
תנינים למניעת הצפות ופיתוח אתרי הנחל הסדרת נחל 
משמורת הסכר הרומי ב- 2001 ועד שחזור גשר וילהלם והרחבת שפך הנחל ב- 2020
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מפעלי מים  
קדומים





.יום לאחר השיטפון–8.2.95צילום אוויר מיום 

הסכר עוצר זרימות עוז  של תנינים ועדה

מכך מוצף כל מרחב הכברה

נחסם לתנועה2כביש 

,         ונגרמות הצפות בתים בבנימינה
בבית חנניה, באור עקיבא

מעגן  
מיכאל



בית חנניה

מעגן מיכאל

הסכר





רנ כרמל ועוד. כ.ז ח''מוא, סר'ג, מעגן מיכאל,, ס''איכה, ת''רע, ג''רט: פ''שת

ש/ק''מ135-ל30-ביצוע חפירת הצלה ארכיאולוגית וגילוי מעברים בסכר המאפשרים הגדלת כושר העברה מ
שנים1700טחנות  והפעלתם כמו לפני , שערים, סגרים, שחזור מתקנים באתרם: שחזור הפעלות מים



מורשת וסביבה, הסדרת נחלים בזיקה לערכי טבע
ש"מק130ל 30הסדרת קטע סכר תנינים מ 

תניני

עדה



הטחנה בה עבד אצל רוטשילד  
1920-הסבא של רמי לביא ב

שנים ועדיין עובד1700מפעל בן 



 

מים חיים לנחל 

ר מיזם שמורת נחל תנינים  נו ה לת מנ ום לה ם   שחזור 
ות המים י מות ו ור   ושי



הפעלות מים  
בסכר תנינים  

העתיק



 

מים חיים לנחל 

שמורת נחל תנינים   
ו מים בנחל תנינים ת  הו



 

שמורת נחל תנינים 
ניזונה משני נחלים  

ה ונחל תנינים  נחל 
ילו נחל  ל הזורם לים ו יים בישר ב חרו הנחלים של מים  נחל תנינים הו 

לה הנחל  ורות הזיהום במ שה מ ור שנים מזיהום  ובל ל ה 
ים    ים זיהומים נו ר ים לנחל בר ובמור הנחל מ מו הם בישובים ה

שמורת נחל תנינים





גשר וילהלם

תל תנינים

חפירה בטוריות את תוואי  
תנינים לים' מוצא נ

לניקוז הכברהקובלנובאחת מתעלות 







קנ“מ  1:2000

שטח לשיקום נופי ואקולוגיתל תנינים

פינת תצפית

חסימה היקפית לכלי רכב

פינת ישיבה

 שיחזור ושיקום
גשר וילהלם

 שביל למרכז
הצפרות

 חיבור לטיילת ג‘‘סר אזרקא
(פרויקט של הקרן לשטחים פתוחים)

 שיקום טיילת נחל
תנינים

קנ“מ 1:10,000

הגדלה

 חנייה שמורת
נחל תנינים

נחל עדה

נחל תנינים

כביש 2

 שיקום טיילת שמורת
נחל תנינים כפר הדייגים

 שמורת חוף וים
מעגן מיכאל

 חיבור לטיילת ג‘‘סר א זרקא
(פרויקט של הקרן לשטחים פתוחים)

ג‘סר א-זרקא

קיבוץ מעגן מיכאל

שביל ישראל

 פארק צפרות
 מתוכנן - החברה

להגנת הטבע

מכלול שפך התנינים - צפרות, היסטוריה, סביבה ג'סר א-זרקא
שיקום גשר וילהלם חיבור ושיקום סביבתי
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 : היסטורי שיחזור. 5

 .מהותיות יותהיסטור תחנות פ"ע השנים לאורך וסביבתו האתר השתנות תיעוד 5.1

  '. וכו מקוריים פתחים שיחזור, שנהרסו מרכיבים, בנייה תוספות סימון 

  

 . 5.1 :עניינים בתוכן מספר גשר וילהלם. :פרויקט שם  . שחזור היסטורי5: פרק ושם מספר

 : נוסף מידע            ללא:מ"קנ                   התפתחות האתר. :שרטוט שם

    .ל תניניםמעל נחהקדום שחזור הגשר 

שיקום הגשר מעל נחל תנינים לכבוד הביקור של 

. בתקופה העות'מאנית הקיסר הגרמני וילהלם השני
  .1898שנת 

  המצב הקיים של הגשר מעל נחל תנינים. 
  .2018שנת 
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 .שונו או שנהרסו אלמנטים שיחזור 5.5

  

 . 5.1 :עניינים בתוכן מספר גשר וילהלם. :פרויקט שם  . שחזור היסטורי5: פרק ושם מספר

 : נוסף מידע            ללא:מ"קנ                   ות האתר.התפתח :שרטוט שם

  פרט טיפוסי –מעקה הגשר 
   1:20ק.מ. 

שחזור של הקשת השלישית 
  אבני קשת. 19ע"י 

  ללא ק.מ.

שחזור של הקשת הרביעית 
  אבני קשת. 23ע"י 

  ללא ק.מ.

בשתי התמונות (למטה) ניתן לראות את אבני מעקה 
 להבחיןניתן ביותר  תבאתרן. בתמונה השמאלי

  עקמומיות בחלק העליון של אבן מעקה.ב

  רצפת הגשר (משוער)

   הקיימות ותמרכיבות את הקשתשמספר האבנים 

19  15  

19  23  

A  B  

B  A  



 
31  .4.3: עניינים בתוכן מספר גשר וילהלם. :פרויקט שם תיאור מצב קיים. - .4: קפר ושם מספר

המפה התבססה על צילומי אוויר : נוסף מידע              ללא: מ"קנ             פריטים ארכיטקטוניים. –חזיתות וחתכים : שרטוט שם



מכלול שפך נחל תנינים







1945

2020
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