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 .1סקירה אקולוגית של מרחב התכנית
נחל צלמון הוא הנחל האיתן היחיד בגליל התחתון וראשון הנחלים ממזרח לקו פרשת המים של הגליל
התחתון .זהו אחד הנחלים הארוכים בגליל  -אורכו כ 35-ק"מ ושטח אגן ההיקוות שלו כ 110-קמ"ר .נחל
צלמון מנקז את המורדות הדרומיים-מזרחיים של גוש הרי מירון והוא עובר בדרכו מספר יחידות נוף:
המורדות הדרומיים של גוש הרי מירון ,בקעת חנניה ,רכס שזור ,מזרח הגליל התחתון ובקעת גנוסר.
בתחילתו זורם דרומה במקטע תלול וקניוני עד לבקעת חנניה ,שם מתחבר אליו נחל הארי המגיע מצפון
מערב ומהלכו הופך מתון יותר .בהמשך זורם הנחל 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 .מרחב כולל יישובים כפריים ,ערבים ויהודים ,וכולל שטחי חקלאות גדולים ,שמורות טבע ושטחי
יער ,חלקו טבעי וחלקו נטוע .בחלקים הצפוני והמזרחי שימוש הקרקע החקלאי הדומיננטי הנו מרעה
(רמון .)2008
אגן ההיקוות של נחל צלמון נמצא בגבול המעבר בין השיפולים הדרומיים של הרי הגליל העליון לגבעות
הגליל התחתון בלב החבל הים תיכוני בישראל והוא חלק מהיחידה האקולוגית 'חורש גריגה ובתה ים-
תיכונית' (רותם וחובריו  .)2016נחל צלמון זורם בין אזורי אקלים שונים ,מהר המירון בו אקלים ים תיכוני
גשום ועד חופי הכנרת בהם אקלים ים תיכוני יובשני.
ניתן להגדיר שלושה אזורים עיקריים שדרכם זורם הנחל:
•

בצפון האגן זורם הנחל בגליל העליון המרכזי ,אזור ים-תיכוני גבוה ולח עם כמות משקעים גבוהה

( 800-1000מ"מ ממוצע רב-שנתי) ,המקיים חורש ים תיכוני צפוף ומפותח.
•

במרכז האגן זורם הנחל בגליל התחתון הצפוני ,אזור ים-תיכוני גבעי מתון יותר המהווה מרחב
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השתנות הדרגתית בין חורש ים תיכוני באזור המערבי שלו ליער פארק ובתה עשבונית ברכס 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.
•

בחלקו הדרום-מערבי של האגן זורם הנחל במורדות הצפון-מזרחיים של הגליל לעבר חופי הכנרת,

אזור נמוך השייך באקלים ים תיכוני יובשני למחצה ,המאפיין 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.
לאורך תוואי הנחל ובאגנו נמצאו כ 50 -מיני עופות שונים (כחצי ממספר המינים הידועים באזור זה),
מתוכם  16מינים בסכנת הכחדה ו 10 -מינים עם עדויות לקינון .מבין היונקים נמצאו  10מינים שונים
1

לפחות (יש מקרים בהם לא ניתן היה למיין לרמת המין) ,ומבין הזוחלים נמצאו  4מינים ,אשר אחד מהם
(צב יבשה מצוי) נמצא בסכנת הכחדה .נמצא מין אחד של דו-חיים (צפרדע נחלים) ומין אחד של דג
(חפף הנחלים) .עושר המינים הגדול ביותר לאורך הנחל מצוי באזורים בהם שולטת תצורת הצומח של
חורש טבעי ללא שטחי חקלאות ,ועליה באחוז שטחי חקלאות מביאה לעושר מינים נמוך יותר (רמון
וחובריו  ,2002רמון וחובריו .)2008

 .2סקירת ערכי טבע בשטח התכנית
מקטע הנחל שבתחום התכנית נמצא באזור הים-תיכוני .חברת הצומח העיקרית בו היא טיפוסים שונים
של חורש אלון מצוי ,כאשר במפנה הצפוני הוא מלווה באלון התולע ,במפנה הדרומי המינים המלווים הם
אלה ארץ-ישראלית וחרוב מצוי ,ועל קרקע חווארית/קירטונית מלווה קטלב מצוי.
בחלקו העליון של המקטע ,תצורת הצומח במדרונות שמעל לנחל היא חורש פתוח הנשלט ע"י אלון
מצוי ,אליו נלווים שיחי צבר ועצי זית אירופי ,שנותרו מבוסתני הכפר פראדייה ,אשר היה במקום עד
 .1948צומח הגדות בנחל כולל את חברת שיח אברהם ,המאפיינת ערוצים של נחלי אכזב בעלי תשתית
סלעית המזרימים מים בעת שטפון ומספר ימים אחריו .אליו נלווים צמחי בתי גידול לחים כגון ברוניקת
המים ,פטל קדוש וסוף מצוי .בקיר המפלים גדלים שפע טחבים ,הן טחבי עלים והן טחבי כבד.
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חלקו העליון של הנחל ,כנחל הררי אכזב בחורש ים-תיכוני
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האופי הפתוח ,יחסית ,של השטח מאפשר מרחב תנועה לעופות יחד עם מספיק צמחיה ,מזון ומקומות
מסתור .זאת ,בשילוב עם עצי הפרי שבבוסתנים הנטושים מהווים מוקד משיכה לעופות ,וכן ,באזור זה
נצפה מספר גבוה יחסית של מיני עופות .עיקר פעילות היונקים במקטע זה נצפתה במתלולים שבשולי
הנחל .בין היונקים שנצפו באזור היו צבי חזירי בר ,קיפודים מצויים ,שפני סלע ,תנים ,מכרסמים ,ודרבן
(רמון וחוב' .)2008
בהמשכו ,הנחל מוקף שטחים מעובדים של כרמי זיתים .כיוון שכך הוא דל בטיפוסי הצומח הטבעיים
המלווים את הנחל .הצמחיה סביבו אופיינית לשטחים מוברים ,בשלטון קורטם דק ,גדילן מצוי וחוח
ספרדי ,אליהם נלווים חוח עקוד ,ברקן סורי ,דרדר מצוי ,שבולת שועל נפוצה ,ינבוט השדה וחבלבל
השדה .רעיית בקר המתקיימת באזור מביאה להשתלטות מינים אלה ,שהם בעלי עמידות גבוהה
לרעייה .בקטע זה הנחל זורם כתעלה רדודה מאוד ,המלווה לפרקים בשיחי פטל קדוש.
רמון וחובריו ( ) 2008העריכו את ערכיות בתי הגידול במקטע זה של הנחל כנמוכה למדי ,בגלל האופי
המעובד שלו ,והעדר מינים נדירים או אנדמיים ,או אוכלוסיות בגבול תפוצת המין ,וכן בגלל עושר מינים
נמוך ומורכבות צומח נמוכה .עם זאת ,בחלק זה ,לאחר שהנחל יוצא מהחלק ההררי וזורם לכיוון בקעת
חנניה ,הוא משתייך למערכת האקולוגית של עמקים אלוביים באקלים ים-תיכוני .מערכת אקולוגית זו
נמצאת בתת-יצוג בשטחים מוגנים בארץ (רותם וחוב'  ,)2016ורוב השטחים בהם היתה קיימת בעבר
הוסבו לשטחי חקלאות .לפיכך ,למרות שכיום הנחל נעדר ערכי טבע משמעותיים ,יש פוטנציאל גדול
לשיקום שלו.
בחלקו התחתון של הנחל ,לפני המפגש עם כביש  85יש מקבץ של עצי נוי תרבותיים ,כגון שילטה צרת-
עלים ופיקוס השדרות ,מין הנחשב פולש בבקע ים-המלח (דופור-דרור .)2019
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חלקו התחתון של הנחל ,זורם כתעלה רדודה בשטח חקלאי בעמק ,תחת לחץ רעיה גבוה

מקטע זה של נחל צלמון הוא חלק מתכנית המסדרונות האקולוגיים הארצית של רשות הטבע והגנים
(רותם וחובריו  ,)2015המחבר את מזרח הגליל התחתון עם גוש מירון (איור .)1

מפעל ניקוז נחל צלמון – פרוד | נספח אקולוגי

איור  :1תחום התכנית (באדום) על רקע תכנית המסדרונות האקולוגיים הארצית של רשות הטבע והגנים.
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 .3עקרונות אקולוגיים מוצעים לתכנית
במסגרת התכנית להסדרת הערוץ יש להתייחס לשיקום המורפולוגיה הטבעית של הערוץ וסביבתו
וליצירת תשתית להתפתחות צומח טבעי המאפיין נחלים .לכן ,בעת תכנון שינויים בחתכי הנחל יש
לקחת בחשבון את העקרונות הבאים:
•

חתך הנחל – ערוץ בחתך תעלתי בעל גדות תלולות אינו מאפשר התפתחות של בית גידול איכותי.

במקומות בהם מתוכנן שינוי והעמקה של חתך הנחל ,יש לעשות זאת תוך הרחבת האפיק ,מיתון הגדות
והעשרת המורכבות המבנית של פני החתך ,ממרכז הנחל ועד לגדות .פעולות אלו נועדו להשיב לאפיק
מראה ותפקוד דומים יותר למצב טבעי.
•

מעבירי מים –יש לוודא כי תכנון מעברי המים אינם גורמים למחסום הידרוביולוגי וכי יש אפשרות

למעבר חופשי של אורגניזמים דרך המעברים במורד ובמעלה הזרימה .בנוסף ,יש לתכנן את המעבירים
באופן המחקה את חתך הנחל הטבעי ככל הניתן ע"י 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.
•

דיפון גדות הנחל .באופן עקרוני ,עדיף לייצר ייצוב גדות על ידי צומח מקומי .במקרה ואין ברירה ויש

לייצר דיפון מלאכותי ,חשוב לתכנן אותו כך שייקח בחשבון את היכולת של המערכת האקולוגית
להשתקם ,בעיקר באופן שייתן אפשרות להתפתחות צומח ולהטמיעו באופן שיחקה חתך ערוץ טבעי .אם
לא ניתן להימנע מדיפון מלאכותי ,יש לצמצם אותו למקטעים קטנים ככל האפשר ולהעדיף שימוש
בסלעים מקומיים על בטון תוך מתן אפשרות להתפתחות צמחייה טבעית בניהם.
•

אזורי חיץ .בחלקו התחתון של המקטע ,הסמוך לשטחים חקלאיים ,יש לייצר חיץ טבעי מסביב

לרצועת הנחל .רצועת החיץ חשובה הן לשם שמירה על ערוץ הנחל ,אקולוגית ומורפולוגית ,והן כבית
גידול בפני עצמו .לרצועות חיץ צמחי יש יכולת למתן משמעותית (הפחתה של עד עשרות אחוזים)
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שטיפה של נוטריינטים מהסביבה החקלאית לנחל ,הן כאשר מקור הנוטריינטים בנגר עילי והן כאשר
מקורו בזרימה תת-קרקעית .בנוסף ,לרצועות חיץ צמחי יש פוטנציאל להפחית ביותר מ 60% -שטיפה
של סדימנטים בנגר עילי לנחל .הפחתת רמת הנוטריינטים המגיעים לנחל יכולה להיעשות באופן ביולוגי,
באמצעות ספיחת הנוטריינטים ע"י צומח הגדות ,וכן באופן מכני ,ע"י עצירת חלקיקי סדימנט אשר
הנוטריינטים קשורים אליו .על מנת שתוכל להיות מסנן יעיל של סדימנטים ונוטריינטים ,רצועת החיץ
צריכה להיות מורכבת מצומח עשבוני צפוף .מומלצת רצועה של לפחות  15מטרים מכל דיקור עליון של
הגדות.
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•

שיקום שטח מדורדר במעלה הנחל  -בחלקו העליון של המקטע ,ליד קיבוץ פרוד ,יש פעילות אדם

אינטנסיבית ,והשטח סובל מדחיסת קרקע ומרמיסה .מומלץ לבצע שיקום צומח בשטח זה באמצעות
שתילת מיני צומח מקומיים.

 .4רשימת מיני צומח מומלצים לשתילה
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שם מדעי
שם עברי
Quercus calliprinos
אלון מצוי
Pistacia palaestina
אלה ארץ-ישראלית
Ceratonia siliqua
חרוב מצוי
Quercus ithaburensis
אלון התבור
Styrax officinalis
לבנה רפואי
Salix acmophylla
ערבה מחודדת
ficus carica
פיקוס התאנה
Amygdalus communis
שקד מצוי
Ceratonia siliqua
חרוב מצוי
Vitex agnus-castus
שיח-אברהם מצוי
Lonicera etrusca
יערה איטלקית
Phillyrea latfolia
בר-זית בינוני
Euphorbia hierosolymitana
חלבלוב מגובשש
Cistus salviifolius
לוטם מרווני
Cistus creticus
לוטם שעיר
Salvia fruticosa
מרווה משולשת
fumana arabica
לוטמית ערבית
Phagnalon rupestre
צמרנית הסלעים
Phlomis viscosa
שלהבית דביקה
Teucrium creticum
געדה כרתית
Asphodelus ramosus
עירית גדולה
Gladiolus italicus
סייפן התבואה
Scilla hyacinthoides
בן-חצב יקינתוני
Convolvulus dorycnium
חבלבל השיח
Juncus rigidus
סמר ערבי
Cyperus laevigatus
גומא חלקלק
Cyperus longus
גומא ארוך
Mentha longifolia
נענע משובלת
Epilobium hirsutum
ערברבה שעירה
Apium nodiflorum
כרפס הביצות
Nasturtium officinale
גרגר הנחלים
Arundo donax
עבקנה שכיח
Urochloa mutica
נסמנית קיפחת
Dactylis glomerata
ציבורת ההרים
Hordeum bulbosum
שעורת הבולבוסין
Hyparrhenia hirta
זקנן שעיר
Piptatherum holciforme
נשרן שעיר
Salvia hierosolymitana
מרוות ירושלים
Salvia judaica
מרוות יהודה

מיקום בחתך הנחל צורת חיים
עץ
יובשני
עץ
יובשני
עץ
יובשני
עץ
יובשני
עץ
יובשני
עץ
יובשני
עץ
יובשני
עץ
יובשני
עץ
יובשני
שיח
גדה
שיח/מטפס
יובשני
שיח/עץ
יובשני
בן-שיח
יובשני
בן-שיח
יובשני
בן-שיח
יובשני
בן-שיח
יובשני
בן-שיח
יובשני
בן-שיח
יובשני
בן-שיח
יובשני
בן-שיח
יובשני
גיאופיט
יובשני
גיאופיט
יובשני
גיאופיט
יובשני
עשבוני רב-שנתי
יובשני
עשבוני רב-שנתי
יובשני
עשבוני רב-שנתי
גדה
עשבוני רב-שנתי
גדה
עשבוני רב-שנתי
גדה
עשבוני רב-שנתי
גדה
עשבוני רב-שנתי
גדה
עשבוני רב-שנתי
גדה
עשבוני רב-שנתי
גדה
עשבוני רב-שנתי
גדה
עשבוני רב-שנתי
יובשני
עשבוני רב-שנתי
יובשני
עשבוני רב-שנתי
יובשני
עשבוני רב-שנתי
יובשני
עשבוני רב-שנתי
יובשני
עשבוני רב-שנתי
יובשני
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תלתן הארגמן

 Trifolium purpureumיובשני

חד-שנתי

כתיבה :ד"ר עפרי גבאי ,ליגמ פרויקטים סביבתיים.

מקורות
דופור-דרור ז'.מ .2019 .ספר הצמחים הפולשים .מהדורה שניה מורחבת ומעודכנת .הוצאת דן פרי.
רותם ד ,אנגרט נ ,אלון ע ,גולדשטיין ח ,בן-נון ג .2015 .מסדרונות אקולוגיים מהלכה למעשה .רשות
הטבע והגנים.
רותם ד ,וייל ג ,וולצ'אק מ ,אמיר ש .2016 .מידת ייצוגן של יחידות אקולוגיות טבעיות בשטחים המוגנים
בישראל .אקולוגיה וסביבה.16-23 :7 ,
רמון א ,דולב ע ,שיצר ד .2008 .תכנית אב לנחל צלמון פרק  :3אקולוגיה .יעד אדריכלים ומתכנני ערים
ונוף.
רמון א ,רפפורט ע ,מורד א .2002 .הכנרת ,חופיה וסביבתה -סקר ,ניתוח והערכה של משאבי טבע ,נוף
ומורשת .מכון דש"א
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