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 .1כללי
 1.1פרטי רשות הניקוז
רשות ניקוז ונחלים כנרת
עמק הירדן ,צמח1510501 ,
04-8591917

 1.2פרטי מתכנן התכנית
ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ ,קיבוץ הרדוף ,ד.נ המוביל 1793000
טל04-9059397 :
דוא"לoffice@lygm.co.il :

 1.3תכניות מנחות
 .1החולה ,תעלה מערבית – גישור חדש ,סיכום נתוני תכנון | תהל מהנדסים יועצים בע"מ2006 ,
 .2מרכז מבקרים מתוכנן – החולה – נספח ניקוז | רפי הלוי ,נהרא ופשטיה בע"מ2014 ,

 1.4מקורות מידע
 .1החולה ,תעלה מערבית – גישור חדש ,סיכום נתוני תכנון | תהל מהנדסים יועצים בע"מ2006 ,
 .2תכנית פיתוח | תב"ע אגמון החולה
 .3מרכז מבקרים מתוכנן – החולה – נספח ניקוז | רפי הלוי ,נהרא ופשטיה בע"מ2014 ,
 .4נתוני זרימה בתחנות ההידרומטריות | השירות ההידרולוגי
 .5ניהול זרימות עיליות בעמק החולה | רפי הלוי ,נהרא ופשטיה בע"מ2010 ,
 .6תכנית כללית להטיית נחל קדש | רפי הלוי2007 ,
 .7תכנית אב לרשות ניקוז כנרת ,ליגמ2019 ,
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 .2תקציר
במסגרת תכנית מתחם המנפטה – לב החולה (מס'  ,)253-0609172הכוללת הרחבה של מרכז המבקרים של
קק"ל באגמון החולה ,מתוכנן שינוי במערך הגשרים החוצים את התעלה המערבית במקטע מבואות האגמון-
גשר מנרה .על מנת להפריד בין השימושים החקלאיים והתיירותיים במבואת האגמון מתוכננת הקמה של שני
גשרים על התעלה המערבית ,המתווספים אל שני הגשרים הקיימים במקטע – גשר הכניסה לאגמון וגשר מנרה,
הממוקם  2ק"מ במורד .הגשרים הקיימים הינם בעלי כושר הולכה נמוך וגורמים להיערמות מים משמעותית
לאחור בעת זרימה שיטפונית ,שעלולה לגרום להצפות בשטחי מבואות האגמון.
התכנית המוצעת מבקשת לשפר את כושר ההולכה של הגשרים הקיימים ולהגדיר עקרונות מתאימים לשני
הגשרים הנוספים על מנת לסייע בהורדת מפלסי ההצפה המקסימליים במקטע ,עובדה שתמנע מקרי הצפה
ובפגיעה ברכוש ואדם.
במסגרת התכנית נ בחנו מספר חלופות ,כאשר החלופה המובילה מביאה לשיפור ניכר במפלסי הזרימה
השיטפוניים בנחל .בחלופה זו מוצע להקים שני גשרים מסוג בטון הנמתח בין גדות התעלה ,כלומר גשרים
"שקופים" לזרימה שאינם מהווים הפרעה ,נוסף על פירוק גשר הכניסה לאגמון והחלפתו בגשר "שקוף" ויצירת
דרך שיטפונות בגדה המערבית בסמוך לגשר מנרה המאפשרת לזרימה השיטפונית לעקוף את הגשר בעת
הצורך .החלופה הנבחרת מציגה ירידה משמעותית במפלס המים במקטע המדובר שנעה בין  0.3-0.5מ',
כאשר השינוי הגדול ביותר מתרחש במעלה גשר הכניסה לאגמון.
במסגרת שיפור המערך ההידראולי במבואות האגמון מתוכננת החלפה של מעביר המים נחל קדש ,הממוקם
סמוך לשפך הנחל בתעלה המערבית .המעביר הקיים אינו עומד בכושר ההולכה וגורם להצפות באזור
התעשייה ובמרכז המבקרים.
בנוסף מבקשת התכנית להסדיר את התעלה המערבית ונחל קדש מבחינה נופית ואקולוגית .לטפל בחסמים
הידרו -ביולוגיים הקיימים כיום בתוואי הנחלים ,להגדיל את שטחי בית הגידול הלח תוך שיקום ערוצי הנחל
והשבת מופע צמחיית גדות טבעי.
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 .3רקע ומטרות התכנית
 3.1נתונים כלליים
מיקום התכנית :תעלה מערבית  -מהגשר הצפוני של קק"ל ועד לגשר מנרה
שטח בדונמים :כ 60-דונם
מרחב התכנון :מחוז גליל-גולן
מחוז מנהל תכנון :צפון
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 3.2מפות רקע

איור  :1תרשים סביבה
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איור  2מציג את שימושי הקרקע בסביבות התכנית .חקלאות ,תיירות ושטחי טבע מהווים את שימושי הקרקע
העיקריים.

תחום התכנית

איור  :2מפת שימושי קרקע
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איורים  3ו 4-מציגים את מפת ייעודי קרקע לפי תכניות מאושרות .התוכניות הרלוונטיות בתחום הפרויקט:
▪
▪

ג - 8923/תכנון כולל1999 ,
גע/מק - 242/שינוי קווי בניין למגרש למבני ציבור2013 ,

▪

משצ – 4/רישום אדמות החולה1987 ,

תחום התכנית

איור  :3מפת ייעודי קרקע לפי תכניות מאושרות
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תחום התכנית

איור  :4מפת ייעודי קרקע לפי תכניות מאושרות
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איור  5מציג מפה טופוגרפית של תחום התכנית.

תחום התכנית

איור  :5מפה טופוגרפית בתחום התכנית וסביבתה
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 3.3תיאור הסביבה ובעיות קיימות
מערכת הניקוז בעמק החולה מבוססת בראש ובראשונה על תעלות הירדן הגדולות – התעלה המזרחית
והתעלה המערבית ,שנחפרו במסגרת פרויקט ייבוש אגם החולה והביצות .התעלות זורמות משני צידי העמק
ונפגשות בנקודת מפגש התעלות ,שם הן מתאחדות וזורמות עד לגשר הפקק שם השיפוע האורכי גדל ומתחיל
"הירדן ההררי" שבסופו של דבר נשפך לכנרת.
התעלה המערבית מהווה את בסיס הניקוז של מערב עמק החולה .בעבר היוותה התעלה המשך לנחל עיון,
וכיום התעלה משמשת כתעלת השקיה וניקוז ,המנקזת אגן בעל שטח של כ 170 -קמ"ר .תעלת העפר ,שאורכה
כ 17-ק"מ ,מתחילה במנחת קריית שמונה ,מנקזת את נחלי רכס רמים ,נחל עין זהב ואת העיר קריית שמונה
כולה .בהמשך מתנקזים הנחלים קדש ,זמר ותעלת גחל .התעלה מסתיימת בנקודת מפגש התעלות שם
מתאחדת עם מימי תעלת הירדן המזרחי.
התעלה המערבית הינה בעלת יכולת הולכה מוגבלת יותר מזו של התעלה המזרחית (קיבולת התעלה במעלה
מספיקה לכ 15-מ"ק/שניה בלבד) .למרות שברוב אורכה מאפשרת העברה של ספיקות בהסתברות של ,10%
הרי שבמספ ר קטעים קיימים שטחים נמוכים מצדיה שבהם עלולה להתרחש גלישה מן התעלה אף בספיקה
קטנה מהנ"ל .באירועי שיטפונות משמעותיים הבעיה מחריפה עוד יותר נוכח תשתיות המים שאינן מותאמות
לזרימה השיטפונית (גשר מבואות האגמון ,גשר מנרה וסכר מלחה) ,ההידראוליקה של נקודת מפגש התעלות,
ההפרש המשמעותי בספיקות בין התעלה המזרחית למערבית וכתוצאה מכך – הפרשי מפלס משמעותיים בין
שתי התעלות.
איור  6מציג את מפת ההצפה בעמק החולה עבור תקופת חזרה של  1:10שנים ,מעבודתו של רפי הלוי " ניהול
זרימות עיליות בעמק החולה" [.]2010

התעלה המערבית
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איור  :6מיפוי פשט ההצפה בעמק החולה בתקופת חזרה [ 1:10רפי הלוי]2010,

12

הסדרת התעלה המערבית – מהגשר הצפוני של קק"ל עד גשר מנרה | רשות ניקוז ונחלים כנרת | פרשה טכנית

 3.4שימושי קרקע קיימים ומתוכננים
מתחם המנפטה הממוקם בחלקו המערבי של עמק החולה בסמוך לכביש  ,90מאגד בתוכו אזורי תיירות קולטי
קהל ,מסחר ותעשייה .בצמוד למתחם נמצא ציר הגישה העיקרי לאתר אגמון החולה המושך מאות אלפי
מבקרים מדי שנה.
תכנית מתחם המנפטה – לב החולה – מס'  253-0609172מבקשת להסדיר את השימושים במתחם המנפטה
לטובת פיתוח מוקד תעסוקה ותיירות משולב .התכנית משלבת ייעודי קרקע הכוללים – תעשייה ,תעסוקה
ומסחר ,משרדים ,אחסנה ולוגיסטיקה ,תיירות ומסחר ,מתקנים הנדסיים ,דרכים וכו'.
איור  7מציג את התשריט של תכנית מתחם המנפטה ,הכוללת שני גשרים חדשים החוצים את התעלה
המערבית במעלה ובמורד גשר הכניסה הקיים לאגמון החולה ,ואת מערך התנועה המחבר אותם למתחם.

איור  :7תכנית מתחם המנפטה – לב החולה
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 3.5מטרות התכנית
 .1להקטין את מפלסי ההצפה בנחל קדש ובתעלה המערבית במקטע אגמון-גשר מנרה
 .2להגן על מרכז המבקרים מפני הצפות ונזקים
 .3להתאים את תשתיות הניקוז והגשרים הן למערכת ההידרולוגית והן למערכת האקולוגית של הנחל
 .4שיקום אקולוגי ונופי של ערוצי הזרימה במקטע

מבט אל התעלה המערבית – מורד גשר מנרה
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 3.6אגן ההיקוות והידרולוגיה
אגני היקוות רלוונטיים לתחום התכנית
אגן ההיקוות של התעלה המערבית מנקז שטח של כ 170-קמ"ר עד למפגש התעלות ,הכולל את רכס נפתלי
ושטחו המרכזי של עמק החולה .עד לגשר הכניסה לפרויקט החולה מנקזת התעלה המערבית אגן של כ51-
קמ"ר ,הכולל את אגן נח ל עין זהב ,המורדות המזרחיים של רכס רמים ,רכס נפתלי ואגן בצפון מערב עמק
החולה .בהמשך עד לגשר מנרה מתנקזים אל התעלה המערבית האגנים של נחל קדש ,תעלת גחל ונחל עינן.
אן ההיקוות של נחל קדש מנקז שטח של כ 44-קמ"ר עד למעביר כביש  .90משם זורם הנחל בתעלת בטון צרה,
הממשיכה בתעלת עפר מזרחה עד לשפכו בתעלה המערבית.
איור  8מציג את אגני ההיקוות בתחום התכנית.

איור  :8אגני היקוות בתחום התכנית ['עמק החולה זרימות עיליות' רפי הלוי]2010,
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סיווג קרקעות
איור  9מציג את חבורות הקרקע בתחום הפרויקט .חבורת הקרקע השולטת הינה קרקעת  – H8קרקעות
אורגניות  ,בהן כבול ,המכילות יותר מ 20%-הומוס כתוצאה מפירוק רקב צמחים של ביצות החולה (קרקעות
בעלי מקדם סחיפה גבוהה) ,ו – H4-גרומוסול הידרומורפי ,.קרקע חרסיתית דקת גרגר ,בצבע חום כהה או
חום-אפור כהה .הגרומוסולים פוריים ומעובדים לחקלאות ,אבל עקב חידור איטי ואוורור לקוי מתאימים בעיקר
לגידולי שדה.

איור  :9סיווג קרקעות בתחום התכנית
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תיאור מערך הניקוז הקיים
מרכיבי מערך הניקוז הקיים
התעלה המערבית
תעלת הירדן המערבית משתרעת בין חלקו הצפוני והמרכזי של עמק החולה ,הנמצא בצפון בקע הירדן ,כחלק
מהשבר הסורי אפריקאי ובו עוברת מערכת הנחלים של הירדן הזורמים בתעלות במישור המפולס של העמק.
התעלה המערבית מתחילה בזרימתה צפונית לקריית שמונה וממשיכה דרומה עד לחיבור עם התעלה
המזרחית במפגש התעלות ,ברום הנע בין  60-105מ' מעל פני הים .השיפוע האורכי במעלה התעלה תלול יותר
והוא הולך ומתמתן בחלקו המורדי .השיפוע הקיים בין שטחי כפר גלעדי ועד לכניסת האגמון נע בין -0.1‰
 .0.4‰שיפוע זהה מצוי בין הכניסה לאגמון לסכר מלחה.
התעלה המער בית מנקזת אגן הכולל זרימות שיטפוניות של נחל עין זהב ,ניקוז עירוני של קריית שמונה ואגנים
מקומיים ממערב לעמק החולה .נוסף לכך מרושת עמק החולה בתעלות ניקוז משניות ,רוחביות ואורכיות,
ביניהם תוואי הירדן הישן ,המתנקזים אף הם בחלקם אל התעלה המערבית.
התעלה יועדה ב מקור להוות ממוצא לנחל עיון ,כאשר ספיקת התכן לפיה נעשה התכנון שיקפה יעד זה ,אך
בפועל כושר ההולכה של התעלה נמוך מאוד ביחס לספיקות התכן ,כך שנגרמות גאויות הגורמות להצפות
רבות .שטחי החקלאות לאורך התעלה מוצפים מדי שנה על ידי זרימות שיטפוניות ,בסדרי גודל של אלפי
דונמים .מרכז המבקרים של האגמון ואזור התעשייה המרכזי של עמק החולה ,הממוקמים בחיבור בין נחל קדש
לתעלה ,עומדים אף הם בפני הצפות רבות הצפויות לשבש את פעילותם ולהסב נזקים רבים .בשל השיפועים
הנמוכים המאפיינים את עמק החולה התעלה מושפעת ממפלסי הזרימה בירדן (הנובעים בעיקר מהזרימה
בתעלה המזרחית) ונוצרת היערמות לאחור בעת גאויות במורד מפגש התעלות.
בתעלה המערבית ניתן למצוא מספר מתקנים הידראוליים וחציות גשרים .גשר הכניסה לאגמון נבנה בשלבים
כטלאי על טלאי והוא כולל ארבע מעבירי צינור ( 2מתחת למפלס המים) ומעביר  BOXאחד ( 4X2.25מ') .הגשר
אינו מאפשר מעבר זרימה באופן אופטימלי ,מהווה הפרעה לזרימה השיטפונית וגורם להיערמות משמעותית
לאחור .כושר ההולכה הכולל של הגשר עומד על כ 25-מ"ק/שניה ,ערך הנמוך מכושר ההולכה של הנחל
בהסתברות של  1:50שנה.

גשר הכניסה לאגמון החולה
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גשר מנרה ,המורכב משני מעבירי מים בצורת  2.5X3.5( BOXמ' כל אחד) ,הנמצא במורד המקטע ,מהווה אף
הוא הפרעה לזרימה וגורם להיערמות מים לאחור באירועי שיטפון ,בשל שיפועי הנחל הקטנים בתעלה .הפרעה
זו מורגשת בתחום מרכז המבקרים בכניסה לאגמון ,על אף המרחק במורד.

גשר מנרה – מבט מהצד

טבלה  1מסכמת את מרכיבי מערך הניקוז הקיים במקטע.
טבלה  :1מרכיבי מערך הניקוז הקיים במקטע
מקטע

אורך שיפוע
מקטע אורכי

חתכי רוחב (מ')

(מ"ק/ש')

קרקעית
שטחי כפר
גלעדי –
כניסה לאגמון
כניסה לאגמון
– סכר מלחה

3.5
ק"מ
3
ק"מ

מתקנים

כושר הולכה מתקן

מפתח

0.1‰
0.4‰

9.5

20-23

0.1‰
0.4‰

12

18

גובה
2.53

גשר כניסה לאגמון:
 4מעבירי צינור
ומעביר  BOXאחד

2.5-

גשר מנרה:

3

שני מעבירי BOX

25

45

נחל קדש
נחל קדש זורם מרכס נפתלי אל עמק החולה .תחילה אופיו תלול ,אך הוא מתמן עם זרימתו מזרחה .במורד
כביש  90זורם הנחל במופע תעלתי צר ,כושר התעלה קטן על אף השיפוע האורכי התלול .הנחל נחצה בידי
שני מעבירים – מעביר כביש  90ומעביר כביש הגישה לאגמון החולה .נקודת החציה בסמוך לאגמון בעייתית
בשל כושר ההולכה הקטן מאוד של המעביר .המעביר הקיים במצב תחזוקה ירוד והוא אינו מסוגל להעביר
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את ספיקות התכן בנחל .באירועי שיטפון נדירים מתרחשת גלישת מים בנקודה זו ,המציפים את כביש הגישה
לאגמון ומסכנים את מרכז המבקרים ואזור התעשייה הסמוך.
טבלה  2מציגה את מרכיבי מערך הניקוז הקיים במקטע.
טבלה  :2מרכיבי מערך הניקוז הקיים במקטע
מקטע

נ.צ.

מתקנים

מעביר כביש 90

253802,779596

מעביר כניסה לאגמון

254615,779556

מידות
מתקן

כושר הולכה

מעביר
2 BOX
תאים

2X3

תקין

מעביר 2
צינורות

Ø1.25

 3.26מ"ק/שניה
לא תקין

נחל קדש – מעביר מים מבואות אגמון החולה
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עורקים ופשטי הצפה קיימים
העורקים הבאים מצויים בתחום התכנית :התעלה המערבית ונחל קדש .התעלה המערבית מוגדרת על פי
התמ"א -34ב' 3/כעורק ראשי לתכנון ,נחל קדש מוגדר כנחל משני.
כל תחום התכנית נמצא תחת פשט ההצפה של עמק החולה.

איור  :10עורקים ופשטי הצפה קיימים – תמ"א  34ב'3/
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נתוני הגשם בתחום התכנית
משטר הגשמים
עוצמות הגשם באזור זה נקבעו לפי מודל הידרולוגי של נת"י לעוצמות גשם .האזור הרלוונטי במודל הינו אזור
הגליל העליון המזרחי ועמק החולה .לאחר חישוב זמן הריכוז כפי שמוסבר בהמשך ,ניתן לחשב את עוצמת
הגשם בהסתברות  .1%ניתן לעבור לשאר ההסתברויות  10% ,5% ,2%ו 20%-ע"י מקדם מעבר.
טבלה מס'  3להלן מציגה את עוצמות הגשם על פי מודל עוצמות הגשם של נת"י ושימוש במקדמי המעבר.
טבלה  :3עוצמות גשם מרביות לפרקי זמן שונים בהסתברויות שונות בגליל העליון המזרחי ועמק החולה
עוצמות גשם מרבית (מ"מ/שעה) לפרקי זמן שונים ובהסתברויות שונות

משך (דקות)

1%

2%

5%

10%

20%

10

97.39

87.12

73.18

63.21

51.83

30

54.41

47.77

39.30

33.42

27.41

60

37.68

32.70

26.55

22.36

18.33

120

26.09

22.38

17.93

14.96

12.26

180

21.05

17.93

14.25

11.82

9.69

200

18.07

15.32

12.11

10.01

8.20

כושר החידור של הקרקע
מקדם נגר עילי מבטא את היחס בין כמויות גשם היורדות לנגר עילי שנוצר ,כושר החידור של הקרקעות משתנה
על פי סיווגן.
מקדם החידור של קרקע מסוג  – H4גרומוסול הידרומורפי ,הינו  0.8ונחשב לנמוך.
מיקום תחנות הידרומטריות בתחום ההתנקזות הנדון ובסביבתו
לא קיימות תחנות הידרומטריות בתחום התעלה המערבית .ניתן למצוא תחנות הידרומטריות באגנים
סמוכים:
▪
▪
▪

נחל דישון – תחנת כביש ראש פינה-מטולה
תעלה מזרחית – ירדן שדה נחמיה
תעלת הירדן – גשר הפקק

סקירת הצפות קודמות בתחום התכנית ובשטחים גובלים
מדי שנה מתרחשות בתעלה המערבית אירועי הצפה ,המובילים להצפות נרחבות בשטחי החקלאות הצמודים
בעמק החולה .איור  6המובא לעיל מציג את היקף פשט ההצפה בעמק ,עבור תקופת חזרה של  1:10שנים
ומציג את היקף ההצפה המתרחש משני גדות התעלה.
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ספיקות תכן להסתברויות שונות
במסגרת תכנית האב לתעלה מערבית שבוצעה על ידי תה"ל בשנת  ,2004בוצע ניתוח מקיף של ספיקות התכן.
בנוסף ביצע רפי הלוי אנלוגיה לספיקות השיא בתחנה ההידרומטרית בנחל חצור ,עבור נספח הניקוז לתכנית
מרכז המבקרים בשנת .2014
נערכה השוואה עם מודל ארבל-ליגמ שנערך עבור תכנית האב של רשות ניקוז כנרת ,המאפשר קביעת ספיקה
עבור תתי האגנים השונים בתחומי הרשות.
עבור נחל קדש נבחנו הספיקות שנקבעו בתכנית להטיית נחל קדש [רפי הלוי ]2007 ,והושוו למודל ארבל-
ליגמ.
ספיקות התכן על פי המודלים השונים מובאות בטבלה .4
טבלה  :4ספיקות תכן ע"פ מודלים שונים ,בהסתברויות שונות
שם האגן

שטח האגן
(קמ"ר)

התעלה המערבית
במעלה נחל קדש

51

תעלה מערבית
עד גשר מנרה

102

נחל קדש

44

ספיקת התכן (מ"ק/שניה)
שם המודל

2%

1%

12.4

17.9

27.5

36.4

תכנית אב ,תה"ל2004 ,

18

25

45

62

מודל ארבל-ליגמ

8.6

13.5

25.4

30.6

אנלוגיה לחצור

20.7

29.9

45.9

60.9

תכנית אב ,תה"ל2004 ,

30

40

55

68

מודל ארבל-ליגמ

12

19

33.6

43.2

תכנית הטיית נחל קדש2007 ,

16.5

22

30

40

מודל ארבל-ליגמ

7.8

12.3

23.1

27.9

אנלוגיה לחצור

5% 10%

השוואה בין המודלים
ניתן להבחין כי ספיקות התכן המוצגות בטבלה שונות בין המודלים ,כאשר לעיתים קיימים פערים משמעותיים
בין הספיקות ,דוגמת ספיקת התכן בהסתברות  1%בתעלה מערבית-מעלה קדש ( 62מ"ק/שניה ע"פ תה"ל
לעומת  37מ"ק/שניה באנלוגיה לחצור).
הניתוח שנעשה בידי תה"ל בתכנית האב לתעלה המערבית מציג את הספיקות הגבוהות ביותר ,אך הוא
מסתמך על נתוני גשם ומדידה ישנים ולא מכיל בתוכו את השינויים שהתרחשו באגני ההיקוות של התעלה
המערבית ב 14-השנים האחרונות .בנוסף היחס בין הספיקות בהסתברות  10%ו 1%-בעייתית ( 30מ"ק/שניה
ו 60-מ"ק/שניה בהתאמה) ואינה תואמת את היחס במודלים האחרים ,או היחס המקובל להסתברויות הללו.
האנלוגיה לנחל חצור מציעה יתרון ,כיוון שהיא מספקת מבט ספציפי על תחום התכנית ולא מסתמכת על מודל
אזורי .במסגרת האנלוגיה טמונה ההנחה כי אגן התעלה המערבית ואגן נחל חצור בעלי תכונות פיזיות דומות
כך ש ניתן להעריך את ספיקות התכן באגן התעלה המערבית על פי הספיקות המדודות באגן האנלוגי .אומנם
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אגן נחל דישון הינו דומה יותר במאפייניו לתעלה המערבית מאגן חצור ,אכן קיים דמיון בין האגנים ,במיוחד בין
אגן נחל חצור ואגן נחל קדש.
מודל ארבל-ליגמ [ ]2017שפותח במסגרת תכנית האב לרשות ניקוז כנרת ,הינו מודל אזורי המסתמך על נתוני
מדידה ואנלוגיות בין אגנים .המודל מסתמך על נתונים עדכניים כיוון שנערך לאחרונה .ניתן להבחין כי
הספיקות המתקבלות במודל נמוכות יותר עבור שני האגנים שנבחנו ( 30מ"ק/שנייה בתעלה מערבית עד קדש
ו 43-מ"ק/שניה בתעלה המערבית עד גשר מנרה) בהשוואה למודלים האחרים.
ניתן להסביר זאת בשל אופי האגן של התעלה המערבית – כפי שניתן לראות באיור  8המציג את אגני ההיקוות,
זהו אגן המורכב מתתי אגנים רבים השונים בצורה ניכרת באופיים .אגן התעלה המערבית במעלה נחל קדש
( 51קמ"ר) מורכב מאגן אחד עיקרי – אגן עין זהב אליו נוספים תתי-אגנים רבים מרכס רמים .מדובר באגנים
קטנים מאוד בעלי זמני ריכוז קצרים ,כך שהסיכוי לבו זמניות באגנים אלה קטן מאוד ותרומתם לספיקות התכן
בתעלה המערבית אינה משמעותית .לפיכך גם הספיקה שהמודל מציג כנראה גבוהה מהספיקה המתקיימת
בתעלה.
אל אגן התעלה המערבית במורד גשר מנרה ( 102קמ"ר) מתווסף האגן של נחל קדש ( 44קמ"ר) .האגן תורם
באופן משמעותי לספיקה ,אך גם במקרה זה הסבירות של בו-זמניות עם התעלה המערבית אינה גדולה והמודל
מציג ספיקה שהינה כנראה גבוהה יותר ממה שמתרחש בפועל.
על מנת שהניתוח ההידראולי ייבחן מצבי קיצון בהם כן מתרחשת בו זמניות בין האגנים ,נקבעו ספיקות התכן
כממוצע בין ספיקות אנלוגיה לנחל חצור לספיקות מודל ארבל-ליגמ ,זאת בידיעה שמדובר בספיקות מחמירות
יותר מהמתרחש בפועל.
ספיקות התכן בנחל קדש נקבעו כממוצע בין הספיקות בתכנית ההטיה לספיקות על פי מודל ארבל-ליגמ.
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קביעת תקופת החזרה
על בסיס הנחיות תמ"א / 34ב 3 /לחישוב ספיקות התכן תקופות החזרה שישמשו לקביעת עוצמות הגשם
וספיקות התכן יהיו על שימושי השטח המוצגים בטבלה  .5לפי הגדרות אלו יש לתכנן על פי הסתברות של ,2%
תקופת חזרה של  50שנים ,כנדרש לתכנון מתקן הנדסי בתוך נחל.
טבלה  :5קביעת תקופת חזרה בשנים לשימושי קרקע שונים
השימוש בשטח

תקופת חזרה בשנים

הסתברות מרבית לאירוע
בשנה מסוימת

חקלאות :גידולי שדה ומטעים ,פארקים

10

10%

בתי צמיחה

25

4%

כבישים ומסילות ברזל *

לפחות 50

 2%לכל היותר

סוללות מאגרים וסכרים **

100

1%

מערכת הגנה על שטחים מבונים **

100

1%

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

 5עד 50

 20%עד 2%

קביעת גובה 0.0לבתים **-

100

1%

מתקן הנדסי בתוך הנחל

לפחות 50

 2%לכל היותר

הגנה על מתקנים אסטרטגיים **

100

1%

ספיקות התכנון
טבלה  6להלן מציגה את ספיקת התכן בה נעשה שימוש עבור הניתוח ההידראולי ,על פי הפרמטרים ובסיסי
התכנון שצוינו לעיל .ספיקות התכן בתכנית נקבעו על פי תקופת חזרה של  1:50שנה.
טבלה  :6ספיקת התכן עבור הסתברויות שונות
ספיקת התכן (מ"ק/שניה)

שטח
האגן
(קמ"ר)

10%

התעלה המערבית במעלה נחל קדש

51

10.5

15.7

תעלה מערבית עד גשר מנרה

102

16.4

24.5

40.9

נחל קדש

44

12.1

17.1

26.6

שם האגן

5%

2%

1%

26.5

33.5
52
34
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 .4חלופות תכנון
 4.1תיאור החלופות
במסגרת התכנית נבדקו שתי חלופות:
 .1הוספת שני גשרים חדשים לתעלה המערבית ,הותרת שני הגשרים הקיימים (גשר כניסה וגשר מנרה)
כפי שהם.
 .2הוספת שני גשרים לתעלה המערבית יחד עם ביצוע השינויים הבאים בגשרים הקיימים:
▪

גשר כניסה לאגמון – החלפת הגשר בגשר חדש המותאם לספיקות התכן בתעלה המערבית.
הגשר יהיה "שקוף" מבחינת הזרימה ,גשר מסוג בטון הנמתח בין גדות התעלה בגובה מפתח

▪

של  +66.0מ' לפחות ,משמע לא ישפיע כלל על מפלסי הזרימה השיטפוניים.
גשר מנרה – יצירת דרך שיטפונית רציפה בגדה המערבית בצמוד לגשר מנרה המפצה על
מעבר המים המוגבל דרך הגשר .הדרך השיטפונית תהיה ברוחב של  6-10מ' (ע"פ מגבלות
סטטוטוריות) והורדת פני הקרקע בשיעור של כ 1.5-מ'.

 .3הוספת שני גשרים לתעלה המערבית יחד עם ביצוע השינויים הבאים בגשרים הקיימים:
▪

גשר כניסה לאגמון – החלפת הגשר בגשר חדש המותאם לספיקות התכן בתעלה המערבית,
גשר מסוג גשר בטון בחתך ארגז ,המורכב משלושה מעבירים מסוג  BOXבמידות  4X3מ' כל
אחד.

▪

גשר מנרה – יצירת דרך שיטפונית בדומה לחלופה .2

עבור שלושת החלופות תתקיים בניית  2גשרים נוספים על פני התעלה .הגשרים מתוכננים להיות "שקופים"
לזרימה ,גשרים מסוג בטון הנמתח בין גדות התעלה ,כלומר בעלי מפתח שאינו מהווה הפרעה לזרימה
השיטפונית ומאפשר העברה מלאה של ספיקות התכן.

מבט מגשר הכניסה לאגמון אל מורד התעלה המערבית
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 4.2השוואת חלופות
ניתוח הידראולי
בוצע ניתוח הידראולי של המצב הקיים בעזרת תוכנת  RAS-HECהמבצעת ניתוח הידראולי עבור נחלים,
תעלות ומתקנים הידראוליים ,בהסתברות של  5% ,10%ו.2%-
הניתוח ההידראולי בחן את מערכת התעלה המערבית החל ממעלה הקטע המתוכנן ועד למפגש התעלות
במורד .כתנאי גבול תחתון הוכנסו מפלסי ההצפה במפגש התעלות בהתאם להסתברויות השונות ,כדי לבחון
את השפעת הגאויות בתעלה המזרחית על התעלה המערבית .מפלסי ההצפה נקבעו בהתאם למפלסים
בתכנית האב שנערכה על ידי תה"ל [ ]2004ומובאים בטבלה .7
טבלה  :7מפלס המים במפגש התעלות בהסתברויות שונות
הסתברות

מפלסי פני המים במפגש
התעלות [מ']

20%

64.20

10%

64.76

5%

65.36

2%

65.70

1%

65.75

נעשתה הערכה לבו-זמניות באגן של התעלה המערבית והאגן בירדן ,כלומר זרימה של ספיקת תכן עבור
תקופת חזרה של  1:50תתרחש בשני האגנים במקביל.
תוצאות
איור  11מציג את הפרופיל ההידראולי המשווה בין החלופות השונות ,עבור זמן חזרה של  1:50שנה .ניתן להבחין
כי הן חלופה  2והן חלופה  3מציגות ירידה משמעותית במפלס המים בהשוואה לחלופה  .1לדוגמא בגשר
הכניסה לאגמון מפלס המים בחלופה  1עומד על  +66.36מ' ,לעומת  +65.87מ' בחלופה  2ו +65.89-מ'
בחלופה  ,3הפרש של יותר מ 0.5-מ'.
ניכר כי גשר הכניסה לאגמון הקיים מהווה הפרעה לזרימה וגורם להיערמות מים משמעותית לאחור .באותו
האופן מהווה גשר מנרה הפרעה לזרימה באירועים שיטפוניים וגורם להיערמות לאחור של כ 0.3-מ' .עובדות
אלו פוסלות את חלופה .1
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איור  :11פרופיל הידראולי המשווה את החלופות ,עבור זמן חזרה  1:50שנה

איור  12מתמקד בחלופה  2וחלופה  3ומשווה ביניהן .ההבדל בין החלופות לא רב ,ומתרכז במקטע במעלה
גשר הכניסה לאגמון ,שם המעביר  BOXבמידות  3X4X3גורם להיערמות מינורית של מפלס המים בהשוואה
לחלופה  ,2הכוללת גשר "שקוף" שאינו מהווה הפרעה לזרימה .ההבדל בין מפלסי המים בחלופות  2ו 3-במעלה
גשר הכניסה לאגמון עומד על כ 2-ס"מ ( +65.87מ' בחלופה  2לעומת  +65.89מ' בחלופה .)3

איור  :12פרופיל הידראולי המשווה את חלופה  2וחלופה  ,3עבור זמן חזרה  1:50שנה
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נתוני תכנון
במסמך שנערך בידי תה"ל ["– ]2006החולה ,תעלה מערבית – גישור חדש – סיכום נתוני תכנון" נבחנו שתי
חלופות גישור לגשר הכניסה לאגמון:
 .1גשר בטון בחתך ארגז
 .2גשר בטון הנמתח בין גדות התעלה
במסמך נבחנות היתרונות והחסרונות של כל חלופת גישור .טבלה  8שלהלן מציגה את הפרמטרים השונים
שנבחנו במסמך .המסמך מסכם בכך שעלויות לביצוע הגשר כמעט זהות בשתי החלופות וזהות הגשר תיקבע
בעקבות סקר קרקע שיקבע את זמינות הפתרונות ההנדסיים המוצעים.
על פי המסמך קיום פ רופיל של שכבות רצופות של כבול לעומקים גדולים יהפכו את החלופה השנייה ללא
כדאית.
טבלה  :8השוואת נתוני תכן בין שתי חלופות הגשר המוצעות במסמך תה"ל []2006

קריטריונים

גשר בטון הנמתח בין
גדות התעלה

גשר בטון בחתך ארגז
דומה

עלויות ביצוע
ביסוס

אין צורך בביסוס עמוק

ביסוס עמוק

הטיה זמנית של מי הנחל

יש צורך

אין צורך

השפעה על נתוני ספיקה וניקוז

השפעה שלילית

אין השפעה

מבנה

עיצוב שבלוני ,אלמנטים
מתועשים

עיצוב איכותי ,קורות
טרומיות דרוכות
הנשענות על ניצבים

ביצוע

פחות מואץ

מואץ יותר
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 4.3המלצה על חלופה נבחרת
לאחר בחינת שלושת החלופות המוצעות ,חלופה  2הינה החלופה הנבחרת ,מבחינת יכולת ההולכה של הזרימה
השיטפונית ומניעת היווצרות היערמות לאחור במהלך הזרימה.
חלופה זו ,הכוללת הצבת גשר "שקוף"  -גשר בטון הנמתח בין גדות התעלה  -בכניסה לאגמון החולה והסדרת
דרך שיטפונות המאפשרת לזרימה לעקוף את גשר מנרה באירועי שיטפונות ,מציגה את מפלסי המים הנמוכים
ביותר ומהווה את ההפרעה הקטנה ביותר לזרימה.
מבחינת פרמטרים נוספים ,הכוללים השוואת עלויות ,מהירות ביצוע ,פעולות קדם (כגון הטיית מי הנחל) ומבנה
הגשר ,מסתמן יתרון לחלופת הגשר הנמתחת בין גדות התעלה .יתרון זה תלוי בבדיקת פרופיל הקרקע וקביעת
קיום שכבות רצופות של כבול.
במידה וחלופה זו אינה מתאפשרת חלופה ( 3גשר בטון בחתך ארגז) מתאימה אף היא ,וכפי שנבדק מהווה
הפרעה מינורית לזרימה ומשפרת לאין ערוך את משטר הניקוז הקיים בגשר כיום.
שתי החלופות המוצעות כוללות הוספת  2גשרים חדשים מעלה לתעלה .גשרים בדוגמת גשר הנמתח בין גדות
התעלה שאינם מהווים הפרעה לזרימה.
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 .5התכנית המוצעת
 5.1מרכיבי התכנית
בכדי לאפשר הפרדת שימושים בשטחי אגמון החולה ,קיים צורך בהוספת שני גשרים נוספים על התעלה
המערבית .בנוסף עולה הצורך בשיקום תשתיות החוצות את התעלה המערבית כיום ומשפיעות על אזור
הכניסה לאגמון – גשר הכניסה לאגמון החולה וגשר מנרה במורד ,המהווים מכשול לזרימה והיערמות גאויות
לאחור.
הגשרים החדשים ייבנו באופן כזה שיהיו "שקופים" לזרימות השיטפונית הנחווית בנחל בזמן חזרה של 1:50
שנה .גובה המפתח המינימאלי (גובה תחתית המיסעה) יהיה מעל מפלס המים המתקבל בספיקת התכן
המתאימה ל 1:50-שנה.
גשר הכניסה לאגמון ,שנבנה טלאי ע ל טלאי ומהווה הפרעה משמעותית לזרימה ,יפורק ,ובמקומו ייבנה גשר
הנמתח בין גדות התעלה ,שאף הוא "שקוף" לזרימות בנחל עבור זמן החזרה שנקבע.
גשר מנרה ,המהווה אף הוא הפרעה לזרימה על אף מרחקו מאזור מרכז המבקרים ,יוותר על כנו ,אך כדי
להגדיל את כושר ההולכה שלו תבנה בגדה המערבית הצמודה אליו דרך שיטפונות המאפשרת מעבר זרימת
השיטפונות בגדה המערבית אל עבר שטחי  400הדונם במורד .הדרך השיטפונית מנמיכה את הדרך הקיימת
ב 1.5-מ' ותהיה ברוחב כ 6-10-מ' על פי מגבלות סטטוטוריות ,ותאפשר מעקף של הגשר בעת אירועי גאות
בנחל.
בכדי למנוע הצפות מנחל קדש תתבצע החלפה של מעביר המים הקיים ,במעביר מים  BOXהמתאים לספיקות
התכן .נוסף על הסדרה נופית ואקולוגית של הנחל.

 5.2נתוני תכן
גשרים
טבלה  9מציגה את נתוני התכן עבור כל הגשרים בתכנית המוצעת .גובה המפתח המינימאלי נקבע לפי גובה
מפלסי ההצפה ,כפי שנקבע בניתוח ההידראולי ,בתוספת בלט .הגובה המוצג הוא הגובה המינימאלי הרצוי.
טבלה  9טבלת סיכום נתוני תכנון  -גשרים
גובה מפתח
מינימאלי [מ']

מפלס בזמן חזרה
[ 1:50מ']

גשר

סוג

קק"ל
צפוני

גשר נמתח בין
גדות התעלה

66.28

65.98

כניסה
לאגמון

גשר נמתח בין
גדות התעלה

66.17

65.87

קק"ל
דרומי

גשר נמתח בין
גדות התעלה

66.14

65.84

גשר
מנרה

חתך BOX

-

65.78
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דרך שיטפונות
טבלה  10מציגה את ממדי התכנון עבור דרך השיטפונות שעוברת בגדה המערבית – החל ממעלה גשר מנרה
ועד לשטחי  400הדונם במורד .על מנת לשמור על זרימה אפקטיבית נדרשת רצועה רציפה באורך  200מ'
לפחות .מפלס הקרקע יעמוד על כ 64.5-מ' ,כלומר תידרש הנמכת הדרך הקיימת וגדת הנחל.
טבלה  :10טבלת סיכום נתוני תכנון  -דרך שיטפונות
מתקן

מיקום

דרך
שיטפונות

מעלה גשר מנרה
ועד שטחי 400
הדונם

אורך הדרך
[מ']

רוחב הדרך
[מ']

מפלס דרך רצוי
[מ']

העמקת גדה
ביחס למצב קיים

200

6-10

+64.50

 0.5-1.5מ'

איור  13מציג את חתך הרוחב של דרך השיטפונות המתוכננת במעלה ובמורד גשר מנרה.

איור  :13דרך שיטפונות  -חתכי רוחב במעלה ובמורד גשר מנרה
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החלפת מעביר נחל קדש –מבואות האגמון
המעביר הקיים ,מעביר צינורי כפול בקוטר  1.25מ' יוחלף במעביר  BOXבגודל  2.5X3.5מ' ,כמופיע באיור .14
במעלה ובמורד המעביר מתוכנן ייצוב באבן בולדר מקומית להשקטת הזרימה ומניעת נזקי חתירה.
טבלה  11מציגה השוואה בין נתוני כושר הולכה במצב הקיים ובמצב המתוכנן .החלפת המעביר מגדילה את
כושר ההולכה ביותר מ 15-מ"ק/שניה .הגדלת כושר ההולכה צפויה להקטין את מפלסי ההצפה בנחל בצורה
משמעותית.
טבלה  :11טבלת סיכום נתוני תכנון  -מעביר נחל קדש – מבואות האגמון
מצב

מתקנים

מידות מתקן

קיים

מעביר  2צינורות

Ø1.25

כושר הולכה
[מ"ק/שניה]
3.26

מעביר כניסה לאגמון
מתוכנן

מעביר BOX

 2.5X3.5מ'

21

איור  :14חזית מעביר מתוכנן נחל קדש – מבואות האגמון
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 5.3ניתוח הידראולי מצב מתוכנן
איור  15מציג את הפרופיל ההידראולי של המצב המתוכנן בהשוואה למצב הקיים .התוצאה המתקבלת דומה
לניתוח שנעשה עבור חלופה  – 2מתרחשת ירידה חדה במפלס המים במקטע "הגשר הצפוני של קק"ל-גשר
מנרה" זאת בשל הסדרת הגשרים ומניעת תופעת היערמות הזרימה השיטפונית לאחור .הירידה במפלס נעה
בין  0.3-0.5מ' ,כאשר ההפרש הגבוה ביותר מתרחש במעלה גשר הכניסה לאגמון.
טבלה  12מציגה את מפלסי הזרימה בנקודות שונות לאורך המקטע ,במצב הקיים והמתוכנן.
טבלה  :12תוצאות ניתוח הידראולי – מפלסי מים
מיקום

מפלס
מצב מתוכנן [מ']

מפלס
מצב קיים [מ']

הפרש
[מ']

מעלה גשר קק"ל צפוני

+65.99

+66.39

0.4

מעלה גשר הכניסה
לאגמון

+65.87

+66.37

0.50

מעלה גשר קק"ל דרומי

+65.84

+66.14

0.30

מעלה גשר מנרה

+65.78

+66.11

0.33

איור  :15פרופיל הידראולי המשווה בין מצב קיים ומתוכנן ,עבור זמן חזרה של  1:50שנה
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 5.4פירוט העבודות הנדרשות להקמת המפעל
להלן העבודות הנדרשות לביצוע התכנית:
▪

פירוק וסילוק מעבירי מים קיימים בגשר הכניסה לאגמון

▪
▪

החלפת מעביר המים בנחל קדש ,בכניסה לתעלה המערבית
הקמת שלושה גשרים חדשים מסוג "גשר בין גדות התעלה"

▪
▪

עבודות עפר ליצירת דרך שיטפונות בצמוד לגדה המערבית ,סמוך לגשר מנרה
תעלה מערבית  -ייצוב ושיקום הנחל כנדרש

▪

נחל קדש – הסדרת הנחל ,מיתון ושיפוע הגדות ,יצירת מורכבות מבנית ושיקום אקולוגי

 5.5אומדן עלויות
טבלה  13להלן מציגה את אומדן העלויות בפרויקט.
טבלה  :13אומדן עלויות

סעיף
פרק  :1פירוק גשר הכניסה לאגמון החולה
פרק  :2הקמת שלושה גשרים מסוג גשר בין גדות התעלה

עלות ()₪
62,000
3,159,000

פרק  :3הסדרת אפיק הנחל

673,000

פרק  :4יצירת דרך שיטפונות עוקפת דרך מנרה

259,000

פרק  :5הסדרת נחל קדש מעלה מובל תעלת גחל

300,000

פרק  : 6החלפת מעביר מים נחל קדש בכניסה לתעלה
המערבית
תכנון – ב.צ.מ ,ניהול ופיקוח

869,000

סה"כ ללא מע"מ

6,297,000

מע"מ ()%17

1,070,500

סה"כ אומדן פיתוח כולל מע"מ וב.צ.מ

7,367,500

975,000
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