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 תיאור המיזם 7

של מתחם מגורים חדש מפורט תחבורתי בע"מ מובילה תכנון  ןהחברה הכלכלית לאשקלו

" אשר ייבנה בחטיבת הקרקע הפנויה בחלקה הצפון מזרחי של 1-"רובע עיר היין, מתחם מ

וישתרע על שטח של  7112אשקלון. מתחם המגורים ייבנה על פי הוראות תוכנית מ' תמל/

תכנון חטיבת קרקע זו מהווה חלק מהרקמה האורבנית המתפתחת של העיר ונם. ד 4711 -כ

 יחידות דיור . 77422והוא יכלול 

 -השטח המיועד לפיתוח גובל מצפון בישוב באר גנים, ממזרח בקו מסילת רכבת אשקלון

שדרות תוואי הקיים של מנחם בגין וממערב בבתוואי הקיים של שדרות נתיבות, מדרום 

 ן.יצחק רבי

 מראה מפת סביבה של אזור המיזם. 7.7ציור מס' 

 
 אזור המיזם: מפת סביבה של 7.7מס'  ציור

 

, מטלת התכנון הפיזי נמסרה לחברת "מבע ש.י.א  -ניהול הפרויקט מקודם ע"י חברת פרו

גבי לוטן מהנדסים בע"מ, תכנון ביסוס האלמנטים הקונסטרוקטיביים השונים יבוצע ע"י 

 צארווה ובידנו הופקדה מלאכת תכינת המבנה של המיסעות החדשות.אינג' עלי מ

 

מחלף רבין צפון 

בשלבי תכנון )

 (ע"י חברת נת"י
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 :את המרכיבים הבאים התחבורתי כוללהתכנון 

סלילת שני כבישים ראשיים אשר מתפצלים ממחלף רבין צפון לכיוון מערב ולכיוון  .א

לכבישים מאספים במתחם  4דרום ומזרימים את התנועה מדרך בינעירונית מס' 

 המגורים.

שים מאספים אשר מקיפים ומחלקים את רובע העיר החדש לאזורי סלילת כבי .ב

 מגורים. 

סלילת כבישים מקומיים אשר מזרימים את התנועה מהכבישים המאספים אל  .ג

 ייעודי הקרקע השונים. 

 מדרכות ושבילי אופניים בצמוד למיסעות החדשות.חניות, סלילת  .ד

 בניית גשרים וקירות תמך. .ה

 בישים מאספים.בניית כיכרות בהצטלבות של כ .ו

 

 דוחהערות לגבי המהדורה הנוכחית של ה 7.7

 הם: חהמהדורה הנוכחית של הדולרשותנו בטרם כתיבת  קורות המידע שעמדומ

 .אורךהכוללים תנוחה וחתכי  ים בתוך השכונהכבישהקבצי תכנון של  .א

גליון חתכי תנועה טיפוסיים של כל הכבישים החדשים על פי רוחב מתוכנן של  .ב

 רצועת הדרך.

החקירה נועדה לתת מענה למקצועות תכן תוצאות חקירה גיאוטכנית מפורטת.  .ג

 .מבנה מיסעות ותכנון ביסוס האלמנטים הקונסטרוקטיביים השונים

 

פורט מבנה תכינת ממסודר לתהליך  מתומסכ המציגורה הנוכחית של הדוח המהד

חיות התכנון מקורות המידע שפורטו ונשען על הנ על סתמךמ רכבישים בתוך השכונה אשל

 הבאות:

בהוצאת משרד  7111, מהדורה אוגוסט 3הנחיות לתכנון רחובות בערים, אוגדן מס'  .א

 הבינוי והשיכון.

, מהדורה 2הנחיות לתכינת המבנה של מיסעות אספלטיות בינעירוניות, טיוטה מס'  .ב

 בהוצאת חברת נתיבי ישראל בע"מ. 7113יוני 

חדשה על גבי שתית בעלת פרופיל הנחיות לקביעת עובי והרכב שכבות מיסעה  .ג

 חוזק בלתי אחיד בהוצאת חברת נתיבי ישראל בע"מ.

בהוצאת הועדה  7174מהדורה מרץ , 37המפרט הבינמשרדי לעבודות סלילה מס'  .ד

 משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה. -הבין
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 7מהדורה מס' 
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 ישיבות תיאום תכנון. .ה

 מיטב השיפוט ההנדסי של כותב הדוח. .ו

 

 לנושאים הבאים:פרטנית התייחסות  דישמק דוחמבנה ה

 הגיאומטרית.תיאור ההתוויה  .א

 של תוצאות החקירה הגיאוטכנית.הנדסי הצגה ופענוח  .ב

 ניתוח התנועה החזויה. .ג

 .עקרונות תכינת המבנה למיסעות חדשותהצגת  .ד

 בעיות גיאוטכניות צפויות.הצגה וניתוח הנדסי של  .ה

 קביעת הרכב שכבות המיסעות החדשות. .ו

 חיות טכניות מיוחדות לכותב המפרט הטכני המיוחד.הנ איגוד .ז
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  תיאור ההתוויה הגיאומטרית 7

 

אשר תשרת את תושבי השכונה החדשה רשת הכבישים החדשה את מראה  7.7ציור מס' 

 ואת מבקריהם

 

 

 מורכבת משלושה סוגים של כבישים כמוסבר להן:רשת הכבישים 

אשר מתפצלים ממחלף רבין צפון לכיוון מערב  1 -ו 7, 4מס' כבישים ראשיים  .א

לכבישים מאספים  4ולכיוון דרום ומזרימים את התנועה מדרך בינעירונית מס' 

 במתחם המגורים.

בינוי ושטחי כבישים מאספים אשר מקיפים ומחלקים את רובע העיר החדש לאזורי  .ב

 .ציבור מגוונים

מאספים אל ייעודי כבישים מקומיים אשר מזרימים את התנועה מהכבישים ה .א

 הקרקע השונים. 

 

מחלף 

רבין 

 צפון

 -4כביש מס' 

 דרך יצחק רבין
 7כביש מס' 

 1כביש מס' 

 כביש מאסף

 כביש מקומי
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עם צמחיה ומעט עצים כאשר חלק  יםבתול ברובם, יםפתוח יםשטחרשת הכבישים תחצה 

שדות חקלאיים מעובדים. הטופוגרפיה של השטח היא מישורית עד  משטחים אלו הם

 גבעית. 

יועץ התנועה והנחיות הותאם על פי החדשים החתך התנועתי של כל אחד מהכבישים 

 כמוצג בטבלה הבאה: רד השיכוןמש

 

 חתך תנועתי של הכבישים -7.7טבלה מס' 

קוד 
 כביש

סיווג הכביש 

המתוכנן לפי יועץ 

התנועה/הנחיות 

 משרד השיכון

טווח 
 חתכים

רוחב 
 מיסעה
לשני 

 הכיוונים

מספר 
נתיבים 
לשני 

 הכיוונים

מספר 
נת"צים 
לשני 

 הכיוונים

רוחב 
אי 

 תנועה

רוחב 
 חניה

 מקבילה

רוחב 
 כהמדר

רוחב 
שביל 
 אופניים

 ]מטר[ ]מטר[ ]מטר[ ]מטר[   ]מטר[   
 7.3 7.3 --- 3.1 --- 4 3.3×4 717-313 כביש ראשי 7

 7.3 7.3 --- 3.1 7 4 3.3×2 711-717 כביש מאסף 7

 7.3 7.8 7.1 3.1 --- 4 3.73×4 181-837 כביש ראשי 1

 7.3 7.8 7.1 3.1 --- 4 3.73×4 111-181 כביש מאסף 1

 7.3 7.8 7.1 3.1 --- 4 3.73×4 311-413 כביש מאסף 3

 7.3 7.8 7.1 3.1 --- 4 3.73×4 311-333 כביש מאסף 3

 7.3 7.8 7.1 3.1 --- 4 3.73×4 374-7117 כביש מאסף 3

 7.3 4.1 7.1 73.1 7 4 3.1×2 7711-7731 כביש מאסף 77

 7.3 7.8 7.1 3.1 --- 4 3.73×4 7311-7321 כביש מאסף 73

 --- 3.1 7.1 3.1 --- 4 3.1×7 7111-7187 כביש מקומי 71

 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 7711-7731 כביש מקומי 77

 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 7111-7177 כביש מקומי 71

 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 7711-7773 כביש מקומי 77

 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 7711-7773 כביש מקומי 77

 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 7311-7374 כביש מקומי 73

 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 7311-7331 כביש מקומי 73

 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 3111-3111 כביש מקומי 31

 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 3411-3431 כביש מקומי 34

 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 3711-3727 כביש מקומי 37

 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 3711-3713 כביש מקומי 37

 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 3311-3327 כביש מקומי 33

 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 3311-3337 כביש מקומי 33

 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 3211-3231 כביש מקומי 32
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קוד 
 כביש

סיווג הכביש 

המתוכנן לפי יועץ 

התנועה/הנחיות 

 משרד השיכון

טווח 
 חתכים

רוחב 
 מיסעה
לשני 

 הכיוונים

מספר 
נתיבים 
לשני 

 הכיוונים

מספר 
נת"צים 
לשני 

 הכיוונים

רוחב 
אי 

 תנועה

רוחב 
 חניה

 מקבילה

רוחב 
 כהמדר

רוחב 
שביל 
 אופניים

 ]מטר[ ]מטר[ ]מטר[ ]מטר[   ]מטר[   
 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 3111-3131 כביש מקומי 31

 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 3811-3831 כביש מקומי 38

 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 3311-3333 כביש מקומי 33

 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 4711-4771 כביש מקומי 47

 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 4711-4733 כביש מקומי 47

 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 4311-4343 כביש מקומי 43

 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 4411-4473 כביש מקומי 44

 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 1-31 כביש מקומי 3-7

כביש  -כביש מקומי 32

 גישה למט"ש

3211-3231 7×3.1 7 --- --- 7.1 3.1 --- 

 --- 7.3 7.1 --- --- 7 2.1 3711-3771 כביש מקומי 37

 --- 7.3 7.1 --- --- 7 3.1×7 3711-3773 כביש מקומי 37

 --- 7.3 7.1 --- --- 7 3.1×7 3311-3373 כביש מקומי 33

 --- 7.3 7.1 --- --- 7 3.1×7 3411-3474 כביש מקומי 34

 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 3211-3218 כביש מקומי 32

 --- 3.1 7.1 --- --- 7 3.1×7 2111-2112 כביש מקומי 21

 

 האיורים הבאים מציגים חתכים תנועתיים שונים.

 

 

 מאסףחתך תנועתי בכביש  -7.7מס'  איור
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 חתך תנועתי בכביש מאסף עם נת"צ -7.3מס'  איור

 

 

 

 מקומיחתך תנועתי בכביש  -4.7מס'  איור
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מת מהן נגזר הצורך בבדיקת התאובאופן משמעותי משתנות המתוכננות  רעפעבודות ה

לנושא זה  פרטניתי בגוף סוללות המילוי )התייחסות חומר מקומי חפור בתור חומר מילו

 תובא בנפרד בהמשך(.

על פי חתכי בכבישים החדשים מציגה את השתנות עבודות העפר  הטבלאות הבאות

 האורך.

 7חתך לאורך כביש על פי  העפרתיאור עבודות  -7.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

מילוי,  הגוב

 ]מטר[

חפירה, עומק 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 777, חתך 714חתך  1.1 --- 411 711-771
 חפירה אחידה למדי 7.3 --- 311 771-733
 738חתך  --- 7.1 781 733-744
 737חתך  7.1 --- 741 744-732
 723חתך  --- 2.1 311 732-787
 732חתך  7.1 --- 421 787-714
 מילוי אחיד למדי  1.3 741 714-777
 772חתך  7.1 --- 311 777-772
פירוק מבנה כביש קיים וסלילת  1.3 1.3 7341 772-373

 מבנה מיסעה חדש.

 

 3ודות העפר על פי חתך לאורך כביש תיאור עב -3.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

מילוי,  גובה

 ]מטר[

חפירה, עומק 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 377חתך  --- 7.2-3.1 211 311-331
 347חתך  --- 7.2-3.1 471 331-337
 314חתך  --- 7.1-1.1 111 337-382
 מילוי אחיד למדי --- 7.1-3.1 341 382-413

 

 

 7-3 בודות העפר על פי חתך לאורך כבישתיאור ע -4.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

מילוי,  גובה

 ]מטר[

חפירה, עומק 

 ]מטר[

 טייםחתכים קרי

 2חתך  --- 7.1-4.1 721 1-73
 מילוי אחיד למדי --- 7.1 441 73-33
 מילוי אחיד למדי --- 7.3 341 33-37

 

 3ודות העפר על פי חתך לאורך כביש תיאור עב -3.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

מילוי,  גובה

 ]מטר[

חפירה, עומק 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

311-313 711 7.1 ---  
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טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

מילוי,  גובה

 ]מטר[

חפירה, עומק 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 371חתך  3.1 --- 381 313-334
 חפירה אחידה למדי 7.1 --- 371 334-321

 

 1ודות העפר על פי חתך לאורך כביש תיאור עב -7.2טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

מילוי,  גובה

 ]מטר[

חפירה, עומק 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 138, חתך 173, חתך 113חתך  3.1-8.1 --- 321 111-148
 132חתך  7.1 --- 371 148-124
 877חתך  4.1-3.1 --- 7341 124-837

 

 3ודות העפר על פי חתך לאורך כביש תיאור עב -1.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

מילוי,  גובה

 ]מטר[

חפירה, עומק 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 374חתך  4.1 --- 711 373-378
 373חתך  --- 2.1 311 378-333
 338חתך  7.3 --- 711 333-343
 327חתך  --- 3.1 121 343-387

 332, חתך 382חתך  3.1-2.1 --- 411 387-7117
 

 77ודות העפר על פי חתך לאורך כביש תיאור עב -8.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

מילוי,  גובה

 ]מטר[

חפירה, עומק 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 גשר  --- --- 341 7711-7771

 מילוי אחיד  --- 7.1 711 7771-7771
 מטר מילוי 3.1 -7731חתך  --- 1.1-1.1 141 7771-7724

 מטר מילוי 2.1 -7741חתך 
 מטר חפירה 1.1 -7711חתך  4.1-1.1 --- 341 7724-7737

 מטר חפירה 4.1 -7781חתך 
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 73ודות העפר על פי חתך לאורך כביש תיאור עב -3.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 טרים[]מ

מילוי,  גובה

 ]מטר[

חפירה, עומק 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 גשר --- --- 321 7311-7378
 מטר מילוי 3.1 -7373חתך  --- 7.3-3.1 241 7378-7331

 מטר מילוי 3.1 -7338חתך 
 מטר חפירה 1.1 -7321חתך  2.1-1.1 --- 711 7331-7321

 

 71ורך כביש ודות העפר על פי חתך לאתיאור עב -71.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 7111חתך  --- 7.1-7.3 311 7111-7173
 7131חתך  --- 7.31-3.1 271 7173-7142
 מטר חפירה 7.3 -7127חתך  7.3-3.1 --- 141 7142-7183

 מטר חפירה 3.1 -7111חתך 
 

 77עבודות העפר על פי חתך לאורך כביש  תיאור -77.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 7777חתך  1.3 7.3-7.1 321 7711-7748
 7734חתך  3.1 --- 781 7748-7731

 

 17ודות העפר על פי חתך לאורך כביש תיאור עב -7.77טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 טרים[]מ

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 7113חתך  7.3-2.1 --- 741 7111-7177

 

 77תיאור עבודות העפר על פי חתך לאורך כביש  -7.73טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 7773חתך  7.3-4.1 --- 421 7711-7773
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 77תיאור עבודות העפר על פי חתך לאורך כביש  -7.74טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 מטר 4.2חפירה לעומק  -7713חתך  7.3-4.2 --- 421 7711-7773
 מטר 7.3חפירה לעומק  -7778חתך 

 

 73העפר על פי חתך לאורך כביש תיאור עבודות  -7.73טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 מטר 3.3מילוי לגובה  -7311חתך  --- 1-3.3 741 7311-7311
 מטר 3.1חפירה לעומק  -7378חתך  1-3.1 --- 341 7311-7374

 

 73ך לאורך כביש תיאור עבודות העפר על פי חת -72.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 מטר 3.1חפירה לעומק  -7371חתך  7.3-3.1 --- 881 7311-7344
 מטר 3.3מילוי לגובה  -7337חתך  --- 1-3.3 721 7344-7331

 

 31ש תיאור עבודות העפר על פי חתך לאורך כבי -71.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 מטר 7.3מילוי לגובה  -3112חתך  --- 1-7.3 771 3111-3177

 חפירה אחידה 1-1.3 --- 321 3177-3173
 מטר 4.3מילוי לגובה  -3141חתך  --- 1-4.3 211 3173-3133
 מטר 4.2מילוי לגובה  -3111חתך  --- 1-4.2 321 3133-3111

 

 37תיאור עבודות העפר על פי חתך לאורך כביש  -78.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 מטר. 7.8מילוי לגובה  -3711חתך  --- 1.3-7.8 721 3711-3718

 מטר. 3.7לוי לגובה מי -3731חתך  --- 7.1-4.3 7121 3718-3727
 מטר. 3.3מילוי לגובה  -3731חתך 
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 37תיאור עבודות העפר על פי חתך לאורך כביש  -73.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 מטר. 4.3מילוי לגובה  -3718חתך  --- 7.3-4.3 781 3711-3713

 

 

 33תיאור עבודות העפר על פי חתך לאורך כביש  -71.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 מילוי אחיד למדי --- 7.3-3.1 481 3311-3374

 מטר 8.1מילוי לגובה  -3331חתך  --- 3.1-8.1 311 3374-3343

 מטר 3.1חפירה לעומק  -3333חתך  7.1-3.1 --- 741 3343-3327

 

 

 34תיאור עבודות העפר על פי חתך לאורך כביש  -77.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 חפירה אחידה למדי 7.3-3.1 --- 771 3411-3477

 מילוי אחיד למדי --- 7.3-3.1 421 3477-3431

 

 33תיאור עבודות העפר על פי חתך לאורך כביש  -77.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

3311-3377 771 --- 7.1-3.1  

 מילוי אחיד  --- 4.3-3.1 781 3377-3373

 מילוי אחיד ---  7.1-7.3 371 3373-3337

 

 32העפר על פי חתך לאורך כביש תיאור עבודות  -73.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 מטר 2.1מילוי לגובה של  -3212חתך  --- 7.1-2.1 371 3211-3272
 מטר 7.1מילוי לגובה של  -3272חתך 

 מעבר ממילוי נמוך לחפירה רדודה 1.1-1.3 1.3-7.1 771 3272-3231

 

 

 31תיאור עבודות העפר על פי חתך לאורך כביש  -74.7טבלה מס' 
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טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 מטר 2.3מילוי לגובה של  -3273חתך  --- 3.1-2.3  3111-3133
 מטר 2.1מילוי לגובה של  -3172חתך 

3133-3131 41 1.1-7.1 ---  

 

 38תיאור עבודות העפר על פי חתך לאורך כביש  -73.7לה מס' טב

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

3811-3871 341 7.1-4.3 ---  
 מעבר ממילוי נמוך לחפירה רדודה 1.1-1.3 1.3-7.1 711 3871-3831

 

 33פי חתך לאורך כביש תיאור עבודות העפר על  -72.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 מטר 3.1מילוי לגובה של  -3311חתך  --- 1-3.1 741 3311-3377
3377-3373  341 1-7.1  ---  
 מעבר ממילוי נמוך לחפירה רדודה 1-7.1 1-7.3 371 3373-3333

 

 

 47תיאור עבודות העפר על פי חתך לאורך כביש  -71.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 מילוי אחיד למדי --- 7.1-3.1 721 4711-4777
4777-4771 81 1.1-7.1 ---  

 

 47תיאור עבודות העפר על פי חתך לאורך כביש  -78.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 לא מופיע תכנון   711 4711-4771

 מילוי אחיד למדי --- 7.1-7.3 471 4771-4737
 מעבר ממילוי נמוך לחפירה רדודה 1.1-1.3 1.3-7.1 711 4737-4747
 מטר 4חפירה לעומק  -4748חתך  1.3-4.1 --- 741 4747-4733

 

 

 43תיאור עבודות העפר על פי חתך לאורך כביש  -73.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים
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טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

4311-4313 21 7.1 ---  
 חפירה אחידה למדי 3.1-3.1 --- 741 4313-4373
 מילוי אליד למדי --- 7.3-7.1 281 4373-4343

 

 

 44תיאור עבודות העפר על פי חתך לאורך כביש  -31.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

4411-4413 781 7.1-7.3 ---  
4413-4472 741 7.1-7.1 ---  

 

 

 37תיאור עבודות העפר על פי חתך לאורך כביש  -37.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ים[]מטר

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 מטר 1.1חפירה לעומק של  -3713חתך  4.1-1.1 --- 341 3711-3771
 מטר 4.1חפירה לעומק של  -3777חתך 

 

 

 37תיאור עבודות העפר על פי חתך לאורך כביש  -37.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

ירה, עומק חפ

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 מטר 1.1חפירה לעומק של  -3714חתך  4.1-1.1 --- 311 3711-3773
 מטר 4.1חפירה לעומק של  -3777חתך 
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 33תיאור עבודות העפר על פי חתך לאורך כביש  -33.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 חפירה אחידה 3.3-4.1 --- 381 3311-3373

 

 34תיאור עבודות העפר על פי חתך לאורך כביש  -34.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 חפירה אחידה 2.3-1.1 --- 781 3411-3474
 

 32ך כביש תיאור עבודות העפר על פי חתך לאור -33.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

3211-3214 81 1-7.31 ---  

3214-3218 81 --- 1.3-7.3  

 

 21תיאור עבודות העפר על פי חתך לאורך כביש  -33.7טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

גובה מילוי, 

 ]מטר[

עומק חפירה, 

 ]מטר[

 חתכים קריטיים

 חפירה אחידה 3.1 --- 77 2111-2112

 

 

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

22 

 

 חקירה גיאוטכנית באתר 3

תכונותיהן ההנדסיות לרבות פוטנציאל התפיחה סוגי הקרקעות,  זיהוי גיאוטכני הנדסי של

בעקבות ביצוע חקירה גיאוטכנית התאפשר  ופריסתן לאורך התוואי המתוכנןשלהן 

צועות תכן מבנה מיסעות ותכנון ביסוס קמל לתת מענה החקירה נועדה .מפורטת

בע"מ איזוטופ ע"י מעבדת  בדיקות השדה בוצעוהאלמנטים הקונסטרוקטיביים השונים. 

 יולי -בדיקות המעבדה בוצעו במהלך חודשים אפרילו 7171 יולי -ינוארבמהלך חודשים 

7171. 

אשר שימשו  ון()שוחות מבחן וקידוחי נסימציגה את נתוני נקודות החקירה  3.7טבלה מס' 

 לצורך תכן מבנה.

 החקירהנתוני נקודות  -3.7טבלה מס' 

 קידוח/ קוד
 שוחת נסיון

קוד 
 כביש

 עומק חתך
 [טר]מ, בפועל

 )*( קואורדינטה
X 

 )*( קואורדינטה
Y 

B-53 7 717 7.3 727137 271881 

KMN-8 7 714 77.1 727283 271337 

B-52 7 713 3.1 727233 271333 

KM-79 7 777 4.3 727218 277114 

KMN-9 7 778 2.1 727144 277477 

KM-59 7 747 4.3 727832 277221 

KM-54 7 748 4.3 727311 277113 

KPB-8 7 724 74.1 727777 277131 

KMN-10 7 717 77.1 727131 277743 

KM-15 7 781 4.1 727731 277333 

B-9 7 781 3.8 727733 277332 

KM-16 7 788 4.3 727737 277431 

KMN-11 7 732 2.1 727337 277233 

B-10 7 731 7.1 727332 277238 

KM-17 7 714 4.1 727483 277171 

B-11 7 713 3.8 727337 277134 

B-12 7 771 3.8 727174 277137 

B-13 7 731 7.8 723777 277818 

B-14 7 732 7.3 723418 277371 

B-15 7 712 3.8 723113 273738 

B-16 7 731 3.8 723133 273273 

KM-93 3 311 4.1 727717 271418 

KM-91 3 374 4.3 727188 271233 

KM-90 3 373 4.3 727772 271113 
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 קידוח/ קוד
 שוחת נסיון

קוד 
 כביש

 עומק חתך
 [טר]מ, בפועל

 )*( קואורדינטה
X 

 )*( קואורדינטה
Y 

B-57 3 372 3.8 727723 271343 

MAS-69 3 334 71.1 727731 277113 

B-44 3 334 3.8 727343 277447 

KM-64 3 328 4.3 727441 277233 

KM-52 3 381 4.1 727333 277311 

KM-42 3 331 4.1 727212 277714 

KM-32 3 413 4.3 727331 277173 

KMN-4 3-7 2 2.1 727173 277337 

BN-1 3-7 77 4.1 727831 277171 

KMN-5 3-7 32 3.3 727334 273177 

KMN-6 3-7 31 3.1 727811 273731 

KM-87 3 317 4.1 727717 271323 

KM-77 3 313 4.3 727738 277133 

B-41 3 371 3.8 727713 277374 

KMN-12 3 377 3.1 727712 277323 

KM-57 3 373 4.1 727732 277478 

KM-55 3 334 4.3 727771 277211 

KPB-15 3 347 74.1 727733 277131 

B-21 3 333 3.8 727327 277337 

B-19 3 333 3.8 727471 277111 

KM-79 1 117 4.3 727218 277114 

KMN-13 1 113 77.1 727132 277713 

KM-78 1 118 4.3 727873 277133 

B-47 1 178 3.8 727138 277773 

KMN-14 1 173 71.1 727738 277187 

KM-77 1 172 4.3 727738 277133 

B-33 1 131 3.8 727333 277472 

KM-27 1 127 4.1 727483 277273 

KM-34 1 113 4.3 727387 277837 

KMN-16 1 188 8.1 727131 277181 

KMN-17 1 818 8.1 723177 277477 

KMN-18 1 877 2.1 723777 277241 

MAS-17 3 373 71.1 727732 277124 

MAS-24 3 333 73.1 727337 277371 

KMN-19 3 338 1.1 727418 277472 

KM-32 3 343 4.3 727331 277173 

KM-29 3 327 4.1 727333 277721 
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 קידוח/ קוד
 שוחת נסיון

קוד 
 כביש

 עומק חתך
 [טר]מ, בפועל

 )*( קואורדינטה
X 

 )*( קואורדינטה
Y 

MAS-76 3 313 71.1 727713 277712 

KMN-20 3 382 1.1 727312 277117 

B-19 3 388 3.8 727471 277111 

KMN-21 3 332 71.1 727387 277133 

KM-62 71 7113 4.1 727733 277373 

KM-50 71 7171 4.1 727773 277738 

B-30 71 7178 3.8 727781 277734 

KM-48 71 7141 4.1 727233 277311 

KM-47 71 7142 4.3 727873 277332 

B-28 71 7121 3.8 727114 277837 

KMN-22 71 7127 1.1 727771 277837 

MAS-49 77 7773 73.1 727773 277138 

KM-63 77 7773 4.3 727731 277133 

KM-64 77 7733 4.3 727441 277233 

B-38 77 7733 3.8 727283 277333 

B-34 77 7722 3.8 727377 277317 

KM-58 77 7713 4.1 7271718 277433 

KMN-12 77 7713 3.1 727712 277323 

KM-57 77 7781 4.1 727732 277478 

B-33 77 7737 3.8 727333 277472 

KPB-25 77 7737 74.1 727322 277714 

KM-71 77 7774 4.3 727144 277322 

KM-72 77 7771 4.3 727731 277313 

B-44 77 7731 3.8 727343 277447 

KM-73 77 7731 4.1 727411 277337 

B-45 77 7743 3.8 727334 277343 

KMN-24 77 7734 1.1 727138 277781 

MAS-50 73 7317 31.1 721313 277431 

MAS-62 73 7372 31.1 721831 277383 

B-49 73 7338 3.8 727734 277744 

KM-81 73 7341 4.1 727314 277728 

KM-80 73 7344 4.1 727381 277723 

KM-79 73 7327 4.3 727218 277114 

B-56 47 4777 3.8 727717 271378 

B-55 47 4771 3.1 727778 271317 

KM-89 47 4778 4.1 727348 271237 

KM-88 47 4731 4.3 727418 271878 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

25 

 

 קידוח/ קוד
 שוחת נסיון

קוד 
 כביש

 עומק חתך
 [טר]מ, בפועל

 )*( קואורדינטה
X 

 )*( קואורדינטה
Y 

KM-85 47 4744 4.1 727311 271373 

KMN-25 47 4748 8.1 727318 277177 

 

 GPSבאמצעות מכשיר ע"י נציג המעבדה בשטח  הקואורדינטות סומנו )*(
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 תיאור הקרקעות באתר 3.7

קרקע כפי שהתגלו בנקודות מביא את התיאור הויזואלי של שכבות ה 3.7יור מס' צ

 .711-717בטווח חתכים  7בכביש מס' החקירה 

 

 בנקודות החקירהו שהתגל תיאור ויזואלי של שכבות הקרקע -3.7מס'  ציור
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מביא את התיאור הויזואלי של שכבות הקרקע כפי שהתגלו בנקודות  3.7ציור מס' 

 .717-313בטווח חתכים  7החקירה בכביש מס' 

 

 תיאור ויזואלי של שכבות הקרקע שהתגלו בנקודות החקירה -7.3מס'  ציור

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

28 

 

שהתגלו בנקודות  מביא את התיאור הויזואלי של שכבות הקרקע כפי 3.3ציור מס' 

 .3בכביש מס' החקירה 

 

 

 תיאור ויזואלי של שכבות הקרקע שהתגלו בנקודות החקירה -3.3מס'  ציור

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

29 

 

מביא את התיאור הויזואלי של שכבות הקרקע כפי שהתגלו בנקודות  3.4ציור מס' 

 .3החקירה בכביש מס' 

 

 

  דות החקירהתיאור ויזואלי של שכבות הקרקע שהתגלו בנקו -3.4מס'  ציור



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

31 

 

 מביא את התיאור הויזואלי של שכבות הקרקע כפי שהתגלו בנקודות 3.3ציור מס' 

 .111-112בטווח חתכים  1החקירה בכביש מס' 

 

 

  תיאור ויזואלי של שכבות הקרקע שהתגלו בנקודות החקירה -3.3ציור מס' 

 

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

30 

 

 גלו בנקודותמביא את התיאור הויזואלי של שכבות הקרקע כפי שהת 3.2ציור מס' 

 .112-831בטווח חתכים  1החקירה בכביש מס' 

 

 

  תיאור ויזואלי של שכבות הקרקע שהתגלו בנקודות החקירה -3.2ציור מס' 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

32 

 

מביא את התיאור הויזואלי של שכבות הקרקע כפי שהתגלו בנקודות  3.1ציור מס' 

 .3החקירה בכביש מס' 

 

 

קרקע שהתגלו בנקודות החקירה תיאור ויזואלי של שכבות ה -1.3ציור מס' 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

33 

 

 

מביא את התיאור הויזואלי של שכבות הקרקע כפי שהתגלו בנקודות  3.8ציור מס' 

 .71החקירה בכביש מס' 

 

 

  תיאור ויזואלי של שכבות הקרקע שהתגלו בנקודות החקירה -8.3ציור מס' 

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

34 

 

בנקודות מביא את התיאור הויזואלי של שכבות הקרקע כפי שהתגלו  3.3ציור מס' 

 .77החקירה בכביש מס' 

 

 

 

  תיאור ויזואלי של שכבות הקרקע שהתגלו בנקודות החקירה -3.3ציור מס' 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

35 

 

מביא את התיאור הויזואלי של שכבות הקרקע כפי שהתגלו בנקודות  3.71ציור מס' 

 .77החקירה בכביש מס' 

 

 

 החקירה  תיאור ויזואלי של שכבות הקרקע שהתגלו בנקודות -71.3ציור מס' 

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

36 

 

מביא את התיאור הויזואלי של שכבות הקרקע כפי שהתגלו בנקודות  3.77ציור מס' 

 .73החקירה בכביש מס' 

 

 

 תיאור ויזואלי של שכבות הקרקע שהתגלו בנקודות החקירה -77.3ציור מס' 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

37 

 

מביא את התיאור הויזואלי של שכבות הקרקע כפי שהתגלו בנקודות  3.77ציור מס' 

 .3-7ביש מס' החקירה בכ

 

 

 תיאור ויזואלי של שכבות הקרקע שהתגלו בנקודות החקירה  -77.3ציור מס' 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

38 

 

מביא את התיאור הויזואלי של שכבות הקרקע כפי שהתגלו בנקודות  3.73ציור מס' 

 .47החקירה בכביש מס' 

 

 

 תיאור ויזואלי של שכבות הקרקע שהתגלו בנקודות החקירה  -73.3ציור מס' 

 

ממספר  תמורכב חטיבת הקרקע בה תבנה השכונה החדשהכי  יםלעיל מלמד םיהציור

)חרסית חרסיתיות קרקעות , )חול דק, חול טיני וחול חרסיתי( סוגים של קרקעות חוליות

צרורות של אבן חול  71-41%דק מעט טיני עם )חול  יכורכרחול ורזה וחרסית שמנה( 

 ושונה ממקום למקום. בתכיפות ף מתחל(. סדר הופעת הקרקעות לא סלעקרבונטית, 

 

בשלב מסויים נפרד מהשכונה נמצא לנכון  7של כביש מס'  התוואי המתוכנןלאור כך ש

לבצע הפרדה בין החלק המצוי בתוך השכונה לבין החלק המצוי מחוץ לשכונה. החלק 

החלק המצוי מחוץ לעומת זאת,  כונה ינותח יחד עם כבישים השכונההמצוי בתוך הש

 .4ינותח בנפרד כפי שנעשהבמקרה של כביש מס' לשכונה 

 .שפורטו לעיל מהקרקעותבסעיפים הבאים תוצגנה התכונות ההנדסיות של כל אחת 

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

39 

 

 השכונה של הקרקעות בתחוםתכונות הנדסיות  3.7

 AASHTOיון הקרקעות בשיטת מ 3.7.7

השילוב של תוצאות הדירוג עם תוצאות מבחני הסומך מאפשר מיון הקרקעות בשיטת 

AASHTO  '3.74כפי שמוצג בציור מס. 

 

 AASHTOתכונות הפלסטיות של הקרקע הטבעית על רקע המיון בשיטת  -74.3מס'  ציור

 

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

41 

 

של גבול הנזילות של הקרקע הטבעית  מקולעמראה את ההשתנות  3.73ציור  מס' 

  בנקודות החקירה.

 

 

 של גבול הנזילות של הקרקע הטבעית לעומקהשתנות  -73.3מס'  ציור

 

 

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

40 

 

ההשתנות לעמק של אינדקס הפלסטיות של הקרקע מראה את ההשתנות  3.72ציור  מס' 

  הטבעית בנקודות החקירה.

 

 

 של הקרקע הטבעית אינדקס הפלסטיותשל  לעומקהשתנות  -72.3מס'  ציור

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 
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 #(711אחוז דקים )אחוז עובר נפה   3.7.7

בקרקע הטבעית  # 711של אחוז עובר נפה  לעומקמציג את ההשתנות  3.71ציור מס' 

 בנקודות החקירה.

 

 

 # של הקרקע הטבעית711של אחוז עובר נפה  לעומקהשתנות  -71.3מס'  ציור

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

43 

 

 תפיחה חופשית במשורה 3.7.3

בנקודות החרסיתיות  ותרכי התפיחה החופשית בקרקעע השתנותמציג את  3.78ציור מס' 

 החקירה.

 

 החרסיתיותות התפיחה החופשית בקרקעערכי השתנות  -78.3מס'  ציור

 

 התבוננות בפיזור של הערכים מובילה לתובנות הבאות:

.  21-81%קרקע מסוג חרסית רזה חולית מקבלת ערכי תפיחה חופשית בתחום  .ב

 ערכים אלו מצביעים על פוטנציאל תפיחה בינוני.

 סבירים ומקובלים בתכנון. .א

ם . ערכי81-771%קרקע טבעית מסוג חרסית שמנה מקבלת ערכי תפיחה חופשית  .ב

 אלו מצביעים על פוטנציאל תפיחה גבוה עד גבוה מאוד.

 

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

44 

 

 רטיבות טבעית באתר 3.7.4

מביא את מהלך ערכי הרטיבות הטבעית עם עומק השתית הטבעית  3.73ציור מס' 

 בנקודות החקירה השונות. 

 

 

 השתנות לעומק של תכולת רטיבות של  השתית הטבעית בנקודות הבדיקה -73.3מס'  ציור



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

45 

 

את השתנות לעומק של היחס תכולת רטיבות לגבול  3.77מביא ציור מס'  באופן משלים,

 הפלסטיות בקרקע הטבעית.

 

 

השתנות לעומק של יחס תכולת רטיבות לגבול הפלסטיות של  השתית  -77.3מס'  ציור

 הטבעית בנקודות הבדיקה

 

של החרסית השמנה אשר התקבל יחס רטיבות לגבול פלסטיות הציור  לעיל מלמד כי 

יחס רטיבות לגבול . בעומקים יותר גדולים 1.2-1.83מטר נע בטווח  7.1-3.1עומקים  בתחום

 )רטיבות שיווי משקל(. 1.8-7.13%נע בטווח  של החרסית השמנהפלסטיות 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

46 

 

 .V.T -בדיקות מכנף גזירה 3.7.3

מציג את ערכי המת"ק המחושבים של הקרקע הטבעית על פי מבחן מכנף  3.77ציור מס' 

ב ערכי המת"ק בציור זה נעשה באמצעות הנוסחה האמפירית המקומית הגזירה. חישו

 הבאה:

Log)CBR) = 4.21 ×(Su )0.653 

 כאשר:

-Su  ק"ג/סמ"ר המחושב מתוך מומנט  -לגזירה בלתי מנוקזת בהבלתי מופר הוא החוזק

 .הפיתול הגבולי הנמדד בעזרת  מכשיר מכנף הגזירה

-CBR הוא ערך המת"ק המחושב ב- %. 
 

 

 מהלך השתנות ערכי מת"ק שדה מחושב מתוך בדיקות מכנף גזירה 77.3מס'  ציור

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

47 

 

 SPT -בדיקות החדרה תיקנית 3.7.2

מבחן על פי  ות החוליותמציג את ערכי המת"ק המחושבים של הקרקע 3.73ציור מס' 

חישוב ערכי המת"ק בציור זה נעשה באמצעות הנוסחה האמפירית ההחדרה התיקנית. 

 המקומית הבאה:

Log)CBR) = -5.13 + 6.55 ×(LOG ( SPT) )-0.26 

 כאשר:

-SPT  מ"מ( לבין מספר ההקשות הנדרשות   311הוא היחס בין עומק החדירה במ"מ )לאמור

 לחדירה זו. SPT -במכשיר ה

-CBR הוא ערך המת"ק המחושב ב- %. 

 

 

 

 ותבקרקעות חולי מחושבים מבדיקות החדרה תקניתשדה מת"ק ערכי  -73.3מס'  ציור



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

48 

 

 

מציג את ערכי המת"ק המחושבים של הקרקעות החרסיתיות על פי מבחן  3.74ציור מס' 

 ההחדרה התיקנית. 

 

 בקרקעות חרסיתיות מחושבים מבדיקות החדרה תקניתשדה מת"ק ערכי  -3.74מס'  ציור

 

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

49 

 

 צפיפות טבעית באתר  3.7.1

 החקירה. מציג את ערכי הצפיפות הטבעית באתר שהתקבלו בנקודות 3.74ציור מס' 

 

 

 ערכי צפיפות טבעית בשוחות המבחן -74.3ציור מס' 

 

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

51 

 

 מחוץ לשכונה 7תכונות הנדסיות של הקרקעות בכביש מס'  3.3

 AASHTOיון הקרקעות בשיטת מ 3.3.7

השילוב של תוצאות הדירוג עם תוצאות מבחני הסומך מאפשר מיון הקרקעות בשיטת 

AASHTO  '3.73כפי שמוצג בציור מס. 

 

 AASHTOתכונות הפלסטיות של הקרקע הטבעית על רקע המיון בשיטת  -73.3מס'  ציור

 

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

50 

 

מראה את ההשתנות לעומק של גבול הנזילות של הקרקע הטבעית  3.72ציור  מס' 

  בנקודות החקירה.

 

 

 השתנות לעומק של גבול הנזילות של הקרקע הטבעית -72.3מס'  ציור

 

 

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

52 

 

עמק של אינדקס הפלסטיות של הקרקע מראה את ההשתנות ההשתנות ל 3.71ציור  מס' 

  הטבעית בנקודות החקירה.

 

ה

 

 השתנות לעומק של אינדקס הפלסטיות של הקרקע הטבעית -71.3מס'  ציור

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

53 

 

 #(711אחוז דקים )אחוז עובר נפה   3.3.7

# בקרקע הטבעית  711מציג את ההשתנות לעומק של אחוז עובר נפה  3.78ציור מס' 

 בנקודות החקירה.

 

 

 # של הקרקע הטבעית711השתנות לעומק של אחוז עובר נפה  -78.3 מס' ציור

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

54 

 

 תפיחה חופשית במשורה 3.3.3

מציג את השתנות ערכי התפיחה החופשית בקרקעות החרסיתיות בנקודות  3.73ציור מס' 

 החקירה.

 

 השתנות ערכי התפיחה החופשית בקרקעות החרסיתיות -73.3מס'  ציור

 

קרקע מסוג חרסית רזה חולית מקבלת לה לתובנה ששל הערכים מובי התבוננות בפיזור

צביעים על פוטנציאל תפיחה בינוני .  ערכים אלו מ21-31%ערכי תפיחה חופשית בתחום 

 עד גבוה.
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 רטיבות טבעית באתר 3.3.4

מביא את מהלך ערכי הרטיבות הטבעית עם עומק השתית הטבעית  3.31ציור מס' 

 בנקודות החקירה השונות. 

 

 

 השתנות לעומק של תכולת רטיבות של  השתית הטבעית בנקודות הבדיקה -13.3מס'  ציור
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 .V.T -בדיקות מכנף גזירה 3.3.3

מציג את ערכי המת"ק המחושבים של הקרקע הטבעית על פי מבחן מכנף  3.37ציור מס' 

הגזירה. חישוב ערכי המת"ק בציור זה נעשה באמצעות הנוסחה האמפירית המקומית 

 הבאה:

Log)CBR) = 4.21 ×(Su )0.653 

 כאשר:

-Su  ק"ג/סמ"ר המחושב מתוך מומנט  -לגזירה בלתי מנוקזת בהבלתי מופר הוא החוזק

 .הפיתול הגבולי הנמדד בעזרת  מכשיר מכנף הגזירה

-CBR הוא ערך המת"ק המחושב ב- %. 
 

 

 מהלך השתנות ערכי מת"ק שדה מחושב מתוך בדיקות מכנף גזירה 37.3מס'  ציור
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 SPT -חדרה תיקניתבדיקות ה 3.3.2

על פי מבחן  שונותמציג את ערכי המת"ק המחושבים של הקרקעות ה 3.37ציור מס' 

ההחדרה התיקנית. חישוב ערכי המת"ק בציור זה נעשה באמצעות הנוסחה האמפירית 

 המקומית הבאה:

Log)CBR) = -5.13 + 6.55 ×(LOG ( SPT) )-0.26 

 כאשר:

-SPT "מ"מ( לבין מספר ההקשות הנדרשות   311מ )לאמור הוא היחס בין עומק החדירה במ

 לחדירה זו. SPT -במכשיר ה

-CBR הוא ערך המת"ק המחושב ב- %. 

 

 

 

 השונותבקרקעות  מחושבים מבדיקות החדרה תקניתשדה מת"ק ערכי  -37.3מס'  ציור
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 צפיפות טבעית באתר  3.3.1

 נקודות החקירה.מציג את ערכי הצפיפות הטבעית באתר שהתקבלו ב 3.33ציור מס' 

 

 

 ערכי צפיפות טבעית בשוחות המבחן -33.3ציור מס' 
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 מת"ק ישיר על מדגמים בלתי מופרים  3.4

 2מציגה תוצאות בדיקות מת"ק ישיר על מדגמים בלתי מופרים בגלילי  3.7בלה מס' ט

 ליבראות. 41ימים במים תחת עומס נגדי של  4אינטש ללא השריה ולאחר השריה של 

 

 תוצאות בדיקות מת"ק ישיר על מדגמים בלתי מופרים -73.טבלה מס' 

קוד 
 חתך כביש

קוד 
שוחת 
 נסיון

עומק 
 נטילה

תיאור 
 הסתכלותי

אחוז 
עובר נפה 

022 

גבול 
 נזילות

מת"ק 
לפני 

הרוויה 
 )טבעי(

מת"ק 
לאחר 
 הרוויה

מת"ק 
לפני 

הרוויה 
 )טבעי(

מת"ק 
לאחר 
 הרוויה

  
 2.0 ]%[ ]%[   ]מטר[  

 אינטש
2.0 

 אינטש
2.0 

 אינטש
2.0 

 אינטש

4 
 

B-2 5.0-5.0 1.4 1.4 1.0 1.6 5 61 חול טיני 

4 
 

B-8 6.4-6.1 1.0 1.5 1.1 1.4 5 65 חול דק מעט טיני 

4 
 

B-1 6.5-6.4 1.0 1.4 1.0 0.4 45 41 חול טיני 

1 276 B-15 6-6.4 0.0 4.0 0.0 65.4 45 33 חול טיני 

3 343 B-49 4.5-4.4 0.4 64.0 4.0 66.3 46 34 חול טיני 

12 1243 B-45 5.0-5.0 6.1 60.6 6.0 63.4 41 11 חול חרסיתי 

12 1243 B-45 6.5-6.4 5.0 60.3 5.0 60.3 41 11 חול חרסיתי 

1 276 B-15 4.5-4.4 4.0 65.1 4.0 65.0 40 16 חול חרסיתי 

3 343 B-49 6.5-6.6 4.0 60.3 4.4 61.3 40 34 חול חרסיתי 

4 
 

B-1 4.5-4.4 1.0 0.4 1.4 0.0 41 30 ל חרסיתיחו 

4 
 

B-5 5.1-5.4 3.4 61.0 3.6 60.4 44 31 חול חרסיתי 

3 306 B-56 
חרסית רזה  5.0-5.0

 6.1 66.4 6.0 66.6 44 04 חולית

4 
 

B-4 4.5-4.4 1.1 61.3 1.6 60.4 34 34 חול חרסיתי 

30 3008 B-51 
חרסית רזה  6.5-6.4

 1.1 4.6 0.6 4.4 33 03 חולית

30 3008 B-51 
חרסית רזה  4.5-4.4

 3.1 4.1 3.4 65.4 33 03 חולית

4 
 

B-1 
חרסית רזה  5.0-5.0

 4.4 0.6 3.4 0.0 30 04 חולית

39 3906 B-72 
חרסית רזה  5.0-5.0

 3.4 44.6 3.1 43.0 30  לא נבדק חולית

1 181 B-9 
חרסית רזה  6.5-6.4

 31 05 חולית
7.1 4.8 14.0 

1.1 

3 306 B-56 
חרסית רזה  4.5-4.4

 6 10.6 4.4 46.3 30 14 חולית

4 
 

B-4 
חרסית רזה  6.5-6.4

 4.3 0.4 4.1 1.6 34 16 חולית

7 716 B-47 
חרסית רזה  5.0-5.0

 4.6 60.3 4.1 61.1 34 05 חולית

7 716 B-47 
חרסית רזה  6.5-6.4

 3.4 01.3 4.0 16.1 34 05 חולית

4 
 

B-7 
חרסית רזה  4.6-4.3

 4.4 1.6 3.6 1.3 15 11 חולית

1 181 B-9 
חרסית רזה  4.5-4.4

 4.4 66.5 4.1 4.3 16 05 חולית

1 205 B-11 
3.5-3.4 

חרסית רזה 
 חולית

 
11 11 60.4 0 64.4 0.0 
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קוד 
 חתך כביש

קוד 
שוחת 
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עומק 
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תיאור 
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אחוז 
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022 

גבול 
 נזילות

מת"ק 
לפני 

הרוויה 
 )טבעי(

מת"ק 
לאחר 
 הרוויה

מת"ק 
לפני 

הרוויה 
 )טבעי(

מת"ק 
לאחר 
 הרוויה

  
 2.0 ]%[ ]%[   ]מטר[  

 אינטש
2.0 

 אינטש
2.0 

 אינטש
2.0 

 אינטש

1 217 B-12 
חרסית רזה  3.5-3.4

 1.1 4.0 0.1 4.1 11 13 חולית

25 2532 B-32 
חרסית רזה  6.5-6.4

 0.3 64.0 0.1 61.4 10 14 חולית

25 2532 B-32 
חרסית רזה  4.5-4.4

 0.6 64.1 1.6 61.1 10 14 חולית

11 1153 B-38 
חרסית רזה  4.5-4.4

 1.4 4.3 0.0 0.4 14 00 חולית

1 197 B-10 
חרסית רזה  4.5-4.4

 1.4 4.6 4 4.3 14 45 חולית

10 1054 B-28 
חרסית רזה עד  6.6-6.3

 0.4 65.0 1.1 64 05 00 שמנה

1 205 B-11 
ית רזה עד חרס 4.5-4.4

 1.0 0.4 0.1 4.4 04 04 שמנה

10 1011 B-30 4.0-4.4 1.4 46.1 0.0 40.1 04 04 חרסית שמנה 

34 3400 B-24 5.0-5.0 4.4 61.4 4.4 60.4 13 14 חרסית שמנה 

34 3400 B-24 6.5-6.4 3.6 44 3.6 34.0 13 14 חרסית שמנה 

 

לתי מופרים בתלות בגבול הנזילות מביא את ערכי מת"ק ישיר על מדגמים ב 3.34ציור מס' 

הערכים אשר נבחרו להצגה הם הערכים שהתקבלו . אחרי השריהשל הקרקע הטבעית 

 אינטש. 1.7בעומק חדירה 
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ערכי מת"ק ישיר על מדגמים בלתי מופרים של השתית הטבעית אחרי  -34.3מס'  ציור

 השריה

 

 התבוננות בפיזור של הערכים מובילה לתובנות הבאות:

. ערכים אלו הם 4.3-3.1%קרקע טבעית מסוג חול טיני מקבלת ערכי מת"ק בתחום  .ג

 סבירים ומקובלים בתכנון.

. ערכים אלו 1.1-3.1%קרקע טבעית מסוג חול חרסיתי מקבלת ערכי מת"ק בתחום  .ד

 .3.1-2.1%נמוכים באופן משמעותי מהערכים המקובלים, 

. ערכים אלו 7.3-3.1%חום קרקע מסוג חרסית רזה חולית מקבלת ערכי מת"ק בת .ה

 .3.1-2.1%נמוכים מהערכים המקובלים, 

. ערכים אלו הם 3.1-8.1%קרקע מסוג חרסית רזה מקבלת ערכי מת"ק בתחום  .ו

 סבירים ומקובלים בתכנון.

 . 3.1%קרקע טבעית מסוג חרסית שמנה מקבלת שני ערכי מת"ק זהים למדי,  .ז
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גמים בלתי מופרים בתלות באחוז עובר מביא את ערכי מת"ק ישיר על מד 3.33ציור מס' 

הערכים אשר נבחרו להצגה הם הערכים . אחרי השריה# של הקרקע הטבעית 711נפה 

 אינטש. 1.7שהתקבלו בעומק חדירה 

 

 

 

ערכי מת"ק ישיר על מדגמים בלתי מופרים של השתית הטבעית אחרי  -33.3מס'  ציור

 השריה
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 מת"ק מעבדתי מלא 3.3

המת"ק התכנוני של השתית המעובדת הוזמנו שמונה מערכות מת"ק  צורך קביעת שיעורל

מעבדתיות על מגוון קרקעות שהתגלו במסגרת החקירה הגיאוטכנית. העומס הנגדי בעת 

 ליבראות. 41ההשרייה היה 

במפרט הבין משרדי  ניתוח מערכות המת"ק נעשה על פי תחום רטיבויות עיבוד כנדרש

בשלב הניתוח ההנדסי ניתנה תשומת לב . 7174מרץ  , מהדורה37לעבודות סלילה מס' 

 לתופעה של חומר בלתי תופח עם סכנת הידוק יתר.

 מציגה סיכום של ניתוח המערכות.  3.3טבלה מס' 

 סיכום ניתוח מערכות המת"ק -3.3טבלה מס' 

 נקודת חקירה/
עומק נטילה 

 ]מטר[

גבול 
 נזילות

גבול 
 הפלסטיות

אחוז 
עובר 
נפה 
711# 

מיון 
ר החומ
לפי 

 אאשטהו

צפיפות 
 מקסימלית

דרגת 
הידוק 
 נדרשת

צפיפות 
נדרשת 
 לעיבוד

תחום 
רטיבויות 

 לעיבוד

שיעורי 
 תפיחה

מת"ק 
 מעבדתי 

 ]%[ ]%[ ]%[ ]ק"ג/מ"ק[ ]%[ ]ק"ג/מ"ק[  ]%[ ]%[ ]%[ 

B-2 
/1.5-2.0m 

NP NP 4.2 A-3 0421 
 

84 0411 01-01  -0.7 22 

B-3 
/0.6-1.4 m 

NP NP 01 A-2-4 0771 89 0711 9-13 -0.5 17 

B-3 
/1.5-2.0 m 

36 19 73 A-6 1915 93 1781 10.5-
14.5 

1.0-6.5 3.5 

B-6 
/1.2-2.6 

25 14 38 A-6 2090 95 1986 7.0-11.0 0.0-2.5 7.0 

B-8 
/1.0-1.5 m 

NP NP 07 A-2-4 2010 96 1930 6-10 (-0.5) - 
0 

42 

B-9 
/1.4-1.9m 

41 19 70 A-7-6 1990 93 1851 11.5-
15.5 

1.0-3.5 8.0 

B-16 
/ 1.5m 

20 14 28 A-2-4 2070 96 1967 6.5-9.5 0.0-1.0 16.0 

B-21 
/2.5-3.0 m 

52 22 78 A-7-6 1880 89-92 1673-
1730 

18-22 0-3.0 5.0 

B-41 
/0.5-1.0 m 

34 17 50 A-6 2040 93 1897 10-14 0-3.5 8.0 

B-44 
/0.5-1.0 m 

18 14 25 A-2-4 2040 95 1935 10-14 0-0.5 8.0 

B-52 
/2.5-3.0 m 

NP NP 4 A-3 1760 98 1725 11-14 (-0.5) - 
0 

34.0 
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 ניתוח התנועה החזויה  4

 רקע תכנוני 4.7

אור הקושי בקבלת נתוני תנועה חסרים בצירי התנועה השונים אשר מהווים נתון קלט ל

בסיסי בתכינת המבנה של מיסעות חדשות ולמרות שנושא זה אינו נמצא בתחום 

ניתוח הנדסי תנועתי על פי הבנתנו ומיטב השיפוט יזם חריותנו המקצועית משרדנו א

 ההנדסי. 

חברת גרונר ד.א.ל בע"מ ואושר סופית בתאריך  -הניתוח נבדק ע"י יועץ התנועה

11/13/7171 . 

 הניתוח התנועתי מתבסס על מקורות המידע הבאים:

". 7112, מס' תמל/1-דוח תנועתי "בדיקת השלכה תחבורתית, אשקלון מתחם מ .א

 הדוח נערך ע"י היועצים רן זילברשטיין ומיכאל מש מחברת אמי מתום חיפה בע"מ.

תוכנית תנועה לאישור. המכתב  -4דרך מס'  -מכתב בנושא "מחלף אשקלון צפון .ב

רוזנפלד ) יועצת התנועה בצוות התכנון של  -הוכן ע"י יועצת התנועה יעל ויס

י חברת נתיבי ישראל(. המכתב עוסק באחוז הרכב מחלף רבין צפון אשר מקודם ע"

הכבד )אחוז משאיות ואחוז אוטובוסים( בצירי המחלף השונים. המכתב הועבר 

 .71/14/7171למשרדנו בתאריך 

תחזיות תנועה בצירי מחלף רבין צפון בשעת שיא בוקר ובשעת שיא אחר  .ג

רוזנפלד  -. התחזיות הוכנו ע"י יועצת התנועה יעל ויס7133הצהריים בשנת 

 .71/14/7171והועברו על פי בקשתנו בתאריך 

בערב אשר שימשו נתוני קלט  8בבוקר עד  2ספירות תנועה ידניות בטווח שעות  .ד

, מס' 1-לצורך הכנת הדוח התנועתי "בדיקת השלכה תחבורתית, אשקלון מתחם מ

 ". הספירות נערכו בצמתים הבאים:7112תמל/

 ין. הספירה נערכה בתאריך צומת הרחובות מנחם בגין/יצחק רב

 ע"י חברת א.ג. סקרים בע"מ. 77/17/7174

  77/17/7174צומת הרחובות בן גוריון/יצחק רבין. הספירה נערכה בתאריך 

 ע"י חברת א.ג. סקרים בע"מ.

  'שדרות מנחם בגין. הספירה נערכה בתאריך 4צומת דרך בינעירונית מס/

 ע"י חברת א.ג. סקרים בע"מ. 72/12/7174

 שדרות בן גוריון. הספירה נערכה בתאריך 4דרך בינעירונית מס'  צומת/

 ע"י חברת א.ג. סקרים בע"מ. 72/12/7174
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 כבישים ראשיים -הנחות תכנון 4.7

 הלן מפורטות הנחות התכנון שנלקחו בחשבון:ל

במונחים של תחזיות התנועה אשר סיפקו את נפחי התנועה המקסימליים  .א

הן תחזיות התנועה המתאימות לתרחיש  1337בשנת  יר"מ/שעת שיא/כיוון אחד

)מחלף אבא הלל סילבר, מחלף רבין מלא, ניתוק ניצן מדרך בינעירונית מס'  71318

4.) 

שעות ספירה/כיוון אחד  74יר"מ/ -ל יר"מ/שעת שיא/כיוון אחד -ממקדם ההמרה  .ב

 .74חושב על פי ספירות התנועה הידניות. החישוב המתמטי הניב ערך של 

שעות  74נפח תנועה/ -ל /כיוון אחדשעות ספירה 74יר"מ/ -ה ממקדם ההמר .ג

החישוב המתמטי הניב  ספירה/כיוון אחד חושב על פי ספירות התנועה הידניות.

 .7.13ערך של 

)שנת  7171)שנת היעד בתחזיות( אחורה לשנת  7133מקדם הגידול השנתי משנת  .ד

 .7.1%פתיחת הכבישים לתנועה( הוא 

שעות ספירה  74ח התנועה היומי לשני הכיוונים במשך אחוז המשאיות מסך נפ .ה

 3%חושב על פי הספירות הידניות. החישוב המתמטי הניב ערך של 

שעות ספירה  74אחוז המשאיות מסך נפח התנועה היומי לשני הכיוונים במשך  .ו

 3%חושב על פי הספירות הידניות. החישוב המתמטי הניב ערך של 

 שעות ספירה ליממה שלמה. 74 -ניפוח מאין צורך לעשות שימוש במקדם  .ז

 

 7נתוני תנועה חזויים בכביש מס'  4.3

 7נתוני תנועה חזויים בכביש מס'  -4.7בלה מס' ט

, טווח 7כביש מס'  יחידות פרמטר
 717-313חתכים 

 72711 ]כ"ר/יממה[ לשני הכיווניםנפח תנועה יומי 

 71 ]שנים[ אופק תכנוני

 7.1 ]%[ אחוז גידול שנתי

 3.1 ]%[ משאיות  אחוז

 3.1 ]%[ אחוז אוטובוסים

 4 [-] לשני הכיוונים םמספר נתיבי

סה"כ מספר סרנים 
 טון 8.7אקוויולנטיים במשקל 

 מליון 73 
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 1נתוני תנועה חזויים בכביש מס'  4.4

 1נתוני תנועה חזויים בכביש מס'  -4.7בלה מס' ט

, טווח 1כביש מס'  יחידות פרמטר
 חתכים 

 74311 ]כ"ר/יממה[ לשני הכיווניםומי נפח תנועה י

 71 ]שנים[ אופק תכנוני

 7.1 ]%[ אחוז גידול שנתי

 3.1 ]%[ אחוז משאיות 

 3.1 ]%[ אחוז אוטובוסים

 4 [-] לשני הכיוונים םמספר נתיבי

סה"כ מספר סרנים 
 טון 8.7אקוויולנטיים במשקל 

 מליון 77.3 

 

 

 ומקומיים כבישים מאספים -הנחות תכנון 4.3

 הלן מפורטות הנחות התכנון שנלקחו בחשבון:ל

( לפי 3כבישים מאספים יועמסו בתנועה בינונית כבדה )קטגורית תנועה מס'  .א

, מהדורה 3הנחיות לתכנון רחובות בערים בהוצאת משרד הבינוי והשיכון, פרק מס' 

 .7111אוגוסט 

 קווי אוטובוס. 3בכבישים מאספים מתוכננת תנועה של  .ב

( לפי הנחיות לתכנון 3ם יועמסו בתנועה קלה )קטגורית תנועה מס' כבישים מקומיי .ג

 .7111, מהדורה אוגוסט 3רחובות בערים בהוצאת משרד הבינוי והשיכון, פרק מס' 

 בכבישים מקומיים לא מתוכננת תנועה של אוטובוסים .ד

 מטרים 73.1 -רוחב המיסעה בשני הכיוונים בכביש מאסף .ה

 מטרים 2.1 -יש מקומירוחב המיסעה בשני הכיוונים בכב .ו

 7.1% -מקדם גידול שנתי .ז

 שנה ממועד פתיחת הכבישים לתנועה 71 -אופק תכנוני .ח
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 עקרונות תכינת המבנה למיסעות חדשות 3

 כביש ראשי -קביעת עובי והרכב שכבות המיסעה 3.7

"ק תהמהמבוססת על שיטת  נתיבי ישראלתכנון יבוצע באמצעות שיטת ה .א

 מצטבר.המורחבת תוך יישום עקרון הנזק ה

לאור ההנחה כי מדובר על ציר תנועה ראשי אשר מזרים תנועה מדרך בינעירונית  .ב

)תצורת הסרן והמשקל התכנוני המופעל סרנים פילוג אל כבישים מאספים נבחר 

 תאים לדרכים בינעירוניות.על אותו סרן( המ

של מבנה המיסעה )טרם בדיקת עמידות בקריטריון ההתעייפות( העובי הראשוני  .ג

 Flex Designיתקבל באמצעות התוכנה  'ומצע סוג א מאספלט, אגו"רכב מהמו

 ן לצורך חישוב עובי מיסעות כפיפות.' יעקב אוזפשפותחה ע"י פרו

 ס"מ. 73 -עובי שכבות האגו"מ ומצע סוג א' לא יקטן מ .ד

 של Minerיון ההתעייפות לפיו מתקבל רטלפי קריעובי שכבות האספלט נקבע  .ה

  שנה. 71ופק תכנוני של עבור א 7.1 מקסימום 

, הנחיות 2מתוך המסמך "טיוטה  3.7בהתאם לתרשים מס' עה סהמהרכב שכבות  .ו

 ." 7113רה יוני ות, מהדוינת המבנה של מסעות אספלטיות בינעירוניכלת

הנחיות  2"טיוטה  מתוך 3.3הנדרש ייקבע בהתאם לתרשים מס'  האספלטעובי  .ז

 ". 7113רה יוני ות, מהדווניינת המבנה של מסעות אספלטיות בינעירכלת

מבנה המיסעה יהיה אחיד לכל רוחב נתיבי הנסיעה בהתאם לעובי הנדרש עבור  .ח

 הנתיב הקריטי.

 /מקומיכביש מאסף -קביעת עובי והרכב שכבות המיסעה 3.7

 -משרד הבינוי והשיכון כפי שהיא מוטמעת בתכנון יבוצע באמצעות שיטת ה .א

, 3שרד הבינוי והשיכון, פרק מס' "הנחיות לתכנון רחובות בערים בהוצאת מ

 ".7111מהדורה אוגוסט 

סוגי התנועה של כלי הרכב הכבדים האפשריים באזור עירוני הם: תנועה כללית,  .ב

 איסוף אשפה, אוטובוסים בקווי שירות ותנועת משאיות במשך תקופת הבניה.

עוצמת כלי הרכב החזויה לאורך כל תקופת השירות של המיסעה החל מתקופת  .ג

יה, מוערכת בהתאם למספר יחידות הדיור המתוכננות. בהתאם לשיטה, חלק הבנ

( והחלק האחר NDUממספר הנסיעות מתייחס למספר יחידות הדיור המשורתות )

 כדלקמן: (DDUמתייחס למספר יחידות הדיור השקולות לתכנון )
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DDU = NDU + 400 X SM + 100 X SC 

 

 כאשר:

DDU – לתכנון. מספר יחידות הדיור השקולות 

NDU – .מספר יחידות הדיור המשורתות בפועל 

SM –   אם המיסעה משרתת מרכול שכונתי ואפס  7.1משתנה בינארי, ערכו הוא

 אם לא.

SC-   אם המיסעה משרתת מרכז קניות שכונתי  7.1משתנה בינארי, ערכו הוא

 ואפס אם לא.

 

מתאריך   18ורה על פי תוכנית "מפת שלביות ביצוע, שלב מקדים ושלב א', מהד

 -משרד אלי ארמון אדריכלים בע"מ רובע עיר היין יכלול כהופקה ע"י  אשר" 73/13/7171

 יחידות דיור. 77411

 

 ת מטעם מזמין העבודהותכנוני ותדריש 3.3

 הוצגו ע"י מזמין העבודה את דרישות תכנוניות הבאות:תחילת שלב התכנון המפורט ב

מתכנן לעשות הוג במיזם הנוכחי. על לא ייעשה שימוש בחומרים מובאים מכל ס .א

שימוש אך ורק בחומרים הקיימים בתחום המיזם. לאור הנחיה זו התכנון אינו כולל 

 או חומר אינרטי אטים.שימוש בחומר נברר )מצע סוג ג'( ו/

הקבלן הזוכה לא יבצע פעולות מסוג ערבוב חומרים מסוגים שונים לצורך טיוב  .ב

 וקבלת מוצרים "מהונדסים".

 יסוד ותקרקע -מת"ק תכנוני עתביק 3.4

 בדיקות שדה ומעבדהמתוך מגוון את ערכי המת"ק שהתקבלו  מרכזת 3.7 בלה מס'ט

 השונים.במפלסים  שבוצעו

( מייצגות את החוזק הטבעי VT( ומכנף גזירה )SPTבדיקות שדה מסוג החדרה תיקנית )

 יבשה(.של הקרקעות בעונה בה בוצעו הבדיקות )במקרה הנוכחי בעונת הקיץ ה

בדיקות שדה מסוג מת"ק ישיר על מדגמים בלתי מופרים אחרי הרוויה ומערכת תסבולת 

 קליפוריה מלאה מייצגות את חוזק הקרקעות לאחר עיבוד.

-71תשומת לב הקורא מופנית לכך שפעולת העיבוד תקפה שכבות העליונות לאחר חישוף )

 ס"מ( בלבד.  21
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 ות שדה ומעבדהבדיקתוך ערכי מת"ק מ -73.טבלה מס' 

סוג בדיקת 
 שדה/מעבדה

חרסית רזה  חול חרסיתי חול טיני
 חולית

חרסית  חרסית רזה 
 שמנה

 חול כורכרי

 VT --- --- --- 7.4-10.0 -מכנף גזירה
)תחום 

 הערכים(

8.1-3.1 
)תחום 

 הערכים(

--- 

 VT --- --- --- 8.0 -מכנף גזירה
 (73)אחוזון 

8.1 
 (73)אחוזון 

--- 

 -תהחדרה תיקני

SPT 

3.3-33.1 
 )תחום הערכים(

3.1-72.1 
 )תחום הערכים(

4.1-32.1 
 )תחום הערכים(

3.3-71.1 
)תחום 

 הערכים(

3.3-32.1 
)תחום 

 הערכים(

1.3-21.1 
)תחום 

 הערכים(
 -החדרה תיקנית

SPT 

1.1 
 (73)אחוזון 

71.1 
 (73)אחוזון 

1.1 
 (73)אחוזון 

8.1 
 (73)אחוזון 

8.1 
 (73)אחוזון 

77.3  
 (73ון )אחוז

מת"ק ישיר על 
מדגמים בלתי 

 -מופרים
 השריה לפני

3.1-77.1 
 )תחום הערכים(

1.1-71.1 
 )תחום הערכים(

3.1-71.1 
 )תחום הערכים(

1.1-73.1 
)תחום 

 הערכים(

73.1 
)קריאה 
 בודדת(

--- 

מת"ק ישיר על 
מדגמים בלתי 

 -מופרים
 השריה לפני

3.1 2.1 1.1 8.1 --- --- 

מת"ק ישיר על 
בלתי  מדגמים
 -מופרים

 השריה אחרי

4.3-4.1 
 )תחום הערכים(

1.1-4.3 
 )תחום הערכים(

7.3-4.1 
 )תחום ערכים(

3.3-8.1 
)תחום 
 ערכים(

3.0 
)קריאה 
 בודדת(

--- 

מת"ק ישיר על 
מדגמים בלתי 

 -מופרים
 השריה אחרי

4.3 
 

7.3 3.1 2.1 --- --- 

מת"ק מעבדתית 
 מלאה

77,47,8,72 
 מערכות( 3)

--- 3.5 ,1.1 ,8.1 

 מערכות( 3)

8.1 
)מערכת 

 אחת(

3.1 
)מערכת 

 אחת(

77,34 
 מערכות( 7)
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לאחר לימוד הניתוח הסטטיסטי שנערך והפעלת הגיון ושיפוט הנדסי אשר נשען על נסיון 

מקצועי עם קרקעות אלו בפרויקטים אחרים נבחרו ערכי מת"ק תכנוניים כמוצג בטבלה 

 .3.7מס' 

 ונייםתכנערכי מת"ק  -3.7טבלה מס' 

מת"ק תכנוני במצב  תיאור הקרקע

 טבעי, ]%[

 1.0 חול כורכרי

 4.3 חול טיני

 7.3 חול חרסיתי

 4.1 חרסית רזה חולית

 3.3 חרסית רזה

 3.1 חרסית שמנה

 

 תחתית מבנה במת"ק תכנוני  קביעת 3.3

מת"ק התכנוני בתחתית מבנה אינו בהכרח שווה ערך למת"ק התכנוני של קרקע היסוד ה

והוא תלוי בסוג עבודות העפר המתוכננות )חפירה, מילוי נמוך, מילוי גבוה, חתך ת המקומי

חציץ יישום  ם כגון:בנושאיהמתקבלות משולב של חפירה ומילוי באותו חתך( ובהחלטות 

 החלפת קרקע, יישום שכבת חיזוק(. אנכי /אופקי, יישום 

דשה ניתן לחלק את , בהיבט של סלילה ח7שהובא בפרק  העפרעל פי תיאור עבודות 

 כדלקמן: עקרונייםהפרויקט למספר חתכים 

  מטר 3.7 -מ בחפירה/מילוי נמוךסלילת מבנה חדש  .א

 הנבחר המת"ק התכנוני יתבסס על ערך מבנה המיסעה החדש תכנון במקרה זה, 

 .היחידה הגיאוטכניתשל 

 מטר 7.3 -מ גבוהסלילת מבנה חדש ע"ג מילוי  .ב

החדש יתבסס על ערך המת"ק התכנוני של חומר  במקרה זה, תכנון מבנה המיסעה

 המילוי העליון/ תחתון.

 

השילוב בין עבודות העפר המתוכננות לאורך הכבישים השנים יחד עם חילופי שכבות 

הקרקע החוליות והחרסיתיות הוביל ליצירת קטעי משנה רבים. נעשתה אופטימיזציה 

 בהיבט של הביצוע. אורך סבירמבנה מיסעה אחיד ולייצר קטעי משנה בעלי 
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התחשבות הטבלה הבאה מציגה השתנות ערכי מת"ק תכנוני בתחתית מבנה מיסעה לאחר 

 עבודות העפר המתוכננות.ב

 ערכי מת"ק תכנוניים בתחתית מבנה -3.3טבלה מס' 

סוג עבודות העפר  תיאור חתך שכבות הקרקע מקרה
 המתוכננות

, מת"ק משוקלל פעולות
]%[ 

A  מחילופי חתך הטרוגי מורכב

חול דק, חול טיני שכבות 

 וחול כורכרי

 -חפירה/מילוי נמוך

 מטר 7.3

--- 1.1% 

B  חתך הטרוגי מורכב מחילופי

שכבות חול דק, חול טיני 

 וחול כורכרי

 7.3 -מילוי גבוה מ

 מטר

--- 1.1% 

C  חתך הטרוגני המורכב

 מחרסית רזה ע"ג חול כורכרי

 -חפירה/מילוי נמוך

 מטר 7.3

 החלפת קרקע

 ס"מ  31לעומק 

1.1% 

D  חתך הטרוגני המורכב

 מחרסית רזה ע"ג חול כורכרי

 7.3 -מילוי גבוה מ

 מטר

--- 1.1% 

E  חתך הטרוגני מורכב מחרסית

 רזה ע"ג חרסית שמנה

 -חפירה/מילוי נמוך

 מטר 7.3

החלפת קרקע 

 ס"מ  31לעומק 

1.1% 

F  חתך הומוגני מורכב מחרסית

 שמנה 

 -חפירה/מילוי נמוך

 מטר 7.3

החלפת קרקע 

 ס"מ  711לעומק 

1.1% 
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 בעיות גיאוטכניות צפויות 3.2

 :שונות ויה התמודדות עם סוגיות גיאוטכניות הנדסיותפמיזם הנוכחי צב

 ריסון פוטנציאל התפיחה של השתית החרסיתית .א

 יציבות מדרונות סוללות המילוי .ב

 יציבות מדרונות בחפירה עמוקה .ג

 

 ות תנתן בפרקים הבאים.פרטנית לכל אחת מהסוגיהתייחסות 
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 ריסון פוטנציאל התפיחה של השתית החרסיתית 2

נקודת המפתח לפתרון התכינה עבור מבני מיסעות המונחים על שתיות תופחות היא 

 קביעת העוצמה של חומרת הבעיה. 

אחוזי התפיחה החופשית וערכי גבול הנזילות של החרסית השמנה שהתקבלו בחקירה 

מובילים אותנו לתובנה שיש צורך לבחון  טעי תכנון מסויימיםבקהגיאוטכנית המפורטת 

את שיעור התרוממות פני המיסעה כתוצאה מהתפיחה העתידית שחזויה להתחולל 

 במקרים של פתרונות תכינה ועיבוד שתית שונים.

 של לוח הזמנים הצפוף לסיום תכנון מפורט אשר הוכתב ע"י מזמין העבודה לא התאפשרב

 בדיקות שיעור/לחץ תפיחה. ביצוע

 אבני דרך בניתוח 2.7

 בני הדרך העיקריים במסגרת הניתוח ההנדסי הן:א

מיפוי קטעי התכנון בהם מבנה המיסעה החדש יסלל ישירות היא  אבן דרך ראשונה .א

 מטר ומעלה. 3.1בעובי של  ע"ג שתית חרסיתית תופחת

ת של השתית אבן דרך שנייה היא ריכוז תוצאות בדיקות מעבדה אינדקטיביו .ב

נתונים אלו מהווים נתוני  .החרסיתית )מבחני סומך, תכולת רטיבות, צפיפות יבשה(

 לצורך שימוש במודל התפיחה.קלט 

חומרת בעיית  הערכתאבן דרך שלישית היא שימוש במודל הנדסי מתאים לצורך  .ג

במיזם הנוכחי. לצורך כך נערך חישוב פרטני של שיעור התפיחה הקיימת 

במצב בסיסי )ללא שימוש באמצעי ריסון( ובמצב של שימוש  חזויההתרוממות ה

באמצעי ריסון )ביצוע החלפת קרקע, יישום חציץ אנכי ואופקי( על פי נתוני קלט 

 רלוונטיים.

קבלת בחינת שיעורי ההתרוממות המחושבים ואבן דרך רביעית ואחרונה היא  .ד

 החלטה לגבי הפתרון הרצוי.
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 ם לבדיקהמיפוי קטעי תכנון רלוונטיי 2.7

קודת המפתח לפתרון התכינה עבור מבני מיסעות המונחים על שתיות תופחות היא נ

 קביעת העוצמה של חומרת הבעיה. 

בגבול הנזילות של הקרקע ובערכי התפיחה  תלויבהתאם להבנתו פוטנציאל התפיחה 

החופשית ולכן אמור להתקבל גידול בעוצמת התפיחה במעבר משכבותת חרסית שמנה 

לבין שכבות  81-711%ערכי תפיחה חופשית בתחום ו 31-23%גבול נזילות בתחום  תובעל

 .711% -וערכי תפיחה גבוהים מ 23% -חרסית שמנה בעלות גבול נזילות גדול מ

 מרכזת את נקודות החקירה בהן התגלתו שכבות של חרסית שמנה. 2.7טבלה מס' 

 

 לבדיקה נקודות חקירהריכוז  -2.7טבלה מס' 

רקידוח/בו  מעומק כביש חתך 
עד 
 עומק

עובי 
עומק  שכבה

נטילת 
 מדגם

תכולת 
 רטיבות

LL PL PI W/PL 
תפיחה 
 חופשית

B-11 207 1 2.5 3.8 1.3 2.0 23 52 22 30 1.05 90 

KMN-10 172.0 1 1.6 3.0 3.2 2.5   57 23 34   90 

KMN-10 172.0 1 3.0 4.8 4.0   60 24 36   90 

KMN-11 196.0 1 2.0 3.5 1.5 3.0   57 23 34   90 

KM-32 403.0 3 3.8 4.5 0.7 4.2 21.6 53 22 31 0.98 80 

KMN-12 522.0 5 2.0 3.5 1.5 3.0 16 53 22 31 0.73 80 

KMN-12 522.0 5 5.0 7.5 2.5 6.2 25 60 24 36 1.04 90 

KMN-14 723.0 7 0.0 1.5 8.5 0.7 16 63 24 39 0.67 90 

KMN-14 723.0 7 1.5 5.3 2.5 21 71 30 41 0.70 110 

KMN-14 723.0 7 1.5 5.3 4.0 28 81 32 49 0.88 120 

KMN-14 723.0 7 5.3 8.5 6.2 24 73 30 43 0.80 110 

KMN-14 723.0 7 5.3 8.5 7.7 21 51 21 30 1.00 80 

KMN-18 822.0 7 0.0 2.0 2.0 1.5 16 52 21 31 0.76 80 

KMN-18 822.0 7 2.0 3.0 1.0 2.5 17 54 22 32 0.77 80 

MAS-49 1123.0 11 0.0 3.7 3.7 
 

1.0 18.4 73 30 43 0.61   

MAS-49 1123.0 11 0.0 3.7 2.5 27.9 90 34 56 0.82 130 

MAS-49 1123.0 11 4.6 12.5 7.9 5.5 25.9 75 32 43 0.81 110 

KMN-12 1179.0 11 2.0 3.5 1.5 3.0 16 53 22 31 0.73 80 

KMN-12 1179.0 11 5.0 7.5 2.5 6.2 25 60 24 36 1.04 90 

KM-63 1129.0 11 0.0 2.5 2.5 1.5 25.8 80 32 48 0.81   

KM-71 1214.0 12 0.0 2.8 2.8 1.5 22.8 72 30 42 0.76 110 

KM-72 1220.0 12 0.0 2.4 2.4 1.0 17.7 61 25 36 0.71 100 

KM-89 4228.0 42 0.5 2.5 2.0 1.5 22 52 21 31 1.05 80 

KMN-5 36.0 3-1 3.5 5.0 1.5 3.0 28 53 22 31 1.27 80 
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רקידוח/בו  מעומק כביש חתך 
עד 
 עומק

עובי 
עומק  שכבה

נטילת 
 מדגם

תכולת 
 רטיבות

LL PL PI W/PL 
תפיחה 
 חופשית

KMN-22 1062.0 10 2.1 3.3 1.2 2.5 25 59 24 35 1.04 90 

KM-32 949.0 9 3.8 4.5 0.7 4.0 22 53 22 31 1.00 80 

 

 -בנקודות החקירה בהם שכבת החרסית השמנה מהווה מופע מקומי לא רציף בעובי קטן מ

ס"מ עם חומר מקומי.  אין  711יצים על יישום החלפת קרקע לעומק מטר אנו ממל 3.1

דרישה במקרה זה שהחומר יהיה אינרטי אטים. הקטנת עובי התווך החרסיתי השמן לסדרי 

 מטר מקטין בצורה משמעותית את פוטנציאל התפיחה. 7.3-7.1גודל של 

 

 

 ר ההתרוממות החזוי.מרכזת את נקודות החקירה עבורם יבוצע חישוב שיעו 2.7טבלה מס' 

 ריכוז נקודות חקירה לחישוב -7.2טבלה מס' 

 מעומק כביש חתך קידוח/בור
עד 
 עומק

עובי 
 שכבה

עומק 
נטילת 
 מדגם

תכולת 
 רטיבות

LL PL PI W/PL 
תפיחה 
 חופשית

KMN-10 172.0 1 1.6 3.0 3.2 2.5  18.3 57 23 34  0.80 90 

KMN-10 172.0 1 3.0 4.8 4.0  22.0 60 24 36  0.92 90 

KMN-14 723.0 7 0.0 1.5 8.5 0.7 16 63 24 39 0.67 90 

KMN-14 723.0 7 1.5 5.3 2.5 21 71 30 41 0.70 110 

KMN-14 723.0 7 1.5 5.3 4.0 28 81 32 49 0.88 120 

KMN-14 723.0 7 5.3 8.5 6.2 24 73 30 43 0.80 110 

KMN-14 723.0 7 5.3 8.5 7.7 21 51 21 30 1.00 80 

MAS-49 1123.0 11 0.0 3.7 3.7 
 

1.0 18.4 73 30 43 0.61   

MAS-49 1123.0 11 0.0 3.7 2.5 27.9 90 34 56 0.82 130 

KMN-12 1179 11 5.0 9.0 4.0 6.0 24.6 60 24 36 1.03 90 

KMN-12 1179 11 5.0 9.0 4.0 9.0 25.3 65 27 38 0.94 95 

KM-71 1214.0 12 0.0 2.8 2.8 1.5 22.8 72 30 42 0.76 110 
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 חישוב פרטני של שיעור ההתרוממות החזוי 2.3

מקרה הנוכחי המודל הההנדסי הנבחר הינו מודל התפיחה הארצי המעודכן מאת פרופ' ב

משה ליבנה כפי שהוא מוטמע בהנחיות התכנוניות לתכינת המבנה התחתון והעליון של 

 .7172מאי  -מסילות ברזל, חלק ב', מהדורת עדכון

 להלן הניסוח המתמטי של עקום התפיחה:

Log (P0) = -4.2340 + 2.1101×log(LL) - 0.3989×(w/PL) + 0.6036×D 

Sp = -2.1912×P0×log (Pp/P0) 

 
 כאשר:

 
Sp מבטא את שיעור התפיחה ]%[ 

P0 ר ומבטא את לחץ התפיחה, לאמור את הלחץ הנגדי הגורם לשיע
 התפיחה להיות אפס

 סמ"ר[/]ק"ג

LL בטא את גבול הזילות של החרסיתמ ]%[ 

w/PL מבטא את יחס רטיבות החרסית באתר לגבול הפלסטיות שלה  

D טון/מ"ק[ מבטא את הצפיפות היבשה של החרסית באתר[ 

Pp ק"גסמ"ר[ מבטא את הלחץ האכני הועל על החרסית[ 

 
 ס"מ. 3כאן חשוב לציין כי שיעור ההתרוממות המותר של פני המיסעה הוא 

 

במיזם הנוכחי נערך חישוב פרטני של על מנת להעריך את חומרת בעיית התפיחה הקיימת 

שיעור ההתרוממות האנכית במצב בסיסי )ללא שימוש באמצעי ריסון( ובמצב של שימוש 

 על פי נתוני קלט רלוונטיים. יישום החלפת קרקע עם חומר אינרטי אטים 

 

מיסעות בתחום עירוני רויי בתשתיות  שמדובר על סלילת מבנהכך לאור  חשוב לציין,

אורכיות ו/או תשתיות חוצות נמצא לנכון לא להציע פרישת יריעות איטום אנכיות משני 

בנוסף, התקנת  צידי המיסעה ו/או פרישת יריעות איטום אופקיות לכל רוחב החתך.

יריעות האיטום מצריכה גיוס קבלן בעל נסיון מוכח בהתקנת יריעות איטום ושילוב 

 ימו במיזם הנתון.יהכרח יתקהמערכת של בקרת איכות צמודה באתר. תנאים אלו לא 

 

האינדיקטיביות של השתית,  הם התכונותחישוב נתוני הקלט הרלוונטיים אשר שימשו ל

 החקירה הגיאוטכנית.תכולת הרטיבות והצפיפות היבשה שהתקבלו בפועל במסגרת 
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 שימוש לחישוב ערכי ההתרוממות:להלן מובאות ההנחות השונות אשר באו לידי 

 .ס"מ 31 -עובי מבנה המיסעה המתוכנן שנלקח בחשבון הינו כ .א

 טר.מ 4עומק אזור אקטיבי המושפע משינויי רטיבות הינו  .ב

ערך יניקת שיווי משקל השוררת במחצית העומק של האזור האקטיבי )ללא יריעה(:  .ג

  ]ק"ג/סמ"ר[. 1.3

 ס"מ. 21ו לחילופין החלפת קרקע הינה עומק עיבוד קרקע יסוד בתחתית מבנה א .ד

 

חישוב שיעור ההתרוממות האנכית החזויה במצבי תכינה מסכמת את  2.3טבלה מס' 

 שונים.

 

 סיכום חישוב ההתרוממות האנכית : 3.2טבלה מס' 

נקודת 
 חקירה

כביש 
 חתך/

 שיעור התרוממות החזוי, ]ס"מ[ תכונות הקרקע לעומק

ללא שימוש    
 באמצעי ריסון

שום החלפת יי
קרקע לעומק 

 ס"מ 711

KMN-10  7כביש /

 717חתך 

 

 אין צורך 7.8

KMN-14  1כביש/ 

 173חתך 

 

1.7 3.3 
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נקודת 
 חקירה

כביש 
 חתך/

 שיעור התרוממות החזוי, ]ס"מ[ תכונות הקרקע לעומק

ללא שימוש    
 באמצעי ריסון

שום החלפת יי
קרקע לעומק 

 ס"מ 711

MAS-49  77כביש 

חתך 

7773 

 

77.3 2.3 

KMN-12  3כביש 

 377חתך 

 

 אין צורך 7.27

 סיכום הניתוח  2.4

 קירת החישובים שבוצעו מובילה לתובנות הבאות:ס

 ין צורך ליישם החלפת קרקע משיקול של ריסון התפיחה.א 3 -ו 7בכבישים מס'  .א

ס"מ עם חומר אינרטי  711יש צורך ליישם החלפת קרקע לעומק  1בכביש מס'  .ב

בא הגדרת דרישות האיכות של חומר זה תומשיקול של ריסון התפיחה. אטים 

 בסעיף נפרד במפרט טכני מיוחד.

יסון פוטנציאל התפיחה התגלתה חרסית שמנה מאוד תופחת אשר ר 77בכביש מס'  .ג

מטר. עומק כזה של החלפת קרקע הוא לא  3.1שלה מצריך החלפת קרקע לעומק 

פתרון הנדסי פרקטי/ סביר בהיבט של הביצוע ולכן מומלץ בשלב זה לשריין החלפת 

ס"מ עם חומר אינרטי אטים ובעת הביצוע בפועל יועץ המבנה  711לעומק  קרקע

 טה מושכלת.יוזמן לפיקוח עליון ותתקבל החל

 

ס"מ במפלס תחתית  21ע עיבוד קרקע יסוד בעובי כל מקרה יש צורך לבצבחשוב להדגיש 

 החלפת קרקע.
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 יציבות סוללות מילוי 1

 כללי 1.7

 7לאורך צירי הכבישים החדשים אשר הוצג בפרק מס' עבודות העפר  לתיאורהתאם ב

 מתוכננים מילויים גבוהים כדלקמן: 3-7 -ו 7בכבישים מס' 

 מטרים. 2.1ן מילוי לגובה של עד מתוכנ 732-787בטווח חתכים  7ס' מכביש  .א

 מטרים. 7.1-4.1מתוכנן מילוי בשיעורים  1-73בטווח חתכים  3-7כביש מס'  .ב

 

מטרים  4 -בגובה גדול מאת יציבות מדרונות  בחון באופן פרטניהדורש ל 341בהתאם לת"י 

יבות מדרונות של סוללות תוח יצהנוכחי ני הפרקבאמצעות גישות חישוב מקובלות, מציג 

 אופקי.  7.3אנכי: 7כביש. השיפוע הצדי המתוכנן הינו 

 נתוני תכנון והנחות לחישוב 1.7

. הקריטי אשר מייצג את החתך 7מס' כביש ב 713חתך מס' יתוח היציבות נערך עבור נ

 : כדלקמן נבחנה תחת שני מצבי עמיסה המדרונותיציבות 

עומס גרביטציוני ועומס שירות. עומס השירות  הלוקחת בחשבון –עמיסה סטטית  .א

 ק"נ/מ"ר. 71הופעל כעומס מפורס אחיד של 

, תאוצת 473הלוקחת בחשבון את עומס רעידת האדמה. על פי ת"י  –עמיסה דינמית .ב

שנה( הינה  31-ב 71%( הצפויה באתר )בהסתברות של PGAהקרקע המקסימלית )

0.06gסטאטית אשר לוקחת בחשבון  -סודו. ניתוח היציבות בוצע באמצעות גישה פ

ח גוף הפועל במרכז המסה של הגוף הכושל. ואת עומס רעידת האדמה באמצעות כ

בהתאם, מקובל לבצע את החישוב תחת חלק יחסי מהתאוצה המקסימלית השווה 

(1/3-1/2)PGA 1/2. הניתוח הנוכחי בוצע תחת ערך שמרני שלPGA. 

 

 קריטי.החתך האת נתוני  ציגהמ 2.7מס'  טבלה

     החתך הקירטינתוני סיכום  – 71.טבלה מס' 

 ערך נתון

 713, חתך מס' 7כביש מס'  חתך קריטיכביש/ 

 טרמ 1 מילוי מתוכנן )כולל מבנה מיסעה(גובה 

 אופקי 7.3אנכי :  7 צדי של המדרוןשיפוע 

 1.13 מקדם תאוצה קרקע אופקית לתכנון

 ק"נ/מ"ר 71 עומס שירות לעמיסה סטטית
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 של קרקע היסוד וחומרי המילויפרמטרי חוזק   1.3

 המילוי יחומרוהקרקע הטבעית מציגה את פרמטרי החוזק התכנוניים של  1.7בלה מס' ט

 בהם ייעשה שימוש.

 פרמטרי חוזק של הקרקע הטבעית וחומרי המילוי -1.7טבלה מס' 

זווית חיכוך  עובי שכבה תיאור שכבה
 פנימי אפקטיבית

קוהזיה 
 אפקטיבית

 קל מרחבימש

 ניטון/מ"ק[-]קילו פסקל[-]קילו ]מעלות[ ]מטרים[ 

 71 1 34 1.3 מבנה כביש

 71 1 34 7.1 חומר מילוי עליון

 78 1 37 4.3 חומר מילוי תחתון

 72 71 77 --- קרקע יסוד במצב רווי

 

 סיכום הניתוח 1.4

הוזנו . פרמטרי הקרקע ותנאי העמיסה Slideישובי היציבות בוצעו באמצעות תוכנת ח

 למודל בהתאם למפורט לעיל. 

מציג את המודל הדו ממדי בו נעשה שימוש לצורך הערכת היציבות של  1.7איור מס' 

 סולללות המילוי בהתאם לגאומטריה של החתך הקריטי.

 

 

 מודל דו ממדי עבור סוללות מילוי בהתאם לחתך הקריטי  -1.7מס' איור 
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 אות הניתוח תחת שני תנאי העמיסה. מציגים את תוצ 1.3 -ו 1.7איורים מס' 

 

 

 העמסה ססטיתפלט התוכנה עבור מקרה של  -1.7מס' איור 

 

 

 

 פלט התוכנה עבור מקרה של העמסה דינמית -1.3מס' איור 
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עמסה סטטית  תחתכפי שניתן לראות מקדם הביטחון המיוחס למשטח הכשל הקריטי 

 .7.3לי הנדרש, גדול מממקדם הבטחון המינימ. ערך זה 7.111 הינו

. ערך זה גבוה 7.8, התקבל מקדם ביטחון של 0.04gכאשר הופעלה תאוצה אופקית של 

 דמה.כנגד גלישת מדרון הנתון לרעידת א עבור מקדם ביטחון( 7.7)מכל הערכים המקובלים 
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 יציבות מדרונות בחפירה 8

 כללי 8.7

 7ם אשר הוצג בפרק מס' התאם לתיאור עבודות העפר לאורך צירי הכבישים החדשיב

 מטרים. 4.1-3.1מתוכנת חפירה לעומק של  124-837בטווח חתכים  1בכביש מס' 

 4.1 -הדורש לבחון באופן פרטני את יציבות מדרונות בחפירה גדולה מ 341בהתאם לת"י 

 מטר באמצעות גישות חישוב מקובלות, מציג הפרק הנוכחי ניתוח יציבות מדרונות אלו.

 אופקי.  3.1אנכי: 7המתוכנן הינו השיפוע הצדי 

 נתוני תכנון והנחות לחישוב 8.7

אשר מייצג את החתך הקריטי.  1בכביש מס'  877יתוח היציבות נערך עבור חתך מס' נ

 : כדלקמן יציבות המדרונות נבחנה תחת שני מצבי עמיסה

הלוקחת בחשבון עומס גרביטציוני ועומס שירות. עומס השירות  –עמיסה סטטית  .א

 ק"נ/מ"ר. 71כעומס מפורס אחיד של  הופעל

, תאוצת 473הלוקחת בחשבון את עומס רעידת האדמה. על פי ת"י  –עמיסה דינמית .ב

שנה( הינה  31-ב 71%( הצפויה באתר )בהסתברות של PGAהקרקע המקסימלית )

0.06gסטאטית אשר לוקחת בחשבון -. ניתוח היציבות בוצע באמצעות גישה פסודו

ח גוף הפועל במרכז המסה של הגוף הכושל. וה באמצעות כאת עומס רעידת האדמ

בהתאם, מקובל לבצע את החישוב תחת חלק יחסי מהתאוצה המקסימלית השווה 

(1/3-1/2)PGA 1/2. הניתוח הנוכחי בוצע תחת ערך שמרני שלPGA. 

 

 מציגה את נתוני החתך הקריטי. 8.7טבלה מס' 

  סיכום נתוני החתך הקירטי    – 78.טבלה מס' 

 ערך נתון

 877, חתך מס' 1כביש מס'  כביש/ חתך קריטי

 מטר 8 עומק חפירה מתוכנן 

 אופקי 3.1אנכי :  7 שיפוע צדי של המדרון

 1.13 מקדם תאוצה קרקע אופקית לתכנון

 ק"נ/מ"ר 71 עומס שירות לעמיסה סטטית
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 של קרקעות היסודפרמטרי חוזק  8.3

 לעומק. הקרקעות הטבעיותק התכנוניים של מציגה את פרמטרי החוז 8.7בלה מס' ט

 הקרקעות הטבעיות לעומקפרמטרי חוזק של  -78.טבלה מס' 

זווית חיכוך  עובי שכבה תיאור שכבה
 פנימי אפקטיבית

קוהזיה 
 אפקטיבית

 משקל מרחבי

 ניטון/מ"ק[-]קילו פסקל[-]קילו ]מעלות[ ]מטרים[ 

 7211 71 77 3.1 חרסית שמנה

 7231 1 37 3.1 חול טיני

 7311 1 31 --- חול כורכרי

 

 

 סיכום הניתוח 8.4

. פרמטרי הקרקע ותנאי העמיסה הוזנו Slideישובי היציבות בוצעו באמצעות תוכנת ח

 למודל בהתאם למפורט לעיל. 

מציג את המודל הדו ממדי בו נעשה שימוש לצורך הערכת היציבות של  8.7איור מס' 

 הקריטי.בהתאם לגאומטריה של החתך  מדרון חפור

 

 

 בהתאם לחתך הקריטי  מדרון חפורמודל דו ממדי עבור  -78.מס' איור 
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 מציגים את תוצאות הניתוח תחת שני תנאי העמיסה.  8.3 -ו 8.7איורים מס' 

 

 

 פלט התוכנה עבור מקרה של העמסה ססטית -78.מס' איור 

 

 

 

 פלט התוכנה עבור מקרה של העמסה דינמית -8.3מס' איור 
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עמסה סטטית  תחתשניתן לראות מקדם הביטחון המיוחס למשטח הכשל הקריטי  כפי

 .7.3מקדם הבטחון המינימלי הנדרש, ערך זה גדול מ. 7.82 הינו

. ערך זה גבוה 7.24, התקבל מקדם ביטחון של 0.04gכאשר הופעלה תאוצה אופקית של 

 הנתון לרעידת רדמה. ( עבור מקדם ביטחון כנגד גלישת מדרון7.7מכל הערכים המקובלים )

 

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

87 

 

 שימוש חוזר בחומר מקומי חפור 3

התכנון השילוב בין , 7בהתאם לתיאור עבודות העפר המתוכננות אשר הוצג בפרק מס' 

נון לאורכם מתוכננת חפירה עמוקה כמוצג ב קטעי תכיהפיזי עם הטופוגרפיה הקיימת הכת

 בטבלה הבאה.

 ירה עמוקה    קטעי תכנון לאורכם מתוכננת חפ -73.טבלה מס' 

טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

עומק 

חפירה, 

 ]מטר[

 תיאור הקרקעות הנחפרות חתכים קריטיים

 חול כורכרי 777, חתך 714חתך  1.1 411 711-771
 חרסית רזה חולית 371חתך  3.1 381 313-334

 חרסית שמנה
 חול כורכרי

 חרסית רזה חולית חפירה אחידה למדי 7.1 371 334-321
 חול מעט טיני -חול דק

, חתך 173, חתך 113חתך  3.1-8.1 321 111-148
138 

 חרסית רזה חולית
 חרסית שמנה

 חול כורכרי
 חול טיני
 חול מעט טיני -חול דק

 132חתך  7.1 371 148-124
 877חתך  4.1-3.1 7341 124-837

 חול חרסיתי 374חתך  4.1 711 373-378
 חול טיני

 חול מעט טיני -חול דק 332, חתך 382ך חת 3.1-2.1 411 387-7117
 חול כורכרי

מטר  1.1 -7711חתך  4.1-1.1 341 7724-7737
 חפירה

מטר  4.1 -7781חתך 
 חפירה

 חולית חרסית רזה
 חרסית שמנה

מטר  1.1 -7321חתך  2.1-1.1 711 7331-7321
 חפירה

 חרסית רזה חולית
 חול טיני

ר מט 7.3 -7127חתך  7.3-3.1 141 7142-7183
 חפירה

מטר  3.1 -7111חתך 
 חפירה

 חול כורכרי
 חרסית רזה חולית

 

 לא קיים מידע 7113חתך  7.3-2.1 741 7111-7177
  7773חתך  7.3-4.1 421 7711-7773
חפירה לעומק  -7713חתך  7.3-4.2 421 7711-7773

 מטר 4.2
חפירה לעומק  -7778חתך 

 מטר 7.3

 לא קיים מידע

חפירה לעומק  -7378תך ח 1-3.1 341 7311-7374
 מטר 3.1

 לא קיים מידע

חפירה לעומק  -7371חתך  7.3-3.1 881 7311-7344
 מטר 3.1

 לא קיים מידע
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טווח 
 חתכים

 אורך

 ]מטרים[

עומק 

חפירה, 

 ]מטר[

 תיאור הקרקעות הנחפרות חתכים קריטיים

חפירה לעומק  -3333חתך  7.1-3.1 741 3343-3327
 מטר 3.1

 לא קיים מידע

 לא קיים מידע חפירה אחידה למדי 7.3-3.1 771 3411-3477
 ים מידעלא קי  7.1-3.1 771 3311-3377
חפירה לעומק  -4748חתך  1.3-4.1 741 4747-4733

 מטר 4
 חרסית רזה חולית

 חול טיני
 חול כורכרי

 לא קיים מידע חפירה אחידה למדי 3.1-3.1 741 4313-4373
חפירה לעומק  -3713חתך  4.1-1.1 341 3711-3771

 מטר 1.1של 
חפירה לעומק  -3777חתך 

 מטר 4.1של 

 לא קיים מידע

חפירה לעומק  -3714חתך  4.1-1.1 311 3711-3773
 מטר 1.1של 

חפירה לעומק  -3777חתך 
 מטר 4.1של 

 לא קיים מידע

 לא קיים מידע חפירה אחידה 3.3-4.1 381 3311-3373
 לא קיים מידע חפירה אחידה 2.3-1.1 781 3411-3474

 

ות הכביש על מנת לבחון את התאמת החומר המקומי החפור בתור חומר מילוי בסולל

אפשרו אפיון ם והוזמנו בדיקות מעבדה אשר בוצעו קידוחי נסיון לעומקים הרלוונטיי

בדיקות המעבדה כללו את סט  .וקביעת חוזק הקרקע בתנאי עיבוד והידוק הנדסי מעבדתי

 הבדיקות בא:

 .דירוג 

  711#שטיפה דרך נפה 

 גבולות סומך 

 תפיחה חופשית 

 מת"ק מעבדתית מלאה 
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דרש אינג' אורן  12/12/7171. בתאריך ש.י.א -רת פרובתכנון שהתקיימה בחבמסגרת ישיבת 

לעדכן את תכנון סוללות המילוי לכבישים  -סמנכ"ל הנדסה בחברה הכלכלית אשקלון -חדד

מקומי חפור מתחום הפרויקט  על פי הדרישה שכל חומר המילוי בסוללות יהיה חומר

 .בלבד ללא צורך בביצוע עבודות טיוב או ערבוב

מנהל בקש  77/12/7171ש.י.א. בתאריך  -במסגרת ישיבת תכנון שהתקיימה בחברת פרו

י והפרויקט לאתר את האזורים בהם הקרקע הטבעית מתאימה לשימוש בסוללות המיל

  לכבישים.

כמו כן, סוכם כי לא תבוצע סוללת מילוי עם גרעין. טיב חומר המילוי )תכונות הנדסיות 

 חיד לכל רוחב הסוללה.ודרישות עיבוד ( יהיה א

 

 שפורטו לעיל מצביע על התובנות הבאות:מעבדה התוצאות בדיקות ניתוח 

 .בתחתית מבנה כבישים בתור חומר מילוי כן תתא קרקע מקומית מסוג חול טיני .א

בתחתית מבנה ים בתור חומר מילוי כן תתא קרקע מקומית מסוג חול חרסיתי .ב

 כביש.

צרורות של אבן חול  71-41%ל מעט טיני עם )חו חול כורכריקרקע מקומית מסוג  .ג

 בתחתית מבנה כביש.מילוי כן תתאים בתור חומר  קרבונטית(

קרקע מקומית מסוג חרסית רזה חולית וחרסית שמנה לא תתאים בתור חומר  .ד

הסיבה לכך היא שיעורי תפיחה גבוהים ומת"ק מילוי עליון/ תחתון בסוללות. 

 הנדרש. תכנוני נמוך בהרבה מהמת"ק התכנוני

קרקע מקומית מסוג חרסית רזה חולית כן תתאים בתור חומר מילוי במגרשים  .ה

 מעבר לנקודת הדיקור של בוהן סוללות המילוי.

קרקע מקומית מסוג חרסית שמנה עשויה להתאים בתור אדמה גננית לחיפוי  .ו

 מדרונות סוללות המילוי על פי הנחיות יועץ/ת אדריכלות נוף.
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 Aמתחם  בתוךכבישים  -חדשים סיכום מבנים 71

 

 תשומת לב הקורא מופנית לנקודות הבאות:

השילוב בין עבודות העפר המתוכננות לאורך הכבישים השנים יחד עם חילופי  .א

שכבות הקרקע החוליות והחרסיתיות הוביל ליצירת קטעי משנה רבים. נעשתה 

 אופטימיזציה לייצר קטעי משנה בעלי אורך סביר בהיבט של הביצוע.

מתקבל גידול בעובי מבנה המיסעה בשל המעבר מסיווג של  1 -ו 7ים מס' בכביש .ב

) דרך יצחק  4אשר תוכנן בדומה לכביש מס'  ראשיכביש מאסף לסיווג של כביש 

 רבין(.

 

על פי תוכנית "מפת  Aהטבלה הבאה מציגה את רשימת הכבישים הכלולים במתחם 

". התוכנה הופקה 73/13/7171ריך מתא  18שלביות ביצוע, שלב מקדים ושלב א', מהדורה 

 משרד אלי ארמון אדריכלים בע"מ.ע"י 

 Aכבישים כלולים במכרז מתחם  -771.טבלה מס' 

 טווח חתכים קוד כביש

 7711-7731 (A)גבול התכנון הצפוני של מתחם  77

1 111-141 
73 7311-7321 
3 311-311 
7 711-731 
3 311-371 

 77בחלקים הנמצאים דרומית לכביש מס'  38/77/33/31/71/37/37/33/34/31/37/37/33
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 7711-7771בטווח חתכים  77כביש מס'  71.7.7

 בטווח חתכים אלו יסלל מבנה כל אספלטי ע"ג האיטום של פני פלטת גשר כמפורט להלן:

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן  77.3"צ תא -ס"מ 4

 PG68-10"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן מ 77.3 צתא" -ס"מ 3

מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'  77.3 צתא" -שכבה מיישרת -ס"מ 3מינימום 

 PG68-10וביטומן 

 עובי מבנה כביש -ס"מ 71מינימום 

 

 7771-7771בטווח חתכים  77כביש מס'  71.7.7

 בטווח חתכים אלו תבוצענה הפעולות הבאות:

 ס"מ מפני אספלט מתוכנן לכל רוחב רצועת הסלילה. 731לעומק  חפירה 

 :סלילת מבנה מיסעה חדש כמפורט להלן 

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' ובי 37"צ תא -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 5

 PG68-10אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן מ"מ עם  73 צתא" -ס"מ 1

 בשתי שכבותמצע סוג א' מהודק  -ס"מ 33

חומר מקומי מסוג חול כורכרי או חול טיני העומד  -חומר מילוי מאושר -ס"מ 711
 בדרישות האיכות של מפרט טכני מיוחד

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 
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 7771-7733בטווח חתכים  77כביש מס'  71.7.3

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' ובי 37"צ תא -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 בשתי שכבותמצע סוג א' מהודק  -ס"מ 33

השלמה עד 
 תחתית חישוף

חומר מקומי מסוג חול כורכרי או חול טיני העומד  -י מאושרחומר מילו -ס"מ
 בדרישות האיכות של מפרט טכני מיוחד

 

 7733-7737בטווח חתכים  77כביש מס'  71.7.4

 סוג שכבה  עובי

 10-0PG7מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן  73"צ תא -ס"מ 3

 PG68-10ן מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומ 73 צתא" -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 שכבות בשתימצע סוג א' מהודק  -ס"מ 33

החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני   -ס"מ 711
 מיוחד 

 עובי מבנה כביש  -ס"מ 731

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 
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 73כביש מס'  71.7

 7311-7378ם בטווח חתכי 73ביש מס' כ 71.7.7

 בטווח חתכים אלו יסלל מבנה כל אספלטי ע"ג האיטום של פני פלטת גשר כמפורט להלן:

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן  77.3"צ תא -ס"מ 4

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  77.3 צתא" -ס"מ 3

מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'  77.3 צתא" -יישרתשכבה מ -ס"מ 3מינימום 

 PG68-10וביטומן 

 עובי מבנה כביש -ס"מ 71מינימום 

 

 

 7378-7341בטווח חתכים  73כביש מס'  71.7.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' ובי 37"צ תא -ס"מ 5

 PG68-10טי סוג א' וביטומן מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומי 73 צתא" -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 בשתי שכבותמצע סוג א' מהודק  -ס"מ 33

השלמה עד 
 תחתית חישוף

חומר מקומי מסוג חול כורכרי או חול טיני העומד  -חומר מילוי מאושר -ס"מ
 בדרישות האיכות של מפרט טכני מיוחד

 

 

 7341-7321בטווח חתכים  73כביש מס'  71.7.3

 סוג שכבה  עובי

 10-0PG7מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן  73"צ תא -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 שכבות בשתימצע סוג א' מהודק  -ס"מ 33

החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני   -ס"מ 711
 מיוחד 

 עובי מבנה כביש  -ס"מ 731
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 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 
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 1כביש מס'  71.3

 111-171בטווח חתכים  1ביש מס' כ 71.3.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' ובי 37"צ תא -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 בשתי שכבותמצע סוג א' מהודק  -ס"מ 33

 עובי מבנה כביש -ס"מ 31

 

 171-141בטווח חתכים  1כביש מס'  71.3.7

 סוג שכבה  עובי

 10-0PG7מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן  73"צ תא -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 שכבות בשתימצע סוג א' מהודק  -ס"מ 33

ומד בדרישות האיכות של מפרט טכני החלפת קרקע עם חומר מקומי הע  -ס"מ 711
 מיוחד 

 עובי מבנה כביש  -ס"מ 731

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 
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 7כביש מס'  71.4

 100-128 בטווח חתכים  7ביש מס' כ 71.4.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' ובי 37"צ תא -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 בשתי שכבותמצע סוג א' מהודק  -ס"מ 33

 עובי מבנה כביש -ס"מ 31

 

 128-148 בטווח חתכים  7כביש מס'  71.4.7

 סוג שכבה  עובי

 10-0PG7מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן  73"צ תא -ס"מ 3

 PG68-10ם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן מ"מ ע 73 צתא" -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 שכבות בשתימצע סוג א' מהודק  -ס"מ 33

החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני   -ס"מ 711
 מיוחד 

 עובי מבנה כביש  -ס"מ 731

 

 311-311בטווח חתכים  3כביש מס'  71.3

 סוג שכבה  וביע

 PG70-10טומן מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' ובי 37"צ תא -ס"מ ד

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 בשתי שכבותצע סוג א' מהודק מ -ס"מ 33

 עובי מבנה כביש -ס"מ 31

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 
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 311-373בטווח חתכים  3כביש מס'  71.2

 סוג שכבה  וביע

 10-0PG7מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן  73"צ תא -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 3

 PG68-10גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן מ"מ עם אגרגט  73 צתא" -ס"מ 1

 שכבות בשתימצע סוג א' מהודק  -ס"מ 33

החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני   -ס"מ 711
 מיוחד 

 עובי מבנה כביש  -ס"מ 731

 

 

 47כביש מס'  71.1

 4777-4744בטווח חתכים  47ביש מס' כ

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן סוג א' ובי ס גירי/דולומיטיגמ"מ עם אגרגט  73 "צתא -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 בשתי שכבותמצע סוג א' מהודק  -ס"מ 33

השלמה עד 
 תחתית חישוף

חומר מקומי מסוג חול כורכרי או חול טיני העומד  -לוי מאושרחומר מי -ס"מ
 בדרישות האיכות של מפרט טכני מיוחד

 

 4744-4733בטווח חתכים  47כביש מס'  71.1.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן סוג א' ובי ס גירי/דולומיטיגמ"מ עם אגרגט  73 "צתא -ס"מ 3

 PG68-10ומן מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביט 73 צתא" -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 שכבות בשתימצע סוג א' מהודק  -ס"מ 33

החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני   -ס"מ 711
 מיוחד 

 עובי מבנה כביש  -ס"מ 731

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 
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 77כביש מס'  71.8

 7711-7741ים בטווח חתכ 77ביש מס' כ 71.8.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן סוג א' ובי ס גירי/דולומיטיגמ"מ עם אגרגט  73 "צתא -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 3

 שכבות בשתימצע סוג א' מהודק  -ס"מ 41

טכני  החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט  -ס"מ 711
 מיוחד 

 עובי מבנה כביש  -ס"מ 731

 

 7741-7731בטווח חתכים  77כביש מס'  71.8.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן סוג א' ובי ס גירי/דולומיטיגמ"מ עם אגרגט  73 "צתא -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 5

 בשתי שכבותמצע סוג א' מהודק  -ס"מ 41

 עובי מבנה כביש -ס"מ 31

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 
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 38/33/31/71/37/37/33/34/31/37/37/33כבישים מס'  71.3

 סוג שכבה  וביע

 PG70-10טומן סוג א' ובי ס גירי/דולומיטיגמ"מ עם אגרגט  73 "צתא -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 5

 בשתי שכבותמצע סוג א' מהודק  -ס"מ 41

החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני  -ס"מ 31
 מיוחד

 עובי מבנה כביש -ס"מ 711

 

 הרכב מבנה מדרכה חדשה 71.71

 סוג שכבה  וביע

 אבן משתלבת מבטון -ס"מ 2

  7317חול לשכבת ההנחה מדורג לפי ת"י  -ס"מ 4

 מצע סוג א' מהודק -ס"מ 71

ית מצע סוג א' ועד תחתית חישוף עם מצע סוג א' השלמה ממפלס תחת -ס"מ משתנה
 מהודק בבקרה מלאה

 

 הרכב  מבנה מדרכה בתחום גשר 71.77

 סוג שכבה  וביע

 אבן משתלבת מבטון -ס"מ 2

  7317חול לשכבת ההנחה מדורג לפי ת"י  -ס"מ 4

 74עד  3.3אגרגט גרוס מאבן דולומיטית בעל גודל גרגר בתחום  -שומשום -ס"מ 73
 מ"מ.

 סה"כ עובי מבנה -ס"מ 33

 

 לנקודות הבאות: הקורא תשומת לבאת אני מסב את 

אבן השפה תהיה יצוקה באתר או אלמנט טרומי והיא תונח ע"ג שכבת טיט בעובי  .א

 ס"מ 71מינימלי של 

על גבי פלטת גשר מבצעים איטום על פי הנחיות הקונסטרוקטור )פרטי  .ב

 הקונסטרוקציה אמורים להציג זאת(

 גרם/מ"ר 731ום פורשים בד גיאוטכני לא ארוג במשקל מינימלי של על גבי האיט .ג



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 
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מי הגשמים אמורים לחלחל דרך שכבת השומשום, להגיע למפלס של פני האיטום  .ד

 7ובאמצעות שילוב של שיפועים נכונים ופתחי ניקוז )בדרך כלל בקוטר של 

 אינטש( לסלק את המים שהצטברו במפלס פני שכבת האיטום.

 

 יל אופנייםהרכב מבנה שב 71.77

 סוג שכבה  וביע

מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'  77.3תא"צ  -אספלט מדרכות -ס"מ 4

 .PG70-10וביטומן 

 מצע סוג א' מהודק -ס"מ 72

השלמה ממפלס תחתית מצע סוג א' ועד תחתית חישוף עם מצע סוג א'  -ס"מ משתנה
 מהודק בבקרה מלאה

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

011 

 

 Aחוץ למתחם כבישים מ -סיכום מבנים חדשים 77

 

השילוב בין עבודות העפר המתוכננות לאורך הכבישים כך שתשומת לב הקורא מופנית ל

השנים יחד עם חילופי שכבות הקרקע החוליות והחרסיתיות הוביל ליצירת קטעי משנה 

 רבים. נעשתה אופטימיזציה לייצר קטעי משנה בעלי אורך סביר בהיבט של הביצוע.

 

על פי תוכנית "מפת  Aכלולים במתחם  שאינםימת הכבישים הטבלה הבאה מציגה את רש

". התוכנה הופקה 73/13/7171מתאריך   18שלביות ביצוע, שלב מקדים ושלב א', מהדורה 

 .משרד אלי ארמון אדריכלים בע"מע"י 

 Aכבישים שאינם כלולים במכרז מתחם  -7777.טבלה מס' 

קוד 
 כביש

 טווח חתכים
 רלוונטי

 יועץ התנועה סיווג הכביש על פי

 (3כביש מאסף מועמס בתנועה "בינונית כבדה" ) קטגורית תנועה  141-112 1

 כביש עורקי 112-831 1

 (3כביש מאסף מועמס בתנועה "בינונית כבדה" ) קטגורית תנועה  748-728 7

 כביש עורקי  728-313 7

 (3עה כביש מאסף מועמס בתנועה "בינונית כבדה" ) קטגורית תנו 311-413 3

 (3כביש מאסף מועמס בתנועה "בינונית כבדה" ) קטגורית תנועה  373-333 3

 (3כביש מאסף מועמס בתנועה "בינונית כבדה" ) קטגורית תנועה  372-7111 3

 (3כביש מקומי מועמס בתנועה "קלה" ) קטגורית תנועה  1-31 3-7

 (3תנועה כביש מקומי מועמס בתנועה "קלה" ) קטגורית  7111-7187 71

 (3כביש מקומי מועמס בתנועה "קלה" ) קטגורית תנועה  3411-3432 34

 (3כביש מקומי מועמס בתנועה "קלה" ) קטגורית תנועה  7311-7373 73

 (3כביש מקומי מועמס בתנועה "קלה" ) קטגורית תנועה  3311-3331 33

 (3ה כביש מקומי מועמס בתנועה "קלה" ) קטגורית תנוע 7711-7777 77

 (3כביש מקומי מועמס בתנועה "קלה" ) קטגורית תנועה  3211-3232 32

 (3כביש מקומי מועמס בתנועה "קלה" ) קטגורית תנועה  3111-3132 31

 (3כביש מקומי מועמס בתנועה "קלה" ) קטגורית תנועה  7711-7777 77

 (3כביש מקומי מועמס בתנועה "קלה" ) קטגורית תנועה  3378-3327 33

 (3כביש מקומי מועמס בתנועה "קלה" ) קטגורית תנועה  3778-3721 37

 (3כביש מקומי מועמס בתנועה "קלה" ) קטגורית תנועה  3143-3111 31

 (3כביש מקומי מועמס בתנועה "קלה" ) קטגורית תנועה  7373-7333 73

 כביש גישה למט"ש 3211-3241 32
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 3כביש מס'  77.7

 374-372 בטווח חתכים 3ביש מס' כ 77.7.7

ולכן בטווח חתכים אלו  3)דרך יצחק רבין( עם כביש מס'  4מדובר על הצטלבות כביש מס' 

)דרך יצחק רבין( בטווח חתכים  4יסלל מבנה מיסעה זהה למבנה המיסעה של כביש מס' 

478-433. 

 372-337בטווח חתכים  3כביש מס'  77.7.7

 פלטת גשר כמפורט להלן: בטווח חתכים אלו יסלל מבנה כל אספלטי ע"ג האיטום של פני

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן  77.3"צ תא -ס"מ 4

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  77.3 צתא" -ס"מ 3

מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'  77.3 צתא" -שכבה מיישרת -ס"מ 3מינימום 

 PG68-10וביטומן 

 עובי מבנה כביש -ס"מ 71מינימום 

 

 337-341בטווח חתכים  3כביש מס'  77.7.3

 

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' ובי 37"צ תא -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 5

 PG68-10יטי סוג א' וביטומן מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומ 73 צתא" -ס"מ 1

 בשתי שכבותמצע סוג א' מהודק  -ס"מ 33

החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני   -ס"מ 711
 מיוחד 

 עובי מבנה כביש  -ס"מ 731
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 341-314בטווח חתכים  3כביש מס'  77.7.4

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן ' ובימ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א 73"צ תא -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 בשתי שכבותמצע סוג א' מהודק  -ס"מ 33

השלמה עד 
 תחתית חישוף

ול כורכרי או חול טיני העומד חומר מקומי מסוג ח -חומר מילוי מאושר -ס"מ
 בדרישות האיכות של מפרט טכני מיוחד

 

 314-331בטווח חתכים  3כביש מס'  77.7.3

 סוג שכבה  עובי

 10-0PG7מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן  73"צ תא -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 3

 PG68-10עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  מ"מ 73 צתא" -ס"מ 1

 שכבות בשתימצע סוג א' מהודק  -ס"מ 33

החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני   -ס"מ 711
 מיוחד 

 עובי מבנה כביש  -ס"מ 731

 

 331-7111בטווח חתכים  3כביש מס'  77.7.2

 סוג שכבה  עובי

 10-0PG7"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן מ 73"צ תא -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 שכבות בשתימצע סוג א' מהודק  -ס"מ 33

 עובי מבנה כביש  -ס"מ 31
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 3כביש מס'  77.7

 373-333בטווח חתכים  3ביש מס' כ 77.7.7

 סוג שכבה  עובי

 10-0PG7מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן  73"צ תא -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 שכבות בשתיג א' מהודק מצע סו -ס"מ 33

החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני   -ס"מ 711
 מיוחד 

 עובי מבנה כביש  -ס"מ 731

 

 3כביש מס'  77.3

 311-413בטווח חתכים  3ביש מס' כ 77.3.7

 סוג שכבה  עובי

 10-0PG7מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן  73"צ תא -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 שכבות בשתימצע סוג א' מהודק  -ס"מ 33

 עובי מבנה כביש  -ס"מ 31

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 
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 1כביש מס'  77.4

 141-112בטווח חתכים  1ביש מס' כ 77.4.7

 סוג שכבה  עובי

 10-0PG7מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן  73"צ תא -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 שכבות בשתימצע סוג א' מהודק  -ס"מ 33

מי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני החלפת קרקע עם חומר מקו  -ס"מ 711
 מיוחד 

 עובי מבנה כביש  -ס"מ 731

 

 112-182בטווח חתכים  1כביש מס'  77.4.7

 סוג שכבה  עובי

 10-0PG7מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן  73"צ תא -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 אגו"מ -ס"מ 71

 שכבות בשתימצע סוג א' מהודק  -ס"מ 41

החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני   -ס"מ 711
 מיוחד 

 עובי מבנה כביש  -ס"מ 714
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 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 
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 182-871בטווח חתכים  1כביש מס'  77.4.3

 שכבה סוג  עובי

 10-0PG7מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן  73"צ תא -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 אגו"מ -ס"מ 71

 שכבות בשתימצע סוג א' מהודק  -ס"מ 71

 עובי מבנה כביש  -ס"מ 34

 

 871-831בטווח חתכים  1כביש מס'  77.4.4

 סוג שכבה  עובי

 10-0PG7מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן  73"צ תא -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 3

 PG68-10מן מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטו 73 צתא" -ס"מ 1

 אגו"מ -ס"מ 71

 שכבות בשתימצע סוג א' מהודק  -ס"מ 41

 עובי מבנה כביש  -ס"מ 14



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 
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 7כביש מס'  77.3

 748-738בטווח חתכים  7ביש מס' כ 77.3.7

 סוג שכבה  עובי

 10-0PG7מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן  73"צ תא -ס"מ 3

 PG68-10' וביטומן מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א 73 צתא" -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 שכבות בשתימצע סוג א' מהודק  -ס"מ 33

החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני   -ס"מ 711
 מיוחד 

 עובי מבנה כביש  -ס"מ 731

 

 738-728 בטווח חתכים  7כביש מס'  77.3.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' ובי 37"צ תא -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 בשתי שכבותמצע סוג א' מהודק  -ס"מ 33

שלמה עד ה
 תחתית חישוף

חומר מקומי מסוג חול כורכרי או חול טיני העומד  -חומר מילוי מאושר -ס"מ
 בדרישות האיכות של מפרט טכני מיוחד

 

 728-711בטווח חתכים  7כביש מס'  77.3.3

 סוג שכבה  עובי

 10-0PG7מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן  73"צ תא -ס"מ 3

 PG68-10גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  מ"מ עם אגרגט 73 צתא" -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 אגו"מ -ס"מ 71

 שכבות בשתימצע סוג א' מהודק  -ס"מ 41

החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני   -ס"מ 711
 מיוחד 

 בנה כבישעובי מ  -ס"מ 714
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 711-733בטווח חתכים  7כביש מס'  77.3.4

 סוג שכבה  עובי

 10-0PG7מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן  73"צ תא -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 אגו"מ -ס"מ 71

 שכבות בשתימצע סוג א' מהודק  -ס"מ 41

החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני   -ס"מ 711
 מיוחד 

 עובי מבנה כביש  -ס"מ 714

 

 

 733-313בטווח חתכים  7כביש מס'  77.3.3

 סוג שכבה  עובי

 10-0PG7מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן  73"צ תא -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 1

 אגו"מ -ס"מ 71

 שכבות בשתימצע סוג א' מהודק  -ס"מ 41

 עובי מבנה כביש  -ס"מ 14



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 
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 71כביש מס'  77.2

 7111-7171 בטווח חתכים 71ביש מס' כ 77.2.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן רגט גס גירי/דולומיטי סוג א' ובימ"מ עם אג 73"צ תא -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 3

 שכבות בשתימצע סוג א' מהודק  -ס"מ 41

ת של מפרט טכני החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכו  -ס"מ 31
 מיוחד 

 עובי מבנה כביש  -ס"מ 711

 

 7171-7131בטווח חתכים  71כביש מס'  77.2.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן רגט גס גירי/דולומיטי סוג א' ובימ"מ עם אג 73"צ תא -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 5

 בשתי שכבות' מהודק מצע סוג א -ס"מ 41

 עובי מבנה כביש -ס"מ 31

 

 7131-7187בטווח חתכים  71כביש מס'  77.2.3

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן רגט גס גירי/דולומיטי סוג א' ובימ"מ עם אג 73"צ תא -ס"מ 3

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 3

 שכבות בשתידק מצע סוג א' מהו -ס"מ 41

החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני   -ס"מ 31
 מיוחד 

 עובי מבנה כביש  -ס"מ 711

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

019 

 

 34כביש מס'  77.1

 3411-3473 יםבטווח חתכ 34 'ביש מסכ 77.1.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן רגט גס גירי/דולומיטי סוג א' ובימ"מ עם אג 73"צ תא -ס"מ 5

 PG68-10ם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן מ"מ ע 73 צתא" -ס"מ 5

 בשתי שכבותמצע סוג א' מהודק  -ס"מ 41

החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני  -ס"מ 31
 מיוחד

 עובי מבנה כביש -ס"מ 711

 

 3473-3431 יםבטווח חתכ 34 כביש מס' 77.1.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן /דולומיטי סוג א' ובימ"מ עם אגרגט גס גירי 73"צ תא -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73 צתא" -ס"מ 5

 בשתי שכבותמצע סוג א' מהודק  -ס"מ 41

השלמה עד 
 תחתית חישוף

חומר מקומי מסוג חול כורכרי או חול טיני העומד  -חומר מילוי מאושר -ס"מ
 י מיוחדבדרישות האיכות של מפרט טכנ



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

001 

 

 33כביש מס'  77.8

 3311-3377בטווח חתכים  33ביש מס' כ 77.8.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן רגט גס גירי/דולומיטי סוג א' ובימ"מ עם אג 73תא"צ  -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73תא"צ  -ס"מ 5

 מצע סוג א' מהודק בשתי שכבות -ס"מ 41

החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני  -ס"מ 31
 מיוחד

 עובי מבנה כביש -ס"מ 711

 

 3377-3331בטווח חתכים  33כביש מס'  77.8.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן רגט גס גירי/דולומיטי סוג א' ובימ"מ עם אג 73תא"צ  -ס"מ 5

 PG68-10סוג א' וביטומן  מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי 73תא"צ  -ס"מ 5

 מצע סוג א' מהודק בשתי שכבות -ס"מ 41

השלמה עד 
 תחתית חישוף

חומר מקומי מסוג חול כורכרי או חול טיני העומד  -חומר מילוי מאושר -ס"מ
 בדרישות האיכות של מפרט טכני מיוחד

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

000 

 

 32כביש מס'  77.3

 3211-3271בטווח חתכים  32ביש מס' כ 77.3.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן רגט גס גירי/דולומיטי סוג א' ובימ"מ עם אג 73תא"צ  -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73תא"צ  -ס"מ 5

 מצע סוג א' מהודק בשתי שכבות -ס"מ 41

השלמה עד 
 תחתית חישוף

מד חומר מקומי מסוג חול כורכרי או חול טיני העו -חומר מילוי מאושר -ס"מ
 בדרישות האיכות של מפרט טכני מיוחד

 

 3271-3231בטווח חתכים  32כביש מס'  77.3.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן ומיטי סוג א' ובירגט גס גירי/דולמ"מ עם אג 73תא"צ  -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73תא"צ  -ס"מ 5

 י שכבותמצע סוג א' מהודק בשת -ס"מ 41

 החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני מיוחד -ס"מ 31

 עובי מבנה כביש -ס"מ 711

 

 

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

002 

 

 31כביש מס'  77.71

 3111-3131בטווח חתכים  31ביש מס' כ 77.71.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן רגט גס גירי/דולומיטי סוג א' ובימ"מ עם אג 73תא"צ  -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73תא"צ  -ס"מ 5

 מצע סוג א' מהודק בשתי שכבות -ס"מ 41

השלמה עד 
 תחתית חישוף

חומר מקומי מסוג חול כורכרי או חול טיני העומד  -חומר מילוי מאושר -ס"מ
 בדרישות האיכות של מפרט טכני מיוחד

 

 3131-3131בטווח חתכים  31כביש מס'  77.71.7

 סוג שכבה  יעוב

 PG70-10טומן רגט גס גירי/דולומיטי סוג א' ובימ"מ עם אג 73תא"צ  -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73תא"צ  -ס"מ 5

 מצע סוג א' מהודק בשתי שכבות -ס"מ 41

 מיוחדהחלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני  -ס"מ 31

 עובי מבנה כביש -ס"מ 711

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

003 

 

 77כביש מס'  77.77

 7711-7773בטווח חתכים  77ביש מס' כ 77.77.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן רגט גס גירי/דולומיטי סוג א' ובימ"מ עם אג 73תא"צ  -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73תא"צ  -ס"מ 5

 ודק בשתי שכבותמצע סוג א' מה -ס"מ 41

 החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני מיוחד -ס"מ 31

 עובי מבנה כביש -ס"מ 711

 

 77כביש מס'  77.77

 7711-7773בטווח חתכים  77ביש מס' כ 77.77.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן רגט גס גירי/דולומיטי סוג א' ובימ"מ עם אג 73תא"צ  -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73א"צ ת -ס"מ 5

 מצע סוג א' מהודק בשתי שכבות -ס"מ 41

 החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני מיוחד -ס"מ 31

 עובי מבנה כביש -ס"מ 711

 

 73כביש מס'  77.73

 7311-7374בטווח חתכים  73ביש מס' כ 77.73.7

 בהסוג שכ  עובי

 PG70-10טומן ובי רגט גס גירי/דולומיטי סוג א'מ"מ עם אג 73תא"צ  -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73תא"צ  -ס"מ 5

 מצע סוג א' מהודק בשתי שכבות -ס"מ 41

 החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני מיוחד -ס"מ 711

 עובי מבנה כביש -ס"מ 731

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

004 

 

 73כביש מס'  77.74

 7373-7331בטווח חתכים  73ביש מס' כ 77.74.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן רגט גס גירי/דולומיטי סוג א' ובימ"מ עם אג 73תא"צ  -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73תא"צ  -ס"מ 5

 שכבות מצע סוג א' מהודק בשתי -ס"מ 41

 החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני מיוחד -ס"מ 711

 עובי מבנה כביש -ס"מ 731

 

 7331-7331בטווח חתכים  73כביש מס'  77.74.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן רגט גס גירי/דולומיטי סוג א' ובימ"מ עם אג 73תא"צ  -ס"מ 5

 PG68-10גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  מ"מ עם אגרגט 73תא"צ  -ס"מ 5

 מצע סוג א' מהודק בשתי שכבות -ס"מ 41

השלמה עד 
 תחתית חישוף

חומר מקומי מסוג חול כורכרי או חול טיני העומד  -חומר מילוי מאושר -ס"מ
 בדרישות האיכות של מפרט טכני מיוחד

 

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

005 

 

 31כביש מס'  77.73

 3143-3123בטווח חתכים  31ביש מס' כ 77.73.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן רגט גס גירי/דולומיטי סוג א' ובימ"מ עם אג 73תא"צ  -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73תא"צ  -ס"מ 5

 מצע סוג א' מהודק בשתי שכבות -ס"מ 41

 יוחדהחלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני מ -ס"מ 31

 עובי מבנה כביש -ס"מ 711

 

 3123-3111בטווח חתכים  31כביש מס'  77.73.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן רגט גס גירי/דולומיטי סוג א' ובימ"מ עם אג 73תא"צ  -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73תא"צ  -ס"מ 5

 מצע סוג א' מהודק בשתי שכבות -ס"מ 41

השלמה עד 
 תחתית חישוף

חומר מקומי מסוג חול כורכרי או חול טיני העומד  -חומר מילוי מאושר -ס"מ
 בדרישות האיכות של מפרט טכני מיוחד

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

006 

 

 37כביש מס'  77.72

 3773-3727בטווח חתכים  37ביש מס' כ 77.72.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן רגט גס גירי/דולומיטי סוג א' ובימ"מ עם אג 73תא"צ  -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73תא"צ  -ס"מ 5

 מצע סוג א' מהודק בשתי שכבות -ס"מ 41

השלמה עד 
 תחתית חישוף

חומר מקומי מסוג חול כורכרי או חול טיני העומד  -חומר מילוי מאושר -ס"מ
 בדרישות האיכות של מפרט טכני מיוחד

 

 33כביש מס'  77.71

 3372-3343בטווח חתכים  33ביש מס' כ 77.71.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן ומיטי סוג א' ובירגט גס גירי/דולמ"מ עם אג 73תא"צ  -ס"מ 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  73תא"צ  -ס"מ 5

 מצע סוג א' מהודק בשתי שכבות -ס"מ 41

השלמה עד 
 תחתית חישוף

חומר מקומי מסוג חול כורכרי או חול טיני העומד  -ושרחומר מילוי מא -ס"מ
 בדרישות האיכות של מפרט טכני מיוחד

 

 3343-3327בטווח חתכים  33כביש מס'  77.71.7

 סוג שכבה  עובי

 PG70-10טומן רגט גס גירי/דולומיטי סוג א' ובימ"מ עם אג 73תא"צ  -ס"מ 5

 PG68-10' וביטומן מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א 73תא"צ  -ס"מ 5

 מצע סוג א' מהודק בשתי שכבות -ס"מ 41

 החלפת קרקע עם חומר מקומי העומד בדרישות האיכות של מפרט טכני מיוחד -ס"מ 711

 עובי מבנה כביש -ס"מ 731



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

007 

 

 הרכב מבנה מדרכה חדשה 77.78

 סוג שכבה  וביע

 אבן משתלבת מבטון -ס"מ 2

  7317חול לשכבת ההנחה מדורג לפי ת"י  -ס"מ 4

 מצע סוג א' מהודק -ס"מ 71

השלמה ממפלס תחתית מצע סוג א' ועד תחתית חישוף עם מצע סוג א'  -ס"מ משתנה
 מהודק בבקרה מלאה

 

 הרכב  מבנה מדרכה בתחום גשר 77.73

 סוג שכבה  וביע

 אבן משתלבת מבטון -ס"מ 2

  7317חול לשכבת ההנחה מדורג לפי ת"י  -ס"מ 4

 74עד  3.3גרוס מאבן דולומיטית בעל גודל גרגר בתחום אגרגט  -שומשום -ס"מ 73
 מ"מ.

 סה"כ עובי מבנה -ס"מ 33

 

 לנקודות הבאות: הקורא תשומת לבאת אני מסב את 

אבן השפה תהיה יצוקה באתר או אלמנט טרומי והיא תונח ע"ג שכבת טיט בעובי  .ה

 ס"מ 71מינימלי של 

ונסטרוקטור )פרטי על גבי פלטת גשר מבצעים איטום על פי הנחיות הק .ו

 הקונסטרוקציה אמורים להציג זאת(

 גרם/מ"ר 731על גבי האיטום פורשים בד גיאוטכני לא ארוג במשקל מינימלי של  .ז

מי הגשמים אמורים לחלחל דרך שכבת השומשום, להגיע למפלס של פני האיטום  .ח

 7ובאמצעות שילוב של שיפועים נכונים ופתחי ניקוז )בדרך כלל בקוטר של 

 ( לסלק את המים שהצטברו במפלס פני שכבת האיטום.אינטש

 

 הרכב מבנה שביל אופניים 77.71

 סוג שכבה  וביע

מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'  77.3תא"צ  -אספלט מדרכות -ס"מ 4

 .PG70-10וביטומן 

 מצע סוג א' מהודק -ס"מ 72

מצע סוג א'  השלמה ממפלס תחתית מצע סוג א' ועד תחתית חישוף עם -ס"מ משתנה
 מהודק בבקרה מלאה
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 לכותב המפרט הטכני המיוחדהנחיות  77

משרדי לעבודות  -את דרישות המפרט הבין ולהדגיש להשליםמפרט טכני מיוחד זה נועד 

משרדית לסטנדרטיזציה של  -בהוצאת הוועדה הבין 7174, מהדורה מרץ 37סלילה מס' 

 מסמכי לבנייה.

פית של המכרז לפני וי המיוחד של המכרז. גרסה סהסעיפים הבאים יוטמעו במפרט הטכנ

 הפצתו תועבר לבדיקה ואישור של כותב הדוח.

כגון: קרקע חולית, קרקע כי כל המונחים המוזכרים בסעיפים הבאים  מודגש בזאת

וחות בלבד כאשר במהלך הביצוע סיווג נוכדומה נועדו לצורך הבהרה מטעמי חרסיתית 

וי השונים המובאים והמקומיים ייקבעו על פי התכונות קרקעות היסוד וטיב חומר המיל

 ההנדסיות והפיסיקליות של כל אחד מהחומרים.

 בתחום רצועת הדרך של הכביש חישוף 77.7

ייעשה לכל רוחב רצועת חישוף )הסרת שיחים ועשבים ושכבת העפר העליונה( ה .א

עד  ס"מ 31כל הכבישים המתוכננים לעומק מינימלי של  לאורך תוואיזכות הדרך ו

להגעה לקרקע טבעית נקייה מעשבים, שורשים, פסולת וכל גורם זר. החישוף תקף 

 בכל אזורי המילוי ובכל אזורי החפירה.

בכל המקומות בהם קיימת צמחיה כלשהי לרבות עצים המיועדים לעקירה יש צורך  .ב

 להעמיק את החישוף עד לקבלת קרקע טבעית נקייה משורשים ומחומר אורגני.

קבלן לא יתחיל בביצוע עבודות עפר לפני שהוגדרו באופן ברור בכל מקרה, ה .ג

 באמצעות מודד מטעם הקבלן את גבולות רצועת הדרך בכל האתר.

חומר החישוף ייערם באופן זמני מחוץ לתחום רצועת זכות הדרך וישמש בתור  .ד

חומר חיפוי למדרונות של סוללות המילוי על פי הנחיות יועצת הנוף. במידה ולא 

 בו שימוש כזה, חומר החישוף יסולק מהאתר.ייעשה 

 

 / פסולת סילוק מילוי קיים 77.7

ש לחפור ולסלק את שכבות המילוי מקומות בהם יימצא מילוי קיים בלתי מבוקר יב .א

 ומקו עד הגעה לקרקע יסוד מקורית.הקיים לכל ע

במקומות בהם תמצא פסולת כדוגמה: פסולת אשפה, פסולת בנין, גרוטאות,  .ב

ישנים, גושי בטון וכדומה, יש לחפור ולסלק את הפסולת לכל עומקה  צינורות ניקוז

 עד הגעה לקרקע יסוד מקורית.

משרד לאיכות הסביבה מאושר ע"י הקליטת פסולת סילוק הפסולת ייעשה לאתר  .ג

 לידי המפקח באתר/מנהל הפרויקט.לאחר מסירת אישור מתאים בכתב 
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י ביצוע עבודות פירוקים תשומת לב הקבלן מופנית כי פסולת שתתקבל תוך כד .ד

משרד לאיכות מאושר ע"י הקליטת פסולת שונות תועמס ותסולק גם היא לאתר 

 לידי המפקח באתר/מנהל הפרויקט.לאחר מסירת אישור מתאים בכתב הסביבה 

 ריסוס בחומר קוטל עשבים 77.3

קבלן ירסס חומר קוטל עשבים בשטחים המיועדים לסלילה כולל מדרכות ושבילי ה

וגם בקטעים בהם הפרש הגבהים בין תחתית מטר  7.1 -רדודה מטעי חפירה אופניים בק

 מטר. 7.3 -חישוף ועד תחתית מצעים הוא קטן מ

ולהתאים להם את החומר הכימי  בתחום רצועת זכות הדרךעל הקבלן לאתר את העשבים 

ה זו ע"י דוהקוטל המתאים לאותה צמחיה. הביצוע בפועל יהיה על ידי קבלן המורשה לעב

 הרשויות המוסמכות.

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

  לפני העיבוד לאורך הכביש אפיון קרקע טבעיתבדיקות  77.4

תחילת פני ולכל רוחב רצועת זכות הדרך של הכבישים להשלמת עבודות החישוף  אחרל

ווחים שלא רבממטר  7.3בורות גישוש לעומק לחפור על הקבלן  ות חפירה ו/או מילויעבוד

הכביש. בקטעי מילוי, הבורות יחפרו במפלס תחתית חישוף  תוואי מ״א לאורך 711יעלו על 

ואילו בקטעי חפירה, הבורות ייחפרו במפלס תחתית מבנה מיסעה מתוכנן. ביצוע הבורות 

מוסמכת מטעם  כולל ביצוע בדיקות מעבדה יהיה באחריות המםקח באתר ובליווי מעבדה

 הרשות להסמכת מעבדות.

 בכל בור תבוצענה בדיקות האפיון כמוצג בטבלה הבאה:

 לפני העיבוד אפיון קרקע טביעתבדיקות  -777.מס' טבלה 

 מטרת הבדיקה הערות סוג הבדיקה

 דרוג על נפות:

 #3,״#3/4, #4, #71, #41, 711

בדיקות נחוצות לשם מיון 

 AASHTOהחומר בשיטת

-דיקה מעצ וראו נוהל ב

 73.711מת״י מס׳ 

 גבולות הסומך: 

גבול הנזילות, גבול הפלסטיות 

 ואינדקס הפלסטיות

בדיקות נחוצות לשם מיון 

 AASHTOהחומר בשיטת

-ראו נוהל בדיקה מעצ ו

 73.711מת״י מס׳ 

רטיבות לפי -מערכת צפיפות

 שיטת בשיטה א׳ או ב׳

Modified Proctor 

ורטיבות  לקביעת צפיפות על כל סוג קרקע

 מיטביות
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תוצאות הבדיקות ירוכזו ע"י המפקח באתר לפי מספור חתכים בציר הכביש ויועברו 

לבדיקתו של יועץ המבנה. ניתוח תוצאות הבדיקות יאפשר קביעת תחום רטיבויות לעיבוד 

 וצפיפות מינימלית נדרשת.

 בתחום רצועת זכות הדרך של הכביש קרקע יסוד מקוריתעיבוד  77.3

וק מכוונת לקבלת צפיפות מינימלית וצפיפות מקסימלית כנדרש עולת ההידפ .א

ת סלילה מס' לעבודו ימשרד-הבין)הידוק מבוקר( של המפרט  37.14/13בטבלה מס' 

 7174, מהדורה מרץ 37

לעיבוד ותחום דרגות הידוק נדרשים(  רטיבות)תחום עיבוד קרקע יסוד מקורית  .ב

, מהדורה 37דות סלילה מס' הבין משרדי לעבו יבהתאם לדרישות המפרט הכלל

 -כי במקרה של מערכת צפיפות רטיבות ב חשוב להבהיר .37.14.74, סעיף 7174מרץ 

רמות אנרגיה, הרטיבות האופטימלית נקבעת על פי חיתוך דרגת הצפיפות  3

 -המינימלית הנדרשת עם הקו המחבר את קודקודי שלוש עקומות הצפיפות

 רטיבות.

 (.ושבילי אופניים מדרכותורי הסלילה )מיסעות, תקפה לכל אזפעולת העיבוד  .ג

העיבוד כולל ביצוע הפעולות הבאות: חרישה ותיחוח, הרטבה והידוק באמצעות  .ד

ס"מ כבושה לדרגת  71מעברים של מכבש כבד עד לקבלת שכבה שעובייה 

 הצפיפות והרטיבות הנדרשים.

 בקרקעות חרסיתיות יבוצע ההידוק בעזרת מכבש רגלי כבש. .ה

 יבוד במפלס תחתית חישוף יהיה כמוצג בטבלה הבאה:עומק הע .ו

 עומק עיבודדרישות  -7.77טבלה מס' 

עומק עיבוד במפלס  עבודות עפר מתוכננות סוג הקרקע

תחתית חישוף, 

 ]ס"מ[

 41 מטר כולל מבנה 7.1חפירה/מילוי עד גובה  חול כורכרי, חול טיני, חול חרסיתי

 71 מטר כולל מבנה 7.1 -לוי גבוה ממי חול כורכרי, חול טיני, חול חרסיתי

 חולית חרסית רזה
בעלת גבול נזילות  חרסית שמנה

 37-24%בתחום 

 41 מטר כולל מבנה 7.1מילוי עד גובה 

 חולית חרסית רזה
בעלת גבול נזילות  חרסית שמנה

 37-24%בתחום 

 71 מטר כולל מבנה 7.1 -מילוי גבוה מ

חרסית שמנה בעלת גבול נזילות 
 23-31%בתחום 

 מטר כולל מבנה 7.3מילוי עד גובה 
21 

חרסית שמנה בעלת גבול נזילות 
 23-31%בתחום 

 71 מטר כולל מבנה 7.3 -מילוי גבוה מ
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 ס"מ 41עיבוד לעומק  77.2

 במפלס תחתית חישוף משמעותו ביצוע הפעולות הבאות: ס"מ 41יבוד לעומק ע

ית חישוף ועירום ס"מ ממפלס תחת 71חפירת קרקע יסוד מקורית לעומק מינוס  .א

 זמני בצד.

ס"מ באמצעות מעברים  71חרישה ותיחוח, הרטבה והידוק תחתית חפירה לעומק  .ב

ס"מ כבושה לדרגת הצפיפות  71של מכבש כבד עד לקבלת שכבה שעובייה 

 והרטיבות הנדרשים.

 החזרת הקרקע הטבעית שנחפרה. .ג

ות מעברים ס"מ באמצע 71חרישה ותיחוח, הרטבה והידוק תחתית חפירה לעומק  .ד

ס"מ כבושה לדרגת הצפיפות  71של מכבש כבד עד לקבלת שכבה שעובייה 

 והרטיבות הנדרשים.

 

 ס"מ 21עיבוד לעומק  77.1

 לות הבאות:וס"מ במפלס תחתית חישוף משמעותו ביצוע הפע 21יבוד לעומק ע

ס"מ ממפלס תחתית חישוף ועירום  41חפירת קרקע יסוד מקורית לעומק מינוס  .ה

 זמני בצד.

ס"מ באמצעות מעברים  71ה ותיחוח, הרטבה והידוק תחתית חפירה לעומק חריש .ו

ס"מ כבושה לדרגת הצפיפות  71של מכבש כבד עד לקבלת שכבה שעובייה 

 והרטיבות הנדרשים.

 ס"מ. 71שכבה מהקרקע הטבעית שנחפרה בעובי החזרת  .ז

ס"מ באמצעות מעברים  71חרישה ותיחוח, הרטבה והידוק תחתית חפירה לעומק  .ח

ס"מ כבושה לדרגת הצפיפות  71ל מכבש כבד עד לקבלת שכבה שעובייה ש

 והרטיבות הנדרשים.

 ס"מ. 71החזרת שכבה מהקרקע הטבעית שנחפרה בעובי  .ט

ס"מ באמצעות מעברים  71חרישה ותיחוח, הרטבה והידוק תחתית חפירה לעומק  .י

ס"מ כבושה לדרגת הצפיפות  71של מכבש כבד עד לקבלת שכבה שעובייה 

 יבות הנדרשים.והרט



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

022 

 

 תחתית חפירה 77.8

חתית החפירה תהיה אחידה ללא מדרגות לכל רוחב רצועת הסלילה )מיסעות, מדרכות ת

 ושבילי אופניים(.

הנחיה זו תכתב במפרט טכני מיוחד, תופיע בגליון פרטי ביצוע ותובהר במסגרת סיור 

 קבלנים.

 מילוי שיפועי מדרונות סוללות 77.3

 אופקי.7.3אנכי:7 -ות המילוי לא יפחת משיפוע הצידי של מדרונות סוללה .א

מטר תבוצע כתף אופקית )ברמה(  3.3-2.1 -גדול מ גובה המילויבקטעי עבודה בהם  .ב

מטר עם שיפוע  7.3. רוחב הברמה יהיה הסוללהמטר ממפלס תחתית  4.1בגובה 

 אופקי.71אנכי:7רוחבי הפוך בשיעור שלא יפחת מ 

 

 שיפועי מדרונות בחפירה 77.71

 אופקי.3אנכי:7 -של מדרונות בחפירה לא יפחת משיפוע הצידי ה .ג

מטר תבוצע כתף אופקית )ברמה(  2 -בקטעי עבודה בהם עומק החפירה גדול מ .ד

מטר עם שיפוע  7.3מטר ממפלס תחתית החפירה. רוחב הברמה יהיה  2.1בגובה 

 אופקי.71אנכי:7רוחבי הפוך בשיעור שלא יפחת מ 

של השיפוע הצידי לשיעור  בראש המדרון, במטר העליון יבוצע מיתון .ה

 אופקי.4אנכי:7

במידת הצורך יש לתכנן תעלה מאספת בחלק העליון של מדרון החפירה על מנת  .ו

 למנוע חדירת מי נגר מעבר למדרון אל המדרון עצמו.

 

 הידוק חומרי מילוי 77.77

רה מלאה לכל ס"מ בבק 73-71ייעשה בשכבות בעובי  מאושריםיזור והידוק חומרי מילוי פ

 לוי המתוכנן.גובה המי

 ניקוז 77.77

מ', הפרש הגובה בין  7.1באזורי חפירה/מילוי עד כי תכנון הניקוז יש לקחת בחשבון ב

 31לפחות מיסעה חדש יהיה  ת מבנהבתעלות הניקוז עד תחתי המקסימליהזרימה מפלס 

 ס"מ.
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מטר, בניית מגלשים וחיבור לתעלות הניקוז  3.1 -התקנת אבן שפה באזורי מילוי גבוהים מ

 ורך התוואי.לא

 טיפול כנגד אירוזיה 77.73

ושא זה אינו בתחום ייעוצו של כותב הדוח. יחד עם זאת מודגש, כי תנאי בסיסי לשלמות נ

תפקוד המדרונות החפורים הינו פתרון מלא, נאות ובר קיימא לסוגיית האירוזיה, כבר 

ן הולם במהלך ההקמה. לאור כך על המתכנן המוביל במשולב עם מתכנן הניקוז לגבש פתרו

 אשר ייתן מענה לסוגיית האירוזיה.

 ריסוסים 77.74

 /מ"ר.גק" 1.73-1.3ציפוי מאחה בכמות יש לצפות בריסוס ין שתי שכבות אספלט ב .א

ציפוי יש לצפות בריסוס בין שכבת האספלט התחתונה ושכבת המצעים העליונה  .ב

 /מ"ר.גק" 1.8-7.7מאחה בכמות 
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 בכבישים מחוץ לשכונה חומר מילוי עליון 77.73

 ה זו תקפה לכבישים הבאים:נחיה

  717-313בטווח חתכים  7 מס'כביש 

  '112-831בטווח חתכים  1כביש מס 

 

ממפלס תחתית שכבת מצע סוג א' ועד כביש יון מיועד לשימוש בסוללות לחומר מילוי ע

החומר יעמוד בדרישות האיכות כמפורט בטבלה  ס"מ מפני מפלס זה. 711מפלס מינוס 

 הבאה:

 דרישות איכות לחומר מילוי עליון -3.77טבלה מס' 

 דרישת איכות בדיקה

 חול טיני מקומי מקור החומר

 77-73% 711#אחוז עובר לפי משקל דרך נפה 

 41%מקסימום  גבול נזילות

 71%מקסימום  אינדקס פלסטיות 

 ליבראות. 41ת"ק מעבדתית מלאה תחת עומס של מ

ם מינימלית ותחועל פי דרגת הידוק המת"ק ייקבע 

, 37רטיבויות לעיבוד כנדרש במפרט הבין משרדי, פרק 

  7174, מהדורה מרץ 37.14.74סעיף 

בתחום   1%מינימום 

 4%רטיבות עיבוד של 

 ללא סכנת הידוק יתר

 
 

 7.1%מקסימום  תפיחה מותרת בגליל המת"ק המעבדתי

 זווית חיכוך פנימי

הזווית נקבעת בבדיקת גזירה ישירה מנוקזת לאחר 

 ס"מ 31/31דציה בתא גדול במידות קונסולי
 מעלות 34מינימום 

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

025 

 

 בכבישים מחוץ לשכונה חומר מילוי תחתון 77.72

 נחיה זו תקפה לכבישים הבאים:ה

  717-313בטווח חתכים  7 מס'כביש 

  '112-831בטווח חתכים  1כביש מס 

 

 מממפלס תחתית מילוי עליון ועד מפלס כבישחומר מילוי תחתון מיועד לשימוש בסוללות 

החומר יעמוד בדרישות האיכות כמפורט בטבלה  פני השתית המעובדת לאחר חישוף.

 הבאה:

 דרישות איכות לחומר מילוי תחתון -4.77טבלה מס' 

 דרישת איכות בדיקה

 חול חרסיתי מקומי מקור החומר

 25-35% 711#אחוז עובר לפי משקל דרך נפה 

 41%מקסימום  גבול נזילות

 71%מום מקסי אינדקס פלסטיות 

 ליבראות 41תית מלאה תחת עומס של מת"ק מעבד

מינימלית ותחום על פי דרגת הידוק המת"ק ייקבע 

רטיבויות לעיבוד כנדרש במפרט הבין משרדי, פרק 

  7174, מהדורה מרץ 37.14.74, סעיף 37

בתחום  7% מינימום

 רטיבות עיבוד של 

 ללא סכנת הידוק יתר

 

 7%מקסימום  בדתיתפיחה מותרת בגליל המת"ק המע

 זווית חיכוך פנימי

הזווית נקבעת בבדיקת גזירה ישירה מנוקזת לאחר 

 ס"מ 31/31קונסולידציה בתא גדול במידות 

 מעלות 37מינימום 

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

026 

 

 בכבישים מחוץ  לשכונה להחלפת קרקעחומר מילוי מאושר  77.71

 נחיה זו תקפה לכבישים הבאים:ה

  717-313בטווח חתכים  7 מס'כביש 

  '112-831בטווח חתכים  1כביש מס 

  'אף על פי שמדובר על כביש בתוך השכונה( 77כביש מס( 

 

בקטעי עבודה בהם במפלס תחתית מבנה מיסעה תתגלה קרקע יסוד )קרקע טבעית( אשר 

תסולק קרקע זו לכל עומקה. במידה וקרקע זו הינה בעובי גדול  A-7-6או  A-6 -תסווג כ

ממפלס תחתית מבנה  ס"מ לפחות 711לעומק קע מטר אזי תבוצע החלפת קר 7.7-7.1 -מ

 כביש. 

 העומד בדרישות האיכות הבאות:חומר מאושר להחלפת קרקע יהיה חומר מקומי 

 דרישות איכות לחומר מאושר להחלפת קרקע בכבישים מחוץ לשכונה -377.טבלה מס' 

 דרישת איכות בדיקה

 חול חרסיתי מקומי מקור החומר

 711% 4#נפה  אחוז עובר לפי משקל דרך

 73-31% 711#אחוז עובר לפי משקל דרך נפה 

 33%מקסימום  גבול נזילות

 ליבראות 41תית מלאה תחת עומס של מת"ק מעבד

מינימלית ותחום על פי דרגת הידוק המת"ק ייקבע 

רטיבויות לעיבוד כנדרש במפרט הבין משרדי, פרק 

  7174, מהדורה מרץ 37.14.74, סעיף 37

תחום ב 7% מינימום

 4%רטיבות עיבוד של 

 ללא סכנת הידוק יתר

 

 7%מקסימום  תפיחה מותרת בגליל המת"ק המעבדתי

 

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

027 

 

 חומר מילוי מאושר בתחתית מיסעה בכבישים בתוך השכונה 77.78

יעמוד בדרישות האיכות  בכבישים בתוך השכונהומר מילוי בתחתית מבנה מיסעה חדש ח

 כמפורט בטבלה הבאה:

איכות לחומר מילוי בתחתית מבנה מיסעה בכבישים בתוך  דרישות -277.טבלה מס' 

 השכונה

 דרישת איכות בדיקה

 מקור החומר

 חול כורכרי מקומי

 חול טיני מקומי

 חול חרסיתי מקומי

 3-35% 711#אחוז עובר לפי משקל דרך נפה 

 33%מקסימום  גבול נזילות

 71%מקסימום  אינדקס פלסטיות 

 ליבראות 41של  תית מלאה תחת עומסמת"ק מעבד

מינימלית ותחום על פי דרגת הידוק המת"ק ייקבע 

רטיבויות לעיבוד כנדרש במפרט הבין משרדי, פרק 

  7174, מהדורה מרץ 37.14.74, סעיף 37

בתחום  7% מינימום

 4%רטיבות עיבוד של 

 ללא סכנת הידוק יתר

 

 7%מקסימום  תפיחה מותרת בגליל המת"ק המעבדתי

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

028 

 

 שר להחלפת קרקע בכבישים בתוך השכונהחומר מילוי מאו 77.73

 .77 -ו 1, 7נחיה זו תקפה לכל הכבישים למעט כבישים מס' ה

בקטעי עבודה בהם במפלס תחתית מבנה מיסעה תתגלה קרקע יסוד )קרקע טבעית( אשר 

תסולק קרקע זו לכל עומקה. במידה וקרקע זו הינה בעובי גדול  A-7-6או  A-6 -תסווג כ

ממפלס תחתית מבנה  ס"מ לפחות 711לעומק י תבוצע החלפת קרקע מטר אז 7.7-7.1 -מ

 כביש. 

 העומד בדרישות האיכות הבאות:חומר מאושר להחלפת קרקע יהיה חומר מקומי 

 דרישות איכות לחומר מאושר להחלפת קרקע בכבישים בתוך השכונה -177.טבלה מס' 

 דרישת איכות בדיקה

 מקור החומר

 חול כורכרי מקומי

 י מקומיחול טינ

 חול חרסיתי מקומי

 711% 4#אחוז עובר לפי משקל דרך נפה 

 3-50% 711#אחוז עובר לפי משקל דרך נפה 

 33%מקסימום  גבול נזילות

 71%מקסימום  אינדקס פלסטיות 

 ליבראות 41תית מלאה תחת עומס של מת"ק מעבד

מינימלית ותחום על פי דרגת הידוק המת"ק ייקבע 

כנדרש במפרט הבין משרדי, פרק רטיבויות לעיבוד 

  7174, מהדורה מרץ 37.14.74, סעיף 37

בתחום  7% מינימום

 4%רטיבות עיבוד של 

 ללא סכנת הידוק יתר

 

 7%מקסימום  תפיחה מותרת בגליל המת"ק המעבדתי

 

 חומר תושבת לצנרת/מעביר מים 77.71

ת האיכות ומר מאושר לתושבת מתחת לצנרת יהיה חול מחצבה אשר יעמוד בכל דרישוח

. עובי 7111, מהדורה 33של המפרט הבין משרדי לאספקת חומרים לתשתית ולבנייה מס' 

 ס"מ לכל רוחב חפירת התעלה. 71התושבת יהיה 

 חומר מעטפת משני צידי צנרת/מעביר מים 77.77

חומר בעל ס"מ מראש הצינור( יהיה  31ומר מעטפת משני הצינור ומעליו )עד מפלס פלוס ח

מגפ"ס.  7.1-3.1יום בתחום  78בעל רמת חוזק ללחיצה בגיל  -CLSM -חוזק נמוך מבוקר

, 37המפרט הכללי הבין משרדי לעבודות סלילה מס' יעמוד בדרישות  CLSMחומר מסוג 

 ב'.37.14.71, סעיף 7174מהדורה מרץ 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

029 

 

 למבני בטוןבצמוד חומר מילוי  77.77

יעמדו בדרישות  סמיכות למבנים, מעבירי מים, גשרים וקירות תומכים, חומרי המילויב

 האיכות של יועץ הביסוס.

 בקרת איכות לחומרי מילוי 77.73

קור חומר המילוי בסוללות כביש הוא חומר מקומי חפור מסוג חול טיני עד חול חרסיתי. מ

תבוצע בתחום הכבישים  לאחר חפירת החומר המקומי ועירום זמני ולפני הובלה ופיזור

לבדוק את התאמת החומר המקומי לחומר  נועדו סדרה של בדיקות בקרת איכות. הבדיקות

 מילוי עליון ו/או תחתון בסוללות כביש. 

 סט ראשון של כל הבדיקות יבוצע לפני תחילת השימוש בחומר המקומי.

 תדירות הבדיקות השוטפות לא תפחת מהמפורט בטבלה הבאה:

 

 בדיקות בקרת איכות שוטפות -877.טבלה מס' 

 תדירות נדרשת בדיקה סוג סוג חומר המילוי מקור החומר

חומר מקומי חפור 
חול  -מסוג חול טיני

 חרסיתי

 דרוג על נפות: חומר מילוי עליון

 #3,״#3/4, #4, #71, #41, 711

 מ"ק 3111כל 

 גבולות הסומך: 

גבול הנזילות, גבול הפלסטיות 
 ואינדקס הפלסטיות

 מ"ק 3111כל 

 מ"ק 41111כל  מת"ק מעבדתי מלאה

 מ"ק 41111כל  CUת מסוג גזירה מרחבי

חומר מקומי חפור 
חול  -מסוג חול טיני

 חרסיתי

 דרוג על נפות: תחתוןחומר מילוי 

 #3,״#3/4, #4, #71, #41, 711

 מ"ק 3111כל 

 גבולות הסומך: 

גבול הנזילות, גבול הפלסטיות 
 ואינדקס הפלסטיות

 מ"ק 3111כל 

 מ"ק 41111כל  מת"ק מעבדתי מלאה

 מ"ק 41111כל  CUחבית מסוג גזירה מר

 



 תכן מבנה מפורט דוח

 כבישים בתוך השכונה -רובע עיר היין באשקלון

 7מהדורה מס' 

 
 

031 

 

 חיבור סוללה חדשה למדרון קיים 77.74

להנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה  יבור סוללה חדשה למדרון קיים יבוצע בהתאםח

 37.17.13.12, סעיף 37.17, פרק 7113וגישור בהוצאת חברת נתיבי ישראל, מהדורה ספטמבר 

 הנחיות הבאות:תוך מילוי ה

המדרונות הקיימים כולל הסרת צמחיה, לכלוך, פסולת מכל  יבוצע חישוף של פני .א

 סוג ואבנים רופפות.

כביש תחתית מצעים במבנה בניית המדרגות תתחיל מלמטה ותתבצע עד מפלס  .ב

 קיים.

ס"מ וגובה כל מדרגה  711יהיה הנמדד מקו המדרון הקיים פנימה רוחב כל מדרגה  .ג

 ס"מ. 31יהיה 

 מטר. 7.3 -יפחת מרוחב מינימלי של רצועת הידוק לא  .ד

המדרגה התחתונה ביותר תבוצע לאחר גמר חישוף וסילוק קרקע חקלאית ופסולת  .ה

 מכל סוג במפלס פני קרקע טבעית.

 ס"מ. 73-71הידוק השכבות ייעשה בבקרה מלאה בשכבות בעובי  .ו

 תערובות אספלטיות חמות 77.73

 אספלטה ממפעל התערובות הובלת, החמות האספלט תערובות ייצור: הבאות פעולותה

 יעמדו העבודה בגמר איכות ובקרת התערובות כבישת, התערובות פיזור, הסלילה לאתר

פרק , 7174, מהדורה מרץ 37המפרט הכללי הבין משרדי לעבודות סלילה מס'  בדרישות

37.77. 

 רמת גימור שכבות אספלטיות חדשות 77.72

ת אספלט לשכבו מבחינת שיעור הגליות והמישוריותקבלן נדרש לעמוד בתנאי קבלה ה

, 7174, מהדורה מרץ 37המפרט הבינמשרדי לעבודות סלילה מס' עליונה ותחתונות על פי 

 מישוריות וגליות. -7נספח מס' 

 קרת איכותב 77.71

קרת איכות בעבודות סלילה תעשה בהתאם לנספחים הבאים במפרט הכללי הבין משרדי ב

 :7174, מהדורה מרץ 37לעבודות סלילה מס' 

 בדיקות )בסיסיות( של בקרת איכותתדירות  -3נספח מס'  .א

 (.FWDבקרת איכות הסלילה באמצעות מכשיר המשקולת הנופלת ) -1נספח מס'  .ב


