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 הממצאים עיקרו תקציר

 כחלק, להלן מובא 4ב'/ 34 תמ"או 3ב'/ 34 תמ"אב א' נספחל בהתאם עילי נגר מי וניהול ניקוז נספח

 ,הידרולוגי סקר כולל הנספח. תרשיחא מעלות, צוריאל מתחם 1057 /תמל' מס לתכנית מהאישורים

 .  האזורית הניקוז מערכת על התכנית של ההשפעה ואת המקומי הניקוז פתרון את מתאר

  הבא: המידע וצגמ זה בנספח

 של המקומי הזרימה כיוון ’המדרון שיפועי, הקיים במצב הקרקע שימושי :הסביבה אורית 

 .הקרקע סיווג, ראשייםה הזרימה ערוציו המקומיים זקוניה אגני מיפוי, העילי הנגר

 כזיב בנחל  הידרומטרית תחנתמ ומידע, גשמים עוצמות :מטאורולוגי-הידרו אורית. 

 מתוכנןו קיים מצבב, שונות חזרה לתקופות תכן ספיקות חישוב :הידרולוגיים חישובים. 

 הסביבה על התכנית תוהשפע ניתוח. 

 עיליה נגרה מיל מיטבי ניצול לאפשרות הערכה :עיליה נגרה ניצול. 

 ניתוח וכן האזורית במערכת ושילובה הניקוז מערכת מרכיבי של הידרולוגית בחינה :הנספח מטרות

 המיועד השטח ובין כזיב נחל את בעיקרה הכוללת – האזורית הניקוז מערכת בין ההדדית ההשפעה

 . לפיתוח

. דיור יחידות 2,000 -ל ומתוכננת דונם 750 -כ של שטח פני על מתפרשת השכונה :הקיים מצבה תיאור

, ומצפון( )ממזרח ברזית-כזיב ושמורת וכזיב פקיעין הנחלים ערוצי, )מדרום( 89 כביש הם: השטח גבולות

 קרקעו יער, פתוח טבעי שטחכ משמש השטח, כיום. )ממערב( צוריאל מושב של החקלאות שטחי

 ולא מדרונית הזרימה. המדרון גבי על ניקוז הסדרת ואין נמוך בו הנגר מקדם, לכך בהתאם. חקלאית

 פקיעין לנחל ישירות מתנקז הנגר מרבית. מקומיים ניקוז אגני 7 -ל השטח את לחלק ניתןו מוסדרת

 .מונפורט לאגם מתנקז מהנגר קטן חלקו, השטח במורד

. דרכיםו, ירוקים שטחים, לחינוך ציבור מוסדות, מגורים בעיקר יכלול המתוכנן הפיתוח :התוכנית תיאור

 מחולקת התכנית. הטבעית לטופוגרפיה בהתאמה הכבישים לאורך גרביטציונית בצורה יוזרם הנגר

 שנים( 50 -ו 20, 10, 5) שונות חזרה לתקופות חושבו התכן ספיקות. מקומיים ניקוז אגני לארבעה

 בנתונים השתמשנו החישוב לשם. קטנים עירוניים לאגנים המתאימה הרציונאלית הנוסחה באמצעות

 .הסמוכה אילון המטאורולוגית מהתחנה גשם עוצמות של

 שנה 1:20 של חזרה בתקופת. מונפורט באגם הוא שלו הניקוז ומוצא 1 ניקוז כאגן מוגדר השטח עיקר

 . הנגר להשהיית אזור ישמש האגם. מ"ק/שניה 10.7 -ל כתמוער התכן ספיקת

 חזרה בתקופת, בהם התכן וספיקת השכונה לשטח מעבר פקיעין לנחל הוא 3 -ו 2 אגנים של מוצאם

 . )ביחד( מ"ק/שניה 2.9 -ל מוערכת, שנה 1:20 של

 . מ"ק/שניה 3.7 של ספיקה ומנקז, מונפורט אגם במעלה פקיעין לנחל מתנקז 4 ניקוז אגן

  השטח. דונם 120 -כ טחוישש ארכאולוגי פארק קיים, 89 לכביש ומצפון, השכונה של הדרומי בחלקה

 באופן ינוקז והוא הניקוז של הסדרה תהיה שלא כך, פיתוח בו מתוכנן ולא, פתוח להישאר עתיד הזה

  .הקיים במצב שהוא כפי טבעי
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  הניקוז: עקרונות

 .עילי ניקוז הינה המקומית הניקוז מערכת של העיקרית התכנון מגמת .1

 שיפוע. הסמוכים הכבישים אל או הפתוחים השטחים אל המגורים ממגרשי ככל הניתן,  יופנה נגר .2

 .למגרש ממגרש ניקוז רשיתאפ לא. הסמוך הכביש/השצ"פ לכיוון יהיה המגורים מגרשי

. הניקוז מוצאי לכיוון, הצורך במידת, וקולטנים מים מעבירי בשילוב, הכבישים לאורך יופנה הנגר .3

 .הניקוז מוצאי לכיוון בהתאם יהיו הכבישים שיפועי

 .התכנית לגבול מעבר למוצאים עד הנגר להסדרת לדאוג יש .4

 :עיקריות המלצות

 הנגר. שניתן כמה עד, הגבעה של הטבעית הטופוגרפיה על לשמור עתידה המוצעת התכנית .1

 את שיוציאו ריכוז ולנקודות הפתוחים השטחים אל הכבישים לאורך, גרביטציונית בצורה יזרום

 . השכונה לשטח מחוץ הנגר

 פקיעין נחלב זרימהל, שלה הניקוז ובסיס התכנית בין, הרב הטופוגרפי הגבהים הפרש לאור .2

 הן מ"ק/שניה( 2.9) לנחל ישירות שיזרמו התכן ספיקות. התכנית על השפעה כל צפויה לא

 .שלו ההולכה לכושר בהשוואה זניחות

 18/12/2016 -ב. המונפורט אגם של הפיתוח תכנית ובין הנוכחית התכנית בין לתאום לדאוג יש .3

 .האגם שטח את המתכננת, ילון בלשה חברתנשלח הנספח המאושר ל

 הבתים בחצרות, השכונה בתחום הנגר השהייתל מופנה להיות צריך זו בתכנית הדגש עיקר .4

, וחניות רחבות מדרכות כמו, אטומים בשטחים, כן כמו. התכנית בשטח הפתוחים ובשטחים

  .מחלחלים מרוצפים בשטחים לשימוש ובהעדפה אטום שטח במינימום לתכנון העדפה תינתן

 לתת עילי הנגר החדרת של פעילות, הרב התהום מי ולעומק המקומית לוגיהלגאו בהתאם .5

 .  כדאית נמצאה לא התהום מי העשרת לצורכי הקרקע
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 מבוא .1

 מהאישורים כחלק, להלן מובא, 4 -ו 3ב'/ 34 תמ"אב א' נספחל בהתאם עילי נגר מי וניהול ניקוז נספח

 את מתאר ,הידרולוגי סקר כולל נספחה. תרשיחא מעלות, צוריאל מתחם 1057 /תמל' מס לתכנית

 . האזורית הניקוז מערכת על התכנית של ההשפעה ואת המקומי הניקוז פתרון

 עילי לניקוז הקיימות המערכות עם ומשתלבת, מערבי גליל ונחלים ניקוז רשות עם מתואמת התכנית

 . מוסדר פתרון לקבלת

  הבא: המידע וצגמ זה בנספח

 ומתוכנן קיים במצב קרקעה שימושי , 

 העילי הנגר של המקומי הזרימה וכיוון המדרון שיפועי, 

 הראשיים הזרימה ערוציו המקומיים זקוהני אגני מיפוי, 

 מטאורולוגי-הידרו תיאור 

 לתכנית ובהתאם הקיים למצב התכן ספיקות חישוב, 

 תווהמלצ עילי נגר מי של מיטבי ניצול לאפשרות הערכה, עילי נגר ניצול 

 ניתוח וכן האזורית במערכת ושילובה הניקוז מערכת מרכיבי של הידרולוגית בחינה :הנספח תומטר

 המיועד השטח ביןל, פקיעין נחל את בעיקרה הכוללת – האזורית הניקוז מערכת בין ההדדית ההשפעה

 . לפיתוח

 רקע נתוני .2

 הם: זה ניקוז לנספח הרקע נתוני

 העבודה אזור של מדויקת טופוגרפיה מדידות .1

 אדריכלית תכנית .2

 4 -ו 3ב/ 34 תמ"א תשריט .3

 יואל דן – הקרקע חבורות מפת .4

 המטאורולוגי מהשרות גשם ועוצמות, גשם נתוני .5

  2008 אפריל, שלדית אב תכנית -כזיב נחל .6

 2008 מאי, שלדית אב תכנית -פקיעין נחל .7

 2008 פברואר, קיים מצב אפיון כזיב נחל אגן .8
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 הקיים מצבה תיאור .3

 שאותה המתאר מתוכנית חלק הינה, העיר למרכז ממזרח םהממוק, צוריאל מתחם של והקמת תכנית

 לשטח שעברו חקלאיים שטחים על ממוקמת זו שכונה. 1991 משנת תרשיחא מעלות עיריית מקדמת

 .2001 בשנת העיר של השיפוט שטחי את להרחיב ההחלטה במסגרת מעלות של שיפוטה

 המוצע השטח גבולות. מדודה הטופוגרפיו אוויר תצלום רקע על לפיתוח דהמיוע שטחה מוצג 1 תרשיםב

  הם: לפיתוח

 89 כביש -מדרום

 ברזית-כזיב ושמורת, וכזיב פקיעין הנחלים ערוצי -וממערב מצפון

 .צוריאל מושב של החקלאות שטחי -מזרחמ

 .דונם 750 -כ של שטח פני על ומתפרשת יח"ד 2,000 -כ כוללת השכונה

-מדרום, פקיעין יםנחלה בין מים פרשת מהווה והיא, התלולים שיפועים בעלת היא המדוברת הגבעה

, עילי כנגר טבעי באופן מתנקזים והיתר מחלחלים הגשמים ממי קטן חלק. זרחמ-מצפון וכזיב, מערב

 .מערבה-צפון או מערבה כללי באופן, למרגלותיו הערוצים אל המדרון כיוון עם

  :מקומיים ניקוז אגני לשבעה חולק שטחה, 2 תרשיםב המוצגים זרימהה כיווניו לטופוגרפיה בהתאם

 התכנית לגבול מעבר, פקיעין לנחל מערבה-צפון  מתנקז ,דונם 330 -כ, 1 אגן. 

 התכנית לגבול מעבר, פקיעין לנחל מערבה מתנקז, דונם 23 -כ, 2 אגן . 

 התכנית לגבול מעבר, פקיעין לנחל מערבה מתנקז, דונם 70 -כ, 3 אגן . 

 התכנית לגבול מעבר, פקיעין לנחל מערבה מתנקז, דונם 130 -כ, 4 אגן. 

 התכנית לגבול מעבר, פקיעין לנחל מערבה מתנקז, דונם 30 -כ, 5 אגן. 

 התכנית לגבול מעבר, המונפורט לאגם מערבה מתנקז, דונם 303 -כ, 6 אגן. 

 התכנית לגבול מעבר, פקיעין לנחל ומשם חוסן לצומת מערבית-דרום המתנקזים, דונם 40 -כ, 7 אגן . 

 .3 טבלהב מופיע הניקוז ניאג על נוסף פרוט
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 מדויקת טופוגרפיהו אוויר תצלום לע לפיתוח המיועד השטח 1 תרשים
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 ניקוז לאגני וחלוקה התוכנית תחוםב העיקריים הזרימה ערוצי 2 תרשים
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 קרקע שימושי 3.1

 משמשו פתוח השטח יוםכש, להתרשם אפשר, (1 תרשים) לפיתוח המיועד השטח של אווירה תצלוםמ

 קיימים העליון הבשטחו חקלאותל משמשת הקרקע הגבעה של הגבוה בחלקה. טבעיים וחורש יערכ

 .השבילים מרבית גם

 סטטוטורית סקירהו, הסביבה תיאור 3.2

 3ב'/ 34 תמ"א פי על, מערבי גליל ונחלים ניקוז רשות של שטחה תחת נמצא לפיתוח המיועד השטח

 תרשים) התכנית שטחל סמוךב משניים עורקים מוגדרים הגבעה למרגלות זורמיםה ופקיעין כזיב נחלים

3) . 

 לתכנית ההסבר בדברי. (4 תרשים) 1א' גבוהה תהום מי פגיעות בעל דרמוג השטח 4ב'/ 34 בתמ"א

 של במרחק. האקוויפר להעשרת כלל בדרך תביא לא הבודד מהמגרש ההחדרה ההר באזור כי מצוין

. התהום למי עילי נגר להחדרת רגיש כאזור המוגדר שטח סומן לתכנית מערב מצפון ק"מ 1.4 -כ

 למי עילי נגר החדרת פעולת ותתבצע במידה המים רשות עם תאום נדרשש היא זה סימון משמעות

 . התהום

 .(5 תרשים) לפיתוח חקלאי כשטח מוגדר השטח צפון( )מחוז 9/2 תמ"מ של הסביבתיות בהנחיות

 עתיקות, יער, פתוח שטח, חדש מגורים מתחם מוגדר השטח 2006 שנתמ 13342ג/ מאושרת תכניתב

 .(6 תרשים) טבע ושמורת
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 3ב'/ 34 תמ"א רקע על התכנית שטח 3 תרשים
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 4ב'/ 34 תמ"א רקע על התכנית שטח 4 תרשים
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 )ב( לפיתוח סביבתיות והנחיות )א( קרקע לשימושי 9/2 תמ"מ רקע על התכנית שטח 5 תרשים

 א

 ב
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 13342ג/ תכנית רקע על התכנית שטח 6 תרשים
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 קרקעות סיווג 3.3

 כן על תלולים המדרונות. ורנדזינה גרומוסול, רוסה טרה הן התכנית אזור את המאפיינות ותקרקעה

 . (7 תרשים) יחסי באופן רדוד הקרקע שכבת עובי

 גיר סלעי על המתפתחת אדמדמה חומה חרסיתית קרקע היא (soil Rossa Terra) רוסה טרה קרקע

 המחלחלים הגשמים מי של יפההשט יעילות את מגבירים האב שבסלע הסדקים. קשים ודולומיט

 .(2006 שובאל ,2007 וחובריו דן, 1970 ורז דן) לתוכה

 סלעי על המתפתחת לבנבן-בהיר אפור שצבעה גירית קרקע היא בהירה (soil Rendzina) רנדזינה קרקע

 שמתבלה הקרטון ומתגלה נסחף הנארי סלע כאשר נוצרת הקרקע. נארי נטולי, רכים חוואר או קירטון

 . (2006 שובאל ,2007 וחובריו דן, 1970 ורז דן) גירית-קירטונית, אפורה לרנדזינה והופך

 הרטובות בעונות. בזלת הוא האב חומר אשר כהה חרסיתית קרקע היא (Gromosol) גרומוסול קרקע

 בשל. אנכיים סדקים להיווצרות וגורמת מתכווצת היא היבשות ובעונות בקרקע החרסית תופחת

 .(2006 שובאל ,2007 וחובריו דן, 1970 ורז דן) הקרקע שכבות מתערבבות אלו הליכיםת

 הקרקע של החידור ושרכ 3.3.1

 החידור קצב. לתוכה החשופה הקרקע מפני המים למעבר מתייחס הקרקע של (infiltration) חידור

 . שלה הנקבובי לאופי בהתאם, קרקע סוג כל של, הקרקע לתת המים חודרים בו הקצב את מאפיין

 הקרקע: למאפייני בדיקות לבצע צורך יש יותר מדויקת בצורה החידור כושר את לקבוע מנת על

. השטח פני ושיפוע הצומח וכיסוי סוג, המים הולכת כושר, המים קיבולת, והטקסטורה הסטרוקטורה

 יאה כאן מתוארתה ההערכהו החידור קצב של מדויקת הערכה לקבל ניתן לא קרקע סקר ביצוע ללא

 .בלבד וראשונית כללית

 מעובדות בקרקעות. מ"מ/שעה 15-25 -ל מוערך, הגליל במעלה A4-A1 מסוג בקרקעות החידור קצב

 ואנוש )אביב יותר אף הקרקע את ואוטם חידור המעכב הקרקע פני על קרום נוצר, ומופרות )חקלאיות(

. (2006 שובאל, 1970 ורז דן, 2007 וחובריו דן, 1972 וכנורי דלינסקי, 2011. נ, גרינבאום, 2004 מערכות

 יחלחל שהנגר מנת על גשם של רצופות שעות 5 נדרשיםש היא הדבר משמעות, מאוד איטי הוא זה קצב

 .  הקרקע מעל הזורם עילי לנגר הופך הגשם מרביתש להסיק ניתן מכך. אחד ס"מ של לעומק
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 וסביבתה התכנית בשטח הקרקע חבורות מפת 7 תרשים

 

 הקרקע חבורת ואפיון מקרא
 מצע או אב חומר פיסיוגראפיה האקלים תנאי הקרקע חבורת שם סימול

A1 
 )שיפוע תלולים מדרונות על רוסה טרה

≥20%)  
 דולומיט קשה גיר תלולים הרים לח, למחצה לח

A2 
 עד מתונים מדרונות על רוסה טרה

 שיפוע( 20% )עד יחסית תלולים
, גבנוניים שטחים לח, למחצה לח

 מים פרשת בקרבת
 דולומיט קשה גיר

A3 
 מדרונות על ורנדזינה רוסה טרה

 תלולים
 (20%≤ )שיפוע

 וקרטון דולומיט גיר תלולים הרים לח, למחצה לח
 נארי לעיתים

A7 
 קולוביות קרקעות, חום גרומוסול
 רוסה וטרה אדומות אלוביות

 נמוכות רמות לח, למחצה לח
 מבותרות

 וסחף דולומיט, גיר
 חרסיתי

C1 
 תלולים מדרונות על, בהירה רנדזינה
 (20%≤ )שיפוע

 לח, לח, רטוב
 למחצה

 חוואר, קירטון תלולים הרים

C2 
 עד מתונים מדרונות על בהירה רנדזינה
 שיפוע( 20% )עד יחסית תלולים

, לח, למחצה לח
 ויותר מ"מ 700

 בשנה

 הרריים שטחים
 תלולים

 חוואר, קירטון
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 מטאורולוגית סקירה 3.4

 הגשם עונתב. ממ" 800 -כ על עומד הממוצע השנתי הגשם עובי המטאורולוגי השרות נתוני פי על

 כמות הניבה זו עונה. מ"מ 1,292 של מקסימאלית תכמו הירד, ביותר הגשומה העונה השהיית, 1991/2

 עוצמות חישובי לצורך מהסטטיסטיקה חלק מהווה והיא שנתי הרב מהממוצע 1.5 פי ההגדול גשם

 שנמדדה ביותר ההגדול היומית הגשם כמות שזו, גשם מ"מ 135.5 ירדו, 2012 בדצמבר 20 -ב. הגשם

 1 טבלהב. שונים זמן לפרקי גבוהות גשם מעוצמות רבות מושפע העילי הנגר. 1975 משנת ביממה

 מהשירות התקבלו אשר, אילון מתחנת גשם עוצמות של סטטיסטיים נתונים מפורטים 8 תרשיםבו

 )בדקות( שונים ריכוז לזמני בשעה(\)מ"מ הגשם עוצמות ערכי את מציגה הטבלה. המטאורולוגי

 .שונות )בשנים( חזרה ובתקופות

 שונים זמן לפרקי ,)מ"מ/שעה( באילון מקסימליות גשם עוצמות. 1 טבלה
 המטאורולוגי השרות, אקלים תחום הנתונים: מקור

 זמן
 ריכוז
 )דק'(

 )שנים( חזרה תקופת

2 5 10 20 50 100 

5 87.6 117.5 135.9 152.2 172.7 187.3 

10 66.7 84.3 93.5 101.0 109.7 115.5 

15 53.0 68.4 76.5 83.1 91.0 96.1 

20 43.9 56.3 63.6 69.6 77.2 82.1 

30 33.1 43.1 49.2 54.5 61.1 65.7 

45 25.7 34.1 39.2 43.6 49.1 53.0 

60 21.0 29.1 34.4 39.5 46.1 51.2 

90 15.2 23.1 29.2 35.4 44.6 51.9 

120 11.1 17.6 22.9 28.8 37.6 45.2 

180 7.6 12.8 17.2 22.2 29.6 36.0 

240 5.9 9.9 13.4 17.5 24.2 30.1 
 

 
 ]דק'[ שונים זמן לפרקי ]מ"מ/שעה[ הגשם עוצמות ]%[ הסתברות 8 תרשים
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 הידרולוגית סקירה 3.5

 וסביבתו הנדון ההתנקזות בתחום הידרומטריות תחנות מיקום 3.5.1

 חודשי ברוב משמעותית זרימה איןו הידרולוגית מדידה תחנת אין פקיעין נחלב, המים רשות פי על

 מ"ק 41-כ הוא נחלה אפיק אורך. קמ"ר 130 -כ ששטחו כזיב הניקוז אגן שטח את מציג 9 תרשים. השנה

. צ.בנ "2105 הזיו גשר-"כזיב ההידרומטרית התחנה נמצאת האגן של בשפכו.  אורכו לכל מוסדר אינוו

. 2007/8-1966/7 השנים שבין לתקופה הם זו מתחנה הזמינים ההידרולוגיים הנתונים. 21031/77292

 שנערכה בסקירהאותו.  צגיימתאימה ל אינהבמורד שטח התכנית והיא  ק"מ 18 -כ, ממוקמת זו תחנה

 למעט ,חרדלית ועין זיו עין מעיינות ניצול עקב ,אכזב נחל הוא כזיב נחל, (2008), השלדית אבה בתכנית

 המשוחררים וממים, ברתות-בוסתן ועין מצוד עין, טמיר עין תפוסים: שאינם ממעיינות הניזונים קטעים

 .(9 תרשים) זיו מעין מקורות רתחב צינורות דרך, המים נציבות הקצאות עפ"י לנחל

 

 2105 מס' הזיו גשר-כזיב ההידרומטרית לתחנה עד כזיב אגן של ההתנקזות תחום 9 תרשים
 87 עמ' המים רשות, המערבי הניקוז בתחום בנחלים הזרימה נתוני מתוך:
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 כזיב נחל במורד זרימה ונפחי מים ספיקות של מדודים נתונים 3.5.2

 כשרום שניה/ק"מ 90 על ועומדת '69 בינואר נרשמה שנים( 41) המדידה תקופת בכל המרבית הספיקה

 מפורט שונים במקטעים כזיב נחל של ההולכה כושר. הים פני מעל מטר 5.34 -ל הגיע בתחנה המים

 .(DHV 2008, 2011 המים )רשות 2 בטבלה

 

 שונים במקטעים כזיב נחל של ההולכה כושר. 2 טבלה
 2008, מ"בע DHV MED הנתונים: מקור

 70 כביש גשר 4 כביש גשר 

 400 200 שניה(\)מ"ק הולכה כושר

 <1 <1 )%( הסתברות

 >100 >100 )שנים( חזרה תקופת

 

 גובלים ובשטחים התכנית בתחום קודמות הצפות סקירת 3.5.3

 ניקוז בעיות אין כי נקבע ,(2008, מ"בע DHV MED) כזיב בנחל הקיים המצב באפיון העוסק בדוח

מ"ק/שניה בלי לגרום להצפות  90מכאן שניתן להסיק כי הנחל הזרים ספיקה של  .בנחל מיוחדות

  ונזקים.

 התכן ספיקת חישוב 3.6

, השיא ספיקת את המחשבת אמפירית שיטה. הרציונאלית הנוסחה באמצעות חושבה התכן ספיקת

 מודל. שנים 100 עד 1 -מ ולתדירויות, קמ"ר מספר של גודל בסדר קטנים ניקוז לאגני במיוחד מותאמת

 .לחישוב הנדרשים פרמטרים וקיום פשטותו עקב עירוניים שטחים עבור בארץ מאוד שימושי זה

AICQ  278.0
 

 כאשר

Q שניה(\)מ"ק ספיקה 

C יחידות ללא הנגר מקדם 

I המתוכננת החזרה תקופה פיל נקבעת. )מ"מ/שעה( סופתי גשם של הממוצעת הגשם עוצמת 
  ההיקוות אגן של האופייני הריכוז ולזמן

A קמ"ר( ההיקוות אגן שטח( 
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 הקיים למצב הריכוז וזמן נגרה מקדם 3.6.1

 ואה שטחה הקיים במצב. הגשם ובעוצמת בשיפוע, הקרקע בכיסוי, הקרקע בסוג תלוי (C) הנגר מקדם

 זה מסוג הניקוז ניבאג הנגר מקדם. תלולים והשיפועים, 2 תרשיםב מוצגש כפי, חקלאי אוו/ פתוח

 . 0.45 של גודל לסדר כיםערמו

 של המוצא לנקודת עד ביותר הארוך המסלול לאורך לנוע מים לטיפת שלוקח הזמן זהו (ct) הריכוז זמן

 . המסלול לאורך הממוצעת המהירות את להעריך יש הריכוז זמן את לחשב מנת על. האגן

 שונות: שיטות בשתי חושב זה מרכיב

 Chow, Maidment) 3%-10%, תלולים כפריים לאזורים המתאימה Kirpich (1940) נוסחת באמצעות. א

500 Pp. 1988, Mays and):
 

 :כאשר

ct דק'( הריכוז זמן( 

L מטר() רביהמ הזרימה אורך 

S מ'/מ'( האפיק שיפוע( 

 

 של הנמוכים בהרים ניקוז אגני עבור שפותחה, California Culverts Practice (1942) נוסחת באמצעות. ב

 .  (Chow, Maidment and Mays, 1988. Pp 500) קליפורניה

 

 כאשר:

ct דק'( הריכוז זמן( 

L מטר() המרבי הזרימה אורך 

H (טר)מ והמורד האגן מעלה בין הפרש 

 

 . הריכוז ניזמ ותוצאות, אגניםה כל על בסיסיה מידעה מוצג 3 טבלהב

  

3/2)/(4.5 SLtc 

 385.0
3

)87.060
H

L
tc 
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 קיים במצב וזמני ריכוז מחושבים הניקוז אגני של פיזיים נתונים .3 טבלה

 אגן
  שטח

 (דונם)

 אורך

 מקסימלי
 )מטר(

 מעלה רום

 האגן
 )מטר(

 במורד רום

 האגן
 )מטר(

 שיפוע
)%( 

 )דקות( ריכוז זמן

Kirpich 
(1940) 

California 
Culverts 
Practice 

1 330 700 580 520 8.6 10 8 

2 23 280 542 508 12.1 5 3 

3 67 620 542 462 12.9 8 6 

4 130 1,145 570 432 12.1 12 10 

5 30 380 482 440 11.1 6 4 

6 303 1,460 600 460 9.6 15 13 

7 40 260 570 446 9.8 5 4 

 קיים מצב, התכן וספיקות הגשם עוצמות -תוצאות 3.6.2

, (1 טבלהשב הגשם עוצמות לנתוניקורבים מ הריכוז לזמני )בהתאם הגשם עוצמת מפורטת 4 טבלהב

 :שונות חזרה תקופות מציגה הטבלה. ניקוז אגן בכל הקיים במצב המחושבות התכן ספיקות ותוצאות

 )הסתברות 1:50 -ו (5% של )הסתברות 1:20, (10% של )הסתברות 1:10, (20% של )הסתברות 1:5

 שמתנקזים מ"ק/שניה 11.2 של ספיקות מיצר המדובר השטח, 1:20 של חזרה בתקופות. (2% של

 .  כזיב לנחל זורמים ומשם השכונה לתחום מחוץ, פקיעין לנחלברובם ישירות 

 הקיימת הניקוז מערכת תיאור 3.7

 הגבעה על היורד מהגשם חלק טבעית היא הניקוז מערכת. ופתוח טבעי שטח הוא הנדון השטח כיום

 .2 תרשיםב המסומנים הניקוז מוצאי אל ומגיע עילי כנגר זורם אחר וחלק הקרקע לתת מחלחל
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 חזרה תקופות לפי הקיים במצב התכן וספיקות הגשם עוצמות .4 טבלה

 חזרה תקופת 

 אגן
 ניקוז

5 10 20 50 

 הגשם עוצמת
 שעה(\)מ"מ

 התכן ספיקת
 )מ"ק/שניה(

 הגשם עוצמת
 שעה(\)מ"מ

 התכן ספיקת
 )מ"ק/שניה(

 הגשם עוצמת
 שעה(\)מ"מ

 התכן ספיקת
 )מ"ק/שניה(

 הגשם עוצמת
 שעה(\)מ"מ

 התכן ספיקת
 )מ"ק/שניה(

1 84.3 3.5 93.5 3.9 101.0 4.2 109.7 4.5 

2 117.5 0.3 135.9 0.4 152.2 0.4 172.7 0.5 

3 84.3 0.7 93.5 0.8 101.0 0.8 109.7 0.9 

4 84.3 1.4 93.5 1.5 101.0 1.6 109.7 1.8 

5 117.5 0.4 135.9 0.5 152.2 0.6 172.7 0.6 

6 68.4 2.6 76.5 2.9 83.1 3.1 91.0 3.4 

7 117.5 0.6 135.9 0.7 152.2 0.8 172.7 0.9 
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 המוצעת הניקוז מערכת .4

 הנגר. גישה ודרכי פתוחים שטחים ,לחינוך ציבור מוסדות, מגורים לצרכי הינה התכנית בשטח הבניה

 המוצעת התכנית פי על. הטבעית לטופוגרפיה בהתאמה הכבישים לאורך גרביטציונית בצורה םוזרי

 מוגדר השטח עיקר. 10 תרשיםב מסומניםה ניקוז אגני 4 -ל השטח חולק, הכבישים לשיפועי ובהתאם

 מתנקזים 3 -ו 2 אגנים. הנגר להשהיית שמששי, מונפורט אגםב הוא שלו הניקוז ומוצא 1 ניקוז אגןכ

, 4 ניקוז אגן. שכונהגבול הל מעבר פקיעין נחל של ליובל ישירות, בהתאמה, ומערב מערב-צפון לכיוון

 לאגם מוזרם ומשם מערב-דרום בכיוון פקיעין לנחל ןלכיוו תנקזי השטח, חוסן צומת של הסדרהלאחר 

 . המונפורט

  השטח. דונם 120 -כ ששטחו ארכאולוגי פארק קיים, 89 לכביש ומצפון, השכונה של הדרומי הבחלק

כתוצאה  ונגר מכיוון השכונה לא מתוכנן לעבור דרכו. פיתוח בו מתוכנן לא, פתוח להישאר עתיד הזה

 . הקיים במצב שהוא כפי טבעי באופןימשיך להתנקז  והוא הניקוז של הסדרה תהיה לאמכך 

 המוצע למצב התכן ספיקות חישוב 4.1

 נתון והערכת היות. העירוני הניקוז אגן בכל האטימים השטחים אחוז פי על נקבע העירוני הנגר מקדם

 העירוני שהשטח ככל, שונים עירוניים תפקודים לפי מקובלים ערכים עבורו נקבעו, מורכבת היא זה

 .(Chow et al., 1988 -ב 498 עמ' 15.1.1 )טבלה הנגר מקדם של ערכו גדל כך יותר צפוף

, הבנוי השטח אחוז של משוקללה ממוצעה אהו, ניקוז אגן בכל המוצע למצב הנגר מקדם, בהתאם

 את בחשבון הלוקח שונה מקדם יש אגן לכל מכך כתוצאה. 5 טבלהב כמפורט הפתוח השטח ואחוז

 בו, פתוחה שטחהחלק היחסי של הו, 0.85 -ל מוערך הנגר מקדם בו, אטוםה השטחהחלק היחסי של 

 .0.45 -ל מוערך המקדם

 שטח פני על הזרימה לעומת ,מתקצר הריכוז זמן, ואספלט בטון מכוסה גדול שטח כאשר, הבניה לאחר

 זמןעל כן, . הזרימה מסלול את מאריכה הכבישים לאורך הנגר הזרמת שני מצד. הקיים במצב, טבעי

 פני של המשמעותי התכסית שנוי ביטוי לידי יבוא כך, דקות 5 על עומד מוצעה למצב שחושב הריכוז

 .גשםה תעוצמ עבורו תשמחושב ביותר הקצר הזמן זהו בנוסף. השטח

 המוצע למצב הנגר מקדמיו הניקוז באגני והפתוח הבנוי השטח אחוז. 5 טבלה 

 אגן
  שטח

 )דונם(

 אורך

 מקסימלי

 )מטר(

 רום

 מעלה
 האגן

 )מטר(

 רום

 במורד
 האגן

 )מטר(

 שיפוע
)%( 

 בנוי שטח
)%( 

 שטח

 פתוח

)%( 

 מקדם
 (C) נגר

1 444 1,800 589 457 7.4 80 20 0.77 

2 48 450 542 512 6.5 67 33 0.72 

3 130 700 562 525 5.3 82 18 0.78 

4 35 300 467 447 6.7 58 42 0.68 
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  תוצאות:

. שונות חזרה תקופותל ניקוז אגן בכל, המוצע מצבב התכן ספיקותו הגשם עוצמת מפורטת  6 טבלהב

 של הסופי בשלב, השכונה לייצר שעתידה התכן ספיקת. שלבים בחמישה להיבנות עתידה השכונה

 מצבה  לעומת 1.5 פי לוגדמשמעות הדבר שספיקת התכן צפויה ל .מ"ק/שניה 17.3 על עומדת, פיתוחה

  (.שניה/מ"ק 11.2)הקיים 

לשטח איגום  זרוםשנה( י 1:20בתקופת חזרה של  מ"ק/שניה 14.4)ספיקת תכן של  4 -ו 1אגן הנגר מ

ולא ישפיע על ספיקת השיא  שירות אל הנחלימהנגר לא יגיע  83% -. משמעות הדבר שמונפורט אגםב

 תוספת הנגר העילי לאגם המונפורט חייבת במהלכי שיקוע פסולת וסחף לפני הכניסה לאגם. . בו

 הן לנחלים ישירות שיופנו הספיקות. לכזיב ומשם פקיעין לנחל ישירות לזרום עתיד מ"ק/שניה 2.9 רק

, כאמור, הארכאולוגי הפארק שטחמ. 3.5 בסעיף שמוצג כפי, שלהם ההולכה לכושר בהשוואה זניחות

 . דרכו םוזרי לא השכונהמ והנגר התכסית בו משתנה ולא היות נגר תוספת צפויה לא

 מגורים שכונות של מקומי ניקוז עבור המומלצת החזרה לתקופת 3ב'/ 34 בתמ"א להנחיות בהתאם

 היא שלהן החזרה שתקופת בספיקות שתעמוד כך הניקוז מערכת את לתכנן נמליץ ,משניים וכבישים

 .6 טבלהב מודגשים םהרלוונטיי הנתונים. שנה 1:20
 

 מוצע במצב, שונות חזרה לתקופות, התכן וספיקות הגשם עוצמות. 6 טבלה

 תקופות
 חזרה

 )שנים(

 הגשם עוצמת
 שעה(\)מ"מ

 ניקוז אגן

1 2 3 4 

5 5.117  8.3 0.5 1.7 2.9 

10 9.135  9.6 0.6 0.2  3.3  

20 152.2 10.7 0.7 2.2 7.3  

50 172.2 12.2 8.0  2.5 2.4  

 הניקוז עקרונות 4.2

 שיפוע. הסמוכים הכבישים אל או הפתוחים השטחים אל המגורים ממגרשיככל הניתן,  יופנה נגר .1

 .למגרש ממגרש ניקוז רשיתאפ לאוהסמוך  הכביש/השצ"פ לכיוון יהיה המגורים מגרשי

. הניקוז מוצאי לכיוון, הצורך במידת, וקולטנים מים מעבירי בשילוב הכבישים לאורך יופנה הנגר .2

 .10 תרשיםב המסומנים הניקוז מוצאי לכיוון בהתאם יהיו הכבישים שיפועי

 עקרוני מים מובל של ראשוני חישוב, התכנית לגבול מעבר יםלמוצא עד הנגר להסדרת לדאוג יש .3

 .4.4 בסעיף מוצג

 ורחבות: חניות, מדרכות, שבילים, כבישים ניקוז

 הרצועות. הדרך ממפלס נמוכות שיהיו צמחיה של ירוקות רצועות לכיוון, האפשר במידת, ינוקז נגר .4

 . שלוליות למנוע מנת על מים של מהיר חלחול שיאפשרו כך יפותחו

 .האזורית הניקוז למערכת יופנו המים עודפי .5
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 פתוחים: שטחים ניקוז

 השהייה מתקני שיכלול, מתאים נופי, גנני תכנון באמצעות הקרקע ולהרוויית להשקיה ינוצל הנגר .6

 הקרקע-לתת המים לחלחול סייעיש עמוקים שורשים עם צמחיה של קרקע חיפוי, טרסות דוגמת

יש לבדוק הוספת מתקני ויסות בשקעי הקרקע  .הזרימה מהירות את שתאט משתרעת וצמחיה

 הטבעיים בשכונה.

מוצאי ניקוז לשטח הפתוח יהיו בשילוב מתקנים לשבירת אנרגיה למניעת הרס למחוברים במורד  .7

 הזרימה.

 .האזורית הניקוז מערכתל יוזרמו המים עודפי  .8

  המים מובל אפיון 4.3

 מי הולכת עבור לתכנן שיש מים מובל של ההולכה כושר של, עקרוני, ראשוני חישוב נעשה זה בפרק

 .התכנון בשלבי יעשה ומיקומו המובל של המדויק התכנון. התוכנית שטח במורד ושייווצר הנגר

            מאנינג: נוסחת ידי על שנה 1:50 -ו 1:20 של להסתברות חושבה במובל הספיקה

2

1

3

2

JR
n

A
Q h 

 כאשר:

Q מ"ק/שניה( במובל המים ספיקת( 

n ממד( )חסר המובל דפנות של החספוס מקדם. 

hR מטר( ההידראולי הרדיוס( 

A מ"ר( במובל הזרימה של החתך שטח( 

J מטר(\)מטר המובל של השיפוע 

 ערוצים עבור 045.0 -ל מוערך p35 1988( Mays and Maidment, Chow( פי על (n) החספוס מקדם

 .וישרות נקיות תעלות או טבעיים

 כפי (P) הרטוב בהיקף המחולק במובל הזרימה חתך שטח ידי על מוגדר (hR) ההידראולי הרדיוס

  בביטוי: שמתואר

P

A
Rh  

 נקבעו. התכן ספיקת מחישוב שהתקבל המים לעומק בהתאם חושבו, טרפזי חתך בעל המובל מידות

 המובל. הקיים השטח תנאי פי על אורכי ושיפוע מטר 1:2 הדפנות שיפוע, מטר 1 -ל הקרקעית רוחב

 המים פני גובהל מעבר 20% של בלט תוספת בחשבון נלקחה כאשר, חופשית לזרימה מחושב

  .המקסימאלי

 לשתי, התכן ספיקות בעת הזרימה ומהירויות המים גובה, המובל של פיזיים מפרטים מציגה 7 טבלה

 . שנה 1:50 -ו 1:20 חזרה; תקופות
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 1:50 -ו 1:20 חזרה לתקופת המחושבים המובל פרטי. 7 טבלה
 4 אגן 3 אגן 2 אגן 1 אגן 
 1:20 1:50 1:20 1:50 1:20 1:50 1:20 1:50 

 1.8 1.6 1.4 1.2 3.4 0.6 3.4 3.2 )מ"ר( החתך שטח

 0.4 0.4 0.4 0.3 0.6 0.2 0.6 0.6 )מטר( הידראולי רדיוס

 4.2 4.1 3.7 3.6 2.6 2.5 5.9 5.6 )מטר( רטוב היקף

 2.4 2.3 1.8 1.8 1.4 1.3 3.5 3.4 שניה(\)מטר הזרימה מהירות

 0.9 0.9 0.8 0.7 0.5 0.4 1.4 1.3 )מטר( במובל+בלט המים גובה
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 התכנית בתחום ניקוז אגני גבולות הכוללת, טופוגרפית מפה גבי על התכנית 10 תרשים
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 הסביבה על צפויות השפעות .5

ובשיפועים  הסביבה מעל גבוה טופוגרפי ברום, הניקוז ןאג במעלה נמצאת התוכנית כי העובדה לאור

 השטחמ נמוך טופוגרפי ברום עובר הנחל. התכנית שטח אל עילי נגר התורם אזור קיים לא, תלולים

 הבנויים השטחים והגדלת השטח פני כיסוי שינוי. ולא צפוי שישפיע על שטח התכנית המתוכנן

 שיזרמו הנגר כמויות אך, הנחל במורד זרוםשי הנגר נפח תלהגדל יגרום גשם( מי לחילול )האטימים

 .שלו ההולכה לכושר בהשוואה זניחות הן הנחל אל ישירות

 90 על עומדת, כזיב נחל במורד הממוקמת, ההידרומטרית תחנהב שעברה, הידועה השיא ספיקת

 מתהזור 3 -ו 2 ניםאגב רשתיווצ התכן ספיקת. מ"ק/שניה 200 -ל מחושב ההולכה וכושר מ"ק/שניה

 השיא מספיקת 3% מהווה זו ספיקה. שנה 1:20 של חזרה בתקופת 2.9 -ל מחושבת לערוץ ישירות

 ההשפע יש השכונה בשטח רשייווצ לנגר כי להסיק ניתן, כן על. נמוכה שהסתברותה, בנחל שעברה

 . זהניקו באגן הזרימה על מזערית

  נזקים למניעת אמצעים .6

 העלולים, התוכנית בשטח נזקים צפויים לא, הזמין והמידע הרלוונטית הספרות פי ועל ידיעתנו למיטב

 זו בתכנית הדגש עיקר. 5 פרקב שצוין כפי, השטח במורד זורם והוא היות, בנחל גאות עקב םלהיגר

 מועילה זו השהייה. ואיגומו בשטח האגם מונפורט השכונה בתחום הנגר השהייתל מופנה להיות צריך

 ., מעבר לשטח התכניתהנחל במורד השיא ספיקות בצמצום

 עילי נגר מי של מיטבי וניצול שימור 6.1

 .תהום מי על והגנה העשרה, בהחדרה העוסק, 4 ב'/ 34 בתמ"א ד' לפרק מתייחס זה סעיף

 הנגר לניהול גישות

 עילי: נגר לניהול גישות שלוש להגדיר ניתן, כללי באופן

 במקרים מתאימה זו גישה .העירונית הניקוז למערכת ישירות ופנהמ הנגר כל :מידי סילוק – 1 גישה

 הבאים:

 דלק; תחנות, במפעלים הנוצר נגר לדוגמא:, ירודה הנגר איכות  

 מי אל מזהמים לשטיפת תגרום הנגר החדרת כי חשש וקיים מזוהמת האתר בשטח הקרקע 

, צבאיים, בעבר( אם ובין בהווה אם )בין תעשייתיים שימושים עקב ייתכנו קרקע זיהומי התהום;

. הקרקע פני על ושמנים דלקים, כימיקלים לשפיכת גרמו אשר, וכו' דלק תחנות, פסולת אתרי

 בכל ולכן התהום מי אל הנ"ל המזהמים לשטיפת לגרום עשויה מזוהם תווך דרך נקי נגר החדרת

 .באתר קרקע זיהום קיים אם לבחון יש התהום למי החדרה של פרויקט

 בהעשרתם; תועלת ואין מזוהמים התכנית באזור התהום מי  

 ולתשתיות למבנים לנזק תגרום הנגר מי מהחדרת כתוצאה התהום מי מפלס עלית. 

 .הנדון במקרה מתאימה אינה זו גישה ולכן לעיל המתואר מהסוג בעיות צפויות לא הנדונה בשכונה
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 ו/או ונוי גינון לצורכי משמש התכנית בשטח הנוצר נגר :השיא זרימת והקטנת הנגר השהיית – 2 גישה

 . הנדונה לשכונה מתאימה זו גישה. הניקוז למערכת מופנים הנגר עודפי .התהום מי להעשרת

. התהום מי להעשרת בעיקר שמשמו במתחם שמרנ הנגר כל :התכנית בשטח הנגר כל שימור – 3 גישה

 או, טובים והקרקע המים ואיכות מאפשרים השטח של הפיזיים התנאים כאשר מתאימה זו חלופה

 . לשימור הזמינים נרחבים שטחים יש כאשר או, הנגר לקליטת זמינה ניקוז מערכת אין שבהם במקרים

 עיקריים: יתרונות שני, 3 -ו 2 בגישות שמוצג כפי, הנגר לשימור

 מקומי ולשימוש הנחלים מערכת ו/או תהום מי להעשרת, טובה שאיכותם הגשמים מי ניצול  .1

 .להשקיה

 הנחל על העומס של והקטנה האזוריות הניקוז למערכת המגיעה השיא ספיקת את קטיןלה .2

 היוצאים ונפחים ספיקות מבחינת הקיים המצב על לשמור דרך זו )בפועל הנגר את הקולט

 .התכנית( משטח

 נגר וניצול לשימור אמצעי לבחירת שיקולים

 הינם: הנגר מי ניצול כדאיות לבחינת הפרמטרים

 הוא חרסיתיות קרקעות של החידור כושר, 1.3.3 בסעיף שהוצג כפי :הקרקע של החידור כושר 

  .בשעה ספורים למילימטרים ומגיע מאוד נמוך

 השירות של 352 דיווח בתא, כברי באגן נמצא תרשיחא מעלות אזור :התהום למי עומק 

 בעומק קרי, הים פני מעל מטר 311 -ל מטר 249 בין נע ההיסטורי המים מפלס. ההידרולוגי

 במאגר מדובר, בנוסף. לשכונה המיועד באזור הקרקע לפני מתחת מטר 240 -ל מטר 160 שבין

 את לנצל או\ו להפיק יהיה שניתן בטוח לא וכלל מורכבים והאגירה הזרימה תהליכי בו קרסטי

 .לתוכו שיוחדרו הנגר מי

 כמות. מ"מ 800 -כ על עומד הממוצע השנתי הגשם עובי, 4.3 בסעיף שמוצג כפי הגשם: כמות 

 .גשם מ"מ 135.5 הייתה ביממה שנמדדה ביותר הגדולה היומית הגשם

 שימושי, הקיים במצב השטח מאפייני פי ועל בשטח מסיור :רווי הלא התווך של הזיהום רמת 

 זיהום על ידוע לא אלה קרקע שימושי בשני. פתוח וכשטח חקלאות לצרכי הינם כיום הקרקע

 .נגר מי החדרת למנוע שיכול קרקע

 מרבית, הקרקע שימושי של פונקציה הינה הנגר איכות :התכנית בשטח הנוצרים הנגר מי איכות 

 .8 טבלהב שמפורט כפי טובה עד מאד טובה באיכות יהיה התכנית בשטח שייווצר הנגר

 כמות אף ועל, התהום מי של הרב ועומקם הסדוק המסלע אופי, האזורית הגאולוגיה לאור, לסיכום

. התהום למי עילי נגר מי להחדרת תועלת אין כי נמצא, המים של הטובה ואיכותם יחסית הגדולה הגשם

, כולל מתקני שיקוע המונפורט אגם אל הנגר מי של ניקוז להסדרת לדאוג יש, לעיל לאמור בהתאם

 אשר ילון בלשה חברת ידי על מתוכנן המונפורט אגם שטח. לפסולת וסחף לפני הכניסה לאגם

 בשטח שנוצרות הספיקות את יקלוט שהאגם איתם ומתואם צוריאל מתחם של בתכנון מעודכנים

 . האגם בתחום נגר השהיית של האפשרות את מקדם העיר מהנדס גם, בנוסף. השכונה
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 עילי נגר משמרת ובניה לתכנון מדריך מתוך:, קרקע שימושי לפי הנגר איכות .8 טבלה

 התאמה הנגר איכות קרקע ייעוד / שימוש

 להחדרה

 המתאר בתכנית שטח תאי

 מרזבים( )מי מגורים באזורי מבנים
 טובה - מאד טובה

 גבוהה

100-1 ,909-901 

 703-701 נקי מסחר

 6-א -ו 3-א, 4-ב טיפוס* בינונית - טובה נמוך תנועה נפח בעלי כבישים

 מאסף וכביש גישה כבישי* בינונית בינונית - סבירה גבוה תנועה נפח בעלי כבישים

 כבישים היררכיתמתוך:  *

 מהמעבר כתוצאה לגדול שצפויות, שיא ספיקות להקטין מנת ועל, באגם הנגר להשהיית במקביל

תחומי שטחים פתוחים, שצ"פ ב הנגר את להשהות מומלץ, בנויה לתכסית פתוח שטח של מתכסית

 . תומעברים מתוכננים בתוך שטח התכני

 נגר להשהיית אמצעים

 זמן להארכת יביא הדירוג. מדורגים שטח פני תכנון באמצעות יםבשצ"פ תהיה העיקרית הנגר השהיית

 )חלופה רחבות טרסות באמצעות להתבצע יכול הדירוג. השיא ספיקת ולהקטנת הנגר של הריכוז

 .מינימלית( שטח תפיסת, צרה )חלופה מפותלים זרימה נתיבי יצירת או מרבית( שטח תפיסת, רחבה

 המערכת אל מהמגרש שהמתנקזים המים נפח הקטנת היא הנגר השהיית של המטרה המגורים במגרשי

 :אמצעים בשני תושג זו מטרה. העירונית

 לכיוון שיפועים יצירת באמצעות, המגרש בתחום הגינון שטחי אלהשבילים מ הנגר הפנית 

  הגינות;

  כשטח מגונן/פתוח המאפשר השהייה וחלחול;משטח המגרש  20%השארה של לפחות 

 בין מובנים מרווחים הכולל, משתלב ריצוף עם חניות דוגמת, חלחול מאפשרי במשטחים שימוש 

 . האבנים

 הבינוי משרד ביוזמת שנכתב, עילי נגר משמרת ובניה לתכנון במדריך מפורטים נוספים והנחיות פתרונות

 .מתאימים הנדסיים לפתרונות חלופות לבחון יש המפורט בתכנון. (2004, מערכות ואנוש )אביב והשיכון
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 והמלצות סיכום .7

 סיכום טבלאות 7.1

  המצורפות: טבלאותה השלמת נדרשת 3ב'/ 34 בתמ"א א' מנחה בנספח 3.5 בסעיף

 

 אגן
 קוותיהה

 שטח
   האגן

 ]דונם[

 שטח
 פתוח
]%[ 

 שטח
 בנוי
]%[ 

 שניה(\ק")מ התכן ספיקת
 שונות בהסתברויות

 אורך
 מקסימאלי

 50 20 10 5 ]מ'[ במדרון

1 444 20 80 8.3 9.6 10.7 12.2  

2 48 33 67 0.5 0.7 0.7 0.9  

3 130 18 82 1.7 1.9 2.2 2.5  

4 35 42 58 2.9 3.3 3.7 4.2  

 

 זיהוי
 האגן

 גודל
 האגן

 )דונם(

 הספיקה
  רביתהמ
 שניה(\)מ"ק

 (1:20. ח.ת)

 שיפוע
 אורכי

 מתוכנן
)%( 

 חתך צורת
 האפיק
 ושיפועי
 הדפנות

 מהירות
 הזרימה

 המחושבת
 שניה(\)מטר

 המים גובה
 בספיקת

 )מטר( התכן

4.3 1:2 טרפז 7.5 10.7 444 1  0.1  

3.1 1:2 טרפז 6.5 0.7 48 2  3.0  

8.1 1:2 טרפז 5.5 2.2 130 3  6.0  

4.2 1:2 טרפז 7.0 3.7 35 4  9.0  

 המלצות:ו מסקנות 7.2

 הקרקע שימושיל בהתאם אתז, שנה 1:20 של חזרה לתקופת התכנית שטח את לתכנן מומלץ .1

 . 3/ב' 34 תמ"א הנחיותול

 הנגר. שניתן כמה עד, הגבעה של הטבעית הטופוגרפיה על לשמור עתידה המוצעת התכנית .2

 שיוציאו ריכוז לנקודות ויזרום הפתוחים השטחים אל הכבישים לאורך גרביטציונית בצורה יזרום

 . השכונה לשטח מחוץ הנגר את

 1 באגן התכן תספיק, הבניה שלבי כל השלמת עם. שלבים בחמישה יעשה הגבעה פיתוח .3

 באגם הוא זה אגן של הניקוז מוצא. שנה 1:20 של חזרה בתקופת, ק/שניה”מ 10.7 -ל מוערכת

. באירועי ספיקה קיצוניים, מעבר לכושר האיגום של האגם,  נגר השהיית תתאפשר שם, מונפורט

, מ"ק/שניה 2.2 -ו 0.7 -ל מוערכת 3 -ו 2 באגנים התכן ספיקת. פקיעין לנחל יוזרמו המים עודפי

 השלמת לאחר, 4 מאגן. הפיתוח שטח במורד פקיעין נחלל ישירות יוזרם זה נגר. בהתאמה

 .מ"ק/שניה 3.7 עוד המונפורט לאגם יוזרמו, חוסן מחלף פיתוח

 צפויה לא פקיעין נחלב שלה הניקוז ובסיס התכנית בין, הרב הטופוגרפי הגבהים הפרש לאור .4

 זניחות הן מ"ק/שניה( 2.9) לנחל ישירות שיזרמו התכן ספיקות. התכנית על השפעה כל לנחל

 .שלו ההולכה לכושר בהשוואה
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 23/03/2016 -ב. המונפורט אגם של הפיתוח תכנית ובין הנוכחית התכנית בין לתאום לדאוג יש .5

 רלאח אליהם ישלח זה ניקוז נספח כי, האגם שטח את המתכננת, ילון בלשה חברת עם סוכם

 .האגם של בתכנון להטמעה אישורו

 הבתים בחצרות, השכונה בתחום הנגר להשהיית מופנה להיות צריך זו בתכנית הדגש עיקר .6

הנגר ינוצל להשקיה ולהרוויית הקרקע באמצעות תכנון . התכנית בשטח הפתוחים ובשטחים

שיכלול מתקני השהייה דוגמת טרסות, חיפוי קרקע של צמחיה עם שורשים גנני, נופי מתאים, 

 הקרקע וצמחיה משתרעת שתאט את מהירות הזרימה.-עמוקים שיסייע לחלחול המים לתת

 אטום שטח במינימום לתכנון העדפה תינתן, וחניותרחבות  ,מדרכות כמו, אטומים בשטחים .7

  .מחלחלים מרוצפים בשטחים ימוששל העדפהוב

 השוטפת לתחזוקתם ולדאוג הניקוז תעלות אל בתכנית רשייווצ הנגר זרמתסדרת הלה לדאוג יש .8

 . המערכת לסתימת לגרום עלולים אשר ופסולת סחף ולפינוי

 תתל עילי נגרה החדרת של פעילות, הרב התהום מי ולעומק, המקומית לגאולוגיה בהתאם .9

 .  כדאית נמצאה לא התהום ימ העשרת לצורכי הקרקע
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 המידע מקורות רשימת .8

 משרד, והשיכון הבינוי משרד. נגר משמרת ובניה לתכנון מדריך. 2004. מערכות ואנוש אביב
 .הסביבה להגנת והמשרד הכפר ופיתוח החקלאות

 המשרד, מערבי גליל ונחלים ניקוז רשות. שלדית אב תכנית כזיב נחל. 2008 גיל-הר גרינשטיין
 .הארצית הנחלים מנהלת, הסביבה להגנת

 .תה"ל. מים למהנדסי מדריך זניקו הנדסת. 1972. ב"צ, כנורי. י, דלינסקי

 .ארץ הוצאת. ישראל ארץ קרקעות. 2007. ח, לביא .פ ,פיין .י, דן

 .וולקני מכון, מדעיים לפרסומים המחלקה. ישראל של הקרקע חבורות מפת. 1970. צ, רז. י, דן

 מנהל החקלאות משרד. 000,1:500 ישראל קרקעות מפת. 1975. ח, קויומג'סקי. ד, יעלון. צ, רז. י, דן
 .ולניקוז הקרקע לשימור ואגף החקלאי המחקר

 -הידרומודול ע"י: הוכן. עירוני ניקוז לתכנון המלצות. 2007. והנדסה תכנון והשיכון הבינוי משרד
 .  בע"מ שמואל קולפ

 בקנה מקוונות גאולוגיות מפות. ישראל למיפוי המרכז, הגאולוגי המכון-הלאומיות התשתיות משרד
 ישראל למיפוי המרכז בעריכת III גליון 000,1:50 מידה
html.il/_Uploads/ftp/GeologicalMap/atlit.gov.gsi.http://www. 

 הניקוז בתחום בנחלים הזרימה נתוני דוח דרולוגייםיה נתונים. מקצועי ומידע נתונים, המים רשות
 il.gov.water.http://www. המערבי
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