הסדרת התעלה המערבית ושפך נחל
קדש במרחב אגמון החולה
רשות ניקוז כנרת
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 .1רקע כללי
נספח זה מתייחס למכלול מבואת אגמון החולה הכוללת את המקטע התחתון של נחל קדש (לאחר חצייתו את
כביש  )90ואת מקטע התעלה המערבית עד לגשר מנרה.
אגמון החולה הוא בית גידול מיוחד ,המספק הצצה אל העבר בו עמק החולה היה ביצה רחבת ידיים והיווה בית
גידול למינים רבים של בעלי חיים ,שכיום ניתן למצוא במקומות מעטים בלבד .האגמון מהווה בית גידול איכותי
ורחב יחסית לבעלי חיים הקיימים בסביבה הלחה ,מיני יונקים כמו תן זהוב ,חזיר בר ולוטרה ,זוחלים ,כמו צב
ביצה ונחש המים המשובץ ודגים ,כמו נאוית כחולה ,שפמנון ומיני אמנון .עשיר במיוחד הוא עולם העופות
באגמון ,הנמצא על תוואי הנדידה העולמי של העופות בין אפריקה ואירופה ,שרבות מהן עוצרות כאן במהלך
הנדידה לאכול ולנוח ,או לחרוף .האגמון מהווה אטרקציה תיירותית ,המושכת מבקרים רבים ,אך אלו גם גורמים
הפרעה מתמדת לעופות .מקור המים באגמון הוא הירדן ההיסטורי ,שזורם בעמק ,חלקו משוחזר בתוואי
המקורי טרם הייבוש וחלקו בתעלה בין שטחי החקלאות ומספק מים לאורך כל השנה .הצמחייה באזור האגמון
היא מגוונת וכוללת צמחייה של בית גידול לח ,יחד עם יער נטע האדם ושטחי חקלאות המקיפים את האגמון
מכל צדדיו.

 .2המצב הקיים בשטח
נחל קדש זורם מרכס נפתלי אל עמק החולה .מעלה הנחל מאופיין בתוואי תלול – לאורך כ 2-ק"מ מפלס הנחל
יורד מ 400-מ' מעל פני הים בבקעת קדש ל 80-מ' מעל פני הים בלבד במפגשו עם כביש  .90הנחל הוא נחל
אכזב ,שמקיים זרימה שיטפונית .רובו של נחל קדש מוגדר כשמורת טבע וחלקו אף סגור לתנועת מטיילים,
משיקולי שמירת טבע ובטיחות .בנחל צומח של חורש ים תיכוני צפוף ומפותח וניכר הבדל בכיסוי הצומח
במפנים השונים :במפנה הצפוני ישנו חורש צפוף ובמפנה הדרומי עצים פזורים עם צומח עשבוני ושיחים .שינויי
הגובה הגדולים במדרון הרכס יוצרים נוף מצוקי משני צידי הנחל ומהווים בית גידול ייחודי בו מתקיימים מיני
צומח נדירים כדוגמת דרדר נאה (מין האדום) ,שלהבית צהובת עלים ,אלת הכלאיים ועוד .המצוק הוא בית
גידול מתאים לקינון דורסים ובעבר הייתה בו מושבת קינון של הנשר המקראי .המסלע לאורך הנחל משתנה -
בחלקו התחתון מצויים דולומיט וגיר מתצורת כמון ,ובחלקו המצוקי גיר וקירטון מתצורת דיר חנא .גם הקרקע
משתנה וכוללת טרה רוסה וגרומוסול חום וכן קרקעות קולוביות אלוביות.
כאשר קיימת זרימה בנחל ,המים מתנקזים מדרום למתחם המועצה האזורית מבואות חרמון ,במעביר מים
תחת כביש  ,90ומשם ממשיכים לאורך כ 500-מ' בתעלה דרך השטחים החקלאיים עד לחיבורם לתעלת הירדן
המערבית  -מול מבואת הכניסה לאגמון החולה.
חתך הנחל במקטע זה הינו תעלתי ,נטול מורכבות מבנית או כיסוי צומח טבעי המתאים לבתי הגידול הלחים
של העמק .מרחב הנחל נתון להשפעות הכביש הראשי  -תאורת הכביש ,רעש התנועה וזיהומים הנגרמים
מתנועת כלי הרכב .בנוסף ,הנחל משמש כעורק ניקוז לכביש בקטע זה .הנחל הוסדר וגדותיו מכוסחות בממשק
סדור ,אך תפקודו האקולוגי נפגע מאוד.
כיסוי הצומח בגדות הנחל כולל בעיקר מינים רודראליים וסגטליים (סיור ביוני  ,)2019פרטים בודדים של צומח
מעוצה מקומי (אלת המסטיק) ושורת עצי אקליפטוס המקור נטע האדם (מין פולש בבתי גידול לחים) .נשורת
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אקליפטוס המקור מכסה כמעט לחלוטין את גדות הנחל וערוץ הזרימה ומעכבת נביטה וצימוח של מינים
נוספים (השפעה אללופטית).

מקטע מייצג במורד נחל קדש
צילום :איתי אושינסקי

בשנים האחרונות שוקמו  2מקטעים בנחל קדש :הראשון הינו המקטע המחבר בין תעלה מערבית לבין מקטע
זה והשני הוא מקטע קצר ממערב לכביש  ,90בסמוך למרכז הבנוי של המועצה האזורית מבואות החרמון.
השיקום כלל השבת תוואי הנחל למקומו המקורי ,טיפול בחתך הנחל (מיתון גדות ,עידון השיפוע האורכי ,הוספת
אי במרכז ערוץ הזרימה הרחב יותר) והגדלת המורכבות המבנית בגדות הנחל (בולדרים ונטיעות).

מקטע משוקם בנחל קדש (רגע לפני חיבורו לתעלה המערבית)
צילום :הילה אברהם
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התעלה המערבית הינה אחד מערוצי הנחלים האיתנים החשובים החוצים את העמק בכיוון צפון – דרום
ומייצרת רצף הידרו-ביולוגי משמעותי בין בתי הגידול הלחים וגופים המים במרחב :שמורת החולה ,אגמון
החולה ,רשת תעלות העמק ומעיינות הדופן המערביים (בדולח ,אווזים ,גומא ,תאו).
גוף המים העמוק יחסית והרציף המתקיים לאורך התעלה המערבית מהווה בית גידול איכותי למגוון בעלי חיים
אקווטיים ברמות הטרופיות השונות  -זואופלנקטון ,ח"ח אקווטיים ודגים .לדגים במערכת הירדן חשיבות גבוהה,
הן בשל היותם קבוצת אורגניזמים רגישים ,אשר צפויים להיפגע נוכח כל שינוי במשטר הזרימה או באיכות המים
והן בשל חשיבותם לקיום והזנה של אוכלוסיות הלוטרה ,מין דגל טורף המהווה מדד לבריאותה של המערכת
האקולוגית בנחלי הירדן .במערכת הירדן העליונה מתקיימים  15מיני דגים מקומיים מתוכם מיני הבינונים
ולבנונית הגולן מוגדרים בסכנת הכחדה (ארצי  .)2018כמובן שבגדות הנחל מתקיימים בעלי חיים נוספים,
כחלק מהמכלול השלם של עמק החולה.
כיסוי הצומח העיקרי בגדות הנחל הינו של יער חישות קנים ויער פארק של גדות נחלים .מצויים בו מיני צומח
הידרופיליים כגון ערבה מחודדת ,שנית גדולה ,עב קנה שכיח ,ורוניקת החולה ,גומא ארוך ועוד.

 .3חסמים ברצף הזרימה בנחל ובתעלה
מתקנים הידראוליים בנחלים ובתעלות יוצרים שינוי פיזי בחתך הזרימה וגורמים למגוון שינויים באופי הנחל:
מהירות זרימה ,עומק המים ,טמפרטורת המים ,אזורי השקעת סדימנטים ,התחתרות ,מערבולות וכו' .שינויים
אלו גורמים לחסם לאורך הציר הלינארי (מורד-מעלה) של ערוץ הזרימה ופוגעים באופן ישיר בקישוריות
ההידרו-ביולוגית המתקיימת לאורכה ,כתלות בסוג החסם ובהרכב האורגניזמים המצויים בה .קישוריות זו
נחוצה לתנועה ומעבר של אורגניזמים אקווטיים אל/בין המעיינות ,הנחלים וגופי המים (אגמיים וביצתיים) והיא
במקרים רבים גם משמשת עבור בעלי חיים יבשתיים ,המשתמשים בעורקי הנחלים ובמעבירים תחת הכבישים
למעבר בין יחידות נוף שונות .לשמירה על קישוריות אקולוגית חשיבות רמת מעלה לתפקוד המערכת
האקולוגית כולה.
במרחב תכנית זו כמה חסמים בערוצי הזרימה ,השונים זה מזה בעוצמתם ובחשיבותם ההידרו-ביולוגית.
 .1נחל קדש  -המעביר הקיים בכביש  90מהווה חסם הידרו-ביולוגי הנוצר בשל מדרגה של  2מטרים
במעביר המים .למרות שנחל קדש הוא נחל עונתי ישנה חשיבות גבוהה בשמירה על קישוריות הידרו-
ביולוגית בו כחלק ממכלול עמק החולה כולו.
 .2נחל קדש מקטע מורדי  -לאורך מקטע זה קיימים  2מעבירי בוקס על הנחל בחציות כביש הגישה
והדרכים החקלאיות.
 .3תעלה מערבית -בסמוך לאגמון החולה ,מהווה גשר מבואת אגמון החולה חסם חלקי המונע מעבר
אורגניזמים אל מעלה התעלה (ארצי  .)2018הגשר כולל בוקס בו זרימת מים רדודה (זרימת בסיס) ו-
 4צינורות מים ( 2חפורים אשר מעבירים את רוב ספיקות הנחל ,קוטר  150ס"מ כ"א 2 ,עליונים קוטר
 120ס"מ כ"א) .אורך הצינורות הינו כ –  12.5ומהירות הזרימה בהם עולה באופן משמעותי ויוצר קושי
בשחייה של דגים במעלה הזרם.
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חסמים בערוצי הזרימה (באדום)
גשר תעלה מערבית

סוללת בריכה ישנה

מקטע משוקם

חציית כביש 90

שורת אקליפטוס המקור
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 .4המלצות לתכנון:
טיפול בחסמים ההידרו-ביולוגיים העיקריים  -תכנון מחודש של גשר מבואת אגמון החולה ,החסם המשמעותי
במרחב תוכנית זו ,הינו הזדמנות למזער את השפעת המתקן הקיים על הזרימה בנחל ,להגדיל את כושר הולכת
המים ולהשיב את רצף הזרימה לקיום חיבור הידרו-ביולוגי .למימוש מטרה זו יש להקפיד על ההמלצות הבאות:
 .1השבת עומק הזרימה במתקן לעומק זהה לחתך מאפיין של התעלה המערבית.
 .2השבת תשתית טבעית ואלמנטים להגדלת החיכוך של מצע התעלה אשר יאפשרו קיום ,תנועה
ומסתור לדגים וח"ח אקווטיים.
 .3שמירה על גדות טבעיים ככל הניתן בשיפוע מתון למעבר בעלי חיים נוספים תחת המתקן ואפשרות
להתפתחות צומח גדות נחל.
כדי למלא אחר המלצות אלו מומלץ להחליף את הבוקס הקיים בגשר פתוח ורחב ככל הניתן .על פי פרנקלין
( ) Franklin et all 2018גשר הינו הפתרון בעל העדיפות הגבוהה לשמירה על רצף וקישוריות הידרו-ביולוגית
ותנועה של דגים במקרים דומים לזה .המלצה זו תקפה גם לגבי שני הגשרים הנוספים (קק"ל צפון ,קק"ל דרום)
שמתוכננים להיבנות במרחב.
חלופה  2הינה החלופה הרלוונטית ביותר מבחינת תפקוד אקולוגי של התעלה וביכולתה לתרום רבות לשיקום
הקישוריות האקולוגית לאורך ערוצי הזרימה בעמק החולה ומהווה שלב נוסף בשיקום המערכת האקולוגית.
דוגמא לגשר השומר על תוואי הזרימה הקיים (מניעת חסם אקולוגי ואסתטיקה נופית ,מתוך דוגמא במדינת
מיין) :

דוגמא לגשר בעל השפעה מינימלית
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חסם משמעותי נוסף הינו חציית נחל קדש את כביש  .90מומלץ ליצר פתרונות הנדסי ופיסיים במטרה
להתמודד עם השוני המפלסי בין המעלה למורד הנחל :ניתן להגדיל את החספוס של המעביר ,לשבור את
המפל ולמתנו לכיוון המעלה כמה עשרות מטרים .מעבר זה ישרת מגוון בעלי חיים יבשתיים ובעלי חיים,
המקושרים לבתי גידול לחים .מומלץ להפחית ככל הניתן את אפקט השוליים מהאזור הבנוי ,ע"י הפחתה
בתאורה לכיוון הנחל והמעבר ,הימנעות משתילת צמחים זרים ותרבותיים בקרבת הנחל והקפדה על מניעה
של כניסת תשטיפים מזהמים אל הנחל.
שיקום ערוץ הנחל  -עבודה זו מייצרת הזדמנות לטפל במורפולוגיה של נחל קדש זאת על ידי מיתון הגדות,
השבת הפיתוליות לערוץ הנחל ,העשרת המורכבות בחתך הנחל ושיקום צמחיית גדות .פעולות אלו מייצרות
תנאים מבניים ,המאפשרים התפתחות מערכת אקולוגית עשירה יותר ממצבה הנוכחי אשר תשיב לנחל את
מראהו הטבעי .פעולות דומות לזו נעשו לאחרונה בנחל במבואת אגמון החולה וראוי להמשיכן לאורך כל הנחל
במקטע זה .את הנקודות בהן הנחל פונה בזוית חדה יש לעדן ככל הניתן וליצר אפיק זרימה הרמוני ורך יותר.
הגדלת שטח בית הגידול הלח במרחב המבואה – במקטע בו מתקיים מרווח בין הנחל לבין הדרך המובילה אל
מבואת האגמון (כ 20-מטרים) ,מוצע לפרק את סוללות הבריכה הישנות מצפון (שאינן בשימוש ונמצאות
בתחום רצועת הנחל) ולמצות את השטח לפיתולים ואף להקמת אי במרכז ערוץ זרימה רחב.
שימור קרקע והתחתרות לעומק – לשיקום ערוץ נחל קדש תרומה בהתמודדות עם הזרימות השיטפוניות
החזקות במורד הנחל (בעיקר בשל תלילותו) ובמניעה של ארוזיה בערוץ הנחל והגדות .השבת המופע הטבעי
של ערוץ הנחל והגדלת המורכבות המבנית משככים את אנרגיית המים ,משקיעים את הסדימנטים מהמעלה
ובכך תורמים להתחדשות הנחל ולתפקודו האקולוגי ,כתחליף לכיסוי בטון בחלקים מהערוץ  ,הגורמים לדלות
אקולוגית.
הגדלת תפקוד החייץ בין נחל קדש לבין כביש  - 90מומלץ לשתול צמחיה גבוהה ליצירת מחסום לאור ורעש
במיוחד במקטע הצמוד לכביש.

 .5שיקום צומח
שיקום צומח הינו חלק מהותי משיקום נחלים וביכולתו למנוע הגעה של מינים פולשים ,תמיכת גדות הנחל,
והגדלת המגוון הביולוגי .הרשימה המוצגת להלן מציגה חלק ממגוון המינים המקומיים המומלצים להשבה,
אותם ראוי לשלב בתוכנית זו .ברשימה מודגשים מינים נדירים ובסכנת הכחדה .לקראת שלב ביצוע התוכנית,
יש לשוב ולערוך רשימה מלאה ,הכוללת את מגוון המינים המקומיים ,תוך התייחסות לאופי המקטעים ורצועות
החיגור .יש להקפיד על איסוף חומר ריבוי מקומי על פי הנחיות רט"ג והגורמים המוסמכים.
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בית גידול לח
מין

נדירות

גבוהה

נמוכה

עשבוני ר"ש

אגמון האגם
אברנית הנשר

אפיון

יובשני

גדה

גדה

O

*

עשבוני ר"ש

*

טבול
*

*

עשבוני ר"ש

*

*

אירוס ענף

RR

גיאופיט

*

*

אלף-עלה משובל

RR

עשבוני ר"ש

אספרג א"י

R

מטפס

ארכובית מחודדת

RR

אגמון ימי

*
*

*

עשבוני ר"ש

*

*

עשבוני ר"ש

*

*

ארכובית צמירה

RR

עשבוני ר"ש

*

ארכובית סנגלית

RP

עשבוני ר"ש

*

*

עשבוני ר"ש

*

*

גומא הפפירוס

RR

עשבוני ר"ש

*

*

גומא צפוף

R

עשבוני ר"ש

*

*

גומא שופע

RP

עשבוני ר"ש

*

*

עשבוני ר"ש

*

*

ארכובית משונשנת

בצעוני מצוי

גמא ארוך
געדת הביצות

RR

עשבוני ר"ש

*

*

גומא הירקון

O

עשבוני ר"ש

*

*

גומא כדורי

RP

עשבוני ר"ש

*

עשבוני ח"ש

*

גומא חום
דולב מזרחי

R

עץ

ורוניקת החולה

RR

עשבוני ר"ש
עשבוני ר"ש

זקנן שעיר
חלבלוב שעיר

RR

כדורן ענף

RR

*
*

עשבוני ר"ש
עשבוני ר"ש

יבלית מצויה

*

*

*

*

*
*

*

*

*

עשבוני ר"ש

*

כריך מחולק

עשבוני ר"ש

*

*

כריך שחום

עשבוני ר"ש

*

*

לוטוס הביצות

עשבוני ר"ש

*

*

*
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בית גידול לח
מין

נדירות

אפיון

לחך גדול

R

עשבוני ר"ש

לפיה זוחלת
מילה סורית

RP

גדה
גבוהה

גדה
נמוכה

טבול

*

*

*

עשבוני ר"ש

*

*

*

עץ

*

*

*

*

*

יובשני

עשבוני ר"ש

מליסה רפואית
מרסילאה זעירה

X

עשבוני ר"ש

נופר צהוב

RR

עשבוני ר"ש

*

נימפאה לבנה

X

עשבוני ר"ש

*

נענת המים

RP

עשבוני ר"ש

נענה כדורית

R

עשבוני ר"ש

*

*
*

*

*

עשבוני ר"ש

*

*

סוף צר עלים

O

עשבוני ר"ש

*

*

סוף רחב עלים

RR

עשבוני ר"ש

*

*

סיסנית הביצות

RR

עשבוני ר"ש

סמר אפרפר

RR

סוף מצוי

*

*

עשבוני ר"ש

*

*

*

סמר חד

עשבוני ר"ש

*

*

*

סמר ימי

עשבוני ר"ש

*

*

*

סמר מחוייץ

עשבוני ר"ש

*

*

ספלילה מצויה

RR

עשבוני ר"ש

*

*

סרפד החולה

O

עשבוני ר"ש

עבקנה נדיר

RP

עשבוני ר"ש

עדשת מים מצטלבת

X

עשבוני ר"ש

ערברבה מרובעת

עשבוני ר"ש

פיקוס התאנה

עץ

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

פשטה שרועה

RR

עשבוני ר"ש

*

צפצפת הפרת

R

עץ

*

קוצן גיארדו

RR

עשבוני ר"ש

*

*

קנה סוכר גבוה

עשבוני ר"ש

*

*

קנה סוכר מצרי

עשבוני ר"ש

*

*

קרנן טבול

O

עשבוני ר"ש

*

*

*
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בית גידול לח
נדירות

מין

אפיון

ריקציוקרפה צפה

טחב

שנית גדולה

עשבוני ר"ש

שנית מתפתלת

עשבוני ר"ש

יובשני

גדה
גבוהה

גדה
נמוכה

טבול
*

*

תלתן הביצות

עשבוני ר"ש

*

*

תלתן זוחל

עשבוני ר"ש

*

*
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