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 אלכסנדרפרויקט שיקום נחל 
 

שפך הנחל מצוי מצפון לנתניה בין . מ מהרי השומרון ועד לים התיכון"ק 32 -נחל אלכסנדר זורם כ
הינו , כמחצית מאורכו. לאורכו שטחים חקלאיים וערכי טבע ונוף יפים. המושבים מכמורת ובית ינאי

הנחל . עמק חפרחלק זה מצוי כולו בתחום מועצה אזורית . נחל איתן ובאופן טבעי זורמים בו מים
לאחר שבמשך כחמישים שנה התייחסו אליו כאל תעלת ביוב , עדיין סובל מרמת זיהום גבוהה

 .לסילוק שפכים לים
 

למרות שיש עוד , ותוצאות השיקום נראות בשטח 1995שיקום נחל אלכסנדר החל בשנת  פרוייקט
 -המאגדת כ, אלכסנדר תחילה הוקמה מינהלה לשיקום נחל. עבודה רבה עד לשיקום המלא של הנחל

בראשות מר , את המינהלה מובילה המועצה האזורית עמק חפר. בשיקום הנחל ןענייגופים בעלי  20
שותפים להנהגתה ולמימונה המשרד . בראשות מר ניסים אלמון, רני אידן ורשות ניקוז ונחלים שרון

עמוס ' אדר. וספיםוגופים נהחברה הכלכלית עמק חפר , הקרן הקיימת לישראל, הסביבה הגנתל
 1995מאז . ברנדייס משמש כמתכנן הראשי ומנהל פרוייקט שיקום נחל אלכסנדר מאז החל הפרוייקט

 .₪מליון  90 -עד כה הושקעו בפרוייקט כ. מתנהל תהליך השיקום ברציפות ובצורה אינטנסיבית
 

בחודש ספטמבר  במיוחד לאור זכיית הפרוייקט, עבודת שיקום הנחל זכתה להכרה בינלאומית רחבה
הפרס הינו גביע ענק )אוסטרליה , שנערכה בבריסביין, RIVERPRIZEבפרס הראשון בתחרות  2003

, בין עשרות רבות של נהרות ונחלים מכל העולם, תחרות זו(. ₪ 300,000 -כפרז כפסי בסך של ו
הפרס לנחל שתי סיבות עיקריות צויינו למתן . נחשבת לחשובה בעולם בתחום ניהול ושיקום נחלים

תחומי וכוללני העוסק בצורה משולבת במגוון רחב ביותר של ההיבטים -פרוייקט רב: אלכסנדר
המציג תוצאות בשטח וכן שיתוף הפעולה הייחודי שהושג במסגרת הפרוייקט , הרבים של שיקום נחל

זכה גם  הפרוייקט. בנושא אקולוגי שאיננו מכיר בגבולות גיאופוליטיים, בין ישראלים לפלסטינאים
 .לארבעה פרסים בישראל

 

תחומית לשיקום הנחל ולאחר מכן הוכנו תכניות מתאר -תכנית אב כוללת ורבהפרוייקט החל בהכנת 
נמצאות בחלקן , אשר הינן בשטח של עשרות אלפי דונמים, המתארתכניות . לחלקי הנחל השונים

ם פתוחים וחקלאיים הבסיס החוקי לשמירה על שטחי הן מהוות את. בשלבי אישור מתקדמים
התכניות הוכנו על . נרחבים ולמתן אפשרויות לפיתוח יזמי לפנאי ונופש לישובים רבים בעמק חפר

 . עמוס ברנדייס' תחומי בראשות אדר-ידי צוות תכנון רב
 

" להציל את אלכס"היה הפרויקט הראשון  .החל ביצוע של פרויקטים לשיקום הנחל 1998בסוף שנת 
 120 -אשר אורכם מגיע עד לכ, צבים אלה. הרכים הענקיים החיים בנחל אלכסנדרקשור לצבים והוא 

בגלל הזיהום החמור הם נכחדו ממרבית . חיו בעבר בכל נחלי החוף של מזרח הים התיכון, מ"ס
של  הכשרהכלל  הפרוייקט. נותרה אוכלוסיה של צבים, למרות הזיהום, הנחלים ורק בנחל אלכסנדר

. אשר הינם בעלי דם קר, ביצים ומשטחי התחממות בשמש עבור הצבים מקומות מוגנים להטלת
האחרונות הורחב הפרויקט על ידי רשות הטבע והגנים וכלל העתקת קיני צבים לכלובים  יםבשנ

שוחררו לנחל בשעת , מ אורכם"ס 5 -כ, הצבונים הקטנים. מוגנים מיוחדים בתוך חול על יד הנחל
 . לילה ביום הבקיעה

 

, או נמצאים בביצוע, פיתוח פארקים ושביל לאורך הנחל בוצעו, יקטים לשיקום קטעי נחלמספר פרוי
. (ל"ז) התכנון הנופי של רובם נעשה על ידי אדריכלית הנוף עמית סגל. בקטעים שונים של הנחל

אשר הינו בעל השפעה רבה על גיוס התמיכה והמשאבים לשיקום נחל , פרויקט מרכזי בשיקום הנחל
הינו , 2002ושלם בשנת האשר , פרויקט זה". קטע נחל לדוגמה"הינו , נחלי ישראל בכללאלכסנדר ו

בעל נגישות ו לקיבוץ מעברות( מצפון)בצמוד הנמצא , 'מ 750פארק נחל אקסטנסיבי באורך של 
בעל גדות תלולות ומעוקרות , נבחר קטע נחל במצב פגוע ביותר, למעשה. 4. מכביש מס מצוינת

בניית , הפרויקט כלל הקטנת שיפוע הגדות(. וסים הקשורים בהדברת היתושיםבשל ריס)מצמחיה 
בניית סכרונים , רחב של עצים וצמחים מגווןשתילת , שבילים להולכי רגל בתוך הגדות ומעליהן

אשר תוכנן על , הגשר הפיסולי. שילוט ובניית גשר להולכי רגל, ריהוט, פינות ישיבה ופרגולות, בנחל
זהו גשר . מהווה גם מרפסת תצפית אל הנחל, (לבטון-משרד סירקוביץ)ר סירקוביץ אוסק' ידי אינג

הצמחים לפרויקט נבחרו באופן שיתאימו ככל הניתן לאקולוגיה . הפלדה הראשון מסוגו בארץ
 . ולהיסטוריה של גדת נחל אלכסנדר ויהיו בעלי דרישות תחזוקה והשקיה מינימליות

 



בוצע במספר , אשר מטרתו לאפשר להולכי רגל ולרוכבי אופניים לטייל לאורך הנחל, "שבילנחל"
המקום המועדף ) "גשר הצבים"ועד ל" קטע נחל לדוגמה"פרויקט מ. קטעים ברמות פיתוח שונות

המשך השביל עד סמוך לשפך הנחל  .מ"ק 2.7 -בוצע קטע שביל באורך של כ (לצפייה בצבים הרכים
 3 -עוד כ) במעלה הנחל" פארק קטע קדם" ,ביצוע של קטע נוסף. 2003צע בשנת בו( מ"ק 3 -כ)לים 

 . 2002 -הסתיים בעולש ובארותיים , חניאל, בסמוך למושבים בורגתה, (מ"ק
 

גשר "בסמוך ל 2010הסתיים בשנת , "פארק צבי הנחל", הביצוע של מוקד מרכזי לביקורי קהל
. אופניים לאורך הנחל ומישובים שונים אל הנחל פותחו שביליחלק המרכזי של הנחל ב ".הצבים

, בגן הלאומי במורד הנחל. את מופע הנחל שינואשר , ניטעו כעשרת אלפים עציםבקטעים אלה גם 
קטע של (. עליזה ברוידא' אדר -תכנון נוף )בסמוך לחירבת סמארה פותח אזור לטיולים ולפיקניקים 

ברוס ' אדר -תכנון נוף )על ידי חברת דרך ארץ  נחל שכם פותח כחלק מסלילת כביש חוצה ישראל
מבקרים אלפים רבים של אנשים מכל רחבי הארץ , בפארקים השונים שפותחו ובקטעי השביל(. לוין

, פתיחת הנחל לקהל הרחב הינה כמובן מבורכת מאוד. מידי סוף שבוע וקבוצות רבות באמצע השבוע
 .ולאך מחייבת היערכות מסובכת ויקרה לתחזוקה ותפע

 

על איכות  השפיעומקורות זיהום  25 -כ. נושא איכות וכמות המים בנחל אלכסנדר הינו כמובן מרכזי
 ביוב נתניה -מזהמי הנחל העיקריים  3כל מאז תחילת העבודה על שיקום הנחל סולקו . המים בנחל

. (2003 -ב לקובחסולק )וביוב נחל שכם וטול כארם ( 2001 -סולק ב) ביוב כפר יונה, (1996 -סולק ב)
יזם ראש , כאשר החמירה בעיית הזיהום הנשפך לנחל אלכסנדר מהצד הפלסטינאי של הקו הירוק

מושל נפת , שיתוף פעולה עם השכן הפלסטינאי ,נחום איצקוביץ, דאז המועצה האזורית עמק חפר
מת מכון הק -הובילו לתכנון משותף של פתרון קבע לבעיה , שני הסכמים לשיתוף פעולה. טול כארם

ממשלת גרמניה הביעה נכונות לקדם ולממן את הפרויקט . טיהור על הקו הירוק בתפעול משותף
ממשיכה פעילות זו . וצוות תכנון גרמני המשיך בתכנון בשיתוף פעולה טוב של שני הצדדים

 .למרות כל הקשיים, באופן רציף גם כיום, עם עליות ומורדות, להתקיים
 

פרויקט . ישראל תכנון והקמה של פרויקט חירום לטיפול בביוב נחל שכםהוחלט לקדם ב 2000בשנת 
לא עד רמה של מי )מערוץ הנחל ושיפור איכותו מאפשר סילוק הביוב , 2003אשר הושלם בשנת , זה

המימון ניתן על ידי . ₪מליון  17 -עלות הפרויקט כ. ישתלב בפתרון הקבע כאשר יוקם הוא(. נחל
הקמת הפרוייקט נוהלה על ידי  .ומשרד התשתיות רן קיימת לישראלק, המשרד לאיכות הסביבה

-2008בשנים  .אילן הלבץ' נטיף יחד עם אינג-התכנון על ידי משרד לביא. החברה הכלכלית עמק חפר
תוך השוואת ביצועים של , נערך פרוייקט פיילוט לשדרוג המתקן בטכנולוגיה של אגנים ירוקים 2010

לצורך . של שדרוג המכון באמצעות אגנים ירוקים' מתוכנן לקום שלב א 2011בשנת . ספקים שונים 3
התמודדות עם הזיהום המגיע מהצד . אשר גייסה תרומות לשם כך, ל קנדה"כך נרתמה קק

הינו כיום האתגר המרכזי העומד בפני המשך תהליך שיקום , בכמויות הולכות וגדלות, הפלסטינאי
בה , (כחודשיים בשנה)ובמיוחד בתקופת מסיק הזיתים  זאת הן במשך כל השנה. נחל אלכסנדר

בתי בד המצויים בין שכם לטול  20 -מוזרמים לנחל חומרים רעילים שהינם שאריות של למעלה מ
 .כארם

 

הציבור הרחב ובעיקר תושבי . מרכיב חשוב נוסף בפרויקט שיקום נחל אלכסנדר הינו שיתוף הציבור
התכנית הוצגה להם . פים לתהליך השיקום מתחילתועמק חפר המתגוררים לאורך הנחל שות

התושבים ובעיקר הילדים השתתפו . באינספור הזדמנויות והערותיהם הוטמעו בתכנון ובביצוע
בפרויקט , קיוןיבמבצעי נ, לנחל (צבים קטנים לאחר בקיעה) בהחזרת דגים וצבונים, בנטיעת עצים

הנאמנים הינם  ".נאמני הנחל"מתנדבים בקורס  הוכשרו 2003בשנת  .במחקרים ועבודות ועוד, תיעוד
מידי  2002נערך מאז שנת בנחל  . קבוצה קטנה של מתנדבים הפעילים ומסייעים בשיקום הנחל מאז

הנערך על הדשא , פסטיבל הנחל .(באביב)עמק חפר /  וצעדת הנחל( באוגוסט)פסטיבל הנחל שנה 
ערב רוק לנוער , ערב של מוסיקת כלייזמרים מידי שנה ללוכ( פארק איטליה" )קטע נחל לדוגמה"ב

השתתפו כמה  ותבצעד .איש והכניסה חופשית 3000-7000בכל ערב משתתפים . וערב אומנותי נוסף
 . לאורך הנחל ונהנו ממופעי מוסיקה של ילדי עמק חפראשר צעדו , אלפים

 

ומגוונים בתחומים פרויקט שיקום נחל אלכסנדר מהווה דוגמה לתכנון וביצוע של פרויקטים רבים 
ועבודה רציפה במשך  של כל השותפים הרבים דבקות במטרה. שונים ובקטעים שונים של הנחל

אם העבודה . הצליחה למשוך לפרויקט משאבים ציבוריים ניכרים והתעניינות רבה, מספר שנים
אולי יהיה לנו , ונצליח להתגבר על בעיית הזיהום מנחל שכם תימשך בקצב דומה עוד מספר שנים

 .בישראל לפחות נחל אחד משוקם
 

*** 

 

 מתכנן ראשי ומנהל פרוייקט שיקום נחל אלכסנדר  - עמוס ברנדייס


