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 .1נתונים כלליים

 1.1רשות הניקוז
רשות ניקוז ונחלים כינרת
 1.2פרטי מתכנן התכנית
ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ ,קיבוץ הרדוף ,ד.נ המוביל 1793000
טל04-9059397 :
דוא"לoffice@lygm.co.il :
 1.3רשימת מסמכים מצורפות
גיליון  – 1תנוחה (קנ"מ  )1:1,000 ,1:2,500וחתכים אופיינים (קנ"מ  ,)1:250לרבות תרשים סביבה.
 1.4רשימת נספחים מצורפים
א .פרשה טכנית
ב .נספח סטטוטורי
ג .מסמך נופי
ד .התייחסות אקולוגית
 1.5רשימת קבצים מצורפים
א .קו כחול DWG
ב .קובץ שרטוט תנוחה DWG
 1.6שטח התוכנית
 110דונם.
 1.7מחוז מנהל התכנון
צפון
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 1.8הגדרות
•

משמעותם של ההגדרות בתוכנית זו תהיה כמשמעותם בחוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות תשי"ח
1957

 .2רקע

 2.1תקציר
התוכנית מחולקת לשלושה מקטעים :מקטע עין אל אסד ,מקטע נחל הארי ומקטע נחל צלמון.
מקטע עין אסד :אפיק זרימה שמגיע ממעלה הישוב עין אל אסד חוצה את דרך האספלט מעל מטעי הזיתים
וזורם בתוך מטעי הזיתים של הישוב ,מה שגורם לנזק בשטח .התכנית מציעה פתרון ניקוזי להסטת הנגר
באמצעות הגבהה והנחה של אבני שפה בשולי דרך האספלט .כך הנגר יזרום על הדרך וישוחרר בשטח בור,
אחרי מטעי הזיתים.
מקטע נחל הארי :הנחל חוצה כביש  85וזורם בחלק העליון של המקטע ,בצורה לא מוסדרת ופראית בתוך
שטחי המטעים .באמצע המקטע אפיק הנחל עמוק ותלול .במורד ,נחל זורם עד אזור התחברות עם נחל צלמון.
התכנית מציעה לחפור אפ יק מוסדר במעלה עד אמצע המקטע שבו יש להסדיר את התעלה קיימת .הסדרת
מעביר אירי לחקלאים ובשטח נק' ההתחברות עם נחל צלמון לדפן את כל הגדות בבולדרים.
מקטע נחל צלמון :הנחל חוצה את כביש  85וזורם באפיק מוסדר בין שטחי חקלאות עד למפגש עם נחל הארי.
לאורך המקטע קיימים שני מעבירים בעלי צינורות בקוטר  80ס"מ שכושר ההולכה שלהם אינו מספיק להעביר
את ספיקות התכן .התכנית מציעה לחליף את המעבירים הקיימים במעבירים חדשים בהתאם לספיקת התכן.
במסגרת העבודה חושבו ספיקות תכן להסתברויות שונות בכמה שיטות חישוב :מודל ארבל-ליגמ ,מודל אזורי
(גבעתי ועצמון,)2015 ,הנוסחה הרציונלית ומודל נתיבי ישראל .ספיקת התכן לתכנון ,על פי תמ"א  ,1בשימושי
קרקע לחקלאות תהיה בהסתברות של . 10%
בדיקות כושר ההולכה של חתכי הנחל ומעבירי המים חושבו באמצעות תוכנת
.Hydraflow Express Extension for Autodesk Civil 3D
המטרות המרכזיות:
•

איתור אזורים לאורך הנחלים בהם ישנם כשלים במשטר הזרימה בערוץ ,העלולים לגרום לנזק וסיכון.
התאמת חתך הזרימה לספיקות תכן בהתאם להנחיות תמ"א . 1

•

איתור מתקנים הידראוליים לאורך הנחל המהווים נקודות כשל לזרימה תקינה והצגת חלופות לטיפול
במפגעים.
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•

קביעת גבול סטטוטורי מובהק לאפיקי הנחלים

העבודות העיקריות הנדרשות:
מקטע עין אל אסד:
•

הסטת אפיק הזרימה לשטח בור

מקטע נחל הארי:
•
•
•
•

חפירת אפיק מוסדר לנחל
הסדרת אפיק קיים
הסדרת מעביר אירי קיים
דיפון הגדות בבולדרים בנק' התחברות עם נחל צלמון

מקטע נחל צלמון:
•

התאמת המעבירים לכושר ההולכה בנחל

 2.2נתוני רקע
נחל צלמון ונחל הארי זורמים בגליל העליון המזרחי ,לאורך כ 6 -ק"מ מהר הילל בצפון ועד לשפך בבקעת
חנניה צפונית ליישוב חזון .במרכז האגן נמצא היישוב עין אל אסד .במזרח האגן נמצאים היישובים שפר ,פרוד
וכפר חנניה .בדרום-מערב הישובים מורן וחזון.
התוכנית מתמקדת בשלושה מקטעים באגן;
 -1צפוני -עין אל אסד -מזרחית ליישוב ,לאורך דרך אל מטעי זיתים ועד לשטחים הפתוחים;
 -2מזרחי -נחל צלמון -מדרום לכביש  85ועד מפגש נחל הארי בבקעת חנניה;
 -3מערבי -נחל הארי -מדרום לכביש  85ועד מפגש נחל צלמון בבקעת חנניה.
אגן צלמון-הארי מתחיל בצפון מהר הילל ברום של  1,071מטר מעל פני הים ,ממשיך במורדות תלולים
שמתמתנים מצפון לכביש  85ועד בקעת חנניה ברום של כ 270-מטר מעל פני הים .מדרום האגן מתחיל מהר
חזון ברום של  584מ' מעל פני הים ,ויורד במורדות תלולים עד בקעת חנניה.
תחום תוכנית ליד עין אל אסד נמצאת במורדות מתונים יחסית .תחומי התוכניות מדרום לכביש  85נמצאים
בבקעת חנניה.
חישוב ספיקת התכן עבור מקטע עין אל אסד התבצע לפי השיטה הרציונלית .תוצאות ספיקות התכן לאגן נחל
הארי ומקטע נחל צלמון חושבו לפי שני מודלים ,ארבל-ליגמ ואזורי (גבעתי ועצמון).
המודלים שמהווים את הבסיס לחישובים בתוכנית הם השיטה הרציונלית במקטע עין אל אסד ומודל ארבל-
ליגמ באגן נחל הארי וצלמון
בטבלה  1מוצג סיכום ספיקות התכן של המקטעים בתוכנית.
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טבלה  :1סיכום ספיקות תכן לפי מקטעי תוכניות
מקטע

שטח
[קמ"ר]

ספיקת תכן ע"פ שיטה רציונאלית [מ"ק/שניה]

10%

5%

2%

1%

עין אל אסד

0.93

2.8

3.2

3.7

4.1

מקטע נחל צלמון

14.58

5.8

9.1

17.2

20.7

נחל הארי

12.21

5.0

7.9

14.8

17.9

סה"כ

26.79

9.6

15.1

28.5

34.4

 2.3מטרת העבודה
•

איתור אזורים לאורך הנחל בהם ישנם כשלים במשטר הזרימה בערוץ ,העלולים לגרום לנזק וסיכון.
התאמת חתך הנחל להזרמת ספיקות תכן בהתאם להנחיות תמ"א .1

•

איתור מתקנים הידראוליים לאורך הנחל המהווים נקודות כשל לזרימה תקינה והצגת חלופות לטיפול
במפגעים.

 2.4מהות התוכנית
הגנה על השטחים החקלאים ,שיקום והסדרה של נחל צלמון ונחל הארי במקטעים המדוברים והכרזה
סטטוטורית על גבולות התכנית כמפעל ניקוז
 2.5תרשים סביבה
תרשים הסביבה מובא להלן.
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תחום התכנית
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 2.6תוכניות החלות על השטח
תכניות מתאר ארציות:
 .1תמ"א 1
תכניות מחוזיות:
 .1תמ"מ 2/9
תכניות מקומיות ומפורטות:
מקטע עין אל אסד:
 .1תכנית 400
209-0226175 .2
מקטע ערוץ נחל צלמון:
 .1משצ49/
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 .3עבודות ושימושי קרקע
 3.1פרוט העבודות הדרושות להקמת מפעל הניקוז
סוג העבודה

פירוט

עבודות עפר

חפירה והסדרת אפיק בנחל הארי

עבודות אבן

דיפון בבולדרים בנק' המפגש בין הנחלים הארי וצלמון

עבודות בטון

החלפת מעבירי מים קיימים ושדרוגם

פינוי פסולת

פינוי פסולת וגזם לאורך האפיק

ריצופים ומדרכות

הנחת אבן שפה במקטע עין אל אסד

עבודות נופיות אקולוגיות

שמירה על ערכי טבע ונוף .ראה נספחי נוף ואקולוגיה
מצורפים.

 3.2הוראות כלליות ,שימושים והגבלות
נחל צלמון ,מוגדר בתכנית תמ"א  1כנחל ראשי ,בעל רצועת מגן של  5מ' מנקודות המדידה בשני צידי האפיק
ורצועת השפעה ברוחב של  100מטר לכל צד מנקודות המדידה .ככלל יחולו העקרונות הראשיים ,השימושים
והפעולות הרשומות בפרק נחלים בתמ"א  1באישור רשות הניקוז.
הפעולות המותרות
•

פעולות להשבה ושיקום של הנחל ,להשבת פיתולים ותוואים מקוריים וכן לשם הבטחת ערכיו
האקולוגיים של הנחל.
עבודת הסדרה ותחזוקה לצורך הבטחת זרימה תקינה.
פיתוח נופי ,דרכי מעבר להולכי רגל ,אופניים והסדרת טיילות.
חציית האפיק בקווי תשתיות ודרכים מעליו ומתחתיו ,תוך מתן אפשרות למעבר אדם ובעלי חיים
במסדרון הנחל וגדותיו .יישקל הצורך בהטמנתם וייקבעו הוראות לשיקום .הכל בתיאום עם רשות
הניקוז.
קווי תשתיות לאורך האפיק יאושרו רק לאחר שנבחנו חלופות להרחקת הקווים ולאופן הנחתם ונצא כי
זהו המקום המיטבי להעברתם .ייקבעו הוראות לשיקום השטח לאחר הנחתן.

•

שבילים או דרכי שירות לא סלולות ,אשר יורחקו ככל הניתן מהאפיק כך שלא ייפגע תפקוד הנחל
ותימנע ככל הניתן פגיעה בערכי טבע.
כל השימושים המותרים ביער נטע אדם ,כמפורט בפרק שטחים מוגנים בתמ"א .1

•

פעילות חקלאית ללא מבנים .במקרה בו הנחל עובר בתחום ישוב חקלאי יותר בינוי חקלאי ,בתנאי
ומיקומו יהיה רחוק ככל הניתן מציר הנחל.

•
•
•

•

•
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הגבלות ואיסורים
•
•
•
•

לא תותר הקמת גידור ברצועת הנחל
יש להעדיף שמירה על רצועת נחל פתוחה ללא מובלים סגורים
אין להתקין בנחל כל מתקן הפוגע בתפקודו הניקוזי ,האקולוגי או הנופי
אזור זה ישמר כשטח פתוח בעל נוף טבעי ,ללא פיתוח בינוי עתידי

•

נדרש פינוי של מתקנים קיימים בתחום רצועת הנחל (עורק הניקוז ורצועת המגן) למעט מקומות
שיתואמו עם תכנית הנחל באישור רשות הניקוז תוך נקיטת אמצעים הנדסיים לצמצום ההפרעה
לערכי הטבע ולתפקוד הנחל כעורק ניקוז.
בעורק הנחל וברצועת המגן יאסר הערמת/פיזור/אחסון :גזם ,פסולת בינוי ,אשפה ,אבני סיקול וכל
חומר אחר.

•

 3.3רשימת פרסום תפיסת מקרקעין

מס' גוש

חלקות וחלקי חלקות

גודל
גודל
שטח
שטח
לתפיסה לתפיסה
לצמיתות
זמנית
בדונמים בדונמים

1

17 ,12 ,9 ,8 ,7 ,6 15635

-

53.3

2

22 ,21 ,13 ,5 ,4 ,3 18858

-

2.8

3

56 ,55 ,54 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,26 ,24 ,21 18859

-

20.6

4

100 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,86 ,58 ,57 ,56 ,19 ,18 18860

-

5.0

5

93 ,12 ,8 ,7 18866

-

3.2

6

15 ,13 18867

4.0

7

31 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,19 ,14 ,9 ,5 ,4 18868

8.2

6

94 ,89 ,88 ,3 ,2 ,1 18869

,65 ,60 ,51 ,50 ,49 ,37 ,36 ,35 ,34 ,31 ,29 ,28 ,1
18871
7
78 ,77 ,75 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67
,55 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,11 ,2 ,1
19541
9
72 ,71 ,69
סה"כ שטח :כ 110-דונם

-

0.9

-

5.5

-

6.2

 3.4תיאור תשתיות בתחום התוכנית
בתחום התכנית קיימות תשתיות כביש ,מים וחשמל .תיאום יתבצע על פי הנדרש.
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 .4אומדן השקעות
סה"כ הערכת עלות התכנית כ ,₪ 463,000 -ללא עלות פיצוי על תפיסת שטח.
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