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 :תקציר מנהלים
 

תכנית האב לשחרור מים לשחרור מים לנחלי ישראל, ו נולדה מתוך החלטת הממשלההתכנית 

הבסיס הקיציות של זרימות  לשחרור לנחלים של רשות המים. תכנית זו נותנת מענה

לנחל  נחל ציפורי רי באזור שבין ראס עלי לחיבורבנחל ציפו"זרימות עונתיות"( )והחורפיות 

מסמך זה מציג את עקרונות . תוך שמירה ופיתוח של חקלאות בת קיימא בסביבת הנחל קישון

לחקלאי הישובים אושה, רמת יוחנן, כפר המכבי, שער תכנית אספקת המים המוצעת 

ור המים למורד והקטנת , שנגזרת משחר70העמקים, כפר חסידים והמיעוטים ממזרח לכביש 

 . מתעלת המאליק כמויות המים המגיעות למאגרי זבולון

לצורך הכנת העבודה נערכו סיורים במתקנים הקיימים ובאזורי האספקה המתוכננים, פגישות 

 עם נציגי היישובים ועם בעלי ענין.
 

 ממזרח לכביש ריםחקלאים זעילישובים אושה, רמת יוחנן, כפר המכבי, ומקור המים המרכזי 

נחל ציפורי. סכר על נחל ציפורי מווסת את הזרימות אל תעלת המאליק, המזרימה את הוא  70

מי הנחל אל מאגרי הישובים. כמויות המים הזורמות בתעלת המאליק גדולות מיכולת השאיבה 

עיקר של מאגרי רמת יוחנן, אושה וכפר המכבי.  הישובים שער העמקים, וכפר חסידים מנצלים ב

של מים ממורד נחל ציפורי. איכות המים בנחל מוגדרת משתנה קולחים ממט"ש חיפה, וכמות 

  .מעלה אגן ההיקוותבלחין חוסר אמינות במערכות הקו כ"שטפון קולחין" עקב

ת הבסיס נקבעו על פי מדידות התכנית מגדירה את זרימות הבסיס שנדרש לשחרר למורד. זרימו

של כלל הזרימות והגאויות שנאספו מתחנת מדידה של השירות ההידרולוגי  2018 -1998משנת 

 0.4בתכנית זו היא המומלצת . זרימת הבסיס ממזרח לראס עלי נחל ציפוריבחלקו המורדי של 

 , זרימות גבוהות מזו יעברו לתעלת המאליק. (עם הגדרות לכל חודש) מ"ק בשניה

 

מלמ"ק  3.7 -של כ 2040תוספת מים עד לשנת קיים צורך ב תי מאזן המים המוצג בתוכניפ על

 לכל הצרכנים בתכנית.

הורדת נקודות התפיסה למורד הנחל אלמ"ק,  800 -התכנית מציעה הוספת איגום בנפח של כ

ומאפשרת קיום נחל זורם וחי לאורך כל השנה לצד חקלאות  שימוש במקורות מים חדשיםו

 .משגשגת

שנפסל לשתיה  4כוללת הוספה של מקורות מים חדשים כגון מי קידוח אושה התכנית העקרונית 

ע"י משרד הבריאות, התחברות לקו קולחי גליל מערבי המתוכן, תפיסה של מי נגר מתעלת 

 ההגנה, וכן שדרוג של תחנות שאיבה ומתקנים הידראוליים של המערכת הקיימת.  

 למספר רכיבים: מחולקהמערכת  פיתוח

אלמ"ק, והקמת מאגר חדש במקום  750 -שדרוג מאגרי כפר מכבי הקיימים לנפח כולל של כ .א

 500 -דונם, ובנפח של כ 100 -בריכות הדגים של כפר המכבי שאינו בשימוש בשטח של כ

 אלמ"ק. כחלק מהשדרוג יוסבו חלק מהמאגרים למאגרי מים עיליים בלבד, וחלק למאגרים
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מעורבים של מים עיליים ומי שיטפונות לצורך הפרדת איכויות. מאגר שער העמקים, המאגר 

 המשותף ורמת יוחנן יוסבו למים עיליים, ושאר המאגרים יהיו מאגרים מעורבים.

במפגש עם  –הקמת מתקנים הידראוליים בנחל ציפורי במפגש עם תעלת המאליק ובמורד  .ב

ולשחרור המים למורד, ושדרוג והסדרה של מתקני  הזרימות בנחלתעלת ההגנה לוויסות 

 תפיסה קיימים במורד נחל ציפורי, במאגרי כפר חסידים ושער העמקים.

מק"ש,  6,000שדרוג תחנות השאיבה למילוי מאגרים מתעלת המאליק לספיקה כוללת של  .ג

+ מק"ש 5,000במתקן התפיסה ל  הקמת תחנות שאיבה למילוי מאגר שער העמקיםו

שדרוג . מק"ש להעברת מי השטפונות ממאגר שער העמקים למאגרי זבולון 1,000-משאבה ל

. בנוסף, תבנה ת"ש חדשה להשקיה תחנת השאיבה למילוי מאגרי כפר חסידיםחלקי של 

 .החדשיםממאגרי כפר המכבי 

 ליל מערבי.וקולחי ג 4הוספת מקורות מים חדשים כגון קידוח אושה  .ד

 קווי הולכה למילוי המאגרים והולכת מים לצרכנים חדשים. .ה

בין מים שפירים )לאחר שינוי הגדרת מי הנחל( למי מאגרים באזור המערבי הפרדת איכויות  .ו

 . 70יעוטים ממזרח לכביש ולהשקיית שטחי החקלאות של המ מעורבים )קולחים ועיליים( 

 
 

 .מלש"ח 57.5-כ הוא בצ"מ והנדסההאומדן לביצוע התכנית כולל סה"כ 

 
 

 

 ב ב ר כ ה,  

 , מאי תמיר, ודימה גרליאנץשאלתיאליאור 

 פלגי מים בע"מ
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 שחרור מים לנחל ציפורי תכנית כללית ל -מאגרי אשר

 מבוא .1

 לירקע כל 1.1

 להסדיר את שמטרתה ממשלתית אב מתכנית חלק הינה ציפורי לנחל מים לאספקת תכנית

 ומהותה הצרכנים ליתר בחשיבותו שווה כצרכן הטבע את מגדירה התכניתלטבע.  מיםההזרמת 

 הצורך והבנת, הארץ של המים ומקווי נחלי של והערכית הנופית, האקולוגית בחשיבותם הכרה

 '(.וכו מעיינות, ביצות)נחלים,  מקווים אותם של המים צרכני תא כמותי באופן להגדיר

באמצעות אגודת המים מאגרי אשר ובשיתוף של רשות  המים רשות"י ע מקודמתהאב  תכנית

  המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים. ,ניקוז ונחלים קישון

 מטרות 1.2

על הקטע המורדי  בדגש ריציפונחל  אפיקל תוהטבעי ותהזרימ שחרור הינה זו תכנית מטרת

ק"מ ואספקת מים לחקלאי  11-כועד לחיבור עם נחל קישון לאורך  70 כבישמאזור ראס עלי דרך 

 מנקודות תפיסה במורד וממקורות חלופיים. האזור

באזור  החקלאותהידרולוגי של הנחל וסביבתו לבין קיום -נדרשת לאזן בין הצורך האקו התכנית

, מכבי כפר, יוחנן רמתבאזור ראס עלי וחקלאי היישובים מאושה, לטובת החקלאיים הזעירים 

 .העמקים ושער חסידים כפר

 

 

 תרשים סביבה : 1-1תרשים  
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 שלבי העבודה 1.3

 .קיימים ומתקנים מים מקורות, צריכות: קיים מצב לימוד .א

טלפוניות )עקב  ופגישותפגישות  ,רכו סיוריםנע .םותיאום עם החקלאי בשטח סיורים .ב

תמיר ן מאושה, יואב מרמת יוחנן, עמוס שולמן מיגור, רעם שלומי ק מגבלות התקופה( 

 .משער העמקים ונציגים נוספים

נערכו פגישות ופגישות טלפוניות עם נציגים מרשות ניקוז  .ענין בעלי עם וסיורים פגישות .ג

 , אגף תכנון ונוספים ברשות המים וגורמים נוספים.ונחלים קישון, רט"ג, מאגרי אשר

 של ותחזיות היישובים דרישות מול, ובעתיד כיום הצריכה נתוני אימות -צריכה תחזיות .ד

 המים מקורות כלל של סקירהכן, -מאגרי אשר. כמו - המים ואגודת המים רשות

 .החזויה העתידית ותרומתם, כיום זו לתכנית הרלוונטיים

, נחלב והגאויות הבסיס זרימות ניתוחהידרולוגיים ישמשו לצורך  םליכ -הידרולוגיה .ה

 .קיימים מדידה בנתוני שימוש תוך, בעתידו כיוםובתעלת ההגנה 

 חלופות ובחירת החלופה המומלצת.בחינת  .ו
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 קיים מצב תיאור .2

  תיאור המערכת הקיימת 2.1

סביב נחל ציפורי  םזעירינחל ציפורי, וכולל שטחים חקלאיים  במורד ממוקם כניתוהת אזור

, ושטחים חקלאיים של הישובים כפר המכבי, רמת יוחנן, )באזור ראס עלי( 70 לכביש ממזרח

 הישובים הנ"ל לחקלאיהמים  אספקת. 70אושה, כפר חסידים ושער העמקים ממערב לכביש 

 ותישירהישובים הערביים מושקים  של ותהחקלא שטחי, מתבצעת כיום ממאגרי הישובים

  .הזורם בסמוך אליהם ציפורי מנחל

 .  2-1  'מס בטבלה המפורטים מאגרים 8 התכנית באזור

 

 תמאגרים קיימים באזור התכני :1-2טבלה 

 שיוך שם המאגר מס"ד
שם 

 בתכנית
 שטח נפח

 ]מ"ר[ ]אלמ"ק[

 E 750 130,000 רמת יוחנן רמת יוחנן 1

 D 850 105,000  משותף משותף 2

 כפר מכבי כפר מכבי ד' 3
C 

240 66,600 

 58,000 210 כפר מכבי כפר מכבי ה' 4

 F 500 79,500 אושה אושה 5

 B-1 750 125,000 כפר חסידים 1כפר חסידים  6

 B-2 450 86,000 כפר חסידים 2כפר חסידים  7

 A 400 63,000 שער העמקים שער העמקים 8

 713,100 4,150  כיום סה"כ נפח אגירה ושטח המאגרים

 

 4ע"י  ליקאמתבצע ישירות מתעלת המ מכביההישובים רמת יוחנן, אושה, וכפר  מאגרי מילוי

 לחקלאים המים אספקת(. מאגר לכל נפרדת שאיבה חנתת) למאגרים הצמודות שאיבה תחנות

 גם הממוקמות, נוספות שאיבה נותתח 4הולכה באמצעות  ויולק מהמאגרים בסניקה מתבצעת

 המים ואספקת המאגרים למילוי הקיימות השאיבה תחנות נתוני. למאגרים בצמוד הן

 .2-2' מס בטבלה מפורטים לחקלאים
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 תחנות שאיבה למילוי המאגרים ולאספקת המים לחקלאים  :2-2טבלה 

מס'  דייעו מאגר
 משאבות

ספיקת 
משאבה 
 ]מק"ש[

 הערות

 רמת יוחנן
   1,000 2 מילוי

  200 4 השקיה

 מאגר משותף
 מילוי

2 1 ,2 00  
1 150   

   350 2 השקיה

כפר מכבי ד' 
 וה'

  1,000 1 מילוי
   150 3 השקיה

 אושה

   1,000 2 מילוי

 השקיה

1 90   
1 180   
1 350   

כפר חסידים 
 20,000בריכה תפעולית של  1,000 3 מילוי ב'א'+

 מ"ק.
כפר חסידים 

  450 3 השקיה +ב'א'
  450 3 השקיה כפר חסידים ב'

 שער העמקים
    מילוי

    השקיה
 

 תשתיות קיימות  2.2

 והמושפעות המשפיעות התכנית בשטח קיימות ניקוז, ביוב)קולחים/שפירים(,  מים תשתיות

 :העתידי מהתכנון

 :)קולחים ושפירים( של חברת מקורות קיימים אזוריים קהאספ קווי -

 -התכנית קווי מקורות המוליכים קולחים ממאגר יגור הסמוך למט"ש חיפה ליגור בתחום

וקו תשלובת הקישון היוצא גם הוא ממט"ש חיפה ומוביל קולחים לחקלאי   12קו בקוטר "

 . 60קו בקוטר " -עמק יזרעאל

 ולישובים שפרעם לעיר(, ביאליק, ים, מוצקין)אתא,  לקריות מים פקתמס מקורות

 .אזוריים ומקידוחים שפרעם מבריכות שונים בקטרים בקווים הסמוכים

 .בסביבה והיישובים קישון ניקוז רשות של תשתיות -

מעבירים סמי איריים ומעבירים  -בנחל מספר תשתיות  .ציפורי נחל זורם התכנית בשטח

ת הנחל במספר נקודות. ממזרח לישוב ראס עלי קיים מתקן לבדיקת הספיקה איריים בחציו

 בנחל של השרות ההידרולוגי.

 מהמים חלק ומטה בנחל הזרימה את המווסת סכר ישנו ליקאתעלת המ עם הנחל חיבורב

 .כיום פעיל שאינו סגר עם סכר ישנו ליקאבתעלת המ .ליקאהמ לתעלת
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  תמונות ממתקנים בנחל ציפורי: 1-2תרשים 
 

 .זבולון.א. המ מיישובי ביוב קווי -

 .נוספות משפיעות תשתיות -

 דרכים ועוד, בדרום 75 כביש, במזרח 70 כביש: עירוניים בין כבישים"י ע נחצה התכנית שטח

 . (772 -, ו780)למשל כביש  השטח את החוצות

 ומרושת בצינורות מים להשקיה.  חקלאי שטח הינו יתהתכנ שטח מרבית

 

 משפיעות \ מקבילות תכניות 2.3

 :רהקשורות לאזור העבודה, בין הית תכניות מספר מקודמות זו לתכנית במקביל

 . לחיפה ממאגר רחלי של חב' מקורות אספקה קווי -

 התכנית, אשר מאגרי אגודת של בקידום – הקישון לתשלובת וכרמיאל מעכו קולחים העברת -

 אושרה 2020 בתחילת. בשטחו למעבר אתא יתיקר עיריית ראש התנגדות בשל התעכבה

את  .לביצוע התכנית את לקדם אלו בימים מאמצים ונעשים מעודכנת תכנית המים ברשות

 ילון.-התכנית מכינים משרד בלשה
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 תכן נתוני .3

 ביקושים 3.1

ר מכבי, כפר חסידים, שער המים לחקלאות בישובים אושה, רמת יוחנן, כפ צריכות תחזית

ציפורי באזור ראס עלי מבוססת על אישור תחזיות הצריכה  נחל וצרכנים, יגורהעמקים, 

 לאחר שנעשו דכוניםע עם( 2019 בשנתלקולחים מתוך תכנית ספק מרחבי מאגרי אשר )אושרו 

 .היישובים עם ופגישות בשטח סיורים

 

 טבלת ביקושי מים :1-3טבלה 

 ישוב
 2040 2030 קיים

 ]אלמ"ק[ ]אלמ"ק[ ]אלמ"ק[
 800 אושה

 850 כפר המכבי 4,000 3,800
 1,550 רמת יוחנן

 2,600 2,400 2,000 יגור
 3,500 2,800 1,600 כפר חסידים

 400 300 150 שער העמקים
 220 220 150 צרכני ציפורי אזור ה' תחתון

 180 180 50 כני ציפורי אזור ה' בינייםצר
 10,900 9,700 7,150 יהסה"כ ביקוש להשק

 

 מקורות מים 3.2

 .(לקריות ההגנה מתעלתזרימות חורף/קיץ ושיטפונות )זרימות נוספות  -ציפורי נחל .א

 .מערבי גליל ועודפי חיפה"ש ממט קולחים .ב

 .4 אושה קידוח .ג

 .רמת יוחנן –"ש כפר המכבי מט .ד

 .מטה 3-2' מס בטבלה רטיםמפו המים מקורות

 מאזן מים 3.3

 שער, חסידים כפר, מכבי כפר, יוחנן רמת, אושה בישובים לחקלאות המים צריכות צפי

 .70 לכביש ממזרח המיעוטים בישובי וצרכנים, העמקים

למ"ק בשלב מ 2.50 -כאוגר ותוספת מים קיציים של  יידרש להוסיף על פי מאזן המים המוצג

כדי לספק למ"ק, מ 3.7סה"כ  -(2040למ"ק לשלב היעד )שנת מ 1.2-ועוד כ(, 2030הביניים )שנת 

מקורות המים הקיציים הם קידוח אושה, זרימות הבסיס הקיציות של את הביקושים הצפוים. 

 נחל ציפורי, מט"ש כפר יוחנן, ומט"ש חיפה. 
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וד בין מקורות המים המתבססים בין היתר על נחל ציפורי, שהזרימה בו עלולה להשתנות מא

השנים. לכן, על מנת לענות על הביקוש הצפוי, יש להגדיל את האוגר ובשנים שבהן הזרימה 

העונתית בנחל אינה מספיקה יידרש להתבסס יותר על אספקת הקולחים ממט"ש חיפה, בייחוד 

 בעונות הקיץ.

 

 

 

 רוייקטמאזן מים לאזור הפ :2-3טבלה 

 

 

 

 

 

 

  

 ישוב 
 2040 2030 קיים

 ]אלמ"ק[ ]אלמ"ק[ ]אלמ"ק[

 ביקושים

 800 אושה
 850 כפר המכבי 4,000 3,800

 1,550 רמת יוחנן
 2,600 2,400 2,000 יגור

 3,500 2,800 1,600 כפר חסידים
 400 300 150 שער העמקים

 220 220 150 צרכני ציפורי אזור ה' תחתון
 180 180 50 ורי אזור ה' בינייםצרכני ציפ

 10,900 9,700 7,150 סה"כ ביקוש להשקייה

מקורות 
 מים

 3,500 3,500 2,500 נחל ציפורי חורף
 500 500 500 נחל ציפורי קיץ

 500 500  תעלת ההגנה
 200 200  4קידוח אושה 

 190 170 150 ר.יוחנן-מט"ש כ.מכבי
 1,400 700  קולחי גליל מערבי

 6,000 5,500 4,700 מט"ש חיפה
 1,088- 970- 715- מהביקוש(  10%איבודים ) 

 11,202 10,100 7,150 סה"כ מקורות מים 
 450 450 450 הזרמה לנחל

 5,955 5,048 2,933 סה"כ מקורות מים קיציים
 6,335 6,523 4,933 סה"כ מקורות מים חורפיים

 4,950 4,650 4,150 קיים/ מתוכנן סה"כ איגום
 :נדרשת סה"כ תוספת

 - -  - /  מים קיצייםאיגום  
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 הידרולוגיה .4

 כללי 4.1

מי  כיוםהתכנית מוצע לנצל את נחל ציפורי ותעלת ההגנה כמקורות מים לחקלאים.  במסגרת

מקור המים העיקרי של חקלאי זבולון )כפר המכבי, רמת יוחנן, ואושה(,  הינםנחל ציפורי 

מנצלים  חסידים וכפר, העמקים שערשבשטחם.  המאגרים מילויהנחל לצורך  שמנצלים את מי

ם ההמים המגיעים למאגרי רובמסתמכים עליהם באופן בלעדי,  ינםאך א גם כן את מי הנחל

 .כיום מים כמקור משמשת אינה ההגנה תעלתהם מי קולחים ממט"ש חיפה. 

 מתחיל, "מק 32  -כ שאורכו, הנחל. קישון לנחל נצרת מהרי הזורם איתן נחל הוא ציפורי נחל -

ביישוב ריינה, עובר בגבעות יער אלונים הסמוכות לשפרעם, ומתנקז אל נחל קישון.  ודרכ את

הוא ניזון מעינות ציפורי, עינות יפתחאל ועין יבקע, וממספר רב של מעיינות אכזב כמו עין 

 ישנות במפותידות ועין תורעאן. רני, עין אבינועם, עין מהל, עין גת חפר, עין אמת אבל, עין לפ

(PEF ,1799-מ'אקוטן ז מפות )כיום. זורם הוא בו הוואדי שם על" מאליק"ואדי  הנחל נקרא 

 .זבולון לחקלאי ציפורי נחל מי את המזרימה ההטייה תעלת מכונה" המאליק"תעלת 

ושרידי  טחנות קמח ולאורך הנחל ,ישנן עדויות מלפני אלפי שנים להתיישבות במקום

כעביה,  ,זרזיר כפריםב בדואים יישובים עתיקים. לאורכו של הנחל מתגוררים מספר שבטי

 . חילףו ואלדח'ו, חג'אג'רהטבאש, 

 האזורים על להגן מנת על 50-ה בשנות שנחפרה מלאכותית תעלה היאההגנה  תעלת -

 מנחל המגיעה הספיקה כל היום הקיים במצב. הצפות מפני אתא בקריית יותר הנמוכים

 .ההגנה תעלת אל מוזרמת, שפרעם מנחל המגיעה הספיקה של רובה ורוב, סומך

מגדילה את שטחה של העיר קריית אתא על חשבון שטחים חקלאים,  1025ותמ"ל  תכנית

ובמסגרתה מוצע להסיט את נחל שפרעם מתעלת ההגנה, ולווסת את המים המגיעים מנחל 

שרק חלק מהזרימות ימשיכו לזרום לתעלת ההגנה כמו שקורה היום. במסגרת סומך כך 

 נוצר עירוני נגרהגדלת היישוב צפויות כמויות הנגר העירוני המגיעות לתעלת ההגנה לגדול. 

 פוטנציאלי מקור הינה ההגנה תעלת ולכן, שכיחות בהסתברויות גם, גשם אירוע בכל כמעט

 .החורף בימי למים

 ימות וצפויותכמויות מים קי 4.2

 נחל ציפורי 4.2.1

. נמוכה בכמות וקולחיםשפכים  מכילות האחרונות לשנים עדבנחל  המדודותהבסיס  זרימות

על מנת לנקות את מי נחל  המעלי באזור הקולחיםים ומאגרי תכנית לשדרוג המט"ש קיימת

 . ציפורי

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%A7%D7%9E%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%93%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%A8_(%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%94-%D7%98%D7%91%D7%90%D7%A9-%D7%97%D7%92%27%D7%90%D7%92%27%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%94-%D7%98%D7%91%D7%90%D7%A9-%D7%97%D7%92%27%D7%90%D7%92%27%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%27%D7%95%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%93
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%A3&action=edit&redlink=1
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ודדת את ראס עלי נמצאת תחנת מדידה של השירות המטאורולוגי. התחנה מ ליישוב ממזרח

על נפחי המים, והספיקות  ללמודזרימות המים בכל ימות השנה, ומפיקה נתונים מהם ניתן 

 בנוסף, התחנה מספקת נתונים על זרימות הגאות. המשתנות לאורך עונות השנה. 

מטה ניתן לראות את השתנות הזרימות לאורך החודשים. הזרימות המצוינות בגרפים  בגרפים

  (. 1998-2018) םשני 20הינן ממוצע של 

שנות  20-בוצעה השוואה של נפח זרימות המינימום ביחס לנפח הזרימות הממוצעות ב

המדידה )ממוצע פשוט(, ולנפח זרימות המקסימום שנמדדו בשנים אלו. התוצאות מוצגות 

 ןמיליו 4.19 -כ 2007/2008הנפח השנתי המינימלי נמדד בין השנים  א' ו ב'.  4-1בתרשימים 

מיליון מ"ק. נפח המים  20.38 -כ 2003/2004פח השנתי המקסימלי נמדד בין השנים מ"ק, הנ

נמדדה זרימה בנפח הקרוב  1999/2000ק. בין השנים מיליון מ" 7.18 -השנתי הממוצע הוא כ

 מיליון מ"ק. 7.41 -ביותר לממוצע כ

עת ביחס ממוצ ספיקה. השנות המדידה 20-ת בוהממוצעת וספיקהנעשתה השוואה בין בנוסף, 

 המקסימלית הספיקה הממוצעת. , מוצגת ביחידות מ"ק לשניהלכל אחד מחודשי המדידה

, בחודש 2007/2008, ובשנים מ"ק/בשניה  3.66-כחודש פברואר ב מתקבלת 2003/2004בשנים 

מ"ק בשניה. ספיקות המינימום בשנים  0.35-פברואר גם כן מתקבלת ספיקה ממוצעת של כ

מ"ק בשניה( בהתאמה.  0.04מ"ק בשניה( וספטמבר ) 0.09וגוסט )אלו התקבלו בחודשים א

  מציגים את הספיקות הללו. ד'  -ג' ו 4-1תרשימים 

בכל  בהתאמה גאויותהנפח וספיקת ה והוחסר ם,ספיקות ונפחיזרימות הבסיס , לצורך חישוב 

כפי שניתן לראות  שנמדדה באותו פרק הזמן.  ספיקהמסך כל ה מחודשי המדידה,אחד 

בתרשימים ישנו שוני רב בין השנים עם זרימות המינימום לשנים בהן נמדדו הזרימות 

המקסימליות, ולכן כדי להצביע על הזרימה שתייצג טוב ביותר את זרימת הבסיס נדרש היה 

זרימת הבסיס  למצוא את הזרימה החציונית בין זרימות הבסיס מכל תקופת המדידה.

מ"ק בשניה, והמינימלית בחודשים ספטמבר  0.32 -החציונית המקס' מתקבלת בחדש מרץ

ניתן לראות את גרף הספיקה של זרימות הבסיס שתרשים  מ"ק בשניה. 0.06ואוקטובר עם 

מיליון  2.38-הנפח של זרימות הבסיס היה הנמוך ביותר כ 2015/2016. בין השנים ו' 4-1מס' 

מיליון מ"ק.  1.62-ת הבסיס כנמדד הנפח המקסימלי של זרימו 2002/2003מ"ק, ובין השנים 

 .ה' 4-1נפחי זרימות הבסיס מוצגים בתרשים מס' 
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 זרימות בנחל ציפורי בחודשי השנה -1-4תרשים 
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 תעלת ההגנהספיקות מ 4.2.2

תעלה להשתנות. צפויות כמויות המים ב 1025הרחבת העיר קרית אתא במסגרת ותמ"ל  לאחר

הגדלת  .לקטון צפויה סומך מנחל המגיעה והספיקה, ההגנה לתעלת עוד יזרום לא שפרעם נחל

השטח הבנוי על חשבון השטח החקלאי תגדיל עוד יותר את כמויות הנגר העירוני. בניגוד לנגר 

משטח פתוח שתרומת הנגר ממנו נמוכה יחסית, בייחוד כאשר הקרקע לא רוויה, נגר עירוני 

 מתקבל כמעט בכל אירוע גשם.

"ק/שניה מ 65 -כ היא 1%, של נדירות בהסתברויותבתעלת ההגנה במורד,  הצפויה הספיקה

מכיוון שאין נתונים רשמיים,  (.ולביא נטיף .ג.מח"י ע שנכתב 1025"ל ותמ ניקוז)נספח 

 אלמ"ק לפחות. 500 -היא כ ,השטפונות הניתנים לקציר ברוב החורפיםנפח ההערכה היא כי 

 קביעת זרימת הבסיס בנחל ציפורי 4.3

 של ההשתנות את לראות ניתן שנעשו ומהמדידות, ציפורי נחל הוא לניצול העיקרי המים מקור

י ונעות קיצונ די באופן השנים בין משתנות הבסיס תזרימו .השנה לאורך והגאויות, הזרימות

מ"ק שניה. לכן, זרימת הבסיס לצורך תכנון חושבה לפי החציון  1.1 -מ"ק/שניה ל 0.11בין 

 זרימת כי לראות ניתן מעלה 4.6 בתרשיםבחודש עם הספיקות הגבוהות ביותר בממוצע. 

 .מ"ק/שניה והיא מתקבלת בחודש מרץ 0.34שנות מדידה( היא  20החציונית )מתוך  הבסיס

   "ק/שניה.מ 0.4-ל שווהה זרימה להיות הבסיס זרימת תיקבע, חוןביט מקדם בתוספת

 קביעת זרימת הבסיס בנחל ציפורי  4.4

שמר את כדי למ'.  600-ציפורי ותעלת ההגנה מתחברים לנחל הקישון בערוץ שאורכו כ נחל

 -כ תהיה בערוץ העונתית הזרימה. במהלך כל השנה, תמשיך בו הזרימה מנחל ציפוריערוץ ה

  .מק"ש( 50 -)כ בשניה"ק מ 0.01
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 מוצעת תכניתה .5

 כללי 5.1

 שנפסל אושה מקידוח שפירים מים, ציפורי נחל מי הם זו בתכנית המוצעים המים מקורות

. תוספת המים תגיע וקולחים ממט"ש חיפה ,המערבי מהגליל קולחים עודפי, שתיה למי

ההגנה וממקורות קיימים  ממקורות חדשים כגון קידוח אושה, קולחי גליל מערבי, תעלת

של  נקודת התפיסה. חיפה"ש ומט( המאליקכמו נחל ציפורי )תעלת  בצורה מיטביתשינוצלו 

 ולהרחיב, לשדרג, להסדיר נדרשעל מנת לנצל את מקורות המים . מורד הנחלהמים תהיה ב

 .הקיימת המים אספקת מערכת את

ות העונתיות לנחל ע"י שינוי והזרימ קרי בתכנית הוא שחרור זרימות הבסיסהמרכיב העי

נקודת התפיסה של זרימות הבסיס והשיטפונות  מערך ההטיה והתפיסה בתעלת המאליק.

 שלא יכנסו לתעלת המאליק תהיה במורד נחל ציפורי, ותקלוט גם מי נגר מתעלת ההגנה. 

המאגרים יחולקו למאגרי מים עיליים בלבד ולמאגרים מעורבים לצורך הפרדת איכויות כפי 

 שיפורט בהמשך. 

באזור ראס עלי יסופקו ממאגרי המים העיליים דרך  70מים להשקיה לצרכני מזרח כביש 

 המערכת של כפר המכבי ורמת יוחנן, ע"י הערכת קו קיים. 

 

 

 התכנית המוצעת )ללא קנ"מ(: 1-5תרשים 
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 עיקרי התכנית  5.2

יסת המים בתעלת המאליק ושחרור זרימות הבסיס וזרימות שינוי מערך תפ 5.2.1

 עונתיות לנחל

 הסכר. ההטיה ודתבנק הסכר על בדגש, המאליקשל תעלת  והסדרתה שיקומה .א

את הגאויות שספיקתן גדולה מזרימת  המאליקלתעלת  עבירלה שיוכל כך תוכנןי

-דולות מספיקות הבסיס וספיקות הג  מ"ק בשניה. 1.6 -הבסיס ועד לספיקה של כ

 מ"ק בשניה ימשיכו לזרום למורד נחל ציפורי. 1.6

שדרוג תחנות השאיבה הקיימות למילוי המאגרים מתעלת המאליק לספיקה כוללת  .ב

 מק"ש. 6,000של 

 .ותחנת השאיבה תוגדל וישוקם יוסדר חסידים כפר מאגרי של התפיסה מתקן .ג

ות מתעלת השמשת מתקן התפיסה במאגר שער העמקים, הרחבתו לתפיסת שטפונ .ד

 הנגר ואת, (772את מי נחל ציפורי במורד )ממזרח לכביש  יקלוטהמתקן  ההגנה.

 מתקן/  בחיבור של תעלת ההגנה עם נחל ציפורי ייבנה סכר .ההגנה תעלתמ המגיע

 .הקישון לנחל הזרימות לוויסות הטיה

תסנוק את המים ש מק"ש 5,000תבנה תחנת שאיבה לספיקה של  התפיסה במתקן

מק"ש שתסנוק את המים  1,000, ומשאבה נוספת לספיקה של ער העמקיםלמאגר ש

ממאגר שער העמקים למאגרי זבולון. יונח צינור חדש שיחצה את סוללת המאגר 

. הצינור ישמש הן למילוי והן למאגר תחנת השאיבה החדשה ויחבר אתהקיימת 

רש , לצורך כך תידלהעברת המים למשאבה שתסנוק את המים למאגרי זבולון

  .מערכת יניקה

 התחנהתחנת השקיה חדשה במקום זו שקיימת היום במאגר כפר המכבי.  תבנה .ה

 יותקנו בתחנה(. החדש המאגר ואת שישודרג)הקיים  המאגרים שני את תשמש

 '.מ 80 של וללחץ"ש מק 1,000 של לספיקה משאבות

 הגדלת האוגר 5.2.2

להגדיל את האוגר הקיים  על מנת לגשר על פערי אספקת המים בין החורף לקיץ נדרש

 באופן הבא:

המאגרים יחוברו ע"י פירוק הסוללה המחברת  -ה'-שדרוג מאגר כפר המכבי ד' ו .א

ביניהם, והגבהת הסוללות החיצוניות. המאגר המשודרג יהיה בעומק דומה לזה של 

 750מ'. סך הכל יגדל נפח המאגר ל  8-מ', ועומק מים של  כ 9-המאגר המשותף כ

 ת המאגר תכוסה ביריעות והמאגר יוגדר כמאגר מים מעורבים.אלמ"ק. תחתי
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מצפון למאגרי כפר המכבי  שבניית מאגר חדש במקום בריכות הדגים שאינן בשימו .ב

אלמ"ק. תחתית  500 -דונם נפחו יהיה כ 100 -הקיימים. המאגר ייבנה בשטח של כ

 המאגר תכוסה ביריעות והוא יוגדר כמאגר מים מעורבים.

 קידוחים אספקת מים מ 5.2.3

", שנמצא בישוב אושה, נפסל לשתיה ע"י משרד הבריאות בגלל עליה 4"אושה  קידוח

מג"ל כלורידים. מליחות  350 -במליחות המים. מליחות המים הממוצעת בקידוח היא כ

זו בפני עצמה לא מתאימה להשקיה של כל הגידולים בישובים, אך המים יגיעו 

 טווחיחות הכוללת של מי ההשקיה תהיה בללחקלאים לאחר דילול במאגרים כך שהמ

מק"ש.  200-הפיק בממוצע מים בספיקה של כ פעיל הקידוח תקין. בשנים שבו היה

 אלמ"ק בשנה. 200 -בסה"כ ישמש הקידוח לאספקת כ

  אספקת קולחים מקו עודפי גליל מערבי 5.2.4

כפר ביצוע חיבורי צרכן למילוי מאגר כפר המכבי המוצע לשדרוג, מאגר אושה, מאגר 

אספקת הקולחים למאגרים תהיה בעיקר  המכבי המתוכנן ומאגרי כפר חסידים. 

בחורף. תיבנה בריכה שולטת בגבעות הסמוכות למאגר רחלי של חברת מקורות, וקו 

הקולחים יתחבר אליה. קו זה יתחבר עם בוסטר לקו אספקת הקולחים ממט"ש חיפה 

 ילון.-אלו בתכנון של חברת בלשהלחקלאי עמק יזרעאל. הקו נמצא בימים  60בקוטר "

במסגרת התכנית מוצע להסיט תוואי הצינור לבריכה השולטת לתוואי מדרום 

  למאגרים.

  אספקת קולחים ממט"ש חיפה 5.2.5

)כפר חסידים ושער המשך אספקת קולחים ממט"ש חיפה לצרכני התכנית המערביים 

  דרך מערכות ההולכה של קיבוץ יגור. העמקים(

 70 לכביש ממזרח המיעוטים ילחקלא מים אספקת 5.2.6

אשר יוגדרו  זבולון ממאגרי תתבצע 70 לכביש ממזרח חקלאיםה שטחיםל המים אספקת

 20קו " .מהנחל ישירות ולא, מאגר רמת יוחנן ומאגר משותף –כמאגרי מים שפירים 

לאספקת המים. על מנת לספק את המים  ישמשו לאחרונה הונח 70שחוצה את כביש 

 .לחקלאים חיבורים יצאו וממנו 12"רך קו זה באמצעות קו בקוטר לכלל השטחים, יוא
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 ועלויות אומדנים .6

 אומדנים  6.1

והשלמות בהתאם בהוצאת רשות המים עם תיקונים האומדנים הוכנו על סמך מחירון נורמטיבי 

מוצגת להלן  6-1בטבלה  ברכיבים אשר אינם מתאימים במלואם למחירון.לניסיון המתכנן 

 .בנספח ד מוצג אומדן מפורט עבור כל רכיב. כל רכיבשל הכוללת העלות 

 

 אומדן עלויות כולל :1-6טבלה 

 ]₪[עלות  רכיב

   מאגרים ומתקנים הידראוליים -1מבנה 

 10,805,000 ₪ אגרי כפר המכבי חיבור והגדלה של מ-1סה"כ פרק 

 8,270,000 ₪ מאגר כפר המכבי חדש על בריכות דגים -2סה"כ פרק 

 305,000 ₪ שדרוג מתקן תפיסה/ ויסות למאגרי כפר חסידים -3סה"כ פרק 

 420,000 ₪ מ"ק( 20,000-הקמת מתקן תפיסה/ויסות למאגר שער העמקים )כ-4סה"כ פרק 

 60,000 ₪ ה בין נחל ציפורי לתעלת המאליקהסדרת מתקן חלוק-5סה"כ פרק 

 19,860,000 ₪ מאגרים ומתקנים הידראוליים -1סה"כ למבנה 
    

   תחנות שאיבה -2מבנה 

 5,010,000 ₪ תחנת שאיבה למילוי מאגר שער העמקים -1סה"כ פרק 

 1,730,000 ₪ שדרוג ת"ש למילוי מאגרי כפר חסידים -2סה"כ פרק 

 3,620,000 ₪ להשקיה מאגרי כפר המכבית"ש  -3סה"כ פרק 

 4,200,000 ₪ שדרוג תחנות שאיבה למילוי מאגרים בתעלת המאליק -4סה"כ פרק 

 14,560,000 ₪ תחנות שאיבה -2סה"כ מבנה 
    

   קווי הולכה - 3מבנה 

 6,903,000 ₪ הולכהוצנרת מילוי  -1סה"כ פרק 

 6,903,000 ₪ קווי הולכה -3סה"כ מבנה 
    

 41,323,000 ₪ סה"כ אומדן עלויות למפעל אספקת מים לטבע וחקלאות בנחל ציפורי 

 10,330,750 ₪ 25%בצ"מ והוצאות הנדסיות 

 5,880,000 ₪ ת קרקע יועלו

 57,533,750 ₪ נחל ציפורי מפעל  –מ הנדסה וקרקע "כולל בצסה"כ אומדן עלויות 
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 והמלצות סיכום .7

 סיכום 7.1

ל ציפורי בפרט. המסמך ח, ולנהוכן לאור תכנית האב הארצית לשחרור מים לנחליםמסמך זה 

ישובים אושה, רמת יוחנן, כפר המכבי, כפר המוצעת לעקרונות תכנית אספקת המים מציג את 

נותנת מענה לצרכי  התכנית.  70חסידים, שער העמקים ולחקלאי המיעוטים ממזרח לכביש 

 .בהווה ובעתיד החקלאות 

מלמ"ק בשנה.  7.1 -כאחרונות על עמד בשנים הבישובים הנ"ל היקף השימוש במים לחקלאות 

מקור המים העיקרי ששימש את חקלאי הישובים רמת יוחנן, אושה, וכפר המכבי למילוי 

המאגרים הוא נחל ציפורי. בנחל זורמים בעיקר מי מעיינות בקיץ, ומי גשמים ושיטפונות בחורף. 

מאגרי לה הנחל. מי נחל ציפורי מוגדרים כמים מעורבים בגלל שפכים המגיעים ממט"שים במע

  כפר חסידים ושער העמקים מקבלים כיום בעיקר קולחים ממט"ש חיפה.

 4.9 -של כ זן המים המוצג בתוכנית יידרש איגוםפי מאעל מלמ"ק.  4.2 -כיום קיים אוגר של כ

ה', והקמת מאגר חדש -תוספת האוגר תגיע משדרוג מאגרי כפר המכבי ד' ו. 2040בשנת  מלמ"ק

בנוסף, יידרש להגדיל את כמות המים  דגים הישנות של כפר המכבי.על שטח בריכות ה

המסופקת ע"י מט"ש חיפה, ולבצע את התכנית לחיבור קולחי גליל עליון למערכת המתוכננת 

 כדי להגדיל את כמות המים למאגרי הישובים. 

. מאגרים, מתקנים הידראוליים ותחנות שאיבה –מתבססת ברובה על מתקנים קיימים התכנית 

 :כוללת את הרכיבים הבאיםיתוח המערכת העקרונית לפהתכנית 

נחל ציפורי, סכר -כמו סכר תעלת המאליק הקמה ושדרוג של מאגרים ומתקנים הידראוליים .1

 .במורד הנחל ציפורי וכו'

בתעלת המאליק ובמאגרי כפר חסידים ושער שדרוג ת"ש קיימות והקמת ת"ש חדשות  .2

 .העמקים

 השיטפונות והקולחים למילוי מאגרים.הנחת מערכת הולכה למי  .3

 התחברות לקו קולחי גליל מערבי המתוכנן. .4

 מלש"ח. 57.5 -כ -בצ"מ והנדסה לביצוע התכנית כולל סה"כ אומדנים 

 

 המשך העבודה ויישום הפרוייקט 7.2

על מנת ליישם את הרכיבים ההנדסיים המוצגים בתכנית זו נדרש לקדם סקר הנדסי 

 ם והרכיבים השונים.וסטטוטורי להקמת המאגרי

 קידום סטטוטורי:

 למרבית המאגרים.  מול הוועדה המקומיתבדיקה תהליך  קיים כבר 
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 אגרי מפגש התעלות בהליך של חוק הניקוזנדרשת בדיקה לגבי הקמת מאגרי מ. 

 תיאום התכנית עם גופים סטטוטוריים: נ 

  :שות המים, רנדרש תיאום סטטוטורי עם מספר רב של רשויות, משרדי ממשלה ועוד

רשות הטבע והגנים, רשות הניקוז, משרד החקלאות, רמ"י, רשות העתיקות, קק"ל, 

משרד הבריאות, ועדות מקומיות, ועדה נתיבי ישראל, צה"ל, משרד הגנת הסביבה, 

 מחוזית, מועצות אזוריות ועוד.

  :מקורות, אגודות מים, בזק, נדרש תיאום הנדסי עם בעלי תשתיות  ובעלי קרקעות

 , סלקום, חח"י, קולחי גליל עליון, תשתיות של היישובים ועוד.הוט

 :הנדסיקידום 

  .בדיקות קרקע ראשוניות לקבת החלטה על המשך עבודה ותיעדוף המאגרים 

  לאחר החלטה על המאגרים קביעת נתוני תכן ועידכון נפחי אגירה ומיקומם, קביעת

 קטרים וספיקות.

 

 

 

  

 ה,ברכב

 ודימה גרליאנץ, אור שאלתיאלי, מאי תמיר

 פלגי מים בע"מ
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 (TOR) עבודה מפרט: א נספח
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 ענין בעלי עם פגישות סיכומי: ב ספחנ
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 רכיב לכל מפורט עלויות אומדן: ג נספח
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 הידרולוגיים נתונים: ד נספח
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