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   דוח אקולגי– מורד הירד�

  

  רקע

 ועד מפגש נהר הירד�  בצפו� אתר ירדניתשבי�בקטע , מתיחס למורד הירד�הסקר האקולוגי 

ד� הדרומי בי� מוצאו מהכנרת ועד סכר אלומות נמצא בתחו� ג� היר. מדרו�, והירמו* בנהרי�

 מקטע . זור� הירד� בתחו� שמורת טבע90ואילו ממורד הסכר ועד כביש " מורד הירד�"לאומי 

  .  כלול בתחו� שמורת טבע ועד מפגשו ע� הירמו* בנהרי� אינו 90הירד� שמדרו� לכביש 

  

  גיאומורפולוגיה

רמת יבניאל ,  המזרחי של רמות הגליל התחתו�במדרונות הבזלתו תחו� ממערבאג� מורד הירד� 

ממזרח למדרונות ההרי�  . מטר מתחת לפני הי�200-  כמשתפלות עד לרו� שלה ,ורמת סירי�

  בנהרי�שצורתה משולש שקודקודו במפגש נהר הירד� והירמו* )ור'ע (משתרעת ככר הירד�

 מטר מתחת לפני הי� במזרח ל 198-רד� נע בי� רו� ככר הי. ובסיסו בקו החו/ הדרומי של הכנרת

ככר בנויה שכבות חוור ששקעו בימת הלשו� הקדומה שהשתרעה באזור ה.  מטר במערב205-

 .לשניי�מחלק אותה ו כיכר הירד�  המערבי שלהקבחל )זור ( זור� בעמק אלוביאליהירד�. בעבר

שטח זה היה שקוע . נות ההרי� כלפי מדרו4.5°ככר בשיפוע מתו� של כ ה משתפלת  לירד�ממערב

. י חוור מתצורת הלשו�עפני ימת הלשו� ולכ� סביר להניח כי היה מכוסה במשקלתחת מבעבר 

ירד� לממזרח . עובדיה ונהריי�מסוג משקעי� אלה הוסרו והוסעו לכיוו� הירד� בחושפ� תצורות 

 מעל מטרי� 10�25 שגובה�מצוקי� תלולי�  בהמתנשא  אופקי אחיד חוורמשטח כיכרהבנויה 

  כתוצאה מהתחתרות הירד� בי� תצורת חוורנוצרומצוקי� אלה . הנהרלעמק האלוביאלי בו זור� 

 מערכת ניקוז עילית .הלשו� הרכה ממזרח לתצורות הגיר והבזלת הקשות שממערב לערו�

 במידה גבוהה שחדירות� האופקית למי� גיריות חרסית שכבות.  כיכר הירד�רק בשוליהתפתחה 

  החוורימצוקנביעות מי� קטנות ב � יוצרותמי מוליכות חול שכבות והאנכית מהחדירות רבה

י� ממערכת הניקוז התת קרקעי ל מקור המי� הוא ככל הנראה מי השקייה המחלח.ובבסיס�

  .הירד�  והירמו*, בי� הכנרתבשטחי� החקלאי� באזור הכיכר הפרושה 

רוחב :  הירד� שמצפו� לנהרי� לזה שמדרומושני מאפייני� גיאומורפולוגי� מבדילי� בי� קטע

 בניגוד לעמק , מטרי�500 ל 200בי� הכנרת לנהריי� נע בי� מק האלוביאלי בו זור� הירד� הע

מאפי� נוס/ של מקטע הירד� שמצפו� לנהרי� הוא קביעות . הירד� שמדרו� לו שמפתחו רחב יותר

לו בו מתרחשי� שינויי� באפיק בניגוד למקטע שמדרו� , )מיאנדרי� קבועי�(אפיק הזרימה 

אפיק הירד� נחלק  בי� הכנרת לנהרי�). מיאנדרי� משתני�(בהתא� לשינוי� בעוצמת הזרימה 

 האורכי של הערו� השיפועבחלקו הצפוני :  הזרימהלשני קטעי� על פי מאפייו הפיזי� של ערו�

כבות החוור הרכות  בשהמתחתרי� )מאנדרי�(נפתולי נהר  מספרכולל  פרומיל והוא 1.84  כהוא

שהיקפו טבעתי גדול ומרשי�  יוצר הירד� נפתול זרע� למרגלות בית.  מרשימי��מצוקי ויוצרי�

 ללא מפותל פחותמהלכו , מתרחב ערו� הזרימה תל עובדיה מדרו� לנפתול .°360קרוב ל 

 שמצפו� מערב קטע זהשל המרכזי חלקו .  פרומיל1.32כ ל  האורכי מתמת� ושיפועומיאנדרי�
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 למלוא רוחב העמק האלוביאלי 1932הועמק והורחב בשנת , "אג� מנחמיה"המכונה  ,90כביש ל

  .  והפ* למאגר תפעולי של התחנה ההידרואלקטרית בנהרי�

  

   ואיכות מי�הידרולוגיה

נחל יבניאל שהזרימה בו , הכנרת ה�התחתו�  הירד�  אתני�המזי י�הטבעי המי� ותמקור

מוכה של מי נגר ממדרונות הגליל התחתו� המזרחי במערב שטפונית בעיקרה ותוספת מי� נ

מי נחלי�  , מי� מאג� ההיקוות של הירד� העליו�מנקזת ואוגרת הכנרת. ומישור ככר הירד� במזרח

. ישירי� על האג�  ומי גשמי� הכנרתמי מעינות הנובעי� בקרקעית, באג� ההיקוות של הכנרת

 לירד� מי נחל נוספי�בהמש* דרכו דרומה . ר"מ ק2,730השטח הכולל של אג� היקוות זה הוא 

י� מי� מאג� הניקוז של הירמו* פר ובנהרי� מתווס" קמ120יבניאל ששטח אג� ההיקוות שלו כ 

  . מוצאו הנוכחי של הירד� מהכנרת שונה ממקומו בעבר. ר" קמ7,000 שלו ההיקוותששטח אג� 

מקומו ל מצפו� קילומטרי� 1.5ק מרח, אפיקו הקדו� של הירד� יצא מהכנרת מצפו� לבית ירח

. השינוי בתוואי הירד� התרחש ככל הנראה לפני כאל/ שני�, על סמ* דיווחי� היסטורי�. היו�

דיווח ראשו� על שינוי מקומו של אפיק הירד� נמסר מפי עולה הרגל הרוסי דניאל שדיווח בשנת 

ישנ� .  בקרובילומטר קחציבמרחק במורד  על שתי זרועות היוצאות מהכנרת ומתאחדות 1106

התחתרות , נסיגה של קו חו/ הכנרת דרומה: סברות שונות לסיבת שינוי מקו� מוצאו של הירד�

גלישה לתואי , הוצרות קו שבר או העתק, בקו התפר שבי� משקעי הירמו* למשקעי חואר הלשו�

  .  )1999נו�  (החפיר הקדו� של העיר הכנענית בית ירח

רו� מפלס מי הכנרת נע בי�  .  זר� הירד� באפיקו הטבעיהעשרי�שנות השלושי� של המאה עד 

 בחודשי 212- מטרי� מתחת לפני הי� בחודשי� ינואר פברואר בשני� עתירות משקעי� ל 211-

 למשטר ספיקות קבוע בירד� הביאושינויי� קטני� אלה במפלס השנתי של מי הכנרת . הקי�

זרימת המי� . ו בחודשי� ספטמבר אוקטוברושפלששיאו היה בחודשי� פברואר מר� , התחתו�

 מיליו� מטר 150בי� , ק בממוצע רב שנתי" מליו� מ700ירד� ביצאתו מהכנת עמדה על כ בהשנתית 

ספיקת המי� הממוצעת  . מיליו� מטר קוב לשנה בשני� גשומות1,400קוב לשנה בשני� שחונות ל 

שניה בחודשי /ק" מ70כ י הקי� ו שניה בחודש/ק" מ15 כ, שניה/ק" מ22במורד הירד� היתה כ 

 מטר בקי� 1עומק המי� נע בי� ,  מטר בקי�10 מטר בחור/ ל 50רוחב ערו� הזרימה נע בי�  .החור/

ריכוז הכלורידי� , מי הירד� היו צלולי� ואיכות� גבוהה.  מטר בזמ� שטפונות8 מטר בחור/ ו 5ל 

 בחור/ 14�16, יתה כשל מי הכנרת בחור/ וטמפרטורת המי� הppm 250 בקי� ל ppm 400נע בי� 

  .  בקי�28�30ו 

 במשטר הזרימה, אפיקמבנה ההחל משנות השלושי� של המאה העשרי� חלו תמורות ב

מורד אל מהכנרת  �זרימת מי. בהתא� לשינויי� ביעוד מי הכנרת,  במורד הירד�ובאיכות המי�

על ידי פנחס  1932 בשנתבמוצא הנהר מהכנרת  שהוק�דגניה   סכרהירד� מווסתת באמצעות

 לאגו� את מי הכנרת נועדהסכר . כחלק ממפעל תחנת הכח ההידרואלקטרית בנהרי�, רוטנברג

מעליו נפתח סכר ,  מטרי�209-הכנרת המירבי נקבע ל מי רו� . לצור* הפעלת הטורבינות בקי�

 אי� תחתיומ, 212-מפלס המי� התחתו� נקבע ל . דגניה והמי� גלשו במורד הירד� אל י� המלח

נהריי� ב עד למפגשו ע� הירמו*הוסדר אפיק הירד� ע� בנית הסכר . להוריד את מפלס מי הכנרת

 מהכנרת  הירד�אפיק במוצאה העמקת ההסדרה כללה.  בחודשי הקי�מספקתכדי להבטיח זרימה 
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ערו� שינוי תוואי  והרחבת האפיק,  מטרי�214- מטרי� מתחת לפני הי� ל 211- רו� שלמ

 "אג� נהריי�": נבנו שני אוגרי�מי� לתחנה ההידרואלקטרית ה* וויסות הזרמת לצור .הזרימה

  שלצור* הקמתו הועמק והורחב אפיק הירד�)ברכת הירד� ("אג� מנחמיה"ו) ברכת הירמו*(

 הזרמת מי� המאפשרת" תעלת האפס" מחברתבי� שני האוגרי�  . סכר דלהמיה–והוק� סכר עפר 

הותקנו בתעלת האפס . בכיוו� ההפו*ירמו* מי או " אג� נהריי�"מי כנרת ל, מווסתת דו כיוונית

ממזרח לסכר דלהמיה ואג� נהרי�  האחד:  לויסות זרימת עודפי מי�סוגרי� צידיי�שני 

בצידה המזרחי של תעלת האפס השני , זרימות שטפוניות למורד אפיק הירד�הגלשת  המאפשר

לא נגרמו שינויי� בכמות , בפועל. ירמו*המאפשר שחרור עודפי זרימות לבסמו* לסכר הירמו* 

המי� שזרמו בירד� א* התנודות הטבעיות בספיקה השנתית התמתנו כתוצאה מעלית הספיקה 

בהתא� לצרכי התחנה ההידרואלקטרית והשקייה חקלאית במורד , שניה/ק" מ20הקיצית ב 

שפכי� ומי נקז חקלאי מי . בתקופה זו נוספו באזור ישובי� והוקמו מערכות השקיה וניקוז .הירד�

 עליה במליחות בשל,  לירידה באיכות המי� לרמה של מי השקיה בלבדגרמווהוזרמו אל הירד� 

א* ספיקת הירד� , 1948לפעול בשנת חדלה  בנהרי� ההידרואלקטרית התחנה. ובזיהו� חיידקי

   .  מווסתת על ידי סכר דגניה בהתא� לרו� הייחסי של הכנרתעדי�

ירד� בשל במורד ה המי� זרימתבמידה ניכרת   פחתה של המאה העשרי�משנות השישי�החל 

 ע� הפעלת מוביל ,1964משנת . ירד� וסוריה,  מהכנרת ויובלי הירד� על ידי ישראלהסכירה ושאיב

זרימת מי� מהכנרת . המי� הארצי הפכה הכנרת למאגר המי� השפירי� המרכזי של ישראל

 150 בספיקות של עד ה הנפתח ומאפשר גלישת מי�למורד הירד� מווסתת באמצעות סכר דגני

שני .  רק בשני� גשומות מאוד בה� נשקפת סכנת הצפה לישובי� הסמוכי�שניה/ק"מ

 , כברכת אגירהי�בי� סכר דגניה לסכר אלומות מתפקדהקילומטרי� הראשוני� של מורד הירד� 

איכות .  לצרכי� חקלאי�ונשאבי� ממנה, במורד סכר דגניה  מוזרמי� פעמי� ביו� מי כנרתאליה

מינימאלית בהתא� לצרכי השאיבה וההשקיה ה הספיקה .דומה למי הכנרתבקטע זה המי� 

 הבנוי סוללת סכר אלומותב נפסקת  מי כנרת בירד�זרימת .ק בשנה" מליו� מ16�18ת על דעומ

� זרימת המי� מדרו. משמש ג� כמעבר רכב לחצית הירד� ואבני� ועפר בגובה של כשישה מטרי�

 בלבד מזרימות העבר ואינה מספיקה לקיו� 2% כ, שניה/ק" מ0.5�1 לסכר אלומות עומדת על

במקרי� בה� יש צור* לשחרר ,  שני� בממוצעששאחת ל. הירד�מערכת אקולוגית יציבה במורד 

 הסכר נהרס בכדי למנוע הצפות במעלה ונבנה ,שניה/ק" מ10מי� מהכנרת בכמות העולה על 

 פשטי הצפה ,הזרימה השטפונית גורמת להצפת גדותבממוצע ה שני� עשר� אחתמדי. מחדש

 ובעיקר הזרימה במשטר הבולטי� השינויי�. )2006צמיר , 2008הלוי  (ואזורי� נמוכי� נוספי�

 ניכרכללי  באופ�. האפיק תבמורפולוגי שינויי�ל גורמי� אלומות סכר במורד הזרימות הקטנת

 ליחידת המאנדרי� מספרנפתולי הנהר וכתוצאה מכ* קיצור אפיק הזרימה ב של  טבעיתהלי*

 קיצורל גורמי� חדשי� מאנדרי� פיתוח ואי מאנדרי�אפיק הזרימה ב יישור .הזמ� ע� קט� אור*

 ספיקת הקטנת של המשתני� לתנאי� כפיצוי ,האורכיו שיפוע ולהגדלתהנהר  של הכללי אורכו

 דינמי משקל לשיווי  ההידרולוגיתתהמערכ להתאמת עד יימש* הנפתולי� יישור תהלי* .המי�

מדרו� לנפתול . )2008שרב�  (המי� וספיקת האורכי האפיק שיפוע לעומת הסח/ כמות בי� חדש

תל עובדיה מתמת� שיפוע הזרימה ובאפיק מצטבר סח/ רב שמקורו בסח/ קרקע המוסע בנחל 

 ובהריסת סכר סח/ משטחי� חקלאי� ושטחי� סמוכי� אחרי�, יבניאל בזמ� זרימות שטפוניות

  .אלומות אחת למספר שני�
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במורד סכר  ירד� עוברת תעלת המובל המלוח המתחברת ל ובצמוד אליוממערב לאפיק הירד�

מערב צפו� מי מעינות מלוחי� מ, טבריה וישובי עמק הירד�מ מי שפכי�אלומות ומזרימה אליו 

 בנוס/ מוזרמי� .שנה/ק"ממיליו�  25�30כ   שלכוללת בספיקה,  ומי� מלוחי� מחמי טבריההכנרת

אל הירד� במורד סכר אלומות מי שפכי� ממתק� טיהור בתניה הקולט שפכי� ביתי� ושפכי 

 ומי ניקוז מבריכות הדגי� ,נחמיהממ ואשדות יעקב איחוד ומאוחד, אפיקי�, רפתות מבית זרע

בקטע זה הספיקה השנתית  מי נקז חקלאי וזרימה מנחל יבניאל מעלה את תוספת של. של אפיקי�

 אור* לכל ,שנה/ק"מלמ 50 כ בממוצע תתורמ בחור/ זרימה שטפונית. שנה/ק" מיליו� מ36לכ 

תכולת , נמוכההמי� בירד� ממורד סכר אלומות איכות . )2008שרב�  (חהמל לי� עד הירד�

. )2006צמיר  ( כלורppm 2,700הזרחות והחיידקי� גבוהה ורמת המליחות עומדת על כ , החנקות

רת מפעל ספ� ומפעל קלת אפיקי� הוזרמו לירד� באזור אשדות יעקב ואפיקי� שפכי� עד לסגי

שרידי� של חומרי� טוקסי� אלה . תעשייתי� עשירי� בתרכובות פנוליות ופורמאלדהידי�

א* עדיי� לא בוצעו בדיקות שיפשרו לקבוע את ,  בקרקעית הנחלסדימנט ב ככל הנראהנמצאי�

  . מימדי הזיהו�

  
שהוכנה על ידי "  סיכו� התרחישי� והחלופות למקורות המי�–� מורד הירד� שיקו"תכנית 

  :)2006צמיר  ( שלושה עקרונותמתבססת עלנציבות המי� 

בהפניה להשקיה או לחילופי� בהטיה לצינור עוק/ עד , סילוק כל המזהמי� מהנחל המשוק� .1
 למורד קטע נהריי� 

ני משרד הבריאות לנופש בלתי מוגבל הזרמת מי נקיי� במורד הירד� המתאימי� על פי תק .2
 כולל רחצה

הזרמת מי� במליחות כזו שתאפשר את השיקו� האקולוגי של קטע מורד הירד� והחזרת  .3
  נו/ נחל קרוב ככל הנית� לנו/ המקורי לקטע ירד� זה

 הורחקו כגו� מוצאי שפכי� וניקוז ברכות דגי�, מרבית מקורות הזיהו� במורד סכר אלומות

. כי� מקיבו� אפיקי� עדי� מוזרמי� לברכת החימצו� של מפעל ספ� וממנה לירד�מי שפ. מהנחל

הזרמת מי שפכי�  .הזרמה זו אמורה להפסק במסגרת מת� פתרו� כולל לבעית השפכי� באזור

מכו� טיהור ע� קליטת� ב, 2013 שנת תחילת אל מורד הירד� אמורה להפסק בבמוביל המלוח

מדרו� מכו� התפלה אמור להבנות , בנוס/ .ר נחל יבניאלמצפו� לחיבו הממוק�שפכי� בתניה 

. לפידי�ומי המובל המלוח ומי� מלוחי� מחמי טבריה המכילי� ג� סשיקלוט את  לנחל יבניאל

ת שטחי� ישמשו להשקי מי הקולחי� המטופלי�, י רשות המי�דבהתא� לתכנית שהוכנה על י

שמקור�  שפירי� מי� בשנה/ק"מלמ 30 במורד סכר אלומות  אל הירד�יוזרמוובמקומ� חקלאי� 

איכות המי� מדרו� לסכר אלומות אמורה להשתפר . )2010שרב�  (מי� מותפלי� וכנרתמי ב

עודפי מי� , על פי התכנית .ppm 1,000 כיו� ל ppm 2,700  מתרדומליחות� בעקבות זאת 

מו לברכות מלוחי� מהמובל המלוח ורכז תמלחת חמי טבריה שלא יטופלו במכו� ההתפלה יוזר

מידע , אריק ראובני(הדגי� של קיבו� טירת צבי באזור כניסת נחל בזק ולאחר מכ� יוזרמו לירד� 

להתווס/ העוברת כיו� במקביל לערו� הירד� ממערב לו אמורה המובל המלוח תעלת ). בעל פה

   .בתניהמכו� טיהור קליטת השפכי� בע� לרצועת הנחל 
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  צומח

גרמו לשינויי� משמעותי� בצומח לאור* מורד הירד� מאז שנות וזיהו�  עיבוד חקלאי ,פיתוח

תוואי . אפיק הירד� זור� בינות שטחי� חקלאי� בעיקר�. השלושי� של המאה העשרי� ועד היו�

הועמק ושונה במקומות מסוימי� במהל* הקמת תחנת הכח ההידרואלקטרית , הערו� עצמו נחפר

רידה באיכות המי� בשל הפסקת הזרמת מי כנרת י. בנהרי� וסכר דגניה בתחילת שנות השלושי�

 והזרמת מי שפכי� ומי� מלוחי� במורד הנחל הביאה 1964ע� הקמת המוביל הארצי בשנת 

הופעת מיני� רודראלי�  ול לפגיעה נוספת בצמחיית הגדות,להעלמות צמחיית המי� הטבולה

  . חובבי חנק� ומיני� פולשי�

  
  שינוי� בצומח לאור� מורד הירד�

 עולה כי במוצאו מהכנרת זר� הירד� העשרי�ורי מבקרי� באזור הכנרת בתחילת המאה מתא

 הצומח לאור* הקודמתעל פי איג בשנות העשרי� של המאה . באפיקי פזורות שביניה� איי�

  ):1988 קליי� והלוי(הירד� נחלק לארבע קבוצות 

נהרונית , / עלה משובלאל, נורית כדורית, נורית המי�: בגו/ המי� צמחי� טבולי� או צפי� .1

  מסרקנית וקרנ� טבוע

 סמר ימי ואגמו� האג�, גמא ארו*, סו/ מצוי, קנה מצוי: צמחי גדה מזדקרי� .2

, דוח� זוחל, ינבוט השדה, שברק קוצני, שיח אברה�, פטל קדוש, הרדו/ הנחלי�: צמחי גדה .3

  משיי� גלילי  וכ/ חתול שרועה, ליפיה זוחלת, דוח� אשו�

  מיני אשל , ערבה מחודדת, תצפצפת הפר: עצי� .4

ואילו העצי� מופיעי� , שלוש הקבוצות הראשונות מסודרות בחיגור ברור מגו/ המי� כלפי חו�

  . בי� צמחי הגדה והצמחי� המזדקרי�

השוו את הרכב הצמחייה שתועדה במורד הירד� בתחילת המאה העשרי� ) 1988(קליי� והלוי 

שה� הרגישי� , צפי� בגו/ המי�וי� לי צמחי� טבומההשואה עולה כ. לתקופות מאוחרות יותר

 ובנוס/ עליה� נעל�  ממורד הירד�נעלמו לחלוטי�, ביותר לזיהו� בשפכי� ביתי� ותעשיתיי�

לטענת קלי� והלוי העלמות מיני צמחי� של גו/ המי� מצפו� לסכר אלומות בקטע . הסו/ המצוי

מהצללה על ידי עצי אקליפטוס שניטעו נובעת , הירד� בו איכות המי� גבוהה ודומה למי הכנרת

הירד� שכונה על ידו מורד על פי זהרי הצומח לאור* . לאור* הגדות בשנות השלושי� והארבעי�

קמה (ערבה מחודדת ואשל הירד� ,  התאפיי� ביער גדות של צפצפת הפרת,"צומח גאו� הירד�"

 הלכו ונעלמו מצמחיית בעבר שהיו נפוצי� מאוד הנחלי�עצי ערבה מחודדת ושיחי הרדו/ ). 1997

 נמצאו פרטי� בודדי� בלבד של ערבה שנות השמוני� של המאה העשרי�ב .הגדות במהל* השני�

. עצי ערבה מחודדת לאור* מורד הנחלכלל בסקר שבוצע בסו/ שנות התשעי� לא נמצאו והרדו/ ו

י� הגורמת העלמות עצי הערבה המחודדת ממורד הירד� נובעת ככל הנראה מעליה במליחות המ

גורמי� נוספי� יכולי� להיות זרימת מי� איטית המונעת . לעיכוב נביטת זרעי� ועיכוב צמיחה

בקטע . הפצת והשרשת יחורי ענ/ ותפיסת נישות הגידול המתאימות לערבה על ידי צפצפת הפרת

העלמות עצי ערבה ושיחי הרדו/ הנחלי� , הירד� שמצפו� לסכר אלומות בו איכות המי� גבוהה

טענה זו נתמכת בתצפית . ובעת ככל הנראה מהצללה על ידי יער הגדות של אקליפטוס המקורנ

 בה נמצאו נבטי� רבי� ופרטי� בוגרי� של הרדו/ הנחלי� בקטעי גדה ללא 1995משנת 

  ).1997קמה (אקליפטוסי� בי� סכר אלומות לשפ* נחל יבניאל 
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גומא צפו/ , גומא חו�, רכובית הכתמי�כגו� אביצות ומלחות ,  של גדות נחלי��יי עשבונמיני�

 בשל בקטע הצפוני של מורד הירד� הפכו נדירי�שאפינו בעבר את נפתולי הירד� ודוח� זוחל 

 "אג� מנחמיה" במקומות ספורי� באזור מיני� אלה מופיעי�. תדירות נמוכה של זרימה שטפונית

כגו� חלמית  מינ� פולשי�ו  רודראלי� חובבי חנק�לעומת זאת מופיעי� מיני� .)1997קמה (

 חרדל לב� שדות מעובדי� כגו� � סגטאלי� שללנטנה ססגונית ומיניו ויתניה משכרת, מצויה

  . וינבוט השדה

  . את מורד הירד� הופר וצמחי הגדה פזורי� כיו� ללא סדרבעבר חיגור הצומח שאפיי� 

  
  טיפוסי צומח לאור� מורד הירד�

בסקר האקולוגי הנוכחי אופינו . חי� חקלאי� בעיקר�שטינות ביצאתו מהכנרת זור� הירד� ב

 ומלווי�  מיני� שליטי�,תצורת צומח: טיפוסי צומח (שישה טיפוסי צומח לאור* מורד הירד�

 הכלול) 1997קמה (אופיינו בסקר נו/  לחברות הצומח שתואמי�טיפוסי צומח אלה . )עיקרי�

  ).   2006צמיר (תכנית אב למורד הירד� ב

 עצי צידי הערו�בי� סכר דגניה לסכר אלומות נטועי� משני : קליפטוס המקוריער גדות א

בחגורה יבשה . לווי� כתמי� של קנה מצוי ופטל קדושנ אליה�, אקליפטוס המקור גדולי� וענפי�

,  גלוניתבלוטה, בלוטנית אפריקאית,  ויתניה משכרת, מלוח קיפחבמעלה הגדות מופיעי�יותר 

    . נשר� צפו/ וחצב מצוי, נשר� הדוח�, גדולפרסיו� , צמרנית הסלעי�

דבקה , סבכי� של קנה מצוי ואשל הירד� מלווי� בפלגית שיחנית: סב� קנה מצוי ואשל ההירד�

" איי�"בעיקר ב,  מדרו� לסכר אלומותמשולשת וויתניה משכרת שולטי� בצמחיית הגדות

ערו� מדרו� לנפתול תל  ולאור* הגדות בחלקו המתו� של ה במוצא�בפשטי הצפה ,בנפתולי�

בשפ* נחל יבניאל . כמו כ� מופיעי� סבכי קנה מצוי במדרונות חוור לחי� ממזרח לערו�. עובדיה

   . קנה סוכר מצריצומח בסב* הגדות

 בנפתולי� י� המקצבערוצי�בקטעי מי� רדודי� : פשטה שרועהוליפיה זוחלת צומח עשבוני 

נחפשי� בגו/ המי� , בדיה ועד תחילת תעלת האפסובחלקו המתו� של הערו� מדרו� לנפתול תל עו

לפיה זוחלת ובשולי הגדות שרטונות בו� מישוריי� עלה� מתפתח צומח עשבוני נשלט על ידי 

  .כרפס הביצות ואגמו� ימי, מלווי� בשנית קטנת עלי�) מי� אדו�(פשטה שרועה ו

כלואי� רד הירד� מוחלקו הצפוני של בנפתולי� לאור* : בתת ינבוט השדה וויתמיה משכרת

שנוצרו כתוצאה מקיצור , מישוריי� בנויי� קרקע אלוביאלית עמוקה מוצפת לעיתי�" איי�"

באיי� אלה מופיעה צמחיה  . באמצעות תעלה מקשרת בי� מעלה ומורד הנפתולתוואי הערו�

�  גדיל,חרדל לב�ב י�מלוו  ינבוט השדה וויתניה משכרת בתת בני שיח של על ידישלטתרורראלית נ

  .  ועצי אקליפטוס המקור דבקה משולשת,ברק� סורי, חלמית גדולה,  שלמו� יפואי,מצוי

במצוקי� תלולי� ובלתי מיוצבי� של חוור : ומלחית אשונה  אטד אירופי,שיחיית מלוח קפח

אליה� מצטרפי� , הלשו� בגדה המזרחית של נפתולי הירד� שולטי� שיחי� גדולי� של מלוח קפח

ויתניה , במצוקי� מיוצבי� מצטרפי� אליה� ינבוט השדה. ומלחית אשונהשיחי אטד אירופי 

מסרק איברי , שלמו� יפואי, סלסלה מצויה, חרדל לב�, חצב מצוי, בלוטנית אפריקנית, משכרת

בנפתולי� הסמוכי� . במקומות אחדי� בה� הקרקע לחה יותר מופיע קנה מצוי. ודגניי� שוני�

  ).  נדיר למדי(זי� של צפצפת הפרת ולאפיקי� מצויי� ריכו' לדגניה ב
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דרונות מתוני� של חוור הלשו� בעיקר במ: צומח עשבוני מלעניאל מצוי ושיבולת שועל נפוצה

 נפוצה מלעניאל מצוי ושיבולת שועלמופיע צומח עשבוני נשלט על ידי א* ג� בצפונו , בדרו� השטח

צל/ ,  ויתניה משכרת)נדיר(ח  שוש קר, מלחית אשונה,ינבוט השדה, שיז/ השיח אליה� נלווי�

, )נדיר למדי(חומעה מגובבת , )נדיר למדי(חלבלוב מרושת , חלבלוב השמש, מסרק איברי, קוצני

  .  ב� חרדל מצוי וחצב מצוי, לו/ ארצישראלי

  

  בעלי חיי�

גבוה של מורד הירד� יצרו בו בעבר מגוו� באזור המבנה הגאומורפולוגי והתנאי� ההידרולוגי� 

המי� ופגיעה והמלחת זיהו� , למרות הפגיעה הפיסית שנגרמה כתוצאה מפיתוח .בתי גידול

 נהרהנפתולי  עליה� נימני� ,נותרו לאור* מורד הירד� מספר בתי גידול ייחודי� ,בצומח

בתי ל. פשטי הצפהו  תלולי�רומצוקי חו, שאי� דומה לה� בנחלי� אחרי� בישראל) מאנדרי�(

במגוו� המיני� באזור זה המהווה אזור מעבר בי� האזור הי� חשיבות רבה בתמיכה גידול אלה 

 למגוו� גבוה למדי של בעלי חיי�הזנה ורבייה , משמשי� מקו� חיותתיכוני לאזור המדברי וה� 

באזור מורד הירד� עד נהרי� . דגי� וחסרי חוליות, דו חיי�, עופות, יונקי� קטני� וגדולי�ביניה� 

ה� בעלי חיי� שזהו מקו� חיות� הקבוע וחלק� מיני עופות יינב,  בעלי חיי�מיני 137תועדו  

מיני בעלי החיי� שתועדו לאור* מורד הירד� עד . הנודדי� לאור* ציר השבר הסורי אפריקאי

מדרונות החוור התלולי� משמשי� מקו�  .בעלי חיי� במורד הירד�. 3בנספח נהרי� מפורטי� 

 פי� חשוי�במצוק המקנני� במחילות כחל וכוס,ק שרקר, לב� חזהביניה� , רבייה לעופות שוני�

בעיקר בפשטי הצפה , סבכי קנה ואשל לאור* הגדות. מצמחייה בחלק העליו� של המדרו�

רביה , משמשי� מקו� חיות" אג� מנחמיה"בנפתולי� ובחלקו המתו� של ערו� הזרימה בתחו� 

, אנפה אפורה, עלווית חור/, צטיה, קנית אפריקניתושיחור מזו� לעופות מי� וציפורי שיר כגו� 

 על הנסמכי� חיות ליונקי� רבי� מקו� משמש הגדות סב*, בנוס/ .לב� חזה ופרפור עקוד, סופית

  .חתול ביצות וחתול בר, נוטרייה, נמייה, דורב�, גירית, חזיר בר,  כגו� ת�הנחל

 ,2006בי� גזית והרשקו( 90עד חצית כביש   לאור* מורד הירד� ו חסרי חוליות שבוצעיבסקר

 3,  חלזונות מיני6 ,) מיני�16 (מרבית� חרקי�,  טקסוני�27הקטע הנבדק כל נמצאו לאור* ) 2008

, )טקסו� אחד(בריומאי� המבי� החרקי� נמצאו נציגי� מסדרת . עלוקה וצדפה, סרטני�מיני 

ושה של(וחיפושיות ) חמש משפחות(זבובאי� , )שני סוגי�(פישפשאי� , )שלושה סוגי�(שפיראי� 

נמצא הבדל מובהק בי� אסופת חסרי החוליות בקטע הירד� הנקי מעל ). מיני� משלוש משפחות

 המי� איכות השלכות .במורד הסכרסכר אלומות לבי� אסופת חסרי החוליות בקטע המזוה� 

 המיני� מעושר רבע עד כחמישית, חוליות החסרי מיני בעוני הניכר  במורד סכר אלומותהירודה

פחת ע� עליה ו  הל*עושר חסרי החוליות .אד� פעילות י"ע מופרע בלתי ומהד בנחל הצפוי

 מעלה סכראפיק הירד� ב .ppm 1000במליחות המי� ובמידה רבה יותר במליחות גבוהה מ 

 ת שליטהוחלפההסכר מורד ב.  לזיהו��רגישובהידועות ) 80% �כ( רכיכות על ידי נשלט אלומות

ועי� בעמידות� לתנאי עקה של מי� מזוהמי� בחומר הרכיכות בזו של זחלי זבובאי� היד

   . זהשאר המיני� שנמצאו בקטעכמו ג� , אורגאני

מורד הירד� מהווה חלק מהשבר הסורי אפריקאי המקשר בי� צפו� מערב אסיה ומזרח אירופה 

למורד הירד� , ברמה ארצית. לאפריקה ומכא� חשיבותו לקיו� מגוו� המיני� האזורי והעולמי
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בכנרת , רבה כמסדרו� אקולוגי מקשר בי� אוכלוסיות בעלי חיי� וצמחי� בירד� הדרומיחשובות 

  ונחל חרוד לאור* נחל יבניאל� האקולוגינות למסדרוובאמצעות חיבור, בנוס/. ובירד� העליו�

  בגלבוע,  התחתו� כנרת לאוכלוסיות בגליל� מקשר מורד הירד� בי� אוכלוסיות במערכת הירד� 

    .ובמישור החו/

אחד ממיני מהיונקי� הראוי� לתשומת לב מיוחדת בבתי גידול לחי� באר� בכלל ובמורד 

טור/ על שנוכחותו מהווה סמ� חשוב ליציבות המערכת האקולוגית , הירד� בפרט היא הלוטרה

הלוטרה נמצאת בסכנת הכחדה במרבית אזורי התפוצה שלה ובסכנת הכחדה חמורה . האקווטית

בית גידולה של הלוטרה הוא נחלי אית� נקיי� שעל .  תפוצה דרומי למי�המהווה גבול, בישראל

הלוטרה יכולה לעבור מספר . גדותיה� סב* צומח ובריכות דגי� ומאגרי מי� סמוכי� לנחלי� אלו

עד תחילת המאה העשרי� היו הלוטרות נפוצות בכל . מנחל אחד למשנהו, קילומטרי� ביבשה

עד נחל שורק ולאור* אג� הירד� ממקורותיו בצפו� ועד י� המלח נחלי החו/ בישראל מגבול לבנו� ו

עמק חרוד ועמק יזרעאל שימשו מסדרו� אקולוגי של בתי גידול לחי� , עמק בית שא�. בדרו�

משנות השישי� חלה הרעה דרמטית . שקישר בי� אוכלוסיות הלוטרה במישור החו/ ובאג� הירד�

יקוז ויבוש נחלי� ומקורות  מי� וכתוצאה מציד נ, במצב אוכלוסיות הלוטרה כתוצאה מזיהו�

בסקרי לוטרות שבוצעו בעשור הראשו� של שנות האלפיי� תועדו אוכלוסיות ופרטי� . בלתי חוקי

עמק בית שא� , מורד הירד�, אג� הכנרת, עמק החולה והירד� ההררי, בודדי� של לוטרה בגול�

וני ובאזור מעג� מיכאל במישור החו/ בנחל נעמ� במישור החו/ הצפ, עמק יזרעאל, ועמק חרוד

תוצאות הסקרי� מלמדות שאוכלוסיות הלוטרה בישראל ). 2011גוטר ושחל , דולב(המרכזי 

אוכלוסיות קבועות באג� הירד� ממקורותיו בצפו� ועד אזור עמק בית שא� : נחלקות לשתי קבוצות

נחל (לו� וצפו� מישור החו/ עמק זבו, אוכלוסיות ארעיות בעמק יזרעאל. בדרו� ובמזרח עמק חרוד

. בה� נוכחות הלוטרה אינה יציבה ומתבססת על איכלוסי� אקראי� והכחדות מקומיות, )נעמ�

מורד הירד� מהווה מסדרו� אקולוגי צר ויחיד המקשר בי� אוכלוסיות הלוטרות הקבועות באג� 

  . ומכא� חשיבותו,הכנרת והירד� הצפוני לבי� האוכלוסיות הארעיות בעמק יזרעאל ומישור החו/
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  מתודולוגיה

ב סקרי שדה שבוצעו  ,מאגרי מידע ומהספרות רוכזשחומר רקע הדוח האקולגי מתבסס על 

 ועל סיור )מפגש הירמו* והירד�(לאור* מורד הירד� מאתר ירדנית ועד נהרי�  30.7.11, 23.7.11

 דנה מילשטיי� ר" בהשתפות ר� מולכו מהנדס רשות ניקוז כנרת וד23.2.11מקדי� שהתקי� ב 

  . ויפתח סיני מרשות הטבע והגני�

  
  תוצרי�

 : על סמ* למקטעי�הערו�חלוקת  .1

 יחידות צומח   .א

 מורכבות מבנית  .ב

  בתי גידול  .ג

  :אפיו� אקולוגי ודרוג ערכיות של המקטעי� על סמ* .2

  ) תשתית ופיתול, שיפוע, עומק, רוחב(מורכבות מבנית של האפיק   .ב

 זרימת מי�  .ג

 )פגיעה, הרכב ועושר מיני�, צומחתצורת , צורות חיי�(צומח   .ד

 )' וכו אחו לח, מצוי קנהסבכי, שרטונות בו� ,פשטי הצפה, מצוקי חוור(בתי גידול   .ה

  וכמסדרו� אקולוגי  מפני מזהמי� וסח/רוחב רצועת חי� ותפקודה בהגנה על הנחל  .ו

  שטחי� גובלי�  .ז

  מיני� פולשי� ומפגעי�  .ח

  ופיתוח שיקו� ,המלצות לשימור .3

  

  ערכיות ודרוג אפיו� אקולוגי, חלוקה למקטעי�

ת צמחיי,  מורכבות מבנית: הבאי�מדדי המשנה על פי דורגה של המקטעי� ת משוקללערכיות

, מי� בערו�זרימת  , וכמסדרו� אקולוגי קרקע בעצירת מזהמי� וסח/רצועת חיי�תפקוד , גדות

  . מפגעי�

שני : יקריי�מבחינת מקור ואיכות המי� נית� לחלק את מורד הירד� לשני קטעי� ע

,   בסקר הנוכחי2 ו 1הכוללי� את מקטע , הקילומטרי� הראשוני� בי� סכר דגניה לסכר אלומות

בקעת , מהוי� למעשה ברכה תפעולית לאגירה ושאיבת מי כנרת לצרכי� חקלאי� בעמק הירד�

 במוצאו מהכנרתאפיק הירד� . איכות המי� דומה לאיכות מי הכנרת. יבניאל ובקעת בית שא�

 במסגרת עבודות ההקמה של תחנת העשרי�ר והועמק בתחילת שנות השלושי� של המאה נחפ

בסו/ שנות השלושי� נטעו על סוללות העפר לאור* שתי הגדות . הכח ההידרואלקטרית בנהרי�

חורשת "עליה� כתבה המשוררת נעמי שמר את שירה , עצי אקליפטוס המקורשל שדרות 

במרכז , "ירדנית"אתר הטבילה בצפו� : רות פני� וחו�קטע זה משמש לצרכי תי". האקליפטוס

ממורד סכר  .ומדרו� עד סכר אלומות חניו� יו� ולילה פתוח לקהל" רוב רוי על הירד�"אתר 

ניזו� הירד� בעיקר ממי� מלוחי� ומי שפכי� המובלי� במובל המלוח ומי שפכי� אלומות 

  . המוזרמי� ממכו� טיהור שפכי� בתניה
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, �חס למי� מדרג את כמות וקצב זרימת המי� בערו� בהתעל� מאיכותמדד המשנה המתיי

בעתיד הקרוב והזרמת במורד סכר אלומות מתו* הנחה כי הפסקת הזרמת שפכי� ומי� מלוחי� 

דרוג  .� תשפר את איכות המי� ואת מצב המערכת האקולוגיתממי כנרת ומי� מותפלי� במקו

ע הירד� הכלול בתחו� הסקר ומאפשר דרוג ערכיות בכל אחד ממדדי המשנה מתייחס רק לקט

חלוקה  מורד הירד�. 1 מופיעה בנספח  וערכיות�מפת המקטעי�. ייחסי ברזולוציה גבוהה

. 2 מדדי המשנה מופיע בנספח בהתבסס עלשל מקטעי הנחל אקולוגית  ערכיותדרוג . למקטעי�

   . מקטעי�ערכיות מורד היר�

  
  34947/7535092. צ.עד נ 35084/7253692. צ.נ 1מקטע 

זורמת המוביל המלוח אתר הטבילה ירדנית ומסתיי� במקו� בו תעלת ל מדרו�המקטע מתחיל 

משמש כאתר שהיית מטיילי� ביו� ובלילה וקיימת בו פעילות שייט  .ממערב לו, ערו�לבמקביל 

רוב רוי על "חלקו הצפוני בתחו� אתר , בתחו� ג� לאומי מורד הירד�זור� הערו� . קייקי�

  . "ד�היר

 כחלק , ולאור* גדותיו הוסדרו סוללות עפרהערו� הועמק והורחב .מקטע תעלתי :מורכבות מבנית

ק  מהווה חל. בשנות השלושי� של המאה העשרי�מעבודות הההקמה של תחנת הכח בנהרי�

   . המסתיימת בסכר אלומות לצרכי השקייהמברכת האגירה התפעולית

   )'מ( רוחב
   בסיס זרימה קיצי

שיפוע    )'מ( דות גגובה
  גדות 

שיפוע 
  אורכי

  תשתית  פיתוליות

   15�20: גדות  15�20
  

 :מדרגת גדה בקו המי�
0.5�1  

°50�90  
  

30-60°  
  

 �נמו* 
0.75%   

ערו� תעלתי 
  מפותל

, טינית
אבנית 

  ובולדרי�

  

מהירות  ,זרימה איטית',  מ2.5�3.8עומק המי� .  למלוא רוחב בסיס האפיקמי כנרת צלולי�: מי�

 תנודות יומיות במפלס המי� .)2006מיר צ( שניה/ק" מ160ספיקת שיא  ,שניה/מ" ס1�3ה זרימ

  . בשל שאיבה והשקייה

בסו/ שנות יער גדות של עצי אקליפטוס המקור גדולי מימדי� שנטעו הערו� מלווה ב: צומח

 למרות איכות המי� הגבוהה לא.  על סוללות העפר משני צדי הערו� של המאה העשרי�השלושי�

עצי הצל שיוצרי� ככל הנראה בשל , מופיעי� מיני טבולי� שהיו קיימי� במורד הירד� בעבר

מלוח , קנה מצוי, פטל קדוש, פלגית שיחנית,  אשל הירד� בדלילותגדות מופיעי�ב. האקליפטוס

,  ויתניה משכרת, הגה מצוי, ינבוט השדה � כגו�רודראלימיני� מלווי� ב ,יבלית מצויה וקיפח

הצומח הרודראלי מגיע עד לדר* הרכב . גדיל� מצוי  ונשר� הדוח�, חלמית גדולה, חרדל לב�

  .    מטר עד השדות החקלאי� ממזרח10המלווה את הערו� ממערב ויוצר רצועה ברוחב של כ 

עצי תמר שמקור� ככל , לנטנה ססגונית, האזדרכת מצוי, אקליפטוס המקור: מיני� פולשי�

  הנראה במטעי� הסמוכי� 

  . חקלאי�ממזרח שדות . ממערב דר* רכב ומעבר לה מטעי תמרי�: � גובלי�שטחי

�כרצועת חי� מגנה על הנחל תפקוד נמו* כמסדרו� אקולוגי ו: תפקוד כמסדרו� אקולגי ורצועת חי

   מפני סח/ קרקע ותשטיפי חומרי הדברה ודש� משטחי� חקלאי� סמוכי�

 ובגדות  לכל אור* המקטעכתפי הגדות והידוק קרקע בהרמיסה מוחלטת של הצמחיי: מפגעי�

אתר רוב רוי . כתוצאה משהיית יו� ולילה של מטיילי� והקמת אוהלי� ,עצמ� בקטעי� מתוני�
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פגיעה בגדות ובקרקעית  .שרותי� וסככות לינה, כולל מספר מבני שירות כגו� קיוסק, מגודר

   . לאי� הסמוכי�שטיפת חומרי ריסוס ודש� מהשטחי� החק. קי�ימשחייה ושיט קי כתוצאה

   נמוכה 2: משוקללת ערכיות

  
 . פעילות נופש ושיט קיקי� גורמי� לפגיעה חמורה בצמחיית הגדות. 1מקטע 

  

  

  734251253094/. צ. עד נ34947/7535092 .צ. נ2מקטע 

  מטר6 הירד� בתעלה שרוחבה כ  במקביל לערו��המקטע מתחיל במקו� בו המוביל המלוח זור

מטיילי� ביו� ובלילה וקיימת בו ל ה פתוחמשמש כאתר שהייהמקטע . ותומסתיי� בסכר אלומ

  . הערו� זור� בתחו� ג� לאומי מורד הירד�. פעילות שייט קייקי�

כחלק , הערו� הועמק והורחב ולאור* גדותיו הוסדרו סוללות עפר. מקטע תעלתי :מורכבות מבנית

ק  מהווה חל.המאה העשרי�מעבודות הההקמה של תחנת הכח בנהרי� בשנות השלושי� של 

   .מברכת האגירה התפעולית לצרכי השקייה המסתיימת בסכר אלומות

   )'מ(רוחב 
  בסיס זרימה קיצי

שיפוע   שיפוע גדות    )'מ(  גדותגובה
  אורכי

  תשתית  פיתוליות

   5�20: גדה מזרחית  15�20
 בנויה :גדה מערבית
שתי מדרגות 

 6 כ בגובה) ברמות(
  .  כל אחת'מ

מדרגת רוחב כת/ 
�12הגדה התחתונה 

 עוברת עליה ,' מ20
  תעלת המובל המלוח

°50�90  
 

ת מדרגה גד
  °45 תחתונה

  
 ת מדרגהגד

  עליונה
 °45�60  

 �נמו* 
0.75%   

ערו� תעלתי 
  מפותל

, טינית
אבנית 

  ובולדרי�
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מהירות  ,זרימה איטית',  מ2.5�3.8עומק המי� . מי כנרת צלולי� למלוא רוחב בסיס האפיק: מי�

תנודות יומיות במפלס המי� ). 2006מיר צ( שניה/ק" מ160ספיקת שיא  ,שניה/מ" ס1�3ה זרימ

  . בשל שאיבה והשקייה

הערו� מלווה ביער גדות של עצי אקליפטוס המקור גדולי מימדי� שנטעו בסו/ שנות : צומח

 למרות איכות המי� הגבוהה לא.  על סוללות העפר משני צדי הערו�של המאה העשרי� השלושי�

ככל הנראה בשל הצל שיוצרי� עצי , מופיעי� מיני טבולי� שהיו קיימי� במורד הירד� בעבר

, קנה מצוי, פטל קדוש, פלגית שיחנית,  מופיעי� בדלילות אשל הירד�ה המזרחיתבגד. האקליפטוס

ויתניה , הגה מצוי, מלווי� במיני� רודראלי� כגו� ינבוט השדה, מלוח קיפח ויבלית מצויה

הצומח הרודראלי יוצר רצועה ברוחב . גדיל� מצוי  ונשר� הדוח�, חלמית גדולה, דל לב�חר, משכרת

מדרו� המדרגה , הגדה המערבית בנויה שתי מדרגות .ממזרחש מטר עד השדות החקלאי� 10של כ 

 מלווה במעט מיני� אקווטי� נוספי� , מטר3�10 ברוחב  סב* קנה מצוינשלט על ידיהתחתונה 

מלווי� , מלוח קיפח ויבלית מצויה, סמר ימי, פלגית שיחנית, פטל קדוש, ביניה� אשל הירד�

גדיל� , חלמית גדולה, חרדל לב�, ויתניה משכרת,  הגה מצוי, במיני� רודראלי� כגו� ינבוט השדה

מופיעי� בה בדלילות , מדרגת הגדה העליונה חשופה כמעט לחלוטי� מצמחייה. מצוי  ונשר� הדוח�

  .   וה במיני� רודראלי�מקבצי קנה מצוי מלו

עצי תמר , לנטנה ססגונית, ושינגטוניה חסונה, אזדרכת מצויה, אקליפטוס המקור: מיני� פולשי�

  שמקור� ככל הנראה במטעי� הסמוכי� 

. פרדסי� ושדות,  מטעי תמרי�� רכב ומעברבדרכי  וממזרח מלווה הערו�ממערב: שטחי� גובלי�

  .  ת"ו/ המקטע ממוקמת תחנת שאיבה ירגבגדה המערכית בסמו* לסכר אלומות בס

� של  נמו*ותפקוד בינוני של הגדה המזרחיתתפקוד נמו* : תפקוד כמסדרו� אקולגי ורצועת חי

כמסדרו� אקולוגי וכרצועת חי� מגנה על הנחל מפני סח/ קרקע ותשטיפי חומרי הגדה המערבית 

   .הדברה ודש� משטחי� חקלאי� סמוכי�

ל הצמחייה והידוק קרקע בכתפי הגדות לכל אור* המקטע ובגדות רמיסה מוחלטת ש: מפגעי�

פגיעה בגדות . כתוצאה משהיית יו� ולילה של מטיילי� והקמת אוהלי�, עצמ� בקטעי� מתוני�

זרימת שפכי� ומי� מלוחי� בתעלת המובל המלוח  .כתוצאה משחייה ושיט קייקי� ובקרקעית

י� בשפכי� מתעלת המובל המלוח אל אפיק חלחול מי� מלוחי� ומזוהמ. בסמו* לערו� הנחל

  .   שטיפת חומרי ריסוס ודש� מהשטחי� החקלאי� הסמוכי�. הירד�

   נמוכה 2: משוקללת ערכיות

  

  733921253154/. צ. עד נ734251253094/ .צ. נ3מקטע 

 ומסתיי� בחיבור סכר אלומותמדרו� להמקטע מתחיל . תחילת אפיק הנפתולי� במורד הירד�

  .  מורד הירד�שמורתהערו� זור� בתחו� .  ממערב, לירד�נחל יבניאל

 סכר במעלה המתו� האפיק הזרימה האורכי גובר ויוצר קטע מעבר בי� שיפוע :מורכבות מבנית

מצפו� .  מקטע מפותל.)4מקטע  (לירד� יבנאל נחל כניסת במורד התלול האפיק שיפוע לאלומות

  . מתו� מדרו� חוור לנפתול ממזרח ,פי מערבהירד� יוצר נפתול כלערו� לחיבור נחל יבניאל 

   )'מ(רוחב 
  בסיס זרימה קיצי 

  תשתית  פיתוליות  שיפוע אורכי  שיפוע גדות    )'מ(גובה 

20�40  8  °45  
  

אבנית , טינית  ערו� מפותל   2.5%
  ובולדרי�
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מתבסת על מי שפכי� ומי� מלוחי� מדרו� לסכר אלומות ירד� מורד הזרימת המי� ב: מי�

 מוצא המובל המלוח וצינור שפכי מכו� .מובל המלוח ומי שפכי� ממכו� טיהור בתניהבשמקור� 

, זרימה איטית. ' מ1עומק המי� כ  .מדר� לסכר אלומות, בתניה ממוקמי� בגדה המערבית

 253070/733991.צ.בסמו* לסו/ המקטע בי� נ, )2006צמיר  (שניה/ק" מ1זרימות הבסיס פחות מ 

  .רו� מתרחב ויוצר מקטע ברכתי של מי� עומדי� הע253114/733957.צ.לנ

  מטר5�20הגדות נשלטות על ידי סב* קנה מצוי ואשל הירד� היוצרי� רצועת צומח ברוחב : צומח

בצמחית הגדות . חסו� בסב* קנה מצוי הברכתי בסמו* לסו/ המקטע הערו�. משני צדי הערו�

שוש , טיו� דביק, שיח אברה� מצוי, פטל קדוש, פלגית שיחנית, תמר מצוי, אשל מרובעמופיעי� 

בשפ* נחל יבניאל צומח בסב* הגדות  .דבקה משולשת, חנק מחודד, מלוח קיפח, סמר חד, קרח

',  מ30�100ברוחב  רודראלי משתרעת רצועת צומחצומח הגדות מעבר לרצועת  .קנה סוכר מצרי

גדיל� , חרדל לב�, גה מצויהנשלטת על ידי בתת בני שיח של ינבוט השדה וויתניה משכרת מלווי� ב

דבקה , נשר� הדוח�, גזר קיפח, ברק� סורי, שומר פשוט, חלמית גדולה, שלמו� יפואי, מצוי

   . שיז/ השיח ובשולי שדות חקלאי� מופיעי� שיז/ מצוי .משולשת ועצי אקליפטוס המקור

פות מי� עו, הזנה ורביה ליונקי�,  מקו� מסתורה הקנה לאור* הגדות מהוו*סב: בתי גידול

שורשי צמחית הגדות וענפי� החודרי� למי� יוצרי� תשתית . חיי��זוחלי� ודו, וציפורי שיר

שורשי וענפי צמחיית הגדות הטבולי� במי� ישמשו מקו� מסתור  .להתישבות חסרי חוליות

   .ורביה לדגי� ודו חי� הצפויי� לאכלס מחדש את מורד הירד� ע� שיפור איכות המי�

, לב� חזהביניה� , משמשי� מקו� רבייה לעופות שוני�מזרח לערו� ממדרונות החוור 

  .  מצמחייהפי� חשו תלולי�י�במצוק המקנני� במחילות כחל וכוס,שרקרק

   .קיקיו� מצוי, וושינגטוניה חסונה, שיטת המשוכות, אקליפטוס המקור: מיני� פולשי�

  . פרדסי� ושדות, טעי תמרי�ממערב וממזרח מלווה הערו� בדרכי רכב ומעבר� מ: שטחי� גובלי�

�צומח הגדות והצומח הרודראלי מהווי� מסדרו� אקולוגי : תפקוד כמסדרו� אקולגי ורצועת חי

ויוצרי� רצועת חי� מגנה יעילה מפני סח/ קרקע ותשטיפי חומרי הדברה ודש� , יעיל לאור* הנחל

מהווה חוליה מקשרת , מקטע זה בו נחל יבניאל מתחבר לירד� ממערב. משטחי� חקלאי� סמוכי�

  .  חיונית בי� המסדרו� האקולוגי בעמק הירד� לגליל התחתו�

  .  זרימת שפכי� ומי� מלוחי�: מפגעי�

   ביותרגבוהה 5: משוקללת ערכיות

  

  733174253623/. צ. עד נ733921253154/ .צ. נ4מקטע 

  תלולי�צוקי חוורמ, המקטע מתחיל מדרו� לחיבור נחל יבניאל לירד� וכולל בתחומו שני נפתולי�

  .  ופשטי הצפה נרחבי�ממזרח לערו�

האחד בתחילתו מדרו� לחיבור נחל יבניאל , המקטע כולל בתחומו שני נפתולי�: מורכבות מבנית

וממזרח לה� מתנשאי�   זרימה מקורי של הירד�אפיק מהווי� הנפתולי�. והשני בסו/ המקטע

 תהלי*מתקיי�   אלומותסכר במורד רימותהזהקטנת בעקבות . מדרונות חוור תלולי� ומצוקיי�

לערו� ראשי המקצר את תוואי מתפצל ערו� ה: במורד הירד�  הזרימהתוואיקיצור  של טבעי

, בשני הנפתולי�. נפתולתוואי הזרימה המקורי בולערו� משני ב  בי� מעלה ומורד הנפתולהזרימה
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ויי� קרקע אלוביאלית עמוקה מישוריי� בנ" איי�"כלואי� הנפתול לתוואי המקצר " לולאת"בי� 

   . ביניה� משתרע פשט הצפה רחב זור� הירד� בשני ערוצי�  הנפתולי�בקטע שבי�. מוצפת לעיתי�

  ) 'מ(רוחב 
  בסיס זרימה קיצי 

  תשתית  פיתוליות  שיפוע אורכי  שיפוע גדות   ) 'מ(גובה 

  40: בנפתולי�
  60�80: בי� הנפתולי�

8  °45  
  

אבנית , ניתטי  ערו� מפותל  7.5%תלול כ  
  ובולדרי�

  

). 2006צמיר ( בתוספת זרימה ממעינות נחל יבניאל שניה/ק" מ1מ זרימות בסיס של פחות : מי�

מראה של זרימה מהירה בשל , מ בודדי�"עשרות סהמי� עומק  ובערוצי� המקצרי� בנפתולי�

   .  רימה איטיתבי� הנפתולי� זשבערו� , באזור פשט ההצפה .אבני� ושינויי� מורפולוגי� בקרקעית

 סבכי� נרחבי� של המלווהערו� פשט ההצפה שביניה� בנפתולי� וב, לכל אור* המקטע: צומח

במקומות אחדי� בפשט ההצפה סב* הקנה חוס� .  מטר50�150קנה מצוי ואשל הירד� שרוחב� 

, פלגית שיחנית, תמר מצוי, אשל מרובע, אשל היאורבצמחית הגדות מופיעי� .  את ערו� הזרימה

, שוש קרח, טיו� דביק, שנית גדולה, ערברבה שעירה, עב קנה שכיח, שיח אברה� מצוי, פטל קדוש

בשולי המי�  .דבקה משולשת וחנק מחודד, כ/ זאב אירופית, ורבנה רפואית, מלוח קיפח, סמר חד

 הנחשפי� שרטונות בו� מישוריי� עלה� מתפתח צומח עשבוני נשלט על ידי לפיה זוחלת מלוו

  .כרפס הביצות ואגמו� ימי, שנית קטנת עלי�) מי� אדו�(רועה פשטה שב

בתת בני שיח של ינבוט הכלואי� בנפתולי� מכוסי� צמחיה רורראלית נשלטת על ידי " איי�"ה

, חלמית גדולה, שלמו� יפואי, גדיל� מצוי, חרדל לב�, השדה וויתניה משכרת מלווי� בהגה מצוי

 בתת בני .דבקה משולשת ועצי אקליפטוס המקור, ר� הדוח�נש, גזר קיפח, ברק� סורי, שומר פשוט

מעבר לרצועת הצומח האקווטי בגדה '  מ10�50שיח דומה יוצרת רצועת צומח רודראלי ברוחב 

  .  בשולי שטחי� חקלאי� מופיעי� שיז/ מצוי ושיז/ השיח. המערבית

לטת על ידי  נשיה דלילהימופיעה צמחלגדה המזרחית בנפתולי� מזרח שמדרונות החוור ב

 במצוקי� תלולי� ובלתי מיוצבי� שולטי� .אטד אירופי ומלחית אשונה, שיחיית מלוח קפח

במצוקי� . אליה� מצטרפי� שיחי אטד אירופי ומלחית אשונה, שיחי� גדולי� של מלוח קפח

חרדל , חצב מצוי, בלוטנית אפריקנית, ויתניה משכרת, מיוצבי� מצטרפי� אליה� ינבוט השדה

 ,במקומות בה� הקרקע לחה יותר. מסרק איברי ודגניי� שוני�, שלמו� יפואי, לה מצויהסלס, לב�

ממערכת הניקוז התת קרקעי הפרושה בשטחי� החקלאי� ככל הנראה כתוצאה מחלחול מי� 

. צ.בנ בסמו* לסו/ הנפתול הצפוני במקטע.  קנה מצויי� ריכוזי� שלמופיע ,שמעל מדרו�  החוור

 .)מי� נדיר למדי ( צפצפת הפרת שלמצוי ריכוז, וני' ההיסטורי באו� גמתחת לאתר ,2534/7340

כמו ג� של ריכוזי� נוספי� של צפצפת הפרת לאור* מורד הירד� בהיות� , חשיבותו של ריכוז זה

  . אולוסיות בקצה גבול תפוצה  צפוני של המי� בעול�

ביניה� , יה לעופות שוני�משמשי� מקו� רביממזרח לערו� מדרונות החוור התלולי� : בתי גידול

 מצמחייה בחלק העליו� של פי� חשוי�במצוק המקנני� במחילות כחל וכוס,שרקרק , לב� חזה

   .המדרו�

הזנה ורביה , מהווי� מקו� מסתור  שביניה�הנרחבי� בנפתולי� ובפשט ההצפהסבכי הקנה 

וענפי� החודרי� למי� שורשי צמחית הגדות . זוחלי� ודו חיי�, עופות מי� וציפורי שיר, ליונקי�

שורשי וענפי צמחיית הגדות הטבולי� במי� ישמשו . יוצרי� תשתית להתישבות חסרי חוליות
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מקו� מסתור ורביה לדגי� ודו חי� הצפויי� לאכלס מחדש את מורד הירד� ע� שיפור איכות 

  .המי�

וות בית בנפתולי� ובאזור פשט ההצפה נוצרות ברכות עונתיות המה" איי�"בשטחי� מוצפי� ב

בשולי גו/ המי� נוצרי� שרטונות בו� המהווי� מקו� שיחור מזו� . גידול חשוב לחסרי חוליות

  . ביצניות וחופמי� שוני�, בכלל� תמירוני�, לצבי ביצה ולמגוו� עופות מי�

  . קיקיו� מצוי, וושינגטוניה חסונה, שיטת המשוכות, אקליפטוס המקור: מיני� פולשי�

  . ממערב וממזרח מטעי תמרי� ושדות.  לערו� דר* רכבממערב: שטחי� גובלי�

�צומח הגדות והצומח הרודראלי מהווי� מסדרו� אקולוגי : תפקוד כמסדרו� אקולגי ורצועת חי

ויוצרי� רצועת חי� מגנה יעילה מפני סח/ קרקע ותשטיפי חומרי הדברה ודש� , יעיל לאור* הנחל

  . משטחי� חקלאי� סמוכי�

  .  � ומי� מלוחי�זרימת שפכי: מפגעי�

   ביותר גבוהה5: משוקללת ערכיות

  
  . סבכי קנה בנפתול שמדרו� לחיבור נחל יבניאל. 4מקטע 

  
  

  732886253628/ .צ. עד נ733174253623/ .צ. נ5מקטע 

  .  עובר מעל הערו� גשר בית זרע253551/732958. צ.בנ .מצפו� לסכר בית זרעשערו� הירד� 

  .   ואבניערו� מפותל: מורכבות מבנית

  ) 'מ(רוחב 
  בסיס זרימה קיצי 

  תשתית  פיתוליות  שיפוע אורכי  שיפוע גדות   ) 'מ(גובה 

30�60  4�6  °45  
  

אבנית   ערו� מפותל  7.5%תלול כ  
  ובולדרי�

  

). 2006צמיר ( בתוספת זרימה ממעינות נחל יבניאל שניה/ק" מ1מ זרימות בסיס של פחות : מי�

  .   מראה של זרימה מהירהיוצרת  )riffleתנאי (ית זרימה רדודה על גבי תשתית אבנ

 מטר 20  כהגדות נשלטות על ידי סב* קנה מצוי ואשל הירד� היוצרי� רצועת צומח ברוחב: צומח

, פטל קדוש, פלגית שיחנית, תמר מצוי, אשל מרובעבצמחית הגדות מופיעי� . משני צדי הערו�

 .דבקה משולשת, חנק מחודד,  מלוח קיפח,סמר חד, שוש קרח, טיו� דביק, שיח אברה� מצוי
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 ' מ20�100משתרעי� שטחי� נשלטי� על ידי צומח רודראלי ברוחב  הגדותמעבר לרצועת צומח 

 נשלט על הצומח הרודראלי. בגדה המערבית ומאות מטרי� עד בתי קיבו� בית זרע בגדה המזרחית

, גדיל� מצוי, חרדל לב�, צויידי בתת בני שיח של ינבוט השדה וויתניה משכרת מלווי� בהגה מ

דבקה משולשת ועצי , נשר� הדוח�, גזר קיפח, ברק� סורי, שומר פשוט, חלמית גדולה, שלמו� יפואי

  .  בשולי שדות חקלאי� מופיעי� שיז/ מצוי ושיז/ השיח. אקליפטוס המקור

ת מי� עופו, הזנה ורביה ליונקי�, סבכי הקנה לאור* הגדות מהווי� מקו� מסתור: בתי גידול

שורשי צמחית הגדות וענפי� החודרי� למי� יוצרי� תשתית . חיי��זוחלי� ודו, וציפורי שיר

שורשי וענפי צמחיית הגדות הטבולי� במי� ישמשו מקו� מסתור  .להתישבות חסרי חוליות

   .ורביה לדגי� ודו חי� הצפויי� לאכלס מחדש את מורד הירד� ע� שיפור איכות המי�

  . קיקיו� מצוי, שיטת המשוכות, יפטוס המקוראקל: מיני� פולשי�

 חקלאי� וממזרחקיבו�  שדותממערב  .ממערב וממזרח מלווה הערו� בדרכי רכב: שטחי� גובלי�

   . בית זרע

� מסדרו� אקולוגי מהווי�הצומח הרודראלי ו הגדותצומח : תפקוד כמסדרו� אקולגי ורצועת חי

עילה מפני סח/ קרקע ותשטיפי חומרי הדברה ודש�  רצועת חי� מגנה יויוצרי�, לאור* הנחליעיל 

  .סכר בית זרע פוגע בציר המסדרו� האקולוגי בסו/ המקטע. משטחי� חקלאי� סמוכי�

סכר בית זרע משנה את משטר הזרימה בנחל ופוגע . זרימת שפכי� ומי� מלוחי�: מפגעי�

  .בתפקוד המסדרו� האקולוגי

   גבוהה 4: משוקללת ערכיות

  

  732810253535/. צ.עד נ 732886253628/. צ. נ6מקטע 

סכר בית זרע מפצל את הזרימה לערו� זרימה ראשי . מקטע התעלה המקצרת בנפתול בית זרע

  . בתעלה מקצרת ולערו� משני בנפתול בית זרע

עמוקה ותלולה המקצרת את תוואי נפתול בית זרע ומשמשת , תעלה מוסדרת: מורכבות מבנית

  .  הסכר יוצר גדה מזרחית למקטע ועליו עובר כביש שירותקיר.  ראשי של הנחלערו�כ

  ) 'מ(רוחב 
  בסיס זרימה קיצי 

שיפוע   ) 'מ(גובה 
  גדות 

שיפוע 
  אורכי

  תשתית  פיתוליות

: גדה מערבית  40�60
10�20   

: גדה מזרחית
20  

°75�90  
  

  תלול 
  7.5%כ  

: גדה מערבית  תעלתיערו� 
  אבנית ובולדרי�

קיר : מזרחיתגדה 
  בטו�סכר בנוי 

  

 , מ" ס30כ  עומק המי� .זורמי� באפיק הראשי המקצר את לולאת הנפתול מי גאויות: מי�

  . זרימת מי� מהירה

בסב* .  הערו�המתפשט למלוא רוחב סב* קנה מצוי ואשל הירד�המערבית לאור* הגדה : צומח

, שוש קרח, טיו� דביק, שיח אברה� מצוי, פטל קדוש, פלגית שיחנית, אשל מרובע ההקנה מופיעי�

 מטר 20סב* הקנה יוצר רצועת צומח ברוחב כ  .דבקה משולשת, חנק מחודד, מלוח קיפח, סמר חד

בגדה '  מ100 שרוחב� כשטחי� נשלטי� על ידי צומח רודראלי משני צדי הערו� . בגדה המערבית

דה הצומח הרודראלי נשלט על ידי בתת בני שיח של ינבוט הש. ממזרח לסכר'  מ20כ המערבית ו

שומר , חלמית גדולה, שלמו� יפואי, גדיל� מצוי, חרדל לב�, וויתניה משכרת מלווי� בהגה מצוי

  . דבקה משולשת ועצי אקליפטוס המקור, נשר� הדוח�, גזר קיפח, ברק� סורי, פשוט
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, עופות מי� וציפורי שיר, הזנה ורביה ליונקי�, סבכי הקנה מהווי� מקו� מסתור: בתי גידול

שורשי צמחית הגדות וענפי� החודרי� למי� יוצרי� תשתית להתישבות חסרי . יי�ח�זוחלי� ודו

שורשי וענפי צמחיית הגדות הטבולי� במי� ישמשו מקו� מסתור ורביה לדגי� ודו חי�  .חוליות

   .הצפויי� לאכלס מחדש את מורד הירד� ע� שיפור איכות המי�

  . קיקיו� מצוי, אקליפטוס המקור: מיני� פולשי�

 , בלולאת נפתול בית זרע,ממזרח.  ומעברה שדות רכב*ממערב מלווה הערו� בדר: � גובלי�שטחי

  .   חקלאי�שדות

� מסדרו� אקולוגי י�הצומח הרודראלי יוצרו גדותצומח ה: תפקוד כמסדרו� אקולגי ורצועת חי

רצועת חי� מגנה יעילה מפני סח/ קרקע ותשטיפי חומרי הדברה ודש� וממערב לערו� יעיל 

 ,פוגע בתפקוד המסדרו� האקולוגי בגדה המזרחיתסכר בית זרע . טחי� חקלאי� סמוכי�מש

  .ופוגע בציר המסדרו� האקולוגי לאור* הנחלמשנה את משטר הזרימה 

  . סכר בית זרע פוגע בקישור אקולוגי בי� מעלה ומורד הנחל. זרימת שפכי� ומי� מלוחי�: מפגעי�

   בינונית3: משוקללת ערכיות

  

  732810253535/. צ. עד נ732886253628/. צ.נ 7מקטע 

 מתחתר הירד�  זרעבית למרגלות קיבו�. של הירד�ה המקורי מ הזריאפיק, נפתול בית זרעמקטע 

, °360שהיקפו קרוב ל ' מ 1,100  כ של באור*יוצר נפתול טבעתי מפותל ומרשי� ו י החוורבמסלע

 ערו� המעל 'מ 25 כ של לגובה  תלולחוור�  מדרומתנשאממזרח לנפתול ". זרע בית נפתול" המכונה

 40  בי�הנע שיפועב בתלילות משתפלהחוור מדרו�  .' מ4�8אנכי שגובהו  בחלקו העליו� מצוק חוורו

  . עד גדת הירד�'  מ5�35 ומותיר רצועה מישורית ברוחב של 90%ל 

  באזור.1:1 אפיק הזרימה המקורי בנפתול הוסדר כערו� בעל שיפוע גדות של: מורכבות מבנית

במטרה לתמו* בבסיס מדרו� '  מ5הקימור המירבי של הנפתול הוק� קיר גביוני� בגובה של כ 

 בסכר קשתיי� מי� מעבירי שני על ידי מוגבלתוממנו  לנפתול זרימת מי�. החוור שממזרח לו

 מתפצלבקצה העיקול הראשו� בנפתול .  בתחילת ובמוצא הנפתול, מטרX1.5 -5.0 שמידותיה� כ

  . זרועותיושתי קט� בי�אי  ושב ומתאחד ביוצרו לשניי�ערו� ה

  ) 'מ(רוחב 
  בסיס זרימה קיצי 

  תשתית  פיתוליות  שיפוע אורכי  שיפוע גדות   ) 'מ(גובה 

5�20   
 למוצא בסמו*'  מ40 כ

הנפתול לערו� הזרימה 
  הראשי בתעלה המקצרת

5�7  °45  
  

  אבנית   ערו� מפותל  7.5%תלול כ  

  

על  (שנייה/ב" קו5 קייצית נמוכה ומבוקרת וזרימה שיטפונית מקסימאלית של ספיקת בסיס: מי�

.  מטר בשנייה1 כ �  זרימה מהירה, מ" ס30 כ � המי� רדודי� .)פי דרישת רשות הטבע והגני�

בי� מקטעי� למהיריות זרימה משתנות  גורמי� פות צמחיית הגדותי ובצפשינויי� ברוחב האפיק

   . ממזרח לסכרבתחילת הנפתול  בעיקר – קטעי� רחבי� וברכתי�צרי� בה� הזרימה מהירה למ

 אשל הירד�סב* קנה מצוי ולאור* הערו� יער גדות נטוע של עצי אקליפטוס המקור מלווה ב: צומח

עב , שיח אברה� מצוי, פלגית שיחנית, פטל קדוש, אשל היאורביניה� , ומיני� אקווטי� נוספי�

, מלוח קיפח, טיו� דביק, שוש קרח, סמר חד, חנק מחודד, ולהשנית גד, ערברבה שעירה, קנה שכיח
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 מי� נדיר (קיקסיית הקנוקנות ו, כ/ זאב אירופית, ורבנה רפואית, לוטוס הביצות, מלחית הירד�

כ רצועה רחבה יותר המגיעה ל מטר בגדה המערבית ו10�20 יוצר רצועה ברוחבסב* הקנה . )למדי

הנובעי�  קילוחי מי� במדרו� ומספר דיפוזי מי� ניקוז על המתבססת, גדה המזרחית מטר ב40

לאור* הפלגי� מתווספי� .  וזורמי� בפלגי� קצרי� ורדודי� אל הנפתולבתחתית מדרו� החוור

הנוצר " אי"ב ).מי� אדו� נדיר מאוד (פשטה שרועהכרפס הביצות ו, לצומח הגדות עבדק� מצוי

השטח הכלוא בי� הנפתול לסכר משמש .  טוסחורשת עצי אקליפנטועה בחלקו הצפוני של הנפתול 

של '  מ1�3נפתול לשדה מפרידה רצועה צרה ברוחב בגדות הבי� רצועת צמחיית . כשדה חקלאי

, נשלט על ידי בתת בני שיח של ינבוט השדה וויתניה משכרת מלווי� בחרדל לב�צומח רודראלי 

  .שולשתברק� סורי ודבקה מ, חלמית גדולה, שלמו� יפואי, גדיל� מצוי

מלוח  וקנה מצוי  בסב*מכוסה,  שבראשומלבד המצוק האנכיהחוור שממזרח לנפתול  מדרו�

ממי השקייה המחלחלי� נביעות אלה ניזונות ככל הנראה . קטנותמי�   נביעותהמתבסס על קיפח

 המצוק מפני 'מ 8�12 עומקבהגיע� ל. מתחת למערכת הניקוז התת קרקעי הפרושה בכיכר הירד�

  למי�אופקיתשחדירות� המונטמורולוניטי  לא גירני מינרל  בנויותחרסיתי� בשכבת נתקלי� המ

בסב* הקנה מופיעי�  .נביעות קטנותב המדרו� פני על  ויוצאי��מי ימוליכ חול עורקיוב גבוהה

ומיני� יובשניי�  טיו� דביק ,פלגית שיחנית, תאנה, אשל הירד�מיני� אקווטי� נוספי� ביניה� 

, חצב מצוי, תמר מצוי, יקניתאפרבלוטנית , אשחר רחב עלי� ,מלחית אשונה, פיאטד אירוכגו� 

   .שומר וויטניה משכרת

מהווי� לאור* הנפתול ובמדרו� החוור שממזרח לו הנרחבי�   והאשלסבכי הקנה: בתי גידול

בנפתול תועדו . זוחלי� ודו חיי�, עופות מי� וציפורי שיר, הזנה ורביה ליונקי�, מקו� מסתור

 י החוורבמצוק. בישראל  מי� אדו� הנמצא בסכנת הכחדה חמורה–ספר תצפיות בלוטרה מ

 פרפור, כחל,שרקרק , לב� חזה מצויות מחילות קינו� רבות של מדרו�ה העליו� של ו בחלקהתלולי�

 יוצרי� תשתית להתישבות חסרי  בנפתולשורשי צמחית הגדות וענפי� החודרי� למי� .וכוס

י צמחיית הגדות הטבולי� במי� ישמשו מקו� מסתור ורביה לדגי� ודו חי� שורשי וענפ. חוליות

חורשת האקליפטוס באי בחלקו  .הצפויי� לאכלס מחדש את מורד הירד� ע� שיפור איכות המי�

  .אנפות אפורות 60הצפוני של הנפתול משמשת מושבת לינה לכ 

  . קיקיו� מצוי, סונהוושינגטוניה ח, שיטת המשוכות, אקליפטוס המקור: מיני� פולשי�

ממזרח לערו� ,  אזור מגונ� בדשא ועצי נוי בתחתית מדרו� החוור–ג� הבני� : שטחי� גובלי�

  . ממערב וממזרח מטעי תמרי� ושדות.  דר* רכב הנפתולממערב לערו�. בחלקו הדרומי של הנפתול

�מדרו� החוור וסב* הצומח ב  לאור* הנפתול צומח הגדות: תפקוד כמסדרו� אקולגי ורצועת חי

ויוצרי� רצועת חי� מגנה יעילה מפני סח/ , מהווי� מסדרו� אקולוגי יעיל לאור* הנחלשממזרח לו 

סכר בית זרע משנה את משטר . קרקע ותשטיפי חומרי הדברה ודש� משטחי� חקלאי� סמוכי�

  .הזרימה ופוגע בקישור אקולוגי בי� מעלה הזרימה למקטע הנפתול

סכר בית זרע משנה את משטר הזרימה בנחל ופוגע . י� מלוחי�זרימת שפכי� ומ: מפגעי�

  .בקישור אקולוגי בי� מעלה ומורד הנחל

   גבוהה ביותר5: משוקללת ערכיות
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  , זרימה איטית ביותר, ערו� ברכתי, תחילת הנפתול .נפתול בית זרע. 7מקטע 
  .הצטברות סח/ וחומר אורגני צ/

  
  

  .זרימה מהירה, תולערו� צר במרכז הנפ:  נפתול בית זרע

    
  

  . הנפתולסו/זרימה בינונית ב, ערו� רחב: נפתול בית זרע
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  732677253069/. צ. עד נ732810253535/.צ. נ8מקטע 

  .מורד סכר בית זרע ומסתיי� מדרו� לתל עובדיהבהמקטע מתחיל 

  .  מפותלתלול ו, רחב, עמוקערו� : מורכבות מבנית

  ) 'מ(רוחב 
  בסיס זרימה קיצי 

  תשתית  פיתוליות  שיפוע אורכי  שיפוע גדות   ) 'מ(ובה ג

40�50  10�20  ° 70�°50  
  

אבנית   ערו� מפותל  7.5%תלול כ  
  ובולדרי�

  

  .זרימה איטית ורדודה). 2006צמיר  (שניה/ק" מ1מ זרימות בסיס של פחות : מי�

 מטר משני 20�30 ברוחב היוצר רצועה הגדות נשלטות על ידי סב* קנה מצוי ואשל הירד�: צומח

פלגית , תמר מצוי, אשל מרובעבצמחית הגדות מופיעי� .  ומתפשט אל תו* הערו�צדי הערו�

, חנק מחודד, מלוח קיפח, סמר חד, שוש קרח, טיו� דביק, שיח אברה� מצוי, פטל קדוש, שיחנית

 שרוחב�צומח רודראלי ב מכוסי� משתרעי� שטחי� הגדותמעבר לרצועת צומח  .דבקה משולשת

,  על ידי בתת בני שיח של ינבוט השדה וויתניה משכרת מלווי� בהגה מצויי�נשלט'  מ30�200

נשר� , גזר קיפח, ברק� סורי, שומר פשוט, חלמית גדולה, שלמו� יפואי, גדיל� מצוי, חרדל לב�

בשולי שדות חקלאי� מופיעי� שיז/ מצוי ושיז/ . דבקה משולשת ועצי אקליפטוס המקור, הדוח�

  .  השיח

עופות מי� , הזנה ורביה ליונקי�, סבכי הקנה לאור* הגדות מהווי� מקו� מסתור:  גידולבתי

שורשי צמחית הגדות וענפי� החודרי� למי� יוצרי� תשתית . חיי��זוחלי� ודו, וציפורי שיר

שורשי וענפי צמחיית הגדות הטבולי� במי� ישמשו מקו� מסתור  .להתישבות חסרי חוליות

   . הצפויי� לאכלס מחדש את מורד הירד� ע� שיפור איכות המי�ורביה לדגי� ודו חי�

  . קיקיו� מצוי, שיטת המשוכות, אקליפטוס המקור: מיני� פולשי�

 תל עובדיה נמצא . ומעבר� מטעי�ממערב וממזרח מלווה הערו� בדרכי רכב: שטחי� גובלי�

    . 253041/732810. צ.בסמו* לסו/ המקטע ממערב לאפיק בנ

צומח הגדות והצומח הרודראלי מהווי� מסדרו� אקולוגי : ו� אקולגי ורצועת חי�תפקוד כמסדר

ויוצרי� רצועת חי� מגנה יעילה מפני סח/ קרקע ותשטיפי חומרי הדברה ודש� , יעיל לאור* הנחל

  . משטחי� חקלאי� סמוכי�

  .  זרימת שפכי� ומי� מלוחי�: מפגעי�

   גבוהה ביותר5: משוקללת ערכיות

  

  732616253005/. צ. עד נ732677253069/.צ. נ9מקטע 

  . מדרו� מזרח לתל עובדיההירד� נפתול 

בי� מעלה  וערו� זרימה ראשי מקצרערו� זרימה משני בנפתול המקטע כולל : מורכבות מבנית

.  ובראשו מצוק אנכי מטר70גובהו כ שממזרח לנפתול מתנשא מדרו� חוור תלול . ומורד הנפתול

מישורי בנוי קרקע אלוביאלית עמוקה מוצ/ " אי" כלוא רו� המקצרלע הנפתול" לולאת"בי� 

  . לעיתי�

  ) 'מ(רוחב 
  בסיס זרימה קיצי 

  תשתית  פיתוליות  שיפוע אורכי  שיפוע גדות   ) 'מ(גובה 

  20: נפתול
  30�40: ערו� מקצר

20  °45  
°50�60  

אבנית , טינית  ערו� מפותל  7.5%תלול כ  
  ובולדרי�
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, מ בודדי�"עומק המי� עשרות ס). 2006צמיר  (שניה/ק" מ1מ חות זרימות בסיס של פ: מי�

  .   זרימה איטית

החודר אל גו/ המי� ויוצר , * קנה מצוי ואשל הירד� סבי�מלוו הנפתול והערו� המקצר: צומח

  סב* הקנה מתרחב לשטח של עשרות מטרי� מרובעי�.משני צדי הגדות מטר 20�50רצועה ברוחב 

תמר , אשל מרובע, אשל היאור בצמחית הגדות מופיעי� .ו לערו� המקצרבמוצא, במורד הנפתול

, שנית גדולה, ערברבה שעירה, עב קנה שכיח, שיח אברה� מצוי, פטל קדוש, פלגית שיחנית, מצוי

חנק מחודד ודבקה , כ/ זאב אירופית, ורבנה רפואית, מלוח קיפח, סמר חד, שוש קרח, טיו� דביק

ה� מתפתח צומח עשבוני נשלט על ידי י� שרטונות בו� מישוריי� עלבשולי המי� נחשפי .משולשת

  .כרפס הביצות ואגמו� ימי, שנית קטנת עלי�) מי� אדו�(לפיה זוחלת מלווה בפשטה שרועה 

 רורראלי נשלט על ידי בתת בני שיח של ינבוט השדה צומח ההכלוא בנפתול מכוס" אי"ה

שומר , חלמית גדולה, שלמו� יפואי,  גדיל� מצוי,חרדל לב�, וויתניה משכרת מלווי� בהגה מצוי

בתת בני שיח . דבקה משולשת ועצי אקליפטוס המקור, נשר� הדוח�, גזר קיפח, ברק� סורי, פשוט

מאות  ה ששטחתנרחב ויוצרת רצועת צומח רודראלי צומח הגדותמעבר לרצועת משתרעת דומה 

  .  מטרי� משני צדי הנפתול

אטד אירופי ומלחית , שיחיית מלוח קפח על ידי י� נשלטל לנפתומדרונות החוור שמזרח

, חרדל לב�, חצב מצוי, בלוטנית אפריקנית, ויתניה משכרת,  ינבוט השדהאליה� נלווי� ,אשונה

מצוקי החוור האנכיי� בראש המדרו� . מסרק איברי ודגניי� שוני�, שלמו� יפואי, סלסלה מצויה

  . חשופי� מצמחיה

ביניה� , משמשי� מקו� רבייה לעופות שוני�ממזרח לערו� וור התלולי� מדרונות הח: בתי גידול

 מצמחייה בחלק העליו� של פי� חשוי�במצוק המקנני� במחילות כחל וכוס,שרקרק , לב� חזה

   .המדרו�

זוחלי� ודו , עופות מי� וציפורי שיר, הזנה ורביה ליונקי�, סבכי הקנה מהווי� מקו� מסתור

. ת וענפי� החודרי� למי� יוצרי� תשתית להתישבות חסרי חוליותשורשי צמחית הגדו. חיי�

שורשי וענפי צמחיית הגדות הטבולי� במי� ישמשו מקו� מסתור ורביה לדגי� ודו חי� הצפויי� 

  .לאכלס מחדש את מורד הירד� ע� שיפור איכות המי�

. י חוליותבנפתול נוצרות ברכות עונתיות המהוות בית גידול לחסרש" אי"בשטחי� מוצפי� ב

, בשולי גו/ המי� נוצרי� שרטונות בו� המהווי� מקו� שיחור מזו� לצבי ביצה ולמגוו� עופות מי�

  . ביצניות וחופמי� שוני�, בכלל� תמירוני�

  . קיקיו� מצוי, שיטת המשוכות, אקליפטוס המקור: מיני� פולשי�

תל עובדיה נמצא . יתי�וזממערב וממזרח מטעי תמרי� . ממערב לערו� דר* רכב: שטחי� גובלי�

  . ו� מערב לנפתולפמצ

�צומח הגדות והצומח הרודראלי מהווי� מסדרו� אקולוגי : תפקוד כמסדרו� אקולגי ורצועת חי

ויוצרי� רצועת חי� מגנה יעילה מפני סח/ קרקע ותשטיפי חומרי הדברה ודש� , יעיל לאור* הנחל

  . משטחי� חקלאי� סמוכי�

  .  מלוחי�זרימת שפכי� ומי� : מפגעי�

   גבוהה ביותר5: משוקללת ערכיות
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  732039252964/. צ. עד נ732616253005/ .צ. נ10מקטע 

 ,מהלכו מפותל פחות ללא מיאנדרי�, מתרחב ערו� הזרימה) 9מקטע (מדרו� לנפתול תל עובדיה 

  .  ושיקוע הסח/ מוגבר פרומיל1.32שיפועו האורכי מתמת� לכ 

  . גבוה ותלול, ערו� תעלתי רחב: מורכבות מבנית

  ) 'מ(רוחב 
  בסיס זרימה קיצי 

  תשתית  פיתוליות  שיפוע אורכי  שיפוע גדות   ) 'מ(גובה 

  אבנית  וטינית  ערו� תעלתי  0.7%אפסי   °50�80  10�20  50�60
  

  .  מאוד ואיטיתזרימת מי� רדודה. שניה/ק" מ1מ זרימות בסיס של פחות : מי�

צמחיית .  מטר משני צדי הערו�10�20 ברוחב הירד�סב* קנה מצוי ואשל ב מלוותהגדות : צומח

דבקה משולשת ויתניה , חנק מחודד, טיו� דביק, פלגית שיחניתמופיעי� בה , הגדות דלה למדי

'  מ10 כ שרוחבהמעבר לרצועת צומח הגדות מופיעה רצועה צרה  .עצי אקליפטוס המקורו משכרת

, ט השדה וויתניה משכרת מלווי� בהגה מצוינשלט על ידי בתת בני שיח של ינבושל צומח רודראלי 

נשר� , גזר קיפח, ברק� סורי, שומר פשוט, חלמית גדולה, שלמו� יפואי, גדיל� מצוי, חרדל לב�

  .  ודבקה משולשתהדוח�

עופות מי� , הזנה ורביה ליונקי�, סב* הקנה לאור* הגדות מהווה מקו� מסתור: בתי גידול

ורשי צמחית הגדות וענפי� החודרי� למי� יוצרי� תשתית ש. זוחלי� ודו חיי�, וציפורי שיר

שורשי וענפי צמחיית הגדות הטבולי� במי� ישמשו מקו� מסתור . להתישבות חסרי חוליות

  .ורביה לדגי� ודו חי� הצפויי� לאכלס מחדש את מורד הירד� ע� שיפור איכות המי�

  . קיקיו� מצוי, שיטת המשוכות, אקליפטוס המקור: מיני� פולשי�

. צ.בנ.  מטעי תמרי� וזיתי� ומעבר�ממערב וממזרח לערו� דרכי רכב: שטחי� גובלי�

   .ממוקמת תחנת משנה של חברת החשמל  252723/732251

�תפקוד בינוני של צומח הגדות כמסדרו� אקולוגי ובעצירת : תפקוד כמסדרו� אקולגי ורצועת חי

  . מזהמי� וסח/

   . זרימת שפכי� ומי� מלוחי�: מפגעי�

  ת בינוני3: משוקללת ערכיות
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  731690252716/. צ. עד נ732039252964/ .צ. נ11מקטע 

 שרטונות בו� מישוריי� נוצרי� בסמו* .שיקוע סח/ מוגבר. גבוה וערו� רחב: מורכבות מבנית

בתחילת . אנכיבחלקו הצפוני מתנשא מצוק  , מטר60�70 ממזרח לערו� מדרו� חוור בגובה .לגדות

  . ו ערוצי זרימה היורדי� במדרו� החוור אל אפיק הירד�המקטע ובסופ

  ) 'מ(רוחב 
  בסיס זרימה קיצי 

  תשתית  פיתוליות  שיפוע אורכי  שיפוע גדות   ) 'מ(גובה 

  אבנית  וטינית  ערו� תעלתי  0.7%אפסי   °45  10  50�70
  

  .  מאוד ואיטיתזרימת מי� רדודה. שניה/ק" מ1מ זרימות בסיס של פחות : מי�

 מטר לאור* הגדה 10היוצר רצועה ברוחב של כ ,  קנה מצוי ואשל הירד�ערו� מלווה בסב*ה: צומח

שנית , ערברבה שעירה, עב קנה שכיח, פלגית שיחנית, אשל היאורבסב* הקנה מופיעי� . המערבית

 . וויתניה משכרת דבקה משולשת,חנק מחודד, מלוח קיפח, סמר חד, שוש קרח, טיו� דביק, גדולה

ומשתרע למלוא רוחב מדרו� החוור בי� שני הערוצי� ממזרח לערו� האשל מתרחב סב* הקנה ו

  השקייהמי עלככל הנראה סב* הקנה מתבסס .  בתחילת ובסו/ המקטעהיורדי� אל הירד�

זרימת  מי� ממוצאי נקזי� תת  והתת קרקעי הפרושה בכיכר הירד�המחלחלי� ממערכת הניקוז 

   . קרקעי�

� שרטונות בו� מישוריי� עליה� מתפתח צומח עשבוני נשלט על ידי  נחשפי בערו�בשולי המי�

  .כרפס הביצות ואגמו� ימי, שנית קטנת עלי�) מי� אדו�(לפיה זוחלת מלווה בפשטה שרועה 

 מטר 200מעבר לרצועת צומח הגדות ממערב לערו� משתרע שטח עשבוני רודראלי שרוחבו כ 

גדיל� , חרדל לב�, יתניה משכרת מלווי� בהגה מצוינשלט על ידי בתת בני שיח של ינבוט השדה וו

דבקה , נשר� הדוח�, גזר קיפח, ברק� סורי, שומר פשוט, חלמית גדולה, שלמו� יפואי, מצוי

  .משולשת

, לאור* הערו� מהווי� מקו� מסתורבמדרו� החוור וסבכי הקנה והאשל הנרחבי� : בתי גידול

במקטע הירד� מתחת לקיבו� . זוחלי� ודו חיי�, עופות מי� וציפורי שיר, הזנה ורביה ליונקי�

שורשי . בישראל  מי� אדו� הנמצא בסכנת הכחדה חמורה–אפיקי� תועדו מספר תצפיות בלוטרה 

. צמחית הגדות וענפי� החודרי� לגו/ המי� בערו� יוצרי� תשתית להתישבות חסרי חוליות

 ורביה לדגי� ודו חי� הצפויי� שורשי וענפי צמחיית הגדות הטבולי� במי� ישמשו מקו� מסתור

בשולי גו/ המי� מהווי� שרטונות הבו�  .לאכלס מחדש את מורד הירד� ע� שיפור איכות המי�

 .ביצניות וחופמי� שוני�, בכלל� תמירוני�, מקו� שיחור מזו� לצבי ביצה ולמגוו� עופות מי�

עופות חילות קינו� של במצוק החוור האנכי בחלקו הצפוני של המדרו� שממזרח לערו� מצויות מ

   .כחל וכוס,שרקרק , לב� חזהביניה� , שוני�

  . קיקיו� מצוי, שיטת המשוכות, אקליפטוס המקור: מיני� פולשי�

 מטעי תמרי� וזיתי� על כת/ המדרו� החוורי . רכבכילערו� דרוממזרח ממערב : שטחי� גובלי�

  . ומעבר לשטחי הבתה ממערב לערו� שממזרח לערו� 

מסדרו� אקולוגי יעיל לאור*  יוצרי�  והבתהסבכי הקנה: דרו� אקולגי ורצועת חי�תפקוד כמס

רצועת חי� מגנה יעילה מפני סח/ קרקע ותשטיפי חומרי הדברה ודש� משטחי� חקלאי� ו, הנחל

  . סמוכי�

  .  זרימת שפכי� ומי� מלוחי�: מפגעי�

   גבוהה ביותר5: משוקללת ערכיות
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  . ר ממזרח לערו�סב* קנה ומדרו� חוו. 11מקטע 

  
  

  שרטונות בו� בשולי הערו� מהווי� אזור שיחור מזו� . 11מקטע 
  . לעופות מי� וצבי ביצה

      
    

  

  730942252772/. צ. עד נ731690252716/ .צ.נ 12מקטע 

שרטונות בו� מישוריי�  .שיקוע סח/ מוגבר. רדוד ו מאודרחבתעלתי ערו� : מורכבות מבנית

  . מדרו� חוור מתו� ממזרח לערו�. פי מרכזונוצרי� משולי הערו� כל

  ) 'מ(רוחב 
  בסיס זרימה קיצי 

  תשתית  פיתוליות  שיפוע אורכי  שיפוע גדות   ) 'מ(גובה 

  טינית   ערו� תעלתי  0.7%אפסי   °45�50  3�7  60�80
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 עד מי�  ביותר איטיתזרימה, י� מאודמי� רדוד. שניה/ק" מ1מ זרימות בסיס של פחות : מי�

  . עומדי�

,  על ידי קנה מצוי מלווה במעט עצי אשל הירד� קטני�תנשלט,  ביותרה הגדות דלצמחיית :צומח

 מטר לאור* שתי 5כ  של  רצועה ברוחבהצומח האקווטי יוצר. פלגית שיחנית וויתניה משכרת

מתפתח צומח עשבוני ובגו/ המי�  ערו�ה הנחשפי� בשולי שרטונות בו� מישוריי�על . הגדות

כרפס הביצות , שנית קטנת עלי�) מי� אדו�(לפיה זוחלת מלווה בפשטה שרועה נשלט על ידי 

נשלט על ידי אשל הירד� , ממערב לערו� שטח נרחב מוצ/ בחור/ המשמש כאזור מרעה. ואגמו� ימי

 בתת בני שיח של ינבוט השדה וויתניה משכרת מלווי� בהגה בשליטתצומח רודראלי מלווה ב

נשר� , גזר קיפח, ברק� סורי, שומר פשוט, חלמית גדולה, שלמו� יפואי, יגדיל� מצו, חרדל לב�, מצוי

  . הדוח� ודבקה משולשת

ממזרח לערו� מכוסה בצומח עשבוני נשלט על ידי מלעניאל מצוי ושיבולת מתו� החוור המדרו� 

ויתניה ) נדיר(שוש קרח , מלחית אשונה, ינבוט השדה, שועל נפוצה אליה� נלווי� שיז/ השיח

חומעה מגובבת , )נדיר למדי(חלבלוב מרושת , חלבלוב השמש, מסרק איברי, צל/ קוצני, משכרת

   .ב� חרדל מצוי וחצב מצוי, לו/ ארצישראלי, )נדיר למדי(

 מי� אדו� –במקטע הירד� מתחת לקיבו� אפיקי� תועדו מספר תצפיות בלוטרה : בתי גידול

 ובגו/ המי�  הערו�בשולישפי� הנחשרטונות הבו� . בישראל הנמצא בסכנת הכחדה חמורה

ביצניות וחופמי� , בכלל� תמירוני�, מהווי� מקו� שיחור מזו� לצבי ביצה ולמגוו� עופות מי�

ממערב לערו� נוצרות ברכות עונתיות המהוות בית גידול לחסרי שבשטח המוצ/ בחור/ . שוני�

 שבו מקננות ציפורי על עצי האשלמשמש מקו� שיחור מזו� לעופות מי� ו השטח המוצ/ .חוליות

צמחיית הגדות של שיקו� שיפור איכות המי� והרחקת הבקר יאפשרו . כגו� דרור הירד�, שיר

מקו� מסתור ורביה ג� ייצירת  כמו,  טבולי��שורשי וענפי צמחיעל תיישבות חסרי חוליות ו

יות  מצוממזרח לערו� החוור במדרו� .דגי� ודו חי� הצפויי� לאכלס מחדש את מורד הירד�ל

  .כחל וכוס,שרקרק , לב� חזהביניה� , עופות שוני�מחילות קינו� של 

  . קיקיו� מצוי, שיטת המשוכות, אקליפטוס המקור: מיני� פולשי�

ממערב אזור מרעה מוצ/ בחור/ נשלט על ידי . ממערב וממזרח לערו� דרכי רכב: שטחי� גובלי�

    .מטעי תמרי� על כת/ המדרו� החוורי שממזרח. אשל הירד�

�תפקוד בינוני של צומח הגדות כמסדרו� אקולוגי ובעצירת : תפקוד כמסדרו� אקולגי ורצועת חי

  . מזהמי� וסח/

רעייה אינטנסיבית לאור* הגדה המערבית גורמת לרמיסת . זרימת שפכי� ומי� מלוחי�: מפגעי�

יתכ� . הידוק קרקע וזיהו� הנחל בתשטיפי� אורגני� שמקור� בגללי הבקר, צמחיית הגדות

והסדימנט בקרקעית מכיל חומרי� רעילי� שמקור� בשפכי מפעל קלת אפיקי� שהוזרמו למקטע 

  .זה בעבר

  ת בינוני3: משוקללת ערכיות
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  730536253054/. צ. עד נ730942252772/ .צ. נ13מקטע 

 שרטונות בו� מישוריי� נוצרי� .שיקוע סח/ מוגבר. ערו� תעלתי רחב מאוד: מורכבות מבנית

  .מדרו� חוור מתו� ממזרח לערו�.  הערו�בשולי

  ) 'מ(רוחב 
  בסיס זרימה קיצי 

  תשתית  פיתוליות  שיפוע אורכי  שיפוע גדות   ) 'מ(גובה 

  טינית   ערו� תעלתי  0.7%אפסי   °45�50  5�7  60�80
  

  .  עד מי� עומדי�איטית מאודזרימת מי� . שניה/ק" מ1מ זרימות בסיס של פחות : מי�

 מטר לאור* הגדה 2�5היוצר רצועה ברוחב ,  בסב* קנה מצוי ואשל הירד�הערו� מלווה: צומח

 ככל ,סב* הקנה והאשל מתרחב ממזרח לערו� ומשתרע למלוא רוחב מדרו� החוור. המערבית

מי השקייה המחלחלי� ממערכת הניקוז התת קרקעי הפרושה בכיכר הירד� על בהתבסס הנראה 

פטל , פלגית שיחנית, אשל היאורב* הקנה מופיעי� בס .זרימת מי� ממוצאי נקזי� תת קרקעי�ו

, מלוח קיפח, סמר חד, שוש קרח, טיו� דביק, שנית גדולה, ערברבה שעירה, עב קנה שכיח, קדוש

מצויה חורשה של במדרו� החוור  2527/7316. צ.בנ .דבקה משולשת וויתניה משכרת, חנק מחודד

כמו ג� של ריכוזי� נוספי� של צפצפת , זהחשיבותו של ריכוז ). מי� נדיר למדי (צפצפת הפרת

  .הפרת לאור* מורד הירד� בהיות� אולוסיות בקצה גבול תפוצה  צפוני של המי� בעול�

בשולי המי� בערו� נחשפי� שרטונות בו� מישוריי� עליה� מתפתח צומח עשבוני נשלט על ידי 

  .הביצות ואגמו� ימיכרפס , שנית קטנת עלי�) מי� אדו�(לפיה זוחלת מלווה בפשטה שרועה 

 צומח רודראלי נשלט על ידי בתת בני שיח של ינבוט השדה ובוממערב לערו� שטח מרעה 

חלמית , שלמו� יפואי, גדיל� מצוי, חרדל לב�, הגה מצוי ,אשל הירד�וויתניה משכרת מלווי� ב

  .נשר� הדוח� ודבקה משולשת, גזר קיפח, ברק� סורי, שומר פשוט, גדולה

הזנה ורביה , כי הקנה והאשל הנרחבי� במדרו� החוור מהווי� מקו� מסתורסב: בתי גידול

במקטע הירד� מתחת לקיבו� אפיקי� תועדו  .זוחלי� ודו חיי�, עופות מי� וציפורי שיר, ליונקי�

שורשי צמחית הגדות . בישראל  מי� אדו� הנמצא בסכנת הכחדה חמורה–מספר תצפיות בלוטרה 

שורשי וענפי צמחיית . בערו� יוצרי� תשתית להתישבות חסרי חוליותוענפי� החודרי� לגו/ המי� 

הגדות הטבולי� במי� ישמשו מקו� מסתור ורביה לדגי� ודו חי� הצפויי� לאכלס מחדש את 

שרטונות הבו� בשולי גו/ המי� מהווי� מקו� שיחור מזו�  .מורד הירד� ע� שיפור איכות המי�

  . ביצניות וחופמי� שוני�, תמירוני�בכלל� , לצבי ביצה ולמגוו� עופות מי�

  . קיקיו� מצוי, שיטת המשוכות, אקליפטוס המקור: מיני� פולשי�

 ומעבר  המגיע עד גדת הנחלמרעהשטח ממערב . ממערב וממזרח לערו� דרכי רכב: שטחי� גובלי�

  .  על כת/ המדרו� החוורי שממזרח לערו� מטעי תמרי� וזיתי�.  מטעי זיתי�לו

במדרו� החוור שממזרח לערו�  הקנה *סבתפקוד יעיל של : � אקולגי ורצועת חי�תפקוד כמסדרו

. ריסוס וחומרי הדברה משטחי� חקלאי� הסמוכי�, כמסדרו� אקולוגי ובעצירת סח/ קרקע

  .   כמסדרו� אקולוגי ובעצירת מזהמי� וסח/ערביתנמו* של צמחיית הגדה המ�תפקוד בינוני

רעייה אינטנסיבית לאור* הגדה המערבית גורמת לרמיסת . �זרימת שפכי� ומי� מלוחי: מפגעי�

יתכ� . הידוק קרקע וזיהו� הנחל בתשטיפי� אורגני� שמקור� בגללי הבקר, צמחיית הגדות

והסדימנט בקרקעית מכיל חומרי� רעילי� שמקור� בשפכי מפעל קלת אפיקי� שהוזרמו במעלה 

  .מקטע זה בעבר

   גבוהה 4: משוקללת ערכיות
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   729370253411/ .צ. עד נ730536253054/ .צ. נ14מקטע 

ברכת אגירה מווסתת ל מקטע בו הועמק והורחב אפיק הירד� .)ברכת הירד�" (אג� מנחמיה"

במסגרת עבודות ההקמה של תחנת הכח ההידרואלקטרית בנהרי� בתחילת שנות השלושי� של 

  . המאה העשרי�

 שרוחבו המירבי כ "מו�אג" מתרחב לכדי בעל אופי ברכתי,  רחב ועמוקמקטע: מורכבות מבנית

ני�  חוור מתונותמדר.  שרטונות בו� מישוריי� נוצרי� בשולי הערו�.שיקוע סח/ מוגבר . מטר300

  .לערו�וממערב ממזרח 

  ) 'מ(רוחב 
  בסיס זרימה קיצי 

  תשתית  פיתוליות  שיפוע אורכי  שיפוע גדות   ) 'מ(גובה 

  60�80: תחילת המקטע
  100�300:  מקטע ברכתי

מקטע   0.03%אפסי   °45�50  5�7
  ברכתי

  טינית 

  

  . מי� עומדי�. שניה/ק" מ1מ זרימות בסיס של פחות : מי�

פשט  וממערב לו  מטר5�10  ברוחבסב* קנה מצוי ואשל הירד�לאור* הגדה המערבית : צומח

זור של הא חלקו הדרומי. ר" מ23,000בו נוצר לאחר הגשמי� אזור ביצתי ששטחו כ ,  נרחבהצפה

מוצ/ מחזיק מי� תקופה ארוכה יותר מאשר החלק הצפוני וצמחייתו נשלטת על ידי ביצתי הה

 בתת בני שיח של ינבוט השדה וויתניה אשל הירד� וקנה מצוי מלווי� בצומח רודראלי בשליטת

ברק� , שומר פשוט, חלמית גדולה, שלמו� יפואי, גדיל� מצוי, חרדל לב�, משכרת מלווי� בהגה מצוי

 חלקו הצפוני של האזור המוצ/ נשלט על ידי אשל .נשר� הדוח� ודבקה משולשת, גזר קיפח, יסור

  . השטח כולו משמש כאזור מרעה. הירד� וצומח רודראלי

 ומתבסס ככל י�רכדי מאות מטלמתרחב סב* הקנה והאשל פשט הצפה נרחב בו � וממזרח לער

עב , פטל קדוש, פלגית שיחנית, היאוראשל בסב* הקנה מופיעי� . הנראה ג� על נביעות מליחות

, גומא חו�, שוש קרח, טיו� דביק, ארכובית הכתמי�, שנית גדולה, ערברבה שעירה, קנה שכיח

דבקה משולשת וויתניה  ,דוח� זוחל, חנק מחודד, מלוח קיפח, עבדק� מצוי, סמר חד, גומא צפו/

   .משכרת

תח צומח עשבוני נשלט על ידי לפיה בשולי המי� נחשפי� שרטונות בו� מישוריי� עליה� מתפ

גומא חו� ,  כרפס הביצות,דוח� זוחל, שנית קטנת עלי�) מי� אדו�(זוחלת מלווה בפשטה שרועה 

  .ואגמו� ימי

מדרו� החוור המתו� ממזרח לערו� מכוסה בצומח עשבוני נשלט על ידי מלעניאל מצוי ושיבולת 

ויתניה ) נדיר(שוש קרח ,  מלחית אשונה,ינבוט השדה, שועל נפוצה אליה� נלווי� שיז/ השיח

חומעה מגובבת , )נדיר למדי(חלבלוב מרושת , חלבלוב השמש, מסרק איברי, צל/ קוצני, משכרת

מכוסה  מדרו� החוור שממערב לערו� .ב� חרדל מצוי וחצב מצוי, לו/ ארצישראלי, )נדיר למדי(

חרדל , משכרת מלווי� בהגה מצוי בתת בני שיח של ינבוט השדה וויתניה בצומח רודראלי בשליטת

נשר� הדוח� , גזר קיפח, ברק� סורי, שומר פשוט, חלמית גדולה, שלמו� יפואי, גדיל� מצוי, לב�

   . ודבקה משולשת

עופות מי� , הזנה ורביה ליונקי�, סבכי הקנה והאשל הנרחבי� מהווי� מקו� מסתור: בתי גידול

, אגמיות ,ברווזי�:  נצפו עופות מי� רבי� כגו�גדותוב במי� .זוחלי� ודו חיי�, וציפורי שיר

בסמו* " ברכת הירד�"ב.  וסיקסק פרנקולי�,קורמור�, אנפות וביצניות מסוגי� שוני�, סופיות
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. בישראל  מי� אדו� הנמצא בסכנת הכחדה חמורה–למנחמיה תועדו מספר תצפיות בלוטרה 

י� תשתית להתישבות חסרי שורשי צמחית הגדות וענפי� החודרי� לגו/ המי� בערו� יוצר

שורשי וענפי צמחיית הגדות הטבולי� במי� ישמשו מקו� מסתור ורביה לדגי� ודו חי� . חוליות

   .הצפויי� לאכלס מחדש את מורד הירד� ע� שיפור איכות המי�

, שרטונות הבו� בשולי גו/ המי� מהווי� מקו� שיחור מזו� לצבי ביצה ולמגוו� עופות מי�

  . ביצניות וחופמי� שוני�,בכלל� תמירוני�

נצפו ציפורי שיר רבות ביניה� דרור , באזור הביצתי המוצ/ ממערב לערו� בעיקר בחלקו הדרומי

  . קיני� רבי� של דרור הירד�מצויי� על עצי האשל . דוחל שחור גרו� וירקו�, פרוש, בולבול, הירד�

  .פרפורי� ולב� חזה ומאורות דרבני�, נות החוור מצויות מחילות קינו� של שרקרקי�במדרו

  . קיקיו� מצוי, שיטת המשוכות: מיני� פולשי�

במדרנות החוור . שטח מרעה המגיע עד גדת הנחל וערו� דרכי רכבלממערב : שטחי� גובלי�

  .  מטעי� וכרמי זיתי�, ממערב וממזרח לערו� שדות

סבכי הקנה ופשטי ההצפה משני צדי הערו� תפקוד יעיל של : קולגי ורצועת חי�תפקוד כמסדרו� א

תפקוד , תפקוד יעיל של צמחיית הגדות בעצירת סח/ ומזהמי� בגדה המזרחית. כמסדרו� אקולוגי

   . בינוני בגדה המערבית

 רעייה אינטנסיבית לאור* הגדה המערבית גורמת לרמיסת. זרימת שפכי� ומי� מלוחי�: מפגעי�

יתכ� .הידוק קרקע וזיהו� הנחל בתשטיפי� אורגני� שמקור� בגללי הבקר, צמחיית הגדות

  .  בעברלמקטע זהוהסדימנט בקרקעית מכיל חומרי� רעילי� שמקור� בשפכי מפעל ספ� שהוזרמו 

  ביותר גבוהה 5: משוקללת ערכיות

  
סבכי קנה ומדרו� . שטח ביצתי מוצ/ בחור/ ממערב לערו�. פשט הצפה באג� מנחמיה. 14מקטע 

  . חוור ממזרח
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  729096253638/.  צ. עד נ729370253411/ .צ.נ 15מקטע 

  . המקטע מסתיי� בתחילת תעלת האפס .)ברכת הירד�" (אג� מנחמיה"חלקו הדרומי של 

ה� אי בנוי יהערו� מתפצל לשתי זרועות ובינ. בעל אופי ברכתי,  רחב ועמוקמקטע: מורכבות מבנית

 בגדות האי נוצרי� מפרצוני� כתוצאה .שיקוע סח/ מוגבר. מוצפת לעיתי� יתקרקע אלוביאל

המפרצוני� וחדירת הצמחייה למי� יוצרי� זרימה . מחדירת צמחייה למי� והצטברות סח/

  .לערו�וממערב ממזרח ני�  חוור מתונותמדר.  שרטונות בו� מישוריי� בשולי הערו�.סינוסואידית

  ) 'מ(רוחב 
  בסיס זרימה קיצי 

  תשתית  פיתוליות  שיפוע אורכי  שיפוע גדות   ) 'מ(גובה 

  מקטע ברכתי  0.03%אפסי   °45�60  5�7  50
זרימה סינוסואידית 

  בגדות האי

  טינית 

  

  .מי� עומדי�. שניה/ק" מ1מ זרימות בסיס של פחות : מי�

 בגדה המערבית ועשרות מטרי� בגדה  מטר10�20הגדות מלוות בסב* קנה מצוי שרוחבו : צומח

אשל  , אשל הירד�בסב* הקנה מופיעי�. האי במרכז הערו� מכוסה א/ הוא סב* קנה. המזרחית

ארכובית , שנית גדולה, ערברבה שעירה, עב קנה שכיח, פטל קדוש, פלגית שיחנית, היאור

חנק , מלוח קיפח, עבדק� מצוי, סמר חד, גומא צפו/, גומא חו�, שוש קרח, טיו� דביק, הכתמי�

   . דבקה משולשת וויתניה משכרת,חלדוח� זו, מחודד

בשולי המי� נחשפי� שרטונות בו� מישוריי� עליה� מתפתח צומח עשבוני נשלט על ידי לפיה 

גומא חו� ,  כרפס הביצות,דוח� זוחל, שנית קטנת עלי�) מי� אדו�(זוחלת מלווה בפשטה שרועה 

  .ואגמו� ימי

 נשלט על ידי מלעניאל מצוי ושיבולת מדרו� החוור המתו� ממזרח לערו� מכוסה בצומח עשבוני

ויתניה ) נדיר(שוש קרח , מלחית אשונה, ינבוט השדה, שועל נפוצה אליה� נלווי� שיז/ השיח

חומעה מגובבת , )נדיר למדי(חלבלוב מרושת , חלבלוב השמש, מסרק איברי, צל/ קוצני, משכרת

מכוסה החוור שממערב לערו�  מדרו� .ב� חרדל מצוי וחצב מצוי, לו/ ארצישראלי, )נדיר למדי(

חרדל , בצומח רודראלי בשליטת בתת בני שיח של ינבוט השדה וויתניה משכרת מלווי� בהגה מצוי

נשר� הדוח� , גזר קיפח, ברק� סורי, שומר פשוט, חלמית גדולה, שלמו� יפואי, גדיל� מצוי, לב�

  .  ודבקה משולשת

עופות מי� וציפורי , הזנה ורביה ליונקי�, רסבכי הקנה הנרחבי� מהווי� מקו� מסתו: בתי גידול

 מי� –בסמו* למנחמיה תועדו מספר תצפיות בלוטרה " ברכת הירד�" ב.זוחלי� ודו חיי�, שיר

שורשי צמחית הגדות וענפי� החודרי� לגו/ המי� . בישראל אדו� הנמצא בסכנת הכחדה חמורה

מחיית הגדות הטבולי� במי� שורשי וענפי צ. בערו� יוצרי� תשתית להתישבות חסרי חוליות

ישמשו מקו� מסתור ורביה לדגי� ודו חי� הצפויי� לאכלס מחדש את מורד הירד� ע� שיפור 

   .איכות המי�

, שרטונות הבו� בשולי גו/ המי� מהווי� מקו� שיחור מזו� לצבי ביצה ולמגוו� עופות מי�

  .ביצניות וחופמי� שוני�, בכלל� תמירוני�

  .פרפורי� ולב� חזה ומאורות דרבני�, ת מחילות קינו� של שרקרקי�במדרונות החוור מצויו

  . קיקיו� מצוי, שיטת המשוכות, אקליפטוס המקור: מיני� פולשי�
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 מעבר לשטחי� מטעי� וכרמי זיתי�, שדות. לערו� דרכי רכבוממזרח ממערב : שטחי� גובלי�

  .  העשבוניי� המכסי� את מדרונות החוור משני די הערו�

כמסדרו� והשטחי� העשבוני� תפקוד יעיל של סבכי הקנה : סדרו� אקולגי ורצועת חי�תפקוד כמ

  .  משטחי� חקלאי� סמוכי�בעצירת סח/ ומזהמי�  ואקולוגי

 בשטחי� העשבוניי� הסמוכי� אינטנסיביתלא רעייה . זרימת שפכי� ומי� מלוחי�: מפגעי�

ר� בשפכי מפעל ספ� שהוזרמו יתכ� והסדימנט בקרקעית מכיל חומרי� רעילי� שמקו .לערו�

  . מקטע זה בעברבמעלה 

   גבוהה ביותר5: משוקללת ערכיות

  
  .הערו� מתפצל לשתי זרועות וביניה� אי אלוביאלי מכוסה בסב* קנה. 15מקטע 

  
  

  728801253771/. צ. עד נ729096253638/ .צ. נ16מקטע 

ק� הטייה ובו שני שערי� מתב 90 מטרי� לאחר חצית כביש 200המקטע מסתיי� כ . תעלת האפס

זרימת המי� .  תעלת האפס עד אג� נהריי�כה שלהמשל או ,המאפשרי� הטיית מי� למורד הירד�

  . 90שמורת מורד הירד� מסתיימת בכביש . אל מורד הירד�בדר* כלל מוטת 

 המי�. במתק� ההטייההמקטע מסתיי�  .גבוהה בנויה בטו� ותעלה רחבה: מורכבות מבנית

מדרגת המגלש . °45ושיפועה כ '  מ2 במדרגת בטו� שגובהה כ מש* ערו� מורד הירד� אל הגולשי�

  . מאפשרת  מעבר חלקי של דגי� במעלה הזרימה

  ) 'מ(רוחב 
  בסיס זרימה קיצי 

  תשתית  פיתוליות  שיפוע אורכי  שיפוע גדות   ) 'מ(גובה 

   בטו�  ערו� תעלתי  אפסי   °45  8  30
  

  . איטיתזרימת מי� . שניה/ק"מ 1מ זרימות בסיס של פחות : מי�

נשלטת על ידי קנה מצוי מלווה , בדפנות הבטו� של התעלה מופיעה צמחיית גדות דלה :צומח

צומח רודראלי נשלט על ידי משני צדי התעלה שטחי� נרחבי� של . באשל הירד� ופלגית שיחנית
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שלמו� , גדיל� מצוי, חרדל לב�, הגה מצויבבתת בני שיח של ינבוט השדה וויתניה משכרת מלווי� 

  .נשר� הדוח� ודבקה משולשת, גזר קיפח, ברק� סורי, שומר פשוט, חלמית גדולה, יפואי

עופות ,  ורביה ליונקי�מסתור, הזנהשטחי הבתה המלווי� את התעלה מהווי� מקו� : בתי גידול

 בתעלה� שורשי צמחית הגדות וענפי� החודרי� לגו/ המי .זוחלי� ודו חיי�,  וציפורי שירקרקע

שורשי וענפי צמחיית הגדות הטבולי� במי� ישמשו . יוצרי� תשתית להתישבות חסרי חוליות

מקו� מסתור ורביה לדגי� ודו חי� הצפויי� לאכלס מחדש את מורד הירד� ע� שיפור איכות 

   .המי�

  . ושינגטוניה חסונה: מיני� פולשי�

  .שטחי בתה ומעבר� שטחי� חקלאי�: שטחי� גובלי�

  . כמסדרו� אקולוגי ובעצירת סח/ נמו* ביותרתפקוד : כמסדרו� אקולגי ורצועת חי�תפקוד 

התעלה עצמה יוצרת נתק במסדרו� האקולוגי לאור* . זרימת שפכי� ומי� מלוחי�: מפגעי�

  . הנחל

   נמוכה ביותר 1: משוקללת ערכיות

  
  תעלת האפס. 16מקטע 
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  28261/7253226. צ. עד נ728801253771/ .צ. נ17מקטע 

   . הויסות בתעלת האפס ומסתיי� המפגש הירד� והירמו* בנהריי�מתק�המקטע מתחיל במורד 

במדרו� מתחתר ממזרח  ,ערו� מפותלהבתחילת המקטע . עמוק ותלול, ערו� רחב: מורכבות מבנית

עובר  ,תעלתי מוסדרערו� ירמו* בנהריי� והבמורד עד חיבור הירד� . ובו מצוקי� תלולי�חוור 

   .ת אלוביאליתבתשתי

  ) 'מ(רוחב 
  בסיס זרימה קיצי 

  תשתית  פיתוליות  שיפוע גדות   ) 'מ(גובה 

  ערו� מפותל בתחילתו  °70  5�15  10�50
  סופו תעלתי ב

אבנית , טינית
  ובולדרי�

  

  בינונית עד איטיתזרימה : מי�

הערו�  מטר משני צדי 30�80 הגדות נשלטות על ידי סב* קנה מצוי היוצר רצועה ברוחב :צומח

, פטל קדוש, פלגית שיחנית, תמר מצוי, אשל הירד�בסב* הקנה מופיעי� . ומתפשט לערו� עצמו

באזור . וחנק מחודד כ/ זאב אירופית, שנית גדולה, ערברבה שעירה, שיח אברה� מצוי, טיו� דביק

 ,אלוביאליתה בתשתית למקטע התעלתימדרו� החוור המקטע המפותל המתחתר בהמעבר בי� 

הירמו* בנהרי� צמחיית הגדות ובסמו* למפגש הירד� .  אקליפטוס המקורה שלורשמצויה ח

 ,במיני� המופיעי� במעלה המקטע נשלטת על ידי סב* קנה מצוי ואשל הירד� מלווי� ,צפופה יותר

  . הפרתצפצפת אליה� מצטרפת לאור* הירמו* 

לעניאל מצוי ושיבולת מדרו� החוור המתו� ממזרח לערו� מכוסה בצומח עשבוני נשלט על ידי מ

ויתניה ) נדיר(שוש קרח , מלחית אשונה, ינבוט השדה, שועל נפוצה אליה� נלווי� שיז/ השיח

חומעה מגובבת , )נדיר למדי(חלבלוב מרושת , חלבלוב השמש, מסרק איברי, צל/ קוצני, משכרת

   מעבר .ב� חרדל מצוי וחצב מצוי, לו/ ארצישראלי, )נדיר למדי(

 בצומח רודראלי בשליטת בתת בני שיח של י�מכוס נרחבי�תרעי� שטחי� ממערב לערו� מש

חלמית , שלמו� יפואי, גדיל� מצוי, חרדל לב�, ינבוט השדה וויתניה משכרת מלווי� בהגה מצוי

  .  נשר� הדוח� ודבקה משולשת, גזר קיפח, ברק� סורי, שומר פשוט, גדולה

, עופות מי� וציפורי שיר,  ורביה ליונקי�הזנה, סבכי הקנה מהווי� מקו� מסתור: בתי גידול

 מי� אדו� הנמצא בסכנת – תועדו מספר תצפיות בלוטרה בסמו* לנהרי� .זוחלי� ודו חיי�

שורשי צמחית הגדות וענפי� החודרי� לגו/ המי� בערו� יוצרי� תשתית . בישראל הכחדה חמורה

י� ישמשו מקו� מסתור שורשי וענפי צמחיית הגדות הטבולי� במ. להתישבות חסרי חוליות

   .ורביה לדגי� ודו חי� הצפויי� לאכלס מחדש את מורד הירד� ע� שיפור איכות המי�

  .פרפורי� ולב� חזה, במדרונות החוור מצויות מחילות קינו� של שרקרקי�

  . קיקיו� מצוי, שיטת המשוכות, אקליפטוס המקור: מיני� פולשי�

  . ילת המקטע ממזרח לערו� מדרו� חוור עשבוניבתח. שדות משני צדי הערו�: שטחי� גובלי�

�תפקוד יעיל של סבכי הקנה והשטחי� העשבוני� כמסדרו� : תפקוד כמסדרו� אקולגי ורצועת חי

מקטע זה בו הירמו* מתחבר לירד� .  אקולוגי ובעצירת סח/ ומזהמי� משטחי� חקלאי� סמוכי�

למסדרו� האקולוגי , מורד הירד�מהווה חוליה מקשרת בי� המסדרו� האקולוגי לאור* מעלה ו

  .  לאור* הירמו* וחיוני לקישור בי� אוכלוסיות בחבל הי� תיכוני לחבל המדברי שממזרח לו

רעייה לא אינטנסיבית בשטחי� העשבוניי� הסמוכי� . זרימת שפכי� ומי� מלוחי�: מפגעי�

  . לערו�
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   גבוהה 4: משוקללת ערכיות

  
  . ממזרח לערו� בחלקו הצפוני של המקטעסב* קנה ואשל ומצוק חוור . 17מקטע 
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   מקטעי� ערכיות

  נמוכה ביותר   1

  נמוכה   2

  בינונית   3

  גבוהה   4

  גבוהה ביותר   5

  

  בי� אתר ירדנית לנהריי�, מורד הירד� ערכיות אקולוגית משוקללת של מקטעי .1טבלה 

 מקטע ערכיות אקולוגית משוקללת  הערות

 1 2 מעלה סכר אלומות

 2 2 אלומותמעלה סכר 

 3 5  מקטע הנפתולים–מורד סכר אלומות 

 4 5 מקטע הנפתולים

 5 4 מקטע הנפתולים

 6 3 מקטע הנפתולים

 7 5 מקטע הנפתולים

 8 5 מקטע הנפתולים

 9 5 מקטע הנפתולים

 10 3 מקטע מתון

 11 5 מקטע מתון

 12 3 מקטע מתון

 13 4 )ברכת הירדן(אגם מנחמיה 

 14 5 )ת הירדןברכ(אגם מנחמיה 

 15 5 )ברכת הירדן(אגם מנחמיה 

 16 1 תעלת האפס

 17 4  עד נהריים90מורד הירדן ממזרח לכביש 
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  בי� אתר ירדנית לנהרי�, במורד הירד�אקולוגי המערכת האפיו� 

ההידרולוגי� של מורד הירד� יוצרי� מקטע נחל בעל הטופוגרפי� ו, המאפייני� הגאומורפולוגי�

בחלקו , הנו/ לאור* האפיק משתנה על פני מרחקי� קצרי�. י שאי� דומה לו בישראלאופי ייחוד

בחלקו אילו יוצר נפתולי נהר מרשימי� ו ובמדרונות החוור שממזרחהנחל מתחתר הצפוני 

כל אלה יוצרי� לאור* מורד .  אפיק הזרימה ויוצר מקטעי� ברכתיי� וביצתיי��מתמתהתחתו� 

מראשית שנות השלושי� של . צמחי� ובעלי חיי�גבוה של מכי� במגוו� הירד� מגוו� בתי גידול התו

המלחה ושינויי� במשטר הזרימה , זיהו�, המאה העשרי� סבל מורד הירד� מעבודות פיתוח

מגוו� בתי ייחד ע� זאת .  ובעלי החי�הצמחייהשגרמו לשינויי� ניכרי� באיכות המי� ובהרכב 

לאור* . ד� עדיי� גבוה בייחס לנחלי� אחרי� בישראלהצמחי� ובעלי החי� במורד היר, הגידול

 הראויי� לשימור בתי גידול בעלי ערכיות אקולוגית גבוהה ביותראזורי� ומורד הירד� מספר 

  :ושיקו�

הוא ) 9 עד 3מקטעי� (מדרו� לסכר אלומות בצפו� ועד תל עובדיה בדרו� , מקטע הנפתולי�

, פשטי הצפה, י�מצוקימדרונות חוור ביניה� מקטע ערכי ביותר הכולל בתי גידול מגווני� 

  .שרטונות בו� וסבכי קנה ואשל

.  ותלולי�מצוקיי� ובמיוחד במקטע הנפתולי� בו מדרונות החוור  חוור ממזרח לאפיקמדרונות

למדרונות החוור ערכיות אקולוגית גבוהה ביותר כאזור רביה לעופות מקנני מחילות ואזור מחייה 

  .   למצוקי החוור ערכיות גיאומורפולוגית ונופית גבוהה, בנוס/. �ורביה ליונקי� וזוחלי

ראוי� ,  ביותרה� אזורי� בעלי ערכיות אקולוגית גבוהה לכל אור* מורד הירד� פשטי הצפה

הכלואי� בה� " איי�" על )3�9מקטעי� (פשטי הצפה אלה מופיעי� בעיקר בנפתולי� . לשימור

 בה� בתי מופיעי�. )15, 14מקטע " (אג� מנחמיה" בפיק של האובחלק המתו�,  הנפתולי�ובמוצא

וכתוצאה  בכלל� מיני� נדירי� ואדומי�, גידול מגווני� התומכי� בעושר מיני צמחי� ובעלי חיי�

בנוס/ מהווי� פשטי  .מהווי� מקור לשיקו� מערכת אקולוגית יציבה במורד הירד� כולוה� מכ* 

   .תו� זרימה בזמ� שטפונותתורמי� למיה" שוברי אנרגיה"הצפה אזורי� 

 המזרחי של פשטי ההצפה � בצדמשתרעי� המשמרי� את נו/ גאו� הירד�מצוי ואשל  סבכי קנה

ממזרח   לחי�במדרונות חוורכמו כ� מופיעי� סבכי קנה נרחבי�  .בנפתולי� ובאג� מנחמיה

 ,פורי שירצי ,הזנה ורביה לעופות, מקו� חיותראויי� לשימור בהיות� סבכי קנה אלה . לאפיק

   .יונקי� וזוחלי�

�מהווי� מקו� שרטונות הבו� . פשטי ההצפהב  נוצרי� בשולי האפיק ובגו/ המי�שרטונות בו

 ומופיעי� ,ביצניות וחופמי� שוני�, בכלל� תמירוני�, שיחור מזו� לצבי ביצה ולמגוו� עופות מי�

  . בה� מיני צמחי� אדומי� ונדירי� כגו� פשטה שרועה

 נוצרות בשטחי� מוצפי� סמוכי� ממערב  המהוות בית גידול חשוב לחסרי חוליותברכות עונתיות

  .לאפיק הנחל

כולל בתי גידול ברכתיי� וביצתיי� ופשטי הצפה נרחבי� המשמרי� את נו/  "אג� מנחמיה"

והוא בעל ערכיות אקולוגית גבוהה ) 15 ו 14מקטעי� (חלקו הדרומי במיוחד ב, "גאו� הירד�"

דול אלה נשתמרו מיני צמחי� עשבוניי� שנעלמו מאזורי� אחרי� במורד הירד� בבתי גי. ביותר

בצדו סבכי� נרחבי� של קנה מצוי ואשל הירד� . גמאי� שוני� ודוח� זוחל, כגו� ארכובית הכתמי�

, עופות מי� וציפורי שיר, זוחלי�, תומכי� במגוו� גבוה של יונקי�" אג� מנחמיה"המזרחי של 

שרטונות בו� . ה של אנפות לילה וקורמור� גמדי שנמצאו באזור בעברבכלל זה מושבות לינ
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ביצניות , הנחשפי� בשולי הערו� מהווי� מקו� שיחור מזו� לעופות מי� ביניה� תמירוני�

בשטחי� ביצתיי� בפשטי ההצפה שממערב לערו� נוצרות ברכות חור/ עונתיות . וחופמי� שוני�

  .בה� קיי� מגוו� גבוה של חסרי חוליות

 מצויי� בו מספר בתי , ערכיות אקולוגית גבוהה ביותר הוא אזור בעל חיבור נחל יבניאל לירד�

פשטי , ממזרח לערו� מצוקי חוואר בכלל�, גידול התומכי� במגוו� גבוה של צמחי� ובעלי חיי�

מהווה חיבור נחל יבניאל לירד� חוליה חשובה בקישור בי� , בנוס/.  מצוי ואשלסבכי קנה והצפה

סדרו� האקולוגי לאור* עמק הירד� והחבל המדברי למסדרו� האקולוגי לאור* נחל יבניאל המ

  . בגליל התחתו� והחבל הי� תיכוני

האחד , לאור* מורד הירד� מצויי� שני ריכוזי�. מי� נדיר למדי, הפרת  צפצפתריכוזי� של

 מתחת לאפיקי� 13במקטע השני  ו2534/7340. צ.וני בנ' מתחת לאתר ההיסטורי באו� ג4במקטע 

לאוכלוסיות אלה חשיבות אקולוגית גבוהה מאחר וה� נמצאות בקצה גבול . 2527/7316. צ.בנ

   .תפוצה צפוני של המי� בעול�

  
 , מי�כמות: מותנה בשלושה גורמי� עיקריי� במורד הירד�  יציבהשיקו� מערכת אקולוגית

ללא , ביציבות ד� התאפי� בעברמשטר הזרימה במורד היר .ות�ח מי� ומליאיכותו משטר זרימה

 הקמת עדזרימה שטפונית היתה חלק ממשטר הזרימה הטבעי . שינויי� רב שנתיי� משמעותיי�

למשטר זרימה זה היה תפקיד משמעותי .  בתחילת שנות השלושי� של המאה העשרי�סכר דגניה

פונות החור/  שט.הסעת ושיקוע סח/ ותפקוד המערכת האקולוגית, בעיצוב אפיק הזרימה המפותל

לאזורי� מוצפי� . יצרו פשטי הצפה בנפתולי� ובאזור המתו� יותר בו נמצא היו� אג� מנחמיה

 .אלה חשיבות רבה מבחינה אקולוגית מאחר וה� תומכי� במגוו� גבוה של צמחי� ובעלי חיי�

. ספיקת המי� במורד הירד� פחתה במידה ניכרת ע� הקמת מוביל המי� הארצי בשנות השישי�

. האפיק תבמורפולוגי שינויי�ל  גורמי�אלומות סכר במורד הזרימה במשטר הבולטי� נויי�השי

 אינ�  חדשי� נפתולי� ונפתולי� תוואי הזרימה ביישור של  טבעיתהלי* ניכרכללי  באופ�

 הכללי אורכו ,הזמ� ע� קט� אור* ליחידת )נפתולי� (המאנדרי� מספרכתוצאה מכ* . מתפתחי�

 הנפתולי� יישור תהלי* .המי� ספיקתב לירידה כפיצוי , גדלהאורכיו יפועשו הערו� מתקצר של

 לעומת הסח/ כמות בי� חדש דינמי משקל לשיווי  ההידרולוגיתהמערכת להתאמת עד יימש*

 211-יעד מפלס הכנרת על פי רשות המי� הוא  .)2008שרב�  (המי� וספיקת האורכי האפיק שיפוע

כתוצאה .  בה תאפשר זאת אספקת מי� מותפלי� ממי י�,2014מטר מתחת לפני הי� החל משנת 

על . מכ* תתאפשר בשני� גשומות הגלשת מי� במורד סכר דגניה  וזרימה שטפונית במורד הירד�

שינויי� בכמיות גשמי� ,  הלוקח בחשבו� שינוי אקלי� חזויי�DHVפי מודל שמכינה חברת 

שטפונות מהכנרת אל מורד הירד� החל צפוי� , והפחתת שאיבה מהכנרת בעקבות התפלת מי י�

  . )2011ספיר  (2025משנת 

מאפשרי�  מערכות אקווטיותאופ� טבעי בבהמתקיימי� תהליכי פירוק ומיחזור בקטריאלי� 

כושר השיקו� העצמי של  נחלי� מאפשר . הרחקה של מזהמי� אורגני� עד לרמה מסויימת

מערכות טבעיות חסרות יכולת להתמודד , בניגוד לכ*. שיקו� מהיר לאחר הרחקת מקור הזיהו�

עליה במליחות המי� במורד הירד� מהווה . מעבר לס/ מסויי�, ע� עליה בריכוז המלחי� במי�

צמחי� . גור� משמעותי ביותר בהקטנת מגוו� מיני הצמחי� ובעלי החי� בגו/ המי� עצמו ובגדות

 למליחות נעלמו מצמחיית מיני צמחי� רגישי�, טבולי� וצפי� של גו/ המי� נעלמו לחלוטי�
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הגדות ויער הגדות שאפיי� את האזור בעבר נכחד כתוצאה מהעלמות עצי הערבה המחודדת ופגיעה 

בעיקר חסרי , המליחות גרמה לפגיעה ישירה במגוו� בעלי החיי�. ניכרת בתפוצת הרדו/ הנחלי�

 חיי� יבשתיי� דו חי� ודגי� שבית גידול� בגו/ המי� ולפגיעה עקיפה במיני בעלי, חוליות

  . רביהאזור הנסמכי� על צמחית הגדות כמקור מזו� ו

 ע� הפעלת 2013 החל משנת איכות המי� בירד� הדרומי אמורה להשתפר, על פי תכנית המי�

ה� יוזרמו למורד ישמימ, מכו� ההתפלה המתוכנ�לאחריו הפעלת מכו� טיהור שפכי� בתניה ו

מליחות ב ירידה. המי� המלוחי� הזורמי� בו כיו�הירד� יחד ע� מי כנרת במקו� מי השפכי� ו

 1,000הפחתת המליחות ל .  במורד הירד�המי� מהווה תנאי בסיסי לשיקו� המערכת האקולוגית

ppmלעליה ,  בהתא� לתכנית המי� תאפשר שיקו� והתפתחות יער גדות של ערבה מחודדת

גור� נוס/ לירידה . ירד� בעבראפיי� את מורד הדומה לזה שבמגוו� הצמחי� ושיקו� חיגור צומח 

. בעושר המיני� לאור* מורד הירד� הוא ככל הנראה הצללה על ידי עצי אקליפטוס נטועי�

התופעה בולטת במיוחד במקטע שמצפו� לסכר אלומות בו ירד עושר המיני� בגדות ונעלמו צמחי� 

קת עצי הרח. למרות איכות המי� הגבוהה הדומה למי כנרת, מגו/ המי� טבולי� וצפי�

 שיקו� יער ובנוס/ לשיפור איכות המי� וירידה במליחות� יאפשר, האקליפטוס ממורד הנחל

עליה במגוו� הצמחי� ושיקו� חיגור צומח ,  וצפצפת הפרתגדות דליל יותר של ערבה מחודדת

בכלל� חסרי , קיו� מגוו� רחב של צמחי� ובעלי חיי�. דומה לזה שאפיי� את מורד הירד� בעבר

. מהווה נדב* חיוני לשיקו� מערכת אקולוגית יציבה, הנמצאי� בבסיס המארג האקולוגיחוליות 

אמנו�  ואמנו� מצוי, בינית גדולת קשקש , הירד�עגלסת, במורד הירד� נצפו בעבר חפ/ ישראלי

 שיפור באיכות המי� והפחתת מליחות� תאפשר שיקו� ).פה�מידע בעל, מנח� גור� (הירד�

  . כנרת� לה ומיני דגי� אחרי� הנפוצי� במערכת ירד�אוכלוסיות של מיני� א

תמלחות של חמי ה הועלתה הצעה להזרי� את רכז הפתרו� לטיפול במי המובל המלוחבמסגרת 

לברכות הדגי� של טירת צבי ולאחר מכ� אל הירד�   וחלק מהמי� המלוחי� שלא יותפלוטבריה

אפיק הנחל תגרו� להרעה נוספת הזרמת המי� המלוחי� אל . באזור כניסת נחל בזק, הדרומי

  .  עגו� ממילאהשמצב, במצב המערכת האקולוגית בירד� הדרומי

  
מהווה מסדרו� אקולוגי בעל , כחלק מהשבר הסורי אפריקאי, עמק הירד� ובכללו מורד הירד�

לשבר הסורי אפריקאי  )2000 ( פי שקדי ושדותעל. אזורית ועולמית, חשיבות ברמה ארצית

מקשר בי� האזור הטרופי באפריקה דר* ה אזורית ועולמית כמסדרו� אקולוגי חשיבות רבה ברמ

 קיו� קשר בי� אוכלוסיות בעלי חיי� וצמחי�  המאפשרהטורקיי� סו/ וישראל לרמות הגבוהות ב

ג� בהקשר אזורי וארצי לירד� חשיבות כמסדרו� אקולוגי� מקשר בי� . והחלפת מידע גנטי ביניה�

בתי הגידול לאור* תוואי . לחבל הי� תיכוני בצפו� ומערב האר�, זרחהחבל המדברי בדרו� ובמ

חלק� מיני� קבועי� , עופות וחסרי חוליות, זוחלי�, הנחל תומכי� במגוו� גבוה של מיני יונקי�

 ועופות העוברי� לאור* חרקי�בעלי תפוצה י� תיכונית או מדברית וחלק� מיני� נודדי� כגו� 

  .רכ� מאירופה וצפו� מערב אסיה לאפריקהציר השבר הסורי אפריקאי בד

המסדרו� האקולוגי לאור* מורד הירד� פגועה ומקוטע בשל פגיעה בצמחיית הגדות כתוצאה 

 מעלהברעיה ופעילות מבקרי� אינטנסיבית ביותר , הצללה על ידי עצי אקליפטוס, ממליחות המי�

 דגניה קוטעי� א/ ה� את סכר אלומות וסכר, סכר בית זרע, מתקני� כגו� תעלת האפס. הנחל

שיקו� רצועת צומח גדות רחבה עד נהרי� שתורכב ממיני� . המסדרו� האקולוגי וקישורו לכנרת
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שיקו� . מהווה תנאי בסיסי לשיקו� המסדרו� האקולוגי במורד הירד�, מקומיי� בחיגור מתאי�

רד� הדרומי צומח הגדות והמסדרו� האקולוגי במקטע זה יכול לשמש כפילוט להמש* שיקו� הי

שיקו� מסדרו� אקולוגי לאור* מורד הירד� חיוני לקיו� .  במורד הנחלוישפיע על המש* השיקו�

 �2000 בעשור הראשו� של שנות ה. לוטרותיציבות של ת ו אוכלוסיבכלל�, מיני בעלי חיי� שוני�

מי� שיפור באיכות ה). 2011דולב וחבריו (תועדו לאור* מורד הירד� מספר תצפיות בלוטרות 

 דגי� המהווי� מקור מזו� חיוני לקיו� ביניה�, יאפשר שיקו� אוכלוסיות בעלי חי� שוכני מי�

גידול באוכלוסיות הלוטרות לאור* מורד הירד� חיוני לקיו� קשר יציב בי� אוכלוסיות . לוטרותה

הלוטרות הקבועות באג� הירד� הצפוני והכנרת לאוכלוסיות הארעיות בעמק יזרעאל ומישור 

  .ולקיו� המי� בישראל, /החו

הזרמת שפכי� ומי� מלוחי� בתעלת המובל המלוח העוברת כיו� במקביל על פי תכנית המי� 

אמורה אמורה להפסק ע� הפעלת מכו� טיהור שפכי� בתניה והתעלה , לערו� הירד� ממערב לו

ה יכול, במקו� השפכי� הזורמי� בה היו�, הזרמת מי כנרת בתעלה. לרצועת הנחללהתווס/ 

 בכנרת ובמורד הירד� חי�שיאפשר חידוש קשר בי� אוכלוסיות בעלי מסדרו� מקשר  אותה ללהפו*

  .  בירד� הדרומי, דגי� וחסרי חוליותבעיקר של, ושיקו� אוכלוסיות

עתידי� , בקטע המחבר בי� שמורת נחל יבניאל לשמורת מורד הירד�, בסמו* למורד נחל יבניאל

מכו� טיהור שפכי� . ו� טיהור שפכי� בתניה ומכו� התפלהמכ: לקו� שני מתקני טיהור מי�

. מוק� מצפו� לערו� נחל יבניאל, שיקלוט את שפכי העיר טבריה וישובי אזור עמק הירד�, בתניה

מי שיקלוט את מאגר . 2012המכו� נמצא בשלבי בניה מתקדמי� ואמור להתחיל לפעול בסו/ שנת 

מחו� לגבולות שמורת , הררית מדרו� לנחל יבניאלהקולכי� המטופלי� אמור להבנות על שלוחה 

. מהווי� אזור מחיה לצבאי�, מדרונות הר יבניאל ורכס פוריה ביניה� זור� נחל יבניאל. הטבע

הקמת ).  מידע בעל פה–ג "אלו� לוי פקח רט(בשני� האחרונות נצפו באזור זה עדרי צבאי� גדולי� 

בשטח המחיה העומד לרשות הצבאי� ועלולה המאגר על שלוחת הר יבניאל מדרו� לנחל תפגע 

מכו� . לפגוע במסדרו� האקולוגי המקשר בי� אוכלוסיות צבאי� באזור נחל יבניאל ורמת סירי�

קטע המחבר סמו* להתפלה למי המוביל המלוח וחמי טבריה אמור להבנות מדרו� לנחל יבניאל ב

ה בסמו* לערו� הנחל עלולה הקמת מכו� ההתפל. בי� שמורת נחל יבניאל לשמורת מורד הירד�

  .לפגועה במסדרו� האקולוגי המקשר בי� נחל יבניאל למורד הירד�
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  שיקו� ופיתוח, לשימורהמלצות 

  ומשטר זרימה מי�כמות, איכות .1

 , מי� כמות:מותנה בשלושה גורמי� עיקריי� במורד הירד�  יציבהשיקו� מערכת אקולוגית

 30תכנית המי� למורד הירד� הספיקות החזויות יהיו כ על פי . משטר זרימה,  ומליחות מי�איכות

 ). 2006צמיד  (ppm 1,000יורחקו כל המזהמי� מהנחל ומליחות המי� תרד ל  ,שנה/ק"מלמ

 שיקו�תאפשר  ppm 1,000 ל מליחות המי�הרחקת המזהמי� ובמיוחד הפחתת : איכות מי�  .א

פי� שאפינו את מורד הירד� יער גדות של ערבה מחודדת והרדו/ הנחלי� מלווה במיני� נוס

בנוס/ תאפשר הפחתת המליחות שיקו� של אוכלוסית חסרי חוליות עשירה יותר . בעבר

   . ואיכלוס מחדש במיני דגי� שהתקימו במורד הירד� בעבר

, השלמת הרחקת כל המזהמי� ממורד הירד� והפחתת מליחות המי�: הרחקת מזהמי� •

 .בהתא� לתכנית המי�

ביצוע דיגומי� לאיפיו� מזהמי� בקרקעית : ירד� וטיפול בסדימנטאפיו� מצב קרקעית ה •

 –מתווה לשיקו� הירד� בקטע סכר אלומות "כפורט ב, מורד הירד� מדרו� לסכר אלומות

 סדימנט  הא� יש צור* לפנותבהתא� לתוצאות יוחלט). 2008שרב� " (סכר דלהמיה

,  רב בשל שיפוע אורכי אפסיבו מצטבר סח/" אג� מנחמיה"בעיקר ב, ובאיזו דר* מהקרקעית

למקטע הירד� הכולל את . כולל חומרי� טוקסי� שהוזרמו בעבר ממפעל ספ� וקלת אפיקי�

ערכיות אקולוגית גבוהה ביותר בשל בתי הגידול ומגוו� הצמחי� ובעלי " אג� מנחמיה"

 . לגרו� לפגיעה בבתי גידול ובצמחיית הגדותהוצאת סדימנט מהקרקעית עלולה. החיי� שבו

הפסקת הזרמת� , בהנחה שהשפכי� הזורמי� בנחל מהווי� מקור משמעותי לסדימנט ובוצה

ע� הפניית המובל המלוח למכו� טיהור בתניה תביא לשיווי משקל חדש שבו ההסעה וסילוק 

תגבר על ההשקעה ובהדרגה תפחת כמות , סדימנטי� מהאפיק בעיקר בזמ� שיטפונות

 יש למנוע התמוטטות גדות , מהנחלסדימנטלט לפנות במידה ויוח. הסדימנט בקרקעית הנחל

בנוס/ לכ* יש להמנע מהסעת סח/ במהל* העובדות . כתוצאה מגריעת חומר מהשוליי�

  .שיגרו� לעכירות ולפגיעה בבתי גידול במורד הזרימה בנחל

  

מה הטבעי עד הקמת יזרימות שיטפוניות בימות החור/ היו חלק ממשטר הזר: משטר זרימה  .ב

למשטר זרימה זה היה תפקיד . ה בתחילת שנות השלושי� של המאה העשרי�סכר דגני

 .הסעת ושיקוע סח/ ובתפקוד המערכת האקולוגית, משמעותי בעיצוב אפיק הזרימה המפותל

  ע�)2006צמיד  (שנה/ק" מלמ30יהיו כ   החזויות הספיקות למורד הירד�תכנית המי�על פי 

חודשי השנה ומהירות זרימה מקסימאלית באירועי שנייה ברוב /' מק3 � 1זרימת בסיס של כ 

   .)2008שרב� , 2008הלוי  (שנייה/ מטר4 – 3.5תכ� של כ 

,  על יציבות הגדות ושיפוע�החזויזרימה היש לבצע סימולציה לבחינת ההשלכות של משטר  •

יש למפות כמו כ� . עומק ומהירות זרימה בחתכי� אופייני� בקטעי נחל שוני�, פשטי הצפה

בהתא� . י� הידראולי� פעילי� ונטושי� ולבחו� את השפעת� על משטר הזרימהמתקנ

דומה  ובחינת השלכות המתקני� ההידראולי� ישוק� משטר זרימה לתוצאות הסימולציה

 שיתאפיי� ביציבות רב ,ככל הנית� למשטר הזרימה הטבעי שהתקיי� במורד הירד� בעבר

 . שנתית וזרימות שטפוניות בחור/



  אקולוגיה וסביבה סבר יעו�

  

  

  Email: odi@netvision.net.il   04�9831760: טל   36023טבעו�  52מרדכי ' רח

41

 דרושה ספיקה שיטפונית 1995 רשות הטבע והגני� לקיצור נפתול בית זרע בשנת תערועל פי ה •

 ). 2007פורת וסיני (שנייה לפחות בנפתולי� /ק" מ5של 

 ספיקות ,)מ"ס 20 -כ( רדודה המי� זרימת בה� קטעי�ב) 2008(על פי גזית והרשקובי�  •

 הכרחי זה עומק.  לפחותמ"ס 50 של מי� עומק באפיק לקיי� צריכות הקיציות הבסיס

  .דגי� של לקיומ�

חייב הקמת סכר חדש במקו� סכר אלומות הקיי� הבנוי ייישו� תכנית המי� למורד הירד�  •

במקרי� בה� יש צור* , ונבנה מחדש אחת לשש שני� בממוצע נהרס סכר אלומות. סוללת עפר

צמיר , 2008הלוי (שניה וקימת סכנת הצפות /ק" מ10לשחרר מי� מהכנרת בכמות העולה על 

שישמור על מפלס מי� , ע� שערי� ומערכות שליטה ובקרהמומל� להקי� סכר קבוע . )2006

קבוע בברכה התפעולית במעלה הסכר לצרכי השקייה ויאפשר הגלשת מי� בזמ� זרימה 

ראה (בסכר ישולב סול� דגי� שיאפשר מעבר דגי� רצי/ במורד ובמעלה הזרימה . שטפונית

 ).� אקולוגי סול� דגי�פירוט נוס/ בסעי/ מסדרו

תנודות יומיות במפלס המי� במורד הירד� לצרכי תירות כמוצע בתכנית האב אי� לאפשר  •

 שימוש בקטע המעלי בי� סכר דגניה לסכר אלומות כמאגר וויסות יומי שיאפשר :)2006צמיר (

פש אגירת מי כנרת בשעות הלילה ושחרור ביו� לש� קבלת מופע נחל מתאי� לצרכי תירות ונו

למשטר הצפה  התייבשות  יגרמו  אלושינויי מפלס יומיי�. במקטע הנפתולי� עד אג� נהרי�

יפגע בשיקו� מיני צומח וחי במורד הנחל , לא טבעי שאינו תוא� לצרכי המערכת האקולוגית

 .  ועלול להוביל להעלמות מיני� קימי�

  

   הגברת מורכבות מבנית .2

חת* נחל משתנה שיכלול רצפי  אופי הזרימה באמצעות העשרת מגוו� בתי הגידול על ידי גיוו� 

 ,גיוו� שיפועי גדות, (riffle-pool sequence) רחב בחת* ברכתי ואופי צר בחת* חזקה זרימה

 שילוב מקטעי� בעלי תשתית טינית ומקטעי� בעלי תשתית, הסדרת מפלוני�, פיתול הערו�

  . אבנית

  : להגברת מורכבות מבניתהנחיות כלליות .א

בהתא� למשטר המי� הצפוי ונתוני התכ� שיאפשר הגנה מפני כרסו� גדות ה של מבני יקו�ש •

תו* הגברת מורכבות מבנית שתתרו� להעשרת בתי , והתמוטטות כתוצאה מסח/ ושטפונות

בינית גדולת  , הירד�עגלסת, במורד הירד� נצפו בעבר חפ/ ישראלי. הגידול ומגוו� החי והצומח

בית גידולו של החפ/ הוא ). פה�מידע בעל, מנח� גור� (נו� הירד�אמ ואמנו� מצוי, קשקש

מקטעי נחל מהירי זרימה ואילו המיני� האחרי� מעדיפי� קטעי נחל בה� הזרימה איטית 

חלק� בסמו* , מטילי� את ביציה� בגומה בקרקע, פרט לאמנו� הירד�, כל המיני�. וברכות

בתי בתי גידול בעלי מהיריות זרימה שונות שקיו� מגוו� מכא� . לאבני� וחלק� בקרקע טינית

כמו ג� להעשרת מגוו� מיני , ותשתית שונה חשובי� לקיו� מגוו� מיני� גבוה של דגי� בנחל

 . תשתפר במורד הירד�לכשאיכות המי�, הצמחי� ובעלי חיי� ממחלקות אחרות

מות לתל צר בקטע הנפתולי� שבי� סכר אלונחל שימור מצב קיי� של חת* : חת� נחל משתנה •

בקטע . )15 ו 14מקטעי�  ("אג� מנחמיה"וחת* ברכתי בקטע המתו� ב )3�9מקטעי�  (עובדיה
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נית� ) 17מקטע  (90ובמקטע שמדרו� לכביש ) 10�13מקטעי� (העליו� של אג� מנחמיה 

 חזקה יחסית זרימה אפשרשי , riffle-pool sequence �  משתנה חת* בעל נחל ערו�להסדיר 

  .הרחב בחת* רכתיב ואופי הצר בחת*

הגדות  ריבוד על ידי סינוסואידית, יצירת זרימה הטרוגנית: הגדותהגברת הטרוגניות  •

  גדולי�בולדרי�הנחת מקבצי . מצע אבני� ובולדרי�והקרקעית בסמו* לשפת המי� ב

מחוספסות " בקלאש"באבני   הקרקעיתוריבוד בסמו* לגדות שביניה� חללי� בשכבות

 מצע ויצור קרקעית טינית ת הרחפד באבני� ובולדרי� ימנעריבו .מ" ס10�40בקוטר 

בולדרי� יצרו מהיריות זרימה מקבצי ה. התיישבות לחסרי חוליות ומקו� מסתור לדגי�

ומהירות  ובשוליו הזרימה מול אל הבולדר הפונה בחזית גבוהות זרימה מהיריות, משתנות

 הבולדרי� .וססות חמצ� במי� ויגבירו על ידי כ* התמבצידו האחורי בצל הזרימה איטית

 . יבלטו בחלק� מעל פני המי� וישמשו מקומות תצפית לעופות מי�

פיזור בולדרי� בגודל משתנה לאור* מדרו� הגדות וכתפיה� : הגברת אבניות במעלה הגדות •

 . דו חי� וחסרי חוליות יבשתיי�, שישמשו בית גידול לזוחלי�

 .12 ו 10דודי� כגו� מקטע במקטעי� תעלתיי� ור :  הזרימהערו�יתול פ •

  .30-45° שיפוע מירבי של : מיתו� שיפוע גדות •

בגדה . "אג� מנחמיה" ב15 ו 14כגו� מקטע  :שימור מקטעי� ברכתיי� בפשטי הצפה •

בולדרי� גדולי� שימנעו כניסת בקר בשולי המי�  יונחו המערבית המשמשת כאזור מרעה

מ " ס10�40מחוספסות בקוטר " בקלאש "שולי המי� באבניבסמו* ל הקרקעית ריבוד. מי�ל

דגי� ודו חיי� וימנעו עכירות , שישמשו מקו� שהייה ורביה לחסרי חוליותובבולדרי� גדולי� 

  .כתוצאה מכניסת בקר ומטילי� למי� והרחפת קרקעית

 )90כגו� כביש  (במקומות בה� חוצי� ערוצי הנחלי� כבישי� ודרכי�: מעברי� לבעלי חיי� •

 .בעלי חיי� המאפשרי� תנועה במעלה ובמורד הנחליוסדרו מעברי 

במעבר בי� מקטעי� זורמי� לברכתיי� יוסדרו מפלוני� שיאפשרו מעבר רצי/ של : מפלוני� •

מפלוני� אלה יגבירו התמוססות חמצ� . בעיקר דגי� במעלה ובמורד הזרימה, בעלי חיי�

  .במי� ויוסיפו למופע הנופי  של הנחל

מתק� הויסות בתעלת האפס בתחילת מקטע (ה� קימי� סכרי� במקטעי� ב: סולמות דגי� •

במקטעי� בה� תוגבר המורכבות המבנית באמצעות ו) 2סכר אלומות החדש בסו/ מקטע , 17

שני . מפלוני� יוסדרו סולמות דגי� שיאפשרו מעבר דגי� רצי/ במעלה ובמורד הזרימה

מה נמוכה ושיפוע אורכי מהירות זרי: גורמי� עיקריי� מאפשרי� מעבר דגי� במעלה נחל

מהירות הזרימה צריכה להיות נמוכה ממהירות השחייה המרבית של הדגי� ומרחק . מתו�

מומל� להסדיר מדרגת מפל במרכז הערו� ולהוסי/ לה . השחייה צרי* להיות קצר ככל הנית�

 בעל שיפוע מתו� "Denil"מצד אחד נית� להסדיר מעק/ מטיפוס . משני צידה סולמות דגי�

" בקלאש"מ לפחות שלאורכו יונחו לסרוגי� בשתי הגדות אבני " ס20ומד מי� של וע

מצדה השני . מחוספסות שיקטינו את מהירות הזרימה וישמשו אתרי מסתור ומנוחה לדגי�

 בנוי מברכות צמודות "Pool and weir"של מדרגת המפל נית� להסדיר סול� דגי� מטיפוס 

 . מ" ס10שהפרש הגבהי� ביניה� לא יעלה על 
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  : השוני� �במקטעיהגברת מורכבות מבנית . ב

לכ� הגברת המורכבות אינה ,  פעילות קיט ונופש אינטנסיביתבמקטע זה קיימת: 1מקטע  •

 . משמעותית

 בגדה המערבית בלבד בה זורמת תעלת המובל המלוח עד הגברת מורכות מבנית : 2מקטע  •

ואי התעלה אמור להתווס/ לרצועת תעלת המובל המלוח אמורה להתבטל ותו. סכר אלומות

. °30הגברת מורכבות מבנית על ידי הסדרת גדה בעלת מדרו� אחיד בשיפוע מירבי של . הנחל

הזרמת מי כנרת בתעלת המובל , °45 ועליונה ל °30מיתו� מדרגת גדה תחתונה ל , לחילופי�

ט נוס/ בסעי/ ראה פירו(המלוח והסדרתו כמסדרו� אקולוגי מקשר בי� הכנרת למורד הירד� 

הגבלת שהיית מטילי� ביו� ובלילה לגדה ). סולמות דגי�, שיקו� מסדרו� אקולוגי

 ).ראה פירוט נוס/ בסעי/ פיתוח(המזרחית 

נחל יבניאל התחבר בעבר לירד� : בשפ� נחל יבניאל לירד�" דלתה"שיקו�  3מקטע  •

סגרת הקמת  שהתקימה עד הסדרת אפיק הירד� בתחילת שנות השלושי� במ"דלתת נהר"ב

דלתת נהר נוספת נוצרה בחיבור הירמו* לירד� . תחנת הכח ההידרואלקטרית בנהרי�

אזורי דלתה בחיבור נחלי� מתאפייני� במורכבות מבנית גבוהה המאפשרת . בנהרי�

מהווי� אזורי� אלה מקו� מפלט , בנוס/. התפתחות מגוו� גבוה של צמחי� ובעלי חיי�

וגרעיני התחדשות , אקולוגיות" קטסטרופות"� של למיני צמחי� ובעלי חיי� במקרי

נחל הרחבת שפ* מומל� לשק� את הדלתה בחיבור נחל יבניאל לירד� על ידי . לאחריה�

 ריבוד הקרקעית באבני� .°30ויצירת מפר� בעל גדות מתונות ששיפוע� לא יעלה על יבניאל 

המי� ויצרו  מפני ויצירת זרימה הטרוגנית באמצעות בולדרי� גדולי� שיבלטו חלקית

  .מהיריות זרימה משתנות

שיקו� הגדה המערבית בתעלה  : בנפתולי�הגברת מורכבות מבנית 9, 7, 4, 3מקטעי�  •

 – בית זרע  ובנפתול3 שיקו� הגדה המערבית בנפתול. 9 ו 4מקצרת בנפתולי� במקטע ה

, 3ו� הסדרת מפלוני� בכניסה לערוצי הנפתולי� ובכניסה למקטע הברכתי בער. 7מקטע 

 .שיאפשרו מעבר דגי� רצי/ במעלה ובמורד

 . בגדה המערביתהגברת מורכבות מבנית: סכר בית זרע 6מקטע  •

שתי ב הגברת מורכבות מבנית: מקטעי� בעלי גדות גבוהות ותלולות 12, 10, 8, 5מקטע  •

  .הגדות

בה� קיימי� פשטי הצפה וסבכי קנה נרחבי� בגדה  15, 14, 13, 11, 7 ,4 ,3מקטעי�  •

 .הגברת מורכבות מבנית רק בגדה המערבית :מזרחיתה

 ערו� הסדרת :מתוני� בחלק הצפוני של אג� מנחמיה  תעלתיי�מקטעי�, 13*10מקטעי�  •

 צרנחל  בחת* חזקה יחסית זרימה שיאפשר , riffle-pool sequenceמשתנה  חת* בעל

קטע הברכתי הסדרת מפלוני� במעבר בי� מקטע הזרימה הצר למ. רחב בחת* ברכתי ואופי

  . שיאפשרו מעבר דגי� רצי/ במעלה ובמורד

 שימור:  המשמרי� את נו+ גאו� הירד�מנחמיהמקטעי� ברכתיי� באג� , 15  ו 14מקטע  •

הגברת מורכבות . שימור סב* הקנה בגדה המזרחית. הערו� הברכתי הרחב ופשטי ההצפה
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צרה ומהירה בתחילת הסדרת מפלוני� במעבר בי� קטעי זרימה . מבנית רק בגדה המערבית

שיגבירו התמוססות חמצ� ויאפשרו מעבר דגי� רצי/ , המקטעי� למקטעי� הברכתי�

 .במעלה ובמורד

. חיי��פיזור בולדרי� לאור* התעלה כמקו� מסתור לזוחלי� ודו:  תעלת האפס16מקטע  •

הסדרת סול� דגי�  .נית� לשקול ביטול דיפו� התעלה עד סכר הויסות ושיקו� שתי הגדות

, מסדרו� אקולוגיראה פירוט נוס/ בסעי/ (דרגת הבטו� במתק� הויסות בסו/ המקטע במ

  ).סולמות דגי�

 פרט לקטע בו גובל הערו� במדרו� החוור שתי הגדותב הגברת מורכבות מבנית: 17מקטע  •

 riffle-poolמשתנה חת* בעל ערו�הסדרת . בו תשוק� רק הגדה המערבית, מזרחמ

sequence , הסדרת . הרחב בחת* ברכתי ואופי הצר בחת* חזקה יחסית זרימה שיאפשר

מפלוני� במעבר בי� מקטע הזרימה הצר למקטע הברכתי שיאפשרו מעבר דגי� רצי/ במעלה 

  .ובמורד

 

 שיקו� צומח .3

 דומה לזה שיפור איכות המי� ובעיקר הפחתת המליחות יאפשרו שיקו� מגוו� מיני� וחיגור צומח

פילוט להמש* שיקו� שיקו� הצומח לאור* מורד הירד� ישמש כ. שאפיי� את מורד הירד� בעבר

  . הירד� הדרומי

  :לשיקו� צומח הנחיות כלליות .א

סבכי קנה ושרטונות בו� : שיקו� הצומח יעשה תו* שימור בתי גידול בעלי ערכיות גבוהה ••••

 .מדרונות חוור וחורשות צפצפת הפרת, "אג� מנחמיה"בפשטי הצפה בנפתולי� וב

יער גדות של ערבה מחודדת והרדו+  על יתבסס הצומח ת שיקו�ותי מבחינ המשמעהשלד ••••

 ועשבוניי� אופייניי� שיחי�, עצי�עליה� יתווספו ,  שאפיי� את מורד הירד� בעברהנחלי�

 .  בהתא� לחיגור צומח אופייניבכתמי�לאזור שישתלו 

, ) תפוצה צפונימי� נדיר בקצה גבול (צפצפת הפרת: מיני� מומלצי� לשיקו� צמחיית הגדות ••••

חומעה , קנה סוכר מצרי . ערברבה שעירה פלגית שיחנית,שנית גדולה,  תאנה,תמר מצוי

 גמא ,גמא הפרקי� ,)נדיר למדי( גמא צפו/ ,גמא ארו*,  כ/ זאב אירופית,)נדיר למדי(מגובבת 

לוביה מצרית , שנית קטנת עלי�, כרפס הביצות, לפיה זוחלת, אגמו� האג�, אגמו� ימי, חו�

צמח אדו� בסכנת (פשטה שרועה לשתול  בשרטונות בו� ובתי גידול מוצפי� נית� .)נדיר למדי(

� ג להשיב נית� יהיה, ppm 1000ורמת המליחות תרד מתחת ל בעתיד במידה  ).הכחדה

בחגורה רחוקה  . טבולאל/ עלה וקרנ�, נהרונית מסרקנית,  נורית המי�כגו�צמחי� טבולי� 

)  נדיר למדי(שוש קרח , )צמח אדו�( כ/ חתול שרועה , סמר ימיליותר מהמי� מומל� לשתו

 . נית� לשתול עצי שיז/ מצויבחגורת הצומח החיצונית . ומשיי� גלילי

. זרעי� וייחורי� יאספו בתאו� ע� רשות הטבע והגני� מאזורי� סמוכי�: מקור הצמחי� ••••

מצמחי� שהתפתחו  בוי וייחורי� לריכנרת ולאסו/ זרעי�של ה לנצל את המפלס הנמו* נית�

 פשטה שרועה לפיה זוחלת , גמא הפרקי�, גמא צפו/באזורי� שנחשפו עקב נסיגת המי� כגו�

  .הצמחי� יועתקו ישירות לשתילה בנחל או יועברו לריבוי במשתלת כרכו�. ולוביה מצרית
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 פיילוט ממנויוכל לשמש כ שיקו� הצומח במורד הירד�: פילוט להמש� שיקו� הירד� הדרומי ••••

הפיילוט יבח� הבטי� שוני� של . בירד� הדרומי קטעי� אחרי� שיקו�לקחי� להמש* יופקו 

, מליחי�למי�   אחר הסתגלות�ומעקב שוני� � אקווטי�שתילת מיני: שיקו� צומח כגו�

 תחזוקה,  בצורות שונותשתילההכנת השטח לפני , ת ההתבססותשיטות השקיה שונות בתקופ

 . שוטפת ועוד

השמדת מיני� פולשי� באמצעות עקירה או כריתה ומריחת הגד� : פולשי�מיגור צמחי�  ••••

הרחקת עצי אקליפטוס גדולי� ממקטעי� משוקמי� תתבצע רק לאחר . בגרלו� מהול

 לאיקליפטוס) 2008(על פי גזית . התפתחות יער הגדות שישתל במסגרת השיקו� הצמחי

את  המאיטי� פנולי� מרי�בחו עשירי� עליו. וסביבתה הנחל מערכת על שלילית השפעה

 מזו� מקור י�מהוו כמו כ� העלי�. הנחלי� בקרקעית להצטבר נוטי� ה� ולכ� פירוק� קצב

 .הנחל למאכלסי דל

 המנעות משימוש במיני� פולשי� בגינו� ונטיעות באג� : פולשי� צמחי�מניעת חדירת מיני ••••

 . הניקוז

גלו במספר משתלות באר� מיני� בשני� האחרונות הת: מניעת חדירת מיני בעלי חיי� זרי� ••••

שתילי� לשיקו� שיוכנו במשתלת כרכו� וישתלו בגדות הנחל עלולי� . זרי� של חלזונות מי�

יש לבצע ניטור מתאי� במשתלה לפני . במידה וה� נמצאי� במשתלה, להפי� חלזונות אלה

 . העברת הצמחי� לשתילה בנחל

  
  שיקו� צומח במקטעי� השוני�. ב

 שיקו� צומח אינולכ� , ה קיימת פעילות קיט ונופש אינטנסיביתבמקטע ז: 1מקטע  ••••

 .משמעותי

 שיקו� יער גדות של ערבה מחודדת וצפצפת . בלבדשיקו� צומח בגדה המערבית: 2מקטע  ••••

תמשי* לשמש אזור פעילות פנאי מזרחית הגדה ה. הפרט במקו� עצי האקליפטוס הקיימי�

 . ונופש

יצוב הגדות בצמחי�  :ת בשפ� נחל יבניאלהמשוקמ" דלתה"שיקו� צומח ב 3מקטע  ••••

עשבוניי� כגו� יבלית מצויה וליפיה זוחלת שיצרו אחו לח ויאפשרו התפתחות עושר מיני 

� באבני והגדות קרקעיתריבוד ה. לעיל. שתילת מיני� נוספי� כמפורט בסעי/ א. צמחי� גבוה

 .ל ומזדקר בתי גידול מוגני� שיאפשרו התפתחות מיני צומח טבויצור ובולדרי�

מקטעי� בה� קימי� סבכי קנה מצוי בפשטי הצפה , 15, 14, 13, 11, 9, 7, 4, 3מקטע  ••••

 .שיקו� צומח בגדה המערבית בלבד: ובמדרונות החוור שממזרח לנחל

 . שיקו� צומח בגדה המערבית:  סכר בית זרע6מקטע  ••••

  .שיקו� צומח בשתי הגדות: 12, 10, 8, 5מקטע  ••••

בדפנות .  משני צידיה� יער גדות וצומח שיחי לאור* התעלהשיקו:  תעלת האפס16מקטע  ••••

סב* הקנה בדפנות מומל� לשמר את  .התעלה קיימת צמחייה דלילה נשלטת על ידי קנה מצוי

 . כחלק מהמסדרו� האקולוגי לאור* הנחלהתעלה 
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בו , פרט לקטע בו גובל הערו� במדרו� חוור ממזרח, בשתי הגדות  שיקו� צומח :17מקטע  ••••

  . רק הגדה המערביתתשוק�

  

  אזורי� ובתי גידול בעלי חשיבות לשימור .4

לאור* מורד הירד� מצויי� מספר אזורי� ובתי גידול בעלי ערכיות אקולוגית גבוהה ביותר 

  :הראויי� לשימור ושיקו�

הוא ) 9 עד 3מקטעי� ( מדרו� לסכר אלומות בצפו� ועד תל עובדיה בדרו� ,מקטע הנפתולי�. א

שרטונות בו� , פשטי הצפה,  הכולל בתי גידול מגווני� ביניה� מצוקי חוורקטע ערכי ביותרמ

  : ואשלוסבכי קנה

פרט לשביל טיול בגדה המערבית , אי� להתיר פעולות פיתוח לצרכי נופש וטיילות בסמו* לנחל ••••

 . מעבר לצמחיית הגדות

י/ פרט למלצות המפורטות בסעי/ הגברת מורכבות מבנית וסע, אי� להסדיר את האפיק ••••

 . שיקו� צומח

לאחר שיפור איכות המי� בעקבות הפסקת הזרמת שפכי� ומי� מלוחי� מומל� להעשיר את  ••••

בכלל זה השבת יער הערבה המחודדת והרדו/ , הצמחיה במיני� שאפינו את מורד הירד� בעבר

 ). פירוט נוס/ בסעי/ שיקו� צומחראה (הנחלי� 

חורשת . ת המשוכות וושינגטוניה חסונהשיט, הרחקת מיני� פולשי� כגו� אקליפטוס המקור ••••

.  ומיני עופות אחרי�אנפות אפורותהאקליפטוס באי בנפתול בית זרע משמשת מושבת לינה ל

 מומל� לבצע סקר ציפורי� בעקבותיו יוחלט הא� להעדי/ החלפה של עצי האקליפטוס בעצי

  . או לשמר את מושבת הקינו� במקו�הפרת תצפצפ

  
קטע הנפתולי� בו מדרונות החוור גבוהי� מובמיוחד במורד הירד� אפיק ל ממזרח מצוקי חוור. ב

 כאזור רביה לעופות מקנני מחילות  ביותרלמדרונות החוור ערכיות אקולוגית גבוהה .ותלולי�

למצוקי החוור ערכיות גיאומורפולוגית ונופית , בנוס/. ואזור מחייה ורביה ליונקי� וזוחלי�

  .   גבוהה

 . שביניה� לאפיק הנחלשטחב פיתוח במדרונות החוור ואי� להתיר פעולות ••••

 .  מטר לפחות מקו המצוקי� והמדרו�100בינוי ופיתוח מעל מצוק החוור יעשה במרחק של  ••••

  
 המתו� ובחלק )3�9מקטעי�  ( בעיקר בנפתולי�,מורד הירד�אור* כל  למצויי�: פשטי הצפה. ג

 בתי גידול מגווני� התומכי� במגוו� בפשטי ההצפה מצויי�. )15, 14מקטע  ("מנחמיהאג� "ב

לשיקו� מערכת אקולוגית יציבה  רחב של צמחי� ובעלי חיי� וכתוצאה מכ* מהווי� מקור

בזמ� שטפונות " שוברי אנרגיה"אזורי�  מהווי� פשטי ההצפהבנוס/ .  כולובמורד הירד�

 ,� יחודיי� ביצתיי בפשטי ההצפה מצוי מגוו� בתי גידול.תורמי� למיתו� זרימה שטפוניתו

 משמשי� סבכי הקנה.  המשמרי� את נו/ גאו� הירד� קנה ואשל� נרחבי� של סבכיביניה�

בשולי האפיק ובגו/ המי� . זוחלי�ו, ציפורי שיר,  מי�עופות, יונקי� ל ורביהמקו� שהיה

כמו כ� מופיעי� על .  מי�מופיעי� שרטונות בו� המהווי� מקו� שיחור מזו� לצבי ביצה ועופות

 מוצפי�באזורי�  .)מי� אדו�( אדומי� ונדירי� כגו� פשטה שרועה  צמחי�ות הבו� מינישרטונ
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בפשטי הצפה .  נוצרות ברכות עונתיות המהוות בית גידול חשוב לחסרי חוליותממערב לערו�

ביצות ומלחות כגו� ארכובית , של גדות נחלי�יי� נמיני� עשבובאג� מנחמיה מופיעי� 

  . מבתי גידול אחרי� במורד הירד�ו/ ודוח� זוחל שנעלמוגמא צפ, גמא חו�, הכתמי�

צמחי� ובעלי חיי� התומכי� במגוו� גבוה של מיני צפה כבתי גידול ה פשטי השימור ושיקו� ••••

 . וכאזורי� ממתני זרימה שטפטנית

פרט לשביל טיול בגדה המערבית מעבר , אי� להתיר פעולות פיתוח לצרכי נופש וטיילות ••••

 .לצמחיית הגדות

  . מפורט בסעי/ הגברת מורכבות מבנית וסעי/ שיקו� צומחללות שיקו� יתבצעו בהתא� פעו ••••

  
 בתי גידול ברכתיי� כולל )15  ו14מקטעי� (חלקו הדרומי של אג� מנחמיה : "אג� מנחמיה". ד

הוא בעל ערכיות אקולוגית  ו"גאו� הירד�" את נו/ המשמרי�וביצתיי� ופשטי הצפה נרחבי� 

 גידול אלה נשתמרו מיני צמחי� עשבוניי� שנעלמו מאזורי� אחרי� במורד בבתי. גבוהה ביותר

סבכי� נרחבי� של קנה מצוי ואשל . גמאי� שוני� ודוח� זוחל,  כגו� ארכובית הכתמי�הירד�

בכלל זה מושבות לינה , עופות מי� וציפורי שיר, זוחלי�, הירד� תומכי� במגוו� גבוה של יונקי�

שרטונות בו� הנחשפי� בשולי הערו� . גמדי שנמצאו באזור בעברשל אנפות לילה וקורמור� 

בשטחי� . ביצניות וחופמי� שוני�, מהווי� מקו� שיחור מזו�  לעופות מי� ביניה� תמירוני�

ביצתיי� בפשטי ההצפה שממערב לערו� נוצרות ברכות חור/ עונתיות בה� קיי� מגוו� גבוה של 

  .חסרי חוליות

 )14,15 י�מקטע( ביצתי בחלק הדרומי שימור בית הגידול הברכתי •

 )10�13מקטעי� (הגברת מורכבות מבנית בחלק הצפוני  •

 .פורט בסעי/ הגברת מורכבות מבנית וסעי/ שיקו� צומחמפעולות השיקו� יתבצעו בהתא� ל •

פרט לשביל טיול בגדה המערבית מעבר , אי� להתיר פעולות פיתוח לצרכי נופש וטיילות ••••

 .לצמחיית הגדות

  
למקטע זה . תחבר לירד� בתחילת מקטע הנפתולי�נחל יבניאל מ: בור נחל יבניאל לירד�חי. ה

וה של בערכיות אקולוגית גבוהה ביותר ומצויי� בו מספר בתי גידול התומכי� במגוו� ג

" איי�"פשטי הצפה ב, מצוקי חוואר בגדות המזרחיות של הנפתולי�: צמחי� ובעלי חיי�

  . לכל אור* המקטעסבכי קנה , בנפתולי� ובמוצא�

כמפורט בסעי/ הגברת מורכבות מבנית וסעי/ , בחיבור נחל יבניאל לירד�" דלתה"שיקו�  •

 . שיקו� צומח

שיקו� כמפורט בסעי/ , שיקו� המסדרו� האקולוגי המקשר בי� מורד הירד� לנחל יבניאל •

 . מסדרו� אקולוגי ורצועת חי�

 . מורכבות מבנית וסעי/ שיקו� צומחפעולות השיקו� יתבצעו בהתא� למפורט בסעי/ הגברת •

פרט לשביל טיול בגדה המערבית מעבר , אי� להתיר פעולות פיתוח לצרכי נופש וטיילות ••••

 .לצמחיית הגדות
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 2534/7340. צ.בנ וני'לאתר ההיסטורי באו� ג מתחת 4במקטע : הפרת  צפצפתריכוזי� של. ו

אלה חשיבות אקולוגית גבוהה לאוכלוסיות . 2527/7316. צ.בנ מתחת לאפיקי� 13ובמקטע 

  . מאחר וה� נמצאות בקצה גבול תפוצה צפוני של המי� בעול�

   שתי החורשות של צפצפת הפרתשימור •

  הרחקת מיני� פולשי� •

  ניקוי פסולת בני� וגרוטאות •

  
 חורשת האקליפטוס באי בנפתול בית זרע משמשת :באי בנפתול בית זרעאנפות מושבת קינו� . ז

  .  ומיני עופות אחרי�ת אפורותאנפומושבת לינה ל

 בעקבותיו יוחלט הא� להעדי/ החלפה של עצי ,עופות בעונת הקינו�מומל� לבצע סקר  •

  .האקליפטוס בעצי צפצפה מחודדת או לשמר את מושבת הקינו� במקו�

  

  ורצועת חי� מסדרו� אקולוגי שיקו�  .5

למסדרו� . ורי אפריקאילאור* השבר הסאקולוגי המסדרו� מהווה חוליה חיונית במורד הירד� 

מסדרו� האקולוגי המקשר , בנוס/. אזורית ועולמית, ברמה ארציתאקולוגי זה חשיבות רבה 

שיקו� .  בי� החבל המדברי לחבל הי� תיכוני באמצעות קישורו לנחל יבניאלהירד�לאור* מורד 

הזרימה איכות ומשטר , כמות. א: המסדרו� האקולוגי בנחל מתבסס על שני מרכיבי� עיקריי�

 רצועת חי� לאור* הנחל שתיצור רצועת מג� מפני הפרעות סביבתיות ותהווה שיקו�.  ב.בנחל

   . לכל אורכומסדרו� אקולוגי רצי/

  : איכות כמות מי� ומשטר זרימה. א

  . כמפורט בסעי/ איכות כמות מי� ומשטר זרימה לעיל •

  

 : ורו לנחל יבניאלומסדרו� אקולוגי לאור� מורד הירד� וקיששיקו� רצועת חי� . ב

 לכל אור* מורד הירד� ונחל יבניאל שתיצור רצועת מג� מפני :שיקו� רצועת חי� צמחית •

השפעות סביבתיות כגו� סח/ קרקע ושטיפת מזהמי� ודשני� ותתרו� להעשרת בתי הגידול 

 הערו�של כל צד מ'  מ30 �של כ ברוחב מינימאלי צומח גדות רצועת שיקו�. ומגוו� המיני�

שיחי ועשבוני כמפורט בסעי/ שיקו� , ממרכיב עצירצועת הצומח תורכב . ור* הנחללכל א

במקומות בו , בנוס/ מומל� לשמר את רצועת הצומח העשבוני המלווה את הנחל. צומח לעיל

יש לשמור על אזור חיי� מורכב מצמחייה , על פי הספרות המדעית העולמית. היא קיימת

שתפקודו בעצירת מזהמי� וסח/ יעלה ככל , צדי הערו� מטרי� משני 30�60טבעית שרוחבו 

  ).2009סקוטלסקי (שיחי ושוליי� עשבוניי� , עצי: שיכלול מרכיבי צומח רבי� יותר

 סמוכי� שאינ� מעובדי� בה� נית� לבצע שיקו� אקולוגי ולצרפ� למסדרו� איתור שטחי� •

 .האקולוגי לאור* הנחל

ללא ריסוס '  מ40 צומח הגדות רצועה ברוחב מומל� להוסי/ מעבר לרצועת בשטחי� חקלאי� •

תכנית אב וממשק לנחלי מקורות הירד� , Lifeתכנית  לנספח האקולוגי ל בהתא�, ודישו�

  .  )2007 סבר(
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,   תתרו� להעשרת מגו� בתי גידול ומגוו� מיני הצמחי� ובעלי החיי�:הגברת מורכבות מבנית •

 .כמפורט בסעי/ הגברת מורכבות מבנית לעיל

  .כמפורט בסעי/ הגברת מורכבות מבנית לעיל:  בעלי חיי� וסולמות דגי�מעבר •

הזרמת מי כנרת למורד הירד� תצרי* הקמת , )2006צמיר ( על פי תכנית המי� :סכר אלומות •

מומל� לשלב בסכר סולמות דגי� שיאפשרו קיו� קשר בי� . סכר תפעולי חדש באלומות

רט בסעי/ משטר זרימה וסעי/ הגברת מורכבות כמפו, אוכלוסיות דגי� במורד הירד� ובכנרת

    . מבנית לעיל

לאחר הפסקת הזרמת שפכי� ) 2006צמיר (על פי תכנית האב ): 2מקטע  (תעלת המובל המלוח •

נית� לשק� את התעלה . ומי� מלוחי� במובל המלוח התעלה אמורה להתווס/ למסדרו� הנחל

 יד הזרמת מי כנרת בתעלה למורד סכר כמסדרו� אקולוגי מקשר בי� הכנרת למורד הירד� על

הגברת המורכבות המבנית של הגדות ושיקו� צמחיית גדות כמפורט בסעי/ הגברת , אלומות

 .מורכבות מבנית וסעי/ שיקו� צומח לעיל

, המכו� אמור להבנות מדרו� לנחל יבניאל:  מכו� התפלה למי המוביל המלוח וחמי טבריה •

בכדי לשמר ולשק� מסדרו� . ל לשמורת מורד הירד�בקטע המחבר בי� שמורת נחל יבניא

במרחק מינימאלי  יש למק� את מכו� ההתפלה, אקולוגי מקשר בי� נחל יבניאל למורד הירד�

. קרוב ככל הנית� לקצה הדרומי של חלקת השדה הגובלת בנחל יבניאל,  מטר מהערו�100של 

נחל למרחק מינימאלי של יש להרחיק את הדרכי� החקלאיות העוברות משני צדי ה, בנוס/

  .  מטר מהערו�100

מכו� טיהור השפכי� מוק� מצפו� לערו� נחל יבניאל ונמצא : מכו� טיהור שפכי� בתניה •

מאגר הקולכי� המטופלי� אמור להבנות על שלוחה הררית מדרו� . בשלבי בניה מתקדמי�

העומדי� תפגע בשטחי מחיה  הקמת המאגר. מחו� לגבולות שמורת הטבע, לנחל יבניאל

לרשות אוכלוסיות צבאי� באזור ועלולה לפגוע במסדרו� האקולוגי המקשר בי� אוכלוסיות 

מומל� לבחו� בשיתו/ רשות הטבע והגני� מיקו� .  צבאי� באזור נחל יבניאל ורמת סירי�

 .או דרכי� למיזעור השלכותיו על שטחי� פתוחי� ואזורי מחיה של בעלי חיי�/חליפי למאגר ו

  
 לשמר ולשק� רצועות צומח וכתמי צומח מומל� :מסדרונות אקולוגי� בראיה אגניתשיקו� . ג

" איי� אקולוגי�"לאור* דרכי� ובי� חלקות חקלאיות שישמשו א/ ה� כמסדרונות אקולוגי� ו

 את מגוו� בתי הגידול מגוו� מיני ויגביר,  קישור בי� שמורות טבע ושטחי בר פתוחי�אפשרושי

  .רמו למניעת סח/ ושימור קרקעיתובנוס/ , הצומח והחי

לפחות בשולי חלקות חקלאיות ודרכי� '  מ2שימור וטיפוח רצועות צמחיית בר ברוחב  •

  .כמסדרונות מעבר לבעלי חיי�

ולמרגלות עצי בר ועצי� נטועי� , בר עשבוני בי� שורות עצי� במטעי�כיסוי צומח טיפוח  •

 .בשולי שטחי� חקלאיי� ובי� חלקות

איי� . גידול בשטחי� חקלאי�ה כתמיות בתי שיגבירו את" יי� אקולוגי�א"שימור ושיקו�  •

שיתרמו לתפקוד המעבר האקולוגי בשטחי� " אבני קפיצה"אקולוגי� אלה ישמשו כ

צמחיית בר שיהוו בית גידול ומקור כאיי� אקולוגי� יכולי� לשמש כתמי . חקלאי�

ת ומצבורי סלע שמקור� סוללו, מסלעות; למאביקי� ואויבי� טבעיי� למזיקי חקלאות
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 שקעי� משמרי ;בסיקול שדות שיתרמו לשימור קרקע ויהוו מקו� מסתור לזוחלי� ודו חיי�

 24 עד –השהיית נגר לתקופות זמ� קצרות . ויצרו בתי גידול לחי�נגר שיתרמו לשימור קרקע 

 לדו חיי�" מלכודות אקולוגיות"שעות תצור בתי גידול של אחו לח ותמנה את הפיכת� ל

במקומות מסוימי� נית� לתכנ� ברכות עונתיות עמוקות יותר שישמרו מי� . וחסרי חוליות

 .חיי��למש* שלושה חודשי� לפחות ויאפשרו השלמת גלגול חיי� של דו

  

 רצ+ סטטוטורי בי� שמורות טבע .4

". מורד הירד�" זור� בתחו� ג� לאומי ושמורת טבע 90כביש להירד� הדרומי בי� מוצאו מהכנרת 

.   ועד מפגשו ע� הירמו* בנהרי� אינו כלול בתחו� שמורת טבע90ע הירד� שמדרו� לכביש מקט

ובהמש* כשני , שמורת ירמו* משתרעת לאור* הירמו* ממשולש הגבולות במזרח עד נהרי�

 שמורת נחל יבניאל משתרעת לאור* הערו� במורד הנחל א* .קילומטרי�מערבה לאור* הירד�

מומל� להרחיב את גבולות שמורת נחל יבניאל .  * נחל יבניאל לירד�מסתיימת כקילומטר לפני שפ

הירד� ונחל יבניאל שיתרו� לתפקוד , ושמורת מורד הירד� וליצור רצ/ סטטוטורי מוג� בי� הירמו*

לחבל הי� תיכוני בגליל וממזרח לו מקשר בי� החבל המדברי בעמק הירד� ההמסדרו� האקולוגי 

  . ובגלבוע

 

  פיתוח .5

  : העיקריי� הבאי�לסעיפי� מתייחסת) 2006צמיר (אב למורד הירד� תוכנית ה

בה�  ,באזור נהריי� ודרומי  באזור אתר ירדנית צפוני, אינטנסיביפיתוחשני אזורי חלוקה ל �

ורי� שישולבו בשיקו� הנחל תו* טישלוב מגוו� מוקדי פעילות מותאמי� לנו/ ולאתרי� היס

שטח   יפרידאזורי הפיתוח האינטנסיבישני בי�  .פגיעה מינימאלית בערכי הטבע והסביבה

 . יכלול מסלולי טיול ושבילי�ו בי� בית זרע למנחמיהשישתרע מרכזי טבעי 

 שתנוהל על פי ,רצועה אורכית מלווה לנחל כיחידה אחת מרביתה ביעוד של שמורת טבע �

מקו  התרחקות מקו המי� ו. במימשק מבוקר ע� שימושי הנופש,עקרונות שימור טבע ונחל

לא תותר בנייה בצמוד . בהתא� לערכיות ורגישות השטח,  מטר20�100מצוקי החור כ 

 . למצוקי החוור

 בצמידות דופ�  יעשומוקדי איכסו�תוספת בינוי ו. שימוש בתשתית הישובי� הקיימי� �

 .פיתוח קיי�/ לישובי�

  . אג� מנחמיה כמוקד נופש ותירות"שיחזור" �

  

 : נופש לצרכי תירות ונטנסיבייפיתוח א  .א

על  יבנו באופ� מרוכז וישענו פרוייקטי תירות חדשי�) 1997דוכי� (על פי הגישה הכלכלית  •

 .  דרכי� וביובתשתיותבעיקר  ,ישובי�בסמו* לתשתיות קיימות 

כל תכנית פיתוח תלווה בסקר סביבתי ואקולוגי מקדי� לבחינת ההשלכות הצפויות על  •

 . סמוכי�טחי� פתוחי� ופגיעה בשבמורד הירד�המערכת האקולוגית 
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, קרקע, נגר ותשטיפי� שימנע גלישה וזיהו�, כל תכנית פיתוח תחויב בטיפול מתאי� בשפכי� •

 .נחלי� ומי תהו�

 מטר מקו 100פיתוח ממזרח לאפיק יתאפשר רק מעל למדרו� החוור במרחק העולה על  •

 . המצוקי� והמדרו� החוורי

עד סכר , הצפוני כפי שהוגדר בתכנית האבבחלק פיתוח אינטנסיבי לאור* הנחל יתאפשר רק  •

 . פיתוח בגדה המזרחית בלבד2מקטע ,  פיתוח בשתי הגדות1מקטע . אלומות

שיט קיקי� מדרו� לסכר בתחו� .  עד סכר אלומות2 ו 1 יתאפשר במקטע :שיט קיקי� •

בדומה לפגיעה הנגרמת , בקרקעית ובצמחייה, שמורת הטבע יגרו� לפגיעה משמעותית בגדות

 .  בנחל שנירהיו�

ערכיות אקולוגית גבוה הוא בעל " אג� מנחמיה"מקטע הירד� הכולל את : אג� מנחמיה •

" גאו� הירד�"זהו אחד המקומות האחרוני� לאור* מורד הירד� המשמר את נו/ . ביותר

בתי ביניה� , מגווני� התומכי� במגוו� גבוה של צמחי� ובעלי חיי�בתי גידול ומצוי� בו 

 בה� נותרה צמחיית גדות עשבונית  סבכי קנה ואשל נרחבי�,מוצפי� בחור/ ביצתיי� גידול

 מיני צומח נדירי�  בה� מופיעי� שרטוטנות בו�,שנעלמה מבתי גידול אחרי� המורד הירד�

פיתוח אינטנסיבי שיכלול איטו� קרקעית האג� והפיכתו לאזור . ואדומי� כגו� פשטה שרועה

ו� לפגיעה אנושה בבתי גידול ערכיי� אלה על החי נופש וספורט כמוצע בתכנית האב יגר

 .והצומח שבה�

במרחק , הפיתוח יוגבל לגדה המערבית בלבד, במידה ויוחלט על פיתוח תירותי באג� מנחמיה •

 הערו� הברכתי.  מטר לפחות מגדת הנחל ומהאזור הביצתי המוצ/ בחור/100העולה על 

ישמרו ללא ) 15 ו 14מקטעי� (מי פשטי ההצפה והאזורי� הביצתיי� בחלק הדרו, הרחב

) 10�13מקטעי� (התעלתיי�  שינויי� במבנה האפיק יתאפשרו במקטעי� הצפוניי�. פיתוח

 .  לעילשיקו� צומחבסעי/ בסעי/ הגברת מורכבות מבנית ולמפורט בהתא� 

 במקטעי� תאפשר רקי ,כגו� חניוני�, פיתוח לצרכי קליטת קהל יומי: חניוני� ופינות מנוחה •

מחו� , בגדה המערבית בלבד פיתוח.  בינונית ומטה הנוכחי האקולוגייות� על פי הסקרשערכ

בגדה המזרחית תשמר  .ממרכז אפיק הזרימה'  מ100לרצועת הנחל במרחק שיעלה על 

 . ותשוק� צמחיית גדות שתשמש כמסדרו� אקולוגי וכרצועת חי� ומתג� לנחל

כפי " שמעו� הצדיק"ני ובסמו* לאנדרת ו'אי� לפתח פינות מנוחה וחניוני� באזור או� ג •

בשל , הכלולה בתכנית האב  שהוכנה על ידי עליזה רפופורטנופשוטילות שהוצע בתכנית 

מה ג� שקיי� , פגיעת� בבתי גידול ערכיי� ובמסדרו� האקולוגי לאור* הירד� ונחל יבניאל

  .יבניאלבמעלה נחל " שמעו� הצדיק"חניו� בחורשת אקליפטוס קטנה ממערב לאנדרטת 

 שיחי� וגיאופיטי�, תבוצע העתקה של צמחי בר כולל עצי�, במידת הצור*: העתקת צמחי� •

 בלווי מקצועי

  בלבד במיני בר מקומיי�:שיקו� צמחי וגינו� •

 התקנת מתקני אשפה שלא יאפשרו פיזורה על ידי בעלי חיי�: אשפה •

תופנה אל מחו�  לא התאורה.  במוקדי הפיתוח האינטנסיבי בלבדתאורת לילה: תאורה •

   לאתרי הפעילות
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 : פיתוח אקסטנסיבי  .ב

 . בתאו� ע� רשות הטבע והגני�,  בלבדמדרו� לסכר אלומות פיתוח אקסטנסיבי •

ודרכי� מסלולי טיול , בגדה המערבית בלבד מעבר לצמחיית הגדות  נחלשבילפיתוח יכלול ה •

  . נקודות תצפית ו הקיימת והדרכי� על מערכת השבילי�שיתבססו

שהוכנה  מער* השבילי� המעגלי המוצע בתכנית טילות ונופש : שבילי טיול סביב הירד�מער� •

הגשר המתוכנ� . כולל מספר גשרי הולכי רגל במסגרת תכנית האב עליזה רפופורטעל ידי 

מצפו� מזרח לתל עובדיה ושני הגשרי� המתוכנני�  בנפתול שמדרו� מזרח לתל יאפשרו 

כי הקנה המצויי� במקו� ויגרמו לפגיעה בבתי גידול כניסת מטילי� לפשטי ההצפה וסב

השלמת תוואי מעגלי תתאפשר באמצעות . אי� להקי� את שלושת הגשרי� הללו. ערכיי� אלה

 . גשר הולכי הרגל  המתוכנ� מדרו� מערב לתל עובדיה

ממכלאות בעלי חיי� שטחי� , שטחי� מבוני�, מכבישי�: נגר וסח+, מניעת הגעת תשטיפי� •

 . חקלאי� ושטחי ברומתקני�

 

, מורד הירד�בעבודות הסדרה לצור* שינויי� בהזרמת מי� : הנחיות לביצוע עבודות הסדרה .6

רגישות "להנחיות המופיעות במסמ* הגברת מורכבות מבנית וצרכי תירות יבוצעו בהתא� 

   :)2010סבר " (סביבתית לפעולות ניקוז של הערוצי� באג� ניקוז כנרת צפוני

חור/ ואביב עונת הרבייה של : לא יבוצעו בעונות הרבייה של בעלי חיי�עבודות הסדרה  .א

הסדרה תתבצע על פי הגדרת . מר� עד אמצע יולי עונת הקינו�, מרבית הדגי� והדו חיי�

 .בי� אמצע יולי לסו/ נובמבר" חלונות זמני ביצוע"

  

  : עבודות עפר .ב

 שאורכ�  בקטעי� קצרי�,הבהדרגתבוצע על פי תכנית רב שנתית הסדרה : תכנית רב שנתית •

 כדי לאפשר שיקו� של השטחי� שהוסדרו מתו* , אי� לחשו/ את הערו� כולו.' מ500המרבי 

  .בעלי חיי�ו צמחי� מעבר על ידיהקטעי� שעדיי� לא הוסדרו 

,  מטרי�500בקטעי� שאורכ� אינו עולה על , הנתונה יותר לסח/: הסדרה בגדה אחת בלבד •

 .� ופיתוליו ובהתא� לאופי השטחי� הגובלי� בשתי הגדותתו* שמירה על תוואי הערו

תוסדר במידת האפשר , בקטעי� בה� גדה אחת גובלת בשטחי בר והשנייה בשטחי חקלאות

 בקטעי� בה� שתי הגדות גובלות בשטחי� חקלאיי� תוסדר. הגדה הגובלת בשטחי חקלאות

  .הנתונה יותר לסח/גדה ה

 בה� יש צור* בהגברת מורכבות מבנית בשתי מקטעי�ב :הגברת מורכבות מבנית בשתי גדות •

בכל גדה . בכל שנה בגדה נגדית, הגדות ההסדרה תבוצע באופ� הדרגתי על פי תכנית רב שנתית

 כדי לאפשר שיקו� של ', מ500ההסדרה תבוצע באופ� סרוגי בקטעי� שאורכ� אינו עולה על 

 .השטחי� שהוסדרו מתו* הקטעי� שעדיי� לא הוסדרו

 גדות תצמחייבשילוב , ללא בטו� , יעשה באבני� מקומיות ע� חללי� ביניה�:  גדותייצוב •

  .מקומית
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 הסדרת זרימה שטפונית על ידי העמקת תדרשבקטעי� בה� : הסדרת זרימה שטפונית •

, הקרקעית בחת* האורכי של הערו� יוצא סח/ באמצעות מחפרו� במרכז האפיק בלבד

 .  לפגוע בגדות ובצמחיית הגדותמבלי',  מ500בקטעי� שאורכ� המרבי 

• � העמקת החת* האורכי של הערו� מומל� תדרשבקטעי� בה� : חת� אורכי של הערו

להשאיר קטעי סח/ ברוחב משתנה שיחדרו מהגדות למרכז האפיק ויצרו מגוו� בתי גידול 

 סרוגיות קטעי הסח/ בי� שתי הגדות תגרו� לזרימה סינוסואידית. לצמחי� ובעלי חיי�

 .ר במש* הזמ� נפתולי� בערו�שתיצו

יש להמנע משימוש בסוללות עפר מוגבהות לאור* הערו� כפתרו� למניעת : צפותהמניעת  •

יש להרחיק� ככל הנית� מהגדות כדי , במקרי� בה� יעשה שימוש בסוללות עפר. הצפות

לשמור על רציפות מסדרו� אקולוגי למעבר בעלי חיי� ובכדי ליצור שטח מקסימאלי של פשט 

 .צפהה

" וילונות סח/"בעת ביצוע עבודות עפר יש להשתמש בשיטות למניעת סח/ כגו� : מניעת סח+ •

 . בכדי למנוע עלייה בעכירות המי�

מומל� ליצור ,  ולהפחית כמויות סח/ שטפוניתבכדי למת� מהיריות זרימה: פשטי הצפה •

 . לא רגישי� שטחי חקלאותבכלל� , פשטי הצפה בשטחי� אלוביאלי� פתוחי�

 
  ומעבירי מי�  מפלוני�, גשרי�, סכרי�: מתקני�. ג

כ* ייעשה הדבר , מתקני�בניית ב יש צור* במקומות בה�: שילוב במופע הטבעי של הנחל •

הקמת מתק� חדש תחייב הכנת תכנית מוקדמת  .שהמתק� ישתלב במראה הטבעי של הנחל

 .ג"שתועבר לחוות דעת רט

 ולא בשני הכיווני� בעלי חיי�חל יאפשרו מעבר מתקני� שימוקמו בציר הנ: מעבר בעלי חיי� •

 .יצרו מכשול למעבר בעלי חיי� אקווטי� ולבעלי חיי� יבשתיי�

כולל בעלי , במעבירי מי� לא תותק� מדרגה שאינה מאפשרת מעבר בעלי חיי�: מעבירי מי� •

מעבירי מי� יבנו כ* שתמנע התחתרות לאחור ויצירת מדרגה שאינה . חיי� יבשתיי�

 . מעבר בעלי חיי�מאפשרת 

 מעבר בעלי  ורוחב שיאפשרו בגובה, יבנו מאב� מקומית:סכרוני� ומעבירי מי�, מפלוני� •

בגובה ) riffles(סדרה של מפלוני�  .שיאפשרו מעבר דגי�" סולמות דגי�" ויותקנו בה� חיי�

 . כסול� דגי� לשמש הבמקו� מפל אחד גבוה יכולמ " ס5של עד 

סכרוני� נמוכי� בגובה של עד וני� ומפלבמידת הצור* ישולבו  :וני� וסכרוני� נמוכי�מפל •

. שיבנו מאבני� מקומיות מונחות לרוחב האפיק ע� מרווחי� ביניה�מ בעלי מופע טבעי " ס30

יגבירו ערבול מי� להגברת , מפלוני� וסכרוני� אלה יהוו מצע להתיישבות בעלי חיי�

 . נחלההנופי של מופע התמוססות חמצ� ויתרמו ל

  

  שיקו� וייצוב גדות. ד

 מקומית מגוונת כולל גדות תות ההסדרה ישוקמו וייוצבו הגדות בצמחייבתו� עבוד •

כיסוי צמחי מוסי/ לחזק הגזירה של . למניעת סח/ ושטיפת מזהמי�, שיחי� ועצי�, עשבוניי�
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יציבות שכבת הקרקע העליונה עד  את בירי�צמחי� עשבוניי� מג. הקרקע ועמידותה לסחיפה

בעבודה שבוצעה  . את הגדות לעומק רב יותרמחזקי�שיחי� ועצי�  שורשי .מ" ס30 של עומק

מנע סח/ ג� בתנאי� של ) זיפנוצה חבויה(בנחל ברק� נמצא כי כיסוי הגדות בעשב קוקויה 

 קוקויהייצוב גדות באמצעות יבלית מצויה במקו� ב). 2004שקדי ( בנחל ספיקות גבוהות

בעבודת� של . פשר התפתחות מגוו� גבוה של מיני� אקווטי�יא, שהיא מי� פולש אגרסיבי

 נמצא , על משטר הזרימה באגני��עצי� באפיקינוכחות שבדקה השפעת ) 2008(גטקר ומאור 

, העצי� יוצרי� חספוס גבוה יותר של הגדות. כי לעצי� השפעה חיובית על ייצוב הגדות

 מקטיני� אתי כ* "הזור� וע שטח החת* מגדילי� את ,גורמי� להפחתת מהירות הזרימה

 הפחתת כושר ההולכה תלוי בי� .)הילו* גאות( וספיקות השיא במורד כושר הולכת הזרימה

בזרימות שיטפוניות חזקות . סוג העצי� וגיל�, צפיפות העצי�, היתר באור* הקטע המיוער

 .שורשי העצי� תורמי� לייצוב הגדות ומונעי� סח/

לה לשמש כלי תכנוני להגנה מפני שיטפונות וניהול אגני נטיעת ריכוזי עצי� באפיקי� יכו •

ע� בודד באפיק עלול ליצור מכשול לזרימה באירועי� ). 2008גטקר ומאור (ההיקוות 

מי� הנערמי� במעלה הגזע עלולי� ליצור תנאי זרימה טורבולנטיי� והתחתרות . שטפוניי�

בנוס/ עלולה . באפיקסח/ ופגיעה , באזור השורשי� וכתוצאה מכ* להתמוטטות גדות

, ההתחתרות באזור השורשי� לגרו� להתמוטטות הע� וכתוצאה מכ* לחסימת האפיק

נטיעת עצי� . הצטברות סח/ ופגיעה בגדה הנגדית של הנחל בשל הטיית הזרימה לכיוונה

תכנית אב , Lifeעל פי תכנית  . נוספי� באפיק תתרו� לייצובו ולהפחתת מהירות הזרימה

נטיעת עצי� ושיחי� בגדות וברוחב ) 2007יוס/ � רפופורט וב�(ורות הירד� וממשק לנחלי מק

 .מבחינה נופית תחושת נחל טבעי זור�יוצרי� לכל צד מהערו� '  מ30 � של כ

  

רגישות סביבתית לפעולות ניקוז "במסמ* תתבצע בתא� להנחיות המפורטות : תחזוקת כיסוח .7

 :)2010סבר " (של הערוצי� באג� ניקוז כנרת צפוני

לאמצע מר� בי� לא יבוצע כל טיפול בצומח הגדות בעונת הקינו� מתוחזקי� בקטעי נחל   .א

 .יולי

 עונת הקינו� מאמצע �האחד לאחר תו, מומלצת תחזוקת כיסוח של שני קצירי� בשנה  .ב

 נובמבר לפני עונת –יולי והשני שלו משמעות רבה יותר מבחינת מניעת הצפות באוקטובר 

 . הגשמי�

בקטעי� בה� גדה אחת  .בהתא� לאופי השטחי� הגובלי� גדה אחת בלבדכיסוח יבוצע ב  .ג

תכוסח הגדה הגובלת בשטחי� החקלאיי� , גובלת בשטחי בר והשנייה בשטחי� חקלאיי�

בקטעי� הגובלי� משני צידיה� בשטחי� . בכדי לשמור על רצ/ ע� שטחי הבר הפתוחי�

 הגדה הגובלת בגידולי שדה תכוסח, גדה אחת במטעי� והשנייה בגידולי שדה, חקלאיי�

בה�  במטרה להשאיר רצועת צומח שתג� על הנחל מפני שטיפת מזהמי� מהמטעי�

במקרי� בה� אופי הגידולי� . השימוש בחומרי ריסוס והדברה אינטנסיבי יותר

 בי� הגדות המכוסחות מדי  להחלי/ לסירוגי�מומל�, החקלאיי� משני צדי הערו� זהי�

 .שנה
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לא  צומח קטעי  לאור* הערו� באופ� מסורגלהשאיריש . יה רצי/כיסוח הגדה לא יה  .ד

'  מ300קטעי הצומח המכוסחי� יהיו באור* מירבי של . מכוסחי� בי� הקטעי� המכוסחי�

קטעי הצומח הלא מכוסחי� ישמשו . י� מכוסחואורכ� לא יעלה על אור* הקטעי� שאינ�

 .ור ושהייה לבעלי חיי�מקור להתחדשות הצומח בקטעי� המכוסחי� ויהוו מקו� מסת

 . כיסוח מסורג יוצר פספס בתי גידול לאור* הערו� ותור� לעליה במגוו� המיני�

, שתייצב את הגדות מ לפחות מפני הקרקע" ס20בגובה " פלומת צומח"הכיסוח יותיר   .ה

 .תמנע סח/ קרקע ומזהמי� ותאפשר התחדשות צמחייה

סוח יעשה באופ� מסורג בי� שתי הכי. בקטעי� לא רגישי� נית� לכסח את שתי הגדות  .ו

 .קטע מכוסח בגדה אחת מול קטע לא מכוסח בגדה שניה: הגדות

בגו/ המי� פרט למקומות בה� אחוז כיסוי הצומח בערו� עולה על ח וכסמ להימנע יש  .ז

שינויי� ל  עלולה לגרו�30%התפתחות צמחייה אקווטית בערו� בשיעור גבוה מ  .30%

קיעה והצטברות סדימנט וחומרי� אורגאניי� שמקור�  שלהגביר ,במשטר החמצ� המומס

 . ולירידה באיכות המי�במעלה הנחל

מעלה את מגוו� , הימצאות עצי� תורמת ליצוב הגדות. אי� לפגוע בעצי� לאור* האפיק  .ח

, בנוס/. מגוו� מיני הצמחי� ובעלי החיי� ותורמת למופע הנופי של הנחל, בתי הגידול

גורמת לזרימה סינוסואידית המגבירה התמוססות חמצ� � חדירת שורשי וענפי עצי� למי

  .במי�

  

 : מהנחלהרחקת בקר הפחתת עומס רעיה ו .8

,  גורמת לזיהו� המי� בחנק� וזרח� שמקורו בהפרשות הבקרלאפיק הנחלרעיית בקר בסמו* 

הידוק קרקע והשתלטות מיני� רודראלי� חובבי , ת גדותרמיסת צמחיי,  הנחלהרחפת קרקעית

להפחית את עומס  יש .)12�14מקטעי�   (יקר באזורי� הנתוני� לרעייה אינטנסיביתבע, חנק�

הנדסי� , לקריטיוני� אקולוגי�בהתא�   ומעינות בערוצי נחלי�שהיית הבקרמש* הרעיה ו

, DHV 2009 ,2008הנקי� ושותפיו , 2008דולב ושותפיו ( במחקרי� קודמי� שנקבעו והתנהגותי�

DHV 2011(. 

 200העולה על  במרחקהצבת שקתות ואבוסי� כמקור מי� ומזו� חליפי  ,�שקתות ואבוסי  .א

 : בהתא� לדרוג אקולוגימהערו�מטר 

 אזור רגיש בו לא יוצבו שקתות ואבוסי�:  מטר מהגדה0�200 •

אזור בעל רגישות בינונית בו תתאפשר הצבת שקתות ואבוסי� :  מטר מהגדה200�400 •

 במידה ואי� אפשרות טובה יותר

 אזור בעל רגישות נמוכה בו תתאפשר הצבת שקתות ואבוסי� : מטר מהגדה 400�600 •

 מיטבי להצבת שקתות ואבוסי� , אזור לא רגיש: מהגדה  מטר ומעלה600 •

פריסת קוי מי� מזיני� קבורי� בקרקע באור* מינימאלי ממקור מי : קרטריוני� הנדסי�  .ב

 . מי� בקובהפרש גבהי� שיאפשר לח�, על בסיס תוואי דרכי� קיימות, רשת

 מאחר ולבקר ,מיקו� השקתות והאבוסי� במקו� גבוה טופוגרפית :קריטריוני� התנהגותי�  .ג

  .נטיה לעלות לאזורי� גבוהי� בה� נושבת רוח עזה יותר העוזרת לקרור הגו/
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מספר השקתות והאבוסי� ופריסת� המרחבית בהתא� בה יקבעו  :הכנת תכנית מפורטת  .ד

  .הנדסי� והתנהגותי� המפורטי� לעיל, ני� אקולוגי� וקרטריו אופי השטח,לגודל העדר

עצי מקבצי נטיעת  על ידי ,בסמו* לשקתות והאבוסי� :נקודות צל מרוחקות מהמי�הסדרת   .ה

ארעיות עד השתמש ברשתות הצללה נית� ל. שיצרו חורשות קטנותשיז/ מצוי ואלה אטלנטית 

  .שהעצי� יהוו מקור צל

אבוסי� השפעה מועטה על פיזור הבקר מאחר ומרבית בחור/ למיקו� שקתות ו: היתר רעיה  .ו

אי לכ* יש ).  2008דולב (המי� מתקבלי� מהצומח וג� לנקודות צל חשיבות מועטה יותר 

 ראשי בו יוגדרו מספר, להפחית את עומס הרעיה באמצעות היתר רעיה שיוסדר מול הרועי�

 .הבקר ומועדי רעייה בכל שטח

   .למי�יעת כניסת בקר למנ: בסמו� לגדותהנחת בולדרי�   .ז

בהתא�  ,הדברת מאגר זרעי� של צמחי� חובבי חנק� במקטעי נחל הנתוני� לרעיית יתר  .ח

  :מקובלותהת ושיטמה לאחת

והחלפתה בקרקע עומק שאינה מכילה '  מ1חישו/ שכבת הקרקע העליונה עד עומק של  •

 עומק ובאתר עלות שיטה זו גבוהה ייחסית וגורמת לפגיעה באתר בו תכרה קרקע. זרעי�

 . אליו תועבר שכבת הקרקע שתוסר

חומרי הריסוס עלולי� להשט/ אל . ריסוס בקוטלי עשבי� שפגיעת� במיני� אחרי� נמוכה •

 . מי הנחל ולפגוע בצמחי מי� ובעלי חיי�

 . ר יעקב קט�"שיטה שפותחה על ידי ד, חיטוי תרמי באמצעות יריעות פוליאתיל� •

 . מ" ס50של לפחות היפו* שכבת קרקע עליונה בעומק  •

 ה�ת ההשלכות האקלוגיות השלליות הנמכות ביותר ולכ� ו בעלה� שתי השיטות האחרונות

יפוזרו זרעי� של צמחי� , לאחר הרחקת מאגר זרעי המיני� הרודראלי�. מומלצת לביצוע

  .למניעת פלישה והשתלטות חוזרת של אות� מיני�, עשבוניי� מקומיי�
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  מקורות

DHV 2009הוכ� עבור רשות הטבע והגני�. דליה�ו� לפיזור שקתות לבקר באגני תניני� תכנ  

DHV 2011הוכ� עבור רשות הטבע והגני� ורשות .  תכנו� לפיזור שקתות לבקר באג� נחל תבור
  ניקוז ונחלי� ירד� דרומי

  

  הנחיות תכנו� לשיקו� אקולוגי מורד הירד� מסכר דגניה ועד לנהריי� 2011. אוז� א

  הוכ� עבור רשות ניקוז כנרת .  סקר אקולוגי ירד� דרומי2006. והרשקובי� י. גזית א

הוכ� . אקולוגית דעת זרע חוות בית מצוק מול הירד� אפיק הטיית 2008. והרשקובי� י. גזית א
  עבור רשות ניקוז כנרת 

ה ניטור השפעת עצי� נטועי� באפיקי נחלי� על יציבות� ומשטר הזרימ 2008.  אמאורו . מגטקר
  באגני�
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