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 רקע כללי

, אשר התפרשה על פני כל שטח המדינה. בתקופה 5312באוקטובר  52-03-סופה חריגה בעוצמתה פקדה את ישראל בין ה

אוויר סוער הכוללות משבי רוח עזים, סופות רעמים -זו ירדו כמויות גדולות מאוד של גשם אשר לווה בתופעות נוספות של מזג

. כתוצאה מכך גדולות של משקעים בעוצמות חזקות פולג כמויותההיקוות של נחל וברד כבד. במהלך הסופה ירדו באגן 

 סבא ורעננה. -כפרבערים הם וצפו שטחים עירוניים רבים, בה

 

התמוטטות ו קריסת עציםכגון באוקטובר בשעות הבוקר עם רוחות חזקות אשר גרמו לנזקים כבדים  52-הסופה החלה ב

נמשכו  אשר הפסקות חשמל ותקלות תקשורתכתוצאה מכך, במיוחד באזור השרון, כבלי חשמל נותקו ואירעו קירות ומנופים. 

 ., אף לאחר תום הסופהמספר ימים

ירדו גשמים ו מ,ס" 2עננות מפותחת הובילה לעוצמות גשם חזקות ואף לברד בקוטר של מעל  הראשון של הסופה מהביו

בהמשך הסופה הרוחות נחלשו אך גשמים  .ובמקומות נוספים סבא-שטח העיר כפרבבעוצמות גבוהות אשר הובילו להצפות 

סבא -באוקטובר נרשמו עוצמות גשם גבוהות ושוב הוצפו אזורים עירוניים בשרון, בעיקר ברעננה, בכפר 58-המשיכו לרדת. ב

 באוקטובר. 03-לחלוטין ב שתמההסופה דעכה עד  ובהרצליה.

 

ונפחי נגר עילי. המדידות בזמן הסופה  שיא רבים התבצעו במהלך הסופה ולאחריה לצורך הערכת ספיקות מדידות וסיורים

בתחנות הידרומטריות רושמות של התחנה לחקר הסחף, ולאחר הסופה התבצעו הערכות ספיקות שיא בתחנות  התמקדו

 רום ותחנות ארעיות.-מדי

לשטחים העירוניים, על מנת לבחון ובאזורי השקה שבין השטחים החקלאיים  וצעו תצפיות רבות בשטחים חקלאייםבנוסף, ב

סחף הקרקע שימושי הקרקע השונים על הילוך הנגר העילי והסעת ת והשפעאת הנזקים, אם היו, ולנסות ולהעריך את 

 .החקלאית

נוספים בהם  ם, באתרי בניה של מבני מגורים בשכונות חדשות, ואתרי201כמו כן בוצעו סיורים לאורך תוואי עבודות כביש 

עבודות אלו על ספיקות השיא, בוצעו עבודות תשתית נרחבות בהם זוהה ריכוז של עודפי עפר על מנת להבין את השפעת 

 הצפות והסעת סחף קרקע.

 

 ממצאים

 הגשם נתוני

בשטח אגן פולג ישנן מספר תחנות גשם רושמות אשר מתעדות את מהלך הגשם באופן רציף. בשל הפסקות חשמל ובעיות 

רציף ואת עוצמות גשם מהלך ברשת התקשורת הסלולרית בזמן הסופה, תחנות אלה הפסיקו לעבוד, לכן לא ניתן לקבל 

 נתוני מכ"ם הגשם יעובדו בעתיד ויתפרסמו בדו"ח המשך. לפרקי זמן קצרים בתחנות אלה.הגשם 

שות של השירות המטאורולוגי אשר נמצאות ישל תפרוסת המשקעים באירוע נעזרנו בתחנות מאוכללית לצורך קבלת תמונה 

הסופתי כפי  עובי הגשם של( Kriging)ינטרפולציה מציג א 1 איורבאגן ובסביבתו. בתחנות אלה נמדד עובי גשם יומי בלבד. 

תחנות מדידה. ממפה זו עולה כי באזור שפיים ירדו כמויות המשקעים הגבוהות ביותר, אך לא ניתן ללמוד  53-שחושב מ

 שר הובילו להצפות בערים ולזרימות המשמעותיות בנחלים.אבמוקדים נוספים ממנה על עוצמות הגשם 
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צופית רשמה את מהלך הגשם בתחילת הסופה לפני שהפסיקה לעבוד. בתחנה זו -תחנת הגשם הממוקמת בפרדס מהדרין

דקות. עוצמות הגשם  13מ"מ תוך  52.2דקות, מתוכם  52מ"מ במשך  00.8באוקטובר, בגל הראשון של הגשם,  52-ירדו ב

דקות. אלו עוצמות גבוהות מאוד לאזור זה,  13מ"מ/שעה למשך  125-דקות ו 2-מ"מ/שעה ל 512-המרביות הגיעו ל

שנמדדו בה ומהשוואה עם נתוני תחנת געש, עבורה חושבו הסתברויות עוצמות גשם, עולה כי הם דומות לעוצמות המרביות 

 .יםשנ 1303-וזמן החזרה שלהן הוא כ

מד גשם המותקן אחר  רציףמעקב  אולם בוצעבאוקטובר לא תועד כהלכה בתחנות הגשם הרושמות שבאגן.  58-הגשם ב

 מ"מ. 27יומי של גשם מ"מ בפרק זמן של כשעה, מתוך עובי  21בצהרי יום זה נמדדו ובו  ברעננה

 
 באוקטובר 52-03 . קווים שווי גשם,1 איור
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 דרומטריותהי בתחנות נגר ונפחי שיא ספיקות

התחנה לחקר הסחף. בתחנות  ידי-לרושמות המופעלות באופן שוטף עברחבי אגן פולג ישנן שמונה תחנות הידרומטריות 

באופן רציף את גובה המים בתחנה ומאפשר לחשב את מהלך הספיקה  רושםאלו מותקן מד לחץ וטמפרטורה )דייבר(, אשר 

בוצעו מדידות מהירות זרימת מים במרבית תחנות אלה. מדידות המהירות במהלך הסופה  בנחל ואת נפח הנגר בזמן בגאות.

 ספיקה. -משמשות לבניית  או עדכון עקומי רום

רום בלבד. תחנות אלה מאפשרות מדידה של גובה המים בשיא הגאות -באתרים נוספים ישנן תחנות בהן מותקנים מדי

נערכו מדידות  ,באופן רציףנמדדים  שאינםקטנים בנוסף, לצורך הערכת ספיקות השיא באגנים  והערכת ספיקת השיא בלבד.

אלה בוצעו הערכות ספיקה בעבר, כך שניתן להשוות מרבית תחנות ב. ארעיות נוספותבתחנות שיא  תחתכים ואומדני ספיק

 ההידרומטריות עבור אירוע זה. המדידותמציג את מיקומי כל  5 איור את הערכים שהתקבלו לנתוני עבר של סופות חריגות.

 
. נחל 1ונקודות נוספות המופיעות בדו"ח:  . מיקומי התחנות ההידרומטריות באגן הפולג5 איור

. מפגש 2. הקמת מובל סגור חדש; 4לשדה ורבורג; . בית אריזה סמוך 0; 13. מעלה פולג 5משמרת; 

 . תחנת פז שרונים7.השער הרומי; 6תעלת אודים והפולג; 
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אגנים הנמצאים במורד שטח בנוי וכאלה -משטח האגן. ישנם תתי 23%השטח הבנוי באגן פולג כולו מתפרס על פני 

לצורך הבנת אופי אגני ההיקוות השונים וספיקות השיא שהתקבלו בכל אחת המנקזים בעיקר שטחים חקלאיים ושטחי בור. 

 .1טבלה במהתחנות שנמדדו, התפלגות שימושי הקרקע בכל אגן מוצגת 

 האגנים בהם התבצעה הערכת ספיקת שיא-שימושי הקרקע בתתי התפלגות .1טבלה 

 תחנה
שטח האגן 

 )קמ"ר(

 שימושי קרקע )%(

 וחורש יער שטח בור שטח בנוי שטח חקלאי

 1 4 75.5 19.5 2.2 גן חיים

 5 3.2 72 5.2 *2.1 מובל פתוח –הרצליה 

 1 3 77 3 *1.8 מובל סגור –הרצליה 

 12 1 28 51 2.2 אילנות

 0.5 12 29 58.5 2.2 חירות

 1 11 22 66 12 12חאבל 

 1 11 28 60 52 52חאבל 

 2 7 72 19 10.0 (מעלהרעננה )

 1 7 66 26 12.2 רעננה )בצרה(

 1 10 40 49 50.5 רישפון

 4 11 49 36 7.7 דרור

 3 21 39 37 1..2 23פולג 

 2 11 40 47 157 (קינטפולג )

 

כפי שניתן לצפות, ישנה . 2טבלה בלשטח התורם( מוצגות  מנורמלתהסגוליות )ספיקת השיא  השיא ספיקות השיא וספיקות

מהשטח  23% -ניתן לראות כי באגני היקוות בהם יותר מ –התאמה טוב בין שימושי הקרקע לספיקות השיא הסגוליות 

ככל שאחוז השטח הבנוי ובמגמה חיובית של עליה. כלומר,  1 -מ גבוהות שחושבו נמצאו מבונה ספיקות השיא הסגוליות 

הרצליה, שם . ספיקות השיא הסגוליות הגבוהות ביותר התקבלו באגן (0 איור) גדול יותר כך גדלה ספיקת השיא הסגולית

מהשטח הוא שטח מבונה. ספיקות השיא הגבוהות ביותר התקבלו בתחנות רעננה )מעלה(, רעננה )בצרה( ופולג  72%מעל 

, רעננה 12חאבל הרצליה, בתחנות גן חיים, . ולשימושי הקרקע באגנים אלו באירוע , דבר המתאים לתפרוסת המשקעים23

פולג ו 23נט( נמדדו ספיקות השיא המרביות הידועות )יש לציין כי תחנות פולג ופולג )קי 23)מעלה(, רעננה )בצרה(, פולג 

 )קינט( פעילות במשך שלוש השנים האחרונות בלבד(.
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 והרצליה הניקוז וספיקות השיא בתחנות ההידרומטריות ברחבי אגן פולג . שטחי אגני2טבלה 

 תחנה
שטח האגן 

 )קמ"ר(

ספיקת שיא 

 (מקש"נ)

ספיקת שיא סגולית 

 /קמ"ר(מקש"נ)

ספיקת שיא ידועה 

 (נ"מקש)

 15.5 2.22 24.5 2.2 גן חיים

 55 *. *52 2.1 מובל פתוח –הרצליה 

 10.2 *13 *12 1.8 מובל סגור –הרצליה 

*1 2.2 אילנות  3.1* 1. 

*2 2.2 חירות  3.2* 8 

 2.8 3.25 7.3 12 12חאבל 

 2. 1.23 36 52 52חאבל 

 02 0.10 41.6 10.0 (מעלהרעננה )

 25 0.00 52.3 12.2 רעננה )בצרה(

 2..2 3.20 10 50.5 רישפון

 8.5 3.21 4.1 7.7 דרור

 58 1.51 55.7 1..2 23פולג 

 18.2 3.12 21.3 157 **(קינטפולג )

 **פולג )קינט( מושפע מאיגום במעלה השער הרומי  *אומדן 

 

 

 

 המתנקז אל כל תחנה. ספיקות השיא הסגולית באירוע מול אחוז השטח הבנוי 0 איור
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 תצפיות

 פולג מזרחי

 .מקש"נ 5-אומדן ספיקת השיא פחות מ –נחל משמרת  .1

ה גלישה של נחל משמרת אל תנצפ (1, נקודה 5 איור) במפגש נחל משמרת עם נחל פולג

עקב גדולות, בעבר סחיפות קרקע נצפו ונמדדו  זונקודה ב השטחים החקלאיים הסמוכים.

בעיקר צפו נהנוכחי באירוע נדידה והתחתרות של הערוץ המוסדר לתוואי הערוץ הקודם. 

 .(2איור ) נ"מקש 1-זו מוערכת בכערוץ שהתפתח עקב גלישה הספיקה בזרימות משטחיות. 

 באירועים רביםסובל  פולגית של נחל שמאלהפרדס בגדה ה בנקודה זו - 13מעלה פולג  .5

. באירוע זה לא נראו גלישות אל עבר הפרדס. כמו כן נצפו בעיקר (5, נקודה 5 איור) מהצפות

התפתחות ללא ו הנחלזרימות משטחיות ללא סימנים משמעותיים להסעת סחף אל עבר 

 ערוצים בשטחים החקלאיים.

ידי אנשי מחוז מרכז של משרד -ע עלסיור בוצ –צופית -מהדריןפרדס  .0

החקלאות בעקבות דיווחים על נזקים לפרדס. בסיור נראתה סחיפת 

 .(5איור ) קרקע רבה והתפתחות ערוצים בין שורות הפרדס

אזור נמוך אחד בו נראים  אותרבסיור בשכונה  -סבא הירוקה -כפר .2

 .(6 איור) טרקטור ידי-על וניקיונות שבוצעו סימני סחיפה

מאזור שער הכניסה לשדה ורבורג לכיוון מעלה הנחל  –חיים -תעלת גן .2

, נצפו גלישות אל השטחים (0, נקודה 5 איור) אל עבר בית האריזה

החקלאיים בפשטי ההצפה של הנחל אשר גרמו לזרימות משטחיות 

משמעותיות שהתווספו לזרימות שהגיעו מהשטחים הסמוכים כולל 

 גדה שמאל.בחממות ומטע זיתים הסמוכים ל

באזור החצייה של הנחל עם הכביש המוביל לשדה ורבורג )מעביר 

ה בשל הקטנאה רככל הנ ,של סחףגדולות נצפו כמויות אירי( 

 .נ"מקש 2-כמשמעותית בכושר ההולכה של הנחל ל

עצים נצפו במעלה התחנה אולם  השקעת סחףתועדה לא  - 52חאבל  ..

 איור) זונשברו בסופה  כפי הנראה רבים מהם ירוקים,, שבוריםרבים 

7.) 

 

 נחל חירות

היה פתוח לחלוטין. במעלה הגשר בוצעה הערכת  2הגשר מתחת לכביש 

. נצפו גלישות מהאפיק עקב כושר הולכה נמוך של נ"מקש 2-ספיקה של כ

עדויות  התעלה וזרימות מקומיות וכן זרימות משטחיות בסביבתו. לא נראו

 לנזקים לפרדס הסמוך.

 
שנחתר בעקבות  . ערוץ4איור 

 גלישות מנחל משמרת

 
 צופית-בפרדס מהדרין . ערוץ שהתפתח5איור 

 )צילום: מור שחר(

 
 סבא הירוקה-. סחיפת קרקע בשכונת כפר6 איור

 
 לכיוון המורד 54תחנת חאבל . 7 איור



 

 

 

2 

 

 רעננה נחל

רעננה וזורם צפונה עד  חלקים נרחבים מהעירנחל רעננה מנקז 

של תושבים וסרטונים עדויות לחיבור עם נחל פולג סמוך לבצרה. 

זרימה חזקה מאוד מהמובל הסגור מראים האירוע שצילמו בזמן 

נראה כי הוא הגיע לכושר ההולכה המרבי ו ,מתוך רעננה אל התעלה

מי הנגר העירוניים אופיינו בצבע חום, דבר המצביע על תרומה . שלו

, אך בשטח הבנוי של העיר אין של סחף קרקע לעיר בריכוז גבוה

( עלהמבמעלה תחנת רעננה ). מקור לסחף היכול להסביר תצפית זו

עד תחנת התחנה , אך במורד (8 איור) בקטע הנחל בו הגדות מיוצבות ייצוב צמחי נצפתה התמוטטות גדות מתחת למפתנים

 לא נפגעו. לאורך הנחל לא הייתה השקעת סחף.כלל רעננה )בצרה( הגדות מיוצבות בבטון ו

 ור באזור.בעקבות דיווחים על זרימות מכיוון עבודות התשתית שמבוצעות ממערב למובל הסגור אל עבר נחל רעננה בוצע סי

הממוקמת  חוות הסוסיםסמוך לנצפו סימני זרימה לאורך דרכי עפר אשר התנקזו ללא קושי אל עבר נחל רעננה. נקז סתום 

גרמו לכך ( 4, נקודה 5 איור) נוסף מובל סגורלהקמת עבודות תשתית  באזור.ות להצפתרם ככל הנראה  בשולי השטח הבנוי

 . כמו כן, נראה כי "מבלעים" בשטח זה תרמו לריסון הנגר(13 איור) שלא הגיעו משטח זה כמויות נגר וסחף משמעותיים

 .(9 איור)

 

 נחל רשפון

תועדה כן כמו  .חריגה לנחל זה שאינה , ספיקהנ"מקש 13הוערכה ספיקת שיא של  בתחנה ההידרומטרית בנחל רשפון

 ס"מ בקרקעית האפיק. 53-השקעת סחף של כ

 

  רומיהשער הועד  מפגש עם נחל דרורמה -נחל פולג 

. במורד התחנה נחל דרור מתחבר מצפון אל נחל פולג נ"מקש 22.2ספיקת השיא המוערכת באירוע הינה  23בתחנת פולג 

ספיקת השיא נצפו גלישות אשר תרמו לריסון זה קטע מלכל אורך  אל תחנת פולג )קינט(. רומידרך השער הרם מערבה ווז

 .23השיא בפולג  תביחס לספיק ,נ"מקש 51.0(, קינט)בפולג  המוערכת

 
 (מעלה. התחתרות גדות במעלה תחנת רעננה )8 איור

 
. דוגמא להיקוות מים מקומית באתר עבודות עפר להקמת 9 איור

 שכונת נווה זמר

 
. עבודות להקמת מובל סגור באזור נחל רעננה שיצרו 13 איור

 מבלעים מקומיים
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ישנה הסדרה של עודפי עפר. לא נראו גלישות מערימת עודפי העפר אל הנחל, ובין הנחל לעודפי  23צפונית לתחנה פולג 

 שיכולה לקלוט את הסחף במידה ותהיה גלישה משמעותית.נטושה העפר ישנה מחצבה 

 

גלישות מים מהנחל אל המטעים הסמוכים, אך  מ' במורד מפגש הנחלים דרור ופולג ישנו גשר חקלאי אשר בו נצפו 033-כ

ידי עצים לאורך האירוע, אך לא נראו גלישות -לא נראו נזקים. בהמשך, גשר הסמוך לגשר הרכבת היה סתום בחלקו על

 .בקטע זה

נצפו גלישות משמעותיות בשני הנחלים אל עבר פשטי ההצפה. אזור זה ידוע  (2, נקודה 5 איור) במפגש תעלת אודים ופולג

וכניסה בניצב של נמוך יותר במורד מקטע זה בשל כושר הולכה כבעייתי והאזור סובל מהצפות בכל זרימה משמעותית 

 נסתם , אשר נוקה מספר ימים לפני האירוע,(6, נקודה 5 איור) רומימעט במורד, השער ה נחל פולג.תעלת אודים אל 

, שרוןונחלים )רן פרחי, פקח רשות ניקוז  57.13.12-ב שוב והגביל משמעותית את הספיקה. המעבר נוקה ונפתח כובמהל

 .(מידע שבע"פ

 

 אגן הרצליה

 של הרצליה מנקזים שני מובלים סגורים אשר במוצאם הוקמו תחנות הידרומטריות. את חלקה הדרומי

ים ומרמת השרון. בתעלה זו ניתנו אומדנים לספיקות השיא -קמ"ר מהרצליה, מגליל 2-ים מנקזת את שטח של כ-תעלת גליל

ח אשר מנקז את כלל מובל פתו-קמ"ר, והרצליה 1.8מובל סגור, אשר מנקז שטח של -בשני אתרים הנקראים הרצליה

מובל פתוח ספיקת השיא המוערכת -הרצליהבו נ"מקש 12מובל סגור ספיקת השיא המוערכת הינה -בתחנת הרצליההשטח. 

 , הגבוהות ביותר שנמדדו בתחנות אלה.נ"מקש 52היא 

 

 שרוניםתחנת פז 

על מערכת בשולי הערים השטח החקלאי השפעת 

באזור תחנת הדלק פז תועדה  הניקוז העירונית

-יהודה בצפון העיר כפר-ןשרונים הנמצאת ברחוב ב

, נקודה 5 איור) בשכנות לשדות המושב צופית סבא

 קמ"ר. 3.22משטח מעובד של סחף רב הגיע . (7

זרימות אשר הובילו להתפתחות נצפו באזור זה 

של  בפינה הצפון מזרחית .ערוצים וגרמו נזק לשדות

וסחף אל  ניקז נגראשר מעביר מים קיים  תחנת הדלק

וגרם  יהודה-תחום התחנה ובהמשך אל עבר רחוב בן

בנוסף, בפינה  לסתימת קולטני הכביש.ככל הנראה 

. (11 איור) סתוםהיה מים ה מעבירהדרום מערבית 

כל הנגר והסחף גלשו לכביש, גם דרך כתוצאה מכך 

 .הדלק תתחנשטחי 

 

 
נזקים לשדות שמצפון לתחנת פז שרונים )בחלקה העליון של א.  .11 איור

התחתרות ערוצים וסחף קרקע )מבט לצפון(, ג.  ב., התמונה, מבט לדרום(

שבוע כהנקז נפתח , ד. נת הדלקחמערבית של ת-הנקז הסתום שבפינה הדרום

 לאחר האירוע
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 012כביש 

מתבצעות  ,כולל חפירות והערמת עודפי עפר גדולים ,עפר נרחבותעבודות 

אגן רעננה -החוצה את מעלה תת 201לאורך התוואי המתכונן של כביש 

 מתוואי זה רביםלאורך קטעים בוצע סיור  .בחלקו הדרומי של אגן פולג

תוואי עפר אל המעודפי דרמטיות גלישות אך לא אותרו  ותסביבת העבודבו

ברוב האתרים נראה כי העבודות יצרו חיץ אשר מנע הסעת נגר וסחף  .הכביש

(. 15 איוראל עבר רעננה, בעיקר לאורך האתרים בהם נבנה קיר אקוסטי )

ובאזור רשפון ושפיים לא נראו במערומים של עודפי עפר דרומית לרעננה 

אך לא קיים  ,גלישות משמעותיות שעלולות היו לסתום את מערכות הניקוז

במקומות רבים נצפו  .ברשותנו תיעוד של מערומי העפר טרם אירוע הגשם

מבלעים מקומיים אשר קלטו את הנגר והסחף ונראה כי תרמו לריסון הנגר 

הכביש מנוקז  ,יחד עם זאת (.10 איורשהגיע אל מערכת הניקוז העירונית )

בקטע זה אל מערכת הניקוז של העיר רעננה וככל הנראה היה המקור לריכוז 

ירונית הגבוהה של הסדימנטים בנגר העירוני )מכסי מערכת הניקוז הע

 נפתחו כתוצאה מלחץ המים(.ברחובות 

 

  

 
והקיר האקוסטי מהווים חיץ  201כביש  .15 איור

 לנגר וסחף

 
ריסנו  201לאורך תוואי כביש . מבלעים 10 איור

 את זרימות המים לעבר רעננה
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 סיכום

)דוח עתידי  ירדו כמויות משקעים גדולות אשר התרכזו בפרקי זמן קצרים 5312באוקטובר  52-03-ין השהתרחשה בבסופה 

סבא ורעננה היו הצפות -. באזורים העירוניים של כפרשל הגשם על סמך נתוני מכ"ם הגשם(משלים ניתוח פרטני  להציגצפוי 

תוך גרימת נזק כבד לרכוש ולתשתיות  םרבות כתוצאה מכך ומים הגיעו לגובה של עשרות סנטימטרים במרכזי הערי

בעקבות הסופה נערכו סיורים ומדידות רבות ברחבי אגן פולג על מנת לבחון את הנגר והסחף מסביב לשטח הבנוי  .עירוניות

 ואת ההשפעה, אם הייתה, של השטחים החקלאיים ואתרי עבודות תשתית על חומרת האירוע בערים.

 

  גבוהות מאוד ביחס לאגן פולג. במספר תחנות נמדדה הספיקה הגבוהה ביותר מאז באירוע זה שנמדדו ספיקות השיא

, והתקבלה הספיקות הסגוליות הגבוהות ביותר נמדדו בתעלות היוצאות משטחים בנויים תחילת המדידות בתחנות אלו.

 לאחוז השטח הבנוי.הסגוליות התאמה טובה בין ספיקות השיא 

  ורעננה )בצרה( מקש"נ, ..21 – (מעלהעבור תחנות רעננה ) ותהידוע ביותרבוהות נמדדו ספיקות השיא הגבנחל רעננה 

נפחי הנגר ככל הנראה מקש"נ.  22ספיקת השיא המרבית הניתנת למדידה בתחנת רעננה )מעלה( היא . מקש"נ 25.0 –

כך )מכסי שוחות מערכת הניקוז התרוממו( עברו את סף נפח האיגום של מערכת הניקוז העירונית ברעננה העירוני 

 .באירוע זהשהאזורים הנמוכים בעיר סבלו במיוחד מהצפות 

 היכולה להגיע מהשטח ספיקת השיא פוטנציאל יוצאת דופן ועשויה ללמד על השיא בנחל רעננה  תספיקאנו סבורים ש

והשכונות החדשות של רעננה יוסיפו נפחי נגר  201בעתיד ניקוז כביש  .)במצב הקיים כיום( העירוני של רעננה אל הנחל

הצפות לשטחים מבונים ומעובדים שבמורד העיר רעננה תגבר. צפי זה הבצרה. מכאן שסכנת -למובל רעננה ולנחל רעננה

 באופן ניהול הנגר העילי באגן ההיקוות.מהותי מחייב שינוי 

 באתרים בהם  זרימות משטחיות ללא סחף קרקע.לרוב בי אגן פולג נצפו באזורים חקלאיים בהם בוצעו סיורים ברח

 קרקע עירוניים שטחים עם חקלאיים שטחים של השקה אזוריב הקרקע לא הייתה מחופה נצפו נזקים משמעותיים יותר.

 .העירונית הניקוז מערכת עבר אל נסחפה

  באתרים של  , טיפול בעודפי עפר וכדומה(.201 , כביש53באגן פולג מתבצעות עבודות תשתית באתרים שונים )כביש

אותרו נקודות כניסה ריכוז עודפי עפר נצפתה התחתרות מקומית של ערימות העפר אך ללא גלישות משמעותיות. לא 

מחובר אל מערכת הניקוז של העיר רעננה  201נודע לנו כי ניקוז כביש אך  ,ממערומי העפר אל מערכת הניקוז העירונית

לקבוע  ביכולתנואין מת סבירות גבוהה לתרומה של סחף ממערומי העפר אל מערכת הניקוז העירונית. ומכאן שקיי

סבא הצלחנו לאתר שטחים מעובדים -במקרה של כפר .בוודאות את מקור הסחף במהלך ההצפות שאירעו ברעננה

 ית ניקוז לתשתית העירוניתישתרמו מקומית ואף יצרו בע

 

 

 רשימת ספרות

קר, מ. וארבל, ש., חישוב שיא גל הגאות בתעלות ניקוז ובאפיקים טבעיים של נחלים בישראל, דו"ח מיוחד מס' גרתי, ר., גט

M-62 ,1778, התחנה לחקר הסחף, משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 5312אוקטובר  –השירות המטאורולוגי, סיכום חודשי של מזג אויר 

 המטאורולוגי השירותמנתוני הגשם התקבלו 


