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 תיאור המיזם 0

עיריית קרית ים מובילה תכנון תחבורתי מפורט של מתחם מגורים חדש על פי הוראות 

הנקרא "מתחם האצטדיון בקרית ים". מתחם המגורים ייבנה  350-2010433תוכנית מס' 

עיר סמוך לגבול עם קרית דיון הישן בחלקה המזרחי של הבחטיבת הקרקע בה בנוי האצט

 מוצקין.

 יצירתיחידות דיור תוך  0022 -דונם, יכלול כ 004 -מתחם המגורים ישתרע על שטח של כ

 חיבור אינטגרלי למרחב העירוני הקיים.

 -השטח המיועד לפיתוח גובל מצפון בשכונה קיימת, ממזרח בתוואי מסילות ברזל חיפה

 רום ברחובות לכיש ויגאל אלון וממערב ברחוב יגאל אלון.נהריה, מד

 של המיזם. מיקום המיזם מסומן בקו כחול מקווקו. התמצאותמראה מפת  0.0ציור מס' 

 
 של המיזם התמצאותמפת : 0.0מס'  ציור

 

א.אפשטיין ובניו בע"מ, מטלת התכנון הפיזי נמסרה חברת ניהול התכנון מקודם ע"י 

זילברשטיין בע"מ ובידנו הופקדה מלאכת תכינת המבנה של המיסעות לחברת לוי שטרק 

 החדשות.
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 מקורות מידע 0.0

 הם: חהמהדורה הנוכחית של הדולרשותנו בטרם כתיבת  מקורות המידע שעמדו

 .תקנון השכונה החדשה קרי הוראות התוכנית לפיה תבנה השכונה 

 לוי קו ע"י חברת וחתכי רוחב אשר הופ , חתכי אורךקבצי תכנון הכוללים תנוחה

 .01/20/0202שטרק זילברשטיין בע"מ והועברו לצוות התכנון בתאריך 

  י היועץ יעקב למברט אשר נערך ע" 3ב'/34ניקוז ושימור נגר עילי ע"פ תמ"א נספח

 במסגרת אישור התב"ע.

 .פרט מבנה מיסעה של נתיב המטרונית אשר נסלל לאורך שדרות ירושלים 

 וז מקרית ביאליק ועד חוף הים בקרית ים. הדוח נכתב דוח יעוץ לביסוס מובל ניק

ע"י יועץ הביסוס ישראל קלר והועבר לידי חברת ה.מ.ד.י. הנדסה בע"מ בתאריך 

20/25/0204. 

 חיפה דרך מתחם  -חוות דעת הנדסית לביסוס ואיטום מובל ניקוז מרכזי מכביש עכו

ע"י יועץ הביסוס  כורדני בקרית ביאליק ועד למוצא בים, בקרית ים. הדוח נכתב

 .04/21/0205ישראל קלר והועבר לידי חברת פלגי מוצקין בתאריך 

 01/20/0202 רשמים מתוך סיור רגלי אשר נערך בין גבולות התכנון בתאריך 

 בהשתתפות מנהל התכנון אינג' מרק שרמן מחברת אפשטיין.

 .לוגים של קידוחי נסיון שבוצעו בתחום המיזם 

 מבנה הדוח 0.0

לכבישים  מפורטמבנה  תכןלמסודר חית של הדוח מציגה ומסכמת תהליך ורה הנוכהמהד

 מקורות המידע שפורטו ונשען על אוגדני התכנון הבאים: על בתוך השכונה אשר מסתמך

  'בהוצאת משרד  0222, מהדורה אוגוסט 3הנחיות לתכנון רחובות בערים, אוגדן מס

 הבינוי והשיכון.

 בהוצאת הועדה  0204, מהדורה מרץ 50' משרדי לעבודות סלילה מס -מפרט בין

 משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה. -הבין

 

 מבנה הדוח מקדיש התייחסות פרטנית לנושאים הבאים:

 תיאור ההתוויה הגיאומטרית. .א

 הצגה ופענוח של תוצאות חקירה גיאוטכנית. .ב

 ניתוח התנועה החזויה. .ג

 .הצגת עקרונות תכינת המבנה למיסעות חדשות .ד

 קביעת הרכב שכבות המיסעות החדשות. .ה
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 איגוד הנחיות מיוחדות לכותב המפרט הטכני המיוחד. .ו

 

 תיאור התוויה גיאומטרית 0

הטופוגרפיה באזור בו עתידי לקום מתחם המגורים הינה מישורית למדי כך שאין צפי 

ע לביצוע עבודות עפר משמעותיות. בלב האזור שוכן האצטדיון החדש ומסביבו גינון מושק

 של צמחיה ועצים.

 עבודות הסלילה והבינוי במיזם הנוכחי כוללות:

 .סלילת כבישים מקומיים אשר יתחברו לרשת הכבישים הקיימת בעיר 

 .סלילת חניות, מדרכות ושבילי אופניים בצמוד למיסעות החדשות 

 .בניית כיכרות בהצטלבות של כבישים 

 נהריה. -לות ברזל חיפהתוואי מסיל מקבילבניית קיר אקוסטי ליניארי רציף ב 

 

 מרכזת את נתוני הכבישים החדשים. 0.0טבלה מס' 

 

 נתוני הכבישים החדשים - 0.0טבלה מס' 

 הערות אורך, ]מטרים[ טווח חתכים קוד כביש

כביש חדש אשר מסתעף מזרחה משדרות  342 7-04 0כביש מס' 

 0ירושלים ומתחבר לכביש מס' 

ר מסתעף צפונה מרחוב כביש חדש אש 322 0-02 0כביש מס' 

 0יגאל אלון כיום ומתחבר לכביש מס' 

תוואי כביש זה מתלכד עם רצועת  022 0-02 3כביש מס' 

 הסלילה הקיימת של רחוב יגאל אלון

תוואי כביש זה מתלכד עם רצועת  002 2-1 4כביש מס' 

 הסלילה הקיימת של רחוב יגאל אלון

 

עם מבנה מיסעה קיים של  0חדש של כביש מס' חשוב לציין כי תכנון חיבור מבנה מיסעה 

 נמנה עם תכולת התכנון. אינושדרות ירושלים 
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 .01/20/0202להלן מובאות תמונות נבחרות מתוך סיור רגלי שנערך בתאריך 

 

 
מבט לכיוון צומת קיימת, הצטלבות שדרות ירושלים עם רחוב יגאל אלון  -0תמונה מס' 

 (3)כביש מס' 

 

 
, רואים בקצה את הבתים 0מבט לכיוון מזרח, תוואי עתידי של כביש מס'  -0מס'  תמונה

 של קרית ביאליק
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 -מבט לכיוון צפון, דרך עפר קיימת מקבילה לתוואי מסילות ברזל חיפה -3תמונה מס' 

 נהריה

 

 מבט לכיוון משאבה מזרחית לצומת הרחובות שדרות ירשולים/יגאל אלון -4תמונה מס' 
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 מבט לכיוון דופן חפירה קיימת בסמוך למשאבה -5תמונה מס' 

 

 

רחוב יגאל אלון. ניתן לראות בצד ימין את מבט כללי לכיוון רצועת דרך ב -1תמונה מס' 

 האספלט החדש אשר רובד בתקופה האחרונה אחר הנחת קו ניקוז



 מפורטתכן מבנה מיסעות  דוח

 מתחם האצטדיון בקרית ים

 0מהדורה מס' 

 
 

9 

 

 
 קי התעייפותמבט לכיוון שילוב של סדקי אורך, סדקי רוחב וסד -7תמונה מס' 

 

 

 מבט לכיוון שילוב של סדקי אורך, סדקי רוחב וסדקי בלוק -2תמונה מס' 
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 מבט לכיוון תוואי הנחת תשתית הוט -1תמונה מס' 

 

 

 מבט לכיוון סדקים בציפוי אספלט בתחום מדרכה מערבית -02תמונה מס' 
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 מראה תוכנית תנוחה של רשת הכבישים במיזם.  0.0איור מס' 

 

 
 הכבישיםתוכנית תנוחה של : 0.0מס'  איור

 

גליון תיאום מערכות אשר פי על  נקבעהחדשים החתך התנועתי של כל אחד מהכבישים 

 הופק ע"י חברת ה.מ.ד.י. הנדסה בע"מ.

 החדשים חתך תנועתי של הכבישים -0.0טבלה מס' 

קוד 
 כביש

סיווג הכביש 

 המתוכנן 

רוחב מיסעה 
 יםלשני הכיוונ

מספר נתיבים 
 לשני הכיוונים

רוחב 
חניה 

 מקבילה

רוחב 
 מדרכה

רוחב 
שביל 
 אופניים

 ]מטר[ ]מטר[ ]מטר[  ]מטר[  
 3.2 3.2 0.2 0 3.2×0 כביש מקומי אספלטי 0

 3.2 0.2 0.2 0 3.2×0 כביש מקומי אספלטי 0

 --- 0.2 0.2 0 3.2×0 כביש מקומי אספלטי 3

 --- 0.2 0.2 0 3.2×0 כביש מקומי אספלטי 4

 

 שדרות ירושלים
 0כביש מס' 

מסילות ברזל 

 4כביש מס'  נהריה -חיפה

 3כביש מס' 

 0כביש מס' 

 תוואי קיר אקוסטי
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 .טיפוסייםהאיורים הבאים מציגים חתכים תנועתיים 

 

 0חתך תנועה טיפוסי בכביש מס'  -0.0איור מס' 

 

 

 0בכביש מס'  חתך תנועה טיפוסי -0.3איור מס' 
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 3בכביש מס'  חתך תנועה טיפוסי -0.4איור מס' 

 

 

 4חתך תנועה טיפוסי בכביש מס'  -0.5איור מס' 

 

הן פשוטות ועיקרן חפירה רדודה לצורך סלילת מיועדים לסלילה עפר בכבישים העבודות ה

 מבנה מיסעה חדש. 
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 חקירה גיאוטכנית באתר 3

של סוגי הקרקעות באתר ופריסתן במרחב התאפשר בעקבות ביצוע קידוחי  כלליזיהוי 

 (SPTמטר. במהלך הקדיחה בוצעו בדיקות שדה מסוג החדרה תיקנית ) 1.2נסיון לעומק 

ידי קבלן הקידוחים ישראל ליבנה בחודש אפריל במספר מפלסים. הקידוחים בוצעו על 

0202 . 

מציגה את נתוני נקודות החקירה )קידוחי נסיון( אשר שימשו לצורך תכן  3.0טבלה מס' 

 מבנה. 

 החקירהנתוני נקודות  -3.0טבלה מס' 

עומק  קוד מיקום

 ]מ'[

 קואורדינטה

X 

 קואורדינטה

Y 
ב נסיעה מערבי ברחוב בתחום נתי

 יגאל אלון
0 KM 5.0 027142 752334 

בתחום נתיב נסיעה מערבי ברחוב 
 יגאל אלון

0 KM 5.0 027110 752002 

בתחום קרקע בתולה צפונית לתוואי 
של מובל ניקוז קיים ודרומית למבני 

 מגורים ישנים
0 KN 5.0 

027224 752307 

בתחום דרך עפר קיימת דרומית 
לאנטנת תקשורת ומערבית למסילות 

 חיפה -ברזל נהריה
0 KN 5.0 

027201 752570 

בתחום קרקע בתולה בסמוך לכניסה 
 KN 5.0 3 ראשית לאצטדיון הישן

027700 752415 
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 מראה סימון סכמטי של מיקום נקודות החקירה השונות. 3.0איור מס' 

 

 

 ירהסימון סכמטי של נקודות החק -3.0מס'  איור

 

 

 

KN-1 

KN-3 

KN-2 

רחוב 

יגאל 

 אלון
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 תיאור הקרקעות באתר 3.0

 מביא תיאור ויזואלי של שכבות הקרקע כפי שהתגלו בנקודות החקירה. 4.0איור מס' 

 

 

 שהתגלו בנקודות החקירה יכפתיאור ויזואלי של שכבות הקרקע  -4.0מס'  יור

 

 האתר היא חול נקי. ניתן להתרשם כי קרקע יסוד דומיננטית בתחום

 SPT -בדיקות החדרה תיקנית 3.0

מציג את ערכי מת"ק מחושבים על פי מבחן ההחדרה התיקנית. חישוב ערכי  4.3איור מס' 

 המת"ק בציור זה נעשה באמצעות הנוסחה האמפירית המקומית הבאה:

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

 

 כאשר:

-SPT  נדרשות  מ"מ( לבין מספר ההקשות ה 322הוא היחס בין עומק החדירה במ"מ )לאמור

 לחדירה זו. SPT -במכשיר ה

-CBR הוא ערך המת"ק המחושב ב- %. 
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 בדיקות החדרה תקניתערכי מת"ק שדה מחושבים מתוך  -4.3מס'  איור

 

באופן עקרוני דבר אשר מעיד  2-04%ק שדה משתנים בתחום "להתרשם כי ערכי מתניתן 

 של כל התוצאות05אחוזון  חישוב מתמטי שללעומק. על צפיפות אחידה של שכבות החול 

 .2.2%מניב ערך של 
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 ניתוח התנועה החזויה  4

 הנחות התכנון שנלקחו בחשבון: מובאותלהלן 

 ( לפי 3בתנועה קלה )קטגורית תנועה מס'  ויועמס 0 -ו 0מס'  יםמקומי יםשכבי

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

 .0222אוגוסט 

  '( 0יועמסו בתנועה קלה מאוד )קטגורית תנועה מס'  4 -ו 3כבישים מקומיים מס

, 3הוצאת משרד הבינוי והשיכון, פרק מס' לפי הנחיות לתכנון רחובות בערים ב

 .0222מהדורה אוגוסט 

 בכבישים מקומיים לא מתוכננת תנועה של אוטובוסים. 

 מטרים 1.2 -רוחב המיסעה בשני הכיוונים בכביש מקומי 

 0.2% -מקדם גידול שנתי 

 שנה ממועד פתיחת הכבישים לתנועה 02 -אופק תכנוני. 
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 ישותגמעקרונות תכינת המבנה למיסעות  5

 בי והרכב שכבות המיסעהקביעת עו 5.0

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

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

 ".0222מהדורה אוגוסט 

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

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

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

 התוכניתתקנון על פי הבניה, מוערכת בהתאם למספר יחידות הדיור המתוכננות. 

 יחידות דיור. 0022 -השכונה החדשה תכלול כ

 יסוד ותקרקע -נונימת"ק תכ ביעתק 5.0

מייצגות את החוזק הטבעי  (VT( או מכנף גזירה )SPTהחדרה תיקנית )בדיקות שדה מסוג 

 הקרקעות בעונה בה בוצעו הבדיקות.של 

מלאה מייצגות את חוזק  (מערכת תסבולת קליפוריה)מסוג מת"ק  מעבדהבדיקות 

 הקרקעות לאחר עיבוד.

ד תקפה לשכבות העליונות לאחר חישוף תשומת לב הקורא מופנית לכך שפעולת העיבו

כלומר בשכבות אלו המת"ק המעבדתי מייצג את חוזק הקרקע ס"מ( בלבד  02-12)

לאחר  הטבעיבעומקים גדולים יותר המת"ק התכנוני הוא למעשה המת"ק  המעובדת.

 ימים. 4הרוויה למשך 

ת"ק תכנוני לאחר לימוד הממצאים בקידוחי הניסון הוחלט לאמץ לקרקע יסוד מקורית מ

 .7.2%בשיעור של 

 בעיות גיאוטכניות צפויות 5.3

 לא צפויה התמודדות עם בעיה גיאוטכנית כלשהי.במיזם הנוכחי 
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 קביעת מת"ק תכנוני בתחתית מבנה  5.4

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

ות )חפירה, מילוי נמוך, מילוי גבוה, חתך המקומית והוא תלוי בסוג עבודות העפר המתוכננ

משולב של חפירה ומילוי באותו חתך( ובהחלטות המתקבלות בנושאים כגון: יישום חציץ 

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

, בהיבט של סלילה חדשה ניתן לומר כי מתוכנן 0על פי תיאור עבודות העפר שהובא בפרק 

במקרה כזה, תכן המבנה ודד לפיו מבנה המיסעה יסלל בחפירה רדודה. חתך עקרוני ב

 יתבסס על מת"ק תכנוני של קרקע היסוד המעובדת.

חול  קרקע טבעית מסוגדומיננטיות של הממצאים שהתקבלו בקידוחי הנסיון מצביעים על 

 נקי צהוב ושפיך. 
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 הרכב המיסעות החדשות  1

 בנה ללא שכבת אגו"מ.צוע הוא ממבנה המיסעה אשר נבחר לבי

 0 -ו 0כביש מס'  -הרכב מבנה מיסעה 1.0

 סוג שכבה , ]ס"מ[עובי

 PG70-10ובימטומן גס גירי/דולומיטי סוג א' מ"מ עם אגרגט  01"צ תא 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  05 צתא" 5

 PG68-10מן מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטו 05 צתא" 5

 בשתי שכבותמצע סוג א' מהודק  32

 סה"כ עובי מבנה כביש 45

 

 4 -ו 3כבישים מס'  -הרכב מבנה מיסעה 1.0

 סוג שכבה , ]ס"מ[עובי

 PG70-10ובימטומן גס גירי/דולומיטי סוג א' מ"מ עם אגרגט  01"צ תא 5

 PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  05 צתא" 7

 בשתי שכבותמצע סוג א' מהודק  32

 סה"כ עובי מבנה כביש 40

 

 מדרכה מרוצפת -הרכב מבנה 1.3

 סוג שכבה , ]ס"מ[עובי

 אבן משתלבת מבטון 1

 חול מדורג לשכבת ההנחה  4

 מצע סוג א' מהודק 02

 סה"כ עובי מבנה 32

 

 שביל אופניים -הרכב מבנה 1.4

 סוג שכבה , ]ס"מ[עובי

 PG68-10רגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן מ"מ עם אג 00.5תא"צ  4

 מצע סוג א' מהודק בשתי שכבות 01

 סה"כ עובי מבנה 32
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 הנחיות לכותב מפרט טכני מיוחד 7

משרדי  -את דרישות המפרט הבין ולהדגיש להשלים הנחיות טכניות מיוחדות אלו נועדו

משרדית  -יןבהוצאת הוועדה הב 0204, מהדורה מרץ 50לעבודות סלילה מס' 

 לסטנדרטיזציה של מסמכי לבנייה.

הסעיפים הבאים יוטמעו במפרט הטכני המיוחד של המכרז. גרסה סופית של המכרז 

 ואישור של כותב הדוח לפני הפצתו למזמין.תועבר לבדיקה 

 בתחום רצועת הדרך של הכביש חישוף 7.0

רצועת ייעשה לכל רוחב החישוף )הסרת שיחים ועשבים ושכבת העפר העליונה(  .א

ס"מ עד  32כל 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. .ב

בכל המקומות בהם קיימת צמחיה כלשהי לרבות עצים המיועדים לעקירה יש צורך  .ג

 יק את החישוף עד לקבלת קרקע טבעית נקייה משורשים ומחומר אורגני.להעמ

בכל מקרה, הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודות עפר לפני שהוגדרו באופן ברור  .ד

 באמצעות מודד מטעם הקבלן את גבולות רצועת הדרך בכל האתר.

 חומר החישוף ייערם באופן זמני מחוץ לתחום רצועת זכות הדרך ויסולק מהאתר. .ה

 

 ילוק מילוי קיים/ פסולתס 7.0

  במקומות בהם יימצא מילוי קיים בלתי מבוקר יש לחפור ולסלק את שכבות המילוי

 הקיים לכל עומקו עד הגעה לקרקע יסוד מקורית.

  ,במקומות בהם תמצא פסולת כדוגמה: פסולת אשפה, פסולת בנין, גרוטאות

ת הפסולת לכל עומקה צינורות ניקוז ישנים, גושי בטון וכדומה, יש לחפור ולסלק א

 עד הגעה לקרקע יסוד מקורית.

  משרד לאיכות הסביבה מאושר ע"י הקליטת פסולת סילוק הפסולת ייעשה לאתר

 לידי המפקח באתר/מנהל הפרויקט.לאחר מסירת אישור מתאים בכתב 

  תשומת לב הקבלן מופנית כי פסולת שתתקבל תוך כדי ביצוע עבודות פירוקים

משרד לאיכות מאושר ע"י הקליטת פסולת גם היא לאתר שונות תועמס ותסולק 

 לידי המפקח באתר/מנהל הפרויקט.לאחר מסירת אישור מתאים בכתב הסביבה 
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 ריסוסים 7.3

 ק"ג/מ"ר. 2.05-2.5ציפוי מאחה בכמות יש לצפות בריסוס ין שתי שכבות אספלט ב 

  וי ציפיש לצפות בריסוס בין שכבת האספלט התחתונה ושכבת המצעים העליונה

 ק"ג/מ"ר. 2.2-0.0מאחה בכמות 

 ריסוס בחומר קוטל עשבים 7.4

הקבלן ירסס חומר קוטל עשבים בשטחים המיועדים לסלילה כולל מדרכות בקטעי חפירה 

מטר וגם בקטעים בהם הפרש הגבהים בין תחתית חישוף ועד תחתית  0.2 -רדודה מ

 מטר. 0.5 -מצעים הוא קטן מ

ועת זכות הדרך ולהתאים להם את החומר הכימי על הקבלן לאתר את העשבים בתחום רצ

הקוטל המתאים לאותה צמחיה. הביצוע בפועל יהיה על ידי קבלן המורשה לעבודה זו ע"י 

 הרשויות המוסמכות.

 הריסוס יבוצע מעל פני שכבת המצע התחתונה, לאחר פיזורה ויישורה, אך לפני הידוקה.

 קרקע יסוד מקוריתעיבוד  7.5

  לקבלת צפיפות מינימלית וצפיפות מקסימלית כנדרש פעולת ההידוק מכוונת

לעבודות סלילה מס'  ימשרד-)הידוק מבוקר( של המפרט הבין 50.24/25בטבלה מס' 

 0204, מהדורה מרץ 50

  )עיבוד קרקע יסוד מקורית )תחום רטיבות לעיבוד ותחום דרגות הידוק נדרשים

, מהדורה 50מס' בהתאם לדרישות המפרט הכללי הבין משרדי לעבודות סלילה 

 -כי במקרה של מערכת צפיפות רטיבות ב חשוב להבהיר. 50.24.04, סעיף 0204מרץ 

רמות אנרגיה, הרטיבות האופטימלית נקבעת על פי חיתוך דרגת הצפיפות  3

 -המינימלית הנדרשת עם הקו המחבר את קודקודי שלוש עקומות הצפיפות

 רטיבות.

 מיסעות ומדרכות(. פעולת העיבוד תקפה לכל אזורי הסלילה( 

  העיבוד כולל ביצוע הפעולות הבאות: חרישה ותיחוח, הרטבה והידוק באמצעות

ס"מ כבושה לדרגת  02מעברים של מכבש כבד עד לקבלת שכבה שעובייה 

 הצפיפות והרטיבות הנדרשים.

  ס"מ. 42יהיה  כבישעומק העיבוד במפלס תחתית חפירה למבנה 
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 חומר תושבת לצנרת/מעביר מים 7.1

אשר יעמוד בכל דרישות האיכות  חול מחצבהומר מאושר לתושבת מתחת לצנרת יהיה ח

. עובי 0222, מהדורה 55של המפרט הבין משרדי לאספקת חומרים לתשתית ולבנייה מס' 

 ס"מ לכל רוחב חפירת התעלה. 02התושבת יהיה 

 חומר מעטפת משני צידי צנרת/מעביר מים 7.7

חול חפור ( יהיה ס"מ מראש הצינור 32מפלס פלוס  עדחומר מעטפת משני הצינור ומעליו )

 מטר לפחות. 0.0ס"מ ברוחב רצועת עבודה של  02מקומי אשר יהודק בשכבות בעובי 

 השפעת שלביות הפיתוח על עבודות הסלילה 7.2

מנת להמנע מהרס של שכבת האספלט העליונה בשלב הביניים )שלב עבודות בינוי  על

/מקשרת בעובי תיסלל שכבת אספלט תחתונה( שוניםפיתוח המגרשים על ידי היזמים הו

שכבה אספלטית זו תשרת את התנועה החריגה של ציוד מכני  .מוגדל ביחס לעובי הסופי

אותה  ההגנה מתבטאת בכך שמעבים יה.להגן עלהביניים ולכן יש צורך הנדסי כבד בשלב 

המלצה זו . "מס 7ס"מ ולא  2כבת אספלט תחתונה יהיה שס"מ כך שעובי זמני של  0 -ב

 תקפה לכל הכבישים.

לקראת סיום שלב הביניים )פיתוח המגרשים על ידי היזמים השונים( תבוצענה הפעולות 

 הבאות:

  ס"מ. 0קירצוף לעומק 

 משרדי לעבודות סלילה -טיפול בנזקים במפלס תחתית קירצוף על פי המפרט הבין

 .50.12, פרק  0204, מהדורה מרץ 50מס' 

 מ"מ עם אגרגט  01ס"מ עם תערובת מסוג תא"צ  5ית בעובי ריבוד שכבה אספלט

 .PG70-10וביטומן גס גירי/דולומיטי סוג א' 

 


