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, כולל יובלי נחל תמנע ונחל אלתקה 40ועד כביש  6שורק, מכביש תכנון כללי ומפורט לנחל 

 (T.O.R)מפרט תכנון  - ועד החיבור לנחל שורק 7מכביש 

 

 כללי .1
, 40ועד כביש  6לנחל שורק, מכביש כללי ומפורט לנחל רשות הניקוז מזמינה בזאת תכנון 
)מצ"ב מפה בסוף  ועד החיבור לנחל שורק 7מכביש  כולל יובלי נחל תמנע ונחל אלתקה

 .מסמך זה(
 

 תאור הפרויקט .2

  שור והסדרה.י, הינו נחל שעבר י40ועד כביש  6כביש בקטע שורק כללי: נחל תאור מצב 
 הנחל עמוק ביותר.

 עם חתירה לאחור. ,סביב הנחל כניסות של תעלות שדה, וניקוז 
 ומפורק.מפלים ומתקני בטון בנחל במצב ירוד 

נחל אלתקה ונחל תמנע, עוברים בצמוד למאגרי מט"ש נשג"ב, וחותרים ברגל המאגרים, 
 ובנוסף מציפים וחותרים בשדות חקלאיים בין נחל אלתקה לבין נחל שורק.

 בגדות נחל שורק חתירות רבות וסחף קרקע רב.
 

  כללי:  -משימות המתכנן 

o  תכנון ושיקום הנחל, לפי הסתברות התכן שתיקבע במהלך התכנון, על פי
עקרונות תכנון אקוהידרולוגיים, ולפי עקרונות תוכנית האב לשטחים פתוחים 

 של רשות הניקוז.

o  בדיקת יתכנות, כולל הידרולוגיה ונפחי מים שנתיים, להגדלת מאגר תפיסת
 שטפונות בנחל תמנע, ליד מאגרי חפץ חיים.

ה על תחום הנחל )כולל הכנת חומר לועדת שיפוט במשרד החקלאות, וכל הכרז
 הנדרש לועדה המחוזית עד להכרזה הסופית של הנחל(.

o  תכנון אקוהידרולוגי ונופי של סביבת הנחל, הנחל )כולל רצועת החייץ ורצועת
 ההשפעה וכולל קישוריות של שבילי מטילים למורד נחל נס ציונה(.

o כניות בין השאר לקרן לשטחים פתוחים, על מנת לגייס המתכנן יגיש את התו
 מימון לביצוע חלק א' של הפרויקט.

 

 ועקרונות לתכנוןלהתיחסות  נושאים: 
o .תכנון עפ"י ספיקות עתידיות, לפי תוכנית האב של רשות הניקוז שורק לכיש 
o  בחינת התוואי האופטימלי  לנחל כולל יתרונות וחסרונות של השבת נפתולים

 ישנים.
o בחינת חלופות לניקוז קשיח, לעומת תכנון אקוהידרולוגי 
o .הקמת מלכודות נגר במוצאי תעלות שדה, ככל הניתן, ובתאום עם החקלאים 
o  הגנה על רגלי המאגרים הגובלים בנחל אלתקה ובנחל תימנה, ובחינת הגדלת

 מאגר השטפונות.
o מפורטות לשיקום הנחל, ותוכניות מפורטות לשיקום המפלים בנחל או  תוכניות

 החלפתם.
o .תוכניות ביצוע לפי שלבים ולפי תקציב 
o  יצירת  חתכים עם מורכבות מבנית לצורך הגדלת המגוון הביולוגי, קביעת

 רצועת חיץ ורצועת השפעה. 

o הגדרת בתי גידול למכלול החי בנחל. 

o ת נטיעות בגדות הנחל, וברצועת החייץ, כולל שיקום צמחי של גדות הנחל לרבו
 חלופות ליישום שיקום צמחי )זריעה, שתילה, מערכת השקיה וכו(



 

2 

 

o  ולאתרים למעלה ולמורד, חלופות לדרכי שירות וטיול לאורך הנחל. כולל קישור
 היסטוריים באזור.

o מרחבי נופש בחיק הטבע לאורך הנחל. 

o בתוכנית. סטטוטוריקה מלאה, בתוך הקו הכחול שיוחלט 

o  השיקום האקוהדרולוגי יבוסס על תצ"אות ומיפוי טרם הסדרת הנחל, על סקר
 אקולוגי, ועל אתרי יחוס באזור.

o  השיקום האקולוגי והנופי יתבסס על מפת ערכיות של טבע ונוף שתוכן למטרות
 התכנון.

o .כתיבת מפרט תחזוקה לחמש שנים של שיקום הצומח 

o תהליכי התכנון . זיהוי זיקות של  שילוב קהילות במרחב הנחל במסגרת
 הקהילות למרחב הנחל ומתן ביטוי תכנוני לזיקות אלו.

o  חקלאים( וקבלת הסכמות  –יצירת קשר עם בעלי הענין לאורך הנחל )לדוגמה
 עקרוניות לתכנון.

o .אומדן לעלות ההפקעות 

o .חיבורי צרכן אפשריים לצורך השקיית צמחיית הנחל בעת השיקום 

o של פתוחים לשטחים האב תוכנית של התכנון עקרונות היהי לתכנון הבסיס 
 .הניקוז רשות

 

 

 .מיקום הפרויקט: על פי מפה מצורפת 

  רשימת בעלי עניין ושותפים לפרויקט, בנוסף למזמין 

 קק"ל . -

 גדרהעיריית  -

 ברנר מוא"ז -

 מוא"ז נחל שורק. -

 

ההיגוי שתורכב הפרויקט יכלול ישיבת מתכננים כל כשלושה שבועות, וישיבה עם ועדת 
 מבעלי העניין המוזכרים מעלה כל כשלושה חודשים.

 המתכנן המוביל. –חלק מישיבות המתכננים יבוצעו על ידי ראש צוות התכנון 
 

מתכנן מוביל, לקדם את הפרויקט, לפי לוחות הזמנים שנקבעו,  –על ראש צוות התכנון 
 גם ללא התערבות רשות הניקוז.

 
 

 ים לפרויקט, בנוסף למזמיןושותפ רשימת בעלי עניין  

 .קק"ל  -

 גדרהעיריית  -

 ברנרמועצה איזורית  -

 .נחל שורקמועצה אזורית  -

 .רשות הטבע והגנים  -
הפרויקט יכלול ישיבת מתכננים כל כשלושה שבועות, וישיבה עם ועדת ההיגוי שתורכב 

 מבעלי העניין המוזכרים מעלה כל כשלושה חודשים.
 

 הנחיות לתכנון .3

  תכנון כללי, ותכנון מפורט לביצוע.  הנדרשת:רמת הפירוט 

 .התכנון יכלול הכרזה על תחום הנחל 
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 כפי שיוחלט על ידי צוות התכנון בכל אחד מקטעי התכנון. – ןהסתברות תכנו 

  :פירוט הנושאים אותם על המתכנן לבדוק 

, מבחינת הפקעות, עלות ביצוע, והידרוליגייבחנו חלופות לניקוז קשיח, לעומת תכנון אק -
 הארוך, כאשר ככל הניתן, תינתן עדיפות לתכנון אקוהידרולוגי.ועלויות תחזוקה לטווח 

 

 מידע קיים .4

 בידי המזמין קיים מידע העשוי להקל על המתכנן ויועמד לרשותו:
 מדידות קיימות: לידר רשות הניקוז.  -

 אב רשות הניקוז. תוכנית -דוחות הידרולוגיים שבוצעו בעבר   -

על פי תוכנית האב של רשות הניקוז, ויעובדו לפי  –גלי גאות וספיקות יתקבלו מהמזמין  -
 צורך על ידי המתכננים.

 יתקבל מהרשויות המקומיות הגובלות בפרויקט.  מידע סטטוטורי: -

 התוכנית תבוצע לפי עקרונות תוכנית האב לשטחים פתוחים של רשות הניקוז. -

 ימות לנחל וסביבתו, שיאספו על ידי המתכננים .תוכניות עבר קי -
 

 מדידות .5

מדידת האתרים לצורך תכנון תבוצע ע"י המזמין ועל חשבונו, לפי הגדרת דרישות של  -
המתכנן. עד שלושה חודשים מקבלת הזמנת העבודה, ולאחר אישור רעיוני לתכנון, יוציא 

למדידה, ואישור הזמנת מודדים, לקבלת הצעות מחיר  5-המתכנן מפרט מדידה ל
המדידה. המתכנן יעביר לרשות הניקוז את סיכום הצעות המדידה. הזמנת המדידה תצא 

 ישירות על ידי רשות הניקוז. אישור איכות המדידה תצא על ידי המתכנן.
 
 

 צוות התכנון )יועצים( .6

ה, בפרויקט זה תוגש הצעת מחיר עבור צוות תכנון שיכלול את כל היועצים הנזכרים מט

ויכלול ניהול פרויקט על ידי מתכנן מוביל, וכל עבודות התכנון הנדרשות עד לסיום עבודת 

 התכנון.

ההצעה תוגש על ידי מתכנן מוביל, עבור כלל צוות התכנון שיכלול את כלל המתכננים 

 הנזכרים.

 

 בקטע נחל זה כבר קיים מתכנן אקולוגי זוכה, שיכנס לצוות התכנון תחת המתכנן המוביל.

 על כן יש להגיש הצעת מחיר שלא תכלול מתכנן אקולוגי.

 
: ניקוז והידרולוגיה )כולל קונסטרוקציה ויועץ ביסוס(, תכנון נופי, צוות התכנון יכלול

 ותכנון אקוהידרולוגי, שילוב חברה וקהילה.
 : איתור ותאום תשתיות, יועץ סטטוטורי.בנוסף, יופעלו היועצים הבאים

מתכנן מוביל, יהיה אחראי לתאום עם כל הגורמים הגובלים בנחל,  –ראש צוות התכנון 
כולל תשתיות, חקלאים, מועצה אזורית גן רווה, עריית נס ציונה. גורמים אלה בנוסף 
לבעלי עניין נוספים, כגון רט"ג וקק"ל, יהיו שותפים לצוות היגוי שינחה את היועצים, 

 מקטע של הנחל.תחת רשות הניקוז, בנושא עקרונות התכנון בכל 
 

חקירת עבר של הנחל )ממפות ותצלומי אויר  – תפקידים עיקריים של האקוהידרולוג

עתיקים של הנחל(, החקירה תזהה נפתולי עבר, ויישור הנחל והסדרות עבר. חקירה 

גיאומורפולוגית של הנחל, חקירה של  תשתית הנחל. עריכת סקר אקולוגי, איסוף מידע 

 ומאתרי יחוס.אקולוגי ממאגרי מידע  

השתתפות בתכנון חתכי הנחל, כך שיתאימו לביסוס מגוון בתי גידול ומגוון ביולוגי תכנון 

שיקום צמוח המבוסס על הצומח המקומי, על פי רצועות חיגור, בתי גידול והשתנות 

שיכוב הקרקע, )אזור יובשני, אזור שכבת חלוקים, נזז, אזור לח וכדומה(. לרבות איסוף 
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, ליוי במשתלה, תכנון זריעה, שתילה ונטיעה, תכנון מערכת השקיה  וחיבורי חומר ריבוי

 הצרכן, לרבות השגת הסכם אספקה כולל הקצאה נדרשת של מכסת מים.

התייחסות לקיום והעשרת המסדרונות האקולוגיים באזור. תכנון תחזוקת הצומח לחמש 

 שנים.

 
נות ישיבה וטיילות, תכנון נופי, תכנון דרכים, פי תפקידים עיקריים של אדריכל הנוף:

סטטוטוריקה של אזור הנחל והאגם, מעברים בנחל, גשרי הולכי רגל, התאמה לתוכניות 

 נופיות שונות שמקודמות במרחב.

מיפוי הקהילות לאורך הנחל, איתור נקודת  תפקידים של תכנון שילוב חברה וקהילה :

ת התכנון, שילוב הקהילה בתהליך זיקה בין הקהילות והנחל, הגדרת צרכי הקהילה לצוו

התכנון, שילוב הקהילות בביצוע השיקום והתחזוקה. עריכת תכנית של מדע המונים 

 בנחל כולל יצירת אתר אינטרנט, ונגישות לממ"ג משותף

 
 בנוסף, המתכנן המוביל יהיה אחראי לדברים הבאים:

 בתכנון המוקדם:

 תוצרים שנקבעו.ניהול הצוות ועמידה בלוחות הזמנים שנקבעו, וב 

  ניהול התכנון המוקדם, לפי הנחיות מהנדס רשות הניקוז, והבאתו לועדת שיפוט במשרד
 החקלאות, ולהכרזה על הנחל בועדה המחוזית.

 .אחריות לתאומי תשתיות 

 .תאום מול רמ"י או כל גורם אחר, בנושא פינוי עודפי עפר 

 .הזמנת מדידות, ככל שידרש במהלך הפרויקט 

 המפורט:בתכנון 

  ניהול תכנון מפורט, והבאתו למכרז קבלנים, כולל השתתפות בבחירת הקבלן, והוצאת
 המכרז )סעיף זה יוגש במסגרת התכנון המפורט(.

 .ניהול נושא פיצויים מול בעלי קרקעות 

 .הוצאת כלל היתרי ביצוע מכלל הגורמים השונים 

 וע.כל משימה נוספת שתידרש לצורך השלמת התכנון והבאתו לביצ 
 

מגיש ההצעה לא נדרש לשלב בשלב זה שמאי מקרקעין, איתור תשתיות, יועץ ביסוס,  הערה:
או יועצים שמעבר לצוות התכנון הראשי. עם התקדמות הפרויקט ולפי צורך, שיתוף קהילה, 

המתכנן המוביל יהיה אחראי על הצעות מחיר מיועצים שונים בכל תחום שידרש. ההזמנה תצא 
 והיועץ הנוסף יהיה אף הוא תחת אחריותו של המתכנן המוביל.מרשות הניקוז, 

  

 הגשת תוכניות  .7
 המתכנן יגיש את התוכניות והמסמכים הבאים:

 
 :שלב תכנון כללי

  :פרשה טכנית הכוללת 

דו"ח הידרולוגי שיבוסס על תוכנית האב לניקוז של רשות הניקוז, כולל ספיקות  -
 ונפחים.

 הגדרת בעיות במצב הקיים. -

 ימושי קרקע ומתקנים.סקר ש -

 סקר אקוהידרולוגי. -
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 מפה של ערכיות אקולוגית ונופית קיימת. -

 בחינת חלופות הנותנות מענה למטרת העבודה. -

חישובים הידראוליים: במצב קיים ומצב מתוכנן )בחלופות השונות( של ערוצי  -
 זרימה ומתקנים כולל צירים הידראוליים. במודל דו מימדי.

 אומדן ראשוני לכל החלופות.  -

ולכלכליות  לישימות הפתרוןדיון בחלופות ובחירת חלופה מועדפת תוך מתן דגש  -
 שלו.

  :שרטוטים הכוללים 

)או קנ"מ אחר, בתאום עם המזמין( עם פירוט  1:1000תנוחה כללית בקנ"מ  -
 החלופות השונות.

 חתך אורך מקוצר עם סימון הציר ההידראולי -

 .החתכים יכללו את הניקוז, הנוף והאקולוגיהמטרים  001חתכים לרוחב כל  -

 גבול הפרויקט שיכלול בתוכו את כלל מרכיבי הפרויקט )קו כחול(. -

פרטים עקרוניים )ברמת פירוט המאפשרת לבחון את ישימות הפתרון ולתמחר  -
 אותו באופן בסיסי(.

 לכל הרשויות  תוכניות לאישור רשויות ואישורי חפירה: המתכנן יגיש תוכניות לאישור
והמוסדות הרלוונטיים ולכל רשות אשר תדרוש תוכניות לאישור. תוכניות לאישורי 
 חפירה יוגשו כבר עם סיום ואישור התכנון המוקדם )לאחר בחירת חלופה מועדפת(.

  .תוכנית פרסום )הכרזה על מפעל ניקוז(: המתכנן יכין תוכנית פרסום ע"פ חוק הניקוז
וחה בפורמט תב"ע ומסמך הוראות התוכנית. התוכנית תוכן תוכנית הפרסום כוללת תנ

 בהתאם לדרישות של האגף לשימור קרקע וניקוז ומוסדות התכנון.
ליווי התוכנית הסטטוטורית כולל גם השתתפות בישיבות בועדה המחוזית, בשיפוט באגף 

 לשימור קרקע וניקוז ובהצגת התוכנית בכל פורום שידרש.

 

 :ועשלב תכנון מפורט לביצ

 :תוכניות לביצוע )באוטוקאד( הכוללות 

 1:500תנוחה בקנ"מ  -

 חתך לאורך מפורט בקנ"מ של התנוחה -

 מטרים. 20חתכים לרוחב כל  -

 (1:100/  1:50תוכנית פרטים בקנ"מ המאפשר ביצוע ) -

 תרשים סביבה.  -

 תכנית לשיקום צומח -

 תכנית השקיה, לרבות נקודות החיבור להזנת המים -

 מפרט תחזוקה -

 נופיתתכנית  -

 

  :מפרט טכני מיוחד 
במפרט המיוחד, יפרט המתכנן את דרישות הביצוע הכלליות בפרויקט ואת הדרישות 

המיוחדות לכל סעיף וסעיף בכתב הכמויות. אין לחזור על דברים הרשומים במפרט 
 הכללי )הבינמשרדי(.

ים כמו כן יפרט המתכנן שיטות ביצוע, תיאורים המבהירים את פרטי הביצוע המופיע
בתוכניות, דרישות מיוחדות מהקבלן, תיזמונים מיוחדים, אופן הגשת חשבונות, אם 

 קיימים וכל פרט העשוי להוות עילה לדרישות כספיות מצד הקבלן. 
המתכנן יקבע את לוחות הזמנים לביצוע, בהתאם ליכולות הנדסיות סבירות ובתאום עם 

 צוע העבודה(.המזמין )יש להתייחס לדרישות מיוחדות ולדחיפות בי
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 .כתב כמויות ואומדן מתכנן: ממוחשב, מופק בתוכנה יעודית בלבד 

 

 פלוטים והעתקות 

פלוטים והעתקות שידרשו לצורך הפצת חומר בשלביו השונים של הפרויקט, יבוצעו 
 במימון הרשות. על המתכנן לקבל את אישור הרשות על כל שליחת חומר למכון העתקות.

 רק במכוני העתקות עימם יש לרשות הסכם בתוקף.כל ההדפסות יבוצעו אך ו
 הרשות לא תשלם עבור הדפסות טיוטא מכל סוג שהוא.

 

 ישיבות ופגישות עבודה
כל כשלושה שבועות, או לפי הנחיות המתכנן המוביל,  -פגישות פנימיות של צוות התכנון  
 בתאום עם מהנדס רשות הניקוז.

 כל כשלושה חודשים. –ישיבות צוות היגוי 
 
 

 פיקוח עליון של המתכנן
 כל מתכנן אחראי לביצוע פיקוח עליון בהתאם למחוייבות החוקית המוטלת עליו

 המתכנן יגיע לאתר הפרויקט במועדים הבאים:

 סיור קבלנים -

 סיור מסירת השטח לקבלן מבצע -

 פיקוח עליון בכל שלב בפרויקט, או תחילת ביצוע של קבלני משנה, או מתקנים. -

 של פרטי ביצוע. אישור דוגמאות -

 אישור סידור ברזל לפני יציקה. -

 סיור מסירה ראשונה. -

 סיור מסירה סופית )לפי הצורך(. -

 אישור הכנת השטח לשלבי שיקום הצומח. -

 סיום הכנת מערכת ההשקיה. -

 בכל סיום של שלב ביצוע השיקום הצמחי. -

 פיקוח על התחזוקה , לפחות ארבע פעמים בכל שנת תחזוקה. -

ל המתכנן באתר, יוציא דו"ח המפרט את ממצאיו, משמעויות לגבי לאחר כל ביקור ש
 המשך ביצוע הפרויקט, עמידה בלוחות זמנים ועמידה ביעדי תקציב.

 המתכנן יאשר או ידחה הצעות הקבלן לשימוש בחומרים "שווי ערך".
 המתכנן יבצע שינויים בתוכניות עקב צורך שנובע מאילוצי השטח.

 
 
 
 
 

 היחסישלבי התכנון וערכם  .8

 
 

  לפי מחיר קבוע מראש בהצעה זו.  תכנון כללי, עד סיום תהליך הכרזת הנחל: 8.1
בסיום דו"ח תאור מצב קיים, ספיקות תכן ודו"ח הידרולוגי, פשטי הצפה, סקר  - 20%

 אקוהידרולוגי, ותאור הבעיות אותם רוצים לתקן.
 אות.עם סיום תכנון מוקדם, וקביעת ועדה הנדסית במשרד החקל - 60%
 בסיום הכרזת הנחל בועדה המחוזית. - 20%
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לפי אחוזים מערך ביצוע על פי תעריף משרד החקלאות  תכנון מפורט + פיקוח עליון:  8.2
 לתכנון.

 

 לוח זמנים .9

 חודשים: דו"ח מצב קיים, הוצאת מפרט מדידה והזמנת מדידה ממודד. 3 -

 הנדסית במשרד החקלאות. חודשים נוספים: סיום תכנון מוקדם, והגשה לועדה 9  -

 חודש נוסף: הגשה לועדה מחוזית להכרזת הנחל. 1 -

 חודשים(. 8-ליווי תוכנית סטטוטורית: בהתאם להתקדמות התוכנית בועדות )כ -

 חודשים מאישור המזמין.  6תכנון מפורט:  -

 פיקוח עליון: לפי התקדמות הביצוע -
 

  
 

 (.צהוב)מסומן במפת תחום התכנון 
 
 

 הצהרת המתכנן
 

 הנני מצהיר בזאת שקראתי בעיון את המפרט, הדרישות ברורות לי ואפעל לפי תנאיו.
 

 שם המתכנן:____________________   חתימה:_______________________
 
 
 

 

  

 
 
 

 

 


