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 נתונים כלליים  .1
 

 איתור  א. 
 

 (.6 חלקה 2481)גוש  שדרותנמצא ברחוב הדגל בעיר המגרש   
 
 

 טופוגרפיה  ב. 
 

+. מפלס 83-+83.5-פני הקרקע שבאתר מישוריים ונמצאים ברום של כ
 עבודות עפר מצומצמות.הרצפה מחייב 

 
 

 תכנית בדיקות הקרקע  ג. 
 

 קידוחי ניסיון לעומקים 3בוצעו באתר  2019ר ספטמבבחודש  .1
ו מדגמים מתוך הקידוחים נלקח קבלן משה בר.ע"י המ'   16עד  

בתוך הקידוחים בוצעו בדיקות סתכלותי. ם לצורך מיון המופרי
 החדרה תקניות.

    
בדיקה של אחוז מזערי מנפח הקרקע  הסיון מהוויהנ יקידוח .2  

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

 משך. וס המפורטות בהת בהמלצות הביסויתכנו התאמו
 

סיון מיועד לצורך תכנון הנדסי של היסודות יאור קידוחי הנית .3  
אור זה מיועד לספק לקבלן המבצע נתונים לתכנון יבלבד. אין ת

או להעריך "שווי"  כלים ושיטות עבודה לצורך הביצוע התאמת
ם אלו תוניהנחפרת. אם הקבלן מעוניין לקבל נ כלכלי של הקרקע

 ן בעצמו.ע קידוחי ניסיועליו לבצ
   
 יסודות ראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הקרקע )יש לידע .4  

 שעות( וישלימו המידע הדרוש. 48של  בהתראה
 

וך לתוספת יש לבצע חפירות גישוש לאפיון יסודות המבנה בסמ  .5  
  הקיים.
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  נהבמאור הית ד. 

 
מתחת ירה נת חפא מתוכנקיים. למבנה בסמוך ל קומתי דומתוכנן מבנה 

שיטת הבנייה תהיה  ו/או העמסת המבנה הקיים.למבנה הקיים 
ומסים קונבנציונלית, ותקרות מבטון  מזויין כולל קירות בלוקים. הע

 טון. 20-80יהיה בד"כ בתחום 
 
 

 מהות שירות ייעוץ לביסוס  ה. 
 

תונים למתכנן לתכנון הנדסי של סוס נועד לספק נהייעוץ לבי .1  
ודות ולאפשר למפקח באתר זיהוי שכבת הביסוס אליה היס

 היסודות יחדרו. 
 

 דו : שירותינו ההנדסיים לא נוע .2  
 

ע לאפשר לקבלנים בחירה של ציוד ושיטות לביצו א.   
 היסודות. 

 
ר להיות תחליף לתכנון מפורט של ניקוז עילי של האת ב.   

יקוז נ ומערכת ניקוז תת קרקעית של מרתפים ע"י מתכנני
 ואינסטלציה. 

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

 איטום. 
 

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

של  משמעותיתמפלס חפירה/רצפה מתוכננת, תוספת מ' ב 0.5
 יחסות מחודשת של יועץ הקרקע. ימחייבים הת -ת ת עליונוקומו

 
כללית של האתר מטבען של הנחיות המבוססות על בדיקה  .4  

שייתכנו שינויים בחתך הקרקע המתגלים בזמן הביצוע. אי לכך, 
צות ההמלפיקוח הנדסי צמוד המבין ביצוע היסודות מחייב 

סוס במקרה של והדרישות המקצועיות והמזמין עדכון לנתוני הבי
 שינויים בחתך הקרקע בפועל. 

 
ר וזאת יסודות ראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באת .5  

לצורך קביעת העומק הסופי של הביסוס והדרכת המפקח הצמוד. 
שעות לפחות.  48יש לידע על תחילת ביצוע בכתב ובהתראה של 

 ש לרשום על תוכנית הביסוס(. )י
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דו"ח בכתב של המפקח הצמוד  וד באתר וקבלתקיום פיקוח צמ .6  
באתר הם  תנאי לאישור היסודות )מבחינת נתוני הקרקע( 

על המפקח הצמוד לוודא חריותנו המקצועית בפרויקט. ולא
התאמת חתך הקרקע בפועל למתואר בדו"ח ולאשר יציקת כל 

 .יסוד בנפרד
 

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

שכבות העיקריות מהמורכב אינו אחיד אך סיון יהנ יחתך הקרקע שבקידוח 
 הבאות:

 
 מ'.  1.5-0.5נמצא באתר בעובי בד"כ של  – מילוי א. 

 
 

מ'. החרסית  15-9.8לעומק  דעמתחת למילוי וזו נמצאה שכבה  -חרסית  ב. 
הבא לידי ביטוי בשינויי רטיבות  גבוה תפיחההינה בעלת פוטנציאל 

 קיצוניים.
 
 

 15-9.8מעומק משתנה שכבה זו נמצאה  – ד חול כורכריחול עם דקים ע ג. 
 עד לסוף הקידוחים.  מ'

   
 
 
 
  מסקנות והמלצות .3
 

לות האפשרות ובי משמעותי שולהמצאות שכבות קרקע תופחת בע א. 
אות על כלונס יםבניש לבסס את המצוע ביסוס רדוד ובהתאם, לבי

 קדוחים ויצוקים באתר ללא הרחבות. 
 
 

להבטחת עיגון כנגד כוחות מ'  12 יהיההמינימלי עומק הכלונסאות  .ב 
מ' לפחות בקרקע חולית. בהעדר  1, זאת בתנאי של חדירה של שליפה

מדד יעומק הכלונסאות י פים.מ' נוס 1.5-חול בקצה יש להעמיק ב
תירשם  ה זו)הער הםניהנמוך מב ,מתחתית קורות/פני קרקע קיימים

 בתוכנית(. 
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 כי בתנאי החדש( ס)וזאת בהתאם להצעת התקן לביסויש להבהיר  ג. 
משמעות  הקרקע שבאתר לא ניתן למנוע כליל הופעת סדקים בעלי 

צעים המפורטים אסטטית )ללא סכנה ליציבות( וזאת על אף כל האמ
 והמיועדים לצמצם ככל שניתן תופעה זו. בדו"ח

 
 

הינו יציקת  נוהמומלץ על ידי משרדבאתר הפתרון בתנאי הקרקע  ד. 
 באופן משמעותי מפחיתרון הין החיצוניים מבטון מזויין. פתיהבנ קירות

)הערה זו תירשם . הבלתי נמנעת ת היסודותעת מתזוזהנובהסדיקה 
 בתוכנית הביסוס(.

 
 

 בסמוך לתוספת יש לבצע חפירות גישוש לאפיון יסודות המבנה הקיים. ה.
אין לחפור המבנה הקיים.  שוש לצורך אפיון יסודותחפירת גייש לבצע 

לא מתוכנן סמוכים לתוספת המתוכננת. נה ההמבמתחת ליסודות 
 ושענו על רכיבי ביסוס חדשים. ות הקיימים והתוספות יהעמסת היסוד

 
 

קונסטרוקטיביים של הבטון, הזיון לאספקטים  ח מתייחסאין הדו" .ו
 בשלד ויסודות המבנה.

 
 

אפשרות  יזוי להתנהגות שונה עקבאין בבדיקת הקרקע שנעשתה יכולת ח .ז
ולכן מומלץ  ים(' שנני מסלפגמים סמויים הנובעים מהביצוע )שנערך לפ

הנ"ל המבנה. לצורך  לוסמך( בעמודים שלבצע מעקב תזוזות )ע"י מודד מ
)לפני הבניה( קריאה לאחר  ברגים לעמודים ותבוצע קריאת אפס יוכנסו

של תזוזות חריגות יתכן  במקרהוכן לאחר שנה ושנתיים.  כל קומה
 כו'(.הצורך בפעולות חיזוק נוספות )כגון הזרקה ו

 
 

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

 מס המותר:העוק ולהלן פירוט העומ א. 
 

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

 
 2.5  40עד  12 50  
  60 12 41-55  4.0 
  60 13 56-65  6.0 
  70 13 66-80  8.0  

 
 

ביצוע העבודה יעשה בפיקוח הנדסי צמוד. המפקח יוודא קיום הוראות  .ב 
וידווח למהנדס שר יציקת כל יסוד בכלל ועומק הקידוחים בפרט, יא

 הביסוס.
 
 

יבו יציקה חיי מ' ( 1-)עד  מיםת קיייסודוצעים בסמוך לכלונסאות המבו ג. 
 מגמר הקידוח. 'דק 10 תוך

 
 

 יש לבצע בדיקות סוניות בכל הכלונסאות טרם ביצוע עמודים וקורות. .ד 
 
 

ת בהתאם מ' עם או בלי שינוים בקוטר וזא 1-2יתכנו שינויים של  .ה 
 .להנחית מהנדס הביסוס בשטח  )יש לרשום בתוכנית(

 
 

ונס מתנהג ושב בהנחה שהכלי( יחת )הנובע מכח אופקהמומנט בכלונסאו .ו 
 מ' )ביחס ישיר לקוטר(. 3-4כזיז חופשי הרתום בעומק 

 
 

 יתכן הצורך בקידוח דרך צינור מגן , החודר לשכבת החרסית במקרה של  .ז 
 ם. הופעת מים כלואי  

 
 

 טלבנטוני הביצועשיטת יות יחייבו העברת /הרחבות משמעות מפולות .ח 
 .במידת הצורךות יינתנו . הנחישל המפרט הבינמשרדי 23לפי פרק 
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 לכתוב על תכנית היסודות( ) הנחיות לביצוע הכלונסאות .5
 

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

 זיון ויש לדווח עליה למהנדס הביסוס. 
 
 

)דרגת סומך זו הכרחית  6"ל ובעל שקיעת קונוס ש 30-ביה הבטון יה ב. 
 לעטיפה נאותה של הזיון בכלונס(. 

 
 

את עודף הבטון כדי  עם התחלת התקשות הבטון יש לחפור בטוריה ג. 
 .ווצרות בצל עליוןיהלמנוע 

 
 

 מ'. 8יציקת הבטון תעשה באמצעות משפך וצינור קשיח באורך  ד. 
 . פה ותבוצע ביום הקדיחהיציקת הכלונס תהיה רצו   

 
 

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

. הזיון יהיה מברזל מצולע ויחושב עפ"י הכוחות האופקיים מ' 0.5
או  ס הפוך לקוטר(פרומיל שטח החתך )ביח 5-והמומנטים ולא פחות מ

 של:-הגבוה מביניהם -(Zמדרישות התקן לכח מתיחה )
  K(*p0.5 – d700 = )Z 
  d  )'קוטר הכלונס )מ = 
  p הקבוע )ק"נ( = העומס 
  K 1.4= מקדם בשיעור  
 יש להתקין שומרי מרווח בכלובי הזיון כמקובל .   
   

 
 וני הקרקעמבחינת נת מהנדס  הביסוס יאשר את תוכנית היסודות ו. 

 ר את הכלונסאות הראשונים טרם יציקתם.ויאש
 
 

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

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

רצפות המבנה יתוכננו כרצפות "תלויות". הקרקע מתחת לרצפות תהיה  א. 
לאפשר ניקוז יעיל. אם פתרון זה אינו אפשרי יש  מסביבתה כדיהה גבו

ק ולבצע מערכת הכוללת שיפועים ותעלות ניקוז המאפשרת לסל לתכנן
 העלולים להצטבר מתחת למבנה. מים

 
 

רצפות וקורות המבנה יופרדו ממגע עם הקרקע באמצעות ארגזי קרטון  ב. 
ס"מ( בצידי  0.5 )בעוביס"מ עם הפרדת לוחות פוליגל  25כוורת בגובה 

הקורות. עדיף לבצע הרצפות מאלמנטים המונעים הצורך בשימוש 
ס"מ( והמונעים תקלות  25חלל בעובי  )בתנאי של השארתבארגזים 

יש  אם הביצוע יעשה בתקופת החורף. בארגזיםלשימוש האופייניות 
 לארגזי הקרטון.מתחת פוליוויד  הצורך בשכבת ארגזי להביא בחשבון

בכל האלמנטים )בנוסף לרצפה( הבאים במגע עם הפרדה יש לבצע ה
 "פודסט" וכו'.הקרקע כמו מדרגות,

 
 

 החדש( )וזאת בהתאם להצעת התקן לביסוסיש להבהיר ליזם ולדיירים  .ג 
הקרקע שבאתר לא ניתן למנוע כליל הופעת סדקים בעלי שבתנאי 

האמצעים את על אף כל משמעות אסטטית )ללא סכנה ליציבות( וז
 המפורטים בדו"ח והמיועדים לצמצם ככל שניתן תופעה זו.

 
 

 נה, כגון מדרגות יתוכננו כ"זיז" היוצא מהמבנהאלמנטים בולטים מהמב .ד 
התכנון יעשה באופן שתזוזות הקרקע כ"קורה על שני סמכים".  או

 ס"מ לא תעביר כוחות למבנים. 5 בשיעור
 
 

ים )עד למפלס הקורות( כאשר תיקון ד יהיו בקוטר הקידוחעמודי היסו .ה 
 מרכזיות תעשה במפלס הקורות.

 
 

 לבסס באמצעות כלונסאות ורצפה  הרגישים לתזוזות ישרכיבי פיתוח  .ו 
  "תלויה" תוך הפרדה כנדרש.  

 
 

 משטחי ריצוף חיצוניים מומלץ לבצע באבנים משתלבות על שתי שכבות  .ז 
דיפייד( בהם תיקון ממו 96%-כ"א המהודקות לס"מ  20מצעים )

אם תבוצע רצפה "צפה" מתחת התזוזות הצפויות הינו פשוט יחסית. 
 ריצוף אין לקשור אותה למבנה.ל
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 שים המאפשרים תזוזותצנרת הביוב תורכב עם חיבורים אטימים וגמי .ח 
 ס"מ. 5קרקע דיפרנציאליות של עוד 

 
 

דקים( תוך הידוק  25%ר יבוצע מחול חרסיתי )עד כל מילוי מתוכנן באת .ט 
 ממודיפייד. 95%ס"מ לצפיפות של  25בשכבות של 

 
 
 
 
  מילוי באתר .7
 

 חומר ב מיורכ צעים(ונות של מכבות עלי)פרט לש כל מילוי שיבוצע באתר 
 העדר על הקפדה על טיב ודק בשכבות. ויהחומר "נברר" להגדרת העונה  
 יגרום לנזק בפיתוח. ,ותבשכבהמילוי והידוקו  

 
 
 
 
 )יש לכתוב על תוכנית הביסוס(  וץ בזמן ביצועייע .8
 

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

 היסודות ולהדריך המפקח הצמוד באתר. 
 
 

בכתב ובהתראה  ( יעשהעוץ בזמן ביצוע )ביקור באתרהזמנת משרדנו ליי ב. 
 שעות לפחות.  48של 

 
 

במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב  צמודקיום פיקוח הנדסי  ג. 
סודות של המפקח הצמוד באתר הינם תנאי לאישור תקינות הי

 . בפרויקטהמקצועית  ולאחריותנו)מבחינת נתוני הקרקע( 
 
 

  –הבינמשרדי  טשה לפי תקנים מחייבים: המפריעביצוע העבודות י .ד
חוקת  – 466, ת"י 413; ת"י 51, 40, 26, 23, 1פרקים  –הספר הכחול 

על כל חלקיהם.  וכן כל תקן רשמי רלוונטי המקובל  – 940הבטון, ת"י 
 .יהבענף הבנ
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 תמש בנכס( עקרונות למתכנן וליזם/משפיתוח גינון וניקוז ) .9
 

למבנה יעשה בצורה ון הפיתוח ומערכות המים והביוב בקרבה תכנ א. 
שתמנע הרטבה של הקרקע הסמוכה למבנה ותאפשר ניקוז מהיר של 

המים ע"י יצירת שיפועים מתאימים המכוונים אל מחוץ למבנה 
השיפוע המינימלי בקרקע של המים.  והנועדים להבטיח הרחקה מהירה

ן לתקינות היסודות . )ראה תקן נ"ל נועד למנוע סיכוה. 3%גלויה הינו 
 (.1525לאחזקת מבנים ת"י ישראלי 

 
 

ההוראות דלעיל מתייחסות גם למערכת המים והביוב )אשר יש  ב. 
 להרחיקם

מ' לפחות או לתת פתרון הנדסי אשר מבטיח העדר נזילות גם בעתיד  3
מ'  5רחק מנעות מנטיעת עצים בסמוך למבנה )עד למירחוק( וכן הה

ואין להתיר  זביםיש להקפיד על הרחקת ממצאי מרנה(. לפחות מהמב
 בקרבה ליסודות.שפיכה חופשית 

 
 

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

 יחס לסביבה. קוז הכללי של האתר בעל מתכנן הניקוז לבדוק ני   
 
 

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

 
 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להבטחת ניקוז האתר במהלך ביצוע  .ה 
 צורך עליו להתייעץ עם יועץ ניקוז מטעמו(. העבודות )במידת ה

 
 

קרה . בכל מכלונסאותמ' בסמוך ל 2-פירה לעומק הגדול מאין לבצע ח .ו 
 של ספק יש להתייעץ עם המהנדס המתכנן. 

 
 

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

 
 בכבוד רב,          

 
 ' זליו דיאמנדי אינג          
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 משה ברקודח: 
 

 שדרות  –המרכז לצעירים 
 תיאור קידוחי ניסיון

 1מס': קידוח 
 

אחוז  ור השכבהתיא עומק במ' 
 דקים

 SPT צבע
 מס' חבטות עומק -עד -מ

 15-30-45 סהכ
 חום  ) מילוי ?(חול כורככרי  1.4 0.0 

2 16 16-8-8  1.4     
      

4 15 5-7-8       
 חום >50 חרסית רזה   

6 13 5-6-7       
      

8 19 8-9-10       
  10.8    

10 30 12-14-16  10.8     
      

12 28 10-14-14  

 
 

חול עם דקים ועדשות 
חום  8-12 כר קשותכור

 בהיר
      

14 32 9-13-19   14.5    
 

 2מס': קידוח 
 

אחוז  תיאור השכבה מ'עומק ב 
 דקים

 SPT צבע
 טותמס' חב עומק -עד -מ

 15-30-45 סהכ
 חום  דקים מילוי חול עם 0.8 0.0 

 חום >50 חרסית רזה 3.0 0.8  4-8-10 18 2

 

3.0 
חום  8-12 חול עם דקים 3.5

 בהיר
4 17 6-8-9  3.5     

      
6 22 8-10-12       

      
8 23 7-10-13       

 

 
 

חרסית רזה לעיתים עם 
 חום >50 רכרמעט אבני כו

10 33 10-16-17       
      

12 32 11-15-17       
      

14 30 10-14-16   15.0    
חול עם דקים ואבני   15.0 

 חום 8-12 כורכר
16 21 8-9-12   16.5 
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 3מס': קידוח 

 
אחוז  תיאור השכבה 'במ מקעו 

 דקים
 SPT צבע

 ותמס' חבט עומק -עד -מ
 15-30-45 סהכ

 
0.0 

1.2 
ם דקים ( חול ע)מילוי

חום  8-10 ואבני כורכר
 בהיר

2 16 6-7-9  1.2     
      

4 25 8-10-15       
 חום >50 חרסית רזה   

6 25 7-11-14       
      

8 22 10-10-12       
  9.8    

10 19 9-9-10  9.8     
      

12 29 12-14-15  

 
 

עם  חול עם דקים
חום  8-12 ורכר קשותעדשות כ

 בהיר
      

14 33 17-15-18   15.0    
חול עם דקים ואבני   15.0 

 חום 8-12 כורכר
16 33 12-14-19   16.5 
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  וע כלונסאות רגיליםמפרט לביצ
 )לכתוב על תוכנית הכלונסאות(

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

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

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

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

מ' )יתכן שימוש במשאיבה עם  1הקידוח פחות שיח באורך ך וצינור קמשפ
 קשיח היורד לתוך קידוח כנ"ל(. נורצי

 
 
מגן עליון  יביא בחשבון האפשרות שידרש שימוש בצינורות קבלן הקידוחים .4

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

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

המרחק בין המוטות  .עבור מקרי ביניים יש לבצע אינטרפולציה. ס"מ 110קוטר 
תקנו שומרי ב הזיון יובכלו ס"מ. 20-האנכיים בהיקף הכלונס לא יהיה גדול מ

מרווח )"ספייסרים"( מתאימים. קשירת כלוב הזיון תאפשר הרמת הכלוב 
קוטר  .מ' 1אורך הכלונסאות פחות כיהיה  והצבתו ללא עיוותים. אורך הזיון

. (ביחס ישיר לקוטר) ס"מ מקוטר הקידוחים 12-16-כלוב הזיון יהיה קטן ב
 תו לתוך הקידוח(.לצורך הכנסיתכן הצורך בריתוך חלקי כלוב זיון באתר )

בהתאם לפי כוח המתיחה הצפוי  חשב כמות הזיוןבמקרה של קרקע תופחת יש ל
 .(940)ראה ת"י  לקרקע נטייםלהצבת הפרמטרים הרלוו

 
 
קבלן הקידוחים יהיה מנוסה בקדיחה בקרקע חולית ויצטייד במקדחים  .6

 סגורים.
 
 
 .קוטר המקדח יהיה זהה לקוטר המפורט בתוכנית היסודות .7
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ביצוע הקידוחים יעשה בפיקוח הנדסי צמוד באתר, בעל הכשרה מקצועית   .8

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

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

 וודא היעדר מפולות.היציקה כדי ל
 
 

העבודה תבוצע בפיקוח הנדסי צמוד אשר יוודא קיום הוראות המפרט ויאשר  .  10
חות  בכתב על עומקים מבוצעים הינה תנאי לאישור "ות. קבלת דויסוד יציקת 

 היסודות.
 
 

וע חריג המתייחס להוראות המפרט וכן איר על המפקח להודיע ליועץ על כל .11
 קע המתגלה לעומת הנתונים שבדו"ח.שינויים בחתך הקר

 
 

 בדיקות  סוניות יבוצעו בכל הכלונסאות.  .12
 

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

 הבינמשרדי.
 
 
 
 


