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 .1כללי
מיקום התוכנית :אגן הכנרת.
שטח (קמ"ר) וגבולות התוכנית :התוכנית מתמקדת בשטח שגודלו כ 0.26 -קמ"ר.
התוכנית מתמקדת בשלושה מקטעים:
מקטע  1צפוני -עין אל אסד :דרך מזרחית ליישוב עין אל אסד הממשיכה אל מטעי זיתים עד לשטחים הפתוחים;
מקטע  2מזרחי -נחל צלמון :ערוץ נחל צלמון מערבית לכפר חנניה ,מדרום לכביש ;85
מקטע  3מערבי -נחל הארי :ערוץ נחל הארי מזרחית ליישוב מורן ,מדרום לכביש .85
בשני הערוצים התוכנית מתמקדת מדרום לכביש  85ועד מפגש הנחלים בבקעת חנניה ,צפונית לישוב חזון.
מרחב התכנון :מחוז גליל -גולן.
מחוז מנהל תכנון :צפון.

 1.1פרטי רשות הניקוז
רשות ניקוז ונחלים כנרת
כתובת :עמק הירדן ,צמח1510501 ,
טלפון04-859-1914 :

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

 1.3תוכניות מנחות
רשות ניקוז ונחלים כנרת  -תוכנית אב לניקוז ,ליגמ פרויקטים סביבתיים2019 ,
תמ"א  – 1נספח ב' – 4הנחיות להכנת מסמך ניהול נגר

 1.4מקורות מידע
 .1סקר הידרולוגי והידראולי ,נחל צלמון -נהרא עבור תכנית אב לרשות ניקוז כנרת.2007 ,
 .2ניתוח עוצמות גשם באגן ההיקוות כנרת – רן מולכו.2006 .
 .3אתר המפות הממשלתי (.)http://www.govmap.gov.il/viewer.asp
 .4קרקעות ארץ ישראל ,דן ויעלון.1974 ,
 .5סיורים בשטח.
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 1.5מטרות על
•
•

הסדרת אפיקי הנחלים
מיגון גדות הנחלים

•
•

הגנה על שטחי החקלאות בסמוך לאפיקי הנחלים
הגדרת רצועת נחל
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 .2תקציר
בתוכנית שלושה מקטעים:
מקטע  1עין אסד :אפיק זרימה שמתחיל במעלה הישוב עין אל אסד חוצה דרך אספלט מעל מטעי הזיתים
וזורם בתוך מטעי הזיתים מדרום לישוב .הזרימה השיטפונית גורמת לנזק במטעים וסחיפת קרקע .התוכנית
מציעה פתרון ניקוזי להסטת הנגר באמצעות הגבהה והנחה של אבני שפה בשולי דרך האספלט .כך הנגר יזרום
על הדרך וישוחרר בשטח בור ,אחרי מטעי הזיתים.
מקטע  2נחל הארי :הנחל חוצה את כביש  85וזורם בחלק העליון של המקטע ,בצורה לא מוסדרת ופראית בתוך
שטחי המטעים .באמצע המקטע אפיק הנחל עמוק ותלול .במורד ,הנחל זורם עד אזור ההתחברות עם נחל
צלמון .התוכנית מציעה לחפור אפיק מוסדר במעלה עד אמצע המקטע שם יש להסדיר את התעלה הקיימת.
בנוסף ,להסדיר מעביר אירי לחקלאים ולדפן את הגדות בבולדרים בנקודת ההתחברות עם נחל צלמון.
מקטע  3נחל צלמון :הנחל חוצה את כביש  85וזורם באפיק מוסדר בין שטחי חקלאות עד למפגש עם נחל
הארי .לאורך המקטע קיימים שני מעבירים בעלי צינורות בקוטר  80ס"מ שכושר ההולכה שלהם אינו מספיק
להעביר את ספיקות התכן .התוכנית מציעה לחליף את המעבירים הקיימים במעבירים חדשים בהתאם
לספיקת התכן.
המטרות המרכזיות:
•
•

איתור אזורים לאורך הנחלים בהם ישנם כשלים במשטר הזרימה בערוץ ,העלולים לגרום לנזק וסיכון.
התאמת חתך הזרימה לספיקות תכן בהתאם להנחיות תמ"א . 1

•

איתור מתקנים הידראוליים לאורך הנחל המהווים נקודות כשל לזרימה תקינה והצגת חלופות לטיפול
במפגעים.

•

קביעת גבול סטטוטורי מובהק לאפיקי הנחלים

במסגרת העבודה חושבו ספיקות תכן להסתברויות שונות בכמה שיטות חישוב :מודל ארבל-ליגמ ,מודל אזורי
(גבעתי ועצמון,)2015 ,הנוסחה הרציונלית ומודל נתיבי ישראל .ספיקת התכן לתכנון ,על פי תמ"א  ,1בשימושי
קרקע לחקלאות תהיה בהסתברות של . 10%
בדיקות כושר ההולכה של חתכי הנחל ומעבירי המים חושבו באמצעות תוכנתHydraflow Express :
.Extension for Autodesk Civil 3D
העבודות העיקריות הנדרשות:
מקטע עין אל אסד:
•

הסטת אפיק הזרימה לשטח בור

מקטע נחל הארי:
•
•

חפירת אפיק מוסדר לנחל
הסדרת אפיק קיים

•
•

הסדרת מעביר אירי קיים
דיפון הגדות בבולדרים בנקודת ההתחברות עם נחל צלמון
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•

התאמת מעבירי המים לספיקות התכן

שיקום והסדרת נחל צלמון | רשות ניקוז ונחלים כנרת | פרשה טכנית

מקטע נחל צלמון:
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 .3רקע
 3.1התמצאות כללית
נחל צלמון ונחל הארי זורמים בגליל העליון המזרחי ,לאורך כ 6 -ק"מ מהר הילל בצפון ועד לשפך בבקעת
חנניה צפונית ליישוב חזון .במרכז האגן נמצא היישוב עין אל אסד .במזרח האגן נמצאים היישובים שפר ,פרוד
וכפר חנניה .בדרום-מערב הישובים מורן וחזון.
התוכנית מתמקדת בשלושה מקטעים באגן;
מקטע  :1צפוני -עין אל אסד :מזרחית לעין אל אסד ,לאורך תוואי דרך מטעי זיתים עד לשטחים פתוחים במורד
המטע;
מקטע  :2מזרחי -נחל צלמון :דרומית לכביש  ,85מחציית הנחל את כביש ועד מפגש נחל הארי בבקעת חנניה;
מקטע  :3מערבי -נחל הארי :דרומית לכביש  85מחציית הנחל ועד מפגש נחל צלמון בבקעת חנניה.
איור  1מציג תרשים סביבה של אזור התוכנית.

 3.2טופוגרפיה
אגן צלמון-הארי מתחיל בצפון מהר הילל ברום של  1,071מטר מעל פני הים ,ממשיך במורדות תלולים
שמתמתנים מצפון לכביש  85ועד בקעת חנניה ברום של כ 270 -מטר מעל פני הים .מדרום האגן מתחיל מהר
חזון ברום של  584מ' מעל פני הים ,ויורד במורדות תלולים עד בקעת חנניה.
מפה טופוגרפית של תחום התוכנית וסביבתה על רקע תצ"א מוצגת באיור .2
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איור  :1תרשים סביבה של אזור התוכנית
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איור  :2טופוגרפיה בתחום התוכנית על רקע תצ"א
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 3.3רצועת הנחל הסטטוטורית
בהתבסס על אתר המפות הממשלתי ( ,)govmap.gov.ilלא מוגדרת רצועת נחל סטטוטורית באף אחד
משלושת מקטעי התוכנית.
תחום התוכנית ,במקטע  1עובר כיום בדרך עפר ,בגוש  ,19541חלקה .69
תחום התוכנית במקטע  ,2עובר בגוש  ,15635חלקה  ,9ולאחר חיבור ערוץ נחל שבע ,בגוש  18858חלקה .22
תחום התוכנית במקטע  ,3עובר כיום בין מטעים ,בגוש  18859חלקה  ,55ובגוש  18860חלקה .95
איור  3מציג גושים וחלקות בתחום התוכנית עבור שלושת המקטעים.

 3.4תוכניות סטטוטוריות
ייעודי הקרקע במקטע  ,1בהתאם לתוכניות ( 400מגרש  )2009וג( 20453/מגרש  )201הם שטחים פתוחים.
ייעודי הקרקע במקטע  ,2בהתאם לתוכנית משצ ,49/הם שטחים פתוחים (מגרש .)15
במקטע  ,3ערוץ נחל הארי ,לא מוגדרים ייעודי קרקע.
בהתאם לתוכניות  ,400ג ,13315/ג ,11787/ג 3333/וג ,5957/צפויה בשטח אגן ההיקוות בנייה נוספת מועטה
ומתחם תיירות ביישובים שפר ,פרוד ,מורן ועין אל אסד.
מפות ייעודי קרקע מאושרים במקטעי התוכנית וביישובים באגן מוצגות באיור  4ובאיור .5
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איור  :3גושים וחלקות בתחום התוכנית
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איור  :4מפת ייעודי קרקע מאושרים בתחום התוכנית
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איור  :5מפת ייעודי קרקע מאושרים ליישובים באגן
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 .4הידרולוגיה
 4.1חלוקת השטח לאגני היקוות
שטח אגן צלמון-הארי עומד על כ 26 -קמ"ר ,ומורכב משלושה ערוצים מרכזיים; נחל צלמון ממזרח ,נחל שבע
במרכז ונחל הארי ממערב .צפון ודרום האגן מאופיינים במדרונות תלולים ,החלק המרכזי עובר בשלוחות מעט
מתונות יותר ולאחריהם בקעת חנניה מישורית יחסית.
באגן מצויים שטחים פתוחים מיוערים ,שטחים חקלאיים (בעיקרם מטעי זיתים) ,ואזורים בנויים של היישובים
שפר ,פרוד ,כפר חנניה ,ענבר ,עין אל אסד ,בית ג'ן ,רמה ,מורן וחזון.
גבולות האגן הראשי:
בצפון :הר הילל ברום של  1,071מטר מעל פני הים;
במזרח :היישוב שפר ברום של  609מ' מפ"ה;
במערב :הר הארי ברום של  1,040מ' מפ"ה;
בדרום :הר חזון ברום של  584מ' מפ"ה .
שטח האגן הראשי מחולק ל 13 -אגני משנה .אגנים  1-6מנוקזים אל נחל צלמון ואגנים  7-13מנוקזים אל נחל
הארי .אגן מקומי מספר  8מנקז את הנגר עבור שטח התוכנית שסמוך לישוב עין אל אסד .חלוקת האגן מוצגת
באיור  6והמאפיינים הפיזיים של אגני הניקוז מרוכזים בטבלה .1
טבלה  :1מאפיינים פיזיים של אגני הניקוז המקומיים

שטח
[קמ"ר]

אורך האפיק
הראשי [ק"מ]

שיפוע אורכי []%

תיאור

מס'
1

שפר ופרוד

5.46

5.0

13

2

צומת חלפתא

0.65

0.8

2

3

כפר חנניה

1.54

1.2

6

4

הר חזון

2.40

2.0

2

5

נחל שבע

4.41

5.6

13

6

סוף צלמון בבקעת חנניה

0.12

0.3

44

7

נחל הארי עד כביש 85

5.52

5.3

13

8

מעלה עין אל אסד

0.93

1.0

44

9

מורד עין אל אסד

0.53

1.2

11

10

רמה

1.72

3.0

13

11

מורן

1.52

2.5

4

12

צומת חנניה

1.61

2.6

10

13

סוף הארי בבקעת חנניה

0.39

0.3

15

15
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איור  :6אגני היקוות בתחום התוכנית
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 4.2אגן הניקוז על רקע תוכנית מתאר ארצית :1
איור  7מציג את שטח התוכנית ע"ג תוכנית המתאר הארצית לנחלים וניקוז (תמ"א .)1
עפ"י תמ"א  1שטח התוכנית במקטע  1עין אל אסד נמצא בסוך לקרקע המיועדת ליער טבעי .מקטע  2נחל
צלמון מוגדר כנחל ראשי ובמקטע  3נחל הארי ,אין הגדרת יעוד שטח (איור .)7
הצפות
בסיורים שקיימנו בשטח ( ,)23.8.18 ,27.10.19התושבים המקומיים מעידים כי זרימות בערוץ הסמוך מטע
הזיתים בעין אל אסד גורמות נזקים למטע.
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איור  :7עורקים ופשטי הצפה קיימים – תמ"א ( 1מקטעים  2ו)3 -
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 4.3סיווג קרקעות
רוב חבורות קרקעות באגן מורכבות מטרה רוסה ( .)Aבמרכז האגן ,באזור הישוב עין אל אסד ,נמצא רנדזינה
חומה ובהירה ( .)Bבאזור כביש  85ובקעת חנניה מחבורת גרומוסולים ( .)Hבמספר חבורות קרקע באגן מצויות
בנוסף קרקעות סחף קולוביות-אלוביות (דן ויעלון .)1974 ,מפת חבורות הקרקע המוצגת באיור  8מתבססת על
שכבת חבורות קרקע .אפיון חבורות הקרקע מפורט בטבלה .2
טבלה  :2תיאור סוגי קרקעות בתחום בתוכנית

סימול שם

תיאור

הערכה לכושר
חידור לקרקע
(מ"מ/שעה)

A

טרה רוסה

רנדזינה חומה
B
רנדזינה בהירה

H

גרומוסול

קולובי  -אלובי

קרקע חרסיתית חומה-אדומה ,המתהווה מבלייה של סלע גיר קשה
(או דולומיט) .קרקע זו רדודה בדרך כלל וגרגירית ,האופק העליון בה
כהה יחסית וסלעים רבים בולטים ממנו על פני השטח.
קרקע רדודה ,מכוסה גיר ,קירטון ונארי ומכילה כמויות גדולות של
הומוס (שרידי חומר צמחי מפורק).
קרקע חומה-אפורה ,מכוסה קירטון או חוואר באזור האקלים הים
תיכוני וגיר ודולומיט באזור האקלים הערבתי .הקרקע בינונית
בעומקה ,ומרקמה חרסיתי עד סייני-סילטי.
קרקעות חרסיתיות דקות גרגר ,בצבע חום כהה או חום-אפור כהה,
בעלות שכבה עליונה גרגירית ברובה .בעלות רמת סחיפות גבוהה
אשר בעונות היבשות סובלת מסידוק במידה ניכרת.
קרקעות חרסיתיות וסייניות .הן עמוקות ומכילות צרודות ואבנים
רבים .קרקעות אלה נוצרו על-פי רוב מסחף של טרה-רוסה או
רנדזינה ,והן דומות בתכונותיהן לקרקעות המוצא.

יחסית טוב,
כ25-15-

יחסית טוב,
כ25-15 -

נמוך ,כ3-5 -
יחסית טוב,
כ25-15-

כושר החידור של הקרקע
חידור ( ) infiltrationשל הקרקע מתייחס למעבר המים מפני הקרקע החשופה לתוכה .קצב החידור מאפיין
את הקצב בו חודרים המים לתת הקרקע ,של כל סוג קרקע ,בהתאם לאופי הנקבובי שלה .על מנת לקבוע את
כושר החידור בצורה מדויקת יש צורך לבצע בדיקות למאפייני הקרקע :הסטרוקטורה והטקסטורה ,קיבולת
המים ,כושר הולכת המים ,סוג וכיסוי הצומח ושיפוע פני השטח .ללא ביצוע סקר קרקע לא ניתן לקבל הערכה
מדויקת של קצב החידור וההערכה המתוארת כאן היא כללית וראשונית בלבד.
ברוב האגן כושר החידור של הקרקע טוב יחסית ,כאשר בסמיכות לכביש  85ובבקעת חנניה ,כושר החידור הוא
נמוך.
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איור  :8סיווג קרקעות בתחום התוכנית
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 4.4נתוני הגשם בתחום התוכנית
משטר הגשמים
משטר הגשם באזור אגן הניקוז מתבסס על תחנת הגשם הר כנען של השרות המטאורולוגי ( .)211900כמות
הגשם השנתית הממוצעת עומדת על  676מ"מ .השנה בה ירדה כמות הגשם הגדולה ביותר הייתה שנת
 ,1968/9בה ירדו  1,168מ"מ .מידע על תחנת הגשם כנען מפורט בטבלה .3
ב
טבלה  4ובאיור  9מפורטים נתונים סטטיסטיים של עוצמות גשם מתחנת הר כנען (מתוך ניתוח עוצמות גשם
באגן ההיקוות של הכינרת – עבודת מאסטר של רן מולכו ,הטכניון .)2006
טבלה  :3פרטי מידע על התחנה המטאורולוגית הר כנען

שם תחנה רשת ישראל
החדשה

הר כנען

X

Y

247

764

תקופת

מס' שנות

רום תחנה

תצפיות

תצפית

(מ')

70

1949-2019

עוצמת גשם מרבית ידועה לפרק
זמן של  10דק' (מ"מ/שעה)

78

934

טבלה  :4עוצמות גשם מרביות לפרקי זמן שונים בהסתברויות שונות בתחנת הר כנען

משך (דקות)

עוצמות גשם מרבית (מ"מ/שעה) לפרקי זמן שונים ובהסתברויות שונות
20%

10%

5%

2%

1%

10

53

63

72

84

93

20

40

47

54

62

69

30

27

31

35

40

44

50

22

25

28

31

34

60

19

22

24

26

29

120

12

14

16

18

20

180

10

11

12

14

15

240

9

10

11

12

13

21

1%

90

2%

80

5%

70

10%

60

20%

50
40
30

עוצמות גשם (מ"מ/שעה)
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100

20
10
0
240

180

120

60

30

10

זמן (דקות)

איור  :9הסתברות [ ]%עוצמות הגשם [מ"מ/שעה] לפרקי זמן שונים [דק']

 4.5ספיקות תכן להסתברויות שונות
מיקום תחנות הידרומטריות בתחום ההתנקזות הנדון או בסביבתו
על פי השירות ההידרולוגי לא קיימת תחנה הידרומטרית בתחום התוכנית.
התחנה ההידרומטרית צלמון-כביש טבריה ראש פינה ( )31115מוצבת במורד הנחל כפי שמתואר באיור .10
תחנה זו מנקזת שטח של  100קמ"ר .מדידות אלו אינן מתאימות לייצג את מעלה האגן בו נמצאת התוכנית.

איור  :10תחום הניקוז עד לתחנה ההידרומטרית צלמון (מס' )31115
מתוך :נתוני הזרימה בנחלים ומאגרים בתחום הניקוז המזרחי ,רשות המים עמ' .277
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הערכת ספיקות תכן לפי תוכניות אב
בתוכנית אב לנחל צלמון עבור רשות ניקוז ונחלים כנרת (נהרא ,)2007 ,מחושבים ספיקות תכן לנחל צלמון.
בתוכנית אב תתי אגנים  3+2+1דומים לשטח התוכנית הנוכחית וכוללים שטח מעט גדול יותר עד חציית כביש
( 804אזור עין צלמון) .בתוכנית אב הוערכו ספיקות לאגן בהסתברויות שונות עפ"י  2מודלים סטטיסטיים; מודל
הידרומודול להערכת ספיקות באגן הכנרת ,ומודל התחל"ס  IIשל התחנה לחקר הסחף (עמ' .)24
הערכת הספיקות בהסתברויות של תוכנית האב לפי  2המודלים מוצגות בטבלה .5
טבלה  :5ספיקות תכן בהסתברויות מתוכנית אב לנחל צלמון
ספיקת התכן (מ"ק/שניה)

שטח

אגן

[קמ"ר]

נחל צלמון עד
חציית כביש

29.7

 - 804צפון

5%

10%

1%

2%

הידרו-
מודול

תחל"ס
2

הידרו-
מודול

תחל"ס
2

הידרו-
מודול

תחל"ס
2

הידרו-
מודול

תחל"ס
2

9.7

13.3

15.0

17.9

24.3

24.5

33.9

29.4

בתכנית אב לניקוז עבור רשות ניקוז ונחלים כנרת (ליגמ )2019 ,מחושבים ספיקות תכן לנחל צלמון בנקודות
שונות .השטח שלנו מחושב לפי מודל ארבל-ליגמ בהסתברויות השונות כפי במוצג בטבלה .6
טבלה  :6ספיקות תכן בהסתברויות מתוכנית אב לנחל צלמון
אגן

שטח
[קמ"ר]

ספיקת התכן (מ"ק/שניה)
10%

5%

2%

1%

נחל הארי

14.5

7

11

21

25

צלמון+הארי

26.2

6

9

16

20

שיטות חישוב ספיקות בתוכנית זו:
התוכנית הנוכחית מתמקדת כאמור בשלושה מקטעים באגן .חישוב ספיקת התכן עבור מקטע  1עין אל אסד
התבצע לפי השיטה הרציונלית המתאימה לשטח אגן קטן מ 1-קמ"ר.
הנוסחה הרציונלית :שיטה אמפירית המחשבת את ספיקת השיא ,מותאמת במיוחד לאגני ניקוז קטנים בסדר
גודל של מספר קמ"ר ,ולתדירויות מ 1 -עד  100שנים .מודל זה שימושי מאוד בארץ עבור שטחים עירוניים עקב
פשטותו וקיום פרמטרים הנדרשים לחישוב.
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להלן הנוסחה הרציונלית:
כאשר:

Q
C
I
A

CIA
3600

=Q

ספיקת התכן (מ"ק/שעה)
מקדם הנגר העילי
עוצמת הגשם (מ"מ/שעה)
שטח האגן (דונם)

חישוב ספיקות התכן עבור מקטעים  2ו ,3 -נחל צלמון ונחל הארי בהתאמה ,התבצע לפי מודל ארבל-ליגמ,
המשמשת לחישובי ספיקות בתוכנית האב לניקוז עבור רשות ניקוז ונחלים כנרת ולפי המודל האזורי של השרות
ההידרולוגי (גבעתי ועצמון) .מודלים אלו מתאימים לשימוש עבור שטחים גדולים.
חישוב ספיקת התכן על פי מודל ארבל-ליגמ (שמואל ארבל)2019 ,
במסגרת תוכנית האב לרשות ניקוז כנרת פותח מודל הקובע ספיקות שיא עבור  6תתי-אזורים הידרולוגיים
שונים באגן ההיקוות של הכנרת ,כאשר עבור כל אזור מוגדר טווח השימוש המותר .בחישוב הספיקות מתייחס
המודל לניתוחים סטטיסטים ,שימושי קרקע שונים ,עוצמות גשם חריגות באגנים קטנים ובעיקר מתייחס לסוגי
קרקעות בהם נמדדו בעבר ספיקות שיא חריגות .המודל מתאים לאגנים בינוניים-גדולים ,בעלי גודל אגן הגדול
מ 5 -קמ"ר.
לפי מודל זה ,הנוסחה המתאימה לחישוב הספיקות היא של אזור עמוד וצלמון:
Q = -0.0049A^(2) +1.32A +2.5
מודל אזורי להערכת ספיקות שיא (גבעתי ועצמון)2015 ,
המודל אזורי לחישוב ספיקות שיא בהסתברות של  ,1%פותח על ידי עמיר גבעתי ובנימין עצמון עבור השירות
ההידרולוגי .המודל הוא סיכום עדכני של מודל סטטיסטי המגדיר מעטפת נגר מקסימלי לאזורי הארץ .ההנחה
היא שבאזור גיאוגרפי נתון ,ספיקת השיא בהסתברות  1%של כל נחל היא פונקציה סטטיסטית של שטח האגן.
הביסוס הפיזיקאלי לתופעה הוא בעובדה שאירועי קיצון מטאורולוגיים והידרולוגיים אינם תלויים בתנאים
מקומיים וזמניים כגון  :פני הקרקע ,חלחול ,תכסית וכדומה .המודל מתאים לאגנים קטנים ובינוניים עד שטח
של  200קמ"ר .המודל מאפשר להעריך את הגאויות הצפויות בתחומי התנקזות שאינם מנוטרים על ידי תחנה
הידרומטרית .המודל מחלק את תחומי הארץ ל 16 -תתי אזורים גיאוגרפים על פי מאפיינים פיזיים
ומטאורולוגיים.
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הנוסחאות שנבחרו לחישוב הספיקות הן לפי אזור נחלי הגליל המזרחי (אזור התוכנית) ,כפי שמוצג בטבלה .7
טבלה  :7נוסחאות לחישוב ספיקות בהסתברויות שונות לפי מודל אזורי (גבעתי ועצמון)
אזור

נוסחה לחישוב
ספיקות 1%

נוסחה לחישוב
ספיקות 2%

נוסחה לחישוב
ספיקות 5%

נוסחה לחישוב
ספיקות 10%

נחלי הגליל המזרחי

Q = 0.7003A +

Q = 0.6053A -

Q = 0.2613A +

Q = 0.2613A +

11.267

1.9105

5.056

5.056

תוצאות חישוב ספיקות התכנון
פרמטרים לחישוב ספיקת תכן למקטע  1מעלה עין אל אסד מוצגים בטבלה  ,8ותוצאות ספיקות התכן מוצגות
בטבלה .9
טבלה  :8פרמטרים לחישוב ספיקת תכן לכל אגן

אגן
8

תיאור
מעלה עין אל אסד

שטח האגן [קמ"ר]

זמן ריכוז [דקות]

מקדם הנגר העילי

0.93

10

0.17

טבלה  :9ספיקות תכן להסתברויות שונות

אגן
8

ספיקת התכן (מ"ק/שניה)
10%

5%

2%

1%

2.8

3.2

3.7

4.1

תוצאות ספיקות התכן למקטעים  2ו 3 -חושבו לפי שני מודלים ,ארבל-ליגמ ואזורי (גבעתי ועצמון) ,כמוצג
בטבלה .10
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טבלה  :10ספיקות תכן להסתברויות שונות

ספיקת התכן (מ"ק/שניה)
אגן

מקטע
נחל

10%

שטח
[קמ"ר]

14.6

ארבל-
ליגמ

5.8

5%

אזורי
(גבעתי
ועצמון)
5.6

ארבל
-ליגמ

9.1

2%

אזורי
(גבעתי
ועצמון)
8.9

ארבל
-ליגמ

1%

אזורי
(גבעתי
ועצמון)
10.7

17.2

ארבל-
ליגמ

20.7

אזורי
(גבעתי
ועצמון)
21.5

צלמון
נחל
הארי

12.2

5.0

5.1

7.9

8.2

14.8

9.3

17.9

19.8

סה"כ

26.8

9.6

7.9

15.1

12.0

28.5

18.1

34.4

30.0

השיטה לקביעת ספיקות השיא לפי מודל ארבל-ליגמ מתבססת בנוסף לניתוחים הסטטיסטיים ,גם על מידע
של ספיקות שיא חריגות משברי ענן וקובעת את הספיקות בפירוט מרחבי רב יותר .בנוסף יש בה גם התייחסות
לאגנים קטנים ולשימושי קרקע שונים ,מה שנותן תוצאות מדויקות יותר ,לכן מודל זה יהווה את הבסיס לתוכנית
המוצעת כאן.
בטבלה  11מוצג סיכום ספיקות התכן של המקטעים בתוכנית.
טבלה  :11סיכום ספיקות תכן לפי מקטעי תוכניות
מקטע תתי אגנים

שטח
[קמ"ר]

ספיקת תכן ע"פ שיטה רציונאלית [מ"ק/שניה]

10%

5%

2%

1%

1

8

0.93

2.8

3.2

3.7

4.1

2

1+2+3+4+5+6

14.58

5.8

9.1

17.2

20.7

3

12.21 7+8+9+10+11+12+13

5.0

7.9

14.8

17.9

סה"כ

1+2+3+4+5+6+7+

26.79

9.6

15.1

28.5

34.4

8+9+10+11+12+13
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 .5ניתוח גיאומורפולגי של הנחל
 5.1המצב הקיים באזור התוכנית
אזור התוכנית עובר בין כביש  85עד ליציאה מבקעת חנניה .ישנם שני ערוצי זרימה ,אחד הוא נחל צלמון שעובר
במרכז הבקעה בין שטחי גידולי שדה ומתפתל מערבה .הערוץ הוא למעשה תעלה מיושרת וכמעט לא
מפותלת .בתעלה לא קיימת כמעט בכלל צמחייה מעוצה.
השני הוא נחל האר"י שיורד דרך מטעי הזיתים התלולים של עין אל אסד ,ואוסף חלק גדות מהנגר של הכפר.
הנחל יורד תחת מטעי הזיתים של הכפר אל חורש ים תיכוני בשלטון אלון מצוי .במקטע שלצד הכפר רצועת
הנחל עובדה ומטעי זיתים נשתלו בה ,כיום כמעט ואינה קיימת כלל רצועת נחל .באזור שבו זורמים המים אין
ערוץ של ממש אלה אזור שבו המים זורמים דרך המטעים ויוצרת התמוטטות טרסות וסחיפת קרקע (ראה
תמונה  .)2לאחר החורש הנחל עובר דרך מטעי זיתים עד שחוצה את כביש  85מערבית לנחל צלמון ,לאחר
חציית הכביש הנחל עובר בין מטעי זיתים עד להגעתו לשטחי גד"ש בסמוך ליציאה מהבקעה .לאחר חציית
כביש  85הנחל עובר בין מטעי זיתים בפיתוליות נמוכה ,בחלק זה אין כמעט בכלל צמחייה מעוצה ברצועת
הנחל ,מלבד עצי זית שנשתלו בצמוד לנחל .בחלק התחתון יותר קיימים עצים רבים וגדולים ברצועת הנחל,
חלק זה מאופיין בפיתוליות בינונית עד לחיבור לערוץ נחל צלמון.
מהסתכלות בתמונה  1ניתן לראות שעיבוד הקרקע לא השתנה רבות במהלך העשורים האחרונים .לנחל
נתיב זרימה דומה יחסית ,ושטחי החקלאות מסביב לנחל לא עברו שינוי משמעותי

תמונה  :1תצ"א מ  4לינואר  ,1945ניתן לראות את הערוצים עוברים בבקעת חנניה ,ומתחברים בחלקה
הדרום מערבי לכדי ערוץ יחיד .הערוצים עברו שינויים קטנים ,אבל נתיבם נשאר יחסית דומה  .התצ"א
התקבלה מארכיון התצלומים של המחלקה לגיאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
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תמונה  :2תמונה של ערוץ הזרימה תחת עין אל אסד .עקב עיבוד השטח לא מתקיים ערוץ זרימה .אזור
הזרימה מאופיין בסחיפת קרקע מואצת וערעור יציבות של הטרסות והעצים הסמוכים.
בעיות של סחיפה מואצת יכולות לנבוע ממספר סיבות:
▪

הצרה של רצועת הנחל יוצרת גדות משופעות שנוטות לקרוס עקב שיפועים חזקים.

▪

הקטנת מקדם הפיתוליות ויישור הנחל יוצרת העלאה במהירות הזרימה ,גם עקב הקטנת מקדם
החיכוך בפיתולים וגם עקב הגדלת השיפוע האורכי של הנחל .דבר זה מעלה את פוטנציאל הסחיפה
של הזרם המהיר ויוצר סחיפה מואצת ,בנוסף יכולה להיווצר התחתרות של הנחל עקב גדילת השיפוע.

▪

מיעוט צמחיית נחל ,אשר מסייע בהעלאת מקדם החספוס של הערוץ המאט את תנועת המים ,גורמת
למהירות זרימה גבוהה וסחיפה מואצת .בנוסף ,תרומת הצמחייה העיקרית היא קיבוע הקרקע ובגדות
והגנה מסחיפה.

▪

שינויי שימושים באגן ,יצירת שטחים בנויים או חקלאות על חשבון שטחים טבעיים יכולה להגדיל את
כמות ומאפייני הנגר העילי באגן.

 5.2גישות לשיפור המצב הקיים
יש מספר דברים שניתן לעשות על מנת לייצב את גדות הנחל וליצור פחות סכנה של סחיפה מואצת בדגש על
סחיפה בנפתולים:
▪

במקומות בהם החקלאות פולשת למרחב הנחל ומקטינה את שטח ניתן לבצע החזרה והרחבה של
רצועת הנחל על מנת לייצב אזורים צרים ולא יציבים.
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▪

באזורים אחרים ,ללא כניסה לשטחי חקלאות ,ניתן למתן את גדות הנחל על מנת שיהיו יציבות יותר

▪

ופחות נוטות לקריסה וסחיפה.
ביסוס צמחיית נחל ועבודה בשיתוף פעולה עם החקלאים תוך הסברת חשיבות צמחיית הנחל יכולה

▪

לעזור לייצוב הגדות והשהיית נגר.
קיימים נפתולים שרצוי לייצב את גדותיהן מתוך צורך להגן על השדות החקלאיים שניזוקים מקריסת

▪

גדות הנחל.
יש אזורים בהם ניתן להסיט את ערוץ הנחל על מנת ליצור גדה פחות תלולה באזור שקיימת קריסה
של הגדה.
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 .6תיאור מערך הניקוז הקיים
 6.1תיאור כללי
במקטע  1עין אל אסד מעלה נחל הארי חוצה הדרך מעל מטע הזיתים ונכנס אל תוך המטע ללא כל תוואי
מוסדר.

תמונה  :3אבני שפה קיימות בדרך מעל מטעי הזיתים
נחל צלמון בתחום התוכנית זורם בשיפוע אורכי של כ ,1.5%-רוחב הקרקעית כ 2.5-מ' ,הנחל ברוב המקטע
בעומק של כ 1 -מ' עם שיפועי גדות של  .1:2לאורך המקטע קיימים מספר מעבירי מים מסוגים שונים.
מעבירי מים עם צינורות בקוטר  80ס"מ ומעבירים אירים  .את הנחל חוצים תשתית קווי מים עיליים כפי
שניתן לראות מתמונה .6
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תמונה  : 4עליון :שני מעבירים מים קיימים בקוטר  80ס"מ .תחתון :קווי מים החוצים את הנחל
נחל הארי בתחום התוכנית זורם בשיפוע של כ ,2%-החלק העליון במקטע ללא נתיב זרימה מוסדר ובחלק
התחתון קיים אפיק זרימה בעומק  1.5מ' ,רוחב הקרקעית כ 2-מ' ושיפוע הגדות חד יחסית  .1:1.5קיים
מעביר אירי לא בגובה המתאים.

תמונה  :5אפיק הזרימה בחלק התחתון במקטע
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 .7התוכנית המוצעת
 7.1מרכיבי התוכנית
מקטע  1עין אל אסד:
• הגבהת אבן שפה קיימת ,הנחת אבן שפה חדשה והסדרת שיפועים בדרך קיימת  -לניתוב הנגר העילי
לשטח המיוער.
מקטע  2נחל צלמון:
•

החלפת מעבירי מים הקיימים

•

ייצוב גדות באזור החיבור עם נחל הארי
מקטע  3נחל הארי:

• חפירת אפיק מוסדר לנחל
• הסדרת אפיק קיים
• הסדרת מעביר מים
• ייצוב גדות באזור החיבור עם נחל צלמון

 7.2נתוני תכן
במקטע  1נדרש תכנון לניתוב הנגר העילי לשטח היער לפי ספיקת בהסתברות של .10%
במקטע  2נחל צלמון נדרש להחליף את מעביר המים הקיים במעביר אשר יעביר ספיקת תכן בהסתברות של
.10%
במקטע  3נדרש לחפור ולהסדיר את האפיק לכדי העברת ספיקת תכן בהסתברות של  ,10%כך גם בנוגע
למעביר המים המתוכנן.

 7.3ניתוח הידראולי מצב מתוכנן
מרכיבי התוכנית נבדקו בתכנת  ,Hydraflow Express Extension for Autodesk Civil 3Dבהתאם לספיקת
התכן הנדרשת .באיור  ,11ו איור  12מוצגים הנתונים ההידראוליים ושרטוט סכמתי של המעביר המתוכנן
במקטע צלמון והתעלה המתכוננת במקטע נחל הארי .
במקטע  3נחל הארי העליון – מתוכננת חפירה והסרה של האפיק כך שיעביר ספיקת תכן של כ 5 -מ"ק/שניה,
המתאימה להסתברות של  .10%באפיק הנחל תוסדר תעלה חדשה שממדיה הם :רוחב הקרקעית  1מ' ,עומק
התעלה  1מ' ושיפוע גדות התעלה  .1:3אפיק הנחל הקיים במורד יוסדר בעזרת מיתון שיפועי הגדות ל.1:3 -
איור  11מציג מידול של האפיק המוסדר במעלה מקטע נחל הארי (מקטע  ,)3עבור ספיקת התכן בהסתברות
של .10%
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איור  :11מודל העברת ספיקה בהסתברות של  10%בהסדרת האפיק במתוכנן במעלה מקטע 3
במקטע נחל צלמון (מקטע  )3מתוכנן להחליף את מעבירי המים הקיימים במעבירי מים חדשים ,שיעבירו
ספיקת תכן של כ 5.8-מ"ק/שניה ,המתאימה להסתברות של  .10%נתכנן מעביר מסוג  BOXבמידות 2.5X1
מ'.
איור  12מציג מידול כושר ההולכה של מעביר המים המתוכנן במקטע צלמון (מקטע  ,)2עבור ספיקת התכן
בהסתברות של .10%

איור  :12מודל העברת ספיקה בהסתברות של  10%במעביר  BOXמתוכנן במקטע 2
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 7.4אומדן עלויות
טבלה  12מציגה סיכום אומדן העלויות.
טבלה  :12סיכום אומדן עלויות
מס'

פרק

סכום

1

הריסות ופירוקים

6,760

2

עבודות בטון

71,890

3

פיתוח נופי

57,250

4

עבודות עפר סלילה ורחבות

192,030

ב.צ.מ

49,190

תכנון ,ניהול ופיקוח עליון

18,856

מע"מ 17%

67,316

סה"כ

463,291

 7.5רשימת תוכניות ונספחים
•
•

תשריט
הוראות תוכנית

•
•
•

נספח סטטוטורי
נספח נופי
נספח אקולוגי
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