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   םינתונים כללי .1
 

 איתור   א. 
 

המבנה המתוכנן, יהיה מערבית  ן. ברחוב עמק זבולו נמצא  המתחם    
 . 200275/645450למבנה קאנטרי קיים. נ.צ.מ 

 
 

 טופוגרפיה ועבודות עפר   ב. 
 

  . עבור  + 241-242  -באזור המבנה המתוכנן ברום של כע קפני הקר 
מ'   2.5פלס האפס מתוכננות עבודות עפר מצומצמות, חפירה של עד  מ

 ה.  י בריכת השחיעבור מתוכננת  
 
 

 הקרקע   בדיקות תכנית  ג. 
 

ומתבסס על מידע מביצוע   פרלימינרידוח הינו  דו"ח זה   .1  
לימוד התוצאות נעשה תוך  יסודות במבנה הקאנטרי הסמוך. 

שני קידוחי ניסיון יושלמו  גיאולוגית של האזור. שימוש במפה 
 עבודות הביסוס.עם תחילת ביצוע  

 
הנדסי של  נועד לתכנון  י והסקר הגיאולוגאור חתך הקרקע ית .2  

אור זה כדי לאפשר לקבלן בחירת כלים  י דות בלבד. אין בתהיסו
. אם ברצונו לקבל  או לקבוע עומק סופי של יסודות ושיטות ביצוע

 מידע לנ"ל עליו להשלים לבצע בדיקות קרקע נוספות. 
 

צעו בנוכחות  ובקידוחי הביסוס הראשונים )בכל מבנה( י  .3  
על תחילת  רוש. יש ליידע שלימו המידע הדמהנדס הקרקע וי

 . שעות  48ביצוע בהתראה של 
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 הפרוייקט תאור   ד. 

 
, הכולל בריכת  ללא קומת מרתף  חד קומתי המבנ ן מתוכנ .1

 שחיה טיפולית, מלתחות ושירותים.  
 

+. עבור מפלס האפס  241.66הינו  מפלס האפס המתוכנן   .2
עפר מינימליות, עבור מפלס תחתית   תמתוכננות עבודו

 מ'.    2-2.5  -ת, מתוכננת חפירה של כ המשאבו  רהבריכה וחד
 

שיטת הבניה תהיה קונבנציונלית. העומסים הצפויים   .2  
 .  טון  30-120בתחום   בדר"כ  בעמודים הינם 

 
 

 מהות שירות ייעוץ לביסוס   ה. 
 

הנדסי של   הייעוץ לביסוס נועד לספק נתונים למתכנן לתכנון  .1  
בת הביסוס אליה  היסודות ולאפשר למפקח באתר זיהוי שכ

 היסודות יחדרו.  
 

 :  שירותינו ההנדסיים לא נועדו .2  
 

טות לביצוע  לאפשר לקבלנים בחירה של ציוד ושי א.   
 היסודות.  

 
להיות תחליף לתכנון מפורט של ניקוז עילי של האתר   ב.   

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

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

 יועץ איטום.  
 

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

במפלס חפירה/רצפה מתוכננת, תוספת  מ'   0.5של מעל 
דשת  חסות מחוי מחייבים התי -של קומות עליונות  יתת ועמשמ
 ועץ הקרקע.  של י

 
מטבען של הנחיות המבוססות על בדיקה כללית של האתר   .4  

גלים בזמן הביצוע. אי  שייתכנו שינויים בחתך הקרקע המת 
המבין   הנדסי צמוד  לכך, ביצוע היסודות מחייב פיקוח 

ון לנתוני  כד ההמלצות והדרישות המקצועיות והמזמין ע
 ע בפועל. קרק הביסוס במקרה של שינויים בחתך ה
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הביסוס   .5   מהנדס  בנוכחות  יבוצעו  מבנה  בכל  ראשונים  יסודות  שני 

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

 יסוס(.  בהשעות לפחות. )יש לרשום על תוכנית 
  
קיום פיקוח צמוד באתר וקבלת דו"ח בכתב של המפקח הצמוד באתר   .6  

הם  תנאי לאישור היסודות )מבחינת נתוני הקרקע( ולאחריותנו 
המקצועית בפרויקט. על המפקח הצמוד לוודא התאמת חתך הקרקע  

 .בפועל למתואר בדו"ח ולאשר יציקת כל יסוד בנפרד
 

  ובתנאי  הפקתו שנים מיום   3ף עד ק ודו"ח הביסוס הינו בת .7  
ששולמה התמורה בגינו. כל שינוי במתאר הבניה או בפני הקרקע  

 מחייב עדכון משרדנו ובהתאם יינתנו הנחיות עדכניות.
 
 
 
 
 

 חתך הקרקע ותכונותיה   .2
 

אולוגי נועדו לתכנון הנדסי של  יאור חתך הקרקע והסקר הג ית א. 
ר תכנון של שיטות  י לאפשד כאור זה בי היסודות בלבד. אין בת 

ק  מת כלים לביצוע חפירות ויסודות או העומק המדויהעבודה והתא
 של היסודות.  

 
 

 .  שתייך לתוצרת "בענה"המסלע הבונה באתר הינו מגיל טורון ומ ב. 
 
 

הסלע בנוי מחילופים לעיתים סדירים ולעיתים לא סדירים ונעדרי   ג. 
נפח  מ 1/2-3/4-כקרטונית )  שיכוב של אבן גיר עד אבן גיר לעיתים

 הסלע(.  מנפח   1/2-1/4-)כון הסלע ( וקרט
 
 

ואילו  תקלות באבן גיר יככל שמנמיכים בטופוגרפיה גדל הסיכוי לה  ד. 
לים בטופוגרפיה גדל הסיכוי להתקל בשכבה קרטונית  שעוככל 

 מכוסה ב"נארי". 
 
 

  םיתתכן הופעה מקומית של סלע פגום כתוצאה מחדירת קרקע מסדק  ה. 
 נוכחות הקירטון.  פתוחים אל מישורי שיכוב פתוחים, ומ 
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אך גם בצורת  ס"מ   5-20תתכן התקלות בריכוזי צור בשכבות בעובי  ו. 
כמו כן תיתכן התקלות מצומצמת  צורה גאומטרית. גושים הנעדרים 

ב"חצרות", דהיינו שקעים מלאי חול, חרסית או חוואר בתוך שכבת  
 הסלע הקשה.  

 
 

מ' ומתחתיו שכבת   2-0של  משוערעובי ב מילוי ע"י מכוסים  לעס הפני  ז. 
 מ'.   0.5-1קרקע בעובי 

 
 

 כבות הסלע:  אור תכונות ושילהלן ת  ח. 
 

 כיסוי הקרקע ומילוי   .1  
 

הקרקע   מעל לסלעצפוי  מ' 3-0בעובי בד"כ של  כיסי קרקע    
עם   מ' 2-4-כ חודרת לתוך חללים בסלע עד לעומק בד"כ של 

טנציאל  החרסית בעלת פוקות יותר. ומיות עמוקמ חדירות 
 בוה.  תפיחה ג 

 
 הומוגניות   .2  

 
חוסר הומוגניות המתבטאת בתחלופה אופקית לא   באתר יש    

 סדירה של סלע חזק וסלע חלש.  
 שכבת הסלע העליונה בד"כ מנותקת ממסת הסלע הכללי.     

 
 קרסט"  " .3  

 
 פעולת המים.   יה"קרסט" היא מציאות חללים שנוצרו ע"    
  מ' 3-כלעומק של מת באתר בעיקר עד  תופעת ה"קרסט" קיי   

 מפני הסלע.  
 

 נארי   .4  
 

מכסה את פני השכבות הקרטוניות   מ'  0.5-1נארי בעובי בד"כ     
הרכות )באזורים בהם הקרטון נחשף בפני השטח, דהיינו  

 זורים הגבוהים של האתר(.  בא
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 חוזק   .5  

 
כלוא"   ל אבן גיר בבדיקת לחץ "בלואהבודד ש ם חוזק המדג   

 ק"ג/סמ"ר.   400-700-לכ מגיע עפ"י הערכה 
  50-150-חוזק המדגם הבודד של הקרטון מגיע על פי הערכה ל   

את מסת הסלע הכללי   אינם מייצגים ק"ג/סמ"ר. ערכים אלו  
 עקב הסידוק.  

 
 
 
 
 
 מסקנות והמלצות   .3
 

נות  ודות העפר המתוכנ בעחתך הקרקע שבאתר וב בהתחשב ב א. 
אמצעות כלונסאות קדוחים בשיטה ההקשה הינו  והקיימות ביסוס ב

   רון הנדרש.הפת
 
 

תכנון עבודות עפר יביא בחשבון הכנת דרכי גישה למכונת הכלונסאות.   ב. 
 מ'.  4מינימלי המאפשר תנועה של מכונת קידוח הינו רוחב  

 
( כולל מקדחי  M-350  תו ומכונת קידוח סיבובית חזקה )לפחייתכן   ג.   

 הקידוחים.   , תוכל לבצעווידיה
 
 
מילוי, יידרש להעמיק   במידה ויופיע סלע רך או יש להביא בחשבון כי  ד.   

 . מאורך הכלונס 100%בעד  לממצאיםהכלונסאות, בהתאם  
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 מיקרופיילים"(  ) ביסוס בכלונסאות "הקשה" .4
 

   .ס"מ 45ה יהי יהמינימל  קוטר הכלונסאות א. 
 
 

מ'. הבסיס   5לע רצוף יהיה עומק החדירה המינימלי של הכלונס בס  ב. 
ק"ג/סמ"ר   0.8  לחישוב אורך הכלונס יהיה מאמץ חיכוך מותר של עד

 הזנחת בסיס הכלונס.  בין הכלונס לסלע הטבעי, תוך  
 
 

האורך הסופי יקבע ע"י מהנדס הביסוס עפ"י סוג הסלע המתגלה בכל   ג. 
במקרה של סלע קרטוני רך יוגדל עומק החדירה המפורט    מבנה.

 ערה זו תירשם בתוכנית היסודות( . )ה100%-שלהלן בכ  בטבלה
 
 
 

 פרוט העומס המותר לפי הקוטר והעומק:   ד. 
 

 עומס אופקי מותר   עומק אפקטיבי  אנכי   עומס קוטר     
 מכסימלי )טון(  בסלע רצוף )מ'(    מותר)טון(       ס"מ(  (  

 
 3   5  55ד ע 45  
  45 56-65  6   3 
  45 66-80  7   3 
  45 81-90  8   3 
  35 91-100  9   3  
  45 101-110 10   3 
  45 111-120 11   3 

 
 

וף מתייחס לקטעי סלע קרטון העומק האפקטיבי הנדרש בסלע רצ ה. 
מ'. אין להתחשב במילוי, כיסי חול   1ואבן גיר של לפחות  
העומק האפקטיבי בסלע הנדרש. במקרה  ב  שוחרסיתי/חוואר בחי

מ'( יש לדווח למהנדס   2-3מעל )חרסית גדולים  של כיסי חול/חוואר/
 הביסוס. )הערה זו תירשם בהבלטה בתוכנית הביסוס(.

 
 

גדולים מהנ"ל יש להשתמש בקבוצות כלונסאות. רצ"ב  עבור עומסים  .ו 
 מפרט לביצוע הכלונסאות בשיטה "ההקשה". 
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ר הכלונסאות באמצעות קורת קשר בשני הכיוונים. במקרה  חבל יש .ז 
 וגות ניתן לוותר על קורת קשר באחד הכיוונים.של ז

 
 

. המפקח באתר יוודא  ביצוע הכלונסאות יעשה בפיקוח הנדסי צמוד .ח 
קיום הוראות המפרט בכלל וחדירה אפקטיבית לסלע בפרט יאשר  

רשימת עומקים    לתקב .יציקת כל יסוד וידווח למהנדס הביסוס
תנאי לאישור   מבוצעים כולל ציון חדירה אפקטיבית לסלע הינו

 תקינות היסודות. 
 
 

  1:1  עומק הכלונסאות האפקטיבי ימדד החל מקו העולה בשיפוע של ט. 
 מפאת חפירה סמוכה. 

 
 

    1העומק הכללי המינימלי יהיה עומק החדירה בסלע רצוף בתוספת   י. 
   ט לעיל עקב  י להיות גבוה מהמפורפוצ מ'. העומק הכללי בפועל   
 בות קרטון רכות. ה לקפיצות גובה ושכמילוי, קרסט, קרב  

 
 

  חפירה  מ' מעומק ה  1-3-שוער צפוי להיות גדול בהמהעומק הכללי  . יא
    לקדיחההציוד שיובא לאתר יהיה בעל יכולת לסלע המתואר לעיל.  
 מ' לפחות.  61לעומק  

 
 
 
 
 

 ז וניקותכנון הרצפות  .5
  

ממגע  רצפות המבנים יהיו רצפות "תלויות". רצפות וקורות יופרדו   .א
יתכן ויתור על   ס"מ.  20י פוליוויד בגובה  עם הקרקע באמצעות ארגז

 .  פרט ההפרדה בחלק מהמבנים בהם תיחשף סלע במפלס הקורות
 

שרשורי עטוף חצץ גס, אשר  יש לנקז החפירה לבריכות ע"י צינור  .ב
 יוביל המים לבורות שאיבה.  
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 כללי  פיתוח וחפירה  .6
 

 ת קרקע אופקי בשכב 1.5-אנכי ל  1חפירה באתר תבוצע בשיפוע של  א. 
 אופקי בשכבת סלע רציפה.  1-אנכי ל 3-ו ומילוי  

 
 

   תוך  חומר נברר בשכבות ובהידוק מ כל מילוי שיעשה באתר יעשה  .ב
יתכן וניתן   ממודיפייד. 96%לצפיפות   כבדכבש ויברציוני ק ע"י מהידו

 י וסילוק אבנים גדולות. יהיה להשתמש בחומר מקומי לאחר ניפו
 
 

    סילוק כל המילוי הקיים  , תבטיחמצעים/תחתית המילויהחפירה ל .ג
   לסלע טבעי/קרקע טבעית. חדירה  ו 

 
 
 
 
 

 )יש לכתב על תוכנית הביסוס( יעוץ בזמן ביצוע   .7
 

  ני יסודות ראשונים בכל מבנה יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס ש א.
נדרשים שינויים בהמלצות הביסוס,   באתר וזאת כדי לבחון האם

 מק הסופי של היסודות ולהדריך המפקח הצמוד באתר. לקבוע העו
 
 
הזמנת משרדנו ליעוץ בזמן ביצוע )ביקור באתר( יעשה בכתב   ב.

 שעות לפחות. 48ובהתראה של 
 
 
במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח   צמודיום פיקוח הנדסי ק ג.

ר הינם תנאי לאישור תקינות  בכתב של המפקח הצמוד באת
 נתוני הקרקע( ולאחריותנו המקצועית בפרוייקט. היסודות )מבחינת 

 
 

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

י רלוונטי  וכן כל תקן רשמעל כל חלקיהם.   –  940הבטון, ת"י 
 המקובל בענף הבניה. 
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 )עקרונות למתכנן וליזם/משתמש בנכס( גינון וניקוז   פיתוח .8
 

תכנון הפיתוח ומערכות המים והביוב בקרבה למבנה יעשה בצורה   א.
כה למבנה ותאפשר ניקוז מהיר של  שתמנע הרטבה של הקרקע הסמו

  נים אל מחוץ למבנההמים ע"י יצירת שיפועים מתאימים המכוו
"ל נועד למנוע סיכון  הנ והנועדים להבטיח הרחקה מהירה של המים. 

 (.  1525לתקינות היסודות )ראה תקן ישראלי לאחזקת מבנים תי  
 
 

  ההוראות דלעיל מתייחסות גם למערכת המים והביוב )אשר יש ב.
מ' לפחות או לתת פתרון הנדסי אשר מבטיח העדר   3להרחיקם  

נעות מנטיעת עצים בסמוך למבנה  תיד הרחוק( וכן המ נזילות גם בע
 מ' לפחות מהמבנה(.  5)עד למרחק 

 
 
תכנון הניקוז ומערכת המים והביוב )כולל תכנון מפורט של ניקוז   ג.

עיל  בהיקף למרתפים( יעשו ע"י מתכננים מנוסים וההנחיות דל
יובאו לידיעתם. על מתכנן הניקוז לבדוק ניקוז כללי שאת האתר  

 לסביבה. ביחס 
 
 
במהלך ביצוע   קבלן לנקוט בכל האמצעים להבטחת ניקוז האתרעל ה ד.

 העבודות )מידת הצורך עליו להתיעץ עם יועץ ניקוז מטעמו(. 
 

 
 

לבצע כל חפירה הן בשלב הביצוע והן בעתיד למפלס הנמוך    אין ה.
פלטות יסוד. במקרה של ביסוס בכלונסאות אין לבצע חפירה    ממפלס

ות. בכל מקרה של ספק יש  מ' בסמוך ליסוד 2-ל מלעומק הגדו
 נדס המתכנן. להתייעץ עם המה 

 
 
 

 בכבוד רב,      
 

 ג' זליו דיאמנדי אינ      
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 הנחיות לתכנון ולביצוע כלונסאות בשיטת המיקרופיילים 
 נוגעות לביצוע על תוכנית היסודות( )יש לרשום את ההערות ה

 
 
 
המ .1 קבלת  יבטיחו  קשר  קורות  ו/או  המבנה  הצפויים  רצפת  ומנטים 

הן   להתקיים  עלולה  האקסנצטריות  הכלונסאות.  של  מהאקסצנטריות 
 בסטייה מהמרכז והן בסטייה מהאנך. 

 
 
יהיה   .2 בכלונסאות   המותר  המכסימלי  האופקי  התזוזה    2העומס  טון. 

הצפ כהאופקית  בודד  לכלונס  תהיה  המפורטת,  האופקית  בהעמסה    2-ויה 
 מ"מ. 

 
 
עובי המילוי בעת קדיחת הכלונסאות, תוך העזרות  המפקח באתר יוודא את   .3

 בראי וידווח למהנדס הביסוס. 
 
 
מ', לא יעלה    2-ות שהמרחק ביניהם קטן מהפרש הגובה בין תחתית כלונסא  .4

 על המרחק החופשי ביניהם.
 
 
בי .5 קוטר  המרחק  פעמים  משלוש  יפחת  לא  סמוכים,  כלונסאות  מרכזי  ן 

 הכלונס הגדול. 
 
 
החדיר .6 ימדד  עומק  גובה  לקפיצת  הקרובים  בכלונסאות  לסלע  האפקטיבי  ה 

 מפאת החפירה הסמוכה.  1:1החל מקו העולה בשיפוע  
 
 
 .  33%-ור כוחות רוח או רעידת אדמה תותר הגדלת העומס בעב .7
 
 
 ס"מ(.  15) 6בעל סומך של "  30-היה בהבטון בכלונסאות י  .8
 
 
 מלוא אורך המילוי. היציקה תבוצע בעזרת צינור קשיח שיעבור את  .9
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הזיון   . 10 כמות  והמומנטים.  הכוחות  לפי  ויחושב  מצולעת  בפלדה  יעשה  הזיון 

הד היא  המינימלית  לכלונס  בקוטר    6רושה  הזיון    16מוטות  כמות  מ"מ. 
החדשה. הבטון  חוקת  עפ"י  בקוטר    תחושב  לוליני  כל    8זיון  ינתן    20מ"מ 

 ס"מ.  10כדי   מ' העליונים בהם תקטן הפסיעה 2-ס"מ, פרט ל
 
 

ב . 11 קטן  יהיה  הזיון  כלוב  במרכז   12-קוטר  יתלה  והוא  הקידוח  מקוטר  ס"מ 
פלסטיק מתאימים מבטיחים את שמירת המרווח    חור הקידוח כאשר גלגלי

 הנ"ל. 
 
 

 ונסאות. אורך הזיון יהיה כאורך הכל . 12
 
 

 ס"מ  3הסטיה המותרת של המרכז המבוצע מהמרכז המתוכנן תהיה  . 13
 
 

הקב . 14 לפי  מודד  ידי  על  תעשה  הקידוח  מרכזי  סימון  בעת  יקורת  וכן  דיחה 
מקום   את  המפקח  יוודא  היציקה  לפני  הקידוח.  לתוך  הזיון  כלוב  הכנסת 

המ נקודת  שיחזור  ע"י  הזיון  כלוב  הראשיימרכז  הצירים  לפי  אין  רכז,  ם. 
לגשת ליציקה לפני בדיקת המרכזיות הנ"ל. אם חלה סטיה, יקבע המהנדס  

 פת הזיון הדרושה או כל אמצעים אחרים.את תוס
 
 

קדיחת  האורך   . 15 בעת  הצמוד,  מפקח  ע"י  יאושר  הכלונסאות  של  הסופי 
 הכלונסאות הראשונים.

 
 

ה . 16 קיום  יוודא  אשר  מהנדס  של  צמוד  בפיקוח  תבוצע  כולה  וראות  העבודה 
למשרדנו רשימת האורכים המבוצעים של כל הכלונסאות, מפרט זה ויעביר  

יועבר סימון   ילוי, עובי כיסוי הקרקע ועובי החדירה בסלע. כמו כןעומק המ
מרכזי הכלונסאות המבוצעים על תוכנית היסודות למהנדס הקונסטרוקציה  

 כתנאי לאישור הביסוס. 
 
 

ירוע חריג המתייחס להוראות המפרט וכן  על המפקח להודיע ליועץ על כל א . 17
 שבדו"ח.שינויים בחתך הקרקע המתגלה לעומת הנתונים  

 
 

יהיה  מפלס  . 18 הכלונס  ראש  של  היציקה  למנוע  וגב  גמר  כדי  מסביבתו  ה 
 הצטברות עפר בינו לבין עמוד המבנה. 
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   מפרט לביצוע כלונסאות רגילים
 )לכתוב על תוכנית הכלונסאות( 

 של המפרט הבינמשרדי(   23ייחס לכל הדרישות שבפרק  )בנוסף יש להת 
 
 
 
באת .1 מטעמו(  )והמהנדס  אנכיותם הקבלן  הכלונסאות,  עומק  את  יוודא  ר 

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

 רכז המתוכנן. קוטר הכלונס מהמ 3%
 
 
ב .2 יהיה  בכלונסאות  "  30-הבטון  של  קונוס  שקיעת  סומך  6בעל  דרגת  זו  . 

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

משפ באורך  באמצעות  קשיח  וצינור  פחות  ך  שימוש   1הקידוח  )יתכן  מ' 
 היורד לתוך קידוח כנ"ל(.קשיח  נורבמשאיבה עם צי

 
 
מגן עליון   ינורותקבלן הקידוחים יביא בחשבון האפשרות שידרש שימוש בצ .4

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

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

  .עבור מקרי ביניים יש לבצע אינטרפולציה.  ס"מ  110קוטר  מעל  בכלונסאות  
מ גדול  יהיה  לא  הכלונס  בהיקף  האנכיים  המוטות  בין    ס"מ.  20-המרחק 

כלוב  בכלו קשירת  מתאימים.  )"ספייסרים"(  מרווח  שומרי  יותקנו  הזיון  ב 
יהיה    הזיון תאפשר  הזיון  עיוותים. אורך  ללא  והצבתו  אורך  כהרמת הכלוב 

פחות   בקו  . מ'  1הכלונסאות  קטן  יהיה  הזיון  כלוב  מקוטר    12-16-טר  ס"מ 
ישיר לקוטר)  הקידוחים זיון באתר  (ביחס  . יתכן הצורך בריתוך חלקי כלוב 

הקידוח(.) לתוך  הכנסתו  ל  לצורך  יש  תופחת  קרקע  של  כמות  במקרה  חשב 
כ  הזיון הצפוי  לפי  המתיחה  הרלוונטיים וח  הפרמטרים  להצבת    בהתאם 

 .(940)ראה ת"י  לקרקע
 
 
 ן הקידוחים יהיה מנוסה בקדיחה בקרקע חולית ויצטייד במקדחים סגורים. קבל .6
 
 
 ית היסודות. קוטר המקדח יהיה זהה לקוטר המפורט בתוכנ  .7
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הכשרה .8 בעל  באתר,  צמוד  הנדסי  בפיקוח  יעשה  הקידוחים  מקצועית     ביצוע 

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

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

 יקה כדי לוודא היעדר מפולות. היצ
 
 

אשר   .   10 צמוד  הנדסי  בפיקוח  תבוצע  המפרט  העבודה  הוראות  קיום  יוודא 
צעים הינה תנאי  חות  בכתב על עומקים מבו" יסודות. קבלת דו ויאשר יציקת  

 לאישור היסודות. 
 
 

על המפקח להודיע ליועץ על כל אירוע חריג המתייחס להוראות המפרט וכן   . 11
 בחתך הקרקע המתגלה לעומת הנתונים שבדו"ח. שינויים 

 
 

 ל הכלונסאות.  בדיקות  סוניות יבוצעו בכ . 12
 

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

 הבינמשרדי.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


