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רשתותאתכשהחלפנועשינולעבודות

מותקנותלהיותאמורותשהיוהפלדה

שהוספנופלדהבסיביהמותזהבטוןבתוך

יותריקריםאמנםהםעצמו.לבטון

כיאדםוכוחזמןחוסכיםאבלמרשתות,

כדיהרשתות.שלפיזיתבהתקנהצורךאין

מתכנניםידיעלשנעשהבתכנוןלעמוד
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הדרומי.בחלקרשתותשמיםאנחנווהיום
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אולםליצורולאחדשהמנהרהלכרות"כדי

נדרשנותמיכה,ללאעצוםקרקעיתת

במפרציםוכבדמאסיביבטוןמבנהלייצר

שלהכרייהאתשיתמוךבאופןהקיימים

במפרצים,העבודההחדשה.המנהרה

שהיוביסוסעבודותהיתרביןשכללה

ועבודותהאלהלקירותלהתבצעצריכות

מתוךנעשתהמורכבות,מאודברזל

לילהבעבודותבוצעזההקיימת.המנהרה

מאפשריםשאנוותוךסגוראחדנתיבעם

לסגורמבליאחדבנתיבתנועההמשך

הצירשהואהיותלחלוטין,הזההציראת

עציוןגושאזורתושביאתשמחברהיחיד

העבודהממנהליאחדאומרלירושלים",

בשטח.

פלייםמניקידוחים
העבודותתחילתלקראתהתכנוןעבודות

"נדרשנו.0202מאיבחודשנפתחובשטח,

גיאולוגיסקרשלמשלימיםקידוחיםלבצע

המפרצים,אתלסגורהיתריםלהוציאואז

מיניכלעשינוזמן.מעטלאשלקחדבר

קידוחיביצענוהביסוסבתכנוןשינויים

לצמצםכדיקרקעסקרועשינופייליםמיני

האפשרי,למינימוםפייליםהמיניאת

אתלצמצםחייביםשאנחנושידענוהיות

כרייתאתלעכבלאכדיבמפרציםהעבודה

מסביריםבמקביל",שמתבצעתהמנהרה

אורון.בקבוצת

מכונתהוכנסהמסובך,ליליבמבצע

המפרץלתוךלמנהרותייעודיתקידוח

במפרצים,העבודה

היתרביןשכללה

שהיוביסוסעבודות

להתבצעצריכות

ועבודותהאלהלקירות

מורכבות,מאודברזל

המנהרהמתוךנעשתה

הקיימת

החירוםמפרציבתוךהקיימת,במנהרההבטוןמבנילהקמתהעבודות

הערה




׳ויגביר

ברזל,קשירתכגוןידניותעבודותרקלבצע
שלעבודהחלוןכללוהלילותועוד.טפסנות

בבוקרל-23:0000:5ביןבלבדשעותכחמש

למנהרהחומריםהכנסתליציקות,ונועדו

למנהרההחומריםשהכנסת"מכיווןועוד.

אתסוגרשלאבאופןבלילה,רקהתאפשרה

נדרשנורכב,כלילתנועתלחלוטיןהמנהרה

שצריךהברזלכמויותשלמדויקלתכנון

הבטונים.בשלבהמנהרהלתוךלהעבירהיה

ובמהלךו (,32קוטרמאודכבדהברזל
אתשנענוואזבלילהייכנסמהתכננוהיום

דיוקעללשמורחשיבותהייתהפנימה.הכול

מצומצםהיההעבודהששטחהיותבכמויות

העבודהממנהליאחדמספרוצפוף",יחסית

בפרויקט.

המבניםלהקמתשנדרשהמיוחדהבטוןאת

תערובותהקיימתבמנהרההמיוחדים

מייקוב׳06לבטוןשמתאימותייחודיות

הזמניהבטוןבמפעלאורוןקבוצתייצרה

באתר.כאמור,שהוקם,

במסגרתהחפירהעבודותכלככלל,

נעשהוהפינויביוםנעשוהמנהורפרויקט

מדויק,באופןתוזמנהעבודהכלבלילה.

נעשוהמפרציםעלשהעבודותהיות

היציקהשבובאופןלכרייהבמקבילממש

הקיימתבמנהרההדרומיבמפרץהאחרונה

שכרייתלפניבלבדימיםארבעההסתיימה

"העבודהאליו.הגיעההחדשההמנהרה

הבטוןמבניהקמתלטובתהקיימיםבמפרציםמיניפ"ליםקידוחעבודות

המורכבותכאחתהוגדרההחניהבמפרצי

שמדוברהעובדהעליהונוספהבפרויקט

ומהבודדותבארץמסוגהראשונהבעבודה

שלנוהלמידהשיכולתכךבעולם,שנעשו

מצומצמתהייתהדומיםאחריםממקרים

היכולותאתיששלקבוצהמכיווןמאוד.

במקומותמורכבותבטוןעבודותלעשות

אומרבאתגר",לעמודהצלחנונוחיםלא

הקירדבר,שלבסופוהמנהור.מהנדס

החירוםמפרציבתוךשנבנההמדובר

שכללמ׳10כ-שללגובההגיעהקיימים,

בגובהיציקותבגובה,עבודותפיגומים,

מורכבות.הנדסיותפעולותשללועוד

מבחינהלהסתייםאמורהפרויקטכאמור,

החוזיהסיוםותאריךחודש50בתוךחוזית

.2025פברוארהואהמשוער

התחבורהמשרדביוזמתהפרויקט

לפיתוחהחברהמוריהחברתבאמצעות

בע"מ.ירושלים

וניהולהנדסהעמרםבןדןהניהול:חברת

דבוסקיןיובלבע"מ
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