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.1

מבוא

נחל מחניים מתחיל לזרום בחלק המזרחי של חטיבת נוף גליל עליון מזרחי ,ממשיך בחטיבת נוף רמת
כורזים ונשפך לנהר הירדן בחטיבת נוף עמק החולה (החלוקה לחטיבות נוף על פי המשרד להגנת
הסביבה) (ראו איור  .)1תחילת מסלולו של הנחל ברום של  700מטר מעל פני הים ובנקודת שפכו
לירדן הנחל זורם ברום של  60מטר מעל פני הים.
אורכו של הנחל כ 16-ק"מ ואגן הניקוז שלו משתרע על שטח של  21קמ"ר .לאורך הנחל נובעים מספר
מעיינות קטנים המאפשרים זרימת מים קבועה בקטעי הנחל הסמוכים להם ,ובהם הנחל איתן.
התוכנית המוצגת במסמך זה מתמקדת בערוץ הראשי של נחל מחניים ,אליו חובר ערוץ משני של נחל
אשף.
מסלול זרימתו של נחל מחניים ביער ביריה במדרונות המזרחיים של הר יבנית סמוך ליישוב עמוקה.
שטח זה תלול מאוד והוא בתחום נטע אדם של קק"ל .משם זורם במדרון תלול לכיוון דרום-מזרח אל
עבר המועצה המקומית חצור הגלילית והוא חוצה את היישוב בתעלה תת קרקעית ממערב למזרח.
לאחר מכן ,חוצה את כביש  90באזור מישורי יחסית וחולף מצפון לקיבוץ מחניים ופונה לרמת כורזים
החקלאית בכיוון צפון-מזרח .הנחל נשפך לירדן צפונית לקיבוץ גדות כשהוא זורם במקטע זה בתוואי
של תעלה מלאכותית מבוטנת ,שנחפרה מטעמי חקלאות וניקוז ושנתה למעשה את הערוץ הטבעי
של הנחל.
הנחל סובל מבעיות ניקוז שבאות לידי ביטוי בנזקים בחלק הבנוי בחצור הגלילית וכן בשטחים
החקלאיים ממזרח לכביש  .90אומנם ,בשטח העיר חצור הגלילית הנחל זורם בקו ניקוז תת קרקעי,
המנקז את מעלה אגן מחניים ואת היישוב עצמו ,אך קו ניקוז זה הינו בעל כושר הולכה קטן ואינו עומד
בספיקות התכן של הנחל לאזורים בנויים.
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איור מס'  - 1נחל מחניים על רקע חלוקה לחטיבות נוף של המשרד להגנת הסביבה

מטרות התוכנית:
 .1הסדרת משטר הזרימה בערוץ הנחל והתאמתו לספיקות התכן בשטח העיר חצור-הגלילית,
בשטחים החקלאיים ובמורד הנחל.
 .2הורדת העומס ממערכת הניקוז הקיימת בחצור הגלילית ומניעת נזקי הצפות.
 .3איתור בעיות זרימה וניקוז הגורמות להצפה והצגת חלופות להסדרה.
 .4ייצוב גדות הנחל ,למניעת נזקים הנגרמים ממהירויות זרימה גבוהות וסחף קרקע.
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 .2ניתוח המצב הקיים
 2.1דימוי המקום
הדימוי של נחל מחניים הוא מגוון ומקורו מהרב גוניות של מסלול זרימתו .תחילתו במרחב תלול ומיוער
במורדות התלולים של הר כנען ,שמורכב ברובו מעצי אורן שונים ובמיוחד אורן ירושלים .אך גדלים בו
גם עצי ארז ,ברוש ואלת ֻּ
הבטנה .המשכו במרקם הבנוי של חצור הגלילית שבו הוא תת קרקעי ולא נוכח
נופית במרחב .ובסופו ,לאחר שחוצה את כביש  90הנחל זורם דרך שדות חקלאיים נרחבים עד שפכו
לנהר הירדן .הדימוי הנופי כולל הן ערוץ בנוף תלול בין הרים מיוערים והן נוף במרחב חקלאי של רמת
כורזים הצרה ,הבזלתית והטרשית ,שבחלקה מסוקלת ומעובדת .נחל מחניים חסר את הדימוי של נחל
במרחב עירוני.
במרחב מספר יובלים מתפתלים ,מעיינות ,אתרי מורשת ושבילי טיול .השפעות יד האדם ניכרות בנחל
מחניים .החל מהכנסתו לקו ניקוז תת"ק בתחומי העיר חצור הגלילית ואזור התעשייה ,המשכו בפעולות
להסדרת הנחל הזורם במרחב החקלאי של רמת כורזים וכלה במורד הנחל המדופן.
 2.2יחידות נוף (ראו איור )2
א .שטחי חקלאות – גידולי שדה ומטעים בגידול אינטנסיבי האופייני למושבים וקיבוצים.
ב.

בינוי – היישוב העירוני חצור הגלילית ,אזור התעשייה חצור הגלילית ,מושב משמר הירדן והקיבוצים
מחניים וגדות.

ג.

הרי הגליל והגולן – הרקע וקו האופק של העמק החקלאי.

ד.

אפיק הנחל וסביבתו – אפיק נחל מחניים עד שפכו לנהר הירדן וכן ערוץ נחל אשף.

4

שיקום והסדרת נחל מחניים | חוות דעת נופית
איור מס'  - 2שימושי קרקע
 2.3נצפות
מרכיב חשוב בניתוח הרגישות של מרחב הוא מידת הנצפות שלו .מידת הנצפות נובעת ממס' פרמטרים
ובעיקרם מהיכן ניתן לצפות בו ומהי מידת הנצפות .בשל מיקומו בלב עמק החולה ,מרחב הפרויקט
נצפה במידה גבוהה ממורדות הרי הגליל והגולן הסמוכים אליו.
הנחל עובר בסמוך לכבישים ארציים  -כביש  90ו ,91-אך לא נצפה מהם.
הנחל נצפה מתחנת הדלק בצומת מחניים ונצפה מדרך חקלאית המלווה אותו לכל אורכו ממזרח
לכביש  90עד לשפך בנהר הירדן.

 2.4מוקדים (ראו איור )3
לאורך הנחל בעיקר בחלקו העליון ,מצויים אתרי מורשת ,היסטוריה ומוקדי תיירות רבים ,וכן מסלולי
טיול מסומנים.
יער ביריה  -יער מירון-ביריה הוא יער נטע האדם הגדול בגליל .היער משתרע על פני כ 21-אלף דונם,
במרחב שבין צומת מירון במערב עד המדרונות המשתפלים מצפת מזרחה ,לעבר ראש פינה וחצור
הגלילית .היער מגוון מאוד במופע הנופי שלו ובו בוסתנים ומעיינות וצמחייה עשירה ,וכן באלמנטים
בנויים כגון בית כנסת עתיק ו קברי צדיקים .במרכז היער ניצבת מצודת ביריה  -אתר התיישבות
ומורשת ,סמל למאבק על זכותו של העם היהודי להתיישב על אדמתו.
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עין ירדה וחרבת ירדה  -חורבת י ְַר ָּדה היא אתר ארכאולוגי ואתר הנצחה על שלוחה של רמת כורזים,
סמוך למושב משמר הירדן .ליד חורבת ירדה נובע מעין "עין ירדה" השופע מים .מים אלה נוצלו בעבר
לחקלאות והיום משוחררים לנחל.
מצד עתרת  -הוא אתר ארכאולוגי בו נמצאים כיום שרידיו של מבצר צלבני אשר הוקם בשלהי המאה
ה .12-המבצר ממוקם לגדות נהר הירדן 'כקילומטר אחד דרומית לגשר בנות יעקב אשר בקרבת
קיבוץ גדות.
עין חוני המעגל  -בחלק הנחל בין עמוקה לחצור הגלילית נובעים המעיינות עין חוני על שמו של חוני
המעגל ועין מרגנית שהוא מעיין עונתי .בקטע זה של הנחל נפוצה מאד פריחה של חלמונית גדולה.
בקטע הנחל הסמוך לחצור הגלילית ,נמצא קבר ויש המייחסים אותו לחוני המעגל.
חמאם בנות יעקב  -באר עתיקה ליד גשר בנות יעקב.
קייקי נהר הירדן  -אתר תיירות.

איור מס'  - 3מוקדים ושבילי טיול במרחב
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 .3עקרונות לפיתוח ושימור נופי בפרויקט המוצע
התוכנית מחולקת לארבעה מקטעים .1 :מעלה נחל מחניים וחצור הגלילית;  .2ממזרח לכביש ;90
 .3הערוץ הצפוני ,נחל אשף;  .4מורד הנחל (ראו איור .)4

איור מס'  - 4חלוקה למקטעים

מקטע  – 1מעלה נחל מחניים וחצור הגלילית.
מקטע זה מחולק לשניים:
.1.1

מעלה הערוץ הראשי של נחל מחניים

תיאור  -הנחל זורם בערוץ טבעי בקניון צר ,מאופיין בשטח הררי בעל שיפוע תלול של כ .15%-סוף
המקטע בחורשת קק"ל בתחילת חלקו הבנוי של היישוב חצור הגלילית .שם נכנס ערוץ הנחל למערכת
ניקוז תת קרקעית שחוצה את היישוב.
הבעיה  -כניסת הנחל אל מערכת הניקוז הקיימת בחצור-הגלילית אינה מוסדרת .הנגר הרב מביא
לעומס על תשתית הניקוז הקיימת ,שאינה מצליחה להתמודד עם הספיקות הגבוהות והסחף שמגיע
עם מי השיטפונות אל המערכת התת קרקעית .האזור סובל מהצפות ונזק לרכוש.
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ההצעה  -לפני כניסת מי הנחל אל מערכת הניקוז של היישוב בשטח חורשת קק"ל ,מתוכננות
מלכודות סחף שמטרתן להאט את מי השיטפונות ולסנן את הסחף (ראו איור  11בנספח).

איור מס'  - 4צילום ממקטע 1.1
שצ"פ מיוער בשולי חצור הגלילית בו זורם
נחל מחניים

 .1.2זרימת הנחל בתוך היישוב חצור הגלילית
תיאור – הנחל חוצה את חצור הגלילית כאשר חלק מהזרימה נקלטת במערכת הניקוז הקיימת
וחלקה זורם על פני הכביש ברחוב הראשי היורד עד כביש .90
הבעיה  -מערכת הניקוז התת קרקעית אינה מתאימה לספיקות התכן.
הפתרון  -הוספת קו ניקוז בקוטר  1.25מ' לאורך הכביש הראשי של חצור הגלילית ,אשר ינקז את
זרימת הנחל אל תעלה לאורך כביש  ,90ויתאים לספיקת תכן בהסתברות של .1%
הפתרון הינו הנדסי ,ללא נראות וללא השפעה נופית.
מקטע  - 2מזרחית לכביש  90ועד ההתמזגות עם ערוץ נחל אשף.
מקטע זה מחולק לשניים:
 2.1צומת מחניים (ראו איור )7
תיאור – במקטע זה נחל מחניים זורם בתעלה פתוחה מצפון לכביש  .91במקטע זה נמצאת צומת
מחניים ומתחם תחנת הדלק .שצ"פ קטן וגשר הולכי רגל חוצה את הנחל .תב"ע מתוכננת תוכנית ג/
 ,9346מציעה בינוי תיירותי (בית מלון) (ראו איור .)5
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התכנון  -ישנו פוטנציאל לפיתוח שצ"פ לצד הנחל שישרת את מבקרי המתחם התיירותי ,באי תחנת הדלק
ומטיילים במרחב .בגדה הדרומית ,הסמוכה למתחם התיירות מוצע שביל טיול שילווה את הנחל .את הגדה
הצפונית של הנחל תלווה דרך חקלאית שתשרת את חקלאי האזור (ראו איור .)6

איור מס'  - 5תוכנית ג 9346 /מגדירה ייעוד קרקע לנחל מחניים (מתוך האתר הממשלתי )govmap

איור מס'  - 6חתך במקטע 2.1

 2.2ממתחם התיירות המיועד ועד התמזגות הנחל עם היובל הצפוני (ראו איור )8
תיאור -נחל מחניים זורם לצידי שטחי חקלאות נרחבים ובסמוך לקיבוץ משמר הירדן משתנה הנוף
מחקלאי לטבעי באופי של יער פארק .בסמוך לקיבוץ גדות ועד לשפכו של הנחל תמונת הנוף היא של
חקלאות אינטנסיבית .לאורך הנחל יש דרך נוף משולבת טיילות וחקלאות.
הבעיה  -סחף קרקע.
התכנון  -מ יתון וייצוב גדות באזורים החקלאיים ,הצבת מלכודות סחף והוספת צמחית נחלים שתשפר
את תפקוד הנחל וכן תחזק את נוכחותו בסביבה (ראו איור  11ו 12-בנספח).
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איור מס'  - 7צילום ממקטע  2.1גשרון הולכי רגל עובר מעל נחל
מחניים ומתחבר לתחנת הדלק
איור מס'  - 8צילום ממקטע 2.2
נחל מחניים זורם בערוץ צר מלווה בצמחייה חד גונית

מקטע  - 3יובל נחל אשף
תיאור  -הערוץ עובר ברובו בשטחי חקלאות ובחלקו בשטח פתוח.
הבעיה  -חתך הנחל מספיק גדול עבור ספיקת התכן ,אך יש צורך בהצבת מלכודת סחף לפני הכניסה
לערוץ הראשי של נחל מחניים (ראו איור  11בנספח).

איור מס'  - 9צילום ממקטע  3נחל אשף זורם בין שטחים חקלאיים מלווה בצמחית גדות.
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מקטע  – 4מורד הנחל
מקטע זה מחולק לשניים:
 4.1מורד נחל מחניים עד לשפך
תיאור  -אזור המפגש של נחל מחניים עם נהר הירדן הוא אזור מתויר מאוד ובו מספר מעיינות ואתרי תיירות
בהם "קייקי נהר הירדן" וטיולי ג'יפים .במקטע זה הנחל זורם באזור חקלאי עם שיפועים תלולים .לאורך מקטע
זה מותקן מעביר מים כפול בקוטר  1.8מ'.
בעיות  -סחיפת וקריסת גדות בגלל מהירות הזרימה .שיפועי הדפנות תלולים והשיפוע האורכי גדול .תועדו
התחתרויות בגדות הנחל.
תכנון  -במקטע זה יש צורך במיתון וייצוב הגדות על ידי צמחיה.
במקטעי הנחל בהם יש צורך בייצוב הגדות יתוכננו מסלעות בגדה אחת של הנחל בשילוב צמחיה מייצבת,
שתקטין את מהירויות הזרימה ותמנע התחתרות וסחף קרקע (ראו איור  12בנספח).
 4.2מורד הנחל
תיאור  -קטע הנחל האחרון ,מקטע הנחל לפני מפגשו עם נהר הירדן הוא תלול ולכן כיום ,ערוץ הנחל מבוטן.
בקטע שבין כביש  918ועד הירדן ,הנחל זורם בתעלה מבוטנת בעלת גדות גבוהות ובשיפוע תלול .במעבר
בכביש  918ישנם  5מעבירי מים  ,שלושה בקוטר  1.0מטר ועוד שניים בקוטר  2.0מטרים.
בעיות –סחיפת וקריסת גדות בגלל מהירות הזרימה.
תכנון  -התכנון מציע לפרק את התעלה המבוטנת ולהסדיר חתך נחל במופע טבעי .במקטע זה יש צורך במיתון
שיפוע הנחל ל 0.8% -על ידי ייצוב ומיתון הגדות .מוצע שימוש בתללות 1להורדת מהירויות זרימה באמצעות
הסדרת  11תללות כל  20מטר לאורכו של הנחל עד שפכו לנהר הירדן .בין הסלעים והאבנים המרכיבים את
התללות תשתל צמחית גדות נחלים מקומית.
*הערה  -בשטח מקטע  4מצויים מספר אתרי עתיקות .בשל קיום אתרי עתיקות ישנן הגבלות של חפירה
ועבודות עפר למיתון גדות הנחל התלולות .משום כך ,מוצע פתרון הנדסי למיתון שיפוע הנחל בקרקעית הערוץ
וטיפול בגדות הנחל וייצובן על ידי צמחיה בלבד.

 1תללות הן אמצעי למיתון שיפוע הנחל והורדת מהירויות הזרימה .תללה הינה באורך של כמה מטרים ,בשיפוע די
תלול ביחס לשיפוע הנחל והיא מיוצבת באמצעות אבנים וסלעים קטנים
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איור מס'  – 10חתך אופיני במקטע 4.2
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 .4נספחים
הנחיות ליישום מלכודות הסחף:
הבולדרים במלכודות הסחף יהיו בהתאם למסלע המקומי המצוי בסביבת הנחל .במעלה הנחל ,ממערב
לכביש  90האבנים יהיו אבני גיר ,ממזרח לכביש  90הבולדרים במלכודות הסחף יהיו מאבן בזלת .האבנים
יהיו בעלי צורה טבעית ,מסודרים בשורות בהסטה (ראו איור .)11

איור מס'  – 11פרט של מלכודת סחף
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איור מס'  - 12דוגמה לחתך אופייני בו יתבצע ייצוב גדות
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