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 .1מבוא וניתוח המצב הקיים
נחל צלמון הוא נחל איתן בו זורמים מים כל השנה אשר מקורותיו מגיעים מהמורדות הדרומיים של רכס הרי
מירון .את הנחל מזינים מספר מעיינות :עין פרוד ועין רמיאל בחלקו העליון ,עין צלמון בחלקו התיכון ועין רביד
ועין דשנה בחלקו התחתון .נחל הארי הינו נחל אכזב אשר נמצא אף הוא באגן ההיקוות צלמון אשר ערוצו
מתחיל בחלקה המזרחי של בית ג'ן ועד חיבורו לנחל צלמון דרומית לקיבוץ מורן.
תכנית זו מתמקדת בנחל צלמון ובנחל הארי הזורמים בגליל העליון המזרחי .במרכז אגן הניקוז נמצא היישוב
עין אל אסד .במזרח האגן נמצאים היישובים שפר ,פרוד וכפר חנניה ,בדרום-מערב הישובים מורן וחזון.
עיקר התוכנית עוסקת בשלושה מקטעים באגן;
מקטע  :1צפוני -עין אל אסד :מזרחית לעין אל אסד ,לאורך תוואי דרך מטעי זיתים עד לשטחים פתוחים במורד
המטע.
מקטע  :2מזרחי -נחל צלמון :דרומית לכביש  ,85מחציית הנחל את כביש ועד מפגש נחל הארי בבקעת חנניה.
מקטע  :3מערבי -נחל הארי :דרומית לכביש  85מחציית הנחל ועד מפגש נחל צלמון בבקעת חנניה.

איור  :1תרשים סביבה של אזור התוכנית
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אגן צלמון-הארי מתחיל בצפון מהר הילל ברום של  1,071מטר מעל פני הים ,ממשיך במורדות תלולים
שמתמתנים מצפון לכביש  85ועד בקעת חנניה ברום של כ 270 -מטר מעל פני הים .מדרום האגן מתחיל מהר
חזון ברום של  584מ' מעל פני הים ,ויורד במורדות תלולים עד בקעת חנניה.
מטרות התכנית היא הסדרת משטר הזרימה במקטעים אלו של נחל צלמון ונחל הארי כחלק ממאמץ לשיקום
ערוצי הנחלים .כיום נגרמים נזקים לשטחי החקלאות המצויים בסמוך לנחלים .הנחלים מציפים שטחים
חקלאיים בשל כושרי הולכה נמוכים ומצב תחזוקה לקוי של הנחלים ושל מעבירי המים הבנויים בהם.
הפרויקט מציע דרכי פעולה המשלבים בין אלמנטי הנדסה לנוף ,לייעול והסדרת הנחלים בנוסף להחזרת
מראם הטבעי ככל הניתן.
1.1

דימוי המקום

הנחלים זורמים בחטיבת הנוף "גליל תחתון מרכזי" ו"הגליל הגבוה -עליון ומרכזי" (על פי החלוקה לחטיבות
נוף של המשרד להגנת הסביבה) .החטיבות מאופיינת במערכת של רכסים גבוהים ובקעות עמוקות ביניהן,
בכיוון מערב-מזרח .את המרחב חוצים ערוצי נחלים רבים ,מנוקדים בעצי זית ,גידולי שדה ,שטחי בור שלא
ניתנים לעיבוד ,מעיינות ,חירבות ובינוי של הכפר עין אל אסד ,כפר חנניה ,מושב חזון וקיבוץ מורן.

איור  :2נחל הארי במקטע הזורם לצד מטעי זיתים בתעלה רדודה וצרה
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1.2

יחידות נוף

א .שטחי חקלאות  :מטעי זיתים וגידולי שדה.
ב .שטחי בינוי :הכפר עין אל אסד ,מושב חזון ,כפר חנניה וקיבוץ מורן.
ג .תשתיות כבישים :במקטע זה נחל צלמון ונחל הארי חוצים את כביש .85
ד .ערוצי נחלים :נחל צלמון ונחל הארי אליו נשפך נחל שבע.
1.3

נצפות

מרכיב חשוב בניתוח הרגישות של מרחב הוא מידת הנצפות שלו .מידת הנצפות נובעת ממס' פרמטרים
ובעיקרם מהיכן ניתן לצפות בו ומהי מידת הנצפות .הנחלים זורמים במרחב פתוח וניתן להבחין בהם מהכביש
אותם הם חוצים  -כביש  .85כמו כן ,ניתן לצפות בתוואי הנחלים מקיבוץ ומורן וכפר עין אל אסד על סמך נוכחות
הצמחיה המתאפיינת בערוצי הנחלים .הנחלים זורמים בשטחים חקלאיים וניתנים לצפייה בעיקר ע"י
החקלאים.

איור  :3מבט מכביש 85

איור  :4מבט מקיבוץ מורן

 .2עקרונות לפיתוח ושימור נופי בפרויקט המוצע
במסגרת הפעולות להקלה על בעיית ההצפה בנחלים אותרו אזורים לאורכם בהם ישנם כשלים במשטר
הזרימה הגורמים לנזק וסיכון .מטרות העל בהן מתרכזת התכנית הינן הסדרת אפיקי הנחלים ,מיגון גדות
הנחלים והגנה על שטחי החקלאות בסמוך לאפיקי הנחלים.
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2.1

פיתוח

להלן הפעולות בהם יש לנקוט בהתערבות נקודתית כדי לשמור על תפקוד הנחלים כערוצי ניקוז:
▪

הגדלת חתך הזרימה והסדרת אפיק קיים -יצירת 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 .השמירה על גדות הנחל מפני
קריסה והתחתרות ייתרום להפחתת ההשקעה בנחל.

▪

החלפת מעבירי מים קיימים ושדרוגם או החלפתם במעבירים אירים וסמי איריים.

▪

דיפון וייצוב גדות הנחל – 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.
פעולות הייצוב ייעשו תוך שמירה על עקרונות בסיסיים :חיקוי הגדות הטבעיות ככל הניתן ,שימוש
בחומרים מקומיים ובולדרים שאינם מסותתים ,צמצום לאזורים נקודתיים ,בעיקר באזורים בהם
עוצמות הזרימה גבוהות יותר.

•
2.2

הסטת אפיק הזרימה לשטח בור וחפירת אפיק מוסדר לנחל.
שיקום נופי

הפיתוח הצפוי דורש באזורים מסוימים הגדלה של חתך הנחל ובאזורים אחרים הסדרת אפיק נחל חדש ,כל
אלו על מנת לעמוד בספיקות התכן הצפויות .יצירת תוואי חדש או הגדלת החתך הקיים ומיתון גדותיו מהווים
הזדמנות לשיקום נופי אקולוגי של הנחל ,שיתרום הן ליציבות הקרקע בגדות הנחלים והן להעשרת בתי הגידול
ולהדגשת נוכחותם של הנחלים במרחב הנופי .השיקום יכלול יצירת גיוון נופי ואקולוגי בשימוש באמצעים
הבאים:
•

שימור אופי הצמחייה המקומי וחיזוקו ע"י שימוש במינים מקומיים בלבד .עיבוי צמחייה בגדות
תעשיר את בתי הגידול וכן תהווה גורם מייצב בעל תרומה גבוהה לשמירה על מורפולוגית הנחל
וחיזוק נוכחות הנחל בנוף.

•

שילוב כיסי שתיל ה בחלקן העליון של הגדות כדי לשמר ולתמוך ברציפות של צמחיית הגדות
בחלקי הנחלים שאינם מדופנים.

•

שימוש באלמנטים טבעיים מקומיים ,כגון סלעים במגוון גדלים באפיקי הנחלים ובגדותיהם
שיסייעו לשיפור המורכבות המבנית בנוסף לפיתוליות ומיתון הגדות .שימוש בסלעים יתרום
ליציבות הקרקע בגדותיהם ויסייע להשיב לנחלים את מקומם הנוכח במערכת הנופית.

•

נטיעת עצים מקומיים במקומות המתאימים לכך תוך שימור עצים קיימים.
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•

לא יותר שימוש בצמחיית נוי הזרה למקום.

•

סילוק מינים פולשים.

•

שימוש בחומרי מילוי ואדמה מקומית – בעיקר כדי למנוע הפצה של זרעי צמחים שאינם
מקומיים או פולשים.

•

תחזוקה נמוכה  -ייעשה שימוש בצמחיה עמידה לאורך שנים בעלת דרישות השקיה ותחזוקה
נמוכות תוך שאיפה ליצירת נוף צמחי שאינו דורש השקיה לאחר התבססות.

•

עבודות השיקום יכללו פינוי פסולת ,גזם וערמות עפר ממרחב הנחלים .יש לשמור בתחילת
העבודות את אדמת החישוף בערמה ייעודית ,שתשמש כ"בנק זרעים" לצורך השיקום הנופי
בתום עבודות הפיתוח .העבדות יבוצעו באופן שיבטיח פגיעה מינימלית בשטח האתר
ובסביבתו.

איור  :5חתך נחל אופייני המציג את הגדלת חתך הזרימה וייצוב הגדות תוך שימוש באלמנטים טבעיים לייצוב
הגדות

 .3סיכום
באמצעות מספר התערבויות נקודתיות ,הפרויקט המוצע משפר את תפקודם של הנחלים צלמון והארי
כנחלים בסביבה כפרית-חקלאית .הפתרונות המוצעים משלבים גישה הנדסית עם גישה נופית ,ומציעים
תרומה לערכם הנופי של הנחלים לאזור המקיף אותם .שמירת הנחלים כנחלים פתוחים ,מיוצבים ומווסתים
הופכת אותם לאלמנטים בעלי חשיבות לסביבתם ובעלי מראה נוף עונתי דינאמי המהווה מוקד משיכה נופי
ירוק לתושבי האזור.
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