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  תיאור הפרויקט

  

  מחצבת מודיעים –תכנון כללי למתקן ריסון 

  פירוט התהליך

שנה  לכריית חומרי גלם לתעשיית הבלוקים, המלט  36מחצבת מודיעים משמשת מזה 
ליון מ"ק בשנה. הוקמה ע"י "אבן וסיד " וכיום בבעלות ימ 6.0-כושר הייצור כב הכבישים

  "רדימיקס".
בעת אירועי גשם גורם להצפה משמעותית של אשר בסמוך למחצבה זורם נחל בית עריף 
  נתיבי אילון שבת"א. שבאור יהודה , ובנחל אילון , יהוד ,הישובים באזור נמל תעופה בן גוריון

י אילון מעכבות בימים אלה את סלילת המסילה הרביעית בהמוגדרות ע"י נת"י בנתי הסכנות
  בת"א. 

 הצורך למצוא פתרון למניעת ההצפות, הגנה על אוכלוסייה ותשתיות ראשיות במדינה הכווין
  מפעלים מורכבים כשאחד מהם הוא ריסון זרימות במעלה גוש דן.  לביצוע של ארבעה
קמ"ר של האגן  37"מחצבת מודיעין" בה מתכוונים לרסן  א ים הונבחרהאחד מהמתקנים 

  במעלה המחצבה .
שיטת המניעה המקובלת היא תכנון מתקן ריסון אשר בעת אירועי גשם, יגרום לריסון וויסות 

מקור כלכלי ללא פגיעה בהזרימה ולאחר מספר ימים בודדים, תוכל להימשך החציבה במחצבה 
  זה.

על מניעת אירועי הצפה מסוג זה, הזמינה מפלגי מים את עבודת  רשות הניקוז ירקון, האמונה
  התכנון לפרויקט זה.

המתקנים המתוכננים נפח חציבה נוסף לטובת מוצרי המחצבה והגדלת ה"בור" שיאפשר 
קליטת כל אירוע שיטפוני עתידי. , מתקן שיקוע והפרדת מזהמים אורגניים וגרוטאות, ומתקן 

  וכן ידני להסיט את הזרימה מהאפיק למחצבה.  שיאפשר באופן אוטומטי הטיה
רדימיקס, רשות הניקוז ונחלים ירקון, רשט"ג ועוד במסגרת  –תיאום עם מחצבת מודיעים 

  "מסילה רביעית" ריסון זרימות בנחל בית עריף. 33תת"ל 
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  השירותים שניתנו

  

תכנון מתקן קליטה ומתקן הטיה , תכנון  

למחצבה ולמתקן המשך חציבה המתאימה 

  הריסון.

  חישובים הידרולוגיים, חישובים הידראוליים   

  

  

  פרטי הפרויקט

        

  ישראל  : תאריך התחלה  ישראל   :מדינה

   :מיקום
              -  מחצבת מודיעים

  נחל בית עריף
  : תאריך סיום

             – 2016 ספטמבר  

  סיום תכנון כללי.

      מלש"ח 96.0   :ביצועערך 

  

  תחומים עיקריים בפרויקט

  

 הידרולוגיה 

  הידראוליקה 

 עבודות עפר / חציבה 

  תכנון מתקנים 

  

  פרטי הלקוח

  

  זאב לנדאו   :איש קשר  רשות הניקוז ונחלים ירקון  : שם הלקוח
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  תמונות מהשטח
  

  פיר דרומי של מחצבת מודיעים לצד נחל בית עריף 

  
  פיתול בנחל בית עריף בהיקף שטח החציבה במצבת מודיעים 
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