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 הקדמה 1.1

ח המסכם של התכנית מציג את עיקרי המדיניות והיבטים "פרק המים והביוב המוגש במסגרת הדו

ימושים של הפרק מציג תכנית הנדסית ליישום העקרונות הנוגעים לש' נספח ב. עקרוניים נוספים

 .במים הנגזרים מיישום התכנית המוצעת
אשר גם הגדירה , י נציבות המים"פרק המים בתכנית האב לשיקום ופיתוח נחל הבשור הוזמן ע

 .במשותף עם מנהלת הנחל את תוכנו ומהותו
ובכך משמש כמסמך מנחה , פרק זה הוגש כתכנית שלמה לשיפוט נציבות המים ואושר על ידה

 .בות המיםהמאושר על ידי נצי

 

 עיקרי המדיניות 1.2
 :היבטי המים והביוב של התכנית המוצעת מתבססים על עיקרי המדיניות כדלקמן

 צריכת מים וקולחים
. צריכת המים והקולחים בתחום התכנית תתנהל בהתאם להנחיות נציבות המים והקצבותיה

 האפשרות לספק מי תוך מיצוי, צרכני מים חדשים יקבלו הקצבות מים בהתאם לאיכות הנדרשת

התכנית מעודדת צריכת קולחים כדי למזער נזקים שהביוב . ביוב מטוהרים על פני מים שפירים

 .עלול לגרום לסביבה אם לא ינוצל לשימוש חוזר

 הפקת מים
מאגרי גיאויות ונקזים (הפקת המים המקומית הקיימת בתחום התכנית הנוגעת לנחל הבשור  .א

בכלל . פ אישור נציבות המים"וד מדובר בהפקה המתבצעת ע כל ע-לא תיפגע ) קרקעיים-תת

 .י נציבות המים אך טרם יושמו"זאת היתרים שכבר ניתנו ע

למעט מתקן , לא תותר הקמה של מתקנים נוספים שישפיעו על מערך הזרימות העיליות בנחל .ב

 בכפוף, שהקמתו מוצעת בנקודת המפגש של הנחל בקו הגבול עם שטחי הרשות הפלשתינאית

לא ) אקוויפר החלוקים(קרקעיות -אשר לזרימות תת. למגבלות סביבתיות כמפורט בתכנית

תותר הקמה של מתקני הפקה נוספים מאקוויפר זה אלא אם יתברר כי טמון בו פוטנציאל 

התיירותית , הפקה שלא היה ידוע עד כה וניצולו לא ישפיע לרעה על המערכת האקולוגית

 .בסתירה למגבלות המפורטות בתכניתוהנופית של הנחל ולא יעמוד 
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 ביוב
 .כל יצרן ביוב יהיה חייב לטפל בו ולסלקו בהתאם לחוקים ולתקנות התקפים .א

ייתכנו מצבים בהם לא , יחד עם זאת. לרבות מי ביוב מטוהרים לא יזרמו בנחלים, מי ביוב  .ב

שה בכפוף הזרמה זו תיע. מלהזרים לנחל מי קולחים, בתקופות ביניים, ניתן יהיה להימנע

כפי שתיקבע לגופו של , לשיקולים אקולוגיים ובכל מקרה תחייב איכות קולחים גבוהה

 .י המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות"עניין ע

על יצרן הביוב להבטיח את סילוק הביוב באופן שלא יגרום לזיהום ולפגיעה בסביבה לפי   .ג

 .ההנחיות הכלליות שבתכנית ובאישור המוסדות המתאימים

, מי הביוב המטוהרים ישמשו כתחליף למים שפירים בהשקיה של שטחים מגוננים .ד

 .חורשות וכדומה, מדשאות

י פתרונות שיאושרו "ידאג יצרן הביוב לסילוקו ע, בהעדר שימוש במי הביוב המטוהרים .ה

י השקיה מבוקרת של "לרבות ובעיקר ע, לכל אתר בנפרד על בסיס הנחיות תכנית זו

משרד (כל פתרון סילוק יתבצע בכפוף להוראות הקיימות בעניין . לכךשטחים המתאימים 

 ).משרד לאיכות הסביבה וכדומה, הבריאות
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 קרקעיים בנחל הבשור-תפישת מי גיאויות ומים תת 1.3
נחל הבשור מאופיין בזרימות שיטפוניות המשולבות בזרימות בסיס מעטות שמקורן באקוויפר 

ק "ניות יכולות להגיע לכמות מצטברת של עשרות מיליוני מבעוד הזרימות השיטפו. החלוקים

במסגרת הפעולות למיצוי פוטנציאל . ק בודדים"מי אקוויפר החלוקים נאמדים במיליוני מ. לשנה

קרקעיים שהפיקו מים -המים המקומי הוקמו בנחל מאגרים לתפישת מי גיאויות וכן נקזים תת

י הטייתם במעלה האפיק גורמת "צול המים עלאחר שהתברר כי מגמת ני. מאקוויפר החלוקים

-לפגיעה סביבתית הוחלט לאמץ את הגישה לפיה תופסק ההטייה של מי הגיאויות ומי הניקוז התת

קרקעי פרט למתקנים הקיימים ובמגבלות כמפורט בתכנית ולאפשר לנחל לזרום בעת שיטפונות 

 .ללא הפרעה
 מוצע להקים מאגר -י הזרמתם לים "ובדנם עכדי לאפשר את תפישת המים ולמנוע א, יחד עם זאת

מאגר במיקום זה יוכל לקלוט מי גיאויות . שימוקם במפגש הנחל עם קו גבול הרשות הפלשתינאית

חשוף , כמו מאגרי גיאויות אחרים, מאגר זה. שיזרמו לאורך אפיק הנחל כולו לפני כניסתם לים

כדי . צריך להיבחן במסגרת נפרדתלתלות במשטר המשתנה של הגיאויות ולכן ההיבט הכלכלי 

מוצע כי התכנית תשריין שטח מתאים להקמת מאגר כזה גם אם בשלב זה , לשמור על אפשרות זו

ראוי , כמו כן. לא ברורה כדאיותו הכלכלית ואין מידע לגבי היזם שיבצע את מלאכת הקמת המאגר

הפלשתינאית כמקור מים להזכיר כי המאגר המוצע יוכל להשתלב במיזם משותף לישראל ולרשות 

 .משותף

 שימושים קיימים
הוקמה בשנים האחרונות במטרה הבשור של משקי חבל עזה וישובי חבל מעון מערכת מאגרי 

למרות שהתכנית מציעה להחזיר . להגדיל באופן משמעותי את הפקת המים השפירים מנחל הבשור

 כי שימושים קיימים במים אלה מוצע, לרבות הזרימות השיטפוניות, לנחל את הזרימות הטבעיות

כך גם לגבי . לא ייפגעו) אך לא רק הם (הבשורכמו מערכת מאגרי , בהתאם להקצאות נציבות המים

בכפוף למגבלות סביבתיות ומניעת נזקים , הכל. מערכת הנקזים הפעילה באגן הניקוז של הנחל

 .סביבתיים כמפורט בתכנית

 

 תחזית שפיעת הביוב 1.4
מיעוט . כנית מקורו בעיקר בשימושים ביתיים של המגזר העירוני והכפריהביוב בתחום הת

לצורך התייחסות להיבטי הביוב . הכמויות צפוי להתקבל מהתעשייה הסמוכה לישובים העירוניים

" יצרני"יש להתמקד בביוב של ,  מאידך–מחד ופוטנציאל השימוש בקולחים שמקורם באגן הנחל 

 . בים העירוניים הישו-כלומר , הביוב הגדולים
שבע צפויה -לרבות באר שבע הנמצאת בגבול עם נחל באר, שפיעת הביוב הכוללת בתחום האגן

 .שנה כיום/ק" מלמ18 - לעומת כ2020שנה בשנת /ק" מלמ40להגיע עד 
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 וגינון ציבורי) עירוניים ואזוריים(פארקים מקומיים  1.5

 כללי 1.5.1
פארקים אלה נועדו לשלב את . אורך ציר הנחלהתכנית מציעה פיתוח של מספר פארקים ל

צורכי האוכלוסייה יחד עם פתרון בעיית הסילוק של מי הביוב ומי הנגר העירוניים שאותה 

 :בפארקים עשויה להתפתח צריכה של מים לשימושים שונים כגון". מייצרת"אוכלוסייה 

 :שימושים אפשריים במי קולחים

 .השקיית דשאים וחורשות בתחומי הפארק •

 מילוי גופי מים  בפארק ומילוי שוטף לקיזוז אובדני התאדות וחלחול •

 
 :שימושים במים שפיריםובנוסף 

 בישול  ורחצה, שתייה •

 כיבוי אש •

 אטרקציות מים נקודתיות •

השימושים האחרים . השימושים העיקריים במים הם להשקיה ולהפעלת גוף המים

המים השפירים . מבחינה כמותית, יחסית, המחייבים איכות של מים שפירים הם שוליים

 . יתקבלו בדרך כלל מהמערכת האזורית של חברת מקורות
 .' ראה פירוט בנספח ב-אשר למי הקולחים ואופן שילובם במערכת 

ראוי לציין כי בתצרוכת המים של הפארק אין אבחנה בין מי קולחים למילוי אגם או מי 

ים המיועדת לפארק שמורה למתכנני השיקול כיצד לחלק את כמות המ. קולחים להשקיה

 .הפארקים בכל אזור ואזור
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 גינון ציבורי בתחום הישובים 1.5.2
הכוונה . לצורך הדיון נכלול במסגרת הפארקים גם את הגינון הציבורי בתחום הישובים

לשטחי גינון מרוכזים המושקים במים שפירים שניתן לשקול ביחס אליהם החלפה של 

מאחר שאין בישובים מערכות כפולות . ם באיכות מתאימהמקור המים במי קולחי

שניתן לספק להם מי קולחים , הכוונה היא לגושי שטחים גדולים יחסית, להספקת מים

ידי הנחת קווי צינורות באופן מצומצם ומבלי לגלוש לפרישת מערכת כפולה בכל -על

 נוגע בהכרח לעלות ראוי לציין כי השיקול לא לפתח מערכת כפולה של צנרת אינו. הישוב

ההקמה אלא יותר לחשש מקשיי תחזוקה ומתקלות של חיבורים שגויים בין מערכות מים 

 .  שפירים לבין מערכות מי קולחים
נציבות המים רואה בהחלפה של . בתקופה האחרונה התקיימה פעילות מטה חשובה בנושא

הכוונה לשימושים (ניין מים שפירים שישמשו לגינון עירוני במי קולחים המרה לכל דבר וע

משרד ראש הממשלה . ומעודדת זאת באמצעות תמריץ כספי כמו במגזר החקלאי) בפועל

טיפול "החליט לקדם את נושא הטיפול בביוב בקרב ישובים שזכו להיכלל במסגרת 

י מענקים מוגברים שכללו גם השקעות לצורך השבת מים לשימוש במגזר "ע" נקודתי

 . העירוני להשקיה
ניתן לראות בכך , אם נרצה. ם התכנית מדובר על שני הישובים אופקים וירוחםבתחו

ניסיון ליישם גישה חדשה שהצלחתה תוכל לסלול את הדרך ליישומה גם במקומות 

את החדשנות של גישה זו ניתן לראות בהכללת שלבי הטיפול המתקדמים בביוב . אחרים

במסגרת ההשקעות המוכרות לצורכי ) טיפול שלישוני הנחוץ כדי לאפשר השקיית הגינון(

עד כה התייחסו למתקני הטיפול עד לרמה המתחייבת בתקנות משרד . מימון ממלכתי

 ").20/30"תקנות (הבריאות הקובעות את הרמה הדרושה לטיפול בביוב 
. חשוב לציין כי לצורך יישום רעיון זה נחוץ להקצות לעיר קולחים למטרת גינון ציבורי

 שנוצרו בשנים האחרונות באותם מקרים בהם הוקצו קולחים עירוניים בתוקף הנסיבות

עיר המעונינת ליישם רעיון , לכן. לשימושים חקלאיים, בדרך כלל, לשימוש היתה ההקצאה

. בדומה להקצאות של מים שפירים, זה צריכה לדאוג להקצאות מתאימות מנציבות המים

בלים לאחר הטיפול בביוב שהיא  העיר חייבת לדאוג להקצאת קולחים המתק-כלומר 

אם כי סביר שתהיה לה בעניין זה עדיפות על פני , עצמה מייצרת כמו כל צרכן אחר

לאחרונה הוחלט בנציבות המים להקצות ליישובי הטיפול הנקודתי בתחום . אחרים

 .שנה מי קולחים לשימוש במסגרת הגינון העירוני/ק" מלמ0.5) אופקים וירוחם(התכנית 
יש לראות . מציג את התשתית המוצעת להספקת מי קולחים לפארקים' ספח בנ, כאמור

בין אם , את התכנית כתכנית כוללת לניצול קולחים להשקיית שטחי גינון אינטנסיביים

התכנית . במסגרת של פארק עירוני שממוקם בתוך העיר ובין אם פארק שלו אופי אזורי

בתוך המסגרת , כאמור,  באופן נפרד אלאעצמה אינה מתייחסת אל הגינון בתחום העירוני

 .הכוללת של הפארק
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  הפארק כאמצעי לסילוק קולחים-השקיית שטחי הפארק  1.5.3
כאשר הקולחים , עד כה השימוש במי קולחים היה רובו ככולו בתחום המגזר החקלאי

במתכונת זו החקלאות שימשה אמצעי יעיל . תחליף למים שפירים, בדרך כלל, מהווים

וק קולחים ומניעת מטרדים שהיו יכולים להיגרם אילו לא נעשה בקולחים שימוש לסיל

חד ערכי בין החקלאי לבין יצרן הביוב התברר כאשר נוצרו -החסרון בקשר החד. כזה

העודפים נוצרו . עודפים לא מנוצלים של ביוב אשר זרמו לנחלים והחלו לגרום למטרדים

יים שהביאו לצמצום הפעילות החקלאית וכלה החל בקשיים כלכל, כתוצאה ממגוון סיבות

בגידול כמות הביוב שהביאה להגדלת היצע הקולחים מעבר ליכולת קליטתה של המערכת 

 . ובמיוחד לא במשך כל חודשי השנה-החקלאית 

מצב זה הביא את עורכי התכנית להכרה שיש לדאוג לפתרון בעיית סילוק הקולחים גם 

כדי למנוע , לפיכך. על תצרוכת הקולחים לשימוש חוזרבמקרים שלא ניתן יהיה להסתמך 

. זרימת מי קולחים אל הנחל מתבקש פתרון כדוגמת פארקים המושקים במי קולחים

 :בהקשר זה ניתן להתייחס לשני תרחישי בסיס
 יש ביקוש חקלאי לקולחים: 'תרחיש א
 אין ביקוש חקלאי לקולחים: 'תרחיש ב

החל מהמגזר :  גורמי ביקוש שונים על הקולחיםבין" התמודדות" מתרחשת 'בתרחיש א

תנאי . החקלאי וכלה במערכת העירונית המעונינת בגינון שטחי הפארקים ובגינון הציבורי

מאחר והיא הגורם , במצבים אלה יקבעו  בהתאם להנחיות נציבות המים" ההתמודדות"

יוב זכות צפוי כי תישמר ליצרן הב, יחד עם זאת. האחראי להקצאות מים וקולחים

ראשונה לשימוש בקולחים בכמות מינימום נדרשת לצורכי גינון עירוני וגינון הפארק 

 .העירוני או לצורך שימושים אחרים שהם בבחינת המרת מים שפירים

 התצרוכת החקלאית מינימאלית ועל יצרן הביוב חלה החובה לסלק את מי 'בתרחיש ב

 . יה בתחומי הפארקי  השק"בתרחיש זה יתבצע הסילוק  ע. הקולחים
רמת הטיפול בקולחים שתידרש להשקיה בתחומי הפארק והגינון העירוני היא גבוהה יותר 

וזאת מאחר שבתחומי הפארק ייווצר מגע ישיר בין אוכלוסיית " 20/30"מהרמה המכונה 

כדי שניתן יהיה להשקות . המבקרים בפארק לבין הצמחייה המושקית במי ביוב מטוהרים

י "  יש צורך להשלים את הטיפול בקולחים ע-בפארק במי ביוב מטוהרים את הצמחייה 

והשמדת חיידקים גורמי מחלות ) בתהליכי סינון וספיחה(הרחקת מזהמים אורגניים 

אמנם טיפול  זה מייקר את עלות מי הביוב המטוהרים . באמצעות הכלרה או  בדומה לה

שכן , י יש פתרון כלכלי עדיףמשקית ולאור מצוקת המים לא נראה כ-אך בראייה כלל

 .העלות הסופית הכרוכה בטיפול בשפכים  נמוכה יותר ממי ים מותפלים
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 :להלן רשימת הפארקים המתוכננים במסגרת התכנית
 כ"סה ]דונם[שטח הפארק  

 אינטנסיבי אקסטנסיבי
 שם הפארק

 אופקים 4,500 17,000 21,500
 רהט 3,200 5,000 8,200

 שבע מערב-באר 2,000 12,000 14,000
 ירוחם 3,000 7,000 10,000

 נתיבות 1,000 6,000 7,000
 גולדה 700 2,500 3,200
 אשכול 2,000 3,000 5,000

 שרשרת 1,000 17,000 18,000
 בארי 0 25,000 25,000

 האפיק 0 9,000 9,000
 צאלים 0 8,000 8,000
 "צבוע“בסיס  0 3,000 3,000
 "חצרים" ס בסי 700 4,000 4,700
 "משמר הנגב"בסיס  0 1,800 1,800

 כ"סה 18,100 120,300 138,400
 

ראוי . מדובר בפארקים המשתרעים על שטח ניכר, כפי שניתן להתרשם מהטבלה לעיל

אינו מתייחס בהכרח לשטח שכולו מפותח ברמת פיתוח " פארק"לציין כי המושג 

 לרבות שטחים חקלאיים שתצרוכת ,אלא לשטח בעל רמות פיתוח משתנות, אינטנסיבית

 .המים שלהם אינה כלולה במניין התצרוכת הנדרשת לפארק
או ' כמו בדוגמת תרחיש ב, את שטחיו להשקיה" להציע"יוכל הפארק , באופן זה

כמו , על הפניית מי קולחים להשקיית חלקיו האינטנסיביים של הפארק" להתמודד"

שיגיב למתרחש במשק המים ויהווה " באפר"באופן זה ישמש הפארק מעין . 'בתרחיש א

כלי חשוב בידי פרנסי הערים להבטחת  היכולת לטיפול עצמאי ובלתי תלוי בסילוק קולחי 

חשוב להדגיש כי כדי שאפשר יהיה לנצל את הפארק לסילוק הקולחים עשוי . העיר

 .להידרש מאגר עונתי לאיגום קולחי החורף
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  ושילובו בפארק העירוני הנגר העילי מהתחום העירוני   1.5.4
 יש -מאחר שמי הנגר העילי המתקבלים מתחום הישוב העירוני מכילים גורמי זיהום 

יופנה נגר זה למאגר רק לאחר , לפיכך. למנוע הזרמתם לנחל ולהגן עליו מפני הזיהום

 . שיטופל ובשום מקרה לא יופנה ישירות אל אפיק הנחל
 : ה בדיקת סדרי גודל ביחס לעיר אופקיםכדי להמחיש את משמעות הנחיה זו נערכ

 .  דונם5,000 -שטח העיר הוא כ -
 . מ" מ300 -כמות המשקעים באופקים בממוצע רב שנתי  היא כ -
 . מ מתוכם עתידים להפוך לנגר" מ200 -בקירוב גס ניתן להעריך כי כ -

 . ק" מ1,000,000 -המשמעות היא שהנגר העירוני הצפוי מהעיר בשנה ממוצעת הוא כ
לפיו לא ניתן לעשות שימוש במים אלה במהלך חודשי , מכאן שבמקרה הקיצוני ביותר

 1,000,000 - יידרש מאגר שנפחו כ-החורף ויש לאגור אותם לצורכי השקיה לעונת הקיץ 

מדובר במאגר . ק כדי שניתן יהיה לענות על הדרישה של מניעת הזרמת מי הנגר לנחל"מ

 .ן בחרו עורכי התכנית לכלול במסגרתה הנחיה זושגודלו סביר לכל הדעות ולכ

 :באשר לטיפול הנדרש במי הנגר ראוי לציין כי
לצורך הרחקת שמנים ופיח שהצטברו על פני הדרכים כתוצאה מתנועת  מדובר בטיפול א

 .כלי רכב עליהם
 .הטיפול הדרוש שונה מהטיפול בביוב העיר ולכן מדובר על שתי מערכות טיפול נפרדות ב
על בסיס ניצול שקעים טבעיים , תקן הטיפול מבוסס על השהייה במאגר שייבנהמ ג

כאשר תוך כדי השהיית מי הנגר יתבצע גם תהליך , שניתן לשלבם בפארק העירוני

דבר שיקטין את כמויות , חלק מהמים יחלחלו ויתאדו תוך כדי השהייתם .השיקוע

 .המים אותן יצטרכו לסלק
יידרש הוא בעיקר עבור זרימת הגשם הראשונה  בכל עונה ראוי לציין כי הטיפול ש .ד

 . אם בכלל, וסביר כי לזרימות שלאחריו תידרש רמת טיפול נמוכה יותר



 20   מים וביוב פרוגרמות ותדריכים, היבטים תחומיים'          כרך ב-ח נחל הבשור  תכנית אב לשיקום ופיתו

 

 גופי מים בפארק 1.5.5
גם  למטרות , בדרך כלל, משמש, מלבד תרומתו הנופית לעיצוב הפארק, גוף מים בפארק

ולים להיות מי ניקוז של נגר עילי מקורות המים לגוף זה יכ. נוספות כגון שייט ודייג

או במי ביוב מטוהרים כאשר מדובר " עירוני"כאשר מדובר בפארק , מתחום הישוב

 תותקן -באותם פארקים שלגביהם יוחלט על שימוש במי נגר עילי . בפארקים בכלל

, בין היתר, כדי שניתן יהיה(מערכת שתאפשר שליטה על רכיב הזרימה שיעשה בו שימוש 

וכן ) בכל עונה משימוש במי השיטפון הראשון שאיכות מימיו גרועה יחסיתלהימנע 

תיקבע , בפארקים בהם יעשה שימוש במי ביוב מטוהרים. תאפשר טיפול להרחקת שמנים

, בדרך כלל. רמת הטיהור בהתאם לפעילויות המתוכננות בפארק ובהתייחס לגוף המים

תשומת לב ". 20/30" הבסיסית של יידרש טיפול נוסף למי הקולחים מעבר לרמת הטיהור

מיוחדת תינתן בהתייחס לרמת הטיפול בקולחים ויחסי המיהול הצפויים עם מים 

מעבר לצורך . באותם מקרים בהם הפעילות המתוכננת תכלול גם דיג, ממקורות אחרים

מנת למנוע -למנוע חלחול כדי להקטין את אובדן המים יש לדאוג למזעור החלחול על

 .באותם מקרים בהם נושא זה רלבנטי, זיהום אקוויפרהתפתחות של 

ככל , רדוד יחסית ומפלס מימיו קבוע, גוף מים בפארק מאופיין בכך שהוא בדרך כלל

פועל יוצא ממאפיינים אלה הוא שגוף מים זה אינו יכול לשמש לאגירה תפעולית . הניתן

ישוב יהיה כצרכן ברמה חודשית או עונתית ולכן שילובו במערך ניצול הקולחים של ה

במערכות המנצלות מי ביוב לשימוש חוזר נדרש מאגר (המים הללו ולא כמאגר עונתי 

כדי להבטיח את איכות ).  עונתי לוויסות בין פילוג שפיעת הביוב ובין פילוג השימושים

תוך הכנסת מים טריים ,  מקובל לשמור על תחלופת מים-המים בגוף המים בפארק 

בנוסף לכך יש לדאוג להספקת מים שוטפת לצורך פיצוי על . וכווסילוק מים ששהו בת

מאחר שרוב אובדן המים נגרם כתוצאה . אובדני מים כתוצאה מחלחול או התאדות

 מבטיחה הזרמת המים הטריים גם את מניעת התפתחות תהליך המלחת -מהתאדות 

לי עירוני באותם מקרים בהם יוחלט על שילוב נגר עי. כתוצאה מאידוי מתמשך, המים

 יהיה צורך לדאוג למקור הספקה משלים לאותן -כמקור מים למילוי גוף המים בפארק 

מקור זה יהיה בדרך ). בקיץ(תקופות בהן שיעור ההתאדות הוא בעוצמה הגדולה ביותר 

 .כלל מי קולחים

. הספקת המים להפעלת גופי המים בפארקים תינתן בהתאם להקצאת המים לכל גוף מים

, תכלול את הכמות הנחוצה לצורך מילוי גופי המים ולצורך ההספקה השוטפתהקצאה זו 

הקצאת המים תתייחס לכל גוף באופן פרטני בהתאם לנתוני התכנון . כפי שתואר לעיל

 .המפורטים שלו

 מחד ועם מקורות מילוי אפשריים -מציג את גוף המים בפארק וקשריו עם הנחל ' נספח א

 .מאידך-קולחים כמו מי נגר מטופלים או מי 



 21   מים וביוב פרוגרמות ותדריכים, היבטים תחומיים'          כרך ב-ח נחל הבשור  תכנית אב לשיקום ופיתו

 

 י מי נגר וביוב"הגנה על הנחל מפני זיהום ע 1.6
בראש וראשונה מדובר במי הביוב . י זרימה של מים שמקורם בישובים"הנחל חשוף לזיהום ע

בין כביוב גולמי ובין כקולחים , למצוא את דרכם אל אפיק הנחל, בהעדר טיפול נאות, שיכולים

מי ביוב גולמי . ם על הנחל שיש למצוא דרכים למניעתומדובר באיו, כך או כך. לאחר טיפול

.  כתוצאה מאי ניצול-ומי קולחים , עלולים להגיע אל הנחל כתוצאה מתקלות במערכת ההולכה

כדי להיערך למניעת הזיהום כתוצאה מתקלות מוצע כי בתכנון תשתיות הביוב של הישובים 

עיקרי להתפתחות גלישות של ביוב שהן המוקד ה, יכללו מאצרות שיבנו ליד תחנות השאיבה

בדרך כלל תחנות אלה יימצאו בקרבה לאפיק הנחל ולכן כל גלישה מהן תמצא את דרכה . גולמי

המאצרות יאפשרו לקלוט את מי הגלישה לפרקי זמן סבירים של יום . באופן מיידי אל האפיק

 שעם תיקון תפעול המאצרה חייב להתבצע כך. עד לתיקון התקלה, עד מספר ימים בודדים

מוצע להקים מאצרות דומות למקרי . ישאב הביוב מתוך המאצרה אל מערכת ההולכה, התקלה

 . תקלה  גם ליד מוקדי זיהום נוספים כגון מתקנים לטיפול בשפכים

  המצב הקיים והתחזית לפתרון-זיהום הנחל   1.6.1
, שבע-באר, ימונהד, חברון: נחל הבשור חשוף לזיהום עקב זרימות ביוב מהמקורות הבאים

 .  ורמת חובבירוחם, אופקים
 :להלן תמונת מצב ביחס לכל מקור זיהום

דרך נחל באר  שפכים גולמיים הזורמים מהעיר אל אפיק נחל חברון וממנו :שפכי חברון

אגירה / תוכניות להטיית השפכים אל מתקן לטיפולבעבר גובשו מספר. אל נחל הבשורשבע 

פ הזמנת גורמי "ידוע על תכניות מקבילות שנערכו ע. הבל-וניצול חקלאי באזור מיתר

לאור אי הוודאות . ייתכן לצורך ניצול באזורים שבתחומי הרשות, הרשות הפלשתינאית

עד , לא התקבלו, הנוגעת למערכת היחסים עם הרשות הפלשתינאית וכן מסיבות אחרות

 באופן חד צדדי ן ובשלב זה פועל הצד הישראליבנדוכוללות החלטות ביצועיות , כה

 .לאיסוף מי הביוב והנחל והובלתם לטיפול
זורמים כיום לאחר טיפול בברכות חמצון אל נחל ערוער וממנו לנחלים : שפכי דימונה

קיימת החלטה לשדרג את מכון הטיפול ולספק את הקולחים . שבע והבשור-באר

בלתי מבוקרת עם השלמת ביצוע התוכניות תיפסק ההזרמה ה. המטופלים לצרכנים באזור

 . קולחים באפיק/של ביוב
עם השלמת מכון .  כיום זורמים עודפי קולחים בלתי מנוצלים לנחל עשן:שבע-שפכי באר

צפוי כי תושלם במקביל תכנית לניצול , 2001הטיפול החדש והפעלתו הצפויה בסוף שנת 

 .במלואםהקולחים 
מתקן הקיים לנחל  כיום זורמים עודפי קולחים בלתי מנוצלים מה:שפכי אופקים

פ התכנית הקיימת מוצע לבטל את המתקן הקיים באופקים ולהוליך את "ע. אופקים

גם שפכי אופקים המטוהרים , שבע-כמו שפכי באר. שבע-השפכים לטיפול במכון של באר

 .ינוצלו במלואם
. כיום זורמים עודפי קולחים בלתי מנוצלים מהמתקן הקיים לנחל הבשור: שפכי ירוחם

כנית הקיימת מוצע להקים מתקן חדש שקולחיו ינוצלו בעיקר להשקיית פארק פ הת"ע

עודפי קולחים שיהיו מעבר לניצול המיועד . ל"במסגרת פרוייקט משותף עם הקק, ירוחם

 . ינוצלו להשקיה ולא יוזרמו אל הנחל-במסגרת הפארק 
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 תכנית לאספקת מי קולחים לפארקים בתחום התכנית 1.7

 לליכ 1.7.1
תכנית זו מציגה את התשתית המוצעת למתן מענה לביקושים למי קולחים שיתפתחו 

כאשר  , בתחום אגן נחל הבשור בהתאם לשימושים המוצעים בתכנית האב לנחל הבשור

 .2020שנת היעד לתכנון היא 
מי הקולחים ישמשו להשקיית . צרכני המים העיקריים בתחום התכנית הם הפארקים

תכנית הפיתוח של אגן הבשור . וי גופי מים גדולים בתוך הפארקיםהפארקים  ולמיל

 :כוללת פרישה מוצעת של פארקים מחמישה טיפוסים כדלהלן

 פארק לב עירוני .א

 פארק פאתי עיר .ב

 פארק אזורי .ג

 מתחמי פיתוח אזורים אקסטנסיביים .ד

 ל"פארקי נחל מקומיים בבסיסי צה .ה
לרווחת , ות לשיפור הסביבההקמת הפארקים המתוכננים במסגרת התכנית תתרום רב

פרוייקט זה ישנה את מפת הצרכנים . תושבי האזור ולהנאת מבקרים שיבואו מחוצה לו

בצד הצרכנים של , של מי הקולחים ויציב את הפארקים כצרכן בעל חשיבות משמעותית

 .השימושים החקלאיים המסורתיים
ארקים מנקודת תכנית זו מציגה מערכת מוצעת שתשמש תשתית עצמאית לפיתוח הפ

מטבע הדברים קיימת אפשרות תאורטית כי בחלק . המבט של הספקת הקולחים

או /מהמקרים תשולב הספקת מי הקולחים לפארק מסוים עם המערכת הקיימת ו

, בשל אופייה של תכנית האב. המתוכננת שתשמש להספקת מי קולחים לצרכים שונים

ן להתבסס על שיתוף עם מערכות היא מתעלמת מאותם מקרים בהם נית, המוגשת בזאת

כדי להציג את המשמעויות הכספיות של הפרוייקטים , בין היתר, זאת. ההשבה החקלאיות

מדובר בפרוייקטים בעלי היקף כספי ניכר ובעלויות שוטפות , כפי שניתן לראות. המוצעים

תר יזם אשר יהיה מעונין לקדם את יישום התכנית ולהקים פארק בא, כך. בלתי מבוטלות

כאשר . יצטרך לקחת בחשבון את העלויות הכרוכות בקליטת הקולחים למטרה זו, כלשהו

יהיה צורך לבחון את המצב הקיים ולברר האם , יגיע הפרוייקט לשלב היישום המעשי

 .י הצטרפות למפעל קיים"ההתפתחויות בתחום זה מאפשרות להוזיל את העלות ע
ק מהשימוש המוצע בקולחים קיבל את אישור יש להדגיש כי רק חל, מעבר להיבט הפיננסי

במסגרת הסדרת ההקצבות של הקולחים ואופן חלוקתן בין המשתמשים , נציבות המים

. לא מן הנמנע כי האישור לחלק מהשימושים יידחה לשלבים מאוחרים יותר. השונים

 בהתאם לנתונים, מצאנו לנכון להכליל בתכנית את כל הפארקים המתוכננים, למרות זאת

 .כדי לפרוש את היריעה כולה, שהתקבלו מאדריכל אסף קשטן
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וגם שטחים /או) ללא השקיה(בפארקים הללו נקבעו שטחים לגידולים אקסטנסיביים 

. ' של נספח ב1' גודל השטחים בכל פארק מפורט בנספח מס). מושקים(לגינון אינטנסיבי 

שקיית השטחים הנחת העבודה העומדת בבסיס תכנית זו היא שמקורות המים לה

השטחים האקסטנסיביים יתוכננו . האינטנסיביים יהיו מי קולחים שמקורם במרחב האגן

כך שבין השאר יוכלו לקלוט עודפי מי קולחים שיזרמו במערכת כתוצאה מספיקות שיא 

 .  או תקלות
מצוקת המים ההולכת ומחריפה במדינה מחייבת לנצל את מי הקולחים לשימושים שונים 

בנסיבות אלה ניתן להקצות לצורכי . ובתעשייה תוך המרה של מים שפיריםבחקלאות 

תכנית זו מבוססת על ההנחה כי . הפארקים  כמות קטנה יחסית ממי הקולחים החזויים

לאחרונה אושרו .  מכלל הקולחים של יצרני הביוב הגדולים20% -יוקצבו למטרות אלה כ

הקצבות בשיעור , מים בתחום התכניתלישובים שנכללו במסגרת הטיפול הנקודתי וממוק

לטובת , כ כמות השפכים שהישוב מייצר"שנה של מי קולחים מתוך סה/ק" מ500,000של 

 . שימוש בגינון עירוני שדינו כדין פארק
בשלב זה לא נראה כסביר שיתפתחו תנאים בהם לא יהיה שימוש לקולחים שיתקבלו 

בעת , ארקים המתוכננים יוכלו לשמשחשוב לציין כי הפ, יחד עם זאת. בתחום התכנית

 2020כגוף שיקלוט קולחים בכמויות גדולות יותר מאלה המיועדות להם עד שנת , הצורך

פארקים אלה יוכלו לקלוט את , כמו כן. ובאופן זה למנוע  הזרמה בלתי מבוקרת לסביבה

היצע . גם לאחר שנת היעד של התכנית, תוספת הקולחים שתלך ותגדל ברבות השנים

על , מעבר למוצע בשלב זה, מוגדל זה יאפשר להגדיל את היקף השטחים האינטנסיביים

 .חשבון הקטנת השטחים האקסטנסיביים הקיימים
מסמך זה מציג תכנית להספקת מי קולחים להשקיה באזורים האינטנסיביים בפארקים 

 : התכנית מציגה ביחס לכל אזור את ההיבטים הבאים. השונים

 י קולחים לפארקיםתחזית הביקוש למ .א

 המקורות המוצעים למי קולחים .ב

 תחזית שפיעת השפכים  .ג

 איגום עונתי נדרש לצורכי הפארקים .ד

 תחנות שאיבה וקווי צינורות: מערכות הולכה מוצעות  .ה
חשוב לציין כי מבחינת מקורות הקולחים קיימת חפיפה בין אגן נחל הבשור לאגן נחל 

-ע מטופלים במכון טיהור שפכים של בארשב-שפכים שמקורם באגן נחל באר. שבע-באר

לשמש מקור מי קולחים , על פי הצעת התכנית, שממוקם באגן נחל הבשור ומיועדים, שבע

 .קולחים בין האגנים/מוצע מעבר של שפכים, כלומר. שבע-לפארקים גם באגן נחל באר
 .   מפרט את ההצעה ליעוד הקולחים בראיה משותפת של שני האגנים11' נספח מס
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 תחזית ביקוש לקולחים 1.7.1.1
כפי שמפורט , פארקים מחמישה טיפוסים, תכנית האב מציעה להקים במרחב נחל הבשור

. או אקסטנסיביים/עבור כל פארק מוצע לפתח שטחי גינון וייעור אינטנסיביים ו. 1בפרק 

הביקוש לקולחים . טיפוס וגודל השטחים בפארקים השונים, במסגרת זו הוגדרו מיקום

מסוגי הצמחים ומשימושים אחרים כגון , ל פארק נגזר מגודל השטחים האינטנסיבייםבכ

 .שימור גופי מים בפארקים

 
במגמה " קולטי קולחים"חלק מראיית התכנית הוא מצב בו הופכים הפארקים למרחבים 

 .למנוע הזרמה לנחלים וזיהום הסביבה
פארקים בתחום התכנית החישוב המצורף מציג תמונת מצב מירבית של סך כל שטחי ה

 .לקולחים" גורמי ביקוש"היכולים להוות 

 
הערכת הביקוש בוצעה על ידי ההנחה שכמות המים הסגולית הדרושה להשקיית 

 . שנה/דונם/ק" מ1000הפארקים היא 
 -נאמד בכ, בשנת היעד, כ הביקוש המירבי למי קולחים במרחב נחל הבשור"סה

 .שנה/ק" מ18,000,000
 :גבי הביקוש לקולחים בפארקים בהם יועדו שטחים לגינון אינטנסיבילהלן נתונים ל

 ביקוש מרבי לקולחים במרחב התכנית: 1' טבלה מס
תחזית ביקוש 
 מירבי לקולחים

 )שנה/ק"מ(

גודל שטח 
 אינטנסיבי

 )דונם(

 שם הפארק סוג הפארק

 אופקים לב עירוני 4,500 4,500,000
 רהט לב עירוני 3,200 3,200,000
 ירוחם פאתי עיר 3,000 3,000,000
 שבע מערב-באר פאתי עיר  2,000 2,000,000
 נתיבות פאתי עיר 1,000 1,000,000

 גולדה פארק אזורי 700 700,000
 אשכול פארק אזורי 2,000 2,000,000
 שרשרת פארק אזורי 1,000 1,000,000

 בסיס חצרים ל"פארק בבסיס צה 700 700,000
 כ"סה  18,100 18,100,000

 .    1' פירוט של תחזית הביקוש עבור הפארקים מופיעים בנספח מס
היצע הקולחים לפארקים צפוי להיות נמוך , של תחזית שפיעת השפכים, עד שנת היעד

לפיכך החלוקה המוצעת של ). ראה פרק תחזית מי קולחים(מהביקוש המתואר לעיל 

 בין סך כל הביקוש במרחב הקולחים לפארקים נעשתה מתוך מגמה לשמור על היחס

 .התכנית לבין הביקוש בכל פארק גם עבור תחזית ההיצע
 :מגמת חלוקת היצע מי הקולחים חושבה באופן הבא, דהיינו

 Xהיצע לפארק   Xביקוש בפארק 

 כ היצע בתכנית"סה  כ ביקוש בתכנית"סה

 

=
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 מקורות הקולחים 1.7.1.2
 מוניציפאלית אשר השפכים משטחה התכנית המוצעת נשענת על ההנחה כי כל רשות

 מכלל השפכים המטוהרים לשימושי גינון 15%תייעד , מוזרמים למתקן טיפול בשפכים

 .  לשימושי גינון בפארקים אזוריים5% -בפארקים עירוניים ו
על פי הפירוט ) ש"מט: להלן(במרחב אגן הבשור קיימים חמישה מתקנים לטיפול בשפכים 

 :הבא

 .שלום-שבע ושגב-תל, אופקים, שבע- בשפכים של בארמטפל. שבע מערב-ש באר"מט .א

 .מ להבים"מטפל בשפכי מ: ש להבים"מט .ב

 .מ רהט"מטפל בשפכי מ: ש רהט"מט .ג

 .מ נתיבות ומושבים נוספים באזור"מטפל בשפכי מ: ש נתיבות"מט .ד

 .מ ירוחם"מטפל בשפכי מ: ש ירוחם"מט .ה

 

  כמויות ואיכויות-תחזית מי קולחים  1.7.1.3
, )2020( ובשנת היעד 2000נתונים לגבי גודל האוכלוסייה וצריכת המים בשנת נאספו 

נתונים חסרים . משרד הפנים והרשויות המקומיות עצמן, מגורמים כגון נציבות המים

.  וחישוב תחזית צריכת המים בשנת היעד2000הושלמו על ידי שימוש במידע עבור שנת 

 הכפלת תחזית תצרוכת המים השפירים כמויות מי הקולחים החזויות חושבו על ידי

 .K=0.65במקדם  
 מפרטת את הנתונים לגבי כמויות מי הקולחים החזויות מכל רשות 2' טבלה מס

 .מוניציפאלית במרחב אגן הבשור
על קולחים שניוניים באיכות , בדרך כלל, מדובר, בהתייחס לאיכות הצפויה של הקולחים

כדי לאפשר שימוש בקולחים ". 20/30"ת העומדת בדרישת התקנה של משרד הבריאו

י טיפול "לגינון עירוני ולהשקיית פארקים ציבוריים יהיה צורך להשביח את הקולחים ע

 . שלישוני

 תחזית שפיעת  שפכים  ברשויות המקומיות הגדולות: 2' טבלה מס
 )שנה/ק"מ(שפיעת ביוב 

0.65לפי מקדם של   
 שם הישוב )שנה/ק"מ(צריכת מים 

 השנה 2000 2020 2000 2020
24,000,000 13,000,000 37,000,000 20,000,000 שבע-באר  

1,700,000 360,000 2,700,000 550,000  תל שבע

3,200,000 1,500,000 4,800,000 2,200,000  אופקים

5,200,000 780,000 8,000,000 1,200,000  רהט

1,000,000 440,000 1,500,000 700,000  להבים

3,000,000 1,100,000 4,500,000 1,700,000  נתיבות

1.800,000 800,000 2,800,000 1,200,00  ירוחם

40,000,000 18,000,000 61,300,000 27,550,000  כ"סה
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 תחזית היצע קולחים לשימושי גינון במרחב התכנית: 3' טבלה מס

משותף " מאגר"היצע ל
  )5%( מטרופוליני 

 )שנה/ק"מ(

 היצע לפארקים 
  )15%(  רונייםעי

 )שנה/ק"מ(

היצע עירוני לשימושי גינון
 )20%(  

 )שנה/ק"מ(

 שם הישוב

 השנה 2000 2020 2000 2020 2000 2020

 שבע-באר 2,600,000 5,000,000 1,950,000 3,700,000 650,000 1,300,000

 תל שבע 72,000 340,000 54,000 260,000 18,000 80,000

 אופקים 300,000 630,000 220,000 470,000 80,000 160,000

 רהט 160,000 1,000,000 120,000 750,000 40,000 250,000

 להבים 90,000 190,000 66,000 140,000 24,000 50,000

 נתיבות 220,000 600,000 170,000 440,000 50,000 160,000

 ירוחם 160,000 380,000 120,000 280,000 40,000 100,000

 כ"סה 3,600,000 8,000,000 2,700,000 6,000,000 900,000 2,100,000
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 התכנית המוצעת   1.7.2

   חלוקת מי הקולחים לפארקים1.7.2.1

 :הקווים המנחים לחלוקת מי הקולחים לפארקים השונים במרחב התכנית הם כדלהלן

 הפארקים העירוניים יקבלו מים מתוך הכמות שיועדה לכך על ידי הרשות המקומית .א

 ). מכמות השפכים השנתית של הרשות המקומית15%(שהפארק בתחומה 

בכמות שיועדה לכך , ש הקרוב ביותר אליהם"הפארקים האזוריים יקבלו מים מהמט .ב

או בכמות המתאימה לגודל )  מכמות השפכים השנתית5%(על ידי הרשות המקומית 

 .השטחים האינטנסיביים

ייועדו לטובת , פארק עירוני בתחומהשלא מתוכנן , מי קולחים של רשות מקומית .ג

 .הפארק האזורי הסמוך

גובשה הצעה ליעוד מי , 1' כמפורט בנספח מס, בהתאם להנחיות התכנון של צוות הפרויקט

 :הקולחים מתוך ההיצע של הרשויות המקומיות כדלהלן

 

  יעוד הקולחים העירוניים לפארקים:  4' טבלה מס
 יעוד מי קולחים לפארקים

 פאתי עיר/פארק לב עירוני ק אזוריפאר
 העיר

 שבע מערב-באר אשכול

אגן נחל (שבע -העברה לפארק באר 
 )שבע-באר

 שבע-באר

 אופקים אופקים אשכול

 *שבע-תל )שבע-אגן נחל באר(שבע -תל בסיס חצרים

 להבים רהט שרשרת
 רהט רהט שרשרת

 נתיבות נתיבות שרשרת

 ירוחם ירוחם גולדה

 ש נמצא בשטח אגן הבשור מוצע"מאחר והמט. שבע-ש באר" את שפכי הישוב למטשבע מזרימה-תל   •

 .להעביר את היצע שפכי הישוב לפארק בסיס חצרים

 
ש ולפארקים השונים " מפרט את ההצעה לקשר בין הרשויות המקומיות למט2' נספח מס

 .גם מבחינת כמויות מי הקולחים
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 תכנית אספקת מי הקולחים 1.7.2.2
וססת על חיבור של מתקני הטיפול בשפכים למאגרים עונתיים של מי התכנית מב

המים יאגרו במשך החורף על מנת לעשות שימוש .  הקולחים אשר יבנו בסמוך אליהם

 .  בהם במהלך חודשי הקיץ
שים לבין המאגרים "מערכות הולכה שיכללו קווי צינורות ותחנות שאיבה יחברו בין המט

מחוץ לרצועת , ככל הניתן, מערכות אלה יתוכננו. ניםובין המאגרים לפארקים השו

 . הנחלים על פי הנחיות תכנית האב
, לרבות מיקום, תכנון והקמת המאגרים יבוצעו תוך הקפדה על כל הוראות תכנית האב

 . הנחיות נופיות ושילובם כמוקדים לביקור קהל
בין מקורות השפכים מוצעים ארבעה אזורי אספקה על פי תיחום גיאוגרפי ועל פי הקרבה 

 :כדלהלן, שים"דהיינו מאגרים ומט, לבין המרכיבים ההנדסיים) הישובים(

 .  שבע-אזור אספקת מים באר .א

 . אזור אספקת מים נחל גרר .ב

 . אזור אספקת מים נתיבות   .ג

 .אזור אספקת מים ירוחם .ד

 .3' סכמת התכנית מופיעה בנספח מס
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 שבע-אזור באר 1.7.3
על פי התחזיות . ש"ש ב"שבע ושגב שלום יוזרמו למט-תל, ופקיםא, שבע-השפכים של באר

 מכמות זו מיועדת 20%. ק שפכים בשנה" מ29,000,000 - ב2020יטפל  המכון בשנת 

 .ק" מ6,000,000כלומר , שבע-לשימושי גינון בתכנית זו ובתכנית לשיקום ופיתוח נחל באר
יוזרמו המים לשלושה , 2 'כמפורט בנספח מס, ש"בהתאם לחלוקת מי הקולחים מהמט

 :כדלהלן, מאגרים

 שבע -מאגר באר .א

 מאגר אופקים .ב

 מאגר אשכול .ג
 .שבע-שבע למאגר באר-ש באר"קו צינורות אחד ישמש להולכת הקולחים ממט

שבע למאגר אופקים ולמאגר -ש באר"קו צינורות שני ישמש להולכת הקולחים ממט

 .אשכול

 שבע-מאגר באר 1.7.3.1
שבע וישמש לאיגום עונתי עבור הפארקים -ש באר"בסמוך למטשבע ימוקם -מאגר באר

בהתאם לחלוקת מי הקולחים כמפורט , )שבע-גם עבור פארקים באגן נחל באר(הבאים 

 :2' בנספח מס

 

 שבע-היצע חלוקת הקולחים ממאגר באר: 5' טבלה מס
 שם הפארק )שנה/ק"מ (היצע קולחים שנתי

 שבע מערב-באר 1,230,000
  חצרים בסיס 90,000

 *שבע-נחל באר 3,600,000

  
 כ"סה 4,920,000

 שבע-בתחום תכנית נחל באר •

 
 .ק" מ620,000: נפח המאגר הדרוש

 .4' חישוב נפח המאגר ותרשים נפח המים במאגר לאורך השנה מופיעים בנספח מס
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 מאגר אופקים .3.21.7
עונתי עבור מאגר אופקים ימוקם בחלקו הדרומי של פארק אופקים וישמש לאיגום 

 .2' בהתאם לחלוקת מי הקולחים כמפורט בנספח מס, הפארק
 .שנה/ק" מ480,000כמות מי הקולחים השנתית המיועדת לפארק הנה 

 .ק" מ60,000: נפח המאגר הדרוש
 .5' חישוב נפח המאגר ותרשים נפח המים במאגר לאורך השנה מופיעים בנספח מס

 מאגר אשכול .3.31.7
מזרחי של פארק אשכול וישמש לאיגום עונתי עבור -חלקו הדרוםמאגר אשכול ימוקם ב

 .2' בהתאם לחלוקת מי הקולחים כמפורט בנספח מס, הפארק
 .שנה/ק" מ590,000הקצאת מי הקולחים השנתית לפארק היא 

 .ק" מ75,000: נפח המאגר הדרוש
 .6' חישוב נפח המאגר ותרשים נפח המים במאגר לאורך השנה מופיעים בנספח מס

ניתן להגדיל את נפח מאגר אשכול כדי שיוכל לקלוט בשלב מאוחר יותר גם את היצע 

. כיום שפכי הישובים מטופלים במתקנים קטנים מקומיים. אשכול. א.הקולחים של מ

בהנחה שהישובים , יחד עם זאת.  איכות הקולחים ברמה שלא מתאימה לשימושי גינון

ניתן , תר שבו יטופלו לרמת הסף הנדרשתיזרימו בעתיד את השפכים למתקן אחד או יו

 .כמו גם את מערכות ההולכה מהמתקנים למאגר, לתכנן את הגדלת נפח המאגר בהתאם
להלן תחזית . שני מרכזים גושיים ומרכז אזורי,  מושבים13,  קיבוצים14אשכול . א.במ

 :היצע קולחים פוטנציאלי לפארק אשכול

 
 ד"מס תיאור נוכחית חזויה

 1 אוכלוסייה ]נפש [9,300 ]שנפ [15,400

 2 כמות שפכים ]שנה/ק"מ [1,000,000 ]שנה/ק"מ [1,800,000

 3 כמות קולחים - ]שנה/ק"מ [1,500,000

 4 היצע קולחים לפרויקט - ]שנה/ק"מ [300,000
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 ש"המערכת המוצעת לאספקת קולחים ממאגר ב .3.41.7
הספיקה . שבע-מאגר בארשבע ל-ש באר"קו צינורות ישמש להולכת הקולחים ממט

''בהתאם לכך קוטר הקו הדרוש הוא . ש" מק1500 -השעתית המקסימלית בקו זה היא כ

 .הזרימה בקו תהיה רציפה לאורך כל השנה. 24
שבע ימוקמו המתקן לטיפול שלישוני בקולחים וכן תחנת שאיבה -ביציאה ממאגר באר

, רב ולפארק בסיס חצריםשבע מע-אשר תזרים את מי הקולחים בקו מחלק לפארק באר

הבריכה . 3' נספח מס, כמפורט בסכמה, שבע-עד לבריכה תפעולית בפארק נחל באר

שבע ולזרימה -התפעולית תווסת את הזרימה לשימושים פנימיים בפארק נחל באר

 . שבע-לפארקים באזור תל
-הבריכה התפעולית תמוקם בפארק נחל באר',  מ180+שבע ימוקם ברום של -מאגר באר

לפיכך תחנת השאיבה הצמודה למאגר צריכה לשאוב את המים . ' מ260+ברום , בעש

 .' מ100 -לעומד כולל של כ
 בקטע האחרון המתחבר 16 ''- בקטע הראשון ויורד ל24 ''-קוטר הקו המחלק מתחיל ב

 .3'  ובסכמה בנספח מס10' חישוב הקטרים מפורט בנספח מס. לבריכה התפעולית

 עת לאספקת מי קולחים למאגר אופקיםהמערכת המוצ .3.51.7
הקו ישמש גם . שבע למאגר אופקים-ש באר"קו צינורות ישמש להולכת מי הקולחים ממט

הזרימה . לפני הכניסה למאגר יסתעף הקו למאגר אשכול. להולכת המים למאגר אשכול

 .בקו תהיה רציפה לאורך כל השנה
לפיכך לא . ' מ160+מוקם ברום ומאגר אופקים מ'  מ180+שבע ממוקם ברום -ש באר"מט

. נראה שיש צורך בתחנת שאיבה והזרימה אל פארק נחל פטיש יכולה להיות בגרביטציה

 .הנחה זו תיבדק בעת התכנון המפורט
 .3'  ובסכמה בנספח מס10' פירוט של קטרי הקווים אל המאגר וממנו מופיעים בנספח מס

  אשכולהמערכת המוצעת לאספקת מי קולחים למאגר .3.61.7
מאחר שרום מאגר אשכול נמוך . מהכניסה למאגר אופקים יסתעף הקו למאגר אשכול

 .ממאגר אופקים נראה שהזרימה יכולה להיות בגרביטציה
 .קו צינורות נוסף יחבר את מאגר אשכול לפארק אשכול

  ובסכמה בנספח 10' פירוט של קטרי הקווים אל המאגר וממנו מופיעים בנספח מס
 .3' מס
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 אומדן כספי וחישובים כלכליים .3.71.7
האומדן הכספי של עלויות הפרוייקט באזור זה כולל את ההשקעה בהקמת המרכיבים 

, )לפי הצורך(תחנת שאיבה , מאגרים עונתיים, כולל אביזרים נלווים, קו צינורות: הבאים

 )פירוט של חישוב העלויות מופיע בנספחים.  (מערכת טיפול שלישוני
 :ב העלויות נבדקו האזורים בחלוקה הבאהלצורך חישו
באגן נחל הבשור וגם (שבע -הכולל את כל הפארקים המוזנים ממאגר באר, שבע-אזור באר

היות שמערכת משותפת מעבירה את ספיקת הקולחים לפארקים ) שבע-באגן נחל באר

 .בשני האגנים
 .יםהטיפול והאגירה לפארק אופק, אזור אופקים הכולל את מערכות ההובלה
 .הטיפול והאגירה לפארק אשכול, אזור אשכול הכולל את מערכות ההובלה

 :ל"להלן פירוט של סיכום העלויות המחושבות עבור האלמנטים הנ

 :שבע-אזור באר .1

 )ח"ש(שבע -סיכום עלויות אזור באר: 6' טבלה מס
 עלות השקעה

 )ח"ש(
 ד"מס מרכיב

 1 צינורות 19,800,000
 2 מאגר 9,000,000
 3 תחנת שאיבה 5,200,000
 4 מערכת טיפול שלישוני 1,230,000

 5 כ"סה 35,200,000
   

 6 20%מ "בצ 7,000,000
 7 כ הוצאות שדה"סה 42,300,000

  
 8 שירותים הנדסיים 4,300,000

 9 כ"סה 47,000,000
 

 :החישוב הכלכלי הביא בחשבון את הפרטים הבאים

 עלויות השקעה .א

 ואנרגיה  שנתיות, האחזק, עלויות תפעול .ב

  שנה25קיים למשך   .ג

 הקמת הפרויקט בשלושה שלבים לאורך תקופת התכנית .ד

 הגדלה הדרגתית בהיצע הקולחים לתכנית .ה

 5.0%ריבית שנתית בשיעור  .ו

 ק"ח למ" ש1.54שבע היא -ק מי קולחים לאזור באר"על פי החישוב עלות מ
 .16' פירוט  החישוב מופיע בנספח מס



 36   מים וביוב פרוגרמות ותדריכים, היבטים תחומיים'          כרך ב-ח נחל הבשור  תכנית אב לשיקום ופיתו

 

 אזור אופקים. 2

 סיכום עלויות אזור אופקים : 7' בלה מסט
 ד"מס אלמנט )ח"ש( עלות השקעה

 1 צינורות 2,000,000
 2 מאגר 720,000

 3 תחנת שאיבה 0
 4 מערכת טיפול שלישוני 170,000

 5 כ"סה 2,800,000
 6 20%מ "בצ 560,000

 7 כ הוצאות שדה"סה 3,400,000
 8 שירותים הנדסיים 340,000

 9 כ"סה 3,700,000
 

 .שבע לעיל-החישוב הכלכלי בוצע כמתואר עבור אזור באר

 ק"ח למ" ש1.44) פארק נחל פטיש(ק מי קולחים לאזור אופקים "על פי החישוב עלות מ
 .17' פירוט של החישוב מופיע בנספח מס

 אזור אשכול. 3

  סיכום עלויות אזור אשכול: 8' טבלה מס
 ד"מס אלמנט )ח"ש( עלות השקעה

 1 צינורות 5,000,000
 2 מאגר 900,000

 3 תחנת שאיבה 0
 4 מערכת טיפול שלישוני 220,000

 5 כ"סה 6,100,000
 6 20%מ "בצ 1,200,000
 7 כ הוצאות שדה"סה 7,300,000

 8 שירותים הנדסיים 730,000
 9 כ"סה 8,000,000

 
 .שבע לעיל-החישוב הכלכלי בוצע כמתואר עבור אזור באר

 ק"ח למ"  ש2.04) פארק אשכול(ק מי קולחים לאזור אשכול "ות מעל פי החישוב על
 .18' פירוט  החישוב מופיע בנספח מס
ק מי קולחים לפארק אשכול נעוצה בכך שיש להעביר את "העלות הגבוהה יחסית של מ

 .שבע עד למאגר אשכול-ש באר"ממט, מ" ק15 -כ, המים מרחק גדול יחסית

 ) שבע-כולל אגן נחל באר (שבע-סיכום עלויות לאזור באר.  4
 ד"מס אזור )ח"ש( עלות השקעה

 1 שבע-באר 47,000,000
 2 אופקים 3,700,000
 3 אשכול 8,000,000

 כ"סה  58,700,000
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 אזור נחל גרר  1.7.4
 .התכנית מציעה לכלול באזור זה את היצע הקולחים של להבים ורהט

 - ב2020חזיות המכון יטפל בשנת על פי הת. ש להבים מטפל בשפכי הישוב להבים"מט

לשימושי , על פי הצעת התכנית,  מכמות זו מיועדת20%. ק שפכים בשנה" מ1,000,000

ש יוזרמו למאגר גרר "מי הקולחים מהמט. שנה/ק" מ190,000כלומר , גינון בתכנית זו

 .לצורך איגום עונתי
 - ב2020נת על פי התחזיות המכון יטפל בש. ש רהט מטפל בשפכי הישוב רהט"מט

לשימושי , על פי הצעת התכנית,  מכמות זו מיועדת20%. ק שפכים בשנה" מ5,200,000

ש יוזרמו למאגר גרר לצורך איגום "מי הקולחים מהמט. שנה/ק" מ1,000,000כלומר , גינון

 .עונתי
מי הקולחים ממאגר גרר ישמשו להשקיה בפארק רהט ובפארק , בהתאם לתכנית המוצעת

 . שרשרת

 מאגר גרר 1.7.4.1
מאגר גרר ימוקם מערבית לרהט בסמוך לרצועת נחל גרר וישמש לאיגום עונתי עבור פארק 

 המאגר 2' בהתאם להצעה לחלוקת מי קולחים כמפורט בנספח מס, רהט ופארק שרשרת

 1,190,000דהיינו , ש רהט יחד"ש להבים וממט"יקלוט את היצע הקולחים ממט

 . שנה/ק"מ
חישוב נפח המאגר ותרשים נפח המים . ק" מ160,000:  הדרושבהתאם לכך נפח המאגר

 .7' במאגר לאורך השנה מופיעים בנספח מס

 המערכת המוצעת לאספקת הקולחים .4.21.7
מאחר שהמאגר . ש רהט למאגר גרר"ש להבים ומט"שני קווי צינורות יחברו את מט

יה בגרביטציה שים נראה שהזרימה אליו תה"ימוקם ברום טופוגרפי נמוך משני המט

 . בלבד
מאחר שמיקום הפארק גבוה . קו צינורות ישמש להולכת המים מהמאגר לפארק רהט

 . יש צורך בתחנת שאיבה שתיסנוק את המים-מהמאגר 
, קו צינורות נוסף ישמש להולכת המים מהמאגר לפארק שרשרת שנמצא במורד נחל גרר

 .   ברום טופוגרפי נמוך יותר
 .3'  ובסכמה בנספח מס10' ל המאגר וממנו מופיעים בנספח מספירוט  קטרי הקווים א

 אומדן כספי וחישובים כלכליים .4.31.7
האומדן הכספי לעלויות הפרוייקט באזור זה כולל את ההשקעה בהקמת המרכיבים 

, )לפי הצורך(תחנת שאיבה , מאגרים עונתיים, כולל אביזרים נלווים, קו צינורות: הבאים

 )פירוט של חישוב העלויות מופיע בנספחים.  (ונימערכת טיפול שליש
 :ל"להלן פירוט  סיכום העלויות המחושבות עבור המרכיבים הנ
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 סיכום עלויות אזור גרר: 9' טבלה מס
 ד"מס המרכיב )ח"ש( עלות השקעה

 1 צינורות 8,500,000

 2 מאגר 1,900,000
 3 תחנת שאיבה 600,000

 4 מערכת טיפול שלישוני 440,000
 5 כ"סה 11,500,000

 6 20%מ "בצ 2,300,000
 7 כ הוצאות שדה"סה 13,800,000

 8 שירותים הנדסיים 1,400,000
 9 כ"סה 15,000,000

 :החישוב הכלכלי הביא בחשבון את הפרטים הבאים

 עלויות השקעה .א

 ואנרגיה  שנתיות, אחזקה, עלויות תפעול .ב

  שנה25קיים למשך  .ג

 לאורך תקופת התכניתהקמת הפרויקט בשלושה שלבים  .ד

 הגדלה הדרגתית בהיצע הקולחים לתכנית .ה

 5.0%ריבית שנתית בשיעור  .ו

 .ק"ח למ" ש1.80ק מי קולחים לאזור גרר הינו "על פי החישוב עלות מ
 .20' פירוט  החישוב מופיע בנספח מס



 39   מים וביוב פרוגרמות ותדריכים, היבטים תחומיים'          כרך ב-ח נחל הבשור  תכנית אב לשיקום ופיתו

 

 אזור נתיבות 1.7.5
. יגום עונתיש נתיבות בלבד לצורך א"מוצע שמאגר נתיבות יקלוט את מי הקולחים ממט

 20%. ק שפכים בשנה" מ3,000,000 - ב2020ש נתיבות יטפל בשנת "על פי התחזיות מט

 . שנה/ק" מ600,000כלומר , מכמות זו מיועדת לשימושי גינון בתכנית זו
פירוט חלוקת המים המוצעת . ש נתיבות יועברו לפארק נתיבות"היצע מי הקולחים ממט

 .2' לפארק מופיע בנספח מס

 מאגר נתיבות 1.7.5.1
מערבית לישוב הסמוך לרצועת נחל -דרומית, ש נתיבות"מאגר נתיבות ימוקם בסמוך למט

 .ל"בוהו וישמש לאיגום עונתי עבור הפארקים הנ
: בהתאם לכך נפח המאגר הדרוש. שנה/ק" מ600,000כמות המים המיועדת לפארק היא 

ורך השנה מופיעים בנספח חישוב נפח המאגר ותרשים נפח המים במאגר לא. ק" מ75,000

 .8' מס

 המערכת המוצעת לאספקת הקולחים 1.7.5.2
 .  ש נתיבות למאגר נתיבות"קו צינורות ישמש להולכת הקולחים ממט

ביציאה מהמאגר תמוקם תחנת שאיבה אשר תסנוק את המים לפארק נתיבות באמצעות 

 .  קו צינורות
 .3'  ובסכמה בנספח מס10' פח מספירוט  קטרי הקווים אל המאגר וממנו מופיעים בנס

 אומדן כספי וחישובים כלכליים 1.7.5.3
האומדן הכספי לעלויות הפרוייקט באזור זה כולל את ההשקעה בהקמת המרכיבים 

לפי (הקמת תחנת שאיבה , בניית מאגרים, קו צינורות כולל אביזרים נלווים: הבאים

 )עלויות מופיע בנספחיםפירוט של חישוב ה.  (מערכת טיפול שלישוני, )הצורך
 :ל"להלן פירוט של סיכום העלויות המחושבות עבור המרכיבים הנ

 סיכום עלויות עבור אזור אספקת מים נתיבות: 10' טבלה מס
 ד"מס המרכיב )ח"ש( עלות השקעה

 1 צינורות 950,000
 2 מאגר 900,000
 3 תחנת שאיבה 100,000
 4 מערכת טיפול שלישוני 220,000

 5 כ"סה 2,470,000
 6 20%מ "בצ 500,000

 7 כ הוצאות שדה"סה 3,000,000
 8 שירותים הנדסיים 300,000

 9 כ"סה 3,300,000

 )4.3סעיף (החישוב הכלכלי בוצע כמתואר עבור אזור גרר 
 ק"ח למ"  ש1.17ק מי קולחים באזור נתיבות  "על פי החישוב עלות מ

 .19' פירוט החישוב מופיע בנספח מס
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  אזור ירוחם1.7.6
על פי . ש ירוחם בלבד לצורך איגום עונתי"מוצע שמאגר ירוחם יקלוט מי קולחים ממט

 מכמות זו 20%. ק שפכים בשנה" מ1,800,000- ב2020ש ירוחם יטפל בשנת "מט, התחזיות

 380,000כלומר , לשימושי גינון, על פי הצעת צוות התכנון של תכנית האב, מיועדת

 . שנה/ק"מ
 .ל מי קולחים לפארק עירוני יועברו לפארק ירוחםההיצע ש

 : עבור ההיצע המיועד לפארק אזורי נבדקו שתי החלופות הבאות
 העברת הקולחים לפארק גולדה לצורך השקיית שטחי גינון אינטנסיביים - 'חלופה א

 .  ל מקור אחר לקולחים ברמת איכות נדרשת"מאחר ואין באזור הפארק הנ, מתוכננים
 .   העברת היצע הקולחים לפארק ירוחם- 'חלופה ב
קו . ש ירוחם לפארק"נדרש קו צינורות ארוך שישמש להולכת הקולחים ממט' לחלופה א

 .ק קולחים באזור זה"זה ייקר משמעותית את מחירו של מ
 .2' פירוט  כמויות המים בהקצאות מופיע בנספח מס

 מאגר ירוחם 1.7.6.1
מערבית לישוב וסמוך למפגש הנחלים , וחם המתוכנןש יר"מאגר ירוחם ימוקם סמוך למט

 .ל"אבנון ושועלים עם נחל רביבים וישמש לאיגום עונתי עבור הפארקים הנ
בהתאם לכך . שנה/ק" מ380,000היא , בשתי החלופות, כמות המים המוצעת לפארקים

חישוב נפח המאגר ותרשים נפח המים במאגר לאורך . ק" מ50,000: נפח המאגר הדרוש

 .9' שנה מופיעים בנספח מסה

 המערכת המוצעת  לאספקת מי הקולחים 1.7.6.2
 .ש ירוחם למאגר ירוחם"קו צינורות ישמש להולכת מי הקולחים ממט

לצורך הזרמת מי הקולחים להשקיה בקטעי הפארק הנמצאים במעלה הנחלים אבנון 

 .ורים הללוושועלים תמוקם תחנת שאיבה שתסנוק את המים באמצעות קו צינורות לאז
 .מאגר ירוחם ימוקם כאמור במעלה נחל רביבים ואילו פארק גולדה ממוקם במורד נחל זה

שניתן להוביל את המים בגרביטציה בלבד אל , לצורך התחשיבים, בהנחה ראשונית נקבע

 .הפארק
 .3'  ובסכמה בנספח מס10' פירוט קטרי הקווים אל המאגר וממנו מופיעים בנספח מס

 מדן כספי וחישובים כלכלייםאו   1.7.6.3
האומדן הכספי לעלויות הפרוייקט באזור זה כולל את ההשקעה בהקמת המרכיבים 

לפי (הקמת תחנת שאיבה , בניית מאגרים, קו צינורות כולל אביזרים נלווים: הבאים

 )פירוט  חישוב העלויות מופיע בנספחים.  (מערכת טיפול שלישוני, )הצורך
כתוצאה מהעלויות , ק באזור זה היא גבוהה"ולה שעלות ממהחישובים הכלכליים ע

ממאגר ירוחם לפארק , מ" ק11 -הגבוהות הכרוכות בהולכת מי הקולחים למרחק של כ

הראשונה כוללת את הולכת מי הקולחים לפארק גולדה , לכן נבחנו שתי חלופות. גולדה

 .ללא הולכת מי קולחים לפארק זה-והשנייה 
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 : חלופה ראשונה

 סיכום עלויות עבור אזור ירוחם: 11'  מסטבלה
 ד"מס המרכיב )ח"ש( עלות השקעה

 1 צינורות 3,000,000

 2 מאגר 600,000
 3 תחנת שאיבה 400,000

 4 מערכת טיפול שלישוני 160,000
 5 כ"סה 4,200,000

 6 20%מ "בצ 840,000
 7 כ הוצאות שדה"סה 5,000,000

 8 שירותים הנדסיים 500,000
 9 כ"סה 5,500,000

 
 )4.3סעיף (החישוב הכלכלי בוצע כמתואר עבור אזור אספקת מים גרר 

 .ק"ח למ" ש2.44ק מי קולחים באזור ירוחם  "על פי החישוב עלות מ
 .21' פירוט  החישוב מופיע בנספח מס

 :חלופה שנייה

 )ללא פארק גולדה(סיכום עלויות עבור אזור ירוחם : 12' טבלה מס
 ד"מס המרכיב )ח"ש( עלות השקעה

 1 צינורות 680,000
 2 מאגר 600,000
 3 תחנת שאיבה 240,000
 4 מערכת טיפול שלישוני 160,000

 5 כ"סה 1,800,000
 6 20%מ "בצ 360,000

 7 כ הוצאות שדה"סה 2,200,000
 8 שירותים הנדסיים 220,000

 9 כ"סה 2,500,000

 )4.3סעיף (ת מים גרר החישוב הכלכלי בוצע כמתואר עבור אזור אספק
 .ק"ח למ"  ש1.48ק מי קולחים באזור ירוחם  "על פי החישוב עלות מ

 .22' פירוט  החישוב מופיע בנספח מס
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 סיכום  1.7.7
תכנית האב להספקת מי קולחים בתחום נחל הבשור מציעה תשתית עצמאית לפיתוח 

יבים ההנדסיים התכנית מפרטת את המרכ. פארקים מנקודת המבט של הספקת הקולחים

כמו כן מציגה התכנית את . הנדרשים כדי לתת מענה לביקושים המוצעים למים אלה

 . המשמעויות הכלכליות ביישום התכנית
תכנית האב מציעה חלוקה של היצע קולחים לפארקים העירוניים והאזוריים בהנחה שכל 

 .  מהקולחים למטרה זו20%-יצרן שפכים גדול יקציב  כ
. בכל אזור יתבצע איגום עונתי של הקולחים במאגר. אזורי אספקת מיםנקבעו ארבעה 

כדי . קווי צינורות ותחנות שאיבה ישמשו להולכת הקולחים לפארקים השונים באזור

להתאים את איכות הקולחים לדרישות משרד הבריאות יהיה צורך לבצע טיפול שלישוני 

 .למי הקולחים בטרם ישתמשו בהם להשקיה
ק לשנה בשנת היעד " מ8,000,000-ם הכולל לשימושי גינון בתכנית עומד על כהיצע הקולחי

 .שבע-חלק מכמות זו תיועד לתכנית נחל באר. 2020
מרכיבי . נבדקו המשמעויות הכלכליות ביישום התכנית בכל אזור על ידי ביצוע אומדן

 :האומדן הכלכלי כוללים עלויות השקעה ועלויות משתנות כדלהלן

 
 :עהעלויות השק

 מאגרים עונתיים .א

 קווי צינורות ואביזרים נלווים .ב

 תחנות שאיבה .ג

 מערכות לטיפול שלישוני .ד

 
 :עלויות משתנות

 תפעול ואחזקה .א

 אנרגיה  .ב

 כימיקלים וחומרים .ג

 :ק בכל אזור אספקת קולחים בתחום אגן נחל הבשור"להלן פירוט העלויות למ

 ק בכל אזור אספקת קולחים"סיכום עלות מ: 13' טבלה מס
ד"מס האזור הפארקים )ק"למ/ח"ש(ק "ת מעלו

 שבע מערב-באר
 בסיס חצרים

 אופקים

1.58 

 אשכול

 1 שבע-באר

 1.80 רהט
 שרשרת

 2 גרר

 3 נתיבות נתיבות 1.17
 2.45 ירוחם
 גולדה

 )חלופה ראשונה(ירוחם 

 )חלופה שנייה(ירוחם  ירוחם 1.48

4 
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 ספחיםנ 1.7.8
 : נספחים המפרטים את עיקרי הממצאים ואלו הם23ג לעיל הוכנו שהוצ' לנספח ב

  44' עמ........................................................................תחזית ביקוש למי קולחים .1

 44' עמ....................................................................חלוקה מוצעת של מי קולחים .2

 45' עמ...........................................................................................ה כלליתסכמ .3

 46' עמ........................................................................שבע-חישוב נפח מאגר באר .4

 47' עמ..........................................................................חישוב נפח מאגר אופקים .5

 48' עמ............................................................................חישוב נפח מאגר אשכול .6

 49' עמ................................................................................חישוב נפח מאגר גרר .7

 50' עמ........................................................................... נפח מאגר נתיבותחישוב .8

 51' עמ............................................................................חישוב נפח מאגר ירוחם .9

 52' עמ...............................................................................חישובי קטרי צינורות .10

 52' עמ.................................שבע-פירוט הקצאות מים לפארקים כולל אגן נחל באר .11

 53' עמ.................................................................................חישובי עלויות צנרת .12

 54' עמ...................................חישובי עלויות הקמה ותפעול מערכות טיפול שלישוני .13

 55' עמ............................שנתיתחישובי עלויות הקמת תחנות שאיבה ועלות אנרגיה  .14

 56' עמ.............................................................................חישובי עלויות מאגרים .15

 56' עמ....................................................................שבע-תחשיב כלכלי אזור באר .16

 57' עמ.......................................................................תחשיב כלכלי אזור אופקים .17

 57' עמ........................................................................תחשיב כלכלי אזור אשכול .18

 58' עמ........................................................................תחשיב כלכלי אזור נתיבות .19

 58' עמ.............................................................................תחשיב כלכלי אזור גרר .20

 59' עמ................................................ חלופה ראשונה-תחשיב כלכלי אזור ירוחם  .21
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איפיון השימושישוב/אזור/מקוםסוג הפארקמס"ד
שטח 

אינטנסיבי 
(דונם)

שטח 
אקסטנסיבי 

(דונם)

תחזית ביקוש 
מירבי לקולחים* 

(מ"ק/שנה)

4,50017,0004,500,000פארק אופקיםאופקיםפארק לב עירוני1
3,2005,0003,200,000פארק רהטרהט

3,0007,0003,000,000פארק ירוחםירוחםפארק פאתי עיר2
2,00012,0002,000,000פארק באר-שבע מערבבאר-שבע מערב

1,0006,0001,000,000פארק נתיבותנתיבות

7002,500700,000פארק גולדהפארק אזורי3
2,0003,0002,000,000פארק אשכול
1,00017,0001,000,000פארק שרשרת

025,0000מתחם בארימתחמי פיתוח אזוריים אקסטנסיביים4
09,0000מתחם פארק האפיק

08,0000מתחם צאלים

03,0000בסיס "צבוע"רביביםפארקי נחל מקומיים בבסיסי צה"ל5
7004,000700,000בסיס "חצרים"חצרים

01,8000בסיס "משמר בנגב"משמר הנגב
18,100120,30018,100,000

לפי צריכת מים סגולית של 1000 מ"ק/דונם/שנה*

סה"כ

המנהלה לשיקום ופיתוח נחל הבשור

תכנית לאספקת מי קולחים למרחב אגן הבשור

נספח מס' 1: תחזית ביקוש למי קולחים בפארקים במרחב אגן נחל הבשור

לפארקים 
עירוניים

לפארקים 
כמות פארק עירוניאזוריים

כמות פארק אזורי(מ"ק/שנה)
(מ"ק/שנה)

430,000אשכול1,230,000באר-שבע מערבראה אגן נחל באר-שבעבאר שבעבאר-שבע מערב
160,000אשכול480,000אופקים480,000160,000אופקים
90,000בסיס חצריםראה אגן נחל באר-שבעתל שבע

50,000שרשרת150,000רהט150,00050,000להביםלהבים
260,000שרשרת790,000רהט790,000260,000רהטרהט
590,000נתיבות440,000150,000נתיבות+נתיבות
100,000גולדה280,000ירוחם280,000100,000ירוחםירוחם
2,140,000720,0003,520,0001,090,000סה"כ

מ"ק/שנה3,596,667

שם מט"ש

המנהלה לשיקום ופיתוח נחל הבשור

העברה ממט"ש באר-שבע לאגן נחל באר-שבע 

תכנית לאספקת מי קולחים למרחב אגן הבשור
נספח מס' 11: חלוקה מוצעת של מי קולחים לפארקים - לשנת 2020

צרכן קולחים ספיקת קולחים מהמט"ש לשימושי גינון
ישובים 

מחוברים למט"ש
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תכנית אב לאספקת מי קולחין 
–

 סכמה כללית
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יום שיא* שנתיתתאורשם אלמנטתאורשם אלמנט 
(מ"ק/יום)

שעת שיא 
(מ"ק/שעה)

15,000,00027500152824מאגרבאר-שבעמט"שבאר-שבע מערב1.1
55,000,00027500152824נק' צומתפיצול לחצריםמאגרבאר-שבע1.2
2.590,000495284פארקפארק חצריםנק' צומתפיצול לחצרים1.3
14,900,00026950149724נק'צומתפיצול לנחל עשן-כובשיםנק' צומתפיצול לחצרים1.4
1.51,230,000676537612פארקפארק עשן-כובשיםנק' צומתפיצול לנחל עשן-כובשים1.5
5.53,600,00019800110020נק' צומתפיצול לנטפיםנק' צומתפיצול לנחל עשן1.6
63,300,00018150100820בריכהבריכה תפעוליתנק' צומתפיצול לנטפים1.7
3800,000440024412נק' צומתפיצול לנחל בקעבריכהבריכה תפעולית1.8
2480,000264014710נק' צומתתל-שבענק' צומתפיצול לנחל בקע1.9
1.5300,0001650928נק' צומתפיצול לנבטיםנק' צומתתל-שבע1.1

287,000479274פארקנחל גזנק' צומתפיצול לנבטים1.11
3325,0001788998פארקנטפיםנק' צומתפיצול לנטפים1.12
4325,0001788998פארקנחל בקענק' צומתפיצול  לנחל בקע1.13
0.5173,333953536פארקתל-שבענק' צומתפיצול לתל-שבע1.14
4220,0001210676פארקנבטיםנק' צומתפיצול לנבטים1.15
12200,0001100616מאגרגררמט"שלהבים2.1
41,000,000550030612מאגרגררמט"שרהט2.2
6940,000517028712פארקגררמאגרגרר2.3
8300,0001650928פארקשרשרתמאגרגרר2.4
41,000,000550030612מאגראופקיםמט"שבאר-שבע מערב3.1
2500,000275015310פארקנחל פטיש-אופקיםמאגראופקים3.2
15600,000330018310מאגראשכולמאגראופקים4.1
2600,000330018310פארקאשכולמאגראשכול4.2
1600,000330018310מאגרנתיבותמט"שנתיבות5.1
2590,000324518010פארקנחל בוהן-בבא סאלימאגרנתיבות5.2
!4000#REFפארקשרשרתמאגרנתיבות 5.3
1380,00020901168מאגרירוחםמט"שירוחם6.1
2280,0001540868פארקנחל אבנון-שועליםמאגרירוחם6.2
14100,000550314פארקגולדהמאגרירוחם6.3

ספיקת יום שיא לפי 5.5 פרומיל מהספיקה השנתית *
ספיקת שעת שיא לפי 1/18 מספיקת יום שיא**
0.3 פרומיל*** חישוב קטרים לפי גראדיאנט של

המנהלה לשיקום ופיתוח נחל הבשור
תכנית אספקת מי קולחים למרחב נחל הבשור

מס"דאזור
מרחק 

(מקורב) 
(ק"מ)

קוטר  סוף הקומוצא הקו
(אינץ)

נספח מס' 10: חישובי קטרי צינורות במרחב התכנית
ספיקה 

נתיבות

ירוחם

באר-שבע

גרר

אופקים

אשכול

לפארקים 
עירוניים

לפארקים 
אזוריים

פארק עירוני
כמות 

(מ"ק/שנה)
פארק אזורי

כמות 
(מ"ק/שנה)

430,000פארק אשכול1,230,000באר -שבע מערבראה אגן נחל באר-שבעבאר שבעבאר-שבע מערב
160,000פארק אשכול480,000אופקים480,000160,000אופקים
90,000פארק בסיס חצריםראה אגן נחל באר-שבעתל שבע

50,000פארק שרשרת150,000רהט150,00050,000להביםלהבים
260,000פארק שרשרת790,000רהט790,000260,000רהטרהט
590,000נתיבות440,000150,000נתיבות+נתיבות
100,000פארק גולדה280,000ירוחם280,000100,000ירוחםירוחם
2,140,000720,0003,520,0001,090,000סה"כ

מ"ק/שנה3,596,667
325,000פארק נטפים2,466,667פארק נחל באר-שבע3,700,0001,300,000באר שבעבאר שבע מערב

220,000פארק נבטים86,667נחל גזאופקים
325,000פארק נחל בקע173,333נחל באר שבע - תל-שבע260,00090,000תל שבע

אין780,000פארק נחל מלחתה580,000200,000ערדערד
אין230,000פארק נחל באר-שבע - כסייפה170,00060,000כסייפה

אין880,000פארק דימונה - נחל ערוער660,000220,000דימונהדימונה
60,000פארק נחל בתרים180,000פארק נחל חברון180,00060,000עומרעומר
40,000פארק נחל בתרים120,000פארק נחל חברון - מיתר120,00040,000מיתרמיתר

52,000פארק נחל בתרים160,000פארק נחל160,00052,000חורהצומת שוקת(מתוכנן)
43,000פארק נחל בתרים130,000פארק נחל130,00043,000לקייה
אין7,000פארק נחל5,0002,000כרמים

אין240,000פארק נחל180,00060,000ערערהערערה (מתוכנן)
אין47,000פארק נחל באר-שבע - תל מלחתה35,00012,000בסיס נבטים

12,000פארק נטפים9,0003,000קיבוץ חצריםחצרים
6,189,0002,142,0005,500,6671,077,000סה"כ

8,329,0002,862,0009,020,6672,167,000סה"כ בשני האגנים

11,200,000סה"כ מי קולחים מנוצלים בשני האגנים11,200,000סה"כ מי קולחים לשימושי גינון
הערה: קולחי ישוב שאינו שותף בפארק אזורי מופנים לפארק העירוני

ראה אגן הבשור

בע
ש

ר-
א
 ב
חל
 נ
גן
א

תכנית לאספקת מי קולחים למרחב אגן הבשור

נספח מס' 11: חלוקה מוצעת של מי קולחים לפארקים - לשנת 2020

צרכן קולחים ספיקת קולחים מהמט"ש לשימושי גינון
ישובים מחוברים 

למט"ש
שם מט"ש

המנהלה לשיקום ופיתוח נחל הבשור

ור
ש
הב

ל 
ח
 נ
גן
א

העברה ממט"ש באר-שבע לאגן נחל באר-שבע 
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תאורשם אלמנטתאור שם אלמנט 

124781,000מאגרבאר-שבעמט"שבאר-שבע מערב1.1
5243,901,000נק' צומתפיצול לחצריםמאגרבאר-שבע1.2
2.54440,000פארקפארק חצריםנק' צומתפיצול לחצרים1.2
124781,000נק'צומתבאר-שבע מערבנק' צומתפיצול לחצרים1.2
1.512439,000פארקבאר-שבע מערבנק' צומתבאר-שבע מערב1.2
5.5202,663,000נק' צומתפיצול לנטפיםנק' צומתפיצול לנחל עשן1.4
6202,905,000בריכהבריכה תפעוליתנק' צומתפיצול לנטפים1.5
312877,000נק' צומתפיצול לנחל בקעבריכהבריכה תפעולית1.6
210527,000נק' צומתתל-שבענק' צומתפיצול לנחל בקע1.7
1.58342,000נק' צומתפיצול לנבטיםנק' צומתתל-שבע1.8
24352,000פארקנחל גזנק' צומתפיצול לנבטים1.9

38683,000פארקנטפיםנק' צומתפיצול לנטפים1.10
48910,000פארקנחל בקענק' צומתפיצול  לנחל בקע1.11
0.5699,000פארקתל-שבענק' צומתפיצול לתל-שבע1.12
46788,000פארקנבטיםנק' צומתפיצול לנבטים1.13

3,297,600
19,800,000

1262,362,000מאגרגררמט"שלהבים2.1
4121,170,000מאגרגררמט"שרהט2.2
6121,754,000פארקרהטמאגרגרר2.3
881,819,000פארקשרשרתמאגרגרר2.4

1,421,000
8,500,000

4121,170,000מאגראופקיםמט"שבאר-שבע מערב3.1
210527,000פארקאופקיםמאגראופקים3.2

339,400
2,000,000

15103,951,000מאגראשכולמאגראופקים4.1
210527,000פארקאשכולמאגראשכול4.2

467,880
5,000,000

110264,000מאגרנתיבותמט"שנתיבות5.1
210527,000פארקנתיבותמאגרנתיבות5.2

158,200
940,000

18228,000מאגרירוחםמט"שירוחם6.1
28455,000פארקירוחםמאגרירוחם6.2
1141,935,000פארקגולדהמאגרירוחם6.3

523,600
3,000,000

39,240,000

אביזרים
סה"כ

אביזרים
סה"כ

אביזרים
סה"כ

אביזרים
סה"כ

גרר

באר-שבע

סה"כ
אביזרים

אביזרים
סה"כ

ירוחם

נתיבות

אשכול

אופקים

המנהלה לשיקום ופיתוח נחל הבשור

מס"דאזור
מרחק 

(מקורב) 
(ק"מ)

תכנית אספקת מי קולחים למרחב נחל הבשור

נספח מס' 12:  חישוב עלויות צנרת במרחב התכנית

קוטר  
(אינץ)

עלות כוללת  
(ש"ח)

סוף הקו מוצא הקו
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עלות הקמהעלות הקמהספיקה

ש"חש"חמ"ק/שנה

1,230,000באר-שבע
170,000אופקים
220,000אשכול

200,00090,000להבים2
1,000,000350,000רהט3
220,000נתיבות600,000220,000נתיבות4
160,000ירוחם400,000160,000ירוחם5

2,440,0002,440,000סה"כ

לא כולל הון*

משתנותהשקעה
ש"ח/מ"קש"ח/מק"שמ"ק/שעה

15000.250.2
3000.350.2
1800.370.2
1200.40.2
500.450.2

1

גרר

1,620,000 5,000,000 באר-שבע

עלויות סגוליות ספיקה

טבלת עלויות סגוליות לטיפול שלישוני כתלות בספיקה השעתית

המנהלה לשיקום ופיתוח נחל הבשור
תכנית לאספקת מים למרחב אגן הבשור

נספח מס' 13: עלות הקמה ותפעול מערכת טיפול שלישוני

שם אזורשם המט"שמס"ד

440,000
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א. חישוב עלויות אנרגית שאיבה שנתית

עלות אנרגיה אנרגיההספקהספקספיקהTDHרום צרכןרום מקורשם תחנת השאיבה 

ש"ח/שנהקילוואט*שעהKwattכ"סמ"ק/שעהמטרמטרמטר

180260133152810207504,500,0001,125,000מאגר באר-שבע
בריכה תפעולית    

2603309624412088528,000132,000(באר-שבע)

1502006828710074444,000111,000גרר
100120361834026156,00039,000נתיבות
45050056863018108,00027,000ירוחם

4505009231201272,00018,000ירוחם (לגולדה)

שעה6000
ש"ח/קווט"ש0.25
דולר/כ"ס1500

ב. חישוב עלות הקמת תחנות שאיבה

כוללתסגולית
ש"חש"ח/כ"סכ"ס

10204400מאגר באר-שבע
בריכה תפעולית    

120(באר-שבע)
6000

1006000600,000גרר

4010000400,000נתיבות

308000ירוחם
208000ירוחם (לגולדה)

עלות  תחנה

600,000
400,000
240,000

5,200,000

400,000

אזור

באר-שבע

גרר
נתיבות

כוללת
ש"ח

4,488,000

720,000

ירוחם

המנהלה לשיקום ופיתוח נחל הבשור
תכנית לאספקת מי קולחים למרחב אגן הבשור
נספח מס' 14: עלות הקמת תחנות השאיבה ועלות אנרגיה שנתית

שם תחנת השאיבה 
הספק

 עלות סגולית ל 1 כ"ס בתחנת שאיבה =

שעות שאיבה בשנה = 
עלות אנרגיה =

160,000
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ש"ח/מ"ק12

עלותנפח
ש"חמ"ק

750,0009,000,000באר-שבע
160,0001,920,000גרר

60,000720,000אופקים
75,000900,000אשכול
75,000900,000נתיבות
50,000600,000ירוחם
14,040,000סה"כ

שם מאגר

המנהלה לשיקום ופיתוח נחל הבשור

נספח מס' 15: עלות הקמת מאגרים

עלות סגולית למאגר =

תכנית לאספקת מי קולחים למרחב אגן הבשור

0.7אחזקה  - אחוז מהשקעה5.00%ריבית שנתית [אחוז]
100,000עלות כ"א בשנה [ש"ח] (למעט טיפול שלישוני)25תקופת בדיקה (שנים)

0.45עלות האנרגיה והפעלת הטיפול השלישוני  [ש"ח/מ"ק]47,000,000סה"כ השקעות  [ש"ח]
5,000,000תפוקה ב 2020 (מ"ק)

סה"כ עלויותעלויות הקמהתפוקה
הקמה והפעלהסה"ככ"אאנרגיה וכימקלים אחזקה [ש"ח]שנתית

[ש"ח לשנה ][ש"ח לשנה][ש"ח לשנה][ש"ח לשנה][ש"ח לשנה][מ"ק לשנה]
20001028,200,000000028,200,000
200121,250,0000197,400560,000100,000857,400800,000
200231,413,0430197,400630,000100,000927,400900,000
200341,576,0870197,400710,000100,0001,007,4001,000,000
200451,739,1300197,400780,000100,0001,077,4001,000,000
200561,902,1740197,400850,000100,0001,147,4001,100,000
200672,065,2170197,400930,000100,0001,227,4001,200,000
200782,228,2610197,4001,000,000100,0001,297,4001,200,000
200892,391,3040197,4001,070,000100,0001,367,4001,300,000
2009102,554,3480197,4001,150,000100,0001,447,4001,400,000
2010112,717,3910197,4001,220,000100,0001,517,4001,500,000
2011122,880,4359,400,000263,2001,300,000100,0001,663,20011,000,000
2012133,043,4780263,2001,300,000100,0001,663,2001,600,000
2013143,206,5220263,2001,400,000100,0001,763,2001,700,000
2014153,369,5650263,2001,500,000100,0001,863,2001,800,000
2015163,532,6090263,2001,500,000100,0001,863,2001,800,000
2016173,695,6520263,2001,600,000100,0001,963,2001,900,000
2017183,858,6960263,2001,700,000100,0002,063,2002,000,000
2018194,021,7399,400,000329,0001,800,000100,0002,229,00011,600,000
2019204,184,7830329,0001,800,000100,0002,229,0002,200,000
2020214,347,8260329,0001,900,000100,0002,329,0002,300,000
2021224,510,8700329,0002,000,000100,0002,429,0002,400,000
2022234,673,9130329,0002,100,000100,0002,529,0002,500,000
2023244,836,9570329,0002,100,000100,0002,529,0002,500,000
2024255,000,0000329,0002,200,000100,0002,629,0002,600,000

75,000,00047,000,0006,119,40033,100,0002,400,00041,619,40087,500,000סה"כ
36,169,22835,811,3143,133,17116,002,9951,314,15620,450,32255,632,141ערך נוכחי [ש"ח]

100.0099.018.6644.243.6356.54153.81עלות למ"ק [אג' למ"ק]

הערה:  התחשיב בוצע לכל הפארקים המוזנים ממאגר באר-שבע (בשני האגנים)

עלויות הפעלה ואחזקה

המנהלה לשיקום ופיתוח נחל הבשור
תכנית לאספקת מים למרחב אגן הבשור

נספח מס' 16: תחשיב כלכלי לעלויות שנתיות ועלות מ"ק באזור אספקת מים באר-שבע

שנת ההפעלה שנה
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0.7אחזקה  - אחוז מהשקעה5.00%ריבית שנתית [אחוז]
100,000עלות כ"א בשנה [ש"ח] (למעט טיפול שלישוני)25תקופת בדיקה (שנים)

0.20עלות האנרגיה והפעלת הטיפול השלישוני  [ש"ח/מ"ק]3,700,000סה"כ השקעות  [ש"ח]
480,000תפוקה ב 2020 (מ"ק)

סה"כ עלויותעלויות הקמהתפוקה
הקמה והפעלהסה"ככ"אאנרגיה וכימקלים אחזקה [ש"ח]שנתית

[ש"ח לשנה ][ש"ח לשנה][ש"ח לשנה][ש"ח לשנה][ש"ח לשנה][מ"ק לשנה]
2000102,220,00000002,220,000
20012120,000016,00024,000100,000140,000140,000
20023135,652016,00028,000100,000144,000140,000
20034151,304016,00031,000100,000147,000140,000
20045166,957016,00034,000100,000150,000150,000
20056182,609016,00037,000100,000153,000150,000
20067198,261016,00040,000100,000156,000150,000
20078213,913016,00043,000100,000159,000150,000
20089229,565016,00046,000100,000162,000160,000
200910245,217016,00050,000100,000166,000160,000
201011260,870016,00053,000100,000169,000160,000
201112276,522740,00020,00056,000100,000176,000910,000
201213292,174020,00059,000100,000179,000170,000
201314307,826020,00062,000100,000182,000180,000
201415323,478020,00065,000100,000185,000180,000
201516339,130020,00068,000100,000188,000180,000
201617354,783020,00071,000100,000191,000190,000
201718370,435020,00075,000100,000195,000190,000
201819386,087740,00020,00078,000100,000198,000930,000
201920401,739020,00081,000100,000201,000200,000
202021417,391020,00084,000100,000204,000200,000
202122433,043020,00087,000100,000207,000200,000
202223448,696020,00090,000100,000210,000210,000
202324464,348020,00093,000100,000213,000210,000
202425480,000020,00096,000100,000216,000210,000

7,200,0003,700,000440,0001,451,0002,400,0004,291,0007,880,000סה"כ
3,472,2462,819,189233,415700,6961,314,1562,248,2675,007,631ערך נוכחי [ש"ח]

100.0081.196.7220.1837.8564.75144.22עלות למ"ק [אג' למ"ק]

עלויות הפעלה ואחזקה

המנהלה לשיקום ופיתוח נחל הבשור
תכנית לאספקת מים למרחב אגן הבשור

נספח מס' 17: תחשיב כלכלי לעלויות שנתיות ועלות מ"ק באזור אספקת מים אופקים

שנת ההפעלה שנה

0.7אחזקה  - אחוז מהשקעה5.00%ריבית שנתית [אחוז]
100,000עלות כ"א בשנה [ש"ח] (למעט טיפול שלישוני)25תקופת בדיקה (שנים)

0.20עלות האנרגיה והפעלת הטיפול השלישוני  [ש"ח/מ"ק]8,000,000סה"כ השקעות  [ש"ח]
590,000תפוקה ב 2020 (מ"ק)

סה"כ עלויותעלויות הקמהתפוקה
הקמה והפעלהסה"ככ"אאנרגיה וכימקלים אחזקה [ש"ח]שנתית

[ש"ח לשנה ][ש"ח לשנה][ש"ח לשנה][ש"ח לשנה][ש"ח לשנה][מ"ק לשנה]
2000104,800,00000004,800,000
20012147,500034,00030,000100,000164,000160,000
20023166,739034,00034,000100,000168,000160,000
20034185,978034,00038,000100,000172,000170,000
20045205,217034,00042,000100,000176,000170,000
20056224,457034,00045,000100,000179,000170,000
20067243,696034,00049,000100,000183,000180,000
20078262,935034,00053,000100,000187,000180,000
20089282,174034,00057,000100,000191,000190,000
200910301,413034,00061,000100,000195,000190,000
201011320,652034,00065,000100,000199,000190,000
201112339,8911,600,00044,00068,000100,000212,0001,810,000
201213359,130044,00072,000100,000216,000210,000
201314378,370044,00076,000100,000220,000220,000
201415397,609044,00080,000100,000224,000220,000
201516416,848044,00084,000100,000228,000220,000
201617436,087044,00088,000100,000232,000230,000
201718455,326044,00092,000100,000236,000230,000
201819474,5651,600,00050,00095,000100,000245,0001,840,000
201920493,804050,00099,000100,000249,000240,000
202021513,043050,000103,000100,000253,000250,000
202122532,283050,000107,000100,000257,000250,000
202223551,522050,000111,000100,000261,000260,000
202324570,761050,000115,000100,000265,000260,000
202425590,000050,000118,000100,000268,000260,000

8,850,0008,000,000998,0001,782,0002,400,0005,180,00013,060,000סה"כ
4,267,9696,095,543519,115860,3391,314,1562,693,6108,723,376ערך נוכחי [ש"ח]

100.00142.8212.1620.1630.7963.11204.39עלות למ"ק [אג' למ"ק]

עלויות הפעלה ואחזקה

המנהלה לשיקום ופיתוח נחל הבשור
תכנית לאספקת מים למרחב אגן הבשור

נספח מס' 18: תחשיב כלכלי לעלויות שנתיות ועלות מ"ק באזור אספקת מים אשכול

שנת ההפעלה שנה
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0.7אחזקה  - אחוז מהשקעה5.00%ריבית שנתית [אחוז]
100,000עלות כ"א בשנה [ש"ח] (למעט טיפול שלישוני)25תקופת בדיקה (שנים)

0.27עלות האנרגיה והפעלת הטיפול השלישוני  [ש"ח/מ"ק]3,300,000סה"כ השקעות  [ש"ח]
600,000תפוקה ב 2020 (מ"ק)

סה"כ עלויותעלויות הקמהתפוקה
הקמה והפעלהסה"ככ"אאנרגיה וכימקלים אחזקה [ש"ח]שנתית

[ש"ח לשנה ][ש"ח לשנה][ש"ח לשנה][ש"ח לשנה][ש"ח לשנה][מ"ק לשנה]
2000101,980,00000001,980,000
20012150,000010,00040,000100,000150,000150,000
20023169,565010,00045,000100,000155,000150,000
20034189,130010,00051,000100,000161,000160,000
20045208,696010,00056,000100,000166,000160,000
20056228,261010,00061,000100,000171,000170,000
20067247,826010,00066,000100,000176,000170,000
20078267,391010,00071,000100,000181,000180,000
20089286,957010,00077,000100,000187,000180,000
200910306,522010,00082,000100,000192,000190,000
201011326,087010,00087,000100,000197,000190,000
201112345,652660,00020,00092,000100,000212,000800,000
201213365,217020,00097,000100,000217,000210,000
201314384,783020,000102,000100,000222,000220,000
201415404,348020,000108,000100,000228,000220,000
201516423,913020,000113,000100,000233,000230,000
201617443,478020,000118,000100,000238,000230,000
201718463,043020,000123,000100,000243,000240,000
201819482,609660,00023,100128,000100,000251,100900,000
201920502,174023,100134,000100,000257,100250,000
202021521,739023,100139,000100,000262,100260,000
202122541,304023,100144,000100,000267,100260,000
202223560,870023,100149,000100,000272,100270,000
202324580,435023,100154,000100,000277,100270,000
202425600,000023,100159,000100,000282,100280,000

9,000,0003,300,000401,7002,396,0002,400,0005,197,7008,320,000סה"כ
4,340,3072,514,411196,7441,156,2981,314,1562,667,1985,087,718ערך נוכחי [ש"ח]

100.0057.934.5326.6430.2861.45117.22עלות למ"ק [אג' למ"ק]

עלויות הפעלה ואחזקה

המנהלה לשיקום ופיתוח נחל הבשור
תכנית לאספקת מים למרחב אגן הבשור

תחשיב כלכלי לעלויות שנתיות ועלות מ"ק באזור אספקת מים נתיבות :19 נספח מס'

שנת ההפעלה שנה

0.7אחזקה  - אחוז מהשקעה5.00%ריבית שנתית [אחוז]
100,000עלות כ"א בשנה [ש"ח] (למעט טיפול שלישוני)25תקופת בדיקה (שנים)

0.29עלות האנרגיה והפעלת הטיפול השלישוני  [ש"ח/מ"ק]15,000,000סה"כ השקעות  [ש"ח]
1,250,000תפוקה ב 2020 (מ"ק)

סה"כ עלויותעלויות הקמהתפוקה
הקמה והפעלהסה"ככ"אאנרגיה וכימקלים אחזקה [ש"ח]שנתית

[ש"ח לשנה ][ש"ח לשנה][ש"ח לשנה][ש"ח לשנה][ש"ח לשנה][מ"ק לשנה]
2000109,000,00000009,000,000
20012312,500060,000100,000100,000260,000260,000
20023353,261060,000110,000100,000270,000270,000
20034394,022060,000120,000100,000280,000280,000
20045434,783060,000130,000100,000290,000290,000
20056475,543060,000140,000100,000300,000300,000
20067516,304060,000150,000100,000310,000310,000
20078557,065060,000170,000100,000330,000330,000
20089597,826060,000180,000100,000340,000340,000
200910638,587060,000190,000100,000350,000350,000
201011679,348060,000200,000100,000360,000360,000
201112720,1093,000,00084,000210,000100,000394,0003,300,000
201213760,870084,000220,000100,000404,000400,000
201314801,630084,000240,000100,000424,000420,000
201415842,391084,000250,000100,000434,000430,000
201516883,152084,000260,000100,000444,000440,000
201617923,913084,000270,000100,000454,000450,000
201718964,674084,000280,000100,000464,000460,000
2018191,005,4353,000,000110,000300,000100,000510,0003,500,000
2019201,046,1960110,000310,000100,000520,000520,000
2020211,086,9570110,000320,000100,000530,000530,000
2021221,127,7170110,000330,000100,000540,000540,000
2022231,168,4780110,000340,000100,000550,000550,000
2023241,209,2390110,000350,000100,000560,000560,000
2024251,250,0000110,000370,000100,000580,000580,000

18,750,00015,000,0001,958,0005,540,0002,400,0009,898,00024,770,000סה"כ
9,042,30711,429,143989,9082,682,0921,314,1564,986,15616,347,693ערך נוכחי [ש"ח]

100.00126.4010.9529.6614.5355.14180.79עלות למ"ק [אג' למ"ק]

עלויות הפעלה ואחזקה

המנהלה לשיקום ופיתוח נחל הבשור
תכנית לאספקת מים למרחב אגן הבשור

נספח מס' 20: תחשיב כלכלי לעלויות שנתיות ועלות מ"ק באזור אספקת מים גרר

שנת ההפעלה שנה
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0.7אחזקה  - אחוז מהשקעה5.00%ריבית שנתית [אחוז]
100,000עלות כ"א בשנה [ש"ח] (למעט טיפול שלישוני)25תקופת בדיקה (שנים)

0.32עלות האנרגיה והפעלת הטיפול השלישוני  [ש"ח/מ"ק]5,500,000סה"כ השקעות  [ש"ח]
380,000תפוקה ב 2020 (מ"ק)

סה"כ עלויותעלויות הקמהתפוקה
הקמה והפעלהסה"ככ"אאנרגיה וכימקלים אחזקה [ש"ח]שנתית

[ש"ח לשנה ][ש"ח לשנה][ש"ח לשנה][ש"ח לשנה][ש"ח לשנה][מ"ק לשנה]
2000103,300,00000003,300,000
2001295,000024,00031,000100,000155,000150,000
20023107,391024,00035,000100,000159,000150,000
20034119,783024,00039,000100,000163,000160,000
20045132,174024,00043,000100,000167,000160,000
20056144,565024,00047,000100,000171,000170,000
20067156,957024,00050,000100,000174,000170,000
20078169,348024,00054,000100,000178,000170,000
20089181,739024,00058,000100,000182,000180,000
200910194,130024,00062,000100,000186,000180,000
201011206,522024,00066,000100,000190,000190,000
201112218,9131,100,00040,00070,000100,000210,0001,300,000
201213231,304040,00074,000100,000214,000210,000
201314243,696040,00078,000100,000218,000210,000
201415256,087040,00082,000100,000222,000220,000
201516268,478040,00086,000100,000226,000220,000
201617280,870040,00090,000100,000230,000230,000
201718293,261040,00094,000100,000234,000230,000
201819305,6521,100,00040,00098,000100,000238,0001,300,000
201920318,043040,000102,000100,000242,000240,000
202021330,435040,000106,000100,000246,000240,000
202122342,826040,000110,000100,000250,000250,000
202223355,217040,000114,000100,000254,000250,000
202324367,609040,000118,000100,000258,000250,000
202425380,000040,000121,000100,000261,000260,000

5,700,0005,500,000800,0001,828,0002,400,0005,028,00010,390,000סה"כ
2,748,8614,190,686407,998882,4191,314,1562,604,5736,721,893ערך נוכחי [ש"ח]

100.00152.4514.8432.1047.8194.75244.53עלות למ"ק [אג' למ"ק]

עלויות הפעלה ואחזקה

המנהלה לשיקום ופיתוח נחל הבשור
תכנית לאספקת מים למרחב אגן הבשור

נספח מס' 21: תחשיב כלכלי לעלויות שנתיות ועלות מ"ק באזור אספקת מים ירוחם

שנת ההפעלה שנה

0.7אחזקה  - אחוז מהשקעה5.00%ריבית שנתית [אחוז]
100,000עלות כ"א בשנה [ש"ח] (למעט טיפול שלישוני)25תקופת בדיקה (שנים)

0.27עלות האנרגיה והפעלת הטיפול השלישוני  [ש"ח/מ"ק]2,500,000סה"כ השקעות  [ש"ח]
380,000תפוקה ב 2020 (מ"ק)

סה"כ עלויותעלויות הקמהתפוקה
הקמה והפעלהסה"ככ"אאנרגיה וכימקלים אחזקה [ש"ח]שנתית

[ש"ח לשנה ][ש"ח לשנה][ש"ח לשנה][ש"ח לשנה][ש"ח לשנה][מ"ק לשנה]
2000101,500,00000001,500,000
2001295,000011,00026,000100,000137,000130,000
20023107,391011,00030,000100,000141,000140,000
20034119,783011,00033,000100,000144,000140,000
20045132,174011,00036,000100,000147,000140,000
20056144,565011,00040,000100,000151,000150,000
20067156,957011,00043,000100,000154,000150,000
20078169,348011,00046,000100,000157,000150,000
20089181,739011,00050,000100,000161,000160,000
200910194,130011,00053,000100,000164,000160,000
201011206,522011,00056,000100,000167,000160,000
201112218,913500,00020,00060,000100,000180,000600,000
201213231,304020,00063,000100,000183,000180,000
201314243,696020,00067,000100,000187,000180,000
201415256,087020,00070,000100,000190,000190,000
201516268,478020,00073,000100,000193,000190,000
201617280,870020,00077,000100,000197,000190,000
201718293,261020,00080,000100,000200,000200,000
201819305,652500,00020,00083,000100,000203,000700,000
201920318,043020,00087,000100,000207,000200,000
202021330,435020,00090,000100,000210,000210,000
202122342,826020,00093,000100,000213,000210,000
202223355,217020,00097,000100,000217,000210,000
202324367,609020,000100,000100,000220,000220,000
202425380,000020,000103,000100,000223,000220,000

5,700,0002,500,000390,0001,556,0002,400,0004,346,0006,680,000סה"כ
2,748,8611,904,857196,645751,2521,314,1562,262,0534,073,284ערך נוכחי [ש"ח]

100.0069.307.1527.3347.8182.29148.18עלות למ"ק [אג' למ"ק]

עלויות הפעלה ואחזקה

המנהלה לשיקום ופיתוח נחל הבשור
תכנית לאספקת מים למרחב אגן הבשור

נספח מס' 22: תחשיב כלכלי לעלויות שנתיות ועלות מ"ק באזור אספקת מים ירוחם ללא פארק גולדה

שנת ההפעלה שנה
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 נתוני הידרולוגיה ואיגום מי שטפונות 2.1

 אמנון נטיף' אינגת של חו"נערך על בסיס דו

 נתוני הידרולוגיה 2.1.1
י השרות "באגן נחל הבשור קיימות מספר תחנות הידרומטריות קבועות המופעלות ע

 .תחנות אלה משמשות למדידת הזרימות באגן נחל הבשור.  ההידרולוגי
קיים חסר גדול בנתונים מהתחנות הקיימות וכן חסרה פריסה נוספת על מנת להגיע 

 . אמינים לצורך ביצוע כל החישובים ההידרולוגיים באגן הבשורלנתונים

 :להלן פרוט התחנות הראשיות
תחום הניקוז  הערות

 )ר"קמ(
תחנה  שם התחנה .צ.נ

 'מס
 ?  *צומת שוקת, נחל חברון 140.70/079.35 ? 

ניתוח ספיקות שיא שנתיות   2115  * זרנוק -נחל באר שבע  142.50/069.00 405
*   באר נבטים–נחל באר שבע  141.70/068.85 ?  ? 

 23120  * מאגר סנסנה -נחל עומר  139.70/078.70 40 ניתוח נפחים שנתיים 
ניתוח ספיקות שיא שנתיות   23127  *באר שבע , שבע-נחל באר 131.00/071.35 1,090
ניתוח ספיקות שיא שנתיות   23137  *חצרים , נחל באר שבע 126.00/070.90 1,220

 ?  *נחל בקע  130.80/070.60 ? 
 23140 נחל סכר ?  אין נתונים, סדרה קצרה

 ? 6הר הנגב , נחל הרועה ? ? 
 23106  כביש ניצנה-נחל הבשור  120.70/040.30 185 ניתוח ספיקות שיא שנתיות
 23110  רביבים–נחל רביבים  122.00/049.90 217 ניתוח ספיקות שיא שנתיות

לב בבשור משו, סדרה קצרה
 רעים

 23145  צאלים–נחל הבשור  106.45/068.85 2,378

 ? באר ימואל, נחל הבשור 114.30/060.55 ? 
, נפחים, ניתוח ספיקות שיא

 נפחים ריגעיים
 23150  רעים–נחל הבשור  097.72/088.50 2,630

 ? נחל כרכור 129.00/081.60 ? 
 ? נחל קמה 121.25/089.40 ? 

 23155 כביש  עזה, נחל גרר  233 נתוניםאין , סדרה קצרה
, נפחים, ניתוח ספיקות שיא
 זרימות ריגעיות

 23160 רעים, נחל גרר 097.24/090.06 658

   מחוץ למרחב התכנון*
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.  י התחנה לחקר הסחף"קיימים נתונים ומדידות שנעשות ע, בנוסף לתחנות שפורטו לעיל

 . הסחףניתוח הנתונים ועיבודם מבוצע בתחנה לחקר
 ספיקות שיא בתחנות מדידה

ניתוח סטטיסטי לספיקות שיא נעשה רק במספר תחנות נבחרות בהן קיים רצף נתונים 

 :כמפורט להלן, שיכולים לשמש בסיס
 )שניה/ק"מ(ספיקות שיא שנתיות 

50% 20% 10% 4% 2% 1% 
 תחנה  שם התחנה

 'מס

 23160 רעים, גרר 420 320 240 145 88 33
 23106 כביש ניצנה, בשור 152 127 102 69 46 17

 חצרים, באר שבע 1,720 1,267 890 505 289 92
 )מחוץ למרחב התכנון(

23137 

 23150 רעים, בשור 1,880 1,200 760 350 180 55

  נחל רביבים 578 339 248 70 41 -

 

נים משמשים כיום לאומדן ספיקות שיא באג, נתונים אלה בנחלים הראשיים באגן הבשור

 .משניים של אגן ניקוז הבשור

נעשה ניתוח אומדני זרימות ונפחים לאגנים בקטעים , בנוסף לנתוני הזרימות המדודות

 .בהסתמך גם על נגר עילי, השונים של נחל הבשור

 נגר סגולי
 )ק"מלמ(

 ממוצע נגר רב שנתי
 )ק"מלמ(

ממוצע גשם רב 
 שנתי

 )ק"מלמ(

 טווח נפחי
 זרימה מדוד

 )ק"מלמ(

נה שם התח
 ההידרומטרית

  רעים–בשור  0-49 527 8.9 3.4

  ניצנה–בשור  0.1.9 19 0.5 2.6

  רעים-גרר 0.15.3 189 3.8 5.7

 
 ).שטח אגן היקוות: ממוצע נגר רב שנתי= נגר סגולי (
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 נתוני איגום מי שטפונות 2.1.2
 :אגן נחל הבשור כולל מספר מאגרים קיימים לקליטת מי שטפונות
 שם המאגר )ק"אלפי מ(נפח  שנת בנייה

 שובל 0.250 1952

 )עליון(גרר  1.10 1953

 שדה בוקר 0.22 1955

 סנסנה 0.25 1965

 עין הבשור 0.06 1967

 עומרים 0.24 1969

 נירים 0.65 1972

 ע תחתון"מאגר מח 0.90 1995

 ע עליון"מאגר מח 2.40 1997
 מאגר בשור דרומי 4.00 1990
 ליתמאגר חו 0.35 1993
 מאגר גבולות 0.25 1986
 מאגר רעים 1.60 1983
 צאלים 0.50  2001

 
 ק" מלמ13-  כ2001כ פוטנציאל נפח איגום קיים ל שנת "סה

 .ן או מים שפירים"רוב המאגרים מגובים במי שפד
מאגרי : כגון, שאינם איגומי מי שטפונות, קיימים באגן הבשור מאגרים אחרים נוספים

 .אגרי מים מליחים וכדומהמ, קולחין, ן"שפד
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 המלצות תכן הידרולוגי והידראולי למערכות ניקוז 2.2
  אמנון נטיף' אינגכתב על ידי נ

 
אפיקים ותעלות שבתחום האגן מיועדים להוליך את עודפי הנגר העילי אשר לא חלחלו אל , ערוצים

 .ראשיבדרכם אל אפיק הנחל ה, ההולכה וערוצי הניקוז, אל מערכת האיסוף, הקרקע-תת

 
לבחינה ותכנון למערכות , אנו ממליצים לאמץ את הקריטריונים ההידראולים וההידרולוגיים 

 :ניקוז כדלהלן
)בשנים(תקופת חזרה   האתר

 שטח פתוח או חקלאי ללא עיבוד אינטנסיבי 5  ÷  10

 שטח חקלאי מעובד אינטנסיבית 15  ÷  25

 )אתרי טיול(שטחי פארק וחורש טבעי  20  ÷  50

 סוללות הגנה 100  ÷  200

 סכרים וסוללות איגום 2,000   ÷  1,000

 

  עירוניים וכפרייםבישוביםמערכות ניקוז 
הצפת 
 בתים

כבישים 
 ראשיים

כבישים 
 משניים

מרכזים 
עירוניים 

 ר"מע

אזורי 
תעשיה 
 ומסחר

שכונת 
 מגורים

 סוג מערכת הניקוז

 )שנים(תיעול פנימי  5 5 ÷ 10 10 5 20 50

מאספים ראשיים נחלים  50 50 100 50 50 100

או תעלות חוצים /ו

 )שנים(ישובים 

 
 . שנים1:100  בכל מקרה יש לבדוק מפלסי ההצפות בתדירות עד - 
  שנה ובדיקה הידראולית ופיזית1:50יתוכננו לספיקות המתאימות ,   מעבירי מים וגשרים- 
 . שנה1:100    לספיקות  
 . מגובה המובל או קירות התעלות80% -תעלות בנויות יחושבו ל  מערכות תיעול סגורות ו- 
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  סקירת המקטעים-הניקוז  2.3
  ורמי חרובי אלחנן וינברגר בעזרת אסף קשטן' אדרידי -נכתב על

 
ההתייחסות . השיטפונות וההסדרה לפי חלוקה למקטעים, להלן סקירת היבטי הניקוז

 :מתחלקת לנושאים הבאים

 ניקוז והסדרה לרבות מתקנים בנחל ותפיסת מי -יים תיאור ונתונים של מצב ק .1

 .שטפונות

 .בעיות אופייניות למקטע הקשורות בניקוז .2

 .פתרונות מוצעים להסדרה וייצוב .3

 
 ראש הבשור.    1מקטע 

לאורך . הערוץ רחב ומחורץ. הקרקע האופיינית היא לס והנחל יוצר במקטע זה התחתרויות

 . טראסות נבאטיות וערביותרצועת הנחל קיימות עשרות רבות של 
. שיחזור ושיקום הטראסות, י חידוש"מוצע להאט זרימות שיטפוניות ולהשהות את המים ע

 גידולים עונתיים ועשב למרעה ובתנאי שתישמר זכות -יש לעודד שימוש חקלאי בטראסות 

 .המעבר של מטיילים לאורך הנחל

   

 הרועה.    2מקטע 
קיימים סכרי ערוץ שאינם אוגרים , נחל הרועה ונחל בוקר, ברצועות שני הנחלים הראשיים

ירוחם  (204נחל הרועה זורם במקביל לכביש . קיימת תכנית לתיקון הסכר בנחל בוקר. מים

המקטע משופע בטראסות נבאטיות וערביות . לאורך קילומטרים רבים) שדה בוקר

מעבירי  (40יית כביש בחצ" צווארי בקבוק"בשני הנחלים וביובליהם הרבים יש . בערוצים

נמצאת בתוך אפיק /) 22א"יער לפי תמ(חורשת הרועה . בעת שטפונות) מים וגשרים איריים

 . הזרימה ויוצרת חסימה בסוללה לניצול מי שטפונות להשקיית החורשה
יש לתחזק את הסכירה . מוצע לשמור על המצב הקיים ללא פיתוח נוסף של ייעור וסכירה

 כמאצרות למקרי תקלות במתקני הקולחין של אגן שדה בוקר בין השאר") לימאנים("

 .יש לקבוע נהלים ולהחזיק ציוד לסילוק קולחין בעת תקלה. הנמצאים במקטע זה

 

   דייקת הבשור.3מקטע 
בעיקר בגלל פעילות , הקרקע" טחינת"המקטע מאופיין בחתירה לאחור ועירוץ מוגבר בגלל 

 . כים לא מוסדרותצבאית היוצרת בנחל כמות עצומה של דר
פרט , הפתרון המוצע הוא הפסקת פעילות צבאית הקשורה בתנועה פרושה בתוך הנחל

 .על דרך אחת מוסדרת שתשמש בעיקר למטיילים!) על גלגלים בלבד(לנסיעה 
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     בשור חלוצה.4מקטע 

ערמות , הורדת מפלס הזרימה, הפרות קרקע, מעלה המקטע מאופיין במטרדי כרייה קשים

גם נחל הבשור וגם נחל באר חייל חוצים כאן את כביש . בעיקר באזור אשלים, ולת מוצקהופס

 מפתחים 7בנחל באר חייל הגשר הבריטי על הכביש הישן הוא בעל . והחדש) בריטי( הישן 211

כתוצאה מכך המים זורמים בעת . גדולים ודווקא הגשר החדש אינו מעביר ספיקות שכיחות

פוגעים בכביש ובדרכים ומציפים שטחים ,  יוצרים חתירה לאחור,שטפונות לאורך הכביש

נערכה , נחל באר חייל-נחל הבשור- 211למשולש התחום בכביש . באזור תחנת הניסיונות

 .תכנית אב לניקוז
יש קטע , רביבים-באר חייל למפגש הנחלים בשור-במורד המקטע בין מפגש הנחלים בשור

יבים ועד גבול מקטע אסנת יש שוב הפרעות קשות של רב-ממפגש בשור. שלם יציב ולא חתור

הורדת בסיס הסחיפה , אלה יוצרים הפרעה בזרימה.  בורות וסתימות בערמות-כרייה בנחל 

) מתחם חלוצה(אבדן מים ונזק לאתרים ארכיאולוגיים , מיחתור בגדות, במטרים רבים

, בגלל הכרייה, וצר למעשה י222הגשר האירי על כביש .  וקו מים ראשי222 כביש -ולתשתיות 

ובמורד יש , נאגר ומושקע סחף, מאחוריו נוצר איגום בבורות הכרייה. מעין סכר על הנחל

נפילת מפלס זרימה היוצרת חתירה לאחור ומאיימת על הכביש ועל צינור המים שיסודותיו 

 .החדשים כבר שוב נחשפו
יקום והסדרה בהיקף רחב תכנון ופעולת ש, הפתרון היחיד למצב זה הוא הפסקת הכרייה

 .ויסודי

 

     בשור אסנת.5מקטע 
, באפיק קיימת צמחיית אשלים וקנה המאיטה את הזרימה. מקטע זה יציב ורובו שמורת טבע

 .אך לא נראה שקיימת בעיית ניקוז
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     בתרונות בשור.6מקטע 
, ")אפרתי-שטרן", "גבולות("שתי מחצבות כבר שוקמו . גם במקטע זה קיימים מטרדי כרייה

גרוטאות ופסולת מוצקה , מתקנים, ערמות, לרבות בורות, ואחרות עדיין פעילות חלקית

יש באופן קבוע הצפה בעת ) אורים-צאלים (234בגשר האירי של חציית כביש "). צאלים("

בזרימה הנוצר מסחף כרייה וצמחייה הנעצרים מאחורי הכביש הישן " פקק"שטפונות בגלל 

 .  החדששהוא גבוה מהכביש
אלה כוללים מערכת סכרי השהייה "). ע"מח("במקטע זה נמצאים מתקני מאגרי הבשור 

המתקנים מתוכננים כך שספיקות . מהן אחת באפיק הנחל, והטייה ובריכות אגירה

 תיתפסנה בהתאם -שעה יעברו בנחל וספיקות גדולות יותר /ק" מ22,000שיטפוניות עד 

" ריסון"נת ההסדרה של הנחל המניע למתקן זה היה מבחי. ליכולת הקליטה של המאגרים

 .שיאים שיטפוניים לצורך מיזעור נזקי התחתרות במורד
כמו כן מתבצעת תפיסה . נאגר סחף בסכר והוא מפריע לכניסת מים למאגרים, בפועל

על בסיס חפירת ) שהיו אמורות לזרום הלאה(של זרימות בספיקות נמוכות " פיראטית"

 .וסגירת פתחים בסכרי ההטייה, ותתעלות הטייה נוספ
 . קיימים ספקות באשר להצדקת המתקנים הללו מבחינת צורכי ניקוז והסדרה, בצוות התכנון
 ליד פארק אשכול הוסדרה בשנים האחרונות ונראה שהיא ממלאת את 241חציית כביש 

הן מבחינת צורכי הניקוז וההסדרה והן מבחינת השימוש בגשר למעבר רכב , תפקידה

 . טיילים וצורכי טבע כגון מעבר בעלי חייםמ
, בקצה הצפוני של המקטע נמצאים מתקני התפיסה של מאגר נירים הכוללים סכרוני האטה

 . סכר הטייה ומשאבות

 

     מפגשי בשור.7מקטע 
" פקק"י שטפונות אך מהווה "נפרץ ע, 50- סכר שהוקם בשנות ה- סכר גררית -נחל הבשור 

תירה זו גורמת לאובדן קרקע חקלאית ופוגעת קשות באתר ח. שיוצר חתירת גדות

.  הסדרת ערוץ זרימה מדרום לסכר בלבד-הפתרון המוצע . הארכיאולוגי החשוב חורבת גררית

 . בעיקר בהקשר של בטיחות ושימור מצאי ארכיאולוגי, יש לשקול ייצוב ושיקום החתירה
יש לבצע מעבר מסודר . רקע וחתירהדרכים רבות חוצות את הנחל וגורמות הפרת ק, באזור זה

לבטל את כל המעברים האחרים ולמנוע בהם כל , אחד על בסיס תכנית האב שנערכה למתחם

 .שימוש
התוצאה ". הקו הירוק"י מערכות הגדר של "נחל הבשור חסום ע, בגבול התחתון של המקטע

 יצירתית נראה שתידרש כאן חשיבה. הברורה היא הצפות ונזק לסביבה ולמערכות הגדר

המוצע בתכנית זו יוכל לתרום לפתרון " מאגר הקצה"ייתכן ש, בין השאר. בתכנון המפורט

 .    הבעיה
סתום בסחף הנוצר מגזם וענפים ") כביש כיסופים ("242 מעביר המים בכביש -נחל אסף 

 .מעביר זה דורש טיפול עונתי. מהייעור בנחל
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  *    שפך הבשור.8מקטע 
ראוי , יחד עם זאת.  בתחום הרשות הפלסטינאית ולכן אינו כלול בתכנית זומקטע זה נמצא כולו

, לציין כי מערכות הניקוז והזרימה השיטפונית במקטע משובשות לחלוטין כתוצאה מסכירה

נראה כי לא סביר , על פניו. תשתיות ופסולת מוצקה, בניה, מתקנים, הכשרת קרקע חקלאית

פ "וני לקדמותן ומוצע לקדם שיתוף פעולה עם הרשהלהשיב את מצב מערכות הניקוז השיטפ

 ".מאגר הקצה"ואיגום ב" קו הירוק"על בסיס תפיסת זרימות ב, להסדרה

 
     מעלה רביבים.9מקטע 

בעשרות מעבירי מים וגשרים איריים ) שדה בוקר-דימונה (204נחל רביבים ויובליו הרבים חוצים את כביש 

 . ללא בעיות מיוחדות
גלישה ,  אינו מעביר את הספיקות הנדרשות ויוצר הצפות204 מעביר המים של הנחל בכביש -נחל שועלים 

 . וחתירה
 .בעיקר בהקשר של התפשטות העיר צפונה, דורש הסדרה -נחל אבנון 

 .  נמצא בתכנון הסדרה-נחל ירוחם 
אסות קיימות טר, )יובל של ירוחם(ירוחם ורפד , במקטע כולו ובעיקר ברצועות הנחלים אבנון

 . נבאטיות וערביות בערוצי הנחלים
, סכר זה משפיע. המקטע מסתיים בסכר ירוחם שיוצר את מאגר האפיק הגדול ביותר במערכת הבשור

בתכנון של . באופן משמעותי על ההתנהגות השיטפונית של נחל רביבים, מאז הקמתו בשנות השישים

, מניעת פריצה או התמוטטות של הסכרפארק ירוחם יש להביא בחשבון את כל האבטחות הדרושות ל

הגדולות והמתוכננות באגם עלולות לגרום הרס ונזק בקנה מידה עצום , מפני שכמויות המים הקבועות

 .תכנון הפארק מחייב גם הסדרה של כל כניסות הנחלים אל הפארק. במורד הנחל

 
   מניפת משאבים.10מקטע 

בקטע זה מתקיימת .  קטע ארוך של נחל רביביםמקטע זה מאופיין בכרייה וחציבה נרחבים לאורך

י שפך וערמות של חומר כרייה שחלקו ממקור חיצוני וכן בורות עצומים שהורידו את "חסימה ע

. אפיק הזרימה משנה מהלך מעונה לעונה. מפלס הסחיפה במספר מוקדים כדי עשרה מטרים

דה ופגיעה בקו מים ראשי נזק למטעי קיבוץ משאבי ש, ההתחתרות גורמת לאובדן מים בבורות

 .יש טראסות נבאטיות, בקטעים שלא נכרו, ביובלי  הנחל. ירוחם-משאבי שדה
 .כביש הכניסה למשאבי שדה נחסם בעת שטפונות בגלל חציית נחל רביבים בגשר אירי

 והמרכז האזורי רמת הנגב התבצעו עבודות שיקום 222כביש , 40בתא השטח התחום בכביש 

י כרייה נוספת שהורידה עוד יותר "נעשה ע" שיקום"אך ה, ה יצרו הסדרה נופיתעבודות אל. כרייה

קיימת בעיית התחתרות במוצא נחל רביבים בגשר החדש על , כתוצאה מכך. את בסיס הסחיפה

רשות . התחתרות זו מאיימת על הכביש ועל קווי מים וחשמל ראשיים קיימים ומתוכננים. 40כביש 

עבודה מתוך כוונה להעלות מחדש את מפלס הסחיפה בהסדרה או הניקוז הקפיאה את המשך ה

 .בסחף שיביא הנחל
אשר , בכניסה וביציאה של פארק גולדה, המקטע מסתיים בשני גשרים חדשים על נחל רביבים

הגשר האירי הישן .  בעת שטפונות222מתוכננים להעביר את הספיקות שחסמו עד כה את כביש 

 . באגם האפיק שבפארק גולדה) תקלות בלבד(פי מים משמש מיגלש לשיטפונות ולעוד
 .פארק גולדה עצמו מועד להצפה וכל תכנון שלו בעתיד צריך להביא זאת בחשבון
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   רביבים.11מקטע 
אשר מתקניה יוצרים ערמות חומר טפל בתוך " מחצבת רביבים"בתחילת מקטע זה נמצאת 

.  בעתיקות לרבות סכר ביזאנטי גדולהכרייה בנחל יצרה בורות עמוקים ופגיעה. רצועת הנחל

, הכרייה בנחל. כרייה מתוכננת נוספת מאיימת על הסכר ההיסטורי של מצפה רביבים וסביבתו

 .גרמה בעבר לסחיפת הכביש ולא נראה כי בעיה זו נפתרה, מיד אחרי כביש הכניסה לרתמים

 
   אטדים.12מקטע 

להוציא קטע קצר מאד של , יקוז וסחיפהמקטע זה אינו פגוע מבחינת ניקוז ואין בו בעיות נ

 .מערב לרביבים שניתן לטפל בו באמצעים פשוטים-מגע עם שטחי עיבוד חקלאי מצפון

 
   מעלה סכר.13מקטע 

לא קיימות .  מזה דורות-המקטע עשיר בערוצים סכורים ובטראסות חקלאיות בדואיות 

 .במקטע בעיות ניקוז הדורשות טיפול

 
   מורד סכר.14מקטע 

כרייה בנחל ובגדותיו באזור רמת חובב : מקטע זה קיימים מספר חסמים ומטרדים ניקוזייםב

ברצועת הנחל נמצאות בריכות האידוי הגדולות . חתירה בנחל ומיחתור גדות, ערמות,  בורות-

הסוללות של בריכות אלה נמצאות בפשט ההצפה של הנחל ולעיתים אף בערוץ . של רמת חובב

ריכות האידוי בנחל יחד עם תופעת ירידת בסיס הסחיפה של הנחל מגע זה של ב. עצמו

בעיקר בשל הזיהום החמור והמסוכן שעלול להיגרם , נראה לנו הרה אסון, כתוצאה מכרייה

במקרה של התחתרות בסוללות המאגרים כתוצאה מזרימה שיטפונית או תקלה כלשהי 

 . במערכות האיטום של המאגרים
 הנחל עם מערכות מסוכנות בתחום אתר רמת חובב קיימת נקודת מגע אחרת של מערכת

 ). יובל של נחל סכר(באתר הפסולת הרעילה ההולך וחוסם בהדרגה את רצועת נחל נעים 
צוות התכנון רואה בנושא הסדרת הניקוז ברמת חובב וסביבתה נושא קריטי הדורש טיפול 

 .במסגרת יישום תכנית אב זו

 
   מורד באר שבע.15מקטע 
 זה הוא מקטע המשך של נחל באר שבע הנמצא בתחום תכנון נפרד ומהווה חוליה מקטע

מקשרת בין מפגש נחל סכר עם נחל באר שבע לבין מפגש נחל באר שבע עם נחל הבשור 

במקטע זה קיימות הפרות של מערכות הניקוז כתוצאה מפעילות ).  אסנת-בשור (5במקטע 

במסגרת . עבודות עפר וסוללות בנחל, חפירות, ההפרה כוללת דרכים רבות. אימונים צבאיים

הסדרת , י תיקונן"תכנית זו נוצרו הבנות ראשוניות עם גורמי הצבא לגבי פתרון ההפרות ע

, ל"בין השאר יוסכם עם צה. הזרימה ומניעת שימושים כגון אלה ברצועות הנחל בעתיד

פרט למספר מוגבל , על מניעת חצייה של הנחל לאורך כל המקטע, במסגרת תכניות היישום

 .  של נקודות חצייה מוסדרות
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   מעלה גרר.16מקטע 
ערוצי הנחל במקטע זה מתחתרים בעיקר כתוצאה מעיבוד חקלאי ועבודות עפר שנעשו לצורכי 

ההסדרה של כל המקטע תבוצע על בסיס המלצות כלליות של התכנית לייצוב ומניעת . ייעור

 .סחיפה באזורי ייעור ועיבוד חקלאי

 

   גרר רהט.17מקטע 
צווארי "שני אלה יוצרים חסימות ו. 40המקטע מתחיל ממזרח לסוללת מסילת הברזל וכביש 

-בית קמה (264 לכביש 40במרחב שבין כביש . הגורמים לחתירה ומיחתור גדות" בקבוק
, חציית דרכים לא מוסדרת, קיימות הפרות רבות כתוצאה ממילוי וכרייה, )משמר הנגב

, לרבות מאגרי אפיק קטנים, סכרים קטנים וטראסות לצורכי עיבוד חקלאי, צקהפסולת מו

עיקר . למתחם זה קיימת תכנית הסדרה. על נחל שובל מצפון לרהט, אחד מהם גדול יותר

 . ההסדרה המוצעת בתכנית זו קשורה בתכניות הפיתוח של רהט ושל פארק הנחל שלה
. נמצא מאגר הביוב של רהט, ד חורבת מארביםבערוץ נחל גרר לי, 264בקטע שממערב לכביש 

 .בסוללות המאגר יש מיחתור הדורש טיפול בייצוב והסדרת זרימה

 

  בתרונות גרר .18מקטע 
לא " מעבירי צינור"התחתרות בקרקע חקלאית כתוצאה מ.  חסימת ערוץ בפסולת-נחל זיז 

 בעיקר -ת ליישובים והכניסו") כביש השובלים ("293המעבירים בכביש . מתאימים לספיקות

 . מושב קלחים
 .באזור החוות החקלאיות על נחל גרר יש חסימות באשפה

 

   דודאים.19מקטע 
שני . 40המקטע מתחיל ממזרח לסוללת מסילת הברזל וכביש . מקטע מבותר עשיר בבארות

במקטע קיימת . הגורמים לחתירה ומיחתור גדות" צווארי בקבוק"אלה יוצרים חסימות ו

 . ת לא מוסדרת של בדואים ברצועת הנחל היוצרת חסימות וחשופה להצפותהתיישבו
 .המאגר סתום בסחף והוא עדיין בשימוש. הוא מאגר אפיק) משמר הנגב(מאגר נחל פחר 

 .הקטע נמצא בהסדרה. בנחל עלקת קיים מצבור פסולת בניין של להבים

 

   שמריה.20מקטע 
פרט לחסימות אקראיות , דורשות הסדרהמקטע זה אינו סובל מבעיות ניקוז ה, כללית

ובפרק ' ראה הצעותינו בנושא זה בכרך א. מבצעי ניקיון, מדי פעם, בפסולת מוצקה הדורשות

 .איכות הסביבה
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   מעלה פטיש.21מקטע 

כל אלה . כובשים ועולים, עשן, פטיש, כרכור) מצפון לדרום(מקטע גדול זה מתחיל ביובלים 

הנחלים כרכור .  ומערכות עירוניות של מערב באר שבע40ביש כ, חוצים את מסילת הברזל

נחל עולים במובל סגור (הנחלים כובשים ועולים נמצאים בהסדרה עירונית . ופטיש מוסדרים

בנחל עשן יש חסימות כתוצאה מעבודות עפר . עד ליציאה מבאר שבע, )בקטעים ארוכים

 טיפול יסודי שכן הוא עלול ליצור נושא זה דורש. נרחבות לקו ביוב ראשי שהפרו את הנחל

 25מחצבת פטיש הנמצאת על נחל פטיש ממערב לכביש . מפגעי ביוב כתוצאה מסחיפת הקו

נוסף , זהו מפגע קשה היוצר. יוצרת חסימה גדולה בנחל והטייה של הזרימה, )גילת-באר שבע(

 בנחל פטיש .מיחתור בגדות וסחף במורד, גם התחתרות, על מטרדים שאינם קשורים בניקוז

בוצעו עבודות שיקום והסדרה ועל רקע זה מפגע המחצבה חמור עוד ) פרט לקטע המחצבה(

 . יותר
נחל הלמות מתחתר . הלמות ותפרח, בהמשך מצטרפים לנחל פטיש גם הנחלים חצרים

 ). 'ראה המלצותינו בנדון בכרך א. (בשטחים חקלאיים
מסגרת תכנון הפארק ". ר שבע מערבבא "-רובו של מקטע זה מיועד בתכנית לפארק נחל 

 .מאפשרת שימוש במגוון אמצעים להסדרת הניקוז

 

   בתרונות פטיש.22מקטע 
 -המצב הנוכחי מבחינת ניקוז ). הגדול בתכנית" (אופקים "-גם מקטע זה מיועד לפארק נחל 

בקטעים נרחבים יש . זרימה קבועה של ביוב יצרה צמחייה עבותה הסותמת את הערוץ. גרוע

כל אלה יבואו על . פסולת מוצקה בכמויות גדולות וכל אלה גורמים למיחתור גדות ולהצפות

י המלצות התכנית "וניקוי הנחל מפסולת עפ, הסדרת הביוב, פתרונם במסגרת הקמת הפארק

 ). 'כרך א(

 

   מורד גרר.23מקטע 
 .ללא הפרות וללא בעיות ניקוז, מקטע שמור

 

 בוהו .24מקטע 
נחל שובה נטוע ושמור ללא חסמים ובעיות . בוהו ושובה, ת הנחלים נתיבותמקטע זה כולל א

ראה המלצותינו (, אך עדיין קיימות חתירות בשטחים חקלאיים, נחל נתיבות מוסדר. ניקוז

רובן כתוצאה מאשפה ופסולת וכן , בנחל בוהו יש מספר חסימות והתחתרויות). 'בנדון בכרך א

 . קיימת תכנית הסדרה. ות ולא מוסדרותמניקוז ממערכות עירוניות מרוכז
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  :מי התהום בנחלי אגן הבשור 2.4
 עיבוד נתונים ומחקר בסיסי, ניטור, מסד נתונים

  מכון ויצמן למדע–המחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרגיה  – עמנואל מזור' פרופנכתב על ידי 

 
להיבטים לאורך ערוצי הנחלים העיקריים באגן הבשור יש צורך בהתייחסות מיוחדת 

 :הקשורים במילוי החוזר ושמירת איכות המים וזאת בנושאים ובשיטות שלהלן

 :מסד נתונים .1
ערוצי נחל , בארות מודרניות, בארות רדודות קדומות, מעיינות: זיהוי ומיפוי מקורות מים .א

יש להכין טבלאות הכוללות . זאת לגבי כל אגן הניקוז של נחל הבשור. וגבולות אגני המשנה

איכות , שימוש והספקים, עומק, פרטי מבנה, צ"נ, שם(פרטים של כל מקור מים את ה

 ).בדיקות כימיות ומדידות עונתיות של ספיקה וגובה מפלס המים, המים

בתי ,  מפעלי תעשייה:זיהוי ומיפוי פעילות מתערבת טבע ומקורות זיהום פוטנציאליים .ב

יש להכין טבלאות מצאי . 'וכו, לותמזב, איסוף ביוב וטיפול בשופכין, מוסכים, מלאכה

שם , תיאור כללי, בעלות, מיקום(ובהן פרטים לגבי כל מקור זיהום פוטנציאלי 

הרכבים , פליטות לאוויר, כמויות וסוגי שפכים, האחראי וכיצד ניתן להתקשר אליו

 ).כימיים מפורטים וכמותיים

לניטור ולימוד מי ריכוז פרטים על כל הגופים הממלכתיים והפרטיים הקשורים  .ג

 התהום באגן הבשור

ת קדיחה והפעלה של "כולל דוחו, )נתונים היסטוריים (ריכוז מירב הנתונים הקיימים .ד

בדיקות כימיות בניטור קבוע ובבדיקות , תנודות בספיקה, תנודות מפלס המים, בארות

 .פרסומים בעיתונות המקצועית, מיוחדות

 :נות הבאיםתכנון רשת ניטור מי תהום לפי העקרו .2
 .כל המעיינות הפעילים וכל בארות התצפית וההפקה הקיימות ישולבו ברשת הניטור .א
תכנון בארות תצפית משלימות שימוקמו לפני ואחרי כל חיבור של יובל משני גדול עם  .ב

 .נחל הבשור ובמורד הזרימה של כל מקור זיהום פוטנציאלי
 . מטר מן הערוץ100 - ו50 ,10במרחק של , מיקום בארות התצפית בגדה .ג
כך שיכללו את גוף , בארות תצפית לעומקים שונים" קן"מיקום , בכל נקודת ניטור .ד

 .המים השעונים וגופי מים עמוקים יותר
בכל באר ניטור ובכל באר מפיקה תערך פעם אחת בדיקה מקיפה ויסודית , בכל מעיין .ה

רוכה של חומרים אורגניים וחומרי יסודות קורט ורשימה א, של יונים מומסים שכיחים

 לפי הכלול בתקן מי השתייה ולפי הרכבי מקורות זיהום פוטנציאליים -זיהום 

כן תכלולנה הבדיקות המקיפות את האיזוטופים היציבים של המים ומצייני . מזוהמים

 .4-ובבארות עמוקות גם הליום, 14-פחמן,  גיל כמו טריטיום
, הטמפרטורה, ות תקופתיות של גובה מפלס המיםבבארות התצפית תערכנה מדיד .ו

בדיקות כימיות של מספר יונים ותרכובות שיקבעו לגבי כל באר על סמך המדידה 

 .המפורטת הראשונית ועל סמך קירבה למקור זיהום פוטנציאלי מזוהה
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 מצד אחד ומהירות ואופי -תכיפות מדידות הניטור תקבע כך שתתקבל תמונה עונתית  .ז

 . מצד שני-ירועי שיטפון תגובה לא

 

 : ולפי המטרות הבאות- עם קבלתם -עיבוד הנתונים יהיה רציף  .3
, זרימת מי התהום האזורית, שעון(שיוך כל מקור מים לגוף מי תהום מקומי מוגדר  .א

 ).מערכות כלואות
 המפיקים מים ממספר גופים וקביעת התכונות של מרכיבי -זיהוי מקורות מעורבים  .ב

 .הקצה
 .זיהוי גופי מי התהום וקביעת איכותם .ג
זאת . הספיקה ושל האיכות/תנודות עונתיות כתגובה לשיטפונות של מפלס המים .ד

 .להבנת מערכת המילוי החוזר
או שינויים בריכוזיהם כתגובה על אירועי מילוי חוזר או על  /זיהוי הגעת מזהמים ו .ה

 .מעשי האדם
 .י התהוםזיהוי טווח ההשפעה של הנחל על מ .ו

 פרסום נתונים ועיבודם בממשק שקוף של משק מי התהום. 4

התוצאות המצטברות במסד הנתונים תעמודנה לרשות המוסדות הממלכתיים והציבור 

ניתוחי מצב וכן , ת מצאי ועיבוד נתונים תקופתיים"במסגרת זו יפורסמו דוחו. הרחב

 .שנתוני תפעול וניצול מי תהום ותוצאות

  לבנק נתונים יעילאופי הארגון. 5

 .נגיש וידידותי למשתמשים, יש לתכנן מראש את ארגון מסד הנתונים בבנק נתונים יעיל

לשם כך יש להגדיר את סוגי הפניות הצפויות לבנק הנתונים ואת אופני מתן התשובות 

 .על בנק הנתונים להיות כלי נוח להפקת הדוחות התקופתיים. חתכים וטבלאות, במפות

 ות בזמן אמתמתן התרא. 6

לגבי כל . נתונים המתקבלים מן השטח וממעבדות יש להעביר מיידית לבנק הנתונים

של ערכי מפלס או ספיקה וריכוזי יסודות " קווים אדומים"נקודת ניטור יש לעבד 

אשר בהתקבלם מועברת התראה מיידית לגורמים המפעילים בארות , ותרכובות במים

 . כפי שיקבע-ולמקבלי ההחלטות 

 מחקר בסיסי. 7
פעמית המפורטת של כל נקודת ניטור ועיבוד נתוני הניטור -עיבוד נתוני הבדיקה החד

לכך ניתן להוסיף ייזום מחקר  . השוטף מהווים חוליה חשובה בהבנת מערכות מי התהום

 שיהיה כרוך בבדיקות
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 הבשור ההיבט האקולוגי של תוכנית האב לשיקום ופיתוח נחל .3.1

 מבוא. 3.1.1
 :מטרות הפרק האקולוגי בתוכנית האב לשיקום ולפיתוח נחל הבשור הן 

המבנה והתפקוד של המערכת האקולוגית באותם מקטעי נחל המצויים בתחום  שימור •

 .ל יציבתוכנית האב בהם המערכת האקולוגית בריאה ונמצאת בשווי משק

 המערכת האקולוגית באותם מקטעי נחל בהם נפגעו בעבר המבנה והתפקוד של שיקום •

 .המערכת האקולוגית

 פיתוחמזעור הפגיעה האפשרית במערכת האקולוגית באותם מקטעי נחל המיועדים ל •

הצגת ההיבטים האקולוגיים בהם צריך המתכנן להתחשב בעת תכנון , בעתיד כלומר

חל וכן פיתוח כלים כמותיים שיסייעו בידי המתכנן בתהליך קבלת פיתוחו העתידי של הנ

 .ההחלטות הקשורות לפיתוח מערכת הנחל

 :על מנת להשיג מטרות אלה נקטנו במתודולוגיה שכללה את הצעדים הבאים

 העמקת ההבנה לגבי המבנה והתפקוד הייחודיים של המערכת האקולוגית של נחלים .1

לל ושל נחל הבשור בפרט והעמקת ההכרות עם  של נחלים מדבריים בכ- מדבריים

צעד זה כולל סקר ספרות . הגורמים האקולוגיים והסביבתיים המשפיעים על מערכת הנחל

 .ומסתמך על סיורי לימוד בנחל) case studies(מעמיק על נחל הבשור ועל  נחלים דומים 

 בתוכנית - קביעת המדד הבסיסי להערכה איכותית וכמותית של מקטעי הנחל השונים .2

 המתייחס בעיקר לפוטנציאל "רגישות אקולוגית"האב לנחל הבשור השתמשנו במדד 

להשפעת הפרעות סביבתיות להערכה איכותית של , הרגישות של המערכת האקולוגית

רצועת החייץ ואזור , פשט ההצפה, אפיק הנחל(מידת הפגיעות ברצועות הנחל השונות 

ערכיות "נחל השונים העדפנו את המדד להערכה כמותית של מקטעי ה). המעבר

המתייחס למבנה ולתפקוד הנוכחי של המערכת האקולוגית ולערכי הטבע  "אקולוגית

 ).ראה פירוט להלן(.הנכללים בה במצבים העכשווי

 של כל אחד - "ערכיות האקולוגית"קביעת קריטריונים ביולוגיים ואקולוגיים לכימות ה .3

 לשקלול פרטני של קריטריונים אלה ואיחודם לכלל ממקטעי הנחל השונים ופיתוח שיטה

 ).ראה פירוט להלן" (ערכיות האקולוגית" האתערך מספרי אחד שיבטא 

, ככל הניתן,  המטרה הייתה לבצע סקר מקיף- אקולוגיאיסוף מידע קיים וביצוע סקר  .4

 .3לכימות הקריטריונים המוצגים בסעיף 

קבל מפת ערכיות אקולוגית של מקטעי הנחל  זאת על נמת ל- ניתוח ושקלול המידע שנאסף .5

 .השונים

,  בהכנת תוכניות לשימורלסייע מטרת הנחיות אלה - פיתוח מערכת הנחיות למתכנן .6

 .שיקום ופיתוח מערכת נחל הבשור
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 מבנה ותפקוד המערכת האקולוגית של נחל הבשור 3.1.2
ב עיקרי בהקניית הבנת המבנה והתפקוד של המערכת האקולוגית בנחל הבשור היא מרכי

 31בדומה למתרחש בנחלים אחרים. התייחסות אקולוגית נכונה לנחל בתוכנית האב

מורכבת המערכת האקולוגית של נחל הבשור מפסיפס של גורמים שונים בנחל ובאגן 

גורמים אלה .  המקיימים ביניהם מערכת דינאמית של יחסי גומלין, 25הניקוז שלו

ם קובעים יחד את מבנה ותפקוד המערכת האקולוגית של ומערכת היחסים בינם לבין עצמ

ניתן לסכם את יחסי הגומלין המשפיעים על המבנה והתפקוד של המערכת . הנחל

 :האקולוגית בנחל הבשור בסכמה הבאה

 

 
 

אורך . הגורמים המשפיעים על מבנה ותפקוד המערכת האקולוגית של נחל הבשור ויחסי הגומלין ביניהם. 1איור 
חצים עבים מצביעים . חצים דקים מצביעים על יחסי גומלין ברמת בית הגידול; מלמד על עוצמת התגובההחצים 

 . על תגובות ברמת המערכת האקולוגית כולה
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סכמה זו רואה באדם ובפעילותו את הגורם העיקרי המשפיע על המבנה והתפקוד של 

הצומח ועל התנאים , חיהן באופן ישיר והן באמצעות השפעת האדם על ה,  מערכת הנחל

, מתוך ראייה אופורטוניסטית קצרת טווח, במקרים רבים. הסביבתיים בנחל ובאגן הניקוז

ניצול היתר הנוכחי של מערכת הנחל . מנצל האדם  את משאבי הנחל וסביבתו ניצול יתר

בניצול מים , )'לימנים שיחים וכד, סיכרונים(מתבטא בקציר נגר עילי בשטח אגן הניקוז 

בניצול מי אקוויפר החלוקים , )או ישירות מהנחל, תפיסת מים למאגרים, למשל(ליים עי

הזרמת ביוב המגיע לנחל  בצינור (בזיהום נקודתי , במפגעי כרייה וחציבה, )למשל בנקזים(

במפגעי פסולת מוצקה הפזורים לאורך , )שטיפת מזהמים עי מי נגר(ודיפוזי ) או תעלה

מפעולות ציוד מכני כבד להכשרת , כתוצאה מפעילות הצבאבפגיעה בחי ובצומח , הנחל

ריבוי שבילים לא , למשל(וכן משימוש תיירותי לא נכון , שטחים לחקלאות או נטיעות

מוסדרים כתוצאה מפעילות חלק מרכבי השטח ובכלל זה שבילים ברצועת האפיק ובאפיק 

קולוגי של מערכת הנחל ניצול יתר זה פוגע בדרך כלל במבנה ובתפקוד הא. וכדומה) עצמו

בנחלי החוף של ). ראה להלן(ומפחית את רמת ערכיות הנחל או את רמת חלק ממקטעיו 

 והביא לירידה ארוכת טווח 11ישראל גרם ניצול כזה להכחדת מיני חי וצומח רבים

 .בערכיותם של הנחלים לשימוש האדם
חד הגורמים העיקריים על רקע הגידול בדרישה לשטחי טבע ונוף נראה כי האדם הוא גם א

העתיד להרוויח משיפור תפקודו האקולוגי של הנחל ומשמירה ) אם כי לא הגורם היחיד(

בעליה בדמויים העצמי , בין השאר, רווח זה יבוא לביטוי. על ערכיותו האקולוגית הגבוהה

בתעסוקה , בתרומה כלכלית כתוצאה מעליה ביזמות, של הישובים השוכנים באזור הנחל

; משימור משאבי קרקע ומים; בהעלאת ערך הקרקע והנכסים שלאורך הנחל; ות ובתייר

" היבטי הרווח"אולם כל . 13,11ושמירה על המרחב הפתוח; וממניעת נזקי שטפונות

מותנים בכך שניצול משאבי הנחל לטובת האדם , כפי שמפורט לעיל, הצפויים מהנחל

זעור ההפרעה לתפקודה המאוזן מ, יעשה מתוך ראייה אקולוגית ארוכת טווח שמשמעה

שיקום ופיתוח מערכת נחל הבשור , ששימורמכך משתמע  . של המערכת האקולוגית בנחל

יעשו כך שהפגיעה במבנה ובתפקוד מערכת הנחל תהיה , שהם מטרת תוכנית האב

 .מזערית ככל הניתן
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 " והרגישות האקולוגית" "ערכיות האקולוגית"ריטריונים להגדרת הק  3.1.3
 הבשור חלבנ

ערך "מבטא ' רגישות'המונח ,  תכנית אב לישראל בשנות האלפיים-" 2020ישראל " על פי 

ההדגשה  (15ערך זה עשוי להיפגע תוך כדי פיתוח". גבוה של מקטע הנחל בתחום מסוים

המתייחסת למצאי הנוכחי ' ערכיות': הגדרה זו משלבת בתוכה שני מרכיבים שונים). שלי

המתייחסת לפוטנציאל ההיפגעות העתידית " רגישות"ם במקטע נחל ושל ערכים אקולוגיי

 אין הם חופפים -למרות שבין שני מרכיבים אלה קיימים יחסי גומלין . של ערכים אלה

 .בהכרח זה את זה

 

 קריטריונים להערכת רגישות אקולוגית 3.1.3.1
המערכת  מתייחס למידת רגישותה של) Ecological Sensitivity (רגישות אקולוגיתהמונח 

 .האקולוגית להפרעות סביבתיות
 :בין הגורמים המשפיעים על הרגישות האקולוגית ניתן למנות את

מערכת אקולוגית התלויה במשאב שזמינותו מוגבלת תהיה . אופי המערכת האקולוגית .1

מערכת , למשל. רגישה יותר להפרעות ממערכת אקולוגית שמשאביה אינם מוגבלים

 משאב המים מוגבל והכוללת בתוכה אלמנטים חשובים הנמצאת בסביבה מדברית בה

התלויים בנוכחות מים תהיה יותר רגישה ממערכת שהאלמנטים הכלולים בה אינם 

 . תלויים בנוכחות מים

למערכת אקולוגית , למשל. מיקומה המרחבי של המערכת האקולוגית בסביבה .2

תהיה רגישות ) Sink(המהווה מבלע )  המקום הנמוך בנוףשהואכדוגמת מערכת נחל (

מאחר , )למשל שלוחה) (Source(גבוהה יותר מאשר למערכת אקולוגית המהווה מקור 

 .והראשונה מרכזת אליה תשומות שונות מהסביבה

ככל ). מארג מיני בעלי החיים והצמחים(רמת המורכבות של המארג הביוטי  .3

ין בין שהמערכת האקולוגית מהווה מארג מסועף והטרוגני יותר של יחסי גומל

מאחר והיא בעלת כושר , רגישותה לפגיעה סביבתית תהיה נמוכה יותר, מרכיביה

(ומתאפיינת ביכולת התאוששות ) resistance(עמידה איתן יותר כנגד הפרעות 

resilience ( גבוהה יותר) 2איור.( 

מערכת אקולוגית הכוללת אלמנטים ייחודיים . נוכחות אלמנטים ייחודיים ורגישים .4

 גבוהה יותר ממערכת אקולוגית שאינה מכילה אלמנטים רגישות תהיה בעלת ורגישים

מאחר ומשמעות הפגיעה במערכת האקולוגית המכילה אלמנטים כאלה יכולה , כאלה

כ בעושר מינים "אזור האפיק ופשט ההצפה המתאפיינים בד, לפיכך. להביא להכחדתם

בעלי רגישות אקולוגית גבוהה  יהיו 25גבוה לעומת שאר האזורים באגן הניקוז של הנחל

 .יותר מהאחרים
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 מערכת אקולוגית שלא נפגעה באופן . הפגיעה הסביבתית במערכת האקולוגיתרמת . 5

ממערכת ) מאחר וניתן עוד לגרום לה נזק רב(משמעותי מפעילות האדם תהיה רגישה יותר 

 ).בה לא נותר עוד מה להרוס(עה סביבתית קשה אקולוגית שכבר נתונה לפגי
) המשכיות, רציפות, מבנה טופוגרפי(מעצם הבנת התכונות הבסיסיות של מערכת הנחל 

יחידות אורכיות במערכת -בעיקר לתת" רגישות האקולוגית"מתייחסת הגדרת ה

יחידות אלה -תת). אזורי מעבר, אזור החיץ, פשט ההצפה, אפיק הנחל(האקולוגית 

בכל מקטעי . נמשכות לאורך כל הנחל ללא קשר למקטעיו השונים) אזורים, צועותר(=

ללא קשר לערכיותם האקולוגית יהיה אפיק הנחל רגיש יותר מאשר רצועת החיץ , הנחל

ללא , צפוי כי בכל מקטע נחל, בהתאם. ורצועת החיץ תהא רגישה יותר מאשר אזור המעבר

המתבצעת ) 'כרייה חציבה וכד, זיהום(ת מזיקה תהיה לפעילו, קשר לערכיותו האקולוגית

 השפעה שלילית יותר על תפקוד כלל מערכת הנחל בהשוואה לנזק -באפיק הנחל עצמו 

 .הצפוי מביצוע אותה פעילות הנעשית ברצועת החיץ או באזור המעבר

a 

)2( 

b 

c 

d 

e 

)1( 

a b c d 

e f g 

h i j 

k l 

היא מערכת יציבה בעלת עמידות גבוהה להפרעות, מערכת אקולוגית עם רמת מורכבות גבוהה) 1 (.2איור 
לא ינתק) מודגם בחץ דו כיווני(מאחר וניתוק אחד הקשרים ) כלומר רגישות נמוכה(ויכולת התאוששות גבוהה

מתאפיינת בעמידות נמוכה, ת אקולוגית בעלת מורכבות נמוכהמערכ) 2(לעומת זאת . את כלל המערכת
מאחר וניתוק אחד הקשרים יגרום לניתוק) כלומר רגישות גבוהה(להפרעות וביכולת התאוששות נמוכה

 .המערכת כולה
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 קריטריונים להגדרת הערכיות האקולוגית של מקטעי נחל הבשור 3.1.3.2
יחס למבנה ולתפקוד הנוכחי של המערכת האקולוגית  מתי ערכיות אקולוגיתהמונח

 במקטעי נחל המצב העכשוויולערכי הטבע אותם היא כוללת והוא משקף את 

בשונה מאזורי הרגישות האקולוגית המתייחסים לרצועות אורך המקבילות . שונים

. הרי שהערכת הערכיות מתייחסת לכל מקטע נחל כשלעצמו, לציר הנחל כולו

מחולק רוחבית לקטעים קטעים כשדרגת ערכיותו האקולוגית של כל הנחל , כלומר

הערכיות האקולוגית משקללת בתוכה . מקטע מוערכת לפי פרמטרים מוגדרים

תנאים (לפי מידת ייחודיותם ומרכיבים סביבתיים ) חי וצומח(מרכיבים ביולוגיים 

 . 1כמתואר באיור ) סביבתיים והשפעות אדם
 כמותיות למחצה נותן בידי החוקר ומתכנן תכנית  כמותיות אובשיטותשימוש 

או להשוות בין מצבם /הנחל אפשרות להשוות בין מצבם הנוכחי של נחלים שונים ו

השיטה המקובלת כיום לקביעת ערכיותם . הנוכחי של מקטעי הנחל השונים

האקולוגית של נחלים או מקטעי נחל שונים מתבצעת על פי הקווים המנחים של 

 Hughes and Noss26 ,Angermeier andלמשל ; IBI-) Index of Biological Integrityשיטת ה

Karr18 (ושיטת הIEI-) Index of Ecological Integrity ; למשלKarr28 ,Vanden-Bossche33 (

יישום מלא של ). 1איור (המתייחסת למרכיביה השונים של המערכת האקולוגית 

וח במטרה לאפיין את מרכיביה השונים של שיטה זו מחייב מחקר מפורט וארוך טו

להערכת ערכיותם האקולוגית של מקטעי נחל הבשור . המערכת האקולוגית בנחל

אך בשל מגבלות הזמן והתקציב פיתחנו גרסה  , IEI -השתמשנו בעקרונות שיטת ה

קביעת . פחות מפורטת המתבססת על תקופת מעקב קצרה ומוגבלת יחסית

, ביולוגיים י בחינה של מגוון קריטריונים"עת עהערכיות האקולוגית מתבצ

. אקולוגיים וסביבתיים המעריכים את מצבם הנוכחי של מקטעי הנחל השונים

כך שלשני , באופן זה ניתן לייחס ערכיות אקולוגית שונה לכל אחד ממקטעי הנחל

מקטעי נחל  שרגישותם האקולוגית זהה יכולה להיות ערכיות אקולוגית שונה או 

האחד נמצא , כאשר למשל(פין לשני בתי גידול בעלי ערכיות אקולוגית זהה לחילו

. יכולה להיות רגישות אקולוגית שונה) באפיק הנחל והשני על גבעה באגן הניקוז

בנחל הבשור נבחנו הקריטריונים שונים למדידת ערכיותם האקולוגית של מקטעי 

סקירת ,  מערכת הנחלהנחל באמצעות ביצוע מספר סיקרי שדה אקולוגיים לאורך

התוצר הסופי מדרג את . חומר ספרותי קיים ושימוש בבסיסי נתונים קיימים

פרוט . מקטעי הנחל ונותן לכל אחד מהם ציון משוקלל המשקף את ערכיותו

שיפורסם במועד (ח המסכם של הסכר האקולוגי "הממצאים יוצג במלואו בדו

 ).מאוחר יותר
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 שיטת ההערכה 3.1.3.3
 של מקטעי נחל הבשור נקבעה במהלך מספר סקרי שדה ערכיותם האקולוגית

 16בסך הכל התבצעו . 2000 והסתיימו בחודש יוני 1999שהחלו בחודש נובמבר 

. בכל סיור תועד המצאי הביולוגי והסביבתי בנחל. סיורים בני יום לאורך הנחל

. ממצאי הסקרים שימשו לצורך הערכת משתנים ביולוגים וסביבתיים מגוונים

כל אחד ממקטעי הנחל ). מהספרות( נעשה שימוש בנתוני בסיס קיימים בנוסף

הקריטריונים . -5- ל0הוערך לפי סדרת קריטריונים בהתאמה לסולם ערכי שנע בין 

וכשמקנים משקל רב , בהם השתמשנו שמים את הנחל במרכז ההערכה האקולוגית

 . ן הניקוזומתחשבים גם במרכיבי אג, למרכיבים טיפוסיים של מערכות נחלים
 :קריטריונים אלה היו

נוכחות , נוכחות צומח מים טבול, עושר מיני צומח: קריטריונים ביולוגיים .1

, מיני צומח ייחודיים, כיסוי צומח יבשתי, מגוון צמחיית גדות, צמחיית גדות

ח "נוכחות בע, נוכחות עצים ייחודיים, מיני צומח אקזוטיים, מיני צומח מוגנים

אתרי , נוכחות עופות מים, עושר מיני עופות,  מיני זוחליםעושר, מאכלסי מים

מיני , עושר מיני יונקים, אתרי מנוחה לעופות נודדים, אתרי לינה לעופות, קינון

 .ח מוגנים"מיני בע, ח  ייחודיים"בע

נוכחות זיהום , בתי גידול ייחודיים,  שימושי קרקע:קריטריונים סביבתיים .2

נוכחות זיהום חקלאי , יהום תעשייתי דיפוזינוכחות ז, נקודתי ממקור ביתי

, כרייה וחציבה בנחל, איכות מים במקווי מים גלויים באפיק המים, דיפוזי

 .דרכים וכבישים בנחל, מזבלות ופסולת מוצקה בנחל, כרייה וחציבה באגן
כולל סולם (פירוט מלא של אינוונטר הממצאים ושל הקריטריונים השונים 

ח המסכם של הסקר האקולוגי בנחל "יופיע בדו) יטריוןהדרוג הספציפי לכל קר

 .הבשור שיפורסם במועד מאוחר יותר
של הסקר הנוכחי ניתן לכל אחד  מהקריטריונים ) הרגישות(ברמת הרזולוציה 

הציון הממוצע של כלל המשתנים . משקל יחסי שווה במסגרת שקלול הערכיות

הציון .  ומקטע בנחלהביולוגיים משקף את הערכיות הביולוגית של מקטע

הממוצע לקריטריונים הסביבתיים משקף את הערכיות הסביבתית של כל מקטע 

הציון הממוצע של כלל הקריטריונים משקף את הערכיות האקולוגית של . נחל

פירוט הציונים הממוצעים של מקטעי הנחל השונים מופיע . כל מקטע נחל

 .1בטבלה 
 הסולם המופיע בתכנית אב לישראל דרגת הערכיות האקולוגית ניתנה על פי

 משמעו ערכיות 0-1.99כאשר טווח ציונים , 15"2020ישראל "בשנות האלפיים 

 משמעו 3-3.99טווח ציונים ,  משמעו ערכיות בינונית2-2.99טווח ציונים , נמוכה

 .  משמעו ערכיות עליונה4-5ערכיות גבוהה וטווח ציונים 
ד להערכות סובייקטיביות שהיו נהוגות יתרונה של השיטה שדלעיל בכך שבניגו

 השיטה הנוכחית מהווה כלי חצי כמותי להערכה אובייקטיבית -לעיתים בעבר

חסרונה של השיטה בכך שהיא מבוססת על סקר . של ערכיות כל מקטע נחל

מגבלה נוספת ). שאינו נותן ביטוי מלא להיבטים רב שנתיים(מוגבל וקצר טווח 

שבוני הפשוט מניח כהנחת ייסוד שלכל אחד של השיטה היא שהממוצע הח
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מהקריטריונים השונים משקל שווה בקביעת הערכיות האקולוגית של כל מקטע 

הנחת יסוד נוספת היא שכל אחד מהקריטריונים משתנה באופן ליניארי . נחל

השתנות  + Xשהשתנות בעוצמה מסוימת , כלומר(ואדטיבי ) בקצב קבוע, כלומר(

השיטה מניחה , כלומר). X2שמעותה ההשתנות שעוצמתה מ, Xבעוצמה מסוימת 

 וכי אם נחבר את 3 לציון 2 זהה לטווח שבין ציון 2 לציון 1שהטווח בין ציון 

 עם גורמים נוספים 2הגורמים שהביאו להערכת מקטע נחל מסוים כראוי לציון 

 יהיה הציון החדש של המקטע - 3שהביאו להערכת מקטע נחל אחר כציון 

אולם במגבלות הסקר , הנחת יסוד זו אינה בהכרח נכונה. 3דרגה הראשון ב

ראוי לציין כי ניתוח . האקולוגי שבוצע בנחל הבשור אין מנוס מלהשתמש בה

רגישות שבוצע על בסיס ציוני הערכיות האקולוגית הראה כי ביצוע טעות גסה 

 3טעות גסה משמעה טעות בסדר גודל  של (אחת בהערכת אחד הקריטריונים 

הביאה לשינוי הציון הסופי של ) 1 במקום ציון 4נתינת ציון : לדוגמא, דרגות

וכי ביצוע טעות כזו לא , הערכיות האקולוגית רק במקום השני לאחר הנקודה

 .היה מביא לשינוי בדרגת הערכיות האקולוגית באף אחד מקטעי הנחל
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 צרכי מים של מערכת הנחל 3.1.4
 משטר זרימה לתפקוד מערכת הנחל חשיבות כמויות מים ו  3.1.4.1

אחד הגורמים החשובים בשמירה על מבנה ותפקוד מערכת נחל מאוזנת הוא 

עיקרון זה נכון לא רק לגבי נחלי איתן בהם . 23,16שמירה על משטר הזרימה

התאפיין נחל , בעבר. זורמים מים בכל השנה אלא במיוחד בנחלי אכזב שיטפוניים

אירועים שיטפוניים חזקים כשבמהלכם עברו באפיק הבשור בשנים רגילות במספר 

, שטפונות אלה עיצבו את אפיק הנחל. הנחל כמויות מים בזמן תוך פרק זמן קצר

שרידי צומח שנעקרו , ניקו את ערוץ הזרימה והסיעו לאורכו חומרים שונים  כגון

חשיבות השיטפונות . חומרי דישון ואף מזהמים שונים, חלקיקי קרקע, ממקומם

קרקעית -המתאפיין במליחות גבוהה יחסית של זרימת הבסיס התת, חל הבשורלנ

גבוהה עוד יותר מאחר ומי השיטפונות , )ג כלוריד לליטר" מ1200-2500(שלו 

כך . קרקעית-מתאפיינים בתכולת מלחים קטנה לעין שעור לעומת זרימתו התת

ג " מ35-200ין מליחויות שנעו ב, במהלך השיטפונות באזור צאלים, נמדדו, למשל

) 1996-1997בשנים (בעוד שבאזור רעים נעה מליחות מי השיטפונות , כלוריד לליטר

הפרש זה במליחות מי השיטפונות יכול להעיד גם . 4ג כלוריד לליטר" מ104-619בין 

מי השיטפונות המתוקים . על אפקט השטיפה שיש למי השיטפונות על מערכת הנחל

טוענים את אופק החלוקים המאפיין את נחל יחסית שוטפים חלק מהמלחים ו

, לימנים, הקמת סכרונים, עקב פעולות קציר נגר. הבשור במים מתוקים יחסית

כרייה ,  במעלה הנחל ובכלל זה בנחל באר שבע) מוסדרים ופירטיים(סכרי האטה 

שאיבת מי שטפונות והזרמתם למאגרי צד או לצריכה , וחציבה באפיק הנחל

תדירות השנים . בעוצמתם ובתדירותם, ים במועד השיטפונותחלו שינוי, שוטפת

. בהן חלקו התחתון של הנחל אינו נהנה מזרימות שיטפוניות פחתה באופן ניכר

 לשינויים נוספים במשטר 23ממחקרים שנערכו בנחלים מדבריים אחרים בעולם

הזרימה הנגרמים מאיגום מים נוסף או מהאטה נוספת של זרימתם הבאה לביטוי 

 יכולה להיות השפעה קריטית על צורת הערוץ ועל ארגונם -האטת שטפונות ב

 . המרחבי של החומרים הבונים את מערכת הנחל
. נחל הבשור משתרע באזור בו משאב המים נדיר יחסית ונדרש לפיתוח החקלאות

במהלך השנים האחרונות עלתה הדרישה לניצול מי השיטפונות בנחל הבשור ויובליו 

הוקמו מספר מפעלי מים המנצלים גם את מי , בשל כך. וש חקלאילמטרות שימ

כחלק ממערך . וגם את זרימת מי התהום באופק החלוקים) מאגרים(השיטפונות 

ניצול המים הוקמו בנחל הבשור מספר סכרי הטיה והשהייה  שעיקר מטרתם להאט 

 זמן את זרימת המים ולהאריך את משך שהותם  באזור המשאבות וזאת כדי להשיג

למרות שסכרי ההשהיה . שאיבה ארוך יותר וניצול טוב יותר של מי השיטפונות

אינם משפיעים על עצם התרחשות אירועי שיטפון ולמרות שבחלק מהאירועים 

השיטפוניים סך כל כמות המים העוברת באפיק הנחל במהלך השיטפון גדולה פי 

הלך השיטפון  יש לסכרים אלה השפעה ניכרת על מ-כמה מהכמות הנתפסת 

, סכרונים, י קציר נגר"ע(תפיסת חלק מהמים במעלה הנחל , בנוסף. ועוצמתו

. גורמת לכך שמי השיטפון אינם מגיעים לחלקיו התחתונים של הנחל' לימנים וכד
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ולכן לא ניתן , במקרים רבים המים אינם מגיעים אפילו לאזור מאגרי הבשור

אה היא שכבר כיום פחתה תדירות התוצ. לשאוב מהם למאגרים שהוקמו לצורך זה

למשל היה המצב במהלך אירועי הזרימה ,  כזה.השיטפונות במידה ניכרת

באגן הניקוז של נחל הבשור התאפיין חורף זה . 2000-2001הראשונים של חורף 

אולם בנחל הבשור לא התרחש אפילו , בכמות משקעים גבוהה מהממוצע הרב שנתי

 . שיטפון משמעותי אחד
הפחתת מהירות הזרימה גורמת לשקיעת חלק מהסדימנטים הדקים , בנוסף

כפי שהדבר בא לידי ביטוי באזור סכרי , ולסתימתו החלקית של אופק החלוקים

על , קרקעית-לדבר יכולה להיות השפעה על פוטנציאל הזרימה התת. ההשהיה

פי יכולת הטעינה של אקוויפר החלוקים במי נגר שאיכותם טובה יותר ולשינוי באו

מאחר ותופעת היסתמות אופק . הקרקע שיביא לשינויים בצמחיית אפיק הנחל

 -החלוקים מחייבת פעולת תחזוקה שוטפת וניקוי האפיק על ידי ציוד מכני כבד 

מידע , קשת. נ(נגרמת פגיעה עקיפה בצומח הטבעי הגדל בקרבת סכרי ההשהיה 

נקזים לניצול המים התופעה מודגמת במקומות בהם הוקמו במערכת הנחל ). פ"בע

במשך הזמן נסתם אקוויפר החלוקים באזור הנקזים ויכולת . אקוויפר החלוקים

להשהיה ואגירת " בריכות"נחפרו מעל חלק מהנקזים , לפיכך. ניצול המים פחתה

במקרים מסוימים הנקזים הפכו למעשה לצרכנים ישירים . מים מהזרימה העילית

מטרת חפירת . מי אקוויפר החלוקיםשל מי שטפונות ולא שואבים יותר את 

אולם , מעל הנקזים היא להאריך את משך טעינת הנקז במי שטפונות" בריכות"ה

בטווח הארוך היא מאיצה את תהליך הסתימה באזור הנקז ופוגעת ביכולת הניצול 

לפיכך צפוי כי בעתיד יתחייבו פעולות תחזוקה בתדירות . של מי אקוויפר החלוקים

 . דבר שילווה גם בתדירות גוברת של פגיעה בחי ובצומח, הולכת וגוברת
מרכיב בסיסי בשמירה על תפקוד מערכת נחל הוא השמירה על רציפות והמשכיות 

למרות שאזורים שונים במערכת הנחל מתאפיינים בתנאים אקולוגיים . 34הנחל

  נקודת -תולדת התנאים הסביבתיים בכל מקטע נחל , בין השאר, שונים שהם

 היא שישנה השפעה גדולה למתרחש במעלה הנחל על התנאים המתפתחים המוצא

הפגיעה ברצף הזרימה  את, ככל האפשר, חיוני להמעיטלפיכך . במורד הנחל ולהפך

ולהימנע ) קרקעית והן לגבי הזרימות השיטפוניות-הן לגבי הזרימה התת(בנחל 

תוכניות שכבר סכרי אפיק ונקזים נוספים מעבר ל, לחלוטין מבניית סכרי האטה

  .אושרו
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 הבעייתיות בקביעת כמות המים הדרושה לנחל הבשור  3.1.4.2

כאשר עומד בפנינו האתגר לתכנן ממשק נכון של , לאור המפורט בסעיף הקודם

 עולה –מערכת נחל במסגרת תוכנית אב ולתת הנחיות לגבי אופן ניהולו העתידי 

  בנחל כדי  שהמערכת מה היא ספיקת המים המינימאלית הנדרשת"השאלה 

שאלה זו מתחדדת עוד יותר . "האקולוגית שלו תמשיך לתפקד באופן בריא ומאוזן

, הזורם על גבול המדבר, כאשר נדרשות הנחיות לממשק עתידי בנחל הבשור

לגבי נחל כזה . כשסביבו שטחי חקלאות שדרישות המים  שלהם גדלות והולכות

 : שתי מטרות נוגדות, לכאורה, עומדות

 . השאיפה לנצל ניצול מרבי את מי הנחל .א

 .את הפגיעה בתפקודו האקולוגי הבריא של הנחל, ככל ניתן, הרצון למזער .ב
המלצות על רמות הספיקה הנדרשות לנחל הבשור שתבטחנה תנאי מחייה נאותים 

, סכירה או תפיסת מי שטפונות, למאכלסי הנחל וגדותיו לאחר פעולות איגום

. שה לפירוט רמת ספיקת המים המינימאלית הנדרשת לנחלדרי, בדרך כלל, כוללות

תחתון שירידה מתחת לערכו תביא " קו אדום"הרמה המינימאלית מוגדרת כ

הספרות המדעית כוללת מספר רב . לפגיעה משמעותית במערכת הנחל ובמאכלסיה

מרבית השיטות והמודלים . של שיטות ומודלים להערכת רמת ספיקה מינימאלית

מידע כמותי . סים לנחלי איתן הזורמים בערוצם במשך כל ימות השנההללו מתייח

, לגבי הזרימות הנדרשות להבטחת תפקודם האקולוגי של נחלי אכזב שיטפוניים

, למשל(אולם מרבית הדיווחים בספרות המדעית ,  לוקה בחסר-כדוגמת נחל הבשור

Davis et al.20 ,Gasith and Resh, 22 (קולוגית הרבה של מדגישים את חשיבותם הא

מרבית השיטות והמודלים העוסקים . אירועים שיטפוניים בעיצוב מערכת הנחל

) לאורך מספר שנים(בספיקות מינימום בנחלי איתן מחייבים מחקר ארוך טווח 

; Idaho method35: למשל(לגבי הקשר בין ספיקות הנחל למרכיביו הביוטיים 

Washington method30 ; מודלIFIM29,19 .( כל המודלים הללו מתייחסים בעיקר

 . לספיקות רב שנתיות ממוצעות בנחלי איתן
 עשו יועצים -מאחר ולא נעשה עדיין מעקב אקולוגי ארוך טווח על נחלי ישראל 

 כדי להעריך את כמויות המים הנדרשות Tennant32אקולוגיים שונים שימוש בשיטת 

יתרונה של שיטת  ). 13ינהוזקל: למשל(לקיום מינימאלי של נחלי החוף בישראל 

Tennant שיטה זו אינה דורשת  בסיס - הוא בכך שבניגוד לשיטות שהוזכרו לעיל 

היא  מתאימה לאופיים , נתונים ארוך טווח על בתי הגידול ומאכלסי הנחל ולכן

חסרונה , לעומת זאת. הנקודתי של הסקרים ותוכניות האב לנחלים הנעשים בארץ

ן כללי שאינו מותאם ספציפית לתנאים הייחודיים של כל של השיטה בהיותה אומד

 .מערכת נחל
 הינו בעייתי Tennantהשימוש בכל אחת מהשיטות הקיימות ובכלל זה שיטת 

בנחל כזה השונות בספיקות . במיוחד כאשר  דנים בנחל אכזב שטפוני כנחל הבשור

,  עוצמתו,מועד השיטפון: הן במרחב והן לאורך זמן ונתונים כדוגמת, גבוהה

במערכת כזו התייחסות המודלים . תכיפותו ומקום תחילתו וסיומו אינם ידועים

 , לספיקות שיטפוניות ממוצעות היא בעייתית ביותר



   אקולוגיה פרוגרמות ותדריכים, היבטים תחומיים'          כרך ב-תכנית אב לשיקום ופיתוח נחל הבשור  
 

 

88

מאחר ובמקרים רבים דווקא אירועי השיא הם התורמים הגדולים ביותר לעיצוב 

ני אחד בשנים רבות בעבר התאפיין נחל הבשור לפחות באירוע שטפו. 24,17המערכת

, שבמהלכו עברו בנחל כמויות מים בנפחים משתנים ששטפו את מערכת הנחל

הסיעו סדימנטים וחומר אורגני חלקיקי לכל אורכו וחידשו את מערכתו 

לריסונם של אירועי השיא השיטפוניים יכולה להיות השפעה הרסנית . האקולוגית

השיטפונות אך תדירות , גם אם נשמור שכמות המים שהנחל מקבל לא תפחת

הניסיון לאמוד כמויות המים המינימאליות הנדרשות , לפיכך. ועוצמתם תרד

 .לתפקודו הבריא של הנחל הוא כמעט בלתי אפשרי
 :להלן גורמי הקושי בקביעת ערכי מינימום לספיקות בנחל הבשור

מרבית המודלים המדויקים דורשים מחקר ארוך טווח המתפרש על שנים  .1

 .מספר

יותר נותנים אומדן גס ביותר שאינו מתאים בהכרח לנחל מודלים כלליים  .2

 .הבשור

 .כל המודלים הקיימים מתייחסים לנחלי איתן ולא לנחלי אכזב .3

 .קיימת רמה גבוהה של אי וודאות בתחזיות המודלים הקיימים .4

כנחל , קיימת רמת אי וודאות גבוהה עוד יותר במערכת נחל אכזב שטפוני .5

 .הבשור

ורמים את המשמעותיים ביותר לעיצוב מערכת הנחל הם בנחל אכזב שטפוני הת .6

 דווקא  
שמירה על זרימת כמות מים נתונה , לפיכך. אירועי השיא ולא האירועים הממוצעים

בנחל ללא התייחסות למשטר הזרימה בו לא מספיקה כדי לשמור על התפקוד 

 :מכל האמור לעיל עולה המסקנה הבאה. הבריא והמאוזן של  מערכת הנחל
 לביצוע מחקר הידרולוגי ואקולוגי מקיף וארוך טווח יש להימנע לחלוטין מכל עד

של מי שטפונות בנחל הבשור ובכלל ) מעבר לכמות המאושרת כיום(תפיסה נוספת 

פעולה כזו עלולה לסכן באופן . מאגרים או נקזים נוספים, זה הקמת סכרי האטה

 . נתמשמעותי את יכולת הקיום של מערכת נחל בריאה ומאוז
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 פעלת נקזים לשאיבת מים איטית מאקוויפר החלוקים 3.1.4.3
באתרים שונים לאורך נחל הבשור מוקמו נקזים לצורך שאיבת מים מרובד 

נקזים אלה הם למעשה חריצים ברובד החלוקים ובהם משאבות . החלוקים

בכמויות , השואבות מהאקוויפר מי תהום מתוקים עד מליחים למטרות השקיה

למעשה הנקזים מסודרים בטור לאורך הנחל . ק לנקז בשנה" מלמ0.5-1.0ין שנעות ב

ק מים מדי " מלמ-5בסך הכל נשאבים בדרך זו מרובד החלוקים כ. 3כמתואר באיור

 .שנה

 

 

למשל נקז (נקז א . כל נקז גורע מים מהנחל. תאור סכמתי של טור נקזים לאורך הנחל. 3איור 
למשל נקז (נקז ב .  אך עדיין קיימת זרימה בהמשכו,תופס חלק מהמים  ומתמלא) צאלים
) למשל נקז חולית(התוצאה היא שנקז ג . מתמלא בחלקו ולאחריו אין יותר זרימה) גבולות

הקמת נקז נוסף מעל נקז א תביא . הנמצא במורד לא מתמלא ולא מתאפשרת שאיבה ממנו
 .  קרוב לודאי  שגם נקז ב יתייבש

 
 

י הנקזים הקיימים מידת " המוגבל של שאיבת המים עניתן לטעון כי בשל האופי

יש אף טוענים הגורסים כי לנקזים השפעה . השפעתם על מערכת הנחל אינה רבה

מאחר והם שואבים מים מעדשות מקומיות ) מליחות(מיטיבה על איכות המים 

שמליחות גבוהה יחסית בעונת הקיץ ומפנים מקום לחלחול מי שטפונות בעונת 

ך מתאפשרת פעולת מילוי העדשות במים חדשים שאיכותם גבוהה יותר ובכ, החורף

למיטב ידיעתנו לא קיים בנמצא בסיס נתונים או מודל ). פ"מידע בע, מופשוביץ. מ(

אין ספק כי הוספת , לעומת זאת). מידע אישי, אדר. א(מדעי שיתמוך בטענה זו 

וויפר החלוקים  תמשיך ותגדיל את גריעת המים מאק-נקזים על אלה הקיימים 

גם לדעת (המדולדל בשל ירידה בתדירות אירועי שיטפון משמעותיים שתפקידם 

את " לטעון מחדש) "המצדדים בהשפעתם המטיבה של הנקזים על איכות המים

משמעות הדבר היא למעשה כי כל הקמה של נקז נוסף במעלה . אקויפר החלוקים

יש להימנע בעתיד מהקמת לכן . 3גורמת לגריעת מים מנקז במורד כמתואר באיור 

יש להקפיד על ביצוע מעקב , בנוסף. נקזים נוספים על אלה הקיימים כיום
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שיבדוק את מידת השפעתם ההידרולוגית והאקולוגית ,  שנים5 -אחת ל, תקופתי

במידה שתאובחן פגיעה . של הנקזים הקיימים על מערכת אקוויפר החלוקים

או במערכת האקולוגית שבאזור / ובמשטר ההידרולוגי באקוויפר החלוקים

 יש לנקוט צעדים להסרת ההפרעה ובכללם הפסקת פעולת -או במורדם /הנקזים ו

 . בכל מעקב כזה יידרש ליווי ויעוץ אקולוגי. הנקזים
סיבה נוספת לדרישה להימנע מהוספת נקזים בנחל הבשור היא הפגיעה האקולוגית 

נקז גם בעת הקמתו וגם בהמשך הנגרמת באזור ה) אם כי בהיקף מקומי(הקשה 

במהלך הקמת הנקזים נדרשות עבודות עפר . כאשר מבצעים בו פעולות תחזוקה

. המבוצעות באמצעות ציוד מכני הנדסי כבד לצורך חפירת התעלה בה מונח הנקז

בצומח הגדל בקרבת הנקז ובתפקוד המערכת , עבודות אלה פוגעות במרקם הקרקע

. מאמצים לשמר את המערכת האקולוגית של הנחלוהן נוגדות את ה, האקולוגית

קרקעית -במשך הזמן יכולה פעילות הנקזים להפחית את מוביליות הזרימה התת

באזור בו ממוקם הנקז ולגרום לשינויים באופי הקרקע שיובילו לשינויים בצמחיית 

באופי ובהיצע בתי הגידול ויגרמו לפגיעה בתפקוד המערכת , אפיק הנחל

מידה שאופק החלוקים בקרבת הנקז ייסתם תתחייב תחזוקה שוטפת ב. האקולוגית

גם .  דבר שיעשה באמצעות  ציוד מכני כבד–וניקוי השטח הסמוך למקום הנקז 

כך למשל . במקרה כזה תגרם פגיעה משמעותית לצומח הטבעי שבקרבת הנקזים

במהלך עבודות העפר שנעשו . הביאה לסתימתו" חולית"קרה שהזנחתו של נקז 

,  נפגעו בעלי חיים-צורך שיקום הנקז נהרסה לחלוטין הצמחייה סביב הנקז וכמוה ל

ואפיק הנחל עצמו נחסם בסוללות , אותרו נזקים בקרקע ובסלע המשקע שבאתר

יש לקבוע כללים מגבילים לעבודות תחזוקה ,  אי לכך. עפר וערמות חלוקי נחל

כך שבאופן הפגיעה , סיידי ציוד מכני הנד-הנעשות על, סביב הנקזים הקיימים

כמו . לכל עבודת תחזוקה כזו נדרש ליווי אקולוגי. האקולוגית באתר יהיה מזערי

במידה שעבודות אחזקה ושיקום של נקז קיים אינן יכולות להתבצע ללא פגיעה , כן

 . יש שקול את ביטול פעולת הנקז-סביבתית 
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 איכות מים להזרמה לנחל 3.1.5

  קולחין לנחלים והתאמתם לנחל הבשורתקני שחרור  3.1.5.1

במהלך חמישים השנים , אחד המאפיינים העיקריים של נחלי החוף בישראל

ההתדרדרות באיכות המים בנחלים אלה . הוא איכות המים הירודה, האחרונות

הביאה לפגיעה משמעותית בתפקוד מערכות הנחלים ולהיכחדות מיני צמחים רבים 

בהעדר מקורות לזרימה טבעית של מים מתוקים . 8,2,1לובעלי חיים רבים מנוף הנח

ונקיים בנחלים מקובל להתייחס  למי קולחין מטוהרים כמקור אלטרנטיבי למים 

התקן שהיה קיים עד לאחרונה לשחרור מי קולחין . זורמים בנחלי החוף בישראל

ת ג לליטר ועכירו" מ20מרבי של ) BOD(ב " שפירושו צח20/30לנחלים מוכר כתקן  

תקן זה נקבע על מנת שמי הקולחין המוזרמים לנחל ) . NTU( יחידות 30מרבית של 

 נקבע  עבור נחלי 20/30תקן . לא יהוו אלמנט דוחה ומקור למטרדי ריח ויתושים

תיכוני של מישור החוף על פי תקנים המקובלים -איתן המאפיינים את האזור הים

, לאחר שמימיהם נתפסו, ים וכיוםנחלים אלה הובילו בעבר מים נקיים רב. ל"בחו

תקן , לכן. למעשה למובילי ביוב, מוזרמים בהם מי קולחין באיכות ירודה והם הפכו

 מיועד לשיקום נחלים מזוהמים בהם זורמים מי קולחין באיכות שאיכותם 20/30

 אינו נמוך דיו 20/30הניסיון שהצטבר עד כה מראה שהתקן . ל"נמוכה מהתקן הנ

גם . 20,5אפשר קיומן של מערכות אקולוגיות בריאות ומאוזנות בנחליםואין בו כדי ל

, למשל. מתכנני איכות מים של נחלים אחרים דורשים איכויות גבוהות יותר

 כי איכות המים שתשוחרר 12בתוכנית האב לנחל שורק מעריכים פרידלר וחואניקו

ת ומציינים כי  לפחו20/20שמש תהיה ברמה של -לנחל ממכוני טיהור ירושלים ובית

גם במקרה זה  יידרש טיפול ליטוש לקולחים ותתחייב אגירתם בחורף כדי שניתן 

, כאשר אנו דנים בנחל אכזב מדברי שאופיו שטפוני.  יהיה לשחררם לנחל בקיץ

 -שלהם נמוך יחסית ) ייצור של חומר אורגני(המנקז שטחים שהייצור הראשוני 

ל יכולה להיות השפעה "י התקן הנ"חין עפ הרי שלהזרמת קול-כדוגמת נחל הבשור 

מאחר ומי הקולחין המטוהרים , הרסנית במיוחד על המערכת האקולוגית של הנחל

שיוזרמו אליו יזרימו לנחל רמות חומר אורגני וחומרי דישון שהמערכת שלו לא 

 .10/10לכן שודרג לאחרונה התקן לרמה של . תוכל למחזר
) 10/10(ל שרמתם גבוהה מהתקן המותר כיום גם הזרמת מי קולחין מטוהרים לנח

ן המוגדרים ככאלה שאיכותם מתקרבת לאיכות מי שתייה או "או הזרמת מי שפד

 עלולה לגרום להשפעה שלילית -אפילו הזרמת קבועה של מים שפירים לאפיק הנחל 

של הזרמת מים שפירים ) הלא ריאלי(במקרה . על תפקודה המאוזן של מערכת הנחל

ה ההשפעה השלילית למצוא ביטוייה בשינוי אופייה הטבעי של מערכת לנחל יכול

שינוי כזה יביא . הנחל ולהופכה ממערכת נחל אכזב ושטפוני למערכת נחל איתן

לחדירת מיני חי וצומח אקזוטיים לאזור שישפיעו לא רק על המערכת האקולוגית 

ית באזורים היבשת, האקווטית אלא גם על יציבות המערכת האקולוגית של הנחל

השפעה זו תבוא לידי ביטוי לא רק בקטע הנחל אליו מוזרמים המים . הגובלים בו

 .אלא גם בכל חלקי הנחל הבאים אחריו לעבר המורד
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ולו גם ברמת טיפול , הזרמת קולחין לנחל) בניגוד להנחייתנו(במידה ותהייה בעתיד 

אין בתקן ( וחנקן גבוהה שמותירה  עדיין רמות נמוכות יחסית של תרכובות זרחן

 עדיין קיים חשש לפגיעה משמעותית -)  הקיים התייחסות לחנקן וזרחן20/30

הנמצאים במי , נמצא כי אפילו ריכוזים נמוכים של אמוניה, למשל. במאכלסי הנחל

מידע , גזית. א(רעילים מאד למאכלסי הנחל , קולחין מטוהרים ברמת טיפול גבוהה

למשל מתקן (בחלק ממתקני הטיהור המודרניים הכלרת קולחין המתבצעת ). אישי

שמטרתה לחטא את המים גורמת לכך שהקולחין ) הטיהור של רמת השרון

על מנת לשמור על הבריאות של . המשוחררים לנחל יהיו רעילים למאכלסי הנחל

 .התפתחות תהליכים אלה, המערכת האקולוגית הטבעית יש למנוע ככל האפשר
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 חין ליצירת גופי מים לתיירות ונופששימוש במי קול  3.1.5.2
ולמנוע פיזור והעשרת מערכת ,  מחד–אם רוצים ליצור במערכת הנחל קטעים רטובים 

, לכאורה,  ניתן- מאידך -הנחל בחומרי דישון מזהמים שמקורם במי קולחין מטופלים 

לשאוב את מי הקולחין המטוהרים ולהפנותם , לסכור את הנחל במורד הקטע הרטוב

ר אטום ממנו ישאבו המים להשקיית שדות חקלאיים או להשקיית גינות ופארקים למאג

 : הקמת סכר כזה תיצור שתי בעיות חדשות. בסביבות הנחל

הסכר יקטע את רציפות מערכת הנחל ויפגע בעיקרון ההמשכיות החשוב כל כך  .א

 .לקיומה של מערכת אקולוגית בריאה בנחל

קיימת סבירות גבוהה של ) ובכללם נחל גרר(ויובליו בשל אופיים השיטפוני של נחל הבשור  .ב

 .אפשרות גלישת  מי שטפונות מעל הסכר שתביא להפצת מזהמים במורד הנחל
או מי קולחין לנחל מכל סיבה שהיא /יש למנוע לחלוטין שחרור מזדמן של שפכים ו, בנוסף

,  בשעות שיאספיקות גבוהות, תקלות במכוני שאיבה, שבר או פיצוץ בצנרת הולכה; כמו(

. )נפח אגירה לא מספיק במאגרים וכדומה, תקלות במכוני טיפול בשפכים, הפסקות חשמל

 בכדי להגן על מערכת הנחל ולהבטיח את בריאותה יש -  7כפי שמומלץ לגבי נחלים אחרים

על פיה הנחל הוא מאסף ביוב טבעי , להימנע לחלוטין מהגישה המקובלת בקרב רבים

 על מנת להשיג מטרה .וט ולהכיל את תקלות המערכות המלאכותיותלקל, שתפקידו לבלום

. זו יש לאסור בראש ובראשונה הקמת צינור עודפים שיאפשר הובלת מי קולחין לנחל

, כמו למשל, במקביל יש לנקוט בפתרונות חלופיים על מנת לפתור תקלות במערכת הביוב

נה מובילה קולחין לנחל אלא כולל צנרת שאי(הימנעות מהנחת צנרת הולכה בקרבת הנחל 

ביצוע אחזקה מונעת בצנרת הולכה ובמיוחד ,  )רק משתמשת בנחל כתוואי נוח לצנרת

גנרטור לאבטחת , משאבת גיבוי(התקנת מערכות גיבוי במכוני טיפול , במאספים ראשיים

 ).'מערכות בקרה אוטומטיות שאינן דורשות נוכחות אדם וכד, אספקת חשמל
 :ולה המסקנה הבאהמכל האמור לעיל ע

יש להימנע באופן מוחלט מהזרמת מי קולחין לנחל ובכללם קולחין שאיכותו גבוהה 

כן מומלץ להתנות אישורן של -כמו. מהאיכות המוכתבת בתקנים המקובלים כיום

 בהגנה על הנחל מפני גלישות קבועות או -תוכניות סטטוטוריות ומתן היתרי בנייה

 .ניעת פגיעה אפשרית כזומזדמנות ובמציאת פתרונות למ
במידה שרוצים להשתמש במי קולחין מטוהרים כדי ליצור קטעי נוף רטובים כגורמי 

 אין מנוס מחפירת גופי מים המנותקים -אטרקציה בפארקים עירוניים שלאורך גדות הנחל 

בגופי מים כאלה ניתן להזרים מי קולחין מטוהרים בכפוף לתקני . מתוואי הנחל הטבעי

-938'  תקנה מס-תקנות משרד הבריאות לאיכות מים לנופש ללא מגע גוף (ריאות משרד הב

גופי מים נפרדים כאלה לא יהיו נתונים להשפעת השיטפונות בנחל וכך יזרמו מי ). 93

ראוי להדגיש שעל מנת שגופי המים . השיטפונות בערוץ הנחל הטבעי כדרכם מימים ימימה

אפשר (ית יש להבטיח שהמים בהם יהיו מים זורמים החדשים יהיו מאוזנים מבחינה אקולוג

כמו כן צריך יהיה להבטיח שאיכות מי הקולחין המוזרמים אל . ולא מים עומדים) בסחרור

במורד התעלות וגופי המים המלאכותיים ראוי , זאת ועוד. גופי מים אלה תהיה גבוהה ביותר

חרור או לשימוש חוזר לאגור את הקולחין המטוהרים במאגרים אטומים ולהפנותם לס

השקיית גינון בתחומי העיר או השקיית צמחייה , השקיית שדות חקלאיים(בהשקיה 

 ).בתחומי הפארקים העירוניים
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 זיהום דיפוזי מאזורי תעשייה 3.1.5.3
, ממקורות לא נקודתיים(היבט אחר של איכות המים לנחל הן הזרימות הדיפוזיות 

 צינור או תעלה המשחררת את המזהמים שאי אפשר להצביע ישירות על, כלומר

כניסה דיפוזית של מזהמים תעשייתיים לנחל הבשור נעשית באמצעות נגר ). למים

השוטף את הקרקע באזורי תעשייה ומגיע אחר ) מי גשמים הניגרים על הקרקע(עילי 

בצורה , או מנביעות קטנות ומקומיות של מי תהום מזוהמים או מהאוויר, כך לנחל

י הרוח אל הנחל ואל אגן "ם הנפלטים מארובות מפעלים ומוסעים עשל מזהמי

השפעתם על , למרות שזיהומים דיפוזיים כאלה קשים לניטור ולכימות. הניקוז שלו

למרות שבמקרים רבים קשה להוכיח קשר ישיר בין , לפיכך. מערכת הנחל הרסנית

מצעים  יש לנקוט בכל הא-מקורות הזיהום הדיפוזי לזיהום הנמצא בנחל 

יש . האפשריים להפחתת זיהומים תעשייתיים המגיעים בצורה דיפוזית לנחל

להמשיך בניטור קבוע של מזהמים תעשייתיים ולהמשיך בפעולות להפחתת הזיהום 

 . 9מרמת חובב כשהמטרה הסופית היא להגיע לממשק נקי לחלוטין של מפעלים אלה

 

 זיהום דיפוזי משטחי חקלאות 3.1.5.4
נות מתאפיין אגן הניקוז של נחל הבשור בהתפתחות מואצת של עיבוד בשנים האחרו

מחומרי , בעיקר מדשנים, חקלאי ובכך עלתה הסכנה לזיהום דיפוזי משטחים חקלאיים

הדברה וממי קולחין המשמשים להשקיה וניגרים על הקרקע או מגיעים לנחל עם מי 

רכת האקולוגית של זיהומים אלה עלולים להשפיע באופן משמעותי על המע. תהום

לעודד צמיחתם של מינים מסוימים , לפגוע באיכות המים בקטעיו השונים, הנחל

תרומה דיפוזית של חומרי דישון בקטעי , למשל. ולגרום להיעלמותם של מינים אחרים

ביניהן (נחל בהם המים גלויים על פני הקרקע יכולה לגרום לאירועים של פריחת אצות 

אוכלוסיית האצות הזו צפויה . למים צבע ירוק בלתי נעיםשיקנו ) אצות כחוליות

, ולהביא לתהליכים אנאירוביים, לגרום לצריכת חמצן מוגברת, להתמוטט ולהירקב

באזורים . שינויים כאלה יכולים גם לפגוע בערך התיירותי של הנחל. למטרדי ריח ועוד

יכולה להיווצר ) ן"למשל מי השפד(בהם קיימת השקיית שטחי חקלאות במי קולחין 

כדוגמת זו הנעשית בחוות , גם רעיית בקר. דיפוזיה של חומרי דישון אל ערוץ הנחל

 .  עלולה להביא זיהום דיפוזי לנחל-י ערוץ נחל "חקלאיות הנחוצות ע
קרקעית הרצופה של נחל הבשור מגדילה את רגישותו של נחל זה -הזרימה התת

ת של שאריות חומרי הדברה לנחל חדירה דיפוזי. לזיהומים דיפוזיים מסביבתו

בהעדר . יכולה לגרום לתמותת מאכלסים ולשנות את מבנה המערכת האקולוגית

, יש לנקוט צעדים שיפחיתוכלים כמותיים להערכה ולכימות הזיהומים הדיפוזיים 

יש לפעול להרחקת , למשל. זרימה דיפוזית של מזהמים חקלאיים לנחל, ככל הניתן

להימנע ככל האפשר , תת השימוש בחומרי הדברהלהפח, החקלאות מהנחל

להרחיק מחסני דשנים , מרצועת החיץ לפחות'  מ500מריסוסים מהאוויר בטווח של 

מגבולה החיצוני של רצועת החיץ '  מ-100וחומרי הדברה למרחק שלא יקטן מ

במידה , כמו כן. ולהקפיד על ריכוז וסילוק אריזות ריקות של חומרי הדברה ודשנים

 יש לבחון את -תחו בעתיד כלים כמותיים להערכה ולכימות זיהומים דיפוזיים ויפו

 .  מידת התאמתם למערכת הנחל ואת אפשרות אימוצם בממשק הנחל
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 ח וזרעים"מסדרונות למעבר בע 3.1.6

 ח וזרעים"שמירה על תפקיד הנחל כמסדרון למעבר בע 3.1.6.1

ם טבעיים הוא השינוי אחד המאפיינים הבולטים של השפעת האדם על שטחי

במסגרת זו האדם הופך שטחים טבעיים פתוחים לשטחי . בשימושי הקרקע

חקלאות ולאזורים מיושבים בכך משתנה באופן ניכר אופי המערכת האקולוגית 

. ומיני בעלי חיים וצמחים המאכלסים אזורים אלה נדחקים מבית גידולם הטבעי

י האדם יכולים אפילו "הנגרמים עמינים הרגישים פחות לשינויים , לעומת זאת

השינוי באופי ". פחות טבעיים"להרוויח משינוי אופיים של בתי הגידול והפיכתם ל

בתי הגידול מביא ליתרון תחרותי למינים כאלה ובמקרים רבים אף מביא לחדירת 

ידועים גם מיני חיות בר המנצלים את המשאבים . מינים חדשים לאזורים הללו

למשל מקורות מזון במזבלות המנוצלים (תוצאה מפעילות האדם החדשים שנוצרו כ

, למשל תנים(חדירת בעלי חיים לתחומי ישוב , )י יונקים טורפים ועופות רבים"ע

). קרקלים ואפילו נמרים החודרים לתוך ישובים כפריים ועירוניים בנגב, שועלים

יסטוריים מחלק מבתי הגידול הה" מקוריים"דחיקת בעלי החיים ה, לעומת זאת

של בתי הגידול הללו ולפגיעה ברצף ) פרגמנטציה(שלהם יכולה להביא לקיטועם 

במקרים כאלה יכולים מסדרונות בלתי מופרעים לצמצם . האוכלוסיות החיות בהם

 .את תהליך הקיטוע של בתי הגידול הגובלים בנחל
 ניתן לומר שנחלים שהמערכת האקולוגית שלהם לא נפגעה באופן ניכר, ככלל

יכולתם של . מאפשרים קיום רצף אוכלוסיות של מינים טבעיים משני צדדי הנחל

נחלים להוות מסדרונות מעבר לבעלי חיים בין אזורים  ששימושי הקרקע שלהם 

 : תלויה במספר גורמים-שונו כתוצאה מפעילות האדם 

התאמת התנאים השוררים במערכות הנחלים לדרישות האקולוגיות של בעלי  .1

 .קורייםהחיים המ

 .עצירת חדירתם של מפגעי פעילות אנושית למערכת הנחל .2

י "שינוי אופיו של הנחל ע. שמירה על אופיו של הנחל כנחל מדברי שטפוני .3

הזרמת מים קבועה לאפיקי הנחל או פיתוח פארקים הגולשים לתוך מערכת 

 . הנחל תפגע במידה רבה ביכולתו  לשמש כמסדרון מעבר לבעלי חיים

פקוד אקולוגי מאוזן של מערכת הנחל ומניעת חדירתם של מפגעים שמירה על ת .4

 .סביבתיים לתוכו
מחקרים עדכניים הראו כי התועלת בהשארת קטעי נחל בודדים שישמשו 

 מועטה -) בצורת זרעים ויחידות הפצה(כמסדרונות מעבר לבעלי חיים וצמחים 

 כך תעלה יעילותם - ככל שאורך קטעי הנחל הבלתי מופרים גדול יותר, ולכן. יחסית

יש צורך חיוני לשמר את , לפיכך.  לשמש כמסדרונות מעבר לצמחים ובעלי חיים

כדי , מערכת הנחל במצבה הטבעי ובמיוחד באותם קטעים החוצים אזורים מופרים

 .שהנחל ישמש כמסדרון מעבר לבעלי חיים וצמחים
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 חיים בכבישים -מעברי בעלי 3.1.6.2

, מסמך רקע לקביעת מדיניות, חיים בכבישים-רי בעלימעב"מעובד לפי תקציר (

. חיים בכבישים של החברה לזואולוגיה בישראל-הוועדה לבחינת מעברי בעלי

 )2000, ספטמבר
הן בעלות השפעה מכרעת על , בין אם דרכי עפר ובין אם כבישי אספלט, דרכים

ים אלא השפעה זו אינה מוגבלת לבעלי חיים קרקעי. תנועת ותמותת בעלי חיים

, מעבר למבנה הכביש עצמו ).'פרפרים וכד, ציפורים(רלוונטית גם למעופפים 

מעקות מתכת , מעקות בטון אטומים, איי צומח, כגון, אמצעים המשמשים להפרדה

למעבר ולטווח (ח תוך יצירת חיץ "מוסיפים סיכון לבע, פתוחים וכבלים מפלדה

 שטח בתי הגידול ולחלוקתם לתת חיץ זה גורם להקטנת. בין שני צדי הכביש) ראיה

קיטוע זה גורם ). fragmentationקיטוע  (אזורים בהם מצויות אוכלוסיות מבודדות 

שינויים , למשל, )שאינם תלויים בבעלי החיים(ביוטיים -גם לשינויי תהליכים א

וביוטיים ) שינויים בזרימות, המים, שינויים באיכות האוויר, בתצורת הקרקע

ח "בהרכב חברות בע, דינמיקה של אוכלוסיות, ח"ם בהתנהגות בעשינויי, למשל(

 ).וצמחים
תמותה מוגברת . 1: ח"קיימים שבעה אופנים כלליים בהם כבישים משפיעים על בע

שינוי בהתנהגות בעלי . 3; תמותה מוגברת עקב דריסות. 2; כתוצאה מבניית הכביש

תפוצת מינים . 6; מיתשינוי הסביבה הכי. 5; שינוי הסביבה הפיזית. 4; חיים

הנזקים  הצפויים . י בני האדם"שינוי בתי גידול ושימוש מוגבר ע. 7; אקזוטיים

תוך השפעה , מבניית דרכים וכבישים עלולים להתרחש זמן רב לאחר בניית הכביש

. ובהתאם על המערכת האקולוגית בכללותה, על חיוניותן של אוכלוסיות טבעיות

ת כבישים הוא צעד חשוב ראשון הדרוש בכדי להפחית צמצום בתכנון מערכו, לפיכך

 .את הנזק האקולוגי מבניית וקיום כבישים
, ח הוא תכנון נכון של מתווה הדרך"גורם חשוב מאד בצמצום השפעת כביש על בע

תכנון כזה משמעותי . ח בכביש"וזאת עוד לפני שמתחילים במיקום מעברים לבע

והוא עשוי גם לעזור למיקום , יית מעבריםי בנ"יותר לשמירת עולם החי מפיצוי ע

אינם , טובים ככל שיהיו, יש לזכור כי מעברים. מעברים יעילים יותר בעתיד

ח וכי מעברים לעולם לא יוכלו לפצות במאת "בהגנת אוכלוסיות בע"  גלולות קסם"

 .האחוזים על פגיעה ברציפות בתי הגידול בגין בנית כביש
 :תייחס לנקודות הבאותכאשר מתווים כביש חדש יש לה

 הכרת בתי הגידול בסביבת הכביש וערכיותם האקולוגית .1

יש להתמקד במיוחד במינים נדירים . הכרת המינים הקיימים בסביבת הכביש .2

 .ומינים בסכנת הכחדה
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נקודה זו מדגישה את . שמירה מכסימאלית ככל שניתן על רציפות בתי גידול .3

או בתי גידול /וך בתי גידול נדירים והצורך בקביעת מתווה כביש שימנע מלחת

יש צורך בהסתכלות כוללת על מערכת , יותר מכך. שרגישותם להפרות גבוהה

 .כבישים והשפעתם על הסביבה ולא רק על כביש בודד וסביבתו הקרובה
יש צורך ביצירת מעברים שיאפשרו זרימה גנטית ותפקוד , בהינתן תוואי הכביש

. ח המצויות בסביבת הכביש"לאותן קבוצות בע, אקולוגי בין שני צדדי הכביש

זרימה גנטית ותפקוד אקולוגי מחייבים מתן אפשרות מעבר של עשרות פרטים 

 .במהלך אורך הדור של המינים הנמצאים לאורך הכביש

 :ח בכבישים"להלן מספר עקרונות ונקודות עיקריות בעניין מעברי בע

, אופי בתי הגידול, אופי האזור על סמך -ח חייבים בתכנון פרטני "מעברי בע .1

המינים לטובתם נבנים המעברים והצרכים האקולוגיים הספציפיים של אותם 

מעבר של קבוצות נקבות צבאים העוברות מטריטוריה של זכר , לדוגמה. המינים

-דורש תכנון שונה לחלוטין ממעבר של בוגרי דו, אחד לטריטוריה של זכר אחר

ח יש להשתמש "לתכנון מעברי בע. טרת הטלהחיים העוברים למקווה מים למ

-ח המלא של הוועדה לבחינת מעברי בעלי"ברשימת העקרונות המפורטים בדו

חיים בכבישים המפרטת את הנקודות על פיהן יש לתכנן את המעבר ואת 

. ופרטי המעבר, גודל, הגורמים אותה יש לקחת בחשבון בעת קביעת מיקום

לפיה , המשמשת כברירת מחדל, ה מראשאין להשתמש ברשימה קבוע, מאידך

מעברי בעלי חיים צריכים להיבנות במרחקים קבועים או בגדלים קבועים 

). -23.12.96מ, של רשות שמורות הטבע והגנים" ח בכבישים"מעברי בע", למשל(

, רשימה כזו עלולה לגרום לנזק רב בכך שתנחה להתעלמות מהתכנון הפרטני

א נכונים ואשר אינם מתאימים לצורכי הם ובכך למקם מעברים במקומות ל

 .האקולוגיים של המינים הספציפיים

 -ח בכבישים צריכה להיות מכוונת למינים ספציפיים "בניית מעברים לבע .2

ח העלולים להיפגע "מעברים נועדו לאפשר מעבר לבע, מאחר ועל פי הגדרה

מיני  "מינים אשר זקוקים למעברים בעדיפות ראשונה יקראו להלן(מהקיטוע 

מיני היעד . כמובן שמעברים המתאימים למגוון גדול של מיני יעד עדיפים"). יעד

מינים בעלי צפיפות , מינים נדירים, יכללו מינים בעלי דרישות אקולוגיות צרות

) home range(מחייה -מינים בעלי תחום, אוכלוסיות נמוכה בסביבת הכביש

ה מקוטעת ומינים קטנים בעלי כושר מינים בעלי טווח גיאוגרפי קטן ותפוצ, גדול

 .תנועה מוגבל

המעברים צריכים  -ח  חייבים להיות מותאמים למיני היעד שלהם "מעברי בע .3

המעברים . להיות מרווחים דיים באופן שיעודדו את פרטי המין לעבור לצד השני

מעברי , למשל. צריכים להיות מתאימים לצורכיהם האקולוגיים של מיני היעד

צרכים להיות לחים וצפופי צמחייה ולעומתם מעברים המיועדים חיים -דו

 .למכרסמים צריכים להיות יבשים תמיד
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אינם מהווים ) 'מעברים לכלים חקלאיים וכו, מעברי מים(מעברים קיימים  .4

 רוב המעברים הקיימים אינם מותאמים למיני היעד אם -ח "בהכרח מעברי בע

יצירת ,  הרחבת והגבהת המעברי"למשל ע, כי ניתן להתאימם לצרכים אלה

תכנון מעברי . 'הוספת פלטפורמות במרכז או בצדדי המעבר וכד, ניקוז מתאים

ח חייב להיעשות בראיה כוללת כך שמספר מעברים יגדילו את הסתברות "בע

למשל בגלל שיקולי (במקרים בהם יש צורך בפשרה . המעבר של פרטי מיני היעד

 .עבר ולא לכמות המעבריםיש לתת עדיפות לאיכות המ) עלות

ח אל המעברים ויפחית "שיבטיח תיעול בע, יש חשיבות לגידור לאורך הכביש .5

גידור עשוי . גידור נכון עשוי להפוך את המעברים ליעילים יותר -את הדריסה 

להקטין באופן משמעותי הן את סיכויי , ולפיכך, ח לעלות לכביש"גם למנוע מבע

 . ח חוצה"הגים להיפגע מתאונה עם בעח להידרס והן את סיכוי הנ"בע

כאשר חסר  -ח המנסים לחצותו "יש לוודא רציפות מעבר על פני הכביש לבע .6

ח עלולים להיקלע "בע, גידור או כאשר הגידור לא יעיל או לא מתוחזק כיאות

מחסומי בטון . במקרה זה יש להבטיח את יכולתם לחצות את הכביש. לכביש

. ח להידרס"יץ מבודד ומגדילים מאד את סיכויי בעיוצרים ח" רסי'ניו ג"מסוג 

המעברים הקיימים במחסומים אלה רחוקים מלשמש פתרון אמיתי מכיוון 

יש , במידה וצריך ליצור הפרדה. שהם קטנים ממידות הגוף של מינים רבים

בקטע מכביש , כמו למשל(לעשות זאת באמצעות איי תנועה עם צמחייה טבעית 

אך מאפשרים להם אתנחתא , ח" שאינם עוצרים את בע) באר שבע-קריית גת 

יחד עם זאת יש לבדוק . ולכן מקטינים את סיכויי הידרסותם, בעת המעבר

באופן פרטני האם הצמחייה באי התנועה אינה מהווה בעצמה מוקד משיכה 

 .את סיכויי הידרסותם, כתוצאה מכך, ח ואינם מעלים"לבע

רגישותם  - הכביש יתוחזקו באופן שוטף יש לדאוג כי המעברים והגידור בצדדי .7

, ניקוי, ניקוז: ח לאיכות המעבר מחייבת אחזקה שוטפת של המעברים"של בע

גיזום וכל פעילות אחרת בהתאם לצורך , תיקון קירות ופלטפורמות למעבר

אי שמירה על רצף גידור עלול להגביר את סיכויי . הפרטני של המעבר הספציפי

 .ח"הדריסה של בע

במידה  -אוג לניטור יעילות המעברים והתאמתם בפועל למיני היעד יש לד .8

 .יש לשנות את המעברים בהתאם, והניטור מצביע על בעיות בהתאמה

 השפעה של הכביש על הסביבה בכל מקרה של סלילת תסקיריש לחייב הכנת  .9

התייחסות לקיטוע בתי , בין השאר, התסקיר צריך לכלול -כביש באזור הנחל 

יש לוודא שהגוף הכותב את התסקיר יהיה . ח בכבישים"ולת מעבר בעגידול ויכ

בלתי מוטה ומקצועי בנושא וכי התסקיר יעבור תהליך של שיפוט מדעי לאחר 

 .השלמתו

צוי ליצור תהליך של שימוע ציבורי שיבדוק את תסקיר ההשפעה על הסביבה ר .10

להביע את , דברכמו גם לאזרחים בעלי עניין ב,  הליך כזה יאפשר לאנשי מקצוע-

ללא קשר מחייב עם גופי התכנון , ואף את התנגדותם במקרה הצורך, דעתם

 .והביצוע
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 מסדרונות להעברת תשתיות באזור הנחל 3.1.7

לאורך נחל הבשור קיימים מעברי דרכים ותשתיות רבים ובכללם קווי מתח גבוה 

צנרת מים , כת חשמלקווי הול, מסילות ברזל, תשתיות כדוגמת דרכים, ככלל. וצינורות

יכולים להוות מפגע אקולוגי ' וכד,  ב"מובילי ביוב וקולחין שפירים וכיו, וכימיקאלים

, במקרים רבים, בשל אופיו הטופוגרפי של הנחל הוא מהווה. וחזותי משמעותי

ככל הניתן קווי , מומלץ להרחיק מהנחל, למרות זאת. נוח להעברת תשתיות" מסדרון"

ככל ,  יש לרכז– אין מנוס מחצית קווי תשתית את תוואי הנחל במקרים בהם. תשתית

בחירת . את קווי התשתית לכלל מסדרון אחד ולהעבירו בניצב לציר הנחל, הניתן

כמו .  התוואי למעבר התשתיות תעשה רק לאחר ביצוע תסקיר השפעה על הסביבה

או /זהמים וי קווי הולכה של חומרים מ"יש להימנע ככל האפשר מחציית הנחל ע, כן

במידה ונאלצים להעביר קווי תשתיות ). ב"וכיו, קווי ביוב, למשל קווי דלק(רעילים 

וכן לקיים ,  יש לעבות את ההגנה עליהם למניעת דליפות-כאלה תוך חציית הנחל 

קרקעי -פעילות ניטור שגרתית וקבועה על מנת לאתר דליפות הכוללות גם  ניטור תת

כמו כן יש להכין מראש מערכת . מוצנעים בקרקעבמקומות בהם קווי התשתיות 

בטרם יגרם למערכת הנחל , כך שהטיפול יהיה מהיר, לטיפול בדליפות ובתוצאותיהן

 .נזק גדול ובלתי הפיך
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 רצועות הנחל ומקטעי הנחל. 3.2

 הרגישות והערכיות האקולוגית בנחל הבשור 3.2.1
 

  גות באזוריהרגישות האקולוגית של רצועות הנחל וכללי ההתנה 3.2.1.1
 השונים הרגישות

דלעיל נקבעו רמות הרגישות במערכת נחל ' בהתאם לכללים המפורטים בסעיף א

 :פ הפרוט הבא"הבשור ע
או ) המקיימים מים לאורך כל השנה(רטובים , בתי גידול טבעיים: רגישות עליונה

הנמצאים באפיק הנחל , )למשל בעת שטפונות, המקיימים מים בחלק מהשנה(לחים 

בתי גידול אלה מתאפיינים בחי ובצומח ייחודי שאינו נמצא בבתי גידול ). האפיק(

ברצועת הרגישות העליונה יכללו גם נביעות הנובעות באפיק . אחרים במערכת הנחל

הנכלל ברצועת הנחל המלווה את " גאון הנחל"עצמו או מחוץ לאפיק אך בתוך 

רגישות עליונה בתי גידול יבשים כמו כן ימצאו בדרגת . האפיק לאורך מרבית אורכו

הנמצאים מחוץ לאפיק בתחום שמורות טבע , )שאינם מוצפים אפילו לפרקים(

 .אזורי קינון או פריחה של צמחים מוגנים: וכוללים ערכי טבע ייחודיים כמו
אולם , למעט מקרים מיוחדים הנגישות לאזורי הרגישות העליונה לא תוגבל

פעילות , למשל תיאסר פגיעה בחי ובצומח(תצומצם הפעילות האנושית בהם 

ויחולו עליהם כל הכללים להתנהגות החלים בשמורות ) 'הבערת אש וכד, פיקניק

 .טבע
) המוצפים לפרקים(ברמת רגישות זו יכללו כל בתי הגידול הלחים : רגישות גבוהה

כמו כן יכללו בדרגת רגישות גבוהה בתי ). בפשט ההצפה(הנמצאים ברצועת הנחל 

הכוללים צמחיית נחל , הנמצאים ברצועת הנחל) שאינם מוצפים(ול יבשים גיד

וכן בתי גידול , גם אם בתי גידול אלו אינם כוללים ערכי טבע מוגנים, אופיינית

המצויים מחוץ לרצועת הנחל שלא בתחום שמורות טבע וכוללים בתוכם ערכי טבע 

יאופיטיים יבשתיים למשל ריכוזים של מיני ג, מוגנים או נדירים, ייחודיים

עופות ויונקים מוגנים , מיני זוחלים, סחלבים, חצבים, סתווניות, חלב-נץ, כצבעונים

 .הנמצאים מחוץ לרצועת הנחל' וכד
לא תוגבל נגישות אנשים לאזורים בעלי רגישות גבוהה והפעילות האנושית בהם 

ה יורשו באזורים אל,  לעומת זאת). כמו איסור הבערת אש(תוגבל באופן חלקי 

כמו כן תותר פעילות נופש . פעולות פיתוח מינימאליסטיות והפיכות שהיקפן מקומי

דוגמה לפעילות פיתוח שעומדת בקריטריונים של פעילות . הקשורה אליהם

הקמת סככות ממחצלות או משלד עץ , מינמאליסטית והפיכה היא הקמת גשר תלוי

,  עומדת בקריטריונים הללודוגמה לפעולת פיתוח שאינה. וכפות תמרים וכדומה

 .היא למשל הקמת מבנה מאבן או מבטון
באזורים בעלי רגישות גבוהה יוגדרו שבילי נוף לתנועה רגלית של  מבקרים והירידה 

ג אופניים באופן שימנע פגיעה "ח וע"ג בע"יוגדרו שבילי רכיבה ע. מהם תיאסר

ובכלל זה תנועת (ע באזורים אלה תיאסר כניסת רכב ממונ. בערכי טבע ייחודיים

טרקטורונים , אופנועי שטח: רכבי שטח המיועדים לירידה מצירי דרכים מוגדרים
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תותר תנועת רכב ממונע תותר האזור הרגישות הגבוהה רק בדרכי גישה ). 6'וכו

 . המיועדות לכך
שתוגדר בתחום שמעל )  buffer zoneרצועת ההגנה (רצועת החיץ : רגישות בינונית

לכל צד מעבר לרצועת הנחל היא אזור שרגישותו האקולוגית '  מ-200כתפי הנחל כ

למשל (ברמת רגישות בינונית יכללו גם בתי גידול רטובים מעשה ידי אדם . בינונית

וכן אזורי פארקים מחוץ לרצועת הנחל ואינם מוגדרים כשמורות טבע ) מאגרים

י אדם הם "ות נטע עיער, כמו כן). פארק ירוחם, פארק גולדה, פארק אשכול, למשל(

 . אזורים בעלי רגישות אקולוגית בינונית
ברצועת החיץ שרגישותה בינונית ניתן לבצע במגבלות מסוימות פעולות פיתוח 

, הקמת מתקני נופש פעיל, הקמת שולחנות פיקניק, אקסטנסיביות כגון נטיעות

דנית תוך שימוש בעבודה י, שרות בודדים וכדומה-הקמת מבני, הסדרת ערוצונים

זאת בתנאי שביצוע ). 'טרקטורים דחפורים וכו(והימנעות מהפעלת ציוד מכני כבד 

לאזורי הרגישות הבינונית יש לכוון . הפיתוח או תוצאותיו לא יפגעו במערכת הנחל

באזורים בהם התנאים , כמו כן. את פעילות הפיקניק או פעילות הנופש הפעיל

 .נופית בתחומי אזור החיץמאפשרים זאת  יש להעדיף את מעבר הדרך ה
אזור (הנמצאים מחוץ לרצועת החיץ , שאר האזורים באגן הניקוז: רגישות נמוכה

. והכוללים בתי גידול יובשניים שאין בהם ערכי טבע ונוף ייחודיים). המעבר

כמו (באזורים אלו לבצע פעולות פיתוח בתנאי שלא יפגעו באזורי נחל רגישים יותר 

גם ). 'שינוי משמעותי של משטר זרימת הנגר העילי וכד, מיםי הזרמת מזה"ע, למשל

ומופרים באופן , בתחום רצועת החיץ, בתי גידול הנמצאים מחוץ לרצועת הנחל

אולם באזורים אלו רצוי . יוגדרו כאזורים שרגישותם נמוכה, י האדם"משמעותי ע

 את להימנע מפעולות פיתוח ובמקומם יש לבצע פעולות שיקום על מנת להעלות

 . מצבם האקולוגי לרמה של שאר אזור החיץ שאינו סובל מהפרות משמעותיות
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 הערכיות האקולוגית של מקטעי הנחל השונים 3.2.2

הסביבתית והאקולוגית של מקטעי נחל הבשור מוצגים בטבלה , פירוט ערכיותם הביולוגית

ערכיות ) מקטעים 24 מתוך 10(מממצאי הסקר האקולוגי עולה כי למרבית מקטעי הנחל . 1

מקטע מפגשי בשור , מקטע בשור אסנת: לשלושה מקטעים). 3איור (אקולוגית גבוהה 

ומקטע מניפת בוהו ערכיות אקולוגית עליונה הנובעת בעיקר מערכיות ביולוגית גבוהה 

לשמונה מקטעים ערכיות אקולוגית בינונית שמקורה בעיקר ). 1 וטבלה 3איור (יחסית 

מקטע שמריה ומקטע מעלה פטיש : מוכה יחסית ואילו לשני מקטעיםבערכיות ביולוגית נ

ערכיות אקולוגית נמוכה שסיבותיה נובעות בעיקר מערכים נמוכים של ערכיות סביבתית 

 ).1 וטבלה 3איור . (וערכיות ביולוגית
הסביבתית והאקולוגית ניתן להסיק כי מרבית מקטעי , מניתוח ציוני הערכיות הביולוגית

מתאפיינים בערכיות ) מעלה הנחל ויובליו העיקריים(אים ברצועת המדבר הנחל הנמצ

מרבית מקטעי , לעומת זאת.  ביולוגית בינונית בצד ערכיות סביבתית גבוהה או עליונה

מתאפיינים בערכיות ביולוגית גבוהה ) מורד הנחל(הנחל הנמצאים ברצועת המזרע 

בגורמים אקלימיים ,  נעוצות מחדהסיבות לממצאים אלה. ובערכיות סביבתית בינונית

מיעוט גשמים גורם לפרודוקטיביות נמוכה של מקטעי נחל מדבריים בהשוואה למקטעי (

בגורמים אנושיים היוצרים רמה בינונית של הפרעה אנושית , ומאידך) נחל ברצועת המזרע

לעומת רמה נמוכה של , במקטעי נחל ברצועת המזרע המיושבת בצפיפות גבוהה יחסית

 .רעה אנושית במקטעי הנחל המצויים באזור המדבר המיושב בדלילות יחסיתהפ
, ראוי לציין כי ניתן להסביר את ערכיותם הביולוגית העליונה של מקטעי בתרונות הבשור

מפגשי הבשור ומניפת בוהו גם על פי תאוריית ההפרעה הבינונית הגורסת כי רמה בינונית 

לגורם זה השפעה רבה על הערכיות . מינים גבוהשל הפרה מובילה במקרים רבים לעושר 

 ).4איור (הביולוגית 
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הסביבתית והאקולוגית של מקטעי הנחל השונים , ציוני הערכיות הביולוגית  :1טבלה 

 . ודרגת הערכיות האקולוגית של כל מקטע נחל

מספר 
מקטע 
 הנחל

 מקטע
 הנחל

 ערכיות
 ביולוגית

ערכיות
 סביבתית

ערכיות 
 אקולוגית

דרגת 
ערכיות 
 אקולוגית

   דרגה ערך דרגה ערך  
 גבוהה 3.04 עליונה 4.22 בינונית 2.47 ראש בשור 1
 גבוהה 3.14 עליונה 4.22 בינונית 2.63 הרועה 2
 גבוהה 3.03 עליונה 4.22 בינונית 2.47 דייקת הבשור 3
 גבוהה 3.24 גבוהה 3.00 גבוהה 3.37 בשור חלוצה 4
 עליונה 4.10 גבוהה 3.80 עליונה 4.26 בשור אסנת 5
 גבוהה 3.62 בינונית 2.90 עליונה 4.00 ביתרונות בשור 6
 עליונה 4.03 גבוהה 3.50 עליונה 4.32 מפגשי בשור 7
 בינונית 2.84 גבוהה 1.24 בינונית 2.68 שפך בשור 8
 גבוהה 3.03 עליונה 4.00 בינונית 2.52 מעלה רביבים 9
 גבוהה 3.01 בינונית 2.61 גבוהה 3.17 מניפת משאבים 10
 בינונית 2.80 גבוהה 3.25 בינונית 2.72 רביבים 11
 בינונית 2.78 גבוהה 3.67 בינונית 2.33 אטדים 12
 בינונית 2.64 גבוהה 3.10 בינונית 2.39 מעלה סכר 13
 בינונית 2.12 בינונית 2.20 בינונית 2.07 מורד סכר 14
 גבוהה 3.03 תבינוני 2.80 גבוהה 3.19 שבע-מורד באר 15
 גבוהה 3.21 גבוהה 3.00 גבוהה 3.31 מעלה גרר 16
 בינונית 2.00 בינונית 2.20 נמוכה 1.89 גרר רהט 17
 גבוהה 3.25 גבוהה 3.10 גבוהה 3.33 ביתרונות גרר 18
 בינונית 2.20 בינונית 2.80 נמוכה 1.88 דודאים 19
 נמוכה 1.56 נמוכה 1.67 נמוכה 1.53 שמריה 20
 נמוכה 1.82 נמוכה 1.60 נמוכה 1.94 ה פטישמעל 21
 בינונית 2.68 בינונית 2.70 בינונית 2.67 ביתרונות פטיש 22
 גבוהה 3.78 גבוהה 3.50 גבוהה 3.94 מורד גרר 23
 עליונה 4.11 גבוהה 3.50 עליונה 4.47 מניפת בוהו 24
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 פירוט איכותי של הגורמים לערכיות במקטעי הנחל השונים 3.2.3

להלן פירוט איכותי של הגורמים לערכיות אקולוגית שנקבעה למקטעים השונים של נחל 

הכולל גם מידע מפורט על המרכיבים , פירוט איכותי וכמותי של כל מקטע נחל. הבשור

 :ח מסכם של הסקר האקולוגי שיפורסם בנפרד"בדויובא , הביולוגיים בכל מקטע נחל

 בו חסרים, בהתאם. מקטע נחל זה הוא בעל אופי מדברי - ראש הבשור - 1מקטע 

כיסוי הצומח הכללי נמוך יחסית . אלמנטים המאפיינים בתי גידול רטובים ולחים

לעומת . ח אקווטיים ועופות מים חסרים אף הם"בע. וצמחיית הגדות מוגבלת בהיקפה

מקטע נחל זה כמעט ואינו מופר כתוצאה . ח יבשתיים גבוה יחסית"העושר של בע, זאת

 .למעט כרייה וחציבה באגן הניקוז, מפעילות האדם

גם מקטע נחל זה הוא בעל אופי מדברי ובדומה למקטע ראש הבשור  - הרועה - 2מקטע 

יקוז  מצויים באגן הנ, בסמוך לסכר הרועה, מאידך. האלמנטים האקווטיים בו מוגבלים

.  את ערכיותו הביולוגית של מקטע נחל זהבמעטדבר המעלה , ריכוזים של חלמוניות

, פסולת מוצקה(ל זה מופר פחות מחציבה אולם רמת ההפרות האחרות בו "המקטע הנ

 .גבוהה יותר בהשוואה לראש הבשור) דרכים

בחינה אקולוגית מקטע נחל זה הוא בעל אופי מדברי ודומה מ - דייקת הבשור - 3מקטע 

 .ולכן ערכיותו האקולוגית דומה, לשני המקטעים הקודמים

בעיקר אשל ( במקטע נחל זה מתחזקת נוכחות צמחיית הגדות - בשור חלוצה - 4מקטע 

מערב לנחל ניתן למצוא ריכוז של אירוס הנגב -באגן הניקוז מדרום). היאור וקנה מצוי

). בעיקר אשלים ושיטים(עצים מפותחים והאזור מתאפיין גם בנוכחות גבוהה יותר של 

, הן באגן הניקוז והן בנחל עצמו, מקטע הנחל נתון להפרעה קשה יחסית  של כרייה וחציבה

 .דבר הפוגע בערכיות האקולוגית הכוללת של מקטע זה

 כיסוי הצומח ובכלל זה צומח גדות עולה עוד יותר באזור באר - בשור אסנת - 5מקטע 

. ח ובכלל זה מינים ייחודיים כגון רץ המדבר וחוברה" גם נוכחות בע עולה-בהתאם . אסנת

למרות . נוכחות גופי מים פתוחים ומאכלסיהם מעלה עוד יותר את ערכיותו הביולוגית

 -עולה במקטע נחל זה ) מעשה ידי אדם(שרמת ההפרות הסביבתיות האנטרופוגניות 

ור אסנת הוא בעל ערכיות הערכיות הביולוגית הגבוהה תורמת לכך שמקטע הנחל בש

 .אקולוגית עליונה

 למרות ערכיות ביולוגית עליונה הנובעת מקיום גופי מים - ביתרונות בשור - 6מקטע 

 עולה בו רמת ההפרעה האנטרופוגנית כתוצאה מתשומות זיהום -ומגוון מאכלסיהם 

 .המגיעות מנחל באר שבע ומזיהום דיפוזי משטחי חקלאות גובלים

 

 

 



   אקולוגיה פרוגרמות ותדריכים, היבטים תחומיים'          כרך ב-תכנית אב לשיקום ופיתוח נחל הבשור  
 

 

106

 

למשל של שרקרקים ( ריכוז גבוה יחסית של אתרי קינון - מפגשי הבשור - 7מקטע 

נוכחות , )חסידות ועוד, עיטים, עקבים(אתרי לינה ואתרי מנוחה לעופות נודדים , )וכחלים

וכן קיום גופי מים ומיני צומח ייחודיים ומוגנים ) למשל חרדון המדבר(מינים ייחודיים 

ערכיות ביולוגית עליונה וגורמים לערכיות אקולוגית גורמים ל) סתווניות, למשל נץ חלב(

 .עליונה של מקטע נחל זה למרות קיומן של מגוון הפרעות אנטרופוגניות

 שפך הבשור מתאפיין באקלים ים תיכוני הדומה לאקלים - שפך בשור  - 8מקטע 

יורד בו מספר המינים הייחודיים דבר המביא , בהתאם. השכיח בשאר חלקי מישור החוף

ראוי לציין כי בשל הימצאות מרבית מקטע נחל זה (לירידה בערכיות האקולוגית שלו 

 ). מוגבלות אפשרויות איסוף המידע לגביו-בתחומי הרשות הפלסטינאית 

 -ומתאפיין מחד ,  מקטע נחל זה הוא בעל אופי מדברי- מעלה רביבים  - 9מקטע 

 בקיום ריכוזים של מינים -ומאידך ) ובכלל זה צמחייה אקווטית(במיעוט צמחייה 

 ). באזורים הרריים שמחוץ לפשט ההצפה-נרקיסים , חלמוניות(ייחודיים ומוגנים 

 מקטע בעל אופי מדברי שבחלקו הדרומי  שמורת חולות - מניפת משאבים  - 10מקטע 

משאבים המתאפיינת במגוון ייחודי של חי וצומח ובכלל זה מפגש בין מינים מתחלפים 

אנטרופוגנית גבוהה יחסית בעיקר בשל מפגעי כרייה וחציבה באגן ועיבוד רמת ההפרה ה(

 ).חקלאי

הכולל בתוכו רמה גבוהה יחסית של ,   מקטע נחל בעל אופי מדברי- רביבים  - 11מקטע 

 .בעיקר של חקלאות וישוב כפרי, הפרה אנטרופוגנית

עם ערכיות , םדומה למקטע רביבי,  מקטע נחל בעל אופי מדברי- אטדים  - 12מקטע 

אך עם כביש העובר במקביל , פחות מפגעי שימושי קרקע וזיהום דיפוזי, ביולוגית בינונית

 .לנחל ומוריד מערכיותו הסביבתית

המתאפיין בגבעות גיר ,  מקטע נחל בעל אופי מדברי- מעלה נחל סכר  - 13מקטע 

 זה מספר מיני במקטע נחל. לסי ובכתמים של חולות עצורים-איאוקניות המכוסות בחול

ומספר מיני ) אירוס הנגב וצבעוני ההרים, מצילות שנהב, למשל(צומח ייחודיים ומוגנים 

 .עם כרייה וחציבה בנחל ודרך ארצית חוצה,  )לילית מדבר, אלמון(עופות ייחודיים 

הסובל ,  מקטע נחל מדברי ללא ערכי טבע מיוחדים- מורד נחל סכר  - 14מקטע 

 .ום תעשייתי דיפוזי שמקורו ברמת חובבמתעשייה כימית ומזיה

, אסנת- מקטע נחל המהווה המשך למקטע באר- מורד נחל באר שבע  - 15מקטע 

סובל מזיהום עירוני שמקורו בעיר באר שבע ומזיהום תעשייתי שמקורו ברמת חובב ובעיר 

 .באר שבע



   אקולוגיה פרוגרמות ותדריכים, היבטים תחומיים'          כרך ב-תכנית אב לשיקום ופיתוח נחל הבשור  
 

 

107

 

ת בעיקר בשל  מקטע נחל בעל ערכיות ביולוגית גבוהה יחסי- מעלה נחל גרר - 16מקטע 

צבעוני , למשל(בשל קיום מיני צומח מוגנים . קיום מקווי מים וצמחיית גדות עשירה

ואתרי מנוחה לעופות נודדים ) זרזירים, למשל(אתרי לינה לעופות חורפים , )וכרכום

מושפעת ערכיותו הסביבתית בעיקר מנוכחות פסולת ). עגורים וחסידות, עקבים, למשל(

 . דיפוזימוצקה ומזיהום חקלאי

בעיקר בשל השפעת ,  מקטע נחל בעל ערכיות ביולוגית נמוכה- גרר רהט  - 17מקטע 

הנחל עובר בתחומי העיירה רהט והוא מופר באופן בולט כתוצאה מזיהום עירוני . האדם

 .וחקלאי ומרמה גבוהה של פסולת מוצקה

סית בשל גופי  מקטע נחל בעל ערכיות ביולוגית גבוהה יח- ביתרונות גרר  - 18מקטע 

, בדומה למעלה הנחל משמש גם מקטע נחל זה כאתר קינון. מים וצמחיית גדות עשירה

עיקר ההפרעה האנטרופוגנית במקטע ). קטה, כחל, שרקרק, למשל(לינה ומנוחה לעופות  

 .וזיהום חקלאי נלווה) ישובים חקלאיים(נחל זה נוצרת בשל שימושי הקרקע 

ל בעל ערכיות ביולוגית נמוכה ללא מינים ייחודיים בצד  מקטע נח- דודאים  - 19מקטע 

 .ורמת הפרעה אנושית גבוהה יחסית

 מקטע נחל בעל ערכיות ביולוגית נמוכה יחסית ללא מינים -שמריה   - 20מקטע 

 .במקטע נחל זה רמת ההפרה אנושית גבוהה יחסית. ייחודיים

 נמוכה יחסית למרות  מקטע נחל בעל ערכיות ביולוגית- מעלה פטיש  - 21מקטע 

מקטע נחל זה מתאפיין ברמת הפרעה אנושית . שבגבולו הדרומי נכלל פארק סיירת שקד

י שינוי פני השטח ונטיעות של "גבוהה יחסית ובכלל זה התערבות האדם בנוף הטבעי ע

 .ותעשייתי) שפכי אופקים(זיהום עירוני , חקלאות אינטנסיבית, מיני עצים אקזוטיים

למרות ,  מקטע נחל בעל ערכיות ביולוגית בינונית- תרונות פטישבי - 22מקטע 

הערכיות . שבתחומיו נכלל נחל אופקים המהווה שמורת טבע וגובל בפארק אופקים

) אחד הקטעים הפגועים ביותר(הסביבתית נמוכה כתוצאה מזיהום עירוני וחקלאי בנחל 

 ).פסולת בניין חקלאית וביתית(ופסולת מוצקה 

 מקטע נחל בעל ערכיות ביולוגית גבוהה יחסית הנובעת מקיום - מורד גרר  - 23מקטע 

, חרוב, למשל(נוכחות עצים ייחודיים , )דבורניות, למשל(מיני צומח ייחודיים    ומוגנים 

 .ורמת הפרעה אנושית נמוכה יחסית) שיקמה, אשל הפרקים

וכחות מיני צומח  מקטע נחל בעל ערכיות ביולוגית עליונה בשל נ- בוהו  - 24מקטע 

ומיני חי ) סתווניות ועוד, כרכומים, סחלבים, דבורניות, כלניות, למשל(ייחודיים ומוגנים 

) קטות ממינים שונים ועוד, שלושה מיני קיפודים, קרקלים, צבאים, למשל(ייחודיים 

למרות שמקטע נחל זה מתאפיין בהפרעות ). לבן חזה, כחלים, שרקרקים(אתרי קינון 

הערכיות האקולוגית שלו עליונה בעיקר בשל ) קיום ישובים וחקלאות(יות אנטרופוגנ

 .תרומת הערכיות הביולוגית
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 רצועת החיץ 3.2.4
אחד האמצעים החשובים ביותר לשמירה על תפקוד בריא ומאוזן , כפי שהוזכר כבר לעיל

בין שתחצוץ ) buffer zone, רצועת הגנה(=של מערכת נחל הבשור הוא יצירת רצועת חיץ 

הנחל לבין  הסביבה בה מתבצעת פעילות אנושית אינטנסיבית ותגן עליו מפני השפעות 

רצועת החיץ מוגדרת כאזור בעל רגישות אקולוגית בינונית אולם חשיבותה , אמנם. אלה

תפקידה של רצועת החיץ לקלוט חלק מההשפעות המזיקות הזורמות מהסביבה . רבה

פעולה זו מתבצעת .  אל עבר אפיק הנחל-פה הגבוהה יותר שנמצאת מחוץ לפשט ההצ

ידי הנגר -ידי צמחייה שקולטת את הנוטריאנטים והמזהמים המובלים על-בעיקרה על

עצים וצמחים שבאזור החיץ מהווים בנוסף גם חומת מגן . העילי ומטמיעה אותם בתוכה

העוצרת פיזית את סחיפת הפסולת המוצקה אל הנחל ומפחיתה אפילו הגעת , חיה

בהם הקרקע , באזורים החקלאיים של מערכת נחל הבשור. המים מהאוויר אל הנחלמז

יש לרצועת החיץ תפקיד נוסף , מתאפיינת בכושר ספיגת מים נמוך יחסית ובנגר עילי חזק

התקרבות העיבוד החקלאי . הנחל" כתפי"בהרחקת העיבוד החקלאי האינטנסיבי מ

גורמת לשינוי בקווי ) עיתים תכופותבמיוחד כזה הדורש חריש קרקע ל(לרצועת הנחל 

 .הזרימה של הנגר העילי ולהגברת התחתרות הערוצים וסחיפת הקרקע

, בדרך כלל, בנחלים החוצים אזור המתאפיין במשטר אקלימי קבוע פחות או יותר מקובל

, למשל(מכל אחת מגדות הנחל '  מ-200לקבוע את הרוחב המינימאלי של רצועת החיץ כ

המשתרע לאורך גראדינט אקלימי , בנחל הבשור).  10סגל ורעיוני, 16וברחמימ, 35א "תמ

מצד אחד נדרשת רצועה רחבה יותר . ניתן להניח רוחב שונה באזור המדבר ובאזור המזרע

בגלל צפיפות צמחייה נמוכה יותר ובשל כושר ספיגה נמוך יותר של הקרקע , באזור המדבר

גם אם אירועי הגשם באזורים אלה , ירועי גשםהגורם לעוצמות חזקות של נגר עילי בזמן א

הסכנה הפוטנציאלית לנחל , מאידך). 1,2,3,4,5,9,10,11למשל במקטעים (נדירים יחסית 

גבוהה יותר דווקא באזור המזרע שבו מתרחשת פעילות אינטנסיבית יותר של האדם 

לאמץ את לפיכך נראה לנו כי כהנחיה כללית ראוי ). 16,17,18,20,24למשל במקטעים (

בהתאם , לפחות גם בנחל הבשור'  מ200הגישה האחידה של רצועת חיץ ברוחב של 

 :  ובכפוף למגבלות הבאות2.1להנחיות בסעיף 

". כתפי הנחל"מ'  מ100בתוך רצועת החיץ לא תותר חקלאות עד למרחק מינימאלי של  .1

למשל " (נחלכתפי ה"במידה וישנם כיום שטחי עיבוד חקלאי אינטנסיבי הקרובים יותר ל

על מנת להפחית את פוטנציאל הזיהומים , יש לפעול להרחקתם) 6,7,8,16,17במקטעים 

 .הדיפוזיים ולהקטין את התחתרות הערוצים וסחיפת הקרקע

ודשנים ) קוטלי עשבים, קוטלי חרקים(יש לאסור איסור מוחלט על שימוש בחומרי הדברה  .2

 .בתחומי רצועת החיץ

יש לעודד התפתחות צמחייה טבעית בתחומי , וכחית נמוכהבאזורים בהם רמת ההפרה הנ .3

תוך נתינת עדיפות , ידי נטיעת עצים-את הצמחייה הטבעית ניתן לעבות על. רצועת החיץ

ידי -ניתן לשפר את סיכויי היקלטות העצים הנטועים על. לשימוש במינים מקומיים

 .השקיה בטפטוף

ובכלל זה ) 17,19,20,21מקטעים למשל ב(באזורים בהם רמת ההפרה הנוכחית גבוהה  .4

יש לשקם את רצועת החיץ ולנצלה לפיתוח פארקים אזוריים ) 17,21,22(בתחומי ישובים 
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הפארקים ישמשו לפעילות , "ריאה ירוקה"באופן כזה תיווצר בסביבת העיר . או עירוניים

באופן נופש ופנאי לרווחת תושבי המקום ויעלה ערכו הסביבתי והנופי של הנחל בעיניהם ו

לא יפחת , גם בתחומי הישובים עצמם. עקיף ימנעו זיהום והריסה מחדש של הנחל וגדותיו

בתחומים עירוניים יש לפעול להרחקת . מכל אחד מצדי הנחל'  מ-100רוחב רצועת החיץ מ

והשטח המפונה ייועד להקמת פארק ) 'סככות וכד, מצבורי גרוטאות(מטרדים קיימים 

 . עירוני הכולל צמחייה
. בשטחי הפארקים העירוניים יותרו גם נטיעות של עצי תרבות שיספקו שטחים מוצלים

 -מוצע  שהנטיעות יהיו בתצורת יער פארק שתאפשר קיומן של מדשאות שטופות שמש 

מנטיעת עצים רחבי , ככל האפשר, יש להימנע, עם זאת.  מאידך-ואזורים מוצלים , מחד

 שיש להצללה מרובה על המערכת האקולוגית של בשל ההשפעה השלילית, נוף בסמוך לנחל

 .הנחל
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 המלצות והנחיות לתוכנית האב   3.3

 המלצות והנחיות כלליות 3.3.1
 בתוכו מגוון רחב של ערכי חי וצומח ייחודיים המהווים משאב בעל כוללאגן נחל הבשור 

יל לציר במקב(ניתן לחלק את הנחל חלוקה אורכית , כפי שפורט לעיל. ערך גבוה ביותר

שרגישותם האקולוגית משתנה מרגישות עליונה לרגישות נמוכה ) רצועות(לאזורים ) הנחל

 ). חלוקה  רוחבית(ולמקטעים 
הערכיות האקולוגית העליונה . מקצת ממקטעי הנחל הם בעלי ערכיות אקולוגית עליונה

מקטעי גם לרגישות אקולוגית עליונה ולהגברת הסכנה המאיימת על , בדרך כלל, גורמת

יש לשמר מקטעים בעלי ערכיות עליונה ולהגן עליהם מפני ניצול יתר של , לפיכך. נחל אלה

 .ניצול שיביא להתדרדרות בערכיותם האקולוגית ולאובדן ערכי טבע ונוף,  האדם
חלקם נמצא בתחומי שמורות טבע מוכרזות . מרבית מקטעי הנחל הם בעלי ערכיות גבוהה

לשמר גם את אותם , מומלץ לכן.  כזוסטטוטוריתה מהגנה או מוצעות וחלקם אינו נהנ

קטעים בעלי ערכיות גבוהה שלא זכו עדיין להגנה סטטוטורית כדי להגן עליהם מפני ניצול 

למשל אתרי כרייה וחציבה פעילים או (במידת האפשר יש לסלק מהם מפגעים . יתר

ה בהפרה חזקה של ולהימנע מפעילות הכרוכ) מקורות זיהום, פסולת מוצקה, רדומים

 . היציבות האקולוגית
במסגרת המאמצים להגן על הנחל מפני ניצול יתר והשפעות אנושיות שעלולות לגרום 

 יש להגן במיוחד על אותם אזורים בנחל שרגישותם -להתדרדרות מערכת הנחל  

מאחר ובשל אופייה , )אפיק הנחל, למשל(האקולוגית להפרעות מוגדרת כעליונה או גבוהה 

המשכי של מערכת הנחל עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת לפגיעה במקטע ספציפי ה

, לדוגמה. שרגישותו האקלוגית עליונה או גבוהה על שאר המקטעים הבאים בעקבותיו

עקב הפעלת , כדוגמת, ובכלל זה זיהום מקומי(התדרדרות האפיק כתוצאה מזיהום כבד 

ת משמעותית גם על כל רצועת הנחל וגם על  שלילילהשפיעיכולה ) מסעדה בקרבת האפיק

, מלונות: כגון(לפיכך יש להימנע מהקמת מקורות זיהום . המקטעים שבמורד הנחל

על מנת להגן על אותם . בקרבה מקומית לרצועת האפיק) מסעדות ואפילו מאגרי קולחין

יבם יש ליצור סב) ראה לעיל(מקטעי נחל שערכיותם גבוהה ורגישותם עליונה או גבוהה 

שיספגו את עיקר ההשפעות האנושיות וימנעו את הגעתו ) 2.2ראה סעיף (את אזורי החיץ 

 .לאזור הרגיש ביותר
בעיקר בקרבת אזורים , מומלץ לשקם אזורים מופרים שערכיותם האקולוגית נמוכה

הדרך הטובה ביותר לשיקום היא הסרת המפגעים . עירוניים או ריכוזי התיישבות כפרית

פעולת השיקום לא נעשית כדי לשחזר את ). כפריים(קים  עירוניים ואזוריים ופיתוח פאר

אלא להביא את המערכת , המערכת האקולוגית שהייתה קיימת באזור לפני ההפרעה

 .  בריא ומאוזןלתפקוד -האקולוגית של הנחל באזור הפארק 
ר וברמת חשוב לציין כי ההמלצות הנכללות בתוכנית אב זו הן המלצות כוללניות מאח

לפני , לפיכך. הפירוט של תוכנית אב לא ניתן להגיע לרמת הפירוט של פרויקט בודד

בדרישות ובמצב , ביצוע כל פרויקט יש להתעמק ברמת פירוט גדולה יותר בנתונים

   .הספציפיים של האתר והפרוייקט
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 המלצות והנחיות מפורטות 3.3.2

שהו מטרת , של מערכת נחל הבשורהשיקום והפיתוח , מן הראוי כי פעולת השימור .1

יעשו כך שהפגיעה במבנה ובתפקוד מערכת הנחל תהיה , תוכנית האב של הנחל

 .מזערית ככל הניתן

. מהפרעות שמקורן בסביבתו, ככל הניתן, על מנת להגן על הנחל יש לבודד אותו .2

תפקידו של אזור החיץ . לאורך הנחל) buffer zone(לצורך זה יש ליצור אזור חיץ 

עוד בטרם הגעתן , לספוג ולמתן את מרבית ההשפעות הזורמות מסביבת אל אפיקו

 .אל הנחל עצמו

 יש לייעד לשימור ויש להגן –את מקטעי נחל המוגדרים כבעלי ערכיות עליונה  .3

 ניצול שיביא להתדרדרות בערכיותם -ידי האדם -עליהם מפני ניצול יתר על

 .האקולוגית ולאובדן ערכי טבע ונוף

 לשמר קטעים בעלי ערכיות גבוהה שעדיין אינם שמורים או מוכרזים גם כן מומלץ .4

 .ולהגן עליהם מפני פגיעה חיצונית

בעיקר בקרבת , מומלץ לשקם אזורים מופרים שערכיותם האקולוגית נמוכה .5

ידי הסרת מפגעים ופיתוח פארקי -על, אזורים עירוניים או ריכוזי התיישבות כפרית

 ).כפריים(ם גדות עירוניים ואזוריי

פסולת , למשל אתרי כרייה וחציבה פעילים או רדומים(יש לסלק מהנחל מפגעים  .6

ולהימנע מפעילות שיש בה משום הפרה של היציבות ) מקורות זיהום, מוצקה

 . כחלק מפעולות השיקום–האקולוגית 

-הן הזרימה התת(את הפגיעה ברצף הזרימה בנחל , ככל האפשר, חיוני להמעיט .7

 ). הזרימות השיטפוניותקרקעית והן

עד לביצוע מחקר הידרולוגי ואקולוגי וארוך טווח יש להימנע באופן מוחלט  .8

, של מי שטפונות במעלה נחל הבשור) מעבר לכמות הנתפסת כיום(מתפיסה נוספת 

מאחר ופעולה כזו עלולה לסכן , ובכלל זה הקמת סכרי האטה או מאגרים נוספים

 .של מערכת נחל בריאה ומאוזנתבאופן משמעותי את יכולת הקיום 

כמו כן יש לעמוד . יש להימנע בעתיד מהקמת נקזים נוספים על אלה הקיימים כיום .9

על כך שהשפעתם ההידרולוגית והאקולוגית של הנקזים הקיימים על מערכת 

במידה שתאובחן פגיעה .  שנים-5אקוויפר החלוקים תיבחן מחדש בעתיד אחת ל

או פגיעה במערכת האקולוגית שבאזור /פר החלוקים ובמשטר ההידרולוגי של אקווי

 יינקטו צעדים להסרת ההפרעה ובכלל זה הפסקת פעולת -או במורדם /הנקזים ו

 . הנקזים

הנעשות , יש לקבוע כללים מגבילים לעבודות תחזוקה באזור הנקזים הקיימים .10

ות לכל עבוד.  באופן שהפגיעה האקולוגית תמוזער-באמצעות ציוד מכני הנדסי 

במידה שעבודות האחזקה , כמו כן. תחזוקה כאלה יידרש גם ליווי וייעוץ אקולוגי

 יש לשקול -והשיקום של נקז קיים אינן יכולות להתבצע מבלי לפגוע בסביבת הנקז 

 .את ביטול פעולת הנקז
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ובכלל זה גם קולחין שאיכותו , יש להימנע באופן מוחלט מהזרמת מי קולחין לנחל .11

מומלץ להתנות אישורו של , לפיכך. כתבת בתקנים המקובלים כיוםגבוהה מזו המו

תוכניות סטטוטוריות ומתן היתרי בניה בנתינת פתרונות  להגנה על הנחל מפני 

 .גלישות קבועות או מזדמנות ומניעת פגיעה אפשרית כזו

למרות שבמקרים רבים קשה להוכיח קיומו של קשר ישיר בין מקורות הזיהום  .12

 יש לפעול בכל האמצעים האפשריים להפחתת -ום הנמצא בנחל הדיפוזי  לזיה

 .זיהומים תעשייתיים המגיעים לנחל בצורה דיפוזית

יש לנקוט צעדים על מנת להפחית ככל הניתן הגעת זיהומים דיפוזיים ממקורות  .13

 .חקלאיים אל הנחל

) מסעדות ואף מאגרי קולחין , מלונות, כגון(יש להימנע מהוספת מקורות זיהום  .14

 .בקרבה מקומית לרצועת האפיק

בחירת האתר למעבר תשתיות . יש לרכז קווי תשתיות ולהעבירם בניצב לציר הנחל .15

י "שיכלול פרק אקולוגי ויבוצע ע, תעשה לאחר ביצוע תסקיר השפעה על הסביבה

את העבודות להנחת קווי התשתית יש ללוות בייעוץ . מומחה מוכר לאקולוגיה

לאחר סיום הנחת . ך פגיעה מינימאלית בנחל ובסביבתוולבצעו תו, אקולוגי צמוד

 .התשתיות יש לבצע פעולת שיקום נופי

או /י קווי הולכה של חומרים מזהמים ו"יש להימנע ככל האפשר מחציית הנחל ע .16

 ).קווי ביוב, למשל קווי דלק(רעילים 
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 מבוא 4.1

שאינם כלולים בתחום האקולוגי ולהם השפעה רבה ביותר על מתארו , הגורמים הסביבתיים

 .פסולת מוצקה ושימושי המערכת הצבאית, כרייה וחציבה: הפיזי הכללי של נחל הבשור הם
בשלבי העבודה הקודמים על תוכנית האב תוארו והוערכו גורמים סביבתיים אלה ופורט מצבם 

בהתחשב ,  מוצעות דרכים לשיפור ושינוי המצב הקיים-ח המסכם שלפנינו "בדו. בהווהבעבר ו

 . באילוצים ובהתניות הכרוכים בפעולת הגורמים המשתמשים בשטח
השוכן על רצועת ,  רמת חובב-פרק נפרד עוסק בהשלכות של אזור התעשייה והפסולת הרעילה 

 .נחל סכר
ח מסכם "ה בשלבי העבודה הקודמים והוא מוצג גם בדונושא הטיפול במפגעי הביוב נדון בהרחב

 . במסגרת פרק המים והביוב, זה
 .הטיפול במפגע של התחתרות ואובדן הקרקע מתואר בפרק שימוש הקרקע

 .הסייפא של העבודה היא הצעה עקרונית להוראות התכנית בנושאים הנסקרים

 

 כרייה ברצועות הנחלים 4.2

 רקע  4.2.1

 אתרים פעילים ורק לחלקם 40-מתוכם כ,  אתרי כרייה60-צויים כבאגן נחל הבשור מ

 נחצבים –באתרים הנמצאים בסמיכות לנחלים וללא קשר ישיר אליהם . תכניות בתוקף

בעוד המחצבות ' מחצבות אגן'מחצבות אלה מכונות על ידנו . דולומיט וחול, בעיקר גיר

 . 'מחצבות נחל' מכונות - המפיקות חומר ואדי הנכרה מתוך אפיק הנחל או מגדותיו
לשינויים ישירים ועקיפים של , בסביבתם הקרובה והרחוקה, אתרי כרייה וחציבה גורמים

כריית חומר מתוך הנחל ומגדותיו , בדרך כלל. התכסית ומשטר המים בנחל, פניהקרקע

על קצב החלחול , תוואי הנחל ועומקו ומשפיעה על ספיקות המים במורד הנחל משנה את

 . לרבות בסיס הסחיפה בתוך הנחל וגדותיו, הכרייה וגורמת לשינוי תכסית ית אתרבקרקע
במרחב נחל . הוא חומר הנכרה בנפחים גדולים ביותר לצורכי בניה וסלילה" חומר ואדי"

הכרייה התבצעה לרוב ללא . הבשור מתקיימת כריית חומר ואדי מזה כחמישים שנה

 .יים ונזקים ישירים ועקיפים שהיא יצרהמפגעים חזות, התחשבות בבעיות סביבתיות
צוות התכנון נוכח מחדש בסיוריו בשטח בהרס העצום שיצרה כריית החלוקים ברצועות 

שטחים גדולים של , הנוף הופר במקטעים רחבים של הנחל הנצפים למרחוק. הנחלים

 טרסות שהיו צמודים לגדות הנחלים נעלמו בעקבות הכרייה המשתרעת למרחק ניכר משני

 .עברי האפיק
נפגעו אתרים מהתקופה , בעת הכרייה ובעקבותיה נהרסו וניזוקו סכרים עתיקים שלמים

 .עצים גדולים וערכי טבע ייחודיים, התורכית
'  מ7 עד 3במקומות רבים גרמה הכרייה לירידת בסיס הסחיפה השיטפונית לעומק של 

" התחתרות לאחור"ת הכתוצאה מתופע. מתחת למפלס שלפני הכרייה, ולעיתים אף יותר

 . ב"גשרים וכיו, צנרות מים, נפגעו תשתיות כבישים
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 :בין ההשפעות העיקריות על תוואי הנחל ואיכות מימיו ניתן למנות גם תופעות כמו

 ).איגום וסכירה(שינויים בספיקות מי נגר בעת שטפונות  .1

השפעות וכן ).כתוצאה מסחיפת ערמות טפל או קרקע בלתי מלוכדת(הרחפת חומר דק  .2

 :עקיפות הנובעות בעיקר מ

 ).פגיעה בגדות הנחל ותוואי האפיק הפעיל(פריצת דרכים אל האתר  •

 .מצבורי גרוטאות ופסולת מוצקה •

המשנה את המערכת האקולוגית ומונעת , התפתחות צמחייה צפופה בבורות הכרייה •

 .זרימה חופשית של מי נגר
" השתקמו מעצמם"שנים כביכול חלק מהאתרים הם מחפורות או מחצבות קטנות שעם ה

רובם מהווים מטרד סביבתי עקב היותם מוקד לסילוק אשפה וגרוטאות ולהיקוות  אך

לעיתים מדובר בסיכונים בטיחותיים ובמפגעים חזותיים בולטים בנוף . מים ושפכים

גורעיםמיליוני מטרים מעוקבים של מי שטפונות ממאזן המים של הנחל ,  כאמור-ואחרים 

 . סכנה חמורה לתשתיות חוצות כגון כבישים וצנרתומהווים

נראה , י צוות התכנון של תכנית האב"מכל שלל הבעיות והמטרדים המרחביים שנסקרו ע

שמטרדי הכרייה מהווים מכשול משמעותי ביותר למימוש מטרות ויעדי התכנית ועל כן 

נדרשת , ביבתייםמהיותם מקור למגוון מפגעים ס .מוצע לטפל בנושא זה בעדיפות ראשונה

לצורך מיפוי . הראויים לשיקום התייחסות מיוחדת לכל אתרי הכרייה והחציבה

נדרש בסיס , בדרך לגיבוש אסטרטגיות תכנוניות, ולימוד משמעותה המרחבית" התופעה"

 . ידע רחב ככל שניתן

י צוות מצומצם לנושא הכרייה שרוכז בידי נועם "עיקר עבודת ריכוז הנתונים בוצע ע

ר עמיר "ד,  אוניברסיטת באר שבע-יוני לרון ' פרופ: ובהשתתפותם של" אנוש"וני מעצי

מר טל , מחוז דרום,  המשרד לאיכות הסביבה-מר יעקב קימלמן , )14א "תמ(אידלמן 

 ראש צוות -אסף קשטן ' אדר,  משרד הפנים- דרום - לשכת התכנון המחוזית -פודים 

 .קום ופיתוח נחל הבשור מנהל המנהלה לשי-התכנון ורמי חרובי 
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 מאגר מידע  4.2.2

 אינטגרטיבי, המאגר נועד ליצור בסיס נתונים רחב.  במהלך העבודה נאסף מאגר מידע

,  מחד–ומפורט שיאפשר לאמוד את ההשפעות הסביבתיות ולקבוע מדיניות מרחבית 

 ,מידעיש לרכז , לצורך זאת. מאידך-וקביעת מדיניות לטיפול פרטני בכל אחד מהאתרים 

 למידת הפגיעה וכן, לערכי טבע ונוף, לסווגו ולנתחו בהיבטים של קירבה לאוכלוסייה

 . בהקשר לייעוד השטח
, אתרי כרייה הראויים לשיקום" סימון"מטרת מישנה העשויה לשמש מאגר מידע היא 

 .תוך קביעת סדרי עדיפויות לביצוע השיקום
כולל )  ונחל באר שבע( הבשור מאגר המידע שנבנה במסגרת הכנת תכנית האב לנחל

 .המישור הסטטוטורי והמישור הסביבתי, המישור הפיזי: שלושה מישורי התייחסות

ממדיו , מיקום, שם המפעיל:  כולל נתונים טכניים אודות אתר הכרייההמישור הפיזי -

 .וסוג החומר המופק )נפח, שטח(

 מעמד סטטוטורי: ר כולל נתונים לגבי מעמדו החוקי של כל אתהמישור הסטטוטורי -

שימוש חורג , היתרי מנהל מקרקעי ישראל, )חוק התכנון והבניה  י "עפ, תכנית בתוקף(

 ).י החלטת ועדה מקומית"עפ(

 כולל נתונים הקשורים למאפייני האתר להם ישנה השפעה על המישור הסביבתי -

 .הסביבה
ות המובאות מישורי ההתייחסות נותנים ביטויים בטבלאות ייעודיות כדוגמת הטבלא

ביניהם רשות , מאגר המידע ריכז מידע ונתונים המצויים כיום בידי מספר גורמים. להלן

המשרד , הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, )מנהל התכנון(משרד הפנים , הניקוז

מאגר .  ואוניברסיטת באר שבע14א "עורכי תמ, מנהל מקרקעי ישראל, לאיכות הסביבה

התאמה ובקרה ממושכים וזאת בשל ריבוי , לא כרוך במלאכת איסוףמידע אינטגרטיבי ומ

מוצגים בשלב הסופי של העבודה נתונים לגבי אתרי הכרייה , אי לכך. מקורות המידע

  . 2000והחציבה שבמרחב התכנון הנכונים לשנת 

 השימוש במאגר הנתונים
יבתי מושכל קשת הנתונים הרחבה אותה כולל מאגר הנתונים מהווה בסיס לתכנון סב

. של אתרי הכרייה והחציבה, הקיימות והפוטנציאליות, המתחשב בהשפעות הסביבתיות

לאפיון וסיווג האתרים על פי ) guidelines(ניתוח מסד הנתונים מאפשר קביעת קוים מנחים 

בשלבי העבודה הבאים ייקבעו עקרונות ודגשים . מידת ועוצמת השפעתם על הסביבה

הנחיות לגבי הפעלת אתרים קיימים ותכנון אתרים ( נטושים לשיקום וטיפול באתרים

ויקבע מנגנון להתאמת אופן השיקום לסוג המחצבה ) 14א "חדשים קיימות בהוראות תמ

יאפשר ניתוח מרחבי , בניתוח רחב יותר. ומאפייניה ובהתחשב באופי ותנאי הסביבה

פעילות חציבה במתחמים לפיהן ניתן יהיה לשקול ריכוז , להציע חלופות כרייה מרחביות

ניתוח זה יתחשב במגבלות מיקום הנובעות . רגישים פחות או כאלה המופרים ממילא

 .מגבלות סביבתיות ומגבלות אחרות, )שטחי אימונים(ל "מפעילות צה
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 תוצרים 
 : טבלאות כדלהלן4 - כונסו ב-ריכוז נתוני הכרייה והחציבה במרחב העבודה 

בנחל הבשור " מחצבות הנחל"הנתונים הפיזיים של  מציגה את ריכוז 1' טבלה מס -

 .ונחל באר שבע שהן חסרות  תוקף סטטוטורי

הנמצאות במרחב "  מחצבות אגן" מציגה ריכוז נתונים פיזיים של 2' טבלה מס -

 .ל שהן חסרות תוקף סטטוטורי"הנ

  מציגות את ריכוז הנתונים הפיזיים  של מחצבות הנחל והאגן 4 - ו3' טבלאות  מס -

 .הן בעלות תוקף סטטוטוריש
 .הסבר נוסף על אופן החלוקה מובא בהמשך

 :תוצרי מיפוי
אגן נחל הבשור ( מציגה את אתרי הכרייה והחציבה המצויים במרחב התכנון 1' מפה מס

 : המסווגים על פי שני סיווגים עיקריים) רבתי

 :מעמד סטטוטורי .1
שאושרו בועדה המחוזית אתרים בעלי תוקף סטטוטורי  מכוח תכניות מפורטות  .א

 ).מסומנים בעיגול(לתכנון ולבניה 
אתרים אלה יכולים ).  מסומנים במרובע(אתרים שאינם בעלי מעמד סטטוטורי  .ב

או אתרים חדשים שבגינם הוגשו תכניות , להיות אתרים ישנים שאינם פעילים עוד

 שניתנו לועדת התכנון אשר טרם אושרו ובכלל זה גם אתרים שפעלו מכוח היתרים

 ". שימוש חורג"על ידי מנהל מקרקעי ישראל ובהתאם לאישור ועדות מקומיות ל

 : מיקום ביחס לתוואי הנחל .2
לכריית . מתוכו) ואדי(הממוקמות ברצועת הנחל וכורות חומר ', נחל'מחצבות  .א

תכסית גדותיו ואיכות ,  על תוואי הנחלישירההחומר מסביבת האתר השפעה 

 .מימיו
לכריית . הממוקמות לעיתים בסמוך לנחל וכורות חומר מסביבת הנחל' אגן'מחצבות 

תכסית גדותיו ואיכות , החומר מסביבת האתר השפעה עקיפה על תוואי הנחל

 .מימיו

 תכנית מתאר ארצית  - 14א "עוד מוצגים במפה מיקומם של אתרים שסומנו על פי תמ

 ). מרכזיים. צ.נ(לכרייה וחציבה 

שלא קודמו בשנים , תייחסות לתכניות חסרות תוקף סטטוטוריבטבלאות אין ה: הערה

 .האחרונות
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 :עיקרי הממצאים
 מחצבות מוגדרות 16מכלל המחצבות .  אתרי כרייה וחציבה23באגן נחל הבשור 

 7-הממוקמות בתוואי נחלים או בסמוך להם ו) בהן נכרה חומר ואדי" (מחצבות נחל"כ

 ). 'אגן'מחצבות (נחלים מחצבות הר הממוקמות במרחק מה מגדות ה
 אתרים יש מעמד 16-מתוך כלל אתרי הכרייה והחציבה שרוכזו במאגר הנתונים רק ל

 .סטטוטורי  ותכניות בתוקף
פועלים )  מחצבות נחל3- מחצבות אגן ו7( אתרים 10מניתוח פיזור האתרים במפה עולה כי 

ציבה המוגדרים שאר מתחמי הכרייה והח. 14א "באתרים שמיקומם תואם את אתרי תמ

 . אינם מנוצלים כיום14א "בתמ

 לא מתקיימת -מחצבות שאינן בתוקף  - 1' בשטחי המחצבות המופיעות בטבלה מס

ברוב האתרים הללו מתקיימת פעילות כרייה אקראית והפעלה . פעילות כרייה סדירה

ת לרבות ריכוזי גרוטאו, חלקית של מתקנים ותעשיות וכן ניכרים סימני הכרייה בשטח

 . וציוד

אך לרובם טרם הוכנו תכניות , לגבי חלק קטן מהאתרים ישנן תכניות הסדרה ושיקום

 .שיקום



 בנחל הבשור ונחל באר שבע, )מכח חוק התכנון והבניה( מחצבות נחל שאינן בתוקף - 1' טבלה מס
 

תכנית  מיקום
 הסדרה 

אזור 
 מתקנים

מוצר תכנית' מס שטח מעמד שם  אגן ניקוז אורך רוחב מסלע
 המחצבה

  חברה

תעשית אבן וסיד  חלוצה הבשור. נ 118000 1053500 חומר ואדי חצץ 198/03/10 560  .ר.ל .ר.ל נחל
 מ"בע

20 

25/101/02/10 49.3  .ר.ל .ר.ל נחל משאבי שדה הבשור. נ 131800 1047600 חומר ואדי   35 צרפתי
מחצבות פיוניר  רביבים הבשור. נ 125550 1048450 חומר ואדי  170/03/10 5.28  מפעל בטון .ר.ל נחל

 מ"בע) ישראל(
36 

 מובילי הדרום  נבטים באר שבע. נ 137600 1072500 חומר ואדי חצץ 399/03/7 262.4  .ר.ל מאגר צד נחל
מ"ש בע"ב) 1983(

7 

תעשית אבן וסיד  חצרים באר שבע. נ 121500 1069500 חומר ואדי חצץ 254/03/7 723  .ר.ל .ר.ל נחל
 מ"בע

8 

 14 אספלט דרום נחל סכר באר שבע. נ 129000 1059250 חומר ואדי חצץ    אין תוקף יש נחל
חופרי הדרום  נבטים באר שבע. נ 142500 1068800 חומר ואדי חצץ 180/03/11 162  .ר.ל .ר.ל נחל

 מ" בע1987מ .ח
29 

חופרי הדרום  נבטים אר שבעב. נ 140750 1074250 חומר ואדי חצץ 401/03/7 314  .ר.ל .ר.ל נחל
 מ" בע1987מ .ח

30 

נחל באר  באר שבע. נ 119000 1069000 חומר ואדי  335/03/7 503  .ר.ל .ר.ל נחל
 שבע

תעשית אבן וסיד 
 מ"בע

32 

מאושרת  נחל
1/338/03/7

 45 ? הבשור. נ הבשור. נ   חומר ואדי     

הוגשה    
12/99 

משאבי שדה  132799 1048061 חומר ואדי  269/03/10 3337  33 י"ממ

הוגשה  .ר.ל .ר.ל 
3/98 

תעשית אבן וסיד  צאלים    חומר ואדי  2/224/03/7 
 מ"בע

42 

הוגשה  אין יש 
7/99 

אליקים בן ארי  חלוצה    חומר ואדי  273/03/10 
 מ"בע

43 

 :1' הערות לטבלה מס
 .א קודמו בשנים האחרונות ואין להם תוקף הוגשו תכניות של20,36,14,29,30,32: למחצבות שמספרן הסידוריים •
 . הוגשה תוכנית שבוטלה7למחצבה שמספרה  •
 . הוגשה לאחרונה תכנית שעדיין לא אושרה35למחצבה שמספרה  •
 . קיימת תכנית שיקום בתוקף45למחצבה שמספרה  •
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 בעבאגני נחל הבשור ונחל באר ש, )מכח חוק התכנון והבניה( מחצבות אגן שאינן בתוקף – 2טבלה 
מיקום תכנית 

 הסדרה
אזור 

מתקנים
שם  אגן ניקוז אורך רוחב מסלע מוצר תכנית' מס שטח

 המחצבה
' מס חברה

במסד
215.6   אגן  6 ברסלר אורל חצרים באר שבע. נ 124430 1076150 חול חול 282/03/27
גיר  חצץ 2/123/03/11 1448   אגן

 ודולומיט
מ"בע) ישראל( פיוניר מחצבות ערוער באר שבע. נ 149750 1058750 15 

חול  340/06/11    אגן
 מילוי

מ" בע1987מ .חופרי הדרום ח רמת בקע באר שבע. נ 133380 1058100 חול מילוי 16 

 
 בנחל הבשור ונחל באר שבע, )בתוקף( מחצבות נחל – 3טבלה 

תכנית 
הסדרה

מיקום מוצר תכנית' מס שטח מעמד אזור מתקנים אגן  אורך רוחב מסלע
 קוזני

שם המחצבה ' מס חברה
 במפה

התשריט כן   אין
 התקנון לא

חומר ואדי חצץ 224/03/7 587 9/78מאושרת  1068500 תעשית אבן  צאלים  106700
 מ"וסיד בע

10 

חומר ואדי חצץ 230/03/10 176 11/91מאושרת     1060300 אליקים בן ארי  חלוצה  115400
 מ"בע

13 

דונם כולל מפעל   יש
 53בטון 

11/08/83תוקף ב חומר ואדי חצץ 190/03/10 188.6 1048300 תעשית אבן  רביבים  125500
 וסיד

22 

605.35 10/94מאושרת  72דונם   יש 18/101/02/10 חומר ואדי חצץ 1047750  34 צרפתי משאבי שדה  132750
דונם כולל מפעל   יש

 9בטון ואספלט 
חומר ואדי  225/03/10 41.7 1/94מאושרת  1056875  37 צרפתי חלוצה  116750

חומר ואדי  240/03/10 118.6 1/95מאושרת     1057500  38 צרפתי חלוצה  116500
אזור מתקנים   

בלבד כולל מפעל 
 בטון ואספלט

17/101/02/10 34.8 5/99מאושרת  חומר ואדי  1060150 אליקים בן ארי  חלוצה  115500
 מ"בע

39 

חומר ואדי  234/03/10 390.7 1/94מאושרת     1059050  40 שטרן אפרתי חלוצה  115750
חומר ואדי חצץ 391/03/7 444 4-96מאושרת     1068700 אליקים בן ארי  חצרים  119200

 מ"בע
9 

6/96 -מאושרת מ    גיר   392/03/7 103
 ודולומיט

1079300  נדיר מחצבים  פטיש  121250
 מ"בע) 1991(

31 

     30/101/02/10 ומר ואדיח חצץ 1057000 באר . נ 131000
 שבע

 18 )?(צרפתי  נחל סכר
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 באגן נחל הבשור ונחל באר שבע) בתוקף( מחצבות אגן – 4טבלה 
 

אזור 
מתקנים

  חברה שם המחצבה אורך רוחב מסלע מוצר תכנית' מס שטח מעמד

גיר  חצץ 244/03/10 438 10/08/95בתוקף  
 ודולומיט

אליקים / מ"בות צרפתי בעמחצ הר שחר 132850 1048920
 מ"בן ארי בע

21 

מ"אריעד מחצבים ומינרלים בע )ירוחם(הר צבוע  140800 1046425 גיר גיר 221/03/10 26 24/10/96בתוקף   23 
 24 מ"יהוא חרסיות בע )ירוחם(הר צבוע  141300 1045800 גיר גיר 1/222/03/10 32.3 04/07/91בתוקף  
/ מ"פניציה מפעלי זכוכית בע )ירוחם(הר צבוע  140000 1045500 גיר גיר 185/03/10 14 12/08/81בתוקף  

 מינרל קרית אריה
25 

 26 מ"ב מחצבים בנגב בע.ר )ירוחם(הר צבוע  140900 1045500 גיר גיר 250/03/10  בתוקף 
 5 -שימוש חורג ל 

 11/95 -שנים מ
גיר  חצץ 59/06/10 96.9

 ודולומיט
 27 מ"בן ארי בעאליקים   123400 1040000

גיר  חצץ 182/03/10 2660 05/05/80בתוקף  
 ודולומיט

 28 מ"אקרשטיין צבי בע  122500 1029650

ממשל אזרחי     1 פאדל נטשה  153000 1093000 דולומיט חצץ

ממשל אזרחי     2 מ"מוצרי אספלט ואבן בנגב בע  145200 1086750 דולומיט חצץ

ממשל אזרחי    ס "עוזי בר צור בשותפות עם תאו  144000 1086500 דולומיט חצץ
 ומחצבות כפר גלעדי

3 

18/03/82מאושרת    4 מ"תעשית אבן וסיד בע  157500 1080000 דולומיט חצץ 147/03/11 537
15/09/99מאושרת  כן  5 מ"בע) 1991(נדיר מחצבים   155000 1078500 דולומיט חצץ 175/02/11 513
15/05/95מאושרת  .ר.ל  11 מ"יהוא חרסיות בע  157750 1063150 גיר גיר 170/03/11 86.39
13/05/97מאושרת    12 מ"פ מחצבים ושיש בע.מ  155500 1060500 גיר גיר 1/165/03/11 729

חול  198/03/11 194 12/99מאושרת  אין
 מילוי

חול מילוי  17 מ"איברהים כתנאני בע  134500 1057500

 19 מ"פ מחצבים ושיש בע.מ  156000 1056300 גיר גיר 169/03/11 850 28/11/96בתוקף  
גיר  חצץ 3/123/03/11 1118 08/08/83בתוקף  

 ודולומיט
לא מופה לא מופה  44 מ"בע) ישראל(מחצבות פיוניר  ערוער
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 המלצות לשיקום 4.2.3 

ה צוות תכנית האב ממליץ להפסיק את פעילות הכרייה ברצועות הנחלים וברצועות ההגנ

 .ולהטיל מגבלות על פעילות כזו גם בתחום ההשפעה של הנחל
 החל מהשפעות -הוכח כי לפעילות הכרייה השפעה שלילית על הנחלים במגוון נושאים 

דרך גרימת נזקים לתשתיות ואתרים וכלה בגריעת מים מהנחל ובזיהום , חזותיות/נופיות 

 .מקורות המים ושינוי תוואי נחלים

י מכרייה וחציבה מול "בחן את הכנסות ממ,  רן חקלאי-וות תכנון היועץ הכלכלי של צ

 .2000מכירה של מקרקעין בשנת /י מהחכרה"הכנסות ממ

 :ממצאיו מובאים בטבלה שלהלן

חלק המחצבות  
 בהכנסה

 ח"ש

 4,150,669,000  )החכרת מקרקעין(הכנסות הון 
 182,782,000  סעיף הכנסות שונות

 118,808,300 65% מחצבות
  2.86% הכנסות ממחצבות ביחס להחכרת קרקע

י מהחכרת "י ממחצבות מזעריות ביחס להכנסות ממ"מהממצאים עולה כי הכנסות ממ

רק , כמובן, שהיא, קביעה זו מסייעת בידינו להציע את הפסקת הכרייה בנחלים. מקרקעין

אזורי -ישכן לצוות התכנון אין ספק שהנזק הסביבתי והתדמית, חלק קטן מכלל הכרייה

 .למרות שהוא אינו ניתן למדידה וכימות, עולה משמעותית על מרכיב ההכנסות הלאומיות

. כי הפסקת הכרייה תעשה בהדרגה תוך סגירה ושיקום של אתרים שאינם פעילים, מומלץ

 .מתקני הכרייה הקיימים באתרים אלה יסולקו

ון תכנית שיקום שתיושם תוך תכנ, יוכנו תכניות לסיום הכרייה באתרים פעילים, במקביל

פעולות השיקום יכללו שיקום נופי . עוד בטרם המועד המתוכנן לסיום הפעילות, מיידית

על פי , והחזרת פני השטח לקדמותם או פיתוח אתרים מתאימים למטרות תיירות ונופש

 .העקרונות המוצעים בהתאם לסוג השימוש המתוכנן

ורך הנחלים אשר בהם טרם החלה כרייה  לא14א "עוד מומלץ כי אתרים המצוינים בתמ

תוך מתן דגש על פוטנציאל ההשפעה על ,  יבוטלו ואתרים אחרים יבחנו מחדש- בפועל

 !א אך הדבר חיוני"מובן כי אין זו משימה פשוטה לשנות תמ. הסביבה

.  היא אפשרות רצויה-פינוי מתקני כרייה מאתרים פעילים ושאינם פעילים לאורך הנחלים 

לאור רגישותם , גריסה+  חלופות לכרייה כגון כרייה באתרים הרריים יש לבחון

 . הסביבתית הנמוכה יחסית של האתרים במזרח האגן

מנת לפתור קונפליקטים נופיים או קונפליקטים עם -יש לבצע עבודה מפורטת נוספת על

 . הר צבוע-שטחי אש באזור הר שחר 

י מיחזור "רושים לבניה וסלילה עכן מוצע לבחון אפשרות לספק חלק מהאגרגטים הד

 .פסולת בנין
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 דרך פעולה מוצעת 4.2.4

מוצע להכין בדחיפות תכנית יישום כללית לניהול כרייה וחציבה באגן נחל  .1

במסגרת תכנית זו תבוצע השלמה של מסד הנתונים וייקבעו השלבים ודרכי .הבשור

ושאי הפסקת הביצוע של המלצות תכנית האב להפסקת הכרייה בנחלים לרבות נ

עיגון סטטוטורי של מניעת , ביטול תכניות סטטוטוריות, פינוי השטח, הזכיונות

 .הכרייה ושיקום
ב "ניקוז וכיו, נוף, ס"גם יועצי איכ, מוצע שצוות התכנון יכלול נוסף על האדריכל

 .וכן יועץ כרייה ומשפטן מומחה

בטיפול במקטעי לעיל אנו מציעים להתרכז . 1'  למוצע בסובמקבילבשלב ראשון  .2

 המקטעים מכילים רצף משמעותי של מטרדי -הנחל העונים על העקרונות הבאים 

שוכנים על הצירים המרכזיים של תכנית האב ויש בהם רוב משמעותי של , כרייה

 .מחצבות נטושות

רצף המחצבות הנטושות במרחב תכנית נחל הבשור מתרכז בשישה קטעי נחל 

בשלושה קטעים של נחל , )14מקטע ) (רמת חובבדרומית ל(בנחל סכר : עיקריים

, )-11 ו10מקטעים ) ( וממערב לקיבוץ רביבים40ממזרח וממערב לכביש (רביבים 

מ ובאזור קיבוץ "מאזור המפגש עם נחל אטדים ולאורך מספר ק(בנחל הבשור 

 ).-6 ו4מקטעים ) (צאלים

מים בלבד בקטעים אלה רוב השטח הכרוי אינו פעיל מזה שנים ואתרים מסוי

 .פעילים בהם

למעט קטע קטן של פארק גולדה במקטע , בקטעי נחל אלה לא בוצעו פעולות שיקום

 .ולכן נותרו מפגעים נופיים ואקולוגיים בשטח, 10

 .המפה שלהלן מציגה את קטעי הנחל
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 'קטעי הנחל לשיקום בשלב א 4.2.5

 .מוצע להלן איתור קטעי הנחל לתכנון בשלב ראשון
 :י הקריטריונים הבאים"עים נעשתה עפבחירת הקט

 .מיקומם על צירי הנחל הראשיים שנקבעו בתכנית האב .1

 .מידת הפגיעה בנוף ובסביבה .2

 .היעדר פעילות כרייה .3

 .רצף ארוך של מפגעי כרייה .4

 תיאור קטעי הנחל
 )14מקטע  (נחל סכר .1

 ועד דרומית לאתר רמת חובב ומשתרע 40קטע המתחיל כקילומטר מערבית לכביש 

פרט לכרייה של חול , בקטע זה אין כרייה פעילה או מתוכננת. מ" ק4-ורך של כלא

 .המתבצעת מדרום לרצועת הנחל
ערכי טבע ומופר באופן , מכיל שרידי תרבות, קטע נחל זה הוא בעל ערכיות נופית גבוהה

 .קשה

 )10מקטע ( צבוע - אזור הר שחר -נחל רביבים  .2
צבוע ומשתרע לאורך של כ/ הנחלים רביביםקטע זה מתחיל כקילומטר מערבית למפגש

 . בסמוך לקיבוץ משאבי שדה40עד כביש , מ" ק8-
, בסמוך להר שחר. מרבית אורכו של קטע זה מופר עקב כרייה ישנה לאורך גדותיו

קיימת פעילות מתקנים המעבדים חומר כרייה מאתר הר שחר ומאתרים נוספים 

 מוצע לבודד קטע זה הדורש פתרון .אשר שופכים חומרים שונים אל הנחל, במרחב

 .חלופי אך נראה לנו כי בהחלט ניתן ורצוי לטפל בשיקום בכל שאר רצועת הנחל

 )11מקטע  ( מזרחית לקיבוץ-נחל רביבים  .3
קטע זה משתרע בין מתקני הכרייה הפעילים ליד פארק גולדה ומגיע עד סמוך מאוד 

 .לסכר רביבים ליד מצפה רביבים
, לרבות פגיעה בסכרים וטראסות קדומים, רייה רחבה ועמוקהשטח זה מאופיין בכ

 . גריפה רבה של חומר טפל ובורות עמוקים
מוצע לטפל בשיקום כל הקטע להוציא שטח המתקן וסביבתו הקרובה שיטופל בשלבים 

 .מתקדמים יותר

 )11מקטע  ( מכביש רתמים ועד חלוצה-נחל רביבים  .4
. ר גרמה הכרייה להתמוטטות כביש רתמיםבעב. בקטע זה לא מתקיימת כרייה פעילה

, מעבר לכך שאר השטח מופר. הכביש תוקן ובוצעו פעולות ייצוב והסדרה משני צדדיו

 .מלא בבורות המתמלאים במי שיטפונות וערמות טפל ודורש שיקום
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 )4מקטע ( מחלוצה ועד באר אסנת -נחל הבשור  .5
 פעילות - מעט כרייה ובעיקר בקטע זה ישנם מתחמי כרייה נטושים אך מתקיימים גם

ניתן להערכתנו לבודד קטעים משמעותיים לשיקום ולצמצם למינימום את . מתקנים

 .מרחב השפעתם של המתקנים

 )6מקטע ( אתר צאלים -נחל הבשור  .6
. אתר זה מכיל מפגעים גדולים של בורות וגבעות טפל וכן מתקן הפעיל בצורה חלקית

 .בידוד המתקן או שילוב ניסיון לפנותוגם כאן מוצע להיכנס לשיקום תוך 

 )4מקטע  ( אתר אשלים-נחל הבשור  .7
שפיכת פסולת ופגיעה באתרים , בורות, קטע זה מכיל פגיעה נופית של ערמות

לישוב אשלים .  ותשתיות העוברות בצמוד לאתר211קיימת סכנה לכביש . היסטוריים

ישוב הזדמנות להתפתח יש תכניות התפתחות ומוצע לטפל בשיקום האתר כדי לתת ל

 .בנוף מטופל ומשוקם
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 ערימות חומר טפל וכריה בבסיס הנחל  
 )משאבים (10 מקטע –במחצבת הר שחר 

 , חסימה והסטה של ערוץ הנחל בשפוכת טפל
 )מעלה פטיש (21מקטע , מחצבת פטיש

גריסה ומיון , מתקני ניפוי
 ).6מקטע (במחצבת צאלים 

 
במחצבות רבות נותרו גם  

לאחר סיום הכריה מתקנים 
כאלה המונעים את שחרורן 

 .לצורכי שיקום כריה

  –ור מחפורת ושפוכת טפל באפיק נחל הבש
 )בתרונות בשור (6מקטע , מחצבת צאלים

 מחפורות וערימות –צבת צאלים מבט כללי על מח
 . המשבשות את כל רצועת הנחל ונופיה

 )בתרונות בשור (6מקטע 

מחצבה נטושה בנחל פחר הביאה להקמת אתר הטמנת
)גרר רהט (17מקטע . פסולת ברצועת הנחל סמוך לרהט
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 ' שלב א-תכולת עבודת תכנית האב לשיקום  4.2.6

 .' שלב א-מומלץ להקים צוות תכנון שיכין תכנית יישום לשיקום כרייה בנחל הבשור 

 :הצוות יעסוק בנושאים הבאים

 .  חלק שנקבע בעדיפות ראשונה–השלמת מסד הנתונים  .1

עות הנחל שנקבעו למקטעים שיהוו מתחמי שיקום נפרדים להמשך תכנון חלוקת רצו .2

 .מפורט

 .מגבלות והזדמנויות לטיפול בכל מקטע, סקר ראשוני של השטח לאיתור מוקדים .3

 .קביעת עקרונות ודגשים כלליים לשיקום וספציפיים לכל מקטע .4

 .לאתר ולייתכנות היישום, התאמת מאפייני השיקום לסוג המכרה .5

  .ר קדימויות לשיקום על פי המקטעיםקביעת סד .6

 :עקרונות נופיים לשיקום

 .החזרת הזרימה לאפיק מוסדר .א

 .והחזרת נוף פני הקרקע לקדמותו" תפל"פירוק ופיזור ערמות עפר  .ב

 .התחתרות ומיחתור, מניעת גריפת סחף לנחל .ג

 .מניעת שימוש בבורות הכרייה לאיגום .ד

 .מניעת מצבי סיכון בטיחותי .ה

ש לאפיין כל אתר בנפרד ולקבוע את הפרוגרמה לשיקומו על פי בתכנית היישום י

 .העקרונות הללו

 :תוצרי התכנית
התכנית תהווה מסגרת ותציב קביעות מנחות לתכנון מפורט של השיקום שיתבצע 

: בין השאר ייקבעו לכל אתר מסגרת הסקר היסודי שיידרש למתחם. במקטעים השונים

ערכי טבע ומוקדי , עצים,  ארכיאולוגיה והיסטוריה,שרידים ואתרים כגון סכרים עתיקים

 . ב"נוף ערכיים וכיו
שימור מצע , שילוב בסביבה, חיסול המפגע הנופי: לכל אתר ייקבעו עקרונות השיקום כגון

, טיפול בערכי טבע וסביבה, הגנה על שרידים ארכיאולוגיים, מיתון הסחיפה, החלוקים

 .תשתיות ופיתוח השטח, םמתקני, התוויית דרכים ונגישות לציבור

התכנית תקבע גם את ההרכב המקצועי ואומדן התקציב הנדרשים לתכנון מפורט בכל 

 .מקטע בנפרד

 .מוצע להיכנס מיידית לתכנון תכנית זו
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 פסולת מוצקה 4.3

 אתרי פסולת במרחב התכנון 4.3.1

  תכנית מתאר ארצית לסילוק אשפה- 16א "י תמ"אתרים עפ
  .2' ראה  מפה מס

 :במרחב התכנית קיימים אתרים מקומיים וארציים לסילוק פסולת ביתית
אתרים נוספים .  המשרת כיום את יישובי הסביבה ואת מרבית גוש דןאתר דודאים

כמו כן קיים האתר ). באר חיל(ואתר טללים ) אתר דיה (אתר צאלים: ביתית הם לפסולת

 .לפסולת רעילה ברמת חובבהארצי 
  כן אתר מתוכנן מאושר 16א "את האתרים הקיימים המאושרים בתמבמפה ניתן לראות 

 דונם 650 -האתר ממוקם בסמיכות לנחל אסף ושטחו כ". אתר צומת מעון "-סטטוטורית 

 ).שהינו שלוחה של נחל אסף, נחל צליף בערוץ(

  תכנית מתאר מחוזית למחוז הדרום– 14/4מ "י תמ"אתרים עפ
 .16א "ם המופיעים בתמ מופיעים אותם האתרי14/4מ "בתמ

 אתרים לפסולת חקלאית
 .3' ראה מפה מס

בעיקר בערוצים , בשל ריבוי שטחי החקלאות במרחב התכנון ניתן לראות בשולי השדות

הפסולת החקלאית מאופיינת בשאריות אורגניות . ריכוזים של פסולת חקלאית, רדודים

אריזות חומרי הדברה , זלבר, אם כי ניתן למצוא בה גם שאריות פלסטיק, של גידולים

בשטחי האש ). ח"פגרי בע(במספר ריכוזי פסולת חקלאית ניתן להבחין בפסדים . 'וכד

פסולת זו הנמצאת בערוצים ובקרבתם מזהמת את הנחל ובעת .קיימים גם ריכוזי גרוטאות

 .שטפונות אף מוסעת על ידי המים
 .ן ניתן לראות אתרים נוספים לפסולת במרחב התכנו3' במפה מס

כמו כן ניתן לראות אתרים לפסולת חקלאית שנסקרו במסגרת עבודה שהוכנה עבור 

תוכנית לטיפול וסילוק "בנושא ) 2000פברואר -" אפיק"ח "דו(אזורית אשכול  מועצה

בנוסף מסומנות במפה ערמות פסולת שונות שאובחנו על ידי פקחי  ".פסולות חקלאיות

 .רשות שמורות הטבע
 .4' יים הקיימים מרוכזים במפה מסאתרי הפסולת העיקר

 קריטריונים מוצעים לבחירת מיקום אתרי פסולת חקלאית וגושית במרחב התכנון
 זיהום מי תהום .1

 ).תחום רצועת הנחל ורצועת ההגנה(נחלים , נגר עילי .2

 .שימושי הקרקע של ישוב סמוך וסביבתו הקרובה .3

 קשר ראייה עם ישוב סמוך .4

 .חזות ונוף, שמירת טבע .5

 .היסטוריה ומורשת, תיקותאתרי ע .6
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 :דרישות תכנוניות למיקום אתרי פסולת במרחב
 .'שיפועים וכד, מבנה המסלע, קידוחים ובארות, מפלסי מי תהום, גיאולוגית-בדיקה הידרו

פינוי וניקוי אפיקי נחלים מפסולת קיימת ומניעת . מניעת חדירת נגר עילי לתוך האתר

 .גנההקמת  אתרים ברצועת הנחל ורצועת הה
ריחות , בחינת שימושי קרקע סמוכים למניעת השפעות רעש מתנועת כלי רכב ומשאיות

 ).פ בהתאם לגודלו"מ של ישוב מאס" ק2-3 -מקובל מרחק של כ ( .'וכד
 -חזות ונוף , שמירת טבע. מבטים ונצפות מנקודות שונות על האתר-בדיקת קשר ראיה 

 .שיקום וטיפול. החזות הטבעית של פני השטח, שמירה על הנוף
  קרבת אתרים כאלה לאתר הפסולת המתוכנן-היסטוריה ומורשת , אתרי עתיקות

 אתר מעון ומפעל הקומפוסט המוצע
לפיכך החליט המשרד לאיכות . על ערוץ נחל צליף" צומת מעון" מיקמה את אתר 16א "תמ

נצל ממליץ למועצה אזורית אשכול ל"  אפיק"ח "דו. הסביבה לא להקים אתר בשטח זה

ברשות המשרד לאיכות הסביבה  הנחיות להקמה . למיקום מפעל קומפוסט שטח זה

קומפוסטציה שיעמוד בסטנדרטים סביבתיים של הקמת משטחים ומערכות  ותפעול אתר

, מערכות ניטור אויר וקרקע, הסדרת נגר עילי, לאיסוף וטיפול בתשטיפים ,לאיטום קרקע

 .גידור ודרכים
 מוצע להרחיב את המפעל באופן שיאפשר קליטת  בוצת - בשלבי הפיתוח העתידיים

כמו כן מוצע להקים . ממתקני טיהור עירוניים העתידים לקום באזור הדרום שפכים

אתרים אלה . ם בכל קיבוץ  ומושב"הכוללות רמפות ומפגשי) אתרי איסוף(תחנות מעבר 

 .יצטרכו לעמוד בקריטריונים שהוזכרו בסעיף הקודם

 

 מפעל הקומפוסטהמלצות להקמת 
  דונם80 -שטח המפעל הנדרש כ

 .  דונם650 -כ" צומת מעון"שטח אתר 
במידה ויוחלט שהסטנדרטים הסביבתיים הנדרשים של בניית המפעל עומדים 

 דונם עבור מפעל 80- יש לאתר כ-בקריטריונים הסביבתיים והתכנוניים הנדרשים 

 יצירת שיפועים למנועורט יש במסגרת התכנון המפ. קומפוסט באזור המרוחק מהערוץ

כל נגר כזה דורש . שיאפשרו זרימת נגר לכיוון הערוץ וכן יוקפד על מניעת חלחול תשטיפים

 .תפיסה וטיפול בטיהור לפי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה
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 :המלצות כלליות בנושאי פסולת מוצקה
נוספות  בתחומי מוצע  לערוך סקרים לאיתור אתרי פסולת במועצות מקומיות ואזוריות 

הגברת , אגן הבשור ולדאוג לסגירה ולשיקום של אתרים לא מוסדרים ברחבי המועצות

הקמת תחנות מעבר מוסדרות ופינוי הפסולת , ניצול הפסולת והקטנת נפחים, האכיפה

 .לאתר מוסדר ומאושר

יש לשאוף לכך שקבורת הפסולת הביתית והחקלאית באזור תרוכז באתר דודאים ורק  •

 .באתרי דייה וטללים,  בעדיפות שניה,  הצורךבמקרה

ם ביישובים שבאחריות המועצות המקומיות "יש להקים תחנות מעבר ומפגשי •

 ).כגון פסולת בנין(כדי לפנות באורח סדיר את הפסולת החקלאית והגושית , והאזוריות

י המרחק מערוצי הנחלים "בסדר עדיפות יורד עפ" פראיים"סגירה ושיקום של אתרים  •

 .הגדרת סדרי העדיפות תעשה במסגרת העבודה מפורטת. ורצועת נחל הבשור

וכן !) אם תמצא כזו(י מילויים בפסולת אינרטית "שיקום בורות כרייה בערוץ הנחל ע •

 .הגדרת סדרי עדיפות שתעשה במסגרת העבודה המפורטת
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 רמת חובב 4.4

 איתור מפגעים פוטנציאליים וממשק נקי, רקע 4.4.1

 קמה של האתר התעשייתי והאתר הארצי לפסולת רעילהעקרונות הה .1
בשנות השבעים הוחלט להרחיק תעשייה כימית מזהמת מקרבת העיר המתפתחת 

באר שבע וממרכזי הישובים בצפון הארץ ולרכז תעשייה קיימת וחדשה בפארק 

 .תעשייתי ברמת חובב
תוך , יהתפיסה הכוללת התבססה על קבלת קיומה של תעשייה מזהמת כנתון הכרח

בחירת המקום  ).מ מבאר שבע" ק12(מחוץ לעיר , ניסיון לרכז פעילות זו באתר אחד

 :דעת הידרולוגית שגרסה-על חוות, בין שאר הגורמים, התבססה

האזור צחיח למחצה ולכן לא תהיה . האקלים הצחיח מצמצם שינוע מזהמים .א

 .שטיפה כמותית של מזהמים אל מחוץ לשטח האתר

סה את מרבית פני השטח ויוצר קרום אטום המצמצם את  הלס מכ.הלס אטום .ב

 .הקרקע-שיעור החידור של מים לתת

 סלע הקירטון עליו נמצאת רמת חובב מהווה תווך בעל .לקירטון מוליכות נמוכה .ג

כך שפוטנציאל הגעת מזהמים למערכת מי התהום , מוליכות הידראולית נמוכה

 . זעום-

 התעשייה ברמת חובב צורכת .טחאת השפכים הרבים יש לאדות על פני הש .ד

כמויות מים גדולות במהלך תהליכי הייצור והיה ברור כי יש לטפל בכמות גדולה 

ההנחה ההנדסית הייתה שיש לרכז שאריות של חומרים . של שפכים רעילים

 .בבריכות אידוי לשפכים ובמטמנות של בוצות, מזהמים מסיסים על פני השטח
. ברמת חובב הוקם גם האתר הארצי לפסולת רעילהבצמידות למפעלי הייצור הללו 

הנחת היסוד הייתה שניתן לרכז מגוון סוגי פסולת רעילה במכלים ובמשך הזמן 

 .באתר לפסולת רעילה, לבנות מתקנים לטיפול בפסולות אלה
אומץ , רעיון הקמת תעשייה מזהמת התקבל כנתון שאין להרהר אחריו ולכן

כמות הולכת וגדלה של מזהמים , תחום אתר ארציב, העיקרון הבסיסי שמותר לרכז

קירבת מצבורי רעלים למפעלי תעשייה עתירי שפכים לא הטרידה כלל . מסיסים

 .אף הוקמו מספר מפעלי ייצור מעבר לגדר אתר הפסולת הרעילה, ולאחרונה
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 דיון בעקרונות ההקמה של אתר רמת חובב .2
 -אתר הפסולת הארצי להלן ייסקר תהליך התפתחותו של הפארק התעשייתי ו

 .הלכה למעשה
דיון קצר בעקרונות הבסיס אשר לאורם הוקמו אתרי רמת , נקדים לסקירה זו

דיון זה מוצג לאור עקרונות הבסיס התקפים בכל מקום ויש להפנימם . חובב

המושפע מהנעשה ברמת חובב ועתידו , בתכנית השיקום והפיתוח של נחל הבשור

 :זהקשור לממשקו העתידי של אתר 

השם לאל את טיעון האקלים , כמויות השפכים העצומות הופכות לגורם משנע .א

 .הצחיח

 .הלס חדיר לחלוטין לאחר הרטבה ממושכת .ב

כפי שניתן לראות במחשופי , סלע הקירטון בכל האזור עתיר סדקים פתוחים .ג

 .רמת חובב

ידי הגשם והנגר העילי לנחלים ולמי -משונע על, מזהם הנצבר על פני השטח .ד

 .וםהתה

  עמוקים-ומי התהום האזוריים ,  רדודים–מי התהום המקומיים  .3
 :תצפיות וחישובים

. מ" ק-50 כ- מטר מעל פני הים ומרחקה מהים -320רמת חובב מצויה ברום של כ

'  מ-300ברום של כ: היינו',  מ-20 היו פני מי התהום במקום בעומק של כ-במקור 

 מטר לכל -6שיפוע מפלס מים של כ, ואאיפ, בחישוב ראשוני מתקבל. מעל פני הים

במישורי חוף אחרים '  מ1-2שיפוע זה חריף בהשוואה לשיפוע השכיח של . קילומטר

מים שעונים , כנראה, מי התהום ברמת חובב הם, מכאן. בעולם בהם נערכו מדידות

, המכונה בפי החוקרים, כאשר מתחתם מצויה מערכת מי תהום אזורית, מקומיים

 אל -מערבי ומתנקזת מערבה -הניזונה מגשמי הר הנגב הצפון, "הרמערכת ה"גם 

קידוחים , למעשה, אין, המשתרע מרמת חובב לכיוון הים, באזור. ) Mazor, 199(הים 

עמוקים היכולים לשפוך אור על זמינות ואיכות מי תהום עמוקים אלה וכתוצאה 

 .אין נתונים על מידת זיהום המים הללו משפכי רמת חובב, מכך

 :מסקנה תפעולית
יש פוטנציאל של מי תהום המהווה רזרבה להפקה , באזור שבין רמת חובב והים

ידי הפסקת הפעילות המזהמת באתר -על רזרבת מים זו יש להגן על. בעתיד

 .התעשייתי ואתר הפסולת הרעילה ברמת חובב
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 תוצאות הניטור בשטח .4
 החלה 1995ם רק בשנת אול, -1975הפעילות התעשייתית באתר רמת חובב החלה ב

להתבצע פעולת ניטור לבדיקת איכות האוויר וגם זאת במספר קטן של תחנות 

) 1992, קשת ומרכדו; 1999, 1990, קשת(ובמספר מצומצם של נקודות על פני השטח 

, 1997, נתיב ואדר(והוחל במחקר שיטתי ומקיף בקידוחי גלעין ובבארות תצפית 

 :ל עולה התמונה הבאה" הנמנתוני הסקרים והניטור). 1999

 זיהום האוויר .א
קיימות עדויות של תושבי ) חות"לא קיבלנו דו(בנוסף למדידות איכות האוויר 

 :מהן עולות התצפיות הבאות, האזור

 במחצית הראשונה של -ריח כבד אפף את אתר התעשייה בדרך קבע  .1

 . באתרריח לא נעים , לעיתים קרובות, קיים, וגם כיום. הפעילות התעשייתית

יישובי רמת ,  באר שבע-הגיע הריח הכבד ליישובי הסביבה , פעמים רבות .2

 .הנגב ויישובי בדויים בסביבה
שקע על פני השטח ברדיוס של , בכמות משמעותית, סביר להניח כי זיהום: מסקנה

 .עשרות קילומטרים מרמת חובב

 פני הקרקע-התפשטות הזיהום על .ב
, העוברים בתחום האתר, ערוצי הנחליםב; מזוהמת, בכל שטח המועצה, הקרקע

בערוצי נחל סכר התקיימו במשך שנים זרימות שהתמעטו ; יש בוצות מזוהמות

הבצבוצים של , ברם. לאחרונה עקב עבודות תיעול לנקזים ושיפור מצב הצנרות

 .מים מזוהמים צפויים להתחדש בעונות הגשמים וכתוצאה מכשלי תחזוקה

 הקרקע-התפשטות הזיהום בתת .ג
מראות קיומם של מים מזוהמים בכל , שרות בארות תצפית וניטור שנקדחוע

הזיהום בא לביטוי . שטח המועצה התעשייתית רמת חובב ואף מעבר לשטחה

בריכוזים גבוהים של מלחים עם ; בשורה ארוכה של תרכובות אורגניות מסיסות

תמס -וכן מציאת חומרים אורגניים קשי; מתכות כבדות; רכיב בולט של ברום

בשורה . במים ולכן הם צפים מעליהם באופן המשהה מאד את השטיפה הטבעית

גודל מהערכים הטבעיים או - סדרי-3-4של מזהמים נצפו ריכוזים הגבוהים ב

 .השתייה-מתקני מי

 הגבהה משמעותית של מפלס המים המקומי .ד
עומק מי התהום המקומיים נמצא בעבר בעומק של כמה עשרות מטרים מתחת 

'  מ1-2מעל פני השטח או מצויים , פה ושם, כיום המים מבצבצים. שטחלפני ה

ההגבהה המקומית של מפלס המים המזוהמים שינתה את . מתחת לפני הקרקע

כיום מופיעה . כיווני הזרימה הטבעית של מי התהום שהייתה לכיוון מערב

.  אל עבר חלקות האחסון של אתר הפסולת הרעילה-זרימה גם לכיוון מזרח 

 . גבהה זו של מי התהום גרמה להופעת בצבוצי מים מזוהמים בערוצי הנחליםה
 .דליפות של שפכים ומי נגר עיליים, ככל הנראה, הגבהת מפלס המים משקפת
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 זרימה בסדקים .ה
 :תצפיות

שונות זו נשתמרה לאורך . רום מפלס מי התהום שונה מקידוח אחד למשנהו .1

 .כל שנות הניטור

 . הזיהום בין בארות התצפיתקיים שוני מהותי בהרכב .2

החוצות את סלעי הקירטון במספר כיוונים , האזור מצטיין במערכות סידוק .3

הסידוק ניכר על פני השטח ונצפה בקידוחי גלעין שנערכו לעומק . שליטים

 . מטר ומעלה100
בנתיבי הולכה מועדפת במערכות סדקים , במידה רבה,  המים זורמים:המסקנה

 .המבודדות זו מזו

 יחת מזהמים בסלע הקירטוןספ .ו
ספוגים , המהווים את עיקר התשתית ברמת חובב,  סלעי הקירטון:תצפית

 .הספיחה יעילה בעיקר בקירטון האפור והשכיח בחתך. בחומרים מזהמים
נספגים , הקרקע במערכות הסדקים המפותחות- המים חודרים לתת:דיון

. שר אגירה גבוהבדפנות הסדקים וחודרים לגוף הסלע שלו נקבוביות וכו

 .בחלקים של חתך הסלעים המקומי, איפוא, המזהמים מצטברים
 מזהמים אלה יחדרו באיטיות למי המילוי החוזר אשר יעברו בסלעים :מסקנה

 .ויישטפו אל מי התהום לאורך שנים רבות

 המצב במפעלי הייצור .5
ן עד לפני שנים ספורות הייתה באתר רמת חובב פליטת מזהמים רבה לאוויר וכ

-זרימת שפכים מזוהמים על פני הקרקע וחדירת מזהמים בכמויות גדולות לתת

 .ללא ניטור וללא רישום סדיר של נפחי השפכים והרכביהם, כל זאת. הקרקע
הועלו רוב הצנרות במפעלים מעל פני השטח והן נגישות ומאפשרות , לאחרונה

 על רגליים מכלים מכילי תמיסות רעילות הועמדו; טיפול מיידי בכל דליפה

בצורת הצבה זו ניתן לגלות מיד כל . כשהם נתונים בתוך מכלי מישנה, מוגבהות

חלק מן המפעלים מטפל בשפכים טיפול ראשוני . דליפה ולטפל בה באופן מיידי

פחתה פליטת , כן-כמו. והשפכים מוזרמים מהמפעלים לבריכות אידוי והשקעה

 .מזהמים לאוויר
 הייצור ברמת חובב מראים שיש אפשרות טכנית השיפורים שנעשו בממשק מפעלי

הנקודה החשובה היא שכיום עדיין , ברם. לשפר ולתקן חלק ניכר מנזקי העבר

לא קיים מנגנון שיבדוק , כמו כן. מתקיימת פליטת מזהמים לאוויר ולתת הקרקע

עלולות הדליפות , כך שבמשך השנים. את יעילות האטימות מתחת לבריכות השונות

מתקן . ור ללא ניטור ישיר וללא מתקנים לאיסוף התשטיפים וטיפול בהםהללו לגב

. הטיפול בשפכים עתירי רעלים אורגניים מצוי בשלבי ניסוי ויעילותו טרם הוכחה

בנוסף לבוצות המגיעות , מתקן זה מייצר בוצות המוטמנות באתר רמת חובב

עילים מסיסים בצבירת חומרי פסולת ר, איפוא, מדובר. ישירות ממפעלים שונים

הקרקע והם מהווים פוטנציאל להמשך -להישטף לתת, במהלך הזמן, אשר עלולים

 .התפשטות הזיהום בדורות הבאים
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 האתר הארצי לפסולת רעילה .6
הוקם בשנות , מ מהמפעלים התעשייתיים" ק1במרחק של , בצפון מתחם רמת חובב

לת במכלים קולט האתר פסו, מאז פתיחתו.  האתר הארצי לפסולת רעילה-70ה

בעת כתיבת פרק , ואילו המתקן לטיפול בפסולת נמצא) כולם פריקים ולכן זמניים(

במקרה . באתר נוצר מצבור גדול של פסולת רעילה מסוגים שונים. בשלבי הרצה, זה

אולם ברור ,  יצליחו לטפל בפסולת שהצטברה ובזו המתוכננת להגיע-הטוב 

בתחום האתר , כלומר. ה זו או אחרתשתיווצר שארית רעילה שתאוחסן באתר בצור

דבר שמהווה סיכון אקולוגי לאגן נחל , הולך ומצטבר מצבור של רעלים מסיסים

 .הבשור
.  למתחם של תעשייה עתירת שפכיםצלאור קירבתו של האתר, המצב חמור במיוחד

באזור '  מ-20ניתן לראות בתופעת עליית מפלס המים לכ, דוגמה למצב מסוכן זה

, קיימת זרימת מי תהום רדודים לכל עבר, שכיום, עשייתיים ונראההמפעלים הת

מי תהום אלה משנעים כל זיהום מסיס .  כולל לעבר מתחם אתר הפסולת הרעילה

קיימת סכנה של גריפת מזהמים כתוצאה מהתחתרות , כן-כמו. הנקרה בדרכם

 .וזרימות שיטפוניות
 שייצר פסולת רעילה יוכל שכל מפעל ברחבי הארץ, נקודת המוצא של האתר הייתה

שניתן להקים מפעלים , משמעות הדבר היא. להעבירה לרמת חובב תמורת תשלום

  . יוצרי פסולת רעילה ללא הכרח בפיקוח וללא מתן תמריץ לעבור לייצור נקי

 הכללת ערך הסביבה במסגרת חישובי כדאיות כלכלית .7
.  כדאיות כלכליתמנקודת ראותם של התעשיין והמשקיעים התעשייה מבוססת על

למן ייצור , הדבר נכון לגבי כל שלבי הייצור.  לא ייוצר-מוצר שאינו משאיר רווח 

המשק הלאומי מתאים עצמו . חומרי גלם ועד להפקת מוצרי הצריכה המוגמרים

 .ל"ידי שילוב מיטבי בין ייצור מקומי לבין יבוא מחו-לרווחיות על
לקרקע ולמי , ור הזיהום לאווירפיז: ברמת חובב נגרם נזק משמעותי לסביבה

מי התהום מזוהמים בכמות הולכת וגדלה ולפיכך הם נגרעים מהמאגר . התהום

 . הלאומי של משאב חיוני זה
 -הכללת ערך הנזק הזה בחישוב כדאיותה הכלכלית של התעשייה גורמת הזיהום 

שמבחינה לאומית מדובר בתהליכים גרעוניים ובלתי כדאיים , על פניו, מראה

הוא תוצאה של ההפרדה בין התעשייה , כפי שקיים היום, המצב. מבחינה כלכלית

 .לבין איכות הסביבה
בעוד , החברות התעשייתיות" כיסי"ההכנסות הישירות ממכירת המוצרים נכנסות ל

על חשבון תושבי מרחב הנגב ,  שאת הנזק הסביבתי נוטלת על עצמה המדינה

בתדמית האזור ובעתיד הדורות ,  בתיירותמפגיעה, הסובלים מאיכות חיים פגועה

 . שיירשו מערכות מי תהום מדורדרות-הבאים 
בחישובי הכדאיות הכלכלית הלאומית מוצגת התעשייה המזהמת כחוליה הכרחית 

בשרשרת התעסוקות בארץ וכחיונית לשלבי הייצור הצורכים את מוצרי הביניים 

לרוב תהליכי . ככורח המציאות -ולכן יש לקבל את זיהום הסביבה הנגרם בעטייה 

) או מחזור שפכים ופסולת/תהליכים נקיים מראש ו(הייצור יש כיום חלופות נקיות 

 .ויש גם אפשרות לייבא מוצרים מסוימים
 .יש לחתור לכך שרמת חובב תהפוך לפארק תעשייה נקי: מסקנת יסוד
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 .ם הזולתאין להעביר מזהמים לתחו: כלל יסוד במשמעת ציבורית ואיכות הסביבה .8
 איני רשאי לזורקו ברחוב או להשליכו -אם נותר בידי נייר שעטף כריך שאכלתי 

קבלן בנין אינו רשאי . לחצר קרובה  ומחובתי לדאוג לכך שהפסולת שלי תגיע לפח

ביוב של . לפרק ממשאית את פסולת הבניין שייצר ולהשליכה בפינת גן ציבורי

לשכונות , באופן לא מוסדר, זרוםשכונה ציבורית הממוקמת בראש גבעה לא י

 כל מפעל חייב לטפל בעצמו בשפכים -בדומה לכל אלה . הנמצאות במורד הגבעה

. ובפסולת המוצקה שנוצרים בתחומו ולדאוג שלא יצא זיהום כלשהו משטחו

 .יש לעבור לתעשייה בממשק נקי: כלומר
 בממשק אין להסכים לכך שמפעל בצפון הארץ יתחמק ממשק נקי וימשיך לעבוד

ידי -באופן שישיל מעצמו את האחריות לסביבה על, מזהם תמורת מחיר מסוים

 . העברת פסולת רעילה מתחומו לאתר הפסולת ברמת חובב

, עקב כך, מרמת חובב עובר הזיהום לאזורים אחרים במורד אגן נחל הבשור ונפגעים

ל בחישוב ערך הסביבה אינו נכל; הזיהום מועבר לתחום הזולת: מספר כללי יסוד

 . הדורות הבאים יורשים חבל ארץ פגוע; הכדאיות הכלכלית מנקודת מבט לאומית

לכך , עד מהרה,  נגיע-אם לא נקפיד על הכלל שאין להעביר מזהמים לתחום הזולת 

אמצעים או -שמפעלים ויישובים אמידים יעבירו פסולת ואשפה לתחום יישובים דלי

 . ת הבאיםהמהווים עתודה לדורו, לשטחים פנויים

את אתר , תוך זמן קצוב,  יש לסגור-במסגרת מדיניות הממשק הנקי בתעשייה 

 .הפסולת הרעילה ברמת חובב

 יש לעבור בהקדם לממשק נקי ברמת חובב: מסקנה עקרונית .9
המסקנה הבלתי נמנעת מהדיון שלעיל היא שאין להתיר ברמת חובב פעילות של 

 המשך פינוי הפסולת הרעילה תעשייה המזהמת את הסביבה ואין להתיר את

איש לא יעלה על הדעת ). 1996, מזור(מתעשייה מזהמת הנמצאת ביתר חלקי הארץ 

אביב או יישוב אחר -תל, בשולי ירושלים, כדוגמת המפעל ברמת חובב, להקים מפעל

 !! לגבי אגן נחל הבשור-בצפון הארץ והוא הדין 
ייה מזהמת בכל אגן ההיקוות  אין להתיר פעילות של תעש-מסקנה עקרונית שניה 

 .של נחל הבשור ויש ללמוד את הלקח מרמת חובב
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 במסגרת שיקום ופיתוח נחל הבשור, הבטחת עתיד נקי לנחל הבשור .10
אתר התעשייה ואתר הפסולת הרעילה ברמת חובב מהווים סוגיה מרכזית בתכנון 

יח עתיד נקי עקרון יסוד חייב להבט. שיקום ופיתוח מורד נחל באר שבע ונחל הבשור

 :לנחל הבשור ולהתבסס על העקרונות הבאים

יש להגיע . מניעת יציאת מזהמים משטח המועצה התעשייתית רמת חובב .א

, בהקדם למצב בו לא ישתחררו מזהמים מתחום המועצה התעשייתית לאוויר

 . ולא יחלחלו מזהמים למי התהום, לנגר עילי ולזרימות על פני השטח
כולל , לדרכי מניעת הפצת הזיהום מרמת חובביש להקדיש מחקר מיוחד 

הבטחת דיפונן המלא ; ייתכנות הטיית הנגר העילי הזורם אל שטח רמת חובב

, של כל הבריכות וגופי המים העיליים המצויים בתחום המועצה התעשייתית

מאצרות למקרי תקלה והבטחת , כולל התקני תפיסה של תשטיפים וטיפול בהם

ניטור קבוע ורציף לנזילות , וליכות המים והשפכיםהנגישות לכל הצנרות מ

 ).של התכנית' ראה פרק א. (ותיקונן המיידי

, באופן נחרץ וברור,  יש לדרוש.מעבר לממשק נקי בכל הפעילות ברמת חובב .ב

, מעבר לממשק נקי בכל שטח רמת חובב ולהודיע לכל מפעלי התעשייה הקיימים

פכים מזהמים או פסולת מוצקה שעליהם לעבור לממשק נקי ללא צבירה של ש

 .  תוך פרק זמן קצוב-רעילה 
יינתנו רק לאלה , רשיונות להרחבת מפעלים קיימים או להקמת מפעלים חדשים

 יש להקציב למפעלים אחרים ברחבי -במקביל . העומדים בדרישות ממשק נקי

אשר בתומה ייסגר האתר הארצי לפסולת רעילה והפעילות , הארץ תקופת מעבר

 .תמקד אך ורק בטיפול בחומר רעיל שהצטבר בה עד כהבו ת

 ).להלן, ראה פרק נפרד(מחקר סביבתי וממשק שקוף ,  ניטור .ג

 מנהלת הנחל צריכה לעמוד על המשמר שבכל אגן נחל הבשור תפעל תעשייה  .ד

 .בממשק נקי בלבד
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 ריכוז נתונים וניטור שקוף 4.4.2

 :פרק זה עוסק בשני נושאים הנוגעים לרמת חובב

 .איתור מפגעים פוטנציאליים וממשק נקי, קער .1

 "הממשק השקוף"ניטור ומדיניות , נתונים .2
צוות התכנון ממליץ להכין בדחיפות תכנית אב לטיפול במזהמי קרקע ומים ברמת חובב 

 ). של התכנית' ראה נושא זה בפרק א(

 הערות יסוד
קר בתוך הגורמים את ריכוז נתוני העבר והניטור השוטף המפורטים להלן יש לבצע בעי .1

 . מפעלים ומועצה אזורית גם יחד: הפועלים ברמת חובב
אשר הושמעה , אין מקום לטענה. על הפעולות להיעשות בממשק שקוף ובתום לב

שהמפעלים אינם יכולים להצהיר על ההרכב המלא של השפכים , בהזדמנויות דומות

טענה כזו נשמט ב. שמא יביא הדבר לפגיעה בסודיות המסחרית שלהם, והפסולות

יש , לכן. הבסיס של עיקרון הממשק השקוף והניסיון להיטיב עם הסביבה נעשה מופרך

להבהיר ולהסביר שכל הפעילות הקשורה בסביבה בכלל ובכללם הטיפול במי התהום 

 .צריכה להיות פתוחה וגלויה

לצורכי ניטור סביבתי יש לראות במפעלי התעשייה ובאתר הפסולות הארצי מיקשה  .2

מאחר ומפלס המים השעונים המקומי עלה עד , שכן הם פעילים באותו תא שטח, תאח

כולל לעבר אתר , כדי כך   שקיימת זרימת מים משטח המפעלים לעבר סביבתם

 .הפסולות הארצי

מומלץ לשתף את החוקרים הפועלים כבר באתר כדי , שנמנו להלן, בכל פעולות הניטור .3

ולבנק הנתונים ותתאפשר התייעצות עימם שיעבירו את נתוניהם למסד הנתונים 

 .בנושאי המדיניות הסביבתית כולה

 ארגון מסד נתונים ועיבודו
חות פנימיים שהיו "ובדו, בפרסומים מדעיים, חות הניטור"את הנתונים הקיימים בדו

 יש לבנות את מסד הנתונים -במקביל  . יש לרכז ולארגן במסד נתונים נגיש, חסויים בעבר

את מסד הנתונים יש לחזק . חות ופרסומים חדשים" קליטה שוטפת של דוכך שתתאפשר

מפות מצאי ומידע הכוללים מעקב אחר , בצילומי אויר מתקופות שונות והדמיות לווין

פרטי מיתקנים שהוקמו בהם או , שינויים בתפקודיהם, התפתחות המפעלים השונים

 .ב"חי המועצה המקומית וכיוחומרי רעל מסיסים הקבורים בשטח כל מפעל ובשט, פורקו

 ארגון בנק נתונים נגיש
לשם כך . את הנתונים הקיימים ונתוני הניטור השוטפים יש לארגן בבנק נתונים יעיל ונגיש

ריכוז נתונים , בקשת נתונים מאזורים מוגדרים: כגון, יש להגדיר את סוגי הפניות הצפויות

בנק הנתונים . מפות וחתכים, שוניםמבוקשים בטבלאות מובנות ועיבודם הגרפי באופנים 

 .חות ושנתונים"יתוכנן ככלי מרכזי בהכנת דו
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 ריכוז מידע היסטורי על שפכים שיוצרו עד כה
זאת כדי לאמוד את . יש לרכז מירב הנתונים על הפעילות ברמת חובב  מיום הקמתה

דבר שיאפשר לאמוד את מרחבי , כמויות המזהמים לסוגיהם אשר שוחררו לסביבה 

 .ההתפשטות של המזהמים השונים לצורך תכנון יעיל רשת הניטור

 ריכוז מידע על תקלות אשר גרמו לפיזור מזהמים בעבר
יש לרכז מידע כמותי ומדויק על תקלות אשר אירעו בעבר בכל מפעל וגרמו לפיזור לא 

 .על מנת להפיק לקחים ולמפות את אופן התפשטות המזהמים באתר, מבוקר של מזהמים

 ז מידע היסטורי על חומרי רעל מסיסים אשר הוטמנו באתרריכו
יש לרכז במסד המידע את כל הנתונים הקשורים לפסולות רטובות ומוצקות אשר הוטמנו 

יש למפות את מיקום . עד כה בשטח כל מפעל ומפעל ובשטח המועצה התעשייתית כולה

 .תההרכבים והכמויו, הפסולות ומבני ההטמנה ולרכז מידע על הסוגים

 טיפול שפכים/ריכוז מידע היסטורי על מתקני סילוק
 יש למפות את -ברמת חובב נעשו למן הקמתה פעולות שונות לאידוי ועיבוד שפכים 

הרכבם וכמויותיהם כדי לאפשר הכנת אומדן התפשטות , האתרים ולרכז מידע על סוגיהם

 .מי תהום שזוהמו ולאפשר תכנון יעיל של רשת הניטור

 פורט על פסולות רעילות שרוכזו באתר הפסולות הארציריכוז מידע מ
יש למפות ולרכז מידע כמותי על סוגי הפסולות הרעילות שהוכנסו לשערי האתר מאז יום 

איכות , מקום ההטמנה הזמני, כמות החומר לסוגיו, תוך התייחסות להרכביהן. פתיחתו

לות שגרמו לפיזור מכלי האריזה ומתקני ההטמנה הבנויים וכן לרכז נתונים על התק

 .חומרים

 ניהול רישום שוטף על שפכים ופסולת המפעלים ובאתר הפסולת הארצי
, יש לעבור לרישום יומי שוטף ומלא של סוגי שפכים ופסולת המוצאים משטח כל מפעל

 .נתונים אלו יקלטו באופן שוטף בבנק הנתונים. כמותם ויעדי הפינוי, תוך ציון הרכבם

 ונים וקביעת כיוונים וטווחי התפשטותניטור מפלס המים השע
בעזרת בארות התצפית הקיימות ובארות נוספות יש להגיע לניטור שוטף של מפלס המים 

השעונים בשטח המועצה ובמתחם הסובב אותה שתחומו יקבע על סמך עיבוד הנתונים 

 .המצויים עד כה
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 השלמת רשת קידוחי תצפית
אולם ברור כבר עתה שיש צורך , ים הקיימיםעל רשת קידוחי התצפית לכלול את הקידוח

בקידוחי תצפית נוספים שימוקמו סביב אזורי ההטמנה השונים וסביב הבריכות הפעילות 

רשת קידוחי הניטור תכלול בארות סביב כל מפעל וסביב אתר הפסולות . לטיפול בשפכים

ל מפעל אין להסתפק בקידוחים במורד הזרימה המשוער אלא למקמם סביב כ. הרעילות

כדי לקבוע את כיוון זרימת המים השעונים ולחוש בכל שינוי החל בו על מנת לנתר באופן 

כולל עד , קידוחי התצפית ירוכזו במקבצים בעומקים שונים. יעיל את תנועת המזהמים

וזאת תוך נקיטת אמצעי זהירות שהקידוח לא יהפוך (לעומק המים השעונים הרב ביותר 

 ).י  חרסית מכסה"מוגן עמוביל מזהמים לאזור ה
רשת הקידוחים תהא פרושה בכל אתר ברמת חובב ומחוצה לו וזאת עד אשר יתברר 

 .שהקידוחים הנמצאים בהיקף השטח נקיים מזיהום
עד לעומק רום (במורד הזרימה של גוף המים האזורי , מחוץ לשטח המועצה התעשייתית

גוף זה מהווה . וף המים העמוקיש להתקין קידוחי תצפית אשר ינטרו את ג, )פני הים

 .רזרבת מים לאומית חשובה

 התראות ניטור בזמן אמת
לכל קידוח תצפית יקבעו ערכי . נתוני הניטור יועברו לבנק הנתונים באופן שוטף וישיר

כל התקרבות לרמה ". קווים אדומים"גובה של מפלס המים ותכולת מזהמים שיהוו 

דית שתועבר למפעילים ולמקבלי ההחלטות תביא להתראה מיי" קו אדום"המוגדרת כ

 .שמונו לכך מראש

 מחקר בסיסי
ידי החוקרים של מועצת רמת חובב -שיעשה על, יעודד מחקר בסיסי הקשור למי התהום

, זאת כהרחבה למחקרים שפורסמו כבר בעבר. ושל חוקרים ממוסדות מחקר שונים בארץ

על נושאי המחקר יחולו נוהלי . אולם צומצמו לנושאים שאינם סביבתיים באופן ישיר

 .הממשק השקוף

 ניטור שקוף בידי גוף חיצוני בלתי תלוי
גוף . תוך דיגום ומדידות בבארות התצפית, יש לקבוע גוף חיצוני אשר יערוך ניטור משלו

. כך שלא יהא כפוף בדרך כל שהיא לגופים הפעילים ברמת חובב, זה ימומן ממקור חיצוני

 .ותרוכזנה בבנק הנתונים של רמת חובב, תהיינה פתוחות לכלתוצאות הניטור החיצוני 

 ממשק שקוף ושנתון סביבתי
כל פעולות בניית מסד הנתונים והניטור השוטף תהיינה נגישות לאנשי הממסד ולקהל 

אחת לשנה יפורסם שנתון סביבתי ובו מדור לכל מפעל ומדור של המועצה . הרחב

לחוקרים ממוסדות המחקר , מנטר החיצוניהדבר יתרום לגוף ה. המקומית רמת חובב

כדוגמת , בשנתון יהיה גם מדור התבטאות לקהל הרחב . ולמומחים סביבתיים וחברתיים

 .תושבי האזור החוגר את רמת חובב
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 המערכת הצבאית 4.5

 רקע .4.5.1

ל לאימונים "שטחי האש באגן נחל הבשור משמשים את עיקר כוחות היבשה של צה

 .באש חיה וללא ירי, בתנועה רכובה, אינטנסיביים בתנועה רגלית
 :עיקר הפעילות הצבאית במרחב נושאת את האופי הבא

, פגיעה בבתי גידול, חריש עמוק של הקרקע,  וזחליים רביםתנועה בכלי רכב גלגליים •

 .פגיעה בגדות הנחלים ובמתלולים, פגיעה בטופוגרפיה הטבעית

תוך שימוש בתוואי הנחל , סימולציה של התגברות על מכשולים הנדסיים צבאיים •

תעלות ומכשולים אחרים , מיצוקים, בנוסף, מקימים, כשבדרך כלל, "מדמה מכשול"כ

, פעילות זו משנה את משטר הזרימה של הנחל. ות את המכשול הטבעיכדי לעב

ממוטטת את גדותיו ופוגעת בסיכויי התאוששותו הטבעית באותם מקטעים המשמשים 

 .לאימונים
  דבר המחייב פעולה ממושכת ויקרה של סריקה אחר -) פצצות למיניהן"  (נפיצים"ירי   •

 .ליםעל מנת לאפשר פתיחת שטחי האש לטיו" נפלים"

 מונע את -) עוצמה חזקה בפרק זמן קצר(הרעש הנוצר מירי המוגדר כרעש התקפי  •

 .שיגרת חייהם של בעלי חיים ועופות

טיסה נמוכה של כלי טייס יוצרת מצב של רעש חזק המשתנה לפרקים וגורם להפרעות  •

 .שונות לבעלי חיים ועופות
 להם תחליף מבחינת הצבא ל ואין"מהווים צורך חיוני לצה, בחבל ארץ זה, שטחי האש

 :מהסיבות הבאות

 .ל מופעלים לחצים לצמצם את שטחי האש ברוב חלקי הארץ"על צה -

 .גידול טווחי הירי של כלי הנשק מחייב הקצאות  של שטחי אש מתאימים -

 .היבטי מודיעין ובטחון שדה הקשורים לחסיון כלים -
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 של גורמי הצבא" קלאסית"הגישה ה .4.5.2

שטח  "-אין צורך בכולם , כיום, טוריה צבאית ואף אםשטחי האש הם טרי •

ולכן טעות היא לשחרר שטחי אש או להקל באופן השימוש " משוחרר לא יוחזר

 .בהם

 :הסיבות לשימור שטחי האש ולהתנגדות להקלות השימוש בהם הן רבות •

 .צרכים עתידיים -

 .יכולת מעבר משטח לשטח, כיווני אש, שימור גמישות באימוני יחידות -

כדי למנוע אפשרות תצפית באימוני יחידות ובמיוחד באימוני , בטחון שדה -

 . יחידות מסווגות

גידול בטווחי הירי ועוצמות הרעש של כלי נשק אינו מאפשר את צמצום שטחי  -

 .האש

 .שמירת שטחי פצצות ואמצעים אחרים -

לצורך פעילות " נפלים"או גניבת /ו" נפלים"ידי  -חשש מפגיעה באזרחים על -

 .נית עויינתחבל

 . ל"חיונית לצה" תמורה"שחרור שטחים צריך להתבצע ב -

 

 של המערכת האזרחית" קלאסית"הגישה ה .4.5.3

אינו רואה את כלל התמונה וקביעתו לגבי מידת , הצבא הוא גוף המתרכז בצרכיו •

 .חיוניות שטחי האש ניתנת לבחינה ולערעור

 וצירי תנועה חיוניים לפתוח לסירוגין נקודות, על הצבא להקטין שטחי אש •

 .ולהתחלק במשאבי הטבע עם עם ישראל

 יש -ברוב המקרים בהם קיים קונפליקט בין צורכי הצבא לצורכי פיתוח אזרחי  •

 .להעדיף את צורכי הפיתוח

שילך ויצטמצם בעתיד כתוצאה מפיתוח , שטחי האימונים הם כורח חיוני בהווה •

. אה מהפחתת הצורך בכוח צבאיאו כתוצ/טכנולוגיות ושיטות אימון חלופיות ו

שטחים המיועדים בתכניות סטטוטוריות לייעוד אזרחי ונמצאים כיום , לפיכך

יוגדרו בתכניות הסטטוטוריות האזרחיות ) כדוגמת שטחי אש(בשימוש הצבא 

 .הנמצאים בשימוש זמני של הצבא" שטחים לתכנון בעתיד"כ

שטחי אש ולהיעזר במקבלי  יש להפעיל לחץ תמידי על מערכת הביטחון לצמצום - •

 .החלטות   פוליטיים

הוא היה מצמצם מאד את שטחי , אם היה הצבא צריך לשלם עבור השימוש בשטח •

 .האש והאימונים שלו
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עיקרי הדרישות של התכנון האזרחי מהמערכת הצבאית בתחום שטחי   4.5.4
 האש באגן נחל הבשור

היסטוריים ואתרי , יאולוגייםפתיחת אפשרות גישה אזרחית ותיירותית לאתרים ארכ •

 .מורשת חשובים הנמצאים בתחום שטחי אש

 .פתיחת צירים עיקריים לתנועה אזרחית חופשית או מותנית •

כמו הקמת , תיאום עם הרשויות לצורך רישוי ביצוע פעולות בלתי הפיכות בקרקע •

 .ב"מתקנים הנדסיים וכיו, עבודות עפר, מבנים

וכן סימון . תנועה והפרות אחרות,  לפעילות יריהגדרה ברורה של אזורים חיוניים •

 .תוך הגדרת אופי ואמצעי החצייה, מוגדרים שבהם תותר חציית  הנחל מקומות

הימנעות מירי ופיצוצים בצירים שהוגדרו כחיוניים מבחינת מצאי ערכי הטבע  •

במטרה להפחית אפשרויות מגע עם , ומבחינת צורכי התנועה והטיול האזרחיים

 .להגמיש את אפשרות פתיחת הצירים לפרקיםו" נפלים"
שינוי משטר הזרימה והניקוז של הנחל וסחיפת , הימנעות מפגיעה בערכי טבע •

, הקרקעות בשוליו וכן הימנעות מכל פגיעה ישירה או עקיפה באתרי ארכיאולוגיה

 .היסטוריה ומורשת

 

 גישה אזרחיתל שיש לאפשר אליהם  "אתרים וצירים בשטחי אימונים ומתקני צה 4.5.5

 האתר ל כפי שנמסרה לצוות התכנון"עמדת צה לפעולה בתכנית המתאר
 

 נחל הבשור 
תאום וסימון ציר חלופי עוקף 

תיאום כניסה לבאר . באר אסנת
 .אסנת בשבתות וחגים

 מצאלים לחלוצה אך לא באזור באר אסנת, ניתן במגבלות

, קביעת מסלול. דרישת פתיחה
 .טכניקת האישור והפיקוח

ניתן לבחון אפשרות שימוש, בשבתות וחגים
 .י חול

  אשלים–חלוצה 

בדיקת אפשרות פתיחה בשבתות 
 .וחגים

 סעדון, רוחייבה  לדיון נוסף-ל "אין הסכמת צה

' בשלב א. דרישת פתיחה
 .קבוע, בשבתות וחגים ובהמשך

 דייקת  הבשור  לדיון נוסף-ל "אין הסכמת צה, בשלב זה

 פתיחה בשבתות בדיקת אפשרות
 .וחגים

לשבטה דרך נחל   לדיון נוסף-ל "אין הסכמת צה
 משורה

 נחל באר שבע
מבאר שבע לבסיס  אפשרי כל השנה לתאום סופי

 א בחצרים"ח
ב תכנון מפורט של "לאישור ע

 מסלולים ונהלים מול הצבא
מחצרים לבאר  בשבתות ובחגים בלבד

 אסנת

  רביביםנחל ניתן בשבתות וחגים לתאום סופי

 .לתאום סופי וסימון ציר
 

ניתן בשבתות ובחגים ואפשר לבחון 
 .האפשרות גם בימי חול

 נחל אופקים
דרך מבסיס 

 חצרים 
 לאופקים
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 הצעה להקמת מרכז מבקרים צבאי עבור המגזר האזרחי 4.5.6

 :הנחות מוצא

. מןל בעיה קשה בהסברת הצורך החיוני בתפיסת שטחי האש ואחזקתם לאורך ז"לצה  -

 .הבעיה יוצרת כרסום מתמשך מול המגזר האזרחי
ל מקשה על המערכות האזרחיות לבנות מערכת תיירותית במרחב נחל הבשור בשל "צה -

 . בתחום שטחי האש-ובהם היפים ביותר , היות חלק מהמוקדים והצירים

בין המערכת הצבאית והאזרחית בנוסף על " חיכוך"מוצע פתרון להפחתת ה, לפיכך

 .המלאה או החלקית של אתרים וצירים נבחרים לביקורי קהל אזרחיפתיחתם 

 " ש"מרכז מבקרים באלי: "אתר מוצע לפיתוח
 )בסיס האימונים ליחידות השדה(

 : המטרה
חינוך והסברה צבאיים ואזרחיים המאפשרים שיתוף פעולה בערכים הנמצאים בתחום 

 .שטחי האש ובמיוחד לאורך נחל הבשור

 :המיקום
 .לת משמעות וערך במתחם צאלים או בשולי בסיס צאליםבנקודה בע

 :תכנים ופעילות אפשרית במרכז המבקרים

בסגנון דומה למרכזי המבקרים , הסבר על אימוני הצבא וקירובו לאזרחי ישראל •

 .ב"בבסיסים  האמריקאים בארה

, הנחיית מסלולי טיול מבוקרים בנקודות ובמסלולים הנמצאים במרחב נחל הבשור •

 .ירה על כללי בטיחות ובטחוןתוך שמ
בנווט זה על המנווט ללמוד שימוש במצפן . למשפחות ולתלמידי בתי ספר" נווט יתדות" •

מנת לאתר נקודות שאינן בולטות בשטח כמו יתדות המסומנות -והערכת מרחק על

 .הניווט הוא שלב טכני בלימוד להתמצאות במרחב. במספר קוד להתמצאות

 ניווט רגלי טכני באמצעות ערכה GPS,נווט , לוגי מתקדםלימוד שימוש בציוד טכנו •

בערכה זו המנווט . GLOBAL POSITIONING SYSTEM" מערכת ניווט לוויני"נישאת של 

ג צג "כיוון ומרחק הרשומים ע, בסיוע נתוני מיקום, יחסית למטרה, לומד על מיקומו

 ".עיוור"למעשה זהו סוג של נווט מכשירי . המכשיר

של ,  מדמים צבאיים-ר הרחב ובני נוער בפרט לשימוש בסימולטורים חשיפת הציבו •

, מדמי האימונים המשוכללים הללו מציגים טופוגרפיה. טנקיסטים והנדסה, תותחנים

 .אויב והפעלת כלי נשק וירטואליים ללא כל מעשה בקרקע, מכשולים
 : תכנים ערכיים •

 .ונים וערכי טבעאימ:   חינוך סביבתי לנוער וחיילים של חיים בצוותא-
 .היסטוריה וארכיאולוגיה באגן נחל הבשור, הסבר על ערכי טבע   -
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 המלצות לנושא ממשק שטחי האש 4.5.7

 :ל באשר לנושאים הבאים"תוגש עבודה מפורטת לתיאום ואישור צה .1

, צבוע, חצרים: ל" פארקים בתוך או בסמוך למחנות צה-" שטחים ירוקים"   -

 .צאלים ומשמר הנגב

ל באשר לשימושים ומגבלות ברצועת הנחל וברצועת "ש מסמך לשלטונות צהיוג   -

 .ההגנה

לרבות רצועת , הגדרת רצועת הנחל תהא זהה לזו שתוגדר עבור המערכת האזרחית   -

תסומן רצועת הנחל בשטח בסימון , במידת הצורך ובהרשאה מראש. ההגנה

 .ל"מוסכם בין מנהלת הנחל לצה

ים שישמשו לתנועה אזרחית וסימון האתרים שייפתחו תיאום מפורט וסימון הציר   -

 .לביקור אזרחים

כל פעולה בקרקע בתחום רצועות הנחלים ורצועות ההגנה ילווה בהחלטת הועדה  .2

להחלטות . למתקנים ביטחוניים שליד הועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז הדרום

 . המשנות סטטוס קודם יזומן לועדה משקיף מטעם מנהלת נחל הבשור

בעבודה זו יאותרו שטחים חיוניים . תבוצע עבודת המשך מול גורמי מערכת הביטחון .3

 .לשימור והימנעות ממעבר בנחל או שינויים בטופוגרפיה של ערוץ הזרימה והגדות

יש להשלים את התיאומים לפתיחת אתרים וצירים לגישה אזרחית מדורגת בין בימי  .4

 .עיף החול ובין בשבתות וחגים כמפורט בטבלה בס

יוקם פורום תיאום שיתכנס בקביעות וידון בממשק ערכי טבע והתיור באגן הבשור  .5

 .עם אימוני הצבא
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 רגישות סביבתית 4.6
 מבוא 4.6.1

י המפורט בכלל הדיסציפלינות "ידי צוות התכנון למקטעים עפ-רצועות הנחל חולקו על

 . העוסקות בנחל
 האקולוגית שנקבעה במסגרת המסלול זיהוי הרגישות הסביבתית משקללת את הרגישות 

אתרי : כמו, אקולוגי יחד עם צבר מפגעים הקיימים לאורך הנחל ובסביבתו-המקצועי

תצריף של , השפעות רמת חובב, אזורי אימונים אינטנסיביים, אתרי כרייה וחציבה, פסולת

 ).'    ראה מפה מס(אתרי כרייה וחציבה בהתאמה למקטעי הנחל  , אתרי פסולת
 :י דרגות הרגישות הבאות"ישות הסביבתית נבחנת עפהרג

בצד , נופית ותרבותית גבוהה, המתאפיינת בערכיות אקולוגית: רגישות סביבתית עליונה

 .מפגעים סביבתיים מועטים
בצד , נופית ותרבותית גבוהה, המתאפיינת בערכיות אקולוגית: רגישות סביבתית גבוהה

 .רמת מפגעי סביבה בינונית
בצד , נופית ותרבותית בינונית, מתאפיינת בערכיות אקולוגית: ביבתית בינוניתרגישות ס

 .רמת מפגעי סביבה בינונית
בצד , נופית ותרבותית נמוכה, מתאפיינת בערכיות אקולוגית: רגישות סביבתית נמוכה

 .רמה גבוהה של מפגעים סביבתיים
 .הטבלה המוצגת להלן מפרטת את מרכיבי ערכי הרגישות
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 רגישות במקטעי הנחל 4.6.2

 5' ראה  מפה מס
 ערכיות סביבתית
 ערך דרגה

 

צפיפות מפגעים 

 סביבתיים
ערכיות 

י "עפ(אקולוגית 

 )*ר גפני"ד

 ' מס מקטע הנחל
 מקטע 
 נחל

 .1 ראש בשור 3.04   גבוהה נקודתיים 3 גבוהה
 .2 הרועה 3.14   גבוהה כמעט ואין 3.5 גבוהה
 .3 דייקת הבשור 3.03  גבוהה  אין 4.5 עליונה
 .4 בשור חלוצה 3.24  גבוהה  ריבוי חציבה 2.5 בינונית
 .5 בשור אסנת 4.10  עליונה  כמעט ואין 4.5 עליונה
קיימים  4 גבוהה

 ומאותרים
 .6 בתרונות בשור 3.62  גבוהה 

 .7 מפגשי בשור 4.03  עליונה  ביוב+ נקודתיים  4 גבוהה
 .8 שפך בשור 2.84  בינונית  גבוהה 3 בינונית
 .9 מעלה רביבים 3.03  גבוהה  בינונית 2.5 .בינוני
 .10 מניפת משאבים 3.01  גבוהה  גבוהה 3 בינונית
 .11 רביבים 2.8   בינונית גבוהה 2.5 נמוכה
 .12 אטדים 2.78   בינונית בינונית 2.5 נמוכה
 .13 מעלה סכר 2.64   בינונית בינונית 2.5 נמוכה
 .14 מורד סכר 2.12   בינונית בוההג 3.0 גבוהה
 .15 מורד באר שבע 3.03   גבוהה בינונית 3.5 גבוהה
 .16 מעלה גרר 3.21   גבוהה נמוכה 3.0 בינונית
 .17 גרר רהט 2.0   בינונית גבוהה 3.0 בינונית
 .18 בתרונות גרר 3.25   גבוהה נמוכה 3.0 בינונית
 .19 םדודאי 2.2   בינונית גבוהה 2.5 נמוכה
 .20 שמריה 1.56  נמוכה  בינונית 2.5 בינונית
 .21 מעלה פטיש 1.82   נמוכה גבוהה 2.0 נמוכה
 22 בתרונות פטיש 2.68   בינונית גבוהה 2.0 נמוכה
 .23 מורד גרר 3.78  גבוהה נמוכה 3.0 גבוהה
 .24 בוהו 4.11   עליונה גבוהה 3.0 גבוהה

 אקולוגיה - 3ראה פרק * 
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 עה להוראות סביבתיותהצ 4.7
 .רשימת נושאים ראשונית להמשך טיפול בתכנית המתאר ובעבודת מנהלת הנחל

 

 כרייה וחציבה 4.7.1

ברצועות הנחלים , למעט זו המאושרת כיום סטטוטורית,לא תותר כרייה חדשה    •

 .וברצועות ההגנה בתחום מרחב התכנון

ו בהתאם לעקרונות תכנית האב תכניות כרייה הנמצאות בהליכים סטטוטוריים ייבחנ   •

 .לרבות תכניות הסדרתן

לא יינתנו היתרי הקמה למתקני גריסה וניפוי  חדשים באתרי  הכרייה שברצועות    •

 .הנחל

יש להנחות את בעלי המחצבות הקיימות להציג תכניות מפורטות לשיקום מחצבות    •

 .ספי לצורך הגשת בקשה לסיוע כ-" הקרן לשיקום מחצבות"ובורות בפני 

 .יש לפעול לסילוק מתקני כרייה נטושים מהנחל   •

של חומר המובא מחוץ לאזור הנחל ' גריסה וכו, ניפוי, אין לאפשר פעולות עיבוד   •

 .במתקנים הנמצאים בתחום רצועת הנחל

מיקום  ערמות זמניות של חומר טפל במחצבות יעשה תוך התחשבות בהיבטים    •

 .פל בכל החומר הטפלתכנית ההסדרה תט. הנופיים ובניקוז

לא תותר הקמת משטחי עבודה או כרייה הפתוחים אל ערוץ הזרימה ומפלסם נמוך    •

 .ממנו
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 שטחי אש 4.7.2

לרבות רצועת , הגדרת רצועת הנחל תהיה זהה לזו שתוגדר עבור המערכת האזרחית •

 .ההגנה

תסומן רצועת הנחל בשטח בסימון מוסכם בין , ובהרשאה מראש, במידת הצורך •

 .ל"הלת הנחל לצהמנ

כל פעילות הפוגעת בקרקע תלווה בהחלטת הועדה למתקנים ביטחוניים שליד הועדה  •

 .המחוזית לתכנון ובניה במחוז הדרום

ר הועדה ויחשפו "י יו"ב בעבר המתייחסות לאגן הבשור ירוכזו ע"כלל החלטות הולמ •

 .במידת האפשר לפני מנהלת הנחל

 : הביטחון שתכלולתבוצע עבודת המשך מפורטת מול מערכת •

השלמת תיאומים לפתיחת אתרים וצירים לגישה אזרחית חופשית או מוגבלת  -

 .כמפורט בטבלה בגוף העבודה

 .ל ברצועת הנחל"י כוחות צה"המותר והאסור לביצוע ע -

את מספר המעברים של , ככל הניתן, ככלל יש לצמצם. הגדרת אזורי מעבר בנחל -

 . לנחלכלי רכב לסוגיהם וגם זאת בניצב קצר

 .ל וסביבתם" פארקים במחנות צה-שטחים ירוקים  -

 . התנעת התכנון-מרכז מבקרים בבסיס צאלים  -
ל יפיצו באופן קבוע ומחזורי לכל החיילים "מנהלת הנחל בשיתוף עם גורמי צה •

המנשר יופץ טרם .  מנשר המתאר את ערכי הטבע והמורשת באזור-המתאמנים 

 .וכללים לשמירה על הערכים הללותחילת אימוני יחידות ויכלול מידע 

 

 פסולת במרחב הנחל 4.7.3

 יהיו היחידים שתורשה 14/4מ " ובתמ16א "אתרי הטיפול באשפה המאושרים בתמ •

 .הפעלתם במרחב

י הפיזור "תבוצע עבודת איסוף נתונים מפורטת לגבי כלל מצבורי הפסולת במרחב עפ •

ת פוטנציאל המפגע שהוא יוצר בעבודה יתואר כל אתר פראי מבחינ. הגיאוגרפי הידוע

 .שיקום האתרים הללו/וכן יגדיר המסמך סדרי עדיפויות לפינוי 

ים ביישובי הסביבה כדי לפנות באורח סדיר פסולת "יוקמו תחנות מעבר ומפגש •

 .חקלאית ואחרת, גושית

 :פינוי הפסולת במרחב הנדון תכוון לשני יעדים עיקריים •

 . בעדיפות שניה-" טללים"ו" דיה"תרים בעדיפות ראשונה  ולא" דודאים"אתר  -

אתרים לשיקום אזורי בבורות מחצבה על בסיס תכנית שיקום /הסדרת אתר -

 .י הרשויות המוסמכות ופינוי פסולת המתאימה לדרישות התכנית"שאושרה ע

) אם תמצא כזו(י מילויים בפסולת אינרטית "ניתן לשקם בורות כרייה בערוץ הנחל ע •

 .עשיה במסגרת עבודה מפורטת בחינת אפשרות זו ת-




