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תקן זה הוכן על ידי ועדת ה מומחים  – 12702תכן מנהרות לתחבורה ,בהרכב זה:
גלעד בוימוביץ  ,אבי בכר ,דניאל בלכמן  ,אנטון משריקוב  ,אסף קלר  ,גרגורי קרים  ,ארנון רוזן )יו"ר(
כמו כן תרמו להכנת התקן :אלה פונאמרוב  ,ארקדי רבינוביץ Markus Thewes , Benno Ring ,

ו . Goetz Vollmann -
תקן זה אושר על ידי הוועדה הטכנית  – 127מנהור  ,בהרכב זה:
איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות בישראל

 -ארנון רוזן

איגוד התעשייה הקיבוצית

-

אלי כהן

התאחדות בוני הארץ

-

אסף בכר

התאחדות התעשיינים בישראל

-

אריה בלפרמן

המכון הגיאולוגי

-

עודד כץ

משרד הב י טחון

-

אבי בכר

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

-

ראיק סאלם )יו"ר(

נציבות הכבאות וההצלה

-

חיים תמם

בע"מ

-

אנטון משריקוב

רכבת ישראל

-

גרגורי קרים

רשות ההסתדרות לצרכנות

-

אורי קומורניק

רשות הטבע והגנים

-

זאב כהן

יצחק אקרמן ריכז את עבודת הכנת התקן.
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נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה
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הודעה על רוויזיה
תקן ישראלי זה בא במקום
התקן הישראלי ת"י  5826חלק  2ממרס 2011
גיליון התיקון מס'  1מיוני 2016
מילות מפתח:
מנהור ,מנהרות ,הנדסת רכבות ,גאולוגיה ,מכניקת קרקע ,ניתוח גאולוגי ,סקר קרקעות ,בדיקות באתר ,בדיקות במעבדה,
מי תהום.
Descriptors:
tunneling, tunnels, railway engineering, geology, soil mechanics, geological analysis, soil surveys,
field testing, laboratory testing, ground water.
עדכניות התקן
התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן ,ולפחות אחת לחמש שנים ,כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.
המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.
מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון ,יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.
יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים .תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוקף
 60יום מפרסום ההודעה ברשומות ,אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.
סימון בתו תקן
כל המייצר מוצר ,המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,
רשאי ,לפי היתר ממכון התקנים הישראלי ,לסמנו בתו תקן:

זכויות יוצרים
 אין לצלם ,להעתיק או לפרסם ,בכל אמצעי שהוא ,תקן זה או קטעים ממנו ,ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.
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הקדמה
תקן זה מבוסס על הנחיות רשות הרכבת הפדרלית הגרמנית )  , ( RIL 853תוך התאמתן לדרישות שגובשו
בישראל בשנים האחרונות.
תקן זה הוא חלק  2.1בסדרת תקנים הדנים בתכנון ,בבנייה ובתחזוקה של מנהרות לתחבורה .
חלקי הסדרה הם אלה:

ת "י  5826חלק 13

 מנהור :מנהרות לתחבורה – תכן מבנים – שיטות תימוך מנהור :מנהרות לתחבורה – תכן מבנים – גאולוגיה וגאו הנדסה בשלב התכן מנהור :מנהרות לתחבורה – תכן מבנים – איטום מנהור :תכנון ובינוי בשיטת ה חפירה ו ה כיסוי מנהור :תכנון ובינוי בשיטת הדחיקה מנהור :מנהרות לתחבורה – תכן מבנים – ניהול סיכונים בעבודות מנהור מנהור :מנהרות לתחבורה – תכן מבנים – תיעוד של מנהרות רכבת מנהור :בדיקה ובקרה של מבנה המנהרה מנהור :מנהרות לתחבורה – תכן מבנים – תחזוקה -מנהור :מנהרות לתחבורה – תכן מבנים – מערכות ניקוז
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 מנהור :מונחים והגדרות -מנהור :מנהרות לרכבת – תכן מבנים – יסודות התכנון של מנהרות

 -מנהור :מנהרות לתחבורה – תכן מבנים – מקטעים

התקן מיועד לשמש קובץ כללים )  ( code of practiceעבור העוסקים בתכ נון  ,בבנייה ובתחזוקה של
מנהרות ,כל אחד בתחום עיסוקו ואחריותו .כללים אלה – חלקם בגדר המלצות והנחיות וחלקם בגדר
דרישות .
סדרת תקנים זו אינה מהווה תחליף לחוזה או למפרט ,אולם בהיותה קובץ כללים  ,הכללים של כל תקן
בסדרה מחייב ים התייחסות ותשומת לב של העוסקים בו ,איש איש בתחומו.
תקן זה ,חלק  2.1בסדרת התקנים ,קובע את עקרונות התכנון של מנהרות רכבת  :התוואי ,התשתיות
ורכיבי המנהרות.

מבוא
חלק זה של סדרת התקנים מציג הנחיות כלליות הנוגעות לעקרונות התכנון של מנהרות לרכבת.
התקן דן בדרישות לתכנון של התוואי ,המיסעה ,פתחי ה כניסה למנהרה  /פתחי ה יציאה מהמנהרה
) ה מכונים גם " פורטלים "( ,התשתיות ,הבטיחות ועמידות האש.
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.1

חלות התקן
תקן זה קובע הנחיות כלליות לתכנון מנהרות רכבת )להלן :מנהרות( המיועדות ל מהירות תכן מרבית של
 250קמ"ש.

.2

אזכורים נורמטיביים

חוקים ,תקנות ומסמכים ישראליים
חוק החשמל  ,התשי"ד  , 1954 -על תקנותיו ועדכוניהן
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  , 1998 -על עדכוניו
תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( ,התש"ל  , 1970 -על עדכוניהן

.3

מונחים ו הגדרות
המונחים וההגדרות שב תקן הישראלי ת"י  5826חלק  1כוחם יפה בתקן זה.
נוסף עליהם יפה כוחם של המונח וההגדרה האלה :

. 3.1

תּ ו ֹחֶ מֶ ת ) ( gabarit
קו המִ תאר של פתח במעבר ,התוחם את השטח המיועד למעבר רכב .

.4
. 4.1

עקרונות כלליים
צמד מנהרות חד  -מסילתיות או מנהרה דו  -מסילתית
באופן עקרוני יתוכנן צמד מנהרות חד  -מסילתיות .אם ,באופן יוצא מן הכלל ,תתוכנן מנהרה אחת
דו  -מסילתית ,תתקבל ההחלטה על כך תוך התחשבות בשיקולי ם של ביצוע ,ב שיקולים כל כ ליים ,
ב שיקולים בטיחות יים ו ב בחינת ה השלכות על תפעול מערך הרכבות  .ה מנהרות )הן צמד מנהרות
חד  -מסילתיות והן מנהרה אחת דו  -מסילתית ( יתוכננו גם לפי דרישות התקן הישראלי ת"י . 5435

2
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תקנים ומסמכים המוזכרים בתקן זה ) תקנים ומסמכים לא מתוארכים – מהדורתם האחרונה היא
הקובעת ( :
תקנים ישראליים
 ציוד לכיבוי אשת"י  ) 365על חלקיו (
 הידרנט לכיבוי אשת"י  ) 448על חלקיו (
 מצמדים מתוברגים לציוד ל כיבוי אשת"י 449
 חוקת הבטון :עקרונות כללייםת"י  466חלק 1
 מטפים מיטלטלים של אבקה ושל גז סניקה המוחסנים במשותף :המטפהת"י  570חלק 1
 עמידות אש של אלמנטי בניין – שיטות בדיקה :דרישות כלליותת"י  931חלק 1.1
ת"י  ) 2481על חלקיו (  -מעליות  :דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה
 הידרנט עילי לכיבוי אש :התקנהת"י 4290
 צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר וללא תפר לשימוש במערכותת"י 4314
אוטומטיות )מתזים( לכיבוי אש
 מערכ ו ת תחבורה ציבורית מסילתית בנתיב קבוע  :דרישות בטיחות אשת"י 5435
 הוראות והנחיות לבטיחות בעבודות מנהור בתעשיית הבנייהת"י 5567
 מנהור  :מונחים והגדרותת"י  5826חלק 1
 מנהור :מנהרות לתחבורה – תכן מבנים – שיטות תימוךת"י  5826חלק 3
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התוואי
. 4.2
 . 4.2.1דרישות כלליות
תכנון תוואי מסילתי חדש הכולל מנהרות יתבסס על ה הנחיות ה תקפות לתכנון מסילות של הרשות
המוסמכת.
דרישות תקן זה חלות על תוואי מסילתי המיועד ל מהירו יו ת תכן שונות עד  250קמ"ש.
תוואי מסילתי חדש הכולל מנהרות ייבחר לפי ה פתרון המיטבי המאפשר עלויות נמוכות של בנייה,
של תפעול ו של תחזוקה  ,תוך התחשבות בתנאים הטופוגרפיים והגאולוגיים ,ב מזעור הפגיעה
ביישובים ובטבע ו ב התאמה סביבתית.
בבחירת התוואי המסילתי הכולל מנהרות יובאו בחשבון תוכניות תחבורתיות מאושרות אחרות.
. 4.2.2

המרחק בין הפתחים ש ל שתי מנהרות עוקבות
המרחק בין הפתחים ש ל שתי מנהרות עוקבות לא יהיה קטן מ  300 -מ' ,אלא אם ישנם אילוצים שאינם
מאפשרים זאת  ,כגון אילוצי טופוגרפיה או גאולוגיה  .במקרה של אילוץ הגורם לקיצור מרחק זה,
יינתן מענה מתאים לבטיחות אש ולביטול השפעות הנוצרות בגלל שינויים בלחץ האוויר בשל תנועת
הרכבת.

. 4.2.3
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השימוש בקרקע ש מעל למנהרה לבנייה
בהליכים לקבלת אישורים לפי החוק ) אישורים סטטוטוריים( בשלבים הראשוניים של תכנון מנהרה,
יישקלו אפשרויות אלה:
א .אם אין מבנים מעל תוואי המנהרה ואין תוכנית ) תב"ע  -תוכנית בניין עיר( מאושרת בתוואי –
אפשר לתכנן את המנהרה באופן שיגביל גם בנייה עתידית .עם קבלת האיש ורים הסטטוטוריים
לתוכנית המנהרה ,על היזמים והמתכננים של כל תוכנית )תב"ע( אחרת בתוואי המנהרה או
בקרבתה מוטלת האחריות לתאם את תוכניתם עם הרשו יו ת המוסמכ ו ת.
ב .אם יש תוכנית )תב"ע( המאשרת בנייה בתוואי המנהרה ,אך המבנים לפי אותה תוכנית מאושרת
עדיין לא הוקמו – י יבח נו המשמעויות של הבנייה במסגרת תכ נו ן המנהרה לפי אותה תוכנית
)הגבלת סוג הבנייה או הגבלה על אופי הביסוס וכדומה( וכן ,ככל האפשר ,ייבחנו חלופות שונות
לתוואי המנהרה או לחיזוק המנהרה מראש .בחלופות אלה יש לשאוף להפחת ת ה מגבלות על
הבנייה המאושרת ,או לכך שלא תיוו צר כל מגבלה על הבנייה המאושרת ,ו זאת תוך בחינת תוספת
העלויות לביצוע המנהרה.
תוכנית המנהרה שתוגש לאישור הוועדות הסטטוטוריות תכלול שינוי לתוכנית המאושרת
או חלופה אחרת ,לפי החלטת הרשות המוסמכת.
ג .אם ישנם מבנים קיימים בתוואי המנהרה – י יבחן במסגרת תכנון המנהרה המידע המצוי בנוגע
לבנייה ,ל מאפייניה ו ל אופן ביסוסה .תכנון המנהרה ימנע או ימזער השלכות על המבנים הקיימים.
האמור לעיל חל על רצועה ברוחב  20מ' משני צדי ציר המנהרה ,או ב " רוחב זכות הדרך" של
הרכבת )הרחב מבין השניים( .מכל מקום  ,תכנון המנהרה לא יגביל בנייה מ עבר לגבולות האלה
בשטחים המאושרים לבנייה לפי התוכנית ) התב"ע ( .

. 4.2.4

השפעה של כרייה תת  -קרקעית פעילה על מנהרות והשפעת המנהור על מבנים סמוכים
בתכנון של מנהרה הנתונה להשפעות של כריי ה תת  -קרקעית ע ל מבנה סמוך  ,יובאו בחשבון ההשפעות
הצפויות מפעולות הכרייה על החתך האורכי ,החתך הרוחבי והדיפון של המנהרה.
יש לבחון גם אם וכיצד יושפעו מבנים סמוכים למנהר ה מעבודת הכרייה של המנהרה ,
ולמזער השפעות אלה  ,אם יתגל ו .
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. 4.2.5

שיפועי התוואי האנכי
השיפועים המינימליים של חתכי האורך במנהרות יהיו כמפורט להלן:
 כאשר אורך המנהרה עד  1,000מ' – השיפוע האורכי לא יהיה קטן מ  3 ) 3 ‰ -פרומיל (;בתנאים מיוחדים ובאישור הרשות המוסמכת  ,השיפוע האורכי לא יהיה קטן מ  2 ) 2 ‰ -פרומיל( ;
 כאשר אורך המנהרה גדול מ  1,000 -מ' – השיפוע האורכי לא יהיה קטן מ  4 ) 4 ‰ -פרומיל( ; יש למנוע הזרמת מי נגר עיליים ,מי נחלים ,מי ים או מי תהום משטחים ה סמוכים לתוואי המסילהלכיוון פתחי המנהרה ;
 יש להימנע מאזורים נמוכים בתוך המנהרה )שקע מוחלט(  ,המחייבים ניקוז באמצעות מתקנישאיבה.

. 4.2.6

המבנה העליון
המבנה העליון של המסילה בתוך המנהרה יהיה מיסעת בטון ייעודית למסילת רכבת ) . ( slab track
שימוש באדנים וב מיסעת חצץ במנהרות יתאפשר רק באישור מיוחד מטעם הרשות המוסמכת.
מכל מקום  ,מתחת למבנה העליון תהיה רצפת בטון שעובייה אינו קטן מ  25 -ס"מ.
בעת תכן מיסעת הבטון יש לוודא ,באמצעות חקירה מיוחדת ,שהתנאים הגאו הנדס יים מאפשרים את
הקמת המיסעה .חקירה מיוחדת יש לערוך  ,למשל  ,במקרה של תופעות קַ ְר סְ טיות ,שמהן יכולות
להיווצר שקיעות ,או במקרה של חשש לתפיחה.

מידות הגובה במנהרה יתייחסו לגובה פס המסילה .במקרה של הגבהה במסילה בקשת אופקית,
מידות הגובה יתייחסו לפס הנמוך .ערכי הגבהים המוחלטים יוגדרו בתוכניות סימון המסילה.
. 4.2.8

חלוקה לקטעים
אם נדרש כך על ידי הרשות המוסמכת ,יחולקו המנהרות לקטעים לכל אורכן .גבולות הקטעים
יסומנו  ,ויינתנו להם מספרים עוקבים .המספרים יהיו קריאים  .גובה הספרות )והאותיות( יהיה
 150מ"מ לפחות .המספור ימוקם בדופן המנהר ה ,כ  1.50 -מ' מעל הפס .המספור יסומן בתחילת הקטע
בכיוון של סימון הקילומטרים .הסימון יופיע בצד אחד במנהרות חד  -מסילתיות ובשני הצדדים
במנהרות דו  -מסילתיות.

. 4.2.9

אמצעי מיגון מפני סכנת התחשמלות
בקווי חִ שמול או בקווים שיחושמלו בעתיד יינקטו אמצעים ,לרבות הארקות הקו ,להבטחת הגנה
מפני התחשמלות  .אמצעים אלה יתאימו לתקנים שייקבעו על ידי הרשות המוסמכת  ,ויתאימו
לחוק החשמל  ,התשי"ד  , 1954 -על תקנותיו ועדכוניהן .

. 4.3
תשתיות כבלים ,תקשורת אלחוטית ומיגון ב י טחוני
 . 4.3.1כבלים
לפי תכן המבנה העליון ) כמפורט בסעיף  , ( 4.2.6ימוקמו הכבלים במרחק ה גדול מ  1.70 -מ' מציר
המסילה כשהמיסעה היא מיסעת בטון  ,או במרחק ה גדול מ  2.20 -מ' כשהמיסעה היא מיסעת חצץ.
לבטיחות התחזוקה ,במנהרות המיועדות למהירות תכן של עד  160קמ"ש  ,הדופן הקרובה של פתחי
השוחות תהיה במרחק ה גדול מ  2.50 -מ' מציר המסילה לשני סוגי המיסעות  .במנהרות המיועדות
למהירויות תכן ה גדולות מ  160 -קמ"ש ועד  250קמ"ש ,הדופן הקרובה של פתחי השוחות תהיה
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. 4.2.7

ייחוס מידות הגובה במנהרות

ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

במרחק ה גדול מ  3.0 -מ' מציר המסילה .במקרים מיוחדים יתאפשר ,באישור הרשות המוסמכת,
למקם את פתחי השוחות קרוב יותר למסילה ,אך התחזוקה במקרים אל ה תתאפשר רק בזמן ש אין
תנועת רכבות במסילה הקרובה.
כבלים למערכות חיוניות ,כגון תאורת חירום ,מערכות לפינוי עשן בשעת חירום ,מערכות גילוי אש,
אמצעי תקשורת ,מערכות ביטחון ,אמצעי א ספקת כוח חשמלי ואמצעי פתיחת הדלתות של יציאות
החירום – חייבים להיות מוגנים מפני השפעות של דלקות ו של נזקים מכניים בעקבות תאונה,
וזאת באופן ש הגישה אליהם תהיה מובטחת בכל עת ,כנדרש בתקן הישראלי ת"י . 5435
מיקום ה כבלי ם ייקבע בתיאום עם הרשות המוסמכת.
. 4.3.2

תקשורת רדיו אלחוטית
תותקן תשתית תקשורת רדיו ניידת ,שתאפשר שימוש במכשירי קשר ניידים לאורך כל המנהרה.
מכשירי הקשר הניידים מיועדים לשימושם של עובדי הרכבת ,של מכבי האש ,של מד"א ,של המשטרה
ו של פיקוד העורף .התשתית של תקשורת הרדיו האלחוטית תיתן מענה גם לצורכיהם של הנוסעים
בכל הנוגע לטלפו נים סלולריים.
ארונות למתקני התקשורת ,אם יותקנו ,לא יגבילו את דרכי המילוט ולא יוסיפו סיכוני אש.

. 4.3.3

המנהרות ימוגנו באמצעים אלקטרוניים מפני חדירות לאורך  500מ' מכל פתח או לפי קביעת הגורמים
המוסמכים .
מנהרה שאורכה גדול מ  1 -ק"מ תמוגן בקטע האמצעי ,לפי הוראות הרשות המוסמכת.
מנהרות דו  -מסילתיות עם פתחי ם לשטח ימוגנו לכל אורכן ,לפי הורא ו ת הרשות המוסמכת.
מערכת המיגון תורכב ממערכת גלאים אקטיביים ופסיביים ,ממערכת טלוויזיה במעגל סגור
)להלן :טמ"ס( וממע רכת כריזה.
תשתית כבלי תקשורת תחבר את מערכת הגלאים ,את מערכת הטמ"ס ו את מערכת הכריזה לחדר ציוד
מקומי ,למבנה שליטה ובקרה של קו הרכבת וכן למוקד הבקרה הארצי של הרשות המוסמכת.
חדר הציוד המקומי יכלול גם מערכות מחשוב והקלטה.
כל הכבלים יהיו מוגנים מפני מכרסמים  ,ויתאימו לשימוש חיצוני ) .( outdoor
פתחי מנהרות
. 4.4
 . 4.4.1תכן פתחי מנהרות
במנהרות המיועדות למהירות תכן של  200קמ"ש או יותר  ,ייקבע שיפוע החתך האורכי של פתחי
המנהרה עם נטייה של  45 °לכל היותר ביחס לכיוון האופקי.
בכל אזור פתחי המנהרה תתוכנן התפיסה ,ההטיה וההרחקה של מי הנגר העילי בצורה נאותה.
. 4.4.2

מדרגה )  ( Bermמעל פתח המנהרה
כאשר שיפוע הקרקע מעל פתח המנהרה תלול מ ) 1:2 -אופקי :אנכי( ,תוקם מדרגה בתחתית השיפוע,
ברוחב  3מ' לפחות ,כאשר המרחק נמדד מהקיר הקדמי של הפתח עד לתחילת השיפוע שמעל המנהרה.
המדרגה תופרד מהמסילה על ידי קיר מגן קדמי בפתח ברום  1.5מ' לפחות מפני הקרקע.
קיר המגן יהיה עשוי בטון מזוין בעובי שאינו קטן מ  0.25 -מ'.
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מיגון ב י טחוני
כל מנהרה שאורכה גדול מ  100 -מ' תמוגן לפי הוראות משטר ת ישראל .
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אם רוחב המדרגה גדול מ  10 -מ' ,אפשר להקטין את הגובה של הקיר הקדמי בכניסה  ,תוך שמירה על
גובה מינימלי של  1.1מ'.
. 4.4.3

אמצעי בטיחות ליד פתחי המנהרה
בפתחי מנהרה של קווי רכבת מחושמלים )או של קווים המיועדים להיות מחושמלים( יינקטו אמצעי
הבטיחות המפורטים בתקן הישראלי ת"י  . 5435נוסף על כך  ,יתוכנן ויבוצע תימוך למניעת התמוטטות
או נפילות וגלישות מקומיות ,באזור הניתן לגישה שמעל הפתח.

. 4.4.4

פתחי ם למבנים תת  -קרקעיים אחרים
פתחי ם למבנים תת  -קרקעיים ,גם אם אינם פתחי מנהרה  ,יהיו מוגנים מפני אבנים מידרדרות
ומפני מפולות.

. 4.5
. 4.5.1

הגנה מפני דלקות ואסונות
מנהרות חדשות
הגנה מפני דלקות ואסונות במנהרות חדשות תיעשה לפי התקנים הישראליים ת"י 5567
ות"י  5435ולפי ההוראות המשלימות המפורטות להלן.
יש לשתף בתכנון מבעוד מועד את הרשות המוסמכת וכן את הגורמים האחרים האחראי י ם לניהול
מצבי חירום.

אם מחדשים מנהרות קיימות תוך ביצוע שינויים משמעותיים או תיקונים נרחבים ,יש לבחון בכל
מקרה ומקרה ,מן ההיבט של שיקולי עלות  -תועלת ,אם ניתן לממש את האמצעים הנדרשים להגנה
מפני דלקות ואסונות .גם בעניין זה יש לשתף בתכנון  ,מבעוד מועד  ,את ה רשות המוסמכת וכן את
הגורמים האחרים האחראי י ם לניהול מצבי חירום.
. 4.5.3

אפשרות למעבר רכב המיועד לתנועה בכבישים
בתוך מנהרה דו  -מסילתית אין חו בה לתכנן מעבר לרכב המיועד לתנועה בכבישים.
צמד מנהרות חד  -מסילתיות מקבילות יתוכננו באופן שיתאפשר  ,בכל אחת מהן  ,מעבר של רכבי הצלה
המיועדים לתנועה בכבישים.

. 4.5.4

אזורים בטוחים ודרכי מילוט
לאור חשיבות המילוט העצמי יתוכננו דרכי מילוט לפי התקן הישראלי ת"י . 5435
יש להימנע מ" קפיצות " גובה בדרך המילוט.
במנהרות חד  -מסילתיות יותאם הגובה של דרך המילוט לשולי המבנה העליון )בדרך כלל להנמכה בצד
הפנימי של הקשת ולהגבהה בצד החיצוני של הקשת(  ,כדי לאפשר מעבר של רכבי הצלה.
דרכי מילוט יחצו מסילות רק במקרים הכרחיים כ שאין פתרון אחר )למ של ,כדי להגיע
ליציאת חירום(.

. 4.5.5

מאחז יד
בקיר המנהרה ומסביב למתקנים מקומיים יותקנו מאחזי יד כנדרש בתקן הישראלי ת"י . 5435
אם המאחז מונע עבודות תיקון במתקנים מקומיים ,כגון ארונות כבלים ,יש לדאוג שיהיה אפשר
לפרקו באזור זה.
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. 4.5.2

מנהרות קיימות

ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

. 4.5.6

מעליות בפירי הצלה /מילוט
פירי הצלה /מילוט יעמדו לפחות בדרישות הנוגעות ל "חדר מדרגות מוגן" ,המפורטות בתקנות התכנון
והבנייה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( ,התש"ל  , 1970 -על עדכוניהן  ,וכמו כן בדרישות התקן הישראלי
ת"י . 5435
המעליות יעמדו בדרישות התק נים הישראליים ת"י  ) 2481על חלקיו ( ות"י  , 5435בדרישות תקנות
התכנון והבנייה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות(  ,התש"ל  , 1970 -על עדכוניהן  ,בדרישות חוק החשמל ,
התשי"ד  , 1954 -על תקנותיו ועדכוניהן  ,ובדרישות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,
התשנ" ח  , 1998 -על עדכוניו.
אין להגדיר מעליות בפירי הצלה /מילוט כמעליות לצוות כיבוי והצלה  ,ואין לסמן אותן כך.
תתוכנן תאורה במעליות.
אין חובה לתכנן מקור אנרגייה חלופי ,כגון גנרטור עבור המעלית ,אם מתקני החשמל נמצאים מחוץ
למבנים של המנהרה  ,והכבל של המתח הנמוך להזנת המעלית עובר מחוץ למבנה המנהרה או בתוואי
הכבלים המוגן מפני פגיעות ודלקות.

. 4.5.8

א ספקת מי כיבוי
א ספקת מי כיבוי תעמוד בדרישות התקן הישראלי ת"י  . 5435רכיבי המערכת ל א ספקת מי כיבוי יעמדו
בדרישות התקנים הישראליים ת"י ) 365על חלקיו(  ,ת"י ) 448על חלקיו(  ,ת"י  , 449ת"י  570חלק 1
ו ת"י  . 4314התקנת המערכת תעמוד בדרישות התקן הישראלי ת"י . 4290
תותקן צנרת א ס פקה ראשית למי כיבוי ,שקוטרה מתאים ל חישובים הידרוליים מאושרים  ,אך אינ ו
קט ן מ  100 -מ"מ  .הצנרת עבור מי כיבוי תונח באופן ש י אפשר תחזוקה נוחה של המערכת.
אם אפשר ,הצינורות יועברו מתחת לדרך המילוט.
ה צינורות למי כיבוי יחולקו ל קטעים ש אורכם עד  500מ' באמצעות התקנה של שני שסתומים סמוכים.

. 4.5.9

הגנה מבנית מפני דלקות
ה ע מידות של מעטפת הבטון המשמש ת כ דיפון של מנהרות תיקבע כמפורט להלן:
א  .עמידות אש של אלמנטי בניין – לפי תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות(,
התש"ל  , 1970 -על עדכוניהן .
ה ערה :
לצורך קביעת עמידות האש של אלמנטי הבניין ,אין להביא בחשבון רכבות עבודה להקמת קו הרכבת
ולתחזוקתו.

ב  .ש יטת המדידה – לפי ה תקן הישראלי ת"י  931חלק  . 1.1עקומת הטמפרטורה ביחס ל זמן תהיה
כמפורט בסעיף  6.1.1שם  ,ב ציור  7שכותרתו " ." Standard time/temperature curve
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. 4.5.7

מנהרת ג ישה )מילוט( לשעת חירום
במנהרת גישה )מילוט( לשעת חירום המיועדת גם לכלי רכב )הנעים על כביש( ,תובא בחשבון תנועה
דו  -סטרית ,כאשר רוחב הרכב אינו גדול מ  2.50 -מ'  ,ומשקלו הכולל המותר אינו גדול מ  16 -טו נות .
מרווח בטיחות של  80ס"מ יישמר משני צדי הרכב .מרווח הגובה בשני נתיבי הנסיעה יהיה  5.50מ'.
נוסף על כך  ,תתוכנן אפשרות סיבוב לכלי הרכב המיועדים לשימוש ,וזאת ללא קשר ל אור ך המנהרה.

ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

עקומה זו ,הנמשכת עד  6שעות ועד טמפרטורה של  1200 °צ'  ,תיושם כמפורט להלן:
 ( 1לרכבות נוסעים – למשך שעתיים ו עד ל ט מפרטורה של  1050 °צ' ;
 ( 2לרכבות משא ללא חומרים מסוכנים – למשך  3שעות ו עד ל ט מפרטורה של  1100 °צ' ;
 ( 3לרכבות משא המשנעות חומרים מסוכנים – תיושם עקומת

( 1) RWS

)ראו להלן ציור . ( 1

טמפרטורה )  ºצ '(

זמן )דקות(

ציור  – 1עקומת RWS

ד  .מידת הכיסוי לדיפון בטון ל שם קיום עמידות אש במשך  120דקות תהיה  50מ "מ;
מ ידת הכיסוי לדיפון בטון ל שם קיום עמידות אש במשך  180ד קות תהיה  65מ "מ ;
ה  .עמידות האש של האלמנטים הנושאים של פירי הצלה /מילוט ו של פירי מערכות אוורור תהיה
 180דקות לפחות ,כמוגדר ב תקן הישראלי ת"י  . 5435ה מידות המינימ ליות ל קיום עמידות האש של
רכיבים אחרים במנהרה )מחיצות ,תקרות ביניים ,מנהרות מקשרות וכדומה( ,ש אינם חלק
מהמעטפת הנושאת בעומס שכבות העפר ,יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י  466חלק 1
ב סעי ף ) 6.6הדן במידות מינימליות של הרכיבים לשם קיום עמידות האש( ו בסעיף 6.7
)הדן במיד ת כיסוי הבטון לאש  cfלשם קיום עמידות האש הדרושה( לעמידות אש במשך  120דקות.
ו  .במנהרות שיוצרו בשיטת החפירה והכיסוי )  ( cut and coverעם מסגרת מלבנית ,תובטח תמיד
היציבות באמצעות חישובים סטטיים כמפורט בתקן ת"י  466חלק  , 1וב אמצעים מבניים .
נוסף על כך  ,יחולו דרישות אלה:
 ( 1כשקיימים חתכים רב  -תאיים עם קירות פנימיים רציפים ,יובא בחשבון סיכון דלקה בתא אחד
בלבד ;
 ( 2לצורך הגנה מפני קילופים ולמניעת התחממות יתר של הזיון הנושא ,יותקנו בתקרה,
נוסף על הזיון הנושא ,סיבי פוליפרופילן בכמות שאינה קטנה מ  2 -ק"ג למ"ק ,עם כיסוי בטון
שעוביו המינימלי כנקוב בסעיף ד לעיל  ,או יותקן אמצעי אחר המאושר על ידי הרשות
המוסמכת )ראו סעיף ; ( 5.3

)  ( 1עקומת  RWSפותחה על ידי משרד התשתיות והסביבה ההולנדי ) .( Rijkswaterstaat
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ג  .ה מידות של הרכיבים נושאי העומס של דיפון המנהרה לשם קיום עמידות האש ל א יהיו קטנות ,
בשום מקרה ,מ ה מידות המינימליות המוגדרות בתקן הישראלי ת"י  5826חלק . 3
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 ( 3כשקיימות מסגרות רב  -תאיות עם קירות פנימיים רציפים וכשקיימות מסגרות חד  -תאיות ,
אפשר לקבוע את גודל החתך ב חישוב ש ל הפרש טמפרטורות של  50 °צ' עבור הקירות ועבור
התקרה  ,וקשיחות מלאה של חתך הבטון הלא  -סדוק לפי נספח ד של התקן הישראלי
ת"י  466חלק  , 1במקום קביעה מדויקת יותר של גודל החתך ,תוך הבאה בחשבון של סיכון
הדלקה והשינויים בקשיחות ובחוזק בעת דלקה ;
 ( 4עבור אזורים הבנויים מעל המנהרה תוכח היציבות ב מקרה של דלקה על ידי שימוש במקדם
ביטחון  . γ ≥ 1.5כשקיים מבנה בפני השטח מעל המנהרה ,עם מבנים הרגישים לעיווי
)  ,( deformationייתכן שיהיה צורך בהוכחות חישוביות נוספות לעמידות המבנה ו ל הגבלת
ה עיוויים או באמצעים נוספים ,כגון התקנת לוחות הגנה מפני אש.
 . 4.5.10שילוב )  ( integrationבין מערכות בטיחות האש למערכות האחרות של הרכבת
מתכנני המערכות במנהרות יבטיחו תפקוד משותף ומתוזמן של מערכות בטיחות האש במנהרה עם
שאר מערכות הרכבת .תפקוד משותף זה חייב לתת מענה לתרחישים שייקבעו במשותף על ידי הרשות
המוסמכת ,מומחים בתחומי האיתות הרכבתי ,התשתית הרכבתית והצי הנייד הרכבתי,
מומחי ביטחון ובטיח ות במנהרות רכבת והגורמים האחרים האחראי י ם לניהול מצבי חירום.

.5

עבודות מתחת למתקני מסילת הברזל
עבודות של צד שלישי מתחת למתקני מסילת הברזל יתאפשרו רק באישור הרשות המוסמכת.
אישור זה קובע את התנאים הנוגעים לבטיחות התפעול של מתקני מסילת הברזל ולהג נה עליהם.
המגבלות ההכרחיות על תפעול הרכבות יהיו מעטות ככל האפשר.
כ די להבטיח את בטיחות התפעול וכדי שתהיה עדות לכך ,יתקיימו פיקוח ומעקב על ידי מדידות ובקרה
במהלך חיזוק היסודות ולאחר מכן ,עד לדעיכת השקיעות לגמרי.

. 5.2

סטייה מ דרישות התקן
תכנון הכולל סטייה מדרישות תקן זה מחייב אישור של הרשות המוסמכת.
א ם הסטייה נוגעת לבטיחות ולסדר הציבורי ,יש לקבל אישור מה רשות המוסמכת למקרה הספציפי.
לשם כך יוגשו ל רשות המוסמכת כל האישורים המתאימים ,כגון :אישורים מ נציבות כבאות והצלה ,
אישורים ממשטרת ישראל .
א ת הבקשות לקבלת אישור מהרשות המוסמכת או ממשרד התחבורה ר שאיות להגיש רשויות או חברות
בעלות זכות בנייה ליד המבנה או זכות להוספה על המבנה הנתון.

. 5.3

מ וצרי ם וציוד לבנייה
המוצרים והציוד לבנייה יעמדו בדרישות התקנים הישראליים המתאימים ,או בהעדרם ,יעמדו
בדרישות תקנים בין  -לאומיים או אזוריים כפי שי י קבע במסגרת התכן  ,ורק אלה ש ק י בלו את אישור
האגף הרלוונטי ברשות המוסמכת.
א ישור כללי של מוצרי בנייה חדישים ,מיבוא או מייצור מקומי ,דורש עמידה בדרישות התקנים
הישראליים המתאימים ,או ,בהעדרם ,בדרישות תקנים בין  -לאומיים או אזוריים כמפ ורט לעיל,
וכן בדרישות נוספות כפי שייקבעו על ידי הרשות המוסמכת.
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. 5.1

הנחיות נוספות

ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

. 5.4

התמחות מקצועית
האחריות לבדיק ו ת ה מקדימ ו ת ,ל תכנן ,ל חישוב ,ל בנייה ו ל תחזוקה של מנהרות תוטל אך ורק על אנשים
שהוסמכו לכך על פי חוק ,בעלי התמחות מקצועית יסודית ,שרכשו ניסיון מספיק בעיסוק מעשי
בפרויקטים מסוג זה והוכיחו את עצמם .בניהול הבנייה ובפיקוח על הבנייה יועסקו רק עובדים
מיומנים  ,שעסקו כבר בהצלחה בעבודות מנהור מתאימות ושיש להם התמחות מקצועית מספיקה
לביצוע נאות של עבו דות מסוג זה ולפיקוח עליהן.

.6

חתכים טיפוסיים לרוחב

הקדמה לציורים של החתכים הטיפוסיים
. 6.1
 . 6.1.1בציורים  2עד  7מוצגים חתכים טיפוסיים של מנהרות המיועדות ל מהירות תכן של  200קמ"ש
עד  250קמ"ש  ,כמפורט להלן :
 בציורים  2עד  3מוצגים חתכים טיפוסיים במנהרות דו  -מסילתיות של קווים מהירים עם תנועהמעורבת  ,במהירות תכן של  200קמ"ש עד  250קמ"ש ;
 בציורים  4עד  5מוצגים חתכים טיפוסיים במנהרות חד  -מסילתיות של קווים מהירים עם תנועהמעורבת  ,במהירות תכן של  200קמ"ש עד  250קמ"ש  ,בחתך עגול שנכרה על ידי מכונת מנהור
) ; ( TBM

. 6.1.2

בציורים  8עד  13מוצגים חתכים טיפוסיים של מנהרות המיועדות ל מהירות תכן של  160קמ"ש
עד  200קמ"ש  ,כמפורט להלן :
 בציורים  8עד  9מוצגים חתכים טיפוסיים במנהרות דו  -מסילתיות של קווים מהירים עם תנועהמעורבת  ,במהירות תכן של  160קמ"ש עד  200קמ"ש ;
 בציורים  10עד  11מוצגים חתכים טיפוסיים במנהרות חד  -מסילתיות של קווים מהירים עם תנועהמעורבת  ,במהירות תכן של  160קמ"ש עד  200קמ"ש  ,בחתך עגול שנכרה על ידי מכונת מנהור
) ; ( TBM
 בציורים  12עד  13מוצגים חתכים טיפוסיים במנהרות חד  -מסילתיות של קווים מהירים עם תנועהמעורבת  ,במהירות תכן של  160קמ" ש עד  200קמ"ש .

. 6.1.3

בציורים  14עד  19מוצגים חתכים טיפוסיים של מנהרות המיועדות ל מהירות תכן עד  160קמ"ש ,
כמפורט להלן :
 בציורים  14עד  15מוצגים חתכים טיפוסיים במנהרות דו  -מסילתיות של קווים מהירים עם תנועהמעורבת  ,במהירות תכן עד  160קמ"ש ;
 בציורים  16עד  17מוצגים חתכים טיפוסיים במנהרות חד  -מסילתיות של קווים מהירים עם תנועהמעורבת  ,במהירות תכן עד  160קמ"ש  ,בחתך עגול שנכרה על ידי מכונת מנהור ) ; ( TBM
 בציורים  18עד  19מוצגים חתכים טיפוסיים במנהרות חד  -מסילתיות של קווים מהירים עם תנועהמעורבת ,במהירות תכן עד  160קמ"ש.

. 6.1.4

בציורים  20עד  23מוצגים חתכים טיפוסיים של מנהרות חד  -מסילתיות בשיטת "חפירה וכי סוי "
המיועדות למהירות תכן עד  160קמ"ש  ,כמפורט להלן :
 בציורים  20עד  21מוצגים חתכים טיפוסיים במנהרות חד  -מסילתיות בשיטת "חפירה וכי סוי ")  ( cut and coverשל קווים מהירים עם תנועה מעורבת  ,במהירות תכן עד  160קמ"ש;
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 בציורים  6עד  7מוצגים חתכים טיפוסיים במנהרות חד  -מסילתיות של קווים מהירים עם תנועהמעורבת  ,במהירות תכן של  200קמ"ש עד  250קמ"ש .
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 בציורים  22עד  23מוצגים חתכים טיפוסיים במנהרות דו  -מסילתיות בשיטת "חפירה וכי סוי ")  ( cut and coverשל קווים מהירים עם תנועה מעורבת  ,במהירות תכן עד  160קמ"ש .
. 6.1.5

בציורים  24עד  27מוצגים חתכים טיפוסיים של מנהרות המיועדות למהירות תכן עד  160קמ"ש ,
כמפורט להלן :
 בציורים  24עד  25מוצגים חתכים טיפוסיים במנהרות דו  -מסילתיות של קווים מהירים עם תנועהמעורבת  ,במהירות תכן עד  160קמ"ש ;
 בציורים  26עד  27מוצגים חתכים טיפוסיים במנהרות חד  -מסילתיות של קווים מהירים עם תנועהמעורבת  ,במהירות תכן עד  160קמ"ש .

. 6.1.6

בציורים  28עד  29מוצגים חתכים טיפוסיים של מנהרות דו  -מסילתיות בשיטת "חפירה וכי סוי "
המיועדות ל מהירות תכן עד  160קמ"ש  ,כמפורט להלן :
 בציורים  28עד  29מוצגים חתכים טיפוסיים במנהרות דו  -מסילתיות ,בשיטת "חפירה וכיסוי ")  ( cut and coverשל קווים מהירים עם תנועה מעורבת  ,במהירות תכן עד  160קמ"ש .

. 6.1.7

בציורים מוצגים חתכים טיפוסיים של מנהרות דו  -מסילתיות ו של מנהרות חד  -מסילתיות ,עם מבנה
עליון של אדנים ו של מיסעת חצץ או עם מיסעות בטון.

. 6.1.8

בתכן המפורט של חתך המנהרה יובאו בחשבון כל המתקנים הנדרשים )מערכות איתות ,חשמל
ותקשורת ,מערכת החשמול ,מפוחים לפינוי עשן ,ארונות לכיבוי אש ,צנרת והידרנטים לכיבוי אש
וכדומה( ,אמצעים לשיכוך רעידות לפי הנדרש ,מ וֹבלים ושוחות לכבלי המערכות השונות ו מערכת
ניקוז.

. 6.1.9

מ פלסי דרך המילוט ייקבעו בתכן המפורט לפי דרישות הבטיחות )לדוגמה :נסיעה של רכבי הצלה
במנהרות חד  -מסילתיות( ,תוך הבאה בחשבון של הגבהת היתר במסילה.

. 6.2

חתכי רוחב נוספים
ח תכי הרוחב הטיפוסיים במנהרות ,בקווים שבהם תנועת הרכבות היא עד  120קמ"ש ,ייקבעו על ידי
הרשות המוסמכת.

. 6.3

שטח החתך של המנהרה וההשפעות האווירודינמיות
ש טח החתך )המינימלי( נקבע בציורים שלהלן גם ל פי ההשפעות האווירודינמיות על הנוסעים,
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הציורים מובאים ל הנחיה בלבד ,אך המידות של האזורים שלהלן מחייבות:
א  .אזור הבטיחות לתחזוקה )ברוחב  80ס"מ ובגובה  2.20מ'( ומרחקו מציר המסילה )  3.00מ' או
 2.50מ'  ,לפי מהירות הרכבות(;
ב  .דרך מילוט לפי התקן הישראלי ת"י ) 5435ברוחב  1.10מ' ובגובה  2.20מ'(;
ג  .תּ וֹחֶ מֶ ת )ראו הגדרה בסעיף  ( 3הרכבת והתוחמת לחִ שמול;
ד  .מרווח בני י ה עתידי;
ה  .המרווחים לביצוע המבנה העליון של המסילה.

תוך שמירה על קריטריונים שונים לפי הנחיות איחוד הרכבות הבין  -לאומי ) . ( ( 2) UIC
ב ריאות הנוסעים מחייבת הפרשי לחץ קטנים מ  10 -קפ"ס – קריטריון הנשמר ברכבות אטימות וגם
ברכבות שאינן אטימות.

) . UIC – Union Internationale Des Chemins De Fer ( 2
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נ וחות הנוסעים מתקיימת בדרך כלל ברכבות בעלות אטימות נמוכה ,אך היא צריכה להיבדק בכל
פרויקט בנייה על ידי מתכננים המתמחים בנושא.
כ מו כן ייבדק שטח חתך המנהרות בכל פרויקט ,בנוגע לתופעות האווירודינמיות האלה:
 ה לחצים הנוצרים על הרכבות ועמידות הרכבות בלחצים אלה ; ה ה תנגדות לתנועת הרכבת )במיוחד במנהרות ארוכות(; אפקט ה רעש ה קולי )) ( sonic boomבמיוחד במנהרות חד  -מסילתיות ארוכות(; ה שפעות שליליות על רכבות משא והמטען שלהן ; התפשטות עשן בעת אירוע חירום )יובטח משך הזמן הנדרש למילוט  ,לפני חסימת דרכי המילוטבעשן (.
ה ערה :
יש לבחון בזהירות את המשמעויות של תוצאות הבדיקות .אין להגדיל את שטח חתך המנהרה אם ישנם אמצעים אחרים
)בעלות נמוכה ,בהשוואה לעלות הגדלת שטח חתך המנהרה( ,הגורמים להפחתה בת ופ ע ות אווירודינמיות שליליות.

ו"ט  , 127ומ"מ 12702
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ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך

מהירות תכן

-

 250ק"מ לשעה ≤  200 ≤ Veק"מ לשעה

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת חצץ
A = 99.6 m 2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( ( 3) TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת  ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס .

ציור  – 2מנהרה דו  -מסילתית בחתך קשתי ) מיסעת חצץ ( – גבול תימוך המנהרה –
מהירות תכן של  200קמ"ש עד  250קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (

) TOR – Top Of Rail ( 3
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ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת בטון
A = 99.6 m 2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 3מנהרה דו  -מסילתית בחתך קשתי ) מ י סעת בטון ( – גבול תימוך המנהרה –
מהירות תכן של  200קמ"ש עד  250קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (
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ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך
מהירות תכן  250 -ק"מ לשעה ≤  200 ≤ Veק"מ לשעה

ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך

מהירות תכן

-

 250ק"מ לשעה ≤  200 ≤ Veק"מ לשעה

מבנה עליון

-

מיסעת בטון

שטח חתך

-

A = 63.4 m2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני הפס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 4מנהרה חד  -מסילתית בחתך עגול ) מ י סעת בטון( – גבול תימוך המנהרה –
מהירות תכן של  200קמ"ש עד  250קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (
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ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

מהירות תכן

-

 250ק"מ לשעה ≤  200 ≤ Veק"מ לשעה

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת חצץ
A = 63.4 m2

שטח חתך המנהרה יחושב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 5מנהרה חד  -מסילתית בחתך עגול ) מיסעת חצץ ( – גבול תימוך המנהרה –
מהירות תכן של  200קמ"ש עד  250קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (

16

ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך

ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך

מהירות תכן

-

 250ק"מ לשעה ≤  200 ≤ Veק"מ לשעה

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת בטון
A = 61.4 m2

שטח חתך המנהרה יחושב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 6מנהרה חד  -מסילתית בחתך ה מורכב מקשתות מעגליות ) מ י סעת בטון ( –
גבול תימוך המנהרה – מהירות תכן של  200קמ"ש עד  250קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (

17

ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת חצץ
A = 61.4 m2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 7מנהרה חד  -מסילתית בחתך ה מורכב מקשתות מעגליות ) מיסעת חצץ ( –
גבול תימוך המנהרה – מהירות תכן של  200קמ"ש עד  250קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (
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ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך
מהירות תכן  250 -ק"מ לשעה ≤  200 ≤ Veק"מ לשעה

ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך

מהירות תכן

-

 200ק"מ לשעה ≤  160 ≤ Veק"מ לשעה

מבנה עליון

-

מיסעת בטון

שטח חתך

-

A = 97.1 m2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 8מנהרה דו  -מסילתית בחתך קשתי ) מ י סעת בטון ( – גבול תימוך המנהרה –
מהירות תכן של  160קמ"ש עד  200קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (
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ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך

מהירות תכן

-

 200ק"מ לשעה ≤  160 ≤ Veק"מ לשעה

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת חצץ
A = 97.1 m2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 9מנהרה דו  -מסילתית בחתך קשתי ) מיסעת חצץ( – גבול תימוך המנהרה –
מהירות תכן של  160קמ"ש עד  200קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (
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ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך
מהירות תכן  200 -ק"מ לשעה ≤  160 ≤ Veק"מ לשעה

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת בטון
A = 62.0 m2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 10מנהרה חד  -מסילתית בחתך עגול )מ י סעת בטון( – גבול תימוך המנהרה –
מהירות תכן של  160קמ"ש עד  200קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (
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ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת חצץ
m2

A = 62.0

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 11מנהרה חד  -מסילתית בחתך עגול ) מיסעת חצץ( – גבול תימוך המנהרה –
מהירות תכן של  160קמ"ש עד  200קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (

22

ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך
מהירות תכן  200 -ק"מ לשעה ≤  160 ≤ Veק"מ לשעה

ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך

מהירות תכן

-

 200ק"מ לשעה ≤  160 ≤ Veק"מ לשעה

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת בטון
A = 57.0 m2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 12מנהרה חד  -מסילתית בחתך ה מורכב מקשתות מעגליות )מ י סעת בטון( –
גבול תימוך המנהרה – מהירות תכן של  160קמ"ש עד  200קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (
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ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת חצץ
A = 57.0 m2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 13מנהרה חד  -מסילתית בחתך ה מורכב מקשתות מעגליות ) מיסעת חצץ( –
גבול תימוך המנהרה – מהירות תכן של  160קמ"ש עד  200קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (

24

ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך
מהירות תכן  200 -ק"מ לשעה ≤  160 ≤ Veק"מ לשעה

ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך

מהירות תכן

-

 160ק"מ לשעה < Ve

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת בטון
A = 95.8 m2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 14מנהרה דו  -מסילתית בחתך קשתי )מ י סעת בטון( – גבול תימוך המנהרה –
מהירות תכן עד  160קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (

25

ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת חצץ
A = 95.8 m2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 15מנהרה דו  -מסילתית בחתך קשתי ) מיסעת חצץ( – גבול תימוך המנהרה –
מהירות תכן עד  160קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (
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ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך
מהירות תכן  160 -ק"מ לשעה < Ve

ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך
מהירות תכן  160 -ק"מ לשעה < Ve

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת חצץ
A = 59.8 m2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה /קשת במפלס הפס.

ציור  – 16מנהרה חד  -מסילתית בחתך קשתי ) מיסעת חצץ( – גבול תימוך המנהרה –
מהירות תכן עד  160קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (
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ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת בטון
A = 59.8 m2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 17מנהרה חד  -מסילתית בחתך עגול )מ י סעת בטון( – גבול תימוך המנהרה –
מהירות תכן עד  160קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (
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ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך
מהירות תכן  160 -ק"מ לשעה < Ve

ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך
מהירות תכן  160 -ק"מ לשעה < Ve
מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת בטון
A = 56.5 m2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 18מנהרה חד  -מסילתית בחתך מורכב מקשתות מעגליות )מיסעת בטון( –
גבול תימוך המנהרה – מהירות תכן עד  160קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (
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ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

מבנה עליון

-

מיסעת חצץ

שטח חתך

-

A = 56.5 m2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 19מנהרה חד  -מסילתית בחתך מורכב מקשתות מעגליות ) מיסעת חצץ( –
גבול תימוך המנהרה – מהירות תכן עד  160קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (
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ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך
מהירות תכן  160 -ק"מ לשעה < Ve

ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך

מהירות תכן

-

 160ק"מ לשעה < Ve

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת בטון
m2

A = 58.2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 20מ נהרה חד  -מסילתית בשיטת "חפירה וכיסוי" בחתך מרובע )מ י סעת בטון( –
גבול תימוך המנהרה – מהירות תכן עד  160קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (
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ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת חצץ
A = 58.2 m2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 21מנהרה חד  -מסילתית בשיטת "חפירה וכיסוי" בחתך מרובע ) מיסעת חצץ( –
גבול תימוך המנהרה – מהירות תכן עד  160קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (
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מהירות תכן  160 -ק"מ לשעה < Ve

ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך
מהירות תכן  160 -ק"מ לשעה < Ve

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת בטון
A = 94.9 m2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 22מנהרה דו  -מסילתית בשיטת "חפירה וכיסוי" בחתך מרובע )מ י סעת בטון( –
גבול תימוך המנהרה – מהירות תכן עד  160קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (
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ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

מהירות תכן

-

 160ק"מ לשעה < Ve

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת חצץ
A = 94.9 m2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 23מנהרה דו  -מסילתית בשיטת "חפירה וכיסוי" בחתך מרובע ) מיסעת חצץ( –
גבול תימוך המנהרה – מהירות תכן עד  160קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (
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ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך

ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך

מהירות תכן

-

 160ק"מ לשעה < Ve

מבנה עליון

-

מיסעת בטון

שטח חתך

-

A = 96.6 m2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 24מנהרה דו  -מסילתית בחתך פרסה )מ י סעת בטון( – גבול תימוך המנהרה –
למהירות תכן עד  160קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (
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ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת חצץ
A = 96.6 m2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 25מנהרה דו  -מסילתית בחתך פרסה ) מיסעת חצץ( – גבול תימוך המנהרה –
למהירות תכן עד  160קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (
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מהירות תכן  160 -ק"מ לשעה < Ve

ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך
מהירות תכן  160 -ק"מ לשעה < Ve

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת בטון
A = 56. 8 m2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 26מנהרה חד  -מסילתית בחתך פרסה )מ י סעת בטון( – גבול תימוך המנהרה –
למהירות תכן עד  160קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (
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ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

מהירות תכן

-

 160ק"מ לשעה < Ve

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת חצץ
A = 56. 8 m2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני פס הנמוך של המסילה ) ( TOR

רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של ה קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.

ציור  – 27מנהרה חד  -מסילתית בחתך פרסה ) מיסעת חצץ( – גבול תימוך המנהרה –
למהירות תכן עד  160קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (
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ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך

ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך

מהירות תכן

-

 160ק"מ לשעה < Ve

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת בטון
m2

A = 117.0

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני הפס הנמוך של המסילה ) ( TOR
רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.
* המידה לתכנון  .המידה הסופית תיקבע על ידי מהנדס מבנים

ציור  – 28מנהרה דו  -מסילתית בשיטת "חפירה וכיסוי" בחתך מרובע עם קיר הפרדה )מ י סעת בטון(
– גבול תימוך המנהרה – למהירות תכן עד  160קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (
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ת"י  5826חלק ( 2017 ) 2.1

מהירות תכן

-

 160ק"מ לשעה < Ve

מבנה עליון
שטח חתך

-

מיסעת בטון
A = 117.0 m2

שטח חתך המנהרה יח ו שב מעל פני ה פס הנמוך של המסילה ) ( TOR
רום פינת משטח המילוט הקרובה למסילה בצד החיצוני של קשת ,י היה בקו המשך המחבר בין פסי המסילה
ובקו ישר בצד הפנימי של ה קשת במפלס הפס.
* המידה לתכנון  .המידה הסופית ת י קבע על ידי מהנדס מבנים

ציור  – 29מנהרה דו  -מסילתית בשיטת "חפירה וכיסוי" בחתך מרובע עם קיר הפרדה ) מיסעת חצץ( –
גבול תימוך המנהרה – למהירות תכן עד  160קמ"ש
)ללא קנה מידה ; כל המידות במטרים (
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ו"ט  , 127ומ"מ 12702

מאפיינים של החתך

