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 נתונים כללים .1

 רשות הניקוז: .1.1

 רשות ניקוז שורק לכיש

 מתכנן התכנית: .1.2
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 תכניות מצורפות:רשימת  .1.3

 תנוחה  .א

 רשימת נספחים מצורפים: .1.4

 וליקה(אפרשה טכנית )נספח הידרולוגיה / נספח הידר .א

 מפת התוכנית על רקע תב"עות מאושרות – נספח סטטוטורי .ב

 סביבתית\התייחסות נופית .ג

 התייחסות אקולוגית .ד

 רשימת קבצים מצורפים: .1.5

 )שם הקובץ( SHPאו  DWGקו כחול  .א

 שם הקובץ() DWGקובץ שרטוט תנוחה  .ב

 רשימת מסמכים נלווים: .1.6

 12.9.2019  פרוטוקול השיפוט המקצועי מתאריך .א

 

 שטח התכנית .1.7

 דונם 3,363 .1.7.1

 

 מחוז מנהל התכנון .1.8

  מרכז

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 רקע:   .2
 

 תקציר .2.1
. התוכנית חלה 1957תוכנית זו הינה תוכנית מפעל ניקוז מתוקף חוק הניקוז והגנה בפני שיטפונות, 

 במורד. 42במעלה לכביש מס'  40כביש מס'  לאורכו של נחל שורק בקטע שבין
התוכנית חוצה שטחים חקלאיים בעיקר, השייכים לישובים רבים: גדרה, גבעת ברנר, בנייה, בית 

 גמליאל, גאליה. כמו כן, התוכנית, במורדה, משיקה לעיר יבנה.
 

הסדרה זו, נחל שורק, בקטע זה הוא נחל שעבר הסדרה מסיבית לפני כמה עשרות שנים. במסגרת 
שאפשרה את פיתוח החקלאות ואת המושבים החקלאיים שלאורכו, הוטה הנחל מערוצו המקורי, 

 קוצרו פיתולים טבעיים ונבנו מפלים שמטרתם לפצות על הגידול בשיפוע.
עם השנים ובעקבות מספר אירועי זרימה חריגים, נגרמו נזקים כבדים, הן כתוצאה מהצפות של הנחל 

יה בגדותיו )אשר צמצמה את השטחים הראויים לעיבוד חקלאי(. כמו כן, נגרמו והן כתוצאה מארוז
 נזקים בעיר יבנה עקב הצפה של שכונת מגורים בקרבת הנחל.

 
בעקבות כך ולאור הפיתוח המואץ באזור, רואה רשות הניקוז צורך לבצע פעולות למטרת הגנה על 

המערך האקולוגי לאורך גדות הנחל  ישובים ושדות חקלאיים מפני הצפה. זאת, תוך שמירה על
 ושיקומו.

 
תוכנית זו מביאה פתרונות הנדסיים משולבים עם פתרונות אקוהידרולוגיים המשלבים בין הצרכים 

 השונים.
 

 נתוני רקע .2.2
 במורד. 42במעלה, לכביש מס'  40תוכנית זו חלה בקטע של נחל שורק, בין כביש מס' 

 . 179100/637300נ.צ במעלה: 
 .176550/643100במורד: נ.צ 

 הנחל זורם לאורך שדות חקלאיים של ישובי הסביבה ועובר בסמוך למושב בית גמליאל וליבנה.
 

 מ'. 7,500 -אורך קטע הנחל הכלול בתוכנית: כ
פרומיל, כאשר לאורך הנחל קיימים מתקנים המקטינים  2.0 -שיפוע האורכי הממוצע של הנחל הוא כ

 רומיל.פ 1.0את השיפוע עד לכדי 
 

 ספיקות תכן .2.3
ספיקות התכן המומלצות לפרויקט זה, יחושבו בהתחשב בספיקות התכן אשר תואמות את הספיקות 
של תוכנית האב לניקוז. לצורך התאמת הספיקות למצב המצוי במורד סכר קדרון, בוצעה הכפלה של 

 ן., בהתאם להסתברות התכ0.67ל  0.6הספיקה במעלה הסכר, במקדם פיצול שהוא בין 
 



 

 

 

 

 
 
 

 ת העבודה:ומטר .2.4

הסדרה אקוהידרולוגית של אפיק הנחל לצורך שיפור הזרימה ומניעת הצפות בשדות  -
 החקלאיים, במושבים ובעיר יבנה.

 שיפור נגישות לתחזוקת הנחל. -

 שיקום מבנים הידראוליים לאורך הנחל. -

 שיקום סביבת הנחל ושיחזור נפתולים. -

 הנגשת הנחל לציבור. -
 

 מהות התכנית .2.5
 

 פי פרק רביעי לחוק הניקוז. להקמת מפעל ניקוז  -

  שרות לאורך הנחל הסדרת שבילים ודרכי -

 הסדרה אקוהידרולוגית של גדות הנחל -

 שיקום נפתולים -

 שיקום מתקנים הידראוליים שניזוקו והקמת מתקנים הדשים ע"פ הצורך -

 שמירת שטחי הצפה בגדות הנחל לצורך ויסות נגר במורד -

  סות נגר בשטחי גבעת ברנרוי שמירת מקום למאגר -

 רצועות מגן והשפעה לנחל, כלולות בתחום הקו הכחול של תוכנית זו. -
 

 תרשים סביבה: .2.6
 מיקום התוכנית על רקע אגן נחל שורק

כביש 42כביש 40כביש 42כביש 40סכר קדרון

קמ"ר 514קמ"ר 490קמ"ר 514קמ"ר 490קמ"ר 480הסתברות

10%122127139        0.60            78            90 

5%155161176        0.63          104          119 

2%202210230        0.67          143          163 

1%235244267        0.67          166          189 

ספיקות לפי תוכנית האב

(מ"ק/שנייה)

 ספיקות תכן מתואמות

(מ"ק/שנייה)

 מקדם  

פיצול



 

 

 

 

 

 

 

 פרוט העבודות הדרושות להקמת מפעל הניקוז: .2.7

 פירוט סוג העבודה

ביצוע עבודות עפר והסדרת ערוץ הזרימה לרבות  עבודות עפר
 דיפון מקומיותעבודות 

 הקמת סוללות מגן לאורך הנחל ובשדות החקלאיים

 מ' 4-6סלילת דרך שירות ברוחב משתנה של 

דיפון מדרונות באבן במקומות בהן יש חשש ליציבות  עבודות אבן
 המדרון

 ביצוע מעבירי מים איריים ומפלים מבטון ואבן עבודות בטון

הצפה בהם לא תבוצע כל עבודה שמירה על אזורי  עבודות נופיות אקולוגיות
 )למעט אפשור פעילות חקלאית(

 נטיעות וזריעה בגדות הנחל

 



 

 

 

 

 
 :ב.( 1.4)בהתאם לתשריט המצורף בנספח  תכניות החלות על השטח .2.8

 רשימת תוכניות שחלות בשטח מפעל הניקוז המבוקש

 404-0273557מתאר יבנה תוכנית  -

 453-0340554מתאר גדרה תוכנית  -

 174/כפר מרדכי בר -

 14/גבעת ברנר בר -

 בר/140/גאליה משמ -

 152/בנייה משמ -

 153/בית גמליאל משמ -

 1049תמ"ל  –יבנה מזרח  -

 

 עבודות ושימושי קרקע .3

 

 הוראות  כלליות, שימושים  והגבלות: .3.1

 הוראות התוכנית: .3.1.1

 עיקרי הוראות התוכנית :

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

 .1957–חוק  הניקוז והגנה מפני שיטפונות תשי"ח 

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

 אחזקה ושמירתם מפני מפגעים. 

 הגדרות : .3.1.2

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

 ניקוז : .3.1.2.1

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

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

מניעתם , אך למעט טיפול במי שירותים סדירים במדינה ,הגנה מפני שטפונות ו

  .ביוב

 : עורקי ניקוז .3.1.2.2

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

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

 רצועת מגן: .3.1.2.3

ת עורק הניקוז ,ברוחב משתנה משני צידי העורק, משמשת ות קרקע לאורך גדורצוע



 

 

 

 

פעולות העלולות לגרום לנזק לעורק את רשות הניקוז לאחזקת העורק ומניעת 

 הניקוז שלא ברשות מרשות הניקוז.

 פעילות ניקוז: .3.1.2.4

 .כל פעולת ניקוז עפ"י חוק הניקוז המתבצעת ע"י רשות ניקוז, או ע"י גורם אחר

 מאגר ויסות: .3.1.2.5

נגר בספיקות גבוהות מתעלת הנחל למניעת נזק במורד  שהייתמאגר מוסדר לצורך ה

 האפיק.

 פשט הצפה: .3.1.2.6

אשר  עלול/ עשוי להיות מוצף ע"י מי שטפונות מעבר לתוואי הזרימה בעורק, שטח  

והאמור להישאר פתוח כחלק בהגנה מפני שטפונות. רוחבם של פשטי ההצפה ייקבע 

 לפי העניין בכל תוכנית

 תשתיות: .3.1.2.7

גשרים ומעברים, דרכים חקלאיות, מערכות צנרת להשקייה/ שתיה/ ביוב, ברכות 

א, פתוח השטח, כבישים, מסילות ברזל, קווי חשמל ומאגרים מכל סוג שהו

 ותקשורת על ותת קרקעיים, שדות תעופה, אנטנות תקשורת מתקנים מיוחדים

 

 יחס לתוכניות אחרות ובקשות להיתרי בנייה: .3.1.3

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

 

 והגבלות:הוראות כלליות לשימושים  .3.1.4

 

 שימושים בקרקע ובמבנים : .3.1.4.1

תוכנית מפעל הניקוז המוגשת לא תפגע בשימוש קיים בקרקע או במבנים הנמצאים 

 והנ"ל יישאר בהתאם ליעוד המאושר.  

כל שימוש חדש בקרקע בתחום התוכנית כמסומן בתשריט יהיה בכפוף להוראות 

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

 .1957תשי"ח 

 שימושים בעורק וברצועת מגן: .3.1.4.2

לא תאושר תוכנית חדשה מכל סוג שהוא )מתאר, מפורטת, בינוי, דרכים,  .א

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

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

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

 הפעולות הבאות יאסרו בעורק וברצועת המגן ,אלא באישור רשות הניקוז : .ב

 .הקמת מבנה או מתקן חדש כלשהו 

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

 אחר.



 

 

 

 

 .רעיה 

  זמנית/קבועה.זריעה , נטיעה , שתילה 

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

  המקובלים באגף לשימור קרקע במשרד החקלאות.

. מתוקף תוכנית זו ניתן לשדרג מעבירי מים כך שיעמדו בספיקות התכן .ד

 .החלטה לגבי הביצוע תתקבל בשלבי התכנון הבאים

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

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

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

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

רגל ופיתוח נופי תוך נקיטת מתקני ומערכות תשתית, שבילים, גשרים להולכי 

 אמצעי הבטיחות הנדרשים בחוק. 

יאסר בינוי כולל חממות. ולא יותר שינוי במפלסי   בתחום פשט ההצפה .ז

שימוש בתחום  .חקלאיים תותר פעילות חקלאית ללא בניה כשדות .הקרקע

פשט הצפה יותר רק אם אישרה רשות הניקוז כי נלקח בחשבון תפקידו של 

יוחדים מבקשות להיתרים או שימושים  תכניות   ימה.זר כמווסת השטח

תוכנית בסביבת  . באישור רשות הניקוז יחויבו בתחום פשט ההצפה של הנחל

 .פשט הצפה תתייחס לרום הפיתוח ותיתן מענה להגנה מנזקי הצפות בתחומה

 הנחיות אקוהידרולוגיות: .3.1.4.3

על המתכנן לפעול אקוהדרולוגי".  ותכנון לתוכנית זו הוכן נספח מנחה "ממצאים

 לפי הנחיותיו, בשלב התכנון המפורט.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  רשימת פרסום תפיסת מקרקעין .3.2

 להלן מספרי הגושים והחלקות ושטחם בתחום מפעל הניקוז:

 
 

שטח )דונם(מס' חלקהמס' גוששטח )דונם(מס' חלקהמס' גוששטח )דונם(מס' חלקהמס' גוש

26302244.135162465.18457764.185

2631121.81435161367.07457720.932

263130.50335161462.9014701210.0076

26311169635161198.894945570

26321437.5535161320.9014945210.0126

2632160.011735161330.431549931429.51

26321523.7635161230.9754993820.0737

2663390.062135161310.7844993651.657

35061010.00133525330.15144993661.597

35071160.6163525352.49849931210.2376

3507126402.635253929.2549931130.2777

350712536.2535253860.949931190.4352

35101770.10763525316.57499314310.21

35101730.1167352639159.7499313924.39

351018613.973526213.0949931404.792

35101951.5093526420.0438500140.0074

35101482.1333526370.548500131.036

35101750.21913527710.612500118.17

351020021935277841.86500122.652

35101870.28413527775.155001300.227

35101790.29663527690.090650201810.2223

35101830.31833530760.378150201890.0934

351018532.233530750.337850201841.965

35101690.03363530740.2895502041.653

35101910.33943530730.2677502021928.83

35101810.37553530890.8985020450.577

35101670.037935301116.41502022918.35

35101930.42863530771.76150202205.89

35101890.47753530804.50150202287.1

35102013.2483530813.1735023250.0188

35101975.383567225.765023240.0104

35101710.0847356778.585135208.14

351611310.39356782.4955135184.056

35162431.1893567132.4151352121.8

35161280.9153567216.155135220.4873

35161240.748356760.02485135260.288

35161380.5873567103.6525135250.3083

3516822.205356751.25651681150.1681

35161371.9723867220.343551681130

35161272.103386769.155168150.0012

35161162.5253867261.6751697416.68

35161172.593867200.3373591880.2956

35161391.2873867140.8385918712.23

35162092.867386857.05591869.27

35162420.3032386862.0685919200.729

35161401.4783868121.195919220.1833

35162413.3463868420.65919270.0343

3516952.1323868324.45919320.0247

35161200.36063869142.495919290.0296

3516283.8573869120.44815919485.98

35161253.644386986.5759194945.59

35162133.913869915.7359194733.86

35161153.377386979.9859213611.8

35161264.445386960.8035921180.543

35161140.08883869130.7075921318.21

35162400.054577331.1995921320.3644

35161224.976457751.2695921350.2296

35161210.5274577271.4415921330.4465

35161300.48524577310.176659213026.72

35161180.6764577291.9525968197.8

457742.121



 

 

 

 

 תיאור תשתיות בתחום התכנית .3.3

 בתחום התוכנית קיימים קווי מקורות, קווי ביוב ותשתיות נוספות.

 .בשלב התכנון המפורט 

 

 השקעותאומדן  .4

 (.2020מלש"ח )במחירי יולי  20.0-העלות המשוערת של הקמת מפעל הניקוז, על כל מרכיביו היא כ

 


