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 .1מבוא
נספח זה מתייחס למכלול מבואת אתר אגמון החולה עם מרכז הבקרים החדש ומתחם המנפטה ,המאגד
בתוכו אזורי תיירות קולטי קהל ,מסחר ותעשייה ,וכן את מורד נחל קדש ומקטע של תעלת הירדן המערבית.
נחל קדש זורם במקטע זה מזרחה לעמק החולה בתעלה פתוחה מנקודת החצייה של כביש  90עד שפכו
לתעלה המערבית .דרך הגישה אל האגמון מלווה את הנחל ,ובדרכו חוצה שימושי קרקע מגוונים הכוללים:
שטחים פתוחים מוגנים ,שטחים חקלאיים ,תעשייה ,מסחר ותיירות ומלווה אותו דרך הגישה אל האגמון .הנחל
עבר לאחרונה הסדרה הידראולית וצפויות עבודות לפיתוח נופי ואקולוגי.
מקטע תעלת הירדן המערבית אורכו כ 4-ק"מ ,כ 2-ק"מ צפונה ודרומה מנקודת המפגש עם נחל קדש,
הסמוכה למרכז המבקרים של אגמון החולה .במקטע זה חוצים את הגשר שני גשרים ,המיועדים לטיפול וכמו
כן מתוכננים להתווסף שני גשרים חדשים.
במרחב הכניסה לאגמון החולה מתקיימות לצד פעילויות חקלאיות ותעשייתיות גם פעילויות של תיירות
ושמירת טבע .הסדרת התנועה של משתמשי המרחב באמצעות הפרדה לפעילות של שימושים שונים תסייע
ליצור מרחב מזמין התואם את היותו שער כניסה לאחד ממוקדי התיירות הפופולריים בישראל.

איור מס'  :1תרשים סביבה
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 .2ניתוח המצב הקיים
 2.1כללי
נספח זה מתייחס לתעלה המערבית ונחל קדש הסמוכים לכניסה לאגמון החולה .מכלול זה כולל בתוכו
שימושים מגוונים וקהל משתמשים שונים ולכן דורש התייחסות למכלול היבטים בתחומי תיירות ,מסחר,
חקלאות ,הידרולוגיה ,אקולוגיה ונוף.
הידרולוגיה וניקוז
מערכת הניקוז בעמק החולה מבוססת על תעלות הירדן הגדולות – התעלה המזרחית
והתעלה המערבית ,שנחפרו במסגרת פרויקט ייבוש ביצות ואגם החולה .התעלות זורמות משני צידי העמק
ומתאחדות בין אזור האגם ההיסטורי לגשר הפקק ומשם ,לכנרת .התעלה המערבית מהווה את בסיס הניקוז
של מערב עמק החולה .בעבר היוותה התעלה המשך לנחל עיון ,וכיום התעלה משמשת כתעלת השקייה
חקלאית וניקוז לאגן ,ששטחו כ 170-קמ"ר .התעלה היא תעלת עפר ,שאורכה כ 17-ק"מ ,המתחילה במנחת
קריית שמונה ו מנקזת את נחלי רכס רמים ,נחל עין זהב ואת העיר קריית שמונה כולה .בהמשך מתנקזים גם
הנחלים קדש ,זמר ותעלת גחל .התעלה מסתיימת בנקודת מפגש התעלות  -שם מתאחדת עם מימי תעלת
הירדן המזרחי.
התעלה המערבית הינה אחד מערוצי הנחלים האיתנים החשובים החוצים את העמק בכיוון צפון – דרום.
התעלה בעלת חתך אחיד ,ומשני צידיה שטחים חקלאיים נרחבים .התעלה מתאפיינת בצמחית גדות טבעית
ועצים מועטים ,למעט פרטים בודדים של עצים נשירים ועצי ברוש (האופיניים לנוף גידולי שדה) ודרך חקלאית
מלווה אותה משני צידיה (ראו איור מס' .)2

איור מס'  :2חתך טיפוסי של התעלה המערבית
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נחל קדש הוא נחל אכזב ובו זרימה שטפונית .מתחיל את זרימתו בשטח לבנון וזורם מהמורדות המזרחיים של
רכס נפתלי דרומית למרכז כ"ח .הנחל חוצה במעביר מים את כביש  90וזורם מזרחה לאורך כ 500-מ' לכיוון
עמק החולה והתעלה המערבית.
היבטי אקולוגיה ונוף
נקודת המפגש של קדש והתעלה המערבית היא מול מרכז המבקרים של אגמון החולה .רובו של נחל קדש
מוגדר כשמורת טבע וחלקו אף סגור לתנועת מטיילים ,משיקולי שמירת טבע ובטיחות .בשנים האחרונות
שוקמו אקולוגית ונופית שני מקטעים של נחל קדש .האחד ,דרומית ל"בית-ספר שחפים" ,שנמצא במרכז כ"ח.
הנחל במקטע זה הושב לתוואי הטבעי שלו :גדותיו הורחבו ונסלל שביל טיילות ,המלווה את גדתו הצפונית של
הנחל .שביל זה נועד לשרת את המטיילים הרבים באזור וכן את ילדי "בית-ספר שחפים" ובאי מרכז היום -
המתוכנן בסמוך לבית-הספר .בית-הספר ומרכז היום המתוכנן משרתים אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
המקטע השני המשוקם של נחל קדש הוא ממזרח לכביש  .90גם שם ,הורחב חתך הנחל ותוכנן מרחב נחל
מפותל במראה טבעי .בשטח מתוכננים מתקנים לנופש ופנאי כגון ספסלים ושולחנות ,ברזיות ,חנייה והצללה
(ראו איורים מס' .)4 ,3

איור מס'  :3שיקום נחל קדש במקטע המזרחי לכביש  – 90תוכנית פיתוח
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איור מס'  :4שיקום נחל קדש במקטע המזרחי לכביש  – 90חתכי פיתוח

איור מס'  :5שיקום נחל קדש במקטע המזרחי לכביש  - 90הדמיה
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היבטי תיירות ,מסחר ותעשיה
תוכנית מתחם המנפטה – לב החולה – מס'  253-0609172מבקשת להסדיר את השימושים במתחם המנפטה
לטובת פיתוח מרכז משולב לתיירות ותעסוקה ומייעדת שימושים לתעשייה ,משרדים ,אחסנה ולוגיסטיקה,
תיירות ומסחר ,תעסוקה ומסחר ,מתקנים הנדסיים ,דרכים וכו'.

 2.2דימוי המקום
מקור המים באגמון החולה הוא הירדן ההיסטורי שזורם בעמק ,חלקו משוחזר בתוואי המקורי טרם הייבוש
וחלקו בתעלה בין שטחי החקלאות .הצמחייה באזור האגמון היא מגוונת וכוללת צמחייה של בית גידול לח יחד
עם יער נטע אדם ושטחי חקלאות ,המקיפים את האגמון מכל צדדיו .ממכלול הכניסה לאגמון ניתן לחוות את
הנופים המרהיבים של הגליל העליון והרי הגולן .העמק תחום על ידי רכס נפתלי ממערב ,הרי ירדן ממזרח
וכתף החרמון מצפון .העמק הרחב מספק מבטים לכל המרחב הסובב (ראו איור מס'  .)5במרחב זה משובצים
יישובים כפריים ,ערוצי נחלים רבים ,שטחים נרחבים של חקלאות אינטנסיבית וכן שטחים מוגנים ,שרידי
הביצות שיובשו בשנות השישים ,ומנוהלים על ידי הגופים הירוקים רשות הטבע והגנים וקרן קיימת לישראל.
שטחים אלה משמרים נוף מקומי נדיר של ארץ-ישראל ,בו מתקיימים בתי גידול מגוונים ובית למינים שונים
של צמחים ובעלי חיים.
שרידי נוף הביצות  -שמורת החולה ואגמון החולה על גופי המים שבהם ורבבות העופות שחורפים לצידם,
בצירוף תפאורת הנוף הסובב ,הצמחייה ובעלי החיים הייחודים – הם עוגן למבקרים רבים מדי שנה .האתר
מהווה מוקד משיכה לתיירות פנים וחוץ .לצד הנוף הטבעי ,האזור ייחודי בנופי החקלאות המישורית
האינטנסיבית המכסים שטחים נרחבים של גידולי שדה ומטעים.

 2.3מוקדים מרכזיים במרחב
באזור הגליל העליון ועמק החולה מגוון רחב של פעילויות פנאי ונופש .ארבעה מוקדים מרכזיים נמצאים
בסמוך לאגמון החולה (ראו איור מס' :)6
 .1מלון גליליון ואגמון מרקט  -מתחם ובו בית מלון ,חנויות ,מסעדות ואטרקציות תיירותיות.
 .2מרכז המבקרים של האגמון  -המרכז החדש מציע חוויה חינוכית לכל המשפחה כמו תחנת מציאות
מדומה ,גלובוס שמראה את נתיבי הנדידה העולמיים של העופות ,קיר ציפורים אינטראקטיבי ועוד.

 .3אֲ ג ַּמ ֹון החוּלָה – אתר תיירות ומוקד צפרות סביב אגם מלאכותי במרכז עמק החולה ,אליו נקבצים
עופות רבים ,בעיקר עופות מים .מדי חורף מתמקמים באגמון אלפי עגורים .הסיור באתר אפשרי
באמצעות אופניים ,רכב חשמלי ועגלת מסתור .האגם נוצר בהצפה מבוקרת של קרקעות שנחשפו
6
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בעת ייבוש החולה ,שהסתבר שאינן טובות לעיבוד חקלאי וכי יועילו יותר לסביבה אם יוצפו מחדש.
בפברואר  2009נבחר האתר על ידי כתב העת הבריטי  BBC WILDLIFEכאחד מעשרה מקומות
התצפית לבעלי חיים החשובים בעולם.
 .4שמורת החולה  -שמורת טבע בדרום עמק החולה ,שהוקמה במהלך ייבוש החולה ונועדה לשמר את
בתי הגידול הלחים שאפיינו את נוף אגם החולה והביצות שסביבו .השמורה נמצאת מצפון למושבה
יסוד המעלה באזור שבו היה בעבר חלקו הצפון-מערבי של האגם .זוהי שמורת הטבע הראשונה
שהוכרזה בישראל והמאבק הציבורי להקמתה הביא לייסוד החברה להגנת הטבע .השמורה מוכרת
כ"אתר ראמסאר"  -אתר בעל חשיבות בינלאומית לשימור בתי גידול לחים.

איור מס'  :6מוקדים מרכזיים במרחב

 2.4יחידות נוף
א .שטחי חקלאות – שטחים נרחבים מעובדים בחקלאות אינטנסיבית ואופיינית למושבים וקיבוצים
ב .בינוי – ממערב למזרח  -מרכז כ"ח ובו מבני ציבור ותעשייה ,מתחם מלון גליליון ואגמון מרקט ,מתחם
המנפטה ומרכז המבקרים של אגמון החולה
ג .רכס נפתלי והרי החרמון  -נוף ההרים נצפה מכל מקום בעמק
ד .מישורי עמק החולה – עמק רחב בו שולט נוף חקלאי ,תעלות וגופי מים
ה .אפיק הנחל וסביבתו – תעלת הירדן המערבית ומורד נחל קדש (ראו איור מס' )7
7
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איור מס'  :7חלוקה לחטיבות נוף עפ"י המשרד להגנת הסביבה

 2.5נצפות
מרכיב חשוב בניתוח הרגישות של מרחב הוא מידת הנצפות שלו .מידת הנצפות נובעת ממס' פרמטרים
ובעיקרם מהיכן ניתן לצפות בו ומהי מידת הנצפות שלו.
מרחב הנחלים המיועדים לטיפול זורמים בעמק החולה  -מרחב מישורי נחות טופוגרפית .המרחב נצפה
למטיילים והמבקרים הרבים מתיירות פנים וחוץ ,המגיעים לאגמון החולה .במרכז המבקרים ישנה מרפסת
תצפית פנורמית על כל המרחב .לאזור חשיבות נופית גבוהה מאחר והוא מהווה שער כניסה לאתר הפופולרי.
מקטע מפגש הנחלים יעבור תהליך שיקום אקולוגי ונופי שיכלול עיבוי של צמחיית הגדות המקומית .השיקום
יעניק לתעלת הירדן המערבית מראה טבעי ויהפוך את הנחל לקו בולט בנוף .לצידי התעלה יינטעו עצים,
שיוסיפו לתחושה הטבעית ,יספקו צל ,יגוונו את חתך הנחל האחיד ויצרו שכבתיות בצמחייה.
נחל קדש נצפה לנוסעים בכביש  90הארצי .הנסיעה בכביש  90הינה מהירה ומידה הנצפות ממנו אינה
משמעותית .לעומת זאת ,ישנה נצפות אל נחל קדש מכביש הגישה אל מתחם הכניסה לאגמון מפני שהדרך
מלווה את הנחל עד למפגשו עם התעלה המערבית .הנצפות היא בינונית מאחר ועצים מלווים את דרך השירות
8
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ויוצרים מיסוך והסתרה .מקטע זה של הנחל שוקם וחתימת ערוץ הנחל בנוף הפכה בולטת הודות לצמחיית
הגדות ועצי הצל לאורכו.

 .3עקרונות הפיתוח
הפיתוח יכלול שיקום נופי ,הידרולוגי ואקולוגי של שני מרכיבים:
נחלים  -מקטע המורד נחל קדש ומפגשו עם התעלה המערבית בסמוך למרכז המבקרים של אגמון החולה.
גשרים – טיפול בגשר האגמון וגשר מנרה הקיימים ותוספת של שני גשרים בתעלה המערבית.
רקע
במסגרת הרחבה של מרכז המבקרים של קק"ל באגמון החולה( ,תוכנית מתחם המנפטה – לב החולה מס'
 )253-0609172מתוכנן שדרוג ושינוי במערך הגשרים החוצים את התעלה המערבית במקטע מבואות
האגמון  -גשר מנרה .הגשרים הקיימים הינם בעלי כושר הולכה נמוך וגורמים להצפות בעת זרימה שטפונית
והפעולות המוצעות יסייעו בהורדת מפלסי ההצפה המקסימליים במקטע.
ההצעה
על מנת להאט את מהירות הזרימה בנחל ולייצר מראה טבעי ומגוון יותר לאפיק הנחל ,תבוצענה פעולות
לשיפור המורכבות המבנית של אפיק הנחל הכוללות הגדלת פיתוליות האפיק ,מיתון גדות הערוץ ויצירת מגוון
שיפועים לגדות הנחל .פעולות אלו יסייעו להעשיר את מגוון בתי הגידול וכך ישפרו את הערכיות הנופית ,כמו
זו האקולוגית של הנחל .בנוסף ,שילוב של פעולות נטיעות עצים בהם עצי צל וכן שתילות של צמחייה מקומית,
יבטיחו את יציבות הקרקע ויחזקו את מקומו הנוכח של הנחל ואת טביעת הרגל שלו במערכת הנופית.
הטיפול בגשרים הקיימים כולל את גשר האגמון  -גשר העובר מעל התעלה המערבית וממקומם בסמוך למרכז
המבקרים של אגמון החולה ,ואת גשר מנרה – הבנוי כ 2-ק"מ דרומה מגשר האגמון .התוכנית המוצעת
מבקשת לשפר את כושר ההולכה של הגשרים הקיימים באמצעות שדרוג גשר המבואה לאגמון והנמכת הגדה
הדרומית ויצירת אזור ויסות בגשר מנרה .גשר הכניסה לאגמון נבנה בשלבים כטלאי על טלאי והוא כולל ארבע
מעבירי צינור (שניים מתחת למפלס המים) ומעביר  BOXאחד .הגשר במצבו הנוכחי מפריע לזרימה .שדרוג
גשר האגמון ,יהפוך לאלמנט אחד שישתלב בצורה הרמונית בנוף ותיטיב עימו (ראו איור מס'  .)8גשר מנרה
מורכב משני מעבירי מים בצורת  .BOXהוא מפריע לזרימה וגורם לשיטפונות שנזקיו מגיעים אף לאזור מרכז
המבקרים.

9

הסדרת התעלה המערבית ושפך נחל קדש במרחב אגמון החולה | חוות דעת נופית

איור מס'  :8גשר האגמון

גשר הכניסה לאגמון הוא גשר מרכזי ,המשרת כיום ציבור משתמשים מגוון (ראו איור מס' .)9
 .1מטיילים  -זוהי הכניסה לאחד האתרים התיירותיים ביותר בישראל המושך מבקרים רבים בעיקר
בעונות הסתיו והאביב .לאחרונה נבנה מרכז מבקרים חדש ובו ניתן לשכור כלי רכב לשימוש אישי או
להצטרף לסיור ממונע .אל הסיור יוצאים סמוך לנקודת השפך של נחל קדש אל התעלה המערבית.
המטיילים חוצים את גשר אגמון החולה ומתקדמים מזרחה למסלול הטיול.
 .2חקלאים – רובם של השטחים הפתוחים במרחב זה משמשים לחקלאות של גידולי שדה ומטעים.
 .3עובדי הגופים הירוקים – במסגרת פעילות הגופים הירוקים ,נעשות פעולות לשימור טבע במרחב
העמק.
 .4עובדים במרכז המנפטה ,שבו מבני תעשיה ומסחר.
על מנת לאפשר לכלל המשתמשים לצרוך את המרחב ביחד תוך שמירה על הצרכים של כל אחד מהם ,יש
להציע פתרונות מעבר נוספים ,שיאפשרו גם מעבר של כלים חקלאיים בנפרד מתנועת המטיילים .לשם כך,
מוצעים  2גשרים נוספים .האחד  -בין גשר האגמון לגשר מנרה והשני  -כמה מאות מטרים צפונית לגשר אגמון
החולה .תוספת של שני גשרים חדשים תאפשר לייצר הפרדה תנועתית של משתמשים לפי שימושים :הגשרים
החדשים יהיו לצרכי שימוש חקלאי בעוד שגשר האגמון ישמש את הקהל הרחב לצרכי תיירות ונופש בלבד .גם
פעולה זו של הפרדה הינה בעלת השפעה על הנראות הנופית של מבואת האגמון והיא תסייע בשיפור קישוריות
המרחב.
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 .4סיכום
הסדרת התעלה המערבית באזור הכניסה לאגמון החולה מתייחסת למקטע של כ 4-ק"מ מהתעלה ומקטע
קצר (של כ 700-מ') במורד נחל קדש מכביש  90עד מפגשו עם התעלה המערבית .ההסדרה המוצעת תכלול
שיקום הידרולוגי ,אקולוגי ונופי של המרחב .המרחב המדובר הוא שער כניסה מרכזי לקהל מטיילים גדול,
המגיע לאגמון החולה לאורך כל השנה וביתר שאת בעונות האביב והסתיו .התעלה המערבית של הירדן מהווה
עורק ניקוז אזורי משמעותי במערב עמק החולה והיא במוקד התוכנית וחובר אליו נחל קדש ,לאחר חצייתו את
כביש ( 90כביש ארצי) .נחל קדש זורם מזרחה במקביל לדרך ,המחברת מספר מוקדי תיירות מסחר ותעשייה
– מלון גליליון ,אגמון מרקט ומרכז המבקרים של אגמון החולה.
פעולות ההסדרה ,הכוללות שיקום של מקטע מהתעלה המערבית ומקטע בחיבור של נחל קדש אליה יטפלו
מחד ,בבעיות הצפה ,הגורמות לנזקים לחקלאים ואף עלולות לפגוע במרחב הכניסה למרכז המבקרים של
האגמון .ומאידך ,יחזקו את קישוריות המרחב ויציעו למטיילים מרחב נופש נעים לאורך נחל קדש ,שיכלול אזור
שיטוט ואזור מנוחה מוצל .המפגש בין נחל קדש לתעלה המערבית מהווה מוקד פעילות והמרחב צריך לדבר
עם הנוף הטבעי הסובב באופן שיחזק את התחושה של מרחב טבעי פתוח ובו זמנית ,ימזער מראות של
תשתיות הנדסיות.
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