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  מבוא  1

  כללי . 1.1

כביש מס' לבצמוד ליד צומת יוקנעם  יוקנעם,  עשיהשל אזור ת מזרחי-דרוםשוכן בחלקו  קרייטק מתחם 

במקום מגרש הקיים ( Aבניין ל מערבמ Bבניין הכולל הקמת , מתחםבמסגרת קידום תכנון הרחבת ה .70

  .קישוןאשורו ברשות ניקוז ונחלים לולהגיש דו"ח ניקוז  הוועדה המקומיתדרשה  ,)החנייה הקיים

  להלן מוגש נספח הניקוז לתכנית. 

  

  חומר רקע . 1.2

  נעזרנו והתבססנו על חומר שנאסף ממקורות שונים כדלקמן: זה דו"חהכנת לצורך 

  2017(תחום התכנית של  1:500מדידה מפורטת בקנ"מ( 

 )  2017תכנון האדריכלי, תכנון התנועה ממתכננים( 

 יותטנוורלגשם נות חנתוני הגשם מת 

 סיור בשטח 

  מצב קיים  2

 המתחםשטח  . 2.1

מהצד הדרומי נמצא מגרש חנייה . כביש התנופה ומהצד המערבי עם כביש הקידמהעם המתחם מצפון גובל 

 מגרש תכנית במקוםהוקם על פי י ),Bבניין (קרייטק שלב ב' . 70ומהצד המזרחי גובל המתחם עם כביש מס' 

  .הקייםהמערבי  החנייה

  תיאור רומי הקרקע באזור התכנית במצב הקיים:להלן 

 מ' +56.7-+56.2-כ הוא קייםה מצבב התכנית תחוםבטופוגראפי  רום.   

 מ' מהצד המערבי+ 60.3-+59.7-כ הקידמהכביש  מירו.  

 המתחם של הצפוני מהצד' מ+ 59.7-+54.9-כ התנופה כביש רומי.   

 מ'.  +56.0-+54.8-באזור הפרויקט כ 70כביש  רום  

 מ'.  +60.9-+59.4 -מגרש החנייה מצד הדרומי של המתחם כ רום  

 משתנה לאורכו. מהצד  בגובה בטוןקיר  קיים דרומיה חנייהה מגרשולאורך  הקידמה כביש לאורך

מ'. מגרש החנייה גובל עם קיר  +60.40-רום טופוגראפי קיים כ ,המזרחי של שטח הבניין המתוכנן

  .Aקרקעית של בניין -מ'. בקציו הדרומי של המגרש קיימת כניסה לחנייה תת 4.0-בטון בגובה כ

שנה) רום פני המים בנחל יוקנעם  1:100תקופת החזרה  - 1%על פי הסתברות המומלצת לאזורי בינוי (

 מ' מזרחה מגבול הבניין המתוכנן 100-שנמצא כ
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 מערב-: מבט מדרוםA, בניין קרייטק

  

  כל אחד. מ' 20-25-כ כבישים התנופה והקידמה רוחב ה

למדרכה  +),60.20(רום  Aבניין ל יתצפונ) ממפלס פני הקרקע מדרגותחנייה קיימת ירידה (החזית מגרש ב

   .+)58.20רום (רחוב התנופה ב

  

  צפון-מגרש חנייה קיים: מבט דרום

  קרקעית כוללת משאבות.-אוטונומית תת Aמגרש החנייה מתנקז לכיוון דרום למערכת ניקוז בניין 
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  .Aקרקעית בניין -של חנייה תת -2קולטן ופתח כניסה למערכת שאיבה: מתקן הכניסה נמצא במפלס 

  

  מ'. 57-59-רום פני הקרקע משופע לכיוון הכביש כ 70לכיוון כביש  Aמהצד המזרחי של המתחם, מבניין 

  

  צפון-: מבט דרום70לכביש  Aשטח בין בניין 
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  ת ניקוז קיימתכמער  2.2
  קיימות שתי מערכות ניקוז: באזור התכנית  2.1בסעיף  כמתואר

o ניקוז בניין  מערכתA: בלבד והבניין החנייה משטח גשם מי קולטת. 

.  מי הגשם  Aהיא מערכת אוטונומית הכוללת מספר קולטנים בשטח בניין  Aמערכת הניקוז בבניין 

מתנקזים דרך הקולטנים, מגיעים לתחנת שאיבה ומוזרמים החוצה. אין בידינו את נתוני המערכת 

  הנ"ל.

  

o חנייה , מערכת ניקוז של הקידמהניקוז של רח' התנופה,  תומערככוללת  חיצונית:ניקוז  מערכת

הניקוז הקיימת מזרימה  מערכת ,שטחה תמדיד"פ נתוני ע. 70ומערכת ניקוז כביש  Aדרומית לבניין 

 רחובותב. הכביש תחתמהחנייה הדרומית למעביר מים שחוצה  70את מי הנגר לכיוון כביש 

 רומי עם מדידהקובץ הב מסומנים(קיימת מערכת ניקוז עם קולטנים  והקידמההתנופה 

 .סתומים חלקםתקינים ו קולטניםחלק מה. )של צינורות הניקוז קטרים ציוןללא  ךא ,םהקולטני

  
  קולטן רח' הקידמה בכניסה לרמפת החנייה.

 לא . סביב שטח הבניין קיימים קולטנים אךלא נמצאים קולטנים המתוכנן Bבניין על פי המדידה בשטח 

דונם. במצב קיים השטח  4.75-כ B בניין לבנייתמיועד השטח ה. של מערכת קיימת ניקוז צינורות מסומנים

  קרקעית קיימת. -חדירת מי הגשמים, לרבות חנייה תת אטום, מכוסה כולו באספלט

  ספיקותהחישוב  3

  גשם כפר יהושע ומשמר העמק. התחנות נתוני רציונלית על בסיס השיטה החישוב הספיקות נעשה על פי 

ק"מ מזרחה מאזור הפרויקט ותקופת המדידות היא  4-נמצאת כ) 214000,731000תחנת כפר יהושע (נ.צ. 

  .שנה 42

מזרחה ממנו ותקופת מדידותיה -ק"מ דרום 7-) נמצאת במרחק כ213000,724000תחנת משמר העמק (נ.צ. 

  שנה.  30
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-כולל רמפת כניסה לחנייה תת נם,דו 4.75-כ Bם. שטח מיועד לבניית בניין נדו 9.5-שטח המתחם כ

  .3.1-3.2נתוני מדידות הגשם מוצגים בטבלאות . קרקעית

  : נתוני גשם בהסתברויות שונות תחנת כפר יהושע3.1טבלה 

  

  : נתוני גשם בהסתברויות שונות תחנת משמר העמק3.2טבלה 

  
  

  

 הרציונלית השיטה  3.1

  .האגן כל פני על אחידה גשם תפרוסת להניח ניתן בהם, בלבד קטנים לאגנים מתאימה הרציונלית השיטה

 זמני: כגון, שונים פרמטרים אודות מידע דורש הרציונלית בשיטה הסתברותיות שיא ספיקות חישוב

  .ספיקה ומקדמי שונים זמן לפרקי הסתברותיות גשם עוצמות, ריכוז

  :השיא ספיקות לחישוב הנוסחה

Q =
𝐶𝐼𝐴

3.6
 

  כאשר:
Q -  (מ"ק/שנייה) 1%ספיקת התכן בהסתברות  

 - Cעובי הגשם לנפח הנגר מקדם נגר היחס בין  
 -  I מ"מ/שעה(עוצמת גשם בהסתברות תכן לזמן ריכוז( 

שם התחנה: 

0.5%1%2%5%10%20%פרק זמן 
5141.3129.1116.8101.088.976.5
1090.383.676.867.860.753.3
1576.370.464.656.650.243.5
2069.763.557.149.142.836.4
3059.052.646.739.233.828.4
4544.639.735.229.425.321.2
6038.533.929.724.520.817.2
9037.832.127.021.017.113.5

12035.429.824.819.115.312.0
18027.723.619.815.312.29.4
24023.519.716.312.39.67.2

כפר יהושע 

הסתברות 

שם התחנה:

0.5%1%2%5%10%20%פרק זמן 
5176.4164.0151.7134.2120.3104.2
10157.0141.2125.6105.891.176.3
15152.6133.1115.693.377.762.6
20138.1119.8103.082.067.753.9

3091.081.371.759.650.641.6
4575.266.257.947.239.631.8
6068.459.351.240.833.726.7
9052.344.938.129.924.319.1

12032.629.326.021.818.615.3
18024.922.219.516.213.711.2
24015.814.513.211.410.08.5

משמר העמק 

הסתברות 
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 - A קמ"רההיקוות (שטח אגן(  

   .משוואת קירפיךהמחושב ע"פ ריכוז הזמן  .0.6 הוא בנייה לשטח נגר מקדם

  להלן: 3.3בטבלה מס'  ותתוצאות חישוב הספיקות להסתברויות שונות מוצג

 פי שיטה רציונאלית: ריכוז ספיקות על 3.3טבלה 

  

  

 .נמצא נחל יוקנעם שמזרים את מי הנגר לכיוון נחל קישון 70בצד מזרח של כביש אזור הפרויקט לסמוך 

קטע הנחל באזור הפרויקט הוא קטע  ם.קנעשטח הפרויקט אינו מתנקז לכיוון נחל י כפי שיוסבר להלן

התעלה בטון של  קירבצומת יוקנעם רום מ' בעלת שיפוע תלול יחסי.    4.5x1.8תעלה מלבנית במידות 

  + מ' והפרויקט לא מושפע מהנחל.57.0 -של הפרויקט הוא  כ 0.0מפלס + מ'. 55.0-+54.5-כ

תעלת בטון  ממוקמת מ' לשטח הפרויקט 50-במרחק כ מהצד המערבי של הכבישבתחום הפרויקט 

-רכי כושיפוע או מ'   1.2x1.5 ההתעל , מידותהמתנקזת לכיוון נחל קישון ולא לנחל יוקנם תמלבני

וספיקת  מ"ק/שנייה 8-כ 1% ה בהסתברותקמ"ר וספיק 3-אגן ההיקוות ששטחו כתעלה מנקזת ה. 2.5%

מלבנית על פי חישובים הידראוליים לא הבתעלה  1%ספיקת ב. רום פני המים מ"ק/שנייה 3.6-כ 10%

יקט + מ' והפרו57.0של הבניין המתוכנן הוא  0.0מפלס  .0.022עבור מקדם מאנינג  + מ'54.6-גבוה מ

  .ולא מושפע מהזרימה בתעלה ז

  

  4ב'//34תמ"א ו 3ב'//34תמ"א  4
  

שנים  1:100בנויים באזורי תעשייה היא  שטחיםתקופת חזרה ל 3ב'//34בהתאם להנחיות תמ"א 

  ).1%הסתברות (

בו אסורים חלחול או  רגיש להחדרת נגר עילי למי תהוםתחום התוכנית נמצא באזור ,  4ב'//34על פי תמ"א 

    החדרת נגר לתת הקרקע.

  קישון.הכיוון נחל מערכת הניקוז הקיימת ולכנגר עילי ל ינוקזותחום הפרויקט ממי הנגר 

 

  התכנית המוצעת 5
  

-קרקעית משולבת עם חנייה תת-כניסה לחנייה תתמתוכננת  Bשל בניין  מזרחי-דרוםה ובחלק ,ע"פ התכנון

קרקעית בשלושה -חנייה תתבין היתר,  ותהכולל קומות 13 נותמתוכנ Bבניין ב .Aקרקעית קיימת של בניין 

. הכניסה מ' +A – 60.40קרקע בניין הקומת קרקע ברום קומת , קרקעי משולב-כניסה לחניון תת, מפלסים

  .1-3 יםראה איור .מרח' הקידמה מהצד הדרומי של הפרויקטלחניון מתוכננת דרך רמפת ירידה קיימת 

מקדם עוצמתזמןזמןתחום מס'

ספיקה גשם ריכוז ריכוז התנקזותאגן

1%1%1%2%5%10%לחישוב לפי קירפיך 

[מ " מ / שעה ][דקות]דקות[קמ " ר ]

10.012310141.20.600.280.200.080.04

20.003510141.20.600.070.050.020.01

ספיקות שיא צפויות   (מ " ק/ שניה )
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  תנוחת הפרויקט: 1 איור
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  B: חתך בניין 2איור 

  

  D3: הדמיה 3איור 
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  המלצותמסקנות ו 6

  

ספיקת הנגר היוצא והשינויים שנעשים בהם לא משפיעים על ) B(בניין מתחם הבניה החדשה ב . 1

 .מהשטח

 ) מתאימה70ופה, רח' הקידמה, כביש מס' תנמערכת הניקוז הקיימת סביב שטח הפרויקט (רח' ה . 2

 מומלץ ניקוי המערכת הקיימת.  העבודות ביצועבתום . שדרוגה ולא נדרש לספיקות הצפויות

מערכת תקינה להובלת הבמערכת ניקוז נפרדת.  70מגרש החנייה הדרומי מנוקז לכיוון כביש  . 3

  תכן.ספיקת ה

או  Aשל בניין למערכת ניקוז קיימת במידת הצורך תתחבר מתוכננת  Bמערכת ניקוז לבניין  . 4

 חלחול/חדרתה(זרימה חופשית של מי הנגר לכיוון הקולטנים הקיימים). למערכת ניקוז הכבישים 

 .אסורה מי נגר באזור הפרויקט

יגרום הדבר  .משופע אינו Bלבין בניין  Aפים בין בניין צורהמשטחים המבהתאם לתכנון, רום  . 5

עים שיפו יצורל מוצעככל שמתאפשר אדריכלית ותנועתית, שלוליות. לולהצטברות מי הגשם 

, ריצופים וכד' כך שיאפשר למי נגר לזרום לכיוון פתוחה פני השטחל פרומיל) 1.5-(כ םמינימליי

 .7110-01בתכנית ראה  -המוצעת  קולטנים קיימים. סכמת הניקוז

קולטת מי הנגר משטח מגרש החנייה ומשטח רמפת  Aמערכת ניקוז אוטונומית קיימת בבניין  . 6

 הנגר למערכת הניקוז לעיל. שטח תורםאת התקטין  Bקרקעית. בניית בניין -ירידה לחנייה תת

הניקוז  מערכתב םאין צורך בשינוייעל כן, ספיקת הנגר המגיעה למערכת  תקטן. בהתאמה, גם 

חיבור למערכת התכנון תכנון מפורט יכלול  .עביצוה בגמרניקוי הקולטנים רק  אלא ,Aבבניין 

 ..Aבניין הקיימת בניקוז ה
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