
 -LAVI                                     ע"מב יועצים מהנדסים  נטיף-לביא 

NATIF  ENGINEERS  LTD 
  WATER, SEWAGE, DRAINAGE, HYDROLOGY                               הידרולוגיה  -ניקוז  -ביוב  -הנדסת   מים 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    ,ASHIKMA ST  3  AZUR 5800182 83-1104184פקס: , 83-1104181טלפון:      , 1088508א.ת. אזור  3רח' השיקמה   

E Mail: office@lavi-natif.co.il 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :HAIFA         32295 -   14,         ZION     ST.   -     PHONE   41-7523218,7222231    טלפון:           -  11רח' ציון  - 52223    חיפה    

 

 
 50/50/5500תאריך: 

  6054/50סימננו: 
 

 תוכנית מתאר קרית גת

 נספח ניהול נגר וניקוז

 
 תאור כללי, אגני ההיקוות ומצב קיים, ראשוני –שלב א' 

 
 טופוגרפיה כללית ועורקי ניקוז ראשיים .0
 

 אגני ההיקוות הראשיים 0.0
 

 ש.לכי אגן ההיקוות הראשי, שבשטחו מצויה קרית גת, הינו אגן נחל 
 קמ"ר. 555שטח אגן ההיקוות, עד הכניסה לפארק נחל לכיש )כולל נחל נועם( הינו  

 
 תחלק לעוד שני תתי אגנים ראשיים.מאגן ההיקוות של נחל לכיש, בתחום העיר קרית גת,  

 
 .קמ"ר 06שטח אגן היקוות של על נחל נועם, ב 

 קמ"ר. 3.0ה, בשטח אגן היקוות של זונחל ע –ובתוך נחל נועם, מצוי אגן היקוות משני של נחל נועם 
 

הערה: נחל שלוה לא נבדק כנחל עצמאי בדו"ח זה, כיוון שהוא מתחבר לנחל נועם, לפני הכניסה 
 לתחום הקיים של קריית גת.

 
 תאור אגני ההיקוות הראשיים 0.5

 
 אגן נחל לכיש 0.5.0

 
 קמ"ר. 066 –שטח אגן היקוות, עד לחציית הרכבת 

(, ולאזור רנדזינה - Bמחולק לאזור ההררי )בעל קרקעות הרריות מסוג שטח אגן ההיקוות 
 (.0K  ,5Kהמורדי )קרקעות סחף גרומוסוליות מסוג 

  
 קמ"ר. 000השטח ההררי מתוך אגן נחל לכיש הינו   
 קמ"ר( הינו שטח בעל קרקעות גרומוסוליות. 3 -שאר השטח )כ  

 
 רום קיבוץ גת ושטחי חוות הזרע.בתחום השטח המורדי, מצוי המושב שדה משה, ד  

 
 אגן נחל נועם 0.5.5

 
 קמ"ר. 06שטח אגן נחל נועם, עד לחיבור לנחל לכיש, הינו  

 
 קמ"ר. 50שטח האזור ההררי באגן ההיקוות של נחל נועם הינו  
 )רנדזינה(.  Bסוג מקרקעות השטח ההררי הינן  

 
 בים:  (, מצויים המוש5Kבאזור המורדי, בקרקעות הסחף )מסוג  
נועם, אחוזם, שלוה, אבן שמואל, איתן, עוזה, וכן אזור התעשיה של קרית גת וכל החלק  

 המזרחי של קרית גת.
 

 :  בתוך אגן נחל נועם, נכלל גם נחל עוזה, המתנקז אליו, בתחום העיר קרית גת.הערה 
ם אבן נחל עוזה הינו אגן היקוות מקומי, בחלק המורדי בלבד, ובתחומו מצויים המושבי 

 שמואל, איתן, עוזה ומזרח העיר קרית גת.
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  טופוגרפיה כללית 0.0
 

 העיר נמצאת בגבול אזור השפלה עם תחילת ההתרוממות ההררית, לכיוון הרי חברון. 
 ממיקום טופוגרפי זה, נגזרה רשת הדרכים ההיסטורית, ואף מיקום העיר. 

 
 רכי אורך הסטוריות.אזור קו התפר, בין השפלה להר, הינו מיקום טבעי לד 

 
העליה להר )הר חברון( התאפשרה, תוך ניצול ערוצי המשנה על נחל לכיש, )כך גם שאר העליות להר,  

 אלכסנדר, חדרה(. שילה,  נחל האלה, שורק, –תוך ניצול ערוצי הנחלים הראשיים 
 

 עיר.מפגש זה, בין ציר אורך וציר רוחב חשוב )העליה לחברון(, יצרה מיקום אסטרטגי ל 
 רמות ועוד(.ימבחינה היסטורית, בנקודות אלה התפתחו ערים ראשיות )לכיש, עזקה, גת, סוכה,  

 
האזור מדרום לנחל לכיש, מחולק ומחורץ על ידי ערוצי משנה של נחל לכיש, שכיוונם מדרום לצפון,  

 אל נחל לכיש.
 העיר התפתחה על הגבעות שבין ערוצי משנה אלה. 
אל עירוניים המנקזים את הנגר מהעיר יר, הפכו הערוצים המשניים, למובלים בתחום הבינוי של הע 

 נחל לכיש.
 

+ בצפון העיר, 005 -+ מ' בדרום העיר ועד כ040כיוון הגבעות העירוניות מדרום לצפון, והגובה נע בין  
 לכיוון נחל לכיש.

 
 

 אגני היקוות עירוניים 0.6
 

רית גת, ולנחל עוזה הזורם כמובלים בדרום מזרח קרית בנוסף לנחל נועם, הזורם באזור התעשיה ק 
 גת, עד לנחל נועם, חלקנו את העיר קרית גת לעוד חמישה אגני היקוות עירוניים.

 
 בהעדר נתוני ממ"ג עירוניים, החלוקה התבצעה על פי רום הקרקע בלבד. 

 
 .6054-56אגני ההיקוות העירוניים, מופיעים בשרטוט מס'  

 
 הינו נחל עוזה. – 0אגן מס'  
 הינו רובע הפרחים. – 4אגן מס'  
 ניקוז שטח חקלאי בתחום צפון קריית גת )בעתיד שטח בנוי של קריית גת צפון(. – 7אגן מס'  

 
 

 מובלי ניקוז עירוניים ראשיים 0.0
 

 (.0.0בתחום העיר קרית גת מצויים מובלי ניקוז ראשיים לניקוז המקומי, )ראה גם סעיף  
קוז מצויים בשקעים המקומיים בתחום העיר קרית גת, ומנקזים את העיר ישירות אל נחל מובלי הני 

 לכיש, בצפון העיר, ואל נחל נעם במזרח העיר.
 

 :מימדי מובלים ראשיים, מידות מקורבות לפי סיור בשטח 
 

 הערה יציאה  כניסה 
 0( X 0.5 5.5גשרון ) 5 5.5 X 6.5 (5.5X  6.5) נחל נועם
   5( X 0.1 0.0) 0מובל  –נחל עוזה 
  X 6 5 )משוער( מובל אליפטי  X  6.5 5.5 5מובל  –נחל עוזה 

  X 0.0 0.5  , רובע הפרחים4אגן 
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 תמונות כניסות ויציאות למובלים הראשיים 6.1
 

 )סדר התמונות לאורך התוואי מדרום לצפון ( נחל עוזה 
  2X(1.8*1.6h)חציית מסילת הרכבת במעביר  -נחל עוזה  .0

 

 
 

 2X(1.80*1.50h)פתח כניסה למובל ברחוב "דרך הדרום" . -נחל עוזה  .5
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 ז" . פתח חסום בצמחייה "מוצא לפארק "רובע פ -נחל עוזה .3

 
 ערוץ מדושא בפארק "רובע פ"ז  –נחל עוזה  .4
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 ז" . ""רובע פ   2.0h*4.0פתח כניסת הערוץ למובל  -נחל עוזה .5

 
 

 מ'  2.0h*4.0עם . פתח אליפטי מוצא המובל לנחל נו -נחל עוזה .1
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  ניקוז רובע הפרחים

 לנחל נועם  1.0h*1.50מוצא מובל  .6
 
 
 

 
 
 

 נחל נועם )סדר התמונות לאורך התוואי ממזרח למערב (
 

 2X(4.0*2.5h)חציית מסילת הרכבת  –נחל נועם  .6
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 . מטר 2.0*4.0ל   2X(4.0*2.0)משפך כניסה למובל ברחוב הדרום .מ  –נחל נועם  .2
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  3X(2.5*2.0h)מוצא מובל לערוץ ברחוב הכרמל דרך "גשר" ישן  –נחל נועם  .3
 

 
 

 מזוהם ,מגודר ,תלול , זרימות ביוב –ערוץ בתחום האורבאני  –נחל נועם   .4
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