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 .1מבוא וניתוח המצב הקיים
נחל שניר הינו אחד משלושת יובליו העיקריים של הירדן .הנחל ,יחד עם שני הנחלים האחרים  -חרמון (בניאס)
ודן ,מהווים את "ארץ פלגי מים".
חזות הנוף הכללית של האזור היא של סביבה כפרית-חקלאית .קיים באזור זה צירוף ייחודי ומגוון של נכסי טבע
מקומיים ,נחלים הזורמים כל השנה ושטחים חקלאיים מעובדים סביב ליישובים כפריים .בהיקף האזור ניתן
לחזות בהרי הגליל המזרחי במערב ,מורדות הגולן במזרח והרי החרמון בצפון ,כל אלו מעניקים לאזור את
אופיו הייחודי ומחזקים את היותו בעל ערכיות אקולוגית ונופית גבוהה ביותר.
תוכנית " "LIFEלירדן וסביבתו קבעה כי "מרחב התכנון ישלב שימור של המרחב הכפרי והפסטורלי ,של
משאבי הטבע הייחודיים ושל משאבי התרבות לצד פיתוח אקסטנסיבי מבוקר ,המוסט מהנחלים וממקורות
המים ומתחשב ברגישות משאבי הטבע ,אך אינו מתעלם מצורכי הפיתוח באזור .מדיניות התכנון נובעת
מהצורך לשמור על המגוון הנופי הרב במרחב ובמקביל ,לאפשר פיתוח מבוקר של יחידות הנוף המגוונות.
עקרונות המדיניות כוללים שמירה על מרחב כפרי עם צביון פתוח ופסטורלי ופיתוח אקסטנסיבי בלבד ,וכן
שימור אפיקי הנחלים וגדותיהם שיורחבו כצירים אורכיים פתוחים".
ייחודו ויופיו של האזור הפכו אותו לאזור נופש ותיירות מפותח בעל ביקוש גדול ועומס מבקרים רב ,הגורמים
ללחצי פיתוח על האזורים הרגישים של הנחלים וגדותיהם .במנהלת הנחלים התקבלה ההחלטה כי מבין 3
מקורות הירדן יהיו הנחלים דן וחרמון הנחלים השמורים ואילו נחל שניר יהיה הנחל הנגיש לציבור מביניהם.
מקטע זה של נחל שניר מאופיין בפעילות מטיילים רבה ,הכוללת שהיית מבקרים בגדה ,שייט סירות והליכה
במים (ראו תמונה  .)1פעילות מבקרים אינטנסיבית זו יוצרת פגיעה פיסית בגדות ,בכיסוי הצומח ובמצע
הביולוגי בקרקעית הנחל ומשפיעה על ההרכב ועושר מיני הצמחים ובעלי החיים במקום .כמו כן ,פעולות
הנדסיות שנעשו בעבר לייצוב הגדות ,גררו בעייתיות בגדותיו במורד הנחל .הדבר מתאפיין בהתחתרות וסחף
אדמה ובחשיפת בתי שורשים של עצים רבים ,אשר נמצאים כיום בסכנת קריסה.
תהליכי תכנון הנחל והמרחב משקפים את הקונפליקט שבין הצורך לשמר את משאבי הטבע לבין צורכי הציבור
לחוות וליהנות ממשאב ייחודי זה .בתהליך נדרש לייצר איזון מיטבי בין שימור לפיתוח עבור קהל המטיילים.

תמונה  – 1מרחבי שהייה על גדות הנחל
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1.1

דימוי המקום

דימוי המקום אינו מצטמצם לנחל שניר לבדו ,אלא הינו דימוי למרחב הצפוני ביותר של מדינת ישראל ככלל:
עמק החולה וההרים הסובבים אותו  -הרי הגליל העליון ,רמת הגולן והר החרמון ,המתנשא בחלקו הצפוני.
מרחב זה כולל מרכיבים נופיים ייחודיים ההופכים אותו לסוג של "חוץ לארץ" עבור אזרחי מדינת ישראל בהיותו
עמק פורה וציורי ,בעל נופי מים וטבע עשירים ,הרים נישאים ומוריקים ונוף הרים מושלגים בעונת החורף .דימוי
נוף זה מלווה בתחושת מרחב פתוח ,טבעי ,חקלאי-פסטורלי ובלתי נגוע.
דימוי נחל שניר עצמו ,כמו גם נחלי מקורות הירדן האחרים ,מורכב מתמונת נוף הנחל – נחל שופע מים צלולים
וצוננים ,הזורמים בזרימה מהירה בתוך נוף של עצים נישאים ומצלילים וצמחיית גדות עשירה ,וכל זה בתוך
מרחב כפרי-חקלאי .דימוי הנחל מורכב גם מסוגי הפעילות הנלווים אליו (טיולים לאורך הנחל ,שהות מענגת
לגדותיו ,שיט קיאקים ,רפטינג ואבובים) ומכך שהוא מאפשר למשתמשיו מפלט מרענן מהקיץ הישראלי החם.
1.2

יחידות נוף
א .רצועת הנחל – נחל שניר ורצועת הצמחייה המקיפה אותו ברוחב משתנה.
ב .שטחי חקלאות – שטחי חקלאות מקיפים את רצועת הנחל משתי גדותיו ומאופיינים בשילוב של
מטעים עם שדות פתוחים.
ג .קיבוצים – קיבוץ בית הלל והגושרים.
ד .חניוני לילה מפותחים ואטרקציות נופש ותיירות –חניוני בית הלל ,השמורה ,דג על הדן ,ואתרי קיאקים
של הגושרים ,בית הלל ומעיין ברוך  -הנמצאים במרחב.

1.3

נצפות

מרכיב חשוב בניתוח הרגישות של מרחב הוא מידת הנצפות שלו .מידת הנצפות מושפעת בעיקר מהיכן ניתן
לצפות בשטח ובאיזו מידה הוא נצפה .הנחל נצפה מהאתרים הבאים:
כביש  – 918מהמקטע החולף במקביל לנחל חרמון והחוצה אותו ,ניתן לראות את "חומת" הצמחייה של הנחל
על רקע נוף השדות והמטעים.
דרך הגישה לקייקי הגושרים – גם מדרך זו ,העוברת במרחב חקלאי בלתי מופר ,בולטת רצועת הנחל כ"חומת"
צמחייה גבוהה הבולטת על רקע השדות המישוריים הפתוחים.
שביל הנחל – הנחל וסביבתו הקרובה נצפים במידה גבוהה משביל הנחל העובר בגדתו המזרחית.
אפיק הנחל – נוף הנחל עצמו נצפה במידה רבה מאפיק הנחל עצמו ,עבור המטיילים בנחל ,שוהי הגדות
והשייטים הרבים.
על מנת לשמר את חווית נוף הנחל עבור משתמשים רבים אלה ,יש לנקוט בפעולות הגנה ושימור ,טיפוח
ומניעת מפגעים חזותיים.
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1.4

ערכיות הנוף

הרגישות הנופית של מקומות/שטחים מורכבת ממידת ערכיותם מחד ,וממידת פגיעותם מאידך .פרמטרים
כמו נדירות המשאב וייחודיותו ,רמת השימור או הפגיעה (הפרה) ,רוחב ועומק רצועה או גודל המרחב ,כל אלו
ועוד משפיעים על מידת רגישותו .ההערכה של יחידות הנוף ושקלולן נעשתה על פי קריטריונים של מצב
השתמרות ,נדירות המשאב ,פגיעות חזותית ,ערך תרבותי ותיירותי ,קושי בהשתקמות ומידת הרציפות.
בתוכנית "( "LIFEתכנית אב וממשק לירדן אדם וטבע ,במימון פרויקט  LIFEבחסות האיחוד האירופי ,עבור
מנהלת נחלי מקורות הירדן) זכו פלגי המים ,ובכללם נחל שניר ונחל חרמון ,להיכלל ביחידות הנוף בעלות
הערכיות הגבוהה ביותר .הגדה המערבית  -ברמת הערכיות הגבוהה ביותר והגדה המזרחית ברמת ערכיות
בינונית (רמת הערכיות ה 3-מתוך  4במרחב התוכנית).
השטחים החקלאיים מהווים מרכיב חשוב של השטחים הפתוחים במרחב עמק החולה .בנוסף לחשיבותם
לדימוי הכפרי ,השטחים החקלאיים תורמים גם לרצף משמעותי של שטחים פתוחים ,כחלק מהמסדרונות
האקולוגיים ,החיוניים לשמירת הטבע והנוף (ראו תמונה .)2

תמונה  – 2תוואי נחל שניר בולט על רקע המרחב החקלאי

1.5

אתרים בסביבת הנחל

האתרים החשובים בסביבת הפרויקט המוצע כלולים רובם ככולם במה שמכונה "ארץ פלגי מים" :שמורת נחל
חרמון ,מעינות הבניאס ,נחל שניר ,פלגי הדן ,שמורת תל דן ,חורשת טל ,חורשת הנופלים ועוד .אלה ניצבים
לצד אתרי היסטוריה ,מורשת ותרבות שונים במרחב הקרוב.
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 .2עקרונות לפיתוח ושימור נופי
2.1

שיקום וייצוב גדות הנחל

כיום ,תופעות של התחתרות וסחף פועלות על גדות הנחל .תופעות אלו עלולות לפגוע בדרכים החקלאיות
אשר נמצאות בסמוך לנחל תוך סכנת קריסת הדרכים לתוואי הנחל .כמו כן ,ניצפו עצים רבים אשר שטף המים
סחף את האדמה שבסביבתם והשאיר את בית שורשיהם חשופים ,דבר אשר עלול לגרום לקריסתם (ראו
תמונה  .)3על מנת למנוע סחף קרקע עתידי ,יעשה שימוש בחלופות דיפון המשלבות גזעי עצים וסלעים
מקומיים במגוון גדלים ,באפיק ובגדותיו ,דבר אשר יצור גיוון נופי ואקולוגי בערוץ (ראו תמונה  .)4בנוסף,
שתילות של צמחייה מקומית ,יבטיחו את יציבות הקרקע אך גם ישיבו לנחל את מקומו הנוכח במערכת הנופית.

תמונה  – 3בית שורשים חשוף הנובע מסחף קרקע

תמונה  – 4דיפון גדות נחל – "שריון אקולוגי" – שילוב אלמנטים טבעיים לדיפון גדת הנחל
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2.2

ייצוב הנדסי וצמחי של גדות הנחל

באזורים רגישים בנחל ,יבוצע דיפון של גדות הנחל באמצעות מסלעה בעלת מרחקים משתנים בין סלע לסלע.
במרווחי המסלעה תבוצע פעולת העשרה וגיוון של צמחיית הגדות באמצעות שתילה וזריעה של צמחייה
מקומית אופיינית .פעולה זו ,בנוסף על תרומתה לייצוב הקרקע ,תחזק את המראה הנופי הטבעי של הנחל
(ראו תמונה .)5
2.3

העלאת הקישוריות והעלאת ערכו הנופי והתיירותי של המרחב

הנספח הנ"ל מציע יצירת אלמנטים נופיים בעלי אופי טבעי ומוכר במרחב הנחל .אלמנטים אלו מעלים את
ערכו האקולוגי של הנחל ומאפשרים את המשכיות ענפי התיירות במרחב תוך שמירה על הנחל כמוקד משיכה
למטיילים ולמבקרים .אלמנטים אלו מצטרפים לפעולות השיקום וההגנה על גדות הנחל תוך שימור הדרכים
החקלאיות הקיימות והעלאת ערכו של המרחב עבור המטיילים המזדמנים ואנשי האזור.

תמונה  – 5שרטוט להמחשת ייצוב דופן גדה באמצעות מסלעה וצמחיה

 .3סיכום
הפרויקט מציע טיפול במפגעים של סחף קרקע ,התחתרויות והצפות במקטעו המרכזי של נחל שניר .הפרויקט
משלב כלים נופיים כגון שיקום והעשרת צמחיית הגדות הטבעית ,יחד עם כלים הנדסיים ואלמנטים טבעיים
כגון מסלעות וגזעי עצים ,להגנה על גדות הנחל בעיקולים חדים .התוכנית שואפת לשמר את התוואי הקיים
של הנחל ,לרבות הפיתולים הקיימים .כמו-כן ,התוכנית מבקשת למזער במידת האפשר את הפגיעה בסביבת
בית הגידול המתקיים בסמוך לנחל .ככלל ,הפעולות בפרויקט יבוצעו באופן המגדיל את הערכיות הנופית של
הנחל ובכך יתרום לסביבתו.
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