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מיקום התוכנית :אגן הכנרת.
שטח (קמ"ר) וגבולות התוכנית :התוכנית מתמקדת בשטח שגודלו כ 590 -דונם וכוללת את ערוץ נחל שניר,
מדרום לכביש  99ועד לחיבור עם נהר הירדן ,סמוך לישוב שדה נחמיה.
מרחב התכנון :מחוז גליל -גולן.
מחוז מנהל תכנון :צפון.

פרטי רשות הניקוז
רשות ניקוז ונחלים כנרת
כתובת :עמק הירדן ,צמח1510501 ,
טלפון04-859-1914 :

פרטי מתכנן התוכנית
ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ ,בית לחם הגלילית
טל04-8688910 :
דוא"לoffice@lygm.co.il :

תוכניות מנחות
•

רשות ניקוז ונחלים כנרת  -תוכנית אב לניקוז ,ליגמ פרויקטים סביבתיים.2019 ,

•

התוכנית הוכנה בהתאם לכללי התכן ,והוראות תמ"א  – 1נספח ב' – 4הנחיות להכנת מסמך ניהול
נגר.

מקורות מידע
•

נחל שניר (החצבאני) ונהר הירדן ,נהרא2008 ,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

נספח נופי סביבתי ,תכנית מתאר נחל שניר ג ,21228/ליגמ2018 ,
תמ"א  – 1נספח ב' – 4הנחיות להכנת מסמך ניהול נגר2020 ,
רשות ניקוז ונחלים כנרת – תוכנית אב לניקוז ,ליגמ פרויקטים סביבתיים2019 ,
נתוני גשם ,מאגר השירות המטאורולוגי
ניתוח עוצמות גשם באגן ההיקוות כנרת – רן מולכו2006 .
מודל אזורי להערכת ספיקות שיא בהסתברות  .1%גבעתי ועצמון2015 .
מדריך לאמצעי ייצוב גדות נחלים ותעלות ניקוז ,משרד החקלאות
דרך ההיווצרות והתפוצה של קרקעות ונוף בפלשת ,יואל דן ודן יעלון1974 ,
The River Restoration Centre, https://www.therrc.co.uk
מפות טופוגרפיות בקנ"מ 1:50,000
תצלומי אוויר
סיור בשטח
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 .2תקציר
התכנית מתמקדת במקטע התחתון של נחל שניר הזורם במורד כביש  99ועד החיבור עם נחל חרמון בסמוך
לקיבוץ שדה נחמיה .נחל שניר הינו הארוך במקורות הירדן .הנחל מהווה בית גידול עשיר ובעל ערכיות אקולוגית
ונופי גבוהה .המים הזורמים לאורך השנה וצמחיית הגדות העשירה מושכת מטיילים ומבקרים רבים.
מטרות התכנית:
 .1הכרזה סטטוטורית על גבול התכנית כמפעל ניקוז
 .2ייצוב ומיתון גדות מופרות הסובלות מהתחתרות ומערערות יציבות עצים קיימים
 .3שיקום של מסלעות אבן בולדר קיימות ושילובן בנוף
 .4הגנה על דרכים צמודות לנחל הסובלות מהתחתרות
 .5שמירה על תפקודו האקולוגי של הנחל ושיקום מופעו הטבעי ככל ניתן
רקע:
נחל שניר מוגדר כנחל ראשי על פי התמ"א  1והוא נמצא בתחום רשות ניקוז כנרת .אגן ההיקוות הינו הגדול
שבאגני ההיקוות של יובלי הירדן הנכנסים לעמק החולה מצפון ושטחו כ 660-קמ"ר .חלקו הצפוני של האגן
נמצא בשטחי לבנון.
חישוב ספיקות התכן התבסס על שלושה מודלים :מודל אזורי (גבעתי-עצמון) ,מודל ארבל-ליגמ (תוכנית אב
ר"נ כנרת) וחישוב סטטיסטי על בסיס נתוני הזרימה בתחנות ההידרומטריות (רפי הלוי ,נהרא .)2008 ,ספיקות
התכן נקבעו כערך ממוצע של שלושת המודלים .תקופת החזרה נקבעה על פי שימושי הקרקע ,בהתאם
להנחיות תמ"א .1
בעיות עיקריות אשר זוהו במקטע הנחל:
▪
▪

זרימה שיטפונית עוצמתית גורמת להתחתרויות משמעותיות בנחל וקריסת גדות
תופעות נדידת מיאנדרים ,חתירה והשקעת סחף

▪
▪
▪

קריסת גדות מאיימת על דרכים חקלאיות ודרך הביטחון של בית הלל
עצים בסכנת קריסה בשל התחתרות מתמשכת תחתם
דיפון קשיח גס הפוגם במראה הנחל ומונע גדילת צמחייה טבעית

חלופות תכנון:
חלופות ייצוב – בתכנית נדונו  3חלופות ייצוב:
 oחלופה  - 1ייצוב קשיח משולב צמחייה
 oחלופה  – 2ייצוב טבעי המשלב עץ
 oחלופה  - 3הטיית הזרימה באמצעות דייקים
הגנה על דרכים צמודות נחל – בתוכנית נדונו  2חלופות הגנה:
 oחלופה  - 1ייצוב הנחל ומניעת התחתרות מתמשכת
 oחלופה  - 2הסטת דרך הביטחון אל שטחי החקלאות
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החלופות שנבחרו:
 oחלופות ייצוב – חלופה 1וחלופה  2הן החלופות המועדפות .בחירה ביניהם תתבצע על בסיס הנתונים
הקיימים בשטח – שיפוע הקרקע ,מידת ההתחתרות והקירבה לנקודות כשל בהן קיים איום ממשי על
דרכים או תשתיות.
 oהגנה על דרכים צמודות נחל – חלופה  2היא החלופה המומלצת והיא תיושם בגדה המזרחית .בגדה
המערבי היא אינה יישי מה בשל תשתיות קיימות ,מרכיבי ביטחון ,דרך אספלט ובצמידות מטעים.
לפיכך בצד זה חלופה  1היא החלופה הישימה.
העבודות העיקריות במסגרת מפעל הניקוז
•

איסוף ופינוי פסולת

•
•

מיתון גדות באזורי התחתרות קלה-בינונית וייצוב באמצעות 'שריון אקולוגי'
שיקום מסלעות קיימות מבחינה אקולוגית ונופית באמצעות החלופה המשולבת

•

צד מערבי  -ייצוב באמצעים קשיחים (חלופה משולבת) בנקודות כשל המאיימות על הכביש הסמוך
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התמצאות כללית
נחל שניר (חצבאני) זורם ברובו בלבנון ,בבקעת החצבאני ,וממשיך בתחומי ישראל באצבע הגליל ,מהישוב
ע'ג'ר ועד לקיבוץ שדה נחמיה ,בתוך ערוץ קניוני .נחל שניר הוא הארוך מבין מקורות הירדן .הנחל זורם לאורך
כ 65-ק"מ בכיוון דרום-מערב ,מתוכם כ 12-ק"מ בשטחה של ישראל .מדרום לכביש  99חוברת תעלת הטייה
של נחל עיון אל נחל שניר.
לאורך נחל שניר נובעים שתי קבוצות עיקריות של מעיינות :נבע אל-חצבני (סמוך לישוב חאצביא שבלבנון)
ומעיינות אל-ווזאני (למרגלות הישוב ע'ג'ר) .מימי אל-חצבאני ומימי השלגים המפשירים מנוצלים עד תום
בלבנון .הבקעה שבה עובר הנהר בתחום לבנון משובצת בשדות חקלאיים וכפרים ,אלו סוכרים את הנהר ומטים
את מימי מעיינות חצביא להשקיית שדותיהם .כתוצאה מכך אפיק הנחל מתייבש בחודשי הקיץ ,עד לנקודת
הנביעה של מעיין הווזאני ומשם ממשיך הנחל בזרימה איתנה עד נהר הירדן .נפח הזרימה השנתי של מעיינות
ווזאני הוא כ 55-מלמ"ק.
תחום התוכנית מתמקד בכ 5.7-ק"מ אחרונים של הנחל .מדרום לכביש ( 99כביש קרית שמונה-מסעדה) ,סמוך
לישובים הגושרים ובית הלל ,ועד לחיבורו עם נהר הירדן ,סמוך לקיבוץ שדה נחמיה .במקטע זה חוברים אל
הנחל היובל נחל עיון ,במורד כביש  ,99וחלק ממי נחל הדן המגיעים מהתחנה ההידרואלקטרית 'חצבני-דן'.
מפעל האנרגיה הוקדם בשנות ה 80-על מנת לספק מי השקיה בגרביטציה לחקלאי עמק החולה ,כאשר עודפי
ההשקיה משמשים להפקת חשמל ובהמשך נשפכים אל השניר במורד כביש .99
איור  1מציג התמצאות כללית של אזור התוכנית.

טופוגרפיה
מרבית אגן ההיקוות של נחל שניר נמצא בלבנון ,בבקעה שבין רכס החרמון לבין רכס גבעות ג'בל ביר א-דהר.
רכס ג'בל ביר א -דהר הינו קו פרשת מים המפרידה בין זרימה מערבה לנהר הליטני שזורם לים תיכון ,לבין
זרימה מזרחה לנהר הירדן ולכנרת.
נחל שניר מתחיל בהרים הלבנוניים מצפון-מערב להר חרמון בגבוה של כ 1,500 -מטר מעל פני הים ,זורם
בבקעה מישורית רחבה (ברוחב של עד כ 5-ק"מ) ,ממשיך בישראל מרום של כ 260-מ' מפ"י בתוך ערוץ קניוני,
בזלתי ומפותל ,עד לחיבורו עם נהר הירדן ,ברום של כ 75-מ' מפ"י .שיפוע ממוצע של הנחל הוא כ .2%-תחום
התוכנית נמצא במורד הנחל ,כאשר הוא מתמתן בצפון עמק החולה עם שיפוע של כ .0.6% -מפה טופוגרפית
של תחום התוכנית וסביבתה מוצגת באיור .2
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איור  :1תרשים סביבה כללי
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איור  :2טופוגרפיה בתחום התוכנית
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בצפון תחום התוכנית ,נחל עיון מוגדר כרצועת נחל סטטוטורית בתוכנית ג ,4917/מגרש .135
נחל שניר בתחום התוכנית מוגדר כרצועת נחל סטטוטורית ,מכביש  99ועד-שדה נחמיה ,ע"פ תוכנית ג,21228/
מגרשים .76 ,75 ,73 ,72 ,69 ,68 ,63 ,62
בדרום תחום התוכנית ,חיבור נחל שניר לנהר הירדן מוגדר כרצועת נחל סטטוטורית בתוכנית  ,13033מגרש
.2076

תוכניות סטטוטוריות
בנוסף לרצועות הנחל ,ייעודי קרקע בתחום התוכנית מוגדרים בתוכניות הבאות:
-

תוכנית ג ,21228/כשטח חקלאות במגרשים  .38 ,37 ,36 ,34 ,32 ,31 ,28 ,25 ,24 ,22 ,21 ,14וכדרך
במגרש .80

-

תוכנית ג ,4917/כשטח חקלאות במגרש .133
תוכנית  ,10056כשמורת טבע במגרש .2025

-

תוכנית ג ,7971/כשמורת טבע במגרשים  .2003 ,2001כשטח מסחר ספורט ונופש במגרש .2000
וכדרך במגרש .2004

-

תוכנית  ,14457כשטח פרטי פתוח במגרשים  .2035 ,31/3 ,31/2 ,31/1כאזור מלונאות ונופש במגרש
 .81וכמתקן הנדסה במגרש .2034
תוכנית ג ,6546/כתיירות ונופש במגרש  .2000וכמסחר ותעסוקה במגרש .2001

-

תוכנית ג ,13033/כשטח פתוח במגרש  .2002כשטח ציבורי במגרש  .2034כמתקני הנדסה במגרש
 .2074וכדרך במגרש .27

-

מפה של תחום התוכנית על רקע תוכניות מאושרות מוצגת באיור .3
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איור  :3מפת ייעודי קרקע מאושרים
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מערכת הנחלים של מקורות הירדן כוללת את הנחלים האיתנים :דן ,חרמון ,שניר ועיון .הנחלים חוברים יחדיו
לכדי דלתא הפוכה ומהווים תופעה ייחודית בארץ .נחל שניר הוא הארוך במקורות הירדן .בשל אורכו של הנחל,
בולטים בו שטפונות חורפיים הנדירים בשאר מקורות הירדן .בתי הגידול הלחים של מקורות הירדן מקיימים
מגוון גבוה של בעל חיים ,ביניהם ראויים לציון חתול ביצות ולוטרה ,שהם מיני יונקים נדירים בסכנת הכחדה.
נחל שניר הינו בעל ערכיות אקולוגית ונופית גבוהה ביותר .בנחל ועל גדותיו התלולות יש צמחיית גדות מפותחת
מגוונת  -עצי דולב מזרחי עתיקים וגדולים ,עצי ערבה מחודדת ,צמחים נדירים כמו פרע ריחני ,פרע מחודד
והשרכים שבטבט גדול ושערות-שולמית מצויות ,ובנוסף שיחי הרדוף הנחלים ,פטל קדוש ,ערברבה שעירה,
שנית גדולה ומטפסים ייחודיים בהם ורד צידוני וחלביב יווני (גדל בארץ רק בצפון עמק החולה).
הנחל בעל מבנה מפותל ,עם נפתולים (מיאנדרים) בצורה א-סימטרית שאינה מוגדרת .בחלקים החיצוניים של
נפתולי הנחל נוצרים קירות עפר תלולים ,ואילו בצידו הפנימי של הנפתול נוצרים חופי גדות מתוני שיפוע .אופיו
האלוביאלי של הנחל מושפע רבות מתהליכי סחיפה ,הסעה ושקיעה דינמיים במרחב ובזמן .מצב זה גורר
השתנות תמידית של נפתולי הנחל הכוללת; "נדידת" אפיק הנחל ,השתנות אורך ,רוחב ועומק האפיק והגדות,
גיוון במישור האופקי ואנכי ,היווצרות והיעלמות של בריכות וסוללות טבעיות .בהתאם לכך מערכת הצומח והחי
מגוונים ומגיבים לשינויים (בשיווי משקל דינמי) ולהפרעות שיטפוניות.
חזות הנוף הכללית של אזור נחל שניר היא של נחל שופע מים צלולים וצוננים ,הזורמים בזרימה מהירה בתוך
נוף של עצים נישאים ומצלים וצמחיית גדות עשירה ,בתוך מרחב כפרי-חקלאי-פסטורלי .אופיו הייחודי נובע
מצרוף ייחודי ומגוון של נכסי טבע יוצאי דופן ,מרחב חקלאי ,ישובים כפריים ,מורדות הגולן במזרח והרי הגליל
במערב ,ומקום לפעילויות פנאי ,נופש וספורט.
הנחל סובל ממפגעים שונים .הוא זורם בתוך שטחים חקלאיים בהם מתקיימת חקלאות מודרנית ,הכוללת
ריסוסים ושימוש במים .כמו כן נחל שניר סובל מפעילות מטיילים אינטנסיבית ,בכללה שהיית מבקרי גדה ,שייט
סירות והליכה במים .פעילות מבקרים אינטנסיבית זו גורמת לפגיעה פיסית בגדות ,פגיעה בכיסוי הצומח
ובמצע הביולוגי בקרקעית הנחל ופגיעה בהרכב ועושר מיני הצמחים ובעלי החיים.

אגן הניקוז על רקע תוכנית מתאר ארצית (תמ"א) :1
נחל שניר ,נחל עיון ונהר הירדן מוגדרים כנחלים ראשיים .תחום התוכנית מוגדר כפשט ההצפה .שטח פשט
ההצפה כולל את נחל שניר ,נהר הירדן ,שטחים חקלאיים הצמודים לנחל ,מתחם תיירות גן הצפון סמוך
לגושרים וחלק מהישוב שדה נחמיה .תחום התוכנית ע"ג תוכנית מתאר ארצית לנחלים וניקוז (תמ"א  )1מוצג
באיור .4

סקירת הצפות קודמות בתחום התוכנית ובשטחים גובלים
נחל שניר מוצף מדי שנה ולכן קיימת סבירות להצפה בשטחי קיבוץ שדה נחמיה ,הישוב עמיר ,שטחי החקלאות
ותיירות הצמודים לנחל ,כולל מחלבה של הישוב בית הלל.
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בית הלל
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הגושרים

שדה נחמיה

איור  :4עורקים ופשטי הצפה– תמ"א 1
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חלוקת השטח לאגני היקוות
אגן ההיקוות של נחל שניר הינו הגדול שבאגני ההיקוות של יובלי הירדן הנכנסים לעמק החולה מצפון ושטחו כ-
 660קמ"ר .האגן משתרע מהרי לבנון ,המתנשאים לרום ממוצע של  2,000מטר ופסגתם בהר החרמון ,וכולל
את המדרונות הדרום מערביים של רכס החרמון ,את פסגות רכס אל חי'אם ,את הגבעות שבגבול ישראל-לבנון
וצפון עמק החולה.
נחל שניר הוא הארוך במקורות הירדן ,בשל אורכו בולטים בו שטפונות חורפיים הנדירים בשאר מקורות הירדן.
יובליו העיקריים הם ואדי אל-חפר וואדי אל-ג'נה שנמצאים בלבנון .בישראל אין לנחל שניר יובלים טבעיים .עם
זאת ,נשפכים לנחל שניר תעלות מלאכותיות :תעלת נוחיילה ,תעלת פלדי צפוני ,ופלדי דרומי המוליכות אליו
מים מן הדן .בנוסף נחל עיון מוטה בתעלה מהתוואי המקורי אל נחל שניר ,וחובר אליו סמוך לכביש 30% .99
מנפח הגאיות החורפיות הממוצע בנהר הירדן מגיע מזרימות של הנחלים שניר ועיון.
שטח אגן הייקוות מאופיין ברובו בשטחים חקלאיים .כמו כן באגן נמצאים ישובים ,בסיסים צבאיים ,אזורי תיירות
ושמורות טבע.
גבולות האגן הראשי:
במזרח :הר חרמון ברום של  2,236מטר מפ"ה;
בצפון :היישוב הלנוני יינתה ,על גבול סוריה ברום של כ 1,520-מטר מפ"ה;
במערב :רכס ג'בל ביר א-דהר ברום של כ 1,200-מטר מפ"ה;
בדרום :היישוב שדה נחמיה ברום של כ 75-מטר מפ"ה.
שטח האגן הראשי מחולק לשלושה אגנים ,אגן נחל שניר ,אגן נחל עיון ,ומורד האגן בתחום התוכנית עד נהר
הירדן .אגני ההיקוות מוצגים באיור  5ומפורטים בטבלה .1
טבלה  :1מאפיינים פיזיים של אגני הניקוז המקומיים

מס'

שם האגן

שטח [קמ"ר]

אורך האפיק הראשי [ק"מ]

שיפוע אורכי []%

1

נחל שניר

658.7

60.0

2.0

2

נחל עיון

60.2

20.5

2.5

3

מורד

4.2

5.7

0.5
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איור  :5אגני היקוות בתחום התוכנית
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מידע על חבורות הקרקע באגן ההיקוות מתייחסות לתחום ישראל בלבד.
הקרקעות באגן נחל שניר :טרה רוסה ,קרסוניזיום ,רנדזינה חומה ,קרקעות חומות ים תיכוניות וגרומוסולים.
קרקעות באגן נחל עיון :טרה רוסה ,רנדזינה חומה ובהירה ,קרקעות קלוביות-אלוביות אדומות ,וגרומוסלים.
הקרקעות בתחום התוכנית מורכבות מגרומוסול חום אלובי וגרומוסול הידרומורפי (דן ויעלון .)1974
מפת חבורות הקרקע מוצגת באיור .6
סימול

שם

A

טרה רוסה

קולובי -
אלובי

B

C

קרקע חרסיתית חומה-אדומה ,המתהווה מבלייה של סלע גיר קשה (או

יחסית טוב,

יחסית וסלעים רבים בולטים ממנו על פני השטח.

כ25-15-

דולומיט) .קרקע זו רדודה בדרך כלל וגרגירית ,האופק העליון בה כהה
קרקעות חרסיתיות וסייניות .הן עמוקות ומכילות צרודות ואבנים רבים.

יחסית טוב,

דומות בתכונותיהן לקרקעות המוצא.

כ25-15-

קרקעות אלה נוצרו על-פי רוב מסחף של טרה-רוסה או רנדזינה ,והן

רנדזינה

קרקע רדודה ,מכוסה גיר ,קירטון ונארי ומכילה כמויות גדולות של הומוס

יחסית טוב,

חומה

(שרידי חומר צמחי מפורק).

כ25-15 -

קרקע חומה -אפורה ,מכוסה קירטון או חוואר באזור האקלים הים תיכוני

יחסית טוב,

רנדזינה
בהירות
קרקעות
חומות ים
תיכוניות

F

תיאור

הערכה לכושר חידור
לקרקע (מ"מ/שעה)

בזלתיות

וגיר ודולומיט באזור האקלים הערבתי .הקרקע בינונית בעומקה ,ומרקמה
חרסיתי עד סייני-סילטי.

כ25-15 -

מרקם בדרך כלל סייני-סילטי או סייני-חרסיתי או חרסיתי ,ומבנהו
פריסמטי ולעתים קובי .קרקעות אלה הן בדרך כלל חמוצות במידת-מה.
הן נוצרו מזרמי בזלת מתקופת הפלייסטוקן בגולן העליון.
קרקע סיינית ,חומה-צהובה ,רדודה .על-פי רוב היא נטולת גיר .היא מצויה

ליתוסול

בשקעים שבין סלעי בזלת כאשרה המעבר לסלע הוא חד .קרקעות אלה

בזלתי

מכסות את שטחי הבזלת הסלעיים הסחופים שבגולן העליון ,אולם הן

נמוך

מצויות גם בשטחים סחופים ביותר שבגולן התחתון ובדרום-מזרח הגליל.
H

גרומוסול

קרקעות חרסיתיות דקות גרגר ,בצבע חום כהה או חום-אפור כהה ,בעלות

נמוך,

היבשות סובלת מסידוק במידה ניכרת.

כ3-5 -

שכבה עליונה גרגירית ברובה .בעלות רמת סחיפות גבוהה אשר בעונות

17

כושר החידור של הקרקע
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חידור ( ) infiltrationשל הקרקע מתייחס למעבר המים מפני הקרקע החשופה לתוכה .קצב החידור מאפיין
את הקצב בו חודרים המים לתת הקרקע ,של כל סוג קרקע ,בהתאם לאופי הנקבובי שלה .על מנת לקבוע את
כושר החידור בצורה מדויקת יש צורך לבצע בדיקות למאפייני הקרקע :הסטרוקטורה והטקסטורה ,קיבולת
המים ,כושר הולכת המים ,סוג וכיסוי הצומח ושיפוע פני השטח .ללא ביצוע סקר קרקע לא ניתן לקבל הערכה
מדויקת של קצב החידור וההערכה המתוארת כאן היא כללית וראשונית בלבד.
במידע המוגבל על הרכב הקרקעות באגן ההיקוות מוצאים מספר קרקעות מגוונות ,בחלקן עם כושר חידור
נמוך ובחלקן עם כושר חידור גבוה .בתחום התוכנית ,ובאזור היישובים במורד הנחל כושר החידור של קרקע
מסוג  H5נמוך ( 5-3מ"מ/שעה).
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איור  :6סיווג קרקעות בתחום התוכנית

נתוני הגשם בתחום התוכנית
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משטר הגשם באזור התוכנית מתבסס על תחנת הגשם דפנה של השרות המטאורולוגי ( .)310094כמות הגשם
השנתית הממוצעת בה עומדת על  618מ"מ .השנה בה ירדה כמות הגשם הגדולה ביותר הייתה שנת ,1991/92
בה ירדו  1,067מ"מ ,כמעט כפול משנה ממוצעת .היום הגשום ביותר הניב  89.5מ"מ (בתאריך .)12/11/1983
מידע על תחנת הגשם דפנה מפורט בטבלה  2ואיור .7
טבלה  :2פרטי מידע על התחנה המטאורולוגית דפנה
רשת ישראל החדשה
Y
X

שם תחנה

260

דפנה

תקופת תצפיות

מס' שנות
תצפית

רום תחנה
(מ')

1952-2004

51

150

793

טבלה  3ואיור  7מפורטים נתונים סטטיסטיים של עוצמות גשם מתחנת דפנה (מתוך ניתוח עוצמות גשם באגן
ההיקוות של הכינרת – עבודת מאסטר של רן מולכו ,הטכניון .)2006
טבלה  :3עוצמות גשם מרביות לפרקי זמן שונים בהסתברויות שונות בתחנת דפנה
עוצמה מרבית
מדודה
(מ"מ/שעה)

20%

10%

5%

2%

1%

10

127

55

69

82

101

116

30

95

27

34

43

54

63

60

61

17

23

28

36

43

120

31

11

14

19

26

32

180

13

8

9

11

12

14

240

11

6

7

8

10

11

משך
(דקות)

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

140
1%
2%
5%

100

10%

80

20%

60
40
20

עוצמות גשם (מ"מ/שעה)

120

0
240

180

120

60

30

10

זמן (דקות)

איור  :7הסתברות [ ]%עוצמות הגשם [מ"מ/שעה] לפרקי זמן שונים [דק']
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ספיקות תכן להסתברויות שונות
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מיקום תחנות הידרומטריות בתחום ההתנקזות הנדון או בסביבתו
על פי השירות ההידרולוגי ,קיימת תחנה הידרומטרית לאגן היקוות נחל שניר ,במעלה לתחום התוכנית ,שניר-
גשר הכביש לדן ( .)30122שטח התנקזות של התחנה ההידרומטרית הינו  613קמ"ר .ספיקת השיא המדודה
בתחנה עומדת על  250מ"ק/שנייה (.)29/01/1940
באגן נחל עיון קיימת תחנה הידרומטרית על גבול ישראל ,רחוקה מתחום התוכנית ,תחנת עיון-מטולה (.)30145
שטח התנקזות של התחנה הוא  31קמ"ר ,עם ספיקת שיא ידועה של  26.5מ"ק/שנייה (.)17/01/1968
פרטי התחנות מפורטים בטבלה  ,4תחומי התנקזות עד לתחנה מוצג באיור .8
טבלה  :4פרטי מידע על תחנות הידרומטרית
שם תחנה

מספר
תחנה

רשת ישראל החדשה
Y
X

שניר -גשר
הכביש לדן

30122

257.70

792.20

613

עיון -מטולה

30145

254.68

798.68

31

שטח
(ק"מ)

תקופת
תצפיות

מס' שנות
תצפית

ספיקה מרבית ידועה
(מ"ק/שנייה)

1939-1984
1995-2012

62

250

1949-2012

63

26.5
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איור  :8תחום הניקוז עד לתחנות ההידרומטרית שניר -גשר הכביש לדן ,ועיון-מטולה
מתוך :נתוני הזרימה בנחלים ומאגרים בתחום הניקוז המזרחי ,רשות המים עמ' 262 ,247
הערכת ספיקות תכן – מקורות שונים
 .1גבעתי ועצמון 2015 ,ערכו מטעם השרות ההידרולוגי ,מודל אזורי להערכת ספיקות שיא בהסתברות
 ,1%עבור אגן נחל שניר ,סמוך לכביש  ,99ועבור אגן נחל עיון ,עד מטולה.
 .2בתוכנית אב לניקוז כנרת (רשות ניקוז ונחלים כנרת ,)2019 ,מחושבים ספיקות תכן לאגן נחל שניר
(מוגדר כאגן  ,)D1ולאגן נחל עיון (מוגדר  ,)D1.2עד לחיבורם בכביש .99
 .3רפי הלוי ערך חישוב סטטיסטי על בסיס נתוני זרימה בנחל שניר ונחל עיון (נהרא.)2008,
 .4השירות ההידרולוגי – הסתברות תחנה הידרומטרית נחל שניר-כביש לדן (.)30122
הספיקות המחושבות בהסתברויות שונות מוצגות בטבלה .5
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טבלה  :5ספיקות מחושבות במקורות מידע שונים
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אגן

נחל שניר

נחל עיון

מקור מידע

תחום התנקזות

שטח האגן
[קמ"ר]

 .1גבעתי ועצמון,
2015

ספיקת התכן (מ"ק/שניה)
5%

10%

1%

2%

תחנה הידרומטרית
שניר -גשר הכביש
לדן ()30122

613

117

152

176

250

 .2תוכנית אב לניקוז
כנרת2019 ,

מורד נחל שניר,
סמוך לשדה נחמיה

722

98

140

196

250

 .3נהרא2008 ,

שניר במורד העיון

678

180

215

260

300

 .4השירות ההידרולוגי

תחנה הידרומטרית
שניר -גשר הכביש
לדן ()30122

613

98

140

196

250

 .1גבעתי ועצמון,
2015

תחנה הידרומטרית
עיון -מטולה ()30145

31

12

18

26

34

 .2תוכנית אב לניקוז
כנרת2019 ,

עיון ,סמוך לכביש 99

60

8

15

28

34

 .3נהרא2008 ,

תעלת עיון

61

18

23

31

39

השוואה בין המודלים השונים
אגן נחל שניר הינו גדול מאוד ,בו קיים מידע מוגבל על חבורות הקרקע באגן ,עם שאיבות בלבנון והטיה בתעלות
של נחלים סמוכים .מורכבות זו פוגמת ביכולת חישוב ספיקות באמצעות מודלים שונים .ניתן לראות כי עבור
אגן נחל שניר ,תחום ההתנקזות משתנה בין המודלים ,למרות שנקודת ההתנקזות בשלושתם סמוכה .אגן נחל
עיון הוערך במודל של גבעתי ועצמון לחצי משטח ההתנקזות במקורות האחרים.
סיכום
תוצאות הספיקות שהתקבלו בעלות ערכים דומים .תוכנית זו תתבסס על ממוצע של תוצאות אלו לכל נחל.
ספיקות התכן מרוכזות בטבלה .6
טבלה  :6ספיקות תכן בהסתברויות שונות
ספיקת התכן [מ"ק/שניה]

שטח
[קמ"ר]

10%

5%

2%

1%

שניר

659

123

162

207

262

עיון

60

13

19

30

37

אגן

23

קביעת תקופת החזרה
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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%באזורים רגישים ,הסמוכים לבינוי או תשתיות (דוגמאת גן הצפון) תקופת
החזרה נקבעה כ 100-שנים (הסתברות .)1%
טבלה  7שלהלן מציגה את אופן קביעת תקופת החזרה לפי שימושי קרקע שונים ,בהתאם להנחיות תמ"א .1
טבלה  – 7קביעת תקופת חזרה בשנים לשימושי קרקע שונים על פי תמ"א 1
תקופת חזרה בשנים

חקלאות :גידולי שדה ומטעים ,פארקים

10

הסתברות מרבית לאירוע
בשנה מסוימת
10%

השימוש בשטח

בתי צמיחה

25

4%

לפחות 50

 2%לכל היותר

סוללות מאגרים וסכרים **

100

1%

מערכת הגנה על שטחים מבונים **

100

1%

 5עד 50

 20%עד 2%

100

1%

לפחות 50

 2%לכל היותר

100

1%

כבישים ומסילות ברזל *

תיעול עירוני (רחובות ,מגרשי חניה ,חצרות בתים
וכדומה)
קביעת גובה  0.0לבתים **-
מתקן הנדסי בתוך הנחל
הגנה על מתקנים אסטרטגיים **

* הצפת מיסעות וגשרים לפי תקני מע"צ ורכבת ישראל.
** בכל מקרה שיש סיכון של ממש לחיי אדם ,הסתברות התכנון תהיה  1%ומטה ,בהתאם לדרגת הסיכון וחומרת הנזק.

ספיקות התכנון
טבלה  8מציגה את ספיקות התכן בהן נעשה שימוש בתכנית.
טבלה  :8ספיקות התכן בהן נעשה שימוש בתכנית

ספיקות השיא (מ"ק/שניה)
אופן חישוב

ממוצע מודלים

10%

1%

123

262

24

 .5ניתוח גיאומורפולוגי של הנחל
נחל שניר – מורד כביש  | 99רשות ניקוז ונחלים כנרת | פרשה טכנית

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.
תכנית זו מתמקדת במורד הנחל ,אזור שבו הנחל 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 במבנה הערוץ 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 זרימה\מבנה הנחל ישתנה בהתאם.
שינוי בסביבת האגן יוביל לשינוי במאפייני הנחל ,לדוגמה שימוש בשטחים טבעיים לחקלאות לרוב יוביל
להגדלה בכמות הנגר העילי .בנוסף לגדילה בכמות הנגר העילי כמות סחף הקרקע שנוצרת בשטחים חקלאיים
גבוה לרוב מבשטחים הטבעיים .לכן שינוי שימושי הקרקע באגן ישפיעה על הנחל ועל כמות הסחף בו.

תיאור שינויי האגן לאורך ההיסטוריה
נחל שניר (חצבאני) הוא נחל ארוך שמקורו בהרי לבנון ,זרימתו מתחילה מאזור חאצביא ,הנחל זורם דרומה
לאורך טרנספורם ים המלח .מרבית שטח האגן בלבנון ,שטח האגן הררי ומאופיין בשטחי חקלאות מטעים ,מעט
שטחי גד"ש באזורים השטוחים והקרובים לנחל ,ושטחים טבעיים חשופים יחסית מצמחייה עקב כריתה ,רעייה
ועיבוד חקלאי .עם הקרבה לשטח ישראל הטופוגרפיה הופכת מתונה יותר ובחציית הגבול בגשר ע'גר בקרבת
מעיין ברוך הנחל זורם בין גבעות בתלילות בינונית.
לאחר הכניסה לשטח המדינה תחום הנחל מוגדר כשמורה ,כאשר החלק העליון אינו מטויל והחלק התחתון של
השמורה הוא אחד מאתרי שמורות הטבע עם מספר המטיילים הגדול ביותר בארץ .לאחר כביש  99נגמר תחום
שמורת הטבע והנחל זורם במופעו טבעי יחסית עד התחברותו לנחל חרמון ,ותחילת נהר הירדן.
לאורך תקופות ארוכות השטחים המישוריים והנוחים לעיבוד בקרבת הנחל שימשו לגידולים שונים .טבק ,מטעי
פרות שונים ,גידולי שדה ועוד .כיום כמו בעבר שטחים רבים באגן משמשים לחקלאות ,מרבית השטח במעלה
האגן משמש למטעים ,ובמורד האגן מרבית השטח משמש לגידולי שדה שונים .גידולי השדה כיום מורכבים
מחלקות גדולות יותר מבעבר והעיבוד הוא אינטנסיבי יותר מאשר בעבר .חשוב להבין שמרבית אגן ההיקוות
של נחל שניר נמצא בלבנון ,הנחל נכנס לשטח ישראל כאשר הוא ערוץ מרכזי אחד לאחר התאספות ערוצי
המשנה.
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רצועת הנחל אינה כוללת שטח רב מעבר לערוץ הנחל ,רוחב רצועת הנחל נע ביו  70-250מטרים .מהסתכלות
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בתצ"א משנת ( 1945איור  ) 9ניתן לראות שבעבר רצועת הנחל הייתה רחבה יותר .נראה כי רצועת הצומח
הטבעי שמ פרידה בין הנחל לשטחי החקלאות יוצרת הפרדה טובה יחסית ,ומצליחה למתן את תופעות הלוואי
של שטחי החקלאות על הנחל (פסולת חקלאית ,סחיפת קרקע מוגברת מחירוץ ועוד).

המצב הקיים באזור התוכנית
המקטע נמצא לאחר היציאה מתחום שמורת הטבע ,ערוץ הנחל רחב יחסית ומאופיין בצמחיית נחל רבה,
הצמחייה מורכבת ממני קנים ,שיחים ,עשבוניים ועצים רבים .מרבית שטח דפנות הנחל מכוסות בצמחייה
שתורמת לקיבוע הקרקע .ערוץ הנחל עובר בתשתית של עמק אלוביאלי ,התשתית מורכבת משכבות של קרקע
וחלוקים מהשקעת הנחל הקדום ,החומר זמין יחסית לסחיפה .בשיא הנפתולים ניתן לראות אזורים של קריסת
גדות ,אך מדובר על אזורים מצומצמים בשיא הנפתולים בלבד .מרבית הגדות אינן מראות סימני סחיפה
מועצמ ת .בחלק מנפתולי הנחל ,ממול לשיא הנפתול ניתן לראות אזורי השקעת חומרי סחיפה בגדלים
משתנים ,אבנים ,חצץ ,חול ובוץ .תשתית הנחל היא אבנית/סלעית ,בדפנות הנחל ניתן לראות את קרקעות
העמק ,שזמינותן לסחיפה משתנה מנקודה לנקודה .בבסיס הנחל קיימים בעיקר סלעים ובולדרים בגדלים
שונים.עקב זרימה חזקה ושיטפונית ערוץ הנחל משתנה משנה לשנה ודגמי פזורות מושקעים ונסחפים ,דגמי
הפזורות מורכבים בעיקר מחלוקים ואבנים בגדלים בינוניים וגדולים.
רצועת הנחל מסביב לאזור הזרימה מאופיינת בצמחייה צפופה ,הצמחייה תחומה בצורה ברורה על ידי דרכי
עפר ולאחריהן שדות גידולי שדה ומעט מטעים .רצועת הצומח מצידי הנחל מונעת ריבוי בעיות של סחיפת
גדות שפוגעת בחקלאות ,או מאיימת על דרכי העפר למעט במקומות נקודתיים .בכל תחום רצועת הנחל
מתקיימת פעילות אנושית אינטנסיבית ,אך לא נראה שהנ"ל יוצרת שינוי גיאומורפולוגי משמעותי.
רמת הנפתוליות של קטע זה היא  ,1.40רמה זאת מאפיינת קטע עקמומי לכיוון נפתולי ,רמת נפתוליות זה היא
בינונית-גבוהה .מהסתכלות באיור  9ניתן לראות שעיבוד הקרקע לא השתנה רבות במהלך העשורים
האחרונים .ערוץ הנחל נשאר דומה באופן יחסי מזמן הצילום ועד היום ,לנחל נתיב זרימה דומה יחסית ,אך צר
יותר ומעט פחות מפותל .ניתן לראות שרצועת הנחל הייתה רחבה יותר ,היא אופיינה בדגמי פזורות קטנים
ופיתוליות גבוהה יותר .בצמוד לנחל ניתן לראות אזור צומח טבעי בדומה להיום ,והימצאות מספר ערוצי זרימה
מלווים בצומח טבעי שהיום כבר לא ניתנים לזיהוי בשטח.
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איור  :9תצ"א מ 30לינואר  ,1945ניתן לראות את הערוץ עובר בדומה לנתיבו היום בין שטחי החקלאות,
רצועת הנחל בזמן הצילום הייתה רחבה יותר ומעט מפותלת יותר  .התצ"א התקבלה מארכיון התצלומים
של המחלקה לגיאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
גישות לשיפור המצב הקיים
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 שטחו ניתן לבצע החזרה והרחבה של

▪

רצועת הנחל על מנת לייצב אזורים צרים ולא יציבים בעזרת מיתון שיפועים.
קיימ ים נפתולים שרצוי לייצב את גדותיהן מתוך צורך להגן על השדות החקלאיים שניזוקים מקריסת
גדות הנחל .או לוודא שקיים מספיק שטח בקרבת הנפתול על מנת ליצור טווח מגן על החקלאות.

27

הנחל מאופיין ביציבות יחסית ,מרבית הגדות אינן מציגות התחתרות ,התחתרות קיימת בעיקר בנפתולים.
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ההתחתרות בנפתולים מלמדת על נטייה כללית של הנחל להגביר את הנפתוליות .ייתכן ורצוי לא "להילחם"
בנחל ולאפשר לנחל להגדיל את נפתוליו עד הגעה לרמת נפתוליות גבוהה יותר .עם הגעה למקדם נפתוליות
גבוה ,שיוביל למקדם חספוס גבוה ומהירות זרימה נמוכה הנחל יגיע למצב של יציבות גדולה יותר  ,יתכן שבשלב
זה ההתחתרות בנפתולים תקטן עם הזמן.
ייתכן שבמקום לייצב את גדות הנפתולים ניתן לתת לנחל להתפתח באופן טבעי ,להתגמש בשטחי החקלאות
סביבו ולהרחיב את רצועת הנחל (בדגש על אזור הנפתולים) .זאת עקב ייחודו של הנחל ,אחד משלושת מקורות
הירדן ,אחד מהנחלים הגדולים ,המרשימים והמטוילים בארצנו.
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תיאור כללי
נחל שניר נותר ברובו נחל בעל נוף מים טבעי ,זרימתו נמשכת לכל אורך השנה ומופע הנחל שופע צמחייה
עבותה ופראית .דרכי הגישה אל הנחל מוגבלות ,לכן הפעילות האנושית מוגבלת לאזורים המאפשרים כניסה
לנחל.
חתך הנחל מגוון ומשתנה לכל אורכו ,מקטעים טבעיים ויציבים מתחלפים במקטעים בהם מתקיימת התחתרות
משמעותית או לחלופין ייצוב הנדסי קשיח וגס .צמחיית הנחל מגיעה עד לקו המים ,עצים רבים טובלים את
שורשיהם במים ,אך בשל מהירויות הזרימה הקרקע תחתם נסחפת והם נותרים באוויר ,לעיתים עד כדי סכנת
קריסה.
הנחל שומר על אופיו המפותל ,פעילות ההשקעה וההתחתרות ממשיכה ומאיימת על כבישי הביטחון הסמוכים
לנחל .במספר מקומות יושמו פתרונות ייצוב קשיחים ,בדמות מסלעת בולדרים ,המונעים את המשך הכרסום
בגדה ,אך הם לעיתים צורמים לעין בינות לנוף הגדות הטבעי.
בשל אופיו הטבעי תשתיות הניקוז בנחל הן מועטות מאוד .קיימים שני גשרים מרכזיים החוצים את הנחל
במעלה (גשר כביש  )99ובמורד (גשר יוסף) ,נוסף על שני גשרים להולכי רגל ושתי תחנות הידרומטריות במעלה
ובמורד .המתקנים הקיימים במצב תחזוקה תקין.
טבלה  9מציגה את המתקנים הקיימים בנחל.
טבלה  :9כושר ההולכה של המתקנים בנחל

מתקן

סוג מתקן

מצב
תחזוקה

מפרט מתקן [מ']
רוחב

אורך

רום
מיסעה

מפלס מים
בהסתברות
[ 1%מ']

תקין/לא תקין

1

גשר הולכי
רגל

תקין

2

30

101.27

100.46

תקין

2

גשר כביש
99

תקין

11

39

101.80

100.40

תקין

3

גשר הולכי
רגל

תקין

2

72

78.70

77.60

תקין

4

גשר יוסף

תקין

9

34

80.20

77.15

תקין
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בשל אופיו הטבעי והפראי של הנחל המקשה על גישה לכל אורכו התבצעו בנחל שני סיורים .סיור ראשון בקיאק
המאפשר לסייר לאורך תוואי הנחל ברציפות .לאחר מכן סיור השלמה רגלי ,אשר כלל גיחות אל הנחל בנקודות
הגישה ותצפית מלמעלה לאורך דרכי הביטחון משני צדדיו.
בשני הסיורים נ יתן היה להבחין במספר אתרים בהם מתקיימת קריסת גדות משמעותית או התחתרות .כאשר
נקודות הכשל העיקריות הן אלו המאיימות על דרכים חקלאיות צמודות ודרך הביטחון של בית הלל .בחלק
מהנקודות נצפה דיפון קשיח עשוי אבן בולדר ,המספק יציבות לגדות לאורך השנים ,אך אינו משתלב עם נופו
הטבעי של הנחל .בנוסף זוהו מספר עצים בנחל הסובלים מהתחתרות ונמצאים בסכנת קריסה.
▪
▪
▪
▪

דוגמאות לעצים בסכנת קריסה ניתן לראות בתמונה .1
גדות הנחל שעברו שריפה ניתן לראות בתמונה .2
דוגמאות לקריסת גדות לאורך הנחל ניתן לראות בתמונה .3
דוגמאות לדיפון קשיח קיים בנחל ניתן לראות בתמונה .4

בהמשך מפורטות הנקודות שנסקרו במהלך כל סיור.

תמונה  :1דוגמאות להתחתרות גדה קלה ועצים בסכנת קריסה

תמונה  :2אזור שעבר שריפה – הזדמנות למיתון גדות שהתחתרו
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תמונה  :3דוגמאות לקריסת גדות לאורך הנחל
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תמונה  :4דוגמאות לדיפון קיים בנחל
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סיור בקיאק
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טבלה  10מציגה את הנקודות שנסקרו במהלך הסיור בקיאק בתוך הנחל.
איור  10מציג את מפת הנקודות שנסקרו בסיור.
טבלה  :10נקודות שנסקרו בסיור בקיאק בתוך הנחל

תיאור

נקודה
1

כניסת מי דן

2

כניסת נחל עיון

3

פיצול לתעלה

4

צל הנחלים

5

קריסת גדות

6

דיפון קיים

7

התחתרות גדות

8

תעלה חסומה

9

התחתרות גדה

10

התחתרות גדה

11

קריסת גדות

12

קריסת גדות

13

קריסת גדות

15

קריסת גדות

16

דיפון קיים

17

קריסת גדות

18

קריסת גדות

19

דיפון קיים

20

קריסת גדות

21

קריסת גדות

22

אמפי
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איור  :10מפת נקודות שנסקרו – סיור בקיאק
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סקירת מצב קיים  -סיור רגלי
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טבלה  11מציגה את הנקודות שנסקרו במהלך הסיור הרגלי.
איור  11מציג את מפת הנקודות שנסקרו בסיור.
טבלה  :11נקודות שנסקרו בסיור רגלי

תיאור

נקודה
1

חיבור שניר-עיון ויציאת מים מהתחנה ההידרואלקטרית

2

כניסת קיאקים .דיפון קיים

3

קריסה מאיימת על הכביש

4

מוקד שנשרף ,סמוך למחנה צבאי .דורש שיקום .גדה תלולה.

5

נחל מאיים על הדרך

6

התחתרות תחת עץ

8

התחתרות תחת עץ .נחל מאיים על הדרך

9

דיפון קיים

10

נחל מאיים על הדרך

11

נקודת עצירה .אין צורך בטיפול

12

נחל מאיים על הדרך

13

נחל מאיים על הדרך

14

התחתרות תחת עץ

15

קריסת גדות

16

התחתרות בנחל

17

נחל מאיים על הדרך

18

נחל מאיים על הדרך

19

התחתרות תחת עץ
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איור  :11מפת נקודות שנסקרו – סיור רגלי
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פשטי הצפה בתחום התוכנית
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איור  12מציג את פשט ההצפה בנחל שניר בהסתברות  ,1%כפי שהתקבל בניתוח ההידראולי שביצע רפי הלוי
(נהרא ופשטיה ,)2008 ,על רקע פשט ההצפה כפי שנקבע בתמ"א .1
בהסתברויות נדירות גולש הנחל אל השטחים החקלאיים הסמוכים וגורם להצפות נרחבות ,בעיקר בגדה
המזרחית .במעלה המקטע ההצפה מגיעה עד למתחם גן הצפון ,אך הבינוי גבוה ממפלס ההצפה ב 1%ולכן
לא מתרחשות הצפות במתחם עצמו .במורד במפגש עם נחל חרמון מתרחב פשט ההצפה והוא מגיע עד לחלקו
המערבי של היישוב שדה נחמיה.

איור  :12פשט ההצפה של נחל שני בהסתברות  ,1%על רקע פשט ההצפה כפי שהוגדר בתמ"א 1
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להלן הבעיות העיקריות אשר זוהו במקטע הנחל:
▪

זרימה שיטפונית עוצמתית גורמת להתחתרויות משמעותיות בנחל וקריסת גדות

▪
▪

תופעות נדידת מיאנדרים ,חתירה והשקעת סחף
קריסת גדות מאיימת על דרכים חקלאיות ודרך הביטחון של בית הלל

▪
▪

עצים בסכנת קריסה בשל התחתרות מתמשכת תחתם
דיפון קשיח גס הפוגם במראה הנחל ומונע גדילת צמחייה טבעית

38

 .7חלופות תכנון
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תיאור החלופות
חלופות ייצוב
במסגרת התכנית נבחנו מספר חלופות ייצוב אפשריות עבור גדות הנחל .כיום בנחל ניתן לחזות בייצוב מאבן
בולדר ,אך ייצוב זה אינו משתלב בצורה מיטבית עם מופעו הטבעי של הנחל .פתרון זה לא אפשר התפתחות
של צומח בין הסלעים ,ובהעדר צומח הגדות האופייני ,לא נוצרת סביבת המחיה המאפשרת קיום לדגים ולחסרי
החוליות המתקיימים בדרך כלל בגדות הנחלים .סקירה של חלופות ייצוב אלטרנטיביות בהן נעשה שימוש
בארץ ובעולם.
להלן חלופות הייצוב העיקריות שנבחנו:
חלופה  – 1ייצוב שריון קשיח-גמיש המשלב צמחייה
חלופה זו כוללת ציפוי פני השטח באמצעי קשיח אך גמיש על מנת להגן מפני ארוזיה .אמצעים קשיחים-גמישים
כוללים שימוש באבן או גביונים ,שהינם בעלי גמישות היודעים לסבול תזוזות.
ציפוי קשיח-גמיש מגן מפני ארוזיה ביעילות ומחזיק לאורך זמן רב .מנגד זהו אמצעי בעל פוטנציאל פגיעה
במרחב המחייה הטבעי בגדה ולרוב בעל חזות שאינה מיטבית .בנוסף העלות של פתרון זה בדרך כלל יקרה
יותר.
שילוב של ייצוב קשיח-גמיש עם צמחייה מאפשר להקטין את החסרונות הנופיים והאקולוגיים המגולמים בשיטה
זו .הצמחייה מאפשרת לשלב את החיפוי עם הסביבה מבלי ליצור אפקט 'מדבר' כפי שנצפה לא מעט במקומות
שיוצבו בצפיפות באבן בולדר .בשיטה המשולבת נהנה מיתרונות הייצוב הגבוהים תוך כדי שמירה על בית
הגידול הנחלי הקיים.

איור  :13חלופת ייצוב קשיח משולב צמחייה

חלופה  – 2ייצוב טבעי המשלב בולי עץ
בעולם מ תפתחות מספר גישות לייצוב גדות נחלים באמצעים קשיחים מחומרים טבעיים ,דוגמאת בולי עץ.
אמצעים אלו הינם קשיחים וגמישים  ,אך עשויים חומרים אורגניים שיכולים להשתלב באופן מיטבי עם בית
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הגידול הקיים ולגרום לפגיעה מינימאלית .על מנת להגביר את הייצוב נעשה שימוש ביתדות וקיבועים ,אך הם
אינם נראים לעין ופגיעתם בנוף ובטבע מינימלית .חיסרון השיטה הוא ביכולת ייצוב שהיא נמוכה יותר
מהאמצעים הקשיחים הלא אורגנים וכמובן בשרידות האמצעי לאורך זמן.
איור  14מציג מספר דוגמאות לייצוב באמצעים טבעיים בהם נעשה שימוש באנגליה בפרויקטים של הRRC-
(.)River Restoration Centre

איור  :14דוגמאות לייצוב קשיח באמצעות עץ ואמצעים טבעיים ()River Restoration Centre

חלופה  – 3הטיית הזרימה באמצעות דייקים
ניתן להגן על גדות הנחל גם בשיטות לא ישירות .שיטה זו פחות נפוצה בישראל ,אך נעשה בה שימוש רב
בארצות הברית .העיקרון העומד מאחורי השיטה הוא עיקרון הפחתת מהירות הזרימה באזור הגדות על ידי
בנית מתקנים הנכנסים אל תוך חתך הזרימה ומכוונים אותה כך שלא תפעיל כוחות אירוזיביים על הגדות.
דייקים ומעקבים מהווים פתרון עקיף ,המאפשר להגן על גדת הנחל מבלי לשנות את הגדה עצמה או לפגוע
בצומח ובית הגידול הקיים .מנגד השיטה בעייתית כאשר מתרחשת זרימת מים מעבר לגדות ,והיעילות במקרה
זה פוחתת .בנוסף המתקנים עלולים להוות הפרעה לזרימה ולפעילות התקינה בנחל (דוגמא – שיט קיאקים).
איור  15מציג דוגמא לדייקים המשמשים להטיית הזרימה מהגדות.
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איור  :15הטיית הזרימה באמצעות דייקים [מדריך לאמצעי ייצוב גדות נחלים ,משרד החקלאות]

הגנה על דרכים צמודות נחל
מבנה הנחל המתפתל חותר בגדה אחת ויוצר מחסום בגדה השנייה .בדומה לנחלים אלוביאלים רבים הנחל
ממשיך בפעולות החתירה ובכך מאיים על הדרכים החקלאיות הצמודות.
נבחנו שתי חלופות לטיפול בבעיית ההתחתרות של הנחל והן מובאות להלן.
חלופה  – 1ייצוב הנחל ומניעת התחתרות מתמשכת
חלופה זו ,בה נעשה שימוש במספר מוקדים לאורך הנחל ,מייצבת את הנחל בצורה כזו המונעת ממנו
להמשיך ולהתחתר ,ובעצם מקבעת את מבנה הנחל כפי שהוא כיום .הייצוב נעשה באמצעים קשיחים בשל
הגאויות החזקות המתרחשות בנחל.
היתרון העיקרי הוא בקיבוע המצב הקיים ומניעת סכנת ההתחתרות בדרכים הצמודות .החיסרון הוא במניעת
הפעולה הטבעית של הנחל והצורך בייצוב קשיח .אך בהינתן ייצוב קשיח המשתלב עם הנוף הטבעי (ראו
חלופות ייצוב לעיל) פתרון זו אינו מהווה פגיעה חמורה בנוף ובאקולוגיה של הנחל.
חלופה  - 2הסטת דרך הביטחון אל שטחי החקלאות
חלופה זו מגדילה את מרחב המחייה של הנחל באמצעות הסטה של הדרכים הצמודות לנחל הרחק מהגדות.
חלופה זו מאפשר לנחל להמשיך ולהתחתר באופן טבעי ואינה דורשת שימוש באמצעי ייצוב כלשהם .מנגד
חלופה זו מהווה פתרון זמני ,כאשר הנחל עלול להמשיך ולהתחתר ולהגיע גם אל הדרכים המוסטות .בנוסף
חלופה זו דורשת הסכמות מצד בעלי העניין וויתור על שטחי עיבוד חקלאיים.
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חלופות ייצוב
טבלה  12מציגה השוואה בין החלופות המוצעות בתחום התוכנית.
טבלה  :12השוואת חלופות מוצעות

חלופה

תיאור

ייצוב

 -1ייצוב
קשיח-גמיש
משלב
צמחייה

שילוב אמצעים
קשיחים-גמישים
דוגמאת אבן
בולדר וגביונים
ביחד עם צמחייה
מקומית

בעל
יציבות
רבה

עמידות
רבה
לאורך זמן

 -2ייצוב טבעי
המשלב בולי
עץ

ייצוב קשיח
בחומר אורגני
ואמצעים טבעיים

בעל
יציבות
מספקת

החומר
האורגני
מתפרק
לאיטו,
פוגע
בעמידות
לאורך זמן

 -3הטיית
הזרימה
באמצעות
דייקים

מתקנים החודרים
לתוואי הנחל
ומסיטים את
הזרימה מהגדות

מתרחש
ייצוב
בעקיפין

כתלות
בחומר
ממנו עשוי
המתקן

נראות נופית

השפעה
אקולוגית

כיסוי צמחי
מאפשר נראות
טבעית
המשתלבת
בנוף

מאפשר
קיום בית
גידול

עמידות

עלות

יקרה
יחסית

חזות נאה
וטבעית
המשתלבת
בנוף הנחל

משמש
כבית גידול

זולה
ביחס
לאמצעים
הקשיחים

בעל נראות
רבה ,עלול
לפגוע במראה
הטבעי של
הנחל

עלול
להשפיע על
הפעילות
בנחל

יקרה
יחסית

הגנה על דרכים צמודות נחל
טבלה  13מציגה השוואה בין החלופות המוצעות בתחום התוכנית.
טבלה  :13השוואת חלופות מוצעות

חלופה

 -1ייצוב הנחל
ומניעת
התחתרות
מתמשכת

תיאור

ייצוב גדות הנחל
וקיבוע
המיאנדרים
הקיימים

בטיחות

סביבה ,נוף
ואקולוגיה

הפקעת
שטחים

שיפור
משמעותי
בייצוב הנחל

ייצוב קשיח
המשלב צמחייה
מפחית השפעות
נופיות ואקולוגיות
שליליות

אין הפקעת
שטחים

עלות

יקרה
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חלופה

תיאור

 -2הסטת דרך הסטת הדרכים
הביטחון אל הרחק מהנחל
והרחבת מרחב
שטחי
המחייה של הנחל
החקלאות

בטיחות

סביבה ,נוף
ואקולוגיה

השפעה חיובית
מבחינה נופית
בעקיפין ע"י
ואקולוגית .מאפשר
הרחקת
הגדלת מרחב
הדרכים מטווח
הנחל ובית הגידול
הקריסה
הנחלי

הפקעת
שטחים

דורש הפקעת
שטחים

עלות

יקרה מאוד
בשל הפקעת
השטחים

המלצה על חלופה נבחרת
חלופות ייצוב
חלופות  1ו 2-הן החלופות המומלצות.
חלופה  – 1מתאימה לשיקום מסלעות בולדר קיימות ע"י פירוק חלק מאבני הבולדר והכנסת כיסי שתילה
המיוצבים על ידי רשת גביונים .בנוסף באזורי כשל בהם נדרש ייצוב מרבי חלופה זו מספקת קשיחות אך מבלי
לפגוע בנראות ובבית הגידול המקומי.
חלופה  – 2מתאימה לשיקום גדות בעלי התחתרות קלה ,דוגמאת העצים צמודי הנחלים הסובלים מסחיפת
קרקע מואצת ודורשים ייצוב ושיקום .זוהי חלופה המתאימה לאופיו הטבעי והפראי של הנחל ,משתלבת בנוף
תוך מתן ייצוב מספק.
בשל הזרימה השיטפונית החזקה והפעילות הענפה בנחל (קיאקים) חלופה מספר  3פחות מתאימה .בנוסף
הזרימה החזקה עלולה לסחוף אמצעים הנמצאים בקו הזרימה המרכזי של הנחל.
הגנה על דרכים צמודות נחל
חלופה  2היא החלופה המומלצת .היא מאפשרת להמתין עם הנושא עד לקריסת תשתיות ואז לבצע הסטת
הדרכים לשטחים החקלאיים וכל זאת על מנת לשמור על ייחודיותו של האפיק.
חלופה זו אפשרית בצד המזרחי ,אך בצד המערבי היא אינה יישימה בשל תשתיות קיימות ,מרכיבי ביטחון ,דרך
אספלט ובצמידות מטעים .לפיכך בצד זה חלופה  1היא החלופה הישימה.
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מרכיבי התכנית
התכנית המוצעת מבקשת להתמודד עם סכנת ההתחתרות של הנחל המאיימת על דרכים סמוכות ועל יציבות
העצים בנחל .במסגרת התכנון:
▪

מיתון וייצוב של גדות הנחל במקומות מופרים בהן התחתרות הגדה קלה-בינונית וניתנת לשיקום

▪
▪

שיקום של מסלעות אבן בולדר קיימות ושילובן בנוף
צד מערבי  -הגנה על דרכים צמודות לנחל באמצעות ייצוב קשיח בנקודות הכשל העיקריות

מיתון גדות וייצוב
במקומות מופרים בהן התחתרות הגדה קלה עד בינונית וניתנת לשיקום יתבצע מיתון וייצוב של גדות הנחל.
חשוב להדגיש כי לא יתבצעו פעולות מיתון ושיקום במקומות בהן בית הגידול עשיר וטבעי ,על מנת למנוע
פגיעה בו .העבודות יתמקדו במקומות בהן הגדה מופרת ,או בהן ההתחתרות פוגעת בבית הגידול הטבעי
ומאיימת על עצים קיימים וצמחיית סבך עשירה.
בחירת חלופת הייצוב (חלופה  1או חלופה  )2תתבצע על בסיס הנתונים הקיימים בשטח – שיפוע הקרקע ,מידת
ההתחתרות והקירבה לנקודות כשל בהן קיים איום ממשי על דרכים או תשתיות.
בתוך חתך הנחל תועדף ככל האפשר חלופה  – 2ייצוב טבעי המשלב עץ ,כאשר השימוש באבן הינו מועט
והבחירה באבן לקט מקומית ככל הניתן.
איור  16מציג פיתוח של חלופה  - 1ייצוב קשיח-גמיש משלב צמחייה המאפשר ייצוב גדות מרבי ,תוך שמירה
על ערכי טבע ונוף.
איור  17מציג פיתוח של חלופה '- 2שריון האקולוגי' המאפשר עיצוב מתון של הגנה והעשרת בית הגידול תוך
מתן ייצוב מרבי באמצעים טבעיים.
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איור  :16חלופה  –1ייצוב קשיח-גמיש המשלב צמחייה

איור  :17חלופה  – 2שריון אקולוגי – ייצוב ועיצוב הגדה באמצעים טבעיים
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שיקום של מסלעות אבן בולדר קיימות ושילובן בנוף באמצעות שינוי מבנה המסלעה – יצירת כיסי שתילה בין
הבולדרים ,ייצובם ע"י רשת גביונים ושתילת צמחייה מקומית לייצוב וחיפוי הדיפון הקשיח-גמיש.
באופן זה ניתן לבצע שיקום למסלעות הקיימות במרחב הנחל מבלי לפגוע ביציבות המבנה .הפתרון מעשיר
את בית הגידול הנחלי ומעודד את התפתחותו גם באזורי המסלעות .בנוסף מקנה מראה טבעי המשתלב בנוף
הפראי של הנחל.
איור  18מציג את חתך אופייני המדגים את עקרונות חלופה  – 1ייצוב המשלב בין אמצעים קשיחים וטבעיים.

איור  :18חלופה  – 1חתך אופייני – שילוב של אמצעים קשיחים ושתילת צמחייה

הגנה על דרכים צמודות נחל
הפתרון הינו שונה עבור כל גדה של הנחל.
גדה מזרחית – חלופה  2היא החלופה המומלצת .לא יתבצע טיפול בגדות והנחל יקבל מרחב התרחבות .כאשר
הנחל יתקרב בצורה מסוכנת אל הדרכים תתבצע הסטה מזרחה אל השטחים החקלאים .מרבית הדרכים
נמצאים בייעוד קרקע של נחל ,מספר קטן נמצאים בייעוד קרקע חקלאי וידרשו הפקעה.
גדה מערבית – בשל נוכחות של תשתיות רבות בגדה המערבית ,נוסף על שטחי מטע המונעים הסטה של
הדרך ,חלופה  1אינה ישימה במקרה הזה .לפיכך יתבצע דיפון וייצוב של הנחל במקומות כשל המאיימים על
הכביש .הגנה על דרכים צמודות נחל תתבצע באמצעות ייצוב קשיח-גמיש (חלופה משלבת הכולל שתילת
צמחייה) בנקודות הכשל וקיבוע הנחל במצבו הקיים.
איור  19מציג את נקודות הכשל הקיימות הדורשות ייצוב.
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איור  :19גדה מערבית  -מקטעי כביש מאוימים הדורשים דיפון
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•
•

איסוף ופינוי פסולת
מיתון גדות באזורי התחתרות קלה-בינונית וייצוב באמצעות 'שריון אקולוגי'

•
•

שיקום מסלעות קיימות מבחינה אקולוגית ונופית באמצעות החלופה המשולבת
צד מערבי  -ייצוב באמצעים קשיחים (חלופה משולבת) בנקודות כשל המאיימות על הכביש הסמוך

אומדן עלויות
טבלה  14מציגה סיכום של אומדן העלויות בפרויקט.
טבלה  :14סיכום אומדן עלויות
מס'

פרק

סכום

1

עבודות הכנה

563,917

2

עבודות ייצוב

2,186,565

תכנון ויועצים

192,534

ניהול ופיקוח צמוד

88,290

מע"מ 17%

515,322

סה"כ אומדן פיתוח כולל מע"מ

3,546,629
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•

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

•

חתכי רוחב אופייניים  -קנ"מ 1:250

נספחים

.10
•

נספח אקולוגי

•

נספח נופי
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