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 .1הערכים האקולוגיים של נחל צלמון
נחל צלמון
נחל צלמון מנקז את המורדות הדרומיים-מזרחיים של גוש הרי מירון .בתחילתו זורם דרומה במקטע
תלול וקניוני (מקטע עין אל אסעד) עד לבקעת חנניה  ,שם מהלכו מתון יותר .בהמשך זורם דרך הרי
שגור ,מתנקז אל מאגר צלמון ממזרח לרכס הרי יטבת ,יוצר "ברך" לכיוון מזרח ונשפך לכנרת ליד קיבוץ
גינוסר .את הנחל מזינים מספר מעיינות :בחלקו העליון  -עין פרוד ועין רמיאל ,בחלקו התיכון  -עין צלמון,
ובחלקו התחתון  -עין רביד ועין דשנה .כיום נשאבים רוב המים על ידי יישובי הסביבה כמי שתיה ,ורק
מיעוטם זורמים בנחל בצורה חופשית.
הנחל מחבר לכן בין אזורי אקלים שונים מהר המירון בו אקלים ים תיכוני גשום ועד בואכה חופי הכנרת
בהם אקלים ים -תיכוני מזרחי – ערבתי וזהו אחד ממאפייניו הייחודיים .להלן חלוקה כללית של שלושת
האזורים אותם חוצה וביניהם מחבר:
•

הגליל העליון המרכזי הינו אזור ים-תיכוני גבוהה ולח ,בו כמות גבוהה של משקעים (800-1000
מ"מ) .הוא מקיים לכן חורש ים תיכוני צפוף ומאופיין במינים ייחודיים המתקיימים במרחב
המירון (למשל לטאה ירוקה ,Lacerta media israelica ,אשר המירון והכרמל מהווים את גבול

•

התפוצה הדרומי שלה).
הגליל התחתון הינו אזור ים-תיכוני גבעי מתון יותר המהווה מרחב השתנות הדרגתית בין חורש
ים תיכוני באזור המערבי שלו ליער פארק ובתה עשבונית (רכס לבנים וגבעת עצה) .נחל צלמון
זורם לאורך הגבול הדרומי של מקטע זה ובחלק הצפוני נחל חנניה מהווה חלק מרצף המעבר
בין הגליל העליון לגליל התחתון.

•

חופי הכנרת – אזור נמוך חצי יובשני ( )Semi-aridהמאפיין את כל המרחב העוטף את חופי
הכנרת ונמשך דרומה אל גאון הירדן .בקעת גינוסר הינה מניפת הסחף של הנחל (וגם של נחל
עמוד מצפון) והיא מקיימת קרקע פורייה לחקלאות.

צומח
הצומח לאורך הנחל משתנה כתלות מהרום היחסי ,המפנה ,התלילות והמסלע אולם לכל אורכו מאופיין
בחורש טבעי של אלון מצוי ,אלון התולע (במפנים הצפוניים) ,אלה ארץ-ישראלית (מפנים דרומיים),
חרוב מצוי ,קטלב מצוי ,זית אירופי ושיזף מצוי (במורד הנחל).
צמחיית הנחל כוללת עצי ערבה מחודדת ,קנה מצוי ואף אולמוס שעיר (מין נדיר) באזורים בהם מתקיים
זרימה רצופה ושיח אברהם ,פטל קדוש והרדוף הנחלים בשאר האזורים ,המורדיים יותר .ברחבי הנחל
נמצאו מינים נדירים ואדומים (תכנית אב צלמון  :)2007מישויה פעמונית ( ,)RPבן חורש רחב עלים
( ,)RPדורבנית התבור ( ,)Rסחלב מצויר ( ,)RPחוטמית הגליל ( ,)Rבקיית הגליל ( Rכפר חנניה והר חזון),
ארכובית חד שנתית ( ,)Rדבקה זנובה ( ,)RRגעדה קוצנית ( ,)RRלוענית יריחו ( ,)RPקיקסית קנוקנות
( Rבאזור טפחות) ,חומעה מגובבת ( )Rונהרונית חוטית ( RRבאזור עין רביד) ,סה"כ עושר מינים מרשים
לאורך מקטעים אלו של הנחל.
שפך הנחל הינו ערוץ מוסדר באופן מלאכותי בו צמחיית נחלים הכוללת שליטה של קנה מצוי עם
המלווים קיקיון מצוי ,אקליפטוס המקור (שניהם פולשים בבתי גידול לחים ,ג'אן-מארק  ,)2019אשל,
ערבה מחודדת ,פלגית שיחנית ,שנית גדולה ,עבקנה שכיח ,הרדוף הנחלים ,שיח אברהם ,סוף מצוי
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ומינים נוספים .בין המינים נמצאו כמה מינים אדומים בסקר  – 2011ארכובית סנגלית ( ,)RPלוביה
מצרית ( ,)Rשוש קירח ( ,)RPדבשה הודית( )Rוטיון חריף ( ( ,)Rסיני ושיצר .)2011
מקרא לרמת שכיחות (פליטמן ושות' :)1999
- CCנפוץ- C ,מצוי- F ,תדיר- R ,נדיר למדי (מעל  100אתרים בארץ) - RP ,נדיר ( 100-31אתרים
בארץ)-RR ,נדיר מאוד ( 30-4אתרים בארץ) -O ,על סף הכחדה ( 1עד  3אתרים בארץ)- X ,נכחד.
(פרגמן-ספיר)1999 ,
חי
בסקר ( 2007תכנית אב צלמון  )2007נמצאו מעל  50מיני עופות שונים (כחצי ממספר המינים הידועים
באזור זה) ,מתוכם  16מינים בסכנת הכחדה 10 ,מיני של יונקים ,זוחלים ,דו חיים ודגים .נמצא כי לאורך
הנחל עושר המינים הגדול ביותר מצוי באזורים בהם שולטת תצורת הצומח של חורש טבעי ללא שטחי
חקלאות ,בעוד עליה באחוז שטחי חקלאות מקטין את עושר המינים.
שפך נחל צלמון מהווה מרחב קינון לעופות מים (למשל ללבניות גדולות) והוא משמר את הנופים
הטבעיים של חופי הכנרת.

 .2סיכום ממצאי תוכנית אב נחל צלמון  -אקולוגיה
מקטעי הנחל המוצעים בתוכנית זו מצויים במרחבים החקלאיים הגדולים הסמוכים לנחל – מטעי
הזיתים מדרום למרר ושטחי המטעים בבקעת גינוסר .כיוון שכך הערכיות הבוטנית של שטחים אלו הינה
בינוני -נמוכה והיא דלה יחסית בטיפוסי הצומח הטבעיים המלווים את הנחל .כמובן שלאורך כל הנחל
מתקיים בית גידול של גדות נחל והוא ערכי וחשוב לשימור ושיקום והוא מושפע באופן המיידי והישיר
מפעולות הידרולוגיות בערוץ וגדות הנחל.
ערכיות בוטנית בשטחים המיועדים לתכנון בעבודה זו (תוכנית אב לנחל צלמון :)2007

בקעת גינוסר
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להלן סיכום מסקנות תכנית אב צלמון  ,הרלוונטיות לעבודה זו:
 .1ישנה חשיבות גבוהה בקיום זרימה רציפה לאורך הנחל ושמירה על קישוריות הידרו-
ביולוגית.
 .2האזורים בהם קיימים מים לאורך כל עונות השנה הם בעלי הערך הגבוה ביותר ומהווים
אוכלוסיות מקור לנחל כולו .מקטעים אלו דורשים לכן יחס תכנוני מוכוון שימור.
 .3יש לצמצם ולטפל בשני החסמים המשמעותיים המצויים לאורך הנחל :תעלת המוביל
הארצי וסוללת כביש .65
 .4שמירה על ממשק רעייה נכון להגבלת היסגרות החורש ופגיעה בעושר המינים.
 .5שמירה על אזורי קינון עופות בבתות הספר של החלק המורדי ,כאפשרות ליצירת שמורות
טבע חדשות באזור זה.
 .6מקטע הנחל שבין מאגר צלמון לכביש  65זוהה כמקטע בעל ערכיות גבוהה והוא ראוי
לשימור.
אזור בעל ערכיות גבוהה
בעדיפות לשימור

 .3התייחסות לתכנון המוצע
התוכנית המוצעת מתייחסת לכמה אלמנטים הידרולוגיים-ניקוזים שמטרתם לשמור על תפקוד נחל צלמון
כערוץ ניקוז כדי להגן על השטחים החקלאיים והבנויים במרחב הנחל .להלן התייחסות להשפעות האקולוגיות
ולהזדמנות שהן מייצרות לשיקום ושיפור בית הגידול הנחלי על פי האלמנטים המוצעים:
 .1הגדלת חתך הזרימה ,מיתון וייצוב גדות – יש לשלב פעולה עם שיקום של חתך גדות הנחל ליצירת גדות
טבעיות בעלות מורכבות מבנית גבוהה יותר ושיפועים משתנים לאורך הנחל .פעולה זו תאפשר להגדיל את
החייץ הצמחי בין ערוץ הנחל לבין החקלאות וזו תייצר הגנה על הנחל מפני זיהומים והשפעות סביבתיות .צמח
הנחל יאפשר תנוע ה ומסתור של בעלי חיים לאורך הנחל ותשפר את הנחל כציר אקולוגי לחיות בר .השמירה
על גדות הנחל מפני קריסה והתחתרות ייתרום להפחתת ההשקעה בנחל.
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 .2שינוי הרכיבים ההידראוליים (מעבירי מים) – מעביר מים מסוג סמי אירי הינו בעל עדיפות נמוכה ביחס
למעבירי מים אחרים ( .)Franklin at al 2018הסיבה היא שהוא אינו מחקה את אופן הזרימה ,תשתית וגדות
הנחל ופוגע בקישוריות ההידרו-ביולוגית .חשוב לציין כי באזורים בהם מוצע להחליף את המעבירים הקיימים
במעבירים סמי-איריים (במורד לסאלמה) לא מתקיימת זרימה איתנה לאורך כל עונות השנה (ספיקות בסיס)
והיא מקיימת זרימה רק במהלך כמה ימים בודדים בשנה (זרימות שיטפוניות ,תוכנית אב צלמון  .)2007בנוסף
לכך לא ידוע על דגים במקטע זה ולא צפוי כי ייווצר חסם הידרו-ביולוגי משמעותי בשל פעולות אלו .אם זאת
יש לתכנן את המעבירים באופן המחקה את חתך הנחל הטבעי ככל הניתן  :שימור אופי תשתית הנחל (למשל
על ידי שיבוץ של אבן פראית בשלב היציקה ,לחיפוי והגדלת שטח פנים של המצע) ומניעת שינוי חתך הנחל
ושינוי במהירות הזרימה במעביר.
במקטע הנחל במורד לעין דשנה (בקעת גינוסר) מתקיימת זרימה רצופה לאורך כל השנה ושם מציעה
התוכנית החלפת מעבירי מים (שני מעבירים בקוטר  1מ' כ"א) במעביר  BOXגדול יותר ,כלומר הפחתת שינוי
מהירות הזרימה מהמצב הקיים ושיפור הקישוריות דרכו.
 .3דיפון גדות הנחל בבולדרים – פעולה זו תורמת למניעת התחתרות בגדות הנחל ,הגורמת לקריסת הגדות.
קריסת הגדות מונעת התפתחות צומח בגדות הנחל ,גורמת להשקעה של קרקע וסחף במורד הנחל נוסף על
עידוד התפתחות מיני צומח פולשים (כגון קיקיון מצוי ,לכיד הנחלים ואיזדרכת מצויה) .קריסת הגדות גורמת
לסתימות והקטנת חתך הנחל ,כך שיכולת ההולכה שלו נפגעת .אמנם ישנה חשיבות להשקעה של סדימנטים
בנחל (על פי עקרונות תכנון גיאומורפולוגיים של נחלים) אולם ברור כי קריסת הגדות היא תוצר של שינוי ותיעול
הנחל לחתך שאינו מאפשר עמידה בספיקות החורף ולכן יש לטפל בו.
כיוון שדיפון הגדות בבולדרים אינו מחקה את אופי הגדות הטבעי מומלץ לבחון דרכים נוספות לטיפול בבעיה,
למשל על ידי שינוי גדות הנחל וייצוב צמחי .במידה ואין אפשרות להגדיל את חתך הנחל (על ידי סיפוח שטחים
חקלאיים למשל למסדרון הנחל והרחבת ערוץ הזרימה) חשוב להקפיד על כמה עקרונות בסיסיים:
•

חיקוי הגדות הטבעיות ככל הניתן (שיפועים ,שילוב צומח בין הבולדרים).

•
•

שימוש בחומרים מקומיים ובולדרים שאינם מסותתים – להשתלבות בנוף.
צמצום לאזורים נקודתיים בהן אין אפשרות לפתרון אחר.

•

צמצום לאזורים במורד האגן ,בהם עוצמות הזרימה גבוהות יותר (למשל בסמוך לשפך הנחל לכנרת).

חשוב לציין כי פתרון זה הינו עדיף על פתרונות אחרים לטיפול בבעיה ,למשל על ידי ביטון ,בניית מסלעות
הנדסיות ללא מורכבות ודירוג בין האבנים וכדומה.
בנוסף לנאמר לעיל יש להקפיד על כמה עקרונות כללים (יש לשלב אקולוג בתכנון המפורט ,לבחינה
מדוקדקת יותר של הרכיבים):
א .שיקום צומח גדות הנחל – צומח גדות הנחל מהווה גורם מייצב בעל תרומה גבוהה לשמירה על מורפולוגיית
הנחל .ישנה חשיבות לשקם אזורים פגועים בהם גדות הנחל סטריליות מצומח ,על ידי שיקום צמחי והשבת
המינים המקומיים והמתאימים לאזור (על פי רשימת אקולוג מלווה) .ראוי להגדיר את אופן תחזוקת הנחלים
ולהסדיר ממשק כיסוח שיאפשר את תרומות הצומח מחד (שירותי מערכת – ויסות ,אספקה ותרבות) ולא יפגע
ביכולת ההולכה ההידראולית מאידך.
ב .שימוש בחומרים מילוי ואדמה מקומית – בעיקר כדי למנוע הפצה של זרעי צמחים שאינם מקומיים או
פולשים.
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ה .שיקום צמחי לאחר פגיעה בקרקע מקומית – אזורים שעברו פיתוח/הפרה מהווים חלון הזדמנויות
להתפתחות של מיני צומח פולשים ומתפרצים .יש לתכנן את שיקום הצומח לאחר העבודות ,כחלק מהתכנון
המוצע ,במטרה לסגור חלון זה ולהתוות את אופי הצומח הרצוי.

גדות נחל סטריליות ,ללא צומח טבעי (ניכרת שליטה של מינים פולשים) במורד הנחל

קריסת גדות והתפתחות מיני צומח פולשים
6

לסיכום  -הפעולות המוצעות בעבודה זו הכרחיים ,מטרתם שיפור המערכת ההידרולוגית והניקוזית בנחל יחד
עם הגנה על השטחים החקלאיים והאזורים הבנויים בסמוך לנחל צלמון .מסמך זה מספק התייחסות כללית
לאלמנטים המוצעים בתוכנית אולם מעבר לכך חשוב לשלב אקולוג בשלבי תכנון מתקדמים יותר .האלמנטים
המוצעים כאן אינם פוגעים ברצף ההידרו-ביולוגי של הנחל ובמקרים מסויימים אף תורמים לו .לייצוב הגדות
תרומה לשמירה על צומח גדות הנחל ומניעת פגיעה נוספת במורפולוגיית הנחל .להסדרת התעלה חשיבות
גבוהה בהשבת האופי הטבעי של הנחל ותפקודו האקולוגי .חשוב לכן להקפיד כי האלמנטים ההידרולוגיים
המוצעים ידברו בשפה אורגנית ככל הניתן (צורה ,צבע ,חומר) ,ישתלבו בנוף הטבעי של הנחל ,יכללו
התייחסות לשיקום הצומח הטבעי בסביבתם ולהפחתת הופעה של מינים פולשים.

כתיבה :איתי אושינסקי – ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ ,ינואר .2020
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