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.1

רקע
נחל מחניים הינו נחל אכזב באורך של כ 13-ק"מ ,עם אגן ניקוז המשתרע על שטח של  21קמ"ר .נחל
מחניים זורם מכיוון דרום-מערב לצפון-מזרח ומחבר בין מזרח הגליל העליון אל נהר הירדן .הנחל
מתחיל במדרונות המזרחיים של הר יבנית ,ברום של כ 900-מטר מעל פני הים ,ומשם זורם במדרון
תלול לכיוון דרום-מזרח לחצור הגלילית .הנחל חוצה את היישוב ממערב למזרח במערכת הניקוז
הקיימת ,ויוצא לכביש  90באזור מישורי יחסית .משם הנחל פונה לכיוון צפון מזרח ,מגיע לרמת כורזים
ועובר מצפון לקיבוץ מחניים ,מושב משמר הירדן וקיבוץ גדות ,במקביל לכביש  ,91ונשפך לנהר הירדן
בתעלה מלאכותית שנבנתה לצורכי ניקוז והשקיית השדות החקלאיים הסמוכים.
מסמך זה מתייחס לתכנית להסדרת הערוץ הראשי של נחל מחניים ,אליו חובר ערוץ משני -נחל אשף.
כניסת הנחל לתחום העיר חצור-הגלילית אינו מוסדר ומערכת הניקוז הקיימת לאורך הכביש הראשי
של העיר אינה מספיקה בשביל להתמודד עם כמות הנגר המגיעה אליה דבר הגורם לזרימת מים על
פני הכביש והצפות הגורמות לנזקים .בהמשך ,הנחל זורם בשטחים חקלאים בתעלה פתוחה הנתונה
לתהליכי סחיפה וכרסום .במקטע האחרון ,לפני המפגש עם הירדן ,הנחל עובר בתעלה מדופנת שבה
מהירויות זרימה גבוהות.
מטרות התכנית הן:
 .1הסדרת משטר הזרימה בערוץ הנחל והתאמתו לספיקות התכן בשטח חצור הגלילית,
בשטחים החקלאיים ובמורד האגן בפגישה עם נהר הירדן.
 .2הורדת העומס ממערכת הניקוז הקיימת בחצור הגלילית ומניעת נזקים.
 .3איתור בעיות זרימה וניקוז הגורמות להצפה ,והצגת חלופות להסדרה.
 .4ייצוב גדות הנחל לשם מניעת נזקים הנגרמים ממהירויות זרימה גבוהות.
התכנית המוצעת באה להתמודד עם בעיות אלה באמצעות הפעולות הבאות (איור :)1
מקטע  :1.1לפני כניסת הנחל לחצור הגלילית :התקנת מלכודות סחף
מקטע  :1.2בחצור הגלילית :הוספת קו ניקוז בקוטר של  1.25מ' ,שיעמוד בספיקת תכן בהסתברות
של  1%והסדרת קליטת הנגר בכניסה לתחום העיר.
מקטע  :2.1מתחנת הדלק אחרי כביש  90ועד סוף בינוי המלון המתוכנן :התאמת האפיק ספיקת תכן
בהסתברות של  1%וייצוב הגדות באמצעות מסלעה בשילוב צמחייה.
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מקטע  :2.2מקצה האזור המתוכנן לבינוי המלון ועד התמזגות נחל אשף :מיתון וייצוב הגדות למניעת
סחף קרקע ,הצבת מלכודות סחף לאורך הערוץ.
מקטע  :3ערוץ נחל אשף :ניקוי הנחל והצבת מלכודת סחף לפני הכניסה לתוואי הנחל הראשי
מקטע  :4.1מורד חיבור נחל אשף ועד כביש  :918מיתון וייצוב גדות באמצעות צמחייה ייעודית,
תחזוקה וניקוי תוואי הנחל מסחיפת קרקע וצמחיה.
מקטע  :4.2מכביש  918ועד הירדן :הריסת התעלה המבוטנת והסדרת חתך נחל במופע טבעי יותר.
מיתון שיפוע הנחל ל 0.8% -והורדת מהירויות זרימה ע"י הסדרת  11תללות 1כל  20מטר לאורכו של
הנחל עד שפכו לנהר הירדן.

איור  :1התוכנית המוצעת להסדרת נחל מחניים

.2

סקירת מרחב התכנית
הר כנען-רמת רזים  -תחילתו של נחל מחניים היא ביחידת הנוף של הר כנען-רמת רזים ,במורדות
התלולים של הר יבנית .משם הוא זורם לחצור הגלילית דרך יער ביריה ,כנחל בעל אופי קניוני תלול.
הצומח במרחב זה נשלט ע"י יער נטע-אדם ,הכולל עצים מחטניים בצפיפות משתנה (פתוח עד

 1תללות הן אמצעי למיתון שיפוע הנחל והורדת מהירויות הזרימה .טללה הינה באורך של כמה מטרים ,בשיפוע די תלול
ביחס לשיפוע הנחל והיא מיוצבת באמצעות אבנים וסלעים קטנים
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צפיפות בינונית) ,ועצי בוסתן (זיתים ,פיקוס התאנה ,שקד מצוי) .שרידי החורש הטבעי הנמצאים
במרחב כוללים את המינים אשחר א"י ,שקד קטן-עלים ,אלון מצוי ,קידה שעירה ,צלף קוצני וביניהם
מינים עשבוניים חד-שנתיים ,רב-שנתיים וגיאופיטים .כתמים קטנים נותרו בלתי נטועים ,והם מקיימים
מופע טבעי של בתה (נוף של צומח עשבוני בו פזורים שיחים נמוכים).

מדרונות נחל מחניים מצפון לחצור הגלילית

במעלה נחל מחניים וביובליו נובעים מספר מעיינות קטנים המאפשרים קיום אזורים לחים בקטעי נחל
נקודתיים:
•

עין חוני  -נביעת ערוץ קטנה לאורך מדרון ,בסמוך לחיבור היובלים העליון של נחל
מחניים .המעיין ממוקם ביער בירייה בסמוך לדרך נוף דרומית לעמוקה .זרימת המים חלשה,
חוצה את דרך הנוף ומתנקזת לנחל מחניים .במקום דשדוש אינטנסיבי מרעיית בקר וניכרת
נוכחות מינים ניטרופילים כגון סרפד הכדורים.

•

עין מרגנית – מעיין אחוז ה נובע משלוחה מעל נחל מחניים .אזור ההזנה של המעיין מאופיין
בעיקר בשטחי יער נטוע.

•

עין המעגל  -נביעה בתוך אפיק נחל המעגל (יובל קטן של נחל פארעם) .מבנה באר בטון עם
מים כ 3-מ' ברום הנביעה מהקרקע .סביב הנביעה יש נוכחות של צומח הידרופילי כגון
המינים ורוניקת המים ,גרגר הנחלים ,ערבה מחודדת ,פיקוס התאנה ולחך איזמלני .מרחב
המעיין סובל מרעייה אינטנסיבית של בקר.

•

עין פארעם  -מעיין נובע בזרימה חופשית למורד נחל פארעם .באזור הנביעה עצי תאנה
ושיחי פטל קדוש אשר חוסמים את דרכי הגישה למקום.
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•

עין מורית  -נביעה שטוחה ובוצית אשר יוצרת אזור לח .במקום עצי תאנה ותיקים המקום
מגודר ומשמש חוות סוסים .במקום מרבצי ניטרופילים בשלטון סרפד הכדורים.

רמת כורזים  -לאחר הזרימה בחלק ההררי ,הנחל נכנס ליחידת הנוף של רמת כורזים  -רמה בזלתית
גבוהה המשתרעת על פני שטח של כ 135-קמ"ר .רמת כורזים מפרידה בין הכנרת בדרום לבין עמק
החולה בצפון ,ובין הגולן במזרח לרכס הר כנען במערב .כלפי דרום יורדת רמת כורזים בתלילות
לעבר חופי הכנרת הצפוניים ,ובחלקה המזרחי היא מסתיימת במתלול חריף היורד אל הקניון הבזלתי
של הירדן ההררי .החלק הדרומי והמרכזי של הרמה מכוסה בקילוחי בזלת ,ונופו דומה לזה של רמת
הגולן .בצפון הרמה (עד קו אילת השחר—גדות) ,ובגבולה המערבי ,האזור מאופיין בגבעות נמוכות של
אבן גיר רכה.
הקרקעות של רמת כורזים הבזלתית הן מסוגי הקרקע הפרוטוגרומוסולים (קרקע תופחת ומתכווצת),
חרסיתיות או חרסיתיות אבנוניות בצבע חום כהה ולרוב רדודות ומכוסות אבנים .באזורים טרשיים
נוצר ליתוסול בזלתי ,שהוא סוג קרקע רדוד בצבע חום צהוב המצוי בשקעים שבין סלעי הבזלת.
הודות למיקומה של רמת כורזים בין חבלי אקלים וצומח שונים ,היא עשירה במגוון חברות צומח
האופייניות לאזורי מעבר .אקלימה הצחיח למחצה ( 500-350מ"מ גשם ממוצע גשם שנתי) וקרבתה
לכנרת מביאים לקיום חברת הצומח הנלווית לשיזף השיח ,כמו שיזף מצוי ,שברק מצוי ושומר פשוט.
כמו כן גדלים בה אלון התבור והאלה האטלנטית .פריטים מרשימים מעצים אלה — שרידי צומח
הקלימקס של עמק הירדן העליון — נותרו במקומות שונים ברמת כורזים ,כולל בנחל מחניים.
נחל מחניים הוא הנחל המשמעותי בצפון רמת כורזים ,והוא זורם במתינות עד השפכו אל הירדן.
בקטע שבין מחניים לירדן ,כ 50-המטרים שמצידי הנחל מוגדרים כ"יער פארק" ,ונטועים ברובם
באקליפטוס גדולים .המדרונות היורדים לנחל הם שטח טרשים האופייני לאזורי בזלת ,ובחלקם הם
מסוקלים ומעובדים ,בעיקר כשטחי מטעים .במרחב שבין מחניים לגדות ,המדרונות שבמרחב של
כמה עשרות עד כמה מאות מהנחל מוגדרים כ"יער טבעי" בתמ"א  ,1והם מקיימים מופע טבעי של
שטח עשבוני.
באזור נובעים כ 20-מעיינות דלי ספיקה .המעיין המשמעותי בנחל הוא "עין ירדה" ,מצפון-מערב
למשמר הירדן ,השופע מים עד כ 5-מ"ק לשעה .מים אלה נוצלו בעבר לחקלאות .היום משוחררים
המים לנחל ויוצרים פלג מים רדוד .בסביבת המעין שתולים עצי אקליפטוס בוגרים ועצי תאנה .אזור
הנביעות הונגש ע"י קק"ל ומבקרים רבים פוקדים את האזור.
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 .3סקירת ערכי הטבע בשטח התכנית
חלקו ההררי של הנחל
אזור זה הוא חלק מיער ביריה ,היער הנטוע הגדול ביותר בגליל .המדרונות שמצפון לנחל מכוסים יער
נטע-אדם צפוף של מינים מחטניים ,בשלטון של אורן ברוטיה ,עם עומדים של ברוש ושל אורן קנרי.
המדרונות שמדרום לנחל מאופיינים בכיסוי יערני דליל .בהמשך הנחל ,המדרונות מכוסים מטעי
זיתים ,ביניהם יש גם עצי שקד ורימון .לפני הכניסה לחצור הגלילית הנחל עובר בחורשה נטועה של
עצי אורן .ע"פ תכנית האב לממשק יער ביריה ,שטח זה מיועד למטרות נופש וטיילות ,ועתיד להישמר
בו הפסיפס הקיים של שרידי בוסתנים וחורש ,עם עומדי יער מחטני גבוה ומצל בצפיפות בינונית.
הצומח הטבעי במדרונות הסובבים את הנחל כולל שיזף השיח ,שיזף מצוי ,אשחר ארץ ישראלי ,אזוב
מצוי ומיני צומח עשבוני של חד-שנתיים ,רב-שנתיים וגיאופיטים .לאורך הנחל נמצאו המינים
הפולשים איזדרכת מצויה ,אקליפטוס המקור ,קיקיון מצוי ושיטה כחלחלה.
בגדה הצפונית של הנחל יש ריכוזים גדולים של הגיאופיט חלמונית גדולה ,שיוצרים מופע פריחה
מרשים בעונת הסתיו ,ומושכים מטיילים רבים.
מין צומח חשוב נוסף שגדל במדרון נחל מחניים הוא חלוק זהרי ,מין הנמצא בסכנת הכחדה .רוב
האוכלוסיות של מין זה נצפו בישראל ,ולמרות שהוא גדל גם בירדן ובדרום סוריה ,רק בישראל נצפו
אוכלוסיות שופעות שלו.
באזור זה מתקיימים מגוון מיני בעלי חיים הכוללים זוחלים (חומט מנומר ,נחשיל מצוי ,זעמן זיתני
ועוד) ,ויונקים בינוניים כגון גירית מצויה ,שועל מצוי וצבי ארץ-ישראלי ,מין בסכנת הכחדה ,אשר
הבתות הפתוחות מהוות את בית הגידול העיקרי שלו.
רמת כורזים
בחלקו של הנחל הזורם ברמת כורזים ,הוא מלווה לאורכו באקליפטוסים נטועים .ליד המרכז המסחרי
הנחל מלווה בעצים של המין הפולש שיטה חד-קרנית ,וכן במינים הפולשים קיקיון ,לכיד הנחלים
וירבוז .לאורך כשני קילומטר מזרחית לצומת מחניים הנחל זורם ליד שטחי מטעים ,כאשר בגדה
הצפונית המרחק של השטח המעובד מהנחל הוא כ 20-30-מ' .בגדה הדרומית המרחק בין הנחל
לשטחי החקלאות עולה בדרך-כלל על  80מ' ,ומתקיים בו שטח בעל אופי טבעי של צומח עשבוני.
בקטע זה הגדה הצפונית מדופנת בסלעים ,ואילו בגדה הדרומית יש לפרקים התחתרויות של הנחל
והתמוטטות של הגדה.

6

נחל מחניים ממזרח למרכז המסחרי :מימין :התחתרויות בגדה הדרומית; משמאל :הגדה הצפונית
מדופנת בסלעים וקרובה לחקלאות

המרחב הבלתי-מעובד שבין הנחל לשטחים החקלאיים הוא שטח של בתה עשבונית -בית גידול מאוים
בישראל ,אשר הולך ונעלם מהנוף .נצפו כאן יונקים גדולים כגון זאב ,קרקל וצבי (בעל חיים בסכנת
הכחדה) ,וכן עופות כגון כחל (עתידו בסכנה)  ,דאה שחורת כתף ,בז מצוי ,פרנקולין ,חנקן שחור-מצח,
דיה שחורה (נכחדה כמקננת מישראל) ותנשמת .שטח זה סומן ע"י רט"ג כמסדרון אקולוגי המחבר
את הגליל המזרחי עם הגולן והחרמון.
ב"עין ירדה" ,מצפון-מערב למשמר הירדן ,מתקיים בית גידול לח ,שבו מיני צמחים חובבי מים כגון
פיקוס התאנה ,פטל קדוש ,הרדוף הנחלים ,שיח אברהם ,נענה משובלת ,עדשת מים זעירה ,וגרגר
הנחלים .כמו כן ,נמצא שם גם המין בסכנת הכחדה ברוניקת החולה .במקום נמצא עושר בינוני של
חסרי חוליות גדולים המאפיינים מקווי מים מתוקים.

פלג מבוטן בעין ירדה
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בהמשך ,הנחל מקיים מופע פחות מהונדס ,עם חתך גדות מתון ,ועשיר בצמחי מים כגון פטל קדוש,
נענה משולבת ,קיקיון ,גרגר הנחלים ,וערברבה שעירה .המדרונות מציגים נוף של בתה הנשלט על ידי
צמחים עשבוניים ,שביניהם פזורים שיחים של שיזף השיח.
לאחר התמזגות נחל אשף ,בקטע שעד המפגש עם כביש  ,918הנחל זורם באזור חקלאי .השטחים
המעובדים מגיעים קרוב לנחל ,והנחל מקבל אופי של תעלה עם כיסוי צפוף של קנה.

שטחי הבתה מסביב לנחל

→ ↑ הנחל כתעלה

בקטע שבין כביש  918עד הירדן ,הנחל עובר בחתך מבוטן בעל גדות גבוהות ושיפוע תלול .בחלקים
המכוסים בטון יש כיסוי משמעותי של ינבוט השדה .בחלקים בהם נשארה קרקע גלויה יש צומח בתי
גידול לחים אפייני ,כגון שנית גדולה ,חנק מחודד ,שיח אברהם מצוי ,ערברבה שעירה וערבה
מחודדת.

הנחל המבוטן
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.4

עקרונות אקולוגיים מוצעים לתוכנית

התכנית המוצעת כוללת :התקנת מלכודות סחף לפני כניסת הנחל לחצור הגלילית וכן בנחל אשף לפני
הכניסה לתוואי הנחל הראשי ,הוספת קו ניקוז בחצור הגלילית ,מיתון וייצוב הגדות באמצעות צמחייה
למניעת סחף קרקע ,הריסת התעלה המבוטנת שבין כביש  918ועד הירדן והסדרת חתך נחל במופע טבעי
יותר ,מיתון שיפוע הנחל והסדרת  11תללות כל  20מטר לאורכו של הנחל עד שפכו לנהר הירדן.
מטרת התכנית היא הסדרה של משטר הזרימה בערוץ הנחל והתאמתו לספיקות בשטח חצור הגלילית,
בשטחים החקלאיים ובמורד האגן בפגישה עם נהר הירדן ,כולל הורדת העומס ממערכת הניקוז בחצור
הגלילית וייצוב גדות הנחל.
בפעולות הנעשות יש לקחת בחשבון שימור ושיקום של מערכות אקולוגיות ובתי גידול טבעיים ,תוך
התחשבות בפרמטרים לעיל וע"פ העקרונות להלן:
שיקום מורפולוגי של הערוץ :שיקום אפיקי הנחלים הנו בסיס חשוב לתחילתו של שיקום אקולוגי .ערוץ בחתך
תעלתי בעל גדות תלולות אינו מאפשר התפתחות של מגוון נישות אקולוגיות שתומכות במגוון ביולוגי גבוה.
יש להגדיל את המורכבות הגיאומורפולוגית של האפיק ,וזאת באמצעות הרחבת האפיקים ,מיתון הגדות
והעשרת המורכבות המבנית של פני החתך ,ממרכז הנחל ועד לשפתי הגדות (איור  .)2פעולות אלו נועדו
להשיב לאפיק מראה ותפקוד דומים יותר למצב טבעי .יצירת תנאים פיסיים מתאימים יאפשרו התפתחות
של מערכת אקולוגית עשירה ויציבה המקיימת מגוון של בעלי חיים וצמחים .ככלל ,עדיף להימנע אם ניתן
מדיפון חתך הערוצים בבטון .אם קיים הכרח לדפן ,עדיף השימוש באבנים על פני בטון ויש לעשות זאת
במקטעים ספציפיים וקצרים ככל הניתן .יש לשלב צמחים מקומיים בין הסלעים ,על מנת ליצור בקטע
המטופל מופע שדומה למופעו הטבעי של הנחל ,ומקי ים את הצמחייה ובעלי החיים שניזונים וחיים בה .שילוב
הצומח גם יסייע להקטנת מהירות הזרימה ולמניעת התחתרות וסחף קרקע בגדות.

איור  :2דוגמא סכמתית לחתך נחל רצוי מהבחינה האקולוגית
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•

שיקום אקולוגי של הערוץ – שיקום אקולוגי כולל ביעור של מינים פולשים ושתילה וזריעה של מיני צומח
מקומי לעידוד התפתחות בתי הגידול בסביבת הנחל ,בהתאמה לבית הגידול הספציפי וע"פ הנדרש
בכל מקטע המיועד לשיקום .יש לבחון בכל מקטע משוקם את הצורך בתחזוקה ,הן של המינים
הנשתלים והן של המשך הטיפול במינים פולשים ,עד להתבססות בית הגידול הטבעי .מצורפת כנספח
הצעה למינים מתאימים לשתילה.

•

אזורי חיץ – קיום של חיץ טבעי חשוב הן לשם שמירה על ערוץ הנחל ,אקולוגית ופיזית ,והן כבית גידול
בפני עצמו .באזורים בהם החקלאות מגיעה קרוב לגדות הנחל ,יש להרחיב את אזורי החיץ מסביב
לנחל ללפחות  15-10מטר מהגדה .מומלץ לכלול במסגרת השיקום שטחים פתוחים שאינם מעובדים
כיום בסמוך לנחלים ,להרחבת וגיוון החיץ.

•

מלכודות סחף ותללות  -בתכנון וביצוע המתקנים המתוכננים יש לפעול לפי העקרונות הבאים:
א .מיקום המתקנים יהיה בנקודות בהן הפגיעה הסביבתית בערכי טבע קיימים מינימלית.
ב .יש לתכנן מראש את דרכי הגישה לבניית המתקנים תוך צמצום הפגיעה בשטחים הסמוכים
ג .יש להשתמש בקרקע ואבן מקומיות לבניית מלכודות הסחף והתללות.
ד .יש לוודא כי תכנון מעברי המים לאורך הנחל אינם גורמים למחסום הידרוביולוגי וכי יש
אפשרות למעבר חופשי של אורגניזמים דרך המעברים במורד ובמעלה הזרימה.

•

מסדרונות אקולוגיים – נחל מחניים בקטע שבין כבישים  918ו 90-מהווה מסדרון אקולוגי המחבר את
הגליל המזרחי עם הגולן והחרמון .חשוב להימנע מגידור ומהפרעות למעבר בנחל ,על מנת לשמור על
הקישוריות המרחבית היבשתית וההידרוביולוגית.

•

ממשק תחזוקה – בחלקו המזרחי של הנחל ,לפני המפגש עם כביש  ,918מתבצע ממשק כיסוח
אגרסיבי של צומח לשם הפחתת מקדם החספוס של זרימת המים .פעולות אלו פוגעות בבית
הגידול ומונעות התייצבות של המערכת האקולוגית על כל מרכיביה .יש לחשוב על פתרונות
היכולים למנוע ממשק כיסוח ,לפחות בחלק ממקטעי הנחלים (למשל שתילה ועידוד צמחייה
מתחרה שאינה גורמת לבעיות אלו).

.5

נספח :רשימת צומח והנחיות לשיקום הצומח אחרי הפעולות

להלן רשימה של מיני צומח מקומיים המתאימים לשיקום אחרי הפעולות בפרויקט המוצע.
יש להקפיד על זריעה ושתילת המינים המתאימים על פי הנחיות אקולוג בתי גידול לחים והגורמים
המוסמכים.
•

יש לערוך טיפול מקדים לשתילה של לפחות עונה אחת כדי לאפשר התבססות של הצמחייה
הטבעית ,תוך השתלטות על המינים הפולשים ,הרודראליים והסגטליים.
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•

מועד השתילה המומלץ לצומח יובשני הוא תחילת עונת הגשמים.

•

מועד השתילה המומלץ לצומח הידרופילי ,מכוון לעונות הביניים בעדיפות לאביב ,זמן ההתעוררות
של צמחי המים ,במידה והשתילה מתקיימת בסתיו יש לאפשר מספיק ימי התבססות
בטמפרטורות נוחות ובמצע רטוב/לח.

•

שתילה שנעשית בחלקים יובשניים מחייבת השקיית עזר לאורך תקופה של שתי עונות יובש
לפחות ,עד להתבססות שורשים.

מקרא לרמת שכיחות:
 – CCנפוץ – C ,מצוי – F ,תדיר – R ,נדיר למדי (מעל  100אתרים בארץ) – RP ,נדיר ( 31-100אתרים
בארץ) – RR ,נדיר מאוד ( 4-30אתרים בארץ)

מינים מוצעים לחלקו העליון של הנחל (עד חצור הגלילית):
שם עברי
אלה אטלנטית
אלה ארץ-ישראלית
אלון מצוי
חרוב מצוי
לבנה רפואי
קטלב מצוי
שזיף הדוב
שקד קטן-עלים
אלת המסטיק
אלת המסטיק
אשחר ארץ-ישראלי
גלונית מצויה
כתלה חריפה
סירה קוצנית

שם מדעי

Pistacia atlantica
Pistacia palaestina
Quercus calliprinos
Ceratonia siliqua
Styrax officinalis
Arbutus andrachne
Prunus ursina
Amygdalus korschinskii
Pistacia lentiscus
Pistacia lentiscus
Rhamnus lycioides
Ballota undulata
Chiliadenus iphionoides
Sarcopoterium spinosum

שכיחות
C
CC
CC
F
C
C
RP
F
CC
CC
C
C
CC
CC

צורת חיים
עץ
עץ
עץ
עץ
עץ
עץ
עץ
עץ
שיח
שיח
שיח/עץ
בן-שיח
בן-שיח
בן-שיח

עצי בוסתן
רימון מצוי
שקד מצוי
פיקוס התאנה
זית אירופי

Punica granatum
Amygdalus communis
Ficus carica
Olea europaea

0
C
CC
F

עץ
עץ
עץ
עץ
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מינים מוצעים לחלקו התחתון של הנחל (מצומת מחניים):
שם עברי
פיקוס התאנה
דולב מזרחי
ערבה מחודדת
שיזף מצוי
צמר מפוצל
לוענית גדולת-עלים
נענע משובלת
יבלית מצויה
גומא ארוך
גומא צפוף
כרפס הביצות
ורבנה רפואית
חומעה מגובבת
אגמון ימי
נענע משובלת
שנית מתפתלת
עבקנה שכיח
לוטוס הביצות
כריך מחולק
שברק קוצני
הרדוף הנחלים
שיח-אברהם מצוי
שיזף השיח
גלונית מצויה
עירית גדולה
סייפן התבואה
דונגית ארץ-
ישראלית
כרמלית נאה
שנית קטנת-עלים
בקיית הביצות

Ficus carica
Platanus orientalis
Salix acmophylla
Ziziphus spina-christi
Eremostachys laciniata
Scrophularia macrophylla
Mentha longifolia
Cynodon dactylon
Cyperus longus
Cyperus alopecuroides
Apium nodiflorum
Verbena officinalis
Rumex conglomeratus
Scirpus maritimus
Mentha longifolia
Lythrum junceum
Arundo donax
Lotus palustris
Carex divisa
Ononis spinosa
Nerium oleander
Vitex agnus-castus
Ziziphus lotus
Ballota undulata
Asphodelus ramosus
Gladiolus italicus

שכיחות
CC
R
C
CC
F
RP
C
CC
CC
R
F
C
R
C
C
C
C
F
F
C
F
F
CC
C
CC
F

צורת חיים
עץ
עץ
עץ
עץ
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
שיח
שיח
שיח
בן-שיח
גיאופיט
גיאופיט

שם מדעי

Cerinthe palaestina
Ricotia lunaria
Lythrum hyssopifolium
Vicia galeata

R
CC
F
F

חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי/מטפס

כתיבה :ד"ר עפרי גבאי ,ליגמ פרויקטים סביבתיים.
ייעוץ בוטני ורשימת צומח :הילה אברהם ,ליגמ פרויקטים סביבתיים.
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רשימת ספרות
 .1ברקאי ג ,.שילר א( .עורכים)  .2002אריאל :כתב עת לידיעת ארץ ישראל  -הגליל העליון המזרחי
ורמת כורזים .הוצאת ספרים אריאל ,ירושלים.
 .2דופור-דרור ז'.מ .2019 .הצמחים הפולשים בישראל ,מהדורה שנייה מורחבת ומעודכנת .העמותה
לעידוד וקידום שמירת הטבע במזה"ת.
 .3ליגמ פרוייקטים סביבתיים בע"מ .2018 .תוכנית אב לניקוז אגן כנרת – סקר מצב קיים .רשות ניקוז
ונחלים כנרת.
 .4ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ .2017 .תכנית אב לשטחים פתוחים מ.א .גליל עליון – סקר מצב
קיים .מ.א גליל עליון.
 .5ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ .טרם פורסם .סקר מעיינות אגן כנרת .רשות ניקוז ונחלים כנרת.
 .6פרגמן א ,.פליטמן ע ,.הלר ד ,.שמידע א .1999 .רשימת צמחי הבר של ארץ-ישראל וסביבותיה.
רשות הטבע והגנים.
 .7שמידע א ,.פולק ג ,.פרגמן-ספיר א .2011 ,2007 .הספר האדום  -צמחים בסכנת הכחדה בישראל.
כרך א' ,ב' ,רשות הטבע והגנים
 .8צוק א .2017 .תכנית אב וממשק עפ"י עקרונות תורת ניהול היער  -יער ביריה .קק"ל.
 .9רותם ד ,אנגרט נ ,אלון ע ,גולדשטיין ח ,בן-נון ג .2015 .מסדרונות אקולוגיים מהלכה למעשה .רשות
הטבע והגנים.
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