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 .1מבוא
נחל סער עובר בתפר שבין רמת הגולן והר החרמון .בדרכו אל הירדן מנקז נחל סער את בקעת יעפורי וממשיך
מצפון לכפר הדרוזי מסעדה .לאחר  11ק"מ של פיתולים בין סלעי הגיר העתיקים של החרמון לבין סלעי הבזלת
הצעירים יותר של הגולן ,נשפך אל נחל חרמון (הבניאס) ,שהוא אחד ממקורותיו של נהר הירדן.
הנחל ,שבעברו היה נחל איתן ,מתפקד כיום כנחל אכזב בשל תפישת מי המעיינות המזינים אותו – עין סער
ועין משרפה .סמוך לצומת מסעדה מצטרף לנחל יובל אבו סעיד שמגיע מכיוון דרום-מזרח.
לאורך ערוץ הנחל זורמים שני מפלי מים גבוהים :מפל רסיסים ומפל סער .מפל רסיסים – נמצא כ 1-ק"מ
ממזרח לגשר הידידות על הכביש העולה לעין קיניה ,ומפל סער – נמצא ממערב לגשר סער צמוד לכביש
 989העולה לנווה אטי"ב.
הסדרת הנחל תתמקד במקטע בו הנחל עובר בשטחי הכפר מסעדה ,בסמוך לשטחים חקלאיים ושטחים
בנויים או מיועדים לבנייה (עפ"י ג.)18762/
במקטע המלווה את שולי הכפר מסעדה ,שאורכו פחות מ 1 -ק"מ ,ערוץ הנחל נעשה צר וגדותיו תלולות והוא
סובל ממפגעים המשפיעים על יציבות המערכת האקולוגית ותפקודו ההידרולוגי והנופי .מדרון הגדה הצפונית
מאופיין בטרסות חקלאיות ,בעוד שבמדרון הגדה הדרומית קיר גבוה של  9שורות בולדרים מסיביים תומך
מבנים ללא היתר (ראו איור  1ו 2-וחתך  2ו .)4-בערוץ הנחל בולטת בהעדרה צמחית גדות נחלים טבעית,
שקיימת בחלקיו התחתונים של הנחל (ראו איור  )3ומפגעי שונים של פסולת ביתית ופסולת בניין וכן פסולת
חקלאית וגזם פזורים לאורך תוואי הנחל (ראו איור  .)2הנחל סובל מהזנחה וממפגעים רבים ומראהו המוזנח
אינו משקף מראה של ערוץ נחל טבעי .יתרה מזאת ,הוא כלל אינו מממש את ההבטחה הגלומה בו לעושר נופי
ואקולוגי.
התוכנית לשיקום נחל סער מציעה הסדרה הידרולוגית ושיקום נופי ואקולוגי.

איור  :1קיר בולדרים תומך מדרון
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איור  :2בערוץ הנחל ובגדותיו מפגעי פסולת ובסמוך להן בינוי חורג

איור  :3גדות נחל חשופות מצמחיה
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איור  :4מפת תוואי נחל סער
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 .2ניתוח המצב הקיים
 2.1דימוי המקום
התפר בין הר החרמון להרי הגולן מתאפיין בנוף דרמטי ופראי הכולל נחלים ,מעיינות ,צמחיה ירוקה ונקיקים
מרשימים .לצד הנוף הטבעי ,האזור ייחודי בנופי החקלאות ההררית המסורתית הכוללת מטעי תפוחים
ודובדבנים .זהו גם אזור מפגש בין התרבות הישראלית לכפרים הדרוזים :מג'דל שמס ,עין קניא ומסעדה .נחל
סער הינו קו התופר את האזורים והתרבויות השונים ,מושך מבקרים משלל תרבויות ואזורים ומהווה שיא בנוף
המקומי בזכות מפליו השוצפים בסוף עונת החורף ובתחילת האביב.

 2.2יחידות נוף
א .שטחי חקלאות – חקלאות מסורתית אופיינית ליישובים הכפריים באזור זה
ב .בינוי כפרי – כפר מסעדה
ג .הרי הגולן והחרמון – רקע וקו האופק של העמק החקלאי
ד .אפיק הנחל וסביבתו – אפיק נחל סער עד שפכו לנהר הירדן
ה .גוף מים  -ברכת רם  -אגם טבעי סמוך לכפר מסעדה

 2.3נצפות
מרכיב חשוב בניתוח הרגישות של מרחב הוא מידת הנצפות שלו .מידת הנצפות נובעת ממס' פרמטרים
ובעיקרם מהיכן ניתן לצפות בו ומהי מידת הנצפות שלו.
מרחב הנחל המיועד לטיפול נצפה מכבישים  98ו ,99-כבישים המשרתים את תושבי האזור ועשרות אלפי
מטיילים ,המגיעים לבקר במוקדי העניין הרבים באזור זה לאורך כל השנה .הנחל נצפה משוליו הצפוניים של
היישוב מסעדה ומחלקה הדרומי של שמורת החרמון .בנוסף הנחל עובר ונצפה מתוך שמורת הטבע המוצעת
"נחל סער".
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 .3עקרונות לפיתוח ושימור בפרויקט המוצע
התו כנית לשיקום נחל סער מציעה הסדרה הידרולוגית ושיקום נופי ואקולוגי.
ההסדרה ההידרולוגית תכלול:
•

הרחבה ,ייצוב גדות והגדלת החתכים של נחל סער תוך שמירה על תפקודו כעורק ניקוז ראשי בתחום
נחל לתכנון.

•

ייצוב הגדות במסלעות בדומה למופע הקיים אשר יוגבל לתימוך בגובה של עד  1מטר ממפלס המים,
כדי למנוע את תופעת ההתחתרות והסחף מהן סובל הנחל כיום.

•
•

שילוב צמחיה בגדות הנחל ובתוך המסלעות כדי לסייע בייצוב הקרקע.
תכנון מובל סגור ליובל של נחל סער  -נחל אבו סעיד .הנחל בעל אפיק צר שאינו מוסדר וכיום הינו
מקור להצפות רבות .יש להעביר את הנחל במובל סגור הואיל ואין אפשרות להרחיב את רצועת הנחל
בשל בינוי חורג וכביש מאושר שחוצה את הערוץ (ג.)18762/

ההסדרה האקולוגית  -נופית תכלול:
•
•

פינוי פסולת וערימות עפר.
עיבוי וגיוון צמחית גדות נחלים בין המסלעות הקיימות והמתוכננות כדי לחזק את המראה הטבעי של
הנחל.

•

חיזוק מערכת הצומח הטבעית באמצעות שתילה וזריעה של צומח מקומי אופייני לאזור וסילוק מינים

•
•

פולשים.
נטיעות של עצים יתרמו ליציבות הקרקע ויספקו שטחי צל למטיילים בנחל.
תכנון שביל מטיילים שילווה את הנחל וישרת את התושבים ואת המטיילים הפוקדים את האזור.
הטיילת תכלול פינות ישיבה מוצלות ,עמדות תצפית ושילוט הסבר .התכנון ישמור על המאפיינים

•
•

הטבעיים של הנחל ותשקף את רוח המקום.
הנחל המשוקם יהווה בסיס למערכת שבילים מקשרת במרחב כולו .המערכת תקשר בין היישובים
השכנים ובין המוקדים השונים במרחב ושמורות הטבע הסמוכות.
עקרונות הפיתוח והשימור ההידרולוגים והנופיים באים לידי ביטוי בחתכים המוצעים .חתכים 1-5
בפרק הנספחים.

 .4סיכום
הפרויקט המוצע עוסק בשיקום הידרולוגי ,אקולוגי ונופי של מקטעי נחל סער העוברים בשטח הכפרי הבנוי.
פעולות ההסדרה ,השיקום והפיתוח המוצעים יהפכו את הנחל מחצר אחורית מוזנחת לחצר קדמית
המשתלבת בסביבתו של מרחב בעל עושר נופי רב .הפיכתו של הנחל למזמין ונגיש תסייע בחיזוק הקשר בין
קהילות הכפרים השכנים אל הנחל וסביבתו .הנגשת האזור ופיתוחו יגדילו את תנועת המבקרים במרחב ,דבר
שיעשיר את חווית הטיול באזור ייחודי זה ויתרום לתושביו.
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 .5נספח  - 1חתכים עקרוניים
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