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 2016אוקטובר  

 22כביש 

 חלופות לתיווי וגישור מעל נחל צופים

 שלמה אהרונסון אדריכלים



22כביש    2 |  

 צוות הפרויקט

 

 יובל ויצמן – ניהול פרויקט

 שלמה אהרונסון אדריכלים - אדריכלות מבנים ונוף

 מ"סילבן רטוביץ הנדסה תחבורה ותנועה בע - תכנון תנועה

 מהנדסים יועצים, מונטה-עמיר-רוזנבאום -תכנון כבישים 

 בראון מהנדסים יועצים-פוזנר-שמיר -תכנון גשרים ומבנים 

 מ"לביא נטיף אלגביש בע –תכנון ניקוז 

 מ"פ יועצים והנדסה בע"תו –איכות הסביבה 

 

 



22כביש    3 |  

 רמת שלמה

22 

4 
9 

 סנהדריה

 הר חוצבים

 22פרויקט כביש 
 (בשלבי תכנון)

 9/22פרויקט מחלף 
 (בשלבי מכרז)

שטח המיועד למסוף 
 אוטובוסים ובית לוויות

 :מקרא

 מספר כביש 0

 מפת מפתח

 תל ארזה
 עזרת תורה

 מיקום הפרויקט על רקע פרויקטים תחבורתיים מצרניים

 קו כחול – ה"רקלציר 



22כביש    4 |  

 כחולקו  – ה"רקלציר 

א"תצ  

 תוואי הכביש

 רמת שלמה

 הר חוצבים סנהדריה

 תל ארזה
 עזרת תורה

22 

4 

9 

 תוואי גשר

 :מקרא

 מספר כביש 0

 22גבול תכנית כביש 

חיבור למחלף  
 נחל צופים 9/22

גבול מגרש מסוף  
 אוטובוסים ובית לוויות

שכונת  -פרויקט מגורים
 סנהדריה



22כביש    5 |  

 מצב מאושר

 :מקרא

 גבול תכנית מאושרת גבול תכנית תוואי הכביש



22כביש    6 |  

 ניתוח גבהים

 :מקרא

 גבול תכנית

660.00-666.00 

666.00-672.00 

672.00-678.00 

678.00-684.00 

684.00-690.00 

690.00-696.00 

696.00-702.00 

702.00-708.00 

708.00-714.00 

714.00-720.00 

720.00-726.00 

726.00-732.00 

732.00-738.00 

738.00-744.00 

744.00-750.00 

750.00-756.90 

 תוואי הגשר תוואי הכביש

-נחל צופים-  



22כביש    7 |  

 תיווי מעוקל

 1חלופה 



22כביש    8 |  

תנוחה 1חלופה   

 פרויקט מגורים

חיבור למחלף  
9/22 

-22גשר 
עמודים+קשת  

22 

4 

9 



22כביש    9 |  

חתך אורך 1חלופה   

4כביש   

5% 

4.3% 

9% 

2רמפה   קו מתח גבוה 

10% 

2.6% 

7% 



22כביש    10 |  

3.0m 

חתכי רוחב, 1חלופה   

 מגורים

580 
600 

22גשר   

22גשר  מגורים  

8.2m 

5.5m 

3.0m 



22כביש    11 |  

3.9m 

 מגורים

620 
640 

22גשר   

22גשר  מגורים  

20.5m 

15.0m 

3.5m 

חתכי רוחב, 1חלופה   



22כביש    12 |  

 תיווי ישר

 2חלופה 



22כביש    13 |  

 פרויקט מגורים

חיבור למחלף  
9/22 

22 

4 

9 

-22גשר 
עמודים+קשת  

תנוחה, 2חלופה   



22כביש    14 |  

4כביש   

5% 

9% 

2רמפה   קו מתח גבוה 

10% 

2.6% 

7% 

חתך אורך, 2חלופה   



22כביש    15 |  

3.0m 

2.8m 

 מגורים

580 
600 

22גשר   

22גשר  מגורים  

35.0m 

24.5m 

חתכי רוחב, 2חלופה   



22כביש    16 |  

3.9m 

 מגורים

620 
640 

22גשר   

22גשר  מגורים  

51.5m 

45.5m 

14.0m 

חתכי רוחב, 2חלופה   



22כביש    17 |  

 חלופות התיווי המובאות לעיל 2החלופות המובאות להלן מתאימות עקרונית ל 3: הערה

 חלופות גישור



22כביש    18 |  

'חלופת גישור א  

 קשת+עמודים סוג גשר

 'מ 210.0 אורך גשר

 'מ 38.0 רוחב גשר

 5 מספר מפתחים

 'מ 92.0 מעל נחל צופים-קשת אורך המפתחים

 'מ 21.0-30.0 עמודים

 קבוע לכל האורך 1.83 (ארגזים)גובה מסעה 

 הערות/ שיטת ביצוע
לאורך כל   יידרש שיקום נופי -ג תמיכות "יציקה במקום ע

 תוואי הגשר

 ריכוז נתונים

 חתך אורך

 חתך רוחב

9/22חיבור למחלף   

92.0m 

 תוואי נחל צופים

30.0m 30.0m 30.0m 21.0m 



22כביש    19 |  

'חלופת גישור ב  

 משתנה ג עמודים בחתך"ארגזים ע מסעת סוג גשר

 'מ 208.0 אורך גשר

 'מ 38.0 רוחב גשר

 5 מספר מפתחים

 מפתחים אורך

 'מ 60.0 מעל נחל צופים-ארוכים מפתחים 2

 'מ 24.0-30.0 מפתחים קצרים 3

 'מ 1.83-5.0 מפתחים ארוכים (ארגזים)גובה מסעה 

 ''מ 1.83 מפתחים קצרים  

 . מאוזנת לשני מפתחים ארוכים ללא תמיכה מפני הקרקע יציקה הערות/ שיטת ביצוע

 .ג פיגום למפתחים הקצרים"יציקה ע

פגיעה מינימאלית בערוץ הנחל אך דרוש שיקום נופי מתחת  

 .למפתחים הקצרים

 ריכוז נתונים

 חתך אורך

 חתך רוחב

9/22חיבור למחלף   

60.0m 

 תוואי נחל צופים

60.0m 30.0m 30.0m 24.0m 



22כביש    20 |  

'חלופת גישור ג  

 סוג גשר
 משתנה ג עמודים בחתך"ארגזים ע מסעת

 אורך גשר
 'מ 213.0

 רוחב גשר
 'מ 38.0

 מספר מפתחים
3 

 אורך מפתחים
 'מ  60.0, 90.0, 60.0,

 'מ 1.83-6.0 גובה ארגזים

מאוזנת ללא תמיכה מפני הקרקע עם פגיעה   יציקה הערות/ שיטת ביצוע

 .מינימאלית לאורך כך תוואי הגשר

 .שיקום מינימלי לכל תוואי הגשר ידרש

 חתך אורך

 חתך רוחב

9/22חיבור למחלף   

60.0m 

 תוואי נחל צופים

90.0m 60.0m 

 ריכוז נתונים



22כביש    21 |  

 רמת שלמה-9/22חיבור למחלף 



22כביש    22 |  

 מיידישלב  -  תנוחה -9/22חיבור למחלף 



22כביש    23 |  

חתך וחזית -9/22חיבור למחלף   



22כביש    24 |  

1חלופה -9/22חיבור למחלף   



22כביש    25 |  

2חלופה -9/22חיבור למחלף   



22כביש    26 |  

'חלופת גישור א 'חלופת גישור ב  'חלופת גישור ג   

מופע אסתטי ייחודי  
ההולם את הסביבה  

 הנופית

ביסוס הנציב  . 1
הצפוני של הקשתות 
דורש חקירת קרקע 

מיוחדת עקב  
המצאות מערות 
גדולות בממצאי  

חקירת הקרקע של  
.מחלף רמת שלמה  

הביצוע יצריך  . 2
שיקום נופי לכל אורך  

 תוואי הגשר

פגיעה מינימאלית  .1
באזור ערוץ הנחל 

  ושביל האופניים
שיקום נופי בהמשך  . 2

תוואי הנחל לאחר  
 הביצוע

 

פגיעה מזערית בערוץ 
הנחל ומתחת לכל  

 תוואי הגשר
 

'חלופת גישור א 'חלופת גישור ב  'חלופת גישור ג   

1 . מופע אסתטי ייחודי   
ההולם את הסביבה  

 הנופית

'  קצרים'מפתחים 
יחסית ועמודים  

 במקצב לא אחיד
 

מפתחים גדולים אך 
חוסר ייחודיות 

עיצובית הראויה 
 לאזור מעין זה 

 נוף

 תנועה

 טבלת השוואת חלופות

ישר תיווי -2חלופה  מעוקל תיווי -1חלופה    

 סביבה

 בעיית שדה ראיה לתנועה ממערב לדרום רדיוסים קטנים לאורך הקטע

 קונסטרוקציה

ביסוס הנציב  . 1
הצפוני של הקשתות 
דורש חקירת קרקע 

מיוחדת עקב  
המצאות מערות 
גדולות בממצאי  

חקירת הקרקע של  
 .מחלף רמת שלמה

הביצוע יצריך  . 2
שיקום נופי לכל אורך  

 תוואי הגשר

פגיעה מינימאלית  .1
באזור ערוץ הנחל 

  ושביל האופניים
שיקום נופי בהמשך  . 2

תוואי הנחל לאחר  
 הביצוע

 

פגיעה מזערית בערוץ 
הנחל ומתחת לכל  

 תוואי הגשר
 

מפגע וויזואלי ואקוסטי -קירבה של הכביש לפרויקט המגורים הפחתת מטרד אקוסטי   -ריחוק מרבי של הכביש מפרויקט המגורים 
 ואפשרות ליצירת תווך ירוק בין הפרויקטים

'  קצרים'מפתחים 
יחסית ועמודים  

 במקצב לא אחיד
 

מפתחים גדולים אך 
חוסר ייחודיות 

עיצובית הראויה 
 לאזור מעין זה 
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בחירת חלופת תיווי וגישור. 1  

באחריות מוריה -לגישור מחלף רמת שלמה 22התאמת חיבור גישור של כביש . 2  

סקר קרקע לנציבי הגשר ולקירות. 3  

פינוי פסולת ושפך קיים. 4  

שטחי התארגנות ודרכי גישה לאתר. 5  

קירבה לתיילי מתח עליון. 6  


