצוע,  ייקבעו באופן  ועובי החלפת הקרקע,  הטיפול בשתית 

 שיתכן שלאורך קיר מסוים, יתגלו סוגי שתית שונים, שיחייבו טיפולים שונים.

 ו בטון מזויןביסוס קירות מסוג כובד א
או מסוג בטון מזוין, יעשה ע"פ השלבים הבאים )ראה פרט עקרוני    (:בהמשךביסוס קירות מסוג כובד 

)עובי החלפת קרקע דרוש, ר' פרט בסעיף ג'( מתחת לבסיס   Lתבוצע חפירה למשטחים אופקיים למפלס של  .א

)ווטות( בשיפוע של   מדרגות  יבוצעו  מפלס אורכיים,  במקרה של הפרשי   1V:3Hהקיר המתוכנן, כאשר 

של לטבלה שבסעיף     Lלפחות. הערך  בהתאם למאמצים המותרים המגיעים לשתית, בהתאם   14יקבע 

ב' בהמשך )כאשר עבור קרקע חולית, ניתן  3.3.2בטבלה בסעיף  לעיל, וע"פ הגבלת ערך מינ' כפי שמפורטת

 ס"מ, ללא החלפת קרקע( 40להסתפק בעיבוד שתית לעומק  

החלפת הקרקע המינ'  D  -עומק ההטמנה המינ' .ב ועובי   ,L  לגובה הקיר יקבעו בהתאם   ,H עפ"י הטבלה ,

 הבאה:

H  ]'מ[ 
 קיר  גובה

 מתוכנן
 מקסימלי

D ]'מ[ 
 מינימלי   הטמנה  עומק

 הקיר(  )בחזית

L ]'מ[ 
  באחוז  כתלות  בתחתית  הקרקע  החלפת  עובי

 בשתית  200#  נפה עובר
I II III/IV 

2.0 0.8 1.0 0.8 

  שתית עיבוד

  40  לעומק

 ס"מ

3.0 0.9 1.0 0.8 
4.0 1.0 0.9 0.7 
5.0 1.1 0.9 0.7 
6.0 1.2 0.8 0.6 

7< 1.3 0.8 0.6  
 הערות: 

• H  – .הפרש הגובה בין פני המילוי בגב הקיר לתחתית הקצה האחורי של היסוד 

משופע, עומק ההטמנה,  • יהיה  Dבמקרים בהם חזית הקיר הינה מדרון  מ' לפחות, כאשר המרחק   2.0, 

 יקבע. –מ' לפחות, החמור משתי  הדרישות   4.0האופקי בין קצה הרגל לפני המדרון המשופע יהיה 

 יסוס הקירות התומכים:  להלן פרט עקרוני לב .ט



 .Double K. Geotechnical Engineers Ltd דאבל  קיי. מהנדסים גאוטכניים בע"מ

 Structural Pavements Engineering תכן מבנה מיסעות
 

בע"מ  דאבל קיי.   גאוטכניים    מהנדסים 

 

אתא  י קרי    ,   23בצרי  יוסף    2822837ת 
 073-2507450                   משרד:  פון טל ~25~

אלקטרוני:   kif@bezeqint.net   דואר 
 

 
. במקרה של שתית של משרד הבטחון  51עיבוד, טיפול, הרטבה והידוק השתית, לפי סוגה, כמפורט במפרט  .א

בתכולת רטיבות גבוהה, שאינה מאפשרת הגעה לתוצאות הצפיפות הנדרשות, שברי אבן )בקאלש( יוחדרו  

 ס"מ(. Gs>2.4 ,5-15לייצוב השתית )

מפלס תחתית הקיר מאחור, ועד פני הקרקע או תחתית המצעים בחזית הקיר, יהיה לפי המילוי החוזר עד  .ב

 ( תוך ההגבלות הבאות )לא כפי שמופיע במפרט(:51.02.02.01.06"חומר א' " המפורט במפרט נת"י )סעיף 

 . 3גודל אבן מקס': " .ג

 . 18-25%(: 200#תכולת הדקים )אחוז עובר נפה   .ד

 ]טון/מ"ק[. 2.05(: -צפיפות יבשה מעבדתית מקס' )¾ .ה

 .  1556/7מס'   ASTMלפחות מהמקסימום לפי תקני  98%חומר המילוי יורטב ויהודק לצפיפות של   .ו

עבור שתית חולית טבעית, המילוי החוזר במסגרת החלפת הקרקע, יכול להיות החומר החפור עצמו )עיבוד   .ז

יעשה ע  40שתית לעומק  מאמצי המגע המותרים  "פ הפרמטרים הרלוונטיים  ס"מ(. במקרה כזה, חישוב 

בטבלה   שמופיעים  )כפי  יהיה  לעיללחול  המילוי  חול,  עבור  מהמותר  גבוהים  מאמצי מגע  (. במקרה של 

 "חומר א' " בהתאם להגבלות מעלה.

צרורות, תייתר את המשך החלפת הקרקע, בתנאי שתתקבל  50%הגעה לשתית סלעית, או שתית עם מעל  .ח

במשור חופשית  תפיחה  מתוצאת בדיקת  קטנה  מהקרקע 50%-ה  המדגם  כל  כתישת  לאחר  שתבוצע   ,

נפה   .40#והעברתו דרך 

נת"י )סעיף   .ט " המפורט במפרט  א'  "חומר  לפי  יהיה  מאחורי הקיר,  ( תוך הגבלת 51.02.02.01.06המילוי 

ל מקס'  אבן  לצפיפות של    3"-גודל  ויהודק  יורטב  לפחות   98%)ולא כפי שמופיע במפרט(. חומר המילוי 

ס"מ. הידוק בקרבת הקיר יבוצע   15. המילוי בשכבות של עד 1556/7מס'   ASTMם לפי תקני מהמקסימו

 בהתאם למפרט נת"י.

ס"מ, שתחל ממפלס תחתית   60בגב הקיר, יתוכנן ניקוז באמצעות עמודת פילטר חצץ ברוחב מינימאלי של  .י

ע"י בד גאוטכני בלתי  ס"מ מתחת לפני השטח, ותופרד מיתרת המילוי 50-שורת הנקזים התחתונה ועד לכ

 גרם למ"ר. 300ארוג במשקל 

לחצץ ) .יא  (:Gs>   2.4להלן טבלת דירוג נדרש 

 

 

 

 1:1
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עובר  אחוז   נפה  

2
11

" 
100 

"4
3

 
100-70  

"8
3

 
70-25  

"16
3

 
25-5  

#40 5-0  

 מ"ר, או "צפוף" יותר. 3, כל   4בקוטר "יתוכננו נקזים  .יב

 מ"א, או לפי שיקול המתכנן 6.0מומלץ לבצע תפר כל   .יג

  
 

 הערות כלליות
למצב "אקטיבי" או "מנוחה" 3.1תכנון הקירות, בהתאם לחתך הקרקע עפ"י הפרמטרים בסעיף   .א , יבוצע 

 המחמיר מבין השניים(.וזאת בהתאם לרגישות האלמנטים הקיימים במעלה הקירות )מצב מנוחה הינו  

 במצב לחצים אקטיבי פירוס הלחצים בגב הקיר הינו משולשי. .ב

לצפות לכך שעקב ה .ג לאורך קיר  הטיבעית של  טרוגניות  היש  הקרקע שיופיע  מצב בו הרכב  הקרקע ייתכן 

 מסוים לאחר החפירה, או הדיפון, יהיה שונה מזה המופיע בקידוחי הניסיון.

 מעבירי מים .16

 , יבוססו על גבי הקרקע הטבעית/החלפת קרקע בהתאם להנחיות בהמשך.BOX  –המעבירים המתוכננים כ

יחושבו עפ"י לחץ עפר אופקי במנוחה, בהתאם לפרמטרים בסעיף    .לעילדפנות המעבירים/מעברים 

 החלפת קרקע
 בשתית: 200#ראה להלן עובי החלפת הקרקע המינ' הדרוש בתחתית המעברים כתלות באחוז עובר נפה  

 בשתית  200#  נפה עובר %  

 50< 40-50 30-40 30> 

 קרקע  החלפת  עובי
 0.6 0.8 1.0 )מ'(  דרוש  מינ' 

-ל  שתית עיבוד
 ס"מ  40

הערכים המוצגים בטבלה הינם ערכי מינימום. עובי החלפת הקרקע יתחשב במאמץ המגע המותר בקרקע/סלע  

מקרה, יש לסלק מילוי קיים עד להגעה לשתית טבעית.לעילבהתאם לערכים שבסעיף    . בכל 

 פרמטרים לתכנון
 ס"מ(: 30)עבור פלטה בקוטר   30K-מודול מצע אנכי

 :18 טבלה

 
 חרסית/
 חוואר

  חול-חמרה

 חול טיני/חרסיתי
 סעיף  א'  חומר

 מצע  ה'/  3.3.2

 עבור אנכי  מצע  מודול

 ס"מ  30 בקוטר  פלטה
2.0  

 ]ק"ג/סמ"ק[
4.0   

 ]ק"ג/סמ"ק[
6.0  

 ]ק"ג/סמ"ק[
 

 ]ק"ג/סמ"ק[  10.0

 המרה של מודול מצע אנכי, המצוין לעיל, לפלטות במידות שונות יעשה בהתאם לנוסחה הבאה:
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2

30

0.3

2

B
K K

B

+ 
=     

𝐾30- .מודול מצע אנכי כמצוין לעיל 

B- .)'רוחב פלטה/יסוד )מ 

K–   מודל מצע אנכי עבור פלטה בעלת רוחבB. 
הקרקע הטבעית שמתחת   את השקיעה המתקבלת בשכבת  גם  יש לקחת בחשבון  קרקע,  במקרה של החלפת 

, או לפי כל עקרון גאוטכני רלוונטי 1:1מאמצים לעומק לפי  להחלפת הקרקע. החישוב יתבצע ע"פ עקרון פיזור  

 אחר.

 תכנון ושלבי עבודה
 ללא שימוש בכלונסאות יבוססו לפי ההנחיות הבאות:  BOX -המעבירים המתוכננים כ

 חפירה: .ד
לעומק החלפת הקרקע כמצוין בטבלה            עד  קרקע/סלע טבעיים  לבצע חפירה למשטחים אופקיים של  יש 

מאמצי המגע המותרים.3.4.2בסעיף    , או ע"פ העובי שנקבע לפי חישוב 

. המרווח בין הקרקע הטבעית לתחתית  1:1גבולות החפירה ייקבעו לפי עקרון פיזור מאמצים )לעומק( של           

 הרצפה צריך להיות אחיד בכל שטח הרצפה.

 :ייצוב והידוק השתית . ה
לסוגה, עפ"י הנחיות מפרט נת"י. במקרה של שתית בתכולת רטיבות גבוהה, הידוק השתית יבוצע בתאם           

,  Gs>2.4שאינה מאפשרת הגעה לתוצאות הצפיפות הנדרשות, שברי אבן )בקאלש( יוחדרו לייצוב השתית )

 ס"מ(. 5-15

 מילוי חוזר להחלפת קרקע: . ו
מצעים בחזית קירות המעביר, יהיה המילוי החוזר עד מפלס תחתית המעבר, ועד פני הקרקע או תחתית ה          

)ולא כפי   3"-( תוך הגבלת גודל אבן מקס' ל51.02.02.01.06לפי "חומר א' " המפורט במפרט נת"י )סעיף  

( בחומר המילוי המבוצע במסגרת החלפת הקרקע, 200#שמופיע במפרט(. תכולת הדקים )אחוז עובר נפה 

לפחות מהמקסימום לפי תקני   98%יהודק לצפיפות של . חומר המילוי יורטב ו18-25%תוגבל לתחום שבין 

ASTM   '1556/7מס  . 

עבור שתית חולית טבעית, המילוי החוזר במסגרת החלפת הקרקע, יכול להיות החומר החפור עצמו )עיבוד            

יעשה ע"פ הפרמטרים הרלוונטיים    40שתית לעומק  מאמצי המגע המותרים  ס"מ(. במקרה כזה, חישוב 

)כ עבור חול, המילוי לעילפי שמופיעים בטבלה בסעיף  לחול  מהמותר  מאמצי מגע גבוהים  (. במקרה של 

 יהיה מ"חומר א' " בהתאם להגבלות מעלה.

 מילוי חוזר בגב קירות המעבר: . ז
אבן            תוך הגבלת גודל   " א'  "חומר  יהיה  למפלס תקרת חומר  ועד  קירות המעבר  מאחורי  המילוי החוזר 

.  1556/7מס'   ASTMלפחות מהמקסימום לפי תקני   98%. המילוי יורטב ויהודק לצפיפות של 3"-מקס' ל

 ס"מ. הידוק בקרבת הקיר יבוצע בהתאם למפרט נת"י. 15המילוי בשכבות של עד  

 ניקוז
המעבירים יתוכננו ללחץ הידרוסטטי לפי עומד מים עד למפלס ממנו אפשר לנקז, או עד לפני השטח, לפי  קירות

 העניין.

 נשמח לעמוד לרשותך במתן הבהרות נוספות כנדרש. .17
 ,בכבוד רב       

  ד"ר עפר קיף                                    

קיי. מהנדסים גאוטכניים בע"מ                                                                   דאבל 


