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 מבוא .1

 עקב עליית מפלס המים המתוכנן  5לאורך קו החוף המערבי של בריכה על מנת למנוע הצפת אזורים 

וכביש  חופים הגבהתנדרשת הגנה  אמצעיכחלק מה של מפלס מי"ה מ' +15.10גובה של  ל בבריכה

בעקבות זאת יחסם נתיב הזרימה הטבעי של נגר המגיע ממזרח אל הבריכה. על מנת המלונות . 

ת ושינויים במערכת הניקוז הקיימת. תכנון ראשוני של לפתור בעיה זו יש צורך לבצע התאמו

מציג את אזור  1.1. איור 1מערכות הניקוז המתוכננות באזור בוצע והוצג בדו"ח התכנון המוקדם

 חלקים: אזור מלונות עין בוקק, אזור הביניים, חמי זוהר ונווה זוהר. 4-העבודה, מחולק ל

 

 

 אזור העבודה לאזורי משנה חלוקת -1 איור 

 הסביבה ואגני ההיקוות רתיאו .2

                                                 

, 2012מרץ , ל"תה, תכנון מוקדם של מערכות לניקוז מי נגר עילי", 5תכנון הגנות באזור החוף המערבי של בריכה " 1

147460-12-089. 
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  234250/568500נמצא בין קווי אורך/רוחב מתחם התיירות 

 . הקרקע נמצאת היום במצבה הטבעי. 235500/561750-ל

 

 אגני ההיקוות רתיאו .3

, כאשר 90לפי מעבירי מים קיימים בכביש  23-ל -12בין  ומוספרוהאזור חולק לאגני ההיקוות 

הינם טבעיים, חשופים,  90 האגנים שמעל כבישקמ"ר.  0.1-1.6נע בין  90עד גבולם בכביש  שטחם

ן הינם בעלי תכסית טבעית, למעט אג ועד הים 90ותלולים. המשך האגנים מזרחה לכביש  סחיפים

חלקם -בציר כביש המלונות הקיים, חציות הערוצים לא מוסדרות .ובחלק אשר בנוי 12מס' 

 ם, חלקם במעברים איריים או ללא כל סידור.במעבירי מי

 

 חלוקת האזור לאגני היקוות  - 2איור 

 הידרולוגיה .4

 אקלים וגשמים
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-סדום, המייצגת את אקלים האזור, ממוצע המשקעים הרב ורולוגיתאהמטעל פי נתוני התחנה 

 סוגים: 2-וקה להגשם באזור ניתנים לחל יאירוע מ"מ בשנה. 60-שנתי נמוך מ

  ומשך  ק"מ(, המאופיינים בעוצמת גשם גבוהה 5תאי גשם מקומיים, )בעלי קוטר אופייני של

 קצר.

 גשמים אזוריים המאופיינים בעוצמות נמוכות ובמשכים ארוכים. בעלי עובי גשם מקסימלי של 

 מ"מ. 30

ת עובי הגשם שנות מדידה בתחנת סדום בוצע ניתוח סטטיסטי, לקבל 39על בסיס נתונים של 

 תקופת חזרה. -משך-המקסימלי היומי על פי תקופות החזרה השונות ושרטוט עקומי עוצמה

( מוגדר כזמן שלוקח לטיפת גשם להגיע ממעלה האגן למוצא. זמן זה ניתן להערכה Tcזמן הריכוז )

תן עבור כל אגן באמצעות נוסחת קירפיך. באמצעות זמן הריכוז המתקבל וקביעת תקופת החזרה ני

תקופת חזרה. לפי עוצמת הגשם המתקבלת ניתן -משך-לקבל את עוצמת הגשם מעקומי העוצמה

להמשיך לחישוב הספיקה הצפויה, ומשם הלאה לתכנון תוואי התעלות ואופי המתקנים 

 ההידראוליים בנתיב הזרימה המתוכנן עבור הנגר. 

 

[1]                                                 𝑇𝑐 = 5.4 ∗ 𝐿0.75 ∗ 𝑆−0.375 

=אורך הערוץ המרכזי L= זמן הריכוז )שעות(,  Tcנוסחת קירפיך, כאשר:  - 1 משוואה

 =שיפועו הממוצע של הערוץ המרכזי )מ'/מ'(S)ק"מ(, 

 

דקות. כיוון שעבור האגנים באזור העבודה  10עבור זמן הריכוז קיים ערך מינימלי מותר של 

דקות, הערך שנלקח היה הערך המינימלי, )  10-זמן הריכוז שהתקבל בחישוב היה נמוך מ

 דקות(. 10

 

 חישוב ספיקות השיא

. חישוב הספיקה 1:100תקופת החזרה שנקבעה בדו"ח התכנון המקדים עבור אזור העבודה היא 

ורי, )השיטה הרציונלית, עקום מעטפת אז תקופת חזרה זו בוצע במספר שיטותהמתאים ל

.(נומוגרמה מקומית  
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 מאפייני אגן היקוות במצב מתוכנן 1 - טבלה 

 
 ספיקה לפי
 נומוגרמה

ספיקה לפי עקום 
 המעטפת

 הספיקה לפי הנוסח
 הרציונלית

ספיקת 
 תכן

מס' 
 ערוץ

 מיקום
שטח 
אגן 

ההיקוו
 ת

 מצטבר

ספיקת 
1% 

ספיקת 
2% 

ספיקת 
1% 

ספיקת 
2% 

ספיקת 
1% 

 ספיקת
2% 

 

 (קמ"ר) -
\)מ"ק
 ש(

  ש(\)מ"ק ש(\)מ"ק ש(\)מ"ק ש(\)מ"ק ש(\)מ"ק

 14 10 14 18 26 19 33 0.25 90כביש  12

12 
ממפגש עם 

עד  11ערוץ 
 2כביש 

0.92 52 31 61 40 37 22 31 

 31 27 46 41 62 31 53 0.94 טיילת 12

 - 46 66 48 72 36 60 1.19 90כביש  13

 49 48 69 49 73 37 61 1.24 2כביש  13

 51 50 72 51 76 38 63 1.31 טיילת 13

 - 10 14 18 26 19 33 0.25 90כביש  15

 26 22 32 33 49 26 45 0.66 2כביש  15

 30 26 43 39 58 30 50 0.86 טיילת 15

 - 62 88 57 85 42 70 1.57 90כביש  17

17 
 2כביש 

 
1.64 72 44 88 59 92 65 59 

 61 67 99 61 91 45 74 1.74 טיילת 17

 11 7 11 15 22 18 31 0.19 90כביש  18

 10 10 15 18 27 19 33 0.25 2כביש  18

 17 17 22 22 33 21 36 0.38 טיילת 18

 11 8 11 - - - - 0.20 90כביש  19

19-

20 

מפגש עם ערוץ 

20 
0.42 - - - - 24 17 24 

19-

21 

מפגש עם ערוץ 

21 
0.58 42 25 - - 32 23 32 

19-

21 
 32 23 32 - - 25 42 0.58 עליון - 1כביש 

19-

22 

מפגש עם ערוץ 

22 
0.79 48 29 - - 44 32 48 
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 ספיקה לפי
 נומוגרמה

ספיקה לפי עקום 
 המעטפת

 הספיקה לפי הנוסח
 הרציונלית

ספיקת 
 תכן

19-

23 

מפגש עם ערוץ 

23 
1.01 55 33 64 43 56 40 56 

19-

23 

לנווה  כביש

 5זהר/בריכה 
1.08 57 34 67 45 60 43 60 

 

  מערכות הניקוז הקיימות .5

 90כביש מתחת ל ים הקיימיםמעבירהיכולת ההובלה של  

( בתנאי זרימה 1:20)הסתברות של  5%מתוכננים להעביר ספיקת תכן של  90המעבירים מתחת לכביש 

(. 1:50) 2%חופשית. כאשר הכניסה למעביר מטובעת מסוגלים המעבירים להעביר ספיקת תכן של 

 יכולת ההעברה המירבית של המעבירים חושבה עבור כניסה מטובעת ע"פ המשוואה המובאת להלן,

, חושבו w,max(H)מבוססת על שימור אנרגייה(. הנתונים הנדרשים, כגון גובה מים  מקסימלי בכניסה )

קריטיים, כך שהזרימה -על בסיס מדידה פוטוגרימטרית או מדידה בשטח. שיפועי הזרימה הם על

  Hw/D(. תנאי זה, בנוסף לכך שהיחס inlet controlהמקסימלית במעביר נקבעת לפי תנאי הכניסה, )

תכנון  מבחינה הידראולית. Orifice-גבוה עבור המעבירים הנתונים, מביא לכך שהמעבירים יתנהגו כ

 .2הוצג בדו"ח קודם של תה"ל 12 מעביר

 

[2]                            

במ"ק/שנ' =ספיקה מקס' Qmaxחישוב הספיקה המקסימלית בתנאי זרימה מטובעת.  - 2 משוואה

=קבוע אמפירי התלוי DCבתנאי זרימה מטובעת, לפני שתתרחש גלישת מים על פני הכביש, 

 9.81=תאוצת הכובד, )g=השטח המורטב בכניסה למעביר )מ"ר(,Avcבגאומטריית המעביר, 

= קבוע חיכוך  Cc=גובה המים המקסימלי המותר לפני גלישת מים על הכביש )מ'(, w,maxH(,2מ'/שנ'

 =גובה פנימי של המעביר )מ'(.Dגאומטריית הכניסה של המעביר, התלוי ב

  

                                                 

2 "Design of Protection Measures along the Western Shore Area of Pan 5  -Flood Protection of the Area 

between Culverts 11 and 12 - General Design of Drainage Canals 11 ,12 and 11+12", Tahal, June 2013. 
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 בשני המצבים 90של המעבירים מתחת לכביש  כושר הולכה - 2טבלה 

ספיקות 
 1:100-ב

 שנה

גלישות צפויות 
 שנה 1:100-ב

Qmax 
)מצב  

 מטובע(

Qmax 
כניסה )

 חופשית(

(HWmax)/D HWmax D B  'מס
 מעביר

  m3/s]] m3/s]] - m]] m]] m]]  

 12 1.5 1.5 7.0 4.7 3 14 גבולי 14

66 
 1:20גלישה ב

 שנה
30 13 1.6 3.3 2 4 13 

6 - 8 3 3.2 4 1.25 - 14 

 15 1 2 6.9 3.4 3 12 גבולי 14

12 
 1:20גלישה ב

 שנה
4 3 1.4 1.75 1.25 - 16 

 17 3 3 19.2 6.4 18 96 גבולי 85

 18 1.5 5 .1 4.0 2.6 3 10 גבולי 11

 19 - 1.25 1.6 1.3 3 4 גלישה 11

11 - 13 3 7.5 9.4 1.25 - 20 

 21 - 1.00 6.9 6.9 2 7 גבולי 8

9 - 11 3 5.8 7.2 1.25 - 22 

 23 - 1.25 3.7 3.0 3 8 גבולי 7
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 12ערוץ  

בתוואי הנוכחי שלו, במעביר נוסף מתחת לכביש  90עובר במעביר מתחת לכביש  12ערוץ  

מקבל חלק  12ערוץ  ישן ועוד מעביר מתחת לכביש המלונות. תוואי הערוץ טבעי.ה 90

 .11מזרימות של ערוץ 

 

 12ערוץ  – 3 איור 
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 13ערוץ  

במעביר, וזורם בתוואי טבעי דרום מזרחה לאורך סוללת כביש  90חוצה את כביש  13ערוץ  

. חציית הנגר המגיע מערוץ זה מתבצעת יקוזאגני נ 3, מצב הגורם לחיבור  הישן 90

 .15. המעביר האירי ממוקם מול ערוץ 15-ו 14במעביר אירי יחד עם ערוצים 

 

 13ערוץ  - 4 איור
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 14-15-16ערוצים  

וזורמים באופן טבעי לכיוון בריכה  90מתחת לכביש  יםעוברים במעביר 14-15-16ערוצים  

חוצים את כביש  15-ו 14, 13ערוצים  ז מתחברים ומתפצלים לפי תנאי השטח.אגני ניקו. 5

 .15המלונות במעביר אירי הממוקם מול ערוץ 

 

 16, 15, 14ערוצים  -5 איור 
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 18-ו 17ערוצים  

וחציית  90הערוצים הינה בתנאים טבעיים פרט למעבירים מתחת לכביש  2-הזרימה ב 

במעביר ואת כביש המלונות במעביר אירי.  90חוצה את כביש  17ונות. ערוץ כביש המל

במעביר, פונה צפונה לאורך סוללת כביש המלונות וחוצה את  90חוצה את כביש  18ערוץ 

 כביש המלונות במעביר נוסף.

תכנית 656-0254458 09/08/2016 14:58:58 נספח ניקוז נספח ניקוז - הוראות

http://www.tahal.com/


 

 

 www.tahal.com ● 6037505, אור יהודה 5 אריק אינשטייןרח'  ● ישראל-חט' הנדסה  ●תהל מהנדסים יועצים בע"מ 

 ●   03-6924423פקס:  ●  03-6924403טל'  ●  הנדסה אזרחיתחדים, יח' ישראל אגף פרויקטים מיו-חט' הנדסה

 Reznik-s@tahal.co.ilדוא"ל: 

 

 

17/05/2016 4458_App_v5.docx025-656  30מתוך  13עמוד 
   

 

 

 18-ו 17ערוצים  –6 איור 

 19-20-21ערוצים  

. מגמת הזרימה של ערוץ מס' הםללא הפרעה בתוואי הטבעי שלם מיזור ציםכיום הערו 

-ו 20ערוצים מס'  19מערב לדרום, כאשר בהמשך מתמזגים אל ערוץ מס' -היא מצפון 19

 מערכת לא מוסדרת זו גרמה בעבר להצפות של בית מלון נרוונה.. 21
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 19-20-21ערוצים  – 7 איור 
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 22-23רוצים ע 

זרם בעבר במספר  23ערוץ מס'  .וזורם ללא הפרעה בתוואי הטבעי של 22וץ כיום הער 

אפיקים דרך השטח אשר פותח כמתחם מגורים במסגרת הרחבת ישוב נווה זהר. כחלק 

מעבודות פיתוח הערוץ הוסת צפונה מעבר לגבול של ההרחבה המתוכננת והתחבר לערוץ 

 .וצה כביש המלונותלפני כניסתו למעביר מים ח במעלה 22מס' 

 

 

 22-23ערוצים  – 8 איור
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 יקוז המוצעת ואמצעים למניעת מפגעי ניקוזנמערכת  .6

 ריכוז פתרונות ומתקני ניקוז 

 ספיקות תכן ופתרונות ניקוז מוצעים - 3טבלה 

 ספיקת  מעבירי מים תעלות פתוחות   

מס' 

 ערוץ

 

שיפוע 

 אורכי
 הערות שטח ייצוב  אורך תעלה חתך רוחבי מיקום

 מספר חתך בכביש מס' מעביר שם כביש

מידות 

 המעביר
 ספיקת תכן אורך המעביר

[%]   B*H )'ש(\)מ"ק )מי( )מי(   מ"ר )מ 

12 14.2 
 90מכביש 

 2עד כביש 
2.02.5x 320 - 

פתוח עד 

 2כביש 
- - - - - 52-14  

12 1 
מס' מכביש 

 עד הים  2
2.5X4.0 240 - 53 - - - - - מובל סגור 

13 7.7 
 כביש 

 2מס' 
- 80 1600 

מתקן 

כניסה 

 ויציאה

 3X4.0*3.0 30 73 305 13מ 2מס' 

13 7.7 - - 80 1600 

מתקן 

כניסה 

 ומוצא

 4X5.0*2.0 20 76 581 13.1מ טיילת

15 5.0 

 90מכביש 

עד כביש  

 2מס' 

 800 80 טרפזי 
מתקן 

 כניסה 
- - -  - 14 
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 ספיקת  מעבירי מים תעלות פתוחות   

15 5.0 
מס' מכביש 

 עד הים  2
 45 27 2.5*3.0 274 15מ 2מס'   4200 390 טרפזי 

15 5.0 - - 60 600 

מתקן 

כניסה 

 ומוצא

 3X5.0*2.0 15 50  - 15.1מ טיילת

 - - - כל האורך - 17
אפיק טבעי 

  גנותהללא 
 88 - גשר 241 17ג 2מס' 

17 - - - 80 1000 

מתקן 

כניסה 

 מוצאו

 8X5.0*2.0 15 91 251 17.1מ טיילת

 1600 80 טרפזי  2מס' כביש  6.0 18

מתקן 

כניסה 

 ושיקוע

- - - - - 15 

18 6.0 
מס' מכביש 

 עד הים 2
 15 40 2.5*2.0 -  18מ 2מס' כביש  - 2400 300 טרפזי 

 2X2.0*2.0 25 22 - 18.1מ טיילת - 300 20 - - 2.0 18
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 ספיקת  מעבירי מים תעלות פתוחות   

19-20 6.5 
 – 90כביש 

 20ערוץ 
1.7X3.0 270  

תעלה 

 פתוחה
- - - - - 24 

20-21 0.5 
 – 20ערוץ 

  21ערוץ 
1.7X5.0 140  

תעלה 

 פתוחה
- - - - - 32 

21-22 5.0 
 – 21ערוץ  

  22ערוץ 
1.7X6.0 280 - 

תעלה 

פתוחה עם 

קירוי 

בחציית 

 1כביש 

- - - - - 48 

22-23 6.5 
 – 22ערוץ  

  23ערוץ 
1.7X6.0 70 - 

תעלה 

 פתוחה
- - - - - 56 

23 7.9 
כביש לנווה 

 זהר
1.7X6.0 100  

תעלה 

פתוחה עם 

קירוי 

בחציית 

 1כביש 

- - - - - 60 
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 12 ץערו 

בתחום  1.50X2.25מידות ב מובלב 11+12הקיים ישוקם ויחובר לתעלה  11ערוץ צינור  

 יובל דרומה בתעלה במובלשלא יפונה  11. עודף הנגר של ערוץ כביש המלונות הקיים

בתעלה פתוחה  11ערוץ יובל צפונה עד למפגש עם  12ערוץ . 90 פתוחה במקביל לכביש

גדות  .בחתך טרפזי או מלבני בהתאם לרוחב שטח זמין עבור התעלה 90במקביל לכביש 

תעלות מיזוג ה המובל הפתוח הטרפזי ייוצבו במזרוני גביונים ומצע המובל ייוצב מבטון.

וממערב לכביש המלונות המתוכנן. לאחר מיזוג התעלות מדרום למלון ישרוטל  יתבצע

, אשר מידותיו משתנות 2עד כביש  או מובל סגור פתוחה תעלהמזרחה ביובל הנגר 

במידות פנים הנגר יובל בתוך מובל סגור  עד הים 2קטע מכביש בבהתאם לשיפוע האורכי. 

4.0 X 2.5  מ'. בקצהו המזרחי הקרוב לבריכה יהיה מתקן פיזור מים ואנרגיה בנוי

 מאבנים.

 

 

 12 ץערו  - 9איור 
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 13ערוץ  

הזרימה שמגיעה לא יופרע משמעותית או ינותב.  13 ערוץתוואי הזרימה הטבעי של  

תתפזר בחלקה ע"י זרימות מעל הכביש באירועים קיצוניים. לפי  90ממעביר מים בכביש 

 כך מתוכננות תעלות הגנה אשר יקלטו את הנגר הגולש ויחזירו אותו לתוואי הערוץ.

 :יוקמו שני מעבירי מיםלונאי מתחם המבתחום ה 

 2מתחת לכביש המלונות מס'  13-מעביר מים מס' מ •

 מתחת לטיילת המתוכננת 13.1-מעביר מ •

 .ת עם דרישות האדריכליםומתואמהמתוכננים  מעביריםמידות ה 

ע"י מעביר  צמצום רוחבו הטבעי של הנחליהיה צורך במתקן כניסה עקב  2במעלה כביש  

 מים. 

במוצאו פיזור  מורחב ובנוסף יש צורך במתקןיהיה צורך במתקן כניסה טיילת בחציית ה 

 . 5אל בריכה מס' של המעביר 

 .תוך שילוב פתרונות הנדסייםעשה פיתוח השטח י 

 

 13 ערוץ   - 10איור 
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 16-ו 15 ,14 ערוצים 

. אי 16-ו 15, 14מס'  םעייהטב הזרימה ציתוואי ערוב מתוכנן שטח מלונאי תשריטע"פ ה 

אל תעלה חפורה המטה את  14ערוץ לכך, הוחלט לשנות את תוואי הזרימה על ידי הטיית 

. בכדי 16כמו כן, מתוכנן שטח מלונאי משני גדותיו של ערוץ  .15 ערוץהנגר העילי אל 

פעולה אשר מהווה סכנה למבנים ולחיי  -דרך שטח זה  םלהימנע מזרימת נחלים שיטפוניי

 . 15אל ערוץ  16יוטה ערוץ  -אדם 

מתוכננות כתעלות פתוחות וטבעיות מערבית  16 -ו 14תעלות ההטיה החפורות מערוצים  

הוא וע האורכי של התעלה החפורה הנ"ל המתוכנן. בקטעים, בהם השיפ 2לכביש 

 .ארוזיבי, ייוצבו דפנות התעלה על ידי מזרוני גביונים ותחתית התעלה תיוצב על ידי בטון

למובל שבירת אנרגיה, ולאחריו יכנסו המים  ימוקם מתקן 16, 15, 14בנק' מפגש הערוצים  

 . הנחל חוצה שטח מתוכנן בין מגרשים מתוכננים. 3.0*2.5סגור במידות 

 

 16, 15, 14ערוצים  -11איור 
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 17ערוץ  

השטחים סביבו מוגדרים כשטח לא מתוכננות פעולות הסדרה, האפיק ו בערוץ נחל רום 

 :מתקני חצייהיוקמו שני בחציות הנחל  לשימור. 

-)ג עם חלקו המעלי של ערוץ נחל רום 2מס' הראשון יוקם במפגש כביש המלונות  .1

 כאן מתוכנן גשר עילי. .(17

 (.17.1-ג)מתחת לטיילתיוקם  )מעביר מים בעל תאים רבים( השני .2

מ'  2*18הן הנדרשות בהתאם לספיקת תכן גשרים ה חתך של מידות המינימליותה 

 בפועל מתוכנן מעביר מים רחב יותר בהתאם לדרישות אדריכליות בהתאמה(. )רוחב*גובה

מ'. בקטע מהטיילת לים  5.0*2.0פתחים של  8מפתח בחציית הטיילת מתוכנן הינו בעל  -

 יהיה מתקן פיזור מים ואנרגיה, בנוי מאבנים.

יתכן הצורך בטיפול בחתך הנחל מתחת לגשר. הנושא ייבדק גשר ע"י  2בחציית כביש  

 בתכנון סופי על בסיס מדידות ובהתאם לחלופת הגשר שתבחר.

 

 (נחל רום) 17 ץערו -12איור 
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 18ערוץ  

החלופה הדרומית הקצרה יותר  - ועד החוף 2חלופות של מובל סגור מכביש מס'  2נבדקו  

צפונית הארוכה יותר ובה בעיה של מוצא מתחת לגשר המחבר למלון מתוכנן והחלופה ה

בתוך הבריכה. מיקום המוצא בחלופה זו מתוכנן מול המלון על המים. שפך נחל שיטפוני 

לבסוף  מול המלון אינו מומלץ, עקב בעיית צבירת מלח וסחף, יחד עם הקושי בתחזוקה

 נבחרה החלופה הדרומית, כפי שמוצג להלן.

נו חופף את התוואי הקיים היות והוא מתאים את עצמו לגבולות המוצע איהתוואי 

בקטע המובל מהטיילת עד קו המים המתוכנן התוואי יעודכן  המגרשים המתוכננים.

 לבותו בתכניות פיתוח החוף במקום ולפי הנחיות האדריכלים.תבהתאם להש

 

 18ערוץ  - 13איור 
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 19 ץערו 

 יאסף על ידי תעלת הגנה המתוכננת מזרחית 19 המתהווה באגן היקוות של ערוץנגר ה

. 90במקביל לכביש  20לכיוון ערוץ מס'  דרומה את הזרימת הנגר תובילאשר  90לכביש 

התעלה תמוקם במפגש עם ערוץ זה מתוכננת הסדרת שטח לרבות הקמת מתקן כניסה. 

מימדי חתך הרוחב של  ת את סכנת הצפת המבנים.מעל גושי מבנים מתוכננים ובכך תפחי

 .תעלת המובל יותאמו לספיקה אותה הוא מתוכנן להעביר באותו המקטע

 

 19 ץערו - 14איור 
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 20ערוץ  

יאסף על ידי תעלת הגנה המובילה נגר מערוץ  20 המתהווה באגן היקוות של ערוץהנגר 

פגש עם ערוץ זה מתוכננת הסדרת שטח לרבות הקמת מתקן בהולכה דרומה. במ 19מס' 

מימדי חתך הרוחב של תעלת המובל יותאמו לספיקה אותה הוא מתוכנן להעביר  כניסה.

החתך המורטב כמו כן במקומות בהם שיפוע המובל יהיה אירוזיבי, ייוצב . באותו המקטע

 בשיטה המוזכרת לעיל.

 

 20 רוץע - 15איור 
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 21ץ ערו 

יאסף על ידי תעלת הגנה המובילה נגר מערוץ  21 המתהווה באגן היקוות של ערוץהנגר 

בהולכה דרומה. במפגש עם ערוץ זה מתוכננת הסדרת שטח לרבות הקמת  20-ו 19מס' 

תעלת הגנה אשר ייחצה ע"י  1כביש מס' של עקלתון  נמצאמפגש ל דרומית מתקן כניסה.

מימדי חתך הרוחב של תעלת המובל יותאמו לספיקה אותה הוא  בצורת מובל סגור.

כמו כן במקומות בהם שיפוע המובל יהיה אירוזיבי, ייוצב . מתוכנן להעביר באותו המקטע

 החתך המורטב בשיטה המוזכרת לעיל.

 

 21ערוץ  -16איור 
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 22ץ ערו 

ף על ידי תעלת הגנה המובילה נגר מערוצים יאס 22 המתהווה באגן היקוות של ערוץנגר ה

. תוואי המורדי של ערוץ זה יתחבר לתעלת הגנה המתעקלת מזרחה לכיוון 21-ו 20, 19מס' 

. במפגש בין תעלה לבין תוואי הערוץ מתוכננת הסדרת שטח לרבות הקמת מתקן 5בריכה 

כנן להעביר מימדי חתך הרוחב של תעלת המובל יותאמו לספיקה אותה הוא מתו כניסה.

החתך המורטב כמו כן במקומות בהם שיפוע המובל יהיה אירוזיבי, ייוצב . באותו המקטע

 בשיטה המוזכרת לעיל.

 

 22ערוץ  -17איור 
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 23רוץ ע 

מתוכנן להטייה במסגרת פרויקט הרחבה של ישוב נווה זהר. מוצאו המתוכנן  23רוץ מס' ע

בחלקו המורדי. לאור זאת מתוכנן חיבור בין הערוץ לבין תעלת  22מס' הינו אל תוך ערוץ 

. בהמשכה מזרחה לנק' 5אל תוך בריכה מס'  19-23הגנה והמשך הובלת מי נגר מערוצים 

תעלת הגנה תחצה כביש  מתוכננת דרך גישה לישוב נווה זהר מצפון. 23קליטה של ערוץ 

נווה זהר ישוב אילוצי לוח זמנים של תכנית להרחבת קב ע זה באמצעות מובל סגור.

מדי חתך מי החלפת מעביר מים קיים. "וזאת ע צא הסופיצפונית למומוצא זמני מתוכנן 

כמו . תעלת המובל יותאמו לספיקה אותה הוא מתוכנן להעביר באותו המקטעהרוחב של 

החתך המורטב בשיטה המוזכרת כן במקומות בהם שיפוע המובל יהיה אירוזיבי, ייוצב 

 לעיל.

 

 23ערוץ  - 18איור 
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 19-23מנח של תעלת הגנה בין ערוצים  – 19איור 
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 ת תיעול כמערראשי של מובל  – Aמוצא  

 ק"י תתמתוכנן מובל ראש (דרום) 2וכביש  (צפון) 1איסוף מי נגר של כבישים לצורך 

לאונרדו  ורך צדו המערבי של מלוןלאמיקום המובל במקטע הסגור . 1.0X.3.25במידות 

 של המלון. בצדו הצפוני 5אל בריכה  ו במקטע הפתוחומוצא (מוריהלשעבר )פלזה 
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