עדכון תקופתי לצוות ההיגוי של תכנון השיקום של נחל תנינים
9.1.19
להלן תמונת מצב עדכנית לגבי סטאטוס התכנון בפרויקט נחל תנינים.

בישיבת צוות ההיגוי מ 13.8.18 -הציג משה יזרעאלי שני מסלולי תכנון סטטוטוריים
המתקדמים במקביל:
 .1הכרזה על פי חוק הניקוז.
הכרזה על רצועת הנחל כמפעל ניקוז ,המתמקד בתוואי הראשי של הנחל ,בלי לכלול
את ערוצי המשנה (כגון נחל סנונית) ,ומגדיר סטטוטורית את הרצועה הכלולה
בתכנית.
 .2תכנית כל-אגנית .בחינה של האפשרות להכרה סטטוטורית של כל האגן ,מעמד
שעדיין לא קיים במוסדות התכנון בארץ.
להלן סטטוס התכנון ,מוגש ע"י משה לנר ,בשם צוות התכנון:
לגבי מסלול רצועת הנחל לפי חוק ניקוז (מס'  1לעיל)  :רמי לביא מרכז את הכנת החלק
הזה שעיקרו הידרולוגי ,ויחד עם אורי מורן מכינים את החתכים ארוך הנחל (ע"פי
החתכים העקרוניים שאושרו ע"י צוות ההיגוי) .משה לנר אחראי על הנספח הנופי .לוחות
הזמנים :השלמת התכנון  -מרץ .2019
לגבי המסלול הכל-אגני ( 2לעיל) :לאחר שאושרו עקרונות התוכנית בפורום הרחב של
צוות ההיגוי ,גובש תכנון כולל לאגן הנחל.






התכנון הוצג בדיון שעסק בבחינת האפשרות לקידום תהליך סטטוטורי על כלל אגן
הניקוז ,התקיים ברמת הנדיב וכלל את חברי הועדה המחוזית (.)19.7.18
בעקבות המלצות הוועדה המחוזית להוסיף ניתוח סטטוטורי מעמיק הצטרף לצוות
התכנון אדריכל אדם קולמן שהיה בעבר מתכנן המחוז ,כיועץ וראש צוות סטטוטורי
לתוכנית.
בין אוגוסט לנובמבר  2018התקיימו מספר פגישות עבודה של צוות התכנון ,לגיבוש
אופן הגשת התוכנית לוועדה המחוזית.
התקבלה החלטה לקדם תכנון של תת-אגן אחד ,כדוגמא לאופן הגשת התוכנית של
כלל אגן נחל תנינים .לצורך זה נבחר ע"י צוות התכנון תת אגן נחל שוני .על תת-אגן
שוני נבחנים ההיבטים הסטטוטוריים של מרכיבי התכנון השונים ,בהם אקו-
הידרולוגיה ,נוף ,אקולוגיה ,סביבה ,טיילות ומורשת .במקביל מתבצעת בחינה וניתוח
של המשמעויות הסטטוטוריות עבור כלל אגן נחל תנינים.

לוחות זמנים:







מרץ  - 2019השלמת התכנון הכללי של רצועת נחל (על פי חוק הניקוז) והגשה
לוועדה לשיפוט תכניות ניקוז.
מרץ  - 2019השלמת תכנון של תת אגן מייצג אחד מהתכנית הכל אגנית (תת אגן
שוני) והגשתו למחוזית חיפה.
ביצוע:
במהלך  2019יבוצעו הסדרה ופיתוח אתרים (באר אבו-נור ,גשר וילהלם וכיו''ב)
שניתן לבצעם באופן שאינו מותנה באישור התכנית הכללית.
---מצ"ב סיכום של הישיבה האחרונה של צוות ההיגוי .13.8.18
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