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  1957חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות התשי"ח 

  

  6-14122מס'    מפעל ניקוז 

  ת נחל לכיש להסדר תכנית  

  עד הלום   – בני ברית  קטע  

  מחוז מרכזלשכת תכנון  –  740ש//מח  תכנית מספר

  מחוז דרום לשכת תכנון   –  101/ני/3תכנית מספר 

  

  

  

  הוראות התכנית 

  

  ונחלים שורק לכיש מגישת התכנית : רשות ניקוז 

  

 20/01/2022תאריך: 

  

  

  טבלת עדכונים 

  שם המעדכן  תאריך   מהות העדכון  מס'

  נהרא ופשטיה   22/12/20  תכנית פרסום להגשה לשיפוט   01

  נהרא ופשטיה  21/03/21  מספר תכנית מחוז מרכז   02

תכנית פרסום  . ומספר תכנית ניקוז עדכון הערות ועדת שיפוט  03
  .להגשה לועדה מחוז דרום

 נהרא ופשטיה   28/04/21

עדכון   ,עדכון קו כחול לבקשת אגף שימור קרקע וניקוז  04
   ותבהתאם להערות ועד

 נהרא ופשטיה   20/01/22
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 נתונים כללים  .1

 רשות הניקוז: .1.1

  רשות נחל וניקוז שורק לכיש 

  79340מרכז כפר נהורה, ד.נ. לכיש דרום, 

072-3367815    

rashut@nikuz.org.il  

  מתכנן התכנית:  .1.2

  נהרא ופשטיה בע"מ 

  רפי הלוי 

04-9909008  

rafi.halevi@gmail.com  

  רשימת תכניות מצורפות: .1.3

 . גליונות  3 –כולל חתכים אופייניים תנוחה  -תשריט   .א

NHR-369-LCH-200-0X.pdf)( 

  רשימת נספחים מצורפים:  .1.4

 2020 דצמבר/ נהרא ופשטיה,   )תכנון כלליפרשה טכנית (  .א

 נספח סטטוטורי   .ב

 2020, נובמבר מים לטבע טכנולוגיותי / נספח אקולוג  .ג

 2020נספח נופי / עמי גבירצמן, ינואר   .ד

  רשימת קבצים מצורפים:  .1.5

 )DWG )Kav-Kahol.dwgקו כחול   .א

 ) DWG  )NHR-369-LCH-200.dwgקובץ שרטוט תנוחה    .ב

  שטח התכנית  .1.6

 דונם  1644.69 .1.6.1

  .)3.4-9.1ק"מ (ק"מ   5.7 – לכיש  אורך הנחל להסדרה:  .1.6.2

 מנהל התכנון מחוז .1.7

   דרום מחוז 

  מרכז מחוז 

 הגדרות .1.8

משמעות ההגדרות בתוכנית זו תהיה כמשמעותם בחוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות תשי"ח  

1957 .    
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 רקע:    .2
 

 תקציר .2.1
ועיריית אשדוד, מקדמות תכנית להסדרת נחל לכיש ולפיתוח נופי  לכיש -שורק  ניקוז ונחליםרשות 

  עד הלום.   –בקטע בני ברית 
  מ'.  270 -לכיש נקבעה כ פנויה להסדרה ושיקום של נחל הרוחב רצועת הנחל  

מנת  -לכיש בקטע שבין גשר בני ברית לגשר עד הלום, עללהסדיר את נחל מטרת התכנית להלן  
להוריד את מפלסי ההצפה לאורך נחל לכיש בקטע זה, ולאפשר ניקוז יעיל במוצאי הניקוז  

  . העירוניים
  

  נתוני רקע  .2.2
הצפויות וספיקות התכן, מפורטים בהרחבה  הרקע ההידרולוגי לתכנית, כולל ספיקות השיא 

  –לכיש בקטע בני ברית נחל    להסדרת ת כללי יתתכנ –פרשה טכנית   -(נספח א'   בתכנית הכללית
 . )2020דצמבר / נהרא ופשטיה,   עד הלום

  קמ"ר.   1,020 – גשר בני בריתלתחום ההתנקזות עד  
שנה, ובהתאם לספיקות השיא   1:100ספיקות השיא לתכנון נקבעו עפ"י תקופת חזרה לתכנון  

  ).קמ"ר 996עד הלום (-לכישההידרומטרית נחל  ההשנתיות בתחנ
 

  :מטרת העבודה .2.3
מתמקדת בהסדרת  . התכנית עד הלום –נחל לכיש בקטע בני ברית מטרת התכנית להסדיר את 

,  לכיש, כתוצאה ממפלסי מים גבוהים בזמן גאויות בנחל לאורך נחל לכיש בקטע זהבעיות ההצפה 
 סדרת בעיות ארוזיה חמורות בגדות בערוץ העמוק הקיים (תעלה שהוסדרה בעבר). הו
  

  מהות התכנית  .2.4
(העמקה והרחבה של  הנחל , באמצעות הסדרת  התכניתבתחום   לכישהורדת מפלסי המים בנחל  

  600בספיקת התכן רום מפלס המים  עפ"י התכנית, תוריד את  הסדרת נחל לכיש .החתך הזורם)
ת  כולל . התכניתאשדוד אל הנחלשכונות באפשר התנקזות של נקזים מל  מנת-על  ,ק/שניה"מ

מנת להקטין נזקי ארוזיה בגדות  -למיתקני ניקוז צדדיים מערוצים מקומיים, עלהתייחסות  
,  בערוצים מקומייםספיקות השיא  יסותלו  וכן לבריכות מקומיות קטנותהעמקים של נחל לכיש,  

 . לכישוהתייחסות לשיקום נופי ואקולוגי של נחל  
בהיקף גדול באשדוד, בין  הותאמו לתכניות בינוי והפיתוח הסדרת הנחל ותחום רצועת הנחל  

  גדות הנחל. 1085היתר תמ"ל 
.  תוכנית נדרשת זו אינה מהווה תחליף לצורך בהקמת מתקני השהייה וויסות במעלה



 

  

  
  nahara.co.il    |   nahara.co.il@office   |   8670578-050   |    9909008-04   |   20155יעד, ד.נ. משגב  

  4  

 

 תרשים סביבה:  .2.5
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  פרוט העבודות הדרושות להקמת מפעל הניקוז:  .2.6

  פירוט  סוג העבודה

מתקנים הידרוליים  (פירוק/הריסת מבנים  עבודות הכנה  עבודות עפר 
, פינוי פסולת, עקירת  אספלטללא ומצעים שירות  , דרכי והחלפתם

(חפירה, ישור שטח ע"י חפירה   ועבודות עפרעצים, הסרת צמחייה) 
  . ומילוי מקומיים, דרכים)

ושימוש בעפר לעיצוב שטחי   , מלוי מ"ק 1,275,000 -נפח כחפירה 
 .המפורט יוגש בתכנון  הפתוח ברצועת ההשפעה. מאזן עבודות עפר

, כולל דיפון אבן בתחתית  מסלעות, קירות כובד ודיפון באבן  עבודות אבן 
  במורד ובמעלה מתקנים הידרוליים. הלכיש, וכן

מעברים  שני  חגורות בטון,  מפלים,, שני מעבירי מיםקירות תמך,    עבודות בטון 
  איריים. 

  .    1:5מ' לא יעלה על  1.3בגובה  454שיפוע המפל המתוכנן בחתך  

  עמוקים.מילוי נזקי ארוזיה לאורך הנחל, כולל מילוי ערוצים   אבן ופסולת עפר  פינוי פסולת

פינוי הפסולת לאתר מאושר יתואם וייקבע ע"י מנהל הפרוייקט  
  לפני תחילת העבודות.

שיקום נופי ושיקום  עבודות 
  אקולוגי 

לעיצוב   ועבודות עפר  בגדותוייצוב בצומח  , נטיעותשיקום אקולוגי
  אדריכל התכנית. "י  . מתוכנן עהשטח

  . תיקון נזקי ארוזיה בגדות
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 השטח: תכניות החלות על  .2.7

  

   

  מתן תוקף  שם התכנית   מס' תכנית

  18.05.2005  תכנית מתאר ארצית מחלף עד הלום   8/ 4/  3 תתל/

  02.05.2007  במתחם סולבר באזור תעשיה אדשודתחנת כח בקוגנרציה   23תתל/
  מתן תוקף  במחוז מרכז  שם התכנית  מס' תכנית

  27.04.1978  ניר גלים   115בר/

  27.07.1988  ניר גלים   /בר 88משמ/

 07.03.1989  ניר גלים   / בר 1/  88משמ/ 

 26.04.1995  שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבור פתוח לשימור  – פארק גשר עד הלום   210בר/
 מתן תוקף  במחוז דרום שם התכנית מס' תכנית

  06.05.1960  תכנית מתאר  -אשדוד   313ד/

  19.12.1966  אחסונה איזור מלאכה ותעשיה זעירה, תעשיה ואיזור   357ד/

  20.03.1967  תכנית מפורטת   567ד/

  31.08.1979  3איזור תעשיה זעירה ואיזור מלאכה צפוני מס   11/ 115/ 03/ 3

  12.03.1992  " דרום  אשדוד) "טרנספורמציה(משנה ד שטח לתחנת ויע  1/ 121/ 03 /3

  27.08.2002  אשדוד -רחובות הרחבת פרוזדור מסילת ברזל  82/101/02/3ד/

  29.12.2017  פארק גשר עד הלום   54/ 101/ 02 /3
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 עבודות ושימושי קרקע  .3

  

 הוראות  כלליות, שימושים  והגבלות: .3.1

  הוראות התוכנית: .3.1.1

  עיקרי הוראות התוכנית:

האסורים בשימושים כלשהם, למעט אלה המותרים  –קביעת עורק ורצועת מגן  .3.1.1.1

 . 1957–שיטפונות תשי"ח עפ"י חוק  הניקוז והגנה מפני 

קביעת הוראות בדבר ביצוע עבודות הניקוז בתחומי העורק ורצועת המגן, פיקוח,   .3.1.1.2

 אחזקה ושמירתם מפני מפגעים. 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תוכנית זו וחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות   .3.1.1.3

 ו/או חוקי המים, כוחם של החוקים יגבר.  1957תשי"ח 

  הגדרות : .3.1.2

  .1957ההגדרות המצוינות בתקנון זה מקורן בחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות תשי"ח           

  ניקוז : .3.1.2.1

להוביל או להרחיק מים עיליים או אחרים  ,כל פעולה שמטרתה לרכז, לאגור

לפיתוח הארץ או לקיום  , לבריאות הציבור, המזיקים או עלולים להזיק לחקלאות

אך   ,הגנה מפני שטפונות ומניעתם, יצותלרבות ייבוש ב,שירותים סדירים במדינה

   למעט טיפול במי ביוב.

  : עורקי ניקוז .3.1.2.2

בין טבעיים ובין  ,בריכה וכל אפיק אחר , מאגר,  שקע,תעלה, ערוץ, נחל, נהר

 תמיד או לפרקים. ,  שבהם זורמים או עומדים מים,מותקנים או מוסדרים

  רצועת מגן: .3.1.2.3

משתנה משני צידי העורק, משמשת  ברוחב ,רצועת קרקע לאורך גדת עורק הניקוז

את רשות הניקוז לאחזקת העורק ומניעת פעולות העלולות לגרום לנזק לעורק  

 הניקוז שלא ברשות מרשות הניקוז. 

  פעילות ניקוז: .3.1.2.4

ביצוע חלק /חלקים ממפעל ניקוז בין אם קיים, מתוכנן או עתידי, ו/או תחזוקת  

 עורקי ניקוז קיימים באופן שוטף.

  רצועת רגישות: .3.1.2.5

רצועת קרקע לאורך עורק הניקוז ובמקביל לרצועת המגן, רצועת הרגישות הינה  

 מ' מציר העורק, לצידי עורק הניקוז.  100

  מאגר ויסות: .3.1.2.6

למניעת נזק   מוסדר לצורך העברת נגר בספיקות גבוהות מתעלת הנחל  מאגר

 במורד האפיק. 

  יחס לתוכניות אחרות ובקשות להיתרי בנייה:  .3.1.2.7

תוכנית זו לפגוע בתוכניות מאושרות ו/או בבקשות להיתרי בנייה  אין מכוח 

 המאושרות. 
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  הוראות כלליות לשימושים והגבלות: .3.1.3

  

  שימושים בקרקע ובמבנים:  .3.1.3.1

בקרקע או  או מאושר תוכנית מפעל הניקוז המוגשת לא תפגע בשימוש קיים 

  במבנים הנמצאים והנ"ל יישאר בהתאם ליעוד המאושר.  

כל שימוש חדש בקרקע בתחום התוכנית כמסומן בתשריט יהיה בכפוף להוראות  

ולחוק המים   1957תוכנית זו ובכפוף לחוק הניקוז והגנה מפני שטפונות תשי"ח 

 . 1957תשי"ח 

  שימושים בעורק וברצועת מגן:  .3.1.3.2

ל סוג שהוא (מתאר, מפורטת, בינוי, דרכים,  לא תאושר תוכנית חדשה מכ  .א

תשתיות) בתחום עורק הניקוז ורצועת המגן, אלא בהסכמת רשות הניקוז.  

לא תאושר תכנית חדשה מכל סוג אלא לאחר שהתקיימה היוועצות עם  

או מי   )1957כהגדרתו בחוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות ( הרשות  מנהל

.  במטרות תכנית הניקוז ת אינה פוגעתידו והובטח שהתכני- שהוסמך לכך על

לצורך מתן חוו"ד תוכל רשות הניקוז לדרוש הכנת תסקיר ניקוז, דו"ח  

 הידרולוגי, תוכנית ניקוז, וכל תוכנית אחרת ו/או דוחות לפי הצורך. 

  : בעורק וברצועות המגן תיאסר פעילות כגון  .ב

 המותרים  , למעט מתקני תשתית הקמת מבנה או מתקן חדש כלשהו

 . בהתאם לתכניות מאושרות

 אבני סיקול וכל מוצק אחר.   ,אשפה ,פסולת בניין, גזם  הערמת/פיזור/אחסון 

  .רעיה 

  .זריעה, נטיעה, שתילה זמנית/קבועה 

בהתאם לתכנית בתוקף ולאחר שהתקיימה  פעולות מסוג אלו יתאפשרו רק 

שיטפונות   כהגדרתו בחוק הניקוז והגנה מפני( היוועצות עם מנהל הרשות 

במטרות   ידו והובטח שהפעולות אינן פוגעת-או מי שהוסמך לכך על )1957

   תכנית הניקוז.

תותר הקמת מתקני ניקוז ע"י רשות הניקוז, בהתאם לכללים ולהנחיות    .ג

 לשימור קרקע במשרד החקלאות. באגף  המקובלים

תתאפשר תנועה ממונעת בתחום רצועת המגן לתחזוקת הנחל ולכל פעילות    .ד

 הכרוכה בביצוע עבודות ומניעת מפגעים. 

כל עבודה בתחום השטח המוגדר כעתיקות תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת    .ה

אישור רשות העתיקות. במידה ויידרשו ע"י רשות העתיקות חפירות הצלה  

   .ו/או שימור, יבוצעו הנ"ל לפי הנוהל המקובל

תתאפשר תנועת כלי רכב, והולכי רגל לאורך תעלת הניקוז, הקמת ומעבר    .ו

תשתית, שבילים, גשרים להולכי רגל ופיתוח נופי תוך נקיטת   קווי מתקני ו

 אמצעי הבטיחות הנדרשים בחוק.  
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 רשימת פרסום תפיסת מקרקעין .3.2

  

   דונם. 1,322.288 לצמיתות:סה"כ שטח לתפיסה 

  שטח (דונם)   חלקה גוש 
182   165.815 

  19 0.005 
  22 0.047 
  23 0.041 
  24 0.181 
  26 0.017 
  48 0.055 
  52 8.186 
  53 6.219 
  54 0.443 
  55 1.706 
  56 1.017 
  57 3.917 
  58 1.823 
  59 2.052 
  60 4.283 
  61 2.223 
  62 3.507 
  63 1.186 
  64 4.004 
  65 1.167 
  66 0.710 
  67 2.559 
  68 0.130 
  70 0.000 
  71 2.546 
  72 1.237 
  73 1.968 
  74 2.017 
  77 7.169 
  78 8.030 
  79 1.671 
  80 0.854 
  81 1.491 
  82 2.549 
  85 5.242 
  86 5.377 
  87 4.424 
  88 4.459 
  89 3.742 
  105 0.876 
  117 0.838 
  125 1.725 
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  שטח (דונם)   חלקה גוש 
  127 2.736 
  129 1.658 
  131 4.431 
  133 26.757 
  136 4.880 
  138 0.954 
  141 0.625 
  146 0.456 
  148 11.510 
  150 2.926 
  152 6.833 
  153 0.345 
  154 0.005 
  155 0.004 

184   82.021 
  43 0.021 
  44 1.332 
  52 3.543 
  66 34.881 
  71 27.666 
  73 14.230 
  75 0.048 
  87 0.299 

190   4.599 
  37 0.062 
  38 0.843 
  39 0.337 
  40 1.458 
  61 1.126 
  63 0.226 
  64 0.548 

197   115.254 
  43 43.366 
  44 14.712 
  45 38.157 
  46 4.130 
  47 5.292 
  50 9.598 

198   34.368 
  110 34.368 

199   120.004 
  7 0.331 
  36 26.631 
  38 5.968 
  39 2.413 
  41 8.800 
  44 18.277 
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  שטח (דונם)   חלקה גוש 
  45 3.124 
  47 0.029 
  50 0.218 
  52 0.017 
  55 11.818 
  56 2.136 
  58 7.608 
  60 25.868 
  63 4.970 
  64 1.123 
  65 0.674 

464   174.800 
  21 0.126 
  25 52.841 
  31 121.833 

465   4.559 
  35 4.559 

469   59.624 
  38 0.434 
  47 58.647 
  49 0.542 

470   110.188 
  32 49.505 
  35 60.683 

471   177.869 
  8 5.358 
  11 7.028 
  22 2.415 
  29 3.870 
  34 8.108 
  35 2.978 
  36 91.705 
  37 21.431 
  38 24.104 
  39 10.873 

473   273.084 
  1 24.625 
  3 12.220 
  6 24.888 
  9 7.076 
  12 3.082 
  15 11.370 
  18 44.437 
  22 11.812 
  24 16.431 
  25 3.928 
  28 2.653 
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  שטח (דונם)   חלקה גוש 
  29 5.282 
  30 5.075 
  31 3.597 
  36 56.048 
  42 8.267 
  44 5.238 
  46 4.269 
  47 9.701 
  48 4.079 
  49 0.355 
  50 0.482 
  52 0.782 
  53 4.288 
  54 0.997 
  55 0.831 
  56 0.478 
  57 0.793 

2451   0.104 
  16 0.104 

 1,322.288 סה"כ
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  תיאור תשתיות בתחום התכנית  .3.3

  תשתיות אורכיות 

  קו מתח עליון מלווה את קטע ההסדרה לכל אורכו. 

  מרחק עמודי הקווים מתחום רצועת ההסדרה משתנה. 

, כולל התייחסות לפתרונות מקומיים לשני עמודים  בתכנית הכללית  התשתיות מסומנות באדום

  . 442,  339בחתכים (מתח עליון ומתח גבוה) 

  ו/או צמודות   תשתיות חוצות

 מקורות:   -

  , קו חוצה מעל הנחל, כולל מסבך. 359בחתך 

  גדרה קיימת.  175בחתך 

  מ' מציר הנחל בגדה שמאל.   50מתקן מקורות.  173חתך 

 קצ"א: -

  מ' מהציר, בגדה שמאל.  75קו קצ"א במרחק   173בחתך 

 .223-235חתכים  מתקני טיפול בשפכים (בריכת חמצון) בין   -

 

  תאום תשתיות  .3.4

  ועם בעלי עניין בקרקע, ויערך איתורהמקומיות לפני תחילת העבודה יושלם תיאום עם הרשויות 

  תשתיות בכל שטח התכנית.

  העתקת תשתיות בתחום התוכנית תידרש לקבל התייחסות ממשרד הבריאות לתוכנית טרם ביצוע. 

  שינוי בתשתיות (תאגידי מים, רשויות מקומיות). יש לעדכן את הנוגעים בדבר בעניין 

   מטרית יקבע במשותף עם השירות ההידרולוגי ברשות המים.- מיקום התחנה ההידרו
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  אומדן השקעות  .4

 

 .ש"ח  מליון 66.55 -כהתכנית   אמדן המתכנן לביצוע סה"כ 

 

  
  

  הערות לאומדן:

נסיוננו בפרויקטים בביצוע  . וכן על 2020האומדן מתבסס ברובו על מחירון דקל נובמבר   .1
  בסעיפים שלא נכללים במחירון.  בעבודות דומות

  האומדן מתייחס לעבודות הנדרשות להסדרת הנחל, לניקוז ושימור קרקע.   .2
  . האומדן אינו כולל פיצוי על תפיסת שטח .3
ולא גשרים נוספים להולכי רגל שתוכננו   222האומדן לא כולל את הגשר המתוכנן בחתך  .4

    מערך הדרכים ושבילי ההליכה.   במסגרת פיתוח
  האומדן אינו כולל בצ"מ ואינו כולל תכנון, ניהול, פיקוח, מדידות וסקרים.  .5
עבודות עפר ועבודות   -  1עבודות העפר וההכנה להקמת התחנה ההידרומטרית נכללות בסעיף  .6

  הכנה. 
תיירותי, נטיעות יצוב  האומדן אינו מתייחס לעבודות נוספות שקשורות לפיתוח נופי, פיתוח   .7

  בצומח ושיקום אקולוגי. 
 


