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 מבוא .2

  

. מאז 2445אשר הוכנה בשנת עבור רחובות  ללתיעוהקיימת תכנית אב זו מעדכנת את תכנית האב 

 מגורים, אזורי ההתעשייאזור  –נוספו שטחים המיועדים להרחבה ה העיר וועד היום התרחב

 כבישים חדשים.וציבוריים אזורים ו

 בנוסף לעדכון והתאמת כתכנית האב הקיימת, נכללים בתוכנית זו0

  בפמחשוב של( רמט וכלל התכניותDWG – )לא היה קיים בעבר 

 הולכה קיימת בעירהלמערכת  ותסהתייח 

 לתכנית המתאר הארצית  3פרק בהתאם לדרישות  - להתיעועל שיפורים ברשת  המלצות

 (3/ב'/30שולבת למשק המים )תמ"א/המ

 להתיעואומדן השקעות הדרושות לשדרוג מערכת  מתן. 

בתחום השיפוט  וכוללת את כל האזורים המצויים כיום 2440-2434לשנים  תמתייחסתכנית האב 

, ע"פ התבעו"ת העירוניות של העיר. התכנית לוקחת בחשבון את ההתפתחויות הצפויות בעתיד

 .שבתוקף

לאיכות  נערכה עפ"י הנחיות המשרד לתשתיות לאומיות, משרד הבריאות והמשרדהתכנית 

 הסביבה.
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 בוהישוכללי של האזור  רתיאו .1

 

 כללי 1.2

 חינוךטק ארצי, עיר יימהווה מרכז מדעים והורבתי גוש דן לעיר רחובות מהווה שער דרומי ייחודי ה

 והשכלה, תרבות ופנאי. 

 בדירוג משרד הפנים המעודכן. 1רחובות ממוקמת באשכול סוציואקונומי 

 ,ותיקים בלב העיר מרקמיםשל  הייאוהח  תהתפיסה העירונית התכנונית כוללת התחדשות עירוני

לצד פיתוח שכונות ואזורי תעסוקה באזורים חקלאים. בהתאם לתכניות המתאר  מושם דגש על 

רכבת, העם  מפלסיותיבור לכבישים אזורים, ביצוע הפרדות , הכוללת חתחבורתיתפיתוח מערכת 

 שדרוג דרכים עירונים.

 ", "אחוזת הנשיא" ועוד.תההולנדית "רחובות וביצוע שכונ םהושל ותחרונאהבשנים 

מיליון של מ"ר של שטחי  4.5-מ למעלהבהליך אישור תכניות המקנות זכויות בנייה  נמצאתרחובות 

 תעסוקה.

 

 מיקום הישוב 1.1

 0רחובותגבולות העיר  

 .צומת ביל"ו, קרית עקרון ,04כביש   -מדרום  

 .העיר נס ציונה  -צפון מ 

 שטחים חקלאיים.  -במזרח  

 , קיבוץ גבעת ברנר ועוד.044כביש              -במערב              

 .דונם 23,444-שטח השיפוט כ 
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 תכנית המתאר 1.5

 דונם. 23,444-טח של כשטח השיפוט של העיר רחובות משתרע על ש 

 נפש. 424,444-הקיימת מונה כ ההאוכלוסיי – (2442למ"ס )סוף לפי נתוני  

צוע אזורי יב העיר רחובות מחולקת למספר אזורים סטטיסטים. בעיר מתוכננים ונמצאים בשלבי  

 נים בהתאם לטבלה המפורטת בהמשך.פיתוח שו

 יח"ד. 6,444-מתוכננת תוספת של כסה"כ  

ולשכ' בנוסף לכך בעיר קיימים מספר גדול של פרויקטים בשיטת "פינוי  ובינוי" לבניינים בודדים 

 .שונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אתרים ארכיאולוגיים 1.4

 אתרים ארכיאולוגיים באזור הישוב.מספר ו אותרביחד עם רשות העתיקות 

 נספח ב'. ראה -מפת אתרים ורשימת אתרים 
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 , נתוני אקלים ונתונים הידרולוגיים טופוגרפי רתיאו .5

 0מבחינה טופוגרפית

 .באזור שכונת אושיות+ 80.44 -הנקודה הגבוהה בעיר רום 

 באזור צומת גבירול.+ 24.44  -רום הנקודה הנמוכה 

 

 )לפי התחנה המטאורולוגית בבית דגן(אקלים נתוני  5.2

 למעט במקרים בהם מצויין אחרת.הנתונים הנ"ל לקוחים מארכיון השירות המטאורולוגי 

 )טמפרטורת המקסימום המוחלטת )מ"צ - с°05.6 24/5/4114 תאריךב 

 )טמפרטורת המינימום המוחלטת )מ"צ - с°2.2 21/42/4112תאריך ב 

 .4183, השירות המטאורולוגי, ', כרך א4160-4111* מתוך0 עיבודים אקלימיים רב שנתיים 

 .בחודש אוגוסט с°34.2 - ממוצעת מקסימום חודשית תטמפרטור

 .с°33.3 - מקסימום יומית תטמפרטור

 .с°24.2 - ממוצע רב שנתי

 .2448בינואר ( -)с°4.5 -מינימום  טמפרטורת

 אחה"צ.בשעות  64-04%-בשעות הבוקר ו 84%-56% -לחות 

 נתונים הידרולוגיים .5.1

 4114/12 עונתב 4,442 - (כמות הגשם השנתית המקסימלית )מ"מ. 

 )4113/4110 עונת ב 015 - כמות הגשם השנתית המינימלית )מ"מ. 

 )44/42/4160תאריך ב 446 - כמות הגשם היממתית המקסימלית )מ"מ. 

  ימים. 48 -בחודש פברואר  -מתוכם  .51 ההי 2443בשנת מספר הימים הגשומים 

  מ"מ. 404.5 -ינואר  בחודש -מתוכם  .מ"מ 151 הייתה 2442/2443 בשנתכמות המשקעים 

 

  

 השירות המטאורולוגי הישראלי, תחנת בית דגן. לפי נתוני ,מקסימליתו מינימלית ,כמות גשם חודשית ממוצעתנתוני להלן 

 'דצמ נוב' אוק' ספט' אוג' יולי יוני מאי אפריל מרץ 'פבר ינואר 

 130.3 76.2 20.4 0.4 4 4 4 2.2 17.5 66.1 96.9 140.5 כמות גשם חודשית ממוצעת

 9.7 2.9 0 0 0 0 0 0 0 8.6 18.9 45.3 מינימליתכמות גשם חודשית 

 91.1 90.4 34.1 3.4 1.4 0 3.3 16 30.3 52.3 61.8 98.4 מקסימליתכמות גשם יממתית 
 

 

 



 1  40-40רחובות תכנית אב לתיעול 

 0השנה בה נמדדה כמות הגשם החודשית המקסימלית

 'דצמ נוב' אוק' ספט' אוג' יולי יוני מאי אפריל מרץ 'פבר ינואר

1974 1992 1997 1971 1986 1992 *  1974 1986 1994 1994 1991 

   

 0מית המקסימליתוהתאריך בו נמדדה כמות הגשם הי

 'דצמ נוב' אוק' ספט' אוג' יולי יוני מאי לאפרי מרץ 'פבר ינואר

14/01/74  01/02/75  01/03/80  22/04/85  02/05/86  16/06/92  - 31/08/74  30/09/86  13/10/70  07/11/86  45/42/12 
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 2444-41840כמות המשקעים השנתית הממוצעת )מ"מ( בתקופה  תלהלן מפ

 

 אולוגייםימאפיינים ג 5.5

 אגנים ראשיים מנחל חדרה עד נחל שורק. - 3מס' הישוב נמצא באזור הידרולוגי  

  .E1,E2,E3 -חבורות הקרקע העיקרית באזור  

 .א'ראה נספח  -מפת חבורות קרקע  
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 העירונית לתיעוהמערכת  .4

 

   עיר רחובותהניקוז באזור המערכת  4.2

 אזור רחובות שייך לאגן ניקוז נחל שורק.

 .ר"קמ 0122 האגן שטח

 ק"מ. 65אורך הנחל0  

 הארוכים הנחלים אחד הוא, לרמאללה דרומית ירושלים בהרי שתחילתו שורק נחל0 הנחל אפיק

 .ציונה ונס יבנה, רחובות, שמש בית באזור השפלה את חוצה הוא. בישראל

 .   יבנה ונחל גמליאל נחל, עקרון נחל, תמנה נחל, כסלון נחל, רפאים נחל, קטלב נחל0 עיקריים יובלים

 .איתן נחל0 הנחל סוג
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 מתקייה לתיעוהמערכת  4.1

שנה( ונועדה לתת מענה  04-הקיימת תוכננה לפי תכנית מתאר קודמת )מלפני כ להתיעומערכת 

פורים והתאמות מקומיות ינהוגה באותה עת. המערכת עברה עם הזמן ש השהייתלרמת הפיתוח 

דרך הים, דרך יום אזור  0 במערכת ההולכה הפנימית במשותף עם אזורים סמוכים )בעיקר

נה גינות שכונת רחובות ההולנדית, שכו שנים האחרונות נבנו0ב. ( הילת טורונטוודרך ק הכיפורים

 .ועוד סביון, אזור תעשיה ע"ש בן ציון הורוביץ

 והוא מחולק למספר אזורים, כדלהלן0 דונם 1,444-כ משתרע על של העירהבנוי שטחה 

 אזור צפון העיר 

 מנקז שטחו ת.מ.ר.פארק ואזורי ויצמן, אחוזת הנשיא, מכון ויצמן  'שטחי שכאת האזור כולל 

פארק  - בר דרך פארק תעשיה מדעועהמ'  4.54*3.4הראשי בגודל  ףהמאס , אלדונם 8.444-כ של

ובהמשך אל ה יתעשיהאזור  ,042ציונה לאורך כביש  נסשל  לתיעוהר למערכת תחבת.מ.ר ומ

 לנחל שורק. עובר בשטחי גן רווה ומתחברס ציונה, נחל נ

 אזור מרכז העיר 

עוקף הי חן, שטחים מעבר לכביש ז העיר, חלק משטח אזורי ויצמן, אזורהאזור כולל את מרכ

 לתיעומובל  דרךמתנקז  חשטהדונם.  0,644-הניקוז כ גןא חועוד. שטשעריים שכ' מזרחי, ה

. בשנים היםפונה לדרך ועובר דרך מרכז העיר, במקביל לרח' רוז'נסקי הה משתנבגודל ראשי 

עד לצומת גבירול   היםדרך ב לתיעוהדרג מאסף ושונות שפיתוח במסגרת עבודות  האחרונות

  .נחל שורק ל המתחבר ,נחל גמליאלאל  חוברובהמשך 

 אזור דרומי  

קרית משה, גיבתון, מרמורק, אזור  'דרום מערבי, שכעוקף סביב כביש שטחים   האזור כולל

תחום הראשי עובר בהניקוז  רדונם. צי 0,644-כ האגן חועוד. שטתעשיה קרית רכטמן 

 לתיעוהערכת ר למתחבדרך יום הכיפורים ומומערבי, רח' ששת הימים -דרום 0יםכבישה

אל נחל מוצא התיעול  בוצעבמסגרתו ש, 044 מס' באזור כביש נסלללאחרונה  בצומת גבירול.

 .גמליאל

 ם למסילה רכבתיאזורים צפוני 

 רח' גדובן ציון פוגל רח'  ,שכ' גינות סביון, פארק תעשיה אפריקה ישראלאת0 האזור כולל 

רמים ונאות כ ההולנדיתרחובות  'שכ .היםדרך בל מאסף ראשי אאזור מתנקז פינשטיין. ה

פיתוח הבעקבות .קהילת טורונטודרך  044בכביש  תעוברת הראשי לתיעולמערכת  ותמחובר

תכנית המתאר הארצית לדרישות דרש להתאים את המערכת נ בשנים האחרונות, אינטנסיביה

ולהתאים מובלים ראשיים למתן מענה  3/ב/30תמא/ -ניקוז( המשולבת למשק המים )נחלים ו

 שנה. 4024לגשם מקסימלי בתקופת חזרה של 

 

 

  תכנית לדרישות דרש להתאים את המערכת נ בשנים האחרונות, אינטנסיביהפיתוח הבעקבות

ולהתאים מובלים  3/ב/30תמא/ -המתאר הארצית המשולבת למשק המים )נחלים וניקוז( 

 שנה. 4024ראשיים למתן מענה לגשם מקסימלי בתקופת חזרה של 
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 המאספים הראשיים של רחובות 4.5

 מאסף ראשי צפוני 

במידות ' מנחם בגין, שד –מתחיל ממעביר מים בכביש עוקף מזרחי  .מאסף פארק ת.מ.ר

)רח'  042לכביש מס' צפונה רח' המדע ופונה ו מ', ממשיך דרך שטחי פארק ת.מ.ר. 4.54*3.4

 עיר נס ציונה.השל  לתיעוהמתחבר למערכת הוא  ויצמן(, שם

 מאסף ניקוז מרכז העיר 

כביש עוקף ל ממזרחשטחים את המנקז ה"מ, ס 454בקוטר ממעביר מים מאסף מתחיל ה

את , חוצה שלמה גולדיןוממשיך ברח' ההגנה, מנוחה ונחלה, רח' אלעזר, אברהם מאפו  ,מזרחי

 .יםראשי דרך ה מאסףל עד לחיבור א, וממשיך במקביל לרח' רוזנסקירח' הרצל, 

 ערבידרום מ למאסף תיעו 

דוד קפרה -בות החדשה, עובר בשדרות פנחס  בןמתחיל משכונת רחו ,"מס 454בקוטר  ,מאסףה

מובל ה קיים בכביש.מ' ה 2.04*4.54במידות  ל)כביש עוקף דרום מערבי( ומתחבר למובל תיעו

מדרום למושב גיבתון עד לצומת עם רח' ממשיך עד לשכ' נווה מרמורק ומחובר לתעלה פתוחה 

ודרך  עד לרח' ששת הימים תיעול במסגרת פיתוח שכ' וייסגלבהמשך בוצע מובל  ציון פוגל.-בן

' מרכז הקסמים רחעובר ברח' יום הכיפורים עד  ,מ' 3.64*4.84במידות  המובל,. יום הכיפורים

 ברת למערכת ניקוז החדשה שבוצעה בצומת גבירול.תחמהשך קיימת תעלת ניקוז בהמו

 מאסף ראשי דרך הים 

. העיר מערבם מאזור צפון העיר ומאזור יחלקו העיר מרכז מי גשם מאזור מרכזהמאסף 

עד לצומת  'מ 3.34*2.44במידות ממשיך ו מ' 2.04*2.44מאסף מתחיל מרח' רוז'נסקי במידות ה

 0.64*2.44במידות ראשי בשנים האחרונות בוצע מאסף  ששת הימים. -ין ישטנפיירחובות גד ה

במסגרת ביצוע הפרדה מפלסית המשך ורח' קלמן גבריאלוב ו ןבין רח' גד פיינשטיישבקטע מ' 

 עד לחיבור לנחל גמליאל. צומת גבירולברכבת העם 
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 עקרונות תכנון וחישוב הנגר .5

 

ת הותקנה בעבר בהסתמך על תדירות גשם נמוכה עם מקדמי זרימה קטנים מערכת הניקוז הקיימ

אשר חוסלו עם  , עם מקדמי נגר נמוכים,ם במקומות רביםפנויי םיחסית ושהביאו בחשבון שטחי

 פיתוח העיר.

רמת  תוהעלאבמשך השנים עם הפיתוח הנרחב בעיר וההגדלה של שטחי הריצוף והחניה מחד , 

תכ'  2445נערכה בשנת מאידך, לצמצום ומניעת ההצפות בעיר.  להתיעוהשרות שנדרשה בנושא 

( 4044-4024 )לתקופת חזרה של 5-44%עול שנועדה להתאים את המערכת להסתברויות גשם של יהת

והניקוז בעיר  להתיעורכי והעדכון שנערך עתה מרכז את צבהתאמה לתנאים באזורים השונים. 

ביעת המובלים הראשיים החדשים הנדרשים והקיימים בעקבות תכניות הפיתוח העירוני ולק

 הטעונים שדרוג.

 

 שיטות לחישוב נגר עילי 5.2

 0דהיינוקיימות מספר שיטות לחישוב נגר עילי, 

 גני ניקוז יחסית קטנים את ספיקה השיא, מתאמת במיוחד לא המחשבת - השיטה הרציונלית

 שנים. 4-444ספר קמ"ר ולתדירויות גבוהות של גודל מ רבסד

 תשיט S.C.S -  שיטת השירות לשימור הקרקע האמריקאיSoil Conservation Service ,

מותאמת לאגני ניקוז בינונים וגדולים  ופתוחה לצורך הערכת נפחי נגר סופתיים באזורים 

 השיטה מורכבת יותר ונוחה פחות ליישום.חקלאיים ועירוניים. 

  מחשבת את ספיקת השיא ה(, 4188הנוסחה הרציונלית )גרתי, של זו וריאציה  -שיטת תחל"ס

השיטה מתבססת על מפת קמ"ר.  84מאגן הניקוז מותאמת לאגני ניקוז גדולים יותר ועד 

 רקע של ישראל.קחבורות ה

 

 חישוב נגר עילי בפרויקט תכנית אב לתיעול רחובות 5.1

מקדם והגשם, זמן ריכוז בפרויקט הנ"ל אנו משתמשים בשיטה הרציונלית, שמתבססת על עצמת 

 הנגר עבור שטח התכנון.

𝑸  נוסחה של השיטה0   ה = 𝐀 ∗ 𝐈 ∗ 𝐂 

 כאשר0

 Q –מ"ק/שניה , הספיקה המקסימלית של הנגר העילי 

 C – .מקדם הנגר העילי בהתאם לסוג השטח 

 I –  עוצמת הגשם הממוצעת לזמןtc  ולתקופת חזרהT , מ"מ/שניה 

 A – םהריכוז, דונגודל שטח אגן ההיקוות המתנקז לנקודת  
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  מקדם הנגר העיליC 

 -Takeo Kinoshita בהעבודה של המקדם הנגר העילי נלקח    

"Estimation of the runoff coefficient of the rational formula by the proposed TS runoff coefficient". 

 ראה נספח ג'. -טבלת מקדמים 

  תקופת חזרה- T  

שטחים מבונים נספח מנחה א'0 בחישוב תקופה חזרה יתבסס על טבלה של תקופת חזרה 

 הנחיות להכנת נספח ניהול הטיפול במי נגר עילי וניקוז לתכנית.

 להלן הטבלה 0

 

  עוצמת גשם– I 

הנתונים של עצמת גשם מחושבים לפי . בהתאם לאזור, הסתברות הגשם וזמן ריכוז  תנקבע

 ספיקות שיא במסגרת הכנת סקרים הידרולוגיים לתכנון מערכות ניקוז בכבישים.טבלאות 

 )ק. גטקר, חב' מע"צ(

  זמן הריכוז– Tc 

רח' מנחם  –)לשטחים הנמצאים מעבר לכביש עוקף מזרחי   לאגנים ללא זרימה מרוכזת

 Applied. גטקר )חב' מע"צ(, לפי נוסחה מספר זמן ריכוז מחושב לפי המלצות של ק בגין(

Hydrology. 

𝐓𝐜  להלן צורת הנוסחה וטבלה מקדמים המתאימים לתנאי זרימה שונים0 =
𝐋

𝐚×𝐒𝐛
 

 כאשר0

Tc - ז מחושבזמן ריכו 

 L- אורך זרימה מקסימאלי במטרים 

 S- 'שיפוע מדרון במ'/מ 

a, b - מקדמי הנוסחה, בהתאם לטבלה 

 

 

 התנקזות גודל אגן מאפייני השטח העירוני מס'

 דונם           

 גודל שקע

 טחלומ  

 דונם   

 תקופת

 חזרה 

 שנים 

 5 5עד  4.444עד  ניקוז מקומי בשכונות מגורים וכבישים משניים 4

 44 5עד  544עד  באזורי תעשיה ומסחר ומרכזים עירוניים ניקוז מקומי )בינוני( 2

 44 44עד  5מ 2.444עד  544מעל  ניקוז ראשי )נרחב (בשכונות מגורים וכבישים משניים 3

 24 5מעל  544מעל  ומרכזים עירונייםניקוז ראשי באזורי תעשיה , מסחר  0

 24 44מעל  2.444מעל  ניקוז ראשי  )נרחב (בשכונות מגורים וכבישים משניים  5

 54  5444מיל  וארצייםניקוז עירוני ראשי ומעבירי כבישים בין עירוניים  6
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 תנאי זרימה

 מקדמי נוסחה

a b 

 4.6 222 שטח מיוער/חורש

 4.04 412 שטח שדה מרעה

 4.01 288 שטח מעובד/חרוש

 4.50 4424 ( 'תעשיה וכד חניות, אזורישטחים עם כיסוי מלאכותי )כבישים ,

 4.11 164 שטחים עם ריכוז מים ללא ערוץ זרימה מרכזי

                                                                              

 tc = t1+t2+t3 0נוסחהנקבע לפי  םבנוייזמן  ריכוז לשטחים 

 כאשר0

4t –  משך זרימת המים לאורך הדרך הארוכה ביותר בשטח הטבעי של אגן ההיקוות עד

 המתוכנןהנקז  ילתווא

2t –  עד לכניסה לקולטנים פני שטח האגןמשך זרימת המים על 

3t –  החישוב תעד לנקוד להתיעומשך זרימת המים בתוך מערכת 

 

 

 דקות t1 + t2  = 20 לצורך החישוב נקבע 

3t בהתאם לחישובים הידראוליים 
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 התכנית המוצעת .6

 

וכן בדיקת כושר  חדשיםבאזורים קיימים וים יומובלים ראשקווי תיעול התכנית כוללת השלמת 

 הולכה של מאספים ראשיים קיימים והצעה לשדרוגם.

 

 (2)אגן ניקוז מס'  אזור צפוני 6.2

תעלת ניקוז מכון וייצמן  לתפיסתמ'  2.44*4.54במידות  לצפוני מתוכנן להמשיך מאסף תיעוהבאזור 

  קווים בקטרים שונים בהתאם לפיתוח החדש של פארק ת.מ.ר. וכן השלמת

, אינו מתאים לגשם 2.2-2.3-2.0, בין נק' מ' 3.44*4.54הראשי הקיים במידות מאסף התיעול 

 ., עפ"י הנדרש בטבלאות החישובויהיה צורך להגדילו %5מקסימלי בתקופת חזרה של 

 

 (4,0,5)אגני ניקוז מס'  אזור מרכז 6.1

 תכניתה. לפי ללא מערכת ניקוזואזורים שלמים  באזור המרכז קיים מספר גדול של רחובות 

קווים  השלמת קריטריונים החדשים ולבצעהמערכת הישנה לפי את ההחדשה מתוכנן לשדרג 

אילן,  רמרגולין, בהשומרים,  תודניה, רחובושעריים תכנון מערכת ניקוז באזורים מדובר ב חדשים.

פיתוח חדש )רח'  שילוב עםמתוכנן לשדרג חלק מהקווים בכמו כן,  ועוד. ןהבנים, מרטועציון,  שגו

הנחיות נספח ניהול לבהתאם העיר של מרכז הראשי ניקוז המאסף את קב( ולשדרג עי לבנימין, הל

 .5%טיפול במי נגר עילי וניקוז בהתאמה לתקופת חזרה של ה

 

 (3)אגן ניקוז מס'  אזור דרום 6.5

על מערבי, -דרום עוקף ראשי לאורך כביש לתיעוביצוע מאסף  להשליםבאזור דרום העיר מתוכנן 

בור למערכת ילאורך רח' יום הכיפורים עד לח לתיעולהמשיך מאסף כן לבטל תעלות עפר ומנת 

קווים חדשים בהתאם לתכנית פיתוח רחובות0  ניםמתוכנכמו כן בצומת גבירול. הקיימת ניקוז ה

  אזור תעשייה רכטמן. ,קרית משה ,שכונה דרומית, הרכבת

ואין צורך  %5ל להעביר ספיקות מי גשם לפי תקופת חזרה מאסף התיעול הראשי באזור זה מסוג

 . בשדרוגו

אינו מתאים ומיועד , 38.4-38בין נק' הקיים בשכ' קרית משה,  ,ס"מ 454קו התיעול הראשי בקוטר 

 להחלפה בקו חדש במסגרת פיתוח המתחם.

 

 טיפול בשקעים 6.4

מומלץ לבחון את , מוחלטיםבאזורי בינוי חדשים, בהם לא ניתן יהיה להימנע מתכנון שקעים 

שיתנו מענה להצפות  ,ליים ו/או תת קרקעיים בקרבת השקעיםיהאפשרות לפתח אזורי איגום ע

בנוסף לתחזוקה הרצופה הנדרשת בניקוי  ,בגשמים נדירים ו/או בעת סתימת קולטנים. זאת

 הקולטנים.
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 שימור הנגר .7

 

 קפיד על נושא שימור וצמצום הנגר.בכל שטחי העיר ובעיקר באזורי הפיתוח דרוש לפתח ולה

 להלן הנחיות והמלצות כלליות בנושא0

 

הכולל, במגמה לאפשר שטחים חדירי מים מתוך שטח המגרש  45%בכל שטחי הבנייה יוותרו לפחות  7.2

לחלחל  לתת הקרקע בתחומי המגרש. שטחים חדירי המים  ,של מי נגר עילי ככל הניתן לכמות גדולה

אפשר שיהיו מגוננים או מצופים בחומר חדיר )כגון חצץ, חלוקים וכד'(. )האמור בנוסף לפארק 

 ולשטחים הירוקים הציבוריים(.

 

, האזוריםתכנון השטחים הציבוריים הפתוחים, לרבות שטחים מיוערים, בתחום התכנית, בכל  7.1

שטחי חלחול ישירים או   ר, קליטה, השהייה והחדרה של מי נגר עילי באמצעותיבטיח, בין השא

שטחים ציבוריים פתוחים יהיו בתחום . הקולטים את מי הנגר העילי םהחדרה. השטחימתקני 

של שטחים אלה כשטחים ציבוריים  םבתפקודו בשימושינמוכים מסביבתם. כל זאת ללא פגיעה 

 פתוחים.

 

ישולבו רצועות של שטחים מגוננים סופגי מים וחדירים וייעשה  שימוש בתכנון דרכים וחניות  7.5

 בחומרים נקבוביים וחדירים.

 

 הנגר משטחי המגורים בבנייה צמודת הקרקע יופנה להחדרה אל חצרות הבתים ו/או אל בורות 7.4

 חלחול.

 

 בבנייה הגבוהה הסמוכה לשטחים הירוקים, יופנו המרזבים אל השטחים הירוקים הסמוכים. 7.5

 

בבנייה המרוחקת משטחים ירוקים, מומלץ להפנות את המרזבים אל דק ממולא טוף לאיגום  7.6

וויסות, וממנו אל קידוחים מקומיים ו/או אל שטחי הגינון הביתיים ורק עודפי נגר יזרמו אל 

 המערכת העירונית.

 

מו כן, ניתן כ כחלופה לנ"ל ו/או כתוספת, ניתן יהיה להשתמש בגגות ירוקים, לצמצום זרימת הנגר. 7.7

יהיה לאסוף הנגר לאיגום ולשימוש בהשקיית הגינות הביתיות ו/או להדחת אסלות כחלק ממערכת 

 של בנייה ירוקה.

 

 בבנייה לתעסוקה ניתן להפנות המרזבים אל בורות חלחול שיותקנו בשטח הפנוי של המגרשים. 7.5

 ח ירוק במרכז השכונה.תכנון שיפועים בכבישים ובמגרשים כך שמי נגר עילי ירוכזו תחילה בשט 7.9

 

תכנון שלוליות חורף להשהיית ולהחדרת מים לתוך השטח הירוק. בנוסף למספר קידוחי  החדרה  7.20

 או החלפת שכבת קרקע עליונה לשכבה גרנולרית להגדלת כושר ספיגת המערכת. 
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 איגום לוויסות השהייה והחדרה .5

 

אגנים לוויסות השהייה והחדרה, בתב"עות החדשות ובכל מקום שניתן יהיה, יופנה הנגר אל 

בלבד יוזרמו אל באופן שעודפי הנגר  ,שישולב בשטחים הירוקים ובפארקים עם קידוחי חלחול

 מערכת התיעול העירונית.

 

 אזורים שבהם יידרש להתקין אגנים לוויסות והשהיה0

מועצה דונם )רחובות +  5,444-ממזרח לכביש עוקף מזרחי )שד' מנחם בגין( מתנקז שטח של כ 5.2

 454,444-אזורית גזר(. לשטח זה מוצע להתקין איגום ויסות והשהיה למי נגר עילי בנפח של כ

 (.2.4)בנק' מס' מ"ק בכניסה למובל התיעול הצפוני 

 

דונם, מתנקז לכיוון מאסף רח'  4,444-אזור נוסף )דרומי( ממזרח לשד' מנחם בגין, בשטח של כ 5.1

מ"ק  34,444-סות והשהיה למי נגר עילי בנפח של כההגנה. לשטח זה מוצע להתקין איגום וי

 (.4.4בכניסה למאסף הקיים )בנק' מס' 

 
דונם )מועצה אזורית ברנר( לכיוון מאסף התיעול  844-מדרום לשכ' וייסגל מתנקז שטח של כ 5.5

מ"ק  25,444-הדרומי(. לשטח זה מוצע להתקין איגום ויסות והשהיה למי נגר עילי בנפח של כ

 (.3.6התיעול )בנק' מס'  בחיבור למאסף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24  40-40רחובות תכנית אב לתיעול 

 להתיעוהמלצות לתכנון מפורט של מערכת  .9

 

 חדשים. ביחד עם שדרוג כבישים קיימים או תכנון כבישים לתיעו יקוומומלץ לבצע שדרוג  9.2

 

ס"מ  04ס"מ, חיבורי הקולטנים או המגרשים  54יהיה  להתיעו תצינורוהקוטר המינימלי של  9.1

 .PVCס"מ מצינורות  34מצינורות בטון, או 

 

 .צד הנקבהאטומים, עם אטמים ב לתיעוהמיועדים לקוי  תבצינורוהבטון  תצינורויש לתכנן  9.5

 יש לבחור בהתאם לעומסים המתוכננים. רהצינודרג 

 

 גדולים עדיף טרים. בקרהצינויש להשתמש בתאים טרומיים, תאים מלבנים לפי הקוטר של  9.4

 צוע(.יאפשרי בתנאי הבהדבר להשתמש בתאים אינטגרליים )אם 

 

-, קוטר של המכסה לתאים עמוקים מ081מכסים לתאי בקורת יש לבחור בהתאם לתקן ת"י  9.5

ס"מ, במקרים אחרים ובהתאם לאישור המזמין  64 -או שמתוכננים לשמש למעבר אדם  4.25

 לוק, המכסים עם  ציר ננעילה קפיצית.-במכסים מסוג קליק שלהשתממומלץ ס"מ.   54 -

 

 ע.שוו"או  super flow ולפן  גוצירים, מסועם נעילה  רשת של קוטני מי גשם מומלץ לתכנן  9.6

 

ובאישור מחלקת  רהצינוהמרחקים המקסימליים בין התאים יש לקבוע בהתאם לקוטר  9.7

 עירית רחובות. התחזוקה

 

בנקודה הנמוכה  מעברי חציה במעלה הזרימה ולפני הצמתים. תאי הקליטה יהיו תמיד לפני 9.5

מ' יש לתכנן  44-45הצדדים משקע במרחק של  2-יחידות של קולטנים ומ 3יש לתכנן מינימום 

 קולטנים נוספים שאמורים לקלוט את מי הגשם במקרה של סתימת הקולטנים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24  40-40רחובות תכנית אב לתיעול 

 העירונית להתיעומערכת  אחזקת .20

 

לפי תחומי הפעילות  םייעודייפעולות האחזקה יבוצעו בפקוח צוות קבוע המפעיל קבלנים 

 כדלקמן0 ותיקריעהנדרשים. פעולות האחזקה מתחלקות לשתי קבוצות 

 

 אחזקה מונעת 20.2

 וים ראשייםושטיפת ק. 

 ניקוי קולטנים וקוים בעייתיים כהכנה לקראת החורף. 

 שנים.וים ראשיים בתדירות אחת לחמש ולום קיצ 

 טוי ושיקום )במידת הצורך( של תאי בקרה בתדירות אחת לחמש שנים.יח קויינ 

  במידת הצורך. להתיעוהדברת מכרסמים במערכת 

 .החלפת רשתות, אבני שפה ומכסים בתאי בקרה במידת הצורך 

 

 אחזקת שבר 20.1

  בקרה,  טיפול שוטף על פי קריאת מוקד כגון0 סתימות, קריסות קוים, שבר בתאי

 וכו'. קולטנים

  טיפול במפגעי בטיחות הנובעים משקיעות במדרכות ובמסעות, מכסי תאי בקרה

 וקולטנים  עם רשתות לא יציבים וכו'.

 

 תחזוקת קולטנים 20.5

  דרוש להקפיד על ניקוי כל הקולטנים כהכנה לקראת החורף האמור כולל שאיבת  

 החול וכל הפסולת שנצברה בהם במהלך הקיץ.

  הקולטנים במהלך החורף בהם נאספים עלים, יריעות ניילון, דרוש להקפיד על ניקיון

 בקבוקי פלסטיק וחפצים שונים, בזמן הגשם וסותמים את יכולת הקליטה שלהם.

  במיוחד דרוש לטפל באותם קולטנים המותקנים בשקעים מוחלטים שסתימתם עלולה

 לגרום להצפה ונזקים לרכוש וסכנה לאדם.

 רוק קל, יעם רשתות שלא ניתנות לפ תקניתיכות דרוש להקפיד שהקולטנים יהיו מא

 רצוי שיהיו עם צירים לפתיחה קלה.

 

 אום עם רשויות שכנותית 20.4

  יעשה בתאום עם הרשויות השכנות אליהן מחוברת המערכת. םבקוויהטיפול 

 

 

 

 

 



 22  40-40רחובות תכנית אב לתיעול 

 הפרדת מערכות ביוב ותיעול .22

 

ממערכת הניקוז באופן  מערכת הביוב העירונית הינה מערכת "נפרדת" האמורה להיות מנותקת 

ותיקים מחוברים המרזבים ובה שפכים בלבד. עם זאת במקומות רבים בחלקי העיר ה שיוזרמו

ערכת הביוב בכמויות שאינה מומערכות הניקוז הביתיות את מערכת הביוב. הנ"ל גורם להצפת 

חובות ובשל כך פורץ הביוב בזמן גשם במקומות הנמוכים דרך המכסאות ומציף רערוכה לטפל, 

עול במסגרת הסיוע יצוע עבודות להפרדת ביוב ותייריה החלה בבהע ומבנים נמוכים ומרתפים.

דרש להעמיק הטיפול בהפרדת חיבורי מרזבים אל ייחד עם זאת י איגודןשניתן לשם כך ע"י 

מערכות הביוב הביתיות, לנתק מבנים ובתים הנמוכים מהכביש ממערכת הביוב ולחברם בשאיבה 

בתב"עות החדשות יוקפד על פיתוח משמר נגר  עול באזורים הנ"ל.ילפתח את מערכת הת בלבד, וכן

 .יהיומניעת הזרמתו אל הביוב, הן בבניה למגורים והן בבניה הציבורים והבניה לתעסוקה ותעש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23  40-40רחובות תכנית אב לתיעול 

 תחנות שאיבה למי קיץ .21

 

תותקנה תחנות שאיבה למי קיץ שתשאבנה את הזרימות  לנחליםהראשיים  להתיעובכל מוצאי 

 הביוב העירונית הסמוכה למוצאים. מערכת להקיציות א

 ובות )באזור צומת גבירול(.הראשי של רחהתיעול בשלב הזה מתוכננת תחנה שאיבה בקצה מאסף 

 .תחנות סה"כ( 5-נוספים )כתחנות במקומות  ננוכיתולפי דרישות איכות הסביבה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20  40-40רחובות תכנית אב לתיעול 

 המתוכנן והשדרוגעלות המערכת הקיימת  .25

 

 כללי 25.2

בפרק זה נערך אומדן ההשקאות הדרושות לשדרוג והקמה של מערכת התיעול והניקוז בשטח 

תוך התחשבות בתנאים  2443השיפוט העירוני. האומדנים מבוססים על מחירים הממוצעים בשנת 

הטופוגרפיים, אופני הבינוי במרום ובעומק הממוצע של הנחת המערכת צינורות ומאספי תיעול. 

ורווח של הקבלן. אין המחירים כוללים הוצאות והסדרי  תמחירי היחידה כוללים את ההוצאו

 תנועה.

 

 השקעות אומדן  25.1

  '04-444צינורות בקוטר  - הקיימת להתיעורשימה ועלות מערכת  כוללת 4טבלה מס 

 .ס"מ

  'ם בקוטר יקווים ראשי - הקיימת להתיעורשימה ועלות מערכת  כוללת 2טבלה מס

 .ס"מ 484-425

  'ם במידות ימאספים ראשי - הקיימת להתיעורשימה ועלות מערכת  כוללת 3טבלה מס

 שונות.

  'המערכת מוצעים לפיתוחהעלות קווים חדשים ימה ורש כוללת 0טבלה מס. 

  'המתוכננים לפיתוח ושדרוג המערכת יםראשי לתיעו מובליעלות  כוללת 5טבלה מס ,

 .הקיימת

  'של מערכת התיעול העירונית הקיימת עלות כללי  ריכוז כוללת 6טבלה מס

 .והמתוכננת

 

 ס"מ 200-40צינורות בקוטר  - הקיימת להתיעועלות מערכת  אומדן - 2טבלה מס 

 מלש"ח –עלות  בש"ח למ"אמחיר  ק"מבאורך  ס"מבקוטר 

04 42.84 4,018 48.12 

54 48.44 4,658 21.80 

64 41.14 4,834 36.45 

84 1.84 2,024 23.12 

444 6.44 3,415 48.51 

 217.20   סה"כ

 

 

 



 25  40-40רחובות תכנית אב לתיעול 

 ס"מ 215-250קווים ראשים בקוטר  - הקיימת להתיעועלות מערכת  אומדן - 1טבלה מס 

 מלש"ח –עלות  בש"ח מחיר למ"א ק"מבאורך  ס"מבקוטר 

425 2.44 0,214 8.50 

454 0.14 0,811 22.12 

484 4.34 6,603 4.11 

 55.45   סה"כ

 

 

 מאספים ראשים - הקיימת להתיעומערכת  אומדן עלות – 5טבלה מס 

 מלש"ח –עלות  בש"ח מחיר למ"א ק"מבאורך  (b*h) ס"מב מידות

404*404 4.62 5,444 3.44 

404*244 4.01 6,544 3.45 

464*244 4.28 6,144 8.83 

244*244 4.84 1,644 43.68 

464*224 4.54 1,544 3.15 

424*204 4.04 1,254 2.14 

244*234 2.82 1,144 21.35 

464*344 4.05 44,644 5.22 

244*064 4.31 41,444 23.21 

484*364 4.36 42,454 0.31 

254*044 4.23 45,254 3.54 

254*544 4.24 24,344 0.26 

 205.51   סה"כ

 

 

 

 



 26  40-40רחובות תכנית אב לתיעול 

 קווים חדשים –אומדן עלות מערכת תיעול מתוכננת  – 4טבלה מס 

 ש"חמל –עלות  בש"ח מחיר למ"א ק"מבאורך  ס"מבקוטר 

04 1.44 4,020 42.82 

54 25.44 4,144 02.5  

64 43.24 4,156 25.82 

84 6.34 2,134 41.24 

444 4.34 3,535 0.51 

425 4.24 0,814 4.18 

454 4.24 5,844 4.46 

484 4.54 1,414 3.58 

 205.65   סה"כ

 

 הערה0

מחיר למ"א קווים חדשים נקבע כמחיר ממוצע בין מחיר עלות להתקנה בשטחים בנויים לבין מחיר 

 עלות להתקנה באזורי פיתוח חדשים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21  40-40רחובות תכנית אב לתיעול 

 מאספים ראשיים –אומדן עלות מערכת תיעול מתוכננת  – 5טבלה מס 

 מלש"ח –עלות  בש"ח מחיר למ"א ק"מבאורך  (b*h) ס"מב מידות

454*224 4.43 1,524 8.54 

404*244 4.35 6,014 2.21 

244*254 4.34 1,844 2.30 

464*325 4.31 44,244 3.11 

464*354 4.54 44,844 5.04 

484*364 4.04 44,444 0.00 

444*315 4.44 1,544 4.15 

454*315 4.43 44,644 4.38 

244*315 4.14 43,444 44.14 

244*044 4.35 43,284 41.13 

244*484 4.15 8,154 6.14 

244*404 2.24 8,004 48.51 

464*204 4.55 44,344 6.24 

 59.97   סה"כ

 

 

 

 טבלת ריכוז אומדן עלות מערכת התיעול – 6טבלה מס 

 ₪    421,441,244    -קווי משנה  –מערכת קיימת  .4

 ₪      33,050,844    -קווים ראשיים  –מערכת קיימת  .2

 ₪    443,325,544   -מובלי תיעול ראשיים  –מערכת קיימת  .3

 ₪    448,652,144   -קווים חדשים  –מערכת מתוכננת  .0

 ₪      81,110,644   -מובלי תיעול ראשיים  –מערכת מתוכננת  .5

 ₪        x 44,4445,4 ₪ =  ,444544,1 5 –תחנות שאיבה למי קיץ  .6

 ₪    500,026,470      -סה"כ כללי  .1

 האומדנים כוללים ב.צ.מ., הסדרי תנועה, הוצאות הנדסיות ומע"מ.*  


