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 .1הקדמה
מדינת ישראל נשענה לאורך שנות קיומה על אספקת מים שמבוססת על אקוויפרים תת
קרקעיים שנמצאם במישור החוף ובהרים והאקוויפר העילי אגם כנרת.
מים אילו שימשו לאורך שנות קיומה של המדינה להשקיה של החקלאות ולצריכה ביתית
ותעשייתית.
הגידול באוכלוסייה לאורך השנים הביא לשימוש מוגבר בצריכה של מים ולתפיסת שטחים רבים
ששימשו בעבר לחלחול מי גשמים.
עובדות אלו ,בנוסף לתכנון מערכות הניקוז העילי העירוניות והאזוריות  ,שכוון להרחקת הנגר
והזרמתו לים במהירות ויעילות ,תרמו להיווצרות גרעון גדול במשק המים הישראלי (האקוויפרים
התת קרקעיים והכנרת) ולמחסור במים.
עקב המחסור הגובר במים חל בשנים האחרונות שינוי ביחס למי הנגר ומתבססת התפיסה שמי
הנגר אינם מטרד אלא משאב הניתן לניצול ושימוש.
כפועל יוצא של תפיסה זו החלו מוסדות התכנון השונים להציב דרישות המתייחסות למי נגר
ולאופן הטיפול במי הנגר בתכניות השונות ,כאשר העיקרון המנחה הוא החדרה מרבית של מי
הנגר באתר או בשטח התכנית עצמה ועיכוב או וויסות הנגר הנותר באופן שלא יעמיס על
מערכות הניקוז הקיימות.
ברוח גישה זו הוחלט גם ברכבת ישראל לפעול להכנת מדריך תכנון הכולל הנחיות לבנייה
משמרת נגר בתחנות רכבת ובמתחמי מסילות .
המטרה הפרקטית של עבודה זו היא להצביע על אזורים המתאימים להחדרה ועל דרכים
להגברת ההחדרה של מי גשמים לקרקע ,לריסון השפעת הפיתוח על מערכות ניקוז קיימות,
לשימוש להשקיה במידת האפשר ,כמו גם לתת למתכנן הנחיות שימושיות ופרטים עקרוניים.
בשלב ראשון ,טרם הכנת ההנחיות ,נעשה סקר ספרות מקיף ,שבדק את ההתייחסות ואופן
הטיפול במי הנגר בארצות שונות בעולם ,תוך התמקדות באזורי אקלים דומים לאלו הקיימים
בארץ .בהמשך נבדק הרקע החוקי הקיים וגורמי ההשפעה השונים המעורבים בקביעת
הייתכנות של הטיפול בנגר.
מדריך התכנון מזהה אמצעים לעיצוב תחנות רכבת ,מגרשי חנייה של תחנות ומתחמי מסילות
המאפשרים למתן את ההשפעות השליליות של הבנייה על כמויות הנגר ,ומנתח את ישימותם
לתנאי השטח בו הם ממוקמים .ההנחיות מתמקדות בתכנון תחנות ,מגרשי חנייה ומתחמים
חדשים באופן שיתרום להגברת החלחול של מי גשם לקרקע ולוויסות הנגר .בנוסף מתייחסות
ההנחיות לאפשרויות הטיפול בתחנות ,מגרשים ומתחמים קיימים.
בשל שיקולים הנדסיים הקשורים לביסוס ויציבות סוללות הרכבת ,ההנחיות אינן מתייחסות
להגברת החלחול בשטחים לאורך ובסמוך למסילות הרכבת .בשטחים אלה נשמר העיקרון של
הרחקת מי הנגר ביעילות ובמהירות האפשרית.
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 .2רקע חוקי
מבוא – המסמכים הסטטוטוריים והחוקיים הקיימים כיום העוסקים בנושא ניקוז והחדרת מי-נגר
הינם חוקים כתובים כדוגמת חוק הניקוז וחוק המים ,ותכנית מתאר ארצית כדוגמת תמ"א 14ב'.
 .2.1חוק הניקוז
חוק הניקוז שקיים משנת  0157הסדיר את פעילותם של רשויות הניקוז והקמת מפעלי
הניקוז בשנים הראשונות של הקמת המדינה .החוק בעיקרו עוסק במתן סדרי עדיפות
לתכנון פרויקטים של הסדרת נחלים ותעלות ניקוז מתוך מגמה לשחרר שטחים שהיו
מוצפים ולאפשר תקינות של השטח למגורים ולצורכי חקלאות.
חשוב להדגיש שבחוק הניקוז לא מוגדר נושא וויסות או חלחול נגר וכן המושג פשט הצפה
לא מופיע בהגדרות שלו .תמצית ההגדרה של המושג ניקוז כפי שמופיעה בחוק הינה :

כלומר רשויות הניקוז ע"פ הראיה של הקמתן עסקו בעיקר בריכוז והולכה של הנגר לים !
חוק זה עדין מהווה את הבסיס החוקי לפעילות רשות הניקוז וגם לבחינה משפטית של
בעיות ניקוז אזוריות ועירוניות.
 .2.2חוק המים
חוק המים נועד לאפשר למדינה לשלוט ולהסדיר את תקינותם של מקורות המים השונים
לצרכי תושביה ופיתוח הארץ בהתאם להגדרה שמופיעה בפרק הראשון בחוק :

במסגרת חוק המים הפרק אשר עוסק בתחום העשרת מי התהום ,הינו פרק:
סימן ה'  :החדרת מים .הגדרת החדרת המים המופיעה בפרק זה הינה מאוד כללית
ומכניסה תחת כנפי החוק את כל פעילות החדרת הנגר לתת הקרקע כמופיע בהגדרות
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בסעיפים  44א' ,ב' ג' לחוק :

משמעות המופיע בסעיפים אלו היא ,שכל פעולות חלחול הנגר למטרות החדרה
צריכות לפעול מכוח חוק המים!
בפרויקטים בהם מתוכננת החדרת מי נגר ,נדרשים להגיש לאישור רשות המים את התכנון
ולקבל את התייחסותה.
בחוק המים אין הגדרה לגבי איכות המים שנדרשת בהחדרה וכן אין הבדל בין מפעלים
גדולים למפעלים קטנים של חלחול נגר ,שהם נשוא ההנחיות של רכבת ישראל לחלחול
הנגר.
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 .2.2תקנות המים  -קביעת מטרות החדרה נוספות 1691
במסגרת חוק המים ,כחלק מתקנות המים נחקקו בשנת  ,0118תקנות לקביעת מטרות
החדרה ,כפי שמפורטים בסעיף  0לתקנות כדלקמן :

במסגרת תקנות אלו קיים פירוט לגבי איכות המים אשר מוחדרים אל מי התהום ,בהגדרת
ערכים של מליחות המים ,אשר מבוטאים בתכולת הכלורידים כדלקמן. :

כאמור תקנות המים הן כלי מסייע עבור הנציבות(רשות המים) להצבת הגבלות ביחס למים
שמבקשים להחדיר לאקוויפרים התת קרקעיים.
 .2.2תמ"א  22ב' – 2/תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים :נחלים וניקוז ,דצמבר
2009
תמ"א  14ב 1/נוצרה מתוך הכורח בתיאום הדוק יותר בין תכניות בניין עיר (תב"ע)
שמאושרות ע"י וועדות משרד הפנים מכוח חוק התכנון והבנייה לבין רשויות הניקוז
ותכניות מפעלי הניקוז אשר מבוצעים מכוח חוק הניקוז (משרד החקלאות).
התמ"א נולדה בעקבות ההצפות הגדולות שקרו בשנים  0110/10והנזקים הרבים שנגרמו
לאזורים בנויים.
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במסגרת התמ"א נקבעו מנגנונים שתפקידם לבדוק השפעות של בינוי עתידי המופיע
בתכנית בניין עיר ,על מערכות הניקוז האזוריות והשתלבות מסודרת של פתרון הניקוז
בשטח הבינוי החדש.
בנספח המנחה לניהול מי נגר ,קיימת דרישה מהמתכנן לייצר פתרונות להקטנה ולוויסות
של הנגר היוצא מגבולות התכנית כפי שמתואר בפרק  5בנספח המנחה של התמ"א :

במסגרת התמ"א ישנם קריטריונים לתכנון מתקני ניקוז .הקריטריונים המתייחסים לתכנון
מתקני ניקוז ולא לחלחול נגר.
בתמ"א חסרות ,הגדרות ברורות לתכנון וויסות נגר או הכוונות לתכנון הנדרש.
 .2.2תמ"א  22ב' – 2/תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים :איגום מים עיליים
החדרה ,העשרה והגנה על מי-תהום ,מאי 2002
תמ"א  14ב' 4יצרה את התשתית התכנונית הנדרשת לחלחול נגר בקנה מידה ארצי.
התמ"א הגדירה את מפעלי החדרה הרצויים ברחבי הארץ וייעדה להם מקום במסגרת
התכנון הארצי .
בנוסף ,בתמ"א הונחו היסודות לביצוע מפעלי חלחול קטנים בהיקפם (מקומיים ואזוריים)
אשר מטרתם לאפשר חלחול מי נגר והעשרה של מי התהום בשטחים בנויים.
בפרק ד' של הוראות התמ"א שכותרתו " ניצול מיטבי של מי נגר עילי והעשרת מי תהום"
קיים לראשונה ניסיון רציני לטפל בחלחול הנגר בשטחים בנויים.
הפרק התכוון בעיקר להגדיר חלחול נגר במסגרת תכניות להרחבה ניכרת של אזורי בינוי
בהתאם להגדרתם בתמ"א " – 15תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח וחלחול"
בפועל במסגרת תכניות בנין עיר בהיקף יותר קטן אנו עדים לדרישה של חלחול נגר
בהתאם להוראות תמ"א  14ב. 4/
ראה התייחסות מתוך התמ"א :
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במסגרת פרק ד' הוכנו מפות רגישות החדרה לקרקע ,בהתאם לפגיעות האקוויפרים התת
קרקעיים של מדינת ישראל וניתנו קווים מנחים עקרוניים למיקום הפתרונות .
דא עקה  ,במסגרת תמ"א  14ב 4/אין הגדרות הנדסיות ברורות של הסתברות התכן
הנדרשת לחלחול נגר .לכן ,בשלב הנוכחי ,יש לראות את התמ"א כמייצגת תפיסה
תכנונית עקרונית.
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 .2קריטריונים לתכנון (הסתברויות תכן)
 .2.1כללי
הקריטריונים לתכנון מתקני ניקוז מבוססים על תקופת החזרה (הסתברות) .הקריטריונים
לתכנון ניקוז בישראל ,מתייחסים לתכנון מתקני ניקוז שונים (מעבירי מים ,תיעול תת
קרקעי וכו') וכן הגדרות למניעה של הצפת מבנים ומתקנים.
מערכות ניקוז רגילות מתוכננות בהתאם לספיקה נקודתית שמבוטאת ע"פ רוב במ"ק/שנ'.
במטרה לאפשר לעורקי הניקוז של נחלים/תעלות או מערכות סגורות (תיעול או ניקוז
בשאיבה) להעביר את הספיקה לאורך עורק הניקוז.
להבדיל ,כאשר מתייחסים לחלחול או וויסות נגר ,תכנון המתקנים מבוסס על נפח הסופה!
ועל כך יורחב בהמשך הפרק.
 .2.2קריטריונים קיימים בישראל
בבדיקה שבצענו לקריטריונים שקיימים ומקובלים בישראל לחלחול נגר נתקלנו במציאות
מבולבלת ולא אחידה שבאה לידי ביטוי בסוגי ההנחיות והתקנים השונים.
 2.2.1תכניות מתאר ארציות
בתמ"א  22ב – 2/בנספח מנחה א' סעיף  0.1ישנן טבלאות אשר מגדירות את
הסתברויות התכן למתקני ניקוז אבל לא לחלחול או אפילו לוויסות נגר.
בתמ"א  22ב – 2/בפרק ה' שעוסק בחלחול נגר משטחים בנויים אין הגדרה
כמותית להחדרת הנגר שנידרש ע"מ להעשיר את האקוויפרים.
 2.2.2מדריך לתכנון בנייה משמרת נגר של משרד השיכון
במדריך מאוקטובר  0114בנספח " – 4.5תקופות חזרה רצויות" בעמוד  014נכתב
שמקובל לתכנן מערכות ניקוז עירוניות לתקופות חזרה בין  0:01 – 0:0שנים
(הסתברויות בין  01% - 51%בהתאמה) )ולכן יש לתכנן את מערכות חלחול הנגר
לאותם קריטריונים.
 2.2.2תקן בניה ירוקה ת"י 2211
התקן הישראלי לבניה ירוקה ת"י  – 5080בנינים שפגיעותם לסביבה פחותה -
"בנינים ירוקים" מיוני  0100מגדיר בצורה ברורה בסעיף  – 1.4ניהול מי נגר עילי
וניקוז את תקופת החזרה לתכנון מתקנים לחלחול נגר.
עורכי התקן בחרו בתקופת חזרה של  0:5שנים (הסתברות .)01%
חשוב להדגיש שהתקן אינו מחייב והוא מגדיר שיטת ניקוד שצברתן מאפשרת
לקבל את התקן.
 .2.2קריטריונים מקובלים בחו"ל
בארצות שונות ,חלחול הנגר קשור לנושא יותר רחב שמוכר בכינויים:
Low Impact Development– LID
Water Sensitive Urban Design–WSUD

11
שמות קוד אילו הם חלק ממה שמוכר בישראל כתקן הבניה הירוקה שהוזכר לעיל ובדגש
על הפיתוח הסביבתי האורבני שלא נכלל בתקן הישראלי.
להלן דוגמאות של תקנים הקיימים במדינות שונות:

א.

אוסטרליה  -באוסטרליה ישנם תקנים שונים אשר מותאמים לאקלים המגוון שקיים
באוסטרליה (מאקלים מדברי צחיח ועד לאקלים טרופי עם סופות ציקלון) .לדוגמא:
במדריך תכנון  WSUDשל העיר גולדקוסט במדינת קווינסלנד אוסטרליה טווח
תכנון של המתקנים להחדרת נגר הוא:
 0:0שנה – למתקנים נקודתיים
 0:0-01שנים למערכות ניקוז קטנות שמתחברות למתקני חלחול נגר אזוריים.
ב .ארה"ב – במדינת ניו ג'רסי במדריך תכנון לניהול סופות גשם :
NJ Stormwater Best Management Practices Manual1
ניתנת למתכנן אפשרות בחירה בין שתי חלופות:
 .0החדרה של  011%מכמות הנגר השנתית לאקוויפר התת קרקעי.
 .0החדרה של  011%מכמות הנגר לאקוויפר התת קרקעי המהווה את ההפרש בין
כמות הנגר בשטח לפני הפיתוח לכמות שנוצרת אחרי הפיתוח ,בתקופת חזרה של 0
לשנתיים ( .)51%התכנון מתייחס לסופה אחידה שאורכת שעתיים והיא בעובי של 10
מ"מ.
במדריכי תכנון לניהול נגר במדינות שונות בארה"ב ,שנבדקו ,הנחיות התכנון הן
בהתאם להגדרות של ה .LID
הגדרות  LIDלא מבוססות על הסתברויות תכן .אלא ,ישנן הנחיות לשמר ככל האפשר
את מקדם הנגר ( %הקרקע שאינו מחלחל)) שהיה באתר הפרויקט בהתאם לתנאי
הקרקע המקוריים לפני הפיתוח.

מסקנה – חלחול נגר מתוכנן לרוב לאירועי גשם מינוריים בתקופת חזרה של  0:01שנים
( .)01%ככל שהמדינה יותר עשירה בגשמים מתכננים מתקני חלחול נגר לסופות
בהסתברות יותר שכיחה.
 .2.2ניתוח והמלצות לקריטריונים לתכנון מתקנים לחלחול נגר
כפי שנאמר לעיל בפרק  ,0בתכנית המתאר הארצית הרלוונטית (תמ"א  14ב )4/אין
אחידות ודרישות ברורות לחלחול נגר.
מהמקורות השונים בחו"ל ובארץ נובע כי ההנחיות הן לבצע מתקני חלחול אשר מסוגלים
לתת מענה לסופות שכיחות עד בינוניות עד  0:01שנים ולא לסופות שיא נדירות.
ההיגיון לתכנון מתקנים בהסתברויות שכיחות נובע משיקולים כלכליים של עלות תועלת.
חשוב להדגיש שעצם בנייתם של מתקני חלחול הנגר מקטינה את עוצמות הספיקות
במורד מערכות הניקוז .

http://www.state.nj.us/dep/stormwater/bmp_manual2.htm
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בסעיף  1.4.0בהמשך מובא ניתוח של כמויות הגשם הסופתי באזורי הארץ.
 2.2.1ניתוח כמויות הגשם בישראל והמלצות
א .בישראל העונה הגשומה הינה החורף ואורכה כ 1-4 -חודשים .הגשמים
מאופיינים בממטרים לפרקים .במהלך סופה עיקר כמות הגשם יורדת בפרק זמן של
שעה עד שעתיים .התנהגות הגשם בישראל שונה מהתנהגות הגשם באזורים רבים
בעולם ,לדוגמא :באירופה הגשמים יורדים בעוצמות נמוכות ופזורים על פני כל
השנה .באזורים טרופיים הגשם ניתך במהלך יממה בעוצמה רבה של כ011-051 -
מ"מ בעונות הגשמות (מונסונים וסופות טרופיות).
ב .כדי לבנות מתקנים יעילים לחלחול הנגר יש צורך ב"קציר" הנגר במהלך פרק זמן
של הסופה .רוב הסופות הן בפרקי זמן של עד  04שעות .מערכות גשם ארוכות
יותר נדירות יחסית ואינן רציפות מבחינת מהלך ירידת הגשמים .ההפסקות הן
לפרקי זמן של מעל  01שעות לפחות.
ג .הטבלה המצורפת נערכה מתוך עבודות של התחנה לחקר הסחף ועבודת
המגיסטר של אינג' .רן מולכו" ,ניתוחים של סופות גשם יומיות במספר מקומות
לאורך החוף ,ההר ובאזורים המדבריים" .זאת על מנת ללמוד על הכמויות היומיות
בתפרוסת גיאוגרפית על השינויים בכמויות היומיות בהתאם להסתברות הסופה.
טבלה מס'  ,2.1עובי גשם יומי בהסתברויות תכן בתחנות מדידה שונות בישראל
עובי גשם יומי (מ"מ)

שם התחנה

50%

20%/25%

5%

10%

1%

2%

שדה בוקר

17

24

35

43

56

67

משאבי שדה

20

27

35

40

47

51

ערד

20

29

38

46

55

63

באר שבע

29

37

46

52

59

64

אשקלון

52

69

90

105

125

140

לוד

57

82

102

123

154

180

אריאל

63

85

98

112

128

141

תל אביב

58

86

106

126

155

177

פתח תיקווה

58

84

104

124

153

175

רעננה

61

87

107

128

158

181

חיפה

51

81

100

120

150

174

עפולה

42

60

75

90

114

134

עכו

54

68

76

83

91

97

נהריה

56

72

80

88

96

102

הערה  :בצבע כחול הסתברות התכן היא 05%
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מסקנה – מהטבלה לעיל ,רואים בברור שבמישור החוף ובאזורים היותר מזרחיים של
ישראל מצפון לב"ש ,השינויים בעובי הגשם היומי לא גדולים ובמיוחד ככל שהסופה
בהסתברות יותר נדירה.
מדרום לקו הגשם הממוצע של  051מ"מ שנתי (ב"ש) ישנה ירידה משמעותית בכמויות
הגשם היומיות בהסתברויות התכן השונות ,בשיעור של כ 51% -בממוצע ,בהשוואה
לכמויות הגשם שיורדות באזורים מצפון לב"ש.
שוני משמעותי זה ,בכמות הגשם היומית ,מוביל לחלוקה גיאוגרפית ברורה בהתאם
לכמויות המשקעים הממוצעות כפי שמוצג במפה המופיעה בסעיף  4לעיל.
כמות גשם ממוצע של  051מ"מ/שנה ,מהווה אם כן למעשה קו הפרדה בין אזורי אקלים
לח ולח למחצה לבין אזורי האקלים המדברי.
 2.2.2המלצות להסתברות תכן באזורים בהם ממוצע המשקעים גדול מ220 -
מ"מ/שנה
במישור החוף ובהרים בהם ממוצע הגשם השנתי מעל ל 051 -מ"מ ,כמויות הגשם
היומי בהסתברות שכיחה של  0:0שנים ( )51%היא  51-11מ"מ בלבד.
בהסתברות התכן של  0:5שנים ( ,)01%כמות הגשם היומית נעה בין  75-85מ"מ
כלומר גדילה ממוצעת ב.11% -
בהסתברות של  0:01שנים ( )01%כמות הגשם היומית גבוהה בשיעור של כ-
 41%מההסתברות של  0:0שנים ..זהו גידול לא משמעותי בהשוואה להסתברות
של  01%והוא נבלע במקדמי התכנון השונים.
כאשר מסתכלים על נתונים של כמות גשם בהסתברות של  0:51שנה ()0%
ומשווים אותם להסתברות של  0:5שנים ( ,)01%מתקבל שהסתברות השכיחה
( 0:5שנים) מהווה סדר גודל של כ  11%- 51%מכמות הגשם שירדה באירוע נדיר
( 0:51שנה).
המסקנה הנובעת מנתונים אלו היא שמתקני חלחול נגר המתוכננים להחדיר
לקרקע מי נגר ,בהסתברות של  1:2שנים ( ,)20%מכסים טווח גדול של כמויות
הנגר שנוצרות במהלך החורף הישראלי .הסתברות זו נבחרה כקריטריון
מתאים ונכון לתכנון מתקני חלחול נגר נשוא מדריך זה.
באזורים שבהם ממוצע הגשמים מעל  051מ"מ/שנה .יש להמשיך ולבדוק במהלך
השנים הבאות את תפקוד המתקנים ולעדכן בהתאם את ההמלצות ביחס
להסתברויות התכן ויעילותם של המתקנים לחלחול הנגר הרב שנתי.
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 2.2.2המלצות להסתברות תכן באזורים בהם ממוצע המשקעים קטן מ  220מ"מ/שנה
מבאר שבע ודרומה אין משמעות מעשית להסתברויות שכיחות מכיוון שכמות
המשקעים היומית קטנה ולכן אנו ממליצים על קריטריון הסתברות של עד 0:01
שנה (.)5%
בהסתברויות אלו מתאפשרת החדרה של כמות נגר סבירה בעלות זולה יחסית
לעלות מתקנים לחלחול נגר.
 2.2.2קריטריונים לתכנון מתקנים לחלחול נגר ובדיקת מערכת הניקוז בחניוני ומתקני
הרכבת  ,טבלה מסכמת
בטבלה מסוכמים הקריטריונים השונים המומלצים לתכנון מערכות חלחול נגר
וחיבור מתקני החירום למערכות הניקוז השונות:
טבלה  ,2.2הסתברויות תכן לתכנון מתקני חלחול נגר
תיאור

מקור

הערות

תקופת חזרה

הסתברות

שנים

%

מתקנים לחלחול נגר
באזורי אקלים מעל 051
מ"מ גשם ממוצע שנתי

0:5

01%

תכנון לסופת תכן

מתקנים לחלחול נגר
באזורי אקלים פחות מ
 051מ"מ ממוצע שנתי

0:5-0:01

20%-5%

תכנון לסופת תכן

גלישת חירום ממתקני
חלחול נגר

תמ"א  14ב 1/נספח מנחה א'
אוקטובר  0118סעיף 0.1

0:011

0%

תכנון לספיקת תכן

הצפת מסילות וחיבור
למתקני הניקוז של
המסילה

הנחיות לתכנון ניקוז של
מסילות ברזל מאי  0111סעיף
1.0

0:011-0:011

0%-1.5%

תכנון לספיקת תכן

הצפה פנימית של מבנים

תמ"א  14ב 1/נספח מנחה א'
אוקטובר  0118סעיף 0.1

0:011

0%

תכנון לספיקת תכן

כבישי מעצ

קובץ הנחיות לתכנון ניקוז -
 0118סעיף 1.0.1

0:01-0:011

5%-0%

תכנון לספיקת תכן

מערכות ניקוז עירוניות

תמ"א  14ב 1/נספח מנחה א'
אוקטובר  0118סעיף 0.1

0:5-0:51

01%-0%

תכנון לספיקת תכן

אזורים חקלאיים

תמ"א  14ב 1/נספח מנחה א'
אוקטובר  0118סעיף 0.1

0:01-0:05

01%-4%

תכנון לספיקת תכן
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 .2.2המלצות לקריטריונים לתכנון מתקנים לוויסות נגר
חשיבות ביצוע מתקנים לוויסות נגר עילי ,בשטחים בנויים ,הינה בריסון השפעת הפיתוח
העירוני על מערכות ניקוז קיימות במורד ,והקטנת הסכנה להצפות או להיקף ההצפות.
וויסות נגר מושג ע"י אגירה זמנית של כמות הנגר העודפת שמגיע באירועי שיא ושחרורה
האיטי בצורה מבוקרת למורד עורק הניקוז.
תוספת בינוי ע"פ רוב מגדילה את הספיקה באותן מערכות ניקוז קיימות אשר לא תמיד
מסוגלות לקלוט את התוספת ,ולכן ,לעיתים נידרש וויסות נגר.
חשוב להדגיש שוויסות נגר אינו פתרון שנידרש או שצריך להיות מיושם בכל מצב .יש
לבדוק את הצורך בוויסות בהתאם לחישובים הנדסיים.
 2.2.1וויסות נגר כדרישה תכנונית
וויסות נגר יתוכנן כאשר הבינוי של המתחם יש בו כדי להשפיע על מערכת הניקוז
במורד בהתאם לקריטריונים המפורטים :
א .מערכת הניקוז העירונית שאליה מתחבר המתחם היא בהסתברויות
קטנות מהנדרש בתמ"א  14ב 1/נספח מנחה א' סעיף ( 0.1בהתאם
למהדורה המעודכנת) או שאין מערכת ניקוז כלל.
ב .המתחם נידרש בתכנון וויסות כחלק ממדיניות כוללת באזור של כל
המגרשים הבנויים כפי שמופיע בתכניות אב מאושרות.
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 2.2.2קריטריונים לתכנון מתקנים לוויסות נגר ובדיקת מערכת הניקוז ,טבלה מסכמת
בטבלה הבאה מסוכמים הקריטריונים השונים של תכנון מערכות וויסות נגר וחיבור
מתקני החירום למערכות הניקוז השונות :
טבלה  ,2.2הסתברויות תכן לתכנון מתקני וויסות נגר
מקור

תיאור

תקופת חזרה

הסתברות

שנים

%

0:5-0:01

01%-01%

תכנון לספיקת תכן

0:01-0:011

5%-1.5%

תכנון לסופת תכן

גלישת חירום ממתקני
וויסות נגר

תמ"א  14ב 1/נספח מנחה א'
אוקטובר  0118סעיף 0.1

0:011

0%

תכנון לספיקת תכן

הצפת מסילות וחיבור
למתקני הניקוז של
המסילה

הנחיות לתכנון ניקוז של
מסילות ברזל מאי  0111סעיף
1.0

0:011-0:011

0%-1.5%

תכנון לספיקת תכן

הצפה פנימית של מבנים

תמ"א  14ב 1/נספח מנחה א'
אוקטובר  0118סעיף 0.1

0:011

0%

תכנון לספיקת תכן

כבישי מעצ

קובץ הנחיות לתכנון ניקוז -
 0118סעיף 1.0.1

0:01-0:011

5%-0%

תכנון לספיקת תכן

מערכות ניקוז עירוניות

תמ"א  14ב 1/נספח מנחה א'
אוקטובר  0118סעיף 0.1

0:5-0:51

01%-0%

תכנון לספיקת תכן

אזורים חקלאיים

תמ"א  14ב 1/נספח מנחה א'
אוקטובר  0118סעיף 0.1

0:01-0:05

01%-4%

תכנון לספיקת תכן

מתקנים לוויסות נגר -
ספיקת תכן ביציאה
מהמתקן
מתקנים לוויסות נגר -
נפח המתקן

הערות

ביאורים –


ספיקת תכן ביציאה ממתקן וויסות נגר היא הספיקה שעברה וויסות ומתחברת
למערכת הניקוז האזורית/עירונית.



נפח מתקן וויסות הנגר הוא הנפח האופרטיבי של עודפי נגר שאוגר המתקן
לפרק הזמן של הסופה .נפח הוויסות תלוי בהילוך הגאות (השתנות הספיקה
לאורך מהלך סופת הגשם).



הסתברות תכן לחישוב הילוך הגאות תלויה בסוגי המתקנים שנידרש להגן
עליהם ולמנוע את הצפתם במעלה המתקן ומפורטת בטבלה לעיל.



משך הזמן של הילוך הגאות תלוי בהתנהגות סופת התכן והיא שונה בהתאם
לגודל האגן ולסוג האקלים .באקלים מדברי פרק הזמן קצר וכך הילוך הגאות
שמתפתח בעקבותיו.
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אנו ממליצים על בדיקה שכוללת :בדיקה של הילוך גאות לשעת שיא ,בדיקה של
הילוך גאות לסופה של  22שעות.

 .2גורמי השפעה בתכנון חלחול וויסות נגר
שני הגורמים המרכזיים המשפיעים על תכנון חלחול וויסות נגר הם :
גשם – כמות הגשם הסופתי ומהלכו כתלות בזמן לאורך הסופה.
קרקע – פוטנציאל החידור של הנגר דרך הקרקע לאקוויפר התת קרקעי.
 .2.1גשם
בתכנון חלחול נגר ,לגשם מרכיב מרכזי בשיקולי התכנון השונים ובבחירת הפתרונות
לחלחול וויסות נגר.
מדינת ישראל מאופיינת במגוון סוגי אקלים .המיקום הייחודי של ישראל בין אסיה
לאפריקה ,סמיכותה לים התיכון וים סוף ,וצורת הארץ הפרושה לאורך מצפון עד לדרום,
יוצרת מגוון רחב יחסית של סוגי האקלים בשטח ארץ קטן .בהתאם לסוגי האקלים השונים,
פרישת המשקעים בישראל מגוונת מאוד .ניתן למצוא בישראל אזורים שבהם הממוצע
הרב שנתי של הגשמים קטן מ  51מ"מ/שנה (באזור העיר אילת ,בדרום ,ליד ים סוף) ,ועד
לאזורים גשומים עם שלג בהרי הגליל העליון וברמת הגולן עם כמות משקעים ממוצעת
מעל  811מ"מ/שנה.
האקלים בישראל מתחלק לשלושה סוגי אקלים עיקריים:
אקלים ים תיכוני (מעל ממוצע משקעים רב שנתי של  200מ"מ) –אזור הגולן ,הגליל,
הרי השומרון ומישור החוף עד לאשקלון.
אקלים צחיח למחצה (בין  200-200מ"מ ממוצע משקעים רב שנתי) –משתרע בין באר
שבע בדרום לכיוון קריית גת ובצפון בקעת הירדן.
אקלים מדברי צחיח (פחות מ  200מ"מ ממוצע רב שנתי)–הנגב ,הערבה ואזור ים
המלח.
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מצ"ב תפרוסת אזורי האקלים וממוצאי הגשם השנתיים בישראל

2

2אתר האינטרנט של מטח-המרכז לטכנולוגיה חינוכית http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=9591 ,
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 2.1.1השפעת הגשם בתכנון חלחול נגר
בתכנון ניקוז משמר נגר אנו מתחשבים בסופת התכן כגורם התכנוני העיקרי
בקביעת גודל המתקנים וחישוב משך הזמן שדרוש לחלחול דרך השתית והעברת
הנגר לאקוויפר התת קרקעי.
הגשם שיורד על שטח אגן ההיקוות במהלך הסופה נותן את פוטנציאל כמות המים
שיורדים על תא השטח בו מתוכנן חלחול הנגר.
בתנאי הארץ שבהם הגשמים מאופיינים בממטרים פזורים עם הפסקות כאשר
המתקנים הם לשטחי אגן היקוות קטנים (עד  011דונם) מומלץ לקחת סופת תכן
לפרק זמן של  04שעות מינימום כפרמטר תכנוני לקביעת גודל ראשוני לממדי
מתקני חלחול הנגר.
במקביל נידרש לבדוק את היכולת של חדירות הנגר בפרק הזמן של  04שעות
לתת הקרקע דרך שכבת השתית.
ככל שהיחס בין שטח החלחול לשטח האטום גדל ,מתארך פרק זמן החלחול לתת
הקרקע ונדרשת בדיקה של מערכת חלחול הנגר לפרק זמן יותר ארוך.
בעבודות שהוכנו ע"י התחנה לחקר הסחף ועבודת המגיסטר של אינג' רן מולכו,
חושבו ניתוחים סטטיסטיים לפרקי גשם שעתי 04 ,שעות 48 ,שעות וסופתי.
עבודות אילו ועבודות נוספות שנמצאות בשלבי הכנה הן הבסיס התכנוני להכנה
של סופת תכן וספיקת תכן בהסתברויות לתכנון מתקני ניקוז כפי שתוארו בסעיף
 1לעיל .במסגרת תכנון מתקני חלחול הנגר יש לסווג את מיקום הפרויקט בהתאם
לממוצע הרב שנתי .בהתאם לכך יש להגדיר את הסתברות התכן לתכנון מתקני
חלחול נגר ואת הפרמטרים התכנוניים לסופת התכן.
 2.1.2השפעת הגשם בתכנון וויסות נגר
בתכנון וויסות נגר מתקני הניקוז מתוכננים לאפשר אגירה זמנית קצרה ושחרור
מבוקר של הספיקה למערכת הניקוז העירונית/אזורית.
כדי לתכנן את המערכת שתהייה יעילה וכלכלית ,נידרש המתכנן לחשב הילוך גאות
שמבוסס על סופת התכן (כמות הגשם שיורדת לאורך זמן הסופה).
בישראל פרק הזמן שבו יורד מירב הגשם שמייצר את הספיקות הרגעיות הגדולות
הוא יחסית קצר  0-4שעות.
במהלך עבודת התכנון נידרש להכין חישוב של הילוך גאות ולהראות את הריסון
של ספיקת השיא .
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 .2.2קרקע
הקרקע מהווה את המרכיב השני ,בקביעה של התאמה לחלחול נגר ,בחירת סוגי
המתקנים וגודלם.
קרקעות ממוינות במספר שיטות בהתאם לצרכים (הנדסיים ,חקלאים וכו').
אנו נסקור שלוש צורות מיון שמקובלות בישראל ואשר מהוות בסיס תכנון ושילוב עם
מתכננים מתחומים אחרים (יועצי קרקע ותכן מבנה).
סוגי מיון קרקעות:
מיון גיאולוגי – מיון קרקע בהתאם להרכב המינרלי והתצורה של הקרקע .מיון קרקעות
משמש גיאולוגים בחקר כדה"א וכן צרכים חקלאים וצרכים של חלחול והחדרת נגר
במפעלים אזוריים.
מיון לפי שיטת המיון האחיד ת"י  – 222מיון קרקעות למטרות הנדסה אזרחית – מיון
במעבדה ומיון חזותי .שיטת המיון האחיד מקובלת בכל העולם .בשיטה זו משתמשים
גיאולוגים ויועצי קרקע לצורך חישובי הביסוס של מבנים.
מיון לפי שיטת  –AASHTOמיון הנדסי של קרקעות שפותח בארה"ב ומשמש בעיקר
למטרות תכנון מיסעות של כבישים ומסילות
 2.2.1מיון גיאולוגי

3

מיון חבורות קרקע שמבוסס על הגדרות גיאולוגיות מיון זה היה מקובל לצרכים
חקלאים (לקביעת סוגים והתאמת גידולים שונים) .בנוסף משמש גם לצורכי תכנון
סביבה וכו'.
בשונה מהמיונים ההנדסיים ,במיון הגיאולוגי קיימת חשיבות גם להרכב הכימי של
הקרקע ,צורתה והמיקום הטופוגרפי.
בישראל ,המודל ההידרולוגי שהוכן ע"י התחנה לחקר הסחף התבסס על הקרקעות
לפי המיון הגיאולוגי כפי שמוגדרות במפות חבורות הקרקע שהוכנו ע"י האגף
לחלחול קרקע במשרד החקלאות .במודל זה נקבעו מקדמי הנגר של הקרקעות
השונות.
השימוש במפות חבורות הקרקע במסגרת התכנון המוקדם של פרויקטים לחלחול
נגר חיוני עבור הבנת ההיתכנות וניתוח ראשוני של חלחול הנגר.
המתכנן מזהה בהתאם למפות חבורות הקרקע את סוג הקרקע וע"פ הנתונים של
הקרקע ומקדמי הנגר של התחנה לחקר הסחף יש הגדרה ראשונית להתאמת
השתית המקומי לחלחול נגר.
בטבלה הבאה מפורטים סוגי הקרקעות השונים ומידת התאמתם לחלחול נגר:

 3י .דן ,צ .רז" :מפות חבורות הקרקעות של ישראל" ,משרד החקלאות ,מכון וולקני לחקר החקלאות – האגף לקרקע ומים,
האגף לחלחול קרקע וניקוז – המחלקה לסקר ומיפוי ,המחלקה לפרסומים מדעים  -אפריל 0791

21
טבלה  ,2.1סוגי חבורות קרקע ומידת התאמתם לחלחול נגר
סימול

שם

מקדם נגר

A1
A0
A1
A4

טרה-רוסה על מדרונות תלולים
טרה-רוסה על מדרונות מתונים עד תלוליםיחסית
טרה-רוסה ורנדזינה על מדרונות תלולים
טרה-רוסה ורנדזינה על מדרונות מתונים עד
תלוליםיחסית
טרה-רוסה אדומה על מדרונות תלולים
טרה-רוסה אדומה על מדרונות מתונים עד
תלוליםיחסית
גרומוסול חום,קרקעות קולוביות – אלוביות אדומות
וטרה-רוסה
קרסונזיום וטרה-רוסה
רנדזינה חומה על מדרונות תלולים
רנדזינה חומה על מדרונות מתונים עד תלוליםיחסית
רנדזינה חומה ורנדזינה בהירה על מדרונות תלולים
רנדזינה חומה ורנדזינה בהירה על מדרונות מתונים עד
תלוליםיחסית
קרקעות קולוביות-אלוביות ורנדזינה
גרומוסול חום ורנדזינה חומה
קרקעות חומות-כהות גרומוסוליות ורנדזינה חומה
רנדזינה בהירה על מדרונות תלולים
רנדזינה בהירה על מדרונות מתונים עד תלוליםיחסית
פרוטוגרומוסול בזלתי
פרוטוגרומוסול ורנדזינה אפורה
גרומוסול חום-שחרחר בזלתי ופרוטוגרומוסול בזלתי
גרומוסול חום-אדום בזלתי ופרוטוגרומוסול בזלתי
קרקעות אלוביות חמריות וגלי
פרה-רנדזינה
חמרה
חמרה חולית
גרומוסול חום אלובי
גרומוסול חום וחום-שחרחר אקומולאטיבי על גבעות
גרומוסול חום אקומולאטיבי מכיל גיר וקרקעות חומות
כהות רזידואליות
גרומוסול הידרומורפי וגלי גרומוסולי
גרומוסול חום אלובי וגרומוסול הידרומורפי
קרקע קולובית-אלובית בהירה  ,קרטונית
קרקע קולובית-אלובית וגרומוסול
קרקעות אורגניות
גרומוסול חום-שחרחר בזלתי וגרומוסול חום
גרומוסול חום-שחרחר בזלתי
גרומוסול חום-אדום בזלתי
נזאז צרורי חרסיתי וחמרה חומה צרורית חרסיתית
קרקעות חומות-כהות גרומוסוליות אלוביות וקרקעות
אלוביות חומות-כהות סילטיות
קרקעות חומות-כהות גרומוסוליות
קרקעות חומות-כהות גרומוסוליות וקרקעות חומות-
כהות רזידואליות
סין חרסיתי קולובי-אלובי רנדזיני ,מכיל גיר
סיין חרסיתי אלובי חום גירי וסיין אלובי חום סילטי גירי
סירוזיום גירי
סירוזיום גירי ,גרומוסול הידרומורפי חוורי וגרומוסול גירי
גלי אגמי

1.00
1.04
1.01
1.01

מידת התאמה
לחלחול נגר
מתאים חלקי
מתאים חלקי
מתאים חלקי
מתאים חלקי

1.04
1.01

מתאים חלקי
מתאים חלקי

1.07

מתאים חלקי

1.01
1.05
1.01
1.01

מתאים חלקי
מתאים חלקי
מתאים חלקי
מתאים חלקי
מתאים חלקי

1.01
1.01
1.01
1.10
1.08
1.75
1.75
1.05
1.05
1.08
1.04
1.18
1.18
1.44
111
1.11

מתאים חלקי
מתאים חלקי
מתאים חלקי
מתאים חלקי
מתאים חלקי
לא מתאים
לא מתאים
מתאים חלקי
מתאים חלקי
מתאים
מתאים
מתאים
מתאים
לא מתאים
לא מתאים
לא מתאים

1.81
1.81

לא מתאים
לא מתאים
לא מתאים
לא מתאים
לא מתאים
לא מתאים
לא מתאים
לא מתאים
לא מתאים
אין מידע

1.51
1.01

אין מידע
אין מידע

1.01
1.01
1.01
1.01

אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע

A5
A1
A7
A8
B0
B0
B1
B4
B5
B1
B7
C1
C2
D0
D2
D1
D4
E1
E2
E3
E4
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
K1
K2
K3
K4
L1
L2
L3
L4

1.41
1.75
1.11
1.01
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סימול

שם

מקדם נגר

M0
M0
N0
N0
N1

ליתוסול חום וליתוסול קולובי אלובי
קרקעות חומות-בהירות ולסיות וליתוסול חום
לס של הנגב הצפוני (אזור הקרקע החומה)
קרקעות חומות-בהירות לסיות ולס
קרקעות חומות-בהירות לסיות קרקעות חומות-בהירות
קוואציות-פסמיות רזדואליות ולס
קרקעות חומות-בהירות לסיות וקרקעות חומות-כהות
גרומוסוליות
רגוסול לסי ולס
לס של שפלת הנגב והר הנגב (אזור הסירוזיום)
סירוזיום לסי ולס
סירוזיום לסי וקרקעות חומות-בהירות קוואציות-םסמיות
רזידואליות
לס ואלוביות מדברי גס
סירוזיום אבנוני ולס
סירוזיום אבנוני חול וחול אלובי איאולי
סירוזיום אבנוני
סלעים חשופים ולס
סלעים חשופים ליתוסול חום ולס
ליתוסול מדברי רנדזיני
סירוזיום לסי וליתוסול חום
לס וקרקעות חוליות
חול "גבולות" וקרקעות חומות-בהירות קוורציות-פסמיות
רזידואליות
חול איאולי וליתוסול מדברי רנדזיני חולי
חול "גבולות" וסירוזיום אבנוני
סלעים חשופים וחול איאולי
חול נודד ,שדות חול ופרה-רנדזינה
חול נודד ושדות חול
חול נודד ואלוביום לסי
רגוסול לסי ורגוסול חרסיתי
רגוסול חולי ,רגוסול חמרי ורגוסול חרסיתי
ליתוסות מדברי רנדזיני אפור
סלעים חשופים ואלוביום מדברי גס
רג וסלעים חשופים
ליתוסול מדברי גירי
ליתוסול מדברי גירי וגבעות קירטוניות וחווריות
רג ליתוסולי
רג ליתוסולי ולס
אלוביום מדברי גס
רג רגוסולי ואלוביום מדברי גס
רג רגוסולי ורגוסול אבנוני
אלובים מדברי גס ורגוסול אבנוני
אלוביום חולי אבנוני
רג רגוסולי חולי ,חול אלובי וחול איאולי
סולונצ'ק חוורי
אלוביום לסי
סולונצ'ק

1.01
1.01
1.11
1.11

מידת התאמה
לחלחול נגר
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע

1.11

אין מידע

181
181
181

אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע

N4
N5
R0
R0
R1
R4
R5
R1
R7
S0
S0
S1
S4
T0
T0
T1
T4
T5
V0
V0
V1
W0
W0
W1
X0
X0
X1
X4
X5
X1
Y0
Y0
Y1
Y4
Y5
Y1
Y7
Z0
Z0

181
181
181
181
1.01
1.01
1.01
1.01

1.11
1.11
1.11
1.51
1.51
1.51
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41

אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
מתאים
מתאים
מתאים
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
אין מידע
לא מתאים
לא מתאים
לא מתאים
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 2.2.2מיון לפי שיטת המיון האחיד ת"י 222

4

מיון לפי שיטת המיון האחיד פותח ע"י  .CASAGRANDEהשיטה מקובלת בעולם
למיון קרקעות למטרות הנדסה אזרחית.
החומרים בשיטת המיון האחיד מחולקים לשתי קבוצות עיקריות :
קרקעות גסות גרגיר– מכילות פחות מ  51%חומר עובר נפה 011
קרקעות דקות גרגיר  -מכילות מעל ל  51%חומר עובר נפה 011
מיונים נוספים קשורים לגבולות הנזילות והדירוג.
השימוש בשיטת מיון זו מקובל בכל מדריכי התכנון שמטפלים בנושאי חלחול נגר.
בדיקה בשיטה זו היא הבסיס ליישום פתרונות חלחול נגר בקרקעות מחלחלות וכן
בבדיקות של הקרקעות הנמצאות מתחת לפני השטח.
רצ"ב מתוך ת"י  051טבלת עזר למיון הקבוצות העיקריות של סוגי הקרקע בהתאם
לת"י .051

4מכון התקנים הישראלי :ת"י " – 352מיון קרקעות למטרות הנדסה אזרחית – מין במעבדה ומיון חזותי" ,הוצאת מכון התקנים
הישראלי – ספטמבר 0771

24

טבלה 2.2
תרשים זרימה למיון קרקעות לפי השיטה האחידה ת"י 222
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 2.2.2מיון לפי שיטת AASHTO
שיטת המיון שפותחה ע"י  Bureau of Public Roadsבארה"ב מבוססת על
מדידה ניסויית של תכונות פיסיקליות-אינדוקטיביות
החומרים מחולקים לשתי מחלקות עיקריות :
חומרים גרנולריים המכילים  15%או פחות חומר עובר נפה .011
חומרים טיניים חרסיתיים המכילים יותר מ  15%עובר נפה .011
מיון קרקעות בשיטת  ASHTOOמשמש בישראל בעיקר את יועצי תכן המבנה
בתהליך קביעת עובי והרכב מבנה המיסעה.

26

טבלה 2.2
מיון קרקעות לפי שיטת AASTHO
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 2.2.2טבלת השוואה בין שיטת המיון האחיד למיון לפי שיטת AASHTO
בטבלה  4.4ישנה השוואה עקרונית בין מיון הקרקעות בשיטה האחידה ת"י
 051למיון בשיטת .AASHTO
טבלה 2.2
קבוצות מיון אקוויוולנטיות לפי שיטת המיון האחיד ושיטת AASHTO
ת"י 222

AASHTO

GW, GP, GM

A-1-a

SW, SM

A-1-b

GM, SM

A-2-4

GM, SM

A-2-5

GC, SC

A-2-6

GC, SC

A-2-7

SP

A3

ML, OL

A4

MH

A5

CL

A6

CL, OL

A-7-5

CH, OH

A-7-6

5

הערה :טבלה זו מתאימה לצורך בדיקה ראשונית כאשר מתכנן חלחול הנגר
מקבל תוצאות בדיקה של שיטת מיון אחת והוא נידרש לבצע תכנון ראשוני.
הטבלה לא מחליפה את הצורך בבדיקות מעבדה מסודרות למיון קרקע לפי
ת"י  051ובדיקת מוליכות הידראולית של הקרקע.
 2.2.2התאמת קרקעות לשימוש במתקני חלחול נגר
התאמת הקרקעות לשימוש כתווך לקליטת הנגר והעברתו לאקוויפר התת
קרקעי ,נגזרת מהמוליכות ההידראולית של הקרקע.
המוליכות ההידראולית של הקרקע מתקבלת ע"י בדיקות מעבדה (בשטח או
בתנאי ממעבדה).
חשוב בזמן הכנת בדיקות הקרקע בפרויקט לבצע בדיקות מוליכות
הידראולית לשכבות הקרקע השונות לבדיקת התאמתם לחלחול נגר.

5

Ritter L.J. & Paquette R.J. : Highway Engineering, Third edition, Ronald Press Co. 1967.
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הבדיקות לחלחול הנגר נערכות בקרקעות שנמצאות עד לעומק של  01מ'
מפני השטח המתוכננים .מעבר לעומק זה חלחול הנגר בעייתי לביצוע
ולתחזוקה.
בהתאם למדריך  WSUDבאוסטרליה הגבול שבו הקרקע מתאימה
לחלחול מלא הוא כאשר המוליכות ההידראולית היא עד  10 ¯³ס"מ/שנ'
( 29מ"מ/שעה)'.6
בטבלה  4.5הרצ"ב ,מובאים נתוני הקרקעות העיקריים בהתאם לשיטת
המיון האחיד ת"י  ,051מקדמי מוליכות מהספרות המקצועית ומידת
התאמתם למתקני חלחול נגר.
חשוב להדגיש שמקדמי המוליכות הם תיאורטיים ונלקחו מתוך מקורות
ספרותיים .בתכנון מפורט חובה לבצע בדיקות מעבדה.
בנוסף ,בהתאם לשיטת המיון האחיד בנוסף למיון הקרקע העיקרי יש גם מיון
של הרכב קרקע המשנה שיכולה להגיע עד  11%מהמשקל הכולל של
הקרקע.
(לנתון זה משמעות גדולה בקביעת הערך של המוליכות ההידראולית
בבדיקת המעבדה והוא לא בא לידי ביטוי בטבלה  4.5לעיל).
טבלה 2.2
מקדמי מוליכות ומידת התאמת שימוש של קרקעות
סימול

מקדם מוליכות
הידראולית (פרמביליות)
ס"מ/שנ'

שם

7

התאמה לשימוש במתקני
חלחול נגר

צרורות מדורגים
מלא
צרורות מדורגים
מלא
צרורות עם טין

מחייב בדיקה פרטנית

GC
SW

צרורות עם חרסית
חול מדורג מלא

לא מתאים
מתאים לחלחול נגר

SP
SM

חול מדורג חסר
חול עם טין

מתאים לחלחול נגר
מחייב בדיקה פרטנית

SC
ML

חול עם חרסית
טין רזה

לא מתאים
מחייב בדיקה פרטנית

CL
OL

חרסית רזה
טין אורגני רזה

לא מתאים
לא מתאים

MH
CH

טין שמן
חרסית שמנה
חרסית אורגנית
שמנה
כבול

לא מתאים
לא מתאים

GW
GP
GM

OH
Pt

מתאים לחלחול נגר
מתאים לחלחול נגר

לא מתאים
לא מתאים
6

WSUD Engineering Procedures Stormwater, Chapter 11 – Infiltration Measures, CSIRO
Publishing 2006
7
FM 5-410 "Military Soils Engineering", US ARMY Corps of Engineering , Table 5-4

32

29

 .2שילוב תכנון חלחול נגר בתכנון הכללי
תכנון חלחול נגר מחייב התייחסות מהשלבים הראשונים של הפרויקט ועבודה בשיתוף
פעולה עם מנהל הפרויקט ,המהנדסים והיועצים השונים המעורבים בתהליכי התכנון.
חלחול נגר יש בו בכדי להשפיע על תכנון מרכיבים רבים בפרויקט בינוי ופיתוח תשתיות
והוא חייב להיות משולב בתהליך קבלת ההחלטות בנושאים הנדסיים ואדריכליים.
בראש ובראשונה על מנהל הפרויקט להיות מודע כבר בשלב הראשון של תהליך התכנון
לנושא חלחול/וויסות הנגר מהמתחם .בשלב ראשון יש לדרוש ולקבל ממתכנן הניקוז
התייחסות ראשונית לסוגיית החלחול/וויסות נגר ולפעול בהתאם בהמשך תהליך
התכנון.
במסגרת שילוב תכנון משמר נגר בפרויקט ,על מתכן הניקוז לעבוד במקביל עם יועצים
כגון :
אדריכל – המתכנן הראשי של תחנות ומתחמי תכנון ,המוביל את הפרויקט ונדרש לקבל
הנחיות ממתכנן הניקוז כך שישלבן בחלופות התכנון ,כולל התייחסות למיקום הפתרונות
השונים.
מתכנן מסילות/כבישים – יחד עם האדריכל מקבל ממתכנן הניקוז הנחיות שאותם משלב
בתכניות הכבישים והמסילות.
אדריכלות נוף – חלחול נגר הינו חלק מפתרון של תפיסת הסביבה הנופית של הפרויקט
ומחייב תיאום מול אדריכל הנוף תוך גיבוש פתרונות העונים על דרישות חלחול/וויסות
הנגר ומשתלבים עם פיתוח תכנון הנוף של הפרויקט.
קונסטרוקציה – חלחול נגר בקרבת מבנים יש בו כדי להשפיע על תכנון הביסוס ואיטום
חדרים תת קרקעיים .מתכנן חלחול הנגר נידרש לעדכן את מתכנן הביסוס והאיטום ולעבוד
בתאום אתו.
תכן מבנה מיסעות וביסוס – פרויקטים של חלחול נגר במיוחד אלו המנצלים את המיסעה
לחלחול נגר מחייבים עבודת צוות עם יועץ הביסוס לקביעת מבנה מיסעה מתאים.

 .9שלבי תכנון חלחול נגר
פרק זה עוסק בשלבי התכנון השונים של חלחול הנגר המשולבים במהלך התכנון הכללי
של מתחמי הרכבת.
תכנון חלחול/וויסות נגר נכון הוא כזה המשולב אינטגראלית בשלבי התכנון השונים וכולל
התייחסות של מתכנן הניקוז והיועץ ההידרולוגי.
הפרויקטים ברכבת אליהם מתייחסת עבודה זו נחלקים לשני סוגים עיקריים:
א .פרויקטים בהם העבודה ההנדסית המקדימה בוצעה בעבר ללא חלחול/וויסות הנגר
שהוא נושא יחסית חדש וכעת עלה צורך או רצון של היזם (רכבת ישראל) לעדכן את
התכניות ולכלול בשטח התייחסות לחלחול/וויסות נגר.
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ב .פרויקטים חדשים בהם המתחם נידרש בתכנון חלחול/וויסות כחלק ממדיניות כוללת
של כל המגרשים הבנויים באזור בהתאם לתכניות אב מאושרות בהן נדרש להתייחס
לנושא תכנון חלחול/ויסות נגר כבר בשלבים ראשוניים של קידום הפרויקט,
 9.1תכנון ראשוני ומוקדם
 9.1.1פרוגרמה ראשונית
במסגרת הפרוגרמה הראשונית יוכן דו"ח ראשוני שכולל:


בדיקה ראשונית של התאמת הפרויקט לחלחול/וויסות נגר



בדיקה של הפרויקטים הקיימים באזור בתחום חלחול או וויסות נגר
ואפשרויות שילוב המתחם המתוכנן.



בדיקות קרקע נדרשות.



הנחיות ליועץ ההידרולוגי לגבי מהות הפרויקט (חלחול או וויסות נגר)
ודרישות תכן הידרולוגיות.

 9.1.2תכנון מוקדם
הכנת דו"ח חלחול נגר במסגרת נספח הניקוז של התב"ע  .נספח הניקוז כולל
את שני התחומים (ניקוז והידרולוגיה) :


סכמת ניקוז לחלופה הנבחרת



הילוך הגאות הנדרש לוויסות וחלחול נגר בהתאם לאגני ההיקוות של
החלופה הנבחרת.



חלופות למתקני חלחול/וויסות נגר



חישוב ממדים ראשוני



ניתוח ובחירה של חלופה מומלצת



תכנית חלחול/וויסות נגר נבחרת ע"ר תנוחה



חתכים אופייניים

דו"ח ניקוז שכולל חלחול נגר נידרש באישור רשות המים בנוסף לאישור רשות
ניקוז או הרשות המקומית.
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 .9.2תכנון מפורט
 9.2.1עדכון תכנון מוקדם
בתכנון מפורט בשלב עדכון התכנון המוקדם יש להבחין בשני מצבים :
א .פרויקט עם תב"ע מאושרת ללא דו"ח תכנון מוקדם של חלחול/וויסות
נגר
ללא תכנון מוקדם שכולל את נושא חלחול/וויסות נגר נדרש להכין כשלב
ראשון דו"ח תכנון מוקדם לנושא חלחול וויסות הנגר בהתאם לאמור
בסעיף  1.0.0לעיל.
ב .פרויקט שכולל בנספח הניקוז של התב"ע המאושרת גם את נושא
חלחול/וויסות נגר.
פרויקט שהוכן עבורו נספח לחלחול/וויסות נגר נדרש בשלבים הבאים :


בדיקה של התכנון המוקדם.



עדכון לאור נתוני תכנון מעודכנים .של בדיקות קרקע ופרסומים
עדכניים של נתוני גשם שיש בהם כדי להשפיע על המתקנים,
כולל עדכון גודל מתקנים .לפני ביצוע צריך לעדכן את הנתונים
היות שלעיתים עוברות שנים רבות בין הכנת התב"ע לבין
הביצוע.

 9.2.2תכנון מפורט לביצוע
הכנת תכניות לביצוע של מרכיבי המתקנים לחלחול נגר


תנוחה כללית



חתכים לאורך



פרטי ביצוע



מפרט טכני



כתב כמויות ואומדן מתכנן
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 .2פתרונות חלחול נגר וויסות נגר
פתרונות חלחול וויסות נגר לתחנות רכבת ומתחמי מסילה גובשו בהתאם לסקר ספרות
מקיף שנעשה טרום הכנת ההנחיות.
במסגרת הסקר נבחנו פתרונות שונים המקובלים בעולם לחלחול ו/או וויסות נגר
במתחמים אורבאניים קטנים ,נשוא מדריך התכנון ,ונבחנה התאמתם לשילוב ויישום
בתנאי הארץ.
סיווג הפתרונות נעשה לפי הסידור שלהם במרחב התכנוני של המתחם כדלקמן :
פתרונות משטחיים – פתרונות שבהם החלחול/וויסות מתקיים ע"ג שטח נרחב
פתרונות אורכיים – פתרונות שבהם החלחול/וויסות הוא בצורה של רצועות אורכיות
ברוחב צר.
פתרונות נקודתיים – פתרונות חלחול נגר בלבד שבהם הנגר מוחדר לתת הקרקע
בנקודות מוגדרות.
בתיאור הפתרונות בהמשך ,הוסף בכותרת שם המתקן השם המקובל בלעז כדי לכוון את
המתכננים ולעודד העמקת ידע ממקורות בחו"ל שבהם נושא חלחול הנגר מפותח כגון
אוסטרליה ,ארה"ב ועוד.
 .2.1תיאור פתרונות
 2.1.1פתרונות משטחיים
בריכות לוויסות/חלחול נגר ()Infiltration basin, Infiltration pond
(ראה תכניות מס' )8.0.0.0 ,8.0.0.0
בריכות חלחול או וויסות הן בריכות עפר חפורות אשר אליהן מנקזים את
הנגר מהחניות והמבנים.
הבריכה בנויה ע"ג קרקע מחלחלת .עיקר החלחול הוא בקרקעית הבריכה.
עומק הבריכות מעל  0.1מ' כדי לאפשר עומד מים לחלחול מהיר .תחתית
הבריכה חשוף ללא צמחיה כדי לאפשר ניקוי מסחף ולכלוך .נפח הבריכה
נקבע לפי כמות הנגר שאותה יש להחדיר לתת הקרקע .היציאה מהבריכה
של עודפי הנגר באמצעות מגלש לתעלת ניקוז או קו תיעול.
הבריכות יכולות לשמש גם לוויסות נגר כאשר היציאה של הנגר מווסתת
באמצעות צינור בקוטר מתאים שלא מאפשר יציאה של ספיקה יותר גבוה
מהספיקה המתוכננת.
מיסעות מחלחלות ()Permeable Pavement
(ראה תכניות )8.0.0.4 ,8.0.0.1 ,8.0.0.0 ,8.0.0.0
מיסעות מחלחלות הן מערכת אשר מאפשרת חלחול וויסות נגר באמצעות
הפיכת המיסעה בחניון למשטח מחלחל המוצב על גבי שכבת מצע מחלחלת
המאפשרת אגירת מים  .הפתרון מושג ע"י שימוש במצע מחצץ המאפשר
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אגירה של מים בחללים (כ  11%מנפח החצץ) במקום שימוש במצעים
אטומים .חדירת הנגר למיסעה הגרנולרית מתבצעת דרך חריצים שיש בין
האבנים המשתלבות .משיקולי אחזקה ותפעול המיסעות המנקזות לשימוש
בתחמי הרכבת יהיו מסוג מיסעות מאבנים משתלבות עם מרווחים שדרכם
מתבצע חלחול המים ( PICP – Permeable Interlocking Concrete
 .)Pavementניתן להשתמש ביישום זה גם לוויסות נגר ע"י אגירה בשכבת
החצץ ושחרור מבוקר בצינורות שרשורים למערכת הניקוז הראשית.
בריכות תת-קרקעיות ()Underground Storage
(ראה תכנית )8.0.1.0
בריכות תת קרקעיות מאפשרות איגום מים בכמויות גדולות כאשר אין
אפשרות למקם בריכה חיצונית פתוחה .פתרון זה מקובל באזורים אורבניים
צפופים בהם יש יחס גבוה בין שטח אטום לשטח אפשרי לחלחול או השהייה.
הרעיון הוא לנצל את משטחי החניה ולבנות מתחתם מערכת תת קרקעית
של צנרת או קונסטרוקציה מפלסטיק .הצינורות הם ע"פ רוב בקוטר גדול
(לפחות בקוטר של  0.1מ') כדי אפשר אפקטיביות של חלחול והשהיית
הנגר מהמיסעה והמבנים האטומים .בבריכה תת קרקעית מחלחלת הצנרת
מחוררת (בעיקר בחצי הקוטר התחתון) ושכבות חצץ עוטפות את מבנה
הצנרת כדי לאפשר חלחול לתת הקרקע .בבריכה תת קרקעית לוויסות נגר
ישנה שוחה בעלת יציאה בקוטר נתון ,שדרכה מתנקז הנגר בצורה מווסתת
למערכת העירונית.
 2.1.2פתרונות אורכיים
תעלות מחלחלות ()INFILTRATION TRENCH
(תכניות )8.1.0.0 ,8.1.0.0
תעלות מחלחלות הן הפתרון האורכי המקובל אשר מאפשר איסוף נגר
ממשטחים אטומים ומתן פתרון אורכי שקולט את הנגר ומאפשר חלחול או
וויסות.בבסיס הפתרון תעלה מלאה בחצץ עטוף בבד גיאוטקסטיל לא ארוג .
יש מגוון רב של פתרונות לתעלות מחלחלות שנותנות מענה לכמויות הנגר
והצורך בוויסות .הפתרון הסטנדרטי כאמור הוא תעלה עם מילוי חצץ בלבד.
במקומות בהם יש צורך באוגר יותר גדול מוסיפים צינור מחומר מבנה פלסטי
בקוטר גדול (לפחות קוטר  11ס"מ) .הצינור הפלסטי מחורר ומאפשר אוגר
ביניים יותר גדול מהאוגר של חללי החצץ.
בפתרונות של וויסות נגר משתמשים בצינורות שרשורים בקוטר -011
 011מ"מ שקולטים את הנגר משכבת החצץ ומעבירים למערכת העירונית.
תעלות חצץ מתאימות לקליטה ישירה של נגר ממשטחי חניה וכבישים
מומלץ לא להזרים ישירות נגר לתעלות חצץ מאזורים מגוננים ללא רצועה
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מפרידה של דשא או שיחים נמוכים צפופים למניעת סחף אשר יאטום את
התעלה.
גינון מחלחל ((VEGETATED SWALE
(ראה תכנית )8.1.0.0
פתרון זה משלב בין תעלות מחלחלות למשטח מגונן שמאפשר התפתחות
צמחיה מעל למערכת החלחול.
המבנה של התעלה יותר מורכב וכולל למעשה שתי קומות לתפיסה של נגר.
בחלק העליון יש משטח מגונן מחול טיני בעומק של  11-51ס"מ הקולט את
הנגר בשלב הראשון ומאפשר התפתחות צמחיה .מתחת לחול הטיני יש תווך
של חצץ הקולט את הנגר ומהווה אוגר משני עד להחדרה לאקוויפר התת
קרקעי .במקומות שבהם נדרשת החדרה נוספת בקידוחים או במקרה של
וויסות נגר מיושם בשכבת החצץ צינור שרשורי בקוטר  011-011מ"מ.
 2.1.2פתרונות נקודתיים
באר הפוכה ()DRY WELL
(ראה תכניות )8.4.0.0 ,8.4.0.0
באר הפוכה הינו קידוח לתת הקרקע אשר מאפשר הזרמת הנגר לשכבות
מוליכות .מתאים ע"פ רוב לאזורים בהם יש שכבה של חרסית/לס אטומה ואין
אפשרות להחדיר נגר לקרקע בפני השטח ולאזורים בהם לא ניתן לפתח
פתרונות משטחיים ואורכיים מהסוגים שהוגדרו בסעיף  7.0.0ו  7.0.0לעיל.
פתרון זה מחייב זהירות רבה בבחירת הנגר שמגיע לקידוח .נגר עם לכלוך
רב של סחף ודקים סותם את הקידוח ששטחו קטן יחסית.
היישום מתאים בעיקר להחדרה של נגר מגגות מבנים ,נגר נקי יחסית ללא
לכלוך של סחף.
באר הפוכה בנויה מחוליות בטון טרומיות ממולאות בחצץ גס .הבאר מתחילה
מפני השטח ומסתיימת בתוך שכבת הקרקע.
לימן אורבני ()TREE& SHRUB PIT
(ראה תכנית )8.4.0.0
לימן אורבני הוא גומת שתילה של עץ שכוללת נפח אגירה של נגר ואפשרות
חלחול לתת הקרקע .פתרון זה מאפשר יצירה של מערכת לקליטת נגר
בעיקר ממיסעות לצורך הגברת כמויות הנגר ליד עצים ושיחים וע"י כך
לצמצם את השימוש במים להשקייתם.
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 .2.2מטריצת פתרונות
מטריצת פתרונות היא כלי עזר ראשוני להכוונה של המתכנן להתאמת הפתרונות
לסוגי המתחמים ,הקרקעות ואזורי האקלים השונים.
המטריצה מסווגת בהתאם לסוגי המתחמים ,כמויות המשקעים וסוגי הקרקעות.
בנספח א' מצורפת המטריצה המלאה עם התאמת הפתרונות השונים
לחלחול/וויסות נגר והקריטריונים המופעים בהמשך.
 2.2.1סוגי מתחמים
מתחמי הרכבת השונים נשוא ההנחיות חולקו לקטגוריות כדלקמן :
תחנה  +מגרש חנייה – תחנת רכבת שכוללת מבנה ,חניונים ושטחים
פתוחים שהם חלק ממתחם התחנה.
מבנה תחנה בלבד – תחנות רכבת הכוללות מבנה בלבד .תחנות אלו
אופייניות לתחנות בתוך שטח עירוני צפוף דוגמת התחנות לאורך נתיבי
איילון..
מתחמי מסילות – מתחמים שמיועדים לחניית רכבות ומתקני תחזוקה
ושירות של רכבת ישראל.
 2.2.2משקעים
המשקעים סווגו בהתאם לשלושת אזורי האקלים של מדינת ישראל כפי
שפורט בסעיף - 4.0
החלוקה היא כדלקמן :
אקלים ים תיכוני – מעל  411מ"מ ממוצע משקעים רב שנתי.
אקלים צחיח למחצה -בין  011-411מ"מ ממוצע משקעים רב שנתי.
אקלים מדברי צחיח -פחות מ  011מ"מ ממוצע משקעים רב שנתי.
 2.2.2סוג הקרקע
הקרקע על סוגיה ושיטות המיון השונות נידנו בסעיף  4.0של ההנחיות
במסגרת המטריצה לבחירת פתרונות סווגו הקרקעות לשלוש קטגוריות
בהתאם למוליכות ההידראולית כמפורט :
חדירה – קרקע בעלת נתוני מוליכות הידראולית גדולים מ – 11מ"מ/שעה
חדירה למחצה – קרקע בעלת נתוני מוליכות הידראולית בין 11 – 1.11
מ"מ/שעה
אטומה – קרקע שנתוני המוליכות ההידראולית קטנים מ  1.11מ"מ/שעה
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 .1עקרונות תכנון פתרונות חלחול נגר
בפרק זה נדון בעקרונות התכנון של מתקני חלחול הנגר השונים כפי שתוארו בפרק  7לעיל.
עקרונות אילו יבוא לידי ביטוי בתכנון של מתקני חלחול הנגר בהתאם להתקדמות תהליך התכנון הכללי.
אנו בחרנו בפרק זה לרכז ולסכם את הנוסחאות הבסיסיות לשימוש המתכנן בשלבי תכנון מתקני
חלחול/וויסות נגר.
אין בנוסחאות אילו את כל הדרוש ועל המתכנן לבדוק בספרות המקצועית את הדרוש השלמה
בפרק יש התייחסות לממדים מינימאליים של מתקני החלחול/וויסות השונים ושאר מידות מינימאליות של
בלט ,קוטר ,סוגי חצץ וכו' שמופיעים במקביל גם בפרטים האופייניים המשלימים את הנאמר בפרק בצורה
חזותית.
 .1.1עקרונות כלליים
בסעיף זה מובאות הנוסחאות הבסיסיות וההנחיות הכלליות של עקרונות התכנון ההידרולוגי
וההידראולי לתכנון מתקני חלחול הנגר.
בהמשך הפרק יושלמו נוסחאות נוספות שמותאמות לסוג מתקן חלחול/וויסות הנגר בהתאם לצורך.
בנוסף יפורטו הנחיות ,שלבי התכנון וכן דגשים שונים שאופייניים ייחודית לסוג הפתרון של
חלחול/וויסות נגר.
ספיקת תכן
חישוב ספיקות תכן לתכנון מתקני הניקוז (ספיקות תכן להחדרה וספיקות תכן למתקני הגלישה)
מבוסס על מודל הנוסחה הרציונאלית שמקובל בארץ לחישוב בשטחי אגני היקוות קטנים עם תכסית
עירונית.
חישוב ספיקת שיא לפי המודל הרציונאלי

()8.0

כאשר :
 – Qספיקה (מ"ק/שנ').
 – Cמקדם חידור של הקרקע.
 – Iעוצמת גשם (מ"מ/שעה).
 – Aשטח אגן ההיקוות (מ"ר).
מקדמי נגר ()C
מקדמי הנגר נלקחים מתוך הספרות המקצועית שקיימת בארץ ובחו"ל בהתאם לסוג התכסית
ותקופת החזרה.
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עוצמת גשם ()I
טבלאות של עוצמות גשם עדכניות נמצאות באתר החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ בפריסה
ארצית.
חישוב נפח אגירה
חישוב נפח הדרוש לאגירה במתקני חלחול נגר בהתאם להסתברות סופת התכן .בהתאם לנוסחה
הבא:
חישוב כמות הנגר הסופתי

()8.0

)

(

כאשר :
 – Vנפח הנגר הסופתי (מ"ק).
 – Cמקדם נגר.
 - Rכמות הגשם בסופת התכן (מ"מ).
 – Aשטח אגן היקוות (מ"ר).
מקדמי נגר ()C
מקדם הנגר בהתאם למקדמי הנגר במודל .CIA
כמויות הגשם הסופתי ()R
בהתאם לפרסומים עדכניים של התחנה לחקר הסחף ומחקרים מהאקדמיה.
חישוב משך זמן חלחול דרך השתית
החלחול דרך השתית מבוסס על החלחול דרך מצע נקבובי מחושב לפי חוק דרסי ( )Darcyכדלקמן :
()8.1

מוליכות הידראולית
המוליכות ההידראולית של הקרקע נידונה בהרחבה בפרק  4לעיל.
המוליכות של הקרקע ( )Khהיא מוליכות תיאורטית שמחושבת בתנאי מעבדה נכון למצב בו נלקחה
הדוגמה.
במהלך השנים יש שינוי במוליכות ההידראולית של הקרקע .בקרקעות חוליות יש ירידה כתוצאה
מכניסה של דקים ואילו בקרקעות חרסיתיות יש שיפור במוליכות מכניסה של חול ואבנים.
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מקדם תיקון שדה למוליכות הידראולית של הקרקע
סוג הקרקע

8

מקדם תיקון שדה למוליכות הקרקע ()U

חול

1.5

חול חרסיתי

0.1

חרסית רזה ושמנה

0.1

זמן החלחול שנדרש לנגר דרך השתית בהתאם לנוסחה שמשקללת את חוק דרסי עם מקדם התיקון
למוליכות ההידראולית.
חישוב משך זמן החלחול דרך השתית

()8.4

)

9

(

כאשר :
 - t eזמן החלחול (שעות).
 – Vנפח אוגר הביניים (מ"ק).
 - Ainfשטח החלחול של הקרקע (מ"ר).
 – Pהקף שטח החלחול (מ').
– גובה המים מעל הקרקע (מ').
 - k hמקדם מוליכות הידראולית של הקרקע (מ'/שנ').
 - Uמקדם לתנאי שדה של מוליכות הקרקע.
גלישה
מתקני גלישה מיועדים לסילוק וויסות עודפי נגר ממתקני חלחול הנגר השונים.
מבחינים במתקני גלישה בשני סוגים של מודל הידראולי :
מגלש חופשי ()Weir
נחיר ()Orifice
קיים מצב ביניים בין מגלש לנחיר כאשר הטיבוע לא מגיע למצב מלא .במקרה זה לוקחים את הגבוה
מבין שתי התוצאות.
מגלש חופשי ()Weir
זרימה של מגלש חופשי קיימת כאשר המים לא מכסים את שטח הפנים של הרשת (הרשת לא
מטובעת) אשר מכסה את פתח הכניסה כפי שרואים בשרטוט הבא:
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חישוב ספיקה דרך מגלש חופשי

()8.5

מגלש

כאשר :
מגלש  -ספיקה דרך המגלש (מ"ק/שנ')
 – Bמקדם חסימה של הרשת
 מקדם מגלש – Lאורך מגלש (היקף נטו של הסבכה או הפתח)( ,מ')
 - hגובה המים מעל המגלש (מ')
נחיר ()Orifice
זרימת נחיר מתקיימת כאשר המים מכסים את מלא שטח הפנים של הרשת .בנוסף בין הרשת לבין
הצינור יש הפרש של אויר ואין טיבוע מלא של הצינור.

חישוב ספיקה דרך נחיר
√

()8.1

כאשר :
נחיר  -ספיקה דרך הפתח בתנאי נחיר(מ"ק/שנ')
 – Bמקדם חסימה של הרשת
 מקדם פתח – Aהשטח נטו של פתח הכניסה (מ"ר)
 – hגובה המים מעל הפתח (מ')

27
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מיקום מתקנים לחלחול נגר
מתקני חלחול נגר מאפשרים חלחול של נגר לתת הקרקע ולכן נידרש משיקולים של קיים ארוך טווח
שמירה על מרחקים מינימאליים ליד מבנים וחלקות קרקע גובלות.
שמירת המרחק המינימלי מונעת השפעות של חלחול הנגר על יסודות מבנים ,חדרים וחניונים תת
קרקעיים וקירות תומכים.
בנוסף לטבלה בהמשך נדרשת גם התייחסות של יועץ הקרקע בפרויקט לקביעת המרחק הסופי של
מתקני חלחול נגר ממבנים ,מרתפים ,קירות תומכים וכו'.
מינימום מרחק ממבנים וגבולות של שטחים סמוכים בהתאם לטבלה הבאה:10
טבלת מינימום מרחק ממבנים וגבולות מגרש
סוג הקרקע
חול

מוליכות הידראולית
מ'/שנ' (מ"מ/שעה)

מרחק מינימאלי ממבנים
וגבולות מגרש (מ')

(

0.1

חול חרסיתי

עד
)(180-36

0.1

שברי אבן

עד
)(36-3.6

0.1

חרסית רזה

עד
)(36-3.6

4.1

עד
)(3.6-0.036

5.1

חרסית שמנה

)
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 .1.2פתרונות משטחיים
פתרונות משטחיים לחלחול וויסות נגר הם פתרונות בהם החדרת הנגר או וויסות הנגר מתקיימים
בתוך שטח קרקע מוגדר מראש במתחם.
השטח המוגדר מאפשר איגום זמני של הנגר וחלחול לתת הקרקע.
פתרונות משטחיים שמוצגים בפרק זה הם :


בריכות לוויסות/חלחול נגר ()Infiltration Pond



מיסעה מנקזת ()Permeable Pavement



איגום תת קרקעי ()Underground Storage

 .1.2.1בריכות לוויסות/חלחול נגר ()INFILTARTION POND
תיאור כללי (ראה תכניות מס' )1.2.1.2 ,1.2.1.1
בריכות חלחול או וויסות הן בריכות עפר חפורות או שילוב של חפירה ומילוי אשר לכיוונן מנקזים
את הנגר מהחניות והמבנים.
הבריכה בנויה בקרקע מחלחלת .עיקר החלחול מתבצע בקרקעית הבריכה.
עומק הבריכה מעל  0.1מ' כדי לאפשר עומד מים לחלחול מהיר.
הקרקע בתחתית הבריכה חשופה ללא צמחיה כדי לאפשר ניקוי מסחף ולכלוך
נפח הבריכה נקבע לפי כמות הנגר שאותה יש להחדיר לתת הקרקע .עודפי הנגר זורמים
מהבריכה באמצעות מגלש לתעלת ניקוז או קו תיעול.
בריכות חלחול יכולות לשמש גם לוויסות נגר .לצורך כך מווסתת יציאת מי הנגר באמצעות צינור
בקוטר שלא מאפשר יציאה של ספיקה יותר גבוה מהספיקה הרצויה המתוכננת.

כניסת נגר לבריכה

רמפת ירידה לתחזוקה

מתקן כניסה עם
שבירת אנרגיה
מגלש עודפים/חירום

שוחה וצינור יציאה
לריקון חירום או
תחזוקה
הגנת מדרון ע"י
ריצוף אבן

/http://keneulie.wordpress.com
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מיקום
בריכות החלחול והוויסות מומלץ שימוקמו בשטח פתוח קרוב למתחם המתוכנן.
תכנון בריכה במרכז המתחם לא מומלץ ,כיוון שהיא תופסת שטח יחסית גדול ומחייבת גידור
משיקולי בטיחות.
בריכות חלחול/וויסות יבוצעו במקומות שבהם אין סכנה של פריצת סוללת הבריכה לכיוון שטחים
בנויים.
ייעוד שטח לבריכה
במסגרת התכנון הראשוני נידרש להגדיר ולסמן את השטח שמיועד לבריכה ולהכניס אותו כחלק
אינטגרלי מהתכנית של התחנה או המבנה התפעולי.
במסגרת התכנון נידרש לתאם כבר בשלב התכנון הראשוני את חיבור מגלש העודפים וצינור
היציאה ממתקן וויסות הנגר למערכת הניקוז האזורית/עירונית.
בריכת חלחול וויסות-יתרונות/חסרונות
חסרונות

יתרונות
עלות הקמה זולה

שטח  -מחייבת הקצאת שטח נוסף על חשבון
מקומות חנייה או הפקעה.

עלות תפעול זולה – תחזוקה שנתית קבועה של
ניקוי תחתית הבריכה מסחף ולכלוך גס וגיזום
צמחייה.

לא ניתן לבצע בקרבה למבנים

מאפשרת וויסות והחדרה של כמויות גדולות ,מתאים
לשטחים בהם אגן ההיקוות גדול וכולל שטחים מחוץ
לתחנה שמתנקזים דרך התחנה

דורשת התאמה של צמחים מיוחדים העמידים
גם במים וגם ביובש.

מאפשרת שימוש בבריכה כאלמנט נופי ,כבריכת נוי
בעלת מופע של צמחייה ייחודית סביבה

קרקעית הבריכה חייבת להישאר נקייה ,ללא
צמחייה – דורש תחזוקה קבועה.

מהווה משיכה לבעלי חיים יחודיים (כדוגמת דו-חיים,
ציפורים).

עקרונות תכנון הנדסי
שלבי התכנון לקביעה של מבנה בריכת החלחול ו/או וויסות:
א .חישוב נפח דרוש לאיגום (חלחול או וויסות).
ב .חישוב ספיקת תכן עבור מיגלש עודפים.
ג .חישוב שטח דרוש לחלחול בבריכה.
ד .חישוב ותכנון מתקן כניסה של הנגר לבריכה.
ה .חישוב מתקני גלישת עודפים.

ו.

תכנון צמחיה בגדות והגנה של מדרונות מאירוזיה.
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הידרולוגיה
חישוב ספיקות תכן – ראה נוסחה מס'  8.0בסעיף  8.0לעיל.
חישוב נפח אגירה לחלחול – ראה נוסחה מס'  8.0בסעיף  8.0לעיל.
חישוב נפח דרוש לוויסות – הנגר ייקווה בבדיקות של הילוך גאות לוויסות לסופה שמשכה 0.1
שעה וייבדק גם בהילוך גאות לפרק זמן של  04שעות בהתאם למודלים המקובלים.
תכנון פיסי של בריכה לוויסות/חלחול נגר
חישוב נפח בריכה לוויסות /חלחול נגר
ראה סעיף הידרולוגיה לעיל
חישוב שטח דרוש לחלחול וויסות
השטח הדרוש לחלחול של הנגר מהבריכה ראה נוסחה מס'  8.4בסעיף  8.0לעיל
תכנון מרכיבי הבריכה
תחתית הבריכה
בריכות חלחול – תחתית בריכות החלחול תהייה בשכבת קרקע בעלת מוליכות הידראולית
גבוהה בהתאם לערכים שנקובים בטבלה לעיל.
תחתית הבריכה תתוכנן עם שיפועים מתונים לכיוון מתקן ריקון החירום (פחות מ .)1%
תחתית הבריכה חשופה ללא צמחייה .דיפון קשיח יתוכנן במתקנים שוברי אנרגיה ו פיזור
בכניסה לבריכה.
בריכת וויסות  -תחתית בריכה הוויסות יתוכננו עם שיפועים מתונים ( 0%-1%שמקטנים
את הסכנה לאירוזיה בתחתית .שיפועי התחתית יהיו בכיוון כללי של פתח היציאה של צינור
הוויסות.
מדרונות
מדרונות יתוכננו בהתאם לחישובי יציבות ועמידת הסוללות בתקנים המקובלים.
מדרון סוללה חיצוני יהיה מינימום  0:0.5או בהתאם לסוג הקרקע כדי לאפשר התפתחות
צמחיה.
מדרון הסוללה/חפירה הפנימי יהיה מתון ככל האפשר ולפחות  0:4כדי לאפשר תחזוקה ,ייצוב
צמחיה והקטנת סכנות גלישה כתוצאה ממיחתור וירידה מהירה של פני המים בבריכה.
ראש סוללה
רוחב ראש הסוללה יתוכנן במידות מינימאליות של 1.1.מ' כדי לאפשר לכלים מכנים נסיעה
מסביב לבריכה לצורך תחזוקה.
בראש הסוללה תיסלל דרך מצעים או חומר אחר(אספלט מקורצף וכו') עם שיפוע רוחבי כלפי
הבריכה של .0.1%
גובה הבריכה
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גובה הבריכה מתוכנן לתפקוד ארוך טווח ומרווח חירום לאירועי קיצון.
גובה הבריכה מתחלק לפרמטרים הבאים :
גובה לשיקוע סחף
גובה תפעולי
גובה לגלישת חירום
בלט
גובה שיקוע סחף
בריכת חלחול – בבריכות חלחול יש להוסיף גובה בין  11-51ס"מ לשיקוע סחף בהתאם
למקור הנגר.
ככ ל שהנגר שמוזרם לבריכה נקי מסחף של גינות ניתן להקטין את גובה הסחף.
הגובה המינימאלי הוא  11ס"מ.
בריכת וויסות נגר – בבריכת ויסות נגר גובה שיקוע הסחף יהיה מתחת למפלס צינור
וויסות הנגר .גובה מינימאלי  11ס"מ או בהתאם לשיקול המתכנן ע"פ גודל השטחים שאינם
אטומים שמתנקזים לבריכה וכמויות הסחף שצפויות להגיע עם הנגר
גובה תפעולי
ברכות חלחול – גובה המים בבריכה שנידרש על מנת לאגום את הנפח הדרוש לחלחול נגר
בהתאם לקריטריונים לתכנון .
בריכת וויסות נגר  -גובה המים בבריכה שנידרש על מנת לאגום את הנפח הדרוש לוויסות
נגר בהתאם לקריטריונים לתכנון .
גובה לגלישת חירום/עודפים
מגלש חירום/עודפים הוא מתקן אשר מאפשר סילוק נגר מהבריכה למערכת הניקוז
האזורית/עירונית.
הקריטריון לתכנון המתקן לספיקת תכן בהסתברות של  0( 0%ל  011שנה).
גובה המים מעל המגלש – עד  05ס"מ.
בלט
בלט נוסף בשיעור של  11ס"מ מעל גובה המים מעל מגלש החירום יתווסף ללא תלות לסוג
הבריכה.
מתקן כניסה
הנגר שמגיע מהתעלה או מובל התיעול לבריכה נכנס דרך מתקן כניסה מסודר.
מתקן הכניסה כולל ריצופים להגנה וייצוב של פתח התעלה או הצינור עד לתתחתית הבריכה
למניעה של אירוזיה.
במקרה של מפל מעל  75ס"מ מומלץ לבצע שוברי אנרגיה להקטנת הריצופים ומניעה של
אירוזה בתחתית התעלה.
כניסת הנגר בתעלת הניקוז או מובל התיעול תהייה במפלס מינימאלי של קצה גובה שיקוע
הסחף.
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מתקן ריקון חירום
בבריכות חלחול יותקן צינור בקוטר מינימאלי של  Ø151מ"מ עם מגוף בתוך שוחה שמאפשרת
ריקון חירום של הבריכה לצורך תחזוקה מידית.
מגלש חירום/עודפים
מגלש חירום/עודפים יתוכנן בקצה הגובה התפעולי של הבריכה.
גובה המים מעל המגלש שמאפשר את כניסת ספיקת התכן בהסתברות של  0%יהיה פחות מ
 05ס"מ .
מגלש החירום יכול להיות מגלש שבנוי בסוללה או צינור שיוצאה מהסוללה .הנ"ל בהתאם לתנאי
השטח.
חישוב ממדי המגלש ראה נוסחאות מס'  8.1ו  8.5בסעיף  8.0לעיל.
שילוב הבריכה בתכנון האדריכלי הכללי של המתחם
תפקידה העיקרי של בריכת החלחול הינו הנדסי ,אך במקביל ,יש לעצב אותה כאלמנט נאה
חזותית ,עבור נצפות מרחוק!
הבריכה תמוקם בנקודה הנמוכה ביותר של מתחם התחנה (כל המתחם מתנקז לכיוונה) ,לכן
היא תהיה נצפית משטח המתחם .להלן פרוט העקרונות העיקריים לעיצובה:
•

עיצוב צורני – יש לתכנן את הבריכה בצורה "רכה"" ,טבעית" מעוגלת כעין שלולית /
בריכה טבעיים (בניגוד למאגרים אשר מעוצבים בצורה הנדסית מרובעת).

•

צמחייה בתחום הבריכה – גדות ומדרונות הבריכה יחופו בעשב נמוך ליצירת חזות
ירוקה אשר לא תפריע לחלחול( .ראה תכנית מצורפת)

•

צמחייה מסביב לבריכה – להצנעת מופע דרך הטיפול ההיקפית ,יש לשתול ע"ג
המדרון החיצוני ומסביב לבריכה ,צמחייה בעלת מופע האופייני לצמחיית גדות
כדוגמת :הרדוף הנחלים מ.ש ,שיח אברהם מ.ש ,פפירוס מ.ש ,סמר ,אשל סיני,
ערבה מ.ש וכדומה.

•

חומרי גמר – מומלץ כי כל שטחי הריצוף אשר גלויים לעין ייעשו מאבן טבעית או
מבטון דמוי אבן .שטחים אשר מתחת למפלס המים ואשר יכוסו עם הזמן בסחף,
ניתן לבצעם מבטון בגמר "גס" בגוון הקרקע המקומית.
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 .1.2.2מיסעה מנקזת ()PERMEABLE PAVEMENT
מיסעה מנקזת מאפשרת חלחול וויסות נגר במשטחים גדולים של חניות ורחבות .שטחים אלו על
פי רוב אטומים ולא מאפשרים חלחל של נגר לתת הקרקע.
מבחינים בשני סוגים של מיסעה מנקזת הניתנים ליישום במשטחי חניה ורחבות:
אבנים משתלבות מנקזות ( – )Permeable Interlocking Concrete Pavementאבן
משתלבת שמאפשרת חלחול במרווחים בין האבנים.
אבן דשא ( – )GRID/LATICEסבכות ממולאות בחצץ
תיאור כללי (ראה תכניות )1.2.2.2 ,1.2.2.2 ,1.2.2.2 ,1.2.2.1
ריצוף מנקז כולל מערכת של קליטה מפני השטח המבוססת על אבנים משתלבות עם מרווחים
או אבן דשא ממולאת בחצץ.
מבנה מיסעה גרנולרי המשמש לשני תפקידים:
א .אוגר ביניים לנגר מפני השטח והשהייתו עד לחלחול לתת הקרקע או למערכת החדרה
נקודתית או כוויסות נגר.
ב .שכבה נושאת לעומסים על מבנה המיסעה.
שתית חדירה למי נגר או בתוספת מתאימה לוויסות והולכת נגר לקידוחי החדרה.
אבנים משתלבות מנקזות

מגרש חניה בבית שאן באדיבות חברת אקרשטיין תעשיות בע"מ
מיקום
ניתן למקם מיסעה מנקזת מאבנים משתלבות ( )PICPבמגרשי חנייה ומפרצי חנייה בתחנות
רכבת ,בחניונים שונים של מתחמי הרכבת וברחבות גדולות.
מיסעה מנקזת מאבני דשא מתאימה רק בחניות של אוטובוסים עם ירידה בכיוון אחד למדרכה.
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מיסעה מנקזת  -יתרונות/חסרונות
יתרונות וחסרונות ריצוף מאבנים משתלבות מנקזות :
חסרונות

יתרונות
עלות תפעול זולה  -ניקוי שנתי של
הריצופים במטאטא כביש מכני רגיל

עלות הקמה בינונית (גבוהה מריצוף רגיל
ע"ג מסיעה סטנדרטית)

ניתן לבצע בקרבה למבנים

שינוי במבנה המיסעה הסטנדרטי

לא מצריך תפיסת שטחים או הקטנה של
חניות

מתאים בעיקר לחלחול נגר שיורד על
שטח המיסעה .ניתן גם לנקז אל הריצוף
המנקז שטחים אטומים עד יחס של 5:0

יוצר עניין מבחינה עיצובית ,מאפשר
שימוש בעיצובים מגוונים בתכנון שטחי
הריצוף בתחנות ושטחי החניה.

המרווחים בין האבנים יכולים להוות
מכשול להולכי רגל (בעיקר "מלכודת"
לעקבים).

יתרונות וחסרונות ריצוף מאבן דשא :
חסרונות

יתרונות
לא מצריך תפיסת שטחים או הקטנה של
חניות

שינוי במבנה המיסעה הסטנדרטי

ניתן לבצע בקרבה למבנים

מתאים בעיקר לחלחול משטחי המיסעה
בלבד או שטחים אטומים עד יחס של 5:0

עלות הקמה זולה

לא מתאים להולכי רגל בגלל נעליים עם
עקבים מחודדים .מתאים בחניות
לאוטובוסים כאשר הירידה לכיוון מדרכה

עלות תפעול זולה

לא מומלץ לקליטת נגר משטחים מגוננים
בגלל כניסת אדמה גננית לחצץ וסתימת
החללים.

חומר נוח ,זמין וזול

לא נוח להליכה במשטחים גדולים.

משתלב בסביבה יותר מחומרים
מרוצפים ,אטומים וטרומיים

ריצוף שאינו מתאים לאזורים שאמורים
להיות נגישים לנכים.

ניתן לאפשר צימוח של דשא  /עשב
במשטח – ליצירת מופע ירוק.

חצץ לא תחום מתפזר בקלות
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עקרונות תכנון הנדסי
שלבי התכנון לקביעה של מבנה הריצוף המנקז :
א .חישוב נפח דרוש לאיגום (חלחול או וויסות).
ב .חישוב ספיקת תכן עבור מגלש עודפים.
ג .חישוב שטח הריצוף המנקז כולל במידת הצורך צנרת להגדלת האוגר הפנימי או
להמשך תיעול.
ד .חישוב עובי המיסעה הדרוש בהתאם לדרישות ההידראוליות (נפח אגירה זמני)
ה .חישוב עובי מיסעה דרוש ע"י יועץ תכן מבנה
ו.

בחירת עובי מבנה מיסעה והרכבה בהתאם לדרישות ההידראוליות ומבנה המיסעה

ז .חישוב מתקני גלישת עודפים
ח .מיקום הריצוף ושילובו במגרש החנייה כחלק מהתכנון הכללי של המגרש (נופי
ותחבורתי).

הידרולוגיה
חישוב ספיקות תכן – ראה נוסחה מס'  8.0בסעיף  8.0לעיל
חישוב נפח אגירה – ראה נוסחה  8.0בסעיף  8.0לעיל
חישוב שטח דרוש לריצןף מנקז
חישוב שטח דרוש של ריצוף מנקז לקליטת הנגר מחולץ מהביטוי הבא:

)

()8.7

ספיקת חלחול
דרך הריצוף
המנקז

(

ספיקה כתוצאה מגשם
שיורד על שטח הריצוף
המנקז
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ספיקה שנוצרת שטחים
אטומים אשר מתנקזים
לריצוף המנקז על שטח
הריצוף המנקז
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מהנוסחה לעיל מחלצים את השטח הדרוש לריצוף מנקז ומתקבלת הנוסחה הבאה :
חישוב שטח דרוש לריצוף מנקז

()8.8

)

]

([

כאשר :
– שטח ריצוף מנקז (מ"ר)
– שטח אגן היקוות שמתנקז אל הריצוף המנקז (מ"ר)
– מקדם סתימה
– מוליכות הידראולית של החצץ (מ'/שנ')
מקדם סתימה ()Ψ
מקדם הסתימה ( )Blockage factorמשמש לחישוב השטח האפקטיבי שדרוש עבור הריצוף
המחלחל כדי לאפשר תוחלת חיים מתאימה לדרישות התכן של הריצוף המנקז.
מקדמי סתימה מקובלים בהתאם לסוג הריצוף המנקז: 11
מקדם סתימה ()Ψ

סוג
ריצוף מנקז

1.5

אבן דשא

1.0

מקדם מוליכות הידראולית של החצץ (

)

מקדמים שמקובלים לשכבת אוגר הביניים בריצוף מנקז הם :
מקדם מוליכות הידראולית

סוג

מ/שנ'
ריצוף מנקז

1.0  10 3

תערובת של חול/חצץ לאריח דשא

2.5  10 4

לצורך התכנון יש לאמץ גישה שמרנית שלוקחת בחשבון מוליכות הידראולית מתוקנת אשר
ערכה הוא  01%מהערך של ניסויי המעבדה כפי שמוצג בטבלה לעיל.

Stormwater Management Manual of Western Australia
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"תוחלת חיים" ()Lifespan

12

תוחלת החיים של הריצוף המנקז מוגדרת כפרק הזמן בין מועדי האחזקה של הריצוף המנקז.
בהגדרה אחזקה אנו מתכוונים לניקוי באמצעות מטאטא רחוב מכני סטנדרטי.
הטבלה מראה שיש קשר בין היחס של שטחים חדירים לשטחים לא חדירים וריבוי הצמחייה
בשטחים המתנקזים.
בריצוף מסוג אבן דשא תוחלת החיים הנקובה בטבלה מוכפלת ב .5
במסגרת התכנון יש לבדוק את "תוחלת החיים" של הריצוף בהסתמך על כל החישובים
שמבוצעים בהתאם לתהליך שתואר בתחילת הסעיף .יש לבדוק שבסיום התהליך הריצוף תוכנן
עם "תוחלת חיים" מתאימה ומספיקה לצרכים של המזמין.
טבלת "תוחלת" חיים " ( )Lifespanבהתאם למיקום הריצוף המנקז ויחס של שטח אטום לשטח
מחלחל
יחס בין שטח אטום לריצוף מנקז

תיאור אגן
ההיקוות
1

2

2

2

2

0

 5שנים

 1.1שנים

 0.5שנים

 0.7שנים

 0.0שנים

חניות ומפרצי חניה
באזור החוף
באזורים ללא עצים

 01שנים

 01שנים

 1.7שנים

 5שנים

 1.1שנים

 0.5שנים

חניות ומפרצי חניה
עם מעט עצים

 01שנים

 01שנים

 1.7שנים

 5שנים

 1.1שנים

 0.5שנים

 01.1שנים

 01שנים

מפרצי חניה ליד
החוף באזור עם
הרבה עצים

חניות ומפרצי חניה
ללא עצים

 01שנים

 41שנים

 01שנים

 1.7שנים

 5שנים

חישוב נפח אגירה דרוש בשכבת אוגר הביניים
מתחת לפני הריצוף המנקז מתוכננת שכבת אוגר ביניים אשר מטרתה לקלוט את הגשם
בהתאם לדרישה של הסתברות התכן ולאפשר אוגר ביניים למשך  00-48שעות.
הנגר בשכבת אוגר הביניים מחלחל דרך השתית שעליה נבנה הריצוף המנקז.
עובי שכבת אוגר הביניים הוא גם פרמטר של מבנה המיסעה .בסעיף זה נידון רק בצרכים
ההידראוליים של שכבת אוגר הביניים .בכל מקרה יש לקחת את הגדול משניהם כדי להתאים
את המערכת גם לקיבול אוגר הביניים וגם היכולת לשאת את העומסים.

12

WSUD: Basic Procedures for 'Source Control' of Stormwater , Chapter 3 Table 3.1, University of South
Australia, 2008
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חישוב שטח דרוש לריצוף

()8.1

)

(

כאשר :
 -Aשטח ריצוף מנקז (מ"ר).
 – Vנפח הגשם (מ"ק).
 – dעובי שכבת אוגר הביניים (מ').
 – nהפרוזיביות של האגריגאט אשר משמש את שכבת אוגר הביניים.
הפורוזיביות של האגריגאט אשר משמש לשכבת אוגר הביניים בהתאם לערכים מקובלים
כדלקמן :13
 – 1.15אגריגאט/שברי אבן בגודל אחיד.
 - 1.05אגיריגאט מדורג.
חישוב זמן חלחול
חישוב זמן ריקון ראה נוסחה מס'  8.4בסעיף  8.0לעיל.

עקרונות תכנון תכן מבנה מיסעה מנקזת
כללי
עקרונות תכן המבנה של מיסעות מנקזות בעזרת אבנים משתלבות מבוססים על מתודולוגיית
תכן המבנה של מיסעות גמישות כמפורט במדריך  AASHTO 1993תהליך התכן לפי מדריך
התכן של  AASHTO 1993כולל את החוזק האינדיבידואלי של כל אחת משכבות המיסעה
ומחשב את העובי הנדרש לכל אחת משכבות אלו במטרה להגן על המיסעה מפני דפורמציות
בשתית.
דרישות התנועה
עוצמת התנועה הנה מרכיב עיקרי של התכן המבני .ערך זה מייצג את העמסת הרכבים שעל
מבנה המיסעה לשאת לאורך תקופת השירות .עוצמת התנועה החזויה מאופיינת בתהליך התכן
של  AASHTOבמונחים עומס סרן בודד אקוויוולנטי ( Equivalent Single Axle Load -
 )ESALשהמיסעה צפויה לשאת לאורך תקופת התכן .מספר התנועות המיוצג ע"י ה ESAL -הנו
למעשה הנזק הנגרם למיסעה על ידי מעברי סרן במשקל  81קילוניוטון (סרן סטנדרטי במשקל
 08,111ליבראות).
על מנת להעריך את המספר הכולל של מעברי סרן סטנדרטי החזויים לאורך תקופת התכן של
המיסעה יש צורך במידע על פילוג סוג וכמות כלי הרכב .לכלי הרכב יש מאפיינים שונים כדוגמת
משקלי סרן שונים ,מרווחי סרן שונים ומשקל כולל שונה .דוגמאות למקדמי עומס עבור כלי רכב
WSUD- Technical Guidelines for Western Sydney, May 2004
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שונים מצויים במדריך התכן של  AASHTO 1993וניתן להשתמש בהם לצורך הערכת מספר
התנועות הכולל של סרנים סטנדרטיים הצפויים להעמיס את המיסעה לאורך תקופת תכנונה.
מאחר ומערכת של אבנים משתלבות מנקזות באות בדרך כלל לדי שימוש עבור אזורים
המאופיינים בנפחי תנועה יחסית נמוכים הרי שמקובל לעשות הנחות כלליות לתנועה המתוכננת
כתחליף לבצוע סקרי תנועה מפורטים.

תנועה על גבי מיסעות מנקזות ראה תמונה לעיל.

כבישים
על מנת להעריך את מספר תנועות הסרנים האקוויוולנטיים הצפויים לאורך תקופת התכנון של
המיסעה ,יש להגדיר את המספר ואת סוג כלי הרכב האמורים לנסוע על פני המיסעה
המתוכננת .לסוגי כלי הרכב יש מאפיינים שונים כולל מספר ומרווח הסרנים ומשקל הסרנים.
מספר התנועות הצפויות של סרן סטנדרטי ניתן לחישוב על יד הנוסחה הבאה:
 ESALשנתי =  X AADTפירוס כיווני  Xפירוס נתיבי  % Xכלי רכב מסחריים  Xמקדם רכב אקוויוולנטי  Xימי תנועה

כאשר :
 -AADTתנועה שנתית יומית ממוצעת
פירוס כיווני  -אחוז כלי הרכב הכבדים הנוסעים בכל כיוון
פירוס נתיבי  -אחוז כלי הרכב הכבדים בכל נתיב
 %כל רכב מסחריים  -אחוז כלי הרכב המסחריים בAADT -
מקדם רכב אקוויוולנטי – מספר ה ESAL -לכל כלי רכב מסחרי
ימי תנועה  -מספר הימים בשנה בה המיסעה נתונה לתנועה
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הנוסחה שלעיל לחישוב ה ESAL -לוקחת בחשבון את המידע המיטבי הקיים לגבי התנועה
לצורך חיזוי המספר הגבוה ביותר של  ESALאשר המיסעה צפויה להעביר במשך שנה .הנוסחה
מורכבת מתנועה שנתית יומית ממוצעת ( ,)AADTאחוז כלי רכב מסחרי כבד ,מספר הESAL -
לכל כלי רכב מסחרי ומידע לגבי נתיבי הנסיעה עבור כלי רכב אלו .לאחר מכן מתבצע "פירוק
לגורמים" במטרה להעריך את המספר הכולל של סרנים סטנדרטיים האמורים לעבור לאורך כל
תקופת התכנון של המיסעה על ידי שימוש בקצב גידול מתאים:

)

(

)

(

אזורי חניה
אין צורך בביצוע חישובי  ESALמפורטים עבור אזורי חניה בהם התנועה יחסית נמוכה יותר
ופחות מתועלת בהשוואה לכבישים .מקובל יותר להניח את הערך התכנוני של מספר הESAL -
בהתבסס על סוגי כלי הרכב הצפויים לעשות שימוש במיסעה .לדוגמה ,ניתן להעריך את ערך
התכנון עבור מספר ה ESAL -לחניון טיפוסי כדלקמן:


קטגוריה  - Iמספר ה ESAL -עבור מכוניות = 7,511



קטגוריה  - IIמספר ה ESAL -עבור מכוניות ומשאיות קלות = 11,111



קטגוריה  - IIIמספר ה ESAL -עבור מכוניות וכלי רכב כבדים מזדמנים = 75,111

תקופת שירות
תקופת השירות של המיסעה הנה מספר השנים הצפוי לשירות טרום ביצוע מהלך שיקום
משמעותי .שיקום משמעותי מורכב בעיקרו מהסרה של שכבת האבנים המשתלבות ושכבת
הפילוס ,תיקונים בשכבת האגו"ם ,שיפורים בניקוז והחלפת שכבת הפילוס והאבנים
המשתלבות .השיקום הנו הכרחי בכדי לתת מענה לכשל בגזירה של שכבת הפילוס ,אגו"ם,
מצעים ו/או קרקע השתית הניכרים בדפורמציות בפני השטח כתוצאה מעומסי הנייד ו/או
שקיעות.
אמינות בתכנון
אמינות הנו קונספט הבא לדי שימוש במדריך התכן של  AASHTO 1993בכדי להתחשב במגוון
חומרי הסלילה ,עובי השכבות וטיב הסלילה .אמינות הנה מדד לסיכון בתהליך התכן של
המיסעה בכך שאכן תגיעה לתקופת התכן המיועדת .האמינות מבוטאת במונחי אחוזים .לדוגמה,
אמינות של  11%משמעה שהתכנון הנבחר ישיג ו/או יעבור את תקופת התכן המיועדת  1פעמים
מתוך  .01ככל שרמת האמינות עולה ,כך הולך ומתעבה עובי המיסעה עבור מספר נתון של
 ESALתכנוני (עבור עוצמת תנועה נתונה) .כללית ,רמות אמינות גבוהות יותר נבחרות עבור
מיסעות בעלות עוצמות תנועה גבוהות .לדוגמה ,כביש ראשי יתוכנן כנראה עבור רמת אמינות
של  11%או  15%בעוד מיסעה המיועדת לאזור חניה סביר להניח כי תתוכנן לרמת אמינות של
 71%או .75%
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מידע על חומרי הסלילה
החומרים הנבחרים לשכבות המיסעה הנם בעלי דרגת חשיבות גבוהה ויכולים להיות בעלי
השפעה מכרעת על ביצועי המיסעה .המבנה הטיפוסי של מיסעת אבנים משתלבות מנקזת
המובא בציור שלהלן כולל שכבה עליונה של אבנים משתלבות ,שכבת פילוס ,שכבת אגו"ם,
שכבת מצעים על גבי שתית מקומית:

" 6.00-8.00

" 2.00-5.00

10/
5%

0.3

" 20-45

/
25/5
25

100%

:

0.6

300
)

" /

(

חתך טיפוסי של מיסעה מנקזת מאבנים משתלבות.

חומר השתית
כושר הנשיאה של השתית צריך להיות מוגדר עבור כל תכנוני המיסעות .עבור התהליך המוגדר
בתהליך התכן של מדריך  AASHTO 1993מקובל להשתמש במודול השיבה ( Resilient
 ) Modulusבכדי לתאר את חוזק קרקע השתית .מודול השיבה הינו אמת מידה למאפייני
המאמץ-מעוות של השתית .ערך זה יכול להקבע ישירות על ידי בדיקות מעבדה ו/או ע"י קשרים
קורלטיביים לבדיקות מת"ק כמקובל בארצנו .מודול השיבה של השתית מוגדר בתנאי תכולת
רטיבות הצפויים לאורך תקופת התכן של המיסעה.
לצורך הערכה ראשונית של ערכי מודול השיבה מובאת הטבלה שלהלן המבוססת על המיון
האחיד של קרקעות:

52

59

סיווג

תיאור מקוצר

בולדרים/שברי אבן

אבנים מחומר
חצבוב ,סלעים
וחלוקי נחל

GW,SW

צרורות וחול
מדורגים היטב

GP,SP

צרורת וחול
מדורגים חסר

GM,SM

צרורות וחול עם טין

GC,SC

צרורות וחול עם
חרסית

ML,MI

טין וטין חולי

CL,MH

חרסית רזה וטין

CI,CH

חרסית וחרסית
שמנה

מודול השיבה

התאמה לחלחול נגר

>275 MPa

מצויינת

)(>40,000 psi
מצויינת

160-250 MPa
)(23,000-36,000 psi
145-205 MPa

בין מצויינת לטובה

)(21,000-30,000 psi
145-215 MPa
)(21,000-34,000 psi
89-160 MPa

טובה עד חלחול
חלקי
חלחול חלקי

)(13,000-23,000 psi
70-105 MPa

בדר"כ נמוך

)(13,000-23,000 psi
35-55 MPa

נמוך עד לא מתאים

)(5,000-8,000 psi
01-40 MPa

לא מתאים

)(3,000-6,000 psi

חומר הפילוס ,אגו"ם ומצע
במערכת מיסעה מנקזת הבחירה הנכונה של שכבת הפילוס ,אגו"ם ומצעים הנה בעלת חשיבות
גבוהה .שכבות אלו לא רק מספקות תרומה מכרעת לתסבולת המבנית אלא גם ליכולת האחסון
הזמנית של מי הנגר הנדרשת להבטחת ניקוז מבנה המיסעה ומניעת היקוות בפני השטח .בדרך
כלל באים לדי שימוש חומרי מבנה גרנולריים בעלי דירוג קטוע ( )Open gradedשהנו חדיר.
שכבת פילוס מנקזת באה בדרך כלל לשימוש שתפקידה גם להוות בסיס איתן לאבנים
המשתלבות .עובי השכבה הנו בדרך כלל בין  01ל 41 -מ"מ עד למקסימום של  51מ"מ.
האגרגטים לשכבות הגרנולריות יהיו גרוסים וזוויתיים במטרה להבטיח ייתוד חזק.

תכן עבור תסבולת מבנית
מזמן שהמידע על האתר הנדון ,עוצמת התנועה והחומרים אשר יבואו לדי שימוש ,נאסף
התסבולת המבנית הנדרשת נתנת להגדרה .נתוני הקלט לתכנון באים לדי שימוש לשם הגדרת
המספר במבני הנדרש ( )SNלמיסעה נתונה .המספר המבני מייצג את העובי והחוזק של חומרי
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שכבות המיסעה הנדרשים במטרה להבטיח כי השתית מוגנת כהלכה מפני עומסי הנייד של
התנועה הצפויה.
פירוס עומסי הנייד לשכבות המיסעה.

עומס סרן

פני שטח המגע

שכבה נושאת/אוגר בניים

שתית

תהליך התכן המוגדר במדריך של  AASHTO 1993מביא לדי שימוש סדרת שכבות לצורך
פיזור עומסי הנייד של התנועה הצפויה ומונע התפתחות מאמצים גבוהים על שכבות רכות יותר.
המספר המבני מושג על ידי שימוש במשוואה הבאה:

(

)
)

(

כאשר:
 -SNהמספר המבני המייצג את המבנה המינימאלי הנדרש לשאת את עומסי התנועה הצפויה
 - W18נפח התנועה הצפוי במונחים של מספר תנועות של סרן סטנדרטי במשקל 08,111
ליבראות
 - ZRערך הפירוס הנורמאלי עבור האמינות הנדרשת ( ZR = -0.6745עבור דרגת אמינות של
.)75%
 - S0ערך סטטיסטי המייצג את השונות בתנועה שהקטע המתוכנן אמור לשאת כתוצאה
מהשונות של חומרי המבנה והסלילה ()S0 = 0.45
 - PSIהשינוי המקובל בדרגת השירות מערך הסלילה ה7התחלתי עד לערך השיקום המהותי
 -מודול השיבה של השתית ביחידות אמריקאיות

31

61
אמינות תכנונית
עקרונות התכן של דרגת האמינות מוטמעים בדרך כלל לאופן בו מתכנן המיסעה צובר את נתוני
הקלט לתכנון המיסעה .למרות שדרגת האמינות תלויה ביישום ובדרגת החשיבות של המיסעה
הרי שערך טיפוסי של  75%מומלץ כערך טיפוסי עבור מיסעות בעלות עוצמת תנועה נמוכה
יחסית .ערך זה מייצג דרגת אמינות נמוכה עד בינונית .ערכי דרגת אמינות גבוהים יותר ניתנים
ליישום עבור דרכים בעלות דרגת חשיבות גבוה יותר .הערך הסטטיסטי של  S0 = 0.45מומלץ
עבור מערכות של אבנים משתלבות.
דרגת השירות של המיסעה
דרגת השירות של מיסעת האבנים המשתלבות הנה בעלת חשיבות עבור תכן מבנה המיסעה.
עבור רוב מערכות המיסעות המנקזות מאבנים משתלבות השינוי המקובל בדרגת השירות
(

) יעמוד על  .0.7ערך זה מייצג את התנאים ,קלות הסלילה ,והציפיות הטיפוסיות

ממיסעות המשרתות נפחי תנועה נמוכים.
עובי תכנוני של שכבות המיסעה
המספר המבני ( )SNמספק מידע על התסבולת המבנית הכוללת של המיסעה אך לא על
החומרים הספציפיים שייושמו במבנה המיסעה בכדי ליצור את מבנה המיסעה.
במטרה להגדיר את עובי כל אחת משכבות המיסעה ,קיים תהליך תכנוני מובנה במדריך
 . AASHTO 1993תהליך זה יוצר ערך מבני לכל אחת מהשכבות שסכומם יהיה שווה ו/או גדול
מהערך הנדרש .הערך המבני ( )SNמוגדר מהשכבות כדלקמן:

כאשר:
 - SNהמספר המבני המייצג את המבנה המינימאלי הנדרש לשאת את עומסי התנועה הצפויה.
על מנת לעמוד בדרישות התכן על השכבות לייצר ערך מבני השווה ו'או הגדול מהערך
המבני המתוכנן .הערך המבני מחושב כסכום ערכי המבנה המחושבים לכל אחד מתת-
שכבות מבנה המיסעה
 - aהערך  aמייצג מקדם שכבה מבנית התלויה בסוג החומר המיושם בשכבה זו
 –Dעובי השכבה במידות אמריקאיות
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עקרונות לתכנון פיסי
עובי מינימאלי של השכבות הגרנולריות מתחת לריצוף המנקז משיקולים של תחזוקה וקיים –
 01ס"מ

14

שיפוע אורכי – 15שיפוע האורכי ממומלץ לריצוף המנקז הוא .0%
השיפוע המקסימאלי 5.1%
כניסת נגר מאזורים לא בנויים או סלולים מחייבת ביצוע של רצועת פילטר (דשא או שיחים
משתרעים) כדי למנוע סתימה של המרווחים בדקים.
חומרי מבנה של השכבות הגרנולריות
חומר מילוי ופילוס גרנולרי
חומרי המילוי הגרנולרי של משקי הריצוף המנקז והשכבה המיישרת מתחתיו יהיו מחומר אינרטי
דק מדורג בהתאם לדרישות שמופיעות בהמשך .החומר יענה על כל שאר הדרישות השונות
כמפורט בתקן הישראלי ת"י  – 1אגרגאטים מינרלים ממקורות טבעיים.
בטבלה הבאה מופיעים הגבולות לדירוג חומר המילוי .עיקר חומר המילוי הוא בין אגריגט של
 0.1מ"מ ל  1.1מ"מ .עם מעט דקים וגסים באחוזים בודדים.
הטבלה הותאמה לגדלים של הנפות לפי ת"י  1מתוך הדירוג בהתאם למפורט במדריך התכנון
לריצוף מנקז של  INTERPAVEעם התאמה לת"י .1
הדירוג המומלץ הוא בהתאם לטבלה  1בת"י  1אגריגט דק גרוס  01/1.1עם מקסימום  5%עובר
נפה 1.1

אחוז עובר ()%

כינוי נפה
1.4

011

4.75

011-11

0.11

15-15

0.08

41-01

1.1

5

1.1

1

חומר מבנה לשכבת אוגר הביניים
חומר המבנה לשכבת אוגר הביניים והשכבה הנושאת חומר אינרטי מדורג בהתאם לדרישות
שמופיעות בהמשך החומר יענה על כל שאר הדרישות השונות כמפורט בתקן הישראלי ת"י – 1
אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים.

Permeable Pavement Design Guidelines - Rodney District NZ, September 2004
WSUD- Technical Guidelines for Western Sydney, May 2004
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טווח האגרגאטים אשר מרכיבים את השכבה בין  4מ"מ עד  01מ"מ עם אחוזים בודדים לגודל
יותר דק וגס.
הטבלה הותאמה לגדלים של הנפות לפי ת"י  1מתוך הדירוג בהתאם למפורט במדריך התכנון
לריצוף מנקז של INTERPAVE
הדירוג המומלץ הוא בהתאם לטבלה  0בת"י  1אגריגט גס רב גרגירי  05/5עם  011%עובר נפה
05

אחוז עובר ()%

כינוי נפה
17.5

011

05

011

01

85-41

1.5

15-01

4.75

05-1

0.11

5-1

בדיקת התאמה בין השכבות
כאשר אין שימוש ביריעת גיאוטקסטיל לא ארוג בהפרדה בין שכבות החצץ יש צורך בבדיקה של
התאמה בין השכבות.
חשוב שבין שכבת המילוי של החומר הגרנולרי לבין שכבת אוגר הביניים לא ייווצר ערבוב
וחדירה של השכבה הדקה יותר לתוך שכבת אוגר הביניים שמכילה אגריגטים גדולים יותר.
הקריטריון לבדיקת ההתאמה בין שתי השכבות הוא:16

D15sub  base
5
D85laying  course

()8.01

כאשר:
 - D15 sub  baseהגודל של האגריגאט בשכבת אוגר הביניים ש  05%מהאגריגטים עוברים
אותו.
 - D85laying  courseהגודל של האגריגט בשכבת חומר המילוי ש  85%מהאגריגטים עוברים
אותו

16

Guide to the Design, Construction and Maintenance of Concrete Block Permeable Pavements Edition 5,
)INTERPAVE (The Precast Concrete Paving and Kerb Association
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יריעות גיאוטקסטיל לא ארוג
יריעת גיאוטקסטיל לא ארוג משמשת בריצוף המנקז להפרדה בין שכבות מבנה שונות.
יריעת גיאוטקסטיל לא ארוג באופן כללי צריכה לעמוד בדרישות של התקנים המקובלים
( ,ASTMאו  )ENבהתאם לפרסומי היצרן והדרישות של המתכנן.
אנו מביאים בפרק זה את הדגשים השונים עליהם צריך המתכנן להקפיד כדי לאפשר יישום נכון
מבחינה הידראולית של בד גיאוטקסטיל לא ארוג במסגרת מערכת הריצוף המנקז.
יריעת גיאוטקסטיל לא ארוג עליונה
היריעה העליונה של גיאוטקסטיל לא ארוג משמשת להפרדה בין שכבת חומר המילוי לבין שכבת
אוגר הביניים.
היריעה נדרשת כאשר היחס בין השכבות גדול מ  5לפי חישוב בנוסחה מס'  8.01לעיל.
יריעת גיאוטקסטיל לא ארוג תחתונה
יריעת גיאוטקסטיל לא ארוג תחתונה תוחמת את הגבולות בתחתית ובצדי החפירה בין שכבת
אוגר הביניים לשכבת הקרקע (שתית) הקיימת.
השכבה התחתונה של גיאוטקסטיל לא ארוג ניתנת ליישום בשתי צורות הנחה :חלחול מלא
וחלחול חלקי.
יריעה תחתונה מיושמת בכל מקרה למעט כאשר השתית היא סלע חצוב.
הדרישות ההידראוליות של היריעה התחתונה  -ראה דרישות של היריעה העליונה
דרישות טכניות של יריעות גיאוטקסטיל (עליונה ותחתונה)
מבחינה הידראולית היריעה חייבת להיות בעלת כושר הולכה הידראולי שווה או גדול מכושר
ההולכה של פני השטח של הריצוף המנקז.
יריעת גיאוטקסטיל לא ארוג צריכה לענות על הדרישות הבאות :
 גודל חור ( – )A.O.Sקטן מ  1.0מ"מ.
 מוליכות הידראולית אנכית (פרמביליות) של יריעת גיאוטקסטיל לא ארוג
(לפי  ) EN ISO 11508גדולה מהמוליכות ההידראולית של שכבת חומר
המילוי.
 משקל מינימאלי של  111גרם/מ"ר
יריעת איטום
יריעת איטום מיושמת במערכת ריצוף מנקז במספר מקרים :
א .כאשר אנו מיישמים אותה מעל לקרקע אטומה (חרסית שמנה) שמושפעת משינויי
רטיבות .שינוי הרטיבות גורמים לתפיחת הקרקע ולבליטות לא רצויות בשטח העליון
של המיסעה המרוצפת.
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ב .במקומות שקרובים למבנה או גבולות מגרש .יש לבודד את האזור בהתאם למרחקים
המינימליים כמפורט בסעיף  8.0ב"-טבלת מינימום מרחק ממבנים וגבולות מגרש"

ג.

במקומות בהם יש זיהום קרקע ואין אישור להחדיר נגר לתת הקרקע .במצב כזה
תשמש מערכת הריצוף המנקז לוויסות נגר בלבד.

יריעת האיטום המקובלת בישראל היא מחומר מבנה של .HDPE
העובי המינימאלי המקובל הוא  0.1מ"מ.
היריעה צריכה להיות מוגנת בפני ניקוב ע"י האבנים בשכבת אוגר הביניים.
ההגנה יכולה להיות ע"י שכבת חול או יריעת גיאוטקסטיל לא ארוג בעובי מתאים למניעת ניקוב.
עקרונות תכנון אדריכליים לריצופים מנקזים
א.

ריצוף מנקז – ריצוף מנקז יכול לשמש כפתרון מצוין לחלחול נגר בשטחים מרוצפים
במתחם תחנת הרכבת ,הן במסעות והן ברחבות ההליכה ,תוך שמירה על השפה
התכנונית הקיימת בתחנה .ריצוף זה הינו אבן משתלבת אשר הפוגות בין האבנים
יחסית רחבות ,כ 0.0 -ס"מ ,ומלאות בחצץ דק מאוד (דרוג  0.1-1.1מ"מ).
עקרונות התכנון העיקריים:
•

אזורי חניה – במגרש החניה של התחנה ,ניתן לרצף את כל השטח
המיועד לרכב :מסעות ומקומות החניה עצמם ,תוך יצירת שביל הליכה
מוסדר אשר ירוצף באבן משתלבת "רגילה" .זאת ,בכדי לאפשר הליכה
יותר נוחה ובטיחותית בין כלי הרכב.

•

רחבות מסביב למבנה התחנה – בשטחי ההליכה הנמרצים
האינטנסיביים כדוגמת :כניסות חיבור לאזורי החניה וכדומה ,רצוי לרצף
בריצוף "רגיל" ,אך בשטחים המרוצפים האחרים (בשולי המבנה ,אזורי
ישיבה ומנוחה וכדומה) מומלץ לשלב ריצוף מנקז .יש להפריד בינו לבין
הריצוף "הרגיל" ע"י גוון שונה בכדי להדגיש את השוני.

•

עיצוב אדריכלי צורני – יש להתייחס לאבן זו כאל כל אבן משתלבת
"רגילה" – כל תחנה לפי השפה העיצובית המתאימה לה.

ב.

אבני דשא – משטח המרוצף ב"אבן דשא" אינו נוח או בטיחותי להליכה במרחב
הציבורי ,אך מבחינה חזותית המשטח הנוצר הינו נעים ויזואלית ויחסית ,כמות
גדולה של מים מחלחלים דרכו.
עקרונות התכנון העיקריים:
•

מיקום – רצוי לשלבו בשטחים מרוצפים אשר לא מיועדים להולכי רגל,
כדוגמת:
שטח חניות אוטובוסים בהם הירידה מצד אחד .חניות אוטובוסים במרכז
תא החניה ("מתחת" לאוטובוס עצמו),ברצועת ריצוף היקפית מסביב
לבניין התחנה (במידה ומתוכננת כזו) ,דרכים בתוך מתחם התחנה
המיועדות אך ורק לרכב (דרכי שירות ,יציאות אחוריות וכדומה).

35

66
•

חומרים – ניתן למלא את "אבני הדשא" בחצץ דקורטיבי בגוונים שונים
כדוגמת "גרעינית" של מחצבות כפר גלעדי.
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 .1.2.2איגום תת קרקעי ()UNDERGROUND STORAGE
תיאור כללי (ראה תכנית )1.2.2.1
בריכות תת קרקעיות מאפשרות איגום מים בכמויות גדולות כאשר אין אפשרות למקם בריכה
חיצונית פתוחה.
פתרון זה מקובל באזורים אורבאניים צפופים בהם קיים יחס גבוהה בין שטח אטום לשטח
אפשרי לחלחול או השהייה.
הפתרון הוא לנצל את משטחי החניה ולבנות מתחתם מערכת תת קרקעית של צנרת או
קונסטרוקציה מפלסטיק המאפשרת אגירת כמויות מי נגר גדולות.,
בבריכה תת קרקעית מחלחלת הצנרת מחוררת (בעיקר בחצי הקוטר התחתון) ושכבות חצץ
עוטפות את מבנה הצנרת שהיא חלולה מבפנים כדי לאפשר חלחול מי הנגר לתת הקרקע.
בבריכה תת קרקעית לוויסות נגר יש שוחה שדרכה יוצא הנגר בצורה מווסתת למערכת
העירונית.

_http://www.cenews.com/print-magazinearticle-subsurface_retention_benefits7560.html
מיקום
המיקום המתאים לבריכות תת קרקעיות הוא מתחת למשטחי חנייה
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בריכות תת קרקעיות  -יתרונות/חסרונות
חסרונות

יתרונות
לא מצריך תפיסת שטחים או הקטנה של חניות

עלות הקמה יקרה

מאפשרת וויסות והחדרה של כמויות מי נגר גדולות,
מתאימה לשטחים בהם אגן ההיקוות גדול וכולל
שטחים מחוץ לתחנה שמתנקזים דרך התחנה

עלות תפעול יקרה – מצריך ניקוי ע"י פתרונות של
שטיפה בלחץ

עקרונות תכנון
שלבי התכנון של בריכות תת קרקעיות הם כדלקמן :
א .חישוב נפח דרוש לאיגום (חלחול או וויסות).
ב .חישוב ספיקת תכן עבור מיגלש עודפים.
ג .חישוב ממדים פיסיים על הצינורות (קוטר ,אורך ושורות מקבילות)
ד .חישוב עומסי תכן על הצינורות
ה .חישוב מתקני גלישת עודפים
נפח אגירה וספיקות תכן
חישוב ספיקות ראה בסעיף  8.0לעיל
חישוב נפח אגירה דרוש ראה סעיף  8.0לעיל
חישוב ממדי איגום תת-קרקעי
חישוב נפח אגירה של איגום תת קרקעי בחתך גיאומטרי עגול
חישוב נפח האוגר בצינור

()8.00

כאשר :
 –Vנפח איגום בתוך הצינור (מ"ק)
 –Dקוטר הצינור (מ')
 –Lאורך כללי של הצינור (מ')
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עקרונות תכנון פיסי
שיפוע אורכי
איגום לחלחול נגר  -הצינורות יתוכננו בשיפוע אורכי מינימאלי של  1.1%כדי לאפשר ניקוי של
הצנרת מסחף
איגום לוויסות נגר – השיפוע האורכי של צינורות המשמים לחלחול נגר יאפשר מהירות של 1.1
מ'/שנ' בספיקה המתוכננת לוויסות.
בכל מקרה לא יקטן מ  1.1%ולא יעלה על 5.1%
כניסת נגר לאיגום תת קרקעי
נגר משטחים מרוצפים (אספלט ובטון) – כניסת הנגר באמצעות מתקני קליטה (קולטנים,
תעלות) ותיעול לשוחות הבקרה של האיגום התת קרקעי.
נגר משטחים מגוננים – נדרשת רצועה של כיסוי צמחי נמוך ,ברוחב מינימאלי של  0.51מ',
למניעת הכניסה של חול ודקים.
צנרת
צנרת לאיגום תת קרקעי למערכת חלחול נגר
צינורות מחומר מבנה  HDPEנושאי תקן ישראלי או תקן זר מתאים.
קשיחות טבעתית מינימאלית – SN-8
החורים בצינור בקוטר מקסימאלי של  5.1מ"מ
צנרת לאיגום תת קרקעי למערכת וויסות נגר
צנרת לאיגום תת קרקע תהייה מחומרי המבנה הבאים :
א .מבטון מזויין נושאי ת"י  .07בדרג  ,1דרישת מינימום.
ב .צנרת מ  HDPEאו פיברגלס קשיחות טבעתית מינימאלית – SN-8
איטום – הצינורות יהיו אטומים ללחץ של  1.4בתנאי שדה
קוטר מינימאלי של צינורות בוויסות וחלחול נגר  811 -מ"מ משיקולי תחזוקה.

93

73

שוחות בקרה
מערכת איגום תת קרקעית מחייבות שוחות לבקרה ותפעול של המאגר .מיקום שוחות בקרה:


הסתעפויות



לאורך הקו .אורך מקסימלי של צינור ללא שוחת בקרה –  41מ'.

שטח חתך מינימלי של שוחת בקרה:


מלבנית –  0.41מ' ×  0.01מ'



עגול –  0.05מ'

שוחת ריקון – שוחת ריקון מיועדת במקרה חירום לריקון יזום של המאגר התת קרקעי .תפקיד
נוסף לתחזוקה שוטפת ,לאפשר שטיפה וניקוז ממשקעים מהמאגר התת קרקעי.
בשוחה נידרש פתח יציאה נמוך בקוטר מינימאלי של  Ø111מ"מ שכולל סגר מכני או מגוף טריז.
השוחה מתחברת למערכת ניקוז חיצונית או שוחת שאיבה שמאפשר הכנסת משאבה טבולה
לסילוק המים בעת ריקון או בניקיון מהמשקעים.
שוחת גלישת חירום/ויסות – שוחה מיוחדת המאפשרת שליטה ובקרה של הספיקה תתוכנן
במורד המאגר התת קרקעי לפני החיבור למערכת הניקוז העירונית/אזורית.
חלחול נגר – בפרויקטים של חלחול נגר שוחת גלישת החירום תתוכנן כך שתאפשר גלישה של
ספיקת תכן בהסתברות של  0%למערכת התיעול העירוני/אזורי .חישוב ממדי המגלש בהתאם
לנוסחאות מס'  8.5ו .8.1
וויסות נגר – בפרויקטים של וויסות נגר השוחה משמשת לשני תפקידים .האחד ,וויסות נגר
באמצעות צינור בקוטר מתאים שמאפשר רק לספיקת התכן לוויסות לצאת מהמאגר התת
קרקעי .התפקיד השני הוא גלישת חירום של ספיקת תכן בהסתברות של  0%למערכת התיעול
העירוני/אזורי .חישוב ממדי המגלש בהתאם לנוסחאות מס'  8.5ו .8.1
מילוי מסביב לצינור באיגום לחלחול נגר
החצץ בתחתית ומסביב לצינור עד לגובה של  05ס"מ מראש הצינור יהיה מסוג "עדס" הדירוג
בהתאם לת"י  1כינוי 14/10

17

אחוז עובר ()%

כינוי נפה
01

011

04

011-85

1.5

01-1

4.75

5-1
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מילוי מסביב לצינורות בוויסות נגר
מילוי מסביב לצינור בהתאם למפרט הטכני המיוחד של חברת נתיבי ישראל .
עקרונות תכנון אדריכליים
הבריכה התת קרקעית אינה גלויה לעין ולכן אין לה משמעות אדריכלית .כלפי חוץ האלמנטים
היחידים הגלויים לעין הינם תאי הקליטה של מי הנגר ,ומכסי שוחות שוחות הבקרה.
עקרונות תכנון השוחות ושבכות קליטת המים:
כל מכסי השוחות ושבכות קליטת המים יתוכננו בשורה ישרה בצמוד לאבן השפה של הדרך.
המכסים והשבכות תהיינה מפלדה יצוקה ללא בטון גלוי לעין (השבכה והתושבת).
חלופה אפשרית לשורת השבכות הינה תעלה עם שבכה פלדה רציפה ,בצמוד לאבן השפה אשר
אליה יתחברו צינורות קליטת המים.
באזורים בהם הפתרון מיושם באזור מגונן  ,לאורך שורת השבכות תתוכנן רצועה ברוחב ,כ0 -
מ' משני צידי השוחות ,של דשא או יבלית  ,X1אשר תמנע הכנסות סחף אל תוך המערכת.
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 .1.2פתרונות אורכיים
פתרונות אורכיים לחלחול /וויסות נגר מאפשרים להפוך ערוגות גינון או תעלות פתוחות למתקנים אשר
קולטים ,מווסתים ומאפשרים חלחול לתת הקרקע.
הפתרונות המשטחים שמוצגים בפרק זה הם :


תעלות מחלחלות ()Infiltration Trench



גינון מחלחל ()Vegetated Swale

 .1.2.1תעלות מחלחלות ()INFILTRATION TRENCH
תיאור כללי (תכניות )1.2.1.2 ,1.2.1.1
תעלות מחלחלות הן הפתרון האורכי המקובל אשר מאפשר איסוף וקליטת נגר ממשטחים
אטומים ומאפשר חלחול או וויסות של הנגר.
הפתרון מורכב מתעלה חפורה מלאה בחצץ עטוף בבד גיאוטקסטיל לא ארוג  .החללים בחצץ
מאפשרים את איגום הביניים הדרוש לנגר עד להשלמת זמן החלחול לקרקע או הוויסות.
יש מגוון רב של פתרונות לתעלות מחלחלות שנותנות מענה לכמויות נגר שונות ולצורך בוויסות.
במקומות בהם יש צורך באוגר יותר גדול מוסיפים בתוך התעלה צינור מחומר מבנה פלסטי
בקוטר גדול (החל מקוטר  110מ"מ) מחורר שמאפשר אוגר ביניים יותר גדול מהאוגר של
החללים בשכבת החצץ.
לוויסות נגר משתמשים בצינורות שרשורים בקוטר  011-011מ"מ שקולטים את הנגר
משכבת החצץ ומעבירים אותו למערכת התיעול העירונית.
תעלות חצץ מתאימות לקליטה ישירה של נגר ממשטחי חניה וכבישים.

/http://sustainablestormwater.org/2007/05/23/infiltration-trenches
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מיקום
תעלות מחלחלות מתאימות למגוון רחב של יישומים בתחנות ומתחמי הרכבת.
ניתן למקם תעלות בגבולות מגרשי חניה ,בתוך מגרשי חניה בגבולות בין שורות של חניות ,או
לאורך מבנים וגבולות המגרשים ,תוך שמירה על מגבלות מרחק ממבנים בהתאם לטבלת
"מינימום מרחק ממבנים וגבולות מגרש" בסעיף  8.0לעיל.
במתחמי מסילות ,כאשר יש מספר רב של מסילות במקביל ,תעלות חצץ יכולות להחליף את
תעלות הניקוז הפתוחות הסטנדרטיות.
תעלות מחלחלות  -יתרונות/חסרונות
בטבלה הבאה מפורטים היתרונות והחסרונות של שימוש בתעלות מחלחלות
חסרונות

יתרונות
חסכוני בשטח

לא מאפשר פיתוח נופי של צמחיה

קל לביצוע

תחזוקה קבועה  -מחייב החלפה של
השכבה העליונה של החצץ או שטיפה
והחזרה למקום אחת למספר שנים.

עלות ביצוע נמוכה

מתאים בעיקר לתפיסת נגר מאספלט
ושטחים בנויים
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עקרונות תכנון
שלבי התכנון של תעלות מחלחלות הם כדלקמן :
א .חישוב נפח דרוש לאיגום (חלחול או וויסות).
ב .חישוב ספיקת תכן עבור מיגלש עודפים.
ג .חישוב ממדים פיסיים של התעלה כולל במידת הצורך צנרת להגדלת האוגר
הפנימי או להמשך תיעול.
ד .חישוב מתקני גלישת עודפים.
נפח אגירה וספיקות תכן
חישוב ספיקות ראה בסעיף  8.0לעיל.
חישוב נפח אגירה דרוש ראה סעיף  8.0לעיל.
חישוב ממדי תעלות חלחול
חישוב נפח אגירה בתעלת חלחול בהתאם לנוסחה הבאה:
()8.00
כאשר :
 –Vנפח איגום בתעלה (מ')
 –Bרוחב התעלה (מ')
 –Hגובה מים בתעלה (מ')
 – nאחוז החללים בחצץ)%(.
אחוז החללים בחצץ ( )nתלויה בדירוג .האבן .עבור הדירוג המומלץ שמופיע בהמשך ,אחוז
החללים הוא 41%

18

חישוב זמן חלחול
חישוב זמן חלחול ראה נוסחה מס'  8.4בסעיף  8.0לעיל
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עקרונות תכנון פיסי
ממדי תעלת חלחול
ממדי מינימום ומקסימום של חתך התעלה משיקולי תחזוקה וקיים הם :
מינימום

מקסימום

רוחב (מ')

0.1

0.5

גובה תפעולי (מ')

0.1

0.1

שיפוע אורכי
מומלץ לתכנן את התעלה ללא שיפוע כדי להגדיל את האוגר ולאפשר חלחול מקסימלי של הנגר.
שיפוע אורכי מקסימלי –  . 5%מעבר לשיפוע זה יש צורך בתכנון תעלות במדרגות כדי למתן
שיפועים.
כניסת נגר לתעלה
נגר ממשטחים מרוצפים (אספלט ובטון) – כניסה ישירה לשטח הפנים העליון של התעלה  ,רצוי
דרך רצועת דשא ברוחב של כ 1.5 -מ'.
נגר משטחים מגוננים – נדרשת רצועה של כיסוי צמחי נמוך ,ברוחב מינימאלי של  0.51מ',
למניעת כניסת חול ודקים
כניסה ישירה – גגות וריצופים אטומים מומלץ לחבר ישירות לתעלת חצץ באמצעות תיעול תת
קרקעי .חיבור כזה מחייב הוספה של צינור להגדלת נפח אגירה .ראה הרחבה בנדון בהמשך
הפרק.
חצץ
דירוג החצץ שמיועד לתעלות בהתאם לדרישות רבד חצץ למסילות רכבת

אחוז עובר ()%

כינוי נפה
11

011

51

11-71

41

15-11

10.5

05-0

00.4

1-1

 19מפרט לייצור ואספקת רבד חצץ למסילת ברזל ,רכבת ישראל-אגף הנדסה ,אוגוסט 3111
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צנרת להגדלת נפח אגירה
צינורות להגדלת כושר אגירה יהיו צינורות מחומר פלסטי עם חורים כדי לאפשר כניסת נגר בזמן
הסופה ושחרור מבוקר של הנגר לתת הקרקע או לצרכי וויסות.
קוטר מינימאלי  111 -מ"מ משיקולי אחזקה.
שיפוע מינימאלי של הצינור בתוך התעלה – 1.1‰
בישראל יש צינורות בקטרים כאלה מפוליאתילן או פוליאתילן משוריין בפלדה .הצינורות הם
בעלי דופן מבני.
הצינור יונח בתוך התעלה כאשר גובה תחתית הצינור  05ס"מ מעל לתחתית התעלה.
מינימום כיסוי מעל ראש הצינור –  51ס"מ עד לפני השטח.
צינורות לקליטת עודפי נגר
צינורות לקליטת עודפי נגר כאשר התעלות משמשות לוויסות נגר או כאשר נידרש להוליך חלק
מהנגר לקידוחי חלחול יהיו מצינורות שרשורים בקוטר מינימאלי של  011מ"מ.
חומר המבנה של הצינורות יהיה פוליאתילן .הדופן של הצינור דו שכבתי.
שיפוע מינימאלי של הצינור בתוך התעלה – .5.1‰
מיקום הצינור ב 0/1התחתון של התעלה .בכל מקרה גובה תחתית הצינור מינימום  05ס"מ מעל
לתחתית התעלה.
בד גיאוטקסטיל לא ארוג
בד גיאוטקסטיל לא ארוג מיועד להפריד בין החצץ לשתית בתחתית ודפנות התעלה .במקומות
בהם מתוכנן חצץ דקורטיבי בחלק העליון יש לבצע גם עטיפה של החלק העליון בבד גיאוטקסטיל
לא ארוג בתווך בין החצץ ההנדסי לחצץ הדקורטיבי.
חומר מבנה של הבד – פוליפרופילן או פוליסטירן .ניתן להשתמש בבד ממוחזר
גודל חור ( – )A.O.Sקטן מ  1.0מ"מ.
מוליכות הידראולית אנכית (פרמביליות) של בד גיאוטקסטיל לא ארוג (לפי) EN !SO 11508
גדולה מהמוליכות ההידראולית של שכבת השתית (קרקע טבעית).משקל מינימאלי של 051
גרם/מ"ר.
גלישת עודפים
גלישת עודפים תתוכנן בתעלה בהתאם למיקום הטופוגרפי בנקודה הנמוכה לאורך התעלה.
נקודת הגלישה של הנגר לתוך המגלש תתוכנן בגובה מקסימאלי של  05ס"מ מהנקודה
הנמוכה של פני תעלת החצץ.
מגלש העודפים ימוקם בהתאם לתנאי השטח .מגלש בתוך התעלה יהיה קולטן שצ"פ .נקודת
גלישה בכביש תתוכנן עם קולטני כביש או תעלות סבכה .נקודת גלישה לתעלה פתוחה תתוכנן
עם דיפון מתאים למניעת מיחתור בתעלה.

23

83
חישוב מגלש עודפים ראה נוסחאות מס'  8.5ו  8.1בסעיף  8.0לעיל.
עקרונות תכנון תעלות חלחול בשילוב התכנון האדרכלי (נופי)
תעלות חלחול בדומה לבריכות החלחול ,הינן בראש ובראשונה אלמנט הנדסי ,אשר יש לעצבו
בצורה חזותית יפה לנצפות ממרחק.
להלן פרוט העקרונות העיקריים לעיצובן:
•

מיקום – רוחב הרצועה המינימאלית הנדרשת לתעלה מחלחלת ,הינו לפחות  0מ'
אשר משלבים בין רצועות של  1.5מ' דשא  /צמחי כיסוי  /בני שיח משני צידי משטח
החצץ ,שטח זה הינו יחסית רחב ולכן תעלה כזו תשולב בעיקר בשוליים החיצוניים
של מגרשי החניה ,כאשר מצידה החיצוני ישולבו שיחים צפופים לייצוב השטח.

•

חזות – אזור התעלה מהווה המשך פיסי למגרש החניה כך שנמנע המצב השכיח
של תעלה עמוקה בשולי מגרש חניה ,ונוצר מגרש חניה התחום ע"י  4רצועות
עיקריות השונות אחת מהשניה –רצועת "דשא" ברוחב כ 1.5 -מ' (יתכן שימוש
ביבלית  ,)X1רצועת חצץ ברוחב מינימאלי  0מ'  ,רצועת צמחי כיסוי נמוכים וצפופים
ברוחב מינימאלי  0.5מ' ,ומעבר לה שיחים בגבהים משתנים.
בכל הרצועות המגוננות ניתן להשתמש בסוגי צמחים אשר מתאימים לתכנון
התחנה ללא מגבלה.

•

חומרים – ניתן לשלב בשכבה העליונה של החצץ  ,גוונים וסוגים שונים של חומרים
כדוגמת חצץ צבעוני ,טוף בגוונים שונים וכ"ד  ,ליצירת רצועה היקפית דקורטיבית
מסביב למשטח החניה.
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 .1.2.2גינון מחלחל ()VEGETATED SWALE
תיאור כללי (ראה תכנית )1.2.2.1
גינון מחלחל הם משטחי גינון שמאפשרים קליטת נגר וחלחול לתת הקרקע .בשונה ממשטחי
גינון רגילים בהם מתוכנן שעודפי הנגר מהם מופנים למערכת הניקוז ,כאן אנו מאפשרים את
מלוא החלחול לתת הקרקע ומבצעים תווך גרנולרי שקולט את הנגר ולא מאפשר התפתחות של
שלוליות לאורך זמן במהלך החורף.

http://www.dec.ny.gov/lands/73096.html
הפתרון מורכב משני אלמנטים:
א .משטח מגונן מחלחל
משטח מגונן בקרקע עם מוליכות הידראולית שקולט את הנגר מהמשטחים האטומים סביבו.
המשטח המגונן הוא בצורה של תעלה טרפזית שמאפשרת לגשם במהלך הסופה להצטבר.
התעלה מגוננת בשיחים ועצים עמידים למים עומדים.
ב .אוגר ביניים
אוגר הביניים מורכב מחצץ בדירוג מתאים שקולט את הנגר מהמשטח המגונן במהלך הסופה
ומאפשר את החלחול המלא לתת הקרקע.
במקומות בהם יש צורך באוגר יותר גדול מוסיפים צינור מחומר מבנה פלסטי בקוטר גדול (החל
מקוטר  111מ"מ) מחורר שמאפשר אוגר ביניים יותר גדול מהאוגר של החללים בחצץ.
ל וויסות נגר משתמשים בצינורות שרשורים בקוטר  011-011מ"מ שקולטים את הנגר
משכבת החצץ ומעבירים אותו למערכת התיעול העירונית.
גינון מחלחל מתאים לקליטה ישירה של נגר ממשטחי חניה וכבישים
מיקום
גינון מחלחל מתאים למגוון רחב של שטחים בתחנות ומתחמי הרכבת.
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ניתן למקום תעלות בגבולות מגרשי חניה ,בתוך מגרשי חניה בגבולות בין שורות של חניות,
לאורך מבנים ובגבולות המגרשים תוך שמירה על מגבלות מרחק ממבנים בהתאם לטבלה
לטבלת "מינימום מרחק ממבנים וגבולות מגרש" בסעיף  8.0לעיל.
גינון מחלחל  -יתרונות/חסרונות
חסרונות

יתרונות
מאפשר פיתוח נופי באזור שמיועד לחלחול נגר

עלות הקמה גבוהה בהשוואה לתעלה
מחלחלת

שומר על ניקיון שכבות החצץ שאוגרות את
הנגר

מחייב אחזקה שוטפת של טיפול בצמחיה

מקנה לשטחים מרוצפים נרחבים ,חזות יותר
"ירוקה" ,תוך צמצום כמות ההשקיה הנדרשת.

תופס יותר שטח (רוחב) בהשוואה לתעלה
מחלחלת

מאפשר השתלבות חזותית בסביבה טבעית.

דורש שימוש בצמחים מיוחדים המתאימים
לתנאי יובש ועודף מים לסירוגין.

מאפשר שימוש בתעלה כאלמנט נופי אסטטי.
התעלה עצמה נראית כערוגה רחבה.

עקרונות תכנון
שלבי התכנון של גינון מחלחל הם כדלקמן :

א.

חישוב נפח דרוש לאיגום (חלחול או וויסות) .

ב .חישוב ספיקת תכן עבור מיגלש עודפים.
ג .חישוב ממדים פיסיים של התעלה המגוננת ואוגר הביניים כולל במידת הצורך צנרת
להגדלת האוגר הפנימי או להמשך תיעול.
ד .תכנון הצמחייה בתעלה העליונה
ה .חישוב מתקני גלישת עודפים.
נפח אגירה וספיקות
חישוב ספיקות ראה בסעיף  8.0לעיל.
חישוב נפח אגירה דרוש ראה סעיף  8.0לעיל.
חישוב ממדי גינון מחלחל
חישוב נפח אגירה בתעלה המגוננת מורכב משני חלקים:
א .חישוב של נפח בתעלה עליונה של האזור המגונן
ב .חישוב של אוגר הביניים שקולט את הנגר מהתעלה העליונה ומאפשר השהייה
עד לחלחול הסופי לתת הקרקע.
היחס בין הנפחים השונים תלוי בשטח ובאפשרויות אגירת הנפחים השונים.
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הסכום של הנפחים שווה לסכום נפח הנדרש לאגירה וויסות בהתאם לסעיף  8.0לעיל.
()8.00
כאשר
– נפח איגום נידרש בהתאם לסעיף ( 8.0מ"ק).
– נפח איגום בחלק העליון של הגינון המחלחל (מ"ק).
– נפח איגום בתעלת אוגר הביניים (מ"ק).

רצ"ב הנוסחאות לחישוב ממדי המתקנים בהתאם לנפח האגירה:
א .חישוב נפח אגירה בתעלה מגוננת בהתאם לנוסחה הבא :
)

()8.01

(

כאשר :
– נפח איגום בחלק העליון של הגינון המחלחל (מ"ק).
– רוחב התעלה (מ').
– שיפוע דופן.
– גובה המים בתעלה (מ').
 –Lאורך התעלה (מ').
ב .חישוב נפח אגירה בתעלת אוגר הביניים מחצץ בהתאם לנוסחה הבא :
()8.04
כאשר :
– נפח איגום בתעלת אוגר הביניים (מ"ק).
 –Bרוחב התעלה (מ').
 –Hגובה מים בתעלה (מ').
 – nאחוז החללים בחצץ (.)%
אחוז החללים בחצץ ( )nתלויה בדירוג .האבן .עבור דירוג מומלץ שמופיע בהמשך אחוז החללים
הוא .2041%
חישוב זמן חלחול
חישוב זמן חלחול ראה נוסחה מס'  8.4בסעיף  8.0לעיל.
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עקרונות תכנון פיסי
ממדי תעלת גינון מחלחל
ממדי מינימום ומקסימום של חתך התעלה משיקולי תחזוקה וקיים הם :
מקסימום

מינימום
משטח מגונן מחלחל
רוחב תחתית (מ')

0.1

0.1

רוחב עליון (מ')

0.0

4.1

גובה תפעולי (מ')

1.0

1.0

אוגר ביניים
רוחב (מ')

0.1

0.1

גובה תפעולי (מ')

1.45

0.1

שיפוע דופן תעלה עליונה
שיפוע דופן מינימאלי של התעלה העליונה  0:1משיקולים של אחזקה ותנאי התפתחות צמחייה.
שיפוע אורכי
מומלץ לתכנן את הגינון המחלחל ללא שיפוע כדי למקסם את כמויות הנגר ולהקטין את העומק.
שיפוע אורכי מקסימלי –  . 5%מעבר לשיפוע זה יש צורך בתכנון מדרגות כדי למתן שיפועים.
כניסת נגר לגינון המחלחל
משטחים מרוצפים (אספלט ובטון) – כניסת ישירה לשטח הפנים העליון של הגינון
שטחים מגוננים –  -כניסה ישירה כאשר השטחים המגוננים מתנקזים אליו.
גגות וריצופים אטומים  -מומלץ לחבר ישירות לתעלת החצץ מתחת לגינון באמצעות תיעול תת
קרקעי .חיבור כזה מחייב הוספה של צינור להגדלת נפח אגירה .ראה הרחבה בנדון בהמשך
הפרק.
אדמת גינון
אדמת גינון בשכבת הגינון המחלחל תהיה מקרקע מסוג SM
מוליכות הידראולית מינימאלית של

21

(חול עם טין) או ש"ע ובעלת

ס"מ/שנ'.

חצץ
דירוג החצץ שמיועד לאוגר הביניים בתעלות -ראה טבלה של דירוג חצץ סעיף  8.1.0לעיל.
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צנרת להגדלת נפח אגירה
ראה התייחסות בסעיף  8.1.0לעיל.
צינורות לקליטת עודפי נגר
ראה התייחסות בסעיף  8.1.0לעיל.
בד גיאוטקסטיל לא ארוג
ראה התייחסות בסעיף  8.1.0לעיל.
גלישת עודפים
ראה התייחסות בסעיף  8.1.0לעיל.
גינון מחלחל ,תכנון צמחיה ושילוב בתכנון האדריכלי (נופי)
גינון מחלחל הינו הפתרון "הנופי" והירוק ביותר מבחינת הפתרונות המוצגים במסמך זה.
חזותית ,במידה ונשתלים צמחים מתאימים ,לא ניתן להבחין כי מתחת לערוגת הגינון "מסתתר"
פתרון הנדסי לחלחול מי נגר.
•

מיקום – רוחב הרצועה המינימאלית הנדרשת לגינון מחלחל הינו לפחות  0.0מ'
אשר משלבים בין רצועות של  1.1מ' שיחים ממינים שונים משני צידי תחתית
הערוגה שבו ישתלו עשבוניים ,שטח זה הינו יחסית רחב אך בהחלט ניתן לשלבו
כמפרדה וערוגה מגוננת בין שורות חנית  ,בשולי רחבת הכניסה למבנה תחנה,
ובשוליים החיצוניים ,בהיקף התחנה ,גם כאשר היא גובלת בשטחים אורבאניים
(רחובות ,כבישים עירוניים  ,מגרשים בנויים אחרים וכ"ד).

•

סוגי צמחיה – מכיוון שמדובר בערוגה אשר בעונה הגשומה  ,שטחה יהיה מכוסה
לפרקי זמן ארוכים במים – לכ  04שעות ,יש להשתמש במיני צמחים אשר עמידים
לשהיה ארוכה מתחת למים (עשבוניים כדוגמת יבלית  ,X1וטיוור וכ"ד) בתחתית
הערוגה  ,ובשיחים אשר שורשיהם עמידים למים ,דהינו אינם רגישים לקרקע לא
מנוקזת כדוגמת :גומא מינים שונים ,אירוס יפני ,מרווה ביצתית ,לובליה אדומה
וכ"ד.
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 .1.2פתרונות נקודתיים
פתרונות נקודתיים מיושמים במקומות בהם שכבת הקרקע העליונה לא מחלחלת והשכבה המחלחלת
נמצאת בעומק של מס' מטרים.
בנוסף משמשים פתרונות אלו באזורים בהם אין שטחים שניתן לנצל לפתרונות משטחים או אורכיים.
שימוש נוסף של פתרונות נקודתיים הוא כתגבור לפתרונות משטחיים ואורכיים להשלמת התכנון
לקריטריון הנדרש.

 .1.2.1באר הפוכה ()DRY WELL
תיאור כללי (ראה תכניות )1.2.1.2 ,1.2.1.1
באר הפוכה הינו קידוח לתת הקרקע אשר מאפשר הזרמת הנגר לשכבות מוליכות .היישום ע"פ
רוב באותם אזורים בהם יש שכבה עליונה של חרסית/לס אטומה ואין אפשרות להחדיר נגר
לקרקע שבפני השטח ,או באזורים בהם לא ניתן לפתח פתרונות משטחיים ואורכיים.
פתרון זה מחייב זהירות רבה בבחירת הנגר שמגיע לקידוח .נגר עם לכלוך רב של סחף דקים
סותם את הקידוח ששטחו קטן יחסית.
המתקן מתאים בעיקר להחדרה של נגר מגגות מבנים שהם נקיים יחסית ובד"כ לא מכילים
לכלוך של סחף.
יש אפשרות כפי שרואים בתמונה בהמשך להוסיף לפני הקידוח מתקן לשיקוע חול שמאריך את
אורך החיים של הקידוח.
הפרט הסטנדרטי של רכבת ישראל כפי שרואים בתמונה בהמשך כולל חלחול לתת הקרקע רק
מתחתית הקידוח.
מיקום
ניתן למקם קידוחים של באר הפוכה במגוון רחב של אזורים תוך הקפדה על כך שהנגר יגיע
לתוך הקידוח ללא סחף של דקים ולכלוך.
יש לשמור על מרחק ממבנים וגבולות מגרש בהתאם לטבלה בסעיף  8.0לעיל
בין המקומות בהם ניתן למקם באר הפוכה :


מדרכות



כבישים



שצ"פים
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באר הפוכה  -יתרונות/חסרונות
חסרונות

יתרונות
עלות הקמה זולה

מחייב פתרון של וויסות נגר

אחזקה שנתית זולה

רגיש לסתימה

חסכוני בשטח

לא ניתן לתחזק לאורך זמן ולכן נידרש כעבור
מספר שנים לקדוח מחדש

לא בולט במיוחד בשטח ,רובו תת-קרקעי

עקרונות תכנון
שלבי התכנון של באר הפוכה הם כדלקמן :
א .חישוב ספיקת תכן
ב .חישוב קוטר ועומק הבאר ומספר נידרש של בארות חלחול
ג .חישוב מתקני גלישת עודפים
ספיקות תכן
חישוב ספיקות ראה בסעיף  8.0לעיל
חישוב קוטר
חישוב הקוטר בהתאם לחוק דרסי

()8.05

כאשר :
 –Qספיקה לקרקע דרך תחתית הקידוח (מ"ק/שנ')
 –Aשטח חתך של הקידוח במגע עם הקרקע הטבעית (מ"ר)
 – Khמוליכות הידראולית של הקרקע הטבעית (מ'/שנ')
 – iגרדיאנט הידראולי
באר הפוכה עם חלחול מדפנות הקידוח חישוב הספיקה שמחלחלת לתת הקרקע ראה נוסחאות
בספרות המקצועית.
עקרונות תכנון פיסי
ממדים מינימאליים ומקסימאליים של באר הפוכה :

קוטר (מ')
עומק מפני השטח (מ')
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מינימום

מקסימום

Ø 1.8

Ø0.5

5.1

01.1

94
קיים
משיקולים של קיים יש להגדיל את מספר הקידוחים מעבר לדרישות ספיקת התכן בהתאם
לטבלה הבאה :
מס' קידוחים מחושב

תוספת קידוחים
להבטחת קיים

סה"כ קידוחים

0

0

0

0

0

1

1

0

4

4

0

1

5

0

7

1

0

8

הערה  :בפרויקטים עם יותר מ  1קידוחי החדרה מחושבים ,תהיה תמיד תוספת של מינימום
 11%מהכמות המחושבת של הקידוחים ,מעוגלת כלפי מעלה.
אבן למילוי
מילוי בתוך הקידוח  -האבן המיועדת למילוי בתוך הקידוח ,אבן שטופה בגודל ממוצע של 05
ס"מ.
מילוי המרווח בין דפנות הקידוח לחוליות הטרומיות – המילוי יהיה בחצץ מסוג "אגוזית" כינוי
לפי ת"י .05/01 - 1
חוליות בטון טרומיות
חוליות בטון טרומי בהתאם לת"י  411חלק .4
באר הפוכה,שילוב בתכנון האדריכלי (נופי)
את אלמנט הבאר ההפוכה ניתן למקם בשטחי ריצוף ובשטחים מגוננים.
בשטחים מרוצפים ,באר הפוכה הינה אלמנט אשר מבחינה חזותית השבכה העליונה בלבד
גלויה לעין .מכיוון ששבכה זו הינה יחסית גדולה ,בקוטר כ  0.5 -מ' ,רצוי למקם אלמנט זה
בשטחים בשולי שטח ההליכה והשהיה  ,כך שלא תפריע מבחינה פיסית ומבחינה חזותית
להולכי הרגל במתחם התחנה.בשטחים מגוננים ,שוב עקב מידותיה של שוחת הקליטה וחגורת
האבן מסביבה ,רצוי למקם אלמנט זה אך ורק כאשר ישנם שטחי גינון יחסית גדולים ,כאשר
האלמנט מוסתר ע"י הצמחיה שמסביבו.
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 .1.2.2לימן אורבני ()TREE & SHRUB PIT
תיאור כללי (ראה תכנית )1.2.2.1
לימן אורבני הוא גומת שתילה של עץ או מספר עצים שמאפשרת חלחול מוגבר של מים.
הלימן מאפשר קליטת נגר ,ממסעות בעיקר ,לצורך הגברת החלחול בסמוך לעצים ושיחים
וצמצום כמויות המים הדרושות להשקיה.
הלימן האורבני דומה במבנהו לגינון מחלחל וכולל שתי שכבות :העליונה אדמת גן והתחתונה
תווך גרנולרי .הלימן האורבני נבדל מגינון מחלחל בכך שלצורך הגברת מהירות וכמות כניסת
הנגר לשכבת החצץ שבלימן האורבני נוסף צינור אנכי עם פתח שמאפשר למים שנקווים בלימן
מגובה נתון להיכנס ישירות לשכבת החצץ.

תמונה מתוך  Design standards for commercial & community facility parking lotsשל
העיר ניו יורק .
מיקום
ניתן למקם את הלימן האורבני במגרשי חנייה ורחבות מרוצפות .ראה תמונה לעיל.
לימן אורבני  -יתרונות/חסרונות
חסרונות

יתרונות

עלויות הקמה ותפעול זולות

מתאים לטיפול במשטחים
אטומים קטנים בלבד

מאפשר להקנות לשטחים מרוצפים ודרכים חזות יותר
"ירוקה".

נדרשת תחזוקה קבועה של
הצמחייה

מצמצם את כמות ההשקיה הנדרשת.
חסכוני בשטח.
ניתן לבצע בתחנות קיימות ,בשטחי ריצוף גדולים ,בין
חניות קיימות ,כאוזני גינון ובאיי תנועה ,כמעט ללא צורך
בשינוי של החניות הקיימות.
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עקרונות תכנון
שלבי התכנון של לימן אורבני הם כדלקמן :
א .חישוב נפח אגירה
ב .חישוב ממדים פיסיים של התעלה המגוננת ואוגר הביניים כולל במידת הצורך צנרת
להגדלת האוגר הפנימי או להמשך תיעול
ג .תכנון הצמחייה
ד .חישוב מתקני גלישת עודפים
נפח אגירה וספיקות
חישוב ספיקות ראה בסעיף  8.0לעיל.
חישוב נפח אגירה דרוש ראה סעיף  8.0לעיל.
חישוב ממדי הלימן האורבני
ממדי הלימן האורבני מחושבים בהתאם לתכנון גינון מחלחל ראה סעיף  8.1.0לעיל.
עקרונות תכנון פיסי
ממדים מינימאליים
עגול –  Ø0.51מ'
מלבני –  0.51מ'  0.51 ªמ'
עובי אדמת גן
עצים – מינימום  81ס,מ
שיחים – מינימום  41ס"מ
אדמת גינון
אדמת גינון בשכבת גינון המחלחל תהיה מקרקע מסוג ( 22SMחול עם טין) או ש"ע ובעלת
ס"מ/שנ'

מוליכות הידראולית מינימאלית של
חצץ
דירוג חצץ ראה טבלה בסעיף  8.1.0לעיל
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לימן אורבאני ,עקרונות תכנון נופי אדריכלי
הלימן האורבאני בדומה לגנון מחלחל ,למעשה הינו פתרון מאד נופי ו"ירוק" מכיון שמבחינה
חיצונית ,חזותית לא ניתן להבחין כי מתחת לערוגת הגינון "מסתתר" פתרון הנדסי לחלחול מי
נגר.
הלימן האורבאני ,כפי שמצוין בסעיפים הקודמים ,הינו פתרון נקודתי ,אשר עקב השטח
המצומצם הנדרש ליישומו ,מהווה פתרון אשר ניתן לשלב במגוון רב של מצבים תכנוניים בתחום
תחנות הרכבת –
בתחנות קיימות – שילוב פתח לעץ בין שני מקומות חניה במגרש החניה ,כאשר שטח הפתח
יבוצע כלימן אורבאני .ברחבת כניסה להולכי רגל בחזית מבנה התחנה – ניתן להוסיף עצי צל
אשר הפתח עבורם במשטח הריצוף יבוצע כלימן אורבאני .החלפת ערוגות גינון קימות קטנות
באזורי החניה,וברחבות הולכי הרגל בלימן אורבאני ועוד.
למעשה כל משטח מרוצף גדול  ,קיים ,אשר ניתן לגרוע חלקים ממנו לטובת גינון ,ועצי צל ניתן
לעצב בשטחו כלימן אורבאני.
בתחנות מתוכננות – בזהה למפורט לגבי תחנות קימות ,אלא שבתחנות חדשות ניתן לעצב
לימנים אורבאניים יותר גדולים בשטחם כך שיוכלו לקלוט יותר מי נגר ,בנוסף יש לתכנן את
שיפועי הניקוז לכוון הלימנים ,כך שאכן ניתן יהיה לנקז לתחומם את מירב מי הנגר מסביבתם.
עקרונות תכנון נופיים –
•סוגי צמחיה – מכיוון שמדובר בערוגה אשר בעונה הגשומה  ,שטחה יהיה מכוסה לפרקי זמן
ארוכים במים – לכ  04שעות ,יש להשתמש במיני צמחים אשר עמידים לשהיה ארוכה מתחת
למים (עשבוניים כדוגמת יבלית  , X1וטיוור וכ"ד) ,ובמיני עצים ושיחים אשר שורשיהם עמידים
למים ,דהינו אינם רגישים לקרקע לא מנוקזת  -ראה רשימת צמחיה מומלצת מצורפת בהמשך
המסמך.
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 .6נספחים
נספח א' – מטריצת פתרונות
תחנה  +מגרש חניה
כמות משקעים
ממוצעת
מ"מ/שעה

סוג קרקע

חלחול נגר
תצורה

הערות

פתרונות
בריכת חלחול

משטחי

מיסעות מחלחלות
בריכה תת קרקעית

חדירה
אורכי
נקודתי

תעלות מחלחלות

משטחי
חדירה
למחצה

גינון מחלחל

בריכת חלחול

מתאים לתחנה חדשה מצריך שטח פנוי
מתאים לתחנה חדשה או תחנה ישנה בה מתבצע שיקום
מלא של המיסעה.

באר הפוכה

מיסעות מחלחלות
בריכה תת קרקעית

אורכי
נקודתי

תעלות מחלחלות

אטומה

באר הפוכה

מתאים רק כאשר שכבות מנקזות נמצאות בעומק עד  01מ'

באר הפוכה

פתרונות וויסות נגר במידה ונדרש בהתאם לסעיף 2.2.1

משטחי
חדירה
אורכי
נקודתי

מיסעות מחלחלות
בריכה תת קרקעית

מתאים לתחנה חדשה או שיקום חניונים ,כאשר שטח אגן
ההיקוות גדול ואין מקום לבריכה פתוחה

תעלות מחלחלות
באר הפוכה

בריכת חלחול

משטחי

מיסעות מחלחלות
בריכה תת קרקעית

אורכי
נקודתי

אטומה

מתאים בכל מצב
יבוצע רק כתגבור למערכות אחרות משמרות נגר כדי להגיע
לדרישות קריטריון התכנון
מתאים בשיקום חניונים ורחבות בתחנות קיימות וחדשות
מתאים לתחנה חדשה מצריך שטח פנוי
מתאים לתחנה חדשה או תחנה ישנה בה מתבצע שיקום
מלא של המיסעה.
מתאים לתחנה חדשה או שיקום חניונים ,כאשר שטח אגן
ההיקוות גדול ואין מקום לבריכה פתוחה

תעלות מחלחלות

מתאים בכל מצב
יבוצע רק כתגבור למערכות אחרות משמרות נגר כדי להגיע
לדרישות קריטריון התכנון
מתאים בשיקום חניונים ורחבות בתחנות קיימות וחדשות

באר הפוכה

מתאים רק כאשר שכבות מנקזות נמצאות בעומק עד  01מ'

באר הפוכה
לימן אורבני

נקודתי

מתאים לתחנה חדשה מצריך שטח פנוי.
מתאים לתחנה חדשה או תחנה ישנה בה מתבצע שיקום
מלא של המיסעה.

לימן אורבני

חדירה
למחצה

מתאים בכל מצב

גינון מחלחל

בריכת חלחול

 200מ"מ -
 200מ"מ

מתאים לתחנה חדשה או שיקום חניונים ,כאשר שטח אגן
ההיקוות גדול ואין מקום לבריכה פתוחה
מחייב רצועה ברוחב מתאים
יבוצע רק כתגבור למערכות אחרות משמרות נגר כדי להגיע
לדרישות קריטריון התכנון
מתאים בשיקום חניונים ורחבות בתחנות קיימות וחדשות

לימן אורבני

נקודתי

מתאים בכל מצב
מחייב רצועה ברוחב מתאים
יבוצע רק כתגבור למערכות אחרות משמרות נגר כדי להגיע
לדרישות קריטריון התכנון
מתאים בשיקום חניונים ורחבות בתחנות קיימות וחדשות

לימן אורבני

גדול מ 200
מ"מ

מתאים לתחנה חדשה מצריך שטח פנוי.
מתאים לתחנה חדשה או תחנה ישנה בה מתבצע שיקום
מלא של המיסעה.
מתאים לתחנה חדשה או שיקום חניונים ,כאשר שטח אגן
ההיקוות גדול ואין מקום לבריכה פתוחה

פתרונות וויסות נגר במידה ונדרש בהתאם לסעיף 2.2.1

010

112
כמות משקעים
ממוצעת
מ"מ/שעה

סוג קרקע

חלחול נגר
תצורה

פתרונות
בריכת חלחול

משטחי
חדירה

אורכי
נקודתי

מיסעות מחלחלות
תעלות מחלחלות
באר הפוכה
לימן אורבני

קטן מ 200
מ"מ

בריכת חלחול

משטחי
חדירה
למחצה

אורכי
נקודתי

הערות

מתאים לתחנה חדשה מצריך שטח פנוי.
מתאים לתחנה חדשה או תחנה ישנה בה מתבצע שיקום
מלא של המיסעה.
מתאים בכל מצב
יבוצע רק כתגבור למערכות אחרות משמרות נגר כדי
להגיע לדרישות קריטריון התכנון
מתאים בשיקום חניונים ורחבות בתחנות קיימות וחדשות
מתאים לתחנה חדשה מצריך שטח פנוי.

מיסעות מחלחלות

מתאים לתחנה חדשה או תחנה ישנה בה מתבצע שיקום
מלא של המיסעה.

תעלות מחלחלות

מתאים בכל מצב

באר הפוכה
לימן אורבני

אטומה

יבוצע רק כתגבור למערכות אחרות משמרות נגר כדי
להגיע לדרישות קריטריון התכנון
מתאים בשיקום חניונים ורחבות בתחנות קיימות וחדשות
פתרונות וויסות נגר במידה ונדרש בהתאם לסעיף
2.2.1

תחנה בלבד
כמות משקעים
ממוצעת
מ"מ/שעה

סוג קרקע

חלחול נגר
תצורה
אורכי

חדירה
נקודתי
גדול מ 200
מ"מ

אורכי
חדירה
למחצה

פתרונות
תעלות מחלחלות
גינון מחלחל
באר הפוכה

יבוצע רק כתגבור למערכות אחרות משמרות נגר כדי
להגיע לדרישות קריטריון התכנון

לימן אורבני

מתאים בשיקום רחבות בתחנות קיימות וחדשות

תעלות מחלחלות
גינון מחלחל
באר הפוכה

יבוצע רק כתגבור למערכות אחרות משמרות נגר כדי
להגיע לדרישות קריטריון התכנון

לימן אורבני

מתאים בשיקום רחבות בתחנות קיימות וחדשות
פתרונות וויסות נגר במידה ונדרש בהתאם לסעיף
2.2.1

נקודתי
אורכי

חדירה
למחצה

מתאים בכל מצב
מחייב רצועה ברוחב מתאים

נקודתי

אורכי

 200מ"מ -
 200מ"מ

מתאים בכל מצב
מחייב רצועה ברוחב מתאים

אטומה

חדירה

הערות

נקודתי

תעלות מחלחלות

מתאים בכל מצב

באר הפוכה

יבוצע רק כתגבור למערכות אחרות משמרות נגר כדי
להגיע לדרישות קריטריון התכנון

לימן אורבני

מתאים בשיקום רחבות בתחנות קיימות וחדשות

תעלות מחלחלות

מתאים בכל מצב

באר הפוכה

יבוצע רק כתגבור למערכות אחרות משמרות נגר כדי
להגיע לדרישות קריטריון התכנון

לימן אורבני

מתאים בשיקום רחבות בתחנות קיימות וחדשות
פתרונות וויסות נגר במידה ונדרש בהתאם לסעיף
2.2.1

אטומה

013

113
כמות משקעים
ממוצעת
מ"מ/שעה

סוג קרקע

חדירה
קטן מ 200
מ"מ

חלחול נגר
תצורה

פתרונות

אורכי

תעלות מחלחלות
באר הפוכה

נקודתי
אורכי

חדירה
למחצה

נקודתי

הערות

מתאים בכל מצב
יבוצע רק כתגבור למערכות אחרות משמרות נגר כדי
להגיע לדרישות קריטריון התכנון

לימן אורבני

מתאים בשיקום חניונים ורחבות בתחנות קיימות וחדשות

תעלות מחלחלות

מתאים בכל מצב
יבוצע רק כתגבור למערכות אחרות משמרות נגר כדי
להגיע לדרישות קריטריון התכנון
מתאים בשיקום חניונים ורחבות בתחנות קיימות וחדשות

באר הפוכה
לימן אורבני

פתרונות וויסות נגר במידה ונדרש בהתאם לסעיף
2.2.1

אטומה

מתחם מסילות
כמות משקעים
ממוצעת
מ"מ/שעה

סוג קרקע

חלחול נגר
תצורה

פתרונות
בריכת חלחול

אורכי

נקודתי

מיסעות מחלחלות

בריכה תת קרקעית

מתאים למתחם מסילות חדש או שיקום מתחם מסילות ,
כאשר שטח אגן ההיקוות גדול ואין מקום לבריכה
פתוחה

תעלות מחלחלות
גינון מחלחל
באר הפוכה

יבוצע רק כתגבור למערכות אחרות משמרות נגר כדי
להגיע לדרישות קריטריון התכנון

בריכת חלחול

משטחי

מיסעות מחלחלות
בריכה תת קרקעית

חדירה
למחצה

אורכי

תעלות מחלחלות

מתאים בשיקום חניונים ורחבות במתחם מסילות קיים
וחדש.
מתאים למתחם מסילות חדש מצריך שטח פנוי
מתאים למתחם מסילות חדש או מתחם מסילות ישן בו
מתבצע שיקום מלא של המיסעה בחניוני רכבים.
מתאים למתחם מסילות חדש או שיקום מתחם מסילות ,
כאשר שטח אגן ההיקוות גדול ואין מקום לבריכה
פתוחה
מתאים בכל מצב

גינון מחלחל

מחייב רצועה ברוחב מתאים

באר הפוכה

יבוצע רק כתגבור למערכות אחרות משמרות נגר כדי
להגיע לדרישות קריטריון התכנון

נקודתי
לימן אורבני

נקודתי

מתאים בכל מצב
מחייב רצועה ברוחב מתאים

לימן אורבני

גדול מ 200
מ"מ

מתאים למתחם מסילות חדש מצריך שטח פנוי.
מתאים למתחם מסילות חדש או מתחם מסילות ישן בו
מתבצע שיקום מלא של המיסעה בחניוני רכבים.

משטחי

חדירה

הערות

באר הפוכה

אטומה

מתאים בשיקום חניונים ורחבות במתחם מסילות קיים
וחדש.
מתאים רק כאשר שכבות מנקזות נמצאות בעומק עד 01
מ'
פתרונות וויסות נגר במידה ונדרש בהתאם לסעיף
2.2.1

012

114
כמות משקעים
ממוצעת
מ"מ/שעה

סוג קרקע

חלחול נגר
תצורה

פתרונות
בריכת חלחול

אורכי

מיסעות מחלחלות

בריכה תת קרקעית

מתאים למתחם מסילות חדש או שיקום מתחם קיים,
כאשר שטח אגן היקוות גדול ואין מקום לבריכה פתוחה

תעלות מחלחלות
באר הפוכה

נקודתי
לימן אורבני
בריכת חלחול

 200מ"מ -
 200מ"מ

מיסעות מחלחלות

משטחי
חדירה
למחצה

בריכה תת קרקעית

אורכי

תעלות מחלחלות

מתאים למתחם מסילות חדש או שיקום מתחם קיים,
כאשר שטח אגן היקוות גדול ואין מקום לבריכה פתוחה
מתאים בכל מצב

לימן אורבני
באר הפוכה

מתאים רק כאשר שכבות מנקזות נמצאות בעומק עד 01
מ'
פתרונות וויסות נגר במידה ונדרש בהתאם לסעיף
2.2.1

משטחי
אורכי

מיסעות מחלחלות
תעלות מחלחלות

מתאים בכל מצב

באר הפוכה

יבוצע רק כתגבור למערכות אחרות משמרות נגר כדי
להגיע לדרישות קריטריון התכנון

לימן אורבני

מתאים בשיקום חניונים ורחבות במתחם מסילות קיים
וחדש.

בריכת חלחול

משטחי
אורכי
נקודתי

מתאים למתחם מסילות חדש מצריך שטח פנוי
מתאים למתחם מסילות חדש או מתחם מסילות ישן בו
מתבצע שיקום מלא של המיסעה בחניוני רכבים.

נקודתי

חדירה
למחצה

מתאים למתחם מסילות חדש מצריך שטח פנוי
מתאים למתחם מסילות חדש או מתחם מסילות ישן בה
מתבצע שיקום מלא של המיסעה בחניוני רכבים.

מתאים בשיקום חניונים ורחבות במתחם מסילות קיים
וחדש.

בריכת חלחול

קטן מ 200
מ"מ

מתאים בשיקום חניונים ורחבות במתחם מסילות קיים
וחדש.

באר הפוכה

אטומה

חדירה

מתאים בכל מצב
יבוצע רק כתגבור למערכות אחרות משמרות נגר כדי
להגיע לדרישות קריטריון התכנון

יבוצע רק כתגבור למערכות אחרות משמרות נגר כדי
להגיע לדרישות קריטריון התכנון

נקודתי

נקודתי

מתאים למתחם מסילות חדש מצריך שטח פנוי.
מתאים למתחם מסילות חדש או מתחם מסילות ישן בו
מתבצע שיקום מלא של המיסעה בחניוני רכבים.

משטחי
חדירה

הערות

מתאים למתחם מסילות חדש מצריך שטח פנוי

מיסעות מחלחלות

מתאים למתחם מסילות חדש או מתחם מסילות ישן בו
מתבצע שיקום מלא של המיסעה בחניוני רכבים.

תעלות מחלחלות

מתאים בכל מצב

באר הפוכה

יבוצע רק כתגבור למערכות אחרות משמרות נגר כדי
להגיע לדרישות קריטריון התכנון

לימן אורבני

מתאים בשיקום חניונים ורחבות במתחם מסילות קיים
וחדש.
פתרונות וויסות נגר במידה ונדרש בהתאם לסעיף
2.2.1

אטומה

011

115
נספח ב'– הדמיית שילוב פתרונות שונים בשטח מגרש חניה

015

116
נספח ג' – עקרונות לתכנון צמחיה במתקנים לשימור מי נגר ורשימת צמחים
עקרונות לתכנון צמחיה במתקנים לשימור מי נגר
ההנחיות מתייחסות להיבטים האגרונומיים באשר להתאמתם של צמחים לשתילה בתוך ובסמוך
למתקנים לשימור מי נגר ,והן אינן מתייחסות לסוגיות העיצוביות המתלוות לתכנון הצמחי.
להלן פירוט השיקולים האגרונומיים:
ג .1.הגורמים המגבילים את התאמתם של צמחים לגידול במתקנים לשימור מי נגר:
ג .0.0.רווית מים בעונת הגשמים עד להתפתחות תנאים אנאירוביים בבית השורשים ,זאת
לפרקי זמן לא ידועים.
ג .0.0.אבדן יציבות של עצים ושיחים גדולים בתנאים של קרקע רוויה (סכנת התהפכות).
ג .0.1.קיומם של תנאיי הצפה חורפיים ותנאיי יובש קיציים בבית גידול אחד.
ג .0.4.אפשרות ל"בריחת" מים מתחת לשכבת הקרקע הגננית לתוך שכבת החצץ או לצנרת
מנקזת ,עלולה לגרום לכך שצמח הגדל במתקן לשימור מי נגר יהיה במאזן מים גרוע מזה של
צמח הגדל בקרקע טבעית.
ג .2.בגיבוש ההמלצות אנו מביאים בחשבון מספר הנחות:
ב .0.0.הגינון בתחנות ,מתחמים ומתקנים של רכבת ישראל הוא ברובו אינטנסיבי ,מבחינת
אופיו התכנוני .לעיתים רמת התחזוקה הצפויה היא נמוכה.
ב .0.0.סוגיית השתילה חשובה לגבי כמה ממתקני שימור מי הנגר המוצעים" :הגינון המחלחל",
"הלימן האורבני" ,שולי "תעלות מחלחלות" ,ו"בריכות חלחול/וויסות נגר".
ג .2.בשימוש בצמחייה במתקנים אלה ,חשוב לשמור על מספר כללים:
ג .1.0.כל עץ ,שיח ובן שיח/עשבוני ברשימת הצמחים המובאת להלן ,זקוק להשקיית התבססות
קבועה .משך השקיה זו הינו לכל הפחות חמש שנים לעץ ,שלוש שנים לשיח ושנתיים לבן שיח/
עשבוני.
ג .1.0.שתילה של צמחים מעמיקי שורש מעל החלק האוגר (החצץ) או המנקז של המתקן יכולה
להביא לכך ששורשיו יגבילו את חדירת המים לשכבת החצץ.
ג .1.1.כדי ששכבת החצץ תתרום למאזן המים הקיצי של עצים ושיחים גדולים, ,התכנון צריך
לאפשר שהיית מים בשכבה זו ,קרי שצנרת ניקוז לגלישה או להולכה תעבור בחלקה העליון של
שכבת החצץ.
ג .1.4.יש לוודא שתכנית הצמחייה מותאמת לצרכי התחזוקה
ג .1.5.חשוב שיריעת הגיאו טקסטיל תיפרש רק מעל החלק המחלחל של המתקן כדי לאפשר
לשורשי עצים ושיחים לחדור לעומק.
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רשימת צמחים
בריכת
חלחול

תעלת
חלחול

לימן
אורבני

גינון
מחלחל
בשוליים

גינון
מחלחל
במרכז

מתאים
בין
- 200
200
מ"מ

מתאים
מעל
200
מ"מ

השקיית
עזר
קבועה

צורת
חיים

שם לטיני

שם עברי

'מס

עצים




























עץ

Pyrus
Calleryana

אגס קלרי

0









עץ

Acer Negundo

אדר מלני

0

1







עץ

Eucalyptus Spp.

איקליפטוס (לא
/המקור) טורלי
/אדום מצנפת
פרי-גדול







עץ

Pistacia
Atlantica

אלה אטלנטית

4





עץ

Tamarix Aphylla/
Chinensis

/אשל הפרקים
סיני

5





עץ

Paliurus SpinaChristi

אשמר קוצני

1













עץ

Geditsia
Tracanthos

-גלדיציה תלת
קוצית

7





עץ

Platanus
Orientails/
Mexicana

/דולב מזרחי
מקסיקני

8



עץ

Washingtonia
Robusta

וושינגטוניה
חסונה

1



עץ

Thuja Orientalis

טויה מזרחית

01



עץ

texodium
distichum

טורי-טכסודיון דו

00



עץ

Prosopis Alba/
Nigra

 שחור/ינבוט לבן

00

עץ

Magnolia
Grandiflora

-מגנוליה גדולת
פרחים

01

עץ

Myoporum
Acuminatum

מיופורום מחודד

04

עץ

Fraxinus Uhdei/
Pennsylvanica/
Syriaca

/עד-מילה ירוקת
/פנסילבנית
סורית

05

עץ

Celtis Australis

מיש דרומי

01

עץ

Sapium
Sebiferum

ספיון השעווה

07
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בריכת
חלחול

תעלת
חלחול

לימן
אורבני

גינון
מחלחל
בשוליים









גינון
מחלחל
במרכז

מתאים
בין
- 200
200
מ"מ

מתאים
מעל
200
מ"מ

השקיית
עזר
קבועה



צורת
חיים

עץ

שם לטיני

שם עברי

'מס

Elaeagnus
Angustifoli

עץ השמן
המכסיף

08

פיקוס מינים
/ שדרות:שונים
/ קדוש/בנגלי
 תאנה/מעוקם

01

פלפלון דמוי
אלה

01











עץ

Ficus Spp.











עץ

Schinus
Terebinthifolius









עץ

Callistemon
Viminalis

קליסטמון
הנצרים

00









עץ

Citharexylum
Spinosum

קתרוסית
מרובעת

00











עץ

Ziziphus SpinaChristi

שיזף מצוי

01











עץ

Acacia
Raddiana

שיטה סלילנית

04









עץ

Morus Alba/
Nigra

 שאמי/תות לבן

05








שיחים




























































































שיח

Acmena Amithii

אקמנה סמיטי

01

שיח

Bambusae spp.

חיזרן

07



שיח

Grevillea

גרווליאה (מיני
)שיחים

08



שיח

Nerium
Oleander

הרדוף הנחלים

01



שיח

Lantana Camara

לנטנה ססגונית

11



שיח

Miscanthus X
Giganteum

מיסקנתוס ענק

10



שיח

/Melaleuca
Lanceolata
Revolution gold

מללויקה
/אזמלנית
רבלושן גולד

10

שיח

/Sambucus
Nigra
Canadensis

סמבוק
קנדי/שחור

11



שיח

Laurus Nobilis

ער אציל

14



שיח

Benjamina Var.
Comosa

פיקוס בנימינה

15
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בריכת
חלחול

תעלת
חלחול

לימן
אורבני

גינון
מחלחל
בשוליים

גינון
מחלחל
במרכז

מתאים
בין
- 200
200
מ"מ

מתאים
מעל
200
מ"מ











































































השקיית
עזר
קבועה

צורת
חיים

שם לטיני

שם עברי

'מס

שיח

Pluchea
Dioscoridis

פלגית שיחית

11

שיח

Cortaderia
Selloana

קורטדריה
מכסיפה

17

שיח

Callistemon
Kings Park

קליסטמון קינגס
פארק

18

שיח

Canna Indica

קנה הודית

11



שיח

Saccharum
Spontaneum

קנה סוכר מצרי

41





שיח

vitex Agnus
Castus

שיח אברהם
מצוי

40





שיח

Vitex Trifolia
Purpurea

שיח אברהם
'משולש 'ארגמני

40





שיח

Acmena Amithii

אקמנה סמיטי

01







שיח

Bambusae spp.

חיזרן

07









שיח

Grevillea

גרווליאה (מיני
)שיחים

08











שיח

Nerium
Oleander

הרדוף הנחלים

01











שיח

Lantana Camara

לנטנה ססגונית

11











שיח

Miscanthus X
Giganteum

מיסקנתוס ענק

10











שיח

/Melaleuca
Lanceolata
Revolution gold

מללויקה
/אזמלנית
רבלושן גולד

10











שיח

/Sambucus
Nigra
Canadensis

סמבוק
קנדי/שחור

11











שיח

Laurus Nobilis

ער אציל

14











שיח

Benjamina Var.
Comosa

פיקוס בנימינה

15











שיח

Pluchea
Dioscoridis

פלגית שיחית

11











שיח

Cortaderia
Selloana

קורטדריה
מכסיפה

17











שיח

Callistemon
Kings Park

קליסטמון קינגס
פארק

18
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מס'

צורת
חיים

השקיית
עזר
קבועה

מתאים
מעל
200
מ"מ

שם עברי

11

קנה הודית

Canna Indica

שיח





41

קנה סוכר מצרי

Saccharum
Spontaneum

שיח



40

שיח אברהם
מצוי

vitex Agnus
Castus

שיח





40

שיח אברהם
משולש 'ארגמני'

Vitex Trifolia
Purpurea

שיח





עשבוניים /בני

שם לטיני

מתאים
בין
- 200
200
מ"מ

גינון
מחלחל
במרכז

גינון
מחלחל
בשוליים

לימן
אורבני

תעלת
חלחול

בריכת
חלחול



































שיח

41

אספרג צפוף-
פרחים (קבוצת
זני שפרנגר)

Asparagus
Densiflorus
Sprengeri Group

עשבוני/
בן שיח













44

אשבל הביצות

Atachys Viticina

עשבוני/
בן שיח













45

דיאטס דו-גוני

Dietes Bicolor

עשבוני/
בן שיח















41

המרוקליס

Hemerocallis

עשבוני/
בן שיח















47

קייצת קרוינסקי
("ויטדיניה
אוסטרלית")

Vittadinia
Australis

עשבוני/
בן שיח













48

זויסיה טנופוליה

Zoysia
Tenuifolia

עשבוני/
בן שיח













41

יבלית מצויה

Cynodon
Dactylo

עשבוני/
בן שיח













51

לחך איזמלני

Plantago
Lanceolata

עשבוני/
בן שיח













50

ליפיה זוחלת

Phyla Nodiflora

עשבוני/
בן שיח













50

מליניס מעורק
'סוואנה'

Melinis
Nerviglumis
''Savannah

עשבוני/
בן שיח













51

משיין גלילני

Imperata
Cylindrica

עשבוני/
בן שיח













54

סמר חד /ימי

Juncus Acutus/
Maritimus

עשבוני/
בן שיח













55

פורמיון חסון

Phormium
Tanex

עשבוני/
בן שיח













51

פיקוס השדרות
'גרין איילנד'

Ficus
Microcarpa
Green Island

עשבוני/
בן שיח













57

פיקוס זוחל

Ficus Pumila

עשבוני/
בן שיח
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מס'

שם עברי

שם לטיני

מתאים
בין
- 200
200
מ"מ

גינון
מחלחל
במרכז

גינון
מחלחל
בשוליים

לימן
אורבני

תעלת
חלחול

בריכת
חלחול

צורת
חיים

השקיית
עזר
קבועה

מתאים
מעל
200
מ"מ









58

פלקטרנתוס
שפתני

Plectranthus

עשבוני/
בן שיח















51

רוסליה
שבטבטית

Russelia
Equisetiformis

עשבוני/
בן שיח







מטפסים
11

אנטיגון דק-
עוקצים

Antigonon
Leptopus

מטפס

10

חנק מחודד

Cynanchum
Acutum

מטפס

10

לוביה מצרית

Vigna Luteola

מטפס

11

לפופית נאה

Ipomoea
Tricolor

מטפס

14

קלורודנדרון
חלק

Clerodendron
Inerme

מטפס





































































גיאופיטים וחד שנתיים
15

אירוסים

Iris

גיאופיטי
ם



11

כלנית מצויה

Anemone
Coronaria

גיאופיטי
ם



17

נרקיס מצוי

Narcissus
tazetta

גיאופיטי
ם



18

פרג אגסני

Papaver
Subpiriforme

עשבוני
חד-
שנתי
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נספח ג' – הגדרת מונחים
אגו ניקוז/היקוות

תחום האזור התורם מי נגר עילי לעורק ניקוז

אוגר

נפח המים הניתן להשהיה ואגירה זמנית בתחום המגרש ,עד השלמת
החלחול בתנאי גשם משתנים

אצירה

אגירת מים

אקוויפר

שכבת סלע נקבובית ,המכילה מים ומאפשרת זרימה באופן שניתן להפיק
אותם ממנה לבארות

הידרו-גיאולוגיה

תורה המתארת את התהליכים המתרחשים במי התהום המצויים בתוך
שכבות הסלעים הבונות את קרום כדור הארץ.

הידרולוגיה

תורה המתארת את תפוצת המים על פני הקרקע ואת התהליכים
המתרחשים בהם.

הילוך גיאות

דרך חישוב להערכת מהלך ספיקות בנקודה מסוימת בעורק ניקוז.

חוק המים

חוק המים ,התשי"ט.0151-

חוק הניקוז

חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח.0157-

כושר חידור

קצב המילוי החוזר (חלחול) של הנגר העילי למי התהום.

מאגר

מתקן המשמש לאחסון מי תהום עד לשימוש בהם .מאגר יכול להיות פתוח
או סגור.

מי תהום

מים האגורים בנקבובים ובסדקים שבסלעים.

מוליכות הידראולית

היכולת של סלע או קרקע להעביר מים דרך החללים והסדקים שבתוכם.

מקדם נגר עילי

היחס שבין הזרימה העילית הנוצרת כתוצאה מגשם היורד על השטח
הנבדק לבין כמות גשם שירדה עליו.

מקדמי חידור

קצב החדרת המים ע"פ סוג הקרקע.

נגר עילי

זרימת מים על פני הקרקע עקב ירידת גשמים או נביעת מעיינות  ,לאחר
האידוי לאטמוספירה והחלחול למי תהום.

ספיקה

נפח מים הזורמים בחתך מוגדר ביחידת זמן.

ספיקת תכן

הספיקה המתוכננת בפרויקט בהתאם להסתברות (תקופת החזרה).

שטח חדיר מים

שטח בתחום המגרש המיועד לבניה ,שאינו מבונה ואינו מכוסה בחומר
אטום למים ,המאפשר בתחומו חלחול מי נגר עילי לתת הקרקע.

תב"ע

תכנית מפורטת (תכנית בנין עיר)

תכנית מפורטת

לרבות תכנית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת

תקופת חזרה

שכיחות סופות על פי תקופה ממוצעת בין חזרתן .תקופת חזרה מתארכת
באופן סטטיסטי  ,ככל שעוצמת הסופה גדולה יותר.
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ביבליוגרפיה

עברי

.0

חוק המים התשי"ט0151-

.0

חוק הניקוז והגנה בפני שטפונות התשי"ח0157-

.1

דן ,צ .רז" :מפות חבורות הקרקעות של ישראל" ,משרד החקלאות ,מכון וולקני לחקר החקלאות
– האגף לקרקע ומים ,האגף לחלחול קרקע וניקוז – המחלקה לסקר ומיפוי ,המחלקה
לפרסומים מדעים  -אפריל 0171

.4

מדריך לתכנון בניה משמרת נגר ,משרד הבינוי והשיכון ,משרד החקלאות ,המשרד להגנת
הסביבה –אוקטובר .0114

.5

מכון התקנים הישראלי :ת"י " – 051מיון קרקעות למטרות הנדסה אזרחית – מין במעבדה ומיון
חזותי" ,הוצאת מכון התקנים הישראלי – ספטמבר 0114

.1

תמ"א  14ב' – 1/תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים – נחלים וניקוז .דצמבר .0111

.7

תמ"א  14ב' – 4/תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים – איגום מים עיליים ,החדרה,
העשרה ,והגנה על מי תהום .מאי 0117

.8

תקן בניה ירוקה ת"י  ,5080מכון התקנים הישראלי – .0100
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