
 

   

03-9239004פקס , 03-9239003טלפון , 49170ת "פ 7562 .ד.ת,אריהקריית , 14אימבר ' רח
14, Imber st. Kiryat Arye ,P.O.Box 7562  Petach - Tikva 49170 Israel Tel. 972-3-9239003 ,Fax.  972-3-9239004

E-mail: office@sbk-eng.co.il www.sbk-eng.co.il

03-9239004פקס , 03-9239003טלפון , 49170ת "פ 7562 .ד.ת,אריהקריית , 14אימבר ' רח
14, Imber st. Kiryat Arye ,P.O.Box 7562  Petach - Tikva 49170 Israel Tel. 972-3-9239003 ,Fax.  972-3-9239004

E-mail: office@sbk-eng.co.il www.sbk-eng.co.il

 
 
 
 
 

 

 גבעתיים
 
 

 כנית מתארליווי ת
 
 
 

 

 
 

 נספח  ניהול מי נגר עילי וניקוז
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1הדורה מ - 2019 מאי
 178-14-150פרויקט: 

 
 
 



1 
 

 
 334317-150-1קובץ -178 -14- 150פרויקט 

14.05.2019 
 

 
 תוכן העניינים

 עמוד            נושא
 2 ...................................................................................................................... מבוא .1
 2 ........................................................................................................... תיאור האזור .2

 2 ................................................................................................... טופוגרפיה 2.1
 4 ................................................................................................ ייעודי קרקע 2.2
 5 ............................................................................................... סיווג הקרקע 2.3
 7 ..................................................................... 3/ב/34ניקוז ונחלים לפי תמ״א  2.4
 9 ................................................................................................. הידרולוגיה 2.5
 12 ..................................................................... הנחיות לחישוב ספיקות התכן 2.6
 13 ................................................................................... חישוב ספיקת התכן 2.7
 16 ................................................................... מערכת איסוף מי הנגר הקיימת 2.8

 16 .......................................................................................... תיאור התכנית המוצעת .3
 18 .................................................................................... השפעות צפויות על הסביבה .4

 18 ................................................................................................ נגרתוספת  4.1
 18 ......................................................................................... מערכת השהייה 4.2

 19 ...........................................................................................אמצעים למניעת נזקים .5
 19 ......................................................... להגברת החלחול בשטח בנוי האמצעים 5.1
 21 ....................................................... דוגמאות לאמצעי השהייה וחלחול טבעי 5.2
 23 ........................................ המלצות להוראות התכנית )ניקוז ושימור מי הנגר( 5.3

 
 טבלאות

 8.......................ממוצע משקעים רב שנתי............................................................. - 2-1טבלה 

 10..................................................הסתברויות מרביות לאירועי גשם בשנה מסוימת - 2-2טבלה 

 12.........עוצמות גשם חזויות לפי הסתברות ומשך גשם............................................. - 2-3לה טב

 12מקדמי מעבר מעוצמות גשם נקודתי לעוצמות גשם ממוצעות לשטח אגן.................. - 2-4טבלה 

 12..................................................................................................... ספיקות תכן - 2-5טבלה 

 

 מפות ותרשימים

 3.........................................................................................................מפת סביבה - 2-1 איור

 4............................................................................................קרקע מוצעים ייעודי - 2-2איור 

 5..............................................................................................סיווג חבורות קרקע - 2-3איור 

 7..............................................................................3\ב\34\בתמ"א התכניתמיקום  - 2-4איור 

 9...................................................................................ממוצע משקעים רב שנתי -2-1 תרשים

 נספחים

 23.........................................מתקן שבירת אנרגייה................................................ –' אנספח 

 24הנחיות להכנת נספח ניהול הטיפול במי נגר עילי וניקוז לתכנית................................ –נספח ב' 

 תוכניות 

 14.05.19 ניקוז נספח – 178-14-150/3גליון 

 ייעודי קרקע מוצעיםתשריט 



2 
 

 
 334317-150-1קובץ -178 -14- 150פרויקט 

14.05.2019 
 

 

 מבוא..1
 

ובא להנחות את תכנון  בגבעתייםוז הקיימות נספח זה מתאר את תשתיות הניק

 ניהול ושימור מי הנגר בשלב התכנונים המפורטים.

צפי שבו  2040הביוב מתייחס לשנת ו מסמך זה בתחום תשתיות המים

 נפש.  85,000 -גיע לכמהאוכלוסייה בעיר 

ביבתיות ההולכות ומוטמעות סגמות ממוכחלק עקב מצב משק המים בארץ 

שמירה על הסביבה למען ו בתחום שיפור איכות הסביבה שוניםבתחומי חיינו ה

הדורות הבאים, שימור הנגר מהווה גורם חשוב ביכולת לצמצם את צריכת 

 המים להשקייה, מילוי האקוויפרים וחסכון במערכות הולכה ארוכות. 

תכנית מוקדמת למתן פתרונות להידרולוגיה עילית להתוות היא  הנספחמטרת 

תכנון מפורט של מערכת הניקוז, המכוונות את המתכננים ומתן הנחיות ל

להתחשב בשימור מי נגר עילי וניהולו המיטבי, תוך שילוב עקרונות התכנון 

 הנופי בעיר.

 

 תיאור האזור..2
 טופוגרפיה.2.1

 

 טופוגרפים רומים בין ונעה למערב ממזרח משתפלת גבעתיים בעיר הטופוגרפיה

 מעל מטר+ 10 ועד( קוזלובסקי גבעת) העיר במזרח הים פני מעל מטר+ 80 של

 (.איילון לנחל סמוך) העיר מערב בצפון הים פני

 נמצא הצפוני בחלקו אשר משתנים ברומים רכס על משתרע העיר מזרח תחום

 גבעת באזור, המרכזי בחלקו(, בורוכוב גבעת אזור) מטר+ 60-כ של ברום

+ 50-כ של לרום עד מזרח לדרום ויורד מטר+ 80-כ של לרום מטפס קוזלובסקי

 (. שדה אלוף) הים פני מעל מטר

 טופוגרפים לרומים עד מערב צפון-מערב לכיוון במזרח מהרכס משתפל השטח

-כ של לרום ועד( יצחק נחלת הקברות בית אזור) העיר במערב מטר+ 25-כ של

 (.איילון לנחל סמוך) העיר מזרח בצפון, ביותר הנמוך באזור מטר+ 10

מערכות הניקוז ומתנקזת אליו דרך  איילוןיקוז של נחל העיר נמצאת באגן הנ

 .בעיר ובשכנותיה
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וכמה אגני ניקוז קטנים בשולי העיר,  אגני ניקוז עיקריים למספרהעיר עצמה נחלקת 

 מערב. כאשר רוב שטח העיר משופע לכיוון 

 

 סביבה מפת – 1-2איור 
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 קרקע ייעודי.2.2

 סגרת התכנית.הקרקע המוצעים במ ייעודימציגה את  2-2מפה 

 נספח.ל קרקע מוצעים מצורף ייעודיתשריט 

 

 קרקע מוצעים ייעודי - 2-2 איור
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 סיווג הקרקע.2.3

 

השטחים הפתוחים" של  מופיע סיווג חבורות הקרקע מתוך "סקר 2-3במפה 

  משרד הפנים.

( בעלות מקדם E2( ורנדזינה )E3) חמרה קרקעות הנן העיר בתחום הקרקעות

 המתאימות חלקית לחלחול מי נגר. , בהתאמה 0.24-ו 0.38נגר של 

 .178-14-150/3חלוקת סיווגי הקרקע מופיעה גם בגליון 

 

 

 סיווג חבורות קרקע – 3-2 איור
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 4/ב/34ותמ"א  3/ב/34תמ״א .2.4

 

 3/ב/34ונחלים לפי תמ״א  וזניק

 

 המשך את לשמר מטרהב ומשניים ראשיים ניקוז עורקי מגדירה 3/ב/34 א"תמ

 פי על. הצפות נזקי וצמצום נגר מי להולכת הצפה ופשטי ניקוז כעורקי תפקודם

 מזרח מדרום נמצא כופר נחל. נחלים שני בין גבעתיים העיר נמצאת א"התמ

 לחיבורו עד מערב דרום לכיוון זורם והוא אילן בר מאזור מוצאו. העיר לתחום

 .איילון לנחל

 צומת באזור לו הנושק, העיר לתחום מערב וצפון בממער נמצא איילון נחל

 (. ארלוזורוב מחלף) נחל וערבי טל שפע הרחובות

 א"בתמ מוגדרת להם ראשיים ניקוז כעורקי א"בתמ מוגדרים הנחלים שני

 .העורק ציר של צד מכל מטר 100 של השפעה רצועת

 המסומן הצפה בפשט גבעתיים העיר תחום נמצא לא א"התמ מפות פי על

 .א"תמב

 ירקון.שטח התכנית נמצא בתחום רשות ניקוז 

 

 

 



8 
 

 
 334317-150-1קובץ -178 -14- 150פרויקט 

14.05.2019 
 

 3\ב\34\בתמ"א התכניתמיקום  – 4-2 איור 
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 4/ב/34לפי תמ״א איגום החדרה והגנה על מי תהום 

 

 הגדרות פי על'( א) גבוהה תהום מי פגיעות אזור בתחום נמצאת גבעתיים העיר

 פיתוח תכנית תכלול זה באזור כי מגדירות א"התמ הוראות. 4/ב/34 א"תמ

 שטחים 15% לפחות יוותרו זה באזור. עילי נגר מי וניצול לשימור הוראות

 .בתכניות הכולל המגרש שטח מתוך מים חדירי

 למי עילי נגר להחדרת רגיש אזור בתחום נמצא העיר של מערבי הצפון האזור

 הכוללת זה בתחום ניתתכ, א"התמ הוראות פי על(. בורוד מסומן) תהום

 .המים נציב אישור טעונה, תהום למי עילי נגר מי החדרת בדבר הנחיות

 

 4\ב\34\בתמ"א מיקום התכנית – 5-2 איור
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 הידרולוגיה.2.5

 

רוב מרכז העיר מאזור גבעת  עיקריים. אגני ניקוז למספרמחולק  העירשטח 

 מוצאים באזור נחלת יצחק. קוזלובסקי, מתנקז מערבה לכיוון מספר

 האגן הדרומי העיקרי מתנקז לכיוון מוצא ניקוז בדרך אלוף שדה.

 האגן הצפוני העיקרי מתנקז מערבה אל נחל האיילון באזור שפע טל.

ישנם מספר אגני ניקוז קטנים מקומיים המתחברים למערכות הניקוז בערים 

 הסמוכות.

 .178-14-150/3חלוקת אגני הניקוז מופיעה בגליון 
 

 משטר הגשמים.2.5.1
מציגים את משטר הגשמים באזור כפי שנמדד בתחנת  2-1ותרשים  2-1טבלה 

 . הטבלה מציגה ממוצע משקעים רב שנתי.בשדה דבהשירות המטאורולוגי 

 

 

 ממוצע משקעים רב שנתי –1-2טבלה 

 כמות מצטברת.כמות גשם ]מ"מ[.חודש

 26.3 26.3 אוקטובר
 105.6 79.3 נובמבר
 232 126.4 דצמבר
 358.9 126.9 ינואר

 449 90.1 פברואר
 509.6 60.6 מרץ

 527.6 18 אפריל
 529.9 2.3 מאי
 529.9 0 יוני
 529.9 0 יולי

 529.9 0 אוגוסט
 530.3 0.4 ספטמבר
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 ממוצע משקעים רב שנתי – 1-2תרשים 
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 כושר החידור של הקרקע.2.5.2
( בעלות מקדם E2רנדזינה )( וE3) חמרה קרקעות הנן העיר בתחום הקרקעות

 המתאימות חלקית לחלחול מי נגר. , בהתאמה 0.24-ו 0.38נגר של 

 בתחום ההתנקזות של התכנית. ת והידרומטרי אין תחנות.2.5.3

 דרך בחיבור בעייתיות עקב להצפות מועד הנוער עליית רחוב צומתאזור .2.5.4

 עולים גדולות בספיקות. איילון לנחל למוצא עד אביב בתל העירונית המערכת

 .בעייתי הנו והמוצא בנחל המים פני
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 ןכהנחיות לחישוב ספיקות הת.2.6

 

ופיעה בהנחיות מלהלן, כפי ש 2-2חישוב ספיקת התכן התבסס על הטבלה מס׳ 

״שטחים  ים בתוכנית הנם בקטגוריהשימושה(. 3/ב/34א להכנת הנספח )תמ״

ברות ההסת ולפיכך מבונים )רחובות, מגרשי חניה, חצרות בתים וכיו״ב(

 . 20%-ל 2המרבית לאירוע גשם בשנה מסוימת בשטח כזה נעה בין 

 10ת חזרה של לתקופיהיה מערכות הניקוז בכבישים הראשיים  מומלץ כי תכנון

 (.10%שנים )הסתברות 

 

 

 .הצפת מיסעות וגשרים לפי תקני מע"צ ורכבת ישראל* 

ומטה  1%** בכל מקרה שיש סיכון של ממש לחיי אדם, הסתברות התכנון תהיה 

 בהתאם לדרגת הסיכון וחומרת הנזק.

 

 הסתברויות מרביות לאירועי גשם בשנה מסוימת - 2-2 טבלה מס׳
 

הסתברות  
מירבית לאירוע 
 בשנה מסויימת

תקופת חזרה 
 שניםב

 השימוש בשטח

%10 שדה ומטעים, גידולי  ,חקלאות 10 
 פארקים

ם שטחימיחה ומבנים בצ יבת 25 4%
 פתוחים

לכל היותר %2  *ומסילות ברזל כבישים  50חות פל 

 **וללות מאגרים וסכרים ס 100 1%

כמפורט בטבלת  – יםנבומשטחים   
 שטחים מבונים

 מגרשי}רחובות,  שטחים מבונים 50 דע 5 2 % עד 20% 
 יו"ב(בתים וכ , חצרותחניה

רכות מכל מע םתיב שלפנימית הצפה  100 1% 
 יקוז.הנ



13 
 

 
 334317-150-1קובץ -178 -14- 150פרויקט 

14.05.2019 
 

 חישוב ספיקת התכן.2.7

 

רובה המוחלט של העיר הנו שטח מבונה הכולל מעט שצ"פים וקרקעות פתוחות 

 בחלק זניח יחסית לאגני הניקוז.

בחלקה הצפוני של העיר מורכבת מקרקע רנדזינה בעלת מקדם נגר של הקרקע 

בצפיפות, בתכסית מרובה ודלה בשטחים פתוחים המרחב העירוני בנוי . 0.24

, מקדם הנגר י הבינוי יהיו מבוניםאזורמ 85%-מתוך הנחה שכציבוריים. 

 .Cm=0.59הנו  לאזור מבונה המשוכלל

בחלק הדרומי של העיר מורכבת מקרקעות חמרה בעלת מקדם נגר של הקרקע 

י אזורמ 80%-מתוך הנחה שכהשטח משופע יותר בשטחים פתוחים ולכן . 0.38

הנו ומי בחלק הדר לאזור מבונה , מקדם הנגר המשוכללהבינוי יהיו מבונים

0.60=Cm. 

חושבה על פי  ספיקת התכןלכל אגן. לפי נוסחת קירפיך חושב זמן הריכוז 

הנוסחה הרציונלית המתבססת על הנתונים הבאים: גודל אגן ניקוז, עוצמת 

סופת הגשם בהסתברות הסטטיסטית שנקבעה, זמן הריכוז ומאפייני הקרקע 

 קות.ד 20זמן ריכוז מינימלי לאגנים נקבע על  והתכסית.

מציגה את עוצמות הגשם החזויות בעיר בהסתברויות שונות. כל  2-3טבלה 

הנתונים וההנחיות נלקחו מתוך "עדכון בסיס נתוני עוצמות הגשם בישראל 

 –וקביעת עוצמות גשם תכן כפרמטר בסיסי לתכנון ניקוז מערכות תחבורה" 

יתוח נתונים . חישוב ספיקות מקסימליות מבוסס על נ2016מרץ  –נתיבי ישראל 

טופוגרפיים ומורפומטריים של האגנים, כגון סוגי קרקעות באגן, שיפועים וסוג 

 תכסית השטח.

 הנוסחה הרציונלית:

      C*I*A =Q 
                   3.6 

 כאשר :

/sec]3Q[m - ספיקת תכן 
C [-] -  מקדם הנגר 

[I[mm/hr - עוצמת הגשם 

]Km^2A[ - שטח האגן המתנקז 
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 עוצמות גשם חזויות לפי הסתברות ומשך גשם –3-2לה טב

.גליל תחתון ועמק יזרעאל - 5: אזור 2015עוצמות גשם לפי מודל נת"י 

 משך זמן
 (דקות)

עוצמות גשם (מ"מ לשעה) לפי משך אירוע (דקות) [אזור 
5[ 

..  .. ... .... .... .

.. .... .... ... ... ... .

.. .... ... ... ... ... .

.. .... ... ... ... .. . .

.. ... ... ... ... ... .

.. ... ... ... ... ... .

.. ... ... ... ... ... .

.. ... ... ... ... ... .
 

 2-4דונם(. טבלה  1000קמ"ר ) 1הנוסחה הרציונלית מתאימה לאגנים קטנים, עד 

, 2-3מציגה מקדמי התאמה להמרת עוצמות הגשם הנקודתיות המופיעות בטבלה 

 לעוצמות גשם ממוצע עבור שטח האגן.

 

 מקדמי מעבר מעוצמות גשם נקודתי לעוצמות גשם ממוצעות לשטח אגן –4-2טבלה 

..שטח אגן ]קמ"ר[  . .. .. .ומעלה 5.
. מקדם מעבר .. .  . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .

 

התכן שהתקבלו עבור ההסתברויות השונות באזורי את ספיקות  מציגות 2-5 הטבל

 הניקוז בתכנית.
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 : ספיקות תכן5-2טבלה 

.שטח [דונם]..
 .הסתברות 

. תקופת חזרה (%) ...
..

.. . ... .. ..

.1אגן 

... .
..
..
..
..

1 ...  .... .... ..... .
2...  .... .... ..... .
5...  .... .... ..... .

.. ... ..... ... ..... .

.. .. ..... ... ..... .

.2אגן 

.. .
..
..
..
..

1 ...  .... .... ..... .
2...  .... .... ..... .
5...  .... .... ..... .

.. ... ..... ... ..... .

.. .. ..... ... ..... .

.3אגן 

... .
..
..
..
..

1 ...  .... .... ..... .
2...  .... .... ..... .
5...  .... .... ..... .

.. ... ..... ... ..... .

.. .. ..... ... ..... .

.4אגן 

... .
..
..
..
..

1 ...  .... .... ..... .
2...  .... .... ..... .
5...  .... .... ..... .

.. ... .. ... ... ..... .

.. .. ..... ... ..... .

.5אגן 

.... .
..
..
..
..

1 ...  .... .... ..... .
2...  .... .... ..... .
5...  .... .... ..... .

.. ... ..... ... ..... .

.. .. ..... ... ..... .

.6אגן 

.. .
..
..
..
..

1 ...  .... .... ..... .
2...  .... .... ..... .
5...  .... .... ..... .

.. ... ..... ... ..... .

.. .. ..... ... ..... .

.7אגן 

... .
..
..
..
..

1 ...  .... .... ..... .
2...  .... .... ..... .
5...  .... .... ..... .

.. ... ..... ... ..... .

.. .. ..... ... ..... .

...8אגן  .

1 ...  .... .... ..... .
2...  .... .... ..... .
5...  .... .... ..... .

.. ... ..... ... ..... .

.. .. ..... ... ..... .
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 הקיימת מערכת איסוף מי הנגר.2.8

 

כיום נמצאת . 2004 בשנת מלין משרד ידי על הוכנה אשר לניקוז אב תכנית לעיר

 מחולקת העירבהכנה תכנית אב עירונית חדשה לניקוז על ידי משרד י.לבל. 

 התת הניקוז מערכות דרך, איילון נחל לעבר מתנקזים אשר ניקוז אגני למספר

 .גן ורמת אביב תל של ותקרקעי

. מוצאים מספר דרך העיר את המנקזת קרקעית תת ניקוז מערכת העיר בתחום

 .בעיות מספר ולה אבסולוטיים שקעים מספר כוללת העירונית המערכת

. אביב תל העיר בתחומי קרקעית התת הניקוז למערכת הנו העיר מרכז מוצא

 המערכת דרך בחיבור יותבעיית עקב להצפות מועד הנוער עליית רחוב צומת

 המים פני עולים גדולות בספיקות. איילון לנחל למוצא עד אביב בתל העירונית

 .בעייתי הנו והמוצא בנחל

 הנו הקיים הניקוז קו. גן רמת העיר של הניקוז למערכת מתחבר הדרומי האזור

 . להגדילו ונדרש מ"ס 100 בקוטר

 .178-14-150/3מוצג בגליון תאור מערך הניקוז 

 

 נית המוצעתכהת רתיאו..3
 

אשר מאפשרים  גדולים העיר מאופיינת במיעוט שטחים ציבוריים פתוחים

. אי לכך יש בעיקר בחלקה הצפוני ,קיום שטחי השהייה וחלחול טבעי למי הנגר

 המפורטות אשר יגזרוהמוצעת במסגרת התוכניות מערכת הניקוז להקפיד כי 

ובמגרשים וקים הפנימיים שטחים הירמתוכנית המתאר, תעשה שימוש ב

ושטחים ים שטחים אלו כוללים גינות, פארק .כשטחי השהייההפרטיים 

שימור הנגר ל טחים מגוננים דבר המסייעתעשה בש פתוחים. השהיית המים

את הכמות העודפת של מים הניגרים אל צנרת הניקוז  ומקטיןבתוך הקרקע 

ור הנגר יופנו אל שיממערך מערך הניקוז ומים מ עודפי בהמשך המערכת.

  .מערכות הניקוז התת קרקעיות

מן  15%יישארו לפחות בשטחים המיועדים לבניה למגורים ולמבני ציבור 

 הנגרמי  יושהוהשטח המיועד לגינון כשטח המיועד לשימור נגר עילי. בשטח זה 

המגיעים מן המגרש אל תוך ״ערוגות קליטה״ בהם תינתן למי הסופה אפשרות 

 ספיקת התכן. ולהקטין את להיספג בקרקע
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בשטחים המיועדים לתעסוקה ותעשייה לא מזהמת יש להקפיד על תכנון משמר 

סית פנויה לחלחול טבעי והשהיית המים. כל תכנית בשטחים גר ולהשאיר תכנ

בהם מיועדת תעשייה ומלאכה עם פוטנציאל זיהום תתוכנן לטיפול במי נגר 

 מזוהמים בשטח התכנית.

שנים.  1:10מערכת התיעול העירונית לספיקות בהסתברות מומלץ לתכנן את 

מומלץ כי בתכנון מערכת התיעול העירונית יתוכנן לכל מגרש חיבור ניקוז 

 למערכת העירונית לעודפי הנגר מהמגרש.

שנים.  1:10מערכת התיעול העירונית תתוכנן כאמור לספיקות בהסתברות של 

כך שעודפי הנגר היוצאים  על כל מגרש לתכנן את השהיית המים בתחומו

 למערכת העירונית לא יעלו על הספיקה המחושבת למגרש בהסתברות זו.
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 השפעות צפויות על הסביבה..4
 תוספת נגר.4.1

 

באזורי הבינוי תגדל התכסית ואיתה מקדם הנגר ולכן כמויות הנגר מהשטח 

כיוון שמטרת ההנחיות הנה להקטין ככל האפשר את הגידול יגדלו בהתאם. 

בספיקות החזויות ולאפשר מערכת ברת קיימא בה כמויות הנגר העילי  הצפוי

עם הפיתוח הצפוי, יתוארו להלן אמצעים להקטנת  יגדלו בצורה משמעותיתלא 

 כמויות הנגר העילי והשהיית המים במעלה.

 

 ת השהייהכמער.4.2

 

 משתנים מהווים ,להם המיועדת והתכסית גודלם ,הפתוחים השטחים

, האטומים השטחים בין לנתק יכולתם שלר, בנג מי רמשמ בתכנון קריטיים

 רציף בשטח ולהחדירם המים את לאסוף ,הזרימות את להאט, מזהמים לסנן

 .ונרחב

 . ם התכנית באזור פגיעות מי תהום א'נמצא תחו 4/ב/34על פי תמ"א 
 לשטחי השהייה וחלחולככל האפשר ניקוז מי הגשם מהשטח הבנוי יופנה 

תבוצע בתחום המגרשים הפרטיים והציבוריים, כאשר  . השהיית המיםטבעי

 עודפי המים יופנו למערכת הניקוז העירונית. 

יש להקפיד בתכנון תכסית הבינוי ובמתן היתרי הבנייה על השארת תכסית 

 פנויה להשהייה וחלחול טבעי של מי הנגר החל משטח המגרש הבודד.

לצרכי השהייה וחלחול השצ"פים יתוכננו כך שמי הנגר יתועלו לשטח נמוך 

טבעי במידת הניתן. בנוסף, יש לאפשר זרימה חופשית של נגר משבילים 

 לערוגות גינון בשצ"פים אשר ישמשו גם כן להשהייה.
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 אמצעים למניעת נזקים..5
 האמצעים להגברת החלחול בשטח בנוי.5.1

 השטח הבנוי בתכנית יתפוס את מרבית שטח התכנון. 

ת את מרב מי הנגר בשטח המגרש, כך שעודפי מטרת תכנון הניקוז הנה להשהו

 הנגר בלבד יופנו למערכות הניקוז העירוניות. 

ניקוז מי הגשם מהשטח הבנוי יופנה לתכסית פנויה בתחום המגרש ועודפי 

המים לאחר השהייה יופנו למערכת הניקוז העירונית. פעולה זו תאפשר הקטנת 

קרקעית. -ע מערכת ניקוז תתנגר עילי בצורה משמעותית והקטנת הצורך בביצו

על כל תכנית מפורטת לתת הוראות להשהיית המים במגרשים הפרטיים, 

 לדוגמא:

שנים, על  1:10כיוון שמערכת התיעול העירונית מתוכננת לספיקות בהסתברות 

ופה בהסתברות וויסות הנגר/שימור נגר עבור מהלך גאות של סכל מגרש לתכנן 

 .המבוקר למערכת התיעול העירונית השחרור למשך של שעה עד 2%של 

. על פי מודל C=0.24דונם הנמצא בקרקע בעלת מקדם נגר קיים  1מגרש בגודל 

, מתקבלת ספיקה 1:10דק' בהסתברות  10הנוסחה הרציונלית, בזמן ריכוז של 

 שנייה ביציאה מהמגרש למצב הקיים היום בשטח.\מ"ק 0.012ל ש

, למגרש בנוי בעל מקדם נגר 2% בחישוב נפח סופה של שעה בהסתברות של

C=0.65  שנייה.\מ"ק 0.035ל שמתקבלת ספיקה 

מ"ק. נפח הנגר  45-על מגרש זה הנו כ 2%נפח הנגר מסופה של שעה בהסתברות 

 מחושב על פי הידרוגרמת משולש לפי הנוסחא:

        T*Q =V 
         2 

 כאשר :

/sec]3[mQ - ספיקת תכן 
]3[m V         - גר הנ נפח 
[T[sec - זמן מהלך הגאות 

  
דק'. בחישוב הפרשי  45-על כן מהלך הגאות המחושב למגרש בדוגמא הנו כ

לסופה  2%כמויות הנגר המצטברות בין מהלך גאות של סופה בהסתברות 

 מ"ק למגרש זה.  26-, מתקבל הפרש מקסימלי של כ10%בהסתברות 

תכנון הספציפי ולנתוני על כל מגרש להראות חישוב של הכמויות בהתאם ל

 אותו מגרש.
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 תכניות מפורטות יתנו הנחיות להשהיית נגר גם במגרשים הציבוריים:

בתכנון השטח הציבורי יש לתכנן את שיפועי הקרקע כך שכל תא שטח ינקז את 

עצמו ולא יוזרמו מי נגר משטח ציבורי לשטח פרטי. תכנון הבינוי יאפשר מעבר 

 וז התת קרקעית שתתוכנן בכבישי הפרויקט.של מי נגר אל מערכת הניק

, בתחום טבעי לשטחי השהייה וחלחול ניקוז מי הגשם מהשטח הבנוי יופנה

 המגרשים הפרטיים והציבוריים ועודפי המים יופנו למערכת הניקוז העירונית.

יש לנקוט באמצעים שונים שיגרמו להשהיית המים, כך שספיקות השיא 

ימה ממנו בכלל, יקטנו במידה ניכרת כתוצאה שיתרום שטח המתחם ונפח הזר

מפיתוח השטח. יש לבצע אגירה חלקית של מי הנגר בתחום המגרשים 

 כדלקמן: 

ס"מ מהקירות התוחמים אותם  20 -מפלס המגרשים יהיה נמוך בכ.•

 בגבולותיהם הנמוכים.

 15%שימור מים יתאפשר ע"י השארת תכסית פנויה של לפחות .•

 בתחום המגרשים, לצורך גינון וניקוז.±, 0.00שטח במפלס הפיתוח המ

מרזבי הבניינים ומי נגר ממשטחים אטומים, יופנו אל משטחים  .•

 מחלחלים.

שטחי הגינון בשטחים הציבוריים הפתוחים, נטיעות וערוגות פרחים, .•

מהשטחים המרוצפים על מנת לאפשר ניקוז  נמוךיתוכננו במפלס 

 וחלחול טבעי מקסימלי בשטחים הירוקים. 

לכיוון שטח  תקרות המרתפים ישופעו -ניקוז גג מרתפי חנייה .•

מעל תקרת המרתפים  לחל לכל עומקו )כביש, שצ"פ וכד'(, כאשרהמח

 . ח שכבה מחלחלתתונ
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 דוגמאות לאמצעי השהייה וחלחול טבעי.5.2

 השהייה בשצ"פים/ואדיות

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שימוש בחומרים מחלחלים במגרשי חנייה
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 ט עקרוני לניקוז גג מרתףפר
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 )ניקוז ושימור מי הנגר( התכניתהוראות המלצות ל.5.3

 

דונם ומעלה יצורף נספח  10לכל תכנית מפורטת בתחום תכנית המתאר ששטחה ..1

לכל ועדה לדרוש הכנת נספח ניקוז גם לתכניות קטנות יותר. ו. בסמכות הניקוז

ת קיימת הכוללת בנייה או תכנית במסגרת תכנון בינוי למתן היתרי בנייה בתכני

נספח הניקוז יוכן הרחבה מעבר לגבולות המבנה הקיים יצורף נספח ניקוז. 

ויועבר לחוות דעת רשות הניקוז האזורית  3/ב/34בהתאם להנחיות תמ"א 

 ויתייחס בין השאר להיבטים הבאים:

תדירות חזויה של עונות גשם שבהן המתחם המתוכנן לא יוכל לאפשר חלחול  .א

של כל מי הנגר העיליים, ויהיה צורך לנתב את חלקם למערכת התיעול מקומי 

 העירונית.

 .התייחסות לפתרון הקצה, ולכושר הקליטה של מערכת הניקוז .ב

 לא יותר חיבור בין מערכות הביוב למערכות הניקוז...2

 יהיה לשטחים מחלחלים ולא אטומים.חיבור מרזבי גגות ..3

לתכנן וויסות נגר/שימור נגר כחלק ידרש כל תכנית לבינוי חדש או פינוי בינוי ת..4

 ותכלול הנחיות בנושא: מגרש הבודד לפני החיבור לניקוז העירוני.המתכנון 

 2%וויסות הנגר/שימור נגר יבוצע עבור מהלך גאות של סופה בהסתברות של  .א

 למשך של שעה. 

או בהתאם  2016עפ"י מודל נת"י יחושבו כמויות הנגר עוצמות הגשם ו .ב

 דכניים בהכנת התכנית. לנתונים הע

הספיקה המקסימאלית שיוצאת מתחום המגרש אל מערכת התיעול העירונית  .ג

שנים  1:10דקות ועוצמת גשם של  10בזמן ריכוז  CIAלפי מודל תהא 

 בהתחברות עם מערכת התיעול העירונית.

יש לדאוג לוויסות נגר בהתאם לאמצעים הנדסיים מקובלים שיאגרו את עודפי  .ד

 ה עד השחרור המבוקר למערכת התיעול העירונית. הנגר מהסופ

 עיל.אמור לל ר אגירת סופה בהסתברות בהתאםנפח האגירה יאפש .ה
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 שימור נגר בהתאם לדו"ח הקרקע במקום ואישור יועץ הביסוס.  .ו

 תא שבכל הגינון המשקעים בשטחי כמות להשהיית המגרשים יתוכננו חצרות..5
 מהנדס השהייה, בתאום ואישור לצרכי לשצ"פ נגר עודפי הזרמת שטח. תותר

 החצר פיתוח של ופירוט טכני תיאור תכלול להיתר בקשה הוועדה המקומית. כל

 .המבנים סביב הפיתוח להשלמת כתנאי יבוצע לעיל האמור כי אשר יבטיח

להשהיית מי נגר וחלחול  15% בשטח כל מגרש תישמר תכסית פנויה של לפחות..6

ל המתחם. מומלץ כי תכסית זו תהיה בצד טבעי, אליו יופנו גגות וריצופים ש

 שיפוע המגרש על מנת לאפשר תפקוד תקין לשטח ההשהיה.  המורדי של

תעלות חצץ ע"י אמצעים הנדסיים מקובלים )תתאפשר הקטנת השטח הפתוח ..7

 '(. וכד

 15%חניונים תת קרקעיים בשטחים ציבוריים פתוחים )שצ"פ( לא יתפסו מעל ..8

 משטח השצ"פ.

ש לזיהום מי נגר בתחום התכנית על היזם לקבל אישור משרד במידה ויש חש..9

 הבריאות לטיפול במי הנגר.

ככל הניתן יבוצעו משטחי חניה המשלבים אספלט ו/או אבנים משתלבות עם פני ..10

וכן  דישוא שיהיו במקומות הנמוכים ובשקעים בעומק של סנטימטרים בודדים,

ים לתוך השכבה הנושאת. אזורי דישוא על מצע חצץ ו/או טוף אשר יקלטו מ

 החומרים מהם יבוצעו מגרשי החניה יובאו לאישור הוועדה המקומית.

הוועדה המקומית רשאית לדרוש מבעל זכויות במקרקעין לנקוט באמצעים ..11

הדרושים לדעתה להבטחת ניקוז יעיל בתחום אותם מקרקעין, כגון הסדרת 

וכיו"ב. בעל הזכויות מים, צנרת  ומעבירי השיפועים המתאימים לקרקע, תעלות

 במקרקעין יהיה חייב לבצע עבודות אלה תוך תקופה שתקבע ע"י המהנדס.

לבינוי ופיתוח למניעת  0.00נספחי הניקוז של התכניות המפורטות יגדירו גבהי ..12

 כניסת מי נגר לחניונים תת קרקעיים ולקומות הקרקע. 
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 'אנספח 

 תכנית מתאר ארצית משולבת לנחלים וניקוז 

 3ב'/34"א תמ

הנחיות להכנת נספח ניהול הטיפול במי נגר עילי 

 וניקוז לתכנית
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