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תיאור מצב קיים 

,  אגן ההיקוות שלו. נחל עקרון הינו יובל צפוני של נחל שורק

הוא בעצם יחידת שטח גיאוגרפית שבה כל הנגר העילי זורם  

וזורם בו עד לנקודת המפגש שלו עם נחל  , אל נחל עקרון

.  גמליאל

תת אגן עקרון ממוקם בקו התפר שבין השפלה הנמוכה  

בשטח האגן ישנם היישובים מזכרת בתיה . למישור החוף

לצד יישובים כפריים של המועצות האזוריות  , וקריית עקרון

כביש , האגן נחצה אורכית על ידי מסילת הרכבת. ברנר וגזר

ו "שמוביל מצומת ביל411ורוחבית על ידי כביש , ן"וקו תש6

.לכיוון חולדה

.  בהיבטים שונים, גופים רבים מנהלים תאי שטח שונים באגן

רשות הניקוז והנחלים שורק לכיש היא הגוף היחיד  , למעשה

.  הרואה את האגן כיחידה תפקודית אחת

בשנים האחרונות היו באגן כמה הצפות גדולות שגרמו  

במושב  2018-9כמו ההצפות בחורף , לנזקים משמעותיים

.  אלעזריבית 

שעלול  , גם עירוני וגם כפרי, בשטח האגן צפוי פיתוח נוסף

במידה ולא תהיה היערכות מלאה  , להגדיר את כמויות הנגר

. לקליטתו

במיוחד , סוגיה משמעותית נוספת הינה אובדן קרקע חקלאית

מתאפיין  , מעלה האגן הגבעי והמשופע יחסית. במעלה האגן

ניתן לראות  . בעיבוד אינטנסיבי בעיקר של גפנים וירקות

עדויות רבות לסחף קרקע שבסופו של דבר סותם את  

.הערוצים ומונע ניקוז תקין בכל האגן

מקרא

נחל

תת אגן



.הידרולוגיים-תוך מתן העדפה לפתרונות אקו, אגניתבראיה מניעת נזקי הצפות •

.הצפה והחדרה, איתור לאזורי השהיה-ניהול משאב הנגר בראיה אגנית  •

.הידרולוגית משגשגת-מיפוי תהליכים ומתן הנחיות להגנה על שטחים החיוניים לקיומה של מערכת אקו•

.חיזוק המערכת החקלאית באגן•

.התייחסות לפיתוח באגן וניתובו לפיתוח בר קיימא לתועלת הציבור•

.הידרולוגית רב מימדית-רתימת בעלי עניין רבים באגן ושילוב צרכיהם במערכת אקו•

.2040להוות דוגמא מתודולוגית לדיוק שכבות לשימור משאבי מים לתכנית האסטרטגית •

רשימה זו תעודכן יחד עם בעלי העניין בשבועות הקרובים

מטרות הפרויקט



תהליך העבודה ותוצריו 

הדגמת תכנון. ד מדיניות. ג הגדרת יעדים. ב לימוד מצב קיים. א

תיאור השלב

תוצרי השלב

שבועות6 שבועות4 שבועייים שבועות10

בשלב זה אנו נפגשים עם גורמים  

רלוונטיים באגן כדי ללמוד על  

,  אקולוגיה, נושאי ההידרולוגיה

.חברה וכלכלה אזורית

בנוסף אנו נפגשים עם כל  

הרשויות והמועצות כדי ללמוד על  

כיווני הפיתוח העתידיים ועל  

.יוזמות פיתוח

רתימת כלל בעלי העניין לפרויקט  

.ואיגום תקציבים

מיפוי השכבות השונות ברחבי  

,  האגן לרבות ערכי טבע

היבטים פיזיים שונים , חקלאות

כלכליים  -והיבטים חברתיים

.שונים

-מיפוי קהילתי וצרכים חברתיים

.כלכליים

.מיפוי התנועתיות באגן

יכלול הגדרת יעדים  ' שלב ב

לאחר שימופו  . ברורים עבור האגן

תתבצע , כלל הצרכים האגניים

אינטגרציה בין הצרכים ליעדים  

.עבור הפרויקט האגני

שחלקם , רשימת יעדים ברורים

.מדידים

,  יהווה את לב העבודה' שלב ג

ובשלב זה תינתנה הנחיות  

,  לתכנון עבור תתי אגנים טבעיים

המטרה היא  . חקלאיים ובנויים

להדגים כיצד ניתן ליישם את  

מדיניות רשות הניקוז במצבים 

שונים ולהתאים את הפתרונות  

ליחודיות מרחבית וחברתית בכל 

.אזור

סל פתרונות עבור סוגי תתי 

אגנים שונים ובאופן שמאגד את  

.הצרכים הספציפיים של כל אזור

מהווה עיבוד ברזולוציה ' שלב ד

גבוהה יותר של סל הפתרונות אל  

תוך תת אגן בתוך אגן עקרון  

שלב זה  . ברמה של תכנון עקרוני

יכלול פתרונות מבוססים שיוצגו  

.  לציבורים שונים

שלב זה מותנה באיגום תקציבים  

מהיות האגן פיילוט לפרויקטים  

.שונים

תשריט תכנון עקרוני לתת אגן  

.ר"קמ5-בסדר גודל של כ

הפתרונות  , כחלק מהליך התכנון

ייושמו על מקומות בהם תהיינה  

הסכמות של בעל הקרקע ושל 

.בעלי העניין



הפרויקטותקציב שותפים 

ראשוני לפרויקטתקציב 

(רשימה ראשונית)שותפים מוזמנים 

רשות ניקוז ונחלים שורק לכיש

משרד החקלאות ופיתוח 

האגף לשימור קרקע  , הכפר
וניקוז

מועצה אזורית ברנרהתחנה לחקר הסחף

מועצה אזורית גזר

מועצה מקומית מזכרת בתיה

מועצה מקומית קריית עקרון

חברת חוצה ישראל

רכבת ישראל

קרן קיימת לישראל

רשות הטבע והגנים

ח"אלף ש150–יד הנדיב 

א"מכון דש

מורן פיתוח וייעוץ

החברה להגנת הטבע

מינהל התכנון

מרכז המועצות  
האזוריות

נתיבי ישראל



המרחב הפיזי


