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 .1מבוא וניתוח המצב הקיים
נחל צלמון הינו נחל אכזב המנקז את המורדות הדרומיים-מזרחיים של גוש הרי מירון ונשפך לכנרת .אורכו
כשלושים ק"מ .הנחל מתחיל את זרימתו במורדות הר הילל בסמוך למושב שפר ,משם ממשיך דרומה וחוצה
את כביש  85לכיוון דרום אל בקעת חנניה ,לאחר מכן זורם לכיוון מערב לשטח הגן הלאומי "נחל צלמון".
במפגש עם כביש  804משנה הנחל את כיוונו וזורם דרומה לצד הכביש ,ממשיך מזרחה לבקעת גינוסר עד
שנשפך לכנרת דרומית לקיבוץ גינוסר .התכנית מתמקדת במעלה הנחל ,בסמוך לקיבוץ פרוד .אורך המקטע
הוא כ 2.3 -ק"מ ,בין קיבוץ פרוד לכביש .85
נוף תרבות בולט במרחב הוא הנוף החקלאי .החקלאות באזור זה מתחלקת לחלקות חקלאיות נרחבות בהן
מגדלים מטעי זיתים באופן מסורתי וכן חקלאות אינטנסיבית .מספר כבישים חוצים את הנחל.
ניתן למצוא לאורך הנחל קברים ,אמות מים ,ומטעי זיתים עתיקים.
חלקו העליון של המקטע הנוכחי בעל תלילות טופוגרפית ומופע נחל משתנה של מפלונים .ידוע כאזור טיילות
בשם "מפלי פרוד תחתון" .במהלך הטיילות זה ,ממוקם קבר אליו רבים מבקרים .החנייה הגדולה משמשת
בזמנים מסוימים מבקרים בהר מירון בשאר הזמן נותרת כחניית עפר גדולה שמספקת מטיילים מעטים
המגיעים למפלי פרוד והקבר .בהמשך הנחל ,מתמתן הנחל בנוף החקלאי ,במקטע מסוים אף נמחק ולא נוכח
בנוף.
מקטע נחל צלמון שבתחום התוכנית בעל שני חלקים שונים באופיים הנופי .הטופוגרפיה התלולה והמשתנה
בחלקו העליון מייצרת עניין נופי ורצון לטייל ולשהות לאורכו .לעומת זאת ,חלקו התחתון ,מתון ומישורי ,זורם
לצ ד שטחי חקלאות ולעיתים לא נוכח בנוף .לפיכך ,קיים פוטנציאל לעלות את ערך המרחב על ידי הסדרת
דרכי הטיילות העליונים ושיקום והנכחת מקטע הנחל המשובש .מטרות התכנית היא להסדיר את משטר
הזרימה במקטע זה של נחל צלמון כחלק ממאמץ לשיקום כלל ערוץ הנחל.

1.1

דימוי המקום

מקטע זה של נחל צלמון זורם בגבול של הגליל העליון והתחתון המאופיין במערכת של רכסים גבוהים ובקעות
עמוקות ביניהן ,מנוקדים בעצי זית ,גידולי שדה ,שטחי בור שלא ניתנים לעיבוד ,מעיינות ,שרידים ארכיאולוגים
וחירבות.

2

שיקום והסדרת נחל צלמון מקטע פרוד85 -

פרוד

מאג'ר

הכנרת

איור מס'  -1תכנית סביבה ,נחל צלמון

חניית עפר
קבר

חקלאות

פרוד

איור מס'  -2נחל צלמון במקטע פרוד

85
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איור מס'  -3מבט ממעלה הנחל

איור מס'  -4קטע עליון

איור מס'  -5קטע תחתון
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1.2

יחידות נוף
א .שטחי חקלאות  :מטעי זיתים וגידולי שדה.
ב .שטחי בינוי :קיבוץ פרוד ,חניית עפר
ג .תשתיות כבישים :במקטע זה נחל צלמון חוצה את כביש  85ואת כביש .866
ד .ערוץ יובל :שנכנס לנחל

1.3

טיילות ומוקדי עניין

מפלי פרוד עליונים ,ממוקמים בצדה הצפוני של בקעת בית הכרם ,למרגלות הרי מירון .המפלים זורמים
בחוזקה אחרי רדת הגשמים ,בעיקר בחורף ,ויוצרים בריכות קטנות ונוף ייחודי.
בשמורת "הר מירון" קיימים שפע של מסלולי טיול .כמו כן ,בהר הזה הוא קבור לפי האמונה לרבי שמעון בר
יוחאי ,מדי ל"ג בעומר מתקיימת ליד קברו הילולה שכוללת מדורות רבות ,כמנהג החג.
גן לאומי "נחל צלמון" צמוד למקטע הנחל להסדרה מצפון
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1.4

נצפות

מרכיב חשוב בניתוח הרגישות של מרחב הוא מידת הנצפות שלו .מידת הנצפות נובעת ממס' פרמטרים
ובעיקרם מהיכן ניתן לצפות בו ומהי מידת הנצפות.
הנחל זורם במרחב פתוח ,ניתן להבחין בו מהכבישים אותם הוא חוצה -כביש  85וכביש  866סמוך לקיבוץ
פרוד .הנוכחות של הנחל בנוף אינה בולטת בשל מחסור בצמחיית גדות נחלים.

 .2עקרונות לפיתוח ושימור נופי בפרויקט המוצע
2.1

שיקום נופי מקומי

הנכחת הנחל במרחב על ידי העמקת חתך הנחל במקטע  2המשורי ,על בסיס חתכים אלו יש אפשר מראה
טבעי על ידי יצירת חתך מגוון עם צמחייה עשבונית מקומית כמתואר בנספח האקולוגיה .שימוש באלמנטים
טבעיים מקומיים ,כגון סלעים במגוון גדלים באפיק הנחל ובגדותיו שיסייעו לשיפור המורכבות המבנית בנוסף
לפיתוליות ומיתון הגדות .שימוש בסלעים יתרום ליציבות הקרקע בגדות הנחל ויסייע להשיב לנחל את מקומו
הנוכח במערכת הנופית .שיפוע גדות בין  1:4-1:8בצורה משתנה וטבעי ליצירת בתי גידול מגוונים .לא יותר
שימוש בצמחיית נוי ,הזרה למקום .שימוש בחומרי מילוי ואדמה מקומית – בעיקר כדי למנוע הפצה של זרעי
צמחים שאינם מקומיים או פולשים .ייעשה שימוש בצמחיה עמידה לאורך שנים בעלת דרישות השקיה
ותחזוקה נמוכות תוך שאיפה ליצירת נוף צמחי שאינו דורש השקיה לאחר התבססות.

קבר
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איור – תכנית
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 .3סיכום
באמצעות התערבות מצומצמת המתוארות בנספח ,הפרויקט המוצע ישפר את תפקודו של נחל צלמון
כנחל בסביבה כפרית .הפתרונות המוצעים משלבים גישה הנדסית עם גישה אקולוגית -נופית ,ומציעים
תרומה לערכו הנופי של הנחל לאזור המקיף אותו .שמירת הנחל כנחל פתוח מיוצב ומווסת הופכת אותו
לאלמנט בעל חשיבות לסביבתו ,המקיים מערכות אקולוגיות ,יוצר מראה נוף עונתי דינאמי ומהווה,
בחלקו ,מוקד משיכה נופי ירוק -כחול .במקטעים משובשים על ידי העמקתו ועיצובו במראה טבעי ככל
הניתן תנכיח אותו בנוף כנחל בעל משמעות.
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