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 תקציר

תכנית ורשות ניקוז ונחלים שרון יזמו את הכנתה של  רשות הטבע והגניםהמשרד להגנת הסביבה, 

 אהי. מטרת העל של עבודה זו DHV MEDשל חברת  בתכנונה חדרהאקולוגית להשבת מים לנחל 

ם יתכנון העקרונות להשבת מים לנחל לצרכי שיקום אקולוגי ושימור בתי הגידול האקוואטי

של התכנית המוצגת בעבודה זו  ת, הסמכוזובמסגרת כי לציין  יש .והמגוון הביולוגי המתפתח בהם

לעסוק בנושא השבת המים ולכן ההתייחסות להיבטי שיקום נוספים, חשובים כשלעצמם, היא 

    היא משנית. 

זרימת בסיס במשך כל השנה ביובליו העיקריים )נחל עירון מעין  הוא קיוםחזון שיקום נחל חדרה 

-שראשי סמוך לגןונחל יצחק מאזור שדה יצחק, ותעלת ר ,ארובות, נחל חביבה מעיינות חביבה

שמואל( וממפגש הנחלים עד לשפך לים, ללא סכרים להטיית הזרימה למפעלים חקלאיים וללא 

מינים מקוריים ככל  ישובו ויתקיימוערכת האקולוגית המשוקמת ממזהמים לנחל. ב הזרמות

ללא התערבות חוזרת  ,צמאית לאורך זמןע תתפקדוהמערכת  האפשר של צמחים ובעלי חיים

 של האדם.  ונשנית

 שלושה שלבים עקרוניים:כללה  המים תכניתהכנת 

וצרכני המים המים מקורות  הסוקר את המצב הנוכחי של - (4-2)פרקים  "מצב קיים" .1

 באגן הנחל.

הגדת המצב הרצוי מבחינה אקולוגית, וניתוח משמעות  – (5)פרק  הגדרת "מצב רצוי" .2

הידרולוגית של אותו מצב רצוי )כלומר, מה הם ערכי הזרימה שיאפשרו את קיום המצב 

 האקולוגי הרצוי(.

הנחל בהתאם למצב הרצוי  ות לשיקוםבניית חלופ -( 8-6תכנית המים לנחל חדרה )פרקים  .3

 . והמלצות נוספות

, מפרט את מטרת העבודה וחזון שיקום הנחל של מצב הנחל בעברתמציתי תיאור מספק  1פרק 

 . ומגדיר את יעד השיקום

מלמ"ק  20-15שזרימת הבסיס ההיסטורית עמדה על  היאחדרה היה בעבר נחל איתן והערכה  נחל

אפיק נחל חדרה כנחל איתן  מסומן 1880( משנת PEF) ישראל ארץ לחקר הקרן במפתבשנה. 

כן,  כמו (.Tell edh Dhrur) זרור לתל מצפון, יצחק-עירון-חדרהוזורם החל מאזור מפגש הנחלים 

הערבי של  שמופשטי הצפה והביצות לאורך חלקו התחתון של נחל חדרה.  אתלראות במפה  ניתן

 בעתקעים(, והוא מעיד על אופיו ההידרולוגי הנחל בקטע זה הוא "נהר אל מפג'ר" )נהר המים הבו

  מוצא אל הים, בעיקר בעת שיטפונות.ל עדת דרכו א מבקע שהנחל

קמ"ר, בתחומי הקו הירוק ומעבר לו.  604-נחל חדרה משתרע על שטח של כההיקוות של אגן 

הנחל אזור זה בקמ"ר.  110-תכנית המים מתמקדת בעיקר בחלקו המערבי של האגן בשטח של כ

רצף הידרולוגי למשך כל או רוב השנה, ולא רק באירועים שיטפוניים. ויובליו מקיימים 

חישוב תרומת השטח  :טח זה הינה בשני היבטים עיקרייםההתייחסות לאזורים שמחוץ לש
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שעל אף שאינם בקשר הידרולוגי רציף עם מורד האגן,  ,שבמעלה לנגר העילי והתייחסות למעיינות

 מתוקף ערכם האקולוגי.נסקרים בעבודה זו 

, אשר גבוהים הוא מי תהוםבחלקים נרחבים באגן הנחל מקור המים הגדול ביותר של נחל חדרה 

)דלף השקיה מהשדות הסמוכים  גדולנובעים כמעיינות סדורים אלא מבצבצים על פני שטח  אינם

ם את הנחל באופן . בנוסף, מספר מעיינות מזינינכלל גם במקור זה ולא ניתן להפריד בין השניים(

נחל  , עין ארובות, נביעות באזור להבות חביבה, נביעות באזור גרבייה-באקה אל באזורסדיר 

 ושראשי וביצת בטיח.ר

ניקוז הביצות באזור חדרה, שהחל ע"י המתיישבים מי המעיינות, בעיקר עין ארובות, תפיסת 

החל בשנות עיים של הנחל. הפחיתו את מקורות המים הטבופיתוח החקלאות , 19-בסוף המאה ה

באזור שהזרימו ביוב עירוני ושפכים תעשייתיים  תעשיה מפעלי הוקמוהישובים גדלו ו 50-ה

ים השונים של הנחל. פגיעה קשה במיוחד גרמו השפכים של העיר חדרה ושל מפעלי נייר צלערו

ות השפכים רבים ממקורחוברו  בעשור האחרוןלנחל בלא כל טיפול.  שהוזרמו במשך שניםחדרה 

סובל עדיין הנחל עם זאת, . באיכות מי הנחלחל שיפור רב והגולמיים למתקני טיהור שפכים 

והתגלו  , ביניהם מקורות זיהום שטרם טופלוהשיקוםגוון של מפגעים שמונעים את המשך ממ

, שימוש במים לצרכים חקלאיים המפחיתים את זרימת הבסיס, פעולות תחזוקה בסיורים בשטח

נדרשת בחינה מחודשת של כמות ואיכות  ,לשם שיקום הנחל במערכת האקולוגית ועוד. הפוגעות

 המים המגיעה לערוץ לעומת זו הרצויה לקיום ערכי הטבע הרצויים וסביבת נחל בריאה.  

 הידרולוגיה

מפעלי נייר ניקוז מי תהום והשקיה, נגר עילי, מעיינות ומט"ש  :לנחל חדרה ארבע מקורות מים

)מנא"י(. חשיבותם היחסית של כל אחד מן המקורות הנ"ל משתנה  ישראליים אמריקאיים

 במהלך עונות השנה.

בעת עריכת תכנית המים לנחל התבררה החשיבות של ניקוז מי תהום גבוהים ומי השקיה אל 

 88%-המים הטבעי השנתי, וכמיבול  43%-כרוצי הנחל כמקור מים עיקרי לנחל. מקור זה מהווה ע

 במעבר אזור מי התהום הגבוהים מתחילספטמבר(. -הטבעי בתקופה היבשה )מאי מיבול המים

מתאפיין  . אזור זה החולי של האגן לחלקוומשתרע במערב עד  למישור, חלק ההררי הקרסטימה

שטח ניכר שנים  100-באדמות אלוביאליות כבדות ומי תהום הקרובים לפני הקרקע. עד לפני כ

אחר שבתחילת העבודה לא היה נתונים כמותיים על הזרימות . מכל השנה ביצות הכילממנו 

 2014למרץ  2013בין מאי סדרת מדידות זרימה  בוצעהשמקורם בניקוז מי תהום אל הנחל, 

היה שחון באופן קיצוני ולכן נעשו מספר  2013/14לו. חורף הלזרימות במטרה לאפיין ולכמת את ה

מי התהום המתנקזים . מליחות 2.3בסעיף ורט הנחות נוספות לשם הערכת הזרימות הנ"ל, כמפ

 המדודה באזור. הסיבה ממליחות מי התהום והיא גבוהה מגכ"ל,  350-250נעה בטווח של לנחל 

 המלחה של מי תהום בקרבת פני השטח עקב תהליכי אידוי וריכוזבככל הנראה  לכך טמונה

 .מלחים

נחל חדרה. ממוצע הנגר השנתי הזורם עיקרי בהמים המקור את הנגר העילי מהווה במהלך החורף 

נחל עירון )המנקז אליו את בבמעלה נחל חדרה,  מקורואלמ"ק. עיקר הנגר  8,818באגן הנחל הינו 
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מרץ,  –מן הנגר השנתי הממוצע זורם בחודשים נובמבר  95%נחל חביבה. מעל בנחל נרבתא(, ו

 (. 35%-בחודש פברואר )כזורם  האריהחלק כאשר 

מעיינות המאופיין במעיינות גדולים בראשו המספקים מקור מים משמעותי. שני  נחל חדרה אינו

להבות  קיבוץ( ונביעות בנחל חביבה בקרבת ש בממוצעאלמ" 573-עין ארובות )כ הם:עיקריים ה

אולם נחל עירון, במי עין ארובות הם מקור זרימה משמעותי באופן טבעי, . (אלמ"ש 22.7-כ)חביבה 

   .תים נתפס כיום למטרות חקלאיוע של המרובם המכרי

מימיו. סך  לניצוללחקלאות וברחבי האגן פזורים מאגרים רבים חלק נכבד ממי הנחל משמש 

מן  80%-אלמ"ק לפי נתונים רשמיים, כאשר כ 5,239-התפיסה מן הנחל אל המאגרים מוערכת בכ

פיסות מן הנחל השלמות למאגרים בחודשי הקיץ. עיקר הת 20%-התפיסות מתרחשות בחורף, וכ

אלמ"ק(.  3,090-קיבוץ גן שמואל )כ ע"ייצחק -עירון-מפגש הערוצים חדרה במורדת מתרחשו

ועירון, ובנחל חדרה עצמו במעלה  במעלה הערוצים חביבהע"י צרכנים נוספים בנוסף נתפסים מים 

ופן מפגש הנחלים. יצוין, כי אחת המסקנות העיקריות מעריכת תכנית המים היא כי מתבצעת בא

בהשוואה להקצאות הרשומות, באופן שגורם לייבוש כמעט מוחלט  ל מי הנחלקבוע תפיסת יתר ש

  של מקטעי ערוצים, שבאופן טבעי היו אמורים להיות ערוצי איתן.

  איכות המים

 מציג את תמונת המצב הנוכחית בנחל חדרה ויובליו מבחינה איכות מים והידרולוגיה.  3פרק 

מי נחל חדרה ותצפיות עולה שיימים, בדיקות איכות מים שבוצעו בנחל נתונים קמסקירה של 

 :נקודתיים מוקדי זיהום 4ברוב האזורים הם באיכות טובה. עם זאת, ישנם עדיין 

 נחל עירון שמזוהם ככל הנראה ע"י מט"ש עין שמר . 

  תעלת תלמי אלעזר שמזוהמת באופן קבוע, ככל הנראה ע"י בריכות הדגים או מט"ש

 .צ'רקס

 תעלת הרושראשי שמזוהמת באופן וודאי ע"י מפעל גרנות וכנראה גם ע"י החווה של אבו-

 תעמה.

 בדגש על ריכוזי בורון גבוהים מאד( ונקזים  מורד נחל חדרה שמזוהם ע"י קולחי מנא"י(

 . מאזור התעשייה של חדרה

 אקולוגיה

ולוגים והביולוגים שחלו תמונת המצב האקולוגית בנחל. מוצגים בו השינויים ההידרדן ב 4פרק 

בנחל בעשרות השנים האחרונות ומצבו הנוכחי. כמו כן, מוצגים ערכי טבע ייחודיים הנכללים באגן 

 ההיקוות של נחל חדרה בתחום הקו הירוק. להלן עיקרי הדברים המוצגים בפרק זה.  

ה חבר וקיימובעבר נחל חדרה והביצות הנרחבות מדרום ומצפון לו היו עשירים במיני חי וצומח 

הנדירים שנצפו באגן . עדות לעושר המינים ניתן לראות ברשימות הצמחים אקווטית מגוונת

, ומאז לא נראו בנחל. 20-בין שנות העשרים לשנות הארבעים של המאה ה ההיקוות של נחל חדרה

 ם,מהם מאפיינים בתי גידול לחי 80%-מיני צמחים נדירים, כ 73רשימות אלו כוללות תצפיות על 

 מיני צמחי מים טבולים שכיום לא נותר מהם בנחל אף לא מין אחד.  10ביניהם 
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בעקבות פעולות ניקוז, ייבוש ביצות, הכשרת שטחים  ההיקוותרבים ממיני הצמחים נכחדו מאגן 

שייתיים, העמקה חקלאיים, בנייה, התמעטות המים בנחל, זיהום מי הנחל בשפכים סניטרים ותע

החיגור האופייני של צומח בתי  הצללת חלקים מהערוץ ע"י עצי אקליפטוס.של האפיק והסדרתו ו

גידול לחים בנחל עצמו ולאורך גדותיו נעלם ברובו, ותפקודו האקולוגי של הנחל נפגע קשות. 

ים, אפשרה לשפך ל סמוךעד  בנחל חדרהשל מיני צומח רבים שבעבר היו שכיחים  םהיעלמות

 . הנחלתפוס שטחים נרחבים לאורך ל והפרעות לזיהום עמידיםלמינים 

 ביולוגי ראשון בו-יו סקר הידרומתנקזים אלשתעלות בבערוצי נחלים וועצמו לאחרונה בוצע בנחל 

, צפרדע נחלים) בעלי חוליות -4טקסונים של חסרי חוליות ו 23נמצאו  .הפאונה האקווטית מהדגנ

שנמצא בנחל מאפיין נחלי חוף ונים טקסהעושר באופן כללי . (וגמבוזיה אילנית מצויה, צב ביצות

דומיננטיות של טקסונים מערכות אקווטיות מופרעות, וב המתקיימיםמינים  וכולל, מופרים בארץ

המקטעים שקיבלו העמידים יחסית לזיהום ולתנאים של עומס אורגני גבוה וריכוזי חמצן נמוכים. 

נמצאים במעלה אגן  אקווטיים חייםעפ"י נוכחות בעלי בסקר את דירוג הערכיות הגבוה ביותר 

וחדרה בקטע  יצחקהנחלים שוקם נופית במורד מקבץ הנביעות, בקטע המ נחל חדרה: נחל חביבה

יצחק עד -עירון-נחל חדרה במורד מפגש הנחלים חדרה, יצחק-עירון-מפגש הנחלים חדרהמעל 

ות מעבודה זו אחת המסקנ. וחלקים מנחל רושראשי מפעלי גרנות –בריכות הדגים של גן שמואל 

הייתה שככל שגוברת מעורבות האדם בתהליכים החלים לאורך קטעי הנחל, כך יורדת ערכיותם 

 האקולוגית.

בנחל חדרה ויובליו קיים מחסור משמעותי במידע היסטורי על עושר ומגוון בעלי באופן כללי 

דוגמת חסרי קבוצות טקסונומיות של בעלי חיים אקווטים ל עהחיים. הבעיה קשה במיוחד בנוג

במסגרת העבודה אחת הקבוצות המרכזיות שנמצא עליה מידע חלקי מהעבר חוליות ודגים. 

 9 בסה"כ ידוע שהתקיימו בעבר בנחל לפחות הרכיכות )חלזונות וצדפות(.מערכת היא  הנוכחית

של צדפה. רשימת החלזונות כוללת מין אחד אחד ומין מינים(  8)חלזונות  ןמיני רכיכות מרבית

שמוגדר בסיכון נמוך.  ביצנית פתחונית(ידו בארץ מוגדר בסכנה )סלילנית קרינית( ומין נוסף )שעת

הצדפה סלסילה חופית שמוגדרת קיומה בנחל בעבר של הממצא המעניין ביותר הוא ש אפשר

צדפה בישראל בסכנת הכחדה ואוכלוסיותיה נעלמו ממרבית נחלי החוף כתוצאה מייבוש וזיהום. 

מבין הרכיכות,  2010בסקר שבוצע בשנת מאידך גיסא, במעלה ומורד נחל יצחק.  בעבר הזו נמצא

 פאונת הרכיכות בנחלשממצא זה מצביע על כך . בוענית חדה בנחל יצחק -נמצא מין אחד בלבד 

חדרה התמעטה משמעותית עקב הזיהום הכבד שפגע בחלקים גדולים מהנחל לאורך עשרות שנים 

 י הנחל עברו. ומההתייבשויות הרבות שמקטע

שראוי שיוכללו בתכנית במרחב אגן נחל חדרה מצויים מספר בתי גידול לחים בעלי ערכיות גבוהה 

. )מעיינות, גופי מים קבועים ועונתיים( המים, למרות שחלקם לא נכלל ברצף ההידרולוגי של הנחל

ור ביולוגי של קב מיעוט בנתונים ביולוגים על מצבם של חלק מהאתרים הללו, בוצע ברובם ניטע

תוצאות הסקר, מסקנות  .20/05/14 -ו 24/03/14 בתאריכים:חיים -גדולים ודו חסרי חוליות

 .   4.3והמלצות מוצגות בסעיף 
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 מסקנות מרכזיות שנמצאו בשלב "מצב קיים":

(. זרימת מי 43%-מקור מים עיקרי של נחל חדרה הינו ניקוז מי תהום אל ערוציו )כ .1

בלבד(. בנוסף, ספיקת המעיינות פוחתת בקיץ לעיתים  4%-שולית )כמעיינות לנחל הינה 

עד התייבשות, ולכן ניקוז מי תהום לערוצי הנחל הוא הגורם שמקיים את רצף הזרימה 

 בנחל לאורך כל השנה. 

קישוריות הנחל פגועה. זרימתו נקטעת במקומות רבים עקב סכירת הערוצים במקומות  .2

תייבשות של מקטעים שלמים מפאת שאיבה לשימושים שונים, ריבוי עבודות תשתית וה

 חקלאיים. 

מדגה קיבוץ גן שמואל הוא צרכן המים העיקרי בנחל חדרה וזאת בנוסף למיקומו המרכזי  .3

באגן. לפיכך השפעתו של המדגה על המערכת ההידרולוגית והאקולוגית במורד היא 

מים בדרך להגשמת מכרעת. מסיבה זו הטיפול במדגה הוא יעד משמעותי בתוכנית ה

 שיקום הנחל.  

בסיס בנחל הזרימות את  במקרים רבים מתעדתאינה התחנה ההידרומטרית בגן שמואל  .4

 . אלא אירועים שיטפוניים בלבד

על אף שיפור משמעותי באיכות מי הנחל בשנים האחרונות, הוא עדיין סובל ממספר  .5

קולחים עין שמר(, חלחול  מקורות זיהום ובעיקר הגלשות קולחים באיכות ירודה )ממאגר

 מי בריכות דגים לערוץ הנחל, והזרמת בורון במורד הנחל ממט"ש מנאי.

 עקרונות השיקום האקולוגי

נות קביעת עקרוהמתודולוגיה לודרת המצב הרצוי מבחינה אקולוגית דן ביעדי השיקום, הג 5פרק 

אקולוגי ומסתיים  הפרק מתחיל בדיון כללי על שיקום .התכנון שמאפשרים להגיע למצב זה

 בהמלצות ספציפיות לנחל חדרה.

בהן התמקדה העבודה, על בסיס חשיבותן והמידע ההיסטורי מייצגות הקבוצות ה בפרק מצוינות

 דגש על צמחים טבוליםרופיטים )מקמים  שהיה זמין לשימוש. שלושת הקבוצות הן: צמחי

וניתנו  הגידול הרצויים ביתייני בחינה של מאפ(, רכיכות ודגים. עבור כל קבוצה נעשתה צפיםו

)מהירות זרימה, גובה מפלס, איכות מים  בתי גידולהמלצות על טווח התנאים הנדרשים באותם 

  .ומאפיינים נוספים(

 תכנית המים לנחל

 :( הם6 )פרק  העקרונות המנחים לתכנית המים לנחל

  ;צרכי הטבעזרימות הבסיס בנחל יוקצו במלואן ל .א

מי הנחל תותר מתפיסת שיטפונות בלבד ועל פי הקצאות, תוך התאמת מערך גריעה מ .ב

  ;השאיבה
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ממקורות מים חליפיים או השלמת תצרוכת המים תותר על ידי הגדלת תפיסת שיטפונות,  .ג

תפיסה מוסדרת ומפוקחת דהיינו או באופן שיאפשר משטר זרימה טבעי במרבית האגן )

 רד הנחל(;בנקודה יחידה במו

התכנית אינה באה לפגוע בחקלאות ויש לשמור על הקצאות המים ועל אספקת המים  .ד

  בצורה שתאפשר קיום החקלאות שהתפתחה באזור בעשרות השנים האחרונות;

 .הסדרת קישוריות הנחל ורציפות הזרימה מן המעלה ועד לשפך .ה

 2,161-י תהום( בשפך הנחל מכיישום תכנית זו צפוי להגדיל את נפח זרימות הבסיס )מעיינות ומ

 , ולמנוע מצב של התייבשות חלקים שונים באפיק, הגורם לנזק אקולוגי9,241-אלמ"ק בשנה לכ

 .גדול

 מעבר להיבט של אספקת המים לנחל, כוללת התכנית שני היבטים נוספים עיקריים:

  ניהם הגלשת מים קולחים, נקזי א.ת חדרה, ( ובי2.4 טיפול במקורות הזיהום בנחל )סעיף

 המלחות ממי בריכות דגים, מקורות פסולת נקודתיים ובורון ממט"ש מנא"י.

 (.3.2 שמירה על רצף זרימה בנחל ע"י טיפול בנקודות בהם נקטעת הקישוריות שבו )סעיף 

, להשלמת הקצאות המים שלא ייתפסו בשיטפונותחלופות  שלוש 7 בפרק  תכנית המים מציעה

   :ובנוסף עליהם, כמות מים אשר תפצה על אובדן באידוי

o  ו/או קולחים )מפא"ר(מפעל המים הארצי אספקה מי 

o הנחל והספקת המים לצרכנים במעלה שאיבה במורד הקמת תחנת.  

o הגברת שאיבת השיטפונות 

 ובהן:הנ"ל, מציג המלצות נוספות שמשלימות את התכנית  8 פרק 

  עדכון היטלי ההפקה המונפקים ע"י רשות המים כך שיציינו במפורש שההפקה מותרת

)להוציא את נקודת השאיבה המוסדרת במורד, במידה ויוחלט על  משיטפונות בלבד

  חלופה זו(;

 מנשה, כיוון שהדבר יאפשר אגירה מהחורף  הוספת נפח איגום למאגרי החברה הכלכלית

 לקיץ ובכך יתמוך בהסתמכות על מי שיטפונות כמקור מים לחקלאות השלחין.

 .המצאת פתרון פרטני לצריכת המים של מדגה גן שמואל, שהוא הצרכן העיקרי באגן 

  הכנת תכנית לניטור אקולוגי והידרולוגי למעקב אחרי יישום התכנית והשפעותיה על

 הנחל;

  מים; הדרישות איכות עדכון 

 ;הכנת תכנית שיקום לבתי גידול לחים ייחודיים 

 כך שתמדוד גם זרימות בסיס תחנה ההידרומטרית בגן שמואלהסדרת ה . 

 ולפני מפגש  9מורד החצייה של כביש נחל חדרה בתחנה הידרומטרית נוספת בשל  הוספה

 עירון;-יצחק-הנחלים חדרה

 במקום למורד הנחל; ח לים, רור מי הקירור של תחנת הכושח 
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 מבוא 1

של תמציתי תיאור מספק את פרויקט הכנת תכנית המים לנחל חדרה. פרק זה  תמעבודה זו מסכ

 .מגדיר את יעד השיקום, מפרט את מטרת העבודה וחזון שיקום הנחל ומצב הנחל בעבר ובהווה

, הנחל בעבר ובהווהבתמונת המצב האקולוגית של  ,בהידרולוגיהבהמשך הדו"ח עוסקים  הפרקים

 ובתכנית המים עצמה.   נות התכנון,קביעת עקרובמתודולוגיה ל

 רקע  1.1

מלמ"ק  20-15היא שזרימת הבסיס ההיסטורית עמדה על תן והערכה נחל איבעבר נחל חדרה היה 

ע'רביה, אשר מקורם -חלק מהמים התנקזו לנחל ממעיינות הנמצאים מערבית לבקה אלבשנה. 

לקם הגיעו מעין ארובות שנובע בנחל עירון; וחלקם מנביעות מי תהום במי תהום גבוהים; ח

במפת (. ; המסמך הנוכחי2012; סקוטלסקי ופרלמוטר, 2011קולר, גבוהים וביצות סביב הנחל )

איתן וזורם ( מסומן אפיק נחל חדרה כנחל 1איור ) 1880( משנת PEFהקרן לחקר ארץ ישראל )

(. נראה אפוא כי Tell edh Dhrur, מצפון לתל זרור )יצחק-עירון-חדרההחל מאזור מפגש הנחלים 

יותר. עוד ניתן לראות במפה  נמוכהשל הנחל הזרימה הייתה ביובלים המרכיבים את חלקו העליון 

הוא זה  בקטעשמו הערבי של הנחל את פשטי הצפה והביצות לאורך חלקו התחתון של נחל חדרה. 

ת בעת שהנחל מבקע אמעיד על אופיו ההידרולוגי , והוא "נהר אל מפג'ר" )נהר המים הבוקעים(

  מוצא אל הים, בעיקר בעת שיטפונות.עד לדרכו 

 

 איזור נחל חדרה PEP-1880. מפת  1איור 

יונות, בשילוב מי חסימת הזרימה הטבעית של הנחל במוצאו אל הים ע"י רכסי הכורכר והד

 4,000-התהום הגבוהים, גרמה להיווצרות ביצות ומקווי מים עונתיים גדולים בשטח של מעל ל
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ניתן לחלק את הביצות שסבבו את חדרה כדלהלן: מדרום לחדרה ביצת בריכת . בעמק הנחלדונם 

בטיח, ת וביצהדונם, בצפון  1,700 -ביצת איברכטאס כדונם, במערב  750-עטה )בריכת יער( כ

דונם וממזרח לחדרה הביצות צ'רקס, וגזאזה  1,500-רושראשי ודמיירה שהשתרעו יחד על פני כ

-)מדור דונם. עוד נזכרו ביצות קטנות נוספות סרחיה, צפרה ומלע'סי 350 -)זיתא( ששטחן הגיע לכ

 (. 2011; קולר, 1991חיים, 

 נחל חוףבעבר חל חדרה היה עבר וצילומי אוויר נקבע בהנחת העבודה שנמהבהתבסס על מידע 

לרוב איטית למעט  תוזרימשיפועו מתון ושלכל אורכו,  מפותל(, lowland streamטיפוסי )

שגם במעלה אך נראה  ,הערוץשתנה בהתאם למסלול עומק עמודת המים ה .בשיטפונות חורפיים

ועומק  עם זרימת המים מערבה רוחב האפיק גדליותר. הנחל היו אזורים בריכתיים ועמוקים 

נראה שקרקעית אך חצה סוגי קרקע שונים, ביניהן גם אזורים חוליים,  המים עלה. ערוץ הנחל

. המידע ההיסטורי על גרגר דק חף אלוביאליממשקעי ס בעיקרןת ומורכבוהגדות היו הנחל 

לא ניתן לפסול זאת,  ים בערוצי הנחל, אךאבני יםצעמאפייני הנחל מצומצם ואין עדויות לקיום מ

 . מעל למפגש הנחלים קר בחלקיו המזרחייםבעי

ה חבר וקיימוהיו עשירים במינים של חי וצומח בסביבתו בתקופה זו הנחל והביצות הנרחבות 

חיגור ב צמחיה מקרופיטית טבולה, צפה ומזדקרתהערוץ הכיל עשרות מינים של  .אקווטית מגוונת

וספים באגן ההיקוות )ביצות, בריכות צמחיה זו אכלסה גם גופי מים נ. בתי גידול לחיםלאופייני 

הנדירים שנצפו באגן ההיקוות של נחל עדות לעושר הצמחים ניתן לראות ברשימות המינים חורף(. 

 2011, ומאז לא נראו בנחל )ראה קולר, 20-בין שנות העשרים לשנות הארבעים של המאה ה חדרה

במישור תי גידול לחים אחרים חלקם נכחד מישראל ואחרים ניתן עדיין למצוא בב. (6טבלה  -

היה עשיר במינים של חסרי חוליות אקווטים, ביניהם גם גם הנחל כמו כן  החוף וצפון הארץ.

חלזונות וצדפות, ומינים של עופות ויונקים שניצלו למסתור את הצמחייה באזורי החיץ משני צידי 

 הערוץ. 

אזור חדרה, שהחל ע"י המתיישבים תפיסת מי המעיינות, בעיקר עין ארובות, וניקוז הביצות ב

, הפחיתו את מקורות המים הטבעיים של הנחל. בשנות החמישים והשישים של 19-בסוף המאה ה

נמשכו ביתר שאת עבודות הניקוז בנחל באמצעות ועדת הניקוז נחל חדרה כדי למנוע  20-המאה ה

 1961תעלות ניקוז. בתחילת ( וחפירת 1959, ולהסדיר את אפיקי הנחל ויובליו )עיתון דבר,  הצפות

שהמשיכה את פעולות הניקוז והתחזוקה. כל אלה   הוקמה באופן רשמי רשות ניקוז נחל חדרה

 . גונית-לתעלה מוסדרת וחדשל הנחל  הפכו את חלקו התיכון והתחתון

 לישובים בנוסף .רבה פיתוח תנופת חדרה נחל אזור קיבל ,העלייה גלי עם, המדינה קום לאחר

 ואזורי הקיבוצים מן בחלק תעשיה מפעלי הוקמו, שגדלו הוותיקים והישובים הוקמוש החדשים

החלה הזרמה של  50-התפתחות התעשייה בחדרה בשנות ה עם. העירוניים בישובים תעשיה

(. במיוחד פגעו בנחל החלטות שהחמירו את הזיהום, בהן 1960שפכים תעשייתיים לנחל )מירז, 

נייר חדרה ולהזרים את שפכיהם לנחל, וההחלטה להזרים את ההחלטה למקם בעיר את מפעלי 

 הלך 70-ה שנות סוף ועד 60-ה משנות(. 1990השפכים העירוניים לנחל בלא כל טיפול )פרוז'ינין, 

 עוד הוקמו, גדלההעירוניים  השפכים כמות, גדלה האוכלוסייה באזור, והידרדר הנחל מצב

 הקיבוצים של הדגים בריכות שטחו, השפכים סילוקל נוח פתרון להם שימש חדרה שנחל, מפעלים
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, הצריכה את לספק תהום מי של יותר רבות מים כמויות לשאוב נאלצה 'מקורותחברת '. התרחב

הוצע להקים את איגוד הערים לביוב, הכולל את הרשויות  1972בשנת  .הזנחתו לשיא הגיע והנחל

ל בשפכים וסילוקם מהאזור. הצעת המקומיות הנוגעות בדבר, כדי לפתור את בעיות הטיפו

התארגנות זו נבעה מהתניית הסיוע הכספי, המיועד לפתרון בעיית השפכים באזור, מצד הממשלה 

גרם הזיהום הכבד (. 1990)פרוז'ינין,  80-אולם ההצעה לא מומשה, כאמור, עד אמצע שנות ה

. ו ולאורך גדותיו נעלמושל הנחל ומינים רבים שהתקיימו במימילפגיעה קשה בתפקודו האקולוגי 

ומינים של חסרי חוליות  חדגונית והפכה התמעטה הגדות צמחיית, נכחדה הטבולה המים צמחיית

, מצחינה ביוב לתעלת הפך ,ודייג לטיולים מקום היה אשר, חדרה נחל. נעלמואקווטים ודגים 

 בעיקר בחלקו התיכון והתחתון. 

הרכיכות. זוהי אחת מקבוצות חסרי החוליות כת עדות מעניינת לפגיעה בעולם החי מגיעה ממער

 חלזונותעקב רגישותם לשינויים בתנאי הסביבה המעניינות ביותר מבחינה סביבתית, מכיוון ש

קבוצה זו של  הוצדפות נחשבים כסמן לזיהום מכימיקלים שונים. מצב הנושמים באמצעות זימים

זמן. הירידה במספר מיני הרכיכות  מספק מידע על שינויים באיכות המים ובית הגידול לאורך

קשורה קשר הדוק להתדרדרות ( והיא 4)נספח  לא פסחה גם על נחל חדרה  בנחלי החוף בישראל

העצומה שחלה בעשרות השנים האחרונות באיכות המים, ומהתמעטות הזרימה של מים מתוקים 

 למפעלי שתייה וחקלאות.  םהטייתמוצאה כת

, השמונים שנות באמצעשנה שבמהלכן גווע הנחל.  20באיחור של הפעילות למניעת הזיהום החלה 

 והוחל ,האחראיים במוסדות וגם בציבור גם התעוררות ובעקבותיה סביבתית מודעות החלה

בעשור כספיים לשיקום נחלי החוף בכלל ונחל חדרה בפרט.  משאבים ובהקצאת פתרונות במציאת

עם זאת, עדיין ישנם שונים טופלו והוסדרו.  הנחל ומקורות זיהום חל שיפור רב במצב האחרון

מגוון של מפגעים שמונעים את המשך שיקומו של הנחל, ביניהם מקורות זיהום שטרם טופלו, 

שימוש במים לצרכים חקלאיים המפחיתים את זרימת הבסיס, פעולות תחזוקה הפוגעות במערכת 

 האקולוגית ועוד.

 יעד השיקום 1.2

רה המודעות הסביבתית בישראל והחלה לחלחל למוסדות התגב, השמונים שנות אמצעהחל מ

המדינה ותודעת הציבור. שינוי תודעתי עמוק זה הביא בסופו של דבר להתחלת הטיפול של 

 פתרונות במציאת הוחלבפרט, ו חדרהנחל הרשויות בזיהום הכבד בנחלי ישראל בכלל וב

כיום בנחל ויובליו ממעלה רמת כמות המים הזו כספיים לשיקום נחל חדרה. משאבים ובהקצאת

שאיבת מי , זאת עקב הכמות ההיסטוריתמשמעותית לעומת  אגן הניקוז ועד שפך הים נמוכה

. ועוד ניצול מי שיטפונות במעלה הערוץשל מים מהערוצים לצרכי חקלאות ומדגה,  הטיה מעיינות,

ת לעת חודרים כמו כן למרות הטיפול הנרחב שנעשה במניעה של הזרמת שפכים לנחל, עדיין מע

זיהומים נקודתיים מכניסה של קולחים באיכות לא מספקת, מים לא מטופלים מנקזים חקלאיים 

 קולחי מט"ש מנא"י. מכניסת ועירוניים, פלט בריכות דגים ובמורד הנחל 

של המשרד להגנת הסביבה  חדרהאקולוגית להשבת מים לנחל תכנית הכנת בכתב הדרישות ל

שאחת ממטרות ותוצרי התכנית  רחלים שרון ורשות הטבע והגנים הוצהבאמצעות רשות ניקוז ונ

נקבע לפיכך,  היא הבטחת רצף הידרולוגי ואקולוגי לאורך הנחל והגדרת יעדים לשיקום אקולוגי.
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טרת העל בעבודה זו היא תכנון העקרונות להשבת מים לנחל לצרכי שיקום אקולוגי ושימור מש

לצורך זה, קביעת כמות ואיכות המים  ביולוגי המתפתח בהם.בתי הגידול האקוואטים והמגוון ה

הנדרשת לשיקום הנחל תתבסס על הזרימה ההיסטורית שהתקיימה בו, המצב האקולוגי הרצוי, 

של התכנית  תחשוב לציין שבמסגרת תכנית שיקום נחל חדרה, הסמכווהמצב הניתן להשגה. 

ההתייחסות להיבטי שיקום נוספים,  המוצגת בעבודה זו היא לעסוק בנושא השבת המים ולכן

 חשובים כשלעצמם, היא משנית.    

זרימת בסיס במשך כל השנה ביובליו העיקריים )נחל עירון  הוא קיוםשיקום נחל חדרה חזון 

שראשי סמוך מאזור שדה יצחק, ותעלת רוינות חביבה נחל יצחק ימעין ארובות, נחל חביבה מע

למפעלים חקלאיים הזרימה  סכרים להטייתך לים, ללא ( וממפגש הנחלים עד לשפשמואל-לגן

משוקמת שבים ומתקיימים מינים מקוריים ה האקולוגית ערכתמב. וללא הזרמות מזהמים לנחל

ללא התערבות לאורך זמן צמאית עהמערכת מתפקדת ו ,של צמחים ובעלי חיים ככל האפשר

 . של האדם חוזרת ונשנית

; גזית, 2010ל במערכת האקולוגית בנחל לשלוש )אוזן, נהוג לחלק את ההתערבות לצורך טיפו

2010:) 

הרמה הגבוה ביותר של שיקום נחלים היא השבת המערכת  –( full restorationשחזור )  .א

 האקולוגית לקדמותה, טרם ההתערבות האנושית;

רמת הביניים אינה משיבה את המערכת  –( partial restorationאו  rehabilitationשיקום )  .ב

מצבה המקורי, אך פועלת להשבת אופיו הייחודי של הנחל ותפקודו כמערכת עצמאית ל

 (.Breen et al., 1999שאינה נתמכת ע"י האדם לטווח בלתי מוגבל )

הרמה הנמוכה ביותר של  –( reclamation או enhancementהשבה למעגל נכסי הציבור ) .ג

ת מזהמים, הנגשה ושיקום נופי, שיקום, כוללת מניעת מטרדים תברואיים ואסתטיים, הוצא

 בדגש על חשיבות לאדם.    

רמת זו שואפת  .rehabilitation -רמת הביניים  השיקום אליה מכוונת תכנית זו היא רמת

להגיע למצב של שיווי משקל אקולוגי באגן ההיקוות, ולהשיב עד כמה שניתן את התנאים ששררו 

, איכות מים(. קיומם של תנאים פיזיים אלו תאפשר להפרעה )מורפולוגיה, הידרולוגיה םבנחל קוד

למערכת הטבעית להתחדש ולשקם את הסביבה ובתי הגידול האופייניים לה ולאורגניזמים לשוב 

ולאכלס את הנחל וסביבתו. ההנחה היא שאספקת של תנאי מסלול השיקום דומה למסלול הנדרש 

זהה וכולל שינוי בבתי הגידול ומאכלסי  (, אך קו הסיום אינו בהכרחfull restorationלשחזור )

, מערכת הנחל הוא ששיקום הנחל אינו מכוון ליציבות מוחלטת. נהפוך הנחל. חשוב להדגיש 

מתבססת על מסוימת של הפרעה באמצעות שיטפונות, ארוזיה ושינוי באיכות המים, כדי לשמור 

 (.Rutherfurd et al., 2000המינים )על מגוון 

של  םאת הקצב והגודל הנורמטיביילהשיב מחדש המבוסס על תהליכים הוא שיקום המטרה של 

, כימיים וביולוגים המאפשרים למערכת האקולוגית של הנחל ושטחי ההצפה םפיסיקליי תהליכים

 יעד זה ישנם שני צרכים בסיסיים:  (. ביסודו שלBeechie et al., 2010ולהתאושש )להתחדש 
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תיה מטפלות בשורש הבעיות שגורמות לפגיעה במערכת להבטיח שתכנית השיקום ופעילויו .1

 האקולוגית בנחל ולא בתסמינים. 

קיימא שאינו דורש תחזוקה מתמשכת או התערבות אדם חוזרת כדי -לתמוך בשיקום בר .2

   השיקום. להשיג את יעדי 

 איסוף נתונים ומתודולוגיה - הידרולוגיה 2

) מאזן המים עצמו נחל חדרהב מאזן המיםששימש לכימות פרק זה מסכם את המידע ההידרולוגי 

 הפרק דן במרכיבים הבאים: .(3 מוצג בפרק 

 מקטעי הנחל 

  מעיינות, מי תהום, נגר( המים הטבעיים מקורות( 

 )מקורות מים אנתרופוגניים )שפכים, קולחים 

 )צרכני המים באגן )מדגה גן שמואל, מתקני תפיסת שטפונות 

 עי הנחלמקט 2.1

 ממערבק"מ  21.8מ, מתוכם ק" 60-אורכו של נחל חדרה, מראשיתו בעמק דותן ועד שפכו, הוא כ

שלישים -שני קמ"ר. 604. שטח אגן ההיקוות הוא והשאר בשטחי הרשות הפלסטינאית לקו הירוק

בשרון המישורי  –קמ"ר(  201ושליש ממנו ) קמ"ר( מצויים באזור ההררי המזרחי 403מתוכו )

. חביבהונחלים עירון, נרבתא, יצחק, היובליו העיקריים הינם (. 1971רב )משרד החקלאות, שבמע

, תעלת תלמי אלעזר רושראשי; תעלת ה, שהעיקריות שבהןבנוסף מנקז אליו הנחל מספר תעלות

מקורות מים עיקריים המזינים את נחל חדרה ויובליו; מי  השלוש ישנם .תעלת איטונגו)צ'רקס(, 

יקרי עהמים המי תהום גבוהים הינו מקור ניקוז  מעיינות.מי ו ניקוז מי תהום גבוהיםת, טפונויש

 לפי הסיווג הבא: 2איור במוצגים ה ביובליו השונים של נחל חדרה

  זורם במהלך השנה כולה –נחל איתן; 

 זורם בעת אירועים שיטפוניים ותקופות שיא בחורף – ערוץ שטפוני; 

 לכן רטובה במשך השנה, אך לא תמיד ותעלה המנקזת אליה מי תהום  –עלה לחה ת

  ;מדובר בזרימה

  תחום ערבול מי נחל ומי יםלים שפך הנחל  –אסטואר ,; 

 זרימה רציפה במשך חודשי החורף וייבוש בקיץ – נחל אכזב. 



 

 
. אגן נחל חדרה2איור 
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 דרולוגית ביובליו השונים של הנחל:להלן סיכום תמונת מצב הי

 ראשיתו של ערוץ נחל חדרה הינו בעמק דותן. במעלה הנחל במזרח, זורם הנחל  - נחל חדרה

גשם מחלחלים במהירות בסדקי הסלע הבאזור ההרים על גבי סלעי קרסט. באזור זה מי 

סביבתו. והנחל זורם במהלך אירועים שיטפוניים בלבד, ללא ניקוז מי תהום ומי השקיה מ

ג'ת ומערבה עד שפכו לים, הנחל זורם באזור מי תהום גבוהים על גבי אדמה -מאזור באקה

כבדה, הוא מנקז אליו מי תהום ומי השקיה, והינו נחל איתן במהלך השנה כולה. ספיקת 

ת נחל הנחל גדלה משמעותית עם כניסה של מספר יובלים אליו על פני מרחק קצר; כניס

ק"מ במורד משם כניסת הנחלים יצחק ועירון, ובמורד  3.6-כמאור,  חביבה בקרבת היישוב

תעלת הרושרשי. נחל חדרה נהנה מהפחתה משמעותית בכניסת המזהמים אליו בשנים כניסת 

 האחרונות וכיום זורמים במעלה הנחל מים נקיים באיכות מי תהום.

  ַפְחם-אּום ֶאלדר באזור ראשיתו בהר אלכסנוק"מ,  22אורכו של אפיק נחל עירון  -נחל עירון .

אל -ומים ממעיינות באזור אוםבמעלה הנחל הערוץ הינו אכזב וזורמים בו מי שיטפונות 

בחודשי החורף, אך לאחר מאות  65לכביש שעובר מקביל נביעות מזינות את הערוץ החם. פ

 בעין ארובות המעיינותמטרים הזרימה נבלעת בקרקע הסלעית. במורד, ניזון נחל עירון מ

מנקודה זו הנחל זורם באופן קבוע, נשאבים כיום למאגר ברקאי(.  )אשר חלק ניכר ממימיהם

יצחק. כמו כן, במורד עין ארובות, -עירון-ונשפך לנחל חדרה באזור מפגש הערוצים חדרה

מי תהום גבוהים ומי השקיה. איכות מי הנחל משתנה, לעתים היא טובה  מתנקזים לנחל

ום, ולעתים הוא סובל מאירועי זיהום שמקורם בהגלשות ממט"ש מי תה באיכותומאופיינת 

. בעת עריכת תכנית המים לנחל נצפו (2013; סידרנסקי, 2013שמר )סבר, -עין שמר ומאגרי עין

מספר מקרים של ייבוש משמעותי של נחל עירון הן ע"י תפיסת מי עין ארובות למאגר ברקאי 

. נחל עירון מאופיין בשונות עונתית גדולה הן עקב והן על ידי תפיסת מי הנחל למאגר עין שמר

השינוי הטבעי בשפיעת עין ארובות ובכניסת מי תהום לערוץ, והן עקב הסיבות 

 80-זרמו במורד נחל עירון כ 2013האנתרופוגניות שהוזכרו לעיל. כך למשל, בחודש מאי 

מקטע נחל נצפה  ( ואילו בספטמבר של אותה שנה אותותאלמ"ק של מי בסיס )ללא שיטפונו

 יבש. 

 ק"מ, ראשיתו בקרבת היישוב ריחן, וסופו בנחל  17.5אורכו של נחל נרבתא הינו  - נחל נרבתא

 . שיטפוניות בלבדזרימות בו מתקיימות ועירון. נחל נרבתא הינו נחל אכזב 

 ק"מ בתוך שטח ישראל. נחל  8.3ק"מ מתוכם  27.7אורכו של נחל חביבה הינו  - נחל חביבה

נובעים באזור קיבוץ הינו נחל אכזב במעלה, אולם במורד הוא ניזון הן ממעיינות ה חביבה

הינו נחל יוחד מניקוז מי תהום ומי השקיה. נחל חביבה ובמעיינות חביבה,  –להבות חביבה 

 מים באיכות טובה בעלי ריכוזי אמוניה וזרחן נמוכים. בו זורמים ואיתן במהלך השנה כולה, 

 חק הינו למעשה תעלת ניקוז לאורך מסילת הרכבת הישנה מטול כרם נחל יצ - נחל יצחק

ק"מ. הערוץ מוביל בעיקר מי ניקוז חקלאיים מאזור שדה יצחק, וכמות  6-לחדרה ואורכו כ

מסוימת של מי דלף ממאגר חביבה, שם ראשיתו. הנחל זורם או רטוב במהלך השנה כולה, 

ינו סובל ממקורות זיהום משמעותיים, מנקז אליו מי תהום, א הואונשפך אל נחל חדרה. 

 על אף הדלף ממאגר חביבה. ואיכות המים בו טובה
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  ק"מ. ראשיתה ומקור מימיה בביצות  4.4-רושראשי כאורכה של תעלת  -תעלת רושראשי

ק"מ במעלה שפכו של נחל  5.8-שמואל, והיא נשפכת אל נחל חדרה כ-הרושראשי בקרבת גן

 ביצות בטיח מאזורבהמשך יו של נחל חדרה. התעלה ניזונה חדרה לים, במורד מכל שאר יובל

ומניקוז אזור התעשייה אור עקיבא )תעלת איטונג(. כיום סובלת התעלה מזיהום של מי 

קולחים באיכות ירודה ומשפכים. תעלת הרושראשי זורמת או לחה במהלך השנה כולה. מי 

התפיסה בחודשים רבים ר , כאששי נתפסים במאגר השייך לקיבוץ גן שמואלאתעלת רושר

 היא מלאה.

  )ון ממי תהום גבוהים באזור מערך תעלות תלמי אלעזר ניז -תעלות תלמי אלעזר )צ'רקס

זורמות אל תעלת תלמי אלעזר  3ותעלת תלמי אלעזר  2צ'רקס. תעלת תלמי אלעזר ביצות 

תעלות יצחק. ה-עירון-ים חביבההראשית, הנשפכת אל נחל חדרה בסמוך לנקודת מפגש הנחל

זורמות או לחות במהלך השנה כולה. תעלת תלמי אלעזר סובלת מבעיית מליחות ומשאריות 

אמוניה וזרחן במים המעידים על מקור זיהום המגיע לתעלה אשר מקורו ככל הנראה 

 בבריכות הדגים שבאזור )תלמי אלעזר וגן שמואל(. 

 ון. התעלה רטובה במהלך שומר-נחל עירון בקרבת מאגר גןלתעלת חנה נשפכת  - תעלת חנה

חודשי החורף ומתייבשת בקיץ, וניזונה ממי השקיה בסביבתה הקרובה ומאזור הביצות 

שומרון ולכן -מרבית מי התעלה נשאבים אל מאגר גןכאשר יש זרימה, בקרבת תלמי אלעזר. 

 הזרימה אינה מגיעה אל נחל עירון. 

 הטבעיים מקורות המים 2.2

 

 . מאזן מקורות מים טבעיים באגן נחל חדרה3איור 

הנחלקים למי מעיינות, נגר עילי,  ,באגן נחל חדרההטבעיים בסעיף זה נסקרים מקורות המים 

משתנה בין חודשי  , והיחס ביניהם,. ספיקת מקורות המים הטבעייםומי תהום המתנקזים לנחל

, ואילו בסוף עונת בזרימהותי פברואר הנגר העילי מהווה חלק משמע-השנה. בחודשים דצמבר

והשקיה ניקוז מי תהום  ,. גם בקיץהומפלס מי התהום גבומתמעטים השיטפונות הגשמים 
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. הערכת כמות המים  נעשתה באופן 3איור חלק הארי בזרימות, כפי שניתן לראות בהמהווה את 

 הרלוונטיים. , כמפורט בפרקיםשונה עבור כל אחד ממקורות המים

 מעיינות  2.2.1

רציף עם הערוץ המרכזי של והמעיינות אשר נמצאים בקשר הידרולוגי ישיר נסקרים זה בסעיף 

עין ארובות ומעיינות נחל חביבה. מעיינות אחרים באגן הנחל, אשר הינם דהיינו,  .נחל חדרה

בנפרד  ניםנדו ,הראשי בעלי חשיבות אקולוגית אך אינם מהווים חלק ממאזן המים של הערוץ

 . המעיינות וגופי מים במרחב נחל חדרההעוסק  4.3בפרק 

 עין ארובות  2.2.1.1

המעיין  – . האתר כולל שני מעיינות(4איור ) פינס-בקרבת כפר אסור-תל ליד שוכןעין ארובות 

-ע"י מבנה רבשמתוחם ע"י מבנה מתומן והמעיין המזרחי, הגדול יותר, המתוחם המערבי 

המזינות  יצרו שתי בריכותוסביב המעיינות הבריטי בתקופת המנדט . מבנים אלה הוקמו צלעות

 . 65שטח זה מתנקז לנחל עירון דרך מעביר המים שמתחת לכביש . שטח ביצתי רחב ורדוד

יין, יוני. הנפח השנתי של המע-דצמברנחל עירון בחודשים ל חשובעין ארובות הינו מקור מים 

 1טבלה מובאים באלמ"ק. נפחי השפיעה החודשיים  573, הינו 2012-2001פי ממוצע השנים -על

נע בטווח  2011-2002מאי( בין השנים -)אפריל באביבבמדידות שנערכו ריכוז הכלורידים  .להלן

 גכ"ל. מ 93מגכ"ל, כאשר הערך הממוצע הינו  103 -66של 

 של מי עין ארובות למאגר ברקאי במהלך עריכת תכנית המים נצפתה תפיסה משמעותית

 .התפיסה הייתה מוחלטתקרובות לעתים באמצעות תחנת שאיבה שנמצאת סמוך למעיינות. 

 
)המעיין המזרחי( ארובות -. עין4איור 



 

 1ארובות-עה עין. נתוני שפי1טבלה 

 נפח שנתי )אלמ"ק(  נפח חודשי )אלמ"ק( 

 שנתי ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר שנה הידרולוגית

2000/2001 0 0 4 35.5 53.9 62.7 41.7 21.8 7 0.1 0 0.5 227 

2001/2002 12.7 28.4 54.8 138 128 132 92.5 69.2 42.2 21.7 3.8 0 723 

2002/2003 0 0 0 47.7 112 201 177 138 90.8 57.6 28.8 9.8 862 

2003/2004 2.5 0.9 12.6 92.7 182 172 121 79.2 49.5 31.2 8.8 0.5 754 

2004/2005 0 0 10.2 66.8 112 130 102 74.9 43.7 14.1 2.5 0.1 557 

2005/2006 0 0 8 53.2 103 143 100 77.2 57.7 17.3 1.9 0 561 

2006/2007 0 0 0 13.6 71.3 92.6 69.5 49.4 21.4 6.5 0.1 0 324 

2007/2008 0 0 0 60.2 105 132 94 54.3 18.7 1.7 0 0 466 

2008/2009 0 0 0 0 41.3 130 112 82.8 48.1 14.7 0.4 0 429 

2009/2010 0 20.9 76.2 141 182 196 132 74.2 30.5 5.4 0 0 858 

2010/2011 0 0 0 7.5 37.7 80.8 87 73.8 39.6 13.2 1.1 0 341 

2011/2012 0 0 0 59.7 175 197 167 97.8 52 22.3 3.4 0 775 

 573.1 0.9 4.2 17.2 41.8 74.4 108.0 139.1 108.6 59.7 13.8 4.2 1.3 ממוצע 

                                                 

 מתוך נתוני רשות המים 1
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כב ארובות מקבל את מימיו מאקוויפר אאוקני המצוי באזור רמות מנשה. האקוויפר מורעין 

משכבות קירטונית עם אופקי ביניים של קירטון צורני, צור, וגיר. האקוויפר מתחלק לשני חלקים; 

גוברין. מקור המים -החלק התחתון כולל את תצורת צרעה )עדולם(, והחלק העליון את תצורת בית

לאקוויפר בגשמים היורדים על גבי מחשופי השכבות האאוקניות ברמות מנשה, ומצטברים 

זו המונחת על גבי שכבה בלתי חדירה של פצלים וחרסיות של תצורת התקיה מגיל בשכבה 

ארובות נמצא קידוח עין עירון, השואב מאותו אקוויפר אאוקני -פאלאוקן. ק"מ אחד מערבית לעין

ממנו ניזון המעיין, ונמצא כי קיים קשר הדוק בין מפלס מי התהום בקידוח עין עירון לבין שפיעת 

השפעת (, מסיק  כי 1978בנושא ההידרוגיאלוגיה של אזור עין ארובות )גרייצר, המעיין. מחקר 

, וזאת כיוון שהקידוח נמצא במורד כיוון הזרימה מן השאיבה מקידוח עין עירון על המעיין קטנה

המעיין, וכיוון שכמות המים הזמינים באקוויפר האאוקני גדולה. הקורלציה בין השפיעה במעיין 

בעת מהעובדה ששניהם שעונים על אותה עדשת מי תהום, ולא מקשר של סיבה לגובה המפלס נו

בתצפיות אשר אינן מצביעות על מגמת ותוצאה בין שאיבה לפיחות בשפיעה. טענה זו מגובה 

ירידה בשפיעת המעיין במהלך השנים האחרונות, וזאת על אף שהתבצעה שאיבה בקידוח במשך 

  תקופה זו.

 )"עינות חביבה"( הבמעלה נחל חביב נביעות  2.2.1.2

לקיבוץ להבות חביבה, ישנו מקבץ של נביעות, המזינות בריכה הנמצאת  מדרוםבערוץ נחל חביבה, 

אביב וזורמת אל נחל חורף והה חודשיבבריכה זו מהווה מקור מים . (5איור ) 581לכביש  ממזרח

מסכמת זרימות  2טבלה והשפיעה מהן לא נמדדה בעבר. נקודתית נביעת המעיינות אינה . חביבה

מכיוון . (2.3 ראה פירוט בסעיף )חודשיות בנביעות חביבה, ע"פ מדידות שנערכו במסגרת עבודה זו 

 קרובה לאפסית בחודשים ינואר ומרץדדה זרימה מאד נמוכה ושחון, נמיה ה 2013/14שחורף 

 1.46של  לעינות חביבה ערך זרימה, לכן לצורך עריכת תכנית המים לנחל הוחלט לייחס 2014

  בשאר החודשים. 0-ו(, 2013יוני )בהתאם למדידת מאי -שניה בחודשים דצמברליטר/

 
 , ניזונה ממעיינות נחל חביבה581 . בריכה מתחת לכביש5איור 



 

 

 חביבהמוערכים נביעות מעלה נחל מדודים ו. נתוני שפיעה 2טבלה 

 ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר חודש

 מדודה שפיעה
 - )ליטר /שנייה(

בריכת מים 
אין  –עומדים 

חיבור לערוץ 
 נחל חביבה

- 
1
0.9 - 

1
0.9 - 5.27 - 

בריכת מים 
אין  –עומדים 

 חיבור לערוץ
 נחל חביבה

- 

בריכת מים 
אין  –עומדים 

חיבור לערוץ 
 נחל חביבה

 מדודה שפיעה
 0 - 0 - 3.79 - 0.65 - 0.65 - 0 - )אלמ"ק/חודש(

שפיעה מוערכת 
תכנית צורך ל

המים 
 )אלמ"ק/חודש(

0 0 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 0 0 0 

                                                 

 השנתי כפי שנערך כחלק מתכנית המים לנחל ערכים שלא נלקחו בחשבון במאזן המים  -2013/14מדידה בזמן החורף השחון במיוחד של  1
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 נגר עילי 2.2.2

; תחנת נחל הידרומטריות. באגן שתי תחנות אלמ"ק 8,819 -באגן הינו כהממוצע סך הנגר השנתי 

-גן שמואל )בסמוך לגן שמואל, כ-שער מנשה )במעלה המפגש עם נחל נרבתא(, ותחנת חדרה-עירון

נתוני אירועי (. 2איור ב מופיע מיקומם) עירון-יצחק-ק"מ במורד ממפגש הנחלים חביבה 1.5

ת אות החודשיימת הגשימשו כבסיס לחישוב נפח זרששמואל, -הגאויות בתחנת חדרה גן

לפי מתודולוגיה אשר פותחה בשיתוף עם ד"ר משה גטקר הממוצעת בערוצים השונים באגן 

  :, כדלקמןושמואל ארבל מהתחנה לחקר הסחף

בתחנת חדרה גן  2012-2000 דו"ח הגאויות החודשי חושב מנתונינפח הזרימה ממוצע  .1

, לשם שקלול זרימות בסיס המכומתות בדו"ח הגאויות של 0.96כפול פקטור של  שמואל

בנוסף, השאיבה  .הנגר בתחנה זו מורכב מסך הנגר של ערוצי הנחל .השירות ההידרולוגי

ובמורד ממפגש הערוצים, לכן ערכי  למאגר נפוליון נמצאת במעלה מתחנת המדידה

, נוספו לנתוני דו"ח הגאויות. אל מספר זה 0.8השאיבה החודשיים לנפוליון, במכפלה של 

 התייחס המודל בתור "כלל הנגר המגיע מן המעלה"

 , חושב הפרמטר "מקדם נגר יחסי" שתפקידו לייצג את תרומתועבור כל אחד מיובלי נחל  .2

 . לסך הגאותצים היחסית של כל אחד מן הערו

השלב הראשון לחישוב הפרמטר "מקדם נגר יחסי" הינו חישוב הפרמטר "שטח  .א

-כל תתבטח האגן של תתי היובלים. , חושב שGIS-ע"י שימוש ב .נגר משוקלל"

קטגוריות; שטח הררי, שטח מישורי, ושטח  3-אגן חושב השטח בחלוקה ל

השטח בודה היא שיצחק/אחיטוב(. הנחת הע-לאזור שדהחממות )רלוונטי 

להיווצרות הנגר מאשר השטח ההררי, ואילו שטח החממות  2המישורי תורם פי 

מן השטח ההררי. לשם חישוב "שטח נגר משוקלל" של כל אגן, נעשתה  4תורם פי 

  הסכימה בהתאם לנוסחה להלן.

 

 

"מקדם נגר יחסי" עבור כל אגן נקבע כיחס שבין "שטח הנגר המשוקלל" של  .ב

, סכום "שטחי הנגר המשוקללים" של האגנים חדרה, חביבה, יצחק האגן, לבין

 נרבתא, ומאור., אחיטוב, תעלות תלמי אלעזר, עירון

היחסי" שלו  מסוים, הוכפל "מקדם הנגרערוץ לשם חישוב נפח הנגר החודשי הממוצע ב .3

 ב"כלל הנגר המגיע מן המעלה". 

 :דלקמןכ, פרטניתנוספו לכל ערוץ  השאיבות בעת אירועי נגר   .4

משאיבות החורף למאגר עין שמר, ברזולוציה  80%עירון נוספו נחל אל הנגר ב .א

 ;חודשית

, משאיבות החורף למאגר להבות חביבה 80%אל הנגר בנחל חביבה נוספו  .ב

 ;ברזולוציה חודשית

 4+ שטח חממות )קמ"ר(*2שטח נגר משוקלל )קמ"ר(=שטח הררי )קמ"ר( + שטח מישורי )קמ"ר(*

 ר

 ר
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מהשאיבות הן מנחל חביבה והשאר  70%עבור מאגר שדות ים, נעשתה ההנחה כי  .ג

 איבות החורפיות מתרחשות באירועי שיטפון.מכלל הש 80%חדרה, וכי נחל מ

נתוני הנגר החודשיים שחושבו עבור נחל עירון,  הושווהחישוב,  תמתודולוגיילשם בחינת  .5

כפי שניתן לראות שער מנשה. -מן התחנה ההידרומטרית נחל עירוןנתונים המדודים ל

 בין הערכים המדודים למחושבים. , קיים מתאם גבוה6איור ב

י תרומת כלשם חישוב הנגר בשטח שממורד לתחנת המדידה בגן שמואל, נעשתה ההנחה  .6

תרומת , וכי השטחים הפתוחים שממורד לנחל חדרה זניחה עקב אופיו החולי של השטח

מתרומת השטח ההררי. מניתוח נתוני הנגר העילי במעלה  3פי  הינההשטחים העירוניים 

שטח הררי לנגר )אלמ"ק/חודש/קמ"ר(, ומכך יחידת תרומה החודשית של הה חושבנחל ה

ממורד  נחל חדרהבתרומת השטח העירוני. בהתאם למתודולוגיה זו חושבה ספיקת הנגר 

 שי ותעלת איטונג. א, יובל נחל חדרה, תעלת רושרלתחנה ההידרומטרית

 
 מחושב ומדוד בנחל עירון . השוואת נפח נגר עילי6איור 

 

 , עיקר הנגר באגן נחל חדרה מקורו בשלושה ערוצים:3טבלה כפי שניתן לראות ב

 אלמ"ש(  3,094מעלה נחל חדרה ) .1

 אלמ"ש( 2,389נרבתא ) -ערוץ נחל עירון  .2

 אלמ"ש( 2,224נחל חביבה ) .3

הנגר במורד נחל  ולכן לדוגמהגן עצמו ולא את סך הזרימה, הטבלה מייצגת את הנגר הנוצר בא

חדרה נמוך מן המעלה, על אף שחלק זה של הנחל מנקז אליו את הנגר מכלל הערוצים. מרבית 

 מרץ.-הזרימה השיטפונית מתרחשת בחודשים דצמבר



 

 רהנחל חדהחודשי הממוצע, אשר נוצר ביובלי עילי הנגר ה. 3טבלה 

 ערוץ
ת. תלמי 

 אלעזר
 נחל עירון

נחל 
 נרבתא

 נחל 
 יצחק

נחל 
 אחיטוב

נחל 
 חביבה

 נחל 
 מאור

נחל 
 חדרה

מורד נחל 
 חדרה

יובל נחל 
 חדרה

תעלת 
 שיארושר

תעלת 
 איטונג

 סה"כ

שיטת 
 חישוב

 חישוב לפי תרומת שטח עירוני לנגר חישוב לפי נתוני תחנת גן שמואל
 

 נגר עילי )אלמ"ק( חודש

 198.6 1.7 1.8 2.9 3.6 71.2 4.2 47.0 4.2 4.8 20.2 34.4 2.6 אוקטובר

 764.6 6.2 6.5 10.2 12.7 261.0 15.1 191.8 15.0 17.2 71.9 146.4 10.6 נובמבר

 1484.8 12.0 12.6 19.7 24.6 507.2 29.3 376.3 29.0 33.3 139.3 280.7 20.8 דצמבר

 2073.4 17.2 18.0 28.2 35.3 727.3 42.0 541.8 41.6 47.6 199.5 344.9 30.0 ינואר 

 3149.7 26.9 28.1 44.1 55.2 1120.4 65.7 786.9 65.1 74.5 312.2 527.0 43.5 פברואר

 951.5 8.2 8.6 13.5 16.8 338.8 20.0 230.7 19.8 22.7 95.2 164.4 12.7 מרץ

 154.1 1.3 1.3 2.1 2.6 53.6 3.1 39.9 3.1 3.5 14.7 26.8 2.2 אפריל 

 42.7 0.4 0.4 0.6 0.8 15.3 0.9 9.7 0.9 1.1 4.4 7.5 0.6 ימא

 8819.5 73.8 77.3 121.2 151.7 3095.0 180.5 2224.1 178.8 204.7 857.4 1532.0 123.1 סה"כ
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 מי תהום 2.2.3

גבוהים ומי  תהוםמנקזים אליהם מי ה ערוצים הינםנחל חדרה ויובליו העיקרי של מים המקור 

אזור אשר מבחינה בשל האגן נמצא  רכזישחלקו המ היות .(7איור דוגמה ב) הסביבהיה מהשק

 יםנחל חדרה מנקזשל  תעלות, הערוצים והמי התהום גבוהים שבוהיסטורית הינו אזור ביצות 

שי ישנה ירידה ארושרתעלת זור , בא10איור כפי שניתן לראות ב למעשה את מי התהום באזור.

תעלות אינה יקוז מים לנתופעת לכן ממערב לנקודה זו חדה במפלס מי התהום כלפי מערב, ו

מגדיר את  11איור . אינה רלוונטית בחלקו המזרחי והקרסטי של האגןזו תופעה  .משמעותית

אלו  לציין כי גבולותבאגן נחל חדרה. יש  אזור אשר בו הערוצים מנקזים אליהם מי תהוםהגבולות 

ערוצים  םישנ אזור זה. כמו כן, גם בגבולות שנתיים-עונתיים ורב יםנתונים לשינויו גמישים

תוביל  זהירידה במפלס מי התהום באזור חשוב לציין ש .מסוימים שאינם נוטים לנקז מי תהום

  .תית בנפחי הזרימות הנ"לידה משמעוליר

 
 .מקטע המאופיין בזרימות שמקורן בניקוז מי תהום בסביבת הערוץ -עירון נחל מורד . 7איור 

 073-, ו053, 033, 013 םתאיהאקוויפר החוף, מעל  בצפוןחלקו המערבי של אגן נחל חדרה נמצא 

 מטר 2.5-ל 1.5בין  , בשטחים מסוימים,נע (10איור )מפת מפלסים,  עומק מי התהום .(8איור )

כפי שניתן לראות  .מעל לקרקעית התעלות מפלס זה הינובים חרנ באזורים קרקע.י הנמתחת לפ

עלייה מתונה במפלס אקוויפר החוף באזור חדרה,  , נצפתה2010-1975בין השנים , 9איור ב

החוזר מציגה את המילוי  4טבלה  ריכוז הכלוריד(.מבוטא ב) במקביל לעלייה במליחות האקוויפר

 31בעבר היו באזור . נחל חדרה של אקוויפר החוף באגןבתאי הדיווח  והשאיבות ממקורות שונים

סובלים מתהליכי ה 8קידוחים פעילים, מתוכם  15נותרו רק  2010נכון לשנת אך קידוחים פעילים, 

, הנדוניםמתאי הדיווח הנשאבת ירידה בכמות המים ניכרת מגמת . בעתיד המלחה וייתכן שייסגרו

"ק נכון לסוף העשור מלמ 10-עד פחות מ 70-מלמ"ק בתחילת שנות ה 20כמות העולה על מ

 . 2000-הראשון של שנות ה
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כניסת מים לרצועה יפר, וובין יחידות שונות של תא האק הקרקע-קיימת תנועה של מים בתת

 מלמ"ק/שנה(. 2מלמ"ק/שנה( ולכיוון הים ) 1.6מלמ"ק/שנה( ואובדן לכיוון דרום ) 3.3מצפון )

י שממזרח נמים לאקוויפר האיאוק ארבע תאי האוגר של רצועת חדרה אינם מקבלים או מאבדים

מלמ"ק בשנה. כפי שניתן לראות  0.3סה"כ תנועות המים הנ"ל מסתכמות באובדן של  להם.

)השירות  מלמ"ק בשנה 7.5, סה"כ מאזן המים באוגר במצבו הנוכחי הינו תוספת של 4טבלה ב

 .(2010ההידרולוגי, 

 
 , רשות המים(אגן החוף 2010דוח מצב הידרולוגי )מקור:  . תאי דיווח אקוויפר החוף אזור חדרה8איור 

 

 

(2010. השתנות מפלסים וריכוזי כלורידים באוגרי אקוויפר החוף באזור חדרה )השירות ההידרולוגי, 9איור 



 

 
, מרכז אגן נחל חדרה2010סתיו -. מפת מפלסי מי תהום חורף10איור 



 

 
אזור ניקוז מי תהום לערוצי נחל חדרה. 11איור 



 

 

 בתאי הדיווח של אקוויפר החוף ברצועת חדרה מאזן מים. 4טבלה 

שטח תא  תא
 )קמ"ר(

מקדם 
מילוי חוזר 
 טבעי

ם עובי גש
)מ"מ( 
ממוצע 
 שנתי

מילוי חוזר  
)מלמ"ק( 

1ממוצע שנתי  

סה"כ צריכה 
חקלאית 

2009/10-
 השקייה

2   )מלמ"ק(

מקדם 
מילוי חוזר 

2מהשקייה  

מילוי 
חוזר 
מצריכה 
חקלאית 
2009/10 
 )מלמ"ק(

שאיבה 
בשנת 
2009/10 

אובדן מים 
בתנועות 

הקרקע -בתת
מ"ק/שנה()מל  

מאזן 
שנתי 
כולל 
  באוגר
 )מלמ"ק(

013 5.2 0.39 580 1.18 0.00 0.15 0.00 0.15   

033 32 0.31 580 5.76 2.05 0.14 0.29 5.55   

053 32 0.27 580 5.01 6.49 0.14 0.91 2.5   

073 32 0.13 602 2.51 3.16 0.15 0.47 0.10   

 7.53+ 0.3 8.3 1.67  11.70 14.46   101.2 סה"כ

                                                 

 ממוצע רב שנתי 1
 2009/10נתוני שנת  2
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 זרימות בסיס 2.3

טפוניים, נדרשה הערכה של ילשם הבנת תמונת מצב הזרימה בנחל חדרה באירועים שאינם ש

שכן הוא אינו ניזון ממעיינות גדולים  זהבנחל  רבהזרימות אלו חשובות לזרימות הבסיס בנחל. 

החודשי זרימת הבסיס כומתה הן מבחינת הנפח . מי תהום אל ערוציו ניקוזא בעיקר מבראשו אל

הינם נחל חדרה, נחל עירון, נחל חביבה, באגן  /לחיםהאיתניםהערוצים והן מבחינת איכות המים. 

, רמות מליחות 9איור כפי שניתן לראות ב. רושראשיותעלת  תלמי אלעזרת תעלנחל יצחק, 

 מגכ"ל.  200-150( נעות בטווח 2010האקוויפר )נכון לשנת 

 זרימות הבסיסהתחנה ההידרומטרית בגן שמואל והבעייתיות בכימות  2.3.1

 :למאזן המים בנחלזרימות הבסיס תרומת שתי בעיות עיקריות בהבנת במהלך העבודה נתגלו 

 חדרה  נחלת זרימה במרבית יובליו של ואין מדיד .1

זרימות  במהלך הכנת התכנית נמצא כי התחנה ההידרומטרית בגן שמואל אינה מודדת .2

כאשר צוות  13.01.2014כך למשל בתאריך . טפוניים בלבדיבסיס אלא אירועים ש

אשר התקבלו מרשות  מק"ש, נתוני התחנה ההידרומטרית 287-של כמדד זרימה  העבודה

 ב שניתן לראות כפי .הספיק 0על הצביעו  המים

המים למדגה גן שמואל, ואילו התחנה מכוילת לפי המפלס  , קיימת הסתה של12 איור .3

  ייתכן ונוצרת ההטיה בנתונים הנרשמים.  ולכןהתפיסה,  לאחרבגשר הבטון 

 
 13/01/2012. התחנה ההידרומטרית בגן שמואל, 12איור 
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 מדידות הספיקה במהלך העבודה 2.3.2

 מהן 9-ב ,נקודות שונות 18-בספיקה מדידות  פרויקטהבוצעו במסגרת לשם כימות זרימות הבסיס 

מדידות הזרימה נערכו במשך שנה, כל באופן קבוע במשך כל תקופת המדידה ובאחרות לפי צורך. 

, 13.01.2014, 12.11.2013, 22.09.2013, 24.07.2013, 13.03.2013: הבאים בתאריכים ,חודשיים

18.03.2014. 

  של ערוץ משני אל הערוץ במעלה החיבור בוצעו  , מדידות הזרימהמסוימיםבמקרים

 :המרכזי של נחל חדרה

o נחל עירון 

o נחל יצחק 

o  צחק,י-חדרה-במעלה ממפגש הנחלים עירון - נחל חדרה 

o  תלמי אלעזרתעלת . 

  מים מן  נקודה שבה נשאביםבמקרים אחרים נבחרה נקודת מדידה שנמצאת במעלה

  .לפני תפיסת המים מת הבסיסהערוץ, וזאת על מנת להעריך את פוטנציאל זרי

o מאגר להבות חביבה ומאגר שדות יםבמעלה השאיבה ל - מורד נחל חביבה 

o  במעלה השאיבה למאגר גן שומרון –תעלת חנה 

o   שמואל, -במעלה השאיבה לבריכה תפעולית בבעלות גן – רושראשיהתעלת 

o  במעלה השאיבה למאגר שדות ים –נחל חדרה. 

  בקרבת המעיינות המזינים את הנחל במעלה נחל חביבה  בנוסף, בוצעה מדידת זרימה

 .סמוך ללהבות חביבה, על מנת להעריך את שפיעת המעיינות

FP11 Flow Probe (Global water .)זרימה מדגם -באמצעות מד מהירותהמדידות בוצעו 

במקרים בהם לא התאפשרה מדידה באמצעות מד הזרימה )זרימה איטית, מפלס נמוך( נעשתה 

נקודות הערכה בעין. בוצעה  –ת במיוחד ובספיקות נמוכוה נפחית, או באמצעות כדור, מדיד

 .5טבלה , ותוצאות המדידה מפורטות ב13איור המדידה מופיעות על גבי מפה ב

 במדידה בעיות 2.3.2.1

 :העיקרייםגורמים צאות. להלן הבמסגרת המדידות התגלו מספר בעיות שמשפיעות על התו

  נערכו חלק מהמדידות, היה שחון בצורה קיצונית ואינו מייצג  במהלכו, 2013/14חורף

 שנה רגילה.

  כחלק מסלילתבאזור החיבור של נחל חדרה ונחל חביבה, נבנה במהלך שנת המדידה גשר 

 .ה לזרימהבערוצים הסמוכים ובהפרע החדש. תהליך הבניה לווה בהסטת הזרימה 9כביש 
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 ערכו במהלך שנה הידרולוגית רציפה. לא נ ןבשל לוח הזמנים שנקבע לתחילת המדידות, ה

, דבר המקשה על זיהוי התנהגות 2014מרץ ב והסתיימו 2013אפריל המדידות החלו ב

 .2013/14שנתית אופיינית, ובמיוחד לאור אופיו השחון של חורף 

 מסקנות 2.3.2.2

 :מדידות הספיקה באגן נחל חדרהמתוצאות שעולות  עיקריותה מסקנותה

מהווה מקור מים משמעותי מכלל הנחת העבודה הראשונית אומתה, זרימת הבסיס  .1

 ובזרימה זו תלויה רציפות המים בנחל., (43%-מקורות המים הטבעיים בנחל )כ

אלא אירועים  ,זרימות בסיס הלכההתחנה ההידרומטרית בגן שמואל אינה מודדת כ .2

 (2.3.1 סעיף )ראה  טפוניים בלבדיש

בנחל היא חוסר קישוריות,  שעלו במהלך ביצוע סדרת המדידות אחת הבעיות העיקריות .3

 (.3.2 ראה סעיף המונעים זרימה רציפה ) אחרים מתקניםסכרי הטיה ושל  עקב מספר רב

מעבר להקצאות שלהם ולמעשה מייבשים  מתקני התפיסה לאורך הנחל שואבים הרבה .4

 .סיורים לאורך שנה וחצי 10-את הנחל לחלוטין. הדבר אומת ב



 

 
אגן נחל חדרהב. נקודות מדידת ספיקה 13איור 



 

 ערוצי נחל חדרהב. תוצאות מדידות זרימה 5טבלה 

 הערה ()מק"ש סיסת זרימות בספיק   מס"ד תחנת מדידה

  2מרץ 1ינואר נוב' ספט' יולי מאי  

 שמואל-לפני השאיבה למאגר השייך לגן 48.05 38.69 לחה לחה לחה 47.74 1 תעלת רושראשי

 חדרהלפני המפגש עם נחל  0.97 לח/בוצי 1.33 1.33 6.45 11.11 2 תעלת תלמי אלעזר ראשית

 לפני המפגש עם נחל חדרה 6.91 3.60 93.36 יבש 42.72 111.07 3 נחל עירון מפגש נחלים

 בין עין ארובות לעין שמר  1.56 413.104 יבש יבש 15.11 _ 11 נחל עירון מעלה

 לפני המפגש עם נחל חדרה 51.295 73.0 1.81 1.81 18.57 55.53 4 נחל יצחק

 בין מפגש הנחלים לנחל חביבה 17.395 146.61 49.33 49.33 66.78 113.49 5 הפינת ארי גשר –נחל חדרה 

 שומרון-לפני השאיבה למאגר גן 0.6 יבשה יבשה יבשה יבשה יבשה 6 תעלת חנה

 במעלה התחנה ההידרומטרית 87.75 398.47 _ _ _ _ 17 גן שמואל – נחל חדרה

 ן התחנה ההידרומטריתמעט במורד מ 3.616 _ _ _ _ _ 18 רכבת גרנות – נחל חדרה

 17ניקוז המדגה, במורד נקודה  1.81 13.86 _ _ _ _ 16 תעלת ניקוז גן שמואל

6.30 1807 זרימה איטית  187 32.47 86.69 7  9גשר כביש  – נחל חדרה
8

 9עבודות כביש  – הנחלבמעלה  

 חביבה ושדות ים לפני השאיבה למאגרים להבות 42.96 120 46.99 20.21 3.61 83.90 8 9נחל חביבה

  0.90 0.90 מים  מים עומדים  מים עומדים  5.27 9 581עינות חביבה ממזרח לכביש 

  22.15 6.75 _ _ _ _ 13 גשר צה"ל – נחל חדרה

                                                 

 (2014מ"מ גשם בלבד בינואר  11.4בינואר, שהיה שחון במיוחד )בתחנת גן שמואל נמדדו  13-המדידה נערכה ב 1

 (2014מרץ מ"מ גשם בלבד ב 38למרץ, שהיה שחון במיוחד )בתחנת גן שמואל נמדדו  18-המדידות נערכו ב 2

 תנאים אינם מאפשרים מדידה –הערכה  3

 ערך חריג, באותו יום נעשתה הגלשת מים לערוץ ע"י מקורות, המים נתספו במאגרי עין שמר ולא הגיעו למורד 4

 9ערך נמוך מאד, ייתכן שקשור לחסימה שנצפתה במעלה הנחל במעביר המים בכביש  5

 ל התחנה מדגים את לקיחת המים המשמעותית, ולמעשה ייבוש הנחל, ע"י גן שמואלההבדל המשמעותי בין נקודה זו למדידה שמע 6

 המדידה היחידה שנערכה בצינור בטון מסודר ולכן אי אפשר להשוותה לשאר המדידות 7

 581עקב חסימת ערוץ הנחל )מעביר הבטון( לשם שאיבה למאגר שדות ים, המדידה נעשתה מעט במעלה בחציית נחל חדרה את כביש  8

 א ההפרש בין המורד למעלה.בנקודה זו הספיקה כוללת גם את ספיקת המעלה שמייצגת את מעיינות חביבה. לצורך מידול כניסת מי תהום לתעלה בתכנית המים, הערך שנלקח הו 9
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 זרימת הבסיס הערכת  2.3.2.3

 , קטיעת קישוריות הנחל בנקודות שונות בזמן המדידות2014באופן קיצוני בשנת שחון חורף גורמים כגון 

, הקשו על (2.3.2.1 )ראה גם סעיף  והמדידות בשנים הידרולוגיות שונות (9ד בניית הגשר של כביש )במיוח

 ניקוז מי תהוםזרימת הבסיס. מכיוון ש הערכתלשם  כמות שהן השימוש בתוצאות מדידות זרימות הבסיס

תעלות ל ניקוז מיםפותח פקטור מת הבסיס, מהווה את החלק הארי בזרי 1ערוצי נחל חדרהאל גבוהים 

 :כדלקמן

 .11איור ו 6טבלה ב, כמופיע נקזוחישוב אורך המקטע המ ערוצים המנקזים אליהם מיםזיהוי  .1

 אגן נחל חדרהב ים מנקזיםל. סיווג מקטעי נח6טבלה 

תחילת מקטע  נחל/ערוץ

 מנקז

סוף מקטע 

 מנקז

אורך החלק 

 )ק"מ( מנקזה

כמות חישוב 

 לפי:ניקוז 

תחנה  581כביש  חדרה

הידרומטרית גן 

 שמואל

שימוש בפקטור  6.23

 לפי נחל חביבה

מפגש עם נחל  עירון

 נרבתה

שימוש בפקטור  3.72 שפך נחל חדרה

 לפי נחל חביבה

שפך לנחל  עינות חביבה חביבה

 חדרה

שימוש בפקטור  2.80

 לפי נחל חביבה

מפגש עם תעלת  יצחק

 אחיטוב

שפך לנחל 

 חדרה

שימוש בפקטור  2.52

 לפי נחל חביבה

תעלת 

 שיארושר

שימוש בנתוני  4.41 התעלה כולה

 מדידה

תעלת תלמי 

 אלעזר

שימוש בפקטור  2.44 התעלה כולה

לפי תעלת 

 רושרשי

 

לשם חישוב הפקטור נבחר המקטע העליון של נחל חביבה, בין נביעת עינות  - ניקוזחישוב פקטור  .2

מקטע זרימה באורך  - חביבה לנקודת המדידה שנמצאת במעלה נק' השאיבה למאגר להבות חביבה

בלתי מופר במהלך תקופת המדידה כולה והניב תוצאות שנותר כיוון נבחר מקטע זה מ'.  1,210

ומקטע  נעשה שימוש בתוצאות המדידות עצמן. עבור תעלת תלמי אלעזר שיאבנחל רושרעקביות. 

 עבור, הוחלט להעריך את זרימת הבסיס לפי פקטור שחושב נחל חדרה שבין גן שמואל לגשר צה"ל

גיאוגרפית בין הקרבה התאמה במאפיינים הפיזיולוגיים והשי, בגלל האהזרימה בתעלת הרושר

 התעלות.

                                                 

 ניקוז מי התהום כולל בתוכו גם דלף מהשקיית שדות ולא ניתן להפריד בין השניים 1
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 באלמ"ק לק"מ נחל חדרה לערוצי ניקוז חודשי מי תהום. פקטור 7טבלה 

 נחל רושרשי נחל חביבה חודשים

 3 20 ספטמבר-יולי
 3 25 נובמבר-אוקטובר

 8 55 מרץ-ינואר
 8 40 יוני-אפריל

 

 .מנקזהחודשי באלמ"ק לכל תעלה ע"י הכפלת הפקטור באורך המקטע ה ניקוזחישוב נפח ה .3

בגן ינואר בסמוך לתחנה ההידרומטרית  נעשה שימוש במדידת הזרימה שנערכה בחודשהשיטה, לשם בדיקת 

 2014חודש מרץ מכיוון שרץ, אך מדידה דומה בנקודה זו נערכה גם בחודש מ .(אלמ"ק/חודש 286.9)שמואל 

לא נעשה כמו כן, . ון באופן חריג, לא נעשה במדידה זו שימוש לשם כיול מודל הזעת ערוצי הנחלשחהיה 

כיוון שהתברר, כאמור לעיל, שהיא אינה מודדת כלל זרימות בסיס. התחנה ההידרומטרית שימוש בנתוני 

 הבדיקה נעשתה תחת ההנחות הבאות:

  הונח שאין נגר עילי.טפוניים ולכן יימי המדידה לא נערכו בסמוך לאירועים ש  .א

שאיבות יתר או עבודות עקב  בימי המדידות נמצא כי חלקים רבים של הנחל נותקו ממורד הזרימה .ב

ותפיסה עין שמר, בנקודת השאיבה למאגר תפיסה מלאה של נחל עירון  נצפתה ינוארתשתית. ב

, נצפה ניתוק 9עקב עבודות העפר בבניית כביש  ,בנוסףנחל חביבה למאגר להבות חביבה.  מלאה של

  כמעט מלא של נחל חדרה מן המורד בנקודה זו.

של  , לעומת מדידהבינואר אלמ"ק/חודש 458-ב מסתכם המחושב מת הבסיס()דהיינו, זרי ניקוז מי התהום

כלומר, הניקוז המחושב . 1)שהיא גם במעלה נקודת השאיבה של גן שמואל( במעלה התחנה בגן שמואל 287

 להלן(.  2.5 היה גבוה מהנמדד, אך זה הגיוני לאור שאיבות המים לאורך הערוצים )ראה סעיף 

                                                 

תחנה ההידרומטרית, כיוון שזו אינה מודדת כהלכה זרימות בסיס, אלא במדידה אחת באמצעות לא מדובר במדידה הרציפה שב 1

 מד זרימה, שמהווה צילום מצב רגעי.



 

 . 

 

 (. יבול המים הטבעי בערוצי נחל חדרה  )אלמ"ק8טבלה 

 יבול מים חודשי
 )אלמ"ק(

 סכום  ספטמבר אוגוסט יולי  יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר

מעלה  -חדרה 
 מפגש חביבה

100.0 287.4 550.4 809.6 1103.7 408.1 95.8 58.0 42.2 21.1 21.1 21.1 3518.3 

 15822.9 328.8 331.9 345.3 704.3 782.6 917.5 1979.6 3798.7 3004.0 1885.5 1140.9 603.8 גן שמואל -חדרה 

 3396.5 55.9 55.9 55.9 113.8 125.8 154.0 392.9 888.8 714.3 458.8 261.8 118.5 נחל חביבה

 4795.9 82.6 85.7 99.2 210.1 257.5 319.8 648.8 1149.4 879.4 570.2 333.0 160.3 נחל עירון

 851.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 14.7 98.3 291.4 206.2 143.9 71.9 20.8 נחל נרבתא

 427.3 13.9 13.9 13.9 24.2 35.2 37.1 51.9 82.6 64.2 46.3 26.6 17.6 תעלת רושרשי 

 283.5 7.3 7.3 7.3 19.5 20.2 21.7 32.7 60.1 50.5 28.9 17.9 10.0 תעלת תלמי אלעזר

 1741.4 64.8 64.8 64.8 129.6 131.6 136.1 222.1 308.5 270.4 145.4 113.1 90.3 נחל יצחק

 16638.2 348.0 351.1 364.6 742.6 833.4 973.4 2077.0 3988.2 3148.0 1982.9 1195.7 633.4 שפך  -נחל חדרה 
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 אנתרופוגנייםמים מקורות  2.4

 הבשלושהתוספות למאזן המים באגן נחל חדרה אשר מקורם מפעילות האדם. מדובר רות נסקזה בסעיף 

  :סוגי פעילויות

  שפכים עירוניים ותעשייתייםזיהום; 

 ריקון וניקוי המוביל הארצי; 

 הזרמות ממתקני טיהור שפכים. 

 .15איור במאגרי הקולחים באגן נחל חדרה מופיעה ופריסת המט"שים, 

 שפכים גולמיים 2.4.1

בעבר זרמו בערוצי נחל חדרה שפכים עירוניים ותעשייתיים ממספר מקורות, אשר תרמו משמעותית 

לזיהומו. הקמה ושדרוג של מט"שים וחיבורם של יישובים רבים באגן הנחל לתשתית איסוף שפכים אל 

מפעלי נייר נים של הנחל. המט"שים הפחיתו באופן משמעותי את כמות השפכים המגיעה לערוציו השו

)מנא"י( היוו בעבר מקור עיקרי לשפכים תעשייתיים, אשר הכילו כמויות נכבדות של  אמריקאיים ישראליים

תאית וסוגים נוספים של פסולת, לאפיק הנחל בחלקו המערבי. כיום המפעלים פועלים בצורה מוסדרת 

 ל עדיין מכילים בורון בריכוזים גבוהים מאד(. ושפכיהם מוזרמים לנחל באישור מהגנ"ס )אם כי השפכים הנ"

 

 ערביה-. זיהום מזריקה לא חוקית של פסולת משחטת עופות לנחל חדרה, בקרבת באקה אל14איור 
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 אגן נחל חדרהב. מקורות מים אנתרופוגנים 15איור 
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 בנחל מוקדי זיהום והם:עם זאת, צוות העבודה מצא בסיוריו 

 פסולת משחטות בקרבת באקה ( 

  14איור) 

  איור ליטר לשנייה ) 1-בספיקה של כ  רושראשיזורמים לתעלת הממפעל גרנות  גולמייםשפכים

16); 

 עלה נחל הרושרשיתעמה במ-הזרמת שפכים מחוות אבו; 

 ( 2.3.2.3 סעיף עדויות להזרמת קולחים לנחל עירון בהסתמך על ניתוח תוצאות איכות מי הנחל). 

 
 זיהום תעלת רושראשי בשפכי מפעלי גרנות .16איור 

 

 כניסת נקז תעשייתי  2.4.2

במהלך  חדרה מהווה מוקד זיהום אשר נצפה לסירוגין מא.תהתחתון של נחל חדרה  למקטע יםכניסת נקז

שתי כניסות של נקזים מאזור התעשיה חדרה. מקור המים באיור הימני  ניתן לראות 17איור ב. העבודה

ניתן לראות לק השמאלי בח. חדרהשל  האזור התעשייכיוון מדרך תעלה מגיעים הם ברור ש אך ,אינו ידוע

הצילומים נעשו זמן ניכר . הנ"להתעלה כניסת מ' במורד  100-נקודת כניסת נקז תעשייתי לערוץ הנחל, כ

 3באזור זה של הנחל,  יםידועבסך הכל, ולכן לא מדובר במי נגר  2014לאחר אירוע הגשם האחרון לשנת 

 לסירוגין. ים דומים המתפקדיםנקז
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 ביל הארציהגלשות מי המו 2.4.3

בנקודות  אחיטוב בדרום.תעלת עד ו בצפון נחל עירוןמ ,ערוצים באגן נחל חדרההמוביל הארצי חוצה 

בד"כ בחודשים  ,הניקוז מתבצע בכל שנה במשך יום או יומיים .לערוציםהחצייה ישנם נקזים מן המוביל 

)מי  השתייהינה איכות מי איכות המים המנוקזים  .למטרת ביצוע עבודות אחזקה במוביל ,פברואר–ינואר

. מג"ל במוצא הניקוז( 1.5 – 0.2של , בתוספת כלור בריכוז מגכ"ל 250 – 210כנרת מסוננים ברמת מליחות 

 .15איור ב, ומיקום נקודות ההגלשה מופיע 91טבלה מידע לגבי ניקוזי המוביל הארצי לנחל חדרה מרוכז 

 –ולמה שצפוי בעתיד(  2012-2007ל  ןמ"ק )נכו 120,000 -חל חדרה היא כהכמות השנתית המוזרמת לנ

יתר בשטיפת הקו בתום הפסקת מוביל וחידוש יקוז הקו בתחילת הפסקת המוביל והאלמ"ק בנ 30-40כ

חלק לשם שימוש ב, שהעם החברה הכלכלית מנ מתבצע תיאוםטרם ההזרמה לנחל עירון  האספקה.

 מתבצע תיאוםטרם ההזרמה לנחל חביבה . )עין שמר, גן שמואל( למילוי מאגרים מהמים הזורמים בנחל

 שיחה עם נציגי מקורות הבהירה כי ייתכן ונוהל זה ייפסק במהלך השנים הקרובות. עם קיבוץ שדות ים.

 

 

  

                                                 

נתונים לגבי הגלשות מי המוביל הארצי באגן נחל חדרה התקבלו טלפונית ובדואר אלקטרוני מדודו  1
 ספיר מחברת מקורות. 

 

 2014 מאי, חדרה נחל למורד חדרה תעשייה מאזור נקז תוכניס: 17איור 
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 ל הארצי לנחל חדרה. ניקוזים שנתיים מן המובי9טבלה 

הגלשה שנתית  ארגז

 ש(")מק

 הערה נחל

מ"ק (  100,000 -מק"ש )ניקוז שנתי של כ 15,000 מרביתספיקה  עירון 100000 063

בתחילת הפסקת מוביל והשני  אחד ,הניקוז מתבצע בד"כ ביומיים

 בסופה

 –"ק( מ 8,000 -מק"ש ) נפח ניקוז מירבי כ 1,000כ  מרביתספיקה  עירון 8000 067

 בצע ביום אחד בתחילת הפסקת מובילמת ,אם נדרש ,ניקוז

זה קיימים פורקי לחץ להגנה על המוביל בד"כ אינם בארגז  אנרבת 30000 079

בהפסקת  –מק"ש  10,000כ  מרביתיכולת הזרמה  –נפתחים 

ם ההפסקה מוביל אנו משתמשים בפורקים לניקוז בד"כ בתו

 מק"ש 30,000להזמה של כ 

מ"ק  35000שלושת הניקוזים מנקזים ביחד אמבטיה של כ  חדרה 35000 90

)נפתחים רק במידת הצורך בעבודות אחזקה בקטע( משך ניקוז 

 1500-לכל אחד מהם יכולת ניקוז מרבית של כ כולל כיממה.

 מק"ש

 חביבה 93

 יצחק 96

 

 )מט"שים( מתקני טיהור שפכים 2.4.4

. מרבית המט"שים נמצאים בבעלות(10טבלה שפכים )באגן נחל חדרה פועלים מספר מתקני טיהור 

תאגיד "מי חדרה" ומט"ש  אחריות/אחזקה של "החברה הכלכלית מנשה", מלבד מט"ש חדרה הנמצא ב 

 . באחריות המפעלמנא"י אשר 

 הל מאגרי קולחים ומשם להשקיא מוזרמים נחל והםל להגיעקולחים ה יםבמצב תפעולי תקין, לא אמור

את  2013ועד אפריל  2011-מג'ת הזרים -בפועל, תמונת המצב מורכבת יותר. מט"ש באקה .1חקלאית

גבוהה. נכון לחודשים לא היו ראויים לשימוש חקלאי עקב מליחות וזאת כיוון שהם  ,קולחיו לנחל חדרה

. במדידות איכות מים שנערכו ת מנשהלמאגרי החברה הכלכלישוב מי המט"ש נלקחים  2013יוני -מאי

ככל מקורם נחל עירון אשר להזרמת קולחים ל, עלו עדויות 2013 במסגרת תכנית המים בחודש מאי

טפוניים גדולים ילהתרחש בעת אירועים ש ות. כמו כן, הגלשות מן המט"שים יכולעין שמר במט"שהנראה 

התרחש לדוגמא במט"ש חדרה בעת האירוע בהם אין המט"ש מסוגל לטפל בכמות המים הנכנסת, כפי ש

לצורך תכנית המים, נלקחו בחשבון תנאים תפעוליים תקניים וחוקיים, . 2013טפוני הגדול בינואר יהש

 ולא מצב של הגלשות בלתי מאושרות.

מ'  3,500-תעלת דומיירא. מפגש תעלת דומיירא עם נחל חדרה הינו כלי מזרים את קולחיו "מט"ש מנא

גבוהים  בורוןמכילים ריכוזי , המים במדדים רבים טובהאיכות הקולחים שנחל לים. על אף במעלה שפך ה

סובל  ,שפכי מנא"י הזרמתרעיל לצמחים רבים. המקטע התחתון של נחל חדרה במורד  יסוד, מג"ל( 5-4)

 (.18איור )מתופעת פריחת אצות 

                                                 

 תר הזרמה לנחל, ראה להלן.מלבד מט"ש מנא"י אשר פועל תחת הי 1
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 נוכחות גבוהה של אצות בנחל –. מקטע תחתון נחל חדרה )במורד ממט"ש מנאי( 18איור 

 

 . מתקני טיהור שפכים באגן נחל חדרה10טבלה 

 בעלות/אחריות מט"ש
כמות מים 

מטופלת 
 )מ"ק/יממה(

 ערוץ סמוך איכות מקור השפכים

  3מנשה 
 )חביבה(

החברה 
הכלכלית 

 שהמנ
700 

מאור, שדה יצחק, 
 להבות חביבה

נמוכה  שניונית
 יצחק/חביבה )רוטודיסק(

 ג'ת-באקה
החברה 

הכלכלית 
 מנשה

 שניונית ג'ת-באקה 3,000
 נחל חדרה

 )מעלה(

  2מנשה 
 שמואל(-)גן

החברה 
הכלכלית 

 מנשה
3,600 

גן שמואל, תלמי אלעזר, 
תעשיית שימורים בגן 

 שמואל
 שניונית

תעלת תלמי 
 אלעזר

 שמר -עין
החברה 

הכלכלית 
 מנשה

12,000 

 -פאחם, ערה -אום אל
 -ערערה, כפר קרע, חריש

חלק מיישובי קציר, 
מועצה אזורית מנשה, 

 מפעל גלעם

, עומס שניונית
 אורגאני גבוה

 נחל עירון

 חדרה
-תאגיד מי

 24,000 חדרה

חדרה, חלק מפרדס חנה, 
אור עקיבא, החברה 
לפיתוח קיסריה, ג'אסר 

ימינה, גבעת אלזרקא, בנ
 עדה

שניוני )צפוי 
להשתדרג 
 לשלישוני(

נחל חדרה )מורד( 
דרך תעלת 

 דומיירא

 מנא"י מנא"י
, כאשר 5472

נעשה  30%-ב
 שימוש חוזר

מפעלי נייר אמריקאיים 
 חדרה

 ,שלישונית
 333.9כלוריד 

 מגכ"ל
 

נחל חדרה )מורד( 
דרך תעלת 

 דומיירא

 מאגרי קולחים 2.4.5

, הן של כל המאגרים המשמשים לחקלאות. (15איור ) ספר מאגרי קולחיםברחבי אגן נחל חדרה קיימים מ

רשת  וברים ביניהם והם מהוויםחמ חברת "מקורות" )דומיירא, זתא( והן של החברה הכלכלית מנשה,

חל, מים מן המאגרים לערוצי הנהגלשת תחת תנאים תפעוליים תקינים, לא אמורה להתרחש . מים אחת

 וזאת עקב נחיצות המים לצרכים חקלאיים. 
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 . מאגרי קולחים באגן נחל חדרה11טבלה 

 הערות ערוץ סמוך נפח )אלמ"ק( בעלות שם מאגר

החברה הכלכלית  עין שמר א'
 מנשה

בעבר התרחשו  נחל עירון 250
 הגלשות לנחל עירון

 חביבה
החברה הכלכלית 

 מנשה
 דולף לנחל יצחק קנחל יצח 2500

 מצר
החברה הכלכלית 

  נחל נרבתא 163 מנשה

נחל חדרה )אזור גן  40 מקורות זתא
 שמואל(

 

 נחל חדרה )מורד( 5 מקורות דומיירא
במקרה תקלה 
גלישה לנחל חדרה 

 דרך תעלת דומיירא

 

. הכמות (19איור דולף באופן תמידי ולמעשה מהווה מקור מים קבוע לנחל יצחק ) מאגר חביבה עם זאת,

ליטר/שנייה, מליחות אופיינית  1.5-סיור שנערך במקום בכביצחק הוערכה הדולפת ממאגר חביבה לנחל 

  ל.מגכ" 200למאגרי הקולחים של החברה הכלכלית הינה 

אל  (20איור ) ר עין שמרגבוהה, התרחשו הגלשות ממאג ההייתכמו כן, במקרים בהם מליחות מי הרקע 

(. עליית ריכוז המלחים במי מידע בע"פ –ה סידרנסקי מ"ק ליום )עזר 5000-2000בהיקף של  נחל עירון

עמי ואספקת מי מוביל ארצי לתושבים. לשם השוואה, זרימת -הרקע התרחשה עקב השבתת קידוח מי

שמר( -על הגלשות ממאגר עין בהלא ידוע שזמן תקופת )ב 2013עירון בחודש מאי הבסיס שנמדדה בנחל 

 מ"ק ליום. אולם, כיוון שאין אומדן להגלשה זו, וכיוון שהצפי הוא שהיא תתמעט בעתיד 2660עמדה על 

מאזן המים והמליחות כחלק עריכת בהגלשות אלה לא ייחשבו , רידה הצפויה במליחות הקולחיםילאור ה

  צורך לאכוף את איסורן.ש משמעותי ב, אולם כן יינתן דגהמיםמתכנית 

 
 . דליפת קולחים מסוללת העפר של מאגר חביבה19איור 
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 . מאגר קולחים עין שמר א'20איור 

 צרכני מים 2.5

ל מי הנחל ושימוש בהם גירה שלאורך יובליו השונים של נחל חדרה קיימים מספר מתקנים לתפיסה וא

הערכת תפיסות  המתקנים תופסים הן זרימות שיטפוניות בנחל והן זרימות בסיס.לצרכי חקלאות. 

שאיבות המים מהנחל  להעריך אתהבסיס מהווה אחת מנקודות המפתח לבניית תכנית מים לנחל. ניתן 

 :בשלוש שיטות כדלקמן

בנחל תופסים מים תוך הקפדה מלאה  תסת השיטפונומצב בו כלל מתקני תפי –תפיסה לפי הקצאות  .1

(. במצב זה, כלל תפיסת המים 12טבלה שלא לחרוג מהקצאות המים של רשות המים )מפורטות ב

כי לכל ו, טפונותימשמורכבות בעיקרן ה כי התפיסות חנבהאלמ"ק.  4,100-השנתית בנחל הינה כ

 אלמ"ק של זרימות בסיס נתפסות מן הנחל בשנה.  1,230-זרימות בסיס, אזי כ הן 30%היותר 

הקצאות המים מתייחסות לכמות המים אשר מותרת לתפיסה מן  –תפיסה לפי הקצאות ואידוי  .2

. בנקודת השאיבה מן הנחלנעשה על פי רוב ביציאה מן המאגר, ולא התפיסה הנחל, אולם רישום 

הקצאות המים, ומוסיפים אליהם נתוני אידוי )לפי המתודולוגיה  כאשר מביאים בחשבון את

-( לפי שטחו של כל מאגר/מדגה, אזי כלל תפיסת המים השנתית בנחל הינה כ2.5.1 בסעיף המפורטת 

אלמ"ק של זרימות בסיס  1,570 -הינה תפיסת זרימות בסיס, אזי כ 30%שוב כי  בהנחה .אלמ"ק 5,240

 נתפסות מן הנחל בשנה.

במהלך עריכת תכנית  .3.1 בסעיף  כמפורט – )"מצב קיים"( תפיסה בהתאם לתצפיות בשטחההערכת  .3

המים עלו עדויות רבות לתפיסת יתר של מי הנחל ובעיקר של זרימות הבסיס החיוניות לרציפותו 

מובאות כאן ההמסקנות טפוניות בנחל(. יכו בימים בהם לא היו זרימות ש)התצפיות כולן נער

המכירים היטב את ובהתייעצות עם גורמים  2013/2014ימי תצפיות שנערכו בשנים  10מתבססות על 

 שרון(:ונחלים רשות ניקוז  עובדירט"ג, -הנחל )יובל סבר

 טע שמעל נקודת התפיסה.מספיקת זרימות הבסיס במק 50%תפיסה של  –מאגר להבות חביבה  .א

מלאה של כמעט ברובן נצפתה תפיסה שתצפיות,  10-מידע במהלך כאיסוף על  זה מתבססערך 

 . כלל לא נצפתה תפיסהבמיעוטן רק ות הבסיס במקטע זה זרימ
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בנקודה  מספיקת זרימות הבסיס במקטע שמעל נקודת התפיסה. 80%תפיסה של  - מאגר עין שמר .ב

מורד נחל עירון בשל ערוץ הנחל. מדידות הספיקה שנערכו וש כמעט מלא נצפה באופן עקבי ייב זו

מפגש הנחלים( מצביעות על ספיקות נמוכות באופן משמעותי מן הצפוי בהתייחס לאורך במעלה )

 המקטע, ולנטייתו לנקז אליו מי תהום, דבר אשר מצביע על תפיסה משמעותית ועקבית במעלה.

 60%כי היא הנחה ההרשמיים על התפיסה למאגר זה, בהשתמש בנתונים  –מאגר שדות ים  .ג

כי  אןמתפיסות המים הן מזרימות הבסיס, וכי תפיסה זו נעשית באופן שווה לאורך כל השנה. מכ

ממי  70%-הנחה נוספת היא שאלמ"ק.  35.31בסיס למאגר זה הינה  התפיסה החודשית של זרימות

 חדרה.נחל נתפסים מנחל חביבה והיתר מהמאגר 

מתפיסות  60%כי  היא הנחההבהשתמש בנתונים הרשמיים על התפיסה למאגר זה,  - נפוליון מאגר .ד

התפיסה  כלומר,המים הן מזרימות הבסיס, וכי תפיסה זו נעשית באופן שווה לאורך כל השנה. 

 אלמ"ק. 53.58החודשית של זרימות בסיס למאגר הינה 

במקטע שמעל נקודת התפיסה, וזאת  מספיקת זרימות הבסיס 85%תפיסה של  -מדגה גן שמואל  .ה

בכל אחד מן הסיורים  ,בנקודה הזוחדרה נחל קביות של ייבוש מלא/כמעט מלא של עקב תצפיות ע

 .העבודהשנערכו במסגרת 

, וזאת "קאלמ 7,330 -כ הינה חדרה נחל באגן זרימות בסיס התפיסה השנתית שלבהתאם להנחות הנ"ל, 

טפונות, ילאור העדויות הרבות בשטח לתפיסת יתר של מי ש .טפונותימבלי להתייחס כלל לתפיסת ש

הועדפה ההערכה בשיטה השלישית על פני שימוש בנתונים הרשמיים לשם הגדרת "מצב קיים" בנחל 

 תפיסה השנתיתאומדן ה ריכוז נתוני המאגרים, כוללו 21איור פריסת מאגרי המים באגן מופיעה בחדרה. 

  .12טבלה במוצגים מאגר,  כלמקור הנתונים עבור ו

 מדגה גן שמואל 2.5.1

יישום של תכנית המים לנחל, שכן הינו צרכן המים במשמעותי מהווה מרכיב מרכזי ומדגה גן שמואל 

ונמדד ייבוש מסיבי של נחל חדרה על ידי  באופן עקביתכנית המים לנחל, נצפה  הכנתבעת  העיקרי באגן.

אחד החלוצים , והיה 1948. ענף המדגה בגן שמואל נוסד בשנת 3.1.1 מדגה גן שמואל, כמפורט בסעיף 

דגים מגודלים להלן(, ובהן  22איור דונם )ראה  790מתפרסות על שטח של המדגה בריכות בארץ בתחום. 

, נפגעו הבריכות 2013קרפיון, אמנון, בורי, כסיף ומוסר. בשיטפון החריג של ינואר  ים הבאים:סוגהמ

נחל חדרה. עקב עלות השיקום הגבוהה, וכיוון שמראש בקרבת ה"ברך" של המערביות של המדגה, 

מועטה )מקור המים היה במט"ש מנא"י הבריכות סבלו מבעיות של מחסור בחמצן במים ואספקת מים 

ובשאיבות מתעלת רושראשי(, הוחלט לא להחזירן לפעילות. לכן, לצורך תכנית המים, נלקח בחשבון רק 

 מ' במורד 1,500-אזור הבריכות המזרחי, אשר נמצא בסביבת התחנה ההידרומטרית בנחל חדרה, כ

 יצחק.-עירון-ממפגש הערוצים חדרה

המחוברות בניהן בקשר גרביטציוני מהצד המזרחי בריכות  6למאגר נפוליון, ישנן ממערב מדרום לערוץ ו 

כיוון שגידול הדגים אינו אינטנסיבי,  . הבריכות מרוקנות תקופתית, לשם הוצאת הדגים.ימערבאל ה

המים המרוקנים מתאימים לשימוש חוזר לגידול דגים. מרבית המים מועברים מבריכה אחת לשנייה 

מים מן הבריכות  המים משוחררים לנחל. בעת שחרור ציוני, ומתחת למפלס מסויםיך גרביטבתהל

נקודת השאיבה המערבית, נפתחת המשאבה שבמורד והמים נשאבים מחדש. סחרורי הנמצאות במעלה 
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(. 2013מהנחל על ידי המדגה )שצקי, בשנה הכמות הכוללת הנשאבת  מקשים על ההערכתמים אלו 

 ת להשקיה ולא השאיבה בפועל מהנחל.מים היא הצריכה מהמאגרים/בריכוהצריכה המדווחת לרשות ה

לשם הערכת הכמות בוצע חישוב המסתמך על אובדן מים באידוי מהבריכות ונתוני צריכות ממאגרי 

נקודות  5נציגי המדגה כי אין מים עודפים המועברים לנחל. למדגה הבהרה של המדגה, וזאת לאחר 

 שאיבה עיקריות מנחל חדרה:

 בתחנה ההידרומטרית שסמוכה למדגה .א

במעלה, בקרבת מפגש הערוצים ישנה משאבה על הערוץ השואבת מי שיטפונות אל מאגר נפוליון.  .ב

דונם של מספוא וכותנה( והן לצרכי  3000-המאגר משמש הן להשקיית שדות קיבוץ גן שמואל )כ

 אלמ"ק בשנה; 800-המדגה. ההשקיה הינה בנפח של כ

הנחל מן התחנה ההידרומטרית. התחנה שואבת מקידוח הצמוד לשפת הנחל מ' במורד  730-כ .ג

 ולמעשה את מי הנחל;

 )שאיבה תפעולית של המדגה(;במורד הנחל מן התחנה ההידרומטרית מ' במורד  1,500-כ .ד

מדרום לערוץ נחל חדרה עוברת תעלת חדרה מזרח המנקזת את אזור בריכות זתא. בתעלה זו ישנה  .ה

 נוספת אל מאגר גן שמואל. תחנת סכירה ושאיבה

 

 השאיבות הנ"ל מגיעות לשני מאגרים:

  ( 2011-2000( אשר הצריכה השנתית הממוצעת ממנו להשקיה )197370/7804617מאגר נפוליון )נ.צ

 מ"ק; 750,438הינה 

  ( 2000-2011( אשר הצריכה השנתית ממנו להשקיה )195933/705210המאגר התפעולי של המדגה )נ.צ

 מ"ק. 1,530,265הינה 

שמואל, שכן נתוני הצריכה מן המאגרים נלקחים במוצא -יש להוסיף לכמות זו את האידוי מבריכות גן

כלל שטח הבריכות בחלקו המזרחי של  GISולא בנקודות השאיבה. לשם חישוב האידוי נמדד באמצעות 

ית דגן ונתוני גשם דונם. בהתאם לנתוני התאדות יומית מגיגית בתחנת ב 678.8המדגה ונמצא כי הינו 

חודשיים ביישוב מצר חושב אובדן המים בהתאדות, והמילוי החוזר מגשם ישיר )נתוני השירות 

(. מכאן נובע כי כמות 13טבלה אלמ"ק בשנה ) 812-המטאורולוגי(. סך המים המתאדים מן הבריכות הוא כ

, לעומת 1מ"ק 3,092,671מזרחי של מדגה גן שמואל הינה, לכל הפחות, השאיבה השנתית אל חלקו ה

לעיל, מתבצעת בנקודת השאיבה  2.5 מ"ק. בפועל, כמפורט בסעיף   1,650,000הקצאת המים שהיא

 4,500-שר נאמדת  בכהסמוכה לתחנה ההידרומטרית תפיסה אינטנסיבית של זרימות הבסיס, בכמות א

 אלמ"ק בשנה. 

יצוין, כי חישוב האידוי בפרק זה נערך לפי נתוני אידוי מגיגית. חישוב לפי פנמן מוטניס היה מוביל לאידוי 

(, מציעה אספקת מים למאגרים הכולל בתוכו רכיב פיצוי 6.1 אחוז. כיוון שתכנית המים )פרק  20-קטן בכ

 וי, הוחלט לחשב, עבור כל המאגרים המופיעים בעבודה זו, לפי שיטת האידוי מגיגית.איד

                                                 

חישוב זה לא כלל אבדן מים בחלחול/דלף, שכן הוא קשה לכימות ובנוסף סביר להניח כי רוב המים המחלחלים מוצאים את  1

 דרכם בחזרה לנחל.



 

 

 )אלמ"ש( אגן נחל חדרה -תפיסת מי נחל מאגרי על . טבלת מידע 12טבלה 

 מקור מים שם מאגר

שאיבות 
מן המאגר 

)נתונים 
 רשמיים(

שטח 
 המאגר
 )דונם(

מהנחל תפיסה 
למאגר ,לפי 

רשמיים ם ונינת
 + אידוי 

 קיום עדויות לתפיסת יתר
אומדן תפיסות 

 בסיס זרימות
 1שנתיות בפועל

פריקות 
שנתיות 

 לנחל 

הקצאות 
תפיסת 

 מים 
 מקור מידע

 ברקאי
ארובות )לפני  -עין

הכניסה לנחל 
 עירון(

182.98 24 211.69 
דווחה תפיסה מלאה  2014בחורף 

 של מי עין ארובות
 130 אין 212

שות המים בין השנים נתוני ר
2000-2011 

 תלמי אלעזר
תעלת תלמי 

 2אלעזר 
250.00 69 332.54 - 166 

100 
)במליחות 

 מגכ"ל( 317
250 

פגישה עם צוצו ממשק תלמי 
 אלעזר

במספר סיורים נצפה מבצע תפיסת  234.69 29 200.00 נחל חביבה להבות חביבה
 250 אין 372 זרימת בסיס משמעותית

י.ח גורן פגישה עם יפתח מ
 חקלאות בע"מ

 שדות ים

נחל חביבה/נחל 
חדרה )ההרשאה 
היא לנחל חדרה 

בפועל קיימת 
משני שאיבה 

 הנחלים

586.64 100 706.27 
במספר סיורים נצפה מבצע תפיסת 
זרימת בסיס משמעותית, וחסימה 

 2014מלאה של אפיק הנחל במרץ 
 1000 אין 424

נתוני רשות המים בין השנים 
2000-2011 

 750.44 נחל יצחק וליוןנפ
שטח 

בריכות 
דגים: 
678.8 
 דונם

 אין 643 _ 1017.60
1650 

נתוני רשות המים בין השנים 
2000-2011 

מאגר במורד מדגה 
באופן עקבי נצפה  )ונמדד( מייבש  2,075.01 1,530.26 נחל חדרה שמואל-גן

 אין 4,582 את נחל חדרה כמעט לחלוטין
נתוני רשות המים בין השנים 

2000-2011 
מאגר  –גן שמואל 

 תעלת רושרשי
נתוני רשות המים בין השנים  350 אין 261 _ 374.01 6 366.90 תעלת רושרשי

2000-2011 

במעלה תעלת חנה  שומרון -גן
 נחל עירון

נתוני רשות המים בין השנים  270 אין 173 _ 173.29 60 101.51
2000-2011 

 116.25   נחל עירון ג'-עין שמר ב' ו
במספר סיורים נצפתה תפיסה 

משמעותית של זרימת בסיס בנחל 
 עירון, יד ייבוש מלא

 200 אין 497
יוחאי יגודה, רכז מים, קיבוץ 

 2עין שמר

  4100  7,330  5,241.35  3,968.73  סה"כ

                                                 

 יגויות המובאות בגוף הטקסט., ובהחלת כלל ההסתי2.5 בפרק  3לפי הנחות הנשענות על תצפיות בשטח, כמפורט בסעיף  1
 שמר-, וכוללים פירוס חודשי. נתונים מוקדמים יותר אינם רלוונטיים וזאת עקב שינויים במשטר השאיבה לאחר השינויים שנערכו במט"ש עין2012הנתונים מתייחסים לשנת  2



 

 
מי נחל חדרהמשתמשים ב ם. מפת מאגרי21איור 



 

 

 
 שמואל )בריכות מזרחיות(-. תרשים מדגה גן22איור 



 

 

 . חישוב אובדן מים בהתאדות, מדגה גן שמואל13טבלה 

  שנתי דצמ' נוב' ‘אוק ספט' אוג' יולי יוני מאי אפר' מרץ פבר' ינואר

2.3 2.7 3.8 5.3 6.5 7.4 7.5 6.7 6.3 4.8 3.3 2.1 - 
אידוי מגיגית 
תחנת בית דגן 

 )מ"מ/יום

 ימים בחודש - 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 28 31

148 122 64 17 3 
   

1 28 78 132 - 
גשם חודשי 

ממוצע תחנת מצר 
 )מ"מ/חודש(

48.4 51.3 80 107.9 136.8 150.7 157.8 141 128.3 101 67.2 44.2 1214.7 
התאדות  

 מ"ק(אל)

100.5 82.8 43.4 115.4 21.05 0 0 0 0.75 190.1 52.95 89.6 402.7 
מילוי חוזר מגשם 

 )מ"ק(

-52.1 -31.5 36.5 96.4 134.7 150.7 157.8 141 127.6 82 14.26 -45.4 812 
מאזן  

גשם/התאדות 
 )מ"ק(
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 קיים מצב  3

חדרה ויובליו מבחינה הידרולוגית. בתחילה מוצג  פרק זה מציג את תמונת המצב הנוכחית בנחל

שנבנה בהתאם למתודולוגיה המתוארת   WEAP-מאזן המים בנחל כפי שעולה מתוצאות מודל ה

. בנוסף נדונה איכות ולאחר מכן חישוב מפלסים ומהירויות זרימה במקטעים נבחרים 2 בפרק 

חל ומתועדים צרכני המים הגדולים אשר שואבים זרימות בסיס הרבה מעבר להקצאות המים בנ

 של רשות המים. בסוף הפרק מתוארת בעיית קטיעת הקישוריות בערוצים השונים.

 מצב קיים  –איכות מים  3.1

 מדידות כימיות בזרימות הבסיס 3.1.1

, דגימות מים 24/07/2013-ו 13/05/2013בתאריכים , נאספו במקביל למדידות זרימות הבסיס

ממקטעי הנחל השונים ונשלחו לאנליזה במעבדות בקטוכם. בדגימות נמדדו הפרמטרים הבאים: 

(, N-(, חנקן קילדהל )כN-(, אמוניה )כN-(, ניטריט )כN-ניטראט )כ(, BOD(, צח"ב )CODצח"כ )

ית. תוצאות ומוליכות חשמלדטרגנטים אניונים, כלורידים (, בורון, P-זרחן )כ(, N-חנקן כללי )כ

-הייתה כ 2010, מליחות האקוויפר בשנת 9איור כפי שניתן לראות ב .14טבלה אות במובהדגימות 

מגכ"ל )בלי  350-250מגכ"ל. לעומת זאת, ערכי המליחות שנמדדו בערוצים נמצאים בטווח של  200

לתעלת תלמי אלעזר, שם יש תופעת המלחה חריגה, כמפורט בהמשך(. עלייה זו משויכת להתייחס 

 לתהליכי המלחת מים בקרבת פני השטח ובעיקרם תהליכי אידוי וריכוז מי התהום.

 (:13איור להלן ניתוח התוצאות )מספור הנקודות מתייחס ל  

 ( 9מעלה נחל חביבה  )זו מייצגת את מי הנביעות במעלה נחל חביבה.  מדידה –במפה

מג"ל, מה שמעיד על מקור  42הינם  COD -, נמצא כי ערכי ה2013במדידות חודש מאי 

. ערכי האמוניה והזרחן נמוכים, וערכי הניטראט גבוהים מועט מים עם חומר אורגני

 308הינה  מג"ל(, צירוף המעיד על מי תהום באיכות טובה. מליחות המים 14.2יחסית )

כיוון מזאת ן לראות עלייה בערכי הכלורידים, נית 2013מגכ"ל. במדידות חודש יולי 

שהנביעה הופכת לבריכת מים עומדים המנותקת מן הנחל, ובכך חשופה לתהליכי אידוי 

 וריכוז מלחים. 

 ( 8מורד נחל חביבה  )ערך ה2013לפי ממצאי מדידות חודש מאי  –במפה ,-COD  30הינו 

מנקודת המדידה במעלה. ערכי האמוניה  COD-המהווה ירידה מסוימת בערכי המג"ל, 

מג"ל, מעידים על זרימתם של מי  17.1ניטראט של  ריכוזבשילוב עם ווהזרחן הנמוכים, 

נמדדו ערכים דומים, עם עלייה מסוימת בריכוז  2013תהום באיכות טובה. ביולי 

 . )חומרי ההזנה( הנוטריינטים



 

 אגן נחל חדרה  -. תוצאות בדיקת איכות מי זרימות בסיס 14טבלה 

תחנת 
 מדידה

 תאריך

צח"כ 

(COD) 
 מ"ג/ליטר

 צח"ב

(BOD) 
 מ"ג/ליטר

 כלורידים
 מ"ג/ליטר

אמוניה 

 (N-)כ
 מ"ג/ליטר

חנקן קילדהל 
 )מ"ג/ליטר(

-זרחן )כ

P )
 מ"ג/ליטר

ניטראט 

( N-)כ
 מ"ג/ליטר

ניטריט 

( N-)כ
 מ"ג/ליטר

יכות מול
 חשמלית

 מיקרומוס'ס"מ

חנקן כללי 

 (N-)כ
 מ"ג/ליטר

 בורון
 מ"ג/ליטר

דטרגנטים 
 אניוניים

 מ"ג/ליטר

תעלת 
 רושראשי

13/05/2013 45 _ 248 1.9 4.1 1.4 0.64 0.33 1618 5.07 0.250< 0.05< 

24/07/2013 50 3.2 319 0.05< 3.2 0.59 0.39 0.006 1676 3.65 0.250< 0.07 

תעלת 
תלמי 

עזר אל
 ראשית

13/05/2013 30< _ 535 7.4 8.7 1.6 3.9 0.81 2219 13.41 0.250< 0.05< 

24/07/2013 90 24 588 4.9 19.2 0.6 5.2 0.573 2563 _ 0.250< 0.08 

נחל עירון 
 מעלה

13/05/2013 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

24/07/2013 34 1.4 115 0.05< 2.2 0.05 8.4 0.009 889 8.6 0.250< 0.05< 

 נחל עירון
 מורד

13/05/2013 30< _ 259 38 38.8 12.7 0.2< 0.002< 1995 38.8 0.250< 0.05< 

24/07/2013 60 12 343 0.05< 10.6 1.95 6.64 0.190 1780  0.250< 0.13 

 נחל יצחק
13/05/2013 40 _ 347 0.3 1.6 0.02< 12.8 0.02 2691 14.42 0.250< 0.06 

24/07/2013 32 0.8 524 0.05< 1.8 0.08 16.8 0.01 2321 _ 0.250< 0.06 

נחל 
חדרה 

 שפך

13/05/2013 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

24/07/2013 78 5.8 510 0.05< 5.2 0.63 2.5 0.005 2473 7.70 4.5 0.1 

נחל 
חדרה 

 גשר

13/05/2013 30< _ 411 0.05< 2.3 1 4.8 0.31 1945 7.41 0.250< 0.05 

24/07/2013 36 1.7 411 0.05< 1.3 0.13 9.4 0.005 1900 10.70 0.250< 0.08 

נחל 
חדרה 
 מעלה

13/05/2013 44 _ 334 0.05< 2 0.12 10.2 0.24 1625 12.44 0.250< 0.05< 

24/07/2013 32 0.9 284 0.05< 1.5 0.07 12.9 0.121 1647 _ 0.250< 0.08 

נחל 
חביבה 

 מורד

13/05/2013 30 _ 280 0.05< 1.9 0.12 17.1 0.19 _ 19.2 0.250< _ 

24/07/2013 30 1 262 0.05< 3.1 0.6 20 0.292 1464 23.39 0.250< 0.05 

נחל 
חביבה 

 מעלה

13/05/2013 42 _ 308 0.05< 2 0.03 14.2 0.06 1884 16.26 0.250< 0.05 

24/07/2013 40 1.8 425 0.05< 1.8 0.07 7.1 0.003 1874 8.90 0.250< 0.06 



 

 במקטע זה ה2013לפי ממצאי מדידות חודש מאי  –במפה(  7ה נחל חדרה )מעל ,-COD 

מגכ"ל. ערכי האמוניה והזרחן הנמוכים,  334מג"ל, ומליחות הנחל הינה  44הנמדד הינו 

מג"ל( מעידים על זרימת מי תהום במקטע נחל זה,  10.2וערכי ניטראט גבוהים יחסית )

מצביעות על תמונה דומה  2013מדידות חודש יולי אשר אינם חשופים לזיהומים נרחבים. 

 של דטרגנטים אניוניים במיםוריכוז נמוך נמוכים,  COD-ו BODעם ערכי 

 ( 5גשר על נחל חדרה  )נקודה זו מייצגת את נחל חדרה במעלה ממפגש הנחלים  –במפה

מג"ל, נמוך  30של COD נמדדו בנקודה זו ערכי  2013יצחק. בחודש מאי -חדרה-עירון

ממעלה הנחל, תוצאה המעידה על תהליכי פירוק חומר אורגני. תוצאות הזרחן גבוהות 

מג"ל(. במדידות חודש יולי באותה שנה ערכי הזרחן חזרו להיות  1יחסית לרצוי בנחל )

 ( ואין סממנים לזיהום משמעותי של מקטע נחל זה. 0.13נמוכים )

 ( 3נחל עירון מפגש הנחלים  )ייצגת את שפך נחל עירון לנחל נקודת המדידה מ –במפה

מט"ש עין שמר ומאגרי  -הנחל קיים מקור זיהום פוטנציאלי  חדרה, כאשר במעלה

מג"ל(  30-בנקודה זו היה נמוך )פחות מ COD-, ה2013הקולחים. במדידות חודש מאי 

 היומג"ל(  38.8לדהל )מג"ל( וחנקן ק 12.7מג"ל( הזרחן ) 38ולעומת זאת ריכוזי האמוניה )

והים מאוד. אלו, בשילוב עם ריכוזי ניטראט נמוכים, מעידים על מקטע נחל המזוהם גב

בקולחים באיכות בינונית ומטה. לריכוזי האמוניה והזרחן הגבוהים ריבוי השלכות 

נמצאו סממנים לזיהום  2013שליליות על האקולוגיה של הנחל. גם במדידות חודש יולי 

מג"ל( האופייניים  12גבוה )  BODשונים. ערכימקטע נחל זה, אם כי בעלי מאפיינים 

( אשר אינם מאפיינים ריכוז 10.6לקולחים בטיפול שניוני, ערכי חנקן קלדהל גבוהים )

במקביל  ,ירידה בריכוז האמוניה לעומת מדידת מאי הייתהטבעי במי נחל. מצד שני 

ם על זיהום ממקור עדיין מעל ערך רצוי הנחל(, המעידי –מג"ל  1.95לירידה בערכי הזרחן )

קולחים כנראה בשלב טיפול שונה מזה אשר זיהם את מקטע נחל זה בחודש מאי. יש 

תוצאות שאינן מעידות על זיהום מסוג  נמדדו 2011לציין, כי במדידות ניטור נחלים משנת 

זה. נתונים אלו מתיישבים עם תמונת המצב בנחל בה הגלשות מהמט"שים ומאגרי 

 להלן(.  2.4.5 אך בהחלט מתרחשת בתדירות משתנה )ראה סעיף  הקולחים אינה קבועה,

 ( 11עירון מעלה  )מדידות איכות מים במעלה נחל עירון נערכו בחודש יולי.  –במפה

המדידות מצביעות על מים באיכות גבוהה מאד המאפיינים מי נביעה, ללא נוכחות 

את לעומת מורד הנחל אשר בו נצפתה נוכחות מזהמים גבוהה, מה שמצביע מזהמים, וז

 על מקור זיהום שנמצא בין נקודה זו למפגש הנחלים, ככל הנראה מט"ש ומאגרי עין שמר. 

 ( 2תעלת תלמי אלעזר  )נקודה זו מייצגת את ניקוז כלל תעלות תלמי אלעזר לפני  -במפה

נמדדו  2013יצחק. בחודש מאי -עירון-רההשפך לנחל עירון באזור מפגש הנחלים חד

מג"ל( נמוכים, ולעומת זאת ערכי  3.9מג"ל( וניטראט ) 30-)קטן מ  CODבנקודה זו ערכי

מג"ל, בהתאמה(, אשר מעידים על מקור זיהום  1.6מג"ל,  7.4אמוניה וזרחן גבוהים )

"ש בקולחים. בהקשר זה יש לציין כי בעבר זרמו בתעלה באופן קבוע קולחים ממט

צ'רקס, אולם הזרמה זו אינה מתרחשת כיום באופן מוסדר. פרט מעניין נוסף הינו ערכי 

מצביעות על מגמה  2013מגכ"ל. מדידות חודש יולי  535המליחות הגבוהים במיוחד, 
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מג"ל(, נתון  4.9מג"ל( ואמוניה ) 24) BODמג"לCOD (90  ,)דומה עם ערכים גבוהים של 

מקור זיהום במקטע נחל זה. יש לבחון את מקור הזיהום  המצביע על נוכחות קבועה של

של מקטע נחל זה, אשר נמצא במורד הזרימה הן ממאגר ובריכות הדגים של תלמי אלעזר 

 והן מאזור מט"ש צ'רקס. 

 
 2014. זיהום אורגני בתעלת תלמי אלעזר, מרץ 23איור 

  שי נמדד ריכוז אדש מאי, במי תעלת הרושרבמדידות חו –במפה(  1שי )ארושרתעלת

שאינו גבוה, אולם הנחל סובל מזיהום  COD-מגכ"ל( ו 248כלורידים המאפיין מי תהום )

מג"ל( מעט גבוהים. מסיורים ותצפיות  1.4מג"ל( וזרחן ) 1.9אשר מתבטא בערכי אמוניה )

ר באזור בנחל, עלו עדויות לזיהום תעלה זו הן מזליגת שפכי מכון התערובת אמב

תעמה במעלה התעלה. תוצאות מדידות האיכות -התעשייה גרנות, והן מהחווה של אבו

בחודש יולי אינן מצביעות על מקור זיהום מסוג זה עם ירידה בערכי הזרחן והאמוניה, 

 ותוצאות אשר באופן כללי משקפות דיפוזיה של מי השקיה מסביבת התעלה. 

 ( 4נחל יצחק )מגכ"ל.  347, ריכוז הכלורידים שנמדד הינו 2013י במדידות חודש מא -במפה

מג"ל(  12.8ריכוזי האמוניה והזרחן אשר נמדדו הינם נמוכים, ריכוז הניטראט הינו גבוה )

דלף ממאגר חביבה הובסך הכל זורמים במקטע זה מי תהום באיכות טובה, וזאת על אף 

מקטע נחל באיכות טובה  מצביעות על 2013ליטר/שנייה(. גם מדידות חודש יולי  1.5-)כ

מג"ל( המיוחסת לירידה בנפחי  524שאינו סובל מזיהום, עם עלייה בריכוז הכלורידים )

 הזרימה והגברת תהליכי אידוי. 

  הממצא 2013 איכות המים במורד נחל חדרה נמדדה בחודש יולי –שפך נחל חדרה .

מפגע משמעותי מג"ל( המהווים  4.5המשמעותי ביותר הוא ערכי הבורון הגבוהים )

לוגית, וזאת לעומת תוצאות מדידות הבורון בכל שאר האגן אשר הינן ולמערכת האק
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 COD. ממצא זה מצביע על מנא"י כעל מקור הזיהום. בנוסף, ערכי הכימותנמוכות מסף 

מג"ל( גבוהים מן הרצוי ומייצגים כניסת קולחים ממעלה  5.2מג"ל( וחנקן קילדהל ) 78)

 ותהליך טיהור עצמי במהלך הזרימה.ל מסוים מיהו עברוהנחל אשר 

 מדידות חמצן באגן נחל חדרה 3.1.2

מחקרים על איכות מים מצביעים על החמצן המומס כמשתנה החשוב ביותר בקיום הדגים 

( וכגורם מפתח בבריאות המערכת האקווטית. Novotny and Olem, 1994והביוטה המימית )

בשעות החשיכה, כאשר במקביל  הפוטוסינתזהיך נמוכים הן הפסקת תהלחמצן  הסיבות לריכוזי

מתרחשים תהליכי צריכת חמצן כתוצאה מפירוק החומר האורגני ע"י מיקרואורגניזמים 

לירידה בריכוזי החמצן יכולה להתרחש סיבה נוספת אירוביים, בנוסף לנשימת הצמחים ובע"ח. 

מדידת  כךלפי יה של המים.טורבולנצבו זרימהבחוסר שגורמות לספיקות נמוכות קיצוניות  לבגל

ריכוזים המגבילים את  רבניטושעות הבוקר המוקדמות היא בעלת חשיבות לילה ובהחמצן ב

 ,מים חמיםגופי ב בוגרים כדי למנוע מוות של דגים. הנחליכולת הקיום של בע"ח לאורך 

 50%עד  30%-כ(מג"ל  3של לפחות יומי ריכוז חמצן מומס שנדרש קובע  EPA-הקריטריון של ה

קריטריון מחמיר ה ואילו עבור שלבי חיים צעירים 30C-10C) טמפרטורה שלב ת חמצןרווי

  (.USEPA, 1986; Novotny & Olem, 1994) מג"ל 5 ריכוז מזערי של יותר ודורש

( בוצעו בתאריך 06:00-05:00מדידות של ריכוז החמצן המומס בנחל בשעות הבוקר המוקדמות )

. למעט 9ות בנחל חביבה ובמעלה נחל חדרה לפני ובמורד גשר כביש מס' במספר נקוד 20/06/2014

(, בכל שאר 15.6%נקודה אחת בנחל חביבה )לאחר מאגר חביבה( בה נמדד אחוז רווית חמצן נמוך )

 3-מ וכל המדידות היו גבוהות ,(15טבלה )חורגים מומס הנקודות לא נמצאו ריכוזי חמצן 

רוויה(. חשוב לציין שהמדידה בוצעה פעם אחת בלבד והוגבלה לקטע  35%-/ליטר )מעל למ"ג

 מסוים באגן ההיקוות של הנחל, ולכן יש להתייחס לתוצאות בהתאם. 

 מסקנות ממדידות האיכות 3.1.3

 מוקדי זיהום: 4מי נחל חדרה ברוב האזורים הם באיכות טובה. עם זאת, ישנם עדיין 

 1ראה ע"י מט"ש עין שמרנחל עירון שמזוהם ככל הנ. 

 ע"י בריכות הדגים או מט"ש לעזר שמזוהמת באופן קבוע, ככל הנראה תעלת תלמי א

 .צ'רקס

 שי שמזוהמת באופן וודאי ע"י מפעל גרנות וכנראה גם ע"י החווה של אבואתעלת הרושר-

 תעמה.

  מנא"י. קולחי שמזוהם ע"י חדרה  נחלמורד 

                                                 

ם לזיהום ע"פ החברה הכלכלית מנשה, בנחל עירון ישנם משקעים של זיהום ארוך שנים והם הגורמי 1
 המים.
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 יבול המים הטבעי בנחל  3.2

התכנית התגלו שיבושים רבים בזרימת הנחל הטבעית וזאת עקב תפיסת מים במהלך עריכת 

)אשר לעתים חורגת מן ההקצאות ומן ההנחיה לתפוס זרימות למאגרים ההשקיה נרחבת 

כל הפעילויות  תפיסת עין ארובות וקטיעת קישוריות הנחל במקומות שונים., טפוניות בלבד(יש

 מה בנחל חדרה ולפגיעה גדולה במערכת האקולוגית. הללו גורמות להפרה קשה של רציפות הזרי

בסעיף זה מוצג יבול המים הטבעי בנחל, הכולל את ספיקת עין ארובות ועינות חביבה, זרימה 

. יבול המים 2.2.2  בסעיף, ונגר עילי כמתואר 2.3.2.3  בסעיףבערוצים המנקזים מי תהום כמתואר 

החודשי הטבעי בערוצי הנחל, כלומר, ללא תפיסות מים במאגרים וללא שחרור מים לנחל,  

מלמ"ק,  16-שפך( הינו כ –. ניתן לראות כי יבול המים השנתי בכלל האגן )חדרה 8טבלה מסוכם ב

. הסעיפים הבאים דנים בהשפעה מלמ"ק בשנה 20-15כום דומה להערכות ההיסטוריות של ס

 האנתרופוגנית על מאזן המים הטבעי.

 מאזן זרימות בסיס "מצב קיים" 3.3

מחשב נפח זרימה וריכוז כלורידים בקטעי הערוצים השונים ברזולוציה חודשית.  WEAP-מודל ה

 ות", ולא למי נגר, מתוך השיקולים הבאים:המודל מתייחס לזרימת מעיינות ו"הזעת תעל

מבחינה אקולוגית, ישנה חשיבות רבה לספיקות, עומקים ומהירויות הזרימה הקבועות בנחל.  .1

נגר חשיבות אקולוגית רבה בהסעת בע"ח וצמחים, ניקוי הערוץ וכו', אולם קביעת  ילאירוע

  כמות הנגר המדויקת הזורמת בכל ערוץ היא  בעלת חשיבות משנית.

במאגרים לאורך הנחל,  תקיים חוסר במידע לגבי תפיסת מי שיטפונו – תתפיסת מי שיטפונו .2

( על תפיסת זרימות 2.5 ואילו מידע אמפירי רב נאסף במהלך עריכת תכנית המים )סעיף 

ות המים של רשות המים הבסיס. מסתבר כי הסתמכות על נתוני התפיסה הרשמיים והקצא

 חוטאת לניתוח תמונת המצב באגן נחל חדרה.

פרמטר עיקרי בתכנית המים הוא קביעת זרימות בסיס סביבתיות. הסתמכות על נגר עילי  .3

 עלולה לעוות מרכיב זה.

, הוא בתפקודו כמלאי מים תהאקולוגי חשיבותויש להדגיש כי חשיבות כימות הנגר, מלבד 

, ומהן ניתן להסיק על יכולתם של כל 2.2.2 הנגר העונתיות מוצגות בפרק  למאגרים באגן. כמויות

 המאגרים לעמוד בהקצאות המים הנוכחיות שלהן מבלי לפגוע באופן משמעותי בזרימות הבסיס.



 

 26.06.2014 אגן נחל חדרהב. מדידות חמצן מומס 15טבלה 

ריכוז חמצן    מ"צ 26 - 25טמפרטורת המים: 
 מומס

אחוז 
 רוויה

נקודת ציון ברשת 
 ישראל חדשה

  נקודות ציון גיאוגרפית

 הערות X Y X Y % מ"ג/ליטר עומק )טווח( שעה שם האתר

שאבות עובדות, המ 35°00.146 32°24.376 701385 200467 37.3 3.24 מ"ס 15 - 5 5:08 נחל חביבה ליד מאגר חביבה
 צפרדע נחלים

   35°00.024 32°24.443 701509 200274 15.6 1.36 ס"מ 20 -כ 5:26 נחל חביבה, מורד מאגר חביבה

 בוצי מאד 35°00.960 32°24.595 701790 200173 43.9 3.92 מ"ס 25 - 20 5:30 נחל חביבה, ליד מאגר שדות ים

   35°00.060 32°24.799 702169 200331 117.5 9.74 מ"ס 40 - 30 5:40 9מ' מעל גשר כביש  200-נחל חדרה, כ

נחל חדרה, אחרי מפגש נחל חביבה 
 והגשר

5:48   8.85 110.2 200097 702384 32°24.916 35°59.911   

   35°59.737 32°25.149 702814 199826 82.7 6.74 מ"ס 50 - 40 5:53 9נחל חדרה, מורד גשר כביש 

א בוצעה ל   6:00 נחל חדרה
 מדידה

אזור רדוד מאד, קטע  35°59.438 32°25.469 703407 199358  
 יבש בערוץ )צולם(
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הספיקות הנ"ל  .בנקודות נבחרות באגן נחל חדרה לאורך השנהזרימות בסיס מציג ספיקות מים  24ר ואי

. שיאן של הספיקות ור מים ממט"ש מנאי, ותפיסת מים למאגריםרשחומייצגות את מעיינות, זרימות בסיס, 

 -מורד מפגש הנחלים חדרההיא הספיקה היא המשמעותית ביותר באגן  הנקודה בהמרץ. -הן בחודשים דצמבר

עקב תפיסות משמעותיות  ,המפגשבמורד מ'  1,300יצחק, אולם ספיקה זו פוחתת באופן משמעותי -עירון

. זרימות הבסיס בנקודת התפיסה של גן שמואל הסמוכה לתחנה ההידרומטרית למאגר נפוליון ובעיקר

 .16טבלה במקטעי הנחל השונים, ברזולוציה חודשית, מופיעים ב

 27איור , 26איור מפות המציגות את תוצאות המודל השנתיות, עבור חודש מרץ ועבור חודש נובמבר, מוצגות ב

, בהתאמה. יש לציין, כי ייבוש משמעותי של הנחל באזור עין שמר אינו בא לידי ביטוי באופן מובהק 28איור -ו

 בפה, בגלל השפעתו המקומית והזעת המקטע שמתחת לנקודה זו.

 תפיסת יתר של מי נחל חדרה  3.1

תכנית המים, התבהר כי מתרחשת תפיסת יתר משמעותית של זרימות הבסיס בנחל, בהשוואה  במהלך עריכת

להקצאות המים. המתקנים בהם קיים חשש מהותי לתפיסת יתר של מי הנחל הינם מדגה גן שמואל, מאגר עין 

דע שמר, מאגר שדות ים ומאגר להבות חביבה. סעיף זה מספק הערכה לגבי תפיסת יתר זו בהסתמך על מי

 ובמדידות הספיקה. 2013/14סיורים בשטח בשנים  10-שנאסף ב

 תפיסת יתר במדגה גן שמואל 3.1.1

אלמ"ק המיועדים לתפיסה למאגר נפוליון ולמאגרי המדגה  1,650למדגה גן שמואל הקצאת מים שנתית של 

עולי בנקודת השאיבה הצמודה לתחנה ההידרומטרית. חישוב של תפיסת המים במדגה, המסתמך על מידע תפ

 3,093-, מצביע על תפיסת מים שנתית של כ2.5.1 ומניתוח התאדות, כמפורט בפרק  מדגהשהתקבל מנציגי ה

תפיסת המים של מציג הפחתה משמעותית בספיקת נחל חדרה באזור מתקן  28איור אלמ"ק לכל הפחות. 

מדגה גן שמואל בתחנה ההידרומטרית, בתקופות שונות של השנה. כמו כן, מדובר על שאיבה קבועה של 

 .זרימות בסיס ולא על תפיסת שטפונות

, ספיקת מי הבסיס במקטע שמעל הנחל במקומות שונים במעלה קטיעת קישוריותבמקרה של שנה שחונה ו

מזרימות  66%-כי התפיסה למדגה מהווה כ אלמ"ק, מכאן 4,850-נה כהשאיבה התחתונה לגן שמואל הינקודת 

 .על אחוזי תפיסה גבוהים מכך ותהבסיס. מדידות זרימה שנעשו במורד הזרימה בתאריכים מרץ וינואר מצביע

כל הנ"ל מצביעים על חשיבותה של אכיפה אדוקה יותר של השאיבה למען שיקומו ההידרולוגי והאקולוגי של 

 דרה.מורד נחל ח



 

 

 

 

 WEAPתוצאות מודל  –. ספיקות בסיס שנתיות "מצב קיים" בערוצי נחל חדרה 24ר ואי

 WEAPתוצאות מודל  –. זרימות בסיס חודשיות באלמ"ק  "מצב קיים" בערוצי נחל חדרה 16טבלה 
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מעל מפגש עם חביבה -חדרה 

בין חביבה לעירון   -חדרה

מורד מפגש ערוצים   -חדרה 
עירון-יצחק-חדרה

מורד התפיסה לגן שמואל -חדרה

שפך  -חדרה 

שפך   -חביבה 

שפך  -עירון 

מעל תפיסה למאגר גן   -רושרשי 
שמואל

מורד מן התפיסה   -רושרשי 
למאגר גן שמואל

תלמי אלעזר  

שפך   -נחל יצחק 
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 שנתי ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר מקטע נחל

 315.6 10.5 10.5 10.5 31.6 31.6 31.6 47.4 47.4 47.4 15.8 15.8 15.8 מעל מפגש עם חביבה -חדרה 

 2301.0 93.8 93.8 95.8 224.8 224.9 224.8 321.7 321.5 321.7 126.1 126.1 126.1 בין חביבה לעירון -חדרה

צים מורד מפגש ערו -חדרה 
 עירון-יצחק-חדרה

302.5 302.8 304.7 720.4 725.2 733.4 527.0 522.4 516.6 240.4 236.3 235.7 5367.5 

 681.7 24.9 25.0 25.7 65.4 66.3 67.0 100.8 99.6 98.8 36.3 36.0 35.9 מורד התפיסה לגן שמואל -חדרה

 2161.5 134.9 126.3 144.5 170.7 214.2 216.6 241.7 230.3 224.8 167.5 130.0 159.9 שפך -חדרה 

 532.2 14.1 14.1 16.1 54.8 54.9 54.8 84.0 83.8 84.0 23.8 23.8 23.8 שפך -חביבה 

 1460.7 63.8 64.2 66.4 139.5 145.1 149.9 203.6 196.0 190.6 81.8 80.1 79.6 שפך -עירון 

מעל תפיסה למאגר גן  -רושרשי 
 שמואל

13.9 13.9 20.9 27.9 31.2 34.6 34.5 34.4 24.2 13.9 13.9 13.9 277.3 

מורד מן התפיסה  -רושרשי 
 למאגר גן שמואל

0.0 0.0 0.0 6.1 9.4 12.8 12.7 12.6 2.3 0.0 0.0 0.0 55.8 

 161.1 7.32 7.32 7.32 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53 7.32 7.32 7.32 שפך -תלמי אלעזר 

 1407.6 68.7 68.8 68.8 133.4 133.6 133.4 182.2 181.8 182.2 85.0 84.9 85.0 שפך -נחל יצחק 
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 , מצב קיים, שנתיWEAP. מפת תוצאות מודל 25איור 
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 , מצב קיים, מרץWEAP. מפת תוצאות מודל 26איור 
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ספטמברמצב קיים, זרימות בסיס , WEAPמפת תוצאות מודל . 27איור 
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 ייבוש כמעט מוחלט של נחל חדרה בתחנה ההידרומטרית ע"י מדגה גן שמואל בתקופות שונות של השנה  .28איור 

 2014מרץ ב 18, ג( 2014ינואר ב 13, ב( 2013נובמבר ב 12 א( 
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 ר במאגר עין שמר תפיסת ית 3.1.2

תפקידו המרכזי של מאגר עין שמר הינו אגירה של קולחי מט"ש עין שמר. בנוסף, למאגר הקצאה לתפיסה של 

אלמ"ק בשנה מנחל עירון. מלבד עדויות להגלשה של מי קולחים ברמה ירודה מן המאגר לנחל חדרה  200

ממחיש  29איור ת תכנית המים עדויות לתפיסה נרחבת וייבוש של הנחל. ( נאספו במהלך עריכ3.1  )סעיף

נצפו גם כן תפיסות מלאות  2014. בינואר ובמרץ 2013תפיסה מלאה של נחל עירון במאגר עין שמר במרץ 

ות מאד אשר נמדדו בשפך נחל עירון . תצפית זו מתיישבת עם ספיקות נמוכ1ולמעשה קטיעת קישוריות הנחל

 בחודשים אלו.

את החשיבות שבאכיפה מוגברת  יםמדגיש ,במורד נחל עירון גרועותה מיםהויות ואיכבסיס התפיסת זרימות 

עיקר עקב העובדה יכות ירודה לנחל עירון, בלפי הקצאות והן של מניעת הגלשות קולחים בא שאיבההן של 

 י ואמין בראשו ולכן פוטנציאל הערכיות האקולוגית שלו גבוה. שהנחל ניזון ממקור מים איכות

 תהגישה החברה הכלכלית מנשה לרשות המים בקשה להגברת יכולת שאיבת מי שיטפונו 2012בחודש דצמבר 

לנחל עין שמר. כיום )לפי הצהרת אנשי החברה הכלכלית( ישנן שתי משאבות במקום, בספיקות מרביות של 

מק"ש. לפי נתוני התחנה  1,600שר הבקשה הינה למשאבה נוספת בספיקה מרבית של מק"ש, כא 1200-ו 500

שעות. לשם  669-( הינו כ2000/1-2012/2ההידרומטרית בנחל עירון, מספר שעות הגאות השנתיות )לפי ממוצע 

ר מק"ש. כלומר, על פניו המשאבה הקטנה יות 500אלמ"ק בקצב של  200שעות לשאיבת  400השוואה, נדרשות 

ות ולא נדרשת יכולת שאיבה הקיימת, אמורה להספיק למילוי הקצאת המים השנתית של המאגר בעת שיטפונ

 תפיסה של זרימות בסיס. לגם לא נוספת, 

 
 2013מרץ ב 14. תפיסה מלאה של מי נחל עירון לטובת מאגר עין שמר, 29איור 

                                                 

מלמ"ק מי באר שהוזרמה לנחל, כך שלמעשה השתמשו בנחל  3.5ע"פ החברה הכלכלית מנשה, בתקופה המדוברת עין שמר תפסו  1

 כמובל מים. לא ניתן להצליב זאת עם התאריכים בהם נערכו הסיורים אך בכל מקרה, אין הדבר מצדיק ייבוש מלא של הנחל במורד.
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 תפיסת יתר במאגר שדות ים 3.1.3

ים מיועד לתפוס את מי המקטע העליון של נחל חדרה. בפועל, המאגר נמצא סמוך למפגש הנחלים  מאגר שדות

נצפתה חסימה מלאה של  2014חביבה וחדרה ולצידו בריכות אופרטיביות לתפיסת שני הנחלים. בחודש מרץ 

(.  30איור נחל חדרה )העמסת עפר למעביר בטון ממורד לבריכה האופרטיבית(, לטובת שאיבת מים למאגר )

בעת עריכת מדידות רמות חמצן בנחל נצפתה הקמתם של שני סכרונים לתפיסת מים, הן  2014בחודש יוני 

 .)31איור בנחל חביבה והן בנחל חדרה, שקטעו לחלוטין את זרימות הנחלים )

 
 2014מרץ ב 18לשם העלת מפלס לשאיבה למאגר שדות ים,  9. חסימת אפיק נחל חדרה בסמוך לעבודות כביש 30איור 

 
 2014יוני ב 20 ים,-. סכרוני לתפיסת זרימות בסיס בנחלים חביבה וחדרה למאגר שדות31איור 
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 תפיסת יתר במאגר להבות חביבה 3.1.4

סיס למאגר חביבה מתבצעת באופן קבוע, כפי שהתברר בסיורים ובמדידות, לרוב עד למצב תפיסת זרימות ב

, נצפתה 2013ינואר ל 13-מדידות הזרימה שנערכו ב, בלדוגמה. בנחל של הפחתה משמעותית בנפח הזרימה

ממחיש את הפגיעה בזרימת נחל  32איור מזרימת הבסיס בנחל למאגר להבות חביבה.  70%-תפיסה של כ

 .20.05.2014חביבה עקב תפיסת מים למאגר להבות חביבה, כפי שתועדה בסיור שנערך בתאריך 

 

 
 2014. תפיסת זרימות בסיס בנחל חביבה למאגר להבות חביבה, מאי 32איור 

 פגיעה בקישוריות הנחל  3.2

קטיעת קישוריות הנחל  הזרימה ובמערכת האקולוגית באגן נחל חדרה נגרמת עקבפגיעה משמעותית במשטר 

, גשרים ומגוון מבנים הנדסיים אחרים. בעת ביצוע תכנית המים נגרמה קטיעה מוחלטת ע"י סכרוני הטיה

רה. מלאכותי במפגש הנחלים חביבה וחד , עקב הקמת גוף מים9בקישוריות הנחל באזור בניית הגשר בכביש 

המגלש קוטע  33איור בו המערבי של גוף מים זה, לכיוון מורד הזרימה, הוקם מגלש. כפי שניתן לראות בקצה

לחלוטין את זרימת הנחל, ומותיר את נחל חדרה יבש לחלוטין. כיוון שמקטע זה של נחל חדרה מנקז מי תהום, 

ניתן לראות את  34איור . בעד מאות מטרים במורד הנחלאולם רק עשרות הזרימה בו מופיעה מחדש בהמשך, 

מ' במורד מן המגלש, כאשר זרימה זו היא קטועה ובערוץ הנחל  1,300-תחילתה של חידוש הזרימה בנחל, כ

לה האגן שרטוני חול גדולים. יש לשים דגש על חידוש קישוריות הנחל בנקודה זו, המהווה חיבור חשוב בין מע

 למורדו. 

איור באגן בנחל נקודות רבות נוספות בהן מתרחשת קטיעה של הקישוריות. מיקומי הנקודות הנ"ל מופיעים ב

 .1 17טבלה ומפורטים ב 35

 

 

                                                 

 גי מיםחלק מהמידע נלקח מפל 1
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 ודות פגיעה בקישוריות הנחל באגן נחל חדרה. נק17טבלה 

 גובה  )מ'( הערה תיאור מס"ד

 גשר ברחוב צה"ל 1
 

1 

 תחנה הידרומטרית 2
 

2 

 0.3 2013-הסכרון הוקם ב בריכה וסכרון 3

 סכרון מאגר עין שמר 4
 

0.5 

 סכר לתפיסת מים עין שמר 5
מ',  2.0מ', גובה  6.0רוחב זרימה 

מ'  10.0 -ה ומ' במעל 5.0דיפון בטון 
 במורד

2 

 מעביר בוקס, מפל ומתקן כניסה 6
  

7 
תאים, במורד מפל משולש  3מעביר בוקס 

 1  מ' 1.0בעומק 

 מ' 2.1מעביר בוקס ומפל  8
 

2.1 

 מטר 1.5-ו 1שני מפלים בגובה  9
  

 מעביר בוקס ומפל 10
 

0.8 

 0.5  מפתן/מפל 11

   סכרון לתפיסת מים גן שומרון 12
 ן לתפיסת מי הנחל להבות חביבהסכרו 13

 
0.5 

 גשר פינת אריה 14
 

0.3 

 מפל 15
 

1 

חדרה עם -גוף מים מלאכותי במפגש חביבה 16
 מגלש גבוה לכיוון מורד נחל חדרה

  

 

 
 2014חדרה, יוני -. קטיעת קישוריות הנחל בגוף מים מלאכותי במפגש הנחלים חביבה33איור 
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מ' במורד נחל חדרה מגוף המים המלאכותי במפגשו עם נחל חביבה, יוני  1,300. זרימה חלקית המאופיינת בשרטוני חול, 34איור 

2014. 

 שפך נחל חדרה )אסטואר( 3.3

 ( הינו גוף מים, לרוב סגור בחלקו, המצוי באזור המפגש של נהרות ונחלים עם הים. קטע זהestuaryשפך נחל )

של מורד הנחל מאופיין לרוב באפיק רחב, מים עמוקים יחסית, ותחלופת מים איטית הכוללת כניסה ויציאה 

שונות עונתית ויממתית גבוהה של מליחות ב ןנחל מאופייהשל מי ים בעת גאות ושפל. כתוצאה מכך, שפך 

קיימת השפעה מרבית  בתקופת גשמים ושיטפונות ריכוז המלחים הוא הנמוך ביותר ובתקופת היובשהמים. 

 של תהליכי גאות ושפל של הים על מליחות המים.

. אזור זה שּוִנה משמעותית בעקבות פרויקט השיקום הנופי של השפך, 2בנחל חדרה השפך מתחיל בכביש 

 (:2013שכלל שני מרכיבים עיקריים )לקריץ, 

 1)נקודה  2ור חציית כביש שחרור מי הקירור של תחנת הכוח אורות רבין לנחל חדרה במקום לים, באז 

 (, תוך יצירת מופע מים המשתלב בפיתוח הנופי בגדות הערוץ.36איור ב

  סכירת מי הנחל המזוהמים והעברתם לים, שלא דרך ערוץ הנחל. לפני המפגש עם מי תחנת הכוח, נשאבו

חל באיכות גרועה דרך איזור טיפוח הנוף והוזרמו מי הנחל לים בצינור כדי למנוע את המעבר של מי נ

 מ"ק ביום(. 20,000-וסחרור מי הים )ספיקת המשאבות הייתה כ



 

 
 . נקודות קטיעת קישוריות באגן נחל חדרה35איור 
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 : שפך נחל חדרה36איור 

עולת המשאבות פסקה עקב חוסר תחזוקה ותקציב, כך בשנים האחרונות נפרץ הסכר באירועים שטפוניים ופ

שחרור מי הקירור של תחנת  עם זאת, הסכר עדיין יוצר מדרגה בערוץ הנחל. שמי הנחל זורמים בערוץ עד לים.

מציג את אזור האסטואר ובו שתיים מנקודות המדידה התקופתיות של רט"ג.  36איור  הכוח לנחל נמשך.

מגכ"ל המעידים על חדירה של מי  5,672נמדדו בנקודה זו  2014הסכר שנפרץ. במאי  במורדנמצאת  1נקודה 

שגם לאחר פריצת  מדידה זו מחזקת את המסקנה מגכ"ל. 808, נמדדו 4, הנמצאת בסמוך לכביש 2ים. בנקודה 

ס קביעה זו במדידות , אם כי יש לבס2הסכר, מי הים אינם חודרים מעלה והאסטואר אכן מתחיל בכביש 

 נוספות.
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 אקולוגיה 4

 נחלאגן ב ובחי צומחב. מוצגים בו השינויים שחלו בעבר ובהווה תמונת המצב האקולוגית בנחלדן בפרק זה 

בעשרות השנים האחרונות ומצבו הנוכחי. כמו כן, מוצגים ערכי טבע ייחודיים הנכללים באגן ההיקוות  חדרה

שראוי שיוכללו  בתי גידול לחים של הפרק מוצגים מספרבחלקו האחרון של נחל חדרה בתחום הקו הירוק. 

 .רצף ההידרולוגי של הנחללא נכלל בלמרות שחלקם  ,בתכנית המים

 צומח 4.1

מיני צמחים נדירים באגן ההיקוות  73( רשומים 2002באטלס המינים הנדירים )רשות הטבע והגנים ורת"ם, 

(. רוב המינים נצפו באחד מתוך אשכולות 2011דול לחים )קולר, מהם מאפיינים בתי גי 80%-של נחל חדרה, כ

האתרים הבאים: בריכות דגון, מרחב ביצת זיתא, מרחב בריכת בטיח ומרחב תעלת גרנות. חלק מהתצפיות 

במינים הרשומים באטלס זה נרשמו בשנות העשרים עד שנות הארבעים של  באגן ההיקוות של נחל חדרה

(. רבים ממיני הצמחים נכחדו מאגן הניקוז בעקבות פעולות 2011אז בנחל )קולר, המאה העשרים ולא נצפו מ

ניקוז, ייבוש ביצות, הכשרת שטחים חקלאיים, בנייה, התמעטות המים בנחל, זיהום מי הנחל בשפכים, 

 העמקה של האפיק והסדרתו. 

, שיבוליות-גומא רב, עלים-גומא רחב) מישראל תשעה מינים מסומנים ככאלה שנכחדומבין המינים הנדירים, 

( ועשרה תלתן נימיו עדשת מים מצטלבת, כדרורית המים, נימפיאה לבנה, נורית הביצות, נהרונית שקופה

, כריך נמוך ,כריך גומאי, יינית כמנונית, וליסנריה סלולה, גומא אזמלנימינים דורגו כמינים על סף הכחדה )

מיני  10(. רשימה זו כוללת וקיצנית אשכולית סחלב ריחני, נימפיאה תכולה, נהרונית מסולסלת, נאדיד עדין

 . (2011צמחי מים טבולים וצפים שנצפו בנחל חדרה בעבר וכיום לא נותר מהם אף לא מין אחד )קולר, 

 . תעלת בטיח מוסדרת ומדופנת )צילום: זאב קולר(37איור  

איור )ראה דוגמה ב זרימה טרפזילים מוסדרים כתעלות בעלות חתך ורוב היוב במורדכיום, רוב קטעי הנחל 

(. תעלות כאלה כולאות את נתיב זרימת הבסיס של הנחל בין שני מדרונות תלולים, ללא פשט הצפה, החיוני 37

שעליו, אם באמצעים  הסוח הצמחייפי רוב, מטופלים מדרונות התעלה לכי-לתפקוד המערכתי של הנחל. על



 

 תכנית מים לנחל חדרה

 - 76 - תכנית מים לנחל חדרה

ואם באמצעים כימיים. הדבר מותיר את הנחל חשוף, ללא כל הגנה צמחית בפני השפעות שליליות  םמכאניי

של הסביבה. תחת פעולות התחזוקה הקיימות, נתונות גדות הנחל לארוזיה שמתקיימת בהן במידה מסוימת 

מים. בהעדר פשט הצפה, לא מתקיים חיגור אופייני של  גם בחודשי הקיץ, עקב השקיה ודליפות מקווי אספקת

 (.2011בתי גידול לחים לאורך הגדות ותפקודו האקולוגי של הנחל נפגע קשות )קולר, ל צמחים אופייניים

מספר מיני הצמחים של בתי גידול לחים הוא אחד המדדים לערכיות קטע נחל זרימתי. ניתן להניח שמספר 

מבטא בריאות ותפקוד של המערכת האקולוגית המימית וערכיות גבוהה יותר. גם  גדול של מינים מקבוצה זו

בסך ( דיווח ש2011מספר המינים הנדירים של בתי גידול לחים הוא מדד תומך לערכיות הקטע הנבדק. קולר )

 , עובדה המחזקת את הפחיתה בערכיות אגןמינים נדירים 7בקטעים שנדגמו באגן נחל חדרה רק  נרשמו להכו

נצפה בקטע אחד בלבד בתעלת רושראשי. , הזעירהמים העדשת  שדווח הוא מין יחיד של צמח מים צף. הנחל

שנתי זעיר המשתייך לקבוצת הצמחים העילאיים, הגדל במקווי מים עומדים ובפלגים -זהו צמח מים רב

בישראל הוא נפוץ  לזיהום אורגני וריכוזי נוטריינטים גבוהים. יחסי שזרימתם איטית ונחשב עמיד באופן

גרגיר ו כרפס הביצותבאזורים שונים ואינו מוגדר נדיר. מיני צמחי מים אחרים שנצפו במהלך הסקר הם 

מאפיין הטבולים. , המזדקרים מעל המים ונחשבים פחות רגישים לזיהום בהשוואה לצמחי המים הנחלים

לבתי גידול  םחוז הצמחים האופייניינוסף המציין פגיעה באיכותו של בית הגידול המימי ובתפקודו הוא א

מופרים ולצדי דרכים. בחישוב היחס שבין מספר המינים של בתי גידול מופרים למספר המינים הכללי בתחנה 

 (. 2011)קולר,  66%-ל 33נבדקת, נמצאו בכל תחנות הדיגום יחסי נוכחות גבוהים של קבוצת צמחים זו, בין 

שותם של חלק מיני צמחי המים )בעיקר הטבולים והצפים( לזיהום ( הראה עד כמה גדולה רגי1973אגמי )

שמקורו בשפכים תעשייתיים ועירוניים גם כשהוא ארעי. ניסויי העתקת צמחים בשדה וניסויי חשיפת צמחים 

למזהמים במעבדה מצביעים על כך שתלות הצמחים בטיב המים עולה ככל שהם טבולים בהם יותר )אגמי, 

בהשפעת הזיהום על מינים צפים ומזדקרים קשורה כנראה לשטח הפנים הקטן יותר של  (. הסיבה להבדל1973

הצמחים המזדקרים שבא במגע עם המים המזוהמים ולקשיחות הרבה יותר יחסית של עמודי התפרחת של 

(. ממצאים 1999; מורד, 1973המינים המזדקרים בהשוואה לעלים הרכים והדקים של המינים הצפים )אגמי, 

 ;Ali and Soltan, 1996תואמים לממצאי מחקר אחרים שבדקו השפעות של זיהום על צמחי מים )אלו 

Ozimek and Kowalczewski, 1984; Agami, 1984;  ודווחו כי המינים הצפים והטבולים היו הראשונים )

 להיעלם והמינים המזדקרים התאפיינו בעמידות גבוהה יחסית לזיהום. 

רבים שבעבר היו שכיחים בנחלי החוף עד קרוב למקום כניסתם לים אפשרה למינים  של מיני צומח םהיעלמות

( מצא שבמקרים רבים צמחים 1973בלתי רגישים לזיהום, לתפוס שטחים נרחבים לאורך הנחלים. אגמי )

שהופיעו בקטעים הנקיים, לא הופיעו בנחל הירקון ונחל אלכסנדר בקטעים המזוהמים, למרות שעל פי עדויות 

מינים(. ממצאים דומים  80מתוך  27מינים ואלכסנדר  47מתוך  20ובם גדלו שם לפני ההזדהמות )בירקון ר

מינים גדלו בקטע הנקי בלבד.  34המינים שנמצאו בנחל הירקון  58( בירקון, מתוך 1999דווחו גם ע"י מורד )

הום מהסקטור העירוני לעומת זאת לא היה אף מין שהופיע בקטע המזוהם ולא הופיע בקטע הנקי. הזי

(, אך ישנן גם סיבות 1999; מורד, 1973והתעשייתי הוא הסיבה המרכזית להיעלמות צמחי המים )אגמי, 

(, ייצוב הגדות ומציאת 1961סביבתיות נוספות כגון העמקת ערוץ הנחל, מידת השיפוע של הגדה )פליטמן, 

 (,   1973חר )אגמי, עצים מצלים שגורמים להעלמות צמחים מסוימים מקטע זה או א

אחד העצים הנפוצים כיום בארץ בכלל ובמישור החוף בפרט הוא האקליפטוס. עץ זה הובא לראשונה לאזור 

. הפרטים הראשונים לא ניטעו לשם ייבוש ביצות, אלא לשם סימון גבולות, הפגנת 19 -חדרה בסוף המאה ה

. סיבה נוספת לנטיעתם הייתה האמונה בעלות על שטחים ומגרשים, אספקת עץ ואספקת עבודה לחלוצים
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(. תוך תקופה קצרה יחסית שינה עץ 1991חיים, -שהם "מבריאים את האוויר הרע המביא את הקדחת" )מדור

זר זה את נוף הארץ, כולל לאורך גדות אחדים מנחלי החוף, ביניהם גם נחל חדרה. לאורך חלק מהנחל, בעיקר 

( 2חיפה )כביש מס'  -אביב -ועד לכביש תל 4גשר הישן על כביש מס' ( וה61בין כביש חדרה מזרח )כביש מס' 

 (. 2011; קולר, 1995נטועים אקליפטוסים גבוהים לסירוגין משני צדדיו )שגיא ופרומקין, 

עצים אלה מצלים על הנחל ופוגעים בתפקוד גוף המים. בנוסף לצל, העצים משירים עלים וענפים לתוך המים, 

-תם של המים, רציפות הזרימה, דחיקת מינים מגדות הנחל ופירוק איטי של נשרולאלה השפעה על איכו

מידע בע"פ( שפוגע בריכוז החומר האורגני זמין בשרשרת  –; יונתן רז, רשות נחל ירקון 2011העלים )קולר, 

המזון. בקטע זה של נחל חדרה מתקיימת צמחיית גדות דלה ביותר ובקטעים שבהם העצים צפופים יותר, 

ות הנחל כמעט מעוקרות מצומח טבעי. תרכובות המצויות בפחמן אורגני מומס ממקור צמחי כוללות גד

חומרים פוליפנולים )כגון טאנינים וליגנינים( וחומרים הומיים. תפקידם של חלק מהתרכובות הנ"ל הוא הגנה 

 Rey et al., 2000; Canhoto andכימית מפני טורפים והם יכולות להיות רעילות לחסרי חוליות אקוואטים )

Laranjeira, 2007; Canhoto et al., 2013( ולדגים )Tremolieres, 1988; Steinberg et al., 2006; 

McMaster and Bond, 2008; Morrongiello et al., 2011 ההשפעה יכולה להתבטא בריכוזי חמצן מומס .)

חמן ע"י חיידקים או ברעילות של תרכובות נמוכים במים )"תנאי היפקסיה"( בעקבות צריכה מהירה של הפ

(. תרכובות שמקורם בצמחים זרים, Morrongiello et al., 2011פוליפנוליות ממיצוי של עצי אקליפטוס )

בדומה לאיקליפטוס, יכולות להשפיעה באופן דרמטי יותר, מכיוון שהביוטה המקומית לא עברה תהליך 

ים. אם כן, בנחלים בישראל בהם עצי אקליפטוס ממוקמים אבולוציוני הדרגתי של התאמה לתנאים החדש

לאורך הגדות, בדומה לנחל חדרה, שחרור של העלים למי הנחל גורם למיצוי של החומרים המצויים בהם, 

את שדרת האקליפטוסים לאורך הדרגתי  ( המליץ לדלל באופן2011ולפגיעה אפשרית בבע"ח אקווטיים.  קולר )

 ל. תפקודו של הנחזה על מנת לשפר את שנתית בקטע -בעל פי תכנית ר חדרה נחל

 בעלי חיים 4.2

הבעיה קשה במיוחד . בעלי החייםבנחל חדרה ויובליו קיים מחסור משמעותי במידע היסטורי על עושר ומגוון 

ניתן למצוא מידע חלקי על ודגים. דוגמת חסרי החוליות  בעלי חיים אקווטיםקבוצות טקסונומיות של ל עבנוג

מסוף חדרה במספר תחנות בנחל באוספי האוניברסיטה העברית בירושלים מאיסופים שבוצעו ליות חסרי חו

מידע זה . מידע אישי( –)זאב קולר  1ע"י יחידת הניטור של רשות הטבע והגנים 80-שנות העד סוף  70-שנות ה

 על בסיסו רשימה , ובמסגרת העבודה הנוכחית הוכנהלא פורסם עד היום בצורה רשמית במאמרים או דו"חות

תצפיות על סקרים או מחקרים, . מלבד נתונים אלו, לא נמצאו נתונים משל מיני רכיכות שהתקיימו בנחל

החי והצומח שבוצע  , סקרהלמעש. שבוצעו בשנים עברו בנחל ויובליו ותוצאותיהם פורסמוהפאונה האקווטית 

(, היה הסקר 2011)קולר, נחל חדרה ב גישות סביבתית לפעילות תחזוקהכחלק מהכנת מסמך ר 2010בשנת 

פאונה ה ם עלממצאישהכיל, בין השאר, גם דו"ח מסודר המקיף הראשון שבוצע בנחל. בעקבותיו פורסם 

 . האקווטית

)הנק מידע היסטורי  התקבלשלגביהן  הקבוצה היחידה של חסרי חוליות אקווטייםהיא  הַרִכיכֹותמערכת 

התקיימו בעבר בסה"כ  .(4נספח רשימה של מיני הרכיכות בטה העברית; מאגר המידע של האוניברסי -מיניס 

                                                 

( ברשות הטבע והגנים Inland Water Ecological Service, IES Laboratoryהמעבדה האקולוגית למים פנימיים ) 1
כבר כימי בנחלים -כחלק מהדיגום הפיסיקוהמתכונת של איסוף דגימות ביולוגיות . לאחר סגירתה 1992פעלה עד שנת 

 (.   מידע אישי –ראובן אורטל ויובל סבר ד"ר )הדיגום במדור ניטור נחלים לא היה חלק מנוהלי 
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באופן מכוון לא  .ומין של צדפהמינים(  8)מיני רכיכות אקוואטים מרביתם חלזונות  9 לפחותנחל ויובליו ב

רשימת . באזור חדרה ביצותבו במקווי מים עונתייםשאותרו כוללים רכיכות שרישומים נעשה שימוש ב

 Planorbis planorbis - סלילנית קריניתמוגדר בסכנה ) בארץמין אחד שעתידו ללת כוהחלזונות 

antiochianus בסיכון נמוךשמוגדר ( ומין נוסף (ביצנית פתחונית - Radix natalensis)  ,מילשטיין וחובריה(

שנות פחות מאז לנמצא בנחל  הדגימותעל פי ש( Haitia acuta - בוענית חדהפולש ) חילזון עוד ברשימה. (2012

לישראל גם הוא לש ופשיתכן  ,(Ferrissia clessiniana) פנכית נטויהומין נוסף, של המאה שעברה,  40-ה

הממצא המעניין ש אפשרשל המאה הקודמת(.  50-)מופיע לראשונה בדגימות שנאספו בשמורת החולה בשנות ה

ת בישראל בסכנת הכחדה ואוכלוסיותיה ( שמוגדרCorbicula consobrina) סלסילה חופיתביותר הוא הצדפה 

 נעלמו ממרבית נחלי החוף כתוצאה מייבוש וזיהום. 

)לדוגמה,  אומנם מספר מיני הרכיכות שהתקיימו בנחל חדרה נמוך יותר בהשוואה לחלק מנחלי החוף האחרים

מיניס בדו"ח הנק  -; נחל שורק 1997מיניס ואורטל,  -; נחל תנינים Mienis and Ortal, 2001 –נחל נעמן 

חברה מגוונת של התקיימה בנחל של המאה שעברה  80-עד שנות ה אך אם כל זאת (,וינוגרד ושלרשנערך ע"י 

אפשר להעריך  .50-שהחל בשנות ה זיהום המסיבי של הנחללשיתכן ואף הייתה גדולה יותר קודם  ,רכיכות

 הכבד, נבעה ממספר סיבות: למרות הזיהום , 80-הרכיכות עד שנות האוכלוסיות לשרידות שהסיבה 

 כמויות מים קטנות יותר שנשאבו מאגן הנחל לצרכים חקלאיים.  .1

 מפלסי מי תהום גבוהים יותר שהשפיעו לטובה על כמויות מי התהום השעונים שנוקזו אל הנחל.  .2

 הפגיעה בהם הייתה נמוכה. נשמרו נקיים יחסית ומקטעים אחדים שעד אותה תקופה  .3

 ו וייצרו נישות קטנות שאפשרו את הקיום של חלק ממיני החלזונות.  צמחי מים שעדיין שרד .4

עצמו ושש  חדרהשלוש בערוץ נחל  , מהןתחנות 9נדגמו   (.49איור ; 2011)קולר,  2010שבוצע בשנת  בסקר

בעלי  -4של חסרי חוליות אקווטיים ו טקסונים 23נמצאו  .חדרהמתנקזים אל נחל שתעלות בבערוצי נחלים ו

מכיוון שרק חלק  מספר המינים הראלי במערכת צפוי להיות גבוה יותרו שמרני בלבדזה הינו חוליות. אומדן 

מהטקסונים של חסרי החוליות שנדגמו  %70-שנדגמו זוהה עד לרמת הסוג או המין. כ( 65%-)כ מהטקסונים

הרכיכות, נמצא מין מבין (. 2011ים, חלזונות ועכבישנים )קולר, היו ממחלקת החרקים והיתר תולעים, סרטנ

 פאונת הרכיכות בנחלש(. מכאן נובע שקיים סיכוי משמעותי 2011)קולר, בנחל יצחק  בוענית חדה -אחד בלבד 

שפגע בחלקים גדולים מהנחל לאורך עשרות שנים הזיהום הכבד התמעטה משמעותית עקב חדרה 

כדי לקבוע את מצב אוכלוסיות מיני הרכיכות שאכלסו את הנחל עברו. נחל הקטעי מההתייבשויות הרבות שמו

בעלי חוליות שנרשמו באגן נחל חדרה. ספציפי וממוקד של קבוצה טקסונומית זו נדרש לבצע סקר בעבר 

 צב(, Hyla savigni) אילנית מצויהו( Rana ridibunda) צפרדע נחלים -חיים -במהלך הסקר כללו שני מיני דו

  (.Gambusia affinis)גמבוזיה ו (Mauremys caspica) ביצות

עם מינים המאפיינים מערכות אקווטיות מופרעות. הנ"ל נמצא עושר טקסונים דל יחסית באופן כללי בסקר 

דומיננטיות של טקסונים העמידים יחסית לזיהום ולתנאים של עומס אורגני גבוה וריכוזי חמצן נמצאה 

אלו נמצאו משפחת הכולכיתיים(, -)תת םייתושיהו( Chironomidae) י משפחת הימשושים, נציגכגוןנמוכים. 

בנוסף נראה כי קיימים הבדלים במצב הפאונה האקווטית . נות הדגימה מלבד זו של קטע בנחל עירוןבכל התח

ם בין חלקו המזרחי של אגן ניקוז נחל חדרה לחלקו המערבי. הבדלים אלה ניתן לייחס, כנראה, לכשלי
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)קולר,  בתפקוד מט"ש עירון ולשפכי מפעלים ושפכים ביתיים לא מטופלים המתנקזים לערוץ נחל נרבתה

2011 .) 

נמצאים במעלה  חיים אקווטיים-עפ"י נוכחות בעליהמקטעים שקיבלו בסקר את דירוג הערכיות הגבוה ביותר 

 במעלהוחדרה בקטע  יצחקנחלים בקטע המשוקם נופית במורד מקבץ הנביעות, וה אגן נחל חדרה: נחל חביבה

התפלגות מבנה . הסיבות לערכיות כוללות עושר מינים גבוה, (49איור ) יצחק-עירון-ממפגש הנחלים חדרה

 (. ראוי לציין שמבין הקטעים המוזכרים למעלה, גם2011)קולר,  רגישים לזיהוםושפע פרטים ממינים  החברה

בחישוב של הערכיות האקולוגית המשוכללת, נמצא שהקטע בנחל יצחק ובנחל חביבה הם בעלי ערכיות 

. (49איור ) יצחק-עירון-מפגש הנחלים חדרה במורדגבוהה. יחד איתם קיבל ציון גבוה גם הקטע בנחל חדרה 

שככל שגוברת מעורבות זו ( ציין בעבודתו 2011קולר )ק"מ.  3.2-כאורכם הכולל של שלושת הקטעים הנ"ל 

 האדם בתהליכים החלים לאורך קטעי הנחל, כך יורדת ערכיותם האקולוגית.

מידע אישי(.  –סקרי דגים מסודרים )ד"ר מנחם גורן, אוניברסיטת תל אביב חדרה ככל הידוע לא בוצעו בנחל 

 אירופאיצלופח  על תצפיות שתי הכוללותישנן דגימות  ליםירושהעברית בבאוסף הדגים באוניברסיטת 

(Anguila anguila )ד"ר דנה מילשטיין, רשות  1955משנת  הגמבוזיתצפיות על שתי ו, 1955-ו 1945 מהשנים(

אפשרו ף הוא הרעלות דגים שהתרחשו בנחל ומקור מידע נוס מידע ממאגר המידע של רט"ג(. –הטבע והגנים 

דווח ע"י מרשות הטבע והגנים על עשרות אלפי  01.10.1995-באירוע שהתרחש במתים. הפרטים הלבדוק את 

ניתן ללמוד (. 1995סבר, פרטים מתים בחלקו התיכון של הנחל רובם מסוג אמנון ללא הגדרת מין ומעט בורים )

וי )למרות ככל הנראה אמנון מצ – נוספים בנחל חדרה לפחות שני מיני דגיםהתקיימו מהדיווח הנ"ל על כך ש

מבין כל ארבעת המינים, היחיד שהינו מקומי, מתקיים במים מתוקים בלבד  .שצוין הסוג בלבד( וקיפון בורי

    ואינו מבלה חלק ממחזור חייו בים הוא האמנון.  

בים סרגסום במרכז מטיל את ביציו הוא  –( מחזור חיים יוצא דופן Anguilla anguillaלצלופח האירופאי )

שלוש שנים חזרה לחופי אירופה והים ארוך במשך כנודדים במסע  . הדגיגיםהאטלנטי הצפוני האוקיינוס

הפרט שנמצא בניטור תקרבים אל שפכי הנחלים גופם מתכהה ומראם הופך "צלופחי". מהתיכון. ככל שהם 

שנים הוא יגיע לבגרות מינית  20-5שנים. לאחר שישהה במים מתוקים  5-3הנוכחי נראה קטן וגילו ככל הנראה 

באירופה נחשבים . למקום הולדתם בים סרגסום כדי להשתתף בתהליך הרבייהחזרה  הנדידה אתויתחיל 

יס. הצלופח האירופאי מוגדר בסכנת הכחדה הצלופחים למעדן ודיג הצלופחים וגידולם הוא ענף כלכלי מכנ

שכן דיג יתר גרם לירידה חדה בגודל האוכלוסייה  ,(IUCNבע )הבינלאומי לשמירת ט הארגוןקריטית ע"י 

בתחנות דיגום במעלה הנחלים קישון  . בישראל, פרטים של צלופח אירופאי נתפסו בעבר1980העולמית מאז 

( והם מתקיימים גם בנחלי 2013מידע אישי( ולכיש )אלרון,  –ד אלרון (, ירקון )אלד2006)רשות נחל הקישון, 

 חוף נוספים.

של המאה הקודמת  20-( הוחדר למערכות המים הטבעיים בישראל בשנות הGambusia affinisדג הגמבוזיה )

של  בשל יכולת עמידותו הרחבה ויעילותו בטריפה (Kligler, 1930; Goren and Galil, 2005ע"י הבריטים )

(. הוא ידוע כטורף אגרסיבי גם של חסרי חוליות ודגים מקומיים, תוך Lawler et al., 1999זחלי יתושים )

 ;Hurlbert and Mulla, 1981הפחתה בגודל אוכלוסיותיהם ושינוי בהרכב המינים במערכת עד כדי השמדתם )

Courtenay and Meffe, 1989 אך 50-נחל חדרה כבר בשנות ה(. על פי התצפיות הנ"ל הוכנס הגמבוזיה ל ,

היה רצוי שהשפעתו על המערכת האקולוגית הטבעית בנחל שלילית וזהו דג זר בהחלט יתכן שמוקדם יותר. 
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והאוכלוסייה התבססה, קשה מאד  למערכתמרגע שהגמבוזיה הוחדר  נחל חדרה ויובליו, אולםמלהוציאו 

 לא מצאו מפלט בכיסי מים ותעלות ניקוז והשקיה.   , אלא אם מקטע הנחל מתייבש לגמרי ופרטיםלהיפטר ממנו

גן של רשות הטבע והגנים אלפי תצפיות בבעלי חיים באהממוחשב לאורך השנים נאספו במאגר הנתונים 

מהם קשורים למים ולבתי  24מיני עופות,  33(. באזור מישור החוף נרשמו 2011)קולר,  נחל חדרה ההיקוות של

יני יונקים ושני מיני זוחלים, אחד מהם, צב רך הקשור לנופי מים. בחלק ההררי של מ 2גידול לחים. כן נרשמו 

מיני  12מינים קשורים למים או לבתי גידול לחים. עוד נרשמו  49מיני עופות, מהם  102אגן ההיקוות נרשמו 

(. 2011לר, מהם קשורים לבית הגידול המימי )קו 4-מיני זוחלים, ש 7-יונקים, שניים מהם קשורים למים, ו

ראוי לציין המידע אינו כולל את כל המינים המצויים באגן ההיקוות של הנחל, והוא מבוסס על תצפיות 

חיים. ככל הידוע, לא בוצעו סקרים -של בעלי תאקראיות ולא על סקרים מסודרים או על ספירות ייעודיו

 חיים באגן ההיקוות של הנחל.-מקיפים של בעלי

היקוות של הנחל מצויים מאגרים, בריכות דגים וגופי מים טבעיים )לדוגמה, ביצת בחלק המישורי של אגן ה

זיתא(, המושכים אליהם מידי חורף עשרות מינים של עופות מים. מינים אלה, שרבים מהם נודדים ומצויים 

כאן רק בחורף, נפקדים במסגרת המפקד השנתי של עופות מים חורפים. נתונים אלה אינם מובאים במסמך 

 זה.

 אגן נחל חדרה במרחב  מעיינות וגופי מים 4.3

שראוי שיוכללו בתכנית ערכיות גבוהה  ותבעל מערכות אקולוגיות לחותבמרחב אגן נחל חדרה מצויים מספר 

מערכות אלה מקיימות . הנחל של האקווטית למערכת פיזי בקשר מחוברים שאינםלמרות לנחל חדרה, המים 

 מוצפים שאופייניים לאזורים וצמחים חוליות חסרי, חיים-דו, ציפורים של וייחודיות מגוונות אוכלוסיות

 . רוויות ולקרקעות

חסרים מידע ההידרולוגי וביולוגי על מצבם, ואחרים לא נדגמו מזה מספר שנים. מטרת מהאתרים הנ"ל חלק 

מסקרים באגן הניקוז, להשוותו לנתונים  אתרים אלהביולוגי של -הסקר הייתה לבחון את מצבם ההידרו

 -ו 24.03.14 בוצע בתאריכיםחיים -של חסרי חוליות גדולים ודו. הסקר קודמים )במידה ונעשו( ולספק המלצות

 המעיינות וגופי המים 12-מ דבכל אחכולל הצגה של התוצאות המרכזיות שנמצאו בסקר  4.3סעיף  .20.05.14

ממצאי הסקר שיטות העבודה וכל  את מציגה דו"ח נפרד.(43איור ו 42איור ) והמלצות ממשקיות ספציפיות

 . (2014הוגש בנפרד )אלרון, 

 עינות שריה 4.3.1

מעלקה -של ואדי אל זהו יובל .(43איור ) נחל שריהעמי במעלה -עינות שריה מצויים בקרבת המושב מי

תחילתן של "רוייה".  -שם המעיינות ושם הנחל הוא עברות של השם הערבי שריע תחבר לנחל עירון. המ

שטחי מטעים, בינות  זורמיםמעיינות המי . באזור בו נפגשת שכבת הטוף עם סלעי הגירהנביעות העונתיות 

 . יםיגידול אקווטעושר של בתי  ומכיל ,מפלונים ובריכותשל זרימה החוצה  יוצרים נוףומצוקים וחורש, 

ואילו שנה מאוחר יותר לאחר חורף  ליטר/שניה 4 -עמדה על כ 2013באמצע מרץ  הערכת הספיקה בקטע זה

המים הזרימה בנחל נמשכת כמה מאות מטרים ו ליטר/שנייה בלבד. 0.5-ערכה עמדה על כהשחון במיוחד ה

אינו מחובר הידרולוגית לאגן נחל  הקרקע. מכאן שנחל שריה, למעט אירועים שיטפוניים,-תתמחלחלים אל 

 חדרה. 
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 (2013)מרץ  . עינות שריה38איור 

הניטור בוצע סמוך לנביעה בבריכה חורשת עצי צפצפה מכסיפה. ובמורד סבך פטל קדוש,  נותסביב המעיי

המים זורמים במורד הנחל.  יואחרל( עם סכר בטון נמוך שמס" 20 -מ', עומק מרבי: כ x 2 8)מימדים: קטנה 

להשקיית בקר של תושבי הסביבה, ולכן סביבת משמשים המים שנמצא  2014חשוב לציין שבעת הסקר במרץ 

של המדודה המוליכות החשמלית , שוודאי משפיעה גם על איכות המים. פרותשל  מצואה מזוהמתהמעיין 

 . ריהרהנובע באזור מצופה למעיין מעט מה גדולהמיקרוסימנס/ס"מ( אולם  1435המים אינה גבוהה )

טקסונים. אחוז גבוה מהם משתייך למחלקת החרקים  17עושר הטקסונים בעיינות שריה היה גבוה למדי וכלל 

פשפשאים )שטגב, , שפיראים )זחלי שפיריריות ושפיריות(ריומאים, ב -וכולל נציגים מחמש סדרות שונות 

מסדרת  וחיפושית מיםזבובאים )זחלי ימשושים ויבחושים(  , מודד מים(,רץ נחליםחותרן מסוג תלמנית, 

וראשנים של אילנית  פרטים בוגרים של צפרדע נחלים -חיים -שני נציגים ממחלקת דו. כמו כן נצפו השחייניות

ם מסדרת זחלים וכמה סוגים של ריו, ביניהם מין של ברגישיםהאסופה כוללת מספר טקסונים .  מצויה

  ל כך שאיכות המים באתר גבוהה יחסית.שפיראים, שמצביעים ע

  :המלצותהערות ו

מזרחי של -המהווה את חלקו הדרום רכס ההריםשכבר אינו שכיח באזור בית גידול לח עיינות שריה מהווים 

מערב השומרון. במים נמצא עושר גדול יחסית של חרקי מים, חלקם רגישים לזיהום. לאורך -הכרמל, בצפון

ביולוגי, איכות האתר והפוטנציאל -מן ופינות חמד רבות. עקב ממצאי הניטור ההידרוהנחל מסלול טיול מסו

 . בעדיפות גבוהה לשימורשיש לו כמסלול הליכה למטיילים במרכז הארץ, מומלץ להגדירו 

. הגללים להשקיית בקרהיבט שלילי שנמצא בעת הסיור במקום הוא השימוש האינטנסיבי שנעשה במעיינות 

פתרון השקיה חלופי לחקלאים באמצעות  בגדות. מומלץ למצואאת המים והרעייה פוגעת הרבים מזהמים 

 שקתות שיוצבו במרחק מהנחל.   
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 ואדי ערה )מעלה נחל עירון( נקודות נוספות באזור 4.3.2

 בעקבות , אך פתוחה בריכהזרם לעד לפני מספר שנים  מעיין קטן בשולי הכפר עין מועלקה – עין מועלקה

 . בתיםנבנו וסביבו  נסגר במבנה בטוןעיין פעולות פיתוח המ

  בין עין מועלקה לשכונת ואדי אל קצב בערערה, נחל שריהבמורד אולמוס שעיר של עצי  גדולריכוז. 

 ליטר/שניה.  10-1פחם בחורף ספיקות המעיין נעות בין -המעיין הנובע הגדול ביותר באום אל - עין אברהים

ליטר/שניה. מי  0.5-הוערך שהספיקה היא כ 24/03/14 -יטר/שניה ובל 2-הספיקה הייתה כ 2013באמצע מרץ 

וזורמים כמה מאות מטרים בתעלת בטון,  65המעיין מתועלים לנחל עירון דרך צינור ניקוז במקביל לכביש 

 חדרה. אולם למעט אירועים שיטפוניים, אין קשר הידרולוגי לאגן נחל 

 : הערות והמלצות

סביבת המעיין של עין אברהים מוזנחת ואפשר לשקם האדם ועברו שינוי דרסטי.  נתפסו לצרכיהמעיינות שני 

 נמוכהבעדיפות מוגדר . שני האתרים מוגדרים והסביבה ולשפר אותה לתועלת הציבור הערבי באום אל פחם

 .לשימור

 שמורת עין ארובות 4.3.3

איור )נחל עירון מוך למוצא ונובעים סאסור -תל למרגלותבמבואות בקעת עירון  ניםעין ארובות שוכמעיינות 

מעיינות נוקזו בתקופה קדומה ושמשו מקור מים לישוב הסמוך בתל אסור, אשר יש המזהים ה. (43איור ; 4

המעיין המערבי המגודר ע"י מבנה מתומן ששטחו  –אותו עם ֲאֻרּבות הנזכרת במקרא. האתר כולל שני מעיינות 

 אלה הוקמו בתקופת קירות הגבההמ"ר והמעיין המזרחי, הגדול יותר, שמגודר ע"י מבנה רב צלעוני.  80 -כ

 (.2.2.1.1 המזינות שטח ביצתי רחב ורדוד )ראה סעיף סגורות יצרו שתי בריכות והמנדט סביב המעיינות 

הבריכות המאוחזות והשטחים הביצתיים המוזנים ע"י מי המעיינות מכוסים ע"י צמחיית מים עשירה. 

, יבלית מצויה, תלתן הביצות –, צמחי ביצה קרנן טבועו עדשת מים –המרכיבים הראשיים הם צמחים טבולים 

. סביב צפרדע איזמלנית כףו גומא ננסי, גומא חום, גומא ארוך, ליפיה זוחלת, כרפס ביצות, גרגיר נחלים

. בתוך שנית גדולהו טיון דביק פטל קדוש, תאנההמעיינות צמחייה אופיינית לבתי גידול לחים כגון עצי 

הבריכות הרדודות אוכלוסיות עשירות של חרקי מים ממשפחות שונות )בריומאים, פשפשאים, חיפושיות, 

 (. כמו כן, מאכלסים את בית1978ים )אורטל, זיפיות וקבוצות של סרטנים ירוד-זבובאים( וכן תולעים דל

חי המוגדר -. האחרון הוא דוטריטון הפסיםו אילנית מצויה, צפרדע נחליםחיים ביניהם -הגידול מיני דו

 (. 2002בישראל בסכנת הכחדה קריטית )גפני, 

ורה דונם. מטרת ההקמה של השמ 17.2הוכרז האתר כשמורת טבע והיא משתרעת על שטח של  1989בשנת 

הייתה לשמר בית גידול לח האופייני לאזור רמות מנשה המשמש אתר רבייה והזנה של אוכלוסיית טריטון 

 הפסים. זהו אחד מגופי המים הבודדים באזור השרון הצפוני בהם עדיין מתקיים מין זה. 

מעט סמוך ס"מ> ברוב שטח המבנה ל 10נמוך מאד ), מפלס המים במעיין המזרחי היה 2014בעת הסקר במרץ 

זרמו המים דרך תעלה והוטו לתחנת  (. מהפתח39איור התצפית )ס"מ( מתחת למרפסת  17) לפתח יציאת המים

. הצמחייה במעיין המזרחי הייתה צפופה וכללה מינים שונים ביניהם: פטל קדוש, אגמון ימי וגרגיר השאיבה

 א היה זרימה ונותרה במרכז המבנה שלולית קטנה מתייבשת. המערבי, הקטן יותר, ל נחלים. במעיין
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אך נמצאת בטווח העליון המקובל מיקרוסימנס/ס"מ(  1581) במעיין המזרחי מעט גבוהההמוליכות החשמלית 

מיקרוסימנס/ס"מ(. יש לציין שערך המוליכות דומה למדי לזה שנמדד  1500-1000למי רשת ברוב הארץ )

ש קשר קרוב לסוג המסלע ולמקור המים בין שתי הנביעות. עושר הטקסונים היה בעיינות שרייה ויתכן שי

 -טקסונים. אחוז גבוה מהם משתייך למחלקת החרקים וכולל נציגים מחמש סדרות שונות  13בינוני וכלל 

פרטים  -חיים -שני נציגים ממחלקת דות. כמו כן נצפו ווחיפושישפיראים, פשפשאים, זבובאים ריומאים, ב

  .וראשנים של אילנית מצויה רים של צפרדע נחליםבוג

מין זה אינו שכיח במעיינות (. Gammaridaeמבין בעלי החיים שנמצאו הבולט ביותר הוא השטצד )משפחה: 

ובסקר שנערך באגן הניקוז של הקישון הוא נמצא בשישה אתרים בלבד, חלקם נמצאים ברמות מנשה )אלרון 

של השטצד מאפיינת בתי גידול זורמים עם מים באיכות גבוהה, אולם בנחל  (. לרוב נוכחותו2013וחובריו, 

(. לכן ישנה חשיבות בזיהוי השטצד לרמה 2014הקישון נמצא השטצד גם במים שאיכותם נמוכה יותר )אלרון, 

בניגוד לממצאים מהעבר בניטור הנוכחי לא נמצאו במעיין המזרחי בעין ארובות הטקסונומית הנמוכה ביותר. 

חי נדיר שמתקיים במספר מעיינות ונחלים ברמות מנשה -רטים בוגרים או ראשנים של טריטון הפסים, דופ

  (.2013אלרון וחובריו, ובעמק יזרעאל )

 : הערות והמלצות

שני מעיינות מצויים בתוך שמורת טבע ומוגנים סטטוטורית. חלק ניכר ממי המעיינות אינם זורמים לנחל 

תכנית אחת ההמלצות ברמים למאגר ברקאי שמימיו משמשים להשקיה חקלאית. עירון אלא נשאבים ומוז

להגדיל משמעותית את כמות המים המוזרמים לנחל כדי להשיב את התנאים הטבעיים שהתקיימו היא  המים

   בחלקו העליון של נחל עירון.

הנוכחית. מומלץ לשוב  אשר לטריטון הפסים, יתכן והמפלסים הנמוכים בבריכה המזרחית פגעו ברבייה בעונה

מאי( כדי לקבל אינדיקציה חיובית על קיום רבייה  -ולבדוק נוכחות של ראשני טריטון בעונות הבאות )בין מרץ 

  של האוכלוסייה המקומית.   

 
 שמגדר את המעיין המזרחיהמבנה מבט ממרפסת התצפית אל מרכז . 39איור 
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 שמורת ביצת זיתא  4.3.4

ה המהווה שריד ייחודי לנוף הביצות שאפיינו את אזור נחל חדרה בעבר. האתר נמצא מדרום לנחל חדרה ביצ

. זהו בית הגידול הביצתי הבלתי מזוהם היחיד ששרד (42איור ) מזרח לשכונת בית אליעזר בחדרה-ומצפון

וף הביצות, בצד מינים נדירים ומינים שנכחדו מהארץ במרכז הארץ. בשמורה צמחים ובעלי חיים אופייניים לנ

(. בחודשי החורף נוצרת בשמורה ביצת מים עומדים בעומק 1979, יצחקי, 1978ונותרו רק בשמורה )ברלינר, 

של כמה עשרות סנטימטרים, השומרת על לחות קרקע גבוהה גם בחודשי הקיץ. בשטח שממזרח לשמורה 

י נחל חדרה, נוצר אחו לח שעון על מי תהום גבוהים, המוצף אף הוא מספר המהווה מעין שקע טופוגרפי בציד

חודשים בשנה. אך קרקעיתו נחשפת כבר בראשית האביב. תעלות מים שעומקן מגיע עד מטר אחד חוצות 

 (. 2003ומנקזות את האחו הלח לנחל חדרה )סבר, 

ק"מ ממזרח לחדרה, במדרונות  12-כ השם "זיתא" קשור לשם הכפר הערבי שתושביו גידלו עצי זית, השוכן

ואילך החלו להכשיר  1948. איכרי חדרה גידלו ירקות בשטח, ומשנת ע'רביה-לבקה אלהרי שומרון, מדרום 

 באזור השמורה של היום בריכות דגים, אך ללא הצלחה יתרה. 

ידול הביצתי דונם כשמורת טבע. בבית הג 47שטח של  1983ביוזמת רשות הטבע והגנים הוכרז בסוף שנת 

טובענית דוגמת ביניהם נדירים , מצויים מינים רבים של צמחי בתי גידול לחים וצמחי מיםובאחו הלח 

( ובחורשת האשלים שהתפתחה בה 2003)להרחבה בנושא הצומח ראה סבר,  כריך חדו לשון אפעה, אביבית

אנפת , נפה ארגמניתא, אפורה אנפה, אגמיתמצויות מושבות דגירה גדולות של עופות. בסקרי קינון נמצאו 

)סבר,  מגלן חוםו לבנית קטנה, לבנית גדולה, טבלן גמדי, ברכיה, אנפת לילה אנפת סוף, אנפה גמדית, בקר

זוגות של אנפת  50זוגות מקננים של מגלן חום,  60-נצפו כ 2013(. בסקר עופות שנערך בביצת זיתא ביוני 2003

 זוגות של אנפת בקר וזוג מקנן של אנפית סוף, שאינה שכיחה במישור 100זוגות של לבנית קטנה,  200לילה, 

 פה(.  -החוף. כמו כן נצפו  במים פרטים של סופית, טבלן גמדי וברכיה )אסף מירוז, מידע בעל

)סבר,  לביצה משתרעים שטחי אחו לח, שאינם נכללים כיום בשמורה אך מוצעים כהרחבה לשמורה ממזרח

-בן, אשבל הביצהדונם וניתן לפגוש בו מגוון מיני צומח, וביניהם  100 -ל פני יותר מ. אזור זה משתרע ע(2003

מבין היונקים נצפו בשמורה נצפו  .(2003)מנדלסון,  ואחרים לשישית מקומטת, נענת הכדורים, אפר מצוי

 (. 2003, . תושבי האזור דיווחו גם על תצפיות בתנים שועלים וחזירי בר )סברנימיה, חתול ביצות, נוטריה

, הכניסה אל גוף המים היתה קשה בשל סבך הצמחייה והתאפשרה מצידה הצפוני של 2014בעת הסקר במרץ 

ס"מ, השקיפות גבוהה למדי  63מ' מהגדה היה  20-במרחק של כ (. עומק המים המרבי41איור הביצה )

ריכוזים של אצה חוטית מסוג קלדופורה.  נראושקוף. בגוף המים -מים צהבהב( וצבע הס"מ 51 -)דיסקית סקי 

מצע הקרקעית היה בוצי )לא טובעני( ועלה ממנו ריח גופריתי קל שהעיד על תהליכים אנאירובים. המוליכות 

מיקרוסימנס/ס"מ( והצביעה על מקור של מי תהום מליחים שמזינים  4350החשמלית הייתה גם היא גבוהה )

 הביצה. את 

טקסונים בלבד של חסרי חוליות. המין השכיח ביותר היה  6עושר הטקסונים בביצת זיתא היה נמוך וכלל 

(. .Chironomus sp( שנמצא בביומסה גדולה ואחריו ימשוש אדום ).Cyclops spהסרטן הירוד ציקלופס )

 (,Cyclops minotus)לדוגמה, ( ניתן למצוא בבריכות חורף Cyclopoideaמינים שונים של ציקלופס )סדרה: 

  ואף בנחלים )לדוגמה, נחל לכיש(. גופי מים קבועים
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הטקסונים שנמצאו בדיגום נחשבים עמידים לזיהום אורגני וריכוזי חמצן נמוכים. מאידך, לא נמצאו טקסונים 

על תנאים  ממצאים אלו מצביעים רגישים לריכוזי חמצן נמוכים דוגמת זחלי בריומאים, שפיריות ושפריריות.

 ירודים בגוף המים המקשים על קיומם של מינים רגישים.  

 : הערות והמלצות

עושר עולה ששל חסרי חוליות אקווטים ( 20.06.2013) קודמת ובבדיקה מדגמית 2014בדיגום שנערך במרץ 

מצן או ריכוזי חוחסרים באסופה מינים הנחשבים רגישים לתנאים של עומס אורגני  נמוךבאתר טקסונים ה

שמורת  – 4.5אתר סמוך הניזון ממים באיכות דומה )ראה סעיף הדיגום בנמוכים. זאת בהשוואה לממצאים מ

מינים נקודה ב'(. נראה שתהליכים בגוף המים ו/או בקרקעית גורמים לתנאים שמאפשרים רק ל –ביצת זיתא 

ביניהם נשר עלים של עצי , יתכן והבעיה נובעת מעומסים של חומר אורגני נרקבעמידים יחסית להתקיים. 

האשל. מומלץ לבדוק בצורה ספציפית את הסיבה לתנאים הירודים של  איכות המים, ולבחון כיצד ניתן לשפר 

 .את מצב גוף כדי להביא לידי ביטוי את מלוא הפוטנציאל האקולוגי של ביצת זיתא

  

 ביולוגי-הצפוני של הביצה. בקטע זה התבצע הניטור ההידרונוף אופייני בביצת זיתא בצידה . 40איור 

 נקודה ב' –שמורת ביצת זיתא  4.3.5

גוף מים נוסף סמוך לו שניזון מאותו מאגר של מי תהום )ראה  2014במרץ  במקביל לדיגום בביצת זיתא, נדגם

הה לחלוטין למידה שבוצעה בביצת זיתא המוליכות החשמלית שנמדדה הייתה גבוהה וז. (41איור מיקום 

 מיקרוסימנס/ס"מ(. גוף מים כולל בריכה קטנה ממנה זורמים המים לתעלה בספיקה נמוכה.  4350)
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-וצבע המים צהבהבס"מ, שקיפות המים גבוהה, העכירות נמוכה למדי  39היה  בבריכה עומק המים המרבי

 4350ידה שבוצעה בביצת זיתא )דלחלוטין למהמוליכות החשמלית שנמדדה הייתה גבוהה וזהה שקוף. 

מכאן שגם גוף מים זה הנמצא בסמיכות לביצת זיתא ואף מזין אותה, נתמך ע"י אותם מי  מיקרוסימנס/ס"מ(.

 ריכוזים של אצה חוטית מסוג קלדופורה. נראובגוף המים תהום. 

(, אקרית מים, נציגים Cladocera) טקסונים שונים, ביניהם שני מיני דפנאים 14אזור הבריכה נדגם וזוהו בו 

ממספר סדרות של חרקי מים )בריומאים, שפיראים, פשפשאים, זבובאים, חיפושיות( ומין אחד של חילזון 

)בוענית חדה(. כמו כן נמצאו ראשנים אשל אילנית מצויה. עושר הטקסונים שנמצא בנקודה זו גבוה בהרבה 

נים רגישים יחסית לתנאי איכות מים טובים. מכאן גם בהשוואה לביצת זיתא עצמה וכולל גם מספר מי

החשיבות הגדולה של גופי המים הסובבים את ביצת זיתא, שומרים על תנאי איכות מים גבוהים יותר מאלה 

 . הקיימים בביצה עצמה ועל מערכת אקולוגית אקווטית בריאה ואיכותית יותר

 

 בתמונה הבריכה שנדגמה. בחלקה התחתון של התמונה זורמים המים לתעלה אורכית. -ה ב' . ביצת זיתא נקוד41איור 

 בריכת חורף דמיירה 4.3.6

( 65מזרח גובלת בכביש עוקף חדרה )כביש מס' -בריכת חורף גדולה ורדודה בתוך יער אקליפטוס. מצפון

הבריכה היא שריד גזר מהשבט הבדואי שהתגורר באזור. נמה ש. (42איור ) ובחלקה הדרומי בשדות חקלאיים

דונם.  1500 -לשטח ביצתי גדול באזור נחל חדרה שכלל את בריכת בטיח, דמיירה ורושראשי שהשתרע על פני כ

ונותרו ממנו כיום רק שרידים. גודל הבריכה משתנה באופן ניכר בהתאם  19 -ה השטח יובש עוד בסוף המאה

 ת. לכמות המשקעים העונתי

שטח הבריכה הקיף את רוב אזור יער האיקליפטוס לאורך הכביש, אולם הוא לא גלש לשדות החקלאיים 

 באזורים שונים בבריכה 2005המוליכות החשמלית שנמדדה בניטור הנוכחי דומה לזו שנמדדה בשנת מדרום. 
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מיקרוסימנס/ס"מ;  733) 2010, אך נמוכה משמעותית מזו שנמדדה במאי מיקרוסימנס/ס"מ( 6700 – 3100)

ובחורפים גשומים בהם נכנס נגר עילי בנפח  . נראה שהבריכה ניזונה גם ממי תהום מליחים(2011אלרון וגפני, 

 יורדת.   גדול רמת המליחות בבריכה

זו משפחה של  .(Lemnaceaeהמשתייכת למשפחת עדשת המים ) עדשת המיםבגוף המים נראו גושים של 

 בכמויות גדולות על פני גופי מים נקיים , הנוטים להתרבותפים על פני המיםזעירים הצ עילאיים צמחים

 עשירים בחנקן.

שכלל דפניה, סרטן טקסונים(  8נמצא בבריכה עושר מינים בינוני של חסרי חוליות ) 2014בדיגום שבוצע במרץ 

בעבר . לנית חופית()סלי שווה רגליים, עכביש מים, חרקי מים )שפיראים, חיפושיות( ומין אחד של חילזון

(. יש לציין שלא נמצאו ראשנים של 2011טקסונים; אלרון וגפני,  13נמצאו בבריכה מספר טקסונים גדול יותר )

חיים או סרטנים ייחודיים האופייניים לבריכות חורף, מאידך הדיגום נעשה רק בחלק קטן מגוף המים ולכן -דו

 לא היה מייצג.  

בבריכה נמצאו ראשנים של אילנית מצויה, ואילו בדיגומים שבוצעו  2010אי בדיגום שבוצע במלשם השוואה, 

; 2005אותרו ראשני אילנית מצויה, טריטון הפסים ובוגרים של צפרדע נחלים )אלרון וגזית,  2005-2004בשנים 

האחרון. (. זוהי בריכת החורף היחידה בין אזור יקום לחדרה בו נמצא טריטון הפסים בעשור 2011אלרון וגפני, 

 באתר כיום אינו ידוע.  האולם מזה מספר שנים לא אותרו פרטים נוספים ומצב האוכלוסיי

ווח דומה ילא נמצאו פרטים. ד 2010גם בדיגום שבוצע במאי בדומה לדיגום הנוכחי לגבי סרטנים ייחודיים, 

חברה להגנת הטבע בדיגום רשת שנערך בבריכה ע"י המאידך גיסא, (. 2005התקבל גם ע"י אלרון וגזית )

המחדד את חשיבות  ותינמצאו פרטים של זימרגל )אסף מירוז, מידע אישי(. זהו ממצא משמע 2011באפריל 

  .שור החוף המתקיים רק בבריכות חורףהאתר כבית גידול למין נדיר במי

 : הערות והמלצות

. ידוע שבעבר ל חדרהבאזור נחשהתקיימו בעבר  יםגדולה יםביצתילשטחים השריד  הינהבריכת דמיירה 

האתר היה מאוכלס ע"י טריטון הפסים. זהו אחד האתרים הבודדים שבהם התקיימה אוכלוסייתו מכביש מס' 

הפסים בבריכת  טריטוןם של שנים מאז שנמצאו ראשני 10-מכיוון שעברו כדרומה עד אזור עמק חפר.  65

באתר ניטורים נוספים כדי לבדוק האם לבצע לרשות הטבע והגנים מומלץ  (,2003)לא נצפה מאז דמיירה 

, ובמקביל לבדוק באופן אפריל(-דיגומים רצופים בחודשים מרץ 3)לפחות  אוכלוסיה עדיין מתרבה בבריכה

 אינטנסיבי יותר האם מתקיימים בה סרטנים ייחודיים )תריסן הקשקש, מיני זימרגל, בוצן וכו'(. 

מומלץ לברר מהו  .לשימור בינונית בעדיפותלהגדיר את האתר ( יש 2011)אלרון וגפני,  כפי שכבר הומלץ בעבר

 מעמד השטח בו נמצאת הבריכה. יתכן וניתן יהיה להגיע להסכמה על שמירתה בעתיד מול בעלי השטח.



 

 

 אגן נחל חדרה אזור מורד. בתי גידול לחים ב42איור 
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 דול לחים באזור מעלה אגן נחל חדרה. בתי גי43איור 
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 מעיין –ע' דמיירה  4.3.7

ממערב לכביש עוקף חדרה )כביש מס' . תחילתו בשדה חקלאי (42איור ) שמזין את ערוץ נחל רושראשימעיין 

ליובל של  מ' בשדה עד 250-מי המעיין מזינים תעלה המוליכה אותם מהלך של כומדרום לבריכת דמיירה. ( 65

 הרושראשי.

ס"מ.  40 -נמצא שעומק עמודת המים עולה בהדרגה עד לעומק מרבי של כ 2014בדיגום שנערך באתר במרץ 

. המוליכות החשמלית (NTU 20.4אם כי נמדדה במים העכירות ) קרקעיתלגיע יחסית וה שקיפות המים גבוהה

י תהום מליחים שמזינים את המעיין. מליחות מיקרוסימנס/ס"מ( והצביעה על מקור של מ 4430הייתה גבוהה )

-מזרחית, מצידו הנגדי של ערוץ נחל חדרה, במרחק של כ-נמדדה גם בביצת זיתא השוכנת דרומית כמעט זהה

 ק"מ.  2.5

ישנה צמחיית בתי גידול לחים אופיינית המשווה למקום יופי טבעי. במים המעיין וערוץ הזרימה משני צידי 

טקסונים(  15עושר הטקסונים במעיין והערוץ היה גבוהה למדי )החוטית קלדופורה. נראו גושים של האצה 

שלשול אקווטי, אקרית מים, מספר סדרות , דפניה וכידוריד –שני מינים של מסדרת הסרטנים הדפנאים וכלל 

ילנית זבובאים, חיפושיות( ושני מינים של חלזונות. כמו כן נמצאו ראשנים של א ,בריומאיםחרקי מים )של 

 במים נראו גושים של האצה החוטית קלדופורה.מצויה ופרטים בוגרים של צפרדע נחלים. 

 : הערות והמלצות

בית גידול לח ייחודי הכולל מעיין נובע, ערוץ זרימה עם צמחייה אופיינית ועושר טקסונים גבוה. רבים מבתי 

יכון עקב היותו מוקף בשטח חקלאי. משני הגידול הללו באזור נחל חדרה יובשו ונוקזו, וגם אתר זה נמצא בס

צידי המעיין וערוץ הזרימה ישנה צמחיית בתי גידול לחים אופיינית המשווה למקום יופי טבעי. בשל ערכיותו 

 . לברר מהו מעמד השטח בו נמצא המעייןהגבוהה מומלץ להגדירו בעדיפות גבוהה לשימור ו

 
 מורד ערוץ הזרימה.מערב, אל -דמיירה. מבט לצפוןעיין ע' . מ44איור 



 

 תכנית מים לנחל חדרה

 - 91 - תכנית מים לנחל חדרה

 ביצת תלמי אלעזר  4.3.8

בית גידול ביצתי/עונתי ממערב למושב תלמי אלעזר המחזיק בשנים מסוימות מים לכל אורכה של השנה. בעבר 

השקע גובל היו באזור ביצות שנוקזו וניתן לשער כי בית הגידול הלח מהווה שריד של נוף הביצות ההיסטורי. 

 . פתוחו המזרחי והדרומי ביער משקי של אקליפטוס, בצדו המערבי בפרדס ובצדו הצפוני בשטח חקלאי מצד

מ, אולם ידוע שבחורף יכול גוף המים להגיע ס" 40היה עומק המים המרבי  2014בדיגום שנערך באתר במרץ 

נמוכה  ומעט (וסימנס/ס"ממיקר 1867החשמלית הייתה בינונית ) המוליכות (.2008מ' )אוזן,  1.5לעומק של עד 

עכירות המים שנמדדה הייתה (. 2008מיקרוסימנס/ס"מ; אוזן,  2200) 1998-מהמוליכות שנמדדה באתר ב

ל הביומסה הגדולה של הצומח במים שכלל בעיקר את נמוכה, אולם לא ניתן היה למדוד שקיפות סקי בגל

 . חוטית הביצותהאצה החוטית ספירוגירה והצמח הטבול 

מצאו בגוף המים דגי גמבוזיה בכמויות גדולות, אולם בדיגום הנוכחי לא היו דגים כלל. נראה שגוף בעבר נ

במים נראו גושים של האצה החוטית ייבוש מלא שחיסל את הדגים. המים עבר באחת או יותר מתקופות הקיץ 

מחים נוספים בגדות ספירוגירה וביומסה גדולה של הצמח חוטית הביצות שנחשב נדיר למדי באזור השרון. צ

 קדוש, תיון דביק ועוד.   , קנה מצוי, פטלשנית גדולההבריכה כללו ארכובית הכתמים, 

סדרות של חרקי מים  נציגים משלושטקסונים( וכלל צידפוניות,  10עושר הטקסונים בבריכה היה בינוני )

בין  מצויה וצפרדע נחלים בוגר. )בריומאים, שפיראים, פשפשאים(, שני מינים של חלזונות, ראשנים של אילנית

חרקי המים נמצאו גם טקסונים שנחשבים לרגישים לעומס אורגני וריכוזי חמצן נמוכים, ממצא המעיד על 

  איכות בית הגידול האקווטי.    

 : הערות והמלצות

על מנת אתר ערכי וייחודי המייצג בית גידול ביצתי הממוקם בלב שטח חקלאי. מומלץ להמשיך ולאפיין אותו 

)ניקוז, מילוי בקרקע,  לקדם תהליך שיעניק לו מעמד סטטוטורי או כל פורמט אחר שיגן עליו מפני פגיעה

, אולם תהליך מוזכרת הכנת הצעה מחודשת לשמורת טבע באתר 2008בדו"ח השנתי של רט"ג לשנת . זיהום(

 . מומלץ להגדירו בעדיפות גבוהה לשימורזה ככל הנראה טרם קודם. 

 "ות"החדש בטיח תובירכ 4.3.9

 65מזרח לכביש -בתחום יער האקליפטוס מצפוןמצפון לחדרה הוותיקה והמוכרת שכנה בעבר  בירכת בטיח

 Birket elהבריכה בשם מסומנת  19 -מסוף המאה ה P.E.F -במפת ה. ומדרום לאזור התעשייה של אור עקיבא

Batikh עבר, עד שנות השלושים של המאה בטיח". ב-באותו השם "ברכת אל 1924-ובמפת המושבה חדרה מ

(. הבטיח נוצר בנקודת מפגש 1991חיים, -היה האזור חלק מביצות הגדולות שהקיפו את חדרה )מדור 20-ה

מעניינת וייחודית בין האדמות הכבדות של חדרה לחולות קיסריה. מקור השם "בטיח" הוא באבטיחים 

להשקייה. שטח הבריכה, שניטע באיקליפטוסים שגידלו פלאחים ערבים באזור בעזרת מי הבריכה ששימשו 

היסטוריים ליבש את הביצות, הצטיין בשפע נדיר של צמחי מים ובעלי חיים של בית גידול  תבמסגרת ניסיונו

הוא אחד האתרים הבודדים  רכת בטיחיבלמשל, (. 2011מיוחד זה, ביניהם מינים בסכנת הכחדה )קולר, 

-הנימפיאה התכולה והנימפאה הלבנה )פרגמן – נדיריםה המיני הנימפיאי בעבר זה לצד זה שנגדלו בישראל בו 

(. ממידע זה אפשר להסיק כי עד לזמן התיעוד הייתה בבטיח בריכת מים 1926-7על פי זהרי ואייג  2010ספיר, 

מידע  –מין נדיר נוסף שהתקיים בבירכת בטיח הוא סחלב הביצות )יובל סבר, רשות הטבע והגנים קבועה. 

פ(. בכל שטחי הבטיח ישנם דיווחים על צמחים נדירים המאפיינים בתי גידול לחים ושטחי חולות, אולם בע"
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מוץ מחוספס -אמברוסיה מכונסת ומשטחים רחבים של רב –מאידך תועדו חדירות של מיני צומח פולשים 

 )דרור מלמד, פורום צמחיית ישראל ברשת(.

ה שנחפרה על מנת לנקז את הביצות )תעלת בטיח(, אך עדיין בתקופה מאוחרת יותר השטח נוקז בתעלה רדוד

; יובל סבר, רשות הטבע 2011)קולר,  90-התקיים במקום שטח שהוצף עונתית ותפקד כבריכת חורף עד שנות ה

מידע בע"פ(. בשנים האחרונות הורחבה התעלה, יושרה והוסדרה, וקטעים שלה צופו בבטון. פעולה  –והגנים 

ת יתר של בקר ביער האקליפטוסים, הביאה לחיסולה המוחלט של ביצת בטיח, אחד מאתרי זו, בנוסף לרעיי

הטבע החשובים שנותרו לפליטה אחרי ייבוש ביצות חדרה. הסדרת תעלת בטיח הינה דוגמה צורמת במיוחד 

 (. 2011להסדרת נחל שפוגעת באורח חמור בתפקוד של המערכת האקולוגית )קולר, 

, נוצרו בשנים 65סמוך לכביש ק"מ מדרום לבירכת בטיח, בתחום יער האקליפטוס במרחק של פחות מחצי 

בריכות בטיח מכונות במסמך זה " – 45איור האחרונות בבטיח שטחים קטנים המתפקדים כבתי גידול לחים )

. 65מעבר המים מתחת לכביש  אלה כוללים שני גופי מים קרובים זה לזה. הבריכות נמצאות ליד –"( החדשות

קווי המים של מתקן ההתפלה )יובל סבר, רשות הטבע והגנים נראה שהבריכות נוצרו בעת עבודות הפיתוח של 

הגורם להפרה של המערכת  מידע אישי(. גם באזור זה, כמו בבירכת בטיח, קיימת בעיה של מרעה –

 . האקולוגית

 
שתי בריכות בטיח ,החדשות,. זוהי הבריכה הגדולה והרדודה בין השתיים. הבריכה שנייה ממוקמת בחלקה . אחת מ45איור 

 העליון השמאלי של התמונה מאחורי קבוצת העצים. פני המים בבריכה מכוסים בביומסה גדולה של עדשת מים זעירה.  

(. Lemna minorעדשת מים זעירה ) שלנראתה בשתי הבריכות ביומסה גדולה  20.05.14 -בשנערך באתר  בסיור

(. פריחה זו משפיעה על תנודות 45איור המראה היה בולט במיוחד בבריכה הגדולה והרדודה בין השתיים )

מ"ג/ליטר(. התופעה יכולה  2-החמצן המומס וגורמת לתנאים של היפוקסיה )מחסור בחמצן מומס מתחת ל

רעייה של בקר האקולוגית. הסיבה לתופעה היא  "ח ושינויי בהרכב המינים במערכתלגרום לתמותה של בע
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המובילה לעלייה בחומר האורגני וריכוז חומרי ההזנה במים. עקב הפריחה המסיבית  בשטח הבריכה וסביבתה

 65העמוק יותר שקרוב לכביש  םנדגם רק גוף המיבבריכה הגדולה והרדודה של עדשת המים 

 : הערות והמלצות

משני גופי המים. מול הבעלים של העדר ולהרחיקו למרעה וההשקיה של הבקר פתרון כולל בהקדם יש למצוא 

רק הרחקה של הבקר תאפשר שיקום של גופי המים ושיפור בתנאים. בנוגע לגמבוזיות, במידה וגוף המים הוא 

ש לדבר עם הגוף שאחראי על עונתי ומתייבש בסוף הקיץ הגמבוזיות לא ישרדו וניתן יהיה להיפתר מהן. י

  הדברת היתושים באזור ולדרוש ממנו לא לשחרר גמבוזיות בבריכות הנ"ל.    

 ע' להבות חביבה בריכת  4.3.10

(. מסומן במפות 46איור ) 581לכביש מס' מוקף צמחייה מצפון ללהבות חביבה וסמוך דונם(  4-)כגוף מים גדול 

ביולוגי -לא נעשה באתר בעבר בדיקה של איכות מים או ניטור הידרוכבריכה עונתית.  1:50,000סימון שבילים 

 מידע בע"פ(. –)יריב מליחי, רשות הטבע והגנים 

עובדה מיקרוסימנס/ס"מ(  787נמוכה )של מי הבריכה נמצא שהמוליכות החשמלית  20.05.14-בשנערך בדיגום 

מ' ושקיפות  1.2-. עומק המים בנקודה העמוקה ביותר כגשמים על כך שמקור המים העיקרי הוא מי המצביעה

. קרקעית גוף המים מכוסה במשטחים (46איור ) ס"מ(. חלק גדול מהבריכה מוקף בעצי אשל 72גבוהה )המים 

 קלדופורה. והאצה החוטית  (.Chara spגדולים של האצה המקרופיטית נאווית )

טקסונים( וסביר להניח שלאור גודלו ואיכותו של  15ר מינים גדול יחסית של חסרי חוליות )באתר נמצא עוש

גוף המים עושר המינים ככל הנראה גבוה משמעותית. בדיגום זוהו עלוקה, סרטן נחלים, נציגים ממספר 

וראשנים  כולל שפירן קיסרי, פשפשאים, זבובאים, חיפושיות( –סדרות של חרקי מים )בריומאים, שפיראים 

של צפרדע נחלים. חלק מהטקסונים שזוהו נחשבים רגישים לזיהום אורגני וריכוזי חמצן נמוכים יותר, מכאן 

 שזוהי אינדיקציה נוספת לאיכותו הגבוהה של בית הגידול.  

 

 
 .)צילום: דרור אפשטיין( ף הבריכהעצי האשל בהיק, עם של גוף המים הסמוך ללהבות חביבה ת. תמונה פנוראמי46איור 

 : הערות והמלצות

גוף מים גדול, איכותי מאד, ועם פוטנציאל רב שנתוניו ההידרולוגים והביולוגים אינם מוכרים בצורה מספקת. 

לא ידוע האם הוא עונתי או קבוע, אך לאור גודלו נראה שאם הוא מתייבש לא יהיה זה לפני תקופת הסתיו. 

והה, ומליחותו מחזקת את ההנחה שמקור המים העיקרי הוא מי גשמים ונגר עילי חורפי. איכות המים בו גב

 עושר המינים גבוה וכולל טקסונים המשתייכים לקבוצות שונות ביניהם כאלו הדורשות איכות מים טובה. 
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דם לברר מהו מעמד השטח בו נמצאת הבריכה. ראוי לקבשל ערכיותו הגבוהה מומלץ לפעול למען שימורו ו

תכנית סטטוטורית שתגדיר את הבריכה וסביבתה כשמורת טבע או לפעול בכל דרך אחרת שתבטיח שהמקום 

 לא ינוקז ויזוהם בעתיד.

 בריכות שדות ים  4.3.11

(. בעבר הם שמשו כבריכות דגים אך בשנים האחרונות 47איור בריכות שדות ים שוכנות ממערב לנחל יצחק )

ו והוזנחו והשטח חזר לשמש כבית גידול טבעי יותר. בשטח סדרה בריכות עוקבות בגדלים שונים הן ננטש

 (. צילום אוויר – 47איור המופרדות בסוללות עפר )

ס"מ  30-ורוב הבריכות כבר יבשו. הבריכה שנעשה בה דיגום ביולוגי הייתה רדודה )כ 2014המקום נדגם במאי 

ק מרבי(, קרקעיתה בוצית מאד, וככל הנראה התייבשה מספר שבועות מאוחר יותר. בגוף המים נראתה עומ

(. לא בוצעו בדיקות מוליכות חשמלית, מכיוון שהמדידות בשטח .Chara spהאצה המקרופיטית נאווית )

 מצוי.  הצביעו על אי תקינות של מהמכשיר. הצמחייה הדומיננטית מסביב לבריכות היא של אשל וקנה

טקסונים, אבל מפתיע של חסרי חוליות היות וגוף  11עושר הטקסונים בבריכת שדות ים היה בינוני וכלל 

שתייך למחלקת החרקים וכולל מהטקסונים מהמים העונתי היה בשלבי התייבשות מתקדמים.. אחוז גבוה 

ושטגב(, זבובאים )זחלי  תבריומאים, שפיראים, פשפשאים )תלמנית, חותרני -נציגים מחמש סדרות שונות 

. כמו כן נצפה נציג ומין אחד של חילזון פולש )בוענית חדה חיפושית מים מסדרת השחייניותימשושים(, 

מסדרות  – רגישיםראשנים של צפרדע נחלים. האסופה כוללת מספר טקסונים  –חיים -ממחלקת דו

  יחסית. הבריומאים והשפיראים, שמצביעים על כך שאיכות המים באתר גבוהה

 : הערות והמלצות

מערך של בריכות עונתיות חפורות ששימשו לגידול דגים ויכולות לשמש בסיס מצוין לפרויקט שיקום הכולל 

השטח מופר אך בעל פוטנציאל שסדרה של בריכות חורף צמודות דופן הניזונות מכניסה של נגר חורפי. כיוון 

יש לבדוק מהם התנאים שיאפשרו לבעלי השטח לשתף פעולה. גדול מומלץ להגדירו בעדיפות בינונית לשימור. 

אחת ממטרות המשנה של פרויקט , ליצירת בית גידול ייחודי שתומך במגוון מינים אקווטים ועופותמעבר 

 מסוג זה יכולה להיות הגדלת כמות המים המוחדרים אל האקוויפר. 

 לצורך כך:

  ולהתאימו לזה הנדרש עבור בריכות חורף.יש לשפר את המבנה המורפולוגי הקיים של הבריכות 

  .חלק מהבריכות ניתן לחבר כדי ליצור גוף מים עונתי גדול יותר 

 על מנת להבטיח שגם בשנה הידרולוגית שבועות לפחות  12-סביבה לחה כ בריכות חורף נדרשות לקיים

את, רצוי שמשך קיום . עם זישלימו גלגול בשנה שחונה של קרפדה ירוקה ואילנית מצויה אחרוני הראשנים

 המים יהיה ארוך מזה.  

  ניתן לזרוע או לשתול צמחי מים באופן אקטיבי כדי לזרז יצירה של חגורות צומח הכוללות צמחים

 לבית גידול זה.   םהאופייניי

  אפשר באמצעים שונים להנגיש את האתר לציבור הרחב ולשתף בפרויקט את הקהילות בישובים

   הסמוכים.
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. בניגוד לתצ"א בעת הדיגום מרבית הבריכות היו יבשות. )מוקפות בעיגול אדום( צילום אוויר של אזור בריכות שדות ים. 47איור 

 .9ומדרום תוואי כביש מס' מזרח מושב שדה יצחק, -ממזרח ובסמיכות לבריכות נראה ערוץ נחל יצחק, מדרום

 

  סדר עדיפויות לשימור 4.3.12

 12 מתוך. סטטוטורית מבחינה מוגנים אינםשנדגמו  האתרים שאר, ארובות עין ושמורת זיתא שמורת למעט

 2, בינונית בעדיפות לשימור כראויים נמצאו 4, גבוהה בעדיפות לשימור כראויים סווגו 4 שנסקרו אתרים

אין  רתמאוש טבע שמורת של בסטאטוס יםשנמצא אתריםה 2 עבור ,כאמור. לשימור נמוכה בעדיפות נמצאו

 :הבאים האתרים את כוללת לשימור גבוהה בעדיפות האתרים רשימת. סדר עדיפויות לשימור צורך לתת

 מעיינות וקטע נחל – שריה עיינות .א

 מעיין  - דמיירה' ע .ב

 גוף מים קבוע/עונתי - אלעזר תלמי ביצת  .ג

  גוף מים קבוע/עונתי – חביבה להבות' ע .ד
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 עקרונות שיקום אקולוגי 5

נות התכנון קביעת עקרוהמתודולוגיה לודרת המצב הרצוי מבחינה אקולוגית השיקום, הג פרק זה דן ביעדי

הפרק מתחיל בדיון כללי על שיקום אקולוגי ומסתיים בהמלצות ספציפיות לנחל  .שמאפשרים להגיע למצב זה

 . 6חדרה, כהכנה לתכנית המים המוצגת בפרק 

 שיטות עבודה 5.1

מות, האיכות והמועד של כמויות המים הנדרשות על מנת לשמר זרימות סביבתיות" מתאר את הכהמונח "

ולקיים מערכות אקולוגיות של מים מתוקים ושפכי נחלים ואת מארג החיים האנושי התלוי לקיומו במערכות 

לאור זמינות המידע ההידרולוגי, המורפולוגי והאקולוגי באגן נחל חדרה  (.Brisbane declaration, 2007אלה )

ם גישה המשלבת מספר מתודולוגיות כדי לקבוע מהם עקרונות התכנון לשיקום האקולוגי של הוחלט לייש

 )זרימת הבסיס( הנחל )"היעדים האקולוגיים"( ולהגדיר על בסיסם את ההקצאה של הזרימה הסביבתית

 כדלקמן:

 (2 -ו 1  אפיון הידרולוגי היסטורי ועכשווי )פרקים .1

 (4  )פרקאפיון אקולוגי היסטורי ועכשווי  .2

 ( ובחינה של מאפייני בתי הגידול  הרצויים.habitat guildקביעת קבוצות מייצגות ) .3

  .המלצה על טווח התנאים בבתי גידול בנחל .4

 הכנת תכנית להגברת נפח זרימות הבסיס בנחל. .5

די מים המתקבלים מיישום התכנית במקטעי הנחל השונים והשוואה לתנאים האקולוגים בחינת מד .6

 המומלצים.

 הכנה של החלופות התפעוליות לביצוע תכנית המים  .7

במאפייני בתי הגידול הרצויים עבור כל אחת מהקבוצות הנבחרות  -בשני שלבים מרכזיים עוסק  זהפרק 

ת מהן. המידע מפורט עבור כל אחת משלושת הקבוצות בנפרד הנדרשים לכל אחמלצה על טווח התנאים ובה

 -נושא חשוב נוסף הוקדש הסעיף האחרון לכמו כן בסיום הפרק  (.5.3.4 ובסיכום משותף בסוף הפרק )סעיף 

 תכנית המים.  – 6 ( מוצגים בפרק 7-ו 6, 5) השלבים הבאיםערכיות מקטעי הנחל. 

 

 אפיון אקולוגי  5.2

הגישות המקובלות לשיקום אקולוגי של נחלים מתייחסות למרכיבים הביוטיים של המערכת האקולוגית של 

טבולה, צפה ומזדקרת, חסרי חוליות גדולים, דגים וכיו"ב( כמרכיב עיקרי בקביעת  –הנחל )צמחיית מים 

(. גישה זו נובעת מההכרה Karr, 1998ובממשק מערכות נחלים )כמויות המים הנדרשות לזרימות סביבתיות 

שהמגוון הביולוגי של מערכת הנחל משקף את בריאות המערכת האקולוגית ותפקודה. חשוב להדגיש כי 

התגובה הביולוגית של מרכיבי הביוטה השונים לשינויים במשטר הזרימה וכמות המים אינה בהכרח זהה. 

אחת יכולים להיות רגישים יותר לפחיתה בכמות המים בנחל בהשוואה למדדים מדדים של קבוצה ביולוגית 

 של קבוצה אחרת.  
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האפיון של המרכיבים הביוטיים של המערכת האקולוגית כולל איסוף מידע על המצאי הביולוגי בנחל בעבר 

 השעבר הנחל לפניי היא בהיותו חלון למצבה הבריא של מערכת ובהווה. חשיבותו של המידע ההיסטור

. רשימות המינים או הקבוצות הטקסונומיות שאכלסו הותפקוד ששינו את אופייהאנתרופוגניות רעות הפ

בעבר את הנחל מאפשר להעריך את התנאים האקולוגים הנדרשים לקיומם של אותם מאכלסי המים, ומסייע 

ים )כגון מהירות זרימה, מורפולוגי-באפיון הפער בין המצב כיום למצב הרצוי ובהגדרת המאפיינים ההידרו

 עומק, מבנה הערוצים( אותם אנו רוצים להשיב כדי לשקם את בתי הגידול בנחל ולהשיב חלק מהחי והצומח. 

הזעומה הכמות  עקבבנחל חדרה ויובליו קיים מחסור משמעותי במידע היסטורי על עושר ומגוון החי והצומח, 

עקב כך קיים קושי . אגן ההיקוות ותוצאותיהם פורסמושל מחקרים, סקרים וסיורים שבוצעו בשנים עברו ב

התמקדה עבודה זו בשלוש קבוצות  כןעל  מהעבר והווה.מינים  תרשימבאפיון של המצאי הביולוגי ובגיבוש 

מצומצם קיים מידע עליהם , מים מקרופיטים צמחימרכזיות עליהן ניתן היה למצוא מידע. הראשונה היא 

הנדירים )רשות הטבע והגנים ורת"ם, באטלס המינים ומרוכז  ל נחל חדרהמאגן ההיקוות שעבר שנאסף ב

קיים מידע היסטורי באוספי האוניברסיטה העברית רכיכות עליהן הקבוצה השנייה כוללת מיני . (2002

פורסם עד היום בצורה רשמית  (. מידע זה לא80-ועד סוף שנות ה 70-בירושלים, בעיקר מסוף שנות ה

ות, ובמסגרת העבודה הנוכחית הוכנה על בסיסו רשימה של מיני רכיכות שהתקיימו בנחל. במאמרים או דו"ח

 הקבוצה השלישית כוללת את פאונת הדגים. 

בהיעדר נתונים היסטוריים מספקים מאגן נחל חדרה נעשה שימוש גם בנתונים מנחל אלכסנדר. אגני הניקוז 

מוקמים בשרון הצפוני בין נתניה לחדרה. משום ששני משל נחל אלכסנדר ונחל חדרה סמוכים זה לזה ושניהם 

הנחלים קרובים גיאוגרפית ומאפייניהם דומים ניתן להסתייע בנתונים אלה כדי לגשר על פערים במידע על 

צוין הדבר במפורש בסעיפים  הרכב החי והצומח בנחל חדרה. במידה ונעשה שימוש בנתונים מנחל אלכסנדר

 ות )צמחי מים, דגים(.העוסקים בקבוצות הטקסונומי

המתודולוגיה לקביעת היעדים האקולוגיים לשיקום בתי הגידול בערוצי נחל חדרה התבססה על השלבים 

 הבאים:

הבנת השינויים האקולוגים שחלו בנחל בעשרות השנים האחרונות על בסיס מידע קיים, שיחות עם בעלי  .1

 עניין ומידע שנאסף בעבודה.   

  מיני מטרה המאכלסים בתי גידול פוטנציאלים בנחל.קבוצות מייצגות ובחירת  .2

, 1נספח , 5.3.1 )סעיף צפים שמתקיימים בגוף המיםו דגש על צמחים טבולים –: צמחי מים Iקבוצה  .א

 .   (3נספח , 2נספח 

  , 5.3.2סעיף דגש על מערכת הרכיכות ) -  אקוואטים חסרי חוליות: IIקבוצה  .ב
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 (4 נספח .ג

 (.5.3.3)סעיף  : פאונת הדגיםIIIקבוצה  .ד

הקבוצות  והמורפולוגים הנדרשים בבית הגידול האקוואטי עבורקביעת טווח התנאים ההידרולוגים  .3

 (. expert opinionהשונות על בסיס בחינה של הספרות המקצועית והתייעצות עם מומחים )

 המלצה על טווח התנאים בבתי גידול בנחל  5.3

עוד אחרים מאפיינים מסוימים של בית הגידול כגון מהירות זרימה ועומק המים מתייחסים ישירות לספיקה ב

 המכיליםלבתי גידול  אקוואטים התאמותבע"ח (. לצמחי מים וJowett, 1998מתארים את הנחל וסביבתו )

להן הם נדרשים. לפעילויות  זרימה ועומק המים(, בהתאם )כגון מהירות מאפיינים הידראוליים שונים

בתקופות שונות של  חזור החייםשלבי משונות לישות רתזונה, מנוחה, רבייה והטלה וד אלה כוללות תפעילויו

מאפייני בית הגידול  על בסיס מחקרים ספציפיים, מידע מהספרות והערכת מומחים מהם להעריךניתן  .השנה

קבוצה טקסונומית  - habitat guilds)ות מייצג וקבוצות( target species) ספציפיים של מיני מטרה המומלצים

 לדוגמה; ראה פיסיולוגיות דומות-י התאמות מורפולוגיותיותר או קבוצה של אורגניזמים בעל גבוהה

Leonard and Orth, 1988). של הנחל על מקטעיו השונים  יבחינה של התאמות אלה אל מול מצבו העכשוו

מאפשרת להעריך את הפערים בין המצוי לרצוי, לקבוע יעדים לשיפור כמות המים ואיכותם, להגדיל את 

 ועל ידי כך להבטיח את תהליך השיקום האקולוגי של הנחל. מורכבות וזמינות בתי הגידול

  מקרופיטים צמחי מים 5.3.1

טבולים, צפים ומזדקרים הם מרכיב חשוב במערכות ( In-stream macrophytesצמחי מים מקרופיטים )

, מצע חסרי חוליות ודגיםעבור  ותמחסהגידול וה יבת מגדילים את מגווןאקולוגיות של נחלים. הם 

את מהירות הזרימה ומאפשרים  הם מפחיתים .ומזון לצרכנים ראשונייםלאצות וחיידקים  להתיישבות

אזורים עם זרימה איטית, מעודדים השקעה של חלקיקים זעירים של חומר אורגני ואנאורגני, ושורשיהם 

 מסייעים לייצב את קרקעית הנחל. 

ע"י זמינות האור. נחלים עם צל מזערי  בנחלים עם שיפוע ארכי מתון, הגדילה של צמחי מים נשלטת בעיקרה

לעיתים קרובות תומכים בגדילה צפופה של צמחי מים. גורם מגביל נוסף של צמחי מים הוא מים עכורים 

)למשל, בחלק מנחלי החוף המזוהמים(. השינויים בשפיעּות צמחי מים הם עונתיים והשיא מתרחש באביב 

טן יותר וזרימה יציבה שיכולה להגביר את הצמיחה. השפיעּות ובקיץ. תקופה זו חופפת עם מספר שיטפונות ק

וההרכב של חברת צמחי המים בנחלים תלויה מאד במשטר הזרימה והם אינם מאכלסים נחלים שזרימתם 

שיטפונות גדולים בשנה(  13מטר/שניה( או שמופרעים באופן תדיר ע"י שיטפונות )מעל  1.0-0.9מהירה )

(Lacoul and Freedman, 2006 .) 

מספר מיני הצמחים המאפיינים בתי גידול לחים הוא אחד המדדים לערכיות קטע נחל זורם. ניתן להניח 

המימית וערכיות גבוהה שמספר גדול של מינים מקבוצה זו מבטא בריאות ותפקוד של המערכת האקולוגית 

 הנדירים הוא מדד תומך לערכיות הקטע הנבדק.  יותר. גם מספר המינים 

דרה קיים מידע מצומצם על מיני צומח מים שהתקיימו בעבר באגן ההיקוות באטלס המינים הנדירים בנחל ח

(, אך רק חלק מהצמחים נצפו בערוץ הנחל עצמו, ואילו אחרים 1נספח ; 2002)רשות הטבע והגנים ורת"ם, 

-הניקוז. חלק מהתצפיות במינים המצוינים באטלס נרשמו בשנות ה נמצאו בגופי מים קבועים ועונתיים באגן
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מרשימות הצמחים עולה שבאגן הנחל (. 2011, של המאה העשרים ולא נצפו מאז בנחל )קולר 40-עד שנות ה 20

רשימה . כמינים על סף הכחדה המדורגיםואחרים  מסומנים ככאלה שנכחדו מישראלהמינים התקיימו בעבר 

וכיום לא נותר מהם אף לא מין  ,מיני צמחי מים טבולים וצפים שנצפו בנחל חדרה בעבר 10 לפחותזו כוללת 

  (.4.1  בסעיף מוצגתוצפים, רשימה של מיני צומח מקרופיטים בנחל מהעבר, ביניהם טבולים ) אחד

 

. 1: כוללים בגוף המיםשצולמו צמחים ה. 70-ן בקטע הנקי מתחילת שנות הצילום של נוף בירקו משמאל. 48איור  
, קנה מצוי)צומח צף(. על הגדות שולטים צמחי  נופר צהוב. 3)צומח טבול(,  מדד זוחל. 2)צומח מזדקר(,  אגמון החוף
מתוך: אגמי, מעל גשר הרכבת, ממזרח לכפר הבפטיסטים )תמונה וכיתוב בוצע . צילום נענה משובלתו שנית גדולה

(. משמאל תמונות עכשוויות של אגמון החוף, מדד זוחל ונופר צהוב שמטרתן להדגיש את מראה צומח המים 1973
 .השמאליבצילום 

 

אגני הניקוז של נחל אלכסנדר ונחל חדרה במישור החוף סמוכים זה לזה ושניהם ממוקמים בשרון הצפוני בין 

( בנחל אלכסנדר עבודת מחקר שבחנה את 1973משה אגמי ) ביצע ד"ר 1972-1971נתניה לחדרה. בשנים 

גיאוגרפית ומאפייניהם דומים ניתן להשליך הזיהום בנחל על צמחייתו. משום ששני הנחלים קרובים השפעת 

 18( צוינו 1973מממצאי המחקר הנ"ל גם על הצמחייה האקווטית שהתקיימה בנחל חדרה. במחקרו של אגמי )

מינים דווחו  3מינים טבולים וצפים שמתוכם  7וטין מנחל אלכסנדר ויובליו )מהם מיני צמחים שנעלמו לחל

מינים נוספים שנותרו בעת המחקר רק בקטעים או יובלים בודדים  16-ו ,(2איור  חדרה;בעבר גם באגן נחל 

רשימה זו  .(3נספח גם באגן נחל חדרה;  2011-במינים טבולים וצפים שמתוכם מין אחד שדווח  3)מהם 

לאור נתונים אלה נהיר שאגן נחל חדרה הכיל מתווספת לרשימת הצמחים שנזכרת למעלה מאגן נחל חדרה. 
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וכים מיני צמחים טבולים וצפים, שכיסו קטעים אר 20-10בעבר צמחיית מים עשירה ומגוונת שכללה 

ממחיש את מראה הנוף הנ"ל בנחל  48איור הצילום ב מהערוץ המתפתל בנוף הגבעי המתון של השרון הצפוני.

 חוף דומה )נחל הירקון(.

בשל נדירים בעקבות העמקת האפיק והסדרתו כתעלת ניקוז, לרבים מהצמחים נכחדו מאגן הניקוז הפכו 

הטיית מ שנגרמוקיצונית בספיקות המים עד כדי התייבשות של מקטעים שלמים בעונות השנה היבשות  ירידה

איכות המים עקב זיהום עירוני ותעשייתי, בבמשטר הזרימה, התדרדרות שהתחוללו המים לחקלאות, שינויים 

  עצי אקליפטוס. והצללה של חלקים מערוץ הנחל ע"יעד לכתף הנחל  ייבוש ביצות, הכשרת שטחים חקלאיים

רגישותם והקשר ההדוק שלהם למים.  בשלההתמקדות בתנאים הנדרשים למינים הטבולים והצפים נעשתה 

מתפתחים בקטעי נחלים שבהם מהירות הזרימה בספיקות הבסיס נמוכה  במינים טבולים וצפים על פי רו

ינו בתחילת סעיף זה מצביעה על בדיקה של דרישות בית הגידול של המינים הטבולים שצו> מטר/שניה(. 0.3)

מ' כתלות בצלילות  1.0-ל 0.3נע בין בו שעומק עמודת מים  לערוץ עם חתך מורכבכך שלמרביתם העדפה 

בכל מקרה במקטעים בהם רוצים לסייע  להמים )למשל, מדד זוחל, נהרונית שקופה, נהרונית מסולסלת(, אב

מינים צפים דוגמת נימפיאה  מ'. 0.3-נמוכה מ בחידוש של צומח טבול מומלץ שעמודת המים לא תהיה

מ' אפשריים רק  1.0עומקים של  מ'. 2.0-1.0עם העדפה לעומקים של  זקוקים לנחל רחב ולמים עמוקים יותר,

שהתפתחות של באזורים ספציפיים בלבד, בדגש על קטעים במורד מפגש הנחלים. נקודה שחשוב להדגיש היא 

ומפחיתה את מהירות הזרימה במקטע מסוג  מיםהעמודת גובה  את מגדילהצמחיה מקרופיטית צפופה בערוץ 

 זה.

 הכדי לאפשר עושר ומגוון מינים של צמחייהמאפיינים החשובים ביותר שיש להקפיד עליהם שלושת 

 הם:  מקרופיטית

 כמפורט בהמשך( איכות מים טובה(;  

 עומק עמודת מים מספק ללא התייבשויות וירידות חדות במפלס הנחל; 

 שקיפות גבוהה של המים.  

מאפיינים נוספים בנחל שחשובים להתפתחות צמחייה מקרופיטית עשירה הם קטעי נחל הכוללים עומק מים 

ל אלמנטים משתנה, חשיפה וקישוריות מספקת בין הנחל וגדותיו, מהירויות זרימה מגוונות, מגוון גדול יותר ש

וחרסיתית( שונים של מצע )לדוגמה, שילוב של קרקע חולית  , טיפוסימורפולוגים בנחל דוגמת נפתולים-הידרו

ערוצים עמוקים, ישרים ובעלי גדות תלולות אינם מעודדים צמיחה כנגד, באזורי הצפה.  ועליית מפלס המים

צמחים בנוסף שחשוב להתפתחות של צמחי מים מקרופיטים, בעיקר  ותימקרופיטית. נושא משמע השל צמחיי

מספקת של אור שמש לגוף גוף מים צלול עם עומק פוטי משמעותי שמאפשר חדירה הצורך בהוא  טבולים,

גורמי הפרעה והתפתחות של צמחי מים לאחר הנביטה בקרקעית.  תפעילות פוטוסינתטיהמים כדי לאפשר 

 כוללים:  שמפחיתים את העומק הפוטי בנחל

 (. TSSזיהום אורגני המכיל חומר חלקיקי מרחף ) .1

בריכוזים חורגים. עודף נוטריינטים גורם לגדילה משפכים וקולחים )חנקן, זרחן(  חומרי הזנהזיהום ב .2

 המים.  צלילותמסיבית של אצות פלנקטוניות )"פריחת אצות"( המפחיתות את 

עצי ל הכוונה במיוחדבנחל חדרה  –לצל מסיבי על הערוץ לאורך היממה  יםמעצים בגדות הנחל שגור .3

 אקליפטוס. 
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  ות הפעולות הבאות:נדרשגדולה על חברת צמחי מים ולכן לאור מצבו הנוכחי של הנחל לאיכות המים השפעה 

 מרחפות או מומסות שמקורן במי של שפכים או קולחים המכילים תרכובות אורגניות  הזרמה מניעת

 ;(TSS> מג"ל 20של בריכות הדגים ונקזים עירוניים ותעשייתיים ) פלט

 רחניות )חומרי הזנה( ממאגרי קולחים ובריכות הדגים בריכוז הזרמה של תרכובות חנקניות וז מניעת

 ;מ"ג/ליטר זרחן כללי 0.15 -ושל כ מ"ג/ליטר חנקן כללי 2.0 -גבוה מערכי סף של כ

 או לכל  > מ"ג/ליטר0.5ריכוז מומלץ: להגבוה שמוזרם לנחל בקולחי מנא"י ריכוז הבורון  הפחתה של

 .(Moss and Nagpal, 1981; USDOI, 1998) > מ"ג/ליטר1.2ריכוז רצוי: הפחות ל

 מערכת הרכיכות  –חסרי חוליות  5.3.2

( או lenticניתן למיין את מרבית חסרי החוליות של מים מתוקים כמאכלסים של בית גידול בריכתיים )

 Illies, 1978; Ribera, andשמאכלסים את שניהם ) (, עם יחסית מעט מינים ג'נרליסטיםloticזרימתיים )

Vogler, 2000 משטר זרימה, מהירות זרימה, עומק המים(, גורמים  םההידראוליי(. מעבר למאפיינים(

מרכזיים נוספים שמשפיעים המורכבות המבנית של הנחל וזמינות בתי הגידול למאכלסי מים הם סוג המצע 

 )מחוספס, חצצי, חולי, בוצי, פסולת עץ( מבנה הערוץ וצמחייה מקרופיטית )סוג הצמחייה, צפיפות(.

  למאפיינים אלה יש להוסיף גם את מגוון ההשפעות של איכות המים על המינים השונים.  

שלוש בערוץ  , מהןתחנות 9נדגמו  (2011)קולר,  2010שנת שבוצע בנחל חדרה ויובליו בביולוגי -בסקר ההידרו

נים של חסרי טקסו 23נמצאו סה"כ  .חדרהמתנקזים אל נחל שתעלות בעצמו ושש בערוצי נחלים ו חדרהנחל 

עכבישנים  קת החרקים והיתר תולעים, סרטנים,היו ממחל שהוגדרומהטקסונים  %70-כחוליות אקווטיים. 

עושר באופן כללי . בנחל יצחק בוענית חדה -החלזונות, נמצא מין אחד בלבד מבין (. 2011חלזונות )קולר, ו

ופרעות, ודומיננטיות של טקסונים פיינים מערכות אקווטיות מעם מינים המאהטקסונים היה דל יחסית 

 , נציגי משפחת הימשושים)כגון עמידים יחסית לזיהום ולתנאים של עומס אורגני גבוה וריכוזי חמצן נמוכים

  משפחת הכולכיתיים(.-מתת םיויתושי

הקבוצה היחידה של היא ( Mollusca) הַרִכיכֹותמערכת לצורך השוואה בין המצב הקיים למצב ההיסטורי, 

רשימת מיני הרכיכות ראה שלם יחסית )מידע היסטורי  התקבלשלגביהן  נחל חדרהב י חוליות אקווטייםחסר

 8) מיני רכיכות אקוואטים מרביתם חלזונות 9 בסה"כ ידוע שהתקיימו בעבר בנחל ויובליו לפחות(. 4בנספח 

ם למידע זה גם מיני אם מוסיפי. (Corbicula consobrina - סלסילה חופיתומין אחד של צדפה )מינים( 

, גדלה ואנו מניחים שיתכן והתקיימו גם באגן נחל חדרה רכיכות נוספים שנמצאו בעבר רק באגן נחל אלכסנדר

סלילנית ;  Heleobia phaeniciaca  -הרשימה ומצטרפים אליה שני מיני חלזונות נוספים )מימנית חופית 

; כדור  Unio mancus eucirrus –פת נחלים לבנטינית ושני מיני צדפות )צד (Gyraulus ehrenbergi –חופית 

נראה שמרבית  2010ביולוגי שבוצע בשנת -לאור הממצאים מהסקר ההידרו(. Musculium lacustre –מים 

חדרה ויובליו נכחדה וטרם התאוששה מהזיהום הכבד שאפיין בעבר את נחל חדרה,  פאונת הרכיכות בנחל

 הנחל עוברים עד היום.  בנוסף להתייבשויות הרבות שמקטעי

רכיכות של מים מתוקים היא אחת מקבוצות חסרי החוליות המעניינות ביותר מבחינה סביבתית, מכיוון 

שחלזונות וצדפות נחשבים בגלל רגישותם כסמן לזיהום מכימיקלים שונים. קבוצה זו כוללות מספר מאפיינים 

 ,(Strayer and Smith 2003הנחל )בריאות ל לעשות בה שימוש כאורגניזמים אינדיקטוריםהמאפשרים 
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ביותר משתייכים  הרגישיםהמינים שמצבם מספק מידע על שינויים באיכות המים ובית הגידול לאורך זמן. 

נושמים  שאלו( מכיוון Bivalvia( ולמחלקת הצדפות )Prosobranchia) הקדם זימאיםהחלזונות מחלקת -לתת

לחיות  מותאמיםאינם רגישים יותר לזיהום וולכן אמצעות זימים, ומסננים את מזונם במהמים  חמצן מומס

הנק  –הירידה הגדולה במספר מיני הרכיכות בנחלי החוף בישראל )נחל שורק . תקופות ארוכותמחוץ למים ל

 Mienis and –נעמן נחל ; 1997מיניס ואורטל,  -; נחל תנינים 1990וינוגרד ושלר, מיניס בדו"ח שנערך ע"י 

Ortal, 2001 נתונים בדו"ח הזה( קשורה קשר הדוק להתדרדרות העצומה שחלה בעשרות השנים  –; חדרה

האחרונות באיכות המים, ומהתמעטות הזרימה של מים מתוקים שהיא תוצאה של הטיית המים למפעלי 

ת כסיבה נוספ ונות פולשים )לדוגמה, בוענית חדה(לא ניתן לשלול גם דחיקה על ידי חלזשתייה וחקלאות. 

  ובוודאי שלא בנחל חדרה. לא הוכחה מעולם בישראלדחיקה כזו אם כי להעלמות חלק ממיני החלזונות, 

: ולמחלקת הצדפות מחלקת קדם זימאים-לתתשמשתייכים  רגישיםמינים שלושה נמצאו בעבר חדרה בנחל 

אחרי  1ליד גשר הרכבת 1981. שני מיני החלזונות אותרו בשנת וסלסילה חופית חצוצרית נפוצה, ביתניה זעירה

קיום  במעלה ומורד נחל יצחק. 80-לעומת זאת נמצאה במהלך שנות ה חופיתסלסילה מפגש הנחלים. 

, לפחות בחלקו התחתון, אינו נחל זהשנחל  יכול לחזק את האבחנה( 4נספח ) בנחל יצחק הצדפהאוכלוסיה של 

שלושה מינים נוספים מנחל שר לצרף גם אלו אפ מיניםלנה. אלא זורם כל הש באופן תדיר עונתי שמתייבש

. , צדפת נחלים לבנטינית וכדור מיםמימנית חופית: באגן נחל חדרההם בעבר שיתכן והתקיימו גם  אלכסנדר

רוב המינים הנ"ל מצויים בנחל על קרקע ישובים במצע חולי, בוצי ולעיתים אף בין אבנים קטנות ומסננים את 

ואחרים שיכולים  חצוצרית נפוצהופיות, אולם ישנם גם מיני חלזונות כמו מזונם הכולל בעיקר אצות מיקרוסק

 להימצא גם על צמחיית מים.   

)בנוסף לחסרי  החלזונות והצדפות שהיו בנחלאת כדי לאושש או להשיב  הבסיסי ביותר הנדרשהתנאי כיום 

טעים שבעבר זרמו בהם , בדגש על קמוחלטת של התייבשויות בנחל המניע כולל, חוליות רגישים נוספים(

ע"י מניעה  שיפור באיכות המיםהמשך הנוסף הוא חשוב תנאי  ., והגדלת נפחי זרימות הבסיסמים כל השנה

קולחים הזרמה של , באגן ההיקוות בעת תקלות במכוני הטיפול לנחל של הזרמת שפכים לא מטופלים

פול קדם ובניגוד לתקני איכות מי , מי פלט מבריכות הדגים ללא טיהחקלאיים אגריםהמבאיכות גרועה מ

    ניקוז תעשייתי ועירוני )בעיקר משטחי העיר חדרה(.     טיפול בו ,(2012פלט מבריכות דגים )

גדול  לקיום מגוון ביולוגימגדילים את הסיכוי ומורכבות מבנית גבוהה  רחב של בתי גידול וםספקטרנחלים עם 

מהמידע הקיים מנחלי חוף אחרים )נעמן, תנינים, ירקון( . מחצהל אקווטיים ואקווטים של חסרי חוליותיותר 

יותר והכילה  העשיר היתהיחוליות אקווטים )בפרט חרקי מים( החסרי ניח שגם בנחל חדרה קבוצת סביר לה

למבנה המורפולוגי, לאיכות המים . (2011מהממצאים שדווחו ע"י קולר )יותר טקסונים  3עד  2לפחות פי 

 סיס לאורך השנה יש תפקיד חשוב ביצירת הגיוון של בתי הגידול. ולנפח זרימות הב

 בתי גידול שחשוב לקיים ולהשיב לנחל חדרה ויובליו כוללים: 

  מטר(, ומהירות 0.4)מומלץ עמוקה יותר מכפי שהיא כיום אזורים בריכתיים שבהם עמודת המים >

 ; ללא ירידות מפלס חדות והתייבשויות הזרימה איטית,

 דודים יותר עם זרימה מעורבלת ומהירה על בסיס תשתית בוצית ו/או אבנית; מקטעים ר 

  ;יצירה מחדש של הנפתולים שאפיינו את הנחל בעבר במספר מקטעים נבחרים 

                                                 

 מידע אישי( –)יובל סבר  סמוך לפילבוקס ליד מתחם מפעלי גרנות 1



 

 תכנית מים לנחל חדרה

 - 103 - תכנית מים לנחל חדרה

  גדות הבנויות משילוב של שיפועים משתנים )בשונה מערוצים מוסדרים, תלולים ומיושרים(יצירת ; 

 צמחים טבולים וצמחים מזדקרים  -ים מגוונת הרבה יותר יצירת בתי גידול שכוללים חברת צומח מ

  חיגור צומח אופייני ברצועת החיץ. בתוך גוף המים ובשולי הזרימה ו

, (7.3.1)סעיף  כאמור גם להתפתחות של צמחי מים טבולים וצפיםהתנאים המתוארים למעלה מתאימים 

רבים חסרי חוליות אקוואטים מעדיפים טקסונים שקיומם מעלה באופן ניכר את המורכבות המבנית בנחל. 

(, בעיקר על מיני צומח טבולים שעליהם Phillips, 2003) צמחי מים מקרופיטיםלהתיישב על מצעים של 

גדולה יותר והם מאפשרים מסתור  (grazers) לחסרי חוליות מלחכיםהזמין מבותרים, מכיוון שכמות המזון 

המרכזיות שניתן למצוא על מצעים צמחיים  טקסונומיותהקבוצות הבין (. Cheruvelil et al., 2002מטורפים )

, ממשפחות אחרות(, זחלי זבובאים Chironomidae)זחלי זבובאים שונים ממשפחת הימשושים ניתן למנות 

(, שפיראים )כגון Dytiscidae -(, חיפושיות )למשל, ממשפחת השחייניות Oligochaetaתולעים דל זיפיות )

(, חלזונות וקבוצות נוספות. השיפור בכמות ואיכות המים, יכולה לאפשר Libellulidae מהמשפחהשפיריות 

  (.Corbicula consobrina-את התנאים הנדרשים להשבה של צדפות לקרקעית הנחל )לדוגמה, סלסילה חופית

וף המרכזי ( על גבי תשתית אבנית אינם שכיחים במרבית נחלי מישור החruns, rifflesזרימתיים )בתי גידול 

והדרומי, וכך גם בנחל חדרה. במידה ותוגדל הספיקה של זרימות הבסיס ומהירות הזרימה תגבר ייווצרו 

או חולית. סביר להניח שבתי הגידול הללו יתקיימו  של מים זורמים על גבי תשתית אבנית יםקטעבאופן טבעי 

(. יצחק-עירון-חדרה מעלה מפגש הנחליםבבעיקר בחלקו העליון של אגן הניקוז היכן שהערוצים צרים יותר )

ועדיין  ,להתפתח בשולי הזרימה השיכול גדותצמחיית חשובה נוספת גם במקטעים זרימתיים זו תשתית 

זרימתיים בתי גידול  .שמאוכלס גם הוא ע"י חסרי חוליות מהמערכת ובלתי נפרד ערךלהוות סוג מצע בעל 

מיני בריומאים )מהסוג ניתן למנות ביניהם , י חוליותמספר קבוצות טקסונומיות של חסר מועדפים ע"י

Baetis (, שעירי כנף )למשל מהמשפחהHydropsycheמהמשפחה שפריריות  ,)לדוגמה (, מיני שפיראים

Coenagrionidae), ממשפחת  זבובאים - םישחוריSimuliidae , מיני חיפושיות מהמשפחהElmidae (riffle 

beetles) מתוקיםספוג מים , סרטנים ממשפחת השטצדים ,(החוף סהרוניתחלק ו שחריר ןכגוחלזונות ), מיני 

פסיביים של חלקיקי מזון מתוך המים כשהם -מסנניםהם  חלק מהמינים. ונוספים Ephydatia מהסוג

)למשל, שעירי כנף וישחורים(, ואחרים ניזונים מחומר אורגני על המצע האבני )חלזונות( או  צמודים למצע

התנאים ההידראוליים המועדפים על הקבוצות הטקסונומיות שמאכלסות  .ביים )שפיראים(טורפים אקטי

עם בערוץ מ'  0.4-ל 0.1שנע בין מטר/שניה ועומק מים  0.8עד  0.3אזורים זרימתיים הם מהירות זרימה 

   .)עומקים משתנים, מצע הטרוגני, צמחית מים, גדות מתונות וכו'( חתך מורכב ומורכבות מבנית גבוהה

( צפויים Gasith and Resh, 1999תיכוני )-אורגניזמים שהתפתחו בנחלים המאופיינים במשטר זרימה ים

חיים שבו הגדילה והרבייה נמצאים בשיא בתקופה שתנאי בית הגידול נוחים. -שיהיו בעלי התאמות למחזור

ע שאיבה בלתי מבוקרת לנחל ולמנוהתקופה הקריטית ביותר שבה נדרש להזרים כמויות מים גדולות יותר 

מחסרי בחודשים אלה מתרחשת תקופת הרבייה של חלק גדול יולי.  -היא בחודשים מרץ של זרימות בסיס 

תנאי מחייה אידיאליים של זרימה  הדורשים לקיומם והרגישים , ומתקיימים שלבי החיים הצעיריםהחוליות

 ומזון. 
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 דגים  5.3.3

הראשון גמבוזיה. אירופאי, קיפון בורי,  צלופחאמנון מצוי,  – של דגיםבלבד מינים  ארבעהבנחל חדרה ידועים 

חלק  יםהמבל הוא דג מקומי ממוצא אפריקאי שנפוץ בחלק מנחלי החוף בארץ. הצלופח והקיפון הם מינים

זהו דג זר שהוחדר לנחל ע"י האדם כחלק ממשק הדברת  והאחרוןבנחל וחוזר לים,  חייהםמוגדר ממחזור 

בשל קירבתו הגיאוגרפית לצומח, גם כאן נעשה שימוש בנתונים מאגן נחל אלכסנדר,  בדומהיתושים בנחל. 

ובאוניברסיטת  ירושליםהעברית בהדגים באוניברסיטת ( מאוספי 1974-1949. מנתוני עבר )ומאפייניו דומים

 מקומיים שיתכן מים מתוקיםשני מינים נוספים של תל אביב עולה שבנחל אלכסנדר פאונת הדגים כללה 

יתכן שאף לבנון הירקון אכלס את נחל חדרה לפני ואמנון גליל. נאוית כחולה  -ואכלסו גם הם את נחל חדרה 

בדיגום הוכחות ונחל החוף הקרוב ביותר שבו הלבנון מתקיים כיום הוא נחל תנינים. שזוהם, אולם אין לכך 

בנוסף לקיפון טובר גם על  דווח 2012אפריל -שנערך בנחל אלכסנדר מתחת לגשר המוביל למכמורת במרץ

האחרון ככל הנראה פליט שהגיע לנחל מבריכות הדגים שמצויות  (.2012נוכחות אמנון ירדן )גולני וחובריו, 

 לאורכו. דג נוסף שאפשר להניח שהתקיים בנחל חדרה הוא שפמנון מצוי. 

ים שהמים עוברים דרכם. חזקה מדי, אלא לאזורים רדודים יחסית וצלול נאווית כחולה אינה זקוקה לזרימה

בין  להסתתרדגיגים הצעירים טבולה שמאפשר ל צמחייהמרכיב חשוב לנאווית במקום החיות הוא סבך של 

אמנון מצוי ואמנון גליל דורשים עומק מים גדול יותר, אבל כל (. ניידת החוף)למשל, קרנן טבוע או  צמחי המים

ובאזורים בנחל שבהם זרימת המים אינה מהירה דוגמת מ'  0.4מיני האמנונים יסתדרו גם בעמודת מים של 

 בריכות. 

שנבנו על ידי האדם הם בעלי השפעה רבה על יכולת התפוצה והתנועה של דגים בנהרות ומחסומים סכרים 

תנועה יכולים למנוע ממיני דגים מסוימים  ס"מ 30-גם סכרונים נמוכים שגובהם האנכי לא עולה על כונחלים. 

בלבד ומאפשר תנועה כיווני -חדהוא מחסום לעיתים הלכן פועלים כמחסומי הגירה. ו נחלהומורד במעלה 

יכולים לעלות חזרה אלא בזמן הצפות  הדגים אינםבמורד הסכר כאשר יש זרימה מעל חלקו העליון, אך 

. באגן נחל חדרה ישנם מחסומים רבים הקשורים להטיית זרימות שיטפוניות וזרימות בסיס שהסכר מטובע

  למאגרים, שמונעים מדגים וגם מחסרי חוליות ישיבים נוספים את התנועה וההגירה למעלה ומורד הנחל.

 סיכום 5.3.4

מ' ומעלה, מהירות זרימה נמוכה יחסית,  0.4-לסיכום, התנאים המומלצים לחברת הדגים הם עומק מים של כ

ע לצומח, מומלץ להתמקד במיני מצעים אבניים ושל סדימנט ואזורים בנחל עם צמחיית מים מקרופיטית. בנוג

תכולה ונופר נימפיאה )כגון,  פחות למרבית הדגיםמאחר שמינים מקרופיטים צפים מתאימים  צומח טבולים

כמו כן, יש למנוע הזרמה של מים מזוהמים ממקור עירוני או מהמדגים, בדגש על ריכוזים גבוהים של . (צהוב

המים המתוקים התקופה דגי גם עבור בדומה לחסרי החוליות,  תרכובות חנקניות וחומר אורגני מרחף ומומס.

בנוסף מומלץ  יולי. -הקריטית ביותר שבה נדרש להזרים את כמויות המים הגדולות ביותר היא בחודשים מרץ 

סולמות בנייה של ע"י לדוגמה, . דגים מהמורד למעלה ולהיפךאו להתאימם לתנועת את החסמים בנחל  להסיר

ישנה חשיבות עליונה לבנותם כך שיתאימו לתנועת הדגים  אם כי, שמש כעוקפי סכרים יעיליםיכולים להדגים 

השיפוע, מהירות הזרימה, לחץ  ת)גובה המחסום, זוויאחרת לא יעשה בהם שימוש  המאכלסים את הנחל

  המים בכניסה וביציאה מהמערכת וכו'(. 
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 חדרה מקטעי נחלערכיות  5.3.5

חיים -את דירוג הערכיות הגבוה ביותר עפ"י נוכחות בעלי( 2011ר )שביצע קולהמקטעים שקיבלו בסקר 

 : (49איור ) נמצאים במעלה אגן נחל חדרה ,אקווטיים

 נחל חביבה בקטע המשוקם נופית במורד מקבץ הנביעות;  .1

 ;יצחק-עירון-הנחלים יצחק וחדרה בקטע במעלה ממפגש הנחלים חדרה .2

  .יצחק עד אזור תחנת חדרה מזרח-עירון-נחל חדרה במורד מפגש הנחלים חדרה .3

 קיבלו ציון ערכיות גבוה באותו סקר כוללים: עדיין שמקטעים נוספים 

 צומת כרכור(;  –)צומת נרבתה  6403נחל עירון מאזור צומת עירון )מורד עין ארובות( עד כביש מעלה  .4

 )כביש החוף(; 2מס' כביש  נחל חדרה מאזור תחנת חדרה מזרח עד .5

 עד מסילת הרכבת. מעלה נחל נחל רושראשי  .6

, בסיורים ותצפיות שנערכו במהלך העבודה הנוכחית לאורך הנחל הנ"לבדומה לחלק מאבחנות הסקר 

ויובליו, מקטעי נחל שאובחנה בהם ערכיות אקולוגית גבוהה כללו את היובלים במעלה מפגש הנחלים )יצחק, 

מפעלי גרנות, וחלק  –ביבה(, את מורד מפגש הנחלים עד אזור בריכות הדגים של גן שמואל עירון, חדרה וח

 מנחל רושראשי. 

על פי מצבם בעת  ה לזההינו יחסי ונקבע באמצעות השוואתם ז אתריםשנמצא לציון הערכיות חשוב לציין ש

לא התערבות הרסנית מעשה לזכור שלרוב ציון ערכיות אקולוגית נמוך אינו משקף תהליך טבעי א יש. הסקר

כדי לבחון את מצבו האקולוגי "האמיתי" של נחל חדרה יש ידי אדם שפגעה במקטע ודרדרה אותו. זאת ועוד, 

 במערכת נחלי החוף.  להשוותו לנתוני עבר או לאתרי ייחוס

ל שכולל את כנופיים שאבדו לו חייב להיות יעד שיקום -השבה לנחל של חלק מהמאפיינים הביולוגיים

מקטעי הנחל, אלא אם הפיתוח שנעשה במהלך השנים אינו מאפשר בשום דרך שהיא לשפר ולהחזיר גם לא 

בתהליך שיקום הנחל חלק מסוים מהמערכת האקולוגית )לדוגמה, מובל בטון סגור שלא ניתן לשנותו(. 

מקטעי נחל  הסקר למיפוי הערכיות האקולוגית יכול לסייע בהצבת סדר עדיפויות ביןתוצאות השימוש ב

לביצוע פעילות בחירה של מקטעי נחל רכי יותר" לפני קטע "פגוע יותר"(, שונים )למשל, שיקום קטע "ע

צילום "תמונת מצב" שתאפשר בעתיד ם גדות, השבה של צמחיית מים( ושיקום ספציפיות )לדוגמה, שיקו

 . לבצע ניטור השוואתי להערכת הצלחת השיקום

 

 

 

 

 

 



 

 
 .(2011)מתוך: קולר,  אקולוגית של  נחל חדרה ויובליוהערכיות מיפוי ה. 49איור 
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 תכנית מים לנחל חדרה  6

 זהפרק . 5 לשיקום הוצגו בפרק  הנדרשיםטווח התנאים ו חדרה נחלשל  עקרונות התכנון לשיקום האקולוגי

נפח זרימות הבסיס שיזרמו  את הגברת ומאפשרתהנ"ל את העקרונות  המיישמת מציג את תכנית המים לנחל

העלויות  ןהחלופות ליישום התכנית ואומד )"הזרימות הסביבתיות"(. מהלך השנהמקטעים השונים בבנחל ב

 ת נוספות ליישום כחלק מתכנית המים. מרכז המלצות חשובו 8 בהמשך, פרק  . 7 מוצגות בפרק 

  המוצעתתכנית המים  6.1

זרימת בסיס במשך כל השנה ביובליו העיקריים  הוא קיוםחזון שיקום נחל חדרה ראשית, יש לשוב ולהדגיש ש

-שראשי סמוך לגןחל יצחק מאזור שדה יצחק, ותעלת רו)נחל עירון מעין ארובות, נחל חביבה מעיינות חביבה נ

ש הנחלים עד לשפך לים, ללא סכרים להטיית הזרימה למפעלים חקלאיים וללא הזרמות שמואל( וממפג

מינים מקוריים ככל האפשר של צמחים ובעלי  ויתקיימו ישובוערכת האקולוגית המשוקמת ממזהמים לנחל. ב

 של האדם.  צמאי לאורך זמן ללא התערבות חוזרת ונשניתע תתפקד באופןוהמערכת  חיים,

 :הם ים לתכנית המים לנחלהעקרונות המנח

  ;זרימות הבסיס בנחל יוקצו במלואן לצרכי הטבע .א

  ;מתפיסת שיטפונות בלבד ועל פי הקצאות, תוך התאמת מערך השאיבה תיעשהמי הנחל גריעה מ .ב

ממקורות מים חליפיים או באופן או השלמת תצרוכת המים תותר על ידי הגדלת תפיסת שיטפונות,  .ג

בנקודה יחידה במורד תפיסה מוסדרת ומפוקחת דהיינו במרבית האגן )שיאפשר משטר זרימה טבעי 

 ;(הנחל

התכנית אינה באה לפגוע בחקלאות ויש לשמור על הקצאות המים ועל אספקת המים בצורה  .ד

  שתאפשר קיום החקלאות שהתפתחה באזור בעשרות השנים האחרונות;

 ;הסדרת קישוריות הנחל ורציפות הזרימה מן המעלה ועד לשפך .ה

 ופסק זיהום הנחל ממקורות אנתרופוגניים נקודתיים.י .ו

 להלן פירוט:

פי הקצאות המים שלהם, כאינה חורגת משכמות מים  יתפסו, קני תפיסת השיטפונותמתכלל  .1

. יש לעדכן את היטלי ההפקה כך שיציינו במפורש )12טבלה , 2.5 פרק שהתקבלו מרשות המים )

 שההפקה מותרת רק משיטפונות. 

. במקרה של אי יכולת אספקה של תצרוכת המים 1תפיסת המים תותר מזרימת שיטפונות בלבד .2

  .7 בפרק  החלופות התפעוליות המפורטות ע"פ תתקבל המים יתרת ,על ידי תפיסת שיטפונותהנדרשת 

 .מים משאיבה במורד הנחלבות למאגר ברקאי וחיבורו למי רשת או הפסקת תפיסת מי עין ארו .3

 .(2.4  בפרק מפורטים)מקורות הזיהום  הגברת הפיקוח, טיפול במקורות זיהום הנחל .4

                                                 

תוספת נפח איגום תאפשר לאגור יותר מים מהחורף לקיץ ובכך תגביר את היכולת להסתמך על שיטפונות. לכן מומלץ לשקול  1

 בחיוב הוספת נפח איגום בחברה הכלכלית מנשה.
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 עין  /מאגרל )מט"שמנעות מוחלטת משחרור קולחים באיכות שניונית ומטה לערוץ הנחיה

 .מר ומט"ש באקה ג'ת(ש

 שי(אמפעל גרנות לתעלת רושר)  הזרמת שפכים גולמיים לנחל עצירת. 

 הפסקת ההזרמה לנחל של מים באיכות גרועה דרך נקזים מאזור התעשייה של חדרה. 

 והן  חדרה( )לנחלגרבייה -אל באקההן בקרבת  שנצפתה)כפי  לערוץ שפיכת פסולתטיפול ב

 . (שיאלנחל רושר)תעמה -מחוות אבו

: כיוון שיכולת האכיפה הפיזית בנחל היא מוגבלת, יש לייצר מגבלה טכנית לתפיסת זרימות דגש .5

כל מקטע ממנו מתרחשת תפיסת למאגר על ידי קביעת גובה מרבי לזרימות בסיס בנחל ב בסיס,

תפיסת זרימות או יצירת מגלש צד לנקודת שאיבה אשר אינו מאפשר  והצבת משאבה מעל נקודה זו

שינוי תשתיות זה מכיל בתוכו עלות שהינה חלק מעלות תכנית השיקום, ומהווה חלק מכל בסיס. 

שבסוף  22טבלה מוצגת בהחלופות התפעוליות ליישום התכנית המוצעות בהמשך. הערכת עלות זו 

 .7 פרק 

, ישנם מתקנים רבים הקוטעים פיזית את הקישוריות בין מקטעי הערוצים 3.2 כמפורט בסעיף  .6

השונים. יש להכין תכנית לשינוי במתקנים אלה )ייתכן אף שאת חלקם ניתן להסיר לחלוטין( עם מתן 

 :שהזרימה בהם קבועהעדיפות למקטעים 

 שפכו לנחל חדרהועד  נחל עירון ממורד המפגש עם נחל נרבתא 

 ועד שפכו לנחל חדרה  חביבה נחל חביבה במורד נביעת עינות 

  יצחק-עירון-למפגש הנחלים חדרהועד  581מכביש נחל חדרה, במורד  

 פירוק מתקני תפיסה לא חוקיים באגן הנחל  .7

את הקצ נבחנו, לקבלת מענה להקצאות המים על ידי תפיסת שיטפונותההמלצה לבחון את יישומיות על מנת 

(  ומשך 2.2.2 )ראה סעיף  במקטע הנחל הרלוונטי נפח השיטפונותהמים השנתית לתפיסה בכל מאגר, אל מול 

ספיקת המשאבות הנדרשת, ניתן לאמוד את הגאויות בנחל )ע"פ דו"ח הגאויות של השירות ההידרולוגי(. כך 

-בתחנות עירון 2012-2000ממוצעי שעות הנגר השנתיות לשנים . הליישום התפיס סבירות הטכניתהולבחון את 

, 18טבלה שתוצאתם מוצגת ב ,החישובים. , בהתאמהשעות 613-ו 669גן שמואל הינם -שער מנשה וחדרה

ה )סך ההקצאות( הינהכמות השנתית הנדרשת לתפיסה  .תפעוליות שאיבה שנתיות שעות 400מבוססים על 

הינה  2011/12 – 2000/1. כמות הנגר הממוצעת אשר נמדדה בתחנת חדרה גן שמואל בין השנים אלמ"ק 4,100

היה נפח הנגר השנתי  שנים בהן 3 ישנןהשנים הנ"ל  13אלמ"ק. מתוך  6,350 -אלמ"ק והחציון הינו כ 9,000-כ

יש לציין עם זאת, כי  שעות. 455ועמד על  2000/1משך הגיאויות המזערי נמדד בשנת  .אלמ"ק 4,100-מטן ק

 400-, שנתוניו טרם התקבלו בזמן עריכת התכנית, משך הגאויות היה ככל הנראה נמוך מ2013/14בחורף 

ברוב השנים, שאיבת מי הנחל בעת גאויות בלבד תוכל לספק את כל ההקצאה, אך יהיו שעות. ניתן להסיק כי 

  בהמשך. 6.5ון בסעיף והדבר נד שנות בצורת בהן תידרש השלמת חוסרים

 במי נגר למילוי תצרוכת המים של המאגרים, בהתאם להקצאותיהם, על ידי שימושההנחיה כי ניתן לראות 

לעין שמר  עבור רוב המאגרים, נדרשת יכולת שאיבה של מאות בודדות של מק"ש בלבד.. היא יישומית בלבד,

סדר הגודל של הספיקות הנדרשות מכאן ש, שמק" 1,200של  הוהשניימק"ש  500שתי משאבות, אחת של יש 
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 2,000-הוא ישים לחלוטין. בשאיבה לגן שמואל ליד התחנה ההידרומטרית נדרשת ספיקה גבוהה יותר, כ

 מק"ש בשעה.

 מאגרי התפיסה, כמות הנגר הזמינה בנחל גדולה באופן משמעותי מן הדרישה של מתקני התפיסה. מרביתלגבי 

 שני יוצאים מכלל זה:

תעלה  תהוא ניזון בעיקר מהטיי .יכול להזין את צרכיו מתוך הנגר העילי בלבד אינותלמי אלעזר  מאגר .א

ולכן במצב  הקצאתו קטנה יחסית, ומי נגר אינם מקור מים מהותי עבורו. שי,אבאזור ביצות הרושר

יים לכן, תכנית המים אינה כוללת שינו. לא אמור לפגוע משמעותית בזרימה בתעלההוא תפעול תקין 

 תפעוליים מהותיים במנגנון תפיסת המים של מאגר זה.

הקצאות הנדרשת במים הכמות את שי ארושר -לספק למאגר גן שמואל תשי אינה מסוגלאתעלת רושר .ב

, או ממקור חלופי בהתאם לעקרונות תכנית נדרשת השלמה ממאגרי גן שמואל האחרים לו, ולכןש

 . המים

חדרה  , חברת מקורות מגלישה מים מהמוביל הארצי ליובליו השונים של נחל2.4.3 בנוסף, כמפורט בפרק 

זרימות חלק מ אלמ"ק בשנה, אשר מהווים מקור מים נוסף שאינו 120-של כ)ובעיקר לנחל עירון( בהיקף 

 הבסיס בנחל.

 המים )אלמ"ק(. תפיסה במאגרי נחל חדרה ויובליו בהתאם לעקרונות תכנית המיםכמויות נגר נדרשות ל. 18טבלה 

 שם מאגר
הקצאות 

 תפיסת מים
 מקור מים

תפיסה נדרשת 
 תשיטפונובעת 

נגר  נפח
 שנתי

שעות הפעלת  400ספיקה נדרשת לפי 
 רועי נגר)מק"ש(ימשאבה בא

 תופס נביעה -לא רלוונטי  עין ארובות 130 ברקאי

 625 123 250 תעלת תלמי אלעזר 250 תלמי אלעזר

 נחל חביבה 250 להבות חביבה
950 2224 

625 

 שדות ים
1000 

 1,750 (70%נחל חביבה )

 (30%נחל חדרה ) שדות ים

1,947 8396 

750 

 1,350 נחל חדרה 540 נפוליון
מאגר במורד מדגה 

 שמואל-גן
 2,767 נחל חדרה 1107

מאגר  –גן שמואל 
 שיאתעלת רושר

 875 77 350 שיאתעלת רושר 350

 270 תעלת חנה 270 שומרון -גן
לא 

 חושב
 לא רלוונטי

 500 1532 200 נחל עירון 200 ג'-עין שמר ב' ו

 הערכת כמות המים הנדרשת להשלמה 6.2

ת המים משיטפונות. עם זאת, ההנחה , ברוב המוחלט של השנים ניתן לספק את כל הקצא6.1 כאמור בסעיף 

(. בנוסף, מים הולכים 2.2.2 מהשאיבות מתבצעות בעת שיטפונות והשאר מזרימת בסיס ) 80-70%היא שכיום 

מציגה את חישוב תוספת המים  19טבלה לאיבוד במערכת כתוצאה מאידוי במאגרים ויש לפצותם על כך. 

יכול , כאשר מלמ"ש 2.35בסך הכל מדובר על היערכות להשלמת . 1הדרושה לכל צרכן בהתאם להנחות לעיל

ובשנים ברוכות בהן ניתן לשאוב יותר בעת שיטפונות יתאפשר להפחית את הכמות שמשלימים. ניתן  להיות

מכאן, יש לייחד הינה פיצוי על אובדן מים באידוי ממדגה גן שמואל.  שליש מן הכמות הנ"לכי מעל לראות 

                                                 

 הפיצוי לא כולל את מרכיב אבדן המים מהמאגרים בחלחול  חישוב 1
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מאמץ לצרכן זה בכדי לספק תצרוכתו באופן יעיל שיאפשר את קיום הבריכות מחד וייתר את הצורך מצידו 

 לתפוס את מי הבסיס בנחל מאידך. את הפתרון יש לתכנן וליישם בהתייעצות עם מפעילי הבריכות.

 במאגרים )אלמ"ש( ת. כמויות המים הנדרשת להשלמת תפיסת השיטפונו19טבלה    .א

שטח המאגר  שם מאגר
 )דונם(

אספקת מים סדירה 
 מהקצאה 30%= 

-יוניאידוי 
 אוקטובר

סה"כ אספקה 
 שנתית 

 112 7 105 6 רושרשי–גן שמואל 

 1166 834 332 679 גן שמואל )נפוליון+מדגה(

 160 85 75 69 תלמי אלעזר

 155 74 81 60 שומרון -גן

 81 21 60 17 ג'-עין שמר ב' ו

 423 123 300 100 שדות ים

 111 36 75 29 להבות חביבה
 140 10 130 8 1ברקאי
 2348 1190 1158  סה"כ

 וצים השונים לאחר יישום התכניתהזרימות הצפויות בער 6.3

לאחר יישום התכנית ולצורך השוואה, במקטעים נבחרים באגן נחל חדרה החזויות מוצגות ספיקות  20טבלה ב

ם לבין המצב משווה בין ספיקות זרימות הבסיס במקטעים נבחרים בין המצב הקיי 50איור גם במצב הקיים. 

ערוצים של הנחל צפויים להיות מושפעים באופן משמעותי מיישום ההמלצות  ההצפוי לפי תכנית המים. ארבע

 . התפיסה למאגר גן שמואל()במורד  נחל חדרה, נחל עירון, נחל חביבה ותעלת רושראשי של תכנית המים;

בערוץ  י הפחתת תפיסות זרימות הבסיסעל ידזרימת הבסיס צפויה בנחל חדרה צפויה לגדול הן  - נחל חדרה

, ביובליו )מאגר להבות חביבה על נחל חביבהעל ידי הפחתת תפיסות  והן (מאגר שדות ים ומאגר נפוליון) עצמו

בנחל מתרחש על ידי  הבסיס השיפור המשמעותי ביותר בספיקות גרים ברקאי ועין שמר על נחל עירון(.ומא

-לכ 680-עולה מכשל זרימות הבסיס מואל, שם הספיקה השנתית במורד התפיסה בגן ש תפיסותהפחתת ה

 אלמ"ש.  7,540

צפויה להגדיל את  והזרמת מי עין ארובות לנחל הפחתת תפיסות זרימות הבסיס למאגר עין שמר – נחל עירון

אלמ"ק ובעיקר לתרום למניעת הנזק שבייבושו  2,297-אלמ"ק לכ 1,460-הספיקה השנתית בשפך נחל עירון מכ

 מלא לעתים של הנחל בנקודה זו. ה

-לכ 530-בשפכו של נחל חביבה מכ הזרימהצפויה להגדיל את  הפחתת השאיבות למאגר חביבה – נחל חביבה

)לעתים באופן מלא ולעתים  נקודת התפיסהמקטע הנחל במורד ייבוש  תמנע את, , ובעיקר, שאלמ" 1,200

מוגדר כבעל שמקטע נחל ו של הערוץ מחדש. זהו מטרים עד הרטבת באופן של חלקי(, ולאורך כמה מאות

 ערכיות אקולוגית גבוהה. 

 בחודשי הקיץ.ייבוש התעלה את  תמנעשי ארושר-שמואלהפחתת השאיבה למאגר גן  – תעלת רושראשי

                                                 

 מתוך כוונה להפסיק לחלוטין את תפיסת מי עין ארובות ולחבר אותו לאספקת מי רשת –מדובר בכמות השנתית  1



 

 לאחר יישום התכנית ובמצב הקיים חודשיות בערוצים השונים ספיקות: 20טבלה 

 אלמ"ק -יקה ספ מקטע תרחיש

  
 סכום ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר

מעל מפגש עם  -חדרה  תכנית המים

 חביבה

26.4 26.4 26.4 58.0 58.0 58.0 42.2 42.2 42.2 21.1 21.1 21.1 442.7 

 315.6 10.5 10.5 10.5 31.6 31.6 31.6 47.4 47.4 47.4 15.8 15.8 15.8 מצב קיים

 תכנית המים
 בין חביבה לעירון -חדרה

182.8 182.8 182.8 406.0 405.6 406.0 296.2 296.4 296.2 150.1 146.2 146.2 3097.4 

 2301.0 93.8 93.8 95.8 224.8 224.9 224.8 321.7 321.5 321.7 126.1 126.1 126.1 מצב קיים

מורד מפגש ערוצים  -חדרה  תכנית המים

 עירון-יצחק-החדר

380.8 383.6 394.2 899.9 938.9 981.6 724.6 693.4 658.6 327.5 310.2 306.9 7000.2 

 5367.5 235.7 236.3 240.4 516.6 522.4 527.0 733.4 725.2 720.4 304.7 302.8 302.5 מצב קיים

מורד התפיסה לגן  -חדרה תכנית המים

 שמואל

412.9 415.8 426.3 970.7 1009.6 1052.3 776.1 744.8 710.1 353.3 335.9 332.6 7540.4 

 681.7 24.9 25.0 25.7 65.4 66.3 67.0 100.8 99.6 98.8 36.3 36.0 35.9 מצב קיים

 תכנית המים
 שפך -חדרה 

550.8 523.7 578.5 1118.4 1162.2 1215.0 947.6 914.5 837.2 486.0 451.1 456.6 9241.6 

 2161.5 134.9 126.3 144.5 170.7 214.2 216.6 241.7 230.3 224.8 167.5 130.0 159.9 מצב קיים

 תכנית המים
 שפך -חביבה 

69.9 69.9 69.9 157.8 157.4 157.8 115.7 115.8 115.7 59.9 55.9 55.9 1201.5 

 532.2 14.1 14.1 16.1 54.8 54.9 54.8 84.0 83.8 84.0 23.8 23.8 23.8 מצב קיים

 תכנית המים
 מתחת לעין שמר -עירון 

56.7 59.6 70.1 184.4 224.2 266.1 197.0 165.5 131.0 62.1 48.7 45.5 1511.0 

 801.7 34.0 34.5 36.6 74.3 79.9 84.7 116.1 108.5 103.1 44.6 42.9 42.4 מצב קיים

 תכנית המים
 שפך -עירון 

101.2 104.2 114.6 285.8 325.5 367.4 276.1 244.6 210.1 99.2 85.7 82.6 2297.0 

 1460.7 63.8 64.2 66.4 139.5 145.1 149.9 203.6 196.0 190.6 81.8 80.1 79.6 מצב קיים

מעל תפיסה למאגר -רושרשי  תכנית המים

 גן שמואל

13.9 13.9 20.9 27.9 31.2 34.6 34.5 34.4 24.2 13.9 13.9 13.9 277.3 

 277.3 13.9 13.9 13.9 24.2 34.4 34.5 34.6 31.2 27.9 20.9 13.9 13.9 מצב קיים

מורד מן התפיסה  -רושרשי  תכנית המים

 למאגר גן שמואל

13.9 13.9 20.9 27.9 31.2 34.6 34.5 34.4 24.2 13.9 13.9 13.9 277.3 

 55.8 0.0 0.0 0.0 2.3 12.6 12.7 12.8 9.4 6.1 0.0 0.0 0.0 מצב קיים

 תכנית המים
 תלמי אלעזר

7.3 7.3 7.3 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 7.3 7.3 7.3 161.1 

 161.1 7.3 7.3 7.3 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 7.3 7.3 7.3 מצב קיים

 -תכנית המים 
 שפך -נחל יצחק 

85.0 84.9 85.0 182.2 181.8 182.2 133.4 133.6 133.4 68.8 68.8 68.7 1407.6 

 1407.6 68.7 68.8 68.8 133.4 133.6 133.4 182.2 181.8 182.2 85.0 84.9 85.0 -מצב קיים 



 

  

 לספיקות לאחר יישום התכנית המוצעת. השוואה במקטעים נבחרים באגן נחל חדרה בין מצב קיים 50איור 
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 אחר יישום תכנית המים, שנתיזרימות בסיס לל WEAP . תוצאות מודל 51איור 
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 לאחר יישום תכנית המים, מרץ WEAP  זרימות בסיס . תוצאות מודל52איור 
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 ספטמברלאחר יישום תכנית המים,  WEAP  זרימות בסיס . תוצאות מודל53איור 
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 מקים באגן נחל חדרה לאחר יישום תכנית המים למהירויות זרימה ועו  HEC-RAS. תחזית מודל 21טבלה 

 )מ'( מרביעומק  ספיקה מ"ק שנייה תפיסה לפי הקצאה בלי תפיסת בסיס
מהירות בנתיב הזרימה העיקרי 

 )מ'/שניה(

 סתיו חורף אביב קיץ סתיו חורף אביב קיץ סתיו חורף אביב קיץ מקטע נחל

 חדרה

 0.03 0.05 0.03 0.01 0.44 0.5 0.56 0.65 0.008 0.017 0.012 0.006 681מתחת לכביש 

 0.005 0.01 0.005 0.005 0.44 0.5 0.56 0.65 0.010 0.022 0.016 0.008 מתחת מאגר שדות ים

 0.62 0.39 0.13 0.03 0.05 0.12 0.19 0.29 0.042 0.095 0.069 0.034 מתחת מפגש עם חביבה

 0.07 0.05 0.03 0.01 0.12 0.29 0.36 0.45 0.068 0.152 0.111 0.055 מתחת מפגש עם נחל מאור

 0.04 0.05 0.03 0.01 0.32 0.51 0.58 0.67 0.103 0.227 0.166 0.084 מתחת מפגש עם יצחק

 0.08 0.09 0.06 0.02 0.32 0.51 0.59 0.68 0.144 0.351 0.258 0.118 מתחת מפגש עם עירון

 0.19 0.21 0.11 0.04 0.32 0.52 0.6 0.7 0.156 0.377 0.278 0.127 מתחת מאגר נפוליון

 0.06 0.07 0.04 0.02 0.32 0.51 0.6 0.7 0.156 0.377 0.278 0.127 מתחת לתחנה ההידרומטרית

 0.01 0.01 0.01 0.005 0.71 0.91 1.01 1.11 0.206 0.435 0.336 0.173 מתחת למנאי

 חביבה

 0.13 0.17 0.16 0.13 0.03 0.05 0.04 0.03 0.003 0.008 0.006 0.003 מתחת לנביעות חביבה

 0.26 0.31 0.29 0.25 0.09 0.13 0.12 0.08 0.015 0.033 0.025 0.012 מתחת לנביעות חביבה

 0.19 0.25 0.23 0.19 0.09 0.13 0.11 0.09 0.016 0.037 0.027 0.013 "90מתחת "ארגז 

 0.12 0.15 0.14 0.42 0.08 0.11 0.1 0.03 0.023 0.052 0.038 0.019 מתחת מאגר להבות חביבה

 0.05 0.03 0.01 0.005 0.19 0.49 0.89 1.29 0.026 0.059 0.043 0.021 מתחת מאגר שדות ים

 עירון

 0.12 0.28 0.25 0.33 0.01 0.04 0.03 0.01 0.002 0.038 0.028 0.003 מתחת כניסת עין ארובות

 0.32 0.52 0.49 0.33 0.02 0.06 0.05 0.2 0.009 0.053 0.039 0.008 מתחת לנרבתא

 0.34 0.46 0.43 0.33 0.11 0.18 0.16 0.1 0.023 0.084 0.061 0.019 מתחת לעין שמר

 0.09 0.14 0.12 0.08 0.16 0.23 0.21 0.15 0.037 0.114 0.083 0.030 מתחת לתעלת חנה

 0.01 0.01 0.01 0.005 1.16 1.66 2.16 2.16 0.040 0.122 0.091 0.033 מתחת תעלת תלמי אלעזר

 רושרשי
 0.03 0.04 0.04 0.03 0.14 0.18 0.18 0.14 0.006 0.012 0.012 0.005 רושרשי -מעל שאיבת למאגר גן שמואל

 0.35 0.35 0.34 0.3 0.02 0.03 0.03 0.02 0.006 0.012 0.012 0.005 רושרשי -מתחת לשאיבה למאגר גן שמואל 

תלמי 
 0.29 0.35 0.35 0.29 0.04 0.06 0.06 0.04 0.003 0.007 0.007 0.003 מאגרתלמי אלעזר מתחת ל אלעזר

 יצחק
 0 0 0 0 0 0 0 0 0.003 0.007 0.007 0.003 בין מאגר להבות לנחל אחיטוב

 0.56 0.67 0.6 0.52 0.06 0.08 0.07 0.06 0.032 0.068 0.050 0.026 מתחת לנחל אחיטוב
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 מענה לצרכים האקולוגים  6.4

לאחר יישום תכנית  במקטעים נבחרים באגן נחל חדרהמהירות וה מרביהעומק המוצגים הספיקה,  21טבלה ב

. המשתנים מוצגים בנפרד עבור כל אחת מארבע עונות השנה   HEC-RASמודלחישובים בבהתבסס על  המים

 מרץ(. -ינואר חורף בר; דצמ-אוקטובר סתיו ספטמבר; -יולי קיץ יוני; -אפריל  אביב)

כל אחד מהיובלים השונים )חדרה, חביבה, עירון הערוץ הראשי ועבור  21טבלה בהמשתנים בחינה של 

בתוך  מרבי, מהירות זרימה( )עומקבמדדי המים  גדולהגוניות -ה על רברושראשי, תלמי אלעזר, יצחק( מצביע

בעומקים  ןמאופיישכמעט לכל אורכו . ישנם ערוצים דוגמת נחל חדרה ובין הערוצים השוניםהערוצים 

ערוצים אחרים דוגמת  ואילו מטר(, 0.7-0.3השנה )לרוב בין חודשי רוב גדולים יחסית לאורך  םמקסימאליי

-0.3לרוב בין ) יחסיתנחל חביבה )עד מאגר להבות חביבה( רדודים יותר ומאופיינים במהירות זרימה גבוהה 

ההטרוגניות שתתקבל במהירות הזרימה ועומק המפלס במקטעים שונים בנחל, תגדיל את מטר/שניה(.  0.15

מענה טוב לתנאים הנדרשים הן ע"י צמחי מים והן ע"י חסרי חוליות ודגים )במפורט  ןמגוון בתי הגידול, תית

נשוב לראות מיני צמחים ובעלי חיים עקרונות השיקום האקולוגי(, ותעלה את הסיכוי שבעתיד  5בפרק 

אכלוס , יהיה גם מקום לבחון תכניות השבה לטבע )ובאיכות המים זאת ועוד, לאחר השיפור בזרימותשנעלמו. 

 (., רכיכות, דגים( של מיני חי וצומח שהתקיימו בעבר בנחל )לדוגמה, מינים של צמחי מים טבוליםמחדש

בנחל חדרה זו תפיסת יתר של זרימות שמתרחשת תדיר ר תשליליות המשמעותיות ביואחת התופעות ה

, לא אחת עד כדי התייבשות של קטעי נחל לפרקי זמן ירידות מפלס קיצוניותגורמת ל. תופעה זו הבסיס

משתנים. התופעה משמעותית במיוחד בקטעי נחל המצויים במורד עין ארובות, מדגה גן שמואל, מאגר עין 

הגדיל את נפחי זרימות ל עתיד יישום ההמלצות של תכנית המיםות חביבה. גר שדות ים ומאגר להב, מאשמר

ולהשיב נדבך חשוב בשיקום המערכת האקולוגית למנוע ירידות מפלס קיצוניות והתייבשויות,  ,בסיסה

התפיסה של זרימות הבסיס ע"י מתקני שאיבה  להפסיק את קפדה על המלצות אלה צפויההכמו כן,  בנחל.

כבעלי חשיבות חודשים אלה ידועים  (.יולי –מרץ )בתקופת האביב ותחילת הקיץ כולל  ,השנהכל במהלך 

פת הגדילה של שלבי ובמהלכם מתקיימת תקופת הרבייה של אורגניזמים רבים ותקלמאכלסי הנחל.  מיוחדת

גוון רחב זרימות סוחפות, אך יש עדיין שפע מים ומ)בין מרץ ליולי( בנחל אין שכן , החיים הצעירים והרגישים

להוסיף על תוכנית המים המוצעת התניות  אין צורך לאור זאת,. (Gasith and Resh, 1999) של בתי גידול

 חודשים הנ"ל כדי להבטיח את זרימות הבסיס. ל גענוספות בנו

על בסיס לאורך הנחל ניתן דגש על מילוי הדרישה של מתקני התפיסה במסגרת ההמלצות של תכנית המים 

של  ירידה בעוצמות הטבעיותתחול חשוב לציין שעקב כך . חורף ותחילת האביבבמהלך ה ונותשיטפשאיבת 

גורף  הואשכן ( reset mechanismהשיטפונות הם המנגנון המחדש את הנחל מדי שנה )בנחל. יטפונות שה

ד את מהנחל את מה ששקע והצטבר בו. הוא מחדש ומרחיב בתי גידול, מחדש את הקשר בין חלקי הנחל, מאח

ם זאת, ע .(Gasith and Resh, 1999) איכות המים לכל אורך הנחל ומפזר לאורך הערוץ את הביוטה ששרדה

לאור הדרישות של צרכני המים לאורך הנחל, הפתרון של הפניית חלק ממי השיטפונות במהלך חשוב להדגיש ש

תפיסת זרימות בסיס לאורך החורף למתקני התפיסה הוא בעדיפות גדולה הרבה יותר בהשוואה לחלופה של 

השיטפונות תתבטא ביתר שאת בשנים שחונות עם מיעוט על כמות ותדירות ההשפעה  חודשים רבים של השנה.

 ל מערכת הנחלההשפעה של התפיסה עבהן כמות ועוצמת השיטפונות גדולים יותר, שבשנים שיטפונות, בעוד 

  .תהיה נמוכה
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 ראשוניעלויות יישום התכנית ואומדן  7

 :6.2 6.3 חלופות להשלמת האספקה לצרכני המים באגן, בהתאם לכמויות המוערכות בסעיף  3ק זה מציג פר

 אספקת מי רשת - 1חלופה  .א

 תפיסת מים מוסדרת במורד – 2חלופה  .ב

 .תהשיטפונוהגברת תפיסת  – 3חלופה  .ג

מהנחל והדבר מוצג בסוף הפרק. אומדן העלויות  זרימות בסיס לשאובלהגביל את היכולת בנוסף לכך, יש צורך 

 אם כן, הינו יישום של אחת מהחלופות פלוס הסדרת המשאבות לתפיסת שיטפונות.

 השלמת המים לצרכנים 7.1

בו רק בעת שיטפונות. מאידך, עיקרון הציג את עקרונות התכנית ובהם העיקרון שמים מהנחל יישא 6.1 סעיף 

. נוסף קובע כי התכנית לא תפגע באספקת המים לצרכנים. לכן יש צורך בהשלמת מים, בייחוד בקיץ ובסתיו

 מלמ"ש. להלן מוצגות שתי חלופות להשלמת מים אלה: 2.35-הוערך כי מדובר בכ 6.2 בסעיף 

 /קולחיםתאספקת מי רש -1חלופה  7.1.1

, השלמת כמות המים הנדרשת תתבסס במלואה על מי מפעל המים הארצי )מפא"ר(. במידה 1לפי חלופה 

 והתוספת אכן תהיה מי מפא"ר, אזי ניתן להשיגם ישירות מהמוביל הארצי שחוצה את הנחל במספר נקודות.

ותה היא עלות המים. עלות ככל הידוע, לא נדרשת עבודת תשתית משמעותית לשם יישום חלופה זו ולפיכך על

 מקורות מים אפשריים: שניזו הינה תלוית תמהיל המים שיסופקו. ישנם 

  המוביל הארצי חוצה את נחל חדרה במספר מקומות והנחל אף מקבל את מי הפריקה  –מי מפא"ר

הארצי הינה קלה למימוש ואף  לאור זאת אספקת מים מהמוביל (.2.4.3 השנתיים של מקורות )סעיף 

עשויה להגביר את זרימת הבסיס במעלה הנחל, עד לנקודות השאיבה. החסרונות של מקור מים זה 

הוא עלות המים הגבוהה יחסית וכן הצורך בתכנון מדוקדק של מערך השאיבה, כך שלא יאפשר 

 להלן(. 7.2 שאיבת יתר של זרימות הבסיס )ראה סעיף 

  כמויות הקולחים באזור עולות עם השנים וצפויות לגדול ביחס ישר לגידול האוכלוסייה.  –קולחים

מקור מים זה הינו הזול ביותר. כיום, מלבד בעת תקלות, רובם ככולם של הקולחים המקומיים כבר 

במקרה זה מנוצלים ולכן הטווח הזמן הקצר מקור אפשרי הוא "ייבוא" של קולחים מעמק חפר. 

ייתכן שתידרש גם תוספת נפח אגירה. חיסרון נוסף הוא שלא ניתן להשתמש בקולחים בבריכות 

 הדגים.

 מדן לחלופה זו.  ולא מוצג אמכיוון שתמהיל המים לא נקבע וכן מכיוון שמחיר המים הינו תלוי החלטה, 

 תפיסת מים במורד נחל חדרה ושאיבה למאגרים במעלה -2חלופה  7.1.2

, ולפני "הברך", תיעשה מזרימות הבסיס בנחל חדרה, במורד באזור הכמות הדרושה, השלמת 2לפי חלופה 

כניסת שפכי מפעל מנא"י ונקזים מאזור התעשייה של חדרה. משם, המים יעברו בצנרת אל מאגרי תפיסת 

וגרפי השיטפונות באגן, מלבד מאגר ברקאי, שגם לפי חלופה זו אמור לקבל מי רשת, וזאת עקב ריחוקו הגיא

מקביל לתשתיות מנקודת התפיסה. נקודת התפיסה ותוואי ראשוני לחלוקת מים, בהתבסס על הולכה ב
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בהתאם  .19טבלה . כמות המים הנדרשת להולכה לכל מאגר מבוססת על 54איור ב מוצג דרכים קיימותו

 .)23טבלה לכמות המים הנדרשת להובלה, נבחן אורך צינור נדרש והפרש הגבהים )כמפורט ב

מציגה את כמויות המים החודשיות שיש לתפוס על מנת למלא את צרכי השלמת תפיסת השיטפונות  24טבלה 

מן ההקצאות בתפרוסת שווה על  30%באגן נחל חדרה, בהתאם להנחיות התכנית )חלוקה של  של מאגרי המים

אוקטובר(. בנוסף, הטבלה מציגה את הערכת נפח זרימות -פני השנה, בתוספת פיצוי אידוי בחודשים יוני

ספטמבר תפיסה זו -לראות כי בחודשים יוליניתן  .6.3 , כפי שהוערכו בסעיף הבסיס במורד התפיסה המתוכננת

, אולם יש לציין כי במצב הנוכחי, כמות מים גדולה מכך כבר נגרעת מזרימת מהזרימה במורד 80%מעל  גורעת

 הבסיס בנחל.  

 :1הערכת עלות ראשונית נעשתה כדלקמן

ת המים מנקודת השאיבה במורד עד מציגה עלות משוערת להקמת מערכת הצנרת להולכ 25טבלה  .1

להעברת מים בין ה שהחברה הכלכלית מנלמאגר נפוליון בגן שמואל. מנקודה זו קיימת תשתית של 

  ₪.מליון  4.5עלות ההקמה של מערכת הצנרת הינה המאגרים. 

איבה במורד הנחל, לפי ספיקת שיא בחודש מציגה תחשיב העלות המשוערת להקמת תחנת ש 26 טבלה .2

מק"ש, ועומד  670 בספיקה של שעות ביממה 16( ובמשך עבודה של מרביבו האידוי  - השיא )יולי

הכולל בתוכו הפרשי גובה בין נקודת התפיסה לצרכנים במעלה והערכה של הפסדי  מ' 45הרמה של 

מאפשרת הגברת כמות המים שתסופק  חלופה זו₪. מיליון  1.2-עומד בצנרת. עלות זו מוערכת ב

מן ההקצאה, על  70%למאגרים כתוספת בשנים בהם משך הגאות וכמותה יקשו על תפיסת מים בנפח 

 ידי הוספת שעות שאיבה.

מציגה עלויות כוללות של הקמה ועלות שנתית לתחזוקה ותפעול. עלות הקמה כוללת של צנרת  27טבלה 

מעלות  1.5%עלות שנתית עתידית מחושבת לפי: עלות תחזוקת קווים ₪. מיליון  5.7-שאיבה מוערכת בותחנת 

סה"כ עלות שנתית  אגורות לקוט"ש. 0.5מעלות הקמה, ועלות אנרגיה לפי  3%הקמה, תחזוקת תחנת שאיבה 

 אלש"ח. 321 -מוערכת ב

מורד. עלות זו לא הוערכה במסגרת שיקום מלמ"ש במורד תחייב הקמת מאגר נוסף ב 2ייתכן ושאיבה של מעל 

מקדמת ממילא הקמת מאגר כזה מטעמיה היא. במידה ותיבחר חלופה  החברה הכלכלית מנשההנחל כיוון ש

 , יוכל מאגר זה להוסיף יתר גמישות בשאיבה מהמורד, כך שבקיץ לא יידרשו לשאיבת מרבית זרימת הבסיס.2

 טפונותיהגברת תפיסת הש -3חלופה  7.1.3

שעות תפעול בשנה, עם ספיקת משאבות מסוימת.  400מציגה את כמויות הנגר שיישאבו בהנחה של  18טבלה 

ברוב השנים, משך הגאויות ארוך יותר וניתן יהיה להפעיל את המשאבות ליותר זמן. בחלק מהמקרים, כמו 

יקה גבוהה מזו הנדרשת. במידה ואכן לא תתאפשר שאיבת בעין שמר, מותקנות כבר משאבות בעלות ספ

לשימוש בעת  זרימות בסיס במעלה, אין מניעה מבחינת שיקום הנחל להתקין משאבות גדולות אף יותר

להפחית את  וכך 18טבלה לפיכך, בהחלט ניתן להגביר את שאיבת השיטפונות מעבר למצוין ב. שיטפונות

 התלות בשאיבת זרימות הבסיס.

                                                 

השקעות במאגרים עצמם )איטום מאגרים קיימים והקמת מאגרים חדשים( אשר יתרמו ליכולת להסתמך על  1

 ות בהערכת העלויות.שיטפונות, לא כלול
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במהלך העבודה שואבים כבר היום כמויות גדולות יותר ולכן, על פניו, אין צורך  שנערכולאור התצפיות 

ולכן סביר כי  (6.2 )ראה סעיף  . מאידך, ברור שלא ניתן להסתמך על שיטפונות בלבדלצורך זהבתוספת איגום 

, אזי הסתמכות על שיטפונות עשויה למזער את 2חלופה זו תשתלב בחלופות האחרות. במידה ונבחרת חלופה 

כחלק  הולםעשויה לתת מענה  הגדלת נפח האגירה הזמין. מסיבה זו שאיבת זרימת הבסיס במורד בקיץ

 מפורט. יש לבחון תוספת אגירה מול החברה הכלכלית מנשה בעת התכנון ה כךלפי. הכולל מהפתרון

במידה ואין צורך בתוספת נפח אגירה , לחלופה זו אין עלויות מעבר להתאמת מערך השאיבה, כמפורט בסעיף 

 להלן.  7.2 

 מהמעלהזרימות הבסיס  שאיבתהגבלת  7.2

תאפשר/תגביל את סעיף זה אומד את העלות שבהתאמת מערך השאיבה הקיים מהנחל, בצורה שלא 

 3,800 -, ומסתכמת בכ22טבלה הערכת העלות הנ"ל מפורטת ב האפשרות לשאוב זרימות בסיס מהנחל.

 . הערכת העלות נשענת על ההנחות הבאות:אלש"ח

ערוץ, המוביל  מגלש בגובה שייקבע פרטנית לכל דורשתיצירת מגבלה פיזית לתפיסת זרימות בסיס,  .א

הנוהג הקיים של סכירת ערוץ  המטרה היא להפסיק אתלבריכת אגירה וממנה תתבצע השאיבה. 

 .הנחל עצמו ושאיבה ממנו

 שאיבת מי שיטפונות  בשנה.שעות  400שווה להקצאה חלקי  ספיקת תחנת שאיבה .ב

 .מספיק לאגירה של חצי שעה מספיקת המשאבות 50%טיפוסי  ת צדנפח בריכ .ג

 .מ' 10-בה )כולל גובה הרמה והפסדים( כעומד שאי .ד

 .מ"ק\₪ 80עלות מ"ק בריכת עפר חדשה עם שכבת חרסית ללא יריעות  .ה

 .קוו"ט הספק\₪ 6,000עלות תחנת שאיבה נורמטיבית להעברה מבריכה למאגר  .ו

 .22טבלה ב, מפורטים קיים בכל אתרהמצב התשתית הטיה וצנרת הערכה ראשונית לאור 

 



 

 

 . אומדן ראשוני להסבת תחינות שאיבה במאגרי שיטפונות  באגן נחל חדרה לכאלה שאינן תופסות זרימות בסיס22טבלה 

 

      

שם מאגר

הקצאות 

תפיסת 

מים שנתית 

)אלמ"ק(

מקור מים

ספיקה 

נדרשת לפי 

400 שעות 

הפעלת 

משאבה 

באירועי 

נגר)מק"ש(

הערה
נפח בריכה 

)מ"ק(

תחנת 

שאיבה 

)מק"ש(

תשתית 

הטיה וצנרת
בריכה

תחנת 

שאיבה

שונות 

ותקורות 

40%

סה"כ

עין ארובות130ברקאי
יש לבטל את שאיבה זו ולספק מי רשת 

במקום
-             

תלמי 

אלעזר
250

תעלת 

תלמי 

אלעזר

התעלה מנקזת מי תהום באופן קבוע ואין 

בה הרבה נגר - אין צורך בהסבה
-             

להבות 

חביבה
625נחל חביבה250

תופס מים מסכרון קטן על ערוץ הנחל - 

ידוע כמייבש באופן עקבי - יש צורך 

בהסבה

313            625            50              25              150            90              315            

שדות ים
נחל חביבה 

)70%(
1,750

שדות ים
נחל חדרה 

)30%(
750

1,350נחל חדרה540נפוליון

תופס מים מסכרון קטן על ערוץ הנחל - 

ידוע כמייבש באופן עקבי - יש צורך 

בהסבה

675            1,350         70              54              324            179            627            

מאגר 

במורד 

מדגה גן-

שמואל

2,767נחל חדרה1107

תופס מים מסכרון קטן על ערוץ הנחל - 

ידוע כמייבש באופן עקבי - יש צורך 

בהסבה

1,384         2,767         100            111            664            350            1,225         

גן שמואל – 

מאגר 

תעלת 

רושרשי

350
תעלת 

רושרשי
875

תופס מים מסכרון קטן על ערוץ הנחל - 

ידוע כמייבש באופן עקבי - יש צורך 

בהסבה

438            875            60              35              210            122            427            

לא רלוונטיתעלת חנה270גן- שומרון

למאגר בריכה תפעולית, התעלה מנקזת 

מי תהום באופן קבוע ואין בה הרבה נגר - 

אין צורך בהסבה

-             

עין שמר ב' 

ו-ג'
500נחל עירון200

תופס מים מסכרון קטן על ערוץ הנחל - 

ידוע כמייבש באופן עקבי - יש צורך 

בהסבה

250            500            50              20              120            76              266            

     3,840         1,097         2,068            245            430         8,617         3,059סיכום

-             600            280            980            

 לא רלוונטי

אומדן עלויות ראשוני טיפוסי )אלש"ח(אפיון הנדסי ראשוני נתוני מאגר לשם ביצוע הערכה

 לא רלוונטי

 לא רלוונטי

1000

יושב בין שני הערוצים.בריכה תפעולית 

כבר קיימת. סביר להניח שיש צורך 

בהתאמת משאבות כיוון שנכון להיום 

נראה שהשאיבה מבצעת באופן קרוב 

2,500         100            



 

  

 
 בתכנית המים לנחל 2לופה לפי ח -וואי ראשוני להולכתם למעלה. הצעה לתפיסת מי נחל במורד ות54איור 
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 אספקת מים נדרשת לצרכן לפי תכנית מים לנחל חדרה. 23טבלה 

סה"כ  שם מאגר
אספקה 
שנתית 
 )אלמ"ק(

מרחק מנקודת 
 תפיסה )ק"מ(

הפרש גובה 
מנקודת 

 התפיסה )מ'(

 קו

 –גן שמואל 
מאגר תעלת 

 רושרשי

עד גן  – 1קו  3 2.3 112
 שמואל מדגה

גן שמואל 
)נפוליון + 

 מדגה(

1166 6.28 12 

פיצול – 2קו  14 7.37 160 תלמי אלעזר
מגן שמואל 

 21 9.16 155 שומרון -גן מדגה

 17 9.93 81 ג'-עין שמר ב' ו

פיצול מגן  -3קו  22 10.59 423 שדות ים
 שמואל מדגה

 24 11.47 111 להבות חביבה

 כנית החלוקהלא חלק מת –אספקת מי רשת  140 ברקאי

 

 )אלמ"ק( חלבתכנית המים לנ 2לפי חלופה  -יות מים חודשיות לתפיסה במורד נחל חדרהו. כמ24טבלה 

 חודש
לתפיסה במורד לפי כמות חודשית 

 תכנית המים

 השלמת אידוי חודשי

בכמות )נכלל 

 (החודשית

נפח זרימות בסיס 

 באזור הברך

 אחוז תפיסה

 בסיסמ מזרימת 

10 232 146 427 54% 

11 86  430 20% 

12 86  447 19% 

1 86  999 9% 

2 86  1041 8% 

3 86  1087 8% 

4 86  811 11% 

5 284 198 779 36% 

6 304 218 734 41% 

7 314 228 367 86% 

8 290 204 350 83% 

9 272 186 347 78% 

 



 

 קווים משוערת עלות הקמת . 25טבלה 

מקטע 
 צינור

ספיקה  יעד קו
 מרבית

 )מק"ש(

אורך 
 )מ'(

הפרש גובה 
מנקודת 
 שאיבה

קוטר 
תיאורטי 

 )מ"מ(

קוטר 
משוער 
 )מ"מ(

עלות 
למ"א 
בש"ח 
כולל 

תקורות 
ללא  40%

 מע"מ

 סה"כ עלות

-גן שמואל  1 1
 רושרשי

672 2266 3 308 250 717 ₪   1,624,269 

 -גן שמואל  2
 הנפוליון +מדג

650 3982 12 303 250 717 ₪   2,854,298 

 ₪4,478,567  סה"כ השקעה בקוים ללא מע"מ:  6,248    סה"כ:

 

 ים במעלה. עלות משוערת להקמת תחנת שאיבה במורד נחל חדרה לאספקת מים לצרכנ26טבלה 

 מק"ש 670 ספיקת תכן

 מ' 45 עומד הרמה משוער

 קילוואט 117 הספק משוער

 קילוואט\₪ 10,000 אומדן עלות תחנה נורמטיבי

 ₪ 1,173,696 אומדן עלות כולל תקורות ללא מע"מ

 

 

 לצרכנים במעלה נחל חדרהלחלופת אספקת מים מן המורד . סיכום עלויות הקמה ותחזוקה שנתית 27טבלה 

 סיכום השקעות הקמה באלפי ש"ח7

 4,500 )לפי פירוט קטעים( םבקוויהשקעה 

 1,200 השקעה בתחנת שאיבה

 5,700 סה"כ ללא מע"מ:

 סיכום עלות שנתית באלפי ש"ח7

 67.5 מעלות הקמה( 1.5%תחזוקה קווים )

 36.0 תחזוקת תחנת שאיבה

 218.1 עלות אנרגיה שנתית משוערת

 321.6 סה"כ ללא מע"מ:
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 נוספות המלצות 8

 :ליישום כחלק מתכנית המים נוספותחשובות  המלצותמספר פרק זה מסכם ומרכז 

הראשון וההכרחי לשם שיקום הנחל )סעיף  טיפול בתפיסת יתר של מי נחל חדרה למאגרים הינה התנאי .1

כך שיציינו במפורש שההפקה מותרת המונפקים ע"י רשות המים דכן את היטלי ההפקה . יש לע(3.1 

 משיטפונות בלבד. 

 יש לפרק את מתקני התפיסה הלא חוקיים הקיימים באגן הנחל.  .2

להשלמת מים לצרכנים מתוך זרימת הבסיס באזור הברך, אזי הוספת מאגר  2במידה ונבחרת חלופה  .3

 (.7.1.2 רימות הבסיס, שהינה מבורכת )סעיף במורד תאפשר גמישות בשאיבת ז

הן מההיבט  קטיעת הקישוריות ע"י מתקנים הנדסיים בערוצי הנחל השונים היא בעיה מרכזית בנחל .4

. יש להכין תכנית להסדרת המתקנים לשם חיבור מחדש בין מקטעי ההידרולוגי והן מההיבט הביולוגי

 .(3.2 עיף הנחל השונים )ס

מערכת הנחל הדורשים במהלך העבודה נמצאו מספר מקורות זיהום נקודתיים בעלי פוטנציאל לפגיעה ב .5

 (3.1 סעיף ) טיפול

 נחל עירון;מורד הגלשות קולחים באיכות גרועה ממאגר עין שמר ל  

 נחל רושראשי; מעלה אל  גרנות מפעל אמבר השייך לתאגידמתעשייתיים לא מטופלים  פכיםש תהזרמ 

 נחל רושראשימעלה יוסף מסעד לעמה ת-הזרמה של שפכים לא מטופלים מאזור החווה של אבו;  

  תעלת תלמי אלעזר; לפלט בריכות דגים הזרמות של קולחים ממט"ש צ'רקס ו/או 

 נחל חדרה.חלקו התחתון של יים מאזור התעשייה של חדרה לכניסת מי נקז תעשייתיים ועירונ 

 התקופה הבעייתית ביותר של פריקות מי הפלט לנחל היא בחודשים  -של גן שמואל  דגיםה בריכות

  .ללא טיפול קדם חלנובמבר, בהם יש למנוע מפלט בריכות הדגים להגיע לנ -ספטמבר 

המים הנדרשים בנחל )"תקן סביבה"( כדי לאפשר שאיכות מומלץ עבור מאפייני איכות מים מרכזיים,  .6

מ"ג/ליטר דרישת חמצן ביוכימית  5.0 -יכולת קיום עצמי של המערכת האקולוגית תהיה לא יותר מ

(BOD עד ,)מ"ג/ליטר כלורידים.  350זרחן כללי, ועד  ליטר/מ"ג 0.15 מ"ג/ליטר חנקן כללי, עד 2.0 

רים את קולחיו לחלקו המערבי של נחל חדרה על בסיס צו )מנא"י( מז מפעל נייר אמריקאיים ישראליים .7

איכות הגבוהה במדדים רבים, ה. על אף (2.4.4 )סעיף  הרשאה להזרמת מי קולחין לנחל מרשות המים

 כללבבמערכת הנחל  ירמ"ג/ליטר( הפוגעים באופן יש 5-קולחי המפעל מכילים ריכוזי בורון גבוהים מאד )כ

מים בפרט )הבורון הוא יסוד רעיל לצמחים רבים(. בהתאם לקריטריונים הקיימים בארה"ב, ה וצמחיית

> מ"ג/ליטר 0.5כדי למנוע את הפגיעה הקשה במערכת הנחל מומלץ להפחית את הבורון בקולחים לריכוז 

  .(Moss and Nagpal, 1981; USDOI, 1998) > מ"ג/ליטר1.2או לכל הפחות לריכוז רצוי 

בריכות הדגים של גן שמואל הן הצרכן הגדול ביותר באזור. עקב הצורך בשמירת מפלס בגידול הדגים,  .8

יש למצוא פיתרון פרטני למצוקת המים של בריכות לכן הבריכות תופסות מים בנחל במשך כל השנה. 

רימת אלה, בהתייעצות עם מפעילי הבריכות, בצורה שתאפשר המשך קיום המדגה מחד ולא תפגע בז
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מאחר שהוא שמדגה גן שמואל פסול לשימוש במי קולחים חשוב להדגיש בנוסף הבסיס בנחל מאידך. 

  . לכן השלמות באספקת המים למדגה דורשות מים באיכות גבוהה יותר.  אדם מאכלמגדל דגים ל

ל התחנה ההידרומטרית בסמוך למדגה גן שמואל הינה הנקודה בה נצפה באופן העקבי ביותר ייבוש ש .9

הנחל והפרה אקולוגית והידרולוגית. יש להקפיד על פיקוח בנקודה זו, לאחר יישום התכנית ופרק הזמן 

 הנדרש להשלמתה, וליידע את האחראים על תפעולה. 

יש לשפר את הידע הקיים בנוגע לזרימות בנחל חדרה לשם מעקב אחרי הצלחת התכנית. ראשית יש  .10

התחנה אינה  ם. כיוגן שמואל"( –)תחנת "חדרה  בגן שמואל תחנה ההידרומטריתלטפל בנושא הקריאה ב

 . זרימות בסיס בנחל אלא אירועים שיטפוניים בלבד במקרים רבים מתעדת

ולפני  9מורד החצייה של כביש נחל חדרה בהידרומטרית נוספת בתחנה מומלץ להוסיף באגן הניקוז  .11

  עירון.-יצחק-חדרהמפגש הנחלים 

נדרש בתכנון הרעיוני לשלב גם שינוי גיאומורפולוגי של הערוץ בעבודה זו,  מעבר לתכנית המים המוצגת .12

את ההטרוגניות המרחבית. הגדלת המורכבות המבנית יכולה להיעשות ע"י השבה של  לנחל כדי להשיב

תלולות נחל, מיתון גדות ל םמקרופיטית )טבולה, צפה ומזדקרת(, שחזור או הוספה של נפתולי צמחייה

, LWD -)הוספת דפלקטורים, שימוש בשפוכת עצים גדולים שונים  אלמנטים מבנייםמוש בושי ועמוקות,

 . הצבת סלעים, יצירת מפלונים ועוד(

ממשק השבה של  מומלץ להכיןמקרופיטית בערוץ הנחל, מים  יתשל צמחימכיוון שכיום חסרה ביומסה  .13

רצוי יה מקרופיטית מתאימה. שמטרתו יצירת ערוץ הכולל צמחי ,שנעלמומיני צמחיית מים מקומיים 

 מיםהכמות  הבאים: םשיימצא מתאים לכך בהיבטימקדים באחד מהמקטעים השבה בפיילוט להתחיל 

מים, עומק עמודת המים, מהירות זרימה ומבנה המקטע.  הפיילוט יכלול ה, איכות לאורך חודשי השנה

פלאגים, ממשק אקטיבי זרעים או ם ע ניסויי שתילהמינים, טיפוח זרעים או ייחורים,  רשימתבחירה של 

במידה וישוחררו נפחי . ללא צל . על המקטע להיות באזור מואר היטבאחר התפתחות הצמחייה ומעקב

מים גדולים ממעיינות עין ארובות על בסיס תכנית המים מומלץ להתחיל את הפיילוט במקטע זה. 

 נחלים.  אפשרות אחרת יכולה להיות במעלה נחל חביבה או סמוך למפגש ה

שיקום נחל הוא תהליך מורכב האורך שנים רבות ויש בו אי וודאות גדולה. לכן יש צורך להעריך את  .14

הצלחת השיקום לאורך כל התהליך באמצעות יישום תכנית ניטור ייעודית לבחינת תמונת מצב אקולוגית 

מדדי  –מרכזיים  תחומים שלושהמורכבת ממספר מדדים המכסים צריכה להיות התכנית והידרולוגית. 

המדדים צמחייה וחסרי חוליות גדולים(. על  –איכות מים, הידרולוגיה וניטור ביולוגי )לכל הפחות 

  במצב הקיים, במהלך ביצוע התכנית ולאחר יישום תכנית השיקום. 1להיבדק פעם אחת

שנתי של -דובנוסף לתכנית הניטור שמיועדת להערכת הצלחת השיקום, מומלץ להוסיף נקודות לדיגום ה .15

 רשות הטבע והגנים בנחל חדרה כדלקמן:

   .במורד צינור ההגלשה ממאגר עין שמר לנחל עירון 

  (סתיו)בפרט בתקופת המוצאי בריכות הדגים של מדגה גן שמואל לנחל חדרה בעת ריקון הבריכות. 

 ביציאה ממכון התערובת אמבר במעלה נחל רושראשי. 

                                                 

 פעם אחת בהתאם להגדרת המדד. בביולוגיה למשל, יש לדגום באביב ובסתיו כך שלמעשה מדובר בפעמיים. 1
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  בנחל רושראשי טעמה יוסף מסעד-החווה של אבובמורד. 

מומלץ לבצע סקר מזהמים בא.ת. חדרה, שימפה את המפעלים בעלי פוטנציאל ההזרמה לנחל, חומרי  .16

 הגלם שלהם, תוצרי הביניים, התוצרים הסופיים, ומיקום מוצאי הניקוז.

כגון מעיינות, בריכות חורף, וגופי מים קבועים שאינם יש להכין תכנית שימור לבתי הגידול הלחים  .17

רים בקשר פיזי למערכת האקווטית של הנחל. האתרים הנ"ל מקיימים אוכלוסיות מגוונות מחוב

 .מוצפים ולקרקעות רוויותאזורים ים לאופיינישם חיים, חסרי חוליות וצמחי-וייחודיות של ציפורים, דו

 ו הוא בהיותם גרעיני אכלוס מחדש של הנחל המשתקםסיבה מרכזית נוספת לשימור האתרים הלל

חלק מהאתרים ניתן לקרב ולהנגיש לציבור הרחב באופן מאוזן . ם ובע"ח שאינם מתקיימים בו עודבצמחי

למעט שמורת זיתא ושמורת עין ארובות, שאר האתרים  .ולבילוי בחיק הטבע פנים מקור מהנה לתיירותכ

רשות  אינם מוגנים מבחינה סטטוטורית, ולכן הדאגה לשימורם העתידי צריכה להיות חלק מהיעדים של

יים לשימור כראו סווגו 4 אתרים שנסקרו 12 מתוךהטבע והגנים יחד עם רשות ניקוז ונחלים שרון. 

 2. כאמור, לשימור נמוכה בעדיפות נמצאו 2, בינונית בעדיפות לשימור ייםכראו נמצאו 4, גבוהה בעדיפות

ם בעדיפות גבוהה של שמורת טבע מאושרת לא קיבלו סיווג. רשימת האתרי סאתרים שנמצאות בסטאטו

 לשימור כוללת את האתרים הבאים:

 עיינות שריה  .א

 מעיין  -דמיירה ע'  .ב

 ביצת תלמי אלעזר .ג

 ע' להבות חביבה )גוף מים קבוע( .ד

יישום תכנית המים צפוי להחיל חובות רבות על צרכני המים באגן, ובראשם נטרול היכולת  –מקל וגזר  .18

מורשית, היא בגדר מצב קיים ומוכר(. לכן, בנוסף לתפיסת זרימת בסיס )שגם אם היא אינה רצויה ו

לאכיפה הנדרשת ליישום התכנית, יש לגבש מערך תמריצים כגון עזרה במימון וביצוע פעולות איטום 

 במאגרים )שמצדה, תמנע חלחול ותקטין את כמויות המים לאספקה לכל מאגר(. 

רה תוכנן ובוצע בזמנים בהם איכות שחרור מי הקירור של תחנת הכוח לנחל חד -שפך הנחל )אסטואר(  .19

יישום תכנית המים, מצב זה צפוי להשתנות ולא המים בנחל הייתה גרועה וכמותם הייתה קטנה. לאחר 

שפך יהיה עוד צורך במי הקירור. בנוסף, שחרור מי הקירור משנה וישנה את גרדיאנט הטמפרטורה ב

טבעיים. מים ה תהיה מבוססת על מקורות וממילא הוא נוגד את אחד מעקרונות התכנית שהזרימ הנחל

לאור כל זאת, יש לשקול את הסטת מי שחרור מי הקירור ישירות לים במקום לנחל, בעת ישום תכנית 

ששימש בעבר לסכירת מי  כחלק מעקרונות תכנית המים מומלץ לשקול פירוק של הסכרזאת ועוד, המים. 

אבות מחד והשינוי לטובה באיכות מי הנחל הנחל המזוהמים והעברתם לים. חוסר התפקוד של המש

הסיבה להשארתו יכולה לנבוע משמירה על גובה המפלס במעלה הנחל. מאידך מייתרים את תפקידו. 

 המלצתנו היא שכחלק מיישום תכנית המים יש לפרקו והוציאן מהנחל. 

כניסת שפכי  בסיס באזור "הברך", לפנימזרימות הינה בתכנית כאמור, אחת מחלופות השלמת המים  .20

להשפעת גרדיאנט המליחות מתהליך הגאות והשפל מפעל מנא"י ונקזים מאזור התעשייה של חדרה. 

יכולה להיות השפעה משמעותית בבחירת הנקודה בגדת הנחל בה תוקם תחנת שאיבה.  לאור זאת מומלץ 

  במורד הנחל בתקופות שונות של השנה.  מליחותהגריאדנט שייבחן את קר לבצע ס
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 ספרות ורותמק 9

מוסמך למדעי "השפעת הזיהום של מי נחל אלכסנדר והירקון על צמחייתם. עבודת גמר לתואר ( 1973אגמי )
 .אוניברסיטת תל אביב", הטבע

 . רשות הטבע והגנים.09/08/2008. דו"ח פנימי סיכום סיור ביצת תלמי אלעזר( 2008אוזן, א. )

פרסומי  : מדיניות רשות הטבע והגנים.הגידול הלחים בישראלנחלים ובתי ה ושימורשיקום ( 2010אוזן, א. )
 חטיבת מדע, רשות הטבע והגנים. 

 עין ארובות. רשות שמורות הטבע.  –( דרישות מים לשמורת טבע 1978) אורטל, ר.

חיים וסרטנים ייחודיים במישור החוף המרכזי והדרומי. המחלקה -( סקר דו2005אלרון, א., גזית א. )
 לרשות הטבע והגנים/מחוז מרכז. דו"ח, אוניברסיטת תל אביב. לזואולוגיה
יוני  –במישור החוף המרכזי והדרומי מרץ  סקר בריכות חורף )מקווי מים עונתיים( (2011. )ש גפניאלרון, א., 

 לרשות הטבע והגנים/מחוז מרכז. דו"חמעבדת בקטוכם. . 2010
. מוגש לאיגוד ערים לאיכות DHV MEDלכיש. חברת  ביולוגי במורד נחל-( ניטור הידרו2013אלרון, א. )

 הסביבה אשדוד חבל יבנה. 

  (. 06.05.1978( ביצת חדרה. מסמך פנימי רשות שמורות הטבע )1978) ר. ברלינר,

 ( דו"ח סקר דגים אקזוטים. 2012גולני, ד., גבע, א., בז'רנו, י. )

 . 3מים. אקולוגיה וסביבה  ( מצב הנחלים ויכולת שיקומם בתנאי מצוקת2010גזית, א. )

 . )ג.ספיר, מראיין(.07.04.2013גטקר,מ., ארבל, ש. התחנה לחקר הסחף. ראיון. 

הוצאת רשות ם(. פרבלוצקי א. )עורכי ,ע. דולב,. הספר האדום של החולייתנים בישראל( ב: 2002גפני, ש. )
 הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. 

 . דו"ח עבור רשות שמורות הטבע. ה של איזור עין עירון והסביבההידרוגיאולוגי( 1978) גרייצר. י.

 .(מראיין ,שגיא. ע) הידרוגיאולוג. ראיון טלפוני(. 2013מאי י. ) גרייצר

 . 2010השירות ההידרולוגי, דו"ח מצב שנתי אגן החוף, 

-Hidrologeime/Pages/Annual-http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data

Status.aspx-Resources-Water-reports 

 השירות המטאורולוגי, נתוני התאדות מגיגית ממוצע חודשי. 
http://www.ims.gov.il/IMS/Meteorologika/evaporation+Tub/monthly+data 

 השירות המטאורולוגי, נתוני גשם חודשים, שנתיים, עונתיים.
-8FCB-4A25-2609-http://www.ims.gov.il/NR/rdonlyres/95B4279D

025528E2BD85/0חדש.19812010/ממוצעיגשםחודשיים_שנתיים_עונתיים_pdf 

 . ה להגנת הטבעסקר אתרים ונוף, נחל שורק תחתון. החבר (1990) שלר, מ., וינוגרד, א.

( ביצת זיתא. ב: יצחקי, א. )עורך( מדריך ישראל. אנציקלופדיה שימושית לידיעת הארץ. כרך 1979) א. יצחקי,
 הוצאה לאור.  –. משרד הביטחון 18-17השרון, דרום מישור החוף וצפון הנגב, עמ' 

 , מראיין(.)ע.שגיאלמען איכות הסביבה חדרה. ראיון  איגוד ערים( 2013)מאי לקריץ, י. 

 ( נופי חדרה, מדריך טיולים, לאתרים ולפעילויות בשדה. הוצאת בנימין בלושטיין.  1991חיים, ח. )-מדור

http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data-Hidrologeime/Pages/Annual-reports-Water-Resources-Status.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data-Hidrologeime/Pages/Annual-reports-Water-Resources-Status.aspx
http://www.ims.gov.il/IMS/Meteorologika/evaporation+Tub/monthly+data
http://www.ims.gov.il/IMS/Meteorologika/evaporation+Tub/monthly+data
http://www.ims.gov.il/NR/rdonlyres/95B4279D-2609-4A25-8FCB-025528E2BD85/0/ממוצעיגשםחודשיים_שנתיים_עונתיים19812010_חדש.pdf
http://www.ims.gov.il/NR/rdonlyres/95B4279D-2609-4A25-8FCB-025528E2BD85/0/ממוצעיגשםחודשיים_שנתיים_עונתיים19812010_חדש.pdf
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עבודת גמר ( השינויים באיכות המים של נחל הירקון והשלכותיהם על צמחיית המים והגדות. 1999מורד, א. )
 .אוניברסיטת תל אביב", מוסמך למדעי הטבע"לתואר 

( מגדיר שדה לרכיכות המים הפנימיים של ארץ ישראל. רשות הטבע 2012ד., מיניס, ה., ריטנר, ע. ) מילשטיין,
 משכן אוספי הטבע הלאומיים ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב.    –והגנים והמוזיאון הזואולוגי 
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ישוביים ובין התארגנות -הקשר בין גורמים גיאוגרפיים –(. זיהום נחלים בשרון הצפוני 1990) ע. פרוז'ינין,
 למניעת זיהום.  

מתוך: סימני חיים נכחדים בישראל.  ( צמחים2004ספיר, א., לוין, נ. )-פרומקין, ר., שמידע, א., ספיר, י., פרגמן
 תל אביב.  . הוצאת מרכז אשל,43-41, עמ' 2004

והגנים  רשות הטבעשות להסדרה וניקוז. הוכן עבור נחל חדרה ויובליו, ערכיות אקולוגית ורגי(. 2011קולר. ז. )
 ורשות ניקוז ונחלים שרון.

( צמחי הבר בישראל, מינים נדירים ובסכנת הכחדה. אטלס מפות ודו"חות 2002רשות הטבע והגנים ורת"ם )
 , רשות הטבע והגנים. . פרסומי חטיבת מדע1998-1991

. ירושלים: היחידה הסביבתית, רשות 2010( ניטור מים ונחלים, דו"ח פעילות לשנת 2010רשות הטבע והגנים )
 הטבע והגנים.  
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 נספחים 10

(. באדום 2011; מבוסס על קולר, 1988מיני צמחים נדירים באגן נחל חדרה )מתוך: אטלס המינים הנדירים, . 1נספח 

 מסומנים מינים טבולים או צפים. 

 מס'
 סד'

 שם המין
 עברית

 שם המין
 לועזית

 בית
 גידול

מספר 
 אתרים

תצפית 
 אחרונה

 נדירות

 RR 1926 1 מים, צף Spirodela polyrhiza שרשים-אגמית רבת 1
 RR 1931 2 ביצות מלוחות Elymus elongates אגרופירון מוארך 2
 RR 1978 1 לח Schoenus nigricans גומא משחיר-אחי 3
 RR 1988 2 בריכה עונתית Elatine macropoda זרעים-אלטין עקום 4
 RR 1928 1 קרקע חולית Medicago italic אספסת איטלקית 5
 RP 1978 1 שדה בור Medicago granadensis סת הגלילאספ 6
 R 1997 2 גדות נחל Asparagus palaestinus ישראלי-אספרג ארץ 7
 R  1 בוצי, מלוח Spergularia salina אספרגולריה מלוחה 8
 RP 1990 1 ביצות Polygonum senegalense ארכובית סנגלית 9

 RP 1988 1 יצותב Butomus umbellatus בוציץ סוככני 10
 R 1987 2 ביצות Festuca arundinacea אפר מצוי-בן 11
 RR 1994 2 ביצות Eragrostis sarmentosa חילף הביצות-בן 12
 RR 1926 1 ביצות Leersia hexandra אורז משושה-בת 13
 O 1932 2 גדות Cyperus nitidus גומא אזמלני 14
 X 1931 1 גדות Cyperus polystachyos שיבוליות-גומא רב 15
 X 1932 2 ביצות Cyperus latifolius עלים-גומא רחב 16
 RR 1995 8 ביצות Cyperus papyrus מא הפפירוסוג 17
 RR 1996 1 בתה Teucrium procerum געדה קפחת 18
 RP 1958 2 קרקע חולית Galium philistaeum דבקת פלשת 19
 RR 1980 1 תגדו Brachiaria mutica דוחנן קפח 20
 O 1941 2 מים, טבול Vallisneria spiralis וליסנריה סלולה 21
 RP 1996 3 גדות Rosa laxiflora ורד צידוני 22
 R  1 בתה Euphorbia oxyodonta חלבלוב מרושת 23
 RR 1988 1 גדות Euphorbia hirsute חלבלוב שעיר 24
 RR 1941 1 חולות חוף Euphorbia peplis חלבלוב שרוע 25
 RR 1978 3 מים, טבול Callitriche lenisulca טובענית אביבית 26
 O 1945 2 ביצות Oenanthe pimpinelloides יינית כמנונית 27
 RR 1931 2 ביצות Oenanthe fistulosa יינית נבובה 28
 RR. 1980 1 גדות Sparganium erectum כדורן ענף 29
 RR 1927 1 מים, טבול Wolffia arrhiza ורית המיםרכד 30
 R 1997 2 ביצות Alisma lanceolatum צפרדע אזמלנית-כף 31
 O 1980 2 לח Carex pseudocyperus כריך גומאי 32
 O 1979 1 בתה Carex hallerana כריך נמוך 33
 RR 1927 1 קרקע כבדה Gastridium ventricosum כרסתן נפוח 24
 R 1997 1 גדות Vigna luteola לוביה מצרית 35
 R 1997 1 לח Lotus angustissimus לוטוס דקיק 36
 RR 1931 1 לח Lysimachia dubia ליסימכיה מסופקת 37
 RR 1926 1 מוצף עונתית Chrozophora plicata לשישית מקומטת 38
 RP 1924 1 בתה Erodium botrys חסידה יפה-מקור 39
 O  1 ם, טבולמי Utricularia exoleta נאדיד עדין 40
 O 1926 1 מים, טבול Potamogeton crispus נהרונית מסולסלת 41
 X 1925 1 מים, טבול Potamogeton lucens נהרונית שקופה 42
 X 1930 1 ביצות Ranunculus ophioglossifoliu נורית הביצות 43
 RP 1980 3 לח Ranunculus muricatus נורית הזיזים 44
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 מס'
 סד'

 שם המין
 עברית

 שם המין
 לועזית

 בית
 גידול

מספר 
 אתרים

תצפית 
 אחרונה

 נדירות

 X 1927 1 גדות Althaea officinalis נטופית רפואית 45
 X 1927 2 מים, טבול Nymphaea alba נימפיאה לבנה 46
 O 1927 1 מים, טבול Nymphaea nauchali נימפיאה תכולה 47
 RP 1997 2 גדות Mentha aquatic נענת המים 48
 RR 1922 1 קרקע כבדה Cardopatium corymbosum נעצוצית סבוכה 49
 RR 2001 2 כורכר Narcissus serotinus פילנרקיס א 50
 RR 1996 1 גדות Typha latifolia עלים-סוף רחב 51
 RP 1928 4 לח Orchis laxiflora סחלב הביצות 52
 O 1926 1 לח Orchis coriophora סחלב ריחני 53
 RR 1932 1 ביצות Juncus articulates סמר הפרקים 54
 RR 1996 2 לח Juncus subulatus סמר מרצעני 55
 RP 1926 2 גדות Arundo pliniana עבקנה נדיר 56
 RP 1971 1 ביצות מלוח Limonium narbonense עדעד הבצות 57
 X 1927 1 מים, טבול Lemna trisulca מים מצטלבת-עדשת 58
 RR 1996 1 ביצות Crypsis aculeata אבקנית-עטיינית דו 59
 RR 1993 2 ביצות Crypsis faktotovskyi עטינית פקטורי 60
 R 1997 1 ביצות Fimbristylis ferruginea עליעב חלוד 61
 RR 1927 1 לח Centaurium maritimum ערבז החוף 62
 RR 1926 1 ביצות Fuirena pubescens פואירנה שעירה 63
 R 1997 1 ביצות Paspalum distichum טורי-פספלון דו 64
 RR 1930 1 קרקע חולית Linaria pelisseriana פשתנית ריסנית 65
 O 1927 2 ביצות Carlina racemosa קיצנית אשכולית 66
 R 1997 2 לח Kickxia spuria עלים-קיקסיה עגולת 67
 R  1 שדה בור Kickxia elatine קיקסיה שרועה 68
 RR 2001 1 גדות Equisetum ramosissimum שבטבט ענף 69
 RR 1927 1 לח מלוח Sarcocornia perennis שנתי-שרשר רב 70
 RR 1926 1 בתה Trifolium israeliticum תלתן ישראלי 71
 X 1927 1 לח Trifolium filiforme תלתן נימי 72
 RR  1 לח Trifolium constantinopolitanum תלתן קושטא 73

 

 

 מקרא לקוד נדירות

 

 תאור נדירות

X 1965ות משנת צמח נכחד, שלא נמצא בישראל לפח 

O  קמ"ר לכל היותר(. 1אתרים בישראל )אתר מגדר כ  1-3צמח על סף הכחדה, הנמצא ב 

RR  אתרים בישראל 4-30צמח נדיר מאוד, הנמצא ב 

RP  אתרים בישראל 31-100צמח נדיר, הנמצא ב 

R צמח נדיר למדי 

F צמח תדיר 

C צמח מצוי 
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 (1973מיני צמחים שנעלמו מחל אלכסנדר ויובליו )מתוך: אגמי,  .2נספח 
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 (1973מיני צמחים שהיו לאורך נחל אלכסנדר ונותרו רק בקטעים או יובלים בודדים )מתוך: אגמי, . 3נספח 
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כות בנחל חדרה ויובליו. המידע מבוסס על אוספי האוניברסיטה העברית מידע היסטורי על מיני רכי. 4נספח 
ואילך נאספו במהלך סקר אקולוגי של גופי מים פנימיים של  1979בירושלים )באדיבות הנק מיניס(. דגימות משנת 

הוא ם אך עבור כל מין נרשמו כל התקופות והאתרים בהרשות הטבע והגנים. הטבלה אינה כוללת את כל הרישומים, 
 בריכת יער(. /עטאת  בירּכ ,)לדוגמהבאגן ההיקוות . המידע אינו כולל רישומים מבריכות חורף בנחל חדרה ויובליו נצפה

 1שם האוסף תאריך מיקום משפחה שם מדעי שם עברי
 ביתיניים Bithynia phialensis ביתניה זעירה

Bithyniidae 
נחל חדרה, ליד 

 גשר הרכבת
15.02.1980 G. Herbst 

 חצוצריתיים Valvata saulcyi חצוצרית נפוצה
Valvatidae 

נחל חדרה, ליד 
 גשר הרכבת

15.02.1981 G. Herbst 

 סלילניתיים Bulinus truncatus בולית הבילהרציה
Planorbidae 

 נחל חדרה
 נחל חדרה

 
 נחל חדרה

 
נחל חדרה, בתעלה 
 לאורך פסי הרכבת

נחל חדרה, ליד 
 גשר הרכבת

1943 
12.1954 

 
1957 
 

10.12.1973 
 

15.02.1981 

? 
G. Witenberg 

 

G. Witenberg & 

Z. Saliternik 

 

G. Herbst 
 

 Ferrissia פנכית נטויה

clessiniana 

 סלילניתיים
Planorbidae 

נחל חדרה, גשר 
 להבות

 מעלה נחל יצחק
 מורד נחל יצחק
 מורד נחל עירון
נחל חדרה, ליד 

 גשר הרכבת

14.11.1978 
 

29.07.1979 
09.09.1981 
11.02.1982 
24.05.1981 

? 
 

G. Gafni 

G. Gafny 

G. Herbst 

G, Herbst 

 Gyraulus סלילנית קמורה

piscinarum 

 סלילניתיים
Planorbidae 

נחל חדרה, ליד 
 גשר הרכבת

נחל חדרה, גשר 
 להבות

15.02.1981 
 

28.03.1982 
 

G. Herbst 

 

Z. Kuler 

 Planorbis planorbis סלילנית קרינית

antiochianus 

 סלילניתיים
Planorbidae 

 נחל חדרה
נחל חדרה, ליד 

 גשר הרכבת

24.05.1955 
28.04.1983 

? 
? 

 

 ביצניתיים Radix natalensis ביצנית פתחונית
Lymnaeidae 

 נחל חדרה
 מעלה נחל יצחק
 מורד נחל יצחק
נחל חדרה, גשר 

 להבות

1943 
29.07.1979 
09.09.1981 
28.03.1982 

? 

Z. Kuler 

G. Gafny 

Z. Kuler 

 בועניתיים Haitia acuta בוענית חדה
Physidae 

 נחל חדרה
 נחל חדרה

 מעלה נחל חביבה?
 מעלה נחל יצחק
 מורד נחל עירון
נחל חדרה, ליד 

 גשר הרכבת

1943 
24.05.1955 
29.07.1979 
27.07.1979 
28.09.1981 
15.02.1981 

? 
? 

G. Gafni 

 

G. Herbst 

G. Herbst 
 

 Corbicula סלסילה חופית

consobrina 

 סלסילות
Corbiculidae 

 מורד נחל יצחק
 מורד נחל יצחק
 מעלה נחל יצחק

09.09.1981 
26.11.1989 
28.03.1982 

G. Gafny 

D. Pargement 

Z. Kuler 
  צבי סליטרניק,  - Z. Saliternikג'ורג' ויטנברג,  - G. Witenbergהשמות העבריים המלאים של אוספי הדגימות:  1

G. Herbst  ,גרשון הרבסט =G. Gafni –  ,גבי גפניZ. Kuler  ,זאב קולר =D. Pargement  .דוד פרגמנט = 
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