
מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס 

מנהל פרוייקט שיקום נחל אלכסנדר



ופועלת ברציפות מאז1994-מנהלת נחל אלכסנדר הוקמה ב

www.restorationplanning.com2עמוס ברנדייס                                                   ' אדר



1994פנייה למתכננים 
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...שנה הייתי מאוד צעיר ונאיבי20לפני 

... חשבתי שכדי לשקם נחל המתכנן רק צריך להכין תכנית והכל יבוצע על פיה

אני
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...שנים הייתי פחות צעיר ופחות נאיבי10לפני 
...חשבתי ששיקום נחל זה כמו לחבר חתיכות של פאזל

תכנית האב לנחל הקישון
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...ומציאותיעכשיו אני יותר מבוגר 

מסובך•
תלת מימדי•
המון תחומים•
כל קני המידה•
טעות אחת  •

וחוזרים אחורה

...ההונגריתהקוביהאני חושב שלשקם נחל זה כמו לפתור את 

www.restorationplanning.com6עמוס ברנדייס                                                   ' אדר



7

עיקר הפעילות-שיקום נחל אלכסנדר 

תכניות מתאר וליווי יוזמות  , תכנית אב-תכנון כולל 1.

שיפור איכות המים והגדלת כמות המים2.

שיקום קטעי נחל ופיתוח פארקים3.

פרוייקטים אקולוגיים4.

ניקוז ושימור קרקע5.

הסדרת תשתיות במרחב הנחל6.

שיתוף הקהילה ונאמני נחל אלכסנדר7.

ניהול ותחזוקה8.

קשרים בינלאומיים ופרסים, פרסום, תיעוד9.

ח"מלש90-הושקעו ככ"סה
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8

תכנית אב ותכניות מתאר-תכנון כולל 

191/תכנית מתאר עח

תכנית האבנספח רגישות אקולוגית ונופית
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Planning: Arch. Amos Brandeis

9

הבסיס לפיתוח הציבורי-1/ 27/ 3/ א"תמ
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מקורות זיהום בתוך ישראל30-סילוק יותר מ

הצלחה מלאה או טובה
ביוב נתניה•
ביוב כפר יונה•
ביוב טייבה•
ישובים כפריים•
הוד חפר ופרי גת, אזור תעשיה עמק חפר•
מאגרי מרץ ותנובות•
אתרי אשפה•
בריכות דגים•
ועוד•

הצלחה חלקית מאוד
ביוב נחל שכם וטול כארם•
נקודתייםזיהום לא מקורות •
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11

נחל אלכסנדר ונחל שכם

Nablus

Emek 

Hefer Tul Karem
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סכר עפר עונתי על נחל שכם1996עד 
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מכת זיהום קטלנית מנחל שכם-1996
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14

טול כארם לפתרון  -הסכם ראשון לשיתוף פעולה עמק חפר 
(1996)בעיית הביוב 
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(1996-7)פלסטינאי -סקר ותכנון משותף של צוות ישראלי 
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נחל שכם ובריכות טול כארם-שני מקורות זיהום 

Kibbutz Yad 

Hannah

Road no.57

Bat Hefer

Tul 

Karem

Sewage 

Ponds
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נחל שכם
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נחל שכם בקו הירוק
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(2003)בריכות טול כארם לפני שיקום 
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הפתרון הקונצפטואלי שנדון לביוב נחל שכם וטול כארם

Planning: Arch. Amos Brandeis
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טול כארם לפתרון  -הסכם שני לשיתוף פעולה עמק חפר 
(1998)בעיית הביוב 
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טול כארם עם הגרמנים-שיתוף פעולה עמק חפר 

1999

2002 1999

2000
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(2003-5)הסדנאות הסודיות בין עמק חפר וטול כארם בתיווך גרמני 
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יהודים ומוסלמים יושבים מתחת לסנטא קלאוס ודנים בביוב
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2004-5פגישות עבודה בעת שיקום בריכות טול כארם 
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6.2.05-טכס חנוכת בריכות הביוב של טול כארם 
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(2005-2006)טול כארם -סדנאות ופגישות עמק חפר 
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(2006)פגישה בעמק חפר עם חברי פרלמנט גרמנים 
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18.3.07, הרצליה, מפגש ראשי ערים

2007הרצליה -יוזמת פארק השלום 
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30

2014ועם הגרמנים בעמק חפר 2011פגישה בירושלים 
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נלחמים יחד באויב המשותף

The Non-conventional Weapon
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2013נחנך -מכון טיהור שכם מערב 
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פתרון החירום לביוב נחל שכם

Planning: Eng. Ilan Helvetz
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חומה/ ביוב טול כארם ונחל שכם חוצים מתחת לגדר 
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ברקע טול כארם. פתרון החירום לביוב נחל שכם
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מוצא פתרון החירום לנחל שכם ומשם לאלכסנדר
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(2003)חנוכת מתקן החירום 
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פיילוט אגנים ירוקים ביד חנה
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טיפול חלקי במכון יד חנה  -עונת מסיק הזיתים 
ואגירה במאגר עין החורש ושחרור לנחל בעת שטפונות
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,  Kfw,טול כארם, דיונים עמק חפר-פתרון לפסולת הזיתים 
דיימלרנציג , נציגי ממשלת גרמניה

New Technology in Mills

Treatment Plant

Other ideas
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במימון  2007-פיילוט להעברת פסולת הזיתים לישראל 
Daimler 
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מלכודות אשפה בנחל
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שיקום קטעי נחל ופיתוח פארקים
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ל"אדריכלית עמית סגל ז
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תכנית אב לגן הלאומי נחל אלכסנדר

Planning: Arch. Aliza Braude
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46

גן לאומי נחל אלכסנדר  
(עליזה ברוידא' אדר-תכנון נוף )
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פארק צבי הנחל
(עמית סגל' אדר-תכנון נוף )
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...ש טיפוסי"סופ-פארק הצבים 
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...יום חול טיפוסי-פארק הצבים 
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כותרת אלפי מבקרים בשבתות-שבילנחל 
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פארק איטליה-" קטע נחל לדוגמה"
(עמית סגל' אדר-תכנון נוף )
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פארק איטליה-קטע נחל לדוגמה 

Planning: Arch. Amit Segal
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הנחת אבן פינה לפארק שמעולם לא נבנה -" הסכרוןפארק "
(2006)
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54

After

Before

גשר גבעת חיים-שיקום ותחזוקת קטע נחל עץ האהבה 
(2003-5" )יוניליוור"על ידי עובדי חברת 
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2013-4תכנון -פארק הציפורים 
(אורבנוף, ליאור לוינגר' אדר)

1995

1995

2016
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(2012)זיגן-פארק עמק חפר 

Planning: Arc. Doris Herman

Photo: Dr. Zeev Hagali
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"  פארק קדם"
(עמית סגל' אדר-תכנון נוף )

לפני

אחרי

אחרי

אחריאחרי
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עמוס ברנדייס                                                   ' אדר www.restorationplanning.com

...גן עדן אחרי כמה שנים-פארק קדם 

Planning: Arch. Amit Segal
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נחל אמץ

נחל בחן

מערכת אזורית של שבילי אופניים

Planning: Arch. Amos Brandeis
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(2009-2014בוצע בקטעים )שביל נחל מרכזי 

Planning: Arch. Aliza Broide
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שביל נחל אביחילחתך השביל המתוכנן

Planning: Arch. Amos Brandeis
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“The Alexander River Peace Park”

Nablus

Emek 

Hefer

Tul Karem
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(2007)סדנת תכנון בירדן -פארק השלום  
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“The Alexander River Peace Park”
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תכנית אב לנחל אלכסנדר בקטע לב השרון

Planning: Arch. Amos Brandeis

65 www.restorationplanning.comעמוס ברנדייס                                                   ' אדר



פארק נחל תאנים

66

:  תכנון המתחם-4מוקד 
השביל המתוכנן מתרחק מהנחל ומקיף. 1

.  את האפיק הקטן

.חניה קטנה נגישה מדרך העפר. 2

,במתחם שנוצר ממעקף השביל. 3
מתוכננת יצירת חיץ מהסביבה על ידי

.(השניהגם בגדה )עצים וצמחיה צפופה 

בצמחיית החיץ יתוכננו כניסות. 4
פנים המתחם, מוגדרות באמצעותן

.יתגלה ויהיה נגיש

.  עצי בוסתןינטעו, בתוך המתחם שנוצר. 5

שבילים צרים יחברו את שביל הנחל. 6
.לתוך המתחם

שביל הנחל

אזורי ישיבה 
מוצלים

דרךחניה
חקלאית

כביש
עצים ושיחיםבוסתן

צפופים

עצים ושיחים
צפופים

שבילים פנימיים
אזורי ישיבה
מדורגים

מעבר לגדה
השניה

הבוסתן במפגש
הערוצים

מתחם לתכנון עתידי 
במסגרת פרויקט

"מסדרונות אקולוגיים"

כניסה למתחם

כניסה
למתחם

חניה

כניסה למתחם

www.restorationplanning.comעמוס ברנדייס                                                   ' אדר



תכנון המובל בקלנסואה-נחל אלכסנדר 
בשיתוף עם עיריית קלנסואה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה

2004, מוטי קפלן, מדיניות ועקרונות תכנון-"נחלי ישראל: "מקור התמונה
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רעיונות לתכנון מובל קלנסוה

טיפוסקיר

חבליםפארק

"ים-חוף"
עונתי
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הכניסה-תכנון המובל 

קייםמצב-למובלהכניסה
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אקולוגייםפרוייקטים

על ידי רשות הטבע והגנים
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ניקוז ושימור קרקע

“The SUV that turned into a SUBmarine…”
Yediot Acharonot10.2.06
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Yediot Acharonot10.2.06
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Yediot Acharonot10.2.06
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על ידי אגודת אפיקי עמק חפר-מאגרי מי שטפונות 

Planning: Eng. Ran Berezik
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ניקיון וגינון-ניהול ותחזוקת הנחל 
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תיקון ונדליזם ואכיפה
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שיתוף הציבור
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(2004)תכנית לימודים על נחל אלכסנדר 
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תכניות לימודים שונות בבתי הספר
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שיתוף ילדים בפעילויות השיקום

שתילה החזרת דגים  
לנחל

הכנת סרט תיעודי החזרת צבים  
לנחל
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פעילויות משותפות לילדים יהודים וערבים החיים בשכנות  
לנחל

ס איבן סינא בקלנסוואה"ס רמות חפר וביה"ביה
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"נאמני הנחל"
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"נאמני הנחל"
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(1997)שימוע ציבורי 
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וצעדת נחל אלכסנדר" בין הגשרים"פסטיבל 
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החזרת הנחל לציבור הרחב  : התוצאה
…והחזרת הציבור הרחב לנחל
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INTERNATIONAL RIVERPRIZE 2003
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German Radio - Channel 1

The New York Times

The Jerusalem Post

Water & Wastewater 
International

Earthbeat, Australia

יבשות 5-כתבות ומאמרים ב
על פרויקט שיקום נחל אלכסנדר

www.restorationplanning.comעמוס ברנדייס                                                   ' אדר



89

THE DYING LAKE Burkina Faso, Africa

(  אפריקה)פסו -שיתוף פעולה בין נחל אלכסנדר לבורקינה
לשיקום אגם מתייבש

אוסטרליה, במימון הקרן הבינלאומית לשיקום נחלים
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...מחכים למים
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תכנית אב לשיקום אגם בם
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...תודה לכל האנשים הנפלאים שזכיתי לעבוד אתם במורד הנחל
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.  שנה זה הרבה זמן20
,  המנהיגות והשותפות של הגופים הרבים הביאה להצלחות

.אבל נשארו עוד אתגרים רבים
.הנחל רחוק מלהיות משוקם

.אני מקווה שהמנהלת תמשיך לפעול בהתלהבות
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אתגרים מרכזיים להמשך

:שיפור איכות המים1.
שדרוג מכון יד חנה.א
הזרמת מים שפירים לנחל.ב
טיפול במקורות זיהום לא נקודתיים.ג

טיפוח המערכת האקולוגית של הנחל וניטור2.

פיתוח פארק הציפורים והשלמת מערכת שבילי האופניים האזורית3.

תחזוקה4.

סטאטוטוריתהסדרה 5.

שמירה על קשר עם טול כארם  6.
Alexander River Peace Parkותכנון וביצוע של   

המשך פעילות מנהלת הנחל.7
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ברכה של נחום איצקוביץ
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לפני ואחרי  -נחל אלכסנדר 
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