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 .1כללי
 .1.1מהות ההנחיות
ברכבת ישראל ,כחברה המובילה מהפכה בתחבורה הציבורית ,ממשיכים בתנופת הפיתוח של
התשתיות ,המסילות והתחנות ,באמצעות הוצאה לפועל של תכנית הפיתוח עד לשנת .2040
תכנית הפיתוח ,בהיקף של  123.6מיליארד שקלים ,כוללת פרויקטים גדולים וחשובים ובהם:
פרויקט החשמול ,פרויקט החלפת מערכת השליטה והבקרה על תנועת הרכבות ,הקמת קווי רכבת
חדשים ,הקמת תחנות נוסעים חדשות ושדרוג תחנות קיימות ,פיתוח תשתיות למטענים
ומתחמים ,קידום תכנון של פרויקטים עתידיים ועוד.
חלק חשוב מתפעול הרכבת מחייב בנייה ושדרוג של מתחמי רכבת אשר משמשים לתפעול צי
הקרונות והקטרים שהולך וגדל.
מתחמים אלו מאופיינים בשטח גדול ומישורי שמיועד לצורכי דיור ,עריכה וטיפול בקרונות
ובקטרים.
הרכבת משקיעה בשדרוג ובהקמה של שלוחות ומסופי מטענים ,במטרה לאפשר גידול בהיקף
הובלת המטענים וכניסה לשווקים חדשים .כל זאת ,תוך שיפור הפרישה הגיאוגרפית בנקודות
הקצה.
הנחיות אלו נועדו לתת כלי בידי המתכננים ומנהלי הפרויקטים לתכנון מערכות הניקוז במתחמי
ומסופי מטענים של הרכבת.

 .1.2רקע חוקי
חוקים :
חוק הניקוז וההגנה בפני שיטפונות ,התשי"ח.1957-
חוק המים ,התשי"ט1959-
חוק הרשויות המקומיות )ביוב( ,התשכ"ב.1962-
חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה.1965-
תקנות והנחיות של משרדי ממשלה:
תקנות החשמל )התקנת כבלי חשמל במתח גבוה( ,התשס"ב 2001 -
הנחיות להנחת קווי מים וקווי מים שאינם לשתייה )מש"ל( ,עדכון אוקטובר  ,2012משרד הבריאות
תכניות מתאר ארציות :
תמ"א  34ב' – 3/תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים :נחלים וניקוז ,דצמבר 2006
תמ"א  34ב' – 4/תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים :איגום מים עיליים ,החדרה ,העשרה
והגנה על מי-תהום ,מאי 2007
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הנחיות של רכבת ישראל :
הנחיות לתכנון מסילות ברזל למהירות עד  250קמ"ש ,גרסה מס'  ,4נובמבר  2016או גרסה שבתוקף.
הנחיות לתכנון ניקוז למסילות ברזל למהירות עד  250קמ"ש הידרולוגיה-ניקוז-סחף ,גרסה מס'  ,2מרץ
.2015
הנחיות לבנייה משמרת נגר בתחנות רכבת ובמתחמי מסילה ,מהדורה .2013 ,2
הנחיות תכנון רכבת ישראל לשיקום נופי מהדורה  ,2מרץ .2016
הנחיות תכנוניות למערכות חוצות ומקבילות לרכבת ,גרסה  ,3אוקטובר .2016
הנחיות של גופים ממשלתיים ועירוניים
קיימות הנחיות ניקוז של גופים ממשלתיים כגון :נתיבי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון וכן תכניות
בתחומי שיפוט ,שבהן עיריות הכינו תכניות אב לניקוז עם הנחיות.

 .1.3תכולת מערכת ניקוז במתחמי רכבת
מערכת הניקוז במתחמי ובמסופי הרכבת כוללת את הרכיבים הבאים:
א .מתקני חצייה – מעבירי מים לרוחב המתחם .סילוק נגר האזור שחוצה את תוואי המתחם
וחיבורו למערכות ניקוז אזוריות במוצא של המתחם.
ב .תעלות ניקוז – תעלות פתוחות או תעלות סגורות לניקוז נגר עילי ונגר ממבנה המסילה
)ראה הרחבה על תכנון התעלות בפרק .(4
ג .נקזים מחורצים – צינורות מחומר פלסטי עם חירוץ מותאם שמיועדים לקליטת נגר עילי
ונגר ממבנה המסילה) .ראה הרחבה בסעיף .(4.2.2
ד .מובלי תיעול – מובלים תת-קרקעיים בחתך עגול או מלבני שמיועדים לקלוט את מי הנגר
מנקודות הקליטה השונות במתחם ולהוליך אותם עד החיבור למערכות ניקוז מאספות
אחרות )ראה הרחבה על תכנון מובלי תיעול בסעיף .(4.3, 4.4
ה .מתקני קליטת נגר – מתקנים לקליטה של נגר מגגות מבנים ,רחבות ,כבישים ומשטחים,
שטחים מגוננים וחיבורם אל מערכות הולכת הנגר )תיעול או תעלות פתוחות( .ראה
הרחבה בסעיף . 4.3.5
ו .תחנות שאיבה וקווי סניקה – תחנות שאיבה מתוכננות בנקודות קצה של מערכת ניקוז
שלא ניתן להמשיך ולהוליך את הנגר אל מחוץ למתחם בגרביטציה או תחנות שאיבה למי
קיץ ,למניעת זרימות מים בתקופת הקיץ למערכת ניקוז חיצונית .
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 .2קריטריונים לתכנון וחישוב מערכת ניקוז
 .2.1הנחיות לתכנון תקופת חזרה של מערכת ניקוז במתחמי רכבת
א .תכנון מערכת הניקוז במתחמי הרכבת ייעשה ע"פ הנחיות לתכנון ניקוז למסילות ברזל
למהירות עד  250קמ"ש -הידרולוגיה-ניקוז-סחף ,גרסה מס'  ,2מרץ .2015

טבלה  .2-1הסתברות תכן עבור מערכות ניקוז של מסילות ברזל
מסילה ראשית
במהירות
 250ק"מ/שעה
או מסילה ראשית

מסילה
ראשית

שלוחות
וקווים
משניים

כבישי גישה
לתחנות רכבת
או מתקנים שונים

תעלות ההגנה
מעל המדרונות

בחפירה

0.5%

1%

2%

5%

10%

הערות:
•

במקרים שבהם תידרש הגנה יותר מחמירה על תשתיות ומבנים בתחום המתחם
יוגדרו הקריטריונים המחמירים ע"י החברה.

•

הסתברות התכן לתכנון מתקני ניקוז מחוץ למתחמי הרכבת תהיה בהתאם
לתמ"א  34ב 3/נספח מנחה א'  :הנחיות להכנת נספח ניהול הטיפול במי נגר עילי
וניקוז לתכנית.

בסעיף  2.6לנספח בהתאם לטבלאות  2.2ו.2.3

טבלה  .2-2הסתברות תכן )תמ"א /34ב(3/
תקופת חזרה הסתברות מרבית
לאירוע בשנה מסוימת
)שנים(

שימוש בשטח

חקלאות :גידולי שדה ומטעים ,פארקים

10

10%

בתי צמיחה ומבנים בשטחים פתוחים

25

4%

סוללות מאגרים וסכרים*

100

1%

הצפה פנימית של בתים מכל מערכת ניקוז

100

1%

*בכל מקרה של סיכון ממשי לחיי אדם ,הסתברות התכנון תהיה  1%ומטה בהתאם לדרגת הסיכון
וחומרת הנזק.
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טבלה  .2-3הסתברות תכן  -שטחים מבונים )תמ"א /34ב(3/
מס'

גודל אגן
ההתנקזות,
)דונם(

מאפייני השטח עירוני

גודל שקע
מוחלט,
)דונם(

תקופת
חזרה
)שנים(

1

ניקוז מקומי בשכונות מגורים
וכבישים משניים

עד 1000

עד 5

5

2

ניקוז מקומי )בינוני( באזורי
תעשיה ומסחר ומרכזים עירוניים

עד 500

עד 5

10

מעל  500עד
2,000

מ 5-עד 10

10

4

ניקוז ראשי באזורי תעשיה
ומסחר ומרכזים עירוניים

מעל 500

מעל 5

20

5

ניקוז ראשי )נרחב( בשכונות
מגורים וכבישים משניים

מעל 2,000

מעל 10

20

6

ניקוז עירוני ראשי ומעברי
כבישים בין עירוניים וארציים

מעל 5,000

3

ניקוז ראשי )בינוני( בשכונות
מגורים וכבישים משניים

50

 .2.2קביעת מפלס השטח של מתחמי רכבת
קביעת מפלסי השטח במתחם יקבע בהתאם לנתונים של מערכת הניקוז האזורית והמקומית.
המתחם צריך להיות מוגן בפני הצפה במפלס שלא יוצף בהסתברות כמפורט בסעיף  2.1לעיל.
ההגנה היא ממערכות הניקוז הבאות :
נחלים ותעלות – נדרשת בדיקה של מפלסי הצפה בנחלים או תעלות אשר נמצאות בקרבת המתחם
ויש בהם כדי להשפיע על קביעת המפלס.
נחלים ותעלות חוצים.
מערכת הניקוז הפנימית של המתחם.

 .2.3דרישות למניעת זיהום מקורות מים
מקורות מים )קידוחים( נדרשים בהגנה בהתאם לתקנות בריאות העם )תנאים תברואיים לקידוח
מי שתיה( ,התשנ"ה  1995או במהדורה העדכנית במועד הכנת התכנון.
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דרישות מניעת זיהום מקורות המים הוגדרו ע"י אזורי מגן בהתאם למפורט בתקנות.
במסגרת תכנון המתחם נידרש להציג את מיקום הקידוחים הקיימים ע"ג תכנית המתחם .סימון
רדיוסי המגן שלהם בהתאם לאמור בתקנות ופירוט אמצעי ההגנה.

 .3עקרונות תכנון מערכת ניקוז במתחמי רכבת
 .3.1כללי
תכנון הניקוז של מתחמי הרכבת מתייחס למספר אלמנטים שמרכיבים את המתחם כדלקמן:
מסילות
דרכי שירות ותחזוקה ,רחבות מרוצפות בבטון ,אספלטים ומצעים
מבנים שונים
שטחים פתוחים
הערה:
ההנחיות הנ"ל לא מתייחסות לפתרונות ניקוז של מבנים שונים ,אלא רק לפתרון חיבור המבנים
למערכת ניקוז של המתחם הרכבתי.

 .3.2מסילות
א .תכנון ניקוז מסילות ייעשה בהתאם לאמור בסעיף  2וע"פ הנחיות לתכנון ניקוז למסילות
ברזל למהירות עד  250קמ"ש הידרולוגיה-ניקוז-סחף ,גרסה מס'  ,2מרץ .2015
ב .שונה מתוואי רגיל של מסילות לאורך מתחמי רכבת מתוכננים עם כמות גדולה של
מסילות מקבילות )מסילות דיור ,מסילות לטיפול בקרונות ,מסילות כניסה למוסכים
ועוד( .בנוסף חלק מהמסילות נמצאות במשטחי אספלט .מרחקים מינימאליים בין
המסילות לא מאפשרים בדרך כלל לתכנן מערכת ניקוז רגילה עם תעלות ניקוז מעפר או
מבטון ודרושים פתרונות מיוחדים לניקוז מבנה המסילות.
ג .מערכת ניקוז של הרכבת ברוב המקרים הינה מערכת קונבנציונלית המתבססת על תכנון
תעלות ניקוז מעפר או מבטון שהפונקציה העיקרית שלהן הינה קליטת מים מהירה
ממבנה המסילה וסילוקם.
ד .יחד עם זאת קיימים מצבים שחוסר מקום ברצועת הרכבת ובין המסילות אינו מאפשר
בניית תעלות ניקוז רגילות .אחד מהפתרונות בניקוז של מבנה המסילות הינו תכנון
צינורות ניקוז מחורצים המתוכננים בין המסילות .הצינורות מנקזים מבנה עליון ומבנה
תחתון של המסילה .הצינורות הנ"ל בהמשך מחוברים למערכות הראשיות של המתחם
)מעביר מים או מאסף ניקוז( .ראה הרכבה בסעיף 4.2.2
ה .יש לשים לב גם לניקוז מסילות המתוכננות מתחת לשכבת האספלט .פרט דוגמה לניקוז
המבנה ראה בנספח א'.
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 .3.3דרכי שירות ותחזוקה ,רחבות מרוצפות בבטון ,אספלטים ומצעים
ניקוז דרכי שירות ותחזוקה ורחבות שמצופות בחומרים אטומים )בטון ,אספלט( נועד לאפשר את
המשך העבודה הסדירה במתחם גם במהלך הגשם.
יש לתכנן את התשתיות הנ"ל כך שלא יצטברו בהם מים מעל לגובה של אבני שפה או הכניסה
למבנים.
בנקודות נמוכות אבסולוטיות יש לתכנן מתקני קליטה שמסוגלים לקלוט את הנגר בהתאם לאגן
ההיקוות עד לאותה נקודה ,ללא תלות במתקני הקליטה לאורך התוואי עד לאותה נקודה הנמוכה
אבסולוטית.
יש לתכנן את החיבור של נקודות הקליטה בצינור בקוטר מתאים להולכת הנגר בהתאם לחישוב
פרטני.

 .3.4מבנים
במתחמי רכבת קיימים  -מבנים לתחזוקה וטיפול בקרונות וקטרי הרכבת ,מוסכים ,מבני חשמל,
תקשורת ,משרדים וכדומה .חלק ממבנים אלו מבנים רגילים לשימוש כללי )משרדים ,חדרי אוכל
וכדומה(.
מבנים וסככות אחרים משמשים לטיפול בקרונות ובקטרים .מבנים אלו מאופיינים במסילות
שנכנסות אל תוך המבנה ולכן הפתח שלהם הוא גבוה ורחב המאפשר כניסת רכבות.
קביעת מפלס ה +0.00-של המבנה מושפעת מסוג המבנה.
מבנים לשימוש כללי )משרדים  ,חדרי אוכל וכדומה( – רום  +0.00יתוכנן בהתאם להנחיות תמ"א
 34ב 3/להצפת מבנים ולא פחות מהסתברות של .1%
מבנים שבהם נכנסת מסילת רכבת אל המבנה – רום  +0.00יתוכנן בהתאם למפלס ההצפה שבו
תוכננה המסילה בתוך המבנה.
חיבורי נקזים של גגות המבנים למערכת ניקוז חיצונית
חיבורי נקזי גגות המבנים יתכננו כך שהנגר יגיע מהגג לקרקע באמצעות מרזבים או נקודות
קליטה בגג ויחוברו ישירות למערכת הניקוז של כבישים ,דרכי שרות או מערכת ניקוז ראשית של
המתחם )אין לשפוך את מוצאי המרזבים ישירות ע"ג מסילות רכבת ,מדרכות או כבישים מסביב
למבנה( .אין לחבר נקזים למערכת הניקוז של מבנה המסילה.
במידה ומתוכננת גינה או ריצוף מנקז סמוך למבנה ניתן לשפוך את הנגר מהמרזבים דרך
הגינה/ריצוף מנקז ולא לחבר ישירות למערכת הניקוז בכפוף לדרישות של מרחקי מינימום
מהמבנה שיוגדרו ע"י יועץ הביסוס.
יש לשים לב לניקוז מעברים תת-קרקעיים להולכי רגל .יש למנוע כניסת מי נגר למעבר ולתכנן
ניקוז המעבר באמצאות שאיבה מבוקרת.

9

 .3.5שטחים פתוחים
שטחים פתחים בתחום המתחם יתוכננו עם מערכת קליטה מתאימה ובמפלסים כך שהנגר לא
יגלוש אל שטחים מרוצפים ,מסילות ומבנים בצורה חופשית משיקולי אחזקה.
חשוב בשטחים פתוחים לתכנן אותם ,בשילוב הנחיות לתכנון וויסות שימור נגר של רכבת ישראל,
ראה הרחבה בפרק .5

 .3.6ניקוז מתחמי רכבת בהם ישנם מוקדי זיהום
משטחים פתוחים באזור מתחמי הרכבת אשר יש חשש שזיהום יגיע אליהם מאזורי תדלוק,
שטיפת קרונות וכו' ,יש לחבר אל מערכת הביוב אשר בה מתוכנת הפרדה של שומנים ודלקים או
שיקוע של מוצקים.
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 .4עקרונות תכנון מתקני ניקוז במתחמים
 .4.1מתקני חציית מסילות רכבת
מתקני חציה יתוכננו בהתאם להנחיות תכנון של רכבת ישראל ובמקרים שבהם נדרשות חציות
של תשתיות אחרות :נת"י ,רשויות ניקוז ,או עיריות/מועצות מקומיות וכו' ,ש לתכנן את החציה
בהתאם לדרישות הרשות האחראית על מתקן החציה .כל זאת בכפוף לכך שהתכנון לא משפיע על
דרישות ההגנה בפני הצפה של מתחמי ומסילות הרכבת.

טבלה 4-1
ממדים מינימליים של מעבירי מים וצינורות ניקוז בחציית מסילות
גודל מעביר מים ,מ'
מיקום מעביר מים
גובה )(H

רוחב )(B

קוטר

חציית מסילות מתוכננות
חציית מסילות ראשיות עם ערוצי
זרימה ראשיים
)נחלים או מאספי ניקוז עירוניים(

2.10

חציית מסילות ראשיות או מסילות
משניות )יותר מ 4-מסילות במקביל(
עם מערכת ניקוז של מתחם רכבתי

1.80

2.10

1.20

חציית מסילות משניות
)עד  4מסילות במקבל(

1.0
צינורות בקוטר  300מ"מ בתוך בוקס
מבטון יצוק במקום במידות 0.5 × 0.5

חציית מסילות עם קווי ניקוז
של מבנה המסילה )צינורות מחורצים(

חציית מסילות קיימות
ממדים מינימליים של מעבירי מים בחציית המסילות הקיימות יש לתכנן
בהתאם לחציית מסילות מתוכננות

חציית מסילות קיימות
חציית כבישים ודרכי שרות בתוך
המתחם

0.8
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הערות לטבלה:
תכנון חציות מסילות עם צינורות יש לתכנן בשרוול או בעטיפת בטון .עובי דופן שרוול או
עטיפת בטון יש לתכנן רק בהתאם לחישובים.
בקווי מסילה שבהם נוסעות רכבת חשמליות נדרש לקבל את חוות הדעת של מומחה להגנה
קטודית.

טבלה 4-2
ממדים מינימאליים של מעבירי מים בחציית כבישי גישה למתחמי הרכבת
גודל מעביר מים ,מ'
מיקום מעביר מים
גובה )(H

רוחב )(B

קוטר

חציית כבישים של נת"י או אחרים

1.00

1.00

1.00

חציית כבישים של נת"י עם מעביר מים
שאורכו יותר מ 60-מ'

1.75

1.75

1.80

 .4.2ניקוז מבנה מסילה
 .4.2.1ניקוז באמצעות תעלות ניקוז
מערכת ניקוז של הרכבת ברוב המקרים זו מערכת קונבנציונלית המתבססת על תכנון תעלות
ניקוז מעפר או מבטון שהפונקציה העיקרית שלה הינה קליטת מים מהירה ממבנה המסילה
וסילוקם.
א .עקרונות תכנון תעלות ניקוז בהתאם לאמור למפורט בפרק  – 5חישוב ותכנון תעלות
ניקוז ונחלים בהנחיות לתכנון ניקוז למסילות ברזל למהירות עד  250קמ"ש הידרולוגיה-
ניקוז-סחף של רכבת ישראל.
ב .תעלות פתוחות במתחמי הרכבת מותר לתכנן רק באזורים שאינם תפעולים .למרות
האמור בפרק  5בהנחיות לעיל ,מובהר כי בתכנון יבוצעו תעלות בטון או תעלות עפר עם
דיפון קשיח.
ג .בטיחות ההליכה במקבל ובחציה של תעלות פתוחות בהתאם לפקודת בטיחות בעבודה
)נוסח חדש( תש"ל 1970-ובנוסף נדרש לקבל חוות דעת של יועץ בטיחות.
ד .בתעלות ניקוז בהם יש חשש לכניסת מים שאינם מי נגר ,יש לתכנן פתרון מתאים )סגור
או בשאיבה( שמאפשר את מניעת זרימת המים שאינם נגר למערכת ביוב.
ה .נדרש לתכנן מערכת התראה מתאימה וגלישת חירום כך שמתחמי הרכבת על כל
מרכיביהם לא יוצפו.
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.4.2.2ניקוז באמצעות צינורות ניקוז
יחד עם ניקוז מבנה מסילה באמצעות תעלות ניקוז במתחמי הרכבת קיימים מצבים שחוסר מקום
ברצועת הרכבת ובין המסילות אינו מאפשרת בניית תעלות ניקוז רגילות.
צינורות ניקוז עם חריצים ) (drainage pipeמהווים פתרון לניקוז במצבים האלה.
צינורות ניקוז מחורצים המשמשים לניקוז מבנה המסילה צריכים לעמוד בדרישות שנקבעו
בסטנדרט  DBS 918.064שהונפק על ידי . Deutsche Bahn AG
כדי לעמוד בעומסים סטטיים ודינמיים ,משתמשים בצינורות עם איכות ועמידות גבוהות
מפוליפרופילן או מפוליאטילן.

איור .4-1
סכמה לתכנון סוגי הצינורות המחורצים בהתאם
למיקום הצינור יחסית למסילת הרכבת
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קריטריונים לתכנון מערכת ניקוז מצינורות מחורצים
חישוב מערכת ניקוז יש לבצע בהתאם לחישובים הידרולוגיים והידראוליים .קוטר מינימאלי של
צינור ניקוז הינו  200מ"מ או גדול יותר בהתאם לחישובים ,שיפוע מינימאלי של צינור ניקוז .4‰
לצורך ניקוי הצינור יש לתכנן תאים לאורך הצינור כל  75מ' לפחות .באשר למידות ,התאים
אמורים להיות מינימאליים על מנת למנוע כל הפרעה לתחזוקת המסילות אך לאפשר ניקוי
ובקרה.
מידות מומלצות לתאים הינן  50*80ס"מ או  100 *80ס"מ בהתאם לפרטי ניקוז .אפשר להשתמש
בתאי פלסטיק מפוליאתילן )בתאום עם אגף תכנון(.
חיבורי צינורות לתאים רק באמצעות אטמים גמישים מתאימים לצינורות המתוכננים.
תכנית לדוגמה של תכנון ניקוז מבנה מסילה באמצעות צינורות ניקוז ראה נספח ניקוז א'.
נתונים יותר מפורטים על צינורות מחורצים ראה פרק  7.1הנחיות לתכנון ניקוז למסילות ברזל
למהירות עד  250קמ"ש הידרולוגיה-ניקוז-סחף ,גרסה מס'  ,2מרץ .2015

 .4.3תיעול תת-קרקעי
תיעול תת-קרקעי – מערכת ניקוז מבוססת על מובלים בחתך עגול או מלבני להולכת הנגר.
מערכת התיעול מורכבת מאלמנטים לתפיסת הנגר )נקודתיים ואורכיים – ראה הרחבה בהמשך(
ומאלמנטי הולכה – צנרת תיעול ושוחות בקרה.

 .4.3.1סוגי צינורות תיעול וממדים מינימאליים של קווים שונים
קיים מגוון סוגים של צינורות תיעול בהתאם לחומרי הגלם השונים.
רצ"ב רשימה חלקית של סוגי הצינורות לתיעול שמותרים לשימוש במתחמי הרכבת:
צינורות מבטון מזויין :ת"י  – 27צינורות גליליים מבטון מזוין
צינורות פוליאתילן  HDPE PE 100להספקת מים ,לתיעול ולביוב בלחץ – תקנים :ת"י ,4427
ISO4427, EN12201
צינורות פוליוויניל קשיח  PVC-Uלהספקת מים ,לתיעול ולביוב בלחץ – תקנים :ת"י  ,71452חלק 2
צינורות מפוליאתילן מחוזק בפלדה בעלי דופן מבני לתיעול ולביוב :ת"י 5302
הערה:
על המתכנן לבחור צינורות מסוגים אחרים המתאימים לתנאים ההידראוליים ותנאי השטח
בתאום עם אגף תכנון של רכבת ישראל.

 .4.3.2עקרונות בחירת צנרת
בחירת סוג הצנרת לתיעול תת-קרקעי בהתאם לטבלה 4-3
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טבלה  .4-3המלצות לתכנון קווי ניקוז לפי מיקום בשטח המתחם
מיקום
סוג הצינור

חציית מסילות רכבת

בטון מזוין

כבישים ורחבות מבטון ואספלט דרכי מצעים
ושטחים פתוחים

דרג  - 5מין הצינור בהתאם לקורוזיביות של הקרקע  -אטם מובנה על הנקבה
צינורות דרג SDR -21,12.5

PVC-U
HDPE PE100

צינורות PN-8 SDR-21

צינורות SDR-11 ,PN-16,

צינורות
מפוליאתילן
מחוזק בפלדה

צינורות עם קשיחות טבעתית SN-8

 .4.3.3קטרים מינימאליים של קווי תיעול תת-קרקעי במתחמי רכבת
בתכנון מערכת תיעול תת-קרקעית יש לתכנן את קוטר הצינור בהתאם לחישובים הידראוליים.
ככלל יש לתכנן את הצינורות בקוטר מתאים כך שבספיקת התכן היחס בין גובה המים בצינור
לקוטרו הפנימי של הצינור לא יעלה על .70%
בהמשך לאמור לעיל ,בתכנון מערכת תיעול תת-קרקעית והתחברות כל מתקני הקליטה השונים
יש לתכנן את המערכת כך שקוטר הצינורות לא יקטן מהמפורט בטבלה .4.4

טבלה 4-4
קטרים מינימאליים של קווי תיעול תת-קרקעי במתחמי רכבת
תפקיד הצינור

קוטר צינור,
מ"מ

קו מאסף

500

חיבור קולטן או ניקוז אורכי עד  10מ' לקו מאסף

400

חיבור קולטן או ניקוז אורכי עד  10מ' לקו מאסף
בתנאים של כיסוי רדוד או מגבלות של חציות
תשתיות אחרות

300

חיבור ניקוז גגות בלבד לקו מאסף

250

הערות  :קו מאסף – קו תיעול שאליו מחוברים לפחות שתי נקודות של קולטן/תעלת
סבכות/נקודות ניקוז גגות.
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 .4.3.4שוחות בקרה
מטרתן של שוחות הבקרה לאפשר תחזוקה ותמרון של מערכת התיעול עד למוצא .השוחות הן
מוצר טרומי ויכולות להיות מלבניות או עגולות בהתאם לזווית כניסת הצינור לשוחה והקוטר
החיצוני של השוחות.
מבנה השוחה כולל תחתית ,חוליות הגבהה במידת הצורך ,תקרה ומכסה.
לפירוט סוגי שוחות בקרה ראה ת"י  5988חלק  – 1תאי בקרה טרומיים מבטון.
הערות:
בתכנון טיפוס השוחה יש להעדיף שוחות ללא חוליות קוניות משיקולי אחזקה.
מיקום שוחות בקרה
מיקום שוחות בקרה נקבע מהשיקולים הבאים :
מרחק מקסימאלי בין שוחות שמאפשר תחזוקה.
חיבור אלמנטים של ניקוז או שינויים בתוואי האופקי והאורכי של הקו.

טבלה  .4-5מרחקים מקסימאליים בין שוחות
מרחק מקסימאלי בין שוחות,

קוטר צינור,
ס"מ

מ'

עד 60

60

80-100

100

 100ויותר

125

מקומות בהם קיימת חובה להתקין שוחות ללא תלות בגורמים אחרים:
 התחברות שני צינורות ויותר שינוי קוטר צינור בעיקול או שינוי כיוון מעל  10מעלות שינוי שיפוע אורכי בקובקו צינורות שקוטרו שווה או גדול מ ∅100-ס"מ יש להעדיף בתכנון שוחות אינטגראליות
שמאפשרות העברה חלקה של הניקוז ללא איבודי אנרגיה בכניסה וביציאה של תא הבקרה.
חיבור בין צינור לשוחה
בתכנון חיבורים בין צינורות לשוחה יש חשיבות לאיטום החיבור על מנת למנוע חדירת מים.
בטבלה  4-6מוגדר פירוט סוגי החיבורים בהתאם לסטייה הזוויתית של כניסת הצינור לשוחה
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טבלה  .4-6סוג חיבור צינור לשוחה בהתאם לסטייה הזוויתית
סוג חיבור מותר

סטייה זוויתית )°מעלות(

*0-5

אטם מובנה בשוחה אטום נושא תקן ASTM
או  ENמאושר ע"י החברה

5-30

קשת טרומית או שוחה עגולה

30-90

שוחה עגולה

* במידה ויסופק אטם מובנה בשוחה מדגם שמאפשר כניסה זוויתית מעל  ,5ºיש לקבל את
אישור באגף תכנון ר"י.
התכנון הקונסטרוקטיבי של שוחות
התכנון הקונסטרוקטיבי הינו באחריות יצרן האלמנטים הטרומיים ובכפוף למפרטי החברה .תאים
מיוחדים יצוקים בשטח או תאים עמוקים המחויבים תכנון של הקונסטרוקטור של הפרויקט.
ביסוס שוחות בקרה
ביסוס השוחות והמילוי מסביב עד לפני השטח יש לתכנון בהתאם להנחיות יועץ קרקע/ביסוס.
מידות שוחות בקרה
מידות שוחות בקרה יש לתכנן בהתאם לקוטר הצינורות ,עומקם וצורת חיבורם.
בטבלה מס'  4.7מוגדרות מידות מינימאליות מומלצות לתכנון תאים .בנוסף אפשר להשתמש
בטבלאות למידות התאים המצורפות בספר הפרטים של רכבת ישראל )ינואר .(2017

טבלה  .4-7מידות תאים מינימאליים בהתאם לקוטר הצינור
קוטר צינור

רוחב מינימאלי של דופן
שוחה שאליו מתחבר
הצינור

רוחב מינימאלי של הדופן
הנצבת

ס"מ

ס"מ

ס"מ

40

100

80

50

100

80

60

120

100

80

140

100

100

150

120

125

180

120
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קוטר צינור

רוחב מינימאלי של דופן
שוחה שאליו מתחבר

רוחב מינימאלי של הדופן
הנצבת

הצינור
ס"מ

ס"מ

ס"מ

150

210

140

180

250

220

הערות:
מעל עומק של  1.25מ' יש להגדיל את מידות תא הבקרה ל 100/120-ס"מ.
מעל עומק של  3.75מ' יש להגדיל את מידות תא הבקרה ל 150/150-ס"מ או  150ס"מ בדופן הניצבת.
צינורות בקוטר גדול מ 180-ס"מ יתוכננו עם שוחות אינטגרליות או תאים ביציקה באתר.

שוחות בעומקים מעל  6.0מ' –  9.50מ'
מעל לעומק של  6.0מ' ועד לעומק של  9.5מ' יתוכננו שוחות בממדי שטח חתך בהתאם לטבלה
.4.8

טבלה  .4.8שוחות בעומקים מעל  6.0מ' –  9.50מ'
עומק השוחה מפני
התקרה

ממדים מינימאליים של שוחת
בקרה מלבנית

ממדים מינימאליים של
שוחת בקרה עגולה

מ'

ס"מ × ס"מ

∅ ס"מ

6.00-7.50

180×150

∅180

7.50-8.50

210×150

∅200

8.50-9.50

210×210

∅240

הערה
שוחות בקווים שעומקם מעל לעומק  6.0מ' מחייבות התייחסות פרטנית של מתכנן ניקוז ומתכנן
קונסטרוקציה .בנוסף נדרשת חוות דעת של יועץ בטיחות.
משטחי ביניים ומשטחי מנוחה בשוחות
משטחי ביניים ומשטחי מנוחה ישמשו לאחת או יותר מן המטרות שלהלן:
עמדת מנוחה בעת הירידה או העלייה בתאי בקרה עמוקים
מעבר בין סולמות
משטח עבודה לצורכי תחזוקה וכדומה
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משטחיי ביניים ומנוחה יותקנו בכל תא שעומקו ,לא כולל ארובה 6.0 ,מ' או יותר ,ויצוידו במעקה
למניעת נפילה.
תכנון מכסים מעל תאי ביקורת
כללי
יש להתאים את גודל המכסים למידות השוחה ,אבל משיקולי תחזוקה רצוי לתכנן מכסים עם
קוטר מינימאלי  60ס"מ.
את סוג המכסה יש לבחור בהתאם לתקן ישראלי ת"י .489-
גובה מכסים יש לתאם בהתאם למיקום התאים.
א.

מכסים לתאים בין המסילות:
במקרה שהמרחק בין המסילות שווה או יותר מ 6.0-מ' יש לתכנן רום המכסה במפלס
המבנה התחתון
במקרה שהמרחק בין המסילות פחות מ 6.0-מ' יש לתכנן רום המכסה בגובה פסי הרכבת
במקרה שבין המסילות מתוכננת מדרכה תפעולית – את גובה המכסה יש לתכנן במפלס המדרכה
בכל מקרה המרחק המינימאלי בין ציר המסילה ודופן התא –  2.20מ'.

ב.

מכסים במקומות שונות:
כאשר המכסים יהיו בפני האספלט ,גובהם יהיה זהה במדויק לרום האספלט
מכסים של תאים בשטח ירוק יהיו כ 10-ס"מ מעל פני השטח
מכסים של תאים בשטח לא מוסדר יהיו כ 20-ס"מ מעל פני השטח.

 .4.3.5עקרונות לתכנון מתקני קליטה של נגר
מתקני קליטת נגר קולטים את הנגר שזורם בכבישים ודרכי השרות אל מערכות הולכה
סגורות/פתוחות.
מבחינים בשני סוגי קליטת נגר עקרוניים:
קליטה נקודתית – הנגר זורם בכביש עד שהוא נקלט נקודתית ע"י מתקן קליטה )מגלש ,קולטן(
קליטה אורכית – הנגר נאסף בצורה רציפה ע"י תעלה שממוקמת במיסעה/רחבה.
קליטה נקודתית
מערכת קליטה נקודתית מורכבת מהאלמנטים הבאים:
קולטן – סבכה ע"ג שוחה מלבנית מותאמת למידות הסבכה.
צינור חיבור – צינור המחבר את הקולטן למערכת התיעול .הצינור יוצא מתוך שוחת
הקולטן אל שוחת הבקרה בקו הניקוז המאסף או ישירות לתעלת ניקוז.
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עקרונות תכנון מערכת קליטה נקודתית הן כדלקמן:
נקודת קליטה בתוואי הניקוז )לאורך הכביש( – נקודות הקליטה ימוקמו בתוואי הניקוז במרווחים
ובמספר קולטנים בהתאם להסתברות התכן.
בכל מקרה מערכת נקודתית לאורך תוואי הניקוז תכלול שני קולטנים צמודים ,אחד מהם קולטן
עמוק.
נקודת קליטה בשקע אבסולוטי  -מינימום שלושה קולטנים ,מהם אחד עמוק .ניתן לתכנן עד 4
קולטנים ,מעבר לזה יש לעבור למערכת אורכית.
נקודת קליטה אבסולוטית תתוכנן כך שתוכל לקלוט את כל הנגר במצטבר שמגיע אליה בהתאם
להסתברות התכן.
מומלץ להתקין בנקודת מינימום אבסולוטית סבכה על שוחת בקרה ,או קולטן משולב ,או סבכה
עגולה.
קליטה – מערכת ניקוז אורכית
במתחמי הרכבת יתוכננו מתקני קליטה אורכיים מהסוגים הבאים:
תעלות ניקוז עם סבכות  -תעלות ניקוז מלבניות טרומיות או יצוקות באתר עם סבכות

נקזים מחורצים ) – (Slot Drain, Slot Channelמערכת קליטה אורכי שמבוססת על תעלות עגולות
או אובאליות וחריץ ברוחב של  3.0ס"מ אשר נמצא במרכז התקרה.
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 .5עקרונות תכנון שימור וויסות נגר במתחמי רכבת
מתחמי הרכבת כוללים מבנים וחניות שחלים עליהם הוראות תמ"א  34ב 3/ו ב .4/לצורך זה הוכן
ברכבת ישראל מדריך תכנון מפורט " -הנחיות לבנייה משמרת נגר בתחנות רכבת ומתחמי
מסילה" ,מהדורה .2
קיימת חשיבות גבוהה לביצוע מתקנים לוויסות נגר עילי במתחמי רכבת בגלל השפעת הפיתוח על
מערכת ניקוז קיימת במורד והקטנת הסכנה להצפות במתחם .מערכת ויסות נגר תתוכנן בהתאם
לקריטריונים הבאים:
א .מערכת הניקוז העירונית )אזורית( שאליה מתחבר המתחם היא בהסתברויות קטנות מהנדרש
בתמ"א  34ב 3/נספח מנחה א' סעיף ) 2.6בהתאם למהדורה המעודכנת( ,או שאין מערכת ניקוז
כלל.
ב .המתחם נדרש בתכנון ויסות כחלק ממדיניות כוללת באזור של כל המגרשים הבנויים כפי
שמופיע בתכניות אב מאושרות.
להמלצות ופתרונות לתכנון מתקנים לוויסות נגר ראה פרק "– 7,3הנחיות לבנייה משמרת נגר
בתחנות רכבת ומתחמי מסילה " ,מהדורה .2
במסגרת תכנון הניקוז נדרש בשלב התכנון הראשוני והמוקדם לבדוק את הדרישות בנושאי שימור
נגר בהתאם לתמ"א  34ב - 4/תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים :איגום מים עיליים
החדרה ,העשרה והגנה על מי-תהום ,מאי  ,2007פרק ד  -ניצול מיטבי של מי נגר עילי והעשרת מי
תהום.
שימור נגר יבוצע רק במקרים שבהם תת-הקרקע מתאימה לחלחול נגר והנגר שמגיע אינו מזוהם.
בעיקר גגות או חניות של רכבים פרטיים.
בכל מקרה נדרש לקבל את חוות דעתו של אחראי הניקוז ברכבת לצורך שימור נגר ולפתרונות
שהתקבלו.
בתכנון מערכת הניקוז של מתחמי הרכבת נדרש לתכנן בהתאם להנחיות ולהוראות מדריך התכנון
לבנייה משמרת נגר של הרכבת ולהטמיע את הפתרונות המגוונים שקיימים במדריך כחלק מפתרון
הניקוז של המתחם.
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 .6נספחים
נספח א' – תכנית עקרונית של ניקוז במתחם הרכבת
באיור  1מסומנים קווים לניקוז מבנה מסילה )קווים בין המסילות( ,חיבורם למעבירי מים וקווי
ניקוז ראשיים )מאספים( לאורך הכבישים .כנ"ל מסומנים מתקנים לניקוז כבישים.

איור 6.1

איור 6.2
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באיור ראה חתך טיפוסי למיקום צינורות ניקוז בין המסילות ומיקום מאסף ראשי של ניקוז מתחת
לכביש שרות.

איור 6.3
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באיור ראה דוגמה של פתרון ניקוז למסילת רכבת במשטח אספלט
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נספח ב'  -מרחקים מתשתיות רטובות ויבשות
בתוך תחום מתחמי הרכבת מצויים צינורות רבים להולכה של נוזלים כגון ביוב ,מים ,כיבוי אש
וכו' ,חלקם בגרביטציה ואחרים בסניקה .בנוסף  -קיימות תשתיות חשמל ,תקשורת ,דלק ,גז וכו'(.
בטבלה הבאה יש פרוט מגבלות מרחק מינימאלי )אופקי ואנכי( בין קווי ניקוז לקווים של תשתיות
שונות:

טבלה 6-1
מרחקים מינימאליים בין קווי תיעול תת-קרקעיים לתשתיות תת-קרקעיות
ומסילות
סוג התשתית

הצטלבות בין
הקווים/מסילות

תשתיות במקביל

הערות

מרחק אופקי
מינימאלי,
מ'

מרחק אנכי
מינימאלי,
מ'

 2.20מ' מציר
מסילה עד לקיר
החיצוני של תא
ביקורת

 0.2מ' מפני
תחתית מצעים

צינורות ניקוז
)תיעול(

 3.30מ' מציר
מסילה עד לקיר
החיצוני של תא
ביקורת.
במקרים מיוחדים
 2.20מ' מציר
המסילה עד לקיר
החיצוני של תא
הבקרות באישור
החברה

 1.00מ' כיסוי
מפני
כביש/מדרכה ללא
הגנות מיוחדות

קצה יסוד
מבנה חדש

1.00

או יותר לפי יועץ
ביסוס )הל"ת(

יסוד מבנה
קיים

1.50

או יותר לפי יועץ
ביסוס )הל"ת(

בסיס עמוד
חשמל או
תאורה

1.50

צינורות לניקוז
מבנה המסילה
)נקז מחורץ(

מרחק אנכי
מינימאלי,
מ'

 2.30מ' מפני
מצעים ועד T.L.
צינור /שרוול*

קו מים עד
"∅12

1.0

0.3

1.00

קו מים מעל
"∅12

3.0

0.3

1.00
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* הצטלבות בין
קו ניקוז למסילה

הנחיות להנחת
קווי מים לשתייה
וקווי מים שאינם
לשתייה )מש"ל(

סוג התשתית

תשתיות במקביל
מרחק אופקי
מינימאלי,
מ'

הצטלבות בין
הקווים/מסילות

מרחק אנכי
מינימאלי,
מ'

מרחק אנכי
מינימאלי,
מ'

קווי מים ליד
קוו ניקוז
בלחץ

3.0

0.5

קו מש"ל
בגרביטציה

1.00

-

0.30

קו מש"ל
בסניקה

0.50

-

0.30

כבלי חשמל
מתח נמוך עד
 1000וולט

0.50

-

0.50

כבלי חשמל
מתח גבוה

הערות

מש"ל – מים
שאינם לשתייה.
קווי ביוב וניקוז

חברת חשמל -

0.50

0.50

 33,22 ,13ק"ו

מגבלות בניה
ממתקני חשמל
ודרישות כלליות
למבקשי מידע
עבור היתר בניה

כבלי.ע.מ
עד  160ק"ו

1.0

-

1.0

קו תקשורת

0.50

0.30

0.30

תקנות הבזק
והחשמל

קווי איתות
ותקשורת של
רכבת ישראל

1.00

1.00

1.00

יש לבצע תיאום
מוקדם עם
מנהלת איתות
וטכנולוגיה
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