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אדריכלי� ומתכנני ערי�   �' ושות יסקי: אדריכלות

פרידמ�                      חייקה. אד: אדריכל אחראי

דודי אלעזר  . אד,  פלומי�אריה . אד: עיצוב אדריכלי

רמי  בלס  ' אינג: תכנו� קונסטרוקציה

מ"השקעות בע �קנית השלו� : יז�

הראל גבריאלי ניהול פרויקטי� �דגש : ניהול פרויקט

מנהלת הפרויקטי�   �כור מתכת : קבל� מבצע
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 רכיבי הגשר העיקריי�

קשתות תומכות 2

מוטות תלייה 46

מיסעה תלויה

רגל מרכזית
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נתוני� כללי� של הגשר

'מ 110: אור' הגשר

ע� התרחבות עד  ', מ 6.25רוחב טיפוסי : רוחב הגשר

באזור הדרגנועי� והמדרגות המערביות' מ 9.75

טו�                    410–כמות כללית :  כמות פלדה 
,                                                                  טו�  �152מיסעת הגשר 

,                                                    טו� 88 �קשתות ראשיות וכבלי תליה 

,                                                                   טו� 128 �רגלי תמיכה  3

,                      טו�  23=  10+ 13  �מדרגות ספיראליות ומדרגות מערביות 

                                                               טו� 19 �פיר מעלית מזרחי 
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תכנית כללית של הגשר 

L= מטר  110

6
.2
5  

9
.7
5

מדרגות ספיראליות  

  גשרו� 

מקו� לזוג דרגנועי� ומדרגות פיר מעלית  

מבטו�

פיר מעלית 

מפלדה         
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תכנית וחת� של הקשתות התומכות

L=6000 cm

22x222 =4884 cm

558 cm

558 cm

קשתות פלדה   2

מ"ס 80בקוטר 

קשתות פלדה  

t =20 mm  

 

קשתות פלדה  

t =30 mm  

 

קשתות פלדה

=30 mm t 

 



גשר תלוי מרכז עזריאלי

מ"רמי בלס מהנדסי� בע 7

18.01.2014  

7 

ייצור רכיבי

  הגשר 
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ויצירת  , מ"מ 30עד  20תהלי� ערגול הפחי� בעובי  

מ מה� בנויות הקשתות "ס 80הצינורות בקוטר 

הראשיות
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  �ריתו

דיאפרגמות 

ההקשחה  

 �הפנימיות בתו

קטעי הצינורות  

היוצרי� את  

הקשתות
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זוג הקשתות 

,  המרותכות

  #26העשויות מ

קטעי� ישרי�  

 �',  מ 2.22באור

מוכנות להתקנת  

חבקי התלייה  

החיצוניי�
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פרט טיפוסי של חיבור מוטות                          

התליה לקשתות התומכות

חבקי התלייה החיצוניים

b/t= מ  "מ 79/22

מ"מ 800צינור פלדה בקוטר 

צינורות קושרים 

מ"מ  245בקוטר 
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זוג חצאי 

קשתות 

מחוברי� על  

ידי הצינורות  

, האופקיי�

ומוכני� 

להרכבה בחצר  

המפעל
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זוג הקשתות  

התומכות של  

הגשר לאחר  

השלמת ההרכבה 

של מוטות התלייה  

ומסב� הרוח  

האופקי
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פרטי ביצוע של רגלי הגשר המערביות  

110cm =B

ה
תנ

ש
מ
ב 
ח
רו

ה
תנ

ש
מ
ב 
ח
רו

 �3#3חת

 �4#4חת

 �4#4חת

בקצה הרגל בולט צינור  

מ  כהכנה"ס 80בקוטר 

לחיבור הקשתות באתר  

�על ידי ריתו



גשר תלוי מרכז עזריאלי

מ"רמי בלס מהנדסי� בע 15

18.01.2014  

15 

:תהלי� הייצור של רגלי הגשר מפחי� מרותכי� 

הצבת 

הדיאפרגמות 

הרוחביות כל  

מ "ס #120כ

על גבי הדופ�  

הראשונה
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הרכבת הדופ� העליונה של הרגל 

על גבי הדיאפרגמות הרוחביות   
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ריתו� של  

דיאפרגמות 

ההקשחה  

הפנימיות   

 �מבוצע בתו

חלל רגלי  

הגשר
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השלמת 

רגלי הגשר 

באמצעות  

פח מכופ( 

עליו�  

 �המרות

אל השדרה  

המוכנה   
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קצה הרגל   

הכולל את  

קטע הצינור 

המהווה את 

תחילת  

, הקשת

מוכ�  

להרכבה
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רגל  הגשר  

המערבית  

,  המושלמת

משונעת 

לאתר 

הצביעה  

בחצר  

המפעל
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תכנית של קטע 

מיסעה טיפוסי 

  'מ 6.25ברוחב 

חת� רוחב טיפוסי  

  של מיסעת הגשר

6.25m =B

2
.2

2
 m

 
2
.2

2
 m

 



גשר תלוי מרכז עזריאלי

מ"רמי בלס מהנדסי� בע 22

18.01.2014  

22 

השלמת הייצור 

במפעל של קטע 

המיסעה השני
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פרט הקונזול  

של קורה  

רוחבית 

, טיפוסית

כולל  

הלשונית  

עבור מוטות 

התלייה  
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ייצור קטע מיסעה באזור הפתח לדרגנועי� 

והמדרגות המערביות
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פחית הבסיס  

ומער� ברגיי 

העיגו� של רגלי  

הגשר מותקני� 

בראש הכלונס 

לפני היציקה   
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הרכבת

  הגשר 
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הנפת רגל  

הגשר 

המערבית  

לקראת 

הרכבתה  

על גבי 

ראש  

הכלונס
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הנמכת 

קצה הרגל  

המערבית  

לכוו�  

קבוצת 

ברגיי 

העיגו�



גשר תלוי מרכז עזריאלי

מ"רמי בלס מהנדסי� בע 29

18.01.2014  

29 

הרכבה  

לילית של  

רגל  

הגשר 

המזרחית
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נמצאה 

התאמה  

מושלמת  

בי� פחית 

הקצה  

לברגיי  

העיגו�    
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קטע 

הגשר 

המזרחי 

מורכב על 

גבי הרגל  

המרכזית

זוג אלכסוני התמיכה הראשוני� 

תומכי� את קצה המיסעה
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קטעי   2

המיסעה  

המרכזיי�  

מורכבי�  

 2על גבי 

מגדלי 

התמיכה  

הזמניי�
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הרכבת מגדל  

התמיכה הזמני  

על גבי קטעי  

המיסעה  

המורכבי�  

לקראת הרכבת  

הקשתות
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הרכבה  

לילית של  

זוג  

הקשתות 

, המזרחי

והשענת� על  

גבי מגדל  

התמיכה 

הזמני
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זוג  

הקשתות 

המזרחי 

מורכב 

במקומו על 

גבי מגדל  

התמיכה 

הזמני
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הרכבת  

זוג 

הקשתות  

המערבי
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חיבור מוטות התלייה אל  

הקשתות 

מ  "מ #39ו 28מוטות נירוסטה בקוטר (

Maccaloy)מתוצרת 

פרט המזלג בקצה מוטות התלייה
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מראה תחתית 

הגשר מכוו� מערב 

לאחר , למזרח 

פירוק התמיכות 

הזמניות  
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המדרגות  

הספיראליות     

ופיר המעלית  

בקצה הגשר 

המזרחי
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מראה הגשר מכוו� דרו� לקראת השלמתו   
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מראה כללי  

של הגשר 

המושל� מגג  

  הקניו�
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הגשר 

המושל�  

מכוו�  

דרו�  

   2003מר- 
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סו(


