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מטרות על
להלן המטרות העיקריות של התכנית:
 .1טיפול בנזקי החתירה לאורך מקטעו המורדי של הנחל מנקודת החיבור עם נחל חצור ועד השפך בירדן
 .2הגנה על אזורי בינוי ותשתיות בקיבוץ חולתה המשיק לנחל מצפון
 .3הקטנת מהירויות הזרימה בנחל ,ייצוב ,ביסוס והתאמת חתך הזרימה לספיקות התכן הצפויות בנחל
 .4שמירה על תפקודו האקולוגי של הנחל ושיקום מופעו הטבעי ככל הניתן

6

שיקום והסדרת נחל דישון | רשות ניקוז ונחלים כנרת | פרשה טכנית

 .2תקציר
התכנית המוצגת במסמך זה מתמקדת במקטע התחתון של נחל דישון שאורכו כ 3-קילומטרים  ,החל ממפגש
הנחלים דישון-חצור ועד שפך הנחל לירדן.
מטרות התכנית:
 .1טיפול בנזקי החתירה לאורך מקטעו המורדי של הנחל מנקודת החיבור עם נחל חצור ועד השפך בירדן
 .2הגנה על אזורי בינוי ותשתיות בקיבוץ חולתה המשיק לנחל מצפון
 .3הקטנת מהירויות הזרימה בנחל ,ייצוב ,ביסוס והתאמת חתך הזרימה לספיקות התכן הצפויות בנחל
 .4שמירה על תפקודו האקולוגי של הנחל ושיקום מופעו הטבעי ככל הניתן
רקע:
על פי תמ"א  1מוגדר נחל דישון ,בתחום התכנית ,כעורק ניקוז ראשי.
במסגרת העבודה חושבו ספיקות תכן להסתברויות שונות בעזרת מספר מודלים :מודל ארבל-ליגמ ,מודל
השירות ההידרולוגי ,השיטה ההידרולוגית-סטטיסטית והמודל האזורי (גבעתי ,עצמון.)2015 ,
היות והמודל של השירות ההידרולוגי לוקח בחשבון את נתוני הזרימה הייחודיים של הנחל הוא המודל הנבחר
לשימוש בתוכנית זאת.
ספיקת התכן נקבעה על פי הנחיות תמ"א  1לפיה עבור שימושי קרקע חקלאיים התכנון יתבצע לפי ספיקה של
 10%ואילו כאשר הנחל עובר בסמוך לשטחים בנויים ההסתברות תעמוד על .1%
איתור הבעיות הגורמות להצפה ונזקים:
לצורך תכנון הנחל בוצע מידול זרימה שיטפונית בהסתברות  1%ו 10%-באמצעות תוכנת HEC-RAS
( .)Hydrology Engineering Center – River Analysis Systemאותרו מספר בעיות ,העיקריות שבהן –
מתקיימים מספר מוקדי הצפה ביישוב חולתה בספיקת התכן ( ,)1%מהירות הנחל גבוהה בכל המקטעים
ודורשת ייצוב בהתאם ,כושר ההולכה של מעביר המים בשפך דישון נמוך מספיקת התכן (.)10%
חלופות תכנון:
חלופה  - 1הסדרה הנדסית
ייצוב חתך הנחל באמצעים קשיחים ,דוגמאת אבן מקומית .הסדרת השיפוע האורכי של הנחל והפחתת
מהירויות הזרימה באמצעות מפלוני בטון (מפתנים).
חלופה  – 2הסדרה נופית
ייצוב חתך הנחל באמצעות צמחייה בלבד .מיתון הגדות בצורה משמעותית ושתילה נרחבת של צמחייה על
מנת למנוע התחתרות וכרסום גדות.
חלופה  – 3חלופה משולבת
שילוב אלמנטים הנדסיים ונופיים לכדי פתרון כולל .מיתון השיפוע האורכי יתבצע בעזרת שימוש בטללות מאבן.
ייצוב גדות הנחל ייעשה באמצעות ייצוב צמחי .בנקודות רגישות יתבצע דיפון באבן בו תשולב צמחיית גדות
לייצוב מרבי.
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החלופה שנבחרה היא חלופה  - 3החלופה המשולבת ,המאפשר מחד ייצוב מרבי של הנחל ומניעת כרסום
וחירוץ גדות ומנגד אינה פוגעת בבית הגידול המקומי ומאפשר שיקום ושגשוג של האקולוגיה הנחלית.
במסגרת העבודה בוצע ניתוח הידראולי לתכנון המוצע בתוכנת Hydrology Engineering ( HEC-RAS
 ,)Center – River Analysis Systemלקבלת מפלסי המים ,פשט ההצפה וכושר ההולכה של מעבירי המים
בהסתברות של  10%ו .1%-מיתון גדות הנחל והסדרת השיפוע מסייעים בהפחתת מפלסי המים ובהקטנת
פשט ההצפה בספיקת התכן ( ,)1%כך שהאזוריים הבנויים והמתוכננים להיבנות בחולתה אינם נמצאים בתחום
ההצפה.
העבודות העיקריות הנדרשות הן:
•
•

ייצוב גדות הנחל באמצעות צמחייה שתולה
ייצוב בבולדרים בנקודות כשל – מול היישוב חולתה ,בעיקול ליד המאגר ובמפגש דישון-חצור

•
•

הגבהת הדרך הצמוד למאגר
הסדרת השיפוע האורכי באמצעות תללות

•
•

מיתון גדות הנחל
חפירת תעלת להטיית זרימה שיטפונית מהדישון

•

הוספת מעביר  BOXבמתקן במורד המקטע

•

הוספת גשר חוצה נוסף לטובת חקלאי חולתה
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 .3רקע ומטרות התכנית
התמצאות כללית
נחל דישון ממוקם בגליל העליון המזרחי והינו אחד הנחלים הגדולים בגליל העליון המזרחי ,אורכו כ 31 -ק"מ.
הנחל מנקז את המורדות הצפון -מזרחיים של גוש הרי מירון ,החלק הצפון מערבי של רמת דלתון ,רמת עלמה
וגוש ההרים העיקרי של הגליל העליון המזרחי לכיוון מזרח.
לנחל קיי מים מספר יובלים ,כאשר אחד מיובליו העיקריים הינו נחל אביב .לפני החיבור עם נחל אביב חוברים
לדישון נחל צבעון ,נחל גוש חלב ,נחל ברעם ,נחל בן זמרה ,נחל ריחן ונחל יראון .לאחר החיבור הנחל זורם
בכיוון מזרח עד למושב דישון ,ולאחר מכן פונה לכיוון דרום מזרח עד לחיבור עם נחל מרות .מכאן הנחל ממשיך
באופן כללי לכיוון מזרח עד לחיבור עם הירדן.
נחל חצור ,שהיה יובל נפרד של נהר הירדן ,הוטה לנחל דישון וחובר אליו לפני השפך של הדישון לירדן.
עד שנת  1948היה נחל דישון נחל איתן משפך נחל גוש חלב ועד לירדן ,אך מאז נשאבים מי המעיינות המזינים
אותו ,הוא הפך ל נחל אכזב שמתייבש בקיץ והזרימה מתבססת על זרימות שיטפוניות .ב 2013-החלה רשות
המים בשחרור חלקי של מי עין אביב ,ומופע הנחל הזורם חודש באופן חלקי.
איור  1מציג את תרשים הסביבה של התכנית.

תחום התכנית

איור  :1תרשים סביבה
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טופוגרפיה
מעלה אגן נחל דישון נמצא ברום טופוגרפי של  900מטר מעל פני הים (מפ"ה) .האגן משתפל בתלילות
במורדות הר מירון ורמת ברעם והוא הולך ומתמן ככל שמתקדם מזרחה אל עמק החולה שם הגובה הנחל נע
בין  55-140מפ"ה.
איור  2מציג מפה טופוגרפית בתחום התכנית וסביבתה.

איור  :2מפה טופוגרפית בתחום התכנית וסביבתה

רצועת הנחל הסטטוטורית
רצועת הנחל מוגדרת סטטוטורית וכוללת את רשימת החלקות הבאה :גוש  13047חלקה  17ו ,21-גוש 13046
חלקה .9
בתחום גוש  13047חלקה  17קיימות פלישות של שטחי חקלאות אל תוך תחום הנחל.

תוכניות סטטוטוריות
לפי תכנית ג ,16530/תוואי נחל דישון תחתון עובר בייעוד קרקע 'נחלים' .לפי תכנית זאת הגדה הצפונית של
הנחל הצמודה ליישוב חולתה מיועדת לבניית אזורי מגורים.
איור  3מציג את שימושי הקרקע בתחום התכנית.
איור  4מציג את מפת ייעודי קרקע לפי תכניות מאושרות.

10

שיקום והסדרת נחל דישון | רשות ניקוז ונחלים כנרת | פרשה טכנית

תחום התכנית

איור  :3מפת שימושי קרקע

תחום התכנית

איור  :4מפת ייעודי קרקע לפי תוכניות מאושרות
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תיאור הסביבה ובעיות קיימות

בשטחו של אגן הנחל שימושי קרקע שונים והם בעלי השפעה מכרעת על היווצרות נגר עילי וסחף קרקע.
על פי תמ"א  35לפיתוח משולב כ  75%-מוגדרים כשטחים לשימור מים.
להלן פירוט שימושי הקרקע והשפעותיהם:
▪

שטחים מבונים – תורמים לנגר העילי באופן משמעותיו הגורם לסחף גבוה ולהגדלת הספיקות בנחל
בעת שיטפון.

▪

שטחים חקלאיים – מכסים שטח נרחב באגן הניקוז ( 33%באגן דישון 34% ,בנחל חצור) וכוללים מטעי
נשירים ,פרדסים ,גד"ש וירקות ,גידול עופות וגידול בשר לבקר .כל אלו תורמים בדרכם להגברת הנגר
והסחף.

▪

שטוחים פתוחים ושמורות טבע – מייצרים פחות נגר ומאפשרים למים לחלחל את תת הקרקע.

התכנית עוסקת בתוואי נחל דישון החל מנקודת חיבורו עם נחל חצור ועד כניסתו לתעלת הירדן ,כאשר תוואי
זה מאופיין בבעיות משמעותיות .גדות הנחל משופעות מאוד ודלות בצומח ,בנוסף קיימת סחיפה מואצת
והיווצרות קירות שנמצאים בסכנת התמוטטות.
בחלקו המעלי של דישון עד לחיבורו עם נחל חצור הנחל מאופיין בתוואי זרימה טבעי ,רחב יחסית ומשופע
צמחייה ,אשר תורמת ליציבות גדותיו .באזור זה לא נצפו בעיות של סחיפת גדות מואצת או הצפות.
לעומת זאת ,בחיבור נחל דישון עם נחל חצור ניתן להבחין כי הנחל הופך מרדוד ורחב לצר ועמוק וקיימת
התחתרות קרקע משמעותית ,ראה תמונה  .1לאורך התוואי עד כניסת הנחל לתעלת הירדן הנחל מאופיין
בחוסר יציבות ,גדות תלולות מאוד ובפיתוליו הקירות סובלים מקריסת גדות וסחיפה מואצת .ראה תמונה מס'
.2
בחלקים נרחבים דפנות הנחל הפכו לקירות חשופים היות והריסוס בשטחי החקלאות הסמוכים זלג לתוואי
הנחל ופגע קשות בצמחיית הגדות וע"י כך ביציבות הנחל.
כמו כן ,במקומות מסוימים לאורך תוואי הנחל ניתן להבחין בהתחתרויות משמעותיות בקרקע ,אשר ללא טיפול
מתאים עלולות להעמיק ולהמשיך לפיתולים נוספים בהמשך הנחל.
בשנת  2013הנחל הציף את אזור בית העלמין של קיבוץ חולתה ופגע בגדת בית העלמין ,בוצעו עבודות חירום
ע"י רשות ניקוז כנרת למילוי ודיפון הגדה להגנה על הקברים ומניעת סחיפתם ,ראה תמונה מס' .3
במורד הנחל ,סמוך לשפך הירדן ,הנחל מאופיין בחתך צר וישר ,בעל צמחיה צפופה הסובל מקריסת גדות
חריפה והיווצרות קירות .ראה תמונה מס' .4
באיור  5שלהלן ניתן לראות את שטח התכנית בחלוקה למקטעים.
התמונות המובאות בהמשך ממוספרות בהתאם למקטעים אלו.
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איור  :5מיפוי תחום התכנית במקטעים

 -1סחף קרקע והצטברות חלוקי נחל
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 -2התחתרות חריפה עד היווצרות קיר ,הצטברות סחף וסכנה לקריסת גדות

 -3הצטברות סחף באזור בית העלמין וכניסת מים אל מתחת לבולדרים בעקבות אירועי הגשם האחרונים

 -4התחתרות משמעותית של גדת הנחל ,סכנה לקריסת הגדה והדרך הקיימת בסמוך
תמונה  :1בעיות קיימות בנחל דישון
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 .4הידרולוגיה
חלוקת השטח לאגני היקוות
אגן ההיקוות הכולל של נחל דישון העומד על שטח של כ 143-קמ"ר ,כולל בתוכו את אגן נחל חצור עקב הטיית
הנחל במקטעו המורדי .בנוסף כולל אגן ההיקוות את אגן נחל דלתון שהינו יובל מרכזי של נחל חצור.
בתחום אגן ההיקוות של הנחל מצויים  13ישובים המשתייכים לשלוש מועצות אזוריות (הגליל העליון ,מבואות
החרמון ומרום הגליל) ושלוש מועצות מקומיות (ראש פינה ,יסוד המעלה וג'ש).
מרבית שטח התכנית מאופיין בשטחי חקלאות ובחלק קטן ממנו הנחל עובר בשטחי הרחבה מתוכננים מזרחית
לקיבוץ חולתה.
איור  6מציג את אגן ההיקוות של נחל דישון ותתי האגנים בתחום התכנית.

איור  :6אגני היקוות בתחום התכנית
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אגן הניקוז על רקע תמ"א :1
עפ"י תמ"א  1נחל דישון מוגדר כעורק ראשי .בקרבתו ממוקמים נחל חצור ,שמתחבר אליו לקראת השפך
בנהר הירדן ,אשר מוגדר כעורק ניקוז ראשי.
ע"פ תמ"א  ,1מוגדר פשט הצפה בקצה התחתון של התכנית כחלק מפשט ההצפה של עמק החולה.
איור  7מציג את תחום התכנית על גבי תכנית תמ"א .1

איור  :7תכנית תמ"א 1

סיווג קרקעות
הקרקעות באגן נחל דישון מורכבות מסירוזיום גירניים ,מגרומוסולים ומפרוטוגרומוסולים בזלתיים,
גרומוסולים חומים בזלתיים ,טרה רוסות ורנדזינות חומות ובהירות (מתוך אתר המפות הממשלתי – שכבת
חבורות קרקע).
במעלה האגן כושר החידור של הקרקע גבוה ,אך ככל שמתקדמים במורד אל עבר קרקעות העמק
האלוביאליות כושר החידור יורד ,כאשר במקטע התכנון מקדם הנגר עומד על כ.44%-
איור  8מציג את חבורות הקרקע בתחום התכנית.
פרוטוגרומוסולים בזלתיים הינן קרקעות חרסיתיות או חרסיתיות אבנוניות בצבע חום כהה ,רדודות ,נטולות
גיר ומכוסות סלעי בזלת .על פני השטח מזדקרים על-פי רוב סלעי הבזלת .קרקעות אלה מכסות חלקים
ניכרים של רמות הבזלת במזרח הגליל התחתון ובגולן התחתון .חברת הצומח האופיינית לקרקעות אלה
הוא בעיקר יער פתוח של אלון התבור בשטחים הלחים-למחצה במורדות הגולן ,ויער פתוח דמוי-סוואנה של
שיזף מצוי ושיזף השיח  -באזורים הצחיחים למחצה בחלקים הנמוכים ביותר שבגולן ובמזרח הגליל .
גרומוסולים הינן קרקעות חרסיתיות דקות גרגר ,בצבע חום כהה או חום-אפור כהה ,בעלות שכבה עליונה
גרגירית ברובה .קרקע זאת לרוב מאפיינת את המדרונות המתונים יותר ואת פשטי ההצפה של הנחלים.
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הקרקע נוצרת מסחף אלוביאלי המגיע מעמקי הגליל התחתון המרכזי .מדובר בקרקע פורייה המתאימה
לחקלאות ,אבל עקב חידור איטי ואוורור לקוי מתאימה בעיקר לגידולי שדה  .הקרקע הינה בעלת רמת
סחיפות גבוהה אשר בעונות היבשות סובלת מסידוק במידה ניכרת.
טרה רוסה היא סוג של קרקע חרסיתית חומה-אדומה ,המתהווה מבלייה של סלע גיר קשה (או דולומיט).
קרקע זו רדודה בדרך כלל וגרגירית ,האופק העליון בה כהה יחסית וסלעים רבים בולטים ממנו על פני
השטח .צבעה האדום האופייני נובע מתכולה גבוהה של תחמוצות ברזל וחומר אורגני .היא בעלת pH
נייטרלי או מעט חומצי ,ויכולת ניקוז טובה.
הרנדזינה החומה הינה קרקע רדודה ,מכוסה גיר ,קירטון ונארי ומכילה כמויות גדולות של הומוס (שרידי
חומר צמחי מפורק) .הרנדזינה הבהירה היא קרקע חומה-אפורה ,מכוסה קירטון או חוואר באזור האקלים
הים תיכוני וגיר ודולומיט באזור האקלים הערבתי .הקרקע בינונית בעומקה ,ומרקמה חרסיתי עד סייני-
סילטי .הקרקע בעלת כושר חידור טוב יחסית.
סירוזיום גירניים הינן קרקעות עמוקות ,גיריות ,דקות גרגר שצבען חום-אפור .הן נוצרו מחוואר הלשון או
מאלוביום גירי ישן .

איור  :8סיווג קרקעות בתחום התכנית
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נתוני הגשם בתחום התוכנית

טבלה  1שלהלן מציגה את עוצמת הגשם המרבית הידועה לפרק זמן של  10דק' בתחנת מלכיה ,הנמצאת
במעלה אזור התכנון.
טבלה  :1עוצמת הגשם המרבית הידועה לפרק זמן של  10דק' בתחנת מלכיה

רשת ישראל
החדשה

שם תחנה

מלכיה

X

Y

248

778

תקופת

מס' שנות

רום תחנה

תצפיות

תצפית

(מ')

עוצמת גשם מרבית ידועה לפרק
זמן של  10דק' (מ"מ/שעה)

1958-2002

35

690

65

טבלה  2שלהלן מציגה את עוצמות הגשם המרביות לפרקי זמן שונים בהסתברויות שונות בתחנת מלכיה.
טבלה  :2עוצמות גשם מרביות לפרקי זמן שונים בהסתברויות שונות בתחנת מלכיה

משך (דקות)

עוצמות גשם מרבית (מ"מ/שעה) לפרקי זמן שונים ובהסתברויות שונות
20%

10%

5%

2%

1%

10

45

52

58

67

74

30

24

27

31

35

38

60

15

17

19

21

23

80

10

11

12

14

14

120

7

9

10

11

12

180

6

7

8

9

10

240

45

52

58

67

74
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ספיקות תכן להסתברויות שונות

על פי השירות ההידרולוגי קיימת תחנה הידרומטרית אחת בתחום ההתנקזות של נחל דישון :תחנת 'דישון-
כביש ראש פינה -מטולה ח' ,הממוקמת צפונית לתחום התכנית.
מידע נוסף על התחנה ההידרומטרית מפורט בטבלה  .3תחום הניקוז עד לתחנה מוצג באיור  9מתוך פרסום
השרות ההידרולוגי.
טבלה  :3פרטי מידע על תחנה הידרומטרית דישון כביש ראש פינה-מטולה
שם תחנה

מספר
תחנה

רשת ישראל
החדשה
X

Y

שטח התנקזות
עד התחנה

תקופת
תצפיות

מס' שנות
תצפית

(קמ"ר)

ספיקה מרבית
ידועה
(מ"ק/שנייה)

דישון כביש
71
90
771.9
253.8 30165
ראש פינה-
מטולה
*הספיקה ההיסטורית כנראה השתנתה ,אך עוד לא התקבל עדכון רשמי מהשירות ההידרולוגי.
1949היום

*

34

איור  :9תחום התנקזות עד לתחנה ההידרומטרית דישון – כביש מטולה – ראש פינה ,מס' 30165
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בשנת  2013הציף נחל דישון את שטח בית העלמין של קיבוץ חולתה באופן משמעותי שסיכן את האזור .על
מנת להגן על השטח ולמנוע הצפות חוזרות רשות ניקוז ביצעה עבודות באזור וגדות הנחל דופנו בבולדרים
למניעת קריסת גדות וחדירת מים לשטח בית העלמין.
בתחילת חודש ינואר  ,2020כמויות משקעים חריגות הובילו לספיקות גבוהות באגן נחל דישון .על פי תחנת
המדידה בנחל דישון הגיעה הספיקה בשיאה ל 28.3-מ"ק/שניה ,ספיקה הקרובה מאוד לספיקה ההיסטורית
בנחל העומדת על  34מ"ק/שניה .ספיקה זו מתארת אירוע המתאים להסתברות של  1:33שנה .הזרימה גרמה
להצפות בתשתיות צמודות נחל.

ספיקות התכן להסתברויות שונות חושבו לפי מספר מודלים על מנת לבצע השוואה ולקבל ערכי ספיקות
מדויקים ככל הניתן :מודל ארבל-ליגמ ,מודל השירות ההידרולוגי ,השיטה ההידרולוגית-סטטיסטית והמודל
האזורי (גבעתי ,עצמון.)2015 ,

טבלה  4מציגה את ספיקות התכן בהסתברויות שונות עבור כל מקור.
מודל ארבל-ליגמ
מודל זה פותח במסגרת תכנית אב כנרת וקובע ספיקות שיא עבור  6תתי-אזורים הידרולוגיים שונים באגן
ההיקוות של הכנרת ,כאשר עבור כל אזור מוגדר טווח השימוש המותר .בחישוב הספיקות מתייחס המודל
לניתוחים סטטיסטים ,שימושי קרקע שונים ,עוצמות גשם חריגות באגנים קטנים ובעיקר מתייחס לסוגי קרקעות
בהם נמדדו בעבר ספיקות שיא חריגות.
המודל מתאים לאגנים בעלי שטחים בטווח של  5-140קמ"ר ,שטחו של אגן נחל דישון הינו כ 143 -קמ"ר ולכן
ניתן לחשב בקירוב טוב ספיקות תכן להסתברויות שונות עבור הנחל במודל זה.
מודל השירות ההידרולוגי
על פי נתוני הזרימות המדודות בנחלים המתקבלים מרשת התחנות ההידרומטריות של השירות ההידרולוגי,
נעשתה סטטיסטיקה מפורטת של תקופות חזרה לספיקות שיא בהסתברויות שונות בנחלי ישראל ,ספיקות שיא
היסטוריות ידועות ומידע אודות נפחי זרימה בנחלים.
שיטה הידרולוגית-סטטיסטית (פולק)2003,
מודל הידרולוגי זה מציג ניתוח סטטיסטי שפותח על ידי ד"ר שמואל פולק מחברת הידרומודול על סמך נתוני
תחנות הידרומטריות של ה שירות ההידרולוגי והתחנה לחקר הסחף .המודל פותח עבור חברת נתיבי ישראל
(נת"י) .בבסיס המודל אנלוגיה הידרולוגית ,אשר מניחה כי אגנים דומים בתכונותיהם הפיסיות )מורפולוגיה
והרכב קרקעות) ונמצאים באותו משטר גשמים ,מייצרים ספיקות שיא דומות.
מודל אזורי לחישוב ספיקות שיא בהסתברות ( 1%גבעתי ועצמון)2015 ,
מודל אמפירי אזורי לחישוב ספיקות בהסתברות של  .1%המודל פותח על ידי עמיר גבעתי ,ובנימין עצמון
עבור השירות ההידרולוגי להערכת גאויות צפויות בתחומי התנקזות שאינם מנוטרים .ההנחה היא שבאזור
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גיאוגרפי נתון ,ספיקת השיא בהסתברות  1%של כל נחל היא פונקציה סטטיסטית של שטח האגן .המודל
מתאים לאגנים עד  200קמ"ר.

טבלה  :4ספיקות תכן בהסתברויות על פי המודלים השונים
מקור

ספיקת התכן (מ"ק/שניה)

שטח האגן
[קמ"ר]

10%

5%

2%

1%

תוכנית אב לניקוז עבור
רשות ניקוז כנרת

140

12.4

19.5

36.7

44.2

השרות ההידרולוגי

90

22

38

50

69

שיטה הידרולוגית-
סטטיסטית

143

29.3

42.4

88.5

111.4

המודל האזורי

143

44

63.7

92.4

115.3

ניתן לראות כי קיימים הבדלים בין הספיקות המתקבלות במודלים השונים ,הספיקות במודלי השירות
ההידרולוגי וארבל-ליגמ קרובות ,בעוד במודל הסטטיסטי והאזורי הספיקות גבוהות כמעט פי שתיים .המודל
הסטטיסטי והאזורי נשענים על קביעת אזורים הידרולוגים גדולים יותר או הסתמכות מרובה על ההבדלים
בחבורות הקרקע ,בעוד המודלים של השירות ההידרולוגי וארבל-ליגמ ממוקדים יותר באזור ההידרולוגי
הספציפי של נחל דישון.
סיכום
היות והמודל של השירות ההידרולוגי לוקח בחשבון את נתוני הזרימה הייחודיים של הנחל ,הוא המודל הנבחר
לשימוש בתוכנית זאת.

תקופת החזרה בתכנית זו נקבעה באמצעות שימושי הקרקע הקיימים בשטח.
היות ומרבית התכנית עוסקת באזור חקלאי ,התייחסנו לתקופת חזרה של  10שנים ועל כן ההסתברות המרבית
לאירוע בשנה מסוימת הינה .10%
היות והתוכנית עוברת בסמוך לשטחים המיועדים להרחבת הקיבוץ חולתה ,יש צורך להחמיר בתכנון על מנת
למנוע הצפות בשטחים מבונים ולכן תקופת החזרה שנקבעה למקטעי נחל צמודים בינוי אלו הינה של 100
שנים (הסתברות .)1%
טבלה  5שלהלן מציגה את אופן קביעת תקופת החזרה בשנים לפי שימושי קרקע שונים.
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טבלה  :5קביעת תקופת חזרה בשנים לשימושי קרקע שונים
השימוש בשטח

תקופת חזרה בשנים

הסתברות מרבית לאירוע
בשנה מסוימת

חקלאות :גידולי שדה ומטעים ,פארקים

10

10%

בתי צמיחה

25

4%

כבישים ומסילות ברזל *

לפחות 50

 2%לכל היותר

סוללות מאגרים וסכרים **

100

1%

מערכת הגנה על שטחים מבונים **

100

1%

תיעול עירוני (רחובות ,מגרשי חניה ,חצרות בתים וכדומה)

 5עד 50

 20%עד 2%

קביעת גובה 0.0לבתים **-

100

1%

מתקן הנדסי בתוך הנחל

לפחות 50

 2%לכל היותר

הגנה על מתקנים אסטרטגיים **

100

1%

טבלה  6מציגה את ספיקות השיא בנחל דישון על פי המודל הנבחר – מודל השירות ההידרולוגי ,בדגש על
ההסתברויות הנבחרות בעקבות קביעת תקופות החזרה.
טבלה :6
בנחל דישון על
השירות
בהסתברויות

ספיקות השיא (מ"ק/שניה)
מודל

השירות ההידרולוגי

1%

10%

69

22

ספיקות שיא
פי מודל
ההידרולוגי
הנבחרות
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 .5ניתוח גיאומורפולוגי של הנחל
הסבר כללי על גיאומורפולוגיה נחלית
גיאומורפולוגיה נחלית עוסקת בשינוי מבנה הנחל עקב שינויים בתשומות ,חומר תשתית הנחל ,שינויי במאפייני
הזרימה ,השתנות של מאפייני הבליה וסחיפת הקרקע וגורמים נוספים היכולים להשפיעה על הערוץ.
הגיאומורפולוגיה הנחלית בודקת ומאפיינת את שינויי מבנה הערוץ לאורך זמן .נחל הוא "יישות" אקטיבית
שנמצאת תמיד בתנועה ,ערוץ הנחל משתנה לאורך הזמן ,בפיתוליו ,בשיפועו וזרימתו.
נחל הוא תוצר של התחתרות וסחיפת קרקע על ידי מים ,רצוי להפריד את ההסתכלות על הנחל לשני חלקיו.
הראשון הוא מעלה הנחל ,אזור זה מאופיין לרוב בשיפועים חדים ,והתחתרות באזור סלעי ,דבר זה יוצר ערוץ
בצורת וי ( )Vבו הנחל מתועל לערוץ ברור ללא יכולת תנועה רבה באופן יחסי.
חלקו השני הוא מורד הנחל ,אזור שבו הנחל כבר אסף את מרבית יובליו והוא נע בערוץ מרכזי בסדר הגודל
הגבוהה ביותר( .)Strahler Stream orderמכיוון שהאזורים העליונים של נחל עוברים בתשתית סלעית אין
לנחל יכולת ליצור שינוי משמעותי בפני השטח בטווח זמן קצר .באזורים של תשתית אלוביאלית הנחל יוצר
שינוי של מבנה ערוץ בצורה מתמדת .גם אם לא נעשו שינויים משמעותיים והפרות באגן ,באזור אלוביאלי ערוץ
הנחל משתנה ונשאר דינאמי .השינויים באים ליידי ביטוי בשינוי עומק הנחל ,שינוי מיקום הנפתולים
(מאנדרים) ,שינוי רמת הנפתוליות של הערוץ ,היווצרות פזורות בשטח הערוץ ,סחיפה והשקעה של חומר
במקומות שונים בערוץ ועוד.
נחלים "שואפים" להגיע למצב יציב\שיווי משקל ,מצב בו קיים איזון בין ספיקת ומהירות הזרימה בנחל למבנה
ותשתית הנחל ,במצב של איזון לא תיווצר סחיפת גדות מואצת ,התחתרות מהירה וסימנים נוספים המלמדים
על חוסר איזון במערכת הנחלית .במידה ונוצר שינוי באגן ייווצר שינוי גם בנחל ,שינוי באגן ייצור שינוי בשיווי
המשקל בנחל ,כתוצאה מכן מאפייני זרימת\מבנה הנחל ישתנה בהתאם.

תיאור שינויי האגן לאורך ההיסטוריה
אגן נחל דישון השתנה רבות לאורך מאה השנים האחרונות .עוד לפני הקמת מדינת ישראל ,כריתה ורעייה
אינטנסיבית בכל חלקו העליון דיכאה את הצומח ולא אפשרה התפתחות חורש מפותח ,שהוא צורת הקליימקס
של הצומח בחלקו העליון של האגן .כבר ב  1942הבריטים הכריזו על הר מירון כשמורת יער ,עם השנים והירידה
בכמות העדרים הצמחייה החלה להתבסס .לפני מספר עשורים היו בכפרים כמות גדולה של עדרי עיזים ,בבית
ג'אן כ  12,000ובחורפיש כ  8,000עיזים ,כיום יש בכל אחד מהכפרים פחות מ  1,000עיזים .עם הירידה בלחץ
הרעייה התפתח חורש מפותח וצפוף שתרומת הנגר שלו נמוכה מאוד.
אזור ברעם התאפיין ב גבעות עם כיסוי צומח דל שמאופיין בעיקר בבתות עשבוניות ואזורי סלע חשופים .ב-
 1950התחילו שתילות של יערות אורנים על ידי קק"ל ,ומרבית השטח נשתל בין  .1955-1965כיום מרבית אזור
מרכז האגן (אזור ברעם ,יראון ,כרם בן זמרה) מאופיין ביער אורנים מפותח .ב 1970 -הוכרזה שמורת נחל דישון.
במהלך השנים היה שינוי משמעותי בחלקו העליון של האגן ,הוא עבר ייעור והתפתחות חורש ,וחלקים רבים
ממנו מוגנים מפיתוח בהיותם שמורה .קרקע חשופה ללא כיסוי צומח מגבירה את הנגר העילי ואת זמינות
הקרקע לסחיפה .השינוי שחל באגן אמור להקטין את כמות הנגר העילי וכמות הקרקע הנסחפת ממנו.
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תמונה  :2אזור הר מירון "קירח" כמעט ללא צמחייה .צולם על ידי יעקב דן דב1913-1915 ,

גם חלקו התחתון של הנחל עבר שינוי רב במהלך המאה האחרונה .לפני ייבוש אגם החולה נחל חצור ונחל
דישון זרמו בנפרד ולא התחברו לפני הגיעם לאגם החולה ,כפי שמתגלה בתמונה  3המציגה תצ"א משנת 1945
בה נחל דישון ונחל חצור זרמו בנפרד .מבנהו של הנחל היה מפותל יותר ממצבו קיום .בחלקו התחתון של הנחל
בצמוד לאגם החולה היו חלקות לגידול אורז וצמחיית האגם הייתה נרחבת .בחלקים הרחוקים יותר מהאגם
בהם המים לא כיסוי את השטח היו חלקות חקלאיות קטנות ,מעט מטעים וגידולי גד"ש שונים כמלפפונים,
קישואים ועוד .עד שנת  1948זרם הנחל לאורך כל השנה ,אם כי במרבית ימי השנה הזרימה הייתה חלשה
מאוד .עם השאיבה במעיינות במעלה הנחל זרימת הבסיס נפסקה.

תמונה  :3תצ"א מ 07.01.45-ערוץ הדישון (משמאל) וערוץ נחל חצור (מימין)
[ארכיון התצלומים של המחלקה לגיאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים].
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המצב הקיים באזור התוכנית
אזור הנחל שבו מתחילות הבעיות הוא במעלה לנקודת חיבור נחל חצור עם נחל דישון .באזור זה עובר הנחל
הצרה משמעותית (מרצועת נחל ברוחב של כ  140מטרים לרוחב של כ  45מטרים) .מקדם הנפתוליות של
מקטע הנחל היא בינונית (  ,)Sinuosity Index=1.15ברבים מהנפתולים ניכר שקיימת סחיפה חזקה ,הגדות
משופעות מאוד וחסרות כיסוי צומח רב וקיימת סחיפה מואצת של הגדות שגורמת להתמוטטות .תשתית הנחל
מאופיינת באבניות רבה ,נראה שכמעט לכל אורך מקטע התוכנית התשתית מורכבת מקונגלומרט (תלכיד
נחלים) ,שאריות של הרבדה מהזרימה הקדומה באזור זה .תשתית הנחל אינה יציבה ונוטה לקריסה וסחיפה
בקלות רבה יחסית .נחל חצור מתחבר לדישון יחסית במעלה המקטע הבעייתי ,בעבר הם זרמו בנפרד ,אך
כיום זרימת נחל חצור מגבירה את הספיקות בחלקו התחתון של הדישון ומגבירה את הסכנה לסחיפה של
הגדות.
בחלק מרצועת הנחל קיימת צמחיית נחלים מפותחת יחסית ובאזורים אלה הקרקע מוחזקת היטב על ידי
הצמחייה ולא נראים סימנים לסחיפה מואצת .בצמוד לחלק מהשדות הסמוכים לנחל ניתן לראות שריסוס פוגע
בצמחיית הנחל ובמקומות אלה הקרקע זמינה יותר לסחיפה ומתחילות בעיות של סחיפה וקריסת גדות .במצב
הקיים יש גדות תלולות שנוטות לקרוס ברבים מהנפתולים.
בעיות של סחיפה מואצת יכולות לנבוע ממספר סיבות:
▪
▪

הצרה של רצועת הנחל יוצרת גדות משופעות שנוטות לקרוס עקב שיפועים חזקים.
הקטנת מקדם הפיתוליות ויישור הנחל יוצרת העלאה במהירות הזרימה ,גם עקב הקטנת מקדם
החיכוך בפיתולים וגם עקב הגדלת השיפוע האורכי של הנחל .דבר זה מעלה את פוטנציאל הסחיפה
של הזרם המהיר ויוצר סחיפה מואצת ,בנוסף יכולה להיווצר התחתרות של הנחל עקב גדילת השיפוע.

▪

מיעוט צמחיית נחל ,אשר מסייע בהעלאת מקדם החספוס של הערוץ המאט את תנועת המים ,גורמת
למהירות זרימה גבוהה וסחיפה מואצת .בנוסף ,תרומת הצמחייה העיקרית היא קיבוע הקרקע ובגדות
והגנה מסחיפה.

▪

שינויי שימושים באגן ,יצירת שטחים בנויים או חקלאות על חשבון שטחים טבעיים יכולה להגדיל את
כמות ומאפייני הנגר העילי באגן.

יש מספר דברים שניתן לעשות על מנת לייצב את גדות הנחל וליצור פחות סכנה של סחיפה מואצת בדגש על
סחיפה בנפתולים:
▪

במקומות בהם החקלאות פולשת למרחב הנחל ומקטינה את השטח ניתן לבצע החזרה והרחבה של
רצועת הנחל על מנת לייצב אזורים צרים ולא יציבים.

▪

באזורים אחרים ,ללא כניסה לשטחי חקלאות ,ניתן למתן את גדות הנחל על מנת שיהיו יציבות יותר
ופחות נוטות לקריסה וסחיפה.

▪

ביסוס צמחיית נחל ועבודה בשיתוף פעולה עם החקלאים תוך הסברת חשיבות צמחיית הנחל יכולה
לעזור לייצוב הגדות והשהיית נגר.
קיימים נפתולים שרצוי לייצב את גדותיהן מתוך צורך להגן על השדות החקלאיים שניזוקים מקריסת

▪

גדות הנחל.
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▪

יש אזורים בהם ניתן להסיט את ערוץ הנחל על מנת ליצור גדה פחות תלולה באזור שקיימת קריסה
של הגדה.

תמונה  :4התמוטטות גדות בשני נפתולים עוקבים בנחל דישון
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 .6תיאור מערך הניקוז הקיים
תיאור כללי
נחל דישון במעלה מתאפיין במבנה רדוד ורחב ואליו מתחבר בהמשך נחל חצור ,בעל חתך טרפזי מסודר
והנדסי ,עם מפתנים .תוואי נחל חצור דומה לתעלה ונקי מצמחיה עקב ריסוס בשטחי החקלאות הסמוכים.
בעקבות חיבור שני הנחלים ,נחל דישון הופך לצר ועמוק עם שיפוע גדות חד מאוד ומוצאו בנהר הירדן.
לאורך התוואי בתחום התכנית דישון סובל מפגעי אירוזיה ,חוסר יציבות בגדותיו ,התחתרות קרקע וחוסר יכולת
הסעת הסחף .כמו כן ,בקטעים נרחבים לאורך התוואי גדות הנחל חשופים ודלים מצמחיה ,רובם הפכו לקירות
וישנו חשש כבד לקריסת הגדות והדרכים הנמצאות בקרבתן.
בתחום התכנית קיימת תשתית ניקוז הכוללת מעבירי מים וגשרים המובילים את המים אל נקודת כניסתו של
נחל דישון לתעלת הירדן .מתקנים אלו גדולים ובמצב תחזוקה תקין.
טבלה  7להלן מציגה את מרכיבי מערך הניקוז הקיים בתוואי הנחל לפי החלוקה למקטעים.
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טבלה  : 7מרכיבי מערך הניקוז הקיים
מצב
תחזוקת
המתקנים

שיפוע גדות

תיאור

צמחיה

מעביר BOX
2X3

תקין

תלול

חתך גבוה ומאוד תלול,
צמחיה צפופה

2

חלוקי נחל וצמחיה

3

מקטע

-1מפגש
דישון-חצור

תכסית מקטע

מתקנים

גשר BOX
בעל 3
פתחים

תקין

מתון יחסית

שינוי מרוכך בחתך הנחל
עד למעביר שנבנה ע"י
רשות ניקוז כנרת.
קיימת מדרגה במעלה
המעביר המסייעת
בהשקטת המים.

אבנוני -צמחי

-

-

תלול

התחתרות חריפה ,קיר
בגדה אחת ובגדה השניה
שיפוע חד של .1:1

בגדה הדרומית-
קירות דלים
בצמחיה
ובגדה הצפונית-
צמחיה

גשר BOX
בעל 3
פתחים

תקין

5

צמחי

גשר BOX
בעל 3
פתחים

תקין

6

אבנוני -צמחי

מעביר אירי

תקין

7

אבנוני -צמחי

-

-

 -8שפך
לירדן

אבנוני -צמחי

-4
אזור בית
העלמין של
קיבוץ חולתה

תלול מאוד
בגדה
הדרומית
ומתון יחסית
בגדה
הצפונית
תלול בגדה
הדרומית
ומתון יחסית
בגדה
הצפונית

אכילה של גדת בית
הקברות .נעשו עבודות
חירום על ידי רשות הניקוז
למילוי ודיפון הגדה למניעת
סחיפת קברים.

צמחיה צפופה בחתך.
קירות והתחתרות בגדה
הדרומית.
צמחיה צפופה בחתך.

תלול

קירות תלולים ,דלים
מצמחיה בעקבות זליגת
ריסוס שטחי החקלאות
הסמוכים.

גשר BOX
בעל 2
פתחים

תקין

מתון

צמחיה צפופה
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מקטע 1

מקטע  – 4מעביר BOX

מקטע  – 8מעביר BOX
תמונה  :5תיאור מערך הניקוז במצב הקיים
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ניתוח הידראולי של המצב הקיים

בהתאם למורפולוגיה של הנחל ושימושי הקרקע הצמודים אליו חולק הנחל ל 3-מקטעים בתחום התכנית (איור
.)10
מקטע 1
תחום  -תוואי הנחל בין המפגש של הנחלים דישון-חצור ועד למעלה היישוב חולתה.
אפיון  -במקטע זה הנחל הופך מרדוד ורחב לצר ועמוק וקיימת התחתרות קרקע משמעותית.
מקטע 2
תחום  -תוואי הנחל העובר בסמוך ליישוב חולתה – הקיים והמתוכנן.
אפיון – דפנות הנחל הפכו לקירות חשופים היות והריסוס בשטחי החקלאות הסמוכים זלג לתוואי הנחל ופגע
קשות בצמחיית הגדות וע"י כך ביציבות הנחל .סמוך לבית העלמין קיים ייצוב בולדרים.
מקטע 3
תחום  -תוואי הנחל במורד היישוב חולתה ועד לשפך בירדן.
אפיון  -חתך צר וישר ,בעל צמחיה צפופה הסובל מקריסת גדות חריפה והיווצרות קירות.

איור  :10נחל דישון – חלוקה למקטעים
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בטבלה  8מסוכמים מאפיינים פיזיים של חתך הנחל במקטעים השונים מתוך מדידה טופוגרפית של השטח.

מקטע

אורך
מקטע
[מ']

שיפוע
אורכי
[]%

חתכי רוחב ממוצעים (מ')
קרקעית

מפתח

גובה

הערות

ספיקת תכן
[מ"ק/שניה],
(הסתברות)

1

1100

1.08

6.50

13.5

3

)10%( 22

קיים גשר עם שלושה
פתחי BOX

2

1300

0.88

5.5

18.3

3.5

)1%( 69

קיים שני גשרים עם
שלושה פתחי BOX

3

970

0.87

4.5

12.8

3.4

)10%( 22

קיים גשר עם שני
פתחי BOX

לצורך ניתוח כושר ההולכה של הנחל והמתקנים הבנויים בוצע ניתוח הידראולי למצב הקיים באמצעות תוכנת
 )Hydrology Engineering Center – River Analysis System( HEC-RASהמהווה מודל זרימה בנחלים,
תעלות ומתקנים הידראוליים .לצורך החישוב נעשה שימוש בחתכים עוקבים במרווחים של  30מ' לאורך הנחל,
ובספיקת התכן כפי שהוגדרו בפרק  ,4בהסתברות של  10%ו.1%-
תנאי הגבול לפרופילים ההידראוליים במעלה ובמורד נקבעו בהתאם לשיפוע האורכי של הנחל .מקדמי
החספוס (-nמקדם מאנינג) ,מתבססים על הערכה בעקבות סיורי השטח:
•
•

בתוואי הנחל  nמוערך ל– ;0.035
בגדות הנחל ,עיקר השימוש לצורכי חקלאות/שטחים פתוחים n ,מוערך ל– .0.05

לאחר הצבת הנתונים ,בוצעה הרצה של המצב הקיים הכולל את מעבירי המים והמובלים הקיימים בנחל
(מפורטים בטבלה 9וטבלה .)10
סיכום תוצאות המידול ההידראולי
•
•

כושר ההולכה של מעביר המים בשפך נחל דישון (מקטע  )3נמוך מספיקת התכן (.)10%
מתקיימים מספר מוקדי הצפה בשטחי בינוי במקטע  2בספיקת התכן (.)1%

•

מהירות הנחל גבוהה בכל המקטעים – נדרשים אמצעים לייצוב גדות הנחל למניעת סחיפה
והתחתרות.
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כושר הולכה של המתקנים בנחל
טבלה  9מציגה את כושר ההולכה של המתקנים הקיימים בנחל.
טבלה  :9כושר ההולכה של המתקנים בנחל

מתקן

מקטע

סוג
מתקן

מצב
תחזוקה

מפרט מתקן [מ']

כושר הולכה
[מק"ש]

תקין/לא תקין

תקין

מפתח
הפתח

גובה
הפתח

מספר
פתחים

1

1

גשר

תקין

5

2.5

3

69

2

2

גשר

תקין

5

2.5

3

69

תקין

3

2

גשר

תקין

5

2.5

3

69

תקין

4

3

מעביר
מים

תקין

1.5

2

2

20.94

לא תקין

כושר ההולכה של חתך הנחל ומהירות זרימה
התוצאות מוצגות בטבלה .10
טבלה  :10כושר ההולכה של חתך הנחל
מקטע אורך שיפוע
מקטע אורכי
[]%
[מ']

חתכי רוחב ממוצעים (מ')

ספיקת תכן
[מ"ק/שניה],
(הסתברות)

מהירות זרימה
ממוצעת
[מ'/ש']

2.4

קרקעית

מפתח

גובה

1

1160

1.08

6.50

13.5

3

)10%( 22

2

800

0.88

5.5

18.3

3.5

)1%( 69

3.05

3

1280

0.87

4.5

12.8

3.4

)10%( 22

2.14

כושר הולכה:
תקין/לא תקין

כושר הולכה תקין,
מהירות זרימה
גבוהה – נדרש
ייצוב
קיימות הצפות
מקומיות .מהירות
זרימה גבוהה –
נדרש ייצוב
כושר הולכה תקין,
מהירות זרימה
גבוהה – נדרש
ייצוב
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מפלס המים בחתכי הנחל
חתך אורך:
איור  11מציג את חתך האורך של הערוץ הראשי ומפלסי הזרימה המתאימים להסתברות של  10%ו.1% -
הקווים המקווקוים ברקע מייצגים את הגדות .בספיקה המתאימה להסתברות של  10%לא מתרחשות הצפות
בנחל ומפלס המים נמוך ממפלס הגדות .מנגד הגשר במורד המקטע ,המחבר בין הדישון לנהר הירדן ,אינו
עומד בספיקות התכן ובספיקה זו מתחילה להתרחש היערמות מקומית לאחור .בספיקה המתאימה
להסתברות של  1%קיימים מספר מוקדי הצפה ,בשטחים המיועדים לבינוי ביישוב חולתה .שלושת הגשרים
העליונים מאפשרים מעבר מלא של הספיקה ,אך הגשר במורד גורם להיערמות לאחור משמעותית שתורמת
להצפות של שטחי חקלאות בסמוך אליו.

איור  :11חתך אורכי של נחל דישון – מפלסי מים בהסתברות של  10%ו1%-

חתכי רוחב:
איור  12מציג מספר חתכי רוחב לאורך ציר הנחל ,בהתאם למספור המופיע בחתך האורכי באיור  .11להלן
פירוט לגבי מפלסי המים במקטעים השונים:
חתך  – 3360מקטע  ,1מפלס המים בתחום הגדות.
חתך  – 2950מקטע  ,1הגשר הראשון ,עומד בספיקות התכן ב 10%-וב.1%-
חתך  – 1680מקטע  ,2סמוך לבית העלמין בחולתה ,ב 1%-מתקיימת הצפה מקומית.
חתך  – 1440מקטע  ,2הגשר השלישי ,עומד בספיקות התכן ב 10%-וב.1%-
חתך  – 1020מקטע  ,2שטחי ההרחבה ביישוב חולתה – מתרחשת הצפה נרחבת בספיקה של .1%
חתך  – 600מקטע  ,3בסמוך למאגר – מתקיימת הצפה נרחבת של שטחי חקלאות בספיקה של .1%
חתך  – 270מקטע  ,3במעלה החיבור עם הירדן ,מפלס המים בתחום הגדות.
חתך  – 40מקטע  ,3הגשר הרביעי ,במורד המקטע – מתקיימת הצפה של הגשר בספיקות של  10%ו.1%-
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איור  :12נחל דישון – חתכי רוחב לאורך תוואי נחל דישון
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פשטי ההצפה בתחום התוכנית
איור  13מציג את פשט ההצפה של נחל דישון בהסתברות של  10%ו 1%-על גבי תוכנית המתאר של היישוב
חולתה .בהסתברות של  10%הזרימה השיטפונית מוכלת כולה בתוך חתך הנחל .מנגד בהסתברות של 1%
מתקיימות הצפות מקומיות – ס מוך לבית העלמין חולתה ,בתחומי ההרחבה המתוכננת בחלקו המזרחי של
היישוב ובשטחי החקלאות סמוך למאגר המים .בשל כושר ההולכה הירוד של הגשר הרביעי במורד הנחל
מתרחשת היערמות לאחור הגורמת להצפות מקומיות סביב הגשר בהסתברות של  10%ו.1%-

איור  :13פשט ההצפה של נחל דישון בהסתברות של  10%ו 1%-ע"ג תצ"א ותב"ע של חולתה
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 .7חלופות תכנון
תיאור החלופות
חתך נחל דישון סובל לאורך רוב המקטעים מכרסום גדות והתחתרות משמעותית ודורש הסדרה ,ייצוב וביסוס.
במסגרת התכנית נשקלו שלושת החלופות הבאות:
חלופה  - 1הסדרה הנדסית
ייצוב חתך הנחל באמצעים קשיחים ,דוגמאת אבן מקומית .דיפון קירות שנוצרות בחתך הנחל בעזרת  2קומות
אבני בולדר למניעת קריסה נוספת של הגדות.
הסדרת השיפוע האורכי של הנחל והפחתת מהירויות הזרימה באמצעות מפלוני בטון ,כמתואר באיור .14

איור  :14חלופה הנדסית  -חתך אורך עקרוני – סכרונים להאטת מהירות הזרימה בנחל

חלופה  – 2הסדרה נופית
ייצוב חתך הנחל באמצעות צמחייה בלבד .מיתון הגדות בצורה משמעותית ושתילה נרחבת של צמחייה על
מנת למנוע התחתרות וכרסום גדות .מלבד שיפור התפקוד ההידרולוגי תתבצע העשרה של הצמחייה
המקומית ושיפור המורכבות המבנית בנחל.
חתך הנחל בחלופה  2מוצג באיור .15

איור  :15חלופה נופית – חתך רוחב עקרוני – מיתון גדות וייצוב באמצעות צמחייה

חלופה  – 3חלופה משולבת
החלופה המשולבת כולל אלמנטים הנדסיים ונופיים ומשלבת אותם לכדי פתרון כולל .במסגרת החלופה מיתון
השיפוע האורכי יתבצע בעזרת טללות אבן ,על מנת למנוע כרסום גדות ובכדי להקטין את מהירות הזרימה.
ייצוב גדות הנחל ייעשה באמצעות צמחיה מקומית .בנקודות רגישות יתבצע דיפון באבן בו תשולב צמחיית
גדות לייצוב מרבי.
36

שיקום והסדרת נחל דישון | רשות ניקוז ונחלים כנרת | פרשה טכנית

אלמנטים נוספים המשותפים לכל החלופות מפורטים בפרק  – 9התכנית המוצעת.

השוואת חלופות
טבלה  11מציגה השוואה בין החלופות המוצעות בתחום התוכנית.
טבלה  :11השוואת חלופות מוצעות
תיאור
התשתיות

חלופה

עיקרי התכנון

חלופה 1
הנדסית

( )1ייצוב גדות הנחל
באמצעים קשיחים
( )2מיתון הזרימה
באמצעות מפלוני בטון

מסלעת
בולדר
מפלוני בטון

חלופה 2
נופית

ייצוב גדות הנחל
באמצעים טבעיים,
מיתון משמעותי של
גדות הנחל ופתיחת
חתך הזרימה

ייצוב צמחי
לאורך גדות
הנחל

חלופה 3
משולבת

( )1ייצוב גדות הנחל
באמצעות צמחייה,
דיפון מקומי באבן
( )2מיתון הזרימה
באמצעות טללות
להסדרת השיפוע
האורכי

ייצוב צמחי
לאורך גדות
הנחל

בטיחות

סביבה ,נוף
ואקולוגיה

הפקעת שטחים/
שנוי סטטוטורי

שיפור
משמעותי
ביציבות הגדה,
הפחתת
מהירויות
הזרימה

פגיעה בסביבה
האקולוגית של
הנחל וגדותיו,
מראה מהונדס
ולא טבעי של
תוואי הנחל

אין הפקעת שטחים

שיפור ייצוב
גדות הנחל ,אך
הייצוב הצמחי
לא יהיה עמיד
במהירויות
זרימה גבוהות

השבת מראה
טבעי לנחל,
שיקום מרבי
של האקולוגיה
הנחלית

צורך בהגדלת
חתך הנחל – פינוי
שטחי חקלאות
פולשים והפקעת
שטחים נוספים
סמוך לחולתה

שיפור
משמעותי
ביציבות הגדה,
הפחתת
מהירויות
הזרימה

השבת מראה
טבעי לנחל,
שיקום מרבי
של האקולוגיה
הנחלית

אין הפקעת שטחים

המלצה על חלופה נבחרת
החלופה הנבחרת היא חלופה מספר  – 3החלופה המשולבת ,המאפשר מחד ייצוב מרבי של הנחל ומניעת
כרסום וחירוץ גדות ומנגד אינה פוגעת בבית הגידול המקומי ומאפשר שיקום ושגשוג של האקולוגיה הנחלית.
אלמנטים נוספים המשותפים לכל החלופות מפורטים בפרק  – 9התכנית המוצעת.
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 .8התכנית המוצעת
מרכיבי התכנית
התכנית המוצעת מבקשת להתמודד עם מהירויות הזרימה הגבוהות בנחל ,כרסום הגדות הנרחב והצפות
שיטפוניות ביישוב חולתה .במסגרת התכנון:
•

תותאם רצועת הנחל בסמוך לבינוי הקיים והמתוכנן בחולתה לספיקת התכן של 1%

•
•

יתבצע ייצוב גדות באמצעות צמחייה מקומית
מיתון שיפוע אורכי של הנחל באמצעות טללות אבן

•

דיפון מקומי באבן:
 oבגדה הסמוכה למאגר למניעת פריצה ופגיעה בתשתית המאגר
 oבגדה הדרומית הסמוכה לבינוי בחולתה בשל הרגישות והקירבה ליישוב
 oבחיבור הנחלים דישון-חצור בשל מהירויות הזרימה הגבוהות המגיעות מנחל חצור
 oבמעלה החיבור של תעלת ההטייה ונחל דישון ,בגדה הדרומית

•
•

הגבהת הכביש בסמוך למאגר בכדי למנוע פריצות שיטפוניות אל השטחים החקלאיים
הגדלת כושר ההולכה של המתקן הרביעי ,במורד המקטע ,בעזרת הוספת  BOXנוסף

•
•
•

הוספת גשר נוסף החוצה את הנחל לטובת חקלאי חולתה – במידות הזהות לשלושת הגשרים בנחל
מיתון גדות הנחל ככל הניתן
שיקום צמחי של גדות הנחל ושטחי הנחל המופרים

•

חפירת תעלת הטייה סביב התל לגלישת עודפי הזרימה השיטפונית מנחל דישון

נתוני תכן
מקטע  – 2סמוך לחולתה  -נקבעה ספיקת התכן בהתאם להסתברות של  69 - 1%מ"ק/שניה ,במהירות זרימה
הנעה בין  1-3מ'/ש' .במספר מוקדים חתך הנחל הקיים אינו מעביר את הספיקה ונדרשת הסדרה מקומית
והגנה על היישוב חולתה .הפחתת מהירות הזרימה תעשה באמצעות מיתון השיפוע האורכי על ידי הסדרת
השיפוע באמצעות טללות אבן.
מקטע 3
סמוך למאגר – כדי להגן על התשתית של המאגר ספיקת התכן נקבעה בהתאם להסתברות של 69 - 1%
מ"ק/שניה .כדי למנוע הצפה של התשתית ושטחי החקלאות הסמוכים תתבצע הגבהה של הכביש ודיפון באבן
מקומית.
תעלת גלישת עודפים – יתבצע רענון של תעלה קיימת וחיבורה לנחל הדישון משני צדדיה .האינברט של
התעלה יהיה גבוה מהאינברט של הדישון בכ 30-ס"מ על מנת לאפשר רק לזרימות שיטפוניות להיכנס לתעלה.
מורד דישון – ספיקת התכן נקבעה בהתאם להסתברות של  22 - 10%מ"ק/שניה ,בהתאם לכך תתבצע הגדלה
של כושר ההולכה של הגשר במורד המקטע.
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ניתוח הידראולי מצב מתוכנן
לצורך ניתוח כושר ההולכה של הנחל במצב המתוכנן נעשה ניתוח הידראולי באמצעות תוכנת HEC-RAS
( ,)Hydrology Engineering Center – River Analysis Systemבאותו האופן כפי שהתבצע עבור המצב
הקיים (פרק  .)7החתכים המתוכננים הוזנו לתוכנה ובצועה הרצה בספיקה של  1%ו.10%
תוצאות הניתוח ההידראולי
•
•

חתך הנחל מסוגל להוליך את ספיקת התכן במלואה – עבור הסתברות של  1%ו.10%-
לא מתקיימות הצפות ביישוב חולתה ובשטחים החקלאיים בספיקה של .1%

•

בעקבות הגדלת המעביר התחתון הוא עומד בכושר הולכה המתאים ל.10%-

מפלס המים בחתכי הנחל
חתך אורך:
איור  16מציג את חתך האורך של הערוץ הראשי ומפלסי הזרימה המתאימים להסתברות של  1%במצב קיים
לעומת מתוכנן .הקווים המקווקוים ברקע מייצגים את הגדות .מיתון גדות הנחל והסדרת השיפוע האורכי
הפחיתו את מפלסי המים בנחל בהסתברות של  .1%שיפור כושר ההולכה של המעביר במורד הפחית את
אפקט ההיערמות לאחור שגרם להצפות של שטחי חקלאות במצב הקיים.

איור  :16חתך אורכי של נחל דישון – השוואת מפלסי מים במצב מתוכנן וקיים בהסתברות של 1%

חתכי רוחב
איור  17מציג מספר חתכי רוחב לאורך ציר הנחל ,בהתאם למספור המופיע בחתך האורכי באיור  .16החתכים
מציגים את מיתון הגדות והסדרת השיפוע אורכי (קו חום – מצב מתוכנן) .בשל הגדלת חתך הזרימה מפלס
המים במצב המתוכנן נמוך ממפלס המים במצב הקיים.
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איור  :17חתכי רוחב של נחל דישון במצב מתוכנן לעומת קיים ,בהסתברות 1%

הגדלת כושר ההולכה של המתקן במורד המקטע
טבלה  12מציגה את כושר ההולכה של המתקן במורד המקטע במצב הקיים לעומת המתוכנן .הוספת פתח
 BOXנוסף שיפר את כושר ההולכה של המעביר והוא כעת עומד בספיקת התכן המתאימה ל 10%-ואף ספיקות
נדירות מכך.
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טבלה  :12השוואת כושר ההולכה של מתקן  4במצב הקיים והמתוכנן

מתקן

מקטע

מצב קיים

מצב מתוכנן

כושר הולכה
מצב קיים
[מק"ש]

כושר הולכה
מצב מתוכנן
[מק"ש]

תקין/לא
תקין

4

3

 2פתחי BOX
במידות  1.5*2מ'

 3פתחי BOX
במידות  1.5*2מ'

20.94

45.65

תקין

פשטי ההצפה בתחום התוכנית
איור  18מציג את פשט ההצפה של נחל דישון בהסתברות של  - 1%במצב קיים לעומת מתוכנן ,על גבי תוכנית
המתאר של היישוב חולתה .במצב המתוכנן התרחב פשט ההצפה והוא כולל כעת גם את תוואי ההסטה הדרומי,
המקיף את התל .הסדרת הנחל סייעה בהפחתת מפלסי ההצפה ,כך שפשט ההצפה אינו כולל כעת את הרחבת
היישוב חולתה או את השטחים המקיפים את מאגר המים.

איור  :18פשט ההצפה של נחל דישון  ,מצב קיים ומתוכנן  -הסתברות של  ,1%ע"ג תצ"א ותב"ע של חולתה
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פירוט העבודות הנדרשות להקמת המפעל
•
•

ייצוב גדות הנחל באמצעות צמחייה שתולה
ייצוב בבולדרים בנקודות כשל – מול היישוב חולתה ,בעיקול ליד המאגר ובמפגש דישון-חצור

•
•

הגבהת הדרך הצמוד למאגר
הסדרת השיפוע האורכי באמצעות תללות

•
•

מיתון גדות הנחל
חפירת תעלת להטיית זרימה שיטפונית מהדישון

•
•

הוספת מעביר  BOXבמתקן במורד המקטע
הוספת גשר חוצה נוסף לטובת חקלאי חולתה

אומדן עלויות
טבלה  13מציגה סיכום של אומדן העלויות בפרויקט.
טבלה  :13סיכום אומדן עלויות
מס'

פרק

סכום

1

עבודות עפר סלילה ורחבות

884,860

2

פיתוח נופי

1,620,480

3

הריסות ופירוקים

1,520

4

עבודות בטון

222,432

5

טללות אבן

121,542

6

עבודות יומיות ברגי

175,500

7

הרחבת הגדה לשטחים חקלאיים

1,060,770

תכנון ,ניהול ופיקוח עליון

224,668

מע"מ 17%

733,001

סה"כ אומדן פיתוח כולל מע"מ

5,044,773
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 .9רשימת תוכניות
•

גיליון  :1-3תנוחה לאורך הנחל בקנ"מ  1:1000כולל גושים וחלקות על רקע מדידה ותצ"א.

•

חתכי רוחב  -קנ"מ 1:250

•

חתך אורך – קנ"מ 1:1000

•

תעלת ההטייה – חתך אורך ,רוחב ותנוחה

•

פרטים

נספחים

.10
•
•

נספח אקולוגי
נספח נופי
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