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 62802-20סימוכין: 
 771-דתיק: 

 
 ניצן    –הרחבת אולפנה 

 בדיקות קרקע ויעוץ לביסוס
 רי אדו"ח פרלימינ     

 
 לליים  כונים תנ .1
 

 איתור   א. 
 

מרכז האתר   .(932/2מגרש  2חלקה   2783)גוש בישוב ניצן המגרש נמצא   
 .   627810/165740  בקואורדינאטותנמצא בקירוב  

 
 טופוגרפיה   ב. 

 
לת עפר בגובה  וני סולבאיזור הצפ  .+ 42.5ם בקירוב הינ פני הקרקע שבאתר  

פסולת מות אדמה וערי ח ישנםט+ אבסולוטי ( . בש45-+  44מ' )  2-3-של כ
   בניין.

 
 תכנית בדיקות הקרקע   ג. 

 
מ' שבוצעו    12.5עד של  סיון לעומקיקידוחי נ  3דו"ח זה מתבסס על   .1

 . 2020פברואר בחודש משה בר קבלן הבאתר ע"י  
 מדגמים מופרים נלקחו מהקידוחים לצורך מיון הסתכלותי. בתוך     
 . תינ קהקידוחים בוצעו בדיקות החדרה ת   
 בסס דו"ח זה על קידוחים שבוצעו עבור פרוייקט האולפנה  ן מת כ   
 הסמוך )מדרום(.    

 
ם בדיקה של אחוז מזערי מנפח הקרקע הכללי.  ימהוו  ן הניסיוקידוחי  .2

על לבין המתואר להלן.  אי לכך יתכנו שינויים בין חתך הקרקע בפו
יתכנו  לדווח למהנדס הביסוס ו  על המפקחבכל מקרה של אי התאמה 

יצוע  לל אפשרות של תוספת עלויות לבוכ צות הביסוסבהמל שינויים
 הביסוס.

 
סיון מיועד לצורך תכנון הנדסי של היסודות בלבד.  יאור קידוחי הנית .3  

כנון התאמת  אור זה מיועד לספק לקבלן המבצע נתונים לתי אין ת
או  או להעריך "שווי" כלכלי    כלים ושיטות עבודה לצורך הביצוע

ים  נתונ ל של הקרקע הנחפרת. אם הקבלן מעוניין לקבוי  ת הפינעלו
 בעצמו. םמשלי קרקע רקס  אלו עליו לבצע

 
קרקע )יש לידע בהתראה  היסודות ראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס  .4  

 שעות( וישלימו המידע הדרוש. 48על 
 

 סופיים. ±0.0ת מפלסי ו"ח סופי יינתן לאחר קבלד .5 
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 בנה  מתאור ה ד. 
 

בילים .  מבנים י לת מס' להקיימת. ההרחבה כומתוכנן הרחבה לאולפנה 
טרם ידוע אך ניתן לשער שהינו בקירוב    ±0.0-ה ( מפלס)ראה תרשים מצורף

 צמות.  ידרשו עבודות עפר מצומהקיימים. בהתאם לנ"ל י לפני הקרקע 
 
 

 מהות שירות ייעוץ לביסוס  .ד 

 
  למתכנן לתכנון הנדסי של היסודות ייעוץ לביסוס נועד לספק נתונים ה .1  

 פקח באתר זיהוי שכבת הביסוס אליה היסודות יחדרו.  מ ולאפשר ל

 
 ההנדסיים לא נועדו : שירותינו  .2  

 
 לאפשר לקבלנים בחירה של ציוד ושיטות לביצוע היסודות.   א.   

 
להיות תחליף לתכנון מפורט של ניקוז עילי של האתר ומערכת   ב.   

עית של מרתפים ע"י מתכנני ניקוז ניקוז תת קרק 
 ה.  יואינסטלצ

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

 ום.  איט

 
ההנחיות לתכנון לביסוס )כמפורט בדו"ח( תקפות למבנה שתואר   .3  

מ'   לעיל. שינויים כגון תוספת מרתף ו/או ביטולו, שינויים של מעל
קומות  של  משמעותיתתוספת במפלס חפירה/רצפה מתוכננת, 

 חסות מחודשת של יועץ הקרקע.  י ם התי ימחייב -עליונות 

 
ת על בדיקה כללית של האתר שייתכנו  מטבען של הנחיות המבוססו .4  

ביצוע  שינויים בחתך הקרקע המתגלים בזמן הביצוע. אי לכך, 
המבין ההמלצות והדרישות   הנדסי צמוד   היסודות מחייב פיקוח

ים בחתך  י שינומזמין עדכון לנתוני הביסוס במקרה של המקצועיות וה
 הקרקע בפועל.  

 
מהנדס הביסוס באתר   מבנה יבוצעו בנוכחותביסודות ראשונים  .5  

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

 יסוס(. )יש לרשום על תוכנית הב לפחות
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הצמוד  בלת דו"ח בכתב של המפקח קקיום פיקוח צמוד באתר ו ( 6)  
נת נתוני הקרקע(  באתר הם  תנאי לאישור היסודות )מבחי

ולאחריותנו המקצועית בפרויקט. על המפקח הצמוד לוודא התאמת  
 . חתך הקרקע בפועל למתואר בדו"ח ולאשר יציקת כל יסוד בנפרד

 
  ובתנאי  ו שנים מיום הפקת  3תוקף עד דו"ח הביסוס הינו ב ( 7)  
 התמורה בגינו.ולמה שש   

 
 
 
 
 חתך הקרקע    .2
 

שכבות העיקריות  ב  הבחיןאך ניתן ל  אינו אחיד סיון יהקרקע שבקידוח הנך  חת 
 דלהלן:  

  
הממצאים  לא נמצא בקידוחים אך בהתאם למפת המדידה ו - מילוי   א. 

 .  ת בניהילוי הכולל פסולל ממכי יתכן כי חלק מהשטח יקטים סמוכים י בפרו 
 
 

חת למילוי ועד מפני השטח / מת שכבה זו נמצאה  –בינונית זה עד  רחרסית  .ב 
 לתפיחה גבוה. פוטנציאלשכבה זאת הינה בעלת  מ'. 2.5-7לעומק 

 
 

לסוף   דע מ' ו 7-2.5נמצא מעומק    - נקי מעט כורכרי חול  עד  חול עם דקים ג. 
 כורכר קשות.בחלק מהקידוחים עדשת  הקידוחים.
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 יסוסהב  תיטש .3
 

 נסאות  בהתאם לחתך הקרקע באתר מומלץ לבסס המבנה באמצעות כלו  א. 
 קדוחים ויצוקים באתר.   

 
 

 עקב החתך החולי.     CFAהדיפון בבנטוניט/ ידרש ביצוע  יתכן וי .ב
  

 

 העבודה בשיטה ה"רגילה" את כלונסאות הביסוס  לבצע יתכן וניתן יהיה .ג
לביצוע בשיטת  ש להיערךי עם זאת .  מ'( 10ס"מ לעומק של   50עד קוטר  )

C.F.A.  הרגילה )הערה זו במקרה של אי יציבות הקידוחים  בשיטה
פרד. כאשר הצורך לעבור  לביצוע בניש לתמחר הנ"ל  .תירשם בתוכנית(

 לשיטת ביסוס יקבע ע"פ הממצאים בזמן הביצוע.
 
 

 בקוטר  כל מבנהקידוחים בקצות י לבצע ניסוי קדיחה של שניש         .ד
 תחילת הביצוע )לפני הזמנת כלובי  ', שבועיים לפני מ 10 עומקל ס"מ  50  

 הרגילה. )יש לרשום על תוכנית  בשיטה וודא יכולת ביצוע כדי להזיון(  
 .יסוד מתוכנןמ' מכל   5קידוחים אלו יורחקו  הביסוס(. 

 
 

  עם לפחות  M-150קה מסוג חזביצוע קידוחי הביסוס יעשה ע"י מכונה         .ה
 .עקב שכבות כורכר קשות  רחזקה יות  . ייתכן שימוש במכונההימקדחי ויד   

 
 

 קושי נוסף עלול להיות התקלות בגושי פסולת ובטון בתוך המילוי הקיים.          .ו
   במקרה זה ייתכן הצורך בשימוש בבגר לסילוק הפסולת ו/או קידוח במכונה       
 למחרת.  חה מחודשת וקדי CLSM  -בחול או בוי הקידוח רגילה, מיל      
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  ( )אפשרי בכל המבניםקצרים   כלונסאותבביסוס  .4

  
 חבות. ר הלבסס את המבנה על כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר ללא   ניתן .א 

 
 

קרקע קיימים   פני /קורותמתחתית  מדד יפורט יעומק הכלונסאות המ .ב 
 . )הערה זו תרשם בתוכניות(. הנמוך מבניהם

 
 

קבלן קידוחים המנוסה בקדיחה בחתך קרקע חולי   ,הת גבוהובסביר   ג. 
 יצליח לבצע העבודה בשיטה הרגילה.   ,וריםיד במקדחים סגוהמצו 

   .  CFA  -בשיטת ההקידוחים הקצרים  ביצוע דרש י תכן וייעם זאת     
 .  "הרגילה"ה קוטר הקידוחים הוגבל להגדלת הסיכוי לביצוע בשיט 

 
 

 (:קורות  תמתחתי )עומק  רלהלן פרוט העומס המות  .ד 
  
 פקי עומס או        עומס אנכי עומק  קוטר   
 מותר )טון(       מותר )טון( )מ'( ( ס"מ)  

 
 2       24עד  10 40  
  50 10 25-36       3 
  
  
   מוך מביניהם.הנ ,עומק הכלונסאות ימדד מפני הקרקע/תחתית קורות  .ה 
 ש לאורך הקידוח. רמ' יש להוסיף ההפ 2באזורי מילוי מעל   
 מ' ניתן יהיה לאשר קיצור   3-במקרה של קרקע חולית החל מעומק הקטן מ  
 מ' )הערה זו תירשם בתוכנית(. 9-ל  

 
 

ם הוראות בכלל  עשה בפיקוח הנדסי צמוד. המפקח יוודא קיויביצוע העבודה   .ו 
 יסוד וידווח למהנדס הביסוס. קת כל ר יצי ועומק הקידוחים בפרט, יאש

 
 

 יש לבצע בדיקות סוניות בכל הכלונסאות.  .ז 
 

  
יסודות. המק הסופי יקבע באתר ע"י מהנדס הביסוס בעת תחילת ביצוע  ו עה .ח 

 בלי שינויים בקוטר.  מ' באורך הכלונסאות עם או 1-2יתכנו שינויים של  
 
 

סאות עם ראש משותף. המרווח  עומסים גבוהים מהנ"ל יתקבל ע"י זוג כלונ ט. 
 . 15%-ב  זה יש להפחית התסבולת ובמצב"מ ס  60יהיה בין הכלונסאות   
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 ות(  דלכתוב על תכנית היסו) הנחיות לביצוע הכלונסאות .5
 

באתר יוודא שמרכזי הכלונסאות המבוצעים לא יסטה   אחראי לביצועה א. 
"ל תחייב  לה מהנ יה גדויקוטר הכלונס. סטמ 5%-כז המתוכנן יותר ממהמר

 תוספת זיון ויש לדווח עליה למהנדס הביסוס.  
 

  
דרגת סומך זו הכרחית  ) 6" יעת קונוס של ובעל שק 03 -בהבטון יהיה   ב. 

 ל הזיון בכלונס(.  שלעטיפה נאותה 
  

 
כדי למנוע  טוןעם התחלת התקשות הבטון יש לחפור בטוריה את עודף הב  ג. 

 . הווצרות בצל עליון
 
 

' המוחדר  מ  8וצינור קשיח באורך   איבהמשן תעשה באמצעות  הבטו  יציקת  ד. 
 ס תהיה רצופה ותבוצע ביום הקדיחה.  נ ו. יציקת הכללתוך הקידוח

 
 

 וח. קוטר כלוב הזיון יהיה קטן ת היציקה במרכז הקד עכלוב הזיון יתלה ב ה. 
ברזל המינימלי הינו  קוטר ה)ביחס ישר לקוטר(. "מ מקוטר הקדוח ס  12-14-ב  

. הזיון יהיה מברזל  מ' 1כאורך הקידוח פחות   אורך הזיון יהיה מ"מ.  16
פרומיל    5-6-פחות מ מצולע ויחושב עפ"י הכוחות האופקיים והמומנטים ולא

סרים"( יולבשו על  ישומרי מרחק )"ספי  . טר()ביחס הפוך לקו ךשטח החת
 כלוב הזיון כמקובל. 

 
 

 לוודא איכותם.  בדיקות סוניות יבוצעו בכל הכלונסאות כדי .ו 
 
 

 ע העבודה יעשה בפיקוח הנדסי צמוד )ע"י אחראי לביצוע השלד(. ביצו .ז 
 

  
 מ'.  1.5באורך   ןמוש בצינור מגן עליויבש  ךהקבלן יביא בחשבון את הצור .ח 

 
 

 חופשי  המרחק ה  50%הפרש גובה בין בסיס כלונסאות סמוכים לא יעלה על  .ט 
 שבין הכלונסאות.   
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  לפני תחילתיסוס יאשר אישור עקרוני את תכנית היסודות דס הב מהנ .י 
 . הביצוע

 
 

הקדיחה ולזמן   שעות לפני מועד התחלת 48יש להודיע למהנדס הביסוס  . אי 
 ות הראשונים טרם יציקתם.ו לבדיקת הכלונסאתאו

 
 

.  CFAביסוס לבנטונייט/ה הרחבות/מפולות משמעותיות יחייבו העברת שיטת יב.  
 ט הבינמשרדי. רהמפ של   23לפרק   הנ"ל בהתאם

 
 
 
 
  והנחיות נוספות קורות ,רצפות .6
 

 "י  ע ות". רצפות וקורות יופרדו ממגע עם הקרקע תלוי יש לתכנן הרצפות כרצפות " 
 גזירה. ל 940העומדים בתקן   ס"מ 25ארגזי פוליוויד בגובה  
 המבנה  ס"מ לפחות בין  20להקפיד על הותרת חלל של יש במקרה של מבנה יביל   
 לקרקע.  

 
 
 
 
 מילוי באתר  .7
 

 .  באתרביצוע מילוי חייבת  הסדרת השטח מ א. 
  

 
   8-20%כל מילוי שיבוצע באתר יורכב מחול חרסיתי עד חול עם דקים ) ב. 
העדר על הקפדה על טיב המילוי  .  ס"מ  25בעובי עד  ויהודק בשכבות (  דקים  
 והידוקו בשכבות יגרום לנזק בפיתוח.   

 
 

 כל הנדרש  ס"מ או כ 30חישוף מינימלי של   לבצעביצוע מילוי יש טרם  ג.
 .וחשיפת קרקע טבעית לסילוק מילוי  

 
 
תאם לחתך הקרקע מומלץ ביצוע שבילים ופיתוח ע"י אבנים משתלבות בה ד.

 יותר.שוטים בהם תיקון ואחזקה פ 
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 ת תמך וקירות גדר קירו .8
 

מ"א(   5)תוך ביצוע תפרים כל  תעל הקרקע הטבעי יבוססו    קירות תמך   .א
. )אך ללא סכנה ליציבות הקירות(.  וסדקים  בכפוף לאפשרות של תזוזות  
ן העמקת היסוד עד לקרקע  ר בי בהעדר קרקע טבעית במפלס היסוד יש לבחו  
והידוקם    ית(שתחתיתם בקרקע טבע טבעית לבין ביצוע מילוי מצעים ) 
 .היסוד ס פלבשכבות עד למ 

 
 

. מקדם החלקה  0.35רות יעשה לפי מקדם לחץ עפר צידי חישוב הקי .ב 
 .  כולל מקדם בטחון 0.25היה מותר י 

 
 

  סאותלתכנון ביסוס הקירות בכלונ )ובעיקר באזורי מילוי( ניתן כחלופה  ג.
 קוטר התסבולת האופקית של כלונסאות במ'( בחלופה זו  7-8)לעומק 

 טון.  3יה ס"מ תה 50לונסאות בקוטר  טון ובכ  2תהיה ס"מ  40  
 
 

שה מחול נקי. לחילופין  מ' יע  0.5המילוי החוזר בגב בקירות ועד למרחק  .ד 
 ניתן להשתמש ביריעה מנקזת מסוג "אנקדריין".  

 
 

 מ"ר. 3ל נתנו כ י חורי ניקוז י  .ה 
 
 

 כוחות בתוך הגרעין  בתכנון קיר "קונבנציונלי" יש להבטיח שקול   . ו  
 כנגד החלקה.  ויציבות   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  בס"ד

 ZELIO DIAMANDI LTD                                 מנדי בע"מזליו דיא
 SOIL & FOUNDATION ENGINEER                                                       יעוץ לביסוס מבנים וקרקע     

 Eng. Kobi Ohayon ,  Eng. Aviya Zeev                                                                     אינג' אביה זאב , אינג' קובי אוחיון  

     Geologist. Katerin Birman Itzhak                                                                    קטרין בירמן יצחק )גיאולוגית(

 Eng. Omri Shitrit                                                                         ,  Eng. Asaf Boot ג' עומרי שטריתאינג' אסף בוט , אינ
  

  OFFICE@ZELIO.CO.IL                 haarava st.#1 givat shmuel              גבעת שמואל  1הערבה רח' 

 tel  -03  5756517טל'      fax     03-5757694פקס 
 15מתוך  10עמוד 

 
 
 
 
 יש לכתוב על תוכנית הביסוס( )  עוץ בזמן ביצועיי .9

 
יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת כדי    שני יסודות ראשונים א. 

לבחון האם נדרשים שינויים בהמלצות הביסוס, לקבוע העומק הסופי של  
 מפקח הצמוד באתר. היסודות ולהדריך ה

 
 

צוע )ביקור באתר( יעשה בכתב ובהתראה של  ת משרדנו לייעוץ בזמן ביהזמנ ב. 
 לפחות.    שעות 48

 

 
במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של   צמודקיום פיקוח הנדסי  ג. 

המפקח הצמוד באתר הינם תנאי לאישור תקינות היסודות )מבחינת נתוני  
 המקצועית בפרויקט.  הקרקע( ולאחריותנו

 
 

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

 על כל חלקיהם.  וכן כל תקן רשמי רלוונטי המקובל בענף הבניה. –  940
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 וליזם/משתמש בנכס(   עקרונות למתכנן)  גינון וניקוזפיתוח  .01
 

תכנון הפיתוח ומערכות המים והביוב בקרבה למבנה יעשה בצורה שתמנע  .א 
ר ניקוז מהיר של המים ע"י  הרטבה של הקרקע הסמוכה למבנה ותאפש

פועים מתאימים המכוונים אל מחוץ למבנה והנועדים להבטיח  ת שייציר
 פחות.  ל  3%יפוע של  דרש ש בקרקע גלויה נהרחקה מהירה של המים. 

חופשית של   רשות שפיכהאין לההיסודות .    וע סיכון לתקינותנ"ל נועד למנה  
 (. 1525ת"י )ראה תקן ישראלי לאחזקת מבנים מבנה צמוד למרזבים ב

 
 

 ההוראות דלעיל מתייחסות גם למערכת המים והביוב )אשר יש להרחיקם ב. 
בטיח העדר נזילות גם בעתיד  שר ממ' לפחות או לתת פתרון הנדסי א 3   

מ' לפחות   5 למרחק  מנעות מנטיעת עצים בסמוך למבנה )עדי הרחוק( וכן ה
 מהמבנה(.  

 
 

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

 יקוז הכללי של האתר ביחס לסביבה.  וק נמתכנן הניקוז לבד 
 
 

ת ניקוז האתר במהלך ביצוע  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להבטח .ד 
 ת הצורך עליו להתייעץ עם יועץ ניקוז מטעמו(.  )במידודות העב

 
 

אין לבצע כל חפירה הן בשלב הביצוע והן בעתיד למפלס הנמוך ממפלס    ה. 
אין לבצע חפירה לעומק הגדול   סאותות יסוד. במקרה של ביסוס בכלונפלט

להתייעץ עם המהנדס  בסמוך ליסודות. בכל מקרה של ספק יש  מ'  1 -מ
 המתכנן.  

 
 
 
 

 בכבוד רב,           
 

 אינג' זליו דיאמנדי            
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 771 -דתיק: 
 דורון בר קודח: 

 ןאולפנה ניצ
 תיאור קידוחי ניסיון 

 
 1מס': קידוח 

 
אחוז  תיאור השכבה עומק במ' 

 דקים
 SPT צבע

 חבטות מס' עומק -עד -מ
 15-30-45 סהכ

 שחור >50 חרסית רזה 2.0 0.0 
 חום 5-10 קיםד עםחול כורכרי  2.5 2.0  8-10-12 22 2

 2.5  
 כורכר קשה

 
  4 לבן

 חדר 50
     ס"מ 25

  6.0  
6  

חדר  50
  6.0  ס"מ 35

 חול כורכרי

 

 ירבהחום 

    
8  

דר ח 50
     ס"מ 15

    
10  

חדר  50
     ס"מ 10

    
12  

חדר  50
  12.2   ס"מ 10

 
 

 2מס': קידוח 
 

וז חא תיאור השכבה עומק במ' 
 דקים

 SPT צבע
 מס' חבטות עומק -עד -מ

 15-30-45 סהכ
 0.0  

חרסית בינונית עד 
 שחור >50 רזה

2 22 8-10-12    
   

4 30 10-14-16   5.0 
 5.0  

 חום כהה >50 חרסית רזה
6 28 9-13-15   7.0 

 7.0  
    15-20-28 48 8 חום 8-15 עם דקים חול

  10.5 
10 50< 18-25-30  10.5  

 כורכר קשה
 

     לבן
12  

חדר  50
  12.3   ס"מ 20
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 3מס': קידוח 
 

אחוז  התיאור השכב עומק במ' 
 דקים

 SPT צבע
 חבטותמס'  עומק -עד -מ

 15-30-45 סהכ
 0.0  

ית עד חרסית בינונ
 רזה

 

 שחור
2 22 9-11-12    50< 

    
4 26 11-12-14   5.0  

 5.0  
 חום כהה 40-50 חרסית רזה

6 40 15-18-22   7.0 
 7.0  

 חום בהיר 5-10 חול עם דקים
8 50< 19-24-35   9.0 

 חום 5-10 יורכרקים כחול עם ד 10.0 9.0 
10 50< 25-35-56  10.0  

כר כורחול כורכרי עד 
 חולי

 
     בהירחום 

12  
חדר  50
  12.5   ס"מ 10
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 C.F.A-מפרט לביצוע קידוחים בשיטת ה 
 של המפרט הבינמשרדי(   23ות שבפרק )בנוסף יש להתייחס לכל הדריש

 
 
ות. הסטייה המותרת מהמרכז  בדוק אנכיות ומרכזיות הכלונסא המפקח באתר י  .1

 . 1% מהקוטר והסטייה מהאנך   5%הינה  
תוספת   סטיות גדולות מהנ"ל ידווחו למהנדסי הביסוס, הקונסטרוקציה ויחייבו   

 זיון ביסוד או אמצעים נוספים אחרים.  
 
 
 ודות. דחים יהיו זהות למידות הכלונס המופיעות בתוכנית היס מידות המק .2
 
 
  להלן )של ציוד המדידה הנדרש( ירשמו עבור כל יסוד  הנתונים המפורטים  .3

 בנפרד באופן רצוף( ויוגשו לאישור מהנדס הביסוס בסוף העבודה.   
 
 
 מכונת הקדיחה תהיה מצויידת באמצעים הבאים:  .4
 

 .  מד נפח בטון מוזרם א. 
 מד לחץ הבטון בראש המקדח.   ב. 
 יי הקדיחה.  מד מומנט לקש  ג. 
 תחת לפני הקרקע.  עומק המקדח מ  ד. 

 
 
ס"מ מתחתית   15 -תחילת היציקה תעשה לאחר הרמת המקדח בלא יותר מ .5

יש לקודחו מחדש תוך  הקידוח. אם פקק הצינור לא משתחרר בתחילת היציקה  
 זיר הזיון.  מילוי בטון בלחץ גבוה אך מבלי להח

   לונסאות חלופיים לכלונס שכשל.ויב ביצוע  כקידוח זה יוגדר כפסול ומח 
 
 
 אטמ'.     0.75-על שמירת לחץ בטון שלא יפחת מ בכל מהלך היציקה, יש להקפיד .6

 התאורטי עד  כן יש לבדוק את נפח הבטון הנצוק תוך השוואה מתמדת עם הנפח  
 לאותו מפלס.   

 
 
 פה, כאשר הפסקה בתהליך תביא לפסילת הכלונס.  היציקה תהיה רצו .7
 
 
  7ללא אגרגט גס )"פוליה"( ובעל שקיעה של "לפחות   30 -בטון היצוק יהיה ב ה .8

. יש  של המפרט הבינמשרדי 23יש להתייחס לדרישות המפורטות במפרט חות.  לפ
 להתייעץ עם טכנולוג בטון ביחס לתערובת הנדרשת. 
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פרומיל משטח החתך   5-הכוחות והמומנטים אך לא יפחת מ כמות הזיון תקבע לפי    .9

ועד למקסימום   מ' 2כאורך הכלונס פחות  ל יהיה)ביחס הפוך לקוטר(. אורך הברז 
יזוק של ספירלה  , יכלול טבעות חמ"מ 16 . הברזל יהיה בקוטר מינימלי שלמ'  16של 

וך של כל  רותך במפעל כולל רית כלוב הזיון ימ'.  3מ"מ במרווחים של   14בקוטר 
ון  בכלובי דיפ ס"מ מקוטר הקידוח.   20-ב קטן קוטר כלוב הזיון יהיה הספירלות. 

 . אורך הזיון יהיה כאורך הקידוח פחות חצי מ'
 
 

הקידוח, זאת  מ' לתוך   6 באורך  ספייסרים 3  כנת כלוב הזיון תעשה לאחר הכנסתה . 10
 בנוסף לקשירת שומרי מרווח נוספים לאורך כלוב הזיון.   

 
 

טון נקי בעל חוזק בגמר הביצוע יש לסתת הבטון בראש הכלונס עד לקבלת ב . 11
 ס"מ.   10-20 עובי הסיתות אינו עולה על  מתאים. בד"כ

 
    

הכשרה מקצועית נאותה,  ביצוע העבודה תעשה בהשגחה צמודה של מפקח בעל  . 12
ל המפקח להקפיד  ע אשר ידאג למילוי הוראות המפרט וידווח למהנדס הביסוס.

וא נעזר  במד העומק לוודא עומק הביצוע בפועל בכל כלונס וכלונס , תוך שהו
 ויבוצע הקידוחיםכונה ומוודא את האיפוס בתחילת הקדיחה בקרקע. המותקן במ

 בפיקוח מעבדה צמודה במשך לפחות יומיים כדי לוודא קצב קדיחה תקין.
 
 

אות המפרט וכן שינויים  על המפקח להודיע ליועץ על כל אירוע חריג המתייחס להור . 13
 ונים שבדו"ח.בחתך הקרקע המתגלה לעומת הנת 

 
 

 סאות יבוצעו בדיקות סוניות )לאחר הסיתות(.  בכל הכלונ .14
 
 

 מחייב שתית יציבה. במקרה של קרקע חרסיתית יש לבצע   C.F.Aביצוע   .15
 ובמקרה של קרקע חולית   מעל שתית מהודקת(שכבות מצעים מהודקים ) 2 
 חת. א  שכבה 

 
 

 כפי שיקבע משרדנו בהתאם   בקוטר ביצוע כלונסאות תחילתיומיים לאחר   .16
 מ'   1במרחק    S.P.Tת  וקידוחי ניסיון עם בדיק 3 יש לבצע צאים לממ 
 מהכלונסאות שבוצעו כדי לאשר המשך ביצוע בשיטה זו.  

 
 

 משך  לה הינו תנאי  (   S.P.T  -ה על בסיס תוצאות) אישור משרדינו להמשך ביצוע  .17
 בשיטה זו.ביצוע  

 


