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 כללי .א

 דברי הסבר 0.א

 שיקום מורד הירדןנהר הירדן ופרויקט  – רקע כללי

הירדן הינו מהנהרות הידועים וחשובים מבחינה  .נהר הירדן זורם לאורך ארץ ישראל מצפון לדרום

היסטורית, תרבותית ודתית, ובעל ערכי טבע, אקולוגיה ונוף. מורד הירדן מהווה חלק מהשבר הסורי 

אפריקני המחבר בין שלוש יבשות, ומכן חשיבותו לקיום מגוון מינים. הנהר מהווה מסדרון אקולוגי 

 צמחים מהירדן הדרומי לכינרת ולירדן העליון.המאפשר מעבר בין אוכלוסיות בעלי חיים ו

איכויות נופיות וגאולוגיות מיוחדות  לנהר הירדן איכויות נדירות המייחדות אותו משאר נחלי ישראל:

שהתקיימה גם עקב  מערכת אקולוגית עשירה, במינן של נהר הזורם בבקע בין הרים ממזרח ומערב

, אסיה לאפריקה וחזרה-יר נדידה ראשי לעופות מאירוצ, ההגבלות הצבאיות על שימושים בגדות הנהר

 .תרבותית לעמי העולם-דתית-משמעות היסטוריתו, אתרי ארכיאולוגיה בעלי חשיבות בינלאומית

הצפוני של קטע הירדן שמדרום לכנרת )מהכנרת עד  וחלקשיקום תכנית "מורד הירדן" עוסקת ב

ע"י ד"ר נאוה סקר אקולוגי בוצע . בתחום מדינת ישראלזה עובר כולו . קטע ק"מ 11-כ, לאורך נהריים(

מקודמת ע"י רשות  ו"נחל וסביבת" תכנית סטטוטוריתהושלמה תכנית האב "מורד הירדן". , וסבר

 מייעדת את שטח הנהר וגדותיו כשמורת טבע. ו כינרת,ניקוז ונחלים 

במסגרת תכנית האב לשיקום מורד הירדן, פרויקטים מספר  ע"י רשות ניקוז ונחלים כנרת עועד כה בוצ

שבילי נחל  שיקום פיזי ואקולוגי של ארבעת נפתולי הירדן )נפתולי בית זרע ואום ג'וני(, ביניהם

, ופרויקטים חינוכיים )"שומרי הנחל"( לחיזוק הקשר בין ומצפורים אשר פותחו לאורך קטע ירדן זה

 ית השיקום והפיתוח הכוללת,מתכנ 25%-מעלה מלבוצעו  )מועד הגשת הבקשה( עד כה .הקהילה לנהר

 תנוצל שארית התקציב. 1602114עד סוף  התקציב למקטע שאושר ע"י הקרן.של  51%-ונוצלו למעלה מ
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 האב תכניתחזון 

 , החזרת הנהר למסלולוליםנפתשיקום המערכת האקולוגית, החייאת  כוללתשיקום מורד הירדן  תכנית

השבת החיים לנהר שסבל במשך עשרות שנים מזיהום כבד, ו, וטיהור המים, ניקוי הקרקעות המקורי

 ובמשטר הזרימההמים כמות ו באיכותהשיפור  .מהטיות לצרכים הנדסייםומניצול יתר של מימיו, 

שימש במשך עשרות שנים כתעלת ביוב ומים שהנהר, מדיו ואופיו הטבעיים. יהווה בסיס להשבת מ

 טבע. תנפגע קשות, ישוקם ויהפוך לפנינ נחותים והמערך האקולוגי שלו

, ישודרגו תשתיות לתיירות שטח בסביבת הנחלוהנופיות המערכות האקולוגיות בד בבד עם שיקום 

תאפשר לציבור שתשתית טיילות להולכי רגל ולאופניים מדגניה עד נהריים, תיבנה וטיילות בקרבתו. 

מת ליאפשר אטרקציות תיירותיות נוספות להשהשיקום האקולוגי הנות מתופעות הטבע הייחודיות. יל

 פעולות אלו יתרמו  גם לכלכלה האזורית. .חוויית השהות בכינרת לציבור הישראלי ולמילוני הצליינים

, ופרויקט מוביל אבן דרך ראשונה לשיקום הירדן הדרומי כולו תהווהתכנית שיקום מורד הירדן 

בניגוד למקובל  והסביבה והשבתם לציבור הרחב. לשיקום נחלים בישראל, תוך הנגשת אוצרות הטבע

ן המאז ועלבעבר, תכניות הפיתוח העסקי והתיירות יתבססו על שכבה אקולוגית טבעית ובריאה 

 .האקולוגי הנדרש בבית גידול זה

 התכניתמטרות 

 להלן מטרותיה העיקריות של תכנית האב לשיקום מורד הירדן:

, ע"י שיקום והעשרת מגוון בתי גידול לאורכו תוך עידוד שימור ושיקום מופע הנחל במצבו הטבעי .1

כמפעלי ניקוז, כך ו תפעוליותמבנה ערוץ הנחל, שחלקים נרחבים ממנו הוסדרו בעבר כתעלות 

 שיתקבל מופע נחל בעל מורכבות מבנית מגוונת עם מופע טבעי ככל האפשר.

 הגדלת :ת השנים האחרונותהשבת איכויות אקולוגיות שאפיינו את הנחל טרם הפגיעה בו בעשרו .2

מקומיים ויצירת בתי גידול לעידוד חזרת מיני בע"ח. החזרת צומח מקומי שנעלם המינים המגוון 

 .ניטור וממשק תחזוקה לצמחייה פולשת דרדרות באיכות מערכות המים.תבעקבות הה

המים מתשטיפים זחים ומים נחותים לנהר, מזעור כמות המוהפסקת הזרמת שפכים, מים מל .3

חקלאיים, טיפול בחומר אורגני ששקע בקרקעית, וחידוש זרימות מים נקיים ברמת מליחות סבירה 

 שתאפשר התאוששות המערכות האקולוגיות, הצמחייה ובעלי החיים של הנהר.

ממשק התחזוקה ואופי הפעילות האנושית בערוץ ובגדות הנחל, באופן שימזער את הפגיעה  הגדרת .4

קביעת אזורים לשימור, בהם לא יבוצע פיתוח וגישת מטיילים אליהם  בתי הגידול המתקיימים בו.

 שימור ערכי טבע, נוף, ארכיאולוגיה ומורשת קיימים באגן הנחל.תימנע או תוגבל. 

רך מע שלג ושדרהסדרה ומיצוי הפוטנציאל הטמון בעושר החזותי והחוויתי של הנהר המשוקם, ע"י  .5

שיעביר למבקרים את המורשת  מכלול תיירותי, פיתוח התיירות והטיילות בסביבת הנחל

, ומינוף פעילויות פנאי כאולוגיים בסביבתורה במגוון האתרים ההיסטוריים והארהתרבותית העשי

 ונופש המבוססות על ערכי טבע בסביבת הנהר.
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 הפרויקט למימון הקרן

 תיאור הפרויקט

באזור נפתולי מורד הירדן  –בוצע שיקום אקולוגי של מקטעי נהר דרומית לסכר אלומות  1בשלב 

מיתון גדות והשבת חתך טבעי לנחל, ושתילת , הרחקת סחף בוצי, (. השיקום כלל חישוף3מקטע )

היתה שיקום אקולוגי והחזרת המערכת הטבעית, תוך מתן אפשרות לצפייה  מהות הטיפול צמחייה.

 .במערכות הטבעיות והנופיות ע"י יצירת שבילים ומצפור במרחק סביר

מקטע  –של המקטע שמדרום למקטע הנפתולים יבוצע שיקום ופיתוח , , המוצע למימון הקרן4בשלב 

רצועת חיץ , רחב מאוד ורדוד עם שרטונות בוץ מישוריים, ערוץ תעלתי, שבו ה(4)מקטע  בריכות הירדן

בנית, , והשיקום יכלול שיפור המורכבות המגית גבוההוערכיות אקולהזרימה אפסית בערוץ. ו ,ממזרח

שימור פשט הצפה ממערב , ואיים ,מופע זרימה, שימור בתי גידולויצירת שיפוע אורכי יצירת בתי גידול, 

תבוצע שתילה של מיני צומח מקומי. כמו כן, מתוכננים שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים,  לאפיק.

 דרכי עפר לרכבים חניוני יום ושילוט הסבר והכוונה.

 ת הקרןהתאמת הפרויקט למטרו

של שטחים פתוחים  כלכליושיקום אקולוגי של נחל ופיתוח נופי, תיירותי מהות הפרויקט הינה 

שמירה על שטח פתוח בעל חשיבות טבעית, להיות מוכרזים כשמורת טבע. הפרויקט מציע  המיועדים

 , היסטורית, תרבותית ותיירותית, והנגשתו ללא תשלום לציבור הרחב.אקולוגית, נופית

 תרומתו ונגישותו של הפרויקט לתועלת הציבור והקהילה

מורד הירדן סמוך לכינרת, המהווה מוקד משיכה לעשרות ומאות אלפי מטיילים בשנה. הנהר מקודש 

חלקים של הנהר נים יולצלימטיילים לשיקום מקטע זה מנגיש  ינים.מיליוני צלאליו  ומגיעיםלנוצרים, 

הסדרת מערך טיילות ומצפורים יאפשר גישה של ר ששרר בהם. עקב הזיהום החמושלא היו נגישים, 

הציבור לנחל, לאיכויותיו הטבעיות והנופיות הנדירות, ולאתרי המורשת שבסביבתו. המקטע המשוקם 

 יצטרף למגוון אתרים שמהווים מוקד לפעילות נופש ופנאי באזור.

 הימצאות המיזם

ברחבי , הפועלת ומבוצע ע"י רשות ניקוז ונחלים כינרתממוקם בנהר הירדן דרומית לכינרת,  הפרויקט

 .הגליל והגולן

 שימור ושיקום אקולוגי ומגוון ביולוגי

שיקום גדות והחייאת נפתולים, הרחקת  :הפרויקט מבוסס ונשען על שיקום פיזי ואקולוגי של הנהר

קום, טיפול סחף בוצי, צמצום עד הפסקה של הזרמת שפכים ומים נחותים והזרמת מים נקיים במ

בהשתלטות צמחייה ובצמחייה פולשת, השבת מיני צומח ובע"ח מקומיים ועוד פעולות רבות לשיקום 

 הכל בהתאם להמלצות הסקר האקולוגי שנערך ע"י ד"ר נאוה סבר. ושימור המגוון הביולוגי.
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 שמירה וטיפוח

ח גדותיו. הגדרת אזורים מהות הפרויקט הינה ניקוי והסדרה של הנהר, שמירה על טבעו וחזותו, וטיפו

לשימור בהם לא יבוצע פיתוח ותוגבל תנועת מבקרים תאפשר הגנה על המערכות הטבעיות. התכנית 

 מלווה בתכנית לתחזוקה ארוכת טווח של הפרויקט.

 שיקום

גית, וישוקם תפקידו כמסדרון אקולוגי חשוב והנהר ישוקם מבחינת איכות המים והמערכת האקול

מסדרון אקולוגי משמעותי בין  ישוקםלשמורת הטבע בנחל יבנאל. בכך  כוללת חיבורתכנית ביותר. ה

 המהווה תחום מעבר ומחייה למגוון בעלי חיים וצמחים. ,עמק הירדן הדרומי והגליל התחתון המזרחי

 ישימות הפרויקט

 העבודות תתבצענה ע"פ חוק הניקוז באמצעות רשות ניקוז ונחלים כנרת. 

 תישיתוף פעולה מערכ

המועצות האזוריות עמק הירדן ועמק הפרויקט נתמך ע"י קשת רחבה של גופים הפועלים באזור, בהם 

רשות ניקוז ונחלים כינרת, המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים ועוד. פעולות המעיינות, 

 השיקום נעשות תוך הידברות עם תושבי הסביבה ושיתופם בתהליך.

 תועלות מצטברות

איכות המים בנהר והמערכות האקולוגיות ופיתוח מערך הטיילות באזור הינם יביאו להפיכת שיקום 

המקום למוקד נוסף לתיירות, נופש ופנאי, תוך מינוף כלכלי גדול הנובע מהצורך לספק שירותים שונים 

 עבור המטיילים. כמו כן, תתאפשר יזמות שתהווה מנוף צמיחה נוסף לאזור.

 התחייבות לתחזוקה

כינרת הינה בעלת ניסיון רב בהקמה ותחזוקה של פרויקטים בתחומי ניקוז, שיקום ניקוז ונחלים ות רש

 ושימור נחלים, טיילות, נוף ועוד. הרשות מתחייבת לתחזוקת הפרויקט לאורך זמן.

 פעולות השימור, השיקום והפיתוח המתוכננות:

 ליצירת מופע זרימה.יצירת שיפוע אורכי העמקת הערוץ ו .1

 , ופיתול הנחל.הצרות והרחבת חתך הנחל ליצירת מהירויות זרימה שונות .2

 .יצירת תשתית אבנית לפרקים לעידוד בתי גידול לדגיגים .3

 .עידוד פשטי הצפה ע"י יצירת חתך מדורג בגדות .4

 יצירת בריכות חורף, כבית גידול ייחודי נוסף. .5

 .טיפול יערני במינים זרים ופולשים .6

 גדות וצמחיית מים מקומיים. , עצישתילת צמחיית גדות .7

 הסדרת שביל הולכי רגל ושביל אופניים, דרכי מצעים וחניות לרכב רך, וחניוני יום לרכבים. .8

 .ממשק תחזוקה בר קיימא .9
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 שביל סובב כנרת

המוביל המלוחשביל אופניים   

 שביל סובב כנרת

 שביל אופניים כנרת

 שביל צופה כנרת

 מורד הירדן

 מורד הירדן

שביל אופניים 
צמח-אשדות יעקב  

שביל אופניים 
צמח-אשדות יעקב  

שביל ישראל ושביל 
 צופה כנרת

 שביל ישראל

 תרשים סביבה 4.א

 , מדרום לכינרת.ת לאתר הירדנית וסכר דגניההמקטע לשיקום מורד הירדן ממוקם דרומי

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6 
 

 נתונים סטטוטוריים 3.א

 דיון להפקדההתכנית נמצאת לפני רשות ניקוז ונחלים כינרת מקדמת תכנית מתאר סטטוטורית לנהר. 

ר תחובר לשמורת הגדרת כל הנחל כגן לאומי ושמורת טבע אשכוללים  מרכיבי התכנית מחוזית.הועדה ב

ש אקולוגי דגו חל,הסדרת מערכת דרכים, שבילים וחניונים לאורך הנ, אזורי תיירות, הטבע בנחל יבנאל

  '(.א. מצורפת בדיקת בעלויות קרקע ונוסחי טאבו )נספח אשר יחזיר את אופי הנחל הטבעי
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 ערכי טבע .ב

 קרבה לאתרים 0.ב

המקטעים המשוקמים והמקטעים לשיקום של מורד הירדן ממוקמים בסמיכות לאתרים ומוקדי 

שמבקרים בהם  טבע, ספורט אתגרי ואתרים מקודשים לנצרות פעילות פנאי ונופש רבים, בהם אתרי

 (.2113מאי פי מורד הירדן )ערן געש, פירוט מלא של האתרים מופיע בנספח נו צליינים רבים.

 בין האתרים הרבים באזור:

 .במורד הירדן , והירדניתסביב הכינרתמספר אתרים  –אתרי צליינות נוצרית  .1

, תל בית ירח, תל עלי, חורבת אום גשר אום סיד, צנברי0אום קנטירגשר  - יםארכיאולוגיאתרים  .2

 ועוד. תל עובדייה, עובדיה, תל דהלמיה, תחנות סוכר גונה, אום אל צרוד,

סכר דגניה, בית המוטור, חורשת האיקליפטוס, בית קברות כינרת, בית  –אתרים היסטוריים  .3

 חוות כינרת וכינרת המושבה.גשר הישנה, גשר בית זרע, תחנות הקמח, נהריים, קברות דגניה א', 

 מערך התיירות המלא באזור מפורט בתכנית האב למורד הירדן. –תיירות  .4

צמח, שביל צופה -שבילים: סובב כינרת, שביל אופניים המוביל המלוח, שביל אופניים אשדות יעקב .5

 כינרת ושביל ישראל.

 קרקע 4.ב

)נאווה סבר, סבר נספח ב'  –מופיע בדו"ח האקולוגי של מורד הירדן פירוט מלא של הגיאומורפולוגיה 

 (.2111ייעוץ אקולוגיה וסביבה, ספטמבר 

 ניקוז 3.ב

של  31-רימה שטפונית היתה חלק ממשטר הזרימה הטבעי עד הקמת סכר דגניה בתחילת שנות הז

. לזרימות השטפוניות היה תפקיד משמעותי בעיצוב אפיק הזרימה המפותל, הסעת ושיקוע 21-המאה ה

סחף ותפקוד המערכת האקולוגית. השטפונות יצרו פשטי הצפה בנפתולים ובאזור המתון יותר שבו 

נמצא היום אגם מנחמיה. לאזורים מוצפים אלה חשיבות רבה מבחינה אקולוגית מאחר והם תומכים 

במגוון גבוה של צמחים ובעלי חי. ספיקת המים במורד הירדן פחתה במידה ניכרת עם הקמת המוביל 

. השינויים הבולטים במשטר הזרימה במורד סכר אלומות גורמים לשינויים 61-רצי בשנות ההא

האפיק. ניכר תהליך טבעי של יישור תוואי הזרימה בנפתולים ונפתולים חדשים אינם  במורפולוגית

מתפתחים. כתוצאה מכך מס' הנפתולים ליחידת אורך קטן עם הזמן. תהליך יישור הנפתולים יימשך 

אמת המערכת ההידרולוגית לשיווי משקל דינמי חדש בין כמות הסחף לעומת שיפוע האפיק עד להת

 (.2118)רפי הלוי, נהרא, הוכן במסגרת תכנית האב  סקר משטר הזרימההאורכי וספיקת המים. 
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 נצפות ונוף 2.ב

. זהו אחד מבחינה היסטורית, נופית וערכית לאורכו של הירדן ישנם אתרים בעלי חשיבות רבה

עקב הקמת  רים היחידים שעדיין לא ארע בהם פיתוח סביבתי מסיבי, למעט פעילות חקלאית.האזו

 נעשו לאורך הנחל ובאפיקו עבודות ששינו את מהלכו הטבעי. 1932-1928מפעל החשמל בנהריים 

מ'  511בקטע ממוצא הכנרת ועד מפגש הנהרות, הירדן זורם בנוף משתנה ונפתולים שחלקם בקוטר 

חודיות כנפתולים המתחתרים במצוקי ילים אלה יוצרים תופעות גיאומורפולוגיות יויותר. פיתו

הרושם הכללי למבקר  החוואר. סביבת הנפתולים עשירה במיני צומח וחי המאפיינים בתי גידול לחים.

 במורד הירדן הוא של שטח פתוח, חקלאי, טופוגרפיה מגוונת, נוף מים מלווה בצמחיה טבעית.

שובית עם עדויות ארכיאולוגיות מתקופת האדם הקדמון, תקופות הברזל יהתפתחות יבאזור זה החלה 

המוקדמות, רומית ועד לימינו. הודות לפני השטח והקרקע הנוחים לאדם, וכמויות המים הזמינים. 

שבות ייחד עם זאת, מגבלות אקלים מנעו קיומו של ישוב קבע מפותח, ואף הביאו להרס ההתי

 היסטוריות אחרות.האנושית בתקופות 

 מצורף נספח נופי )נספח ג'(.

 טבע ואקולוגיה 5.ב

המבנה הגאומורפולוגי והתנאים ההידרולוגיים באזור מורד הירדן יצרו בו בעבר מגוון גבוה של בתי 

גידול. למרות הפגיעה הפיסית שנגרמה כתוצאה מפיתות, זיהום והמלחת המים ופגיעה בצומח, נותרו 

חודיים, עליהם נמנים נפתולי הנהר שאין דומה להם בנחלים יבתי גידול ילאורך מורד הירדן מספר 

אחרים בישראל, מצוקי חוואר תלולים ופשטי הצפה. לבתי גידול אלה חשיבות רבה בתמיכה במגוון 

המינים באזור זה, המהווה אזור מעבר בין האזור הים תיכוני לאזור המדברי, והם משמשים מקום 

גוון גבוה למדי של בעלי חיים, בהם יונקים קטנים וגדולים, עופות, דו חיים, מחייה, הזנה ורבייה למ

דגים וחסרי חוליות. פירוט מלא של המערך הטבעי והאקולוגי מופיע בדו"ח האקולוגי )נאווה סבר, 

 (.2111סבר ייעוץ אקולוגיה וסביבה, ספטמבר 
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 הבקשה לקרן .ג

 מצב מוצע –תשריט הפרויקט  0.ג

 (.ד)נספח  מופיע בפרק הנספחיםהמלא  הפרויקטיט רתש

 תיאור הפרויקט המוצע 4.ג

מקטע  –הפרויקט המוצע למימון הקרן כולל שיקום ופיתוח של המקטע שמדרום למקטע הנפתולים 

אופי  .המשאבים הנדרשים למימוש הפרויקט מפורטים בכתבי הכמויות המצורפים בריכות הירדן.

 של הפרויקט: המשאבים

 לעבודות עפרכלים הנדסיים כבדים  -

 יה ככל שיידרשמשתלה, כולל מערכות השק שתילי -

 מסלעותחניונים ו , דרכים וגשרים לרכב ולהולכי רגל,חומרים לשבילים -

 חומרים לפינות ישיבה -

 שילוט -

 ניתוח היבטים ביצועיים 3.ג

הטיפול אינו  רשות ניקוז ונחלים כינרת  מתוקף אחריותה על פי חוק הניקוז מתחזקת את נהר הירדן.

יעוץ יומבוצע במסגרת התחזוקה השוטפת של הנחל. העבודה מבוצעת ב ,נה את יעוד הקרקעמש

 .יםחובאמצעות קבלנים מתמ ,רשות הטבע והגניםו גנת הסביבהובהדרכת מומחים מטעם המשרד לה

 אנשי המשרד להגנת הסביבה יהיו שותפים לבקרה על העבודות.

 שלבי הפרויקט 2.ג

 ביצועמשך  מבצע יעדים שלב העבודה

: מקטע אום 1שלב 
 בית זרע –ג'וני 

ביצוע עבודות עפר, פיתוח 
 בוצע הניקוז רשות האתר, צמחייה ושילוט

ביצוע עבודות עפר, פיתוח  כות הירדןי: בר4שלב 
 חודשים 8 רשות הניקוז האתר, צמחייה ושילוט

: שחזור הירדן 3שלב 
 חודשים 4 רשות ניקוז ביצוע עבודות עפר וצמחייה ההיסטורי

 : מוביל מלוח4שלב 
 ושפך יבנאל

ביצוע עבודות עפר, פיתוח 
 חודשים 7 רשות הניקוז האתר, צמחייה ושילוט
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 אומדן תקציבי לביצוע הפרויקט 5.ג

 4ושלב בוצע,  1שלבים, שלב  4-. פרויקט האב מורכב מ)נספח ה'( כתב כמויות מפורט מצורף לתיק

 הוא הפרויקט למימון הקרן בבקשה הנוכחית.

 עלות סטטוס מבצע שלב העבודה

 בוצע בוצע רשות ניקוז כינרת בית זרע –: מקטע אום ג'וני 1שלב 

 ₪ 2,284,111 לביצוע רשות ניקוז כינרת כות הירדןי: בר4שלב 

 ₪ 1,916,211 לא לביצוע בשלב זה  רשות ניקוז כינרת : שחזור הירדן ההיסטורי3שלב 

 ₪ 3,918,811 לא לביצוע בשלב זה רשות ניקוז כינרת ושפך יבנאל : מוביל מלוח4שלב 

 ₪ 5,488,061  (כולל מע"מפרויקט למימון הקרן )התקציב סה"כ 

 חוות דעת 6.ג

 מצורפות חוות הדעת הבאות בפרק הנספחים:

  (.2111ספטמבר ייעוץ אקולוגיה וסביבה, ד"ר נאווה סבר, סבר נספח ב', סקר אקולוגי ) .1

 .(2113אדריכל ערן געש, ערן געש אדריכלות נוף, מאי נספח ג', נספח נופי מורד הירדן ) .2

 אחזקה 0.ג

סמכותה ואחריותה בתחום היוזמת והמבצעת של הפרויקט, שממוקם  ניקוז ונחלים כינרת הינהרשות 

 ככל שידרש. מכתב התחייבות מצורף. מתחייבת לתחזוקה רב שנתית של הפרויקט, הרשותשל הרשות. 


