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 עין זהב האקולוגיים של נחל  הערכים .1

הזורם במרחב עירוני מנביעתו בעין זהב ועד שפכו בתעלה   ק"מ  3איתן באורך של  הינו נחל    עין זהבנחל  
איכות המים הגבוהה בנחל מייצרת אפשרות לטבע  המערבית של הירדן. אל מימיו חוברים מי מעיין ששון. 

, בעיקר בשל  המקטעים השונים של הנחל הינם בעלי אופי שונה  לאורך שכונות העיר.עירוני עשיר ומתפקד  
הסמוכים   הקרקע  העירונישימושי  מתפקדים סביבם  והתכנון  לנחל  סביב  הירוקים  הכתמים  מרבית  בעוד   .

כטבע עירוני מצומצם יחסית, שני המרחבים הגדולים של פארק עין זהב ופארק קק"ל מהווים אזורים בהם 
לאורך הנחל על אף ההפרות  הטבע מתקיים  ערכי טבע משמעותיים יותר ונמצא בהם עושר ביולוגי גבוה יותר.  

, המהווה כר למגוון פעולות של בעלי החיים )שיחור  , בעיקר כתוצאה מנוכחות של צומח לאורך הנחלמותהקיי
ון ו. במקטעים של הנחל בהם הצומח פגוע או שאינו קיים ישנה ירידה משמעותית במגמזון, מסתור, קינון וכו'(

לשהות וקינון ציפורי שיר ומהווה מעין מוקדי  קבוצות בעלי החיים. עצי בר בוגרים סמוכים לנחל מייצרים מרחב  
מהווים גם הם אתר עשיר בעל ערכי טבע   ,עניין אקולוגיים. גופי מים נרחבים, כגון בשטחי הפארקים הגדולים

 חשובים. 

חלקו הצפוני נראה רוחש חיים בעוד    הנחל הסמוך לצומת מצודות, בו  מקטעאת  בתמונה הבאה ניתן לראות  
נוכחות עצי   בעיקר  ההבדל העיקרי בין שני אלו הואלגמרי.  ( מספק חווית טבע שונה  מורדו )החשוף מצומח

ודררה    המהווים אזורי התגודדות של שני מיני עורבים )קאק ועורב מזרע(וחישות קנה מצוי,  אקליפטוס המקור  
 .  ום חזה(גרון ואד- ממושקף, דוחל שחור בולבול –מינים של  ציפורי שיר )בקנים  3)באקליפטוס( ולפחות 
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 צומח הנחל 

אופי פיסי שונה, כתלות בשטחים הסובבים   אקולוגיות שונות, להןמקטעיו השונים של הנחל מקיימים מערכות 
מחולק  . צומח גדות הנחל  הבסיס להתפתחות צומח הנחל. גדות הנחל מהווים את  אותם ובאופי גדות הנחל

 שריד ליער גדות וחישת קנים המאפיינים את הנחל. ניכר גינון עירוני ומקטעים בהם  מתקיים לאזורים בהם

ניכר כי נטועים לאורכו מינים  .  כיוון שהנחל חוצה את המרחב העירוני הגיוני שמקטעים בו מגוננים   -גינון עירוני  
מיני ברושים, עצי  , למשל  ח מאפיינים אזור זהאך לא בהכר)תרבותיים אשר חלקם מיני בר של ארץ ישראל  

בוסתן( ולעיתים אף מינים פולשים בישראל )צפצפה מכסיפה, אקליפטוס המקור, פיקוס בינימינה, ושינטונגיה  
 (.2019מארק -, ג'אןחוטית ועוד

המשמרים את הנופים הקדומים של עמק    פיליים- במרחב הנחל מתקיימים מינים הידרו  –צומח גדות נחל  
החולה: סוף מצוי, עבקנה שכיח, ערברבה שעירה, גומא חום, ערבה מחודדת, פטל קדוש ועוד. ראוי לציין את  

(,  RR(, גומא פפירוס )RRמספר אדום, שנראו במהלך סיור לאורך הנחל: אירוס ענף )בעלי    המינים הנדירים
קיום  . לשמירה על מינים אלו יחד עם  (RR)  ומוקד של בוקיצה שעירה  (RR)  , ורוניקת החולה(R)  דולב מזרחי

אלון מצוי, אשחר רחב עלים, שקד מצוי, אגס סורי ואלה א"י, חשיבות  עצי החורש המתקיימים במרחב הנחל:
 למען תפקוד אקולוגי מיטבי. המגוון הביולוגי ו גבוהה לשימור

 : (1999)פליטמן ושות'  קרא לרמת שכיחותמ
CC -וץ, נפC - ,מצויF -  ,תדירR - (אתרים בארץ 100מעל )נדיר למדי ,RP -  (אתרים בארץ 100-31)נדיר ,RR 

 ( 1999, ספיר-פרגמן) נכחד.- X, (אתרים בארץ 3עד   1)על סף הכחדה  -O, (אתרים בארץ 30-4)נדיר מאוד -

 החי בנחל זהב

בשנת   שנערך  עירוני  טבע  ושות'    2011סקר  )ערד  דש"א  ומכון  הטבע  להגנת  החברה  ידי  נערך    (2011על 
 במרחב הנחל העירוני ידוע על  הנחל.מספק תמונה טובה ורב עונתית על החי במרחב  ובמרחב פארק הזהב  

מיני    5  סכנת הכחדה(,  ב  10מיני זוחלים )  36,  (2011, ממצאי סקר  מקננים  19מיני ציפורים )מתוכם    25  לפחות  
 מיני פרפרים.  25-טקסונים של חסרי חוליות ובעלי חיים אקווטיים ו 27עטלפים )כולם בסכנת הכחדה(, 

לצין כי סקר זה מציג תמונה חסרה שכן נערך במהלך שנתיים והתמקד במרחב הפארק בלבד. אם זאת  אוי  ר
 . חלובנ להתייחס אליו בכל שלבי התכנון במרחב הפארקיש חשיבות 

  הנחל משמעותיים לאורךמרחבים 

השטח שהם מקיימים מעבר לרצועת הנחל    גודלמוקדים חשובים לאורך הנחל, בעיקר בשל    4ניתן לזהות  
 עצמה: 

שטחים מופרים נרחבים אותם ראוי לשקם כחלק  קיימים  אזור בו    –מרחב הפארק הסמוך לצומת מצודות  .  1
מאפשרים   אזורים אלו  הנחל.  הנחל ממערכת  הלחים של  הגידול  בתי  בין  החייץ  והרחבת  עשיר  צומח  קיום 

 לשימושים אחרים. 

מרחב עשיר ומגוון בו מדרג אינטנסיביות משתנה והמלצה לאופי פיתוח/ שימור המרחב   –. פארק עין זהב  2
 (. 2011)ערד ושות' 

ויער פארק    קליפטוסיםיער א,  שטח טבעי בו כיסוי צומח משתנה )גדות נחל  –. פארק קק"ל בסמוך לא.ת.  3
 ( המקיים גופי מים גדולים, פלגים וערוצי זרימה רחבים )שוקם בעבר כבית גידול לח(.של אלון מצוי
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מרחב המקיים את נקודת הממשק אל השטחים   –. יער פארק בסמוך לשפך הנחל אל התעלה המערבית  4
 הפתוחים הטבעיים של עמק החולה ממזרח. 

גידול  בתי  הכלליות,  הצומח  תצורות  של  אפיון  עם  יחד  המשמעותיים  המרחבים  את  מציג  שלהלן  התרשים 
  בריכתיים ונוכחות עצים בעלי גדולים בעלי נוכחות בנוף הנחל:

 בוקיצה שעירה    

 הביצותברוש 

 חרוב

 פיקוס בנימינה

 צפצפה מכסיפה

 אקליפטוס

 בריכה

 בור

 עשבוני

 גינון

 יער נטע אדם

 ערוץ נחל

 חורש

מרחבים 
 משמעותיים

  –מרחב פארק עין זהב 

 2011 לקוח מערד ושות'

  "ומתוך "מפת נספח הנוף המחייב 

 )שלמה אהרונסון אדריכלים(
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 התייחסות לתוכנית המוצעת  .2

 העירוני: ניקוזים הכרחיים למרחב  -התוכנית המוצעת מתייחסת לכמה אלמנטים הידרולוגיים 

 למניעה של סתימה במעבירי הכבישים. –. הצבת מלכודות סחף 1

 . שינוי הרכיבים ההידראוליים )מעבירי מים( לעמידה בספיקות גבוהות יותר. 2

 .וכושר ההולכהלהגדלת חתך  – . הרחבת התעלה הקיימת 3

 . יצירת אזורי ויסות.4

הנחל יש להקפיד על כמה עקרונות כללים )יש לשלב  כדי שפעולות אלו לא יפגעו במערכת האקולוגית של  
 אקולוג בתכנון המפורט, לבחינה מדוקדקת יותר של הרכיבים(:

הכוונה לרצף זרימה שמאפשר תנועה של דגים ורכיכות בין    -   ביולוגי לאורך הנחל -שמירה על רצף הידרוא.  
ומשמר את רקע טבעי ככל הניתן  מעלה ומורד הנחל. מומלץ לתכנן את מעבירי המים באופן המחקה מצע ק

אבן פראית בשלב היציקה, לחיפוי והגדלת שטח פנים  חלוקים או  )למשל על ידי שיבוץ של  התשתית האבנית  
)נדרשת    של המצע(. יש לבחון את אופן יישום מלכודות הסחף ולתכנן את גודל החורים כך שלא יהווה חסם

 באופן אורגני ומשתלב בנוף.   ויסותת סוללות הויש לתכנן א .התייחסות נוספת בעתיד(

גדות אלו יכולות להיות בעלות מורכבות   –  השבה של גדות טבעיות בהן צומח טבעי ומאפיין של האזורב.  
מבנית גבוהה יותר ושיפועים משתנים. יש לנצל הזדמנות זו ולהרחיק בינוי והפרות נוספות ככל הניתן מערוץ 

התוכנית מתייחסת למיתון גדות תלולות וזה    הנחל לשימושים הסמוכים.ין  הנחל עצמו, תוך יצירת חייץ צמחי ב
 יאפשר התפתחות צומח והגדלה של האזור הלח )בשל עלייה נימית של המים(.

במובן זה אזורי הוויסות המוצעים הינם בעלי חשיבות וישמרו   - יש לשאוף להרחבה מרבית של גופי המיםג. 
 נטי בעיקר במרחבים הגדולים, כפי שתוארו קודם לכן(.את בית הגידול של פשטי ההצפה )רלוו

בעיקר כדי למנוע הפצה של זרעי צמחים שאינם מקומיים או    –  מקומית  מילוי ואדמה  שימוש בחומריםד.  
 פולשים.  

מקומיתה.   בקרקע  פגיעה  לאחר  צמחי  הזדמנויות   –  שיקום  חלון  מהווים  פיתוח/הפרה  שעברו  אזורים 
, כחלק מהתכנון צומח לאחר העבודותהשיקום    לתכנן אתפרצים. יש  תלהתפתחות של מיני צומח פולשים ומ

  .הרצויבמטרה לסגור חלון זה ולהתוות את אופי הצומח המוצע, 

 

הי  -  לסיכום מבחינה  הכרחי  צורך  מהוות  זו  בעבודה  המוצעות  בתי   , דרולוגיתהפעולות  על  והגנה  ניקוזית 
התושבים והמרחב הציבורי. יש בכך חשיבות גבוהה נוכח העלייה באירועי קיצון )נוכח שינויי האקלים( והבינוי 

,  פראיעוצמתו. נחל עין זהב אינו מתפקד כיום כנחל טבעי  את  הנגר העילי וכמות  את  גדילים  באגן הנחל שמ
וני של קריית שמונה. יש להסתכל על הנחל כמערכת של טבע עירוני,  בעיקר בשל היותו ממוקם במרחב העיר

מרחב כאלו ובעיקר    אנתרופוגניות  המשמרת מגוון ביולוגי שיכול להתקיים בכפיפה אחת עם השפעות מרחביות
וערכי.  ה יפיפה  טבע  לבין  העיר  תושבי  בין  חי  חיבור  לכן  מייצר  האלמנטים  להקפידחשוב    ההידרולוגיים   כי 

 ידברו בשפה אורגנית ככל הניתן )צורה, צבע, חומר( וישתלבו בנוף הטבעי של הנחל. המוצעים 

ושיפור תפקודו האקולוגי של  הרחבתם  ,  ביכולתה של התוכנית המוצעת לתרום לשיקום בתי הגידול הלחים
   נחל עין זהב. יש חשיבות גבוהה לשלב אקולוג בשלבי התכנון המתקדמים, לבחינת הסוגיות שהועלו כאן.
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 . 2020, ינואר ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ –איתי אושינסקי : וצילום  כתיבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חורפי על עץ זית בגדות הנחל

 הזדווגות -שפירית כחולה 

 לבן חזה על ספיון השעווה בגדות הנחל
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