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זו הינה תקציר מסכם של עבודה מאומצת שנמשכה  חוברת 
'תכנית אב לשטחים פתוחים לרשות  כשנתיים וחצי, לבניית 

נחל וניקוז שורק-לכיש'.
מטרות העבודה היו:

הגדרות מרחב הנחל ומושגים נלווים א. 
מטרות עבודתן של רשויות ניקוז ונחלים הן: מניעת שיטפונות, 
מניעת סחף, שיקום נופי של הנחל, והפיכתו מתעלה המזרימה 

מים וביוב, לנחל משוקם בעל מופע טבעי.
וחוות דעת תכניות  בנוסף, רשויות הניקוז מקבלות לבדיקה 

שונות של מנהל התכנון, וגורמים נוספים. 
ויתכנן על  ייתן חוות דעת לפי הבנתו  על מנת שלא כל אחד 
לפי תפיסתו, היה צורך להבין תחילה מהו נחל, מה השימושים 
שלו, מהו מרחב נחל, מהו מרחב ההתייחסות אליו, וכל זה על 

פי הגדרות מקצועיות.
 מתווה תכנית אב למרחב הנחליםב. 

משחר ההיסטוריה היוו הנחלים מקור משיכה להתיישבותית 
סביבם, הודות לתועלות הרבות שהם סיפקו לאדם.

התכנית מצביעה על אתרים שונים מתחום הטבע, האקולוגיה, 
ואתרי מורשת סביבם, וכן קישוריות במרחב דרך הנחלים.

הנחלים מהווים רשת מקשרת במרחב האגן עבור בעלי חיים 
במסדרונות אקולוגיים ועבור האדם, בדרכי טיול ואופניים.

בימי קדם, ואף בימי קום המדינה, היוו הנחלים מכשול טבעי, 
מקור מים, וסביבם התפתחו עמקים פוריים.

כך אנו מוצאים במרחב הנחלים תלים עתיקים מתקופת המקרא, 
כדוגמת תל לכיש, או ח'רבת קיאפה ועוד רבים.

אסטרטגיים  לחימה  אתרי  נמצא  ושורק  לכיש  נחלי  סביב 
ממלחמת הקוממיות ומלחמת ששת הימים; ואף בימי קדם, 
וגליית בעמק האלה, במרחב התפר שבין  דוד  כדוגמת קרב 

ממלכת ישראל לפלישתים.
ג. הגדרת אזורי 'אל-געת' עבור תוכניות פיתוח עתידיות במרחב

במסגרת  בעיקר  נרחבות,  פיתוח  תכניות  קיימות  במרחב 
אזורי  המציגה  התכנון,  מנהל  של  האסטרטגיות  התוכניות 

אל געת, שיישמרו כאזורים לא מבונים גם בעתיד.
תכליתם של אזורים אלה: פשטי הצפה, מאגרי ויסות עתידיים, 
מרחבי נחל בשימושים שונים אשר יהוו גם "ריאות ירוקות" בין 

אזורי הבינוי השונים, לרווחת תושבי הסביבה.

משרד  את  שכללו  צוות,  ישיבות  התקיימו  העבודה  במהלך 
שושן,  בן  מיכל  בהובלת  ערים',  מתכנני   - שושן  בן  'לרמן 
ד"ר אריק רוזנפלד שעסק באקולוגיה, בסחף קרקע, ובממשק 
שעסק  מורן,  אורי  ומשרד  הנחל,  בסביבת  החקלאות  עם 

באקו־הידרולוגיה של הנחלים.
 - ידי תכנית אב נוספת של רשות הניקוז  התכנית לוותה על 

תכנית אב לניקוז בהובלת אבי פרוינד ממשרד 'מ.מ דרום'.
בנוסף לצוות העבודה המצומצם, הוקם צוות מלווה שכלל את 

מרבית הנוגעים והמושפעים מהתכנית:
משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, מועצות אזוריות, 
קק"ל, רט"ג, החברה להגנת הטבע, לשכת תכנון דרום ולשכת 

תכנון מרכז.
ברור כי במהלך העבודה התגלעו חילוקי דעות בין בעלי העניין 

השונים, ובכך ייחודה של התכנית.
אמנם אין היא מתיימרת להציג מצג שווא כאילו כל חילוקי 
הדעות נפתרו, אולם התכנית מעלה את הצרכים השונים של 
מרחב הנחלים, ומנחה כיצד לתכנן ולמצוא פתרונות במסגרת 

תכנון מקטעי הנחלים השונים.
לתוצרי התוכנית השפעה ותובנות, מעבר למרחב הנחלים שורק 
ולכיש, ונותנים מבט רחב למרחב הנחלים באשר הם, כמו גם 
נחל שקמה  ועד  הגדרות תכנון לכלל הנחלים מצפון הארץ 
התייחסות  דורשים  והמזרחיים  הדרומיים  הנחלים  )מרחבי 

אקולוגית מיוחדת המתאימה לנחלים מדבריים(.

יהיה בהטמעת  לגמור'. המשך העבודה  'לא עליך המלאכה 
רשויות,  מהנדסי  מתכננים,  בקרב  התכנון,  ברשויות  הגישה 

ובתכנון עתידי של רשויות הניקוז.

תודה לכל העוסקים הרבים במלאכה.
תודה מיוחדת למטי צרפתי הרכבי, ראש מועצת יואב, ולחברת 
בהתמדה  הפרויקט  את  שליוותה  הניקוז,  רשות  הנהלת 

מראשיתו ועד סופו.
תודה לקרן לשטחים פתוחים, שמימנו את הפרויקט החשוב.

בעז כהן

מהנדס רשות נחל וניקוז שורק-לכיש

רי  ב  ד
ה ח י ת פ
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1.1 מרחב התכנון

אגני ההיקוות של הנחלים שורק ולכיש משתרעים יחד 
באגן  כ-700 קמ"ר  - מתוכם  כ-1,700 קמ"ר  על שטח של 
שורק וכ-1,000 קמ"ר באגן לכיש. אולם, רק כ-1,500 קמ"ר 
משטח האגנים נמצא בתחום רשות הניקוז שורק-לכיש; שאר 
השטחים נמצאים ביהודה ושומרון: נחל שורק מתחיל את 
מסלולו מעבר לקו הירוק, באזור רמאללה, מתפתל מערבה 
במורד הרי יהודה, ונשפך אל הים התיכון בחוף פלמחים. בין 
יובליו הבולטים נחלי גמליאל, הראל ותמנה. נחל לכיש מתחיל 
באזור חברון וגוש עציון ונשפך אל הים בחופי העיר אשדוד. 

בין יובליו הבולטים נחלי האלה, גוברין וברקאי.
נוף  יחידות  את שני האגנים יחד אפשר לחלק לחמש 
שפלה  יהודה,  הרי  הארץ:  מרכז  את  המאפיינות  אורכיות, 
גבוהה, שפלה נמוכה, מישור החוף ושטחי החולות. לכל אחת 
מרצועות אלו מאפיינים נופיים ייחודיים, טופוגרפיה, שיפועים, 
סוגי קרקע משתנים וצומח המותאם לסביבה הגאו-אקלימית 
השונה. החלק המזרחי מאופיין בטופוגרפיה הררית ובשטחים 
פתוחים, הכוללים שטחי עיר וכפר; במרכזו שפלה עם גבעות 
מתונות, חקלאות ענפה והתיישבות כפרית בעיקרה; ובמערבו 
מישור החוף ובו שטחי חקלאות והתיישבות כפרית וכן מוקדי 
התיישבות עירונית צפופה, המכילה מאות אלפי תושבים. 
ההבדלים בין חמשת יחידות הנוף מובילים לעסוק בסוגיות 
שונות להתייחסות, כאשר הנחלים במעלה האגן באזור הרי 
יהודה בעלי מופע שונה מהנחלים במורד באזור מישור החוף. 
שינוי במרכיבים הפיסיים של נחל וסביבתו מובילים לעקרונות 
תכנון שונים ביחס לכל מקטע נחל, במטרה ליצור מרחב נחל 

מיטבי המותאם לסביבתו.

1.2 תהליך התכנון

'רשות ניקוז ונחלים שורק-לכיש׳ הינה רשות סטטוטורית 
האחראית על הנחלים וסביבתם באגן שורק-לכיש, על מכלול 
ההיבטים המשפיעים על פיתוחם ועל מרחב אגן ההיקוות 
כולו. שטח אחריותה מתפרשׂ על פני שני אגני ניקוז נפרדים 
ולכיש, ששטחם הכולל נמתח מהרי יהודה  וסמוכים, שורק 
ועד מישור החוף. למעשה, מדובר בשתי מערכות שונות, אשר 
חיבורן יחד הוא מנהלתי בלבד. את מרחב האגנים חוצים מספר 
מחוזות של משרדים ממשלתיים שונים; כשלושים עיריות, 

רשויות מקומיות ומועצות אזוריות; ועוד גורמים ורשויות רבים 
נוספים, שכולם יחד מתקשים לעבוד בתיאום לשמירת המרחב 
כולו. רשות הנחל והניקוז היא למעשה הגוף היחיד המחויב 

להסתכלות רחבה על כלל המרחב האגני.
לרשת  ובסיס  מרכזית  ניקוז  תשתית  מהווים  הנחלים 
טבעית המקשרת בין כל חלקי אגן ההיקוות. הם מאפשרים 
מסדרונות  וכן  ותיירות(,  אופניים  )דרכי  לאדם  קישוריות 
אקולוגיים לחי ולצומח. במרחב האגנים מתקיימת התיישבות 
עירונית וכפרית, כאשר חלק הארי בו הם השטחים החקלאיים 
ויערות(. בעקבות  גנים לאומיים  והפתוחים )שמורות טבע, 
לחצי פיתוח השטחים החקלאיים והבנויים לאורך השנים, 
הוסט תוואי הנחלים מצורתם הטבעית, והותאם לצורכי האדם, 
מה שיצר רצף של השפעות שליליות כמו התחתרות הנחלים, 

קריסת גדות והרס המערכת האקולוגית. 
מתוך מצב מופר זה ולנוכח מגמות פיתוח עכשוויות, עלה 
ורב תחומית שתקיף  ניהולית בראייה  הצורך לגבש תכנית 
והגיאוגרפי  את כלל ההיבטים הנוגעים למרחב ההידרולוגי 
תהליך  הניקוז  רשות  יזמה  לפיכך,  ולכיש.  שורק  אגני  של 
תכנוני הבא לידי ביטוי במסמך זה. בבסיס התכנית מונחת 
ובְשימור תהליכים  ּבְשיקום  תפיסה אקו־הידרולוגית הרואה 
טבעיים המתרחשים במערכת הנחל, כגון זרימת מים וסחיפת 
יעיל לקיום הנחל  - כלי  סדימנטים )תהליכים פלוביאליים( 
וחידוד  המרחב  של  מעמיקה  הבנה  באמצעות  וסביבתו. 
ניתן יהיה לממש  הזיקה של כלל הגורמים לנושא הנחלים, 
את הפוטנציאל החברתי, הכלכלי, התיירותי והחקלאי הטמון 
וזאת לצד שיקום, שימור  במרחב זה, באופן רגיש ומושכל, 

וטיפוח המערכות הטבעיות. 
העבודה היא חלק מתהליך מקומי וארצי לשינוי התפיסה 
ביחס לנחלים, הפועלת לפתור סוגיות הקשורות לנחלים תוך 
גיבוש דיאולוג עם בעלי העניין השונים. על ידי פיתוח שיח 
חיובי המתאר את התמורות אותן ניתן לקבל ממערכת נחלית 
ביניהם  ויתורים,  שדורשות  להסכמות  להגיע  ניתן  בריאה 
הפרשת קרקעות לטובת הנחל. בדרך זו ניתן לפתח מציאות 
בה הנחל מוצב בגאון כנכס מקומי ואזורי במקום מטרד שדורש 

טיפול ממוקד.
תהליך התכנון החל בלימוד המצב הקיים וזיהוי הסוגיות 
העיקריות הכרוכות בתכנון הנחל וסביבתו. בהמשך נבחרו מתוך 
האגנים שורק ולכיש מקטעי נחל מייצגים, אשר נותחו לעומק, 
ומהם גובשו עקרונות התכנון והכלים המשלימים לסביבות 
השונות ולטיפוסי הנחלים השונים. כל אלה כלולים במדריך 

עקרונות תכנון מרחביים ומלווים בתשריט של תכנית אב. 

 1 
א ו ב מ

תכנית האב לנחלים 

שורק-לכיש מהווה כלי עבודה 

יוזם ומגיב עבור רשות הניקוז, 

בעזרתו יכולה הרשות ליזום 

תכניות ברצועות הנחל ולהגיב 

לתכנון חיצוני. המסמך מציע 

מסגרת תכנונית וניהולית 

אינטגרטיבית לשיקום 

ופיתוח אקו|־הידרולוגי של 

מרחבי הנחלים, תוך הנחיית 

הממשקים למגוון פעילויות 

ושימושים שונים בהם - 

חקלאות, פנאי ונופש, פיתוח 

עירוני, ייעור ושטחים מוגנים.
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ירושלים

בית
שמש

גדרה

קרית
מלאכי

אשדוד

קרית
גת

רחובות

צור
הדסה

יבנה

אגן שורק

אגן לכיש

1 2 3 4 50

KILOMETERS

גבול התכנית

גבול אגן הניקוז

יחידות נוף
הרי יהודה

השפלה הגבוהה

השפלה הנמוכה

מישור החוף

שטחי החולות

נחל שורק ולכיש

נחלים בתחום התכנית

מקרא

יחידות נוף
מרחב נחלים שורק-לכיש
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במרחב רשות הניקוז שורק לכיש כמחצית משטח האגנים משמש 
לחקלאות ומרעה. רוב הגידולים מתרכזים באזור מישור החוף ועמקי 

הנחלים בשפלה הנמוכה כאשר בשפלה הגבוהה יש שטחי מרעה נרחבים. 
במעלה האגן באזור יהודה והשפלה הגבוהה ישנו ריכוז של שטחים 

פתוחים, הכוללים שמורות טבע, גנים לאומיים ויערות שרובם סובבים את 
מרחבי הנחלים באגן. ישובים ושטחים מבונים מפוזרים בכל שטח האגן, 

אך רובם מרוכזים במורד האגנים במישור החוף.

שטחים טבעיים 
מוגנים סטטוטורית

שטחים טבעיים-פתוחים 
שאינם מוגנים סטטוטורית

שטחים 
מבונים ומופרים

שטחים
חקלאיים

16%
23%

40%
22%

התפלגות שימושי קרקע במרחב נחלים שורק-לכיש  1תרשים 
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ירושלים

בית
שמש

גדרה

קרית
מלאכי

אשדוד

קרית
גת

רחובות

צור
הדסה

יבנה

נחל רפאים

לון
יס

ל כ
נח

נחל שורק

מליאל
חל ג

נ

נה
יב

ל 
נח

נחל ברקאי

נחל האלה

נחל לכישנחל גוברין

ם
נע

ל 
נח

ודי קצה

נחל מארשה

אגן שורק

אגן לכיש

44

384

367

38

353

35

358

352

6

3

383

7

41

4

4

40

410

42

412

431

441

375

395

1

396

385

404

417

436

437

60

45

386

411

1 2 3 4 50

KILOMETERS

גבול התכנית

גבול אגן הניקוז

נחל שורק ולכיש

נחלים בתחום התכנית

מקרא

* שימושי קרקע מסקר המארג 2018

שימושי קרקע*
שטחים בנויים ומופרים

שטחים פתוחים

שטחים מוגנים
(שמורות טבע, גנים לאומיים ויערות)

חקלאות

שימושי קרקע
מרחב נחלים שורק-לכיש



14

1.3 תשתית כחולה, ירוקה כתומה

תחום העיסוק של רשות הניקוז מתרכז בשלושה נושאים מרכזיים - מים, סביבה 
ואדם. כחלק מתפקידה, רשות הניקוז אמונה על יצירת מערכת המאזנת בין שלושת 
הממשקים, בהם יתנהלו זה לצד זה באופן רב שימושי, כך שיתמכו אחד בשני ותוך 
צמצום הפגיעה. בנוסף מערכת זו דורשת איזון וניהול הוליסטי של מחזור המים, יחד 
עם השטחים הפתוחים וסביבת האדם ובזיקה אליו. כדי להוביל ממשק אינטגרטיבי, 
תכנית האב אימצה גישה המשלבת את שלושת המכלולים לידי ממשק אחד מורכב 

משלושה מושגים - 'תשתית כחולה', 'תשתית ירוקה' ו'תשתית כתומה'.
התשתית הכחולה היא כל מערך מחזור המים עילי ותת קרקעי בשטח האגן. 
היא מכילה את כל אמצעי ההובלה האיגום וההשהייה והחדרה של מים לסוגיו )בר, 
מי מעינות, מיתהום וקולחין( בתא שטח מסוים, המכוון לשימוש חוזר ומושכל של 

עודפי נגר וקולחין.
ונשענת עליה, ומכוונת להגברת  נלווית לתשתית הכחולה  התשתית הירוקה 
את  מכילה  היא  ותרבות.  ויסות  שירותי  על  בדגש  האקולוגית,  המערכת  שירותי 
יכולה לשמש  ואף  כל האלמנטים הטבעיים במרחב שבו ישנה פעילות אנושית 

כמסדרון אקולוגי. 
התשתית הכתומה מכוונת לחיבור האדם לסביבה ולאתרי טבע, נוף ומורשת 
והירוקה המהוות  הנמצאים בקרבת הנחל. היא מתבססת על התשתית הכחולה 
והן תשתית לחיבור בין מוקדי עניין במרחב. התשתית  הן מוקד עניין בפני עצמן 
הכתומה שואפת לחזק, להסדיר ולהנגיש אתרי עניין לצד וכחלק מחיזוק תפקודיו 

האחרים של הנחל.
יפותחו שטחים  באמצעות שילוב בין התשתית הכחולה, הירוקה והכתומה 
פתוחים איכותיים המשלבים מים, צמחייה והאדם, אשר ימלאו תפקידים רבים: מניעת 
ידי שילוב המרחבים הירוקים כחלק מפשט ההצפה; הקצאת אזורים,  הצפות על 
שלוליות ואגמים לאגירת עודפי נגר וקולחין; יצירת בתי גידול לחים שיאפשרו קיום 
של מגוון ביולוגי, ימשכו מבקרים, יעלו את המודעות הסביבתית וישפרו את איכות 
המים והאוויר. באמצעות שילוב מחזור המים הטבעי, יחד עם פעילות אנושית, יישמרו 

הערכים ההידרולוגיים והאקולוגיים של המרחב.

1.4 אקו־הידרולוגיה

אקו־הידרולוגיה הוא תחום דעת המחבר בין תנועת המים במחזור ההידרולוגי 
לבין התגובה הביולוגית לנוכחות המים, כחלק מיצירת בית גידול. כאשר משתחררת 
טיפת גשם מענן, מתחילה תנועה מחזורית של המים: גשם, נגירה, חלחול, היקוות, 
זרימה, עלייה נימית והתאדות. כוחות כבידה, קוהזיה, אדהזיה, אוסמוזה, ספיחה, 

שיקום אקו־הידרולוגי בביצת רובין, בו תוכנן מערכת של גופי מים בעומקים שונים  2תרשים 
המקושרים אלה לאלה ויצירת שלולית חורף

נחל לכיש 3תרשים 
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הסעה ודיות - כל אלה מניעים את תנועת המים במפגש עם המסלע, עם הקרקע, 
המים  מולקולת  של  נוכחותה  השונות.  התכסיות  ועם  האוויר  ועם  הצומח,  עם 
מאפשרת הנעת תהליך פוטוסינתזה ויצרנות ראשונית, אשר מהווים תשתית ביולוגית 

לבית הגידול.
ניקוז ושינוי המבנה הגיאומטרי של הנחל  הפרת המערכת הנחלית לצורכי 
ושל בתי הגידול בו - משבשים את הדינמיקה של תנועת המים בנחל בכל הכיוונים: 
בזרימה האורכית, בעליית מפלס אנכית כלפי מעלה, בהתפשטות לצדדים ובתנועת 
חלחול אנכית כלפי מטה. הסטת תנועת המים גורמת לפגיעה בבתי הגידול באפיק, 

בגדות ובפשטי ההצפה. 
תהליך שיקום אקו־הידרולוגי של הנחל וקביעת החתך שלו מתבססים על הדגם 
הגיאו-מורפולוגי של הנחל בהתאם לשיפוע האפיק, לתשתית הסלע והקרקע, לרקע 
 ההיסטורי של תוואי הנחל, למשטר הזרימה בעבר ובהווה, לכושר ההולכה הנדרש
 מבחינה ניקוזית, לקישוריות לפשטי ההצפה ולשימושי הקרקע על גדות הנחל או 
בקרבתן. החתך האקו־הידרולוגי נקבע במטרה להעצים מגוון של תנאים אביוטיים 
ולעודד יצירת מגוון בתי גידול, שבהם תתפתח ביומסה ומגוון ביולוגי התומך בייצור 

שירותי מערכת אקולוגית של הנחל.

באפיקי נחל מוסדרים )ומופרים(, התקיים במשך השנים תהליך של התחתרות, 
קריסת גדות וניתוק מפשטי ההצפה. שיקום מקטעי נחל מוסדרים אלה באמצעות 
החלת החתך האקו־הידרולוגי אמורה להגדיל את שטח פני המדרונות הנחשפים 
לזרימות הנחל בהסתברות התכן, לאפשר מורכבות במבנה המדרונות והגדות לצורך 
הגדלת המגוון הביולוגי, להרחיק את הגדות מזרימת גאויות מהירה המתרחשת במרכז 

האפיק, לאפשר השקעה של סחף על הגדות וייצובן באמצעות צמחייה מקומית. 
הגדלת שטח פני המדרונות היא חלק מיצירת מערכת אקולוגית אקוטונית )אזור 
הנמצא בין מערכת לחה ליבשה(, המוגדרת כ'בית גידול לח' המותאם למפל הלחות 
המשתרע מתעלת הזרימה שבמרכז האפיק ועד לקצה הגדות )נקודת המדידה(. 
ורצועות המגן משמשים לצרכים הידרולוגיים ואקולוגיים, כולל  באופן זה, האפיק 
שימוש כליבת מסדרון אקולוגי לאורך ציר הנחל; לצרכים חקלאיים כספקים של 
שירותי תועלות של האבקה, ריסון מינים מזיקים, כולל שימוש באויבים טבעיים; 
לאצירה של סחף קרקע ותשטיפים אחרים מהגדות אל הנחל; וכספקים של שירותים 

ותועלות תרבותיות כגון נופש וטיילות לאורך הנחלים.

נחל גוברין 4תרשים 
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1.5 מדיניות ארצית לניהול אגני ניקוז ונחלים

התייחסות ראשונה לתכנון נחלים וניקוז ברמה הארצית התחילה בתכנית תמ"א 
34/ב/3. מטרת התכנית הייתה לסדיר את מעמדם של הנחלים בתכנון הארצי 
והבטחת המשך תפקודם של הנחלים וסביבתם לצד הבטחת תפקודם כעורקי ניקוז 
להולכת מים. בתכנית מודגשת חשיבות הנחלים כתשתית רב תפקודית שאמונה על 
ניקוז להולכת מים לצד חשיבות הערכית שלה כמוקד נופי, אקולוגי ותרבותי שמתפקד 

גם כמוקד לפעילות פנאי ונופש. 
נזקים הנגרמים מנגר עילי יש צורך  וצמצום  לשם הבטחת תפקוד הנחלים 
תמ"א  בסביבתם.  תרבות  ומוקדי  נוף  ערכי  פיתוח  לצד  הנחלים  ושימור  בשיקום 

34/ב/3 הטוותה את הבסיס לתכנון הנחלים בישראל, כאשר הגדירה לראשונה 
את התחומים הסטטוטורים של הנחל, סימנה את עורקי הנחלים המצויים בישראל 
- ראשית ומשנית.  ודירגה את הנחלים בשתי קטגוריות לפי ספיקות התכן שלהן 
דירוג הנחלים השפיע על רוחב רצועת ההשפעה של הנחלים, המגדירה את השטח 
בו הפעילויות בהן עשויות להשפיע או להיות מושפעות מהנחל )ניתן למצוא פירוט 

נוסף על רצועת ההשפעה בפרק 'תחומים בנחל וסביבתו'(.
עם זאת, התכנית התאפיינה בחוסר אחידות; היא התבטאה בשינויים של חתך 
הנחל לפי מחוז ורוחב רצועת ההשפעה מחוץ לאפיק. תמ"א 34/ב/3 קבעה חתך נחל 

בתת חמרהחקלאות צומח בית גידול לח דרך שרות

מיתון שיפועים

שיקום צומחשיקום צומח

הרחבת חתך

קו קרקע קיים
קו קרקע קיים

חורשת אקליפטוס המקורחקלאות סבך שיטה כחלחלה מיני ירבוז ולכיד הנחלים צומח מעזבות דרך שרות

קו קרקע מוצע קו קרקע מוצע

סחיפת קרקעהצפות בשדות ובכפר הנגיד

התחתרות הנחל

מינים פולשים
בית גידול ירוד

 הצעה לשיקום אקו־הידרולוגי 5תרשים 
בנחל שורק במקטע בין יבנה לכפר הנגיד
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שונה למחוז דרום לעומת שאר המחוזות, ולא נתנה התייחסות למאפיינים הפיזיים 
שורק-לכיש,  הניקוז  ברשות  בולטת  זו  סוגייה  החתך.  מאפייני  בקביעת  הנחל  של 
רשות  בתחום  ומרכז.  ירושלים  למחוזות  דרום  מחוז  בין  הגבול  אזור  שבתחומה 
מובהקים  ותפקודיים  מורפולוגים  הבדלים  מסמנים  אינם  המחוזות  גבולות  הניקוז 
שלושת  את  החוצות  הנוף  יחידות  בגבולות  גס  באופן  מובחנים  אשר  הנחלים,  בין 
יכול להוביל להוראות תכנוניות שונות עבור  זה  כן, מצב  המחוזות התכנוניים. כמו 
נחל העובר בשני מחוזות ללא קשר למאפייניו הפיזיים. בנוסף, רצועת ההשפעה 
שינויים  בגלל  בעייתית  זו  סוגייה  במפה.  שסומן  כפי  הנחל  מציר  נמדדה  בתכנית 
ברוחב האפיק, כך שנחל רחב בעל ספיקת תכן גבוה מקבלת פחות שטח מוגן מגדת 

הנחל מאשר נחל בעל אפיק צר.
במהלך 2020 חלה התפתחות משמעותית בתכנון הנחלים הארצית כאשר 
אושרה תמ"א 1, המאחדת בין התכניות הארציות השונות לשטחים פתוחים, תשתיות 
כביש ומסילה, חופים והנחלים. שילוב כל התכניות על השינויים שעברו במהלך 
השנים למסמך אחד איפשר שילוב הוראות התכניות השונות, איגד את ההוראות 
למקום אחד במקום מספר רב של מסמכי שינויים וביטל סתירות בין התכניות השונות. 
1 החליפה את מרבית תכניות המתאר הארציות לתשתיות  לאחר אישורה, תמ"א 

ושטחים פתוחים, בינהן תמ"א 34 על כל שינוייה.
1 מורה על תכנון אחיד לכל מחוזות התכנון. התמ"א  פרק הנחלים של תמ"א 
קובעת חתך נחל אחיד, בו רצועות ההשפעה נמדדות מנקוות המדידה )קצה האפיק( 

ורוחבן נקבע לפי מדרג הנחל - 50 מ' לנחל משני ו-100 מ' לנחל ראשי. 
1 בתחום אגן  תכנית האב בחנה את השינויים הרלוונטיים שהכניסה תמ"א 
ההיקוות של נחלי שורק-לכיש והשפעתם על מערכות הנחלים. תמ"א 1 מתייחסת 
למארג הנחלים כמערכת שיש לתכנן בראייה אגנית. על בסיס אפיקי הנחלים מהווה 
המערכת ההידרולוגית-אקולוגית את שלד מערך המרחב הפתוח הארצי. עוד מוסיפה 
- אזור לאורך הגדות שעוברים בו מים כאשר  'פשט הצפה'  התכנית הבחנה בין 
האפיק מלא, ל'שטח הצפה' - אזור המנותק מהנחל ומכיל מים לפרקים )כדוגמת 

שלולית חורף(.
היא מוסיפה עקרונות תכנון לכל סוגי הנחלים, בדבר העדפת שימושים שיש 
להם זיקה לנחל; רציפות לאורך הנחל ומתן מעבר חופשי, נגיש ורציף לאורכו ואליו; 
התייחסות לאגן החזותי הצופה אל הנחל ונצפה ממנו, לרבות מבטים וצירים פתוחים; 
התייחסות להשפעות במורד הנחל ובמעלה; שמירת פיתולי הנחל ואף השבת פיתולים 
כשמתאפשר, שמירה וטיפוח המעיינות ושפיעתם; התייחסות למקטעי הנחל על פי 

מאפייני השטח - פתוח, טבעי, חקלאי, עירוני; וכן הוראות לשפך הנחל. 
34/ב/3  1 מוסיפה ביחס לתמ"א  בתחום רשות הניקוז שורק-לכיש תמ"א 
התייחסות בדבר סימון תוואי הנחלים זכרין, קומם והראל. היבט נוסף הוא הוספת 
נחלים מסדר גודל משני - יובלים לנחלים סנסן, שורק, לוזית, צפיחה, עוזרר, זכרין, 
שורק והאלה. משמעות הוספת הנחלים הנ"ל לתמ"א 1 היא הרחבת תחומי ההשפעה 

והמעורבות של רשות הניקוז שורק-לכיש באפיקי נחלים במרחב האגני.
כחלק מהמגמה הארצית, תכנית האב ממשיכה את הקו ליצירת שפה משותפת 
לנחלים, המתבססת על המונחים והתחומים בנחל כפי שכתובים בתמ"א 1. בימים אלו 

נערכות עבודות נוספות שעוסקות במרחב הנחל והגדרתו, המחלק את ההגדרות לשתי 
קטגוריות - פיסיות וסטטוטוריות. הקטגוריה הפיסית מגדירה מופעים טבעיים שלא 
נוצרו בידי האדם. הקטגוריה הסטטוטורית מגדירה מושגים של שטחים שתפקודם 

נקבע על ידי חוקים אנושיים ולא על ידי ביטוי פיסי במרחב.

1.6 הגדרות

לאורך המסמך מופיעים מונחים המגדירים תחומים ואזורים שונים במרחב הנחל. 
תחומים המוגדרים על ידי פרמטרים פיזיים:

'אפיק' ערוץ הזרימה של הנחל, הנתחם בין שתי נקודות מפגש 
של מדרון טבעי או מוסדר עם גובה פני הקרקע )נקודות מדידה(. 

במצבו הטבעי )או בתכנון נכון(, האפיק מאפשר קיום תהליכים 
אגניים מאוזנים של סחיפה והשקעה, ומהווה בית גידול לח. לאפיק 

ערך חזותי וסביבתי ייחודי, בכך שהוא שומר על מרחב פתוח רציף 
והצמחייה על גדותיו מונעת סחיפת קרקעות וממתנת את מהירויות 

הזרימה. על כן הוא מהווה חלק מליבת המסדרון האקולוגי. 

אפיק בנחל גוברין 6תרשים 
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חתך מוצע של התכנית

תמ"א 1 הגדירה את חתך הנחל והרצועות שמצדדיו כאמצעי לשמירה 
על הנחל וגם למיתון ההשפעות ההדדיות של הנחל ושימושי 

הקרקע שסביבו אחד על השני. באזורים בהם לא נקבעו תחומים 
בתכנית נחל, תמ"א 1 קבעה רוחב מינימאלי של התחומים תחום 

נחל - רוחב רצועת המגן הוא 5 מ' לכלל הנחלים, ורוחב רצועת 
ההשפעה הוא 100 מ' בנחלים ראשיים ו-50 מ' בנחלים משנים.

החלופה שנבחרה בתוכנית זו מרחיבה את הנחיות תמ"א 1. החלופה הינה 
חתך בעל רוחב רצועת השפעה משתנה, שיהיה מושפע מהתנאים השונים 

כל מקטע. החתך הרצוי יהיה מותאם לספיקות התכן המקומי של האזור, 
עם מורכבות ִמבְנית של הגדות, שיאפשר ייצוב צמחי ככל הניתן ושינוי 

חתך הנחל במידה שיידרש, בעיקר לצורך הרחבת האפיק עבור 
נחלים מוסדרים.

רצועת הנחל

אפיק  רצועת 
השפעה

רצועת 
השפעה

מרחב הנחל

רצועת 
המגן

רצועת 
המגן

גדות
 אזור ריפארי

גדות
 אזור ריפארי

טלווג

ערוץ זרימה

חתך עקרוני של מרחב הנחל רתרשים 
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בחתך נחל גוברין ליד זרחיה ניתן לראות אפיק בעל גדות ממותנות, בשוליו 
ישנם שבילים חקלאים ברצועת המגן לצד חקלאות פתוחה בגדה אחת 

ושטחים פתוחים בגדה השנייה ברצועות ההשפעה.

מרחב נחל גוברין, ליד זרחיה רתרשים 
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אפיק הנחל כולל כמה חלקים:
טלווג )Thalweg( אוסף הנקודות הרציפות הנמוכות באפיק הנחל.	 
ערוץ הזרימה )Stream channel( חלקו הנמוך של האפיק בו 	 

מתקיימת זרימת בסיס, זרימות עונתיות או זרימת חלוקים, ובו 
מתקיימת עיקר פעילות הסחיפה וההשקעה. בנחלים שבהם שיפוע 

הזרימה נמוך ייתכנו מספר ערוצי זרימה.
מדרון האפיק )Riparian area( שולי ערוץ הזרימה הנמצאים בינו 	 

לבין שפת הערוץ )נקודת המדידה(.
שפת הערוץ / נקודת המדידה אוסף הנקודות הרציפות הנמצאות 	 

מעל מדרון הערוץ הפעיל. על פי רוב, בשפת הערוץ משתנה שיפוע 
גדת האפיק באופן ניכר.

'פשט הצפה' שטח הגובל באפיק, בו זורמים או עומדים מים לאחר אירועי 
הצפה הנגרמים בעקבות ספיקה מוגברת שהאפיק אינו יכול להכיל.

,)2016 ,Ramsar( בתי גידול לחים' אזור המוצף במים כל השנה או בעונה' 
אשר מקיים תנאים פיזיים, ביולוגיים וכימיים היוצרים 'תשתית טבעית' למגוון 

בעלי חיים וצמחים ייחודיים לאזורים הלחים. 

למעלה  במשך  מים  המכילים  לחים  גידול  בתי  אקווטיים'  גידול  'בתי 
משלושה חודשים.

תחומים בעלי משמעות תפקודית ותכנונית:

'רצועת מגן' רצועת קרקע שלאורך גדות האפיק. היא מאופיינת 
בצומח יבשתי מקומי, ללא גידולים חקלאיים, ומהווה חיץ בין האפיק 
לבין שימושי קרקע אחרים כגון חקלאות. רוחב הרצועה משתנה לפי 

חתך הנחל,. רצועת המגן מהווה בית גידול יבשתי והיא חלק חשוב 
בליבת המסדרון האקולוגי, המאפשר מרחב פתוח רציף ומעבר לבעלי 

חיים שונים. בנוסף, רצועת המגן משלימה את פעולות הצמחייה של 
האפיק, מונעת סחיפת קרקעות ונגר משטחי החקלאות שבצדי הנחל, 

העלולים להכיל ריכוזים גבוהים של חומרי הזנה והדברה. רצועת 
המגן מאפשרת נגישות תפעולית לנחל ותוחמת את המרחב הדינמי 

של האפיק, ומגינה על החקלאות מפני מהתחתרות בקרקעית

 האפיק וסחף קרקע והצפות )בהסתברות תכן מסוימת(.
 ההגנה הסטטוטורית מאפשרת להשתמש ברצועת המגן כמרחב

לפעילויות פנאי ונופש בחלק ממקטעי הנחלים. ככזו היא יכולה להכיל 
שבילי הליכה לאורך הנחל, שבילי הליכה המקשרים בין אתרים, 
נקודות עצירה וגישה לאפיק, שלעתים מהווה את החלק המרכזי 

במסלול ההליכה. 

'רצועת הנחל' שטח הכולל את רצועת המגן והאפיק יחדיו. מדובר 
במערכת אורגנית אחת המהווה את ליבת המסדרון האקולוגי 

ומאפשרת לקבל מהנחל שירותי מערכת מגוונים: אספקת מים, 
איכות המים, ויסות סחף קרקע, ויסות גאויות, האבקה, ויסות מזיקים 

)הדברה ביולוגית(, תרבות ועוד. תמ"א 1 מאפשרות לרשות הניקוז 
לבצע עבודות הסדרה ותחזוקה בתחום רצועת הנחל ללא היתר.

'רצועת השפעה' רצועה הממשיכה את רצועת הנחל לצדיה ועשויה 
להיות מושפעת מזרימת הנגר אל הנחל או מהצפות הנחל. פיתוח 
ושינוי פני השטח ברצועה זו משפיעים באופן ישיר על הנחל ועל 

הניקוז בסביבתו ובמורדו. רוחבה של רצועת ההשפעה משתנה בעיקר 
כתוצאה מהשינוי בתוואי הטופוגרפי וגם בהימצאותו של פשט הצפה. 

 גבול רצועת ההשפעה יהיה הרחב מבין השניים:
 100 מ' מנקודת המדידה בעורק ראשי )לפי הוראות תמ"א 1(

50 מ' מנקודת המדידה בעורק משני )לפי הוראות תמ"א 1(

'שירותי מערכת' תהליכים טבעיים במערכות האקולוגיות והחקלאיות 
היוצרים תועלת לקיום האדם ורווחתו. התועלות יכולות להתבטא 

במספר דרכים, כגון שירותי האבקה, הדברה ביולוגית, ערך נופי ועוד.

'אתרים פוטנציאליים למאגרי ויסות' שטחים במרחב רשות 
הניקוז שיש בהם פוטנציאל להקמת אגנים לטיפול בנגר כדי 

למנוע הצפות. אתרים אלו קולטים עודפי נגר המוסתים מהנחל, 
ואוגרים אותם במתחמים שבהם הקרקע מאפשרת חלחול של 
המים. הפניית הנגר אל מאגרים אלו עוזרת בהקטנת הספיקות 

ונפחי הזרימה במורד ומקטינה את פשטי ההצפה. במרחב שורק-
לכיש אותרו 38 אתרים פוטנציאליים שנבדקו על ידי רשות הניקוז, 

רובם נמצאים במרחק של עד 50 מ׳ מגדת הנחל הקרובה ביותר.
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ר.1 פיילוטים מייצגים לשיקום, טיפוח וניהול נחלים

כדי לבחון לעומק את הסוגיות השונות ברחבי רשות הניקוז, נבחרו שלושה 
מקטעי נחל כפיילוטים עבור תכנית האב - נחל רפאים, נחל גוברין ומורד נחל שורק. 
שלושת מקטעי הנחל נבחרו כדי להעלות סוגיות מטיפוסי נחל שונים מיחידות 

גיאוגרפיות שונות, על מנת לחדד את מטרות תכנית האב ואת תחומי ההתייחסות.

נחל רפאים

נמצא במעלה אגן הניקוז בהרי יהודה, הוא מקטע בעל העובר בנקיקים עמוקים 
ותלולים דרך הרי ירושלים. האזור מלא מעיינות, מסלולי הליכה ואופניים וחניוני לילה, 
בחלק מהמקטע עובר גם שביל ישראל. המקטע הוא חלק מהמסדרון האקולוג הארצי 
כפי שסומן בתמ"א 1/35 הנמצא בלב שטחים מוגנים של גן לאומי הרי יהודה, יער 

ביתר ושמורת בר גיורא, שלאורכו יש טרסות עתיקות כנוף מורשת ותרבות. 
על אף שהוא לא עובר בתוך התחום הבנוי, הנחל חוצה את שטחה המוניציפאלי 
ירושלים וממשיך למועצה האזורית מטה יהודה. לאורך הנחל עוברת מסילת  של 
הרכבת ההיסטורית לירושלים, שכיום משמשת מסילת נוסעים המחברת בין תל 

אביב - בית שמש - ירושלים.
יחודיות הנחל מאפשרת בחינה של המקטע כאב טיפוס לנחל במקטע של 
יחידות נוף של הרי יהודה, בעל שיפוע גבוה הנמצא בשטח מוגן בצמידות לתשתיות.

סוגיות
לאורך נחל רפאים ישנם מפגשים רבים עם תשתיות, כולל חציית קווי מתח, ומסילת 
רכבת העוברת במקביל לתוואי הנחל. בנוסף יש גידור רב בסביבת הנחל שמצמצם 
יש  הנחל  של  בחלקים  לשנייה.  אחת  חצייה מגדה  ומונע  החיים  בעלי  תנועת  את 
חקלאות בעל של מטעי זיתים שמצריך התייחסות לגידולים חקלאים ללא השקייה 

העוברים במרכז האפיק.
סביבת נחל רפאים זכתה בשנים האחרונות במספר פרוייקטים לשיקום מעיינות 
ונקודות שהייה )עין לבן, עין אל חניה(, אבל קיימים מקומות נוספים הזקוקים לטיפוח 

ושימור נוף המורשת המקומית, שהתבססה על חקלאות טרסות אוגרי נגר.

נחל גוברין

הנחל, אשר עובר בשפלה הגבוהה והנמוכה, מתחיל בחברון ומתפתל לאורך 
כביש 35. מרחב הנחל חקלאי ברובו המעובד בגידולי בעל )לא דורשים השקייה( 
ושטחי מרעה. חבל ארץ זה, המוכר גם כארץ המערות, קודם כמרחב ביוספרי בעל 
ערכי טבע, נוף ומורשת רבים. המרחב כולל את אתר המורשת העולמית - גן לאומי 

בית גוברין. 
במרחב הנחל הפעילות האנושית מופחתת, ובמעלה הנחל קיימים אזורים רבים 
המוגנים סטטוטורית - שמורות טבע, גנים לאומיים ויערות. הנוף המאפיין את האזור 
הוא גבעות מכוסות חורש ואפיקי נחלים מעובדים. הרבה מאתרי העתיקות במרחב 
הם בזיקה אל אפיק הנחל המרכזי או ליובליו, אשר אפשרה חיים גם במקומות 

מסתור בתקופות מרד. 
ויערות  בחלק המזרחי של הנחל כיסוי הצומח מאופיין בחורש ארץ ישראלי 
אורנים נטועים, כאשר עם ההתקדמות במורד מערבה גודל הצמחייה קטן. בתחום 

מצוי מפגש בין מסדרון אקולוגי אורכי לרוחבי.
אפיק הנחל עובר דרך השטחים הפתוחים של המועצות האזוריות לכיש ויואב 
והוא לא הוסדר ושמר על נפתוליו הטבעיים. אין בו אירועי הצפה כאשר ספיקות 

הנחל באירועי גשם הן שוליות.

סוגיות
בנוסף,  זוהרים.  לכפר  סמוך  אותו  וחוצה  גוברין  לנחל  מתקדם במקביל   35 כביש 
וסובל מפסולת חקלאית שמגיעה  גוברין מוקף בשטחים חקלאים לכל אורכו  נחל 

לאפיק הנחל. 

מקטע נחל רפאים בפארק עמק נחל רפאים רתרשים 
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פסולת חקלאית באפיק הנחל - בחלקים מסוימים לאורך הנחל, נתפס הנחל 	 
כמקום עזוב ומיותם ומכיוון שחלקים מערוצי הנחלים אינם נצפים ומנוטרים, 

מושלכת בהם פסולת כגון  גזם חקלאי, פסולת חקלאית ועוד.
נטיעות בגדות נחלים - בתוך אפיק נחל גוברין נשתלו צמחים שלא שייכים 	 

נוכחות צמחים אלו באפיק הנחל לא  גידול לחים.  לחברת הצומח של בתי 
תומכת ביצירת בתי גידול לחים ומגבילה את השיקום האקולוגי במרחב הנחל.

נחל שורק

המקטע שנבחר לבחינה בנחל שורק הוא בין כביש 40 )אזור גדרה( דרך כביש 
42, יבנה ועד כביש 4 באזור נבי רובין. אפיק הנחל עבר באזור זה הסדרות מרובות 
ושינויי תוואי, כאשר הוא עובר דרך שדות חקלאיים, התיישבות כפרית ועירונית, אזור 
תעשייה ושטחים פתוחים חוליים. הנחל זורם לכיוון צפון מערב, עובר בין המושבים 
בניה ובית גמליאל וחוצץ בין העיר יבנה לכפר הנגיד במקטע נחל שהוסת מהתוואי 

הישן שעבר בלב כפר הנגיד.
מרבית מקטע הפיילוט של השורק מוגדר על פי תמ"א כ"יער פארק" המאפשר 
נטיעות בגדות נחלים. מרחב הנחל באזור זה מתפקד כמסדרון אקולוגי, והוא המקשר 
בין בית הגידול של שפלת יהודה לבית הגידול החולי במישור החוף, כאשר באפיקי 

הנחלים עדויות לבעלי חיים כמו חזירי בר, מיני כלביים, בעלי כנף ומיני בתי גידול 
לחים. הנחל חוצה את שטח העיר גדרה, את המועצות האזוריות ברנר, גדרות, חבל 

יבנה וגן רווה ואת יבנה.
במרחב הפיילוט מצויים מספר אתרים ארכיאולוגיים, הבולטים ביניהם הם תל 
יבנה ותל מחוז הנמצאים במורד הנחל. כמו כן, יש שביל מסומן העובר לאורך הנחל, 

אך נושא הטיילות במרחב אינו מפותח דיו. 

סוגיות
והסדרה,  יישור  ניכרים ממנו עברו  השטחים החקלאים הסמוכים לנחל, שחלקים 
סובלים מאירועים רבים של סחיפת קרקע וקריסת גדות כתוצאה מהתחתרות הגדות. 
הסמוכים  בישובים  להצפות  הגורם  הנגר  ושימור  ניהול  של  בעייה  ישנה  כן,  כמו 
מובילות  הנ"ל  סוגיות  יבנה( באירועי גשם משמעותיים. שתי  גמליאל,  )בית  לנחל 
מסחיפת  וגם  גידולים,  והריסת  מהצפות  הסובל  החקלאי,  בממשק  לקשיים  גם 
גידול לחים לאורך  וחומרי הדברה מזהמים לנחל באירועי גשמים. בתי  תשטיפים 
מי הנגר משתנה  וכמות  והגנה, כאשר איכות  יציבות  מקטע הנחל סובלים מחוסר 
עקב תשטיפים המגיעים מהשדות החקלאים, כבישים ומהישובים הסמוכים. כמו 

כן לאורך הנחל יש חציות רבות של תשתיות המנוגדות לכיוון זרימת הנחל.

נחל גוברין ש1תרשים 

נחל שורק 11תרשים 
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ר.1 סוגיות סטטוטוריות

התכנון  ערכאות  של  מישורים  לשלושה  מתחלקות  הסטטוטוריות  הסוגיות 
וארצי. כל אחד מהמישורים מעלים סוגיות שונות לגבי  - מקומי, מחוזי  השונות 

תפקוד הנחל במרחב, המשתלבות בסוף לסיפור אחד.

תכנון מקומי

מרחבי הנחלים בתוחם רשות הניקוז עוברים במגוון יעודי קרקע שונים. רוב שטח 
רשות הניקוז הוא חקלאי, כאשר רק כ-50% מרצועות הנחלים מוגדרים בייעוד 'נחל' 
או שטחים מוגנים )שמורת טבע, גן לאומי או יער(, המרוכזים במעלה הנחל. סימון 
הסטטוטורי של הנחלים נתחם בגבולות העכשוויים של הנחל, שחלקים נרחבים שלו 

הוסדרו, ואינה מאפשרת התרחבות ושיקום הנחל לפי עקרונות האקו־הידרולוגים.
בשטחים החקלאים הגובלים עם הנחל יש הוראות שונות בהקשר להיקף הבינוי 
המותר בו, בנוסף לחריגות בנייה הנמצאות בתחום רצועת ההשפעה אשר משפיעות 
ומושפעות מהנחל. מעבר לבינוי בשטחים בייעוד חקלאי אין הוראות נוספות לממשק 

עם הנחל ויש חופש לקביעת סוג הגידול, עיבוד החלקה וגידורו.

שטחים פתוחים מוגנים
מוגנים,  בתחום רשות הניקוז הרוב המוחלט של השטחים הפתוחים הינם 
ויערות קק"ל. בתחום רשות הניקוז קיימים שמורות  גנים לאומיים  שמורות טבע, 
נחל ויער רבות, השומרות על אפיק הנחל במצבו הטבעי ופועלות לשמר את תפקוד 
הנחל כתשתית ניקוזית ואקולוגית, המאפשרת קיום של בתי גידול לחים לצד אתרים 

ושבילים לטובת בילוי ופנאי.
בשנים האחרונות קודמו מספר תכניות מפורטות לשמורות )נחל תמנה( ויערות 
גוברין, נחל לכיש(, שחלק מרכזי מהתכנון התמקד בסביבת הנחל בתחום  )נחל 

התכנית והממשק שלו עם הסביבה המקיפה אותו. 

תכנית יער נחל גוברין

תכנית יער נחל גוברין אותה יזמה קק"ל )מס' 616-0212993, אושרה במאי 2020(, 
קודמה בתקופה בה נערכה גם תכנית האב למרחב הנחלים שורק - לכיש. התכנית 

המפורטת למקטע הנחל ממשיכה למעשה את רצף המקטעים המתוכננים והמוגנים 
של נחל גוברין לכיוון מערב - מכביש 6 ועד מושב גבעתי. התכנית גובשה תוך תיאום 

עם רשות הניקוז וצוות התכנון של תכנית האב, כאשר עקרונות תכנית האב המתגבשת 
היוו בסיס לדיון. 

בין העקרונות המשותפים שהוטמעו בתכנית ובמסמכיה:
צמצום נזק - תכנון הנחל כך שיצמצם נזקי הצפה ושיטפונות של המים לפעילות 	 

האנושית לאורכו ותכנון המרחב באופן שיצמצם נזקים של הפעילות האנושית 
למערכת הנחלית

של 	  הביולוגי  המגוון  את  שיגדיל  באופן  הנחל  תכנון   - ביולוגי  מגוון  הגדלת 
אורגניזמים אקווטיים במערכת הנחל

פנאי ונופש - תכנון הנחל על מנת לאפשר פעילות פנאי ונופש לאורכו	 
עקרונות תחזוקה - "ללא בטון" - תכנון הנחל יצמצם את השימוש בבטון, בולדרים 	 

ואמצעים מכאניים אחרים ככל שניתן. "ללא באגרים" - תחזוקת הנחל תהיה 
מינימלית ללא כלים מכאניים והנדסיים

שיח משותף מסוג זה מביא לידי ביטוי את חוזקותיהם של בעלי העניין. במקרה 
זה: ההתמחות והסמכות של קק"ל בנושא שמירה על רצועות נחל ותפיסה 

תיירותית רחבה, יחד עם תפיסה אגנית אקו־הידרולוגית רב-תחומית של 
רשות הניקוז, והתמחותה בתכנון מפורט וביצוע לאור תפיסה זו. מהלכי שיתוף 

מסוג זה מובילים לתוצר תכנוני מיטבי ויש לשאוף לשמרם ולהרחיבם גם 
בתכניות נחל עתידיות, בין אם מקודמות על ידי רשות הניקוז או גוף אחר.

התיישבות עירונית כפרית
חלק ניכר מהנחלים העוברים בתחומי היישובים עברו הסדרה והטייה לאורך 
השנים, במטרה להוביל במהירות את הנגר העילי מחוץ לתחומם. כיום לרוב הנחלים 
עירוניים  פארקים  מעט  עם  היישובים,  בתחום  משמעותי  סטטוטורי  ביטוי  אין 
שנמצאים בשולי היישוב שאינם במרחק הליכה מאזורי המגורים. תכניות חדשות 
)יבנה( ומקודמות )בתימורים, בית שמש וקריית גת( בהן עוברים נחלים עוסקות 
בסוגייה איך לשלב את מרחב הנחל בתכנית, אך הן סובלות מלחצים של בינוי שזולגים 
לקרבת הנחל על חשבון קיום שטח פתוח עירוני המאפשר תפקוד מיטבי של הנחל.

תשתיות
וחוצות את נחלים,  רשות הניקוז מתמודדות עם הרבה תשתיות שמקבילות 
אשר מגבילות את רציפות הנחל ותפקודו. הרחבת כבישים ומסילות החוצות נחלים 
מאיימות על הצרה של הנחלים, הגורמת לפגיעה ברציפות הנחלים ולבעיות ניקוז, 
פגיעה בבתי הגידול הלחים וקטיעה של המסדרונות האקולוגים. תכנון תוואי תשתית 
על צירי הנחלים מאפשרת ליזמים ולמדינה לחסוך בעליות ביצוע, בגלל שהנחלים 
נמצאים בבעלות מדינה והיזמים אינם צריכים להתעסק בפיצוי בעלי קרקע פרטיים.
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מסילת פלשת שורק

פרוייקט פלשת שורק-עוקף לוד )תתל/779( הינו פרוייקט הקמת מסילות רכבת 
לאומית, המחבר בין שלוש מסילות מרכזיות - מסילת החוף )תל אביב-אקשלון(, 

מסילת הדרום )נען-ב"ש( ומסילת תל אביב-ירושלים. כחלק מהפרוייקט, מתוכננת 
מסילה המחברת בין אשדוד-בית שמש-נען, החוצה את נחל שורק 4 פעמים לאורך 

מקטע של כ-4 ק"מ מסילה. מקטע המסילה חוצה שטח בעל ערכיות אקולוגית 
גבוהה, הודות לעינות יסודות, שימור התוואי הטבעי של הנחל והמערכת האקולוגית 
שלאורכו. הקמת המסילה מעלה התמודדות עם סוגיות של תוואי המסילה, שמירה 

על איכות ורציפות הנחל ומפרט המעברים ההידרולוגים והאקולוגים מתחת למסילה.

תכנון מחוזי

ונחל תמנה נמצא  את הגבולות המפרידים בין המחוזות חוצים נחלים רבים, 
במפגש שלושת המחוזות. 

הוראות שלושת התכניות המחוזיות )תמ"מ 30/1, תמ"מ 21/3 ותמ"מ 14/4( 
חסרות אחידות, כאשר כל אחת מהן מכילה הוראות שונות בשטחי הנחלים, ואף 
תמ"מ 14/4 )מחוז דרום( אינו מסמן נחלים. מצב זה יוצר מציאות תכנונית מורכבת, 
המאתגרת את מערך התכנון האגני בתחום רשות הניקוז. תכנון סטטוטורי מפורט 
לנחלים אפשרית רק במסגרת התכנון המחוזי, שגורם לפיצול תכניות נחלים לפי 

גבולות סטטוטורים ולא לפי גבולות פיזיים, אקולוגים וניקוזיים. כמו כן, ריבוי מחוזות 
התכנון בשטח האגן מקשה על בניית תכנית ניהול אגנית, למשל, תכנית במעלה האגן 
במחוז ירושלים יכולה להשפיע על תפקוד הנחל במורד הנמצא במחוז מרכז, ללא 

מחויבות בהתייעצות עם המחוז הגובל.

נחל תמנה תל מקנה רט"ג

תכנית תל מקנה נחל תמנה )151-0383000, אושרה בנובמבר 2018(, אישרה 
שמורת טבע על שטח נחל תמנה. זהו מרחב ערכי בעל מגוון רחב של בתי גידול, 

בהם מינים אנדמים )לבנון הירקון( בסכנת הכחדה. מקטע נחל תמנה בו חלה 
התכנית נמצאת על גבול 3 מחוזות תכנון - ירושלים )מועצה אזורית מטה יהודה, 
שבשטחה מקודמת התכנית(, דרום )מועצה אזורית יואב( ומרכז )מועצה אזורית 

נחל שורק(. בגלל שנפתולי נחל תמנה חוצים את הגבול בין מחוזות ירושלים ודרום, 
התכנית מקוטעת - שטח התכנית נקבע לפי גבול מחוז ירושלים ולא לפי מרחב 

הנחל, כך שהתכנית לא כללה את מקטעי הנחל העוברים במחוז תכנון דרום.

תכנית למסילת פלשת שורק-עוקף לוד )תתל/79(. התכנית מוסיפה מסילות חדשות  12תרשים 
שחוצות 4 פעמים את נחל שורק במקטע בין המושב יסודות לבסיס תל נוף

תכנית תל מקנה נחל תמנה )151-0383000(. מחוזות התכנון ירושלים ודרום גובלים  13תרשים 
לאורך פיתולי נחל האלה עד כביש 3, שם יש גבול משולש עם מחוז תכנון מרכז
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גבול התכנית

גבול אגן הניקוז

גבול מחוז תכנון

מקרא

תחום רשות ניקוז שורק-לכיש על רקע תכניות המתאר המחוזיות של מחוזות ירושלים )תממ/30/1(, דרום )תממ/14/4( ומרכז )תממ/21/3(  14תרשים 
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תכנון ארצי

אחת התרומות העיקריות של פרק הנחלים בתמ"א 1 היא יצירת שפה משותפת 
לתכנון הנחלים, אשר סבלה משינויים סמנטים בין התכניות השונות שיצרה בלבול 

וחוסר אחידות במעבר לתכנון מפורט.
עם זאת, תמ"א 1 מתייחסת לאפיקי הנחלים ולגדותיהם, אך לא רואה את שלד 
הנחלים כמערכת שיש להביא בחשבון בעת תכנון והגדרת ייעודי קרקע. תמ"א 1 לא 
הרחיבה את הוראות התכנון הארציות לנחלים, וחסרים כללים לתכנון לפי נתונים 
גיאוגרפים, אקולוגים ופיזיים אשר יגדירו מרחבית מהו תכנון נכון לנחלים. תמ"א 1 
אמנם עושה סדר במינוחי הגדרות וגבולות החלקים השונים בחתך הנחל, אבל גבולות 
אלו אינם מקבלים ביטוי בתשריט התכנית. רק צירי הנחלים )קו( מסומנים בתשריט 
ללא ביטוי לרוחב רצועת הנחל, המותיר מקום לפרשונות גבולות נחל בשטח. פרק 
הנחלים מתייחס לסוגיית הסדרת הנחלים , אך אין בה אמירה למקרה של הרחבת 

תוואי הנחל לטובת שיקומו.
יש צורך לסקור כיצד מתמזגת המערכת הנחלית עם התכנון הארצי, ולהצביע על 
כך שאגני הניקוז מכתיבים במידת מה ייעודי קרקע אחרים. מעבר לערכיות הניקוזית 
והאקולוגית שלהם, לאגני ההיקוות יש מאפיינים טופוגרפיים והנחלים הם "אדריכלי 

עזריקםהנוף" המשמעותיים של המרחב. 

שדה עוזיהו

אמונים

 נחל לכיש המסומן בתמ"א 1 )ציר מקווקו לבן( בהשוואה לאפיק הנחל )צבע( במקטע  15תרשים 
בין המושבים עזריקם ושדה עוזיהו
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ירושלים

בית שמש

גדרה

קרית
מלאכי

אשדוד

קרית
גת

רחובות

צור
הדסה

יבנה

נחל רפאים

לון
 כיס

נחל

נחל שורק

נחל גמליאל

נחל עקרון
נה

יב
ל 

נח

נחל ברקאי

נחל האלה

נחל גוברין

נחל לכיש

נחל נעם ודי קצה
נחל מארשה

אגן שורק

אגן לכיש

שינוי מדרג נחלים בתמ״א 1
מרחב נחלים שורק-לכיש

גבול התכנית

גבול אגן הניקוז

תמ״א 1
נחל ראשי

נחל משני

נחל שהפך לראשי בתמ"א 1

נחל משני שהתווסף בתמ"א 1

מרקם עירוני

שימושי קרקע*
שטחים מוגנים 

(שמורות טבע, גנים לאומיים ויערות)

חקלאות

שטח בנוי

מקרא

1 2 3 4 50

KILOMETERS * שימושי קרקע מסקר המארג 2018
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תכנון מפורט מקודם על ידי רשות הניקוז

כדי לטפל בסוגיות הניקוזיות בתחומה, רשות הניקוז מקדמת תכנון מפורט 
ב-23 מקטעי נחל שונים )בעת כתיבת התכנית(. רוב המובהק של התכניות נמצאות 
בשטחים החקלאיים במישור החוף והשפלה הנמוכה, הסובלת מאירועי הצפות, 
התחתרות הנחל לאחור, קריסת גדות ואובדן שטח חקלאי ופגיעה בבתי גידול לחים. 
התכנון המקודם על ידי רשות הניקוז מנסה ליצור ממשק אינטגרטיבי שיפיק תועלת 
לכל בעלי העניין המושפעים ממקטעי הנחל. כפי שתואר מקודם, קידום תכנית 
אינטגרטיבית מוסכמת היא משימה לא פשוטה. סוגיות רגישות כמו שיקום הנחל 
באמצעות הרחבת רצועת הנחל באה על חשבון שטחים חקלאיים ופרטיים, הדורשות 
הסכמה ושיתוף פעולה מצד כל בעלי העניין - בעלי הקרקע, רשות מקומית/ארצית 
שמקטע הנחל תחת תחום שיפוטה )רשות מקומית, רשות הטבע והגנים, קק"ל וכד'( 

ורשות הניקוז. 
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ירושלים

בית
שמש

גדרה

קרית
מלאכי

אשדוד

קרית
גת

רחובות

צור
הדסה

יבנה

אגן שורק

אגן לכיש

44

384

367

38

353

35

358

352

6

3

383

7

41

4

4

40

410

42

412

431

441

375

395

1

396

385

404

417

436

437

60

45

386

411

גבול התכנית

גבול אגן הניקוז

נחלים בתכנון תהליך מפורט

שמורות טבע וגנים לאומיים

יערות

שימושי קרקע*
שטחים בנויים ומופרים

חקלאות

מקרא

* שימושי קרקע מסקר המארג 2018

נחלים בתהליך תכנון מפורט רשות הניקוז
מרחב נחלים שורק-לכיש

1 2 3 4 50

KILOMETERS
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ר.1 סוגיות פיזיות מרכזיות

התמקדות באזור השפלה

תחום רשות הניקוז מתפרש על שטח גדול מאוד, בעל מגוון רחב של סוגיות 
מרחביות. סוגיות אלו דורשות כלים ופתרונות שונים, כאשר כלים לטיפול סוגיות 
במעלה הנחלים לא בהכרח זהה לטיפול לו נזקקים מורד הנחלים. לאחר סקירת תחום 
העבודה של רשות הניקוז, תכנית האב בחרה למקד את העבודה במרחב הפעולה 
מרכזי בו עובדת רשות הניקוז - מפגש הנחל במרחב השפלה הנמוכה ומישור החוף. 
רוב השטחים באזור זה, בייחוד במפגש הנחלים, הם שטחים חקלאיים, אשר מקיימים 
ממשק רגיש עם הנחלים בו הם מזינים וגם פוגעים אחד בשני. התמקדות תכנית האב 
באזור השפלה הנמוכה ומישור החוף היא כדי ליצור כלים אינטגרטיבים שיטופלו 
במורכבות הסוגיות במורד, בהן נמצאות כמות הגדולה ביותר של בעלי עניין. דרך 
ההתמקדות באזורי הליבה של רשות הניקוז ניתן להעמיק את הידע על מורד הנחלים 
ולמצוא פתרונות ממוקדים המשתלבים בתחומי האחריות של בעלי העניין השונים.

ממשק עם חקלאות 

השטחים החקלאים מהווים כ-40% מסך שטחים המצווים בתחום רשות הניקוז. 
ריכוז השטחים החקלאים נמצא במרחבי הנחלים במישור החוף ועמקי הנחלים של 
השפלה הנמוכה בעלי שיפוע קרקע מתון ביותר. השטחים החקלאים ברשות הניקוז 
מגוונים, ואין התמקדות בסוג גידול אחד. בתחום רשות הניקוז ההתיישבות הכפרית 
וישובים קהילתיים. בתחום רשות הניקוז  והיא כוללת קיבוצים, מושבים  מגוונת, 
נמצאות אגודות חקלאיות רבות המייצגות את החקלאים המקומיים מול רשות הניקוז, 
וגם תאגידים חקלאיים המאגדים מספר אגודות חקלאיות, אך קיימים גם מספר לא 
מבוטל של חקלאים עצמאיים, כולל חקלאים ממושבים המעבדים בחלקות קטנות 
הנמצאות בנחלות שלהם - חלקות א'. חלקות א' מיועדות לחקלאות אינטנסיבית, 
הנמצאות בכל מרחב רשות הניקוז וגם בסמיכות לנחלים. תחום רשות הניקוז יש כ-6 
קמ"ר של חלקות א' הצמודות לנחלים )עד 150 מ' מהנחל(, מרביתן במישור החוף.
יוצרות ממשק רגיש. השפעתם  ולנחל יש השפעות הדדיות אשר  לחקלאות 
אחד על השני יכולה לערער את היציבות שלהם. לשטחים החקלאיים יש השפעות 
חיוביות על הנחלים, בין היתר תפקיד בשמירה על מרחב פתוח ברצועות ההשפעה 
ויצירת חיץ בינו לבין שימושים אחרים בהם יש בינוי ונוכחות גבוה של אנשים. שמירה 
על חיץ מסביב לנחלים מאפשר הזדמנות למסדרונות אקולוגיים בסביבת הנחל, 
שיכולים ליצור רצועה רחבה של מעבר בעלי חיים מסביב לנחלים המהווים את 
הליבה האקולוגית. עם זאת, החקלאות מייצרת תשטיפים )מבוזרים ונקודתיים( אשר 
מקורם בחומרי דישון, הדברה ופרש בעלי חיים, שבטיפול לא נכון עלולות להישטף 

לנחלים. ישנו גם פוטנציאל לסחף קרקע הנשטף אל הנחל, שיכול להביא לשינוי 
תוואי הערוץ ולסתימת מתקני ניקוז, העלולים ליצור הצפה של השדות החקלאים.

לצד השפעת החקלאות על הנחל, לנחל יש השפעה על השטחים החקלאיים, 
וניקוז, בהם  ויסות שטפונות  כספק שרותי מערכת משמעותי. הנחל מספק שרותי 
ממשק מתאים לניקוז הצפות בשטחים חקלאיים יכולים למנוע נזקים משמעותיים 
לגידולים חקלאיים. באזורים בהם הנחל עבר הסדרה הנגר עילי עלול לגרום לחירוץ 
גדות ולהתחתרות לאחור שלהן בערוצי זרימה צידיים, המביאים לפגיעה בדרכים 
חקלאיות לאורך הנחל, סחיפת קרקע ואובדן שטחי גידול. הנחל גם מספק שרותי 
ויסות מזיקים והדברה ביולוגית, הניתנים על יד המערכת הנחלית ומאפשרים, בממשק 
נכון, להפחית את הצורך בחומרי הדברה. שרותי אספקה - שרותי האבקה ניתנים 

על ידי המערכת הנחלית לגידולים השונים.
ישנם משתנים ועקרונות שונים הקובעים את ממשק הנחל עם סביבתו:

ספיקות שיא, כושר הולכה ופשטי הצפה פשטי ההצפה נמצאים בעיקר 	 
בשפלה הנמוכה וסביב נחלים בעלי ספיקות גבוהות. פשטי ההצפה הנוכחיים 

צפויים להשתנות עם הרחבת כושר ההולכה של האפיקים. 
גודל הערוץ )אגן הניקוז ונחל ראשי/משני( ערוצים בעלי אגן ניקוז הגדול 	 

מ-2 קמ"ר, הם הבסיס לתכנית זו. הערוצים חולקו ל'ראשיים' ו'משניים' על 
בסיס תמ"א 1.

קריסת גדה חקלאית בנחל שורק, מורד כביש 40 16תרשים 
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מאפיינים פיזיקליים של מרחבי הנחלים ניתוח משתנים פיזיקליים-מרחביים, 	 
בהם: עוצמות גשם, קרקעות, מקדמי נגר, מקדמי סחיפת קרקע, וכן שיפועי 
- מאפשר לאפיין את מקטעי הנחלים השונים, לאתר  מדרונות הערוצים 
פוטנציאל סיכון לנגר ותשטיפים ולסחיפת קרקע ובכך לבצע תכנון מושכל 

לחתך הנחל הרצוי, על מרכיביו השונים.

בחלקים השונים של רשות הניקוז עולות סוגיות רבות, שחלקן רלוונטיות עבור כל אגני 
הניקוז וחלקן רק לאזור מסויים. בתהליך הכנת העבודה עלו סוגיות שונות במעלה ובשפך 
האגן, בעלות משמעות גדולה לתפקוד מערכת הנחלים. לאחר שהוחלט על התמקדות 
במורד מערכת הנחלים באזור השפלה הנמוכה ומישור החוף, תכנית האב הציבה את 

הנושאים הבאים כסוגיות העיקריות הדורשות טיפול במסגרת תכנית האב:

נזקי הצפות בשטח רשות הניקוז נגרמים נזקים גדולים בגין הצפות, כתוצאה 	 
מעלייה במפלס הנגר באירועי גשם משמעותיים. בנוסף, שינויים בשימושי 
הקרקע משטח פתוח לשטח בנוי צמצמו את כושר החלחול שלה, ובכך הגדילו 

את יבול הנגר על גבי המדרון.

הסדרת נחלים כחלק מתפיסת ניקוז הנדסית שאפיינה את הציונות כבר מימי 	 
 - 'הוסדרו' לטובת ההתיישבות  המנדט הבריטי, רבים מנחלי מישור החוף 
פיתולים בוטלו ומבנה האפיק הוסט ושונה על מנת להגדיל את כושר ההולכה 
שלו. תופעה זו התעצמה בשנות החמישים והשישים ולמעשה שולטת עד היום 
כפרדיגמה תכנונית. הסדרות הנחלים נעשות לרוב בעזרת כלים מכניים כבדים 
)דחפור, מחפרון וכדומה(, וכרוכות פעמים רבות בכיסוי מדרון האפיק בבטון, 
כדי למנוע גידול צמחייה ולהוריד את חיכוך מדרון הנחל. באופן פרדוקסלי, 
שינויים נרחבים אלה יצרו דווקא אפקט הפוך, והנחל שהוצא ממצבו הטבעי 
איבד שיווי משקל פיזיקלי והפסיק לתפקד כמערכת אקולוגית, המספקת 

שירותים ותועלות לרווחת האדם.
"זיכרון הידרולוגי". בנחלים 	  לנחלים יש  קריסת גדות והתחתרות בקרקעית 

מוסדרים שעברו התערבות אדם, ניתן לראות גדות שקרסו, כתוצאה מניסיון 
מתמיד של הנחל לחזור אל התוואי הקדום שלו, המאופיין על ידי השיפוע 
והתשתית המקומית. בעת גאות, חסימת התפשטות הנחל אל פשטי ההצפה 
באמצעות הגבהת סוללות לאורכו, גורמת לנחל להשקיע אנרגיה בהתחתרות 
לעומק העלולה במקרים מסוימים לערער את בסיס הגדות ולהביא לקריסתן.

מורד נחל נס ציונה, שעבר הסדרה וכוסה בבטון להגנה על הגשר, לפני החיבור לנחל שורק ר1תרשים הצפה של מטע ליד נחל לכיש ר1תרשים 
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כחלק מ'הסדרת' הנחלים, הוגדרו קריטריונים לתכנון 	  ניתוק מפשטי הצפה 
לשימושי קרקע גובלים להסתברויות שבין 10-1%, על פי מנעד שימושי קרקע. 
נחל במצב טבעי, מציף את סביבתו בעת זרימה שיטפונית אחת לשנה וחצי 
ניתוק הנחל מפשטי ההצפה שלו, עקב הגבהת סוללות והעמקת  בממוצע. 
אפיקו, גרם לאובדן מנגנון הוויסות הטבעי של הזרימות, להגדלת הצפות 
בלתי נשלטות במורד, להידלדלות בתי הגידול הלחים למחצה בפשטי ההצפה 

ולבלימת השקעה של חומר דק גרגר כבסיס לחידוש הקרקע בעמק הנחל.
והיישובי של המפעל הציוני כלל 	  הפיתוח החקלאי  אובדן בתי גידול לחים 

היו בעבר  גידול לחים אלו  רבים מבתי  חורף.  בריכות  וכיסוי  ביצות  ייבוש 
במרחבי הנחלים במישור החוף ולמעלה מ 90% מהם נעלמו במהלך פיתוח 
המדינה.1 'בתי גידול לחים' הם בתי גידול ערכיים המשמשים כחלק מהמערכת 
ההידרולוגית של מרחב רשות הניקוז. שטחים אלו קולטים לתוכם עודפי מים 
מהנגר העילי הזורם על פני השטח, ומהווים בית גידול למגוון בעלי חיים וצורות 
חיים אחרות, שבתורן משמשות כמזון לבעלי חיים מקומיים ולעופות נודדים. 
גידול לחים משמשים גם כמדד לאיכות המערכת האקולוגית בכל אגן  בתי 

Levin et al. 2009 .1

היקוות, מכיוון שחומרים שונים הנמצאים על פני השטח מוסעים בנגר עילי 
אל בית הגידול הלח ומשפיעים שם על איכות המים ועל איכות המערכת 
יכולים לשמש גם  גידול לחים שבהם יש זרימה של מים  האקולוגית. בתי 

כאמצעי חשוב לטיהור וניקוי המים.

ש1.1 ריבוי בעלי עניין

תחום רשות הניקוז הינו מרחב גדול אשר מכיל בתוכו מספר רב של ישויות. 
ממשק הניקוז רגיש, כאשר גם שינויים מקומיים יכולים לגרום להשפעות מרחביות 
גדולות. בגלל השפעתה הגדולה והפרישה הגיאוגרפית הרחבה יש מספר רב של 
בעלי עניין להם יש תועלות וסוגיות שונות בנוגע למערך הנחלים והניקוז. בעלי עניין 
נלווה  גופים עצמאיים אשר סוגיית הנחלים היא ממשק  ברשות הניקוז הם לרוב 
לתחום אחריותם, והם בעלי מטרות שונות לטיפול בנחלים בראייה התואמת את 
מטרות תחום אחריותם. מצב זה גורם למצב בו יוזמות רבות לא תואמות ואף דורסות 
יוזמות של בעלי עניין אחרים, וחסר ניהול ושיתוף פעולה המכוון למסגרת אחת לפיה 

מתבצעות פעולות ויוזמות הנוגעות למערך הנחלים. 
התכנית מקדמת תפיסה ליצירת ממשק בר קיימא לניהול נגר וניקוז ולשיקום 
הנחל בראייה אקו־הידרולוגית, באופן שיאפשר את שימור הנחל וסביבתו מזה ואת 
פיתוח ממשקי החקלאות, הכפר והעיר, מזה. בבסיס התכנית מונחת התפיסה הגורסת 
כי שיקום נחל אשר המערכת האקו־הידרולוגית שלו הופרה בעבר בשל הסדרתו 
והגדות  יבוסס על הרחבת חתך הנחל הרטוב )שטח הקרקעית   - לצורכי האדם 
החשופים לזרימת בסיס איתנה, עונתית או שיטפונית(. התכנית מכוונת לעידוד 
השמירה על הנחלים וסביבתם כבתי גידול, וליצירת רשת של מסדרונות אקולוגיים 

על פני שטח רשות הניקוז.
נזקים בשטחים  זו תשקם את המערכת האקו־הידרולוגית; תמזער  הרחבה 
מיושבים ובשטחי חקלאות; תצמצם את סחיפת הקרקע מהשטח החקלאי ושימושי 
קרקע אחרים; תפחית נזקים לתשתיות; ותיצור שטחים פתוחים איכותיים נגישים 

לתושבים ומטיילים. 
שיקום הנחל בתפיסה תכנון זו תחזק את הקשר בין האדם למקום, באמצעות 
נוף ומורשת בסביבת הנחל,  עידוד הזיקה למכלולי תרבות המאגדים אתרי טבע, 

ומסלולי טיול בנחלים ובסביבתם.

קריסת גדה בנחל שורק, במורד כביש 42 ר1תרשים 
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2.1 מטרות התכנית 

המסמך מהווה כלי עבודה יוזם ומגיב עבור רשות הניקוז, 
יכולה הרשות ליזום תכניות ברצועות הנחל ולהגיב  בעזרתו 
לתכנון חיצוני שלא נעשה במסגרת או בשיתוף רשות הניקוז. 
המסמך מציע מסגרת תכנונית, ניהולית ואינטגרטיבית לשיקום 
הנחיית  תוך  הנחלים,  מרחבי  של  אקו־הידרולוגי  ופיתוח 
הממשקים למגוון פעילויות ושימושים שונים בהם - חקלאות, 
מטרה  מוגנים.  ושטחים  ייעור  עירוני,  פיתוח  ונופש,  פנאי 
נוספת היא רתימת בעלי העניין: רשויות מקומיות,  חשובה 
רשות הטבע והגנים, קק"ל, משרד החקלאות, חקלאים בפועל, 
 - ממשלה  ומשרדי  התכנון  מינהל  ישראל,  מקרקעי  רשות 
כאמצעי הכרחי לקידום היעדים. המשך מיסוד ההסכמות 
עם בעלי העניין השונים לגבי אופן השימור, הפיתוח ותחזוקת 

הנחלים, יחזק את כוחן ואת מעמדן של תכניות עתידיות. 

2.2 עקרונות התכנון

לשימור 	  יכוון  הניקוז  רשות  במרחב  הנחלים  תכנון 
של  תהליכים   - פלוביאליים  תהליכים  ושיקום 
המערכת הנחלית, לרבות תהליכי סחיפה והשקעה, 
שיקום התוואי על פי מאפייני שיפוע, תשתית וספיקה, 
המהווים בסיס להתפתחות מערכת אקו־הידרולוגית 

מתפקדת בכל רצועת הנחל.
תכניות נחל יהיו חלק ממכלול רחב, שיהווה רצף לבתי 	 

הגידול המקומיים וחלק מהמסדרון האקולוגי האזורי.
תכנון הנחל יאפשר פעילות פנאי ונופש לאורכו. הוא 	 

יונגש על ידי שבילים וטיפוח האתרים לאורכו, באופן 
שלא יפגע בזרימת הנחל ובמערכת האקולוגית.

תכנון הנחל ישלב שיקום צומח מקומי המייצב את 	 
גדות הנחל ותורם להגדלת שירותי המערכת האקולוגית 
ברצועת הנחל. שיקום הצומח מגדיל את אזור המחסה 
עבור בעלי החיים, מגדיל את חיכוך גדות הנחל אשר 
מאט את קצב הזרימה וההתחתרות בקרקע. שיקום 

הצומח יורכב ממגוון מינים אנדמיים, בהתאם לחלקים 
- ערוץ הזרימה, מדרונות  השונים של רצועת הנחל 
ושפת הנחל. שיקום הצומח יבוצע על פי הנחיות נספח 

הצומח של תכנית אב.
רצועת ההשפעה מהווה אזור חיץ המגן על התפקוד 	 

ההידרולוגי של הנחל. תכנון וניהול רצועת ההשפעה 
ויצמצמו את  ימנעו מסחף ותשטיפים לזרום לאפיק 

הבינוי החדש במרחב הנחל.
התשתית 	  בין  המשלב  כאזור  תפותח  הנחל  סביבת 

הכחולה, הירוקה והכתומה. שילוב התשתיות יחד עם 
הנגשת קרבה לרצועת הנחל תחזק את חיבור האדם 
תושבי  בקרב  הנחל  מרחב  ערך  את  ותגדיל  לטבע, 

האזור ומטיילים.
תישמר רציפות החיץ מגדות הנחלים, על מנת לאפשר 	 

מעבר לבעלי חיים וצמחייה במרחב ושירותי האבקה.
ייעוד ה'נחלים' יוטמע בתכניות סטטוטוריות מפורטות, 	 

וכולל  באופן שיאפשר שימושים אקולוגיים נרחבים 
היכולת של רשות הניקוז לבצע פעולות יזומות ומגיבות 
למצב וכן אחזקה במידת הצורך. ייעוד נחלים מאפשר 
להכיל בתוכו מגוון רחב של שימושים, הכוללים שטחים 
פתוחים, הגנות סטטוטוריות מפני הקמת בינוי ותשתיות 

ומרחב למוקדי פנאי ותרבות. 
מוניציפליות 	  רשויות  בין  עבודה  שותפויות  יקודמו 

טיפול  לאפשר  מנת  על  נוספים,  עניין  ובעלי  באגן 
ניקוז הקשורות לשטחן. מטרת השותפויות  בסוגיות 
המועצות  ובין  המועצות  בין  פעולה  שיתוף  לקדם 
לרשות הניקוז, שיעבדו יחד לפי תכנית סדורה לטיפול 

בסוגיות אזוריות. 
התאמת פרצלציה לתוואי הטבעי של הנחל, שיאפשר 	 

עקרונות  לפי  הנחל  ותחזוקת  הטיפול  התכנון,  את 
התכנון האקו־הידרולוגי. 

על תכניות המקודמות במרחב הנחל לערב ולהתייעץ 	 
עם רשות הניקוז במהלך שלבי התכנון. יש להמעיט 
ואף לאסור בנייה בתחום רצועת ההשפעה. בנוסף, על 
כל תכנית המקודמת ברצועת ההשפעה להוסיף נספח 
לטיפול בנגר והשפעתו על המשך הזרימה באגן הנחל.

 2 
ת  ס י פ ת
ן ו נ כ ת ה

תפיסת התכנון מבקשת 

להנחות תכנון עתידי של 

סביבת הנחל על מנת לייצר 

מערכת הוליסטית המאזנת 

בין שלושת הנושאים מרכזיים 

בתכנית – מים, סביבה 

ואדם. זאת באופן המאפשר 

רב תפקודיות של מרחב 

הנחל, תוך יצירת תמיכה 

הדדית בין השימושים.
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נקודת
המדידה

נקודת
המדידה

אפיק עם חתך
אקו-הידרולוגי

רצועת מגן
(רוחב משתנה)

רצועת השפעה (רוחב משתנה)

רצועת מגן
(רוחב משתנה)

מרחב הנחל

רצועת הנחל

רצועת השפעה (רוחב משתנה)

נקודת
המדידה

נקודת
המדידה

אפיק

רצועת מגן
(5 מ׳)

רצועת השפעה בנחל משני
(50 מ׳)

רצועת השפעה בנחל ראשי
(100 מ׳)

רצועת השפעה בנחל ראשי
(100 מ׳)

רצועת השפעה בנחל משני
(50 מ׳)

רצועת מגן
(50 מ׳)

חתך נחל לפי תמ״א 1

מרחב הנחל

חתך נחל רצוי לפי תכנית האב

 
 

 
 

   
  

 
 

 
 

  
 

 
 

   

  

  

מותאם
לספיקת התכן

חתך נחל מוצע לפי  ש2תרשים 
תכנית האב. החתך הרצוי יהיה 

מותאם לספיקות התכן המקומי 
של האזור ויאפשר שינוי עתידי 
של חתך הנחל במידה שיידרש
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2.3 תשריט תכנית האב 

תשריט תכנית האב מורכב מארבע שכבות עיקריות: רצועת הנחל, מסדרונות 
אקולוגיים, פשט הצפה בהסתברות 1%, ומכלולי תרבות. 

עקרונות המדיניות בתכנית:

רצועת הנחל
רצועה זו תוגדר לשימור ויותרו בה רק שימושים בעלי זיקה ישירה 	 

לנחל )הידרולוגית, אקולוגית, טיילות(.
קידום שיקום אקו־הידרולוגי בנחלים, המתייחסת לתוואי הנחל 	 

ומאפייני חתך הנחל.
לצורך כך התבצע תכנון מפורט למקטעים אשר בהובלת רשות 	 

הניקוז, לצד הטמעת עקרונות השיקום בתכנון מפורט שמובילים בעלי 
עניין אחרים.

במסגרת תכנון מפורט עתידי, תפעל רשות הניקוז לפתרון קונפליקטים 	 
עם בעלי עניין המושפעים מהשיקום, כגון חקלאים ורשויות 

מוניציפליות.

רצועת ההשפעה 
רצועת ההשפעה היא חלק משכבת ההתייחסות של רשות הניקוז.	 
רשות הניקוז תפעל להטמעת ההתייחסות לסוגיות ניקוז, צמצום 	 

בינוי ומתן הנחיות ממשקיות הידרולוגיות ואקולוגיות במסגרת תכנון 
ופיתוח עתידיים.

המסדרונות האקולוגיים
מסדרונות בקרבת נחלים:

המסדרונות האקולוגיים הם חלק משכבת ההתייחסות של 	 
רשות הניקוז.

בתחום רצועות הנחל - יקודמו שיקום אקולוגי והגנה סטטוטורית 	 
במסגרת תכנון מפורט למקטעי נחל של רשות הניקוז או של בעלי 

עניין אחרים )קק"ל, רט"ג( בשותפות רשות הניקוז.
בתחום רצועת ההשפעה ומחוצה לה - רשות הניקוז תפעל לצמצום 	 

בינוי ומתן הנחיות ממשקיות במסגרת תכניות פיתוח עתידיות ולשיפור 
הממשק, עם שימושים חופפים תוך שיתוף פעולה עם בעלי עניין 

מקומיים, דוגמת עידוד עיבוד בשיטות אגרו-אקולוגיות.

מסדרונות מקשרים בין נחלים ומסדרון אורכי חוצה אגנים:
לתכנון מפורט והטמעה במסגרת תכנון עתידי למרחב.	 
רשות הניקוז תתמוך בקידום הגנה ושיפור הממשק בשיתוף פעולה 	 

עם בעלי עניין רלוונטיים במרחב.

פשטי ההצפה
פשטי ההצפה הם חלק משכבת ההתייחסות של רשות הניקוז.	 
רשות הניקוז תדרוש התייחסות לפשטי הצפה במסגרת תכניות 	 

עתידיות והטמעת ההתייחסות אליהם בתכנון.
רשות הניקוז תפעל להטמעת פשטי הצפה כחלק מרצועת ההשפעה 	 

בתכנון מתארי עתידי.

מאגרי ויסות פוטנציאליים
חלק משכבת ההתייחסות של רשות הניקוז.	 
באתרים אלו תקדם רשות הניקוז תכנון וביצוע של מאגרי ויסות כחלק 	 

מהמאמץ לניהול הנגר באגן ולהורדת הספיקות במורד.

מכלולי התרבות
מכלולי התרבות הם חלק מהמהלך לביסוס מערכת הנחלים, ושלד 	 

למערך תיירות ופנאי באגן.
במרחבים אלו תקדם רשות הניקוז תכנון מפורט וביצוע של שיקום 	 

אתרי עניין ויצירת טיילות דוגמת שבילים, מצפורים ונקודות עצירה, 
תוך חיבורם ל'סיפור הנחל' ולערכים השונים במרחב.

קידום התכנון יהיה בהובלת רשות הניקוז או בהובלת בעלי עניין 	 
אחרים )רשויות מוניציפליות, רט"ג, קק"ל ועוד( תוך שיתוף 

פעולה עם הרשות.
הפרויקטים לשיקום נחל תמנה ומחצבת עוצם מהווים דוגמה לתכנון 	 

וביצוע מסוג זה.
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KILOMETERS

גבול התכנית

גבול אגן הניקוז

רצועת ההשפעה
ֿנחל ראשי

נחל משני

פשט הצפה 1%*

אתרים פוטנציאליים
 למאגרי ויסות

מסדרונות אקולוגיים
מסדרון בקרבת נחלים

מסדרון מקשר בין נחלים

מסדרון אורכי חוצה אגנים

שטחים מוגנים
(שמורות טבע, גנים לאומיים ויערות)

מקרא

* פשטי ההצפה נלקחו מתכנית ניקוז נחלים שורק-לכיש

** שימושי קרקע מסקר המארג 2018

שימושי קרקע**
שטחים בנויים ומופרים

שטחים פתוחים

חקלאות

מקווה מים

תכנית אב
מרחב נחלים שורק-לכיש

מכלול תרבות
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2.4 תחום ההתייחסות

במסגרת פיתוח כלי ההטמעה המגיבים של רשות הניקוז, מוצע תחום פנימי 
ברשות הניקוז המבוסס על שלד הנחלים בו רשות הניקוז היא בעלת עניין. תחום זה 
קובע תת אזור בתוך רשות הניקוז בו על תכניות המקודמות בתחום שכבת ההתייחסות 
לתאם את התכנון מול רשות הניקוז בו היא בעלת עניין מרכזי. כלי זה מאפשר לרשות 
הניקוז להגיב על יוזמות פיתוח בשלב מוקדם, כך שיתאימו לעקרונות תכנית האב 
כחלק מראייה רחבה כלל אגנית.  התכנית ממליצה לרשויות התכנון להטמיע את 
השימוש בתחום זה על מנת ליצור מערכת נחלית אגנית בה התפקודים הניקוזים, 

אקולוגים והטיילותיים מיטביים ומשרתים את כל תושבי אגן הניקוז.

תחום ההתייחסות מורכב מהמרכיבים הבאים:
רצועת השפעה	 
פשט הצפה	 
שכבת מאגרי ויסות	 
שכבת מחצבות מתמ"א 35	 
מסדרונות אקולוגיים בקרבת נחלים	 
בריכות חורף	 
מעיינות )היקף 50 מ' מהנביעה(	 
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מקרא

* שימושי קרקע מסקר המארג 2018
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3.1 חקלאות

רקע 

חקלאות תופסת את הנתח הגדול ביותר בשימושי קרקע 
ובקו המגע עם אפיקי הנחלים,  בשטח רשות הניקוז בכלל, 
בפרט. החקלאות היא חלק בלתי נפרד מהנוף הכפרי, הן כנוף 
אבל  עתיקים,  חקלאיים  ומתקנים  טרסות  השופע  מורשת 
בעיקר כחקלאות מודרנית שכרוכה בין היתר באתוס הציוני 

והקמת מדינת ישראל.
מרבית השטחים החקלאיים במדינה נמצאים בעמקי 
אזורים  החוף,  ובמישור  הנמוכה  השפלה  של  הנחלים 
הנחל  בסביבת  ביותר.  מתון  שיפוע  בעלי  הנחלים  שבהם 
חלות הגבלות בנייה, למניעת נזקים למרחב הנחל ולמבנים 
גובלים, מה שמאפשר שימוש נרחב של השטחים המקיפים 

את הנחל לחקלאות. 
נגזרת  ענפיה  והתפלגות  במרחב  החקלאות  פריסת 
ממאפיינים פיזיים רבים בנוף, ביניהם משקעים, טופוגרפיה 
)גובה ושיפוע(, סוג ועומק הקרקע, מפלס מי התהום וקצב 
יצרנות ביומסה. מכיוון ששטח האגנים שורק-לכיש חולש 
על מספר חטיבות נוף בעלות מאפיינים פיזיים שונים - סוגי 
החקלאות בתוכם מגוונים וכוללים את מרבית ענפי החקלאות 
למיניהם: מטעים, פרדסים, כרמים, גד"ש )עם וללא השקיה(, 
חממות ומנהרות חקלאיות ומגוון סוגי חקלאות המשק החי, 

בהם לולים, רפתות, דירי עזים, אורוות ושטחי מרעה.
מרבית השטחים החקלאים בתחום רשות הניקוז מוחכרים 
ידיהן. בנוסף  לאגודות החקלאיות המקומיות שמנוהלות על 
ידי האגודות החקלאיות, האגודות  לחלקות שמנהולות על 
החקלאיות במושבים הקצו לתושבים חלקות חקלאיות כחלק 

מנחלתם, שצורתן לרוב אורכיות, הנקראות חלקות א'. 
ניכר מעבודת רשות הניקוז בשטחים החקלאיים  חלק 
תלוייה בשיתוף פעולה מצד החקלאים המקומיים. עבודת 
רשות הניקוז במקטעי נחל הצמודים לחלקות א' מורכבת, שכן 
היא צריכה להגיע להבנות מול כל בעלי עניין - כל תושב אשר 

מוחכרת לו חלקת א' חופפת למקטע הנחל. 
ניקוז שורק-לכיש  סך שטחי החקלאות במרחב רשות 
הוא כ-530,000 דונם של חלקות חקלאיות ועוד כ-120,000 

מהווים  ביחד  אשר  טבעיים,  מרעה  שטחי  של  דונמים 
כ-43% משטחי רשות הניקוז, מתוכם כ-6 קמ"ר של חלקות 
א' הצמודות לנחלים )עד 150 מ' מהנחל(. ענפי הגידולים 
העיקריים בתחום רשות הניקוז הם גד"ש )כ-20% משטח 

רשות הניקוז( ומטעים )כ-6.5%(. 
יוצר משוואה לא מאוזנת:  מפגש הנחל עם החקלאות 
ככל שמגדילים את השטח החקלאי על חשבון רוחב הנחל 
על ידי הסדרתו ויישורו, כך נפגעת הקרקע החקלאית ונעשית 

יציבה פחות וחשופה יותר לסחיפות קרקע. 

סדנה עם חקלאים

במסגרת העבודה על תכנית האב למרחב הנחלים 
שורק-לכיש, נערכה סדנה בהשתתפות כעשרים אנשי 

מקצוע ממשרד החקלאות בה הוצגה הקשר החקלאי 
עם הנחל בתכנית האב למרחב הנחלים שורק-לכיש. 

היוזמה לסדנה נבעה מהרצון של צוות התכנון להעמיק 
את ההיכרות בין צוות התכנון לחקלאים וגישור בין מטרות 

התכנית לבין צרכי החקלאים במרחב רשות הניקוז, 
ליצירת שותפות בתהליך התכנון של רשות הניקוז.

במהלך הסדנה נערכה עבודה בקבוצות קטנות בהנחיית 
תא שימור קרקע )מחוז השפלה וההר( בה המשתתפים 

דנו ובחנו את הממשקים השונים בין הנחל לחקלאות: 
קרקע ומים, השקיה, ריסוס והדברה, פיתוח המרחב 

הכפרי, פסולת חקלאית מרעה ומבנים חקלאים.
בסדנה עלו קולות רבים ומגוונים באשר לאופי הממשק 

והדרך הרצוי לניהולו, כאשר סוגיות הליבה שעלו התייחסו 
לרוחבי רצועות הנחל ואופי החקלאות ברצועות ההשפעה.

 3 
ת  ו י נ י ד מ

ן  ו נ כ ת ל
ת  ב י ב ס

ל ח נ ה

תכנית האב בחרה להתמקד 

בממשקי הנחל עם ארבעה 

שימושי קרקע - חקלאות, עיר, 

תשתיות ושטחים פתוחים. 

שימושי הקרקע שנבחרו הם 

הנפוצים יותר בסביבת הנחלים 

בתחום רשות ניקוז שורק-

לכיש, ויש להם השפעה גדולה 

בממשק עם סביבת הנחל. 

מטרת הפרק היא להעלות 

סוגיות תכנוניות שקשורות 

לשימוש הקרקע במרחב 

הנחל ולקבוע הנחיות לממשק 

שימוש הקרקע במרחב זה.
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סוגיות 

השפעות המפגש בין הנחל לחקלאות הן הדדיות כפי שנראה להלן: 
ונקודתיים( אשר מקורם בחומרי 	  הגברת הפוטנציאל לתשטיפים )מבוזרים 

דישון, הדברה ופרש בעלי חיים. לכיוון עיבוד השדות החקלאיים יש השפעה 
על כמות ומהירות הנגר והתשטיפים הנכנסים אל הנחל, כאשר עיבוד השדות 
בניצב לנחל מגביר את זרימת הנגר, התשטיפים וסחף הקרקע ומעלה את 

הסיכוי להתחתרות צד.
הגברת הפוטנציאל לסחף קרקע הנשטף אל הנחל, שיכול להביא לשינוי תוואי 	 

הערוץ ולסתימת מתקני ניקוז. 
נגר עילי עלול לגרום להתחרצות הגדות ולהתחתרות שלהן לאחור בערוצי 	 

זרימה צדדיים, המביאים בתורן לפגיעה בדרכים חקלאיות לאורך הנחל, 
לסחיפת קרקע ולאובדן שטחי גידול.

לנזק 	  להביא  עלולים  חקלאיים  שטחים  של  הצפות  מתאים,  ממשק  ללא 
לגידולים חקלאיים.

ריבוי של מבנים חקלאיים, בעיקר בודדים ולא צמודי דופן, לעתים מגודרים, 	 
מפריע לרציפות המסדרונות האקולוגיים.

אובדן בתי הגידול ומעברים-מסדרונות אקולוגיים פוגע בשירותי ההדברה 	 
הביולוגית שנותנת המערכת הנחלית. בממשק נכון הם מאפשרים להפחית 

את הצורך בחומרי הדברה. 
שירותי האבקה ניתנים על ידי המערכת הנחלית לגידולים שונים. השפעות 	 

אלו אינן רציפות ומופיעות באזורים שונים של רשות הניקוז.

עקרונות לשיפור ממשק נחלים ושטחים חקלאיים

בהתאם לתפיסת התכנון העומדת בבסיס עבודה זו, הדרך לצמצום הנזק לשדות 
החקלאיים ולנחל, היא על ידי תכנון הנחל כאפיק בעל חתך אקו־הידרולוגי והרחבת 
רצועת המגן לרוחב מספק, שיגן על הנחל ומפני הנחל. החתך המתוכנן צפוי ליצור 
יחד עם האפיק רצועת נחל שתספק שירותי מערכת המועילים למערכת החקלאית, 
בהמשך למדיניות משרד החקלאות בהקשר זה. כדי ליצור מערכת מאוזנת, התכנון 

צריך להתבסס על העקרונות הבאים:
אפיק הנחל יתוכנן כאפיק בעל חתך אקו־הידרולוגי, בעל ספיקת תכן מתאימה 	 

לאזור חקלאי.
יוצע צמצום של הספיקה בחתך, תוך הרחבה של פשטי ההצפה במקומות 	 

שבהם תימצא הסכמה בין בעלי העניין )רשות הניקוז, משרד החקלאות 
והחקלאים(.

ותיצור יחד 	  רצועת המגן תהיה ברוחב מספק שיגן על הנחל ומפני הנחל, 
עם האפיק רצועת נחל שתספק שירותי מערכת מועילים לטובת המערכת 

החקלאית, בהמשך למדיניות משרד החקלאות בהקשר זה. 
יקודמו עקרונות לעיבוד משמר קרקע שמתווה משרד 	  בשדות החקלאיים 

החקלאות: עיבוד משמר קרקע; צמצום השימוש בחומרי ריסוס, דישון והדברה; 
גידור בהתאם לצורך המותאם לאיום )לדוגמה גידור נגד גניבות ישאיר פתחים 
נמוכים לתנועה של בעלי חיים(; שימור ושיקום משארי טבע בין חלקות 
ולא  ובקרבת חלקות. כמו כן, השטח החקלאי יעובד במקביל לאפיק הנחל 
בניצב לו, כדי להשהות ולהאט זרימת נגר, תשטיפים וסחף קרקע וכדי למנוע 

התחתרות צד.
הרחבת הרצועות באופן נקודתי, בחיבור תעלות משנה המתנקזות אל הנחל 	 

הראשי, ויצירת שלוליות חורף במקום.
מניעת הקמת מבנים חקלאיים חדשים בתחום רצועת ההשפעה, כדי למנוע את 	 

צמצום השטח הפתוח, את הגדלת החתימה האנושית ואת הגברת התשטיפים. 
יש לבנות מאצרות בלולים, במבני פיטום ובחממות לקליטת פרש ותשטיפים 	 

ולטפל בהם בצורה מבוקרת, שתמנע זרימה עילית או זיהום מי תהום. בדומה 
להנחיות לטיפול בפרש רפתות חלב. סדנה בנושא מפגש הנחל והחקלאות, יוני 2018 21תרשים 
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הנחיות התכנון למבנים חקלאיים דומות להנחיות הבינוי לרפתות חלב - יש 	 
למנוע כניסת מי גשם מהסככות לתוך חלל המבנה ולמנוע יציאת תשטיפים 

מהמבנה לנחל.
במטעים וכרמים רצוי לשמור על כיסוי צומח טבעי בין שורות העצים, כדי 	 

להקטין סחף קרקע, לאפשר חלחול מוגבר, ולהגביר שירותי מערכת אקולוגיים 
נוספים, כגון פעילות של אויבים טבעיים, דישון טבעי, פעילות מיקרו-ביאלית 
בקרקע ועוד. לחלופין, ניתן להשתמש בחיפוי של רסק גזם, אך אז לא יתקבלו 

כל התועלות המצוינות לעיל.
צומח שיוצר הפרעה לזרימת המים על פי תכנית הזרימה החדשה והחתך 	 

הרצוי, יטופל בצורה נקודתית ולא על ידי כלי צמ"ה כבדים.
במקומות שבהם יש צורך להקטין את נפח הצומח, עדיף לעשות זאת על ידי 	 

משטר רעייה. יש להתאים את סוג ולחץ הרעייה למבנה הצומח הרצוי.

כלים ליישום המדיניות 

כי א.  נמצא  השונים  הנחל  לחתכי  המינימלי  המגן  רצועת  רוחב  התאמת   
ומידת  הפרמטרים העיקריים המשפיעים הם סוג הקרקע )קלה/כבדה( 

שיפוע פני השטח אל הגדות )שיפוע של 2%(. מוצע להיעזר בטבלה זו:

בנחלים לא מוסדרים, לעתים רצועת המגן תצומצם )מבנים קיימים וכדומה( 
ולעתים היא תורחב מעבר לערכים אלו. ואילו בנחלים מוסדרים, רוחב רצועת 
המגן יהיה בין 10 לבין 25 מ׳, כתלות בסוג הקרקע ובשיפוע, כדי לאפשר 
שיקום עתידי. לסוג החקלאות, לאופי העיבוד החקלאי ולקיומה של חקלאות 

תומכת סביבה יהיו השפעות מהותיות על רוחב רצועת המגן הדרושה. 
הקצאת חלק מהשטח החקלאי לטובת אגני השהייה והאטת נגר במקטעי ב. 

נחל בהם אין אפשרות של הטיית נגר עילי למאגרי ויסות, יש לבחון הקצאת 
חלק מהשטח החקלאי לטובת אגני השהייה והאטת נגר. שטחים אלו יפותחו 
ויתוחזקו על ידי רשות הניקוז, שתפצה את החקלאי על הפקעת השטחים, 
תסדיר מבנים חקלאיים בשטח רשות הניקוז ותאתר שטחים מתאימים לפי 
יפותח מנגנון פיצוי לחקלאים המוכנים להעתיק מבנים  סל קריטריונים. 
חקלאיים קיימים הרחק ממרחב הנחל. לדוגמה, חתך של ערוץ ראשי עם 

פשט הצפה נחל גמליאל, בעל ספיקה )נוכחית( של 52.5 מ"ק/שנייה:

רצועת חייץ/מגן צמחית ברוחב משתנה

חתך רוחב רצועת מגן. אורך הרצועה יותאם לפי סוג ושיפוע הקרקע 22תרשים 

+2%2%-שקרקע/שיפוע

10-15 מ'10 מ'קלה )חולית וכד'(

20-25 מ'10-15 מ'כבדה )חרסיתית, גרומוסול וכד'(

חתך מוצע לשיקום נחל גמליאל )אדריכל נוף גיא שלף(, מתוך תכנית לשיקום  24תרשים 
אקו־הידרולוגי של נחל גמליאל, שמקדמת רשות נחל וניקוז שורק לכיש

מבט על - נחל גמליאל מצב מוצע לאחר שיקום אקו־הידרולוגי 23תרשים 
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מצב מוצעמצב קיים

ספיקה בהסתברות 
של 10% 

86.9 מ"ק/שנייה86.9 מ"ק/שנייה

כ-0כ-0שיפוע של רצועת מגן

סוג קרקע ברצועת 
המגן וההשפעה

)1H ,1(קרקע כבדה )גרמוסולH ,קרקע כבדה )גרמוסול

40 מ'כ-25 מ'רוחב האפיק הנוכחי

0.0020.002שיפוע אורכי

15 מ' מנק' המדידה מכל צד רצועת מגן

רצועת השפעה
100 מערבה, 100 מ' 
מזרחה מנק' המדידה

סוג גידול

גדה ימין מאופיינת בגד"ש 
בשטחי עיבוד גדולים וגדה 

שמאל בגד"ש ומטעים/
כרמים בחלקות צרות

גדה ימין מאופיינת בגד"ש 
בשטחי עיבוד גדולים וגדה 

שמאל בגד"ש ומטעים/
כרמים בחלקות צרות

מאפיינים ייחודיים
מעבר בקרקע חולית בין 

שכבות נזאז קוהזיביות

מעבר בקרקע חולית בין 
שכבות נזאז קוהזיביות, בעל 

חשיבות כמסדרון אקולוגי

במקומות שבהם תימצא הסכמה בין בעלי העניין ג.  צמצום הספיקה בחתך 
)רשות הניקוז, משרד החקלאות והחקלאים( יוצע צמצום הספיקה בחתך, 
תוך הרחבת רצועת הנחל והקמת אגני השהיה, כחלק ממנגנון לפיצוי בעלי 
הקרקע. שטחים אלו ישמשו כחלק מן התשתית הכחולה-ירוקה המרחבית. 
במקרה של הפקעה או שינוי תב"ע, יתאפשר לחקלאים להמשיך לעבד את 

האדמות המופקעות עד תחילת העבודות של רשות הניקוז.
סיכוני סחף קרקע בשטחים חקלאיים מרבית השטחים החקלאיים בתחום ד. 

או חמור מאד לסחיפת קרקע.  בסיכון חמור  ניקוז שורק-לכיש הם  רשות 
הניקוז שנמצאים בעמקי  השטחים החקלאיים בחלק המערבי של רשות 
הנחלים ובעיקר בקרקעות גרומסול נמצאים בסיכון קל או בינוני לסחף קרקע. 
שטחים חקלאיים בהם יש סיכון חמור מאד לסחף קרקע נמצאים בעיקר 
בגבעות שמצפון לעמק צרעה, ובגבעות השפלה הנמוכה שמדרום לנחל תמנה. 

תפקודים
מסדרון אקולוגי

רצועת הנחל
רצועת השפעה

רצועת מגןאפיקיעודים ושימושים

חקלאות בשטח פתוח

חקלאות עם 
מבנים בודדים

רק צמודי דופן 
למבנים קיימים

רק צמודי דופן 
למבנים קיימים

פוטו-וולטאי

מאגרים מגודרים

קידום חקלאות 
תומכת סביבה

שילוב פעילות
פנאי ונופש

 בתכנון
רשות הניקוז

מקרא

שימוש אסורשימוש מותנהשימוש מותר

סחיפת קרקע היא סיכון מהותי במרחב רשות ניקוז שורק-לכיש. הסיכון לסחיפת הקרקע 
גבוה יותר בקרקעות קלות, הסיכון גדל באזורים בהם יש גשמים אירוזיביים חזקים וככל 
שגדל שיפוע הקרקע ואורך המדרון. האמצעי העיקרי להקטנת סחיפת קרקע הוא כיסוי 
בתחום  קרקע  סחיפת  סיכוני  להקטנת  כוללת  תוכנית  להכין  מומלץ  לכן  בצומח.  הקרקע 
אחרים.  קרקע  בשימושי  גם  אך  החקלאיים,  בשטחים  בעיקר  שתעסוק  תוכנית  הרשות. 
נוספות.  קרקע  שימור  פעולות  ויבוצעו  עשבוני  צומח  של  הקרקע  כיסוי  יוגדל  במסגרתה 
במסגרת התוכנית כדאי להתייחס לכלל השטחים בתחום הרשות ולא רק לערוצי הנחלים 

או לשטחים בתחום מרחב הנחל.
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גבול התכנית

גבול אגן הניקוז

נחל ראשי

נחל משני

שימושי קרקע*
חקלאות

מקרא

* שימושי קרקע מסקר המארג 2018

חקלאות
מרחב נחלים שורק-לכיש

1 2 3 4 50

KILOMETERS

ירושלים

בית
שמש

גדרה

קרית
מלאכי

אשדוד

קרית
גת

רחובות

צור
הדסה

יבנה

נחל רפאים

לון
 כיס

נחל

נחל שורק

נחל גמליאל

נחל עקרון

נה
יב

ל 
נח

נחל ברקאי

נחל האלה

נחל גוברין

נחל לכיש

נחל נעם ודי קצה
נחל מארשה

אגן שורק

אגן לכיש

44

384

367

38

353

35

358

352

6

3

383

7

41

4

4

40

410

42

412

431

441

375

395

1

396

385

404

417

436

437

60

45

386

411
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גבול התכנית

גבול אגן הניקוז

תמ״א 1
נחל ראשי

נחל משני

נחלים שהתווספו בתמ״א 1
נחל ראשי

נחל משני

יחידות נוף

מדרג סחיפת קרקע
סיכון סחיפת קרקע אפסי

סיכון סחיפה קל

סיכון סחיפה בינוני

סיכון סחיפה חמור

סיכון סחיפה חמור מאוד

מקרא

ירושלים

בית
שמש

גדרה

קרית
מלאכי

אשדוד

קרית
גת

רחובות

צור
הדסה

יבנה

ים
פא

ל ר
נח

נחל אביקוס

נחל אלתקה

נחל בני ראם

נחל ברם

נחל ברקאי

נחל ברקוס
נחל מחצבות

נחל גוברין

נחל גמליאל

ים
גנ

 ד
חל

נ

רין
נחל דכ

נחל הראל

נחל השלושה

ק
ור

ש
ל 

ח
נ

נחל זנוח

נחל חולדה

חל חכליל
נ

צב
 ח

חל
נ

אב
יו

ל 
ח

נ

נחל ינון

נחל ירמות

נחל לוזית

נחל מערה

נחל נעםנחל מראשה

נחל סגולה
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3.2 עיר

רקע 

דופן עירונית מהווה כ-17% משימושי הקרקע לצד אפיקי הנחלים באגני לכיש-
שורק. בדומה למגמה הארצית, יש פספוס בתפיסה של הנחלים העירוניים בתחום 
רשות הניקוז, שנתפסים כמטרד ולא כמשאב . התפיסה הרווחת של הנחל כמובל 
וגרמה לדחיקתו  לניקוז מי הנגר העירוני, מנעה את שימור ערכי הטבע של הנחל 
מההוויה העירונית. . יישובים עירוניים בתחום רשות הניקוז מטפלים בנגר העילי על 
ידי העברה/סילוק מהיר של הנגר למערכות ניקוז העירוניות או למורד הנחל, במקום 

לנצל את הנגר למען פיתוח שטחים פתוחים איכותיים. 
ב-2011 נכתב מסמך של משרד להגנת הסביבה "הנחל והעיר - הילכו שנים 
יחדיו" )קפלן. מ, רוזנר, י. 2011. הנחל והעיר - הילכו שנים יחדיו. ירושלים, המשרד 
להגנת הסביבה ומכון ירושלים לחקר ישראל( שהדגישה את היתרונות הגלומים 
בנחלים העירוניים המבקשות להפוך את הנחל מנטל לנכס המעמידה את הנחל 
במרכזה של העיר. המסמך מקדם עקרונות שיקום הנחל לצד העצמת חיותה של 
העיר, המקדמת שיח בין בעלי העניין השונים כדי ליצור מערכת נחלית אקולוגית 
מתקפדת המשרתת את הקהילה החיה לצידו. המסמך מציע גישה של ניצול הזדמנויות 
תוך התחשבות במצב הקיים, שילובם המרקם העירוני לצד שמירה על המשכיות 

המערכת הנחלית האזורית.
תמ"א 1 ממשיכה את המגמה של המסמך "הנחל והעיר - הילכו שנים יחדיו" 
ומגדירה הנחיות מיוחדות לנחלים העירוניים. התכנית שמה דגש על טפיוח קו המגע 
של העיר והנחל ליצירת 'חזית נחל', אשר תשלב מערך שטחים פתוחים לצד עירוב 
שימושים, ונותנת עדיפות לשימושים שישמשו את הציבור )מבני ציבור ומסחר( על 

פני מגורים.
ידי רוב היישובים  זו עדיין לא מיושמת על  בעת כתיבת תכנית האב, גישה 
ואגירה בתוך תחומי היישוב אינן  ניקוז  העירוניים בתחום רשות הניקוז, פתרונות 

שכיחות, וטיפול הנגר העילי מתמקד בהובלתו אל מחוץ לעיר.
כדי לקדם את גישת תמ"א 1 ומסמך "העיר והנחל", במהלך הכנת תכנית האב צוות 
התכנון יחד עם רשות הניקוז בחנו וייעצו לתכניות סטטוטוריות עירוניות בהן עוברים 
נחלים איך לשלב את הנחל מערכת העירונית. מערובות זו לא פשוטה, כאשר לחצים 
של ניצול השטח להוספת בנייה ויחידות מגורים לדיור מקשים על שמירה של שטחים 
ליצירת מערכת נחלית עירונית בריאה ויישום גישת רשות הניקוז לתכנון לנחלים עירוניים.

סוגיות 

הגדלת השטחים הבנויים על חשבון השטחים הפתוחים העלתה את כמות 	 
יכול לחלחל, הגדיל  הנגר העירוני. צמצום האזורים הפתוחים שבהם הנגר 

את הסיכוי להצפות.

ביחס 	  נמוך  בחיכוך  ומתאפיין  נגר  חלחול  מונע  באספלט  הקרקע  כיסוי 
ובנפח הנגר העירוני  לאדמה חשופה, מה שגורם לעלייה מהירה בספיקה 

בימים גשומים. 
התמקדות סילוק הנגר במקום טיפול מקומי בו, גרמה להצפות בתחומי העיר 	 

ובמורד הנחל, על ידי הגדלת הספיקות מעל יכולות הניקוז של מערכת הביוב 
המקומית או בהוספתו לנגר במורד הנחל.

סילוק מהיר של הנגר מלווה לרוב בהסדרה וצמצום מרחב הנחל, מה שמקטין 	 
את השטח הציבורי הטבעי בעיר, המשמש למרחב פנאי ונופש.

הסדרת הנחל במרחב העירוני יוצרת בימים גשומים שלוליות אשר אם הן אינן 	 
מטופלות, הן יכולות להוות בתי גידול ליתושים ומזיקים אחרים.

קצב הגידול הקבוע בשטח העירוני, ועמו הגידול בספיקות ובנפחים של הנגר 	 
מהעיר, בריכוז המזהמים והפסולת המוסעת על ידי הנגר העילי משטח העיר - 
לא קיבלו התייחסות נאותה בפיתוח רצועות הנחלים הגובלות בערים. התוצאה 

היא נזק מתמשך למבנה הנחל ולמערכת האקולוגית לכל אורכו.

מקטע עירוני של נחל שורק ביבנה 25תרשים 
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מדיניות

הפנמת התפיסה הכוללת לניהול נגר במרחב העירוני, המושתתת ככל הניתן 	 
על ערוצי הנחלים, ומתבססת כנקודת מוצא על יישום גישת תכנון רגיש למים 
)תר"מ( - גישה תכנונית לניצול מיטבי של הנגר בתחום המרקם הבנוי )2007(.

תכנון ופיתוח בר קיימא למציאת האיזון הנכון המשלב בין פיתוח עירוני לבין 	 
הנחל, באופן השומר על רציפות עירונית מחד ועל רציפות הידרולוגית מאידך. 

שילוב תשתיות כחולות-ירוקות בתחומי העיר כחלק מהמרקם העירוני, באופן 	 
וגם יאפשר  וישפר את איכות השטחים הפתוחים במרחב העירוני  שיגדיל 

פתרונות לבעיות הניקוז וההצפה בעיר. 
ולא 	  בנגר מקומי  יתמקדו בטיפול  והתשתיות העירוניות  מחלקות הפיתוח 

בהעברת הנגר למורד הנחל.

תכנון לפי קו מגע נחל-עיר

בעלי  שונים  מופעים  יש  העירוניים  לנחלים  הנחלים,  מערכת  בשאר  כמו 
מאפיינים שיחודיים להם. עם זאת, התכנית חילקה את הנחלים העירוניים לפי 
שלושה סוגים עיקריים של קווי מגע, על מנת לתת ביטוי, הכוונה וכלים לתכנון גנרי 

מותאם למגוון הנחלים העירוניים. 

א. נחל משני בתוך המרקם הבנוי

דוגמאות למרקם עירוני בנוי המכיל ערוצי משנה ישנן למשל בנחל נעם ועוזה 
ונחל דוראן במרכז רחובות. במרבית המקרים  יבנה;  יבנה בעיר  בקריית גת; נחל 

הנחלים הוסדרו במובלים סגורים ועקבותיהם נמחקו.
כחלק מגישת תר"מ )2007( המשלימה את הגישה האקו-הידרולוגית בעיר, וכחלק 
 מתפיסה כוללת לניהול הנגר במרחב העירוני, הלוקחת בחשבון את כלל צורכי העיר,

מוצע לאמץ את העקרונות הבאים:
להישען ככל הניתן על תוואי הנחל המקורי.	 
לנצל את המקומות הנמוכים )ערוצי משנה( לניקוז.	 
למשאב 	  להפכו  כוונה  מתוך  נגר  והשהיית  לאיגום  פתרונות  לקדם 

במקום מטרד.
לנצל ככל הניתן את הנחל כמרחב ציבורי )עדיפות לשצ"פ(.	 
לתת העדפה להותרת הערוץ פתוח ורציף.	 

ב. נחל ראשי בתוך המרקם הבנוי

בתחום התכנית קיימים ומתוכננים מספר יישובים עירוניים שבהם עוברים ערוצי 
נחלים ראשים: נחל לכיש באשדוד, נחל האלה בקריית גת ובתימורים המתוכננת.

עלול  הנחל  מחד,  מורכבות.  סיטואציות  ליצור  יכול  לעיר  הנחל  בין  מפגש 
לקטוע את הרצף העירוני ומאידך, העיר פוגעת בתפקודיו האקולוגיים והנופיים של 
הנחל. ואולם, מפגש כזה הוא גם הזדמנות ליצירת פארק משמעותי היוצר מרגוע 
מן העיר, נותן לה אופי ואיכות ייחודיים. הנחל יכול להוות שער לשטחים הפתוחים 

במעלה/במורד.

מוצע לאמץ את העקרונות הבאים:
עקרונות התר"מ: שימוש בתוואי הנחל לניהול הנגר, האטת הזרימה וכדומה 	 

)ראו לעיל(.
הפיכת הנחל לפארק אורכי המחובר היטב לעיר משני צדדיו. יש להרבות 	 

בחיבורים החוצים אותו ולתכננם כך שלא יפגעו באפיק ובערכו הנופי. 
תכנון שימושי קרקע ציבוריים סביב הנחל כך שיפנו אל הנחל.	 
השקעה כספית במנגנון לניהול מקטע הנחל.	 

בינויבינוי שצ״פשצ״פ ערוץ
נחל

בינויבינוי שצ״פשצ״פ ערוץ
נחל
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ג. נחל ראשי התוחם את המרקם הבנוי

ידי נחל ראשי: נחל שורק  יישובים עירוניים בתחום התכנית תחומים על  מספר 
ביבנה, נחל האלה בקריית מלאכי ועוד.

מצב זה משלב בין הזדמנויות ומורכבויות הקיימות במפגש נחל ועיר, אך באופן מרוכך 
יותר. נחל מעין זה צריך להוות מפגש בין המרחב הפתוח אל העיר ולהפך.

מוצע לאמץ את העקרונות הבאים:
אימוץ עקרונות התר"מ המפורטים לעיל.	 
הפיכת גדת הנחל הקרובה לעיר לפארק, והותרת הגדה הנגדית כשטח פתוח, 	 
 כך שהמסדרון האקולוגי יוסט רק במעט.	 
תכנון שימושי קרקע ציבוריים סביב הנחל כך שיפנו אל הנחל בגדת העיר.	 

כלים ליישום המדיניות

 תכנון עירוני השם את הנחל כמרכז עירוני פתוח השומר על תפקוד הנחל לצד 	 
פיתוח אפשרויות הבילוי והפנאי במרחב הנחל תכנון השומר על רצועת נחל רחבה 
המוקפת בשטח פתוח המאפשרים לסביבת הנחל לתפקד כאגן ניקוז עירוני גם 
באירועים שיטפוניים, לצד פיתוח מתחמי בילוי ופנאי ונופש. תכנון כזה יחזק את 
הקשר בין התושבים לסביבתם ויגבר את החוסן העירוני והכלכלי שיוזנו ממרחב 

עירוני אותנטי, וחוויה מקומית של נחל משגשג.
פיתוח חתך מיטבי לרצועת הנחל וביצוע פעולות שיקום בנחלים החוויה עירונית 	 

תועשר באמצעות פיתוח מרחב הנחל ליצירת טבע עירוני, ומסדרון אקולוגי רציף 
לאורך הערוצים, בנוסף לפיתוח מרחב ציבורי מטופח בו יש אתרי פנאי ובילוי.

הוסדרו 	  שטרם  נחלים  של  מושכל  פיתוח  הזדמנויות,  וניצול  נחלים  שיקום 
באמצעות הרחבת רצועת הנחל והוספת שטחי איגום שיקום הנחלים יגדיל את 
השטחים הפתוחים ואת מרחב הפנאי העירוני, ירחיב את אזורי החיץ לאזור הבנוי, 

וישקם את הצומח והטבע העירוני. שטחי איגום עירוניים יכולים להשתלב בתשתית 
הכחולה-ירוקה-כתומה, לקלוט כמויות גדולות של נגר עילי תוך יצירת אזור פנאי 
ונופש עירוני איכותי. מרחבים כאלו יקטינו את אזורי ההצפה בתוך האזור הבנוי 
ויעזרו בניהול מניעת מטרדים )יתושים וכדומה( במרחב העירוני, שיאפשר תועלת 

הדדית לתושבים ולנחל. 
יישום פתרונות ניהול מי נגר עירוני בתכנון ופיתוח של מגרשים ומרחבים ציבוריים 	 

בישובי האגן תיאום מדיניות תכנון משמרת נגר באזורי ההזנה ותיאום פיתוח משמר 
נגר בפרויקטים בתכנון ופיתוח.

הנגשת הנחל על ידי הוספת שבילים ואזורי בילוי ושהייה במרחב הנחל, שישפרו 	 
ויעלו את קרנו בעיני התושבים,  את איכות השטחים הציבוריים במרחב הנחל 

כמשאב עירוני ולא מטרד.
שיפור איכות הנגר במורד באמצעות תכנון סביבתי הכולל מערכות רב שלביות. 	 

הוספת מלכודות סדימנטים, מלכודות אשפה )התקנת רשתות בקצה/ בכניסה 
לצינורות ניקוז( ומאגרי השהייה למערכת הניקוז ילכדו מזהמים וישפרו את איכות 

המים הזורמים באפיק העירוני ובהמשך מורד הנחל. 
 	 Bioretntion( שילוב מערכת השהיה ביולוגית/אקולוגית בצדי כבישים/מדרכות

Swale( שמנקזות מי גשמים לנחל מערכת השהיה מבוססת על תעלות צמחייה 
אופקיות, שמיועדות ללכוד מי גשמים ונגר. הצמחייה משפרת את נראות המדרכות/
ומונעת ארוזיה של התעלה, שיכולה לגרום לסתימות. מערכות ההשהיה  רחוב 
אחרים  מסיסים  ומזהמים  הידרו-קרבונטים  בהפחתת  אפקטיביות  הביולוגיות 
ונראות  ירוקים העוזרים לניהול  ומוסיפה שטחים  הזורמים משטחי המיסעות 

הנגר העירוני-שכונתי. 

בינוי שצ״פשטחים פתוחים / חקלאות ערוץ
נחל
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3.3 תשתיות

רקע

בסביבת הנחל קיימות תשתיות קוויות רבות, המנצלות את ההגנה הסטטוטורית של 
רצועות הנחלים. תשתיות קוויות כוללות קווי מתח וכבישים, קווים מוטמנים כמו צינורות 
כבישים,  גז  חשמל,  ביוב,  מים,  קווי  כגון  חוצות  ותשתיות  ודלק/נפט  גז  ביוב,  מים, 

מסילות ועוד.

סוגיות 

בעלי 	  ולמעבר  הנחל  לזרימת  ומפריעות  הנחלים  את  חוצות  רבות  תשתיות 
ובכך נפגעים תהליכים  חיים. כמו כן, לעתים הן קוטעות את רציפות הצמחייה 

אקולוגיים במרחב. 
גשרים מקטינים את מפתח הנחל ומסדירים את מעבר המים לצורכי הכביש. בכך 	 

הם משנים את ספיקות הנחל ומפריעים למעבר בעלי חיים וצמחים.

מקבילות 	  תשתיות  הקמת 
בקרבת הנחל ותחזוקתן עלולות 
הנחל  בגדות  ולפגוע  לשנות 
ולהוביל לקריסת גדות ולהעלאת 

סחף הקרקע.
הסדרת נחל לצורך תשתיות עלולה 	 

עם  הרחוק,  בטווח  בהן  לפגוע 
התחתרות הנחל לאחור וקריסת 
גדות שחושפת אותן והורסת את 

הבסיסים המייצבים שלהן.
לנחל 	  במקביל  תשתיות  הקמת 

הנחל  של  עתידי  שיקום  מונעת 
בה  לנקודה  עד  אותו  ומגבילה 
מונחות התשתיות. מצב זה מפריע 
ועלול  לשיקום המלא של הנחל 
גם לפגוע בתשתיות הממוקמות 

בקרבת הנחל המשוקם.

מדיניות

ובמסדרון  הנחל  בזרימת  הפגיעה  מזעור  חשיבות  את  עליון  כערך  רואה  התכנית 
האקולוגי, ומכאן נגזרים דגשים בהזזת קווי תשתית והנחת קווים חדשים.

קווי תשתית גרביטציוניים יונחו במרחק של לפחות 35 מ' מגדת האפיק )נקודת 	 
המדידה הקיימת(, כדי לאפשר הרחבה ושיקום עתידיים של הנחל.

יש להימנע מהנחת תשתיות שאינן גרביטציוניות ברצועת הנחל, כדי לא לפגוע 	 
באפיק וכדי שלא ייפגעו מזרימת הנחל.

הטמעת עקרונות תכנון תשתיות רגיש למים )תר"מ( במפגשי 	   יש להקפיד על 
דרכים/מסילות עם הנחל, בעת הכנת תכניות מפורטות. 

רחבות ורחוקות 	  וגשרים, צריכות להיות  תשתיות עיליות חוצות, כמו קווי מתח 
ויאפשרו תחתיהן מעבר רחב  משפת האפיק, באופן שלא יפגעו בזרימת הנחל 

לבעלי חיים. 

מסילת הרכבת בנחל רפאים ליד בתיר 26תרשים 

חשיפת קו תשתית קבור עקב התחתרות  ר2תרשים 
נחל לאחור
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תשתיות מוטמנות חוצות צריכות להיות מוטמנות בעומק כיסוי של לפחות 3 מ׳, 	 
כך שלא יפריעו לזרימת הנחל ולא ייחשפו עקב התחתרות הנחל או העמקתו.

 	 35 לפחות  של  במרחק  יהיו  התשתית  קו  של  והיציאה  הכניסה  נקודות 
ולבנות בעתיד חתך  יהיה לתכנן  כך שניתן  מ׳ מנקודת המדידה הקיימת, 
אקו־הידרולוגי במקטע הנחל ולבצע עבודות תחזוקה, מבלי לפגוע ברצועת 

הנחל ותוך צמצום הפגיעה במערכות הטבעיות.
בעת הנחת מתקני מים בהם מט"שים, מאגרים ובריכות אגירה, יש להקצות 	 

שטח למערכת להשהיית טיהור מים, כדי למנוע גלישת מים באיכות ירודה 
לערוצי הנחלים ולמאגרי מי תהום.

לח 	  גידול  כבית  שישמשו  טבעי,  מופע  בעלי  מים  מתקני  להקים  רצוי 
וכאתרי צפרות.

3.4 שטחים טבעיים

מפגש הנחל עם השטחים הטבעיים )שמורות טבע ויערות( באגני לכיש-שורק 
ניכר  מהווה 30% מקו המגע עם אפיקי הנחלים באגן. שטחים אלו מהווים חלק 
מרצועת שטח בלתי מופר, הנותן הגנה לבתי הגידול ומהווה בסיס לתנועת בעלי 

חיים במרחב. 
השטחים הטבעיים שומרים על הנחלים כמשאב סביבתי ציבורי, נחלת הכלל, 
בו הציבור יכול לנפוש ולטייל. באזורים אלו יש הגנה מפני בנייה ופיתוח עתידי עם 
התערבות מועטה של האדם והתכנון בה נועד כדי לשמר ושקם את תפקודו האקולוגי 
וההידרולוגי של הנחל, שמאפשר תפקוד תקין של הנחל והמערכת האקולוגית שלו.
השטחים הטבעיים השמורים נמצאים תחת אחריות שני הגופים הגדולים 
והגנים )רט"ג( האחראית  - רשות הטבע  המטפלים בשטחים הטבעיים בישראל 
והגנים הלאומיים, וקרן קיימת לישראל )קק"ל( האחראית על  על שמורות הטבע 
תחום היער. לצד שטחים אלו קיימים גם שטחים פתוחים לא שמורים בהיקף קטן, 

הנמצאים באחריות רשויות מקומיות.
שני הגופים עסקו רבות בסוגיות הקשורות לנחלים, ובעלות מדיניות סדורה לגבי 
שיקום נחלים ובתי גידול לחים - רט"ג הוציאה מסמך מדיניות לשיקום ושימור נחלים 
)אוזן, 2010( והייתה שותפה במדריך להכנת תכניות מים של המשרד להגנת הסביבה 
)2016(. קק"ל הקימה יחד עם המשרד להגנת הסביבה את המנהלת לשיקום נחלי 

ישראל )בה רט"ג שותפה(. והוציאה מסמך עקרונות בנושא שיקום נחלים. 
במהלך הכנת תכנית האב, שני הגופים קידמו שתי תכניות מתאר מקומיות 
ובנחל  ב-2020(  אושרה  )קק"ל,  גוברין  בנחל   - הניקוז  רשות  בתחום  לנחלים 
2018(. שתי התכניות הטמיעו את עקרונות תכנית האב, הדוגלת  )רט"ג,  תמנה 
בהשארתהתוואי הטבעי של הנחל, הגדלת מגוון ביולוגי ועקרונות תחזוקה המתבססות 

על שיקום הצומח וללא תשתיות בטון. 

סוגיות

חלק מהשטחים הטבעיים אינם מוגנים סטטוטורית, אינם מפוקחים וחשופים 
ללכלוך, להסעת קרקע, לזיהום ולפגיעות אדם נוספות.

ריבוי הגופים המטפלים בשטחים הפתוחים והטבעיים יוצר מורכבות ניהולית, 
שמקשה על החלת מדיניות וקידום שיקום מקיף לאורך כל רצועת הנחל.

החיבור בין תאי שטח טבעיים גדולים נשען על הנחלים והשטחים הטבעיים 
שלאורכם הקושרים ביניהם ומהווים מסדרונות אקולוגיים. הסדרת הנחלים יוצרת 
מגוון בעיות, כמו מעברי בטון ללא מסתור, הקטנת רצועת המעבר ומרחב לכניסת 
מינים פולשים לגדות/מדרונות הנחלים לאחר שעברו הסדרה. להרחבה נוספת ניתן 

לעיין בנספח אקולוגיה.

מדיניות

בעזרת השותפים של רשות הניקוז )רט"ג וקק"ל(, שואפת התכנית לקדם תכנון 
על בסיס עקרונות אקו־הידרולוגיים ברצועת הנחל, במטרה להגביר את הקישוריות 

האקולוגיות במרחב, כבסיס לשלד מערך השטחים הפתוחים האזורי. 
ייעוד קרקע "נטיעות בגדות נחלים" יש לשלב צומח 	  בשטחים בהם מוגדר 

גדות של מינים מקומיים של בית גידול לח. יש לתכנן חתך מפורט לשיקום 
צמחי, על פי מקדם חיכוך התואם לצומח גדות עשיר, ללא תחזוקה. כדי 
להתאים בין מיקום בחתך הנחל לצומח הרצוי ניתן להיעזר בנספח טבלת צומח.

יש ליצור בתוך רצועת החייץ בתי גידול לחים כגון בריכות חורף, אגני השהיה 	 
ומלכודות נגר. לשם כך יש לחפש אזורים מתאימים לשיקום והשהיית הנגר, 
תוך כדי עירוב רשות הניקוז ובעלי עניין של הקרקע ולשקם צמחייה מקומית 

במקטע  )ניתן להיעזר בנספח טבלת צומח(.
השטחים הטבעיים מאפשרים הזדמנויות במרחב למיתון זרימות והשהיית 	 

יצירת מורכבות מבנית מרחבית כגון תעלות עשב, אגני השהייה  נגר, תוך 
וחלחול או אחו לח. מומלץ לתכנן את תוואי הנחל על בסיס חתך אקו-הידרולוגי 
המותאם לספיקת התכן, המהווה בסיס להתפתחות מערכת אקו-הידרולוגית 

מתפקדת בכל רצועת הנחל.
הקמת שותפויות בין רשות הניקוז, רט"ג, קק"ל ומועצות אזורית לתכנון 	 

וניהול שטחים פתוחים מקומיים, להגברת שיתוף הפעולה, הסכמות בנוגע 
והעלאת המודעות בקרב תושבי האזור. שמירה על  לניהול ממשק הנחל 
המרחב הטבעי יכולה להגדיל את ערך המקום בעיני התושבים, על ידי טיפוח 
והוספת מתחמי פנאי-תרבות והנגשת מרחב הנחל, הוספת שבילים וחיבורם 

לרצף שבילים אזורי ומוקדי התיישבות.
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4.1 עקרונות תכנון

עקרונות תכנון מבנה החתך 

שאיפה להתחקות אחרי המאפיינים הקדומים של הנחל. יש 	 
לבחון את התכנון ביחס למצבו הקדום של הנחל ולמאפייניו 
נפתוליות  מדד  קדום,  אורכי  שיפוע  הגיאו-מורפולוגיים: 

קדום ורדיוס נפתולים קדום. 
שמירה על השיפוע האורכי של הנחל. כלומר, לשמור על 	 

נפתולי הנחל ולהימנע מיצירת מפלים.
הומוגניים 	  לתתי-מקטעים  חלוקה  פי  על  הנחל  שיקום 

מבחינה אינטגרטיבית - שיפוע אורכי, חבורת הקרקע, צומח 
אופייני, שימוש קרקע גובל. ברוב המקרים יש להשתמש 

בפרקטיקת שיקום ספציפית עבור כל תת מקטע.
יצירת קישוריות הידראולית בין הנחל לבין פשטי ההצפה 	 

שלו )הורדת סוללות וקירות(. 
יחוו הלחתה פעם בשנתיים 	  תכנון הנחל באופן שהגדות 

לכל הפחות.
תכנון שיפועים של 1:3 ויותר במבניות החתך. 	 
יש להימנע ככל הניתן משינוי תוואי הנחל, ביטון או דיפון 	 

יצירת סוללות בין הגדות לפשטי  הנחל, ביטול נפתולים, 
ההצפה ויצירת מפלים כדי לשנות את השיפוע האורכי. 

עקרונות תכנון הצומח בגדות וברצועת הנחל

יש לתכנן חתך מפורט לשיקום הצמחייה, על פי מקדם 	 
חיכוך התואם לצומח גדות עשיר, ללא תחזוקה )מקדם 
מנינג=0.055(. שילוב צומח גדות תורם להגדלת מקדם 
החספוס של הזרימה, להורדת מהירות הזרימה, להשקעת 
סחף והשהיית מים, לאחיזת הקרקע, ליצירת ביומסה בבתי 
הגידול, ליצירת אזורי מחסה ומסתור לבעלי חיים ולסינון 
של נגר לא ממוקד משטחים חקלאיים. השגת יעד החספוס 
והיעדר התחזוקה בצומח מותנית בהתאמת תצורת הצומח 
יישקלו  צומח מתאים  או הפוטנציאלי. בהיעדר  המקומי 

אפשרויות נוספות.
שילוב צומח גדות המבוסס על מינים מקומיים ועל פי מפל 	 

לחות משתנה לרוחב, באמצעות שיקום צמחייה על שיפוע 

1:3 ובמקומות שבהם מהירות  הגדות ביחס מינימלי של 
הצמחייה  שיקום  מ'/שניה.   2.5 על  תעלה  לא  הזרימה 
בערוצים פעילים בתקופה שבין מרץ-אוקטובר ולכוון לכיסוי 

מלא של הגדות בפרק זמן זה.
עיגון סטטוטורי רצועת מגן צמחית על פי העקרונות לתכנון 	 

רצועות חיץ. את רצועת החיץ יש לשקם על ידי זריעת מינים 
טרסטריאליים ונטיעת עצים מקומיים.

יצירת בתי גידול לחים בתוך רצועת החיץ כגון בריכות חורף, 	 
אגני השהיה ומלכודות נגר.

עקרונות תכנון פעילות פנאי, נופש ודרכים 
תיירותיות במרחב הנחל

שילוב דרכי השירות מעבר לרצועות החיץ משני הצדדים. 	 
הכוונת תנועת מטיילים אל דרכי השירות, בשילוב כניסות 	 

לתצפית על הנחל בתוך רצועת החיץ.
פיתוח פעילות פנאי ונופש על ידי נטיעת בוסתנים בנקודות 	 

ריכוז, וסביב מוקדים כמו בתי גידול לחים במרחב רצועות 
החיץ וההשפעה. 
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כחלק מגישור בין רמות 

התכנון המפורטת לארצית, 

מוצע עקרונות תכנון ליישום 

הגישה האקו־הידרולוגית 

במרחב רשות הניקוז 

שורק-לכיש. עקרונות 

אלו מציעים מתודולוגיה 

לתכנון, שתמקד את התכנון 

המפורט על מתן אפיון סוג 

הנחל ומתן סט כלים וכללים 

לתכנון שמותאם לנחל.
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4.2 חלוקה קטגורית לאפיון טיפוס הנחל 

והנחלים  וניתוח הנחלים השונים בשטחי רשות הניקוז  כחלק מיצירת המסמך 
שורק-לכיש, יצרנו שיטה לקלסיפיקציה של הנחלים, על מנת להתוות אסטרטגיה תכנונית 

עבור כל טיפוס.
ניגשים  השיטה אינה מתיימרת להביא בחשבון את כל הפרמטרים השונים עת 
לשקם נחל. מהות תרשים הזרימה היא להדגים את עקרונות השיקום ולסמן לאילו נחלים 
הם מתאימים. זהו כלי שמתווך בין התכנון הארצי הגנרי ועקרונות התפיסה לבין האגן 

הקונקרטי של שורק-לכיש.
בכתיבת התכנית הייתה התלבטות האם לסמן במפה האקו־הידרולוגית מקטעים 
מרחביים בהם יש לתכנן לפי סוג נחל מסויים. בגלל שינויים מקומיים במופע הנחל שלא 
ניתן לבטא במפה, הוחלט לסמן רק את מאפייני מקטעי הנחל )שיפוע, משטר זרימה 

וריכוז חישת קנים( כאשר התאמת טיפוס הנחל לתכנון יתבצע בשטח המקטע. 
בתכנון מפורט, השיפוע האורכי ימדד באופן שישקף את השיפוע הממוצע של המקטע.
ויש לשקמם על פי הטיפוס המתאים  יהיו חילופי טיפוסים  לעתים במקטע קצר 

לכל תת מקטע.

א. נחל טבעיהאם הנחל הוסדר?

ב. נחל רטוב מהו משטר הזרימה?

 האם הנחל זורם 
בתוך חישת קנים?

ג. נחל זורם בתוך חישת קנים

ד. נחל בשיפוע מתון

ה. נחל בשיפוע בינוני

ו. נחל בשיפוע גבוה

 מהו
 השיפוע האורכי

של ציר הזרימה?*

כן

כן

לא

איתן/עונתית
שטפוני

לא

מתחת 5%.ש

5-1%.ש

מעל 1%
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טיפוס א' - נחל טבעי 

תיאור הנחל
נחל טבעי הינו נחל שלא עבר הסדרה משום סוג. הן התוואי והן מבנה האפיק 
נוצרו על ידי תהליכים גיאו-מורפולוגיים טבעיים. לעתים הרכב הצומח משתנה בו 

בהתאם להשפעות אנתרופוגניות )אנושיות( לאורך הנחל ובאגן. 
באגני הנחלים שורק ולכיש, מרבית נחלי מישור החוף אינם טבעיים. בשפלה 
בשל  ההר,  באזור  הם  הטבעיים  הנחלים  ומרבית  טבעיים  נותרו  נחלים  מעט 

הטופוגרפיה החריפה.

תפוצה במרחב אגני הניקוז 
נחלים  נמצא  מזרחה,  שנלך  וככל  תגבר,  האנושית  הנוכחות  מערבה,  שנלך  ככל 

במצבם הטבעי. 

נחלים בולטים 
נחל גוברין, נחל סנסן, נחל לכיש )מעלה(. 

עקרונות תכנון 
נחל טבעי יש להשאיר במצבו הטבעי - 'נחל אל-געת'.	 
ולפי 	  לצורך הגנה יש לעגן סטטוטורית רצועת חיץ בהתאם למסמך לעיל, 

הצורך לבסס שיקום צמחי לרצועת הנחל, ככל שנדרש ובהתאם למסמך. 

חגורת צמחיה טרסטריאלית
צמח לדוגמה - סירה קוצנית, לוטם

חתך נחל לכיש, קרית גת

ציר הנחל

BA

מפלס מים
(Q10%) ארוע גשם אחת לעשר שנים

A חגורת צמחיה
עד גובה קרקע 0.5 מ׳ צמח לדוגמא - גומא

B חגורת צמחיה
מגובה קרקע 0.5 מ׳, עד גובה קרקע 1.5 מ׳

צמח לדוגמא - סמר

רצועת חייץ
10-30 מ׳

רצועת חייץ
10-30 מ׳

אפיק הנחל
10-30 מ׳

0.5 מ׳
1.5 מ׳
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טיפוס ב' - נחל רטוב 

תיאור הנחל
נחל רטוב הינו נחל בעל זרימת איתן או זרימה עונתית רוב השנה, זאת בשונה 
מנחל אכזב שזורם בהתאם לאירועי גשם. הנחל הרטוב מוזן משכבת מי תהום גבוהה. 
היות ויש במערכת כזו יותר מים ולכן גם יותר צמחים ובעלי חיים שיכולים להתבסס 

עליה, מדובר בנחלים ערכיים יותר מיתר הנחלים.

תפוצה במרחב אגני הניקוז 
בשטח רשות הניקוז ישנם נחלים רטובים בודדים. 

נחלים בולטים 
)זרימת קולחין(, נחל שורק במקטע  ועד עמק צרעה  ירושלים  נחל שורק ממט"ש 

יסודות, נחל תמנה, שפך הלכיש, שפך השורק.

עקרונות תכנון
לשלב  יש  נחל  בכל  לשיקום.  כלליים  עקרונות  אין  הללו  המקטעים  בחמשת 

אקו־הידרולוג בצוות התכנון.

חגורת צמחיה טרסטריאלית
צמח לדוגמה - סירה קוצנית, לוטם

חתך נחל לכיש, קרית גת

ציר הנחל

BA

מפלס מים
(Q10%) ארוע גשם אחת לעשר שנים

A חגורת צמחיה
עד גובה קרקע 0.5 מ׳ צמח לדוגמא - גומא

B חגורת צמחיה
מגובה קרקע 0.5 מ׳, עד גובה קרקע 1.5 מ׳

צמח לדוגמא - סמר

רצועת חייץ
10-30 מ׳

רצועת חייץ
10-30 מ׳

אפיק הנחל
10-30 מ׳

0.5 מ׳
1.5 מ׳
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טיפוס ג' - נחל זורם בחישת קנים 

תיאור הנחל
בנחל בחישת קנים אפיק הנחל מכוסה חישת קנים. צימוח הקנים מאט את 
מהירות הזרימה ומעודד השקעת סחף. כיום נאלצת רשות הניקוז והנחלים לפתוח 
וכיסוח הקנים, מה שפוגע  ידי הכנסת טרקטור לקרקעית הנחל  נחלים כאלו על 

בנחל אנושות. 
יש להבחין בין נחל עם חישות קנה ששיפועו האורכי גדול מ 0.5% לבין נחל 
עם חישות בו השיפוע נמוך מ-0.5%. במקרה הראשון, מכיוון שמדובר בנחלים 
הקרובים למעלה, אנו ממליצים להשתמש בחישות הקנה כמחסום טבעי לזרימות 
המים ולאצירת הסחף, על מנת להגן על נזקי זרימות והצפות במורד. כאשר חישת 
הקנה נמצאת באזורים שבהם השיפוע נמוך מ-0.5%, אנו ממליצים לפתוח את הנחל 
וליצור רצועה רחבה לאפיק דינמי שיאפשר זרימה  לרוחב, מעבר לחישת הקנים, 
מהירה משני צדי חישת הקנים. כך תתרחש השקעת הסחף במרכז האפיק ורשות 

הניקוז והנחלים לא תצטרך לתחזק אפיק מסוג זה.

תפוצה במרחב אגני הניקוז 
נחלים מסוג זה נמצאים במקומות עם נביעות של מים מליחים או אופק מי תהום 

גבוה ומליח. 

נחלים בולטים 
נחל ברקאי, נחל השלושה, נחל גמליאל, נחל נס ציונה. 

עקרונות תכנון 
בהתאם לשיפוע האורכי )לעיל(, יש להרחיב את קרקעית הנחל מעבר לצימוח 	 

הקנים, ובכך לקיים זרימה בשולי חישת הקנים.
יש לעגן סטטוטורית רצועת חיץ בהתאם למסמך זה, ולבסס שיקום צמחי 	 

לרצועת הנחל ככל שנדרש ובהתאם למסמך.

רצועת חייץ
10 מ׳

רצועת חייץ
10 מ׳

A חגורת צמחיה
חישת קנים

אפיק הנחל

ציר הנחל

חתך נחל עקרון
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טיפוס ד' - נחל בשיפוע מתון 

תיאור הנחל
נחלים אלה מתאפיינים בזרימה איטית, בהשקעת סחף דק גרגר ובפשטי הצפה 
נרחבים. נחלים אלו זורמים בעיקר בעמקים אלוביאליים רחבים המהווים את פשט 
ההצפה הפעיל של הנחל. בזכות מנגנון זה, התבססה חקלאות אינטנסיבית, שלאורך 
זמן שאפה להתרחב על חשבון רצועת הנחל. נחלים אלו גם מתאפיינים בספיקות 

גבוהות יחסית, שכן הם מנקזים את מרבית אגן ההיקוות.

תפוצה במרחב אגני הניקוז 
נחלים מסוג זה מאפיינים את נחלי מישור החוף, בעיקר לכיוון מערב. 

נחלים בולטים 
נחל תמנה, נחל השלושה, נחל אבן שמואל. 

עקרונות תכנון 
 	 0.5 'ברמה' נמוכה בגובה של   .)Berms( 'ברמות' יש לתכנן חתך על בסיס 

מ' מעל תחתית הערוץ, ומעליה 'ברמה' כל 1-1.5 מ'. אם תימצא שכבת נזאז 
בחתך הנחל, היא תהווה את הבסיס לברמה של הנחל.

לא 	  השיפועים  יתר  וכל   1:3 להיות  יכול  התחתונה  הברמה  אל  השיפוע 
פחות מ-1:5. 

יש לתכנן את הנחל כך שהזרימה השכיחה )1:1( תזרום מעל הברמות, תלחית 	 
אותן ותשקיע סחף. 

חתך נחל מתוכנן

רצועת חייץ
10-25 מ׳

רצועת חייץ
10-25 מ׳

B חגורת צמחיה
מגובה קרקע 0.5 מ׳, עד גובה קרקע 1.5 מ׳

צמח לדוגמא - סמר

מפלס מים
(Q10%) ארוע גשם אחת לעשר שנים

A חגורת צמחיה
עד גובה קרקע 0.5 מ׳ צמח לדוגמא - גומא

חגורת צמחיה טרסטריאלית
צמח לדוגמה - סירה קוצנית, לוטם

אפיק הנחל 20-60 מ׳

ציר הנחל

B CA

2.50 מ׳

1.50 מ׳

0.50 מ׳

חתך נחל שורק, מול יבנה

C חגורת צמחיה
מגובה קרקע 1.5 מ׳, עד גובה קרקע 2.5 מ׳

צמח לדוגמא - עב קנה

קרקע קיימת
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טיפוס ה' - נחל בשיפוע בינוני 

תיאור הנחל
נחלים בשיפוע בינוני בין 0.5-1% הם נחלים שבמצב טבעי, תצורתם תהיה 
מופע פזרות. קרקעית הנחל מאופיינת בדינמיות שבה אירוע שיטפוני אחד מייצר 
שרטונות ואירוע אחר סוחף אותן. שיקום נחלים מסוג זה יתאפיין ביצירת מרחב דינמי 
בתחתית האפיק באופן שיאפשר לנחל ליצור ולפרק מבניות גיאו-מורפולוגית. מכאן 
הנחל כבר ימצא את שיווי המשקל הגיאו-מורפולוגי שלו ואף יהיה לו את המרחב 

להשתנות בהתאם לשינויים באופי האגן.

תפוצה במרחב אגני הניקוז 
ניתן למצוא את הנחלים האלו על פי רוב במורד כביש 6. לא מן הנמנע למצוא תת 

מקטע של שיפוע מתון גם במעלה ובמורד. 

נחלים בולטים 
נחל אלתקה, נחל קומם, נחל הרי"ף. 

עקרונות תכנון 
יש ליצור חתך טרפזי רחב, עם מדרונות אפיק מתונים מאוד )1:5 ויותר(. יחס 	 

גובה ורוחב הטרפז ינוע בין 1:12-1:40 בהתאם לספיקות הנחל.
יש לכסות את בסיס הטרפז בצומח גדות להגדלת מקדם החספוס של הזרימה, 	 

הורדת מהירות הזרימה, השקעת סחף והשהיית מים, אחיזת קרקע, יצירת 
ביו מסה בבתי הגידול, יצירת אזורי מחסה ומסתור לבעלי חיים וסינון של נגר 

לא ממוקד משטחים חקלאיים. 

קרקע קיימת

חתך נחל מתוכנן

רצועת חייץ
3-10 מ׳

רצועת חייץ
3-10 מ׳

B חגורת צמחיה
מגובה קרקע 0.5 מ׳, עד גובה קרקע 1.5 מ׳

צמח לדוגמא - סמר

מפלס מים
(Q10%) ארוע גשם אחת לעשר שנים

A חגורת צמחיה
עד גובה קרקע 0.5 מ׳ צמח לדוגמא - גומא

חגורת צמחיה טרסטריאלית
צמח לדוגמה - סירה קוצנית, לוטם

אפיק הנחל 10-60 מ׳

ציר הנחל

B CA

2.50 מ׳

1.50 מ׳

0.50 מ׳

חתך נחל שורק, טל שחר

C חגורת צמחיה
מגובה קרקע 1.5 מ׳, עד גובה קרקע 2.5 מ׳

צמח לדוגמא - עב קנה
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טיפוס ו' - נחל בשיפוע גבוה 

תיאור הנחל
נחלים בשיפוע גבוה של מעל 1% שונים מבחינה גיאו-מורפולוגית ומתאפיינים 
במהירות זרימה גבוהה יחסית, ולפיכך אינם משקיעים סחף. למעשה, נחלים אלה 
מתהווים באזורי המקור לסחף שמוצא את דרכו למורד ולאזורי ההשקעה. השיקום 
בנחלים אלו יתאפיין במיתון שיפועים ושיקום צמחי בלבד. נחלים אלו אינם מאופיינים 

בפשטי הצפה ובספיקות נמוכות.

תפוצה במרחב אגני הניקוז 
ברשות הניקוז אין הרבה נחלים מסוג זה שעברו הסדרה ושיש לשקמם. הבודדים 

שכן נמצאים בעיקר מזרחית לכביש 6. 

נחלים בולטים 
נחל שחם, נחל נועם )מעלה(, נחל עוזרד.

עקרונות תכנון 
יש למתן מדרונות לשיפועים שלא יעלו על 1:5.	 
יש ליזום שיקום צמחי שיאחוז את הגדות וישפר את תפקודו האקולוגי של הנחל. 	 

קרקע קיימת

חתך נחל מתוכנן

רצועת חייץ
15-30 מ׳

רצועת חייץ
15-30 מ׳

מפלס מים
(Q10%) ארוע גשם אחת לעשר שנים

A חגורת צמחיה
עד גובה קרקע 0.5 מ׳ צמח לדוגמא - גומא

חגורת צמחיה טרסטריאלית
צמח לדוגמה - סירה קוצנית, לוטם

אפיק הנחל

ציר הנחל

A

חתך נחל שחם

0.50 מ׳
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4.3 תשריט אקו־הידרולוגי
ולכיש, ואת  התשריט מתאר את מופעי המים העיליים השונים באגני שורק 
ניתן לראות את החלוקה למשטרי  האקולוגיה הנלווית אליהם בקנה מידה רחב. 
ובכך מצטיירת פריסת  הזרימה השונים, ואת חלוקת הנחלים לשיפועים השונים, 
טיפוסי הנחלים השונים אותם מתווה תכנית האב. המרחב המאופיין בחישות קנים 
בחלק המרכזי העליון של התשריט מראה היכן נמצא האקוויפר המליח המזין את 

אותן חישות.
במפה מופיעים מגוון בתי הגידול הלחים במרחב, בהם מעיינות, בריכות חורף, 
פשטי הצפה וכמובן אפיקי הנחלים. פשטי ההצפה הרחבים נמצאים בעיקר בשטחים 
באופן  ליישבו  שרצוי  קונפליקט  מהווה  חקלאיים  שטחים  הצפת  אך  חקלאיים, 

שמאתגר את הנחיות תמ"א 1 בנושא.
התשריט מציג את פריסת מיקומי החתכים העקרוניים שנעשו עבור חלוקת 
הנחלים לטיפוסים.החתכים משקפים את סוגי הנחלים והמאפיינים הגיאוגרפיים 
ניתן  גובלים. את החתכים עצמם  ושימושי קרקע  כגון שיפוע, קרקעות  השונים 

לראות בנספחים.
ניקוז מציעה שישמשו  בתשריט אפשר לראות את המרחבים אותם רשות 
כשטחי ויסות. פוליגונים אלו היושבים בתוך פשטי הצפה לרוב, מטרתם לווסת את 
הנגר ליום יומיים ובכך למתן בצורה משמעותית את פוטנציאל נזקי ההצפות במורד. 

שאר הזמן השטח יכול לשמש כשטח פתוח לכל דבר ועניין ברוב המקרים.
זו הופקה ברזולוציה אגנית והתבססה בעיקר על מידע מתוך שכבות  מפה 
קיימות. חשוב לציין כי כל קלסיפיקציה של נחל מסוים לטיפוס, תתבסס על ניתוח 

מפורט כנדרש בתכנון נחל או אגן היקוות.



62

 

גן שורק

נטעים

באר
יעקב

נצר סירני

ישרש

גיבתון

גן שלמה

גבעת ברנר

בית
אליעזרי

קדרון

יד
בנימין

בית
חפץחלקיה

חיים

רבדים
בני ראם

תלמי
יחיאל

אחווה

ערוגות

ינון

כפר
הרי״ף

כפר
מנחם

אל-עזי
תימורים

קדמה

סגולה

ורדנון

מנוחה
זבדיאל

ניר בנים

זרחיה

קוממיות

רווחהאלומה

נחלה

גפן

כפר אחיםתירוש

כפר
בילו

קריית
עקרון

סתריהנען

גני הדר
רמות מאיר

יציץ
פתחיה

חולדה
כרכמי יוסף

בקוענחשון

נווה שלום
הראל

גיזו
צלפון

משמר
דוד

כפר
אוריה

גבעת שמש

צרעה

ישעי

שדות
מיכה

לוזית

בית ניר

גלאון

בית
גוברין

כפר
זוהרים

עגור

שריגים
(לי-און)

גבעת
ישעיהו

צפרירים

נחושה

אדרת

נווה
מיכאל

אביעזר

נתיב
הל״ה

זכריה

זנוח

מחסיה

תרום אשתאול

בית מאיר

כסלון רמת
רזיאל

איתנים

שורש
שואבה קרית

יערים

קרית
אבוענבים

גוש

מעלה
החמישה

הר
אדר

גבעת
יערים

עין
ראפה צובה

עין
נקובא

מבשרת
ציון

מוצא
עילית

בית
זית

ג׳דירה

קלנדיה

אבן
ספיר

עמינדב
אורה

רמת
רחל

בית
ג׳אלא

נחם

נס הרים

בר גיורא

מטע

מבוא
ביתר

תעוז

טל
שחר

יסודות

גני
יוחנן

מזכרת בתיה

בית חנן
בית
עובד

עיינות

גאליה

בן זכאי

כפר
אביב

משגב דב
מישר

ביצרון

גן יבנה

שתולים חצור-אשדוד

שדה
עוזיה

עזריקם

אמונים

עזר
גבעתי באר

טוביה

כפר
ורבורג

משואות
יצחק

מרכז
שפירא עין

צורים

נגבה

יד נתן

שדה
יואב

עוצם

נוגה נהורה

זוהר

ניר ח״ן

שחר

עוזה

איתן
נועם

לכיש

שקף

אמציה

שדה
משה

גת
(קיבוץ)

שלווה

אחוזם

אבן
שמואל

שפיר

גן יבנה

עשרת
שדמה

בניה

כפר
מרדכי

קבוצת
יבנה

נווה
מבטח

בני
דרום

ניר
גלים

כפר
הנגיד

כרם יבנה
(ישיבה)

פלמחים

ירושלים

בית
שמש

גדרה

קרית
מלאכי

אשדוד

קרית
גת

רחובות

צור
הדסה

יבנה

ים
פא

ל ר
נח

נחל אביקוס

נחל אלתקה

נחל בני ראם

נחל ברם

נחל ברקאי

נחל ברקוס
נחל מחצבות

נחל גוברין

נחל גמליאל

ים
גנ

 ד
חל

נ

רין
נחל דכ

נחל הראל

נחל השלושה

ק
ור

ש
ל 

ח
נ

נחל זנוח

נחל חולדה

חל חכליל
נ

צב
 ח

חל
נ

אב
יו

ל 
ח

נ

נחל ינון

נחל ירמות

נחל לוזית

נחל מערה

נחל נעםנחל מראשה

נחל סגולה

סן
סנ

נחל 

נחל עוזרד

נחל ענות

נחל פול

ת
חל פלוגו

נ

חל צפיתה
מהנ

קד
נחל 

נחל קומם

חל רי"ף
נ

ם
ח

ש
ל 

ח
נ

נחל שחר

נחל שחריה

ה
וו

של
ל 

ח
נ

נחל רוך

נחל תינה

נחל תמנה

תעלת כפר ורבורג

תי
ע

גב
ל 

ח
נ

נחל רפאים

לון
יס

ל כ
נח

נחל שורק

מליאל
חל ג

נ

נה
יב

ל 
נח

נחל ברקאי

נחל האלה

נחל לכישנחל גוברין

ם
נע

ל 
נח

ודי קצה

נחל מארשה

אגן שורק

אגן לכיש

44

384

367

38

353

35

358

352

6

3

383

7

41

4

4

40

410

42

412

431

441

375

395

1

396

385

404

417

436

437

60

45

386

411

מקרא

משטר זרימה
עונתי

קולחין

איתן

שיפוע אורכי
0-0.5%

0.5-1.1%

1.1%<
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* פשטי ההצפה נלקחו מתכנית ניקוז נחלים שורק-לכיש

** שימושי קרקע מסקר המארג 2018
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5.1 מסדרונות אקולוגיים

ובמיוחד   ,BIOGIS-ו ניתוח נתוני תצפיות של רט"ג  לפי 
נתוני תצפיות בצבאים שנערכו בעשר השנים האחרונות, נצפו 

שלושה מרכזי פעילות של צבאים במרחב:
מרבית 	  היו  זה  באזור  יהודה  ושפלת  ירושלים  הרי 

ידי  על  מוגנים  זה  במרחב  רבים  שטחים  התצפיות. 
שמורות טבע, גנים לאומיים ויערות קק"ל.

אשדוד 	  שבין  החוף  חולות  במרחב  פלמחים  חולות 
לראשון לציון נצפו צבאים רבים. חלק מהשטח מוגן 
ידי  על  וחלקו  טבע  ושמורות  לאומיים  גנים  ידי  על 

מתקנים צבאיים.
חולות ניצנים מתוך מרחב חולות החוף שבין אשדוד 	 

לאשקלון, רק חלק קטן )זה הצמוד לאשדוד( נמצא 
במרחב התכנית, ויחסית לגודלו היו בו הרבה תצפיות.

ובשטח  מזה  זה  מנותקים  הללו  הריכוזים  שלושת 
שביניהם, מרחב חקלאי ועירוני, אין כמעט תצפיות בצבאים. 
מטרתם הראשית של המסדרונות האקולוגיים במרחב אגן 
מישור  חולות  לבין  יהודה  שפלת  בין  לקשר  היא  הניקוז 
החוף דרך ערוצי הנחלים, וכן לקשר את מרחב רשות הניקוז 

לשטחים שמצפון ומדרום לה.
את המסדרונות האקולוגיים בתכנית אפשר לחלק לכמה 

סוגים עיקריים:
מסדרון ראשי מסדרון המספק קשר רציף בין שפלת 	 

נחלים  על  מתבסס  החוף.  מישור  לחולות  יהודה 
ראשיים בתחום רשות הניקוז. רוחבו )400 מ׳( נקבע 
כדי לאפשר תנועה לבעלי חיים גדולים ורגישים כמו 

צבאים, הזקוקים למסדרון רחב.
מסדרון משני מסדרון המתבסס על ערוץ נחל משני 	 

ובמרבית המקרים אינו מאפשר קשר ישיר ורציף בין 
בין אזור  ומישור החוף אלא רק קשר  יהודה  שפלת 
הראשי.  המסדרון  אל  הניקוז  רשות  בתחום  מסוים 
ועומד  יותר ממסדרון ראשי  מוגדר כקטן  רוחבו  לכן 

על 200 מ׳. 
מסדרון מקשר מסדרונות המקשרים בין נחלים באגני 	 

שורק-לכיש ולאגני ניקוז הגובלים איתם. מסדרונות אלו 
אינם מתבססים על ערוץ נחל אלא עוברים בשטחים 
שאינם בנויים. רוחבם נקבע על 600 מ׳ מכיוון שאין 

להם ליבת מסדרון של בית גידול טבעי.

ממזרח 	  העובר  מסדרון  צפון-דרום  ראשי  מסדרון 
לכביש 6 במרכז רשות הניקוז ומתבסס על מכלול הנוף 
והשטחים החקלאיים הפתוחים לאורך תוואי הכביש. 

מוצע שמסדרון זה יהיה ברוחב 1000 מ׳.

כדי לאפשר את תפקודם של המסדרונות האקולוגיים 
הללו, יש לקבוע להם רוחב רצועת השפעה לפי רוחב המסדרון 
האקולוגי. לפירוט נוסף על המסדרונות האקולוגיים ראו בנספח 

'מסדרונות אקולוגיים במרחב שורק-לכיש'.

עקרונות תכנון למסדרונות אקולוגיים:
המסדרונות האקולוגיים בתחום רשות הניקוז מתבססים 	 

ברובם על ערוצי הנחלים.
רצועת הנחל תהווה את ליבת המסדרון. הרצף הפתוח 	 

יעניק  הנחל  שברצועת  והצמחייה  הנחל  אפיק  של 
מסתור לתנועת בעלי חיים במרחב.

תכנון מסדרונות מפורט יתאים את גבולות המסדרון 	 
פשטי  על  התבססות  תוך  בשטח  הקיימים  לתנאים 

ההצפה והתחשבות בבינוי הקיים.

5.2 מיפוי עושר מיני בעלי חיים

 BIOGIS מיפוי עושר מיני בעלי חיים בוצע על בסיס נתוני
במרחב הרשות. המיפוי בוצע בשתי דגימות. הראשונה על 
 ,2010-2017 כלל מיני החולייתנים שמאגר המידע בשנים 
וזוחלים, כאשר השנייה רק את  יונקים  דיגום שכלל עופות, 
מיני היונקים. בשני המקרים המיפוי נערך לעושר מיני בעלי 

חיים מותאם מאמץ דיגום לקמ"ר.
השוואה בין האזורים בהם היה עושר מינים גבוה לאזורים 
שכבר מוגנים סטטוטורית מראה אילו אזורים עדיין אין להם 
הגנה סטטוטורית. אזורים אלו כוללים את עמק צרעה, ואת 

מרכז השפלה וכן אזורים שבין נחל האלה לנחל גוברין.

 5 
ה י ג ו ל ו ק א

מרחב רשות הניקוז כולל 

מגוון בתי גידול ותאי שטח 

ברמות שימור שונות: שמורות 

טבע, גנים לאומיים, שמורות 

נוף, יערות קק"ל, וכן שטחים 

שאינם מוגנים: שטחי 

חקלאות, שטחים בנויים 

ומסדרונות של תשתיות שונות. 
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גבול התכנית

גבול אגן הניקוז

רצועת ההשפעה
ֿנחל ראשי

נחל משני

פשט הצפה 1%*

אתרים פוטנציאליים 
למאגרי ויסות

מסדרונות אקולוגיים

מסדרון בקרבת נחלים

מסדרון מקשר בין נחלים

מסדרון אורכי חוצה אגנים

שטחים מוגנים
(שמורות טבע, גנים לאומיים ויערות)

מקרא

* פשטי ההצפה נלקחו מתכנית ניקוז נחלים שורק-לכיש

** שימושי קרקע מסקר המארג 2018

מסדרונות אקולוגיים
מרחב נחלים שורק-לכיש

שימושי קרקע**
שטחים בנויים ומופרים

שטחים פתוחים

1 2 3 4 50
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גבול התכנית

גבול אגן הניקוז

נחל ראשי

נחל משני

שימושי קרקע*

שטחים מוגנים

שטחים בנויים

מדרג עושר מינים לתא שטח

לא נבדק

עד 5 מינים

10-5 מינים

25-10 מימים

62.13-25ה

מקרא

* שימושי קרקע מסקר המארג 2018

מדרג עושר המינים
מרחב נחלים שורק-לכיש
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לון
 כיס

נחל

נחל שורק

נחל גמליאל

נחל עקרון

נה
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ל 
נח

נחל ברקאי

נחל האלה

נחל גוברין

נחל לכיש

נחל נעם ודי קצה
נחל מארשה

אגן שורק

אגן לכיש

44

384

367

38

353

35

358

352

6

3

383

7

41

4

4

40

410

42

412

431

441

375

395

1

396

385

404

417

436

437

60

45

386

411

מזרח רחובות

עמק צרעה
תמנה-ברקאי

נחל זכרין
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5.3 צומח

BIOGIS נבדק בסוגי התכסית השונים. נבדקו  עושר מיני הצומח במסד נתוני 
שלושה מדדים: מספר מיני הצומח בכל סוג תכסית, מספר מיני צומח בסכנת הכחדה 
בכל סוג תכסית ומספר מינים אקסקלוסיביים )מינים שנצפו רק בסוג תכסית אחד( 

לסוג תכסית.
בשטחי שדות חקלאיים ובאזורי שיחיה נמצא מספר מיני צומח בסכנת הכחדה 
מספר  נמצא  נטועים  יערות  ובשטחי  מופרים  שאזורים  בעוד  מהממוצע,  גבוה 
מינים בסכנת הכחדה הנמוך מהממוצע. בשטחי חורש טבעי נמצא מספר מינים 
אקסקלוסיביים הגבוה מהממוצע בעוד שבשטחים בעלי כיסוי צומח נמוך ובאזורים 

מופרים נמצא מספר מיני צומח אקסקלוסיביים נמוך מהממוצע.
ניתוח ראשוני זה מראה על החשיבות של משארי טבע בין שדות חקלאיים, 
ומגוון מיני הצומח במרחב רשות הניקוז.  חורש טבעי ושיחיה לשמירה על עושר 
הניקוז  רשות  במרחב  והשיחיה,  הטבעי  החורש  משטחי  שכמחצית  בעוד  אולם 
מוגנים סטטוטורית על ידי שמורות טבע, גנים לאומיים ויערות קק"ל, הרי שמשארי 
טבע ושולי שדות במרחבים החקלאיים אינם מוגנים וישנה חשיבות ליצירת הגנה 

סטטוטורית על שטחים אלו.

5.4 מינים פולשים

ולכיש, נמצא  בסקרים אקולוגיים שנערכו באגני הניקוז של הנחלים שורק 
מגוון של מיני צמחים פולשים. מינים אלו מתפשטים ותופסים את מקומו של הצומח 
ויכולים להביא להכחדה מקומית של מיני צומח אנדמיים שונים.  הטבעי המקומי, 
הסקר האקולוגי שנערך באגן נחל לכיש הראה שאחוז מיני הצומחים הפולשים, מתוך 
כלל המינים שנצפו באתר דיגום לאורך ערוצי הנחל, הולך ויורד ככל שמתרחקים 
ממקומות יישוב. הסקר הראה גם שאחוז מיני הצומחים הפולשים גבוה יותר כאשר 
בצדי הנחל יש חקלאות, לעומת אחוז נמוך יותר כאשר בצדי הנחל יש צומח טבעי.

לכן מומלץ להכין תכנית אינטגרטיבית לטיפול במינים פולשים, שתאגד יחד 
את הפעילות של מגוון ארגונים ובעלי עניין הפעילים בתחום רשות הניקוז. תכנית זו 
תתחשב במרחק מיישובים ובשימושי הקרקע השונים לטיפול במינים הפולשים וכן 

תתחשב בטופוגרפיה ובמנגנוני ההפצה של הצמחים המיועדים לטיפול.

5.5 שיקום אחרי שריפה

הצפי לתדירות שריפות בתחום רשות הניקוז הולך ועולה עם שינויי האקלים 
הצפויים ועם התייבשות הצומח הטבעי בישראל. שריפות פוגעות בכיסוי הצמחייה 
בשטחים הפתוחים ומעלות את הסיכון לסחף קרקע ונגר עילי אל נחלי רשות הניקוז. 
באופן כללי, השיקום הטבעי של המערכת האקולוגית לאחר שריפה הוא התהליך 
הבריא ביותר למערכת האקולוגית. אולם תהליך זה לוקח שנים ובמקומות שבהם 
יש סיכון גבוה לסחיפת קרקע, הדבר יכול לגרום לבלייתה, לסחף ולפגיעה בערוצי 
הנחלים. לכן מומלץ לרשות הניקוז להכין תכנית לשיקום מהיר של צמחייה בשטחים 
יתייחס בעיקר לשכבת הצומח העשבוני, שנותנת את  שנפגעו משריפה. שיקום 
ההגנה הראשונית לקרקע מפני פגיעת מי הגשם. השיקום ישמור על הקרקע בשנים 
הראשונות לאחר השריפה, במהלכן שכבות השיחים והעצים יתחילו בשיקום טבעי, 
כך שלאחר כמה שנות השתקמות הצומח הטבעי תוגן הקרקע מפני סחיפה. התכנית 
תתבסס על מיפוי סיכוני סחף קרקע שנעשה במסגרת העבודה הנוכחית ועל עבודות 

מחקר נוספות.

משארי טבע בין שדות חקלאיים, נחל לכיש ר2תרשים 
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מרחבי הנחלים באגני השורק 

והלכיש רוויי אתרי מורשת 

מתקופות שונות ונופי תרבות 

מגוונים. אלו, יחד עם רצועות 

הנחלים כשדרה מקשרת, 

יוצרים את מכלולי תרבות.

מכלולים אלו יהוו בסיס למגוון 

שירותי פנאי ולטיילות ומובאים 

כאן כהצעה למיקוד פיתוח 

תשתיות קליטת הקהל במרחב, 

תוך שותפות עם רשות הניקוז.

אתרי  ולכיש קיימים  שורק  באגני  הנחלים  בסביבת 
החל  שונות  תרבויות  חיו  באזור  רבים.  והיסטוריה  מורשת 
מתקופת המקרא, ואיפשרו קיום חיים ליושבי הארץ בקרבת 
מקורות מים. מקום הנחל בחיינו השתנה, אבל ממשיך להיות 
וחיבור האדם  קישוריות  והנופש עם  חלק מתרבות הפנאי 
לטבע ומורשתו. הגעה לנחלים יכולה להתמקד בביקור באתרי 
ומורשת לאורך הנחל, מסלולי הליכה בשמורות  היסטוריה 

טבע ויערות או שילוב בינהם.
התכנית אפיינה 19 מכלולי תרבות במרחב הרשות ניקוז 
)ראה טבלה להלן(. המכלולים תוחמים אזור גיאוגרפי בקרבת 
הנחל, לרוב סביב אתר מרכזי, בו יש ריכוז של כמה אתרים עם 
ערך ייחודי עם מספר מבקרים גדול או אתרים בעלי פוטנציאל 
למשיכת מבקרים. במכלולים יש מגוון רחב של אתרים, כגון 
תלים מקראיים, מבנים ופסיפסים היסטורים, אתרי מורשת, 
התכנית  ועוד.  ציפורים  לתצפית  נקודות  לחים,  גידול  בתי 
רואה בשלד הנחלים בסיס לחיבור המכלולים ואתרי תרבות 

ופנאי, המהווים צירים לתנועת המטיילים במרחב. רתימת 
שלד הנחלים כצירי תנועה יגביר את הקישוריות בין האתרים 
ויאפשר לתושבים מעבר נוח בין האתרים, יגדיל את התיירות 
באזור ואת הזיקה של התושבים לאתרי נוף ומורשת. פירוט 

נוסף ניתן למצוא בנספח מכלולי תרבות.

מכלול נחל ירמות

דוגמה למכלול נחל ירמות שנמצאת בפאתי בית שמש לאורך 
נחל ירמות. בכרטיס מכלול מופיעים דרך הגישה  הראשית 

)כביש 38(, אתרים בולטים )עינות דקלים, באר עות'מאנית( 
ותיאור הסביבה והמלצות לשיפור ממשק הטיילות במכלול.

ת
מו
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ל 
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נ

בית שמש

שער של מכלול תרבות נחל ירמות, עם הפנייה לאתרים במכלול - חורבת ג'ילג'יל ובאר עות'מאני ש3תרשים 
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מכלולי תרבות

אתריםשם

חורבות הכפרים פאלוג'ה וקרתיהקרתיה1

מערות מנעם, תל מקנה, בריכת השקייה מעיין זיו, הגשר הטורקי, טיילת מושקו רוםנחל תמנה2

תל בית שמש, תל בטש, מאגר האשליםעמק צרעה3

תל לכיש, כפר לכיש, ח' תות, ח' מגדל גד, ח' מעגלן, ח' שלח, יער שחרייה )המלאכים(נחל לכיש4

תל צפית, מערת אדם ונחל האלהתל צפית ונחל האלה המרכזי5

מערות סמך, חרבת סמך, באר עזרגן לאומי מערות סמך6

 נחל שורק, תל יבנה, יער ביל"ו, תל מחוז, חקלאות מואסית, גשר עד הלוםנחל שורק7

מערות לוזית, עיי כידון, ח' זכרילוזית - כידון8

בתי גידול לחים, בריכת זמורות, מנחת בית דראספשט הצפה לכיש -גבעתי9

עמק הארזים, מעיין ליפתא, גן שדה תלם,  עין מקלף, העיר העתיקה במוצא וסכר בית זיתנחל שורק - ליפתא-מוצא10

תוואי הרכבת התורכית, נביעות )עין אל הדף, עין אל שיח', באר הכהן( חורבות ונקודות תצפית )חרבת בית סקיה, קבר שיח' מרזוק, דיר א-שיח'(פיתולי שורק ורפאים11

מערכות מסתור, בינהם חרבת צנובר, חרבת רזין ועיי נחשמעלה נחל גוברין12

אגם עונתי ואת גשר הקשתותעין צורים-מרכז שפירא13

שמורות הטבע בריכת רחובות, שמורת שיטה מלבינה ותצפית היקפית מגבעת הזיתיםמזרח רחובות14

עינות גיבתון, תל מלוט ותל נענעתל מלוט-נענע15

באר שחם, הבאר העמוקה, בית הרצל, צינור השילוח, בריכת קולחין לתצפית ציפורים, שדה פרגיםבית הרצל - באר שחם16

תל שוכה, באר שוכה, פסיפס, קבר שייח א סליחיתל שוכה17

עינות דקליםנחל ירמות18

גשר עד הלום, פארק עד הלום, אגם גבעתי, נחל לכיש, פאק לכישעד הלום19
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רקע

נחל תמנה הוא אחד ממקטעי נחל רבים במרחב אגני הניקוז שורק ולכיש אשר עברו 
הסדרה לטובת שימוש האדם. הנחל עבר שינויים רבים בינהם הסטת התוואי המקורי, יצירת 
מאגרים מלאכותיים ושאיבת מים לטובת המרחבים החקלאיים והתעשייתים המקיפים 
אותו. שינויים אלה הוציאו את הנחל משיווי משקל פיזיקלי והתוצאה היא קריסת גדות, 

התחתרות בקרקעית הנחל, הצפות והרס בתי גידול.
נחל תמנה שבין  נבחר מקטע  כחלק מתכנית האב למרחב הנחלים שורק-לכיש 
הכבישים 3 ו-6 לשמש פרויקט מקומי של שיקום מקטע נחל, דוגמא למימוש חזון התכנית, 

יצירת ממשק ניהול נגר וניקוז בר קיימא מבוסס ראייה אקו־הידרולוגית. 
הפרויקט מציע ייצוב המערכת ההידרולוגית תוך שיפור הממשק עם חקלאות וצמצום 
סחיפת קרקע, הוספת בתי גידול וחיזוק הקשר בין האדם למקום באמצעות פיתוח שירותי 

טיילות. סך מרכיבי הפרויקט מציבים את נחל תמנה כשלד המחבר את המרחב כולו.

מטרות הפרויקט

פיתוח מוקד טבע ונוף הכולל תשתיות לפנאי ונופש סביב המערכת ההידרולוגית של 
נחל תמנה במקטע הסמוך לישובים רבדים, יד בנימין ובית חלקיה. הפרויקט יכלול שיפור 
התפקוד ההידרולוגי בראייה מקומית ובראייה אזורית )זרימה בנחל וניתוב מי שטפונות(, 
העשרת מגוון בתי הגידול, שיפור הקישוריות ורציפות הנחל בהיבט ההידרולוגי, אקולוגי 

וטיילותי, הסדרת הממשק בין הנחל לחקלאות הצמודה, פיתוח מוקד טיילות. 
נושאים  של  רחב  במגוון  הנוגעת  מקומית  הזדמנות  בזיהוי  הפרויקט  של  ייחודו 
וכן  ובניצול תשתית נטושה קיימת של בריכות דגים ומחצבה  ואזורי  בקנה מידה מקומי 

מאגר מים קיים.

מרחב הפרויקט

המקטע הנידון של נחל תמנה נמצא בלב שטח חקלאי בין כביש 6 ל-3. כדי להגדיל 
את השטחים החקלאיים מצפון לנחל, תוואי הנחל המקורי הוסט דרומה. כיום הנחל מקיף 
גבעה שעליה חממות מגודרות וממשיך בזרימתו מערבה לנחל שורק. הפרויקט בנגישות 
ולישובים הכפריים שבסביבה. כמו כן הוא מהווה חלק  גבוהה למערך הדרכים הארצי 
מרצף טיילות לאורך נחל תמנה המגיע אל שמורת תל מקנה ממזרח - בה ניתן לבקר בתל 
מקראי וברכות שכשוך, טיילת מושקו רום ממערב - מסלול העובר בין הישובים יד בנימין 
ובית חלקיה מכביש 3 ל-7 לאורך הנחל וכן אל השבילים העוטפים את נחל שורק ממערב.

י  פ ל  ע ן  ו נ כ  ת
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תל מקנה
חממות

טיילת

נחל

שטח הפרויקט

חקלאות

שטח בנוי

שטח ביטחוני

מאגר מים

שמורת טבע

מחצבה נטושה

מצב קיים 31תרשים 
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תכנון מוצע

הפרויקט עוסק במערכת ההידרולוגית, במערכת האקולוגית והנופית ובמערכת 
הטיילות והפנאי. שלוש המערכות תומכות ומעשירות זו את זו. בין השאר התכנית 

מציעה שיקום ערוץ הנחל, פיתוח מאגרי וויסות ושילוב בריכות ליצירת בתי גידול 
לחים ואתרי קינון; פיתוח שבילי טיול חניוני פיקניק ונקודות מנוחה.

שיקום אקולוגי של גדות המאגר

שיקום המחצבה
כמאגר ויסות והחדרה

שיקום בריכות הדגים
כבית גידול לח ואתרי קינון
עם תשתית לצפרות

בריכות שכשוך, חורשות
פינות ישיבה, אתר פיקניק

זריעת צומח מקומי, שיקום
נפתול קדום, ייצוב גדול
צמחית ובניית טרסות

שביל הליכה ואפניים לאורך הנחל
מתל מקנה ועד השורק

מצפור בגדת המאגר

שביל הליכה סובב מאגר

מסתור צפרים

מצב מוצע 32תרשים 
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הידרולוגיה 
חלוקת זרימת הבסיס כך שעיקר הזרימה יופנה לנחל תמנה )הערוץ הצפוני( 
וישוקם  נחל  בריכות  יפותחו  הנחל  לאורך  שורק.  נחל  ואל  המורד  אל  וימשיך 
ויופנו  יגלשו לערוץ הדרומי  הנפתול הקדום. זרימות שטפוניות בספיקות גבוהות 
למחצבת רבדים. המחצבה, שהינה מחצבת כורכר, תשמש כמאגר וויסות והחדרה 

לשיקום האקוויפר.

אקולוגיה, סביבה ונוף 
שיקום והעשרת בתי הגידול בנחל תימנה בכלים אקו־הידרולוגיים: זריעת צומח 
מקומי, שיקום נפתול קדום, ייצוב גדות צמחית ובניית טרסות. אמצעים אלו יסייעו 
גם בשימור הקרקע של כרם הזיתים הסמוך. פיתוח סדרת בריכות נחל להגדלת מגוון 
בתי הגידול, כולל ניצול מאגרים תפעוליים קיימים. שיקום בריכות הדגים הנטושות, 
גידול לחים  גדות מאגר המים הקיים ומחצבת הכורכר ליצירת מגוון רחב של בתי 

ואתרי קינון לברווזים וציפורים נוספות. 

טיילות, פנאי ונופש 
פיתוח תשתיות ביקור ושהייה על בסיס בריכות שכשוך ומסלול טיול לאורך 
נחל, צפרות באתרי הקינון, חורשות עצים ועוד. בין השאר פיתוח שבילים, מצפור, 

נקודות מנוחה ורחבות פיקניק, חניוני רכב ועוד.
המקטע הוא חלק מרצף טיילות לאורך נחל תמנה המגיע אל שמורת תל מקנה 

ממזרח והשבילים העוטפים את נחל שורק ממערב.

סדרת בריכות נחל

מאגר מים קיים

שיקום בריכות
הדגים והפיכתן לבית 

גידול לח 

מחצבת רבדים
מאגר ויסות

נחל תמנה-שיקום הערוץ

ערוץ משני לזרימה שטפונית

6

3

ניקוז והובלת המים במרחב הפרוייקט 33תרשים 
P

P

נצר חזני

 יד
בנימין

 חפץ
חיים

גדרה

רבדים

קרית מלאכי

שמורת
תל מקנה

 בית
חלקיה

6

6

3

3

7

מסלולי טיול ומוקדי נופש ופנאי במרחב נחל תמנה 34תרשים 
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רקע סטטוטורי

נחל תמנה עובר במשולש גבולות של מחוזות התכנון ירושלים, דרום ומרכז, 
כאשר רוב אזור התכנון נמצא במחוז דרום. מרחב התכנון כולל חלקים מגושים 2301, 
4305, 4311 ו-5406. רצועת הנחל בתב"עות מסומנות כנחל/ואדי בתשריטי התכניות 
ו- 3/111/03/6 )1994(, אך ללא הוראות נוספות בתקנון   )1980( 1/111/03/6
התכנית. מקטעים מחלקו המזרחי של הנחל מסומנים כשמורת טבע, כחלק מתכנית 
שמורת תל מקנה נחל תמנה )151-0383000, 2018(. במורד הנחל, בחלק המערבי 
בגבול מחוזות התכנון ירושלים ודרום, קיימת מובלעת ללא תכנון מפורט. בשטחים 
החקלאיים המקיפים את הנחל בתכניות 1/111/03/6, 3/111/03/6 )מחוז דרום( 

ו-מי/200 )מחוז ירושלים( מותרת בנייה של מבנים חקלאיים. 
יואב 02/251/6 )2006( הנחל מסומן  בתכנית המתאר של מועצה אזורית 
בתוואי המקורי )צפוני(, ואילו החלק הדרומי אינו מופיע. התכנית מתירה פעולות 
ובריכת האגירה(  הקשורות בניצול במאגרי מים )התחתונה ממנה נשאבים המים 

לצורכי נופש ותיירות וייעדה את אתר הכרייה מצפון לרבדים לשיקום בהתאם.

תכניות מפורטות עתידיות במרחב מתירות באזור הנחל פעולות הקשורות בניצול 
מאגר המים לצורכי נופש ותיירות, אמצעים לחציית הנחל על ידי תשתיות, ומתקנים 
לטיפול והסדרה של מערכת הניקוז בנחל. תכנית המתאר לא מתירה כל פעולות 
פיתוח בתחומי רצועת הנחל וברוחב של 100 מ' מכל גדה, זאת על אף שבפועל נבנו 

חממות מגודרות במתחם בין תוואי הנחל המקורי ותוואי הנחל המוסדר.
תכנית המתאר למוביל מים ולקולחין ארצי 101/02/1 )2007( חוצה את נחל 
תמנה ומחייבת תכניות מפורטות להכיל הוראות בדבר שמירת איכות הסביבה והנוף 
והנחיות לתכנית ניקוז והסדרת הנגר העילי. בימים אלו מקדמים את תת"ל 79 להקמת 

מסילת פלשת שורק, שתוסיף מסילות ממזרח וממערב לכביש 6.

התקדמות ביצוע הפרויקט

תכנית העבודה לשיקום מקטע הנחל חולק לשלושה שלבים:
שלב א' ניהול נגר וזרימת בסיס, הכולל תכנון מפורט עבור ארבעה מכלולים: 

סכר, מעבר אירי, תעלת הטייה ובריכות שכשוך
שלב ב' השלמת תכנון אקו־הידרולוגי למכלול מורד נחל תמנה, המשלים את 

תכנון האגן של מורד נחל תמנה וחיבורו למכלולים של שלב א'
שלב ג' תכנון מפורט עבור המכלולים הנוספים שהוצעו בשלב ב'

בעת כתיבת תכנית האב הוכן מפרט עבור המכלולים המוצעים בשלב א' כולל אומדן 
עלות עבור ביצועם.

תשריט סטטוטורי - מצב קיים במרחב הפרוייקט 35תרשים 
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רקע

מחצבות עזובות הפכו חלק בלתי נפרד מהנוף הטבעי והאנושי בכל העולם. 
לאחר סיום תכליתם התפקודי, אתרים אלה אשר עברו הפרעה אקולוגית משמעותית, 
זקוקים לשיקום פעיל על מנת לנצל את ההזדמנות לפיתוח מוקד אקולוגיה וטיילות 
ועל מנת שהנזק לסביבה שכבר נעשה לא יגדל עקב הזנחה, זיהום או ישמש כאתר 
פסולת לא מבוקר. במקרים מסוימים, כפי שנצפה במחצבת נחל יואב, היעדר ההפרעה 
האנושית כשלעצמה מאפשרת במחצבה, שסיימה את פעילותה והתמלאה במים, 
היווצרות קן פורה לשובם של מיני בעלי חיים וצמחים לאתר ואף לשגשוגם מחדש. 
מחצבת נחל יואב מהווה נדבך ניכר בתוואי נחל יואב, ועקב מיקומה הגיאוגרפי 
הנחבא לעין, התפתחה שם מערכת אקולוגית עשירה הכוללת גוף מים המשתרע 
על שטח של כ-27.5 דונם. בסקר שטחי של המחצבה ניתן לצפות במינים רבים של 
ועדות לדייגים המגיעים ליהנות מהדגה שהתפתחה  ציפורים שהשתכנו במקום 
במקום לאורך השנים. מסביב לגוף המים ניתן לראות אזורים בהם מרוכזים צמחי מים 
בצפיפות שונה, ואזורים שונים באגם בו קיימים עומקים שונים המאפשרים בתי גידול 
מגוונים עבור בעלי חיים וצמחייה. מאידך ניתן גם להבחין במספר נושאים הנדרשים 

לטיפול והתערבות לדוגמה המצוק החשוף והמט ליפול בצדו הדרומי של האגם.
יואב  כחלק מתכנית האב למרחב הנחלים שורק-לכיש נבחרה מחצבת נחל 
יצירת   - לשמש פרויקט מקומי של שיקום מחצבה, דוגמא למימוש חזון התכנית 

ממשק ניהול נגר וניקוז בר קיימא מבוסס ראייה אקו־הידרולוגית. 

מטרות הפרויקט

מימוש הפוטנציאל במחצבה הנטושה שהתפתחה כפנינת טבע חבויה - שיקום 
והידרולוגי המתייחס גם לאגן ההיקוות האזורי, שימור וטיפוח ערכי טבע  אקולוגי 
החיוניים לאספקת השירותים האקולוגיים מהם נהנים תושבי האזור, פיתוח מוקד 

נופש טבע פתוח למבקרים. 

מרחב הפרויקט

מחצבת נחל יואב נמצאת סמוך למושב עוצם במועצה האזורית לכיש, מדרום 
לכביש 35 )כ-800 מ' מרחק אווירי וכ-3 ק"מ מרחק נסיעה(. זהו מרחב כפרי המשלב 
מושבים ושטחים חקלאיים ברובם פתוחים - גד"ש ומטעים. המחצבה במרחק 4.5 

ק"מ מקריית גת ובנייני העיר נצפים מגדות המחצבה. 
הפרויקט בנגישות גבוהה למערך הדרכים הארצי, לישובים הכפריים בסביבה 
)עוצם, נהורה, שחר ויד נתן( ולקרית גת הנמצאת במרחק רכיבת אופניים קצר. כמו 
יכול להתפתח כחלק מרצף טיילות הכולל שבילי אופניים ביער פלוגות  כן האתר 

ממזרח ובשטחים החקלאיים. 
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סקירה נופית

האתר נמצא על רכס כורכר נמוך, חלק מרצועת האורך המזרחית של מישור 
החוף הדרומי. המבנה הטופוגרפי של האזור מושפע מאגן הניקוז של נחל לכיש - 
וגבעות רכות גולשות אל הערוצים המקומיים המזינים את נחל  שיפועים עדינים 
לכיש, בהם ערוץ נחל יואב הצמוד לאתר. למחצבת נחל יואב צמוד ממערב המושב 
עוצם וחלקות ב' ו-ג' של חברי המושב. ממזרח למחצבה עמק חקלאי פתוח בין נחל 
יואב. האדמה ברובה אדמת סחף והגידולים הם בעיקר גד"ש. קיימות  לכיש לנחל 
מעט חממות במרחב והן סמוכות לישובים ולא מפוזרות בשטח הפתוח. נחל יואב כיום 
הוא תעלת ניקוז ברובה ללא חיץ בינה לבין השדות החקלאיים למעט דרך חקלאית 
בחלק ממקטעי הנחל. לאורכו מעט ריכוזי קנה מצוי ונטיעות עצי אקליפטוס. עצי 
האקליפטוס בעלי נוכחות משמעותית במרחב - יער פלוגות ממזרח בולט בנוף, ברובו 
יער אקליפטוסים נטוע. את היער חוצים פיתולי נחל לכיש שגדותיו תלולות יחסית 

ונטועות אקליפטוסים.
והיא שופעת צמחייה גם בשיא הקיץ,  מחצבת עוצם ממוקמת בצלע גבעה 
כולל עצי תאנה ואשלים. הדופן הצפון-מזרחית של המחצבה לשעבר גבוהה ותלולה 
וקיימת ממנה תצפית מרשימה לעבר קריית גת, יער קרתיה, היישובים ניר ח“ן, יד 
נתן, רווחה, שחר וזבדיאל, ובאופק הרי חברון. המחצבה עצמה בנצפות נמוכה, בעיקר 

מהחלקות החקלאיות הסמוכות
נוף השדות  - הן מבחינת הנצפות לעבר  נופיות גבוהות  האתר בעל איכויות 
הפתוחים ובתי המושבים וקרית גת ברקע והן מבחינת אפשרויות הפיתוח של האתר 

עצמו כאתר ביקור ושהייה מבוסס מאגרי מים ובתי גידול לחים. 

סקירה אקולוגית

בסקר אקו-הידרוביולוגי שנערך באגן נחל לכיש )רוזנפלד, 2013( נמצא בנחל 
יואב שמספר מיני צומח לאורך הנחל, מספר מיני עופות ועושר בעלי חיים במים 
נמוכים. ערוץ הנחל לאורך נחל יואב צר ושטחי החקלאות צמודים אל הנחל וצרים 
עליו, ובחלק הדרומי זרם בעת הסקר ביוב בערוץ הנחל שחלק ממנו הגיע גם אל 

מחצבת עוצם.
ירבוז   - ומין פולש אחד  - קחוון הגליל,  במחצבת עצם נמצא מין אנדמי אחד 
לבן. כרטיס האתר מהסקר ב-2013, מפרט את מיני הצומח שנמצאו בנקודות הדיגום 

לאורך הנחל. במחצבת עצם עצמה נמצאו 54 מיני צומח.
המחצבה היא בית גידול לח הניזון מזרימות בנחל יואב ויכולה לשמש כמאגר 
צד לנחל. קטע נחל יואב הזורם בסמוך למחצבה גבוה מקרקעית המחצבה ולכן חלק 
מהזרימות בנחל נשפכות לתוך המחצבה. המחצבה עצמה מחזיקה מים לאורך רוב 

חודשי הקיץ. ולכן התפתח בה בית גידול לח עם צמחיית גדות עשירה.

המחצבה היא אתר בעלת פוטנציאל לערכיות טבע גבוהה. המחצבה נחצבה 
גופי מים, שמקבלים את מימיהם כנראה בעיקר  וכיום יש בה שני  בסלע הכורכר 
גידול  יכלוה ליצור בית  ממי תהום. שיקום של מחצבת עוצם במסגרת הפרוייקט 

מתאים לבעלי חיים אקוווטיים, דו-חיים ועופות מים.

תכנון מוצע

האתר מורכב משלוש בריכות השונות זו מזו בגודל, עומק, תצורת הגדות ובתי 
הגידול שהתפתחו בהן. הפרויקט כולל פיתוח הבריכות וסביבתן כאתר ביקור ייחודי 
המשלב איכויות נוף ואקולוגיה כגון בתי גידול לחים, מוקדי פריחה ואתרי קינון עם 

פעילות טיילות ומים כגון שבילי אופניים, תצפיות נוף, רציפי דיג ומסתור צפרות. 

3
2

1

בריכת
חורף

אגם - מאגר וויסות
המאפשר מגוון

פעילויות מים

בריכה משולבת
צמחיה סבוכה, שביל

הליכה רגלי ומסתור צפרים

ניקוז והובלת המים במרחב הפרוייקט 36תרשים 
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להלן פירוט מרכבי התכנית בחלוקה לבריכות השונות.
עשיר, א.  גידול  בית  מהווה  הבריכה  גשמים.  ממי  הניזונה  רדודה  חורף  בריכת 

על אף היותה מוזנחת ומלאה בסחף. קיים פוטנציאל רב לשיקומה והפיכתה 
למוקד טבע ונוף.

במסגרת הפרויקט מוצעת הסדרת המערכת ההידרולוגית לביסוס בריכת המים 
כבריכה עונתית. במקביל ניקוי סחף ושיקום קרקעית וגדות וכן שיקום ושחזור 
מגוון מיני צומח האופייניים לבריכות חורף. לרווחת מבקרים מוצע פיתוח שביל 

הליכה, פינות ישיבה ושילוט עם מידע. 

בריכה אליפטית גדולה/אגם קטן ב.  אדמת סחף מפרידה בין בריכת החורף לבין 
)כ-170X50 מ'( הניזונה ממי גשמים ומערוץ זרימה קטן המתפצל מנחל יואב. 
הדופן הצפונית של האגם מתאפיינת במצוקים - עדות למחצבה שפעלה במקום. 
נמוכה. הנוף  הדופן הדרומית מורכבת ממדרונות משופעים מכוסים צמחייה 
החשוף סביב האגם מאפשר תצפית מרשימה אל המישור החקלאי, בתי המושבים 

וברקע קרית גת. בבריכה כבר היום פעילות דיג וטיילות. 

מושב

עוצם

רחבת פיקניק

פינת ישיבה

מסתור ציפורים

בריכה-שימור
וחיזוק הצמחיה

פינות ישיבה
שביל הליכה רגלי

תצפית למרחב
החקלאי

בואכה קרית גת

שביל הליכה ואופניים
סובב אגם מעגלי

אגם - ייצוב הגדות, שיקום והעשרת
בתי הגידול הלחים ואתרי הקינון רחבת פיקניק

בריכת חורף - שיקום וטיפוח
קרקעית, גדות ובתי גידול

מסלול טיול לאורך נחל יואב

שביל צף
ורציפי דיג

כביש 35

מושבים נוספים

שבים נוספים
מו

קרית גת

לוגות
יער פ

ולנחל לכיש

תכנון מוצע במאגר יואב ר3תרשים 
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בעוד שבשתי הבריכות האחרות מוצע פיתוח אקסטנסיבי מוכוון שמירה על 
ועומקו מאפשרים פיתוח מגוון פעילויות  גידול, מימדי האגם  הטבע ושיקום בתי 
יותר הקשור במים- החל בדיג וכלה בשיט סירות קטנות. מוצע פיתוח  אינטנסיבי 
ואופניים מעגלי לאורך גדות האגם, תצפית הצופה אל הנוף ומרכז  מסלול הליכה 
מבקרים, נקודות מנוחה ורחבות התכנסות מוצלות. כמו כן מוצע פיתוח שביל צף 
המאפשר גישה אל המים ומייצר רציפים לדיג ופעילויות נוספות. פיתוח זה יעשה 

במקביל לייצוב הגדות, שיקום והעשרת בתי הגידול הלחים ואתרי קינון ועוד. 
שזרימות  כך  האזורי,  ההיקוות  אגן  אל  בהתייחס  הידרולוגי  תפקיד  לאגם 
שטפוניות בספיקות גבוהות יופנו אליו והוא ישמש כמאגר וויסות עבור נחל לכיש 

הזורם במורד לאשדוד.
ערוץ צר ומתפתל מכוסה בצמחיה מחבר בין הבריכה הרחבה לבריכה שלישית ג. 

עשירה בצמחיה סבוכה. הבריכה הזו והבריכה האליפטית הם למעשה אותו 
גוף מים, אך חוויית הביקור בבריכה זו שונה לחלוטין בזכות תחושת הניתוק 

שיוצרת הצמחיה.
התכנית מציעה חיזוק האופי הייחודי של הבריכה באמצעות שימור וחיזוק 
הצמחיה, לצד פיתוח זהיר של תשתיות טיול לרווחת מבקרים כגון - שביל 

הליכה רגלי, נקודות מנוחה ומסתור צפרים. 

פיתוח מכלול הבריכות מייצר חוויית טיול מגוונת מאוד בתא שטח קטן יחסית בעל 
נגישות גבוהה למבקרים. התרומה האקולוגית, הידרולוגית ונופית של הפיתוח המוצע 

באתר משמעותית בקנה מידה מקומי ואזורי.
רובד נוסף של הפרויקט הינו הממשק עם המושב עוצם והחקלאים המקומיים. 
על מנת למתן קונפליקטים בין הפעילות החקלאית והישוב לבין מבקרים מן החוץ 
לבין השיקום האקולוגי, מוצע כי תהליך התכנון המפורט ישלב מפגשים ציבוריים 
לתיאום עם התושבים ורתימתם לתהליך. מוצע למשל לפתח אזור מוטה צרכים 

קהילתיים בצמוד לישוב שיכלול מקום המאפשר התכנסות ישובית.

רקע סטטוטורי

המחצבה ממוקמת בגוש 3097 חלקה 13 המוגדר כשטח חקלאי סוג ב׳ בשתי 
תב״עות שונות: 296/03/6 )מתאריך 03/06/2009(, ו-2/196/03/6 )מתאריך 
29/03/2005(. המחצבה מהווה רק חלק קטן מהגוש הנ״ל )כ-65 דונם מתוך סך 
של כ-254 דונם( כאשר היתר מנוצל ברובו לטובת חקלאות, חלק פעילה וחלק לא 

)לדוגמת החממות העזובות בצד הצפון מערבי(.

 

תשריט סטטוטורי - מצב קיים במרחב הפרוייקט ר3תרשים 
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התקדמות ביצוע הפרויקט

כחלק מהגשת בקשה למימון הפרויקט בתחום הביצוע/תכנון ביצוע של הקרן 
לשמירה על השטחים הפתוחים, הוכן ניתוח מקיף של אופק התכנון לשיקום ופיתוח 

המחצבה כולל פרוגרמה כללית. 
הניתוח כלל סקר גיאומורפולוגי, סקר הידרולוגי, סקר אקולוגי וסקר סטטוטורי 
שמתוכם הוכנה פרוגרמה כללית למטרות תכנון המחצבה. הפרוגרמה התייחסה 

לרבדים הידרולוגים, אקולוגים ונופיים בה פורטו החזון ומטרות לשיקום המחצבה.
לאחר כתיבת חזון ומטרות התכנית מופו הצרכים המרכזיים לתכנון המפורט, 

שהוביל לעדכון הסכימה הנופית של שיקום המחצבה.
בנוסף, הוצע לקרן לשיקום מחצבות להיות שותפה בפרוייקט.

מטרותחזון

פשט הצפה וויסות נחל יואבהידרולוגי
שיפור תפקוד פשט ההצפה	 
להגדיל את ההידרופריודה 	 

של גופי המים

אקולוגי
מחצבת עוצם תהווה מקום 

של מערכת אקולוגית 
מתפקדת עם מגוון בתי גידול

יצירת תשתית להתפתחות מגוון 	 
בתי גידול יבשתיים ולחים

יצירת עוגן ומוקד במסדרון האקולוגי	 
הסרה ומניעה של מפגעי פסולת וזיהום	 
השבת מינים בסכנת הכחדה	 

נופי
פיתוח האתר לטובת הציבור 

והדורות הבאים. המחצבה 
תהווה מוקד לטיילת נחל יואב

קביעת איזורים לפי סוגי 	 
הפעילויות הרצויות 

חיבור לאתר על ידי דרכי הגעה נוחים	 
יצירת מערך פיתוח שינגיש 	 

את החוזקות של אתר לציבור, 
אך מונע פגיעה בהן

בעוד שבשתי הבריכות האחרות מוצע פיתוח אקסטנסיבי מוכוון שמירה על 
ועומקו מאפשרים פיתוח מגוון פעילויות  גידול, מימדי האגם  הטבע ושיקום בתי 
יותר הקשור במים- החל בדיג וכלה בשיט סירות קטנות. מוצע פיתוח  אינטנסיבי 
ואופניים מעגלי לאורך גדות האגם, תצפית הצופה אל הנוף ומרכז  מסלול הליכה 
מבקרים, נקודות מנוחה ורחבות התכנסות מוצלות. כמו כן מוצע פיתוח שביל צף 
המאפשר גישה אל המים ומייצר רציפים לדיג ופעילויות נוספות. פיתוח זה יעשה 

במקביל לייצוב הגדות, שיקום והעשרת בתי הגידול הלחים ואתרי קינון ועוד. 
לאגם תפקיד הידרולוגי בהתייחס אל אגן ההיקוות האזורי, כך שזרימות 
שטפוניות בספיקות גבוהות יופנו אליו והוא ישמש כמאגר וויסות עבור נחל 

לכיש הזורם במורד לאשדוד.
ערוץ צר ומתפתל מכוסה בצמחיה מחבר בין הבריכה הרחבה לבריכה שלישית ד. 

עשירה בצמחיה סבוכה. הבריכה הזו והבריכה האליפטית הם למעשה אותו 
גוף מים, אך חוויית הביקור בבריכה זו שונה לחלוטין בזכות תחושת הניתוק 

שיוצרת הצמחיה.
התכנית מציעה חיזוק האופי הייחודי של הבריכה באמצעות שימור וחיזוק 
הצמחיה, לצד פיתוח זהיר של תשתיות טיול לרווחת מבקרים כגון - שביל 

הליכה רגלי, נקודות מנוחה ומסתור צפרים. 

פיתוח מכלול הבריכות מייצר חוויית טיול מגוונת מאוד בתא שטח קטן יחסית בעל 
נגישות גבוהה למבקרים. התרומה האקולוגית, הידרולוגית ונופית של הפיתוח המוצע 

באתר משמעותית בקנה מידה מקומי ואזורי.
רובד נוסף של הפרויקט הינו הממשק עם המושב עוצם והחקלאים המקומיים. 
על מנת למתן קונפליקטים בין הפעילות החקלאית והישוב לבין מבקרים מן החוץ 
לבין השיקום האקולוגי, מוצע כי תהליך התכנון המפורט ישלב מפגשים ציבוריים 
לתיאום עם התושבים ורתימתם לתהליך. מוצע למשל לפתח אזור מוטה צרכים 

קהילתיים בצמוד לישוב שיכלול מקום המאפשר התכנסות ישובית.
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צומח

78מספר מינים

3מספר מינים פולשים

1מספר מינים נדירים

24מספר מינים ספציפיים

מיני צומח

עבדקן מצויחרדל לבןברומית מטאטא ברומית עקרהאקליפטוס

עוקצר מצוי חרדל שדהברוניקת מיםאשל

פספלון דו-טוריטופח גדולברקן סוריתאנה

פרעושית ערביתטופח ירושליםגדילן מצויאטד אירופי

צפרני-חתול מצויותיבלית מצויהגזיק דקיקשנית גדולה

צפרנית מגוונתירבוז לבןגזיר מזיקארכובית שבטבטית

קחוון הגלילכליינית מצויהגזר קיפחטיון דביק



מיני צומח

קיפודןכף-זאב אירופיתגרניון גזורשברק קוצני

קנה מצוילוף ארץ-ישראלידבקה זיפניתאגמון ימי

קרדה דרומיתלחך אזמלנידבשה במאזנב מצוי

קרדה מכסיפהלחך מצוידורת ארם-צובאאספסת במ

שומר פשוטלשון-פר איטלקיתחבלבל עדיןאספסת מצויה

שיבולת-שועל מתפרקתמעוג אפילחבלבל שדהארבע-כנפות מצויות

שיבולת-שועל נפוצהמעוג כרתיחוח עקודארכובית כתמים

שלמון יפומקור-חסידה חלמיתיחומעה במבוצין במ

שנית מתפתלתמרור מכחילחומעה יפהבקיה צרפתית

שעורת בולבוסיןנורית מללחלבלוב משונשןבקיה תרבותית

שעורת תבורניסנית דו-קרניתחפורית מצויהברומית דו-אבקנית

תולענית דוקרניתסלק מצויחפורית פקעים ברומית זנב-שועל




	תרשים 1 התפלגות שימושי קרקע במרחב נחלים שורק-לכיש 
	תרשים 2 שיקום אקו־הידרולוגי בביצת רובין, בו תוכנן מערכת של גופי מים בעומקים שונים המקושרים אלה לאלה ויצירת שלולית חורף
	תרשים 3 נחל לכיש
	תרשים 4 נחל גוברין
	תרשים 5 הצעה לשיקום אקו־הידרולוגיבנחל שורק במקטע בין יבנה לכפר הנגיד
	תרשים 6 אפיק בנחל גוברין
	תרשים 7 חתך עקרוני של מרחב הנחל
	תרשים 8 תפיסה עקרונית חתך הנחל.ai
	תרשים 9 מקטע נחל רפאים בפארק עמק נחל רפאים
	תרשים 10 נחל גוברין
	תרשים 11 נחל שורק
	תרשים 12 תכנית למסילת פלשת שורק-עוקף לוד (תתל/79). התכנית מוסיפה מסילות חדשות שחוצות 4 פעמים את נחל שורק במקטע בין המושב יסודות לבסיס תל נוף
	תרשים 13 תכנית תל מקנה נחל תמנה (151-0383000). מחוזות התכנון ירושלים ודרום גובלים לאורך פיתולי נחל האלה עד כביש 3, שם יש גבול משולש עם מחוז תכנון מרכז
	תרשים 14 תחום רשות ניקוז שורק-לכיש על רקע תכניות המתאר המחוזיות של מחוזות ירושלים (תממ/30/1), דרום (תממ/14/4) ומרכז (תממ/21/3) 
	תרשים 15  נחל לכיש המסומן בתמ"א 1 (ציר מקווקו לבן) בהשוואה לאפיק הנחל (צבע) במקטע בין המושבים עזריקם ושדה עוזיהו
	תרשים 16 קריסת גדה חקלאית בנחל שורק, מורד כביש 40
	תרשים 17 הצפה של מטע ליד נחל לכיש
	תרשים 18 מורד נחל נס ציונה, שעבר הסדרה וכוסה בבטון להגנה על הגשר, לפני החיבור לנחל שורק
	תרשים 19 קריסת גדה בנחל שורק, במורד כביש 42
	תרשים 20 חתך נחל מוצע לפי תכנית האב. החתך הרצוי יהיה מותאם לספיקות התכן המקומי של האזור ויאפשר שינוי עתידי של חתך הנחל במידה שיידרש
	תרשים 21 סדנה בנושא מפגש הנחל והחקלאות, יוני 2018
	תרשים 22 חתך רוחב רצועת מגן. אורך הרצועה יותאם לפי סוג ושיפוע הקרקע
	תרשים 23 מבט על - נחל גמליאל מצב מוצע לאחר שיקום אקו־הידרולוגי
	תרשים 24 חתך מוצע לשיקום נחל גמליאל, אדריכל נוף גיא שלף מתוך תכנית לשיקום אקו-הידרולוגי של נחל גמליאל, שמקדמת רשות נחל וניקוז שורק לכיש
	תרשים 25 מקטע עירוני של נחל שורק ביבנה
	תרשים 26 מסילת הרכבת בנחל רפאים ליד בתיר
	תרשים 27 חשיפת קו תשתית קבור עקב התחתרות נחל לאחור
	תרשים 28 שמורת נחל שורק
	תרשים 29 משארי טבע בין שדות חקלאיים, נחל לכיש
	תרשים 30 שער של מכלול תרבות נחל ירמות, עם הפנייה לאתרים במכלול - חורבת ג'ילג'יל ובאר עות'מאני
	תרשים 31 מצב קיים
	תרשים 32 מצב מוצע
	תרשים 33 ניקוז והובלת המים במרחב הפרוייקט
	תרשים 34 מסלולי טיול ומוקדי נופש ופנאי במרחב נחל תמנה
	תרשים 36 ניקוז והובלת המים במרחב הפרוייקט
	תרשים 37 תכנון מוצע במאגר יואב
	תרשים 38 תשריט סטטוטורי - מצב קיים במרחב הפרוייקט
	1 מבוא
	1.1 מרחב התכנון
	1.2 תהליך התכנון
	1.3 תשתית כחולה, ירוקה כתומה
	1.4 אקו־הידרולוגיה
	1.5 מדיניות ארצית לניהול אגני ניקוז ונחלים
	1.6 הגדרות
	1.7 פיילוטים מייצגים לשיקום, טיפוח וניהול נחלים
	1.8 סוגיות סטטוטוריות
	1.9 סוגיות פיזיות מרכזיות
	1.10 ריבוי בעלי עניין
	2 תפיסת התכנון
	2.1 מטרות התכנית 
	2.2 עקרונות התכנון
	2.3 תשריט תכנית האב 
	2.4 תחום ההתייחסות
	3 מדיניות לתכנון סביבת הנחל
	3.1 חקלאות
	3.2 עיר
	3.3 תשתיות
	3.4 שטחים טבעיים
	4 סיווג מקטעי הנחלים
	4.1 עקרונות תכנון
	4.2 חלוקה קטגורית לאפיון טיפוס הנחל 
	5 אקולוגיה
	5.1 מסדרונות אקולוגיים
	5.2 מיפוי עושר מיני בעלי חיים
	5.3 צומח
	5.4 מינים פולשים
	5.5 שיקום אחרי שריפה
	6 שרותי תרבות
	תכנון על פי עקרונות תכנית האב נחל תמנה
	תכנון על פי עקרונות תכנית האב מחצבת נחל יואב (עוצם)
	נספח עושר מינים ורשימת מינים

