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  א במורד נחל שפרעםאיגום לריסון ספיקות השי

  באמצעות סגר נשלט
  

  הידרולוגי תקציר תכנון
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   אפק- קטע גלעם 79ש כבי

  איגום לריסון ספיקות השיא במורד נחל שפרעם

  באמצעות סגר נשלט

  

  כללי. 1

 אתר ויסות, 79במסגרת הפרויקט להרחבת כביש צ לתכנן ולבצע "רשות ניקוז קישון ומעבכוונת 

  . נחל שפרעםמורד  לצורך ריסון ספיקות השיא ב79במעלה כביש 

 באירועים נדירים בעיקר באזור בינוי מתוכנן בקריית פוייםהויסות להקטין נזקי הצפה צמטרת 

  . ביאליק ובקריית אתא

  

מאי /  נהרא –רפי הלוי ( לאיגום וריסון ספיקות השיא תכנון הידרולוגימשרדנו ערך עבור רשות הניקוז 

 ,םנחל שפרעב ספיקות משמעותי  עולה בברור כי ניתן לבצע איגום וריסוןמהניתוח ההידרולוגי). 2009

  .בהשקעה קטנה יחסית

  

הוחלט ברשות הניקוז לקדם תכנון ,  וריסון ספיקות השיא במורד79לצורך האיגום במעלה כביש 

 על מנת לאפשר גמישות תפעולית לריסון ספיקות ,79במעלה מעביר המים על כביש  סגר נשלטוביצוע 

  .  השיא

  

  . ותאור הפתרון ההנדסיידרולוגי הההתכנוןלהלן תקציר 

  

  

  )2009מאי /  נהרא –רפי הלוי (תקציר התוכנית ההידרולוגית  .2

  

ידי -מוצע להתבסס על הידרוגרף התכן שנקבע עלונבחנו מספר הידרוגרפים בנחל שפרעם   .א

 . התחנה לחקר הסחף

כך שיתאפשר איגום משמעותי יותר , )' מ2.0X3.0(הקיים מוצע להקטין את פתח מעביר המים   .ב

  : בתוכנית מוצעות שתי חלופות לגודל פתח מעביר המים. ספיקות השיא במורדלריסון 

  .' מX 3.0 1.5ו פתח במידות א'  מX 3.0 1.0פתח במידות 

  

  . לפני ואחרי הויסות בכל אחת מהחלופותבטבלה להלן נתוני ספיקות השיא

 

 

 

הפוטנציאליות ספיקות השיא 

  )שניה/ק"מ(ללא ויסות 

ספיקות השיא לאחר ויסות 

  )שניה/ק"מ(

גודל פתח 

  מעביר המים

1:100  1:50  1:100  1:50  

1.0X3.011.7  14.2  ' מ  

1.5X3.0מ '  
66.5  38.1  

18.7  15.6  
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לשילוב הדרך , תידרש התייחסות תכנונית של מתכנן הכביש להגנה על מדרון סוללת הכביש  .ג

  . וכן להגבהת הקו האדום או קיר המגן למניעת הצפת הדרך, החקלאית

  כולל מרווח חופשי מינימאלי בשיעור ',מ+ 27.00פני הצפת הדרך  להגנה ממינימליהרום ה

  .' מ1.0X3.0עבור פתח '  מ0.8 

  

  

   והמגלשתכנון הכביש. 3

  : נקבע, רשות הניקוז ומשרדנו,  יינון יעוץ והנדסה– בתאום בין מתכנן הכביש

  ).כמפורט בהמשך(עלה מעביר המים יתוכנן סגר נשלט במ  .א

הסגר הנשלט מאפשר הקטנה של הבלט  (.'מ+ 26.50חופשי כולל בלט , רום מינימאלי לקיר מגן  .ב

   ). החופשי המינימאלי

 שמורתלעבר ,  צפונהמים יגלשו גם' מ+ 26.00מעל רום (' מ+ 26.00 - אפשרי כמ מירבי"רום פ  .ג

 ). אפק

כאשר הסגר '  מ12  אורך סף הגלישה המתוכנן.'מ+ 25.70איגום הויסות  המתוכנן ל גלישהסף  .ד

  . כאשר הסגר סגור'  מ15 -פתוח ו

  

  

  נשלט הסגר ה. 4

  

סגר נשלט יאפשר . קבועבעל פתח לסגר נשלט יתרונות בולטים על פני סגר  -ייתרונות הסגר הנשלט 

קות גודל הפתח לקבלת ריסון הספיתוך התאמת  ,ספיקות השיאשל ריסון מידת הגמישות בתפעול 

  .  בזמן אמתהיעיל ביותר

על מנת , הסגר הנשלט בעיקר יאפשר שחרור מהיר ויעיל של הזרימות כאשר אין סכנת הצפה במורד

  .לאפשר קיבול פנוי גדול ככל הניתן בשטח האיגום לקראת גל הגאות הבא

  

  : הסגר הנשלטתכנון

סף כך שבכל מקרה תתאפשר גלישת מים מעל , במעלה מעביר המים'  מ6.0 -הסגר ימוקם כ  .א

  .וכנןהגלישה המת

 מומלץ). 2.0X3.0(פתיחה מלאה של פתח דומה למעביר המים הקיים  והסגר יאפשר סגירה  .ב

 . כל אחד'  מ2.0X1.5לבחון חלופה להקמת שני סגרים נפרדים בגודל 

באמצעות טלפון סלולרי או (הסגר יופעל באמצעות מנוע ולוח בקרה שיאפשר הפעלה מרחוק   .ג

 )רשת האינטרנט

 .ל הסגר בחרוםאופציה לתפעול ידני ש  .ד

 .אפשרות לנגישות חורפית עד לסגר  .ה
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  . מצב סגור ומצב פתוח–בטבלה להלן הספיקות הצפויות בנחל שפרעם במצבי קיצון של תפעול הסגר 

    

 )TR-20י חישוב במודל "עפ(י הידרוגרף התכן בתוכנית האב למפרץ חיפה "הידרוגרף לתכנון נקבע עפ: הערה* 

  

  

  

  

  : ףמצור

  .)A3גליון ( 1:100מ "קנ, סגר נשלט -תכנון מוקדם   .א

  . סגר נשלטדוגמת   .ב

  

  

  

  

  

  אורי רגב                        

  מ"נהרא ופשטיה בע

  ספיקות השיא

   שנה1:100

   

מפלס מים 

  מקסימאלי

   שנה1:100

  ספיקות השיא

   שנה1:50

מפלס מים 

מקסימאלי 

   שנה1:50
  מצב הסגר

  'מ  )שניה/ק"מ(  )'מ(  )שניה/ק"מ(

  הערות

   לגמריסגור

 15סף הגלישה באורך (

  )'מ+ 25.70ברום ' מ

15.9  26.43  4.6  26.02  

. צפויה גלישה צפונה' מ+ 26.00מעל רום 

מפלס המים המקסימאלי בסף הגלישה 

  .הוערך ללא התחשבות בגלישה צפונה

   לגמריפתוח

 3.0X2.0פתח בגודל (

  )'מ

21.4  25.89  15.6  25.19    
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  שלטסגר נדוגמת 
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 מנוע

 79מיסעת כביש 

כנף 

מעביר 

 המים

כנף 

מעביר 

 המים

לוח בקרה 

נשלט 

  מרחוק 

  ' מ 3.0
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