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 רמת השרו�
 1010/רש' תכנית מס
 ניקוזנספח 
 
 
 

 מבוא 1.0

 

 בדרו! מערב מתוממוק עיריית רמת השרו�בתחו! השיפוט של מצויה  1010/רש תכנית

 והפיכתה האזור הדרומי יעוד הקרקעי ינויהנה שהתכנית מטרת . )1#1תרשי! ( הישוב

 .מבני ציבור ופארק עירוני, מסחרשטחי , מגורי! אזור חקלאי לשימושימ

 

 .ד" יח3,090 # להבנות כנותתוח השכונה החדשה מתוכניבמסגרת פ

 

 . דונ!#825ככ שטח התוכנית "הס

 .מ"קולקר קולקר אפשטיי� אדריכלי! בע: האדריכל

 

  תרשי! סביבה# 1#1תרשי! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מיקו! השכונה

 שטח התכנית
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 הנספחמטרת  2.0

 

 .תוכנית זו מציגה פתרו� לניקוז מי הגש! מהמתח!        

 

 סקר הידרולוגי 3.0

 

  ע! כבישהשטח גובל מצפו� .הדרו! מערבי של רמת השרו� בחלקה המתח! מתוכנ�

ממערב ע! נתיבי איילו� ,  והכפר הירוקממזרח בבית העלמי� קרית שאול, 5 מספר

 . דרו!ומדרו! בשכונת נווה ג� 

במרכז התכנית נמצאת . שטח התכנית מחולק על ידי קו רכס לשטח דרומי ולשטח צפוני

 .מטר מעל פני הי!+ #29בריכת המי! הקיימת ברו! של כ

יימי! שטחי! חקלאיי! אשר אי� התכנית משנה את קחלקה הצפוני של התכנית ב

 נספח הניקוזחישובי . מתוכנ� פארק מטרופוליני ובו פיתוח מינימלי, כמו כ�. ייעוד!

 .בו מתוכננת שכונת המגורי! החדשה, מתיחס לחלק הדרומי בלבד

האג� קיימות בשטח .  מהווה אג� ניקוז המקבל את מימיו מכיוו� מערבהאזור הצפוני

 : עלות ניקוזמספר ת

 ומזרימה את מי הנגר ממערב למזרח עד מחל, 5התעלה הצפונית צמודה לכביש מספר 

 .גלילות ומש! דרומה עד לחציית נתיבי איילו�

במרכז השטח הצפוני קיימת תעלת ניקוז המנקזת את מי הנגר מכיוו� הכפר הירוק 

 .מערבה עד להתחברות לתעלת הניקוז קיימת לאור- נתיבי איילו�

המזרימה את המי! לכיוו� מערב עד לנקודת צפו� לבריכת המי! קיימת תעלה נוספת מ

 .החצייה של נתיבי איילו�

הרומי! . מערב לכוו� י!עבשיפומאופיי� , בו נמצא השטח המתוכנ� לבינוי, האג� הדרומי

מטר מעל פני הי! + 20לבי� בצפו� ובמזרח ' מ+ 29הטופוגרפי! בשטח התכנית נעי! בי� 

 . 20המערבי הנושק לכביש מספר בחלק 

 נמצא 2010ל בשנת .ה.שהוכנה על ידי חברת תשל רמת השרו� על פי תכנית האב לניקוז 

אג� הניקוז תחו! על ידי . הדרומי בתחו! אג� ניקוז הכולל את השכונה הדרומיתהמתח! 

ה מצפו� אזור בריכת המי! ומכו� השאיב, נתיבי איילו� ממערב, הכביש המתוכנ� ממזרח

 מוצא אג� הניקוז הנו למעביר מי! .יפו#לביוב ומדרו! שטח השיפוט של עיריית תל אביב

ממערב ,  המזרי! את מי הנגר לנחל אחיה מטר4.8X2.5 בגודל 20קיי! תחת כביש מספר 

 .לנתיבי איילו�

 .קוז הניאגניתחו!  מראה את 034#11#840/2גליו� 

תכנית 553-0190975 13/01/2016 11:56:06 נספח ניקוז נספח מס' 6 (טקסט) - ניקוז



 

 172236-840-10: קובץ034-11-840: פרויקט

13.12.2015 

 

5

 חישוב ספיקת התכ� 4.0

 

מי הנגר שבמתח! הינ! א- ורק . י שטפונות מהסביבה אינו מקבל מהאג� הדרומי

 .הגשמי! היורדי! על פני המתח!מ

 בעלת מקד! נגר עילי ,קרקעות אלוביות חמריות וגליי – 1Eהקרקע הקיימת הינה מסוג 

 מהאזור יהיה #70%מתו- הנחה שכ. 0.65 #מקד! נגר עילי לאזור בנוי נלקח כ. 0.28של 

 .Cm=0.54 האזור הצפוני הנו מקד! הנגר המשוכלל של, מבונה

 .  דונ!440 # הינו כאג� הניקוזשטח 

 

שיטה זו הינה וואריאציה מקומית על השיטה . ס"י שיטת תחל"ספיקת התכ� חושבה עפ

 .הרציונלית והיא מותאמת לחבורות הקרקע ולנתוני הגש! של מדינת ישראל

יה משמרת נגר של כל הנתוני! והנוסחאות המפורטי! להל� נלקחו מתו- המדרי- לבנ

 .משרד השיכו�

 :החישוב נעשה בעזרת הנוסחא

      aA*I*tC =Q 
         3.6  

 :כאשר 
 

Q[m
3
/sec] # ספיקת תכ� 

Ct[-] #  !הנגר להסתברות מקדt 

]I[mm/hr # !עוצמת הגש 

]A[km
 שטח האג� המתנקז # 2

a[-] #מקד! לתקופות חזרה  
 

 .ת חזרה והסתברויות לפי תקופaמקד!  מציגה את 4#1טבלה 
 

  לפי תקופת חזרה והסתברותa מקד! 4#1 טבלה
 

 )a(מקד!  tהסתברות  תקופת חזרה 
 0.982 20%  שני!5

 0.948 10%  שני!10
 0.871  ומטה5%  ומעלה שנה20

 
 

תכנית 553-0190975 13/01/2016 11:56:06 נספח ניקוז נספח מס' 6 (טקסט) - ניקוז



 

 172236-840-10: קובץ034-11-840: פרויקט

13.12.2015 

 

6

Ct בעזרת הנוסחא חושב: 

      Ct= Cm* ( t /100)
X
  

 :כאשר 
 

Cm[-] #  !הנגר המרבימקד 

t[yr] #ת בשני! הסתברו 

]X[-
 0.22=  מקד! תחנת הגש! # 

 י מקד! תחנת הגש! של תל אביב"עפ
 
 

י הטבלאות המתאימות ובהתא! לזמני הריכוז "נלקחו עפ ) I( עוצמות הגש! 

 :המוצעי! במדרי- לבניה משמרת נגר

 . דקות20 דונ! ולכ� נלקח זמ� ריכוז של  1,000 # הינו קט� מהאג� שטח •

 

 ייקות התכ� שהתקבלו עבור ההסתברויות השונות באזור מציגה את ספ4#2טבלה 

 .תכניתהניקוז ב

 
 ספיקות תכ�: 4#2 טבלה

 

  
 הסתברות

t(%)  
תקופת 
 חזרה

Ct 

[-] 

I 

[mm/hr] 

a 

[-] 

Q 

[m
3
/sec] 

1 100 0.54 129 0.871 9.47 

2 50 0.46 113 0.871 7.12 

5 20 0.38 84 0.871 4.33 

10 10 0.33 66 0.948 2.74 

מתח! 
 השכונה

20 5 0.28 51 0.982 1.77 
 

 

  בשכונההניקוזהמלצות לתכנו� מערכת  5.0

 
 .' ב34א "כל עבודות הניקוז יתוכננו ויבוצעו בהתא! להוראות תמ* 

ש! יוזרמו על ידי עיצוב נופי אל , ככל שנית� יופנו מי הנגר לכיוו� הפארק המטרופוליני* 

 . עבר שטח השהייה שיתוכנ� בצדה המערבי של התכנית

 

 ניקוז עילי .א

 . או שבר ענ�/ניקוז עילי יהיה ברחובות השכונה למקרה של גשמי! חזקי! ו

פע!  (2%רוע של עד מומל5 לתכנ� את הניקוז העילי בכבישי! להסתברות אי

 ). בחמישי! שני!
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 קרקעי#ניקוז תת .ב

לא מעבר , קרקעי מטרתו לנקז כבישי! ומשטחי! בגשמי! קטני!#ניקוז תת

 כאמור ,כל יתר המי!.  שני!5 # שזו תדירות ארוע של פע! ב20%להסתברות 

 .מוזרמי! בכבישי! הראשיי!, לעיל

קעית כמינימלית על פי קר#כת הניקוז התתהמלצתנו הנה לתכנ� את מער, לפיכ-

 .4#2הספיקות המחושבות בטבלה 

 תופנה אשר מצפו� לו, ההנחה היא כי הכביש הדרומי יהווה קו רכס מקומי

 ומוצאה לשטח השהיית מי נגר בצפו� מערב המערכת התת קרקעית לכיוו� הפארק

 .השכונה

נות בי� שתי השכו. החלק הדרומי לכביש זה ישופע לכיוו� שכונת נווה ג� דרו!

קיימת תעלת ניקוז פתוחה אשר מזרימה את מי הנגר מערבה וצפונה לאור- נתיבי 

 .איילו�

תעלה זו תבוטל ובמקומה תתוכנ� מערכת סגורה אשר תקלוט את מי הנגר 

 .המגיעי! בגבול בי� השכונות

 

  ניקוז שטחי! ומגרשי! .ג

  .התכנו� שטח  בשכונה יתפוס את מרביתהשטח הבנוי

נית� לבצע תכנו� להשהיית , י! ה! ברוב! בנייני! רבי קומותמכיוו� שמבני מגור

 .אדריכל הנו, ומהנדס הניקוז, המי! בשיתו, פעולה בי� אדריכל הפרויקט

תחו! המגרשי!  ב וחלחוללשטחי השהייה  יופנומהשטח הבנויניקוז מי הגש! 

 . כאשר קווי הניקוז העירוניי! ישמשו לעודפי נגר בלבד, הפרטיי! והציבוריי!

פי! הסמוכי! אליה! ומי הנגר "ככל שנית� יופנו השטחי! המבוני! אל עבר השצ

 .יזרמו על פני השטח אל עבר הפארק הנמצא מצפו� לשכונה

פעולה זו תאפשר הקטנת נגר עילי בצורה משמעותית מאוד ובכ- להשיג שתי 

#הזנת אקוויפר תת קרקעי והקטנת הצור- בביצוע מערכת ניקוז תת: מטרות

 . גדולהקרקעית

כ- שספיקות השיא , יגרמו להשהיית המי! וחלחול!! שוני! שיש לנקוט באמצעי

יקטנו במידה ניכרת כתוצאה , שיתרו! שטח המתח! ונפח הזרימה ממנו בכלל

 : של מי הנגר בתחו! המגרשי! כדלקמ�יש לבצע אגירה חלקית . מפיתוח השטח

! אות! מ מהקירות התוחמי" ס20 #מפלס המגרשי! יהיה נמו- בכ •

 .בגבולותיה! הנמוכי!
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 משטח 15%י השארת תכסית פנויה של לפחות "שימור מי! יתאפשר ע •

 . לצור- גינו� וניקוז,בתחו! המגרשי!, 0.00±המגרש במפלס הפיתוח 

יופנו אל משטחי! ,  מרזבי הבנייני! ומי נגר ממשטחי! אטומי! •

 .מחלחלי!

, ערוגות פרחי!נטיעות ו, שטחי הגינו� בשטחי! הציבוריי! הפתוחי! •

לחול קוז וחיתוכננו במפלס נמו- מהשטחי! המרוצפי! על מנת לאפשר ני

 . טבעי מקסימלי בשטחי! הירוקי!

שטחי חניה ושבילי! מרוצפי! ציבוריי! יבנו מ, רחובות משולבי!, רחבות •

 . להבטחת החלחול מהשטחי! המרוצפי! ,מחומרי ריצו, מחלחלי!

 :מרתפי חנייה •

שטח  לכיוו� #1.5#2%מרתפי! ישופעו בקרות ה ת–ניקוז גג המרת,  .1

תקרת המרתפי! תונח מעל ). 'פ וכד"שצ, כביש(המחלחל לכל עומקו 

 חישוב נפח שכבת האיגו! הנדרש .מ" ס60שכבת טו, בעובי של לפחות 

על פני הגג יונחו צינורות שרשוריי! לאיסו, מי . י יוע5 הידרולוג"ייעשה ע

שטחי! (פיגת מי! בקרקע הגש! המחלחלי! והעברת! לשטחי ס

 .כת הניקוז העירוניתאו לחילופי� למער) ירוקי!

במקו! צנורות ' תבנית ביצי!'כגו� שימוש ב, פתרונות טכניי! שוני! .2

י "יבדקו ויאושרו ע' שימוש בחומר גרנולרי שטו, וכד, שרשוריי!

 .ההידרולוג המייע5 לפרויקט

המהווה , הניקוזמערכת הניקוז תהיה בהתא! להמלצות והנחיות נספח  •

 . חלק בלתי נפרד ממסמכי התוכנית

  .034#11#840/3תוכנית ב מוצגמהל- קווי הניקוז 

 

  נגרשטחי השהיית .ד

 נגר בטר! הזרמת  וחלחוליית להשהשטח אשר נית� לנצלוח זה אותר "במסגרת דו

המסומ� בתכנית , השטח מצפו� לשכונה .העודפי! אל מחו5 לשטח התוכנית

יתוכנ� כאזור השהייה וזרימה , שהיית מי נגר באמצעי! נופיי!כתוואי להובלת וה

על ידי , של מי נגר מהשכונה והובלת! אל השטח המיועד להשהייה וחלחול

קיימת היו! חלק המערבי של האזור ב. עבודות עפר בהתא! למוצע בנספח הנופי

.  אשר תישמר ותנוהל בנפרד משטח ההשהייה והחלחול של מי הנגרשלולית חור,

הפארק יתוכנ� . פו� לשטח התכניתח זה מהווה חלק מהפארק המתוכנ� מצשט
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כאשר שטחי התכנית ישופעו לעברו ולעבר שטחי השהייה אחרי! , בראייה כוללת

 .אשר אותרו במסגרת התכנית

 .המצור, 034#11#940/3ליו� סימו� השטחי! להשהיית המי! מופיע בג

 

ייבת הנמכת מפלס השטח ביחס מח, ל כשטח השהיית מי נגר"הגדרת השטח הנ

בהתא$ לכ, יוש$ דגש מיוחד בנושא המפלסי$ בשלבי התכנו� . לסביבתו

 . המפורט

 

 סיכו$ והמלצות 6.0

 

 אג� צפוני

 התכנית אינה משנה את ייעודי השטח בכל האג� הצפוני ועל כ� ניקוז השטח ימשי- להיות

ת האב לניקוז של בתכני, ע! זאת. מבוסס על מערכת הניקוז הטבעית הקיימת במקו!

אגר השהייה למי נגר אשר מערב האזור הצפוני שטח אופציונלי למברמת השרו� מאותר 

התכנית תשמר בייעודי הקרקע את האפשרות להקמת אזור . ממנו יתוכנ� מוצא ניקוז לי!

השהיית מי נגר אשר יוכל לקבל את כל התעלות האזוריות טר! הזרמת מי הנגר מעבר 

 . לנתיבי איילו�

 

 אג� דרומי

 יש להקפיד על במסגרת תכנו� הפארק. שטח מתוכנ� פארק גדולההצפוני של בחלקו 

 .יה וחלחול כמסומ� בתוכניתיהלכיוו� שטחי השניקוז מי הגשמי! תכנו� שיאפשר 

 המי! מאפשרת להקטי� באופ� כללי את כמויות המי! הדורשות ניקוז השהיית

 . והוצאת! מהשטח

 .הפנימיי! של המתח!ניקוז תת קרקעיי! במערכת הכבישי! מתוכנני! קווי , כמו כ�

 

 :מערכת הניקוז במתח! המתוכנ� כוללת מספר חלקי! עצמאיי!

 .)2%עד  (ניקוז עילי בכבישי! המתוכנני! לאירועי גש! גדולי! או נדירי! •

 .קרקעי לגשמי! בעלי עוצמת גש! קטנה#ניקוז תת •

 להקטנת כמויות נגר והשהייה י ההנחיות המפורטות" עפ#ניקוז מגרשי! במתח! •

 .מקסימאלית במגרשי!

 .  למיתו� ספיקות נגר ולהשהייה מקסימאלית במתח!#שטחי השהייה וחלחול נגר •

 

תכנית 553-0190975 13/01/2016 11:56:06 נספח ניקוז נספח מס' 6 (טקסט) - ניקוז



 

 172236-840-10: קובץ034-11-840: פרויקט

13.12.2015 

 

10

התכנו� המומל5 מאפשר לפזר את זרימת המי! במתח! במטרה להקטי� את הספיקה 

 .המקסימלית המגיעה לנקודות האיסו,

 .שות, של אנשי צוות התכנו�פרטי המערכת יסוכמו בהמש- התכנו� במאמ5 מ
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