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גו %התקציר:
ערי ואזורי רבי בעול מתמודדי ע בעיות ניקוז חריפות ,הנובעות מתהליכי עיור ופיתוח
תשתיות מואצי ,התואמי את הריבוי הטבעי ואת העלייה ברמת החיי .במקביל ,הטבע מתעתע
באד תו התנהגות אקלימית לא סדורה וממחיש כי אינו צפוי ,כ שלצד בצורת ארוכה מתרחשות
סופות אימתניות.
במקביל לאלו עלתה המודעות הסביבתית בכל העול ,שבי היתר הביאה להכרה של מוסדות תכנו
ויזמי בצרכי הסביבתיי בתכנו פרויקטי.
בישראל קיי מחסור גובר במי .כחלק מההתמודדות ע מחסור זה ,נית לחסו בהשקיית גינות
ולמצוא דרכי השקיה זולות יותר ממי שפירי.
כתוצאה מכל אלו ,נולדה ההכרה כי מי נגר הינ משאב יקר ער אשר נית להשהות ,לבסס
באמצעות בתי גידול לצמחייה ,להגדיל את זמ החלחול ולהעשיר את האקוויפר בצורה טבעית או
באמצעות קידוחי החדרה ,והכל תו הקטנת מידות מערכת הניקוז.
בשני האחרונות שולב תכנו שימור נגר בפרויקטי תכנו רבי ,א בשלבי סטטוטוריי וא בביצוע
בפועל.
שימור נגר מסייע להקטנת ספיקות תכ בעת אירועי סופות .תכנו זה מתאי לסופות בהסתברויות
ומשכי שוני על פי צרכי התוכנית .באמצעות קידוחי החדרה אשר משולבי ע איגו מתאי,
הקטנת מהירויות זרימה והשהיית נגר ,נית להפחית את הספיקות במערכות התיעול והניקוז ,ה
בתחו רשויות וה מחוצה לה .התכנו דבק בשיטה הפיזורית ,אשר מחלקת את השטח לכמה שיותר
אגני משנה ואזורי החדרה ו/או השהייה.
התכנו מתבצע תו ניתוח ייעודי הקרקע השוני ובניית מקד נגר משוקלל התוא את צרכי אתר
התוכנית .כמו כ המבנה הגיאולוגי נבח לש הבנת פוטנציאל ההחדרה.
במקביל לבחינת החסכו בהקמת מערכות התיעול והניקוז ,נוצר ניסיו של שילוב שימור הנגר בביסוס
צמחייה תו חסכו בהשקיה.
במסגרת התכנו יש לבצע שיתו פעולה בי יועצי התוכנית ,אשר ימנו בי היתר אגרונו ויוע קרקע
מוכוו לפוטנציאל החדרת המי לקרקע .כל אלו יסייעו להתאי את התכנו בצורה האופטימלית
האפשרית לשימור הנגר .כמו כ יש לתכנ פרטי מתאימי לשילוב בשטחי הציבוריי ,איי התנועה
בכבישי ,ובתכסית המגרשי מבחינה תקנונית.
כל אלה יביאו בסופו של יו למעטפת אופטימלית וכלכלית ,אשר תביא תועלת רבה לסביבה ,לתשתיות
ולעלויות הקמת מערכת התיעול והניקוז .כפועל יוצא תחול עלייה באיכות החיי של האוכלוסייה החיה
בתחו התוכנית ומסביב לה.
נושא שימור מי הנגר הינו נושא בתולי אשר ברבות השני ימומש בכל שכונה ורחוב חדשי אשר מתו
מת התוק לתוכניות מיתאר ותב"עות ,יזמי יחויבו לממש.
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