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גשר אם המושבות

מחלף ֵאם המושבות, המחבר את דרך ֵאם המושבות 
שאורכו  המושבות'  ֵאם  'גשר  את  כולל   4 כביש  עם 
כ-242 מטרים. הגשר הוקם ביוזמת נתיבי איילון באזור 
וללא עצירת התנועה באחד הכבישים  רווי מערכות 
ירידה של  ומאז פתיחתו נרשמה  העמוסים במדינה 
ז'בוטינסקי והתאפשרה גישה  ממש בעומס שבציר 
נוחה למקומות עבודה בכל שעות היום. תחת הגשר 
הרכבת  של  האדום  הקו  מנהרות  בקרוב  ייחפרו 
הקלה. תכנון הגשר כלל התייחסות מיוחדת לחפירה 
המתוכננת בצמוד לכלונסאות והוטמעה בו מערכת 
בין  הדדית  השפעה  נטרול  לטובת  מתקדמת  ניטור 

המבנים

תיאור המחלף
המחלף מחבר את דרך אם המושבות וכביש 4 ומאפשר חיבור ישיר 
מדרך אם המושבות מכיוון מערב אל כביש 4 לכיוון דרום, מכביש 
4 דרום – יציאה מערבה לאם המושבות ומכביש 4 צפון – חיבור 
למזרח ולמערב. המחלף כולל אף דרך שירות המתחברת למחלף 

גהה ומאפשרת חיבור לכביש 4 לכיוון צפון.

המחלף ממוקם בסביבה רוויית תשתיות. במרכז כביש 4 טמון קו 
המוביל הארצי בקוטר של 70 צול, בעומק מינימלי של 4.5 מטרים. 
הימצאות קו המוביל הארצי במפרדה לא אפשרה להציב עמוד 
בתחום זה והדבר הכתיב את ממדי הִמפתח בגשר לכ-60 מטרים.
תוואי הקו האדום של הרכבת הקלה, המוקם בימים אלה, חוצה 
בשתי מנהרות תחת הגשר, ברצועה הממוקמת ממערב לכביש 4, 
בעומק של כתשעה מטרים, ועמוד הגשר המערבי ביותר ממוקם 

גשר אם המושבות מראה לילי. תמונה באדיבות נתיבי איילון

*הכותב הוא ראש צוות תכנון ומנהל סניף יבנה במשרד קדמור מהנדסים 
המתמחה בתכנון גשרים ומבני דרך מורכבים

מיקום מחלף אם המושבות ומערך התנועה סביבו.
באדיבות נתיבי איילון
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בתחום שבין שתי המנהרות. ביסוס העמוד תוכנן לנטרול השפעות 
הדדיות בין הגשר למנהרות ובגשר מותקנת מערכת ניטור רציף אשר 
תפורט בהרחבה בהמשך הכתבה. זאת ועוד, כחלק מן הפרויקט 

הועתקו קווי תשתיות נפט והוסטו קווי מתח גבוה.
אתר הגשר הוא מישורי ונמצא ברום ממוצע של +9.5 מטרים מעל 
פני הים כאשר חתך הקרקע מורכב משכבה עליונה של חרסית 
בעומק 20 מטרים, אחריה שכבת ביניים של חול חרסיתי בגובה 
שני מטרים ולאחריה חול כורכרי. שכבת החרסית העמוקה הכתיבה 

שימוש בביסוס עמוק אל תוך שכבות החול והכורכר.
הגשר נושא את תנועת כלי הרכב של רחוב אם המושבות מעל 
כביש 4 והוא נושא גם שתי מדרכות ושביל אופניים. כאמור, מפתח 
של כ-60 מטרים והצורך לאפשר תנועה רציפה בכביש 4 לכל משך 
הקמת הגשר הציבו תנאים מתאימים להקמת גשר בטכנולוגיית 

המקטעים הטרומיים.
את תכנון הקונסטרוקציה של הגשר ביצע משרד קדמור מהנדסים 
בע"מ. קדמור הינה חברת הנדסה אזרחית לתכנון גשרים ומבני 
דרך מורכבים. תחומי הפעילות העיקריים של המשרד כוללים תכנון 

גשרים ומבני דרך, ניהול אחזקת גשרים ומבני דרך, חיזוק 
ושיקום של מבנים, סקירות של גשרים ומבני דרך, הערכת 
תיסבולות וסיכונים, ליווי הובלות מטענים חריגים, בדיקות 

לעמידות בעומסי רעידות אדמה.

תיאור הגשר
תהליך תכנון הגשר חל משלב התכנון המוקדם, שבו נבחנו 
וחלוקת המפתחים,  כמה חלופות לאופן ביצוע המיסעה 
דרך שלב התכנון המפורט שבו הופקו מסמכים לביצוע 
וכלה בשלב ליווי הביצוע הכולל שינויים והתאמות בהתאם 
לממצאים בשטח ודרישות המזמין. תהליך זה החל בשנת 

2009 והסתיים בשנת 2011.
Flyover ואורכו הכולל הוא  גשר אם המושבות הוא מסוג 
כ-242 מטרים בחלוקה לחמישה מפתחים באורכים של 
33.2, 54.3, 57.4, 57.4 ו-39.3 מטרים. המפתחים המרכזיים, 
57.4 מטרים אורכם, חוצים את נתיבי כביש 4 לכיוון צפון ואת 
התוואי העתידי של המסלולים אשר יתחברו לכביש איילון 
מזרח. רוחב המיסעה הוא כ-22 מטרים והוא מחולק לשני נתיבי 
תנועה לכל כיוון, מדרכת הולכי רגל בכל צד ונוסף להם נתיב אופניים.
לגשר תוואי פרבולי בכיוון האנכי וגיאומטריית המיסעה בהתוויה ישרה 

.)SKEW( כמעט לכל אורך הגשר ואין בו זווית יחסית
240 ס"מ כך  בגובה של  המיסעה מורכבת מחתך ארגזי חלול 
שמתקבל יחס מפתח לגובה של 24 מטרים. רוחב הגשר הכולל 
הוא 22 מטרים והוא מורכב ממקטע טרומי ברוחב של 17 מטרים 
והשלמת יציקה של זיז באורך 2.5 מטרים מכל צד של המקטע. 
חתך המקטע הטרומי כולל צינורות לחיצה היצוקים במקטע ומהווים 
זיזי הארגז. יחס מפתח  קו תמיכה נוסף המאפשר את הארכת 
מיסעה בשילוב רוחב גדול וכגובה סטטי נמוך נותנים לגשר מראה 

שטוח ומרשים.
הגשר מתוכנן להרחבה עתידית בכיוון צפון. הרחבת הגשר כוללת 
תוספת של 10.5 מטרים לרוחב הגשר אשר תאפשר תוספת נתיב 
תנועה בכל כיוון. הרחבת הגשר תכלול תוספת נציב בכל ציר, ומיסעה 
מקבילה הכוללת מקטע טרומי עם צינורות זהים ומערכת קרומים 

לסגירת המרווח התחתון בין הארגזים.

מבט מצפון על עבודות הקמת הגשר.
תמונה באדיבות נתיבי איילון

חזית הגשר )בצהוב – כביש 4, בתכלת – אילון מזרח, באדום – מנהרות הרק"ל ובכחול – המוביל הארצי(

חתך הגשר - מורכב ממקטע טרומי הכולל צינורות לחיצה וזיזים והשלמת יציקה של זיזים באתר
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גשר אם המושבות

בכל ציר גשר ישנו עמוד בטון בודד בחתך פריזמטי מתפצל. גובה 
הנציבים נע בין 6.6 ל-7.6 מטרים ומידות הבסיס של העמוד הן 3.6*1.8 

מטרים והמרחק בין צירי סמכים בראש העמוד הוא 4.5 מטרים.
הסֵכמה הסטטית של הגשר היא המשכית לכל אורך המיסעה, 
כאשר בנציבי הביניים סמכים אלסטומריים מתכווננים המאפשרים 
ובנציבי הקצה  ושליטה בדפרומציות האלסטומר,  כיול הסמכים 
הותקנו סמכים מחליקים. גם בעמוד ציר 2 הותקנו סמכים מחליקים 
להקטנת העומס העובר לעמוד הממוקם בתוואי מנהרות הרק"ל.

המיסעה נשענת בנציבי הקצה על שורה של ארבעה סמכים אשר 
מספקים גם החזקה לפיתול המיסעה. נציבי הקצה הם מסוג קיר, 
מבוססים על כלונסאות ובהמשכם קירות תמך זיזיים. לקירות גמר 

אדריכלי של קורדרוי אופקי גדול.

עצם העובדה כי בכל ציר ממוקם עמוד בודד המיסעה רחבה, נדרש 
ביסוס אשר יאפשר קבלת עומסים אנכיים גדולים ותוספת לעומס 
האנכי כתוצאה מכפיפה בבסיס העמוס. מערכת הביסוס הטיפוסית 
לכל עמוד מורכבת משמונה או תשעה כלונסאות בקוטר 140 ס"מ 

ובאורך של 46 מטרים.

שלבי ביצוע המיסעה
מיסעת הגשר תוכננה כזיז מאוזן ממקטעים טרומיים בטכנולוגית 
ה-Short Line. בשיטה זו יוצקים את מיסעת הגשר במפעל אלמנטים 
טרומיים, כאשר כל מקטע נוצק כנגד המקטע הקודם ובכל מקטע 

מבוצעים תיקונים של מיקומי התבניות לקבלת התוויית המיסעה. 
המקטעים של גשר אם המושבות נוצקו במפעל הטרומי של סולל 
בונה בחיפה. 74 מקטעים נוצקו סך-הכול באתר, כאשר משקל 
מקטע טיפוסי הוא 80 טונות ואורך כל מקטע הוא 302 ס"מ. לאחר 
יציקת כל מקטע בוצעה מדידת As-Made לממדי המקטע והתוצאות 
הועברו למתכנן לצורך מתן הנחיות לתיקון מיקום התבניות ביחס 

למקטע הבא.
המקטעים הובלו לאתר והורכבו בזוגות משני צדי העמוד. הרכבת 
זמניים למשך ההרכבה,  דריכה  המקטעים כללה חיבור בבורגי 
ולאחר התקנת שני המקטעים משני הצדדים הושחלו כבלי הדריכה 
העליונים ושני המקטעים החדשים נדרכו האחד כנגד השני. בכל 
ציר כלל הזיז הרכבה של שמונה או תשעה מקטעים בכל צד ואורך 
28.5 מטרים. מכיוון שכל מקטע שאורכו  הזיז המרבי עמד על 
302 ס"מ כלל זוג צינורות המסודרים בצורת V, היה הכרח כי גם 
המרווח בין קצות הזיזים המאוזנים, שבו מבוצעת השלמת יציקה 
של חתך המיסעה לחיבור הזיזים, יהיה באורך 302 ס"מ ויכלול זוג 
צינורות. המשמעות היא כי היה צורך להקפיד על דיוק הביצוע שכן 
אין אפשרות, כפי שנהוג בגשרים מסוג זה, להיעזר ביציקת מקטע 

המסגר )Closure( לתיקון סטיות.
משך הרכבת הזיזים, המיסעה לא נשענה על נציבי הביניים אלא על 
מגדלי תמיכה שכללו ארבעה ג'קים. באופן זה הרכבת המקטעים 
בוצעה באופן יחסי למקטע הראשון בציר, וטרם חיבור הזיז לזיז 
ובהרכנה של כל הזיז בעזרת  השכן בוצעה התאמה במפלסים 

התאמת מפלסי הג'קים.
לאחר הרכבת המקטעים והשלמת יציקת המסגר לחיבור המיסעה 
לאורכה, בוצע דיוס לסמכים והעברת עומס המיסעה מהמגדלים 
… המשך בעמוד 16

מבט על תחתית הגשר במהלך הביצוע

הרכבת המקטעים הטרומיים בשיטת הזיז המאוזן בתכנית 
ובאתר. התמונה באדיבות סולל בונה, צילום: אורי שקד

עמוד הגשר מתכנית לביצוע
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  . תמונות באדיבות  סולל בונה, צילום: אורי שקד
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הזמניים לעמודי הגשר וגם הושלמה הדריכה האורכית התחתונה 
ובוצעה יציקת הזיזים באתר. הזיזים בתחום שמעל הכביש נוצקו 
במערכת טפסות עילית והשלמת היציקה בשאר התחומים בוצעה 
על גבי מגדלים. בגמר יציקת הזיזים הושלמה דריכה רוחבית לכל 

אורך הגשר.

חישוב מיסעה רוחבי
למיסעה מערכת רוחבית בסֵכמה הכוללת מספר שדות וזיזים ומורכבת 
מארגז המיסעה, דריכה רוחבית ומערכת צינורות הלחיצה. חישוב 
 LUSAS BRIDGE המיסעה הרוחבי בוצע בתוכנת אלמנטים סופיים
והוא כלל אנליזה לחתך מיסעת הבטון, תכנון הדריכה ותכנון הצינורות. 
 Freyssinet הדריכה הרוחבית בוצעה בכבלים שטוחים מתוצרת 
מסוג 5F15 הכוללים חמישה גדילים בקוטר "0.5 בפסיעות ממוצעות 
ובכוח דריכה של 112 טון כל אחד. הדריכה בוצעה  של 75 ס"מ 
מקצה זיז רוחבי אל הקצה השני בסֵכמה אשר כללה, כאמור לעיל, 

המשך מעמוד 14
גשר אם המושבות

… המשך בעמוד 18

הרכבת המקטעים הטרומיים בשיטת הזיז המאוזן מעל כביש 4 הפעיל. תמונה באדיבות נתיבי איילון

LUSAS מידול המיסעה הרוחבי בתכנת

תבנית יציקת המקטעים במפעל כללו את התקנת הצינורות
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זיז, שדה שבין קו הצינורות, שדה בתחום תקרת הארגז ושדה וזיז 
נוספים. לטובת קבלת תנאי השענה זהים, לכל אורך הגשר תוכננה 
"קורה אורכית" בתחום חיבור הצינורות כך שכל תחום ההשענה של 
המיסעה על הצינורות ייחשב כסמך, כלומר לא רק נקודת השענת 

הצינור אלא גם התחום שבין הצינורות.
צינורות הלחיצה כללו שני צינורות בצורת V בכל מקטע, מכל צד. 
הצינורות מותקנים במפעל בשלב יציקת המקטע. משמעות הדבר 
היא כי מערך התבניות והיציקה מורכבים עד מאוד שכן התבנית אינה 
אחידה ועליה להיות פריקה על מנת לשחרר את תחום הצינורות. 
הצינורות בקוטר "10 ובעובי דופן של 9.27 מ"מ, סוג הפלדה הוא 
ST52 והוא מבוצע ללא תפר. על גבי הצינורות יושמה מערכת צבע 
הגנה העומדת בדרישות קיים של מבני פלדה ימיים. הכוח הצירי 

המרבי המחושב בצינור עומד על 110 טון.

ציר 2 – עמוד בין מנהרות הקו האדום
נציב הביניים בציר 2 בגשר ממוקם בתוואי מנהרות הרכבת הקלה. 
במהלך תכנון הגשר בוצע תיאום תכנון מול נת"ע בכל הקשור 
למיקום הכלונסאות ביחס למיקום מנהרות הרכבת הקלה לטובת 

נטרול השפעה הדדית בין המבנים.
לעמוד  אופקיים המועברים ממיסעת הגשר  עומסים  לצמצום 
העמוד.  בראש  מחליקים  סמכים  הותקנו  הביסוס,  ולמערכת 
הכלונסאות בציר זה אינם טיפוסיים והם כוללים ארבעה כלונסאות 
בקוטר 160 ס"מ ובעומק של 46 מטרים לרבות דיוס קצה, כאשר 
חיכוך הקרקע בתחום המנהרות הוזנח בחישובי תסבולת הקרקע. 
הכולנסאות ממוקמים בשורה במרווח שבין המנהרות המתוכננות 
ומחוברים ביניהם במערכת של ראשי כלונס המרכיבים מבנה מסוג 
"Strut & Tie" קלאסי המאפשר להעביר עומסים בחלוקה שווה 
לכלונסאות ולצמצם את השפעת שקיעת כלונס על יתר הכלונסאות. 

בציר זה כבר נקדחו הכלונסאות לטובת הרחבת הגשר העתידית.
ביצוע מנהרות הרק"ל יבוצע משני צדי שורת הכלונסאות ועל כן 
מדובר בשלב המצריך בקרה על השפעת הביצוע על הגשר הקיים; 
על כן, מערכת הכלונסאות מנוטרת לכל אורכה לתיעוד עיבורים 

ושקיעות בשלבי ביצוע המנהרות ולאחר מכן.

ארבעת הכלונסאות של גשר שלב א' )הדרומיים( מאובזרים במדי 
עיבור תלת-ממדי, במדי שיפוע ובסיבים אופטיים באמצעותם ניתן 
למדור עיבורים )הסיבים האופטיים הינם למטרות מחקר של פרופ' 
אסף קלר מהפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון(. אביזרי המדידה 

מחוברים אל אוגר המוצב בחלל המיסעה.

הקבלן הראשי בפרויקט שכר את שירותיו של פרופ' שמואל פייקובסקי 
מחברת גיאודינמיקה בע"מ לטובת הכנת תכנית בדיקות )פרוגרמה( 
ותכנון מפורט של הצבת אביזרי הניטור על פי התכנית המנחה 
שהכין צוות התכנון. במהלך הביצוע בוצעו בדיקות למערכת בגמר 
יציקת  כל שלב לשם בדיקת השפעת תוספת העומסים בשלבי 
כלונסאות ודיוס, יציקת ראש כלונס, יציקת עמוד והרכבת מיסעה. 
נמצאה קורלציה בין העומס הנוסף לתוספת המאמצים. לאחר 
פתיחת הגשר לתנועה בוצע החיבור לאוגר המידע ונתוני המדדים 
עוברים באופן שוטף אל אוגר המידע ואל מערכת הבקרה הממוקמת 

במשרד המתכנן )קדמור מהנדסים בע"מ(.
במהלך ביצוע מנהרות הרכבת הקלה נדרש מעקב רציף של מתכנן 
יינתן אישור  הגשר על התזוזות בכלונסאות. בהתאם לממצאים 

להתקדמות בביצוע המנהרות.

סיכום
ביולי 2011 נחנך מחלף אם המושבות בכביש 4. כיום, חמש שנים 
לאחר פתיחתו, קשה לדמיין את כביש 4 ללא המחלף הממוקם בין 
גהה למורשה וללא חיבור בין כביש 4 לפארק אזורים, רמת החייל 
ומתחמי המשרדים בבני ברק וברמת גן, וגשר אם המושבות הפך 
לחלק בלתי נפרד ממערך התחבורה היומיומי והעמוס של מרכז 
המדינה. תכנון הגשר כלל אתגרים הנדסיים מורכבים העוברים 
דרך תכנון שיטת הביצוע ועד לתכנון הרוחבי הכולל גשר רחב בעל 
עמוד בודד ומערכת צינורות פלדה המשולבת בחתך הגשר הדרוך 

אורכית ורוחבית.

שותפים מרכזיים בפרויקט:
יזם: נתיבי איילון

קבלן המחלף: א.י.ל. סלע, חברה לבנייה ופיתוח
קבלן הגשר: סולל בונה מבית שיכון ובינוי

ניהול בשלב התכנון: עמק איילון
ניהול הביצוע ופיקוח: יהל מהנדסים, ייזום פרויקטים

תכנון כבישים וניקוז: דגש, תכנון תנועה וכבישים 
אדריכלות נוף: מרגלית סוחוי
אדריכלות מבנים: אריה גונן

יועצי קרקע וביסוס: יורם אמיר, אודי קירשנבוים
תכנון קונסטרוקציה: קדמור מהנדסים ˆ
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מערכי ראשי כלונסאות בין מנהרות הרכבת הקלה

מבט ראש הכלונס ומיקום מערכת הניטור
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