
ניהול נגר עילי בירושלים

עמירם רותם

מנהל המחלקה לתכנון סביבתי וקיימות



התפיסה

טיפול במעלה וקרוב  •
מצמצם את  , למקור

נזקי ועומסי הנגר

השהיית הנגר  •
ושחרור איטי כדי  

"שטח את הגרף"ל

החדרה לאקוויפר•
חברת הדר מערכות-יואב הדר



ע"בתב•
הנדרשים בתוך ההשהייהלכלול את אמצעי הרחבת הקו הכחול כדי -לכבישים•

(.ערוץ הנחל הסמוך)עד בסיס הניקוז של התכנית הקו הכחול 

או החדרה בהוראות התכנית/חיוב אמצעי השהייה ו-למגורים•

בהיתרי בנייה•
מגרשים פרטיים וציבורים נדרשים לתכנן ולהציג מתקני השהייה לפי מקדם של •

ק לדונם"מ10

חי או אמצעי /השהייה באמצעות גג חום: מהנגר העירוני80%גגות תורמים כ •
.טכני

בפיתוח גנים ופארקים•
החדרה ומתקני השהייה  •

אמצעים רגולטורים



במרחב
הפתוח

נווה יעקב–מיריער 



הפתרון ההנדסי  
:השגרתי 

הרס המדרון

התחתרות לאחור



תכנית 
362400-

הרחבת כביש 
למעלה 9

–אדומים
מערכת הניקוז  
כחלק מהתכנית  

לתוך נחל  
צופים



לאחר  
הביצוע  

ולפני  
הנטיעות  
והשתילה





22כביש 
מעל לנחל  

צופים

פרטי ריסון  
והשהיית  

הנגר



כביש חדש  
.תור-באבו

מתקן ריסון 
והשהיית נגר  

בוואדי יצול



יצול בואדיפרטי מתקן הריסון והשהייה 
(שרוברשמתחת ליער השלום טיילת הואדי) 



מיריער 
מלכודת 
נגר עירוני

ביצוע 
ל"קק



בפארקים  
וגינות

הקמת  
סכרונים

סביב עצים
בנתיבי  

הנגר

סכרונים



ספסל ישיבה בנוי–סיכרון|| פרטים 

ל"קק–על פי הנחיות מר חיים סהר 

סיכרונים

בפארקים

פרט  

עקרוני



ל"קק–על פי הנחיות מר חיים סהר 

לאחר  
ביצוע

חניון  
חרובים



אגירת מי  
נגר בקירות 

כובד

קו  ל"רק
ירוק מסוף  
גילה ניקוז



אגירת  
מי נגר 

בקירות  
-כובד 
פרט

קיר כובד סופג נגר  
הגיתית מעלה ' רח

אדומים



פרטים שונים 
למיתון הנגר  

במדרון



קארסטיהחדרת מי נגר באקוויפר 

החדרהפוטנציאלישנוקרסטיבאקוויפר

יותרגדולהכמות"לסלק"ויכולתגבוהה

.הקרקעלתתעילינגרשל

יותרפשוטהותחזוקהליציבותפוטנציאל

.ההחדרהמתקנישל

למשאביהפכו " ממטרד"מי הנגר 



החדרת מי נגר

פרט של באר  
החדרה אופיינית



החדרת מי נגר  
גם בבקשות  

להיתר בנייה  
למגורים 

במגרש בודד  



גם שמירה על  
מעיינות העיר  

דוגמא  
תכנית רכס  

לבן

החדרה במעלה

רצון לשמירה על מעיין עין לבן ואחרים: המחולל•

הידרולוגי מפורט שכלל גם -גיאוניתוח : האמצעי•
ניסוי סמנים

הקארסטיהעדפת החדרה לתווך : התוצאה •
שישמש כאוגר מים להזנת המעיינות לתקופת הקיץ

35%חיוב בהוראות התכנית לביצוע החדרה של  •
החדרה בשטחים ציבורים  . מנפח מי הגשם הכללי

.במעלה התכנית



השוואה חלופות-רכס לבן 
ר אפי פרבר"דהשהייה רגילה מול החדרה 

נחל 
ברושים

ספיקת נגר 

אל נחל 
ברושים  

350מתוך )
(דונם

חלחול טבעי 

בשטח ההזנה  

טרום הבינוי  

,  נפח מצטבר)
(דונם240

השהייה ללא קידוחי  -1חלופה 
(נפח מצטבר)החדרה 

איגום והחדרה עם -2חלופה 
קידוחי החדרה

(נפח מצטבר)

3,360שעה אחת
קוב

קוב1,032קוב1.7-2.7קוב1,142

13,440שעות4
קוב

קוב2,364קוב6.8-10.8קוב 3,754

13,440שעות7
קוב

0.4%)קוב 11.9-18.9קוב3,754
(מהחלחול הטבעי

89.5%)קוב 3,360
(מהחלחול הטבעי



רכס לבן

הצעה  
לקידוח  
החדרה



רכס לבן

הצעה  
למערכת  
החדרה  

פ"בשצ

רחל וינר 
ואפי פרבר

קו 

ניקוז  

עירוני

מערכת  

השקטה  

מערכת סינון והשקטה

קידוח החדרה



במבנים



גגות ירוקים

דוגמא של בניין  
מנדל בגן הבוטני  

חיוב : המחולל 
בהוראות התכנית  

חום/ לגג חי 



גג בניין מנדל

בגשם משמעותי  
הנגר  , ראשון

מושהה 



גג בניין מנדל



גג בניין מנדל  

באביב



גג בניין מנדל  

2021מרץ 



דוגמאות  
למתקנים  
להשהיית  
מי נגר  

בגג



אביזר להשהיית  
הנגר בגג שטוח  

רגיל



אתגרים

תכנית אב •
לניקוז חדשה  

תצא לדרך –
השנה

פיתוח ועדכון  •
מדיניות  
עירונית  

לטיפול במי  
הנגר בכל 

הרמות

חיוב אמצעי  •
החדרה גם 

בכבישים

וואדי עין כרם


