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 .1מבוא וניתוח המצב הקיים
נהר ירדן זורם לאורך ארץ ישראל מצפונה לדרומה ,ויוצר בדרכו מגוון של מופעים נופיים ,אתרי טבע ומורשת.
חשיבותו רבה כמסדרון ובית גידול אקולוגי וכן כציר נדידה לעופות .לאורכו ,אתרים ארכיאולוגיים בעלי חשיבות
בינלאומית והוא בעל משמעות היסטורית ,דתית ותרבותית לעמי העולם .נהר הירדן כולל חלק צפוני וחלק
דרומי .הירדן הצפוני מתחיל את זרימתו בעמק החולה במפגש הנחלים חרמון ,שניר ודן ,והוא יורד ונשפך
לאגם כנרת בגשר אריק .הירדן הדרומי יוצא מן הכנרת בסכר דגניה וזורם ומתפתל בבקעת הירדן עד שפכו
לים המלח.
התוכנית המוצעת מתייחסת לסכר אלומות שבמקטע מורד הירדן הדרומי .הסכר ממוקם כ 2-ק"מ דרומית
לסכר דגניה .כיום ,סכר אלומות בנוי כסוללת אבנים ועפר והוא נועד לאצור מים באיכות גבוהה ובנפח שימושי
קבוע במקטע שבין הסכרים .ומשמש גם כמעבר מים עילי של הירדן (ראו איור מס' .)1

תפקודו של הסכר בזמנים רגילים הוא קבוע
וללא שינוי ,ורק בעת עליית מי הכנרת אל מעבר
לקו העליון שלה וכאשר גובר החשש מאירועי
הצפה של יישובי הכנרת ,נדרש לפתוח את סכר
דגניה ולפרק את סכר אלומות .עד היום ,כאשר
היתה עלייה בספיקות המים במקטע זה מעל ל-
 10מ"ק/שניה ,היה צורך לפרק קודם את
סוללת העפר של סכר אלומות ,ורק אח"כ
לפתוח את סכר דגניה כדי לאפשר למים לזרום
דרומה לבקעה ולים המלח.
תופעה זו צפויה להתרחש לעיתים קרובות יותר
עם עליית האוגר התפעולי של הכנרת .משום
כך ,מתחדד הצורך בפתרון נוח וקל לתפעול
ולתחזוקה של סכר אלומות תוך
לספיקות התכן הצפויות בו.

התאמתו

איור מס'  – 1סכר אלומות

מטרת התוכנית היא הסדרה קבועה של סכר אלומות והתאמתו לספיקות התכן במקטע זה תוך שמירה על
מפלסי המים במעלה הסכר לצורך שימושי האדם במקטע העליון.
התוכנית מציעה שורה של פעולות ,הכוללות הרחבה של האפיק ,מיתון הפיתול להגדלת נפחי המים בנחל
ושדרוג של הסכר עצמו .על פי התכנון מוצע לבנות סכר בטון עם גב טבעי המורכב ממגלשי סלע וסדרת
סכרונים .אלו ,בליווי שיקום צמחי של גדות הנחל ,יהוו סולם דגים ויאפשרו רציפות הידרוביולוגית בנחל.
הטמעה של עקרונות הידרולוגיים ,נופיים ואקולוגיים ,בתכנון תוך העשרה של בתי הגידול וחיזוק החתימה
הנופית של הנחל במרחב היא סוג של פתרון הוליסטי מרובה תועלות וייחודי בגישתו .התוכנית משמרת
ומעודדת קישוריות לנקודות העניין במרחב הנחל ומציעה פיתוח של נקודת עניין נוספת בסכר אלומות
המשודרג.
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תיאור הנוף והסביבה
בשפך הכנרת אל מורד הירדן ,איכותו הנופית של נהר הירדן היא ייחודית במינה :זרימה איטית במופע מרשים
של נפתולים על רקע נוף חקלאי של מטעי תמרים וגידולי שדה מכסים את מדרונות הגבעות שסביבו .את גדות
הנהר מלווה צמחייה סבוכה ,המהווה בית גידול למגוון בעלי חיים ועופות.
בקרבת הנחל (ראו איור מס'  )2נמצאים מספר יישובים כפריים כקבוצת כנרת ,והקיבוצים דגניה א' וב' ובית
זרע .כמו כן ,סמוכים לנחל אתרים כגון אום ג'וני  -נקודת ההתיישבות הראשונה של מייסדי דגניה א' ובית זרע,
ותל עובדיה – אתר ארכיאולוגי חשוב בו נמצאים שרידי היישוב הקדום הידוע בעולם.

איור מס'  – 2תכנית סביבה
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דימוי המקום

1.1

הפרויקט נמצא במרחב מורשת של ראשית הציונות ,שבו התגולל סיפורם של חלוצי העלייה השנייה והקמתם
של הקבוצות והקיבוצים הראשונים באזור הכינרת ועמק הירדן .במידה רבה ,משמר הנוף המקומי את אווירת
המקום החלוצית ,אשר מאופיין בשטחים חקלאיים של מטעים ושדות לצד נפתולי הירדן הזורם באיטיות,
חורשות של אקליפטוסים ומדרונות הרי הגליל במרחק.
מקטע מורד הירדן מהווה מוקד משיכה למאות אלפי מבקרים בשנה ,הן תיירות פנים של מטיילים ונופשים
בנחל ,באתר הקייאקים המקומי ובשמורת הטבע מורד הירדן ,והן תיירות חוץ של נוצרים צליינים ,המגיעים
לטבול בנהר הקדוש באתר הירדנית.

יחידות נוף

1.2

א .שטחי חקלאות – שדות חקלאיים ,המעובדים על ידי קיבוצי הסביבה
ב .שמורות – שמורת מורד הירדן ,שמורת נחל יבנאל
ג .גן לאומי – פיתוח גן לאומי המוביל המלוח
ד .קיבוצים – הקיבוצים דגניה א' ,דגניה ב' ,קבוצה כנרת ובית זרע
ה .אתרים – אתר הירדנית ,חורשת אקליפטוסים בקרבת המוביל המלוח ,מבנה המשאבות ,אתר אום
ו.

1.3

ג'וני ,טחנת קמח והאתר הארכיאולוגי תל עובדיה
נהר – אפיק נהר הירדן

נצפות

מרכיב חשוב בניתוח הרגישות של מרחב הוא
מידת הנצפות שלו  -מהיכן ניתן לצפות בו ועד
כמה הוא נצפה מנקודה זו במרחב .במקרה של
סכר אלומות הנצפות של הסכר ,בהיותו אלמנט
נופי אקולוגי מיוחד היא רצויה ומומלץ כי תקבל

חניון לילה

דגש בתכנון ליצירת מצבי נצפות לכיוון סולם

מתוכנן

הדגים הטבעי.
הנצפות של סכר אלומות אפשרית מהשבילים
והדרך שממערב לו .הסכר יהיה נצפה במידה
מסוימת גם ממזרח -מחניון הלילה המתוכנן.

איור מס'  – 3תצא ממוקדת

מומלץ לתכנן נקודת תצפית ממורד הנחל אל המעלה מהגדה המערבית (ראו איור מס' .)3
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1.4

ערכי טבע ונוף

מורד הירדן מתפקד כחלק ממסדרון אקולוגי שחשיבותו אינה רק מקומית ,אלא גם ארצית ואף עולמית .בעבר
היה קשר בין אוכלוסיות הצומח (והחי) של בתי הגידול הלחים במרכז הארץ והשפלה עם אוכלוסיות בקעת
הירדן ,עמק חרוד ועמק יזרעאל ,שהיו שופעים במים.
התערבות האדם במקטע מורד הירדן במאה השנים האחרונות ,יצרה פגיעה חמורה בבית הגידול ואוכלוסיות
החי והצומח עד לכדי צמצום והכחדה של מגוון הצומח באזור .התערבות האדם כוללת את בניית סכר דגניה
ושינוי באיכות המים הזורמת בנחל ממי כנרת איכותיים למי שפכים ומים מלוחים בו.
בשנים האחרונות ,כחלק מיישום תוכנית האב והמתאר לשיקום מורד הירדן ,מתבצעות פעולות לשיקום
המערכת האקולוגית ובית הגידול הלח לאורך מורד נהר הירדן ,מדגניה ועד נהריים .עבודות השיקום
מתבטאות בהחייאת הנפתולים (חלקם יושרו בעבר עבור פרויקט נהריים) ,ניקוי קרקעות הנחל ,טיהור המים,
והשבת מיני צומח ייחודי לאזור .במהלך השיקום הושבו עשרות מיני צמחים למספר אתרים במרחב הנחל.
פעולות התחזוקה כוללות בין היתר השקיה בשנים הראשונות להבטחת הקליטה וההתבססות .השיקום הצמחי
עשוי לתרום להחזרת בעלי חיים באופן טבעי למרחב.

1.5

מפגעים

המפגעים במרחב הנחל הם מתקני תשתית מים
קיימים:
תחנת מקורות הממוקמת מצפון מערב לסכר הקיים
(ראו איור .)4
מוצא המים המליחים הממוקם  200מטר דרומה
לסכר אלומות הקיים (ראו איור .)5
תחנת אגודת המים (ראו איור )6

איור מס'  – 4תחנת מקורות

איור מס' – 4

איור מס'  – 5מוצא המים המליחים

איור מס' – 5

איור מס'  – 6תחנת אגודת המים
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 .2הטיפול הנופי בגדות הנחל ולאורכו
בפרק זה מפורטים עקרונות התפיסה הנופית לאורך הנחל וגדותיו .דגשים תכנוניים שמפורטים להלן ישמשו
כהנחיות לתכנון מפורט במקטע נחל זה.
הרחבה של אפיק הנחל במרחב הסכר

2.1

כיום ,הסכר הקיים הוא סוללת עפר ,שנידונה לפירוק באמצעות כלים הנדסיים כבדים במקרה של פתיחה של
סכר דגניה .פעולה זו דורשת מרחב תמרון ופעולה לכלים ההנדסיים בסמוך לסכר .במסגרת התוכנית
המוצעת ,יורחב אפיק הנחל באזור הסכר החדש שיבנה ויפותח ויאפשר הולכה מיטבית של הזרימה בנחל
במקרה של עליית מפלסים בעקבות הצפות .בנוסף הרחבת אפיק הנחל תלווה בפיתוח של גדות מתונות
בשיפוע שבין  1:3ל 1:4-תוך ייצוב צמחי שלהן .ייצוב הגדה באמצעות צמחייה יכלול שתילה וזריעה של צמחייה
מקומית אופיינית להעשרה וגיוון של צמחיית הגדות הקיימת .פעולה זו תחזק את הנוכחות הנופית של הנחל
במרחב ובפיתוח מותאם ,תאפשר העשרה של בתי הגידול לאורכו .לצורך כך יעשה שימוש באמצעים הבאים:
•
•

שימוש בצמחייה מקומית שתעשיר את בתי הגידול השונים ותאפשר התבססות של בע"ח.
שימוש באלמנטים טבעיים מקומיים ,כגון סלעים במגוון גדלים באפיק הנחל ובגדותיו שיסייעו לשיפור
המורכבות המבנית בנוסף לפיתוליות ומיתון הגדות.

•
•

נטיעת עצים מקומיים במקומות המתאימים לכך.
טיפול במינים פולשים.

•

תחזוקה נמוכה  -שימוש בצמחייה עמידה לאורך שנים ליצירת נוף צמחי שאינו דורש
השקייה ותחזוקה רבה לאחר התבססות.

בניית סכר משולב בקיר בטון ובסכרונים מדורגים לסולם דגים באפיק הנחל

2.2

הסכר המשולב יכלול קיר בטון ,המתוכנן להחזיק את מי הנחל בגובה של זרימת הבסיס (כ 3-מ"ק/שנ')
שבראשו מגלש ,שיאפשר מעבר מים בספיקות גבוהות יותר ללא צורך בפירוק או התאמה מיוחדת .במקרים
אלו ,תהיה משרעת גבהים התואמת משרעת ספיקות בהתאם לפתיחת סכר דגניה .מעבר למגלש כלפי
המורד ,מתוכנן להבנות סולם דגים ,המורכב מסכרוני סלע מדורגים היוצרים בריכוניות קטנות שעומקן
משתנה בין  20ס"מ אל עומק של  40ס"מ .לסכרונים אלו חשיבות רבה בהיותם סולם דגים ,המגדיל את
קישוריות המערכת האקולוגית לאורך הנחל .בנוסף ,לסכרונים ערך אסתטי ונופי התורם לחווית השהייה
בסביבות הנחל ובעל פוטנציאל להוות מוקד ומשיכה ונקודת ציון לאורך הנחל .על מנת שסכרונים אלו יתרמו
להעלאת ערכיותו הנופית של הנחל ,יש לנקוט באמצעים הבאים:
•
•

יש לתכנן את הסכרונים במראה טבעי ככל האפשר
יש להשתמש באבנים מקומיות פראיות ולא מסותתות במגוון גדלים

•
•

יש למקם את האבנים בעיצוב שאינו מסודר וחזרתי ,על מנת לייצר מראה טבעי ככל הניתן
תהיה העדפה לזרימת הבסיס אל מקטע הבריכות במורד הסכר בכדי להבטיח את תפקוד הנחל
בשוטף

•

הטיפול בגדות הנחל באזור המפלונים יהיה זהה לטיפול בגדות הנחל בשאר המקטע ויכלול צמחייה
מקומית ,נטיעות עצים מקומיים ושילוב אלמנטים טבעיים ,כמפורט למעלה
6
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שימוש בחומרים מקומיים

2.3

לסכר אלומות חשיבות רבה גם כאלמנט נופי במרחב ,הנצפה ממספר נקודות בסביבתו ומהווה מוקד משיכה
למטיילים .על כן ,לשמור על איכותו הנופית ,ולפתח אותו באופן השומר על מראה טבעי ככל האפשר ,המאמץ
את מאפייני המרחב ומשתלב בנופו .כדי לאפשר את השתלבותו במרחב הנופי ,תעשינה הפעולות הבאות:
•

ישולבו אלמנטים טבעיים כגון בולדרים מסלעים מקומיים

•

יעשה שימוש באבן מקומית בלבד .במידת האפשר ,יש להשתמש באבן בעיבוד טבעי ולהימנע
מאבנים מנוסרות בצורות מלבניות וגם לא אבני שכבה ממחצבה
יש להימנע מדיפון באמצעות בטון ללא חיפוי אבן מקומית

•

שבילים ודרכים בפרויקט יהיו מחומרים בעלי מאפיינים המשתלבים במרחב (דרכי מצעים ,בטון בגוון
בהיר וכדומה – לפי החלטת המתכנן בתכנון המפורט)

•

כל זאת בנוסף להנחיות הנוגעות לשתילת ונטיעת צמחיה מקומית בלבד

•

ייצוב ודיפון הנחל

2.4

אפיק הנחל בנקודת הסכר דורש בנייה של קיר בטון .כדי לשמור על איכותו הנופית של הנחל גם בנקודות אלו,
יש לפעול באמצעים הבאים:
•
•

יש להימנע מדיפון באמצעות בטון ללא חיפוי אבן מקומית
יש לעצב את רום הקיר בצורה פיסולית ובהתאמה למפלסי הגלישה המתוכננים לרוחב הסכר

•

מומלץ לשלב כיסי שתילה ככל הניתן באזורים המדופנים ,הן על מנת לשפר את הקישורית האקולוגית
לאורך הנחל גם במקטעים אלו והן על מנת להעלות את ערכו הנופי

הגדלת קישוריות להולכי רגל במרחב הנחל

2.5

הסדרת הסכר ופיתוח סולם הדגים ,תוך שיקום נופי ואקולוגי ,יעלו את רמת העניין התיירותי של הציבור בנחל
ויעודדו ביקור של מטיילים לאורכו .מרחב הסכר וסולם הדגים מציעים נקודת עניין נוספת לביקור של
המטיילים והנופשים ואורחי חניון הלילה המתוכנן בסמוך.
על מנת להבטיח את נגישות השבילים יש לפעול באמצעים הבאים:
•
•

יש לקשר את נקודות העניין המוצעות אל הדרכים והשבילים המתוכננים במרחב
יש לעודד חיבור ליישובים הסמוכים לנחל

•
•

מומלץ להוסיף שילוט הסבר והכוונה
האתר אינו מונגש למתרחצים והצפייה אליו תהיה מהגדות בלבד
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 .3חוות דעת נופית על הפרויקט המוצע
בפרק זה מוסברת תרומתה של התוכנית המוצעת לשימור וחיזוק ערכים נופיים במרחב הנחל בהם רציפות
אקולוגית נופית ואנושית ,קישוריות במרחב ,והתאמה לתוכניות סטטוטוריות חלות.

 3.1מורפולוגיה טבעית לנחל
הפרויקט מציע פתרון המטפל בנחל באמצעים מורפולוגיים טבעיים כמו הרחבת האפיק ,הגדלת כושר ההולכה
של זרימת המים במקטע ושימוש ברכיב הידראולי פתוח ,המדמה את אופי הזרימה הטבעי בנחל.
בשגרה ,הסכר מאפשר שמירה על מפלסי המים הנדרשים למשתמשים במעלה הסכר (הירדנית ,הרוב-רוי,
תחנות השאיבה) .גלישת המים של זרימות הבסיס תיעשה תוך כדי יצירת מופע מים בעל חזות נופית ותועלת
אקולוגית.
מגלש הסכר הינו סולם דגים רחב ,המאפשר מגוון נתיבי זרימה ומעבר בין חלקי הנחל .סולם הדגים נעשה
בשיפוע מתון השומר על מהירויות זרימה מתונות ומשלב בתוכו בריכות שהייה במגוון גדלים.

3.2

יצירת מערכת אקולוגית רציפה לאורך ערוץ הנחל

הפרויקט המוצע שומר על רציפות המערכת האקולוגית לאורך הנחל .סכרוני האבן באפיק הנחל (ראו איור )7
יוצרים המשכיות אקולוגית לדגים ולצמחייה ובכך תורם לחיזוק המערכת האקולוגית בנחל .רצף הצמחייה
יעשה בהתאמה לרצועות חיגור בערוץ ובגדותיו והקפדה על צמחייה מקומית.
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איור מס'  – 7תכנית מוצעת וחתך עקרוני

3.3

טיפול נופי עשיר ומגוון

לטובת עושר של בתי גידול ונוף טבעי שופע המשתלב במרחב ,תוכננו מספר סולמות דגים בנתיבים שונים,
תוך שמירה על שיפועים וגבהים אופטימליים למעבר של דגים (ראו איור מס' .)8
תוכננו ארבעה סולמות שונים :שני סולמות בעלי שיפוע דומה אך במנח אחר ושני סולמות ,שבנויים מבריכות
שהייה ,גם כן במיקום שונה זו מזו .שיפוע סולם הדגים הוא  5-6%והוא בנוי מבריכות בעומק מינימלי של 30
ס"מ והדירוג בין בריכה לבריכה לא עולה על  20ס"מ (ראו איור מס'  9ו.)10-
השימוש בחומרים מקומיים כולל את שפת הבריכות ואת קרקעית הבריכות גם כן ,זאת על מנת להשיג מראה
טבעי ומשתלב בסביבתו.
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איור מס'  – 8תוכנית של סולם הדגים

איור מס'  – 9חתך של סולם הדגים

בולדרים לדיפון מעלה הסכר

שברי אבן
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3.4

קישוריות המרחב ונגישות להולכי רגל

סולם הדגים יהווה מוקד משיכה בפני עצמו .קהל שיגיע דרך שבילי ההליכה הקיימים והמתוכננים (ממערב
לנחל) ,יוכל לראות את המופע הייחודי של סולם הדגים מתצפית ייעודית (ראו איור מס'  .)11קהל חניון הלילה
המתוכנן יוכל להנות גם כן ממראה מים ייחודי ומופע נחל טבעי.
הגשר ישמש למעבר הולכי רגל ולכלי רכב מורשים לצרכי תחזוקה בלבד (ראו איור  )12שבילי הטיול ,האופניים
והקלאב-קאר המתוכננים ישתלבו ויגיעו אל נקודת התצפית המוצעת מדרום מערב לסולם הדגים .וירחיבו את
פעילויות הטיילות והפנאי לאורכו.

איור מס'  – 11תוכנית
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איור מס'  – 12חתכים של הגשר

3.5

השתלבות הפרויקט במרקם הקיים והמאושר

תמ"א  ,1שנכנסה לתוקף ב ,30.1.2020-מגדירה את מורד הירדן כנחל ראשי .התכנון המוצע תואם את
ההנחיות בפרק נחלים של תמ"א  ,1בהתייחסו לעקרונות הראשיים הנמנים בתוכנית.

תוכנית

 206-0232181תוכנית עבודה לרשת

חלוקה גז טבעי.
בתוכנית זו מוגדר האיזור כבעל מגבלות בנייה ופיתוח.
יש לתאם מול הגורמים הרלוונטים את פיתוח בסכר.

תוכנית ג1594/
שטחי חקלאות מצידו מזרחי של הנחל.
הפיתוח ידרוש תיאום מול רמ"י ודגניה ב'.
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תוכנית ג4924/
אזורי חקלאות מצידו המערבי של הנחל .הפיתוח
ידרוש תיאום מול רמ"י ואלומות.
דרך סטטוטורית עוברת בקרבת הסכר ומתקן המים
משתלבת בתוכניות לפיתוח הסכר שישמש בו זמנית
כמתקן תשתית של רשות המים וכנקודת עניין
למטיילים.

אזור התוכנית נמצא סמוך לאזור עתיקות ג'סר אל סד .ידרש תיאום לפני פיתוח.
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 .4סיכום
מורד הירדן הוא אזור בעל איכויות נופיות ,אקולוגיות והידרולוגיות ומהווה מרחב בעל חשיבות אנושית-טיילית
ותיירותית .התערבויות האדם בו לאורך השנים .התערבויות האדם בו לאורך השנים יש השפעות נופיות
ואקולוגיות רחבות לכן ,התערבויות עתידיות במקומות רגישים וחשובים כמו נהר הירדן מצריכות תכנון בר-
קיימא המשמר ומטפח ערכים אלו.
הפרויקט המוצע מממש את ההזדמנות הטמונה במתן פתרון הידרולוגי לטובת שיקום נופי אקולוגי .יישום של
מורפולוגית נחל טבעית באמצעות שימוש ברכיב הידראולי פתוח ,המדמה את אופי הזרימה הטבעי בנחל,
תוך שימוש באלמנטי פיתוח טבעיים שמחזקים את חתימת הנחל בנוף ושתי גדותיו לשימושי פנאי ,נופש
ותיירות ,תואמים את תוכניות הפיתוח המתהוות במרחב זה.
ההדרגתיות בנפילת המים בנחל ,שינויי הזרימה בו ,הצמחייה העונתית המשתנה והדגים שקופצים בניגוד
לכיוון הזרימה ,הם עושר המצבים שסולם הדגים מעניק ,והטבע והאדם יחד יוצאים נשכרים.
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