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 מחוז דרום

 מרחב תכנון מקומי נתיבות
 
 
 
 

 1010ל "תמ
 נתיבות, 01, 01מתחם  –ן הרחבת נווה שרו

 נספח ניקוז

 

 כללי .0
 

' תוכנית מס, בצדה הצפון מערבי של העיר עיריית נתיבות קידמה ואישרה תכנון לשכונת שער העיר 

 .236030632622' ע של העיר נתיבות מס"בזאת בהתאם לת. מצידו המערבי של נחל בוהו 035633622

מבקשת להגדיל את הצפיפות בבנייה הרוויה במתחם  יבותעיריית נת, 0353ל "תמ' במסגרת תוכנית מס 

, 035633622ד במסגרת הקו הכחול של תוכנית "יח 423בניינים ובהם כ  02י בניית "ע( 035633622תוכנית )02

וכן , ד"יח 353ובהם כ  03בניינים במתחם  03 ,0353ל "תמבמסגרת הקו הכחול של תוכנית  להוסיף וכן

 .ומרכז עירוני מעורב, פים"שצ ,רקעבתים צמודי ק 52בניית 

 .634ב4-36א "לפי הנחיות תמ הכנת נספח ניקוזמסגרת עבודתנו כללה 

 

 :מסגרת עבודתנו כוללת הכנת נספח הניקוז וטיפול בנושאים הבאים 

 .לאגנים בתחום התוכניתחישוב ספיקות תכן    -

  .קריטריונים לתכנון מערכת התיעול העירוניתוהמלצות    -

 .ם עם חברי צוות התכנון והשתתפות בישיבותתיאו   -

 .תכנון בנייה לשימור נגר עילי  -

 .התייחסות לנחל בוהו ופשט ההצפה -

 

 חומר רקע .4
 

 :לצורך הכנת נספח הניקוז נעזרנו והתבססנו על חומר שנאסף ממקורות שונים כדלקמן 

 .0:53,333מ "בקנ, מפות טופוגרפיות ארציות   -

 .0:53,333מ "בקנ, ארציות מפות סקר קרקע   -

 .0:5,33מ "בקנ, מפות מדידה   -

 .מ"מסילתי אדריכלים ומתכנני ערים בע –הוראות התוכנית    -

 .נתוני גשם מתחנות באזור   -

 .תיאומים ופגישות בנדון, סיורים בשטח   -
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 מצב קיים – תאור האזור .3
 

 .צפונית לנחל בוהו, ציפאלי של עיריית נתיבותהתוכנית נמצא בצד הצפון מערבי של השטח המוניתחום  

 

 

 .א"אזור מיועד לתוכנית על רקע תצ: 0תמונה מספר 

השטח יועד לבינוי למעט רצועת הנחל שתתפקד  236030632622' של העיר נתיבות מסתוכנית מתאר ב

 .פ עירוני"כשצ

  

קרקעות אלו נוצרו בעיקר מלס  . N-2הקרקעות באזור הן קרקעות חרסית חומות בהירות לסיות מסוג 

 . בעובי משתנה, איאולי שכיסה קרקעות חרסיתיות חומות

 .מקדם גבוה עקב יצירת קרום.  1.1מקדם הנגר לקרקעות מסוג זה הוא 

מ לשעה יוצרת על פני "מ 5אולם מכת גשם בעוצמה מעל ל , החלחול בהן נאות. קרקעות אלו פוריות למדי

בגלל גשם בעוצמה גבוה עלולים . ובהתאם לתבליט מביאה לסחף קרקע הקרקע קרום שחדירותו נמוכה

זאת במידה ולא מתבצעת . להיווצר חריצי זרימה המתרחבים לערוצים אשר יכולים להתרחב ולהעמיק

 .פעולת מניעה הולמת

 

 (צבע כחול) 60353תמל
מספר תוכנית קודם 

/39-3335342 

 035633622קו תוכנית 
 (שחור)מאושרת 
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 מצב מתוכנן .2
 

הרוויה במתחם  עיריית נתיבות מבקשת להגדיל את הצפיפות בבנייה, 39-3335342/' במסגרת תוכנית מס 

 353ובהם כ  03בניינים במתחם  03להוסיף , ד"יח 423בניינים ובהם כ  02י בניית "ע( 035633622תוכנית )02

 .ומרכז עירוני מעורב, פים"שצ, בתים צמודי קרקע 52וכן בניית , ד"יח

 

 .0353ל "ייעודי קרקע תמ: 2תמונה מספר  

  .63ב346א "לפי תמ ראשינחל  -הקרקע מתוכננים בסמוך לנחל בוהו ניתן לראות כי חלק מהבתים צמודי 

 י מתקני ראש ערוץ כך שלא ייווצרו חתירות "יהיה צורך לבצע טיפול נקודתי במגרשים הסמוכים לנחל ע 

 .ראה התייחסות בהמשך. שיסכנו את יציבות המבנים המתוכננים

 

  2/ב/32א "תמ, 3/ב/32א "התייחסות לתוכניות מתאר ארציות תמ .5
 

 .63ב346א "נחל בוהו מוגדר כערוץ נחל ראשי לפי הוראות תמ

 .לכל צד מציר העורק' מ 033רוחב רצועת ההשפעה הוא  

 .64ב346א "לפי תמ' השטח מסווג כשטח בעל פגיעות מי תהום בינונית ב 

 . לפי ייעודי הקרקע המוצעים בתוכנית אין ייעודי קרקע העלולים לסכן את מי התהום 

 .מרכז עירוני וכבישים,עיקר השימושים המוצעים הם למגורים  

 מרכז עירוני

 בנייה רוויה

 צמודי קרקע וויהבנייה ר

פשט הצפה 
 נחל בוהו
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 פארק נחל בוהו .6
 

 .פ המרכזי של העיר נתיבות"נחל בוהו יהפוך לשצ, עם בניית השכונות המערביות של העיר נתיבות

ל ורשות ניקוז שקמה "מימון ותיאום עם קק ,י העירייה בשיתוף"תוכנית לפארק נחל בוהו מקודמת ע

נחל בוהו העובר בתחום השטח המוניציפאלי של העיר  את הליווי ההידרולוגי לתוכנית מממנת אשר, בשור

 .  נתיבות

 .טורנר-אדריכלית התוכנית היא ורדית צורנמל ממשרד צורנמל

הוכן פשט הצפה לנחל בהסתברויות השונות ו' במספר נק במסגרת תוכנית זו נקבעו ספיקות תכן לנחל עצמו

 .קע תכנוני לאדריכלי תוכנית פארק נחל בוהורעל מנת לספק חומר 

 .ר בקטע הנחל הסמוך לתוכנית"קמ 3.2 -נחל בוהו מנקז שטח של כ

 .יקות תכן מחושבות בנחל בוהו במקטע הסמוך לתוכניתספ: 0טבלה מספר 

  

 

  

 

 

 וגיההידרול .7

 גשם 7.0
  .כמות המשקעים באזור זה אופיינית למישור החוף הדרומי

 :תחנות מדידה' סמוך לשטח התוכנית קיימות מס

    .מ"ק 03.0מרחק מתחום התוכנית ', מ 003גובה מעל הים , שנות מדידה /4, תחנת דורות

 .שנה\מ"מ //3ממוצע רב שנתי 

  .מ"ק 5.5מרחק מתחום התוכנית ', מ 5/גובה מעל הים , שנות מדידה 23 ,בארי נתתח

 .שנה\מ"מ 3/3ממוצע רב שנתי 

  .מ"ק 00.5מרחק מתחום התוכנית ', מ 033גובה מעל הים , שנות מדידה /0, תחנת סעד

 .שנה\מ"מ 430ממוצע רב שנתי 

 .החזרה השונות' נות בין התחנות בזמני הריכוז השונים ותקשתעוצמות הגשם מ

לעוצמות הגשם בשלושת התחנות הסמוכות ולפי מיצוע זה  ממוצעת גשם בוצע על מנת לייצר מעטפת עוצמו

 .בוצעו חישובי הספיקה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

' מס
 אגן

שטח 
 ספיקות תכן אגן

 20% 10% 5% 2% 1% [ר"קמ]  

A 3.17 36 29 22 16 11 
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עבור משכי זמן שונים  בארי ודורות , ממוצעים בין תחנות גשם סעדעוצמות גשם : 1טבלה מספר 
 והסתברויות שונות

פרק 
 30% 20% 10% 5% 3% 2% 1% 0.5% זמן

5 224.7 195.2 168.6 153.8 135.7 113.0 91.4 79.9 

10 116.7 106.7 96.5 90.7 83.2 72.8 62.0 55.3 

15 97.4 88.4 79.5 74.5 68.0 59.2 50.0 44.6 

20 86.9 78.5 70.0 65.4 59.3 50.9 42.4 37.3 

30 73.3 64.7 56.8 52.4 46.7 39.4 32.0 28.0 

45 56.8 49.3 42.5 38.8 34.2 28.5 23.0 20.1 

60 52.2 44.5 37.6 33.7 29.2 23.7 18.5 15.7 

90 44.2 37.1 30.7 27.3 23.2 18.2 13.8 11.5 

120 35.9 30.2 25.1 22.3 19.1 15.0 11.3 9.4 

180 24.0 20.2 16.8 15.0 12.8 10.1 7.7 6.4 

240 12.3 11.0 9.9 9.2 8.4 7.2 5.8 4.7 

 

 

תכנית תמל/ 1050 11/01/2017 16:25:57 נספח ניקוז דוח ניקוז



  LTD (4102 )Lavi Natif Elgavish                              מ"בע  (4102)לביא נטיף אלגביש 
 Water – Sewage – Drainage – Hydrology   הידרולוגיה –ניקוז  –ביוב  –הנדסת מים 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Tel:  3 hashikma St. , Azur 5800182 03-2284202: טלפון 2800185אזור . ת.א,  3השיקמה ' רח
 Tel:  P.O.B  241  Nesher  3665118 04-8352148: טלפון 3112118 נשר   541.  ד.ת

E-mail : office@lavi-natif.co.il 

 .להסתברויות השונות סעד, דורות, ממוצעת בתחנות בארי ת גשםעוצמ:0גרף מספר      

 חישוב ספיקות שיא 7.4
 

 .ספיקת תכן חושבה לפי השיטה הראציונלית , עקב גודלם של אגני ההיקוות

 ליתאציונהנוסחה הר

 .A  *I  *C  =Qשיטה להערכת ספיקות השיא היא על פי הנוסחה הרציונאלית  

   .דורות וסעד, ממוצע תחנות גשם בארילפי הגשם נקבעה כאשר עוצמת 

 , "ליתאנוסחה הרציונ"חישוב ספיקות הנגר העילי וכמות המים עבור אירוע גשם נעשה על פי ה

 6A I C    =Q/.3:     לפי המשוואה הבאה

 .נבחרת( או תקופת חזרה)סופת גשמים בעלת הסתברות  -" אירוע גשם: "כאשר

Q -  שנ6ק"נגר עילי במספיקת שיא של'. 

C -  היחס שבין הנגר העילי המרבי לבין עוצמת הגשם היורד על השטח -מקדם נגר מרבי. 

I - היורדת על השטח בסופת תכנון כפי שנבחרה , שעה6מ"במ, ליתאעוצמת גשם מקסימ  

 .ובמשך זמן השווה לזמן הריכוז של הזרימה

A - המתנקז אל מוצא הניקוז, ר"קמב, השטח הכולל. 

 

, פ השטח במשך זמן הריכוז"אחידה ע, עוצמת הגשם: לית מתבססת על הנחות עבודה כגוןאהשיטה הרציונ

.  הנחות אלה מתקיימות רק בקירוב.  לית צפויה עבור משך גשם השווה לזמן הריכוזאוהספיקה המקסימ

וקביעת (  C)גר קביעת מקדם הנ.  ר"קמ 5./ -מקובל להשתמש בנוסחה זו עבור אגנים קטנים ששטחם עד כ

 . זמן הריכוז לחישוב עוצמת הגשם משמעותיות מאוד מבחינת ספיקות השיא הצפויות על פי החישוב

, והשטחים הפתוחים( על פי התכנון והקיים)לול על פי יחס השטחים הבנויים קמקדם נגר זה נקבע לאחר ש

 (.דהיינו כאשר כל תחום התוכנית בנוי, גודל השטחים הבנויים חושב לפי המצב הסופי.  )סוג ואופי הקרקע

 :KIRPICHזמן הריכוז חושב על פי 

Tc = 0.0195   X   L 0.77 / S 0.385    (דקות) 

 :כאשר

L = רוץ המרכזי במטריםאורך הע. 

S =  (.חסר מימד)השיפוע האורכי הממוצע של הערוץ 
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 ספיקות תכן 7.3
 

 .לפי השיטה הראציונלית מחושבותספיקות :  3' טבלה מס

 ספיקות שיא צפויות בהסתברויות נתונות  עוצמות גשם צפויות בהסתברויות נתונות  מקדם זמן  תחום אגני ההיקוות

 הישני/ק"מ שעה/מ"מ לפי ממוצע תחנות  נגר ריכוז נקזותהת המתרכזים 

 20% 10% 5% 2% 1% 20% 10% 5% 2% 1%   [דק] ר"קמ אל

1 0.12 10 0.50 107 96 91 83 73 1.8 1.6 1.5 1.4 1.2 

2 0.63 15 0.45 88 80 75 68 59 7.0 6.3 5.9 5.3 4.7 

3 0.03 10 0.50 107 96 91 83 73 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 

4 0.09 10 0.50 107 96 91 83 73 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 

5 0.24 10 0.50 107 96 91 83 73 3.5 3.2 3.0 2.7 2.4 

 .שתקטין את זמן הריכוזמערכת ניקוז עירונית  בעקבות הקמת 3.4זמן הריכוז מחושב לאגנים הוכפל במקדם *

 :דיון 

 3 מקדם הנגר לקרקע הקיימת מסוג לס הינו גבוה ועומד על./. 

 .כיום כל מי הנגר מאגני ההיקוות זורמים לנחל

לאחר בנייה יתווספו שטחים אטימים במקביל לגינות  במגרשים לבינוי רווי ובמגרשים פרטיים המגודרים 

מגרשים אלו . פים שבתכנון פיתוח נכון לא יקטינו את כמות מי הנגר הזורמת למערכת הניקוז"וכן שצ

זנו את תוספת הנגר מהשטחים האטימים כך שלא תהיה תוספת לספיקות ישמשו כמבלעים למי הנגר ויא

 .במורד

 

 :עקרונות תכנון 

  (.23%הסתברות )שנים 0:5חזרה ' יתוכננו לתק 5ו 0,3,4אגני ניקוז 

 ניקוז ראשי בשכונת מגורים וכבישים  -(03%הסתברות )שנים 0:03חזרה ' נן לפי תקיתוכ 2' אגן ניקוז מס

 .משניים

 לפחות משיקולי תחזוקה' מ 1.5אלי למערכת תיעול במוצא לנחל בוהו קוטר מינימ. 
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 הנחיות -נחל בוהו וערוצי המשנהעבודת ייצוב  .8
 

 זרימת מי נגר מהשטח אל ערוץ הנחל שגרמו לחתירות נג וילנחל בוהו ערוצונים רבים שנוצרו כתוצאה מפייפ 

 .בקרקע הקיימת בערוצי הזרימה

 :ים יחייבובערוצ נחלהטיפול ב

היכן שיש סכנה לשכונות תבוצע .  ייצוב אפיק נחל וגדה ייבחן היכן שיש סכנה לבינוי הסמוך לנחל .0

ההסדרות המקומיות וייוצב הגדות  יתואמו ויאושרו אצל רשות . הסדרת נחל מקומית  ואו ייצוב גדות

וצוות התכנון לכל מתחם  ל"קק, ם משרד צורנמל טורנרעאדריכלית פארק נחל בוהו מט, ל"קק, הניקוז

 .בשלב התכנון המפורט

כך שלא יסכנו  לכיוון השכונה לאחור אש ערוץ שיימנעו את המשך התחתרות הערוציםמתקני רבניית  .2

 .3' ראו פרט לדוגמא בתמונה מס .את המגרשים המיועדים לבינוי במעלה

טיב החומר למילוי ורמת , יבדגש על אופן המילוקרקע סתימת הערוצונים תתבצע לפי הנחיות יועץ  .3

 .ההידוק הנדרשת  במגרשים המיועדים לבינוי

הנחיות היועצים ימנעו מצב של שקיעות במגרשים אלו ובניית מתקני ראש ערוץ בנחל ובמקביל הורדת 

 .מי הנגר בצורה מבוקרת ומסודרת לתחתית הנחל תמנע את חתירת הערוצונים לאחור

 .בסיס הניקוז הראשי נחל בוהו ואו ערוצי המשנה שלומוצאי הניקוז מהשכונות יגיעו עד  .4

 .במוצאי הניקוז יתוכננו מתקנים לשיכוך זרימות ומניעת ארוזיות במוצא .5

מטרת דרך המים  .הטיילת ההיקפית מסביב לשכונות תתוכנן כדרך מים עם שיפוע הפוך לכיוון המדרון ./

, י מערכת התיעול של השכונה"ע לקלוט זרימות מי נגר משטחיות שלא נקלטו, משולבת תעלה הינה

להפנות את הזרימות למערכת תיעול מסודרת שתוריד את המים אל מפלס הנחל למוצאים מוסדרים 

 .ללא ארוזיה

הדרך תשמש כמחסום ותגביל את כמות הנגר העל קרקעית הזורמת מהגדות אל הנחל לנגר הישיר 

 .היורד בשטחים אלו

 .תעלות דרך המים ידופנו על פי הצורך ./

 .שטחי העבודה יגודרו בצורה מסודרת תוך הגדרת שטחי התארגנות ודרכים לצורך ביצוע העבודות .5

 .יבוצע שיקום צמחי והחזרת מצב לקדמותו בשטחי העבודה .9

 המבנים יהי6בכל מקרה רום המתקנים. יש להתחשב בפשט ההצפה של נחל בוהו בתכנון מתקנים בנחל .03

 .שנה 0:033מעל מפלס ההצפה החזוי בהסתברות 

רשות , ל"קק, פרטי המוצאים ומתקנים להורדת נגר מהשכונה יתואמו עם משרד צורנמל טורנר .00

 .וצוות התכנון לכל מתחם בשלב התכנון המפורט, ניקוזה
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 .פרט טיפוסי  -מתקן ראש ערוץ מבולדרים : 3' תמונה מס

 

 מדרג ניהול מי נגר .01
 

 .שוב שיש לשמרומי הנגר העל קרקעי אינם מטרד כי אם משאב ח

שימור מי נגר נכון בתחום תוכניות פיתוח יכול לרסן ואף להקטין ספיקות של נגר על קרקעי במוצא אגני ההיקוות 

מעשיר את כמות מי הנגר שמחלחלת לתת הקרקע ומגדיל את כמות הנגר הזמינה לצמחייה בשטחי , לאחר בינוי

 . פיתוח

לפני מעבר לשלב , כל שלב מותאמים פרטים המאפשרים חלחול נגרשיטת ניהול הנגר בנויה על פי מדרג כאשר ל

 .אין איסוף של כמויות מאסיביות של נפחי נגר, בשיטה זאת.  הבא

מתחם ולרמת השכונה בה מבוצעים , ניהול מי נגר נכון מתחיל בתחום המגרש הבודד ועובר כלפי חוץ לרמת הרחוב

 .מספר אלמנטים לניהול מי נגר
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 מי נגר בתחום המגרש הבודדניהול  01.0
 

גובה הפיתוח במגרשים . מי נגר עילי בתחום המגרש הפרטי יופנו לשטח מגוננים מונמכים בתחום המגרש .0
 .עודפי מי הנגר ייגלשו לרחוב ולמדרג הבא . מ מהשטחים הסמוכים"ס 5יהיה נמוך באלו 

 
רצוי כי  . נו לשטחים מגוננים נמוכיםבמגרשים לבנייה רוויה מי נגר מהגגות וכן מי נגר משטחי חנייה יופ .2

 . ע"מגרשי החנייה יתוכננו מחומרים מחלחלים דוגמת ריבועי דשא או ש
 

במידה ויימצא כי שכבת . במגרשים לבנייה רוויה יבוצעו קידוחי ניסיון לצורך מתן הנחיות ביסוס למבנים
עו קידוחי חלחול למי הנגר יבוצ, ח יועץ הביסוס"לפי דוהסלע והקרקע מתחת למגרש מתאימה לחלחול 

 .המגיע מתחום המגרש
 
 .עודפי מי הנגר שלא יחלחלו יגלשו למערכת הניקוז העירונית שתשמש לקליטת עודפים    

 
. במידה וקיימים מספר מגרשים לבינוי רווי סמוכים ניתן להפנות את מי הנגר ממגרשים אלו לרמת המתחם .3

 .עודפי מי נגר מהמגרשים לטובת השהיות וחלחול נוסףפ סמוך ניתן להפנות אליו "במידה וקיים שצ
 

 .'תקפות גם לשטחים מיועדים למסחר מבני ציבור וכו 0-3' הנחיות מס .4
 

 .  63-4ב346א "בהתאם להנחיות תמ 05%פחת מסית המינימאלי הפנוי לחלחול לא יאחוז התכ .5
 
 

 ניהול מי נגר ברמת הרחוב והכביש 01.4
 

 תחום המדרכות ורחבות החנייה לאורך הכבישים בכפוף לקבלת  מוצע לשקול להשתמש בריצוף מנקז ב .0
 . אישור מיועץ קרקע ומבנה הכביש  
 .באזורים הסמוכים לנחל בהם קיימת סכנה לפייפינג יש לקבל התייחסות של יועץ קרקע 

 
   והרחובות בתחום התוכנית ייבנו עם רצועות גינון מונמכות שישמשו כמבלעים להשהיית מים השדרות    .2

חלק מהמים יחלחלו לקרקע ועודפי מי הנגר מרצועות אלו יוזרמו למערכת הניקוז . בתחום התוכנית
 .העירונית

 
. מי נגר ממדרכות יופנו לכיוון רצועות הגינון שיאפשרו גלישות עודפים לאורך הרחוב בהתאם לשיפוע .3

 .במעלה כל סכרון כזה יעמדו מי נגר שיחלחלו לתת הקרקע
 

טחי מדרכות יהיה מונמכות וייקלטו מי נגר משטחים מרוצפים סמוכים עם אלמנטי ערוגות לעצים בש .4
 .מסויםניקוז מוגבהים שיאפשרו גלישה למערכת הניקוז העירונית מעל למפלס הצפה 
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 .2פ ורצועות הגינון בשדרות לפי סעיף "חתך לאורך מערכת השקעים בשצ :2' תמונה מס

 
קליטת המים לקולטן המוגבה רק לאחר . עת גינון מונמכתקליטת נגר מכביש לרצו:0' תמונה מס

 .שמפלס המים מתרומם לגובה הקולטן
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 .שדירה מרכזית/הפניית נגר כבישים לרצועת גינון מונמכת: 1' תמונה מס

 

 פים"ניהול מי נגר שכונתי ברמת השצ 01.3
 

. דים עליהם באופן ישירפ ישמש כמבלע מי הנגר היור"פים גדולים תתוכנן מערכת שקעים כך שהשצ"בשצ .0

כבישים משניים ומגרשי , פים  קרי מים ממגרשים מבונים סמוכים"בנוסף מי נגר היורדים בסמוך לשצ

 .פים"חנייה יופנו אל מערכת השקעים בשצ

 03-23בהם יותקנו מערכות תיעול עם שוחות ניקוז הבולטות כ  םאבסולוטייפ יתוכננו שקעים "בכל שצ

בשקעים יחלו לגלוש למערכת התיעול העירונית ומשם לנחל רק לאחר  הנאגריםים המ. מ מעל פני השטח"ס

 .שהגיעו למפלס השוחה

 בנוסף בסמוך לעצים מתוכננים ניתן לתכנן את פני השטח הסמוכים עם שיפוע לכיוון העצים ולייצר שקעים           

 . השקיהלמקומיים סמוך לעצים שישמשו הן כמבלעים והן להעשרת המים הזמינים 

 

 במידה ויימצא כי שכבת הסלע והקרקע מתחת . פים השכונתיים הגדולים"יבוצעו קידוחי ניסיון בשצ .2

 .פ"יבוצעו קידוחי חלחול למי הנגר המגיעים לשצ, ח יועץ הביסוס"למגרש מתאימה לחלחול לפי דו

 

על מנת למנוע  פ דוגמת שבילים ושטחים מרוצפי יתוכננו גבוה ממפלס הפיתוח הסמוך"האלמנטים בשצ .3

י כך נגדיל את "זה נשיג עיכוב נוסף של מי נגר על קרקעי בשטחים הפתוחים ועבאופן . עבר מי נגר חופשימ

 .פים"החלחול בשצ
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באופן  פים הסמוכים לגדת נחל בוהו"עקב הקרבה לנחל בוהו והסכנה לפייפינג מוצע לא לבצע החדרות בשצ .4

והביסוס ולייצר פתרון משולב אשר מקובל על כל  יש להתייעץ עם יועצי הניקוז הקרקע .גורף

 .הדיסציפלינות השונות

 
 . חתך לאורך שקעים בשטחי גינון להשהיית מים וחלחול: 7' תמונה מס

 .עומק השקעים יקבע בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות*
 

 
ים את השטח השקעים מנקז, שטח להשהייה והחדרה של נגר -גן רימון בשכונת סביון : 5' תמונה מס

בשקעים אלו . הסמוך אליהם וגולשים מאחד לשני עד לגלישת העודפים למערכת הניקוז העירונית
 .מתקבלת תוספת מי השקיה שניתן לנצלה בתכנון הצמחייה

 
פ אם לא "שצ לדונםק "מ /.5~ פים והרצועות הירוקות כ"נפח הנגר שיש להשהות לחלחל בתחום השצ .5

 .היער בתחום התוכנית דומות בשטחי מבוצעות פעולות

 

 ערות לתקנון התוכניתה .00
 

תנאי למתן היתר בנייה למבנה ראשון בתחום התוכנית יהיה ביצוע פעולות ייצוב והסדרה של נחל בוהו וערוצי 
 .המשנה שלו

 

 

 

 

 

 

גלישה עודפי המים לשקע נמוך יותר 
 בהמשך 
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 נספחים

 0'  נספח מס
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