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ברכות עין החורש נמצאות  •

עמק חפר כשלושה  . א.בתחום מ

בין קיבוץ  4מ מזרחית לכביש "ק

.עין החורש וקיבוץ העוגן

הברכות נמצאות מדרום לנחל •

אלכסנדר ומסביבן נוף חקלאי  

.מעובד באינטנסיביות

מצפון לברכות עובר שביל •

.ישראל לאורך נחל אלכסנדר

שטח הברכות נמצא בשטח •

משבצת חקלאית של קיבוץ עין  

.החורש

מיקום במרחב



ייחודו  . הבריכות מתפקדות כבית גידול לח בעל ערכיות גבוהה ביותר בדגש צפרות•
.מורכבות מבנית גבוהה ומגוון בתי גידול רדודים, בהיותו בעל צומח סבוך

הקמת  .  ק"מליון מ1-קיימת יוזמה להקמת מאגר תפעולי על שטח הברכות בנפח של כ•
.  המאגר תתפרס על מרבית שטח הברכות ותביא להרס בתי הגידול במקום

העצמת תפקודו  , שימור בית הגידול הלח בבריכות עין החורש–מטרת העל של הפרויקט •
.האקולוגי ושיקום קטע של נחל אלכסנדר

שימור  ,  החברה להגנת הטבע יזמה תכנית לשימור הברכות עם שילוב תיירות אקולוגית•
אקולוגי ומתאים  , ערכי הטבע הקיימים והעצמתם לצד הקמת מאגר תפעולי בעל תפקוד נופי

.ט"נבלפעילות 

למרחב  אופטימליתכנון . התכנון העקרוני במצגת זו מתייחס רק לשטח בריכות עין החורש•
.יגדיר לשימור גם את מרחב עיינות חוגלה

ואף , כדי להשיג את המטרה יש לדאוג שבעלי הזכויות בשטח אינם נפגעים–הנחת יסוד •
שמימושו דורש כספים חיצוניים להקמה " משק פתוח"הפרויקט הוא פרויקט . יוצאים נשכרים

.ותחזוקה

רקע ליוזמת התכנית



:התכנית המוצעת משלבת

יצירת בתי גידול לחים ושמירה על אזורי ליבה  , שימור והעצמת ערכי הטבע קיימים•
.אקולוגית

.שילוב נחל אלכסנדר בשטח התכנית והפיכתו מתעלה מוסדרת לנחל על כל היבטיו•

.עידוד תיירות צפרות ופעילות נופש בחיק הטבע•

.המנוהל תוך שימור תפקוד אקולוגי–שילוב מאגר תפעולי לצרכי השקייה •

:מימון ותחזוקה, יעוד שטח

.  ג"י רט"המלצה ליעד את השטח כשמורת טבע וניהולו יעשה ע•

עד הכרזת השטח כשמורה מומלץ להקים מנהלת לשימור השטח בהשתתפות בעלי עניין  •
.בשטח

,  רשות ניקוז, נדרש מימון לביצוע התכנית ממקורות חוץ כגון משרד להגנת הסביבה•
מימון זה יכלול פיצוי החוכרים . 'י וכד"ל קרן לשמירת שטחים פתוחים של ממ"קק, ג"רט

.והקמה

מימון לתחזוקה . תעשה בעיקר ממקורות חוץ( תחזוקה אקסטנסיבית)תחזוקת האתר •
ט כגון דיג וניצול מים ממאגר  "פעיויות נב, אפשרי גם מפיתוח תיירות אקולוגית בדגש צפרות

.תפעולי

רקע ליוזמת התכנית



(ברנדיסעמוס )הצעה למאגר עין החורש 



(מתוך אתר עמוד ענן)PEF1880אזור נחל אלכסנדר במפת 

ברכות עין החורש

PEFהנחל כיום לפי מפת 
נמצא בתוואי ההיסטורי 

כאשר מדרום מסומן  

במפה שטחי ביצות 

Ayunומעיינות  el Husab



נחל אלכסנדר בתקופת המנדט

ברכות עין החורש



34א"תמ

ברכות עין  3/ב34א "בתמ

החורש נמצאות בחלקן  

נחל  "בתחום רצועת 

"וסביבתו

ברכות עין החורש

רקע סטטוטורי

בכל תחום המועצה האזורית עמק חפר •

–יש רק שמורת טבע מוכרזת אחת 
".  ביתן אהרון"שמורת הכורכר הקטנה 

בתי הגידול הלחים הטבעיים של האזור 

אינם מיוצגים בשמורות טבע בתחום  

בתחום המועצה , לעומת זאת. המועצה

דונם של שטחי מאגרים 3000קרוב ל

!הנדסיים ובריכות דגים פעילות



ברכות עין החורש

רקע סטטוטורי

3/21מ "תמ

מוגדרת  21שינוי 3מ "בתמ•

סביבת נחל אכסנדר כתחום נחל 

וסביבותיו

191/בתכנית עח•

תכנית מופקדת בתהליך עדכון  )

(בועדת ההתנגדויות

העוסקת בנחל אלכסנדר מסומן אזור 

.ברכות עין החורש כברכות דגים

רצוי לעדכן הגדרה זו ולתת מענה 

.לצורך בשימור אקולוגי



קיבוץ עין החורש–ברכות דגים נטושות 

סקירה והמלצות אקולוגיות לקראת תכנון פארק אקולוגי

(יהל פורת : צילום) ברכיה 



מסדרון אקולוגי-חשיבות אקולוגית

ברכות עין החורש

(2010קולר )מסדרון אקולוגי 

שטח ברכות דגים שפעילותן  

. הופסקה לפני כעשר שנים

מהוות בית גידול לח בעל  

ערכיות אקולוגית גבוהה  מאוד 

השטח  . עם דגש על עופות

נמצא בצוואר בקבוק מבחינת 

המסדרון האקולוגי של נחל 

.אלכסנדר



ברכות עין החורש כשטח הטבעי בעל הערכיות

(2010, קולר) האקולוגית הגבוהה ביותר בעמק חפר 

אין הגנה סטטוטורית, מנגד, במועצה שטח גדול של מאגרי מים חקלאיים עמוקים

או רדודים, לבתי גידול לחים ביצתיים

סקירה אקולוגית



ברכות עין החורש כחלק ממכלול

בתי גידול לחים בעמק חפר

שטח ביצתי מוצף בברכות

2010סתיו , הדגים הנטושות בעין החורש

(יהל פורת : צילום) 

תוכנית לשימור המרחב צריכה לשמר את 

–מכלול בתי הגידול הלחים 

כולל מרחב עיינות חוגלה

סקירה אקולוגית



ברכות עין החורש וחשיבותן בשימור מגוון מיני ציפורים

עמק חפר כאזור חשוב לשימור ציפורים•

(Birdlife internationalאירגון ) 

האמנה הבינלאומית להגנה על עופות נודדים•

(רתם פז : צילום) שקנאי לבן  עיט צפרדעים

(יונתן מירב : צילום) חרטומית בנגלית 

סקירה אקולוגית



מכלול בתי הגידול

שטח מוצף בחורף

חורשת אקליפטוס ומטע

תעלות מים

נחל מוסדר הנדסית

סבך צפוף של אשלים וקנים

שטח ביצתי מוצף כל השנה

סקירה אקולוגית



ערכיות אקולוגית קיימת

,שטח לח מכוסה בארכובית הכתמים

(יהל פורת : צילום) 2010סתיו 

(יוסי אשבול : צילום)חתול ביצות 

סקירה אקולוגית

http://www.greenchange.co.il/photo/htol-byzot/next?context=user
http://www.greenchange.co.il/photo/htol-byzot/next?context=user


עקרונות אקולוגיים לשיקום ותכנון פארק אקולוגי: ברכות עין החורש

שימור ותגבור שטחים בעלי ערכיות קיימת גבוהה והפיכתם לשטחי חיץ בין החקלאות לפארק•

(בדגש על כמות ואיכות מי נחל אלכסנדר)אקולוגית מקדימה -סקר וגיבוש תפיסה הידרולוגית•

כצעד מקדים לקביעת החלופה תכנונית לליבה האקולוגית המוצעת

שיקום שטחים בעלי ערכיות בינונית כמספר בתי גידול המרכיבים את הליבה האקולוגית של•

:הפארק המוצע

שימוש במי נחל אלכסנדר–אגם מים קבוע בעל עומק משתנה . 1

שימוש במי נחל אלכסנדר–נפתול נחל ופשט הצפה . 2

שימוש במי תהום ומי עינות חוגלה–שטח ביצתי רדוד . 3

בדגש על איכות המים הנכנסים, שתי חלופות תפעוליות שונות לאגם המים הקבוע•

פעילויות תיירות אקולוגית באזורים מוגבלים בליבה האקולוגית המוצעת" סל"עידוד •

הכנת תוכנית ממשק לטיפול במינים פולשים ומינים המזיקים לחקלאות•

סקירה אקולוגית

הפרדה פיזית בין 

בתי הגידול



סכמה מוצעת לתפקוד פארק אקולוגי

.המבוסס על שטחי סבך צומח בעלי ערכיות אקולוגית גבוהה, לשימור" חיץ אקולוגי"אזור . 1

.בדופן המערבית של הפארק" חיץ אקולוגי"אזור לתגבור . 2

.י נטיעת צומח מקומי"ע, בחורשת אקליפטוס ומטע פקאן" חיץ אקולוגי"אזור לתגבור . 3

.י שיקום ועיבוי  צומח בגדת נחל אלכסנדר הצפונית"ע" חיץ אקולוגי"אזור לתגבור . 4

(.מי נחל אלכסנדר ) אגם קבוע בעל עומק משתנה : 'מוצעת א" ליבה אקולוגית" אזור . 5

סקירה אקולוגית



סכמה מוצעת לתפקוד פארק אקולוגי

(.מי נחל אלכסנדר)נפתול ופשט הצפה מוצע : 'מוצעת ב" ליבה אקולוגית" אזור . 6

(.מי עיינות חגלה ומי תהום מקומיים)שטח ביצתי רדוד : 'מוצעת ג" ליבה אקולוגית" אזור . 7

.מרכז מבקרים וכניסה מוצעת לפארק. 8

.חיבור למערכת נחל אלכסנדר. 9

.חיבור למערכת בתי גידול לחים עיינות חגלה. 10

.הטיית תעלה מערבית לשטח ביצתי מוצע. 11

סקירה אקולוגית



רכיבי הליבה האקולוגית המוצעת

שטח ביצתי רדוד מוצף כל השנהאגם קבוע בעל מורכבות גבוהה ועומק משתנה

נפתול נחל ואזור פשט הצפה עונתי

סקירה אקולוגית



מורכבות מבנית גבוהה: מאפיינים אקולוגיים של האגם הקבוע

מורכבות צומח גבוהה בגדות 

עונתיות, אזורי עומק בסיסי שוניםשיפועי גדות, מצעים שונים, ללא איטום:  קרקעית

איים שונים לקינון מגוון מיני עופות מים

סקירה אקולוגית



איכות המים: מאפיינים אקולוגיים של האגם הקבוע

שליטה בתזמון: איכות מים גבוהה–חלופה ראשונה 

ללא סכנת, אביב–הכנסת המים לאגם לסוף החורף 

, מערכת אקולוגית איכותית באגם. י עקר"זיהום ע

אפשרות לאיכלוסו בדגה

סקירה אקולוגית

הכנסת מים לאגם ללא: איכות מים נמוכה–חלופה שנייה 

מערכת. י עקר"סכנה לזיהום חמור ע, שליטה בתזמון

אין איכלוס דגה. אקולוגית איכותית פחות באגם

, שלישוניים-קולחים שניוניים: קיץ, אביב, הנחל בסוף חורף

כתלות בעונה

י עקר"סכנה לזיהום חמור ע: הנחל בסתיו



מוצע של פעילויות תיירות מבוססות תהליכים אקולוגיים לעידוד בפארק" סל"

תשתיות ממשק אקולוגיפעילות קהלתהליך אקולוגיעונה
קהל

,  קורמורנים: חריפה של עופות מים להקניים •חורף
טבלנים ועוד, שחפים, ברווזים

מגלנים  , כפנים, אנפות: שהות וחריפה של עופות גדה •
נחליאלים ועוד, פיפיונים, חופמאיים

חריפה של עופות דורסים וציפורי שיר•
רביית דו חיים•

תצפית בציפורים
טיבוע ציפורים

תצפית בשלולית  
חורף

שיקום גופי מים במגוון עומקים ותצורות גדה 
שונות

יצירת גוף מים קבוע ועמוק וגופי מים רדודים  
מוצפים עונתית

נטיעת , שימור ושיקום של סבך צומח גדות
עצים גבוהים

הקמת שלולית חורף לדו חיים וחסרי חוליות

שבילי  
תצפית

מסתורים  
ועמדת  
טיבוע
מגדל  

תצפית
שילוט

,  עופות דורסים, שקנאים, נדידת עופות מים שונים•אביב
ציפורי שיר

שיחור מזון של שקנאים•
רביית דו חיים•
(מינים מקומיים )רביית דגים •
פעילות יונקים ליליים •

תצפית בציפורים
טיבוע ציפורים

תצפית בשלולית  
חורף

תצפית בברכת דגים 
לימודית

תצפית לילה ביונקים

שיקום גופי מים במגוון עומקים ותצורות גדה 
שונות

יצירת גוף מים קבוע ועמוק וגופי מים רדודים  
מוצפים עונתית

איכלוס דגה בגוף מים עמוק
נטיעת , שימור ושיקום של סבך צומח גדות

עצים גבוהים
הקמת שלולית חורף לדו חיים וחסרי חוליות
הקמת ברכה לימודית למיני דגים מקומיים

שבילי  
תצפית

מסתורים  
ועמדת  
טיבוע
מגדל  

תצפית
שילוט

,  טבלנים, שחפיות ים: דגירת עופות מים וגדה•קיץ
,  אנפות ומגלנים, חופמאים שונים, ברכיות, סופיות

דורסי יום ולילה, שלדגיים ושרקרקים
רביית  צב רך•
פעילות עטלפים•
פריחת צמחים של בתי גידול לחים וקשרי הגומלין  •

שלהם עם חרקים
פעילות יונקים ליליים•

תצפית בציפורים  
טיבוע ציפורים

תצפית במתחם צב רך
תצפית לילה בפעילות  

יונקים ועטלפים
סיור בוטאני

טיפוח ויצירת חורשה בעלת תנאים למושבת  
קינון  של אנפות ומגלנים ואיים בעלי תצורה  

קיר מלאכותי  , (שחפיות ושחפים)משתנה 
תיבות קינון לבזים  , לשרקרקים ושלדגיים

ותנשמות
הצבת תיבות לינה לעטלפים
הקמת מתחם להשבת צב רך 

טיפוח שביל בדגש צומח ייחודי לבתי גידול  
לחים

שבילי  
תצפית

מסתורים  
ועמדת  
טיבוע
מגדל  

תצפית
שילוט

,  עופות דורסים, שקנאים, נדידת עופות מים שונים•סתיו
ציפורי שיר

שיחור מזון של שקנאים•
פעילות יונקים ליליים•

תצפית בציפורים
טיבוע ציפורים

תצפית לילה ביונקים

שיקום גופי מים במגוון עומקים ותצורות גדה 
שונות

יצירת גוף מים קבוע ועמוק וגופי מים רדודים  
מוצפים עונתית

איכלוס דגה בגוף מים עמוק
נטיעת , שימור ושיקום של סבך צומח גדות

עצים גבוהים

שבילי  
תצפית

מסתורים  
ועמדת  
טיבוע
מגדל  

תצפית
שילוט

סקירה אקולוגית



תכנית מוצעת לברכות עין החורש

2008א "תצ-מצב קיים

ברכה מזרחית

נחל אלכסנדר

נחל אלכסנדר

ברכות מערביות

אקליפטוסחורשת 

אזור לח

-ברכה מערבית

אזור לח–דרומית 
תעלת ניקוז ברכות

אזור לח

אזור לח

אזור לח



ברכה מערבית

2010' נוב-תמונות מצב קיים

תעלת ניקוז הברכות  

מדרום לברכה המערבית

תעלת ניקוז בין ברכה מערבית 

לברכות המזרחיות

ברכה מזרחית

מצב קיים–תכנית מוצעת 



הפיכתו מתעלת ניקוז לנחל על כל מאפייניו  -שילוב נחל אלכסנדר בתכנית •

.לרבות פיתול הנחל ויצירת פשט הצפה של הנחל בשטח התכנית, הטבעיים

ברכות עין החורש מאפשרות הזדמנות כמעט יחידה להרחבת רצועת לאורך נחל  

.אלכסנדר

יצירת אזורים מוצפים לפרקים מפשט -שיקום והעשרת מגוון בתי הגידול הלחים •

ההצפה של נחל אלכסנדר ויצירת בתי גידול לחים קבועים מחוץ לפשט ההצפה  

הניזונים מהמעיינות  ( שטחי ביצה רדודים, ברכה בעל עומק משתנה/אגם: כגון)

.  באזור וממי תהום מקומיים

תוספת נטיעות של מינים מקומיים בגדות  -עידוד קינון עופות ופעילות בעלי חיים •

.'וכוהקמת איי קינון , והקצאת שטחי סבך נרחביםאקליפטוסובחורשת 

אזורי ליבה אקולוגית בהם לא יותר  -הגדרת אזורי פעילות לפי רגישות אקולוגית •

בהם תהיה נגישות מבוקרת למטיילים ואזורי  חייץאזורי , ביקור קהל מבקרים

.פעילות נופש ופנאי בטבע

הקצאת שטחים נרחבים לבית גידול לצומח  -ח "הגדלת מרחב בית הגידול לבע•

ח כמענה לחוסר שטחים טבעיים בעלי ערכיות גבוהה לאורך רצועת נחל  "ובע

.אלכסנדר

עקרונות תכנון–תכנית מוצעת 



בדגש לצפרות כולל מרפסות תצפיות לעופות ושבילי  -מערך טיילות וביקור •

.סבך

ממשק אשר מצמצם את ההתערבות האנושית  -ממשק אקולוגי בר קיימא  •

.למינימום

.בר קיימא המאפשר עלויות אחזקה נמוכות לאורך זמןפיתוח–אחזקה •

.עיצוב פני השטח לקבלת מאפיינים נופיים ואקולוגים טבעיים-נוף •

שילוט נושאי  . הקמת מבואת כניסה בעלת זיקה לתיירות אקולוגית-הסברה •

.לצפרות וערכי טבע

בחינת הקמת יזמות עסקית הקשורה לתיירות אקולוגית  -יזמות עסקית •

.במבואת הכניסה

חינת שילוב מאגר תפעולי בעל מופע  ב–לחקלאות והשקייהשטפונותויסות •

.והשקייהשטפונותקבוע בעונת הקיץ לויסות מינימליטבעי ומופע מים 

.  באזורים בעלי רגישות אקולוגית נמוכהט"ונבלוב פעילויות דיג שי–ט"נב•

עקרונות תכנון–תכנית מוצעת 



.וברכות עין החורש ומזרחה4אקולוגי וניקוזי לאורך נחל אלכסנדר בין כביש , טיפול נופי•

.נחל אלכסנדר מאופיין היום כתעלה מוסדרת בין שטחי חקלאות אינטנסיבית•

מוצע להרחיב את רצועת הנחל במקומות שניתן ולשקול הרחבת רצועת הנחל על חשבון שטחי •

.חקלאות על מנת לקבל רצועה אקולוגית אפקטיבית לאורך הנחל

.לאורך הנחל יותווה שביל נחל לצרכי ניקוז וטיילות בליווי נטיעת גדות ופינות עצירה למטיילים•

.  ממשק תחזוקת הנחל יאפשר גדה אחת לפחות טבעית ולא מכוסחת•

במקומות שניתן להרחיב את רצועת הנחל חתך הנחל ישונה לחתך מדורג לזרימה מתונה •

.וזרימה שיטפונית עם פשטי הצפה

דוגמא לנחל בשטח חקלאי לפני שיקום ולאחריו

ניקוזי  לאורך נחל אלכסנדר  /אקולוגי/טיפול נופי–תכנית מוצעת 



ברכות עין החורש מאפשרות יצירת מופע נחל על כל 
.היבטיו

בתחום התכנית ישונה מופע תעלת הניקוז על ידי פיתול  
.הנחל ויצירת פשט הצפה לאורכו

פיתול הנחל יתרום למורכבות מבנית של הגדות והעשרת  
.מגוון בתי הגידול

.יצירת פשט הצפה תפחית נזקי ארוזיה במורד הנחל

בכל סתיו קיים מגיע בשיטפון ראשון זיהום  –זיהום הנחל 
.בתי הגידול הלחים יהיו מעל מפלס ההצפה, ממעלה הנחל

נחל אלכסנדר בתחום הברכות  –תכנית מוצעת 



הברכה המזרחית תשמש למאגר •
וויסות שטפונות אשר תוזן מתעלת הטייה  
מנחל אלכסנדר תוך שמירת זרימת בסיס  

.  בנחל

על מנת ' מ5-המאגר יהיה בעומק כ•
מים אלו  , ק"מ200,000-לאגור בתוכו כ

יכולים לשמש להשקייה לחקלאות אך תוך  
שמירת מפלס מים קיצי קבוע מינימלי  

.כבית גידול ביצתי לעופות

גדות המאגר יהיו בעלי מופע טבעי  •
מדרונות מתונים ללא חיפוי  , מבחינת צורה

.וסבך צמחייה בגדות( ללא כיסוח)יריעות 

תבדק אפשרות העשרת המאגר בדגה  •
.לצורך האכלת שקנאים בעונת הנדידה

מוצע ליעד את החלק הצפוני של  •
,  ט כולל פינות ישיבה"המאגר לפעילויות נב

בחלק הדרומי  . רציפי דיג ונטיעות עצי צל
מוצע להתוות שביל בסבך צמחיית הגדות  

בראש הסוללה עם מרפסות תצפית אל 
.המאגר

בתוך המאגר מוצע למקם איים לקינון  •
מאחר ופני  , קבועים או צפים) ציפורים 

(.המים ישתנו עקב שינוי מפלס עונתי 

אי צף לקינון ציפורים

(נחל תנינים)מרפסת תצפית 

שטפונותמאגר מים לוויסות –תכנית מוצעת 
בעל מופע מים קבוע



מוצע למקם מבואת כניסה אשר תשמש •

מרכז צפרות אזורי עם הדרכות ותצוגה  

.בדגש בתי גידול לחים

מומלץ לבדוק חלופות חנייה מחוץ  •

לאזור שטח הברכות והגעה רגלית  

.  לברכות

אקוטוריזםמבואת כניסה ויזמות 



אזור מטע הפקאנים וחורשת  

האיקליפטוס הקיימת עשויים  

לשמש כאזור לינה וקינון  

מוצע לעבות את  . עופות

החורשות תוך החלפתם  

בהדרגה במיני עצים מקומיים 

,  צפצפת פרת,כגון ערבות

.'שיזפים וכו,מילה סורית

ומטע פקאןהאקליפטוסחורשת 



מוצע להקצות את הדופן הדרומית  

מערבית כאזורי סבך צומח שמור 

באזורים אלו התפתח  . מביקורי קהל

אשר משמש ליבה  , סבך צומח גדות

לפעילות אינטנסיבית של יונקים  

,  יעובו, אזורים אלו ישומרו. גדולים

תנועת מטיילים למעט תנועה  ותאסר

מוגבלת בשביל סבך העוטף את אזור 

.פשט ההצפה

רסה'במגשביל סבך 

שטחי סבך צומח גדות



פשט הצפה של נחל אלכסנדר

י מי  "מוצף בחורף ע, פשט הצפה של נחל: מצפון לערוץ

.נחל

עקב זיהום המגיע ממעלה הנחל מוצע : מדרום לערוץ

אזור ביצתי עם מופע מים -להחריג מפשט ההצפה 

י הטיית מי  "מוצף ע, רדוד ביותר ובוצי במשך כל השנה

. נביעות

תוך כדי יצירת איים בהם תהיה , פני השטח יהיו מגוונים

. מורכבות צומח גבוהה

מוצע למקם מגדל תצפית באחד מהאזורים שיוגבהו 

.ממפלס המים עם קישורים לגדות בשבילים צפים



תכנית ברכות עין החורש



תכנון מתקנים הידרוליים ותכנון ניקוז, מפות הצפה, הידרולוגיה



ניקוזותכנוןהידרולייםמתקניםתכנון, הצפהמפות, הידרולוגיה

א"תשעטבת2010דצבמר



2010דצבמר 

נפח זרימה ממוצע  

(ק"מלמ)

נפח זרימה  

50%בהסתברות 

(ק"מלמ)

9.85.0פוטנציאל

5.0הטיה עד 

שניה/ק"מ

5.14.1

1.0הטיה עד 

שניה/ק"מ

2.51.5

א"תשעטבת2010דצבמר

תכנון מתקנים הידרוליים ותכנון ניקוז, מפות הצפה, הידרולוגיה



תכנון מתקנים הידרוליים ותכנון ניקוז, מפות הצפה, הידרולוגיה

א"טבת תשע2010דצבמר 



א"תשעטבת2010דצבמר

תכנון מתקנים הידרוליים ותכנון ניקוז, מפות הצפה, הידרולוגיה



תכנון מתקנים הידרוליים ותכנון ניקוז, מפות הצפה, הידרולוגיה

א"תשעטבת2010דצבמר



תכנון מתקנים הידרוליים ותכנון ניקוז, מפות הצפה, הידרולוגיה

א"תשעטבת2010דצבמר



נפחי הזרימה בנחל אלכסנדר גדולים באופן משמעותי  •

.מהקיבול המוצע  בתוכנית גם בספיקות הטייה קטנות

ההשפעה של הפרויקט על  משטר הזרימה ומשטר הסעת  •

הסחף בנחל אלכסנדר תורגש בעיקר באירועי זרימה  

.שכיחים

השפעת הילוך הגאות בתחום ההצפה ובמאגר על הקטנת 

-מ. ספיקות השיא במורד נחל אלכסנדר באירועים נדירים

.5%-שנים קטנה מ1:10

א"תשעטבת2010דצבמר

תכנון מתקנים הידרוליים ותכנון ניקוז, מפות הצפה, הידרולוגיה


