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שיקום נחל תנינים:
דוח ביקור ומספר המלצות
הקדמה

1

להלן סיכום הפעילויות של המחברים בביקור שהתקיים באגן נחל תנינים:


יום  :1סיור שטח לנחל תנינים ב 7-בפברואר בליווי משה יזרעאלי מרשות הניקוז כרמל ואחרים
מהצוות שלו ,יחד עם צוות התכנון וצוות רמת הנדיב.



יום  :2השתתפות בישיבת צוות ההיגוי ב 8-בפברואר ,רמת הנדיב.



יום  :3הרצאות פתיחה בכנס שהתקיים ברמת הנדיב ב 9-בפברואר ,ארך יום מלא וכלל הרצאות על
נושא שיקום אקולוגי של נחלים .הכנס היה פתוח לציבור הרחב .בסיום הכנס קיימנו ישיבת סיכום
בפורום המצומצם של צוות התכנון.



יום  :4ב 10-בפברואר קיימנו פגישות מעקב והתחלנו לפתח את המתווה לדו"ח זה .בשעות אחר
הצהריים ביקרנו בחווה של יחיעם אלטשולר ,חקלאי ותיק מבנימינה ובנו ,על מנת לקבל תובנות
מנקודת המבט של החקלאים.

מטרות הביקור:


בחינה וסיוע בתהליך גיבוש חזון משותף לשיקום האקולוגי העתידי ולפיתוח הכלכלי של נחל תנינים
ואגן ההיקוות שלו.



המטרה הכללית לטווח הארוך היא להשיב נופים של מערכות אקולוגיות חסונות ,מתפקדות
ומקושרות ביניהן עם הנוף שלאורך כל קטעי הנחל .ההבנה היא שמטרה זו תושג דרך יצירת בסיס
גישה משותפת בין רשות הנחל לבין הרשויות המוניציפאליות המעורבות ,מתנדבים מהקהילות
השונות ,רשות הטבע והגנים ,רמת הנדיב ,רשויות ממשלתיות אחרות ,ובראשן רשות המים ,ובעלי
עניין אחרים שיצטרפו למשימה בעתיד .גישה הדרגתית לביצוע הפרויקט נחשבת כאפשרית ואף
רצויה .מומלץ להכניס חידושים והתנסויות ביחד עם ניטור והערכה לכל אורך התהליך; השגת
התוצאה המיוחלת תארך שנים לא מעטות ,אם כי ניתן לתכנן ולבצע פעילויות ולהשיג תוצאות
בקטעים מסוימים של הנחל אף בשנתיים הראשונות .בשלב זה ,אנחנו לא מעוניינים בטיפול בכל אגן
ההיקוות של הנחל ,אלא רק בחלק התחתון  -מעמיקם מערבה לשפך הנחל שבו הוא מגיע לים
התיכון (ראה תרשים .)1

3

תרשים מס'  1קטעי נחל תנינים (הוכן ע"י אבי אוזן ואורי מורן) – A :אגן ההיקוות העליון עד מושב עמיקם; – B
מהמפגש עם נחל נילי עד לסכר;  – Cמהסכר עד לדרך יפו;  1Cמדרך יפו עד כביש  – D 652מכביש  652לעין
תמסח;  – Eמעין תמסח עד לסכר הרומי;  – Fמהסכר הרומי עד לים ,כולל גשר וילהלם כמופיע בתמונה מס' 1
לעיל.

מספר מונחים בסיסים

2

במהלך הסיור בשטח  ,נדונו מספר מונחים ומושגים חשובים .נפרט כאן חלק מהם במטרה לשמור על הרעיונות
המגולמים בהם ועל מנת לתמוך בדיונים מאחר ו"מילים משפיעות"! ( ! .)Words Matterקודם כל ,נציע
הגדרות מקובלות לששה מונחים עיקריים באנגלית ולאחר מכן נציג טבלה עם התרגום הטוב ביותר שלהם
לעברית:


 – Resilienceחוסן ,הדירות:
יכולת של מערכת אקולוגית להתאושש עם או בלי התערבות אדם לאחר הפרעה או הדרדרות.



 – Sustainabilityקיימות:
יכולתה של המערכת להמשיך להיות בריאה ,מתפקדת ויצרנית לתקופה בלתי מוגבלת לטובת
הדורות הבאים .עקרונות הקיימות הם )1( :לא יעשה ניצול של מלאי משאבים טבעיים בקצב מהיר
יותר מקצב ההתחדשות שלהם; ( ) 2קצב פליטות מזהמים לא יעלה על יכולת הספיגה של המערכת;
( )3קצב ניצול משאבים בלתי מתחדשים לא יעלה על קצב יכולת הטכנולוגיה לפתח משאבים
מתחדשים המחליפים אותם.
ממבט האזרח מן השורה ,הקיימות תלויה בהתנהגות אחראית ואתית ,באופן המגלה מודעות
סביבתית של האנשים בקהילה.
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שחזור אקולוגי:
תהליך של השבה או החייאה של מערכת אקולוגית אשר עברה תהליך של הדרדרות ,או שניזוקה או
שנהרסה למצב קרוב לזה שהיא הייתה בו לפני ההפרעה (.)SER 2004



1

שיקום אקולוגי:
תהליך שיפור התפקוד של מערכת אקולוגית ,לא בהכרח במטרה לחזור לתנאים שחלו לפני
התרחשות ההפרעה בה ,במונחים של מבנה או הרכב .השיקום האקולוגי מיושם בדרך כלל על רקע
הנוף התרבותי הנוכחי (לדוגמה ,מצב בו יש ניצול משמעותי של מקורות המים הטבעיים) .בדרך כלל
הדגש מושם על שיקום תהליכים ותפקודים אקולוגיים על מנת להגביר את זרימת השירותים
והתועלות לבני אדם תוך שיפור נופי משמעותי.



תפקידי המערכת האקולוגית:
"העבודה" שנעשית על ידי המערכות האקולוגיות כגון פירוק ביולוגי ,מחזור חומרי הזנה ודיות,
ותהליכים הצומחים מפעולות מיחסי הגומלין בין זנים מינים שונים כגון :פיזור זרעים ע"י בעלי חיים
ויחסי הגומלין בין צמחים ,בעלי חיים וחיידקים .אין לבלבל מונח זה עם שירותים אקולוגיים – פעולות
ותפקודים תלויים במבנה המערכת האקולוגית ובתהליכים אקולוגיים שביסודם ומייצגים את
הפוטנציאל של מערכות אקולוגיות לאספקת מוצרים ושירותים לבני אדם (Ecosystem – EGS
.)Goods & Services



המוצרים והשירותים של מערכות אקולוגיות (:)EGS
התרומות הישירות והעקיפות של מערכות אקולוגיות לרווחת בני אדם .לעתים קרובות נעשה שימוש
במונח שירותים אקולוגיים ( )ESכקיצור למונח  .EGSתרומות אלו מתאפשרות הודות למבנה
ולתהליכים יותר עמוקים בתוך המערכת האקולוגית.

מילון המונחים:
עברית
לְ שַׁ ֵקם
לשחזר
בר קיימא
חוסן ,הדירות
תפקודים אקולוגיים
שירותי המערכת האקולוגית

אנגלית
To rehabilitate
To restore
Sustainable
Resilience – allows coping
Ecosystem functions
Ecosystem services

1

הערת המתרגמים :מבחינה אקולוגית גרידא שחזור אקולוגי (  ) restorationמתאר מצב בו יש חתירה להחזרת
המערכת האקולוגית בדיוק למצבה המקורי (שלפני ההפרעה) .ברוב המערכות האקולוגיות העולם ,וברובן המכריע של
המערכות האקולוגיות בישראל – זה כמעט לא קורה ,והחתירה היא לשיקום אקולוגי ( .)rehabilitationאי לכך ,למרות
שהדו"ח מתייחס במינוח המקור באנגלית לשחזור אקולוגי ,הכוונה והרלוונטיות בעניין נחל תנינים היא לשיקום אקולוגי.
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מספר אבני יסוד לקראת שיקום נחל תנינים

שיקום אקולוגי אינו אירוע ,אלא תהליך!
אין לראות בשיקום הנחל אירוע בודד – במקום זה ,יש לראות אותו כחלק מתהליך רחב היקף של פיתוח,
לימוד ו חידוש חברתי וכחלק מהמחקר והפיתוח השוטף של רעיונות חדשים ושל גישה חדשה לסביבה
הנשענת על השיקום .השיקום/שחזור של הנחל צריך להיות חלק מדיון כלכלי שיתקיים בהסתמך על הנלמד
מתחזוקת הנחל המשוקם והניטור המתקיים בו .נוכל לרשום חלק מהפעילויות הקשורות לתהליך השיקום ,תוך
התחשבות בעובדה שמושגים אלה מייצגים תחום רחב יותר מאשר סה"כ הפעילויות עצמן .השיקום/שחזור
מקשר בין:
א .אנשים הגרים במעלה הנחל ובמורד שלו לבין כל אלה הגרים בתוך אגן ההיקוות או הנוף
המשותף;
ב .אנשים החיים בדור הזה לבין אלה מהדורות הקודמים והדורות הבאים;
ג .אנשים ממגזרים ,רקע סוציו-אקונומי ותרבותי שונים;
ד .הטבע לבין הכלכלה;
ה .אנשים ממגוון תרבותי לבין הטבע;
בהקשר זה ,קיימים מספר תובנות בסיסיות שיש להתחשב בהם בתכנון פרויקט השיקום האקולוגי של נחל
תנינים ,בין היתר:
 .1השיקום אקולוגי של נחל תנינים הינו רעיון גדול!
בעוד שנחל תנינים אינו גדול במונחים ביו-פיזיים ,גאומורפולוגיים או כלכליים ,התהליך שעל
בסיסו החלה עבודת וועדת ההיגוי של נחל תנינים גדול בהחלט .המטרה היא להתחיל גישה
חדשה – לפחות מבחינת ישראל – לשיקום אקולוגי בהקשר של שיתוף פעולה קהילתי .הסיכון
הטמון בכישלון התהליך הינו אפוא גבוה בשני מובנים:
(א) מבחינה טכנית :ייתכן שיהיה לנו התהליך הטוב ביותר בעולם ,אך במידה שהתכנון של
השיקום הנו לקוי או הביצוע שלו שגוי ,פעילות השיקום לא תשיג את יעדיה.
(ב) מבחינה פרוצדורלית :וועדת ההיגוי החלה ללכת בדרך פחות מוכרת ,כלומר תהליך
השתתפותי של לימוד ,ייעוץ ופעולה קהילתיים .אם התהליך מצליח ,ההון החברתי
שיפותח במסגרת יוזמת השיקום ישרת את אוכלוסיית אגן ההיקוות של נחל תנינים
לטווח הארוך ויהווה דוגמה ואב-טיפוס בכל רחבי הארץ ואולי אף מעבר לכך.
 .2מדידה היא ידע :מטרות ,יעדים ,מדדים ,תפוקות ותוצאות
(א) ייתכן שליוזמת השיקום האקולוגי תהיה מטרה אחת בלבד ,שהיא המטרה שנדונה
ומוסכמת על כל בעלי העניין המחויבים לה .המטרה תהיה לעתים קרובות ברובד גבוה
כגון :כיצד לתרום להדירות חברתית/חוסן חברתי רחבי-היקף או לקיימות? כיצד לשפר
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איכות החיים של תושבי האזור? או כיצד לייצור מקומות עבודה ולתמוך ביצירת
הזדמנויות למקורות פרנסה?
(ב) על מנת למדוד את השפעתה של יוזמת שיקום בעלת מטרה נעלה אחת ,חשוב לפתח
מערכת של מדדים  ,קשורים או לא קשורים ליעדים שייקבעו מראש .ניתן לקשור את
היעדים לחמישה סוגי הון (כלומר :הון טבעי ,הון חברתי ,הון אנושי ,הון פיננסי והון
מיוצר) עם מדדים הקשורים לכל אחד מסוגי ההון הללו .דוגמאות של מדדים כוללות:
)1

איכות המים

)2

הגנה משיטפונות

)3

זרימה בסיסית

)4

הרכב זנים (חי וצומח)

)5

מעורבות בעלי עניין

(ג) יעדים מקושרים למדדים אקולוגיים או חברתיים-כלכליים כגון:
)1

מה הוא ערך הסף עבור קולי צואתי )?)E. coli

)2

מה הוא הערך הרצוי של דרגת החומציות )?)pH

)3

מה הוא נפח הזרימה הרצוי בתקופות שיא במקומות ספציפיים לאורך
הנחל?

)4

מה הוא נפח זרימת הבסיס הרצוי במשך השנה במקומות ספציפיים לאורך
הנחל?

)5

מה היא הכמות הרצויה של מפגשי בעלי עניין וימי טיול בשדה?

)6

מה הוא מספר תכניות היישוג ( )outreachהרצוי להפעלה בבתי הספר?

)7

איזה סוג תכנית יישוג צריך להיות מופעל בתקשורת?

(ד) בדרך כלל ,תפוקות נמדדות במונחים של דו"חות או בפרוטוקולים של ישיבות.
(ה) התוצאות הן ,בין היתר:
)1

שיפור באיכות המים

)2

שיפור ביכולת ריסון שיטפונות.

)3

תמונות של אנשים משחקים בנחל

)4

חברה מיודעת ומועשרת
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4

ההצעה להתקדמות

4.1

מבוא

לפנינו שני תהליכים שזורים זה בזה המוליכים קדימה .שני תהליכים אלה יכולים להיות מאופיינים בלוחות
זמנים שונים ובמטרות ,יעדים ומדדים שונים ,אך הם אמורים להשפיע זה על זה ולחזק אחד את השני.
תהליכים אלה תלויים במוטיבציה ובמעורבות של נציגים ואנשי מפתח מכל קבוצות בעלי עניין (הרשויות,
עמותות ציבוריות ,רשויות ממשלתיות ,אנשי אקולוגיה ,אנשי שמירת הטבע ,הידרולוגיים ומתכנני נוף).
התהליכים גם חייבים להתייחס למנועי שינוי לרבות הצפות תקופתיות ,הביקוש והשימוש למים שפירים ולמים
מ ליחים ,הביקוש לקרקע של אזרחים ורשויות ,שינויים מוצעים לשימושי קרקע ולשימושי מים ,דאגה לגבי יחסי
הגומלין בין תרבות לבין הטבע ,נופי מורשת ,פרוזדורי תנועה עבור צבאים וחיות בר אחרות בעלות ערך גבוה,
הגנה ,תחזוקה ושיקום של אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים וכן בריאות ורווחת הציבור באופן כללי.
נדון בשני תהליכים אלה ביתר פירוט.

4.2

תהליך מס'  :1פיתוח ויישום תכנית לשיקום נחל תנינים

וועדת ההי גוי של נחל תנינים החלה תהליך ראוי לשבח אשר מנסה לערב גורמים רבים ותחומי עיסוק שונים
בתהליך השיקום .זוהי דרך חדשה שלמיטב ידיעתנו ,עד כה אין לה תקדים בישראל ,וטמונה בה גם תועלת
גדולה .בעוד שקיימים תקדימים בישראל ביחס לשיקום נחלים בגישה צרה יותר ,וגם פרויקטים ברחבי העולם
מהם ניתן ללמוד ,אלה קיימים בהקשרים שונים ובדרך כלל בהקשרים פחות מורכבים .אנו מציעים שהוועדה
תשקול את הרעיונות ו/או ההצעות הבאים:
 .1גיבוש תהליך לשיקום נחל תנינים בהתאם לתרשים מס'  2להלן ,שכולל את המרכיבים הבאים:
2

(א) מנהיגות מוסדית:

 .iרשות הניקוז יחד עם וועדת ההיגוי ממלאים תפקיד זה.
 .iiפיתוח תקשורתי ,קהילתי ושותפויות הינו תפקיד שרמת הנדיב כבר ממלאת ושהיא
תוכל להמשיך למלא.
(ב) המרת המידע לתכנית
 .iפיתוח תכנית השיקום של הנחל מבוססת על מידע ידוע באותה עת .אנו מציעים כי,
בנוסף לגבולות הפיזיים הקיימים כגון כבישים ,סכרים והמחצבה ,יש לתת את
הדעת גם לאזורים אקולוגיים ,כלומר רצועת חיץ מורחבת לאורך גדות הנחל
( )riparian zoneואגן ההיקוות שלו .ניתן לעשות זאת באופן הדרגתי ,במיוחד אם
העבודה מתחילה בקטעים האמצעיים והתחתונים של הנחל ומתרחבת כלפי פנים
הארץ בשלב מאוחר יותר.
2

שימו לב שאנו מתייחסים לנושא זה גם בתהליך מס'  .2גם בתהליך מס'  ,2אנו קושרים את הפיתוח של מאגר נתונים
למטרות ולהיקף אזוריים רחבים בהרבה .העבודה ושיתוף הפעולה ,שהחלו כחלק משיקום נחל תנינים והשותפות
בתכנית הקיימות יכולים לסלול את הדרך לתהליך רחב יותר בהרבה בהמשך הדרך.
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 .iiיש למנות צוות מחקר המורכב מהתפקידים הבאים:
 .1מנהל פרויקט
 .2מומחים
 .3נציגי בעלי העניין
 .iiiבעוד מנהל הפרויקט והמומחים יעבדו על הנחל בשלמותו ,ניתן לחלק את בעלי
העניין לתוך קבוצות מיקוד מחוברות לתחומי עניין ספציפיים ,כגון תושבים ,באזורים
ליד קטעים מסוימים של הנחל ,כפי שהוצג בתרשים מס' .1
 .ivלאחר גיבוש הצעה ע"י צוות המחקר ,או בשלב הראשון של ההצעה ,הצעה זו תידון
ותאושר ע"י וועדת ההיגוי המורחבת.
 .vהיכן שיש קושי מיוחד או ניגוד אינטרסים ,ניתן להיעזר בכלי קבלת החלטות רב-
קריטריונים ומשחקי תרחישים אינטראקטיביים .קיימות לא מעט ערכות כלים טובות
לשתי גישות אלו.
(ג) יישום התכנית
 .iלאחר אישור התכנית ,או אישור של שלב מסוים של התכנית ,ניתן להתחיל את
יישומה.
 .iiאנו ממליצים על מעורבות של בעלי עניין מקומיים ביישום התכנית ,ככל שניתן.
 .iiiצוות המחקר יכול לעשות שימוש בגישת "מסגרת לוגית" ( - )LFAראה נספח 1
לדוגמא מבוססת גיליון אקסל ,כדי לסייע בתהליך התכנון והביצוע( .בעוד תכנת
 MS-PROJECTמציעה יכולת מעולה ,יש גם חבילות תכנה מותאמות אחרות
זמינות בשוק).
 .ivחשוב לכלול ניטור והערכה שוטפים ( )M&Eומחקר ופיתוח היכן שאפשר.
 .1טמון בכך הקיום של מדדים ויעדים לטווח המשתנים על מנת לאפשר
מעקב אחר התקדמות תהליך התכנון והביצוע.
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ועדת היגוי שיקום נחל תנינים

רשות הניקוז כרמל

תקשורת
מנהיגות מוסדית

תפקיד זה עשוי להשתנות עם פיתוח ושינוי
השותפות האזורית בהמשך התהליך

רמת הנדיב
פיתוח קהילתי ושותפות

הגדרת גבולות

רצועת חיץ לאורך
גדות הנחל

אזורים
אקולוגיים

אקולוגיה
הידרולוגיה

פיתוח מידע או מאגר נתונים

חברתי-כלכלי
היסטוריה

פיתוח השיקום של הנחל

פיתוח תכנית לשיקום הנחל

ארכיאולוגיה
נושאים אחרים

תהליך הפיכת נתונים
לתכנית

ניהול הפרויקט
צוות המחקר

צוות המומחים

אקולוגיים
הידרולוגיים
???

קבוצת מיקוד מוגדרות גיאוגרפית
ועדת היגוי רב-צדית
בחינה וחשיבה

בחינת הצעות לשיקום הנחל

תחומי עימות
מסגרת
לוגית
יישום התכנית הסופית

ביצוע התכנית

M&E

קבלת החלטות על בסיס
קריטריונים מרובים

תרשים גאנט
MS Project
ועדת היגוי

מו"פ מתמשך

תרשים מס'  : 2תהליך מוצע לשיקום נחל תנינים
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 .2במהלך הסיור בשדה ב 7-בפברואר ,עלו כמה רעיונות
באשר למתווה אפשרי לתכנית השיקום (ראה גם את תרשים
מס'  .)3אנו מציעים את הרשימה הזו בידיעה כי )1( :אורי
מורן ואחרים כבר מבצעים עבודה על נושאים אלה; ()2
נושאים אלה טרם נדונו באופן יסודי ( )3נושאים אלה אינם
מחייבים את וועדת ההיגוי.
לאור התכנית הנוכחית להתחיל את העבודה במורד הנחל
(קטעים  D, Eו F-בתרשים מס'  1לעיל) ,אנו מציגים רעיונות
אלה ממערב למזרח:
(א) פעילויות שונות כבר בוצעו מכביש  2לחוף ,בעוד
הביצוע של אחרות נשקל ונדון .באופן תיאורטי ,ניתן
להתחיל חלק מהפעילויות המוצעות לאלתר בעוד אחרות ידרשו מאמצים ושיתופי פעולה
משמעותיים .לדוגמא ,הסכר הרומי כבר שוחזר ומופעל .קיימים כבר דיונים על האפשרות
להרחיב את הביצות צפונית לסכר ומסביב לשמורת הטבע תמסח .פעילות זו תדרוש שיתוף
פעולה בין קיבוץ מעגן מיכאל ,רשות הניקוז ,מקורות ,רשות הטבע והגנים והרשות המקומית
ג'סר א-זרקא  .ישנו גם פרויקט מעניין לשחזר את גשר קיסר וילהלם הניזוק .כדאי גם לשים
לב לאתר הארכיאולוגי תל תנינים גם אם האפשרות לביצוע חפירה מלאה נראית כיום לא
ניתנת לביצוע.
בין כביש  2לכביש  :652קיימים עניין ודאגה ציבוריים ניכרים באזור המשתרע בקטע הנחל
שבין המחצבה ובנימינה .נדונות כיום מספר תכניות לאזור זה ,אך להבנתנו ולדברי ראש
המועצה בנימינה-גבעת עדה פינקי זוארץ ,לא ניתן להתחיל עבודות שיקום שם בעתיד
הקרוב משיקולים בטיחותיים וגם כתוצאה מכך שהמחצבה עדיין מנוצלת באופן חלקי .אולם,
חשוב להתקדם שם ,במיוחד אם נשקלים שינויי תוואי במעלה או במורד חלק זה של הנחל.
ישנה גם בעיה רצינית של שפיכת ביוב מיישובים שונים לתוך נחל עדה ,שהוא פלג של נחל
תנינים .הוצע לשקול הטיית נחל עדה כדי שיישפך ישירות לים; תכנית ומיפוי הרעיון נראים
לנו ראויים ביותר אם רשות הניקוז תמצא שהרעיון כדאי ואטרקטיבי .בכל מקרה ,יש לקיים
דיון מלא על טיפול בביוב במקור.
עוד נושא הדורש דיון הוא הנפתולים של הנחל .לא ברור לנו באיזו מידה היו הנפתולים בנחל
התנינים בעבר ,אולם המטרה היא לקבל שליטה טובה יותר במהירות הזרימה ובנפח המים
הזורמים במורד הנחל בכל ימות השנה .מערכות ניקוז שתפקידן למנוע נזק לשדות ,ליישובים
ולכבישים כתוצאה משיטפונות ,הינן כמובן בעדיפות ראשונה ,אך יש גם צורך לתת תשומת
לב מוגברת לניצול הזרימה הבסיסית ומי השיטפונות של הנחל לצורכי שימור ותפוקה.
(ב) בין כביש  652למושב אביאל :מכל אמצעי ההתערבות והניהול שניתן ליישם כאן ,יש לתת
עדיפות להגבלת לחצי פיתוח שאינם בני קיימא ולעצירת הדרדרות סביבתית.
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(ג) בין מושב אביאל למושב עמיקם :מעבר לפיתוח אזורי חיץ בגדות הנחלים יש לפעול להפסקת
חלקית או מלאה של פעילות הטיית מים למפעל משנה להחדרת מים למי התהום.
בסופו של דבר ,על מנת להיות אפקטיבי ,יהיה צורך להרחיב את הפרויקט לכיוון פנים הארץ
על מנת לכלול את כל אגן ההיקוות .ההגבלה של לחצי פיתוח תלויה במאמצי מדיניות
להפחית השפעות שליליות במעלה הנחל ובסביבתו יחד עם מאמצים לקדם שימוש סביר ובר
קיימא במשאבי הטבע והפחתה או סילוק זיהום
תרשים מס'  3להלן מציג דיאגרמה עם פרטים ואופציות המיועדים לסייע בשקילת אופציות
ועדיפויות עבור הקטעים השונים של הנחל תוך כדי גיבוש התכנית .חלק מהנושאים
הדורשים התייחסות מובלטים בשלושת האיורים .נושאים אלה כוללים התייחסות למאפייני
הנחל ואגן ההיקוות שלו ,ביניהם מאפיינים הידרולוגיים ,אקולוגיים ,פיזיים ,חקיקתיים,
היסטוריים וחקלאיים .בין הנושאים הספציפיים הדורשים התייחסות ניתן למנות בקרת
עשבים רעים ,פיתוח רצועת חיץ לאורך גדות הנחל ( ,(riparian buffer zoneונושאים
הקשורים לטיפול בביוב ולהעברתו.
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פסולת
מוצקה

איסוף פסולת

עשבים
ניקוי
פולשים
עשבים

ניהול פסולת

ניתן לכלול השתתפות ילדים או
יישובים

סילוק עשבים
רעים

הוצאת זרחן

טיפול בקולחי מעגן
מיכאל

קולחים

ניתן לכלול השתתפות ילדים
או יישובים

בריכות דגים בשיתוף מעגן מיכאל

טווח קצר

בתי דגים קטנים בבתים

בריכות דגים

כביש  2עד לחוף
מעורבות
קהילתית

ג'סר א-
זרקא

טכנולוגיה

לחדש מלאי הדגים בנחל
יעד

משתלה עצים

לגדל שתילים לנטיעה מאוחרת יותר
תחזוקת גדול הנחל

פיתוח תיירות
סולם דגים מעבר לסכר הרומי כדי לאפשר תנועה למעלה הנחל

אופציות שיקום לדיון

טווח בינוני
שיקולים לטווח
ארוך יותר

לעצור את הקציר הנוכחי של דגיגים בשפך הנחל עבור בריכות דגים מסחריות
להפוך את הקטע הישר של נחל תנינים לנפתול על מנת לייצור מעין דלתה

לחבר נחל תנינים עם המעיינות

כביש  2עד כביש 4

מעינות /ביצות

לא ליצור ביצה ,אלא אפיק נחל נפתולים עם שגולש לעתים
מעל גדותיו לתוך פשט ההצפה
לפתח רצועת חיץ לאורך הגדות עם עצים וקנים שתשרת כבית גידול
עבור ציפורים ובעלי נודדות חיים אחרים
לשלב פיתוח המחצבה עם אמות המים ההיסטורית ותחנת הקמח

אביאל עד כביש 2

טיפול קודם במחצבה ואז שילוב הנחל
והמחצבה
החזרת המים לנחל תנינים

ניתן לפתח את המחצבה כפארק לחינוך טבע וספורט
אינטראקטיבי בהקשר של גן בוטני
לעצור את השאיבה החיצונית
השפעת השיקום במעלה הנחל

עמיקם עד אביאל

שיפור בזרימה הבסיסית
השפעה מופחתת של הצפות פתע

להפסיק את התפעול של מפעלי מנשה
פיתוח אזור חיץ

רצועת חיץ אקולוגית לאורך הגדות

תרשים מס'  3אופציות שיקום שניתן לשקול
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 .3אנו ממליצים בחום כי ,תוך כדי גיבוש התכנית והעברת מידע אודותיה ,וועדת ההיגוי תשקול פיתוח
מערכת ייחוס רב-שכבתית  ,3בעלת התכונות הבאות:
(א) תיאור ומתן אפשרות לשכבה היסטורית
(ב) שכבת פעילות פנאי
(ג) שכבת פעילות תיירותית
(ד) שכבת שימור
(ה) וכו'...וכד'...
דוגמה של שכבה היסטורית של נחל זרקא ("כחול" בערבית) [נחל תנינים כיום] משנת :1935

תרשים מס'  :4מפה היסטורית של נחל תנינים

3

שימו לב שאנו מתייחסים לנושא זה גם בתהליך מס'  .2עבור תהליך מס'  ,1היקף הפרויקט מוגבל לאגן ההיקוות של
נחל תנינים בעוד בתהליך מס'  2היקף הפרויקט רחב בהרבה וכולל שטח גדול בהרבה.
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תרשים מס'  :5דוגמה של שכבה ארכיאולוגית מפותחת (מקור :רשות ניקוז כרמל)

דוגמה של מפת דרכים רב-שכבתית מוצגת להלן .מוסכם באופן כללי שנחל תנינים מהווה רק חלק מהנוף
הכללי וכי ,כפי שניתן לראות בתהליך מס'  ,2יש צורך להכין מפה שכוללת שימושי קרקע ,תכסית הקרקע
ושירותי מערכות אקולוגיות .בליווי מפה שכזו ניתן לכלול תרחישים המתייחסים לאופציות שיקום ,לפעילות
פנאי ,לתיירות וכו' במקומות שונים .יש לציין שיש לקחת בחשבון פיתוח הולם בכמה מקומות נבחרים וכי,
לדוגמא ,פיתוח תיירותי לכל אורך הנחל לא יהיה מתאים ,לא יהיה בר ביצוע ואף לא יהיה רצוי.
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תרשים מס'  :6דוגמא מדרום אפריקה של מפת דרכים רב-שכבתית בסימון אופציות למסלולים שונים ,כאשר כל
מסלול מאופיין בסוג או קבוצת אטרקציות שונה.

 .4אנו מביאים בקובץ  PDFנפרד תרשים זרימה בגודל  A3שנעשה בו שימוש לעתים קרובות בדרום
אפריקה (בעזרת תכנה בשם  – Mindjetמומלץ מאוד) .ניתן ליצור קובץ בשם "נחל תנינים – גישה
הדרגתית מוצעת" – על מנת לפתח תהליך מותאם לשיקום נחל תנינים.
 .5בקובץ נפרד ,בגודל  ,A3אנו מביאים סיכום של תפוקות הסדנאות שהתקיימו בשעות אחה"צ ב8-
בפברואר  .2016ניתן להשתמש במסמך זה הקרוי "נחל תנינים  -היזון חוזר" כחומר רקע ועל מנת
לתמוך בקבלת החלטות בהמשך התהליך.
 .6בשלב זה ,אנחנו רוצים לפרט מספר תגובות שלנו אודות תכנית השיקום שנמסרה לנו:
(א) מטרת העל:
 .iאנחנו חושבים שהתיאור תחת הכותרת מטרת על כולל מרכיבים שניתן להפוך
למטרת הפרויקט.
(ב) מתווה תכנוני
 .iאנו מסכימים עם המתווה באופן כלל ,אולם חושבים שיש להוסיף את הרעיון של
אזורים אקולוגיים כגון רצועות חיץ לאורך גדול הנחל.
(ג) מטרות התכנון
 .iמטרה מס' ( 1המתייחסת לנושא של קישוריות) הינה למעשה תוצאה ולא מטרה.
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 .iiמוטב לתאר מטרות מס'  1-5כפעילויות או פעולות.
 .iiiיש לזכור את המלצתנו להתמקד תמיד במטרה אחת .ריבוי יעדים ,מדדים,
תפוקות ותוצאות הינו אפשרי ומבורך ,אך יש להגדיר מראש מטרת-על אחת
בלבד.
(ד) יעדי תכנון
 .iרשימה זו כוללת תמהיל של פעילויות ,יעדים ומדדים.
 .iiמומלץ לעדכן את הרשימה בהתחשב בהערות שלנו לעיל ולפתח רשימות נפרדות
לכל קטע וקטע של הנחל .לאחר מכן ,יש לשקול הגדרת שלבי ביצוע עוקבים
(בטווח הקצר ,הבינוני והארוך) .ניתן אז לתת לכל פעולה יעדים ,מדדים ותפוקות
ותוצאות רצויות משלה.
(ה) נתוני רקע ותכנון
 .iמומלץ לעדכן מידע זה בהתחשב במה שנלמד מהתהליך במשך השבועיים
האחרונים ולפתח "מסגרת לוגית" באקסל או ב.MS PROJECT-
 .iiחלק ניכר מהפעילויות שנרשמו מייצגות למעשה נושאים למחקר .יש לפרש זאת
תחח הכותרת של צרכי מחקר .באופן אידיאלי ,יש לשלב נושא מחקר עם איסוף
נתונים ופיתוח מאגר המידע .ראה גם תהליך מס'  2באשר לאיסוף ,ניהול והפצת
מידע.
(ו) תיאור תוצאות
 .iהרשימה שתחת כותרת התוצאות הינה למעשה ממצאים עובדתיים כגון דו"חות
וכד'.
(ז) הסכם עם חקלאים
 .iלא ניתן להשיג הסכם כזה רק בשלב  3מאחר שתשומות בעלי עניין נדרשות
בהכנת תכנית השיקום .ועדת ההיגוי יכולה להמליץ על תכנית שיקום על בסיס
הצעות שפותחו ע"י צוות המחקר המורכב מצוות ניהול הפרויקט ,מומחים ובעלי
עניין (ראה נא את הערותינו לעיל בהקשר זה).

4.3

תהליך מס'  :2כינון אזור בר קיימא ומרכז מצויינות

אנו צופים ומציעים פיתוח אזור בר קיימא ומרכז מצוינות שתפקידו לתמוך בתושבי אגן ההיקוות של נחל
תנינים ,ואף מעבר לכך ,עם רמת הנדיב במוקד .למרכז זה יכולים להיות שלושה מרכיבים עיקריים כפי
שמוצג בדיאגרמה להלן וכמתואר בדיון העוקב.
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המדריך למתחילים של האיגוד לשיקום
אקולוגי ()SER primer

אקולוגיה וסביבה

כנס וסדנה תקשורת

אור ואבי ושות'
פתרונות

כתבי עת

 HvT, AP, JA, JNB ,MI, NAואחרים

עלונים שוטפים

תהליך שיקום והפצה

מדיה חברתית
הידרולוגיה וגיאומורפולוגיה של המערכת

שיקום נחל תנינים

אקולוגיה של מערכת הנחל
פיתוח מאגר נתונים

אף פעם לא קבוע

מדעי הרוח

ההיסטוריה ארכיאולוגית של המערכת
המשק החברתי של המערכת

גיאוגרפיה

תהליך למידה חברתי

מקצועות אחרים

למידה בין-תחומית

פיתוח קהילת למידה

לתמוך ביצירת הזדמנויות למידה לניהול למידה רב-תחומית

למידה רב-תחומית ורב-מוסדית

ארגון חוצה גבולות
( boundary
)organization

תמיכה לסטודנטים בלימודי תואר שני ושלישי

מרכז מצוינות

ניתן להפוך לפורום קהילתי או דומה בשלב
מאוחר יותר

בהתחלה ע"י ועדת היגוי
של השותפות

גיבוש אסטרטגיה הדירות
חברתית רחבת-היקף

יכולים להיות מעורבים בניהול נתונים ופעילויות פרסום

הקמת כוח משימה לסיוע

ריכוז גישות בעלי העניין בקשר לחזון לאזור בעל הדירות
גבוהה

גיבוש טווח של מסלולי פיתוח/תרחישים

גיבוש חזון עבור הקהילה
גיבוש מודל ייחוס רב-שכבתי

בחינה/חשיבה על התרחישים
תכנית פעולה

קבלת החלטות מבוססת קריטריונים מרובים

מסגרת
לוגית

תרשים מס'  7:רשימה ותרשים זרימה של פעילויות אפשריות של אזור בר קיימא ומרכז למצויינות
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 .1מתן תמיכה ישירה לפרויקט שיקום נחל תנינים ע"י:
(א) עריכה ,אחסון והפצת מידע על פרויקט שיקום הנחל באמצעות פיתוח וניהול מאגר נתונים
שיכלול מידע על מגוון נושאים בין היתר נתונים חברתיים-כלכליים ,הידרולוגיים ואקולוגיים
של המערכת (ניתן לראות דיאגרמה מייצגת למטה) .ניהול המידע יותאם לתמונה הכללית
של האזור ע"י מתן תמיכה לצוות ניהול השיקום כמתואר לעיל.
(ב) הצעדים הראשוניים יכולים לכלול:
 .iתרגום לעברית של המדריך למתחילים של האיגוד לשיקום אקולוגי ( Society for
.) Ecological Restoration (SER) primer
 .iiכתבה על התהליך שכבר החל בכתב עת ישראלי (בעברית ובערבית) ובחו"ל
(באנגלית).
 .2הפיתוח של ארגון חוצה גבולות ( )boundary organizationמחובר באופן הדוק לפעילויות הנ"ל והוא
יעניק הזדמנויות למידה בכל הרמות ,אך במיוחד ברמות התואר השני והשלישי ,וזאת ע"י מתן מענקי
מחקר .מקבלי המענקים ,סטודנטים לתואר שני ושלישי ,אשר יתחלפו מדי פעם תוך כדי סיום
לימודיהם ,יתבקשו לאסוף ,לנהל ולנתח את הנתונים הנדונים לעיל .מלבד מסמכים אקדמיים ,הם
יהיו אחראים לכתיבה של ניירות עמדה וכתבות קצרות עבור התקשורת המקומות וכו'.
 .3המרכז יכול לתרום לגיבוש אסטרטגיה של חוסן חברתי רחב-היקף באמצעות פורום השותפויות
שכבר הוקם.
אנו מציעים שמרכז המצוינות המוצע יתרום רבות ,על בסיס העבודה שכבר החלה ,לגיבוש
אסטרטגיית חוסן/הדירות ( )resilienceלכל האזור .מרכיב חשוב באסטרטגיה זו יהיה לבקש
מהשותפות האזורית למנות כוח משימה שישקול אופציות מוסדיות שונות כגון פורום קהילתי עם
מועצת ניהול נבחרת ומנהל כללי שמטרתו לתמוך בתהליך גיבוש אסטרטגיית החוסן החברתי .המידע
שנדון לעיל בהקשר למודל למערכת ייחוס רב-שכבתית יכול לעזור רבות בתהליך זה .יש לשקול גם
את הפיתוח של מפת תכסית ושירותי מערכות אקולוגיות עבור האזור ,יחד עם תוצאות מבוססות-
תרחישים בהתאם למסלולי פיתוח עתידים אפשריים.
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5

לסיכום

ראשית ,ברצוננו להביע את תודותינו להזדמנות שנתנה לנו להשתתף כיועצים בפרויקט זה ,המשלב בתוכו
אלמנטים של קיימות ,חוסן ושיקום אקולוגי .אכן ,אנחנו לא רק "אופטימיים במידה זהירה" אלא אופטימיים
למדי באשר לתוצאות האפשריות ובאשר לתהליך הגילוי ושיתוף הפעולה של כל המעורבים במלאכה .רשות
הניקוז ,רמת הנדיב וכל יתר המשתתפים מגלים אומץ לב וחדשנות המעוררים השראה .במהלך ביקורינו,
התקיימות שיחות רבות על אופציות ,הזדמנויות ,מחסומים ובעיות שיש להתייחס עליהם ולהתגבר עליהם ,וגם
כלים שיש עדיין לפתח .אלה כללו את היצירה או היצירה מחדש של נפתולים בנחל ,ביוב ,עשבים וזיהום,
ניגודי אינטרסים בקרב בעלי עניין ,מערכות אקולוגיות לייחוס וההשפעה על חקלאות ותיירות .התמקדנו כאן
בכלים שאנו מקווים שוועדת ההיגוי תעשה בהם שימוש במאמציה להתקדם .לא מתפקידינו להגיד מה חייב
להיעשות אלא ברצוננו לסייע בידי חברי הצוות להשיג את מה שהם – או ליתר דיוק – את מה שאתם
מחליטים לעשות .נהיה שמחים להתקדם יחד אתכם בתהליך זה ,אם נדרש לכך.

תמונה  :2שקיעת השמש מעל המטעים לאחר הגשמים האחרונים ,ליד נחל תנינים
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תוצאה 1

קהילת למידה

חברה מיודעת

פיתוח מאגר מידע

מאגר מידע

פגישות עם בעלי עניין

סיכום ישיבות
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