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39ייעודי קרקע9-2מ"תמ.8

40רגישויות9-2מ"תמ.9

40תשתיות9-2מ"תמ.10
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אורבניקס-ליגמ : כתיבה

רקע

השקיהלצורכישיטפונותמילאגוםבמטרה,הקישוןעלגיאכמאגר1953בשנתהוקםברוךכפראגם

מיםנופייצרשהוקםהאגם.הקישוןבמורדשיטפונותוויסותעםיחד,האזוריישובישלושתייהחקלאית

והחיהצומחלאוכלוסיותשריד,חייםובעליבצמחייהעשיריםגידולבתיהתפתחוובשוליו,ייחודייםוצומח

העופותובפרט,העופותאוכלוסייתעלהייתההאגםהקמתשלמשמעותיתהשפעה.בעמקשהתקיימו

בעמקקרקעותהמלחתשלחמורהבעיהעקב.מועדףומקלטשהייהאתרבאגםשמצאו,הנודדים

.שייצרהייחודייםהלחיםהגידולובתיהמיםנופילאובדןשהובילמה,90הבשנותהאגםיובש,יזרעאל

שטחממלאהיוםגם,זאתעם.האיגוםיכולתלהקטנתהביאאשרסחףבמאגרשקע,השניםבמהלך

(עדשיםנחל,מזרענחל,הקישון)הנחליםממעלההמתנקזותהספיקותבריסוןחשובתפקידהאגם

.האזורחקלאילשימוששיטפונותמיובקליטת,חיפהומפרץהקישוןמורדעלוהגנה

ואתגריםהאבתכניתמטרת

במאגרהקייםמהסכרישירותהמושפעים,דונם3,000-כשלמחדשלתכנוןמתייחסתהאבתכנית

,הלחיםהגידולובתיהמיםנופישיחזור:ברוךכפראגםופיתוחשימור,לשיקוםלהביאבמטרה,הישן

מהווההאבתכנית.קהלקולטלאתרוהפיכתו,שיטפונותמיוקליטתספיקותבריסוןתפקודושיפור

.הנדוןהמרחבשלתכנוןומדיניותפרוגרמה,חזוןגיבוש,הקייםהמצבשלניתוחהכוללתמנחהמסגרת

.למימושםהכליםעלולהצביעהמרחבלפיתוחהזדמנויותלזהותהיאנוספתמטרה

:ביניהם,רביםאתגריםמציבההתכנית

oמשתניםמיםמפלסייצירת.

oלטובתמיםובאיגום,השטפוניותהזרימותבוויסותהקיימותהתשתיותיכולתושיפורשמירה

.האזוריתהחקלאות

oהגידולובתיהאקולוגיתהמערכתביסוס.

oהשדותמעבדילרבות,הסובבותוהקהילותבכללהציבורבקרבלמקוםוזיקהחיבוריצירת

.הסמוכים

oמקומייםערכיםעלהמבוססתכלכליתיזמותעידוד.

oשניםלאורךקיימאברפארקוניהולתפעול.

oועוד.
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ומרכיביםטבעייםמרכיביםהכוללת,מורכבתסביבתיתמערכתמהווההיבשברוךכפראגם-בנוסף

התייחסותמצריכיםאלומרכיבים.השניםלאורךהאדםמהתערבותכתוצאהלשטחשנוספוחדשים

מפלס,מליחות,קרקעסחף,חקלאייםעיבודים,עפרועבודותשטחיםניקוז,נחליםהסדרתשללנושאים

.וצומחחי,ההצפותמשטר,תהוםמי

בעלישלצרכיםאו/ונושאיםעםהתמודדותלעיתיםהצריךהתכניתהכנתבמסגרתאלהבכלהטיפול

:לדוגמא.מאזניםפתרונותומציאת,זהעםזההמתנגשיםעניין

oהפיתוחבשטחנוספיםענייןובעליהקהילה:השוניםהגורמיםבעיניהרצויההפארקתפיסת-

.משולב,אקסטנסיבי,אינטנסיביפארק

oגידולבתיעלבדגש,אקולוגיושימורשיקוםמולאלהסובבתהחקלאיתבפעילותפגיעהאי

.מימיים

oהסמוךהאווירחילבסיספעילותמולאלציפוריםלמשיכתפעולות.

oסמוכיםבאזוריםקיימותמקומיותיזמויותמולאלהאבתכניתבמסגרתהמוצעתהפיתוחתכנית.

oשטחיםהצפתמניעתתוך,הפארקלשטחיהחקלאייםמהשטחיםהמגיעהעילילנגרפתרוןמציאת

.מאידךבפארקהמימייםהגידולבבתיפגיעהומניעת,מחדחקלאיים

oועוד

הציבורושיתוףהעבודהתהליךתיאור

רחבמגווןשיתוףהואהעבודהמתודולוגייתבנייתבתהליךהוסכםעליומרכזיעיקרון,לעילהאמורלאור

תכנוןלעתגםיידרשכך.שוניםידעתחומימגווןשלוהטמעהמעמיקהבחינהעםיחד,ענייןמחזיקישל

:תחומיםבמגווןומתכנניםיועציםשלמקצועיבצוותלוותההתכניתהכנת.ומפורטהמשכי

,בנוסף.ותיירותחינוך,קהילה,צפרות,אקולוגיה,נוף,חקלאות,וניקוזהידרולוגיה,סטאטוטוריקה

נציגים,סמוכותמקומיותרשויות:ביניהםגופיםשלרבמספרעםותיאוםשיתוףכללבפועלהתהליך

.הרחבהציבורוכןארגוניםנציגי,התכנוןמוסדותשלנציגים,ממשלהמשרדישל

פיתוח,מפורטלתכנוןהיסודותאתשיניחמסמךתהווה,השוניםהענייןבעליי"עבאימוצה,האבתכנית

.השטחוניהול

:העבודהשלביתיאור
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הציבורבעיניהרצויההפארקותפיסת"ברוךכפראגם"תכניתחזון

ערכיעלושמירהאקולוגיה,חקלאינוף,מיםניהולבתוכוהמשלב,העמקבלבקיימאברפארק":החזון

משמעותיתיירותיעוגןויצירת,ולחינוךלמורשת,לקהילהחיבורתוךלציבורהמונגשיםייחודייםטבע

."בעמק

:התהליךבתחילתשהוצעוהגישותשלושתביןמשלב,הרצויהפיתוחולפיכך,הרצויההפארקתפיסת

,מחדהמקומיתהקהילהעםחיבורויצירתהמקוםשלהמגווניםוערכיוהייחודיאופיוושיקוםשימור

המקומיתוהכלכלהיזרעאלעמקלמיתוגהתורםארצימידהבקנהנגישטבעלמשאבהאתרוהפיכת

,הפארקשלנכוןוניהולכלכלייםעוגניםביצירתהצורךעלדגששמההרצויההפארקתפיסת.מאידך

.שניםלאורךתפקודואתשיאפשרו
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האבתכניתמבנה

:חלקיםלשלושהמחולקתהאבתכנית

-'אחלק

,וניקוזהידרולוגיה,ותשתיותסטאטוטוריקה)השוניםבנושאיםהתכנוןבמרחבהקייםהמצבתיאור-

.(ותיירותקהילה,חינוך,צפרות,אקולוגיה,נוף,קרקעושימורחקלאות

.התכניתויעדימטרות,חזוןהגדרת-

-התכנית-'בחלק

.לפיתוחרעיוניותגישות3ניתוח-

.השוניםלנושאיםבחלוקההתכנוןעקרונות-

.תכנוניותחלופותוניתוחגיבוש-

.נבחרתתכנוןחלופתופיתוחגיבוש-

-התכניתיישום-'גחלק

.הפארקותחזוקתתפעול,ניהול,ההקמה,המפורטהתכנוןלשלבוביצועיישוםהנחיות-

הנבחרתהתכנוןחלופתתיאור

הפארקתפיסתהגדרתעלהשומרת,משולבתחלופהפותחה,תכנוניותחלופותשתיבחינתלאחר

היוזמותשלהשתלבותמונעתואינהתכנוניתגמישותמאפשרתהמוצעתהתכנית,בנוסף.הרצויה

המוצעתהנופיםמגווןפרישת.המפורטהתכנוןבעתלבחוןישאותונושא,ברוךכפרשלהמקומיות

ההנגשהצרכיעלמענהומתןכתמיותלייצרמהרצון,ואילוציוהשטחממצאינובעתזומשולבתבתכנית

.והתנועה

ועדבצפוןמזרענחלכניסת,מזרחמדרוםהקישוןתשלובתממאגרהאגםשטחאתכוללתהתכנית

.הקישוןמורדאלהמיםומוצאיהאקליפטוסיםחורשות-לסכרממערבנוספיםושטחיםבמערבהמגלש

מיקום.שוניםלצרכיםבהתאםקטנותמשנהמבואותומספראחתראשיתמבואהמוצעתלפארק

תהייההראשיתשהכניסהכךנבחר,לסכרממערבהאקליפטוסיםחורשותבאזור,הראשיתהמבואה

ותשמש,דופןצמודפיתוחעללשמורמנתעלבשטחהקיימיםולמתקניםליישוביםהניתןככלקרובה

עםבשיתוף,למגלשמצפוןהאורניםחורשתשטחאתגםלכלוליכולהמבואהאזור.המבקריםמירבאת

מרכזשלפיתוחהראשיתהמבואהבאזורמציעההתכנית.מקורותחברתעםובתיאוםברוךכפר

מוצעתמשניתמבואה.פעילותומתקניחנייה,קהילתיתלפעילותמרחב,להדרכותאזור,מבקרים

כדוגמתייעודיתאוכלוסייהעבורובעיקר,מצומצמתמבקריםכמותעבור,האגםשטחשלהצפוניבאזור

האקולוגייםהשטחיםאלוקצרהמהירהגישהמציעהזומבואה.וכדומהלימודיותקבוצות,מחקראנשי

.בלבדושילוטחניהותכלול,המוצעיםהרגישים
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אזורי-עיקרייםפעילותאזורילשניחולקהפארקשטח,הרגישיםבאזוריםפעילותלווסתמנתעל

האזורים.ממזרחאקולוגייםאקסטנסיבייםואזורים,לסכרממערבאינטנסיביתפעילות

חוויתאתלחוותלמבקריםשתאפשרפעילותומציעיםהראשיתהמבואהאלקרוביםהאינטנסיביים

"טבעי"נוףומספקיםמהמבואהמעטמרוחקיםהאקסטנסיבייםהאזורים.קצרמעגליבמסלולהפארק

.אקסטנסיבייםלשימושיםמיועדהתכנוןמרחבשלרובו.לעונהמעונההמשתנה

שלתפיסהשאיןכךמתוכנןהפארק.לחיםגידולובתימיםנופימגווןויצירתשיקוםמציעההתכנית

מיםהינוהמיםמקורשם,האינטנסיבישבאזורוהשכשוךהאקלוםבבריכותלמעט,השנהכללאורךמים

המיםעומקכאשר,הצפהבעתיתמלאוהמתוכנניםהמיםגופי.(ההצפהמשטחהמנותקאזור)מובאים

ההצפהבאירוע,ונפחםבמיקומם,היתרבין,תלוייהיההשוניםהמיםבגופיהמיםתפיסתומשך

.מקורותשלהשאיבהובפעולות

וקלאבאופניים,רגליתלהליכהשבילים:יעדקהלימגווןלשמששתוכלכךמתוכננתהתנועהמערכת

בשולימתוכננתוהאופנייםקארהקלאברכביתנועת.ומעגלייםקוויים,וקצריםארוכיםמסלולים,קאר

ההיקפיתהדרך.השנהכלונגישהיבשהלהיותהמיועדתהיקפיתבדרך,בלבדהרגישיםהשטחים

הדרכיםביןגםכך)חייץרצועתמתוכננתשניהםובין,הקיימתההיקפיתהחקלאיתמהדרךמופרדת

בלבדרגלייםשביליםיוצאיםהפארקשלההיקפיתמהדרך.(הפארקאתהחוצותהחקלאיות

.הענייןמוקדיואלהפארקלבאלכניסההמאפשרים

,הצפהברגעיואף,השנהכלמעבריאפשרוהפנימיותמהדרכיםחלקלרבות,בפארקהעיקריותהדרכים

אתישמשוהפארקבלבהמוצעותמהדרכיםחלק.שיאברגעילמבקריםהפארקאתלהנגישמנתעל

.בשנהמסוימותבעונותרקהמבקרים

.קהילתי-חינוכי-תיירותיאופיבעלתתהיהבפארקהפעילות

התכניתיישום

התחומיםבמגווןהתכניתליישום,התכניתמיועצישהתקבלו,והמלצותהנחיותכוללתהאבתכנית

.הפארקותחזוקתתפעול,ניהול,ביצוע,מפורטתכנוןלעתבחשבוןלקחתישאותםהשוניםוההיבטים

חיללבסיסהקרבהכגון)בשטחהקיימיםולקונפליקטיםלמגבלותהתייחסותתוךנעשהההנחיותגיבוש

.(ועודמקורותמתקני,ההיקפייםהחקלאייםהשטחים,האוויר

הנחיותבמתןצורךיהיה,למעשההלכההקמהופעולותמפורטתכנוןביצועבעתכילצייןחשוב

לתפעולמפורטותהנחיותלגביגםכך.בשטחוהאילוציםהמתוכנניםהפרויקטיםאתהתואמותמפורטות

.בפועלהפארקלתפקודיותאמואשר,הפארקותחזוקת



תקציר תכנית אב אגם כפר ברוך

אורבניקס-ליגמ : כתיבה

סיכום

מיםגופייצירת,הנדסי-הידרולוגי-אקולוגיתכנוןתכלולברוךכפראגםופיתוחשימור,לשיקוםתכנית

עםביצתיתסביבהשלייחודיתוחוויה,מבוקרטיילותלפארקכתשתיתשישמשווקבועיםעונתייםלחים

העולמילמאמץיתרוםבאזורהלחיםהגידולובתיהמיםנופישיחזור.בארץורעאחלהאיןאשרסוואנה

.כולובעולםקיימאברפיתוחשליסודמטרתהמהווה,הביולוגיהמגווןלשימור

יהיוולכךבליבונוספתוטבעטיילותאטרקצייתיקבלשבוהאופנייםמסלולישללעל,יזרעאלעמק

הכבישיםתשתית,השוניםהארץמחלקיהזמיןהגיאוגרפימיקומו.כולובאזורמשמעותיותרוחבהשלכות

יהפכואלוכל,לפארקבצמודרכבתתחנתהכוללתהעמקרכבתמסילתחידוש,לובסמוךהמתפתחת

.הציבורי"עומבוקשלזמיןאותו



מבוא: 1פרק 

מבוא. 1

תכנית אב אגם כפר ברוך

22אורבניקס-ליגמ : כתיבה



תיאור הסביבה1.1

הינוהעמק.הכרמלברכסובדרומו,נצרתהריברכסמצפונוהתחוםוסגוררחבעמקהואיזרעאלעמק

שלהמערבישטחו.הירדןלעמקהחוףמישוראתהמחברהיחידהמעברוהינו,הארץבעמקיהגדול

המשקעיםממוצע.חקלאיתמעובדיםר"קמ200-כמתוכםאשרר"קמ250-כאלמתפרסיזרעאלעמק

אותוהעוטריםכשההרים',מ30-100ביןנעבוהשטחיםגובה,מ"מ550-כהינוהעמקמערבשלהשנתי

וניקוזגבוהתהוםמיבמפלסומאופיין,מעיינותעתירהינוהעמק.'מ400-כשללרוםעדמתנשאים

נחלמנקזהעמקמיאת.לחיםגידולבתיובוביצתיהמערביהעמקאזורהיהאלומסיבות,גרועטבעי

אתהקישוןאליומנקזהתיכוןהיםאלבדרכו.מערבהזורםמשםאשרהגלבועבגבשראשיתו,הקישון

והיוגבברוךכפרליושביםסמוך,ברוךאגםכיוםמצויעליהבנקודההמתחברים,ועדשיםמזרענחלי

.בהתאמה,ומדרוםמצפון

אגם ברוך-תרשים סביבה: 1תרשים 

שטח  

אגם  

ברוך

.על השטח כפי שהוא היום, (מסומן)שטח אגם ברוך המוצף 
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אגם כפר ברוך-רקע כללי1.2

השקייהלצורכישטפונותמילאגוםבמטרה,הקישוןעלגיאכמאגר1953בשנתהוקםברוךכפראגם

וצומחמיםנופייצרהאגם.הקישוןבמורדשיטפונותוויסותעםיחד,האזורישובישלושתייהחקלאית

שריד,חייםובעליבצמחייהעשיריםגידולבתיהתפתחוובשוליוהביצותלנוףתחליףשהיווייחודיים

אוכלוסייתעלהייתההאגםהקמתשלמשמעותיתהשפעה.בעמקשהתקיימווהחיהצומחלאוכלוסיות

שלבצומתהמצויה,ישראל.מועדףומקלטשהייהאתרבאגםשמצאו,הנודדיםהעופותובפרט,העופות

בנתיב"בקבוקצוואר"יזרעאלעמקמהווהבתוכו,משמעותיעולמינדידהצירמהווה,יבשותשלוש

שימושיםכמהברוךכפרבאגםהתפתחובנוסף.לאפריקהאסיהמערבוצפוןאירופהביןהעופותנדידת

ובילויהמיםספורטענפי,(המיםאיכותעלשמירהלמטרותהוספהאשרדגה)הדיגענף:כגוןמשניים

.העמקלתושביהפנאישעות

גורמיםשניהובילוזהלמצב.יזרעאלבעמקקרקעותהמלחתשלחמורהבעיההתגלתה80-הבשנות

שטיפהללאיזרעאלבעמקמלחיםמחזורשלסגורמעגלויצירתהטבעיהניקוזבסיסהרמת:עיקריים

בלתילהרסלהביאואיימהחקלאייםביבוליםלפגיעהגרמהההמלחה.התיכוןליםמלחיםעודפישל

1/3-כעלהוקםהאגםיבושלאחר.90-הבשנותיובשהאגםאלובעיותבשל.קרקעותשלהפיך

.בעמקוהניקוזהמיםממשקממערךכחלקתפעוליצדמאגרמשטחו

משמששיובשהשטחוכיוםשייצרהייחודייםהגידולובתיהמיםנופיאבדו,האגםייבושעם

לשימוררבהחשיבותבעלישטחיםנותרוהייבושלאחרגם,זאתעם.מרעהכאזורברובו

.בעמקהלחיםהגידולבתיושיקום

אגם ברוך לפני ייבושו ואחרי ייבושו-תצלום אוויר: 2תרשים 
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חדשיםומרכיביםטבעייםמרכיביםהכוללת,מורכבתסביבתיתמערכתמהווההיבשברוךכפראגם

,ויבושוהאגםיצירתאתכולליםאלומרכיבים.השניםלאורךהאדםמהתערבותכתוצאהלשטחשנוספו

,תהוםמימפלס,מליחות,קרקעסחף,חקלאייםעיבודים,עפרועבודותשטחיםניקוז,נחליםהסדרת

.וצומחחי,ההצפותמשטר

הקייםמהסכרישירותהמושפעים,דונם3,000-כשלמחדשלתכנוןמתייחסהפרוייקט

-אקולוגיתכנוןכוללתברוךכפראגםופיתוחשימור,לשיקוםהתכנית.הישןבמאגר

טיילותלפארקכתשתיתשישמשווקבועיםעונתייםלחיםמיםגופייצירת,הנדסי-הידרולוגי

נופישיחזור.בארץורעאחלהאיןאשרסוואנהעםביצתיתסביבהשלייחודיתוחוויה,מבוקר

המהווה,הביולוגיהמגווןלשימורהעולמילמאמץיתרוםבאזורהלחיםהגידולובתיהמים

.כולובעולםקיימאברפיתוחשליסודמטרת

בליבונוספיםוטבעטיילותאטרקציתיקבלשבוהאופנייםמסלולישללעל,יזרעאלעמק

הארץמחלקיהזמיןהגיאוגרפימיקומו.כולובאזורמשמעותיותרוחבהשלכותיהיוולכך

תחנתהכוללתהעמקרכבתמסילתחידוש,לובסמוךהמתפתחתהכבישיםתשתית,השונים

.הציבורי"עומבוקשלזמיןאותויהפכואלוכל,לפארקבצמודרכבת
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מטרות ואתגרים–תכנית האב לאגם כפר ברוך1.3

ביןותיאוםשיתוףהדורשבהיקפורחבפרוייקטהינוקהלקולטלאתרוהפיכתוברוךכפראגםשיקום

.שוניםידעתחומימגווןשלוהטמעהמעמיקהבחינהעםיחד,ענייןובעליגופיםשלרבמספר

פרוגרמה,חזוןגיבוש,הקייםהמצבשלניתוחהכוללתמנחהמסגרתלהוות:האבתכניתמטרת

עלולהצביעהמרחבלפיתוחהזדמנויותלזהותהיאנוספתמטרה.הנדוןהמרחבשלתכנוןומדיניות

.למימושםהכלים

:ביניהם,רביםאתגריםמציבההתכנית

oגובה'מ5שלמשרעת-משתניםמיםמפלסי.

oהקיימותהתשתיותשלהיכולתושיפורשמירה-שטפוניותזרימותויסות.

oהגידולובתיהאקולוגיתהמערכתביסוס-וסביבהאקולוגיה.

oהסובבותוהקהילותבכללהציבורבקרבלמקוםוזיקהחיבור–קהילה.

oמקומייםערכיםעלהמבוססתכלכליתיזמות–ויזמותכלכלה.

oשניםלאורךקיימאברפארקוניהולתפעול.

oועוד.

.ענייןמחזיקישלרחבמגווןשיתוףהואהעבודהמתודולוגייתבנייתבתהליךהוסכםעליומרכזיעיקרון

:ביניהםגופיםשלרבמספרעםותיאוםשיתוףכלל,שלהלןהבאבפרקשמתוארכפי,בפועלהתהליך

וכןארגוניםנציגי,התכנוןמוסדותשלנציגים,ממשלהמשרדישלנציגים,סמוכותמקומיותרשויות

.הרחבהציבור

,  י הרשות המקומית"באימוצה ע, תכנית האב

גופי התכנון ונציגי  , משרדי הממשלה השונים

תהווה מסמך שיניח את היסודות  , ציבור

פיתוח וניהול השטח במכלול שלם , לתכנון

,  וסטאטוטוריקהתשתיות : של היבטים

חקלאות  , אקולוגיה, נוף, הידרולוגיה וניקוז

חינוך וקהילה , כלכלה, תיירות, ושימור קרקע

. ועוד
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תיאור תהליך העבודה ושיתוף הציבור1.4

: המוצגים בתרשים שלהלן, תהליך הכנת תכנית האב כלל את השלבים הבאים

ועדת  , ישיבת פתיחה

היגוי רחבה

לימוד  

וניתוח  

המצב  

הקיים

בירור עמדות ותיאום מקדים עם מחזיקי עניין

פגישות בצוותי עבודה נושאיים

סיורי שטח ופגישות יועצים

תאום מול המזמין ובניית תהליך העבודה

גיבוש צוות התכנון

גיבוש צוות עבודה מצומצם

תפיסות  

רעיוניות  

לפיתוח  

המרחב  

גיבוש גישות רעיוניות לפיתוח המרחב

ניתוח הגישות בהיבטים שונים

מפגש ציבורי  

גיבוש  

חזון  

למרחב  

התכנון

מפגש ועדת היגוי ומוזמנים נוספים

עיבוד תוצרי המפגש וניסוח חזון  

חלופות  

לתכנון  

ופיתוח  

המרחב

גיבוש חלופות תכנוניות  

בחינת המשמעויות של כל חלופה  

פיתוח חלופה מועדפת

תיאום מול גורמים  

מחזיקי עניין

כתיבת 

מסמכי  

התכנית

הנחיות לתכנון וביצוע בהיבטים שונים

היבטי ניהול ותחזוקה

הצגת  

התכנית  

במוסדות  

התכנון

הצגת התכנית וקבלת משוב

עדכונים/ השלמות / ביצוע תיקונים 

תיאום 

והיערכות
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:  תהליך העבודה כלל את השלבים הבאים

:והיערכותתיאום–'אשלב

גיבושעם.קישוןונחליםניקוזרשות,המזמיןמולציפיותותיאוםהעבודהתהליךלבנייתהוקדשזהשלב

הוזמנואליהראשונהישיבההתקיימה,לתהליךלרתוםשישהענייןמחזיקימגווןוזיהויהמתודולוגיה

אקדמייםמוסדות,וניקוזטבעשמירתגופי,ממשלהמשרדי,מקומיותרשויותהן,גופיםמגווןשלנציגים

.ציפיותתאוםנערךוכןהעבודהלתהליךמשובהמשתתפיםי"עניתןבישיבה.ועוד

שכלליועציםשלצוותנבנה,התכניתתעסוקבהםהמקצועייםהתחומיםהתבררוכאשר,זהבשלב

(3,נוףאדריכלות(2,וניקוזהידרולוגיה(1:הבאיםמהתחומיםמקצועאנשישבעה,הניהוללצוותבנוסף

וכןוקהילהחינוךתיירות(7,וסטאטוטוריקהתשתיות(6,אקולוגיה(5,צפרות(4,קרקעושימורחקלאות

.כלכלה(8

:הקייםהמצבוניתוחלימוד–'בשלב

דרכיםבכמהנערךהלימוד.הרלוונטייםהנושאיםבמכלולהתכנוןמרחבעםבהיכרותהתמקדזהשלב

המקומיתהועדה,העמקחקלאימרכז:ביניהם,שוניםענייןמחזיקיעםאישיותפגישות(א:במקביל

פגישות(ב;ועודהגליללפיתוחהרשות,הכפרופיתוחהחקלאותמשרד,התיירותעמותת,ובניהלתכנון

;ותיירותחינוך,סביבה,קהילה;וניקוזמיםאספקת:צוותיםחמישהנקבעו.נושאייםעבודהבצוותי

העבודה.לחיםגידולובתיצפרות,נוף,אקולוגיה;קרקעושימורחקלאות;וסטאטוטוריקהתשתיות

דיוניםוהתקיימוהרלוונטייםהגופיםנציגיהוזמנולישיבות.היועציםי"ערוכזהאלהבצוותיםהמקצועית

.לתכנוןסוגיותומיקודהמצבוניתוחבלימודסייעואשרפוריים

.בשטחסיוריםוכןהתכניתיועצישלפגישותנערכו,ולדיוניםלישיבותבמקביל

:התכנוןלמרחבחזוןגיבוש–'גשלב

מרץבתחילת.התכניתורוחחזוןאתלהתוותהיהצריך,התכנוןלשלבוהמעברהקייםהמצבלימודעם

נוספיםמוזמניםצורפוואליההתכניתשלהרחבהההיגויועדתיזרעאלעמקבמכללתהתכנסה2015

/רוצהאניאיך":הייתההמפגשבבסיסשעמדההמרכזיתהשאלה.החזוןבגיבושלשתפםשהוחלט

"?בעתידברוךכפראגםאתלראותחולם

שלרשימההתקבלה,החזוןשאלתעםאישיתוהתמודדותבקבוצותדיוניםשכלל,התהליךשלבסופו

צוותי"עהתוצריםכללעיבודלאחר.חשיבותסדרפיעלהמשתתפיםי"עשדורגוומאפייניםערכים

.המרחבלפיתוחחזוןנוסח,התכנון

והחזוןהדיוניםתוצרי,שהשתתפוהגופיםרשימתאתהכולל,החזוןמפגשסיכום-'אחלקנספחיםראה

.שגובש
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:המרחבלפיתוחרעיוניותתפיסות–'דשלב

המסגרתלתוךנוצקו,זהבשלב.המרחבלתכנוןהמוביליםוהערכיםהמסגרתאתהגדירשגובשהחזון

פיתוחעלהחשיבהאתנוסףבצעדשקידמו(אפשריותנוספותגישותמבין)"קצהגישות"שלוש

:כגוןבהיבטיםהתמקדוהרעיוניותהגישות.הפארק

(תיירותיפארק/לשימורפארק)הפארקמהות•

(אינטנסיבי/אקסטנסיבי)ההתערבותמידת•

(ארצי/אזורי/מקומי)ישרתאותםהיעדקהלי•

(חשמלייםרכבים/אופניים/רגל/ממונעת)בפארקהתנועה•

.ועוד•

הוזמנואליורחבציבורימפגשנערך,והיועציםהתכנוןצוותי"עהרעיוניותהגישותועיבודגיבושלאחר

.איש120-כהשתתפוכ"סה.נוספיםוגופיםההיגויבוועדתהשותפיםהגופיםנציגי,האזורתושביכל

שאלוניםלמשתתפיםחולקו,בנוסף.קטנותבקבוצותדיוניםוהתקיימוהשונותהגישותהוצגובמפגש

לעילשצוינוהשוניםלהיבטיםביחסהמפגשמשתתפישלעמדותיהםלזיהוינוסףעזרכלישהיווקצרים

.נוספיםוהיבטים

.השאלוניםניתוחואתהדיוניםתוצריאתהכוללהציבוריהמפגשסיכום-'אחלקנספחיםראה

:המרחבופיתוחלתכנוןחלופות–'השלב

חלופותשתיגובשו,הפארקלפיתוחהרצוייםוהכיווניםהתכניםוזוהוחזוןגובששכברלאחר,זהבשלב

:כגוןסטטוטוריים-תכנוניים-פיסייםבהיבטיםבעיקרביניהןהנבדלות,עיקריותתכנוניות

הכניסהמבואותמיקום•

לישוביםוהקיבההקשר•

סטאטוטוריתוהיתכנותזמינות•

.ועוד•

בעמקהישוביםשני,והיוגבברוךכפרהישוביםנציגיעםשנערכולפגישותבמקבילגובשוהחלופות

.התכנוןלמרחבהסמוכים

והפגישותהעיבודתהליךבסיסעל.היועציםצוותי"עועובדונבחנו,השונותמשמעויותיהןעל,החלופות

.מועדפתחלופהפותחהשנערכו
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:התכניתמסמכיכתיבת–'ושלב

,הידרולוגיה)שוניםבהיבטיםוביצועלתכנוןההנחיותופירוטהתכניתמסמכילכתיבתהוקדשזהשלב

לחלופהבהתאם,(ועודלביצועפרויקטיםלבחירתשיקולים,אקולוגיה,סטאטוטוריקה,חקלאות,ניקוז

.הנבחרת

.הפארקותחזוקתתפעול,הניהולמנגנוןלנושאהוקדשנפרדפרק

:התכנוןבמוסדותהתכניתהצגת–'ושלב

יזרעאליםב"לתוהמקומיתבוועדההתכניתהצגתהואוהפיתוחהתכנוןבתהליךמרכזיתדרךאבן

.למעשההלכההתכניתיישוםאופןלגביוהנחיותמשובוקבלתתיאוםלצורך
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סקר מצב קיים: 2פרק 

סקירת מצב  . 2
קיים

תכנית אב אגם כפר ברוך



הקדמה2.1

בכלהקייםהמצבסקירתשהינה,האבתכניתהכנתשלהראשונההדרךאבןתוצריאתמציגזהחלק

.זולתכניתהרלוונטייםמהנושאיםאחד

עבודתוכללה,השוניםהרלוונטייםבתחומיםהמומחיםומתכנניםיועציםי"עבוצעההקייםהמצבסקירת

.ציבורשיתוףומפגשישטחסקרי,מידעאיסוף,האזורעלהחלותתכניותסקירת,גיאוגרפימיפוי

:הבאיםלנושאיםבחלוקהמובאהמידע

ותשתיותסטאטוטוריקה•

וניקוזהידרולוגיה•

קרקעושימורחקלאות•

נוף•

אקולוגיה•

צפרות•

וקהילהחינוך,תיירות•

חלופותגיבושומהם,הפרויקטויעדימטרותלהגדרתהבסיסאתהיווההקייםהמצבממצאיתכלול

.ברוךכפראגםאזורלפיתוח
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סטאטוטוריקה ותשתיות: 2.2פרק 

מיכל הלוי: שם היועץ

ותשתיותסטאטוטוריקה2.2

סקירת מצב קיים: 2פרק 
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תכניותסקירת–המאושרהתכנוניהמצבתיאור2.2.1

ארציותמתארתכניות2.2.1.1

'ג11שינוי,דרכים3א"תמ

.העמקמשמר/ברוךכפר/שדודתל–למקומיתמאזוריתדרךשינוי•

.(יהושועכפר)772ודרך65דרךביןהרכבתמסילתלתוואיבמקביל71'מסאזוריתדרךהתווית•

תיירות1/12א"תמ

אקולוגיתממערכתחלקהמהוויםערכייםבשטחיםמבקריםלניהולוזהירמבוקרבפיתוחהצורךהדגשת

-'אחלקנספחיםראה.הסמוכיםובשטחיםבהםפגיעהלמנועכדיוהפנאיהנופשוממרחב

.1/12א"תמתכניתמטרות-ותשתיותסטאטוטוריקה

תעופהשדותתפרושת15א"תמ

השפעהבעליהםאולםהתוכניתבתחוםאינםצבאיהביטחוניוהשדה,מגידוהאזרחיהתעופהשדה

יהיהברוךכפראגםאזורתכנון.ציפוריםריכוזוהימצאותרעש-התכנוןבתחוםמהפעילותומושפעים

במיוחד,15א"תמלהוראותוכפוף,השדותשניעלוהאמוניםהאחראייםהגופיםעםבתאוםחייב

.ממנההנובעותלמגבלות

וייעוריער22א"תמ

עורקובגבולברוךכפרומאגרברוךכפרביןהאחד,קייםאדםנטעיערכתמישניהתכניתבאזור

.דונם300-כשלבהיקףאחדכל,מזרחמדרום–התכניתלתחוםסמוךהשני,הקישון

והצפוןחיפהבמחוזברזללמסילות15/23א"תמ

ביןבקטעכפולהברזלמסילתוהוספתברוךכפרועדקשישמתלמתוכננתיחידהברזלמסילתביטול

.התכנוןשטחבגבולהמתוכנןהמסילהלתוואימפורטתתכנית–13/6/12ל"תת.לעפולהברוךכפר

-'אחלקנספחיםראה.למסחרר"מ50כוללותהבניהזכויות.ברוךכפררכבתתחנתהמסילהבצד

.התכניתבאזורהברזלמסילתותרשים15/23א"תמתכניתמטרת-ותשתיותסטאטוטוריקה

(ביוב)המיםלמשק34א"תמ

תכניתלאשררשאיאינותכנוןמוסדכלומר)קולחיםמאגרלאיתורשטחמסומןהתוכניתבתחום

המקצועיתהועדהעםובהתייעצותבתנאיםאלא(קולחיםמאגרי)טיפוללמתקןהמיועדבמקוםכלשהי

-'אחלקנספחיםראה.קולחיםומאגרטיפולמתקן–קיימיםמתקניםשלוסימבולים,(לביוב

.34א"תמתכניתמטרת-ותשתיותסטאטוטוריקה
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נחליםניקוז–המיםמשק3/ב34א"תמ

ועדשיםמזרעוהנחלים,(העורקממרכז'מ100שלהשפעהרצועת)ראשיניקוזכעורקמסווגקישוןנחל

הינםהנחליםבעורקיהמותריםהשימושים.(העורקממרכז'מ50שלהשפעהרצועת)משנייםכעורקים

,כןכמו.התכנוןמוסדותדעתשיקולי"עפתכנוניתפעילותאפשריתההשפעהברצועתבעוד,לניקוז

תכניתמטרת-ותשתיותסטאטוטוריקה-'אחלקנספחיםראה.הצפהשטחיהתכניתבאזורמוגדרים

.3/ב34א"תמ

תהוםמיעלוהגנההעשרה,החדרה,עילייםמיםאיגום4/ב34א"תמ

זהבשטחתכנית,זאתלמרות.נמוכהתהוםמיפגיעות–שמשמעותהגלדרגהנקבעהתוכניתשטח

11א"תמ)11א"תמלפימוצעהחדרהמפעלשלקיומועודמציינתהתוכנית.סביבתיתדעתחוותתציג

ראה.(עילייםמיםוניצולהחדרה,לאיגוםומתוכנניםקיימיםומפעליםשטחיםוייעודגבולותקובעת

.11א"ותמ4/ב34א"תמתכניותמטרת-ותשתיותסטאטוטוריקה-'אחלקנספחים

מיםוהולכתהפקהמערכות5/ב34א"תמ

אספקתאבטחתלשםמיםשלוהולכההפקהמערכותלהקמתתכנוניתמסגרתליצורהתוכניתמטרת

.קיימותתשתיותועםבנוףבסביבהשישולבואחריםלצרכיםומיםשתיהמי

.השטחבהיקףמיםקווילמעטתשתיותסימוןאיןהתכנוןבתחום

ניקוז ונחלים-3-'ב-34א "תמ: 3תרשים 
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מי תהום-4-'ב-34א "תמ: 4תרשים 

מתקני מים-5-'ב-34א "תמ: 5תרשים 
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ולשימורלפיתוחמשולבת35א"תמ

הערכיםשלמשולבשימור/מרבישילובלהשיגבמטרה–משולבשימורמירקםמוגדרהשטח

את35א"תמקובעת,כןכמו.זהירפיתוחעם(ומורשתהתיישבות,נוף,חקלאות,טבעערכי)המאפיינים

המים,הקרקעמשאביעללשמורבמטרה,גבוההסביבתיתברגישותסביבתינופיערךכבעלהאזור

.הפתוחיםהשטחיםרציפותעלושומרבסביבתוהמשתלבומבוקרזהירפיתוחתוךוהאוויר

-35א "תמ: 6תרשים 
מרקמים

-35א "תמ: 7תרשים 
הנחיות סביבתיות
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טבעילגז37א"תמ

דרכים)קיימות/אחרותקוויותלתשתיותגזהולכתלקוויהתכנוןרצועתתוואיהצמדתעלמורההתוכנית

.התכניתבאזור37א"תמתשריט-ותשתיותסטטוטוריקה-'אחלקנספחיםראה.(ומסילות

מסילתאודרךרצועתמקצה'מ100התכנוןרצועתשרוחבנקבעא"בתמ–גזהולכתקובגיןמגבלות

.במרווחחייביםמקרהבכלאבלהארציתהמועצהבהסכמתלצמצםאפשרזהמרווח.הברזל

צפונייבשתימכלולהולכהמערכות-טבעיגז-ב37א"תמ

בכיווןומשם722דרךאת,70דרךאתחוצה,מזרחהקשישלתלמערבמדרוםמתפצלהגזצינורתוואי

לאורך65דרךעדמשם.דודרמתלבסיסדרומית,הצפוניתבגדההקישוןתוואילאורךמזרחדרום

.העמקרכבתתוואי

התכניתבאזורלאומיותתשתיותתכניות

5,4גיליונות,שאןביתעדמחיפהברזלמסילת-העמקרכבת6,2/13ל"תתתכנית

המסילהתוואישלסטטוטוריתהסדרה.שאן-לביתחיפהביןהעמקמסילתחידוש–התוכניתמטרות

.אדריכליעיצוב,ופיתוחשיקוםהוראות,לפיתוחהמוצעיםהשטחיםעלופיתוחבניהמגבלותהטלתתוך

הקמתשלוהפעילותנלוויםומתקניםהמתחייביםהבנייןבקווימתמצותהסביבהעלהתוכניתמגבלות

רעש"ספקית"כהרכבתשלהשוטפתהפעילות.הסביבתייםהמפגעיםהסדרת,התחנה,המסילה

שלחניוןמתוכנןהרכבתתחנתבאזור.התוכניתלאזורהציבוראתתקרבברוךכפרתחנת.ותנועה

התארגנותשטחי,גישהדרכיהכוללעבודהאתרלהקיםיש,מתקניהעלהמסילההקמתלשם.ל"קק

ושטחחפירהתעלת,התעלהלצדעבודהמרחב,זמניתשירותדרךהכוללתעבודהורצועתואחסנה

.החפורהחומרלהנחת

(נוסעיםעתירתציבוריתתחבורהמערכת)ן"מתעתחנת8/6ל"תתתכנית

פוטנציאלמהווההתחנה.בלבדנוסעיםטרמינלהקמתלצורךבניהזכויותמוקנותהתכניתבמסגרת

להרחיבהיוחלטאם(ע"תבשינויבהליך)בניהזכויותהוספתתידרשאולםהמתגבשתלתכנית

.הרכבתעםתאוםמחייבמקרהבכל.הפרויקטלצורךנוספיםלשימושים
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מחוזיתמתארתכנית2.2.1.2

9/2מ"תמ

השימושים.פתוחכפרינוף/חקלאיאזורבלבלאיגוםכשטחמיועד9/2מ"תמי"עפהתכנוןשטח

תוך,דופןצמודופנאיספורט,תיירותופיתוחמתקניםהקמת–חקלאיויצורמעיבודלבדהמותרים

.הפתוחהמרחברציפותעלושמירה,הסביבתיתברגישותהתחשבות

א"תמהוראותיחולועליו–לאיגוםכשטחברוךכפרמאגרמסומןותשתיותהנדסיותמערכותבתשריט

לטיפולמתקןמסומןמזרחבדרום,טבעיגזהולכתתוואי,ברזלומסילתאזוריתדרך:מסומניםוכן,11

.עליוןמתחחשמלקו–מערבבצפון,בשפכים

צפוןבמחוזתכנוןבמרחביחקלאייםלמבנים6540/גתכנית

.חקלאיביעודבשטחיםחקלאייםמבניםהקמתמאפשרתהתוכנית

ייעודי קרקע9-2מ"תמ: 8תרשים 
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רגישויות9-2מ"תמ: 9תרשים 

תשתיות9-2מ"תמ: 10תרשים 

40



מפורטותתכניות2.2.1.3

ילקוט  מתן תוקףשם התוכניתהתוכנית' מס
פרסומים

הערות

חקלאיתמשבצת'תכ24/12/873510מזרעקיבוץ2צ"מש

משבצת חקלאית' תכ24/12/873510גניגרקיבוץ3צ"מש

משבצת  ' תכ9/11/883591החורשכפרקיבוץ7צ"מש

משבצת חקלאית מופקדת' תכ20/9/873487היוגבמושב8צ "מש

משבצת חקלאית' תכ20/7/883573עדשיםתלמושב34צ "מש

משבצת חקלאית' תכ18/4/903759ברוךכפרמושב38צ "מש

משבצת חקלאית' תכ20/12/015040יפעתקיבוץ95צ"מש

,יפעת,דודרמת3370/ג

שריד,גבת

משבצת חקלאית' תכ10/9/812745

מסדרון חשמלי

המפעלהשפעתאתלבדוקיש22/3/045284פסדיםמפעל11364/ג

.הסביבהעל

2000שגיא6/12/994829העמקמפעלי9996/ג

11/11/085865נחלאותמאגר15985/ג

17273-8גושים27/2/14ברוךכפר–לולים18467/ג

גושיםצ"המשבתחום14/8/035215ברוךכפר–הרחבה11840/ג

17275-8

המשבצתכלאתכולל13/2/146755היוגב-הרחבה17676/ג

:  הערות

.יש לבחון השפעת מפעל הפסדים באזור-

!שנה17שנמשךתכנוןתהליךלאחרלאחרונהשאושרהתכנית–(17676)היוגבמושבשלע"תב-

.לפרויקטנוספתגישהדרךלהוותשיכולה,עוקפתדרך,למושבבכניסה,ישנההתכניתבתחום

למתקןבסמוךיש,בנוסף.מקורותלמתקןבסמוךבשטחיותעשיהלאזורתכניתמכיןברוךכפר-

ומרכזמסעדהבמקוםלהקיםמעונייןהיישוב.ברוךכפרשללאגודהששייך"דייגמחסן"מקורות

.הפרויקטעםההשתלבותבראייתאלהכללבחוןיש,הדרכה
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משבצות חקלאיות3370/ תכנית ג: 11תרשים 

/  2000מפעלי שגיא 9996/ תכנית ג, מפעל פסדים11364/ תכנית ג: 12תרשים 
מפעלי העמק 
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י נוסף    מידע תכנונ2.2.1.4

.הפרויקטשטחעםחפיפהשאיןנראה.ברוךכפרבאזורעתיקותקיימות•

לוועדההודעהועםהיתרללאאלועבודותלבצעניתן,והבניההתכנוןלחוק101תיקוןלפי•

,חקלאיותדרכים,נגישות,בקרמכלאות,גדרות,צלסככות,עפרעבודות:ובניהלתכנוןהמקומית

.בקרקעהמחזיקיםעםתאוםנדרש.חקלאיתבקרקעטרסותבנייתלמשל,פיתוחעבודות

.מתקדמיםהכנהבשלבינמצאת,מאושרתלאתכנית.עפרעודפישלאחסוןאתרי–ג/14א"תמ•

.ברוךכפרליד2000שגיאהתעשייהאזורשלבשולייםסימבולמסמנת

.הוקפאההתכנית.(מ"גפ)הפסדיםמכוןלידאתרסומן.גזמיכלילהטמנתתכנית–32/3/1א"תמ•

אינם)בשטחקיימיםשביליםישנם.אופנייםלשביליתכניתל"לקק-אופנייםלשביליל"קקתכנית•

מגידוממנחתחקלאיתדרך:למשל.ל"קקשלפיתוחעבודותבעקבותשהוסדרו(סטאטוטוריים

עםלהסכמותמגיעהל"קק,אופנייםשבילישלפיתוחבכל.אופנייםכשבילפיתחהל"שקק

.בדרכיםהשימושלגביבקרקעהמחזיקים
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ותקנותחוקים2.2.2

1957שיטפונותמפניוהגנההניקוזחוק

החקלאותשרי"עהניקוזלחוקבהתאםותאושרשתוכןתכניתלפיניקוזמפעלהקמתמאפשרהחוק

אולהגביל,ומתקניםמבניםהקמת,תעלות,חפירותלהסדיר:מאפשרהחוק.(18,17סעיפים4פרק)

יהא,שיטפונותמפניוהגנההניקוזחוקלפישאושרהניקוזמפעלתכנית.לעורקיםהגישהאתלהסדיר

.עירבינויתכניתשלמכוחהיפהכוחה

.ותשתיותסטטוטוריקהנספח-'אחלקבנספחיםנוסףפירוטראה

1943ברזלומסילותדרכיםפקודת

.נדרשותעבודותולבצעלשיפורהאוהדרךלסלילתהדרושהבקרקעחזקהלקנותהתחבורהשריכול

1959ט"תשיהמיםחוק

.עות"תבעםתכניותתאום,מיםמפעליתכנון,מיםמפעלילביצועהרשאות–היתרביןנקבעבחוק

.ותשתיותסטטוטוריקהנספח-'אחלקבנספחיםנוסףפירוטראה

ב"תולחוק101תיקון

,צלסככותהקמת,עפרעבודות:כמועבודותלביצועהיתריםלתתהמקומיתלוועדהמאפשרהתיקון

מידע.פיתוחעבודות,אופנייםשבילי,חקלאיותודרכיםנגישותתוואיהכשרת,גדרותהצבת,פרגולות

.אופנייםשבילי,קוויותתשתיות,עתיקות:נדרש
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SWOTניתוח 2.2.3

איומיםהזדמנויותחולשותחוזקות

תואם את התכנון  
המחוזי  , הארצי

והמקומי

תוכנית אב אינה  
תוכנית סטטוטורית

חיזוק הקשר בין  
הישובים לפארק 

ואפיונו כנכס קהילתי
חינוכי

אי שמירה על איזון  
בממשק בין 

הפיתוח  ,החקלאות
.התיירותי והאקולוגיה

צמידות דופן לישובים  
ותשתיות קוויות כולל  

דרכים ומסילות

מגבלות סמיכות לשני 
שדות תעופה

יצירת נגישות  
וקישוריות בין הפארק  

.ויישובי העמק

תיירות אינטנסיבית  
הגולם  "עלולה להיות 

".שיקום על יוצרו

ערכיות נופית  
,  סביבתית גבוהה

תשתית אקולוגית 
.עשירה

בין ( ?)סתירה 
מערכת אקולוגית

.קיימת ופיתוח

שיקום המערכת  
.האקולוגית הקיימת

חוסר יכולת תחזוקה  
.לאחר ביצוע

כולל  )עורף תיירותי 
בישובים  ( אכסון

.גובלים והסביבה

בין ניגוד אינטרסים
חקלאות ופיתוח  

.פארק אקולוגי

הסדרת ניהול משק 
ושימור האגם  , המים

כמאגר ויסות  
גיבוש  . שיטפונות

פתרונות לממשק 
.סחף

( נחלים)עורק הנחל 
ההצפה בניהול  ופשטי

מחוץ )י"רמ
(.למשבצות

תחזוקת הפארק 
לאחר ביצוע 

(.כלכלה)

הפארק כעוגן תיירותי
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הידרולוגיה וניקוז: 2.3פרק 

אברי  ' אינג: שם היועץ
ליבנה

הידרולוגיה וניקוז2.3

סקירת מצב קיים: 2פרק 
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רקע2.3.1

מבוא

העמקמיאת.הכרמלברכסובדרומונצרתהריברכסמצפונוהתחוםוסגוררחבעמקהינויזרעאלעמק

נחליאתאליומנקזהואמערבהבדרכו.יזרעאלעמקשלהראשיהניקוזצירשהינו,הקישוןנחלמנקז

.ברוךכפראגםכיוםמצויעליהבנקודההמצוייםומזרעעדשים

בראשיתעודהביאובעמקתהוםבמיוהמחסור,אכזבנחלשהינו,הקישוןשלהזרימהמשטר

מיםמקורותבמציאתהצורךעלה50-הבשנות.והשקיהשתיהבמילמחסורהעבריתההתיישבות

צורךיצרו,תקופהבאותהבארץששררו,והמחסורהצנע.החדשיםהחקלאייםהישוביםעבורנוספים

מילאצוריכלולאהכבדותהעמקקרקעות.השלחיןשטחיהגדלתבאמצעותהמזוןכמויותבהגדלת

במטרההנחלאתלסכורצורךהיהולכן,ק"ממיליון100לכדיבמיוחדגשומותבשניםהמגיעים,גשמים

.יזרעאלבעמקהחקלאותלטובתשיטפונותמילאגור

המאגרהקמת

ברוךלכפרהיוגבשביןביצתיבאזור,הקישוןנחלעלגיאכמאגרברוךכפרמאגרנבנה1953בשנת

.וקישוןעדשים,מזרעהנחליםערוציהתחברובובמקום

נחל-ושלישישניבסדרוחלקםישירבאופןחלקם,ערוציםמספרזורמים(ברוךכפראגם)המאגראל

-'אחלקנספחיםראה.נוספותותעלותנחליםזורמיםואליהם,למאגרישירותזורמיםויפעתמזרע,קישון

.1וטבלה1בתרשיםוהתעלותהנחליםשלואורכםהיררכיית,שמותפירוט-וניקוזהידרולוגיהנספח

עלהמתפרסים,בעמקהחקלאותשטחישלהסבתםאתעודדהלחקלאותהזמיניםהמיםהיצעהגדלת

עם.העמקשלהעיקריהתפעוללאגםהפךהאגם.שלחיןלגידוליבעלמגידולי,דונם250,000פני

תכנוןונדרשהחקלאותלגידולימובטחתמיםכמותבהספקתיציבותחוסרשלבעיהנוצרההשנים

המיםבכמויותלעמודנדרשהבישראלהלאומיתהמיםחברת“מקורות".המיםמשקשלמראש

.אשכולמאתרבשלוחההארציהמובילאלברוךאגםחוברזולמטרה,החקלאיםי"עהמבוקשות

יוצרשנה20במשך.חשמללייצור–המיםהספקתלנושאנילווהמפעלהקמתאפשרוהגבהיםהפרשי

.ברוךאגםבתוככישכנהאשרהידרואלקטריתבתחנהחשמל

ההמלחהבעיית

עלייההייתהנוספתבעיה.המאגרבמיהמליחותברמתעלייהחלהכיהתברר80-השנותבאמצע

וגרמההקרקעותהמלחתאתהחריפהאשר,לנקזםהיכולתוחוסרמ"ס80לכדיעדהתהוםמיבמפלס

העלהאשרגדולמיםגוףויצירתהקישוןמסכירתכתוצאהנגרמואלותופעות.בחקלאותקשהלפגיעה

.התהוםמישלקרקעיהתתבניקוזופגעבממוצע'מ3-בכהניקוזבסיסאת
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.במאגרנאגמואשר,השיטפונותממיהמלוחים,הארציהמובילמישילובעםהחריפהההמלחהבעיית

המאגרבמיהמליחותערכיעלנתונים.ליםממנונשטףולאכמעטשהמלחסגורמיםלגוףהפךהאגם

.2תרשים,וניקוזהידרולוגיהבנספחמצורפים

וההתקדמות,כינרתמיקרי–שתייהבמיהמחסורעם.זותופעהלצמצםמנתעלנעשופרויקטיםמספר

במיםברוךאגםלהזנת"הקישוןתשלובת"מפעלעםחיפהעריםאיגודחובר,מושביםבמיםבטיפול

לשתייהמסופקיםהכנרתומימוגברתבכמותמושביםמיםמסופקיםהיוםועד1984משנת.מטוהרים

צינורוהותקןהסכרבתחתיתפתחנבנה90-השנותבסוף.ברוךאגםאלמוזרמיםולאבאזורבלבד

עלהוחלטבהמשך.המלוחיםהמיםאתובמיוחד,המאגרתחתיתריקוןהמאפשרמ"ס150בקוטרריקון

המושפעעמוקמאגרליצורמנתעלמקורותי"עצדמאגרנבנה2005/6בשנת,ובמקומוהמאגרייבוש

.המיםמהתאיידותפחות

תפקיד אגם כפר ברוך כיום2.3.2

:אגם ברוך מתפקד כיום בשני רכיבים משמעותיים בנושא הנגר

.המפרץ–והגנה על מורד הקישון ריסון ספיקות–האחד 

.  והשבתם לשימוש החקלאיםקליטת מי שיטפונות -השני 

ריסון ספיקות אז והיום

אגן.עדשיםנחל,מזרענחל,הקישוןמעלהזרימותאתחסם1953-בנבנהאשרברוךכפרסכר

מעמקהקישוןמוצאעדמהשטח2/3-כהמהוויםר"קמ470הינוברוךכפרלאגםהמתנקזההיקוות

11-כלאגוםהיהיכול,שנוצרוהאגם38.00+היההסכרבאתרהאפיקרום.למי'גבתחנתיזרעאל

ההתאדותכאשר'מ2.0-כהממוצעהמיםעומק.דונם3,100-כהצפתתוך50.00+רוםעדמיםק"מלמ

8לכדיהאיגוםיכולתאתשהקטיןמהסחףבמאגרשקע,השניםבמהלך.'מ1.25-כהינההשנתית

.ק"מ50,000-בכמשוערוכיום,ק"מ70,000-ב1988בשנתנאמדהשנתיהסחףנפח.ק"מלמ

היההשיא.בהיקפומרשיםגאותהילוךאפשרהמאגרשלהגדולההצפהשטח,ל"הנהצמצוםלמרות

הייתההסכרמעלהגלישהוספיקתשנייה/ק"מ447הייתההנכנסתהספיקהכאשר,1991-1992בשנת

ריסון-3תרשים,וניקוזהידרולוגיהבנספחמצורף91/92לחורףהגאותהילוךגרף,שנייה/ק"מ245

ובמפרץבקריותהקישוןבמורדשיטפונותהיוזוברוכהבשנה,ברוךאגםשריסןהריסוןלמרות.ספיקות

כולל)במאגרהוויסות.זהרכיבבשמירתהגבוהההחשיבותמכאן.₪מיליוניבמאותהסתכמווהנזקים

דרך,הקישוןלמורדהסכרבמברץגלשוהם–למיגלשהמיםבהגיע,פאסיביהיה(1991-1992-ב

.הסכרבצפוןהמיגלשתעלת
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:ברוךכפרבמאגרשבוצעוהשינויים

-לכןקודםהייתהשלאיכולתהתווספה.עצמוהקישוןערוץעלהסכרבסוללתשעריםתוספת1.

ההצפהשטחכלשלמלאלריקוןגםולגרוםפתוחלהיותיכול,הסוללהשבתחתיתהמבוקרהשער

י"עחסוםעדייןהכולכאמור)והולךמתמלאהישןההצפהשטח,סגורהסכרושערבמידה.הישן

הויסותאתמספקוהמאגר(סגוראופתוחלהיותשיכול,השערלמעטשינויללאברוךאגםסוללת

.המורדכלפי

מבוצעת,המקוריהמאגר1/3-כשלשטחעלממוקם.הסכרסוללתבמעלהתפעוליצדמאגר2.

מובאתהגאותהילוךעלהצדמאגרשלהשפעתו.לחקלאותאספקהלפנינגרמישאיבתאליו

.4תרשים,וניקוזהידרולוגיהבנספח

החקלאיתהמיםאספקתבמערכתהמליחותאילוציאתלטובהששינונוספיםתפעולייםשינויים3.

משמעותיתהורדה)המזרחיהעמקשלהניקוזמערכתכללעלגםלטובהוהשפיעויזרעאלבעמק

ההערמותתהליךוהפסקת,האפשרככלארוךזמןולמשךהאפשרככלנמוך,הניקוזבסיסשל

.(הקרקעלהמלחתתרמואשר,מעלהכלפימלחיםשלשטיפתםתוךניקוזמישללאחור

שיטפונותמיקליטת

,האגםשלמערביתהדרוםבפינההממוקמות,משאבותמערךלהפעילניתןכיום,מבעברבשונה

גאותגללקראתהוויסותנפחשחרורתוך,הישןמהסכרגבוהותשסוללותיוהצדמאגראתולמלא

מתוךלשעהק"מ13,500שלבעוצמהלשאובהמסוגלתשאיבהתחנתמפעילהמקורותחברת.חדש

פריפריהלמאגרילשעהק"מ10,000שלבעוצמההמיםנשאביםהצדממאגר.הצדלמאגרברוךאגם

.(ק"מלמ1.1תבורומאגרק"מלמ1.4גלבועמאגר,ק"מלמ2.25אוןרםמאגר,ק"מלמ4.2תענךמאגר)

.ק"מלמ5.0-בכנאמדברוךבאגםהעוברלשנההמשוערהממוצעהנפח

להתמודדצריךלאהשאיבהמערך.נשאבתזרימהכלשלאכךהמיםבאיכותמתחשבתמקורותחברת

-כשלשאיבהכושרדרושכאלובמקריםכאשר,נגרספיקותשלפתאומייםוהיעלמותהופעהעם

מיםמספיקלשאובמספיקשלא,מדיקטןשאיבהמערךכישלוןשבומקרהיתכןלא.ליוםק"מ25,000

הסוללהמאחוריהנאגריםהמיםמוליעבודהשאיבהמערך.חיפהמפרץאתכלומרהמורדאתיסכן–

.השעריםתוספתלמעט,שונתהשלאהישנה

הגאותגללקראתמתרוקןהישןההצפהשטחכאשרגם(החדשבמאגר)שימושלצורךנשמריםמים

מתמלאשוב,הבאהגאותגלבבוא.למורדמיםגולשיםולאסגורהמבוקרהשערהזההזמןכל.החדש

מוניםעשרותגדולההגלישהספיקתבמיוחדגשומותבשנים.למורדגולשולא,הישןההצפהשטח

.מנוצלואינונפסדרבשנגרכךהקליטהמכושר
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הנגרניהולהינוהספיקותוריסוןבמורדהסכנהומניעת,כמשאבהנגרניצולביןהשילוב

.קישוןונחליםהניקוזורשותמקורותביןבמשולבלהתבצעשצריך

והשלכותקייםמצב-ברוךכפרבאגםסחףתהליכי2.3.3

תכנוניות

וזו,השניםבמהלךהסחףהצטברות.סחףעימםמביאיםהאגםלאזורהמתנקזיםוהתעלותהנחלים

.ספיקותמווסת/כמרסןיכולתולהקטנתובכךהמאגרנפחלהקטנתמביאה,תצטברשעוד

בורות,מתקניםשניבוצעומיסקעבנחל.סחףלשקעשתפקידםמתקניםכיוםאיןהנחליםבמרבית

בצומחהפגיעהאת,בנחלרציפהבתחזוקההצורךאתמצמצמיםהםבכך.גססחףהקולטים,שיקוע

.ממוקדיםבאתריםשמתרכזהסחףבפינויעלויותוהקטנתהגדותייצובעללשמירהתורמים,ובחי

המאגרים,החקלאיםשלהתפיסהמתקני.מפתניםכדוגמתארוזיהכנגדמתקניםישנםאחריםבנחלים

.נועדולכךשלאלמרותסחףשיקועמתקניהםאףמהווים,האופרטיביים

מפתנים בתעלה למניעת  : 1תמונה 
ארוזיה

ללא  גניגרארוזיה בתעלת : 2תמונה 
הסחף בתוואי לאגם ברוך–מפתנים 

לטובתהמתחםכשנמדד,90-השנותבסוף.ק"מלמ11שלקיבולתבעלהיה1953בשנחפרהמאגר

בבדיקה.סחףמהצטברותכתוצאהק"מלמ8.0עלעמדשנותרהנפחכינמצא,הצדמתקןבניית

נאמדתבאגםהמצטברתהממוצעתהשנתיתהסחףכמותכיההערכהנתקבלהשניםלאורךשבוצעה

.המצטברתהסחףכמותקטנהכךקטןהנותרשהנפחשככולכמובן.לשנהק"מ50,000-ב

מפתן מבוטן

מפתן מבוטן

כיוון התעלה
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:הסחףקליטת"כושר"להקטנתשהביאודרסטיותפעולותשתינעשו2006בשנת

.לשנייהק"מ10שלבספיקהזרימהלשחררהמאפשרהסכרבקרקעיתצינורהותקן.א

ק"מלמ4.0-לגלישהלפניהפנויהנפחאתוהותירההצפהמפשטנפחשתפסהצדמאגרנבנה.ב

.בלבד

הגדלתלטובתק"מלמ3.0.ק"מלמ3.5שלבנפחסחףוסילוקחפירההיאהמלצתנו,האמורלאור

.הניקוישלאחרבעשורהנפחלאובדןרזרבהשתהווהנוספתהגדלהק"מלמ0.5והנפח

"נשרמלט"מפעלאנשיעםמפגשיםנערכו.המלטבתעשייתלהשתמשניתןהנחפרתהסחףבאדמת

לשימושפוטנציאלישכימצאהראשונישהסקרלאחר,מעמיקיותרסקרלבצענדרשכינקבעו

.המלטתעשייתלטובתבחרסית

SWOTניתוח 2.3.4

איומיםהזדמנויותחולשותחוזקות

הפרויקט תואם את  
א  "תמ-התכנון הארצי

' ב34א"ותמ3' ב34
4

עלויות גבוהות  
.בעבודות העפר

הגדלת האוגר  
לטובת הגנה בטוחה  

יותר על המורד  
וקליטת מים טובה 

.י מקורות"יותר ע

אי שמירה על איזון  
בממשק החפירות  

הנדרשות  
.והאקולוגיה

אזור הפרויקט מווסת  
את רוב אגן נחל 

ר "קמ470-הקישון 
עד  650מתוך 

.למי'בגהמפער

סתירה בין מערכת  
אקולוגית קיימת  

והחפירה המסיבית  
.הנדרשת

יצירת מקור חרסית  
,נשרלמפעל המלט

על מפעל  והשענות
המלט כמממן בפינוי  

.הסחף

פן בטיחותי בעת  
שיטפונות כאתר 
המסוכן לכניסה 

.וטביעה

אזור הפרויקט אינו  
תופס שטח בעל ערך 

ותואם פארק נדלני
. אקולוגי

נדרשת הגנה במעלה  
עורקי הזרימה  
.לצמצום הסחף

הסדרת ניהול משק 
ושימור האגם  , המים

כמאגר ויסות  
גיבוש  . שיטפונות

פתרונות לממשק 
.סחף

קושי בתחזוקה לאחר 
כאשר יידרש  , ביצוע

בעתיד להוציא עוד 
.סחף

( נחלים)עורק הנחל 
ופשטי ההצפה  

מחוץ  )י"רמבניהול 
(.למשבצות

בין ניגוד אינטרסים
החפירות ופיתוח  

או  , פארק אקולוגי
מתקני שאיבה  

. קיימים
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חקלאות ושימור קרקע: 2.4פרק 

אמדורר לירון "ד:  שם היועץ

חקלאות ושימור קרקע2.4

סקירת מצב קיים: 2פרק 
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ברוךאגםבמרחבקרקעושימורחקלאות-ומטרותרקע2.4.1

שלמעובדיםבשטחיםגובליםהם.יזרעאלעמקשלהחקלאייםהשטחיםבלבמצוייםברוךאגםשטחי

פחותוכןחיוביות,השפעותלהיותיכולותאקולוגילפארקהאגםשטחילפיתוח.כפרייםיישוביםמספר

.הגובלתהחקלאיתהפעילותעל,רצויות

האגםשטחיעלהשפעותיהאת,באגםהגובלתהחקלאיתהפעילותאתלהציגהינהזהפרקשלמטרתו

.עליהבאגםשוניםפיתוחכיוונישלהאפשריותההשפעותואת

משרדנציגי,העמקחקלאימרכזנציגי,לאגםהסמוכיםהחקלאיםנציגיעםפגישותעלמתבססהפרק

.לנושארלוונטייםומקורותעבודותשלסקירהוכן,החקלאות

בקרבתחקלאייםוממשקיםגידולים,שטחים:הקייםהמצב2.4.2

ברוךאגם

החקלאות2.4.2.1

לאגםהסמוךבשטחחקלאייםגורמים

:חקלאייםגורמים5ברוךלאגםהסמוךבשטח

.דודרמת,שריד,גבתקיבוציםשלושהשלהחקלאייםהשטחיםאתמאחד–העמקש"גד1.

.יפעתקיבוץשלש"הגדשטחי2.

מקורותלמתקןבסמוך,שטחיםמעט–ברוךכפרמושב3.

היותומעצםהינולאגםההקשר.לודרומיתאלא,לאגםצמודיםחקלאייםשטחיםאין–היוגבמושב4.

.היוגבמושבמכיווןלפרויקטכניסהלייצרוהאפשרות,סמוךחקלאייישוב

בשטחימוסדרת(הקיץבעונת)העונתיתהרעיה.בעמקערבייםמיישוביםרועים4-5כ–מרעה5.

מוסדרתלארעיה.האגםלשטחיהרועיםשל"גלישה"ישקרובותלעיתיםאך,היישוביםמשבצות

כמתקיימת,ותיקהברוךלאגםבסמיכותהרעיהפעילות.(ההצפהפשטשטח)האגםבשטחיקיימת

.הרועיםבהכנסותמהותיגורםומהווהשנה40-50

של משרד החקלאות ופיתוח  ג"הממהמקור הינו יחידת . שטחי משבצות היישובים מוצגים במפה שלהלן

.מחוז העמקים, וכן השלמות שנערכו לפי נתוני משרד החקלאות, הכפר
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משבצות חקלאיות בסביבות אגם ברוך: 13תרשים 

העמקיםמחוזהחקלאותממשרדוהשלמות,הכפרופיתוחהחקלאותמשרדג"הממיחיד:מקור

(בהירוירוקבכחולמסומנות)

חקלאייםגידולים

,ברוקולי,כרובית,עגבניות,גזר:חורףוירקותשדהלגידולימשמשיםלאגםהצמודיםהשטחים

.וכדומהחומוס,תירס,אפונה,פטרוזיליה

.ורדיםחממות,זיתים,מטעים:(לאגםצמודיםלא)היוגבבשטחי

אומטעיםבהםלפתחקשהולכןניקוזבעיותעםכבדהאדמהשלשטחיםהםלאגםמסביבהשטחים

חקלאיפיתוחאוסרתשהתכניתמצבלמנועישזאתעם.זאתשוקליםלאהחקלאיםעתהלעת,חממות

.חממותאומטעיםשלעתידי
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החקלאיהממשק

בגידולים,בעונהפעםמהגידוליםבחלק–הגידוללסוגבהתאםמתבצעים(ריסוסים)הצומחהגנת

.בקיץבעיקרמתבצעיםהריסוסים.בשבועפעםעד,יותרמזומנותלעיתיםאחרים

מזרחיתבשטחים.(מדויקיותר,מהקרקעריסוסמעדיפיםהחקלאים)מהקרקעמתבצעיםהריסוסיםרוב

.בהטסהמתבצעהריסוס,טרקטורעםכניסהמאפשרולאבוציובחורףנמוךהשטחשבהם,לאגם

.מהשדה'מ5בגובהטסים,יחסיתמדויקבהטסההריסוס

בסמוךנוספותאורגניותוחלקות(שנה15-כמזהאורגנית)האגםבצפוןאורגניתחלקהישהעמקש"לגד

אורגנילעיבודלעבורלדבריהם.האורגניתהחקלאותאתלהרחיבשוקליםלאעתהלעת.ליישובים

.מהקרקעמתבצעדישון.ריאלילאזההאגםסביבותבכל

מרעה

הרעיה.בעמקערבייםמיישוביםרועים4-5כשלמוסדרת(בקיץ)עונתיתרעיהישהמשבצותבשטחי

החייםבעלי.הללוהשטחיםאלגםהרועיםשל"גלישה"מתרחשתאך,מוסדרתאיננההאגםבשטחי

.ראש400-300-כוכבשיםראש300-כבקר-במרעה

השטחעללשמירה,חקלאיתתוצרתמשאריותחקלאותשטחילפינויתורםהמרעה,החקלאיםמבחינת

והרועיםבשטחהכבדיםהכליםאתמשאיריםהחקלאים)חקלאייםכליםעללשמירהוכן,מפולשים

.(עליהםשומרים

חקלאיתלתיירותגםאולי,ניקוזערוצילפתיחת,שריפותלממשקלתרוםיכולהמרעההאגםבשטחי

.(בדואיבמאהלאירוחלמשל)

,גרוטאותמצבוריכולל,ונופיסביבתימפגעמהווההרעיהמחנהכיום-מהחקלאיםחלקלדברי

.(בחורףכולל)קבעדרךבשטחנשאריםלפעמיםהרועיםוכי,ועודישניםאוטובוסים

:חקלאייםמעברים

,דרוםצפוןבכיווןחוצותדרכים:האגםשטחיובתוךלאגםמסביבחשובותחקלאיותדרכיםמספרישנן

ועדמקורותלמתקןברוךלכפרהגישהכבישביןהמחברת,ביותרהמערביתהדרך.הבאבאיורכמסומן

לתוואימתחתקרקעיתתמעברשישמרכך,הברזלמסילתפיתוחמולהוסדרה,היוגבלמושבהכניסה

כילצייןיש.לפארקלנגישות,אופנייםכשבילבחלקההמוסדרת,זובדרךלהשתמשניתן.הרכבת

אתלבחוןשישכך,רביםרכביםעליונוסעיםוכי,התחזוקהמבחינתמיטביבמצבאיננוהאופנייםשביל

.בטיחותיתמבחינהרגלהולכי/אופנייםלתנועתהתאמתו
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כיבחשבוןלקחתיש.הפרויקטבמסגרתהקיימיםהחקלאייםהמעבריםישמרוכיביקשוהחקלאים

לאאיךלשקולישולכן,הברזלמסילתמפיתוחכתוצאהנסגרוהקיימיםהחקלאייםמהמעבריםחלק

היוהחקלאים.ברוךאגםפארקמפרויקטכתוצאהחקלאייםכליםלתנועתנוספותמגבלותליצור

בהםלהשתמשיהיהשניתןכך(בכורכרלסלול)הקיימיםהחקלאייםהמעבריםאתלפתחאףמעוניינים

.בחורףגם

מסומנים בקו  )מעברים חקלאיים קיימים בסביבת אגם ברוך : 14תרשים 
(אדום

56



החקלאותובשטחיהכפרייםביישוביםופיתוחתיירות2.4.2.2

.יומיותהינןהאטרקציותרב.תיירותשלמצומצמתתשתיתקיימתהאגםסביבבישובים

ברוךכפר

צימריםיוקמוכיוצופים,צימריםהקמתשמאפשרתח"פלתכניתאושרהלאחרונה.צימרים10כבמושב

כמו.משקציפורילענייןמבקריםמרכז–"בכפרברווזים"חקלאיתתיירותשלמיזםישנובמושב.נוספים

הסמוךהדייגמחסןלהפיכתתכניתהמקדםיזםישנוכיום.לתיירותלפתחשאפשרחופשלולישנוכן

.לקבוצותמבקריםומרכזילמסעדהמקורותלמתקן

ביןשוקל,(דונם80)ברוךלאגםהסמוךבשטחלתעסוקהתכניתמקדםברוךכפר-תיירותילאפיתוח

.היתכנותסקרבשלבהתכנית.גז-ביומתקןפיתוחהיתר

.בבניהההרחבה.האגםלשטחמתקרבת(מאושרת,מגורים)ברוךכפרהרחבת

היוגב

במושבישנם.במושבצימריםיוקמוכיוצפוי,לצימריםח"פלתכניתלאחרונהאושרה.צימריםאיןכיום

פינת,עצמיקטיףכגוןפעילותהמשלבמשק)חקלאיקרקס:וחקלאיתכפריתתיירותשלמיזמיםמספר

חנותכולל,בהידרופוניקהעליםירקותהמגדלמשק)יבוליםכרמל,פרחיםחנות,(קרקסומופעיחי

אותם(מכוורות,רפתות)רביםחייםבעלימשקיבמושבישנם.בישולסדנאות,(המשקתוצרתלממכר

במקום,היוגבלמושבמהכניסהברוךלאגםאופנייםשבילישנו.חקלאיתתיירותשלבכיווןלפתחניתן

.החקלאילקרקסהכניסהממוקמתזהבמקום.(רכבים40-לכמתאים)חניהאזורגםיש

יפעת

ענייןואיןלאגםהסמוכיםבשטחיםחקלאיתתיירותמיזמיאיןכיום.האגםמשטחייחסיתמרוחקהיישוב

ישהיישובבתוך.חיצוניזכייןידיעלמופעלים–קפהוביתדלקתחנתישנהליישובבכניסה.לפתח

.בעמקההתיישבותתולדותמוזיאון

העמקש"גד

אורגניתחקלאותשלבהקשרסיורים,למשל,לשקולניתן.חקלאיתתיירותשלפעילותאיןכיום

.לאגםהסמוכההאורגניתבחלקה
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?יחדיוהשנייםהילכו-חקלאיבשטחמבקריםתנועת2.4.3

הואברוךלאגםהסמוכיםהחקלאייםוהשטחיםאקולוגיפארקפיתוחביןבממשקהמרכזיהגורם

חקלאותשטחיעלהשפעהלהםלהיותשעשויה,רביםומטייליםמבקריםימשוךהפארקכיהעובדה

הקונפליקטיםאתשיצמצםבאופןהחקלאייםלשטחיםבסמוךהמטייליםמעבראתלתכנןניתן.סמוכים

.השנייםבין

בשטחמטייליםושבילידרכיםממשק(2014)ורמוןגעש,אמדור,האן:העבודהעלמבוססכאןהכתוב)

.(ן"חנקודתקרן,החקלאי

חקלאיתופעילותמטייליםתנועתביןהעיקרייםהקונפליקטים2.4.3.1

שמטייללמישמותרשאומר"עותומאניחוק"ישנוכיסבוריםמהמטייליםחלק-חקלאיתתוצרתגניבת•

.הטיוללשבילהסמוכיםבשטחיםוירקותפירותלקטוף

מחלותהפצת,במשקחיותהטרדת,מטעבעציפגיעה,שדהגידולירמיסת-החקלאיבמשקפגיעה•

.עשביםהפצת,וטרינריות

.ברזיםפתיחת,במרעהשעריםסגירת/שעריםפתיחת•

.גדרותחיתוך,שריפות,פסולתהשלכת:בזדוןפגיעה•

.חקלאיבציודופגיעהגניבה•

כפרייםליישוביםבכניסותאודרכיםבצידיחונותמכוניות,חקלאיותבדרכיםתחבורהעומסייצירת•

.לכךערוכיםשאינם

.כפרייםביישוביםהמתגורריםשלבפרטיותפגיעה•

הינםחקלאייםשטחיםכילזכורחשוב–המטייליםעלהחקלאותשלאפשריותהשפעותגםישנן

:למטייליםשונותסכנותכאןישנןתעסוקהאזורכלוכמו,עבודהמקומות

לריסוסיםאפשריתחשיפה•

כבדיםחקלאייםכליםלמולתאונות•

במרעהחייםבעלימולאלתאונות•

קולחיןמישתיית•

שלבמקרההמטיילאתמפצהמי–וחקלאותטיילותביןבממשקחשוביםביטוחייםהיבטיםישנם

?שלובמשקפגעשמטיילהחקלאיאתמפצהומי?הטיולבמסגרתהחקלאיבשטחפגיעה
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חקלאייםבשטחיםטיולשביליבפיתוחתועלות2.4.3.2

:חקלאייםבשטחיםטיולשביליבפיתוחרבותתועלותכמובןישנן,הקיימיםהקונפליקטיםאףעל

.(...הסעדה,צימרים)במשקתיירותייםלעסקיםקישור,לחקלאותבנוסףהתעסוקותגיוון•

.מפגעיםעלמתריעים,פסולתמשליכי,גנביםמרתיעיםהמטיילים–"במרחבעיניים"עוד•

.השבילתחזוקתעבורלחקלאימשלמותשהרשויותלמצבלהביאניתןבאםלחקלאינוספתהכנסה•

.האזורלערכימודעותעם"תייריםמדריכי"להופכיםהתושבים–מקומיתוגאווהקהילתיתלכידות•

והתועלותהעלויותהוערכו(2014ורמוןגעש,אמדור,האן)לאחרונהשנכתבהעבודהבמסגרת

אם,העלויותעלעולותהתועלותכיעולהההערכותי"עפ.חקלאיבשטחטיולשבילמפיתוחהכלכליות

.תיירניםמקבליםהתועלותאתואילו,החקלאיםסופגיםמהעלויותחלק:כיסלאותוהולכותאיןהןכי

.איזוןשיוצרמנגנוןלפתחנדרש,לפיכך

.הכלכליותוהתועלותהעלויותאומדןפירוט-קרקעושימורחקלאותנספח-'אחלקנספחיםראה

החקלאייםלשטחיםבסמוךוסיורטיוללתכנוןהמלצות2.4.3.3

החקלאייםמהשטחיםהטיולשביליהפרדת

הבעיותעיקר.וכדומהטרקטורונים,אופנועיםכולל–לשטחיםממונעיםרכביםשלכניסהמניעת•

,פסולתמפזרים,(רמיסה)לשטחיםנזקיםשיוצריםאלוהם–ממונעיםבכליםממטייליםנגרמות

.משמעותימידהבקנהגונבים

מפלסיתהפרדהלייצרניתן,גדרחייביםלא–החקלאיוהשטחהטיולשביליביןהפרדותיצירת•

בולדרים,צמחיהרצועתבאמצעותהפרדה,(מהשביליותרנמוכיםאויותרגבוהיםהחקלאותשטחי)

.וכדומהאבן

.חקלאייםמשטחיםטיולשבילילהפרדתדוגמאות-קרקעושימורחקלאותנספח-'אחלקנספחיםראה

החקלאיבשטחהטיילותלתכנוןכלכליותהמלצות

!לכולםתועלתליצורכדי-השבילשלהעסקייםההקשריםחיזוק

.וענייןביקוראתרי,חנויות,מסעדה,צימרים–תיירותועסקיהשבילתוואיביןקישור•

.במקוםהתיירשלהשהותהארכת–תיירותייישובסביב"כוכב"שבילימערךפיתוח•

.מרחביאינטרנטבאתר,באזורבמסעדות,בצימריםלמתארחיםשביליםמפתפרסום•

.(חופשלול+בכפרברווזים+באגםציפורים:למשל)חקלאיתתיירות+שבילמשולביםסיוריםפיתוח•
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משפטיות-חברתיותהמלצות

תחומי,השבילתוואי:פירוטכולל,השביללמעברהחקלאיםהסכמתשלפורמאליתהסדרה•

מי,(אשפהפינוי)מתחזקמי,מהמטייליםהמצופהההתנהגותקוד,והרשויותהחקלאיםשלהאחריות

.ב"וכיומבטח

במועצהמוגדרנציג-עתידייםקונפליקטיםופתרוןהשבילשלשוטףלניהולהאחראיגוףשלקביעה•

.ציבורונציגי,תיירנים,חקלאיםנציגי:השביליםותיאוםלניהולפורוםהקמתאו/והאזורית

למשל)רביםטיולשביליישנםשבהןאזוריותבמועצותכילצייןיש–והחקלאיםהמטייליםביטוח•

.וסיורטיולשללנושאהמועצהשטחיכלאתמבטחתהאזוריתהמועצה(השרוןלבז"מוא

אזורי/טיולמפות/בפארקבשלטיםופרסומו,החקלאיבשטחלמטייל"התנהגותקוד"ניסוח•

.קרקעושימורחקלאותבנספחדוגמאותראה.מרכזייםומוקדיםהכניסה

החקלאותעלהביולוגיהמגווןחיזוקהשפעת2.4.4

עלשליליתהשפעההללוהחייםמבעלילחלק.וציפוריםליונקיםגידולביתהאגםשטחימהוויםכיום

,הפארקבשטחהחייםבעליכמותאתלהגדיליכולההאגםבשטחיאקולוגיפארקפיתוח.החקלאות

רלוונטיל"שהנלצייןחשוב.החקלאותעלהשפעתואתלבדוקשישאקולוגיתמבחינהרצוידבר

אליוהתכנוןמרחבלפיתוחוהקשורים,החקלאותעלמזיקההשפעהלהםח"בעמינישללמקרים

התכנוןמרחבוהסדרתאקולוגישיקום,השנימהצדכילצייןחשוב,בנוסף.האבתכניתמתייחסת

.לחקלאותוציפוריםמיונקיםנזקיםשלמקריםלהפחתתלהביאיכולה

עגורים,שועלים/תנים,ברחזיריהינםהחקלאותעלהשפעהלהםהעיקרייםהחייםבעלי,ככלל

.ועפרונים

:והחקלאותחייםבעליביןהממשקלתכנוןהצעות

אמוריםלסוגיהםחייםבעליכמה-חייםלבעליהשטחשל"הנשיאהכושר"שלמראשקביעה•

;מבוקרצייד)שנקבעהזועלעולההחייםבעליכמותשבולמצבכלליםוקביעת,בפארקלחיות

.(לחקלאיםכספיפיצוי

עלהמושביםהמיניםשלהצפויותההשפעותשלמראשניתוח-חייםבעליהשבתשלבמקרה•

.החקלאות

.בהחולהמהמודלללמודיש.ב"וכיוצמחייה,גידורכגון-בשטחהקיימיםח"בעעםממשקקביעת•

.חייםמבעליהנוצרותבבעיותלטיפולהחקלאיםשלקשראישקביעת•

חקלאותבנספחלמניעתןודרכיםהחקלאותעלהעיקרייםח"בעהשפעותלגבינוסףפירוטראה

.קרקעושימור
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האקולוגיהפארקלטובתהחקלאייםבממשקיםשינוי2.4.5

המוצע

ריסוסים

ההשפעההקטנתלצורך,לריסוסיםהנוגעבכל,בכללאם,לעשותניתן/צריךשינוייםאלולבחוןיש

גםישלריסוסים.(הפרויקטאתהמלווהמהאקולוגבנושאדעתחוותנדרשת)טבעיותמערכותעל

'מ50שלחייץעלמהאווירבריסוסלשמורישהקיימותהתקנותלפי.המטייליםעל"תדמיתית"השפעה

החקלאותמשרדעמדת.מהקרקעריסוסשלבהקשרמנחליםלמרחקיםבנוגעתקנותאין.מנחלים

יש–ריסוסיםשלבהקשרוהאגםהחקלאותשטחיביןחייץאזורלקבועצורךשישיקבעאםכיהינה

.החקלאותשטחיחשבוןעלולאהפארקשטחיחשבוןעלהחיץאתלקבוע

עלמשמעותיתבריאותיתהשפעהאין(עשביםהדברת)הריסוסמחומרילחלק–המטייליםשלבהקשר

ראשוניתנכונותהביעוהחקלאים.השפעהלהיותעלולה(מזיקיםהדברת)אחריםלחומרים,אדםבני

יש.לפארקמגיעיםשהמטייליםלפנייסתייםשהריסוסכך,(בבוקר7לפני)בבוקרמוקדםלרסס

.הפארקניהולבמסגרתהנושאאתלהסדיר

מהחלקותחלקכילצייןיש.הריסוסלמועדבסמוךבפארקאזוריםלסגור–שהוצענוסףפתרון

במועדיםלמטייליםהאזוראתלסגורלהחליטניתןולכן,נמוכהבתדירותאובעונהפעםמרוססות

.הללוהספורים

.למאגרמסביבריסוסיםמבצעתהיאגםאשרמקורותמוללהסדרלהגיעיש,כןכמו

המשרדלאחרונהשפרסםהמסמךהמלצותאתלבחוןכדאי:בשטחמבקריםמרכזפיתוחשלבהקשר

.חינוךלמוסדותבסמוךחקלאיתפעילותשלבהקשרס"להג

קרקעשימור

.סחיפהתהליכיעוברתהפורייההעליונההקרקעששכבתהיאיזרעאלבעמקהמרכזיותהבעיותאחת

,הקרקעשימורנושאמבחינתבסיכוןכאזורהחקלאותמשרדי"עמוגדראיננוברוךאגםאזור,זאתעם

חלק.קרקעשימורפעולותשלבהקשרהחקלאותממשרדלסיועזכאיםאינםבאזורהחקלאיםולכן

.מיוזמתםקרקעשימורפעולותעושיםמהחקלאים

הרחבתבאמצעותניקוזבערוציהזרימהמהירותאתלהקטיןהינההסחףכמותאתלצמצםנוספתדרך

נושאלמינוףברוךאגםפארקפרויקטאתלרתוםכיצדחשיבהנדרשת.בגדותיהםונטיעותהערוצים

.באזורהקרקעשימור

61



מים

שלהתפעוליהמאגר,ההמלחהבעייתעקב.לחקלאותבמיםמחסורשלאמיתיתבעיהקיימתכיום

עבורהשנהחודשיברוב/בכלמיםשלאוגרלהוותבמקום,הקיץעונתלפנייזומהבצורהמרוקןמקורות

.העמקחקלאי

להמלחתוגורמיםשעוליםמלוחיםמים)הארטזייםהמיםאתלשאובמנתעלקידוחים2-3לעשותהוצע

.(המאגרמי

לפרויקטתועלות–מהפרויקטלחקלאיםתועלות2.4.6

מהחקלאים

וכן,החקלאיםעבורבעיותליצורעלולההחקלאייםלשטחיםבסמיכותהמטייליםתנועתהגברת

לכךחלופותולפתחלחשובנדרשזאתלאור.ריסוסיםביצועשעותשלבהקשרכגוןמגבלות

:כיווניםמספרעללחשובניתן.הסמוכיםהחקלאיםעבורתועלותייצרשהפרויקט

ממונעיםרכבבכלילכניסהמגבלותיצירתכולל,באזורהמטייליםתנועתשלוהסדרההכוונה•

טרקטורוניםכגוןרכבכלישלתנועהבאזורישנהכיום–החקלאיםשללתועלתםלסוגיהם

לפעילותחשובהבשדותרכביםתנועתלחסימתאמצעיםיישום.לשדותנזקיםשיוצרת,ואופנועים

.התקינההחקלאית

תכנון,גידורבאמצעות,לחקלאותגדוליםויונקיםציפוריםשלהנזקיםהקטנת–חייםבעליממשק•

בהתאםזאתכל.אחראמצעיכלאו(ג"רטהוראותי"עפ)מבוקרצייד,דגהמניעת,הצמחייהשלנכון

.לחקלאיםהפרויקטשלחשובהתרומהלהוותיכולה,מוגדרתממשקתכניתעלובהתבסס,לצורך

.מהפרויקטכחלקלחקלאותמיםאספקתשיפור,קרקעסחףצמצום,הניקוזלשיפורתשתיותפיתוח•

מרחק)הסמוךברוךכפרשלבהקשרבמיוחד–הכפרייםהיישוביםתושביעבוראיכותיפ"שצפיתוח•

תושבישל(ובחינם)טובהנגישותשתהיהכךהפרויקטאתלפתח.במרחבנוספיםויישובים(הליכה

.הפארקאלהסמוכיםהיישובים

.לפרויקטועתידייםקיימיםעסקיםוקישור,וחקלאיתכפריתתיירותפיתוח•
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SWOTניתוח 2.4.7

של  חוזקות
החקלאות במרחב

חולשות של  
החקלאות במרחב

הזדמנויות מצד 
הפרויקט לחקלאות

איומים מצד 
הפרויקט על  

החקלאות

משקים גדולים 
ניהול מרוכז , יחסית

לא לכל המשקים יש 
נגישות למי השקיה 

(קולחין)

בתכנון נכון ניתן 
לפצות את החקלאים  

באמצעות תכנון  
תשתיות ניקוז  וביצוע

או שיפור /ו, במרחב
אספקת מים  

לחקלאות

-עומסי מטיילים
בשטח פגיעה

החקלאי

הכוונה טובה של  ניהול טוב
תנועת מבקרים  

למשל -במרחב
חסימה לכלי רכב 

וטרקטורונים

חשיפה של החקלאים  
לתביעות מצד 

מבקרים במקרה של  
תאונה של מטיילים 

בשטח החקלאי

-*חקלאות מדייקת
יתרונות סביבתיים  

שימוש באמצעי  *
חישה מרחוק כגון 

,א"תצ, תצלומי לוויין
ומדידות של פרמטרים  

שונים בשביל לייעל 
את הממשק והתוצרת  

.החקלאית

ממשק בעלי חיים  
, באמצעות גידור

ב"צמחייה וכיו

עומסים של חיות בר  
פגיעה  -וציפורים

ביבול ובתשתיות  
חקלאיות

,  פ"תמיכה של מו
הדרכה ושירותי 

מרכז חקלאי)מעטפת 
(העמק

קישור לעסקי תיירות  
חקלאית וכפרית 

ביישובים

קיטוע דרכים 
חקלאיות כתוצאה 

מהקמת הפארק

הפקעת שטחים 
חקלאיים לטובת 

סביב מקווי חייצים
מים

הפקעת שטחים
חקלאיים לטובת 
תשתיות תיירות  

מגבלות על ריסוסים  
בקרבה לפארק
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בהיבטילפיתוחהזדמנויות–ראשוניותתכנוןהצעות2.4.8

חקלאות

פיתוח;קיימתחקלאיתבדרךשימוש;הרכבתבתחנתחניה:ברוךכפרמכיווןראשיתכניסהפיתוח•

.הסעדה+מבקריםכמרכזהדגיםמחסן

.(החולהאגמון/המעיינותפארקמודל)לפארקממונעיםרכביםכניסתמניעת•

.והמטייליםברוךכפרהרחבתשטחיביןהפרדה•

.ברוךבכפרחקלאיתתיירות+ברוךאגםפארק:משולביםסיורמערכי•

.היוגבמעיין,קישון:אזורייםאופנייםלשביליחיבור•

תיירותפיתוחיתכן,ניקוזוערוצישריפותלממשקבמרעהשימוש,האגםבשטחיהמרעההסדרת•

.בדואימאהלשלבאופי

מימפלסלעלייתהמביאיםארטזייםלחציםהתפתחותשלמצבלמנועישהצפהאזוריבתכנון•

הסיבותאחת,היתרבין,והיההאגםבתקופתשהתקייםמצב)בעמקאחריםבאזוריםמלוחיםתהום

.(האגםלייבוש

שתאפשרכךהאגםבשטחהמיםאגירתאתלתכנן,הקיץבתקופתגםבקישוןמיםלהזריםלשקול•

.זאת

וצנועמקומיפרויקטעדיףהחקלאיםמבחינת–ועוצמתהבפארקהמבקריםכמותאתלשקול•

.השיקוליםבמערךבחשבוןזאתלהביאיש,יחסית
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נוף: 2.5פרק 

ולי  טוךטלי : שם היועץ
נצר

נוף2.5

סקירת מצב קיים: 2פרק 
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,  אגם ברוך ממוקם בעמק יזרעאל

.היוגב ולבסיס חיל האוויר,בצמוד לישובים כפר ברוך

.האגם ממוקם בתוך מרחב חקלאי גדול ורציף

המרחב החקלאי והאגם תחומים על ידי כבישים  

ותוואי רכבת העמק  73ו66,65,60-אזוריים ראשיים

לאורך כביש  , קרוב לשטח האגם. המבוצעת בימים אלו

.הכניסה לכפר ברוך ממוקמת תחנת רכבת

.נחל מזרע ונחל עדשים, בשטח עוברים נחל קישון

רקע2.5.1

מיקום אגם ברוך במרחב2.5.1.1

מיקום אגם כפר ברוך במרחב: 15תרשים 
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שבילזהו.ל"קקידיעלותוכנןשהוכשרשביל-"ליםירדן"מטיולשבילעוברברוךאגםשטחבתחום

השבילהאגםבשטח.הקישוןלמעגןועדהקישוןנחל,חרודנחלדרך,מהירדן-לרוחבההארץאתהחוצה

.קיימותחקלאיותבדרכיםעובר

:וביצועתכנוןבשלביהנמצאיזרעאלשבילתוואיעוברהאגםלשטחמצפון

.בעמקומוקדיםישוביםביןהמחבריםמשנהושביליראשיאורכימשבילמורכביזרעאלשביל

ביןחיבורלהוותויכוליזרעאללשבילעדעדועיןהיוגבביןהמחברהמשנהמשביליאחדעוברבשטח

.לשבילהפארק

.רגליתוהליכהלאופנייםהמתאימיםעפרשביליהפארקבשטח

שבילי הליכה ורכיבת אופניים באזור אגם ברוך: 16תרשים 

67



תצפיות ונצפות2.5.1.2

,  נוף פנורמי, גובה
,  תצפיות ציפורים

צופה, נסתר, נצפה
מבט אל אזורים לא נגישים  

רחביםמבטיםמייצרתבגובהקטנהעליהכל,מתוןמישורימרחב,השטחשלהטופוגרפיהמבנהבשל

.הרחוקיםהסובביםהשטחיםואלעצמוהשטחעלפנורמיים

.ישוביםואלהעמקאתהתוחמיםההריםעלצופיםהרחוקיםהמבטים

עמקסיפוראתלספריכוליםהמבטצירי.התבורוהרהמורהגבעת-1מבטכדוגמתחזקיםמבטציריישנם

.הסובבהמרחבועליזרעאל

.השטחאתהעוטפתהחקלאותאלקשרמייצרתבגובההעליה

.נוףחלונות,ממוגריםמבטיםמייצרתהצפופההצמחיה.חסומיםלרובהמבטים,השטחמלב

.בתכנוןולהדגישלנצלשניתןחוויה.לסירוגיןהסובבהמרחבאלוקישורניתוקחוויתנוצרתבמרחבבטיול

הרי נצרתהר תבורגבעת המורה

,שטוחויחסיתרציףחקלאישטחבתוךממוקםהאגם

ניתוקתחושתנוצרת.הרחוקבנוףגבוהיםבהריםהמוקף

.לנוףחלונותעםמהסביבה
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תפיסת המקום2.5.1.3

, נוף רחוק-נוף קרוב, להתחבר-להתנתק, תחושת בועה, צופה ולא נצפה

רעש-שקט, אדם-תשתית-טבע, אוריינטציה קומפקטית

,קווים-צירים, העמק, חוץ-פנים

, קנה מידה אנושי, מבט קרוב סגור-מבט למרחוק

רוח המקום הינה ביטוי של איכויות המקום  

-ההופכות אותו למיוחד ובעל זהות עצמאית

.ייחודית

רוח המקום נחרטת אצל המבקר ונשמרת  

בצורת זיכרונות ותחושות ספציפיות לאותו  

.עם האווירה הייחודית השורה בו, מקום

רוח המקום נוצרת ומושפעת ממרכיבים רבים  

חלקם נראים לעין וחלקם ברמה של  –

יחס בין אור  ,  צמחיה: כמו למשל, תחושות

סגירות מול  , פרופורציות, חומרים, וצל

רמזים , היסטוריה, צבעים, ריחות, פתיחות

.  נוסטלגיים ועוד

ביןהמבצבציםהמיםקווי,המקיפההחקלאותקווי,מבטקווי-הנוףאתהבוניםקוויםשלרשתבאגם

הקרקעקוויהרחוקבנוף(SKYLINE)ההריםמתארקווי,האגםאתומקיפותהחוצותהתשתיותקווי,הצמחיה

.ועודהיבשה

רדיוס,מהסביבהלהתנתקניתןבתוכו,"אנושי"מידהקנהבעלפנימירדיוס-שוניםתחושותרדיוסיבאגם

אחדהואהאגםבויותרהגדולוהמעגל,לסביבהולהתחברלצפותניתןממנו,יותרגדולמרחבחוויםבושני

.בעמקהפרושותמהנקודות
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מאפיינים פיזיים2.5.2

מבנה הקרקע2.5.2.1

/עלולהמפלסהגלישהבעת.היםפנימעל'מ50.0שלברוםמצויהגלישהסף":המיםמיועץנתוניםפיעל

כרוםהיםפנימעל',מ+50.5המפלסאתלסמןניתןלכן.מעליומ"סעשרותמספרלעלותעשוי

".המקסימאלי

לשטח"טבעי"ההשטחביןהגבולאתמהווהברובו+50.5רוםכיא"בתצלראותניתן,אלונתוניםפיעל

.בתוכוחקלאותשטחינקודתייםבמקומותומכילהחקלאי

לכיווןיורדיםהגבהים.ודרוםצפון,ממזרחמהסביבהנמוכיםהאגםשלהגבהים,ניקוזאגןהיותומעצם

.מערב

מקרא

50.5קו גובה 

ניתוח גבהים: 17תרשים 
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ניתוח גבהים: 18תרשים 

מקרא מפת שיפועים

'מינשיפוע 'שיפוע מקסצבע

2%0%

5%2%

10%5%

15%10%

20%15%

20%20%מעל 

.שטח האגם והשטחים המקיפים אותו  מאופיין בשיפועים מתונים מאוד

.סוללות המאגרים והסכר מאופיינות בשיפועים תלולים יחסית
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יחידות נוף2.5.2.2

חלוקת יחידות הנוף: 19תרשים 

ממוקדבמבט.בעיקרומופרהינוהשטח,אשליםסבכיידיעלונשלטהומוגנייחסיתהאגםנוף,כלליבמבט

שלהעיקריותהיחידות.שוניםמאפייניםאחתלכלכאשרנופיותיחידותלמספרהאגםשטחאתלחלקניתן

,פתוחיותרבצומחהמאופייניםהנחליםשולי,סבוךבצומחהמאופייניםהנחליםציריהינןהשטח

מיםעםתעלותבמספרהמאופייןמזרענחל"זנב"שטח,כלואותקטנותובבריכותגבוההיותרבטופוגרפיה

כדוגמתהבנויים"התפעוליים"והאזורים,סביבוהחורשותשטחיעםהקישוןנחלמוצא,נמוכים

.וכדומההמגלש,המאגרסוללת,הסכר

:הנוףיחידותלהערכתקריטריונים

מגווןח"בע,וייחודיותצמחיהמגוון:בשטחקיימיםערכיםבדיקת–צומחותכסיתטופוגרפיהמבנה

.'וכוהנופיתהחזותשלומורכבותייחודיות,ונדירות

וההשפעהבשטחהבולטותמידת,השטחרציפותמידת,השטחשלההפרהמידת-נופיתערכיות

.מגוון,ייחודיות,חזותייםמפגעיםקיימיםהאם,החזותית

מידתעלמשפיעהאחתשטחיחידתשלשהפרההינההמוצאהנחת–סובביםשטחיםרגישותמידת

מבחינהיותררגישהינוהנבדקלאתרהצמודשהשטחככל,מכאן.הסובבהשטחשלוהערכיותהשלמות

.(יותרגבוהההערכהתינתן)יותררבהתהיהביחידהפיתוחשלההשפעהמידתכך,ואקולוגיתנופית

.תהוםמי,שוניםבאירועיםהשטחתפקודחשיבות,מופעייחודיות–מים
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:סיכום תיאור והערכה-יחידות נוף

.  נספח נוף-'תיאור נוסף של יחידות הנוף השונות ראה בנספחים חלק א

/  מגבלות/ הפרעותהנוףשם יחידת
אתגרים

כ ערכיות"סהנקודות חשובות ופוטנציאליים

מרכז נחל  -א1
הקישון

,  דופן מאגר מקורות
נוף  . מרוב השטחנצפותו

"  רגל"ב, אחיד של אשלים
של הקישון איכות נופית  

.נמוכה

.  השטחבריכת הציפורים במערב
,  חיבור הקישון ונחל מזרע

פוטנציאל טשטוש והרחבת  
רוחב השטח מאפשר  .הבריכה

.  משחק טופוגרפי ויצירת מגוון
קצה השטח  . רציפות השטח

בדרום מערב מנותק מהאזורים  
.המרכזיים

גבוהה-בינוני

מוצא נחל  -ב1
מזרע

,  דופן מאגר מקורות
.סמיכות לרכבת

בשטח זה נחפרה בעבר בריכה  
שנעלמה כמעט לחלוטין בשל  

.הסחף

.  צמחיית הקנה, נביעות-פוטנציאל

בינוני נמוך

שולי -א2
-הנחלים

"/  הבמה"
"סוואנה"ה

נצפות הסוללה מכל  
.המרחב

בחלקו ישנה  , תחושת מרחב
.  תחושת ניתוק מהמרחב הסובב

אל  " חלונות"מבטים ממוסגרים 
.  ישובים והרים רחוקים

.אזור נצפה וחשוף

גבוהה

שולי נחל  -ב2
מדרום-קישון

נצפות הסוללה מחלק  
.מהשטח

בחלק מהמרחב  , תחושת מרחב
ישנה תחושת ניתוק מהמרחב  

קטנים  " חללים"הסובב וקיימים 
.המנותקים מהסביבה' אינטימיים'

.נוף אל החקלאות. בריכות קטנות

גבוהה

גבעת  "-3
"הקבלן

נקודת תצפית אסטרטגית  .נצפות סוללת המאגר
המאפשרת מבטים פנורמיים אל  

.  מרבית השטח המרכזי

קשר  -נקודת כניסה פוטנציאלית
.אל הרכבת

בינוני

מעבר הקישון  -4
אל המגלש

,  נוף פעיל תועלתי. נוף תרבותיסוללת המאגר
.הנדסי

נמוך

,  נצפות המרחבהנגשתמאגר מקורות-5
.טיפול בסוללה

.נמוך-סוללה.  נוף, ציפורים

בינוני-מים

-שטח תפעולי-6
מקורות

נמוךמתקנים הנדסיים
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:סיכום תיאור והערכה-המשך יחידות נוף

/  מגבלות/ הפרעותהנוףשם יחידת
אתגרים

נקודות חשובות  
ופוטנציאליים

כ ערכיות"סה

שטח המופרד  , פוטנציאל כניסה.קרבה לישוב כפר ברוךחורשות  -7
-ואינו נצפה מהחלק המרכזי

מגוון נופי , צל, צמידות דופן
.מבנה קיים, במרחב

גבוהה-בינוני

, מקום המספר סיפור, כניסההסכר-8
',  שליטה על המים, 'תפקוד

.  גובה

נמוך

,  תפקוד, מקום המספר סיפוראזור ללא נגישותהמגלש-9
נוף הנדסי ', שליטה על המים'

נמוך-בינוני

מנותק משאר השטח של יציאת הקישון-10
.מהשטח המרכזי-האגם

השטח מנותק מאפשר יצירת  
אפשרות  , מרחב יותר אינטנסיבי

לדגש נופי תיירותי ופחות  
.אקולוגי

נמוך-בינוני

המשך שבילי טיול וקשר אל  מורד הקישון-11
מקומות אחרים בעמק

בינוני

כניסת  -"הזנב"-12
נחל יפעת ונחל  

מזרע  

מנותק משאר השטח של 
.מהשטח המרכזי-האגם

מנותק  , חשוב עבור הציפורים
ואינו נצפה מהשטח המרכזי של 

.  האגם

אפשרות ליצירת מרחב יותר  
חלק  . אינטנסיבי או מרחב שמור

.מהמרחב אינו מוצף

גבוהה-בינוני

יחסית רוחב הרצועה צרנחל מזרע-13
עבור שיקום הנחל

ציון חשובות עבור  נקודות
(מאגרים)צפרות לאורכו 

בינוני

ממשק עם , יצירת חיץחקלאות-14
.ריסוסים, המטיילים

,  נוף תרבות-חשוב בנוף העמק
נוף אשר עבורו נבנה  , נוף מייצג

-המים אגם ברוך" מפעל"
.'הלקוחות'

גבוהה-בינוני

נחל הקישון  -15
ונחל עדשים  

בגבול המאגר

נצפות  , מעבר, מגוון, חתך ייחודי.שטח צר
.  ציפורים-אל המאגר

בינוני
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:סיכום ערכיות-יחידות נוף

גבוההבינוני גבוהבינוניבינוני נמוךנמוך

.  ערכיות שטחי האגם באזורים רבים נעה בין בינונית עד בינונית גבוהה

בעליושטחיםסוללותשטחי,תפעולשטחי,במערבשטחיםבעיקרקיבלונמוךבינוניעדנמוכהערכיות

.גבוהההפרה

.מקורותלמאגרממזרחשטחיםבעיקרקיבלוגבוההעדבינוניתערכיות

שלפחותההפרה-בהםהנופיותוהאיכויותייחודםבשלגבוההערכיותכבעלינמצאועיקרייםאזוריםשני

.ועודרחביםפתוחיםלשטחיםביחסמיקומם,כלואותבריכות,אשלים

היותםובשלחשובתרבותינוףהיותםבשלגבוהבינונינופיערךקבלוהחקלאייםהשטחיםכלליבאופן

.ומשמעותירחבפתוחירוקברצףמהותיחלק

.השטחליבתוהיותורציפותו,גודלו,תפקודוחשיבותבשלגבוהבינונירגישותקיבלהעיקריההצפהשטח

.ייחודובשלגבוההבינונינופיתערכיותקיבלמזרענחלכניסתאזור

ערכיות נופית של שטחי האגם: 20תרשים 
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נוף ואקולוגיה2.5.3.1

סגורבין)הבינייםאזוריהגדלתזיגזוג/כתמיותיצירתפוטנציאל

/התנסות,"אטרקציות"פיזוריצירת,גידולבתימגוון/פיזור(/לפתוח

...נגישולאנגיש-גידולביתאותו,חקר

באמצעות חפירה ומילוי ניתן יהיה לתת מענה להיבטים תכנוניים  -פיסול בקרקע-עיצוב הנוף
:יצירת אזורים יבשים וכדומה, צורך בבתי גידול, הנדרשים בשטח כדוגמת יצירת חיץ מהחקלאות

,הכוונה, חיץ, הפרדות
הסתרה

,  יצירת בתי גידול
שליטה על המים

שליטה על מפלסי  
חללים, מגוון, המים

מיסוך וריכוך סוללת  
/  המאגר ומפגעים

תשתיות חשמל ועוד

פוטנציאליים ומגבלות תכנוניות בחלוקה לנושאים  2.5.3

נוף ואקולוגיה-פוטנציאלים ומגבלות: 21תרשים 

מגוון שטחים השונים זה  )" כתמיות"על ידי יצירת -עיצוב הנוף
( מזה
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מים2.5.3.2

חפירהמילוי וחפירהמילוי סוללות

Back flow

,מיםמפלסייצירת,המיםאוגרשלהגדלה,בריכותליצירתתכנוניותלאפשרויותדוגמאות

:בקרקעטיפולידיעלשוניםבמפלסיםשביליםויצירת

,  אזורים שפעילים רק בחורף, שבילי קיץ, שבילי חורף, עונתיות
אזורים שפעילים רק בקיץ

מים-פוטנציאלים ומגבלות: 22תרשים 
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:כיוםבשימושחקלאייםמעברים

התייחסותלתתישבתכנון.החקלאיםאתכיוםמשמשיםאשרחקלאייםמעברים2האגםבשטח

יכוליםאשר11תעלתכדוגמתחקלאייםמעבריםהאגםבסביבת.האגםדרךבמעברהחקלאיםלצורך

.בווהתיירותהאגםצרכיעבורכדרכיםלשמש

חקלאות2.5.3.3

:נושאיםבמספרתכנוניתהתייחסותומצריכההאגםבסביבתחשובמרכיבהינההחקלאות

:רכבכניסותלמניעתשערים/חייץ

מהשפעותהחקלאותעלשמירהמבחינתחשיבותלחייץ-האגםלשטחהחקלאותביןחייץביצירתצורך

החקלאותמהשפעותבאגםהמתוכננתהאקולוגיתהמערכתעלשמירהומבחינת,והמטייליםהתיירות

הפרותלמניעתוסביבתובאגםהתנועהבהסדרתצורךישנובתכנון.(וכדומהריסוסיםכגוןהשפעות)

.אסטרטגייםבמקומותשעריםמיקום-רכביםידיעלופגיעה

חקלאות-פוטנציאלים ומגבלות: 23תרשים 

:סחף קרקע המגיע אל האגם

.צורך ביצירת פעולות לשימור קרקע והפחתת השפעות סחף הקרקע על האגם
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-החקלאימהמרחבמרכיביםהשואבתעיצוביתתכנוןשפתיצירתואפשרותפוטנציאל

:חקלאייםהאכלהממיכליצורתםאתהשואביםתצפיתמגדלייצירת-לדוגמה
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צפרות2.5.3.4

:תיאור פוטנציאליים וערכים תכנוניים שעלו מתוך המצב הקיים

ל ופוטנציאלים שעלו מסיור עם נציגי  "פעולות שנעשו על ידי קק2.5.3.5
ל"קק

ציפורים-פוטנציאלים ומגבלות: 24תרשים 

ל"קק-פוטנציאלים ומגבלות: 25תרשים 
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מגבלה פוטנציאל
קריטריונים

הקטנת אוגר  , שינוי הנוף החזותי
המים הקיים או הכנסת אלמנטים  

.מבונים

נגישות  , יבש בחורף,תצפית
מבקרים בתוך האגם

הגבהת מפלסים באגם

, מינימום אפשרות ביקור מטיילים
צורך בממשק ותחזוקה  -ניקוי סחף

.בהיבט אקולוגי

צפרות, אקולוגי שינוי מפלסי האגם  
הקיים ויצירת בתי גידול  

אקולוגיים

היקף עבודות חפירה  , בעיית סחף
רחב

פחות אשלים,מים קבועים הנמכת מפלס האגם 

ממשק אקולוגי "ירוק"נוף , נוף מים קבוע ניקוי סחף

, ממשק מטיילים, בעיית סחף
אשלים

אקולוגי איפשור הצפה

ממשק עם החקלאות, אקולוגיה טיילות, תיירות מעבר אנשים

,  הגבלת כמות אנשים במקביל
תוספת בניה/ שינוי גובה

אפשר לשמור על אזורים  
, אקולוגיים ולהביט עליהם מרחוק

תצפית דורסים
תצפיות מרוחקות

.(בטבלהקריטריונים)המרחבותכנוןלעיצובאפשרויותמספרישנן

לייצרגםאך,מצבואתולשפרהאגםאתלמנףיכוליםאשרחשוביםיתרונותבתוכהמכילהאפשרותכל

.מענהלהםלתתצורךיהיהאשראתגריםאומגבלות

קונפליקטים ומגבלות בנושאים נוספים  2.5.3.6
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-לאתרראשיתלכניסהפוטנציאליותנקודות.1

התשתיותניצולתוךאליהצמודבשטחאוהרכבתבשטחשימוש-הרכבתמכיווןאפשריתכניסה-

הואזהבמיקוםהאתגריםאחד.דופןוצמידותציבוריתתחבורהנגישות.מאפשרשהשטחוהנגישות

צורךאו"מעניינתפחות"בדרךארוכהיחסיתהליכההמצריך,האתראלהרכבתמשטחהגישה

עבורחקלאישטחבלקיחתוהצורךהרכבתעםבתאוםהצורךהםנוספיםאתגרים.בשאטלים

אינושהמבקרכךהשטחעםעיןבקשרתהיהלאהמבואהכיהעובדההואאחרוןאתגר.המבואה

.המקוםלאופינחשף

הישוביםמשניגישההמשלבפוטנציאל-החורשותבאזור,הקישוןמוצאמכיווןאפשריתכניסה-

שימוש,נחלבהולייצרלשקםשאפשרבדרךמהמבואההליכה,מבקריםויסותאפשרות,הקרובים

שקטיותרמקוםזהו.לאווירההמבקראתהמכניסה"פארקאופי"בכניסה,קייםצל,ל"קקשלבשטח

שימושמצריכהאשרהציבוריתמהתחבורההגישההואהאתגריםאחד.מהרכבתהמרחקבשל

המבקר.השטח"לב"מוהמרחקהחקלאותעםהממשקהגדלתהםנוספיםאתגרים.בשאטלים

.הליכהלאחררקהאקולוגילשטחנחשף

הליכהבמרחקוקרובה"הענייןללב"ישרכניסההמאפשרת"הקבלןגבעת"מאזוראפשריתכניסה-

אפשרותאי,הרכבתרעשמטרד,למקוםתשתיותהבאתהםהאתגרים.מהרכבתוחציכקילומטרשל

לצרכיהאגםמשטחחלקלקיחת,בפארקאזוריםעללשמורמועטהיכולתובכךמבקריםלויסות

פוטנציאלכבעלהקייםהמצבבחקרשנמצאשטחאלהמבקריםמסתוהבאת,וחניותבינוי,תשתית

.יותרערכילשטחלהפוך

הפעילותמלבשלהןהמרחקבשלאך,הסרגלוכבישעפולהמאזוראפשריותנוספותכניסות-

.בלבדמשנהככניסותאפשריותהןוהמרחב

–ותצפיותנצפות-גובה.2

מנותקים-"בבועה"להרגישניתןבהםאזוריםביצירתרבפוטנציאלישנווסביבתוהשטחמבנהבשל

יכולותאלותצפיות.רחוקהפנורמיתתצפיתמתקבלתבגובהקטנהעליהבכל,זאתעם.מהסביבה

מבטיםמייצרות,אוריינטציהביצירתועוזרותמוקדיםמייצרות,הסברונקודותהעמקנופיאלקשרלייצר

.לצפרותוחשובנגיששאינוהמאגריםשטחאלמבטיםלייצרועוזרותהצפרותלצורכי

מסקנות מלימוד המצב הקיים2.5.4
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–הנוףיחידותערכיות.3

הנופיותוהאיכויותייחודםבשלגבוההערכיותכבעלינמצאועיקרייםאזוריםשני

.בתכנוןלשילובהניתנותכלואותובריכות,מאשליםנקייםיחסיתאזורים-בהם

תכנון-"מאיןיש"יצירתפוטנציאלזהו-אדםידימעשה-ברובומופרשטחהואהאגםשטח.4

RECREATION.

-"השטחפיסול"ידיעלטופוגרפימשחקפוטנציאל.5

כדוגמתמפגעיםשלוהסתרהנופיטיפול/מיסוךיצירתעבור,כמתאימיםשימצאוהגידולבתייצירתעבור

חיץיצירתהואנוסףיתרון.המיםעלשליטהובכךוהיקוותםהמיםזרימתלקביעתפיסול,המאגרסוללת

כגון,מזהמיםהמכיליםמיםמזרימותהשטחעלויגן,והפוךממטייליםהחקלאותעלשיגןמהחקלאות

.וכדומההדברהחומרי

–הפיתוחאופי.6

.תכנוןכשפתיזרעאליעמקחקלאותאופי-הסביבהבאופישימושפוטנציאל

משפיעזהדבר.צריםיחסיתאחריםוחלקיםרחביםיחסיתחלקיםישנם,לאורכומשתנההשטחרוחב.7

עלשמשפיעמה-אורכיהואהשטח,בנוסף.הגידולבתימיקוםועבורהחיץעבורבמרחבהצורךעל

.המוקדמנקודותההליכהומרחקיהתנועהיצירת

-תשתיותקווי.8

.הצפרותבנושאואתגררעשמפגעי.האווירולחיללרכבת,חשמללקוויקרבה
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SWOTניתוח 2.5.5

איומיםהזדמנויותחולשותחוזקות

משטר מים  , מיםנופי
עונתיים המספקים  
מגוון נופי המשתנה  

ביקורים )לאורך השנה 
(חוזרים של תיירים

צורך -בעיית סחף
ארוכי טווח בפתרונות

ובמעלה הנחלים

אפשרות  -אזור מופר
ליצירה מחדש

ממשק וניהול המקום  
ההקמהלאחר

אזורים עם פוטנציאל 
בריכות כלואות  -שימור
מעיינות  ,קיימות

קרבה למספר  
, כבישים)תשתיות

,  (שדות תעופה, רכבת
מפגעי רעש

יצירת קשר לעמק 
וחיזוקו

אשליםהשתלטות

נגישות  -רכבת העמק
לתחבורה ציבורית

מגבלות תכנוניות בשל 
סמיכות לשדה תעופה  

(צל)מגבלה בנטיעות )
בשל חשש לציפורים 

(ממינים מסוימים

שיקום ושיפור תפקוד
המקום במספר  

,  אקולוגי: היבטים
צפרות  , הידרולוגי

ונגישות

הרחבות ישובים  
פיתוח של ויזמויות

הישובים בסמוך  
לאגם

מיקום קרוב לעורקי 
מרחק . תנועה ראשיים

מחיפה  קצרנסיעה
ומרכז הארץ

סגור -מאגר מקורות
ומונע נגישות במרכז  

. השטח

שיתופי פעולה עם  
יזמויות של הישובים
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אקולוגיה: 2.6פרק 

שריג ' פרופ: שם היועץ
גפני

אקולוגיה2.6

סקירת מצב קיים: 2פרק 
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מבוא2.6.1

בתי גידול לחים2.6.1.1

פניעלביותרוהמאוימותהפגועותהאקולוגיותהמערכותביןנכללים(Wetlands)לחיםגידולבתי

.הארץכדורפניעלהלחיםהגידולמבתי50%-כנהרסוהאחרונותהשנים100במהלך.הארץכדור

שלהאקולוגיתחשיבותן,הארץכדורשלהיבשתימהשטח9%-כרקמכסיםלחיםגידולשבתילמרות

שירותיבגללתופסותהןאותוהשטחשלהיחסיהחלקעלשיעורלאיןעולהאלהאקולוגיותמערכות

,וקרקעמיםמשאביבשימוררבהחשיבותלחיםגידוללבתי.שלהןהמגווניםהאקולוגיתהמערכת

מגווןשלאייםמהוויםהם,וחקלאייםאורבנייםמאזוריםמזהמיםבמיחזור,שיטפוניותזרימותבמיתון

במיתוןגםרבהחשיבותישלחיםגידוללבתי.הביולוגיהמגווןבשימורהרבהחשיבותםומכאןביולוגי

.ונופשתיירותלפעילותכאתריםרבהוחשיבותרבכלכליערך,הגלובלייםהאקליםשינוייהשפעות

בתימספקיםאותםהמשאביםשליתרניצולהואבעולםהלחיםהגידולבתילאובדןהעיקריהגורם

המזיניםהמיםבמשטרלשינוייםביותררגישיםלחיםגידולבתי.הקרקעמשאביובמיוחדהלחיםהגידול

הלחיםהגידולבתיוייבושניקוזבצד,הלחיםהגידוללבתיהמגיעיםהמיםשלמוגברתשאיבה.אותם

מהגורמיםהםשלהםהמיםאספקתבמשטרופגיעה,האדםלשימושהקרקעותהיצעלהגדלת

פגיעהקיימתהלחיםהגידולבתישלמוחלטלאובדןבנוסף.לחיםגידולבתילאובדןהעיקריים

.הנותריםהלחיםהגידולבבתימשמעותית

זובתקופהאבדו,בישראל.הארץכדורפניעלהלחיםהגידולמבתי50%-כאבדו20המאהבמהלך

אתוליוויזרעאלעמקאתבעברשאפיינוהביצותיובשו,השארבין.הלחיםהגידולמבתי90%-מלמעלה

.הקישוןנחל

מערכתקרי,אדםידימעשההםברוךבאגםהלחיםהגידולבתיהנוכחיתשבצורתםלמרות

האגם.יזרעאלעמקאתבעברשאפינוהלחיםהגידולבתיאתמשחזריםהם,אדםידימעשהאקולוגית

הקישוןבנחלשזרמוהגאויותמיאתלתפוסבמטרההעשריםהמאהשל50-השנותבראשיתהוקם

באגםהתפתחובעברהקישוןנחלתוואיאתשאפיינוהלחיםהגידולבתיבסיסעל.מזרעובנחל

לעופותמשיכהמוקדהאגםהיווה,במיוחד.לחיםגידוללבתיהאופיינייםייחודייםוחיצומחהמלאכותי

,המיםהמלחתבשל.פלמינגוואפילועגורים,חסידות,כשקנאיםגדוליםמיםלעופותזהובכללמים

ורבים,הקמתולאחרשנהכארבעים,90-הבנותהאגםיובש,מלוחיםתהוםמימעלייתכתוצאה

הסמוךמקורותמאגרשלתפעולילמאגרהפךהאגם.נפגעוהאגםאתשאפיינוהייחודייםמהמרכיבים

י"עכיוםנשלטתהאקווטיתהצמחייהיוצאכפועל.והתייבשותהצפהשלתקופותכיוםחווהוהואאליו

.התייבשותשלבתקופותמואצתוהתפתחותם,למליחותיחסיתעמידיםשהםוקנהאשל
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כיאם,הגידולביתאיכותעלהןאףהמשפיעותפרותשללרעיהנתוןהיבשהשטחיובשבתקופות

הביומסהאתמשמעותיבאופןולהקטיןהנחליםלכידעםלהתמודדמצליחאינוהבקרכילצייןראוי

.הזרעיםייצורואתשלו

עומדים צפופים  . 3תמונה 
של לכיד הנחלים באגם 

ברוך

בתי גידול לחים בלב שטחים חקלאיים2.6.1.2

השטחיםביןהגומליןיחסי.חקלאייםשטחיםבלבממוקמיםובארץבעולםהלחיםהגידולמבתירבים

אחדאתמהווהחקלאיתפעילות,מחד.צדדייםודומורכביםהםהלחיםהגידוללבתיהחקלאיים

הסבת.בהווההנותריםהלחיםהגידולבבתיולפגיעהבעברלחיםגידולבתילהרסהעיקרייםהגורמים

.גידולבתישלואובדןלהרסהעיקרייםהגורמיםאחדהיאחקלאותלשטחילחיםגידולבתישלשטחים

-מלמעלהשללהרסהביאחקלאייםלשדותוהפיכתםגידולבתיניקוז,ב"שבארהבקליפורניה,למשל

.אותםשאכלסוהסרטניםמינימרביתולהכחדתשנים100-כשלבתקופההלחיםהגידולמבתי85%

הזרימותעוצמתאת,העיליהנגרכמותאתמגבירהחקלאייםלשטחיםטבעייםשטחיםהפיכת,בנוסף

.הגידולבתיאלהחקלאימהשטחהנסחפתהקרקעכמותאתומכאןבנחליםהשיטפוניות

תשומות.המיםבאיכותביטויהאתמוצאתלחיםגידולבתיעלחקלאייםשטחיםשלנוספתהשפעה

לחיםגידולבתישלהמיםבאיכותלהתדרדרותהעיקרייםהגורמיםכאחדנמצאוחקלאייםמשטחים

למקוויהחנקןמתשומות30-80%-כמהוותוהן,(זילנדבניו;באסיה;באירופה;ב"בארהלמשל)בעולם

אףמשפיעהחקלאייםמשטחים(עשביםוקוטליחרקיםקוטלי)הדברהחומרישאריות.באירופהמים

אחזקתשלבמחזורהמתאפייניםאלה,הלחיםהגידולבתימבין.לחיםגידולבתיעללרעההיא

החקלאותמשטחיהשליליותהסביבתיותלהשפעותביותרהרגישיםהם,והתייבשותמים

.אליהםהסמוכים
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המגיעיםלזיהומיםמאדרגישים,לחיםגידולבתיהמאכלסים,האקווטייםהחייםובעליהצמחיםמיני

ולמחסורלעכירותהמביאהאצות)לאיאוטרופיקציהלהביאיכוליםאלהזיהומים.חקלאייםמשטחים

ביטויהאתמוצאתפולשיםמיניםכניסתברוךבאגם.פולשיםמיניםשלכניסהומעודדים(בחמצן

חקלאייםשטחיםשלהשקיה.היבשההעונהבמהלךהשטחעלהנחליםלכידשלמוחלטתבשליטה

.לחיםגידולבתיעלשליליבאופןלהשפיעהיאגםיכולה(שפיריםבמיםאפילו)

הנוטריינטיםבתשומותהפחתה,לחיםגידולבתיעלחקלאייםשטחיםשלהשליליתההשפעהבשל

האירופיתהדירקטיבהליישוםהנדרשיםמהצעדיםכאחדנרשמהלחיםגידוללבתיחקלאיםמשטחים

.('וכוחופיםאגמיםנחלים,ניקוזאגני-סביבתיבדגשמיםמשאבילניהולמנחיםקווים)למים

משמעותיותברוךבאגםהמתוכנןהפארקאזורעלהחקלאיהשטחהשפעות,האמורלאור

כרססישירבאופןגםהפארקלאזורהמגיעיםהדברהחומריבשאריותביטוילידיבאותהן.ביותר

אלהלתרומות.(ב4תמונה)לפארקהחקלאייםמהשטחיםהנסחפתהקרקעעםוגם(א4תמונה)

שלביותרקטנותכמויותוגםמאחרהמתוכנןהפארקבאזורהביולוגיהמגווןעלביותרשליליתהשפעה

.רגישיםמיניםשלנוכחותמונעתהדברהחומרי

ריסוס בקוטלי חרקים מהאוויר בשדות החקלאיים בשולי . א.4תמונה 
סחף קרקע מהשטחים החקלאיים לפארק.ב.הפארק

א ב
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חלוקת שטח התכנון לבתי גידול2.6.2

נחל מזרע  2.6.2.1

למסילתמזרחמצפון'מ500-כשללמרחקהמשתרעמזרענחללמקטעמתייחסזהאזור

אינםהחקלאיהעיבודשטחיאך,חקלאייםשטחיםבלבעוברמזרענחלזהבמקטע.הרכבת

אשלמעציבעיקרהמורכבתריפריתצמחייהשלברצועהמלווהוהערוץהנחלערוץעדמגיעים

ערוץ.(ב5תמונה)לתוכופולשיםואףהנחלערוץשלהמיםקועדהמגיעים,(א5תמונה)מפותחים

מצומצםזהבמקטעהנחלשלההצפהפשט.יחסיתתלולהגדותושיפועמתועלזהבמקטעהנחל

מציפיםהמים(2015פברואר)החורףבחודשי.מערבלדרוםמזרחמצפוןומתרחבהולךוהואיחסית

צלוליםהנחלמי.בלבדלערוץמוגבלתהזרימה(אוגוסט-מאי)ובקיץבאביבואילוההצפהפשטאת

המליחות.חוצההנחלשאותםהחקלאייםהשטחיםניקוזבגללכנראה,יחסיתמלוחיםהמים.יחסית

במיםהחמצןריכוז.מליחיםלמיםהעמידיםלמיניםבנחלוהחיהצומחנוכחותאתמגבילההגבוהה

.במיםחייםבעלילהתפתחותמגבלהמהווהואינולמדיגבוה

:(2015מאי)המיםשלוכימייםפיזיקאלייםמאפיינים

18.7oC-המיםטמפרטורת

.מ"ס65-כ-מיםעומק

.יחסיתצלוליםמים-מ"ס42סקיעומק

-25oC4,120mSלמתוקנתחשמליתמוליכות

2.2-מליחות ppt

'ללג"מ7.8-חמצןריכוז

83%מרוויהחמצןריכוז

א

ב

נחל מזרע מצפון מזרח  . 5תמונה 

. א: 2015למסילת הרכבת באוגוסט 

.  ב; מראה כללי של תעלת הנחל

.בתוואי הנחלריפריתהתפתחות צמחיה 
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אזור כניסת נחל מזרע ופשט ההצפה של נחל מזרע2.6.2.2

ומזרעקישוןהנחליםלמפגשהברזלמסילתמפגששביןמזרענחללמקטעמתייחסזהאזור

מזרעלנחלזהבאזור.ברוךכפרמאגרשלהאבניםסוללתעדהמגיעשסביבוההצפהולפשט

שטחיםומציפיםהנחלמתעלתחורגיםהמיםהחורףבחודשיאולם,(א6תמונה)מוגדרתנחלתעלת

המגיעיםרביםסדימנטיםזהנחלבמקטעמצטברים,הנחלזרימתהאטתבשל.(ב6תמונה)נרחבים

אלוביאליתהקרקע,בהתאם.רבבסחףנסתםהנחלוערוץ,(ג6תמונה)שמסביבהחקלאייםמהשטחים

(קיימתכאשר)המיםוזרימתמתייבשיםההצפהשטחיהקיץבחודשי.(ד6תמונה)מאדוחרסיתית

.בלבדהנחללתעלתמוגבלת

גבוהההייתה(4,090mS)מאיבחודש25oC)-למתוקנת)המיםשלהחשמליתהמוליכות.מליחיםהנחלמי

נגרומיתהוםמישלמשמעותיתתרומהעלומעידהבארץאחריםמתוקיםמיםלמקוויבהשוואהיחסית

חסרילהתפתחותמגבילגורםמהווהשאינהברמהגבוהיםהיובמיםהמומסהחמצןריכוזי.מליחים

.דגיםאוגדוליםחוליות

עושרבצדגבוההשפיעותעלמלמדתהנחלבמיהגדוליםהחוליותחסריאסופתהרכבשלבדיקה

Daphnia)דפניותשלגבוההביומסהי"עהנשלט,(טקסונים9)ביותרנמוךטקסונים sp.).מבין

Arctodiaptomus)אדמדםשטרגלשלנמוכהנוכחותבמיםנמצאההאחריםהירודיםהסרטנים similes)

Corixa)חותריםפשפשיםבמיםנמצאוכןכמו.(Ostracoda)צדפוניותושל sp.)שלאבגודלובינוניממין

מזרענחלשלזהבמקטעתועדההמיםולפשפשיהירודיםלסרטניםבנוסף.הסוגלרמתמעברהוגדר

שפירית)שפיריותשלאחדומין(רגלשטוחתושפריריתהדורהשפרירית)שפריריותמינישנישלנוכחות

Chironomus)ימשושיםזחלישלנוכחותההצפהבפשטלציוןראויה.(הדרכים sp.)לבתיהאופייניים

Aedes)כספיאדסמהמיןעוקציםיתושיםוזחלי,אורגניתהעשרהעםגידול caspius)בבתיהמתפתח

.יחסיתגבוההבמליחותהמתאפייניםגידול
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מראה כללי  . א: 2015כניסת נחל מזרע ופשט ההצפה של הנחל בפברואר . 6תמונה 
מראה כללי של פשט ההצפה  ' ו ד' ג. הצטברות סחף בתוואי הנחל. ב. של תעלת הנחל

ויער האשלים שהתפתח בו

אזור ההצפה החפור2.6.2.3

מחזיקוהוא'מ1-בבעברהונמכוהשטחפניבו,ןהקישולנחלמזרענחלשביןלשטחמתייחסזהאזור

למדיעכוריםהם.יחסיתגבוההבמליחותמתאפייניםהמיםזהבאזורגם.יחסיתארוכותלתקופותמים

חסרישלהתפתחותמגבילהשאינהרמה,75%סביבנעיםהחמצןריכוזי.חומהאלוביאליתבעכירות

.דגיםאוחוליות

המיםשלוכימייםפיזיקאלייםמאפיינים

21.2oC-המיםטמפרטורת

מ"ס50-כ-מיםעומק

עכוריםמים-מ"ס17סקיעומק

25oC-5,715mS-למתוקנתחשמליתמוליכות

3.4-מליחות ppt

'ללג"מ6.65-חמצןריכוז

73%-מרוויהחמצןריכוז

א ב

ג ד
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בעיקרבוונמצאיםיחסיתנמוכהזהבאזורהאשליםהתפתחותיחסיתהממושכיםההצפהזמניבשל

מוגברתנביטהניכרת,בקיץיבשהשטחכאשראולם.'מ2עלעולהאינושגובהםפזוריםבודדיםעצים

.צפופיםבאומדיםצעיריםאשליםשל

גםתמנעהשנהכלבמהלךמיםונוכחות,קבועאקווטיגידולביתלקיוםאיכותינראהזהשטח

באזורנמצאיםשכברהאשליםסילוקגםלשקולמומלץ.אשליםשלנוספתעתידיתהתפתחות

.זה

בנחלשתועדהלזובעיקרהדומההייתהההצפהאזוראתהמאפיינתהאקווטייםהחוליותחסריאסופת

Daphnia)דפניותשלשליטהניכרתהירודיםהסרטניםמבין.טקסוניםתשעהוכללההקישון sp.),

Arctodiaptomus)אדמדםשטרגלשלנמוכהנוכחות similes)וצדפוניות(Ostracoda).המיםפשפשימבין

Corixa)גדולחותרןשלנוכחותנמצאה sp.)שטגביםושל(Notonecta sp.).תועדוהשפיראיםמבין

Crocothemis)אדומהשפיריץבמקום erythrea)הדרכיםושפירית(Brachythemis leucosticta)ומבין

Chironomus)ימשושיםזחליהזבובאים sp.)כספיאדסהעוקץהיתוששלוזחלים(Aedes caspius).

2015אפריל . ב. 2015פברואר . א: אזור ההצפה החפור. 7תמונה 

א ב
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הבריכות העונתיות באזור ההצפה2.6.2.4

בראשיתהמתמלאותחפורותבריכותשתימצויותהקישוןונחלמזרענחלביןהמשתרעההצפהבאזור

ואחרנפרדגידולביתמהוותאלהבריכות.(8תמונה)והאביבהחורףעונתבמהלךמיםומחזיקותהחורף

קישון,מזרעבנחליםלמיםבהשוואהניכרבאופןמתוקיםבבריכותהמים.באזורהמיםגופימשאר

עלמעידהזונמוכהמליחות.mS865-כמאיבחודששהייתה,שלהםהחשמליתובמוליכותועדשים

תהוםמישלתרומהוללאמסביבהשדותאתששטפונגרמיללא,מתוקיםנגרמישלעיקריתתרומה

–מרוויה100%עלועלובמיוחדגבוהיםהיואלהמיםבגופישנמדדוהמומסהחמצןריכוזי.מלוחים

.הבריכותקרקעיתאתשכיסובנתוניותמאצותפוטוסינתטיתפעילותשלתרומהבשלכנראה

מאפיינים פיזיקאליים וכימיים של המים

 21.3oC-טמפרטורת המים

מ"ס35-כ-עומק מים

מ"ס27עומק סקי , מים עכורים בעכירות נמוכה

25oC865mS-מוליכות חשמלית מתוקנת ל

ppt 0.5-מליחות

'ג לל"מ10.91-ריכוז חמצן

120%-ריכוז חמצן מרוויה

על הקרקעיתבנתוניותאצות 

בבריכותשנמדדוהמיםאיכותמאפייניפיועלהבריכותשלהעונתיהמיםהחזקתמשטרפיעל

מרכיביםחסריםבבריכותשתועדווהחיהצומח,אולם.חורףכבריכותאותןלהגדירהיהניתןהעונתיות

היוהבריכותבשטחשתועדההיחידהההידרופיליתהצמחייה.חורףבריכותשלוחילצומחאופייניים

Scirpusימיאגמוןשלבודדיםצמחים maritimus).)נמוכהבביומסההתאפיינההחוליותחסריאסופת

נמוכהבצפיפותאדמדםשטרגלשלנוכחותכללההאסופההסרטניםמבין.יחסיתנמוךמיניםועושר

(Arctodiaptomus similes)ממנהנעדרואך,מזרעבנחלשנמצאמהמיןשונה,ירוקממיןוצדפוניות

תלומיתמהמיןחותריםפשפשיםכללההאסופה.חורףלבריכותייחודייםסרטנייםמינילחלוטין

(Sigara sp.),שטגבים(Notonecta sp.),אדומהשפירית(Crocothemis erythrea),יבחושים(Culicoides

puncticollis)ימשושיםוזחלי(Chironomus sp.).מיםחיפושיותשלמיניםשנישלנוכחותלציוןראויה

נמצאושלא,(HydrophilidaeמיםחובבתחיפושיתשלומיןDytiscidaeשחייניתחיפושיתשלקטןמין)

.הפארקבתחומיאחריםאקווטייםגידולבבתי

א

ב

הבריכות .8תמונה 

העונתיות באזור ההצפה  

;  2015פברואר . א: החפור

2015אפריל .  ב
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תוואי נחל קישון ופשט ההצפה הצמוד לנחל הקישון  2.6.2.5

קישוןהנחליםלמפגשועדשיםקישוןהנחליםמפגששביןהנחללמקטעמתייחסזהאזור

שטחיםומציףגדותיועלעולההנחלהחורףבחודשיאולם,מתועלזהבמקטעהזרימהערוץ.ומזרע

הזרימהערוץורוחבחלשהזהבמקטעהמיםזרימתהקיץבחודשי.מוגדראינוהזרימהערוץואזנרחבים

להפרידניתןולאויותרמטריםלעשרותמגיעהזרימהערוץרוחבבחורף.בלבדספוריםלמטריםמוגבל

.עומדיםמיםשלגידולביתבעיקרושהואהחפורההצפהשבאזורהמוצףהשטחלביןבינובבירור

מהמליחותכפולהוכמעט(7,540mS)יחסיתגבוהההייתההקישוןנחלשלזהבמקטעהמיםמליחות

מאגרשביןהקישוןבמקטעשנמדדהמהמליחותגםגבוהההייתההמיםמליחות.מזרעבנחלשנמדדה

היאהגבוהההמליחותכיניכר.זהמקטעשמעלוקישוןעדשיםהנחליםלמפגשהקישוןתשלובת

מגבילשאינובאופןגבוהיםהיובמיםהחמצןריכוזי.עדשיםמנחלהמגיעיםהמלוחיםהמיםשלתוצאה

.דגיםאוחוליותחסריהתפתחות

מאפיינים פיזיקאליים וכימיים של המים

 20.8oC-טמפרטורת המים

מ"ס35-כ-עומק מים

מ"ס12עומק סקי , מים עכורים מאד

25oC7,540mS-מוליכות חשמלית מתוקנת ל

ppt 3.6-מליחות

'ג לל"מ8.45-ריכוז חמצן

94%-ריכוז חמצן מרוויה

המקטעבמעלה.צפוףאשליםביערמתאפייןזהאזורגם,שלוההצפהופשטמזרענחללתוואיבדומה

ענייההייתההנחלבמקטעהחוליותחסריאסופת.(9תמונה)יחסיתתלולהקישוןנחלגדותשיפוע

הדפניותביומסת.מזרעלנחלבהשוואהמאדנמוכההייתההביומסהוגם(טקסונים6)בטקסוניםמאד

חותרןמהמיןחותריםפשפשיםנמצאוהנחלובמקטעמזרעבנחלשתועדהמזובהרבהנמוכההייתה

Corixa)גדול sp.)ושטגבים(Notonecta sp.).הנחליםסרטןשלנוכחותנרשמה(Potamon potamios;

Anax)סירוניתשפיריתשלפרטיםגםותועדו(א10תמונה parthenope).פרטהימצאותלציוןראויה

Hemiajnnax)נודדתשפיריתשל(מתנמצא)בודד parthenope;זהנחלבמקטעגם.(ב10תמונה

.הנחליםצפרדעשלפעילותנשמעה

94



a b

dc

מעלה תוואי נחל הקישון במקטע שבין המפגש עם נחל עדשים . 9תמונה 
2015אפריל . ב;2015פברואר . א: למפגש עם נחל מזרע

חסרי חוליות שנמצאו בתוואי נחל קישון ובפשט ההצפה הצמוד  . 10תמונה 
שפירית  . ג;גדולחותרן. ב;סרטן נחלים. א: לנחל הקישון באזור ההצפה

שפירית נודדת. ד;סירונית

א ב

א ב

ג ד
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כניסת מים מתשלובת הקישון2.6.2.6

באזור.ועדשיםקישוןהנחליםמפגשלביןהקישוןתשלובתמאגרשביןהנחללמקטעמתייחסזהאזור

שלבעיקר,מפותחתריפריתצמחיהשלצרהרצועהמזרחיתהצפוןהגדהעל.מתועלהקישוןנחלזה

תמונה)הנחלגדתעדמגיעיםהחקלאייםהשדותמערביתהדרוםבגדהואילו,מפותחיםאשלעצי

.(א11

(א11תמונה;מ"ס15סקיעומק)גבוההבעכירותמתאפייניםהקישוןתשלובתממאגרהיוצאיםהמים

גבוההרמהבשל.6,700mSהייתה(25oC-למתוקנת)המיםשלהחשמליתהמוליכות.אצותובפריחת

10.92)מרוויהגבוהיםהקישוןנחלשלבמיםהחמצןריכוזיאצותשלגבוההוהתפתחותאורגניחומרשל

מלוחים,(ב11תמונה)ניכרבאופןצלוליםעדשיםמנחלהמגיעיםהמיםזאתלעומת.(120%',ללג"מ

.(90%;'ללג"מ7.85)יותרנמוךבהםהחמצןוריכוז(8,800mS)ניכרבאופן

כניסת המים מתשלובת הקישון  ומנחל עדשים לאזור הפארק . 11תמונה 
מפגש הנחלים קישון ועדשים. ב; נחל הקישון. א: המתוכנן
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מסקנות והמלצות2.6.3

ובהרכבהמיםבאיכותמזהזההנבדליםאקווטייםגידולבתימספרכוללהמתוכנןהפארקשטח•

.הטקסונים

המיםגופי.המיםמליחותהואהשוניםהגידולבתיביןהמיםבאיכותהמבדילהעיקריהמאפיין•

ביותרהמלוחההיאעדשיםמנחלהמיםכניסתואילוביותרהנמוכהבמליחותמתאפייניםהזמניים

.הזמנייםהמיםבמקוויהמיםממליחותגודלבסדרגבוההזהממקורהמיםומליחות

שלגדולותכמויותהמתוכנןהפארקלאזורמביאמזרענחל,בחורףהשטפוניותהזרימותבמהלך•

.החקלאייםמהשטחיםסחף

שלתרומותכוללותההשפעות.החקלאייםמהשטחיםחזקבאופןמושפעהמתוכנןהפארקשטח•

דישוןחומרישלוכניסות,הסחףעםעקיףובאופןכרססישירבאופןהמגיעיםהדברהחומרי

.הסחףעםהמגיעים

מתשלובתהמגיעיםמהקולחיםגבוההאורגאניתהעשרהמקבליםהקישוןנחללאורךהמיםמקווי•

הקישוןנחלבמקטעלרוויהמעלחמצןובריכוזיאצותבפריחתביטוייהאתמוצאתזוהעשרה.הקישון

באזורליצורהמאמציםעללהעיבעלולהזואורגניתהעשרה.המתוכנןהפארקלשטחהנכנס

מוקדומהוויםאקולוגיתבריאותשלגבוההברמההמתאפייניםאיכותייםאקווטייםגידולבתיהפארק

.אקולוגיתלתיירותמשיכה

,גבוההלמליחותהעמידיםצמחיםשלמשמעותיתבהתפתחותמתאפייניםהאקווטייםהגידולבתי•

עמידיםהםאך,יבשאולחהשטחכאשרצפופיםבאומדיםמתפתחיםהאשלים.ואשלקנהבעיקר

הנחליםתוואילאורךנוצרמכךכתוצאה.מוצףהשטחבהןהתקופותאתהיטבשורדיםולכןלהצפה

.צפוףאשליםיערוקישוןמזרע

כאשראולם,יחסיתמעטההאשליםהתפתחותממושכותהצפהבתקופותהמתאפייניםבשטחים•

.ביותרצפופיםאומדיםויוצריםנובטיםהםואזמואצתהאשליםהתפתחותמתייבשיםאלהשטחים

.מפותחיםאשליםשלצפוףיעריתפתחבהםגםכיצפויהקרובבחורףיוצפולאאלהשטחיםאם

לכידי"עהנשלטתצפופהשנתיתחדצמחייהבהםמתפתחתמתייבשיםההצפהשטחיכאשר•

שלהתיירותיהערךאתמאדלהפחיתעלולוהוארעהשפגיעתופולשמיןהואזהמין.הנחלים

אתולמנועזהמיןלהדבירכיצדלבחוןמנתעלמעמיקהמחשבהתידרש,לפיכך.המתוכנןהפארק

.הפארקבאזורהתפתחותו
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עמידיםמיניםי"עונשלטתביותרדלההפארקבאזורהמיםבמקוויהאקווטייםהחוליותחסריאסופת•

לחלוטיןנעדריםהגידולביתלתנאילרגישיםהנחשביםטקסונים.ולמליחותאורגניתלהעשרה

מהשדותהדברהחומרישלותרומותירודהמיםאיכותשלמשילובכתוצאהזאת.מהאסופה

.החקלאיים

הפארקאתלהקיףיששמסביבהחקלאייםמהשטחיםהשליליותההשפעותאתלהפחיתמנתעל•

כןכמו.לפארקהחקלאיהשטחביןשתמסךוצפופהגבוההצמחייההכוללתחייץברצועתהמתוכנן

.בפארקהגובליםהחקלאייםבשטחיםהדברהבחומריהשימוששלבמקורלהפחתהלפעוליש

להתבססתוכלזהבאופן.השנהבכלמיםשיחזיקונרחביםשטחיםהפארקבאזורליצורמומלץ•

האקולוגיתשהערכיותצפוףאשליםיערשלהתפתחותותימנעאקווטיתופלורהפאונהבפארק

.יחסיתנמוכהשלווהתיירותית

שהיאמנתעל,הפארקאזוראתהמאפיינתהגדותצמחייתשלהמגווןלהעלאתדרכיםלבחוןמומלץ•

.('וכדערבה,הפרתצפצפת)מיםתלוייעציםשלאחריםמיניםאלאואשלקנהרקלאתכלול
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SWOTניתוח 2.6.4

איומיםהזדמנויותחולשותחוזקות

ערכיות נופית  
,  סביבתית גבוהה

אפשרות לפיתוח  
תיירות אקולוגית

איכות מים ירודה 
של בגלל תרומה

נגר חקלאי , קולחים
ומי תהום מלוחים

שרותי שיקום
המערכת האקולוגית

כניסה של מזהמים
מתשלובת הקישון  
וזיהומים מהמרחב  

החקלאי

שליטה של צומח
עמיד לזיהום ולמלח

שיקום המגוון  
יצירת מגוון והביולוגי

גדול של בתי גידול 
אקווטיים

השתלטות מוגברת  
של מינים עמידים  

כניסה , למליחות
מוגברת של מינים  

פולשים

מגבלות אכלוס של  
מינים רגישים  

גבוהה  למליחות
ולזיהום

טיהור מוגבר  יכולת
וויסות  , של מים

שיטפונות

חוסר יכולת תחזוקה  
לאחר ביצוע

מגוון גדול של  יצירת
מקווי מים בעלי  

משטר אחזקת מים  
כניסה של , מגוון

מינים נוספים של 
צמחיית מים

פיתוח תיירותי  
אינטנסיבי מידי יפגע  

בערכיות הנופית
והסביבתית

מחודשת של הופעה
מיני חי וצומח שנעלמו  

מאגם ברוך ומנוף  
עמק יזרעאל

הנגשה של מערכת  
טבעית למחצה  

לציבור בעמק יזרעאל  
ובכלל ישראל
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צפרות: 2.7פרק 

שי אגמון: שם היועץ

צפרות2.7

סקירת מצב קיים: 2פרק 



צמחייתבעלנרחבאגםמשטחפניואתברוךכפראגםאזורשינההאחרוניםהעשוריםשלושתבמהלך

עדשיםעםמפגשולאחרוקישון,מזרחמצפוןמזרע-עיקרייםנחליםשנינשפכיםאליומגוונתגדה

למדייובשני,חורפיותלהצפותהנוטהלשטח,נרחבתצמחיהבעלישפךשטחיהיוצרים-מזרחמדרום

.ואשלקנהשללמדידלצומחומגוון,הנכנסיםמהנחליםקבועההזנהללא,בקיץ

שטחבעליובשניממצב-משתנהמיםגובהבעל,לחלוטיןכמעטצמחיהנטולהינוהצדמאגרשטח

מלאלמאגרועד,(המשאבהבור)מערביהצפוןבצידושלוליתומעיןמזרחיהדרוםבצידודללחאחו

.מטריםמספרבןהואהמיםעומקבולחלוטין

–בשטחהעופותמגווןעלמשפיעיםעיקרייםשינוייםשני

ומעטצפופיםאשללשטחי'וכואשל,סוף,קנהעב,קנה,פטל–מגווןגדהמסבך–הגדהצמחיית•

.קנהשטחי

תשלובת)גדולהמאגריםומערכתקולחיןמישלתמהיל–שבהםההזנהוחומריהמיםאיכות•

.(מזרענחלשלהעליוןבחלקוש"המטומערכת,המיידיבתווךהצדומאגרהקישון

ומצבקודמותשנים-העופותעולםעלהשפעהתסקיר2.7.1

נוכחי

101



מיני העופות באגם ברוך2.7.2

כמקנניםהן,ומגווניםרביםלמיניםמחיהמקוםשימשהבאזורהגדהצמחיית'90-השנותלאמצעעד

.בנדידהחולפיםאוכחורפיםוהן

,אפריקניתקנית,ברודיות,הרמיתכדוגמת,המקנניםהמיניםמןחלקלעילשתוארוהשינוייםלאור

מיניםומספר,כנףאדומתהשדמיתכדוגמאת,באזורלחלוטיןלקנןחדלוחלקם.מאדהתמעטו

.הישראליהנוףמןכמקנניםנעלמוזמיריאףוחרגולןהזמירוןכדוגמאת

השוניםהקולחיןומאגריהקולחיןמןהזנהובחומריצומחתלויבמזוןהעשיריםההצפהשטחי,לעומתם

:באזורומקנניםחורפיםאשרמסויימיםמיניםעםמיטיבים

חזהכחולי,צפרדעיםעיט,שמשעיט,פלמינגו,לבןצחראש–חורפים

שחורפרנקולין,משוישברווז–מקננים

:בניהםציפוריםשלשוניםמיניםמושכיםומענייןחדשאזוריצרואשרהאשליםשטחי

שוניםסבכים,קטנותשיחניות,שוניםממיניםהעלוויותכדוגמתקטניםחרקיםאוכלי

וחיוויאימצויבז,כתףשחורתהדאהכדוגמאתיוםדורסי

.הריםופרושמצויפרוש,אירופיבזבוז,תפוחיות,חוחיות–זרעיםאוכלי

,מצויץלטבלןקינוןמקוםמהווהואף,באלפיםהמצוייםברווזיםמיניעשרותהמכיל,הצדמאגרוכמובן

.'20-ההמאהואמצעבתחילתהביצותייבושלאחרבישראלביותרנדירלמקנןשהפך

שינויים וחלוקה לאזורים של מיני מפתח2.7.2.1
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מצב נוכחי2.7.2.2

–עיקרייםחלקיםלשניגסבאופןמחולקההיסטוריהאגםשטחכיום

:הקישוןצדמאגרי

בתמהילשפיריםומיםמטוהריםקולחיןמי,שיטפונותמיהמכיל,מקורותחברתשלתפעולימיםמאגר

.העונתיתהגשמיםמכמותשמושפע,משתנה

אלפיבנותללהקותהחורףבשיאבוהמתלהקיםלברווזיםביותרחשובחריפהכאתרמשמשהמאגר

ברווז:הלבןהצחראשכגוןעולמיתחשיבותבעלימיניםכולל,מיניםשלרחבממגווןפרטים

במאגרי.אחדבחורף1200-כנספרוברוךובמאגר,פרטים10,000-כמונההעולמיתשאוכלוסייתו

,פרטים2000-כעודנספרו(הקישוןתשלובתמאגרי)המיועדהפארקשלהמזרחיבצידוהקישוןמעלה

.האגםשלההשפעהבתחומיחורפתהעולמיתהאוכלוסייהמןכשלישכלומר

רביםוחופמאיםגדהעופותמינישנהכלמארחהוא,רדודעדייןהמאגרכאשר,הגשמיםעונתלפני

:הינםבהםהבולטיםאשר

,אלפיניתחופית,קטנהחופית,גדותחופמי,צווארוןחופמי,מצויהלימוזה,עקודסייפן,גדולפלמינגו

כפן,מנומרתביצנית,עדינהביצנית,רגלירוקתביצנית,כנףלבנתביצנית,רגלאדומתביצנית,לוחם

.ועודאפורהאנפה,סוףאנפית,קטנהלבנית,גדולהלבנית,לבנהחסידה,שחורהחסידה,לבן

.שנהאחרשנההנצפים,מצחלבניאווזיםבניהם,אווזיםמינימספרגםבאגםנצפוהאחרונותבשנים

.קטןואווזאחואווז–ביותרהנדיריםהמיניםשניגםבוביקרואולם

כגוןאזוריתחשיבותבעלימיניםלמספרקינוןכאתרהמאגרמשמשבאביב

,תמירון,סיקסק,כרווןכדוגמאתיותרנפוציםמיניםומספרמצויץטבלן,ביצותצולל,משוישברווז

.ועודברכייה

,חלודיצולל,מצויץצולל,צפוניתמרית,קרקיר,ברכייה,שרשיר:הינםבמאגרהמצוייםנוספיםמינים

.נוספיםרביםומיניםמצחצהובברווז,אפורברווז,זנבחדברווז,חלודיתקזרקה,ראשירוקתטדורנה

זהמיןשלזוגות50-כנותרושכיום,כנףאדומתשדמיתשלזוגותשניבוקיננושניםמספרלפני

.כולהבישראל
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104

נקבה ואפרוחים–משוישברווז 

לבנת כנף וסיקסק  ביצנית



:מזרעונחלהקישוןוערוציההצפהשטח

וייבושהצפהשלמשתנהלמשטרנתון,הצדמאגרלתחוםשמחוץההיסטורישטחו,האגםייבושלאחר

.העונתיתהגשמיםלכמותבהתאם

הנתונהשנתיתחדעשבוניתצמחייהמצמחורובו,בלבדהקטןבחלקומוצףהואשחוניםבחורפים

חקלאייםשדותגםומציף,לגדותיומעברעדמוצףהואמשקעיםעתיריבחורפים.ובקרצאןלרעיית

הצומחבנוףדומיםמזרענחלומורדהקישוןמעלה,האגםלשטחיהנשפכיםהערוציםשני.סביבו

.השולט

בחלקונשלטמזרענחלשערוץבעוד,ופטלקנהגםבחלקואך,אשליםבנוףמאופייןהקישוןערוץ

.וגבוהסבוךאשליםנוףי"עלחלוטין(האגםבשטחי)התחתון

לחאחושטחמזרענחלבשולינוצר,צפוןלכיווןהעמקרכבתתוואיכיוםשהינההחקלאיתלדרךמעבר

לחלקושניתןזהשטח.מסטיקואלתעליםרחבאשחרכגוןחורשצמחייתוחלקואשליםשחלקו,נרחב

בקיץ,באביבמתאפיין,השנהלאורךהמיםוכמותטופוגרפימבנה,צימוחחגורתלפימשנהלאזורי

.ועודהריםפרוש,מצויפרוש,תפוחיות,אירופיםבזבוזים,חוחיותכדוגמאתרביםזרעיםבאוכליובסתיו

,בטןלבנתעלוית,אפורהעלוית,חורףעלויתבניהםרביםחרקיםאוכלימיניםמושךהאשליםסבך

אדום,חזהכחול,זמירון,פסיםקנית,אפריקניתקנית,אירופיתקנית,קטנהקנית,צטיה,ירוקהעלוית

,שדותפיפיון,מנומרזמיר,ירדןזמיר,עציםחכלילית,מזרחידוחל,גרוןחוםדוחל,גרוןשחורדוחל,חזה

.ועודעציםפיפיון,מיםפיפיון,גרוןאדוםפיפיון

שליו,שחורפרנקולין,סלעיםחוגלתהינםבניהםהבולטיםאשרקרקעעופותמינימספרקיימיםבנוסף

.ועודהשדהזרעית,מצויץעפרוני,נודד

דיה,עציםבז,ערבבז,נודדבז,מצויבזכדוגמאתבאזורהדורסיםהעופותומספרמגווןבולטבעיקראך

,סוףזרון,זנבלבןעיטם,גמדיעיט,שמשעיט,חורשעיט,צפרדעיםעיט,כתףשחורתדאה,שחורה

.ועודעיטיעקב,חורףעקב,חיוויאי,שדותזרון,תכולזרון

,מעטיםההצפהשטחיכאשר.רביםמיםעופותאליוומושך,מוצףהשטחזאתלעומתבחורף

מצויהלימוזה,לוחם,מיםרלית,גדולהברודית,סייפן,תמירוןכדוגמתגדהעופותיותרנצפים

נספרובו2014/15חורךכדוגמתעוליםהברווזיםמספרי,ברובומוצףהשטחכאשר.ועוד

.החורףבשיאברווזים15,000-כהמוצףבשטח

.עיטייםושחפיםארמנייםשחפים,אגמיםשחפי,מעטיםשקנאיםגםלעיתיםלמצואניתןבנוסף
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גדולהברודית
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כחול חזהבזבוז אירופי
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108

פלמינגו גדול               דאה שחורת כתף                    לבנית קטנה



:רבהחשיבותבעליאתריםמספרההיסטורייםהאגםלשטחיהקרובבמרחב

חריפהכאתרבחורףהמשמשיםביותרנרחביםמאגרים,חיפהקולחימאגרי–הקישוןתשלובתמאגרי•

.בסכנההעולמישקיומוהלבןהצחראשוביניהם,מיםעופותשלאדירלמספרכמותומעיןחשוב

כיווןאלקרקעהשתפלותיוצרהאזורשלהטופוגרפימבנהו–ש"גדשטחיובעיקרחקלאייםשדות•

לעופותחשובחריפהכאזורמשמשיםשבטווחהשדות.דרוםמכיווןוהן,וצפוןמזרחמכיווןהןהאגם

בעיקרציידלהתלהקותכמקוםגםמשמשיםהסתיונדידתבמהלךאך,לעילשצויןכפירביםדורסים

.עקביםושלחורשעיטישלגםאך,אדומיםובזיםערבבזישל

אתמהווה,אלוקטניםמאגריםמערכת–מזרעלנחלהצמודש"המטומפעלהקולחיןמאגרימערכת•

.זהלמיןבעולםהטובהאףואולי,הנדירהמשוישלברווזבארץביותרהטובהקינוןאתר

זמיריחרגולן–בישראלכמקנניםשנעלמומיניםלשניקינוןכמקוםגםשימשההזוהנחלרצועתבעבר

.וזמירון

.ובחשיבותםהללובשטחיםגםלהתחשביש,האזורשלעתידיתכנוןבכל

התוכניתבשטחיאוסמוכיםחשוביםשטחים2.7.3

הפריפריאליים

.בז ערב בצייד לפני לינה
ממזרח לאגם, ש"שטחי גד
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SWOTניתוח 2.7.4

איומיםהזדמנויותחולשותחוזקות

מיקום מרכזי בציר 
, נדידה וחריפה מוכר

מהווה נקודת מנוחה  
והזנה חשובה הן 

ארצי והן מ"בקנ
.עולמימ"בקנ

ניגוד אינטרסים
בין  ! (בעיקר תפיסתי)

חקלאות ובין פיתוח  
פארק אקולוגי בדגש  

.צפרות

שיקום נופי והשבת  
כולל, מיני דגל לעמק

ומינים  , מינים אדומים
שנכחדו כמקננים  
באזור או נמצאים  

.בסיכון גבוה

תעופה  הקמת שדה
לאומי שני על בסיס  

שדה התעופה הצבאי  
.ברמת דוד

לנופי העמק  משיב
סביבת מחייה קדומה 

עשוי לחזק , שנעלמה
ואף להשיב מינים  

.אדומים

"שעיר לעזאזל"כסימון
בכל נושא מטרדי  

גם ללא , עופות בעמק
עגורים )כל קשר 

שקנאים  , בשדות
(.'במאגרים וכד

מתאימה  יצירת סביבה
ללימוד חוץ כיתתי  

ולהנחלת חינוך  
סביבתי ככלל וצפרות 

.בפרט

חוסר יכולת לשמור 
על ממשק מונע עופות  

כגון שקנאים  להקניים
ויצירת , וקורמורנים

סיכון הן לכלי טייס  
.והן לחקלאות

מיקום נוח לאוכלוסייה  
במעגל  , מבקרת

.ראשוניפריפריאלי
קיים כיום במעגלים  )

(המרוחקים בלבד

מגבלות סמיכות לשני 
בדגש  , שדות תעופה

על צרכי משרד  
.הביטחון

להחלטת התחברות
ממשלה בנוגע לפיתוח  

-אתרי צפרות בישראל
.4512' החלטה מס

שליטה בזיהומים 
חיצוניים כגון חומרי 

ריסוס ודשן משטחים 
או  , סמוכיםחקלאיים

מזהמי ביוב ונגר מן 
.הנחלים
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חינוך וקהילה, תיירות: 2.8פרק 

, קרן עוז ונעמה גולד: שם היועץ
.חברת פשוט

חינוך וקהילה, תיירות2.8

סקירת מצב קיים: 2פרק 
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תיירות בעמק יזרעאל2.8.1

,נצרת,הכרמלרכס,מנשהרמות:שכניםואזורים,עצמוהעמקאתכולליזרעאלעמקשלהתיירותאגן

.דרומיתחתוןוגליליששכררמות,חרודועמקהגלבוע

.נסיעהשעתכחציואורכםקצריםהתיירותבאגןהנסיעהטווחי

ללא,לציוןראוייםעילייםמיםוגופימיםמשאביללא,פסטוראלי-כפריתיירותאגןזהו,נצרתלמעט

,מגידו)בינלאומיתברמהוצליינותמורשתמשאביאבל,לציוןראויבר-חיללא,גיאומורפולוגיותדרמות

ושפע,המוקדםוהאביבהחורףבסוףפריחהמרבדי,לפיקניקגדוליםיערות,(וציפורינצרת,תבורהר

.יזרעאלבעמקמשמעותיתיירותמושכןאין,זאתעם.אופנייםורכיבתרגליטיולמסלולי

יזרעאלעמק,לעומתם.ונרחבברורבאופןממוצביםוהגולןהכנרת,הגליל,נצרת,הגלבוע,הכרמל

בשוקהחלטותומקבליתיירותסוכניבקרבלאגם.תיירותיכמותגהציבורבתודעתממוצבאינו

.המאורגן

חיפה,עצמוהמרחבלתושביבעיקרתיירותיקצהיעדמהווהיזרעאלעמקשלהתיירותאגן

הביקושרוב.והכפרהיער,הטבעבחיקיוםובילויילטיוליבעיקר.הצפוניוהשרוןערהואדי,והקריות

.מיעוטיםבנישליחסיתגבוהאחוזמהם,וקבוצותמשפחות,זוגות,יחידים(.F.I.T)העצמאימהשוקהינו

באתריםמתמקםהציבוררוב.וחופשותמועדים,חגים,שבועבסופיהאזוראתפוקדיםהמבקריםרוב

.זניחבאזורהלינותשיעור,בנוסף.מאדנמוךמבקרפרוהפדיוןכניסהדמיללא

"מפת התיירות"מקומו של העמק על 2.8.1.1

עמק יזרעאל ואזורים שכנים: 26תרשים 
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התחתוןהגלילאזורעםהארץמרכזאתהמחבר,ראשיתיירותיתנועהצירעלממוקםיזרעאלעמק

.והגולןהירדןבקעת,הכינרת,והעליון

70כביש.גולניצומתדרךצפונהומוביל,ערהואדידרךהארץלמרכזהעמקאתמחבר65כביש*

.המובילצומתדרךצפונהומוביל,מילקואדידרךהארץלמרכזהעמקאתמחבר

העמקאתחוציםהם.פוטנציאלייםמבקריםמיליוןכחמישהאלותנועהבציריעובריםשנהמדי

.קצהכיעדהעמקאלמגיעיםמהםעשיריתרק,אולם.(ובחזורבהלוך,פעמייםלעיתים)בדרכם

:נוספיםמשמעותייםציריםשני,הקיימיםלציריםיצטרפוהקרובבעתיד

,באזורהתיירותענףאתיחזקשלארקלאמקצועאנשילהערכתאשר,6כביששלהעתידיצירו1.

בעלייעדלאזוריהנסיעהזמןקיצורי"עבאזורומביקורמעצירהתנועהיותרלהסיטצפויאלא

.תיירותייםיתרונות

.משמעותיתבצורהבאזורהתיירותאתלחזקצפויהלאהיאשגם,החדשההעמקרכבתציר2.

צירי תנועה בעמק יזרעאל : 27תרשים 
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:את אתרי התיירות בעמק יזרעאל ניתן לחלק למספר קבוצות

. שירותי הסעדה ולינה, נופש ופינוקים, אמנות ותרבות, תיירות חקלאית, טבע ונוף, היסטוריה ומורשת

,  נספח תיירות-'ראה נספחים חלק א. מרבית האתרים הינם פרי יזמות זעירה בתוך המשקים והיישובים

.  פילוח אתרי תיירות בעמק יזרעאלפירוט של -חינוך וקהילה

אתרי תיירות בעמק יזרעאל2.8.1.2

טחנת הנזירים בנחל ציפורי

גן לאומי בית שערים

מוזיאון ראשית ההתיישבות ביפעת

שמורת השיטה על רקע תל שמרוןיפתחאלבציר ביקב 

כפר ברוך, "ברווזים בכפר"מרכז מבקרים 

"גוש אלונים"סינגלים ביער הפארק 
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סקירת אתרים בישראל בעלי מאפיינים דומים לפיתוח אגם  2.8.1.3

כפר ברוך

גופי:הבאיםמהמרכיביםיותראואחדשכוללים,קהלקולטילאתריםדוגמאותכמהבארץלמצואניתן

.הדוקתיירות–חקלאותממשק,יציבהאוחולפתכנףבעליאוכלוסיית,לחיםגידולבתיאומים

הרצויהפיתוחאופןעלללמידהמענייניםבוחןכמקרילשמשהיכוליםאתריםשלטבלהלהלן

:ברוךכפראגםשל

ולאובטבלהמהתחומיםאחדלכלהאתרשלהאוריינטציהאתמציינים-גבוה,בינוני,נמוךהערכים*

.המבקריםכמותאתדווקא

קהילהחינוךתיירותנוף ומורשת, ערכי טבעהאתר

שמורת  

החולה

מגוון בעלי חיים  , צמחיית מים, בתי גידול לחים

ייבוש הביצות ומורשת  : נושא מרכזי, בדגש צפרות

.נוף עמק החולה וסביבותיו, שמירת הטבע

בינוניבינוניגבוה

אגמון 

החולה

. נוף חקלאי, מגוון בעלי חיים, צמחית מים, צפרות

.ציפורים וחקלאות–האדם והטבע : נושא מרכזי

נמוךבינוניגבוה

שמורת  . צמחיית מים ובעלי חיים, בתי גידול לחיםאפקעין 

בתי גידול  : נושא מרכזי. עציץ בלב אזור אורבאני

.לחים

גבוהגבוהבינוני

מעגן  

מיכאל

נושא  . נופי חוף וים, בריכות גידול דגים. צפרות

.  צפרות: מרכזי

נמוךנמוךנמוך

התיישבות  , צפרות בבריכות דגים: נושא מרכזירופיןכפר 

. חקלאית והגבול עם ירדן

נמוךבינוניבינוני

נוף מדברי לצד  . ים ומדבר, צפרות: נושא מרכזיאילת

.בריכות גיבוש מלח

נמוךנמוךבינוני
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יזרעאלבעמקהחינוךמשרדפעילות2.8.2.1

.הגלבועעםאותםלשלבונוהגיםיזרעאלעמקלאזורטיוליםעורכיםהנוערותנועותהחינוךמשרד

-מעין)ובגלבועהמזרחיבעמקבפועלומטייליםהמערביהעמקפניעלהתלמידיםחולפיםכללבדרך

.(מזרחהיזרעאל

כפי.בעמקלביקורפתיחומהווהוכוללתרחבהבצורההעמקשלסיפורואתהמספראתראין,כיום

אחדהיבטמרחיביםככולםרובםאך,העמקשלבהיסטוריההעוסקיםביקוראתריישנם,לעילשראינו

המוזיאון,במרחביההגדולההחצר,בנהללהסליק,יהושועבכפרהרכבתתחנת:לדוגמא.בסיפור

.'וכדהקטנהמזרעמוזיאון,דורבעיןהארכיאולוגי

שדהימי,יוםטיוליבמסגרת,מהאזורס"בתיהתלמידיבעיקרמבקריםהעמקברחביהמורשתבאתרי

.ואירועים

פתיחשיהווהאתר.העמקשלסיפורואתהמספראתרחסר,והתיירותיתהתכניתברמה

.משלימיםואתריםמסלולים,טיוליםשללמגווןיצאווממנויזרעאלבעמקלביקור

יזרעאלבעמקסביבתית-חינוכיתפעילות2.8.2.2

הכולל,פורמאליהבלתיהחינוךמערךמצטרףאליה.מאודגבוההברמההינהבעמקהחינוךמערכת

הזכאותאחוז.יזרעאלעמקמכללתגםממוקמתבעמק.מגווניםופנאיספורט,תרבות,חברהפעילויות

עלהמעידדבר,נמוךהכיתותואכלוס(הארציהממוצעמעלאחוזיםכעשרה)77%-כעלעומדלבגרות

.בחינוךגדולההשקעה

מתקיימים.הילדיםובגניהספרבבתיסביבתיוחינוךלימודתכניותמפעילההסביבתיתהיחידה

הטבערשות,ל"קק,קישוןונחליםניקוזרשות:ביניהם,שוניםירוקיםגופיםעםמשותפיםפרויקטים

.העתיקותורשותהטבעלהגנתהחברה,והגנים

שיקום–לסביבהף"שקופרויקטהואברוךאגםשלההיקוותלאגןהרלוונטימרכזיפרויקט

שוניםגופיםביןרחבהבשותפותקישוןונחליםניקוזרשותמובילההפרויקטאת.ופיתוחוהקישון

.ובסביבתובנחלהפועלים

פגועיםבמקטעיםפועליםהם.ויובליוקישוןנחלאלבקרבהנמצאיםבפרויקטהמשתתפיםהספרבתי

ספרביתכלמאמץ,הפרויקטבמסגרת.מאידךמגווניםטבעערכיובעלימחדאנושיתפעילותבשל

.ופיתוחוהאתרשיקום,בתכנוןחלקולוקחמעייןאו,נחלמקטע

חינוך2.8.2
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כוללתהמועצה.יזרעאל-עמקהאזוריתהמועצהשלהמוניציפאלישטחהבלבממוקםברוךאגםפרויקט

-"אחרים"7-ומיעוטיםיישובי2,קהילתייםיישובים7,מושבים14,קיבוצים15)יישובים39בתוכה

.נפש40,000-כבמועצההתושביםמספרכ"סה.('וכדנוערכפרי,ישיבות

רמת,מגידוא"מ,עפולה,נצרת,העמקמגדל:ביניהן,ואזוריותמקומיותרשויות26-בגובלתהמועצה

.ועודאיכסאל',מרגאלבוסתן,גלבועא"מ,זרזירבית,טבעון,ישי

:להמחשהסטטיסטייםנתונים

לצורך.(ביותרהגבוה10-וביותרהנמוך-1)7עלעומדהמועצהתושבישלחברתי–הכלכליהדירוג•

5עפולה;4נצרת;8אביבתל;דומהבדירוגנמצאתחיפה:השוואה

הארצילממוצעיחסיתגבוההגבוההההשכלהבעליאחוז•

הארצילממוצעיחסיתגבוההמועסקיםאחוז•

(הארציבממוצע12%-לבהשוואה)בחינוךעוסקיםמהמועסקים17.3%•

(הארציבממוצע1.5%לעומת)בחקלאותעוסקים7.2%•

.1%-מפחותשהן,משרות300-כעלעומדהציבורייםובאתריםהפרטיתבתיירותהמשרות'מס•

ברמהקהילתיוחוסןשייכותתחושתבעלתמלוכדתכקהילהמאופיינתיזרעאלעמקקהילת

,למצוינותבשאיפההמתאפיינת,שורשיתערכיתרוחהיא"היזרעאליתרוח"ה.והאזוריתהיישובית

,הקרקעאהבת,מקומיתגאווה,המורשתכיבוד,ציוניתרוח,גבוהיםגיוסאחוזי,הנוערשלמוטיבציה

.'וכדנתינה

:מקורות

.ברנדייסעמוס.2013יולי.יזרעאלעמקאזוריתלמועצהאסטרטגיתתכנית•

.ופוטנציאליםמגמותקייםמצב,התיירותענף-יזרעאלעמקאזוריתלמועצהאסטרטגיתתכנית•

.יוסףבןאילן.2012אוגוסט

.החינוךמשרדטיוליםלתיאוםהלשכה•

.2014,פרויקטתיק,ברוךבאגםאקולוגיפארקתכנון•

מאפייני הקהילה2.8.3.1

קהילה2.8.3
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כיוונים רצויים לפיתוח בעיני הציבור2.8.4

אתלהביןמנתעל.ופעילותמשיכהלמוקדוהפיכתוהפארקפיתוחעלהמשפיעיםשוניםהיבטיםישנם

.אותםלתעדףמהציבורוביקשנוהשוניםההיבטיםאתפירטנו,וצרכיוהציבורשלרצונו

התוכןעולם2.8.4.1

לבחורמומלץהפארקפיתוחבעת.נושאיםבמגווןעוסקברוךאגםלפארקהמיועדהפיתוחמרחב

.יותרנמוךבמינוןאך,ביטוילידייבואוהאחריםהנושאים.מרכזיתוכןכעולםהנושאיםבאחד

:מרכזייםארבעהלמפותניתןהנושאיםמגווןמתוך

טבעכפארקהאתראתלראותרוציםהיו(86.5%)הנשאליםמרביתכיעולההציבורשיתוףמתוצאות

47%-ומיםניהולבדגשפארקרוציםהיו53%-כ.צפרותבדגשכפארקלראותורוציםהיו73%.ונוף

.28.5.15מתאריךציבורשיתוףכנססיכום-'אחלקבנספחיםראה.העמקמורשתעלבדגש

יעדוקהליהפארקמהות2.8.4.2

למנותניתן.הפארקתכנוןבעתנוסףמרכזיהיבטהינםשוניםיעדלקהליוהאוריינטציההפיתוחמהות

:זהבהקשרברוךאגםלפארקלהתאיםשעשוייםפיתוחכיוונישלושה

חינוכי

פארק המעודד תהליך של 

, בו האדם רוכש ידע, למידה

.  או עמדות/ערכים ו, מיומנות

הפארק יציע מצבור של 

המשפיעה , פעילות מכוונת

על התנהגות האדם ועל  

.עיצוב אישיותו

קהילתי

פארק קהילתי המתייחס  

לקבוצות החברתיות  

חולקות  ה,המתגוררות סביבו

מורשת תרבותית והיסטורית  

,  דעות, או אינטרסים, משותפת

. צרכים ורצון משותף, עניין

תיירותי

יעודד מודעות ( אקולוגי)פארק תיירות 

סביבתית וחברתית ויתמקד בסיפור  

חלק  . המקומי ובחוויות בטבע

אינטגראלי בתיירות אקולוגית הוא 

.אנרגיה ותרבות, שימור מים, מיחזור

שהייה וביקור של אנשים  = תיירות 

מחוץ לסביבתם הרגילה למטרות  

. נופש ובילוי

בדגש  טבע ונוף פארק

על תכנים של אקולוגיה  

ובתי גידול לחים

פארק בדגש 

צפרות

מורשת  בדגש על פארק

ההיסטוריה של –העמק 

המקום וההתיישבות  

החקלאית

ניהול מים  פארק בדגש על 

וויסות  :לרבות,והנדסת מים

איגום והספקת , שיטפונות

מים לחקלאות

אופיבעלכפארקהאתראתלראותרוציםהיוהנשאליםמרביתכיעולההציבורשיתוףמתוצאות

.דומיננטיכיווןהיהלאהתיירותיהכיווןלגבי.(79%)וחינוכי(74.5%)קהילתי
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הביקורחווייתאופי2.8.4.3

פארקלפיתוחלהתאיםשעשויותשונותחוויותשלושכאןמוצעות.שונותביקורחוויותלייצרניתן

:ברוךאגם

ראה.הרומנטיתהיא(75%)הנשאליםמרביתעלהמועדפתהחוויהכיעולההציבורשיתוףמתוצאות

.28.5.15מתאריךציבורשיתוףכנססיכום-'אחלקנספחים

סיכום2.8.4.4

באופןביניהםומשלבים,לעילשנזכרוההיבטיםכלאתבחשבוןמביאיםהפארקבפיתוחעוסקיםכאשר

הקשורותמשמעויותאלולהחלטות.והצרכיםהמטרותלהגדרתביותרהמדויקהמענהאתשייתן

.'וכדהתפעולאופן,הפיתוחמידת,הסביבהעםשלוהקישוריותרמת,גודלו:הפארקשלהפיזיבפיתוח

עלבדגשונוףטבעפארקשלפיתוחמעדיףהציבורכיעולההציבורשיתוףמתוצאות,פניועל

.רומנטיאופיבעלתבוהביקורוחוויתוקהילתיתחינוכיתשלושהאוריינטציה,לחיםגידולבתי

קוגניטיבית

חוויה המתמקדת בידע  

,  פעילות חקר, ותהליכי למידה

איסוף נתונים  , תצפיות

הטבע והסביבה ככר  . ובחינתם

.למידה והתנסות

רומנטית

חוויה המתמקדת בטיול 

ושהייה בטבע ומתן ביטוי 

לצרכים אינדיווידואליים  

פינות ישיבה  , שיטוט עצמאי)

שבילים ,וחבויותמוסתרות

, כניסה למים, אמנות, צרים

(.'וכד... עפיפונים

הרפתקנית

חוויה המתמקדת בהיבטים  

מסלולי , אופניים)פיזיים בעיקר 

הליכה משולבים מעברים  

,  כניסה למים, אתגריים

פעילות מוטורית ,מצפורים

ההרפתקנות  (. ביבשה ובמים

תבוא לביטוי גם באופן  

.התכניםהמסרת
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SWOTניתוח 2.8.5

איומיםהזדמנויותחולשותחוזקות

את העמק חוצים צירי  
תנועה מרכזיים

המחברים את מרכז  
הארץ עם צפונה ואת  

.  המערב עם המזרח

מרבית  -תיירות מסדרון
העוברים באזור חולפים  

על פניו בדרכם לצפון 
.הארץ או מרכזה

קירבה לתחנת רכבת  
ייתכן ויצור  -העמק

על )הזדמנויות תיירותיות 
ההערכות ההפוכות  אף

והעובדה שהרכבת אינה  
(.פועלת בשבתות

-6המשך פיתוח כביש  
יחמיר עוד יותר את 
ההתייחסות לאזור  

.  כמסדרון מעבר

עמק יזרעאל נמצא  
עד  )במרחק נסיעה קצר 

מריכוזי אוכלוסייה  ( שעה
.  גדולים

העמק אינו ממותג  
תיירותית ואינו מבחינה

.נמצא בתודעת המבקר

מיתוג עמק יזרעאל  
מבחינה תיירותית ויצירת  
.מושכן תיירותי משמעותי

מיקום בלב אזור חקלאי  
תנועת)אינטנסיבי 

,  רכבים חקלאיים
הגבלת  -('ריסוסים וכד

הפיתוח והפרעה  
להתפתחות בתי הגידול  

.במקום

5-באזור חולפים כ
מיליון מבקרים  

.פוטנציאליים בשנה

תהליך מיתוג שעשוי  
להיות ממושך וידרוש 

.השקעה גדולה

שימור ויצירת בית גידול  
, לח שיהווה כר לחינוך
-למידה ומחקר בנושא

.חשיבות בינלאומית

-קירבה לבסיס צבאי
הגבלות על סוגי 

.  הדגה, כמויות, ציפורים

אגם ברוך יושב בלב 
חקלאיים  , נופים פתוחים

.וכפריים

בעונות  -עונתיות בפארק
היבשות והחמות האזור  

עשוי לאבד 
. מהאטרקטיביות שלו

ידרוש השקעה גדולה  
בתפעול השטח לקיום 
ממשק מים לכל אורך  

.השנה

חיבור בין הפרויקט  
לאתרים תיירותיים באזור  

ופיתוח אתרים חדשים  
. תומכים ומשלימים

תיירותי  הקמת אתר
הדורש תחזוקה שנתית  

.יקרה

סיפור אגם ברוך משקף 
את סיפור ההתיישבות  

.החקלאית בעמק

שטח הגובל בשטחי  
יצירת הגבלות  -חקלאות

וניגודי אינטרסים עם  
החקלאים ששטחיהם  

.גובלים בשטח הפרויקט

המספר את יצירת אתר
סיפור העמק והמהווה  

פתיח לביקור בעמק  
ממנו יצאו למגוון טיולים  )

(.ואתרים משלימים

תלות גדולה בגורמי  
שנות בצורת או : הטבע

הצפות ושיטפונות יכולים  
קיצוני להשפיע באופן

.  על השטח

בית הגידול הלח  
שהתפתח באזור באופן 

ויועשר במסגרת  ,טבעי
הינו בית גידול , הפרויקט

.  שוקק חיים המושך קהל

-קירבה לבסיס צבאי
הגבלת פיתוח הצפרות  

.בפארק

יצירת מוקד משיכה
.לתיירות מקומית חוזרת

.וונדליזם של מבקרים

בית הגידול הלח הולך 
.  ונעלם מנופי הארץ

מכאן חשיבותו וייחודו 
.  של פרויקט מאגר ברוך

ריבוי גורמים המעורבים  
.בתהליך הפיתוח

יצירת מקור גאווה  
ותחושת שייכות לתושבי 

.העמק והאזור

יצירת פארק אקולוגי  
בעל רגישות גבוהה של 

.  בית הגידול
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איומיםהזדמנויותחולשותחוזקות

בעיקר  )קירבה לישובים
-(כפר ברוך והיוגב

יאפשר פיתוח יוזמות 
תיירותיות תומכות  

שישלימו את חווית  
.הביקור באתר

איכותית בעמק  קהילה
שתוכל לקחת חלק  

בפיתוח המקום  
.איתוולהתפתח 

אזור מישורי המאפשר
מסלולים לקהלי יעד 

.גבוההמגוונים ונגישות

גורמים רבים המעורבים  
ותומכים בתהליך  

בסיס ידע רחב  -הפיתוח
.ואפשרויות מימון

התחזקות ההעדפה של 
תיירות פנים להיצע של  

אקולוגיה  , בילוי קל
,  תיירות חקלאית,  וטבע

מופעים  )בידור 
,  רומנטיקה, (ופסטיבלים

יצירה ואכסון , רוח
.   בוטיקי
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סיכום-סקירת אפשרויות לפיתוח 2.8.6

:עיקריותפיתוחמגמותשתיעלמצביעSWOT-הניתוח

תכנון,אזורית,יומיתFITתיירות:אזורי/מקומיקהלקליטתעלמתבסס-מקומיקהילתיפרויקט1.

שיצרומסלוליםמגווןיפותחובפארק.קהילתיאופיבעליהיההפרויקט.חוזריםביקוריםהמעודד

בפיתוחתתמוךבסביבהלישוביםגבוההקישוריות.שוניםוחוויהתוכןעםחוזריםלביקוריםוכרגיוון

.האזורותושביתלמידיעבורסביבתיוחינוךלמידהככרישמשאזוריקהילתיפרויקט.זהמסוג

פנאיפעילותיספקהמקום.עבורהמשאביהווהוהאתרהמקוםלפיתוחשותפהתהיההקהילה

.נמוכה–באתרתשתיותפיתוחרמת.מוסףערךבעלתונופש

ייחודיתחוויההמציעפרויקט-העמקבלבמשמעותיתיירותמושכןשיהווהארציפרויקט2.

כזואפשרות.תיירותיתוממותגמוכרפחותלאזורוסטייההראשייםמהכבישיםירידההמצדיקה

מערךיצירתעםיחד,המקוםשלוהצנועהטבעי,הפתוחאופיואתישמראשרבפיתוחכרוכה

בעמקלתיירות"מבואה"כלאתרהתייחסות.הארציהמבקריםלקהלתומכיםושירותיםאטרקציות

ומגווניםשוניםיעדקהליעבוראפשרויותמגווןויצירתהמבואהבאזוראינטנסיביפיתוח.כולו

ערךבעלותפעילויותמגוון,שונותקושיבדרגותמסלולים,בשטחניידותלאפשרותהתייחסות)

האזורלכלכלתגםיתרוםכזהפיתוח.גבוהה–התפעולוממשקהתשתיותפיתוחרמת.(ועודמוסף

.יזרעאלבעמקנוספיםומיזמיםאתריםלמנףויוכל

:עבודההנחות

כילמסקנהיגיעוהתכנוןוצוותיבמידה.האתרשלהתפעולעלויותאתיוזילמקומיקהילתיפיתוח.1

וכמבואהמרכזיתיירותכמושכןהאתרפיתוחבחלופתלבחורמומלץ,כךאוכךגבוהותיהיוהעלויות

.יזרעאללעמקראשית

הפיתוחפוטנציאלעל.בהתאמהולפתחוולהמשיך"תנועהכדיתוך"האתראתללמודיהיהניתן.2

.המלצתנוגםזו.הדרגתיומימושומקסימלילהיות
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תכלול עיקרי המצב הקיים-סיכום: 2.9פרק 

תכלול עיקרי המצב הקיים: סיכום2.9

סקירת מצב קיים: 2פרק 



,התכנוןבאזורהקייםהמצבוניתוחסקירתבשלבזוהואו/ושמופוהממצאיםעיקריאתמציגזהפרק

,ותשתיותסטטוטוריקה)שנבחנוהשוניםבהיבטיםוישימותוהפרויקטתכנוןעלהשלכותלהם

עיקריאתמציגהפרק.(וקהילהחינוך,תיירות,צפרות,אקולוגיה,נוף,חקלאות,וניקוזהידרולוגיה

.ראשוניותוהמלצותתכנוניותולהשלכות,הקייםהמצבלתיאורבחלוקההממצאים

סיכום תמציתי-תיאור מצב קיים2.9.1

ותשתיותסטאטוטוריקה

:הפרויקטשלישימותואתהמאפשריםחוקיםמספרישנם•

בשטחהתערבותמאפשרים-המיםוחוק1957ח"תשישיטפונותמפניוהגנההניקוזחוק-

.והבניההתכנוןחוקמכוחתכניתכלעלוגובריםומיםניקוזמפעלהקמתשלבתחומים

היתריםלתת(יזרעאלים)ב"לתוהמקומיתלוועדהמאפשר-והבניההתכנוןלחוק101תיקון-

תוואיהכשרת,גדרותהצבת,ופרגולותצלסככותהקמת,עפרעבודותכגוןעבודותלביצוע

.בקרקעהמחזיקיםוהסכמתבתיאוםזאתכל.ב"וכיואופנייםשבילי,חקלאיותודרכיםנגישות

מזרעוהנחלים,ראשיניקוזכעורקמסווגקישוןנחל-(נחליםניקוז-המיםמשק)3/ב34א"תמ-

ההשפעהוברצועת,לניקוזהינםהנחליםבעורקיהמותריםהשימושים.משנייםכעורקיםועדשים

התכניתבאזורמוגדרים,כןכמו.התכנוןמוסדותדעתשיקולי"עפתכנוניתפעילותאפשרית

.הצפהשטחי

התוכניתשטח-(תהוםמיעלוהגנההעשרה,החדרה,עילייםמיםאיגום)4/ב34א"תמ-

.נמוכהתהוםמיפגיעות–שמשמעותהגלדרגהנקבע

אושליליות)תכנוניותהשלכותלהןהתכניתבאזורמאושרותותכניותקיימותתשתיות•

:התכנוןמרחבעל(חיוביות

ברוךכפרביןבקטעכפולהברזללמסילתמאושרתתכנית-13/6/12ל"תת,העמקרכבת-

וחניוןברוךלכפרבסמוךרכבתותחנת,מזרחלדרוםמערבמצפוןהתכנוןבאזורהעוברתלעפולה

.מאידךהתוכניתלאזורהציבורוקירוב,מחדותנועהרעשגרימת.ל"קק

.צבאיהביטחוניוהשדהמגידוהאזרחיהתעופהלשדהבסמיכותנמצאהתכנוןאזור-

-מקורותמתקןבאזורברוךכפרלדוגמא,מאושרותמקומיותתכניותקיימותהתכנוןבמרחב-

וכפר,האגםשטחלכיווןהמגוריםהרחבת,הדרכהומרכזמסעדההקמת,תעשיהאזורהקמת

.היישובע"תבבמסגרתעוקפתדרךתכנון-יוגב
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וניקוזהידרולוגיה

–הקישוןמורדעלוהגנהספיקותריסון-הנגרבנושאמשמעותייםתפקידיםשניברוךלאגם•

.החקלאיםלשימושוהשבתםשיטפונותמיוקליטת,המפרץ

וזו,השניםבמהלךהסחףהצטברות.סחףעימםמביאיםהאגםלאזורהמתנקזיםוהתעלותהנחלים•

.ספיקותמווסת/כמרסןיכולתולהקטנתובכךהמאגרנפחלהקטנתמביאה,תצטברשעוד

קרקעושימורחקלאות

עמקשלהחקלאייםהשטחיםבלבמצוייםברוךכפראגםשטחי-האגםבאזורחקלאיתפעילות•

.שנה50כמזהרעיהפעילותמתקיימת,הישוביםמשבצותבשטחי,לאגםבסמיכות,בנוסף.יזרעאל

עלושמירהחקלאיתתוצרתמשאריותהשטחפינוי-לחקלאותושלילייםחיובייםצדדיםישנםלרעיה

גרוטאותוהשארתממושכיםזמןלפרקיהישארותי"עונופיסביבתיומפגע,מחדוהכליםהשטח

.מאידך

אין(עשביםהדברת)הריסוסמחומרילחלקכאשר,מהקרקעמתבצעיםהריסוסיםרוב-ריסוסים•

להיותעלולה(מזיקיםהדברת)אחריםלחומרים,אדםבניעלמשמעותיתבריאותיתהשפעה

.השפעה

אשר,דרוםצפוןבכיווןחוצותדרכיםקיימות-האגםשטחיובתוךמסביבחקלאייםמעברים•

.הברזלמסילתמפיתוחכתוצאהנסגרוחלקן

מקומותלרבות,כיוםבאזורחקלאית-הכפריתהתיירות-האגםבאזורוחקלאיתכפריתתיירות•

המאפשרות,והיוגבברוךכפר,הסמוכיםבישוביםח"פלתכניותאושרולאחרונה.מצומצמת,הלינה

.התכנוןלאזורבסמיכותחלקם,תיירותייםומיזמיםצימריםהקמת

הקרקעשכבתשלסחיפהתהליכיהיאיזרעאלבעמקהמרכזיותהבעיותאחת-קרקעסחיפת•

.מיוזמתםקרקעשימורפעולותעושיםמהחקלאיםחלק.הפורייההעליונה
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נוף

הינוהשטח,אשליםסבכיידיעלהנשלטהומוגנייחסיתאגםנוף,כלליבמבט-וערכיותוהאגםנוף•

נחליםצירי:עיקריותנופיותיחידותלמספרהאגםשטחאתלחלקניתןממוקדבמבט.בעיקרומופר

גבוההיותרבטופוגרפיה,פתוחיותרבצומחהמאופייניםנחליםשולי,סבוךבצומחהמאופיינים

נחלמוצא,נמוכיםמיםעםתעלותבמספרהמאופייןמזרענחל"זנב"שטח,כלואותקטנותובבריכות

,המאגרסוללת,הסכרכדוגמתהבנויים"התפעוליים"והאזורים,סביבוהחורשותשטחיעםהקישון

עדנמוכהערכיות.גבוההבינוניתעדבינוניתביןנעההאגםשטחירבערכיות.וכדומההמגלש

הפרהבעליושטחיםסוללותשטחי,תפעולשטחי,במערבשטחיםבעיקרקיבלונמוכהבינונית

.גבוהה

בתיומיקוםחיץעבורמרחביצירתפוטנציאלעלהשלכותבעל-לאורכוהמשתנהשטחרוחב•

.המוקדמנקודותההליכהומרחקיהתנועהיצירתעלהשלכותבעלת-השטחאורכיות.הגידול

מנותקים-"בבועה"להרגישניתןבהםאזוריםיצירתמאפשר-ותצפיותנצפות-השטחגובה•

.מאידךבגובהקטנהעליהבכלרחוקהפנורמיתתצפיתמתקבלתבהםואזורים,מחדמהסביבה

עבור,גידולבתייצירתעבור-"השטחפיסול"ידיעלטופוגרפימשחקפוטנציאלבעלאזור•

המיםזרימתקביעתעבור,המאגרסוללתכדוגמתמפגעיםשלוהסתרהנופיטיפול/מיסוךיצירת

.מהחקלאותחיץיצירתועבור,והיקוותם

אקולוגיה

אף.מגווניםאקולוגיתמערכתשירותימספקים,ברוךאגםכדוגמת,(Wetlands)לחיםגידולבתי•

לכן,הארץכדורפניעלביותרוהמאוימותהפגועותהאקולוגיותהמערכותביןנכללים,כןפיעל

.בשימורםרבהחשיבותישנה

יזרעאלעמקואתהאגםאתשאפיינוהייחודייםמהמרכיביםרבים90-הבשנותהאגםייבושלאחר•

הרעיה.ולהצפותלמליחותיחסיתהעמידיםוקנהאשלי"עכיוםנשלטתהאקווטיתהצמחייה.נפגעו

.האקולוגיהעלהיאאףמשפיעההיובשבתקופותהאגםבשטחי

,הבאיםהממצאיםעיקריאתהעלוהשוניםבמקטעיםהמיניםומגווןהמיםאיכותבדיקות•

:איכותייםאקווטייםגידולבתייצירתעלשליליותהשלכותלהם

ובהרכבהמיםבאיכותמזהזההנבדליםאקווטייםגידולבתימספרכוללהמתוכנןהפארקשטח-

מליחותהואהשוניםהגידולבתיביןהמיםבאיכותהמבדילהעיקריהמאפייןכאשר,הטקסונים

.המים
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במחזורהמתאפייניםלחיםגידולבתישבוהתכנוןאזורעלמשמעותיתהשפעההחקלאייםלשטחים-

,הנסחפתהקרקעועםכרססהמגיעיםהדברהוחומרימדשניםזיהומים:והתייבשותמיםאחזקתשל

.מזרענחלשלשטפוניותזרימותבמהלךהחקלאייםמהשטחיםסחףוהגעת

.הקישוןמתשלובתמקולחיהקישוןנחללאורךהמיםמקווישלאורגניתהעשרה-

.היבשותבתקופות,באקולוגיההפוגעשנתיחדפולשמין,הנחליםלכידשלמואצתהתפתחות-

צפרות

מנוחהנקודתומהווה,וציפוריםעופותשלוחריפהנדידהבצירמרכזיבמיקוםנמצאברוךאגםאזור•

הקישוןוערוציההצפהשטח,התפעוליהמיםמאגר)עולמימ"בקנוהןארצימ"בקנהןחשובהוהזנה

הצמודש"המטומפעלהקולחיןמאגרימערכת,חקלאייםשדות,הקישוןתשלובתמאגרי,מזרעונחל

.(מזרעלנחל

אוהחורפיםוהןהמקנניםהן)בשטחהעופותמגווןעלהשפיעועיקרייםשינוייםשני•

וחומריהמיםואיכות,(צפופיםאשללשטחימגווןגדהמסבך)הגדהצמחיית-(בנדידהחולפים

.גדולהמאגריםומערכתקולחיןמישלתמהילשבהםההזנה

תיירות

התחתוןהגלילאזורעםהארץמרכזאתהמחברראשיתיירותיתנועהצירעלממוקםיזרעאלעמק•

כמותגהציבורבתודעתכיוםממוצבאינוהוא,זאתעם.והגולןהירדןבקעת,הכינרת,והעליון

.והיישוביםהמשקיםבתוךזעירהיזמותפריהינםבעמקהקיימיםהתיירותאתרימרבית.תיירותי

:העמקלתיירותהפרויקטתרומת•

בעמקהחקלאיתההתיישבותסיפוראתהמשקףיזרעאללעמקמשמעותיתיירותימושכןיהווה-

.בולביקורפתיחומהווה

.ומשלימיםתומכיםחדשיםאתריםלפיתוחוכר,באזורתיירותייםלאתריםחיבוריצירת-

.גבוההונגישותמגווניםיעדלקהלימסלוליםשמאפשרמה,מישוריהאזור-

.והאזורהעמקתושבישלהשייכותתחושתאתויחזקגאווהמקוריהווה-
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השלכות תכנוניות והמלצות ראשוניות2.9.2

הפיתוחמגמות

:עיקריותפיתוחמגמותשתיעלמצביעקהילתי,חינוכי,התיירותימההיבטשבוצעהניתוח•

למידהככרישמשהפרויקט-אזורי/מקומיקהלקליטתעלהמתבססמקומיקהילתיפרויקט-

יהווהוהאתרהמקוםלפיתוחשותפהתהיההקהילה.האזורותושביתלמידיעבורסביבתיוחינוך

.נמוכה–באתרתשתיותפיתוחרמת.עבורהמשאב

,הפתוחאופיואתישמראשרפיתוח-העמקבלבמשמעותיתיירותמושכןשיהווהארציפרויקט-

.מגווןמבקריםלקהלתומכיםושירותיםאטרקציותמערךיצירתעםיחד,המקוםשלוהצנועהטבעי

למנףויוכלהאזורלכלכלתגםיתרוםכזהפיתוח.גבוהה–התפעולוממשקהתשתיותפיתוחרמת

.יזרעאלבעמקנוספיםומיזמיםאתרים

גידולבתיעלבדגשונוףטבעפארקשלפיתוחמעדיףהציבורכיהעלוהציבורשיתוףתוצאות-

חוויה,קרי.רומנטיאופיבעלתביקורוחווית,וקהילתיתחינוכיתשלושהאוריינטציה,לחים

פינות,עצמאישיטוטכגון)אינדיווידואלייםלצרכיםביטויומתןבטבעושהייהבטיולהמתמקדת

.('וכדלמיםכניסה,אמנות,צריםשבילים,וחבויותמוסתרותישיבה

המיזמיםועםהמאושרותהמקומיותהתכניותעםהפרויקטתכנוןהשתלבותלבחוןיש•

.הסמוכיםבישוביםוהמתוכנניםהקיימיםהתיירותיים

לעמקקשריצירת,תכנוןכשפתיזרעאליעמקחקלאות.הקייםהסביבהאופיעלהשומרפיתוח•

.וחיזוקו

.אדומיםציפוריםמיניואף,שנעלמהקדומהמחייהסביבתלהשבתהזדמנותהיוצרפיתוח•

ומזרחמצפוןמסויםופיתוח,מחדהסכרואזורהמאגרלמערבהראשייםהפיתוחמוקדיהסטת•

ההקמהבשלבאינטנסיביפיתוחמומלץהקישוןותוואיההצפהבחלקי.מאידךהקבלןגבעתבאזור

.מכןלאחראקסטנסיביושימוש
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התכנוןבמרחבהקשוריםגורמיםעםממשקיםיצירת

,ההקמהשלאחרבשלבהפארקשלהשוטףותפעולוניהולוגםכמו,ברוךאגםפארקתכנוןתהליך

:התכנוןבמרחבהקשוריםגורמיםמספרעםממשקיםביצירתחייביהיה

הביטחוניוהשדהמגידוהאזרחיהתעופהשדהעלוהאמוניםהאחראיםהגופיםעםתאום•

.(תעופהשדותתפרושת)15א"תמלהוראותוכפוףציפוריםוהימצאותרעששלבנושאצבאי

,(הקבלןגבעתומכיווןברוךכפרמכיוון)דודרמתלבסיסהקרובותהנקודותאלהקהלמוקדיהסטת

בהפחתתיסייעו',וכדמחופיםמשעולים,צפיםשביליםכגון,שקנאיםלנחיתתמכשוליםויצירת

.האווירחילהתנגדות

הפארקעבורכמשאבהנגרניצולביןישלבאשר,נכוןנגרלניהולמקורותעםממשקיצירת•

.הספיקותוריסוןבמורדהסכנהמניעתובין,והחקלאים

:החקלאיתלפעילותהפארקפעילותביןממשקיצירת•

השטחיםעלהמבקריםהשפעותלצמצוםהטיוללשביליהחקלאייםהשטחיםביןחיץיצירת-

,(ב"וכיושטחרכבישלכניסה,פסולתהשלכת,החקלאיובציודבמשקפגיעה)החקלאיים

.(ב"וכיוחקלאייםמכליםפגיעה,לריסוסיםחשיפה)המבקריםעלהחקלאותשלוהשפעות

אזוריםשהינם,למאגרמדרוםבשטחיםלפארקגישהודרכילפעילותאזוריםמפיתוחהימנעות-

.וחקלאייםמוסתרים

וצנועמקומילפרויקטעדיפותהחקלאיםמבחינת–ועוצמתהבפארקהמבקריםכמותוויסות-

.יחסית

שיפורואף,ברוךאגםפארקמפרויקטכתוצאהחקלאייםכליםלתנועתמגבלותמניעת-

.בחורףגםבהםלהשתמשיהיהשניתןכךהקיימיםהמעברים

תיירותפיתוחייתכן.ניקוזוערוצישריפותלממשקבמרעהושימושהאגםבשטחיהמרעההסדרת-

.בדואימאהלשלבאופי

בשטחיאקולוגיפארקמפיתוחכתוצאההחקלאותעלח"בעשלהצפויההשפעתםבחינת-

הקיימיםח"בעעםממשקויצירת,השוניםלמיניםהשטחשל"הנשיאהכושר"קביעת,האגם

.ב"וכיוהצמחייהתכנון,גידורכגון,לצורךבהתאם
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:החקלאיתלפעילותהפארקפעילותביןממשקיצירתהמשך•

האקולוגיתולמערכתלמבקריםנזקיםלמניעתהפארקניהולבמסגרתריסוסיםממשקקביעת-

גבוההצמחייההכוללתחייץרצועתיצירת,בנוסף.הניתןככלהדברהבחומריהשימושוהפחתת

.לפארקהחקלאיהשטחביןהפארקבהיקףוצפופה

שימורנושאלמינוףהפרויקטרתימת-הפארקמפיתוחכתוצאהלחקלאיםהזדמנויותיצירת-

הערוציםהרחבתי"עניקוזבערוציהזרימהמהירותהקטנתבאמצעותלמשל,באזורהקרקע

.מהפרויקטכחלקלחקלאותמיםאספקתשיפור;בגדותיהםונטיעות

,הפארקבשטחיהעובריםהשביליםלתוואיהחקלאיםשלפורמאליתהסכמהלקבליש-

.ותחזוקתםניהולםאופן,בהםהשימושים

הפארקפיתוחבמסגרתהאתראקולוגייתשיפור

ומניעתאקווטיתופלורהפאונהלביסוסהשנהבכלמיםשיחזיקונרחביםשטחיםיצירת•

.צפוףאשליםיערשלהתפתחות

מיםתלוייעצים/הפארקאזוראתהמאפיינתהגדותצמחייתשלהמגווןלהעלאתדרכיםבחינת•

מוצפיםשטחים,לדוגמא.הנחליםולכידהאשליםהתפתחותומניעת,('וכדערבה,הפרתצפצפת)

.האשליםהתפתחותמונעיםממושכיםזמןלפרקי

,חיצונייםזיהומיםהגעתלמניעתהשיטפונותוויסות,הניקוזלערוציהמוזרמיםהמיםאיכותשיפור•

.ביובמזיהומיאו,סמוכיםחקלאייםמשטחיםודשןריסוסחומריכגון

וניקוזהידרולוגיה

ערוציבמעלהסחףמלכודותיצירתבאמצעות-הפארקמפיתוחכחלקהסחףבבעייתטיפול•

3.5שלבנפח(ההיסטוריהמאגר)העיקריההצפהבשטחסחףוסילוקחפירהובאמצעות,הניקוז

ליצורשיכולמה,המלטבתעשייתבחרסיתהעשירההנחפרתהסחףבאדמתשימושבחינת.ק"מלמ

.המלטמפעלי"עהפינויעבודותלמימוןהזדמנות

מלוחיםתהוםמימפלסלעלייתהמביאים,הצפהאזוריבתכנוןארטזייםלחציםהתפתחותמניעת•

.בעמקאחריםבאזורים

ערוציהסדרת,בסחףלטיפולחפירהכגון,שידרשוהפיתוחעבודותביןוממשקאיזוןיצירת•

.האקולוגיהשיקוםפעולותלבין,מקורותי"עהקיימיםהשאיבהמתקניותפעול,ב"וכיוהניקוז
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לאתרראשיתלכניסהפוטנציאליותנקודות

והנגישות(דופןצמודפיתוח)התשתיותניצולתוך-אליהצמודבשטחאוהרכבתבשטחשימוש•

עםבתאוםהצורך,מהפארקהמרחק:זהבמיקוםהאתגרים.(ציבוריתתחבורה)מאפשרשהשטח

המבואהביןעיןקשרחוסר,המבואהעבורחקלאישטחלקיחת,המאושרתתכניתושינויהרכבת

.הפארקלשטח

,מבקריםלוויסותאפשרות,הקרוביםהיישוביםמשניגישה-החורשותבאזור,הקישוןמוצאכיוון•

האתגרים.לאווירההמבקראתהמכניסה"פארקאופי"בכניסה,קייםצל,ל"קקשלבשטחשימוש

.הפארקשטח"לב"מוהמרחקהחקלאותעםהממשקהגדלת,ציבוריתמתחבורהמרחק:זהבמיקום

הקמת:האתגרים.לרכבתוקרובה"הענייןללב"ישרכניסהמאפשרת-"הקבלןגבעת"אזור•

,תשתיותלפיתוחהאגםמשטחחלקלקיחת,מבקריםלוויסותאפשרותחוסר,הרכבתרעש,תשתיות

.יותרערכילשטחלהפוךפוטנציאלכבעלשנמצאמאזורכניסה

נוספותתכנוניותהמלצות

.(החולהאגמון/המעיינותפארקמודל)לפארקממונעיםרכביםכניסתמניעת•

.והמטייליםברוךכפרהרחבתשטחיביןהפרדה•

המחברת,ביותרהמערביתהדרך,לדוגמא.היוגבמעיין,קישון:אזורייםאופנייםלשביליחיבור•

מסילתפיתוחמולהוסדרה,היוגבלמושבהכניסהועדמקורותלמתקןברוךלכפרהגישהכבישבין

המשמשת,זובדרךלהשתמשניתן.הרכבתלתוואימתחתקרקעיתתמעברשישמרכך,הברזל

הבטיחותימההיבטהתאמתהבחינתלאחרזאת.לפארקלנגישות,אופנייםכשבילבחלקהכיום

.אופנייםלרוכביוהסדרתה

פעולות)שתידרשהפארקתחזוקתולנושא,שיטפונותבעתהפארקשלהבטיחותילפןהתייחסות•

.(ועלויות
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היבטים כלכליים: 3פרק 

היבטים  . 3
כלכליים

תכנית אב אגם כפר ברוך

אורבניקס: כתיבה 132



?ציבוריפארקמהו

ומנוהל,ובילוילמנוחהמתקניםבתוכומכילאשר,הציבורשללהנאתו,טבעיכללבדרך,קרקעשטח

המוכרזים,לאומיוגןטבעשמורתלביןציבוריפארקביןלהבחיןחשוב.*אומהאו,מדינה,עירידיעל

מטעםהמוסמכתהרשותידיעלומנוהליםומורשתנוף,טבעערכיעללשמורומיועדיםחוקמתוקף

.המדינה

ציבוריפארקפיתוח

רשויותי"ע,לרוב,ממומניםציבורייםשפארקיםמקובלכינמצאשערכנווהעולמיתהארציתבסקירה

פרטיותקרנות/ממסדגופי/כלכליתחברה:כדוגמת)פרטייםאו/וציבורייםגופיםשלובסיועהמדינה

.('וכו

הפארקתחזוקת

.שלוהפיתוחותכניתמהפרוגרמהישירבאופןמושפעתפארקשלתחזוקה

.תגדלנההשוטפותהתחזוקהועלויותהתחזוקהרמת,קהלקולטכשטחהפארקפעילותשתגברככל

במימוןכספיתתמיכהונדרשתכלכליתמבחינהעצמםמחזיקיםאינםציבורייםפארקים,לרובכינמצא

.בתשלוםושירותיםפעילויותמייצרשהפארקככלוקטנההולכתזותמיכה.השוטפתהאחזקה

ציבוריפארקשלאפשרייםהכנסהמקורות

למגווןשירותיםפיתוחלבחוןיש,והאחזקההתפעולהוצאותאת,חלקיבאופןלפחות,לממןמנתעל

רכביםהשכרת,ברכבתנסיעה:ציבורייםבפארקיםהמקובליםלשירותיםדוגמאות.מבקריםשלרחב

,שאטלים,חינוכייםסיורים,הדרכהשירותי,רוכלותעגלות,מזנון,מסעדה,אופנייםהשכרת,חשמליים

.לילהחניון/קמפינג,מזכרותחנות

http://dictionary.reference.com/browse/park: הגדרה מתוך* 

רקע כללי3.1

פארק ציבורי3.1.1
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פארק הירקון

הפארק המרכזי והגדול באזור גוש דן

בשימוש3,000, דונם3,500

70-שנות ה–הקמה 

(א"חברה בבעלות עיריית ת)י חברת גני יהושע "מנוהל ע

הפארק הלאומי רמת גן

הירקוןהשני בגודלו אחרי פארק, הפארק הוותיק בארץ

(דונם מדשאות300כ )לא כולל ספארי , דונם1,100

50שנות ה –הקמה 

י חברה עירונית"מנוהל ע

פארק הרצליה

פארק המשלב פיתוח אינטנסיבי ואקסטנסיבי  

דונם120גודל 

2008שנת –הקמה 

י עיריית הרצליה"מנוהל ע

ועירוניים בישראלמטרופולינייםפארקים 3.1.2.1

(חולון)פארק פרס 

שנות  –הקמה . ומוזיאון הילדים2000כולל ימית , דונם300

.90ה 

חברה עירונית–י החברה לבידור ובילוי חולון "מנוהל ע

סקירת פארקים ציבוריים בארץ ובעולם3.1.2

שלמשווהוניתוחסקירהערכנוציבורייםפארקיםואחזקתשבפיתוחהכלכלייםההיבטיםלימודלצורך

האסטרטגיתהתכניתעלהיתרביןמתבססלהלןהמוצגהחומר.ובעולםבארץציבורייםפארקים

גילחברתבראשות,אורבניקסחברתחלקלקחהבה,שרוןאריאללפארק2013בשנתשנערכה

.אסטרטגיות
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מקורות  עלות תחזוקהעלות הקמהשם הפארק
מימון

מבנה ארגוני

פארק הירקון

:  כמות משתמשים
מיליון2.8שנה 

לא נמצאו  
נתונים

לשנה₪ ' מ17

אלף לדונם6

,עירייה' מ11
'  מ11

הכנסות  
עצמיות  

5.5חניונים )
('מ

90, מחלקות6
-כ, עובדים קבועים

.עובדי קבלן7

הלאומי  הפארק
רמת גן

:כמות משתמשים
'מ1.6שנה 

אלף3: יום חול
אלף 15-20: ש"סופ

.  בשיא העונה

לא נמצאו  
נתונים

לשנה₪ ' מ5.4

אלף לדונם6

עיריית רמת
גן בלבד

עירוניתחברה-

עובדים  34-
.קבועים

קבלנים רק  -
לפיתוח לא 

.לשוטף

פקחים6-

פארק הרצליה

:  כמות משתמשים
600,000: שנה 

איש1,000: יום חול
-5,000:ש"סופ

איש10,000

₪' מ38

אלף לדונם320

לשנה₪ ' מ5

אלף לדונם42

עיריית  
הרצליה

עובדים  2-
.  קבועים

עובדי קבלן4-

קבלן גינון של  -
.העירייה

סייר+פקח -

פארק פרס

:  משתמשיםכמות
-כ, כמיליון בשנה

ש"בסופ7,000

לא נמצאו  
נתונים

לשנה' מ1.5

אלף לדונם19

.עירייה
אלף 200-300
מגיעים  

מזיכיונות

חברה עירונית  -

טבלת עלויות ומימון של הפארקים המטרופוליניים שנסקרו
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פארקים בארץ המהווים מודל לפארק המתהווה באגם כפר ברוך3.1.2.2

הוא אגם מלאכותי במרכז עמק  אגמון החולה 

.החולה

.דונם5,600-גודל האגמון הוא כ 

האגמון מהווה מוקד צפרות בשל העופות הרבים  

הכניסה לתחום  . הנקבצים בו במסלול הנדידה

.הפארק הינה ללא תשלום

רכבי  : השירותים המוצעים במקום הינם בתשלום

.עגלות מסתור, אופניים, גולף

בשנים  האחרונות ההכנסות מהשירותים מכסות  

.  את כלל הוצאות התפעול והאחזקה השוטפות

שבעמק בית שאן שלושה  פארק המעיינותב

נחל זורם , מעיינות הנובעים כל ימות השנה

אתרי  , בריכות דגים, מסלול הנצחה, (הקיבוצים)

. ציפורים נודדות ועוד, שטחים חקלאיים, מורשת

.הכניסה לתחום הפארק הינה ללא תשלום

רכבי  : השירותים המוצעים במקום הינם בתשלום

.אופניים, גולף

מהוצאות 50%-ההכנסות מהשירותים מכסות כ

.התפעול והאחזקה השוטפות
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,  ניו יורק, (1873-נפתח )סנטרל פארק 

.ב"ארה

דונם 3,414:  גודל

אטרקציה בינלאומית

Central Park Conservancyי "מנוהל ע

על פי חוזה עם העיר ניו  ללא מטרות רווח 

.יורק

-נפתח( )Kings Park)פארק המלכים 

.אוסטרליה', פרת, (1872

דונם4062: גודל

מרכז מחקר להשבחת צמחים גדולים  

המנוהל על ידי מדינת מערב אוסטרליה

דרום  , סיאול( 2005-נפתח )סיאולפארק 

.קוריאה

דונם1,158: גודל

.העיר הגדולה ביותר בעולם המפותח

הפארק השתמר מפיתוח מסחרי

 Centralומנוהל על ידי שותפות על בסיס 

Park Conservancy  .

סקירה עולמית של פארקים ציבוריים ומקורות ההכנסה3.1.2.3
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Fresh Kills Park(בבנייה ) ,ב"ארה, ניו יורק

בעבר המזבלה הגדולה  , דונם9376:  גודל

.בעולם

מנוהל על ידי מחלקת הגנים ניו יורק  

.ומחלקות תברואה

Duisburg-Nord Landschaftspark(  נפתח

.  גרמניה, דואיסבורג, (1994-ב

.דונם2,309גודל 

מנוהל על ידי מחלקת השיווק של העיר  

.דואיסבורג

Danehy Park( 1990-נפתח) ,וסטס'מסצ  ,

.ארצות הברית

פארק ציבורי המנוהל על  , דונם223גודל  

.'קיימברידגידי עיריית 
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הכנסהמקורותפארק

.השכרת סירות, עגלות מזון, גן חיות, מגרש גלגיליות, מסעדותסנטרל פארק  

Danehy Parkגביית תשלום עבור שימוש במגרשי ספורט

Fresh Kills Parkממפעילים במקוםדמי שכירות.

Duisburg-Nordמחקר ולימודים, חנות קמעונאות.

מקורות ההכנסה של הפארקים

:בפארקים שנסקרו בדקנו מה הם מקורות ההכנסה העיקרים

ההכנסותשיעורהתפלגותלהלן,15%-0%שביןבשיעורהכנסותמייצריםהפארקיםרוב

:פארקבכלהפנימיות

שיעור הכנסותהפארק  שם
פנימיות

Amsterdam Bos13%

Royal parks10%

Hampstead heath10%

Seoul forest 1%

Danehy park 15%
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:  40%-20%פארקים מיוחדים שההכנסה הפנימית שלהם היא בין 

פנימיותשיעור הכנסותהפארק  שם

Central park29%

Kings park40%

Duisburg- Nord 30%

.  שטחים אקסטנסיבייםרוב שטחי הפארקים הם •שטחים  חלוקת

.פחות יקרים לתחזוקהאקסטנסיבייםשטחים•

.אוכלוסייה אזוריתרוב מבקרי הפארק הם •מבקרים

.לאורך השניםמספר המבקרים גדל•

.15%ל 0%בין כ"בדרנעות הכנסות עצמיות•הכנסות עצמיות

,  אירועים, תכניות מיוחדות, זיכיונות: מקורות רווח מקובלים•
.   השכרת שטחים

גורמי מפתח  
להצלחה של פארק  

שקט  , ניקיון ותחזוקה, תחושת ביטחון": מוצר"איכות ה1.
.נצפות, ושלווה

.תמהיל פעילויות ומשתמשים": מוצר"מרכיבי ה2.

.  נגישות3.

תכנון ופיתוח פארק המעודד אינטראקציה  : חברתיות4.
.ומפגשים בין אנשים

.בקבלת החלטותשיתוף ציבור 5.

:  ניתוח משווה ומחקר בינלאומי-תובנות מרכזיות
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*במרחבאתריםסקירת-מבקריםמספראומדן3.2.1

מבקריםשלהשוואתיתסקירהנערכה,ברוךאגםבפארקהצפויהמבקריםמספרלאומדןכאינדיקציה

:במרחבדומיםבאתרים

**2015יזרעאלעמקמחוזלפי-שיתופייםובמושביםבקיבוציםכפריאירוחסקירת

:יעדקהלהםאףלהיותעשוייםהעמקוקיבוצישבמושביהכפריבאירוחמבקרים

200-כעלעומדהעמקבאזורהכפריבאירוחהמבקריםפוטנציאל,תפוסה50%שלזהירההנחהתחת

40,000-כעלמדובר,ברוךאגםבפארקלבקרבלבדמהם20%יגיעואם.בשנהמבקריםאלפי

.לבדוהכפרימהאירוח,בשנהמבקרים

יעמודברוךאגםבפארקהמבקריםמספרכימניחיםאנו,שנסקרולנתוניםבהתאם,לסיכום

יוצעואשרהפעילויותבמגווןכתלות,בשנהמבקרים100,000-150,000-כעלבממוצע

.אחתמפעםלמעלהבולבקרלחזורהיעדלקהלויגרמו,בפארק

לפעילותהראשונותבשניםכילראותניתן,בארץדומיםפארקיםשלפעילותמסקירת,בנוסף

ואילךממנהאשר,מסוימתלנקודהעדזאת,המבקריםבמספרעלייהמגמתישנההפארק

חידושתוךהמוצעיםהשירותיםבתמהילשינוימתבצעאלמלא,ויורדהולךהמבקריםמספר

.היעדלקהלוהתאמה

-גנים לאומיים קולטי קהל 
2014ס"הלמ

אתר
מבקרים  ' מס

2014בשנת 

105,200ציפורי 

151,000מגידו 

57,000בית שערים  

מיטותחדרים  מפעילים

נפת  
יזרעאל  

102921136

אגםפארקותחזוקתלפיתוחכלכלייםעקרונות3.2
ברוך

ביקורים באתרי רשות הטבע והגנים64לוח -רבעון סטטיסטי: 2015ס"הלמנתונים מתוך * 

לפי מחוזות ונפות–אירוח כפרי בקיבוצים ובמושבים שיתופיים 58לוח -רבעון סטטיסטי: 2015ס"הלמנתונים מתוך ** 
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הנחות עבודה להקמה ותחזוקה של פארק אגם ברוך3.2.2

ופיתוחהקמה

.שיוגדרוהעדיפויותולסדריהאבלתכניתבהתאם,בשלביםייעשוופיתוחוהפארקהקמת•

,פרטי/ציבוריגוףמצדהשקעהעלמתבססההקמהשלב,שנסקרומהמקריםללמודשניתןכפי•

השותפיםי"עתמומן,הראשוןבשלבלפחות,שההקמהסביר,לפיכך.לתמורהציפייהללא

.הפארקבמנהלת

/מתחמילפיתוחמימוןמקורותבגיוס,מתפקידםכחלק,יסייעוהפעילהבהנהלההשותפים•

.השוניםהפארקמרכיבי

הפארקתחזוקת

.הפעילהבהנהלההשותפיםי"ע,הראשונותבשניםלפחות,תעשההפארקתחזוקת•

מספרלהציעניתן,הרצוייםהפיתוחכיווניוזיהויהמתוכנןהפארקמאפיינילימודבסיסעל•

:ביניהם,הכנסהמניבישימושים

גולףרכביהשכרת✓

אופנייםהשכרת✓

מזנון/מסעדה✓

רוכלותעגלות✓

חינוכייםסיורים/הדרכהשירותי✓

שאטלים✓

מזכרותחנות✓

.'וכולילהחניון/קמפינג✓

בתשלוםשניתניםהשירותים,החולהובאגמוןהמעיינותבפארקשעשינולבדיקהבהתאם•

לבחוןיכולהואכלכליאיזוןשללמצבויגיעוגידיםעוריקרוםשהפארקככל.זכייןי"עמסופקים

.בעצמובפארקהניתניםהשירותיםאתלהפעילהאפשרותאת

–לפיכך.ממבקריםכניסהדמיגבייתללא,פתוחציבוריפארק-היאהפארקשלהמוצאנקודת•

.בהמשךופיתוחומביסוסוכחלק,מוקדםבשלבכברמניביםהכנסהמקורותלפתחנדרש
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מטרות ויעדי התכנית, חזון: 4פרק 

מטרות  , חזון. 4
ויעדי התכנית

תכנית אב אגם כפר ברוך
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,  נוף חקלאי, המשלב בתוכו ניהול מים, פארק בר קיימא בלב העמק"

אקולוגיה ושמירה על ערכי טבע ייחודיים המונגשים לציבור תוך  

ויצירת עוגן תיירותי משמעותי  , למורשת ולחינוך, חיבור לקהילה

" בעמק

" אגם כפר ברוך"חזון תכנית 4.1
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קיימאבריזרעאליפארק

.הפארקשלהתכנוניתמהשפהכחלקוההתיישבותיהחקלאיהעמקנופי✓

.בעמקולדרכיםאופנייםלשביליהפארקשלוקישוריותנגישות✓

יצירת,נגרוניהולשיטפונותמיתפיסת:שימושיםמגווןביןלשילובוחדשנייםייחודייםמעניםפיתוח✓

.קהלקולטפארק,לחיםגידולבתיושיקום

.הארוךלטווחקיוםשמאפשרכלכליבסיס✓

.וסביבתובעמקאוכלוסייהוקבוצותקהליםלמגווןוהתאמהגישה✓

מיםניהול

.יזרעאלבעמקהמיםבמפעלמרכזיוכחלקשיטפונותמילתפיסתתפעוליאתר✓

.הצפותמפניחיפהמפרץעלוהגנה"שיטפונותוויסותמאגר"כהאגםתפקידשימור✓

.מיטבידינאמינגרלניהולוהסכרהמגלש,התפעוליהמאגרשלנכוןתפעול✓

.האגםלשטחהמגיעהסחףכמותוויסות✓

.קישוןבנחלאקולוגירצףיצירתתוךבקישוןבסיסזרימתעלשמירה✓

.המיםאיכותעלשמירה✓

חקלאינוף

לצורכיבמאגרהמיםכמותהגדלת,חקלאיותודרכיםמעברים:החקלאיםלבעיותמענההנותןתכנון✓

.לרעיהאזוריםהגדרתתוךהרעיהנושאהסדרת,חקלאות

החקלאייםולשדותלשדותרכביםכניסתמפניחיץיצירת:לחקלאותהפיתוחביןקונפליקטיםמניעת✓

.סביבולחקלאותבפארקהברחיותביןנכוןממשקיצירת,חקלאיתתוצרתוגניבת

.החקלאיםבצורכיהתחשבותתוךהריסוסיםהשפעתהפחתת✓
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אקולוגיה ושמירה על ערכי טבע ייחודיים

.מינימום תחזוקה/ יצירת מערכת אקולוגית שנושאת את עצמה ללא ממשק אינטנסיבי✓

:יצירת נוף הטרוגני ומגוון בתי גידול✓

.ותחזוקה מינימאלית, נחלים בעלי תפקוד אקולוגי והידרולוגי מיטבי1.

. והשבת מינים נדירים של ביצות קבע( מ"ס0-70)ביצות קבע בעומק משתנה 2.

.בריכת חורף הניזונות ממי נגר עילי3.

.ביצות עונתיות ואחו לח רדוד4.

.מעברים לטיבוע ומחקר, ח"סבכי קנה ואשלים המשמשים מקום קינון לעופות ומסתור ורביה לבע5.

.שימור והצלת צמחי אדמות כבדות האופייניים לעמק יזרעאל6.

.רעייהאזוריהגדרת✓

.החקלאיתלפעילותהאקולוגיתהמערכתביןחיץרצועתיצירת✓

.למיניםמחייהומקוםהזנה,לקינון"געתאל"אזוריהגדרת✓

וחינוךלקהילהחיבור

.וביוטופלחקראזוריםהגדרת✓

לצמחיםמקלטבית,זרימהמהירותחישוב,מיםגובהמדכגון)באתרלימודייםאלמנטיםשילוב✓

.(ב"וכיוציפוריםעלתצפיתעמדות,נדירים

.  הקמת מרכז מבקרים ללמידה על האזור✓

.יצירת תשתיות בשיתוף קהילות✓
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בעמקמשמעותיתיירותיעוגןיצירת

.לאגםהסמוכיםהישוביםאתהמשלבתיירותיפיתוח✓

שבילים,והליכהאופנייםשבילי,מבקריםמרכז:ופנאיתיירותשלבהיבטשימושיםמגווןהגדרת✓

כוללהדרכות,העמקעלתצפיות,צפרותאזורי,מעגלישביל,שקטהלישיבהנישות,מונגשים

וקלאבאופנייםהשכרת,שטחלינת,הסעדה:תיירותשלכלכלייםמוקדים,להדרכותפיזיתתשתית

.צפרותמרכז,קאר

.מוצפיםבשטחיםתנועהאפשרויותיצירת✓

.האזורותושביהחקלאותעלועומסתשתיותלעומסבאתרהמבקריםמספרביןממשקיצירת✓

(.מיקום לחניות, התייחסות לקשר עם תחנת הרכבת והיישובים)האתר הנגשת✓
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מטרות ויעדי התכנית4.2

,האגםלפיתוחהרלוונטייםמהנושאיםאחדבכלשהוגדרוהתכניתמטרותאתמציגההבאההטבלה

:להשגתןהיעדיםואת

יעדיםמטרותנושא

סטטוטוריקה
ותשתיות

הבטחת המשך קיומו ותפקודו של 
שיקום , האזור וסביבתו לצורך שימור

נוף ותרבות  , ופיתוח ערכי אקולוגיה
הבטחת והסדרת מערכת  , תוך הדגשת

(ויסות הנגר והסחף)הניקוז 

הגדרת ותחימת ייעודי קרקע וציון •איתור שטחים מומלצים לפיתוח
.השימושים המותרים

יצירת מסגרת הנחיות לתכנון  •
.סטטוטורי ולמתן היתרים לעבודות

הנחיות לשלביות התכנון הסטטוטורי  •
.והביצוע

הבטחת איכות הסביבה כתשתית  
,  חינוכיות, חקלאיות: לפעילויות

.תיירותיות ומחקריות

לניהול  מינהלתהנחיות להקמת •
.האתר

הידרולוגיה  
וניקוז

-איגום

הבטחת המשך תפקודו  -נפח וויסות
של אגם ברוך כגוף המווסת את  

הזרימות במורד תוך הגדלתו  
.  המשמעותית

ניהול נגר נכון בין קליטת המים  
לחקלאות לבין שחרור המים למורד  

.לשמירת אוגר מווסת

3.5חפירת עפר בנפח של לפחות •
והוצאתו משטח האתר  ק"מלמ

ניתן לנצל הזדמנות עם מפעלי מלט  )
וקליטת החרסית ללא  נשר לשינוע

(.עלות

הסדרת נוהל תפקודי נכון של •
שליטה בסיפון בין מקורות כגורם  

לרשות הניקוז  , המנצל מי שיטפונות
.כגוף שמתפקידו לצמצם נזקי הצפות

-וסחףניקוז

האתר מהווה וימשיך להיות ציר הניקוז  
השדות , המרכזי של עמק יזרעאל

–החקלאיים והנחלים הראשיים 
.עדשים  ומזרע, קישון

דרך צירי הניקוז  צמצום כניסת סחף
.וישירות מהשדות החקלאיים

הוצאת חרסית מעבר לנפח האיגום  •
ק לשנה "מ50,000הרצוי בכמות של 

X10 ק"מ500,000שנים כלומר.

הסדרת הנחלים הראשיים והמשניים •
בעמק יזרעאל כך שהארוזיה הקיימת  

.בהם תצטמצם למינימום

החקלאים והנחייתם  הדרכת•
לצמצום , בעיבודים ללא פליחה 

.הסחף מהשדות
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יעדיםמטרותנושא

המשך  
הידרולוגיה  

וניקוז

–אספקת מים 

לאספקת מים הכנת אפשרויות
:מסוגים שונים לצרכנים שונים 

.למטיילים-מי שתייה 

.לגופי המים השונים-מי שיטפונות

לגופי המים  –מי תשלובת הקישון 
. השונים

ספק המים , תאום בין חברת מקורות•
למיזם לקבלת חיבור מים  , באזור

.לשתייה 

עם מקורות לקבלת מי תיאום•
.שיטפונות בעונה השחונה ממאגר הצד

תכנון נופי אדריכלי מתאים של גופי •
המים להתמודדות עם מפלסי המים 
.השונים בעתות הצפה וזרימה חורפית

ושימור  חקלאות
קרקע

ושגשוגה של הבטחת המשך קיומה
החקלאות במרחב אגם ברוך ובעמק 

:  חקלאות בת קיימא–יזרעאל כולו 
.סביבתית וחברתית, כלכלית

צמצום ככל הניתן של הפגיעות  •
המבקרים  , של הפארקהאפשריות

.וחיות הבר בחקלאות במרחב

קביעת מנגנוני פיצוי לחקלאים במקרה  •
שיתגלו קונפליקטים עם צרכים  

.צרכי מבקרים בפארק/ אקולוגיים 

.שמירה על מעברים חקלאיים קיימים•

תכנון אזורי הצפה באופן שימנע  •
היווצרות לחצים ארטזיים שיפגעו 

.בחקלאות ברחבי העמק

בין השטח החקלאי ושטחי  חייצים•
.הפארק יהיו על חשבון שטחי הפארק

שילוב פעולות לחיזוק החקלאות  
.כחלק מהקמת הפארק

.שיפור מתקני הניקוז בכל רחבי העמק•

.שיפור אספקת המים לחקלאות•

המרחב מתנועת מבקרים בלתי " ניקיון"•
.בפרט כלי רכב וטרקטורונים, מורשים

,  כממשק שריפות-מרעה בפארק•.שילוב פעילות חקלאית בפארק
.תיירות חקלאית, פתיחת ערוצי ניקוז

פיתוח הקשרים בין עסקי תיירות  •
כפרית וחקלאית הקיימים במרחב לבין  

.הפארק

.חלונות לנוף החקלאי מתוך הפארק•

הגנה על החקלאות מפני תנועת  
.מבקרים

אגם  מניעת כניסת כלי רכב למרחב•
קארקלאב / תנועה רגלית , ברוך

.בלבד

הפתוחים  בין אזוריםחייציםיצירת •
למטיילים בפארק לבין השטח  

.על חשבון שטחי הפארק, החקלאי

149



יעדיםמטרותנושא

המשך חקלאות
ושימור קרקע

מנזקי בעלי  הגנה על החקלאות
.חיים

,  הגדרת כושר נשיאה אזורי לחיות בר•
והנחיות לממשק כאשר כמות חיות  

כולל צייד , הבר בפארק עולה עליו
.מבוקר והאכלה יזומה

ח  "בעיישום אמצעים לצמצום נזקי•
גידור שטחים חקלאיים בקו -לחקלאות

.המגע עם הפארק

ציבורי פתוח המשלב נופי פארקנוף
עם פעילויות של , מים ומפעל מים

.נופש וחינוך, טיילות

תכנון מפלסים המתאימים לתפקוד  •
.ההידרולוגי וליצירת מגוון נופי מים

תכנון מפלסים ונופים המתאימים  •
.לפעילויות שונות

דימוי -פארק בעל איכויות טבעיות
".ירוק"פארק טבע 

יחידות נוף בפארק עם הגדרת•
.הירארכיה של רמות פיתוח

פארק אזורי ובין אזורי במקביל
.להיותו פארק מקומי

מערכת תנועה להולכי רגל  יצירת•
ואופניים המקשרת בין הפארק  

.לישובים

שיתוף פעולה עם יזמויות פיתוח •
.בישובים

בתי גדול של שיקום ויצירת מגווןאקולוגיה
מגוון בתי יצירת-גידול אקווטיים

גידול

של שטח גדול ליצירת גוף  העמקה•
מים עיקרי שיחזיק מים במהלך כל  

.השנה

יצירה של בתי גידול עונתיים בפשט •
הניזונים ממי  , ההצפה של הנחלים
.גאויות של הנחלים

הסדרה של ערוצי הנחלים מזרע  •
וקישון והפיכתם לערוצים טבעיים  

תוך טיפול בבעיות של ארוזיה  , יותר
.והצטברות סחף

יצירה של בתי גידול  עונתיים הניזונים  •
.ממי נגר בלבד

ממשק של צמחיית  -שיקום צמחי
הכנסת מיני  , האשלהקנה ועצי

ממשק מינים  , צומח  גדות נוספים
פולשים

ונטיעה של מיני עצים דילול אשלים•
מניעת התפתחות  . אוהבי מים נוספים

י שמירה  "אשלים בגוף המים העיקרי ע
.על נוכחות מים קבועה

שתילה של צמחיית גדות ועצים חובבי  •
(.  ערבה, צפצפת פרת, למשל)מים 

לגוף המים של צמחייה טבולההכנסה•
.העיקרי

דגש על הדברת צמחים פולשים עם•
.סילוק לכיד הנחלים מהשטח
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יעדיםמטרותנושא

המשך  
אקולוגיה

יצירת חייץ ביולוגי בין השטח 
החקלאי לבין שטח הפארק  

להגנה מפני השפעות  
שליליות מהשטחים  

החקלאיים  

שתילה של חגורת צומח  צפופה וגבוהה  •
.בהיקף הפארק

פעילות הסברה בקרב החקלאים באזור  •
להפחתה במקור של חומרי דישון וחומרי  

.הדברה

.יישום טכנולוגיות הדברה פחות פוגעניות•

–שיקום המגוון הביולוגי
ח  "עידוד כניסה של מיני בע

אקווטיים שנעלמו 

יצירת תנאים מתאימים לקיום  מגוון גדול של •
.בעלי חיים  אקווטיים

יצירת מגוון בתי גידול שונים להעלאת  •
.ההטרוגניות של השטח

גדול של מגווןשיקום ויצירתצפרות
בתי גידול לאוכלוסיות 

,  חורפות,ציפורים יציבות
וחולפותמקייצות

הסדרת מספר גופי מים במרחב ההצפה  •
תוך דגש על התאמה  , בעומקים משתנים

–למיני עופות שונים ושמירה על מיני דגל 
.לבןצחראש, צולל ביצות, משוישברווז 

הרחבת רצועת הצומח בגדת הקישון והסדרת  •
ועופות  לחופמאיםפשטי הצפה והתאמתם 

.וברודיותרליותבדגש על –גדה 

והשבת , דילול סבך האשל לאורך נחל מזרע•
"  איי"תוך יצירת , צמחיית הגדה הטבעית

,  זמירון–לעידוד חזרת מקננים כגון , צומח
.חרגולן זמירי

, שיזף)הסדרת צמחיית עמקים ישראלית •
(  י"אלה א, אשחר רחב עלים, ערבה מחודדת

.חלודת זנבחמרייה–לעידוד חזרת מינים כגון 

פרנקולין–הסדרת שטחי האחו במרחב •
.שחור

וסביבה , קרקעלמקננייצירת אזור מוגן •
.למנוחה וצייד לדורסים נודדים

להקנייםיצירת ממשק עופות 
א  "בהתאם לדרישות ח

-ומשרד הביטחון

מניעת התבססות של 
מושבות חריפה של 

לינת שחפים , קורמורנים
והגעה של להקות שקנאים  

.נודדות במתחם

פיקוח וממשק מונע לכניסת דגים ממערכות  •
יכולת וויסות ושליטה-חקלאיות באזור

במערכת המים למניעת התבססות דגה מעל  
.משקל מושך שקנאים/ גודל

ומניעת היווצרות  , ממשק פינוי אשפת מטיילים•
למניעת משיכת , שלוליות רדודות חשופות

.שחפים בחורף

הימנעות מנטיעת עצים גבוהים ליד קו המים •
בכדי למנוע התבססות , והתבססות דגה

.קורמורנים בשטח

יצירת שבילי מטיילים או מבנה נופי בתוך גופי  •
להקנייםשימנעו נחיתות של מינים , המים

.במתחם
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יעדיםמטרותנושא

עידוד פעילות פנאי לצד פעילות  המשך צפרות
חינוכית ומחקר בתחומי צפרות  

בפרט וטבע בכלל  

יצירת ממשק תומך קהל לתצפית  •
מגדלי תצפית ומחסות תצפית  -ומחקר

אם בצורה מורמת  , במגוון שטחים
ואל עומק  לתצפית אל מאגרי מקורות

ואם כמסתורי למידה וצילום , השטח
.בשטחי הסבך והגדה

מורשים  "תיחום שטח מחקר ולימוד ל•
".בלבד

חינוך, תיירות
וקהילה

המודעות הציבורית  הגברת
לרגישותם וחשיבותם של בתי  

הגידול הלחים וערכי הטבע  
.  הייחודיים עליהם הם מגינים

הקמת מרכז למידה וחקר בנושא בתי  
דגש יושם על המפגש בין . גידול לחים

.הגידול לאדם בכלל ולחקלאות בפרט

הכרות הציבור עם סיפור  
ומורשת עמק ההתיישבות החקלאית

.  יזרעאל

הקמת מרכז שיחשוף את סיפור העמק
.  יהווה מבואה לביקור בעמק יזרעאלו

יצירת חיבור בין הפארק  לקהילות  
.וליישובים סביבו

הפארק והדרכים אליו באופן תכנון•
שיצור קישוריות גבוהה בין הפארק  

.  ליישובי העמק

,  שיתוף תושבי האזור בתכנון הפארק•
.בהקמתו ובתפעולו

יצירת מסורת של פעילות באתר עבור  •
.  תלמידי ותושבי האזור

י יישובי  "אימוץ פינות ברחבי האתר ע•
.  העמק

יצירת מושכן תיירותי משמעותי בלב  
.עמק יזרעאל בשטח אגם ברוך

מענה  תכנון הפארק באופן שייתן•
דרגות  , שפות שונות: למגוון קהלי יעד

קושי מגוונות ומגוון פעילויות  
ואפשרויות המותאמות לקהלי יעד 

.שונים

יצירת מושכנים לקהלי יעד שונים תוך •
שמירה על אופיו הטבעי של המקום  

,  מבלי לפגוע בחוויית המרחב הפתוחו
.הצנוע, הכפרי, החקלאי
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שלביות התכנון: 1פרק 

שלביות  . 5
התכנון

תכנית אב אגם כפר ברוך
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גיבוש גישות  
רעיוניות  
לפיתוח

,   י יועצי הפרויקט"גיבוש תרחישים אפשריים לפיתוח מרחב אגם כפר ברוך ע
.    כל אחד בתחומו

.לפיתוח"( חלופות קצה)"גישות רעיוניות 3הרכבת 

. קבלת משוב מהציבור+ י היועצים "ניתוח משמעויות הגישות השונות ע

גיבוש חלופות  
תכנון כוללניות  

אופציונליות

.גיבוש עקרונות התכנון•

. פיתוח חלופות תכנון•

.י יועצי התכנית"ניתוח החלופות ומשמעויותיהן ע•

הצגת החלופות ומשמעויותיהן בפני גורמים נוספים המעורבים בתהליך ואישור   •
.התכנון

גיבוש חלופת  
התכנון  
הנבחרת

.גיבוש ופיתוח חלופת התכנון הרצויה והמוסכמת על כלל הגורמים המעורבים•

המכילים  , יצירת כרטיסי אתר לכל אזור תכנוני משני בחלופה הנבחרת•
,  נוף, הידרולוגיה וניקוז, סטאטוטוריקה)הנחיות תכנוניות בתחומים השונים 

כל אחד  , י היועצים השונים"ניתנו ע(. תוכן, צפרות, אקולוגיה, חקלאות
.בתחומו

השלבים העיקריים בתהליך התכנון  5.1
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גישות רעיוניות  . 6
לפיתוח

גישות רעיוניות לפיתוח: 6פרק  תכנית אב אגם כפר ברוך
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תרחישים אפשריים לפיתוח  6.1

שוניםתרחישיםגיבושהיההראשוןהשלב.התכנוןשלהרעיונייםלהיבטיםבעיקרמתייחסיםהתרחישים

.1בטבלהמרוכזיםהיועציםעבודתתוצרי.בתחומואחדכל,מהיועציםאחדכלי"ע,הנדוןהמרחבלפיתוח

.המרחבלפיתוחרעיוניותגישותשלושהורכבול"הנהתרחישיםמתוך

תרחישי פיתוח אפשריים: 1טבלה 
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"שמורת העמק"גישת 6.2.1

גישות רעיוניות לפיתוח6.2

"שמורת העמק"גישת : 2טבלה 

:עקרונות הגישה

.  גישת פיתוח מוכוונת שימור ומציעה התערבות מינימאלית בשטח ונגישות מבוקרת

.בסיסיותממשקופעילותשיקוםפעולותביצועי"עהפארקשלמיטביאקולוגיתפקודשימור

.והישוביםהחקלאייםלשטחיםהפארקביןהחיץעלדגשושמה"בועה"כהאגםשטחאתממחישההגישה

הפעילויות יספקו נקודת מבט על . בגישה זו פעילויות הפארק יהיו אקסטנסיביות ויוכוונו לנושאים חינוכיים

.המפגש בין התהליכים הטבעיים והאנושיים
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":שמורת העמק"-עיקרי הגישה המוצעת

.המזרחי של המאגרבצידולב הפארק יהיה 

.יצירת חיץ בין הפארק לשטח החקלאי והישובים

.  מחקר וחינוך, מסלולים מעגליים קצרים ואזורים ייעודיים למטרות מידע, בפארק יתוכננו מבנים מצומצמים

,  יתוכננו מחוץ לשטח הפארק, כגון פיקניקים, מבואת הכניסה ואזורים לפעילויות אינטנסיביות מוגבלות

.באזור החורשות שממערב לסכר

.כגון בחורשות הסמוכות, לינת המבקרים תהיה בישובים או אתרים מחוץ לפארק

.  חלקים נרחבים יתוכננו כאזורים בעלי נגישות מוגבלת

.ולא יעשה שימוש במים מובאים, השארת המצב הקיים של הסחף והאוגר

.אופניים ואזורים לכיתות שדה, פיתוח פיזי מינימאלי שעיקרו התווית שבילי הליכה

.קישוריות וחיבור למסלולים ולאתרים נוספים שעוסקים בנושאים משלימים

"שמורת העמק"גישת תשריט: 28תרשים 
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:"העמקשמורת"לגישתנוספיםודגשיםהמלצות

.בתחומואחדכל,השוניםמהיועציםהתקבלו

דגשים והמלצותנושא

.יש להגדיר את אופן ניתוק הפארק האקולוגי מהחקלאות האינטנסיביתסטאטוטוריקה

לגבי כל  )פיתוח מבואה יחייב אישור תכנית מפורטת בסמכות וועדה מחוזית 
(.החלופות

.של מעלה הקישון" הזנב"סביב המאגר כולל -תחום תכנית מוצע

. לחלופת פיתוח אקולוגי אקסטנסיבימירביהחלופה נעה בין חלופת שימור אקולוגיה
שתי חלופות אקולוגיות אלה שמות במרכז את המרכיבים הביולוגיים  

ומכוונות לשימור מיטבי של התפקוד האקולוגי הנוכחי של אזור פארק אגם  
בחלופה זו לא . תוך ביצוע פעולות שיקום ופעילות ממשק בסיסיות, ברוך

.  תתאפשר פעילות תיירותית אינטנסיבית בכל שטח הפארק או המבואה

,  של המצב הקיים ללא החלפת מיניםמירבישימור -אזור כניסת נחל מזרע
.  תנועה מוגבלת של הולכי רגל ואופניים, מגדלי צפייה על ציפורים

חפירת מספר מוגבל של גופי מים עונתיים הניזונים ממי -אזור הבמה הגבוהה
תנועת הולכי רגל ואופניים מוגבלת עם גישה מוגבלת לגופי המים  ,נגר בלבד
.  ייעוד חלק מגופי המים להדרכה וביוטופים, העונתיים

ביצוע ממשק אקסטנסיבי הכולל -אזור תוואי נחל קישון ופשט ההצפה
חפירת גופי מים לתוואי , החלפת אשלים במיני צמחים אחרים עמידים למים

הקמת  , הצפההנחל שיישמרו כבתי גידול רטובים לזמן ממושך לאחר אירועי
הקמת דרכים ושבילים עמידים , מחסות ומגדלי תצפית בגבול השטח המוצף

.בפני הצפה

קנה ועב קנה להגנה  ,יצירת רצועת חיץ צפופה של עצים-היקף הפארק
.מהשפעות השטח החקלאי הסובב תוך הקטנת אפקט הגבול

מחקרים  )בחקר עולם החי והצומח , עיקר הפעילות באתר מתמקד בחינוךתוכן
זאת באמצעות מגוון בתי  . והממשק עם החקלאות, (אקדמיים וביוטופים

המסרהואמצעי , כיתות שדה, מספר מסלולים קצרים בנושאים שונים, גידול
.  המותאמים לקהלי היעד

. הסיפור הציוני, אדם, צומח, חי, בתי גידול, מים, קרקע: הנושאים המרכזיים

.  תלמידי ביוטופ מהאזור, חטיבה ותיכון, ס יסודי"בעיקר תלמידי בי: קהל יעד

–החלופה שומרת על המשך קיומה של חקלאות בת קיימא במרחב הפארק חקלאות
כמעט ואין חשש שהמבקרים בפארק ייצרו מפגעים משמעותיים על השטח  

.  החקלאי הסמוך

הפרשי מפלס לניתוק שטחי , בולדרים,כגון צמחיה, שימוש ברצועות חיץ
.החקלאות מהפארק

יצירת קישוריות מבוקרת לחקלאות באמצעות שילוב פעילות של מרעה  
,  מערך ביקורים במשקים החקלאיים הסמוכיםו,(אקולוגית-כפעילות חקלאית)

.כדרך של לימוד ומחקר חווייתי

.  יש למנוע השפעות של חיות הבר על השטחים החקלאיים
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והמלצותדגשיםנושא

.  בחלופה זו אין שינוי מהותי ביחס למצב הקייםחקלאים

.אך אינה ממקסמת את יכולות הפארק, החלופה הטובה ביותר לצפרותצפרות

,  חוקרי אקדמיה, צפרים מקצועיים: קהל היעד, חינוכי/ פארק מחקרי
.קהל חובב,סטודנטים ותלמידים

,  בוויסות מוחלט של מבקריםיאופיין-שפך נחל מזרע מעבר לקו הרכבת
.בעיקר לצרכי מחקר

.תצפית ומתחם פתוח להדגמה, בניית מבואת כניסה-הקבלןגבעת

ללא שינוי או שינוי מועט להרחבה  -בריכת הציפורים ושטח ההצפה המרכזי
.גישה היקפית בלבד. והסדרה

שביל הקיפי  -אזור השטח הפתוח בין נחל מזרע ובריכת הציפורים
.תצפיתעמדות, כיתות שדה, אקסטנסיבי

חלקות ניסוי לצומח ולמשיכת  -בגדה הצפוניתממזרח ולאורך נחל קישון
.אזור אקלום מינים בוטניים, אזור ביוטופים ומחקר, ציפורים

לבריכות  שביל רגלי בלבד ולאורכו משעולים המובילים-נחל קישון מדרום
.הרדודות ועמדות תצפית בסיסיות

והשארת המצב הקיים מבחינת נפח  הפרה מינימאלית של תוואי השטחהידרולוגיה וניקוז
.סחף ומקור המים, האוגר

יכולת הוויסות תלך -חלופה בעייתית מהאספקט ההידרולוגי וההידראולי
.ותדעך עם השנים
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:עקרונות הגישה

חינוךלביןהטבעוטיפוחעידודביןמאוזןבאופןשיפותחקהילתי"נכס"כהאגםשטחאתהממחישהגישה

.הקהילהוליכוד

.הביולוגיתערכיותולהעלאתהפארקשלנמרץשיקום

.החקלאילשטחהפארקביןחיץיצירת

שנוצרכמקום,"מפגשמקום"כהשטחאתמכוונתהגישה.העמקוערילישוביםהפארקביןהקשרחיזוק

.והסביבההיישוביםומורשתהקהילתיתמהרשת

הקהילהעבורחלקן.מוגבלותונופשפנאיפעילויותומעט,ברובןאקסטנסיביותיהיוהפארקפעילויות

.מיוחדיםואירועיםהתכנסותמרחבילמשלכמו,המקומית

.והתנדבותיתמעשיתבפעילותהקהילהשילוב

"לב העמק"גישת 6.2.2

"לב העמק"גישת : 3טבלה 
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":לב העמק"גישת -עיקרי הפיתוח המוצע

.  תכנון מבואה ואזור לפעילויות אינטנסיביות מוגבלות בשטחי החורשות שממערב לסכר

באזור המבואה וממזרח   -ממערב לסכר)תכנון מרחבי התכנסות עבור אירועים קהילתיים באזורים נקודתיים 

(.באזור גבעת הקבלן-לסכר

.  י התחברות למערכת שבילי הרגל והאופניים האזורית"יצירת קישוריות בין הפארק ליישובי העמק ע

.הגדרת אזורים בעלי נגישות מוגבלת

.והגדלת האוגר( ערוצים ותעלות)י טיפול במעלה "מתן מענה לבעיית הסחף ע

.פיתוח פיזי משתנה באזורים השונים בהתאם לשימושים ולצרכים האקולוגיים

.יצירת קישוריות למסלולים ואתרים נוספים במרחב העוסקים בנושאים משלימים

.רכיבה ותצפיות, הליכה, מחקר, עיקר הפעילות בלב הפארק מיועדת לצפרות

"לב העמק"גישת תשריט: 29תרשים 
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:"העמקלב"לגישתנוספיםודגשיםהמלצות

דגשים והמלצותנושא

.יש להגדיר את אופן ניתוק הפארק האקולוגי מהחקלאות האינטנסיביתסטאטוטוריקה

.מומלץ להוסיף התייחסות למערך הדרכים החקלאיות הקיימות

תחום צר שיכלול את אזור המאגר כולל רצוי לקבוע קו-תחום תכנית מוצע
וקו תחום רחב יותר הכולל את השטחים בין הישובים  , מעלה הקישון" זנב"

.  נהלל, רמת דוד, שריד, גניגר, בלפוריה, היוגב, כפר יהושוע

לחלופת פיתוח אקולוגי  החלופה נעה בין חלופת פיתוח אקולוגי אקסטנסיביאקולוגיה
שתי החלופות הללו מכוונות לשימור ושיקום הפארק במטרה להעלות  . מירבי

הביולוגית תוך חשיפת הפארק והתהליכים  וערכיותואת תפקודו האקולוגי 
.  פארק מוטה מים-אופיו הכללי של הפארק. המתרחשים בו לציבור המבקרים

בשטח , פעילות תיירותית אינטנסיבית תתאפשר רק מחוץ ללב הפארק
.  המבואה

מגדלי  , בניית מחסות. ממשקפיתוח מוגבל ופעולות-אזור כניסת נחל מזרע
ניתוב עיקר התנועה להליכה רגלית ורכיבת אופניים על , תצפית על עופות
.שבילים מוגדרים

חפירת מספר מוגבל של גופי מים עונתיים הניזונים ממי -אזור הבמה הגבוהה
הגדלת מגוון המינים המאפיינים בריכות  , ביצוע שיקום צמחיה,נגר בלבד

רצוי כאלה  )עידוד מיני עופות , גישה מוגבלת לגופי המים העונתיים, חורף
(.  שיבצעו הדברה ביולוגית בשטחים החקלאיים

ביצוע ממשק אינטנסיבי הכולל החלפת  -תוואי נחל קישון ופשט ההצפה
חפירת גופי מים לתוואי הנחל  , אשלים במיני צמחים אחרים עמידים למים

הקמת  , הצפהשיישמרו כבתי גידול רטובים לזמן ממושך לאחר אירועי
הקמת דרכים ושבילים עמידים , מחסות ומגדלי תצפית בגבול השטח המוצף

.בפני הצפה

קנה ועב קנה להגנה  ,יצירת רצועת חיץ צפופה של עצים-היקף הפארק
.מהשפעות השטח החקלאי הסובב תוך הקטנת אפקט הגבול

,עיקר הפעילות באתר תתמקד בחיבור הקהילה המקומית אל הטבעתוכן
ובחיבור בין , וסיפור העמק שלה, לרבות המורשת החקלאית, המורשת

.  הקהילות השונות המתגוררות בעמק

,  חקלאות, אדם, צומח, חי, בתי גידול, מים, קרקע: הנושאים המרכזיים
.הסיפור הציוני

.  תושבי ותלמידי העמקבעיקר: קהלי יעד

כל אחד בתחומו, התקבלו מהיועצים השונים

164



דגשים והמלצותנושא

בלתי מבוקרת של מבקרים  " זליגה"מתאימים שימנעו חייציםיש להקפיד על חקלאות
למניעת פגיעה  . ותנועת רכבים ממונעים וטרקטורונים,אל השטחים החקלאיים

.בחקלאות ולמניעת פגיעה של המבקרים מהשטחים החקלאיים

ככל שהחלופה מיועדת לשימוש ציבורי נרחב יותר יהיה קשה לשלב מרעה  
.  ודרכים חקלאיות החוצות את הפארקבפארק

כך שלא יהוו איום על  , יש לקבוע ממשק מתאים של חיות הבר בפארק
.החקלאות

בעיקר בהיבט של תיירות  , הפארק ליישובים הסמוכיםחיזוק הקשר בין
-"(לב הארץ"רלוונטי גם לחלופת )ובין החקלאות לכפר , חקלאית

בשטחים החקלאיים דרכי אופניים והולכי רגל  . באמצעות יצירת דרכי גישה
יש לשקול מוקדי כניסה משניים לפארק בסמוך ליישובים ליציאה . בלבד

.  קלאב קר/ באופניים

פיתוח מערך סיורים מובנה ומודרך המשלב ביקור בנקודות אסטרטגיות  
ובשטחי החקלאות  , ביקור במשקים בהם ישנם מרכזי מבקרים, בפארק 

.הסמוכים

לאורך דרכי הגישה בין ( קיימת או חדשה)תיירות כפרית יזמויותפיתוח 
.היישובים לפארק

.היא המועדפת" העמקלב"חלופת חקלאים

.חלופה זו מאפשרת פארק צפרות אקסטנסיביתצפרות

.רצוי פיתוח מועט ונגישות מוגבלת-אזור נחל מזרע והבמה

.העצמת הקיים בשטח ונגישות מוגבלת-גדת הקישון מצפון

רגליים המובילים לבריכה רדודה  יצירת משעולים-גדת הקישון מדרום
.פתוחה המוקפת בצמחיה סבוכה

.הגבלת הנגישות לחלקים ממנו-שטח ההצפהמרכז

נדרש  .חפירה וסילוק חרסית לאתר חיצוני להגדלת נפח הוויסות-אוגרהידרולוגיה וניקוז
.ניתן להעברה למפעלי מלט נשר. של סחףק"מלמ3.5לחפור ולהוציא 

יש לבצע מלכודות סחף . ועדשיםמזרע, מקור עיקרי הם נחלים קישון-סחף
.וניקיון לקראת החורף

מי תשלובת  , מאגר צד מקורות, מי גשמים-מקורות מים אפשריים לבריכות
.כל זאת בתאום עם האקולוג והצפר.הקישון

.אספקת מים שפירים למי שתיה וסניטציה בלבד באזור מבואת הכניסה

משתנה כפונקציה של עונות השנה  -זרימות הבסיס/מליחות מי הנגר
.ופרמטרים נוספים
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:הגישהעקרונות

.בארץלמטייליםהמקוםשלהייחודיתוהאקולוגיהיזרעאלעמקשלחשיפהשמטרתהתיירותיבדגשגישה

.התיירותיוהפיתוחניקוז,האקולוגיה/הטבעשמירת,החקלאותביןאיזוןיצירתעליושתתהפיתוח

.שוניםיעדלקהלימיועדפיתוח

.ואזוריתארציתלתחבורהגבוההקישוריותעלדגש

.החקלאילשטחהפארקביןחיץיצירת

.למגוריםמבקריםאזוריביןחייציםיצירתתוך,ליישוביםהפארקביןהקשרחיזוק

אינטנסיביותפעילויותמגווןיציעהפיתוח.הרגישיםהאזוריםעלשמירהתוך,ברובואינטנסיביפיתוח

..האקולוגייםולצרכיםלשימושיםבהתאםאקסטנסיביותפעילויותגםשישלבו

"לב הארץ"גישת 6.2.3

"לב הארץ"גישת : 4טבלה 
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:"הארץלב"גישת-המוצעהפיתוחעיקרי

.למאגרממערב,לסוללהבסמוךגדולהמבואהתכנון

ופעילותשכשוךבריכות,שטחלינת,חשמלייםרכביםהשכרת,הסעדהכגון,אינטנסיביותפעילויותמגוון

ומדרום,המבואהאזור-רגישיםהפחותבאזוריםירוכזו,ב"וכיומקומיתכלכליתליזמותאפשרות,מים

.הסוללהבאזור,למאגר

.ולימודלחקראזורים,כןכמו.ישיבהאזורי,גשרים,תצפיתמגדליכגון,וצפרותאקולוגיותאטרקציותיתוכננו

.מבונהובחלקהמרובדתבחלקהתהיההשביליםמערכת

.בסחףטיפול

.בפארק"נוףפיסול"להחפורבחומרושימושהאוגרהגדלת

.(צורךולפימסוימותבעונות)תחזוקהאופעילויותלצרכימובאיםבמיםשימוש

"לב הארץ"גישת תשריט: 30תרשים 
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דגשים והמלצותנושא

ולאו דווקא מומלץ לשלב יוזמות תיירותיות אזוריות ולינה בתחומי היישוביםסטאטוטוריקה
.דופן לפארקצמודי

.הטיולים העובר בעמקהעלאת האתר על שביל

.פיתוח אינטנסיבי יחייב הכנת תכנית מפורטת בסמכות הוועדה המחוזית

.לקיימות עבור הרכב הממונעייתכן ויהיה צורך בהתוויית דרכים נוספות

פיתוח אינטנסיבי בגבולות  . תיחומיםשני מוצעים-תחום תכנית מוצע
,  65, 60י הכבישים הארציים "וגבול נוסף שיותווה עפ, 2ו 1שהוצעו לחלופות 

66 ,73.

יש לרתום את האקולוגיה לטובת הפעילות התיירותית ולאפשר חשיפה של אקולוגיה
אפשרות לפעילויות  . בפארקהמבקרים לתהליכים האקולוגיים המתרחשים

.חווייתיות נוספות בתנאי שאלו לא יהוו פגיעה באיזון האקולוגי

,  החלפת מיני צמחיה. פיתוח מוגבל ופעילות ממשק-אזור כניסת נחל מזרע
סיורים מודרכים להכרת מיני  . ונקודות תצפית על עופות, בניית מחסות

.העופות

חפירת מספר מוגבל של גופי מים עונתיים הניזונים  -אזור הבמה הגבוהה
הגדלת מגוון המינים המאפיינים  , ביצוע שיקום צמחיה,ממי נגר בלבד
גישה מוגבלת לחלק  מגופי המים העונתיים ואינטנסיבית , בריכות חורף

.יותר לגופי מים ייעודיים להדרכה וביוטופים

אינטנסיבי לרבות החלפת  ביצוע ממשק שיקום-תוואי הקישון ופשט ההצפה
הקמת  . מיני עצים וחפירת גופי מים שישמרו כבתי גידול לתקופות ממושכות

.הקמת דרכים שיאפשרו תנועה גם בתקופות הצפה, מחסות ומגדלי תצפית

קנה ועב קנה להגנה  ,יצירת רצועת חיץ צפופה של עצים-היקף הפארק
.  מהשפעות השטח החקלאי הסובב תוך הקטנת אפקט הגבול

רצועות חיץ שיאפשרו חשיפה של -באזורים בעלי ערכיות אקולוגית נמוכה
.המבקרים לפעילות החקלאית הסובבת ולהשקה שבין החקלאות לטבע

המתייחס ליחסי האדם והסביבה אתר טבע ומורשת /פארק תיירות אקולוגיתוכן
-ומספק נקודת מבט על תהליכים טבעיים ואנושיים והעלאת המודעות

".  מבואה למבקר בעמק"

.  סיפורו של העמק על היבטיו השונים–הנושא המרכזי 

,  תיירות פנים וחוץ החולפת בעמק, קבוצות, תושבי העמק, ס"בתי: קהל יעד
.  צפרים

,  שימת דגש על תיירות אקולוגית, יצירת אטרקציות מסוגים שונים: מומלץ
ושימור  למיחזורהתקנת מתקנים שונים , שילוב יזמות כלכלית מקומית

.  אנרגיה והגברת מודעות הקהל לחשיבותם

:"הארץלב"לגישתנוספיםודגשיםהמלצות

בתחומואחדכל,השוניםהיועציםי"עהתקבלו
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דגשים והמלצותנושא

בלתי מבוקרת של מבקרים  " זליגה"מתאימים שימנעו חייציםיש להקפיד על חקלאות
למניעת פגיעה  . תנועת רכבים ממונעים וטרקטורונים,אל השטחים החקלאיים

ולמניעת  ( ב"פגיעה במערכות השקיה וכיו, לרבות השלכת פסולת)בחקלאות 
.פגיעה של המבקרים מהשטחים החקלאיים

ככל שהחלופה מיועדת לשימוש ציבורי נרחב יותר יהיה קשה לשלב מרעה  
.  ודרכים חקלאיות החוצות את הפארקבפארק

.לפיתוח ובינוי על חשבון השטחים החקלאיים וללא תמורה לחקלאיםחשש

יש לחזק את הקשר בין הפארק ליישובים הסמוכים ובין החקלאות לפארק  
במקומות  חייציםויצירת, "(לב העמק"ראה פירוט בחלופת )ולכפר מאידך 

למניעת חשיפת היישובים לכמות המבקרים ולמניעת  , הנדרשים לכך מאידך
.פגיעת המבקרים מהפעילות החקלאית

יש להימנע מפיתוח אזורים אינטנסיביים מדרום למאגר עקב סמיכות האזור  
.וניתוקו מדרכי גישהלשטחים החקלאיים

להביא למשיכת כמות רבה מידי של מבקרים  עלולה" לב הארץ"חלופת חקלאים
תלונות על ריחות  , מגבלות על ריסוסים)אשר תפגע בפעילות החקלאית 

(.'וכד

.יפים ושימוש במנגלים'יש למנוע תנועת ג

בחלק מהדרכים החקלאיות לשמירה על מומלץ להימנע מתנועת מבקרים
.בטיחותם

חלופה המאפשרת פארק צפרות מקסימאלי המונגש לקהל הרחב ומשלב צפרות
.בתוכו אירועי צפרות

.שיגדיל את פוטנציאל מגוון הציפורים בפארקפיתוח

מתן אפשרות לכניסה , מצבו הנוכחיהשארת-אזור כניסת נחל מזרע
שיאפשר הגעה למאגרים  צידיפיתוח מגדל תצפית ושביל . מוגבלת

נגישות מוגבלת למקטע הנחל שמצפון למסילת . שלאורכו של הנחל
.אך עם יכולת קליטת  קהל מוסדרת יותר, הרכבת

לצפייה מגדל תצפית, פיתוח אחו לח וסוואנה-אזור נחל מזרע והבמה
.בדורסים בשדות ובאחו וצפייה ובמאגר

יותר  פיתוח אינטנסיבי לפעילות אקסטנסיבית הפתוחה-גדת הקישון מצפון
תצפיות על החקלאות ועל אזור  , נטיעות למשיכת דורסים ועופות,לקהל
.האגם

רגליים המובילים לבריכה רדודה  יצירת משעולים-גדת הקישון מדרום
כגון מסתור  , פתוחה המוקפת בצמחיה סבוכה והתאמתה לקהל היעד

.'שבילים רומנטיים וכד, לצלמים

יצירת אגם גדול ורחב עם חציית גשרים להולכי  -מרכז ההצפה,לב השטח
.שבילים וחלונות תצפית. רגל למניעת נחיתת שקנאים

.אינטנסיבי ומבואה שתאפשר גם אירועי צפרותפיתוח-ממערב לסכר
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דגשים והמלצותנושא

נדרש לחפור ולהוציא .חפירה וסילוק חרסית להגדלת נפח הוויסות-אוגרהידרולוגיה וניקוז
. של סחףק"מלמ3.5

יש לבצע מלכודות סחף . ועדשיםמזרע, מקור עיקרי הם נחלים קישון-סחף
הסדרה  -גניגרנחלים משניים ותעלות כדוגמת תעלת . וניקיון לקראת החורף

.והגנה מפני ארוזיה

-מקורות מים אפשריים

.  המוגדרים מי חקלאות מדרגה ראשונהקולחיןמי -הקישוןמי תשלובת
.  ניתנים לניצול במתחם האגם

או . מה שיביא למילוי הבריכות בסחף,שימוש באופן ישיר-מי שיטפונות
י חיבור קו מים ממאגר הצד של מקורות וקבלת מים  "שימוש באופן עקיף ע
.עם כמות סחף זניחה

.נושא מקורות המים יהיה בתאום עם האקולוג והצפר

.אספקת מים שפירים למי שתיה וסניטציה בלבד באזור מבואת הכניסה

משתנה כפונקציה של עונות השנה  -זרימות הבסיס/מליחות מי הנגר
.ופרמטרים נוספים

.החלופה כוללת פיתוח במורד הסכר
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תפיסת הפארק הרצויה בעיני הציבור6.3

שלושתהרחבלקהלהוצגובמסגרתו,יזרעאלעמקבמכללתציבורמפגשנערך28.5.15הבתאריך

גורמיםהשתתפובמפגש.בקבוצותדיוניםנערכוולאחריה,הפארקופיתוחלתפיסתהרעיוניותהגישות

גופיםונציגייזרעאלעמקבמכללתהלומדיםסטודנטים,חקלאים,האזורתושביכגון,ענייןבעלישונים

.ציבוריים

:הןשהועלוהמרכזיותהשאלות

מהן הפעילויות  ? כיצד צריך להיות הפיתוח? איך הציבור היה רוצה לראות את אגם כפר ברוך

?ומהן העמדות ביחס לשלוש הגישות העקרוניות שהוצגו? הרצויות בו

:להלן תפיסת הפארק וגישת הפיתוח המועדפת בעיני הציבור

:הפארקסוג

.וויסות תנועת המבקרים, בדגש על פעילות קהילתית, משאב טבע נגיש בקנה מידה ארצי✓

.טיילים, צפרים, תלמידים, משפחות-התאמה לקהל יעד מגוון✓

.ליבת פארק אקסטנסיבית. פיתוח אקסטנסיבי ואינטנסיבי, פיתוח צנוע היוצר איזון בין שימור✓

.פארק טבע ומים בעל ערכים חינוכיים✓

.מערך ניהול ותחזוקה מוסדר וראוי✓

.פארק מאוזן כלכלית✓

:הפיתוח/הפארקאופי

".מנגליסטיתתיירות "דגש על תיירות אקולוגית ולא ✓

.הטבע והסביבה והכלכלה המקומית והאזורית, היוצר הרמוניה בין צרכי האדםביוספירייצירת מרחב ✓

יצירת חיץ בין שטחי החקלאות  : הדגשת הערך המוסף של הפעילות החקלאית הסובבת ושימורה✓

הפרדת התנועה  , שימור מערך המים הקיים המשמש לחקלאות, מניעת נזקים מציפורים, לפארק

. ויצירת פעילויות חקלאיות למבקרים מאידך, החקלאית מהתנועה התיירותית מחד

אזורים אינטנסיביים ויצירת מוקדי תוכן שונים תוך שימור ושיקום הערכים  , הגדרת אזורים שמורים✓

,  אזורי קליטת קהל, (דגש על בתי גידול לחים)אזורים אקולוגיים : הקיימים בו היום והיסטוריית האתר

.ב"וכיו, מפעל המים, חקלאות, צפרות, אזורי דיג

,  היסטוריית המקום, ניהול מים, חקלאות, צפרות, אקולוגיה בדגש על בתי גידול לחים, נוף-תכנים✓

.מורשת העמק
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.שיקום מקסימאלי של ערכי האתר תוך שימור אופיו המיוחד ותחושת האינטימיות הנוצרת בו✓

.שימת דגש על הקניית ערכים חינוכיים✓

.הקמת מרכז מבקרים המספר את סיפורו של המקום וערכיו✓

.  בישובים הסמוכים( כגון לינה)חיבור לשירותי תיירות תומכים ✓

:הפארקובתוךלפארקותנועהנגישות

.  תוך חיבור לרכבת והקטנת קונפליקטים עם החקלאים, כניסה משנית אחת, כניסה ראשית אחת✓

,  הגבלת תנועת המבקרים בתוך הפארק באזורים הרגישים באמצעות פיזור נכון של האטרקציות✓

.  ב"שבילים צרים וכיו

.תנועה באמצעות שבילי הליכה ורכיבת אופניים וחיבורם לשבילים קיימים בעמק✓

אפשרות מוגבלת לרכבים חשמליים מסוג קלאב , מניעת כניסת רכבים ממונעים לשטחי הפארק✓

.קאר

:הפארקבתוךפעילויות

.טיילות,הליכה✓

.אופנייםרכיבת,לריצההיקפייםשביליםיצירת✓

.וחקרלימוד,סביבתית-חינוכיתפעילות✓

.מבקריםמרכזהקמת✓

.מיםניהול✓

.ממונעתלאמיםפעילות✓

.ציפוריםעלתצפית✓

.תיירותיתוחקלאותחקלאיתתיירות✓

:ותפעולייםכלכלייםהביטים

.במעגליםופיתוחבשלביםהפארקתכנון✓

:באמצעותהאזורלתושביכלכליותהזדמנויותיצירת✓

.שילוב הקהילה הסובבת בתהליכי השיקום והפיתוח ובמתן שרותי תיירות תומכים-

.האזורחקלאיעםבשיתוףתיירותיתוחקלאותחקלאיתתיירותפיתוח-
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,  שבילים, תחבורה ציבורית, לינה, תיירותיות)חיבור הפארק לתשתיות קיימות בישובים ובסביבה -

(.תשתיות פיזיות

.העלויות ומקורות המימון, פיתוח המתחשב בפעולות התחזוקה והתפעול השוטפות שתידרשנה✓

.הסדרת נושא ניהול השטח לאחר הקמתו✓

.יכולת וויסות מבקרים בהתאם לעומסים✓

. יצירת עוגנים כלכליים המייצרים הכנסות ומאפשרים תחזוקה לאורך שנים✓

,לסיכום

הגישותשלושביןמשלב,הרצויהפיתוחולפיכך,הרצויההפארקשתפיסתלומרניתן

הקהילהעםחיבורויצירתהמקוםשלהמגווניםוערכיוהייחודיאופיוושיקוםשימור:המוצעות

עמקלמיתוגהתורםארצימידהבקנהנגישטבעלמשאבהאתרוהפיכת,מחדהמקומית

ביצירתהצורךעלדגששמההרצויההפארקתפיסת.מאידךהמקומיתוהכלכלהיזרעאל

.שניםלאורךתפקודואתשיאפשרו,הפארקשלנכוןוניהולכלכלייםעוגנים
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עקרונות התכנון. 7

עקרונות התכנון: 3פרק  תכנית אב אגם כפר ברוך

174התכנית: 'חלק ב



הקדמה7.1

"עבודהכלי"מהווהאך,והבניההתכנוןבחוקשנקבעוהאישורהליכיאתעוברתאינהאומנםאבתכנית

תכנוןמדיניותאתקובעתהאבתכנית,לפיכך.להיתריםובקשותמפורטותתכניותלהכנתמנחהומסמך

הסביבהעלהמשפיעיםהנושאיםלמכלולהמתייחסתמנחהתכנוניתמסגרתומהווההפרויקט

.ממנהומושפעים

עקרונות.הנדוןהתכנוןמרחבנוגעלהםהשוניםלהיבטיםבחלוקההתכנוןעקרונותאתמציגזהפרק

ומניתוחהדרךבתחילתשהוצבווהיעדיםהמטרות,מהחזוןונגזרוהפרויקטיועציי"עגובשוהתכנון

המנחיםהקוויםאתמהוויםאלהעקרונות.הרעיוניותהפיתוחגישותלשלושתשהתקבלוהמשוב

בעתידשתוכןמפורטתתכניתולכל,היבטיוכלעל,האבתכניתבמסגרתהמוצעלתכנון

.התכנוןלמרחב

עקרונות התכנון  7.2

וסטאטוטוריקהיישוםהיבטי7.2.1

.רחבהבראיהמשאביםשלמאוזנתהקצאהעלשמירה•

.דופןצמודפיתוחעלשמירה•

.והמחוזיהארציהתכנוןלעקרונותהתכנוןהתאמת•

צירעלשיחולושינויים,עתידייםלצרכיםבהתאםדעתושיקולתכנוניתגמישותהמאפשרתתכנית•

.סטטוטורייםואילוציםהזמן

.אחריםואילוציםבשטחלהתפתחותבהתאםפיתוחשלביותהמאפשרתכנון•

.התכנוןבתהליךהציבורשיתוף•

:מרכיביםשלושהעלהמבוססתכנון•

שימושיםותמהילמוכלליםקרקעלייעודיהשטחוחלוקתתכניתגבולקביעת

המוגדריםהיעדיםאתותפרטנהשתקבענהמפורטותסטטוטוריותתכניותלהכנתהנחיות

הקרקעייעודילכלוהנחיותהוראות
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תוכן7.2.2

צרכיביןשילוב-התכנוןבמרחבהקיימיםהשוניםלצרכיםפתרונותהמשלבפעילפארקתכנון•

.לציבורוהנגשתםהייחודייםהטבעערכיעלבשמירהלתפקידושיטפונותכמווסתותפקודוהאגםתפעול

.בהיקףהפעילההחקלאותלצרכיהפארקצרכיביןשילוב

תיירותיעוגןומהווה,ולחינוךלמורשת,לקהילהחיבורהיוצרהעמקבלבקיימאברפארק•

.בעמקמשמעותי

הגידולביתביןהמפגשעלבדגש,לחיםגידולבתיבנושאוחקרלמידהמרכזהמהווהפארק•

.והחקלאותהאדםלבין

,החקלאיבעמקההתיישבותראשיתאודותולימודיזרעאלבעמקילביקורמבואההמהווהפארק•

.(היוםועדמאז)ברוךומאגרההשקיה,הניקוזמפעליאודות

להתכנסותכריהווההפארק-העמקלתושביהפארקביןגבוההקישוריותהמאפשרתכנון•

למורשתוזיקהשייכות,גאווהתחושתהקהילהבקרבויעורר,חינוכית–ערכיתקהילתיתופעילות

.באזורההתיישבות

:כגון,באזורמשלימותתיירותיותיוזמותעםקישוריות/פעולהשיתוףהמאפשרתכנון•

וחינוכייםתיירותייםאתרים,ספורטיביתפעילות,אטרקציות,רכבכליהשכרת,לינה,הסעדה

.'וכדהתכניבהיבטהעמקסיפוראתהמשלימים

ועגלותקטניםילדיםעםמשפחות:מגווניםיעדלקהלימענהוייתןמונגשיהיההפארק•

.ב"וכיואופנייםרוכבי,צפרים,שונותמוגבלויותובעליקשישים,תינוקות

מבואה.עבורםהנדרשיםלצרכיםבהתאםשוניםיעדלקהליכמענהמבואותתפקודהגדרת•

.ייעודיותלקבוצותמוכוונתמשנהמבואת.המבקריםכלללקליטתהמוכוונתנגישהראשית

-ומגוונתהירארכיתציריםמערכתתכנון•

מגוונתתנועההמאפשרתרציפהתנועהמערכתויצירתהמוצעיםהנופיםבמגווןותוכןענייןמוקדיפיזור

.קארוקלאבאופניים,רגליטיול-במרחב

ידיעל(ועודהעמקתושבי,חינוך,קבוצות,משפחות)שוניםלקהליםמענהשנותנתתנועהמערכתתכנון

לאגםנגישותיצירת)שוניםמיםלמפלסיהמותאמיםשבילים,תכניםמגוון,שביליםאורכישלהיצע

.ועוד(שפלוברגעיהצפהברגעי

.חוזרמשיכהמוקדהמהווההפארק•
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חלקיהיהזהאופי.צנוע,כפרי,חקלאינוף,פתוחמרחב,טבע-האזורשלאופיועלישמורהפארק•

.שלוהמשיכהבכוחמרכזי

באזוריםאינטנסיבייםומרחביםראשיתמבואהמיקום-הקיימיםהשטחלמרכיביהתכנוןשלהתאמה•

.המוצעתהאקולוגיתהמערכתעלהשפעהוללארגישיםפחות

.(ועודהידרולוגיה/אקולוגיה/צפרות)הנדרשיםלצרכיםבהתאםהמוצעיםהמיםנופיפיזור•

המשתנה"כתמימרחב"ליצירתופיזורםמיםנופישלהניתןכללרבמגווןיצירת-רבגונימרחביצירת•

.השנהלאורך

.הנופיםלרגישותהמותאמותפיתוחרמותבותכניםפעילויותמגווןהמאפשרמרחביתכנון•

נוף7.2.3

אקולוגיה7.2.4

התחשבותותוךאקולוגייםעקרונותיישוםכדיתוךיתבצעברוךאגםפארקתכנון,אקולוגיכפארק

המקיימתובריאהמאוזנתמערכתלהשיגמנתעלוזאת,האקולוגיתהמערכתבצרכימקסימאלית

:התכנוןעקרונותפירוט.מינימאליתממשקיתהתערבותכדיתוךזמןלאורךעצמהאתומשמרת

ככלרחבלמגווןחיותמקוםשיהוו,ויבשתייםמימיים,אקולוגייםגידולבתישלרחבמגווןיצירת•

.חייםובעליצמחיםשלהניתן

במסגרתהנכלליםהגידולבתישלובריאמאוזןתפקודשיבטיחוסביבתייםתנאיםעלשמירה•

.הפארק

,גבוההאנושיתלפעילותשטחיםהקצאתתוך,הפארקבתחומיאנושיתפעילותשלמדרגיצירת•

.ומועטהבינונית

.וחיצומחשלפולשיםמיניםשלחדירהמפניהפארקלעהגנה•

באופןהסובביםהחקלאייםלשטחיםהפארקביןחייץרצועתוהקמתגומליןיחסייצירת•

ובעליהצמחייה,המטייליםעלהחקלאיהעיבודשלהשליליותההשפעותאתהניתןככלשיצמצם

.בפארקהטבעייםהחיים
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חקלאות7.2.5

נזקיםהניתןככללמזערשאיפהומתוך,במרחבהחקלאותצרכישלהבנהמתוךיעשההתכנון

התרומותלהעצמתושאיפה,הפארקמפיתוחכתוצאהבמרחבלחקלאותלהיגרםהעלולים

:התכנוןעקרונותפירוט.במרחבלחקלאותהפארקשלהאפשריות

,במטייליםפגיעהומונע,מחדהתקינההחקלאיתהפעילותהמשךאתהמאפשרתכנון•

.מאידךהחקלאיתמהפעילותכתוצאהבפארקהטבעייםהחייםובעליבצמחיה

לאזוריםמטייליםשלמעברומניעתהחקלאותלשטחיבפארקהמטייליםביןחייץיצירת•

.חקלאיים

החקלאייםבשטחיםפגיעהלמניעת(ממשקייםאוכלכלייםאמצעים,פיסיחייץ)אמצעיםיישום•

.בפארקשמקורןברחיותי"עבפארקהברמחיות

שלהתחבורהממערךכחלקהפארקבמרחבהקיימותהחקלאיותהדרכיםתפקודעלשמירה•

.במרחבחקלאייםכלים

.הסובבהחקלאיהמרחבאלהפארקמשטחיפתוחיםמבטיםעלשמירה•

וניקוזהידרולוגיה7.2.6

מערכתלהשגתהבסיסייםהניקוזעקרונותיישוםתוךויבוצעיתוכנןברוךאגם,וויסותכמתקן

יביאהבאיםהעקרונותפיעלתכנון.בקישוןספיקותוויסותמתקן-ייעודהאתהמקיימתהנדסית

:לתחזוקהשיעבודללא,זמןלאורךגבוההברמההמערכתלתפקוד

.והקריותחיפהמפרץבאזורהצפותכנגדלהגןכדי,הניתןככלמקסימליוויסותנפחתכנון•

הוויסותלמתקןסחףהגעתלהפחתת,האגםשבמעלהבערוציםארוזיהלצמצוםשיביאתכנון•

.מהקמתוהשניםבמהלךשהתרחשכפיהוויסותנפחוהקטנת(ההיסטוריהמאגר/ההצפהשטח)

.הקרקעיתבפניושינוייםקרקעגלישותהיווצרותלמניעתמתוניםבשיפועיםהמתקןגוףתכנון•

.היציאהלמתקןועדלאגםהנכנסיםהערוציםממעלההשיפוערציפותעלהשומרתכנון•

הןתקיןבאופןשיתפקדוכך,השביליםעםבהשקהאשרההידראולייםהמתקניםשלראויתכנון•

.לתחזוקההשעבודאתתצמצםהמתקניםתקינות.בטיחותיתמבחינהוהןהידראוליתמבחינה

הצפתתמנעהמפלסשמירת.הנדירותבהסתברויותיוגבהשלאכך,ההצפהמפלסעלשמירה•

.האגםבהיקףחקלאייםשטחים

.לדוגמאמוגבהת"סוואנה"נבניתכאשרגם.ברוךאגםלכיווןההיקפייםהשטחיםניקוזשמירת•
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,גדהשטחי,לחאחו,נחל,אגם)שוניםלחיםשטחיםעלבדגששטחיםשלרבמגווןתכנון•

.('וכוחורףבריכת

שבילים,תצפיתמגדלי,מסתורים)בסביבהפוגעאוציפוריםדוחקשאיננוקהלממשקתכנון•

.(ב"וכיוגעתאלאזורי,צפיםשבילים,מחופים

תנועהמאפשרתאך,לאדםהחקלאייםהשטחיםמןהמנותקתמובחנתסביבהיצירת•

.תעלותאועץגידור,צמחייתיחיץאזורי-לעופותבמרחב

מספרהגבלת,במתחםהצומחמינישלומותאםמלאתכנון-עופותתואמתנוףואדריכלותגינון•

.אסטרטגיותבנקודותציפוריםמושכימיניםנטיעת,בשטחופיזורם'מ10עלעולהשגובהםהעצים

רכבאואדםהפרעתללאבשטחצלמים/צפריםשליעדקהללתנועתאפשרויותיצירת•

תצפיות,חוקרים,צלמיםשליעדלקהלמיוחדיםסיוריםזמניהגדרתלמשל)ממשקייםבאמצעים

המיועדיםאוהרחבלקהלהסגוריםאזוריםהגדרתכגון)תכנונייםאמצעיםאו/ו,('וכדוערבבוקר

יצירת,ממונעיםולאממונעיםרכבלכליהסגוריםאזוריםהגדרת,מבקריםשלמצומצמתלכמות

.(ברורהכיווניותבעלתמעגליתתנועהיצירת,נסתריםצדשבילי

.שוניםבגבהיםצילוםחלונותמבחינתוהןמיקוםמבחינתהן-לצלמיםמותאמיםמסתוריםבניית•

.ציודעםהמגיעיםוחוקריםצלמים,צפריםשליעדלקהלנוחהנגישותהמאפשרתכנון•

צפרות7.2.7
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חלופות התכנון: 8פרק 

חלופות . 8
התכנון

תכנית אב אגם כפר ברוך

180התכנית: 'חלק ב



הקדמה8.1

מניתוחשעלווהממצאיםלמסקנותבהתאםגובשואשרכוללניותתכנוניותחלופותשתימוצגותזהבפרק

בשטחהמוצעיםהנופיםמגווןאתמגדירותאלוחלופות.שנקבעוהתכנוןועקרונותהרעיוניותהחלופות

מבואותאופציות,העיקריתהמבואהמיקום,התנועהוצורתאופי,הפעילויותמגוון,הנופיםפיזוראופן,האגם

.הגעהמוגבליאזוריםוקביעתבשטחמוקדים,משנה

,הבאבשלבופותחהשנבחרההתכנוןלחלופתהבסיסאתהיווהאלהחלופותבשתיהמוצעהתכנון

.(5פרקראה)האבתכניתבמסגרת
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חלוקה לנופים-1חלופה 

מרחב כניסה. 1

בריכות אקלום, פלגים. 2

אזור מוגבהה, "סוואנה. "3

יצירת בריכה שתחזיק     ,חפירת השטח והעמקתו. 7
זמן רב עם איים מגוונים

ופינות   מסביבן סבך , בריכות רדודות פתוחות. 9
ישיבה קטנות לצפיה בציפורי סבך וגדה

"מלכודות מים", שינוי והסטת חתך הנחל. 11

פיתוח מוגבל ופעילות ממשק. 4

בריכת חורף המוזנת ממי נגר מהסוואנה. 5

הסתרה וטיפול בסוללה  , הגבהת חלק מהאזור. 6

יצירת שביל מסתור, סבך.8

"  מלכודות מים".10

אחו לח. 12

1חלופה -חלופות התכנון8.2

1חלופת תכנון תשריט: 31תרשים 
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אתהמכניס"קומפקט"פארקהמציעהחלופה.האגם"לב"לאזורבעיקרהמתייחסתמצומצמתחלופה

.האקולוגייםוהנופיםהענייןאזוריאלישירותהמבקר

.הרכבתאלבאוריינטציהציבוריתתחבורהמוטתחלופה

שטחבצפוןאוהרכבתלתחנתבצמידותהמבואהמיקום:המבואהלמיקוםאופציותשתיזובחלופה

דופןצמודתבניהעלמתבססברכבתהמבואהמיקום.מהרכבתמ"ק1-כשלהליכהבמרחקהאגם

.מקרהבכלמהווהשהיאהבנוילמוקדוהתחברותספיגהכחניותהרכבתבשטחילהשתמשרצוןועל

בדרוםהקישוןתשלובתממאגרהקישוןלאורךיעשההפיתוח.האגםבלבבעיקרפיתוחמציעהזוחלופה

לפיזוריביאהרכבתתחנתאלהקשר.היציאהעדממזרחמזרענחלומכניסתבצפוןמהמגלשהיציאהועד

.בהתאםהנופים

אזור,לרכבתביותרהקרובבאזור-השטחבצפוןמובאיםממיםאקלוםובריכותפלגיםנופיפיתוח

.מובאיםמיםנופימוצעים,הפארקשלהכלליתלמערכתקשוריםשאינםמיםשלכניסהלתכנןניתןשבו

ההליכהבטבעתהשטחשלהמרכיביםכאחדהאקלוםבריכותשלהחינוכייםהנופיםישולבוזהבאזור

הקיימיםהשוניםהגידולבתיחווייתאתלחוותלמבקראפשרותלתתהיאהמטרה.למבואההקרובה

שנעשתההערימהבשלבשטחשקייםהגבוההאזורעלמתבססיםאלונופים.קצרהליכהברדיוסבפארק

.והרחבתהבעבר

חפירה,ההצפהממיניתוקולצורךהקיים"הסוואנה"אזורשלוהגבהההגדלה–השטחבמזרחהסוואנה

.הנגרמיאתהגבוההמהסוואנהשתקבלחורףבריכתיצירתלצורךהקיים"הסוואנה"מאזורחלקשל

.(ההיסטוריהמאגר)האוגרשלוהגדלהחפירה–השטחבמרכז

מוגנתלצפיהבסבךמוקפותרדודותבריכותאזורופיתוחלאחובצמודנוסףמוגבהאזורפיתוח–בדרום

.בציפוריםומוסדרת

שתכלולאקולוגיתומורכבותמגווןיצירת.והנופיהאקולוגיושיקומוהנחלחתךשינוי–הקישוןנחל

.לאורכוכלואותבריכות

:1תיאור חלופה 
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:1חלופה -שבילים/ מערכת התנועה

אלמתחבריםהמעגלים.שוניםובדגשיםבאורכיםמעגליםכמספרמוצעתהשביליםמערכת

.האגםבשטחהמוצעתהמבואהאלאוהרכבתאלהמקשרהשביל

מ"ק1-כשלבאורךמוצע-לכתמיטיבישאינםלמבקריםאובשטחקצרלביקורהמיועד,הקצרהמעגל

מוקדיםבהמשכם.האקלוםובריכותהפלגים–יותרהאינטנסיבייםהמוקדיםאלהמבקריםאתומוביל

המאפשרתצפיתמגדלשלמוקדהמעגלבמרכז.החורףבריכתכדוגמתחינוכידגשעםאקסטנסיביים

.האגםשטחכלאללתצפיתבנוסףמקורותמאגראלמבטים

ההצפהאזוראלהמבקראתמוליךזהמעגל.מ"ק2-ככ"סה–נוסףמ"ק1-כאורכו–השניהמעגל

.נוספיםתצפיתומגדליגשריםדרךהמרכזי

השוניםהמיםנופימירבפרושיםלאורכו.הנופיםמירבאתחווההמבקר-יותרהארוך,השלישיבמעגל

משליםזהמעגל.ועודבסבךמוקפותרדודותלבריכותכניסה,מסתורעםבסבךהליכה,ציפוריםהמושכים

.המיםנופיחווייתמגווןאת
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מרחב כניסה. 1

בריכות אקלום, פלגים. 2

אזור מוגבהה, "סוואנה. "3

יצירת בריכה שתחזיק  , חפירת השטח והעמקתו. 7
זמן רב עם איים מגוונים

מסביבן סבך  , בריכות רדודות פתוחות. 9
ופינות ישיבה קטנות לצפיה בציפורי סבך וגדה

"מלכודות מים", שינוי והסטת חתך הנחל. 11

פיתוח מוגבל ופעילות ממשק. 4

בריכת חורף המוזנת ממי נגר מהסוואנה. 5

הסתרה וטיפול   , הגבהת חלק מהאזור. 6
בסוללה  

יצירת שביל מסתור, סבך.8

"  מלכודות מים".10

אחו לח. 12

חלוקה לנופים-2חלופה 

2חלופה -חלופות התכנון8.3

2חלופת תכנון תשריט: 32תרשים 

185



אקולוגייםאזוריםבתוכוהמשלברחבפארק.הקישוןובמורדהאגםבלבפיתוחהמציעהרחבהחלופה

.האקולוגיתמהמערכתהמנותקיםלאזוריםבנוסףרגישים

.שווהבמידהוהיוגבברוךלכפר–לישוביםקשרמוטתזוחלופה

.מהמגלשהקישוןלמוצאבקרבהקיימותבחורשות,השטחשלהמערביבאזורהמבואהמיקום

66מכבישומדרום,ברוךכפרשלהגישהכבישדרך73מכבישמצפוןהמבואהאללהגיעניתן

דופןצמידותעקרוןעל,ברוךכפרלישובקירבהעלמתבססהמבואהמיקום.מהיוגב11תעלהדרך

.הרועשיםהשטחיםמלבהניתוקבזכותיחסישקט,הקישוןלנחלקשר,שקייםצלשליתרוןעם,לפיתוח

אזוריםובנוסף1חלופהשלהפיתוחאזוראתבתוכוהכולליותררחבפיתוחאזורמציעהזוחלופה

.לסכרממערב

פרושיםמערב-דרוםועדהשטחמזרח-מדרום.הפיתוחולהיקףלאוריינטציהבהתאםנעשתההנופיםחלוקת

דרךבחורשותמהמבואהמתחילהרצף.ביניהם"השכנותיחסי"וללשטחהתאמהתוך,ברצףהנופיםמגוון

"סוואנה",אחויצירתבהמשך.האקולוגיתמהמערכתהמנותקיםאקלוםובריכותלפלגיםעדמשוקםנחל

נחלתוואישיקוםלאורךכלואותובריכותבסבךמוקפותפתוחותרדודותבריכותאזור,סבךאזור,מוגבהת

.הקישון

.חורףלבריכתנוספותכלואותובריכותסוואנה,לחאחומוצעיםהשטחבצפון

הצפותשלהתפעוליתהמחשבהמתוךהמיםשלהאוגרלהגדלתחפירהשלנרחבאזורהשטחבמרכז

.באגם

:שבילים/התנועהמערכת

בדרוםבעיקרהמתמשךלמזרחממערברצף,הנופיםשלסיפוריםדרךהמבקראתהלוקחכרצףמוצעת

.השטח

קצרבביקורשמעונייניםלמבקריםבהתאמה,קצרהבהליכההאינטנסיבייםהאזוריםאללהגיעניתן

עםמיםונופיצפרותשלמגווניםלמוקדיםממשיךהמסלול,יותררחוקללכתלבוחרים.קלהובהליכה

.שונהצמחיה

בריכתואלגשריםדרךתצפיתנקודותאלהמבקראתהלוקחיםשביליםמעגלישנימוצעיםהאגםבמרכז

.החורף

ביקורי"עמופריםפחותאזוריםעללשמורבמטרההגעהמוגבלכאזורנשמרהצפוניהאזורמרבית

.שתתפתחנההאקולוגיותבמערכותיפגעשלאבאופןקהללווסתואפשרות

:2תיאור חלופה 
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ניתוח חלופות התכנון8.4

2חלופה  1חלופה  קריטריון  
להשוואה

חסרון יתרון חסרון יתרון

.מרחק מהרכבת-

הדרך מהיוגב-
עוברת בין 

.  שטחים חקלאיים
חיזוק תנועת  

מבקרים בשטח 
החקלאי יכולה 
להביא לפגיעה  

בפעילות  
.  החקלאית

במפגשי שיתוף 
הציבור עלתה  

בקשה שלא 
לאפשר תנועה  
.מדרום למאגר

הכבדה על -
תשתיות היישובים 

.הסמוכים

מיקום המרוחק  -
-מלב הפארק

מצריך הליכה  
ארוכה על מנת  
לעבור בין מגוון 

.  הנופים

קשר לכבישים -
ראשיים מדרום  

(.הנגשה)ומצפון 

לשני קשר-
כפר  -הישובים

.ברוך והיוגב

מאפשר  -
השתלבות עם 

המיזם התיירותי  
.  של כפר ברוך

צל קיים  -
(.החורשה)

כניסה מנוף של -
כניסה  . נחל-מים

המכניסה  
.  לאווירה

מיקום צמוד דופן -
באופן יחסי מחד  

ומרוחק מהאזורים  
הרגישים  של 

מרחב  / הפארק
.  התכנון מאידך

הכנסת הקהל -
דרך יישובי 

המועצה תאפשר  
ליישובים לבסס  

מוקדי משיכה  
תיירותיים בעלי 

שירותים תומכים  
.ומשלימים

אין גישה מכיוון  -
.והיוגב66כביש 

חוסר בקישוריות  -
. ליישובים

צורך  , לפיכך
מענה  /פתרוןב

לתיירות לינה 
ויזמויות

.מסחריות

קירבה לאזורים  -
האקולוגיים  

הרגישים של  
.הפארק

:מבואה ברכבת

מרחק מלב  -
צורך  -העניין

בהליכה ארוכה  
יחסית או שימוש 

.בשאטלים

הרכבת אינה  -
. פעילה בשבת

כשרוב, לפיכך
המטיילים  

(  שבת)מגיעים  
אין תחבורה  

.ציבורית

פגיעה בנגישות  -
הפארק  

ובהתאמתו  
לקהלי יעד 

פוטנציאלים  
משפחות עם  )

,  ילדים צעירים
גמלאים  

המתקשים  
,  בהליכה

קבוצות בשבת 
(. 'וכד

-ניתוק מהיישובים-
שמירה על 

הקהילות  
.  הכפריות

:מבואה ברכבת

מוד דופן ומרחק  צ-
מהאזורים  

.הרגישים

שימוש בחניות  -
.קיימות

קשר לתחבורה  -
.ציבורית

מרחק  אזור  -
המבואה והחנייה  

מהפארק מאפשר  
חוויית ניתוק  

וכניסה לאזור  
לא  "ו" מבודד"

".  מופרע

מיקום  
מבואה

.אדריכליות הנוף והיועצים השונים-י צוות התכנון"סעיף זה מציג את הניתוח שנעשה ע
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2חלופה  1חלופה  קריטריון  
להשוואה

חסרון יתרון חסרון יתרון

יציאה למסלול  -
ושאינו  " צר"

עשוי  . מעגלי
להוביל לעומס  
.מטיילים במרחב

מיקום האזורים  -
האינטנסיביים

פלגים  , מבואה)
(  ובריכות אקלום

מנותק מהאזורים  
.  הרגישים בפארק

כניסת המבקרים  -
ישירות לאזורים  

הרגישים  
האקולוגיים ללא  

.ויסות

-מבואה ברכבת-
עשוי להגדיל את 

כמות השימוש 
ברכבים ממונעים  
בפארק ולהפחית  
.  את ההליכה ברגל

אפשרות  -
ליציאה 

למסלולים 
מעגליים  
באורכים  
.משתנים

ויסות קהל

מרחק הכניסה  -
ממגוון הנופים  

.רחוק יותר

מרחב גדול יותר  -
ליצירת מגוון

.  נופים

חלופה הכוללת  -
נופים נוספים  

שאינם מופיעים  
בחלופה  
כגון  , הראשונה

,  חורשות
.המגלש

בשל מיקום  -
הפלגים ובריכות  
האקלום בסמוך 

האגם  ללב 
מצטמצם השטח  

הפוטנציאלי  
.לנופים האחרים

הגעת  -
המבקרים אל 

כל מגוון  
במרחק  הנופים

הליכה קצר  
.יחסית

מגוון נופים

/  כניסה ראשית-
מבואה אינה  

.בצמידות דופן

צורך בתאום עם  -
.הרכבת

יצריך עדכון -
תכניות תחנת  
הרכבת כולל 

.זכויות בניה

-מבואה ברכבת-
בינוי צמוד דופן  

-למבנה קיים 
אישור קל יותר  
.בוועדות תכנון

ישימות
/  ביצוע

זמינות  
תכנונית

מצב  * 
תכנוני  

המאפשר  
את מימוש  

התוכנית

מוקדי העניין  -
מעט  האקולוגיים

רחוקים  מהכניסה  
.הראשית

"/  לופים"מעט -
מסלולים  
לכן  . מעגליים

פחות מותאם  
למשפחות  

.וקבוצות

מגוון רחב של -
.שבילים

חלופה המאפשרת  -
יצירת מסלולים  

בנושאים וסיפורים  
.שונים

מציעה טיולים של  -
יותר מיום וביקורים  

.חוזרים

-מעגלים קצרים-
פחות אפשרויות  
.לביקורים חוזרים

פחות מתאים  -
ליצירת מסלולים 
בנושאים שונים  

שטח מצומצם )
(.יותר למגוון נופים

מגוון מסלולים-
יחסית קצרים  

בתוך מוקדי 
.העניין

מגוון  
שבילים
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2חלופה  1חלופה  קריטריון  
להשוואה

חסרון יתרון חסרון יתרון

פלגים ובריכות  -
אקלום מחוץ  

למערכת  
.  האקולוגית

מיקום הפלגים  -
ובריכות האקלום  

בחלופה זו גורעים  
משטח הנמצא  
מתאים לנופים

.אקולוגיים

פלגים ובריכות  -
אקלום עלולים 

להשפיע על  
המערכת האקולוגית  
בשל מיקומם בצמוד 

לאזורים הרגישים  
,  בלב מרחב התכנון

והשימוש במים 
.מובאים

פתיחת הטיול  -
בפארק  

במקום מוגבה  
גבעת  )

(  הקבלן
מאפשר  

תצפית על 
הפארק  

.  ואוריינטציה

התאמה  
לשטח

אפשרות לחפירת  -
אזורים רחבים יותר  
בשל השטח הרחב  

לנופים  יותר הקיים
.השונים

מרחב זמין פחות-
להגדלת האוגר בשל 

הצורך במקום לכל 
.הנופים בלב האגם

פתרון אוגר 
מים

יותר אזורים פעילים  -
של הפארק

הנושקים לחקלאות  
ויכולים לגרום  

לפגיעה בפעילות  
.  החקלאית והפוך

קרבה לנופים  -
חקלאיים ופעילות  
חקלאית מעשירה  
את חוויית המבקר  
ויכולה ליצור עניין  

.נוסף

פחות אזורים  -
פעילים

נושקים  ה
.לחקלאות

ממשק עם  
החקלאות

מטיילים  תנועת-
בסמוך לישובים 

כפר ברוך  )
תעודד  ( והיוגב

פיתוח של יוזמות 
תיירותיות אשר  
יתמכו וישלימו  

את חוויית 
.הביקור בפארק 

פיתוח שטח -
נרחב יותר  

בפארק המציע 
מגוון רחב יותר  

של מסלולים 
ומצדיק ביקורים  

.חוזרים 

ניתוק הקשר בין  -
הפארק ליישובים 

הסמוכים והרחקת  
תיירים מיוזמות  

תיירותיות  
לפיתוח  פוטנציאליות

.בהם

השפעת הרכבת על -
פוטנציאל כמות  

המבקרים באתר  
היות ואינה  , זניחה

פועלת בסופי שבוע 
קבוצות  . וחגים

מאורגנות מגיעות עם 
מרבית  . הרכב

המבקרים הם אנשי 
שאינם  , האזור

.משתמשים בה

השפעה על 
פוטנציאל

הפיתוח  
התיירותי  

באזור
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2חלופה  1חלופה  קריטריון  
להשוואה

חסרון יתרון חסרון יתרון

הגברת תנועת  -
תיירים בישובים 

עשויה להוות
מטרד עבור חלק 

.מהתושבים

גבוהה  קישוריות-
יותר לישובי העמק  

כניסות דרך  )
הישובים כפר ברוך  

מצפון ומערב והיוגב  
צמידות (. מדרום

המבואה לפארק  
וקרבתה ליישובים 

הופכת אותה  
.למשאב קהילתי

ריחוק המבואה  -
מהפארק  

ומהיישובים 
:מבודדת אותו

פגיעה בנגישות  
.ובקישוריות

מסלולים -
מעגליים  

,באורכים שונים
המותאמים

למגוון קהלי  
.יעד

הפארק  
כמשאב  
קהילתי

הפארק  פיתוח-
באזור מתקני המים  

מאפשרים זיקה 
לתכנים מרכזיים  

ניהול : שהוגדרו
חקלאות  , מים

ומורשת ההתיישבות  
החקלאית בעמק  

יזרעאל והמפגש בין  
.הטבע לחקלאות

קרבת המבואה  -
לפארק  מחד 

וריחוקה מהאזורים  
הרגישים מאידך 
מאפשרת הקמת  

.מרכז למידה וחקר

-מבואה ברכבת-
ככל שהפארק  
פחות נגיש כך  

פחות אנשים 
לתכנים  נחשפים

.המועברים בו

-מבואה ברכבת-
ניתוק הפארק  

מהמבואה  
והחניה מפחית

את הצורך  
בתשתיות  

ומסייע בהקמה  
ותפעול פארק  

-אקולוגי ובר
.  קיימא

הפארק  
כמשאב  

חינוכי
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תכנית אב אגם כפר ברוך

התכנית: 'חלק ב

חלופת התכנון . 9
הנבחרת

חלופת התכנון הנבחרת: 8פרק 
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שהוצגוהמנחיםהעקרונותעלהמתבססתמשולבתחלופהפותחה,והערכתןהחלופותבחינתלאחר

תפיסתהגדרתעלשומרהמוצעהתכנון.1מחלופהשעלוומסקנותיתרונותבתוכהומשלבת2בחלופה

ושמירהאקולוגיה,חקלאינוף,מיםניהולבתוכוהמשלב,העמקבלבקיימאברפארק:הרצויההפארק

תיירותיעוגןויצירת,ולחינוךלמורשת,לקהילהחיבורתוךלציבורהמונגשיםייחודייםטבעערכיעל

המקומיותהיוזמותשלהשתלבותמאפשרתואףמונעתאינההמוצעתהתכנית,בנוסף.בעמקמשמעותי

.המפורטהתכנוןבעתלבחוןישאותונושא,ברוךכפרשל

ומתןכתמיותלייצרמהרצון,ואילוציוהשטחממצאינובעתזומשולבתבתכניתהמוצעתהנופיםמגווןפרישת

.והתנועהההנגשהצרכיעלמענה

תיאור החלופה הנבחרת9.1

1

א1

2

4
5

5

6
7

8

9

9

10

10

11

12
13

4

:רשימת האתרים

מרחב כניסה ראשי: 1

מרחב כניסה משני: א1

,תוואי מוצא נחל הקישון מהסכר: 2

ובריכות אקלום( בריכות שכשוך)פלגים 

(מסומן בתשריט בקו מקווקוו)רצועת חיץ: 3

אחו לח: 4

"סוואנה: "5

בריכת חורף: 6

סביב סוללת המאגר: 7

מרכז שטח הצפה עיקרי: 8

סבך: 9

סבך וגדה: 10

נחל הקישון ומלכודות מים: 11

כניסת נחל מזרע: 12

מעלה נחל מזרע: 13

יחידות הנוף-תכנית עקרונית מוצעת: 33תרשים 
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הפיתוחגבולות

ועדבצפוןמזרענחלכניסת,מזרחמדרוםהקישוןתשלובתממאגרהאגםשטחאתהכוללתרחבהתכנית

.הקישוןמורדאלהמיםומוצאיהאקליפטוסיםחורשות-לסכרממערבנוספיםושטחיםבמערבהמגלש

הכניסהמבואות

:שוניםלצרכיםבהתאםקטנותמשנהמבואותומספראחתראשיתמבואהמוצעתלפארק

ולמתקניםליישוביםהניתןככלקרובהתהייההראשיתשהכניסהכךנבחרהמיקום-ראשיתמבואה

חורשותבאזורמתוכננתהראשיתהמבואה.דופןצמודפיתוחעללשמורמנתעלבשטחהקיימים

מכיווןתגיעהמבואהאלהגישהדרך.המבקריםכמותמירבאתותשמש,לסכרממערבהאקליפטוסים

חורשתשטחאתגםלכלוליכולהמבואהאזור.בלבדברוךכפרהישובאלהגישהכבישדרך,73כביש

שלפיתוחהראשיתהמבואהבאזורמציעההתכנית.ברוךכפרעםבשיתוף,למגלשמצפוןהאורנים

.פעילותומתקניחנייה,קהילתיתלפעילותמרחב,להדרכותאזור,מבקריםמרכז

אנשיכדוגמתייעודיתאוכלוסייהעבורובעיקר,מצומצמתמבקריםכמותעבורמוצעתמשניתמבואה

גישהומציעההאגםשטחשלהצפוניבאזורממוקמתזומשניתמבואה.וכדומהלימודיותקבוצות,מחקר

.בלבדושילוטחניהתכלולכזומבואה.המוצעיםהרגישיםהאקולוגייםהשטחיםאלוקצרהמהירה

אזוריםאללקישוריותעתידיותנוספותמבואותמוצעות,הפיתוחלגבולותמחוץ,אלומבואותמלבד

.עפולהומכיווןמגידומנחתבאזור-בעמקנוספים

ראשייםמרחבים

:עיקרייםפעילותאזורילשנימתחלקהפארקשטח

זוחלוקה.ממזרחאקולוגייםאקסטנסיבייםואזוריםלסכרממערבאינטנסיביתפעילותאזורי

העלולותפעילויותלצורךרגישיםהפחותבאזוריםושימוש,הרגישיםבאזוריםמבקריםויסותיצירתמאפשרת

.אקסטנסיבייםלשימושיםמיועדהתכנוןמרחבשלרובו.האקולוגילתפקודלהפריע

פעילותלרבות,קצרהליכהבטווחפעילותומציעיםהראשיתהמבואהאלקרוביםהאינטנסיבייםהאזורים

הקיימיםהשוניםהגידולבתיאתמדגימותהאקלוםבריכות.(מובאיםממים)השנהעונותבכלמיםונוף

.קצרמעגליבמסלולהפארקחוויתאתלחוותלמבקריםשמאפשרמה,הפארקבמרחב

.לעונהמעונההמשתנה"טבעי"נוףומספקיםמהמבואהמעטמרוחקיםהאקסטנסיבייםהאזורים
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מרחב אקסטנסיבי

מרחב אינטנסיבי

אזור פעילות אינטנסיבי ואקסטנסיבי-למרחבים ראשייםחלוקת הפארק : 34תרשים 

מאפשר-לסכרממערבאינטנסיבייםמרחביםמיקום-השטחלרגישויותבהתאםתוכנןהפיתוחרמותפיזור

מרחקינדרשים-מבקריםוויסותומאפשר,במזרחהאקולוגיתהמערכתעלמובאיםמיםהשפעותמניעת

.הרגישיםהשטחיםאלארוכיםיותרהליכה
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קיץלעומתהצפהמצב-השטחתיאור

:כגון,(ועומקגודל)ובנפחםבמיקומםמזהזההנבדליםשוניםמיםגופיכוללהמוצעהתכנון

והמערכתההצפהמשטחהמנותקים,לסכרשממערבהאינטנסיביבאזורואקלוםשכשוךבריכות-

.מובאיםממיםומוזניםהאקולוגית

.המוגבהתמהסוואנההנגרממיומוזןההצפהמשטחהואגםהמנותקמיםגוף-חורףבריכת-

.המרכזיההצפהשטח-

.וגדהסבךאזורי-

המיםמפלסעלייתבזמןהמתמלאותקטנותמיםבריכות)הקישוןנחלתוואילאורךמיםמלכודות-

.(יורדשהמפלסלאחרונשארות

שבאזורוהשכשוךהאקלוםבבריכותלמעט,השנהכללאורךמיםשלתפיסהשאיןכךמתוכנןהפארק

.מובאיםמיםהינוהמיםמקורשם,האינטנסיבי

השוניםהמיםבגופיהמיםתפיסתומשךהמיםעומקכאשר,הצפהבעתיתמלאוהמתוכנניםהמיםגופי

החורףבריכת.מקורותשלהשאיבהובפעולותההצפהבאירוע,ונפחםבמיקומם,היתרבין,תלוייהיה

.מוגבהאזורשהינו,המוצע"סוואנה"המאזורשיגיעונגרממיתוזןההצפהממיהמנותקת

המגבלותעלדגששימתתוךזאתכל.השנהמרביתלאורךמיםעםאזוריםמאפשרתהתכנית,בבדבד

התייחסותראה)וקורמורניםשקנאיםמשיכתלנושאהסמוךהאווירחילבסיסמפעילותהנובעות

.(האבתכניתשל'גחלק-התכניתיישוםבמסמך

ממפלס51+שיאלגובהמגיעהההצפהבובמצב-חורף:מצביםבשנימוצגהמוצעהתכנון,האמורלאור

.וקיץ,הים

.1:5000מידהבקנהעקרונייםוחתכיםקיץ,חורףעקרוניתתכניתתשריטי',בלחלקנספחיםראה
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(הדגמה)בריכות אקלום / פלגים

חורף  -תכנית עקרונית מוצעת: 35תרשים 

-כניסת נחל מזרע
שימור וממשק

מבואה משנית

סביב סוללת המאגר

ובריכות חורף" סוואנה"

מרחב הצפה עיקרי

סבך וגדה/ אזורי סבך

נחל הקישון ומלכודות מים

סבך וגדה/ אזורי סבך

היוגב

כפר ברוך

פוטנציאל מבואה  
ראשית בשיתוף

פוטנציאל שיתוף עם  
כפר ברוך

/  תיירות חקלאית
תיירות באופי הפארק

מבואה ראשית

(הדגמה)בריכות אקלום / פלגים

נגישיםובכךהשנהכליבשיםנשאריםאזוריםאלוממחישהתשריט

:בניהם,ההצפהברגעיגם

המבואהאזור-לסכרממזרחהאינטנסיביים=הפעיליםהאזורים

.ועוד(הדגמהבריכות)אקלוםבריכות,פלגים,החניות,הראשית

באופנייםנסיעה,רגליתלהליכההמיועדהפארקשלההיקפיהשביל

.clubcarו

איים,המאגרסוללתסביב,הסוואנהכדוגמת-הפארקבלבאזורים

.ועודההצפהשטחבמרכז

ממפלס הים51+ההצפה מגיעה לגובה שיא תיאור מצב בו * 

אחו לח

אחו לח
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גופיונשארובמלואוכמעטנוקזהשטחבומצבממחישהתשריט

.בלבדהקבועיםהמים

:השנהכלמיםמנוףליהנותניתןבהםהאזוריםאתמדגישהתשריט

ממזרחהאינטנסיביבאזור(ההדגמה)והאקלוםהשכשוךבריכות

.מובאיםממיםמוזניםאשרלסכר

ובאזוריהעיקריההצפהשטחבמרכזבריכות-הפארקבלבאזורים

.והגדההסבך

(הדגמה)בריכות אקלום / פלגים

מבואה ראשית

היוגב

-כניסת נחל מזרע
שימור וממשק

מבואה משנית

סביב סוללת המאגר

ובריכות חורף" סוואנה"

מרחב הצפה עיקרי

סבך וגדה/ אזורי סבך

נחל הקישון ומלכודות מים

סבך וגדה/ אזורי סבך

כפר ברוך

פוטנציאל מבואה  
ראשית בשיתוף

פוטנציאל שיתוף עם  
כפר ברוך

/  תיירות חקלאית
תיירות באופי הפארק

קיץ  -תכנית עקרונית מוצעת: 36תרשים 

מבואה ראשית

(הדגמה)בריכות אקלום / פלגים

אחו לח

אחו לח
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הדרכיםסוגיסיווג-התנועהמערכת

תנועהאפשרויותמספרמוצעותבפארק.יעדקהלימגווןלשמששתוכלכךמתוכננתהתנועהמערכת

.ומעגלייםקוויים,וקצריםארוכיםמסלולים,קארוקלאבאופניים,רגליתהליכה-למבקרים

להיותהמיועדתהיקפיתבדרך,הרגישיםהשטחיםבשולימתוכננתוהאופנייםקארהקלאברכביתנועת

שניהםובין,הקיימתההיקפיתהחקלאיתמהדרךמופרדתההיקפיתהדרך.השנהכלונגישהיבשה

אלכניסההמאפשריםבלבדרגלייםשביליםיוצאיםהפארקשלההיקפיתמהדרך.חייץרצועתמתוכננת

.הענייןמוקדיואלהפארקלב

.הצפהבזמניגםהפארקלבאתהמנגישותכדרכיםמשמשיםחלקםאשר,גשריםמוצעיםהפארקבלב

זודרך-הפארקתחזוקתעבורשתשמשהמבקריםמתנועתהמופרדתדרךמוצעתהפארקשטחבתוך

.לשימושםגםהחקלאיםעםלתאוםמוצעתו,הפארקהקמתלאחרשיימצאולצרכיםבהתאםתקבע

.הקישוןנחלאתהחוצה,מזרחמדרום(הקיימותעל)נוספתחקלאיתדרךמציעההתכנית

האתרבכרטיסיותהתייחסותראה)חיץרצועתובניהם,החקלאיותמהדרכיםמופרדיםהטיולשבילי

.(האבתכניתשל'גחלק-התכניתיישוםובמסמך

שביל הולכי רגל בלבד

-שביל היקפי
הולכי רגל/ קלאב קאר/ אופניים

דרך חקלאית קיימת

דרך חקלאית מוצעת

סוגי הדרכים  -מערכת התנועה-תכנית עקרונית מוצעת: 37תרשים 
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שביל יבש כל השנה

שביל יבש חלק מהשנה

השנהעונותפיעלסיווג-התנועהמערכת

אתלהנגישמנתעל,הצפהברגעיואף,השנהכלמעברשיאפשרועיקריותדרכיםמספרמוצעותבפארק

פלגים,ראשיתכניסהאזור)לסכרממזרחהאינטנסיביבמרחבהדרכיםכל:שיאברגעילמבקריםהפארק

אתהחוצותדרכיםמספר;clubcarו,אופניים,רגללהולכיהמיועדתההיקפיתהדרך;(אקלוםובריכות

.תצפיתונקודתמוגבההליכהשבילגםהמהווה,המיסוךסוללת;גשריםידיעלהאגם

דרכים.בשנהמסויימותבעונותרקהמבקריםאתישמשואשרהפארקבלבדרכיםמספרמוצעות,בנוסף

בחורףאלודרכיםאלההגעה.בקיץבעיקרהרגלהולכילתנועתויפתחוההצפהשיאברגעייוצפואלו

.המיםלמפלסיבהתאםוייסגרויתפתחוהללוהדרכים.הפארקמנהלתידיעלתנוהל

י עונת השנה"מערכת התנועה עפ-תכנית עקרונית מוצעת: 38תרשים 
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חינוך וקהילה, תיירות-תוכן הפארק

כניסה)ומקום(פעילותשעות)בזמןמבוקרתתהיהאליוהכניסה.קהלקולטאתריהיהברוךכפראגם

.(משניותכניסות,ראשית

:קהילתי-חינוכי-תיירותיאופיבעלתתהיהבוהפעילות

,המגווניםהגידולבתי,המיםגופייהיובוהמרכזייםהמשיכהמוקדי.ומורשתטבעאתר–תיירותי•

.וצפרותיזרעאלעמקשלהפתוחהחקלאיהנוף

יתקיימובמקום.והחקלאותהאדםעםוהמפגשלחיםגידולבתיבנושאיוחקרלמידהמרכז–חינוכי•

.אקדמייםומחקריםביוטופים,חינוכיותתכניות

.ונכסיולאזורושייכותגאווההמעוררתקהילתיתלפעילותמרחב–קהילתי•

,חוגים,ספרית-ביתחינוכיתפעילות:שונותבמסגרותלביקוריםהחוזר,המרכזיהקהלתהיההקהילה

השטחאתלחוותכדיהשונותבעונותישובהקהל.'וכדקהילתייםאירועים,משפחתיתפנאיפעילות

.הפארקוטיפוחמפיתוחחלקולהיותבוהמוצעיםהמסלוליםמגווןאתלחקור,המשתניםבמופעיו

,פעולהשיתופיבאמצעותיעשההחיבור.סביבוותוכןטבעלאתרימחובריהיההאתר,כןכמו

.ושביליםדרכיםמערךבאמצעותפיזייםובאמצעים

,התכנוןמשלבהפרויקטאתילווהקהילתיפורום.הניתןככלהאזורמתושבימורכביהיההאתרצוות

.ובתפעולובהקמה

,זולתפיסהבהמשך.בכלליזרעאלבעמקלביקורומבואהשערהפארקיהווההארציתהתיירותעבור

אתגםישרתואלוחיבורים.בסביבתושונותרכבודרכיאופנייםדרכי,רגלייםלמסלוליםיקושרהפארק

.לקהילההפארקחיבורשלהקהילתיההיבט

,מסתורעמדות,סבכים)הטבעלערכיונגישותפיזיתקירבהשלתהיהבפארקהביקורחוויית

.הטבעאתמקרובלחוותלקהלהמאפשרים('וכדמזחים,גשרונים

.בכלליזרעאלבעמקלביקורשערהמהווהמבקריםמרכזובהמבואהיכלולהראשיהכניסהמתחם

ועדהגנהוקרםשתיה,מכובעהחל:בפארקלטיולליציאההנחוץבכלהמבקריצטיידבמבואה

שוניםועזריםדרךמשחקי,ומסלוליוהאתרמפתאתהמבקריקבלבמבואה.שוניםומגדיריםלמשקפות

.הביקורחווייתאתשיעשירו
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שותףיהיה,ביוטופיםינחה,ס"לבתיהופרויקטיםתכניותיפתחהמרכז.וחקרלמידהמרכזיפעלבאתר

מתנדביםצוותויכשירלמבקריםתוכןאירועייארגן,הרחבהקהלאתידריך,אקדמייםלמחקרים

.מהקהילה

:לעונהמעונהישתנההפארק

אויחלפונודדותציפורים,('וכדקינון,חיזור)שונהבפעילותיעסקוחייםבעלי,ויתייבשויוצפושטחים

.הפארקאתהמקיףהפתוחהחקלאיהנוףגםוכךתשתנההצמחייה,בפארקיחרפו

עלמידע,ונסגריםשנפתחיםשבילים:הזמןכלהםגםמעודכניםלהיותצריכיםבשטחהתכנים,כןעל

חידושכל.ב"וכיוכעתשפורחייחודימיםפרח,שנסגרוקינוןאזורי,שהגיעהמיוחדתציפוריםלהקת

.חוזרלביקורמשיכהמוקדיהווהושינוי

.לתפעולוהנדרשהאדםכוחעלגםובהתאם,בוהפעילותעלדרמטיתבצורהתשפיעהפארקעונתיות

-תגדלוערכיותוחשיבותו.ויתבססילךבוהטבעובמקביל,השניםעםיתפתחהפארק,נכוןבניהול

.וחינוכיקהילתיוכמשאבתיירותכאתר,גידולכבית
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המכילה"אתרכרטיסיית"הורכבהנוףיחידתכלעבורכאשר,נוףיחידותלמספרחולקהתכניתשטח

נוספותוהנחיותהרחבה.המפורטבתכנוןלענותישעליהןהסוגיותאתהמבהיריםכלליותוהנחיותתיאור

הפרויקטיועציי"עהתקבלוההנחיות.התכניתיישוםמסמך-האבתכניתשל'גבחלקמופיעות

.השוניםלתחומים

1

א1

2

4
5

5

6
7

8

9

9

10

10

11

12
13

4

:רשימת האתרים

מרחב כניסה ראשי: 1כרטיסיה 

מרחב כניסה משני: א1כרטיסיה 

,תוואי מוצא נחל הקישון מהסכר: 2כרטיסיה 

ובריכות אקלום( בריכות שכשוך)פלגים 

(מסומן בתשריט בקו מקווקוו)רצועת חיץ: 3כרטיסיה 

אחו לח: 4כרטיסיה 

"סוואנה: "5כרטיסיה 

בריכת חורף: 6כרטיסיה 

סביב סוללת המאגר: 7כרטיסיה 

מרכז שטח הצפה עיקרי: 8כרטיסיה 

סבך: 9כרטיסיה 

סבך וגדה: 10כרטיסיה 

נחל הקישון ומלכודות מים: 11כרטיסיה 

כניסת נחל מזרע: 12כרטיסיה 

מעלה נחל מזרע: 13כרטיסיה 

כרטיסיות אתר-פיתוח החלופה הנבחרת9.2
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מרחב כניסה ראשי-1כרטיסיה 

ב
א

ב

א
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1כרטיסיה
מרחב כניסה ראשי

.באזור חורשות קיימות, מעבר לשטחי ההצפה, במערב התכנית מיקום

אזור עם . אזור קבלת הקהל העיקרי והמפגש הראשון של המבקר עם אגם ברוך
המרחב . מרחב המספק שירותים למבקר. המותאם לצרכי הפארקבינוי ופיתוח

.האתר וצרכיובהתאם להתפתחות-יתוכנן באופן המאפשר ביצוע הדרגתי

הגדרה  
ואפיון

-במרחב יתוכננו מספר אזורים

יתוכנן באופן גמיש שיאפשר ביצוע היקף חניות באופן הדרגתי בהתאם -אזור חניה
,אזור החניה יהיה בחורשה המערבית ביותר. לצרכים ולהתפתחות הפארק

.  המרווחים בין העצים גדולים והחניות יפוזרו ביניהם. הראשונה מכיוון ההגעה
.מרחב החניה יהיה ממצעים ללא סלילה

למגלש או בחורשת אורנים מצפון  יתוכנן באחת החורשות מדרום-אזור מבואה
המבואה תתוכנן לביצוע הדרגתי בהתאם לצרכים  . למגלש בשיתוף עם כפר ברוך

במבואה יתוכננו שרותים. הפארק וגידול מספר המבקריםהמשתנים עם התפתחות
מרחבי  . התארגנות ושהייה, התכנסות, אזורי ישיבה, לקבלת הקהל ואספקת מידע
.שרותים וכדומה, השכרת קלאב קאר ואופניים, שירות תיירותי כדוגמת קיוסק

ישמש  . בצמוד לאזור המבואה או כחלק ממנה-מרחב עבור צרכי תפעול הפארק
.אחסון ואחזקה, עבור מנהלה

.שהיה והתכנסות, פיקניק-יתאפשרו מגוון פעילויות-אזור החורשות

.אומגות וכדומה, בין העצים" פארק חבלים"אפשרות ליצירת 

.  הבינוי ישאב השראה מנופי העמק. מרחב המבואה יתוכנן באופי המשתלב בנוף
.  השראה ממבני החקלאותקבלתלדוגמה". קל"ו" פתוח"בינוי נמוך עם מראה 

.התכנון יתחשב בעצים הקיימים ישתלב בהם וישמר אותם עד כמה שניתן

אזור זה מוצע לשילוב  -לכפר ברוךבצמוד לשטח המבואה אזור חקלאי רחב השייך
השטח מוצע כאזור  . כחלק מהפרויקט והפארק בשיתוף פעולה עם כפר ברוך

,  כדוגמת מבוך תירס)מוצע תיירות חקלאית . תיירותי המשתלב באופי הפארק
יצירת חניון קרוואנים משולב עם פלגים  , ( חקלאות אורגנית ועוד, קטיף פרחים

.  וכדומה

(.  כדוגמת מעבר בוקס)יש לתת מענה למעבר רכבים אל המבואה מעל הקישון 
.בתכנון המפורט יש לקבל ייעוץ ממתכנן תנועה

הנחיות  
תכנוניות

רצוי בנקודת  , מידעהמסרתמתחמי: בשלב הראשון התוכן יועבר במבואות חוץ. 1
.  התכנסות לקבוצות הכוללת אפשרות ישיבה והצללה

סיפור ההתיישבות החקלאית ומורשת : עולם התוכן בו תעסוק המבואה יהיה. 2
ניהול  ; מפגש הטבע עם אדם והחקלאות; בתי גידול לחים;עמק יזרעאל

.מים
צורך בכתות לימוד חיצוניות  –מרכז למידה וחקר בנושא בתי גידול לחים . 3

מרכז הדרכה וצוות מדריכים בעלי הכשרה  ; מקורות ובעתיד אף בתוך מבנה
ציוד חקר לקבוצות ; (סטודנטים, ביוטופים, תלמידים)להנחיית קבוצות שונות 

. ומקום אכסון
.מקום התכנסות לפעילים ומתנדבים מהקהילה. 4
.  חינוכית-מרחב התכנסות לפעילות קהילתית. 5

תוכןהנחיות
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מרחב כניסה ראשי-1אזור 

-הנחיות תוכן

.מזכירה לך שדיברת על עצי תות שמושכים ציפורים-שי-הנחיות צפרות

-הנחיות סטטוטוריקה

1כרטיסיה
מרחב כניסה ראשי

מומלץ ליצור רצועת חיץ במבנה חורש , במרחבים הפנויים, החורשותבשולי
יצירת (. זית ועד רמת שיח, י ומסטיק"אלה א,אלון מצוי)צפוף יחסית ונמוך 

הפרדה בין שטח הפנאי לשטחים עם ציפורים ועידוד תנועת ציפורים בשולי  
עדיף עם הפרדה מהקהל )ניתן למקם תיבת קינון שונות בשוליים . השטח

(.בנקודות לא נגישות 

הנחיות  
צפרות

.רק של מינים מקומיים–במידה וישנו צורך לנטיעת עצים לצל  הנחיות  
אקולוגיה

.שתייה לברזייה ולמבנה שירותיםאספקת מי
.אפשרי מים אפורים–אספקת מים לגינון 

.הסדרה של אמצעי בטיחות למטיילים בקרבת המגלש

הנחיות מים  
וניקוז

פיתוח המבואה והסדרת החניה יחייב הסדרה סטטוטורית ברמת הועדה  
.  ב"לתוהמקומית 

הנחיות
סטטוטוריקה

מתאימים בין מרחב הכניסה הראשי לבין השטחים חייציםיש לשמור על 
בין מרחב הכניסה ולהיכנס החקלאיים הסובבים כך שמבקרים לא יוכלו לעבור

גם בין דרך ההגעה אל מרחב הכניסה  חייציםיש להקים . את השטח החקלאי
:  חייצים יכולים להיות. שטחי מגורים כפריים סמוכים/ לבין שטחים חקלאיים 

יש לקבוע . גדרות, בולדרים, רצועות צמחיה, ערוצי נחל או תעלות ניקוז קיימות
.אמצעים שימנעו כניסת רכבים וטרקטורונים לפארק ולמרחב החקלאי

הנחיות  
חקלאיות
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א/1כרטיסיה
מרחב כניסה משני

.  הקיימת" גבעת הקבלן"באזור , צפון השטח מיקום

הכניסה . משמשת כנקודת התחלה נוספת ליציאה אל השטח,  כניסה משנית
בעיקר עבור  -מאפשרת נגישות מיידית אל השטחים האקסטנסיביים והאקולוגיים

.  יחידים וקבוצות המגיעים עבור סיורים קצרים ונושאים כגון חינוך ומחקר

הגדרה ואפיון

תתוכנן אפשרות להורדת קבוצות אך ללא  , בשטח יתוכננו מספר חניות בודדות
.לא יתוכנן בינוי בשטח זה. חניה עבור אוטובוסים

.  בכניסה זו יתוכנן אזור שהייה ומרחב התכנסות מצומצם
.  צמחית או בנויה-תתוכנן הצללה

בשל מיקומו ותפקידו מוצע מוקד תצפית המאפשר מבט רחב ופנורמי  , באזור זה
על מנת לבדוק את התאמת השפך הקיים  יש להתייעץ עם יועץ קרקע.על הפארק

מפלסי הגבעה יותאמו לצרכים התפקודיים וישוקמו  . של הגבעה לצרכי התכנון
בתכנון וביצוע המרחב יש לשמור על המעיין וחישת  . להתאמה לנוף הפארק

.קנה ועב קנה הקיימים מצידה הדרומי של הגבעה

הנחיות  
תכנוניות

נקודת התכנסות לקבוצות הכוללת אפשרות ישיבה  -מידע המסרתמתחם. 1
.תשמש גם ככיתת לימוד שדה וכנקודת התכנסות פעילים ומתנדבים. והצללה

;סיפור ההתיישבות החקלאית ומורשת עמק יזרעאל(: בקצרה)עולם התוכן . 2
(.סיפור מאגר ברוך)ניהול מים ; בתי גידול לחים

(  נחל מזרע)מרחב הכניסה המשני ישמש כניסה לאזורים הרגישים באתר . 3
מרחב כניסה זה יקצר את מרחק  . צפרים וקבוצות מיוחדות, עבור אנשי מחקר

.ההליכה לאזורים הסגורים ויקל על הובלת הציוד המקצועי לעומק השטח

הנחיות תוכן

כניסה לשטח רק לכיוון  , כוללת הצללה, הגבעהעמדת תצפית בשיא גובה
ללא עצים גבוהים  ! רצועת צמחיית חיץ נמוכה בלבד, (מערבה ודרומה)המאגר 

ב אך תוך "א ומשה"התאמת עמדת התצפית לדרישות חה. שוברי קו רקיע
.תצפית אל המאגר

יש למקם אותה בצידו  ( בקבוצות או בעומס)במידה ותוקם עמדת כניסה לקהל 
באופן שאיננו יוצר לחץ על העופות הן בתוך השטח המוצף  , המערבי של האתר

.והן לכיוון גשר הרכבת ונחל מזרע

הנחיות צפרות

יש לשמר רצועת חייץ של צמחייה  . י מינים מקומיים"רק ע–י עצים "הצללה ע
סחף וחומרי  זליגות, ריסוסים)ההשפעה של השטח החקלאי צפופה להקטנת

(.דישון

הנחיות  
אקולוגיה

.אפשרי מים אפורים–אספקת מים לגינון 
מעל פני הים' מ51.0מעל 0.0-הסדרת המתחם  בעבודות עפר כך שרום ה

.  והמשטח מנוקז לכיוון המאגר

הנחיות מים  
וניקוז

פיתוח המבואה והסדרת החניה יחייב הסדרה סטטוטורית ברמת הועדה  
.  ב"לתוהמקומית 

הנחיות
סטטוטוריקה

אמצעים למניעת כניסת . הכניסה לבין שטחי החקלאותבין מרחבחייצים
.רכבים וטרקטורונים למרחב החקלאי

הנחיות  
חקלאיות
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2כרטיסיה
פלגים ובריכות אקלום, תוואי מוצא נחל הקישון מהסכר

,  יציאות המים מהסכר. ממערב לסכר ועד לשטח המבואה, במערב התכנית
שטחים רחבים בהם כיום יש צומח מים ותוואי מוצא המים עד להתחברות אל מוצא  

.  הקישון מהמגלש

מיקום

שטחים בהם ניתן שימוש במים מובאים  , שטחים המנותקים מהמערכת האקולוגית
אלו השטחים בהם ירוכזו מרבית הפעילויות היותר אינטנסיביות  . ויצירת נוף מחדש

.בשל הקרבה לכניסה הראשית והמרחק משטחים רגישים

הגדרה  
ואפיון

.בתכנון יש לקחת בחשבון את מוצאי המים מהסכר ולהתאים אליהם
הדרך המובילה ממרחב הכניסה הראשי אל מרחב זה תהיה לאורך תעלת מים  

תעלה זו תוסדר ותשוקם  -סכר אל מורד הקישוןמוצא מים מהקיימת המחברת בין
.קיימת הצמודה לאורך הסכרדרךדרך נוספת תוסדר על. ליצירת נוף נחל

.בין השטח לחקלאות יתוכנן חיץ צמחי
.  לשטחי החקלאותהחקלאים התכנון יקח בחשבון את נגישות

.יש להתחשב בקווי התשתית שעוברים בשטח ולתכנון בתאום איתם
את בריכות הדגמה הממחישות וחושפות-בשטח מוצעים בריכות אקלום צומח

גידול ואקלום צמחים מומלצים על פי הנחיות יועץ  -המבקרים לנעשה בפארק
.האקולוגיה ויועץ הצפרות

מי  . המאפשרות למבקרים פעילות במים( פלגים)בשטח מוצעים בריכות שכשוך 
הפלגים יתוכננו באופי המשתלב עם אווירת  . הפלגים יהיו ממקור מים מובאים

.הפארק

הנחיות  
תכנוניות

.בריכות אקלום ותפקידן; ( מהו והיותו בסכנת הכחדה)גידול לח בית-
אבני מדרך , גשרונים, בריכות שכשוך: ושהייה בסביבה טבעיתמרחב בילוי-

.'במים וכד

הנחיות תוכן

מומלץ לבחון את תכנון הבריכות  במידה ומוקמות בריכות הדגמה ואזור חיץ
.והצומח בהתאמה לתצפית על מיני ציפורי שיר וגדה

הנחיות  
צפרות

בין השטח לשטח ( למשל קנה ועב קנה)יש ליצור חייץ של צומח גדות צפוף 
,  בבריכות ההדגמה יש לשתול צומח מים טבול כדוגמת נהרונית צפה. החקלאי

לבנה וצומח מזדקר כדוגמת מיני גומא ולעשות שימוש נימפאה, נופר צהוב
.במים מובאים הדומים בהרכבם למי שטח האגם

הנחיות  
אקולוגיה

,  הסיפון, הסדרה של אמצעי בטיחות למטיילים בקרבת מוצא מים מהסכר
.ומתקן השאיבה של מקורות

.יש להתחשב בקווי התשתיות שעוברים בשטח ולתכנן בתאום איתם
אפשרות לשימוש לבדוק מול גורם מוסמך יש -מקור המים בבריכות השכשוך

.  שימוש במים שפירים-במידה ולא ניתן. במי שיטפונות ממאגר הצד של מקורות
.כל זאת בתאום עם מקורות ומשרד הבריאות

הנחיות מים  
וניקוז

.אין הנחיות מיוחדות
.קיימות( מטרוקות)שמירה על חלקות דרך 

הנחיות
סטטוטוריקה

כך שניתן יהיה לעבור בהם עם כלים  , יש לשמור על מעברים חקלאיים קיימים
.ובמסלול נפרד ממסלול המטיילים,חקלאיים כבדים

יש ליצור חייץ שלא יאפשר מעבר של מבקרים מהפארק אל השטחים  
.  החקלאיים

הנחיות  
חקלאות
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3כרטיסיה
רצועת חיץ

.  רצועת החיץ תקיף את כל שטחי האגם ושטחי הפעילות במפגש עם החקלאות מיקום

רצועה רחבה המשמשת כבאפר המגן על שטחי האגם האקולוגיים מהשפעות 
רצועה זו משמשת בנוסף כהגנה על שטחי  . הפעילות החקלאית הסמוכה

.החקלאות מהפעילות התיירותית באגם

הגדרה  
ואפיון

וככל הניתן באופן שלא יבוא על  רוחב הרצועה ייקבע על פי צרכי האקולוגיה
ברצועה זו או במקביל אליה יתוכנן שביל  .חשבון שטחים חקלאיים מעובדים

שביל זה יהיה בנפרד מהדרך החקלאית הקיימת  . היקפי סביב כל שטחי האגם
שביל זה יתחבר לשבילי הולכי רגל  . אופניים וקלאב קאר, וישמש עבור הולכי רגל

בכל מפגש בין שבילים תתוכנן התרחבות  . הנכנסים אל תוך שטח האגם
.  הנגשת מידע וכדומה, שתאפשר חניה של רכבי הקלאב קאר

אחד מתפקידי הרצועה הוא מניעת כניסת מים המגיעים משטחי החקלאות אל  
.  תעלות ניקוזלשם כך אפשרות הגבהה טופוגרפית ובדיקת התכנות קיום. האגם

ככל  . ברצועה זו ישתלו צמחים שישמשו כבאפר נוסף על פי הנחיות האקולוג
" חלונות נוף"בצורת )שניתן יתאפשר מבט מהשביל ההיקפי אל החקלאות 

(.בנקודות מסויימות או בכל דרך אחרת

הנחיות  
תכנוניות

מבט אל נופי העמק החקלאיים וסיפור  ; המפגש בין הטבע לחקלאות-תכנים1.
,  לכרמל, ליישובים, תצפיות לעמק; המורשת וההתיישבותית בעמק יזרעאל

ך שהתרחשו  "חיבור לסיפורי התנ'; הרי נצרת וכד, גבעת המורה, לגלבוע
.בעמק ובקישון

יצירת חוויית ביקור העוסקת  -חיבור ללב שטח הפארק באמצעות שבילים 2.
במערכת היחסים המורכבת שבין הטבע לחקלאות ולהתיישבות האדם  

התלות של הטבע באדם ובנכונותו להקצות  , הניסיון ליצור חיץ, הסמיכות)
(.שטח להגנה על הטבע

הנחיות תוכן

יכולה בהחלט  , י הפן האקולוגי"רצועת חיץ הנדרשת הן על ידי הפן החקלאי והן ע
,  עצי חרוב, במידה ומדובר על חיץ במבנה אלון ואלון תבור, לשמש גם לצפרות

ממינים שאינם מזיקים  )בהחלט לשמש כמושכי ציפורים תאנה ותות אשר יכולים
י על חשבון ריבוי אלונים מאחר "מומלץ לבדוק נוכחות אלה א(. לחקלאות הסמוכה

.ויעילותה לטובת משיכת ציפורים רב יותר
יש לבדוק קיום חיץ במתכונת של עצים בנקודות מים למניעת לינת קורמורנים  

.אחריםלהקנייםומינים 
מעל אזור החיץ בחלקים  (  כדוגמת מגדלים)כדאי לבדוק עמדות תצפית מוגבהות 

אלו אתרים חשובים לדורסים  , לתצפית אל השדות שבתווך הנחלים, המזרחיים
.ב"ומשהא"חהוכיוון שאיננו מתנגש עם דרישות , בנדידה

הנחיות  
צפרות

תפקיד רצועת החיץ היא לקלוט את מרבית ההשפעות השליליות המגיעות 
רוחב .  חומרי דישון וסחף קרקע, החקלאי כדוגמת שאריות חומרי הדברהמהשטח

הצומח ברצועת החיץ צריך להיות צפוף ככל  . לפחות' מ10-30-רצועת הצומח 
אלון  : מיני עצים אפשריים. הניתן וגבוה ככל הניתן במגבלות שמאפשר חיל האוויר

.מצוי ואלון תבור

הנחיות  
אקולוגיה
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3כרטיסיה
רצועת חיץ

י הצפת השטחים  "יש למצוא פתרון לנגר כך שתפקוד החקלאים לא ייפגע ע
.החקלאיים

בדיקת אפשרות יצירת תעלות היקפיות והזרמת הנגר  -במידה וניתן גיאומטרית
.אל מורד הסכר

במידה ויימצא כי אין אפשרות לייצר תעלות היקפיות יש לבדוק אפשרות של  
במקרה זה. והזרמה ממנו אל האגם" בור שיקוע"תעלות חלקיות עם סיומת של 

נדרשת שתילת צמחיה אקווטית מטהרת בבורות השיקוע לצמצום כמות  
.החומרים המזיקים במים

הנחיות מים  
וניקוז

אין הנחיות הנחיות
סטטוטוריקה

כך שניתן יהיה לעבור בהם עם כלים  , יש לשמור על מעברים חקלאיים קיימים
.ובמסלול נפרד ממסלול המטיילים,חקלאיים כבדים

יש ליצור חייץ שלא יאפשר מעבר של מבקרים מהפארק אל השטחים  
גם מניעת מעבר של חיות בר מהפארק לשטחים , כמו כן. החקלאיים
.החקלאיים

:  האלטנרטיבות להתמודדות הן. יונקים יוצרים נזקים משמעותיים לחקלאות
טיפול  ; (רצועת צמחיה לא יוצרת חייץ לחיות)גידור בין השטח הטבעי לחקלאי 

בכדי . פיצוי כלכלי של החקלאים על נזקי היונקים; ג"רטבהתאם להוראות 
נדרש שמנהלת הפארק תרכז בשלב מוקדם , להחליט על חלופת ההתמודדות

במקרה שימצא כי . ככל הניתן מסמך המגדיר את אמצעי ההתמודדות שנבחר
אפשר להחביא את הגדרות ברצועות צמחיה או  , גדר היא הדרך הכי ריאלית

(.הא-גדר הא)קפלי קרקע 

הנחיות  
חקלאות
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4כרטיסיה
אחו לח

גבעת "בסמוך ל, בצפון. בשטח התכנית שני אזורים יעודיים להכלת נוף אחו לח
.בצמוד לסכר, בדרום. נחל מזרע ונביעות קיימות, "הקבלן

מיקום

.המקיים מופע לח במהלך מרבית השנהבית גידול שטוח ורדוד יחסית הגדרה  
ואפיון

:בשטחים אלו יתוכנן נוף לח באחת משתי אפשרויות
אזור . באזור כניסת נחל מזרע מצפון לרכבתדימוי וחיקוי תנאי השטח הקיימים1)

תכנון גבהי השטח  (. כפי שמתואר בהנחיות הצפרות)אשר נמצא כשטח ערכי 
בדומה לתנאי השטח הקיימים בשטח הערכי כולל בדיקת מצאי הצומח הקיים  

.ובחינת שכפולו לאזורים אלו
-אפשרות נוספת הינה תכנון גבהי השטח כך שהאדמה תהיה לחה רוב השנה2)

מ בודדים ובחלק מהזמן רק  "חלק מהזמן השטח יתוכנן להיות מוצף בעומק ס
.  שטח זה יכול להיות מוצף לעומק רב יותר אך למספר ימים בלבד. רטוב

.בחלופה זו תכנון הצומח יקח בחשבון את הנחיות האקולוגיה בעמוד זה
תנועת המבקרים תהיה רק על תשתית מותאמת אשר לא תפגע בתפקוד המערכת  

.כדוגמת שביל המנותק מהקרקע, האקולוגית

הנחיות  
תכנוניות

.עולם החי והצומח באחו לח. אחו לח כבית גידול-
.ח וציפורים"מסתור לתצפיות על בע, פינת הדרכה לקבוצה-

הנחיות תוכן

ישנם שטחי ( בעיקר מצפון למסילת הרכבת)כיוםבשטחי האחו הלח הקיימים
אך קיימת גם  . מ מים"ס10קרקע לחה ובצידם שטחים מוצפים בגבהים של עד 

(  בעיקר שיח אברהם)חלקם שיחיים , צמחייה גבוהה יחסית באיים מבודדים
,  לחסידות, אלו שטחי ההזנה העיקריים לאוכלי חרקים נודדים. חלקם עציים

.ומיני גדה, אנפות
או על שבילים , כניסת קהל צריכה להתבצע בשולי השטח בלבד, לפיכך

כניסה פיזית ללב (. עם חלונות תצפית צרים, שבילי מסתור)ונסתרים " צפים"
.לימוד וניטור, השטח צריכה להיות מוגבלת למחקר

בעל חלונות תצפית מותאמים לדרישות  , מגדל תצפית מוגבה, במידת האפשר
הייתה קיימת  )יאפשר תצפית ייחודית שאין כמותה כיום בארץ , ב"א ומשה"חה

(.בעבר בשמורת החולה

הנחיות  
צפרות

אירוס  , נרקיס מצוי, סחלב הביצות, דו טוריפספלון, זוחלתליפיה: צומח אפשרי
.גרגיר נחלים, כרפס הביצות,הביצות

הנחיות  
אקולוגיה

.אין הנחיות הנחיות מים  
וניקוז

.אין הנחיות הנחיות
סטטוטוריקה

יש ליצור חייצים כך שמטיילים –באזורי הגבול עם שטחים חקלאיים מעובדים
שטחי החייץ יהיו. וחיות בר לא יעברו משטחי הפארק אל השטחים החקלאיים

יש לרכז מסמך  . על חשבון שטחי הפארק ולא על חשבון שטחים חקלאיים
ראה . ולפעול בהתאם, בדבר דרכי התמודדות עם נזקי בעלי חיים לחקלאות

.לעיל3כרטיסיה 

הנחיות  
חקלאות

אחו לח-4כרטיסיה 
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"סוואנה"-5כרטיסיה 

א

א

214



5כרטיסיה 
"סוואנה"

,  בצפון מזרח השטח". סוואנה"בשטח התכנית שני אזורים יעודיים להכלת נוף ה
.בצמוד לאחו לח המוצע, בדרום". במה"הקיים אזור ה" סוואנה"באזור ה

מיקום

שטח מוגבהה ממי ההצפה עם נוף פתוח ועם צומח גבוה מפוזר במרחקים יחסית  
וכמקור מי נגר לבריכת החורף המוצעת  " יבש"שטח זה ישמש כאזור . גדולים

.  בצמוד אליו

הגדרה  
ואפיון

השטח יהיה  . יתוכנן מעל גובה רום ההצפה וסף הגלישה" סוואנה"מרבית שטח ה
השטח יתוכנן כך שמי הנגר יתנקזו ממנו . גבוה משטחי החקלאות-גבוה מסביבתו

השביל יעבור  , בשטח יעבור אחד השבילים הראשיים. אל בריכת החורף המוצעת
.בעיקר בשולי השטח

הנחיות  
תכנוניות

.עולם החי והצומח בסוואנה. הסוואנה כבית גידול
.ומסתור( כדוגמת מגדל)נקודת תצפית , נקודת התכנסות לקבוצה

הנחיות תוכן

.למשיכת מינים כחנקנים וחטפיות' אטד וכד, תוספת למינים קוצניים כגון שיזף
אלא אם תתאפשר כניסת  )יהיה צורך בכיסוח במהלך השנה , בממשק מתמשך

צורך בניטור ושליטה על צמיחת עצים  , בנוסף(. אוכלי עשב כחלק ממשק אחזקה
.חדשים

.עשבים מהשטחים החקלאיים/מכרסמים/חשוב שלא תהיה זליגת קוטלי חרקים
כחלק ממערך העבודה , כדאי למקם תיבות קינון לבזים ותנשמות בשולי השטח

.מול החקלאים ומן הפן ההסברתי חינוכי

הנחיות  
צפרות

בין העצים . חרוב ותאנה, ם פזורים כדוגמת אלוןצומח יבשתי טיפוסי לאזור עם עצי
להגברת האטרקטיביות של  ( למשל כלניות)יש לשקול שתילה של גיאופיטים 

.השטח

הנחיות  
אקולוגיה

.מעל פני הים' מ51.00-רום ההגבהה דרוש להיות גבוה מ
המקיף את בריכת המים הנקיים צריך להיות  , שיפוע החלק העליון של הגבעה

ולא  ( בריכת החורף" )הסטרילית"כך שמים יתנקזו אל הבריכה -קעור כלפי מעלה
.יזרמו לעבר ההיקף החיצוני של הגבעה

יש לנקז את הנגר המגיע מכיוון השטחים החקלאיים וייחסם על ידי ההגבהה על  
.מנת למנוע הצפת השטחים החקלאיים

הנחיות מים  
וניקוז

.אין הנחיות הנחיות
סטטוטוריקה

יש ליצור חייצים כך שמטיילים –באזורי הגבול עם שטחים חקלאיים מעובדים
שטחי החייץ יהיו. וחיות בר לא יעברו משטחי הפארק אל השטחים החקלאיים

יש לרכז מסמך  . על חשבון שטחי הפארק ולא על חשבון שטחים חקלאיים
ראה . ולפעול בהתאם, בדבר דרכי התמודדות עם נזקי בעלי חיים לחקלאות

.לעיל3כרטיסיה 

הנחיות  
חקלאות
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בריכת חורף-6כרטיסיה 

ב

א

א

ב

216



6כרטיסיה
בריכת חורף

.המוצע" סוואנה"בצמידות לשטח ה, בצפון מזרח השטח מיקום

.מקווה מים עונתי הניזון מנגר עילי בלבד הגדרה  
ואפיון

גובה הבריכה יקבע מעל  . בריכת החורף תהיה מנותקת לחלוטין ממי ההצפה
בריכת החורף תוזן ממי הנגר שיגיעו מאזור  . המפלס המקסימאלי של ההצפה

שטח הבריכה יהיה מופרד לחלוטין מהשפעות החקלאות יש  . המוצע" סוואנה"ה
גודל הבריכה ייקבע על  . לתכנן את האזור כך שלא יגיעו מי נגר משטחי החקלאות

".  סוואנה"פי בדיקות כמות הנגר המשוערת ב

הנחיות  
תכנוניות

.עולם החי והצומח בבריכת החורף. בריכת חורף כבית גידול
לצרכי  ( דק סמוך לבריכה ומעל למים)אזור חקר המאפשר הגעה למים 

.על המשטח להכיל קבוצה. פעילויות חקר וביוטופים

הנחיות תוכן

הנחיותאין הנחיות  
צפרות

יש לבצע תכנון מפורט של העומקים בבריכה בשל היות הבריכה מקווה מים  
תכנון העומקים יתוכנן כך שיאפשר משך מים מינימאלי על מנת . עונתי

אין לתכנן עומק בריכה אחיד על  . הייחודיים יוכלו לסיים מחזור חייםשהמאכלסים
מאחר והמאלכסים אשר לא  )מנת שלא תתייבש הבריכה בבת אחת בכל שטחה 

הבריכה תתוכנן כך שיהיה אזור אחד עמוק יותר אשר  (. השלימו מחזור חיים ייכחדו
ובכך יהווה  ( למרות שנפח המים לא יהיה גדול)יכיל מים לתקופה ארוכה יותר 

.מקלט למאכלסים שלא השלימו את מחזור חייהם
מנת ליצור  מאגר  לזרוע את הקרקעית בקרקע מבריכת חורף סמוכה עליש 

כף צפרדע  , יש לשתול צמחייה אופיינית כבצעוני מצוי. התחלתי של בייצי קיימא
אחד  )אגמון ימי. דמסון כוכבני ומינים אחרים האופייניים לבריכות חורף, איזמלני

-הינו צמח חשוב לשתילה( מהמינים היותר מייצגים של בריכות חורף בישראל
.שתילתו מחייבת מעקב וממשק על מנת שלא ישתלט

הנחיות  
אקולוגיה

מעל פני הים תבטיח  נתק בין הבריכה  ' מ51.0הגבהת שולי הברכה לרום של 
במצב זה המגלש יזרום  (.שנים10) 10%-למפלסי ההצפה בהסתברות של כ

.ק לשנייה אל מחוץ למאגר"מ150-בספיקה של כ

הנחיות מים  
וניקוז

.בכפוף להנחיות רשות ניקוז וחוק הניקוז הנחיות
סטטוטוריקה

יש ליצור חייצים  –במידה והשטחים הללו גובלים בשטחים חקלאיים מעובדים 
.  כך שמטיילים וחיות בר לא יעברו משטחי הפארק אל השטחים החקלאיים

יש . על חשבון שטחי הפארק ולא על חשבון שטחים חקלאייםשטחי החייץ יהיו
ולפעול , לרכז מסמך בדבר דרכי התמודדות עם נזקי בעלי חיים לחקלאות

.לעיל3ראה כרטיסיה . בהתאם

הנחיות  
חקלאות
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7כרטיסיה
סביב סוללת המאגר

.סוללת מאגר מקורות בעיקר בממשק עם האגםהיקף מיקום

.  הסתרה וריכוך נוף סוללת המאגר הקיימת, מטרת יחידת נוף זו היא מיסוך הגדרה  
ואפיון

סוללה זו תתוכנן כך  . זה תתוכנן סוללה מקבילה לסוללת המאגר הקיימתבאזור
.נגיש כל השנה-שתאפשר שביל הליכה מוגבה מגובה ההצפה

באזורים ייעודיים ובהתאם להנחיות הצפרות יתוכננו עמדות תצפית המאפשרות  
.מבט אל תוך מאגר מקורות ואל אזורים נבחרים בלב הפארק

.  התחשבות באלמנטים של מקורות ונקודות השאיבה

הנחיות  
תכנוניות

.אין הנחיות הנחיות תוכן

מומלץ לזרוע על הסוללה המוצעת את אותו סוג צומח הקיים בסוללת מאגר הצד  
מקורות מקיימת את אחת המערכות  וסוללת מאגר הצד שלהקיים מאחר 

.החשובות ביותר בעמק
שמשמשים כנקודת  , וצומח קוצניסוככניים,סוללת המאגר מצמחת עשבוניים

ביניהם מינים שלא נצפים כמעט  , האכילה החשובה ביותר בעמק לאוכלי זרעים
.עפרוני ענק, שחור ראשגבתון, עפרוניגבתון, בזבוז אירופי-בכלל בשאר האזור

.פרוש הרים, תפוחית מצויה, חוחית–ומינים שנמצאים בסיכון ונעלמו בשאר הארץ 
(.מומלץ להקדים ולאסוף זרעים משטח המאגר באביב לפיזור בסוללה המוצעת)

הנחיות  
צפרות

(  יכול להיות רב שנתי)יש לשתול צומח עשבוני בעל מערכות שורשים רדודות 
י מערכות שורשים עמוקות שיגרמו לאובדן  "שלא יגרום להרס של הסוללות ע

.של הסוללות ולאובדני מיםהאיטום

הנחיות  
אקולוגיה

כך שכאשר יורדים המים , בתכנון הסוללה הנוספת יש לשמור על שיפוע מתון
השיפוע . והעפר יישאר במקומו, הסוללה" תרתח"ממפלס גבוה למפלס נמוך לא 

.1:6ל1:5המומלץ הינו בין 
על מנת לא לסתום את נחל מזרע המתוכנן יש לשמור על שוליים ומשם לעלות  

.בשיפוע המומלץ

הנחיות מים  
וניקוז

.  לחוק הניקוז וחוק המים, בכפוף להנחיות רשות ניקוז הנחיות
סטטוטוריקה

אין הנחיות הנחיות  
חקלאות
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8כרטיסיה
מרכז שטח ההצפה העיקרי

.למאגר מקורותממזרח. לב שטח התכנית מיקום

.  המים באגםשטח ייעודי להגדלת אוגר הגדרה  
ואפיון

+. 42בשטח זה תעשה חפירה מאסיבית להעמקתו עד לגובה מינימאלי של 
ישנה אפשרות ליצירת גופי מים  . השטח יתנקז כולו אל נקודות יציאת המים

גופים אלו יתוכננו  -קטנים שיחזיקו מים למשך תקופה ארוכה ולא יתנקזו החוצה
. על פי הנחיות הצפרות והאקולוגיה

שבילים על הקרקע שיעלמו בזמן  -את השטח יחצו שבילים במספר אפשרויות
.  לפחות שביל אחד יהיה  נגיש בזמן הצפה. שבילים צפים או גשרים, הצפה

מיקומם ותפקודם יותאמו על פי  , צומח האיים-בשטח יתוכננו מספר איים
, החפירה תשאף להגדיל את האוגר ככל שאפשר. הנחיות האקולוגיה והצפרות

.  תוך שמירה על אפשרות יצירת מגוון הנופים המוצעים
.  יש להתרחק מסוללת המאגר בהתאם לנדרש

הקרקעית תתוכנן במספר מפלסים  -ישראת קרקעית השטח אין לתכנן כמשטח
.באופן מגוון

בנפרד מדרכי המטיילים  , בהתאם לצרכים הנדרשים-בשטח תתוכנן דרך תחזוקה
.באופן הנטמע בשטח

הנחיות  
תכנוניות

.בתי גידול לחים
.נקודת התכנסות לקבוצה

הנחיות תוכן

,  בעיקר ברווזים, מיםהשטח מחזיק בקרבו אלפי עופות, בחורפים חזקים, כבר כיום
,  חשוב לשמר את המצב, לפיכך! במספרים שהם מן הגבוהים בעונה זו בעולם

מ  "גדה הדרגתית מגובה מים של ס)ולתכנן את גוף המים בעומקים מתאימים 
(.ולא חפירה היוצרת גדה גבוהה מיידית, בודדים ועד כמה שיידרש

לא כולל מינים  )מניעת דגה בגוף המים : יש ליצור מערכת המונעת נחיתת שקנאים
מערכת שבילים החוצה את גוף המים  , (קטנים אוכלי יתושים כנאוית או גמבוזיה

סוף , גומא)או מבנה מפותל ובו גושי צומח בתפזורת היוצרים מבוך , למניעת נחיתה
. ומונעים את נחיתתם( 'וכד

.קורמורניםבצמוד לגוף המים יש להימנע מעצים או פרגולות המאפשרים עמידת 
,  יש להתייחס לחלקם כמסתורים צפים, חוצי גוף מים, במידה ויבנו שבילים צפים

חלק יישארו פתוחים על מנת ליצר  . אשר ההולכים בהם אינם גלויים לעופות המים
(.הפרעה של פעילות אדם)הפרעה נוספת לנחיתת שקנאים 

,  יש להתאימו לקינון מיני דגל, במידה ויוקם גוף מים המחזיק מים כל השנה
.ובראשם מינים נדירים כגון ברווז משויש וצולל ביצות

.והצמחייה הטבולה למינים אלו, ממשק הקהל, יש להתאים את צמחיית הגדה
.במידה ואכן יוחלט על גוף שכזה יש לדאוג לממשק תואם

הנחיות  
צפרות

,  מ לפחות"ס150רצוי לקיים מופע מים קבוע לאורך כל השנה בעומק של 
יש לעודד התפתחות צמחיית מים  . למניעת התפתחות אשלים ולכיד הנחלים

.טבולה

הנחיות  
אקולוגיה
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8כרטיסיה

מרכז שטח ההצפה העיקרי

–על מנת שאגם ברוך יתפקד נכון כגורם מווסת במורד הקישון הנפח הנדרש 
.  עד גובה המפלס של המגלשק"מלמ7.5-מפרץ חיפה הינו כ

ק בעבור קליטת סחף לעשור  "מ500,000כמו כן נדרשת תוספת נפח איגום של 
יש לשאוף ליצירת כמות חפירה . ק"מלמ3.5כ נדרשת חפירה של "סה. שאחרי

.  תוך שמירה על אפשרות יצירת מגוון הנופים המוצעים, גבוהה ככל האפשר

חישוב ואישור של יועץ קרקע ובדיקת מעגלי  ,  נדרשת התרחקות מרגל המאגר
על מנת להבטיח יציבות המאגר , (ריקון מהיר)הרס במצב סטטי ובמצב דינמי 

"  ברמה"אם תבוצע , בהערכה.  הקיים גם לאחר החפירה וההעמקה באגם ברוך
והחפירה תהה , מטרים7-ברוחב עליון של כ, מוגבהת מפני השטח לצד המאגר

אולם כאמור לאחר התכנון  , המצב יהיה  בתחום הבטוח, 1:5בשיפוע מתון של 
.הגיאומטרי יש להציג חתכים ליועץ הביסוס

מטר מפני  42במידה ורוצים מים כלואים לעונה ארוכה יש לרדת מתחת למפלס 
.  מה שיתאפשר–הים בהתאם לגיאומטריה 

.  מלוחות–המפלסים הנמוכים בדרך כלל קורלטיביים לאיכויות מים ירודות 
עם סיום עונת  . בדרך כלל האיכויות של המים טובות, כאשר מגיע גל נגר חורפי

מתגברות הנביעות  , הגלישות והריקון, החורף וירידת המפלסים בגלל השאיבות
.מיליגרם כלור לליטר1,200-2,000בדרך כלל . התת קרקעיות המלוחות

הנחיות מים  
וניקוז

.3/ב34א"ותמבכפוף להוראות רשות הניקוז  הנחיות
סטטוטוריקה

אין הנחיות הנחיות  
חקלאות
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9כרטיסיה
סבך

ללב שטח  מצפון ומדרום-בשטח התכנית שני אזורים יעודיים להכלת נוף הסבך
.ההצפה

מיקום

.אזורי סבך בהם הצומח יותר צפוף הגדרה  
ואפיון

באחד . בתחום שטחי ההצפה וחלקו באזורים יבשים יותרחלק מאזור הסבך יהיה
לאורך השביל יהיו  . שביל הולכי רגל בלבד, מאזורי הסבך יהיה שביל מסתור

.  מקומות ישיבה קטנים שיאפשרו מספר מוגבל של אנשים לצפיה בציפורים
.ח"הצומח לא יהיה צפוף מאוד על מנת לאפשר יותר שטח פנים ופעילות בע

הנחיות  
תכנוניות

.עולם החי והצומח בסבך. צמחיית גדות וסבך כבית גידול
.מסלול בתוך הסבך כחלק מהבנת הסבך כבית גידול

הנחיות תוכן

אשר ינוטר בהמשך ועל פי הניטור יקבע המשך , יצירת מגוון צומח נרחב
. הגידול

בעבר קיננו באזור מינים שאינם מקננים  . סבך גדה הינו בית גידול נעלם בארץ
או כאלה שקינונם התמעט באופן קיצוני ( חרגולן זמירי, זמירון)עוד בישראל 

ועליית שטחי אשל מאידך הם  , כיסוח צמחיית גדה מחד(. זמיר הירדן, חמריה)
,  עבקנהמקטעי –ולכן חשוב ליצור שטחי רצף של צמחייה שונה . בין הגורמים
חנק , ערבה מחודדת, צפצפת פרת, שיח אברהם, מקטעי סוף, מקטעי קנה

שנית  , שעירהערברבהעם נוכחות , פטל, (מופע טבעי)הרדוף הנחלים , מחודד
.'גדולה וכד

(  שבילי הליכה משמשים ככאלה)בתווך יש ליצור מעברים חשופים צרים 
.רגליים אשר מושכים מינים רביםופרוקילעידוד חרקים 

הנחיות  
צפרות

ניתן לשקול גם  . שיח אברהם,  סוף, עבקנה, צמחיית גדות אופיינית כגון קנה
סביר שייכנס גם (. עדיף המופע הטבעי ולא מופעים מתורבתים)הכנסת הרדוף 

.  'צפצפת פרת וכד, יש להפחית את נוכחות האשלים ולהכניס ערבות. פטל

הנחיות  
אקולוגיה

.אין הנחיות הנחיות מים  
וניקוז

.הנחיותאין הנחיות
סטטוטוריקה

סמוכים יש לייצר הפרדה שתמנע זליגה  בממשק בין השטח ושטחי חקלאות
.של מבקרים ושל חיות בר לשטח החקלאי

ולפעול , יש לרכז מסמך בדבר דרכי התמודדות עם נזקי בעלי חיים לחקלאות
.לעיל3ראה כרטיסיה . בהתאם

הנחיות  
חקלאיות
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10כרטיסיה
סבך וגדה

ללב  מצפון ומדרום-בשטח התכנית שני אזורים יעודיים להכלת נוף סבך וגדה
.בצמוד לנוף הסבך. שטח ההצפה

מיקום

. גדה וסבךאזורי הגדרה  
ואפיון

הבריכות יהיו עם נוף פתוח ומוקפות  .מ"ס30יצירת בריכות רדודות בעומק של 
ניתן לייצר גישה אל  . יצירת יותר שטח פנים-הסבך לא יהיה צפוף מאוד.בסבך

. חלקן יהיו מוגבלות הגעה-כלל הבריכות
ההגעה אל הבריכות תתבצע על ידי שבילי הליכה קצרים ללא מוצא שבסופם 

הבריכות יתוכננו  .  לא יחצו את הבריכות שבילים. נישות עם מקומות ישיבה מעטים
.כך שיוזנו ממי הנחל ויתנקזו אליו

הנחיות  
תכנוניות

.עולם החי והצומח בסבך צמחיית הגדות. צמחיית גדות וסבך כבית גידול
"(.מנהרת חזירי בר)"מסלול בתוך הסבך 

הנחיות תוכן

ניתן לייצר  ( קנה אפשרי, מומלץעבקנה)גבוהה וצפופה יחסית בצמחיית גדה
איכות המסתור תקבע את המרחק מן המים  . הנפתח אל מסתור, שביל נסתר
(.מסתור איכותי מאפשר קרבה של עשרות סנטימטר מן הציפור)ומן העופות 

בין המסתור לבין גוף ( 'זוחלת וכוליפיה, ב"דפספילון)צמחיית גדה נמוכה 
בנוסף  שפריריות/ומשיכת פרפרים ושפיריות, המים יאפשרו תצפית נוחה

.לציפורים
בין הגדה (. נימפיאה, נופר, סמר, אגמון)כדאי לייצר איים קטנים של צומח מים 

או שיש בהן צמחייה  , המרוחקת לבין הצומח כדאי לייצר מעט נקודות חשופות
(.'ליפיה וכו, פספילון)נמוכה 

הנחיות  
צפרות

להפחית  . סביר שייכנס גם פטל, סוף, עבקנה, צמחיית גדות אופיינית כגון קנה
.'צפצפת פרת וכד, את נוכחות האשלים ולהכניס ערבות

הנחיות  
אקולוגיה

אין הנחיות הנחיות מים  
וניקוז

.הנחיותאין הנחיות
סטטוטוריקה

של מבקרים  " זליגה"לייצר חייץ בין שטחי הפארק לשטחי החקלאות למניעת 
.וחיות בר אל שטחי החקלאות

ולפעול , יש לרכז מסמך בדבר דרכי התמודדות עם נזקי בעלי חיים לחקלאות
.לעיל3ראה כרטיסיה . בהתאם

הנחיות  
חקלאיות
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11כרטיסיה
מיםנחל הקישון ומלכודות

.משטח ההצפה העיקרי ועד למאגר תשלובת הקישון מיקום

הפיכת תוואי הנחל מתוואי מתועל לתוואי בעל חתך טבעי עם -שיקום תוואי הנחל
.שיפועי גדות מתונים

הגדרה  
ואפיון

.הסטת תוואי נחל הקישון אל מרכז השטח
על פי  חתך. החתך יווצר על ידי גדות רחבות ומתונות. חתך הנחל יתוכנן מחדש

.  הנחיות האקולוג ויועץ הניקוז
בריכות מים קטנות " )מלכודות מים"יתוכננו , במקומות בהם ניתן, לאורך התוואי

המתמלאות בזמן עליית מפלס המים ונשארות לאחר שהמפלס יורד ומהוות בית  
(.גידול אופייני לאורך נחלים

.  לצרכי אחזקה בהתאם לצרכיםשבילי הליכה ודרך יתוכננו

הנחיות  
תכנוניות

.נחל הקישון כבית גידול
נקודת כינוס לקבוצה לצרכי הדרכה

הנחיות תוכן

,משני הצדדים' קנה וכד/או פטל, ללא סבך אשל כלל, אזורים פתוחיםלאפשר
בולדריםלמקם , (אם יש כאלו)עדיף לאזורים בהם הנחל רחב ובזרימה רדודה 

במידה וניתן לייצר מספר גדות  , (ערבה מחודדת)או עצים נמוכים בקרבת המים 
(לבן חזה ופרפור עקוד)לקינון שלדגים ( קרקע מעל קו הגדהחישופי)גבוהות 

הנחיות  
צפרות

את חתך תעלת הנחל המתועל לחתך בעל שיפועי גדות מתונים  יש לשנות
יש ליצור בתוואי הנחל פיתוליות ליצירת הטרוגניות  , (20%)1:5ביחס של עד 

של מהירויות זרימה ובתי גידול אקווטיים ולבחון הכנסה של מכשולים במים  
.מפוזרים לתוואי הזרימה( בולדריםלמשל הכנסת )

הנחיות  
אקולוגיה

מוצא  , נחל הקישון בקטע זה מהווה ציר זרימה של מעלה עמק יזרעאל
. דרך חקלאית מלווה משני צדיו וגם חציות קיימות, למערכות ניקוז תת קרקעיות

,  שיפועים מתונים-(על פי הנחיות האקולוגיה)בעת התכנון יש לתמרן בין הרצוי 
.   לרוחב החתך האפשרי כך שלא תפגע החקלאות

מפרצים הבולטים לתוך השטח החקלאי  " לשונות"בקטע זה של הנחל ישנן 
דרך השרות , מפרצים אלה קולטים נגר מהשדות החקלאיים . ואינם מעובדים
צורך  אלו מקומות קלאסיים לביצוע מלכודות מים במידה ויהיה. עוקפת אותם 

. (חיץ-3ראה הנחיות לטיפול בנגר מהשדות החקלאיים בכרטיסיה )

הנחיות מים  
וניקוז

.והוראות רשות ניקוז3/ב34א "בכפוף להוראות תמ הנחיות
סטטוטוריקה

שיאפשר גישה בין שני צידי  בתא שטח זה ניתן לספק מעבר עבור החקלאים
יש לספק דרך העונה על צרכי החקלאים ומאפשרת  , ככל הניתן. הפארק

.מעבר לאורך כל השנה
יש . שטח ארוך וצר עם דופן ארוכה במיוחד בממשק עם החקלאותמדובר בתא

לבחון את האופי של הממשק כך שלא תהיה זליגה של מבקרים אל שטחי 
ניתן להניח כי יהיה צורך להרחיב את  . גם כאן ידרשו אזורי חייץ. החקלאות

זאת  )הנדרש החייץרצועת הנחל על חשבון שטחי חקלאות כדי לממש את 
בניגוד לשטחים אחרים בפארק שבהם ניתן להניח כי אפשר לאתר את שטחי 

(.שלא על חשבון שטחים חקלאיים מעובדיםהחייץ

הנחיות  
חקלאות
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12כרטיסיה
"(הזנב)"נחל מזרע כניסת

.  מנקודת כניסת נחל מזרע לשטח הרחב ועד תוואי הרכבתהמשתרע שטח מיקום

.וכניסה מוגבלת של אנשיםשטח המיועד לשימור הגדרה  
ואפיון

בצמוד לשטח תתוכנן תצפית אשר  . בשטח ייעשו פעולות ממשק ופיתוח מוגבל
במידה ויימצא בניטור כי ניתן לשנות את , מספר עונותלאחר. תאפשר מבט אליו

השטח ישאר מוגבל הגעה וישמש כאזור תפעולי תומך עבור  -אופיו של השטח
.ביוטופים ועוד, חלקות שיקום צומח, חלקות ניסוי ומחקר-מחקרים/ ניהול הפארק

הנחיות  
תכנוניות

שטח שבשל רגישותו הביקור בו יהיה מבוקר וכרוך בתיאום ובהדרכת אדם 
וטיולים מודרכים  , לעבודות חקר, ישמש בעיקר לצפרים. המוסמך לכך

בתקופות בהן ניתן לצפות בתופעות טבע וערכי טבע , לקבוצות מתעניינות
.והפיתוח בו יהיה מינימליישולטהשטח לא . מיוחדים

שלט הסבר בכניסה לשטח יציין את היותו סגור ויסביר את הצורך באזור סגור 
.  למבקרים המאפשר לטבע להתנהל ללא הפרעה

הנחיות תוכן

מכיל בתוכו אחו לח , גניגר ועד גשר הרכבתש"מטמאיזורהשטח שמתקיים תא
, וגדות קרקע כמעט ללא נוכחות אשלים, גבוהיםועבקנהשטחי קנה , ייחודי

, בשל מיקום השדות והדרכים החקלאיות, בנוסף. דבר שהופך אותו לייחודי
ושמר על בתי  , השטח הזה לא נפגע מעליית האשלים מחד ומרעייה מאידך

, ברווז משויש, עפרוני ענק, חוגלת סלעים, פרנקולין שחור–גידול למינים כגון 
.ודאה שחורת כתף

ולאפשר עיבוי צמחיית  מניעת כניסה שלהם–יש לשמור על ממשק אשלים 
.הגדה לאורך הנחל למקטעים נוספים

מהווים אי ירוק בלב השדות המעובדים למינים  , שטחי הבור בלב הקטע הזה
.רבים

כדאי לבחון את איכותו וחשיבותו של , לאחר שיוקמו שטחים נוספים, בעתיד
איכותו עולה על איכויות השטחים  , כיום. שטח זה שוב במשך מספר עונות ניטור

ואולי בעתיד שטחי הפארק יעלו באיכותם וניתן יהיה לשנות את אופיו  , סביבו
.ולפתוח לקהל או לתכנון נוסף

הנחיות  
צפרות

להמעיט בשינויים של המצב הנוכחי על מנת לשמר באופן מקסימאלי את מגוון 
.הקיים היוםבתי הגידול לעופות

הנחיות  
אקולוגיה

' ה' ג' חלקה א–בקטע זה מצוי מוצא מערכת ניקוז תת קרקעית של קיבוץ שריד 
.  ומוצא מערכת ניקוז תת קרקעית של רכבת העמק

לגרם  "מ1,500)יש להקפיד על אי פגיעה במוצאים אלה הפולטים מים מלוחים 
.  כמעט כל ימות השנה( לליטר

הנחיות מים  
וניקוז

.והוראות רשות ניקוז3/ב34א "בכפוף להוראות תמ הנחיות
סטטוטוריקה

חייצים  יש להקים. משמעותו פחות איומים על החקלאות-מיעוט המבקרים
.של חיות בר אל השטח החקלאי" זליגה"שימנעו 

ולפעול , יש לרכז מסמך בדבר דרכי התמודדות עם נזקי בעלי חיים לחקלאות
.לעיל3ראה כרטיסיה . בהתאם

הנחיות
חקלאות
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13כרטיסיה
מעלה נחל מזרע

.נחל מזרע מנקודת הכניסה אל האזור הרחב צפונהרצועת מיקום

.תוואי נחלהסדרת הגדרה ואפיון

.סחףפעולות למניעת. נקודות תצפית אל המאגרים הנחיות  
תכנוניות

שטח שבשל רגישותו הביקור בו יהיה מבוקר וכרוך בתיאום ובהדרכת אדם 
וטיולים מודרכים  , לעבודות חקר, ישמש בעיקר לצפרים. המוסמך לכך

לקבוצות מתעניינות בתקופות בהן ניתן לצפות בתופעות טבע וערכי טבע  
שלט הסבר בכניסה  . והפיתוח בו יהיה מינימליישולטהשטח לא . מיוחדים

לשטח יציין את היותו סגור ויסביר את הצורך באזור סגור למבקרים המאפשר  
.  לטבע להתנהל ללא הפרעה

הנחיות תוכן

.  וללא הפרדה, 12המשך ישיר לכרטיסיה 
כדאי להתייחס אליהם  , ומאגרי המים סביבו, גניגרש"מטעוד מתקיים כל

ואחד מן , המשוישאתר הקינון הטוב בעולם לברווז )מבחינת איכותם הצפרית 
או יעבור  ש"המטבעתיד אם יבוטל (. שחורלפרנקוליןהאתרים הטובים בעולם 

ולתכנן בתי גידול חלופיים  , כדאי להתייחס לאובדן בית הגידול שייווצר, שינוי
.בתוך שטח הפארק במקטעים אלו

הנחיות צפרות

להמעיט בשינויים של המצב הנוכחי על מנת לשמר באופן מקסימאלי את מגוון 
.הקיים היוםבתי הגידול לעופות

הנחיות  
אקולוגיה

ושטחי אשלים מעבר  , נחל מזרע ישנן חורשות אקליפטוסיםבסמוך לתוואי
מומלץ לבצע ברכות שיקוע סחף לטובת צמצום הסחף  באזור זה . 73לכביש 

.המגיע לאגם

הנחיות מים  
וניקוז

.והוראות רשות ניקוז3/ב34א "בכפוף להוראות תמ הנחיות
סטטוטוריקה

.אין הנחיות מיוחדות הנחיות  
חקלאיות

מעלה נחל מזרע-13כרטיסיה 
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נוגעותההנחיות.התכניתליישוםוהמלצותהנחיותכוללברוךכפרלאגםהאבתכניתשלזהחלק

להכנתהנחיות:כגון,מפורטתכנוןלעתבחשבוןלקחתישאותםהשוניםוההיבטיםהתחומיםלמגוון

לשמירההנחיות,וניקוזהידרולוגיה,וצפרותאקולוגיהבנושאהנחיות,נופיושימורשיקום,פיתוחתכניות

לבחירתהנחיות,ותיירותיתקהילתית,חינוכיתתשתיתליצירת,החקלאייםהשטחיםעםגומליןיחסיעל

.ועודניהולילמתווההצעה,ליישוםפרויקטים

התייחסותתוך,בתחומואחדכל,השוניםמהיועציםהתקבלוזהבחלקהמופיעותההנחיות

,ההיקפייםהחקלאייםהשטחים,האווירחיללבסיסהקרבהכגון)בשטחהקיימותלמגבלות

משיקיםלנושאיםהמתייחסותהנחיותביןוהתאמהחיבורביצועולאחר,(ועודמקורותמתקני

.(וחקלאותאקולוגיהכגון)מתנגשיםאו

הנחיותבמתןצורךיהיה,למעשההלכההקמהופעולותמפורטתכנוןביצועבעתכילצייןחשוב

מפורטותהנחיותלגביגםכך.בשטחוהאילוציםהמתוכנניםהפרויקטיםאתהתואמותמפורטות

.בפועלהפארקלתפקודיותאמואשר,הפארקותחזוקתלתפעול

:הבאיםלפרקיםבחלוקהמובאותהאבתכניתשלזהבחלקההנחיות

הקמה ופיתוח הפארק-הנחיות לביצוע1.

הנחיות לביצוע בחלוקה לתחומי התכנון השונים1.1

הנחיות לבחירת פרויקטים ליישום1.2

תפעול ותחזוקת הפארק, היבטי ניהול. 2

היבטי ניהול2.1

הנחיות לתפעול ותחזוקת הפארק2.2

היבטים כלכליים. 3

הקדמה
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סרגוסי-טוך. לי נצר, אדריכליות נוף טלי טוך-נוף ועיצוב אדריכלי, תכנון❑

פלגי מים  , אברי ליבנה' אינג-הידרולוגיה וניקוז❑

.  רופיןהמכללה האקדמית . שריג גפני' פרופ-אקולוגיה❑

.  לירון אמדור' דר-חקלאות ושימור קרקע❑

.  מתכננים. ב.א. מיכל הלוי-וסטאטוטוריקהתשתיות ❑

.  שי אגמון-צפרות❑

. פשוט. קרן עוז ונעמה גולד-חינוך וקהילה, תיירות❑

.אורבניקס. חגית ינקו, יפית בראון-היבטי ניהול❑

:יועצי תכנית האב-כותבי ההנחיות וההמלצות ליישום התכנית
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הקמה ופיתוח -הנחיות לביצוע: 1פרק 
הפארק

-הנחיות לביצוע. 10
הקמה ופיתוח  

הפארק

תכנית אב אגם כפר ברוך

235יישום התכנית: 'חלק ג



הנחיות לביצוע בחלוקה  10.1
לתחומי התכנון השונים

תכנית אב אגם כפר ברוך

יישום התכנית: 'חלק ג

הקמה ופיתוח -הנחיות לביצוע: 10פרק 
הפארק
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סטאטוטוריקה10.1.1

:האבתכניתליישוםחלופות

-חלופותמספרבאמצעותלהתבצעיכולהבהשנקבעווהעקרונותההנחיותי"עפהאבתכניתיישום

כגון,והבניההתכנוןחוקשאינםקיימותותקנותחוקיםמכוחהמתאפשריישום.1

.ב"וכיודרכיםפקודת,המיםחוק,שיטפונותמפניוהגנההניקוזחוק

השימושיםגםכמו,הבניהוהגבלותהזכויותיקבעובה,מחוזיתוועדהבסמכותמתארתכניתהגשת2.

מרחבשלמהערביהחלק)לחלקואו,(האבתכניתשלהכחוללקובחפיפה)השטחלכל,המותרים

ושימושילייעודיהצעהעםהבאבעמודטבלהראה,זהבמקרה.(המבואהאזוראתהכוללהתכנון

.קרקע

לחלקמתארתכניתוהגשתקיימותותקנותחוקיםמתוקףהתכניתיישום-2ו1חלופהשלשילוב3.

.התכנוןמשטח

,י"רמכגון,התכנוןבמרחבהמעורביםהענייןבעלי/הגורמיםעםבתיאוםיעשההחלופהלגביהחלטה

.ב"וכיומקורות,קישוןונחליםניקוזרשות,ס"להגנהמשרד
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הקרקעייעודיקביעת

בחלופתהמוצעיםהשטחבתאיושימושיםקרקעייעודילקביעתהצעהלהלן.מקובלנוהלי"עפייעשה

:האבבתכניתשנבחרההתכנון

בכל תאי השטח יותר פיתוח סביבתי ופעולות תחזוקה נדרשות* 

תא  ' מס

שטח

כרטיסית  ' מסמהות תא שטח

אתר

שימושיםיעוד

1 ,

8,9,11,12,13

16

רצועת  –שפת הנחל 

אחו  , סבך גדה, חייץ

"סוואנה", לח

הנחיות  + שטח פתוח 3,4,5,9,10

מיוחדות

התווית  , עבודות עפר

,  ריהוט גן, שבילים

טיפול , פעולות תחזוקה

.שילוט, נופי

, מוצא נחל קישון2,3

פלגים ובריכות  

אקלום

הנחיות  + שטח פתוח 2

מיוחדות

, שטח לנופש פעיל

, שילוט, פרגולות

טיפול נופי, תחזוקה

סוללת , מאגר4

המאגר

שטח ציבורי פתוח  

ומתקנים הנדסיים

התוויית  , עבודות עפר

הצבת  , גידור, דרך

,  מתקנים הנדסיים

ממשק עם –תחזוקה 

טיפול  , שילוט, הסביבה

.נופי

חקלאות עם הנחיות  5

מיוחדות

הנחיות  +קרקע חקלאית(חלקי)1

מיוחדות

,  פעילויות חקלאיות

מתקנים  , התווית שבילים

, סככות צל, חקלאיים

שילוט 

מבואה  6

( מרחב כניסה)

משנית

, שטח לנופש פעילשטח ציבורי פתוחא1

,  שירותים, הצבת מתקנים

שילוט, פרגולות

, טיפול נופי, ללא פיתוחשימור נופי+שטח פתוח12כניסת נחל מזרע7

.שילוט, שבילים, תחזוקה

,  הוראות תפעול ואחזקהמאגר/ תעלה/ נחל6בריכת חורף15

טיפול , פיתוח סביבתי

.נופי

מרחב  –מבואה 18,19

חלופות-כניסה ראשי

שטחים פתוחים ומבנים 1

ומוסדות ציבור

, שימושים לוגיסטיים

,  שירותים, תחנת מידע

,  חניה, שילוט, קיוסק

.פרגולות

מרכז שטח הצפה 17,20

מלכודת מים/ עיקרי

+  מאגר / תעלה/ נחל7,8, (חלקי)11

הנחיות מיוחדות

מגדל  , גשרונים, מתקנים

הוראות  , שילוט, תצפית

.טיפול נופי, תחזוקה

3,(חלקי)11פשט הצפה משני21,22

(חלקי)

שטח ציבורי פתוח  

ומתקנים הנדסיים

,  גשרונים, מתקנים

,  עבודות עפר, תחזוקה

פיתוח סביבתי
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נופיושיקוםשימור,פיתוח-נוף10.1.2

פיתוחלתכניותהנחיות

:לפרויקטיםחלוקה

פרויקטיםלגזורניתן.ושלםעצמאיתכנוניכמכלוליתפקד,האבמתכניתשייגזרמתוכנןפרויקטכל•

שלוליתאזור:לדוגמה.רציפיםנושאייםפרויקטיםאועצמאיבאופןשמתפקדותשטחיחידותלפי

.ברצףנושאילפרויקטכדוגמההיקפיושבילעצמאיתכיחידהחורף

היחידותעםהמימשקאזוריתכנוןתוךהתכנוניבמרחבלמיקומהתתייחספיתוחתכניתכל•

.הסמוכות

.התכניתבהיקףומוקדיםלציריםוקישוריותסמוכותתכניותבחשבוןתביאפיתוחתכנית•

.לכלנגישיםנרחביםאזוריםתכנוןעלדגשיושם•

לפתרוןשיותאםהמיםוניהולהניקוז,ההידרולוגיהלנושאיהפתרוןיהיהתכניתלכלמחייבבסיס•

.השטחכללשל

:פיתוחתכניתמבנה

1:500מ"בקנתעשההתכנית.דומהבתכנוןניסיוןבעל,מורשהנוףאדריכלי"עתעשהנופיתתכנית•

.הצורךלפי1:250-לותפורט

ולתכניתלסביבהקישוריות,מפורטיםגבהים,לרבותהשוניםהשטחלתאיהתייחסותיכלולהתכנון•

,פרטים,עפרעבודות,קרקעיותתתתשתיותשלבדיקה,ונגישותשביליםמערכת,הכוללת

.מיוחדטכניומפרטצמחיהתכנית,ניקוזפתרונות

.מימדיותתלתובהמחשותבחתכיםתלווהתכניתכל•

:מקצועייםיועציםשלבייעוץתחויבפיתוחתכנית•

וקונסטרוקציהקרקעיועץ-

וניקוזהידרולוגיהיועץ-

צפרותבנושאויועץלחואחומיםבנופיהמתמחהאקולוגעםותאוםייעוץ-

ונגישותבטיחותיועצי-

לנדרשבהתאםתחבורהיועץ-

.ויישוםצפרות,אקולוגיה,הידרולוגיה–מחייביםבנספחיםתלווהתכניתכל-
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:תכנוניתשפה

המקומימהנוףהשראתהאתהשואבת,מקומית,צנועה,טבעיתשפהתהיההעיצוביתהשפה•

.המקוםשלהתרבותיתומהמורשת

.קיימאברבתכנוןהמתחשביםועציםחומריםבחירתעלדגשיושם•

.למקוםהטבעיתזוותהיהוצפראקולוגעםתתואםשתתוכנןהצמחיה•

:פיתוחבתכניתלהדגשהנושאים

זמןלסרגלובהתאםיובש/הצפהאזורילפי,לתכנוןבהקשרההצפהמימשקאתתמחישתכניתכל•

.ההצפהנתונילפימשתנה

מפלסי,גבהיםשלבנושאיםהכוללולתכנוןסמוכותלתכניותהקשראתותמחישתתוכנןהתכנית•

.'וכוחומרים,ביצועזמני,הצפה

.'וכומיםגופיעומקי/גודל,אלמנטיםלגובהבנוגעהאוירחילהנחיותאתבחשבוןתיקחהתכנית•

שבילים.בהצפהלהיותהעשוייםאלוואתמוצפיםלאשישארווהאזוריםהשביליםאתתפרטהתכנית•

ובחומריםהמתאימיםלמפלסיםבהתאםיתוכננוההצפהלטווחמחוץלהישארהמיועדיםומוקדים

הנדרשתהתחזוקהשרמתובפרטיםלהצפותעמידיםבחומריםיפותחומוצפיםאזורים.מתאימים

.נמוכהעבורם

.נמוכהתחזוקהולרמתההצפהלאפשרותיותאמוהפיתוחפרטי•

.המקוםאתלתחזקוהצורךהסחףנושאאתבחשבוןייקחווהעיצובהפיתוחפרטי•

בהתאם,שמוצפיםאלולצדמוצפיםשאינםבמסלולים,מגווניםתנועהדרכייאפשרוהתכניות•

אחריהסחףהימצאותאתבחשבוןתביאהמפורטבתכנוןהשביליםמערכת,בנוסף.לכרטיסיות

.חילופיתלתנועהואפשרויותהצפה

בכרטיסיותלמפורטבהתאם,החקלאייםמהשטחיםהנדרשהחייץאתבחשבוןייקחוהתכניות•

.הבאיםבפרקיםהיישוםובהנחיות

לתכניותבהתאםוייבנווהחקלאיםמקורות,הניקוזרשותלצרכיבהתאםיתוכננוומחסומיםשערים•

.מפורטות

עםשייעשוחכירההסכמילפיהחקלאייםבשטחים"ספיגהחניית"תתוכנן,גדוליםאירועיםעבור•

.הסמוכיםהישובים
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ההקמהלשלבהנחיות

:העבודותתחילתלפנימקדימותפעולות

ערימותלהנחתהמיועדיםהאתרים,הדיקורקווי,העבודהרצועתתוואייסומן,העבודותביצועטרם•

.ל"קקעםבתאוםלהעתקהועציםהחישוף

.בשיקוםלנטיעתםעדל"קקהנחיותלפילשימורעציםשלושנטועהעתקה•

חלקם.החישוףועבודותהעפרעבודותתחילתלפניייאספוהטבעייםבשטחיםהקיימיםגיאופיטים•

.יידרשאם,ניקוזרשות/ל"קק/ג"לרטיינתנווחלקםסמוכיםבשטחיםיישתלו

בסיוםכיסוילצורךבצדותונחמ"ס30בעוביהעליונההקרקעשכבתתופרדחקלאייםבשטחים•

.העבודה

בערימותתישמרוהאדמהמ"ס30שלחישוףייעשה,האקולוגהמלצתלפיורקאך,אחריםבשטחים•

.שנעשההחישוףמיקוםלפיתשולטערימהכל.בלבדהעבודהבאזורחישוף

.נאספומהיכןלהגדירניתןשיהיהבאופןיסומנוהערימות,אבןרסקהינההקרקעאם•

.השיקוםלצורךגדוליםסלעיםיישמרו•

:תאומים

:שוניםגורמיםעםהתכניתאתלתאםהנוףאדריכליחויבהמפורטהתכנוןבתהליך

ל"קק,ונחליםניקוזרשות,והגניםהטבערשות•

מקורותחברת•

האווירבחילוצפרותתכנוןאגף•

הצורךלפיהסמוכיםהיישוביםמולתאוםודרכהיזרעאלעמקאזוריתמועצה•

החקלאיםנציגות•
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:העבודותאזורשלנופישיקום

לשימוש,ונוףטבעלערכיהתייחסותתוךייעשההתארגנותלצורךהעבודהמשטחיוהכשרתתכנון•

במגבלותהתחשבותתוךהשטחבפנימזעריתפגיעה,האפשרובמידת,הצנעה,בקרקעהחקלאי

.הנדסיות

.האקולוגייםהערכיםעלשמירהבמקסימוםייעשושהעבודותכךמפורטותהנחיותיכיןאקולוג•

תוכשרבהםבמקומותנוףאדריכלובתכנוןהאקולוגבהנחיית,לצורךבהתאם,נופישיקוםיבוצע•

לשיקוםהחוזרלניצולההעליונההקרקעשכבתתישמרהצורךי"עפ.התארגנותמשטח/גישהדרך

.העבודותסיוםלאחר

קישוןונחליםניקוזרשות,המפקחבהנחייתאלאופסולתעפר,חפירהעודפיפינוייתאפשרלא•

.יזרעאלעמקאזוריתומועצה

:הבאותבדרכיםאבקימנעהעפרעבודותביצועבעת•

.והדרכיםהעבודהמשטחייורטבו

.ש"קמ20-להכבדיםוהכליםאדמההמובילותהמשאיותמהירותתוגבלהתכניתגבולבתוך

.נמוךמגובהתעשהחומריםושפיכתהעמסה

יתודרכובאתרוהמבצעים,העבודהמתנאיכחלקההקמהמעבודותאבקפליטותלצמצוםנוהליוכן

.לפיו

.בניהושאריותפסולתמכלוינוקההעבודותסיוםעםיפונההעבודהשלההתארגנותשטח•

.לעומקקרקעתיחוחיעשהבשטח•
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אקולוגיה 10.1.3

הנחיות ליצירת מגוון רחב של בתי גידול בשטח הפארק

שלרביםמיניםשלהאקולוגיתהנישותעלהעונה,ואקווטייםיבשתייםגידולבתישלגבוהמגווןיצירת

ליצורשניתןהיבשתייםהגידולבתיבין.המערכתשלהאקולוגיתהיציבותעלבשמירהיסייע,וצומחחי

גריגהאזורי,עשבונייםשטחיםלמנותניתן(סוואנהכאזורבתוכניתהמוגדרבאזור)הפארקבתחומי

המיםגופיבין.יותרמפותחיםעציםהכולליםפארקויערחורשושטחישיחובנישיחיםהכוללים

מיםגופי,('מ1.5מעלמינימאליעומק)יחסיתועמוקיםקבועיםמיםגופילמנותניתןבפארקהנכללים

.חורףובריכותנחלערוצי,לחאחושטחי,עונתייםמיםגופי,קבועיםרדודים

ספציפיותהנחיותבנוסףלגבשישהגידולבתיהקמתלפני.אלהגידולבתיליצירתכלליותהנחיות

:מפורטלתכנון

ורבחד,נמוכיםעשבונייםצמחיםהםבהםהשולטשהצומחשטחיםהםעשבונייםשטחים•

.והאביבהחורףבענתשיפרחו(כלניותלמשל)גיאופיטיםלכלוליכוליםאלהשטחים.שנתיים

ביתמהוויםכאלהשטחים.מתייבשאלהשטחיםהמאכלסתמהצמחייהניכרחלק,הקיץבתקופת

.קרקעדוגריעופותזהובכללאופיינייםחייםלבעליגידול

,למשל)'מ2עלעולהאינושגובהםשיחובנישיחיםי"עהמאוכלסיםשטחיםהםגריגהשטחי•

העופותמינימגווןבהעלאתיסייעוכאלהשטחים.('וכדקוצניצלף,בינוניזיתבר,שעירהקידה

.הפארקבשטח

טיפוסייםיזרעאלעמקבאזור.ובינונייםנמוכיםבעציםמאוכלסיםהפארקויערהחורששטחי•

עליםקטןשקד,תאנהבעציאלהשטחיםלאכלסניתןבנוסף.התבוראלוןי"עהמאוכלסיםשטחים

,זהוסוגמאחרהיבשתייםבשטחיםאשלעצינוכחותלמינימוםלהפחיתישזאתלעומת.'וכד

.מונוטיפיתחברהוליצורהפארקבאזורשטחיםעללהשתלטנוטה,למליחותבעמידותהמתאפיין

מיםמופעיקיימואלהגידולבתי.העיקריההצפהבשטחליצורניתן-קבועיםעמוקיםמיםגופי•

אשלעציהתפתחותימנעועמוקקבועמיםמופעקיום.לפחות'מ1.5שלבעומקהשנהכלבמהלך

וקורמורניםשקנאיםכדוגמתגדוליםמיםעופותשלנחיתהלמנועמנתעל.אלהמיםבגופי

.('וכדטבועקרנן,צפהנהרונית,למשל)טבולהמיםבצמחייתיאוכלסואלהמיםשגופימומלץ

מומלץכןכמו.אקווטייםחוליותחסרישלגדוללמגווןמורכבגידולביתתספקזומיםצמחיית

.גדוליםמיםעופותלנחיתתשתפריע,קנהלמשל,גדותצמחייתשלברצועהאלהמיםגופילהקיף

.גדוליםמיםעופותשלנחיתהעלשיקשואייםיצירתהואנוסףאפשריצעד
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עומקאךהשנהכלבמהלךרטובמיםמופעיקיימואלהגידולבתי-רדודיםקבועיםמיםגופי•

לאורךיבנוכאלהגידולבתי.הקיץבתקופת'מ0.3-להחורףבתקופת'מ1.5-כביןינועבהםהמים

קיום.הקיץבמהלךהעיקרימהערוץויתנתקוהחורףהצפותבמהלךבמיםיתמלאווהםהנחליםערוצי

עמידזהצמחשסוגלמרות,אשלעצישלוהתפתחותנביטההואגםיפחית'מ0.3בעומקרטובמופע

עצימשמעותיבאופןלדללישקבועיםרדודיםמיםגופילקייםהמיועדיםבשטחים.רדודהלהצפה

בתוך.'וכדמשובלתנענה,נחליםגרגיר,זוחלמדדכגוןטיפוסיצומחהתפתחותולעודדקיימיםאשל

נופרכדוגמתצפיםעליםבעליצמחיםשלמיםצמחייתהתפתחותגםלעודדניתןאלהמיםגופי

כסוףגדהצמחיהתפתחותלעודדניתןהגדותסביב.(תכולהנימפאהגםואולי)לבנהונימפאהצהוב

גם.ועוד(ימיאגמוןלמשל)אגמון(אחריםגמאייםומיניצפוףגומא,הפפירוסגומא,כולל)גומא,מצוי

.גדוליםמיםעופותנחיתתעלשיקשואייםליצורניתןזהגידולבבית

ויתייבשוהחורףבעונתהנחליםמיי"עשיוצפושטחיםהםאלהמיםגופי-רדודיםעונתייםמיםגופי•

כאלהשטחים.המתוכנןהפארקבשטחנרחביםשטחיםכיוםמאפייןזהגידולבית.הקיץבעונת

כשהשטחגםלהתפתחוממשיכיםהיבשהבעונהשנובטיםאשלעצישלמואצתלהתפתחותרגישים

בעייתיפולשמיןשהוא,הנחליםלכידלהתפתחותמועדיםכאלהשטחים,כןכמו.מיםמוצף

בשטחלמטייליםמשמעותימטרדלהוותוצפויגבוהותבצפיפויותהפארקשטחאתכיוםהמאכלס

בעונתמהצפותכתוצאהטבעיבאופןהפארקבשטחייווצרגידולביתשלזהסוגכיצפוי.הפארק

ממשקיידרש,כןכמו.גידולביתשלזהטיפוסשטחאתשימעיטותנאיםליצורמומלץ.החורף

לכידשלהתפתחותולמניעתאלהגידולבתיעלאשליםהשתלטותלמניעתמשמעותיאקטיבי

.הנחלים

.הקיץבמהלךחלקיתומתייבשיםהחורףבמהלךרדודיםבמיםהמוצפיםשטחים-לחאחושטחי•

בעבראיכלס)הביצותאירוס,הביצותסחלבכגוןאופיינייםבמיניםכאלהשטחיםלאכלסמומלץ

.'וכד(יזרעאלבעמקביצותשטחי

בסיסזרימותבזמן.המתוכנןהפארקבשטחחשובגידולביתמהוויםהנחליםערוצי-הנחליםערוצי•

הזורמיםוהמיםהקישוןתשלובתמיבעיקרהםהקישוןבנחלהזורמיםהמים,(הגשמיםלעונתמחוץ)

.חקלאייםשדותשלניקוזמיבעיקרהםעדשיםובנחלמזרעבנחל

מיושריםהנחליםערוציכיום.האקולוגיהניקוזיתפקודםאתולשמרהנחליםערוציאתלשמריש-

לחתךבניגוד)טבעינחלחתךעלשמירהכדיתוךהגדותשיפועיאתמאדלמתןיש.ומתועלים

.(טרפזינחל

הניתןככלליצוריששיטפוניותבזרימותמתאפייניםהפארקבשטחהנחליםשערוצילמרות-

הצבתי"ע,למשל)הנחלבערוציהמבניתההטרוגניותלהעלאתולדאוגהזרימהערוצישלפיתולים

.הנחלבאפיקזרימהמהירויותשלהטרוגניותליצורמנתעל(הזרימהבערוץבולדרים
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שנית,נחליםהרדוף,אברהםשיח,פטל,קנה)גדותצמחייתהתפתחותלעודדישהנחליםבגדות-

.('וכדגדולה

המיםמקור,לפיכך.בלבדעילימנגרהניזוניםעונתייםמיםמקוויהםחורףבריכות-חורףבריכות•

ההצפהבשטחיחורףבריכתהקמת.ההצפהשטחישאינםמשטחיםעילינגריהיההחורףלבריכות

עקבאותןהמאכלסהביולוגיובמגווןבתפקודןמשמעותיבאופןתפגעהפארקבתחומיהנחליםשל

שלושהשללתקופהמיםקיוםלהבטיחיש.(בקיץאפילו)אלהבנחליםהזורמיםהמיםאיכות

שהובטחלאחר.החורףבריכותמאכלסישלחייםמחזוריסיוםלאפשרמנתעללפחותחודשים

אתלאכלסיש,(מיםאיכות,מיםקיוםמשטר)החורףבריכותשלהתקיןההידרולוגיהתפקוד

שמקורםקיימאבביציהבריכהקרקעיתזריעתי"עזהגידוללביתייחודייםבמיניםהחורףבריכות

,מצויכביצעוניאופיינייםצומחמינישלהתפתחותםלעודדמומלץכןכמו.סמוכותחורףבבריכות

.'וכדכוכבנידמסון,איזמלניתצפרדעכף,ימיאגמון

.הפארקשטחילמיבהרכבםדומיםיהיוהאקלוםבריכותמי-האקלוםבריכות•

ביולוגימגווןקיוםלהבטחתסביבתייםתנאיםעללשמירההנחיות

בפארקגבוה

בבתילהתקייםיכולים(והצומחהחירכיביבעיקר)אקולוגיתמערכתכלשלהביולוגייםהרכיבים

שלויציבטווחארוךקיום.ושנתיתעונתיתבמחזוריותלהופיעאוהשנהכלבפארקהשוניםהגידול

שללקיומםהנחיותלהלן.לקיומםהנדרשיםהסביבתייםהתנאיםטווחעלבשמירהתלויאלהרכיבים

:אלהתנאים

איכותבעליהינםבפארקהמיםמקווימרביתאתהמזיניםהמים–סבירהמיםאיכותהבטחת•

מיועימםעדשיםונחלמזרענחלדרךהמגיעיםעילינגרמישלתערובת-גבוההמליחותאוירודה

נכנסיםהחורףבחודשי.הקישוןתשלובתממאגרמטופליםקולחיםושל,החקלאייםהשדותניקוז

המיועדיםרביםמינים.יחסיתנמוכהומליחותםיחסיתגבוההשאיכותםשיטפונותמיהפארקלשטח

לגרורעלולהנמוכהמיםאיכות.ולמליחותלזיהוםרגישיםברוךאגםשלהביולוגיבמגווןלהיכלל

בחמצןחוסר)ואנאוקסיהאצותפריחתכדוגמת,עומדיםמיםבמקווישלילייםתהליכיםגםאחריה

ומראהריחמטרדייצירתתוךמאכלסיםשלמאסיביותלתמותותלגרוםעלוליםאשר,(במיםמומס

העיקריהמקורכילדאוגחיוני,לפיכך.בפארקהמיםמקווישלבאטרקטיביותקשותולפגוע,קשים

הקולחיםהקיץבחודשיוכי,שיטפונותמייהיובפארקהשוניםהעומדיםהמיםבגופישיקוולמים

מלוחותנביעותלסילוקלדאוגיש,בנוסף.העומדיםהמיםלמקווייכנסולאהקישוןבנחלהזורמים

.(וניקוזהידרולוגיהבפרקלטיפולהנחיותראה)וייווצרובמידה
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ברוךאגםבפארקהקבועיםהמיםגופישטחאלהמתנקזיםהנחלים–סחףהצטברותמניעת•

החרסיתייםהמרכיבים.החורףבשיטפונותבעיקר,סחףשלגדולותכמויותשלבהסעהמתאפיינים

סותםסחף,בנוסף.טבולמיםצומחלהתפתחותבהתאמתםופוגעיםהמיםעכירותאתמעליםבסחף

וצומחחיתחתיולקבורעלולמצטברסחף.מומסחמצןנושמיודגיםחוליותחסרישלהזימיםאת

הפארקלתחומיהמגיעמהסחףחלקשילכדוסחףמלכודותליצורמומלץ,לכן.קרקעיתמאכלסי

באופןמהןולהרחיקקבועבאופןלתחזקישהסחףמלכודותאת.העומדיםהמיםלמקווייכנסבטרם

.וניקוזהידרולוגיהבפרקהסחףלנושאהתייחסותראה.המצטברהסחףאתשוטף

הנחיות הנוגעות לרצועת חייץ בין השטחים החקלאיים לבין הפארק

.ראה פרק יצירת יחסי גומלין עם השטח החקלאי

הנחיות ליצירת מדרג של פעילות אנושית בתחומי הפארק

ובתיאזורים.שונההפארקבתחומישוניםגידולובתיאזוריםשלהאקולוגיתהערכיות,הדבריםמטבע

מהמבקריםהנובעותלהפרעותיותרכללבדרךרגישיםגבוההאקולוגיתבערכיותהמתאפייניםגידול

מבקריםכמותלשאתמסוגליםיותרנמוכהאקולוגיתבערכיותהמתאפייניםאזורים,לעומתם.בפארק

גבוההאנשיםנוכחותלשאתיכוליםרביםמינים,בנוסף.יותראינטנסיביתאנושיתופעילותיותרגבוהה

מחזורשלאחריםחלקיםבמהלךכזואנושיתלנוכחותרגישיםאבל,שלהםהחייםממחזורמסויםבחלק

הפעילותשלמדרגליצירתהנחיותלהלן.צאצאיםוגידולקינון,רבייהשלבתקופות,למשל)החיים

:האנושית

בהתאםהשוניםלאזוריםהמבקריםנגישותוהגבלתהפארקבתחומישוניםאזוריםשלמפהיצירת•

.שלהםהנשיאהוליכולתלרגישותם

פתוחה,רחבהדרך,למשל.השוניםלאזוריםהגישהדרכישלמדרגבאמצעותהנגישותהגבלת•

.גבוההרגישותבעללמקוםסלולובלתימוסתר,צרושבילנמוכהרגישותבעללמקוםוסלולה

רכביעםכניסה,למשל.לרגישותםבהתאםשוניםלשטחיםההגעהאמצעיכניסתהגבלת•

וכניסהבינוניתרגישותבעלילאזוריםאופנייםעם,נמוכהרגישותבעלילאזוריםחשמלייםגולף

.גבוההרגישותבעלילאזוריםבלבדרגלית

לצרכיםבהתאם,עונתיתלהשתנותיכולהנתוןאתרשלהרגישותרמתכיגםלהדגישראוי

.השוניםהאתריםאתהמאכלסיםהמיניםשלהביולוגיים
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וחיצומחשלפולשיםמיניםחדירתמפניהפארקלהגנתהנחיות

מוטיגידולובתיטבעייםגידולבתיכיוםהמאפיינתחמורהבעיהמהווהפולשיםמיניםשלחדירה

דוחקים,המקומיותוהצומחהחיחברותעלמשתלטיםהפולשיםהמינים.בישראלאנושיתפעילות

(ניקוזותעלותנחליםלרבות)בישראלוזורמיםעומדיםמיםמערכות.המקומייםהמיניםאתומכחידים

פארקגםכיצפוילכן.פולשיםמיניםשלוהשתלטותלכניסהבמיוחדרגישיםחקלאייםשטחיםושולי

.כזולכניסהרגישיהיהברוךאגם

שניםלפנילישראלשפלשמיןשהואהנחליםלכידי"ענשלטהפארקשלהמיועדהשטח,כיוםכבר

,מכונסתאמברוזיה:הםהפארקשטחיאתשיאכלסוגבוהסיכוןשקייםהפולשיםהצומחמיני.רבות

המופיע,המיםיקינטון,החוףבמישוראחריםונחליםאלכסנדרנחלגדותעללחלוטיןשהשתלטרעמין

מקוויעלויותריותרהמשתלטתהמיםחסת,הארץרחביבכלעומדיםמיםוגופיבנחליםקרובותלעיתים

בנחליםגםומצויאותםוחונקעומדיםמיםמקוויהמכסהמיםשרך–ואזולהובמרכזההארץבצפוןמים

לכניסהגםרגישיםהמתוכנןהפארקשטחיאלהפולשיםלמיניםבנוסף.הירקוןנחלכדוגמתזורמים

.מופריםמיםמקוויגדותהמאכלסים,האשפותאווזוכףמצויכקיקיוןמעזבותמינישל

Cheraxהבטןארוךהנהרותסרטןאתלהזכירראויהפולשיםהחייםבעלימבין quadricarinatus

(Redclaw crayfish)הפארקששטחלוודאיקרובכןכמו.החוףהמישורבנחליםלאחרונהשהתגלה

.ובמיינותבדררותבמהירותיתאכלס

:פולשיםמיניםחדירתמפנילהגנההנחיות

חשובחלק.מוחלטתהצלחהמבטיחהאינהרביםבמקריםקשההיאפולשיםבמיניםהמלחמה•

לדאוג,האפשרככל,מומלץ.מניעהצעדינקיטתהואפולשיםצומחמיניכנגדבמיוחד,בהצלחה

ראה.עבודתםאתיתחילובטרםהפארקבתחומיהפועליםעבודהכליוחיטוילשטיפה

.ותחזוקהתפעול,ניהולהנחיותבפרקגםהתייחסות
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צפרות 10.1.4

כגוףואף,להצפותהנתוןלחאחוכשטחההיסטוריהלאורךהתאפייןמזרע-קישוןהנחליםמפגשאזור

כמקוםההיסטוריהלאורךהמקוםשימשמכךכתוצאה.ט"י'השופטים"מגידומיעלבתענך"קייםמים

החמישיםמשנותהמלאכותיהמיםאיגום.כאחדונודדיםמקננים,רביםלעופותועצירהמנוחה,חיות

נמצאתכולהישראלארץ.שכאלהכאזוריםעדייןמשמשים,ההצפהפשטיהאגםייבושולאחר,ואילך

ותזונהמנוחהאזורי.הישןבעולםביותרוהגדול,כולובעולםבחשיבותוהשניהנדידהצירשלבליבו

מגבולותחורגתהצפוןעמקישלחשיבותםכןועל,עליונהחשיבותבעליהםהמדבריותרצועתלפני

בשניםוהחברתייםהטכנולוגייםהשינויים,בנוסף.עולמיתחשיבותבעלילאתריםנחשביםוהם,הארץ

צילוםואתככללהצפרותאתהפכוחברתיותולרשתותדיגיטלילצילוםהנוגעיםאלוובעיקרהאחרונות

.כלכליתמבחינהוהןוחוץפניםבתיירותהןעליונהחשיבותבעליפנאילתחומיבפרטהציפורים

.צלמים/הצפריםקהלבצרכיוהןהעופותבצרכיהןבתכנוןלהתחשבמאדחשוב,האמורלאור

.לחקלאותציפוריםנזקיהפרעתומניעת,הסמוךא"חיהבסיסהםהקיימותהמגבלות

ועופותציפוריםלמשיכתתנאיםיצירת

,גדהשטחי,לחאחו,נחל,אגם)שוניםלחיםשטחיםעלבדגששטחיםשלרבמגווןתכנון•

.('וכוחורףבריכת

,מסתוריםכגוןבאמצעיםשימוש.בסביבהפוגעאוציפוריםדוחקשאינו-מותאםקהלממשק•

.ב"וכיוגעתאלאזורי,צפיםשבילים,מחופיםשבילים,תצפיתמגדלי

מספרהגבלת,במתחםהצומחמינישלומותאםמלאתכנון-עופותתואמתנוףואדריכלותגינון•

.אסטרטגיותבנקודותציפוריםמושכימיניםנטיעת,בשטחופיזורם'מ10עלעולהשגובהםהעצים

לשמוריש,בקרבוהשוניםהמיםוגופיהנחליםמפגששלההצפהפשטהואהאתרשלליבולב•

כפיוקנהאשלהשתלטותהמונעתמשמרתגדהצמחייתוליצורהטבעיבמראםהניתןככלעליהם

.האחרוניםהעשוריםבשנישקרה

-עצמובשטחבהםפגיעהלמנועבכדי-ההתכנסותבאזוריגםציפוריםמושכיפריעצינטיעת•

מניעת)קהלעלגםמאדאהוביםאך,מחדרביםעופותשמושכיםמינים,ותאניםעץתותבעיקר

.(קונפליקט
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וצלמיםצפריםלקהלהפארקהתאמת

כוללרכבכלימניעת,מצומצםמבקריםלמספרהמיועדיםאוהרחבלקהלסגוריםאזוריםתכנון•

.ברורהכיווניותבעלתמעגליתתנועה,נסתריםצדשבילי,ממונעיםלארכביםאוגולףרכבי

.שוניםבגבהיםצילוםחלונותמבחינתוהןמיקוםמבחינתהן-לצלמיםמותאמיםמסתוריםבניית•

,מצלמה,משקפת)הבסיסיהאישיהציודמשקל,הציודשלהאופטיאופיובשל-נוחהנגישות•

,לאדםג"ק10-15לבקלותלהגיעעשוי(מגדיר,שתייהמי,חצובה,טלסקופ,מוקדארוכתעדשה

,היקפייםתעבורהבאמצעיאו,האתרמןויציאותבכניסותואםמישוריבתכנוןאם,מקלגורםכלולכן

.יעזור

כללי-נוספותהנחיות

לשמשעשויהבשטחגובהנקודת,לדוגמא.סותרתפקודםולעיתיםחשיבותישבשטחאלמנטלכל•

גדולכקורמורןלהקנייםמיניםממשיכתלהימנעמחויביםאנואך,מחדדורסיםלעופותמושךכגורם

הצורךובמידת,מקטעבכלהאתרבכרטיסיותהמופיעותלהנחיותלהיצמדישלכן.מאידך

.התכנוןביועצילהיוועץ

רעשהפרעתאוקרקעחישוףהיוצרותאלובעיקר,התשתיתעבודותזמניאתלהתאיםיש•

עונתשיאשהואהאביבבעונתבעיקרזהמסוגמעבודותלהימנע.מתאימהלעונה,מתמשכת

.הקינון

א"חהעםקונפליקטלמניעתלהקנייםמיניםממשק

להקנייםמיניםעלהואהדגשכאשר,מיניםבמספרזהירותמשנהמחייבתהאווירחיללבסיסהסמיכות

:נחיתתםלמניעתאמצעים.גדולוקורמורןלבןשקנאיובראשםמוגדרים

,וגשריםשביליםכמערכתאם-שקנאיםנחיתתלמניעתהמיםגופיעלמסועפתמערכתבניית•

גגוניםאותריסיםלבנותניתן,המיםגוףבלבגשריםויבנובמידה.ומחיצותצומחגושיידיעלואם

כךיפתחושקנאיםשלנחיתהותתקייםבמידהאך,סדירבאופןהמיםמעופותההולכיםאתשיסתירו

.לשקנאיםמבריחגורםאךלקהלנאהתצפיתשיאפשרדבר,חשוףיהיהשהקהל

גורפתבצורהלהימנעישולכן,ביותרהמוצלחתהגישההיא-קורמורניםשללינהאתרימניעת•

,גומא,סוף,קנה)נוטהצמחייהשאיננהגבוההצמחייהומהתבססות,המיםקועלעציםמנטיעת

.המיםגופיבשוליואקליפטוסאשלמניעתבעיקר,('וכדקנהעב,פטל

.ותחזוקהתפעול,ניהולהיבטיבפרקנוספותהנחיותראה
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יצירת יחסי גומלין עם השטח החקלאי10.1.5

את הפארקהחוצותהנחיות לשימוש בדרכים חקלאיות 

חקלאייםכליםנוסעיםעליהןחקלאיותדרכיםמספרכיוםעוברותברוךאגםפארקשלהתכנוןבמרחב

עללשמוריש.למאגרמדרום,מערב-מזרחבכיווןעוברתמכולןהחשובה.(וכדומהטרקטורים)כבדים

וחוצותעוברותהןכאשרגם,החקלאיותבדרכיםולהשתמשלהמשיךהחקלאיםשליכולתם

:בפארקהמטייליםעבורסיכוןולמנוע,הפארקשטחיאת

-המטייליםמשביליהחקלאיותהדרכיםהפרדת•

.חקלאיתדרךותוואיטיולשבילשלמשותףמתוואילהימנעמומלץ-

.(בהמשךפירוטראה)סבוכהצמחייהשלחייציםיהיוהחקלאיותהדרכיםלאורךכילהבטיחיש-

-מטייליםי"עחקלאיותדרכיםחציית•

.חצייהנקודות/מעבריםלהגדיריש-

-במטייליםפגיעהתהיהשלאבאופןהמעבריםאתלתכנןיש-

.נחוץובלתייקרפתרוןשזהנראהכיאם,בגשרוניםמטייליםשלהחציהאתלהסדירניתן

פתרוןלפיכך,מוגדרותבשעותומתבצעגדולכךכלבנפחאיננוהחקלאיותבדרכיםהכליםמעבר

אתגםכמוהחקלאיותהדרכיםאתבהםלסגוריהיהשניתןשעריםיהיוהחציהשבנקודותהינואחר

יהיוהחקלאיותשהדרכיםכךמוצביםיהיוהשעריםהיוםשעותבמרבית–כלומר.הטיולשבילי

–כבדיםכליםעםלעבורצורךיששבהםבזמנים.בחופשיותיתאפשרהמטייליםומעברסגורות

שזמניתכךהמטייליםשבילאתולסגור,החקלאיתבדרךהמעבראתלפתוחהחקלאיםיוכלו

למצבהשעריםאתיחזירוהחקלאיםהכבדיםהכליםעםהמעברלאחר.לחצותיוכלולאהמטיילים

.בחופשיותיתאפשרהמטייליםומעברההתחלתי

הפארקשטחשימושביןהקונפליקטאתלהמעיטמנתעללנקוטישבהןהפעולותאתמציגזהפרק

.הפארקאתהסובביםהחקלאותשטחילבין,הניתןככלרחבביולוגימגווןהכולל,אקולוגיכפארק
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הנחיות הנוגעות לרצועת חייץ בין השטחים החקלאיים לבין הפארק

מנתעלהנדרשהכרחימרכיבהיאההיקפייםהחקלאייםוהשטחיםהפארקשטחיביןחייץרצועתיצירת

בין.והפוךהפארקפעילותעלהחקלאייםלשטחיםשישהשליליותההשפעותאתהניתןככללהמעיט

,חקלאייםריסוסיםשלהשפעהלמנותניתןהפארקעלהחקלאיתהפעילותשלהשליליותההשפעות

מטייליםשלופגיעה,מעזבותומיניפולשיםמיניםשלכניסה,החקלאייםמהשטחיםדשניםכניסת

ברומחיות,ממטייליםלחקלאותנזקים-השנימהצד.ב"וכיוקולחיןמישתיית,כבדיםמכליםכתוצאה

.(גדוליםויונקיםציפוריםבעיקר)הפארקמשטחיהמגיעות

:החקלאייםלשטחיםמטייליםמעברלמניעתחייץיצירת

:פחותלמועדףביותרמהמועדף–האפשרייםהחייץסוגי•

הפארקשטחביןהמפרידיםניקוזותעלותנחליםקיימיםבהםבמקומות–ניקוזותעלותנחלים

והשטחיםהקישוןגדתשלהאחדמצידושיהיהכךהטיולשבילאתלתכנןמומלץ,החקלאילשטח

בחייץהיתרון.למטייליםהחקלאיהשטחביןהחייץאתיהווהשהנחלכך,השנימצדוהחקלאיים

הפתוחהמבטנשמר,יחסיתפשוטההינההתחזוקה,קייםעבירבלתיבחייץשמדוברהינוזהמסוג

כילצייןחשוב.המבקרלחווייתמוסףערךמעניקואףנופיתמשתלבוהחייץהסובבלמרחב

ביןחייץתהווהאשרוגבוההסבוכהצמחייהברצועתחובהישנה,האקולוגימההיבט

ישלפיכך.בפארקהאקולוגיתהמערכתעללשמירההניקוזותעלותלנחליםהחקלאיהשטח

.טיולשביל-קיימתניקוזתעלת/נחלגדת-סבוכהצמחייה-חקלאישטח:לתכנן

מספיקסבוכהתהיהשהצמחייהלהקפידיש.החקלאילשטחההליכהשביליבין–סבוכהצמחיה

.מוסףערךומעניקנופיתהמשתלב,עבירבלתיחייץ:היתרון.(קוצניתצמחיהאפשרי)עבירהובלתי

תעבורלאשהיאכךהצמחייהאתולגזוםלתחזקצריךפתוחמבטעללשמוררוציםאם–חסרונות

ואףחייםלבעלימחסוםיוצרתאינןצמחיהרצועות–חקלאיתמבחינהחסרון.העינייםגובהאת

התייחסותהבאבעמודראה.לחקלאותנזקיםלהסבהיכוליםגדוליםליונקיםגידולבתילהוותיכולות

.האקולוגימההיבטסבוכהצמחיהשללחייץ

מהשטחיותרנמוכיםאויותרגבוהיםשהםכךהטיולשביליאתלתכנןניתן–מפלסהפרשי

שאומנםבחייץכאןמדוברמאידך.הנופיתוההשתלבות,הפתוחהמבטנשמר–היתרון.הסובב

טבעייםטופוגרפיההפרשישאיןבמקרה.חיסרוןוזהו,אפשריבלתילאאבל,אותולעבורמסובך

.(מילוי,חפירה)לביצועיחסיתיקרבפתרוןגםמדובר–בשטח

מבטעלושומרנופיתמשתלבעץבוליאובבולדריםהשבילגבולסימון–עץבולי/בולדרים

רקלשימושמומלץ.בלבדרכבכליאלא,אופנייםאומטייליםמעברמונעאיננוהואאבל,פתוח

.מטייליםשלחופשימעבראבלרכבכליכניסתלמנוערצוןישבהםבמקומות
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חריגבאלמנטשמדוברמפנימטייליםמעברלמניעתחייץעבוררצויפחותהכיהפתרוןזהו–גדרות

המשתלבבאופןהגדרותאתלתכנןניתןאמנם.הביקורבחווייתופוגעסגירותשלתחושהיוצר,בנוף

להיותצריכותהן,סבירהובעלות,כחייץאפקטיביותתהיינהשהןבכדיאבל(עץגדרותלמשל)נופית

צריךצמחיהרצועתשלרוחב)גדולשטחדורשתאיננהשהיאהינוגדרשלהיתרון.וגבוהותצפופות

פתרונותבהםבמקומותרקגדרלהקיםיש.(הפחותלכל'מ10-כניקוזתעלתאונחל',מ2-3להיות

.ח"בעמעברלמניעתנדרשאםאו,ישימיםאינםאחרים

האקולוגימההיבטלפארקהחקלאייםהשטחיםביןחייץיצירת

ולמניעת,נגרומיהאווירדרךלפארקהחקלאייםמהשטחיםמזיקיםחומריםשלמעברלמניעתנדרש

:החקלאייםלשטחיםמזיקיםח"בעשלמעבר

החיץרצועתכיעדיף.'מ10-30לפחותשרוחבהסבוכהצמחיהרצועתלהיותצריכההחיץרצועת•

מגןיהוושאלהמנתעל,האווירחילשלההנחיותבמגבלותהניתןככל,גבוהיםעציםתכלול

השפעתם.הפארקאתהסובבהחקלאימהשטחהמגיעההדברהחומרירססמרביתאתויקלטו

מאכלסיעלבעיקר,ביותרקטלניתלהיותיכולההפארקמאכלסיעלהדברהחומרישלהשלילית

ממקוויאלהמאכלסיםשללהיעלמותם.אלהחומריםשלמזעריותלכמויותגםמאדהרגישים,מים

שלנוסףחשובתפקיד.האקולוגיתהמערכתתפקודכלעלמתגלגלתהשפעהלהיותיכולההמים

בטרם,החקלאייםמהשטחיםהנגרמיעםהמגיעיםהדישוןחומרישלספיגההואבחיץהצומח

פריחת,איאוטרופיקציהשלשליליותולתופעותיתרלהעשרתויגרמושבפארקהמיםמקוויאליגיעו

.ואנאוקסיהאצות

החייץאזורימרביתאתממקמיםכיצדלבדוקראוי(דונם3,000-כ)מאודגדולבפארקשמדוברמכיוון

תידרשאם.מעובדיםחקלאייםשטחיםבהפקעתצורךיהיהשלאכךהפארקשטחיבמסגרתהללו

שלקביעהותוך,החקלאיםמולבהסכמהזאתלעשותיש–מעובדיםחקלאייםשטחיםשלהפקעה

.מתאימיםפיצויהסדרי

אליהםמרכזיםניקוזותעלותנחלים,ניקוזכערוצי-חיץכאלמנטניקוזובתעלותבנחליםשימוש•

.הפארקשטחיאלבמהירותאותםומשנעיםהחקלאייםמהשטחיםהדברהוחומרידישוןחומרי

למנועיש,לפיכך.פולשיםמיניםשלמשמעותייםכניסהערוצימהוויםניקוזותעלותנחלים,בנוסף

ביןוגבוההסבוכהצמחייהרצועתישנהאםאלא,חייץכאלמנטותעלותבנחליםשימוש

הנגרמיתפיסתלצורךהיקפיותבתעלותבשימושצורךישנובאם.החקלאילשטחהתעלה

יצירת:3בכרטיסייההמופיעותההנחיותי"עפלנקוטיש,החקלאייםהשדותהצפתומניעת

היקפיותתעלותלייצראפשרותאיןכיויימצאבמידה.הסכרמורדאלהנגרוהזרמתהיקפיותתעלות

ורקמטהרתאקווטיתצמחיהובושיקועבורשלסיומתעםחלקיותתעלותשלאפשרותלבדוקניתן

.האגםאלהזרמהאז
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י"עלהשיגניתןשמסביבוהחקלאייםלשטחיםהפארקמשטחגדוליםיונקיםשלמעברמניעת•

.נראיתבלתיתהייהשהיאכךהחיץרצועתשלהצומחסבךבתוךשתיטמעגבוההגדרהקמת

.החקלאייםלשטחיםמהשמורהמיםתאושליציאהמונעתכזוגדר,החולהבשמורת

מסוימותבנקודותליצורניתן,בפארקלמבקריםהחקלאייםהשטחיםנראותאתלאפשרמנתעל•

.החיץרצועתאתהמרכיביםוהשיחיםהעציםצמרותמעלמבטשיאפשרורמפותהפארקבתוך

.תצפיתונקודותתצפיתמגדלילהקיםניתן,בנוסף

מאביקיםהתפתחותעידוד

לשטחיםחשובאקולוגיתמערכתשרותמספקיםהפארקבתחומישייפתחוהמאביקיםהחרקים

במטרההפארקבתחומיצוףצמחישלהתפתחותלעודדישלכן.הפארקאתהסובביםהחקלאיים

.אלהמאביקיםשלאוכלוסיותיהםאתלהגדיל
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הידרולוגיה וניקוז10.1.6

הנחיות עקרוניות להשגת ייעוד האגם כמתקן וויסות ספיקות בקישון

הנדסיתמערכתלהשגתהבסיסייםהניקוזעקרונותיישוםתוךויבוצעיתוכנןברוךאגם,וויסותכמתקן

לתפקודיביאהבאיםהעקרונותפיעלתכנון.בקישוןספיקותוויסותמתקן-ייעודהאתהמקיימת

:לתחזוקהשיעבודללא,זמןלאורךגבוההברמההמערכת

.והקריותחיפהמפרץבאזורהצפותכנגדלהגןכדי,הניתןככלמקסימליוויסותנפחתכנון•

סחףקליטתבעבורק"מלמ0.5שלאיגוםנפחתוספת+הקייםלנפחק"מלמ3.5הוספתמומלצת

.ק"מלמ7.5כ"סהשלאיגוםלנפחהגעה-המגלשלפנימתחת(ק"מלמ4כ"סה)שאחרילעשור

.הפארקשלהרצויהכולללפיתוחתותאםהאיגוםנפחתוספתכילהדגישחשוב

צוותעםפגישותנערכוהאבתכניתבמהלך-"נשר"מלטלמפעליהנחפרתהקרקעהעברת

נדרש.המפעללשימושוהעברתוחרסיתשלכרייהפוטנציאלקייםכיונמצאהמפעלשלהגיאולוגים

הנדרשבנפחחרסיתכרייתמהלךוקידוםפרטניקרקעסקרביצועלצורךהמפעלעםמחודשתיאום

.ישראלמקרקעירשותעםזופעולהלתאםיש.השוניםהמיםגופיאתותואם

אשרהוויסותלמתקןסחףהגעתלצמצםמנתעל-האגםשבמעלהבערוציםארוזיהצמצום•

.מהקמתוהשניםבמהלךשהתרחשכפי,הוויסותנפחאתיקטין

.הקרקעיתבפניושינוייםקרקעגלישותהיווצרותלמניעתמתוניםבשיפועיםהמתקןגוףתכנון•

.היציאהלמתקןועדלאגםהנכנסיםהערוציםממעלההשיפוערציפותעלהשומרתכנון•

מבחינההןתקיןבאופןשיתפקדוכך,השביליםעםבהשקהאשרההידראולייםהמתקניםתכנון•

.לתחזוקההשעבודאתתצמצםהידראוליתהמתקניםתקינות.בטיחותיתמבחינהוהןהידראולית

אתתשמרהמפלסשמירת.הנדירותבהסתברויותיוגבהשלאכך-ההצפהמפלסעלשמירה•

.האגםבהיקףחקלאייםשטחיםשלהצפהותמנעתשפראוהקייםהמצב

י"עוייחסםהחקלאיים/ההיקפייםהשטחיםמכיווןהמגיעהנגרלניקוזפתרונותתכנון•

מניעתתוךזאתכל.החקלאייםהשטחיםהצפתלמניעת,המוגבהתהסוואנהי"עלדוגמא,הפארק

הנחיותראה.האקולוגיתבמערכתופגיעההפארקלשטחינגרמיעםהמוסעיםמזהמיםכניסת

.3אתרובכרטיסיית1.1.5בסעיף
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הנחיות לטיפול בסחף

יפעתנחל,הקישוןהםהראשייםהערוצים.מ"ק200-כשלכוללבאורךערוציםזורמיםברוךלאגם

.יובליהםוכלמזרעונחל

אחתויחידההראשייםבערוציםיחידות3לפחות-שיקועבריכות=סחףמלכודותלבצעיש•

לסחףופחותוגסאבניסחףלתפיסתבעיקריעילותהסחףשמלכודותלצייןחשוב.המשנהבערוצי

לרבות,בהמשךשמצויןכפי,נוספיםבאמצעיםלנקוטיש,לפיכך.חרסיתיתמקרקעהמורכבהדק

.חפירהבאמצעותהאגםבשטחהמצטברבסחףטיפול

.ומרפסותמפתניםי"עלדוגמא,1%-מגדולאורכישיפועבעליבציריםגדותייצובביצוע•

.קרקעושימורפליחהאילעיבודיהחקלאיםהנחיית•

.קרקעוגלישותארוזיהלצמצום1:5לפחותמתוןבשיפועהגדותשיפועיקביעת•

,וניקוזהידרולוגיהבנספחהסחףכמויותואומדןברוךלאגםהזורמיםהערוציםעלמפורטמסמךראה*

.הרחבה-קייםמצבסקירת-אלחלקנספחים

הנחיות למקור המים המושבים בבריכות השכשוך

במידה ולא  . אפשרות לשימוש במי שיטפונות ממאגר הצד של מקורותלבדוק מול גורם מוסמך יש •

.כל זאת בתאום עם מקורות ומשרד הבריאות. שימוש במים שפירים-ניתן

הנחיות לטיפול בנביעה מלוחה העלולה להיווצר כתוצאה מחפירה

מפלס)42+מהגבוהלמפלסהנעשיתמחפירהכתוצאהנובעתהמלוחהוהנביעהבמידה•

הסיפוןושמירתהסיפוןאלהנביעהניתובבאמצעותבהלטפליש,(ברוךאגםבסוללתהסיפון

.המאגרלמורדבגרביטציההמלוחההנביעהתזרוםכך.פתוחבמצב

+(42)הסיפוןממפלסיותרעמוקלעומקשהינהמחפירהכתוצאהנובעתוהנביעהבמידה•

תתקידוחבחינתאו,החפורהבברכההנובעיםהמיםהשארת,שאיבה:באמצעותניתןהטיפול

.יותרנמוךלניקוזלסוללהמתחתקרקעי

הנחיות לאזורים מוצפים

.למטייליםאזהרהושלטימפלסמדיהתקנת•

מגדלי,שולחנות)הצפהבמצבלמיםעמידיםשיהיוהפארקמתקניבהתקנתהאדריכליםליווי•

.התכניתאדריכליעםפנימיבתיאום.('וכוגשרונים,תצפית

255



תכנון מתחמי כניסה

נקודותשתילפחותלתכנןיש,וצורתוגודלובשלוהןהאתרשלהפוטנציאלמלואאתלממשמנתעל

.הפורמליתהראשיתהכניסהתהיהלמסלוליםאחתיציאהנקודת.באתרלמסלוליםיציאה

ראשיכניסהמתחם

.בוהביקורלאורךויתפתחילךאשרהאתרסיפוריתחילכאן

:הבאיםהאלמנטיםאתיכלולהראשיתהכניסהמתחם

חניה•

שירותים•

מתקניגםייתכן,שכשוךבריכות:פעילותמרחב,פיקניקשולחנות,מוצל:ונופשפנאימרחב•

.'וכדהמקוםבאופישעשועים

צל,ישיבהספסלי–איש50בתקבוצהלהדרכתהתכנסותמקום•

מיםברזיות•

(וכדכובע,הגנהקרם)לטיולבסיסיובציודקלבאוכללהצטיידאפשרות,מידע:למטיילשירות•

המועצהשלקהילתייםלאירועיםגםלשמששיכולמרחב•

החינוכיתולפעילותלאתרשירותמחסני•

משרדים•

(הבאבעמודפירוטראה)מבקריםכמרכזבנויה-מרכזיתתוכןמבואת•

(שלוחהאומבנה)הדרכהמרכז•

הלמידהמרכזיופעלמתכונתבאיזההחלטהלקבלצריכההאתרהנהלת-וחקרלמידהמרכז•

מפגשלקייםמומלץ.(ציודמחסןרקאופיזיהדרכהמרכז:לדוגמא)בהתאמה,נדרשומהוחקר

לטובתמשותפותומטרותצרכיםולבחוןפורמאליוהבלתיהפורמאליהחינוךגופיעםודיאלוג

.מותאמתערכיתחינוכיתפעילות

חינוכית וקהילתית , תשתית לפעילות תיירותית1.1.7
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נושא)בוהטיולמסלוליעלומידעהאתרמפת,וייחודוהפארקעלקצררקעהכוללשילוט•

.(קארקלאב/אופניים/רגלימסלול,משוערוזמןאורך,המסלול

בעונותהמשתניםהשטחלתנאיבהתאמההקהלוהכוונתבפארקההתנהגותכלליאודותשלט•

.השונות

.למסלולומהםוהמבואההכניסהמתחםמתקנילכלוהנגשהנגישות•

:ראשיתמבואה

אפשריתאינהמבקריםמרכזובנייתבמידה.מבקריםכמרכזשישמשמבנהכוללתהרצויההמבואה•

בנויהמבואהלהקמתהנחוצותלתשתיותלהתייחסאך,פתוחהמבואהלתכנןיש,הראשוןבשלב

.בעתיד

עולםאתלמבקרתספקהמבואה,ביניהםמשלבתאו,חיצוניתאו,מבנהבתוךהמבואהאםבין•

:יהיההמבואהתעסוקבוהתוכןעולם.הפארקברחבימשמעותיביקורלקראתאותוותכיןהתוכן

אדםעםהטבעמפגש;לחיםגידולבתי;יזרעאלעמקומורשתהחקלאיתההתיישבותסיפור

אפשרויותעלמידעיקבל,וחשיבותוייחודומה,המקוםמהוהמבקריביןכאן.מיםניהול;והחקלאות

.'וכד,ובסביבתובפארקהפעילות

יקבלומקצועייםגורמים.ולמבוגריםילדיםעםצעירותלמשפחות:הרחבלקהלמכוון–התוכןעולם•

.הדרכהבאמצעותמענה

בהנחה.חללבאותודווקאלאו,זמניתבואיש100-כ)קבוצות2לפחותלהכילשיוכלמרחבתכנון•

נוספתלקבוצהחיצוניומתחםהבנויהבמבואה50בתלקבוצהאפשרותמתן-בנויהמבואהשתהיה

יש,מבנהבתוךתהיהלאובהתחלהשלבאחרשלבתתפתחשהמבואהבהנחה.(איש50כבת

,מקורה/מוצל,מידעהמסרתמתחםלתכנןיש.הפתוחבמרחבהתוכןעולםהצגתאתלתכנן

.קבוצותלהדרכתתנאיםההתחלהלמןלייצרחשוב.איש50בתלקבוצההתכנסותהמאפשר

לא)סקרנותומעוררתאינטראקטיבית,משחקית,חווייתיתבצורהיעשההמסריםהעברתאופן•

.(ממוחשבתבהכרח
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משניכניסהמתחם

.לאתרמשניתכניסהמהווה•

,קבועבאופןמאוישתכניסהבעמדתצורךללאהמתחםאתלתפעלשיאפשרודרכיםלבחוןמומלץ•

שער,(הראשיבמתחםשנכנסואלועבור)בלבדמהאתרליציאהכיווניחדמסתובבשער:כגון

.ב"וכיושילוט,חנייהכגוןתשתיותהגבלתי"וע,הראשיתמהמבואההמופעל

;יזרעאלעמקומורשתהחקלאיתההתיישבותסיפור:הבאיםבנושאיםבקצרהיעסוקהתוכןעולם•

.(ברוךמאגרסיפור)מיםניהול;לחיםגידולבתי

:יכלולזהמתחם

50כבתלקבוצההתכנסותנקודת.מידעהמסרתמתחם-בנויהלא/חיצוניתמשניתתוכןמבואת•

פעיליםהתכנסותוכנקודתשדהלימודככיתתגםישמש.והצללהישיבהאפשרותהכוללתאיש

.ומתנדבים

חניה•

שירותים•

ברזיה•

נושא)בוהטיולמסלוליעלומידעהאתרמפת,וייחודוהפארקעלקצררקעהכוללשילוט•

.(משוערוזמןאורך,המסלול

בפארקההתנהגותכלליאודותשלט•
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היבטי תוכן והיבטים פיזיים-תכנון ופיתוח שבילים ודרכים

להםהשבילים.הדרגתיתבצורהלפתחניתןודרכיםשביליםגם,למבואהבדומה-הדרגתיפיתוח•

הכניסהממתחםהיוצאיםאלוובהמשךהראשיתהמבואהמשטחהיוצאיםאלויהיועדיפותתינתן

.המשני

,צפרים,לכתמטיבי,משפחות)יעדקהליולמגווןחוויותמגווןהמספקים-מסלוליםמגווןיצירת•

,אופניים,רגלייםמסלולים:חוזרמשיכהמוקדיהווהשהפארקמנתעל('וכוחוקרים,צלמים

clubcar;ייחודייםמסלולים;נושאייםמסלולים;יותרוארוכים(מ"ק1.5-2)קצרצריםמסלולים

.'וכדומבוקרתמוגבלתהפעילותבהםבשטחיםמודרכים

נושאיתמבחינהאותםולייחדבפארקהשוניםהמסלוליםאתלמתגמומלץ-המסלוליםמיתוג•

בניהולהקשוריםהנושאיםאתידגיש-מהמבואההיוצאהמעגליהמסלול:נציעזבבשלב.ונופית

המסלול;וגדהסבךשלהגידולבביתיעסוקהמזרחיהמסלול;לחיםגידולבתיובשיקוםהמים

,המשניתמהמבואההיוצא,הצפוניהמסלול;ובצפרותהחורףבבריכותיתמקדההצפהשטחבמרכז

.והחקלאותהאדםעםבמפגשלוהאורבותוהסכנותייחודו–הלחהגידולבביתיתמקד

-הלוךהליכהשלמסלוליםמיצירת,שניתןכמהעד,להימנעמומלץ-מעגלייםמסלוליםיצירת•

אחתבנקודההמתחיליםמסלוליםגםיתאימומאורגנותלקבוצות.הדרךאותהלאורךחזור

.בשנייהומסתיימים

מומלצתועונהמשך,אורךעלמידעהכוללותהמסלוליםמפות:כגוןלמטיילעזריםלייצרמומלץ•

.יותרמורחבתוכן+מסלולכלשל

הגורמיםמולבדיקה–(והיוגבברוךכפרבעיקר)הסמוכיםהישוביםעםהפארקשלפיזיחיבור•

.הקהילהעםהפארקלחיבורבהנחיותנוסףפירוטראה.(החקלאים,צ"מע,המועצה)בדברהנוגעים

בדברהנוגעיםהגורמיםמולבדיקה–באזורהקיימיםהאופנייםמסלוליעםהפארקחיבור•

.('וכד.א.מ,ל"קק)

הסיפוראתהמשלימיםמורשתאתרי,חןנקודות)סביבולאתריםהפארקשלפיזיחיבור•

הקישוןנחללאורךמסלוליצאמהפארק:לדוגמא.הליכהמסלוליבאמצעות(העמקשלההיסטורי

החברה,ל"קק,המועצהעםקשרליצורישכךלשם.יהושועבכפרוהמוזיאוןהרכבתלתחנתעד

.קהילתיתמפעילותחלקלהיותיכולהאלומסלוליםהכשרת.נוספיםוגורמיםהטבעלהגנת

כמפה,לדוגמא.סמוכותאטרקציותאולפארקסמוכיםלמסלוליםרעיוניחיבורלייצרניתן•

.בוהטמונותהתיירותיותוהאפשרויותהפארקסביבתאתהכוללת

אזורי,דקים,גשרונים,בציפוריםלתצפיותמסתוריםבאמצעות-לטבעקירבהשלחוויהיצירת•

.'וכדבסבךשבילים,תצפיתמגדלי,מדרךאבניגביעלמיםחציית,שכשוך
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ובעליקשישים,תינוקותועגלותקטניםילדיםעםמשפחות-מגווניםיעדלקהליהפארקהנגשת•

.שונותמוגבלויות

לתנאיובהתאמה(קאר-וקלאבאופניים,רגלהולכי)בטוחהבצורההשונותהדרכיםתכנון•

ביןהפרדותהסדרת,המיםמפלסבהשתנותהמתחשבתכנון.השונותבעונותהמשתניםהשטח

המטייליםוהכוונתשילוט.החקלאייםוהשטחיםהדרכים,קאר-קלאב,אופניים,רגלהולכישבילי

.השונותבעונותבשטחהטיוללאופן

.שונהשילוט/סימוןיקבלמסלולסוגכל-המסלוליםסימון•

.הפארקאתהסובבולנוףלחקלאותתצפיתיצירת-החיץרצועת/ההיקפיהשביל•

השטחללבהמתחבריםהליכהשביליעםההיקפיהשבילשלהמפגשבצמתיהכוונהשילוט•

שתחולקהפארקמפתגביעללמספורבהתאמה,בלבדהצמתיםאתלמספרניתן.ולמסלוליו

לחקלאותהטבעשביןהמורכבתהיחסיםבמערכתיעסוקאלובצמתיםהתוכן.למבקרים

שטחלהקצותובנכונותובאדםהטבעשלהתלות,חיץליצורהניסיון,הסמיכות)האדםולהתיישבות

.(הטבעעללהגנה

שילוטכגון,עצמוהפארקבשטחפיזיתוכןלהעמיסולאסיפורואתלספרולנוףלטבעלתתיש•

.'וכדרב

דרךכגון-האקולוגיתלרגישותםבהתאםהשוניםלאזוריםהגישהדרכישלמדרגיצירת•

בעללמקוםסלולובלתימוסתר,צרושביל,נמוכהרגישותבעללמקוםוסלולהפתוחה,רחבה

.אקולוגיהבפרקנוספתהתייחסותראה.גבוההרגישות

הקהילהחיבור

אתיבחןהצוות.המפורטהתכנוןמשלבהפרויקטאתשילווהקהילתיהיגויצוותלהקיםמומלץ•

אשרופרויקטיםפעילויותויזום,הצרכיםאתימפה,הפארקשלהקהילתייםההיבטיםפוטנציאל

.המפורטבתכנוןביטוייקבלו

,אקולוגיתבנייה,נטיעותאזורי:בפיתוחהקהילההשתלבותאתהמפורטבתכנוןלמפותיש•

.'וכדנופיפיסול,צביעה

העמקלתושביהפארקביןגבוההקישוריותויצירתהסובביםלישוביםהפארקחיבור•

הראשיתלכניסהבהכרחלהיותחייבאינוהחיבור.ומשניותראשיותדרכיםמערכתבאמצעות

הרלוונטייםהגורמיםעםבתאוםזאת.הפארקבשוליחמדלנקודתתובילשדרךבכךודי,לפארק

.('וכדצ"מע,יישובים,חקלאים)

.קהילתיתופעילותהתכנסותהמאפשרמרחבהגדרת/תכנון•
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חינוכיתפעילות

ולצרכיההדרכהצוותלצרכימענהייתןאשר,לחיםגידולבתיבנושאוחקרלמידהמרכזתכנון•

.(ראשיתכניסהלמתחםבהנחיותהתייחסותראה)המודרכים

40-כ)קבוצהלהדרכתפינה:בהתאםהאתריתוכנן"וחקרלמידהאזורי"כיוגדרואשרבאזורים•

.החקרלאזורוגישה(צל,ישיבהאפשרות,איש

קהילתיים,חינוכייםפרויקטיםיהוואשרהפארקלפיתוחסביבתייםפרויקטיםלשלבאפשרות•

כחלקגם,ובזיםלתנשמותקינוןתיבותהתקנת;האקלוםבריכותהקמת:לדוגמא.מחקרולצרכי

.ועודהחקלאיםמולהפעולהמשיתוף

:החינוכיתהפעילותאופי•

פעמיחדסיור

סביבתיפרויקטבמסגרתמתמשכתפעילות

ביולוגיתבמגמהתיכוןלתלמידיביוטופים

בשטחבמחקריםושילובםלסטודנטיםלימודייםסיורים

קהלקליטת

כושרלגבימקצועמאנשיייעוץלקבלישלמבקריםהפארקפתיחתטרם-מבקריםכמותוויסות•

.מקסימלימבקריםמספרולהגדירהשטחשלהנשיאה

.ותחזוקהתפעול,ניהולהיבטיבפרקנוספתהתייחסותראה
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ספציפייםשטחלתאינוספותהנחיות

(המוצעבתכנון2שטחתא)אקלוםובריכותפלגים

גביעלבמיםחצייה,שכשוך:בטבעבילויוחווייתמהפלגיםהנאהשניתןכמהעדלאפשריש•

.'וכדגשרונים/מדרךאבני

(המוצעבתכנון7שטחתא)המאגרסוללתסביב

ותצפיתהמיםניהולומתקניהמאגרלתוך–מערבהמבטיאפשראשרתצפיתמגדלהקמתמומלץ•

המוצעתהנקודה.העיקריההצפהשטחומרכזהחורףבריכת,הסוואנה,הלחהאחולעבר–מזרחה

.הגידולבתיבמגווןלצפותטובהנקודההינההאבבתכנית

.התצפיתלמגדלקבועותתצפיתמשקפותהכנסתלשקול•

.האתרבכרטיסיותראהנוספותהנחיות
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הנחיות לבחירת   10.2
פרויקטים ליישום

תכנית אב אגם כפר ברוך

יישום התכנית: 'חלק ג

הקמה ופיתוח -הנחיות לביצוע: 1פרק 
הפארק
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לפרויקטיםעדיפויותסדרילקביעתשיקולים10.2.1

צורך ביצירת רצף-מיקום בשטח •

מניעת הפרעות לתפקוד הפארק

פיתוח פרויקטים המשיקים אחד לשני

-פיתוח מהמבואה והלאה 

כ רחוקים"קודם אזורים קרובים ואח

1 2 3 4

1 4 2 3

היקף העבודה ומידת ההשפעה הסביבתית  •

עבודות מאסיביות-מניעת הפרעות לתפקוד הפארק

(   ק"מיליוני מ)לדוגמה עבודות עפר גסות נרחבות -פיתוח עבודות מאסיביות קודם 

מיקום בשטח

פיתוח עבודות מאסיביות באזורים  

מרכזיים המשפיעים על מספר רב של  

אזור ההצפה  )אזורים המשיקים אליהם 

(  העיקרי בלב השטח

לעומת פיתוח עבודות מאסיביות  

אזור נחל  )באזורים רחוקים יחסית 

הקישון מלב השטח ועד למאגר  

(תשלובת הקישון
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"לראות תוצאות בשטח"-אטרקטיביות •

–תפקוד –שיקולי משיכת קהל 

לתת למקום לפעול כמה שיותר מהר

שיקולים נופיים

:פיתוח אזורים ואלמנטים המושכים קהל

.כדוגמת בריכת חורף-קהל חינוכי -

.'אזורי פלגים וכו/ צפיה בציפורים-מבקרים -

פיתוח נופים שנותנים  

תוצאות יחסית מהר

"  מפגעים"טיפול ב

מיסוך  , מיסוך הסוללה)

(תשתיות ועוד, הרכבת

ביצוע בשכבות•

שלביות-פיתוח בצורה הדרגתית

גסות-עבודות עפר מאסיביות 

צמחיה ואלמנטים תומכים-בניית בית הגידול -עבודות עפר מדויקות 

אזורי שהיה  , שבילים)פיתוח והנגשה -" התייצב"לאחר שבית הגידול 

('וכו

1

2

3
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השפעה על תפקוד המערכת האקולוגית•

השפעה על תפקוד המערכת האקולוגית

פיתוח אזורים החיוניים לשמירה על המערכת  

כדוגמת אזור החיץ המגן  , האקולוגית הנבנית

.מהשפעות החקלאות

דוגמת טיפול בצמצום כמויות הסחף על ידי טיפול  

במעלה הנחלים כך שהסחף לא יפגע בבתי הגידול  

המשוקמים

השפעה על תחזוקת הפארק

טיפול בנושאים העלולים להקל על תחזוקת  

.הפארק לאורך זמן

טיפול בצמצום כמויות הסחף על ידי  -לדוגמה

טיפול במעלה הנחלים על מנת לצמצם צורך  

בטיפול בשבילים וכדומה

לב  
הפארק

מעלה נחלים

מעלה נחלים

חיץ

בתי
גידול חקלאות

אחד בשני עבור תפקודם האקולוגי" תלויים"פיתוח נופים ה•

"סוואנה"בריכת חורף

פארק

קליטת קהל ועוד, חניות, פיתוח וטיפול בדרכי ההגעה

הנגשת הפארק•
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רשימת פרויקטים10.2.2

.וממזרחלסכרממערב-עיקרייםאזוריםלשנימתחלקיםבהםהטיפולואופןהפרויקטים

.הפארקשטחלבבכלהנדרשיםק"ממיליונישלמסיביתחפירה–גסותעפרעבודות•

.השטחלבועדהקישוןתשלובתממאגרהקישוןבנחלגסותעפרעבודות•

צומחושיקום(נפרדיםפרויקטיםמספרלהיותיכול)גידולביתלכלסופיותמדויקותעפרעבודות•

.(אקולוגיתלפעוללמערכתהעוזרדברוכללציפוריםשובכיםכדוגמתתוספותכולל)

מקומות,תצפיתמגדלי,מסתורים,שבילים–גידולביתלכלהפיתוחרובד–וגישהפיתוחיצירת•

פרויקטיםמספר)הרצויהשיקומילמצבשהגיעלאחרתעשההגידולביתהנגשת.פרטים,שהיה

.(בזמנוגידולביתכל,נפרדים

.לרכביםהאזורוסגירתשערים+היקפיתדרךכוללהחייץפיתוח•

.בסחףטיפול–הנחליםמעלה•

.מהמגלשהקישוןמוצאשיקום/ופיתוחזמניתמבואההקמת•

.בשלבים–סופיתמבואההקמת•

מעלרכבבוקסמעברכדוגמתהנדרשיםהמעבריםכלכולל,חניות,והגעהגישהדרכיפיתוח•

.הקישון

.מהמגלשהקישוןלמוצאועדמהסכרהמיםמוצאתוואישיקום•

.(הדגמהבריכות)איקלוםובריכות(שכשוךבריכות)פלגיםאזורפיתוח•

.משניותמבואותפיתוח•

.באזורלפארקהמשכייםלמוקדיםוחיבורהקישוןמורד–משלימיםפרויקטים•
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,  היבטי ניהול. 2
תפעול ותחזוקת 

הפארק

תפעול ותחזוקת , היבטי ניהול: 2פרק 
הפארק

תכנית אב אגם כפר ברוך

268יישום התכנית: 'חלק ג



היבטי ניהול11.1

תכנית אב אגם כפר ברוך

יישום התכנית: 'חלק ג

תפעול ותחזוקת  , היבטי ניהול: 11פרק 
הפארק
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מתווה ניהולי מוצע11.1.1

הקדמה11.1.1.1

.ההסכםעלהחתומיםהצדדיםביןהשותפותעקרונותאתלבטאמטרתוזהמסמך•

.החולהובאגמוןהמעיינותבפארקמנהלייםגופיםבהקמתשצברנוידעמתוךנבנהההסכם•

יקדמוהשארובין,המיזםקידוםלשם,ביניהםפעולהישתפוהצדדים,הסכםעלמחתימההחל•

.המיזםלקידוםהרלבנטייםוהרגולציההתכנוןהליכיאתובתיאוםבמשותף

(ועדת היגוי רחבה)הנהלה רחבה 

מנהל

חקלאי  

העמק

גופים ג"רט

נוספים

הנהלה פעילה  

א עמק  .מל"קק

יזרעאל
מקורותרשות ניקוז קישון

רשויות  

שונות

משרדי  

ממשלה

נציגי

קהיל

ה

צוות עובדי הפארק

חקלאי  

העמק

ג"רט משרדי  

ממשלה

סגן מנהל/עוזרפקח תיירות  , רכז חינוךעובדי תחזוקה

וקהילה

תרשים סכמתי של מנגנון הניהול
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:הנהלות2-ממורכבתהפארקהנהלת

-פעילההנהלה1.

בעליאו/והשוטפתואחזקתוהפארקהקמתבמימוןהשותפיםהגופיםמנציגימורכבתהפעילהההנהלה

.למימוןערךשוותזכות

נציג,קישוןניקוזרשותנציג,ל"קקנציג,יזרעאלעמקאזוריתמועצהנציג:חבריםיהיוהפעילהבהנהלה

.הפארקומנהלמקורותחברת

:הפעילהההנהלהשלאחריותהבתחוםנושאים

.לפארקמנהלבחירת-א

תחזוקה,פעולותשלמימון,השקעות:כגון,ותפעולייםכספייםבנושאיםהפארקלמנהלוסיועייעוץ-ב

.לפרויקטיםכספיםגיוס,ותפעול

.לביצועעדיפויותסדריוקביעת,שנתיתעבודהתכניתגיבוש-ג

.הרחבהההנהלהולאישורלדיוןתקציבהכנת-ד

.והתשתיותהעבודהתכניתשלמפורטקידום-ה

.עבודהנהליגיבוש-ו

.(ועודתחזוקה,והדרכהחינוך,ניטור)והפעולותהמשימותלמילויהביצועגורמיקביעת-ז

.הרחבהלהנהלהשוטףדיווחויתקייםפרוטוקולינוהלההנהלהבישיבות**

ובהתאם לצורך, ההנהלה הפעילה תתכנס כאחת לחודש

הנהלת הפארק11.1.1.2
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-הנהלה רחבה. 2

.הפארקשלהיגויועדתכעיןמשמשתהרחבהההנהלה

כלכליתתשתיתביצירתולסייעהשנתיהתקציבואתהעבודהתכניתאתלאשרהרחבהההנהלהמטרת

.קיומואתשתאפשר,לפארקאיתנה

אזוריתהמועצהנציג,י"רמנציג,רלוונטייםממשלהמשרדישלנציגויות:חבריםיהיוהרחבהבהנהלה

,ג"רט,היוגבנציג,ברוךכפרנציג,מקורותחברתנציג,קישוןניקוזרשותנציג,ל"קקנציג,יזרעאלעמק

.רלוונטיותמקומיותרשויות,דודברמתא"חבסיסנציג

ההנהלה הרחבה תתכנס אחת לשנה
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התוכניותשלהפועלאלוהוצאהלהשקעההנדרשהתקציבאתותקבעתנהלהפעילהההנהלה1.

לתקציבבהתאםיפעלווהצדדים,ההשקעהותקופתלהשקעהתכנית,עדיפויותסדרילרבות

.שיקבע

או/ובפרויקטנסיעהדמיאו/וחנייהדמיעבורגבייהלרבותכלשהיאמפעילותשיתקבלוהכנסות2.

הנובעתאחרתישירההכנסהכלאו/והאקסטנסיביבשטחשיקומוליזמיםזכיינותאושירות

,מתקניםאחזקת,ניקיון:כגון)הפארקשלהשוטפתהתחזוקההוצאותלכיסויייעודן,מהתשתיות

.('וכוביטוחים,פרסום,ביטחון,פיקוח,הדרכה,מבקריםמרכזתפעול

.משותפתפעילותהצדדיםמנהליםבמסגרתובנקלחשבוןיכנסוההכנסות3.

.מטעמהשיוסמךמיאוהפעילהההנהלהי"עתאושרהוצאהכל4.

ימומנווהאחזקההתפעולעלויותשבובאופןסגורכספיםכמשקהפארקיתנהללאעודכל5.

.הפעילהבהנהלההשותפיםהגופיםי"עהעלותיתרתתמומן,השוטפותההכנסותי"עבמלואן

לתכניתבהתאםהפיתוחלהמשךמימוןמקורותלגיוסיפעלהפעילהבהנהלהמהשותפיםאחדכל6.

.העבודה

בעצמולבצעלבחוריוכלהוא,מהשותפיםאחדי"ע,הפיתוחלהמשךמימוןמקורותשיגויסוככל7.

.תקציבאותובאמצעותבפועלהפיתוחאת

השקעה ומימון11.1.1.3
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להתבצעהמיועדותהפעילויותלאופימתייחסהפארקלהפעלתהנדרשניהוליהארגוניהמבנהניתוח

.בפארק

הפארקמנהל

.הפעילהלהנהלהכפוףהפארקמנהל

פעיללמרחבהפארקאתלהפוךהיכולתאתתפקידיוובהגדרתבאישיותולבטאצריךהפארקמנהל

.חייםושוקקקהלקולט

:הפארקמנהלשלתפקידיוהגדרת

.ותחזוקתותפעולו,הפארקשלהשוטףלניהולאחריות•

.שבוהטבעיתהמערכתולשימורהפארקלפיתוחפעולותוקידוםליזוםאחריות•

.בוהמבקריםמספרוהגדלתבושתתבצענהוהפעילויותהפארקלשיווקאחריות•

.השיווקממאמציכחלקואירועיםפעילויותליזוםאחריות•

.הפארקבתחומיחינוכיותפעילויותליזוםאחריות•

,יזרעאלעמקמא,יישובים)הפארקלפעילותהרלוונטייםהגופיםעםוממשקתאוםליצירתאחריות•

.(ב"וכיוחקלאים,מקורות,האווירחיל,קישוןניקוזרשות

הפארקצוות

:הבאותהפונקציותאתכוללזהצוות.הפארקלמנהלכפוףהפארקצוות

.אקולוגים–סביבתייםבנושאיםהבנה/ידעובעלטכנייםכישוריםבעל-מנהלסגן/עוזר•

.(חוץמיקור/ישירההעסקהבאמצעות,עובדים2-3)מקצועייםתחזוקהעובדי•

ועלהתיירותתחוםעלאחראי,הפארקבתחומיחינוכיותפעילויותמרכז-וקהילהתיירות,חינוךרכז•

.הסובבתהקהילהעםהקשר

.(ישובים,רועים,חקלאים)והשכניםהמבקריםציבורמולאכיפה,הפארקתשתיותעלשמירה–פקח•

.ועודשומר,מדריכים:בהמשךיגויסוהצורךבמידת•

בעלי התפקידים בפארק11.1.1.4
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ותחזוקתתפעול,לניהולהנדרשתהפעילותריכוז11.1.2

הפארק

שוטפותממשקפעולותביצוע,היתרבין,כוללתהפארקותחזוקתתפעול,לניהולהנדרשתהפעילות

והמערכתבפארקהמבקריםפעילותהתנגשותשלבמקרים)פתרונותומתןקונפליקטיםלמניעת

.שוטףוניטורהמשכיתכנון,(ב"וכיוהאווירחיל,מקורותפעילות,החקלאיתהפעילותעםהאקולוגית

האחראיהגורםואת,השוניםלתחומיםבחלוקהשתידרשהפעילותאתמציגההבאההטבלה

:לביצוע
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תפעול ותחזוקת הפארק, ריכוז הפעילות הנדרשת לניהול

תחום  / נושא

הפעילות

הערותמבצע/ גורם אחראיפעולות נדרשות

טיפול בתכנון מפורט  סטאטוטוריקה

והוצאת היתרי בניה

סגן מנהל בסיוע  / עוזר

חברה חיצונית

,  פעילות חינוכית

תיירותית  

וקהילתית

פיתוח תכנים וגיבוש  

תכניות לפעילויות  

קהילתיות , חינוכיות

ותיירותיות  

תיירות , רכז חינוך

וקהילה

ריכוז הפעילות ותאום  

מול הקהילה וקהל  

המבקרים  

ניהול מבואת הכניסה

ביצוע הדרכות וסיורים  

במסגרת הפעילות

צוות הדרכה פנימי או 

חיצוני מהקהילה  

/ בתשלום ו, הסובבת

או מתנדבים  

מניעת  

קונפליקטים  

טיפול/ וגישור

בבעיה

קביעת קוד התנהגות  

למטייל בפארק

/  בתאוםוסגנוהמנהל 

ההנהלה  שיתוף

הפעילה

למניעת נזקים של  

מטיילים לשטחים 

יש . החקלאיים ולפארק

להסביר למטיילים את 

החשיבות של הימנעות  

מכניסה לשטחים 

את הסכנות  , החקלאיים

עבורם ואת הפגיעה  

שהם עלולים להסב  

ל לגבי  "כנ. לחקלאות

החשיבות לשמירה על  

המערכת האקולוגית 

ניתן לעשות  . בפארק

זאת על גבי מפות  

,  ההדרכה בפארק

אותם ניתן  )שלטים 

לעצב באופן מושך 

וכן בדברי  , (והומוריסטי

ההסבר של מדריכים  

.  בפארק
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תפעול ותחזוקת הפארק, ריכוז הפעילות הנדרשת לניהול

תחום  / נושא

הפעילות

הערותמבצע/ גורם אחראיפעולות נדרשות

המשך מניעת  
קונפליקטים  

טיפול  / וגישור
בבעיה

בחינת וקביעת פעולות  

ממשק למניעת נזקים  

לפארק מהחקלאות  

ונזקים לחקלאות ופעילות  

,  חיל האוויר מהפארק

כללים בנושא  : כגון

/  מניעת סחף, ריסוסים

ניהול נכון , שימור קרקע

של משאבי המים  

במשקים הנמצאים  

מניעת נזקים  , במורד

מניעת  , ח"לחקלאות מבע

נזקים לחיל האוויר  

מציפורים

מנהל הפארק בליווי 

גורמי חוץ מקצועיים  

לתחומים הנדונים  

ולהיבטים  

בשיתוף  + המשפטיים

עם הגופים הרלוונטיים 

נציגי החקלאים  )

,  חיל האוויר, והרועים

(ב"מקורות וכיו

מומלץ לגבש אמנה בין 

החקלאים לבין מנהלת  

שבה יוגדר , הפארק

מה יהיו הדברים  

שהחקלאים יידרשו 

לתת בהקשר של  

ומה  , פיתוח הפארק

תיתן מנהלת הפארק  

,  לדוגמא. לחקלאים

ייקבעו כללים בנוגע  

–ומצד שני , לריסוסים

האמצעים שמנהלת  

הפארק תיישם כדי  

למנוע פגיעה  

בחקלאות מצד 

מבקרים ומצד חיות בר 

קביעת מנגנון  . בפארק

פיצוי במקרה של 

.נזקים

קיום ממשק רעייה  

אדפטיבי  

הסדרת פעילות  

הרעייה ורתימתה  

לטובת הפארק  

כאמצעי למניעת  )

שריפות והתפתחות  

בלתי מבוקרת ורצויה  

וכמוקד  , של צמחייה

(של תיירות חקלאית

קביעת ממשק לנושא  

הטיפול בנגר עם חברת  

הסדרת נושא  : מקורות

,  תפעול ותחזוקת הסיפון

בדיקות , ספיקות, שאיבות

ב"איכות המים וכיו
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תפעול ותחזוקת הפארק, ריכוז הפעילות הנדרשת לניהול

תחום  / נושא

הפעילות

הערותמבצע/ גורם אחראיפעולות נדרשות

המשך מניעת  
קונפליקטים  

טיפול  / וגישור
בבעיה

קביעת דרכי טיפול 

הפרת  : במקרים של נזקים

בעיות  , האיזון האקולוגי

פגיעה בשטחים , ניקוז

ב"החקלאיים וכיו

ריכוז וטיפול שוטף בנושא  

פיקוח ובקרה  )הממשקים 

מקרים / וטיפול בתלונות

(  של נזקים

סגן המנהל+ פקח

מנהל הפארקביטוח מטייליםביטוחים

פעולות ניטור  

תקופתיות

איכות : גיבוש מנגנון ניטור

,  הצטברות סחף, המים

,  מפלסי מי תהום, ספיקות

, (צומח וחי)מגוון ביולוגי 

דגה, עופות, מינים פולשים

בעלי + סגן מנהל

+מקצוע חיצוניים

הגופים הרלוונטיים 

המעורבים כגון  

חיל האוויר  , מקורות

.ב"וכיו

בעלי  + עובדי תחזוקהניטור שוטף

או / מקצוע חיצוניים ו

גופים רלוונטיים 

, כגון מקורותמעורבים

.ב"ל וכיו"קק, ג"רט

התקנת אמצעי ניטור  

קבועים במידת  

.  האפשר

פעולות תחזוקה  

שוטפות

גיבוש מנגנון תחזוקה של  

לרבות , מתקני הפארק

תחזוקה  )מלכודות הסחף 

,  (והרחקת הסחף המצטבר

ערוצי , שבילים, צמחייה

, גדרות, גופי מים, ניקוז

ב"שילוט וכיו

בעלי + סגן מנהל

מקצוע חיצוניים
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תפעול ותחזוקת הפארק, ריכוז הפעילות הנדרשת לניהול

תחום  / נושא

הפעילות

הערותמבצע/ גורם אחראיפעולות נדרשות

המשך פעולות  

תחזוקה שוטפות

בעלי  + עובדי תחזוקהתחזוקה שוטפת

מקצוע חיצוניים

צוות -עובדי תחזוקהניקיון

ניקיון

בכניסה וברחבי  -שמירה

הפארק למניעת וונדליזם  

צוות שמירה-פיקוח

/  גיוס שותפים ו

או משאבים  

לפיתוח הפארק ולביצוע  

הפעולות הנדרשות  

לתפקודו 

גורמים פוטנציאליים  הנהלה פעילה

משרדי : רלוונטיים כגון

ממשלה ויחידות  

השותפים  ,הסמך

.  בהנהלה הפעילה
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הנחיות לתפעול ותחזוקת  11.2
הפארק

תכנית אב אגם כפר ברוך

יישום התכנית: 'חלק ג

תפעול ותחזוקת  , היבטי ניהול: 11פרק 
הפארק
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ועיצובפיתוחפרטי

.נמוכהעבורםהנדרשתהתחזוקהשרמתובפרטיםלהצפותעמידיםבחומריםיפותחומוצפיםאזורים•

.המקוםאתלתחזקוהצורךהסחףנושאאתבחשבוןייקחווהעיצובהפיתוחפרטי•

.והחקלאיםמקורות,הניקוזרשותלצרכיובהתאםהמפורטלתכנוןבהתאםייבנוומחסומיםשערים•

חנייה

עםשייעשוחכירההסכמילפיהחקלאייםבשטחים"ספיגהחניית"תתוכנןגדוליםבאירועים•

.הסמוכיםהיישובים

תחזוקה

עלובקרההאשליםהשתלטותריסוןעבורצפרותויועץאקולוגעםהמתואםתחזוקהמנגנוןיופעל•

.האקולוגייםהמנגנונים

ומניעתלניקויבנוגעואקולוגניקוזרשות,מקורות,הידרולוגעםהמתואםתחזוקהמנגנוןיופעל•

.הסחף

נוף  11.2.1
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גבוהביולוגימגווןקיוםלהבטחתסביבתייםתנאיםעלשמירה

בפארק

המיםבגופישיקוולמיםהעיקריהמקורכישוטףבאופןלדאוגיש–סבירהמיםאיכותהבטחת•

לאהקישוןבנחלהזורמיםהקולחיםהקיץבחודשיוכי,שיטפונותמייהיובפארקהשוניםהעומדים

המגיעיםהניקוזבערוציהמוסעיםמזהמיםמכניסתלהימנעיש,בנוסף.העומדיםהמיםלמקווייכנסו

.ההיקפייםהחקלאייםהשטחיםמכיוון

ראה.בהןהמצטברהסחףוהרחקתהסחףמלכודותשלשוטפתתחזוקה-סחףהצטברותמניעת•

.וניקוזהידרולוגיהבפרקהסחףלנושאהתייחסות

וחיצומחשלפולשיםמיניםחדירתמפניהפארקלהגנתהנחיות

חשובחלק.מוחלטתהצלחהמבטיחהאינהרביםובמקריםקשההיאפולשיםבמיניםהמלחמה

:האפשרככל,מומלץ.מניעהצעדינקיטתהואפולשיםצומחמיניכנגדבמיוחד,בהצלחה

.עבודתםאתיתחילובטרםהפארקבתחומיהפועליםעבודהכליוחיטוילשטיפהלדאוג•

התחלתשמתגלהובמידהפולשיםח"ובעפולשיםצמחיםשלכניסהאחרשוטףמעקבלקיים•

.הדברהבחומריחריגשימושכולל,מידבהלטפלישכניסה

אקולוגיה 11.2.2
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צפרות 11.2.3

קהלממשק

ללאבשטחתנועהאפשרות-וחוקריםצלמים,צפריםקהללצרכיהפארקפעילותהתאמת•

.('וכדוערבבוקרתצפיות)היעדלקהלמיוחדיםסיוריםזמניי"ערכבאואדםהפרעת

הודעה,עונתייםולאשנתייםמיםגופיבשטחויתקיימובמידה-הקהלבשיתוףממשקפעולות•

.עבודותלקראתריקוןעלהמתאיםלקהל

שכברהקינוןעונתמבחינתהןמתאים,באוגוסטמאגריםריקוןלדוגמא-לעונההעבודותהתאמת•

.בעיצומהשנמצאתחופמאיםנדידתמבחינתוהןנסתיימה

.'וכדנדידהסקרי,ציפוריםטיבוע,מיםעופותספירת-קהלבשיתוףניטורפעולות•

:  תפעול האתר בהיבט הצפרות מתייחס לשני גורמים עיקריים

ממשק הקהל המבקר  

בשל הסמיכות לבסיס רמת דודב"ומשהא"חהדרישות 

א"חהעםקונפליקטלמניעתלהקנייםמיניםממשק

מיניםעלהואהדגשכאשר,מיניםבמספרזהירותמשנהאותנומחייבתהאווירחיללבסיסהסמיכות

.גדולוקורמורןלבןשקנאיובראשםמוגדריםלהקניים

לבןשקנאי

בלהקותללוןונוטהמדגיםניזון,שנהבכלישראלמעלעוברים45,000כ,להקני,נודדמין-לבןשקנאי

,גודלובשל.השוניםהמיםגופיביןשוטטותלמעבראותודוחקהחקלאיםעםהקונפליקט.מיםגופיעל

.טוסמנמיכילמטוסיםחמורהסכנהלהוותעשוי,מיםלגופיומשיכתולהתלהקותנטייתו

המיםבגופידגהשלמשמעותיותאוכלוסיותמהתפתחותהניתןככללהימנעיש-דגהמניעת•

העשרתמניעתבאמצעותזאת.('וכדגמבוזיה,נאוית)יתושיםאוכליקטניםדגיםמינילמעט,בפארק

חירוםבמקרי.רשתותבאמצעותודילולדיג,דגיםבריכותמישפיכתמניעת,אורגניבחומרהמיםגופי

כלכליתהתכנותלבדוקניתן)הדגיםואיסוף(הסתיונדידתלפני,אוגוסטחודש)עונתיייבושיידרש

מינימאליתלרמהעדונעשהמוחלטאינושהייבושלהדגישחשוב.(כזותתקייםאםהדגהבמכירת

.(מ"ס20-70שלמיםעומקהשארת)תמותהומניעתבנוחותדגיםהוצאתהמאפשרת
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ולדאוגלתאםצורךיש.מקורותבמאגרכברמתקיים-נחיתהומניעתגירוששלקבועממשק•

!מקורותעםתיאוםללאלגרשאין-צורךיעלהעםבאתרתואםלממשק

לשלבבהנחיותפירוטראה–שקנאיםנחיתתלמניעתהמיםגופיעלמסועפתמערכתבניית•

.ההקמה

גדולקורמורן

.להקני,שלוהעולמיהמחייהתחוםבכלמתפרץלמיןנחשב,חורףמין

.אכילהבזמןוהן(האכילהבנקודתדווקאלאו)בלינההןמתלהקיםהקורמורנים

.ואמנוניםלבנוניםבעיקר,בינונייםדגיםעלניזונים,מיםמעלגבוהיםעציםעללנים

עונתירבניטורלבצעיש.ביותרהחשובהגורםהיאדגהמניעת,השקנאיםשלבמקרהכמו•

.לכןקודםשפורטכפיבאוכלוסייהולשלוטדגהמינילהמצאות

.ההקמהלשלבבהנחיותפירוטראה-לינהאתרימניעת•

האקליפטוסחורשות)השטחבשוליגםהאזורמןלינההתבססותכללהרחקתאנושיממשק•

.(הקישוןולאורך,המרחבבכל

ומערכותקהלוממשקטיסלנתיביהקשורותהאווירחילדרישותעלהעונות,נוספותתכנוניותהנחיות

.הטיסנתיביעלמידעקבלתלאחררקלתתניתן,צבאיות
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-בפארקשמקורןברחיותי"עהחקלאייםבשטחיםהפגיעההפחתת

חקלאותמזיקיממשק

אוכליםוצבאיםברחזירילדוגמא)לחקלאותביותרמשמעותייםנזקיםלהסבעלוליםבטבעחייםבעלי

ידיעלשנערךסקרפיעל.(חקלאיותותשתיותהשקיהבמערכותפוגעיםושועליםתנים;מהתוצרת

,בשנה₪מיליון1.6-כהיאהעמקיםבמרחבחייםבעלינזקישלהכוללתהעלות,העמקחקלאימרכז

אפשרשאיחייםבעלינזקיעקבהקרקעאתלעבדחדלוהחקלאיםבהםחקלאייםשטחיםוישנם

.איתםלהתמודד

מנתעל,אולם.כיוםוקורהצפויתהליךהיאהחקלאייםלשטחיםהפארקמשטחיברחיותשלחריגה

בצעדיםלנקוטמומלץהחקלאותלשטחיהטבעייםהשטחיםביןהקונפליקטיםאתהניתןככללהמעיט

:הבאים

.נראיתבלתישתהייהכךהחיץרצועתשלהצומחסבךבתוךשתיטמעגבוההגדרהקמת•

ברשותטבעייםח"בעי"עחקלאותבנזקיבטיפולכנהוגחקלאותנזקישלמקרהבכלטיפול•

.והגניםהטבע

.חורגיםנזקיםשלבמקרים,החקלאיםופיצויחקלאותנזקיביטוחמנגנוןהקמת•

החקלאיהשטחעםגומליןיחסיעלשמירה11.2.4

חומרי)הצומחהגנת.לתעשייהוירקותשדהגידוליהינםברוךאגםפארקבמרחבהחקלאייםהגידולים

הריסוסיםמרבית.בשנהבודדפעמיםמספר–אינטנסיביתמאודאיננההללולגידולים(הדברה

בחורףשבהם,הקישוןלערוץממזרחבאזוריםרק.(החקלאיםעלהמועדףהממשק)מהקרקענערכים

שלהאפשריתההשפעה.בהטסהנערכתההדברה,טרקטוריםעםלהיכנסוקשהמאודבוציתהאדמה

:תחומיםמשניהינהבפארקהפעילותעלההדברה

השפעהישההדברהחומרילמרביתכילצייןרצוי–הפארקבדימויפגיעההמבקריםשלחשש

.(רעיליםהדברהחומריגםשישנםכמובן)הציבורבריאותעלבכללאם,קטנה

.ציפורים,יבשתיים,מימייםחייםבעלי–בפארקאקולוגייםערכיםעלריסוסחומרישלהשפעה

.מימייםחייםבעליעלקריטיתהשפעהישנהריסוסלחומריכילהדגישחשוב

ממשק-והמבקריםהפארקלאקולוגייתהחקלאיהצומחהגנתביןממשק

ריסוסים
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:ריסוסיםממשקגיבוש/מריסוסיםהאקולוגיתולמערכתלמבקריםפגיעהלמניעתהנחיות

ככלהפארקאתהסובביםהחקלאייםבשטחיםאוויריבריסוסמשימושלהימנעמומלץ•

מתבצעהריסוסאםגם,גבוהמרחביפיזורפוטנציאלישהדברהחומרישלמהאווירלריסוס.שניתן

.יחסיתנמוךבגובה

השימושאתמאדיפחיתכזהמעבר.אורגניגידוללשיטותלמעברהחקלאיםאתלעודדמומלץ•

.לפארקהחקלאימהשטחהשליליותההשפעותאתויקטיןובדישוןהדברהבחומרי

החקלאיםעםבשיחות.לפארקהמבקריםהגעתטרם,המוקדמותהבוקרבשעותריסוסיםביצוע•

חשוב,זאתעם.בבוקר7:00השעהלפניהריסוסיםביצועאתלסייםהסכמההובעהבמרחב

.האקולוגיתבמערכתפגיעהמונעאינוזהפתרוןכילהדגיש

ניתן.שוניםמסוגיםחייםבעלישלבהקשררעילותודרגתאתהקובעמפרטקייםריסוסחומרלכל•

theבספרזהמידעלמצוא pesticides manualלכל.המוכריםההדברהחומרישלאינדקסהמכיל

פרקלרבות,תכונותיואתהמסכמתמורחבתזהותתעודתכעין,מלווהמסמךקייםהדברהחומר

.שוניםמסוגיםחייםבעליעלהחומרשלהשפעותיומפורטותובו,אקולוגימידעהמכיל

השירותיםאנשיאפשרי)הצומחהגנתלענייןמומחיםבליווי,עבודהתרכזהפארקמנהלתכימוצע

חומרילבחינת,במרחבהחקלאיםנציגיובשיתוף,ולאקולוגיה(החקלאותבמשרדהצומחלהגנת

אגםבפארקוהצמחייההחייםבעלימולאל,החקלאיםידיעלבשימושהנמצאיםההדברה

:הבאיםהעקרונותפיעלזאת.ברוך

המגווןעלהשפעותליצורעלוליםשבשימושההדברהחומריהאםבדיקה–אקולוגיתספציפיות.א

שליליותהשפעותיוצרכלשהוהדברהחומראם,דוגמאלשם.בפארקהנמצאהספציפיהביולוגי

.שימושבוולעשותלהמשיךניתן,בפארקשיחיוצפוישלא,מסוימיםדגיםעל

בחומרמזיקותהשפעותבעלחומרלהחליףאפשרותקיימתכיוימצאבמידה–חקלאיתתחליפיות.ב

לחומרבהםבמקרים.פחותהמזיקבחומרשימושעלהמלצהתיקבע-פחותמזיקותהשפעותבעל

.בולהשתמשימשיכוהחקלאים–חקלאיתמבחינהתחליףימצאלאהמזיק

ציבורעםמלאבשיתוףכלליםוקביעתהבדיקותביצוע–ודיאלוגשקיפות,הציבורשיתוף.ג

.השוטפתהחקלאיתבפעילותפגיעהלמניעתהחקלאים

.ההקמהשלביישוםבהנחיותפירוטראה.וגבוההסבוכהחייץברצועתשימוש•
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אדפטיבירעייהממשקקיום-בפארקהרעייהפעילותהסדרת

.מוסדרתאינהשחלקהרעייהשלפעילותמתקיימתהסמוךובמרחבהפארקבשטחי

-אדפטיבירעיהממשקקביעת=הפארקלטובתורתימתההרעייהפעילותאתלהסדירמומלץ•

תיירותשלוכמוקד,צמחייהשלורצויהמבוקרתבלתיוהתפתחותשריפותלמניעתממשקיכצעד

ובלתימבוקרתבלתיהתפתחותעללשליטהממשקיוכצעדהרועיםעםבתיאוםזאתכל.חקלאית

.וקבועהמובניתשנתיתמתוכניתכחלקולא,צמחיהשלרצויה

חקלאייםמשטחיםסחףומניעתקרקעשימור

החקלאייםהשטחיםלעומתהמישורייםהחקלאייםמהשטחיםלאגםהסחףתרומתשלבחינהביצוע•

.הקישוןנחלשבמעלה

שקלולביצועתוךהפארקאתהמקיפיםהחקלאייםבשטחיםקרקעלשימורפעילותעידוד•

tradeתמורות offאתמצמצמתאשר,(פליחהאילמשל)קרקעמשמרתחקלאותשלפעולותבין

קרקעפליחתשללפעולות,הדברהחומרישליותרגדולהבכמותשימושמצריכהאךהסחףכמות

מונעתאינהאך,לשמשחשיפתםבאמצעותבקרקעהמזיקיםאוכלוסיותלצמצוםמביאהאשר

.קרקעסחיפת

.וניקוזהידרולוגיהבפרקהסחףלנושאנוספתהתייחסותראה
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הידרולוגיה וניקוז11.2.5

חיצונייםגופיםמולתאום

-מקורותחברת•

המוצאבתפעולקישוןונחליםהניקוזורשותמקורותחברתשלמשותףנוהלקביעת-נגרניהול-

וחברתקישוןונחליםהניקוזרשותעל-המורדוסיכוןאווירמזגלהתראותבהתאם,"סיפון"

בתחילתהמגוףשיהיהנכוןמצבבאיזה.המגוףאתלפתוחאולסגורישמתינוהללייצרמקורות

NORMALY–הגשמיםעונת OPENאוNORMALY CLOSE.תפעולעלהאחראיאתלקבועיש

.המתקןלתחזוקתהאחריותואת,פתיחה/הסגירה

.ובין במים למילוי בברכות השכשוך, בין למים שפירים לשתייה, חיבור מיםתאום בנוגע לביצוע -

,(ועודיגור,יעקבשדה,העמקמשמר,אבאאלוני)המיםמשאבישלנכוןלניהול-במורדמשקים•

.למאגריהםהנגרוקליטתשאיבהמתקנילהפעיליוכלואלושמשקיםכךהגלשהעלהתראות

בערוציםוזרימהאיגוםנפחעללשמירהתחזוקה

פנימיתסוללהקריסתשלבמקרהלחליפין,לעשוראחת:הצפויההחפירהתדירות-סחףחפירת•

חפירותיידרשולביןבין.לעשורק"מלמ0.5-כ:צפויחפירהנפח.הבריכותאחתשלסתימהאו

.ממוקדיםבמקומותסחףשקיעתאוגלישות,סתימותבגללמקומיות

-הזרימהמהלךעללשמירהתחזוקהפעולות•

.שהתמוטטהוצמחייהגזםפינוי

.בקבוקבצוואריוחפירהחישוףעבודות-אקולוגעםבתיאום
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ניטור

.שנים5-לאחתשלבתדירותהאתרטופוגרפיתמדידת-הסחףהצטברותאחרימעקב-

.המפלסיםאחרומעקבבאתרמפתחבנקודותפיאזומטריםהתקנת-תהוםמימפלסי-

.במגלש-לדוגמא,בקרהבחתכימפלסמדיהתקנתי"עהריסוןבמתקןהגאותהילוךאחרימעקב-

אתתשמרהמפלסשמירת.הנדירותבהסתברויותיוגבהשלאכך-ההצפהמפלסעלשמירה-

.האגםבהיקףחקלאייםשטחיםהצפתותמנעתשפראוהקייםהמצב

שיטפוןאירועבעתובמתקן,האקולוגהנחייתלפיבבריכותמיםדיגום-המיםאיכויותאחרמעקב-

.בכללהעונהולאורךבפרט

וכן,ומזרעעדשים–בפריפריהמהנחליםמגיעיםבמיוחדהמלוחיםהמיםכללבדרך-מיםאיכויות*

ג"מ5,000-למגיעהומליחותםאלהלנחליםנשפכיםקרקעיהתתהניקוזמערכותמוצאי.מהקישון

כלורמיליגרם1,200-2,000,פחותגרועיםאו,יותרטוביםהמאגרבאזורהנביעותמיאיכות.לליטר

.לליטר
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פעילות חינוכית ותיירותית , חיבור לקהילה11.2.6

לקהילהחיבור

הקמתוולאחרהקמתובשלבבפארקהקהילתיתהפעילותבתכנוןהאזורתושבישיתוף•

,מצפורבניית,נטיעה:כגון,בעשייהלהשתלבהקהליוכלבהםשטחיםעלחשיבה-(בתפעולו)

.ויזמיםבשכרתפקידבעלי,מתנדביםצוותי,הדרכהצוות',וכדצביעה

שייכות,גאווהתחושתהמקומיתבקהילהיעוררואשר,הפארקיעסוקבהםתכניםוגיבושפיתוח•

.באזורההתיישבותלמורשתוזיקה

,הקהילהתושביבעבורקהילתיתפעילותלאפשרמנתעלגמישותפעילותשעותקביעת•

טבעחוגיפעילויותלאחרמאוחרתסגירה;אופנייםורוכבירצים,לצועדיםמוקדמתפתיחה:כגון

.'וכדבמקוםוצפרות

.הקרובהוהסביבההקהילהמקרביהיהובכללהראשיהכניסהבמרחבהעובדיםשצוותמומלץ•

חינוכיתפעילות

במגמהתיכוןלתלמידיביוטופים,סביבתיפרויקטבמסגרתמתמשכתפעילות,פעמיחדסיור•

עםודיאלוגמפגשלקייםמומלץ.בשטחבמחקריםושילובםלסטודנטיםלימודייםסיורים,ביולוגית

ערכיתחינוכיתפעילותלטובתמשותפותומטרותצרכיםולבחוןפורמאליובלתיפורמאליחינוךגופי

.הפארקבשטחימותאמת

:ההדרכהמרכזפעילות•

בתכניתעוסקתהיאבהןוהתכניםגילשכבתכל-הספרלבתיופרויקטיםחינוכיותתכניותבניית-

ליצורכדי,השונותובעונותהפארקשלשוניםבאזוריםיתרחשוהשונותשהתכניותחשוב.הלימודים

.זהבהיבטגםגיוון

.מקצועימדריכיםצוותוהכשרתגיבוש-

.ביוטופיםלגביס"ובתיההחינוךמשרדעםקשריצירת-

.הפארקבתחוםמשותפיםמחקריםלצרכיהאקדמיהעםקשריצירת-

.משותפותיוזמותלקידוםהקהילתיההיגויצוותעםהדוקבקשריהיה/יובילההדרכהמרכז-

.הרחבהקהלאתבפארקשידריכומתנדביםצוותשלהכשרהליווי-
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קהלוקליטתתיירות

.ונדליזםומניעתהטבעערכילשמירתצוותונוכחותפתיחהשעותהגדרת-קהלקליטת•

כושרלגבימקצועמאנשיייעוץלקבלישלמבקריםהפארקפתיחתטרם-מבקריםכמותוויסות•

.מקסימלימבקריםמספרולהגדירהשטחשלהנשיאה

מנגנוןולייצר,קבועבאופןמאוישתכניסהבעמדתמהצורךלהימנעמומלץ-משניכניסהמתחם•

הגבלת,רחוקבשלטהנפתחשער:כגוןאמצעיםי"עזאת.המשניהכניסהלמתחםמבוקרתכניסה

.'וכדמכווןשילוט,חניהכגוןתשתיות

אינטנסיביתפעילותומניעתהראשיהכניסהלמתחםבפארקהאינטנסיביתהפעילותהגבלת•

.('וכדפיקניק,אשהדלקת,לינה:כדוגמת)שטחבלב

בהיבטהקהללהכוונתלדאוגוישלעונהמעונהמשתנההפארק–בשטחעונתיתהכוונה•

:והתיירותיהבטיחותי

.הצפותבעתסגירתםאוהבעייתייםהאזוריםלגבימידע-הבטיחותיבהיבט-

מיני,התלהקויות,הצפה)לעונהבהתאםבפארקלמתרחשלמבקריםמידעמתן-התיירותיבהיבט-

.('וכדבפארקשמתקייםפרויקט,ייחודיתפריחה,נדיריםציפורים

;קינוןאזורלהןבסמוךשישדרכיםסגירת,למשל.חייםבעלישלייחודיתבפעילותלהתחשביש•

.'וכדהיבשהבעונהגם,חורףבריכותכגון,אקולוגיתרגישותבעליבאזוריםמעבראיסור

ימי;ונושאיםמסלוליםבמגווןמודרכיםסיוריםליזוםמומלץ-ומגוונתעשירהפעילותיצירת•

סיורים,צפרותאירועי,('וכדחיים-דואולימפיאדת;הסרטן,הצפרדעיום)נושאייםשיאפעילות

.ועודילדים-הוריםפעילותתחנות,עצמיתהפעלהחוברות,הפעלהמשחקי,ליליים

השטחמןהחדשותעלמודעותלוחכדוגמתשיווקי-חינוכיאופיבעלתתוכןעמדתתפעול•

.אותןלראותניתןבולמקוםוהכוונהבפארק

לחווייתמשלימיםמוצריםהמציעותבאזורתיירותיותליוזמותהאתרביןפעולהשיתוףיצירת•

הפארקשהנהלתמומלץ.'וכדאטרקציות,ספורטפעילות,לינה,הסעדה:כגון,בפארקהביקור

.האזוריהתיירותבפורוםשותפהתהיה

הפארקאתהמחברמידעלמבקרלספק-הפארקבסביבתנוספיםלאתריםהמבקרחיבור•

מגווןאתהמציגהמפהבאמצעותניתן.במרחבנוספיםומסלוליםאטרקציות,תיירותלאתרי

.ועודאטרקציות,אתרים,אופניים,הליכהמסלולי:לסביבתוהפארקשלהחיבורים
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:חקלאיתתיירותפיתוח•

אחתחלקה.לתעשייהוירקותשדהגידולישלהינהברוךאגםפארקאתהסובבבמרחבהחקלאות

:חקלאיתתיירותלפיתוחהמלצותלהלן.אורגניתחקלאותשלהינההמרחבבצפון

.בשטחהחקלאיםעםבתיאום,האורגניתבחלקהמודרכיםסיוריםביצוע-

.בפארקהרועיםהחקלאיםעםתיירותיתפעילותשילוב-

וכפריתחקלאיתתיירותשלשוניםעסקיםלביןהפארקביןהקושרותוביקורטיול"חבילות"יצירת-

או(סמוךביקורמוקדאלמהפארקהמוליךטיולשביללמשל)פיסייםבאמצעים,הסמוךבמרחב

.(מודרכיםסיורים,משותפותביקורחבילות,משותפיםקופוניםלמשל)שיווקייםבאמצעים

,בוהטמונותהתיירותיותוהאפשרויותהפארקסביבתשלמפה:כגוןלמטיילעזריםלייצרמומלץ•

.יותרמורחבתוכן+מסלולכלשלמומלצתועונהמשך,אורךעלומידעהמסלוליםכגון

מה"אתהמציגיםמודעותלוחותבאמצעות,למשל.הקהלעםומתקשראקטואליידעלייצרניתן•

,אינטרנטאתר,בשבילתנועהכדיתוךמידעלספקשיכולותGPSכוללותאפליקציות,"בפארקחדש

.'וכדמידעלהרחבתקודבר

.האופנייםורוכביהצפריםכקהילותייחודייםלקהליםמענהייתןהפארק•

ממקומותשאטליםלשלביהיהניתן,הפארקשלהפעילותגידולעםאומיוחדיםבאירועים•

.הרכבתומתחנתמהמבואהמרוחקיםקטניםחניה

:האתרסגירת•

אווירמזגהתראות

כבדהתחזוקהעבודות

טביעהסכנת-גבוהיםמיםמפלסי
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ספציפייםשטחלתאינוספותהנחיות

(המוצעבתכנון2שטחתא)אקלוםובריכותפלגים

.בשטחאשוהדלקתפיקניקלאפשראין•

(המוצעבתכנון3שטחתא)ההיקפיתהדרך/החיץרצועת

.אכיפהומנגנוניהדרךגביעלמסוכנתנסיעהלמניעתדרכיםעלחשיבה•

בשעות,בריצההעוסקיםהעמקאנשיעבורההיקפיתהדרךאתלפתוחהאפשרותאתלשקול•

.(החולהעמקדוגמת)בריצההעוסקיםידיעלמבוקשיםרחביםמישורייםאזורים.מתאימות

(המוצעבתכנון6שטחתא)החורףבריכת

.הגידולביתלנושאהסברשילוטבאמצעותיבשותוהןרטובותבעונותהןלבריכהכניסהלמנועיש•
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ניטור2.2.7

ההידרולוגי,האקולוגימההיבטהפארקשלהתקיןתפקודועללשמירההנדרשתמהפעילותכחלק

הפארקבשטחינוספיםרלוונטייםגורמיםלפעילותהפארקפעילותביןקונפליקטיםולמניעת,והתיירותי

.ומעקבניטורשלשוטפותפעולותנדרשות(מקורות,האווירחיל,חקלאיםכגון)וסביבתו

,סחףהצטברות,המיםאיכותניטור:כגוןפעולותוכוללהתחומיםבכלנדרשומעקבניטורביצוע

.מבקריםכמות,דגה,עופות,פולשיםמינים,(וחיצומח)ביולוגימגוון,תהוםמימפלסי,ספיקות

בשיתוף,חיצונייםמקצועובעליהפארקסגן/מנהלי"עהניתןככלמוסדרניטורמנגנוןיגובשכימוצע

כימוצעעוד.ב"וכיוג"רט,ל"קק,חקלאים,האווירחיל,מקורותכגוןהמעורביםהרלוונטייםהגופיםעם

הרלוונטייםהגופיםאו/וחיצונייםמקצועבעלי,הפארקשלהתחזוקהעובדיי"עיבוצעוהניטורפעולות

.האפשרבמידתקבועיםניטוראמצעיהתקנתמומלץ,בנוסף.המעורבים

.ומעקבתיעודלצורךברוךאגםסביבהניטורנושאילכלממוחשבנתוניםבסיסלהקיםמאדחשוב
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היבטים  . 12
כלכליים

היבטים כלכליים: 12פרק  תכנית אב אגם כפר ברוך

295יישום התכנית: 'חלק ג



התכניתליישוםשידרשוההקמהעלויותשלאומדןמציגותהבאותהטבלאות

:העלויותכללשלסיכוםישנובסופן.המוצעת
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-סקירת מצב קיים-'נספחים חלק א
הרחבה

נספחים

תכנית אב אגם כפר ברוך

,  חזון, מצב קיים-'חלק א
מטרות ויעדים  



מיכל הלוי: שם היועץ

סטאטוטוריקהנספח 
ותשתיות

תכנית אב אגם כפר ברוך

ותשתיותסטאטוטוריקה

-סקירת מצב קיים-'נספחים חלק א
הרחבה
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ארציותמתארתכנית1.1

עילייםמיםולניצוללהחדרה,לאיגום11א"תמ

על,מתוכנניםאוקיימיםמפעליםושלשטחיםשלויעודיהםגבולותיהםלקבוע–התוכניתמטרת

ולניצוללהחדרה,לאיגוםלשמשנועדים–המפעלים.ובהפעלתםבהקמתם,בבנייתםהכרוכיםמתקנים

.עילייםמיםשל

התוכניתמטרתלהשגתבהםשישטכנייםומתקניםבמבניםעניינה,המותרותהתכליותברשימת

.הראשיתלמטרהבסתירהתעמודשלאובתנאיתיירותיתבפעילותסיועהתוכניתמאפשרת,ובנוסף

."פיהםעלוהתקנותהניקוזוחוקהמיםחוקמהוראותגורעתאינההתוכנית"כינכתבהתוכניתבהוראות

.דונם3800-כשלבשטח170.0/227.0.צ.נב(הקישוןתשלובת)ברוךכפרמאגראתקובעתהתוכנית

.ב"לתוהארציתהמועצהאישוראתלקבלצריכההתכנית

לתיירותארציתמתארתכנית1/12א"תמ

הנוף,הטבעוערכיהפתוחיםהשטחיםרציפותעלשמירהתוךהתיירותפיתוח–התוכניתממטרותאחת

,מורשתבנושאהוראות,היתרבין,קובעתהתוכנית.בישראלהתיירותתשתיתאתהמהוויםוהמורשת

לניהולוזהירמבוקרבפיתוחהצורךאתמדגישההתוכנית.תיירותלפיתוחתשתיתמהיותםטבעערכי

למנועכדיוהנופשהפנאיוממרחבהאקולוגיתמהמערכתחלקהמהווים,הערכייםבשטחיםהמבקרים

.סמוכיםובשטחיםבהםפגיעה

למסילות ברזל23א "תמ ברזללמסילות15/23א"תמ

והצפוןחיפהבמחוז

התוכניתאתמשנהזותכנית

עלוהצפוןחיפהבאזורהעיקרית

מערךשיפורלאפשרמנת

שליעילניצולתוךהברזלמסילות

איכותעלושמירההקרקעמשאב

הצמדתי"עלרבות,הסביבה

.הרצועהרוחבוצמצוםתשתיות
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(ביוב)המיםלמשק34א"תמ

איכות,הציבורבריאותעלשמירהתוךישראלבמדינתהשפכיםלנושאפתרוןהתווית–התוכניתמטרת

ונוףטבעוערכיחקלאות,פתוחיםשטחים,תהוםמי,נחליםמילרבותהעילייםהמיםאיכות,הסביבה

.כלכליתיעילותשללשיקוליםמשקלומתן

זוניקונחלים–המיםלמשקמשולבתתכנית–3/ב34א"תמ

ופיתוחשימור,שיקוםלצורך,וסביבתםנחליםשלותפקודםקיומםהמשךהבטחת–התוכניתמטרת

כעורקיתפקודםהבטחתעםבבדבד,ופנאינופשלפעילותכמוקדיםוהןותרבותאקולוגיה,נוףערכי

.עילימנגרהנגרמיםוהצפותסחףנזקיולצמצוםמיםלהולכתהצפהופשטיניקוז

תהוםמיעלוהגנההעשרה,החדרה,עילייםמיםאיגום–4/ב34א"תמ

הטבעיותהמערכותבצורכיבהתחשבשניתןככלעילינגרוניצוללתפיסהבהתייחסותהתוכניתעיקר

:הנחליםשל

גאויותומיתוןהשהייהי"עהצפהנזקיצמצום-

העיליהנגרחלחולהגברתי"עתהוםמיהעשרת-

התהוםמיאיכותעלהגנה-

(מותפליםומיםהארציתמהמערכתשתייהמי,עילימנגר)מיםעודפיוניודאגירה-

.בישראלהמיםמערכתניהוללשםלשנהומשנה,למקוםממקום

טבעילגז37א"תמ

גז טבעי-37א "תמ
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חוקים ותקנות1.3

1957ח"התשישיטפונותמפניוהגנההניקוזחוק

שרי"עהניקוזחוקלהוראותבהתאםותאושרשתוכןתכניתלפיניקוזמפעלהקמתמאפשרזהחוק

.החקלאות

.18,17סעיפים4פרקלפיניקוזבאזורשהוקםניקוזמפעל–ניקוזמפעל

:הנושאיםאתתפרטהתוכנת

והצעותההשקעותאומדן,וניהולוהמפעללהקמתהדרושותהעבודות,המפעלשלפעולותשטח

.הרשותשבתחוםהעורקים,המגןרצועתרוחב,לצמיתותלתפוסשישהמקרקעיןהיקף,למימון

.חלההיאשעליוהשטחשלתשריטיםיצורפולתוכנית

:העזרבחוקיהיארשאיתהשארובין,תפקידיהלביצועהנוגעבכלעזרחוקיהתקנתמאפשרהחוק

אולהקמתוהפרעהלמנועכדי,מתקניםהתקנתאומבניםהקמת,תעלות,חפירותלהסדיר-

.ניקוזמפעלשלהתקינהלפעולתו

.רכבכליאוחייםבעלי,לאדםבהםהמעבראולעורקיםהגישהאתלהסדיראולהגביל-

יהא,שיטפונותמפניוהגנהניקוזחוקלפישאושרה(ניקוזמפעל)תכניתכינקבעלחוקב24בסעיף

.עירבינויתכניתשלמכוחהיפהכוחה

1959ט"תשיהמיםחוק

:קובעהשארביןהמיםחוק

(44סעיף)החדרהתכניותכולל–מיםהחדרתבענייןוהוראותתנאים-

(53-52סעיפים)מיםמפעלילביצועהרשאות-

(69-62סעיפים)מיםמפעליתכנון-

(71-76סעיפים)ואישורעות"תבעםתכניותתאום-

שנועדומקרקעיןפינוי,היתריםלתתסמכות,מיםמפעלישללביצועסמכויות–מיםמפעליהקמת-

(77-79סעיפים'גסימון)צמיתהלתפיסה

.ב"התוחוקעלוגוברוהבניההתכנוןחוקמכוחתכניתכלעלגוברהמיםחוק
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אברי ליבנה: שם היועץ

נספח הידרולוגיה  
וניקוז

תכנית אב אגם כפר ברוך

הידרולוגיה וניקוז

-סקירת מצב קיים-'נספחים חלק א
הרחבה
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הנחלים הזורמים ישירות  3הנחלים והתעלות המתנקזים אל -1תרשים 
למאגר כפר ברוך  

נחל מזרע

תעלת 
הבירה

תעלת 
גניגר

תעלת 
שדוד

נחל יפעת

הקישון

נחל עדשים
נחל טבת

תעלת 
וולטקס

נחל מורה

תעלת 
מערב 
עפולה

נחל עוז
נחל מיסקע

נחל 
רימונים

תעלת גבול  
מי עמי

תעלת 
רמות  
מנשה

נחל זבדון

נחל תענך

תעלת שדה  
התעופה

תעלת 
מוקייבלה

11תעלה 
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אורכי הנחלים והתעלות-1טבלה 

סדר שלישיסדר שניסדר ראשון

[מ]אורך שם הנחל[מ]אורך שם הנחל[מ]אורך שם הנחל

8,400נחל עדשים 5,800נחל טבת38,000הקישון

4,900תעלת וולטקס11,400נחל עוז11,000נחל מזרע

3,000נחל מורה7,700נחל תענך4,600נחל יפעת

20,000נחל גלבוע
תעלת מערב  

עפולה
3,800

7,500נחל מיסקע125,500תעלה 

תעלת שדה 
התעופה

3,600נחל רימונים2,800

114,600תעלה 
תעלת גבול מי 

עמי
2,500

14700תעלה 4,700תעלת רמות מנשה

5,300נחל דורך2,500תעלת מוקייבלה

1,000א12תעלה 7003,נחל זבדון

2,000תעלת שדוד

1,900תעלת הבירה

1,000תעלת גניגר
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מליחות  -2תרשים 

.השנהבמהלךועולה,השניםעםעולההמיםשלהמליחותרמת

.השנהלאורךבמאגרהמיםמליחותשלשנתיגרףמצורף

המליחותעלתה,(ינואר)בחורףלליטרכלורג"מ133שלממליחות

.בקיץלליטרכלורג"מ600-ל
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1991/92בחורףשהתרחשהספיקותריסון

.לשנייהק"מ245-ללשנייהק"מ447מרוסנההספיקה

ריסון ספיקות-3תרשים 
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.  2006-ריסון הספיקות המחושב לאחר הקמת מאגר הצד ב

ריסון ספיקות-4תרשים 

. 2013רפי הלוי –ופשטיה נהרא
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אמדורר לירון "ד: שם היועץ

נספח חקלאות ושימור  
קרקע

תכנית אב אגם כפר ברוך

חקלאות ושימור קרקע

-סקירת מצב קיים-'נספחים חלק א
הרחבה



הערכת העלויות והתועלות הכלכליות מפיתוח שביל טיול בשטח חקלאי

הכלכליותוהתועלותהעלויותהוערכו(2014ורמוןגעש,אמדור,האן)לאחרונהשנכתבהבעבודה

:כךחקלאיבשטחטיולשבילמפיתוח

מ"ק5שללשביל–עלויות

שנה/10,000₪עד:חקלאיתתוצרתקטיפת•

שנה/30,000₪עד:ניקיון•

שנה/2,000₪עד:תשתיותתחזוקת•

שנה/4,000₪עד:ביטוח•

שנה/46,000₪עד:כ"סה•

תועלות

בשנה170,000₪-כ(אופנייםהשכרת,הסעדה)נלוויםתיירותמשירותהכנסות•
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דוגמאות ליצירת הפרדה בין שבילי טיול ושטח חקלאי  

בית לאה-נווה ירק-שביל אופניים הירקון

הפרדת דרך אופניים מדרך 

י שתילת צמחייה  "חקלאית ע

למניעת מעבר  בולדריםוהצבת 

ערן געש: צילום. כלי רכב

נחל חביבה

תיחום שטחים לצד דרכים  

ערן : צילום. בולדריםי "נופיות ע

געש
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שביל צופה כנרת יער שוויץ טבריה  

שער דו כנפי המאפשר  

מעבר אופניים במרכז  

השביל וניתן לפתיחה  

: צילום. עבור רכב מורשה

ערן געש  

שביל ברמת דלתון

ערן געש : צילום. מחסום לרכב
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דוגמאות לקוד התנהגות למטייל בשטח חקלאי

שלט המפרט קוד התנהגות  

למטייל בשטח חקלאי 

, באמצעות ציורים הומוריסטיים

ערן געש: צילום. צרפת
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ברחזירי

חזיריבעייתמהחקלאיםחלקלדברי.השטחאתרומסים,תוצרתאוכלים–שדהגידוליבשטחיפוגעים

אתלצמצםיכולהמהשטחיםחלקשלקבועההצפה,האגםבשטחהצפותישכאשרמצטמצמתהבר

המוטמןמהגדרחלק)"שמלה"עםרשתגדראוחשמליתגדר–גידורהינונוסףפתרון.החזיריםבעיית

.(לגדרמתחתיחפרולאשהחזיריםכדיבאדמה

שועלים/תנים

לחדורועשוייםהשקיהבמערכותפוגעיםאבל,החקלאיתהתוצרתאתאוכליםלאאמנםושועליםתנים

.ג"רטידיעלמבוקרציידהואהפתרון.סמוכיםחייםבעלילמשקי

עגורים

האכלהמודל:מוצעפתרון.הנביטהבשלבחומוסבמיוחדאוהבים,החקלאיתהתוצרתאתאוכלים

.החולהאגמוןבדוגמת

עפרונים

.לסייעיכולהדורסיםשלוטיפוחהשבה

ח העיקריים על החקלאות ודרכים למניעתן"השפעות בע
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ולי  טוךטלי : שם היועץ
נצר

נספח נוף

תכנית אב אגם כפר ברוך

נוף

-סקירת מצב קיים-'נספחים חלק א
הרחבה
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תיאור והערכה-יחידות נוף

מרכז נחל הקישון-א1יחידת נוף 

,  יחידה אורכית ברוחב משתנה. בלב השטח, מרחב מרכזי

. מורכבת בעיקר מציר נחל הקישון ואזור חיבורו לנחל מזרע

.מהווה את עיקר שטח ההצפה של הקישון

מרבית השטח מכוסה באשלים צפופים מלבד אזור הבריכה  

.בריכת הציפורים-שנחפרה

א1יחידת נוף  
קריטריונים

,  מראה הומוגני. רוב שטח היחידה מכוסה באשלים. האזור הנמוך ביותר, השטח' לב'
.מלבד בריכת הציפורים-האשלים יוצרים נוף צפוף וסבוך

מבנה טופוגרפיה  .  א
ותכסית צומח

.  מוקף שטחים פתוחים. רחב ברובו, שטח רציף
.נוף אחיד של אשלים. רוב האזור נצפה מהשטחים הגובלים בו

ערכיות נופית.  ב

.גובל ברובו בשטחים פתוחים רציפים מלבד הגבול עם סוללת המאגר מידת רגישות  . ג
שטחים סובבים

נפחו כיום מספק חלק מהמענה לכמויות מים  -השטח מתפקד כאזור הצפה עיקרי
המאפשרות ויסות הצפות במורד

מים. ד

בינוני גבוהה כ ערכיות"סה

נופיתאיכותהקישוןשל"רגל"ב,אשליםשלאחידנוף.השטחמרובנצפותו,מקורותמאגרדופן-אתגרים

.נמוכה

.הציפוריםבריכת-חשובותנקודות

השטחרוחב,הבריכההרחבתפוטנציאל,מזרעונחלהקישוןחיבור,הציפוריםבריכת-פוטנציאלים

מהאזוריםמנותקמערבבדרוםהשטחקצה.השטחרציפות.מגווןויצירתטופוגרפימשחקמאפשר

?מושביםמיםאזורפוטנציאל.המרכזיים
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מוצא נחל מזרע-ב1יחידת נוף 

.שטח רחב המהווה חלק מהמרחב המרכזי של אגם ברוך-מוצא נחל מזרע עד חיבורו אל הקישון

ב1יחידת נוף  
קריטריונים

.ציר נחל מזרע  אחד האזורים הנמוכים ביותר בשטח
.רוב השטח נטוע אשלים היוצרים נוף צפוף וסבוך

.  בצמוד לגבעת הקבלן קיימת רצועה של צמחי קנה-בצפון השטח

מבנה  .  א
טופוגרפיה  

ותכסית צומח

נצפה  . הרכבת מצפון והמאגר ודרום)שטח רחב המוגדר בעיקר על ידי תשתיות בולטות 
.חלקית משאר האזורים הגובלים בו

ערכיות נופית.  ב

(.  רעש)גבעת שפך ותוואי הרכבת , גובל בשטחים מופרים כגון סוללות מידת רגישות  . ג
שטחים סובבים

.חלק מאזור ההצפה המרכזי. קיימות נביעות בשטח זה מים. ד

בינוני נמוך כ ערכיות"סה

.סמיכות לרכבת, דופן מאגר מקורות-אתגרים

.בשטח זה נחפרה בעבר בריכה שנעלמה כמעט לחלוטין בשל הסחף-נקודות חשובות

.  צמחיית הקנה, נביעות-פוטנציאלים
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"סוואנה"ה"/ הבמה"-שולי הנחלים-א2יחידת נוף 

.יחידת נוף מרכזית עוטפת של אזורי ההצפה העיקריים

.יחידה המפרידה בין שטחי הנחלים המרכזיים לבין החקלאות

המרחב מתאפיין בנוף יחסית פתוח עם אשלים פזורים כיחידים  

.במרחק אחד מהשני

.רוב השטח מוצף בחלק מאירועי גשם

א2יחידת נוף  
קריטריונים

שטח זה מוצף כמעט כולו באירועים אך אינו + 50ל + 47זהו שטח בגבהים הנעים בין 
בדרום מזרח היחידה קיימת גבעת שפך . שטח בעל שיפועים נוחים. מחזיק מים לאורך זמן

+.54.5המגיעה לגובה 
.  האשלים רחוקים אחד מהשני ונותנים תחושת מרחב פתוח. בשטח פזורים מעט אשלים

.במזרח היחידה נטועים מעט אקליפטוסים

מבנה  .  א
טופוגרפיה  

ותכסית צומח

.  מוקף שטחים פתוחים, שטח רציף ויחסית רחב
שטח חשוף בשל . רוב האזור נצפה מהשטחים הגובלים בו וצופה רק אל אזורים קרובים

.  פיזור האשלים

ערכיות נופית.  ב

.מדרום ומערב בשטחי הנחלים, מצפון ומזרח בחקלאות-גובל כולו בשטחים פתוחים מידת רגישות  . ג
שטחים סובבים

.1השטח מתפקד כחלק מאזור ההצפות אך אינו מחזיק מים כמו יחידה  מים. ד

גבוהה כ ערכיות"סה

.נצפות הסוללה מכל המרחב-אתגרים

מבטים  . בחלקו ישנה תחושת ניתוק מהמרחב הסובב, תחושת מרחב-נקודות חשובות/ פוטנציאלים

.אל ישובים והרים רחוקים" חלונות"ממוסגרים 

.אזור נצפה וחשוף
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יחידת נוף העוטפת את אזורי ההצפה העיקריים של הקישון  

.יחידה המפרידה בין ציר הקישון לבין החקלאות.מדרום

המרחב מתאפיין בנוף יחסית פתוח עם אשלים פזורים ביחידים או 

.קבוצות

ב2יחידת נוף  
קריטריונים

.  שטח בעל שיפועים נוחים+. 50.5ל + 47זהו שטח בגבהים הנעים בין
בשאר השטח האשלים פזורים  . חלק נרחב בצפון היחידה נקי כמעט לחלוטין מאשלים

.  בקבוצות קטנות המרוחקות מעט אחת מהשניה

מבנה  .  א
טופוגרפיה ותכסית  

צומח

קיימות בו מספר בריכות מים בגדלים שונים המרוחקות מעט מציר נחל  , שטח אורכי צר
השטח כמעט ואינו  . מיוחדים" חללים"הבריכות לרוב מוקפות באשלים היוצרים . הקישון

.נצפה אך צופה אל החקלאות הגובלת בו

ערכיות נופית.  ב

.מדרום ומערב בשטחי הנחל, מצפון ומזרח בחקלאות-גובל כולו בשטחים פתוחים מידת רגישות  . ג
שטחים סובבים

שטח זה מהווה חלק מאזור ההצפה אך אינו מכיל . מעט בריכות קטנות" כלואות"בשטח 
.מים לאורך זמן

מים. ד

גבוהה כ ערכיות"סה

.מהשטחמחלקהסוללהנצפות-אתגרים

הסובבמהמרחבניתוקתחושתישנהמהמרחבבחלק,מרחבתחושת-חשובותנקודות/פוטנציאלים

.מהסביבההמנותקים'אינטימיים'קטנים"חללים"וקיימים

.החקלאותאלנוף.קטנותבריכות

מדרום-שולי נחל קישון-ב2יחידת נוף 
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3יחידת נוף  
קריטריונים

+55יחידה זו היא גבעת שפך המגיעה לגובה
ל"הגבעה כיום חשופה אך עם נטיעות חדשות שנעשו על ידי קק

מבנה טופוגרפיה .  א
ותכסית צומח

.  בשל מיקומה הגבעה צופה כמעט על כל המרחב המרכזי ומאפשרת מבט אל מאגר מקורות
.הגבעה נצפית מחלק מהמרחב המרכזי אך לא בולטת כל כך במרחב

.נופית היא שטח מופר, במצבה כיום

ערכיות נופית.  ב

.מלבד גבולה עם נחל מזרע היחידה גובלת בשטחים מופרים ובתשתיות רבות מידת רגישות  . ג
שטחים סובבים

.השטח אינו מוצף בשל גובהה של הגבעה מים. ד

בינוני כ ערכיות"סה

"גבעת הקבלן"-3יחידת נוף 

.גבעת שפך המוקמת בצפון השטח

.המאגרסוללתנצפות-אתגרים

מרביתאלפנורמייםמבטיםהמאפשרתאסטרטגיתתצפיתנקודת-חשובותנקודות/פוטנציאלים

.הרכבתאלקשר-פוטנציאליתכניסהנקודת.המרכזיהשטח

4יחידת נוף  
קריטריונים

.שטח הנמוך ביותר. מעט אשלים פזורים בקבוצות. המגלשמעבר הקישון אל  מבנה טופוגרפיה .  א
ותכסית צומח

השטח תחום ומוגדר על ידי סוללות משני צידיו מה שמעניק ליחידה  . יחידה אורכית ישרה וצרה
.בשטח מתקן הנדסי בולט. מראה מוסדר

ערכיות נופית. ב

1מוקפת בשטחים מופרים מלבד גבולה עם יחידה  מידת רגישות  . ג
שטחים סובבים

.במגלששטח המחבר בין שטחי ההצפה אל המוצא  מים. ד

נמוך כ ערכיות"סה

.הנדסי, נוף פעיל תועלתי. נוף תרבותי-חשובות.נ / פוטנציאלים, סוללת המאגר-מגבלות/ הפרעות

מעבר הקישון אל המגלש-4יחידת נוף 
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מאגר מקורות-5יחידת נוף 

מקורות-שטח תפעולי-6יחידת נוף 

5יחידת נוף  
קריטריונים

.מורכב מסוללה רחבה עם דרך שירות, מבנה הנדסי מבנה טופוגרפיה .  א
ותכסית צומח

הסוללה בולטת מאוד בשל צבעה ומהווה  , סוללת המאגר נצפית כמעט מכל המרחב הסובב
.הפרעה חזותית

.  מבטים אל ציפורים. נוף פתוח ורחב צבעוני, נוף המים במאגר שונה מנוף המים בשאר השטח

ערכיות נופית.  ב

1ברובה מוקפת בשטחים מופרים מלבד גבולה עם יחידה  מידת רגישות  . ג
שטחים סובבים

מאגר פעיל מים. ד

-קרקעית המאגר ונפח המים
בינוני

נמוך-סוללה כ ערכיות"סה

.טיפול בסוללה, נצפות המרחבהנגשת-אתגרים

.  נוף, ציפורים-נקודות חשובות/ פוטנציאלים

6יחידת נוף  
קריטריונים

מרחב שטוח מופר עם בינוי ותשתיות מבנה טופוגרפיה .  א
ותכסית צומח

.עובר בשטח זה קו חשמל. מאחורי הסוללה והמבנים פזורים צינורות. בשטח פזורים מתקנים ערכיות נופית. ב

.ברובה גובלת בשטחים מופרים מלבד יער אורנים מידת רגישות  . ג
שטחים סובבים

מנותק מאזורי ההצפה מים. ד

נמוך כ ערכיות"סה
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חורשות  -7יחידת נוף  

הסכר-8יחידת נוף 

7יחידת נוף  
קריטריונים

בחלק הדרומי , חלקה הצפוני מורכב מחורשת אורנים וברושים, שטחי גבעות מתונות נקודתיות
.  בעיקר איקליפטוסים

מבנה טופוגרפיה .  א
ותכסית צומח

.איים של עצים בניגוד למרחב הפתוח החשוף, שטחים יחסית קטנים עם נטיעות צפופות ערכיות נופית.  ב

חלקה  . במגלששני החלקים גובלים . חלקה הצפוני קרוב לבינוי ולשטחי התפעול של מקורות
.הדרומי גובל בחקלאות

מידת רגישות  . ג
שטחים סובבים

.אזור שאינו מוצף מים. ד

בינוני גבוהה כ ערכיות"סה

. קרבה לישוב כפר ברוך-אתגרים

, צמידות דופן-שטח המופרד ואינו נצפה מהחלק המרכזי, פוטנציאל כניסה-חשובות.נ/ פוטנציאלים

.מבנה קיים, מגוון נופי במרחב, צל

8יחידת נוף  
קריטריונים

הסוללה חשופה כמעט לחלוטין  +. 54המגיעה עד גובה 20%שיפוע קרקע מעל , ציר הסוללה
.בצדה החיצוני מכוסה באדמה, בצדה הפנימי סלעים ואבנים חשופות. מעט עשב-מצמחיה

מבנה טופוגרפיה .  א
ותכסית צומח

.   עם מעט מתקנים, מראה הנדסי, הסוללה נצפית מהשטח המרכזי
.נוף סיפור המקום

ערכיות נופית.  ב

.שני שטחים מעובדים, מפרידה בין שטחי חקלאות לשטח מעבר המים אל המגלש מידת רגישות  . ג
שטחים סובבים

תפקיד  , סוללה אשר שימשה בעבר ומשמשת עד היום כחוסמת את מי הקישון עבור ההצפה
.  מרכזי ביצירת המקום

-רגישות מים. ד
תפקוד

נמוך כ ערכיות"סה

.  גובה', שליטה על המים, 'תפקוד, מקום המספר סיפור, כניסה-חשובות. נ/ פוטנציאלים
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יציאת הקישון-10יחידת נוף  

10יחידת נוף  
קריטריונים

השטח מורכב מאזור יציאת המים מהמגלש אל הקישון ויציאות המים המשניות מהסוללה עד  
.לחיבורן אל הקישון כולל השטח החקלאי הכלוא

.בנחלים שולט צמח הקנה. שטח יחסית שטוח מלבד הערוצים

מבנה טופוגרפיה .  א
ותכסית צומח

. שטח שאינו נצפה מהאזור המרכזי, מופע של קווים בחקלאות ערכיות נופית.  ב

.בסוללה ובחורשות, השטח גובל בחקלאות מידת רגישות  . ג
שטחים סובבים

.במוצא המים מהמגלש ישנו שטח שמחזיק מים. קווי נחלים צרים, מוצא הקישון מהסכר מים. ד

בינוני נמוך כ ערכיות"סה

מהשטח המרכזי-מנותק משאר השטח של האגם-אתגרים

אפשרות  , השטח מנותק המאפשר יצירת מרחב יותר אינטנסיבי-נקודות חשובות/ פוטנציאלים

לדגש נופי תיירותי ופחות אקולוגי  

המגלש-9יחידת נוף  

9יחידת נוף  
קריטריונים

.גבולותיו חצובים ומשופעים. עשוי בשיפוע מתון, המגלש עצמו בנוי ונקי מצמחיה מבנה טופוגרפיה .  א
ותכסית צומח

.    רק מגבולותיו-השטח נמוך מסביבתו ונצפה רק מגבולות השטחים הסובבים אותו ערכיות נופית.  ב

רגישות גבוה-גובל משני צידיו בחורשות מידת רגישות  . ג
שטחים סובבים

.תפקיד מרכזי בתפעול המים והשליטה עליהם-אזור שחרור המים בהצפות אל מורד הקישון מים. ד

בינוני נמוך כ ערכיות"סה

,  אזור לא נגיש-אתגרים

נוף הנדסי  ', שליטה על המים, 'תפקוד, מקום המספר סיפור-נקודות חשובות/ פוטנציאלים
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מורד הקישון-11יחידת נוף 

11יחידת נוף  
קריטריונים

20-30%שיפוע הגדות ברובו בין . 2%שיפוע אורכי מתון מאוד ברובו עד . ציר נחל הקישון
.מטר בממוצע25רוחב רצועת הנחל כ. שיפוע ומעלה

מבנה טופוגרפיה .  א
ותכסית צומח

לאורך הנחל עובר שביל  . רצועת נחל בעלת נוף מופר. השטח אינו נצפה מהאזור המרכזי
.  מירדן לים

ערכיות נופית.  ב

בין החקלאות לרצועת  . רצועת הנחל כולה תחומה על ידי החקלאות הצמודה אליה לחלוטין
.הנחל שבילי עפר

מידת רגישות  . ג
שטחים סובבים

.רצועת נחל מרכזית מים. ד

בינוני כ ערכיות"סה

המשך שבילי טיול וקשר אל מקומות אחרים בעמק-נקודות חשובות/ פוטנציאלים

כניסת נחל יפעת ונחל מזרע  -"הזנב"-12יחידת נוף 

12יחידת נוף  
קריטריונים

וחציו השני נמצא בתחום ההצפה אך מחזיק מים נמוכים ולא  + 50חציו יושב מעל קו גובה 
כמו כן חוצות אותו מספר  . נחל מזרע ונחל יפעת עוברים בו כקווים. מעין אחו לח. לאורך זמן רב

.  תעלות

מבנה טופוגרפיה .  א
ותכסית צומח

(.  מנותק)השטח אינו נצפה משאר האזורים המרכזיים 
.אזורים יבשים וקווי תעלות, מגוון נופי של אזורי הצפה

ערכיות נופית.  ב

ישנו נתק על ידי  1בחלקו הדרומי במפגש עם יחידה , השטח מוקף באזורים חקלאיים ברובו
.מעבר הרכבת והסדרת הנחלים במעברים

מידת רגישות  . ג
שטחים סובבים

"אחו לח"סוג של , מחזיק מים בגובה נמוך מים. ד

בינוני גבוהה כ ערכיות"סה

.המרכזימהשטח-האגםשלהשטחמשארמנותק-אתגרים

.האגםשלהמרכזימהשטחנצפהואינומנותק,הציפוריםעבורחשוב-חשובות.נ/פוטנציאלים

.מוצףאינומהמרחבחלק.שמורמרחבאואינטנסיבייותרמרחבליצירתאפשרות
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נחל מזרע-13יחידת נוף 

13יחידת נוף  
קריטריונים

רוחב רצועת  . שיפוע ומעלה20-30%שיפוע הגדות ברובו בין . 2%שיפוע אורכי מתון מאוד ברובו עד 
.מטר15רצועת נחל צרה ברוחב של כ. מטר בממוצע25הנחל כ

מבנה טופוגרפיה .  א
ותכסית צומח

החקלאות צמודה אל הנחל כמעט ללא  . מוקפת ותחומה על ידי חקלאות.  רצועת נחל מופרת
שטחים אלו -שאינם חקלאיים בין הנחל למאגרים שלאורכו" שטחים עודפים"לעיתים ישנם . מרווח

להרחבה ראה מצב  )למאגרים שלאורכו חשיבות מבחינת צפרות . אולי יהיו ניתנים לשימוש בתכנון
(.  קיים צפרות

ערכיות נופית.  ב

בין החקלאות לרצועת הנחל  . רצועת הנחל כולה תחומה על ידי החקלאות הצמודה אליה לחלוטין
.שבילי עפר

מידת רגישות  . ג
שטחים סובבים

(   כמויות מים ועוד, סחף. )רצועת נחל בעלת חשיבות גבוהה המשפיעה על שטח האגם המרכזי מים. ד

בינוני כ ערכיות"סה

.הנחלשיקוםעבוריחסיתהצרהרצועהרוחב-אתגרים

.לאורכוצפרותשלחשובותציוןנקודות-חשובות.נ/פוטנציאלים

חקלאות-14יחידת נוף 

14יחידת נוף  
קריטריונים

אזור מתון אשר הולך ועולה מעט בגובה ככל . רצף חלקאי עם נחלים החוצים אותו בתעלות
.שמתרחקים משטח הקישון

מבנה טופוגרפיה .  א
ותכסית צומח

.מראה אחיד. נוף נמוך-נצפה כולו בשל הטופוגרפיה וסוג הגידולים,  רצף חקלאי גדול ערכיות נופית.  ב

.  בכבישים ראשיים ובחלקו גובל מרכז שטח ההצפה, גובל בישובים מידת רגישות  . ג
שטחים סובבים

בינוני גבוהה כ ערכיות"סה

.ריסוסים, ממשק עם המטיילים, יצירת חיץ-אתגרים

נוף אשר עבורו נבנה  , נוף מייצג, נוף תרבות-חשוב בנוף העמק-נקודות חשובות/ פוטנציאלים

.'הלקוחות'-המים אגם ברוך" מפעל"
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נחל הקישון ונחל עדשים בגבול המאגר-15יחידת נוף 

15יחידת נוף 
קריטריונים

. רצועות נחלים המוגדרים על ידי סוללת המאגר מצד אחד מבנה טופוגרפיה ותכסית צומח.  א

.אורכי, שטח צר ערכיות נופית.  ב

גובל במאגר ובחקלאות מידת רגישות שטחים סובבים. ג

ציר זרימת הנחלים מים. ד

בינוני כ ערכיות משאבי טבע ונוף"סה

.שטח צר-אתגרים

.  ציפורים-נצפות אל המאגר, מעבר, מגוון, חתך ייחודי-נקודות חשובות/ פוטנציאלים
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, קרן עוז ונעמה גולד: שם היועץ
.חברת פשוט

חינוך  , נספח תיירות
וקהילה

תכנית אב אגם כפר ברוך

חינוך וקהילה, תיירות

-סקירת מצב קיים-'נספחים חלק א
הרחבה



*פילוח אתרי תיירות בעמק יזרעאל

סיווג  

האתר

פירוטאתרים' מס

גנים  

לאומיים  

קולטי  

קהל

המרהיבים וחתימת המשנה על פסיפסיההעיר העתיקה שנתפרסמה בזכות –ציפורי 3

.  ידי רבי יהודה הנשיא

אחד מעשרת הגנים הלאומיים  . המושך אליו צליינים מכל העולם, מגדוןהר –מגידו 

ו כאתר מורשת  "האתר הוכר על ידי אונסק. מבוסס על תיירות חוץ. המבוקרים בארץ

.עולמי

י  "כאתר מורשת עולמי ע2015קרקעית שהוכרה בשנת -עיר קבורה תת–בית שערים 

.  אבריק' הגן הלאומי כולל גם את פסל אלכסנדר זייד וקבר שייח. ו"אונסק

אתרי  

נוף , טבע

ומורשת  

פתוחים

הבולטים  

:שבהם

.  אזורים עמוסי מטיילים בעונת החורף והאביב–גוש אלונים ושמורת אלוני אבא 

.  מושכים הולכי רגל ורוכבים. ידועים בפריחה מרהיבה ונופי יער פארק ייחודיים

למרגלותיו בית הקברות של . בראש התל מגדל תצפית–תל שימרון ושמורת השיטה 

.  נהלל ושמורת השיטה המלבינה

.שריד לנופי הביצות טרם ייבוש עמק יזרעאל–שמורת בלפוריה 

.טחנות קמח וחקלאות, מעיינות, נופי נחל–נחל ציפורי וטחנת הנזירים 

.  מדי אביב מתכסה המנחת במרבד צבעוני–פריחת הכלניות במנחת מגידו 

מסלולי 

טיול

מקשר בין אתרים שונים ברחבי  " שביל יזרעאל"פרויקט חדש . מ"ק65סך כולל של 16

.אינו עובר באזור אגם ברוךהשביל , נכון להיום. מ"ק180-העמק ואורכו כ

מסלולי 

אופניים

אורכם  . בשנים האחרונות נעשה פיתוח נרחב של מסלולי אופניים ברחבי העמק

.ל"שמורות טבע ויערות קק, המסלולים עוברים בגנים לאומיים. מ"ק220-הכולל כ

מוזאונים  

ואתרי  

מורשת

משטרת נהלל  , המוזיאון הארכיאולוגי בעין דור, החצר הגדולה במרחביה, תחנת שרה12

הסליק בעין  , מוזיאון מזרע הקטנה, אתר רכבת העמק, הסליק בנהלל, ההיסטורית

.בית לחם הגלילית, כפר קדם, מוזיאון העמק, ח"מערת הפלמ, השופט

תיירות  

חקלאית  

מכוורת  , בית בד גלילי, דג בכפר, שביל פרות החלב, דבורת התבור, ברווזים בכפר24

,  תנובה אלון התבור. יזרעאל, מורד, סריג, טוליפ, יפתחאל: יקבים, סינדיאנה, אופיר

,  חוות דרך התבלינים, עין השופט גבינות ויין, מוזיאון השקד והמרציפן, ספירולינה

הקרקס  , חוויה אורגנית, משתלת וורדים, קטופותי, קטיף עצמי משק זק, משק זיו

.מבוך בעמק, החקלאי

אתגר  

ושטח

אופק  , רווה אתגרים, מניסו'רנצ, מרכז שטח אלון הגליל, חוות דובי, פארק היורה7

.מרכז שטח שטיין, בשטח

גלריות  

ואמנות

גן  , קו וצליל, מוזיאון וילפריד בקיבוץ הזורע, נוסטלגיה בכפר, לגעת בעור, קרמוניקה10

.הגלריה של בבי, גלגמאני, תכשיטים, אורייתא, קירזלרהפסלים 

.יפעת, מגידו, בית לחם3ספא

.כולל סדנאות בישול25הסעדה

(.2012נכון לשנת )מיטות 1,200-כ כ"סה–אוהלים , אירוח כפרי, צימרים, מלונות18לינה

http://www.emek-tour.org.il/ 14.04.15הנתונים בטבלה נאספו מאתר * 
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 "גיבוש חזון לאגם כפר ברוך"

1.3.2015 
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 :מפגשב רשימת גופים נוכחים/ נציגים

 קק"ל • רשות ניקוז ונחלים קישון •

 רט"ג • מקורות •

 מועצה מקומית רמת ישי • המשרד להגנת הסביבה •

 עיריית עפולה • משרד החקלאות •

 פיתוח הנגב והגלילהרשות ל • מועצה אזורית עמק יזרעאל •

 כפר ברוך • עמותת התיירות בעמק •

 היוגב • חיל האוויר •

 ארגון חקלאי העמק • עיריית נצרת עלית •

 גד"ש העמק • בלפוריה •

 תמרת • מדריכי שקו"פ לסביבה •

 רשות העתיקות • יועצי התכנית ויועצים אחרים •

 גניגר • עין כרמל •

 איש.  84סה"כ השתתפו במפגש 
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 מהלך הכנס . 1

 אשון של המפגש הוקדש לסקירת הרקע לפרוייקט והתהליך שבוצע עד כה. חלקו הר

התבקשו להשיב לשאלה באופן אישי  . הללועם כניסתם לאולם המליאהשאלת החזון הוצגה למשתתפים 

 , היכרותם עם המקום ותפיסתם הסובייקטיבית. במצגת על בסיס המידע שהועבר

 

 

ממגוון נציגי הגופים הנוכחים. נערכו  ת שהורכבו מראשקבוצו 5 -בחלק השני, התחלקו המשתתפים ל

הסכמות לגבי האופי / המהות / הצביון הרצויים לאגם כפר  שמטרתם היתה לגבשדיונים בני כשעה וחצי, 

  המוסכמים על חברי הקבוצה. מילות מפתח  / משפטי חזון ניסוח של ברוך. תוצר הדיונים היה 

את מילות המפתח והחזון הקבוצתי. הללו נרשמו במרוכז על גבי לוח  בחלק השלישי הציג נציג מכל קבוצה

עלו המשתתפים לבמה ותעדפו )בעזרת מדבקות( את אותם היגדים גדול שהוצב על הבמה. לאחר מכן, 

 שנתפסים בעיניהם חשובים ואשר צריכים לקבל ביטוי בחזון. 

  להלן.  סיכומי הדיונים בקבוצות והתעדוף שבוצע ע"י המשתתפים מובאים

ע"י צוות ההיגוי המצומצם, בהתבסס על תוצרי  נוסחבחלקו האחרון של מסמך זה מוצג החזון אשר 

 המפגש. 
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 דיון בקבוצות הסיכום . 2

   בחמשת הקבוצות: ןהדיועיקרי להלן סיכום 

  , שם המנחה: רן מולכו1קבוצה מס' 

  סיכום עיקרי הדיון

הנוגעות לאגם כפר ברוך שיש לשלב/ להתייחס אליהם בחזון  המשתתפים בדיון העלו נושאים / סוגיות

 אגם כפר ברוך )ע"פ חלוקה נושאית(:  

 שימור מים והידרולוגיה .א

 .שמירה על המשך תפקוד מערכת תפיסת השטפונות והעברת המים לצריכה חקלאית -

 שטפונות במורד. ת שמירה על תפקוד המאגר כמווס -

 המשך שמירה על תפקיד המאגר כיום. -

 לאות חק .ב

 הציפורים מזיקות לחקלאות.  -

 שמירה על אדמות החקלאים.  -

 מתן מענה לטענות החקלאים.  -

 הפרדה בין שטחי המטיילים לשטחי החקלאים באמצעות צמחייה.   -

 תיירות. -יצירת ממשק המשלב חקלאות -

 תיירות  .ג

 מוקד משיכה ועוגן תיירותי.  -

 .(ובועת טבע טהורה פיתוח אקסטנסיבי )חווית טבע -

 כולל טיולי לילה. מונגש ופתוח לכולם וכמה שפחות מופר.  פארק -

 פארק אקולוגי.  -

 , קיום שבילי אופניים. קאר-יוצא מכך קלאב פארק טבע שמור ללא כלי רכב ממונעים -

 פיתוח אינטנסיבי תיירותי מוגבל.  60%-געת טבעי השמור לטבע, ו-שמירה על שטח אל 30% -

 ים בלבד. אישור השימוש במנגלים במקומות מוגדר -

 ספורט ימי באגם.  -

 ספארי של ארץ ישראל.  -

 אגמון החולה + גן חיות.  -

 פארק חבלים.  -
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 אגם ללא גדרות וללא מאגר צד.  -

 פיתוח הפארק בשלבים.  -

 וחינוךחברה קהילה,  .ד

 מרכז העשרה לימודי.  -

 הפעלות וחדרי לימוד.  -

 סיורים למשפחות.  -

 אקולוגיה ושימור בתי גידול .ה

 מקלט לבע"ח.  –לוגי שמירה על מגוון ביו -

 שמירה על ערכי הטבע והנוף.  -

 איסור ציד. -

 מקום כינוס לציפורים ויונקים. -

 האכלת ציפורים על מנת למזער נזקים לחקלאים. -

 השתלטות האשלים. , לפני בעברחזרה לצמחייה האחו לח ששררה בסביבת האגם  -

חו לח, יער אשלים, וצמחייה עמק יזרעאל כמעטפת חקלאית טהורה ובתוכה האגם עם בתי גידול של א -

 שטוחה ומקלט אל געת לחיות. 

 שמירה על המסדרון האקולוגי והנחל המשמשים בין היתר גם את הלוטרות.   -

 גבולות התכנון .ו

 חיל האוויר .ז

קיום מתחם אווירי שתוחם את הבסיס. הבסיס סובל כיום משקנאים משוטטים שלא נודדים )אין  -

 י ציפורים נודדים(. לחיל האוויר בעיה עם שקנאים ומינ

 מבחינת בסיס רמת דוד עדיף שלא יתקיימו מוקדי משיכה של ציפורים.  -

 חיל האוויר איננו מעוניין בפיתוח האגם בשל בעיית הציפורים הנלוות לו.   -

 הצעה לטיוטת חזון

ל פארק אקולוגי השומר על ערכי טבע ייחודיים ומנגיש אותם לציבור מדינת ישראל תוך שמירה על ניהו

ועל המרחב החקלאי. הפיתוח ייעשה תוך חיבור לקהילה ולחינוך ויצירת עוגן תיירותי משמעותי  המים

 בכלל בעמק.
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 , שם המנחה: איריס אפרת2קבוצה מס' 

 סיכום עיקרי הדיון

המשתתפים בדיון העלו נושאים / סוגיות הנוגעות לאגם כפר ברוך שיש לשלב/ להתייחס אליהם בחזון 

 :  )ע"פ חלוקה נושאית( ךאגם כפר ברו

 חקלאות .א

 כל פיתוח שייעשה צריך להתחשב בחקלאים ע"מ שלא ייפגעו, ואף ירוויחו מהפיתוח.  -

 נגישות לשטח בדרך קלה ולא דרך היישובים ו/או השטחים החקלאים.  -

 יהיה צורך בגידור מחדש של חלק מהשטחים החקלאים.  -

 ם והפיקוח על המטיילים. יש להקים גוף/ מנהלת שתפצה את החקלאים על נזקי -

 כיום ישנה פגיעה בחקלאים באזורי חיץ בין אזורים חקלאים ושטחי תיירות. -

האם יהיו מגבלות על החקלאים למשל על גידולים  –יש להתייחס בתכנית לעתיד החקלאות  -

 מסויימים? על חשבון מי חלים עלויות נזקי התיירות? 

 .והתיירותי החקלאי האזור בין הפרדה ליצור ויש, חקלאי הוא שהמרחב הנקודה את לחדדיש  -

 .חקלאיים שטחים על לעלות ממטיילים ימנע ספציפיים למסלולים המבקרים של הסדרה -

 .חיץ ואזורי גדרותב מעוניינים החקלאות ומשרדבאזור  החקלאים -

 תיירות .ב

 .באזור החקלאית הפעילות עם וישתלב סביבה, נוף, טבע ערכי ישלבמוקד תיירותי אשר  -

 חסרים. תיירותית אטרקציה ייצור, דבר אשר השנה כל מים גוף פת חלק מאגם ברוך כך שיהווההצ -

 .למים תיירותית משיכה מהוויםאלו הקיימים ו בישראל מים גופי

 נושאשילוב . ישראל מדינת תושביאת  הןו הסביבה תושבישישמש הן את  ענק תיירותי פארק -

 פעילותובים בסביבה בתוך הפארק. כמו כן הטמעת , ואת המורשת וההיסטוריה של היישהחקלאות

ק בדגש על נושא החקלאיות שיעבוד בכל ימות השבוע ולא רק בפאר הדרכה מרכזוהקמת , חינוכית

  אכסניות וצימרים ללינה ביישובים הסובבים. הפארק בסביבתבסופ"ש ומועדים. 

סביב  וטרקטורונים שטח רכבי ימסלול תיירות מוגבלת, ללא: התערבות של מינימאלית רמהתיירות ב -

 יותר אזורים, תיירים של מעורבות של שונות רמות לפתח צריך. מים מגלשות לאלו, שטח האגם

אלא הגדרת אזורים , לקלנועיות פתוח יהיה מקום כל לאלמשל . אינטנסיביים ופחות אינטנסיביים

 .ברגל להליכה רקשיהיו מותרים 

 בנושא  להיות צריךהתיירותי  הדגש. מנגלים לאול, מים פארק לא, תיירות-אקו - תיירות אתר -

 אמצעיב העוסקת" קקל כנפי" של אב תכניתישנה . החולה מאגמון ברוך אגם את לבדליש . צפרותה

 צריך. ברגל הליכה מסלולי, קאר קלאב או, משפחתיים אופניים: אטרקציות בעצמם שהם שינוע

 בידולהיוצר  גידול בתי של מגוון, בקיץ הדגמות בהו השנה כל שפועלת טיבוע עמדתבפארק  לכלול
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 . החולה מאגמון

 קמפינג חניוןכל פעילות שאינה משחיתה: אופניים וטיולים, מניעת מנגלים, קים בפארק הניתן ל -

 .ומקלחות נוחיות חדרי צריך אוהלים בחניוןיש לזכור ש.לבנות לא ךא, באוהלים

 ישנם אתרים ארכיולוגיים בכפר ברוך.  -

 מאגמון שונהשהיא ייחודית ו להגדיר שצריך התמחות עם אקולוגי תיירותי עוגן. הארצי מובןב אתר -

יש לשמור על השטחים הפתוחים מעובדים או מנוקזים.  לפיתוח ומנוף תיירות עוגן רוצים אם. החולה

 להיות צריך האינטנסיבי הפיתוחו ולהרוויח מהפארק, ליהנות צריכים והיוגב ברוך כפרהיישובים 

 . בלבד ביישובים

 חלקכאשר . לבנות ומותר בניה זכויות שיש איפה במעטפת ומקסימום האתר בתוך פיתוח מינימום -

ך א, צל סככות, כניסה שער, שירותים -בניה לזכויותפיתוח  מינימום. התפר הגדרת הוא מהעבודה

 . הסעדה לאל

 שמתאים מקום למצואיש . הסעידול, לנקות צריך מישהו, לשמר רקפיתוח כלכלי כיון שלא ניתן כיום  -

 .לכך

 אחרת היא המשמעות בשנה מבקרים 400,000-ל הולכים אם -המבקרים כמות היא מפתח שאלת -

 והרבה תשתיות יותר הרבה צריך מבקרים של גדולה לכמות. יותר צנוע משהו על הולכים אם מאשר

 אמיתי מבקרים מרכז ריכיםמצ  כלכליים בפרמטרים, מבקרים של גדולות מאוד כמויות .אכיפה יותר

 .ברוך לכפר צמוד אחר במקום או המתוכנן התעסוקה במרכז או

 חברהוקהילה  .ג

 מקום מפגש של הנוער ואנשי העמק.  -

 אתר שמתאים לתושבי האזור.  -

 אקולוגיה ושימור בתי גידול .ד

 ותיתמלאכ יצירה זה יוםקיים כש מהשטח האגם אינו שמורת טבע אלא דומה יותר באופיו לגן חיות.  -

 בהיסטוריה בעמק היו לא קבועים מים גופיו ,הזה באזור לא ביצותבעמק  היושל האדם. בעבר אכן 

 – הציפוריםכנ"ל  . כותיאלמ גידול בית על פה ברומדעל כן,  (.החולה עמק)בשונה מ שלו הטבעית

 נילפ פה שהיה מהאוכלוסיית הציפורים הקיימת ומבקרת כיום בסביבת האגם אינה זהה בהכרח ל

 של גידול בית. דינמיים מאוד הדבריםכך ש ם.תיבאוכלוסי השתנות יש כדי תוך היום גםו ,שנה 60-70

 ועל כן יצירה על אלא שימור על ברומד לאבמקרה זה ש להבין צריך ךא, פסול דבר הוא אינו חיות גן

 יש -לוגיה הידרו( 1 .קונפליקטים מעט לא ישכאשר  עדיפויות סדרי לפי להיות צריכים השיקולים

 גרםו מתחומו גדול יותר הרבה במרחב הקרקע שימושי על השפעה לאגם כי הניקוז נושא כל את לשמר

. להשקיה מים אצירת -שימושי המים ( 2. הקישון אפיק על לשמור . ישאדירים המלחה לנזקיבעבר 

 הקולחין את מוהליםר שא, טובה באיכות מים ק"מלמ 4-5 בערך שנה כלהוא  תורםהאגם  שנוקז מאז

יש לשמור על השטח כשטח חקלאי עם מיעוט מגבלות עד כמה  – החקלאות( 3. חשוב מאוד דבר -

 מים גופי לייצר ניתןש יתכן. המגבלות במסגרת שניתן כמה עד תיירותי מוקד -תיירות ( 4שניתן. 
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 . יצירה של ערכי טבע. העמק של הניקוז בסיס העלאת ללא המקורי האפיק שחזור או קבועים

מערכת שתוכל לקיים את עצמה במינימום מעורבות האדם. האגם והפארק כעוגן משיכה וסביבו  -

 האגם כאבן המושכת תיירות. חקלאות. 

 שמשמרת מערכת. האדם התערבות של מינימאלית רמה שדורשת ובריאה מתפקדת אקולוגית מערכת -

 . שלו הקיום את מבטיחהו, אחר או טבעי מדובר במגוון אם משנה ולא, הביולוגי המגוון את

 טובת – ישראל ותושבי האזור לתושבי האקולוגית המערכת שירותי מיטב את שמספקת מערכת -

 . ותיירות חקלאות כולל האדם

 .יןיהענ בעלי כל של השונים האינטרסים בין הזהב שביל מציאת תוך שמתפקד אתר -

 מים והידרולוגיהשימור  .ה

 מפעל על נמצא והסביבה הירוק, הטבע של הפיתוח. מקהע לחקלאי חיים נותןה מיםה מפעלשימור  -

 להגביל אסור. המים מפעל על לשמור צריך ממנו חיים שהיישובים ומה החקלאות את לשמר כדי. מים

 לו יהיווא השל בחכירה נכס שהוא השטח את תנותנ יתכן שחברת מקורות לא, המים מפעל את

 אסור. להתפתח יצטרך המים מפעל בעתידו כןיתיש לקחת בחשבון ש .הפיתוח באפשרויות מוגבלים

 כפר מאגר -טבעי טבע אזורמדובר ב לאיש לזכור ש. כלשהי בדרך ת המשך פיתוחוא תגביל שהתכנית

 . מזה ליהנות יכול הטבעו אדם ידי מעשה הוא ברוך

 .והפארק המים מפעל בין שכנותיחסי  -

 ומתקן מים מתקן שאריי המתקןש יןיהענ על מתבסס ניקוז ורשות מקורות בין הפעולה שיתוף -

 כדי ממקורות ויתורים ידרשו לא. מתבסס השאר כל הללו ההנחות בסיס ועל, שטפונות יסותולו

 . התיירות את לאפשר

 .הזה במקום נוסדהאשר  מקורות חברת הינו מפעל המים של המקום של ההיסטוריים הערכים אחד -

 גבולות התכנון .ו

 .התכנית של הכחול קוה מה – הגזרה גבולות את להגדיריש  -

 רמת ישי ועד עפולה. הצעות לגבולות התכנון: -

 חיל האוויר .ז

 שחיל האוויר לא יאהבו את נוכחותה.  הקורמורן היא ציפור -

  הצעה לטיוטת חזון/ מילות מפתח לחזון

 הגדרת תתי אזורים לפיתוח -

 פיתוח מבוקר -

 איזון בין סביבה, טבע ופיתוח תיירותי  -

 שנושאת את עצמהמאוזנת מערכת אקולוגית  -

337 



 

                                                                                        

 פיתוח בשטחים הפתוחים  מינימום -

 ביישובים העוטפים פיתוח תשתיות תומכות תיירות -

 הקמת מנהלת לפיקוח/אכיפה/ פיתוח כלכלי הלוקחת אחראיות לאורך זמן -

 פיתוח פעילות חינוכית המשלבת חקלאות ומים  -

 מים מתפקד  בשכנות / לצד מפעלליד מסילת הרכבת  ומתוכננות שימוש בתשתיות קיימות -

 ובינ"ל מוקד תיירותי ארצי -

 ושיווקה התמחות ייחודיתהגדרת  -

 הקמת מנהלת לפיקוח, אכיפה וניהול כלכלי -

 פעילות חינוכית המשלבת ערכי חקלאות, ניקוז ומים -

 נושאים שאין עליהם הסכמה

 גבולות התכנון -
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 , שם המנחה: נועה תמרי3קבוצה מס' 

 סיכום עיקרי הדיון

בחזון הנוגעות לאגם כפר ברוך שיש לשלב/ להתייחס אליהם ן העלו נושאים / סוגיות המשתתפים בדיו

 :)ע"פ חלוקה נושאית( אגם כפר ברוך

 חקלאות .א

 איזון. יש לשים לב שפיתוח שבילי הגישה לא יפריע לחקלאות.  –שילוב של חקלאות ופיתוח אקולוגי  -

בלי החקלאים ומאגרי  –י בחקלאות באגם פוטנציאל עצום מבחינת מינים ונגישות. הפרויקט תלו -

 המים הצפרות לא מתקיימת.

 יש להוביל את פיתוח השטח כך שיוכל לתמוך בחקלאות מקיימת. -

חשש ממגבלות פיתוח סביב האגם: יש לשמור על החקלאות מהצפות, להתחשב בריסוסים, מעברים,  -

 שטחי פעילות. 

גישה שיעברו בשטח. צריך לראות כיצד כל פעילות שתתבצע באגם תשפיע על החקלאות בגלל דרכי ה -

 ניתן לשלב בין החקלאות לתיירות. 

 יש לקחת בחשבון את ההשלכות של תנועה מסיבית בשטח.  -

 תיירות .ב

 אקולוגי.-מיזם תיירותי -

 תיירות שאינה פוגעת בטבע.  -היבט תיירותי   -

 קישוריות בין היישובים לאגם, שיתוף ופיתוח הפרויקט יחד עם תושבי האזור.  -

 פיתוח תיירותי נלווה ביישובים הסמוכים ושילוב עם החקלאים. -

 מקום קולט קהל למשפחות שרוצות טבע ולא רק לצפרים.  -

 עמק עם אופי ואישיות. שלא יהפוך למרחב תיירותי עצום.  -

 כניסה ללא תשלום.  -

 תנועה באגם כפר ברוך ברגל או באופניים.  ללא שימוש בכלי רכב ממונעים.  -

 מוגבלויות. נגישות לבעלי  -

 אכיפה והסדרה של חוקים אשר תסייע להצלחת הפרויקט.  -

אין קשר בין תיירות חקלאית לתיירות אקולוגית. הכוח של המקום הוא "בחבילה הכוללת", לא יכול  -

לעמוד בפני עצמו כאתר לאומי. עמק יזרעאל מאופיין בחקלאות ומורשת. אגם כפר ברוך הוא מרכיב 

 ולוגי. חשוב המדגיש את הפן האק
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 הערך הכלכלי של המיזם יכול להיות גדול ויכול להגדיל את הביקוש לאזור. -

 קהילה, חברה וחינוך  .ג

 מיזם עבור הקהילה ושל הקהילה. -

 נושא החינוך יכול להתחבר לנושא החקלאות ולנושא האקולוגי. -

 אקולוגיה ושימור בתי גידול .ד

 ציפורים, כולל הסדרת הקיים. -

 אשלים. – שימור בתי הגידול הקיימים -

 שיקום בע"ח וצמחים שבסכנת הכחדה.  -

 שיקום בתי גידול לחים. נקודת הבסיס היא שכולם רוצים להעתיק לאגם כפר ברוך את אגם החולה.  -

 שימור מים והידרולוגיה .ה

 הידרולוגית.-תכנית הניקוז שתוכן צריכה להיות בראייה אקולוגית -

 מאגר מקורות מהווה טבעת מכוערת מבחינה חזותית. -

זוהי הזדמנות גדולה לעשות משהו גדול ויוצא דופן. יש בעיה חמורה של הצפות במפרץ חיפה. שיטפון  -

האגם קלט את רוב נפח השיטפון. האזור התמלא בהמון סחף והנפח שלו התכווץ בחצי. צריך להגדיל 

 את הסכר כדי לשחזר את הקיבולת של המים. בעיות ההידרולוגיה הולכות ומחמירות. אם רוצים

שאחד התפקודים של המאגר יהיה להכיל את הנפח אז צריך להגדילו. חשש לנזקים במפרץ חיפה, 

 יכול למנף את אגם כפר ברוך.

 ככל שנפח המים של האיגום גדול יותר כך הוויסות יותר משמעותי.  -

 הרחבת מקווה המים יגביר את הסיכוי לתיירות.  -

 האגם הוא תוצאה של מעורבות האדם. -

  מילות מפתח לחזון /חזון הצעה לטיוטת

 נוף גופי מים שיחזיק מים גם בעונות יובש. -

 יצירת מוקד משיכה לתיירות ארצית. -

 אינטנסיבי.-אופי כפרי: פיתוח מצומצם יחסית, לא עירוני -

 שילוב הנוף החקלאי בסיפור של האגם. עידוד יזמות חקלאית מלווה.  -

 צפרות, צפרות, צפרות.  -

 נושאים שאין עליהם הסכמה

 תיירות חקלאית. –תיירות אקולוגית  -
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 , שם המנחה: איריס דרורי שילה4קבוצה מס' 

 סיכום עיקרי הדיון

המשתתפים בדיון העלו נושאים / סוגיות הנוגעות לאגם כפר ברוך שיש לשלב/ להתייחס אליהם בחזון 

 :  )ע"פ חלוקה נושאית( אגם כפר ברוך

 חקלאות .א

 שמירת האופי החקלאי של האזור. -

 חקלאות ותיירות.-המשלב ומשמר בין נוףממשק  -

אגם מעשי ידי אדם באמצע נוף חקלאי פתוח, יש כאן הקבלה לאגמון החולה )פיתוח פחות  -

 אינטנסיבי(. 

 איזון בין כל מרכיבי הפרויקט. בדגש על איזון בין החקלאות לשמירה ושיקום הטבע. -

 תיירות .ב

 מתחם מקיים.  -

 מקום פתוח למגוון פעילויות.  -

 בלתי ממונעת )ספורט לא ממונע(. הגבלת/ איסור כניסת כלי רכב ממונעים. פעילות  -

 מקום שיהווה פארק פתוח לכלל הציבור. פארק חופשי, טבעי ולא ממוסחר. -

 מקום עם גישה חופשית ובו שבילי גישה וקמפינג שניתן ללון בו בחודשי הקיץ כאשר השטח יבש.  -

ימות סביב האגם, כאשר האגם עצמו הינו אזור פארק פתוח בו תיירות המתמקדת בנקודות מסוי -

 פיתוח צנוע למה שקיים כיום.    –לשיקום ללא מיזמים כלכליים 

 תיירות נינוחה.   -מוקד משיכה תיירותי )אקסטנסיבי(   -

קשר עם המושבים הסמוכים בדגש על היוגב, וכפר  -מיקוד הפעילות הכלכלית ליישובים ופחות לאגם   -

 תיירים שיגיעו לאזור.ברוך, שיהוו מוקד ל

 מנגנון לעלות כניסה סמלית לכיסוי עלויות תפעול ותחזוקה.  -

 חלק ממסלול תיירותי גדול יותר בעמק יזרעאל שיתחבר לעתיקות ולאתרים שונים באזור. -

 גורם/ מנגנון שינהל את הפרויקט: תפעול, תחזוקה, ניהול תנועת הקהל, המים, האקולוגיה והתיירות. -

 ותי מבחינת גלישת קייט. עוגן תיירותי לספורט ימי באגם. פוטנציאל תייר -

 קהילה, חברה וחינוך .ג

 חינוך, קהילה, היסטוריה.  –שיתוף הציבור ומעורבות הציבור בפעילות בשטח  -

העשרה של חיי הקהילה באזור ושיתוף הקהילה. מקום מחנך המספר על בתי גידול  –היבט קהילתי  -

 לחים ומשמעותם. 
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 מרכז הדרכה, מרכז חינוכי לצפרות ולימודי הסביבה. –ומרכז איכות סביבה מנוף ללימודים  -

 מקום המספר ומשמר את היסטוריית העמק.   –התיישבות  -

 אקולוגיה ושימור בתי גידול .ד

 יש להתייחס לבעייתיות מול חיל האוויר.  –מוקד צפרות ואקולוגיה. הצפרות כיום היא המוקד  -

 הזדמנות לשימור בית גידול לח. -

 ימור מים והידרולוגיהש .ה

 שימור פרוזדור הנחלים הנכנסים לאגם ויוצאים במורד.  -

  מקורות כמתחם סגור המייצר מגבלות.  -

 מילות מפתח לחזון:  /הצעה לטיוטת חזון

 .תיירות נינוחה –תיירותי מוקד משיכה  -

 .שמירת האופי החקלאי של האזור -

 .אקולוגיה -

 .חינוך -

 .מקום פתוח ונגיש לציבור -

 .ין כל מרכיבי הפרויקטאיזון ב -

 .מקום מקיים -

  מעורבות ושיתוף הציבור. – היבט קהילתי -

 סביבה. -בנושא בתי גידול לחים, צפרות, איזון אקולוגי ויחסי אדם מרכז חינוכי -

 מקום נגיש ופתוח.  -

 נושאים שאין עליהם הסכמה

 . הקבלה לאגמון החולה -
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  ניר-, שם המנחה: לואיס בר5קבוצה מס' 

  יקרי הדיוןסיכום ע

המשתתפים בדיון העלו נושאים / סוגיות הנוגעות לאגם כפר ברוך שיש לשלב/ להתייחס אליהם בחזון 

 : )ע"פ חלוקה נושאית( אגם כפר ברוך

 חקלאות  .א

 פתרונות לחקלאים בנושא תעבורה ונגישות. -

החקלאות שימשה כעוגן בסיסי ומטרת הקמת המאגר הייתה לשימוש החקלאים. החדשנות לא  -

שטח פתוח נופי  –צריכה לפגוע בחקלאים אלא לאפשר להם להתפתח. לא לאפשר בשטח הפארק בינוי 

 ללא בינוי, וללא הטלת מגבלות על החקלאים )ריסוסים, סוגי גידולים וכד'(.

למשל, הכנסת מטיילים לשטח מצריכה תכנון שבילים באופן כזה  –מציאת פתרונות להפרות שייוצרו  -

יש לבחון כמה  –)יצירת הפרדה בין תיירות לחקלאות(. דוג' נוספת היא בע"ח שלא יפגע בחקלאים 

 בע"ח השמורה יכולה לשאת מבלי שאלו יגרמו נזק לחקלאות. 

 פיתוח אקסטנסיבי המשלב חקלאות ותיירות. כאשר החקלאות מהווה את הערך החזותי של הפארק.  -

 כלה. איזון בין כל הפיתוח לשימור: חקלאות, תיירות, טבע וכל -

 תיירות  .ב

 כלכלי שמחזיק את כלכלת האזור בשילוב תחומי האקולוגיה והקהילה. –עוגן תיירותי  -

 התייחסות לנושא התיירות בראייה רחבה ואזורית. -

 היבט תיירותי המשמר את הסיפור המקומי.  -

 אתר בילוי טבע יומי משפחתי שיחזיק את עצמו.  -

 בינוי מינימאלי .  -

ידי -לכלית, באופן כזה שלכל היבט יש כיסוי כלכלי עתידי ולא סבסוד עליש ליצור קיימות מבחינה כ -

 כמה גופים.  

 כלכלה אזורית ולא רק מקומית.  -

 מפגש בין שימור ושיקום טבע לבין מימוש דרכי כלכלה וקהילה.

 קהילה, חברה וחינוך .ג

רכים שילוב אוכלוסייה מתנדבת )פנסיונרים שישתלבו בתחזוקה השוטפת( והתחשבות בבעלי צ -

 מיוחדים בתכנון. 

משהו חדש המבדיל את הפארק משמורות אחרות קיימות. המבדיל במקרה הזה הוא הקהילה  -

 המהווה את העורף. יצירת גאוות קהילה, בנייה משותפת עם הקהילה ותחושת שייכות. 
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 אקולוגיה ושימור בתי גידול .ד

ירותי. שימור צרכי הטבע, אתר לשימור טבע. אגמון החולה כמודל שמינף מקרה הצפה למוקד תי -

  שיקום בתי גידול והשבת מינים אך באופן כזה שאינו מנוגד לפן הכלכלי ולפיתוח.

 שימור האופי הקיים באגם, החזרה ושיקום בתי גידול לחים, חיזוק מינים נדירים.  -

 שימור מים והידרולוגיה .ה

 התייחסות לנחלי הסביבה.  -

 ר קרקע. קידום פתרונות הידרולוגיים, ניקוז ושימו -

המים קלט בעבר מי קולחין, ובסביבה לא מעט מי מלח. התפקוד ההידרולוגי של  –אתר הידרולוגי  -

 המאגר צריך להישמר ועולה השאלה מה ניתן לבנות על תשתית זו.

מופע נופי פגוע של מאגר הצד, הגימור אינו ברמה המשתלבת עם הסביבה. דרכי הגישה מתוחזקים  -

 יצירת מפגעי אבק –ושב היוגב ברמה נמוכה ופוגעים במ

אגם מתוחזק ומתופעל טוב יותר ממצבו הקיים. ללא הפרעות בפעילות החקלאים. דגש על ניהול,  -

 וגורם האחראי על ההתנהלות. 

 יש לשמר את ההיבט התפעולי של המאגר.  -

 יש לתכנן ולדאוג שיהיה גם מי שיתחזק.  –התחזוקה קריטית לתכנון  -

 מאגר, מתקן תפיסה וכו'... שעובד כיום באופן מושלם.  –ם יש לשמר את המפעל הקיי -

 אתר הנדסי שמטפל בנושא המים והניקוז, עובדה זו יכולה להוות את העוגן הנושאי לפארק. -

 חיל האוויר .ו

עוגן תיירותי שאינו מפריע לפעילות בבסיס רמת דוד בכל הנוגע להמראות ונחיתות מטוסים בהקשר  -

 לציפורים. 

 מילות מפתח לחזון: /וןהצעה לטיוטת חז

 הרמוניה עם השטחים החקלאיים. -

 ניהול משאב המים ואיכותם כציר מרכזי באתר. -

 פארק אקולוגי/ הידרולוגי לו קיימות כלכלית. -

 אתר בילוי ולו אפשרות לשהות מתמשך )כולל פעילות לילה(. -

 פארק חדשני. -

 נגישות. -

 מקום מנוהל. -

 מקום המבטא שותפות. -

344 



 

                                                                                        

 בה ובסביבה )נופית, אקולוגית, קהילה(.מקום שמשתלב עם הסבי -

 שילב הקהילה.  -

 תנועת מבקרים/אורחים מבוקרת.  -

 שיקום ושחזור בתי גידול שאפיינו את העמק בעבר, תוך כדי התאמת כושר הנשיאה של חיות הבר. -

 נושאים שאין עליהם הסכמה

 הגדרת המקום כמרחב ביוספירי -

 גבולות התכנון -
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 מילות מפתחוהיגדים ע"פ  יוןסיכום חזון קבוצות הד. 3

 

 

מילות  .רשימת מילות המפתח להגדרת חזון אגם כפר ברוך מתוך קבוצות הדיוןגולמי של להלן סיכום 

קיבל את  – 1סדר חשיבות )מקום  המשתתפים בדיון ומוצגות להלן ע"פדירוג המפתח מסודרות ע"פ 

  :1וכן הלאה(ידי המשתתפים בדיון -עלהדירוג הגבוה ביותר 

 (8תיירות נינוחה ) -. מוקד משיכה תיירותי  18 • (58. ניהול המים )1 •

 (7הגדרת תתי אזורים לפיתוח ) –. פיתוח מבוקר 19 • (47. שמירה על האופי החקלאי )2 •

 (7. פיתוח אינטנסיבי ביישובים העוטפים )20 • (35. פארק צפרות )3 •

 (7ח פעילות חינוכית המשלבת חקלאות ומים ). פיתו21 • (33. גופי מים שיחזיקו מים גם בעונות היובש )4 •

 (7. מים כציר מרכזי )22 • (27. פארק אקולוגי )5 •

 (6. מוקד תיירותי ארצי )23 • (23. שמירה על ערכי טבע ייחודיים )6 •

 (6. פארק הידרולוגי )24 • (22. מרחב חקלאי פתוח )7 •

 (6. שילוב הקהילה )25 • (19. מע' אקולוגית שנושאת עצמה )8 •

 (5. אופי כפרי )26 • (18בור לקהילה וחינוך ). חי9 •

 (4. פיתוח תיירותי )27 • (16. הקמת מנהלת לפיקוח/ אכיפה/פיתוח כלכלי )10 •

 (4. תנועת מבקרים מבוקרת )28 • (16. איזון )11 •

 (3. מוקד משיכה לתיירות ארצית )29 • (15. פיתוח מצומצם )12 •

 (3. נגישות )30 • (15. נוף חקלאי )13 •

                                                 
 , בהתבסס על ספירת מספר ידי המשתתפים בכנס-ת מפתח קיבל עלהמספר בסוגריים מייצג את הדירוג שאותו מושג/ מיל 1

 המדבקות שהוצמדו לאותו מושג.    
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 ש בתשתיות קיימות למזעור שימו  . 14 •

 (14בחקלאות ובהפשרת שטחים )הפגיעה         

 (2. הנגשה לציבור הרחב )31 •

 (1. התמחות ייחודית )32 • (11. בתי גידול לחים )15 •

 (1. חדשנות )33 • (8. עוגן תיירותי )16 •

 (1. שותפות הגופים )34 • (8. מינ' פיתוח בשטחים הפתוחים )17 •

 

 בחלוקה נושאית, לות המפתח להגדרת חזון אגם כפר ברוך מתוך קבוצות הדיוןלהלן סיכום רשימת מי

את הדירוג  וקיבלכולל בתוכו את מילות המפתח אשר יחד שנושא  – 1)מקום  .ודירוגה בהתאם לממצאים

 : 2ידי המשתתפים בדיון וכן הלאה(-הגבוה ביותר על

דירוג מצטבר  מילות מפתח נכללים בנושא מתוך הדיון נושא

 )ניקוד(

בתי גידול לחים/  .1

 אקולוגיה

פארק צפרות, פארק אקולוגי, שמירה על ערכי טבע ייחודיים, מע' 

 אקולוגית שנושאת עצמה, בתי גידול לחים

115 

ניהול המים, גופי מים שיחזיקו מים גם בעונות היובש, מים כציר  מים .2

 מרכזי, פארק הידרולוגי

104 

חב חקלאי פתוח, נוף חקלאי, שימוש שמירה על האופי החקלאי, מר חקלאות .3

 בתשתיות קיימות למזעור הפגיעה בחקלאות ובהפשרת שטחים 

98 

 –מינ' פיתוח בשטחים הפתוחים, פיתוח מצומצם, פיתוח מבוקר  טנסיביפיתוח אקס .4

הגדרת תתי אזורים לפיתוח, פיתוח אינטנסיבי ביישובים העוטפים, 

 אופי כפרי, תנועת מבקרים מבוקרת

46 

וב הקהילה, החברה שיל .5

 וחינוך 

חיבור לקהילה וחינוך, שילוב הקהילה, פיתוח פעילות חינוכית 

 המשלבת חקלאות ומים

31 

תיירות נינוחה, מוקד  -עוגן תיירותי, מוקד משיכה תיירותי   תיירות  .6

 תיירותי ארצי, פיתוח תיירותי, מוקד משיכה לתיירות ארצית, 

29 

 17 וח/ אכיפה/פיתוח כלכלי, שותפות הגופיםהקמת מנהלת לפיק פיקוח ואכיפה .7

 16 איזון איזון .8

 5 נגישות, הנגשה לציבור הרחב נגישות .9

 2 התמחות ייחודית, חדשנות ייחודיות .10

 

                                                 
 ידי המשתתפים בכנס-מילת מפתח קיבל עלהמספר בסוגריים מייצג את הדירוג שאותו מושג/  2
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 . ערכים וחזון 2. הנחיות תכנון 1 -לחלוקה מפתח ע"פ המילות  סיווגלהלן 

 ן הנחיות תכנו • ערכים וחזון • מילות מפתח להגדרת חזון אגם כפר ברוך •

  • . ניהול המים 1 •
      

 . שמירה על האופי החקלאי 2 •
•  

•  

 . פארק צפרות 3 •
•  

•  

  • . גופי מים שיחזיקו מים גם בעונות היובש4 •
•  

 . פארק אקולוגי 5 •
•  

•  

 ודיים. שמירה על ערכי טבע ייח6 •
•  

•  

  • . מרחב חקלאי פתוח 7 •
•  

 . מע' אקולוגית שנושאת עצמה 8 •
•  

•  

 . חיבור לקהילה וחינוך 9 •
•  

•  

  • . הקמת מנהלת לפיקוח/ אכיפה/פיתוח כלכלי 10 •
•  

 . איזון 11 •
•  

•  

  • . פיתוח מצומצם 12 •
•  

  • . נוף חקלאי 13 •
•  

 . שימוש בתשתיות קיימות למזעור הפגיעה בחקלאות 14 •

 ובהפשרת שטחים       

•  
•  

 . בתי גידול לחים 15 •
•  

•  

  • . עוגן תיירותי 16 •
•  

  • . מינ' פיתוח בשטחים הפתוחים 17 •
•  

 תיירות נינוחה  -. מוקד משיכה תיירותי  18 •
•  

•  
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 הנחיות תכנון  • ערכים וחזון • מילות מפתח להגדרת חזון אגם כפר ברוך •

  • הגדרת תתי אזורים לפיתוח  –. פיתוח מבוקר 19 •
•  

  • ח אינטנסיבי ביישובים העוטפים . פיתו20 •
•  

 . פיתוח פעילות חינוכית המשלבת חקלאות ומים 21 •
•  

•  

  • . מים כציר מרכזי 22 •
•  

 . מוקד תיירותי ארצי 23 •
•  

•  

 . פארק הידרולוגי 24 •
•  

•  

  • ב הקהילה . שילו25 •
•  

 . אופי כפרי 26 •
•  

•  

  • . פיתוח תיירותי 27 •
•  

 . תנועת מבקרים מבוקרת28 •
•  

•  

  • . נגישות 29 •
•  

  • . הנגשה לציבור הרחב 30 •
•  

 . התמחות ייחודית 31 •
•  

•  

 . חדשנות 32 •
•  

•  

  • . שותפות הגופים 33 •
•  

 

 קבוצות הדיון: מתוך במחלוקת שסיכום נושאים 

 לא לפתח מוקדי משיכה חדשים לסוגים שונים של מיני ציפורים  -

 שימוש במים לצרכי תיירות -

 רי"הגדרת המקום כ"מרחב ביוספ -

 כנוןגבולות הת -
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 גיבוש חזון מתוך תוצרי הדיונים. 4

 

בר קיימא המשלב ניהול מים, נוף חקלאי, אקולוגיה ושמירה על ערכי טבע ייחודיים  יפארק יזרעאל

 בעמק.יצירת עוגן תיירותי משמעותי המונגשים לציבור תוך חיבור לקהילה ולחינוך ו
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 בקבוצות דיוניםהסיכום חלק א': 

  השאלה המרכזית:

וצים לראות את אגם כפר ברוך בעתיד? כיצד צריך להיות הפיתוח ומהן ר היינואיך 

 מהן העמדות ביחס לשלוש החלופות העקרוניות שהוצגו? הפעילויות בו? 

 

 לאור החזון שגובש:  –כל זאת 

"פארק בר קיימא בלב העמק, המשלב בתוכו ניהול מים, נוף חקלאי, אקולוגיה ושמירה על 

ים לציבור תוך חיבור לקהילה, למורשת ולחינוך ויצירת עוגן ערכי טבע ייחודיים המונגש

 תיירותי משמעותי בעמק". 
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 : רן מולכו, אביטל רבן, נועה תמרי יםשם המנח .1קבוצה מס' 

 :שמות המשתתפים בקבוצת הדיון

 שם ישוב/ גוף שם מלא מס"ד

 כפר סבא נועה תמרי  1

 הרדוף רן מלכא 2

 הרדוף לימור מולכו  3

 נהלל עזר יפהאלי 4

  יוסף דברת 5

 שמשית שמוליק דודאי 6

 צפר קק"ל ירון צרקה 7

 תל עדשים אליק רון 8

 רשות הטבע והגנים הלל גלזמן 9

 יעד רפי הלול  10

 חדרה שריג גפני 11

 חופית הדס לובין 12

 כאבול עז אלדין ריאן  13

 כפר ברוך גדעון הילב 14

 תמרת מיכל גרוס )מוקי( 15

 תמרת דורית סלע  16

 גניגר יונתן גל 17

 כפר ברוך/ מקורות לייטמן אלכס 18

 מקורות בני בן לולו 19

 

 :הדיון עיקרי

 .בין האדם לבין הטבע והסביבה אגם כפר ברוך צריך לשקף ערכים של צניעות והרמוניה -

 רוצים לראות במקום מים, דגים. -

"נוף חקלאי" מוצע לשנות ל"חקלאות" כדי , אך במקום מגדיר היטב את הכיווןשגובש החזון  -

 להדגיש את הערך המוסף שהמקום מספק מעצם הפעילות החקלאית המתקיימת בסביבתו. 

חשוב שיהיה שילוב של ערכי טבע, חינוך, קליטת  .מגופי המים במדינה 97% ייבשנו ברבות השנים -

 קהל בישובים. משאב טבע בקנה מידה ארצי אך פיתוח צנוע. 

 גוניות, ראיית השטח כמרחב ביוספרי:-רבש להדגיש את הבפיתוח י -

 אזורי ליבה -האזורים בעלי ערכים אקולוגים •

 אזורים של קליטת קהל •

 אזורים לדיג •

 לימוד על משק המים •
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 חקלאות •

שילוב הקהילה בתהליכי השיקום, שיתוף בתי הספר,  לב העמק. -מועדפת אמצעיתהחלופה ה -

 תשתיות, הסעדה ביישובים שליד.

 היום. מפלסו הקיים הרבה יותר גבוה מצריך להיות ר סכה -

 .לסביבה )לא פארק עירוני(חשוב שיהיה קשר של התושבים  -

יש לפתח את המקום כך שיאפשר לאנשים לראות דברים שאין במקומות אחרים, כגון שטחי  -

 חקלאות נרחבים, השתנות הגידולים.

 נושא הציפורים והמים. , הנגשתםואופנועי םלת טרקטורוניהגבהסדרת התנועה, מסלולים,  -

 פיתוח שייצר פרנסה תוך שמירה על הטבע. -

 יצירת מקום שקט, טבע, פינת חמד. -

 מקום בעל ערכים חינוכיים. -

 לקשור את המקום לתשתיות בתוך הישובים ובסביבה. -

 הקמה של רשת "כנפי קק"ל" של צפרות. -

 .לא לגדר את המקום -

 

 סיכום: -נקודות להצגה

 שיוך לכל עם ישראל. אך, נגיש לציבור, דגש קהילתי אזורי טנסיביאכס פיתוח צנוע, -

 .לא בינוי, לא מסעדות -

 קהל ארצי -

  .הישובים כתומכים בפיתוח -

 אין התנגשות בין החקלאות והתיירות. -

  .חשיבה על תחזוקה ותפעול פיתוח עם -

 .ללא גידור -

 .חקלאות כערך מרכזי -

 .שטח נרחב גם אם לא כולו מפותח -

 שיתוף הקהילה.בדת למגדל העמק התייחסות מיוח -

 רצועת חייץ בין החקלאות לשטחי טבע. -
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 ה: לואיס בר נירשם המנח .2קבוצה מס' 

 שמות המשתתפים בקבוצת הדיון:
  

 שם ישוב/ גוף שם מלא מס"ד
 כפר ברוך ברנר אלי 1
 הסוללים ישראל ויזל  2
 המשרד להגנת הסביבה דרור פבזנר 3
 חיפה גלי אברהם 4
 קיבוץ מזרע מיר וינרא 5
 היוגב רמות ברוך 6
 גבעת אלה שרה פישר 7
 גבעת אלה עמרי בונה 8
 יפעת אברהמי קול 9

 
 

 :הדיון עיקרי

 השארת הנוף כפי שהוא. -

 כניסה אחת או שתיים ראשיות. -נגישות -

 שימור המציאות הקיימת/ מפעל מים/ מתקן הנדסי. -מרכז מבקרים על המים -

 סיפור מסביב, ציונות וכו'.שימור ההיסטוריה, ה -

 . 2030שילוב בחזון עמק יזרעאל  -

 כמות מבקרים בזמן נתון, מדרג כמויות קהל. קהל היעד: ארצי, תוך ניהול התנועה, הגבלת -

 וליצור מוקדי תוכן שונים. םלחלק את השטח לחלקים שמורים וחלקים אינטנסיביי -

 מונגש לציבור באמצעות תחבורה ציבורית. -

 י, קהל יעד רחב.פארק בינלאומ -

 להתייחס למשך השנה ומידת השימוש במקום. -

 יש לדאוג לפנאי ותחביבים כמו אופניים, ריצה וכיו"ב. -

 )לאחר ההקמה(.  יש לדאוג לניהול השטח -

 כליבה )אקסטנסיבי( -אזור המים -

 אכסון ולינה בשוליים ביישובים. -

 הגדרת השטח כמשהו ארצי יחזק את מעמדו מול האיומים מסביב. -

 רחיב את המרחב הביוספרי של מגידו לאזור האגם.לה -

  .שיקום אקולוגי -

 לא להתחרות עם נושאים שקיימים כמו ההיסטוריה של ההתיישבות. -

 

 סיכום: -נקודות להצגה
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הפארק הוא חלק ממסדרון אקולוגי רחב: רמות מנשה, יער בלפור, קישוריות עם מוקדי עניין  -

 . 2030נוספים ומחובר לחזון של עמק יזרעאל 

 המקום חייב להיות מנוהל. -

 המקום צריך להיות מיועד לקהל יעד ארצי. -

 .יפיתוח מינימל .הליבה אקסטנסיבית -

 בשטח יש מוקדי תוכן )צפרות, מים, חקלאות, צמחיה(. -

אזור עם כניסה ראשית ועוד כניסה אחת משנית לצורך ניהול של השטח, מונגש ע"י תחבורה  -

 ציבורית.

 והל בהתאם לעונות השנה.הפארק צריך להיות מנ  -

 מרכז מבקרים, מוזיאון. -

 ק"מ מהפארק. 1אכסון ולינה בהיקף הפארק ובמרחק של  -
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 , לירון אמדור, שם המנחים: איריס אפרת, איריס דרורי3קבוצה מס' 

 
 :שמות המשתתפים בקבוצת הדיון

  
 שם ישוב/ גוף שם מלא מס"ד

 קריית טבעון רותם נדב 1
 חורשכפר ה קשת בריגיט 2
 היוגב יאיר ארז  3
 כפר יהושע אסף טורדיון 4
 גבת אסתי ומשה לוצן 5
 חיפה מיכאל בן חנן  6
 כפר ברוך היכל -שלומית טרבן  7
 כפר ברוך טל היבל 8
 בלפוריה אבינועם ניצן 9

 תמרת )+ עמק חפר( רויטל ג'זואה לבנת 10
 כפר יהושוע תמר אודם  11
 קק"ל גל עצמון  12
 חיפה ירון אמדורל 13
 כפר ברוך יובל גולדשטיין 14

 
 :הדיון עיקרי

 היחס בין האגם והשטח מסביב? -

 ?כמה כסף יוזרם לפרויקט -

 רוצים לראות את המקום כמקום לספורט אתגרי, עממי. -

 שילוב של כל העמק במקום מהבחינה הגאוגרפית. -

 יש לדאוג לתאורה לאנשים הרוצים לרוץ בבוקר או בערב. -

 בהיסטוריה ויש להכווין למוזיאון העמק ביפעת. אין צורך -

 יש להתאים את השימושים. .לכפר ברוך יש תכנית לקידום תעסוקה, אולם אירועים, רכבת -

 מקום שיהווה מוקד משיכה לכל המדינה. -

 לא רוצים מנגלים בפארק. -

 לא רוצים קלאב קאר בתוך הפארק אלא ביישובים. -

 פר ברוך, בריכות שכשוך.פארק אשכול הוא דוגמא טובה לחזון לכ -

 חיבור השבילים הקיימים לאגם ברוך. -

 .)לא לייבא ציפורים גדולות( יש ליצור איזון עם כמות הציפוריםהצפרות פוגעת בחקלאות,  -

 מקום לא המוני. -

 .חשוב שיהיה מרכז מבקרים, היסטוריה של המקום/ העמק/ המים )ללא היסטוריה של התיישבות( -

 רכבת.תחבורה למקום באמצעות ה -

357 



 
 

                                                                                   7 

 קט )דוגמא טובה היא עמק המעיינות(.מקורות מימון לפרויחשיבה על  -

 במידה וקק"ל לוקחים חלק בפרויקט אין לדרוש תשלום בכניסה. -

 .יש לקחת בחשבון עלויות אחזקה -

 הפארק צריך לתת מענה ועניין לילדים. -

 יש ליצור טבעת מסביב לפארק לספורט.  -
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   , שם המנחה: נעמה גולד  4קבוצה מס' 

 :שמות המשתתפים בקבוצת הדיון

  
 שם ישוב/ גוף שם מלא מס"ד

 חיפה טל גור 1
 כפר ביאליק יואב בן אש 2
 כפר ברוך  אבנר עמיר  3
 מושב מרחביה צוף מויססקו יפלח 4
 בית לחם הגלילית צביקה לינדר 5
 סוללים משה רנשתר 6
 יפעת נוגה רותם  7
 יפעת גלעד דקל  8
 ת הטבע והגניםרשו שי קבסה 9

 רשות הטבע והגנים דודי וינר 10

 

 :עיקרי הדיון

 .לצמצם מנהלות מומלץ -

 .רק לעבור דרכו לחשוב על פארק כלכלי שגורם לאנשים לעצור בעמק ולהישאר בו ולא -

 .הדגש על פרנסה ותיירות לכל הסביבה -

 .תת על מים אלהתיש לשמר את פעילות המים הקיימת ולא לפגוע בחקלאות שמוש -

 .צריך לחשוב איך גורמים לפיתוח בלי לגרום להמלחה -

 .החקלאים רוצים פארק אזורי -

 .יד הרכבת ולא ליד הפארקלתנועה ולאפשר לרכבים לחנות רק  לחסום -

 .מבקשים הפרדה בין התנועה החקלאית לתנועה התיירותית -

 .אוכלוסיית בעלי חיים רגישיםל להתייחס יש -

 .לפתח שבילי אופניים -

 .ורים "אל געת" ואזורים נגישיםיש להגדיר אז  -

 .בלי אטרקציות ללכת לכיוון של פארק שימור -

 .צריך להסתכל על כל האזור של נחל הקישון ולא רק על אזור כפר ברוך -

 .תיירות ברמה הארצית פיתוח -

 .י עניין תקופתיפיתוח מסיבי אלא לפלח את קהל היעד לפלא בהכרח  -

 .יתוח של האתר מינוריפלאומית אבל ה החשיבה צריכה להיות ארצית וביןוההנגשה  -

 .קרוואניםצריך למנוע חניית שטח של  -

 ולשמור על הטבע. בעיקר בישובים הסובביםצריך להיות הפיתוח התיירותי  -

 

359 



 
 

                                                                                   9 

 , שם המנחות: טלי טוך, לי נצר5קבוצה מס' 

 שמות המשתתפים בקבוצת הדיון:
  

 שם ישוב/ גוף שם מלא מס"ד
 גבעת אלה בן חורין  1
 רם און  יורא לייטנרג 2
 טבעון אלעד נאמן 3
 טבעון נצח נאמן 4
 ועדה מקומית יזרעאלים / גבעת אלה  עופרי דגני 5
 מ.מ מגידו ברוך שמיר 6
  דבי שיין 7
 מנכ"ל החברה הכלכלית אייל רום 8
  רחל קדמן 9

  חיים יזרעאלי 10
  רוני ברקן 11

 
 :עיקרי הדיון

 סוג הפארק

 כל מקרה ימשוך מבקרים רבים.פארק אזורי שב -

 ימשוך הרבה מבקרים. –פארק ארצי  -

הנחת בסיס שכולם הסכימו עליה: יבואו הרבה מבקרים והתכנון צריך להיות תואם אך באופי צנוע  -

 ואקולוגי.

 פארק מים וטבע עם מפעל מים. -

 פארק מנוהל ומתוחזק עם ארגון נכון. -

 פארק שיחזיק עצמו כלכלית. -

 מור, אקסטנסיבי ופיתוח אינטנסיבי.פארק מאוזן בין שי -

 אופי הפארק

 .פארק עם דגש על "תיירות אקולוגית" ולא תיירות 'מנגליסטית' -

 דגש על פיתוח המתאים לכושר הנשיאה של השטח. -

 השטח מספיק גדול לפיתוח בכל מיני רמות.  -

 בדומה למרחב ביוספרי, לחפש את השילוב הנכון בין צרכי האדם, הסביבה והכלכלה. -

 קולוגי / מרוסן.א -

 לחלק את הפעילות בכל השטח כך שההפרה תהיה מאוזנת. -

 הנכונה והתנהגות טובה. הדגש על 'חינוך' כתוכן שיביא את האוויר -

 פעילות חינוכית באמצע השבוע. -

 תנועה בפארק

 ללא רכבים ממונעים. -
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 אפשרות לרכבים חשמליים קטנים. -

 הנגשה מכיוון הרכבת. -

 קטים עם החקלאים.כניסה ממזרח תקטין קונפלי -

 מספר כניסות ולא רק כניסה אחת. -

 פעילויות

 דגש על פעילויות כמו לינה בישובים, גם כדי לפתח פחות בפארק וגם לתועלת הישוב. -

 חיוני להקים מרכז מבקרים. -

 ספורט מים אך לא ממונע. -

 אחר

 תכנון בשלבים ופיתוח במעגלים. -

 בעמק. הסכמה של כולם: הפארק ישמש בלם לפיתוח לא רצוי -

 שילוב תיירות חקלאית וחקלאות תיירותית. -

 כדאי כבר לאסוף חומר ולתעד את המצב הקיים למען מרכז המבקרים בעתיד. -

 חינוך ומחקר חשוב, גם אם פוגע בכלכליות הפרויקט. -

 בסיס מהותי לפארק. –פיקוח ותחזוקה בראיה ארוכת טווח  -

 חשוב להתחשב בחקלאים. -
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 י אגמון, קרן עוז, מיכל הלוי, טל רטנר, שם המנחים: ש6קבוצה מס' 

 :שמות המשתתפים בקבוצת הדיון
  

 שם ישוב/ גוף שם מלא מס"ד
 גבעת אלה שי קבלן 1
 קריית ביאליק אמנון עוז 2
 יפעת עופר שפריר 3
 מזרע איתן אגוזי  4
 יודפת אלי חביב 5
 יודפת יוחאי קורן  6
 יודפת ברוך קומפנו 7
  אחמד או שאח 8
 רמת דוד סמדר הגן 9

 רמת דוד רומי הבן 10
 אלוני אבא שלו בן ישי  11
 משרד החקלאות ד קבלאןיחוא 12
 הרדוף ניצן דגן 13

 
 :עיקרי הדיון

 

 אמירות כלליות

 .התכנון העקרוני שהוצג נראה כהתחלה טובה -

 וות טבע.יש למנף את הטבע. אנחנו חיים במקום קטן עם אוכ' שגדלה ודרוש מקום לטייל בו ולח -

 יש לשמר לצד ניצול השטח, לאור העובדה שלא נותרו הרבה שטחים פתוחים.  -

 שותפות הציבור בתהליך זה היא ברמה גבוהה ומתייחסת להרבה שותפים והרבה אינטרסים. -

 פיתוח מול שימור

לאתר יש אופי ייחודי המאפשר שהייה באזור סגור בצמחיה ותחושה של ניתוק מהסביבה. יש לשמר  -

אופי המיוחד של האתר ואת התחושה האינטימית, במקביל לפיתוח תשתיות לתיירות. לדוגמא: את ה

 פיתוח שבילים מפותלים בתוך הסבך.

פינה שמורה אך נגישה לאנשים, קהילתי  -פיתוח בין חלופה ראשונה לשנייה -מקום יקר לתושבי העמק -

 ואינטימי.

טנסיבי של השטח באופי שיאפשר שיקום כלומר פיתוח אינ - פיתוח מקסימלי לשימור מקסימלי -

 ויצירה של בתי גידול ייחודיים ויצירת תחושה אינטימית.

מינימום כבישים, כניסה מכיוון אחד והכוונה ושליטה של תנועת  -שימור ליבת העמק כמרחב ביוספרי -

 מבקרים.

ל את כניסת יש להתייחס למספר מקסימלי של אנשים באתר, וכיצד ניתן לנה -כושר נשיאה של האתר -

האנשים לאתר. באתרים מיוחדים שפותחו באזורים שונים, עודף של מטיילים פגעו באופי האתר 
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)לדוגמא: הכלניות במנחת מגידו(. מומלץ לא לאפשר כניסה חופשית לאתר, כניסה ממבואה אחת בלבד 

 וניהול כמות האנשים )לדוגמא ע"י כמות חניות(.

ים באתר. יתכן וחלק מהאתר לא יהיה נגיש לקהל הרחב. שבילים בנוסף, יש לבדוק כיצד יתפזרו האנש

 צרים, מניעת כניסת כל רכב ממונע. לתת לשטח לסנן את האנשים ולא ליצור עודף אטרקציות. 

שבילי אופניים, תצפיות, משיכת קהל מכל הארץ אבל שמירה על החקלאות והנוף  -חלופה שניה -

 הטבעי.

 באתר וחיבורם אל שבילי האופניים בעמק.פיתוח תשתיות של שבילי אופניים  -

 קולט קהל שהוא לא בהכרח מקצועי, חיבור לטבע ופנאי, פתוח לציבור. -מודל אגמון החולה -

 יש לפתוח את המאגר שגודר ברמה של בסיס צבאי. -

זו נקודת החוזק של האתר שיש להעצים תוך שיתוף ציבור  -במקום תשתית טובה לבתי גידול לחים -

 וגישה לכולם.

מצד אחד, קיים אופי למקום המוכר לתושבי האזור ולרוכבי האופניים  -קונפליקט בין פיתוח לשימור -

והמטיילים. האופי מתאפשר בגלל מיעוט המטיילים באופן יחסי. יחד עם זאת, יש ערך במשיכת 

 תיירות והנגשת האתר למטיילים נוספים.

י תבור לאורך הנחלים לא מתאימים ולא כל פיתוח צריך להתייחס למה שהיה בעבר, לדוגמא: אלונ -

 אפיינו את העמק בעבר.

 חשוב לשמר את התשתיות באתר וכל מה שקיים. -

 חשוב להנגיש את המאגר. -צפרים נכנסים בשנים האחרונות דרך פרצה בגדר -

 פיתוח בשטח ההצפה שמתחשב בהצפה, מתקנים מיועדים להתמודד עם הצפות. -

 הנגשה לנעים. -

 תיירות

ין תשתיות משמעותיות לתיירות. החקלאות נמצאת בדעיכה כמקור פרנסה ולכן חשוב בעמק כיום א -

לפתח תיירות כאלטרנטיבה לפרנסה שסיפקה החקלאות. פיתוח תיירות באגם כפר ברוך יכול להוות 

 מוקד משיכה ולמנף גם את התיירות בישובים.

ים ליהנות מהקרבה לאתר חיבור מוקדי התיירות בעמק אל האתר על מנת לאפשר לחקלאים ולתושב -

 .תיירות מתפתח. חיבור פיזי ותודעתי לאתרי תיירות קיימים. חיבור לבריכת השכשוך במעיין עדעד

 כחלק מהחוויה של המבקר. -הצגת סיפור המקום -
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 ממשק עם חקלאות

 חשש מכמות העגורים שיאכלו את הגידולים החקלאיים. -

בשנה. הפארק ₪ מיליארד  -קלאי בעמק יזרעאלחשוב לחזק את הישובים החקלאיים בעמק. תוצר ח -

 צריך להשתלב עם החקלאות.

 

 חיבור קהילות

הנושא הקהילתי מקבל יותר משקל ודגש בשנים האחרונות והדבר ניכר בפעילות הקהילתית בישובים  -

שבעמק. הפעילות באגם כפר ברוך צריכה להתייחס לקהילות ליד האגם ולפתח תשתית לפעילות 

 קהילתית.
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 ול עיקרי הדבריםתכל

 אמירות משותפות שעלו בכל הקבוצות נושא

 צניעות • ערכים

 הטבע והסביבה והפיתוח הכלכלי איזון והרמוניה בין צרכי האדם, –קיימות  •

 .ערכים חינוכיים •

 נוף חקלאי, פעילות חקלאית.  –החקלאות כערך שיש להדגישו בפארק  •

 .אקסטנסיביפיתוח  • פיתוחאופי ה

 געת". -אזורי "אל / / אזורים רגישים הגדרת אזורי ליבה •

 .בישובים הסמוכיםבעיקר  -  פיתוח שירותי תיירות •

 .מבואת כניסה אחת ראשית ואולי אחת נוספת משנית •

מסלולים, הגבלת טרקטורונים  בפארק: תנועהה בעיקר למטרות הסדר •
 ואופנועים, הנגשת נושא הציפורים והמים.

 פיתוח מתחמים כמוקדי תוכן שונים.  •

 פארק המיועד לקהל ארצי.  • קהל יעד

של יישובי האזור  פארקבפעילות קהילתית יצירת תנאים המעודדים  –בד בבד  •

 )ישובי המועצה והישובים העירוניים בסביבה(.

  ., טייליםמשפחות, תלמידים, צפרים –התאמה לקהל מגוון  •

 הליכה, טיילות • פעילויותתכנים ו

 רכיבה על אופניים •

 , לימוד וחקר.סביבתית-פעילות חינוכית •

 ניהול מים.  •

 ., שכשוךפעילות מים: שיט, דיג •

 .תצפית על ציפורים •

 .חקלאות •

 פארק מנוהל. • ניהול ותחזוקה

 לעומסים.מבקרים בהתאם יכולת וויסות  •

תחזוקה  המאפשריםהמייצרים הכנסות לטובת הפארק וכלכליים עוגנים  •
 .לאורך שנים
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 חלק ב': ממצאי השאלונים

 

 ן:השאלו
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במפגש שיתוף ציבור אגם כפר ברוך. השאלון חולק לכל באי הכנס וכן שהועברו  םכום ממצאי שאלוניסי

 לסטודנטים במכללה שהתאספו ליד עמדת השידור בשעות הצהרים. 

 ממכללת עמק יזרעאל. סטודנטים  29 -משתתפי הכנס ו 70 סה"כ כללה סקראוכלוסיית ה
 

 :להלן הממצאים
 
 למי צריך להיות מותאם הפארק: – קהלי יעד .1

 פארק אזורי, בעיקר למרחב הישובים הכפריים והעירוניים הקרובים לפארק •

 התפלגות משתתפי מפגש שיתוף הציבור:

 

 

 

 

 

 

 

 

 פארק ברמה הארצית, המזמין אליו קהלים רחבים ומגוונים •

 התפלגות משתתפי מפגש שיתוף הציבור:

 

 

 

 

 

 

 

 

 ליו תיירים מחו"ל, צפרים מכל העולםפארק בין לאומי, המושך א •

 התפלגות משתתפי מפגש שיתוף הציבור:
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 : 1ממצאי שאלה סיכום 

 השיבו כי היו רוצים לראות את אגם כפר ברוך כפארק אזורי. 59% ❖

 השיבו כי היו רוצים לראות את אגם כפר ברוך כפארק ארצי.  62.1%  ❖

 ר ברוך כפארק בין לאומי.השיבו היו רוצים לראות את אגם כפ 45.3% -ו ❖

 

 עולם התוכן של הפארק .2

 פארק טבע ונוף, בדגש על תכנים של אקולוגיה ובתי גידול לחים  •

 התפלגות משתתפי מפגש שיתוף הציבור:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פארק בדגש על צפרות •

 התפלגות משתתפי מפגש שיתוף הציבור:

 

 

 

 

 

 

 

 

 ההתיישבות והחקלאות ההיסטוריה של המקום, -פארק בדגש על מורשת העמק  •

 התפלגות משתתפי מפגש שיתוף הציבור:
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 פארק בדגש על הנדסת מים וניהול מים לרבות: וויסות שיטפונות, איגום, אספקת מים לחקלאות •

 התפלגות משתתפי מפגש שיתוף הציבור:

 

 

 

 

 

 

 

 : 2ממצאי שאלה סיכום 

כפארק טבע ונוף, בדגש על תכנים של אקולוגיה השיבו כי היו רוצים לראות את אגם כפר ברוך  86.5% ❖

 ובתי גידול לחים.

 השיבו כי היו רוצים לראות את אגם כפר ברוך כפארק בדגש על צפרות. 73.1% ❖

 השיבו כי היו רוצים לראות את אגם כפר ברוך כפארק בדגש על מורשת העמק. 47% ❖

 על הנדסת מים וניהול מים.השיבו כי היו רוצים לראות את אגם כפר ברוך כפארק בדגש  54.5% ❖

 

 קהילה, חינוך, תיירות –מהות הפארק  .3

 קהילה שותפה, תורמת ומשפיעה על התכנים והנראות של הפארק –פארק קהילתי  •

 התפלגות משתתפי מפגש שיתוף הציבור:

 

 

 

 

 

 

 

 פארק חינוכי לתלמידים וסטודנטים לצורך סיורים לימודיים ועבודות חקר –פארק חינוכי  •

 משתתפי מפגש שיתוף הציבור: התפלגות

 

 

 

 

 

369 



 
 

                                                                                   19 

 

 אזורים של פארק קולט קהל, מותאם לפיקניק לקהל רחב ומגוון –פארק תיירותי  •

 התפלגות משתתפי מפגש שיתוף הציבור:

 

 

 

 

 

 

 

 התפלגות תשובות הסטודנטים:** 

 

 

 

 

 

 

 

 : 3ממצאי שאלה סיכום 

 (. 79%( וחינוכי )74.5%לתי )מרבית המשיבים היו רוצים לראות את הפארק כבעל אופי קהי ❖

לגבי השאלה האם הפארק צריך להיות תיירותי, בעוד שבקרב משתתפי הכנס לא היה כיוון דומיננטי  ❖

היו רוצים לראות את  78.5%)היתה התפלגות דומה בין התשובות השונות(, הרי שבקרב הסטודנטים 

 הפארק כאתר תיירותי.

 

 התנועה הרצויה בפארק .4

 הליכה ברגל •

 :גות משתתפי מפגש שיתוף הציבורהתפל
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 אופניים •

 :התפלגות משתתפי מפגש שיתוף הציבור

 

 

 

 

 

 

 

 

 קלאב קאר •

 :התפלגות משתתפי מפגש שיתוף הציבור

 

 

 

 

 

 

 

 :הסטודנטים תשובות התפלגות** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 4ממצאי שאלה סיכום 

 -( ובאמצעות אופניים )כ90% -כמרבית המשיבים היו רוצים שהתנועה בפארק תהיה הליכה רגלית ) ❖

92%.) 
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היו רוצים קלאב קאר בשטח הפארק  לאממשתפי הכנס השיבו כי  50% -לגבי שימוש בקלאב קאר, כ ❖

בעוד שרק שליש מהמשיבים הביעו דעה חיובית ביחס לשימוש בכלי תחבורה זה. בקרב הנשאלים 

( ורק 57.2%ש בקלאב קאר  )הסטודנטים נרשמת מגמה הפוכה: למעלה ממחצית המשיבים בעד שימו

 כרבע אינם מעוניינים בשימוש בכלי תחבורה זה. 

 

 רומנטית, קוגנטיבית, אתגרית –חוויה מועדפת  .5

 רומנטית: פינות ישיבה מוסתרות, שבילים צרים, אזורים מוחבאים שמתגלים תוך כדי סיור. •

 :התפלגות משתתפי מפגש שיתוף הציבור

 

 

 

 

 

 

 

 

ים עם הסברים על נושאים שונים דרך שלטי הסבר, מידע חכם, סיורי קוגנטיבית: שטחים פתוח •

 הדרכה, הדמיות להסבר כחלק מעיצוב הפארק

 :התפלגות משתתפי מפגש שיתוף הציבור

 

 

 

 

 

 

 

 

 אתגרית: פעילות אתגרית, אזורי תצפית גבוהים, שבילים תלויים, נראות גבוהה •

 :התפלגות משתתפי מפגש שיתוף הציבור
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 : 5ממצאי שאלה ם סיכו

 מהמשיבים היא חוויה רומנטית. 75%החוויה המועדפת על  ❖

 ( בעד חוויה קוגניטיבית. 58%למעלה ממחצית מהמשיבים ) ❖

 מהמשיבים מעדיפים את החוויה האתגרית.  40%רק  ❖

 

 אנא ציין מהי מידת הפיתוח שאת/ה חושב/ת שצריך להיעשות בפארק: .6

 

 התפלגות משתתפי הכנס:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :הסטודנטיםתשובות התפלגות ** 
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 : 6שאלה  סיכום ממצאי

( בעד השארת המצב כפי שהוא 5% -מבין משתתפי הכנס והסטודנטים, מיעוט קטן ביותר )פחות מ ❖

 כיום. 

 53% -( וכ1-3( תומכים בפיתוח מצומצם )47%בקרב משתתפי הכנס, קרוב למחצית מהנשאלים ) ❖

 יין בשאלה. כלומר: הדעות ביחס לשאלה זו הן חצויות. בעד פיתוח נרחב יותר, באופן שצו

 תומכים בפיתוח נרחב יחסית של שטח הפארק.  77% -בקרב הסטודנטים, כ ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374 


	תוכנית אב אגם כפר ברוך מאוחד
	סיכום_מפגש_שתצ_ עריכה לחיבור 01.03.2015
	סיכום_כולל_מפגש_שתצ_- עריכה לחיבור28.5.2015

