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 וכנית הידרולוגית להחדרת מי נגר ת

 48ו  47 פארק שאול כ"ס בנייניםפרוייקט 

 

  134חלקה  7621גוש  15ו  14בפארק שאול כ"ס בניינים תוכנית זו מתייחסת לפרוייקט בניה למגורים 

 , תל אביב ושיכון ובינוי בע"מ איירופורט סיטי4גד בנין ופיתוח בע"מ רח' ויצמן -נוה –יזם התוכנית 

 

נית נכתבה על בסיס מיטב המידע והניסיון ועל פי מידע שנאסף מהשטח,  מידע שהועבר מיזם כהתו

 התוכנית ומידע שנאסף ממקורות המצוינים במסמך.

 רקע .4

 האתר  1.1

 הוא .4 וכביש צפון רעננה- סבא כפר הכבישים לצומת מזרח-מצפון ממוקם שאול פארק הבניה אתר

  .,1ם תרשי, ר' סבא כפר העיר תחוםב דונם -80 כ של שטח על משתרע

 )פ"שצ) פתוחים ציבוריים ושטחים  ,גינון  ,חניה מרתפי  ,שטוחים גגות בעלי בניינים 19 בתוכנית

 סבא.  כפר לעיריית שייכיםחם המת ובמערב במרכז

 .מרכזו ובכיוון מאד קטנים השיפועים המתחם בתוך. למערב ממזרח הוא הטבעית הקרקע שיפוע

 .15ו  14מתייחסת לביניינים מספר  תוכנית זו

 ר"מ 3350המגרש שטח 

 

 לעבודה והנחיות דרישות  1.2

אוגדן סביבתי לבנייה "ירוקה" במרחב העירנו " במסמך שהוגדרו סבא כפר עיריית של לתכנון הנחיות

 הבינוי משרד בהוצאת "עילי נגר משמרת ולבניה לתכנון המדריך" יפ על, "2011מהדורה  –סבא -כפר

  .'ב/ 34 א"בתמ ,והשיכון
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 תכנון כללי של האתר 1 תרשים

 והידרולוגיה אולוגיהגי .5

' מ -100 כ של לעומק מגיע במקוםשל אקוויפר החוף  הגיאולוגי ךחתה ,החוף במישור ממוקם האתר

, החתך הגיאולוגי (כורכר) לחו ואבן חול ומתחתיו עליון ן בחלקטימשכבות של חול ו בעיקרו ומורכב

  .2מוצג בתרשים 

 מ'. 38-39  ם פני שטח המתוכננים לאחר הבניהרו

 התהום מי פני מפת. 'מ -30 כ של בעומק + מ' ז"א8ברום  נמצאאזור ב החוף אקוויפרפני מי התהום ב

 באס בכפר עירונית להספקה מים עדיין מפיקים שחלקם בקידוחים מוקף האתר .3ם בתרשי מוצגת

 . הוברעננ

 :הבאות ההידראוליות התכונות את זה באקוויפר להניח מקובל ,התהום למי החלחול חישוב לצורכי

 .בשעה מ"מ100-כ חול שלו בשעה מ"מ 50 -כ– חמרה של( חדירות)  הידראולית מוליכות
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 חתך גיאולוגי 2 תרשים

 

 

 מפת מפלסי מי תהום 3 תרשים

 עובי גשם .6
 תחזית עובי הגשם באתר נלקחה מתוך נתוני התחנות המטארולוגיות עין החורש ולוד שדה התעופה

 כפר שאול
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 ק"מ צפונית לכ"ס 23ק"מ דרומית לכ"ס ותחנת עין החורש כ  19תחנת לוד ממוקמת כ 

 שם תחנה
 פרק זמן

 בדק'

 הסתברות ארועי גשם

1% 5% 10% 20% 50% 80% 

 61.5 82.3 110.5 129.2 146.9 187.2 5 ורשעין הח

 46.7 60.5 78.3 89.3 99.5 121.8 10 עין החורש

 37.9 47.9 62.0 71.5 80.7 102.2 15 עין החורש

 31.4 39.8 52.7 62.1 71.3 94.2 20 עין החורש

 24.0 31.0 42.2 50.5 58.8 79.8 30 עין החורש

 17.4 23.5 32.2 38.2 44.0 57.7 45 עין החורש

 13.4 19.1 26.6 31.4 36.0 46.2 60 עין החורש

 9.8 13.5 18.9 22.6 26.3 35.0 90 עין החורש

 6.6 9.8 14.5 17.7 20.9 28.5 120 עין החורש

 4.1 6.6 10.0 12.6 15.3 22.5 180 עין החורש

 0.0 4.3 7.8 9.3 10.7 13.9 240 עין החורש

 52.8 68.7 93.7 112.1 130.6 177.3 5 לוד שדה תעופה

 37.5 49.9 68.1 80.7 93.2 123.0 10 לוד שדה תעופה

 30.2 39.8 55.4 67.3 79.2 109.6 15 לוד שדה תעופה

 24.8 32.8 46.8 57.8 69.5 101.0 20 לוד שדה תעופה

 19.1 25.6 37.6 47.2 57.8 86.9 30 לוד שדה תעופה

 14.2 19.8 29.4 36.8 44.5 64.9 45 לוד שדה תעופה

 10.9 15.6 23.8 30.2 36.8 54.4 60 לוד שדה תעופה

 7.8 11.6 17.6 22.0 26.3 37.3 90 לוד שדה תעופה

 6.1 9.4 14.6 18.9 23.6 36.7 120 לוד שדה תעופה

 0.0 6.0 11.0 15.1 19.9 34.5 180 לוד שדה תעופה

 0.0 3.7 8.6 12.5 17.0 30.7 240 לוד שדה תעופה

 

 19עמ'  03-)נמ "2011מהדורה  –סבא -לבנייה "ירוקה" במרחב העירנו כפר"אוגדן סביבתי לפי 

שנים.  1:5שעה לעוצמת גשם של  1/2באוגדן( יש לתכנן מערכת החדרה לפי כמות גשם רצוף של 

 עודפי מי הגשם מוסנקים לכביש. –ובמידה והגשם ממשיך בקצב הנ"ל 

. לכן ביצעתי קרדיט נק' 5שנים ולקבל  1:20 אולם, לפי תקן בניה ירוקה ניתן לתכנן לעוצמת גשם של

 שנים 1:20תכנון לפי עוצמת גשם של גם 

שנים(   20ל  1) 5%דק' בהסתברות של  30מן של בפרק זעל סמך נתוני הטבלה עובי הגשם בכ"ס 

 שעה.\מ"מ 40שנים(  5ל  1) 20%שעה ובהסתברות של \מ"מ 58.4

 

 חתך הקרקע וכושר החידור .7

על בסיס קידוח ניסיון  .יועץ לביסוס מבנים וקרקע - זליו דיאמנדיאינג' ע"י  הוכןשעל פי דו"ח הקרקע 

 :הוא, חתך שכבות הקרקע שבוצע באתר המיועד להחדרה
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 .וכורכר חול יםיוצפ מ' 25של מעל  עומקב

קידוחי החדרה המחדירם את המים מתחת לשכבת  4 באמצעותנגר המי את הפתרון הוא להחדיר 

 מ'. 8-11החרסית הנמצאת בעומק של 

 (.3שעה )ר' נספח \מ"מ 50יתי/טיני )חמרה( הוא כ כושר החידור אל הקרקע החול חרס
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 שטחים אטימים תורמי נגר בתוכנית .8

 בתוכנית מספר סוגים של שטחים אטימים תורמי נגר:

 מ"ר  1240כ  םניבניישני השטח גגות + מרפסות של  .1

 ר"מ 1960 כ ם מעל קומת המרתףשטחי גינון פרטי וציבורי הממוקמי .2

 מ"ר 250גינון מחלחלים כ שטחי  .3

 מ"ר  750כ מרוצפים  יםשטח .4

 

מ"ר בפועל  840מ"ר שווה  4200מתוך  20%שטח כללי נדרש פתוח לחלחול חופשי  .5

חי החדרה קידו 4. לאור עובדה זו באתר מתוכנים בלבד 6%מ"ר שהם  250 -כ יש

ש בתקן הבניה הירוקה ואוגדן עיריית כ"ס. ר' פרק יאפשרו החדרה של מי הנגר כנדרש

7. 

 חישוב ספיקת מי הנגר והנפח הנדרש להחדרה .9

בישראל ובעולם מקובלת השיטה הרציונאלית , הניקוז השוניםני הסתברות תכן היא הבסיס לתכנו

(CIA .לחישוב ספיקות תכן מאגנים קטנים ובפרט מאגנים שמורכבים ממשטחי בטון ואספלט ) 

בסעיף זה את תמצית הנוסחאות הבסיסיות לשימוש בנוסחה הרציונאלית לצורך חישוב  ביאמי אנ

 המגרש.ספיקות התכן של 

 

 

    הנוסחה לחישוב ספיקות תכן היא :

 

 כאשר:

Q- )'ספיקת תכן )מ"ק/שנ 

C – מקדם נגר עילי 

I – )עצמת גשם )מ"מ/שעה 

A – )שטח אגן היקוות )קמ"ר 

 מקדם הנגר 

6.3

CIA
Q
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 ר: לחישוב שטחים מבונים :של מקדמי הנג

 מקדם נגר המשטחסוג 

C 

 0.9 אספלט 

 0.9 בטון

 0.8 שטחי ציפוי אבן

 0.5 מעל חניוןגינון 

 

 שנים 02:1עוצמת גשם  הרציונאלית השיטה לפני להחדרה הנגר נפחי חישוב  1 טבלה

 

עוצמת גשם   I מקדם הנגר C סוג שטח

שעה \ממ"
 דק  63ממוצע ל 

A מ"רשטח ב Q שניה\מ"ק V  נפח נגר
 להחדרה מ"ק

 32.587 0.018 1240 58.4 0.9 גגות ומרפסות

 28.631 0.016 1961 58.4 0.5 גינון מעל מרתף

 6.561 0.010 749 58.4 0.8 שטחים מרוצפים 

 0.000 0.000 250 58.4 0 גינון מעל קרקע

כ"סה      4200 0.044 67.78 

 

 שנים 021גשם  עוצמת הרציונאלית השיטה לפני להחדרה הנגר נפחי חישוב  2 טבלה

 

עוצמת גשם   I מקדם הנגר C סוג שטח

שעה \מ"מ
 דק  63ממוצע ל 

A מ"רשטח ב Q שניה\מ"ק V  נפח נגר
 להחדרה מ"ק

 22.32 0.012 1240 40 0.9 גגות ומרפסות

 19.61 0.011 1961 40 0.5 גינון מעל מרתף

 4.494 0.007 749 40 0.8 שטחים מרוצפים 

 0 0.000 250 40 0 גינון מעל קרקע

כ"סה      4200 0.030 46.42 

 

 

 הנדרשים החדרהאמצעי  .:

, מים – 3פרק  – 5281י "תה הישראלי תקן הבניההחדרה הנדרשים תוכננו לעמוד בדרישות אמצעי 

 :קרי, מי נגר וניקוז - 3.3סעיף 
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 '.נק 1 –הבניין אינו פוגע במערכות ניקוז טבעיות  .1

התקנת מערכות לקליטת כל מי הנגר העתידים להיאגר בשטח שסביב הבניין לתקופת חזרה  .2

 .'נק 2/5 -שנים או חיבור למערכת כזו  20/   5של 

 

 .במערכות ניקוז טבעיותאינם פוגעים  ושלתכנון המגרש והפיתוח 

לתקופת חזרה  15ו  14המגרש של בניינים בכדי לעמוד בדרישות התקן לקליטת כל מי הנגר בשטח 

 מ"ק מים 67.78יש להחדיר שנים  20לתקופת חזרה של  מ"ק מים ו 46.42יש להחדיר שנים  5של 

 (.2-ו 1)ר' טבלאות 

חוליות  תחתונותשכבות ם הניגרים בשטח התוכנית לתוך היא להחדיר את מי הגש, כאמור, התוכנית

 .מ' 22מ' ועד לעומק  12מעומק של חרסית לשכבת מתחת 

כבת החול החרסיתי. עמוק מ' לתוך ש 10ס"מ. עומק הקידוחים  40של בקוטר  יהיוקידוחי החדרה  4

פרט קידוח החדרה מופיע בתרשים . (תלוי באופי השכבות בתת הקרקע)שטח מ' מפני ה 22 כולל של

  .5מס' 

יקבע ע"י  הסופי מיקום הקידוחיםמ' לפחות מיסודות המבנה.  3במרחק של היקודחים יש למקם את 

 והקונסטרוקטור. , יועץ הקרקעמהנדס האינסטלציה

מ"ק כך שהפתרון מתאים לתקן בניה ירוקה  112הקידוחים הוא  4ל כושר ההחדרה ש"כ סה

 שנים. 1:20בהסתברות עוצמת גשם של 
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 פרט קידוח החדרה - 4תרשים 

. 
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יש לנקות אחת לשנה בקיץ לאחר עונת הגשמים הדיקוחים בכדי לשמר את כושר החילחול של 

 .נוסף ולבצע בדיקה אחת באמצע החורף בחודש ינואר ובמידת הצורך לבצע ניקיון

 

 תכנן וערך

 שמעון צוק

 .M.Scהידרולוג 

 חתימה: _________________

 5/3/13תאריך: 
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 "5344מהדורה  –סבא -יה "ירוקה" במרחב העירנו כפר"אוגדן סביבתי לבני 4נספח 
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 הבינוי משרד בהוצאת "עילי נגר משמרת ולבניה לתכנון המדריךטבלת כושר חידור מתוך  5נספח 

  והשיכון

 

 


