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נספח מנחה א' :
הנחיות להכנת נספח ניהול הטיפול במי נגר עילי וניקוז לתכנית
.1

כללי
נספח לניהול הטיפול במי נגר עילי וניקוז לתכנית יער בהתא להנחיות הבאות:
 .1.1המסמ יוגש באחריות עור התכנית.
 .1.2המסמ יכלול את ש האחראי לעריכתו ,וכ! את שמות נותני השירותי
המקצועיי שהשתתפו בהכנתו.
 .1.3המסמ יוכ! בהתא לתכניות אב לניקוז או תכניות אב אגניות ,במידה שהוכנו.
 .1.4המסמ יתייחס לכל המרכיבי בתכנית שיש לה השפעה על הניקוז
 .1.5המסמ יכלול רשימת מקורות המידע ונתוני ששימשו את מכיני המסמ.
 .1.6המסמ יכלול התייחסות מלאה לכל סעי( בהנחיות .בא לסעי( מסוי לא
תוגש התייחסות או שיוגש בצורה שונה מהמבוקש ,יש לפרט ולנמק את השינוי
לעומת ההנחיות.
 .1.7המסמ יכלול בראשיתו תקציר ובו עיקר הממצאי.
 .1.8הנחיות אלה להכנת המסמ יהוו חלק מהמסמ ויופיעו כנספח בסופו.
 .1.9יש להגיש את המסמ למוסד התכנו! בארבעה עותקי.

.2

נתוני הרקע
נספח ניהול הטיפול במי נגר עילי ובניקוז יכלול את המידע הממופה ותיאור מידע
רלבנטי כדלקמ!:
 .2.1מפה טופוגרפית מעודכנת מאת המרכז למיפוי ישראל ,בקנה מידה המתאי
לרמת פירוט התכנית ,המציגה את תחו התכנית על רקע אגני ההיקוות בה
היא ממוקמת ,ע הדגשת העורקי ופשטי ההצפה הקיימי ,מערכת הניקוז
הקיימת ומיפוי קווי תשתיות קיימי ,מסילות ברזל ודרכי.
 .2.2מפת שימושי קרקע ,מפת ייעודי קרקע לפי תכניות קיימות ומפת שיפועי בתחו
התכנית וסביבתה בקנה המידה המתאי לרמת פירוט התכנית ובטווח הרלבנטי
לנושא הניקוז.
 .2.3תיאור הסביבה וציו! נושאי אופייניי לאזור התכנית כגו! שמירה על ערכי טבע
ונו( ,סח( קרקע ,הצפות ,ניקוז לקוי וכדומה.
 .2.4סיווג הקרקע לפי מפות מדרי "חבורות הקרקע" בקנ"מ  (1975) 1:50,000או לפי
מפות הסקר הארצי בקנ"מ .(1955) 1:20,000
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 .2.5סקירה הידרולוגית שתכלול:
 .2.5.1משטר הגשמי;
 .2.5.2כושר החידור של הקרקע;
 .2.5.3מיקו תחנות הידרומטריות בתחו ההתנקזות הנדו!

ובסביבתו;

 .2.5.4נתוני מדודי של ספיקות מי ונפחי זרימה בתחו ההתנקזות הנדו!
ובסביבתו;
 .2.5.5סקירת הצפות קודמות בתחו התכנית ובשטחי גובלי.
 .2.6חישוב ספיקת התכ! בעורקי שבתחו התכנית יתבסס על הטבלה הבאה או על
פי עדכוני כפי שיעודכנו מעת לעת על.ידי נציב המי:
השימוש בשטח

תקופת
חזרה
בשני

הסתברות
מירבית
לאירוע
בשנה
מסוימת

חקלאות :גידולי שדה ומטעי,
פארקי
בתי צמיחה ומבני בשטחי
פתוחי
כבישי ומסילות ברזל *

10

10%

25

4%

לפחות 50

 2%לכל
היותר
1%

 5עד 50

 20%עד 2%

100

1%

סוללות מאגרי וסכרי **
.שטחי מבוני  כמפורט
בטבלת שטחי מבוני
שטחי מבוני )רחובות ,מגרשי
חניה חצרות בתי וכיו"ב(
הצפה פנימית של בתי מכל
מערכת ניקוז.

100
.

* הצפת מיסעות וגשרי לפי תקני מע"צ ורכבת ישראל
** בכל מקרה שיש סיכו! של ממש לחיי אד ,הסתברות התכנו! תהיה  1%ומטה בהתא לדרגת הסיכו! וחומרת
הנזק

טבלת שטחי מבוני המעודכנת מיו :14.11.07

מס'
1
2

מאפייני השטח העירוני
ניקוז מקומי בשכונות מגורי
וכבישי משניי
ניקוז מקומי )בינוני( באזורי
ומרכזי
ומסחר
תעשיה
עירוניי

גודל אג
ההתנקזות,
דונ

גודל שקע
מוחלט,דונ

תקופת חזרה
בשני

עד 1,000

עד 5

5

עד 500

עד 5

10
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3
4
5
6

ניקוז ראשי )בינוני( בשכונות
מגורי וכבישי משניי
ניקוז ראשי באזורי תעשיה
ומסחר ומרכזי עירוניי
ניקוז ראשי )נרחב( בשכונות
מגורי וכבישי משניי
ניקוז עירוני ראשי ומעברי
כבישי בי! עירוניי וארציי

מעל  500עד
2,000

מ 5 .עד 10

10

מעל 500

מעל 5

20

מעל 2,000

מעל 10

20

מעל 5,000

50

ההערות המצורפות מהוות חלק בלתי נפרד מהטבלה:
•

המתכנ! ו/או הרשות המקומית רשאי להציע תקופת חזרה שונה מהקבוע לעיל
ובלבד שינמקו את הצעת בפני גו( מוסמ.

•

בנייה חדשה של מגורי ,מבני ציבור ,מסחר ותעשייה תוגבל בכל מקרה לרו רצפה
הגבוה ממפלס ההצפה הצפוי בתקופת חזרה של .1:100

•

בנייה חדשה בשטחי כגו! :פארקי ,גני וכד' תוגבל לרו רצפה הגבוה ממפלס
ההצפה הצפוי בתקופת חזרה של .1:50

•

בכל מקרה שיש סיכו! לחיי אד ,תקופת חזרה תהיה  1:100שנה ומעלה בהתא
לדרגת הסיכו! וחומרת הנזק.

•

במסגרת תכנית האב לניקוז ייבדקו ג האזורי הבנויי .יש להציג פתרונות
בהתא לתקופות חזרה המוצגות כא! ,רק באזורי הבניה הקיימת שבה יש בעיות
ניקוז.

•

באחריות הרשות המקומית לבטח את עצמה בפני אירועי ונזקי שיטפוניי
גדולי מהמתוכנני על פי ההוראות.

 .2.7חישוב ספיקת התכ! בעורקי שבתחו התכנית יבוצע לשני מצבי :למצב קיי
בשטח לפני השינויי המתוכנני ולמצב מוצע ,לאחר השינויי המוצעי.
 .2.8לחישוב ספיקת התכ! בעורקי שבתחו התכנית מומל 2להתבסס על מודלי
הידרולוגיי מקובלי.
 .2.9תיאור מערכת הניקוז הקיימת בתחו התכנית יכלול את מידות העורקי,
שיפועי אור ,חתכי רוחב ,ציפוי קרקעית העורקי ומבני בתו העורקי
)מפלי ,ביצור דופ! וכדומה( ,מוצא מערכת הניקוז הקיימת במורד ,חישוב כושר
ההולכה של העורקי הקיימי ,ותיאור מנגנו! תחזוקת הניקוז הקיי בתחו
התכנית.

.3

תיאור התכנית המוצעת
.3.1

התכנית תוצג על גבי מפה טופוגרפית בקנה מידה המתאי לרמת פירוט התכנית
ובטווח הרלבנטי לנושא הניקוז ותכלול:

 .3.1.1גבולות אגני ניקוז ותת.אגני ניקוז בתחו התכנית ,קווי ניקוז ,תוואי
תעלות ומובילי מי סגורי וחיבור לעורקי.
 .3.1.2חיבור מוצאי העורקי בתכנית לעורק המסוגל לקלוט את כל הנגר החזוי
ע"פ ספיקות התכ! המחושבות .התכנית תציי! ותפרט את נתיבי זרימת
הנגר בתחומה.
 .3.2יוצגו חתכי אור ורוחב של העורקי המתוכנני הכוללי את העורק ותחו של
 20מטר מכל צד של העורק.
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 .3.3יוצגו שרטוטי של מתקני במידה ומוצעי ,הקשורי בעורקי כגו! מעבירי
מי ,סוללות ,תעלות ,מתקני קליטת מי ,מפלי ומבני הידראוליי אחרי.
 .3.4יצוינו המפרטי הטכניי המתייחסי לאמצעי ייצוב לעורקי והגנה על
מתקני במידה ומוצעי.
 .3.5נתוני תכנו! העורקי ירוכזו ויוצגו בשתי טבלאות:
 .3.5.1טבלת סיכו שתכלול :מס' תת.אג! ההיקוות ,שטח האג! ,שטח פתוח,
שטח בנוי ,ספיקת התכ! בהסתברויות השונות ,אור קטע העורק ורוחב
בי! הגדות.
 .3.5.2טבלה מפורטת לכל אג! וקטעי עורק )החלוקה לקטעי לפי שינויי
בולטי בשיפוע האורכי או כניסת עורקי נוספי( שתכלול :זיהוי העורק
והקטע ,גודל אג! ההיקוות המתנקז לקטע ,ספיקת התכ! ,הספיקה
המרבית שיכולה לעבור בעורק )חת זרימה שכולל את הבלט( ,שיפוע
אורכי מתוכנ! ,צורת חת העורק ושיפועי הדפנות ,מהירות הזרימה
המחושבת ,גובה המי בספיקת התכ! – בלט מינימלי ,אמצעי ייצוב העורק
בהתא למהירות המותרת והערות.
 .3.6התכנית תכלול חישובי הידראוליי של מערכת הניקוז המוצעת ותכנו! מבני
כגו! גשרי ,מפלי וכדומה.
 .3.7יצוינו דרישות לחישובי מרחקי בי! הקולטני ,מרחק מקו הרכס עד הקולט!
הראשו! ,בהתא לקריטריוני המאושרי במסגרת תוכנית אב לניקוז.
 .3.8יצוינו קריטריוני למקדמי נגר עילי וזמ! ריכוז עד הקולט! הראשו! ולחישוב
ספיקות התכ! ,בהתא לקריטריוני המאושרי במסגרת תוכנית אב לניקוז.

.4

השפעות צפויות על הסביבה
 .4.1פירוט נפח האיגו או ההצפה הצפוי ,תדירות ההצפה ומשכה החזוי.
 .4.2פירוט תוספת או הפחתת הנגר הצפוי כתוצאה מביצוע התכנית.
 .4.3פירוט ההשפעות של פתרונות הניקוז המוצעי על שטחי גובלי ועל שטחי
במורד אג! ההיקוות כתוצאה משינויי במשטר הנגר עקב ביצוע התכנית.
 .4.4פירוט ההשפעות של פתרונות הניקוז המוצעי על ערו 2הנחל ,גדותיו וסביבתו.
 .4.5פירוט ההשפעות על תחו התכנית בשל נגר המגיע אליה ממעלה אג! ההיקוות.

.5

אמצעי למניעת נזקי
 .5.1תיאור האמצעי להגברת החלחול בשטח בנוי במטרה להקטי! את כמויות המי
המגיעות למערכות הניקוז האזוריות ,להקטי! עלויות פעולות הניקוז ולהעשיר
את מי התהו.
 .5.2פירוט השינויי הנדרשי במערכת הניקוז הקיימת כדי לקלוט את מי הנגר
הנוספי ,בא ישנ .השינויי יתואמו ע רשות הניקוז או הרשות המקומית
הרלבנטית.
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 .5.3פירוט האמצעי לצמצו פגיעה בטבע ובנו( ,באתרי עתיקות ,בערו 2הנחל
ובשטחי גובלי ,לרבות שטחי חקלאיי ושטחי שאינ מבוני ,כתוצאה
מפתרונות הניקוז המוצעי בתכנית.
 .5.4המלצות להוראות התכנית שיבטיחו צמצו נזקי הצפות ,שיטפונות וסח( ,וטיפול
בנגר עילי שמקורו בתחו התכנית.
 .5.5קביעת גובה מינימלי ,מעל רו שיטפו! החזוי בהסתברות מוגדרת ,לרצפת מבני,
לדרכי ולמתקני הנדסיי.
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