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 כללי .1

 עורך הנספח    .1.1

זה נערך על ידי משרד מ. רוזנטל מהנדסים, תכנון ויעוץ הנדסי, תשתיות מים,  דו"ח הידרולוגי

 ביוב, ניקוז והידרולוגיה.

 מרכיבי התכנית המשפיעים על הניקוז  .1.2

ן הניקוז של נחל פולג, במיוחד באג מרכיבי התוכנית המשפיעים על הניקוז הינם נגר עילי הנוצר

  העובר סמוך לתוואי התכנית. ערוץ גן חיים 

 רשימת מקורות נתונים  .1.3

 חומר רקע לנספח הניקוז:

 .1:50,000מפת חבורות הקרקע בקנ"מ  .1

 מע"צ –ניתוח עוצמות גשם  .2

   2016רפי הלוי ושמואל ארבל עבור מע"צ, מרץ -עדכון בסיס נתוני עוצמות הגשם בישראל .3

 .1:50,000מפות טופוגרפיות בקנ"מ  .4

 רכבת ישראל -הנחיות לבניה משמרת נגר .5

 משרד השיכון.-יה משמרת נגרהמדריך לבנ .6

 .2020, ינואר 1תמ"א תכנית מתאר ארצית  .7

 . 2017, מרץ 2וחלק  1, , חלק פלגי מים, ירקוןתכנית אב לניקוז  .8

 .2016כפר סבא, נספח ניקוז וניהול נגר עילי, הידרומודול, יוני  תכנית מתאר כוללנית .9

 2017מערכת חישוב ספיקות שיא שנתיות של חברת נתיבי ישראל, פותח על ידי הידרומודול,  .10

 מפות האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר. .11
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 תקציר    .1.4
של קו  -דיפו -החוצים וסמוכים לשטח התחזוקהמסמך זה הינו דו"ח הידרולוגי הסוקר את אגני הניקוז והנחלים 

M1  .במסגרת פרויקט המטרו  

 נתוני רקע .2

כפר סבא  –קווי המטרו נועדו להרחיב את רשת הסעת ההמונים של מטרופולין תל אביב לפרברים המרוחקים יותר 

זרח ורחובות בדרום, ולקצר משמעותית את זמני הנסיעה למרכזי התעסוקה בתל ורעננה בצפון, ראש העין במ

תר לאחסנה, לטיפול, לתחזוקה ולתפעול בציוד נייד שטח זה הינו א -. בקצה קו המטרו מתוכנן שטח דיפואביב

 . מסילתי

 טופוגרפיה .2.1

 

.  4לרעננה ומזרחית לכביש מס' השטח המתוכנן להקמת הדיפו נמצא בחלקו הצפוני של הקו המתוכנן. צפונית 

 ראה מפת סביבה להלן: 

 

  

 רעננה

 ורבורג כפר 

מתחם 
 הדיפו

 1:10,000על רקע מפה טופוגרפית  M1קו תוואי   1איור 
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 קרקעות   .2.2
 

 .1:50,000סיווג הקרקע נערך על פי מדריך חבורות הקרקע בקנ"מ 

 , כפי שניתן לראות מהתשריט הבא, הינה מסוג:תהקרקע המאפיינ

E קרקעות חמרה ; 

 קרקעות מאפיינות בשטח התכנית ומקדם הנגר שלהן  1טבלה 
   

 

 

 

 

 

  

 מקדם נגר שם קרקע סימול קרקע
E1;E3  פרה

רנדזינה,חמרה, 
 חמרה חולית

0.38; 0.28 

 תצ"א ושטח התכנית. מפת קרקעות על רקע  2איור 

 שטח התכנית

E 

 

E 
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 היקוות אגני    .2.3
 

את הדיפו קמ"ר.  120אגן המנקז שטח של כ  . אגן נחל פולג הינוצופית לנחלאגן נחל פולג וסמוך שטח התכנית נמצא ב

 חוצה ערוץ נחל גן חיים המתנקז אל שטח התכנית ובהמשך אל נחל צופית.

 עורקים ופשטי הצפה קיימים   2.4
 

לא מסומנים פשטי הצפה  1 . בתמ"אחוצה את שטח התכנית נחל גן חייםנחל פולג נמצא כקילומטר משטח התכנית. 

  ים הסמוכים לתכנית. נחל גן חיים אינו מוגדר בתמ"א ונחל צופית העובר צפונית לשטח התכנית, מוגדר כנחל משני.לנחל

כפי שמוצג בנספח הניקוז לתכנית המתאר  קמ"ר 3.3 -ינו כה הנכנס אל שטח התכנית שטח אגן ההיקוות של נחל גן חיים

 .  2016הכוללנית של כפ"ס, הידרומודול, 

ישנו פשט הצפה לנחל נחל פולג,  מתוך דוח הסיכונים של , על פי מפות האגף לשימור קרקע וניקוז של משרד החקלאות  

  + מ' מעל פני הים. 32 -. גובה ההצפה המשוער מתוך המפות הינו כגן חייםנחל וללנחל צופית פולג 

 1על רקע תרשים תמ"א תוואי התכנית  -3איור 

 שטח התכנית

 נחל צופית
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  וכן באמצעות שיטת האנלוגיה לאגנים. ספיקות מחושבות בערוץ גן חיים חושבו באמצעות מודל הידרולוגי סטטיסטי 

  חישוב ספיקות בנחל    2.5

 כפ"ס-תכנית מתאר כוללנית 2.5.1
 

, נערכה תכנית מתאר כוללנית לעיר כפ"ס, נחל בן חיים, אשר חוצה את שטחי הדיפו, יוצא מ חלקה 2016בשנת 

 הצפון מערבי של כפר סבא וממשיך אל השטחים הפתוחים עליהם עתיד להבנות הדיפו. 

 .2016להלן ספיקות התכן המוצגות בנספח הניקוז לתכנית המתאר, שנערך על ידי הידרומודול, יוני 

 

 ספיקות תכן באגן נחל גן חיים מתוך תכנית המתאר הכוללנית לכפ"ס.  2טבלה 
 
שטח אגן    אגנים 

 ]קמ"ר[ 
 ספיקות שיא בהסתברויות שונות ]מ"ק/שניה[ 

1% 2% 5% 10% 20% 

 13.8 16.8 20.9 27.0 32.1 3.0 גן חיים   

 
ספיקות התכן המחושבת בתכנית המתאר של כפ"ס כללו את שטח האגן המתנקז משטחי העיר בלבד. בדו"ח זה 

, הנגר המגיע מכפ"ס והנגר מוצג חושבו ספיקות עבור שטח אגן ניקוז גדול יותר בשל תוספת השטח לניקוז

 הנוצר בשטחי התכנית ומתנקז אליה. 

 תצ"א ופשט ההצפה של הנחלים על רקע תוואי התכנית  -4איור 

 שטח התכנית

 נחל צופית
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 טימודל הידרולוגי סטטיס  2.5.2

קמ"ר  1-35קמ"ר עבור קרקע הררית ובין  130-ל 2שיטה זו מתאימה לחישוב ספיקות עבור אגנים בגדלים הנעים בין   

עבור קרקע מישורית, באזור ההידרולוגי אגנים ראשיים מנחל חדרה ועד נחל שורק. בטבלה הבאה נתונות תוצאות החישוב 

 לפי השיטה ההידרולוגית סטטיסטית )ראה נספח(.

 

 ספיקות תכן באגן נחל גן חיים על פי השיטה ההידרולוגית סטטיסטית   3טבלה 

 
שטח אגן    אגנים 

 ]קמ"ר[ 
 ספיקות שיא בהסתברויות שונות ]מ"ק/שניה[ 

1% 2% 5% 10% 20% 

.8 11.9 17.1 21.3 3.2 גן חיים    4 5.4 

 

 חישוב ספיקה על פי אנלוגיה לאגנים:  2.5.3
 

 המשוואה להלן מתארת את  התלות בין ספיקות התכן של שני אגנים: 

bאגן

אגן
A

A
QQ )(*

1

1 =
 

Q- (.הספיקת השיא )מ"ק/שניי 

A- .)שטח האגן )קמ"ר 

b- מקדם החזקה 

וגודל השטחים נקבע כי המקדם החזקתי  תבעקבות המאפיינים הדומים של האגנים, הקרבה הגיאוגרפי

 .0.5-יהיה שווה ל

האגנים עבורם בוצעה האנלוגיה הינם אגן נחל רעננה במעלה ואגן רעננה בצרה. הספיקות באגנים הללו 

על פי נתוני ספיקות מדודים בתחנות לחקר הסחף.  HydroFreqחושבו סטטיסטית באמצעות תוכנת 

 ניתן למצוא בנספחים.   חישובי הספיקותוכן  פרטים על האגנים ועל התחנות

לאחר הצבה של האגנים בשיטות הסטטיסטיות השונות וכן של אגן נחל גן חיים להלן ספיקות התכן 

 : ובדיקת האנלוגיה במשוואה

 

 ספיקות תכן באגן נחל גן חיים על פי שיטת האנלוגיה לאגנים.   4טבלה 

 

שטח 
 אגן 

GEV LN3 LP3 p3 

 

 ספיקות שיא בהסתברויות שונות ]מ"ק/שניה[ ספיקות שיא בהסתברויות שונות ]מ"ק/שניה[ ספיקות שיא בהסתברויות שונות ]מ"ק/שניה[
ספיקות שיא בהסתברויות שונות 

 ]מ"ק/שניה[

 1% 2% 5% 10% 20% 1% 2% 5% 10% 20% 1% 2% 5% 10% 20% 1% 2% 5% 10% 20% 

 רעננה  
 בצרה 

15.7 60.0 53.2 44.2 37.3 30.2 60.0 53.2 44.3 37.4 30.3 48.8 46.1 41.5 37.0 31.3 56.7 51.0 43.1 36.9 30.2 

 13.6 16.7 19.5 23.0 25.6 14.1 16.7 18.7 20.8 22.0 13.7 16.9 20.0 24.0 27.1 13.6 16.9 20.0 24.0 27.1 3.2 גן חיים

 רעננה 
 מעלה 

13.3 44.9 41.8 37.0 32.8 27.9 44.6 41.2 36.3 32.2 27.5 37.6 36.7 34.8 32.4 28.7 47.4 43.0 37.1 32.2 27.0 

 13.2 15.8 18.2 21.1 23.2 14.1 15.9 17.0 18.0 18.5 13.5 15.8 17.8 20.2 21.9 13.7 16.1 18.1 20.5 22.0 3.2 ייםחגן  
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 ספיקה נבחרת לתכנון 2.5.4
 

לתכנון חושבה עבור הספיקה הנבחרת  .על פי החישובים השונים להלן ספיקה מחושבת נבחרת עבור נחל גן חיים

 שוקללת בהתאם לערכי הספיקה המחושבים בתכנית המתאר של העיר כפ"ס. מהספיקות המחמירות ביותר, 

 

 ספיקות תכן נבחרות לתכנון.  5טבלה 
 
 
 
 
 

  
 , 1כפי שנדרש בתמ"א  ,הספיקה המקסימליתתכנון המובל לנחל בתחומי הדיפו יעשה עבור 

 sec/3=34.3 m(1%)Q   שנים, 1:100ספיקה בהסתברות של  
 

 סקירה הידרולוגית  2.6

 גשמים  2.6.1
שמואל ארבל עבור רפי הלוי ו-בישראלעוצמות הגשם חושבו בהתאם לדו"ח עדכון בסיס נתוני עוצמות הגשם 

 (.2-ו 1)ראה סימון בטבלאות  מישור החוף והכרמל. בנספח זה נלקחו עוצמות גשם מאזור  2016מע"צ, מרץ 

 באזורים שונים )מתוך עדכון בסיס נתוני עוצמות גשם, מע"צ( 1%עוצמות גשם למשכי זמן שונים בהסתברות 6  טבלה

 זמן )
 דקות(

צפון 
 הגולן

גליל 
 עליון

גליל 
מערב

 י

דרום 
הגולן 
 והכנרת

גליל תחתון 
 ועמק יזרעאל

מישור 
החוף 
 והכרמל

שפלת 
שומרון 
 ויהודה

הרי 
שומרון 
 ויהודה

הנגב 
המערב

 י

הר הנגב ערבה 
 מדבר יהודה

ערבה 
 דרומית

10 117 97 117 94 152 216 170 125 152 285 217 

15 94 79 96 57 125 173 135 98 120 202 155 

20 80 67 84 64 109 147 115 83 101 158 122 

30 64 54 69 51 90 118 91 65 80 112 87 

45 51 44 57 41 74 94 73 51 63 79 63 

60 44 38 50 35 64 81 62 43 53 62 49 

90 35 30 41 28 53 64 49 33 42     

120 30 26 36 24 46 55 42 28 35     

180 24 21 29 19 38 44 33 22 28     

240 20 18 25 16 33 38 28 19 23     

 אגן 
שטח אגן   

 ]קמ"ר[ 

 ספיקות שיא בהסתברויות שונות ]מ"ק/שניה[ 

1% 2% 5% 10% 20% 

 14.72 18.0 22.3 28.8 34.3 3.2 גן חיים 
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 עוצמות הגשם בהסתברויות השונות חושבו בהתאם לנוסחאות מקדמי המעבר המופיעות בדו"ח.

 להסתברויות אחרות  1%נוסחאות קשר לחישוב מקדמי מעבר מעוצמות גשם בהסתברות 7  טבלה

 )מתוך עדכון בסיס נתוני עוצמות גשם, מע"צ(

 

 להלן עוצמות הגשם כתלות בזמן חזרה: 

 מישור החוף והכרמל -עוצמות הגשם לזמן ריכוז עבור הסתברויות שונות  8 טבלה

 

פרק זמן 
 ]דקות[ 

]מ"מ/שעה[ לפרקי זמן שונים  עוצמת גשם מירבית
 ובהסתברויות שונות

  1% 2% 5% 10% 20% 

10 216 194 166 149 122 

15 173 154 129 113 93 

20 147 130 107 93 76 

30 118 103 83 71 58 

45 94 81 64 53 44 

60 81 69 54 44 36 

90 64 54 42 33 27 

120 55 46 35 27 23 

180 44 36 27 21 17 

240 38 31 23 17 14 
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 בשטח התכנית פיקות התכן סחישוב   2.7

 חישוב ספיקות ע"פ השיטה הרציונלית  2.7.1
 קמ"ר, לפי הקשר הבא: 1.3-השיטה הרציונאלית מתאימה לחישוב ספיקות שיא באגנים קטנים מ

Q=CkIA/3.6 

 כאשר:

Q- .]הספיקה ]מ"ק/שניה 

C- .מקדם הנגר 

k-  (.8)ראה טבלה מס' פקטור תיקון לתקופת חזרה 

I- .]עוצמת הגשם ]מ"מ/שעה 

A- .]שטח האגן ]קמ"ר 

 

 חושב על ידי שקלול המקדם עבור סוג תכסית הקרקע במצבה הקיים והמוצע.   Cמקדם הנגר  

 
 מצב קיים -ספיקות תכן בהסתברויות שונות בשטח הדיפו  9טבלה 

מס' 
 אגן

שטח 
 )קמ"ר(

מקדם 
 נגר

זמן 
 ריכוז

 עוצמת גשם לזמן התכנון
ספיקה על פי השיטה הרציונלית 

 )מ"ק/שניה(

1% 2% 5% 10% 20% Q100 Q50 Q20 Q10 Q5 

1 0.17 0.40 20 147 130 107 93 76 3.5 2.9 2.2 1.7 1.4 

2 0.19 0.40 20 147 130 107 93 76 3.9 3.3 2.5 2.0 1.6 
 

 
 מצב מוצע -ספיקות תכן בהסתברויות שונות בשטח הדיפו  10טבלה 

 
מס' 
תת 
 אגן

שטח 
 )קמ"ר(

מקדם 
זמן  נגר

 ריכוז

 התכנוןעוצמת גשם לזמן 
ספיקה על פי השיטה הרציונלית 

 )מ"ק/שניה(

      1% 2% 5% 10% 20% Q100 Q50 Q20 Q10 Q5 

1 0.18 0.70 20 147 130 107 93 76 6.4 5.4 4.1 3.2 2.7 

2 0.19 0.70 20 147 130 107 93 76 6.8 5.7 4.4 3.4 2.8 
 

 לאגנים קטנים   תהשיטה הרציונאלי 2.7.2
 

אשר לוקחת בחשבון אגנים קטנים וכן התייחסות לתכסית  על מנת לחשב ספיקות תכן עבור שטח התכנית

החישובים התבססו על דו"ח "פתרון הקרקע בוצע חישוב באמצעות השיטה הרציונאלית לאגנים קטנים. 

 הנחיות לחישוב ספיקות תכן מאגנים קטנים לצורך קביעת מימדי מערכת הניקוז בכבישי החברה" )הידרומודול

(.  הדו"ח סוקר את סוגי התכסית השונים בתחומי התכנית ומציע ערכים עבור חישוב 2012ושמואל ארבל, 

 ספיקות כתלות בתכסית. 

, ומקדמי הכפלה לזמן ריכוז המחושב על פי נוסחת 1%בהתאם לדו"ח לעיל קיימים מקדמי ספיקה בהסתברות 

 קירפיך, כתלות בסוג התכסית שבאגן. כמפורט בטבלה:
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מאפייני אגני היקוות, מקדמי ספיקה ומקדמי תיקון לזמן ריכוז המומלצים לשימוש בנוסחה הרציונלית )מתוך הידרומודול  –  11 להטב
 (2012ושמואל ארבל 
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 ראשית חושבו זמני הריכוז על פי נוסחת "קירפיך ":

0.375-*S0.75=5.4*LCT 

CT- . ]'זמן ריכוז ]דק 

-L ך הקטע ]ק"מ[.אור 

S- .שיפוע ממוצע 

 (.12לאחר מכן בוצעו התאמות בהתאם לשימושי הקרקע )ראה טבלה 

 

 דק'.  10זמן הריכוז המינימלי לחישוב הוגדר כ 

גידולי שדה, מטעים  -1באופן כללי שימושי הקרקע באגנים בשטח הפרויקט תואמים את קבוצה מס'  

רקעות מחופות היטב עם מערכת ניקוז לא מפותחת כלל. ק -3קבוצה מס' . עם מערכת ניקוז מפותחת

(. איפיון השטחים במצב מוצע בשטח 6)ראה/י טבלה  8 -צה והשטחים הבנויים תואמים למקדמים בקב

 , מערכת ניקוז עירונית משופרת. 7התכנית תואם את קבוצה 

משוקלל לאגנים חושב בהתאם . מקדם נגר 9מקדם נגר עבור כל קבוצה נלקח בהתאם למופיע בטבלה 

 לנוסחה הבאה:

 
 

 

 הנוסחא הרציונלית:

Q=CIA/3.6 
 כאשר:

Q- /[השנייהספיקה ]מ"ק. 

C- מקדם ספיקה(. מקדם הנגר( 

I- ]עוצמת הגשם ]מ"מ/שעה. 

A- ]שטח האגן ]קמ"ר. 

 

 באגנים:חושבו בהתאם לטבלה להלן תוך התחשבות בשימושי הקרקע  1%הספיקות בהסתברויות שאינן 
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 ( 2012מקדמי מעבר לחישוב ספיקות בהסתברויות שונות )מתוך הידרומודול ושמואל ארבל  – 12  טבלה

 

 

עבור חישוב ספיקות שיא בהסתברויות אחרות בוצע מיצוע משוקלל של מקדמי המעבר לשימושי הקרקע 

 השונים.

 מקדמי מעבר עבור קרקעות שונות 13טבלה 
  

       

 

 
 
 
 
 

 

 בטבלאות הבאות נתונות ספיקות השיא שהתקבלו ע"י שימוש בשיטה הרציונאלית

 
מישור החוף  מצב קיים )שימוש בעוצמות גשם מחושבות לאזור –ספיקות שיא באגנים קטנים בהסתברויות שונות   - 14 טבלה

 (5טבלה  –והכרמל

 מס' אגן
שטח 
 )קמ"ר(

מקדם 
 נגר

זמן 
 ריכוז

עוצמת 
גשם 

להסתברות 
 1%של 

 ספיקה על פי השיטה הרציונלית )מ"ק/שניה(

  Q100 Q50 Q20 Q10 

1 0.170 0.28 10 216 2.86 2.14 1.29 0.86 

2 0.190 0.30 10 216 3.42 2.39 1.37 0.86 

 

  

 
 מיצוע מקדמי מעבר

 10% 5% 2% אגן

מצב 
 קיים

1 0.75 0.45 0.30 

2 0.70 0.40 0.25 

מצב 
 מתוכנן

1 0.90 0.80 0.70 

2 0.90 0.80 0.70 
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 מצב מוצע -ספיקות שיא באגנים קטנים בהסבתרויות שונות -15טבלה 

 

מס' 
 אגן

שטח 
 )קמ"ר(

מקדם 
 נגר

זמן 
  ריכוז

עוצמת 
גשם 

להסתברות 
 1%של 

 השיטה הרציונלית )מ"ק/שניה(ספיקה על פי 

Q100 Q50 Q20 Q10 

1 0.170 0.70 10 216 7.14 6.43 5.71 5.00 

2 0.190 0.7 10 216 7.98 7.18 6.38 5.59 

 קביעת ספיקות תכן מומלצת     2.8
שנה(.  טבלה מסכמת  50ל  1) 2%ספיקת התכן הנבחרת לתכנון הניקוז בתחומי הדיפו הינה עבור הסתברות של 

 עבור כלל ספיקות התכן בשיטות השונות מופיעה להלן: 

 
 ספיקות מומלצות לתכנון  16טבלה 

 

 שטח )קמ"ר( מס' אגן שיטת חישוב
 בהסתברויות שונות ]מ"ק/שניה[ספיקות שיא לתכנון 

Q100 Q50 Q20 Q10 Q5 

 שיטה רציונלית

1 0.17 

6.4 5.4 4.1 3.2 2.7 

שיטה רציונלית 
 לאגנים קטנים

7.14 6.43 5.71 5.00  

ספיקה מומלצת 
 לתכנון

6.8 5.9 5 4.1 3 

 שיטה רציונלית

2 0.19 

6.8 5.7 4.4 3.4 2.8 

שיטה רציונלית 
קטניםלאגנים   

7.98 7.18 6.38 5.59  

ספיקה מומלצת 
 לתכנון

7.4 6.44 5.4 4.5 3 
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 השפעות צפויות על הסביבה .3

 פירוט נפח האיגום או ההצפה הצפוי, תדירות ההצפה ומשכה החזוי.   .3.1
 

 + מ' מעל פני הים. 32כאמור, במקביל לערוץ נחל צופית ונחל גן חיים מסומן פשט הצפה. גובה ההצפה המשוער הינו כ 

 פירוט תוספת/הפחתת נגר הצפוי כתוצאה מביצוע התכנית  .3.2
 

  ביצוע התכנית יוביל לשינוי בתכסית הקרקע ולפיכך לשינוי בנפחי הנגר.

חישובי נפחי הגאויות נעשו באמצעות שיטת מודל גל גאות בנחלים קטנים ובינוניים, של התחנה לחקר הסחף, ינואר 

2002 . 

 מודל גל גאות בנחלים קטנים עד בינוניים: 3.2.1
 המודל הגדיר את הקשר בין זמן ריכוז מחושב ובין זמן העליה של גל גאות באזורים שונים. 

  מ"מ גשם שנתי 400-600המתאפיינים ב  שפלה, מישור החוף, על פי אזור  זמן עליית גל הגאות חושב

 1.2044* tc +0.163 T= ]שעות[ 

 

 זמן הריכוז.  -tcכאשר 

 .2המעבר לחישוב זמן דעיכה חושב על פי מקדם ממוצע יחס בין זמן עליה לזמן דעיכה=

. להלן דוגמא להידרוגרף לאגן לל האגניםחושב עבור כ 20%ו   2%הידרוגרף הנפחים עבור גל גאות בהסתברות  

 בהסתברויות אלה:  2

 

 

 הנגר הנוצרים כתוצאה מביצוע התכנית. נתוני נפחי הנגר מופיעים בטבלה הבאה:מתוך הגרפים ניתן לגזור את נפחי 

 

  

 2הידרוגרף גל גאות אגן   5איור 
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מצב קיים

מצב מוצע
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 . 2%ו  20%כתוצאה מביצוע התכנית, עבור הסתברות של נפחי נגר   17טבלה 
 

 מס' אגן
הסתברות 

 סופה

הפרש נפח  נפח נגר בשטח התכנית
 נגר ]מ"ק[

סה"כ נגר לאיגום  
וויסות בכלל שטח  

 התכנית ]מ"ק[ 

 

 

  מצב מוצע מצב קיים

1 
1:5 

4267 9144 4,877 
9,136  

 

2 4885 9144 4,259  

1 
1:50 

8840 17984 9,144 
18,774 

 

2 10000 19630 9,630  

 

את תוספת הנגר ניתן  ייעשה לאחר תיאום עם רשות ניקוז והגורמים הנדרשים. לאחר ביצוע התכניתניהול נפחי הנגר 

לווסת בשטחי הדיפו באמצעות בורות חלחול אשר ימוקמו בסמוך למבנים ויקלטו נגר לחלחול. עודפי נגר מהבורות 

  יוזרמו אל צנרת הניקוז התת"ק המתוכננת בשטח התכנית.

 

 כנית המוצעת הת .4

  3.0X3.5X2.1את שטחי הדיפו חוצה כאמור, נחל גן חיים. הנחל יחצה את שטחי הדיפו באמצעות מובל בטון במימדים 

 מצורף בנספחים. HY-8דוח הבדיקה למימדים אלה שבוצע ב  J=0.145% ובשיפוע  L=310mבאורך 

 השטח מסומן בתשריט הניקוז. לפני הכניסה למובל מוגדר שטח לשיקוע והאטת הזרימה במובל בעת ספיקות גבוהות. 

בשטחו המערבי של הדיפו מתנקז נגר המגיע ממעלה האגן אל שטחי הדיפו. נגר זה יתנקז באמצעות תעלת הגנה, אשר 

 . ולאחריו תעלת הגנה נוספתסמ  ɸ180נכנסת לצינור בקוטר 

השטח לא יעשה בחיבור ישיר  שטחי הדיפו הדרומיים ינוקזו דרומה, אל עבר השטח הפתוח ואל המובל המתוכנן. ניקוז

 אל המובל. 

בשטחי הדיפו הניקוז יתבצע באמצעות מערכת צינורות תת"ק אשר תעבור במקביל לכבישים ותנקז את המבנים 

 השונים. 

בשטחו המזרחי של הדיפו, באזור מסילות הדיור, ינוקז השטח באמצעות קווי ניקוז תת קרקעיים. כאשר בין המסילות 

ות שרשוריים אשר יתחברו בהמשך אל הצינורות התת קרקעיים. צינורות אלה ינקזו את הנגר שבין מוצע למקם צינור

 מבנה המסילות במתחם. 

 גובה המים ומהירותשנים.  1:50צנרת בתחומי הדיפו וכן מימדי התעלות חושבו עבור ספיקות בהסתברות של מימדי ה

 J=0.03י הזרימה בתעלות חושבו עבור תעלות פתוחות בשיפוע אורכ
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  ספיקות משוערות ומימדי תעלה מוצעים:  18טבלה 
 

 תעלה
שטח 
אגן 

 ]קמ"ר[

מקדם 
 נגר

זמן 
 ריכוז

מימדי  ספיקה ]מק"ש[  עוצמת גשם 
תעלה 

[bXh] 

גובה 
מים 

בתעלה 
 ]מ'[

מהירות 
זרימה 

 ]מ'/שניה[

שיפוע 
 צד

1% 5% 10% 1% 5% 10% 
 

d1 0.088 0.38 20 147 130 107 1.24 1.09 0.90 1.0X1.0 0.359 2.009 1:2 

pipe 0.11 0.38 20 147 130 107 1.71 1.50 1.24 180ɸ מס   - -  

d2 0.140 0.38 30 118 103 83 1.74 1.52 1.23 1.0X1.0 0.366 1.98 1:3 
 

הנגר העילי משטח התכנית ינוקז באמצעות מערכת צינורות תת"ק. תכנון מימדי המערכת יבוצע בעת התכנון המפורט 

 מערכת הניקוז תוכננה בהתאם לתוואי הדרכים בשטח הדיפו, וכן לניקוז המבנים בשטחי הדיפו. של התכנית. 

 עוברים בשטחי התכנית. שטח התכנית חולק למספר אגני משנה הנשענים ומתנקזים אל הכבישים ה

עבור כלל השטח  0.7לפיכך, חושבו ספיקות התכן עבור כל אגן ועבור כל מקטע כביש, עם התייחסות למקדם נגר של 

 מקטעי הניקוז השונים הוגדרו באמצעות מספרים ואותיות.  המייצג שטח פתוח וכן כבישים ומבנים.

 נק' המוצא של כל מקטע מסומנות בעיגול ומספר. 

הצינורות המנקזים את  .0.5%שנים ובשיפוע של  1:50י הצינורות המוצעים חושבו עבור ספיקות בהסתברות של ממד

 סמ. ɸ80המבנים יהיו בקוטר 

 :מימדי צנרת מחושבים בתחום הדיפו  19טבלה 

שטח  מס' אגן
 )קמ"ר(

אורך 
הקטע  

 )ק"מ(

מס' קטע 
)נק' 
 לנק'(

ספיקה 
לתכנון 

בהסתברות 
2% 

 ]מ"ק/שניה[

קוטר 
צינור 
מוצע 

 [:ᴓ]מ'

 
1 0.024 0.7 1-a-1-c 0.44 0.8  

2 

0.010 0.3 2-2-a 0.28 0.6  

0.017 0.3 2-1-2-a 0.40 0.6  

0.025 0.4 2-2-b 0.58 0.8  

0.010 0.3 2-2-2-b 0.28 0.6  

0.093 0.7 2-2-e 1.72 1.2  

0.041 0.4 2-3-2-d 0.96 1  

3 

0.018 0.1 3-1-3-a 0.63 0.8  

0.026 0.8 3-2-3-a 0.48 0.8  

0.005 0.2 3-3-a 0.18 0.6  

0.049 0.3 3-3-b 1.15 1  

0.088 0.9 3-3-c 1.28 1.5  

4 

0.015 0.1 4-1-4-a 0.53 0.8  

0.020 0.1 4-2-4-b 0.70 0.8  

0.012 0.0 4-3-4-c 0.42 0.8  

0.005 0.2 4-4-a 0.18 0.6  

0.046 0.3 4-4-b 1.08 1  

0.085 0.8 4-4-d 1.58 1  

5 0.011 0.8 0 0.20 0.8  

 

מבנה ימוקם בור לחלחול של נגר עילי אשר יחובר אל מערכת הצינורות לניקוז עודפים. בור זה יאגור את הנגר בקצה כל 

  העילי ויחלחל אותו לתת הקרקע, כאשר עודפים יוזרמו אל מערכת הניקוז התת"ק. 
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 סיכום  .5

 שינוי הייעוד של השטח לשטחים מבונים יגדיל את כמות הנגר במוצאי הניקוז . 

בשולי מבנים  מ"ק בהתאמה. 19,000-מ"ק וכ 9,000הינם  2%ו  20%נפחי הנגר מביצוע התכנית עבור הסתברות של 

מוצע להקים בורות חלחול אשר יווסתו את כמויות הנגר העודפות בשטחי התכנית. תכנון מפורט לבורות ומימדיהם 

 סית הקרקע.יתוכננו במסגרת התכניות המפורטות על פי נתונים מדוייקים על תכ

בחלקו הדרומי יתנקז ויצא בשני מוצאים אל הנחל. הנגר העילי משטח התכנית ינוקז באמצעות מערכת צינורות תת"ק. 

 אל הנחל לפני הכניסה אל המובל. ובחלקו הצפוני יתנקז אל הנחל לאחר היציאה מהמובל.

 תכנון מימדי המערכת יבוצע בעת התכנון המפורט של התכנית.

 ובשיפוע  L=310mבאורך  3.0X3.5X2.1יחצה את שטחי הדיפו באמצעות מובל בטון במימדים אי הנחל מוצע כי תוו

J=0.145% בכניסה למובל , בחלקו הדרומי של הדיפו, יוגדר בור שיקוע ושטח להצפה על מנת לווסת את הספיקות .

 ולהפחית מהירויות בכניסה למובל. 

על מנת למנוע נזקים בשטח התכנית יש להרים את המבנה שטח התכנית אמנם רחוק מפשט ההצפה של נחל צופית, אך 

 + מ'.  33כלומר לגובה מינימלי של + מ' מעל מפלס פשט ההצפה. 1לגובה של 
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 חישוב ספיקות נחל רעננה מעלה:
 
 

Statistics Results 
 

 Flows Log of Flows 
Mean 19.93 2.87 

St. Dev 9.21 0.55 
Skew 0.92 -0.80 

 
Flow Frequency Results 

 
RP GEV LN3 LP3 P3 

2.00 19.19 19.29 20.22 18.54 
5.00 27.85 27.48 28.73 26.95 

10.00 32.79 32.18 32.36 32.22 
20.00 37.00 36.29 34.75 37.05 
25.00 38.24 37.53 35.33 38.55 
50.00 41.78 41.18 36.72 43.04 

100.00 44.93 44.60 37.64 47.37 
200.00 47.74 47.85 38.23 51.57 
500.00 50.99 51.95 38.68 56.97 

 
Distribution Parameters 

 
RP GEV LN3 LP3 P3 

 L Moments Max. Like Max. Like Moments 
Location 16.03 4.15 3.66 19.93 

Scale 8.86 0.14 -0.45 9.21 
Shape 0.16 -44.33 1.77 0.92 
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 בצרה: -חישובי ספיקות נחל רעננה
Statistics Results 

 
 Flows Log of Flows 
Mean 21.64 2.92 

St. Dev 11.43 0.60 
Skew 1.06 -0.67 

 
Flow Frequency Results 

 
RP GEV LN3 LP3 P3 

2.00 19.60 19.61 20.62 19.70 
5.00 30.23 30.31 31.30 30.18 

10.00 37.34 37.43 36.99 36.90 
20.00 44.21 44.29 41.47 43.14 
25.00 46.40 46.47 42.72 45.09 
50.00 53.18 53.23 46.09 50.97 

100.00 59.96 60.02 48.84 56.68 
200.00 66.76 66.88 51.09 62.26 
500.00 75.80 76.13 53.46 69.47 

 
Distribution Parameters 

 
RP GEV LN3 LP3 P3 

 L Moments Max. Like Max. Like Moments 
Location 16.18 3.34 4.10 21.64 

Scale 9.30 0.38 -0.32 11.43 
Shape -0.01 -8.57 3.64 1.06 
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 חישוב מימדי מובל נחל גן חיים:
 

HY-8 Culvert Analysis Report 

Crossing Discharge Data 

Discharge Selection Method: Specify Minimum, Design, and Maximum Flow 

Minimum Flow: 5.0 cms 

Design Flow: 34.3 cms 

Maximum Flow: 40.0 cms 
 

Table 1 - Summary of Culvert Flows at Crossing: Crossing 1 

  

Rating Curve Plot for Crossing: Crossing 1 

Headwater Elevation 
(m) Total Discharge (cms) Culvert 1 Discharge 

(cms) 
Roadway Discharge 

(cms) Iterations 
  

 32.24 5.00 5.00 0.00 1   
 32.45 8.50 8.50 0.00 1   
 32.63 12.00 12.00 0.00 1   
 32.80 15.50 15.50 0.00 1   
 32.96 19.00 19.00 0.00 1   
 33.11 22.50 22.50 0.00 1   
 33.25 26.00 26.00 0.00 1   
 33.39 29.50 29.50 0.00 1   
 33.52 33.00 33.00 0.00 1   
 33.57 34.30 34.30 0.00 1   
 33.77 40.00 40.00 0.00 1   
 35.45 71.91 71.91 0.00 Overtopping   
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Table 2 - Culvert Summary Table: Culvert 1 

 

******************************************************************************** 

Straight Culvert 

Inlet Elevation (invert): 31.75 m,    Outlet Elevation (invert): 31.30 m 

Culvert Length: 316.00 m,    Culvert Slope: 0.0014 

******************************************************************************** 
 

 Culvert Performance Curve Plot: Culvert 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Water Surface Profile Plot for Culvert: Culvert 1 

Total 
Discharg
e (cms) 

Culvert 
Discharg
e (cms) 

Headwat
er 

Elevatio
n (m) 

Inlet 
Control 
Depth 

(m) 

Outlet 
Control 
Depth 

(m) 

Flow 
Type 

Normal 
Depth 

(m) 

Critical 
Depth 

(m) 

Outlet 
Depth 

(m) 

Tailwate
r Depth 

(m) 

Outlet 
Velocity 

(m/s) 

Tailwate
r 

Velocity 
(m/s) 

  

 5.00 5.00 32.24 0.488 0.490 3-M1t 0.337 0.285 0.415 0.715 1.148 1.288   
 8.50 8.50 32.45 0.696 0.699 3-M1t 0.475 0.406 0.655 0.955 1.236 1.506   
 12.00 12.00 32.63 0.876 0.881 3-M1t 0.598 0.511 0.847 1.147 1.349 1.662   
 15.50 15.50 32.80 1.039 1.049 3-M1t 0.710 0.606 1.011 1.311 1.460 1.785   
 19.00 19.00 32.96 1.184 1.208 3-M1t 0.817 0.694 1.156 1.456 1.565 1.888   
 22.50 22.50 33.11 1.321 1.359 3-M1t 0.918 0.776 1.287 1.587 1.666 1.977   
 26.00 26.00 33.25 1.451 1.503 3-M1t 1.017 0.855 1.406 1.706 1.761 2.056   
 29.50 29.50 33.39 1.575 1.641 3-M1t 1.112 0.930 1.517 1.817 1.852 2.126   
 33.00 33.00 33.52 1.695 1.773 3-M1t 1.205 1.002 1.621 1.921 1.939 2.191   
 34.30 34.30 33.57 1.739 1.821 3-M1t 1.239 1.028 1.658 1.958 1.970 2.213   
 40.00 40.00 33.77 1.927 2.023 3-M1t 1.385 1.139 1.811 2.111 2.104 2.305   
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Site Data - Culvert 1 

Site Data Option:  Culvert Invert Data 

Inlet Station:  0.00 m 

Inlet Elevation:  31.75 m 

Outlet Station:  316.00 m 

Outlet Elevation:  31.30 m 

Number of Barrels:  3 

Culvert Data Summary - Culvert 1 

Barrel Shape:  Concrete Box 

Barrel Span:  3500.00 mm 

Barrel Rise:  2100.00 mm 

Barrel Material:  Concrete 

Embedment:  0.00 mm 

Barrel Manning's n:  0.0120 

Culvert Type:  Straight 

Inlet Configuration:  Square Edge (90ן¿½) Headwall 

Inlet Depression:  None 
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Table 3 - Downstream Channel Rating Curve (Crossing: Crossing 1) 

  

 

 

 

 

 

 

Tailwater Channel Data - Crossing 1 

Tailwater Channel Option:  Trapezoidal Channel 

Bottom Width:  4.00 m 

Side Slope (H:V):  2.00 (_:1) 

Channel Slope:  0.0034 

Channel Manning's n:  0.0300 

Channel Invert Elevation:  31.00 m 

Roadway Data for Crossing: Crossing 1 

Roadway Profile Shape:  Constant Roadway Elevation 

Crest Length:  2000.00 m 

Crest Elevation:  35.45 m 

Roadway Surface:  Paved 

Roadway Top Width:  316.00 m 
 

 

Flow (cms) 
Water Surface 

Elev (m) 
Depth (m) Velocity (m/s) Shear (Pa) Froude Number 

  

 5.00 31.71 0.71 1.29 23.83 0.55   
 8.50 31.95 0.95 1.51 31.82 0.57   
 12.00 32.15 1.15 1.66 38.23 0.58   
 15.50 32.31 1.31 1.79 43.70 0.59   
 19.00 32.46 1.46 1.89 48.52 0.60   
 22.50 32.59 1.59 1.98 52.88 0.60   
 26.00 32.71 1.71 2.06 56.87 0.61   
 29.50 32.82 1.82 2.13 60.57 0.61   
 33.00 32.92 1.92 2.19 64.02 0.62   
 34.30 32.96 1.96 2.21 65.25 0.62   
 40.00 33.11 2.11 2.30 70.35 0.62   


