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 לכבוד

 פרחי יוסי

 מהנדס בכיר למבנים ותשתיות

 חטיבת הנדסה

 רשות שדות התעופה

 בסמוך למעבר הגבול בטאבהטבעי  מדרון הנדון:

המסלע  הםב מדרוןבפרטניים  אזורים לזהות :היא יםגיאוטכניה סיכוניםהשל  ההערכה תמטר .1

המדרון הנדון נוחת ממערב אל המבנים הקיימים והכביש  .אינו יציב ויש לטפל בחיזוק המדרון

 המקשר את מצרים לישראל.

המוגדר בספרות המקצועית )מאגמאטי בנוי חילופים של סלע מיסלע ההמסלע אינו אחיד.  .2

גיב בצורה שונה לבליה מכל סלע  .()שיסט סלע מותמרים( ופגמטיטודייקים כ"קוורץ דיוריט" 

השנה שעברו  יפיסית )שברים גיאולוגיים וסדקים( וכימית שפעלה על הסלע במשך מאות מיליונ

האזורים העומגים בפני את הגדיר מאז היווצרותו. מאחר ותהליכי הארוזיה אינם נפסקים, יש ל

התפוררות. הדיוריט והפגמטיט  השיסט חלש מהסלעים האחרים וסגנון הבליה שלו: כשל עתידי.

מגע בין שיסט חלש למיסלע חזק, דומה מ"ק(.  1נסדקים לגושים, חלקם גדולים )מעל 

 בהתנהגותו למגע המוכר בין קרטונים חלשים למיסלע כמו אבן גיר ואבן דולומיט.

המצוק אינו אחיד והשיפועים משתנים בהתאם לעמידות הסלע גם במימד האורך וגם במימד  .3

ם על גבי ישפיעים על איכותו, אלא ובעיקר שינולא רק שינויים אנכיים במיקום המגע מ. הגובה

 מישור אלכסוני ו/או סדקים מקבילים לחזית המצוק.

ההערכה של יציבות המצוק נובעת גם מניתוח ההיסטוריה שלו. יש לבחון עדויות לכשלים,  .4

טינית ומיקום ערוצים שלאורכם  לנפילת גושים מקומית. יש לעקוב אחרי מיקום קרקעולדרדרת 

 .הפוגעים באזור המים זורמים בשטפונות המעטים

למנוע נפילת סלעים ודרדרת מטרת העבודות , אין 4/7/2016בתאריך  על פי הנאמר בפגישה .5

בלימה של נפילת סלעים ודרדרת מהמצוק אל הדרך אלא  מהמצוק על ידי חיזוק וייצוב המדרון

 התנועה והמבנים הקיימים. ,והגנה על האזרחים

מעל )חזקות  השפעת רעידות אדמהכגון  יםהתכנון אינו מקיף נושא ,כי בשלב הנוכחי בדיוןסוכם  .6

 . במקום (פיגוע חבלני)הפעלת מטען נפץ או  (6.2אמפליטודה 

 שניתנה במכרז ועל פי הנתונים שניתנו במכרז.יש לבצע את התיכנון על פי ההתוויה  .7

קיום בקרה גיאולוגית על ביצוע העבודות הקשורות לבכל האמור לעיל, אין לבטל את הדרישה  .8

להמשיך במעקב גם מוצע  זאת בהתאם לשיתוף הפעולה בין משרדינו למשרד ג.א.ש.למכרז. 
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