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שיקוע דוכיפת וקיר אקוסטי

הצגת הפרויקט למתכנן שכונתי פסגת זאב

2020יוני 
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דוכיפת/ צומת משה דיין–א "תצ



3

תוכן עניינים

שיקוע דוכיפת. 1

תכולת הפרויקט•

תכנית תנועה•

הארבעה' צומת רח•

חתכים טיפוסיים וחתך לאורך•

שלבי ביצוע והסדרי תנועה זמניים•

תכנון קונסטרוקציה כללי•

סטטוס תיאום ואישור רשויות•

(  48-57שקפים )בדיקה ראשונית –קיר אקוסטי . 2
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תכולת הפרויקט

הקו האדום-ל"לרקביצוע מעבר משוקע מתחת •

ביצוע קירות השיקוע בשיטת קידוח כלונסאות•

ביצוע המעבר מתחת לרכבת הקלה בשיטת כרייה ללא עצירת  •
פעילות הרכבת

מטר140-כ–אורך קירות שיקוע מזרחיים •

מטר165-כ–אורך קירות שיקוע מערביים •

מטר45-כ–( תחום הצומת)אורך מקטע מקורה •

ביוב וניקוז, מים, תאורה, הוט, בזק, נדרש העתקת תשתיות חשמל•
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הסדר תנועה סופי
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סופישלב–תכנית תנועה 
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הארבעה' צומת רח-תכנית תנועה 

פנייה שמאלה מיועדת רק  
לרכבים היוצאים מהשיקוע
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חתך טיפוסי בשיקוע

רוחב משתנה

3.25–2.0

קיר כלונסאות לביצוע

'מ10-כ' מרחק ממוצע בין הגדר לקיר כלונס
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חתך טיפוסי בצומת
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חתך לאורך–חלופת כרייה 

3.20

2.30

3.40

צומת דוכיפת
משה דיין

צומת כיבוי אש

צומת הארבעה



11

שלבי ביצוע והסדרי תנועה זמניים
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הסבר שלבי הביצוע

פירוק איי תנועה לכל אורך –' שלב א•

מחוץ לצומת-הסטת תנועה צפונה וביצוע עבודות קיר שיקוע דרומי–1' שלב ב•

מחוץ לצומת-הסטת תנועה דרומה וביצוע עבודות קיר שיקוע צפוני –2' שלב ב•

השלמת רוב העתקת  , המשך עבודות על הקירות, פיסוק מסלולים–' שלב ג•
מחוץ לצומת-התשתיות  

ללא שינוי בפניות-ביצוע חצר כלונסאות וקורת ראש בצד המזרחי -1' שלב ד•

ביטול פניות  –ביצוע חצר כלונסאות וקורת ראש בצד המערבי -2' שלב ד•
שמאליות בצומת והסטה חלקית של נתיבים זמניים למדרכות

השלמת  , ביצוע התקרות בתחום הצומת, ל"לרקביצוע כרייה מתחת –3' שלב ד•
'כל עבודות הקונס

,  התאמת מדרכות ומסעות למצב סופי, העברת התנועה לתוך השיקוע-' שלב ה•
וגמרים
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קטע מערבי–' שלב א

'תכולת ביצוע שלב א
עבודות הכנה באיי התנועה–1
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קטע מזרחי–' שלב א

'תכולת ביצוע שלב א
עבודות הכנה באיי תנועה-1
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קטע מערבי–1-'שלב ב

1' תכולת ביצוע שלב ב
.הסטת נתיבים לצפון–1

.קידוח כלונסאות פורטלים דופן דרומית-2

.עבודות במדרכה הדרומית-3
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קטע מזרחי–1-'שלב ב

1' תכולת ביצוע שלב ב
למשה דייןמפאגליןביטול פניה ימינה -1

הסטת נתיבים לצפון-2

קידוח כלונסאות פורטלים דופן דרומית-3

עבודות במדרכה הדרומית-4
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חתכים–1-'שלב ב
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קטע מערבי–2-'שלב ב

2' תכולת ביצוע שלב ב
הסטת נתיבים לדרום-1

קידוח כלונסאות פורטלים דופן צפונית-2
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קטע מזרחי–2-'שלב ב

2' תכולת ביצוע שלב ב
הסטת נתיבים לדרום-1

קידוח כלונסאות פורטלים דופן צפונית-2
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חתכים–2-'שלב ב
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קטע מערבי–' שלב ג

'תכולת ביצוע שלב ג
עבודה מחוץ לצומת-1

(  פיסוק)הסטת נתיבים מחוץ לפורטלים -2
הכנות לחפירת הפורטלים–3
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קטע מזרחי–' שלב ג

'תכולת ביצוע שלב ג
ביטול שמאלה מצפון למזרח-1

(  פיסוק)הסטת נתיבים מחוץ לפורטלים -2

הכנות לחפירת הפורטלים–3

קטינריהעתקת עמוד -4

השלמת העתקת תשתיות-5
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1-'שלב ד

1' תכולת ביצוע שלב ד
הסטת נתיבים זמניים למדרכות–1

ביצוע חצר כלונסאות וקורת ראש –2

בצד המזרחי

ללא שינוי בפניות–3
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2-'שלב ד

2' תכולת ביצוע שלב ד
הסטת נתיבים זמניים למדרכות–1

ביצוע חצר כלונסאות וקורת ראש בצד   –2

המערבי כולל השארת התנועה מצפון לדרום

תחילת הכנות לכרייה–3

הפנייה שמאלה ממזרח לדרום מבוטלת–4

הפנייה שמאלה מדרום למערב מבוטלת-5

הפנייה שמאלה ממערב לצפון מבוטלת-6

ממזרח למערב מבוטלצ"הנת–7
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3-'שלב ד

3' תכולת ביצוע שלב ד
2' ללא שינויים משלב ד–1

שיפור התנועה מדרום לצפון–2

ל"לרקביצוע עבודות הכרייה מתחת -3

השלמת ביצוע כל התקרות ותשתיות-4



26

קטע מערבי–' שלב ה

'תכולת ביצוע שלב ה
העברת תנועה לתוך השיקוע–1

התאמת מדרכות ומסעות למצב סופי–2

גמרים–3
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קטע מזרחי–' שלב ה

'תכולת ביצוע שלב ה
העברת תנועה לתוך השיקוע–1

התאמת מדרכות ומסעות למצב סופי–2

גמרים–3
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תנועת תחבורה ציבורית בשלבי הביצוע

נפח תנועת אוטובוסים קיימת במרחב
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תנועת תחבורה ציבורית בשלבי הביצוע
נפח תנועת אוטובוסים קיימת בצומת משה דיין
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תנועת תחבורה ציבורית בשלבי הביצוע
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תנועת תחבורה ציבורית בשלבי הביצוע
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תנועת תחבורה ציבורית בשלבי הביצוע
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תנועת תחבורה ציבורית בשלבי הביצוע
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תנועת תחבורה ציבורית בשלבי הביצוע
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תנועת תחבורה ציבורית בשלבי הביצוע
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תכנון קונסטרוקציה
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הרחבת אזור העבודה עבור כרייה–תנוחה של אזור הקירוי 
(Advance Pipe Umbrella)החדרת צינורות : שיטת ביצוע

תחום מקורה
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חתכים לאורך ולרוחב

באמצעות  טובולר-יש לוודא מיקום המולטי
חפירות גישוש טרם תחילת העבודות

מטר350–אורך השיקוע 

טובולר-תחום המולטי
משוער-



סיירת דוכיפת' קיר אקוסטי לאורך שד
בדיקה ראשונית-



40

הדמיה–קיר אקוסטי לאורך שיקוע 

מטר200-כ–אורך הקיר המוצע 
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:  נבחנו בעבר שתי חלופות הנדסיות
מיקום הקיר על קו גבול מגרשי המגורים-1' חלופה מס•
מיקום הקיר על גבול שפת הכביש–2' חלופה מס•
כך  , הקומות נדרשת תוספת מצחייה4על מנת לתת מענה אקוסטי לכל •

.'מ9-10.5שסך גובה הקיר ינוע בין 
:שתי החלופות מאוד בעייתיות ליישום•

מטר  1-עקב הגובה וגודל המבנה יידרש ביסוס כלונסאות ברוחב של כ•
המדרכה ואף חדירה  , לצורך הביצוע יידרשו חפירות של הכביש•

.  לשטחים פרטיים

בחינה ראשונית–קיר אקוסטי לאורך רחוב דוכיפת 



42

מחייבת תוספת קיר אקוסטי גם  ( קיר על גבול גדר המגורים)1' חלופה מס•
על שפת הכביש מול הכניסות לבנייני המגורים על מנת לתת מענה אקוסטי  

.  לפתחים בקירות הדרושים לצורך הכניסות
לא נותנת מענה למדרכת מילוט ותחייב  ( על שפת הכביש)2' חלופה מס•

הצרות נוספת של המדרכה
לפי החלופה והמיקום' מ2.5-ל1.5רוחב המדרכות הנותר יעמוד על בין •

תיבחן חלופה להקטנת גובה הקיר  , במסגרת המשך תכנון הקיר האקוסטי
במטרה להיצמד  )י ביצוע של קירות נמוכים יותר על גביי קירות השיקוע "ע

י כך להקטין את גובה הקיר שיידרש בסמוך לבניינים  "וע( למקור הרעש

בחינה ראשונית–קיר אקוסטי לאורך רחוב דוכיפת 
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חלופה ראשונית–דוכיפת ' קיר אקוסטי לאורך שד
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חלופה ראשונית–דוכיפת ' קיר אקוסטי לאורך שד

–1חלופה 
מיקום הקיר על גבול מגרשי המגורים
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חלופה ראשונית–דוכיפת ' קיר אקוסטי לאורך שד
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חלופה ראשונית–דוכיפת ' קיר אקוסטי לאורך שד

–2חלופה 
מיקום הקיר על גבול שפת הכביש
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ראשונית של יועץ אקוסטיד"חוו–קיר אקוסטי 
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ראשונית של יועץ אקוסטיד"חוו–קיר אקוסטי 
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תודה רבה


