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  מים פלגי קבוצת
 תכנון הניקוז תחום את מובילה
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 מתקני ויסות
 

 ניקוז תת קרקעי

 ניקוז תחבורה כבישים ומסילות

 סקרי קרקע

 תחומי פעילות

 ניקוז חקלאי ותכנון מטעים

 תכנון ניקוז עירוני ופארקים
 

 נספחי ניקוז תכניות אב תכניות מתאר

 פרויקטים מיוחדים
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 סקרי קרקע

 ,  בשטחים בהם ישנה פגיעה ביבולים? מתי נדרש•
 'לקראת ביצוע פרויקטים שדורשים הנחה של תשתית תת קרקעית וכו

השפעתם על יציבות הקרקע   -למידת התווך התת קרקעי ומצב מי התהום בשטח  -המטרה•
 .ועל הגידולים החקלאיים

בדיקת מעבדה לדגימות קרקע  ',  מ 10ביצוע קידוחים לעומקים של עד , מקדח -הכלים•
 .הרכב מכני ועוד, מליחות: בדיקת פרמטרים כגון, מעומקים שונים ומים

   -מסקנות אפשריות•
 . קרקע מלוחה ומי תהום מליחים, בעיית מי תהום גבוהים

 

 
 :לפתרוןאפשריים כלים 

 קרקעיניקוז תת מערכות •

 .ניקוז עיליסדרת •



Page 5 

עלית יקנעםפרויקט   פרויקט כפר חסידים פרויקט אלומות  
שער הגיא   

 דוגמאות לסקרי קרקע

 פרויקט דגניה
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 ניקוז תת קרקעי

מטרתו לשפר הזרימה התת קרקעית ולסלק מי תהום   –ניקוז תת קרקעי חקלאי •
תאי בקרה , ארובות חצץ, מאספים, מערכת הכוללת נקזים רדודים ועמוקים. גבוהים

 .ומוצאים לנחל או תעלה מקומית

אזור , מטרתו למנוע גלישת קרקעות באזורים המועדים לכך –ניקוז תת קרקעי עמוק •
 .בית שמש לדוגמא

מטרתו למנוע נביעות בשטחים חקלאיים או באזורים לא   –ניקוז תת קרקעי לתשתיות •
שימור הזרימה התת קרקעית שנקטעת  , כמו כן. רצויים לאורך תוואי התשתית שהונחה

 .בעקבות הנחת התשתית
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 ניקוז תת קרקעי ברמת בית שמש

דוגמאות -ניקוז תת קרקעי   

(קוקוי)ניקוז תת קרקעי בשטח חקלאי   
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תכניות מתאר, תכניות אב, נספחי ניקוז  

  א"ותמ 3/'ב/34א "בהתאם להנחיות תמ -ע"תבנספחי ניקוז לטובת •
 .4/'ב/34

,  רשות ניקוז ירקון, נחל חדרה -רשות ניקוז שרון –תכניות אב לניקוז •
 .בית אל, ל ערבות הירדן"חכ, טבעון קרית, עיריית נשר

 .רמת ישי, שלומי, עיריית כרמיאל –תכניות מתאר •
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 ביצוע

 ייעוץ סביבתי

 מתקני ויסות

 .מהגדלת מעבירי מים ופתיחת צווארי בקבוק לוויסות הנגר וצמצום הבעיה במעלה -ניהול נגר –שינוי תפיסה •

 .נחל גיבורים בחיפה•

 .79נחל שפרעם כביש •

 .פארק אריאל שרון –נחל איילון •

 ועוארגמן , מחצבת מודיעים•

ויסות נחל בית עריף –מחצבת מודיעים   



 אתר ויסות נחל גיבורים בחיפה במהלך חפירה

 

   2017-2018בחורף  , חיפה, מתקן ויסות נחל גיבורים

 

 מתקני ויסות
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 ביצוע

 ייעוץ סביבתי

 תכנון

 תפעול

 מתקני ויסות
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 ניקוז כבישים ומסילות

 תשבי  -יקנעם, יקנעם-עין תות -6כביש •
 ...ועוד 781, 66כביש •
 רכבת העמק•
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 ביצוע

 אגם פתח תקווה

 תכנון

ניקוז עירוני מבוסס חלחול -אור ים  

 תכנון ניקוז עירוני ופארקים

 רמת בית שמש



 פרויקטים נוספים בארץ
 ן"בשפדתכנון פיילוט סינון קדם לשיפור ההחדרה  -ISF -מקורות•
 ן"בשפדבחינת העיבודים החקלאיים בשדות ההחדרה  -מקורות•
 שיקום מאגרים•



 :ן"שיפור קצבי ההחדרה בשפד -מקורות
 ן"תכנון פיילוט סינון קדם לשיפור ההחדרה בשפד -  ISFפרויקט 

 פרויקט בחינה ושדרוג העיבודים החקלאיים

 .בחקלאות מוגבלת בלתי להשקיה קולחים לרמת עד דן גוש שפכי מטופלים ן"בשפד•

 .ושאיבתם לאקוויפר חדירתם ,שניוניים בקולחים החדרה שדות הצפת -אקוויפר-קרקע סינון מתבצע•

 .פרויקטים מספר יזמה מקורות השפכים בכמויות ועלייה ההחדרה בקצבי ניכרת ירידה עקב•

!!לים קולחיןצמצום הזרמת  –המטרה   



ל"פרויקטים חו  
 תכנון מערכות ניקוז מסביב לעולם
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אנגולה קימינה  

ל"חופרויקטים   

- סקהניקוז מטע מנגו חוות   
 אתיופיה

 ניקוז ואספקת מים לחוות סוכר
 סרי לנקה

  5000תכנון אספקת מים וניקוז מי נגר ל•
 דונם מנגו

 ביצוע סקר קרקע•
מתקני  , תכנון עבודות עפר ואיטום•

 תפיסה והטיה

סוכר והפקת  לייצור   Kantala פרוייקט•
 חשמל כולל גידול קנה סוכר בהיקף

 . הקטר 8,000-של כ•
  מבוסס אספקת מים מסכר הפרויקט •

 .ונזקים לשכונות מגוריםלמניעת הצפות 
 

,  תכנון כללי ומפורט של מערכת המים•
 הכפרהביוב והניקוז אל הכפר ובתוך 

מ של דרכים בחמש רמות  "ק 200תכנון •
 .  סיווג שונות
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 פרויקטים מעניינים בראייה סביבתית

 אור ים 
 אור עקיבא על שטחי קיסריה

 פארק אריאל שרון
 תכנית אב לפארק אריאל שרון

נמפיתעין   
 רשות הטבע והגנים
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 ביצוע

 ייעוץ סביבתי

 תכנון

 תפעול

 תכנון ניקוז בשכונת אור ים באור עקיבא

 דונם 1,060 –שטח. 

4,000 ד"יח. 

4,2בין הכבישים , דרומית לשכונת אורות באור עקיבא. 

צפון מזרחית לאור עקיבא. נחל עדה -ציר הניקוז האזורי. 

 מגבלה מנהלתית וטופוגרפית להזרמת נגר השכונה צפונה
 .לנחל עדה

 אמבטיה"שטח השכונה נמוך מהיקפו"  , 
 .מדרום 651מלבד כביש 

 

 

 

 

 

651כביש  -מדרום  

4כביש  -ממזרח  

2כביש  -ממערב  

אור עקיבא-מצפון   

 קיסריה

 מחלף 

 אור עקיבא
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 תכנון ניקוז בשכונת אור ים באור עקיבא

 :פתרונות חירום 2 -מעגלי החדרה ו 4הפתרון כולל 

 מתקני החדרה ביתיים -פתרון הבית הבודד 
 .  משטח המגרש משוקע ומחלחל 20%

כבישים, שטחי חנייה, פים"שצ -פתרון ציבורי  . 

 אורכי במרכז השכונה פ"בשצציר ניקוז מרכזי  -פתרון ציר מרכזי. 

 השכונה צידיאזורי איגום וחלחול בשני  -פתרון קצה  . 
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 ביצוע

 ייעוץ סביבתי

 תכנון

 תפעול

 פתרון הבית הבודד
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 ביצוע

 ייעוץ סביבתי

 תפעול

 פתרון הציר המרכזי

פ והזרמתו למאגרי הקצה"חלחול לאורך השצ, פ המרכזי מיועדת להשהיית הנגר העודף"רצועת השצ. 
בשילוב יועצי הנוף מאפשר ציר ירוק אורכי לכל אורך השכונה. 
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 אור עקיבא שכונת אור  ים פארק מרכזי  פארק הנחל

משחקים בבריכות ההחדרה –התכנון מרכיבי   
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 אור עקיבא שכונת אור  ים פארק מרכזי  פארק הנחל
דשא אמפי –התכנון מרכיבי   

מתקני משחק על מצע חול –התכנון מרכיבי   

 אומגה

"שופל"  

 ספינה טבועה בחול
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 ייעוץ סביבתי

 תפעול

 פארק אריאל שרון

 .וכן שיקום נחלים בשילוב פתרון ניקוז לבעיית ההצפות של נחל איילון בגוש דן, במסגרת תכנית אב לפארק אריאל שרון בוצע שיקום הר הפסולת ופיתוחו
 .שטח פשט ההצפה המתוכנן ומתחמים נוספים, מרחב הפארק כולל את הר הפסולת חירייה
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 ייעוץ סביבתי

 תפעול

 שיקום הר חירייה

 :איטום ראש ההר
 .הקטנת תשטיפים, הקטנת אחוז לחות פנימית ותהליכי פירוק, מניעת שקיעות -צמצום חלחול מים להר

 .הגדלת יכולת האיסוף -איטום למניעת בריחת גז מתאן
 .איסוף נגר לשימוש בהשקיה ונוי על ראש ההר
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 ייעוץ סביבתי

 תפעול

 פשט הצפה פארק אריאל שרון

 .אזור ועוד, כופר, שפירים, איילון:  ר במספר נחלים ותעלות"קמ 620מרחב פתוח בלב גוש דן המנקז אליו 
 .אחד מצווארי הבקבוק התחבורתיים במדינה -מהווה תנאי לביצוע פרויקט המסילה הרביעית בנתיבי איילון

 .פיתוח נופי ועוד, "מי קיץ"מתקני סינון ואיסוף , גשרים, יציאה, וכולל מתקני כניסה ק"מלמ 6.0ויסות כ
 .מתקני סינון: נתמקד באלמנט אחד
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 ייעוץ סביבתי

 תפעול

רשות הטבע והגנים – נמפיתעין   

 .הנעמןבמרחב נחל " הנחלים מגדלית"שיקום אוכלוסיית חילזון 
 . תכנון בריכה וליווי הביצוע תוך מגבלות והנחיות סביבתיות
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הידע הנצבר בתחום תכנון 
 .הניקוז הוא רב ומקיף

 
 נשמח לשתף פעולה

www.Palgey-maim.co.il 
 חפשו אותנו ב


