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 בע"מ עמוס שירן

 הצהרה –חוות דעת של מומחה 

 

 אזרחישם המומחה: עמוס שירן, מהנדס 

 

לחוות דעתי בנוגע לשאלות המפורטות , פרופ' דפנה גולןאני החתום מטה נתבקשתי ע"י 

להלן שנתעוררו בעניין שבנדון. אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט, ואני 

מצהיר בזאת, כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה 

ות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה שנתתי בבית בבית המשפט, דין חו

 המשפט.

  

 :ואלו פרטי השכלתי

 .BSc - 1996בוגר הפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון, 

 . MSc – 2000השטח לגיאוטכניקה,  –מוסמך הפקולטה להנדסה אזרחית 

מומחים ובוררים, בוגר קורס עדים מומחים ובוררים מטעם המכון הישראלי לחוות דעת 

2002. 

 :יואלה פרטי ניסיונ

 התמחות בין השאר בנושאים הבאים בעל משרד ייעוץ העוסק בהנדסה אזרחית ,- 

o .חיזוק של מבנים בפני רעידת אדמה 

o  מניעת סיכונים גיאולוגים וסיסמיים במסגרת תוכניות בניה חדשות

 והתחדשות עירונית.

o .שימור מבנים 

  עד מומחה מטעם בית המשפט המחוזי ת"א, מרכז וחיפה וכן בית המשפט השלום

 ב"ש , הרצליה וחדרה.

 .עד מומחה מטעם משטרת ישראל 

  940ת"י  –משתתף קבוע בועדת תקינה לחוקת הביסוס. 

 .מנהל המבדקה לבנין ותשתית של מוסד הטכניון בע"מ 

  פרויקטים בע"מ, העוסקת בתכנון וביצוע מבני פלדה סמנכ"ל בחברת אורעם

 וזכוכית.

 מבני של בתכנון  ןמהנדס מתכנן במשרד ד"ר בלוך את אינג' סוקל בע"מ, ניסיו

 קירות תמך מסוגים שונים, עוגני קרקע, ייצוב מדרונות ותכנון גשרים. –תשתיות 

  ת וימית בנמל אשדוד, שפיר הנדסה אזרחי 1עוזר למנהל פרויקט הרחבת רציף

 בע"מ.

 .קבלן שיפוצים 

 

 חוות דעתי בדו"ח המצורף.

 

הנני מצהיר בזה כי אין לי כל ענין פרטי או חלק בנכס הנדון וכי חוות דעתי זו נעשתה לפי 

 .י, הבנתי המקצועית וניסיוניידיעותימיטב 

 חתימה:                                                     2021 יליו 2
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 בע"מ עמוס שירן

 מבוא .1

 מתבססת על:חוות דעתי 

 מסמכים .1.1

 , להלן ה"תוכנית".30.4.2006מעודכן ליום  6036תקנון תוכנית  .1.1.1

שימוריות, פרויקט ליפתא ירושלים מאת שפר רונן -הנחיות תכנוניות הנדסיות .1.1.2

 רונן".-הנחיות שפר", להלן 1.11.16מהנדסים מיום 

 .6036נית וכתשריט הת .1.1.3

 סיור שערכתי בכפר ליפתא. .1.2

 נספחים .1.3

תאור המרחק בין בתי הכפר הקיימים לבין הדרכים המתוכננות  –נספח א'  .1.3.1

 בתוכנית.

 :השאלה הבאהחוות דעתי זו בוחנת את  .1.4

מה תהיה השפעת סלילת הדרכים המתוכננות במסגרת התוכנית על המבנים  .1.4.1

  הקיימים בליפתא.

 השפעת סלילת הדרכים החדשות על המבנים הקיימים .2

ן בתי הכפר יהיה צורך בעבודות חציבה בסלע המקומי לצורך סלילת דרכים חדשות בי .2.1

הקירות התומכים ומסעות  הקרקע בגב ובשימוש במכבשים כבדים להידוק שכבות

יהיה צורך לחצוב  –החריפים של הוואדי  ם. מאחר והדרכים מתוכננות בשיפועידרכיםה

בעי בסלע או לבנות קירות תומכים. גובה החציבה/תמיכה תלוי בשיפוע המדרון הט

 מטר על מנת ליצור משטח אופקי לסלילת הדרך. 10 -ועשוי להגיע עד לכ

  :6את ההנחיות הבאות לגבי מבנן  3רונן קובע בסעיף -דו"ח שפר .2.2

מטר מהמבנים הקיימים. במרחק זה  20הרחקת כבישים למרחק מינימלי של  .2.2.1

 אסורה כל עבודת חציבה או ריטוט.

 לכל תקופת העבודות.התקנת מערכת ניטור על המבנים הקיימים  .2.2.2

. הדו"ח אינו מציג 6רונן אינו מציין מדוע ההנחיות לעיל מוגבלות רק למבנן -דו"ח שפר .2.3

או מציין כי ערך בחינת יציבות לשאר המבנים ומצא שהם אינם רגישים לעבודות 

נהפוך הוא, דו"ח שפר רונן מציין רגישות של  הפיתוח המאסיביות הכלולות בתוכנית.

בפן הפונה לתחתית הוואדי. ידוע כי ויברציות של השתית )כגון כאלו  המבנים לגלישה

 .זרז לתופעה של גלישההנגרמות ע"י עבודות חציבה או ריטוט( הן 

, לכל 6רונן למבנן -לפיכך אני מוצא לנכון להמליץ להרחיב את הנחיות דו"ח שפר .2.4

ים בכפר עבודות חציבה או ריטוט הנלוות לפריצת הדרכ –המבנים הקיימים בכפר 
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מטר  20אם לא ישמרו מרחקי בטיחות של  עשויות למוטט את המבנים הקיימים

 . לפחות

חשוב לציין כי גם אם המבנים יעבור שיפוץ או חיזוק, עדיין לא ניתן לקבוע בוודאות  .2.5

בסמוך  תוצאה מעבודות הסלילהכשהם יעמדו בויברציות שעשויות להגרם בסלע 

 .אליהם

 

 בחינת המצב המתוכנן .3

 פח א' מוצגים בתי הכפר הקיימים על גבי תוכנית פיתוח הדרכים.בנס .3.1

 –מטר, יתרה מכך  20 -ניתן לראות כי חלק ניכר מבתי הכפר נמצאים במרחק קטן מ .3.2

 . נמצאים בתוואי הדרך הקיימים חלק מהבתים

להלן דוגמאות לבתים היסטוריים הנמצאים בתחום המסוכן ליציבותם בגלל ויברציות  .3.3

 .)הפרוט המלא בנספח א( ת החציבה והסלילהכתוצאה מעבודו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרחק מדרך סמוכה )מ'( מס' המבנן

1 11.0 

 נחתך ע"י הדרך 6

 נחתך ע"י הדרך 12

13 6.0 

17-18 3.2 

19 6.0 

23 5.1 

30-31 1.2 

32A 1.0 

32B 3.1 

38 9.7 

39 10.9 

 נחתך ע"י הדרך 40-41

 נחתך ע"י הדרך 44,46

48-49 3.6 

50 2.2 

 נחתך ע"י הדרך 51

 נחתך ע"י הדרך 55

 נחתך ע"י הדרך 75

81 1.7 

84 12.3 
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 סיכום .4

לגרום להתמוטטות המבנים  לולותבתוכנית, ע הדרכים כפי שמסומנותעבודות סלילת  .4.1

מעבודות כן והקיימים כתוצאה מעבודות חציבה או ריטוט הנדרשות לפריצת הדרכים 

לצורך בניית קירות תומכים ומסעות באמצעות מכבש ויבריציוני הידוק הקרקע 

 הדרכים.

שהינו חלק  ,מתבסס בין השאר על דו"ח שפר רונןהחשש ליציבות המבנים הקיימים,  .4.2

 20 -קובע כי אין לסלול דרכים במרחק קטן מסקר רשות העתיקות. דו"ח שפר רונן מ

שש ליציבות הבתים המבוססים . בנוסף דו"ח זה מעלה ח6מטר ממבנים קיימים במבנן 

במדרונות כתוצאה מגלישת היסודות. עבודות חציבה וסלילת דרכים גורמות לתנודות 

  הקרקע המהוות זרז לתופעת הגלישה.

ואינו מציג בחינת יציבות  6דו"ח שפר רונן אינו מנמק מדוע המלצתו מוגבלת רק למבנן  .4.3

 של שאר המבנים ההיסטוריים בכפר.

ובמקרים מסוימים אף עוברות חלק מהדרכים המתוכננות משיקות למבנים קיימים  .4.4

 ."דרך" מבנים קיימים

א לבנות ול מטעם רשות העתיקות לצות מומחי השימורמוצע לאמץ את המ ,לאור זאת .4.5

 .מטר מבתי הכפר הקיימים 20 -דרכים בתחום קטן מ

 

 

 

                            

 על החתום,

 

 

 



 בתי הכפר הקיימים על גבי הדרכים המתוכננות. - נספח א

( ביחס למרחקים נדרשים בין הדרכים 6036נספח זה מסכם בדיקה של תוכנית הדרכים בליפתא )

מתוכננים כך שהמרחק בינם לבין תוואי דרך  א מציגה מבננים1למבננים מתוכננים לשימור. טבלה 

מטרים(. חוות הדעת  20)מינימום  6רונן לגבי מבנן -מתוכננת אינו עומד בדרישות התוכנית לפי שפר

מציגים את  4א-1ההנדסית הנוכחית ממליצה להחיל את קריטריון זה לכל המבנים לשימור. איורים א

 .סקר ליפתא של רשות העתיקותמ המידע הגולמי במפות אורתופוטו

 

המבננים הנמצאים רשימת  משמאל, והדרכים המתוכננות. 6036המבנים על רקע תוכנית מימין  :1אאיור 

מטרים מתוואי דרך מתוכננת. המרחקים נמדדו מקצה מבנה ועד השול הקרוב של התוואי  20במרחק קצר מ

מטרים. שכבת המבנים והאורתופוטו  ±0.5ושגיאת המדידה נאמדת ב GISהמתוכנן. המדידות נערכו בסביבת 

עליהם  5א-2ת מיקום האיורים אמראה א (1)איור א נלקחו מסקר ליפתא של רשות העתיקות. מפת המפתח

 בננים שבטבלה או אף חותכות אותם.ממסומנות הדרכים המתקרבות ל
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https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=7fae9adafdde47b8b000d85e340dd0b7


 

 ופוטו והדרכים המתוכננות.תהמבנים על רקע אור: 2אאיור 

 



 

 והדרכים המתוכננות.ופוטו תאורהמבנים על רקע : 3אאיור 

 



 

 המבנים על רקע אורתופוטו והדרכים המתוכננות.: 4אאיור 

 



 

 והדרכים המתוכננות.ופוטו תאורהמבנים על רקע : 5אאיור 


