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LandBasics _קרין און: אורי מורן      מגישה: יעוץ, יעלה גונדר לוי, עדי אלמליח, שושן-מיכל בן, ק"מתניה ז: מנחים70ים תכנון נוף -נחל



מפגש הרסני בין עיר לנחל

העירהנחל



הפניית עורף לשטחים הפתוחים

העיר המפגש

המפגש עם חוף הים המפגש עם השטחים הפתוחים
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נעלם במפגש עם העיר–נחל הגעתון 

Palestine ou Terre Sainte Palestine sous la domination romaine Kaart van het Heilige Land , de Regteren

Palestine 1935 י מפת סימון שבילים"מפ 2020

1779-1850 1828 1850

1935 2020



תכניות מאושרות–אגן הגעתון 

,  תכנית אב שלדית נחל געתון
2009, נוף ערן געש' אדר

תשריט ראשי, 1א "תמ

הנחל , 1א "פ תמ"ע

מוגדר כנחל ראשי 

תשריט  , 9/2מ "תמ
הנחיות סביבתיות



תכניות מאושרות–נחל הגעתון 

רשות העתיקות, "נחל המעיינות-נחל הגעתון"תכנית 

תכנית אב לשטחי פתוחים חבל אשר

ומתקניםמבניםשרידיוהצגתפיתוח,לשימורראשוניתתכנית
.הגעתוןבנחלקדומים

התוכנית מבקשת לשים  
את הזרקור על השטחים  

הטבעיים  –הפתוחים 
ולגבש  , והחקלאיים

מדיניות לשימור ערכיהם  
ערכים  : הייחודיים 
ערכים  , סביבתיים

.חברתיים וכלכליים

ל"קק–אורלי רכטמן –תכנית אב פארק הגעתון 

אזורוטיפוחפיתוח,שימורהינהזותוכניתשלהעלמטרת
לרווחת,ואתריוערכיו,ביופיוהייחודי,הגעתוןנחל

.הרחבהציבור



תכניות מאושרות–נהריה

גורדון אדריכלים, 2040תכנית אסטרטגית נהריה תכנית כוללנית נהריה  



תכניות מאושרות–אגן הגעתון 

גבוההחדירותובעלתגבוההסביבתיתנופיתרגישותבעליכאזוריםוהמרכזייםהמזרחייםחלקיואתומגדירותראשיכנללחשיבותועלמצביעות,הגעתוןלנחלמתייחסותרבותסטטוטוריותתכניות
.לאורכומתחמיםשיקוםומציעותהנחלבמעלהנוףערכיעלמצביעותאזוריותותיירותאבתכניות.מפיתוחעליהםלהגןשיש,למשקעים

.העירשבתחוםהבנויהשטחלביןבינובמפגשמהנחלוהתעלמות,הערוץבמעלההנחלשלהאקולוגיתהמערכתלשימורקריאההואהאלוהתכניותלכלהמשותף



גידול עירוני לא מבוקר–בעיות במצב הקיים 

תכנית כוללנית נהריה
21011/ג

תכנית אסטרטגית 
2040נהריה 

גבולות פיתוח תכנית  
9/22005מתאר מחוזית 

,  תכנית סוסקין
וורבורג, לוי 

את מירב תוספת האוכלוסיה יש לכוון לתחום  "... 
..."י ציפוף והתחדשות עירונית"השיפוט של נהריה ע

2040תכנית אסטרטגית נהריה 

גבול תכנון העיר

9/2מ "שטח ללא הגבלות סביבתיות תמ

בינוי עירוני

חקלאות בגבולות העיר

בינוי כפרי

שטח לפיתוח 



גידול עירוני בתאוצה–בעיות במצב הקיים 

תושבים58,000נהריה כעת  תושבים140,000–יעד טווח בינוני תושבים200,000יעד טווח רחוק 

2040מתוך התכנית האסטרטגית לנהריה 

מהמדינות הצפופות בעולם–ישראל השינוי בצפיפות לעומת כמה ממדינות אירופה

Our World in Dataמתוך 



אובדן קרקע חקלאית לטובת בינוי–בעיות במצב הקיים 

2018דוח המארג 

הבינוי הצפוי יביא לאובדן  
שטחי חקלאות בהיקף של   

ר "מ1,550,000
לטובת שטחי בינוי ופיתוח

הילה ציאון2018, נדלן, וואלה 2018, נדלן, מעריב GFDL ,נהריה



אובדן קרקע חקלאית לטובת בינוי–בעיות במצב הקיים 

2018ח מצב הטבע ישראל "דו, המארג

2011ועדת טרכטנברג לשינוי חברתי כלכלי 



כמות משקעים שנתית בגליל המערבי
השרות המטאורולוגי הישראלי

מי נגר ושטפונות-בעיות במצב הקיים

להדגיש את  , העיר נבנתה על פשט ההצפה של הנחל
תחום החפיפה בין שטחי הבינוי לשטחי הפשט

כמות משקעים חודשית בנהריה
אורולוגי הישראליהשרות המט



מי נגר ושטפונות-בעיות במצב הקיים

להדגיש את  , העיר נבנתה על פשט ההצפה של הנחל
תחום החפיפה בין שטחי הבינוי לשטחי הפשט

העירבתחוםהניקוזבאגןמבוניםלשטחיםפתוחיםשטחיםביןיחס

בנהריהמגוננתלקרקעמרוצפתקרקעביןיחס



1 2

מי נגר ושטפונות-בעיות במצב הקיים

נגר ממעלה הגעתון
ק"מ3,900,000

נגר עירוני
ק"מ630,000

רשות  , מאיר רוזנטל
,  עיריית נהריה, הניקוז

התחנה לחקר הסחף



מאגרים קיימים ומתוכננים-בעיות במצב הקיים

מי נגר ללא מענה

נגר מטופל  
במאגרים  

קיימים

נגר לטיפול  
במאגרים מתוכננים

ק"מ1,700,000

ק"מ600,000

ק"מ2,230,000



חוסר בשטחים פתוחים–בעיות במצב הקיים 

ר"שטח פתוח לכל תושב במ

נהריהמצב רצוי

508

דוחות של האיחוד האירופי

שטחים פתוחים עירונייםשטחים פתוחים שכונתיים



שטחים פתוחים לא נגישים–בעיות במצב הקיים 

שטחים פתוחים עירונייםשטחים פתוחים שכונתיים

המזרחיותבשכונותשגרמי.לחוףנגישותבליחוףעירזו"
שיוכלוכדימוניותעלכסףהמוןלהוציאצריךוהצפוניות

."לכולםפתוחלהיותשאמור,הזהלמשאבלהגיע

YNET ,2021, תושבת נהריה, מילי בן שטרית

רצועת חוף  
נגישה

רצועת  
חוף לא  

נגישה



איום חמור על המסדרונות האקולוגיים–בעיות במצב הקיים 

ח האיומים על המסדרונות  "דו, בין הרצוי למצוי
2019החברה להגנת הטבע , האקולוגיים

קטע קריטי לשימור במסדרון 
אקולוגי

מסדרון אקולוגי לפי רשות 
הטבע והגנים

(דונמים)תכניות על שטחי מסדרונות 
יש חשיבות  מיוחדת  , מגמה של שחיקת המסדרונות

"צווארי הבקבוק"להגנה על 

:האזורים ביניהם השטח מחבר
חיבור הגליל העליון עם מישור חוף הגליל ועם מישור  

.  חיבוריות לאורך מישור חוף הגליל, החוף הצפוני

:איומים תכנוניים ותפקודיים
תכנית אסטרטגית לדיור של נהריה תקטע לחלוטין את  

הפרעות שוליים  , גידור שטחים חקלאיים, המסדרון
מהשטחים החקלאיים

:ט לשיפור מצב המסדרון"הצעות החלה
צמצום ההשפעות  , הרחבת שטח המסדרון סביב הנחל

שמירת שטח  , ח"גידור מתחשב בבע, החקלאיות
המסדרון בתכניות פיתוח



BioGISג"רט, האוניברסיטה העברית בירושלים ,
ט"חלה

מינים מוגנים

240

מינים מאוימים

42

מינים פולשים

12

סטטוס המינים שתועדו בתצפיות באזור

מינים498בתצפיות התגלו 

פ הערכה מצויים בתחום התכנית  "ע
רבים מהם  ,  מינים860-למעלה מ

.מוגנים או מאויימים

איום חמור על המסדרונות האקולוגיים–בעיות במצב הקיים 

צרהמסדרון,הקרובבמרחבחלופהאיןזהמסדרוןלקטע
להיפגעומיועדשולייםמהשפעותסובלהוא,מהרצוי

.מאושרותאסטרטגיותבתכניות



מפגעים סביבתיים  –בעיות במצב הקיים 
בסמוך לחקלאות ולמגורים

פגיעה במרקמים לשימור–בעיות במצב הקיים 



בעיות במצב הקיים

הנדסה  
ותשתית

אקולוגיה
איכות 
חיים  

עירונית

שטחים  
פתוחים



אפשרויות לפיתוח העיר  

2020מסמך בחינה אסטרטגי לנהריה 

ערוץ הגעתון

גבול מוצע לפיתוח

שטחי העיר הקיימת

בינוי עתידי

שטחים פתוחים

שטחי חקלאות

עיבוי וציפוף הבינוי הקיים

חוף הים



רצועת ההגנה–הפתרון המוצע 



רצועת ההגנה–ממפגע למפגש 

ח  "ביה
גליל  

מערבי

גשר הזיו

סער

נהריה

עברון

מזרעה

מטמנת  
עברון

נחל  
שעל

נחל  
געתון

נחל בית  
העמק

ערוץ נחל

איגום והשהיה

מאגרים קיימים

ניהול אקסטנסיבי, שטחים פתוחים

ניהול אינטנסיבי, שטחים פתוחים

חקלאות ידידותית

שימור חקלאות עירונית

שטחים פתוחים קיימים

חוף הים

בינוי חדש

משרדים ומסחר, מבני ציבור



תכנית מוצעת



הוספת בינוי-תכנית מוצעת

A B

ערוץ נחל

איגום והשהיה

מאגרים קיימים

ניהול אקסטנסיבי, שטחים פתוחים

ניהול אינטנסיבי, שטחים פתוחים

חקלאות ידידותית

שימור חקלאות עירונית

שטחים פתוחים קיימים

חוף הים

בינוי חדש

משרדים ומסחר, מבני ציבור



הוספת בינוי-תכנית מוצעת

A Bבינוי חדש בסמוך לבניה עירוניתבינוי חדש בסמוך לבניה כפרית
בינוי קיים

בינוי מוצע



משרדים ומסחר, הוספת מבני ציבור-תכנית מוצעת

ערוץ נחל

איגום והשהיה

מאגרים קיימים

ניהול אקסטנסיבי, שטחים פתוחים

ניהול אינטנסיבי, שטחים פתוחים

חקלאות ידידותית

שימור חקלאות עירונית

שטחים פתוחים קיימים

חוף הים

בינוי חדש

משרדים ומסחר, מבני ציבור



משרדים ומסחר, מבני ציבור

שטחים  
לפיתוח  

אינטנסיבי

שטחים  
פתוחים לא  

מעובדים



הוספת שטחים פתוחים לפעילות אינטנסיבית-תכנית מוצעת

ערוץ נחל

איגום והשהיה

מאגרים קיימים

ניהול אקסטנסיבי, שטחים פתוחים

ניהול אינטנסיבי, שטחים פתוחים

חקלאות ידידותית

שימור חקלאות עירונית

שטחים פתוחים קיימים

חוף הים

בינוי חדש

משרדים ומסחר, מבני ציבור



הוספת שטחים פתוחים לפעילות אינטנסיבית-תכנית מוצעת

,  ר"שטח פתוח לכל תושב במ
תושבים58,000עבור 

מצב רצוי מצב קיים  
בנהריה

ר"מ50 ר"מ8

פ דוחות של "ע
האיחוד האירופי

ר"מ 1,355,000 ר"מ2,900,000

שטחים פתוחים  
לפעילות אינטנסיבית

ר"מ23 +ר"מ50 +

רצועת ההגנה
שטחים פתוחים ושטחי  

הצפה עונתיים

שטח פתוח לכל תושב  
140,000עבור , ר"במ

תושבים
ר"מ34

=ר"מ81



חיבור למערכת השטחים הקיימת-תכנית מוצעת

2020מסמך בחינה אסטרטגי לנהריה 

ערוץ נחל

איגום והשהיה

מאגרים קיימים

ניהול אקסטנסיבי, שטחים פתוחים

ניהול אינטנסיבי, שטחים פתוחים

חקלאות ידידותית

שימור חקלאות עירונית

שטחים פתוחים קיימים

חוף הים

בינוי חדש

משרדים ומסחר, מבני ציבור



חיבור למערכת השטחים הקיימת-תכנית מוצעת

נתיבי ההליכה החדשים  
נמשכים אל השטחים  

הפתוחים ושטחי החקלאות  
שמעבר להם

שטחים פתוחים קיימים

שיפור ועיבוי נתיבי הליכה במרקם הבנוי הקיים

נתיבי הליכה חדשים המקשרים בין המרקם הקיים  
לשטחים הפתוחים המוצעים

שטחים  
פתוחים  
קיימים

שטחים  
לפיתוח  

אינטנסיבי

שטחים  
פתוחים לא  

מעובדים

נטיעות עצים לאורך רחובות  
גישה נוחה ונעימה אל  , העיר

השטחים הפתוחים  



הוספת שטחי איגום והשהייה, שיקום הנחלים-תכנית מוצעת

A

B ערוץ נחל

איגום והשהיה

מאגרים קיימים

ניהול אקסטנסיבי, שטחים פתוחים

ניהול אינטנסיבי, שטחים פתוחים

חקלאות ידידותית

שימור חקלאות עירונית

שטחים פתוחים קיימים

חוף הים

בינוי חדש

משרדים ומסחר, מבני ציבור

מצב קיים

מצב מוצע



שיקום הנחלים והוספת שטחי איגום והשהייה-תכנית מוצעת

A B

שחרור מבוקר 
של המים אל  

ערוץ הנחל

למי  , שטחי איגום והשהיה
נחל הגעתון

ק"מלמ2.5נפח איגום של כ 

סינון מי מאגר  
המים והשבתם  

לנחל שעל

ניצול עודפי העפר  
להגבהת הקרקע 

סביב שטחי האיגום

מצב קיים

מצב מוצע



הגדרת רצועת הגנה ושטחי חקלאות ידידותית לסביבה-תכנית מוצעת

ערוץ נחל

איגום והשהיה

מאגרים קיימים

ניהול אקסטנסיבי, שטחים פתוחים

ניהול אינטנסיבי, שטחים פתוחים

חקלאות ידידותית

שימור חקלאות עירונית

שטחים פתוחים קיימים

חוף הים

בינוי חדש

משרדים ומסחר, מבני ציבור



הגדרת רצועת הגנה ושטחי חקלאות ידידותית-תכנית מוצעת

תוואי  
הנחל

רצועת הגנה
ר"מ50

חקלאות  
ידידותית

הגבהת קרקע סביב  
שטחי האיגום איגום והשהיה

רצועת הגנה
ר"מ50

צמצום  
זיהום אור

מעברי וגשרים  
לבעלי חיים

הרחקת רכבים  
והולכי רגל

חקלאות  
ידידותית  

לסביבה

אסטרטגיות להגנה  
על שטחים פתוחים



טיפול באזור המטמנה-תכנית מוצעת

ערוץ נחל

איגום והשהיה

מאגרים קיימים

ניהול אקסטנסיבי, שטחים פתוחים

ניהול אינטנסיבי, שטחים פתוחים

חקלאות ידידותית

שימור חקלאות עירונית

שטחים פתוחים קיימים

חוף הים

בינוי חדש

משרדים ומסחר, מבני ציבור



טיפול באזור המטמנה-תכנית מוצעת

,  שטחי איגום והשהיה
נחל בית העמק

איגום מי המטמנה  
והשהייתם להגנה על הנחל

תוואי  
הנחל

רצועת הגנה
ר"מ50

חקלאות  
ידידותית

מטמנה משוקמת

סוללת עפר

רצועת הגנה
ר"מ50

חקלאות  
ידידותית

הקמת סוללת עפר  סביב מתחם  
לתחימת האזור  , המטמנה הנטוש

עד לסיום פעולות השיקום

הקמת סוללת עפר  סביב 
,  מתחם המטמנה הנטוש

לתחימת האזור עד לסיום  
פעולות השיקום

'מ1אדמה 

מצעים ועפר

יריעות פלסטיות  

המטמנה



שימור שטחי החקלאות בעיר-תכנית מוצעת

ערוץ נחל

איגום והשהיה

מאגרים קיימים

ניהול אקסטנסיבי, שטחים פתוחים

ניהול אינטנסיבי, שטחים פתוחים

חקלאות ידידותית

שימור חקלאות עירונית

שטחים פתוחים קיימים

חוף הים

בינוי חדש

משרדים ומסחר, מבני ציבור

גינות קהילתיותמוזיאון חי לתרבות החקלאית בנהריהפארק עירוני במתכונת בוסתנית



2020מסמך בחינה אסטרטגי לנהריה 

גינות קהילתיותמוזיאון חי לתרבות החקלאית בנהריהפארק עירוני במתכונת בוסתנית
דונם135דונם108דונם45

שימור שטחי החקלאות בעיר-תכנית מוצעת



הוספת מערכת שבילים ודרכים-תכנית מוצעת

ערוץ נחל

איגום והשהיה

מאגרים קיימים

ניהול אקסטנסיבי, שטחים פתוחים

ניהול אינטנסיבי, שטחים פתוחים

חקלאות ידידותית

שימור חקלאות עירונית

שטחים פתוחים קיימים

חוף הים

בינוי חדש

2
3

4 5

1

67

8

1



2הוספת מערכת שבילים ודרכים-תכנית מוצעת
רחוב קיים

בינוי צמוד  
קרקע קיים

בינוי צמוד  
קרקע קיים

רחוב קיים
'מ7.5

4 ,  רחוב פנימי
בינוי חדש

פנים , רחוב מוצע
'מ15.5שכונה 

בינוי מוצע
מבני מגורים

בינוי מוצע
מבני מגורים

23

בינוי צמוד  
קרקע מוצע

גבול  , רחוב מוצע
'מ  16.5שכונה

בינוי מוצע
מבני מגורים

,  רחוב היקפי
בינוי חדש

'מ23לאורך הפארק , רחוב מוצע בינוי מוצע מבני מגוריםפיתוח אינטנסיבי, שטחים פתוחים
לא מעובדים, שטחים פתוחים

הגבהת קרקע סביב שטחי האיגום שטחי איגום והשהיה

5 רחוב לאורך  
הפארק

שביל בשטחים  8
הפתוחים

'מ2-4

6

7

שביל מקשר  
בין רצף גינות  

שכונתיות

שביל בין  
המבנים

בינוי צמוד  
מבני מגורים

'מ32רוחב הגינה , שביל בגינה השכונתית

בינוי צמוד  
מבני מגורים

'מ10שביל בין המבנים 

מגוון רחובות ושבילים המאפשרים רצף הליכה נעים ומגוון מהאזורים העירוניים  
לשטחים הפתוחים

בינוי צמוד  
קרקע קיים



מעבר הדרגתי בין המרחב הפנוי לשטחים הפתוחים



מעבר הדרגתי בין המרחב הפנוי לשטחים הפתוחים



העירוניים אל השטחים הפתוחים  ומהגינה מהרחוב 



אל השטחים הפתוחיםומהגינה העירונים מהרחוב 



למפגש-ממפגע 



תודה רבה


