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 .1כללי
מיקום התוכנית :מורד הירדן.
שטח (דונם) וגבולות התוכנית :התוכנית מתמקדת בשטח שגודלו כ 12-דונם.
מרחב התכנון :מחוז עמק הירדן.
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 ,בית לחם הגלילית3600700 ,
טל04-8688910 :
דוא"לoffice@lygm.co.il :

 1.3מקורות מידע
 .1נתוני גשם ,מאגר השירות המטאורולוגי
 .2תכנית מתאר ארצית אחת – נספח ב' :4הנחיות להכנת מסמך ניהול נגר2020 ,
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ניתוח עוצמות גשם באגן ההיקוות כנרת – רן מולכו2006 ,
דרך ההיווצרות והתפוצה של קרקעות ונוף בפלשת ,יואל דן ודן יעלון1974 ,
מאגר נתונים השרות המטאורולוגי
תצלומי אוויר
סיורים בשטח
מדידות בשטח

 1.4מטרות על
הסדרה קבועה של סכר אלומות והתאמתו לספיקות התכן במורד הירדן ,תוך שמירה על מפלסי המים במעלה
הסכר והטמעת עקרונות הידרולוגיים ,אקולוגיים ונופיים.
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 .2תקציר
רקע
סכר אלומות ממוקם במרחק  2קילומטר במורד סכר דגניה המווסת את הזרימה של מי הכנרת דרומה אל מורד
הירדן ובהמשך אל ים המלח .הסכר ממוקם בסמוך לתחנת השאיבה של אגודת המים בעמק הירדן ומט"ש
ביתניה.
סכר אלומות הוקם במורד סכר דגניה על מנת להפריד את המים באיכות גבוהה מצפון לסכר והמים באיכות
נמוכה יותר בדרומו .הסכר מאפשר שאיבת מים לחקלאות ממי הנחל ומבטיח מפלס מים גבוה באתר הירדנית.
הסכר עשוי סוללת עפר ואבנים והוא משמש גם לחציית הירדן .בעת פתיחת סכר דגניה או אירועי זרימה חריגים
הסכר נהרס .רק לאחר סגירת סכר דגניה הסכר נבנה מחדש.
עפ"י תמ"א  ,1מורד הירדן מוגדר כנחל ראשי .מוגדר פשט הצפה בתחום התוכנית .בתחום הנחל מוגדר פשט
הצפה .בעת פתיחת מקסימאלית של סכר דגניה ,בזרימה של  150מ"ק/שניה מתרחשות הצפות לאורך מורד
הירדן ,הכוללות את תחנת השאיבה הסמוכה.
ספיקת תכן
ספיקות השיא במקטע נקבעות על פי כושר ההולכה של סכר דגניה .כושר ההולכה נקבע לכ 150-מ"ק/שניה,
השחרור מתרחש באופן מבוקר ויזום של רשות המים ברום מים בכינרת המתקרב ל  - 208.80 :מעל רום זה,
מתחילות הצפות בטבריה ויישובים נוספים.
לפיכך ספיקת התכן נקבעה לפי יכולת העברה המקסימאלית של סכר דגניה –  150מ"ק/שניה.
התכנית המוצעת
התכנית המוצעת מבקשת לשדרג את הסכר הקיים ולהציע הסדרה קבועה של סכר אלומות .הסכר המתוכנן
ביחד עם סכר דגניה יאפשר שליטה מיטבית ומהירה במפלסי הכנרת ,במקרה שיעלה הצורך בשחרור מים אל
מורד הירדן.
התכנון מאפשר יכולת תפעולית גבוהה באירועי קיצון בעזרת מפתח רחב לגלישת מים .בשגרה הסכר מאפשר
שמירה על מפלסי המים הנדרשים למשתמשים במעלה הסכר (הירדנית ,הרוב-רוי ,תחנות השאיבה) .גלישת
המים של זרימות הבסיס תיעשה תוך כדי יצירת מופע מים בעל חזות נופית ותועלת אקולוגית.
עקרונות אקולוגיים ונופיים מוטמעים היטב בתכנית ,אשר שמה דגש על קיום רצף הידרו-ביולוגי לאורך הנחל,
שמירה על מורפולוגיה טבעית המשתלבת בנוף שמורת הטבע המתוכננת וצמצום ככל הניתן אלמנטים הזרים
לנחל .מגלש הסכר הינו סולם דגים רחב ,המאפשר מגוון נתיבי זרימה ומעבר בין חלקי הנחל .סולם הדגים
נעשה בשיפוע מתון השומר על מהירויות זרימה מתונות ומשלב בתוכו בריכות שהייה במגוון גדלים.
סיכום העבודות הנדרשות
•

פירוק הסכר הקיים.

•

הקמת דרך תפעולית באורך  40מ' ,עשויה  6פתחים בגודל  2X6מ'.

•

הקמת סכר בו המגלש משמש כסולם דגים ,באמצעות שיקוע בבטון של אבן טבעית בגדלים שונים .

•

הרחבת אפיק הנחל להגדלת כושר ההולכה של הזרימה במקטע.

•

עיצוב גדות וביצוע שיקום צמחי.
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•

קיר הגנה סביב מתקני חשמל בתחנת השאיבה בגובה  0.5מ'.

מידול הידראולי
ניתוח הידראולי התבצע באמצעות תוכנת Hydrology Engineering Center – River Analysis ( HEC-RAS
 ,)Systemהפותרת את משוואות המים בדו-ממד .המידול נעשה בדו-ממד ונבנה על בסיס שריג גבהים אשר
בתוכו הוטמעה המדידה הידנית.
המצב המתוכנן נבדק עבור  5ספיקות שונות ("תרחישים") ,הנעים בין הערכים  3מ"ק/שניה (הערך המינימאלי
של הספיקה שעוברת היום בסכר) ו 150-מ"ק/שניה (הספיקה המקסימאלית הצפויה לעבור בסכר).
מסקנות עיקריות
▪

הגשר התפעולי המתוכנן הינו "שקוף" לזרימה ,כלומר אינו יוצר היערמות לאחור ומאפשר מעבר
חופשי של ספיקות מקסימאליות של  150מ"ק/שניה.

▪

הסכר המתוכנן גורם להיערמות מינורית בזרימה ,אך היא אינה גורמת לעליית מפלס משמעותית
במעלה הגשר התפעולי בשל חתך הסכר הרחב המאפשר גלישה מרבית.

▪

גובה מפלס ההצפה המירבי עומד על ( )-212.09מ' – ואינו צפוי לסכן גורמי תשתית או בינוי.

▪

תחנת השאיבה הסמוכה לגשר צפויה לסבול מהצפות רדודות בשיא הזרימה ( 150מ"ק/שניה) בגובה

▪

של  10-20ס"מ ,אותן ניתן למנוע בקלות באמצעות בניית קיר הגנה מתאים.
פשט ההצפה במצב המתוכנן דומה לפשט ההצפה במצב הקיים .לא צפויות הצפות באזור דגניה,
והירדנית ותחנות השאיבה במעלה המקטע (תחנת שאיבה מקורות ו 2-תחנות אגודת המים).

▪

הסכר מאפשר גלישה של מים במופע מלא ,אף בספיקה נמוכה של  3מ"ק/שניה .בספיקות נמוכות
יותר הזרימה תיעשה דרך סולם הדגים המרכזי המונמך מעט ביחד לשאר המגלש.
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 .3רקע
 3.1התמצאות כללית
נהר הירדן זורם לאורכה של מדינת ישראל ,במרחק של כ 251-ק"מ מצפון לדרום ,החל ממרגלות החרמון ועד
לים המלח בבקעת הירדן .המקטע הדרומי של הירדן זורם מסכר דגניה בדרום הכנרת דרך בקעת הירדן עד
למוצאו בצפון ים המלח .הירדן הינו מהנהרות הידועים והחשובים מבחינה היסטורית ,תרבותית ודתית ,ובעל
ערכי טבע ,אקולוגיה ונוף רבים .במקטע זה מוזרמים מי כנרת ,שפכי עמק הירדן וטבריה ומים מליחים של
מעיינות מערב הכינרת וחמי טבריה מזה כ 40-שנה.
סכר אלומות ממוקם במרחק  2קילומטר במורד סכר דגניה המווסת את הזרימה של מי הכנרת דרומה אל מורד
הירדן ובהמשך אל ים המלח .הסכר ממוקם בסמוך לתחנת השאיבה של אגודת המים בעמק הירדן ומט"ש
ביתניה.
איור  1מציג את מיקום התכנית.

איור  :1התמצאות כללית של מיקום התוכנית
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 3.2טופוגרפיה
הירדן הדרומי נמשך מסכר דגניה בדרום הכנרת ועד ים המלח בדרום ,וזורם בבקעת הירדן שהינה חלק
מהשבר הסורי אפריקני .העמק האלוביאלי של הירדן ,בקטע שבין מוצאו מהכנרת ועד נהריים ,מאופיין באפיק
זרימה קבוע שרוחבו נע בין  200ל 500-מ'.
בקעת הירדן הינה פרוזדור טקטוני המשתפל בשיפוע אחיד ומתון מדרום לצפון (כ .)1.8‰-הקרקע
האלוביאלית הינה מסוג גרומוסול ,קרקע פורייה המנוצלת ברובה לחקלאות ומרעה .רום הקרקע נע בין -205
ו -215-מטר מעל לפני הים.
מפה טופוגרפית בתחום התוכנית וסביבתה מוצגת באיור .2

איור  :2טופוגרפיה בתחום התוכנית על רקע תצ"א
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 3.3תוכניות סטטוטוריות
בתחום התוכנית חלות התוכניות המאושרות הבאות (איור :)3
▪

תכנית ג – 1594/דגניה א' ()01/03/1979

▪

תכנית ג – 4924/אלומות ()27/11/86

התכנית ג )214-0603738( 21102/נמצאת בשלבי אישור אחרונים .מטרת התכנית להבטיח את קיומו ותפקודו
של נהר הירדן וסביבתו לצורך שימור אקולוגי ,שיקום ,פיתוח גן לאומי ,שמורת טבע ומוקדי ביקור ,יחד עם
הבטחת תפקודו כעורק ניקוז .התכנית מוצגת באיור .4
ייעודי הקרקע בתחום התוכנית
קיימים – נחל ,אזור חקלאי
מוצעים – גן לאומי ,שמורת טבע ,דרך מוצעת

איור  :3גבול התכנית על רקע תוכניות מאושרות
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איור  :4גבול התכנית על רקע תוכנית ג – )214-0603738( 21102/בתהליכי אישור
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 3.4אגן הניקוז על רקע תמ"א :1
עפ"י תמ"א  ,1מורד הירדן מוגדר כנחל ראשי .מוגדר פשט הצפה בתחום התוכנית.
תחום התוכנית ע"ג תוכנית מתאר ארצית לנחלים וניקוז (תמ"א  )1מוצג באיור .5
הצפות
בתחום הנחל מוגדר פשט הצפה .בעת פתיחת מקסימאלית של סכר דגניה ,בזרימה של  150מ"ק/שניה
מתרחשות הצפות לאורך מורד הירדן ,הכוללות את תחנת השאיבה הסמוכה.

איור  :5עורקים ופשטי הצפה– תמ"א 1
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 .4הידרולוגיה
 4.1אגן היקוות
אגן הניקוז גאון הירדן המשתרע על פני שטח של כ 13,600-קמ"ר מנוקז על ידי נהר הירדן (הירדן הדרומי),
הזורם החל מסכר דגניה בדרום הכנרת ועד לקצהו הצפוני של ים המלח ,דרך בקעת הירדן .הנהר המתפתל
לאורך כ 217-קילומטר זורם לכיוון דרום ומנקז אליו אגני ניקוז רבים בהם – אגן יבניאל ( 120קמ"ר)  ,הירמוך
( 7,000קמ"ר) ,תבור ,בית שאן ,תרצה ,אלאחמר ועוד.
שטח האגן היקוות של מורד הירדן מוצג באיור .6

איור  :6מורד הירדן  -אגן היקוות ראשי
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 4.2סיווג קרקעות
חבורות הקרקעות בשטח התכנית מורכבות מקרקעות מסוג ( L3קרקעות חומות אנספטיות ,גיריות ,חווריות,
גרומוסולים ,הידרומורפים ,חוורים וגרומוסולים גיריים חוורים)( H2 ,קרקעות גרומוסול חום וגורומוסול אדום
קומולי על גבעות מכילות גיר)( B6 ,גרומוסול חום ורנדזינה חומה) ,ו( W3-ליתוסול מדברי רנדזיני אפור).
הגרומוסולים הינן קרקעות חרסיתיות דקות גרגר ,בצבע חום כהה או חום-אפור כהה .בעונת היובש הן נסדקות
במידה ניכרת .השכבה העליונה היא לרוב גרגירית .בשכבה השנייה מצוי מבנה עמודי גס ומהודק ,כשהקרקע
יבשה .שכבה זו מגיעה לעומק  0.5-1.0מ' .הגרומוסולים פוריים ומעובדים לחקלאות ,אבל עקב חידור איטי
ואוורור לקוי מתאימים בעיקר לגידולי שדה.
הרנדזינה החומה הינה קרקע רדודה ,מכוסה גיר ,קירטון ונארי ,ומכילה כמויות גדולות של הומוס (שרידי חומר
צמחי מפורק).
ליתוסול מדברי הינה קרקע מדברית גסת מרקם ,גירית ,רדודה ומלוחה ,המתאפיינת באופק עליון המונח על
סלע חשוף ,לרוב בולטים ממנה גושי סלע חשוף.
איור  9מציג את חבורות הקרקע באגן ההיקוות.

איור  :7סיווג קרקעות בתחום התוכנית
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 4.3ספיקות תכן להסתברויות שונות
מיקום תחנות הידרומטריות בתחום ההתנקזות הנדון או בסביבתו
תחנה הידרומטרית ממוקמת במורד סכר אלומות במעלה נפתול בית זרע .תחנת ירדן-בית זרע הינה תחנה
חדשה (שנת  )2017ולפיכך לא קיימים עדין נתונים סטטיסטים על הזרימה במקטע זה.
במורד ,סמוך ליישוב גשר ,קיימת תחנה נוספת – ירדן גשר .התחנה פעילה משנת  2013ומנקזת אגן של כ-
 9,400קמ"ר ,כאשר הספיקה המרבית המדודה עומדת על  150מ"ק/שניה .התחנה חדשה יחסית ואינה כוללת
את הזרימות ההיסטוריות שהתרחשו בשנת  ,2003אז הספיקה בירמוך עלתה על  600מ"ק/שניה.
קביעת ספיקות התכן
הזרימה במעלה הירדן הדרומי מורכבת מהספיקה המשתחררת בסכר דגניה ,ספיקת נחל יבניאל המתווספת
מעט במורד ומספר ואדיות ונחלים משניים הזורמים אל הירדן עד לנקודת המפגש עם כביש  90ונחל הירמוך.
ניתן לחלק את אזור מורד הירדן לשני מקטעים –
.1

מקטע א' – סכר דגניה ועד לנקודת החיבור עם נחל יבנאל

.2

מקטע ב' – נקודת החיבור עם נחל יבניאל עד חציית כביש 90

במקטע הראשון הספיקה תלויה בשחרור המתבצע בסכר דגניה ובמקטע השני הספיקה הינה חיבור של
הספיקה במקטע הראשון והספיקה המתקבלת במוצאו של נחל יבניאל.
מקטע א' – הוא המקטע הרלוונטי בתכנית
ספיקות השיא נקבעות על פי כושר ההולכה של סכר דגניה .כושר ההולכה נקבע לכ 150-מ"ק/שניה ,והיא
מתרחשת באופן מבוקר ויזום של רשות המים ברום מים בכינרת המתקרב ל  - 208.80 :מעל רום זה ,מתחילות
הצפות בטבריה ויישובים נוספים.
ספיקת התכן נקבעה לפי יכולת העברה המקסימאלית של סכר דגניה –  150מ"ק/שניה.
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 .5תיאור מערך הניקוז הקיים
 5.1תיאור כללי
סכר אלומות הוקם במורד סכר דגניה על מנת להפריד את המים באיכות גבוהה מצפון לסכר והמים באיכות
נמוכה יותר בדרומו .הסכר מאפשר שאיבת מים לחקלאות ממי הנחל ומבטיח מפלס מים גבוה באתר הירדנית
אותו פוקדים מאות אלפי מבקרים מדי שנה וכן מאות אלפי נופשים בירדן עצמו בקטע שבמעלה הסכר .הסכר
עשוי סוללת עפר ואבנים והוא משמש גם לחציית הירדן.
בעת פתיחת סכר דגניה או אירועי זרימה חריגים (בהם יש צורך שחרור העולה על  10מ"ק/שניה) הסכר נהרס.
רק לאחר סגירת סכר דגניה הסכר נבנה מחדש.
סכר דגניה נפתח לאחרונה לפני כ 25-שנה .אך עם עליית מפלס הכנרת בצורה משמעותית יחד עם הגדלת
האוגר התפעולי של הכנרת ,אירועי פתיחת הסכר צפויים להיות תדירים יותר.
תמונות  1-3מציגים את הסכר ממבטים שונים.
במעלה הסכר (תמונה  )3מפלס המים גבוה ואיכות המים טובה .צינור מעביר ספיקה קבועה אל מורד הנחל
(תמונה  ,)2שם הזרימה רדודה ובעלת איכות משתנה ,בשל מקורות המים הנוספים הנכנסים בנקודה זו
(המוביל המלוח ומי קולחין ממט"ש ביתניה).

תמונה  :1סכר אלומות – מבט מדרום
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תמונה  :2סכר אלומות – מבט אל המורד

תמונה  :3סכר אלומות – מבט מהמעלה
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 5.2מתקנים ותשתיות
טבלה  1מציגה את מתקני התשתית הקיימים באזור הפרויקט.
טבלה  :1מתקנים ותשתיות קיימים

מתקן

תיאור

הירדנית
תחנת שאיבה
מקורות
תחנת שאיבה
אגודת המים עמק
הירדן
סכר אלומות

רום מצב קיים [מ']
מרבי
מזערי

הערות
רום מים נדרש בין  0.7-0.8מ'
[ -212.95ל -212.75-מ']

אתר טבילה ,הגורם המגביל לרום
המפלס בשגרה

-212.95

-212.75

תחנת ירג"ת

-212.5

-212.75

 50מ' במעלה סכר דגניה

-212.95

-211.0

קיימות  2תחנות נוספות כ-
 400מ' במעלה הסכר

סוללת עפר מדופנת אבן
בגוף הסכר צינור '' 24לגלישת
חירום וצינור '' 12לספיקות בסיס

-211.9

-211.8

ספיקה קבועה של כ2.8-
מ"ק/שניה
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 .6התוכנית המוצעת
 6.1מרכיבי התוכנית
התכנית המוצעת מבקשת לשדרג את הסכר הקיים ולהציע הסדרה קבועה של סכר אלומות .הסכר המתוכנן
ביחד עם סכר דגניה יאפשר שליטה מיטבית ומהירה במפלסי הכנרת ,במקרה שיעלה הצורך בשחרור מים אל
מורד הירדן.
התכנון מאפשר יכולת תפעולית גבוהה באירועי קיצון בעזרת מפתח רחב לגלישת מים .בשגרה הסכר מאפשר
שמירה על מפלסי המים הנדרשים למשתמשים במעלה הסכר (הירדנית ,הרוב-רוי ,תחנות השאיבה) .גלישת
המים של זרימות הבסיס תיעשה תוך כדי יצירת מופע מים בעל חזות נופית ותועלת אקולוגית.
עקרונות אקולוגיים ונופיים מוטמעים היטב בתכנית ,אשר שמה דגש על קיום רצף הידרו-ביולוגי לאורך הנחל,
שמירה על מורפולוגיה טבעית המשתלבת בנוף שמורת הטבע המתוכננת וצמצום ככל הניתן אלמנטים הזרים
לנחל .מגלש הסכר הינו סולם דגים רחב ,המאפשר מגוון נתיבי זרימה ומעבר בין חלקי הנחל .סולם הדגים
נעשה בשיפוע מתון השומר על מהירויות זרימה מתונות ומשלב בתוכו בריכות שהייה במגוון גדלים.
אלמנטים עיקריים:
•

סכר אלומות
סכר אלומות ימוקם כ 22-מ' דרומה ממיקום הסכר הנוכחי .הסכר ישמש רק למעבר זרימה ,כאשר
מעבר רכבים יעשה דרך הגשר התפעולי .הסכר יהיה עשוי בטון ( 50ס"מ) ,המיוצב באמצעות קורות
בטון .גובה הסכר נקבע על מנת לאפשר להחזיק מפלסי מים בגובה של  1מ' במעלה .בחלקו המעלי
ייתמך הסכר בבולדרים על גבי שכבת בקלש ובחלקו המורדי נשען הסכר על מגלש רחב באורך של כ-
 30מ' המשמש כסולם דגים ומקנה לסכר יציבות נוספת .הסכר ממוקם בין הגדות ואורכו הכולל עומד
על כ 64-מ' לרבות קטעים בתוך עפר הגדה בשני הצדדים .על מנת לאפשר גלישה רחבה ככל הניתן
מתוכננת הרחבה משמעותית של חתך הנחל משני גדותיו .קיימת שונות זעירה בגובה הסכר לאורכו
(ס"מ ספורים) ,על מנת לעודד זרימת מים אל סולם הדגים המרכזי ולאחר מכן אל סולמות הדגים
המשניים .המטרה היא שמירת סולם הדגים רטוב וזורם גם בספיקות בסיס נמוכות.

•

סולם דגים
מגלש הסכר מהווה בעצם את סולם הדגים ,אשר משתפל במתינות במורד הסכר ומאפשר גלישת מים
ומעבר הידרו-ביולוגי בין חלקי הנחל .שיפוע אורכי מרבי עומד על כ .5%-המגלש עשוי אבן בגדלים
משתנים המשוקעת בבטון ליצירת מדרגות ,נתיבי זרימה ובריכות בגדלים משתנים .הסכר במעלה
סולם הדגים המרכזי מונמך על מנת להבטיח זרימה רציפה בנקודה זו ,גם בספיקת בסיס נמוכה יותר.
ההבדלים הקטנים בגבהי הסכר מאפשרים מופע מים משתנה ,בהתאם לספיקת הנחל .בריכות
בסולם הדגים יוצרים אזורי שהייה עבור הדגים .מראה הסכר טבעי ,תוך השתלבות מלאה בתוואי הנחל
ליצירת מופע נופי אשר יכול להוות נקודת משיכה למבקרים בחניון הלילה ממזרח ובשביל ההליכה
ממערב.

•

גשר תפעולי
על מנת לאפשר חציית רכבים לאורך השנה ,גם כאשר מפלס הנחל גבוה ,הוחלט להפריד בין הדרך
החוצה ובין הסכר .הגשר התפעולי המתוכנן ממוקדם בסמוך למיקום הסכר הנוכחי והוא מאפשר
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מעבר בין גדות הנחל ,וגישה נוחה אל חניון הלילה העתיד לקום בגדה הדרומית .הגשר נמתח לאורך
 40מטרים והוא עשוי מ 6-פתחים בגודל  2X6מ' כל אחד .הפתחים ללא רצפת בטון ,על מנת למנוע
יצירת מדרגה בכיוון הזרימה המהווה חסם הידרו-ביולוגי .הגשר במהותו 'שקוף לזרימה'  -המפתח
הרחב של הסכר מאפשר גם לספיקות גבוהות לזרום תחתיו מבלי לגרום להיערמות במפלס.
•

פיתוח נופי
התכנית מבקשת לבצע שיקום ושדרוג של המקטע ,אשר אינו מטופח כיום ולעשות שימוש באלמנטי
פיתוח טבעיים המחזקים את חתימת הנחל בנוף .הפיתוח המתוכנן כולל הרחבה משמעותית של אפיק
הנחל משני צדדיו ,שיקום מורפולוגי של אפיק הנחל ביחד עם שיקום צמחיית גדות הנחל.

•

הגנה על תחנת השאיבה
למניעת הצפות בתחנת השאיבה ייעשה שימוש בקיר מגן בהיקף התחנה בגובה של  10-20ס"מ ,גובה
המתאים למפלס המים באזור התחנה בהסתברות של  150מ"ק/שניה .קיר ההגנה ימוקם סביב מתקן
החשמל בתחנה למניעת פגיעה בתפקוד באירועי זרימה.
סיכום העבודות הנדרשות

•

פירוק הסכר הקיים.

•

הקמת דרך תפעולית באורך  40מ' ,עשויה  6פתחים בגודל  2X6מ'.

•
•

הקמת סכר בו המגלש משמש כסולם דגים ,באמצעות שיקוע בבטון של אבן טבעית בגדלים שונים .
הרחבת אפיק הנחל להגדלת כושר ההולכה של הזרימה במקטע.

•

עיצוב גדות וביצוע שיקום צמחי.

•

קיר הגנה סביב מתקני חשמל בתחנת השאיבה בגובה  0.5מ'.
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 6.2ניתוח הידראולי
ניתוח הידראולי התבצע באמצעות תוכנת Hydrology Engineering Center – River Analysis ( HEC-RAS
 ,)Systemהפותרת את משוואות המים בדו-ממד .המידול נעשה בדו-ממד ונבנה על בסיס שריג גבהים אשר
בתוכו הוטמעה המדידה הידנית.
חומרי רקע
רשימת חומרי הרקע שנעשה בהם שימוש:
▪
▪

שריג גבהים ברזולוציה אנכית של  0.5מ'
תשתיות במצב קיים ומתוכנן

מאפיינים נומריים
נתוני המדידה תורגמו לשריד גבהים בעל תא בממדים  4*4מ' .רזולוציית הגריד באזור הסכר ברמת דיוק
גבוהה יותר של  1*1מ' .אורך צעד הזמן של הסימולציות נקבע כ 0.5-שניות וההרצות נעשו באמצעות משוואות
הזרימה ללא הזנחת אלמנט התנע (".(”full momentum
תנאי שפה ומקדם חיספוס
בגבולות שטח המודל הנומרי הוצבו תנאי השפה הבאים:
▪

תנאי גבול כניסה  -הידרוגרף זרימה קבועה בספיקה קבועה פר תרחיש  -ערכי התרחישים מפורטים
בהמשך .ממוקם כ 1.8-ק"מ במעלה הסכר.

▪

תנאי גבול יציאה  -זרימה נורמלית בגבול במורד ,הממוקם כ 0.9-ק"מ במורד הסכר.

מקדם מאנינג נלקח כאחיד בכל השטח n=0.035.
בנוסף ,במצב המתוכנן הושם מקדם של  0.06באיזור הקרוב למורד הסכר על מנת לייצג את המסלע המתוכנן
על ידי הגברת החיספוס .המודל לא נמצא רגיש לשינוי זה.
תנאי התחלה – יבש.
ניתוח רגישות
בוצע ניתוח רגישות לפרמטרים הבאים :גודל תא ,צעד זמן ,תנאי גבול יציאה וערכי מאנינג (חיספוס) .המודל
לא נמצא רגיש לערכים אלו.
המגלש והסכר מודלו כחלק מהקרקע .נבדקה האופציה למידול כחיבור דו ממדי ( – )SA2Dהמודל לא נמצא
רגיש לכך.
תוצאות הניתוח ההידראולי
המצב המתוכנן נבדק עבור  5ספיקות שונות ("תרחישים") ,הנעים בין הערכים  3מ"ק/שניה (הערך המינימאלי
של הספיקה שעוברת היום בסכר) ו 150-מ"ק/שניה (הספיקה המקסימאלית הצפויה לעבור בסכר).

19

הסדרת סכר אלומות | רשות ניקוז ונחלים כנרת| רשות המים | פרשה טכנית

התרחישים שנבדקו:
▪

זרימה נמוכה –  3ו 10-מ"ק/שניה

▪

זרימה בינונית –  40ו 70-מ"ק/שניה

▪

זרימה מקסימאלית –  150מ"ק/שניה

מפלסי מים
איור  9מציג את מפלסי המים לאורך החתך המוצג באיור  ,9עבור חמשת תרחישי הספיקה שנבדקו .החתך
כולל את מעלה הגשר התפעולי ,האזור בין הסכר לגשר ,הסכר ומורד מגלש הסכר.
קרקע קיימת מיוצגת ע"י הקו האפור השלם .הקו המרוסק מייצג את המצב המתוכנן .הקווים הצבעוניים
מייצגים את מפלסי המים בתרחישים השונים.

איור  :8רום פני המים בספיקות שונות בחתך המוצג באיור 9
טבלה  2מציגה את מפלסי המים עבור כל תרחיש בשלושה מיקומים שונים – במעלה הגשר התפעולי ,בין הגשר
לסכר ובמגלש הסכר .רום פני המים המירבי מסומן בכתום.
איור  9מציג את מיקום מפלסי המים המוצגים בטבלה על גבי תצ"א.
טבלה  :2מפלסי המים בספיקות השונות

מספר
נקודה

מיקום בחתך
[מ']

תיאור

3

ספיקה [מ"ק\שניה]
70
40
10
רום פני מים [מ']

150

1

30

מעלה הגשר

-213.08

-212.99

-212.78

-212.50

-212.09

2

47

בין הגשר לסכר

-213.52

-213.35

-212.98

-212.73

-212.19

3

65

מגלש הסכר

-213.77

-213.63

-213.36

-213.16

-212.69
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איור  :9מיקום מפלסי מים שנבדקו

פשט הצפה במצב קיים ומתוכנן
איור  10מציג את פשטי ההצפה בתרחישים השונים.
איור  11מציג את פשט ההצפה במצב הקיים מול המצב המתוכנן עבור ספיקה מקסימאלית של  150מ"ק/שניה.
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איור  :10פשט הצפה מתוכנן בספיקות שונות
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איור  :11פשט הצפה במצב קיים ומתוכנן – ספיקה  150מ"ק/שניה
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מסקנות עיקריות
▪

הגשר התפעולי המתוכנן הינו "שקוף" לזרימה ,כלומר אינו יוצר היערמות לאחור ומאפשר מעבר
חופשי של ספיקות מקסימאליות של  150מ"ק/שניה.

▪

הסכר המתוכנן גורם להיערמות מינורית בזרימה ,אך היא אינה גורמת לעליית מפלס משמעותית
במעלה הגשר התפעולי בשל חתך הסכר הרחב המאפשר גלישה מרבית.

▪

גובה מפלס ההצפה המירבי עומד על ( )-212.09מ' – ואינו צפוי לסכן גורמי תשתית או בינוי.

▪

תחנת השאיבה הסמוכה לגשר צפויה לסבול מהצפות רדודות בשיא הזרימה ( 150מ"ק/שניה) בגובה
של  10-20ס"מ ,אותן ניתן למנוע בקלות באמצעות בניית קיר הגנה מתאים.

▪

פשט ההצפה במצב המתוכנן דומה לפשט ההצפה במצב הקיים .לא צפויות הצפות באזור דגניה,

▪

והירדנית ותחנות השאיבה במעלה המקטע (תחנת שאיבה מקורות ו 2-תחנות אגודת המים).
הסכר מאפשר גלישה של מים במופע מלא ,אף בספיקה נמוכה של  3מ"ק/שניה .בספיקות נמוכות
יותר הזרימה תיעשה דרך סולם הדגים המרכזי המונמך מעט ביחד לשאר המגלש.
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 6.3אומדן עלויות
טבלה  3מציגה סיכום של אומדן העלויות בפרויקט.
טבלה  :3אומדן עלויות

פרק

מס'

סכום

1

עבודות פירוק והכנה

110,040

2

סכר אלומות

938,150

3

גשר תפעולי אלומות

1,016,965

4

סולם דגים והרחבת אפיק

1,593,204

5

קיר הגנה על חדר חשמל  -בטון מזוין

23,233

ב.צ.מ

368,158

תכנון ,ניהול ופיקוח עליון

242,984

מע"מ 17%

729,763

סה"כ אומדן פיתוח כולל מע"מ

5,022,489
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 .7נספחים
▪

אקולוגיה

▪

נוף

 .8תוכניות
תשריט – תנוחה בקנ"מ  ,1:250חתך בקנ"מ 1:100
גשר אלומות – חתכים בקנ"מ 1:50
סכר אלומות – חתך טיפוסי – ללא קנ"מ
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