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 3311-31סימוכין: 
 553-ד תיק:

 
 

 ניצנה –מכון טיהור 
  בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס

 דו"ח פרלימינרי
 
 נים כלליים נתו .5

 
  מיקום א. 

 
מ' נמצא בנ.צ מרכזי מקורב של  351X351 -במתחם של כנמצא האתר 

514135/340151. 
 

 
 טופוגרפיה  ב. 

 
מ'  3 -+ פרט לערימת עפר בגובה של כ 311.5 -נמצאים ברום של כפני השטח 

 מערבי. -באזור הדרומי

 

 
 תכנית בדיקות הקרקע  ג. 

 
מ' שבוצעו באתר  31 עדשל  קידוחים לעומק 33דו"ח זה מתבסס על  .3  

בדיקות . 3131פברואר בחודש ע"י קבלן מטעם משרדנו )משה בר( 
S.P.T  וכן נלקחו מדגמים מופרים למיון בוצעו במהלך הקידוחים

 כלותי ובדיקת מעבדה. תסה
 

 ע הכללי. סיון מהווים בדיקה של אחוז מזערי מנפח הקרקיקידוחי הנ .3  
 אי לכך, יתכנו שינויים בין חתך הקרקע בפועל לבין ממצאי קידוחי   
 סיון. בכל מקרה של אי התאמה יש לדווח למהנדס הביסוס ויתכנו יהנ   
 . כולל אפשרות לתוספת לעלויות הביסוס שינויים בהמלצות הביסוס   

 
ודות בלבד. תיאור קידוחי הניסיון מיועד לצורך תכנון הנדסי של היס .1  

אין תיאור זה מיועד לספק לקבלן המבצע נתונים לתכנון התאמת 
 כלים ושיטות עבודה לצורך הביצוע.

 
ראשונים יבוצעו בנוכחות יועץ הקרקע באתר עבודות העפר ויסודות  .4

 שעות(. 52וישלימו המידע הדרוש )יש ליידע בהתראה של 
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 תקניםאור המית ד. 
 

 מתקנים העיקריים המתוכננים:להלן תיאור ראשוני של ה  
 

 מ'.  32מתקן בטון בקוטר  – ויסותבריכת  .3  
 

    .מ' 35-מתקני בטון בקוטר של כ –עואגמי שק שלושה .3  
 

 מ'. 53X35-מבטון במידות של כ – ריאקטורים .1  
 

 מ'. 33 -בטון בקוטר של כמ – אגני ייצוב .4  
 

  צה וטיפול קדםומבני טיפול ב .5  
 

 בד"כ על פי השטח הקיים. – ים וכו'במתקני חשמל, משאיבות, מגו .0  
 

 .מ' ביחס לפני קרקע קיימים 4-3מחייבים חפירה של  בדרך כללהמתקנים   
 
 

 מהות שירות ייעוץ לביסוס  ה. 

 
ייעוץ לביסוס נועד לספק נתונים למתכנן לתכנון הנדסי של היסודות ה .3  

 סוס אליה היסודות יחדרו. ולאפשר למפקח באתר זיהוי שכבת הבי

 
 שירותינו ההנדסיים לא נועדו :  .3  

 
 לאפשר לקבלנים בחירה של ציוד ושיטות לביצוע היסודות.  א.   

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

 ניקוז תת קרקעית של מרתפים ע"י מתכנני ניקוז אינסטלציה. 

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

 איטום. 

 
ההנחיות לתכנון לביסוס )כמפורט בדו"ח( תקפות למבנה שתואר  .1  

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

 ץ הקרקע. חסות מחודשת של יועימחייבים התי -עליונות 
 

מטבען של הנחיות המבוססות על בדיקה כללית של האתר שייתכנו  .4  
ביצוע שינויים בחתך הקרקע המתגלים בזמן הביצוע. אי לכך, 

המבין ההמלצות והדרישות  הנדסי צמוד היסודות מחייב פיקוח
המקצועיות והמזמין עדכון לנתוני הביסוס במקרה של שינויים בחתך 

 הקרקע בפועל. 
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יסודות ראשונים במבנה יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר  .1  

וזאת לצורך קביעת העומק הסופי של הביסוס והדרכת המפקח 
 עות ש 52הצמוד. יש לידע על תחילת ביצוע בכתב ובהתראה של 

 לפחות. )יש לרשום על תוכנית הביסוס(. 
 

צמוד קיום פיקוח צמוד באתר וקבלת דו"ח בכתב של המפקח ה .5  
באתר הם  תנאי לאישור היסודות )מבחינת נתוני הקרקע( 

 ולאחריותנו המקצועית בפרויקט. 
 

 שנים מיום הפקתו. 0דו"ח זה הינו בתוקף עד  .7  
 
 
 
 
 חתך הקרקע  .2

 
 השכבות העיקריות:להלן תיאור של  

 
 מ' )ייתכן באזור הערימה(. 3שכבה עליונה בעובי עד  –מילוי  א. 

 
 

מ'  1.5שכבה עליונה בעובי משתנה שבין  – ("לס")לי עד טין חרסיתי טין חו ב. 
 מ' ביתר  3-1 בדרך כלל( ועד 3,4,5,7,2באזור המזרחי )ראה קידוחים   
עובי השכבה "חריג" ומגיע  1בקידוח  (.31,33,33,,,3)ראה קידוחים  המתחם  
 מ'. 0-7 -ל כ  

 
 

 ס". השכבה כוללת ה"ל השכבה נמצאה מתחת לשכבת –"קונגלומרט" .ג 
 טיני עד קרטוני. ורות גיר וצור בתוך חומר מלכדצר  

 
 

 מתחתשכבת קרטון )עם צרורות צור( בחלק מהקידוחים נמצאה  –קרטון .ד 
 לקונגלומרט.  

 
 

  םעור במגע שבין ה"קונגלומרט" בשני קידוחים נמצאו מים במיש -מים ה. 
 (. 1-ו 3)ראה קידוחים  קרטוןה  
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 נות והמלצותמסק .0
 

 שכבת  ' ותוסרמ 1מתחייבת חפירה מעל  של המתקניםברוב מוחלט  א. 
 שכבת ה"קונגלומרט". תוך חשיפתה"לס"   

 
 

עשה באמצעות ימ' חפירה(  1מעל )עמוקים  "הידראוליים"מתקנים  ביסוס  .ב 
ס"מ או ככל שיקבע ע"י מהנדס הקרקע  01בעובי מינימלי של  החלפת קרקע   
 במידה ועומק החפירה לא יבטיח  אחר בדיקת תחתית החפירה.באתר ל  
 סילוק מוחלט של ה"לס" ייתכן הצורך בהגדלת עובי החלפת הקרקע   
 .מ' 5.1-5.2-לכ  

 
 

מתקנים עיליים במידות "קטנות" אפשרי לשקול ביסוס על החלפת קרקע  .ג 
שים אינם רגיאלו מתקנים שס"מ ובלבד  311למצעים סוג א'( בעובי של )

 .ס"מ 3-1לתזוזות של 
 
 

בכלונסאות )קיים סיכוי טוב שניתן  סמבנים "הרגישים" לתזוזות יש לבס .ד 
לקדוח בשיטה "רגילה" אך יש לקבל הצעת מחיר נפרדת לביצוע בשיטת 

 בנטוניט(.
 
 

 ס"מ. 3-כיאפשרו תזוזות של בכל המתקנים חיבורי צנרת  .ה 
 
 
 
 
  ביצוע עבודות עפר .5
 

  .ס"מ 11עפר יש לבצע חישוף מינימלי של באזורי מילוי צוע עבודות טרם בי א. 
 
 

תבחן ע"י מהנדס הביסוס ובהתאם לביסוס החלפת הקרקע שתית החפירה  ב. 
 לממצאים יתכן הצורך בהעמקתה. 

 
 

מ' מגבולות  3.5מימדי החפירה לביצוע החלפת קרקע ו/או מצעים יחרגו  .ג 
 אנכי  3ך ביצוע החלפת קרקע יהיה מתקן. שיפוע החפירה הזמני לצורה
 אופקי. 3.5 -ל
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 .ממודיפייד 1%,לצפיפות של תחתית החפירה תהודק  "לס"במקרה של  .ד 
במקרה של קונגלומרט יש להדק פני חפירה ע"י שישה מעברים של מכבש 

  ויברציוני.
 
 

ס"מ )כל  31מפני החפירה המאושרת יש לבצע מילוי מצעים סוג א' בעובי  .ה 
 ממודיפייד. 2%,-שכבה( שיהודקו ל

 
 

ממפלס באזור בו תידרש הגדלת עובי החלפת הקרקע החלק התחתון ) .ו 
מתחתית רצפת  ס"מ 01 -ב הנמוך תחתית החפירה המאושרת ועד למפלס

הנמוך מביניהם( יענה להגדרת "חומר נברר" כמפורט  -מתקנים/עיבויים
 .(ס"מ 7עם גודל אבן מקסימלי עד )במפרט הבינמשרדי 

  
 

בין יתר העקרונות לתכנון לבצע החפירה גלומרט נדרש אם לא ייחשף קו .ז 
במגע שבין מילוי המצעים בשיפוע המבטיח הובלת המים למערכת ניקוז. 

עם הגנה מ"מ(  3בעובי  HDPE) ילןיונחו יריעות פוליאת לחומר "הנבחר"
/מ"ר וחוזק גר' 311גה במשקל מינימלי של אוטכנית ארויריעה ג כפולה של

יונח )בשיפוע( צינור שרשורי עטוף  מצעיםבהיקף ה .טון/מ"א 4לקריעה של 
בקונגלומרט החודרים בד גאוטכני וחצץ גס שיוביל המים לקידוחי ניקוז 

. קידוחי הניקוז מ' 3לפחות  המבנהמתחום קידוחי ניקוז יורחקו . חולי
 וטכני.מ' לפחות בתוך חול וימולא חצץ גס עטוף גרב גא 3יחדרו 

 
 

יעשה מחומר גרנולרי מ'  3ברוחב מינימלי של מילוי חוזר לצידי קירות  .ח 
ההידוק יעשה ע"י  מ' 3ועד למרחק  לצידי קירותדקים(.  31%)המכיל עד 

 מעבר לכך ע"י מכבש ויברציוני כבד. .ידנימכבש ויברציוני 
 
 

על ידי י( )שתית וכל שכבות המילויש לבצע בדיקת צפיפות שדה בכל שכבה  .ט 
 מעבדה מוסמכת כדי לאשר השגת הצפיפות הנדרשת.

 
 

 3.5מאמץ המגע המותר ביסודות המתקנים )"עיבויים"( לא יעלה על  .י 
 ק"ג/סמ"ק. 3.5מודול המצע הינו  ק"ג/סמ"ר.

 
 

 . 1.5צידי בקירות המתקנים יהיה המקדם לחץ עפר  .אי 
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 ביסוס בכלונסאות .1
 

 זות )משרדים וכו'( יבוססו בכלונסאות.מבנים הרגישים לתזו א. 
 
 

 להלן פירוט העומס המותר לפי הקוטר והעומק: ב. 
 

 אומס אופקי עומס אנכי עומק  קוטר  
 (מותר )טון (מותר )טון )מ'( )ס"מ(  

 
 1  11עד  7 51  
  01 7 13-41  5 

 
 

 )הערה זו תירשם בתוכנית(.בקונגלומרט מ' לפחות  5כל הכלונסאות יחדרו  ג. 
 
 

חת הכלונסאות תעשה בתקופת קיץ כדי להגדיל הסיכוי ידמומלץ שק .ד 
דהיינו )הקדיחה  וםעם ת מידלקדיחה רגילה. כן יש להתארגן ליציקה 

 (.ףימערבל בטון ומשאיבה באתר באופן רצנוכחות  ת נדרש
 
 

עם הקרקע  יופרדו ממגעבמבנים המבוססים בכלונסאות רצפות וקורות  .ה 
. ס"מ 21בגובה (מסוג המתוכנן לקריסה)באמצעות ארגזי פוליוויד משוננים 

ייתכן ויתור על לנקז החלל שמתחת לרצפות כדי למנוע הצטברות מים.  יש
 פרט ההפרדה בהתאם לממצאים בזמן הביצוע.

 
 
 
 
 )לכתוב על תכנית היסודות(  הנחיות לתכנון ולביצוע הכלונסאות .5

 
 תר יוודא את עומק הכלונסאות, אנכיותם )בעזרת פלסים(המפקח בא א. 
 ומרכזיותם בתחילת הקדיחה ובגמר המטר הראשון. המרכז המבוצע לא  

 ה גדולה מהנ"ל תחייבימקוטר הכלונס המתוכנן. סטי 5% -יסטה יותר מ   
 תוספת זיון ויש לדווח עליה למהנדס הביסוס.    

 
 

 .0ל שקיעת קונוס של "בע 11 -הבטון בכלונסאות יהיה ב ב. 
 דרגת סומך זו הכרחית לעטיפה נאותה של הזיון.   

 
 

 יציקת כל כלונס תהיה רצופה ותבוצע ביום הקדיחה.  ג. 
 מ'.  4היציקה תבוצע באמצעות משפך וצינור פי.וי.סי באורך   
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מ'.  3-3מוש בצינור מגן עליון באורך יהקבלן יביא בחשבון את הצורך בש ד. 
 ילוי קרקע לא יציבים(. )באזור מ

 
 

 3כאורך הקידוח פחות  אורך הזיון יהיה. כלוב הזיון יתלה במרכז הקידוח ה. 
קוטר כלוב הזיון יהיה קטן  .שומרי מרחק יותקנו על כלוב הזיון כמקובל מ'.

ס"מ מקוטר הקידוח. הזיון יהיה מברזל מצולע ויחושב עפ"י הכוחות  33 -ב
פרומיל שטח  4-5-ום מקרה לא יפחת מהאופקיים והמומנטים, אבל בש

 .החתך )ביחס הפוך לקוטר( 
 
 

המרחק החופשי  51%הפרש גובה בין בסיס כלונסאות סמוכים לא יעלה על  ו. 
 שבין הכלונסאות. 

 
 

מהנדס הביסוס יאשר אישור עקרוני את תכנית היסודות לפני תחילת  ז. 
 הביצוע. 

 
 

לבדיקת   ח ולזמן אותוודיקה לתייש להודיע למהנדס הביסוס על תח ח. 
 הכלונסאות הראשונים טרם יציקתם. 

 
 

  הכלונסאות יבוצעו בפיקוח צמוד של בעל מקצוע מוסמך. ט. 

 
 

 כל הכלונסאות יבדקו בשיטה הסונית. י. 
  

 
של המפרט  20)לפי פרק בנטוניט החשש ליציבות יחייב ביצוע בשיטת  יא. 

 הבינמשרדי(.
 
 
 
 
 באתר לויומי חפירה תכנון .7
 

 אופקי. 3.5-אנכי ל 3חפירה זמנית באתר תבוצע בשיפוע של  א. 
 
 

 אופקי. 3 -אנכי ל 3מילוי באתר )ללא תימוך( ייעשה בשיפוע  ב. 
 

 בשכבות ומחומר מובחר.כל מילוי באתר יהיה מהודק  ג. 
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 יש לכתוב על תוכנית הביסוס( ) ייעוץ בזמן ביצוע .2

 
ודות ראשונים במבנה יבוצעו בנוכחות מהנדס יסהשלמת החפירות בשטח ו א. 

הביסוס באתר וזאת כדי לבחון האם נדרשים שינויים בהמלצות הביסוס, 
 לקבוע העומק הסופי של היסודות ולהדריך המפקח הצמוד באתר. 

 
 

הזמנת משרדנו לייעוץ בזמן ביצוע )ביקור באתר( יעשה בכתב ובהתראה של  ב. 
 עות לפחות. ש 52

 
 

במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של  צמודפיקוח הנדסי קיום  ג. 
המפקח הצמוד באתר הינם תנאי לאישור תקינות היסודות )מבחינת נתוני 

 הקרקע( ולאחריותינו המקצועית בפרוייקט. 
 
 
 
 
 עקרונות למתכנן וליזם/משתמש בנכס( ) פיתוח גינון וניקוז .7

 
ביוב בקרבה למבנה יעשה בצורה שתמנע תכנון הפיתוח ומערכות המים וה א. 

הרטבה של הקרקע הסמוכה למבנה ותאפשר ניקוז מהיר של המים ע"י 
יצירת שיפועים מתאימים המכוונים אל מחוץ למבנה והנועדים להבטיח 

הנ"ל נועד למנוע סיכון לתקינות היסודות . )ראה הרחקה מהירה של המים. 
 . 5121 תקן ישראלי לאחזקת מבנים תי

 
 

 1 ההוראות דלעיל מתייחסות גם למערכת המים והביוב )אשר יש להרחיקם  ב. 
מ' לפחות או לתת פתרון הנדסי אשר מבטיח העדר נזילות גם בעתיד הרחוק( 

 ' לפחות מהמבנה( . מ 5 וכן המנעות מנטיעת עצים בסמוך למבנה )עד למרחק
 
 

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

 מתכנן הניקוז לבדוק ניקוז הכללי של האתר ביחס לסביבה. 
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על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להבטחת ניקוז האתר במהלך ביצוע  ד. 
 במידת הצורך עליו להתייעץ עם יועץ ניקוז מטעמו(.  העבודות

 

 
אין לבצע כל חפירה הן בשלב הביצוע והן בעתיד למפלס הנמוך ממפלס   ה. 

 . בכל מקרה של ספק יש להתייעץ עם המהנדס המתכנן. ותיסוד
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,          
          
 אינג' זליו דיאמנדי         
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 מט"ש ניצנה
 תיאור קידוחי ניסיון

 
 

 בעצ    תיאור השכבה עומק במ' קידוח
 
 חום בהיר      "לס" ,.1.1-1 3-ק

  לבן  קרטוני עם גיר וצור "קונגלומרט" 1.1-,.1 
 לבן     קשה  קירטון 1.1-7.1 

 
  חום בהיר      "לס" 1.1-3.4 3-ק

 חום   טין חרסיתי עם צרורות 3.4-3.5 
 לבן  צורגיר ו צרורותעם  "קונגלומרט" 3.5-5.2 
 לבן     קירטון רך 7.,-5.2 
 מ'( 5.5ו בעומק עים הופי)מ   

 
 חום בהיר      לס"" 1.1-5.7 1-ק

 חום    חול עם צרורות 5.7-0.2 
 לבן   צרורות גירעם  "קונגלומרט" 0.2-2.3 
 לבן      קירטון 2.3-31.2 
 מ'( 2.3)מים הופיעו בעומק    

 
 מילוי 1.1-1.1 4-ק

 לבן   עם צור וגיר "קונגלומרט" 1.1-3.4 
 לבן   עם מעט צרורות צורקירטון  3.4-5.7 

 
 חום בהיר      "לס" 1.1-1.1 5-ק

 לבן  "קונגלומרט" קרטוני עד קרטון 1.1-1.1 
 )סלע קשה לא ניתן להמשיך לקדוח(   

 
 חום בהיר     וצרורות "לס" 1.1-1.7 0-ק

 חום     טין חולי חרסיתי ,.1.7-3 
 חום בהיר   "קונגלומרט" עם גיר וצור 7.1-,.3 

 
 חום בהיר      "לס" 1.1-1.4 7-ק

 לבן  גיר וצור צרורות "קונגלומרט" עם  1.4-1.1 
 לבן      קירטון 1.1-4.2 

 
 חום בהיר    מילוי "לס" וצרורות 1.1-1.5 2-ק

 חום   גיר "קונגלומרט" עם צרורות 1.5-3.7 
 לבן "קונגלומרט" קרטוני עם צרורות גיר וצור 3.7-0.1 
 לבן   צורקרטון עם צרורות  0.1-0.4 
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 צבע   תיאור השכבה עומק במ' קידוח

   
 חום בהיר     "לס" 1.1-3.5 ,-ק

  חום  טין חולי )"לס"( עם צרורות 3.5-1.3 
  קירטון )"קונגלומרט" קרטוני?( 1.3-7.3 
 חום בהיר -לבן   עם צרורות גיר וצור   
  

 חום בהיר     "לס" 1.1-3.0 31-ק
 לבן/חום בהיר  וגיר "קונגלומרט" עם צור 3.0-2.5 

 
 חום     "לס" 1.1-1.5 33-ק

 לבן/חום בהיר "קונגלומרט" עם צרורות גיר וצור 1.5-7.2 
 
 חום בהיר     "לס" 1.1-1.1 33-ק

 לבן/חום בהיר "קונגלומרט" עם צרורות גיר וצור 1.1-7.0 
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 תוצאות בדיקות החדרה תקנית
 
 

 מס' חבטות עומק במ'  קידוח   
 

 לא חדר 51  3  3-ק   
 לא חדר 51  4     
 לא חדר 51  0     

 
 (0,35,51)51<  3  3-ק   
 לא חדר 51  4     
 לא חדר 51  0     
   
 (,33,35,3)14  3  1-ק   
     4  30(7,33,35) 
     0  3,(0,,,31) 
 לא חדר 51  2     
   
 לא חדר 51  3  4-ק   
 לא חדר 51  4     
   
 חדרלא  51  3  5-ק   

 
 

 ,5,0,33)37  3  0-ק   
 לא חדר 51  4     
 לא חדר 51  0     

 
 לא חדר 51  3  7-ק   
 לא חדר 51  4     

 
 לא חדר 51  3  2-ק   
 לא חדר 51  4     
 לא חדר 51  0     

 
 לא חדר 51  3  ,-ק   
 לא חדר 51  4     

 
 (37,35,32)51<  3  31-ק   
 לא חדר 51  4     
 לא חדר 51  0     
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 מס' חבטות עומק במ'  קידוח   

 
 (1,5,0)33  3  33-ק   
 לא חדר 51  4     
 לא חדר 51  0     

 
 (31,35,,)32  3  33-ק   
 לא חדר 51  4     
 לא חדר 51  0     

 


