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 חולה העמק ב םכבישיזרימה חוצי נתיבי ב וטרותלמעבר ל דרגשים

 לביצוע בתשתיותהמלצה  מטרתל ,פרויקט ניסיון

 ג"רט, מנהל אגף סביבה, מוגש לניסים קשתה ח ביצוע"דו

 [ח"הדו מגישת -צילומים ]  1023 אפריל  ,טליה אורון: מגישה

 תקציר

עם שותפים שונים , במוקדי דריסה של לוטרות בעמק החולה גישור-דרגשיהקמת לכעשור אנו פועלים 

בתשתיות  של משהו חדשני ולא מוכרלהקמה  והבירוקרטיה  הלוגיסטיקה .ומתחלפים לאורך הדרך

 בזמן הנכון, ִמצרף של אנשים נכונים במקומות הנכונים. לאורך שנים םייעיקר עיכוב מיגור והי ,בארץ

עקבות לוטרה ובעלי  .דרגשי פח ודרגש בטון אחד 3הוקמו : פרויקטה לביצועהביא , עם התקציב הנכון

המעבר מעל המים -דרגשיביומי שנעשה -חיים אחרים הופיעו מהר מאוד והעידו על השימוש היום

 .במקום להסתכן בחציית הכביש, הסוחפים

אסטר עמיחי גוטר עורר את המודעות לצורך בפתרונות בעבודת המ(: רשימה חלקית)השותפים לדרך 

ליווה את הרעיון במהלך השנים כמנהל  עמית דולב. ובניטור מתמשך אחר כך שלו בשמורת החולה

רן  .ג"כבר כאקולוג מחוז צפון ברט - מרכז ניטור יונקים של החברה להגנת הטבע ולקראת הביצוע

יחד עם פקח , פשר את הוצאת הפרויקט לפועלשא, שותף נאמן, מהנדס רשות ניקוז כנרת ,מולכו

מעברי הלוטרה )שכפקח אזורי , אביעד בלסקי .צ"כולל כל התיאומים עם מע, השטח שלו גיא קולר

 .ניסה לקדם את התכנון והביצוע במהלך שנתיים( מקשרים בין אזור הפיקוח שלו בהווה לאזורו בעבר

  .במסגרת שיקום בתי גידול לחים התקבלהתקציב 

 

 בצפון עמק החולה הנחליםממעברי בנה באחד שנ גישורה-דרגשל ליהעבשתי לוטרות : 2איור 
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 בצפון עמק החולה הנחליםשנבנה באחד ממעברי גישור ה-דרגשיה לעלבשתי לוטרות : 1איור 

 

 

 בתוך מעביר הניקוז גישורה-דרגשעל  לוטרה: 3איור 
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  רקע

 

, ניזונה מדגים, היא מין טורף הקשור באופן אובליגטורי לבתי גידול של מים (Lutra lutra)הלוטרה 

. וכן מחולייתנים וחסרי חוליות קטנים בקרבת המים, חיים אקווטים אחרים-חיים ובעלי-דו, סרטנים

היא נכחדה מאזורים גדולים במרכז אירופה . במרבית אזורי תפוצתה הלוטרה נמצאת בסכנת הכחדה

. הכחדה חמורהבישראל נמצאת הלוטרה בסכנת . וחשופה עדיין לאובדן של בתי גידול מתאימים

 00 -האוכלוסייה בעמק החולה הנה כיום האוכלוסייה החשובה ביותר בארץ ומוערכת בגודל של כ

 (.בשאר האזורים האוכלוסיות נכחדו או התמעטו מאוד)פרטים 

אך השוטטות הטבעית של , בתי גידול לחיםללוטרות בגלל ריבוי  בית גידול ראויעמק החולה הנו 

 .השונים מביאה אותם לחצייה קטלנית של הכבישים בעמק הלוטרות בין גופי המים

 

 .תנועה לאורך ורוחב העמק-כמסדרונות, נחלים ותעלות, הלוטרות משתמשות בערוצי הזרימה

מתגבר , שהוא צר יותר מהנחל במצבו הטבעי, כאשר נתיב המים נכנס למעביר ניקוז מתחת כביש

 .א יוצאת מהנחל במטרה לעקוף מכשול זהדבר המרתיע את הלוטרה מהמשך התקדמות והי, הזרם

  .בדרך כלל היציאה הנה לכביש ואז מסתכנת הלוטרה בדריסה

 . לוטרות 12דריסות של  החולהבעמק  תועדו, 1021עד  1000בשנים 

 .ט"ג וכן במאגר הנתונים של מרכז יונקים של החלה"של רט תצפיותמאגר הרוכזו ב ותנתוני הדריס

ראה )בעיקר במקומות בהם חוצה נתיב מים את הכביש , "אדומים"וקדים נתוני הדריסות מציגים מ

 . כאשר כביש חוצה בין ריכוזי בריכות דגים, וכן(. 5איור , מפה

 

 1021מרץ , 799' כביש מס, מול בריכות הדגים של להבות הבשן, לוטרה שנדרסה בעמק החולה: 1איור 

 



 

 
 רשות הטבע והגנים

    עליוןמרחב גליל , מחוז צפון

  

 90-5039213: פקס, 90-5633156: 'טל  10329, חבל מגידו. נ.ד, עתיקות מגידו, רשות הטבע והגנים מחוז צפון
 mz.zafon @npa.org.il 

 

4 

 -מוקפים בעיגול תכלת . 1022עד  בעמק החולהשל לוטרות  אירועי דריסה מדווחיםמפת : 5איור 

מורחב בימים , גשר התעלה המערבית בצומת גומא -בעיגול לבן .הגישור דרגשי בהם הוקמו םמיקומיה

 .צ"אלו על ידי מע
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 הרעיון

 

עם  בנתיבי זרימה המנותבים לחצייה מתחת כבישים, הקמה של דרגשי מעבר מעל גובה זרימת המים

על מנת למנוע את עליית הלוטרה , הכביש צדל, גידור צידי המעבר, כןו. ון מגדת הנחלעלייה מת-כבש

 .לכביש וניתוב בעל החיים אל הדרגש

מפתח רחב ככל  בהצבת, בעת הקמת או הרחבת הכביש הנו אופן תכנון מיטבי למעברי בעלי חיים

ה וצמחיית נחל מתחת עם גדה רחב, כאשר המבנה הרצוי ביותר הוא גשר, הניתן של נתיב הניקוז

של  בעמק החולה היה מפגש התעלה המערבית" אדומים"אחד ממוקדי הדריסה ה: לדוגמה. לגשר

כיום מורחב (. מסומן במפה לעיל בעיגול לבן) באזור צומת הגומא, 799' לחציית כביש מס הירדן

בטוח גם שתאפשר מעבר , ודרך עפר עם גדת צומח תיכלל במבנה מתחת הגשר, הגישור במקום זה

 .לבעלי חיים

 .כפי שבוצע בפרויקט זה, בהם את דרגשי המעבר להוסיףיש , כאשר מדובר בנתיבי ניקוז קיימים, אך

 

 .אפשר לבנות דרגש מבטון, למשל אם יש עונה של ירידה במפלס המים, כאשר מתאפשר הדבר

 .יש להקים דרגש תלוי או צף, כאשר הנתיב מוצף לכל אורך השנה

 

  .שפורסמה באינטרנט, באנגליהחוברת המלצות של גופי תשתית ב נרכשוהדרגשים  יצוענות לבהרעיו

http://www.dft.gov.uk/ha/standards/dmrb/vol10/section4.htm 

 

 

http://www.dft.gov.uk/ha/standards/dmrb/vol10/section4.htm


 

 
 רשות הטבע והגנים

    עליוןמרחב גליל , מחוז צפון

  

 90-5039213: פקס, 90-5633156: 'טל  10329, חבל מגידו. נ.ד, עתיקות מגידו, רשות הטבע והגנים מחוז צפון
 mz.zafon @npa.org.il 

 

6 

 תוכנית וביצוע

 

 פירוט מרכיבי הפרויקט כפי שתוכנן ובוצע :2טבלה 

 פרויקט
' מס

 כביש
  הזרימה ערוץשם 

צ "נ
 אורך

צ "נ
 רוחב

גידור  דרגש
 מנתב

מתקן 
 פח מצלמה

מעברי 
 + + + 791516 260020 [פלג דפנה]נחל דן   918 לוטרה 

מעברי 
 + +   787345 260709 [תל אנפה]נחל קליל   918 לוטרה 

מעברי 
 +  + + 785842 260100 (קליל דרום)נחל רחום   918 לוטרה 

מעברי 
 + + + 785370 256287 [גשר שלמה]הירדן   977 לוטרה 

מעברי 
 791281 260280 נחל חרמון  918 לוטרה 

דרגש 
 + בטון

 
 

 הדרגשים

 

דרגש זה משמש גם . בעת ירידת מפלס הזרימה דרגש בטוןהוקם , נחל הבניאס, אחד גדול בנחל

 .כחלק ממסלול אופניים לאורך העמק, של מטיילים לחצייה

 

קונסטרוקצית ברזל מ עם "מ 1מכופף מגולוון בעובי  דרגש פחבשלושה ערוצי זרימה נוספים הוקם 

ליצירת , על שטח המדף נמרח סוג של חומר אפוקסי .ברגלים לקרקעיתהתקני תלייה או תמיכה ב

 .שטח פנים מחוספס

ההחלטה על . של מים קרים בזרימה חזקה, די צוות של מסגר מומחההעבודה נעשתה באומץ רב על י

 .בשטחמקדים בסיור , יהמקצוע המסגרנעשתה במשותף עם  יםהדרגש יחומר

 .אורך כל דרגש' מ 10כ  –אורך הדרגשים תלוי ברוחב הכביש . מ"ס 10 –רוחב הדרגש 

 

 (. נמיה עוברת) 729יש מתחת כב ,נמוך ניקוזבמעביר הבנוי מתחת הכביש פח דרגש : 0איור 
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 729מתחת כביש , גבוהניקוז במעביר הבנוי מתחת הכביש פח דרגש : 9איור 

 

 

הזרימה ניתן לראות את . הניקוז בשיפוע מתון" קופסת"הדרגש מתחבר לקרקע היבשה מחוץ ל: 9איור 

 .ערוץ זרימה קבועה .מתגברת עם הצרת הנחל אל תוך מעביר הניקוזה

 

 

 .ערוץ זרימה עונתית .הניקוז בשיפוע מתון" קופסת"ש מתחבר לקרקע היבשה מחוץ להדרג: 7איור 
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 .ומשמש גם חלק משביל האופניים בעמק 799מתחת כביש  ,בניאס בנחלשנבנה בטון הדרגש : 20איור 

 

 

 גידור מנתב

 .ר לכל מעברגידו" כנפי" 1, כלומר, בכל צד' מ 20 -באורך של כ, מ"ס 90בגובה , נעשה מרשת מגולוונת

  בדרך כלל ארבע כנפיים בכל מעבר, צידי המעבירב גידור מנתב :22איור 
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" קורבן"להיות הוא עלול , בגלל מיקומו לצד הכביש .הגידור מהווה נקודת תורפה בתחזוקה: 21 איור

מות וכן על ידי הצטברות סחף המגיע בזרי (בהעדר מעקה בטיחות) לפגיעה על ידי רכב היורד לשוליים

 לצידי הכביש

 

 

 מצלמות ניטור

 

יש . קיר המעבירקובעות במ, קופסאות נעולות למצלמות ניטור תקנוהו, כחלק מהפרויקט: 23 איור

צילום של -בגלל הצלחה מעטה בלכידת, במקרה זה נדרש שנוי, לתכנן בקפידה את מיקום המצלמות

  . החיות

 

 

מדגם , בטחהאקופסת הבלא ש, צלמה נוספתח זה צולמו במ"המובאות בדובעלי החיים תמונות 

UM565  של חברתUOVISION שהונחה למספר ימים בלבד והוסתרה בצומח של גדות הנחל. 
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 מסגרת תקציבית

 

 .לעיל, 2' מסבטבלה מרכיבי הפרויקט ראה פירוט  ,לביצוע כולל, ₪ 15,000

 

 השימוש בדרגשים

 

את המתקנים והחלו לעשות בהם , החיים בכללזיהו הלוטרות בפרט ובעלי , מייד עם הקמת הדרגשים

 . שימוש למעבר בטוח מתחת הכביש

ומוקדי דריסה נוספים ממתינים , ברור כי עוד רבה העבודה .הוכח כיעיל וכדאיהפיילוט פרויקט 

 .לשיפור המצב במפגשים של נתיבי מים עם כבישים בעמק החולה ובאזורים נוספים בארץ

 

נוכחותן בשיטה ברור של  הדרגש משמשות את הלוטרות לסימון האבנים שהונחו על: 21איור 

 הטלת גללים –המקובלת עליהן 

 

  

 על הדרגשיימת את החצייה נמייה מס: 25איור 
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 דלק על דרגש המעבר: 20איור 

 

 

 

 ניטור

במעבר אחד , של מצלמת תנועה ח בצעתי ניטור חלקי על ידי התקנה"לצורך כתיבת הדו .2

 .הצילומים מדברים בעד עצמם. לג דפנהפ -נחל דןב, בלבד

למשך , מעקב מחקרי של השימוש במעברים מתבצע בצורה מקיפה ומפורטת מאז הקמתם .1

רוני תוציא במהלך  .עמית דולבבהנחיה של , רוני שחל, על ידי סטודנטית תואר שני כשנה

 .על ידי בעלי חיים מעבריםניצול של הניטור התוצאות ח מפורט של "השנה דו

 

 ורותמק

http://www.dft.gov.uk/ha/standards/dmrb/vol10/section4.htm 
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