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 הנחיות להכנת מסמך ניהול נגר - 4'בנספח 
 
 כללי )כל התכניות( .1

 :הבאות להנחיות בהתאם ייערך לתכנית וניקוז עילי נגר במי הטיפול לניהול מסמך

 .התכנית עורך באחריות יוגש המסמך .א
 .אגניות אב תכניות או לניקוז אב לתכניות בהתאם יוכן המסמך .ב
 הניקוז מערכת ועל נגר ניהול על השפעה להם שיש בתכנית המרכיבים לכל יתייחס המסמך .ג

 .הקיימת
 .המסמך מכיני את ששימשו ונתונים המידע מקורות רשימת יכלול המסמך .ד
 
 )כל התכניות( הרקע נתוני .2

מידע  ותיאור הממופה המידע את יכלול ניקוז ובמערכות עילי נגר במי הטיפול ניהול מסמך
  :כדלקמן רלבנטי

 פירוט המתאים לרמת מידה ישראל, בקנה למיפוי המרכז מאת מעודכנת טופוגרפית מפה .א
ההצפה,  ופשטי הנחלים ההיקוות, בהדגשת אגני רקע על התכנית תחום את התכנית, המציגה

  .ודרכים ברזל תשתיות, מסילות הניקוז וקווי מערכת
 בתחום טופוגרפית ומפה מאושרות תכניות לפי קרקע ייעודי קרקע, מפת שימושי מפת .ב

 פתרון לנושא הרלבנטי ובטווח התכנית פירוט לרמת המתאים המידה בקנה וסביבתה התכנית
  .המוצע הניקוז

קרקע,  טבע ונוף, סחף ערכי על שמירה כגון לאזור אופייניים נושאים וציון הסביבה תיאור .ג
  .וכדומה לקוי ניקוז ,הצפות

 
 )תכנית מתארית( הנחיות .3

 הסקר לפי מפות או 1:50,000בקנ"מ  (1975הקרקע" ) "חבורות מדריך מפות לפי הקרקע סיווג 3.1
 .1:20,000( בקנ"מ 1955) הארצי

 :שיכלול הידרולוגי סקר הנדרשים, יוכן ההידרולוגיים הנתונים בהעדר 3.2
 הגשמים משטר .א
 הקרקע  של החידור כושר .ב
 ובסביבתו הנדון ההתנקזות בתחום הידרומטריות תחנות מיקום .ג
 הנדון ובסביבתו ההתנקזות בתחום זרימה ונפחי מים ספיקות של מדודים נתונים .ד
 גובלים ובשטחים התכנית בתחום קודמות הצפות סקירת .ה
 
 )תכנית מפורטת( הנחיות .4

 על פי או הבאה הטבלה על יתבסס התכנית שבתחום בנחלים התכן ספיקת חישוב  4.1
 :הכפר ופיתוח החקלאות במשרד קרקע שימור אגף ידי-על לעת מעת שיעודכנו כפי עדכונים

4.2   
 חזרה תקופת בשטח השימוש

 בשנים
 בשנה לאירוע מירבית הסתברות

 מסוימת
 10% 10 ומטעים, פארקים שדה חקלאות: גידולי

 4% 25  צמיחה בתי
 היותר לכל  2% 50 לפחות  * ברזל ומסילות כבישים
 1% 100 ** וסכרים מאגרים סוללות
 1% 100 ** מבונים שטחים על הגנה מערכת

תיעול עירוני )רחובות, מגרשי חניה, 
 חצרות בתים וכדומה(

 2% עד 20% 50 עד   5

 1% 100  **- לבתים 0.0 גובה קביעת
 היותר לכל  2% 50  לפחות הנחל בתוך הנדסי מתקן
 1% 100 ** אסטרטגיים מתקנים על הגנה

 ישראל  ורכבת צ"מע תקני לפי וגשרים מיסעות הצפת *
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 הסיכון לדרגת בהתאם ומטה 1% תהיה התכנון הסתברות  ,אדם לחיי ממש של סיכון שיש מקרה בכל **
 הנזק. וחומרת

 בשטח קיים מצבים: למצב לשני יבוצע התכנית שבתחום בנחלים התכן ספיקת חישוב 4.3
 .המוצעים השינויים מוצע, לאחר ולמצב המתוכננים השינויים לפני

 מודלים מספר על להתבסס מומלץ התכנית שבתחום בנחלים התכן ספיקת לחישוב 4.4
 .מקובלים הידרולוגיים

אורך,  הנחלים, שיפועי מידות את יכלול התכנית בתחום הקיימת הניקוז מערכת תיאור 4.5
 וכדומה(, מוצא דופן הנחלים )מפלים, ביצור בתוך ומבנים הנחלים קרקעית רוחב, ציפוי חתכי

 מנגנון הקיימים, ותיאור הנחלים של ההולכה כושר במורד, חישוב הקיימת הניקוז מערכת
 .התכנית בתחום הקיים הניקוז תחזוקת

 .2.6של פשטי ושטחי הצפה בהתאמה לטבלה בסעיף תוכן תכנית  4.6
 

 תיאור התכנית המוצעת .5
 התכנית ובטווח פירוט לרמת המתאים מידה בקנה טופוגרפית מפה גבי על תוצג התכנית 5.1

 :ותכלול הניקוז לנושא הרלבנטי
 מים ומובילי ניקוז, תוואי תעלות התכנית, קווי בתחום יםאגנ-ותת ניקוז אגני גבולות .א

 .לנחלים וחיבורם סגורים
 התכן ספיקות פ"החזוי ע הנגר כל את לקלוט המסוגל לנחל בתכנית הנחלים מוצאי חיבור .ב

 .בתחומה זרימת הנגר נתיבי את ותפרט תציין המחושבות. התכנית
 מטר  20 ותחום הנחל את הכוללים המתוכננים הנחלים של אופייניים ורוחב אורך חתכי 5.2

 .הנחל של צד מכל
מעבירי מים, סוללות,  כגון בנחלים ומוצעים, הקשורים במידה מתקנים, של שרטוטים 5.3

 .אחרים הידראוליים ומבנים תעלות, מתקני קליטת מים, מפלים
 .על מתקנים והגנה לנחלים ייצוב לאמצעי המתייחסים הטכניים המפרטים 5.4
 :טבלאות בשתי ויוצגו ירוכזו הנחלים תכנון נתוני 5.5

 בנוי, ספיקת פתוח, שטח האגן, שטח ההיקוות, שטח אגן-שתכלול: מס' תת סיכום טבלת .ג
 .הגדות ורוחב בין הנחל קטע השונות, אורך בהסתברויות התכן

 בשיפוע שינויים בולטים לפי לקטעים )החלוקה נחל וקטעי אגן לכל מפורטת טבלה .ד
 לקטע, המתנקז ההיקוות אגן נחל והקטע, גודל נוספים( שתכלול: זיהוי נחלים כניסת או האורכי
 הבלט(, שיפוע את שכולל זרימה בנחל )חתך לעבור שיכולה המרבית התכן, הספיקה ספיקת
 המים המחושבת, גובה הזרימה הדפנות, מהירות ושיפועי הנחל חתך צורת ,מתוכנן אורכי

 .והערות המותרת למהירות בהתאם הנחל ייצוב מינימלי, אמצעי בלט – התכן בספיקת
 מבנים כגון ותכנון המוצעת הניקוז מערכת של הידראוליים חישובים תכלול התכנית 5.6

 המבנים. לרצפת  0.0 גובה קביעת וכדומה, לרבות גשרים, מפלים
 תכנית עם יחד תוכן מפורטת ניקוז המפורטת. תכנית הניקוז תכנית להכנת הנחיות יינתנו 5.7

 .בניה היתרי למתן תנאי יהיה בפועל התכנית המתוכנן. ביצוע השטח פיתוח
מבנים,  מוגדרת, לרצפת בהסתברות החזוי שיטפון רום מינימלי, מעל גובה קביעת 5.8

  הנדסיים. ולמתקנים לדרכים
 
 הסביבה על צפויות השפעות - )תכנית מתארית( הנחיות .6

 .החזוי ומשכה ההצפה הצפוי, תדירות ההצפה או האיגום נפח 6.1
 .התכנית מביצוע כתוצאה הצפוי הנגר הפחתת או תוספת 6.2
 אגן שטחים במורד ועל גובלים שטחים על המוצעים הניקוז פתרונות של ההשפעות 6.3

 .התכנית ביצוע עקב הנגר במשטר משינויים כתוצאה ההיקוות
 .וסביבתו הנחל, גדותיו אפיק על המוצעים הניקוז פתרונות של ההשפעות 6.4
 .ההיקוות אגן ממעלה אליה המגיע נגר בשל התכנית תחום על ההשפעות 6.5
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 )כל התכניות( כלליות הנחיות .7
 נזקים למניעת אמצעים 7.1

 מידה בקנה טופוגרפית מפה גבי על תוצג הסביבה על התכנית השפעת למזעור אמצעים תכנון
 ויכלול: הסביבה לנושא הרלבנטי ובטווח התכנית פירוט לרמת המתאים

המים  כמויות את להקטין במטרה בנוי בשטח החלחול להגברת האמצעים תיאור .א
 .התהום מי ולהעשיר את הניקוז פעולות עלויות האזוריות, להקטין הניקוז למערכות המגיעות

הנגר הנוספים,  מי את לקלוט כדי הקיימת הניקוז במערכת הנדרשים השינויים פירוט .ב
 .המקומית הרלבנטית הרשות או הניקוז רשות עם יתואמו ישנם. השינויים באם

 הנחל ובשטחים קות, באפיקעתי ובנוף, באתרי בטבע פגיעה לצמצום האמצעים פירוט .ג
 המוצעים הניקוז מבונים, כתוצאה מפתרונות שאינם ושטחים חקלאיים שטחים גובלים, לרבות

 .בתכנית
 וטיפול בנגר וסחף הצפות, שיטפונות נזקי צמצום שיבטיחו התכנית להוראות המלצות .ד

 .התכנית בתחום שמקורו
 

 הנחיות כלליות )תכנית מתארית( .8
 :שתכלול קרקעית-תת בתכסית הפנויים פתוחים ושטחים פים"שצ תכנית תוכן 8.1

 .המתוכנן הנפח פי על הנגר ולאיגום להשהיה הנדרש השטח והיקף מיקום מפת .א
 של טכני ומפרט גאולוגי חתך בצירוף שיתוכננו ככל החדרה קידוחי יסומנו התכנית במפת .ב

 המים. רשות באישור אלה הקידוח, כל
 נפרד בלתי חלק תהווה קרקעית-תת מתכסית הפנויים פתוחים ושטחים פים"שצ תכנית .ג

 הפיתוח. בתוכנית מחייב ומרכיב המפורטת הניקוז מתכנית
 בהוראות הסטטוטורית, יפורטו התכנית ביצוע שלבי עם יתאמו התכנית ביצוע שלבי .ד

 מחייב. כמרכיב התכנית
 .התכנית של הכחול בקו ייכלל המתוכננת הניקוז למערכת קצה פתרון 8.2

 
 
 
  




