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 .1כללי
מיקום התוכנית :אגן הכנרת.
שטח (קמ"ר) וגבולות התוכנית :התוכנית מתמקדת במקטע נחל צלמון בתחום שבין כביש  ,868מדרום
למושב שפר ,לבין כביש  .85שטח התוכנית כ 0.06-קמ"ר.
מרחב התכנון :מרום הגליל.
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 הגלילית 3600700
טל04-8688910 :
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.

 1.5מטרות על
•

הסדרת אפיק הנחל והגנה מפני הצפות

•
•

הגדרת רצועת נחל סטטוטורית
פיתוח נופי ושיקום אקולוגי
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 .2תקציר
מסמך זה מציג את המצב הקיים והמתוכנן במקטע נחל צלמון שבין כביש  868סמוך ליישוב פרוד ועד לכביש
 .85המסמך מפרט את הכשלים שנמצאו לאורך הנחל והפתרונות המוצעים .כמו כן ,מציע תחום לרצועת נחל
סטטוטורית.
רקע
התוכנית נמצאת במעלה אגן נחל צלמון שבגליל העליון המזרחי ,בין כביש  868וכביש  85ובאורך של כ2.3-
ק"מ .ממזרח לצפון התוכנית היישוב פרוד ומדרום לתוכנית בקעת חנניה.
שטח האגן המנוקז לנחל בתחום התוכנית הינו  5קמ"ר ומנקז את המרחב שבין בהר הלל ברום של של +1030
מ' מצפון ועד בקעת חנניה מדרום .הנחל מתחתר בסלעי גיר ודולומיט קשים מגיל קנומן תחתון ,בשיפוע אורכי
תלול המלווה בסדרת מפלים ואשדות והקרקע .חבורת הקרקע במעלה הנחל היא טרה רוסה ( )Aשנוצרה
מסלע האם הקשה בעלת כושר חידור בינוני עד גבוה .במורד סמוך לבקעת חנניה חבורת הקרקע היא גרומוסול
( , )Hקרקע חרסיתית בעלת כושר חידור נמוך.
בתוכנית אב לנחל צלמון שנערכה עבור רשות ניקוז ונחלים כנרת (נהרא ,)2007 ,הוצע במקטע התוכנית
לשחזר את אפיק הנחל ,כמופע מפותל ומגוון יותר בעל חתכי רוחב מגוונים ועשירים בצמחיה.
במסגרת עבודה זו חושבו ספיקות תכן להסתברויות שונות בכמה שיטות חישוב :מודל ארבל-ליגמ ,מודל
הידרולוגי סטטיסטי (הידרומודל )2018 ,ומודל אמפירי אזורי (גבעתי עצמון) .ההסתברות שקובעת תמ"א ,1
עומדת על  10%המתאימה לשטחים חקלאיים המאפיינים את תוואי התוכנית .ובהתאם ספיקת התכן הינה 3.0
מ"ק/שניה .בחציית כביש  85נקבעה הסתברות תכן של  2%המתאימה לכבישים בינעירוניים ועומדת על 7.6
מ"ק/שניה.
ניתוח מצב קיים
התבצע ניתוח מצב קיים של הנחל באמצעות סיור בשטח וחישוב כושר ההולכה של חתכי הנחל ומעבירי המים
באמצעות תוכנת.Hydraflow Express Extension for Autodesk Civil 3D :
אותרו מספר בעיות ,הכוללות:
•

כושר הולכה נמוך בחתכי הזרימה

•

מתקנים הידראוליים סתומים ובעלי כושר הולכה נמוך מספיקות תכן

•

אזורים בהם אין אפיק מוגדר – זרימה משטחית.

•

התחתרות בסמוך לנחל כתוצאה מחיבור יובל נחל צלמון.

חלופות תכנון
חלופה א' מבקשת לבצע הסדרה והתאמת חתכי הזרימה במקטעים השונים לספיקת התכן הנדרשת וכן לייצר
תחום לוויסות הזרימה .בנוסף ,מציעה שיקום נופי הכולל ביצוע פעולות לשיפור מורכבות מבנית של הנחל ע"י
שימוש באלמנטים טבעיים מקומיים .כמו כן ,חלופה זו מבקשת ליצור שיקום אקולוגי הכולל שיקום צומח טבעי.
.
חלופה ב' מבקשת לבצע טיפול הנדסי בלבד הכולל התאמת חתכי זרימה לספיקות התכן לאורך המקטעים
השונים ללא שיקום נופי ואקולוגי וללא תחום לוויסות נגר.
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העבודות העיקריות הנדרשות:
• הסדרת אפיק הקיים בהתאם לספיקות התכן ,יצירת מופע טבעי בעל מורכות מבנית רבה יותר
• התאמת מעבירי המים לספיקות התכן.
• יצירת תחום לוויסות נגר.
• הסדרת שפך יובל הנחל בדרום התוכנית ומניעת התחתרות בדרך העפר בכניסה לנחל.
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 .3רקע
 3.1התמצאות כללית
התוכנית נמצאת במעלה אגן נחל צלמון שבגליל העליון המזרחי .הנחל בתחום התוכנית זורם מכיוון צפון
לדרום בין כביש  868וכביש  85ובאורך של כ 2.3-ק"מ .במעלה המקטע ,ממזרח ,נמצא היישוב פרוד .איור 1
מציג תרשים סביבה של אזור התוכנית.

איור  :1תרשים סביבה של אזור התוכנית

 3.2טופוגרפיה
אגן צלמון בתחום התוכנית מתחיל בצפון ,מהר הילל ברום של  +1,030מ' ,ונפרש דרומה עד לכביש  ,85בכניסת
נחל צלמון לבקעת חנניה ,במורד גבול התוכנית ,ברום של  +300מ' שיפוע הנחל הממוצע בגבולות האגן הינו
כ .15% -רום מעלה התוכנית הינו  +460מ' ,ושיפוע הנחל הממוצע בגבולות התוכנית כ.7.3%-
מפה טופוגרפית של תחום התוכנית וסביבתה על רקע תצ"א מוצגת באיור .2
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איור  :2טופוגרפיה בתחום התוכנית על רקע תצ"א

 3.3רצועת הנחל הסטטוטורית
בהתבסס על אתר המפות הממשלתי ( ,)govmap.gov.ilלא מוגדרת רצועת נחל סטטוטורית לנחל.
תחום התוכנית חולף על פני מספר גושים וחלקות .גוש  15633חלקות  .2,7גוש  15672חלקה  .125גוש 15676
חלקות  .109 ,113 ,96 ,112גוש  18179חלקה  .3גוש  18180חלקה .107
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איור  3מציג גושים וחלקות בתחום התוכנית.
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 3.4תוכניות סטטוטוריות
ייעודי הקרקע בתחום התוכנית בהתאם לתוכנית ג 20060/ו ,400-הינם שטחים פתוחים ,שטחי חקלאות ומרעה
וכן שטחים ללא ייעוד.
בהתאם לתוכניות  ,400ג ,13315/ג 11787/צפויה בשטח אגן ההיקוות בנייה נוספת מועטה ביישובים שפר
ופרוד .בנוסף ישנה כיום עבודה תכנונית על הסדרת חניון פרוד הסמוך למקטע .מפות ייעודי קרקע מאושרים
במקטעי התוכנית וביישובים באגן מוצגות באיור  4ובאיור .5

ג20060/

איור  :4מפות ייעודי קרקע מאושרים בתחום התוכנית
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חמדת ימים

איור  :5מפת ייעודי קרקע מאושרים ליישובים באגן
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 3.5התוכנית על רקע תמ"א 1
איור  6מציג את הנחל בתחום התוכנית על רקע תמ"א  .1הנחל בתחום התכנית מוגדר כנחל ראשי .בתחום
התכנית לא מוגדרים פשטי הצפה .הנחל זורם בין יער טבעי ליער פארק.

איור  6תחום התוכנית על רקע תמ"א 1
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 .4הידרולוגיה
 4.1חלוקת השטח לאגן היקוות
ראשיתו של נחל צלמון ברום של  +1,030מטר מצפון מערב לישוב שפר ,במורדות הדרומיים של הר מירון .האגן
הראשי של נחל צלמון מנקז שטח של כ 110 -קמ"ר המשתרע בין המורדות הדרומיים-מזרחיים של גוש הרי
מירון והשפך בכנרת ליד קיבוץ גינוסר .אורכו של הנחל  30ק"מ ,בעבר שפעו מעיינות הנחל ,ואף ניתן לראות
לאורכו טחנות קמח שהופעלו בזרם המים .כיום מזינים את הנחל מספר מעיינות ,שרובם נתפסים על ידי יישובי
הסביבה כמי שתיה ורק מיעוטם זורמים בנחל בצורה חופשית .בין יובליו נמנים :נחל הארי ,נחל שבע ,נחל
ממלח ,נחל חזור ונחל קצח .האגן הראשי של נחל צלמון מוצג באיור .7

איור  :7אגן נחל צלמון ראשי
תוכנית זו מתמקדת במעלה האגן ,בין מושב שפר לצומת חלפתא – כביש ( 85איור  .)8בחלק זה ערוץ הנחל
מתחתר בסלעי גיר ודולומיט קשים מגיל קנומן תחתון ,בשיפוע אורכי תלול המלווה בסדרת מפלים ואשדות.
בבקעת חנניה ,מעבר לתחום התוכנית השיפוע מתמתן והנחל מקבל אופי רדוד וצר ,עד מפגש עם הנחלים
הארי ושבע .בטבלה  1מרוכזים מאפיינים פיזיים של האגן הראשי ואגן פרוד – כביש .85
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טבלה  :1מאפיינים פיזיים של אגני הניקוז

שם האגן

שטח [קמ"ר]

אורך האפיק הראשי
[ק"מ]

צלמון – ראשי

110

30

צלמון מקטע פרוד – כביש 85

5

2.3

ב

איור  :8אגן הניקוז צלמון מקטע פרוד-כביש  85ותחום התוכנית על רקע אגן ראשי צלמון

 4.2סיווג קרקעות
הקרקעות בשטח התוכנית מפורטות בטבלה  .2חבורת הקרקע במעלה הנחל הן טרה רוסה ורנדזינות ()A
שנוצרו מסלע האם הקשה .בבקעת חנניה ,חבורת הקרקע היא גרומוסול ( ,)Hשיהא תוצאה של הרבדת
הרחופת כתוצאה מהתמתנות השיפוע .קרקע זו חרסיתית דקות גרגר ,בצבע חום כהה או חום-אפור כהה ,והיא
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בעלות שכבה עליונה גרגירית ברובה .בקרקע זו החלחול איטי ולא יעיל ובעונות היבשות סובלת מסידוק במידה
ניכרת.

איור  :9תחום התוכנית על רקע חבורות הקרקע
טבלה  :2תיאור סוגי קרקעות באזור התוכנית

סימול

תיאור

שם

הערכה לכושר
חידור לקרקע
(מ"מ/שעה)

A

טרה רוסה

H

גרומוסול

קרקע חרסיתית חומה-אדומה ,המתהווה מבלייה של סלע

יחסית טוב,

גיר קשה (או דולומיט) .קרקע זו רדודה בדרך כלל וגרגירית ,כ25-15-
האופק העליון בה כהה יחסית וסלעים רבים בולטים ממנו
על פני השטח.
קרקעות חרסיתיות דקות גרגר ,בצבע חום כהה או חום-

נמוך,

אפור כהה ,בעלות שכבה עליונה גרגירית ברובה .בעלות
רמת סחיפות גבוהה אשר בעונות היבשות סובלת מסידוק
במידה ניכרת.

כ3-5 -
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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.
באגני הניקוז -חבורת קרקע  Aבמעלה האגן היא בעלת כושר חידור טוב יחסית ( 25-15מ"מ לשעה) ,אך בשל
הטופוגרפיה התלולה הקרקע אינה עבה .בתוואי בקעת חנניה בשטחי חבורת קרקע גרומוסול ( )Hקצב החידור
נמוך ועומד על כ 5-3 -מ"מ בשעה.

 4.3נתוני 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 הר כנען מוצג בטבלה .3
עוצמת הגשמים :בטבלה  4ובאיור  10מפורטים נתונים סטטיסטיים של עוצמות גשם מתחנת הר כנען (מתוך
נתיבי ישראל .)2016
טבלה  :3פרטי מידע על התחנה המטאורולוגית הר כנען

שם תחנה

הר כנען

רשת ישראל החדשה
X

Y

247720

765030

תקופת תצפיות

2019-1949

מס' שנות תצפית

רום תחנה (מ')

934

70

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

16

240

9

10

11

12

13

100

1%

90

2%

80

5%

70

10%

60

20%

50
40
30

עוצמות גשם (מ"מ/שעה)
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180

10

11

12

14

15

20
10
0
240

180

120

60

30

10

זמן (דקות)

איור  :10הסתברות [ ]%עוצמות הגשם [מ"מ/שעה] לפרקי זמן שונים [דק']

 4.4ספיקות 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 (באיור  ,)11מנקזת שטח של  100קמ"ר ואינה מתאימה לייצג
את מעלה האגן בו נמצאת התוכנית.
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איור  :11תחום הניקוז עד לתחנה ההידרומטרית צלמון (מס' )31115
מתוך :נתוני הזרימה בנחלים ומאגרים בתחום הניקוז המזרחי ,רשות המים עמ' 277
מקטע הנחל בתוכניות אב לניקוז נחל צלמון
בתוכנית אב לנחל צלמון שנערך עבור רשות ניקוז ונחלים כנרת (נהרא ,)2007 ,הוצע לשחזר את אפיק הנחל
בקטע הרלוונטי ,במופע מפותל ומגוון יותר בעל חתכי רוחב מגוונים ועשירים בצמחיה.
בתוכנית אב הוערכו ספיקות לאגן בהסתברויות שונות עפ"י  2מודלים סטטיסטיים; מודל הידרומודול להערכת
ספיקות באגן הכנרת ,ומודל תחל"ס  2של התחנה לחקר הסחף (טבלה  12עמ'  24שם) .תוצאות המודלים
מוצגות בטבלה .5
טבלה  :5ספיקות תכן בהסתברויות מתוכנית אב לנחל צלמון

שטח
[קמ"ר]

אגן
נחל
צלמון-
בחציית
כביש 85

המודל

הידרו-מודול

ספיקת התכן (מ"ק/שניה)
10%

5%

2%

1%

3.9

6.1

9.9

13.7

5.25
תחל"ס 2

3.6

4.9

6.7

8.2

שיטות חישוב ספיקות:
בעבודה זו בוצעו חישובי ספיקות לאגן צלמון מקטע פרוד-כביש  ,85באמצעות מספר מודלים מקובלים:
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מודל ארבל-ליגמ :ספיקת התכן מתבססת על מודל ארבל-ליגמ (שמואל ארבל  .)2017המודל פותח במסגרת
תוכנית האב לרשות ניקוז כנרת הקובע ספיקות שיא עבור  6תתי-אזורים הידרולוגיים שונים באגן ההיקוות של
הכנרת .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 .האזור
ההידרולוגי הרלוונטי הינו עמוד-צלמון.
מודל אמפירי אזורי לחישוב ספיקות בהסתברות של  :1%המודל פותח על ידי עמיר גבעתי ובנימין עצמון
להערכת גאויות צפויות בתחומי התנקזות שאינם מנוטרים .המודל מתאים לאגנים עד  200קמ"ר .האזור
ההידרולוגי המתאים הינו גליל מזרחי.
מודל הידרולוגי-סטטיסטי (הידרומודול  :)2018מודל שמציג ניתוח סטטיסטי שפותח עבור חברת נתיבי ישראל
(נת"י) .בבסיס המודל אנלוגיה הידרולוגית ,אשר מניחה כי אגנים דומים בתכונותיהם הפיסיות )מורפולוגיה
והרכב קרקעות) ונמצאים באותו משטר גשמים ,מייצרים ספיקות שיא דומות .החישובים נעשו עבור אזור
סטטיסטי  -9נחלי גדת כינרת המזרחית .וקבוצת הקרקעות הינה .C ,B ,A
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השוואת מודלים
ספיקות התכן שהתקבלו בשיטות השונות מפורטות בטבלה  .6מודל ארבל-ליגמ והידרומודול מציגים תוצאות
דומות .המודל האזורי מציג תוצאות גבוהות יותר ולכן לא נלקח בחשבון בהערכת הספיקות בעבודה זו.
התוצאה שהתקבלה במודל הידרומודול נמוכה יותר בהשוואה לדיווח בתוכנית האב ,ויש להניח כי הסיבה
נעוצה בגרסה של המודל .הנתונים שמוצגים בטבלה  6מתבססים על הגרסה המעודכנת לשנת  2017כאשר
תכנית האב היא משנת .2007
טבלה  :6ספיקות תכן להסתברויות שונות – השוואת מודלים

שם האגן

שטח האגן
[קמ"ר]

פרוד-כביש
85

5.3

ספיקת התכן (מ"ק/שניה)

המודל

10%

5%

2%

1%

מודל ארבל-ליגמ

2.6

4.1

7.7

9.3

הידרומודול

2.7

4.2

6.9

9.5

מודל האזורי

3.7

6.4

5.1

14.9

ספיקות התכנון לפרויקט
ספיקות התכן בנחל צלמון מקטע פרוד-כביש  85מתבסס על ממוצע התוצאות של מודל ארבל-ליגמ,
הידרומודול גרסה  2017ותחל"ס ( 2כפי שדווח בתוכנית האב) .הערכים מסוכמים בטבלה  .7שימושי הקרקע
במקטע הנחל הינם חקלאות או שטחים פתוחים ולכן הסתברות התכן עומדת על  .10%עבור חציית כבישים
ראשיים ספיקת התכן תהיה בהתאם להסתברות של .2%
טבלה  :7ספיקות תכן להסתברויות שונות

שם
פרוד-כביש 85

ספיקת התכן (מ"ק/שניה)

שטח האגן
[קמ"ר]

10%

5%

2%

1%

5.3

3.0

4.4

7.6

9.4
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 .5תיאור מערך הניקוז הקיים
 5.1תיאור כללי
נחל צלמון בתחום התוכנית זורם בשיפועים וחתכי זרימה משתנים לאורכו .במעלה המקטע נמצאים מפלי
פרוד בשיפוע ממוצע של  .15%במורד המפלים מתקבל תוואי נחל בעל חתך משתנה בשיפוע אורכי של
בין  5%-3%בממוצע .ממוצא המפלים הנחל זורם לאורך שטחים חקלאיים ושטחים פתוחים עד למוצאו
במעביר מים תחת כביש .85
מתקנים
איור  12מציג את מיקום מעבירי המים בנחל .טבלה  8מציגה את מידות מעבירי המים.

איור  12מיקום מעבירי מים בתוכנית
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טבלה  8מידות מעבירי מים קיימים
סוג המעביר

מידות מעבירי מים
[מ']

תיאור

1

BOX

1.00X1.50

תקין

2

צינור

0.4

לא תקין  -סתום

3

צינור

0.4

תקין

4

מעבר אירי טרפזי

בסיס  , 3.6שיפוע 1:4

תקין

5

BOX

)1.50X1.00 (x3

תקין

חלוקה למקטעים
אופי תוואי הזרימה משתנה לאורך התוכנית ,בהיבט של חתך זרימה ושיפוע .בהתאם למאפיינים השונים מקטע
הנחל חולק ל 5-חלקים ,כמוצג באיור .13
טבלה  9מציגה תיאור המאפיינים של כל מקטע  .תמונות  1-7מציגות את המקטעים השונים.

איור  13חלוקה למקטעים
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טבלה  – 9תיאור המקטעים השונים בנחל
שיפוע

מקטע

ממוצע
[]%

אורך
[מ']

תיאור עקרוני של החתך

חתך משתנה .בחלקו
הצפוני רדוד ורחב כאשר

1

3.4

741

2

3.9

269

חלקו הדרומי נעשה צר
ועמוק עם שיפועי גדות
תלולים

הערות

חציית כביש מספר  .85במעלה מקטע זה יובל נחל
צלמון מתחבר ויוצר התחתרות בדרך העפר
המקבילה ובכניסה לנחל .בנקודת ההתחברות הנחל
עמוק ( תמונות .)1,2

ברוב המקטע אין תוואי

מעביר המים בתחום זה חסום לחלוטין(.תמונות .)3,4
השטח החקלאי הצמוד צפוי לסבול מהצפות

כלל -זרימה משטחית

מקומיות בשל חוסר תוואי זרימה וחסימת מעביר
המים.

3

5.5

435

אפיק טבעי  -חתך טרפזי
רדוד

דרושה תחזוקה כללית ,ניקוי סחף ופסולת(.תמונה )5

4

15.9

339

תחום מפלים

מפלים (תמונה  )6במעלה תחום זה ישנו ציון קבר,

5

8.9

519

אפיק טבעי המתפצל
ומתאחד במורד המקטע

חתך הנחל משתנה לאורך המקטע .במעלה רחב
מאוד .בהמשך ,הזרימה במקטע מפוצלת למספר
ערוצונים ובמורד מתכנסת לתוואי אחיד וטרפזי.
בנוסף ,נדרשת תחזוקה .במקום ישנם צינורות ניקוז
שלא בשימוש מונחים בנחל( .תמונה )7
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תמונה  : 1מורד מקטע  ,1אפיק עמוק ומחורץ

תמונה  :2מעלה מקטע  ,1כניסת יובל ,התחתרות
בדרך עפר

תמונה  :3מקטע  2מעביר סתום

תמונה  – 4מקטע  2תוואי נחל מטושטש
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תמונה  :5מקטע  3מעביר מים תקין

תמונה  – 6מקטע  4מפלים

תמונה  :7מקטע  5קווי ניקוז מונחים בתוואי הנחל
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 5.2ניתוח הידראולי
לצורך ניתוח כושר ההולכה של הנחל והמתקנים הבנויים בוצע ניתוח הידראולי למצב הקיים באמצעות תוכנת
.Hydraflow Express Extension for Autodesk Civil 3D
בחישוב נעשה שימוש במקדמי החספוס (-nמקדם מאנינג) ,מתבססים על הערכה ובעקבות סיורי השטח:
-

בתוואי הנחל  n -מוערך ל.0.035-

-

בגדות הנחל ,עיקר השימוש לצורכי חקלאות/שטחים פתוחים  n -מוערך ל.0.05-
מתקנים הנדסיים מבטון –  nמוערך ל.0.012-

נבדקו ספיקות התכן כפי שהוגדרו בפרק  ,4בהסתברות של  ,10%ע"פ שימושי הקרקע .עבור מעביר כביש 85
נבדקה ספיקה בהסתברות של  2%בהתאם להנחיות תמ"א  ,1ספיקת תכן בכבישים בין עירוניים.
מתקנים קיימים
טבלה  10מציגה את נתוני תכן של מעבירי המים בתחום התוכנית בעלי כושר הולכה המתאים לספיקת התכן
הנדרשת .מעבירים  2,3לא עומדים בספיקת התכן בהסתברות של .10%
טבלה  - 10בדיקת כושר הולכה של מעבירי המים בנחל

מקטע

מתקן

מידות

1

שיפוע
אורכי

כושר
הולכה

ספיקת
תכן

(מ"ק/ש')

(מ"ק/ש')

תקין/לא תקין

מעביר כביש
) BOXכביש
)85

1.50X1.00

2%

8

)2%(7.6

תקין

2

מעביר צינורי

0.4

4%

0.5

)10%( 3

לא תקין

3

מעביר צינורי

0.4

4.5%

0.5

)10%( 3

לא תקין

4

מעבר אירי
טרפזי

בסיס , 3.6
שיפוע 1:4

5%

7.4

)10%( 3

תקין

5

מעביר כביש
( BOXכביש
גישה פרוד)

1.50X1.00
)(x3

5%

13

)2%(7.6

תקין
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איור  14מציג מידול של מעביר המים הקיים בכביש  .85באיור ניתן לראות שהמתקן הקיים היום מעביר את
ספיקת התכן הדרושה של  7.6מ"ק/שנ' ,תוך שמירה על בלט מתאים.

איור –14מידול של מעביר המים הקיים בכביש .85

חתכי הנחל
טבלה  11מציגה את חתכי הנחל האופייניים בכל מקטע ומנתחת את כושר ההולכה בכל מקטע .נבחין כי
במרבית המקטע חתך הנחל מתאים לספיקת התכן הנדרשת (מקטעים  1,3,4ו .)5-במקטע  2ישנם כשלים
בהיבט של כושר הולכה בשל אופי תוואי הנחל והחתך שאיננו מוגדר כפי שהוצג בטבלה . 9
טבלה  11חתך הנחל האופייני במקטעים

[מ']

קרקעית

מפתח

גובה

(מ"ק/ש')

(מ"ק/ש')

1

3.4

791

0.5

4.2

1

7.4

)10%( 3

*תקין

2

3.9

269

-

)10%( 3

לא תקין

3

5.5

435

8.6

)10%( 3

תקין

4

15.9

339

-

)10%( 3

תקין

5

8.9

519

4.9

)10%( 3

תקין

מקטע

שיפוע
אורכי

אורך
המקטע

חתכי רוחב ממוצעים
(מ')

כושר
הולכה

ספיקת
תכן

חתך לא קיים
1.5

4.5

0.7

מפלים
3

12

0.3

תקין/לא
תקין

*מקטע  1עומד בספיקות התכן אך לאורך המקטע קיימים שיפועי גדות תלולים שעלולים לקרוס
ולפגוע ברציפות הזרימה.
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תכנון עתידי בחניון פרוד
בסמוך לתחום התוכנית ובשטח האגן קיים חניון פרוד אשר כיום הינו חניון עפר .מתוכנן להסדיר מתחם זה כך
שיכלול  -הסדרת חניות ,תחומי לינה וכן פינות ישיבה .התוכנית הנוכחית לוקחת בחשבון את תוספת הנגר
הצפויה להתווסף עקב הסדרת החניון ונותנת מענה לתוספת הנגר באמצעות מרחב לוויסות נגר.

 .6חלופות תכנון
ניתוח המצב הקיים מעיד כי קיימים מעבירי מים בתוכנית אשר אינם מתפקדים כראוי וכן ייתכנו הצפות במספר
מוקדים בשל חוסר הסדרה של ערוץ הנחל .במקטע  1קיימים שיפועי גדות תלולים ,לאורכו של מקטע  2ניכר
שאין תוואי נחל והזרימה בתחומים אלה הינה משטחית .להלן הצגת חלופות לטיפול בנחל במספר היבטים
שונים.

 6.1הצגת חלופות
חלופה א' מבקשת לבצע הסדרה והתאמת חתכי הזרימה במקטעים השונים לספיקת התכן הנדרשת .בנוסף,
מציעה שיקום נופי הכולל שיפור המורכבות המבנית של הנחל ע"י שימוש באלמנטים טבעיים מקומיים .כמו
כן ,חלופה זו מציעה שיקום אקולוגי הכולל שיקום צומח טבעי בחלקו העליון של הנחל (מקטע  )5במקומות בהם
הייתה רמיסה עקב פעילות אדם אינטנסיבית ובחלקו התחתון (מקטעים  )1,2מוצעת הרחבת הנחל על ידי
שתילת צומח טבעי .החלופה מציעה תחום לוויסות ושבירת אנרגיה במעלה מקטע  3לפני כניסת הנחל לאזור
שטחי חקלאות(איור .)15
חלופה ב' מבקשת לבצע טיפול הנדסי בלבד הכולל התאמת חתכי זרימה לספיקות התכן לאורך המקטעים
השונים בנחל .חלופה זו מציעה תחום לוויסות אך כן לא כוללת שיקום נופי ואקולוגי.
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איור  15מיקום וויסות מוצע

 6.2חלופה נבחרת
שתי החלופות כוללות מענה לטיפול תחזוקתי והסדרת חתכי הנחל בהתאם לספיקות התכן וכן וויסות נגר אשר
יווסת את תוספת הנגר הצפויה בעקבות הסדרת החניות במעלה במטרה להגן על שטחים חקלאיים במורד
הנחל .לאור החלטת משרד החקלאות ,האגף לשימור קרקע וניקוז ,מוצע לקדם את חלופה ב'.
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 .7התוכנית המוצעת
מטרת התוכנית היא ליצור תוואי זרימה בעל חתך אשר יתאים לספיקות התכן הנדרשות .התכנון כולל הצעה
לטיפול בכשלים לאורך התוואי ביניהם החלפת מעבירי מים ,ניקוי פסולת וסחף וכן הסדרת חתכי זרימה .בנוסף
התוכנית מציעה תחום לוויסות נגר .נפח האגירה המוצע הינו כ 1,000-מ"ק .עומק האיגום המוצע כ 1.2-מ'
ושטחו כ 1-דונם .בנפח זה ניתן להוריד את ספיקת התכן מ 3-מ"ק/שניה ל 1.2-מ"ק/שניה .יצוין כי החישובים
למידות חתכי הנחל וכן למעבירי המים בתוכנית תוכננו בהתאם לספיקות התכן הנדרשות ללא התחשבות
בוויסות .רוחב הרצועה הממוצע הינו כ 30-מטרים.

 7.1מרכיבי התוכנית
מקטע  - 1הסדרת כניסת יובל מערבי לנחל באמצעות מעביר אירי על דרך העפר המקבילה לנחל.
מקטע  - 2הסדרת חתך הזרימה והחלפת מעביר מים קיים במעביר אירי.
מקטע  – 3החלפת מעביר מים קיים במעביר אירי ויישום תחום לוויסות ושבירת אנרגיה.
עבור כל המקטעים:
▪ פינוי פסולת וגזם מערוץ הנחל.
▪ הסדרות מקומיות של חסמי זרימה בנחל כגון סחף והיערמות מקומית של קרקע בתוואי הנחל.

 7.2נתוני תכן
כלל המקטעים תוכננו לספיקות תכן בהסתברות של  10%ובספיקה של  3מ"ק\שנ' .מעביר כביש  85וכביש
הגישה לפרוד תוכננו לעמוד בספיקת תכן של  2%ובהסתברות של  7.6מ"ק\שנ'.

 7.3ניתוח הידראולי מצב מתוכנן
מרכיבי התוכנית נבדקו באמצעות תוכנת Hydraflow Express Extension for Autodesk Civil 3D :בהתאם
לספיקות התכן הנדרשות.
מעבירי המים במקטעים  2ישודרג מקוטר  40ס"מ קיים למעביר אירי במידות בסיס  1מ' שיפועים  1:2.5ועומק
של  1מ' ,ומעביר המים במקטע  3ישודרג מקוטר  40ס"מ למעביר אירי במידות בסיס  1מ' שיפועים  1:5ועומק
של  0.5על מנת לענות לדרישות התכן ודרישות תחזוקה שוטפת .להלן איורים המציגים חתכי זרימה שונים
בתוכנית .ככלל ,קביעת חתך נעשתה תוך התייחסות לספיקת התכן ,תכנון בלט של  30ס"מ וכן התחשבות
בפרמטרים הטופוגרפיים בסביבת המקטע.
איור  16מציג חתך הידראולי של הנחל המוצע במקטע  .2חתך זה הינו בסיס התכנון לחתך הנופי.
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איור  –16מידול של חתך הנחל המוצע במקטע .2

 7.4פירוט העבודות הנדרשות להקמת מפעל ניקוז
• פינוי פסולת וגזם לאורך האפיק
• התאמת חתך הנחל לספיקת התכן לאורך מקטע .2
• יישום מתקן לוויסות נגר ושבירת אנרגיה
• החלפת מעבירי מים קיימים במעבירים איריים.
• ייצוב גדות על ידי שילוב אבן.
• הסדרת שפך יובל הנחל אל תוך הנחל על ידי מעביר אירי
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 7.5אומדן
טבלה  12מציגה אומדן לביצוע התוכנית.
טבלה  – 12אומדן לביצוע
מס'

פרק

סכום

1

עבודות עפר סלילה ורחבות

625,795

2

פיתוח נופי

197,658

3

עבודות בטון

94,432

4

קווי מים ביוב ותיעול

11,560

5

בצ"מ

139,417

6

מדידות

32,066

תכנון ,ניהול ופיקוח עליון

58,789

מע"מ 17%

197,152

סה"כ אומדן פיתוח כולל מע"מ

1,356,867

 .8נספחים
▪

תשריט

▪

נספח נופי

▪

נספח אקולוגי

▪
▪

נספח גיאומורפולגי
נספח סטטוטורי
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