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 תקציר

לאורך השנים משמשים סקרי מכון דש"א את רט"ג בדרכים שונות: בסיס נתונים אליו ניתן 

ם שטחים כשמורות טבע, מיפוי שטחים שונים, ובסיס מידע להתייחס בעת כתיבת חוות דעת לקידו

-ישראל שכולל את מרכז אגן הניקוז של נחל דישון, בין גבול הנוכחי,סקר ה לכתיבת תיקי ממשק.

לשפר ולעדכן את מאגר המידע של נתוני החי והצומח באזור,  לבנון בצפון ליער ביריה בדרום, נועד

 סף.וליצור סטנדרטיזציה של המידע שייא

בניית פלטפורמה לתיק ממשק גנרי, כאשר אחד תהליך של ברט"ג  מתקיים בשנים האחרונות, בנוסף

לפוליגונים בגדלים  –הנושאים הוא מיפוי הצומח בחישה מרחוק, וחלוקת השטח בהתאם למיפוי 

בסקר הצומח הנוכחי נערך במקביל איסוף הנתונים שונים, שישמשו להפעלת סוגי ממשק שונים. 

יך זה, והוגדר כבסיס לפיתוח המתודולוגי של תיק הממשק הגנרי, כך שניתן יהיה בסופו של לתהל

דבר לקשר בין המצאי בשטח לפוליגונים שנקבעו בחישה מרחוק, ולמקד את הממשק בשמורה על 

 בסיס המידע המפורט שיתקבל.

בתחומי קולוגי יצירת בסיס נתונים נופי, בוטני וא לפיכך, מטרת הסקר הנוכחי שהוגדרה היא:

ותכלולו לכדי מסמך אחד תוך התייחסות ותמיכה בתהליך בניית תיק הממשק הגנרי של הסקר, 

קמ"ר, והוא כולל בתחומו את שמורות נחל דישון )והרחבותיה המאושרות  61-שטח הסקר כ רט"ג.

ים בתחומי ריחן, נחל חצור, נחל דלתון, ובריכות קש ודלתון. בנוסף, נכלל-והמופקדות(, נחל אדמון

 הסקר שטחים טבעיים וחקלאיים בהר שמחון, בהר דלתון, ברמת אדמון וברמת עלמה.

מ' מעל פני הים  850הררי, המגיע לרום של -מזרח הגליל העליון, מתאפיין בנוף רמתי –אזור הסקר 

מ' מעפה"י בהר דלתון בחלקו  872 -ולמערבי של הסקר, -הר אביבים בחלקו הצפוני)מעפה"י( ב

מ'  200-רום של כעד  החולה,משתפל דרומה ומזרחה אל עמק מערבי של הסקר. הנוף -הדרומי

. ערוצי הנחלים יוצרים נוף מבותר ובולט המתאפיין במתלולים בחלקו המזרחי של הסקר מעפה"י

מ'. הרמות מתאפיינות  150-200 -חריפים. הפרשי הגבהים בין אפיק הנחל לרמה שמעליו מגיעים לכ

בנוף שטוח עד גלי, ומופרדות ע"י מתלולים או מצוקים שנוצרו ע"י שברים גיאולוגיים וערוצי 

נחלים: נחל חצור ושבר חצור שיצרו את רמת דלתון ורמת אדמון; שבר עלמה, נחל דישון ונחל קציון 

חום הסקר גם אתרי מורשת שיצרו את רמת עלמה; ובקעת יחמור שיצרה את רכס הר יחמור. בת

זיהוי קיימת מסורת של גם באזור זה  חשובים, כמו חרבת קציון, חרבת מרות, חרבת דלתון ועוד.

אליהו ר'  על קבורתקברי צדיקים הנמשכת למעלה מאלף שנה, כולל עדות מרשימה ביותר אתרים כ

 מגילת אביתר"" -כמסופר ביוסי הגלילי )ר' קבר ציון , בראש הר דלתון לצד 1083, בשנת גאון הכהן

, ציון קבר ר' אליעזר התנא, ציון קבר הר אביתר( – ועל שמש ישראל,-שכתב בנו, אחרון גאוני ארץ

 ועוד. ל האמוראהיל

ממצאי עבודת השדה מעידים כי השטחים הפתוחים שאינם חקלאיים מהווים נוף עשיר ומורכב: 

מיליון שנה ועד  90-נות, החל בקנומן מלפני כמגוון תצורות סלע וקרקעות מתקופות גיאולוגיות שו

מ' מעפה"י;  200-850ימינו; בשיפועים משתנים מרמות שטוחות ועד למצוקים תלולים, ברום של 

מ"מ  500-מ"מ גשם בהר אביבים במערב הסקר, ועד כ 750-ועל פני משרעת משקעים המתחילה בכ

 במזרח הסקר בבקעת החולה.
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. סה"כ תועדו בתחומי וטיפוסי צומח שוניםפסיפס עשיר של תצורות גיוון נופי זה מתבטא היטב ב

טיפוסים של  14טיפוסים הם של יער אורנים נטוע,  11טיפוסי צומח מפורטים, שמהם  167הסקר 

טיפוסים של שיחייה,  33טיפוסים שונים של חורש,  51כרמי זיתים המלווים במיני צמחים נוספים, 

שטחי החורש, השיחיות טיפוסים של בתות עשבוניות.  25-ושיח, -טיפוסים של בתת בני 31

 והעשבוניים מהווים את עיקר שטח הסקר, בעוד שהיערות והבתות מהווים תצורות משניות בלבד.

המין השליט העיקרי בשטח הסקר הוא אלון מצוי, ששולט בנוף בכל המורדות המזרחיים של 

הרמות, מהר אביבים בצפון ועד רמת אדמון בדרום, בעיקר על דולומיט תצורת סחנין. מינים 

בתחתית  –שליטים בולטים נוספים הם קידה שעירה, ששולטת בנוף בעיקר באזורים הנמוכים יותר 

חיים של הרמות, לאורך מדרונות נחל דישון תיכון, ובאזור נחל אדמון בין ריחניה המדרונות המזר

זמרה, בעיקר על תצורת מנוחה הקירטונית; וסירה קוצנית שמחליפה בשליטה בנוף את -לכרם בן

הקידה השעירה במדרונות הנחלים דישון תיכון, אביב, חצור ודלתון, בעיקר על תצורת תמרת 

 האיאוקנית.

האלון המצוי יוצר , להרכב חברות הצומח. כך לדוגמה שטחה מהקשר בין מאפייניגם רשם ניתן להת

עומדי יער צפופים במפנים הצפוניים של הנחלים דישון, חצור, אביב ויובליהם, בעוד שבמפנים 

צפיפותו נמוכה יותר. בנוסף, בולטת השפעת המסלע על דגם התפוצה  –הדרומיים של ערוצים אלו 

צוי: בעוד שצפיפותו הגבוהה ביותר היא על דולומיט תצורת סחנין, צפיפותו נמוכה של האלון המ

יותר על תצורות בר כוכבא ותמרת האיאוקניות, וצפיפותו הנמוכה ביותר נמצאת על תצורות 

מישאש, ע'רב וטקיה, ובתצורת בענה. האלון המצוי נעדר כמעט לחלוטין מתצורת מנוחה הקירטונית 

 ת הבזלתיות.)סנון( וכן מהרמו

עלים, שאזור הסקר נמצא בתחום התפוצה -מופע מעניין ניתן לראות גם בדגם התפוצה של שקד קטן

עלים נמצאו על תצורות חבורת עבדת -הטבעי שלו. בניגוד לאלון המצוי, ריכוזי שקד קטן

חה האיאוקניות: בר כוכבא ותמרת, ובצפיפות נמוכה יותר, גם על תצורות חבורת הר הצופים: מנו

 ומישאש, ע'רב וטקיה, ומעט גם על תצורת בענה מגג חבורת יהודה.

חורש לח באפיק נחל צומח של אפיקי נחלים,  גידול ייחודיים לצומח:-בתחום הסקר מספר בתי

גידול אלו מאכלסים מינים רבים של -בתי גידול לחים.-ובתי מצוקים, טרשים ומשטחי סלע, אכזב

חלקם בשל נדירות בית הגידול, וחלקם  –שנמצאים בסכנת הכחדה צמחים נדירים, אנדמיים ומינים 

בתחומי כך,  בשל תהליכי פיתוח מעשה ידי אדם. –בשל הידרדרות מצבו של בית הגידול והיעלמותו 

מינים נוספים נמצאו לראשונה  3-מיני צמחים בסכנת הכחדה, ו 38הסקר מתועדים במאגרי המידע 

מיני צמחים נדירים  3בנוסף, תועדו במהלך עבודת השדה בתחומי הסקר במהלך עבודת השדה. 

מיני צמחים  36מינים נדירים למדי. כמו כן, תועדו במהלך הסקר  26-מינים נדירים, ו 6מאד, 

 אנדמיים.

מספר שטחים בתחומי הסקר אותרו חלק גדול מתחום הסקר נמצא תחת רעיית בקר כבדה. בנוסף, 

בצמוד לכביש  ל השטחים הטבעיים מהיערות הנטועים:כנגועים בזריעי אורנים, שהתפשטו א

זמרה, ולכל -בין ריחניה לכרם בן –באזור הר אדמון  886המערכת מצפון ליראון, משני צידי כביש 

 אורך נחל דלתון ומורד נחל חצור, בגבול יער ביריה.

 18י הסקר תחומבתיכוני של ישראל: מוכרים -ור היםמבחינה זואולוגית, מאפיינת הפאונה את האז

סמור, קרקל, זאב וצבי חתול בר, מינים בדרגות סיכון שונות:  7מיני יונקים גדולים ובינוניים, מהם 
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, והיחמור הפרסי שנמצא (ENבסכנת הכחדה ) –צבוע מפוספס , (VUעתידם בסכנה ) –ישראלי 

בשטח  .(CRבתהליך השבתו לטבע לאחר שנכחד בעבר מהארץ, נמצא כיום בסכנת הכחדה חמורה )

נמצאת אחת מהאוכלוסיות  (,100שטח אש באזור רמת קציון וסביב מרות והר איילת ), הסקר

ייתכן בגודל האוכלוסייה, ש ירידהבשנים האחרונות חלה  .של הצבי הישראליבארץ הצפופות ביותר 

בתחום הסקר מתקיימת גם אוכלוסיית עטלפים מגוונת במערות נובע מצייד בלתי חוקי. שחלקה 

מגוון מיני העטלפים הגדול ביותר בארץ. באתר זה חלה היה קים בין הסלעים. במערת עלמה ובסד

, מאלפי פרטים לעשרות בלבד. יתכן כי הגורם לכך 2008קריסה באוכלוסיית העטלפים החל משנת 

כניסה כמו  ,דפוסי התנהגות בעייתיים של מטיילים , ו/אובמרבית השנההוא עומס מטיילים גבוה 

 35מינים, מהם  85עופות מתועדים בתחומי הסקר מחלקת ה. בתקופת החריפה וההמלטהב מערותל

 6מינים נמצאים בסכנת הכחדה חמורה,  2מינים נכחדו כמקננים מישראל,  3: נמצאים בסיכון

מינים נמצאים בסיכון נמוך להכחדה,  19מינים עתידם בסכנה, עוד  3מינים נמצאים בסכנת הכחדה, 

מינים נמצאים  3מינים, מהם  12מבין הזוחלים, מתועדים בתחום הסקר  .סר מידעמינים ח 2ועבור 

בשל היות אזור הסקר משופע  (.NT(, ושני מינים בסיכון נמוך )VUבסיכון: מין אחד עתידו בסכנה )

חיים בגליל העליון המזרחי. -בבריכות חורף על המסלע הבזלתי, הוא מהווה מוקד פעילות חשוב לדו

אזור גחון שאנדמי ל-חיים של ישראל )מלבד עגולשון שחור-מיני הדו 7מתוך  6בבריכות אלו נמצאים 

(, CRם בסכנת הכחדה חמורה )חפרית מצויה וטריטון פסיאגם החולה(, כולם בסיכון להכחדה: 

(, אילנית מצויה בקטגוריית 'עתידו בסכנה' ENקרפדה ירוקה וסלמנדרה מצויה בסכנת הכחדה )

(VU( וצפרדע הנחלים בסיכון נמוך ,)NT). 

בבחינת רצף השטחים הפתוחים, הוגדרו שני מודלים להתייחסות: התייחסות להפרות קבועות 

גים שונים. במודל הראשון, ניכר רצף השטח הפתוח הרחב בלבד, והתייחסות גם אל גדרות מסו

. רצף של שטח פתוח צר יותר קיים גם בצפון אזור הסקר, שנתחם 886ישובי כביש ימדרום וממזרח ל

. שלושה 'צווארי בקבוק' בולטים ברצף 886שובי כביש יע"י י –שובי קו הגבול ומדרום ימצפון ע"י י

כיה לדישון; ושניים נוספים במערב אזור הסקר, שנחצים ע"י בין מל –השטחים הפתוחים: הצפוני 

זמרה לאזור התעשיה דלתון. במודל -זמרה, והשני בין כרם בן-: האחד בין ריחניה לכרם בן886כביש 

שטח, ההתייחסות לגדרות, בולטת ההשפעה הניכרת של כמות הגידור המשמעותית שנמצאת ב

 קרקע במסדרונות האקולוגיים שלכאורה 'פתוחים'.חיים הולכי -שמהווה חסם חלקי למעבר בעלי

בבחינת מודל מיפוי הצומח באמצעות חישה מרחוק באמצעות השוואתו למיפוי הצומח הקרקעי, 

עולה שמודל זה עדיין לא בשל לשימוש נרחב: הגדרות הקטגוריות אינן תואמות את מדריך מיפוי 

כך שמרביתן כרגע יות עצמן מוגדרות , ויש להתאימן; הקטגור)שהוא הסטנדרט המחייב( הצומח

מכילות מספר תצורות צומח המתפרשות על פני טווח צפיפויות, וקשה באופן הזה לקבוע כיצד 

נראה שכל אזור דורש כיול שונה של הקטגוריות, בהתאם לתנאי בנוסף, באמת נראה השטח; 

במודל זה, כאשר האקלים המקומיים. עם זאת, אין להתעלם מהיתרונות הגדולים של השימוש 

יבשיל לשימוש: האפשרות לכסות במיפוי שטח נרחב בעלות קטנה יחסית, מיפוי אובייקטיבי 

המתבסס על מדד כמותי, והיכולת לבצע ניטור חוזר ולעקוב אחר תהליכים המשנים את מצב 

ום היא של מיפוי ראשוני בעזרת ה לאורך זמן. לפיכך, נראה שהשיטה שיש לנקוט בה כייהצמחי

לצורך אימות החלוקה הפוליגונלית והגדרה  –כלי עזר חשוב ליציאה לשטח  תחישה מרחוק, המייצר

בעתיד, עם שיפור יכולות המודלים של החישה מרחוק, מדוייקת של תצורות הצומח בעבודת השדה. 



  -6 - 

ל את כלי יוכל לשמש המיפוי הקרקעי לכיול המודל הרלוונטי לאזור הסקר, כך שניתן יהיה להפעי

 קת יותר לצורך ניטור ומעקב.ישה מרחוק בצורה מדויהח
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 פרק  א'
 רקע כללי ומבואות
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 רקע 1.1

את רט"ג בדרכים שונות: בסיס נתונים אליו ניתן לאורך השנים משמשים סקרי מכון דש"א 

להתייחס בעת כתיבת חוות דעת לקידום שטחים כשמורות טבע, מיפוי שטחים שונים, ובסיס מידע 

סקר נוסף בתא השטח של אגן נחל דישון יכול לשפר ולעדכן את מאגר המידע  לכתיבת תיקי ממשק.

 .יזציה של המידע שייאסףשל נתוני החי והצומח באזור הסקר, וליצור סטנדרט

בניית פלטפורמה לתיק ממשק גנרי, כאשר אחד תהליך לברט"ג  מתבצע בשנים האחרונות, בנוסף

לפוליגונים בגדלים  –הנושאים הוא מיפוי הצומח בחישה מרחוק, וחלוקת השטח בהתאם למיפוי 

בסקר הצומח הנוכחי נערך במקביל איסוף הנתונים שונים, שישמשו להפעלת סוגי ממשק שונים. 

לתהליך זה, והוגדר כבסיס לפיתוח המתודולוגי של תיק הממשק הגנרי, כך שניתן יהיה בסופו של 

ולנסות לבחון האם ניתן בעתיד דבר לקשר בין המצאי בשטח לפוליגונים שנקבעו בחישה מרחוק, 

 .באופן מספק בעזרת חישה מרחוקהצומח את למפות 

 מטרת הסקר 1.2

ותכלולו לכדי מסמך אחד, תוך התייחסות  בתחומי הסקר סיס נתונים נופי, בוטני ואקולוגית ביציר

 ותמיכה בתהליך בניית תיק הממשק הגנרי של רט"ג.

 (1מפה ) גבולות הסקר 1.3

  מזרח מהר אביבים עד הר אליעזר.-לבנון, ואח"כ בכיוון דרום-ישראלגבול  –בצפון 

 הגבול הצפוני של יער ביריה. –ם בדרו 

  קו המגע עם יער ברעם הנטוע, כרם בן זמרה ושולי רמת דלתון. –במערב 

  בין הרי הגליל לחקלאות עמק החולה.קו המגע  –במזרח 

 דונם. 61,000-: כהסקר סה"כ שטח

 (2מפה ) שטחים פתוחים מוגנים בתחום הסקר 1.4

 שמורות טבע: 1.4.1

 הבאות:הטבע שמורות הסקר כלולות  תחוםב

 )שמורת נחל דישון )מוכרזת 

  הר אביבים )מאושרת( –שמורת נחל דישון 

  ת(הר עלמון )מאושר –שמורת נחל דישון 

  ריחן )מאושרת( –שמורת נחל אדמון 

  נחלית )מאושרת( –שמורת נחל דישון 

 ת(שמורת נחל חצור )מאושר 

 ( מוכרזת+שמורת נחל דלתון)מאושרת 

 )שמורת בריכת קש )מוכרזת 

 ת( שמורת בריכות דלתון )מאושר 
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 יערות קק"ל: 1.4.2

 בתחום הסקר גם מספר שטחים בניהול קק"ל:

 מזרחי של השתפלות הרכס יער טבעי לטיפוח מזרחית לשמורות נחל חצור ונחל דלתון, בקצה ה

 קדש(.-אל עמק החולה )יערות דלתון

  קדש(.-)יערות דלתון בצפון רמת עלמה, מצפון למושב עלמה טבעי לשימוריער 

 .)יער נטע אדם קיים במורדות הדרומיים של נחל דלתון, צמוד לשמורת נחל דלתון )יער ביריה 

  נחלית -לאביבים, צמוד לשמורת נחל דישוןיער נטע אדם קיים בין אביבים ליראון וכן מדרום

 מלכיה(.-)יער ברעם

 יער פארק מוצע במורדות הדרומיים של רמת יראון אל נחל יראון, צמוד לשמורת נחל אדמון-

 מלכיה(.-ריחן )יער ברעם

חקלאיים בהר שמחון, שטחים כן ושאינם מוגנים, סקר שטחים טבעיים תחומי הבנוסף, נכללים ב

 רמת עלמה.באדמון ורמת בהר דלתון, ב

 סקרים קודמים באזור 1.5

בוצע ע"י מכון דש"א סקר טבע, נוף ומורשת האדם ברכס הרי נפתלי, שכלל את כל  2007-8בשנים 

חופף לגבול הצפוני של הסקר  של סקר זה(. גבולו הדרומי 2009אזור אצבע הגליל )רומם ועמיתיו, 

עם זאת, יש להדגיש כי מאז  רכס נפתלי.הנוכחי. לפיכך, הסקר הנוכחי מהווה המשך רציף לסקר 

הסקר הקודם, בוצעו מספר שינויים במתודולוגיה של עריכת הסקרים, שהעיקרי שבהם הוא אימוץ 

(. לפיכך, ייתכן שחלק 2014שהוגדרו במדריך המיפוי החדש )סבר ועמיתיה, עקרונות מיפוי הצומח 

שהוגדרו ללא סטנדרט מחייב כלשהו, תצורות צומח וטיפוסי צומח,  –מהגדרות המיפוי הקודמות 

בשני הסקרים במקצת שמות שונים לעתים נו ניתאינן תואמות את עקרונות המיפוי החדשים, ולכן 

עם זאת, היות וכיום קיים סטנדרט מיפוי מחייב, מצאנו לנכון  לאזורים בעלי מאפייני צומח דומים.

לכל האזורים שיעברו מיפוי צומח  –ת לדבוק בו בסקר הנוכחי, כדי לאפשר השוואה מרחבית ועיתי

 מעתה והלאה, וימופו בהתאם לעקרונות המחייבים הללו.

, 2013-14מדרום לתחום הסקר הנוכחי משתרע יער ביריה. בעקבות סופת שלגים שפגעה ביער בחורף 

(. סקר זה נערך גם הוא 2015)הר,  2014נערך ביער סקר אקולוגי ע"י מחלקת היער של קק"ל באביב 

השוואה -(, ולפיכך ממצאיו ברי2014מיתיה, התאם לעקרונות מדריך המיפוי החדש )סבר ועב

גם הוא ע"י קק"ל, בחלקת יער קטן נוסף נערך  אקולוגילממצאים המוצגים בסקר הנוכחי. סקר 

 (.2012מצפון לחצור הגלילית, כבסיס לתכנית חידוש היער )הר, 
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 שיטת העבודה 1.6

 בהמשך(, ארץ של דמותה) א"דש במכון טבע ונוף סקרי ביחידת פותחה זה בסקר העבודה שיטת

 (.1איור ( )1988) דליזוןיג איתן של לעבודתו

 המצאי וחלוקה ליחידות נוף ואפיון איסוף :'א שלב

 החבלים של מזה מה במידת השונה, נוף וקווי תכונות מכלול בעל ארץ כחבל מוגדרת נוף יחידת

 בעיצוב בולט תפקיד הממלאת תכונה פי על נקבע, ליחידה יחידה בין המבדיל, נוף קו. לו השכנים

 את מציגה ומאפיינת הנוף יחידות מפת .מסוים ארץ חבל של התרבותי/או ו הביוטי, החזותי נופו

 להיות נועדה הנוף יחידות הגדרת .השונות הנוף יחידות של ותיחום תיאור כוללת, והאזור נופי מגוון

 תוך, שטחים באותם השימושהייעוד ו מדיניות ולגיבוש השטח ביחידות ונוף טבע ערכי לניתוח כלי

 .אותם המאפיין הנופים מגוון על שמירה

 האדם ומורשת הנוף, הטבע משאבי הערכת :'ב שלב

, הצומח, הנוף של ומצבם ערכם, חשיבותם של השוואתית הערכה בוצעה שנאספו הנתונים בסיס על

ברוב הסקרים, . בהמשך מפורטות השונים בתחומים ההערכה דרכי. הפתוחים השטחים ורצף החי

בוטנית המבוססת על מיפוי הצומח, מפת  ערכיות מפת, נופית ערכיות מפת :הם זה שלב תוצרי

 שטחיםה רצף מפת, וערכיות זואולוגית המבוססת בעיקרה על ניתוח נתונים ממאגרי מידע קיימים

כן , ולמשולבותיג מפות ערכיות נושאיות או שלא להצבסקר זה התבקשנו ע"י המזמינים . פתוחיםה

 .םרצף שטחים פתוחימפת ו בסקר זה מוצגות רק מפות מצאי

 
א': איסוף מידע קיים וסקר שלב  – זהוב רקע .סטנדרטי סקרתרשים זרימה של תהליך  :1איור 

של שלב ב'  תוצרים ראשוניים – עיבוד הנתונים; רקע כתוםב': שלב  – תכול שדה; רקע
של שלב ב' )מפות ערכיות נושאיות(; רקע  תוצרים מעובדים – ירוק ; רקענושאיות(ת ו)מפ
לבקשת המזמינים,  .משולבות(ערכיות תוצרים מעובדים סופיים )מפות שלב ג':  – ורוד

 ג'(.-שלבים ב' ובמשולבות )או  תונושאי ערכיותלא הוכנו מפות בסקר זה 
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 .דלתון-גבולות סקר דישון –מפת התמצאות : 1מפה 
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 .דלתון-באזור סקר דישוןויערות קק"ל גנים לאומיים  ,טבע: שמורות 2מפה 
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 יהגיאוגרפ 1.7

 גיאומורפולוגיה 1.7.1

: שלוחות ההרים של הגליל המערבי (2001)גבאי,  מתחלק לשלוש יחידות נוף עיקריותהגליל העליון 

המשתפלות מערבה אל הים התיכון, גוש מירון בגליל המרכזי, והרי הגליל המזרחי, שתחום הסקר 

הנוכחי כלול בהם. בעוד שהגליל המערבי והמרכזי הם יחידות מורפולוגיות הומוגניות למדי, הגליל 

 הרי צפת, בצורה ובמסלע: רכס המזרחי מורכב מיחידות משנה מגוונות ושונות זו מזו במבנה

)מדרום לתחום הסקר(; רמת עלמה, רמת דלתון ואגן נחל דישון )בתחום הסקר(; העמקים 

 כס הרי רמים )מצפון לתחום הסקר(:בקעת קדש ובקעת יחמור, ור –הקרסטיים 

 המונחות בשיפוע חריף על  ,רבדה של שכבות סלע הינוהר כנען והר ביריה. רכס זה  :הרי צפת

חולה, ה תו המזרחי של גוש הרי הגליל המרכזי. השלח של הרבדה נוטה בתלילות לעבר בקעאגפ

חתר , שומדרגת הרום של הרבדה, שעליה בנויה העיר צפת, צונחת בתלילות אל קניון נחל עמוד

לסלעי  ,הגלילמרום את הקניון העמוק שלו במגע הליתולוגי שבין סלעי הגיר הקשים של 

נה, בנויה יי צפת. השכבה המכסה את שטח הרבדה, מהר כנען לראש פרטון הרכים של הריהק

טרשונים. רכס הרי צפת הוא הגבוה בגליל הקרסטי של נוף הקשה, שבו מפותח ני מגיר איאוק

 .(מ' 955שיאו בהר ביריה, ברום של )העליון המזרחי 

 י ההעתק של אחת שנשברה על יד בזלתית מצפון להרי צפת. זוהי רמה :רמת דלתון ורמת עלמה

מ' לעומת הדרומי  100שקע בשיעור של  (רמת עלמה), וחלקה הצפוני (ריחאניה-א) חצור-לנח

שטח הררי, שעבר תהליך סחיפה ממושך אשר פילס אותו לחלוטין.  יוה אלות ו. רמ(רמת דלתון)

: הר אדמון, הר שברמת דלתון געשהעל גבי המשטח המפולס הזה זרמה בזלת שמקורה בהרי 

 והר יוחנן.דלתון 

  ,נחל דישון, הרחב של עמק האזור זה, שאת מרביתו תופס  :הר דישון ונחל דישוןרמת יראון

שבלבנון. בקער  אבודל קער החודר לגליל מכיוון ואדי מגדולי הנחלים בגליל, הוא חלק ממבנה ש

זה הורבדו סלעי גיר איאוקני, אשר יצרו נוף מפולס שבתוכו מתחתר נחל דישון. לנחל דישון 

מזרחה. מסלול זוויתי זה מותנה במערכת קווי החריפות במסלולו  בפניותיו ,ייחוד מורפולוגי

 נחל.ההעתק בעלי כיוונים משתנים, שבהם התחתר אפיק 

 ון בדרום, קיבוץ יפתח בצפון ומדרגת רכס מלכיה במערבבין נחל דיש :העמקים הקרסטיים, 

מופיעה יחידת נוף קטנה הכוללת את בקעת יחמור ובקעת קדש. בקעות אלו הן בקעות המסה 

והן  ,קרקעיתן מפולסת כתוצאה ממילוי של קרקע .מפותחות במסלע גירני קשההמסוג פוליה 

ת בקעלצרכים חקלאיים, נחפרה ב .תןהמנקז אוטבעי ללא ערוץ  –מכל עבר בעבר סגורות היו 

ודרכו  נחל קדש )ואדי אלערוס( אלאת עודפי הנגר כיום  תוקזמנרשת של תעלות ניקוז, ה קדש

 22גובהו  –ים גדולים )הגבוה ביותר קניון עמוק ותלול ובו מפל נחל קדש הוא .חולההאל עמק 

 פרץ אל תוך הבקעה הסגורה.ושהתחתר לאחור  ,מ'(

 מקרן נפתלי בדרום ועד הר צפיה בצפון. רכס זה הוא המשכו הצפוני של ציר  :רכס הרי רמים

עם. רכס -משגב-מירון-הר-כמון-הר-תרען-הקמר הראשי, השבור, של הגליל, הנמשך בקו הר
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בלבנון, צונח בקיר עם מדרגות  דובאקמרוני זה, הנטוי במתינות מערבה, לעבר הקער של ואדי 

רכס נקטע החולה שבמזרח. כל אגפו המזרחי של ה', אל עמק מ 700-כשל העתק תלולות לעומק 

אחד ו עמקההוא קו השבר שבשולי  (מצוק רמים)על ידי הבקע של עמק חולה, והמצוק הגדול 

היסודות המורפולוגיים המרשימים בישראל. כאן מתגלה המחשוף הגיאולוגי הקדום ביותר מ

 של סלעי הגליל.

מ' מעל פני הים )מעפה"י( באזור הר אביבים  850המגיע לרום של הררי, -הוא אזור רמתיאזור הסקר 

מערבי של הסקר. -מ' מעפה"י בהר דלתון בחלקו הדרומי 872 -של הסקר, ול מערבי-בחלקו הצפוני

יוצרים נוף  מ' מעפה"י. ערוצי הנחלים 200 -משתפל דרומה ומזרחה אל עמק הירדן ברום של כ הנוף

. הפרשי הגבהים בין אפיק הנחל לרמה שמעליו מגיעים ים חריפיםמבותר ובולט המתאפיין במתלול

מ'. הרמות של מזרח הגליל העליון מתאפיינות בנוף שטוח עד גלי, המופרדות ע"י  150-200 -לכ

 –מתלולים או מצוקים שנוצרו ע"י שברים גיאולוגיים וערוצי הנחלים: רמת דלתון ורמת אדמון 

 –היוצרת את שבר עלמה ונחל קציון, והר יחמור  –רמת עלמה היוצרות את נחל חצור ושבר חצור, 

 .(2006גלילי וסקוטלסקי, ; 1966דן, ) היוצר את בקעת יחמור שמצפון לו

רוזיה חריפה, ששיטחה את התצורות הגיאולוגיות יהמבנה הרמתי של הנוף נגרם כתוצאה מא

יקרית התרחשה לאחר השונות למישור אחד, וטישטשה את מבנה השכבות המקורי. השבירה הע

רוזיה, ולכן קיימת התאמה בין קווי ההעתק לקווי הנוף והטופוגרפיה הנוכחית. נחל יתהליך הא

דולומיט  –דישון חוצה את מרכז הקמר של הרי נפתלי, וחושף את שכבות הסלע העמוקות ביותר 

העיקרי הוא נוף חנא, שמתחילת תקופת הקנומן העליון. הנוף -גירי חווארי רך עם צור מתצורת דיר

 .(2006גלילי וסקוטלסקי, ; 1966דן, ) סחניןטרשי של תצורת 

 (3מפה ) גיאולוגיה 1.7.2

הרי הגליל עשויים ברובם מסלעי משקע ששקעו על מפתן יבשה בים קדום, מהקרטיקון התחתון ועד 

לאיאוקן. מהניאוגן ואילך נוצרו בגליל גם סלעים אחרים: סלעי בזלת וסלעי משקע שנסחפו מתבליט 

 (.1983וין, -עו באגני ניקוז ובאגמים שאחרי הניאוגן )רבינוביץ'היבשה שהתרוממה, ושק

היה הגליל חלק מאדן היבשה הרחב והגדול של הגוש  (מיליון שנה 88-97)לפני טורון -בגיל הקנומן

שאיפשר את התפתחותן של שוניות בעלי חיים אדן היבשה היה מכוסה בים רדוד וחם,  .נובי-הערבו

גירית. בגיל -חבורת יהודה הדולומיטית ת וחלזונות(. שלדיהם ריבדו אתבעלי שלד גירני )כמו צדפו

העמיק הים, והתנאים לא היו טובים לגידול השוניות ולהשקעת ( מיליון שנה 65-88לפני )הסנון 

רטון, שהוא הצטברות של שלדים גירניים של יסלעים גירניים של מים רדודים. בתקופה זו נוצר הק

חלה התקרבות של אפריקה וערב אל אירופה ואסיה, וים תטיס הלך  זהבגיל יצורים מיקרוסקופיים. 

 .ימיים-רובם תתשוהצטמצם. התקרבות זו יצרה מערך של קמטים 

השבירה האינטנסיבית בגליל והכיוון המסודר של מערכות השברים שמכתיבים את מבנה הנוף 

ישראל  קשורים לפעילות הטקטונית שהתרחשה בעקבות תזוזת הלוחות היבשתיים. ,העכשווי

המלח -לבקע ים יתישראל. מזרח-הלוח של סיני-בתת ,שייכת מבחינה גיאולוגית ללוח האפריקני

 מערב נמצאת הקשת הקפריסאית, המהווה גבול ללוח התורכי מצפון.-נמצא הלוח הערבי. מצפון

יוצר מאמצים גדולים בחלק הצפוני של שדבר  ,חינה סייסמית וגעשיתפעיל מב בין הלוחותגבול ה

ל . קרוב לוודאי שהשדה הגעשי הגדוה חזקה ביותרבאים לידי ביטוי בשבירשישראל, -הלוח סיני-תת
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פוריה, ביבנאל, ברמות יששכר, ב :המצויים בגלילשוליו המערביים , ו(1חורן )ג'בל דרוזבגולן, בבשן וב

שפיעו אף הם על השבירה בגליל. יצירת שדה בזלת ענק זה קשורה בתהליכי ה –דלתון בעלמה וב

 עם ההתקרבות הראשונהמערב. -התרחבות ומתיחה, שגרמו אולי ללחיצת סלעי הגליל בכיוון מזרח

ושכבות המסלע  ,בגיל הסנון בין אפריקה וערב אל אירואסיה )תורכיה( נוצרו מאמצי לחיצה באזור

מעגלי גדול כעין כיפה. כאשר ההתנגשות החריפה, בתקופת המיוקן )לפני  בגליל התקמטו ויצרו קמר

מיליון שנה(, וייתכן גם בעקבות הגעשיות הרבה ממזרח לגליל, שגרמה להתרחבות וללחיצה  6-25

דרום. -ממזרח מערבה, מאמצי הלחיצה הפכו את הקמר המעגלי לקמר אליפטי שצירו הארוך צפון

שבירה  באה בעקבות הקימוט ת חוקיות מערכות השברים.בעקבות זאת ניתן להבין גם א

 .(2001)גבאי,  נטנסיבית ששיבשה את מבני הקימוטאי

בלבנון מצפון, ועד גוש חלב בדרום. בקער זה  ר מצוי בתוך קער המתמשך מואדי דובאאזור הסק

השתמרו סלעי הגיר הקשים מהאיאוקן התיכון, ורק בתחתיות הגיאיות ובשולי הקער מתגלים גיר 

מהאיאוקן התחתון וקירטון סנוני. במרכז הקער, על רמות ברעם, יראון גוש חלב, אביבים )באזור 

ליאוקנית. בין הבזלת למסלע האיאוקני, נחשפת בזלת הכיסוי הפ –חרבת עבות(, וברמת עלמה 

מצויה שכבה חרסיתית מצוררת עבה ורכה שאינה נחשפת כמעט על פני השטח, אך קיומה משפיע על 

מתונים  –המורפולוגיה של הנוף: המדרונות שבהם מצויה שכבה זו מתחת לכיסוי הסחף הבזלתי 

בזלת, נשמר מסלע רך זה גם תלולים יותר. בשל כיסוי ה –יחסית, בעוד שהמדרונות האחרים 

 (.1966בחלקים הגבוהים של המדרון )דן, 

כשלושה שברים צעירים קובעים במידה רבה את אופי התבליט באזור הסקר: שבר אחד מתחיל 

זמרה, ממשיך מערבה -בנחל חצור, מסתובב בצורה קשתית בקצה המדרון שבין ריחניה לכרם בן

ונות רמת דלתון מחד, לרמת עלמה וכתפי נחל דישון בצורת מונוקלינה תלולה, וחוצה בין מדר

מאידך. שבר שני מבדיל בין רמת אביבים למדרגת חרבת עבות, ורצף שברים שלישי מתפרש לאורך 

 (.1966המורדות המזרחיים של הרמות, מאזור הר כנען בדרום ועד רמות נפתלי בצפון )דן, 

ללמוד מאופי הזרימה יוצא הדופן של נחל עדות לתהליכים הטקטוניים הרבים שעבר האזור, ניתן 

-דישון, שמשנה את מהלכו חמש פעמים ממוצאו בהר מירון ועד לשפך אל הירדן: כפיפת כרם בן

ראס ואביבים -זמרה חוללה את שתי התפניות הראשונות; הרמה שבירה והטייה של גוש הרי מרון א

ת הרביעית; והחלשה טקטונית, יצרו את התפנית השלישית; הכפיפה המזרחית יצרה את התפני –

יצרו  –)הקשורה בבסיס האירוזיבי הנמוך של הגרבן(  2הינד'ג-בשילוב עם ארוזיה רגרסיבית של ואדי

 .(1962את התפנית החמישית והיטו את כל רשת הניקוז מזרחה )יאיר, 

אין : ליד אגם דלתון מצוי שקע ארוך, מוקף בסוללה של סלע בזלת קשה. 3שקע הבזלת של דלתון

י אבטיח'-בשולי השקע גבעות גיר, ולמרות זאת מפוזרים בין סלעי הבזלת של השקע גושי גיר ו

 .(1980)מזור,  של דלתון 5. ייתכן שזהו חומר מהסביבה, שנזרק בעת התפוצצות המאר4אליהו'

                                            

 ערב.-השם הרשמי כיום בסוריה של הר הדרוזים )ג'בל דרוז( הוא ג'בל אל 1
 .PEF-כך מכונה בערבית מורד נחל דישון. ראה מפת ה 2

 להזכירו.אמנם השקע נמצא מעט מערבית לגבול הסקר, אך בשל ייחודו בנוף הארץ, מצאנו לנכון 3
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החלק החיצוני הוא בדרך  ה'.גאודמכונה בשפה המקצועית '. משקע וסלעי יסודהמתהווה בסלעי כדורי אולוגי יתרכיז ג4

החלל הפנימי נוצר  .ם שונים כמו קוורץ, אחלמה, כלקדון וכו'גבישימקבצים של הפנים מכיל וכלל גיר או דולומיט, 

 ים בסלע בעודו רך.בשל פירוק החומר האורגני, או מהתרחבות סדק
את המים לקיטור  כתהופ ,תהום-מיב פוגשת נוצרת כאשר מגמה לוהטת מאר היא לוע של התפוצצות געשית משנית.5

 .משניהלוע את הגורם להתפוצצות היוצרת והקיטור המשתחרר  ,דחוס
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 .דלתון-: גיאולוגיה של אזור סקר דישון3מפה 
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 .דלתון-סקר דישון: ליתולוגיה של אזור 4מפה 
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) וסטרטיגרפיה מסלע 1.7.3
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 (4מפה 

. דומיננטיות של סלעי משקע 1שלוש תכונות גיאולוגיות עיקריות מאפיינות את מסלע הגליל העליון: 

מיליון שנה  100-40בתקופה שבין רדוד הקדום השנרבדו בים  גירניים )גיר, דולומיט, קירטון וחוואר(

. שבירה חזקה שגרמה ליצירת המבנה הטקטוני של רכסים 2ליון עד סוף הפליאוגן(; עקרטיקון )

ובקעות. המסלע הגירני המושפע מקווי השבירה והסידוק, יוצר נוף של מצוקים תלולים, ערוצי 

. תופעות קרסטיות שנגרמות מכמות הגשם הרבה, המחלחלת במסלע 3נחלים עמוקים וטרשים; 

טור סלעי (. 2001וצרות ריבוי של חללי המסה, מערות ומעיינות )גבאי, הגירני וממיסה אותו, וי

התקופה הקדומה ביותר לתקופה )מ חבורות גיאולוגיות חמשמחולק לשבתחומי הסקר המשקע 

 :(2013לויטה וסנה, ; 2006סנה ווינברגר, ; 1983וין, -)רבינוביץ' (החדשה ביותר

 גיר קשה  –רק תקרת חבורה זו נחשפת בתחומי הסקר, בתצורת בענה הגירנית  :חבורת יהודה

מערביים -תצורה זו נגלית במורדות הדרוםמיליון שנה(.  93.9–89.8מגיל הטורון )מלפני ומשוכב 

הר דלתון עד ערוץ נחל דלתון, במדרון הצפוני של רמת אדמון אל מעלה נחל חצור, -של הר צדוק

החוצה את ערוץ נחל דישון, וכן בשיפולים  –למה להר עלמון והר דישון ברצועה צרה בין רמת ע

המזרחיים של אזור הסקר, מנחל חסף ונחל חצור בדרום, ועד נחל דישון בצפון, בשיפולי תל 

 משב, הר איילת, גבעת חוסן והר אליעזר.

 65י מורכבת באזור הסקר מתצורת מנוחה הקירטונית מגיל הסנון )מלפנ :חבורת הר הצופים–

מיליון שנה(, ומתצורת מישאש, ע'רב וטקייה )קירטון, חרסית וחוואר( מסוף הסנון  90

אחיד למדי בכל התצורות, מיליון שנה(. מסלע חבורת הר הצופים  65–56.5והפליאוקן )מלפני 

יוצר נוף רך ולכן נוצרים על מסלע זה תנאי בית גידול דומים לצמחים בכל שכבותיו. המסלע 

נוחה לעיבוד חקלאי. תצורת מנוחה נחשפת באזור כוסה בקרקע רנדזינה אפורה שורג, המומד

 –הסקר מצפון ומדרום לרמת דלתון; לאורך נחל דלתון באזור המפגש שלו עם נחל חצור 

למרגלות המורדות המזרחיים של הר צדוק, הר אביתר ורמת עלמה; וברצועה צרה בין רמת 

ת ערוץ נחל דישון. תצורת מישאש, ע'רב וטקייה מופיעה החוצה א –עלמה להר עלמון והר דישון 

זימרה מצפון לרמת -בתחום הסקר בשתי רצועות צרות בלבד: האחת נמשכת מאזור הר בן

תוחמת את רמת דלתון ורמת אדמון מצפון(, חוצה את קו השבר של נחל  –אדמון )למעשה 

וחוצה תוך כדי כך את ערוץ נחל  חצור, וממשיכה בין רמת עלמה להר ריחן, הר עלמון והר דישון,

ה נחשפת במקטע קטן מאד בשיפולים המזרחיים של תל משב, מצפון ידישון; הרצועה השני

 לנחל חצור, לאורך המדרון הצפוני של השלוחה.

 קשה יר ג –קירטון, ומעליה  –: מורכבת באזור הסקר מתצורת תמרת )בסיסה חבורת עבדת

)גיר קארסטי קשה כוכבא הגירנית -תחתון, ומתצורת ברה מהאיאוקןעם עדשות צור( רטון יקו

–35.5מהאיאוקן התיכון )תקופת האיאוקן כולה: מלפני ומרוסק, היוצר מצוקים וטרשונים( 

מיליון שנה(. זו התצורה הצעירה ביותר בתחום הסקר שמקורה במשקעים ימיים. הפרט  56.5

מערב הסקר, וממנו בנוי עיקר הרכס -מאפיין את כל האזור של צפון –העליון של תצורת תמרת 

של הר אביבים, רמת יראון )מתחת לקילוחי הבזלת(, הר עלמון והר ריחן. עוד מקטע קטן מאד 

של תצורת תמרת מופיע בשיפולים המזרחיים של תל משב, מצפון לנחל חצור, לאורך קו הרכס 

הדרומיים של הר כוכבא נחשפת במורדות -של השלוחה המשתפלת אל בקעת החולה. תצורת בר

אביבים ועל רכס הר דישון, מצפון לנחל אביב ונחל דישון, לאורך קו שבר שמפריד בינה לתצורת 
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מדרום לנחל דישון. עוד מקטע קטן  –תמרת, וכן על המורדות הצפוניים של הר עלמון והר ריחן 

, לאורך כוכבא מופיע בשיפולים המזרחיים של תל משב, מצפון לנחל חצור-מאד של תצורת בר

 המדרון הדרומי של השלוחה המשתפלת אל בקעת החולה.

 מורכבת מתערובת של קירטון ותלכיד  פלייסטוקן(:תחילת -)סוף פליוקן גדות-תצורת חצור

מזרח תחום הסקר, במוצא נחל חצור מההרים אל -נחלים )קונגלומרט(. מופיעה רק בדרום

לאורך מוצא נחל מכברם מההרים  –מעבר לשלוחת תל משב  –בקעת החולה, ומעט צפונה יותר 

 אל הבקעה.

 מזרח תחום -בדרום –: מופיע מעט מאד באזור הסקר, בשני כתמים עיקריים: האחד אלוביום

במרכז רמת  –הסקר, על גדתו הצפונית של נחל חצור במוצאו מההרים אל בקעת החולה; והשני 

מערב -נוסף נמצא באפיק נחל ריחן, מדרום אדמון, ומכסה על קילוחי הבזלת. כתם קטן

 לריחניה, מצפון לשבר חצור.

 היא מופע הבזלת הנפוץ ביותר בתחום הסקר. מכסה את רמת  )מתחילת הפליוקן(: בזלת דלתון

דלתון ורמת ברעם )מחוץ לתחום הסקר(, את רמת יראון, רמת אדמון ורמת עלמה, ומופיעה גם 

מצפון לנחל  –של רכס הר אביבים, ובמזרח תחום הסקר במחדרים רבים: במורדות הדרומיים 

 חצור ובשלוחה שבין נחל קציון לנחל מרות.

 מופיעה בשני מתחמים עיקריים בתחום הסקר: הר דלתון  :)מסוף הפליוקן( סקוריה וטוף דלתון

זמרה לריחניה, בדיוק באזור שבו נחל חצור פונה -כולו, וכן מקטע לאורך שבר חצור, בין הר בן

מעלות. שני מחדרים קטנים נוספים נמצאים האחד ברמת יראון, והשני בלב  90-ווית של כבז

אזור התעשייה של רמת אדמון. גם הר יוחנן ברמת דלתון )מחוץ לתחום הסקר( עשוי כולו טוף 

 חשיבותו הגיאולוגית של הר דלתון היא בכך שזהו המחשוף היחידי בתחום הסקר שנותר דלתון.

 ח חקלאי או בינוי.ברובו ללא פיתו
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אפיון , כולל דלתון )גיליון צפת(-חתך סטרטיגרפי של הליתולוגיה באזור סקר דישון :2איור 

 .(2009)עפ"י אבלסון ועמיתיו,  הידראולי
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 .)גיליון ראש הנקרה( דלתון-סקר דישוןחתך סטרטיגרפי של הליתולוגיה באזור  :3איור 

 (5מפה ) קרקע 1.7.4

מימדי, המשתנה בהדרגה ממקום למקום, הן במימד האנכי הן במימד -הקרקע היא גוף תלת

הרכב המינרלים, אופי  , סידור החלקיקים המלוכדים,6גודל הגרגר יפל קרקעות מסווגות ע האופקי.

בעיצוב  מרכזיגורם  החתך האנכי, תכולת הגיר, תכולת החומר האורגני ועוד. תכונות הקרקע הן

 . (2009)רומם ועמיתיו,  שונים לגידולים חקלאיים התהתאמאת כמו גם  ,הצומח הטבעיחברת 

גיר,  –פחמתי  ר מסלע האב, שהוא בד"כ סלע משקעמושפע בעיק הסקרזור אופי הקרקע בא

, מידת השטיפה )של של הסלע . קצב הבלייה, וכן מבליית קילוחי הבזלתדולומיט, קירטון וחוואר

בשל  הקרקע. משפיעים גם הם על תכונות –( ומידת הסחיפה המסיסים במים גיר וחומרים נוספים

 ת. שטיפהיא בעיקרה בלייה כימיתבאזור זה  בגליל העליון, בליית הסלעיםכמות המשקעים הרבה 

                                            

 .מ"מ( 0.002 -חרסית )פחות ממ"מ( ו 0.002-0.05) טיןמ"מ(,  00.5-2מ"מ(, חול ) 2-10(, צרורות )ומעלה מ"מ 10אבנים )6
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בין הקרקעות נמצאו גם רכיב הגירי. המים מרחיקה לעיתים קרובות את כל המ על ידיהקרקע 

-קרקע טרה. (1966)דן,  טיפוסי מעבר שונים, וכן מקרים שבהם מכסה טיפוס קרקע אחד את משנהו

קרקע חרסיתית ולרוב היא חסרת גיר השכיחה ביותר באזור. זוהי  אדומה היא הקרקע-רוסה חומה

באזורים הרריים עם מחשופי  .קשה גבי סלעי דולומיט וגיר או מעוטת גיר, למרות שנוצרה על

יותר והן מכילות גיר.  קירטון וחוואר נוצרות קרקעות רנדזינה בהירות, בהן גודל הגרגר גדול

גיר. ביצירת  היות גם חסרותרנדזינות חומות נוצרות על גבי קירטון קשה או נארי ויכולות ל

לרגלי המדרונות ובגאיות מתפתחות  הרנדזינות יש חשיבות רבה יחסית גם לתהליכי בלייה מכנית.

ל חומר מדרוני נוצרות מבלייה ש אלוביות המכילות אבנים וצרורות רבים. הן-קרקעות קולוביות

ומוסולים שהם קרקעות באזורי הבקעות נוצרים בד"כ גר הרים שמעליהן.מהומסחף של הקרקעות 

 –בגרומוסולים מתרחש לרוב ערבוב אנכי של הקרקע  חרסיתיות עמוקות שמקורן בסחף דק גרגר.

רומם ועמיתיו, ; 1991דן, ) מלמעלה בעונת הגשמים סידוק בעונת היובש ולאחר מכן חלחול חומרים

2009). 

 :(1966של יואל דן )הקרקעות בתחום הסקר הנוכחי נסקרו בצורה מפורטת בעבודת הדוקטורט 

 אדומה, חסרת גיר-רוסה חומה-טרה (1H:)  ,מופיעה במורדות היורדים לנחל דישון ויובליו

מתפתחת על גיר מהאיאוקן התחתון, בשטחים תלולים וטרשיים. ובגבעות מערבית ליראון. 

הקרקע מוגבלת לכיסים ולשקעים קטנים שבין הסלעים. המעבר מהקרקע לסלע אינו אחיד, 

גם במדרונות המתונים יותר. הקרקע  –ע רדודה )עומקה מגיע בד"כ עד מטר אחד בלבד( והקרק

אדומה כהה וחסרת גיר. המבנה גרעיני עד אגוזי. קשה להבחין באופקים, אם -חרסיתית, חומה

גרעיני  –כי לעתים השכבה העליונה כהה יותר בשל תכולת חומר אורגני גבוהה יותר, והמבנה 

 ת האופייני הוא מונטמורילוניט.יותר. מינרל החרסי

 אדומה, מכילת גיר-רוסה חומה-טרה (2H :) מופיעה במורדות התלולים היורדים אל נחל דישון

קרקע זו מוגבלת לשטחי המעבר בין שכבות הגיר והקירטון, על סלעי האיאוקן התחתון. ויובליו. 

חסרת הגיר. מאפייני אדומה -רוסה החומה-כתמי קרקע קטנים מצויים גם בין שטחי הטרה

אדומה חסרת הגיר, למעט הימצאותו של גיר -רוסה החומה-הקרקע דומים מאד לאלו של הטרה

 חופשי בקרקע.

 רוסה אדומה-טרה (3H מופיעה באזור אביבים וברמות מזרחית לנחל דישון. מתפתחת על גיר :)

התופעות קשה מהאיאוקן התיכון, בשטחים מדרוניים או תלולים. בולטות בה במיוחד 

הקרסטיות. טרשונים רבים מזדקרים בה מפני השטח, ולעתים מוגבלות הקרקעות רק לכיסים 

ולשקעים קטנים שבין הסלעים. פעולת ההמסה של המים ניכרת היטב, ובמספר מקומות ניתן 

אף להבחין בבלועים. הקרקע רדודה )בד"כ אינה עמוקה ממטר אחד(, המעבר מהקרקע לסלע 

עומקה משתנה. הקרקע חרסיתית, אדומה כהה וחסרת גיר. המבנה גרעיני עד  אינו אחיד, ולכן

אגוזי. קשה להבחין באופקים, אם כי לעתים השכבה העליונה כהה יותר בשל תכולת חומר 

 גרעיני יותר. מינרל החרסית האופייני הוא קאוליניט. –אורגני גבוהה יותר, והמבנה 

 תי פוסילירוסה אדומה בזלתית וקרסנוזיום בזל-טרה (6H  +7H ,מופיעה ברמת ברעם :)

במדרגת חרבת עבות ובהר יוחנן ברמת דלתון. נוצרה בעבר על גבי סלע בזלתי בתנאי אקלים 

 20-40גשומים יותר, ונחשפת כיום בשל סחיפת הכיסוי הבזלתי העליון. הקרקע שטוחה )עומקה 
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החרסית האופייני הוא בעיקר  ס"מ(, חרסיתית, אדומה, אגוזית עד קובית, וחסרת גיר. מינרל

 קאוליניט.

 חרסיתי-קרסנוזיום פודסולי (9H במערב רמת אביבים, ודרומית ליראון. הקרקע נוצרה :)

רוסה אדומה. בשל הימצאות קרקעות אלו במיקום -מסחף חרסיתי קאוליניטי, שמקורו בטרה

חף החרסיתי. טופוגרפי גבוה, הן חושפות את עברן כמישור או שקע אלובי שבו הצטבר הס

 10-20השטח כיום מדרוני במקצת או מדרוני. הקרקע אקומולטיבית: אופק הקרקע העליון )

טיני, חום, מאסיבי עד רגבי וחסר גיר. האופק התיכון -חרסיתי-טיני או סייני-ס"מ( סייני

צהבהב, אגוזי עד קובי וחסר גיר. המעבר לאופק התחתון לא ברור. בעומק מעט -חרסיתי, אדום

צהובים. בקרקע גם מעט צרורות צור, שהתרכזו -כתמים חומים –ירי ברזל, ומתחתיו תצב

 הגרגר.-בשכבות העליונות, כנראה בשל סחיפה משנית של מרכיבי הקרקע דקי

 רוסה אבנית-טרה (10H :) .קרקע שנוצרה על ידי סחף קולובי מופיעה במדרגת חורבת עבות

-60וני עד מדרוני תלול. האופק העליון )שעומקו מחלקי המדרון הגבוהים יותר. השטח הוא מדר

אדומה כהה או אדומה כהה, המבנה אגוזי והיא חסרת גיר. -ס"מ( חרסיתי, הקרקע חומה 100

-בשכבה זו מעט צרורות ואבנים. אופק הקרקע התחתון הוא אבני, חרסיתי, הקרקע חומה

כבה זו גם שקיעה משנית אדומה כהה, אגוזית, חסרת גיר או מכילת גיר. לעתים מתקיימת בש

 של גיר.

 רנדזינה חומה, מכילת גיר (2I :) ,מופיעה בגבעות המדרוניות ממערב לרמות יראון וברעם

קרקע זו מתפתחת בשטחי המעבר בין הגיר ובמדרונות התלולים היורדים אל נחל דישון. 

, חומה לקירטון, וכן על גבי קירטון קשה מהאיאוקן התחתון. הקרקע בד"כ שטוחה, רדודה

 הוא חד וברור. האב-כהה, חרסיתית, אגוזית עד גרעינית, ומכילה גיר. המעבר מהקרקע לסלע

 רנדזינה חומה אבנונית (4I :) מופיעה בחלק מהמדרון העליון העולה מנחל אביב לרמת יראון, וכן

אלובי ישן. נמצאת במדרונות מתונים -מקור קרקע זו כנראה בסחף קולוביבמדרגת חרבת עבות. 

אדומה, אגוזית -ס"מ(, הקרקע חומה עד חומה 20-עד תלולים. האופק העליון רדוד מאד )כ

 ומכילה גיר. באופק התחתון הקרקע נעשית ורודה וגירית, ומכיל צרורות ואבנים.

 גירית-רנדזינה אפורה קירטונית (1J .מופיעה באזור עלמה ובמורדות המזרחיים של הר עלמון :)

סלעי קירטון סנוני. נמצאת במדרונות תלולים המוגנים בחלקם קרקע זו מתפתחת על גבי 

ס"מ במדרונות  20-40העליון ע"י שכבת הגיר האיאוקני הקשה. הקרקע שטוחה בד"כ, רדודה )

ס"מ במדרונות המתונים(, אפורה בהירה עד חומה חיוורת מאד, טינית,  50-80התלולים, 

 ב הרך הוא הדרגתי.הא-פירורית, ומכילה גיר רב. המעבר מהקרקע לסלע

 אפורה גירית-רנדזינה חומה (2J :) .על גבי קרקע זו מתפתחת מופיעה בקרבת פסגת הר עלמון

גירית לקרקעות -סלעי האיאוקן התחתון, וכן ברצועות בין שטחי הרנדזינה האפורה קירטונית

ו אפורה א-חומהחומה, הקרקע בד"כ שטוחה, נמצאת במדרונות מתונים עד תלולים, . אחרות

 האב-ית, ומכילה גיר. המעבר מהקרקע לסלעפירורחרסיתית, אגוזית עד -טינית, חומה חיוורת

 .הדרגתיהוא 

 שחרחר בזלתי חסר גיר-גרומוסול חום (1D כיסתה בעבר את כל הרמות הבזלתיות, אולם :)

בשל סחיפה מואצת נותרה כיום רק על רמות יראון וברעם. בשטחים הסחופים נותר כיום 
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 50-100צהוב. השטח מישורי או מדרוני במקצת, הקרקע עמוקה יחסית )-בזלתי חוםליתוסול 

ס"מ(, חומה כהה או חומה כהה מאד, חרסיתית וחסרת גיר. גרעינית בחלקה העליון והופכת 

למינסרתית ככל שמעמיקים. לעתים יש שכבת ביניים אגוזית. הקרקע נסדקת מאד בעונת 

 היובש.

  גירפרוטוגרומוסול בזלתי חסר (7D ,נמצאת על גבי הסלע הבזלתי במדרגת חרבת עבות :)

ובסביבות עלמה וריחניה. המדרונות מתונים עד תלולים וטרשיים, והקרקע מוגבלת לעתים 

לשקעים שבין סלעי הבזלת. הקרקע שטוחה, חרסיתית, חומה כהה או חומה כהה מאד, אגוזית 

 עד קובית, וחסרת גיר.

 ליתוסול בזלתי חסר גיר (11D :) מכסה חלק ניכר מהרמה הבזלתית של יראון. הקרקע אינה

שחרחר הבזלתי חסר הגיר. -אחידה, ומופיעים בה מעברים שונים לקרקע הגרומוסול החום

טינית, פירורית, חסרת גיר, -צהובה, סיינית או סיינית-ס"מ(, חומה 20הקרקע רדודה )עד 

פיינות בגודל גרגר דק יותר, במרקם ומכילה צרורות בזלת קטנים רבים. קרקעות המעבר מתא

 ס"מ. 40צהוב כהה, ועומקן עד -טיני, צבען חום-טיני או חרסיתי-חרסיתי-סייני

  חמרה חומה צרורית חרסיתית –קרקע חומה צורית שטוחה (13A):  מופיעה בחלק המערבי של

חרסיתי ישן, שהתרכז בתוך עמק קדום או -רמת יראון ובמדרונות. נוצרה כנראה מסחף צורי

בשוליו. המדרונות מתונים עד תלולים, והקרקע מכילה צרורות רבים בכל שכבותיה. באופק 

ופק ס"מ( הקרקע חומה כהה, חרסיתית, אגוזית עד פירורית וחסרת גיר. בא 20-30העליון )

התחתון הקרקע נעשית חומה עם גוון אדמדם ותצבירי ברזל. עומק האופק התחתון אינו ברור, 

 צהבהב הדומה לנזאז הצרורי.-וייתכן כי בחלק מהשטחים מצוי בעומק רב משקע חרסיתי אדום

 חרסיתי-נזאז צרורי –צהובה צורית עמוקה -קרקע חומה (14A:)  נמצאת ברמת יראון, ונוצרה

חרסיתי ישן ששקע במרכז עמק קדום. נראה שמקור הקרקע דומה לזה של כנראה מסחף 

חרסיתי, וההבדל ביניהם נובע מתנאי ניקוז לקויים יותר שיצרו את -הקרסנוזיום הפודסולי

הנזאז הצרורי. גם בקרקע זו ניכרים צרורות הצור, אך יש בה יותר תצבירי ברזל, ויותר כתמים 

ס"מ(  0-10י השטח. הקרקע חסרת גיר. האופק העליון )הניכרים כבר בפנ –צהובים -חומים

-ס"מ קרקע סיינית 10-20צור. בעומק -צהוב כהה, עם הרבה צרורות ואבני-חרסיתי, חום-סייני

ס"מ  20-70צהובה כהה, עם מעט צרורות צור. בעומק -טינית, חומה-חרסיתית עד חרסית

צהבהבה עם -חרסית אדומהס"מ  70-120חרסית חומה עם מעט מאד צרורות צור. בעומק 

 120-270כתמים צהובים ושחורים, תצבירי ברזל רבים וצרורות צור בודדים. באופק התחתון )

ס"מ( חרסית אדומה כהה, עם הרבה כתמים צהובים הפוחתים עם העומק, הרבה תצבירי ברזל 

 וצרורות צור בודדים.

 אלובית, בזלתית חסרת גיר-חרסית קולובית (1M:)  העליון של המדרון המקיף נמצאת בחלק

אלובי שמקורו בעיקר בבזלת -את רמת יראון, וכן במדרגת חרבת עבות. נוצרה מסחף קולובי

 רמת יראון. הקרקע מכילה הרבה אבנים, חומה כהה, חרסיתית, אגוזית עד קובית וחסרת גיר.

 אלובית, בזלתית מכילת גיר-חרסית קולובית (2M:)  נמצאת בשקעים ובעמקים הקטנים

נוצרה מערבוב סחף  שבסביבת ריחניה ועלמה, בקרבת אזורי המעבר בין הקירטון הסנוני לבזלת.
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הקרקעות שנוצרו על הקירטון והבזלת במדרונות. הקרקע חרסיתית, חומה כהה, אגוזית, 

 מכילה גיר ואבנים רבות.

 אלובית אדומה, חסרת/דלת גיר-חרסית קולובית (3M:) י נמצאת בשקעים ובגיאיות, בשטח

רוסה שברמת אביבים, בגבעות מזרחית ליראון, ובחלק העליון של מדרגת חרבת עבות. -הטרה

רוסה. הקרקע עמוקה, חרסיתית, אדומה -אלובי שמקורו בשטחי הטרה-נוצרה מסחף קולובי

אדומה כהה, אגוזית וחסרת גיר. בשכבות השונות כמויות משתנות של צרורות -כהה עד חומה

 גיריים. –ם וחלקם הקטן ואבנים, מרביתם צוריי

 אלובית, רנדזינית מכילת גיר-חרסית קולובית (6M ,מצויה בגיא היובל המערבי של נחל אביב :)

רוסה שהתערבב -וברצועות צרות גם לאורך נחל דישון ויובליו האחרים. נוצרה מסחף של טרה

לסחיפה עורצת. בסחף גירי שמקורו בד"כ ברנדזינות שונות. שטחים אלו צרים בד"כ וחשופים 

הקרקע עמוקה על פי רוב, חומה עד חומה כהה, אגוזית ומכילה גיר. בשכבות השונות כמויות 

 משתנות של צרורות ואבנים שמרביתם גיריים.

 צהבהבה-אלובית חומה, בזלתית וחסרת גיר, על גבי חרסית אדומה-חרסית קולובית (15M :)

הבזלת ברמת יראון, וכן במדרגת חרבת  מאפיינת חלק גדול מהמדרונות המקיפים את כיסוי

אלובי של קרקעות בזלתיות, בעובי של כמה עשרות -עבות. הקרקע נוצרה כתוצאה מסחף קולובי

סנטימטרים, שכיסה את המשקע החרסיתי הפליאוקני שבין כיסוי הבזלת לגיר האיאוקני. 

 50-ונים )שעומקם ככיסוי זה אינו אחיד, ולכן גם הקרקע אינה אחידה. הקרקע באופקים העלי

ס"מ( היא חומה כהה, חרסיתית, חסרת גיר, ומכילה צרורות ואבני בזלת רבים. באופקי הביניים 

הקרקע נעשית חומה ולעתים עם כתמים אדומים, וכתמי שקיעת גיר משנית לבנים. אבני הבזלת 

ה(, ס"מ ומט 100נעלמות ובמקומן מופיעים צרורות צור. באופקים התחתונים )בעומק של 

נעשית הקרקע אדומה עם כתמים צהובים, מופיעים תצבירי ברזל וכמות הגיר הולכת ופוחתת 

 עם העומק. 

 
מרמת אביבים עד הכתפיים  רוחבחתך . דלתון-דישון קר: הקשר בין מסלע לקרקע באזור ס4איור 

 (.1966שמדרום לנחל דישון )מתוך: דן, 
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 .דלתון-סקר דישון: הקרקעות של אזור 5מפה 
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 אקלים 1.8

תיכוני ממוזג, ומושפע מרום האזור מעל פני הים וממיקומו -יםאקלים מזרח הגליל העליון הוא 

הצפוני. שני גורמים אלו ממתנים את השפעת המרחק מהים על אקלים האזור. הקיץ קריר יחסית 

( ועומס בבוקר ובערב 60%, עד בצהריים 40%הלחות היחסית בקיץ נמוכה )קר וגשום. ונוח, והחורף 

בכל אחד מימי השנה . בבוקר ובערב( 75-80 -בצהריים, ו 65-75%) הלחות גבוהה –בחורף , והחום קל

 לח וקריר יותר –במזרח מעט חם ויבש יותר, ובמערב . 100%-עשויה הלחות היחסית להתקרב ל

 (.2006גלילי וסקוטלסקי, ; 1991ביתן ורובין, )

 משטר טמפרטורות 1.8.1

כנען. רכס זה גבוה מאזור  התחנה המטאורולוגית הקרובה ביותר לאזור הסקר ממוקמת בהר

 ותמ'. לכן יש לקחת בחשבון שהטמפרטורות באזור הסקר יהיו גבוה 100-300 -הרמות של הסקר ב

. הטמפרטורה המירבית היומית , ונמוכות יותר בלילהמ"צ מאלו שבהר כנען 1-3 -בכיותר ביום 

מ"צ, וטמפ'  34בית על מ"צ. במקרים מעטים עולה הטמפ' המיר 29 -הממוצעת בקיץ בהר כנען היא כ

מ"צ. לילות הקיץ נוחים בשל הירידה בטמפרטורות  40.6 -הגיעה ל 2010השיא שנמדדה באוגוסט 

מ"צ(. בעונות המעבר עולה הטמפרטורה בימי שרב  18היא בלילה טמפ' היומית הממוצעת בקיץ ה)

. בחורף הטמפרטורות נמוכות במשך כל שעות 15%-מ"צ, והלחות היחסית יורדת עד מתחת ל 34עד 

 4-5במהלך  מ"צ בלילה. 5.1-מ"צ ביום, ו 10.2הטמפרטורה הממוצעת היומית בינואר היא היממה. 

פעמים  7-8אירועי קרה מתרחשים בתדירות של  ,נה יורדת הטמפרטורה אל מתחת לאפסימים בש

נתוני השירות ; 1991ביתן ורובין, ) מ"צ -9 -הגיעה ל 1941דה בפברואר טמפ' המינימום שנמדובשנה, 

 ., תחנת הר כנען(1939-2011המטאורולוגי, 

 רוחות 1.8.2

אזור התחנה המטאורולוגית הקרובה ביותר לאזור הסקר ממוקמת בהר כנען. רכס זה גבוה מ

נתוני עוצמת הרוחות באזור ייתכן שיש לקחת בחשבון ש ,מ'. לכן 100-300 -הרמות של הסקר ב

הרוחות השולטות באזור, מלבד בעונת החורף, שבהר כנען.  מאלובממוצע יהיו נמוכים יותר הסקר 

מערב -מערב(: בקיץ שולטות רוחות ממערב ומצפון-מערב עד דרום-הן מהגזרה המערבית )מצפון

ך כל שעות היממה בשל השפעה משולבת של אפיק המפרץ הפרסי ובריזת הים התיכון, ומגיעות במש

מערבית -בשעות הערב, הלילה והבוקר שולטת הרוח הצפוןהצהריים. -לשיא מהירותן בשעות אחר

 תיכונית(. מהירות הרוח-)אפיק המפרץ הפרסי(, ובשעות היום שולטת הרוח המערבית )בריזה ים

קמ"ש. בחורף ובעונות המעבר נקבע משטר הרוחות בעיקר על ידי  30לה בדרך כלל על בקיץ אינה עו

השקעים והרמות הברומטריות הפוקדים את האזור, וגורמים לעלייה בשכיחות הרוחות ממזרח. 

בעונות אלו בולטת יותר בריזת הים התיכון בימים של מזג אוויר יציב, יותר בעונות המעבר ופחות 

מהיום, בעיקר בבוקר( או רוח  25-30%כיחה במשך כל שעות היממה רוח מזרחית )בחורף שבחורף. 

, בעיקר אחר הצהריים(. רוח מערבית נושבת גם היא בעיקר בשעות אחר 30%מערבית )-דרום

-מערביות )בעיקר לפני הצהריים( עד צפון-מהזמן(. באביב שכיחות רוחות דרום 20%הצהריים )

יים(. בשעות הלילה נושבות רוחות קלות מכיוונים שונים, בעיקר מערביות ומערביות )אחר הצהר

מזרחית. -מערבית וכן רוח מערבית וצפון-מהגזרה המערבית. בסתיו שכיחה בשעות הלילה רוח צפון

מערבית, ואחר הצהריים מתחלפת ברוח מערבית -בשעות הבוקר והצהריים מתגברת הרוח הדרום
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מהירות הרוח בחורף בשעות שלפני הצהריים רוח מזרחית. מהימים נושבת  30%-מערבית. ב-ובצפון

. מהירות הרוח המירבית הצפויה באזור בהסתברות של קמ"ש 50-מעל ל עדובאביב עלולה לעלות 

קמ"ש. סופות חול ואבק פוקדות את האזור אחת לשנתיים  140שנה בממוצע היא  50-אחת ל

 .(1991)ביתן ורובין,  בממוצע, בדרך כלל באביב

 (6מפה ) רולוגיההיד 1.9

 משקעים 1.9.1

 377-1181מ"מ גשם/שנה )טווח  716שנתי בתחנת המדידה ביראון הוא -ממוצע המשקעים הרב

מ"מ(.  443-1107מ"מ בתחנת הר כנען )טווח  671-מ"מ(, ו 305-994מ"מ במלכיה )טווח  582מ"מ(, 

, אך גם בדצמבר פברואר-יורד שלג בפסגות הגבוהות, בדרך כלל בחודשים ינוארכמעט מדי שנה 

רובם בחודשים  ,אירועי ערפל 40-כ(. כמות העננים גבוהה, ובשנה ימי שלג בממוצע 4-5) ובמרץ

(. 1991המכסים את פסגות ההרים )ביתן ורובין, נמוכים נגרמים בשל עננים פברואר, -נובמבר

מערב, באזור אביבים ויראון, שם כמות הגשם השנתית הממוצעת -פוןגרדיינט המשקעים נע מצ

מ"מ  450-מזרח בבקעת החולה, שם מגיעה כמות המשקעים ל-מ"מ, ויורד לכיוון דרום 750-מגיעה ל

ימי גשם, והחודש הגשום  75-בלבד. עונת הגשמים מתחילה באוקטובר, ונמשכת עד מאי. בשנה כ

דצמבר נמוכה מעט מזו שיורדת -שיורדת בחודשים אוקטוברביותר הוא ינואר. כמות המשקעים 

; נתוני השירות 1991מאי. תופעה זו אופיינית לאזורי ההר בארץ )ביתן ורובין, -בחודשים פברואר

 (.1980-2010המטאורולוגי, 

השנתית משקעים הכמות  שםמזרחיים של הר מירון, -נחל דישון במורדות הצפוןשל תחילתו 

קמ"ר מנקז כמויות מים  50 -כ שטחוניקוז שהמ"מ גשם ומעלה. אגן  1,000 -הממוצעת מגיעה ל

מעלה זמרה, ריחניה ועלמה. -גדולות מאוד מהר מירון, הר אביבים, רמת דלתון, גוש חלב, כרם בן

 מתחיל להזרים מיםו שיח,-ת בניבתבחורש וב המכוס –אזור צבעון ומורדות הר מירון הנחל, ב

במורד אגן  לעומת זאת, שטחים נרחבים מ"מ גשם. 250 -ב לאחר שהקרקע רוויהרק בזרימה עילית 

-ת בניהצומח הוא בת –מחצית מאגן הניקוז ב לפחותוחשופים למחצה וללא צומח מעוצה, הניקוז 

אינה אוחזת כמויות מים גדולות. ולכן  ית,ובתה עשבונית. באזור אביבים הקרקע דלה וחרסית שיח

מ"מ גשם נוספים, באירועי גשם רצופים, מתחילה זרימת מים עילית  100-50אחרי כל ירידת ן, לכ

אל תוך הנחל כמויות מים אדירות. כאשר מתחילה זרימה חורפית של מי  פתוסוח פתאשר גור

המוביל זרימות חזקות, אך למשך זמן קצר יחסית. כשמגיעים  ותגשמים רואים קודם כל את נחל מר

ון בצבע חום אדמדם, נמשכת הזרימה השטפונית, בחורפים מסוימים, שבועות רבים מי הר מיר

השטח הפתוח  ל פניוהמים הנאגרים ע ,מים אוצרתרמת דלתון הבזלתית אינה גם  ואפילו חודשים.

רווית הקרקע מ"מ גשם  150לאחר  .רמת יראוןוחלב -גוש ,זמרה-מתחילים לזרום לכיוון כרם בן

ומתנקזים לנחל דישון. כך גם קורה  ,ן סלעי הבזלת אל הגיר הקשה בנחל אביבגולשים ביוהם  ,מים

הבזלת ניקוז קטן יותר. אזור  אגןהם שלהר אביבים, הר צבי והר יחמור, מדרונות הדרומיים של ב

עלמה מתחיל להגיר את מי הגשמים אפילו בשלב מוקדם יותר, וניתן לראות את סחף של רמת 

 .(2006)גלילי וסקוטלסקי,  קציון הנשפך לדישוןהקרקע מופיע בתוך נחל 
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 ונחלים אגני ניקוז 1.9.2

 של נחל דישון, שמתנקז אל נהר הירדן הנוכחי כל אזור הסקר כלול באגן הניקוז : נחל דישון

 1,100-הנחל מנקז חלק מהשטח שבין הר מירון )ברום של כ. , מצפון לגשר הפקקבבקעת החולה

 31.8מהלכו קמ"ר,  96-שטח אגן הניקוז כולו כמ' מעפה"י(.  70-ה )כמ' מעל פני הים( לעמק החול

הנחל מתחתר ויוצר מתלולים חריפים בין הרמות ההרריות . ‰32.4 –ק"מ, ושיפועו הממוצע 

ומדרומו )ואח"כ רמת ברעם, רמת יראון ורמת אביבים;  –מצפונו של הגליל העליון המזרחי: 

בחלקו המזרחי חוצה הנחל את מרכז קמר רמת אדמון ורמת עלמה.  ,רמת דלתון –מערבית לו( 

 בעוןנחל גוש חלב ונחל צ –יובליו העיקריים: במעלה הרי נפתלי, ואז יורד אל עמק החולה. 

נחל ברעם,  – המצוקי; בחלקו הצפוני והמנקזים את מורדות רכס הרי מירון ואת רמת דלתון

זימרה, נחל -; נחל בןרעם, רמת יראון ורכס אביבים, המנקזים את רמת ביבבנחל אונחל יראון 

הר אדמון(, הר ריחן )נקרא בעבר זימרה -הר בןריחן ונחל אדמון המנקזים את המורדות של 

המנקזים את רמת  ותיון ונחל מרצל קחנ –ובחלקו המזרחי  ;זימרה-והרכס שעליו מושב כרם בן

משפך נחל גוש חלב ועד לירדן, אך מאז היה נחל דישון נחל איתן  1954. עד עלמה למורד הנחל

שמתייבש  הוא הפך להיות נחל אכזב, (1954)גולדברג,  אבים מי המעיינות המזינים אותונש

 1-2 ית היאספיקתו השנת. בקיץ, וזרימת המים בו מתבססת בעיקר על זרימות שטפוניות

הנחל הזורם חודש החלה רשות המים בשחרור חלקי של מי עין אביב, ומופע  2013-במלמ"ק. 

בתחנה ההידרומטרית של נחל דישון  (.2015בן שלום, ; 2013רייכמן, ; 1997)גלזמן,  באופן חלקי

-מלמ"ק ב 1.73, 2008/9מלמ"ק בשנת הגשמים  1, נמדד נפח מים שנתי של 90מתחת לכביש 

וני נת; 2013רייכמן, ) 2012/13מלמ"ק בשנת הגשמים  4.7-, ו2011/12-מלמ"ק ב 4, 2009/10

 (.2014רשות המים, 

 אולם עבר  ,לחורבת תליל םדרואגם החולה, מהתנקז בעבר גם הוא ישירות אל  :נחל חצור

שטח אגן ק"מ, ו 16אורכו  .אל מורד נחל דישוןה סמוך למוצאו מההרים וטההסדרה ניקוזית ו

מ' מעפה"י, הוא נשבר בחדות  840 -כראשיתו ברמת אדמון ברום של . קמ"ר 36-כ והניקוז של

מעלות בעקבות שבר גיאולוגי, ואז יורד בתלילות למרגלות מצוקי הר אביתר  90-בזווית של כ

ורמת עלמה. יובלו העיקרי הוא נחל דלתון, המנקז את דרום רמת אדמון ואת המורדות 

הם את יובלים נוספים הם נחל חסף ונחל קובעת שמנקזים גם הצפוניים של רכס הרי צפת. 

של  אפיקו המרכזי לאורךהחולה.  הרי צפת, ונחל מכברם שזורם בעמק המורדות הצפוניים של

חיות שמימיהם משמשים לשתייה ל –מספר מעיינות קטנים: עינות זהבית, כסף ומשב נחל חצור 

והם  ,ש"מק 30-50ולעדרי הבקר. מעיינות איילת השחר נובעים במורד הנחל בשפיעה של  הבר

בתחנה ההידרומטרית של נחל חצור  .(1997)גלזמן, הסמוך הקיבוץ צרכי חקלאות למאוחזים 

 455, 2008/9אלמ"ק בשנת הגשמים  112סמוך לקיבוץ איילת השחר, נמדד נפח מים שנתי של 

)נתוני רשות המים,  2012/13אלמ"ק בשנת הגשמים  770-, ו2011/12אלמ"ק בשנת הגשמים 

2014 .) 

 ם()=אקוויפרי אקוות 1.9.3

-כל תחום הסקר נמצא באגן מי התהום של הכינרת, וכל המים שזורמים בו, בזרימה עילית ותת

החתך הגיאולוגי של שכבות המסלע כולל ארבע אקוות קרקעית, מגיעים בסוף לכינרת. 
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)=אקוויפרים(, המופרדות ע"י שלושה אקוויקלודים/אקוויטרדים: האקווה העליונה נשענת על 

כוכבא ותמרת(; האקוות התיכונות -האיאוקניות של חבורת עבדת )תצורות ברהתצורות הגירניות 

, יגור )קנומן עליון( , ותצורות סחנין)גג הטורון( נשענות על חבורת יהודה: תצורת בענה הגירנית

הדולומיטיות; והאקווה התחתונה  –)קנומן תחתון( ופרט כרכרה של תצורת דיר חנא )אלביאן עליון( 

( וחולות חבורת כורנוב )תצורת נבי , אפטיאןשעונה על גיר תצורת עין אל אסד )בסיס חבורת יהודה

( מפרידה בין האקווה העליונה של , פלאוקן וסנון(. חבורת הר הצופים )קירטון וחוואר, אפטיאןסעיד

תצורת דיר חנא )חוואר, קירטון לאקוות חבורת יהודה; פרט ראש הנקרה של  חבורת עבדת

( מפריד בין שתי האקוות התיכונות של חבורת יהודה; ותצורות רמה והידרה , קנומן תיכוןודולומיט

)אבלסון  ( מפרידות בין אקוות חבורת יהודה לאקווה התחתונה, אלביאן תיכון ותחתון)חוואר וגיר

 .(2009ועמיתיו, 

 מעיינות 1.9.4

שמוליכותה ההידראולית  הם ברובם מעיינות שכבה, הנשענים על שכבת סלעמעיינות הגליל העליון 

מאופיינים בנביעה מעיינות שכבה  ומשמשים מוצא לחלק מהמים הנאגרים מהשכבות שמעל. ,נמוכה

כמות בגודל המוצא ובהאוגר,  , בתלות בגודלמיד אחריהבמהלך התקופה הגשומה או עונתית בלבד, 

, (קרקעית-עילית ותת)הזרימה  ז של המעיינות משתנה ותלוי בכיווניהמשקעים. גודל אגני הניקו

. מכיוון שלאורך ההיסטוריה היוו יים וכד'קרסטבחללים קווי שבר, ב ,בנטיות של שכבות הסלע

שונה ע"י האדם כך  –בית הגידול הטבעי של מרבית המעיינות  המעיינות משאב חיוני לקיום האדם,

שיתאים לצרכיו: חציבת ניקבות בסלע, איגום המים בבריכות ובשקתות, הטיית המים לתעלות 

 .(2014)כהן ועמיתיו, וכד', כך שכיום בודדים המעיינות שמקור נביעתם נותר טבעי וללא פגע 

 גדול. אין  : נמצא ברמת יראון. הנביעה מאוחזת במבנה אבן מנדטורי שמעליו עץ תאנהין יראוןע

תייבש בקיץ )גלילי מ מק"ש. 3 –הערכת ספיקה מירבית  .(א'2015מנדלסון, ) נתוני ספיקה

 (.2006וסקוטלסקי, 

 מערבית למושב אביבים. מימיו מזינים -מעיין עונתי קטן על רמת אביבים, דרומית :עין נחלית

מנדלסון, בד )בריכת חורף קטנה )בריכת נחלית(. המעיין נובע בחורף ובתחילת האביב בל

 (.2006)גלילי וסקוטלסקי,  מק"ש 3 –הערכת ספיקה מירבית  .(ד'2015

 נמצא מלמ"ק.  2.7המעיין הגדול באזור. ממוצע הספיקה השנתי : עובה(-)עין אל עין אביב

מקום הנביעה מגודר ומבוטן, ואינו יוצר מופע מ' מעפה"י.  400רום הנביעה: באפיק נחל דישון. 

רוב  2013, אולם מאז שנת (1954)גולדברג,  1954מאז שנת  מי המעיין נשאביםטבעי של נביעה. 

המעיין קרסטי ולכן מ"ק.  3,809נפח המעיין: נקודת האיחוז. המים משוחררים לנחל במורד 

ספיקתו המירבית באביב היא : באותה השנה מכמות המשקעיםמאד שיעור הספיקה מושפע 

חמורות מק"ש בלבד. בשנות בצורת  20 יורדת עד לכדי סתיוסוף הקיץ ובמק"ש, וב 800-1,000

. חורףלחלוטין, ואינו זורם אפילו בכמעט מתייבש המעיין ( 1998/99, 1978/79במיוחד )דוגמת 

יבש , בעקבות חורף שחון במיוחד בצפון הארץ, לא שפע המעיין כלל, ולכן 2013/14בחורף ואביב 

השנים חלה ירידה בספיקה השנתית הממוצעת: כי עם גם יתכן . אפילו באביבאפיק הנחל 

שני העשורים מלמ"ק, וב 2.8-3.0הממוצעת ' של המאה הקודמת היתה ספיקתו 60-70-בשנות ה

גלילי ; 2014, 1997)גלזמן, ( 5איור )בלבד  /שנהמלמ"ק 2-ירדה הספיקה הממוצעת לכ האחרונים

 . (2008; פרלמוטר, 2012; סקוטלסקי ופרלמוטר, 2015בן שלום, ; 2006וסקוטלסקי, 
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 נובע במורדות הדרומיים של הר דישון, מערבית למושב דישון, וממוקם בין חורבות  :עין דישון

מ' מעפה"י. הנביעה מאוחזת במבנה אבן שכולל  460הכפר הערבי הנטוש דישום. רום הנביעה: 

. ספיקתו השנתית הממוצעת היתה בעבר מ', ואינה מוזרמת לנחל 2.5-בריכת אגירה בעומק של כ

 .(2012סקוטלסקי ופרלמוטר, ) אלמ"ק בלבד 50יום ירדה הספיקה לכדי אלמ"ק, ואילו כ 80-כ

 (.2006מק"ש בלבד )גלילי וסקוטלסקי,  1-5מק"ש, והמזערית  30 –ספיקתו המירבית המוערכת 

 
)עפ"י נתוני רשות  2010-1960: ספיקה שנתית ממוצעת בעין אביב בחלוקה לעשורים, בשנים 5איור 

 (.SEקווי השגיאה מייצגים שגיאת תקן ) המים(.

 נביעות קטנות המשמשות כנקודות שתייה  :עין זהביתועין משב, עין כסף  – מעיינות נחל חצור

רחוקה ושוקת , אזור הנביעהלבקר  תגידור המונע כניס םבחלקאין נתוני ספיקה. חיים.  לבעלי

 (.2015)גרנט,  סלמנדרותבעבר  ותועד . בעין משביותר

 מעיינות שכבה שספיקתם קטנה. אגן המילוי החוזר  :עין בקרו עין עמוקה – מעיינות נחל דלתון

 .(2015)גרנט,  להם קטן, ועיקרו בסלעי קירטון סדוקיםש

במעלה נחל דישון ויובליו )מחוץ לתחום הסקר( ישנם מעיינות נוספים, שמרביתם מאוחזים או 

 : (2015ן שלום, )ב שספיקתם זניחה

 מק"ש( 0-5) עין רחו, מק"ש( 0-5) עין ברדימק"ש(,  1-10: עין גוש חלב )ויובליו בנחל גוש חלב 

ועין עלווה עין ברדי  ,עין גוש חלב כולם מתייבשים בשנות בצורת.מק"ש(.  1-10עין עלווה )ו

בתוך מבנה בטון. עין גוש חלב מאוחז במקור ונובע (. 2014)כהן ועמיתיו,  2014בשנת  מונדג

שפיעתו חזקה, ונראה כי מימיו מזוהמים בחומר אורגני שמקורו ככל הנראה בבורות הספיגה 

נובע מסדק טבעי ברדי ן . עי, ששפכיהם מחלחלים למי התהוםשעדיין קיימים בכפר גוש חלב

 ונראה שגםבמערה, ספיקתו דלה מאד, ומימיו משמשים להשקיית בקר. המעיין נובע רוב השנה, 

עין עלווה מאוחז במקור ומעליו מבנה בטון סגור. המים  מימיו מזוהמים מאותה הסיבה.

זורמים מנקודת האיחוז החוצה דרך שני צינורות, ומזינים את נחל גוש חלב עד השפך אל נחל 
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מק"ש. נראה כי גם מי מעיין זה מזוהמים כתוצאה  20-היתה כ 2014דישון. הספיקה במרץ 

 התהום. מחלחול שפכים אל מי

 (2006)גלילי וסקוטלסקי,  מתייבש בשנות בצורתמאוחז. מק"ש(.  3: עין סיף )עד בנחל מרעה. 

 מאוחזים יחד. ספיקתם הכוללת היו : עין חלב, עין פועה, עין גרגר, עין מרעה )בערוץ נחל דישון

)גלילי קשות  מק"ש(. כולם מתייבשים בשנות בצורת 3-10מק"ש(, ועין ערבות ) 5עד 

חפרו צעירים תושבי האזור בריכה מבוטנת למרגלות עין ערבות  2012-ב .(2006טלסקי, וסקו

(. מתקן האיחוז המשותף 2014)כהן ועמיתיו,  2014הנביעות נדגמו במרץ )שחר רגב, מידע בע"פ(. 

ארבעת  (,7וניזון ממספר מקורות: מי עין ערבות )היה יבש בעת הדיגום ,הנחל סמוך לאפיקנמצא 

מעיינות מעלה הדישון )עין חלב, עין פועה, עין גרגר ועין מרעה(, והזרימות העיליות המגיעות 

משוחררים ממתקן וכיום הם , נובעים במשך כל השנהמנחל צבעון ומנחל גוש חלב. המים 

במקום מתקן האיחוז, מקימה מקורות את מתקן הקידוח האיחוז ומזינים את אפיק נחל דישון. 

הנחל באתר  , מי2014תהום )שחר רגב, מידע בע"פ(. בזמן הדיגום במרץ -', לשאיבת מי5'ברעם 

נמצאו מזוהמים בשפכים, ככל הנראה בשל תקלה בתחנת הסניקה של הכפר גוש מתקן האיחוז 

 .(2014)כהן ועמיתיו,  שהזרימה שפכים אל הנחל באותה עתחלב, 

 בריכות חורף 1.9.5

 לבריכות החמצון של מט"ש עלמה. ו , מזרחית למושב עלמהקציוןבאגן ניקוז נחל  :בריכת שגר

 .(2015)גרנט,  אין נתוני דיגום

 אחרונת "בריכות הכפרים" שנותרו בתחום הבנוי של כפרים ערביים בישראל  :בריכת ריחניה

 באר לאיסוף מי גשמים –" באר ריחן. נמצאת במערב הכפר ריחניה, וניזונה ממי "ולא נהרסה

ה, וממי גשמים שנקווים ישירות אל הבריכה. אינה נגיש הואיננחבא בין הבתים  במבנה הכלואש

, ומשמשת את התושבים להשקיית )מוגדרת כשצ"פ בתכנית המתאר של ריחניה( מוגנת כשמורה

 . הבריכה מחזיקה מים היטב, וכן כמרכז לחינוך סביבתי של בית הספר של הישובהבקר והצאן

ומינים רבים של חסרי חוליות, מהם נדירים  חיים-מיני דו לארבעהב מהווה בית גידול חשוו

בסקר שנערך לאחרונה היו המים בבריכה צלולים, נמצאו בה  .(ב'2015)מנדלסון,  וייחודיים

במהלך ביצוע הסקר הנוכחי תועד בבריכה      (.2014צמחי מים רבים וראשני אילנית מצויה )גורן, 

 מידע בע"פ(. קינון של טבלן )עמית מנדלסון,

 מ',  30-מערבית למושב אביבים. קוטרה כ-נמצאת על רמת אביבים, דרומית :בריכת נחלית

בקר וסוסים. מקור מימיה בעין נחלית  והיא משמשת לרעיית מימיה צלולים שתיתה בזלתית,ת

 נמצאו בבריכה 2007מי גשמים שנקווים ישירות אליה. בסקר שנערך בשנת מעט הסמוך, ו

כולם בלא  –: קרפדה מצויה, אילנית מצויה, חפרית מצויה וטריטון הפסים דוחיים ה מיניארבע

וביצעוני מצוי. עושר מיני  ם: נורית המיםהמי צמחיו; 8בעת ביצוע הסקר גלגול נצפתה השלמת

חסרי החוליות היה גבוה יחסית, וכלל שלושה מיני סרטנים ייחודיים. המליחות בבריכה היתה 

                                            

 ואילך. 2010אולי לא נדגם במקום הנכון. לטענת שחר רגב, המעיין נובע כל השנה, גם בשנות בצורת, לפחות משנת 7
בסקרים מאוחרים יותר המתועדים במאגר המידע הממוחשב של רט"ג, נצפתה השלמת גלגול )טליה אורון, מידע 8

 בע"פ(.
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את  ף, ככל הנראה בשל מקור המים המזיןלמליחות האופיינית לבריכות חורגבוהה בהשוואה 

 (2009גזית ועמיתיו, )מעין ולא מי גשם  –הבריכה 

 נמצאת מצפון למושב דלתון, מ', והיא  70-מגודרת, שקוטרה כבריכת חורף גדולה,  :בריכת קש

להשקיית בקר  והיא משמשתמימיה עכורים ביותר, למרגלות הר דלתון. תשתיתה בזלתית, 

וסוסים. בסקרים שנערכו במקום נמצאו בבריכה חמישה מיני דוחיים: קרפדה ירוקה, אילנית 

המים, דמסון  נורית ; וצמחי המים:מצויה, צפרדע הנחלים, טריטון הפסים וחפרית מצויה

ני צעוני מצוי. עושר המינים של חסרי החוליות היה בינוני, וכלל שצפרדע אזמלנית וב-כוכבני, כף

 .(2009גזית ועמיתיו, )מיני סרטנים ייחודיים 

 קוטר ששימשו בעבר את הכפר טייטבה. מושב דלתון,  בשולישלוש בריכות חורף  :ת דלתוןבריכו

והיא  , מימיה עכוריםתשתיתה בזלתיתמ',  100-גדול מהגדולה מביניהן, הבריכה המזרחית, 

הבריכה ניזונה ממי תהום גבוהים שנובעים בשנים גשומות במיוחד, . מחזיקה מים לזמן ממושך

מליחותה גבוהה יחסית בשל מקור המים  .בקיץאפילו אינה מתייבשת  בתחתיתה, ואז היא

יים: קרפדה ירוקה, אילנית מצויה, ה מיני דוחבעבר ארבעבבריכה זו נמצאו קרקעי. -התת

צעוני מצוי. המים ובנורית נהרונית מסולסלת, ; וכן צמחי המים: וטריטון פסים חפרית מצויה

כלל שלושה מיני , אך עושר מיני חסרי החוליות היה נמוך מהצפוי, 2007בסקר שנערך בשנת 

כיום הבריכה נמצאת כמובלעת בתוך שטח ההרחבה  (.2009סרטנים ייחודיים )גזית ועמיתיו, 

(, היו המים 2014בסקר שנערך לאחרונה )גורן, . , שהולכת ומוקמת בימים אלושל המושב

עכורים מאד בשל עדרי הבקר שעושים שימוש תדיר בבריכה. בנוסף, נמצאו במים דגי זהב 

שתי הבריכות חיים, והמגוון הביולוגי הכללי היה נמוך מאד. -)מינים פולשים(, לא נמצאו כלל דו

. בבריכה הדרומית יותר (ג'2015מנדלסון, ) , מגודרות ואינן נגישות886האחרות סמוכות לכביש 

 בנתוני רט"ג תצפיות בחפריות )טליה אורון, מידע בע"פ(. מתועדות

 מפורטות בפרק הנוף והאתרים(: בריכות נוספות( 

o או בריכת פרעה(: נמצאת ברמת ברעם מחוץ לתחום הסקר, אך בסמוך  בריכת מתתיהו(

אליו. חשיבותה בכך שהיא אחת מבריכות החורף הבודדות בארץ )נוסף על בריכות סאסא 

, גחון-חיים של ישראל )למעט עגולשון שחור-מיני הדו 7מתוך  6ושופנין( שבה נמצאו 

 החולה(. אזור אגםאנדמי לש

o בריכת חורף עגולה על תשתית בוצית ואבני בזלת  קש מזרח(:ריכת ב)או  בריכת הר דלתון

משמשת למרבץ בקר שמעכיר את המים  –מ' מזרחית לבריכת קש(  500-מצפון להר דלתון )כ

מערבית -מ' צפונית 150 -כ (.147)אתר מס'  (2014ומעשיר אותם בחומרי הזנה )גורן, 

 (.104לבריכה, שקע רדוד נוסף )אתר מס' 

o בריכה עונתית קטנה המסומנת במפות )ישראלית ומנדטורית(, תון מזרחבריכת דל :

 (170למרגלותיו הדרומיים של הר דלתון, בין ההר למושב דלתון )אתר מס' 

o עונתית קטנה צמודה מדרום למושב דלתון. בטושה מרגלי הבקר )אתר  :ת דלתון דרוםבריכ

 (.193מס' 

o  מזרחית לשמורת בריכות -מ' דרומית 400 -, כ886שקע קטן עם מעט מים מזרחית לכביש

 (.196דלתון. השקע בטוש היטב מרגלי הבקר )אתר מס' 

o (.150)אתר מס'  בריכת חורף בעתיקות מרות. נגישה לעדרי בקר: בריכת מרות 
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o מערבית לבריכת מרות )אתר -מ' צפונית 120 -שתי בריכות קטנות באזור מרות: האחת כ

 (.135מערביים של הר איילת )אתר מס' -יים(, והשניה במורדות הצפונ145מס' 

o (.127: מצפון למערת עלמה. שקע גדול יחסית המוצף בחורף )אתר מס' שקע עלמה 

o גידול -כביתאביב, בריכת בטון להשקיית בקר שמשמשת גם -במפגש הנחלים דישון

 .(2006גלילי וסקוטלסקי, ) לסלמנדרות

o משמשות בעיקר למרבץ בקר, ולכן  אביב":קני השאיבה של מקורות "עין בריכות מול מת

 .(2006גלילי וסקוטלסקי, ) גידול אקווטי איכותי-אינן מהוות בית

 קידוחים 1.9.6

תהום, כולם באפיק נחל דישון. קידוחים -בתחום הסקר וסביבתו הקרובה מספר קידוחים של מי

הסקר, מדרום לרמת  ' נמצאים באפיק נחל דישון ממערב לאזור4'ברעם -', ו2', 'ברעם 1'ברעם 

, עין אביבמעיינות הדישון )', שנועד להחליף את מי 5ברעם. שם גם מתבצע הקידוח החדש: 'ברעם 

המשוחררים לנחל דישון, ומעיינות נחל גוש חלב(,  עין ערבות, עין חלב, עין פועה, עין גרגר, עין מרעה

נמצא קידוח 'ביר אובה', במסגרת הסכם בין רט"ג לרשות המים. במפגש הנחלים אביב ודישון 

קידוח 'עין אביב'. במורד נחל דישון שני קידוחים נוספים, בין ערוצי נחל  –וסמוך למעיין עין אביב 

. קידוחים נוספים מזרחית לתחום הסקר נמצאים בבקעת החולה 2-' ו1קציון ומרות: 'ואדי הינדג' 

 .1-6דוחי 'עינן' וקי 1-4ה אליעזר' קידוחי 'שד, 1-2קידוחי 'תל חצור' עצמה: 
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 .דלתון-סקר דישון: ההידרולוגיה של אזור 6מפה 
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 'בפרק 
 מורשת האדם: ארכיאולוגיה

 והיסטוריה
 

 

 
 .ר' יוסי הגלילי בראש הר דלתוןהתנא קבר ציון 

מהלך שלשת ימים  ,במשא הכתף ולא על הסוסים כל ישראל]את ר' אליהו הכהן גאון[ וישאוהו "

ר' אביתר גאון, אחרון להר הגליל לדלתון ויקבר בראש ההר אצל ר' יוסי הגלילי" )מגילת אביתר, 

 (.12 -המאה הישראל ובנו של ר' אליהו הכהן גאון, -גאוני ארץ
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 9רקע 2.1

 Frankel et al. (2001.)מרבית הסקירה ההיסטורית )עד לתקופה העות'מאנית( עפ"י 

 הפרהיסטוריות התקופות 2.2

 (:1986 ;1982התיישבות ברמת יראון )אהל, 

אגן נחל דישון נחשב לאחד האזורים העשירים ביותר בישראל של התרבות האשלית )ראשית תקופת 

אלף שנה לפני זמננו(. ריכוזי כלי אבן ואבני יד נאספו  200 -מיליון שנה ל 1.5האבן הקדומה, בין 

החלה סקירה פרהיסטורית  '70 -, אולם רק מאז שנות ה20 -במרחב כבר מראשית המאה ה

אתרים אשליים ואתר כלקוליתי אחד, ובמורד הר אביבים  8משמעותית במרחב. ברמת יראון תועדו 

עין יראון,  –בהקת למקורות המים שבמרחב שני אתרים אשליים נוספים. לאתרים אלו יש זיקה מו

ממי מעיין הנובע  נההניזו ("חי-אגםכיום האטרקציה התיירותית "יראון )קיבוץ  עין נחלית ובריכת

צור  ,. ברמת יראון הבזלתית התגלו ריכוזים גדולים של צור, ולדעתו של אהלבלב הקיבוץ של היום

זה הובא בידי אדם מאזורים סמוכים, במרחק מאות מטרים עד קילומטרים ספורים מהרמה )ולא 

הגיע לרמה באופן טבעי(. אתרים אלו מייצגים כפי הנראה פיתוח תעשיית אבן, וחלקם שימשו 

 לקטים. במרחב התקיימה תחלופה בין האתרים, ומעבר בין אתרי קיץ לאתרי חורף.-מחנות ציידים

 16ין שבאתרים האשליים ברמת יראון הינו אתר "מצפה יראון" המשתרע בשטח חריג של המעני

( סבור כי אתר זה 1986דונם. אתר זה ממוקם באוכף רדוד ובו תשע פורמציות של אבני בזלת. אהל )

שימש כמוקד התכנסות למשפחות האשליות השונות ששהו ברמת יראון. מושבת ההתכנסות שימשה 

 טקסים מסורתיים, איתור בני זוג ועוד.לחילופי מידע, 

 Frankel etקרמית ב' מיוצגת בגליל כולו ע"י מספר אתרים מצומצם )-התקופה הניאוליתית הקדם

al., 2001 מביניהם ראויים לציון בקרבת מרחב הסקר אתרים בנחל גוש חלב ובמורד נחל דישון .)

הכלקוליתית הקדומה, אז התקיים יישוב )ח'רבת מועדמיה(. אתרים אלו היו מיושבים גם בתקופה 

גם ברמת יראון. במעבר בין התקופות הכלקוליתית הקדומה והמאוחרת, הייתה הפסקה משמעותית 

בהתיישבות. בתקופה הכלקוליתית המאוחרת, חלה עלייה בהתיישבות בגליל העליון, ושרידים 

 מתקופה זו התגלו במערת נחלית וברמת דלתון.

 וקדמותתקופות היסטוריות מ 2.3

אנו מוצאים התיישבות בתל חצור ובחורבת עבות. ניכרת מגמה  IIהחל מתקופת הברונזה הקדומה 

קטנים, בינוניים וגדולים. הממדים של חצור  –של עלייה בהתיישבות והופעת מדרג של יישובים 

כמו  דונם( מצביעים על כך שכפי הנראה היא הייתה מבוצרת כבר בשלב זה. בחצור, 150בתקופה זו )

, בניגוד לשאר הגליל העליון. IIIגם בקדש, נמשכו היישובים הגדולים גם לתקופת הברונזה הקדומה 

בסוף תקופת הברונזה הקדומה ניכרת מגמה של נטישת יישובים, מגמה שהתרחשה תחילה בהרים 

 ובצפון מישור החוף.

                                            

 סקירת ספרות ואיסוף מידע קיים, ואינו מחליף סקר ארכיאולוגי מקצועי.פרק זה מבוסס בעיקרו על 9
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תיישבות, והיישובים )הברונזה הביינימית(, חלה ירידה ניכרת בה Iבתקופת הברונזה התיכונה 

שתועדו בגליל העליון הינם יישובים זעירים או מערות. קדש וחצור הן חריגות מבחינה זו. כמו כן 

זמרה(. -אחמר )כרם בן-ראויים לציון אתרי קבורה שאינם קשורים ליישובים, כולל ראס אל

דונם, כולל  700, חלה עלייה בהתיישבות. חצור הגיעה לממדים של IIבתקופת הברונזה התיכונה 

מבני ציבור רבים וביצורי "חלקלקות". סביב חצור לא תועדו כמעט יישובים קטנים, וסביר כי 

תושבי חצור עיבדו את מרבית השטחים החקלאיים בקרבת התל, מה שמנע התפתחות יישובים 

נוספים בקרבת מקום. גודלה החריג של חצור מעיד על כך שהעיר הייתה מרכזית לא רק בעמק 

( מציין כי תל חצור הינו התל הארכיאולוגי הגדול ביותר 2012תור )-ולה אלא גם בהרי הגליל. בןהח

 דונם, כולל גם שטחים מעבר לנחל חצור דרומה. 800 -בישראל, וכי שטחו למעשה כ

בתקופת הברונזה המאוחרת, הצטמצמה שוב ההתיישבות בגליל. זוהי התקופה הראשונה לה יש גם 

חצור, המוזכרת  –שמעותי, עם זאת, רק יישוב אחד בגליל ניתן לזיהוי ודאי תיעוד היסטורי מ

בתעודות מצריות וכן במקרא. מלך מצרים תחותמס השלישי כבש, בין היתר, יישובים בגליל, אך 

 רובם ככולם לא ניתנים לזיהוי ודאי. בטייטבה התקיים בתקופה זו יישוב כפרי.

ת הברזל מאופיין בירידה התיישבותית, ובפרט בחצור, המעבר מתקופת הברונזה המאוחרת לתקופ

שהפכה מעיר גדולה לכפר קטן. בתקופת הברזל היה היישוב בחצור מוגבל רק לעיר העליונה. תועדו 

 זמרה(.-גם כפרים כמו חורבת עבות וחורבת נסיבה )כרם בן

 נחלת שבט נפתלי 2.4

הצפון, בפיקודו של יבין מלך חצור  בספר יהושע י"א מסופר על הקרב של בני ישראל נגד ברית מלכי

)קרב מי מרום(, קרב שהסתיים בניצחון מוחץ של בני ישראל, כיבושן של שורת ערים בצפון ושריפת 

י" –העיר חצור, המוזכרת כאן כעיר מרכזית  ים-כִּ יא, ֹראׁש ָכל--ָחצֹור ְלָפנִּ " .ַהַמְמָלכֹות ָהֵאלֶּה-הִּ

הראשון, נכלל האזור בנחלתו של שבט נפתלי, כמתואר ביהושע י"ט )יהושע י"א י'(. בתקופת הבית 

 ל"ט. לרוב הערים המוזכרות ברשימה זו אין זיהוי ודאי, אך עימן נמנות גם הערים חצור ויראון.-ל"ב

יהושע, הרי שבספר שופטים ד' שוב מוזכר יבין מלך כנען המולך בחצור.  בספרמול התמונה המוצגת 

צבאו של יבין, נוחלים בני ישראל ניצחון -אבינועם נגד סיסרא, שר-וברק בן בקרב של דבורה הנביאה

ְך " –מוחץ ובעקבותיו השמדת הכנענים )אם כי לא מוזכר במפורש כיבוש נוסף של העיר חצור(  ַוֵתלֶּ

ְך-ַיד ְבֵני לֶּ ין מֶּ ְשָרֵאל, ָהלֹוְך ְוָקָׁשה, ַעל, ָיבִּ יתּו, ֵאת --ְכָנַען-יִּ ְכרִּ ר הִּ ְךַעד ֲאׁשֶּ לֶּ ין מֶּ " )שופטים ד' .ְכָנַען-ָיבִּ

 כ"ד(.

 –בתקופת שלמה המלך משל באזור זה הניצב אחימעץ, אחד משני ניצבים שהתחתנו עם בנות שלמה 

י; ַגם" יַמַעץ, ְבַנְפָתלִּ ת-ֲאחִּ ָשה--ְׁשֹלֹמה-ָבְשַמת ַבת-הּוא, ָלַקח אֶּ  " )מלכים א' ד' ט"ו(..ְלאִּ

 ל העמים השכנים, תחילה ארמים ולאחר מכן אשורים.צבאיות ש מפלישותהאזור סבל 

הדד מלך ארם, כנגד בעשא מלך -הפלישה הראשונה מיוחסת להסכם בין אסא מלך יהודה ובין בן

הדד כדי שיפר את בריתו -ישראל שביצר את הרמה בגבול יהודה, במסגרתו שילם אסא כסף רב לבן

ת" –עם מלך ישראל  ַקח ָאָסא אֶּ ים ְבאֹוְצרֹות ֵביתַהכֶּ -ָכל-ַויִּ ף ְוַהָזָהב ַהּנֹוָתרִּ ת-סֶּ אֹוְצרֹות ֵבית -ְיהָוה, ְואֶּ

ְתֵנם, ְבַיד ְך(, ַויִּ לֶּ ל-מלך )ַהמֶּ לְֶּך ָאָסא, אֶּ ְׁשָלֵחם ַהמֶּ ן-ֲעָבָדיו; ַויִּ ן-בֶּ ן-ֲהַדד בֶּ ֹמן בֶּ ְך ֲאָרם, -ַטְברִּ לֶּ ְזיֹון מֶּ חֶּ
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ק, ֵלאֹמר שֶּ ית בֵ  .ַהֹיֵׁשב ְבַדמֶּ ף ְוָזָהבְברִּ סֶּ י ְלָך ֹׁשַחד, כֶּ ֵּנה ָׁשַלְחתִּ יָך; הִּ י ּוֵבין ָאבִּ י ּוֵבינֶָּך, ֵבין ָאבִּ ֵלְך --ינִּ

ת ת-ָהֵפָרה אֶּ יְתָך אֶּ ְך-ְברִּ לֶּ ה ֵמָעָלי-ַבְעָׁשא מֶּ ְשָרֵאל, ְוַיֲעלֶּ ן .  יִּ ְׁשַמע בֶּ ל-ַויִּ ת-ֲהַדד אֶּ ְׁשַלח אֶּ לְֶּך ָאָסא, ַויִּ -ַהמֶּ

ים ֲאׁשֶּ  ת-לֹו ַעל-רָשֵרי ַהֲחָילִּ ְשָרֵאל, ַוַיְך אֶּ ת-ָעֵרי יִּ יֹון ְואֶּ ְנרֹות, ַעל, -ַמֲעָכה; ְוֵאת, ָכל-ָדן, ְוֵאת ָאֵבל ֵבית-עִּ כִּ

י-ָכל ץ ַנְפָתלִּ רֶּ  כ'.-" מלכים א' ט"ו י"ח.אֶּ

לְֶּךרמליהו מלך ישראל: "-ארץ נפתלי בא בימי פקח בן שלהחורבן הסופי  ַקח מֶּ יֵמי פֶּ ְשָרֵאל, -בִּ ָבא יִּ

ת ַקח אֶּ ְך ַאשּור, ַויִּ לֶּ ר מֶּ סֶּ ְלאֶּ ְגַלת פִּ ת-תִּ יֹון ְואֶּ ת-ָאֵבל ֵבית-עִּ ת-ַמֲעָכה ְואֶּ ת-ָינֹוַח ְואֶּ ׁש ְואֶּ דֶּ ת-קֶּ -ָחצֹור ְואֶּ

ת ְלָעד ְואֶּ י; ַוַיְגֵלם, ַאשּוָרה-ַהגִּ ץ ַנְפָתלִּ רֶּ יָלה, ֹכל אֶּ " )מלכים ב' ט"ו כ"ט(. עם זאת, בימיו של .ַהָגלִּ

 –יאשיהו מלך יהודה, מסופר על רפורמה דתית וטיהור עבודת אלילים, המגיעה עד לנחלת נפתלי 

ת" ת-ַוְיַטֵהר אֶּ ם-ְיהּוָדה, ְואֶּ ְמעֹון, ְוַעד .  ְירּוָׁשָלִּ ם ְוׁשִּ ְפַריִּ ה ְואֶּ י, בחר בתיהם -ּוְבָעֵרי ְמַנשֶּ ַנְפָתלִּ

יב ם(, ָסבִּ  '(.ו-" )דברי הימים ב' ל"ד ה'. )ְבַחְרֹבֵתיהֶּ

 מהתקופה האשורית עד לתקופה הביזנטית 2.5

שנה, והפריסה ההתיישבותית שהתגלתה בחפירות  150 -השליטה האשורית בגליל נמשכה כ

 משקפת בעיקר את הנוכחות האשורית ולא את התקופה הישראלית שקדמה לה.  IIמתקופת הברזל 

בינציות, כולל צור ועכו. לפחוות "עבר נהרא", בה היו מספר פרו הארץבתקופה הפרסית השתייכה 

ייתכן כי הגליל העליון השתייך לפרובינציה נפרדת, אולם אין לכך תיעוד היסטורי. מהתקופה 

הפרסית, מוכר מטמון של מטבעות כסף שנטבעו בצור במאה הרביעית לפנה"ס והתגלו בדלתון בשנת 

1971. 

דה. יונתן החשמונאי נלחם עלייה בהתיישבות. בחצור נמצאו שרידי מצו חלהבתקופה ההלניסטית 

בבקעת חצור כנגד דימיטריוס השני. עם זאת, אין אזכור מפורש לכיבוש הגליל בידי החשמונאים. 

אין בהירות לגבי השאלה מתי הפך המרחב לאזור יהודי דומיננטי, אך קיימים רמזים לכך שכבר 

 בסוף התקופה ההלניסטית היה זה אזור יהודי.

מתתיהו למפקד מחוזות הגליל. הוא מציין בגבולו של -, התמנה יוסף בןבגלילעם פרוץ המרד הגדול 

כנקודת ציון בגבול מוזכרת  מרותהגליל העליון "ובאורך מגיע מכפר תלה סמוך לירדן ועד מרות". 

שבטיאל מציין מספר מקלטי מצוקים מתתיהו. -ים שבוצרו בידי יוסף בןבין הכפר ,הגליל היהודי

גליל היהודיים, מהם בתחום הסקר הר אביתר )הסמוך למרות( ונחל אביב הסמוכים ליישובי ה

אילן הציע לזהות את מרות בח'רבת מארוס, וזאת לאחר שמצא את אזכור שמו של  )הסמוך לברעם(.

חפרו אילן  1989-1983"כפר מארוס" בתעודה מהגניזה הקהירית, מהמאה הי"ד לספירה. בשנים 

שנה, מהמאה השנייה לפני  1400ודי עשיר שהתקיים ברציפות במשך ודמתי את האתר וגילו יישוב יה

נפש.  1200-1000דונם וחיו בו  50 -לערך. בשיאו השתרע היישוב על כ 1200הספירה ועד לשנת 

בחפירות מרות התגלה יישוב יהודי גדול ובו בית כנסת מפואר, מקווה טהרה, ביצורים ומערכות 

רות קבורה שבהן נחצבו כוכים. בית הכנסת מיוחס למאות מע 160מסתור. סביב היישוב התגלו 

ומוטיבים  , כתובת הקדשהחמישית לספירה, ונחפר בידי צבי אילן, כולל רצפת פסיפס-הרביעית

מזהב( המתפרסים  245מטבעות )מהם  485אדריכליים ייחודיים. בבית הכנסת התגלתה קופה ובה 
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תגלו גם שרידי קבר צדיק עם דלת אבן )שהועברה במקום ה .(1987)אילן ודמתי,  שנה 1300לאורך 

 (.1997קרסה מערת הקבורה שבאתר )אילן,  1988לתצוגה במתנ"ס בצפת( ומשקוף עתיק. בשנת 

התגלה  1860)ממנו בא ר' יוחנן דקציון(. בשנת  קציוןבתקופה שלאחר החורבן מוזכר יישוב יהודי ב

למען שלום : "ספטימוס סוורוס ובניו – בקציון משקוף ועליו כתובת הקדשה לקיסרים רומיים

ובריאות אדוננו השליטים הקיסרים לוקיוס ספטימוס סוורוס החסיד פרטינקס אוגוסטוס, ומרקוס 

". הקיסר ספטימוס סוורוס אורליוס אנטונינוס ופבליוס ספטימוס גיטה, בניו, על סמך נדר היהודים

יוליה  –ע שמה של אשת הקיסר ואם בניו במשקוף מופי השמאלילספירה. בזר  211-193שלט בשנים 

 197דומנה. המיוחד בנוסח הכתובת הינו הביטוי "נדר היהודים". מקובל לתארך את הכתובת לשנת 

לספירה,  211לספירה, לפני שקיבל קרקלה את התואר אוגוסטוס. לאחר הירצחו של גיטה בשנת 

, וכיום הוא 1984-נתגלה מחדש בעד ש 19-נמחק שמו מהכתובת. משקוף זה לא תועד מסוף המאה ה

, ייחודייםלמבנה הציבורי בקציון יש מאפיינים  (.2014מוצג בחצר בית הנשיא בירושלים )חכלילי, 

חלקם תואמים לבית כנסת וחלקם תואמים דווקא למקדש אלילי. קיימת מחלוקת בקרב 

אך דומה כי  (,2014חכלילי,  ;Killbrew, 2013; 1991אילן, המבנה )הארכיאולוגים לגבי מטרתו של 

בין אם למטרות פולחן  –אין מחלוקת כי מדובר במתחם ציבורי מרכזי ששימש כאתר התכנסות 

. יהודיות )כפי שמציעה חכלילי( ובין אם כאתר פולחן לכבוד הקיסר ומשפחתו )כפי שמציעה קילברו(

גליל, ומצביעה על שתי חכלילי סבורה כי אתר זה היה אתר יחיד במינו של התכנסות הכהנים ב

בריכות המים כאלמנט מרכזי בטקסי הטהרה. זהו מבנה יחיד מסוגו בעולם העתיק, ואין כל רמז 

המצביע על עבודת אלילים או על נוכחות פסלים במקום. תארוך המבנה מקדים את זמן בנייתם של 

השם קציון מהמילה ( מציעים כי מקור 1987אילן ודמתי ) (.2014בתי הכנסת הגליליים )חכלילי, 

 לציון מיקומו הקיצוני של היישוב במקום יחסית להתיישבות היהודית בגליל. –"קץ" 

הגליל העליון המזרחי להיות אזור יהודי מובהק, לעומת אזור נוצרי  המשיךבתקופה הביזנטית 

)פגאני קודם לכן( במערב. באזור שמצפון לנחל דישון בואכה החרמון נמצאו מספר מקדשים 

יקים, המוכר שבהם ניצב עד היום בתל קדש המזרחי. במספר מסמכים מוזכר חבל ארץ בשם עת

קומיה כללו את -"ארבעת הכפרים", כפי הנראה אזור יהודי כפרי.  יישובי הטטרה –קומיה" -"טטרה

( זיהה ברסלבי שרידי בית כנסת עתיק בדלתון, ובו 1934בתרצ"ד ) גוש חלב, כפר ברעם, עלמה ומרות.

(. בעלמה היה כנראה בית כנסת מפואר, ובו התגלו שתי כתובות 1991ת הקדשה ארמית )אילן, כתוב

 שחלקן מוצגות בבית הכנסת בעלמה והשאר במוזיאון ישראל.

 ימי הביניים 2.6

בתקופה הערבית הקדומה הצטמצמה מאד ההתיישבות במרחב. קדיס מוזכרת כמרכז אזורי. בימי 

לרגל לקברי צדיקים בגליל. כך למשל באמצע המאה העשירית  הביניים מוזכרות מסורות של עלייה

 נזכרת דלתון )בגניזה הקהירית(, ואילו במאה הי"א מוזכר שלמה הכהן בן יוסף כתושב דלאתה.

במאות הי"א והי"ב מוזכרת קהילה יהודית בעלמה, למשל אצל בנימין מטודלה המזכיר חמישים 

 אסולה המזכיר "ט"ו בעלי בתים ובית כנסת".ביקר כאן משה מב 1522יהודים בעלמה. בשנת 

נסיכות הגליל שבירתה צפת, והמרחב הצפוני  –בתקופה הצלבנית חולק האזור בין יחידות מנהליות 

ראס, מעל אביבים(, קדס -יותר, שבירתו טורון )תיבנין( והכולל גם את היישובים מארון )מארון א
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ולאהר )קרן נפתלי(. בתקופה הממלוכית, הייתה צפת בירת הגליל, וכל אזור הסקר נכלל בנפת צפת 

 עצמה.

 הביניים בימי צדיקים וקברי בגליל יהודים 2.6.1

הארכיאולוג צבי אילן ז"ל חקר את הגניזה הקהירית ואת קברי הצדיקים בגליל. לדבריו, מסורת 

הקברים היהודיים ידועה לחוקרים החל מהמאה העשירית, אך היא לא צמחה יש מאין. ככל הנראה 

 יש מסורת רצופה מימי המקרא ועד ימי התלמוד, ופער של כמה מאות שנים עד לחידוש הידיעות

הנובע ממיעוט המקורות ההיסטוריים מהתקופה הערבית הקדומה. רשימות  –במאה העשירית 

הקברים הראשונות מופיעות בסוף האלף הראשון לספירה, ומיועדות לעולי רגל ותיירים יהודיים מן 

הגולה. העלייה לרגל לקברים הפכה לאלמנט עיקרי כאשר רוב העם ישב בגולה, להבדיל מהיחס 

ר רוב העם ישב באדמתו. רבים מהקברים הינם בגליל, ויש לכך שני הסברים אפשריים לקברים כאש

ביטוי להעתקת מרכז הכובד היהודי מן הדרום ויהודה אל הגליל אחרי המלחמות נגד הרומאים,  –

וכן קיומו של יישוב יהודי בגליל וכמעט רק בו במהלך ימי הביניים. קברי צדיקים נמצאים בדרך כלל 

 בהם יש עדויות היסטוריות לקיום יישוב יהודי.במקומות 

בתחום הסקר, ידועים יישובים יהודיים קדומים בדלתון, עלמה, עמוקה, מרות וקציון. בכולם תועדו 

גם קברים וגם בתי כנסת )בהסתייגות שזיהוי בית כנסת בקציון אינו ודאי(. כולם היו מיושבים 

קופה הערבית הקדומה ואולי גם בתקופה בתקופת המשנה והתלמוד. במרות היה יישוב בת

הצלבנית. דלתון, עלמה ועמוקה היו מיושבים בתקופה הצלבנית, ובעלמה נמשך יישוב יהודי 

 (.1997מהתקופה הצלבנית עד לתקופה העות'מאנית )אילן, 

"לוח קברות צדיקי ארץ  –אילן מזכיר מספר מסמכים שגילה בגניזה הקהירית. בראשון שבהם 

"בכפר מארוס ר' חנתאור )?( וצדיק  –זכר הכפר מארוס שלא מופיע ברשימות אחרות ישראל", מו

אחר לא נודע שמו". הטקסט אמנם משובש, אך זיהויה של מארוס עם מרות של ימינו קיבל ביסוס 

ארכיאולוגי. ברשימה זו מוזכרת גם קציון, מייד לפני מרות: "בכפר קיסון היא קשיון ר' יוחנן ור' 

 קיש".שמעון בן ל

יונתן -רשימה נוספת, "רשימת ייחוס הצדיקים" כוללת את עמוקה, דלתון ועלמה: "עמוקה שם קבר

בן עוזיאל. דלתה שם קבר ר' יוסי הגלילי ור' ישמעאל בנו. עלמא שם קבר ר' יהודה בן תימא. וקבר 

ערת( ר' אלעזר בן עזריה הכהן. ור' אליעזר בנהורקנוס ור' אלעזר בן ערך. וסמוך לעלמא )מ

 הבבליים...".

מקור נוסף בגניזה הינו מגילת אביתר הכהן גאון. מגילה זו מספרת על קבורתו של אחרון גאוני ארץ 

ישראל, אליהו הכהן גאון )אבי אביתר( "נאסף בחדש כסליו בשנת אשצ"ה בצור וישאוהו כל יש)ראל( 

בראש ההר אצל ר' יוסי במשא הכתף ולא על הסוסים מהלך שלשת ימים להר הגליל לדלתון ויקבר 

הגלילי". אליהו היה ראש ישיבת ארץ ישראל בהיותה בירושלים ולאחר מכן בצור. כסלו אשצ"ה 

, כאשר מסורת קבורת ר' יוסי הגלילי בדלתון הייתה מבוססת. לאור 1083בנובמבר  14 -מתחיל ב

בנים שהיה מקובל סיפור המגילה, נקבע השם הר אביתר להר הסמוך. ליד גל הלל האמורא היה גל א

קברי הלל  –על חסידים כ"גל אליהו הכהן". מגילת אביתר מספרת על קברים נוספים באזור דלתון 

עוזיאל -עזריה, ועל קברו של יונתן בן-ערך ואלעזר בן-ושמאי )המזוהים כיום במירון(, אלעזר בן

 בעמוקה.
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יוסף בן מצליח מספר בשנת  קברו של רבי יוסי הגלילי מזוהה בדלתון כבר מתקופה קדומה. הקראי

לספירה כי נשים עקרות באות לקברו של יוסי ומבקשות שייתן להן פרי בטן. למרגלות הר דלתון  910

נמצא קבר רבי ישמעאל בן יוסי הגלילי, סמוך למקומו המשוער של בית הכנסת הקדום. למרות 

בנו  –השם נשתבש משמואל כתבי הנוסעים, לרבי יוסי הגלילי לא היה בן ושמו ישמעאל, וייתכן ש

 של רבי יוסי הגלילי. מקורות אחרים טוענים שהקבור כאן הינו רבי אליעזר בן יוסי הגלילי.

מקורות קדומים מראים בדלתון או בעלמה את קברו של רב הונא, חכם בבלי שעמד בראש ישיבת 

ושמי המסורות אלא שחלק מר –שנה, ארונו הועלה ארצה ונטמן בקבר ר' חייא בטבריה  40סורא 

 טעו וציינו בטבריה את קברו של הונא ראש הגולה, ואת רב הונא ציינו בגליל העליון.

ממזרח לחורבת דלתון נמצא מבנה לציון קברו של ר' הלל האמורא )הלל השני, להבדיל מהלל הזקן 

בראש הר בקרבת עלמה, אם כי  –הקבור במירון(. מסורת על קבורתו של רבי יהודה בן תימא 

 -מסורת הנוכחית על קבורתו בראש הר אביתר היא חדשה. עדויות ראשונות על מקום קבורתו בה

 .1211 -דלתון( הן החל מ –"סילתא" )כנראה שיבוש של דלתא 

 הורקנוס. המבנה הנוכחי הוקם בתשמ"ו.-בפאתי ריחניה נמצאת מצבת קברו של רבי אלעזר בן

עזריה היה מחכמי יבנה וישב בגליל. -ביו. אלעזר בןעזריה וא-בקרבתו נמצאים קבריהם של אלעזר בן

ערך, גדול -מסורת קבורתו בעלמה מופיעה החל מ"מגילת אביתר" ולאחר מכן. לידם קבור אלעזר בן

 זכאי, גם הוא מוזכר ב"מגילת אביתר".-תלמידיו של רבן יוחנן בן

במאה הרביעית ב"מערת הבבליים" נקברו רב המנונא ורבה בר רב הונא, שניהם מחכמי בבל 

 לספירה.

עוזיאל -טוב גאון, את קברו של יונתן בן-שיפץ אחד מראשוני מקובלי צפת, ר' שם 14 -במאה ה

עבר האר"י להתיישב  1570רבי יצחק לוריא. בשנת  –חי ופעל האר"י  16 -בעמוקה. באמצע המאה ה

אבל זכה  1572 -בעיר צפת, שהייתה כבר אז מרכז מיסטי לתורת הקבלה. האר"י נפטר ב

לפופולאריות רבה ולממשיכי דרכו. תקופה זו מתבטאת גם בעלייה לרגל נרחבת ל"קברי צדיקים" 

שזוהו בידי האר"י וחבריו סביב העיר צפת על פי מסורות קדומות. רשימת הקברים המוזכרת אצל 

שנת האר"י מתמקדת בסביבות צפת ומירון, אך לא כוללת את ציוני הקברים באזור דלתון ועלמה. ב

עטר על מערת עלמה, וכותב כי קבורים בה תשע מאות -מספר תלמיד עלום של רבי חיים בן 1742

( כי המערה נמשכת מהלך שלושת ימים 1769אלף צדיקים. רבי משה ירושלמי סיפר בתקכ"ט )

לירושלים. ברסלבי סבור כי הכינוי "מערת הבבליים" מתייחס למערות בדרך מדלתון לעלמה, ולא 

 וכרת לנו כיום.למערה המ

 התקופה העות'מאנית 2.7

היה המרחב ברובו בנפת ג'ירה, שבירתה צפת. מספר כפרים בשולי המרחב כולל  16-במאה ה

סאליחה ומלכיה, השתייכו לנפת תיבנין. באזור שכנו מספר יישובי קבע לאורך התקופה 

 אחמר.-עלמה, דישום, דלאתה, טייטבא, פארה, ראס אל –העות'מאנית 

היה  ,19 -, בשלהי המאה הכפר מארוס בראשית התקופה העות'מאנית לא ברור. בסופהמצבו של ה

התקיימו במרחב מספר יישובים  ,. כמו כןנפשות 45כבר נפקדו בו  1922, אך בשנת זה יישוב חרב

 עונתיים.
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מאשר בשלהי התקופה העות'מאנית, בפרט סביב העיר צפת, כנראה  16 -היו יותר יישובים במאה ה

בגליל העליון המזרחי לא הפכה  16 -. אף אחת מהמזרעות במאה ה16 -עוצמת העיר במאה הבגלל 

ובין גורלם של  16 -ליישוב קבע, וגרוסמן סבור כי יש זיקה בין הידרדרותה של צפת לאחר המאה ה

 הכפרים סביב העיר.

ד של עבד רוב המתיישבים מצפון לצפת היו אלג'יראים שהגיעו ארצה כפליטים לאחר כשלון המר

קאדר נגד הכובשים הצרפתים. לא מעטים מהם התגוררו בעיר צפת, וריכוזיהם העיקריים בגליל -אל

, מציין גם 1978 –אחמר, עלמה, דלאתה ודישום )יצחקי -ראס אל –העליון היו ברמות שמצפון לעיר 

 את הכפר מארוס כאחד מכפרי המוגרבים(.

חיד במרחב הסקר, שהוקם במקום בו לא שכן יישוב הכפר הצ'רקסי ריחניה הינו היישוב החדש הי

( מציין את 1973. שטנדל )1873. לפי השילוט בכניסה ליישוב, שנת הקמתו היא 16 -כלשהו במאה ה

( אין כל 1880)סביב  PEF. יש לציין כי במפת 1878( מציין את שנת 1978, ואילו יצחקי )1869שנת 

 חן בערבית(זכר לכפר. משמעות השם הינה צמח ההדס )רי

הצ'רקסים היגרו ממכורתם בעקבות הכיבוש הרוסי ועברו למקדוניה, ומשם לארץ ישראל, בה יושבו 

ע"י השלטון בנקודות בהן נועדו לבלום את התפשטות הבדווים או להגביל את השתלטותם של בעלי 

ם. שררה מקומיים. תושבי הכפר משתייכים לשבט אבזאח', רובם המכריע אך לא כולם צ'רקסי

 משפחות שהתיישבו במקום.  30 -חמולות, שמקורן ב 14בכפר יש 

במהלך התקופה העות'מאנית חלו כמה שינויים בגבולות המנהליים באזור, כאשר לפי חלק 

השתייך לנפת תיבנין בעוד שעלמה השתייכה מצויין השם: דישון(  PEF-)במפת המהמקורות דישום 

 לנפת צפת.

 19-במאה הנוסעים אירופאיים  2.7.1

 1838 – רובינסון

, זמן קצר יחסית אחרי רעש האדמה החזק 1838הנוסע האמריקאי רובינסון עבר בארץ בשנת 

(. בדרכו מצפת לצור, חולף רובינסון דרך עין זיתים וג'יש )גוש חלב(. הוא 1837שהיכה בעיר צפת )

ריו, לא נותר אפילו בניין אחד מתאר את אגן דלתון, הנראה לו כלוע הר געש, ואת הכפר ג'יש, בו, לדב

בני  130 -עומד על תילו. הנוצרים בכפר שהו בתפילה בכנסייה, שקרסה עליהם ובאסון נספו יותר מ

 50איש ברעש. הוא מזכיר בקיע באדמה בצמוד וממזרח לכפר, באורך  235 -אדם. בכפר כולו נספו כ

חדש. רובינסון ירד מכאן בנחל גוש חלב רגל. בעת ביקורו, הכפר היה בתהליכי בנייה מ 1רגל וברוחב 

ובנחל דישון עליון, ופנה כפי הנראה במעלה נחל יראון בואכה יארון והלאה לעבר בינת ג'ביל. אמנם 

 רובינסון לא עבר בשטחי הסקר עצמם, אך סביר להניח שגם אזור דלתון ועלמה נפגע קשות ברעש.

 חורבת קציון, אליה בא מכיוון נחל עמוקה: שב רובינסון לארץ ישראל, והפעם פקד את 1852בשנת 

ע"מ(. בחציית  –נמר, על שם מערות לידו )מערות דרוזים -"..מעט ממזרח לנו היה תל בשם מוע'ר אן

הגענו  8:35 -עלינו והמשכנו קדימה כבעבר, דרך שלוחות נמוכות וערוצים רדודים. ב 8:07 -האפיק ב

סותתות, כמו הכפרים שמאחורינו, עם מאגר יבש למארוס, חורבות כפר קטן בנוי מאבנים לא מ

כעת. מספר עצי זית ותאנה מסביב העידו כי הכפר נעזב לא מזמן. כאן היה גם שטח קטן ראוי 

לאתר  9 -שני קברים חצובים בסלע, והגענו ב 8:50 -לעיבוד... בהתקדמות וחציית ערוץ נוסף, ראינו ב

ת אלו, התאכזבנו למצוא רק את השרידים של כפר הנקרא קציון. לאחר ששמענו כה רבות על חורבו
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טיפוסי, אמנם גדול יותר ממארוס, אך כמוהו בנוי מאבנים לא מסותתות, ועתה מכוסה בצמחייה 

ע"מ(... לחינדג'  –קוצנית. הייתה גם בריכה יבשה. המדרון בחזית גולש לוואדי חנדג' )נחל דישון 

ע"מ(, הנמצא מעט מצפון לקציון... ". רובינסון  –מצטרף לא הרחק ממעל וואדי עובה )נחל אביב 

מזכיר שני נוסעים, מר פורטר מדמשק וד"ר פאולדינג, שהעפילו משפך נחל דישון לצפת ועברו 

רגל עם כתובת יוונית. נקודה זו יכלה להיות רק  3"עמודים כמו במקדש, ואבן בגובה  –בקציון 

"סביב קציון יש שטח עיבוד  –הוא מוסיף ומתאר  קציון, על אף שלא ראינו שם עמודים או כתובות".

גדול יותר מזה שבמארוס. דרכנו עד כה הייתה מאד לא נוחה, לרוב ללא שביל ודרך שבילים כמעט 

בלתי עבירים בשל הקוצים הרבים. האזור הוא של גבעות ושלוחות, מוגבה משמעותית מעל למישור, 

ירדנו  9:10פונה לרוחב ואדי חינדג', עתה בשעה אך עם הרים גבוהים בהרבה במערב. בהעדר דרך צ

למטה מזרחה למוצא הבקעה. תחילה ירדנו דרך מדרון מעובד מתון ואח"כ בירידה תלולה מאד, לא 

מועדמיה -ומצאנו זרם מים רגוע. הלאה הערוץ נקרא אל 9:35 -רגל. הגענו למטה ב 400-300 -פחות מ

(el-Mu'addamiyeh (, ותחילתו ליד הכפר ג'יש" )ייתכן נחל חצור תחתון , למרות חוסר היגיון

 ע"מ(. –גיאוגרפי בתיאור 

 1875 – גרן ויקטור

עבר במרחב הכומר הצרפתי ויקטור גרן, כחלק ממסע נרחב בארץ ישראל. הוא מזכיר  1875בשנת 

מים. בתי הכפר בנויים "יש בו מאתיים תושב, כולם מוסל – 1870את הכפר טייטבא בו ביקר בשנת 

מאבני בזלת. על ידו יש קצת מטעי תאנה. בקרבת מקום נובע מעיין שמימין מלוחים במקצת. לא 

הרחק משם, על גבעה עטורה גושי בזלת גדולים הנראים כאילו סותתו בידי אדם, עומד 'ואלי' 

בה אבנים, כולן מוסלמי. הכפר טייטבא תופס בלי ספק את אתרו של יישוב קדמון, ששרדו ממנו הר

של בזלת, מקצתן פזורות או משוקעות בקירות של בקתות חדשות, והאחרות מהוות גדרות 

 המפרידות בין חלקות שדה קטנות".

 :1875 -בשאר המקומות להלן עבר גרן ב

 :דלאתה 

מטר מעל פני הים, אין בו עכשיו אלא בתים  800"הכפר הזה, היושב על רמה נישאה ברום 

בנייה גסה, שדייריהם מוסלמים. כל שאר בתיו הרוסים. יש גם בריכה מוקפת אחדים, בנויים 

גלים גדולים של אבני בזלת הנראית, כמוה כבירכת אלג'יש, כמו לוע של הר געש כבוי." גרן 

מצטט מסורות יהודיות קדומות על קברי צדיקים בדלתון וקובע "כל הקברים האלה נשכחו, 

ם עוד. אבל אציין שעל יד הכפר יש 'ואלי' מוקדש לנבי שייח' ואף יהודי צפת אינם זוכרים אות

אסמאעיל, קדוש מוסלמי, והוא אולי מחליף בשביל תושבי המקום בני ימינו את רבי ישמעאל 

 היהודי".
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 :עלמא 

כנסת קדמון, -"מספר תושבי הכפר הזה מאתיים, כולם מוסלמים. הראוני כאן את אתרו של בית

במסגד קטן מצאתי שלושה נציבי עמודים פגומים שמקורם בו, ועל יד  ששרידיו נפזרו לכל עבר:

 ההארחה( הונח משקוף נאה על הארץ בחזקת ספסל...-המצ'אפה )בית

את המים הנחוצים לעלמא מספקות שתי בריכות, שאחת מהן, החצובה לעומק הסלע, מוקפת 

 ומבוע מסוגר במבנה קמור הנסמך על קשתות." ;גושי בזלת עצומים

מזכיר כתובת עתיקה וכן תיעוד נוסעים יהודיים לקברי צדיקים בעלמה וקובע שוב "כל  גרן

הקברים הללו שהיו נודעים לפנים והיו פוקדים אותם, עכשיו שוב אינם מוכרים לתושבים. את 

 שימת ליבי משך רק ארון קבורה אחד ריק ומכסהו השבור במקצת לא הרחק מן המעיין".

  סיון:ח'ירבת ק –חורבת קציון 

"אלה שרידים, מטושטשים מאד עכשיו, של עיירה שחרבה מן המסד עד הטפחות ושנחרשה שדה 

זה כבר. גם שיחים ועשבים גבוהים פרצו להם פה ושם דרך החוצה מתוך גלי המשואות. 

כנסת קדמון, בנוי על כיכר -השרידים המרשימים ביותר, המושכים כאן תשומת לב, הם של בית

ממערב ומצפון, גובלות בה שתי בריכות חצי עגולות שסוללה מפרידה ביניהן. אשר משני עברים, 

הבניין הזה, המכוון מדרום לצפון, היה מחולק בפנים לכמה אולמות באמצעות עמודים 

מונוליתיים, שאחדים מבסיסיהם עודם עומדים על מכונם. עשרה נציבים פגומים שלהם שרועים 

יהם. שני קטעי תבליט נאה מעורבים עם שברים פחות על הארץ, והאחרים נעלמו על כותרות

הכנסת האמורה -מרשימים..." גרן מזכיר לוח אבן גיר ועליו כתובת ביוונית. "לבד מחורבת בית

רואים בקסיון שרידי עוד בניין של אבני גזית, כמעט הרוס כליל. מוצאים פה גם כמה מתקני 

 בסלע, אך מושחתים מאד ברובם".סחיטה עתיקים, בורות מים וכעשרה קברים חצובים 

מזרחית לחורבת קציון מזכיר גרן "שדות שמגדלים בהם חיטה או דורה". גרן משקיף -דרומית

 –לעבר ים החולה, אך אינו מזכיר את חציית נחל דישון. במקום זאת הוא חוצה את נחל מרות 

 תות בסלעי גיר" ועולה לחורבת מרו"ואדי מארוס, שדפנותיו התלולות משובש

 חורבת מרות: 

"כפר ערבי נטוש והרוס. הוא נבנה באתרה של עיירה קדומה לא מבוטלת, כפי שמוכיחות הרבה 

אבני גזית פזורות על הארץ או משוקעות בקירות בניינים חדשים יותר, שאף הם חרבו. רואים 

הר  כאן גם שרידי בניין שלפנים קישטוהו עמודים דוריים, וששרידיו פזורים פה ושם. לבסוף,

מערות קבורה שרועי הסביבה מרבים  –קרוב שנוצל לפנים לחציבה עשוי כולו חלולים חלולים 

להשתמש בהן כמחסה לעדריהם, וכדי להגדיל את שטח המקלטים האלה הם שיברו בהם את כל 

ארונות הקבורה. בבקעה קטנה יש בור מים נאה חצוב בסלע שיורדים לתוכו במדרגות, ואת 

 עליו תופס עץ תאנה זקן הממלא את כל רוחב המפתן".מקום הדלת שסגרה 
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 PEF (1881) – ישראל ארץ לחקירת הבריטית הקרן ומפת סקר 2.7.2

כי "חלוקה מרכזית באזור זה נגרמת ע"י הבקעה הגדולה של  PEF -בתיאור הגליל מציינים אנשי ה

ואדי עובה, ואדי מוע'דמיה או ואדי חינדה, החותך דרך הסלעים ובעל צוקים תלולים וגבוהים מאד 

 בכל צד, ומנקז את הרמה המרכזית לאגם החולה. 

פרט להם לא זיהו היישובים המרכזיים באזור היו העיר צפת וכפר גדול וחשוב בשם בינת אום ג'ביל, 

 מתארים את הכפרים באזור: PEF -מקומות בעלי חשיבות בגזרה. סוקרי ה PEF -אנשי ה

 (. כמה אבנים 200אלג'יראים מוחמדנים )גרן ציין  250 -: כפר אבן בנוי היטב ובו כעלמה

עתיקות, כתובת שחוקה במשקוף בית. הכפר בנוי במישור מעובד היטב עם מעט גינות. מקור 

 בורות ובירכה.המים ב

 מוסלמים, למרגלות גבעה גדולה. מעט גנים. מקור המים  100 -כפר בוץ ואבן, ובו כ :דלאתה

 בבארות ובירכה.

 (, בראש 150מוסלמים אלג'יראים )גרן מציין  350בתי אבן בנויים היטב ובהם  :אחמר-ראס אל

 ע.מ.(. –ה עין עלווה אחמר )כנרא-גבעה גבוהה עם גנים במדרונות. מעיין איתן בוואדי ראס אל

 מוסלמים, עם גנים בצד המערבי. מקור המים מבארות ובירכה  200כפר בנוי אבן, ובו  :טייטבה

 גדולה.

 כפרים נוספים באזור שייכים מינהלית לאזור תיבנין. בין כפרים אלו נכללו:

 ם. הכפר אלג'יראים מוסלמי 400 -כפר בנוי היטב. לבתים יש גגות משופעים. התושבים כ :דישון

ממוקם בצלע גבעה תלולה קרוב לתחתית בקעה ובה שלוש טחנות קמח. גנים קטנים וזרימת 

 מים קבועה בערוץ הנחל.

 מוסלמים,  150כפר אבן ובו מספר אבנים גדולות המשולבות בקירות. בכפר  :ראס-מארון א

 כולל כרמי גפנים וקרקעות מעובדות. מקור המים בעין חרה ובורות מים בכפר.

 מוסלמים, עם גנים וקרקעות מעובדות מסביב. ממוקם במישור  200כפר בוץ ובזלת ובו  :לחהסא

 בקצה ערוץ עמוק, עם בירכה גדולה ומספר בורות מים.

 נוצרים. קפלה נוצרית בכפר, הממוקם בקצה  200 -מתואלים וכ 200 -כפר אבן ובו כ :יארון

ית ובה בורות רבים, כנראה שרידי מישור, עם כרמים וקרקעות מעובדות. ממערב פסגה בזלת

 מצודה קדומה. שלוש בירכות גדולות ובורות מים רבים )אחת מהבירכות חרבה(.

נחל דישון מתואר כנחל איתן, עם זרימה החל ממעיינות גוש חלב דרך נחל גוש חלב ובמורד הדישון. 

 ים בקרקע.בחורף המים זורמים עד לאגם החולה, ואילו בקיץ מורד הנחל יבש והמים נבלע

 ראויים לציון מספר שמות: PEF -במפת ה

 שאינה קיימת עוד( בשם "בוראק  –הקיימת עד היום, והעליונה  –)התחתונה  בריכות ריחניה

 עלמה".

 נבע עובה. מעיין גדול המצטרף לזרימה בוואדי עובה ומניע מספר טחנות קמח. :עין אביב 
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 מעיין איתן טוב  –טביל )עין משב(. עין טביל -א בידה )עין כסף( ועין-עין אל :מעיינות נחל חצור

בור חצוב בסלע למי גשם )יש מעיין נוסף בשם זה בגליון, המתואר  –בידה -עם פלג בנחל. עין אל

 "מעיין איתן עם פלג הזורם ממנו", תיאור המתאים יותר גיאוגרפית לעין כסף(.

 במפה לרשימת שמות המעיינות  אין התאמה בין השם –עין מואנרה  :מעיין בין דלתה לטייטבה

 בקובץ האתרים, כך שקשה לזהות את תיאור המעיין במסמך הסקר.

 מעיין איתן. –קוצייבה -עין אל :מעיין עמוקה 

 מעיין איתן טוב, במערת סלע. ספיקה בינונית. :()לא נובע כיום עין ח'רבת מארוס 

 לא מסומנים במפת ה :עין דישון ועין יראון- PEF. 

קאסים. בהר אביתר -מסומן נבי חניה ואילו בפסגת הר דלתון מסומן שייח' אחמד אלבכפר דישון 

 נתאח ובטייטבה שייח' מנצור.-מסומן שייח' א

 מתייחס לממצאים ארכיאולוגיים במרחב. PEF -פרק נוסף בתיאורי ה

  בתיאורם את הכפר עלמה הם מזכירים את מסורות קברי הצדיקים באזור ומציינים "כל

מזכירים  PEF -(. אנשי הAll these tombs are now forgottenלו עתה נשכחו" )הקברים הל

את גרן שזיהה את בית הכנסת הקדום וכתובת עתיקה שתורגמה ")שלום( יהי על המקום הזה 

ועל כל ישראל". מזרחית לכפר עלמה מצויינות חורבות מגדלי שמירה ודרומית לכפר שלושה 

 דולמנים מושלמים.

 עוזיאל, למרגלות עץ גדול. -ר למסורת היהודית מימי הביניים על קברו של יונתן בןאזכו :עמוקה

מוזכר כי הקבר עצמו לא שרד, אך יש באתר עץ עתיק למרגלותיו אבנים מסותתות שהיהודים 

 המבקרים באתר חורטים את שמם באתר.

 נמחה. בדרך המקום היה מלא בקבריהם של מלומדים יהודים. זכרונם של מלומדים אלו  :דלתה

 בין דלתה ועלמה נמצאת "מערת הבבליים" עם קברי צדיקים יהודיים.

 ערימות אבנים ויסודות מבנים.: ()חורבת חובב דיר חביב 

 ערימה גדולה של אבנים מסותתות. יסודות מבנים ו"בירכה" גדולה  :()חורבת עבות ח'רבת עובה

 ע.מ.(. יש גם מספר מערות גדולות בקרבת מקום. –בצמוד מדרום )ללא ספק עין נחלית 

 המקום מתואר בהרחבה עם תרשים. מוזכר מקדש, קרוב לוודאי מאותה  :()קציון ח'רבת קייסון

 קוף עם כתובת ביוונית.תקופה של מקדש השמש בקדש. בריכה הרוסה ומש

 חורבות עתיקות וחדשות, מעיין במערה חצובה, יסודות קדומים הבנויים  :ח'רבת מארוס

מאבנים גדולות, יסודות מבנה מלבני ממערב לחלקה המזרחי של החורבה. קברים חצובים 

 בסלע ומערות רבות מסביב.

 י השרידי כנסייה, כתובת יוונית וסרקופג. לטענת אנש :ראס-מארון א- PEF ראס הוא -מארון א

ערש לידתם של הנוצרים המרונים, ובקוהלת רבה מוזכר סכסוך בין אנשי גוש חלב ומירון על 
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 –ראס -קבורתו של רבי אלעזר בן רשב"י )המסורת היהודית מייחסת זאת למירון ולא למארון א

 ע"מ(.

 שרידי קבר קדום בצד הצפוני ועקבות חורבות. :טייטבה 

 כנסייה גדולה הבנויה מאבנים גדולות במיוחד.  חלקים רבים פזורים סביב שרידי  :יארון

 .בחלקה שרדההבירכה הגדולה שבכפר. כתובת ביוונית ש

 (1906ביקורו של אהרן אהרונסון בנחל חצור )יוני  2.7.3

. מטרתו המקורית הייתה סיור בעלמה ובנחל 1906אהרן אהרונסון ביקר באזור זה ביוני  הבוטנאי

, אולם עם הגעתו לנחל חצור )ואדי שבאביק( החליט לשנות את יעדו, ולהתמקד באזור נחל דישון

חצור. לדבריו, בדלתה מגדלים "חיבה" )גרגרנית יוונית(. בירידה מדלתון לכיוון עלמה הוא מזכיר 

שמאליה, בה ישקו את הבהמה בתוך הבזלת" )כנראה בריכת הר דלתון(. נחל חצור -את "ברכת אש

 Cercisך: "בנחל שבביק הרבה אלונים נאים, אך קטנים מאד. עד מהרה נתגלו לי מתואר כ

siliquastrum
 -, אשר פוסט מכנה כ"מצויים", אני לא מצאתים אלא בנחל חינדג' ובנחל יחמור. ה10

Cercis  מ'...". 2-3אינו עולה כאן על 

בידה. הוא -הארי הגדול, וחיפש את עין אל-פגש אהרונסון לראשונה את לוע הר אביתר במצוקי

"על שפת הנחל, קבוצת תאנים וערבה אחת, שם נמצאו מעט מים רעים...", ולאחר מכן  :מתאר

מתאר עלייה בנחל לסעיף הפונה לעמוקה, כך שכפי הנראה התיאור שלו מתייחס לעין משב )ניתן 

 זהבית היו יבשים בעת הביקור(. להסיק מכאן כי עין כסף ועין

צלים ועגבניות. לצד הכפר עצי בפרט ב –הוא נחל זורם ולאורכו גידולי שלחין  עמוקהנחל לדבריו, 

בתי מידות מלבנים  6-5משמשים, תפוחים, אגוזים ומעיין קטן "חסוי בערבות". בכפר עמוקה  פרי:

קליפטוסים י( וכן מספר אPopulous nigraבסיד, ובו יושבים מוגרבים. בכפר יש מספר עצי צפצפה )

"השפעה יהודית". בדרכו למעיין הנמצא בין דלתא לעין זיתים )כנראה -אותם מייחס אהרונסון ל

 Poterium"מצאנו ערבים הרבה עסוקים בשירוש  :בתחומי יער ביריה(, מציין אהרונסון

spinosum
 (.1940 ארי,-, כדלק לצרכי הבית ולכבשני סיד." )אופנהיימר ואבן11

 ההתיישבות היהודית החדשה וקביעת גבול הצפון 2.8

החלה התפתחות  1872בצפת התקיימה קהילה יהודית לכל אורך התקופה העות'מאנית. מאז 

(, 1872יישובים יהודיים חדשים באזור צפת: קולוניית "מי מרום" של משפחת עבו בעמק החולה )

( ויישובים נוספים המרוחקים יותר ממרחב 1883(, יסוד המעלה )1882(, ראש פינה )1878גיא אוני )

 הסקר. 

במהלך ולאחר מלחמת העולם הראשונה נקבע גבול הצפון, בין המנדט הבריטי בארץ ישראל ובין 

פיקו, שקבע את הגבול מאזור אכזיב לעבר -נחתם הסכם סייקס 1916המנדט הצרפתי בלבנון. בשנת 

                                            

 כליל החורש10
 סירה קוצנית11
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אושרר ההסכם בידי ראשי הממשלות, לויד ג'ורג' הבריטי וקלמנסו הצרפתי,  1919הכנרת. בשנת 

בוויזיה )עין אווזים(. בתחום המנדט הצרפתי נותרו  –בול הוסט צפונה לקו ראש הנקרה אולם הג

נחתם הסכם  1920מטולה, כפר גלעדי, תל חי וחמארה. בדצמבר  –ארבעה יישובים עבריים מבודדים 

צרפתי שהשינוי המהותי שבו הכללתה של "אצבע הגליל" בתחום המנדט הבריטי. בשנים -בריטי

עו מדידות לאורך הגבול, ע"י ועדה בראשות הצרפתי פולה והבריטי ניוקומב. הסכם בוצ 1922-1921

נקבע סופית גבול הצפון שהפך לגבולה של מדינת  1924-, ורק ב1923ניוקומב נחתם בשנת -פולה

 ישראל.

מרבית האוכלוסייה השיעית בגליל העליון נכללה בתחום המנדט הצרפתי, למעט שבעה כפרים 

 -וביניהם במרחב הסקר הכפר צאלחה )כיום יראון(. לפני ייצוב קו הגבול בשנות הבתחום הבריטי, 

, שררה אי בהירות לגבי מעמדה של אוכלוסייה זו, והיא הוכללה במפקדי האוכלוסייה 1920

הלבנוניים. סוגיית "שבעת הכפרים" )שצאצאי אוכלוסייתם קיבלו אזרחות לבנונית( משמשת עד 

 רגון החיזבאללה לשימור הסכסוך בין לבנון לישראל.היום כקלף תעמולתי של א

לקראת סוף תקופת המנדט, התרחש גל התיישבות נוסף באזור, במהלכו הוקמו רמות נפתלי וביריה 

עצר הצבא הבריטי את כל תושבי  1946(, כיישובים מבוצרים עם מצודות במרכזם. בשנת 1945)

 שתי עליות נוספות בטרם התקפלו הבריטים.צעד חסר תקדים שהוביל למחאה המונית ול –ביריה 

 גדר הצפון 2.8.1

( הייתה אחת הבעיות הקשות מעבר חופשי של מחבלים בין שטחי 1939 – 1936במהלך המרד הערבי )

נסלל כביש ביטחון לאורך גבול הצפון, מראש הנקרה עד נבי יושע,  1937ארץ ישראל ולבנון. ביולי 

והוקמו לאורכו עשר מצדיות מאויישות בשוטרים בריטיים. לא היה בכך די. עם בואו לארץ של סר 

שינוי בתפיסת הביטחון וההגנה באזור, המשלב הקמת גדר לאורך גבול  צ'ארלס טיגארט, הוא הציע

, ע"י 1938הצפון ורשת של מצודות משטרה ברחבי הארץ. הגדר הוקמה תוך שלושה חודשים בשנת 

 מאנשיו הושבעו כנוטרים. 300 -"סולל בונה" ובאבטחת ארגון "ההגנה", ש

)כיום מחנה צבאי צמוד לאביבים( וכן בתחום הסקר הוקמה מצודת טיגארט אחת, משטרת סאלחה 

שתי מצדיות )אחת מהן שרדה במורדות הר אביבים, השנייה ממערב ליראון כפי הנראה לא שרדה 

בשטח(. במהלך עבודות הגדר היו כמה קרבות בין הגודרים ובין הכנופיות, כולל באזור מלכיה. 

ואלימלך רזניק  23/5/1938 -ב שניים מהנוטרים נהרגו בהתקפות במהלך העבודות, אליהו אבטיחי

. אבטיחי נרצח בירי מהמארב למרגלות ג'בל עסס )כנראה הר אביבים( ולזכרו הוקמה 1938ביוני 

הותקפה קבוצת פועלים יהודיים ליד  1938(. באמצע יוני 1938מצבת זיכרון לצד הכביש )חבס, 

ק"מ  5הושחתו  1938וני מלכיה, ללא נפגעים. הכנופיה הותקפה בידי מטוסים בריטיים. בסוף י

, 1946-1942קדיס. הגדר פורקה במהלך השנים  –אבני סימון באזור מלכיה  50מהגדר ונהרסו 

 וחלקיה שימשו את המאמץ המלחמתי הבריטי בצפון אפריקה.

השתתפו אנשי הפלמ"ח בפלישה הבריטית לסוריה וללבנון, לרוב כמורי דרך לצבא  1941ביוני 

ריטיים יצא לדרך ממלכיה וכבש את הכפרים עייטרון, בליידה, בינת ג'ביל הבריטי. אחד הכוחות הב

 ועין אבל.
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( נכלל הגליל כולו בגבולות המדינה היהודית. עם זאת, הבריטים 1938בהצעת החלוקה של ועדת פיל )

נסוגו מהצעת ועדת פיל, והציעו הצעה מצומצמת יותר )ועדת וודהד( המוציאה את הגליל מגבולות 

 היהודית.המדינה 

(, נכלל מרחב הסקר בגבולות המדינה 1947בנובמבר  29 -בתוכנית החלוקה של האו"ם )אושרה ב

 היהודית, קרוב לוודאי בזכות העיר צפת והיישובים העבריים רמות נפתלי ומנרה.

 מלחמת העצמאות 2.9

שטח נערך באצבע הגליל מבצע "יפתח". במסגרת זו נכבש כל ה 1948בין אמצע אפריל לאמצע מאי 

 12-10 -שבין הכנרת והחולה משני צידי הכביש הראשי, והוכשרה הקרקע לשחרור העיר צפת ב

 במאי.

 קרבות מלכיה 2.9.1

נערכו שלושה קרבות סביב הכפר מלכיה, בעיקר נגד כוחות לא סדירים של "צבא  1948יוני -במאי

תיים בכישלון לאחר ההצלה". בשני הקרבות הראשונים השתתפו לוחמי הפלמ"ח. הקרב הראשון הס

( השתתפו כוחות 1948התקפת נגד ערבי, ואילו בקרב השני נכבשה מלכיה. בקרב השלישי )יוני 

גדולים של צבאות סוריה ולבנון, שכבשו את הכפר מלכיה מידי חטיבת "עודד". בקרבות מלכיה נפלו 

 .120 -לוחמי הפלמ"ח וחיילי צה"ל ונפצעו יותר מ 35 -כ

 מבצע חירם 2.9.2

יצא צה"ל למבצע "חירם" לכיבוש מרכז הגליל העליון, זאת לאחר  1948באוקטובר  31-29 -ב

קאוקג'י, מפקד "צבא ההצלה" הערבי -שהסתיים מבצע "יואב" בדרום, ולאחר שהקולונל פאוזי אל

בגליל, הכריז שאינו מחוייב להחלטת האו"ם על הפוגה. מבצע "חירם" נועד להשמיד את "צבא 

, 7 –לבסס את הגבול לאורך גבול המנדט הבריטי. במבצע השתתפו מספר חטיבות ההצלה" בגליל ו

לאורך  7ג'יש. מסעסע המשיכה חטיבה  –,  גולני וכרמלי. הקרבות העיקריים נערכו בגזרת סעסע 9

כפרים בשטח  14כביש הצפון לעבר מלכיה, ואילו חטיבת כרמלי שפעלה במרחב מנרה השתלטה על 

ה בואכה הליטאני, במטרה להשיג קלף מיקוח לשחרור משמר הירדן הכבושה לבנון, ממלכיה וצפונ

בידי צבא סוריה. זמן קצר לאחר המבצע פונו כפרים ששכנו לאורך קו הגבול החדש, המפורסמים 

שבהם הכפרים איקרית ובירעם שתושביהם קיבלו הבטחה מהמדינה לחזרתם מאוחר יותר, שלא 

 קויימה עד היום הזה.

 .1949במרץ  23 -ר הופרד הסכם שביתת הנשק עם לבנון מההסכם עם סוריה, ונחתם בבסופו של דב

 התיישבות אחרי מלחמת העצמאות 2.10

יישובים: המושבים דלתון ועלמה וקיבוץ יראון.  3לאחר מלחמת העצמאות הוקמו בתחום הסקר 

 זימרה ושדה אליעזר, הוקמו בסמוך לגבול הסקר.-מושבים נוספים, כרם בן

 (.2006ניקנדרו שבאיטליה )בלו, -ישבו, בין היתר, בני קהילת מתגיירים מהכפר סאןבעלמה התי

חוברה ריחניה  1958בשנת (. 1954נפתח מפעל המים המנצל את מי עין אביב )גולדברג,  1954בשנת 

למפעל המים האזורי, ובאותה שנה גם הוחל בייעור נרחב במדרונות היורדים לנחל דישון באזור 

 (.1973)שטנדל,  886נסלל כביש  1959בשנת  קיבוץ ברעם.
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, אחד היישובים הראשונים שהוקמו בגל התיישבות חדש 1960מושב אביבים עלה לקרקע בספטמבר 

"סוף סוף"(. יישובים נוספים בגל התיישבות זה קמו  –"מבצע סו"ס" )ראשי תיבות  –בגליל העליון 

שהכתיבו את הפריסה ההתיישבותית הייתה בירנית. אחת המגבלות הקשות  –בעיקר באזור זרעית 

המחסור בשטחי קרקע ראויים לעיבוד במרחב הטרשי )גבתי(. רבים מיישובי ההר )בפרט המושבים( 

 סבלו מקשיים כלכליים ממושכים לאחר הקמתם.

החלה המחלקה להתיישבות בעבודות ניקוז נרחבות ברמת דלתון, כדי להכשיר את  1963בשנת 

, 1967 -קופה זו הוקם והורחב מפעל עין אביב, המנצל את מי נחל דישון, ובהמרחב לחקלאות. בת

הורחבו קידוחי עינן בעמק החולה, כדי לספק מים להשקייה חקלאית ביישובי ההר, מדלתון ועד 

ליפתח. בנוסף, קיבלו יישובי ההר אדמות לעיבוד חקלאי בעמק החולה ובבקעת קדש. הכשרות 

נרצח טרקטוריסט קק"ל, ישראל גלבוס ז"ל, שפילס  16/11/1965 -ו, ובקרקע לייעור באזור זה נמשכ

דרך עפר מיראון לכיוון חוות מתתיהו, כהכנה לייעור במרחב. עקבות הרוצחים הוליכו לעבר הכפר 

נחנכה  2003 -הלבנוני יארון, והרצח יוחס לארגון הטרור הצעיר פתח. במקום הרצח הוקם גלעד )וב

 ין יראון לנחל אביב, הגישה אליה מתחומי קיבוץ יראון(.פינת זיכרון הממוקמת ב

התגלע סכסוך בין מושבי האזור על רקע חלוקת אדמות בקרבת מושב דישון ליישובים  1966בשנת 

 אחרים במרחב.

הטמינו מחבלים חמישה מטעני חבלה במושב דישון, כולל במגרש הכדורגל  14/1/1967בליל שבת 

המושב נספה וחברו נפצע קשה במהלך משחק כדורגל בין קבוצות הפועל המקומי. חייל בחופשה בן 

דישון ומכבי ראש פינה, כאשר דרך על המוקש. אחד המחבלים נהרג בנסיגה מהמקום. לזכרו של 

החייל יוסי כהן הוקמה אנדרטה דמויית מגרש כדורגל )נמצאה מוזנחת וללא כיתוב במהלך הסקר(. 

 למכון המים של המושב. בפיצוץ מטענים אחרים נגרם נזק

 "חוות ינאי".  –הוקמה בתחום הסקר חווה חקלאית  1970בשנת 

 מלחמת ההתשה ותקריות בטחוניות 2.11

 1983וולך וחובריו,  –התבססו ארגוני מחבלים בדרום לבנון )המידע להלן  1970 -בראשית שנות ה

וסדרת כתבות באתר "עיתונות יהודית היסטורית"(. במרחב כולו התרחשו תקריות רבות, להלן אלו 

 הקשורות לתחום הסקר.

פוצצו מחבלים את בית משפחת כהן במושב דישון )ששכלה את בנה שלוש שנים  1970בפברואר 

 קודם לכן בפיגוע במושב(, ללא נפגעים.

כוח צה"ל חוליית מחבלים בערוץ נחל חצור, למרגלות הר אביתר. בחילופי האש  גילה 2/5/1970 -ב

נהרג חייל צה"ל וחברו נפצע, ומחבל נהרג. מרדף אחרי החוליה הביא לחשיפתה בצוקי הר אביתר, 

שם נהרגו שלושה מחבלים נוספים עם תחמושת רבה. כעבור מספר שעות נתקל כוח נוסף בחוליית 

זימרה, והרג מחבל נוסף. חדירת מחבלים זו הייתה -בול, צפונית לכרם בןק"מ מהג 4 -מחבלים כ

העמוקה ביותר עד אז לשטחי ישראל בגליל העליון. ימים ספורים לאחר מכן, נפצעו שוטר ואזרח 

 ביריות ליד מלכיה, חובל מעביר מים ליד מושב דישון ונורו פגזים לעבר יראון.
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מארגון "החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין" לאוטובוס ארבה חוליית מחבלים  1970במאי  22 -ב

שהסיע את ילדי מושב אביבים לבתי ספרם. בין היישובים ברעם ודוב"ב נפל האוטובוס קורבן 

מבוגרים( נהרגו, חלקם מתו  3 -ילדים ו 9מנוסעי האוטובוס ) 12למארב יריות מנשק אוטומטי. 

ילדים נוספים נפצעו, ואחת מהם מתה  19 מפצעיהם בזמן שלקח לכוחות ההצלה להגיע למקום.

שנה. המחבלים נסוגו ללבנון ללא אבידות. כתגובה לפיגוע הפגיז צה"ל  40 -מפצעיה לאחר יותר מ

את הכפרים עייתרון ובינת ג'בייל במשך שעות ארוכות. במקום הפיגוע הוקמה אנדרטה )ואנדרטה 

בית הקברות בצפת. בעקבות הפיגוע, נוספת במושב אביבים( וההרוגים נקברו בחלקה מיוחדת ב

הוחלט על סלילת כביש עורפי לכביש הצפון בין דוב"ב לאביבים, העובר בערוצי הנחלים דישון 

 ויראון.

האסון הכבד העלה לסדר היום הלאומי את מצבם הכלכלי והחברתי הקשה של תושבי אביבים. סקר 

, עשרה בלבד ידעו לקרוא ולכתוב, ורק בוגרים במושב 130של המוסד לביטוח לאומי העלה כי מתוך 

. התושבים התקיימו בעיקר מעבודות 72%ומעלה לומדים לעומת ממוצע ארצי של  15 -מבני ה 15%

דחק ועבודות ייעור, והיישוב נעדר מערכת ביוב מרכזית. בעקבות האירוע גוייסו תרומות להקמת 

 מבני ציבור ולשיפור רמת החיים במושב.

נפצעו שני חיילי צה"ל  26/12/1970 -מספר קטיושות לעבר אביבים, ללא נפגעים. בשוגרו  1970ביולי 

 28/12/1970בהיתקלות עם חוליית מחבלים בין אביבים ויראון, המחבלים נמלטו לשטח לבנון. בליל 

חדרו שתי חוליות מחבלים לגזרה. האחת מילכדה שני בתים בקיבוץ יראון, ללא נפגעים ועם נזק 

שנייה פוצצה מחסן חומרי הדברה במטעי מושב אביבים, ליד מעיין קדש נפתלי.  מועט. חולייה

כתוצאה מההתפוצצות נהרגו ארבעה מהמחבלים וחמישי נפצע אך נסוג ללבנון. במקביל, באותו 

 לילה, פשט צה"ל על הכפר יעטר שבאזור זרעית.

"ב, ללא נפגעים. בליל הפגיזו מחבלים בפצצות מרגמה את המושבים אביבים ודוב 5/1/1971בליל 

 -מחבלים כאשר ניסתה להסתנן לשטח ישראל בהר אביבים. ב 8חוסלה חולייה של  22/4/1971

מחבלים לאזור דלתון וירתה קטיושות על העיר צפת. שלושה מתוכם  6הסתננה חוליה של  9/1/1972

 בד מהגבולבמרחק עשרות מטרים בל –חוסלו ע"י כוח מג"ב בעת נסיגתם, באזור קיבוץ יראון 

בוצעה פשיטה על הכפר בינת ג'בייל, כולל פיצוץ שני מבני מחבלים. החייל רפי  11-10/1/1972בליל 

 דותן נהרג )לזכרו הוקמה אנדרטה בקרבת אביבים(. הכוח יצא לפשיטה מכיוון אביבים.

תים ב 19פשיטה משוריינת על הכפר עינתא, פיצוץ  –מוקטנת"  4בוצע מבצע "קלחת  25/2/1972 -ב

 מחבלים. הכוח הפושט יצא ממלכיה. 6והריגת 

מספר תקריות בהן נהרגו חיילים הובילו להחלטה על פגיעה נרחבת בריכוזי המחבלים בדרום לבנון 

(.במהלכו בוצעה פשיטה קרקעית גדולה ומספר תקיפות 17-16/9/1972מורחבת" ) 4מבצע "קלחת  –

מחבלים וחיילי  100 -מון. במבצע זה נהרגו ונפצעו כאוויריות לכל אורך הגיזרה, מאזור החוף עד לחר

פצועים. אחד הכוחות במבצע, מחטיבת הצנחנים, יצא לדרכו  9 -הרוגים ו 3צבא לבנון. לצה"ל היו 

מתא השטח שבין הר אביבים למלכיה, וכוחות נוספים פרצו בחלקים אחרים של המרחב )מחוץ 

 לגבולות הסקר(.
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ת מחבלים בגזרת קיבוץ יראון, בהן חוסלו מספר מחבלים ע"י כוחות היו שתי חדירו 1973באוקטובר 

 מג"ב. 

אזרחים ושני  16אנשים ) 18חדרה חוליית מחבלים לעיר קריית שמונה ורצחה  1974באפריל  11 -ב

חיילים( בטרם חוסלה )אחד מהחיילים שנהרגו, בן הכפר ריחניה(. בעקבות הפיגוע, פשט צה"ל על 

יראון על הכפרים יארון  –, פשיטה מאזור אביבים 13/4/1974 -נון, ובכללם בשישה כפרים בדרום לב

 ועייתרון.

חדרו שני מחבלים לכפר ריחניה, רצחו את אחד התושבים ופצעו את אישתו.  1974בדצמבר  30 -ב

 שוגרו קטיושות לעבר צפת ומושב אביבים, ללא נפגעים וללא נזק. 26/5/1975 -המחבלים נתפסו. ב

 35בוצע הפיגוע בכביש החוף, ע"י חוליית מחבלים שחדרה מלבנון. בפיגוע זה נרצחו  1978במרץ 

, רובם באוטובוס שנחטף בידי החולייה ונבלם באזור גלילות. כתוצאה מהאירוע, 71ישראלים ונפצעו 

 החליטה הממשלה על פגיעה נרחבת בריכוזי המחבלים בלבנון.

ונמשך כשבוע. במבצע זה כבש  1978במרץ  15-14ליל מבצע "ליטני" )"אבי החוכמה"( יצא לדרך ב

 -חיילים מול כ 7000 -צה"ל את כל הגליל הלבנוני למעט העיר צור וסביבתה. במבצע השתתפו כ

להקמת כוח בינלאומי  425מחבלים. כתוצאה מהמבצע קיבלה מועצת הביטחון את החלטה  4000

כוח יוניפי"ל. בקרבות נהרגו  –טחון לאזור שיוודא את נסיגת צה"ל מלבנון ויחזיר את השלום והבי

מחבלים נהרגו. מפקדת המבצע ישבה בהר דוב"ב, ואחד מצירי  300 -נפצעו, וכ 113 -חיילי צה"ל ו 18

ראס )כוח בפיקוד אל"מ יצחק מרדכי(, שם היה -הפריצה העיקריים היה ממלכיה לעבר מארון א

 .חיילי צה"ל 2 -מחבלים ו 47קרב קשה במהלכו נהרגו 

בוצעה פשיטה עמוקה, מאזור מלכיה לעבר הכפר ברעשית. בפשיטה זו נהרג קצין  22/8/1979 -ב

 צה"ל.

' סבל מושב דלתון ממצוקת קרקע קשה, בפרט על רקע 80 -' ובראשית שנות ה70 -בשלהי שנות ה

' ייסדו שלושה גרעינים מבני דור ההמשך 70 -ריבוי הבנים ואי הקצאת קרקעות חדשות. בשנות ה

-בדלתון ובעלמה יישובים חדשים בגליל )ביניהם היישובים כלנית והושעיה, השלישי כנראה בר

יושמה באופן חלקי בלבד והחריפה את  1970יוחאי(. תוכנית להרחבת המושב שאושרה בשנת 

 (.1984המתחים החברתיים ביישוב )דולב, 

 מלחמת לבנון ולאחריה 2.12

יה, שלמה ארגוב, פלשו כוחות צה"ל ללבנון במבצע לאחר נסיון ההתנקשות בשגריר ישראל בבריטנ

( והמרחב כולו נכבש בידי צה"ל. מרחב דרום לבנון הוחזק בידי צה"ל, 1982"שלום הגליל" )יוני 

 .2000בסיוע צבא דרום לבנון, עד למאי 

פעל במרחב זה "הוועד להצלת קברי הקדמונים" והקים  ' של המאה הקודמת,80-במהלך שנות ה

קומות המיוחסים לקברי צדיקים, כגון בהר דלתון,  בהר אביתר וסביב עלמה. הוועד ציונים במ

 -(. הקמתם של ציוני קברים נמשכה עד לסוף שנות ה2013)יעקובסון,  1981הוקם בירושלים בשנת 

, וכללה גם השחתה מכוונת של אתרים עתיקים למניעת חפירות ארכיאולוגיות, כגון בחורבת 1980
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כדי למנוע חפירות )אילן,  1985ו גורמים חרדיים בטון בקרקעית מערות קבורה בשנת קציון, בה יצק

1997.) 

אירעו במושב דלתון שתי תאונות מחרידות, בראשונה נספו שני פעוטות ברכב נטוש  1986-וב 1984-ב

שהתלקח כנראה בשל משחק בגפרורים, בתאונה דומה לאחר כשנתיים נספה פעוט ששיחק בתא 

 אית בבעלות אביו, כאשר פרצה שריפה ברכב.הנהג של מש

ציון סופר, בתאונת דרכים בכביש עין -נהרג ראש המועצה האזורית מרום הגליל, בן 26/3/1987 -ב

הוקמה התיישבות בודדים בשיפולי הר אליעזר,  1990 -דלתון, ונקבר במושב עלמה. בשנות ה-זיתים

 שהוגדרה תחילה כ"חוות סוסים" והוסדרה לאחר מכן.

, בוצעה היערכות מחדש של צה"ל לאורך הגבול וכן נסללו קטעי 2000עם הנסיגה מלבנון במאי 

 מלכיה )כביש הצפון החדש(.-כבישים חדשים, כולל באזור הר אביבים

.  התוכנית חלה 9528אושרה תוכנית מתאר לאתרי תיירות דתית במרום הגליל, מס' ג/ 2001בשנת 

עוזיאל לא נכלל בתוכנית -בעלמה )קבר יונתן בן 2 -סביב דלתון ו 5"קברי צדיקים", מתוכם  39על 

 זו(.

דונם. אזור התעשייה  640נפתח אזור התעשייה רמת דלתון )"פארק תעשייה"(, בשטח  2006בקיץ 

מנוהל ע"י המועצות האזוריות מרום הגליל ומבואות החרמון, עיריית צפת והמועצה המקומית גוש 

 חלב.

זרעית, -אחר חטיפת שני חיילי צה"ל והריגתם של שלושה נוספים באזור שתולה, ל2006ביולי  12 -ב

 מבצע "שינוי כיוון" שהפך למלחמת לבנון השנייה. –החליטה ממשלת ישראל על מבצע צבאי נרחב 

ראס, הקרב הקרקעי הראשון במלחמת לבנון השנייה, -התחולל קרב מארון א 22-19/7/2006בימים 

ים, השריון ויחידת אגוז ובין מחבלי החיזבאללה. בקרב זה נהרגו חמישה בין כוחות סיירת הצנחנ

 מחבלים, והוא הסתיים בכיבושו המלא של הכפר. 30 -חיילים וכ

ראס נשיא איראן, מחמוד אחמדינג'אד, לחנוכת העתק -ביקר בכפר מארון א 2010באוקטובר  14 -ב

 של כיפת הסלע.

 דלתון-דישון סקרבמרחב  ישובים :1טבלה 
צורת  שם היישוב

 התיישבות
השתייכות  מועד הקמה

 ארגונית
 מקור השם והערות

שם סמלי, כנראה ע"ש נחל אביב )ואדי  תנועת המושבים 2/9/1960 מושב אביבים
 עובה( הסמוך.

 עפ"י שם הכפר דישום הסמוך. העובד הציוני 6/9/1953 מושב דישון
 ע"ש יישוב יהודי קדום. הפועל המזרחי 25/5/1950 מושב דלתון
 ע"ש עיר בנחלת שבט נפתלי. הקיבוץ המאוחד 20/5/1949 קיבוץ יראון
זימרה שקברו מזוהה -ע"ש החכם יוסי בן הפועל המזרחי 28/5/1949 מושב זימרה-כרם בן

 במקום זה.
 ע"ש יישוב יהודי קדום. הפועל המזרחי 21/8/1949 מושב עלמה
 יישוב צ'רקסי  1880 סביב כפר ריחניה

 ע"ש נכדו של הברון רוטשילד.  7/1952 מושב שדה אליעזר
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 'גרק פ
 ואתרים נוף

 

 



 

 -64  - 

 רקע 3.1

 מטרת החלוקה ליחידות נוף 3.1.1

גבולות הסקר ליחידות נוף, היא לספק מסגרת ברורה לתכנון המתבססת על  שלמטרת החלוקה 

ניתן בהמשך ת להבחין ביניהם. לכל יחידת נוף גיאוגרפיים, שניתן בקלו-קריטריונים מרחביים

תכנון, בסיס לגיבוש עקרונות מנחים ל שיכולות להוות –ר ערכיות נופית וערכיות אקולוגית יגדלה

)בסקר זה לא בוצע שלב  משק וניטור השטחים הפתוחים באזור הסקרמשימור, שיקום, טיפוח, 

 .הגדרת הערכיות(

 שיטת העבודה 3.2

 חלוקה ליחידות נוףקריטריונים ל 3.2.1

: גליל העליון המזרחינחל דישון וסביבתו בשכבת יחידות הנוף באה לאפיין ולהציג את מגוון נופי 

ארץ בעל מכלול תכונות וקווי נוף, השונה במידת חבל  –אור של כל יחידת נוף יות היא כוללת תיחום

השכנים לו. קו נוף, המבדיל בין יחידה ליחידה, נקבע על פי תכונה הממלאת  מה מזה של החבלים

הגדרת יחידות הנוף  התרבותי של חבל ארץ מסוים./או החזותי, הביוטי ו תפקיד בולט בעיצוב נופו

באותם שטחים,  ולגיבוש מדיניות השימוש ,ידות השטחנועדה להיות כלי לניתוח ערכי טבע ונוף ביח

מרכיבים ומאפיינים נופיים המשמשים להגדרת  תוך שמירה על מגוון הנופים המאפיין אותם.

 :יחידות הנוף

 שערים, "ניקוזאגני , רכס קווי: זהותו את לאזור המקנים :גיאומורפולוגיים מאפיינים 

 .שלוחות או רכסים בין" טופוגרפיים

 צומח ;האזור וקרקעות הסלעי המצע – וקרקע מסלע: ביוטיות-ביוטיות וא טבעיות תתכונו – 

 .אופייניות צומח ותצורותצומח  יחידות

 חשיבות יש, רוב פי על, אלה באזורים. רציפים חקלאיים שטחים כמו: רציפה דומיננטית תכסית 

 .בה גובלתה יחידהה עם הנוף יחידת של המגע לקו( ואקולוגית) חזותית

 כבישיםו עיליים תשתית קווי, יישובים קבוצת, יישוב, מחצבה כמו: טבעי בשטח בולט פיתוח. 

 שונים מסוגים חקלאית תרבות, דרכים, קדומים יישוב דפוסי: היסטוריות תרבותיות תבניות 

 '.וכד

 וכד' יישובים שרידי, צמחייה כתמי, תיליםדוגמת : וחשובים בולטים נקודתיים אתרים. 

 הנוף יחידותחטיבות הנוף ו הגדרת 3.2.2

נמצא רובו ככולו בחטיבת נוף אחת, אזור הרמות של הגליל העליון המזרחי )חלקן  הנסקר המרחב

איאוקני(, ובשוליו נמצאות מספר חטיבות נוף נוספות: הבקעות -גירני –המזרחי בזלתי, והמערבי 

שמצפון לנחל דישון, הרי צפת ושולי עמק החולה. לאור גבולות הסקר, החלוקה ליחידות הנוף לא 

 נותנת ביטוי מלא לחטיבות נוף אלו.

 אופיוב ;עמקים לעומת רכסים :טופוגרפיים במאפיינים מהשנייה האחת נבדלותהנוף  יחידות

 חד היחידות בין המעבר, מסוימים באזורים. חקלאי ופסיפס בנויים שטחים לעומת יערות :התכסית

 היחידות-תת תחילה הוגדרו, שכך כיווןמ. ברור מעבר להגדיר קשה אחרים ובאזורים, וברור

 השכבותגם  בחשבון הובאו היחידות בהגדרת. עצמן היחידות הוגדרו כ"ואח, היטב התחומות
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 שהוגדרו הנוף חטיבות לגבולות הנוף יחידות גבולות את להתאים מאמץ נעשה .במרחב הגיאולוגיות

 (.7 מפה ,2טבלה ) כבישים י"ע נחצות הנוף יחידות, מסוימים במקרים .לעיל

 הנוף חטיבותאפיון  3.3

 החטיבות הגדרת ובעת, טופוגרפי-גיאולוגי הוא הנוף חטיבות בקביעת המרכזי הדגשבסקר זה 

בוצעה התאמה מקסימאלית של יחידות הנוף  .באזור גובה וקווי שיפועים בניתוח נעזרנו וגבולותיהן

 לגבולות טיפוסי הצומח, אם כי במקרים מעטים הגבולות "חותכים" טיפוסי צומח.

 הנוף יחידות אפיון 3.4

של כל יחידת נוף ובהתחשבות יחידות נוף, לפי המאפיינים העיקריים  10-השטח חולק ל

בטופוגרפיה. תשע מתוכן נכללות בגליל ואחת שייכת לחטיבת עמק החולה. יחידות הנוף חולקו 

 שטח תאי של יתתרבותו נופית ערכיות באפיון לסייע שנועדהיחידות נוף, -תת 95-חלוקה משנית ל

יחידות הנוף נעשה מאמץ להבטיח ערכיות -בהגדרת תת. הסקר בתחום יותר והומוגניים ספציפיים

 :השטח של בתכסית בעיקר התחשבה זו משנית חלוקהיחידת הנוף. -נופית אחידה בכל שטח תת

 צומח טיפוס עם פתוחים לא חקלאיים שטחים, דומיננטיים חקלאיים גידולים, בנויים אזורים

 פי בקשת המזמינים.בסקר זה לא מוצגת מפת ערכיות נופית, ל .וכדומה מוגדר

 דלתון-בסקר דישון: יחידות הנוף 2טבלה 
 הכולל מהשטח % (דונם) שטח היחידה שם 'מס
 16% 9,933 רכס אביבים ורמת יראון 1
 11% 6,888 דישון תיכון 2
 2% 1,592 הר יחמור 3
 6% 3,917 דישון תחתון 4
 21% 13,446 רמת עלמה 5
 22% 13,920 דלתון ואדמוןרמות  6
 6% 3,818 אביתר-אשדות עלמה 7
 13% 8,183 סובב מרות 8
 2% 1,263 שולי עמק החולה 9
 1% 922 יער ביריה 10

 100% 63,880 כ"סה 
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 דלתון-דישוןבסקר יחידות הנוף -ותת נוףה: יחידות 7 מפה
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 :דלתון-דישוןלהלן תיאור מפורט של כל אחת מיחידות הנוף בתחום סקר 

 רכס אביבים ורמת יראון 3.4.1

 
 תצפית ליראון –: עין נחלית 1תמונה 

 היחידה מאפייני .א

מערב לנחל דישון, וכוללת מחד את רמת יראון הבזלתית )המהווה -יחידת נוף זו משתרעת מצפון

למעשה קצה לרמות הבזלתיות של הגליל העליון המזרחי( ומאידך את גוש הר אביבים הגירני. 

חלוקה זו משקפת את האבחנה בין חטיבות הנוף בקנה מידה אזורי ובין יחידות הנוף שהוגדרו לפי 

הסקר עצמו.  האזורים המתונים טופוגרפית מנוצלים לחקלאות ולהתיישבות, וכן יש ביחידה  גבולות

 אלמנט נדיר במרחב הסקר. –זו יער נטע אדם 

 היחידה גבולות .ב

ודרך כביש הצפון הישן  –חופפים לגבול הסקר  מערבי של יחידה זו-צפוני והצפוניהגבולות ה

כגבול דרומי/מזרחי  אף הוא חלק מגבול הסקר בגזרת קיבוץ יראון. מערבי-המערכת. הגבול הדרומי

 ליחידה זו נבחר החלק המצוקי של הנחלים דישון ואביב.

 ניקוז אגני .ג

-ו נחליתיראון, אביב,  ין אם ישירות ובין אם דרך יובליו:כמעט כל המרחב מנוקז לנחל דישון, ב

 "מגלש".

 הקרקע פני רום .ד

מ' בהר  860 -במורדות רמת יראון ובראש מצוקי נחל אביב, עד ל מ' 600 -גובה השטח נע בין כ

מ' והיא הפסגה  894פסגת ההר, בשליטה לבנונית, נמצאת ברום  .אביבים )בחלקו שבתחום ישראל

 השלישית בגובהה בגליל מחוץ לגוש הרי מירון(.
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 וקרקע מסלע .ה

ך קיימים גם מחשופים א ,בעיקר מתצורת תמרת – ול מהמרחב נמצא מסלע גיר איאוקניבחלק גד

העיקרי שכמה כתמי "בזלת דלתון", גם  נםישבא )בפרט מדרום למושב אביבים(. כוכ-של תצורת בר

ברמת יראון. בגבול המזרחי של היחידה )מעל למושב דישון( קיים פס של תצורות נמצא שבהם 

הרים כלפי מעלה  מאזור הר דישון למערת נחלית קו העתק משאש, ע'רב וט'קייה )קירטון וחרסית(.

 את אזור הר אביבים ומושב אביבים.

 צומח טיפוסי .ו

שכבה מפותחת של מלווים לעתים בת אורן נטועים בצפיפויות שונות, שיערו –בין אביבים ליראון 

שיח -עצי אלון מצוי, שיחי קידה שעירה ובני :דוגמתתיכוני -המורכבת מצמחי חורש יםיער -תת

נו גם יער פתוח של אלה אטלנטית ואזדרכת הודית. בשטחים שאינם כסירה קוצנית. צמוד ליראון יש

היער הנטוע, והפעם בתצורות חורש פתוח של אלון -תתשכבת מיוערים בולטים המינים שמופיעים ב

מצוי, שיחייה פתוחה של קידה שעירה, ובתת סירה קוצנית. בשטחים מופרים בולטות בתות 

 אלון תבור.עשבוניות, מלוות לעתים בעצי חורש כמו 

ישראלית, וכן חורש פתוח של שקד -ברכס אביבים בולט החורש הפתוח של אלון מצוי ואלה ארץ

עלים ואלון מצוי. ישנו גם כתם חורש אחד בצפ' בינונית של אלון מצוי ולבנה רפואי, ואחד של -קטן

ירה ישראלי, ולצידו קידה שעירה וס-אלה אטלנטית וצבר מצוי. בשיחיות בולט האשחר הארץ

מזרח היחידה, בתה צפופה של סירה קוצנית וקידה שעירה. סביב שטחי החקלאות -קוצנית. בצפון

 עלים בודדים.-בהר דישון, שטח עשבוני נרחב ובו עצי שקד קטן

 מים מקורות .ז

ין בריכת חורף המז – : עין נחליתים מהם נושאי שםשני .בגזרה זו נובעים שלושה מעיינות קטנים

ומתייבש כליל בקיץ, ועין יראון הנובע במבנה סגור בדרום רמת יראון. המעיין  םקטנה בפאתי אביבי

בתחום  המעיינות נובעים"האגם החי". כל  –ית מלאכותהשלישי, בתחומי קיבוץ יראון, מזין בריכה 

 "בזלת דלתון" ולא במסלע האיאוקני.

 מרכזיים אתרים .ח

בפאתי מושב אביבים, אנדרטה מצודת טיגרט מנדטורית  אתרים מרכזיים: משטרת צאלחה:

, עין נחלית, עין יראון, הר אביבים, '70 -באביבים לזכר חללי הפיגוע באוטובוס התלמידים בשנות ה

 פילבוקס בכביש הצפון בהר אביבים.

 יישובים .ט

לצידו מחנה צבאי קטן( וקיבוץ יראון. שמושב אביבים ) בתחום היחידה נמצאים שני יישובים:

נמצאים שרידי הכפר הערבי צאלחה, ולמרגלות אביבים ממוקם האתר בפאתי קיבוץ יראון 

 הארכיאולוגי חורבת עבות.

 סביבתיים ומפגעים תשתיות .י

 לבנון ומערך כבישים לאורכה )כביש המערכת, כביש הצפון הישן -ישראל גדר המערכת בגבול

 ודרכים עורפיות(.

 צבא כמחפורות לרכב , המשמשים את המבתרים חצובים באזור "כביש הצפון" המודרני

 .(2תמונה ) בשעת חירום משוריין

 .תחנת מעבר לאשפה למרגלות מושב אביבים 
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 רמת יראון אל נחל דישון: דרך חצובה ומחפורות של הצבא במורדות המזרחיים של 2תמונה 

 )צילום: טליה אורון(.

 ותרבותי חזותי ייחוד .יא

ות נוף מרשימות לקניון יחידה זו כוללת את חלקו הגבוה של מרחב הסקר, ומציעה למבקרים תצפי

בינלאומי משפיע מאד מאידך. הגבול ה בריבונות לבנוןהעליון שליל מחד, ולעבר שטחי הג נחל דישון

 משטרתיים וכדומה. -דרכי נוף, ייעור בטחוני, אנדרטאות, מתקנים צבאיים על נוף האזור:

 עיקריים טבע ערכי .יב

  אזור הררי גבוה עם יער פארק, יחיד מסוגו במרחב הסקר. –גוש הר אביבים 

  מעיין עונתי המקיים בריכת חורף, אחת הצפוניות ביותר בגליל העליון המזרחי  –עין נחלית

 בגבולות מדינת ישראל.
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    נוף "רכס אביבים ורמת יראון"ההנוף ביחידת  יחידות-אפיון תת :3טבלה 

 מרכזיים ואתרים כללי תיאור שם 'מס
 לקביעת ושיקולים תרבותי נופי ייחוד

 נופית ערכיות
אזור חקלאי המשתרע בין יובלי נחל אביבים  רמת נחלית 1.01

 משמעותיים.ובין גבול לבנון, ללא אתרים 
אזור חקלאי, תצפיות יפות לשטחי לבנון כולל 

 "ייעור בטחוני" לאורך כביש הצפון.
ערוץ עמוק, מצוקי ומיוער בחלקו. אתר מרכזי  נחליתנחל  1.02

 מערת נחלית. –
מופע מרשים של מערה במצוק הנצפה מכביש 

 אביבים.-יראון
לגבול לבנון. אזור חקלאי בין מושב אביבים  בקעת אביבים 1.03

 מצודת טגארט מנדטורית.
אזור חקלאי, תצפיות יפות לשטחי לבנון כולל 

 "ייעור בטחוני" לאורך כביש הצפון.
מושב הממוקם בצמוד לגבול לבנון. כולל  אביבים 1.04

 מצפור ואנדרטה.
 יישוב קו עימות.

מושב מורדות  1.05
 אביבים

אזור מדרונות המקוטע ע"י כביש הצפון 
 החדש.

זור בנוי אינטנסיבי. כפי הנראה השטח א
 מרוסס נגד צמחיית בר.

ההר השלישי בגובהו בגליל העליון כולו מחוץ  הר אביבים 1.06
 להרי מירון. יער פארק.

 הפסגה השנייה בגובהה במרחב הסקר.

)בחלקו  חובב מערב 1.07
שלוחת  –העליון 

 הפילבוקס(

חלקו המזרחי הלא מיוער של גוש הר אביבים. 
 פילבוקס מנדטורי לצד כביש הצפון.

 נצפות גבוהה, קיטוע ע"י כבישים וחקלאות.

הר דישון מתלול  1.08
 מזרח )חורבת חובב(

מבותר החוצץ בין בקעת מלכיה מדרון תלול ו
 חורבת חובב. –בקעת דישון. אתר מרכזי ל

 נצפות גבוהה מאד.

עמוק ומיוער, כמעט ללא נצפות ערוץ  אזור מיוער לאורך נחל אביב עליון. יער אביב 1.09
 מהסביבה.

 יחידת נוף בנויה. גוש לולים בפאתי אביבים. לולי אביבים 1.10
מדרון טבעי בין לולי אביבים לכביש. אתרים  חורבת עבות 1.11

 חורבת עבות ועין נחלית. –מרכזיים 
נצפות נמוכה ומופע כללי לא מרשים, אך עם 

ות ועין )ח' עב אתרי טבע ומורשת חשובים 2
 .נחלית(

גוש גדול של כרמים למרגלות כביש הצפון  כרמי אביבים 1.12
 החדש.

 נצפות נמוכה. אזור חקלאי אינטנסיבי.

 נצפות נמוכה. חלקו התחתון והלא מיוער של הר אביבים. מורדות הר אביבים 1.13
אזור חקלאי המהווה מובלעת בשמורת נחל  מטעי הר דישון 1.14

 דישון.
הברושים התוחמות את המטעים שדרות 

מהוות אלמנט בולט בנוף, אולם הנצפות 
 הכללית נמוכה.

חקלאות יראון  1.15
 מערב

נצפות כללית נמוכה למעט כביש עורפי  אזור חקלאי אינטנסיבי.
 המקשר את יראון עם כביש הצפון.

חגורת מצוקים מצפון לנחל דישון, הכוללת את  צוקי מגלש 1.16
 ומערת מגלש. מגלש, נחל הר דישון

מצוקים מרשימים ומערות. נצפות גבוהה 
 ממסלול נחל דישון.

 יחידת נוף בנויה. "אגם חי". –קיבוץ בקו העימות. אתר מרכזי  יראון 1.17
שרידי כפר ערבי עזוב. כתם קטן של "טוף  צאלחה 1.18

 וסקוריה דלתון", אלמנט גיאולוגי נדיר.
ואין הנגישות לשטח כמעט בלתי אפשרית, 

מידע על ערכים ארכיאולוגיים והיסטוריים 
 ייחודיים במקום.

רמה חקלאית ברובה, עם מספר אתרים בעלי  רמת יראון 1.19
עניין ובראשם עין יראון. תצפיות נוף יפות 

 ושרידים פרהיסטוריים חשובים.

מכלול נופי מרשים. פוטנציאל גבוה לפיתוח 
 מסלול תיירותי סובב רמת יראון.
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 דישון תיכון 3.4.2

 
 למרגלות הר ריחן מצוקי נחל דישון: 3תמונה 

 היחידה מאפייני .א

 899בין כביש  ערוץ עמוק ותלול –אזור זה מהווה את חלקו המרכזי והמטוייל ביותר של נחל דישון 

באזור  ומערות.במדרונותיו מופעים מגוונים של בתה, שיחייה, מצוקים במזרח.  886במערב לכביש 

 חוצה את הנחל, נוצר עמק קטן שבתחומיו הוכשרו שטחים חקלאיים. 886שבו כביש 

 היחידה גבולות .ב

גבולות יחידה זו הינם בהתאמה לגבולות קניון הנחל, כולל החלק התחתון של מתלול ההרים דישון 

 ועלמון.

 ניקוז אגני .ג

במקטע זה. העיקרי שבהם הינו נחל אביב, מספר גיאיות קצרים ועמוקים חוברים לנחל דישון עצמו 

ספים ללא שם נמצאים "נחל עלמון". יובלים נו-אך בנוסף אליו יש לציין את נחל יראון, נחל ריחן ו

(, לו מוצע לקרוא "נחל אקו" ובגדה 886בגדה הדרומית )בין הר עלמון לכביש  במזרח היחידה:

שמות רשימת להשלמת  ,רוא "נחל אייל"מזרחית למושב דישון(, לו מוצע לק-הצפונית )דרומית

ר" החיות הכשרות הנזכרות בדברים י"ד ה': " יֹׁשן, ּוְתאֹו ָוָזמֶּ י, ְוַיְחמּור; ְוַאקֹו ְודִּ  .ַאָיל ּוְצבִּ

 הקרקע פני רום .ד

 .886 את כביש נחל דישוןבחציית מ'  330 -מ' בשיפולי הר ריחן ועד ל 650 -הרום נע בין כ

 וקרקע מסלע .ה
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בגבולה  כוכבא.-תצורת ברמבכל תחום המרחב נמצא מסלע גיר איאוקני, מתצורת תמרת ומעט 

 המזרחי של היחידה קיים מעבר מחבורת עבדת, דרך חבורת הר הצופים, אל חבורת יהודה.

 צומח טיפוסי .ו

ישראלי וקידה -עלים, אשחר ארץ-עיקר השטח מכוסה בבתת סירה קוצנית המלווה בשקד קטן

קטן עלים וסירה קוצנית, וכן -ת בשטח זה גם שיחיית הקידה השעירה המלווה בשקדשעירה. בולט

ישראלי וסירה קוצנית. ביח' זו גם מספר כתמי יער אורנים נטוע, שזריעים -שיחיית אשחר ארץ

כרמי זיתים ומלווים כגון אלה  –שלהם מתפשטים אל שיחיית הקידה השעירה הסמוכה. עוד ביח' זו 

חורש של  –ישראלי, סירה קוצנית ועשבוניים. בנחל אביב וסביב הר עלמון -רץאטלנטית, אשחר א

 עלים וסירה קוצנית. מע' למושב דישון, כתם חורש של אלה אטלנטית וצבר מצוי.-שקד קטן

 מים מקורות .ז

אוחז מזה שנים רבות ע"י מעיין גדול המ –האלמנט ההידרולוגי המרכזי ביחידה זו הינו עין אביב 

של כמה קילומטרים לנחל דישון ומקיימים פלג זרימה קצר  2013מימיו משוחררים מאז  "מקורות".

בשנים גשומות, מגיעה לעתים הזרימה ברצף עד עמק החולה למשך מאמצע החורף עד סוף האביב. 

 מעיין נוסף, הנובע כל השנה, הינו עין דישון.מספר שבועות. 

 מרכזיים אתרים .ח

ערת חנייה(, מעיינות עין אביב ועין דישון, שלוש טחנות קמח בנחל מערות נחל אביב )מערות אביב ומ

)בסתיו( למונית גדולה פריחה של ח כתם דישון, מצוקי הנחל והמעבר מחבורת עבדת לחבורת יהודה.

עד הדרך מגיע לעין אביב ו מזרחמתחיל מ של נחל דישון. בגדה הצפונית)באביב( ואירוס נצרתי 

 דישון. המנדטורית העולה למושב

 יישובים .ט

במערות נחל אביב נמצאו עדויות רבות להתיישבות אדם  חידת נוף תלולה ולא מיושבת.זוהי י

 קדומה.

 סביבתיים ומפגעים תשתיות .י

עולה צינור מים ישן , דרך עפר לצרכי איחוז המים בנחל. '50 -לאורך נחל דישון נפרצה, עוד בשנות ה

 מהנחל למושב דישון.

 ותרבותי חזותי ייחוד .יא

זהו החלק המטוייל ביותר בנחל דישון, המציע למבקרים שילוב ייחודי בין מצוקים, מערות, זרימה 

ועין דישון שבליבם, מהווים ביטוי יפה  ום'ישחורפית ופריחה עונתית. בוסתני הכפר הנטוש ד

 להשפעת החקלאות המסורתית על הנוף.

 עיקריים טבע ערכי .יב

  ריכוז צמחיית מצוקים.ו פוטנציאלי לעופות דורסיםר קינון אזו –מצוקי נחל אביב 

  גידול לח.-בנחל דישון ובית תעונתימעיין המקיים זרימה  –עין אביב 
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    הנוף ביחידת נוף "דישון תיכון" יחידות-אפיון תת :4טבלה 

 מרכזיים ואתרים כללי תיאור שם 'מס
 לקביעת ושיקולים תרבותי נופי ייחוד

 נופית ערכיות
חלקו הקניוני של נחל אביב. מערות, עמודי סלע  מצוקי אביב 2.01

מערות  –ומצוקים מרשימים. אתרים מרכזיים 
 אביב ומערת חנייה.

מכלול מצוקים ייחודי שנוצל בידי האדם 
כבר בתקופות קדומות. מסלול טיולים 

 מרכזי באזור.
"ברך" הדישון ועד למרגלות -מקטע נחל דישון  דישון תיכוןמרכז  2.02

עין אביב וטחנות  –מושב דישון. אתרים מרכזיים 
 קמח.

ערוץ עמוק ומרשים, הזורם בחורף 
 ובאביב. ציר טיולים מרכזי באזור.

המורדות הצפוניים של נחל דישון, שרידי הכפר  בוסתני דישון 2.03
 עין דישון. –דישום. אתר מרכזי 

במדרון. נוף תרבות מרשים של מטעים 
 קרקעי שמור היטב.-מעיין במבנה תת

"ברך" -חלקו של נחל דישון מכביש יראון ועד ל תיכון דישוןמעלה  2.04
 הדישון.

ערוץ עמוק ומרשים, הזורם בחורף 
 ובאביב. ציר טיולים מרכזי באזור.

ערוץ עמוק היורד ממערב רמת יראון אל נחל  נחל יראון 2.05
 צפון החדש.דישון, ולאורכו עובר כביש ה

 נצפות גבוהה. מופר ע"י הכביש.

ערוץ עמוק בו עובר הכביש העורפי מריחניה  נחל ריחן 2.06
 ליראון.

 נצפות גבוהה. מופר ע"י הכביש.

מזרחי של הר עלמון, כולל מצוק -המדרון הצפוני מורדות עלמון 2.07
 מרשים.

נצפות גבוהה מציר הטיולים המרכזי 
 בנחל דישון.

אזור מצוקים מרשים למרגלות מושב דישון,  הדישוןמצוקי  2.08
והמשך קניון הדישון עד לעמק שבו עובר כביש 

886. 

נצפות גבוהה מציר הטיולים המרכזי 
 בנחל דישון.

חקלאות עמק  2.09
 הדישון

, דירוג 886נצפות גבוהה יחסית מכביש  אזור חקלאות אינטנסיבית בעמק דישון.
 נמוך בכל שאר הפרמטרים.

 

 הר יחמור 3.4.3

 
 : תצפית מאזור נחל דישון לפסגות הר יחמור.4תמונה 
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 היחידה מאפייני .א

יחידת נוף המייצגת את השטחים שמצפון לאפיק נחל דישון. חבל ארץ זה משתרע מנחל קדש בצפון 

בקעת יחמור ובקעת  עד נחל דישון בדרום, וכולל מספר בקעות קטנות והרים ביניהן: בקעת קדש,

מושב דישון. בגבול הסקר נכללים רק שוליו הדרומיים של מרחב זה, כולל פסגות הר יחמור ומורדות 

 הר צבי.

 היחידה גבולות .ב

, "נחל אייל" ממזרח למושב דישון-במערב: המדרונות היורדים ל : גבול הסקר.ובמזרח בצפון

 מורדות הר אליעזר. –בדרום  .שוןהמורדות המערביים של הר יחמור אל נחל די –ובהמשך 

 ניקוז אגני .ג

הר צבי, אפיק "נחל יחמור" בין הר יחמור ל המרחב מנוקז לנחל דישון, חלקו במישרין וחלקו דרך

 .886כביש  צמוד לתוואי

 הקרקע פני רום .ד

מ' בראש המתלול לנחל דישון  400 -כמ' בפסגתו הגבוהה של הר יחמור ל 549הפרש הגובה נע בין 

 עצמו.

 וקרקע מסלע .ה

מזרחי של רכס הר -. לאורך גבולו הצפוני, היוצרת נוף טרשי)דולומיט( סחניןתצורת מאזור זה בנוי 

 מזרח אליו.-יחמור עובר קו העתק שהרים אותו בהשוואה לאזור שמצפון

 צומח טיפוסי .ו

חים של חורשים פתו –על הר יחמור חורש צפוף/בינוני של אלון מצוי וזית אירופי. במורדות הר צבי 

 עלים וקידה שעירה. -אלון מצוי וקידה שעירה, ושל שקד קטן

 מים מקורות .ז

 אין מקורות מים בגבולות היחידה.

 מרכזיים אתרים .ח

 פסגות הר יחמור.

 יישובים .ט

 יחידה זו אינה מיושבת.

 סביבתיים ומפגעים תשתיות .י

 אין ביחידה תשתיות.

 ותרבותי חזותי ייחוד .יא

 מכלול הרים ובקעות בגליל העליון המזרחי. כאמור לעיל, זהו הקצה הדרומי של

 עיקריים טבע ערכי .יב

 פסגות הר יחמור.
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    הנוף ביחידת נוף "הר יחמור" יחידות-אפיון תת :5טבלה 
 נופית ערכיות לקביעת ושיקולים תרבותי נופי ייחוד מרכזיים ואתרים כללי תיאור שם 'מס
מורדות הר  3.01

 צבי
המדרונות היורדים מהר צבי לעבר 

 נחל דישון.
"המסגרת החיצונית" של קניון נחל דישון. בפסגת הר צבי 

 מכלול ארכיאולוגי. –)מחוץ לסקר( 
"המסגרת החיצונית" של קניון נחל דישון. פוטנציאל  קו הרכס של הר יחמור כפול הפסגות. הר יחמור 3.02

 לתצפית )לא נגישה כיום(.

 

 תחתון דישון 3.4.4

 
 : נוף החורש בנחל דישון.5תמונה 

 היחידה מאפייני .א

מזרח, וממשיך בכיוון זה ללא פניות משמעותיות -מאזור מושב דישון, פונה נחל דישון לכיוון דרום

בתחום במעלה ועד גבול הסקר במורד,  886מכביש עד ליציאתו לעמק החולה. אזור זה של הנחל, 

 תיכוני מפותח, בעיקר בגדה הדרומית.-, מאופיין בחורש יםסחניןתצורת 

 היחידה גבולות .ב

גבולות יחידה זו הינם בהתאמה לגבולות קניון הנחל, כולל החלק התחתון של מתלול הר יחמור 

 " מדרום לו.זמר רכס"-מצפון לנחל ו

 ניקוז אגני .ג

כביש  יורדבו ש – הראשון בגבול היחידה הצפוני יובלים קצרים: ארבעהפים בגזרה זו לנחל מצטר

יורד בתלילות מזרחה  – השני רוא "נחל יחמור"(;)לו מוצע לק מערבה לנחל דישוןרמות נפתלי מ 886

ואילו הדרומי מביניהם  ,הוא נחל קציוןהשלישי , ("זמרמוצע לקרוא "נחל  מכיוון רמת עלמה )לו

 .הוא נחל מרות

 הקרקע פני רום .ד
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מ' בגבולה  200מ' במורדות הר יחמור ובגבול המערבי של היחידה, עד רום  500טח נע בין רום פני הש

 המזרחי של שמורת נחל דישון.

 וקרקע מסלע .ה

חב. בקטע מאפיק היא השכיחה במר שיוצרת מופע של טרשים מפותחים, )דולומיט( סחניןתצורת 

מרות לנחל דישון מופיעה  נחל )גיר(, ואילו בקרבת שפך דיר חנאנחל דישון עצמו נחשפת תצורת 

 )גיר(. בענהתצורת 

 צומח טיפוסי .ו

מרבית השטח מכוסה בחורש של אלון מצוי המלווה בזית אירופי או בקידה שעירה. בנוסף, ישנם 

ביח' זו חורש פתוח של שיזף מצוי ושיח אברהם, חורש פתוח של אלה אטלנטית, ושיחיות של קידה 

 או סירה קוצנית.ישראלי -שעירה בליווי אשחר ארץ

 מים מקורות .ז

 אין מקורות מים בתחום היחידה.

 מרכזיים אתרים .ח

 .המזרחיים של רמת עלמה )מצוקי "רכס זמר"( םמצוקיהאבן עתיקה בנחל דישון, 

 יישובים .ט

 אין יישובים בתחום היחידה.

 סביבתיים ומפגעים תשתיות .י

וז המים בנחל. מתקן השאיבה , דרך עפר לצרכי איח'50 -לאורך נחל דישון נפרצה, עוד בשנות ה

 ה זו.יחידהמרכזי של "מקורות" בנחל דישון ממוקם ב

 ותרבותי חזותי ייחוד .יא

 .ימות השנה רובע של נחל הררי מיוער, אם כי יבש בבאזור זה של הדישון יש לו מופ

 עיקריים טבע ערכי .יב

 נהריים לידה.-אבן עתיקה וריכוז אירוס ארם

    הנוף ביחידת נוף "דישון תחתון" יחידות-אפיון תת :6 טבלה
 נופית ערכיות לקביעת ושיקולים תרבותי נופי ייחוד מרכזיים ואתרים כללי תיאור שם 'מס
, דירוג נמוך בכל 886נצפות גבוהה יחסית מכביש  חלקו הלא מעובד של עמק דישון. עמק דישון )מזרח( 4.01

 שאר הפרמטרים.
 נצפות גבוהה מציר הטיולים המרכזי בנחל דישון. קניון עמוק ובגדותיו חורש מפותח. תחתוןנחל דישון  4.02
 ציר טיולים משני. יובל מרכזי של הדישון, חורש מפותח. נחל קציון 4.03

חלקו האחרון של קניון נחל דישון,  מורד הדישון 4.04
הנחל חשוף לשמש ומתמתן. אתר 

 אבן עתיקה. –מרכזי 

 מציר הטיולים המרכזי בנחל דישון. נצפות גבוהה
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 רמת עלמה 3.4.5

 
 מהר אביתר לרמת עלמה. ית: תצפ6 תמונה

 היחידה מאפייני .א

יחידה זו מאופיינת באזורים רמתיים מתונים וביניהם מדרגות טופוגרפיות בהפרשי גובה של עשרות 

הרמה  מהרמה מעובדים )בעיקר למטעים(.מטרים. בשל השיפועים המתונים, חלקים גדולים 

בה ממוקמים הכפרים עלמה וריחניה, היא רמת עלמה. הרמה הצפונית נעדרת שם רשמי שהדרומית, 

מזרחי מתנשא רכס גבעות -)הגם שבמפות סומן כאן בטעות השם "רמת עלמה"(, ובחלקה הצפוני

 ".זמר לו מוצע לקרוא "רכסשבעל מספר פסגות, 

 היחידה גבולות .ב

ולה הצפוני והמערבי של היחידה הינו במתלול היורד לנחל דישון. הגבול הדרומי הינו במתלול גב

 זמרה והירידה לנחל חצור. הגבול המזרחי נקבע בראש המתלול היורד לאזור מרות.-כרם בן

 ניקוז אגני .ג

"נחל  ביחידה זו עובר קו פרשת מים מקומי, המפריד בין יובלי נחל דישון )נחל אדמון, נחל ריחן,

בין המדרונות המתנקזים לנחל חצור. כמו ", נחל קציון ונחל מרות( לזמרנחל עלמון", "נחל אקו", "

בריכת ריחניה, בריכת שגר ואזור  ר אגנים קטנים חסרי ניקוז חיצוני:מספ ביחידה זוקיימים  ,כן

 מערת עלמה.

 הקרקע פני רום .ד

(.  הנקודה הנמוכה ביותר, הנמצאת 728הנקודה הגבוהה ברמת עלמה הינה פסגת הר עלמון )נ"ג 

 מ'. 510 -כשל ברום  –", הינה בנחל קציון רכס זמר"-ללמעשה בין רמת עלמה 
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 וקרקע מסלע .ה

עלמה וריחניה. כל  עליו ממוקמים היישוביםש ,במרכז רמת עלמה יש כתם גדול של "בזלת דלתון"

בנויות דולומיט מתצורת  ,יניהןוהמדרגה שב ("רכס זמר")אותו אנו מציעים לכנות  מזרח רמת עלמה

מרת )גיר, גוש בעיקר מסלע איאוקני מתצורת ת. במערב רמת עלמה, לעומת זאת, ניתן לפסחנין

מערבי של הרים אלו, סמוך למצוקי -קירטון וצור( הבונה את ההרים עלמון וריחן. בחלקם הצפוני

", קיים פס ובו רכס זמר"-לעלמה ן הר עלמון לכוכבא. בי-הדישון, נמצא מסלע גירני מתצורת בר

אך גם  ,ייה ותצורת מנוחה(ע'רב וטק –חילופי שכבות, בעיקר מחבורת הר הצופים )תצורות משאש 

-דרום –מערב -העתקים בציר צפוןשלושה את התמונה משלימים  מחבורת יהודה. נהיבעתצורת 

-הטופוגרפית בין רמת עלמה לגה ", השני לאורך המדרזמר"נחל -" וברכס זמר"-עובר במזרח: אחד 

 זמרה.-", והשלישי לאורך נחל חצור ומורדותיו הצפוניים של הר בןרכס זמר"

 צומח טיפוסי .ו

המורדות המזרחיים של רמת עלמה מאופיינים בחורש פתוח/בינוני של אלון מצוי וקידה שעירה. 

שראלי, חלבלוב י-כרמי זיתים ומלווים כמו אשחר ארץ –בהר ריחן, הר עלמון וסביב ריחניה 

שטחים עשבוניים המלווים לעתים בעצים  –מגובשש, קורטם דק ועשבוניים. בקרבת הישובים 

כתם שיחייה פתוחה של אשחר נקוד עם עצי אלה  –בודדים דוגמת לבנה רפואי. מצפון למושב עלמה 

 אטלנטית בודדים.

 מים מקורות .ז

 –כן, תחום היחידה כולל את בריכת שגר  מעיין זעיר המזין את בריכת ריחניה. כמו –בכפר ריחניה 

 בריכה עונתית בפאתי מושב עלמה, המתייבשת בשלב מוקדם ותפקודה האקולוגי מוטל בספק.

 מרכזיים אתרים .ח

 הכפר ריחניה ואתריו, חורבת עלמה, "מערת הבבליים", הר עלמון, מערת עלמה.

 יישובים .ט

 מושב עלמה והכפר הצ'רקסי ריחניה.

 בתייםסבי ומפגעים תשתיות .י

החוצה את  886מספר ריכוזים של מבני משק בקרבת הכפרים עלמה וריחניה, קו מתח בקרבת כביש 

 אגן הדישון.

)בעקבות כך נכחדה אוכלוסייה  מי עלמה רוסס בקוטלי עשבים חזקיםבית הקברות של הכפר המוסל

נהריים שהתקיימה במקום( והדבר יוצר גם פגיעה נופית הנצפית מכביש -גדולה ויפה של אירוס ארם

886. 

 ותרבותי חזותי ייחוד .יא

זהו האזור החקלאי המרכזי במרחב. בתא שטח זה נמצא הכפר הצ'רקסי ריחניה, אחד משני כפרים 

בקרבת עלמה נמצאים מספר "קברי צדיקים" והאזור, צ'רקסיים בלבד בארץ ישראל המערבית. 

 כולל מערת עלמה, מוזכר גם בספרות נוסעים היסטורית.

 עיקריים טבע ערכי .יב

 :מערה גדולה ועמוקה המהווה אתר משכן מרכזי לעטלפים ויעד פופולארי  מערת עלמה

 למטיילים.
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 :ת עדיין בתחום אחרונת "בריכות הכפרים" הקדומות ששרדו בארץ הממוקמ בריכת ריחניה

 הבנוי של כפר.

 :אזור עשיר בטראסות וגלי אבנים קדומים, כולל אוכלוסיות של צמחים  הר עלמון והר ריחן

 נדירים כגון מורית קלוטה. בעבר תועדה בהר עלמון גם מושיובית גלילית.

    הנוף ביחידת נוף "רמת עלמה" יחידות-אפיון תת :7 טבלה

 מרכזיים ואתרים כללי תיאור שם 'מס
 ערכיות לקביעת ושיקולים תרבותי נופי ייחוד

 נופית
מערב. אתר -הר המשתפל במתינות לכיוון צפון הר עלמון 5.01

 אנדרטה במצוק הר עלמון. –מרכזי 
נוף ייחודי של גלי אבנים/ערימות סיקול 

 עתיקות, הנצפה מרחוק.
מורדות  5.02

 "רכס זמר"
בין מפריד ה, 886אזור מדרונות לאורך כביש 

 ."רכס זמר"-מורדות הר עלמון ל
 נצפות גבוהה. חלק מהשטח חקלאי/מופרץ

 אזור ליבה כמעט בלתי מופר ובלתי מטוייל. רמה טרשית המכוסה בפסיפס של שיחייה וחורש. חורש עלמה 5.03
אלון עתיק בפסגת  –אזור כרמים נרחב. אתר מרכזי  הר ריחן 5.04

 הר ריחן.
 נצפות נמוכה, גידור אינטנסיבי.

שרידי הכפר עלמה ומטעי זיתים בסביבתו. אתרים  כרמי עלמון 5.05
 חורבות עלמה, "מערת הבבליים". –מרכזיים 

 היסטורי מרשים.-מכלול נופי

מדרגת  5.06
 עלמה

 נצפות גבוהה. ."רכס זמר"-וארוכה בין רמת עלמה למדרגה צרה 

כרמי עלמה  5.07
 צפון

 נצפות נמוכה, גידור אינטנסיבי. .של כרמים בחלק הדרומי של "רכס זמר" גוש גדול

תבנית נוף מעניינת, נצפות נמוכה. ללא אתרים  פסיפס של חקלאות ויער פארק. רמת עלמה 5.08
 בולטים.

 יחידת נוף בנויה. יישוב כפרי. עלמה 5.09
 -הר ריחן  5.10

 דרום
המשתפלים במתינות ובהם גלי אבנים מדרונות 

 וערימות סיקול.
גירסה מוקטנת של הר עלמון. נצפות נמוכה 

 יחסית.
אזור משקי  5.11

 הר ריחן
 יחידת נוף בנויה. אזור קטן של מבני משק חקלאיים.

בריכת  5.12
 ריחניה

בריכת  –עמק קטן במערב רמת עלמה. אתר מרכזי 
 ריחניה.

בריכת הכפר  תרבותי ייחודי,-נוף חקלאי
המתפקדת האחרונה בישראל. עם זאת, שטח 

 מבודד וכלוא בין שטחי בנייה.
 יחידת נוף בנויה. כפר צ'רקסי עם גרעין עתיק. ריחניה 5.13
 תבנית נוף מעניינת ונדירה בגליל העליון. אזור חקלאי, כפי הנראה חלקות של הכפר ריחניה. עלמה דרום 5.14
תא שטח מופר, נצפה מהר אביתר אך לא  ובו מכון טיהור שפכים אזורי.עמק קטן  מט"ש עלמה 5.15

 ממרבית המרחב הסמוך.
אזור משקי  5.16

 ריחניה
אזור קטן של מבני משק חקלאיים. יושב על שכבה 

 של טוף וסקוריה, הנחשפת במבתרי חציבה.
 יחידת נוף בנויה.

מזרח רמת  5.17
 עלמה

 –אזור רציף של יער פארק ושיחייה. אתר מרכזי 
 מערת עלמה.

 נצפות בינונית. אתר טיולים מרכזי באזור.
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 רמות דלתון ואדמון 3.4.6

 
 : תצפית מהר דלתון לבריכת קש.7 תמונה

 היחידה מאפייני .א

חלק גדול משטח היחידה רמות בזלתיות )חלקן המזרחי דולומיטי(. בשל השיפועים המתונים, 

 מעובד. רמות אלו הן האזור הגבוה ביותר בתחום הסקר ומאופיינות במספר רב של בריכות עונתיות.

 היחידה גבולות .ב

במערב  הר אביתר. –נחל חצור עליון  –מזרחי של היחידה הוא לאורך הקו נחל ריחן -גבולה הצפוני

הגבול  דלתון משתרע מעבר לגבול הסקר(. נקבע הגבול לפי גבול הסקר )אם כי חלק הארי של רמת

ריד בין רמות חופף אף הוא לגבול הסקר, אך בעל היגיון גיאוגרפי )ערוץ נחל דלתון, המפ הדרומי

 .לערך ביריה(. הגבול המזרחי נקבע לאורך ראש המתלול של הר אביתר-דלתון ובין הרי צפת

 ניקוז אגני .ג

מערבי מתנקז לנחל דישון דרך -וסגורים. חלקה הצפוני יחידה זו מאופיינת בריבוי אגני ניקוז קטנים

מזרח היחידה מתנקז לנחל חצור. -ואילו צפון ,מספר ערוצים קצרים ותלולים )נחל אדמון ונחל ריחן(

 דרום היחידה מתנקז לנחל דלתון.

 הקרקע פני רום .ד

(.  874)נ"ג ן הנקודה הגבוהה ברמת דלתון בתחום היחידה )ובתחום הסקר בכלל( הינה פסגת הר דלתו

 מ'. 600 -נמצאת באפיק נחל דלתון ברום כ הנקודה הנמוכה ביותר

 וקרקע מסלע .ה

ברמת דלתון וברמת אדמון יש כיסוי "בזלת דלתון" עם מקטע של קרקעות סחף במרכז רמת אדמון. 

 .בענה, ובאזור נחל אביתר גיר מתצורת סחניןמזרח רמת דלתון נשלט ע"י דולומיט מתצורת 
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עבר נחל דלתון )כולל הר שמחון( וכן מורדות לכיוון נחל חצור עליון נשלטים ע"י תצורת המורדות ל

שאש, ע'רב יתצורות מ )נקרא במפות הישנות הר אדמון( זמרה-מנוחה )קירטון וחוואר(. ברכס הר בן

מרת מחבורת , ואילו במעלה נחל אדמון תצורת תוטקייה מחבורת הר הצופים )קירטון וחרסית(

תופעה ייחודית ברמת דלתון הינה מספר כתמים של "סקוריה וטוף  ר, קירטון וצור(.עבדת )גי

הר דלתון, וכן כתם מדרום לריחניה )כתמים  שהבולט שבהם הואדלתון" סביב הרי געש קדומים, 

 נוספים נמצאים באזור התעשייה דלתון ובהר יוחנן, שמחוץ לגבולות הסקר(.

 צומח טיפוסי .ו

שנתיים, -עשבוניים חד –רים במידה כלשהי. בשטחים המופרים ביותר מרבית שטחי הרמות מופ

ישראלי בודדים. בשטחים -המלווים לעתים בקידה שעירה וסירה קוצנית, ולעתים בעצי אשחר ארץ

ישראלי, קידה -הפחות מופרים ישנן בתות סירה קוצנית ומלווים כמו לבנה רפואי, אשחר ארץ

קידה שעירה בליווי אלון מצוי וסירה קוצנית. ביח' זו גם כמה שעירה וטיון דביק; וכן שיחיות של 

כרמי זיתים המלווים במינים שונים כמו: אלון מצוי, פיקוס התאנה, איקליפטוס וסירה קוצנית. 

במדרונות שאינם מופרים, צומח חורש של אלון מצוי ומלווים כמו לבנה רפואי וקידה שעירה, וכן 

 ישראלי ואלון מצוי או סירה קוצנית.-רץכתמי שיחייה בודדים של אשחר א

 מים מקורות .ז

. הבריכות חזיקות מים במשך תקופה ארוכהביחידה זו יש מספר בריכות עונתיות, שחלקן מ

הבולטות הינן בריכות דלתון )שלוש בריכות סמוכות(, בריכת קש ובריכת הר דלתון. בנוסף להן יש 

 עוד מספר בריכות קטנות יותר ללא שם רשמי.

 מרכזיים אתרים .ח

-בן, בריכת הר דלתון, חלמוניות הר הר דלתון, פסגת הר אביתר, שמורת בריכות דלתון, בריכת קש

 .זמרה )נקרא במפות הישנות הר אדמון(

 יישובים .ט

 מושב דלתון, אזור התעשייה דלתון.

 סביבתיים ומפגעים תשתיות .י

 .אזור מכלאות בקר במתחם בריכות דלתון 

  קברות -)מאפיין של בתי רוסס בקוטלי עשבים חזקיםשבית הקברות של הכפר טייטבה

 .886פגיעה נופית הנצפית מכביש ת וצרנ –ואולי גם בשילוב עם רעייה חזקה , מוסלמים רבים(

 .אזור עבודות תשתית כהכנה לשלב ב' של הרחבת מושב דלתון, ממערב לבריכת דלתון הגדולה 

 מתחם תשתית של "מקורות". – קרא במפות הישנות הר אדמון()נזימרה -מורדות הר בן 

 ותרבותי חזותי ייחוד .יא

רמת דלתון הינה הגבוהה ברמות הבזלתיות של הגליל העליון המזרחי, ומשלבת תופעות 

מאריכות חיים  שפע בריכות עונתיות )שהודות לרום מפני הים ידרולוגיות וגיאולוגיות ייחודיות:ה

מהבודדים בארץ ישראל המערבית. סביב דלתון  – ת אחרות( והרי געשלבריכות עונתיויחסית 

 הקדומה יש שפע "קברי צדיקים" ומערות קבורה עתיקות.
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 עיקריים טבע ערכי .יב

  מספר בריכות עונתיות גדולות, חלקן מאויימות ע"י המשך הרחבת מושב  –בריכות עונתיות

 דלתון.

  בגליל העליון המזרחי למרות פיתוח "קבר צדיק" , השמור ביותר לועי-דו הר געש –הר דלתון

 בפסגתו.

    הנוף ביחידת נוף "רמות דלתון ואדמון" יחידות-אפיון תת :8 טבלה
 ערכיות לקביעת ושיקולים תרבותי נופי ייחוד מרכזיים ואתרים כללי תיאור שם 'מס

 נופית
נצפות גבוהה מכיוון צפון, במיוחד בעונת פריחת  היורדים לנחל אדמון.מדרונות תלולים  זימרה-מתלול בן 6.01

האחירותם באביב, היוצר כתמים גדולים 
 ובולטים במעלה המדרון.

מכלול נוף תרבות המשלים את נוף הכפר  גוש מרשים של כרמי זיתים. כרמי ריחניה 6.02
 ריחניה.

זימרה. -מזרח להר בן-מדרונות מצפון זימרה-מורדות הר בן 6.03
 מצפור הנשרים. –אתר מרכזי 

תצפיות לשני הצדדים. מתחם תשתיות, קיטוע 
 בנוף.

אחת הפסגות הגבוהות בתחום הסקר.  זימרה-הר בן 6.04
 תצפית נוף ופריחת חלמוניות.

 פסגה שמורה היטב ותצפית טובה מזרחה.

דרומיים של נחל אזור חקלאי במדרונות ה זימרה-כרמי בן 6.05
 חצור עליון.

 נצפות טובה.

-שרידי הבוסתנים של הכפר ראס אל זימרה-בוסתני בן 6.06
 אחמר.

 נוף מורשת ונצפות טובה.

מדרגה טופוגרפית המפרידה בין רמת  מורדות רמת אדמון 6.07
 אדמון לנחל חצור.

"חתימה נופית" נמוכה יחסית להר אביתר 
 הסמוך.

שטוחה, דולמנים, שתי בריכות רמה  רמת אדמון 6.08
 חורף.

גוני, מספר מוקדי פיתוח חקלאי -נוף כללי חד
 ומכון טיהור שפכים.

 יחידת נוף בנויה. אזור תעשייה אזורי. תעשיון דלתון 6.09
עמק חקלאי וממערבו המדרגה בין רמת  דלתון צפון 6.10

 דלתון לרמת אדמון.
 חקלאות אינטנסיבית ונצפות נמוכה.

הר געש, השמור ביותר בגליל העליון  דלתון הר 6.11
ואחד ממחשופי סקוריה וטוף היחידים 
בגבולות הסקר. תצפית נוף, מערות 

 "קבר צדיק".-קבורה ו

 תצפית ונצפות גבוהות. נוף מורשת.

עמק נסתר יחסית ובו חקלאות  חקלאות אביתר 6.12
 אינטנסיבית.

נצפות נמוכה, ממוקם בין שתי הפסגות 
 אזור.הבולטות ב

פסגות ובראשו "קבר צדיק". -הר כפול הר אביתר 6.13
תצפית הנוף הטובה ביותר בכל תחום 
 הסקר ומבט דרמטי מכיוון עמק החולה.

 תצפית ונצפות מעולות.

גוש חקלאי בין דלתון, תעשיון דלתון  חקלאות דלתון מערב 6.14
 והכבישים.

 חקלאות אינטנסיבית, נצפות נמוכה.

שרידי הכפר טייטבה, בריכות חורף  דלתוןמבואות  6.15
 וזיתים עתיקים.

נצפות נמוכה. הפרות נופיות קשות )תשתיות 
הרחבת דלתון, מכלאת בקר ובית הקברות 

 המרוסס של טייטבה(.
 יחידת נוף בנויה. יישוב כפרי. דלתון 6.16
מזרח לדלתון. -אזור כרמי זיתים מצפון בוסתני דלתון 6.17

 דלאתה.שרידי הכפר 
נצפות נמוכה, מספר מוקדי פיתוח ובית 

 הקברות של דלתון.
 תצפית ונצפות מועטות. שטח נרחב עם יער דליל. הר צדוק 6.18
תא שטח במעלה נחל דלתון. פסיפס של  שמחון מערב 6.19

 בתות ואזורים חקלאיים.
 שטח יחסית לא מופר. נצפות מוגבלת.

 שטח יחסית לא מופר. נצפות מוגבלת. מזרח למושב דלתון.-מדרוםאזור טרשים  הר שמחון 6.20
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 אביתר-עלמה מתלולי 3.4.7

 
 : תצפית מתל משב לפסגת הר אביתר.8תמונה 

 היחידה מאפייני .א

יחידת נוף זו מייצגת אזור מדרונות תלולים הנמשך ברצף מצפון לדרום, והחוצץ בין האזורים 

 -מ' באזור הר אביתר ל 300 -הסקר לאזורים הנמוכים יותר. הפרשי הגובה משתנים, מ הגבוהים של

 תיכוני.-מ' באזור חורבת קציון. לרוב, מכוסים מדרונות אלו בחורש ים 200

 היחידה גבולות .ב

גבולה הצפוני של היחידה הינו באפיק נחל קציון. הגבולות המערבי והמזרחי עוברים בגבולות 

הנחלים קציון וחצור, בקטע הנושק לרמות עלמה ומרות,  ותומורד אם כי מעלות)לערך המתלולים 

ביחידה(. כגבול דרומי נקבע גבול יער ביריה מדרום לנחל דלתון )ניתן היה להתוות את  ולא הוכלל

הגבול גם בערוץ נחל דלתון עצמו, אולם מבחינה נופית, ראוי להתייחס למצוקי נחל דלתון כאל 

 המובדל בבירור מגוש יערות ביריה(. מכלול נופי אחד,

 ניקוז אגני .ג

חלקה הצפוני של היחידה מתנקז לעבר נחל דישון )דרך נחל קציון ונחל מרות( ואילו דרום היחידה 

 מתנקז לנחל חצור )ישירות או דרך נחל דלתון(.

 הקרקע פני רום .ד

מוך, בקרבת חורבת מ'. החלק הנ 800 -הנקודה הגבוהה ביחידה הינה במורדות הר אביתר, ברום כ

 מ'. 420 -קציון, הינו ברום כ
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 וקרקע מסלע .ה

)דולומיט( היא השכיחה במרחב, בין נחל קציון בצפון לבין נחל דלתון בדרום. בתא  סחניןתצורת 

)גיר(. מדרום לנחל דלתון נמצאת תצורת  בענהל מרות לנחל חצור, נמצאת תצורת שטח שבין נח

 .בענהחל דלתון עצמו יש כתם של תצורת מנוחה )חוואר וחרסית( ובנ

 צומח טיפוסי .ו

ישראלית, לבנה -יח' זו מכוסה ברובה בחורש של אלון מצוי ומלווים כמו חרוב מצוי, אלה ארץ

כתם בודד )בסקר כולו( של חורש פתוח של גם ישראלי וקידה שעירה. ביח' זו -רפואי, אשחר ארץ

 אלון תולע ואלון מצוי.

 מים מקורות .ז

 ות מים בתחום היחידה.אין מקור

 מרכזיים אתרים .ח

 מצוקי נחל דלתון. מצוק החלונות בהר אביתר.

 יישובים .ט

 אין יישובים בתחום היחידה.

 סביבתיים ומפגעים תשתיות .י

 אין תשתיות בתחום היחידה.

 ותרבותי חזותי ייחוד .יא

באזורים אפריקאי. מתלול זה אינו דרמטי כמו -רצועת המדרונות הינה חלק ממתלול השבר הסורי

הצפוניים יותר של הרי נפתלי, אך בעל נצפות גבוהה. הר אביתר ומתלולו מהווים ציון נופי מרכזי 

 בתצפיות מעמק החולה ומהגולן.

 עיקריים טבע ערכי .יב

  ריכוז מרשים של מערות, טבעיות וחצובות, וכן של צמחי מצוקים נדירים. –מצוק הר אביתר 

    אביתר"-עלמה מתלוליהנוף ביחידת נוף " יחידות-אפיון תת :9 טבלה
 לקביעת ושיקולים תרבותי נופי ייחוד מרכזיים ואתרים כללי תיאור שם 'מס

 נופית ערכיות
לאורך הגדה הדרומית של מתלול הנמשך  "מתלול שגר" 7.01

 מבריכת שגר עד חורבת קציון.נחל קציון, 
מטיילים יער מפותח המהווה חלק משביל 

 פופולארי בנחל קציון.
אזור מדרונות מדרום למתלול שגר, יער דליל  מורדות רמת עלמה 7.02

 יותר.
נצפות טובה, מופע יער פחות מרשים 

 מהיחידה הסמוכה.
מדרונות היורדים לנחל חצור. כרמי זיתים  מדרגת מרות עליונה 7.03

 עתיקים.
 מופע נופי מרשים. יחסית לא מיוער.

מתלול מרשים ובו מצוקים, מערות וחורש  מצוקי אביתר 7.04
 מצוק החלונות –סבוך. אתר מרכזי 

אלמנט נופי נדיר בעוצמתו המשלב ערכים 
 גיאומורפולוגיים וארכיאולוגיים ייחודיים.

המתלול פונה מזרחה ובעל נצפות גבוהה  המתלול המזרחי של הר אביתר. מתלול אביתר 7.05
 ן.מאד מעמק החולה ומהגול

אחד מאזורי המצוקים המרשימים בסקר,  אזור מצוקים מרשים. אתר גלישת צוקים. מצוקי נחל דלתון 7.06
קבר  –הנצפה היטב ממוקד תיירות אזורי 

 עוזיאל.-יונתן בן
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 סובב מרות 3.4.8

 
 " לעבר רמת קציון והר איילת."רכס זמר-: מבט מ9תמונה 

 היחידה מאפייני .א

רמות הגליל העליון המזרחי. לביחידת נוף זו נמצאת מדרגת ביניים מתונה בין עמק החולה 

בהשוואה לחלקו הגבוה של אזור הסקר, מדובר על חבל ארץ צחיח וחם יחסית, עם מעט מקורות 

מים. חלק ניכר מהיחידה משמש כשטח אימונים צבאי, אולם הוא שמור יחסית ללא תשתיות 

 ופיתוח.

 היחידה גבולות .ב

גבולה הצפוני של היחידה הינו באפיק נחל קציון. הגבולות המערבי והמזרחי עוברים בגבולות 

)אם כי מעלה ומורד הנחלים קציון וחצור, בקטע הנושק לרמות עלמה ומרות, לא לערך המתלולים 

להתוות את הגבול ביחידה(. כגבול דרומי נקבע גבול יער ביריה מדרום לנחל דלתון )ניתן היה  והוכלל

 גם בערוץ נחל דלתון עצמו, אולם מבחינה נופית, ראוי להפריד בין שטחים מיוערים ולא מיוערים(.

 ניקוז אגני .ג

חלקה הצפוני של היחידה מתנקז לעבר נחל דישון )דרך נחל קציון, נחל מרות ונחל מכברם( ואילו 

 דרום היחידה מתנקז לנחל חצור )ישירות או דרך נחל דלתון(.

 הקרקע פני רום .ד

מ'. גבולה התחתון של היחידה,  550 -הנקודה הגבוהה ביחידה הינה מצפון להר אביתר, ברום כ

 מ'. 230 -באזור תל חצור, הינו ברום כ 90בצמוד לכביש 

 וקרקע מסלע .ה
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הר איילת ובתל משב במורדות המערביים של א מחשוף בזלת דלתון. בנחל מרות, ב"רמת קציון" נמצ

)גיר(. מדרום לנחל מרות, בעיקר ממערב לפסגות הר איילת ותל משב, נמצאת  בענהנמצאת תצורת 

והן בתצורת מנוחה פזורים מספר כתמים קטנים  בענהוחה )חוואר וחרסית(. הן בתצורת תצורת מנ

תצורות נחשפות אזור מערות דרוזים הוא מרחב יוצא דופן בתחום הסקר, ובו  של בזלת דלתון.

 מרת )קירטון וצור(.ת )קירטון, חרסית וחוואר( וכן תצורת שאש, ע'רב וטקייהימ

 צומח טיפוסי .ו

מרבית שטח היח' מכוסה בעשבוניים המלווים בעצים בודדים כמו שיזף מצוי, אלה אטלנטית, 

ישראלי, לבנה רפואי וזית אירופי, ובשיחים כמו שיזף השיח וקידה שעירה. עוד בולטות -אשחר ארץ

ישראלי וסירה קוצנית, וכן שיחיות של -שעירה ומלווים כגון אשחר ארץ ביח' זו השיחיות של קידה

ישראלית, קידה שעירה וסירה קוצנית. בין נחל חצור לנחל -ישראלי המלווה באלה ארץ-אשחר ארץ

דלתון שולטות בתות הסירה הקוצנית המלוות באלון מצוי וקידה שעירה. בכתמים מתפתח חורש 

 –נה רפואי. ביח' זו גם כתם בודד )בסקר כולו( לאורך נחל חצור ישראלי ולב-פתוח של אשחר ארץ

 עלים והרדוף הנחלים.-ובו חורש גדות של שקד קטן

 מים מקורות .ז

ל באפיק נח סביב מרות נמצאות שלוש בריכות עונתיות חפורות, מהן אחת מחזיקה מים גם כיום.

 ומדרום לנחל ,(2015עין כסף ועין זהבית )לא אותרו בסיור במאי  חצור נמצאים שני מעיינות קטנים:

 (.2015עין משב ומעיין ללא שם )אותרו במאי  חצור נובעים שני מעיינות נוספים:

 מרכזיים אתרים .ח

 חורבת מרות, חורבת קציון, הר איילת, תל משב, מערות דרוזים.

 יישובים .ט

 אין יישובים בתחום היחידה.

 בתייםסבי ומפגעים תשתיות .י

 אין תשתיות בתחום היחידה.

 ותרבותי חזותי ייחוד .יא

ביחידה זו נמצאים שרידי שלושה יישובים קדומים מרכזיים, חורבת מרות, חורבת קציון ותל משב. 

יישובים אלו נמצאים במרחב "נקי" כמעט לחלוטין מתשתיות ופיתוח, ועורפם החקלאי הקדום 

 היסטוריות יוצאות דופן.-איכויות נופיות נותר ללא עיבוד מודרני, דבר המעניק למרחב

 עיקריים טבע ערכי .יב

 .בריכה עונתית ממערב לחורבת מרות 

  מערה קרסטית אנכית, שפתחה נצפה מאתר מרות. –מערת מרות 
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    הנוף ביחידת נוף "סובב מרות" יחידות-אפיון תת :10 טבלה

 מרכזיים ואתרים כללי תיאור שם 'מס
 ערכיות לקביעת ושיקולים תרבותי נופי ייחוד

 נופית
רמה חשופה ובזלתית, בשוליה הצפוניים האתר  רמת קציון 8.01

 הארכיאולוגי חורבת קציון.
מרחב פתוח וחשוף, ללא תשתיות, ובגבולו אתר 

 ארכיאולוגי מרכזי.
ערוץ חשוף ולאורכו שיחייה מפותחת. אתר  נחל מרות 8.02

 מערת מרות. –מרכזי 
 נצפות נמוכה יחסית. חלק ממכלול נופי ייחודי.

מדרגת מרות  8.03
 תחתונה

 נוף תרבותי נדיר. פסיפס של בתות, שיחיות וכרמי זיתים.

שרידי יישוב קדום והשטחים החקלאיים שלו.  מרות 8.04
בית הכנסת במרות,  –אתרים מרכזיים 

 הנקרופוליס.

הסקר. סיפור אתר ארכיאולוגי מרכזי בתחום 
 גילוי מרתק.

הר החולש על עמק החולה ובפסגתו שרידים  הר איילת 8.05
 ארכיאולוגיים.

 תצפית ונצפות טובות.

 חלק ממכלול נופי מרשים. קטע מיוער לאורך הנחל, ללא מעיינות. נחל חצור תיכון 8.06
 -מדרגת חצור  8.07

 דלתון
יחסית. אזורי שיחייה קשים  נצפות נמוכה מדרגה למרגלות מתלול הר אביתר. 

 למעבר.
חשובים: עין מעיינות  שלושה –מורד נחל חצור  נחל חצור תחתון 8.08

 גדות תלולות יחסית. זהבית, עין כסף ועין משב.
 קטע יפה בנחל חצור. נצפות נמוכה.

כיפה טופוגרפית מובהקת בעלת תצפית ונצפות  תל משב 8.09
 מרשימות.

 מרכזית.נקודת ציון טופוגרפית 

אזור שיחייה נמוך יחסית. ריכוז גדול של  מערות דרוזים 8.10
 מערות מגורים.

תא שטח נמוך ובעל נצפות נמוכה. עניין 
 היסטורי.

תא שטח למרגלות תל משב, הממוקם  משב מזרח 8.11
 טופוגרפית כמעט בעמק החולה.

 תא שטח נמוך ובעל נצפות נמוכה.

 שולי עמק החולה 3.4.9

 
 .("בקעת גולני"שולי עמק החולה )ב 100בשטח אש : מטווחים 10 תמונה
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 היחידה מאפייני .א

 –יחידה זו הינה הנמוכה ביותר במרחב הסקר, ומשתרעת למעשה בחלקו הגבוה של עמק החולה 

 למרגלות ההרים. חלקים ניכרים מהמרחב מאופיינים בעיבוד חקלאי אינטנסיבי.

 היחידה גבולות .ב

גבולה המערבי של היחידה הינו למרגלות הר איילת ותל משב. שאר גבולות היחידה נקבעו לפי 

גבולות הסקר, כך שלכאורה מדובר על יחידת נוף מקוטעת לשני חלקים. הגבול הטבעי הצפוני 

ליחידה זו הינו צפונית למושב שדה אליעזר, ואילו הגבול הטבעי במזרח הינו משדה אליעזר לעבר 

 איילת השחר ומערות איילת. 

 ניקוז אגני .ג

מתנקז דרך נחל מכברם אל נחל  , ("בקעת גולני")בקעה קטנה שאנו מציעים לכנותה צפון היחידה 

 דישון. דרום היחידה מתנקז לנחל חצור.

 הקרקע פני רום .ד

מ'. הנקודה הנמוכה ביחידה הינה  300 -הנקודה הגבוהה ביחידה הינה ממערב לחוות ינאי, ברום כ

 מ'. 210 -גולני, ברום כהאימונים של חטיבת במפגש נחל מכברם עם כביש הגישה לבסיס 

 וקרקע מסלע .ה

 ובה תלכיד נחלים וקירטון.הפלייסטוקנית, גדות" -בחלקים ניכרים מהשטח נמצאת "תצורת חצור

יש כתם של "בזלת  "בקעת גולני"-בחלקים נוספים מהשטח יש קרקעות סחף אלוביאליות, וב

 דלתון". 

 צומח טיפוסי .ו

ישראלי בליווי קידה שעירה או שומר פשוט, שיחייה של -ביח' זו שיחייה פתוחה של אשחר ארץ

ביח' זו גם כתם קידה שעירה וסירה קוצנית, וכן שטחים עשבוניים המלווים לעתים בעצי שיזף מצוי. 

 ישראלי.-חורש פתוח של שיזף מצוי ואשחר ארץ

 מים מקורות .ז

 אין מקורות מים טבעיים בתחום היחידה.

 מרכזיים אתרים .ח

 "בקעת גולני".-גרוטאת מסוק ב

 יישובים .ט

 "בקעת גולני".-בסיס צבאי קטן ב

 סביבתיים ומפגעים תשתיות .י

 ם מגודרים באינטנסיביות.אזור מטווחים בשולי הבקעה, מתחם תחמושת מגודר, מטעי

 ותרבותי חזותי ייחוד .יא

האלמנט הנופי הבולט בחלקה הצפוני של היחידה הינו פעילות צה"ל, כולל מטווחים, מטרות אימון 

 ."בקעת גולני"-ב ומתחם תחמושת

 עיקריים טבע ערכי .יב
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 .מספר עצי שיזף פזורים בשטח 

    ביחידת נוף "שולי עמק החולה"הנוף  יחידות-אפיון תת :11 טבלה

 לקביעת ושיקולים תרבותי נופי ייחוד מרכזיים ואתרים כללי תיאור שם 'מס
 נופית ערכיות

בקעה הנמצאת בשימוש צה"ל. אתר  "בקעת גולני" 9.01
 גרוטאת מסוק. –מרכזי 

שטח מופר יחסית בפעילות צבאית. נצפות 
 נמוכה.

 נצפות נמוכה. מטעים אינטנסיבי.אזור  חקלאות דרוזים דרום 9.02
קטע מתון יחסית בנחל חצור. נצפה מכביש  נחל חצור ביציאתו לעמק החולה. פתחת נחל חצור 9.03

. מסדרון אקולוגי בין מרחב הסקר ובין 90
 שמורת עינות חצור.

חווה חקלאית ונוף שיחייה בעל ערך נופי  אזור שיחייה וחווה חקלאית. חוות ינאי 9.04
 נמוך.

 

 יער ביריה 3.4.10

 
 .(2014)צילום: ניר הר. מתוך: הר,  יער ביריה: 11תמונה 

 היחידה מאפייני .א

 יחידה זו הינה הדרומית במרחב הסקר, ומאופיינת לרוב במדרונות תלולים ומיוערים.

 היחידה גבולות .ב

נחל חסף שאינו מיוער(. הגבול המזרחי גבולה הצפוני של היחידה נקבע לפי גבול יער ביריה )כולל 

 נקבע לפי תחום חוות ינאי, ושאר גבולות היחידה נקבעו לפי גבול הסקר.

 ניקוז אגני .ג

ואילו השאר  ,חלק משטח היחידה מנוקז צפונה לעבר נחל דלתון )ישירות או דרך יובלו, נחל יבנית(

 מנוקז לנחל חסף, המתנקז ישירות לנחל חצור.
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 הקרקע פני רום .ד

מ'. הנקודה הגבוהה ביחידה הינה  300 -הנקודה הנמוכה ביחידה הינה ממערב לחוות ינאי, ברום כ

 מ'. 530 -עוזיאל, ברום כ-דרומית לקבר יונתן בן

 וקרקע מסלע .ה

גדות" ובה תלכיד נחלים וקירטון. בחלקים נוספים -בחלקים ניכרים מהשטח נמצאת "תצורת חצור

  ובבקעת גולני יש כתם של "בזלת דלתון". מהשטח יש קרקעות סחף אלוביאליות,

 צומח טיפוסי .ו

זו ניכרת הסמיכות ליער ביריה, שזריעי האורנים ממנה מתפשטים אל השיחייה הסמוכה של  ביחידה

קידה שעירה ומתבססים בה. בשטחים מופרים אחרים שולטים עשבוניים, המלווים בשיחים בודדים 

 של קידה שעירה.

 מים מקורות .ז

היחידה נובעים עין משב, מעיין ללא שם ממערב לעין משב, עין בקר ומעיין ללא שם ליד קבר בתחום 

 עוזיאל.-יונתן בן

 מרכזיים אתרים .ח

 עוזיאל והמעיינות.-קבר יונתן בן

 יישובים .ט

 אין יישובים בתחום היחידה.

 סביבתיים ומפגעים תשתיות .י

 עוזיאל קיים פיתוח נרחב.-סביב קבר יונתן בן

 ותרבותי חזותי ייחוד .יא

 עוזיאל מהווה אתר עלייה לרגל ואחת מהפינות היפות ביער ביריה.-בקעת יונתן בן

 עיקריים טבע ערכי .יב

 .מעיינות זעירים 

    הנוף ביחידת נוף "יער ביריה" יחידות-אפיון תת :12 טבלה

 מרכזיים ואתרים כללי תיאור שם 'מס
 ערכיות לקביעת ושיקולים תרבותי נופי ייחוד

 נופית
-נחל יונתן בן 10.01

 עוזיאל
קבר  –בקעה ובה כרמי זיתים. אתר מרכזי 

 עוזיאל-יונתן בן
מכלול נופי מרשים, אתר העלייה לרגל המרכזי 

 בגבולות הסקר.
אזור שיחייה נרחב המשתפל מיער ביריה  שיחיית משב 10.02

לעבר הנחלים חצור ודלתון. אתרים 
שני מעיינות )עין משב ומעיין  –מרכזיים 
 ללא שם(.

בית גידול יחסית לא מופר, אך המאופיין בנוף 
לא אטרקטיבי של שיחייה גבוהה וקשה 

 למעבר.

אזור יחסית לא מופר, נצפות נמוכה מאד  מדרונות סלעיים מתונים בגדת נחל חסף. נחל חסף 10.03
 מהמרחב הסמוך.
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 נקודתיים חשובים אתרים 3.5

אתרים שבהם תופעה  39אתרים נקודתיים חשובים, מהם  203בתחום הסקר  סה"כ מופו

אתרים הידרולוגיים  44גיאולוגית/גיאומורפולוגית )מצוק, ערוץ, מערה, מחצבה, דייק, מפל וכד'(; 

אתרים בוטניים בעלי עניין לציבור הרחב )עץ בודד, בוסתן  21)בור מים, מעיין, גב, מאגר וכו'(; 

אתרים ארכיאולוגיים )קבר, משטח דריכה, בית בד, גת, חורבה, תל,  38חה וכד'(; נטוש, ריכוז פרי

אתרים היסטוריים )בונקר, בית קברות, מבנה מגורים, מסגד, כנסייה  24; 12מערת מגורים וכו'(

 8אתרי נוף ותצפית )מצפור, עמדת תצפית(;  21אתרי הנצחה )גלעד, מצבה, אנדרטה וכו'(;  8וכד'(; 

 יים )מחצבה, מרבץ בקר, מצבור אשפה וכד'(.מפגעים נופ

אתרים דורגו כבעלי חשיבות  95(, 3אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה הארצית )חשיבות גבוהה,  26

אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה המקומית )חשיבות  82-(, ו2ברמה האזורית )חשיבות בינונית, 

  (.8 מפהו 13 הטבל(. האתרים מוספרו מצפון לדרום )1נמוכה, 

                                            

12
 המידע הארכיאולוגי המפורט בטבלה מבוסס על מידע קיים בספרות, ואינו בא להחליף סקר ארכיאולוגי מקצועי. 
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 להלן. 13 הטבללתיאור הממצאים בכל אתר, ראה  .דלתון-דישוןאתרים נקודתיים בסקר : 8 מפה
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שבעמודה מספר האתר  = חשיבות ארצית. 3= חשיבות אזורית,  2= חשיבות מקומית,  1דירוג חשיבות האתר:  .דלתון-דישון: טבלת אתרים בסקר 13 הטבל
 .לדרום מצפוןהאתרים . מספור (8 מפה) הימנית זהה למספרו במפת האתרים

מס' 
 אתר

 שם האתר
 סיווג האתר

 מקור המידע תיאור האתר
דירוג  מיקום האתר

 X Y נימש ראשי חשיבות

. לא נסקר 1972אנדרטה לזכרו של חייל סיירת צנחנים שנפל בבינת ג'בייל בשנת   הנצחה יד לזכר רפי דותן 1
 בשטח. מיקום עפ"י עמוד ענן.

 243866 777523 2 

נר )אמי מ"מעיין -אנדרטה לאמנון בר -שתי אנדרטאות שלא זוהו בנסיעה בשטח   הנצחה אנדרטאות אביבים 2
 אמי" בנחל השופט( ואנדרטה לשלום ביטון. מוזכרות בספר "גלעד".

 244136 777476 2 

 3 777396 243988 לא נסקר בשטח. מצודת טיגארט בריטית. כיום בתחומי מחנה צבאי.  היסטורי משטרת אביבים 3

 2 777227 244559 סיור בשטח. קווקז.-תצפית נוף לעבר בקעת אביבים וג'בל אל  נוף/תצפית מצפור אביבים 4

 3 777197 246100 לא נסקר בשטח. פסגה גבוהה שראשה נמצא בתחום לבנון. סביב הפסגה יער אלונים מרשים. בוטני נוף/תצפית הר אביבים 5

במפה מנדטורית מסומנת כאן נקודת משטרה, בנוסף למשטרת צאלחה שמצפון.   היסטורי משטרה בריטית 6
 לא נבדק בשטח.

, Alma 1:20,000'מפת 
 .1948שנת 

244016 777151 1 

 2 777134 244339 סיור בשטח. .1970אנדרטה לחללי הפיגוע באוטובוס התלמידים בני אביבים, שהתרחש במאי   הנצחה אנדרטה באביבים 7

 2 776850 244458 סיור בשטח. תצפית לעבר הגליל העליון  נוף/תצפית מצפור אביבים דרומי 8

 1 776746 243629 סיור בשטח. מערה עם שני כוכים בעומק מטרים אחדים.  גיאולוגי מערה קטנה 9

מ'. נצפית מהיישוב יראון. המערה  15 -מערה עם פתח גבוה ומרשים, בעומק כ ארכיאולוגי גיאולוגי מערת נחלית 10
 שימשה כפי הנראה את תושבי חורבת עבות הסמוכה.

 סיור בשטח.
 (.2014שבטיאל )

243573 776727 2 

סיור בשטח, מפת  פילבוקס מנדטורי בתוואי כביש הצפון.  היסטורי פילבוקס 11
'Alma 1:20,000 שנת ,
1948. 

247372 776716 
1 

מצבת זיכרון המסומנת לצד כביש הצפון במפות מנדטוריות וישראליות. לא נסקר   היסטורי מצבת זיכרון 12
אחרים. המיקום מקורב עפ"י המפה. ככל בשטח, אבל לא אותר גם בידי מטיילים 

הנראה המצבה הוקמה לזכרו של אליהו אבטיחי ז"ל, נוטר בעבודות הקמת גדר 
 .1938הצפון, שנהרג באזור זה בקיץ 

, Alma 1:20,000'מפת 
 776637 246426 .1948שנת 

1 

צורה עברית של השם  –מקור שם האתר כיפה עם שרידים ארכיאולוגיים. נוף יפה.  נוף/תצפית ארכיאולוגי חורבת חובב 13
 הערבי ח'רבת דיר חביב.

 2 776598 247856 סיור בשטח.

 1 776584 244070 סיור בשטח. אתר פסולת מקומי.  מפגע תחנת מעבר לאשפה 14

 2 776531 247488 סיור בשטח. נקודת תצפית לא משולטת ולא מוסדרת. פוטנציאל פיתוח תיירותי.  נוף/תצפית מצפור חובב 15

 1 776529 243721 סיור בשטח. ורד הכלב ויערה איטלקית  בוטני ורד הכלב 16

 1 776494 246313 סיור בשטח. נקודת תצפית לא מוסדרת לעבר נחל דישון.  נוף/תצפית נקודת תצפית 17

גלי אבנים, גדרות אבן ועצי אלון מצוי. שם האתר הוא צורה עברית של השם הערבי   ארכיאולוגי חורבת עבות 18
– Kh. Ubia. 

סיור בשטח, מפת 
'Alma 1:20,000 שנת ,
1948. 

243757 776492 
1 

( שלא נצפה בסקר בשטח ואינו blockhouseבמפה מנדטורית מסומן כאן פילבוקס )  היסטורי פילבוקס 19
 כנראה שהמקום נהרס.מתועד במפות הישראליות. 

, Alma 1:20,000'מפת 
 .1948שנת 

241985 776437 1 

 1 776436 242644 סיור בשטח. מערות קטנות במדרון ההר.  גיאולוגי מערות קטנות 20

 1 776413 248200 סיור בשטח. אזור עם משטחי סלע נרחבים )לא נקודתי(.  גיאולוגי ריכוז משטחי סלע 21

 1 776393 242796 סיור בשטח. מצוק בגובה כחמישה מטרים ובו מערה.  גיאולוגי מצוק ומערה 22

אליה צמודה נוספת ובריכה זעירה  ,כדונם אחדשל מעיין עונתי המזין בריכה בשטח   מים עין נחלית 23
 מצפון.

 2 776392 243623 סיור בשטח.

גדרות אבן ואלוני  24
 התולע

 1 776374 242469 סיור בשטח. חקלאיות ועצי אלון התולע.גדרות אבן  בוטני ארכיאולוגי

פינת זיכרון לטרקטוריסט קק"ל, ישראל גלבוס ז"ל, שנרצח ע"י מחבלים שחדרו   הנצחה גלעד לישראל גלבוס 25
 . המיקום מקורב )לא נסקר בשטח(.1965מלבנון בשנת 

אתר קק"ל, עיתונות 
 היסטורית.

243321 776280 2 

 25 -מערות, מתוכן כ 85 -מכלול מערות מרשים במיוחד. בערוץ נחל אביב יש כ  ארכיאולוגי מערות אביב 26
בנקודה זו. המערות כוללות חדרים חצובים הבנויים במפלסים שונים, גומחות 
לנרות שמן )באחד מהם נמצאו נרות מהתקופה הממלוכית(, בורות מטוייחים 

ואחרים ניצלו זרימה מנטיפים(,  מהתקופה הרומית הקדומה )חלקם ניצלו נגר עילי
 .Mughr Ubiaקירות מגן בפתח המקלטים. במפה מנדטורית האתר נקרא 

סיור בשטח, שבטיאל 
 Alma'(, מפת 2014)

 776222 244551 .1948, שנת 1:20,000

1 

מ'. מיקום  2מ', קוטר חציבה חיצונית  1.5אבן ים חצובה בסלע, קוטר משוער   ארכיאולוגי אבן ים 27
 מקורב.

 1 776213 244473 סיור בשטח.

 2 776211 244516 סיור באתר. גרם מדרגות חצוב המקשר את מערות אביב עם ראש המצוק. לצד השביל בור מים.  ארכיאולוגי מדרגות חצובות 28

 2 776211 244672 סיור בשטח. גת חצובה בסלע, בעלת שלושה מפלסים.  ארכיאולוגי גת עתיקה 29

 1 776204 244538 סיור בשטח. בור מים עם אבן חוליה. מיקום מקורב.  מים מיםבור  30

מ'( ובבסיסו מערה לא עמוקה אך עם תקרה בגובה  30 -קפל במצוק )שגובהו כ ארכיאולוגי גיאולוגי מערת מגלש 31
כעשרה מטרים. שבטיאל מגדיר את מערת מגלש כמכלול מקלטי מצוקים המורכב 

מערות  100 -)ובין שפך נחל אביב למערת מגלש הוא מציין כ חללים חצובים 21 -מ
 שהוכשרו לשהות אדם(

 סיור בשטח.

246169 776123 

2 

 2 776107 243124 סיור בשטח. דפנה -אנדרטה ומצפור לחללי הכשרת הצופים  נוף/תצפית הנצחה אנדרטה ומצפור 32

 2 776106 246252 בשטח.סיור  מצוק גבוה ומרשים.  גיאולוגי מ' 25 -מצוק כ 33

 1 776106 243553 סיור בשטח. המצוק הראשון בשביל הטיול בנחל אביב.  גיאולוגי מצוק 34

 1 776089 244355 סיור בשטח. ס"מ. 30-50חציבה רבועה בעומק   ארכיאולוגי חציבה רבועה 35

 1 776062 244248 סיור בשטח. סלעים גדולים בערוץ הנחל.  גיאולוגי סלעי ענק 36
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מס' 
 אתר

 שם האתר
 סיווג האתר

 מקור המידע תיאור האתר
דירוג  מיקום האתר

 X Y נימש ראשי חשיבות

 1 776043 245096 סיור בשטח. סלעים גדולים שהתמוטטו לנחל. סימני חציבה. היסטורי גיאולוגי סלעים גדולים 37

 2 776040 244557 תצפית מרחוק. גת עמוקה חצובה בסלע, נצפית מהגדה הנגדית. מיקום מקורב.  ארכיאולוגי גת חצובה 38

מ'.  1מ' ובעומק  1.2מ', בתחתיתה בור עגול בקוטר  3.5על  2.5גת חצובה במימדים   ארכיאולוגי גת 39
 לידה ספלול קטן חצוב.

 2 776039 247948 סיור בשטח.

 1 776002 243680 סיור בשטח. שרידי טרקטור.  מפגע גרוטאה 40

 3 776000 244059 סיור בשטח. המשך תופעת ה"עלמות"  גיאולוגי עלמות מזרחיות 41

מיקום מקורב לבית הקברות של הכפר דישום לפי מפה מנדטורית. באתר מסומן   היסטורי בית קברות 42
. האתר לא נסקר בשטח, פוטנציאל לפריחה של חצבים Neby Haniyaמקאם 

 נהריים.-ואירוס ארם

, Alma 1:20,000'מפת 
 775968 248341 .1948שנת 

1 

נאספו  1980 -מפלסים. הנ"צ לא מדויק. בשנות המערה מרשימה עם שלושה   ארכיאולוגי מערת חנייה 43
 במקום חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית.

סיור באתר, שבטיאל 
(2014.) 

244206 775956 3 

 1 775951 247946 סיור בשטח. מ'. 3מ'( הנמצא בראש מצוק של  6-5עץ אלון מצוי גדול )גובה   בוטני אלון מצוי 44

 3 775948 243910 סיור בשטח. מ' )שלישית עשרות מטרים ממזרח( 6-5שיני סלע בגובה  שתי  גיאולוגי ה"עלמות"  45

 3 775942 248000 סיור בשטח. קרקעי. לידו שיזף השיח ואקליפטוס.-מעיין ניקבה הנובע במבנה מקומר תת  מים עין דישון 46

 1 775936 245211 סיור בשטח. מ' ולידו אלה אטלנטית. 10-8אלון מצוי בגובה   בוטני עצים גדולים 47

 2 775904 243250 סיור בשטח. טיילת וגן פסלים. -תצפית טובה מזרחה. פינת הנצחה. בין מצפור זה לקודם  הנצחה נוף/תצפית מצפור איילת 48

 1 775872 248333 סיור בשטח. נקודת תצפית משולטת אך לא מוסדרת לעבר נחל דישון.  נוף/תצפית תצפית מושב דישון 49

 2 775802 244892 סיור בשטח. תצפית נוף מרשימה אך לא מוסדרת בקצה המטעים.  נוף/תצפית קצה רמת יראון 50

 Jebelתצפית ייחודית לעבר נחל דישון. שמו הערבי של המקום  -פסגת הר דישון   נוף/תצפית פסגת הר דישון 51

Hadireh. 

 סיור בשטח.
 PEF (1880.)מפת 

246551 775779 3 

 1 775722 247662 סיור בשטח. פרט בוטני נדיר בגובה הזה.  בוטני שיזף השיח 52

 2 775695 242889 סיור בשטח. בריכת קבע בתחום קיבוץ יראון. פינת חי בתשלום.  מים חי-אגם 53

 1 775687 245740 סיור בשטח. מ'. 6 -שלושה עצי אלון מצוי יפים בגובה כ  בוטני אלונים 54

 1 775678 245359  קידוח מים עזוב במפגש הנחלים אביב ודישון )מבנה בטון מרשים(.  מים קידוח מים 55

עץ אלון יפה ושוקת לעדרי הבקר. נקודת מנוחה אסטרטגית במפגש הנחלים אביב  מים בוטני אלון מצוי ושוקת 56
 ודישון.

 2 775666 245404 סיור בשטח.

 1 775639 244007 סיור בשטח. מים.-תעלת ניקוז. קנים, גרגיר הנחלים ועדשת מוצא בוטני מים תעלת מים 57

 1 775593 248410 סיור בשטח. צינור בטון עולה מנקודה זו לעבר מושב דישון.  מים מעלה הצינור 58

 3 775562 247503 סיור בשטח. שער סלע בנחל דישון. גב מים בחורף. מים גיאולוגי שער סלע 59

 2 775548 242933 סיור בשטח. עיי הכפר צאלחה, השטח לא נגיש.  היסטורי צאלחה 60

 2 775521 247418 סיור בשטח. טחנת קמח בעלת מגלש יחיד. עץ אלה אטלנטית.  היסטורי טחנת קמח 61

שימש מ'. ארבעה חדרים וחלונות רבים.  3 -מערב, גובה כ-מבנה מלבני בציר מזרח  היסטורי בית ספר מנדטורי 62
 את הכפר צאלחה.

 2 775380 243445 סיור בשטח.

 1 775376 244057 תצלום אוויר. מאגר מים ברמת יראון. לא נסקר בשטח.  מים מאגר רמת יראון 63

 3 775358 246255 סיור בשטח. מעיין גדול שמימיו נשאבו בעבר.  מים עין אביב 64

מאמרים  חשוב המייצג את התרבות האשלית. מיקום משוער.אתר פרהיסטורי   ארכיאולוגי אתר מצפה יראון 65
 ארכיאולוגיים.

244139 775348 2 

 2 775348 247239 סיור בשטח. טחנת קמח עם שני פתחים בתחתיתה.  היסטורי טחנת קמח 66

 1 775327 247171 סיור בשטח. מתקן מבטון, כנראה מתקן שאיבה של מקורות. נטוש כיום.  מים מתקן שאיבה 67

 2 775325 243248 סיור בשטח. קבוצת עצי אלון מצוי גדולים.  בוטני ריכוז אלונים 68

 1 775315 246291 סיור בשטח. נקודת שחרור מי עין אביב לאפיק נחל דישון.  מים נקודת שחרור מים 69

 2 775308 246467 סיור בשטח. מצוק מרשים בגדה הצפונית של הנחל.  גיאולוגי מצוק 70

 2 775296 246221 סיור בשטח. מצוק יפה בגדה הדרומית של נחל דישון מול עין אביב  גיאולוגי מצוק עין אביב 71

 2 775253 246998 סיור בשטח. .2015פריחת אירוס נצרתי וחלמונית גדולה. נסקר באמצע מאי  -שילוט של רט"ג   בוטני אתר פריחה 72

בטון. מים עמוקים, תאנה גדולה. במפה מנדטורית מכונה עין מעיין חתום במבנה   מים עין יראון 73
 "המעיין המזרחי". –שרקיה -א

 סיור בשטח.
 Alma 1948'מפת 

(1:20,000.) 

243831 775200 
3 

 2 775170 246711 סיור בשטח. טחנת קמח בגדה הצפונית של הדישון  ארכיאולוגי טחנת קמח 74

 2 775160 244907 סיור בשטח. ובו מערה הנצפית מהשביל. לא נבחנה מקרוב.מצוק מרשים   גיאולוגי מצוק ומערה 75

 1 775038 245148 סיור בשטח. שקתות להשקיית הבקר.  מים שקתות 76

 מזרחי של הר עלמון. לא נסקר בשטח.-המצוק הצפוני  גיאולוגי מצוק עלמון 77
מעוטרת בשתי שבטיאל מציין בהר עלמון מערות קבורה, באחת מהן דלת אבן 

 מנורות חמישה קנים.

תצפית מרחוק, 
 775033 245999 (.2014שבטיאל )

2 



 

 -95  - 

מס' 
 אתר

 שם האתר
 סיווג האתר

 מקור המידע תיאור האתר
דירוג  מיקום האתר

 X Y נימש ראשי חשיבות

 2 774883 246814 סיור בשטח. שקע קטן ועמוק למרגלות הדרך.  גיאולוגי דולינה 78

 1 774719 245348 סיור בשטח. מערה קטנה ומעליה סדק במצוק.  גיאולוגי מערה 79

 2 774710 246312 סיור בשטח. .1987לוח זיכרון לזכר ראובן גבאי שנפל במילוי תפקידו בסיירת גולני בשנת   הנצחה אנדרטת ראובן גבאי 80

 1 774678 245314 סיור בשטח. מערה קטנה בראש המצוק.  גיאולוגי מערה 81

 1 774647 245369 סיור בשטח. עמוד סלע בגובה כחמישה מטרים.  גיאולוגי עמוד סלע 82

מ'( ובה אולם מואר בגובה כחמישה מטרים.  10 -מערת אולם קטנה )עומק כ  גיאולוגי דישוןמערת  83
מ' צפונה עמוד סלע בגובה כחמישה  20 -בפתחה עצי שקד ואלה אטלנטית. כ

 מטרים.

 סיור בשטח.
244971 774641 

2 

אזור ייחודי של גלי אבנים עתיקים. ריכוז מורית קלוטה )צמח  -פסגת הר עלמון  ארכיאולוגי נוף/תצפית הר עלמון 84
 .Tell el Humran –נדיר(. שמו הערבי של המקום 

 3 774574 246218 סיור בשטח.

נחל  -מתקן מקורות  85
 דישון

 2 774556 249286 סיור בשטח. מתקן גדול של מקורות. נטיעת צמחים זרים.  מפגע

 1 774455 246934 סיור בשטח. מחפורת קטנה עם סכר. כנראה אוגרת מים בחורף.  מים מחפורת 86

 PEF (1880.) 250222 774410 2מפת  .Ras el Kursiנקרא  PEFרכס מצפון לנחל דישון. לא נסקר בשטח. במפת   נוף/תצפית פסגת הר יחמור 87

 3 774259 244687 סיור בשטח. סלע בגובה כעשרה מטרים, נצפה מלמטה.מ' ועמוד  20 -מצוק בגובה כ  גיאולוגי מצוק ועמוד סלע 88

 2 774042 249499 סיור בשטח. מצוק גדול ומערה בולטת, תצפית מערוץ הנחל. לא נסקר בשטח.  גיאולוגי מצוק ומערה 89

גרפיטי מציין את שם מערת כוכים יפה מעליה מבנה אבן. מצבות מודרניות במבנה.   ארכיאולוגי מערת הבבליים 90
 המערה ואת קברם של רבה בר רב הונא, רב נחמיה ורב המנונא

 2 773852 245910 סיור בשטח.

 1 773748 248539 סיור בשטח. פסגה בחורש רמת עלמה, תצפית מוגבלת ומסלע קרסטי.  נוף/תצפית 626פסגה  91

הרוסים המשלבים גיר ובזלת. באזור תועד בית מבנים  -שרידי הכפר הערבי עלמה   ארכיאולוגי חורבת עלמה 92
 כנסת קדום. בצמוד וממזרח לחורבה הייתה בריכת הכפר, ממנה לא נותר זכר.

סיור בשטח, מפת 
'Alma 1:20,000 שנת ,
1948. 

246228 773490 
1 

 1 773469 248957 סיור בשטח. מ'. נצפות מוגבלת. 3 -שן סלע בגובה כ  גיאולוגי שן סלע 93

 2 773461 249096 סיור בשטח. תצפית נוף יפה.  נוף/תצפית פסגה 94

 1 773456 246183 סיור בשטח. מ'. 8 -עץ אלה בגובה כ  בוטני אלה אטלנטית 95

 2 773370 245440 סיור בשטח. עץ אלון מצוי מרשים בפסגת הר ריחן. נמצא בשטח מגודר אינטנסיבית ואינו נגיש.  בוטני אלון מצוי 96

 2 773349 246120 סיור בשטח. שני קברים המוקדשים לרבי אלעזר בן עזריה ולאביו.  היסטורי קברי צדיקים 97

 2 773240 249338 סיור בשטח. מ'. 4 -עץ חריג בסביבתו של אלון התבור בגובה כ  בוטני אלון התבור 98

בית הקברות הקדום  99
 של עלמה

' אוכלוסייה גדולה של 2000 -עד לשנות ה בית קברות של הכפר הערבי עלמה.  היסטורי
 נהריים. כיום השטח מרוסס בקוטלי עשבים חזקים.-אירוס ארם

 1 773233 246288 סיור בשטח.

ערך. בתחום בית הכנסת שתי כתובות -בית כנסת מודרני המוקדש לרבי אלעזר בן  היסטורי בית הכנסת בעלמה 100
 עתיקות שהתגלו בחורבות עלמה הקדומה.

 2 772923 247028 סיור בשטח.

 2 772902 245841 סיור בשטח. מעיין )באר ריחן( במבנה אבן נעול מול בריכת ריחניה. חישת קנים.  מים מעיין 101

( לא מסומן כלל הכפר ריחניה, 1880) PEFדונם. במפת  3 -בריכה עונתית בשטח כ  מים בריכת ריחניה 102
 .Burak Almaובמקומו מסומנות כאן שתי בריכות בשם 

 סיור בשטח.
245799 772893 2 

 1 772863 247679 סיור בשטח. פגרי בעלי חיים  מפגע מזבלה 103

 1 772801 247873 סיור בשטח. . בשטח נחשד בטעות כבריכת שגר.2015שקע רדוד ויבש באמצע מאי   מים שקע רדוד 104

 3 772729 245846 סיור בשטח. מוזיאון לתרבות הצ'רקסית. היה סגור בעת הביקור.  היסטורי המוזיאון הצ'רקסי 105

לא נסקרה בשטח בגלל טעות בזיהוי. השם לפי השם הערבי  -בריכה עונתית קטנה   מים בריכת שגר 106
Birkat Sigaca. 

תצלום אוויר, מפת 
'Alma 1:20,000 שנת ,
1948. 

247956 772723 
1 

מסגד הכפר ריחניה, בנוי בסגנון שאינו טיפוסי לארץ )כנראה בסגנון הצ'רקסי   היסטורי מסגד ריחניה 107
 בקווקז(.

 2 772675 245779 סיור בשטח.

בית הקברות הישן  108
 בריחניה

 1 772599 245676 בשטח.סיור  בית קברות היסטורי. לא תועדו אירוסים באתר.  היסטורי

 2 772534 250866 סיור בשטח. ריכוז אלונים יפים בשפך נחל קציון לנחל דישון.  בוטני שפך נחל קציון 109

 1 772463 250566 סיור בשטח. שני מקבצי קנים. ייתכן סימן לנביעה עונתית.  בוטני מקבצי קנים 110

 -מטרים ולמרגלותיו בולדר. מערות רדודות. אורך המצוק כ מצוק בגובה כחמישה  גיאולוגי מצוק ומערות 111
 מ'. 40

 2 772440 250509 סיור בשטח.

 1 772399 247782 תצלום אוויר. מכון טיהור שפכים ממזרח למושב עלמה.  מים מכון טיהור שפכים 112

-ומאחוריה ריכוז פריחה של אירוס ארםאבן בזלת עתיקה )אולי "ים" של בית בד(  בוטני ארכיאולוגי אבן בזלת עתיקה 113
 נהריים.

 2 772372 250956 סיור בשטח.

 2 772077 249908 סיור בשטח. מבנה מכוסה בעפר, בעל שני חדרים מקומרים יפים. כניסה ממזרח.  ארכיאולוגי מבנה קדום 114

 2 772077 249965 סיור בשטח. חלק מבית בד. -אבן ממל   ארכיאולוגי אבן ממל 115

 1 772071 251100 סיור בשטח. .1קידוח חינדג'   מפגע קידוח מים 116

מ'. מגע יפה בין  4דונם וגובהה  1.5מתועדת בסקר מחצבות נטושות. שטח המחצבה  מפגע גיאולוגי 1מחצבת ריחניה  117
 בזלת וסקוריה. לא נסקר בשטח.

סקר מחצבות נטושות 
(govmap.gov.il) 

246273 772055 1 
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מס' 
 אתר
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 סיווג האתר

 מקור המידע תיאור האתר
דירוג  מיקום האתר

 X Y נימש ראשי חשיבות

 3 772027 249817 סיור בשטח. המבנים הגדולים של אתר חורבת קציון. הרחבה בגוף הטקסט.  ארכיאולוגי חורבת קציון 118

 2 772013 245786 סיור בשטח. הישן וממנו תצפית נוף יפה 886עיקול בכביש   נוף/תצפית מצפור 119

מ'. סככה לבעלי חיים  15דונם וגובה  2שטח מתועדת בסקר מחצבות נטושות.  מפגע גיאולוגי 2מחצבת ריחניה  120
 ומצבורי פסולת.

סקר מחצבות נטושות 
(govmap.gov.il) 

246278 771944 1 

 1 771935 249921 סיור בשטח. מעט קברים חצובים, ספלולים בסלע  ארכיאולוגי קברים חצובים 121

 1 771917 251159 סיור בשטח. שרידי טחנת קמח.קיר אבן לא ברור בגדה הצפונית, אולי   ארכיאולוגי קיר אבן 122

 2 771870 249963 עמוד ענן. לפי "עמוד ענן", בנקודה זו נמצא ציון לקבריהם של ריש לקיש ורבי יוחנן מקציון. היסטורי ארכיאולוגי קברי צדיקים 123

 1 771842 250642 סיור בשטח. מחצבה עתיקה, קברים בודדים.  ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 124

 1 771760 251262 סיור בשטח. .GPS -לא נדגם ב -מצוק קטן של תלכיד נחלים   גיאולוגי מצוק תלכיד 125

 1 771662 251497 סיור בשטח. .2קידוח חינדג'   מפגע קידוח מים 126

 2 771651 247795 סיור בשטח. שקע גדול יחסית, מוצף בחורף.  מים שקע עלמה 127

נקודת תצפית טובה. בעבר נקראה הר אדמון. במורדות ההר אוכלוסיית חלמוניות.  בוטני נוף/תצפית זמרה-בןהר  128
 .Baiyad Mjwash –שמו הערבי של המקום 

סיור בשטח, מפת 
'Alma 1:20,000 שנת ,
1948. 

245355 771590 
1 

 1 771558 250728 סיור בשטח. ערימות סיקול, נוף יפה נוף/תצפית ארכיאולוגי גלי אבנים 129

נהריים בבית הקברות של -מבנה מודרני ולצידו חלקה קטנה עם פריחת אירוס ארם בוטני היסטורי זמרה-קבר ר' יוסי בן 130
 אחמר-ראס אל

 2 771557 244620 סיור בשטח.

 מערה קרסטית עמוקה. ראו הרחבה בגוף הטקסט.  גיאולוגי מערת עלמה 131
 שדה דולמנים שלא זוהה בשטח.ממזרח למערה אמור להיות 

סיור בשטח, נקרות 
 .10צורים 

247932 771494 3 

 1 771238 250389 סיור בשטח. קבוצת עצי שיזף מצוי.  בוטני קבוצת שיזפים 132

עץ תאנה במצוק נחל מרות. עפ"י "עמוד ענן" יש באזור זה נביעה )דיווח ממרץ  מים בוטני תאנה 133
 הנחל יבש(.נמצא  2015. במאי 2015

 1 771141 250949 סיור בשטח.

מ' בקרקעיתה עצי תאנה. קינון יונים. הפתח נצפה  15 -תהום אנכית בעומק כ  גיאולוגי מערת מרות 134
 מחורבת מרות.

 2 770994 249789 סיור בשטח.

בשנים מ'. ללא סימנים לאגירת מים  2 -בריכת מים סגלגלה, קיר אבן בגובה כ  מים בריכה יבשה 135
 האחרונות.

 2 770950 250362 סיור בשטח.

 1 770948 246495 סיור בשטח. מ' ובגובה כמטר. יש נוספים בסביבה. 3מעגל אבנים בקוטר   ארכיאולוגי דולמנים? 136

 2 770932 249631 סיור בשטח. מ'. 3 -מ' וגובה התקרה כ 5 -מערת רועים עגולה, עומקה כ  גיאולוגי מערת מרות עילית 137

 2 770920 249584 סיור בשטח. מ'. כניסה נוחה מדרום וממערב. 5 -מ'. גובה הקיר הצפוני כ 30 -דולינה בקוטר כ  גיאולוגי דולינת מרות 138

 2 770904 249947 סיור בשטח. בור מים עם אבן חוליה יפה.  מים בור מים 139

כוכים. מופע מרשים. שבטיאל מציין באזור זה מערכת מערות מערות קבורה עם   ארכיאולוגי מערות קבורה 140
כוכי קבורה, עם מחילות המקשרות ביניהם )בלא  84 -קבורה בעלת שבעה אולמות ו

 לפגוע בכוכי הקבורה(, ולהערכתו זוהי מערכת קבורה שהוסבה למערכת מסתור.

סיור בשטח, שבטיאל 
(2014.) 250512 770841 

2 

בית הכנסת העתיק  141
 מרות

 3 770812 249922 סיור בשטח. בית כנסת עתיק ומתחת לו מערכת מסתור. ראו הרחבה בגוף הטקסט.  ארכיאולוגי

 2 770782 250569 סיור בשטח. גת גדולה.  ארכיאולוגי גת 142

 3 770766 250571 סיור בשטח. מאוזוליאום קדום עם דלת אבן, מוסתר בסבך.  ארכיאולוגי מאוזוליאום 143

מערות קבורה, בנ"צ הנתון מערת כוכים, כנראה "קבר הצדיק" בספרו של צבי   ארכיאולוגי מערות קבורה 144
 אילן.

 2 770758 249751 סיור בשטח.

 1 770751 249697 סיור בשטח. .2015בריכה יבשה, ללא סימנים לאגירת מים בשנת   מים בריכה יבשה 145

 1 770743 246097 סיור בשטח. גל אבנים גדול ועליו עץ ליבנה רפואי גדול ועתיק. בוטני ארכיאולוגי גל אבנים ועץ ליבנה 146

 2 770728 246777 סיור בשטח. דונם. מעט פריחת נוריות המים 3.3 -בריכת חורף בשטח כ  מים בריכת הר דלתון 147

 1 770713 251608 ענןעמוד  מאגר מים פתוח קטן. לא נסקר, מוזכר ב"עמוד ענן".  מים מאגר מים 148

 1 770707 246657 תצלום אוויר. מתקן טיהור שפכים. לא נסקר בשטח.  מים מכון טיהור 149

סיור בשטח, מפת  . מסומנת במפה מנדטורית.2015בריכה עונתית, נמצאה עם מים במאי   מים בריכת מרות 150
'Alma 1:20,000 שנת ,
1948. 

249794 770673 
1 

 3 770671 249915 סיור בשטח. קרקעי. הפתח חסום כיום.-מאגר מים תת  מים מאגר מים 151

דונם( המוכרזת כשמורת טבע. שמה של הבריכה הוא  3.5בריכה עונתית גדולה )  מים בריכת קש 152
 .Birkat el Qushahצורה עברית של השם הערבי 

 סיור בשטח.
 Alma 1948'מפת 

(1:20,000.) 

246188 770604 
2 

 2 770514 246716 סיור בשטח. .2015פריחת נוריות מים בסוף אפריל   מים מחפורת 153

 1 770502 249770 סיור בשטח. מ' ממזרח ברוש נוסף. 50מ' המהווה נקודת ציון בולטת בנוף.  6-5עץ בגובה   בוטני עץ ברוש 154

 1 770495 250777 סיור בשטח. גת עתיקה.  ארכיאולוגי גת 155

מקלטי  40 -סדרת מערות טבעיות וחצובות בידי אדם )כ -מצוקי הר אביתר  ארכיאולוגי גיאולוגי החלונותמצוק  156
מצוקים(. גישה קשה. המערות בנויות במספר מפלסים ועברו הכשרה כולל סימני 
חציבה, גומחות לנרות ועוד. כפי הנראה המקום שימש הן את יהודי מרות והן את 

 בתקופת המרד הגדול.יהודי דלתון הסמוכה 

 סיור בשטח.
 770480 247975 (2014שבטיאל )

3 
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פסגה צפונית הר  157
 אביתר

 2 770474 247646 סיור בשטח. תצפית נוף  נוף/תצפית

 Jebel el –עיי חורבות בשטח ניכר. תצפית נוף מרשימה. שמו הערבי של ההר  ארכיאולוגי נוף/תצפית פסגת הר איילת 158

Makhabba. 

סיור בשטח. מפת 
Lake Hula 1941 ,
1:20,000. 

250860 770459 
3 

 1 770408 247725 סיור בשטח. ס"מ. 10ס"מ ובעומק  25בקוטר   ארכיאולוגי ספלול חצוב 159

שרידי מתחם גדול הנראה כמצודה רבועה עם גלי  -בפסגה הדרומית של הר איילת   ארכיאולוגי הר איילת דרום 160
 אבנים בתוכה.

 2 770205 250843 סיור בשטח.

תימא. במפה מנדטורית מסומן במקום -תצפית נוף, ציון קברו של רבי יהודה בן היסטורי נוף/תצפית פסגת הר אביתר 161
 (.Nattahקברו של שייח' מוחמד נטח )

 סיור בשטח.
 Alma 1948'מפת 

(1:20,000.) 

248203 770065 
3 

 1 769966 249268 סיור בשטח. כליל החורש בערוץ נחל חצור. במעלה הנחל יש פרטים נוספים.שני עצי   בוטני כלילי החורש 162

 1 769958 250682 סיור בשטח. ..2015גב חצוב בצורת האות ח', עם תעלת הזנה וספלול. נמצא יבש במאי   מים גב 163

ציון לקברו של רבי יוסי הגלילי. תצפית מ'. בפסגה  872הר געש שמור היטב ברום  גיאולוגי נוף/תצפית הר דלתון 164
 היקפית.

 3 769953 246820 סיור בשטח.

ארבע מערות קבורה במדרון, חלקן עם שפע כוכי קבורה. באחת המערות ציון   ארכיאולוגי מערות יוסי 165
קבריהם של ר' יוסי הגלילי ור' אליהו גאון, ובאחרת ציון קברו של ר' שמואל בן ר' 

 יו

 סיור בשטח.
246885 769891 

2 

 1 769814 249738 סיור בשטח. מיקום נמוך וחם במורד נחל חצור. -מ'  3.5כליל החורש בגובה   בוטני כליל החורש 166

 2 769800 247166 סיור בשטח. מ', במטע זיתים 6מ' וברוחב  8מצבה מלבנית באורך   היסטורי קבר הלל האמורא 167

 2 769791 247000 סיור בשטח. המוקדשת לר' ישמעאל בנו של ר' יוסי הגלילי מצבה  היסטורי מצבת ישמעאל 168

 2 769785 251439 סיור בשטח. גרוטאת מסוק )לידה גם גרוטאת אוטובוס(.  היסטורי מסוק 169

, Safad 1:20,000מפת  בריכה עונתית המסומנת במפות )מנדטורית וישראלית(, לא נסקרה בשטח.  מים בריכת דלתון מזרח 170
 .1941שנת 

246605 769708 1 

 1 769684 249992 סיור בשטח. מ', בוקע מהסלע. 6-5שקד מצוי גדול ומרשים בגובה   בוטני עץ שקד 171

 1 769681 246925 סיור בשטח. אנטנת תקשורת.  מפגע אנטנה סלולרית 172

 2 769673 251685 סיור בשטח. ריכוז עצי שיזף מצוי במתחם מגודר.  בוטני ריכוז שיזפים 173

 2 769636 247129  שרידי כפר ערבי, המשמר את זכרה של דלתון הקדומה. לא נסקר בשטח.  היסטורי עיי דלתה 174

פטל קדוש, ליבנה רפואי, תאנה בודדת, מעט הרדופים. באמצע  -ריכוז צמחייה   מים עין זהבית? 175
 לזיהוי בתצ"א.לא זוהו מים. המקום לא ניתן  2015מאי 

 2 769598 250009 סיור בשטח.

 1 769500 250056 סיור בשטח. סירת מתכת. נקודת הזדהות לבריכת עין כסף הסמוכה. -גרוטאה   מפגע סירה 176

 2 769480 250027 סיור בשטח. , אבל בתצ"א ניתן לזהות בריכה.2015מעיין. הוחמץ בסקירת השטח במאי   מים עין כסף 177

 1 769453 251286 סיור בשטח. גרוטאת טנק  היסטורי טנק 178

מ. פריחת נוריות המים  1 -מ' ו 1.5מ',  1.5גב מים משולש בעומק כמטר, צלעותיו  בוטני מים גב רדוד 179
 .2015במאי 

 1 769300 252023 סיור בשטח.

מ' לתוך  5 -מערת מגורים, גובה הפתח כשני מטרים ממנו מסדרון בנוי באורך כ  ארכיאולוגי 1מערת דרוזים  180
-Mughr et –המערה, כולל קירוי גג. בפנים יש עצמות. השם הערבי של האזור 

Druze. 

 סיור בשטח.
 Rosh Pinnaמפת 
1941 ,1:20,000. 

251963 769275 
2 

 2 769231 251955 סיור בשטח. מ'. קירוי גג עם אבני ענק. עצמות. 10 -באורך כמערה עם מסדרון כניסה   ארכיאולוגי 2מערת דרוזים  181

 1 769205 245422 סיור בשטח. חורשה לזכר שני בני היישוב וכן נחשון וקסמן וניר פורז.  הנצחה מצבת זיכרון 182

 סיור בשטח. .Tell er Rihעיי חורבות, תצפית נוף היקפית. השם הערבי הוא  נוף/תצפית ארכיאולוגי פסגת תל משב 183
 Rosh Pinnaמפת 
1941 ,1:20,000. 

250822 769194 
2 

מערה הנמצאת כמעט בפסגת הגבעה. לא נבדקה בגלל נוכחות דבורים, אך כנראה    ארכיאולוגי 3מערת דרוזים  184
 מכילה שני אגפים.

 2 769162 251845 סיור בשטח.

 2 769045 245256 סיור בשטח. דונם( בשרידי הכפר טייטבה. 4.5 -בריכת חורף גדולה )כ  מים בריכת דלתון 185

 1 769040 251505 סיור בשטח. עץ בודד ובולט בשטח המהווה פינת צל חשובה באזור.  בוטני ליבנה רפואי 186

מ'. גג  15המערה כשמונה מטרים, רוחב הפתח גובה הפתח כחמישה מטרים, עומק   גיאולוגי מערת רועים 187
 מפוייח. גדר מודרנית בחזית. בפתח המערה קבוצת שיזפים מצויים.

 2 768984 249726 סיור בשטח.

מ'  5 -מ'. בריכה עגולה בקוטר כ 5 -מעיין הנובע למרגלות מצוק קירטון בגובה כ  מים עין משב 188
 מוקפת סבך פטל. שני אקליפטוסים בוגרים.

 2 768954 250439 סיור בשטח.

 2 768935 249913 סיור בשטח. מעיין מגודר, בריכה בת כמה מטרים רבועים. עץ תאנה.  מים מעיין ללא שם 189

-בריכת דלתון צפון 190
 מערב

 1 768922 244875 סיור בשטח. בריכה עונתית, משמשת לרעיית בקר. לא חלק מהשמורה.  מים

-דרוםבריכת דלתון  191
 מערב

 2 768787 244905 סיור בשטח. בריכה עונתית, מגודרת. חלק משמורת בריכות דלתון.  מים

שקע המהווה פוטנציאל לבריכה עונתית. בסקר מחצבות נטושות  -מחצבה נטושה   גיאולוגי מחצבה נטושה 192
משערים שנכרתה לצרכים חקלאיים, וייתכן שהקיר הצפוני חופף לקו שבר 

 גיאולוגי.

סיור בשטח. סקר 
 768730 246543 מחצבות נטושות.

1 

. בטושה ע"י הבקר. במפת 2015בריכה עונתית קטנה. החזיקה מים בסוף אפריל   מים בריכה עונתית 193
PEF  מסומן כאן, לצד השביל מדלתה לטייטבה, ובין הערוצים היורדים לנחל

 מנדטוריות וישראליות., שלא מוזכר במפות Ain Hawarah' –אביתר, מעיין 

 סיור בשטח.
 PEF (1880.) 246445 768693מפת 

1 

 1 768687 245404 סיור בשטח. חילופי תצורות גיאולוגיות. ריכוז חצבים וגלונית מצויה. -מחשוף סלע תלול   גיאולוגיה מחשוף סלע 194
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( מסומן באתר קבר 1941) Safadבית קברות מוסלמי. שטח מרוסס ותצפית. במפת  מפגע היסטורי בית קברות טייטבה 195
 נבי איוב.

 סיור בשטח.
 Safad 1:20000מפת 

(1941.) 

245127 768561 
1 

 1 768523 245237 סיור בשטח. , בטוש כדבעי ברגלי הבקר.2015שקע קטן עם מעט מים בסוף אפריל   מים בריכה עונתית 196

 2 768400 246371 סיור בשטח. פסגת הר שמחון. נוף יפה, מצבורי פסולת. מפגע נוף/תצפית שמחוןפסגת הר  197

פסגה  -הר שמחון  198
 מערבית

 1 768348 246142 סיור בשטח. הפסגה המערבית של הר שמחון. שרידי מבנה עגול ותצפית. מוקד פרפרים. ארכיאולוגי נוף/תצפית

-עין אל –מעיין המסומן במפות. לא נסקר בשטח. שמו העברי זהה לשם הערבי   מים עין בקר 199
, שאינו Ein Boreidahבקר. במפה מנדטורית מסומן מעל לעין בקר מעיין נוסף, 

 מסומן במפות הישראליות.

, Safad 1:20,000מפת 
 768279 249013 .1941שנת 

2 

ע"י עודד ינאי ז"ל  1970בקר לבשר.הוקמה בשנת חוות בודדים קטנה, המגדלת   היסטורי חוות ינאי 200
 , כיום מנוהלת בידי אלמנתו.2005 -שנפטר ב

 1 768104 252031 (2008לם )
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 רקע 4.1

 כללי 4.1.1

תיכוני של ישראל, נקבעת חברת הצומח משילוב של מספר גורמים עיקריים: כמות -באזור הים

המשקעים השנתית הממוצעת, סוג המסלע, מאפייני הקרקע ומפנה המדרון. כאשר כמות המשקעים 

מ"מ/גשם בשנה )במערב אזור הסקר(, הגשם אינו מהווה גורם מגביל, והרכב  600הממוצעת עולה על 

מ"מ/גשם בשנה  600ע בעיקר על פי מאפייני המסלע, הקרקע והמפנה. מתחת לקו החברה נקב

)באזור המזרחי של הסקר(, מהווה האקלים את הגורם העיקרי שקובע את התפתחות הצומח, 

גדול, גם כאשר המסלע זהה. הדוגמה הבולטת ביותר  –וההבדל בין המפנה הצפוני למפנה הדרומי 

היא התשתית הגירנית האיאוקנית, שחסרה כמעט לחלוטין צומח  להשפעת הרכב המסלע על הצומח

שבכל אחת מהן  ,אגן נחל דישון עובר בשלוש חטיבות נוף שונות (.1983וין, -מעוצה )רבינוביץ'

חלקו המערבי של אזור הסקר גשום ולח יותר, ושם מסלע, קרקע ואקלים.  שלשונים  מאפיינים

 לעומת זאת, .הם בעיקר המסלע והקרקע ברות הצמחיםתפוצה של חדגמי ההגורמים הקובעים את 

בקרקע )גרנט,  המשקעים ומשק המינרליםכמות ביטוי גם השפעת  באה לידי אזור הסקרבמזרח 

ויזל ; 1983וין, -)רבינוביץ' הבא בתחום הסקר באופןהצומח  חברותאת  לסווגניתן בהכללה,  .(2015

 :(2001גבאי, ; 1991וין, -ורבינוביץ'

 :חורש .א

גידולו על מסלע וקרקע -אגד האלון המצוי הוא אגד החורש הנפוץ ביותר בגליל העליון. בית

-מאווררים, שבהם הזנת החנקן מתבצעת ע"י יון החנקה )ניטרט(. האלון המצוי הוא מין ים

תיכוני, המותאם לתנאי רום וסוגי קרקע מגוונים, ולכן מותאם לבתי גידול רבים בגליל העליון, 

-במקומות שבהם תנאים עדיפים עבורו: על מסלע דולומיטי קארסטי וקרקע טרהומין שליט 

חנא וסחנין -אדומה מונטמורילוניטית, שאופייניים לתצורות כמון, טרשי דיר-רוסה חומה

גיר קשה משוכב  –)חבורת יהודה, לא חשופים באזור הסקר(; על תצורת בענה הטורונית 

ונטמורילוניטית; על תצורת תמרת האיאוקנית אדומה מ-רוסה חומה-ודרגשי, וקרקע טרה

-רוסה גירית מונטמורילוניטית; ועל גיר קשה קארסטי ומרוסק של תצורת בר-וקרקע טרה

גדלים  האחרון,גידול הרוסה אדומה קאוליניטית. בבית -כוכבא האיאוקנית וקרקע טרה

ין שליט בכל מספים. בנוסף, מהווה האלון המצוי ללא מלווים מעוצים נוכמעט האלונים 

על חבורת הר הצופים הקירטונית, וקרקע רנדזינה אפורה. מין עץ מלווה  טבעייםהשטחים ה

 ישראלית.-קבוע לאלון המצוי הוא אלה ארץ

 טיפוסית מופיעה באזור הסקר על הגיר הקשה של  ישראלית-חברת אלון מצוי ואלה ארץ

-רוסה חומה-מ' מפני הים. הקרקע היא טרה 700-750תצורת בענה הטורונית, ברום של 

אדומה מונטמורילוניטית. מלווים עיקריים הם: אשחר מנוקד ועוזרר קוצני. שכבות 

שכבות השיחייה והבתה תלויות במידת ההצללה: ככל שהחורש מפותח יותר, נעלמות ה

 שיח-, מטפסים ומעט מאד בנישכבתי של עצים-המעוצות הנמוכות, ונוצר חורש דו

המלווים הם מינים הגדלים בצל, כמו עצבונית החורש ומליסה  הצמחיםועשבוניים. 

מיני עשבוניים. בחורש שנפגע משתלטים על  ואית, מינים רבים של מטפסים ומעט מאדרפ

 השטח קידה שעירה וסירה קוצנית.
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 מ' מפני הים  200-300שולטת בתצורת בענה ברום של  זית בינוני-רת אלון מצוי וברחב

)במזרח אזור הסקר(. ברום גבוה יותר מוחלפת בחבורת ער אציל. מלווה אופיינית היא אלת 

 המסטיק.

 מצויה על מסלע קירטוני סנוני על קרקע רנדזינה אפורה.  חברת אלון מצוי וסירה קוצנית

הליך התפתחות על בתת סירה קוצנית, מכיוון שכל הקרקעות הללו היו חורש זה נמצא בת

 . מלווה אופייני לחברה זו הוא שזיף הדב.1948מעובדות עד 

 היא יוצאת דופן באגד האלון המצוי, בהיותה חסרת שכבת  חברת אלון מצוי ולבנה רפואי

העשבוניים, שיח(. זרעי העצים נובטים בתוך שכבת -מעוצים נמוכה יותר )שיחים ובני

ומתבססים רק כאשר ישנו רצף של מספר שנים גשומות. חברה זו מופיעה בהר אביבים על 

כוכבא האיאוקנית, -מסלע גיר קארסטי, מרוסק ועשיר במצוקים ובטרשונים של תצורת בר

רוסה אדומה קאוליניטית, בעלת -שהיא בעלת מוליכות גבוהה למים. הקרקע היא טרה

עשירה בזרחן. החורש דליל, בעיקר על קווי סידוק, במקומות כושר החזקת מים נמוך ו

-שבהם מצטברת קרקע ובערוצים. האלון המצוי שולט, והמלווים העיקריים הם: אלה ארץ

עלים שמתחדש בעוצמה רבה באזור זה. מלווים -ישראלית, לבנה רפואי, וכן שקד קטן

 ישראלי ואשחר מנוקד.-נוספים הם: עוזרר קוצני, אשחר ארץ

 טורניים, קשורה יותר במרכיבים -שני מינים אירנו – עלים-ברת אלה אטלנטית ושקד קטןח

אקלימיים מאשר בהרכב המסלע והקרקע. חברה זו נפוצה במורדות המזרחיים אל עמק 

החולה, על סוגי מסלע וקרקע מגוונים. עצי האלה האטלנטית עמידים ביותר מפני שריפות. 

את הגזעים אך אינן מבעירות אותם, והעלווה מתחדשת  שריפות שאינן קשות מדי חורכות

זמן קצר לאחר השריפה. בכל תחום התפוצה של האלה האטלנטית, ישנה בעשורים 

 האחרונים גם התחדשות רבה של עצים מנבטים, ולכן אחוז הכיסוי של מין זה הולך וגדל.

 :בתותשיחיות ו .ב

  נפוצה במחשופי תצורת תמרת האיאוקנית )תצורה  ואזוב מצוי ענףחברת שברק מצוי, ברזילון

רוסה ומכילת גיר. -משוכבת היטב של גיר, קירטון וצור(. הקרקע היא רנדזינה חומה עד טרה

שיח, ובחורף מתכסה -מהשטח( של שיחים ובני 20%השטח מכוסה בשיחייה פתוחה )עד 

וה קידה שעירה. שנתיים. אל שלושת המינים השליטים מתלו-שנתיים וחד-בעשבוניים רב

במקומות שבהם עולה אחוז הקירטון, עולה אחוז הכיסוי של הסירה הקוצנית, ובמקומות 

שבהם נוצרת שכבת נארי, עולה אחוז האזוב המצוי, ומצטרפים כתלה חריפה, צמרנית הסלעים, 

 , ובמפניםהענףגעדה מצויה ומינים נוספים. על דרגשי גיר עולה אחוז השברק המצוי והברזילון 

עולה אחוז המרווה הריחנית. על הקירות התלולים גדל  –הדרומי והמזרחי היובשניים יותר 

מציץ סורי. עצים בודדים גדלים בחברה זו, דוגמת עצי אלון מצוי ולבנה רפואי במפנה הצפוני 

 של נחל דישון.

 י, נפוצה על מחשופי הגיר הקארסט חברת שעורת הבולבוסין, חלבלוב מגובשש ובלוטה גלונית

כוכבא האיאוקנית. מסלע זה הינו בעל מוליכות מים גבוהה. -הטרשי והמרוסק של תצורת בר

רוסה קאוליניטית, העשירה בזרחן ובעלת כושר החזקת מים נמוך גם -הקרקע היא טרה

רוסה אחרות. בשל כושר ההחזקה הנמוך של המים, התייבשות -בהשוואה לקרקעות טרה
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שבועות בלבד לאחר תום הגשמים. התייבשות הקרקע  3-4העשבוניים מהירה, ומתרחשת 

המהירה, יחד עם הכמות המועטה של הגיר החופשי בקרקע ותכולת הזרחן הגבוהה, מגבילה את 

צימוח המעוצים בחבורה זו, ולכן הצומח השולט הוא צומח עשבוני בחורף ובאביב, ושברק 

גלונית מופיעים בעיקר בגלי קוצני דליל בקיץ. השיחים המלווים, חלבלוב מגובשש ובלוטה 

שנתיים הנפוצים בחברה זו, -אבנים. שעורת הבולבוסין וציבורת ההרים הם העשבוניים הרב

מין המטפס היחיד כמעט בחבורה זו.  –נחש סורית -ובחורף ובאביב מצטרפת אליהם דלעת

ניות, רב מאד. בשנים גשומות ישנו כיסוי גבוה של קט –שנתיים -מספר מיני העשבוניים החד

ובעיקר מיני תלתן רבים, ובשנים שחונות יותר משתלטים הדגניים והסוככיים. עשבוניים 

אופייניים הם: אגורה מדברית וצנון משולשל. משפחת הסחלביים אינה גדלה בחבורה זו, 

 מועטה ביותר. –והתחדשות העצים 

 :צומח הבזלות .ג

זמן קצר על פני תבליט ישר  על הבזלות גדלה חברת צומח ייחודית. הבזלת, שנשפכה בתוך

כמעט, יצרה בנוף רמות מישוריות, ערוצים חדים, קירות תלולים ושקעים אחדים לרגלי 

המדרונות. המסלע קשה, צפוף וכהה, ומידת הבלייה שלו מועטה. על המדרונות בולדרים ענקיים 

או מצוקים תלולים. הקרקע כהה, חרסיתית וכבדה, חסרת אופקים ומכסה את השטח 

משטחים ובכיסים. בקיץ היא נסדקת לעומק ובחורף היא בוצית. הרכב חברת הצמחים מושפע ב

בעיקר מפעילות האדם: מישורי הבזלת שימשו לעיבוד חקלאי ורעייה במשך אלפי השנים 

האחרונות, והמדרונות והמצוקים שאינם ראויים לעיבוד היו חשופים לרעייה וכריתה. חברת 

שנתיים, שמכסים באביב את פני השטח בצפיפות. -ים, בעיקר חדהצומח עשירה מאד בעשבוני

שנתיים: שברק קוצני, -נלווים אליהם שיחי שיזף השיח )באזורים הנמוכים(, והעשבוניים הרב

בחורף.  –בקיץ, ושרעול שעיר ושעורת הבולבוסין  –שומר פשוט, קיפודן דביק וקיצנית עטופה 

ם תחילתה של התחדשות הצומח הטבעי בגלי במקומות שבהם פסקה ההפרעה, מתרחשת כיו

אבנים, במדרונות מסולעים ואף ליד גדרות אבן. ההתחדשות מתחילה בבלוטה גלונית, קידה 

ישראלי. לבנה רפואי הוא העץ המתחדש ביותר, בעיקר -שעירה, צחנן מבאיש ואשחר ארץ

רש שונים. על סקוריה ישראלית, אלון מצוי ומטפסי חו-במפנים צפוניים, ונלווים אליו אלה ארץ

במפנים צפוניים מתפתחת בתה ערבתית של סירה קוצנית, שאליה נלווים אזוב מצוי, בלוטה 

גלונית ומרווה ריחנית. על סלעי הבזלת באזור זה גדל מגוון גדול של חזזיות. ברמת דלתון 

מכוסים  נוצרים בחורף ובאביב אזורי אחו לח וביצות רדודות, ובהם הרכב צומח מיוחד. בחורף

עלים, ובאביב מתכסה השטח -חלב איזמלני וסתוונית קצרת-חלקים ניכרים של השטח בנץ

בחגורות צמחים סביב הביצות הרדודות, ושולטים בו ורוניקה סורית, נורית הלב ורומולאה 

שנתיים. גם מינים נדירים כמו צללית הדורה ונורית -צידונית, יחד עם מיני דגניים וגמאים חד

 צאים בבית גידול ייחודי זה.קושטא נמ

 :גידול לחים-של בתיצומח  .ד

ובלת, גרגר יער גדות של עצי ערבה בליווי פטל קדוש, נענע מששל הנחלים: במקטעים האיתנים 

נפוצים מינים גידול זה -בביתועוד.  רוניקת המים, קנה מצוי, עבקנה מצויוהנחלים, שנית גדולה, 

ע וגדות נט יערשל  םמקטעיגם ה. קיימים חליה ושיטה כחלפולשים כגון קיקיון מצוי, וושינגטונ

 קליפטוס, צפצפה מכסיפה ותאנה.ידולב, א ונפוצים בו עצי
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 :בוסתנים וכרמי זיתים .ה

 :ועצי בוסתן כגון בהם כרמי זיתיםופזורים בוסתנים נטושים  ,ישובים נטושים ומעיינות תבקרב

 תאנה, שקד, גפן, תות, אגוז מלך, צבר, חרוב ולימון.

 (2006; גלילי וסקוטלסקי, 1983וין, -הצומח באזור הסקר )רבינוביץ' 4.1.2

תיכוני -חורש יםמתפתח  ,דישוןמורד נחל באזור כמו כיסי אדמה גדולים ועמוקים, שבהם באזורים 

במדרונות  החשופים לכל אורך נחל אביב,בקירות המצוקים וקירות הסלע לעומת זאת, סבוך. צפוף ו

צומח  – הר אליעזר ומורדות עלמה וקציון למרגלותדישון של הר עלמון, הר יחמור ושתי גדות נחל 

אירוס ו גדולהשון ריכוז מרשים במיוחד של צמחי חלמונית . במפנה הדרומי ליד מושב דידל ומועט

סחלבים, בעיקר סחלב פרפרני,  ובה שפע צניתסירה קו בתת י. במורדות הגירניים של הר עלמוןנצרת

בכיסי אדמה צפונית להר  עלים נמצא-קטןעצי שקד ריכוז של אך גם דבורניות ודגניים שונים. 

. יותר קשהל גירבו מתחלף השבאזור  –לבנה רפואי וכליל החורש עצי מעט  מלווים אותועלמון, ו

אלון הו אלההעצי גם  מתווספים, יותרעמוקה טרה רוסה שם קרקע הבאזור הר צבי והר יחמור, 

בשנים האחרונות היא הופעת הזית האירופי שמתפשטת תופעה בולטת  לבנים.השקדים ולצד ה

הזיתים מהווים כמעט מחצית מכמות המעוצים בהם מקומות ש נםהדישון התחתון. יש במדרונות

 האלונים והאלות. ביןשבשטח 

. במדרון הרך והמתון על מדורג בחלקו הנמוךוון, תלול מצוקי בחלקו העליוקניוני נחל דישון הוא 

מערב הרכס, מתקיימת בתת סירה קוצנית במקומות שבהם עובדה -במערב וצפון דיר חנאתצורת 

ישראלית, אלה -הקרקע בעבר וננטשה. במדרונות התלולים יותר מתקיים חורש צפוף של אלה ארץ

סחנין, במדרון הצפוני התלול באזור הר יחמור  אטלנטית ואלון מצוי. על גיר ודולומיט של תצורת

ישראלית ואלה אטלנטית בליווי שיחים -מתקיים חורש בצפיפות בינונית של אלון מצוי, אלה ארץ

ועשבוניים, ושרידי כרמי זיתים. במדרונות המזרחיים, משתלטת חברת האלה האטלנטית, שקד 

שנתיים רבים ושיחים -וה בעשבוניים רבעלים וחרוב מצוי, שיוצרים תצורת חורש פתוח המלו-קטן

שנתיים. בחלקו המזרחי, -עצים, שיחים ועשבוניים חד –פזורים. ערוץ נחל דישון עשיר מאד בצומח 

חלקן גדלות מאד, וביניהן משטחי עשב  –נוצר מופע של מתלול חריף, שמולו מישור אלות אטלנטיות 

-עצמה, חורש פתוח של אלון מצוי, אלה ארץהרמה , ועל נרחבים. על המפנה הדרומי של רמת עלמה

 ישראלית, אלון התולע וחרוב מצוי. במפנה הצפוני, לעומת זאת, קירות סלע תלולים וחורש צפוף.

כוכבא -במצוקי נחל אביב, הר ריחן, הר עלמון ורמת ברעם הנוף חשוף מעצים. על גיר תצורת בר

שיח, וכן מספר רב -ירטון וצור( גדלה בתת בניגדלים עשבוניים בלבד, בעוד שעל תצורת תמרת )גיר, ק

ארי -, דוגמת לועשנתיים וגיאופיטים, ובהם מיני צמחים נדירים רבים-שנתיים, חד-של עשבוניים רב

 .גדול ועיריוני צהוב

מהווה יחידת צומח מיוחדת במינה. על פסגתו גדלה חברת המורית הקלוטה והשעמון הר עלמון 

 אלו,שאין דומה לו בשום מקום בארץ. מלבד שני צמחים  באופןב אביבשלהי ה שפורחתהמצולע, 

פרגה  דוגמת: ,של צמחי חורש מובהקים עם צמחי בתה וערבהייחודית על ההר תערובת  גדלה

 .מושיובית גלילית –וכן הצמח הנדיר ביותר  ,, ערבז סוככני, אגורה מדבריתןאשו גביעולאדומה, 

כוכבא את -קציון, ניתן לראות על גיר תצורת בר-נחל דישון באזור המעבר שבין רמת אביבים למורד

את חברת החלבלוב המגובשש. על תצורת  –חברת העשבוניים של שעורת הבולבוסין, ועל הסלעים 

תמרת )גיר, קירטון וצור( צומחת חברת הסירה הקוצנית, שברק מצוי, ברזילון ענף, אזוב מצוי 
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תצורות ע'רב, טקייה ועין זיתים, נמצאת חברת הבתה של ומרווה ריחנית. על הקירטון הסנוני של 

הסירה הקוצנית, בליווי מיני גיאופיטים ועשבוניים כגון: כלניות, נוריות ומיני סחלבים רבים. באזור 

על גיר  שכרון מדברי, מלחית אשונה ומלעניאל ארוך.זה מופיעים גם מינים מדבריים, דוגמת: 

-תיכוני של אלון מצוי ואלה ארץ-ן ודיר חנא( שרידי חורש יםחבורת יהודה )תצורות בענה, סחני

 עצי חרוב מצוי וליבנה רפואי רבים. –ישראלית, ובערוץ הנחל עצמו 

 מכיל אתו, ישראלית-רץאלון מצוי ואלה אשל תיכוני טיפוסי -חורש יםמתאפיין ב נחל קציוןזור א

רבים. מצפון  נתייםש-דחשבוניים עמטפסים שיחים ו :תיכונים הטיפוסיים-כל מרכיבי החורש הים

המשך של זרם דק של בזלת )שזרמה לאורך קו השבר( המיישר את הנוף וגורם  קיים נחל קציוןל

. בחרבת קציון עצים בני מאות שנים ובוולע תרק של אלוני אליצירת מדרגה. באזור המדרגה יער פ

 .עץ אלה אטלנטית עתיק וגדול מאד

 מינים מיוחדים 4.1.3

 (2007)שמידע ופולק,  דוראירוס ה .א

נחשב בעיני רבים כמין ו ,מהיפים והנדירים שבצמחי ישראל .גיאופיט מקבוצת אירוסי ההיכל

כל לו אין ו ,היפה ביותר מכל אירוסי ההיכל. פריחתו מאוחרת מכל יתר המינים הגדלים בארץ

 ,13ם לבנוןנמצא בסכנת הכחדה משום שהוא צמח אנדמי לישראל ולדרו מין קרוב ממש בלבנט.

. הסכנה למין גדולה במיוחד 14הגדל באתרים מעטים בגליל העליון המזרחי ובצפון השומרון

-ופרסומו בקהל המטיילים. בסוף המאה ה ,בגלל האטרקטיביּות הגדולה שלו לקטיפה ועקירה

אולם מאז  השמדה.-עד כדי סף ,שורש לאירופה-קנישל משלוח צורך סבל מעקירה מסיבית ל 19

של המאה הקודמת, לאחר ביצוע מסע הפרסום להגנה על פרחי הבר וחקיקת חוק  '60-שנות ה

כיום מוגן הזן הגלילי  ערכי טבע מוגנים, חלה התאוששות הדרגתית של האוכלוסיה בגליל.

שמורת קריית ובמורדות הר אביבים( ב)שמורת נחל דישון בהשחר, -בשמורת אירוס הדור איילת

 שמונה.

 תפוצה בארץ

בשוליים וגליל העליון המזרחי הזן הגלילי גדל ב האוכלוסיות כתמיות ומקוטעות ביותר.

 מנחל גוש חלב :באגן הניקוז של נחל דישוןמרוכזים רוב האתרים . המערביים של עמק החולה

. מזרח-דרוםועד תל חצור ואילת השחר בבצפון, המורדות באזור מלכיה במערב, הר פועה ו

ברכס נפתלי מאזור יפתח ועד המצוק שמעל קריית שמונה. האוכלוסיות אתרים אחדים פזורים 

בבתי קברות )אבל(, בשדות מסחריים  :הידועות מעמק החולה חשודות כשתולות בידי אדם

 גיבוי )מעין ברוך(.-)שדה אליעזר( ובאוכלוסיית

 גידול-בית

טרשי גיר גדל ב .מעלהומפני הים  מ' 180רום של ב ,תיכוני-בשוליים של האזור הים נמצאבגליל 

שולי חורש פתוח, בקרקעות מנוקזות היטב, בשולי מטעים וחורשות נטועות, ובבחגורת הספר, 

  רוסה. -לרוב גירניות אפורות וגם בקרקעות טרה

                                            

 ה ככל הנראה.לבנון נכחדבדרום  יההאוכלוסי13

שנים רבות כמין עצמאי בשם "אירוס שומרוני". יש במשך השומרון היו ידועות  האנדמיות לצפוןאוכלוסיות ה14

 ., ובהמשך להלן תהיה התייחסות רק לזן הגליליכאל טקסון עצמאי מבחינת שמירת טבעאל זן זה להתייחס 
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 (2007)שמידע ופולק,  אירוס נצרתי .ב

אנדמי לישראל, אולי גדל גם בדרום  .מהיפים שבפרחי הארץו ,גיאופיט מקבוצת אירוסי ההיכל

. בישראל נפוץ בשני ריכוזים גיאוגרפיים: אחד באזור נצרת וגבעת 15לבנון, אך לא מוגן שם

לאורך רכס  השניו ;עיור, מרעה וייעורבשל  מאויים –ומה ששרד בית גידולו, נהרס ם המורה, ש

נובע מפיתוח שטחים טבעיים, לקיומו של המין שמור יחסית. הסיכון העיקרי אזור נפתלי, שהוא 

היה בעבר קטיפה ועקירה. בשל יופיים, ומפני שאין צורך להשקותם, מקובל בשל אך גם 

גבעת המורה,  :שמורות טבעהמין מוגן ב קברות ובגינות.-שורש ולשתלם בבתי–להעתיק קני

מורות ש, )שמורת נחל קדש( עיינות שועים )נצרת(, נחל דישון, הריכוז המועתק ממזרח ליפתח

סחלבי מנרה )שם המפגש היחידי בעולם של אירוס הדור ואירוס נצרתי( -אירוס הדור מנרה

נמצאות מקטע נצרת ומקטע יפתח, אינן  :האוכלוסיות הגדולותאולם נחל משגב. שמורת ו

ברכס מצפה פאר מקודמת תכנית להכרזה על  שמורות טבע, והן הולכות ומצטמצמות.בתחומי 

 וס נצרתי יפתח"."שמורת איר –שמורה 

 תפוצה בארץ

דגם התפוצה כתמי מאוד, עם ריכוזים צפופים באוכלוסיות ששטחן מצומצם. גדל בישראל רק 

בגליל העליון, בגליל התחתון ובשוליים המערביים של החרמון. תפוצתו משתרעת בעיקר ברכס 

נפתלי מנחל דישון ועד מטולה. רבבות פרטים גדלים סביב יפתח, בעיקר בהר מצפה פאר. 

מהיל. אתרים -ים בגליל התחתון מגבעת המורה ועד אזור נצרת עילית ועיןריכוזים נוספים נמצא

בעמק החולה ובחרבת מחוז )בחבל תפן( חשודים כאתרי שתילה מלאכותית בעקבות העתקה. 

בחרמון נמצאים שני אתרים של אירוס נצרתי; האחד למרגלות הר דב, לצד תחתיתו של מעלה 

מטולה, עמק עיון ורכס נפתלי. אתר שני נמצא ברום  גדעון. אוכלוסייה זו קרובה לאוכלוסיות

שמס במדרון טרשי. לגבי אוכלוסייה זו התעוררו ספקות אם -מ' בשולי הכפר מג'דל 1,200-1,300

 לשייכה לאירוס הגולן )החרמון( או לאירוס נצרתי, ויתכן שהיא אוכלוסיית מעבר בין המינים. 

 גידול-בית

 מגווןמסלע על  ,וקזים היטב, בשולי חורש או בבתותמדרונות אבניים ומנהמין גדל על 

 ונות: טרה רוסה, בזלת, וכן רנדזינה בהירה על סלעים מגיל סנון ואיאוקן.שובקרקעות 

 (1991)שמידע ודרום,  חלמונית גדולה .ג

 וצבעש ס"מ( 10-15) םמרשיגדול ופרח בצל גדול מאד ו ממשפחת הנרקיסיים, בעל גיאופיט

 עדמאות של זים גדולים וכירמספר קטן של אתרים בארץ, אך בח בסתיו בהפורעז, חלמון -צהוב

ובלילה. בתחילת  יסגרירמזג אוויר רח במשך כשבוע, נפתח באור ונסגר בופ. אלפי פרטים

 – הפריחה ףבסווגופרית נוטה לירקרק; בהמשך הוא נוטה יותר לכתום, -הפריחה גונו צהוב

ומאחר ברום  ,מקדים לפרוח ברום גבוההעלים מופיעים לאחר הפריחה או במהלכה.  לחום.

זמרה -והר בןבנחל דישון ו, נובמבר-רח כל שנה באוקטוברובהר מירון פכך למשל, נמוך יותר: 

בריכוזים  בשל דגם התפוצה שלו בארץ. דצמבר-בנובמבר – )נקרא במפות הישנות הר אדמון(

 ש במיוחד לנזקי פיתוח.רגי המיןגדולים ומעטים, 

  

                                            

 אין מידע לגבי מצב האוכלוסיה בדרום לבנון, ויתכן שהיא נכחדה.15
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 תפוצה בארץ

-וןצפב, טורקיהבלבנון, ב ,סוריהבירדן, ב ,ישראלבאנדמי לסהר הפורה של המזה"ת: המין 

-תחום מערביים של-םמיים הדרוישראל נמצאת בשולי. הרי הזגרוס בפרסבעירק ורב מע

בחרמון, תיכוני: -הים לאורך רצועת הספר , על פי רובכתמים מקוטעיםבתפוצתו. גדל בארץ 

 לאורך נחל דישון :ריכוזי פריחהשני בתחום הסקר מוכרים  בגולן, בגליל העליון, ביהודה ובנגב.

 .)נקרא במפות הישנות הר אדמון( זמרה-ובהר בן

 גידול-בית

התנאים השחונים יותר, בעוד שבנגב הצחיח הוא תופש את התנאים המין אל גליל נדחק גולן ובב

בדרך כלל בגליל העליון גדל  ;בזלת לקירטוןהמעבר בין הבשטחי הצמח בגולן גדל  :הלחים יותר

סנון  ןמעבר בי במפנים דרומיים תלולים בקרקע דלה, במסלע תיכוני,-הים ספרה בחברת צומח

גדל בסדקים  –בנגב  ;, אך גם בסביבה לחה יותר על מסלע קנומני )ברכס מירון(לאיאוקן

 .צפוניים, בעיקר במפנים במשטחי סלע

 
 (.2015)צילום: טליה אורון, נוב'  זמרה אחרי שריפה-: פריחת חלמונית גדולה בהר בן13תמונה 

 (2011)שמידע ועמיתיו,  מושיובית הגליל .ד

 .בצפון הארץ בודדיםהגדל באתרים  ,שנתי נדיר ביותר של תלוליות אבנים ושולי שדות-עשב חד

. המין יחיד בתוך הסוג, וזהו הסוג האנדמי ונמצא בסכנת הכחדה חמורה אנדמי לישראל ולבשן

מקנים  ואל יםייחוד ם. מאפייני20-של המאה ה '20-היחידי בישראל, אשר התגלה רק בשנות ה

, ועבודות שימור. האתרים בישראל אינם נמצאים בתחומי שמורות טבעלעליונה לו חשיבות 

קיימות. כמו כן, מספר הפרטים הקטן האוכלוסיות הלות להביא להכחדת הכשרת קרקע עלו

  הצלחה רבייתית והכחדות אקראיות.-לסיכוני אי ןתובכל אוכלוסיה חושף א
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 תפוצה בארץ

-מזרח יםתפוצתו  לרוב מופיע במרחב כפרטים בודדים, או כמה עשרות פרטים בשטח קטן.

מרכז ש ,אנדמיים לתחום הבשן ושוליו" ך לקבוצת תפוצה של "צמחיםיתיכונית. המין שי

לוסיות בגליל העליון התפוצה שלהם הוא החבל הבזלתי המשתרע מג'בל דרוז ועד הגולן. האוכ

עמק החולה מהעליון,  הצמח מוכר בישראל מהגליל תחום התפוצה של המין. ערבמצויות במ

אזור ולה מוכר רק מבעמק הח ,אתר יחיד בהר ריחןמ מוכרולן. בגליל העליון הוא גדרום המו

אוכלוסיות  במעלה נחל מיצר.' של המאה הקודמת 90-בשנות הבגולן הדרומי נמצא ו ,גדות

 אינו ברור. –נכחדו ככל הנראה, וגם מצבן של האוכלוסיות הללו  –מוכרות אחרות בגלילות אלו 

מאמץ ' של המאה הקודמת, לא תועדו תצפיות בטבע של מין זה. רט"ג מבצעת 90-מאז שנות ה

 מפוזרים הלקטים בשמורת בריכת קש שברמת אדמון. 2011להשיבו לטבע, ומשנת 

 גידול-בית

ערמות אבנים ועפר ולעתים גם בתוך בגדל באדמת סחף בשולי שדות ומטעים,  –בישראל 

 בשדות עשבוניים במסלע בזלתי.גדל  –השטחים המעובדים. בג'בל דרוז 

 (1991)שמידע ודרום,  מיש דרומי .ה

עלים כהים, בעל גזע מרכזי ברור, קליפה וענפים חלקים, נשיר בחורף, , מ'( 6-15ה )עץ גבו

ת עסיסיבעל ציפה דקה, דמוי כדור שחור -חוםענבה משוננים ולא סימטריים, ופרי מחודדים, 

ירקרק, וערוכים בתפרחות -צהבהב בגווןמ"מ(,  3-4ביתי, הפרחים קטנטנים )-העץ חד .ומתוקה

ספטמבר. -לבלוב העלים. הפרי מבשיל בחודשים אוגוסט –ומיד אחריה  יבבאבקטנות. הפריחה 

 .הנוצרית והמוסלמיתהיהודית, ת יואגדות רבות נקשרו למין זה בתרבוהעץ קדוש למוסלמים, ו

אבי פרקים, , כתרופה כנגד ככמגרש שדים, כסגולה לפוריותמשמש המיש באמונה העממית 

 וכקמע נגד עין הרע. ,פטריות ומחלות עור

 תפוצה בארץ

למדי עץ נדיר ו הז ישראלבאך  התיכון,-נפוץ באגן הים זהו המין הדרומי ביותר בסוג מיש. הוא

בגנים, בשדרות  משמש כעץ גינון נפוץ למדי אם כי הוא, (1999עפ"י פרגמן ועמיתיו,  R)בטבע 

ם ולנצרות, וככל הנראה . כמו כן, פרטים רבים פזורים באתרים קדושים לאיסלאובמדרכות

. לכן, )האגדה מספרת שעצי המיש על הר הבית ניטעו בידי שלמה המלך( ניטעו שם בידי אדם

-קיים ספק האם זהו מין הגדל באופן טבעי בבר בישראל, או שמא כל הפרטים נטועים או פליטי

ניח שהיה תרבות. עם זאת, חשוב להדגיש שדגם זה אופייני לכל תחום תפוצתו, ולכן סביר לה

שנה, על  200-. בתחום הסקר, גדל עץ מיש אחד שגילו מוערך בכבאזורנו בעבר עץ חורש טבעי

. עצים נוספים נמצאים ברמת הקיבוץ סמוך לגדרבשטח קיבוץ יראון, קברות ערבי -חורבות בית

 ברעם, מערבית לגבול הסקר.

 גידול-בית

 רוב בגולן, בגליל, בכרמל ובשומרון. –תיכוני של ישראל -גדל בבר באזורי ההר בחבל היםהמיש 

 ,ובוסתנים , אתרים קדושיםליד מקומות יישוב, חורבותבמקומות מופרים: גדלים העצים 

 ים בלבד גדלים בחורש הטבעי.רטים בודדופ

 ייעור 4.1.4

מערב הסקר, בין אביבים -מרבית שטחי היער מרוכזים בצפון באזור הסקר אין חלקות יער גדולות.

ליראון וברעם. יער ביריה גובל בתחום הסקר, לאורך המורדות הדרומיים של נחל דלתון. מרבית 
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, ומתווספים אליהם הם אורן ירושלים ואורן ברוטיהשבתחום הסקר העצים הנטועים ביערות 

ועצי פרי ובוסתן כמו: שקד מצוי, פיקוס  ברוש מצויאיקליפטוס, אורן קנרי, במקומות שונים עצי 

. זריעים של אורן ירושלים הולכים ומתפשטים מגבולות התאנה, רימון מצוי, חרוב מצוי וזית אירופי

 היער אל לב השטח הפתוח הטבעי.

 רעייה 4.1.5

(. מטרת הרעיה, מלבד הענף החקלאי 9 מפהשטחים נרחבים בתחומי הסקר משמשים לרעיית בקר )

של רט"ג וביערות קק"ל. המקובל בשמורות הטבע  –הצומח  של גידול בקר לבשר, היא ממשק

ושימור הרכב חברת  השריפות, הגדלת המגוון הביולוגי צמצום סכנת :מטרות ממשק הצומח הן

מנהלי השטח  יםרעייה שחותמההסכמי  (.2013מח רצוי בחבלי הארץ השונים )שינבאום ועמיתיה, צו

ן את נוכחות הבקר בשטח, כך זמלווסת ולת, נועדו לבקר ,עם בוקרים שוניםאו קק"ל( רט"ג )

מס' ראשי בקר ליח'  :רת לחץ הרעייה המאושר בכל חלקהגדזאת, על ידי ה. שמטרות הממשק יושגו

חשש, מתצפיות של חוקרים ואנשי שטח בשנים האחרונות הועלה עם זאת, ות רעייה וכד'. שטח, עונ

, שהרעייה מתבצעת בעוצמה גבוהה מדי ביחס לכושר הנשיאה של השטח, דבר בארץ ובעולם שונים

)פרבולוצקי  פגיעה במגוון הביולוגי בכללשינויים לא רצויים בהרכב חברות הצומח, לשגורם ל

בחינת ב .(Carpenter et al., 2001) בפרט – בעושר ובשפע מיני הצמחים, ולירידה (1993וזליגמן, 

נותחו נתוני צומח מחלקות מעקב מוגנות מרעייה בשמורות, תיכוני -השפעת רעייה על צומח ים

. של רט"ג גידול שונים במחוז צפון-ורים שונים ובתימאז ,פתוחות לרעייהביקורת לחלקות והושוו 

רעייה נמצא מגוון שתחת לחץ בחלקות  :מיניםהמינים והרכב הלרעייה יש השפעה על מגוון ש נמצא

היה שפע פרטים גבוה מוגנות  בחלקות המוגנות מרעייה. בחלקות שאינןאשר יותר מ מינים גבוה

 מוגנותה רעייה נמצא שפע גבוה יותר בחלקותל רגישיםמינים שבו ,מינים מותאמים לרעייהיותר ב

נחל דישון הם משני שמורת חשוב להדגיש שהנתונים שנותחו מאזור  .(2014ווולצ'אק, )שטייניץ 

שנים. מאז גדלו שטחי הרעייה בשמורה: חלקה אחת נוספה  10-15שבוצעו לפני דיגומים בלבד, 

. הרושם של אקולוגית רט"ג הוא שהשטח נמצא תחת לחץ 2004, וחלקה שניה בשנת 1997בשנת 

 אורון, מידע בע"פ(.רעייה חזק מדי )טליה 

ההשפעה  .ישירים ועקיפים –יכולה להתבטא בכמה היבטים  הצומחהשפעת הרעייה על חברת 

הישירה מתבטאת באכילת חלקי הצמח השונים ורמיסתם. ההשפעות העקיפות האפשריות עשויות 

הקרקע ירידה בחדירות להתבטא בשינוי אופי בית הגידול: הידוק הקרקע על ידי הבקר עלול לגרום ל

-ירידה בנפח ובמבנה התלת, ולפגיעה בקרום הביוגני ובשכבת ההומוס; סחף הקרקע להגברת ,למים

פתיחת סבך הצומח המעוצה  –מימדי של חברת הצומח העשבוני; שינויים בהרכב חברת הצומח 

בירידה באחוז הכיסוי של בהרמת הנוף של העצים, בשל אכילה ורמיסת הצמחים, המתבטאת 

, ולעתים שנתיים-שנתיים, ועליה באחוז הכיסוי של עשבוניים חד-שיח ועשבוניים רב-שיחים, בני

בהשתלטות מינים מעוצים שפיתחו מנגנוני הגנה כימיים או מכאניים, ועמידים יותר בפני רעייה, על 

; ושינוי ההרכב המינרלי של הקרקע בשל העשרתה חשבון מינים אחרים שרגישים יותר לרעייה

)שינבאום ועמיתיה,  תוצרי הפירוק של הפרשות הבקר –)=נוטריינטים( בחומרי הזנה 

2013;Fuhlendorf & Engle, 2000; Gutman et al., 2000; Jones, 2000; Henkin et al., 2005; 

Leriche et al., 2001). במרבצי בקר ותחת לחץ רעייה חזק, מתפתחת צמחייה של עשבוניים בני-

 חלמית, חרדל לבןחנקן )ניטרופיליים(, דוגמת עומדים צפופים של -חלוף יחד עם צמחים חובבי

 ועוד. בטיפוס צומח זה מגוון מינים נמוך, ובדרך כלל נעדרים ממנו מינים נדירים. פרחים-קטנת
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נוסף על כך, משמש הגידור של חלקות הרעיה כמחסום )חלקי לפחות( עבור חלק ממיני היונקים 

 (.2014אלו הוכנו ע"י רט"ג )רותם,  הגדולים. המלצות למזעור השפעות
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 (.2014הערכת עבירות סוגי הגדרות השונים מבוססת על רותם ) .דלתון-דישוןבשטחי סקר בקר מרעה גידור חלקות גידולים חקלאיים ו: 9 מפה
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 שיטת העבודה 4.2

חקלאי -דרגות פירוט של תכסית צומח לא 4-כית להחלוקה ההירארמיפוי הצומח נעשה לפי 

טבלה ) (2014, ועמיתיהסבר ' )תיכוני-חלק הצומח הים – ישראלבלמיפוי צומח  מדריך'-שהוגדרה ב

ניתן היא תחום שבו חקלאיים חולקו ליחידות צומח. 'יחידת צומח' -כל השטחים הפתוחים הלא (.14

(, מינים שליטים זהים)תצורת צומח אחידה ו נים עיקריים דומיםמאפיי תבעל צומחלהגדיר חברת 

דונם, וצומח טבעי בעל  50הוא בסקר זה לי של יחידת צומח אהמינימגודלה . ושונים מסביבתם

צומח שלהן היחידות את כל 'טיפוס צומח' כולל 'אתר'. -מסומן כ ,מאפיין בולט ששטחו קטן מכך

תצורת צומח ומינים שליטים זהים. במקרים אחדים, טיפוס הצומח אינו כולל תכונות זהות, אלא 

דוגמת א טיפוס שכולל בתוכו חלקות שנעשו בהן פעולות גינון לי' הו'גינון כל ,אופי דומה. לדוגמה

לא מאפשר  הרכב המינים המלאכותי בחלקות אלוהשקייה, כיסוח עונתי של הצומח וריסוס. בנוסף, 

כל י דיגום של יחידת צומח אופיינית ביד-'אפיון מפורט' נעשה עלטים. ילהמינים הש הגדרה של

 .הצמחים המופיעים בשטח הדיגום צומח, ורישום כל מיניטיפוס 

 (.2014, ועמיתיהסבר )חקלאי -דרגות פירוט לתכסית צומח לא 4-: חלוקה הירארכית ל14טבלה 
 קטגוריות דרגת פירוט

  תצורת צומח

 כללית 

 

 מ'( 6עצים גבוהים )מעל  :יער גבוה  

 מ'(  2-6עצים ושיחים ) :יער וחורש  

 מ'( 1-2שיחים ועצים נמוכים ) :שיחייה 

 (מ 1עד )מעוצים נמוכים  :בתה' 

 עשבוניים 

  תצורת צומח

  מפורטת

סמך על מפורטות תצורות  24-לקטגוריות תצורות הצומח הכלליות  5 תחלוק

 33%-10% =לדוגמה: חורש פתוח ) השליטות חייםהת וכיסוי של צורהאחוזי 

-שנתיים, בני-שנתיים/חד-העשבוניים )רב, או מאפייני חברת (כיסוי של עצי חורש

  .קיימא/חלוף, חישת קנים וכו'(

לדוגמה: חורש )שליטים המינים הפירוט מפורטת עם הצומח השילוב של תצורת   טיפוס צומח

 (.וסירה קוצנית אלת המסטיקפתוח בשלטון אלון מצוי, 

 ים.צמחהמיני של כל מפורטת  הרשימ  אפיון מפורט

 הצומח בשטחמיפוי  4.2.1

המיפוי בשטח מורכב ממספר שלבים עיקריים: הכנת עזרים לפני היציאה לשטח, איפיון ראשוני של 

, מיפוי רציף של השטח כולו, וביצוע , איחוד טיפוסי צומח דומיםיחידות צומח בשטח ומיפוי מדגמי

לן פירוט תרשימי צומח מפורטים בשטחים מייצגים עבור כל אחד מטיפוסי הצומח שהוגדרו. לה

 השלבים:

: בנייה ראשונית של שכבת הצומח/תכסית בעזרת שכבות רקע ומידע מפענוח עזריםההכנת  .א

תצלומי אוויר. שלב זה כלל חלוקה ראשונית לפוליגונים של יחידות צומח באזורים הטבעיים 

שכבת התכסית של המרכז למיפוי ישראל היוותה מקור לתיחומי השטחים ע"פ ניתוח תצ"א. 

ופעמים רבות גם לסיווג בתוך השטח החקלאי )גד"ש, מטע וכו'(. יש לציין  ,יים והבנוייםהחקלא

שלמרות הסתמכות זו, תיחום וסיווג השטחים החקלאיים אומת )ולעיתים  גם שונה( בעזרת 
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שטח )שהתמקדו בשטחים ( וביקורים בהזרחמ מת דלתוןת )למשל מרתצ"א עדכני, תצפיו

ית העבודה באיפיון הצומח נעשתה בשטחים הטבעיים חקלאיים(. מרב-הפתוחים הלא

והמיוערים. על סמך התבוננות בתצ"א נראו אזורים בעלי מאפייני צומח שונים )למשל צפיפויות 

שונות של שיחים ועצים שניתן בפועל לראותם בתצ"א ו/או גוון ומרקם היכולים להצביע על 

חלוקת השטח וצעה דיגיטציה ראשונית של וב ,או צומח עשבוני( שיח-בנישונות גם באזורים עם 

על מנת להימנע  דונם, 50-הוגדר לצומח. השטח המינימאלי ליחידת צומח לגבולות יחידות 

של השטח. תופעות מספיק מפירוט יתר שיפגע במאמץ הדיגום, אך יאפשר ניתוח מפורט 

 צאי הסקר כאתרים נקודתיים.מששטחן קטן מהסף שנקבע, הוכנסו למ חשובות

שונות זו מזו בתצ"א מבחינת אופי  תשנראו : בחירת מספר נקודותאפיון ראשוני ומיפוי מדגמי .ב

בהתאם  בהן,שהצומח בהן, הגעה לנקודות אלה בשטח ואיפיון תצורת הצומח וטיפוס הצומח 

תיכוני' שגובש לאחרונה )סבר -חלק הצומח הים – ישראלבלמיפוי צומח  להנחיות 'מדריך

מינים  1-3ולפי  ת הצומחתצורי שפורט לעיל. טיפוסי הצומח הוגדרו לפי , כפ(2014ועמיתיה, 

בוצעו סיורים לנקודות שונות באזורים השונים זה מזה, ובוצעה הגדרת טיפוס הצומח  שליטים.

ע"פ רישום של אחוזי הכיסוי והמינים העיקריים בצורות החיים השונות. בכל נקודה כזו נרשמו 

של השטח )מפנה, מסלע ועוד(, ומאפיינים של פעילות אדם: סימני ביוטיים -גם המאפיינים הא

 הפרות שונות )ראה ו זריעים, רעייהעיבוד חקלאי מהעבר, נטיעות/

  .ג

  .ד

  .ה

 (. לסקר צומח דף תצפית –נספח א'  .ו

דרו טיפוסי הצומח על פי תצורת כיוון שבשלב הקודם הוגמ :איחוד של טיפוסי צומח דומים .ז

. מפורטים שלושה מינים שליטים, התקבל מספר רב של טיפוסי צומחגם על פי  –ולרוב  הצומח,

במין השליט השני/השלישי או בסדר המינים השליטים. בכדי  חלק מהטיפוסים נבדלים זה מזה

לאפשר הכללה והבנה טובה יותר של הצומח בשטח, בוצעו איחודים של טיפוסי צומח קרובים. 

"בתה בצפיפות -"בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית וחלבלוב מגובשש" ו :כך למשל

"בתה בצפיפות טיפוס צומח מוכלל: ל וחדוירה קוצנית ומרווה ריחנית" אבינונית בשלטון ס

 שיח נוספים".-בינונית בשלטון סירה קוצנית ובני

 לצורך הגדרת טיפוס הצומח בכל אחת מיחידות הצומחהסקר, שטח כל : סיורים במיפוי רציף .ח

שלב זה כלל סיורים רבים בשטח  .שהוגדרו בשלב הראשון, ושלא נדגמו בשלב המיפוי המדגמי

והגעה בפועל אל רוב יחידות הצומח, או לכל הפחות תצפית מבחוץ לעבר יחידת הצומח מנקודת 

תצפית. שלב זה כלל גם שינויים ותיקונים בגבולות חלק מהיחידות, וכן הגדרת טיפוס הצומח 

שהוגדר טיפוס צומח  ך טיפוס שכבר אופיין קודם לכן, אולכל יחידת צומח שויבכל אחת מהן. 

 חדש במקרה הצורך.

 חקלאייםים הפתוחים שאינם שטחהכל  ובתום המיפוי הרציף, חולק :יםתרשימי צומח מפורט .ט

לטיפוסי צומח. בשלב זה, נבחרה אחת מיחידות הדיגום כמייצגת את טיפוס הצומח )על סמך  –
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כן שיקול של נגישות(, ובה שיקולי גודל, מיקום, הרישומים לגבי יחידה זו מהשלבים הקודמים, ו

הרישום בוצע ע"י  ביחידה מוגדרת של דונם. יםהעילאי יםמחשל כל מיני הצ בוצע רישום מפורט

 2×50מ' )סה"כ  50של אורך מ' מכל צד של סרט מדידה שנפרש ל 1של סריקה מדוקדקת ברוחב 

כאשר  –מ"ר(, וחזרה לאורך סרט המדידה תוך יצירת רשימה נפרדת של המינים שנוספו  100= 

מ' = "השלמה לדונם"(.  20×50סה"כ )מכל צד של הסרט מ'  10של הסריקה מתבצעת ברוחב 

 רישומים אלו בוצעו ברובם באביב, בעת שמגוון המינים העשבוניים נמצא בשיאו.

 אדם אחרים-נטעשל עצים  םעימיפוי זריעי אורנים וזרי 4.2.2

אדם )בדגש על זריעי אורנים(, -בכל פוליגון בוצעה הערכה של אחוז כיסוי השטח ע"י זריעי עצים נטע

בשטחים שבהם נמצאו מינים אלו מחוץ לשטח הנטוע, וחולקו לשתי קטגוריות גיל: ללא 

ובלים )'יער זריעים' אצטרובלים )תחילת התפתחות 'יער זריעים' לפני גיל הפוריות(, ועם אצטר

בדרגת התפתחות מתקדמת, שלפחות פרט אחד בו כבר הגיע לבגרות והוא בעל פוטנציאל לייצור דור 

 נוסף(.

 התפלגות שיטות המיפוי בסקר 4.2.3

 שונות של רזולוציה:כאמור לעיל, בוצע בסקר זה שימוש במספר שיטות למיפוי הצומח, בדרגות 

 ט  0סעיף  0)כמפורט במיני הצמחים ביחידת הצומח רישום כל  :תרשים מפורט ביחידה' 

 . משטח הסקר 25%-. בוצע על יחידות צומח התופסות כלעיל(

 תיעוד מלא של מאפייני יחידת הצומח, ללא ביצוע תרשים  :דף תצפית מלא ביחידה

 )ראה מפורט של כל המינים 

  

  

  

  'משטח  52%-. בוצע על יחידות צומח התופסות כ(לסקר צומח דף תצפית –נספח א

 הסקר.

 תנאי השטח איפשרו תצפית טובה אל היחידה, בייחוד בהם במקרים ש :תצפית מבחוץ

 . בוצע על)דף תצפית מלא( בתצורות צומח פתוחות, הוגדרה היחידה בתצפית מבחוץ

 משטח הסקר. 22%-יחידות צומח התופסות כ

 ו בשל היותן ביחידות בודדות, שלא נסקר :והיכרות עם השטח על סמך אורתופוטו סיווג

או מסיבות אחרות, בוצע סיווג יחידת הצומח על סמך ניתוח האורתופוטו, ועל  מופרות

מבין ביותר  הדומהצומח סמך היכרות הסוקר עם השטח. יחידות הצומח סווגו לטיפוס ה

 בלבד משטח הסקר. 1%-בוצע על יחידות צומח התופסות כאלו שהוגדרו בסקר. 
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  .דלתון-דישוןבסקר  שיטות מיפוי הצומחהשטחים של : התפלגות 6איור 
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 .דלתון-בסקר דישון התפלגות שיטות מיפוי הצומח: 10 מפה
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 ניתוח סטטיסטי של הנתונים 4.2.5

ArcGIS (ArcGIS 10.2.1 for Desktop, Esri הנתונים המרחביים עובדו בתכנת ממ"ג
, והועברו (®

Microsoftלהמשך עיבוד ) Excel גיליונותל
®
 Excel

®
 2010 SP1.)  ניתוחים סטטיסטיים בוצעו

שהתפלגותם הייתה נורמלית  משתנים. SPSS (IBM SPSS Statistics, Version 19)בעזרת תכנת 

-t)או מבחני  פרמטרי ANOVAושנמצא שוויון שונויות בין הקבוצות הנבדקות, נבחנו בעזרת מבחן 

test  ע"י מבחנים א –במידה ונמצא הבדל מובהק  –, ובהמשך קבוצות( 2במקרה שהיו רק-

גם אחרי  לגות נורמליתהתפהתאמה ל. אם לא נמצאה LSDפוסטריוריים פרמטריים 

 פרמטריים-א ANOVA בוצע שימוש במבחני –שונויות  , או שלא נמצא שוויוןהטרנספורמציה

Welch test:ובמקרה הצורך , Kruskal-Wallisפוסטריוריים -, ומבחנים אGames-Howell כאשר 

-t-test for non, בוצע מבחן tשיוויון שונויות במבחני -נמצאו הבדלים מובהקים )במקרה של אי

equal variances.) 

 תוצאות 4.3

 כלליות תצורות צומח 4.3.1

 38.9%) שטחי החורש, נמצא ש(2014)סבר ועמיתיה, בחלוקת אזור הסקר לתצורות הצומח הכלליות 

מהווים את עיקר  משטח הסקר( 22.1%והעשבוניים ) משטח הסקר( 20.7%משטח הסקר(, השיחיות )

, היערות .משטח הסקר( 11.0%)משמעותי קטן יותר אך עדיין הבתות תופסות נתח שטח הסקר. 

, 2.5% –, על אחוז קטן מאד משטח הסקר: יער גבוה מהווים תצורות משניות בלבד לעומת זאת,

  .(11 מפה ,7איור ) 84.% –כרמי זיתים בעיבוד מסורתי/נטושים(  –)למעשה ויער 

 תצורות צומח מפורטות 4.3.2

, בולטת הכתמיות הרבה והגיוון )תצורת צומח כללית + צפיפות(המפורטות מבחינת תצורות הצומח 

תיכוני של -מיוצגות בו כמעט כל התצורות המפורטות הקיימות בחבל הים. אזור הסקרהרב של 

תצורות  3תצורות צומח מפורטות:  23סה"כ הוגדרו בתחומי הסקר (. 2014ראל )סבר ועמיתיה, יש

 5תצורות של בתה,  5תצורות של שיחייה,  4תצורות של חורש,  3תצורות של יער,  2של יער גבוה, 

תצורת יער בצפ' בינונית/פתוח מיוצגת  תצורות של עשבוניים, ותצורה אחת של צומח בגוף המים.

מרבית השטחים שבהם תצורת הצומח של יקר ע"י כרמי זיתים בעיבוד מסורתי/נטושים. בע

 (.12 מפה ,7איור ) שנתיים, הם שטחים מוברים ומופרים-עשבוניים חד



 

 -117  - 

 
 .דלתון-דישוןבסקר  התפלגות השטחים של תצורות הצומח המפורטות :7איור 

 מפורטים ומוכללים טיפוסי צומח 4.3.3

הכתמיות הרבה שבה מתאפיין אזור הסקר מתבטאת אפילו ביתר שאת בבחינת טיפוסי הצומח. 

טיפוסי צומח מפורטים )תצורת צומח + צפיפות + עד שלושה  167בתחומי הסקר  הוגדרוסה"כ 

טיפוסי צומח מוכללים )לפירוט מלא של טיפוסי  51-מינים שליטים(, שאוחדו לצרכי מיפוי והערכה ל

איחוד טיפוסי צומח מפורטים לצרכי מיפוי  – 'בנספח הצומח והאיחודים שבוצעו, ראה 

לתצורות צומח, נמצא שתצורות הצומח  המפורטים(. בבחינת התפלגות טיפוסי הצומח והערכה

יער טיפוסים(, ' 17' )עשבוניים עם עצים בודדיםטיפוסים(, ' 33פתוח' ) חורשהמגוונות ביותר היו: '

' שיחייה פתוחה(, 'כרמי זיתים בעיבוד מסורתי/נטושיםמעשה, כולם ל, טיפוסים 14' )בינונית בצפ'

, 8איור ) טיפוסים( 11בינונית' ) ''חורש בצפ-טיפוסים( , ו 13בינונית' ) , 'שיחייה בצפ'טיפוסים( 41)

 (.12 מפה ,15טבלה 

 
דלתון, בחלוקה לתצורות צומח -התפלגות מספר טיפוסי הצומח המפורטים בסקר דישון :8איור 

 .מפורטות

אדם -(, ניכר כי עומדי עצים נטע13 מפה, 12 מפהבבחינת אחוזי הכיסוי של כל תצורת צומח בנפרד )

מערב הסקר, ברצועה שבין אביבים ליראון )יערות קק"ל(, וכן מצפון -מאפיינים בעיקר את צפון
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ת יער לעלמה וריחניה )בעיקר כרמי זיתים( ולאורך המדרונות הדרומיים של נחל דלתון )התפשטו

באזור הר  –תיכוני -תרבות חלק מהחורש הים-סף, מהווים עצים נטועים או פליטיביריה צפונה(. בנו

יחמור ולאורך נחל קציון. עצי החורש הטבעי נמצאים ברוב שטח הסקר, מרכס אביבים בצפון, דרך 

וק בדרום, מדרונות נחל דישון תיכון והמורדות הדרומיים של הרמות במזרח, ועד הר אביתר והר צד

כאשר ניתן ברוב המקרים להבחין היטב בצפיפות הגבוהה יותר של החורש על המפנים הצפוניים, 

בהשוואה למפנים הדרומיים הדלילים יותר. השיחים מהווים שכבה נוספת בחורש הטבעי, וכאשר 

אדמון,  לדוגמה: באזור הר דישון, הר עלמון והרנעדרים עצי החורש, הופכת צורת חיים זו לשליטה, 

במדרונות נחל קציון, ובאזור תל משב ומערות דרוזים במורד נחל חצור. הבתה משמשת גם היא 

במורדות רכס  שולטת בנוף: –ם גבוהות יותר כשכבה נוספת בחורש הטבעי, ובהיעדר צורות חיי

רמים מדרום למלכיה, במורדות נחל אביב, באזור חרבת מרות ומורד נחל חצור, ובמורדות הר 

שטחים עשבוניים אופייניים בעיקר לאזורים מופרים בקרבת הישובים וסביב השטחים  ון.שמח

 החקלאיים שעל הרמות.

מהשטח(, ששולט  32%-כמוגדר כמין שליט בהמין השליט העיקרי בשטח הסקר הוא אלון מצוי )

על  בנוף בכל המורדות המזרחיים של הרמות, מהר אביבים בצפון ועד רמת אדמון בדרום, בעיקר

 14%-. מינים שליטים בולטים נוספים הם קידה שעירה )כ)קנומן עליון( דולומיט תצורת סחנין

בתחתית המדרונות המזרחיים של  –מהשטח(, ששולטת בנוף בעיקר באזורים הנמוכים יותר 

זמרה, בעיקר על -הרמות, לאורך מדרונות נחל דישון תיכון, ובאזור נחל אדמון בין ריחניה לכרם בן

מהשטח(, והיא  11%-יט השלישי )כ. סירה קוצנית היא המין השל)סנון( רת מנוחה הקירטוניתתצו

הקידה השעירה במדרונות הנחלים דישון תיכון, אביב, חצור ודלתון,  יפה בשליטה בנוף אתחלמ

 .(14 מפה) בעיקר על תצורת תמרת האיאוקנית )גיר, קירטון וצור(

בבחינת דגמי התפוצה של מינים ספציפיים, ניתן לראות כיצד מושפעים המינים הללו ממאפייני 

השטח השונים: מסלע, קרקע, רום ומפנה. כך למשל, האלון המצוי יוצר עומדי יער צפופים במפנים 

 –חלים דישון, חצור, אביב ויובליהם, בעוד שבמפנים הדרומיים של ערוצים אלו הצפוניים של הנ

האלון המצוי: בעוד  דגם התפוצה שלצפיפותו נמוכה יותר. בנוסף, בולטת השפעת המסלע על 

שבמורדות המזרחיים של )קנומן עליון( שצפיפותו הגבוהה ביותר היא על דולומיט תצורת סחנין 

יותר על תצורות בר כוכבא )גיר( ותמרת )גיר, קירטון וצור( האיאוקניות, הרמות, צפיפותו נמוכה 

דוגמת רכסי ההרים: אביבים, ועלמון ושולי רמת יראון. צפיפותו הנמוכה ביותר נמצאת על תצורות 

מישאש, ע'רב וטקיה )קירטון, חרסית וחוואר(, כמו באזור הר אדמון, ובתצורת בענה )גיר טורוני(, 

מת עלמה אל נחל חצור. האלון המצוי נעדר כמעט לחלוטין מתצורת מנוחה כמו במורדות ר

 (.15 מפההקירטונית )סנון( וכן מהרמות הבזלתיות )

תחום התפוצה ב עלים, שאזור הסקר נמצא-קטןמופע מעניין ניתן לראות גם בדגם התפוצה של שקד 

עלים נמצאו ברכס אביבים -בניגוד לאלון המצוי, ריכוזי שקד קטן .(1992)שמידע ודרום,  הטבעי שלו

מורד הנחלים חצור ודלתון, על בל דישון תיכון, כמו גם במספר קטן של שטחים ולאורך מורדות נח

תצורות חבורת עבדת האיאוקניות: בר כוכבא )גיר(, ותמרת )גיר, קירטון וצור(, ובצפיפות נמוכה 

פלאוקן: מנוחה )קירטון( ומישאש, ע'רב וטקיה -יותר, גם על תצורות חבורת הר הצופים מהסנון

 .(16 מפה) וחוואר(, ומעט גם על תצורת בענה הגירנית מגג חבורת יהודה הטורונית)קירטון, חרסית 
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 של צורות החיים השונות.הממוצעים עם פירוט אחוזי הכיסוי  ,דלתון-דישוןבסקר המוכללים צומח הטיפוסי רשימת  :15טבלה 

 טיפוס צומח מוכלל
עצים נטע  %

 אדם
עצים  %

 טבעי
שיחים  %

 ומטפסים
 שיח-בני %

עשבוניים  %
 קיימא-בני

עשבוניים  %
 חלוף-בני

 67-100% 1-2% 1-2% 1-2% 3-5% 67-100% יער גבוה צפוף בשלטון אורן ברוטיה/ירושלים
 6-10% 1-2% 34-66% 6-10% 3-5% 67-100% יער גבוה צפוף בשלטון אורן ברוטיה/ירושלים וסירה קוצנית

 11-20% 1-2% 11-20% 11-20% 3-5% 34-66% יער גבוה בצפ' בינונית בשלטון אורן ברוטיה/ירושלים
 21-33% 3-5% 11-20% 6-10% 3-5% 11-20% יער גבוה פתוח בשלטון אורן ברוטיה/ירושלים

 21-33% 3-5% 11-20% 6-10% 1-2% 34-66% שיח-יער )כרם( בצפ' בינונית בשלטון זית אירופי ובני
 34-66% 1-2% 3-5% 3-5% 3-5% 34-66% יער )כרם( בצפ' בינונית/פתוח בשלטון זית אירופי ועצים נוספים

 34-66% 6-10% 0% 1-2% 6-10% 11-20% יער פתוח בשלטון איקליפטוס ב.מ.
 6-10% 1-2% 3-5% 11-20% 67-100% 3-5% חורש צפוף בשלטון אלון מצוי

 34-66% 3-5% 1-2% 21-33% 21-33% 6-10% חורש בצפ' בינונית בשלטון אלה אטלנטית
 11-20% 1-2% 6-10% 11-20% 34-66% 3-5% חורש בצפ' בינונית בשלטון אלון מצוי

 6-10% 1-2% 6-10% 11-20% 34-66% 0% הרדוף הנחליםחורש בצפ' בינונית בשלטון 
 3-5% 3-5% 21-33% 11-20% 34-66% 0% עלים וסירה קוצנית-חורש בצפ' בינונית בשלטון שקד קטן

 67-100% 3-5% 1-2% 1-2% 11-20% 1-2% חורש פתוח בשלטון אלה אטלנטית
 11-20% 3-5% 6-10% 21-33% 11-20% 1-2% ישראלית-חורש פתוח בשלטון אלה ארץ
 34-66% 3-5% 6-10% 3-5% 21-33% 0% חורש פתוח בשלטון אלון מצוי

 21-33% 1-2% 3-5% 6-10% 11-20% 3-5% חורש פתוח בשלטון אלון מצוי ועצים נוספים
 11-20% 1-2% 6-10% 21-33% 11-20% 1-2% חורש פתוח בשלטון אלון מצוי וקידה שעירה

 34-66% 3-5% 6-10% 11-20% 21-33% 0% ואלון מצויחורש פתוח בשלטון אלון תולע 
 21-33% 3-5% 6-10% 11-20% 11-20% 0% ישראלי-חורש פתוח בשלטון אשחר ארץ

 67-100% 1-2% 3-5% 1-2% 3-5% 11-20% חורש פתוח בשלטון פיקוס התאנה
 34-66% 3-5% 6-10% 6-10% 11-20% 1-2% חורש פתוח בשלטון שיזף מצוי

 11-20% 3-5% 11-20% 11-20% 11-20% 3-5% עלים-בשלטון שקד קטןחורש פתוח 
 3-5% 1-2% 21-33% 67-100% 3-5% 6-10% שיחייה צפופה בשלטון קידה שעירה ואורן ירושלים

 6-10% 3-5% 11-20% 34-66% 3-5% 1-2% ישראלי-שיחייה בצפ' בינונית בשלטון אשחר ארץ
 6-10% 1-2% 34-66% 34-66% 3-5% 0% שעירהשיחייה בצפ' בינונית בשלטון קידה 

 11-20% 1-2% 34-66% 34-66% 6-10% 1-2% שיחייה בצפ' בינונית בשלטון קידה שעירה וסירה קוצנית
 6-10% 3-5% 6-10% 21-33% 6-10% 1-2% שיחייה בצפ' בינונית בשלטון קידה שעירה ועצי חורש

 21-33% 3-5% 11-20% 21-33% 6-10% 1-2% שיחייה פתוחה עם עצים בודדים
 21-33% 3-5% 21-33% 11-20% 1-2% 1-2% ישראלי-שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ

 21-33% 3-5% 3-5% 11-20% 3-5% 1-2% שיחייה פתוחה בשלטון אשחר מנוקד
 21-33% 3-5% 21-33% 11-20% 1-2% 0% שיחייה פתוחה בשלטון קידה שעירה

 3-5% 1-2% 67-100% 3-5% 1-2% 0% קוצניתבתה צפופה בשלטון סירה 
 3-5% 6-10% 67-100% 3-5% 3-5% 1-2% בתה צפופה בשלטון סירה קוצנית ועצים בודדים

 21-33% 1-2% 34-66% 3-5% 1-2% 1-2% בתה בצפ' בינונית בשלטון סירה קוצנית
 11-20% 1-2% 34-66% 6-10% 3-5% 1-2% בתה בצפ' בינונית בשלטון סירה קוצנית ועצים בודדים

 11-20% 6-10% 11-20% 3-5% 3-5% 1-2% בתה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון סירה קוצנית
 21-33% 3-5% 11-20% 3-5% 3-5% 3-5% בתה פתוחה עם עצים/שיחים בודדים בשלטון אזוב מצוי

 34-66% 6-10% 11-20% 1-2% 0% 0% בתה פתוחה בשלטון ברזילון ענף
 6-10% 3-5% 11-20% 1-2% 3-5% 0% בשלטון מציץ סוריבתה פתוחה 

 34-66% 1-2% 11-20% 1-2% 1-2% 0% בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית
 67-100% 3-5% 0% 1-2% 6-10% 0% 1עשבוניים עם עצים בודדים 
 67-100% 3-5% 1-2% 3-5% 3-5% 0% 2עשבוניים עם עצים בודדים 
 34-66% 6-10% 3-5% 3-5% 3-5% 1-2% 3עשבוניים עם עצים בודדים 

 67-100% 3-5% 1-2% 3-5% 1-2% 3-5% עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון זית אירופי
 67-100% 1-2% 3-5% 3-5% 1-2% 1-2% עשבוניים עם עצים/שיחים בודדים

 67-100% 3-5% 3-5% 3-5% 1-2% 0% עשבוניים עם שיחים בודדים בשלטון שיזף השיח
 21-33% 34-66% 3-5% 0% 0% 0% קיימא בשלטון שומר פשוט-שנתיים בני-רבעשבוניים 

 67-100% 11-20% 1-2% 1-2% 1-2% 0% חלוף בשלטון שעורת הבולבוסין-שנתיים בני-עשבוניים רב
 34-66% 3-5% 1-2% 0% 1-2% 0% 1שנתיים -עשבוניים חד
 67-100% 3-5% 3-5% 1-2% 1-2% 1-2% 2שנתיים -עשבוניים חד

 34-66% 6-10% 0% 0% 0% 0% צומח בגוף המים
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 דלתון לתצורות צומח כלליות.-חלוקת שטח סקר דישון: 11 מפה
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 דלתון לתצורות צומח מפורטות.-חלוקת שטח סקר דישון: 12 מפה
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 .דלתון-התפלגות אחוזי כיסוי של תצורות צומח כלליות בשטחים פתוחים שאינם חקלאיים בסקר דישון: 13 מפה
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 .דלתון-דישוןבסקר בשטחים פתוחים שאינם חקלאיים  דגם פיזור מיני צמחים שליטים: 14 מפה
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 .דלתון-בשטחים פתוחים שאינם חקלאיים בסקר דישון אלון מצויהתפלגות אחוזי כיסוי של : 15 מפה
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 .דלתון-בשטחים פתוחים שאינם חקלאיים בסקר דישון עלים-שקד קטןהתפלגות אחוזי כיסוי של : 16 מפה
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 גידול ייחודיים-בתי 4.3.4

 בתחום הסקר מספר בתי גידול ייחודיים לצומח:

 במורד הנחלים דישון, חצור ודלתון, מתקיים מופע של חורש צומח של אפיקי נחלים :

שיזף אברהם מצוי, פטל קדוש, -פתוח/בצפ' בינונית, ובו צמחי גדות כמו: הרדוף הנחלים, שיח

ישראלי, אלה -תיכוני כמו: אשחר ארץ-מצוי, פיקוס התאנה ועבקנה נדיר, יחד עם עצי חורש ים

-תיכוני כמו עוזרר קוצני ושקד קטן-ישראלית, לבנה רפואי וכליל החורש, ועצי ספר ים-ארץ

 עלים.

 באפיק נחל קציון מתקיים חורש צפוף בשלטון אלון מצוי, חרוב חורש לח באפיק נחל אכזב :

ישראלית. מינים מלווים: אלה אטלנטית וקיסוסית קוצנית. העצים גדולים -צוי ואלה ארץמ

 ומפותחים מאד, והחורש צפוף ביותר.

 בענה )גיר, טורון(, ת סחנין )דולומיט, קנומן עליון(, ו: על טרשי תצורומשטחי סלע טרשים

בתנאי  ברת צומח מיוחדת.לה חדג, כוכבא )גיר, איאוקן(-וברתמרת )גיר, קירטון וצור, איאוקן( 

מותאמות לתנאים אלו: למשל, במורדות תפתחות תצורות צומח שונות, שמשטר מים גרועים, מ

המזרחיים של הר צדוק, על טרשי דולומיט סחנין, מתפתח חורש צפוף של אלון מצוי וקידה 

ם ישראלית, לבנה רפואי וסירה קוצנית. מיני-שעירה. מינים מלווים עיקריים: אלה ארץ

, חגווית שעירה, פרי-זערורית קטנתעיקריים של מחשופי סלעים שמלווים תצורת צומח זו: 

 .צמרנית הסלעים(, וRR –)מין נדיר  צורית בלוטית, טבורית נטויה

בפסגת הר צדוק ובמורדותיו הדרומיים )דולומיט סחנין וגיר בענה(, מתפתח חורש פתוח של 

ישראלי. -ישראלית ואשחר ארץ-עיקריים: אלה ארץ אלון מצוי ולבנה רפואי. מינים מלווים

, חגווית שעירה, גלונית הסלעיםמינים עיקריים של מחשופי סלעים שמלווים תצורת צומח זו: 

 .צמרנית הסלעיםו צורית בלוטית, טבורית נטויה

לעומת זאת, על דולומיט סחנין מצפון למושב עלמה, גדלה שיחייה פתוחה של אשחר מנוקד, 

ישראלי, בליווי זית אירופי, צלף קוצני, אזוב מצוי וכתלה חריפה. מיני -אי ואשחר ארץלבנה רפו

, טבורית נטויה, חגווית שעירה, פרי-זערורית קטנת, ולריינה איטלקיתמחשופי סלע מלווים: 

 .צמרנית הסלעיםו כתלה חריפה

כוכבא, גדלה תצורת צומח של עשבוניים עם עצים בודדים, -באזור הר דישון, על גירי תמרת ובר

ישראלי ואזוב מצוי. מינים עיקריים של -קטן עלים, ובליווי אלון מצוי, אשחר ארץ-בשלטון שקד

 .שרכרך הסלעיםו צורית בלוטית, טבורית נטויה, חגווית שעירהמחשופי סלע: 

הנחלים חצור וחסף, גדלה תצורת צומח של עשבוניים עם שיחים בודדים, על גיר בענה, במורד 

בשלטון קידה שעירה, ובליווי לבנה רפואי ושיזף השיח. מין מלווה עיקרי של מחשופי סלע: 

 .צמרנית הסלעים

תועדו מיני הצמחים הבאים שאופייניים לסלעים: כוכבא( -)גיר ברבמצוקי נחל אביב עליון 

כותלית  ,סקליגריה כרתית ,חלבלוב מגובשש ,כתלה חריפה ,ונית הסלעיםגל –מינים שולטים 

 –; מינים נוספים זקניים משובליםושרכרך ריחני  ,צורית חיוורת ,טרשנית שרועה ,פורטוגלית

דנדנה , סקליגריה כרתית, הררית שעירה, צללית אשונה, פעמונית קטנה ,אריסימון תמים

 .א(2015)שמידע,  גביעול אשוןו סומקן מעוצה ,משקפיים מצויים, שום הרשת, רפואית
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 בית גידול נוסף וחשוב באזור הסקר הוא אזורי המצוקים, לאורך הנחלים דישון,  :מצוקים

אביב, חצור ודלתון. גם בבית גידול זה ניתן למצוא מגוון תצורות צומח, בתלות במסלע, בקרקע, 

ברום מפני הים, במפנה ובהשפעות האדם. כך, ניתן למצוא על המצוקים החל מתצורות 

ת שונות במצוקי נחל דישון תיכון )מול הר יחמור(, במצוקי נחל מפותחות של חורש בצפיפויו

שיח -אביב, במצוקי הר אביתר והר צדוק; דרך שיחייה במצוקי הר דישון; וכלה בבתות בני

ובתות עשבוניות במצוקי הר דישון, הר עלמון, רמת יראון והר ריחן. מיני צמחים אופייניים 

כתלית , כתלית יהודה, כתלית זעירה, חשפונית עדינה, דנדנה רפואיתלמצוקים הם העשבוניים: 

מיני צמחים מיוחדים למצוקים:  7במצוקי נחל אביב עליון תועדו  .סגינה זעירהו פורטוגלית

כלך מרוקני, מציץ סורי ושיכרון  ,דרדר נאה, פעמונית דמשקאית, שושנתית הלבנון, מרור עדין

 .א(2015)שמידע,  קי הגליל. השניים הראשונים נמצאים בישראל רק במצוזהוב

 כות חורף עונתיות משופע בבריאזור הסקר, בעיקר על הרמות הבזלתיות,  :חורף בריכות– 

כת שגר, בריכות דלתון, , ברי'(קש מזרח)'בריכת הר דלתון בריכת ריחניה, בריכת קש, בריכת 

מערבית למערת עלמה. -בריכת נחלית, וכן אזור מוצף בחורף שאינו מוגדר כבריכה, צפונית

ע"י רט"ג.  אחת לכמה שניםהצומח של בריכות החורף לא נסקר בסקר זה, היות והן מנוטרות 

י מצוי (, דווח על מיני הצמחים הבאים: בצעונ2009)גזית ועמיתיו,  2007בסקר שנערך בשנת 

ונורית המים בבריכת נחלית, בריכת קש ובריכות דלתון; אגמון ימי בבריכת נחלית; ודמסון 

(, דווח 2014)גורן,  2014צפרדע אזמלנית בבריכת קש. בסקר האחרון שנערך בשנת -כוכבני וכף

על מיני הצמחים הבאים: בצעוני מצוי בבריכות דלתון ובריכת ריחניה; ונורית המים בבריכת 

 מיני תלתנים, ובהם: 13תועדו , אך בסמוך לו מחוץ לתחום הסקר, בבריכות רמת דלתון ניה.ריח

, וכן צמחי הבזלות שאופייניים לגולן ולהר חנוק קרקעי, תלתן ישראלי ותלתן-לתן תתת

באחו . פרחים ולוטוס ריסני-חוחן בלאנש, שחליים דוקרניים, תלתן דלהדרוזים, ונדירים בגליל: 

 ,נורית הזיזים ,שנתית-חיננית רב ,תלתן רפה תועדובריכות החורף באותו אתר,  הסובב אתהלח 

 בסקר מיני .א(2015)שמידע,  נורית המים תועדהבתוך המים ו ,קרנונית לקויהו גרניון גזור

(, נמצאו בבריכת דלתון 2016)רון ועמיתיה,  2015ם אנדמיים בסכנת הכחדה שנערך באביב צמחי

סכנת הכחדה: טופח אדום ובקיית החולה. בנוסף, נמצאו בסקר זה שני מינים אנדמיים ב

 ,קרסולת השלוליתו , טובענית קטומהזרעים-אלטין עקוםמינים שנמצאים על סף איום:  שלושה

(, RPנורית הזיזים ) (,RRשנית הקורנית )(, RRמינים נדירים נוספים: צורית בלוטית )כן ו

 (.Rשחליים דוקרניים )ו (R(, ורבנה שרועה )Rת הגליל )יבקי

 ואנדמיים נדירים, בסכנת הכחדהם צמחי מיני 4.3.5

יש להדגיש כי מטרת הסקר הנוכחי הייתה מיפוי מרחבי, ולא התמקדות באיתור מינים נדירים. לא 

הוקדשו בסקר ימים יעודיים לצורך כך, והעבודה בשטח בוצעה במשך כל השנה, כך שייתכן שמינים 

עה לשטח הימצאם בעונה לא מתאימה, ולעתים אף בשעה הלא בגלל הג – נדירים רבים לא נצפו

 .של היום נכונה

; שמידע ועמיתיו, 2007)שמידע ופולק,  מיני צמחים בסכנת הכחדה 4 בתחומי הסקר תועדועם זאת, 

מינים מוגדרים 'על סף  3עוד  ;עמוד ותלתן ישראלי-: ארביס אוזני, דבקה זנובה, טופח ארך(2011

מינים נוספים חושב 'מספר  3-לו ;איום': אספסת כדורית, מורית קלוטה ופעמונית דמשקאית
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ופקעון  16סקליגריה חרמונית, עשנן רפואירוג שמעמידם בסיכון: אדום', אך אינם מגיעים אל סף הדי

 נאה.

ך מוגדרים כמינים נדירים מאד בנוסף, נמצאו בסקר שלושה מיני צמחים שאינם בסכנת הכחדה, א

(RR – ורוניקה קיסוסית, כרסתן נפוח וצורית בלוטית; ועוד  4-30 -מוכרים מ :)6אתרים בארץ 

אתרים בארץ(: ולריינית מזרחית, חטמית  30-100 -מוכרים מ – RPמינים מוגדרים כנדירים )

נדירים כמינים מוגדרים  26ד שנתי ושום עגול; עו-מאוצבעת, נורית הזיזים, עבקנה נדיר, ציפורן חד

 (.1999פרגמן ועמיתיו,  :דרגות הנדירות עפ"יאתרים בארץ( ) 100-מוכרים מיותר מ – Rלמדי )

דבקה זנובה, אנדמי לישראל ולהר  –מיני צמחים אנדמיים. מין אחד  36בתחומי הסקר תועדו גם 

מינים אנדמיים לישראל  7(; EIתלתן ישראלי, אנדמי לישראל בלבד ) –(; מין אחד EDהדרוזים )

ישראלי, סלסילת הכרמל, -(: גרגרנית לילכית, חורשף מצויץ, כרמלית נאה, לוף ארץELולבנון )

(; EPחטמית הגליל, אנדמי לישראל וירדן ) –ישראליות ותלתן מאדים; מין אחד -חתול ארץ-ציפורני

בנית התבור, עכנאי מגובב (: גרגרנית בירותית, דורETטורקיה )-מינים אנדמיים לישראל ודרום 4

 :עפ"י)הגדרות האנדמיות  (ESאנדמיים לישראל וסוריה ) –המינים  22ישראלי; ושאר -וקחוון ארץ

 .(1999פרגמן ועמיתיו, 

פקח(, באטלס -, מאגרי הנתונים הישנים, מאגר סייברBioGIS)מאגר במאגרי המידע של רט"ג 

; שמידע 2007הצמחים בישראל )שמידע ופולק,  (, בספר האדום של2002המינים הנדירים )ציונית, 

מתועדים (, 2016, ועמיתיה רון) 2015(, ובסקר מינים בסכנת הכחדה שנערך בשנת 2011ועמיתיו, 

-בלבד תועדו בסקר הנוכחי: טופח ארך 2מיני צמחים בסכנת הכחדה, מתוכם  38בתחומי הסקר 

סקר הנוכחי: הבתחומי ו לראשונה מיני צמחים בסכנת הכחדה תועד ניעמוד ותלתן ישראלי. ש

 .(18 מפה, 16טבלה ) ארביס אוזני ודבקה זנובה

 מיפוי זריעי אורנים  4.3.6

כעקרון, אזור הסקר אינו משופע ביערות אורנים נטועים, ולכן גם רוב שטחו עדיין אינו מושפע 

, 899מהתפשטותם. העומדים העיקריים של היער הנטוע נמצאים בין אביבים ליראון, לאורך כביש 

יער ביריה שגובל בתחומי הסקר  –נחל יראון, ונחל דישון במורד המפגש עם נחל יראון, וכמובן 

רום. התפשטות זריעי אורנים מהיערות הנטועים ניכרת בעיקר בצמוד לכביש המערכת )כביש מד

 –זמרה, וכמובן -בין ריחניה לכרם בן –באזור הר אדמון  886( מצפון ליראון, משני צידי כביש 8967

 (.19 מפהלכל אורך נחל דלתון ומורד נחל חצור, בגבול יער ביריה )

 

                                            

ב'(, ולכן לא נכלל ברשימות הספר 2015, ורק לאחרונה באזור הסקר )שמידע, 2010עשנן רפואי תועד בישראל רק מאז 16

 (.2007האדום. חישוב 'המספר האדום' בוצע על ידינו, על סמך הקריטריונים שהוגדרו בספר )שמידע ופולק, 
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מינים ללא ציון מקור המידע נוספו מרשימות מימי  (.2011) ועמיתיומתוך שמידע  'אדום'(; הגדרות אנדמיות ומספר 1999) ועמיתיוהגדרות שכיחות מתוך פרגמן  .דלתון-סקר דישוןתחומי , נדירים ואנדמיים במיני צמחים בסכנת הכחדה :16טבלה 
 הושמטו מהרשימה. –, סייבר פקח ומאגר מידע רט"ג( עברו אימות ע"י מימי רון, ותצפיות שמקורן ככל הנראה בטעות בזיהוי המין BioGISהתצפיות ממאגרי המידע ) רון.

 
 מאפייני המין מקור המידע

 BioGIS שם המין
סייבר 

 פקח

מאגר 
מידע 
 רט"ג

אטלס 
מינים 
 נדירים

הספר 
 האדום

סקר 
מינים 
נדירים 

2015 

סקר 
 נוכחי

 אנדמיות שכיחות
מס' 
 אדום

 דגם תפוצה בית גידול צורת חיים מוגן
זיקה לבתי 

גידול 
 טבעיים/מופרים

הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 תפוצה בישראל

 תיכוני, החרמון-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד    R    √    אאירה נימית

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים גיאופיט    RP    √    אחילוף קטן

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות גיאופיט RP EI 4.2 1   √ √ √ √  אירוס הדור

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות גיאופיט RP EA 2.5 1    √  √  אירוס הלבנון

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות גיאופיט R EP 4.2 1     √   אירוס הסרגל

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות גיאופיט RP EI 4.2 1   √ √ √ √  אירוס נצרתי

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד סיבירי-אירו -תיכוני -ים בתי גידול לחים שנתי-חד  RR  2.5  √  √  √  זרעים-אלטין עקום

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו שיחים-ערבות שנתי-חד   R ES √       אליסון דמשקאי

 תיכוני-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים עץ    RR    √    אלת הכלאיים

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד  RR  4.7      √  אנטינוריית האיים

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד    R √   √    אספסת בלאנש

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-צומח עשבוני ים בתות, שנתי-חד  RP  2.5    √    אספסת הגליל

גידול -בתי תיכוני,-יםחורש ויער  שנתי-עשבוני רב    R     √   אספסת זעירה
 מופרים-מופרעים

תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו -

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים חולות שנתי-חד  RR  2.5 √       אספסת כדורית

 מדבר בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתי גידול לחים מטפס    R     √   ישראלי-אספרג ארץ

 החרמון ערבות, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו בתות שנתי-חד  O  3.2 √       ארביס אוזני

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד    R    √    ארביס אושה

 החרמון תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-עשבוני רב  O  3.2   √ √ √   ארביס קווקזי

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים סלעים מוצלים שיח-בן  RR  1    √    ארנריית הסלעים

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שיח-בן   C ES √       ישראלי-אשבל ארץ

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד   C ES √       אשבל מעורק

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-עשבוני רב    RR    √ √ √ √ בבונגית ההרים

 החרמון תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב   F ES √       בוצין טברייני

 מדבר בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתי גידול לחים גיאופיט RR  3.2 1     √   חורש גדול-בן

תיכוני -ים -סיבירי -אירו תיכוני-חורש ויער ים גיאופיט RP   1     √   עלים-חורש רחב-בן
 טורני-אירנו -

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד

תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתי גידול לחים שנתי-חד    R    √    בקיה עדינה
 טורני-אירנו -

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד    R  √  √    בקיית הגליל

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד  RR EI 4.2  √ √ √ √ √ √ בקיית החולה

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד  O EY 4.2   √ √    בקיית קפריסין

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-חד    RR   √ √    בקעצור החורש

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד סיבירי-אירו -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-חד  RR  3.2    √    האונות-בקעצור שלוש

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד  RR  3.2   √     געדה קוצנית

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד   F ET √       גרגרנית בירותית

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד   F EL √       גרגרנית לילכית

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד סיבירי-אירו -תיכוני -ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-חד    R √   √    גרניון נוצץ

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד סיבירי-אירו -תיכוני -ים בתות גיאופיט RP   1    √    דבורנית הדבורה

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות גיאופיט R   1    √ √   דבורנית הקטיפה

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות גיאופיט RP   1    √  √  דבורנית כחלחלה

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות גיאופיט R   1    √ √   דבורנית נאה

 תיכוני-ים חלוף-בן חצי-חצי תיכוני-ים בתות שנתי-חד  RR ED 4.7 √       דבקה זנובה

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד   F ES √       דבקת האפונים

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר תיכוני-ים שטחים מעובדים שנתי-חד    RP        דבקת הפטמות

 החרמון מדבר, בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד   CC ES √       דבקת יהודה

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד    R √       דבקת סמואלסון

 תיכוני-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתי גידול לחים עץ R  3.7 1   √     דולב מזרחי

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים בתות, שנתי-עשבוני רב   R ET √   √    דורבנית התבור

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד   F ES √       קרניים כרמלי-דל
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 מאפייני המין מקור המידע

 BioGIS שם המין
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 נוכחי
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 דגם תפוצה בית גידול צורת חיים מוגן
זיקה לבתי 

גידול 
 טבעיים/מופרים

הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 תפוצה בישראל

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד    R √   √ √   דמומית השדה

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתי גידול לחים שנתי-חד    R     √   דמסון כוכבני

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-עשבוני רב    R    √  √  דרדר גלדני

 החרמון תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שיח-בן  RP  2.5    √ √   דרדר נאה

תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד    R √       היפוכריס נדיר
 טורני-אירנו -

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד

 החרמון תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים סלעים קשיםמחשופים של  שנתי-עשבוני רב    R √   √ √   הררית שעירה

תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-עשבוני רב    R    √    וינקה עשבונית
 טורני-אירנו -

 החרמון ערבות, הספר,בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-חד    RP √   √    ולריינית מזרחית

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו בתות שנתי-חד  4.2       √   ולריינית קוטשי

 -טורני -אירנו -תיכוני -ים בתי גידול לחים שנתי-חד    R  √   √   ורבנה שרועה
 ערבי-סהרו

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי

תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד    RR √       ורוניקה קיסוסית
 טורני-אירנו -

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד

תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד    R √   √    ורוניקת השדה
 טורני-אירנו -

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי ערבי-סהרו מדבר שיחים,-ערבות גיאופיט    RR    √    זמזומית ארוכה

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו בתות גיאופיט  RP  2.5    √    זמזומית מפושקת

 החרמון מדבר, בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות גיאופיט   CC ES √       זמזומית מצויה

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד סיבירי-אירו -תיכוני -ים בתי גידול לחים שנתי-חד  RR  3.2   √  √  √ עכבר פעוט-זנב

-גידול מופרעים-בתי שטחים מעובדים, שנתי-עשבוני רב   F ES √       ישראלי-חבלבל ארץ
 מופרים

 תיכוני-ים חלוף-בן בעיקר מופר תיכוני-ים

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-עשבוני רב  RP  2    √    שפה מזרחי-חד

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שיח-בן    R    √    שפה תמים-חד

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד    R    √ √   חוגית תמימה

 תיכוני-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב    R √       חוחן בלאנש

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  שנתי-עשבוני רב   F ES √       חוחן הקנרס
 רודרליים

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר תיכוני-ים

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב  RP EI 3.2     √   חוחן קרדני

מחשופים של  תיכוני,-חורש ויער ים שנתי-עשבוני רב  RR  2    √ √   חומעת הפקעת
 סלעים קשים

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב   C EL √       חורשף מצויץ

 בתות הספר תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב   R EP √   √ √   חטמית הגליל

 תיכוני-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב    RP √     √  חטמית מאוצבעת

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד סיבירי-אירו בתות שנתי-עשבוני רב    R        שנתית-חיננית רב

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד    R √   √    חלבלוב מקרין

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד    R √       חלבלוב מרושת

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-יםחורש ויער  שנתי-עשבוני רב  RP EL 1     √   חספסנית הלבנון

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתי גידול לחים שנתי-עשבוני רב  RR  3.7   √ √    חרחבינה טובענית

תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-עשבוני רב    R     √   חרמשית השדות
 טורני-אירנו -

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד סיבירי-אירו -תיכוני -ים בתי גידול לחים שנתי-עשבוני רב  RR  3.7      √  טובענית אביבית

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד סיבירי-אירו -תיכוני -ים בתי גידול לחים שנתי-עשבוני רב  RR  3.7   √ √    טובענית העקצים

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד סיבירי-אירו בתי גידול לחים צמח מים  RR  2.5  √      טובענית קטומה

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד  C  3.2 √    √   עמוד-טופח ארך

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-עשבוני רב RP EA 4.2 1     √   טופח הגליל

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד  O EI 7.4  √   √ √  טופח עדשתי

תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד  RR  3.2   √     עלים-טורגניה רחבת
 טורני-אירנו -

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי שנתי-חד    R      √  טיון חריף

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים מטפס   C ES √       טמוס מזרחי

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד    R        יקשן שרוע

 החרמון מדבר, ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר סיבירי-אירו -תיכוני -ים שטחים מעובדים בתי גידול לחים, שנתי-חד    R    √    כוכבית חיוורת
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תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתי גידול לחים שנתי-עשבוני רב R   1     √ √  צפרדע אזמלנית-כף
 טורני-אירנו -

 תיכוני-ים קיימא-בן טבעי בלבד

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים גיאופיט R ES  1     √ √  כרכום צהבהב

 החרמון תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד   CC EL √       כרמלית נאה

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד    RR √       כרסתן נפוח

 החרמון מדבר, בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב   F ES √       לוענית גדולה

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתי גידול לחים שנתי-עשבוני רב  RP  3.2     √   עלים-לוענית גדולת

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות גיאופיט   F EL √       ישראלי-לוף ארץ

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד R  2.5 1 √   √ √ √  מורית קלוטה

 תיכוני-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים עץ RP  2.5 1     √   מורן החורש

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-עשבוני רב    RP    √    מלעניאל ארוך

שטחים  תיכוני,-חורש ויער ים שנתי-חד  O EI 5.8   √     מסרק ריסני
 מופרים-גידול מופרעים-בתי מעובדים,

 תיכוני-ים חלוף-בן חצי-חצי תיכוני-ים

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב  RR  2     √   מעריב משתלשל

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-חד  RR  1.5    √    מפריק נפוח

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב    R     √   חסידה רומאי-מקור

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-עשבוני רב R  2.5 1    √    מרווה כחולה

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-עשבוני רב  RR  4.2       √ מרווה מרושתת

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו בתות שנתי-עשבוני רב  RP  2.5    √    מרווה סורית

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב   C ES √       מרוות יהודה

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-עשבוני רב   C ES √       מרוות ירושלים

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד   C ES √       מררית הגליל

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-חד  RR ED 5.3   √ √ √ √  משיובית הגליל

 תיכוני-ים קיימא-בן טבעי בלבד טרופי -אזורי -רב בתי גידול לחים צמח מים  O  3.2      √  נהרונית מסולסלת

גידול -בתי תיכוני,-צומח עשבוני ים שנתי-חד    RP √ √  √    נורית הזיזים
 מופרים-מופרעים

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי טורני-אירנו -תיכוני -ים

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד סיבירי-אירו -תיכוני -ים בתות שנתי-עשבוני רב R   1     √   נורית הלב

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתי גידול לחים צמח מים RR  3.2 1   √ √ √   נורית כדורית

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב    R √   √    נורית מניפנית

תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתי גידול לחים צמח מים O  4.2 1     √   נורית נימית
 טורני-אירנו -

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד

צומח  בתות, תיכוני,-יםחורש ויער  שנתי-חד    RP    √    נורית קטנה
 תיכוני-עשבוני ים

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים

תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד    R    √    נטופית שעירה
 טורני-אירנו -

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד

 מדבר בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד  RR  1.5    √    פרחים-ניסנית קטנת

קירות  סלעים מוצלים, בתות, שנתי-חד    R √       סגינה זעירה
 שטחים מעובדים וחומות,

תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו -

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות גיאופיט RP  2.5 1    √ √ √  סחלב איטלקי

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות גיאופיט RP EI 3.7 1   √     סחלב מצויר

תיכוני -ים -סיבירי -אירו תיכוני-חורש ויער ים גיאופיט R   1     √   סחלבן החורש
 טורני-אירנו -

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-חד   R EL √      √ סלסילת הכרמל

 החרמון תיכוני,-ים קיימא-בן מופר בלבד סיבירי-אירו -תיכוני -ים מופרים-גידול מופרעים-בתי שיח    RR    √    סמבוק אמיתי

 החרמון תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים מטפס R   1     √   ספלול מטפס

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-עשבוני רב RP   1    √    ספלול ססגוני

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-עשבוני רב  RR  1.5 √   √    סקליגריה חרמונית

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות גיאופיט RR ES 3.7 1   √ √    עלים-סתוונית קצרת

 החרמון תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתי גידול לחים שנתי-עשבוני רב    RP √     √  עבקנה נדיר

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד טורני-אירנו סלעים קשיםמחשופים של  בתות, שנתי-עשבוני רב    R     √   עוגנן נימי

 תיכוני-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים עץ RR  1.5 1    √ √ √  עוזרר אדום

 מדבר ערבות, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים בתות, שנתי-חד    RP    √    צובא-עקרב ארם-עוקץ

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד סיבירי-אירו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד    R √       עטייה זעירה
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 מאפייני המין מקור המידע

 BioGIS שם המין
סייבר 

 פקח

מאגר 
מידע 
 רט"ג

אטלס 
מינים 
 נדירים

הספר 
 האדום

סקר 
מינים 
נדירים 

2015 

סקר 
 נוכחי

 אנדמיות שכיחות
מס' 
 אדום

 דגם תפוצה בית גידול צורת חיים מוגן
זיקה לבתי 

גידול 
 טבעיים/מופרים

הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 תפוצה בישראל

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד   CC ES √       עכנאי יהודה

 החרמון תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב   C ET √       עכנאי מגובב

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד    R √    √   עלקלוק דביק

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב    R √       עפעפית שרועה

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתי גידול לחים בתות, שנתי-חד    R √   √    פרחים-ערבז דק

 תיכוני, החרמון-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים -סיבירי -אירו תיכוני, בתות-חורש ויער ים שנתי-חד  RR  2 √       עשנן רפואי

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שיח-בן  RP ES 2.5 √   √ √   פעמונית דמשקאית

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות גיאופיט  RR  1.5 √       פקעון נאה

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-חד  RR EL 3.7     √   ישראלית-צורית ארץ

 החרמון מדבר, ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי סיבירי-אירו -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-חד    RR √ √      צורית בלוטית

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד    RP √       שנתי-ציפורן חד

-חתול ארץ-ציפורני
 ישראליות

      √ F EL   החרמון מדבר, בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד 

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-רבעשבוני     RP    √    ציפורנית איטלקית

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שיח-בן  RR EL 2    √    ציפורנית אפורה

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד    R √     √  ציפורנית מצוירת

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים שטחים מעובדים שנתי-חד   C ES √       עוקץ-ציפורנית עבת

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד טורני-אירנו בתות שיח-בן    RP    √    קדד קוצני

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב   C ES √       קוצן קיפח

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד   CC ET √       ישראלי-קחוון ארץ

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד   CC ES √       קחוון הגליל

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד    R √       קיצנית צמרנית

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד סיבירי-אירו -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-חד  RR  2.5  √   √   קרסולת השלולית

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו בתות שנתי-עשבוני רב    R    √ √   קרקפן נמוך

 תיכוני-ים קיימא-בן טבעי בלבד טרופי -אזורי -רב תיכוני-חורש ויער ים שנתי-עשבוני רב RP   1    √    רגל פשוט-רב

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד   R EP    √    רכפה גדולה

תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-עשבוני רב  RR  2.5     √   רכפת הצבעים
 טורני-אירנו -

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות גיאופיט  R  3.2  √  √    שום הגלגל

אבנית, בתות -קרקע כבדה סלעית גיאופיט RR EI 4.2 1   √     שום הגליל
 תיכוני-עשבוניות, שולי חורש ים

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים

תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות גיאופיט    RP √   √    שום עגול
 טורני-אירנו -

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות גיאופיט R  3.7 1    √    שום שחור

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-עשבוני רב    R √       שושנתית מסורטטת

תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתי גידול לחים שנתי-עשבוני רב  RR  3.2   √     שחליים גבוהים
 טורני-אירנו -

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד    R √ √  √    שחליים דוקרניים

 תיכוני-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-עשבוני רב  RP  3.2     √   שלהבית הגלגל

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן מופר בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים מופרים-גידול מופרעים-בתי שנתי-חד  RP  2.5   √     שלמון סורי

תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתי גידול לחים שנתי-חד    RR  √      שנית הקורנית
 טורני-אירנו -

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד

 החרמון מדבר, ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד   CC ES √       שערור שעיר

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-חד    RP    √    תלתן הדור

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד  RR  2        תלתן חנוק

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד  RR EI 4.2 √ √  √ √   תלתן ישראלי

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-חד    R √       תלתן לבן

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד   F EL √       תלתן מאדים

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד   C ES √       תלתן צמיר
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 דלתון.-ים בתחומי סקר דישוןוחדיגידול מ-בתי :17 מפה
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נדירים, , יני הצמחים בסכנת הכחדהרשימת התצפיות במ – 'גנספח רשימת המינים המלאה בכל נקודת תצפית מפורטת ב .גיליונות( 4) דלתון-סקר דישון, נדירים ואנדמיים בתחומי בסכנת הכחדהמיני צמחים תצפיות ב :18 מפה
 .(.18 מפה)טבלה מלווה ל אזור הסקרמינים שנדירים לו אנדמיים
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 עצים שנבטו וגדלו מזרעים בשטח. –עצים נטועים. אחוז כיסוי זריעים  –אחוז הכיסוי מייצג את השטח מכלל הפוליגון שמכוסה באורנים. אחוז כיסוי אורנים  .דלתון-בסקר דישון מפת יערות אורנים נטועים וזריעי אורנים: 19 מפה
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 'הפרק 
 זואולוגיה
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 רקע 5.1

במעיינות  במקטעי הנחל האיתנים,האקלים הנוח יחסית באיזור החורש והיער וכן הימצאות מים 

 ,צפוניים ובבריכות החורף מאפשר את קיומם של בעלי חיים רבים. מרבית המינים הינם מינים

 אליהם מצטרפים מינים שמוצאם טרופי, אתיופי ואוריינטלי:ש

 יונקים 5.1.1

 ימיםמתקיבאפיק הנחל ובחורש הצפוף בתחום הסקר נמצאים רוב מיני היונקים של צפון הארץ. 

(, צבוע VUנמייה, סמור ), (VU) זאבדרבן, , גירית מצויה, דלק :יונקים קטנים וטורפים כגון

בשטחים פתוחים יותר וביערות, ניתן לצפות לעתים גם תן. ו שועל ,(VUקרקל )(, ENמפוספס )

חזירי אוכלוסייה גדולה של ו גדולה ויציבה למדי,( VU) הצבי הישראלי  אוכלוסייתבארנבת השדה. 

; 2006גלילי וסקוטלסקי, ) בית גידול לשפני סלעכמשמשים  . המצוקיםמתקיימת גם היא באזורבר 

 .(2002דרגות הסיכון להכחדה עפ"י: שלמון, שחר רגב, מידע בע"פ; ; 2014אורון ועמיתיה, 

תחומי הסקר )בין נחל דישון לנחל חצור(, מבצעת רט"ג חתך לילי רכוב בשנמצא  100בשטח אש 

ככל הניתן. אורך חתך  –חזרות בכל עונה  3, באביב ובסתיו, 2005לספירת יונקים גדולים החל משנת 

ק"מ. היונקים הנפוצים ביותר שנצפו בדיגום היו: צבי ישראלי, תן ושועל מצוי. כמו כן  13 –הדיגום 

שטח הסקר נמצאת נמצא שב .ר, חתול בר, חתול בית, דרבן, גירית מצויה, זאב וקרקלחזיר בתועדו: 

נראה  2005-2008בשנים  .ק"מ( 10-צבאים ל 180-עד כ) ישראליהצבי השל יחסית  הצפופ יהאוכלוסי

היתה  2011, בשנת התייצבה האוכלוסייה 2009-2010בשנים שחלה עלייה במספר הצבאים בשטח, 

מגמת הירידה בצורה מתונה יותר עד שנת מאז נמשכת וגודל האוכלוסייה, כשליש בחדה של  הדייר

ה עליה חל 2011 וסיה אינו ידוע, אך משוער כי בשנתהגורם העיקרי לקריסת האוכל .(9איור ) 2015

שועלים הצפיפות ישנה תנודתיות לאורך השנים, וצפיפות התנים ב .חוקי-הבלתיצייד בשיעור החדה 

צפיפות התנים מושב עלמה,  ה באזורנמוכרמת הסניטציה הבשל . ויציבה לאורך השניםגבוהה 

מהישוב. לא נמצא מתאם שלילי בין מספר  עם ההתרחקות ויורדת ולכתוהגבוהה,  – בקרבת הישוב

 .(2014)אורון ועמיתיה,  התנים למספר הצבאים

 
מס'  –בסוגריים  .2015-2005בשנים  100: ממצאי ספירות אוכלוסיית הצבאים בשטח אש 9איור 

 .)האיור באדיבות טליה אורון, רט"ג( הספירות בכל שנה
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 במערות ובסדקים בין הסלעים.מגוונת ת אוכלוסיית עטלפים מתקיימ בתחום הסקר: יםעטלפ

הם פרסף יניבו ,מינים 10 -כ)בארץ ביותר  את מגוון מיני העטלפים הגדול ה בעברכלסיאמערת עלמה 

זה חלה קריסה  . באתר(2002; שלמון, ושנחשב כמין שנכחד מהארץ 2001חיוור שנלכד בשנת 

יתכן כי הגורם לכך הוא  .מאלפי פרטים לעשרות בלבד, 2008החל משנת ית העטלפים יבאוכלוס

כניסה כמו  ,דפוסי התנהגות בעייתיים של מטיילים במרבית השנה, ו/אועומס מטיילים גבוה מדי 

 .(2013עמיחי ועמיתיו, ) בתקופת החריפה וההמלטה מערותל

 עופות 5.1.2

ראש -(, חנקן אדוםNTגידרון, דוכיפת )וליו הם: תיכוני וש-המינים היציבים האופייניים לחורש הים

(NT( חנקן נובי ,)NT( ירגזי מצוי, ירקון, לילית מצויה ,)NTנקר סורי, סבכי החורש, סבכי שחור ,)-

. בחורף מצטרפים אליהם מינים מצוי ותחמס אירופי שחרור, שעירבטן, -ראש, עורבני, עלווית לבנת

, , פצחןנץ מצוי )גם מקנן לעתים(, סתרי מצויחזה, חרטומן יערות, מלכילון, -אדוםחורפים כמו: 

הבתות הפתוחות משמשות כשדות צייד לעופות דורסים כמו חיויאי ועקב  .כלי רונןיקמקור ו-צלוב

מצויה  תפוחית( וENמקור )-גבתון אדום דוגמת:של ציפורי שיר  נןמקום משכגם . זהו (NT) עיטי

(NT) .מצח, ובעונות -: סלעית חורף ובזבוז אדוםמצטרפים אליהם מינים חורפים כגון בחורף

, (NTחוגלה )בארית הרים,  :. בנופי הסלעים והטרשים נפוציםגבתון אפור וסלעית אירופית הנדידה:

(, וכן שני מיני דורסי לילה: VUפיפיון הרים )(, סנונית המערות וENסיס חומות, סלעית קיץ ) ,טסית

; אלון 2002; דרגות הסיכון להכחדה עפ"י: מירוז ואלון, 2001)גבאי, ( NTוכוס החורבות )( NTאוח )

 (.2008ופרלמן, 

 : במצוקים בשמורת טבע נחל דישון מתקיימת פעילות ואף קינון של עופות דורסיםעופות דורסים

( EN)קיננו נשרים  2009. עד שנת (NTמצויה ) ולילית( NT), בז מצוי, אוח (NT) עקב עיטי :כגון

שקינן ( EN)רחם . , חדלו לקנן שםהרעלות בשלקשה באוכלוסייתם  חלה פגיעהאך מאז  ,במצוקים

שאינו מקנן מאז ( EN)בעבר במצוקי נחל דישון והר ריחן כבר אינו מקנן באזור, וכן עורב שחור 

לילית ותנשמת לא ון המקנן בחורש. קינ בעונת הקיץ ישנה פעילות וקינון בעיקר של חיוויאי. 1997

במצוק  2001קינון של אוח נמצא בשנת אך נצפו פרטים בוגרים במשך כל עונות השנה.  ,נצפו בודאות

נשר, עקב  כגון:הר אביתר פעילים ויתכן אף מקננים עופות דורסים  במערות במצוקמתחת לדישון. 

ים האחרונות נרשמה ירידה מצוי, תנשמת מצויה, חיוואי וגידרון. בשנ עיטי, רחם, עורב שחור, בז

במצוקים שבאגן הנחל ובפרט באיזור שמורות הטבע דישון וחצור, ככל  בקינון הדורסים הגדולים

, 2010בסקר עופות דורסים שנערך בשנת  .(2006גלילי וסקוטלסקי, ) מורעלים הנראה עקב פגרים

נמצאו קינונים של: עקב עיטי, חיויאי, בז אדום, בז מצוי ונץ מצוי, נמצא זוג של אוח )קינון לא 

 ודאי(, וכן נצפו פרטים לא מקננים של רחם ובז עצים.

 חיים-זוחלים ודו 5.1.3

לעומתה, הלטאה הירוקה תיכוני. -הלטאה הזריזה היא המין השכיח ביותר בחורש הים: זוחלים

(EN הולכת ונעלמת מנופי החורש, יתכן שבשל טריפה מוגברת על ידי חתולי בית שהתפראו. זו גם )

תיכונית ושממית -(. חומט גמד, זיקית יםNTכנראה הסיבה לפגיעה באוכלוסיית קמטן החורש )

ים והשיחים על ענפי העצ –עצים נפוצים גם הם בחורש. החומט הגמד בנשר העלים, הזיקית 

קו -על גזעי העצים ותחת קליפתם. מבין הנחשים, נפוצים הזעמן הזיתני וארבע –ושממית העצים 
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שיותר אופייניים לקרקע החורש )אם כי גם  –שוכני העצים, וזעמן המטבעות והצפע המצוי  –מובהק 

ה, נפוצים הלטאה הנפוצה ביותר בבתות הפתוחות היא עינחש. מלבד .הם מטפסים לעתים על עצים(

בבתות שלושה מיני חומטים: חומט מנומר, חומט פסים ונחושית עינונית. מבין הנחשים, נפוצים 

נפוצים השממית מניפנית מצויה  הסלעים והטרשיםבנופי  זעמן שחור.וקשקשים מצוי -בבתות תלום

ראש -גידול זה הם: שלוון קווים, שלוון כתמים, שלוון טלוא-וחרדון מצוי. נחשים נפוצים בבית

 .(2002; דרגות הסיכון להכחדה עפ"י: בוסקילה, 2001)גבאי, ראש -ושחור

למעט  ,חיים בישראל-הדו: בבתי הגידול הלחים השונים באגן הנחל מתקיימים כל מיני חיים-דו

, חפרית (CR), טריטון הפסים (EN)קרפדה ירוקה (, EN): סלמנדרה מצויה גחון-שחור לשוןעגו

 .(2002, גפנידרגות הסיכון להכחדה עפ"י: ) (NT) וצפרדע הנחלים( VU), אילנית מצויה (CR) מצויה

 יתכן שמצב הסלמנדרות השתפר בשנים האחרונות )טליה אורון, מידע בע"פ(.

חיים -דובסקרים קודמים )בלי נתוני מאגרי המידע הממוחשבים של רט"ג( בתחומי הסקר תועדו 

 (:2014גורן, ; 2009; גזית ועמיתיו, 2006גלילי וסקוטלסקי, באתרים הבאים )

  18עין נבוריהוב 17בבריכת מתתיהובריכת נחלית, בבריכת קש, ב ,בבריכות דלתוןפסים: טריטון . 

  :בבריכת  ,כת בטון באזור שפך נחל אביב אל נחל דישוןיבבר משב,עין בסלמנדרה מצויה

 . 20ובמעיינות נחל גוש חלב 19בעין סייף ,18בעין נבוריה, 17מתתיהו

 17בבריכת מתתיהובריכת נחלית, בבריכת קש וב, בבריכות דלתון: קרפדה מצויה. 

 ובבריכת  בבריכת ריחניהבבריכת קש,  ,בבריכת נחלית ,בבריכות דלתון: אילנית מצויה

 .17מתתיהו

 17ובבריכת מתתיהו בבריכת קש בבריכת נחלית,, בבריכות דלתון: חפרית מצויה. 

 .צפרדע נחלים: בבריכת קש 

 דגים 5.1.4

 נחליםהבמפגש גם . דגים נצפו אך ללא זיהוי מהימן שלהםבנחל דישון מתקיימים מיני דגים שונים, 

בנקודת שחרור המים  2013במאגר המידע של רט"ג מתועדים בשנת  גוש חלב ובעין ערבות.-דישון

 דגים שזוהו כחפף ישראלי, אך הזיהוי משוער בלבד. –מעין אביב 

 שיטת העבודה 5.2

בסקר הנוכחי לא בוצע סקר זואולוגי משלים לסקר הבוטני, והמידע הזואולוגי המנותח בעבודה זו 

נתוני אקסל,  גיליונותר המידע הביולוגי, )מאג מתבסס על מאגרי המידע הממוחשבים של רט"ג

מספר תצפיות מקריות בחולייתנים שונים סקרי בריכות חורף, ו, (BioGISפקח ומאגר -תכנת סייבר

 שתועדו במהלך עבודת השדה בסקר הנוכחי.

                                            

 מחוץ לתחום הסקר, אך בסמוך לו. –הבריכה נמצאת ברמת ברעם 17

 הסקר, אך בסמוך לו. מחוץ לתחום –המעיין נמצא ביער ביריה 18
 מחוץ לתחום הסקר, אך בסמוך לו. מערבית לקיבוץ ברעם.-המעיין נמצא בנחל מרעה, דרומית19
במעלה נחל דישון, מחוץ לתחום הסקר. רט"ג מבצעת בארבע השנים האחרונות סקר שיטתי במעלה נחל דישון 20

 )טליה אורון, מידע בע"פ(.להערכת גודל האוכלוסייה של הסלמנדרות, ועוצמת דריסותיהן בכבישים 
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לא  –ניתוח נתונים אלו הוא בעייתי, היות ולמרבית המינים תצפיות מועטות בלבד, והתצפיות עצמן 

בוצעו באופן שיטתי ולכן מוטות בכיוונים שונים: העדפה לתיעוד של מינים גדולים, מינים שקל 

. , ומינים שרט"ג מעוניינת לאסוף עליהם מידעמינים שפחות נפוצים לצפות בהם, מינים שקל לזהות,

ת בשיטשיטתי רכוב בלילה בעזרת זרקור של יונקים,  נוסף לתיעוד המקרי, מבצעת רט"ג סקרב

אולם גם  מתועדים. –(. גם עופות וזוחלים שנצפים בחתך זה distance samplingהדיגום מרחוק )

 – ובתכסית השטחבסקרים אלו תיתכן הטייה לתיעוד בקרבת צירי הנסיעה, בשעות ביצוע הסקר, 

(, מה גם שבשנים 20מפה ראה ) חורשים הצפופיםופחות ב בשטחים הפתוחיםניתן לביצוע 

קמ"ר(,  1ספרות )דיוק של  4בנ.צ. תחילה  –הראשונות בוצע תיעוד המיקום באופן מקורב בלבד 

, 2008יד בשנת ה-קמ"ר(, ורק עם תחילת השימוש במחשבי כף 0.1ספרות )דיוק של  5אח"כ בנ.צ. 

ספרות. בכל מקרה, בשיטת הדיגום מרחוק מתועד מיקום רכב התצפית,  6עברו לתיעוד בעזרת נ.צ. 

אין תיעוד המיקום  –ומבוצעת הערכה של מרחק בעל החיים הנצפה מהרכב, כך שגם במקרה זה 

 המדוייק של בעל החיים עצמו.

וגי מעבר להצגתו כרקע כללי, ולא הוכנה לפיכך, לא בוצע בסקר זה ניתוח מרחבי של המידע הזואול

 מפת ערכיות זואולוגית.

 100חתך יונקים רכוב בלילה בשטח אש  –: מסלול ניטור רט"ג 20מפה 
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 תוצאות 5.3

 86תצפיות בדגים,  2תצפיות בתחומי הסקר:  3244במאגרי המידע השונים של רט"ג, מתועדות 

תצפיות  2257-(, ו22מפה תצפיות בעופות ) 839(, 21מפה תצפיות בזוחלים ) 60חיים, -תצפיות בדו

 של עין אביב , מנקודת שחרור המים(. בדגים מתועד מין אחד בלבד, חפף ישראלי23מפה ביונקים )

 , אולם הזיהוי הינו בגדר השערה בלבד.בנחל דישון

טבלה ) בעיקר מבריכות החורף, המתקיימים בארץ מיניםמתוך שבעת ה הששיחיים מתועדים -בדו

(, CRבסכנת הכחדה חמורה ) –חיים נמצאים בסיכון: חפרית מצויה וטריטון פסים -כל מיני הדו (17

בקטגוריית 'עתידו בסכנה'  –(, אילנית מצויה ENחדה )בסכנת הכ –קרפדה ירוקה וסלמנדרה מצויה 

(VU( ואילו צפרדע הנחלים נמצאת בסיכון נמוך ,)NT)  ,(2002)גפני. 

יבשה מצוי בקטגוריית -מינים נמצאים בסיכון: צב 3מינים, מהם  12מבין הזוחלים, מתועדים 

(. שאר מיני 2002)בוסקילה, ( NT(, וקמטן ונחש מים נמצאים בסיכון נמוך )VU'עתידו בסכנה' )

עינחש ולטאה זריזה; החומטים: נחושית  –הזוחלים שתועדו אינם נמצאים בסיכון: הלטאות 

-תיכונית והנחשים: זעמן שחור ותלום-עינונית, חומט גמד וחומט מנומר; וכן חרדון מצוי, זיקית ים

 (.2002קשקשים מצוי )בוסקילה, 

 )סקרים ומאגרי המידע של רט"ג( חיים ממקורות המידע השונים-יעוד תצפיות בדות :17טבלה 

 אתר

 מין

בריכות 

 דלתון

הר בריכת 

 דלתון

בריכת 

 נחלית

בריכת 

 קש

בריכת 

 ריחניה

בריכת 

 מתתיהו

עין 

 אביב

 אתרים נוספים

  √ √ √ √ √  √ אילנית מצויה

  √ √ √ √ √ √ √ חפרית מצויה

 עין נבוריה  √ √ √ √  √ פסיםטריטון 

עין משב, מפגש  √ √      מצויהסלמנדרה 

דישון, עין -אביב

נבוריה, מעיינות 

 נחל גוש חלב

  √  √ √  √ √ נחליםצפרדע 

  √ √  √ √ √ √ מצויהקרפדה 

 –(REמינים נכחדו כמקננים מישראל ) 3נמצאים בסיכון:  33מינים, מהם  84מתועדים  בעופות

עיט זהוב  –( CRמינים נמצאים בסכנת הכחדה חמורה ) 2צפרדעים;  אנפה אפורה, דיה מצויה ועיט

מקור, זהבן מחלל, נשר, סלעית -גבתון אדום –( ENמינים נמצאים בסכנת הכחדה ) 5ותחמס נובי; 

עיט שמש כחל, ראש, -גבתון שחורבז אדום,  –( VUמינים עתידם בסכנה ) 5קיץ ועקב חורף; 

 –( DDמינים חסר מידע ) 2(; ועבור NTכון נמוך להכחדה )מינים נמצאים בסי 16ותמירון; עוד 

 (.2008; אלון ופרלמן, 2002קזרקה ותחמס אירופי )מירוז ואלון, 
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נמצא )אוכלוסיה מושבת לטבע( נמצאים בסיכון: יחמור פרסי  5מינים, מהם  18ביונקים, מתועדים 

מינים בקטגוריית 'עתידו  3(; EN(; צבוע מפוספס נמצא בסכנת הכחדה )CRבסכנת הכחדה חמורה )

 (.2002זאב, חתול בר וצבי ישראלי )שלמון,  –( VUבסכנה' )

המרחבי המשוקלל, נמצאו כמה  הצפיפותבניתוח ממצאי התצפיות בחולייתנים באמצעות מודל 

 אזורים ברחבי הסקר שמהווים מוקדי פעילות של בעלי החיים:

 נחלית, ריחניה, קש, הר דלתון ודלתון, כמו גם מקטע הנחל האיתן של נחל בריכות החורף :

כמו  חיים, לזוחלים אקווטיים דוגמת נחש מים, לעופות מים-מהווים מוקדי משיכה לדו –דישון 

 וכן ליונקים שבאים לשתות ממי הבריכות. ברכייה, תמירון וטבלן גמד,

 המצוקים משמשים  .שביניהם ל אביב ונחל דישוןי נחמצוקרכס אביבים, הר דישון והר עלמון, ו

לקינון עופות דורסים כמו: עקב עיטי, חיוויאי, בז אדום, בז מצוי, נץ מצוי, אוח וכוס החורבות. 

 הרמות הפתוחות משמשות את היונקים והעופות של הבתות, כמו חוגלה וצבי ישראלי.

 לקה הגדול מעובד, משמשת הרמה הבזלתית שח –)מצפון ומדרום למושב עלמה(  רמת עלמה

כאתר שיחור לעופות דורסים כגון: אוח, עיט צפרדעים, עיט שמש, עקב עיטי, עקב חורף; 

ראש, כרוון, עפרוני מצוייץ וחוגלה; וכן יונקים -לעופות אחרים כמו: חוחית, גבתון שחור

 דוגמת: צבי ישראלי, זאב, צבוע מפוספס ואף יחמור פרסי.

 הגדול ביותר מוקד הפעילות (. זהו 100)בתחום שטח אש  תל משב-תמרו-הר איילת-רמת קציון

נמצא הריכוז הגדול ביותר של תצפיות ביונקים ובעופות.  ובו והמשמעותי ביותר בתחום הסקר,

ראש, חנקן -חוגלה, חנקן אדום :השטח הפתוח והבלתי מופר יחסית משמש כמשכן לעופות כמו

עקב  לדורסים כגון:רוני מצוייץ וקוקיה אירופית, ונובי, חסידה לבנה, כחל, סלעית קיץ, עפ

 זאב, צבי ישראלי וצבוע מפוספס. ; וכן ליונקים דוגמת:עיטי, עקב חורף וכוס החורבות
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התצפיות  .(BioGIS; מאגר מידע 4201-2008יד של רט"ג, -מחשבי כף; 2007-1963מאגרי המידע של רט"ג, )מקור הנתונים:  ם בסיכון מסומנים בצורת כוכבזוחלי . מיניחיים-דגים, זוחלים ודו –תון דל-סקר דישוןתצפיות זואולוגיות באזור  :21מפה 
 מוצגות על רקע מפת רצף שטחים פתוחים )ראו להלן בפרק הבא(.
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(. לפירוט שמות המינים בכל מס' תצפית במפות, ראה טבלאות BioGIS; מאגר מידע 2014-2008יד של רט"ג, -; מחשבי כף2007-1963)מקור הנתונים: מאגרי המידע של רט"ג, גליונות(  4) עופות –דלתון -תצפיות זואולוגיות באזור סקר דישון :22מפה 
 התצפיות מוצגות על רקע מפת רצף שטחים פתוחים )ראו להלן בפרק הבא(. .(22 מפהבעופות )טבלה מלווה לריכוז תצפיות  – 'דנספח בנלוות 
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התצפיות מוצגות על רקע מפת  (.BioGIS; מאגר מידע 2014-2008יד של רט"ג, -; מחשבי כף2007-1963)מקור הנתונים: מאגרי המידע של רט"ג, מינים בסיכון מסומנים בצורת כוכב  .יונקים –דלתון -תצפיות זואולוגיות באזור סקר דישון :23מפה 
 רצף שטחים פתוחים )ראו להלן בפרק הבא(.
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 פרק ו'
 פתוחיםהשטחים הרצף 
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 רקע 6.1

 שנועדהמסדרון אקולוגי מוגדר כרצועת שטח בעלת ייחוד ותכונות אופייניות השונות מסביבתן, 

שמורות  , דוגמתאזורים מנותקים, גדולים דיים כדי לקיים מיני חי וצומח בסביבתם הטבעית חברל

 ,בישראלן השטחים הללו. טבע ושטחים בעלי חשיבות אקולוגית, ומטרתו לאפשר מעבר מינים בי

 –בשל צפיפותה הרבה, המגוון הביולוגי הגבוה, ומגוון שימושי הקרקע האפשריים לכל יחידת שטח 

 על התבססה, עם הקמתהטבע בישראל היש למסדרונות האקולוגיים חשיבות יתרה. תפיסת שמירת 

 מערך שמירת הטבע וכך גובש – מערכות אקולוגיות ייחודיות שבהםים שטחרצון להגן על ה

והיו שטחים טבעיים אחרים, בבישראל. בשנות המדינה הראשונות היו שמורות הטבע מוקפות 

השטחים גם ועמה  ,עם השנים גדלה האוכלוסייהאך דיין ומוגנות ממפגעים ומטרדים.  מרוחקות

 והרסנ כך,תחבורה. כתוצאה מוהת תשתיהמערכות ל ש יחד עם רישות צפוף ,םהבנויים והחקלאיי

 'םיאיים אקולוגי'-ל מורותהשאת  ךהפשנוצר קיטוע מרחבי וטבעיים הגידול הבתי  מומצווצ

, שתנועתן מבודדותנושאים אוכלוסיות בעלי חיים קטנות יותר, מפוצלות וו ,מנותקים אלה מאלהה

מעלה את , דבר המבודדותקטנות ואוכלוסיות -תת כך נוצרו .מהחסנו השבוש בין אזורים טבעיים

מקומיות בשל ארבע סיבות: פגיעות מפני הפרעות טבעיות קיצוניות )רצף  להכחדות הסתברותה

פגיעות מפני הפרעות הנגרמות על ידי האדם )כגון שריפות(; רגישות לתנודות  שנות בצורת וכד'(;

במקרה של האוכלוסיות הקטנות ו)גיוס ותמותת פרטים(;  בדינאמיקה שלהן הטבעיות הקיימות

להביא להפחתה בעמידותה של האוכלוסיה  של ירידה במגוון הגנטי העלול ביותר, קיימת סכנה

גם אם אין אפשרות לשמר שטחים טבעיים נרחבים השומרים על רציפות , לפיכך. לשינוים סביבתיים

המחברים בין האזורים נות אקולוגיים פתוחים יש לשמר מסדרו –מרחבית ביניהם, לכל הפחות 

 (.2011, ועמיתיו; קפלן 2011קפלן וויטמן, ) המובהקים הטבעיים

מיקום שמורות  הוגדרו ומופו על ידי רשות הטבע והגנים על בסיסהמסדרונות האקולוגים בישראל 

גידולי שדה ומטעים, ושטחים טבעיים  –היערות נטע אדם, חקלאות השטחים הפתוחים  טבע,

רצף של שטחים פתוחים המאפשרים לאפשר שאינם מוכרזים כשמורות טבע. אזורים אלו נועדו 

רשת תמוך ת המוגנים שבשמורות, ובכך הטבעיים בין השטחים בעלי חיים וזרעי צמחיםת תנוע

גופי  תכנוני עבורלייצר כלי  ייתהבשמירת הטבע בישראל. המטרה ההמסדרונות האקולוגיים 

המרחבים הנכללים בתחום המסדרונות  אתככל הניתן  ושמרכך שתכניות פיתוח י ,התכנון

 .(2000ושדות,  )שקדיאלו מחוץ למסדרונות השטחים שאת הפיתוח אל  נוווכיוהאקולוגיים, 

אזור הסקר חוליה חשובה בקנה המידה האזורי של ברצף השטחים הפתוחים הטבעיים, מהווה 

. אזור הסקר נמצא בדיוק בנקודת המפגש בין רכס הרי נפתלי מצפון )'אצבע יל העליוןהגלמזרח 

(, לרכס הרי מירון במרכז הגליל מדרום וממערב. בתחום הסקר שני מסדרונות אקולוגיים 'הגליל

מרכס הרי נפתלי, דרך רכס אביב, רמות  צפון הגליל )הישראלי(, לאורך רכסי –עיקריים: הצפוני 

ומשם דרומה אל  אל הר פועה, הר דוב"ב, הר קלען, הר גודרים, הר סאסא, הר צבעוןברעם, יראון ו

המזרחי, עובר לאורך  –הר חירם ורכס הרי מירון, ומערבה אל רכס הסולם. המסדרון השני 

המדרונות המזרחיים של הגליל העליון אל בקעת החולה, מקרן נפתלי בצפון, דרך הר גרשום, הר 

מור, מורדות רמת עלמה, רמת קציון, הר איילת והר אביתר, ועד למורדות רכס הרי אליעזר, הר יח

 (.24 מפההר יבנית, הר נועזים, הר ביריה והר כנען ) –צפת 
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 שיטת העבודה 6.2

(, 2012, ועמיתיורומם ; Levin et al., 2007פותח מודל להערכת רצף שטחים פתוחים )"א דשבמכון 

למידת ההפרעה שהם יוצרים לפי סוג האלמנט  שונים להפרות שונות בהתאם םמשקליהמייחס 

טווח השפעתו של השטח  .(100לעיר מיוחס משקל )וגודלו, בהשוואה יחסית למידת ההפרעה של עיר 

צורתם של בוח תלוי בגודלו, בעוצמת הבינוי )גובה וצפיפות(, באורך הגבולות, הבנוי על השטח הפת

 הגבולות, בתבליט השטח )שיפוע, מיקום וכדומה(, בסוג המזהמים שנוצרים בשטח הבנוי ובכמותם.

טווח השפעתם של הכבישים על רצף השטח הפתוח משתנה בהתאם לרוחב הכביש ולעוצמת עבודות 

 ,חצובים וכדומה(, קיומם של מערכת תאורה ו/או גדרות הפרדה ותיחוםהעפר )סוללות, קירות 

מידת ההשפעה של גידור על הרצף, הוערכה בהתאם למידת העבירות של  .וכמות התנועה בכביש

על  גידורההשפעת חיים שוכני קרקע, בהתאם לאפיונן במסמך -סוגי הגדרות השונים עבור בעלי

רציפותו של השטח הפתוח הוערכה על פי המרחק שלו מידת (. 2014)רותם,  שטחים פתוחים

מיישובים, כבישים, מסילת ברזל או שטחים בנויים אחרים. ככל שהמרחק מהשטח הבנוי גדול 

לקבוע בדיוק את  על מנתמספיקים  ו אינםהוערך השטח הפתוח כאיכותי יותר. נתונים אל ,יותר

השפעה זו תלויה ללי את השפעתם, היות ו, אלא רק להעריך באופן כמידת ההשפעה של השטח הבנוי

סווגו תחומי ההשפעה של שטחים בהתאם, בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה. 

קבוצות כלליות, על פי הערכה איכותית של מידת השפעתם על השטח למבונים ומתקני תשתית 

 (.18טבלה ושוקללו בהתאם ) ,הפתוח

 Levin) סוגי ההפרות ומשקלן היחסי לפי מודל רצף השטחים הפתוחים של מכון דש"א :18טבלה 

et al., 2007 ; ,2012רומם ועמיתיו.) 
 יחסי משקל סוג הפרה )פוליגונאלית(

 150 , בתי זיקוק, תחנת כח גדולהתעשייה כבדה
שדה  ,מחצבה פעילה ,חוות מיכלי דלק ,תחנת כח בינונית, אזור תעשיה אזורי ,עיר

 בסיס צבאי בקנ"מ עירוני ,מסחר ותעסוקה אזוריאומי, נמל, אזור תעופה בינל
100 

 75 בסיס צבאי בקנ"מ פרברי גדול ,פרברי גדולישוב 
שדה תעופה  ,אזור תעשיה מקומי ,בסיס צבאי בקנ"מ פרברי בינוני ,פרברי בינוניישוב 
 , גדר המערכתאזורי

50 

 30 אס"פ אזורי
 25 מסחר ותעסוקה כפריאזור  ,בסיס צבאי בקנ"מ כפרי ,כפריישוב 

 15 חווה כוללת מגורים
 10 מתקנים צבאיים שאינם מאוישים בקביעות ,בית עלמין עירוני
 5 בית עלמין כפרי

  כבישים – סוג הפרה )קווית(
 –"רמפה" /נתיבי-מסלולי רב-חד/נתיבי-מסלולי רב-דו/מסלולי-או רב תציר כביש תל

 חיבור למחלפים ולצמתים
100 

 75 מסלולי-מסלול בכביש דו/נתיבי-מסלולי דו-ציר כביש דו
 50/25/10 נתיבי-מסלולי דו-ציר כביש חד

 25 מסילה כפולה/ציר כביש בסלילה
 10 גשר/מסילה יחידה/כריכ/מסלולי צר-כביש חדציר 

  גדרות –סוג הפרה )קווית( 
 50 גדר תלתלית

 30 מפרדת בטון + גדר קלועה
 25 גדר קלועה/גדר בניין

 15 גדר אוסטרלית
 10 גדר בקר

, יות על כל תא שטח באזור הסקרוביות והקומרחמנסה להעריך את השפעת התשתיות ההמודל 

מענה להערכת תפקודים נוספים של שטחים פתוחים שאינה באה במלואה לידי ביטוי במטרה לתת 
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 ,חשובים אחריםהיבטים מרחביים נוספים לערכים אלו  .בהערכת הערכים האקולוגיים והנופיים

 ללים כמה תפקודים:וכה

: רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה מרכיב מרכזי תפקוד חברתי )רקע לפעילות נופש וטיולים( .א

 ווית הטיול והנופש בחיק הטבע.בח

: חייצים בקנה מידה מקומי וארצי בין גושים עירונים וכפריים, שבהם תפקודים מערכתיים .ב

 נשמר המרחב הפתוח.

: אזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר, מרחב לתכנון עתידי .ג

 בדור הנוכחי אין כלל מודעות אליהם.שלצרכים אשר יתכן 

ובתי  מערכות אקולוגיותחשיבות רבה מבחינת קיום  נה: לשטח פתוח רציף ישתפקוד אקולוגי .ד

המקושרים  גידול מגוונים, הבנויים על מערכות מרחביות הזקוקות לשטחים רחבי ידיים

 .ביניהם

: אזורים שיש בהם רצף חזותי בלתי מופר של שטח פתוח נדירים בצפון הארץ תפקוד חזותי .ה

 מקנה להם חשיבות מיוחדת.ומרכזה, דבר ה

 תוצאות 6.3

 רצף השטחים הפתוחים 6.3.1

רצף שטחים  –במסגרת בחינת מודל רצף השטחים הפתוחים, הוגדרו שני דגמי רצף: הראשון 

החיים -שמעותי עבור מרבית בעליפתוחים בהתייחס רק להפרות קבועות בשטח, שמהוות חסם מ

התייחסות אל גדרות מסוגים שונים, שאמנם אינן מהוות שוכני הקרקע; השני, מחמיר יותר, כלל גם 

הפרה קבועה בשטח בשל האפשרות להסירן, בשל הבלאי הטבעי שהן עוברות, ומכיוון שהן מהוות 

צבי ישראלי, יחמור פרסי,  ים:חסם חלקי בלבד )בתלות בסוג הגדר(, ובעיקר עבור היונקים הגדול

 חזיר בר, צבוע מפוספס וזאב.

 886ייחסות לגדרות, ניכר רצף השטח הפתוח הרחב מדרום וממזרח לישובי כביש במודל ללא הת

מתחיל בצפון במורדות המזרחיים של זמרה ודלתון(. זהו השטח ש-)דישון, עלמה, ריחניה, כרם בן

נחל חצור, הר אביתר כולל בתוכו את הר יחמור בצפון, רמת עלמה, רמת קציון, רכס הרי נפתלי, ו

. רצף של שטח פתוח צר יותר קיים גם ומשם דרומה אל רכס הרי צפת ויער ביריה, והר צדוק בדרום

'צוואר הבקבוק' הצר שבין מושב דישון לקיבוץ מלכיה, נמשך מערבה -בצפון אזור הסקר, שמתחיל ב

 –לאורך נחל דישון תיכון והרכסים שתוחמים אותו: הר דישון, הר אביב, ורמות יראון וברעם 

הר ריחן והר פועה מדרום. רצף זה נתחם מצפון ע"י ישובי קו הגבול: מלכיה,  מצפון; והר עלמון,

 .(25 מפה) 886ע"י ישובי כביש  –אביבים, יראון, ברעם ודוב"ב, ומדרום 

בין מלכיה לדישון; ושניים  –: הצפוני ים הפתוחיםשטחרצף הקבוק' בולטים בשלושה 'צווארי ב

)הר אדמון  זמרה-: האחד בין ריחניה לכרם בן886, שנחצים ע"י כביש נוספים במערב אזור הסקר

השטחים החקלאיים על  – זמרה לאזור התעשיה דלתון-והשני בין כרם בן ומורדותיו הצפוניים(;

 .(25 מפהזמרה והר יוחנן מאידך )-המורדות הדרומיים של הר אדמון מחד, ושמורת כרם בן

גם לסוגי הגידור השונים יחסות במודל המחמיר של רצף השטחים הפתוחים, שכולל בתוכו התי

(, בולטת ההשפעה הניכרת של כמות הגידור המשמעותית שנמצאת בשטח: 9 מפה בשטח )ראו

כולם  –חלקות לרעיית בקר, חלקות חקלאיות, מתקנים בטחוניים, ישובים, מאגרי מים ועוד 

לפחות חלקי,  –חיים הולכי קרקע -סם למעבר בעלימגודרים במידה כזאת או אחרת, ומהווים ח
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, מקוטע ממזרח ע"י גידור 886לישובי כביש  מזרח-מדרום –בתלות בסוג הגדר. השטח הפתוח הגדול 

החלקות החקלאיות וחלקות מרעה הבקר שבין מושב דישון לשדה אליעזר, וממערב ע"י הגידור 

, מצטמצם אפילו 886לכביש  מערב-מצפון. המסדרון הצפוני יותר, ואדמוןהחקלאי של רמות עלמה 

החלקות החקלאיות של ישובי הרכס: מלכיה, אביבים, יראון, חלקות מרעה הבקר ויותר, בשל גידור 

גם המסדרון האקולוגי הרחב שקיים לכאורה בשטח בין דישון לעלמה, מקוטע  זמרה.-ברעם וכרם בן

 (.26 מפהלמעשה ע"י גידור חוסם של חקלאות ומרעה בקר של שני הישובים )
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 .דלתון-( על רקע תחום סקר דישון2010ועמיתיו, מפת המסדרונות האקולוגיים הארצית של רט"ג )רותם  :24 מפה
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 .'צווארי בקבוק' אקולוגיים-ודלתון -בסקר דישוןרצף השטחים הפתוחים  :25 מפה
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 .של שטח פתוח, בתוספת גדרות כהפרה 'צווארי בקבוק' אקולוגיים-דלתון ו-רצף השטחים הפתוחים בסקר דישון :26 מפה
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 'זפרק 
 מפות משולבות
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 ניתוח מפת תצורות הצומח הכלליות על רקע מפת רצף השטחים הפתוחים 7.1

בבחינת פרישת תצורות הצומח הכלליות בהתייחס לרצף השטחים הפתוחים, ניכר שהיערות 

 מ' בממוצע 1,000עד  700 -וכרמי הזיתים נמצאים במרחק הקצר ביותר מהפרה: שקול להנטועים 

 2,900 -, בעוד שתצורות החורש נמצאות בממוצע במרחק הגדול ביותר מהפרה: שקול לכבהתאמה

 1,600 -מ'( ובתה עשבונית )כ 2,100 -שיח )כ-מ'(, בתת בני 1,900 -מ'. התצורות הנמוכות: שיחייה )כ

 (.10 איורצאו במרחקי ביניים )נמ –מ'( 

 
ממוצע הערך במפת רצף השטחים הפתוחים בחלוקה לתצורות צומח כלליות בסקר  :10איור 

 (.SEקווי השגיאה מייצגים שגיאת תקן ) דלתון.-דישון
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 דלתון.-מפת תצורות הצומח הכלליות על רקע מפת רצף השטחים הפתוחים בסקר דישון :27 מפה
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 'חפרק 
 מקורות

 

 

  



 

- 165 - 

 .15-11(, 57)1, ט"ו קדמוניות( אתרים אשליים משני עברי נחל אביב. 1982אהל, מ. )

, י"ט, מתקופת האבן( הניידות וההתכנסות של האשלים ברמת יראון: הצעת מודל. 1986אהל, מ. )

12-28. 

. מזרחי חתך יונקים בגליל עליון( 2014, נ. )באינוסוביץג. וגלילי, א., בלסקי, ., רייכמן, אט., אורון, 

 . רשות הטבע והגנים, מחוז צפון.2005-2013סיכום שנים 

. נסח מקובץ החברה . צמח מערב הירדןIIעזבון אהרנסון, ( 1940ארי, מ. )-אופנהיימר, ה.ר. ואבן

 . הוצאת קרן אהרנסון, זכרון יעקב.XXXIהבוטנית בג'נבה. כרך 

 צאת החברה להגנת הטבע.. הומרות, הכפר היהודי הקדום( 1987אילן, צ. ודמתי, ע. )

 . הוצאת משרד הביטחון.בתי כנסת קדומים בארץ ישראל( 1991אילן, צ. )

 . הוצאת "כנה".קברי צדיקים בארץ ישראל( 1997אילן, צ. )

. החברה להגנת הטבע, תמונת מצב –ציפורים בישראל בסכנת הכחדה ( 2008אלון, ד. ופרלמן, י. )

 מרכז הצפרות.

 –. בתוך: דולב, ע. ופרבולוצקי, א. )עורכים( הספר האדום מחלקת הזוחלים( 2002בוסקילה, ע. )

חולייתנים. רשות הטבע והגנים  –הכחדה בישראל. רשימת המינים בסיכון  בסכנתמינים 

 והחברה להגנת הטבע.

. הוצאת רמות, אטלס אקלימי לתכנון פיסי וסביבתי בישראל( 1991ביתן, א. ורובין, ש. )

 ביב.אוניברסיטת תל א

 htm-mago.co.il/Editor/history-http://www.e.1376. הנביא מסן ניקנדרו( 2006בלו, י. )

 . ליגמ.הידרולוגיה, ניקוז ושימור קרקע –תכנית אב נחל דישון. סקר מצב קיים ( 2015בן שלום, מ. )

 .143, קדמוניות( מבוא לחפירות חצור. 2012תור, א. )-בן

(. משרד 3. בתוך: בן יוסף, ס. )עורך( מדריך ישראל החדש )כרך הגליל העליון וחופו( 2001גבאי, מ. )

 ההוצאה לאור וכתר הוצאה לאור. –הביטחון 

 הקיבוץ. ('ב )כרך ישראל בארץ היהודית ההתיישבות תולדות .התיישבות שנות 100 (1981). ח, גבתי

 .המאוחד

. עיתון "על המשמר", בשלב סיום –המיים של "מקורות" בגליל העליון -מפעלי( 1954גולדברג, צ. )

 .12/5/1954מתאריך 

. המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. הוגש מחוז צפון –חיים -סקר דו( 2014גורן, ל. )

 לרשות הטבע והגנים.

-תפקוד בריכות חורף בגליל העליון כ"מקור" לאוכלוסיות דו( 2009גזית, א., פילוסוף, ש. וינאי, ז. )

( ומשמעותן לשמירה על חסרי חוליות ייחודיים. סקר source( או "מבלע" )sinkחיים )

 .אוניברסיטת תל אביב ,המחלקה לזואולוגיה .2007חורף, אביב  –בריכות חורף נבחרות 

 קרקע שימושי תכנון למטרות ונוף טבע משאבי של והערכה לניתוח הליך( 1988. )דליזון, איג

 החברה להגנת הטבע. .הפתוחים בשטחים

. בתוך: אהרוני, ש. ואהרוני, מ. )עורכים( אישים נחלי הגליל –מקורות המים ( 1997גלזמן, ה. )

 ומעשים בגליל ובעמקים. הוצאת מקסם.

 . רשות הטבע והגנים, תחום ניטור נחלים.2013/14הנחלים חורף על מצבם של ( 2014גלזמן, ה. )

 . רשות הטבע והגנים, מחוז צפון.תוכנית ממשק נחל דישון( 2006גלילי, מ. וסקוטלסקי, א. )

http://www.e-mago.co.il/Editor/history-1376.htm
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מינים  –. בתוך: דולב, ע. ופרבולוצקי, א. )עורכים( הספר האדום חיים-מחלקת הדו( 2002גפני, ש. )

חולייתנים. רשות הטבע והגנים והחברה  –המינים בסיכון הכחדה בישראל. רשימת  בסכנת

 להגנת הטבע.

( הכפר הערבי ובנותיו. תהליכים ביישוב הערבי בארץ ישראל בתקופה 1994גרוסמן, ד. )

 צבי, ירושלים.-העות'מאנית. הוצאת יד יצחק בן

 . ליגמ.סקירה אקולוגית –תכנית אב נחל דישון. סקר מצב קיים ( 2015גרנט, י. )

 .10/7/1970. עיתון "דבר", מתאריך בישראל מתעלמים ממספר האנשים החיים בעוני( 1970"דבר" )

 .13/4/1984. עיתון "מעריב", מתאריך שתי נשמות טהורות אלו, מה חטאן?( 1984דולב, א. )

מינים בסכנת הכחדה בישראל. רשימת המינים  –( הספר האדום 2002דולב, ע. ופרבולוצקי, א. )

 חולייתנים. רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. –בסיכון 

מירת הטבע במזרח העמותה לעידוד וקידום ש .הצמחים הפולשים בישראל (2010)מ. .דרור, ז'-דופור

 .התיכון

 ,גלון, .ה ,לשנר-ורד., מ ,אבישי., מ ,אק'לצוו., ט ,יעקבי., ס ,קגן., א ,ספיר-פרגמן., מ.'ז ,דרור-דופור

 המשרד. בישראל רצוים הלא הזרים הנוי צמחי רשימת( 2013. )א, וגוטליב. א ,הלר, .י

 .הסביבה להגנת

. עבודת דוקטורט, השפעת התבליט על התהוותן ותפוצתן של הקרקעות בארץ( 1966דן, י. )

 האוניברסיטה העברית בירושלים.

ויזל, י. )עורך( החי תוך: ב. ישראל והקשר שבינן לבין הצומח הטבעי-קרקעות ארץ( 1991דן, י. )

 (8והצומח של ארץ ישראל. אנציקלופדיה שימושית מאויירת. הצומח של ארץ ישראל )כרך 

 ההוצאה לאור והחברה להגנת הטבע. –. משרד הביטחון (28-39)עמ' 

היער ובתי גידול -צומח תת, סקר קרקע .ליד חצור 31. בתי גידול ביער ביריה חלקה (2012)נ.  ,הר

 מערך טיפולים ממשקיים. אגף הייעור, קק"ל. שלכרקע לתכנון 

היער, בתי -קרקע, צומח תת-סלע. סקר אקולוגי לפני טיפול בנזקי שלג ביער ביריה (2015הר, נ. )

 . קק"ל, מחלקת יער, מרחב צפון.גידול וערכיות

 שביעיספר . אטלס כרטא לתולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל( 1983ואלך, י., ליסק, מ. ויצחקי, א. )

החברה הישראלית למפות  –. כרטא עשור שלישי –אטלס כרטא לתולדות מדינת ישראל  –

 ההוצאה לאור. –ולהוצאה לאור, ומשרד הביטחון 

ויזל, י. )עורך( החי והצומח של  . בתוך:הצומח של הגליל העליון( 1991וין, א. )-ויזל, י. ורבינוביץ'

-134( )עמ' 8הצומח של ארץ ישראל )כרך  ארץ ישראל. אנציקלופדיה שימושית מאויירת.

 ההוצאה לאור והחברה להגנת הטבע. –(. משרד הביטחון 142

 . הוצאת מוסד הרב קוק. ירושלים.מצבות קודש בארץ ישראלוילנאי, ז. )תשכ"ג( 

 .המרכז לנוער של הסתדרות העובדים בארץ ישראל .הגודרים בצפון( 1938חבס, ב. )עורכת( )

 .38-32: 147מ"ז, קדמוניות, אתר פולחן יהודי בגליל העליון.  –( קציון 2014חכלילי, ר. )

 .89-101(: 1-2) 26, ישראל ועתיקותיה-ידיעות בחקירת ארץ( תפניותיו של נחל דישון. 1962יאיר, א. )

ומקורות מדריך ישראל, אנציקלופדיה שימושית לידיעת הארץ. כרך הגליל העליון ( 1978יצחקי, א. )

 ההוצאה לאור. –. בית הוצאה כתר ומשרד הביטחון הירדן

. רשומה בבלוג "חלון אחורי", ארכיטקטורה ואידיאולוגיה סיבוב קברי צדיקים( 2013יעקובסון, מ. )

 בדיסנילנד מקומי.
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-https://michaelarch.wordpress.com/2013/10/24/%D7%A1%D7%99%D7%91%D%95%D7%91

A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9DD7%-%D7%A7%D7%91%D7%A8%D7%99/ 

על  ניתוח איכויות וכמויות מים. סקר מעיינות הגליל העליון( 2014כהן, א., פיימן, ד. וקולר, נ. )

חטיבת מדע, רשות , תחום סקרים ומחקרים סביבתיים. 2014בסיס ממצאי הדיגום לשנת 

 .הטבע והגנים

גיאולוגי, המכון ה .III-2ליון צפת , ג1:50,000גיאולוגית של ישראל  מפה. (2013)וסנה, ע.  ויטה, ד.ל

  .משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

 .30/5/2008. עיתון "ידיעות אחרונות", מתאריך השומרת( 2008לם, א. )

 .האוניברסיטה הפתוחה. גיאולוגיה בפטיש ישראלי( 1980ע. )מזור, 

 –תוך: דולב, ע. ופרבולוצקי, א. )עורכים( הספר האדום ב. עופותמחלקת ה( 2002מירוז, א. ואלון, ד. )

חולייתנים. רשות הטבע והגנים  –הכחדה בישראל. רשימת המינים בסיכון  בסכנתמינים 

 והחברה להגנת הטבע.

 </http://www.inature.info>. טבע ונופים בישראל. עין יראון( א'2015מנדלסון, ע. )

 </http://www.inature.info>. טבע ונופים בישראל. ריחניה( ב'2015מנדלסון, ע. )

 </http://www.inature.info>. טבע ונופים בישראל. שמורת בריכות דלתון( ג'2015מנדלסון, ע. )

 </http://www.inature.info>. טבע ונופים בישראל. נחל דישוןשמורת ( ד'2015מנדלסון, ע. )

האוניברסיטה . השפעת ייעור על הרכב גנטי באורן ירושלים( 2009נתן, ר., שטייניץ, ע. וזולטי, א. )

בירושלים, המחלקה לאבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה, המעבדה לאקולוגיה של העברית 

 .תנועה

מדריך ( 2014)הר, נ., וולצ'אק, מ., רון, מ., להב, ח., סבח, ע. והדר, ל.  ,רמון, א.לשנר, ה., סבר, נ., 

. מכון דש"א, רשות הטבע והגנים, הקרן חלק הצומח הים תיכוני. למיפוי צומח בישראל

 לישראל, המארג, רמת הנדיב והמשרד להגנת הסביבה. הקיימת

מכון ה .IV-2ליון ראש פינה , ג1:50,000גיאולוגית של ישראל  מפה( 2006) ויינברגר, ר.וסנה, ע. 

 .משרד התשתיות הלאומיותגיאולוגי, ה

געגועים לנחל. הנחלים ובתי הגידול הלחים בישראל: מצב ( 2012סקוטלסקי, א. ופרלמוטר, מ. )

 . החברה להגנת הטבע, אגף שמירת טבע.ים, ומתווה לשיקום הידרולוגי ואקולוגיקי

. החברה להגנת הטבע, אגף חינוך והדרכה, בי"ס שדה הר מערת עלמה –הר אביתר ( 1994עופר, ש. )

 מירון.

. רשות הטבע 2013סיכום סקר עטלפי חרקים בצפון ישראל ( 2013עמיחי, ע., יידוב, ש. ודולב, ע. )

 והגנים והחברה להגנת הטבע, מרכז יונקים.

 אקולוגיה. תיכוני-הים בנופי החורש יתר רעיית של המיתוס. (1993). נ, וזליגמן. א, פרבולוצקי

 .17-9: 1 ,וסביבה

. רשימת צמחי הבר של ארץ ישראל וסביבותיה( 1999פרגמן, א., פליטמן, ע., הלר, ד. ושמידע, א. )

 . מטיקה ואקולוגיההמחלקה לאבולוציה, סיסטהאוניברסיטה העברית בירושלים, 

בחסות האקדמיה הלאומית  –המארג . 2015דו"ח מצב הטבע ( 2015פרלברג, א. וברג, נ. )עורכים( )

 .הישראלית למדעים

מצב המים במעיינות ובנחלים.  – 1. דוח מס' 2008מעיינות ונחלים בישראל ( 2008פרלמוטר, מ. )

 . החברה להגנת הטבע.עבר והווה –בחינה משווה 

https://michaelarch.wordpress.com/2013/10/24/%D7%A1%D7%99%D7%91%25D%95%D7%91-%D7%A7%D7%91%D7%A8%D7%99-D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D/
https://michaelarch.wordpress.com/2013/10/24/%D7%A1%D7%99%D7%91%25D%95%D7%91-%D7%A7%D7%91%D7%A8%D7%99-D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D/
http://www.inature.info/
http://www.inature.info/
http://www.inature.info/
http://www.inature.info/
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אטלס מפות ודו"חות  –צמחי הבר בישראל, מינים נדירים ובסכנת הכחדה ( 2002ציונית, ג. )עורכת( )

 . רשות הטבע והגנים, חטיבת מדע.1998-1991

. רשות הטבע והגנים, אגף חרוד-גלבע-מסדרון אקולוגי רמת צבאים( 2011קפלן, מ. וויטמן, נ. )

 סביבה, לשכת המדען הראשי. 

( תכנון מסדרון אקולוגי בעמק חרוד כמקשר 2011דרור, ז'.מ. )-קפלן, מ., ויטמן, נ., רותם, ד. ודופור

 .96-105(:2)2, אקולוגיה וסביבהבין רמת צבאים לגלבוע. 

המשטרה )'טגארטים'( בארץ  קרויזר, ג. )תשס"ד( 'חזרה לשליטת התחנה', פרשת תכנון מבצרי

 .128-95: 111, קתדרהישראל. 

: 120, קתדרה( הקמת גדר הצפון במרד הערבי ושאלת כשלונה: בחינה מחודשת. 2006קרויזר, ג. )

230-201. 

. 1943-1938הקמת מצודות המשטרה הבריטית בארץ ישראל  –הטיגארטים ( 2011קרויזר, ג. )

 .לשימור אתרי מורשת בישראלהמועצה , ספריית יהודה דקל הוצאת

. בתוך: שמואלי, א., סופר, א. וקליאוט, נ. )עורכים( ארצות צומח הגליל( 1983וין, א. )-רבינוביץ'

 –אוניברסיטת יפה, ומשרד הביטחון  –הגליל. חלק א'. חברה למחקר מדעי שימושי 

 ההוצאה לאור.

סקר צמחים אנדמיים בסכנת ( 2016א. )רון, מ., שמש, ב., לבל, מ., להב, ח., רמון, א. ופרלברג, 

. רשות הטבע (2014)נספח לסקר 'מינים אדומים' אנדמיים  2015סיכום שנת  –הכחדה 

 והגנים ומכון דש"א.

. על פי מודל מכון דש"א מפת רצף שטחים פתוחים ארצית( 2012רומם, א., נזרי, ג. וגולדבלט, ר. )

 .מכון דש"א, יחידת סקרי טבע ונוף

רכס הרי נפתלי: סקר, ניתוח והערכה של משאבי טבע, נוף ( 2009, א. )ורמון , י.ספירא., רומם, 

 .. מכון דש"א, יחידת סקרי טבע ונוףומורשת האדם

. רשות הטבע והגנים, השפעת גידור על שטחים פתוחים, מדיניות והמלצות לפעולה( 2014רותם, ד. )

 חטיבת מדע.

מהלכה למעשה.  –מסדרונות אקולוגיים ( 2010נון, ג. )-רותם, ד., שדות, א., אנגרט, נ., אלון, ע. ובן

. רשות הטבע והגנים. טיוטה שלא עקרונות והנחיות ליישום מסדרונות אקולוגיים בישראל

 פורסמה.

בזמן אירועי על איכות המים  השפעת מאפייני אגן ההיקוות של הירדן העליון,( 2013רייכמן, א. )

 . עבודת דוקטורט, האוניברסיטה העברית בירושלים.שטפון

. הוצאת מקלטי מצוקים ומערכות מסתור בגליל בתקופה הרומית הקדומה( 2014שבטיאל, י. )

 הקיבוץ המאוחד.

. רשות הטבע והגנים, ניתוח צומח בחלקות רעייה במחוז צפון( 2014שטייניץ,ע. ווולצ'אק, מ. )

 חטיבת מדע.

 . הוצאת "עם הספר".הצ'רקסים בישראל( 1973דל, א. )שטנ

קיימא של שטחי –רעיית בקר ככלי לניהול בר( 2013י. ) קיגל, ח. ויהודה,, הנקין, ז. שינבאום, א.,

 .91-86(: 1) 4, אקולוגיה וסביבה. החורש הטבעי באזורנו

מינים  –. בתוך: דולב, ע. ופרבולוצקי, א. )עורכים( הספר האדום מחלקת היונקים( 2002שלמון, ב. )

חולייתנים. רשות הטבע והגנים והחברה  –הכחדה בישראל. רשימת המינים בסיכון  בסכנת

 להגנת הטבע.
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 . בית הוצאה כתר.תיכונית-הצמחייה הים –מדריך פרחי הבר בישראל ( 1991ודרום, ד. ) .א ,שמידע

 . בית הוצאה כתר.מדריך העצים והשיחים בישראל( 1992)ודרום, ד.  .א ,שמידע

. רשות הטבע )כרך א'( צמחים בסכנת הכחדה בישראל –הספר האדום  (2007)ג.  ,פולקו .א ,שמידע

 .והגנים

)כרך  צמחים בסכנת הכחדה בישראל –הספר האדום  (2011)א.  ,ספיר-פרגמןו .ג ,, פולק.א ,שמידע

 .. רשות הטבע והגניםב'(

. 2, כלנית. 15-16.4.2015( השתלמות כלנית בגליל העליון המזרחי א2015שמידע, א. )

http://www.kalanit.org.il/index.php/2670/ 

.    2 ,כלניתמין חדש לישראל הדוחק את מיני העשנן הנפוצים?  –. עשנן רפואי ב(2015)שמידע, א. 

http://www.kalanit.org.il/?p=2748 

שות . רכלי לשמירת טבע –מסדרונות אקולוגים בשטחים הפתוחים  (2000)א.  ,ושדות .י ,שקדי
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 דף תצפית לסקר צומח –נספח א'  9.1
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 איחוד טיפוסי צומח מפורטים לצרכי מיפוי והערכה –' בנספח  9.2

 .טיפוסי הצומח המפורטים לטיפוסי צומח מוכללים לצרכי מיפוי והערכהטבלת איחוד 

מס' טיפוס 
 מוכלל

 מין שליט שלישי מין שליט שני מין שליט ראשון תצורת צומח מפורטת שם טיפוס מוכלל

 ישראלי-ארץאשחר  סירה קוצנית אורן ב/י יער גבוה צפוף יער גבוה צפוף בשלטון אורן ברוטיה/ירושלים וסירה קוצנית 28

     אורן ב/י יער גבוה צפוף יער גבוה צפוף בשלטון אורן ברוטיה/ירושלים 29

   ברוש מצוי אורן ירושלים יער גבוה צפוף יער גבוה צפוף בשלטון אורן ברוטיה/ירושלים 29

 סירה קוצנית ישראלי-ארץאשחר  אורן ב/י יער גבוה בצפ' בינונית יער גבוה בצפ' בינונית בשלטון אורן ברוטיה/ירושלים 26

 אלון מצוי קידה שעירה אורן ב/י יער גבוה בצפ' בינונית יער גבוה בצפ' בינונית בשלטון אורן ברוטיה/ירושלים 26

     אורן ב/י יער גבוה בצפ' בינונית יער גבוה בצפ' בינונית בשלטון אורן ברוטיה/ירושלים 26

 סירה קוצנית קידה שעירה אורן ירושלים יער גבוה בצפ' בינונית ברוטיה/ירושליםיער גבוה בצפ' בינונית בשלטון אורן  26

     אורן ירושלים יער גבוה בצפ' בינונית יער גבוה בצפ' בינונית בשלטון אורן ברוטיה/ירושלים 26

 ישראלי-ארץאשחר  סירה קוצנית אורן ב/י יער גבוה פתוח יער גבוה פתוח בשלטון אורן ברוטיה/ירושלים 27

   סירה קוצנית אורן ב/י יער גבוה פתוח יער גבוה פתוח בשלטון אורן ברוטיה/ירושלים 27

   אלון מצוי אורן ירושלים יער גבוה פתוח יער גבוה פתוח בשלטון אורן ברוטיה/ירושלים 27

 אלון מצוי סירה קוצנית אירופיזית  יער בצפ' בינונית שיח-יער )כרם( בצפ' בינונית בשלטון זית אירופי ובני 24

 אספרג החורש סירה קוצנית זית אירופי יער בצפ' בינונית שיח-יער )כרם( בצפ' בינונית בשלטון זית אירופי ובני 24

   סירה קוצנית זית אירופי יער בצפ' בינונית שיח-יער )כרם( בצפ' בינונית בשלטון זית אירופי ובני 24

   צלף קוצני זית אירופי יער בצפ' בינונית שיח-בינונית בשלטון זית אירופי ובנייער )כרם( בצפ'  24

   חלבלוב מגובשש זית אירופי יער פתוח שיח-יער )כרם( בצפ' בינונית בשלטון זית אירופי ובני 24

 אטלנטיתאלה  סירה קוצנית זית אירופי יער פתוח שיח-יער )כרם( בצפ' בינונית בשלטון זית אירופי ובני 24

 שקד מצוי אלה אטלנטית זית אירופי יער בצפ' בינונית יער )כרם( בצפ' בינונית/פתוח בשלטון זית אירופי ועצים נוספים 25

   אלה אטלנטית זית אירופי יער בצפ' בינונית יער )כרם( בצפ' בינונית/פתוח בשלטון זית אירופי ועצים נוספים 25

 שקד מצוי אלון מצוי זית אירופי יער בצפ' בינונית בשלטון זית אירופי ועצים נוספים יער )כרם( בצפ' בינונית/פתוח 25

 סירה קוצנית ישראלי-אשחר ארץ זית אירופי יער בצפ' בינונית יער )כרם( בצפ' בינונית/פתוח בשלטון זית אירופי ועצים נוספים 25

 צלף קוצני ישראלי -אשחר ארץ זית אירופי יער בצפ' בינונית נוספיםיער )כרם( בצפ' בינונית/פתוח בשלטון זית אירופי ועצים  25

 אלון מצוי פיקוס התאנה זית אירופי יער בצפ' בינונית יער )כרם( בצפ' בינונית/פתוח בשלטון זית אירופי ועצים נוספים 25

 ישראלי-אשחר ארץ שקד מצוי זית אירופי יער בצפ' בינונית יער )כרם( בצפ' בינונית/פתוח בשלטון זית אירופי ועצים נוספים 25

 סירה קוצנית שקד מצוי זית אירופי יער בצפ' בינונית יער )כרם( בצפ' בינונית/פתוח בשלטון זית אירופי ועצים נוספים 25

   שקד מצוי זית אירופי יער בצפ' בינונית יער )כרם( בצפ' בינונית/פתוח בשלטון זית אירופי ועצים נוספים 25

     זית אירופי יער בצפ' בינונית יער )כרם( בצפ' בינונית/פתוח בשלטון זית אירופי ועצים נוספים 25

   איקליפטוס ב.מ. זית אירופי יער פתוח יער )כרם( בצפ' בינונית/פתוח בשלטון זית אירופי ועצים נוספים 25

 סירה קוצנית ישראלי-אשחר ארץ זית אירופי יער פתוח יער )כרם( בצפ' בינונית/פתוח בשלטון זית אירופי ועצים נוספים 25

   פיקוס התאנה זית אירופי יער פתוח יער )כרם( בצפ' בינונית/פתוח בשלטון זית אירופי ועצים נוספים 25

 אלה אטלנטית אזדרכת הודית איקליפטוס ב.מ. יער פתוח יער פתוח בשלטון איקליפטוס ב.מ. 25

 זית אירופי ישראלית-אלה ארץ אלון מצוי חורש צפוף מצויחורש צפוף בשלטון אלון  23

 אחירותם החורש זית אירופי אלון מצוי חורש צפוף חורש צפוף בשלטון אלון מצוי 23

 ישראלית-אלה ארץ חרוב מצוי אלון מצוי חורש צפוף חורש צפוף בשלטון אלון מצוי 23

 אשחר מנוקד לבנה רפואי אלון מצוי חורש צפוף חורש צפוף בשלטון אלון מצוי 23

 זית אירופי קידה שעירה אלון מצוי חורש צפוף חורש צפוף בשלטון אלון מצוי 23

 לבנה רפואי קידה שעירה אלון מצוי חורש צפוף חורש צפוף בשלטון אלון מצוי 23

   קידה שעירה אלון מצוי חורש צפוף חורש צפוף בשלטון אלון מצוי 23

 זית אירופי צבר מצוי אלה אטלנטית חורש בצפ' בינונית בשלטון אלה אטלנטיתחורש בצפ' בינונית  10

 סירה קוצנית ישראלית-אלה ארץ אלון מצוי חורש בצפ' בינונית חורש בצפ' בינונית בשלטון אלון מצוי 11

 שעירהקידה  ישראלית-אלה ארץ אלון מצוי חורש בצפ' בינונית חורש בצפ' בינונית בשלטון אלון מצוי 11

 ישראלית-אלה ארץ ישראלי-אשחר ארץ אלון מצוי חורש בצפ' בינונית חורש בצפ' בינונית בשלטון אלון מצוי 11

 אלה אטלנטית זית אירופי אלון מצוי חורש בצפ' בינונית חורש בצפ' בינונית בשלטון אלון מצוי 11

 ישראלי-אשחר ארץ לבנה רפואי מצוי אלון חורש בצפ' בינונית חורש בצפ' בינונית בשלטון אלון מצוי 11

 אשחר מנוקד קידה שעירה אלון מצוי חורש בצפ' בינונית חורש בצפ' בינונית בשלטון אלון מצוי 11

 קידה שעירה עלים-שקד קטן הרדוף הנחלים חורש בצפ' בינונית חורש בצפ' בינונית בשלטון הרדוף הנחלים 12

 ישראלית-אלה ארץ סירה קוצנית עלים-שקד קטן חורש בצפ' בינונית עלים וסירה קוצנית-קטןחורש בצפ' בינונית בשלטון שקד  13

 עוזרר קוצני סירה קוצנית עלים-שקד קטן חורש בצפ' בינונית עלים וסירה קוצנית-חורש בצפ' בינונית בשלטון שקד קטן 13

 קידה שעירה סירה קוצנית עלים-שקד קטן בינוניתחורש בצפ'  עלים וסירה קוצנית-חורש בצפ' בינונית בשלטון שקד קטן 13

 שיזף מצוי ישראלית-אלה ארץ אלה אטלנטית חורש פתוח חורש פתוח בשלטון אלה אטלנטית 14

 סירה קוצנית אלון מצוי אלה אטלנטית חורש פתוח חורש פתוח בשלטון אלה אטלנטית 14
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מס' טיפוס 
 מוכלל
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 עלים-שקד קטן ישראלי-אשחר ארץ סירה קוצנית בתה בצפ' בינונית בתה בצפ' בינונית בשלטון סירה קוצנית ועצים בודדים 1
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 ישראלי-אשחר ארץ אלון מצוי לבנה רפואי עשבוניים עם עצים בודדים 1 עשבוניים עם עצים בודדים 45

     אלה אטלנטית עשבוניים עם עצים בודדים 2 עשבוניים עם עצים בודדים 33

 שיזף מצוי לבנה רפואי ישראלי-אשחר ארץ עשבוניים עם עצים בודדים 2 עשבוניים עם עצים בודדים 33

     ישראלי-אשחר ארץ עשבוניים עם עצים בודדים 2 עשבוניים עם עצים בודדים 33

     לבנה רפואי עשבוניים עם עצים בודדים 2 עשבוניים עם עצים בודדים 33

   אלה אטלנטית שיזף מצוי עשבוניים עם עצים בודדים 2 עשבוניים עם עצים בודדים 33

     שיזף מצוי עשבוניים עם עצים בודדים 2 עם עצים בודדיםעשבוניים  33

 שעורת הבולבוסין קידה שעירה אלון מצוי עשבוניים עם עצים בודדים 3 עשבוניים עם עצים בודדים 47

     אלון מצוי עשבוניים עם עצים בודדים 3 עשבוניים עם עצים בודדים 47

     אלון מצוי עצים בודדיםעשבוניים עם  3 עשבוניים עם עצים בודדים 47

 אלון מצוי זית אירופי קורטם דק עשבוניים עם עצים בודדים 3 עשבוניים עם עצים בודדים 47

     עלים-שקד קטן עשבוניים עם עצים בודדים 3 עשבוניים עם עצים בודדים 47

 חלבלוב מגובשש ירושליםאורן  נשרן מכחיל קיימא-שנתיים בני-עשבוניים רב 3 עשבוניים עם עצים בודדים 47

   פיקוס התאנה זית אירופי עשבוניים עם עצים בודדים עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון זית אירופי 53

   שיזף מצוי זית אירופי עשבוניים עם עצים בודדים עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון זית אירופי 53

   איקליפטוס ב.מ. אלה אטלנטית עצים בודדיםעשבוניים עם  עשבוניים עם עצים/שיחים בודדים 34

   קידה שעירה סירה קוצנית עשבוניים עם שיחים בודדים עשבוניים עם עצים/שיחים בודדים 34

     קידה שעירה עשבוניים עם שיחים בודדים עשבוניים עם עצים/שיחים בודדים 34

     שיזף השיח שיחים בודדים עשבוניים עם עשבוניים עם שיחים בודדים בשלטון שיזף השיח 35

     שומר פשוט קיימא-שנתיים בני-עשבוניים רב קיימא בשלטון שומר פשוט-שנתיים בני-עשבוניים רב 36
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מס' טיפוס 
 מוכלל

 מין שליט שלישי מין שליט שני מין שליט ראשון תצורת צומח מפורטת שם טיפוס מוכלל

     שעורת הבולבוסין חלוף-שנתיים בני-עשבוניים רב חלוף בשלטון שעורת הבולבוסין-שנתיים בני-עשבוניים רב 46

       1 שנתיים-עשבוניים חד 1 עשבוניים חד שנתיים 32

       2 שנתיים-עשבוניים חד 2 שנתיים-עשבוניים חד 45

       צומח בגוף המים צומח בגוף המים 55
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 (.18 מפה)טבלה מלווה ל אזור הסקרמינים שנדירים לו אנדמייםנדירים, , יני הצמחים בסכנת הכחדהרשימת התצפיות במ –' גנספח  9.3

 טבלת תצפיות לפי מספר תצפית:

מס' 
 תצפית

 שם עברי
מס' 

 תצפית
 שם עברי

מס' 
 תצפית

 שם עברי
מס' 

 תצפית
 שם עברי

מס' 
 תצפית

 שם עברי
מס' 

 תצפית
 שם עברי

מס' 
 תצפית

 שם עברי
מס' 

 תצפית
 שם עברי

 דרדר נאה 380 טופח עדשתי 325 עלים-טורגניה רחבת 271 אחילוף קטן 217 בקיה עדינה 163 מורית קלוטה 109 חורש גדול-בן 55 דרדר גלדני 1

 בבונגית ההרים 381 טופח עדשתי 326 שלמון סורי 272 טובענית העקצים 218 שום הגליל 164 ארביס קווקזי 110 דרדר נאה 56 אירוס הדור 2

 ארביס קווקזי 382 משיובית הגליל 327 סחלב מצויר 273 סלסילת הכרמל 219 שום שחור 165 בקיית קפריסין 111 אירוס הדור 57 אירוס הדור 3

 בבונגית ההרים 383 צפרדע אזמלנית-כף 328 דבורנית כחלחלה 274 מורן החורש 220 שפה מזרחי-חד 166 ארביס קווקזי 112 דרדר נאה 58 אירוס הדור 4

 ארביס קווקזי 384 אביבית טובענית 329 דבורנית כחלחלה 275 בקיית החולה 221 דרדר גלדני 167 בקיית קפריסין 113 האונות-בקעצור שלוש 59 אירוס הדור 5

 דרדר נאה 385 טופח עדשתי 330 סחלב איטלקי 276 אספסת בלאנש 222 חומעת הפקעת 168 בקעצור החורש 114 דרדר נאה 60 אירוס הדור 6

 דרדר נאה 386 צפרדע אזמלנית-כף 331 קדד קוצני 277 בקיית החולה 223 ספלול ססגוני 169 האונות-בקעצור שלוש 115 דרדר נאה 61 אירוס הדור 7

 בקיית החולה 387 צפרדע אזמלנית-כף 332 שום הגליל 278 דמומית השדה 224 רכפה גדולה 170 מורית קלוטה 116 אירוס הדור 62 אירוס הדור 8

 נטופית שעירה 388 אנטינוריית האיים 333 אאירה נימית 279 שום הגלגל 225 דרדר גלדני 171 מורית קלוטה 117 ציפורנית מצוירת 63 אירוס הדור 9

 ארביס קווקזי 389 טופח עדשתי 334 בבונגית ההרים 280 בבונגית ההרים 226 וינקה עשבונית 172 דולב מזרחי 118 אירוס נצרתי 64 טופח הגליל 10

 ארביס קווקזי 390 טופח עדשתי 335 חומעת הפקעת 281 אירוס נצרתי 227 חטמית הגליל 173 אירוס נצרתי 119 אירוס נצרתי 65 אירוס הדור 11

 עוזרר אדום 391 משיובית הגליל 336 חטמית הגליל 282 ארביס קווקזי 228 מרווה סורית 174 אירוס נצרתי 120 פרגה קירחת 66 אירוס הדור 12

 דרדר נאה 392 בקיית החולה 337 קדד קוצני 283 בקיית החולה 229 ארביס אושה 175 אירוס נצרתי 121 אירוס נצרתי 67 מלעניאל ארוך 13

 התבורדורבנית  393 עכבר פעוט-זנב 338 אירוס הלבנון 284 בבונגית ההרים 230 דרדר גלדני 176 דרדר נאה 122 הררית שעירה 68 אירוס הדור 14

 דרדר גלדני 394 בקיית החולה 339 דבורנית כחלחלה 285 זמזומית ארוכה 231 וינקה עשבונית 177 עלים-לוענית גדולת 123 אירוס נצרתי 69 חוגית תמימה 15

 הררית שעירה 395 ורבנה שרועה 340 סחלב איטלקי 286 זמזומית מפושקת 232 חטמית הגליל 178 חסידה רומאי-מקור 124 אירוס נצרתי 70 אירוס הדור 16

 מרווה כחולה 396 עכבר פעוט-זנב 341 סחלב מצויר 287 אירוס נצרתי 233 מורית קלוטה 179 דרדר נאה 125 אירוס נצרתי 71 אירוס הדור 17

 בקית החולה 397 חומעת הפקעת 342 ציפורנית איטלקית 288 צובא-עקרב ארם-עוקץ 234 דבורנית הדבורה 180 דרדר נאה 126 אספסת הגליל 72 אירוס הדור 18

 בקית החולה 398 טופח עדשתי 343 פרחים-ניסנית קטנת 289 בקיית החולה 235 דבורנית הקטיפה 181 פרגה מקרינה 127 דרדר נאה 73 אלת הכלאיים 19

 עלים-סתוונית קצרת 399 צפרדע אזמלנית-כף 344 מסרק ריסני 290 בקיית החולה 236 דבורנית נאה 182 דרדר נאה 128 גרניון נוצץ 74 דרדר גלדני 20

 עלים-סתוונית קצרת 400 נורית כדורית 345 סחלב איטלקי 291 שום הגלגל 237 רכפת הצבעים 183 מורית קלוטה 129 אירוס נצרתי 75 חוגית תמימה 21

 ארביס קווקזי 401 ישראלית-צורית ארץ 346 תלתן ישראלי 292 מסרק ריסני 238 בקעצור החורש 184 כוכבית חיוורת 130 בקעצור החורש 76 חומעת הפקעת 22

 בקית החולה 402 קרסולת השלולית 347 תלתן ישראלי 293 ולריינית מזרחית 239 האונות-בקעצור שלוש 185 בקעצור החורש 131 פעמונית דמשקאית 77 חטמית הגליל 23

 טובענית העקצים 403 בקית החולה 348 דבורנית כחלחלה 294 רגל פשוט-רב 240 דרדר גלדני 186 ארביס קווקזי 132 אירוס נצרתי 78 חלבלוב מקרין 24

 עלים-סתוונית קצרת 404 משיובית הגליל 349 אירוס הלבנון 295 אירוס הדור 241 וינקה עשבונית 187 ארביס אושה 133 אירוס נצרתי 79 קרקפן נמוך 25

 עלים-סתוונית קצרת 405 בקית החולה 350 אירוס הלבנון 296 פעמונית דמשקאית 242 מורית קלוטה 188 ארביס קווקזי 134 אירוס נצרתי 80 אירוס הדור 26

 עכבר פעוט-זנב 406 בקיית החולה 351 דבורנית כחלחלה 297 טופח עדשתי 243 סקליגריה חרמונית 189 פעמונית דמשקאית 135 אירוס נצרתי 81 אירוס הדור 27

 בקיית החולה 407 ארביס קווקזי 352 סחלב איטלקי 298 טופח עדשתי 244 בקיית החולה 190 דרדר נאה 136 שפה תמים-חד 82 אירוס הדור 28

 נהרונית מסולסלת 408 בקעצור החורש 353 שום הגליל 299 טופח עדשתי 245 משיובית הגליל 191 חטמית הגליל 137 חטמית הגליל 83 אירוס הדור 29

 נהרונית מסולסלת 409 בבונגית ההרים 354 שום עגול 300 אירוס הסרגל 246 דרדר גלדני 192 מורית קלוטה 138 חלבלוב מקרין 84 אירוס הדור 30

 זרעים-אלטין עקום 410 דמסון כוכבני 355 דבורנית כחלחלה 301 אספסת זעירה 247 נורית מניפנית 193 פרחים-ערבז דק 139 מלעניאל ארוך 85 אירוס הדור 31

 בבונגית ההרים 411 הפקעתחומעת  356 סחלב איטלקי 302 דבורנית הקטיפה 248 שחליים גבוהים 194 תלתן הדור 140 רכפה גדולה 86 אירוס הדור 32

 ורבנה שרועה 412 נורית הלב 357 עלים-סתוונית קצרת 303 חרמשית השדות 249 בקיית החולה 195 בקעצור החורש 141 אירוס נצרתי 87 אירוס הדור 33

 נהרונית מסולסלת 413 נורית נימית 358 עלים-סתוונית קצרת 304 עמוד-טופח ארך 250 משיובית הגליל 196 האונות-בקעצור שלוש 142 אירוס הדור 88 אירוס הדור 34

 נהרונית מסולסלת 414 חוחן קרדני 359 עוזרר אדום 305 סחלב איטלקי 251 וינקה עשבונית 197 נורית קטנה 143 אחילוף קטן 89 אירוס הדור 35

 טובענית העקצים 415 בבונגית ההרים 360 בבונגית ההרים 306 עלקלוק דביק 252 חטמית הגליל 198 מורית קלוטה 144 חטמית הגליל 90 אירוס הדור 36

 נורית כדורית 416 מפריק נפוח 361 קדד קוצני 307 שלהבית הגלגל 253 משיובית הגליל 199 סחלב איטלקי 145 ספלול ססגוני 91 אירוס הדור 37

 זרעים-אלטין עקום 417 ארביס קווקזי 362 ארביס קווקזי 308 בבונגית ההרים 254 משיובית הגליל 200 שפה מזרחי-חד 146 אירוס נצרתי 92 מרווה מרושתת 38

 טובענית העקצים 418 ארנריית הסלעים 363 בקיית החולה 309 בקיית החולה 255 משיובית הגליל 201 פעמונית דמשקאית 147 אירוס נצרתי 93 אירוס הדור 39

 נורית כדורית 419 בקעצור החורש 364 ארביס קווקזי 310 קדד קוצני 256 משיובית הגליל 202 אירוס הדור 148 טיון חריף 94 חומעת הפקעת 40

 תלתן ישראלי 420 האונות-בקעצור שלוש 365 בקיית קפריסין 311 בבונגית ההרים 257 משיובית הגליל 203 נורית מניפנית 149 אירוס נצרתי 95 חטמית הגליל 41

 טופח עדשתי 421 דרדר נאה 366 טופח עדשתי 312 בקיית החולה 258 משיובית הגליל 204 דרדר גלדני 150 אירוס נצרתי 96 עוגנן נימי 42

 עלים-סתוונית קצרת 422 מפריק נפוח 367 טופח עדשתי 313 חומעת הפקעת 259 בקיית הגליל 205 מורית קלוטה 151 הררית שעירה 97 קרקפן נמוך 43
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מס' 
 תצפית

 שם עברי
מס' 

 תצפית
 שם עברי

מס' 
 תצפית

 שם עברי
מס' 

 תצפית
 שם עברי

מס' 
 תצפית

 שם עברי
מס' 

 תצפית
 שם עברי

מס' 
 תצפית

 שם עברי
מס' 

 תצפית
 שם עברי

 עלים-סתוונית קצרת 423 פעמונית דמשקאית 368 עלים-חורש רחב-בן 314 סחלב איטלקי 260 דרדר גלדני 206 נורית מניפנית 152 פעמונית דמשקאית 98 ציפורנית מצוירת 44

 נורית כדורית 424 ציפורנית אפורה 369 חומעת הפקעת 315 שום הגליל 261 מורית קלוטה 207 מורית קלוטה 153 סמבוק אמיתי 99 כרכום צהבהב 45

 נורית כדורית 425 ארביס קווקזי 370 חספסנית הלבנון 316 שום שחור 262 שום הגליל 208 פעמונית דמשקאית 154 דרדר נאה 100 כרכום צהבהב 46

 אירוס הדור 426 ארביס קווקזי 371 סחלבן החורש 317 שחליים דוקרניים 263 בקיית הגליל 209 חטמית מאוצבעת 155 בקיית הגליל 101 דבורנית כחלחלה 47

 ורבנה שרועה 427 בקעצור החורש 372 ספלול מטפס 318 חרחבינה טובענית 264 גרניון נוצץ 210 אירוס הדור 156 דבורנית נאה 102 דרדר נאה 48

 אירוס הדור 428 בקיית קפריסין 373 עוזרר אדום 319 עלים-סתוונית קצרת 265 דבורנית הקטיפה 211 ספלול ססגוני 157 ורוניקת השדה 103 דרדר נאה 49

 דרדר נאה 429 בקיית קפריסין 374 בקעצור החורש 320 סחלב איטלקי 266 דרדר גלדני 212 אירוס הדור 158 אירוס נצרתי 104 ספלול ססגוני 50

 חוגית תמימה 430 ארביס קווקזי 375 דרדר נאה 321 חומעת הפקעת 267 שיזף שעיר 213 ישראלי-אספרג ארץ 159 מורית קלוטה 105 אירוס הדור 51

 מעריב משתלשל 431 בקעצור החורש 376 פעמונית דמשקאית 322 חרחבינה טובענית 268 טובענית העקצים 214 דמומית השדה 160 עבקנה נדיר 106 בקעצור החורש 52

 פעמונית דמשקאית 432 האונות-בקעצור שלוש 377 בקיית קפריסין 323 עלים-סתוונית קצרת 269 משיובית הגליל 215 ולריינית קוטשי 161 דרדר נאה 107 האונות-בקעצור שלוש 53

 דרדר נאה 433 דרדר נאה 378 ארביס קווקזי 324 געדה קוצנית 270 משיובית הגליל 216 חוחן קרדני 162 הררית שעירה 108 נורית הזיזים 54

 
 

 
         

 תלתן ישראלי 434 ארביס קווקזי 379

 טבלת תצפיות לפי שם מין:

 מס' תצפית שם עברי

 279 אאירה נימית

 217 ,89 אחילוף קטן

 428 ,426 ,241 ,158 ,156 ,148 ,88 ,62 ,57 ,51 ,39 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,18 ,17 ,16 ,14 ,12 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 אירוס הדור

 296 ,295 ,284 אירוס הלבנון

 246 אירוס הסרגל

 233 ,227 ,121 ,120 ,119 ,104 ,96 ,95 ,93 ,92 ,87 ,81 ,80 ,79 ,78 ,75 ,71 ,70 ,69 ,67 ,65 ,64 אירוס נצרתי

 417 ,410 זרעים-אלטין עקום

 19 אלת הכלאיים

 333 אנטינוריית האיים

 222 אספסת בלאנש

 72 אספסת הגליל

 247 אספסת זעירה

 159 ישראלי-אספרג ארץ

 175 ,133 ארביס אושה

 401 ,390 ,389 ,384 ,382 ,379 ,375 ,371 ,370 ,362 ,352 ,324 ,310 ,308 ,228 ,134 ,132 ,112 ,110 ארביס קווקזי

 363 ארנריית הסלעים

 411 ,383 ,381 ,360 ,354 ,306 ,280 ,257 ,254 ,230 ,226 בבונגית ההרים

 55 חורש גדול-בן

 314 עלים-חורש רחב-בן

 163 בקיה עדינה

 209 ,205 ,101 בקיית הגליל

 407 ,402 ,398 ,397 ,387 ,351 ,350 ,348 ,339 ,337 ,309 ,258 ,255 ,236 ,235 ,229 ,223 ,221 ,195 ,190 בקיית החולה

 374 ,373 ,323 ,311 ,113 ,111 קפריסיןבקיית 

 376 ,372 ,364 ,353 ,320 ,184 ,141 ,131 ,114 ,76 ,52 בקעצור החורש

 377 ,365 ,185 ,142 ,115 ,59 ,53 האונות-בקעצור שלוש

 270 געדה קוצנית

 210 ,74 גרניון נוצץ

 180 דבורנית הדבורה

 248 ,211 ,181 דבורנית הקטיפה

 301 ,297 ,294 ,285 ,275 ,274 ,47 כחלחלהדבורנית 

 182 ,102 דבורנית נאה
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 מס' תצפית שם עברי

 118 דולב מזרחי

 393 דורבנית התבור

 224 ,160 דמומית השדה

 355 דמסון כוכבני

 394 ,212 ,206 ,192 ,186 ,176 ,171 ,167 ,150 ,20 ,1 דרדר גלדני

 433 ,429 ,392 ,386 ,385 ,380 ,378 ,366 ,321 ,136 ,128 ,126 ,125 ,122 ,107 ,100 ,73 ,61 ,60 ,58 ,56 ,49 ,48 דרדר נאה

 395 ,108 ,97 ,68 הררית שעירה

 197 ,187 ,177 ,172 וינקה עשבונית

 239 ולריינית מזרחית

 161 ולריינית קוטשי

 427 ,412 ,340 ורבנה שרועה

 103 ורוניקת השדה

 231 זמזומית ארוכה

 232 זמזומית מפושקת

 406 ,341 ,338 עכבר פעוט-זנב

 166 ,146 שפה מזרחי-חד

 82 שפה תמים-חד

 430 ,21 ,15 חוגית תמימה

 359 ,162 חוחן קרדני

 356 ,342 ,315 ,281 ,267 ,259 ,168 ,40 ,22 חומעת הפקעת

 282 ,198 ,178 ,173 ,137 ,90 ,83 ,41 ,23 חטמית הגליל

 155 חטמית מאוצבעת

 84 ,24 חלבלוב מקרין

 316 חספסנית הלבנון

 268 ,264 חרחבינה טובענית

 249 חרמשית השדות

 329 טובענית אביבית

 418 ,415 ,403 ,218 ,214 טובענית העקצים

 250 עמוד-טופח ארך

 10 טופח הגליל

 421 ,343 ,335 ,334 ,330 ,326 ,325 ,313 ,312 ,245 ,244 ,243 טופח עדשתי

 271 עלים-טורגניה רחבת

 94 טיון חריף

 130 כוכבית חיוורת

 344 ,332 ,331 ,328 צפרדע אזמלנית-כף

 46 ,45 כרכום צהבהב

 123 עלים-לוענית גדולת

 207 ,188 ,179 ,153 ,151 ,144 ,138 ,129 ,117 ,116 ,109 ,105 מורית קלוטה

 220 מורן החורש

 85 ,13 מלעניאל ארוך

 290 ,238 מסרק ריסני

 431 משתלשלמעריב 

 367 ,361 מפריק נפוח

 124 חסידה רומאי-מקור

 396 מרווה כחולה
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 מס' תצפית שם עברי

 38 מרווה מרושתת

 174 מרווה סורית

 349 ,336 ,327 ,216 ,215 ,204 ,203 ,202 ,201 ,200 ,199 ,196 ,191 משיובית הגליל

 414 ,413 ,409 ,408 נהרונית מסולסלת

 54 נורית הזיזים

 357 נורית הלב

 425 ,424 ,419 ,416 ,345 נורית כדורית

 193 ,152 ,149 נורית מניפנית

 358 נורית נימית

 143 נורית קטנה

 388 נטופית שעירה

 289 פרחים-ניסנית קטנת

 302 ,298 ,291 ,286 ,276 ,266 ,260 ,251 ,145 סחלב איטלקי

 287 ,273 סחלב מצויר

 317 סחלבן החורש

 219 סלסילת הכרמל

 99 סמבוק אמיתי

 318 ספלול מטפס

 169 ,157 ,91 ,50 ספלול ססגוני

 189 סקליגריה חרמונית

 265 עלים-סתוונית קצרת

 423 ,422 ,405 ,404 ,400 ,399 ,304 ,303 ,269 ,269 עלים-סתוונית קצרת

 106 עבקנה נדיר

 42 עוגנן נימי

 391 ,319 ,305 עוזרר אדום

 234 צובא-עקרב ארם-עוקץ

 252 עלקלוק דביק

 139 פרחים-ערבז דק

 432 ,368 ,322 ,242 ,154 ,147 ,135 ,98 ,77 פעמונית דמשקאית

 127 פרגה מקרינה

 66 פרגה קירחת

 346 ישראלית-צורית ארץ

 288 ציפורנית איטלקית

 369 ציפורנית אפורה

 63 ,44 ציפורנית מצוירת

 307 ,283 ,277 ,256 קדד קוצני

 347 השלוליתקרסולת 

 43 ,25 קרקפן נמוך

 240 רגל פשוט-רב

 170 ,86 רכפה גדולה

 183 רכפת הצבעים

 237 ,225 שום הגלגל

 299 ,278 ,261 ,208 ,164 שום הגליל

 300 שום עגול

 262 ,165 שום שחור
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 מס' תצפית שם עברי

 194 שחליים גבוהים

 263 שחליים דוקרניים

 213 שיזף שעיר

 253 שלהבית הגלגל

 272 סורישלמון 

 140 תלתן הדור

 434 ,420 ,293 ,292 תלתן ישראלי
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 (22מפה בעופות )טבלה מלווה לריכוז תצפיות  –' דנספח  9.4

 טבלת תצפיות לפי מס' תצפית:

 שם עברי מס' שם עברי מס' שם עברי מס' שם עברי מס'

 חוחית 136 קוקיה מצויצת 91 חיויאי 46 חוגלה 1

 חיויאי 137 חוגלה 92 חוגלה 47 חוגלה 2

 קוקיה אירופית 138 חסידה לבנה 93 חוגלה 48 חוגלה 3

 נץ מצוי 139 עקב עיטי 94 חוגלה 49 חוגלה 4

 נץ מצוי 140 עקב עיטי 95 חסידה לבנה 50 חיויאי 5

 חוגלה 141 חוגלה 96 דיה מצויה 51 חיויאי 6

 חוגלה 142 חסידה לבנה 97 חוגלה 52 חיויאי 7

 חוגלה 143 איית צרעים 98 בז מצוי 53 חיויאי 8

 חוגלה 144 עקב עיטי 99 חיויאי 54 נץ מצוי 9

 נץ מצוי 145 חוגלה 100 חוגלה 55 חיויאי 10

 חוגלה 146 איית צרעים 101 חיויאי 56 חוגלה 11

 נשר 147 קאק 102 חיויאי 57 חיויאי 12

 חוגלה 148 בז אדום 103 דיה מצויה 58 חיויאי 13

 פצחן 149 נץ מצוי 104 חוגלה 59 תפוחית מצויה 14

 עקב חורף 150 חוגלה 105 חיויאי 60 חוגלה 15

 חוגלה 151 קאק 106 חיויאי 61 ירקון 16

 קוקיה אירופית 152 חוגלה 107 חוגלה 62 חוגלה 17

 קאק 153 בז אדום 108 חיויאי 63 חוגלה 18

 עקב עיטי 154 קוקיה מצויצת 109 חיויאי 64 בז מצוי 19

 נץ מצוי 155 עקב עיטי 110 דיה מצויה 65 חוגלה 20

 חוגלה 156 עיט שמש 111 חוגלה 66 חוגלה 21

 חוגלה 157 נשר 112 עקב חורף 67 תפוחית מצויה 22

 חוגלה 158 נץ מצוי 113 חוגלה 68 חוגלה 23

 חוגלה 159 חוגלה 114 חוגלה 69 ירקון 24

 עקב חורף 160 עקב עיטי 115 חיויאי 70 חוגלה 25

 עקב חורף 161 בז מצוי 116 חיויאי 71 דיה מצויה 26

 נץ מצוי 162 קוקיה מצויצת 117 דיה מצויה 72 בז מצוי 27

 כוס החורבות 163 עקב עיטי 118 חוגלה 73 חוגלה 28

 עקב עיטי 164 עיט שמש 119 חיויאי 74 חוגלה 29

 חיויאי 165 נשר 120 חוגלה 75 חיויאי 30

 נץ מצוי 166 ירגזי מצוי 121 חוגלה 76 דיה מצויה 31

 עקב עיטי 167 חוגלה 122 עקב עיטי 77 חוגלה 32

 עקב חורף 168 עיט שמש 123 חוגלה 78 חיויאי 33

 בולבול 169 עקב עיטי 124 חוגלה 79 ראש-חנקן אדום 34

 נץ מצוי 170 עקב עיטי 125 חוגלה 80 חיויאי 35

 כוס החורבות 171 בז מצוי 126 קוקיה מצויצת 81 חיויאי 36

 חיויאי 172 קאק 127 עקב עיטי 82 חנקן גדול 37

 נץ מצוי 173 חוחית 128 עקב חורף 83 חוגלה 38

 עקב חורף 174 חוגלה 129 חיויאי 84 חוגלה 39

 עקב עיטי 175 עקב עיטי 130 חוגלה 85 חוגלה 40

 סנונית המערות 176 קאק 131 חוגלה 86 חסידה לבנה 41

 בולבול 177 נץ מצוי 132 חיויאי 87 סנונית המערות 42

 עקב עיטי 178 חוגלה 133 עקב עיטי 88 חוגלה 43

 עיט שמש 179 נשר 134 חוגלה 89 בז מצוי 44

 צוקית בודדת 180 חוגלה 135 חוגלה 90 חיויאי 45
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 שם עברי מס' שם עברי מס' שם עברי מס' שם עברי מס'

 עורבני 325 חיויאי 277 בז מצוי 229 עקב חורף 181

 סבכי אפור 326 בז מצוי 278 נץ מצוי 230 עקב חורף 182

 צופית 327 שחרור 279 עיט שמש 231 עורבני 183

 צופית 328 תור מצוי 280 שיחנית קטנה 232 עקב חורף 184

 חוחית 329 עורבני 281 חיויאי 233 חוגלה 185

 ראש-סבכי שחור 330 סבכי אפור 282 בז מצוי 234 חיויאי 186

 גידרון 331 צופית 283 שחרור 235 עקב עיטי 187

 חוגלה 332 דרור הבית 284 חוגלה 236 חסידה שחורה 188

 בז מצוי 333 צופית 285 דרור הבית 237 צוקית בודדת 189

 ראש-סבכי שחור 334 חוחית 286 עקב עיטי 238 עיט חורש 190

 צופית 335 ראש-סבכי שחור 287 חוגלה 239 עקב חורף 191

 בז אדום 336 גידרון 288 בולבול 240 סנונית המערות 192

 פשוש 337 חוגלה 289 קאק 241 כוס החורבות 193

 ירגזי מצוי 338 בז מצוי 290 חוגלה 242 עקב עיטי 194

 פשוש 339 ראש-סבכי שחור 291 עקב עיטי 243 עיט שמש 195

 עקב חורף 340 צופית 292 גידרון 244 חוגלה 196

 תור צווארון 341 בולבול 293 עיט חורש 245 יונת ענק 197

 צופית 342 בז אדום 294 בז מצוי 246 צוקית בודדת 198

 תור מצוי 343 קאק 295 חסידה שחורה 247 חוחית 199

 עיט שמש 344 פשוש 296 תור צווארון 248 עקב חורף 200

 בולבול 345 ירגזי מצוי 297 פשוש 249 עורבני 201

 זרון תכול 346 פשוש 298 תור צווארון 250 עקב חורף 202

 עקב עיטי 347 תור צווארון 299 חיויאי 251 חיויאי 203

 צטיה 348 עקב עיטי 300 עקב עיטי 252 בז מצוי 204

 חוגלה 349 צופית 301 תור מצוי 253 חסידה שחורה 205

 שחרור 350 עיט חורש 302 חוגלה 254 חוגלה 206

 עקב עיטי 351 תור מצוי 303 תור מצוי 255 עיט חורש 207

 עיט זהוב 352 חסידה שחורה 304 חוחית 256 עקב חורף 208

 נץ מצוי 353 פשוש 305 עקב חורף 257 עקב עיטי 209

 חוגלה 354 תור צווארון 306 חוגלה 258 חוגלה 210

 חוגלה 355 עיט שמש 307 נץ מצוי 259 חוגלה 211

 בז מצוי 356 בולבול 308 שחרור 260 גידרון 212

 עקב עיטי 357 חיויאי 309 בז מצוי 261 בז מצוי 213

 עקב עיטי 358 זרון תכול 310 מקור-גבתון אדום 262 תור צווארון 214

 יונת ענק 359 תור מצוי 311 ירקון 263 עקב עיטי 215

 עקב חורף 360 חוחית 312 ראש-סבכי שחור 264 חוגלה 216

 חוגלה 361 צטיה 313 חיויאי 265 יונת ענק 217

 חוגלה 362 חוגלה 314 ראש-סבכי שחור 266 תור מצוי 218

 חוגלה 363 שחרור 315 שחרור 267 חוגלה 219

 חוגלה 364 שחרור 316 שחרור 268 נץ מצוי 220

 בז מצוי 365 בז מצוי 317 גידרון 269 חוחית 221

 קוקיה מצויצת 366 עיט זהוב 318 עקב חורף מזרחי 270 חיויאי 222

 יונת ענק 367 חיויאי 319 בולבול 271 מקור-גבתון אדום 223

 עקב חורף 368 ראש-סבכי שחור 320 בז מצוי 272 ירקון 224

 חוגלה 369 שחרור 321 נץ מצוי 273 ראש-סבכי שחור 225

 חוגלה 370 בולבול 322 עיט שמש 274 שחרור 226

 חוגלה 371 מקור-גבתון אדום 323 מקור-גבתון אדום 275 גידרון 227

 חוגלה 372 תור מצוי 324 שיחנית קטנה 276 עקב חורף 228



 

- 183 - 

 שם עברי מס' שם עברי מס' שם עברי מס' שם עברי מס'

 חוגלה 517 חוגלה 469 עקב חורף 421 קוקיה מצויצת 373

 עקב חורף 518 חוחית 470 נשר 422 יונת ענק 374

 חוחית 519 דיה מצויה 471 נץ מצוי 423 חוגלה 375

 נץ מצוי 520 חוגלה 472 עקב חורף 424 חוגלה 376

 חוגלה 521 חיויאי 473 יונת ענק 425 יונת ענק 377

 חוגלה 522 בז מצוי 474 עקב חורף 426 חוגלה 378

 עקב חורף 523 עקב עיטי 475 נשר 427 שקנאי מצוי 379

 עקב חורף 524 חוגלה 476 עורב אפור 428 זהבן מחלל 380

 נשר 525 חוגלה 477 עורב אפור 429 חוגלה 381

 חוגלה 526 חוחית 478 נץ מצוי 430 חוגלה 382

 כרוון 527 חסידה לבנה 479 עקב חורף 431 חוגלה 383

 חיויאי 528 דיה מצויה 480 עורב אפור 432 שקנאי מצוי 384

 חיויאי 529 חיויאי 481 חוחית 433 זהבן מחלל 385

 חוגלה 530 בז מצוי 482 עורב אפור 434 חוגלה 386

 חוחית 531 ברכייה 483 חוחית 435 חוגלה 387

 עקב חורף 532 סיקסק 484 חוחית 436 תור צווארון 388

 נץ מצוי 533 מרית 485 יונת ענק 437 חוגלה 389

 חיויאי 534 חוגלה 486 ראש-גבתון שחור 438 חוגלה 390

 נקר סורי 535 חוחית 487 עגור אפור 439 תור צווארון 391

 חוגלה 536 שרשיר 488 חוחית 440 חוגלה 392

 חוחית 537 חסידה לבנה 489 יונת ענק 441 חוגלה 393

 חוגלה 538 כנף-ביצנית לבנת 490 חוחית 442 עיט צפרדעים 394

 חוגלה 539 טבלן גמד 491 חוחית 443 עיט שמש 395

 חוגלה 540 ברכייה 492 ינשוף עצים 444 נץ גדול 396

 סלעית קיץ 541 סיקסק 493 עגור אפור 445 נשר 397

 כוס החורבות 542 מרית 494 חוחית 446 חוגלה 398

 חוחית 543 טבלן גמד 495 חוחית 447 חוגלה 399

 נץ מצוי 544 חוגלה 496 חוחית 448 חיויאי 400

 חוגלה 545 טבלן גמד 497 חוחית 449 ראש-סבכי שחור 401

 חוגלה 546 שרשיר 498 פרוש מצוי 450 גבתון צהוב 402

 חוגלה 547 כנף-ביצנית לבנת 499 חוחית 451 עיט צפרדעים 403

 נקר סורי 548 עיט שמש 500 חוחית 452 עיט שמש 404

 חוחית 549 טבלן גמד 501 עקב עיטי 453 נץ גדול 405

 חוגלה 550 טבלן גמד 502 חוחית 454 חוגלה 406

 אוח 551 חוגלה 503 חוחית 455 דיה מצויה 407

 כחל 552 רגל-ביצנית ירוקת 504 חוחית 456 חיויאי 408

 חוגלה 553 טבלן גמד 505 חוחית 457 יונת ענק 409

 חוגלה 554 טבלן גמד 506 חוחית 458 דיה מצויה 410

 חוגלה 555 חוחית 507 פרוש מצוי 459 עקב חורף 411

 חוגלה 556 עיט שמש 508 חוחית 460 עיט שמש 412

 חיויאי 557 חוחית 509 כרוון 461 עיט שמש 413

 אוח 558 חוחית 510 חיויאי 462 יונת ענק 414

 חוחית 559 חיויאי 511 כרוון 463 עקב חורף 415

 חוחית 560 חוגלה 512 עקב עיטי 464 עיט שמש 416

 חיויאי 561 חוגלה 513 קוקיה אירופית 465 חיויאי 417

 חיויאי 562 חוגלה 514 חיויאי 466 נשר 418

 אוח 563 קזרקה 515 חוגלה 467 חיויאי 419

 חוחית 564 קזרקה 516 עקב עיטי 468 נשר 420



 

- 184 - 

 שם עברי מס' שם עברי מס' שם עברי מס' שם עברי מס'

 נץ מצוי 709 חוגלה 661 חוגלה 613 כוס החורבות 565

 חיויאי 710 חוגלה 662 נשר 614 חוגלה 566

 כוס החורבות 711 תמירון 663 חוגלה 615 חוגלה 567

 חוגלה 712 עקב עיטי 664 כוס החורבות 616 כוס החורבות 568

 חיויאי 713 חוגלה 665 חוגלה 617 חוגלה 569

 עקב עיטי 714 חוגלה 666 בז מצוי 618 קיוית מצויצת 570

 כוס החורבות 715 תמירון 667 חוגלה 619 חנקן נובי 571

 חוחית 716 חוגלה 668 עיט שמש 620 עפרוני מצויץ 572

 עקב עיטי 717 כוס החורבות 669 כחל 621 נץ מצוי 573

 נץ מצוי 718 נשר 670 חוגלה 622 חוגלה 574

 חיויאי 719 קיכלי רונן 671 כוס החורבות 623 כוס החורבות 575

 חיויאי 720 טבלן גמד 672 חוגלה 624 חוגלה 576

 חוגלה 721 חוגלה 673 כוס החורבות 625 קיוית מצויצת 577

 חיויאי 722 כנף-ביצנית לבנת 674 בז מצוי 626 נץ מצוי 578

 ירגזי מצוי 723 בז מצוי 675 כוס החורבות 627 חוגלה 579

 עקב עיטי 724 חוגלה 676 חוחית 628 חוחית 580

 חוגלה 725 חוגלה 677 כוס החורבות 629 חוגלה 581

 כוס החורבות 726 שרשיר 678 חיויאי 630 יונת בית 582

 כוס החורבות 727 נשר 679 כחל 631 חוגלה 583

 קוקיה אירופית 728 קיכלי רונן 680 כוס החורבות 632 חוחית 584

 כוס החורבות 729 טבלן גמד 681 כוס החורבות 633 חוגלה 585

 כוס החורבות 730 חוחית 682 אוח 634 עפרוני מצויץ 586

 כוס החורבות 731 חוגלה 683 יונת ענק 635 כוס החורבות 587

 קיוית מצויצת 732 איית צרעים 684 כרוון 636 חוחית 588

 כוס החורבות 733 חוגלה 685 חוגלה 637 חוגלה 589

 כוס החורבות 734 כנף-ביצנית לבנת 686 ראש-חנקן אדום 638 נחליאלי לבן 590

 תחמס אירופי 735 בז מצוי 687 תחמס אירופי 639 דרור הבית 591

 חוחית 736 קוקיה אירופית 688 חיויאי 640 נץ מצוי 592

 כוס החורבות 737 שרשיר 689 אוח 641 חוחית 593

 חוגלה 738 חיויאי 690 כוס החורבות 642 חוחית 594

 חוגלה 739 איית צרעים 691 כוס החורבות 643 ברכייה 595

 קיוית מצויצת 740 סיקסק 692 נשר 644 זנב-ברווז חד 596

 נשר 741 חוגלה 693 אוח 645 שרשיר 597

 כרוון 742 עורבני 694 חוגלה 646 חוגלה 598

 אוח 743 חוחית 695 עקב עיטי 647 יונת בית 599

 כוס החורבות 744 תחמס אירופי 696 חוגלה 648 חיויאי 600

 תחמס אירופי 745 זרזיר מצוי 697 תחמס נובי 649 יונת בית 601

 עיט גמדי 746 חוחית 698 חוחית 650 חוחית 602

 חוגלה 747 חוחית 699 עקב עיטי 651 עפרוני מצויץ 603

 חוגלה 748 לילית מצויה 700 כוס החורבות 652 חוחית 604

 מצח-חנקן שחור 749 כוס החורבות 701 חוגלה 653 חוגלה 605

 חוגלה 750 חוגלה 702 חוגלה 654 עיט חורש 606

 חוחית 751 זרזיר מצוי 703 חוגלה 655 חוגלה 607

 עקב עיטי 752 כוס החורבות 704 חוגלה 656 חוחית 608

 עיט גמדי 753 כוס החורבות 705 חוגלה 657 נחליאלי לבן 609

 כוס החורבות 754 חוגלה 706 חיויאי 658 דרור הבית 610

 חיויאי 755 תחמס אירופי 707 עקב חורף 659 עיט שמש 611

 קאק 756 עקב עיטי 708 חוגלה 660 נץ מצוי 612
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 שם עברי מס' שם עברי מס' שם עברי מס' שם עברי מס'

 חיויאי 802 טבלן גמד 787 חיויאי 772 חסידה לבנה 757

 חוגלה 803 אנפה אפורה 788 עורב אפור 773 חוגלה 758

 בז מצוי 804 חוגלה 789 עקב עיטי 774 חוגלה 759

 חיויאי 805 כרוון 790 כרוון 775 כוס החורבות 760

 נץ מצוי 806 אנפה אפורה 791 חוחית 776 כוס החורבות 761

 חוגלה 807 חוגלה 792 חוגלה 777 כוס החורבות 762

 חוגלה 808 כרוון 793 חוגלה 778 חיויאי 763

 חיויאי 809 חיויאי 794 עיט גמדי 779 כוס החורבות 764

 עיט שמש 810 בז מצוי 795 עורב אפור 780 חסידה לבנה 765

 חוגלה 811 חוגלה 796 עקב עיטי 781 חוחית 766

 חוגלה 812 עקב עיטי 797 עיט גמדי 782 חוגלה 767

 חוגלה 813 לבנית קטנה 798 שקנאי מצוי 783 כוס החורבות 768

 שקנאי מצוי 814 חוגלה 799 שקנאי מצוי 784 כוס החורבות 769

 חוגלה 800 טבלן גמד 785 חוגלה 770
 עורב אפור 801 מגלן חום 786 חוגלה 771  
   

 לפי שם המין: טבלת תצפיות

 מס' תצפית שם עברי

 743 ,645 ,641 ,634 ,563 ,558 ,551 אוח

 691 ,684 ,101 ,98 איית צרעים

 791 ,788 אנפה אפורה

 345 ,322 ,308 ,293 ,271 ,240 ,177 ,169 בולבול

 336 ,294 ,108 ,103 בז אדום

 ,474 ,365 ,356 ,333 ,317 ,290 ,278 ,272 ,261 ,246 ,234 ,229 ,213 ,204 ,126 ,116 ,53 ,44 ,27 ,19 בז מצוי
482, 618, 626, 675, 687, 795, 804 

 504 רגל-ירוקתביצנית 

 686 ,674 ,499 ,490 כנף-ביצנית לבנת

 596 זנב-ברווז חד

 595 ,492 ,483 ברכייה

 323 ,275 ,262 ,223 מקור-גבתון אדום

 402 גבתון צהוב

 438 ראש-גבתון שחור

 331 ,288 ,269 ,244 ,227 ,212 גידרון

 480 ,471 ,410 ,407 ,72 ,65 ,58 ,51 ,31 ,26 דיה מצויה

 610 ,591 ,284 ,237 דרור הבית

 385 ,380 זהבן מחלל

 346 ,310 זרון תכול

 703 ,697 זרזיר מצוי

 ,62 ,59 ,55 ,52 ,49 ,48 ,47 ,43 ,40 ,39 ,38 ,32 ,29 ,28 ,25 ,23 ,21 ,20 ,18 ,17 ,15 ,11 ,4 ,3 ,2 ,1 חוגלה
66, 68, 69, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 85, 86, 89, 90, 92, 96, 100, 105, 107, 114, 122, 129, 133, 135, 

141, 142, 143, 144, 146, 148, 151, 156, 157, 158, 159, 185, 196, 206, 210, 211, 216, 219, 236, 
239, 242, 254, 258, 289, 314, 332, 349, 354, 355, 361, 362, 363, 364, 369, 370, 371, 372, 375, 
376, 378, 381, 382, 383, 386, 387, 389, 390, 392, 393, 398, 399, 406, 467, 469, 472, 476, 477, 
486, 496, 503, 512, 513, 514, 517, 521, 522, 526, 530, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 
553, 554, 555, 556, 566, 567, 569, 574, 576, 579, 581, 583, 585, 589, 598, 605, 607, 613, 615, 
617, 619, 622, 624, 637, 646, 648, 653, 654, 655, 656, 657, 660, 661, 662, 665, 666, 668, 673, 
676, 677, 683, 685, 693, 702, 706, 712, 721, 725, 738, 739, 747, 748, 750, 758, 759, 767, 770, 

771, 777, 778, 789, 792, 796, 799, 800, 803, 807, 808, 811, 812, 813 
 ,451 ,449 ,448 ,447 ,446 ,443 ,442 ,440 ,436 ,435 ,433 ,329 ,312 ,286 ,256 ,221 ,199 ,136 ,128 חוחית

452, 454, 455, 456, 457, 458, 460, 470, 478, 487, 507, 509, 510, 519, 531, 537, 543, 549, 559, 
560, 564, 580, 584, 588, 593, 594, 602, 604, 608, 628, 650, 682, 695, 698, 699, 716, 736, 751, 

766, 776 
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 מס' תצפית שם עברי

 ,137 ,87 ,84 ,74 ,71 ,70 ,64 ,63 ,61 ,60 ,57 ,56 ,54 ,46 ,45 ,36 ,35 ,33 ,30 ,13 ,12 ,10 ,8 ,7 ,6 ,5 חיויאי
165, 172, 186, 203, 222, 233, 251, 265, 277, 309, 319, 400, 408, 417, 419, 462, 466, 473, 481, 
511, 528, 529, 534, 557, 561, 562, 600, 630, 640, 658, 690, 710, 713, 719, 720, 722, 755, 763, 

772, 794, 802, 805, 809 
 638 ,34 ראש-חנקן אדום

 37 חנקן גדול

 571 חנקן נובי

 749 מצח-חנקן שחור

 765 ,757 ,489 ,479 ,97 ,93 ,50 ,41 חסידה לבנה

 304 ,247 ,205 ,188 חסידה שחורה

 787 ,785 ,681 ,672 ,506 ,505 ,502 ,501 ,497 ,495 ,491 טבלן גמד

 601 ,599 ,582 יונת בית

 635 ,441 ,437 ,425 ,414 ,409 ,377 ,374 ,367 ,359 ,217 ,197 יונת ענק

 444 ינשוף עצים

 723 ,338 ,297 ,121 ירגזי מצוי

 263 ,224 ,24 ,16 ירקון

 ,669 ,652 ,643 ,642 ,633 ,632 ,629 ,627 ,625 ,623 ,616 ,587 ,575 ,568 ,565 ,542 ,193 ,171 ,163 החורבותכוס 
701, 704, 705, 711, 715, 726, 727, 729, 730, 731, 733, 734, 737, 744, 754, 760, 761, 762, 764, 

768, 769 
 631 ,621 ,552 כחל

 793 ,790 ,775 ,742 ,636 ,527 ,463 ,461 כרוון

 798 לבנית קטנה

 700 לילית מצויה

 786 מגלן חום

 494 ,485 מרית

 609 ,590 נחליאלי לבן

 405 ,396 נץ גדול

 ,430 ,423 ,353 ,273 ,259 ,230 ,220 ,173 ,170 ,166 ,162 ,155 ,145 ,140 ,139 ,132 ,113 ,104 ,9 נץ מצוי
520, 533, 544, 573, 578, 592, 612, 709, 718, 806 

 548 ,535 נקר סורי

 741 ,679 ,670 ,644 ,614 ,525 ,427 ,422 ,420 ,418 ,397 ,147 ,134 ,120 ,112 נשר

 326 ,282 סבכי אפור

 401 ,334 ,330 ,320 ,291 ,287 ,266 ,264 ,225 ראש-סבכי שחור

 692 ,493 ,484 סיקסק

 541 סלעית קיץ

 192 ,176 ,42 סנונית המערות

 445 ,439 עגור אפור

 801 ,780 ,773 ,434 ,432 ,429 ,428 עורב אפור

 694 ,325 ,281 ,201 ,183 עורבני

 782 ,779 ,753 ,746 עיט גמדי

 352 ,318 עיט זהוב

 606 ,302 ,245 ,207 ,190 עיט חורש

 403 ,394 עיט צפרדעים

 810 ,620 ,611 ,508 ,500 ,416 ,413 ,412 ,404 ,395 ,344 ,307 ,274 ,231 ,195 ,179 ,123 ,119 ,111 עיט שמש

 603 ,586 ,572 עפרוני מצויץ

 ,368 ,360 ,340 ,257 ,228 ,208 ,202 ,200 ,191 ,184 ,182 ,181 ,174 ,168 ,161 ,160 ,150 ,83 ,67 עקב חורף
411, 415, 421, 424, 426, 431, 518, 523, 524, 532, 659, 270 

 ,209 ,194 ,187 ,178 ,175 ,167 ,164 ,154 ,130 ,125 ,124 ,118 ,115 ,110 ,99 ,95 ,94 ,88 ,82 ,77 עקב עיטי
215, 238, 243, 252, 300, 347, 351, 357, 358, 453, 464, 468, 475, 647, 651, 664, 708, 714, 717, 

724, 752, 774, 781, 797 
 149 פצחן
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 מס' תצפית שם עברי

 459 ,450 פרוש מצוי

 339 ,337 ,305 ,298 ,296 ,249 פשוש

 342 ,335 ,328 ,327 ,301 ,292 ,285 ,283 צופית

 198 ,189 ,180 צוקית בודדת

 348 ,313 צטיה

 756 ,295 ,241 ,153 ,131 ,127 ,106 ,102 קאק

 728 ,688 ,465 ,152 ,138 קוקיה אירופית

 373 ,366 ,117 ,109 ,91 ,81 קוקיה מצויצת

 516 ,515 קזרקה

 740 ,732 ,577 ,570 קיוית מצויצת

 680 ,671 קיכלי רונן

 350 ,321 ,316 ,315 ,279 ,268 ,267 ,260 ,235 ,226 שחרור

 276 ,232 שיחנית קטנה

 814 ,784 ,783 ,384 ,379 שקנאי מצוי

 689 ,678 ,597 ,498 ,488 שרשיר

 343 ,324 ,311 ,303 ,280 ,255 ,253 ,218 תור מצוי

 391 ,388 ,341 ,306 ,299 ,250 ,248 ,214 צווארוןתור 

 745 ,735 ,707 ,696 ,639 תחמס אירופי

 649 תחמס נובי

 667 ,663 תמירון

 22 ,14 תפוחית מצויה
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 .חולייתניםהתצפיות ב ריכוז –' הנספח  9.5

לעופות שאינם מקננים בארץ מוצגת דרגת הסיכון העולמית. ריכוז התצפיות בחולייתנים בסקר. 

לא  – LC: (2008) אלון ופרלמן :ועדכון לעופות עפ"י ,(2002דולב ופרבולוצקי ) :דרגות הסיכון עפ"י

בסכנת הכחדה  – CRבסכנת הכחדה;  – ENעתידו בסכנה;  – VUבסיכון נמוך;  – NTבסיכון; 

 מין מבויית. – DOMחסר מידע;  – DDנכחד כמקנן בארץ;  – REחמורה; 

 דרגת סיכון שם עברי מחלקה

 LC חפף ישראלי דגים

 VU אילנית מצויה חיים-דו

 CR חפרית מצויה

 CR טריטון פסים

 EN סלמנדרה מצויה

 NT צפרדע נחלים

 EN קרפדה ירוקה

 LC תיכונית-זיקית ים זוחלים

 LC זעמן שחור

 LC חומט גמד

 LC צפוניחומט מנומר 

 LC חרדון מצוי צפוני

 LC לטאה זריזה

 LC נחושית עינונית

 NT נחש מים

 LC עינחש

 VU יבשה מצוי-צב

 NT קמטן

 LC קשקשים מצוי-תלום

 NT אוח עופות

 LC איית צרעים

 RE אנפה אפורה

 LC בולבול

 VU בז אדום

 LC בז מצוי

 LC רגל-ביצנית ירוקת

 LC כנף-לבנתביצנית 

 LC זנב-ברווז חד

 NT ברכייה

 EN מקור-גבתון אדום

 LC גבתון צהוב

 VU ראש-גבתון שחור

 LC גידרון

 RE דיה מצויה

 LC דרור הבית

 EN זהבן מחלל

 LC זרון תכול

 LC זרזיר מצוי

 NT חוגלה

 NT חוחית

 LC חיויאי

 LC ראש-חנקן אדום

 LC חנקן גדול

 LC חנקן נובי
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 דרגת סיכון שם עברי מחלקה

 LC מצח-חנקן שחור

 NT חסידה לבנה

 LC חסידה שחורה

 NT טבלן גמד

 DOM יונת בית

 LC יונת ענק

 LC ינשוף עצים

 LC ירגזי מצוי

 LC ירקון

 NT כוס החורבות

 VU כחל

 NT כרוון

 LC לבנית קטנה

 NT לילית מצויה

 LC מגלן חום

 LC מרית

 NT לבןנחליאלי 

 LC נץ גדול

 LC נץ מצוי

 LC נקר סורי

 EN נשר

 LC סבכי אפור

 LC ראש-סבכי שחור

 LC סיקסק

 EN סלעית קיץ

 LC סנונית המערות

 LC עגור אפור

 LC עורב אפור

 LC עורבני

 LC עיט גמדי

 CR עיט זהוב

 LC עיט חורש

 RE עיט צפרדעים

 VU עיט שמש

 NT עפרוני מצויץ

 EN עקב חורף

 NT עקב עיטי

 LC פצחן

 LC פרוש מצוי

 LC פשוש

 LC צופית

 NT צוקית בודדת

 LC צטיה

 LC קאק

 NT קוקיה אירופית

 LC קוקיה מצויצת

 DD קזרקה

 LC קיוית מצויצת

 LC קיכלי רונן

 LC שחרור

 LC שיחנית קטנה

 LC שקנאי מצוי
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 דרגת סיכון שם עברי מחלקה

 LC שרשיר

 NT תור מצוי

 LC תור צווארון

 DD תחמס אירופי

 CR תחמס נובי

 VU תמירון

 NT תפוחית מצויה

 LC ארנבת מצויה יונקים

 LC גירית מצויה

 LC דלק

 LC דרבן

 VU זאב

 LC חולד

 LC חזיר בר

 DOM חתול בית

 VU חתול בר

 CR יחמור פרסי

 DOM כלב

 LC נמייה

 EN צבוע מפוספס

 VU צבי ישראלי

 LC קיפוד מצוי

 LC שועל מצוי

 LC שפן

 LC תן
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 רשימה מלאה של מיני הצמחים שתועדו בסקר ומאפייניהם  – 'ונספח  9.6

לא נמצא שם המין )בעיקר מינים זרים לישראל(, התבססו הגדרת שם המין ומאפייניו על , אם Danin (2006+)השמות שאושרו ע"י האקדמיה ללשון העברית, והם השמות המופיעים אצל מבוססים על והשמות המדעיים שמות המינים בעברית 

(; המוצא של מינים זרים לישראל והמספר 'השחור' הוגדרו בעיקר על 2011( ושמידע ועמיתיו )2007שמידע ופולק )אדום' התבססה על (; הגדרת מספר '1999מקורות אינטרנטיים שונים; הגדרות שכיחות ואנדמיות התבססו בעיקרן על פרגמן ועמיתיו )

גידול, -; הגדרות צורת החיים, הסרת הנוף בעונה הקשה, בית2005-מוגנים(, התשס"ה אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )ערכי טבעכהגדרתו בחוק  –מין מוגן  (;2013דרור ועמיתיו )-( ודופור2010דרור )-פי דופור

 את המצב הקיים בשטח. . כל ההגדרות עברו אימות ע"י מימי רון, ובוצעו תיקונים כאשר הנתונים המופיעים בספרות לא תאמוDanin (2006+)מבוססות בעיקרן על  –תפוצה פיטוגיאוגרפית, תפוצה בישראל וארצות שכנות ורמת מופרות 

אתרים(;  100 -נדיר למדי בישראל )נמצא ביותר מ – Rאתרים(;  30-100 -נדיר בישראל )נמצא ב – RPאתרים(;  4-30 -נדיר מאד בישראל )נמצא ב – RRאתרים(;  1-3 -על סף הכחדה בישראל )נמצא ב – Oנכחד מישראל;  – Xמקרא לעמודת שכיחות: 

F –  ;תדירC –  ;מצויCC – .מצוי ביותר 

 אנדמי לישראל ודרום טורקיה. – ETאנדמי לישראל, סוריה ולבנון;  – ESאנדמי לישראל וירדן;  – EPאנדמי לישראל ולבנון;  – EL אנדמי לישראל בלבד; – EIמקרא לעמודת אנדמיות: 

 תפוצה בישראל ושכנותיה הסרת הנוף רמת מופרות פיטוגיאוגרפיתתפוצה  גידול-בית צורת חיים מוצא מוגן אדום ס'מ אנדמיות שכיחות שם מדעי מין הצמח

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי -חד         Ziziphora capitata F אבובית מקורקפת
 החרמון ערבות, הספר,

מחשופים של סלעים  מדבר, שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד         Erophila verna F יבית בינוניתאב
 קשים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי
 החרמון ערבות, הספר,

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו שיחים-ערבות שנתי-עשבוני רב         Malabaila secacul F ורה מדבריתאג

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Catananche lutea C גדי צהובה-אוזן

 תיכוני-ים קיימא-בן בעיקר מופר תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים עץ   Pinus halepensis F     1 רן ירושליםאו

 תיכוני-ים קיימא-בן מופר בלבד האיים הקנריים מופרים-גידול מופרעים-נטוע, בתי עץ תיכוני-ים         Pinus canariensis רן קנריאו

גידול -תיכוני, בתות, בתי-נטוע, חורש ויער ים עץ תיכוני-ים         Pinus brutia רן קפריסאיאו
 מופרים-מופרעים

 תיכוני-ים קיימא-בן מופר בלבד תרבות-תיכוני, פליט-ים

 תיכוני-ים קיימא-בן מופר בלבד טרופי -אזורי -רב מופרים-גידול מופרעים-נטוע, בתי עץ אוסטרליה-אסיה         Melia azedarach אזדרכת מצויה

 תיכוני-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות, סלעים שיח-בן   Origanum syriacum CC     1 אזוב מצוי

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Urospermum picroides CC נב מצויאז
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Orlaya daucoides F יגזר ההריםאח

 החרמון תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שיח   Spartium junceum C     1 אחירותם החורש

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Donnellsmithia juncea F ישבת ענףאח
 החרמון ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Phleum subulatum C טן מרצעניאי
 החרמון ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Isatis lusitanica CC סטיס מצויאי
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 תרבות-תיכוני, פליט-ים קיימא-בן מופר בלבד אוסטרלי מופרעים-גידול מופרים-גידול לחים, בתי-נטוע, בתי עץ אוסטרליה         .Eucalyptus sp  איקליפטוס ב.מ.

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו מחשופים של סלעים קשים תיכוני,-חורש ויער ים עץ   Pistacia atlantica C     1 אלה אטלנטית
 מדבר ערבות, הספר,

 בתות הספר תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים עץ   Pistacia palaestina CC     1 ישראלית-ה ארץאל

 החרמון תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים תיכוני-חורש ויער ים עץ   Quercus infectoria C     1 ון התולעאל

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים עץ   Quercus coccifera CC     1 ון מצויאל

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו שיחים-ערבות שנתי-חד       Alyssum damascenum R ES אליסון דמשקאי

 תיכוני, ערבות-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-תיכוני אירנו-ים בתות שנתי-חד           Alyssum strigosum יסון מצויאל

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שיח-בן         Paronychia argentea CC מוות הכסףאל
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי שטחים מעובדים, שנתי-חד         Ammi majus CC יתה גדולהאמ
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

                       .Medicago sp אספסת ב.מ.
 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Medicago blancheana R פסת בלאנשאס

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Medicago rotata C פסת גלגליתאס
 מדבר ערבות, הספר,

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד           Medicago turbinata פסת החביתאס

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Medicago coronata C אספסת הכתרים
 מדבר ערבות, הספר,

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים חולות שנתי-חד     Medicago constricta RR   2.5 אספסת כדורית

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד         Medicago polymorpha CC פסת מצויהאס
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,
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 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Medicago rugosa F אספסת מקומטת

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Medicago orbicularis C פסת עדשתיתאס
 החרמון ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Medicago truncatula C אספסת קטועה
 מדבר ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד סיבירי-אירו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Medicago minima F פסת קטנהאס

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Medicago scutellata F פסת קעורהאס

 בתות הספר תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים מטפס         Asparagus aphyllus C פרג החורשאס

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Pisum fulvum C אפון מצוי

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Pisum sativum F ון קיפחאפ

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Arabis verna F ביס אביביאר
 החרמון ערבות, הספר,

 החרמון ערבות, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו בתות שנתי-חד     Arabis nova O   3.2 ארביס אוזני

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Lotus palaestinus  F כנפות מצויות-בעאר

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד טורני-אירנו בתות שנתי-עשבוני רב         Erysimum crassipes F יסימון תמיםאר

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר טרופי -אזורי -רב מופרים-גידול מופרעים-בתי שנתי-חד         Polygonum arenastrum C כובית הציפוריםאר
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר מופר טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-עשבוני רב         Polygonum equisetiforme CC ארכובית שבטבטית
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו מחשופים של סלעים קשים חולות, בתות, שנתי-חד         Arenaria serpyllifolia C ארנריה מצויה
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד
 החרמון ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שיח-בן       Stachys palaestina C ES ישראלי-אשבל ארץ

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד       Stachys neurocalycina C ES בל מעורקאש

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שיח         Rhamnus lycioides C ישראלי-חר ארץאש

 תיכוני-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שיח   Rhamnus punctata F     1 אשחר מנוקד

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות גיאופיט         Arrhenatherum palaestinum F ישראלי-לבוסן ארץבו

                       .Verbascum sp צין ב.מ.בו
 החרמון תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב       Verbascum tiberiadis F ES צין טברייניבו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Verbascum orientale F צין מזרחיבו
 החרמון מדבר, הספר,

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-עשבוני רב         Verbascum sinuatum CC צין מפורץבו
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון הספר,בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Aegilops geniculata CC חיטה ביצני-בן

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Aegilops peregrina CC אנפין-חיטה רב-בן
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Sanguisorba minor F סירה מיובל-בן
 החרמון ערבות, הספר,

 החרמון הספר,בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן מופר בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים מופרים-גידול מופרעים-בתי שנתי-חד         Picnomon acarna C קוצן מאפיר-בן

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד         Crithopsis delileana C שעורה מצוי-בן
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Rapistrum rugosum C בוקון מקומטבק
 החרמון מדבר, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Vicia palaestina C ישראלית-יה ארץבק
 החרמון ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Vicia peregrina CC בקיה מצויה
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Vicia hybrida C יית הכלאייםבק
 החרמון מדבר, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Vicia sericocarpa F יית המשיבק

 תיכוני-ים חלוף-בן בעיקר מופר תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Moluccella spinosa F גביע קוצני-בר

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים שיחים-ערבות בתות, תיכוני,-חורש ויער ים שנתי-חד         Consolida incana F דורבן אשון-בר

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים מטפס שנתי,-חד         Ceratocapnos turbinata F ישראלי-עשנן ארץ-בר

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Bromus lanceolatus C ומית אזמלניתבר
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

-סהרו -טורני -אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Bromus tectorum C ומית הגגותבר
 ערבי

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Bromus scoparius C ומית המטאטאבר
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Bromus alopecuros F שועל-ומית זנבבר
 מדבר ערבות, הספר,
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 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד         Bromus japonicus F ברומית יפנית
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד         Bromus fasciculatus CC ברומית מאוגדת
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Bromus madritensis C ברומית ספרדית
 מדבר ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Bromus sterilis C ומית עקרהבר

 בתות הספר תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Sideritis pullulans C ברזילון ענף

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, שנתי-חד         Notobasis syriaca CC קן סוריבר
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים בתות, שנתי-חד         Velezia rigida C יעול אשוןגב
 החרמון ערבות, הספר,

 תיכוני-ים חלוף-בן מופר בלבד תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי שנתי-חד     Velezia fasciculata O   6.8 גביעול מאוגד

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר טורני-אירנו -תיכוני -ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים שנתי-חד         Silybum marianum CC ילן מצויגד
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Torilis tenella CC יר דקיקגז
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד         Torilis nodosa C יר המפרקיםגז
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד
 מדבר ערבות, הספר,

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד         Torilis arvensis C גזיר מזיק
 טורני-אירנו

 בתות תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי
 החרמון מדבר, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Torilis leptophylla CC עלים-גזיר צר
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Daucus durieua C ר יושבגז
 מדבר ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, שנתי-דו         Daucus carota CC ר קיפחגז
 החרמון ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שיח-בן         Ballota saxatilis C ונית הסלעיםגל

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים בתות, שיח-בן         Ballota undulata C ונית מצויהגל
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים גידול לחים-בתי שנתי-חד         Hainardia cylindrica F ימה גלילניתגל

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שיח-בן         Teucrium capitatum CC געדה מצויה
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד       Trigonella berythea F ET גרגרנית בירותית

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Trigonella spinosa C גרנית הטבעתגר

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד       Trigonella lilacina F EL גרנית לילכיתגר

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Medicago monspeliaca CC גרנית מצויהגר
 החרמון ערבות, הספר,

                       .Geranium sp ניון ב.מ.גר
 מדבר ערבות, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Geranium robertianum C גרניון הארגמן

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד סיבירי-אירו -תיכוני -ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-חד         Geranium lucidum R ניון נוצץגר

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד         Geranium rotundifolium C ניון עגולגר
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי
 החרמון ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי סיבירי-אירו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Geranium molle CC ניון רךגר
 החרמון ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות גיאופיט   Ophrys umbilicata C     1 ורנית דינסמורדב
 החרמון ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו בתות שנתי-חד         Galium setaceum C דבקה דקיקה
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו תיכוני-חורש ויער ים שנתי-חד         Galium aparine C קה זיפניתדב
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 תיכוני-ים חלוף-בן חצי-חצי תיכוני-ים בתות שנתי-חד     Galium chaetopodum RR ED 4.7 קה זנובהדב

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-חד         Galium divaricatum F קה מפושקתדב

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו מדבר שיחים,-ערבות שנתי-חד     Galium spurium RR   1.5 קה עדינהדב
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד
 החרמון ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Cruciata articulata CC דבקנית הפרקים

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד       Galium pisiferum F ES דבקת האפונים

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Galium murale C קת החומותדב
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד       Galium judaicum CC ES קת יהודהדב
 החרמון מדבר, הספר,
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 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Galium samuelssonii R קת סמואלסוןדב

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Rostraria cristata CC נין מצוידג

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו בתות שנתי-חד         Aethionema heterocarpum C פרית תמימה-דו

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Mandragora autumnalis C דודא רפואי

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים בתות, שנתי-עשבוני רב       Delphinium ithaburense R ET רבנית התבורדו
 החרמון ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד       Tordylium carmeli F ES קרניים כרמלי-דל

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים מטפס         Bryonia syriaca C נחש סורית-עתדל

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב   Helichrysum sanguineum C     1 המכבים האדום-דם

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Adonis annua R דמומית השדה

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Adonis microcarpa C פרי-ומית קטנתדמ
 החרמון ערבות, הספר,

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו סלעים מוצלים שנתי-עשבוני רב   Ceterach officinarum C     1 דנה רפואיתדנ
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים גידול לחים-בתי שנתי-חד         Parapholis incurva F זנב קשתני-דק
 מדבר ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Crupina crupinastrum C דית מצויהדר
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר טורני-אירנו -תיכוני -ים מופרים-גידול מופרעים-בתי שנתי-חד         Centaurea iberica CC דרדר מצוי
 החרמון ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי טורני-אירנו -תיכוני -ים שיחים-ערבות בתות, שנתי-חד         Centaurea hyalolepis CC דרדר קרומי
 מדבר ערבות, הספר,

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד         Hypochaeris achyrophorus R פוכריס נדירהי
 טורני-אירנו

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד

                       .Scorzonera sp דופנין ב.מ. הר
בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו בתות שנתי-עשבוני רב         Scorzonera papposa C דופנין הציציתהר

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,
 החרמון תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-עשבוני רב         Melica persica R רית שעירההר

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-עשבוני רב         Valeriana dioscoridis F ריינה איטלקיתול

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Valerianella vesicaria C ריינית משולחפתול
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד         Valerianella coronata C ריינית עטורהול
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד
 החרמון ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Valerianella muricata C ולריינית קטועה
 החרמון מדבר, הספר,

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-חד         Valerianella orientalis RP ולריינית מזרחית

-גידול מופרעים-בתי בתות, תיכוני,-חורש ויער ים שנתי-חד         Veronica cymbalaria CC וניקה לבנהור
 מופרים

 תיכוני-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Veronica syriaca CC וניקה סוריתור

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד         Veronica hederifolia RR ורוניקה קיסוסית
 טורני-אירנו

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד         Veronica arvensis R ורוניקת השדה
 טורני-אירנו

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד

   חלוף-בן טבעי בלבד     גיאופיט           .Gagea sp בית ב.מ.זה
 מדבר בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שיח-בן         Micromeria nervosa C טה מעורקתזו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי טורני-אירנו -תיכוני -ים מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד         Lolium rigidum CC ן אשוןזו
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-עשבוני רב         Lolium perenne F שנתי-ן רבזו
 טורני-אירנו

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר מופר תיכוני-ים תיכוני, לרוב נטוע-חורש ויער ים עץ         Olea europaea F זית אירופי

 החרמון תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים מטפס         Clematis cirrhosa C זלת הקנוקנותזל

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות גיאופיט       Bellevalia flexuosa CC ES זומית מצויהזמ
 החרמון מדבר, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Cynosurus echinatus F כלב דוקרני-בזנ
 החרמון ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Cynosurus coloratus F כלב מצוי-זנב
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Scorpiurus muricatus F עקרב שיכני-זנב
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Alopecurus utriculatus C שועל מצוי-בזנ

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Briza maxima C זועית גדולהזע
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בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-חד         Telmissa microcarpa C פרי-רורית קטנתזע
 החרמון ערבות, הספר,

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-חד         Lysimachia linum-stellatum F ריר כוכבניזע

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Geropogon hybridus C סב מצוי-ןזק
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-עשבוני רב         Tragopogon porrifolius C תיש ארוך-זקן

 ערבות הספר,בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי טרופי -אזורי -רב בתות שנתי-עשבוני רב         Andropogon distachyos C זקניים משובלים

-סהרו -טורני -אירנו -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים בתות, שנתי-עשבוני רב         Hyparrhenia hirta CC זקנן שעיר
 ערבי

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן חצי-חצי
 מדבר ערבות, הספר,

 תיכוני-ים חלוף-בן בעיקר מופר תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי שטחים מעובדים, שנתי-עשבוני רב       Convolvulus palaestinus F ES ישראלי-לבל ארץחב

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Convolvulus dorycnium C לבל השיחחב

 מדבר בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Convolvulus siculus C חבלבל סיצילי

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Convolvulus pentapetaloides F לבל עדיןחב
 מדבר ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-חד         Valantia hispida CC ווית שעירהחג
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-עשבוני רב         Ajuga chamaepitys CC שפה מצוי-חד
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר תיכוני-ים תיכוני-צומח עשבוני ים שנתי-חד         Scolymus maculatus CC ח עקודחו
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 תיכוני-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Onopordum blancheanum R חן בלאנשחו

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר תיכוני-ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים שנתי-עשבוני רב       Onopordum cynarocephalum F ES חן הקנרסחו

   חלוף-בן                   .Rumex sp מעה ב.מ.חו
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו מופרים-גידול מופרעים-בתי גידול לחים,-בתי בתות, שנתי-עשבוני רב         Rumex pulcher C מעה יפהחו

 טורני-אירנו
בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,
 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Thlaspi perfoliatum CC חופניים מצויים

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Atractylis cancellata F חורשף השבכה
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב       Carlina comosa C EL רשף מצויץחו

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Ochthodium aegyptiacum C וטרן מצויחט

 בתות הספר תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב       Alcea galilaea R EP מית הגלילחט

 בתות הספר תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Alcea setosa CC חטמית זיפנית

 תיכוני-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Alcea digitata RP חטמית מאוצבעת

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Triticum dicoccoides F טת הברחי

                       .Euphorbia sp בלוב ב.מ.חל
 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי סיבירי-אירו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Euphorbia helioscopia C בלוב השמשחל

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שיח-בן         Euphorbia hierosolymitana C חלבלוב מגובשש

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Euphorbia falcata F בלוב מגליחל

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד         Euphorbia peplus CC בלוב מצויחל
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Euphorbia reuteriana R בלוב מקריןחל

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Euphorbia oxyodonta R חלבלוב מרושת
 מדבר ערבות, הספר,

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Euphorbia arguta C בלוב משונשןחל

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Euphorbia valerianifolia C בלוב סמורחל

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד סיבירי-אירו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Euphorbia exigua F עלים-בלוב צרחל

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן מופר בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים שנתי-חד         Malva nicaeensis CC חלמית מצויה
 מדבר ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר טורני-אירנו - תיכוני-ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים שנתי-חד         Malva parviflora CC פרחים-חלמית קטנת
 מדבר ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-עשבוני רב         Lactuca tuberosa C פרחים-חסה כחולת

קרקעות עשירות  מופרים,-גידול מופרעים-בתי שנתי-חד         Lactuca serriola CC ת המצפןחס
  בנוטריינטים,

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן מופר בלבד
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-עשבוני רב         Lactuca viminea F חסת השבטים

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Phalaris paradoxa F חפורית מוזרה
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Phalaris brachystachys C ורית מצויהחפ
 מדבר ערבות, הספר,
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בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות גיאופיט   Drimia maritima CC     1 חצב מצוי
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים שנתי-חד         Sinapis alba CC דל לבןחר
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי
 החרמון מדבר, הספר,

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים עץ   Ceratonia siliqua F     1 וב מצויחר
 החרמון ערבות, הספר,

בתות טרגקנטיות  מחשופים של סלעים קשים, בתות, שנתי-עשבוני רב         Eryngium glomeratum C חבינה מגובבתחר
 של הרים גבוהים

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Eryngium creticum CC חבינה מכחילהחר
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Bifora testiculata F חריריים מצויים

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי תיכוני-ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים שנתי-חד         Chrysanthemum coronarium CC חרצית עטורה
 מדבר ערבות, הספר,

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו סלעים מוצלים מחשופים של סלעים קשים, שנתי-חד   Anogramma leptophylla F     1 חשפונית עדינה
 טורני-אירנו

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים גיאופיט         Umbilicus intermedius F ורית נטויהטב
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 ערבות הספר,בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד     Lathyrus gorgoni C   3.2 עמוד-טופח ארך

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Lathyrus hierosolymitanus C טופח ירושלים
 החרמון ערבות, הספר,

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד         Lathyrus aphaca CC פח מצויטו
 טורני-אירנו

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Lathyrus blepharicarpus CC פח ריסניטו
 החרמון ערבות, הספר,

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים מטפס       Dioscorea orientalis C ES טמוס מזרחי

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים מטפס         Dioscorea communis C וס מצויטמ

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Theligonum cynocrambe CC שנית שרועהטר
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן חצי-חצי טרופי -אזורי -רב מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-עשבוני רב         Cynodon dactylon CC לית מצויהיב
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי טרופי -אזורי -רב מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, שנתי-חד         Capsella bursa-pastoris CC ילקוט הרועים
 החרמון ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים מטפס   Lonicera etrusca C     1 יערה איטלקית

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן מופר בלבד אמריקני מופרים-גידול מופרעים-בתי שטחים מעובדים, שנתי-חד אמריקה       Amaranthus blitoides CC ירבוז שרוע
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר סיבירי-אירו -תיכוני -ים שטחים מעובדים גידול לחים,-בתי שנתי-חד         Stellaria pallida R כבית חיוורתכו
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי טרופי -אזורי -רב בתות שנתי-חד         Stellaria media CC כבית מצויהכו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Rhagadiolus stellatus CC כבן מצויכו
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-חד         Rhagadiolus stellatus F כבן נאכלכו

בתות טרגקנטיות של הרים  שיחים,-ערבות בתות, גיאופיט   Ixiolirion tataricum F     1 לית ההריםכח
 גבוהים

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו
 החרמון ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Hymenocarpos circinnatus CC יינית מצויהכל
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים עץ   Cercis siliquastrum F     1 יל החורשכל

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Ferula communis C ך מצויכל

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים בתות, שנתי-עשבוני רב         Ferula tingitana F כלך מרוקני

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Ferulago syriaca F כלך סוריכל

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים שיחים-ערבות בתות, גיאופיט   Anemone coronaria CC     1 נית מצויהכל
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Pimpinella cretica CC נון כרתיכמ
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-עשבוני רב         Pimpinella peregrina C כמנון קיפח

קרקעות עשירות  מופרים,-גידול מופרעים-בתי שנתי-חד         Chenopodium murale CC אווז האשפות-כף
 בנוטריינטים, רודרליים

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן מופר בלבד טרופי -אזורי -רב
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים שנתי-חד         Chenopodium vulvaria C אווז מבאישה-כף
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן מופר בלבד
 החרמון ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Crambe hispanica F כרבה ספרדית

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Onobrychis squarrosa C כרבולת מצויה
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,
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בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות גיאופיט         Bongardia chrysogonum F בולתן השדותכר
 החרמון ערבות, הספר,

 החרמון תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד       Ricotia lunaria CC EL מלית נאהכר

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Gastridium ventricosum RR סתן נפוחכר
 החרמון ערבות, הספר,

   חלוף-בן                   .Cuscuta sp כשות ב.מ.
בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שיח-בן         Chiliadenus iphionoides CC לה חריפהכת

 מדבר ערבות, הספר,
בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי ערבי-סהרו סלעים מוצלים שנתי-חד         Freirea alsinaefolia C לית זעירהכת

 מדבר ערבות, הספר,
 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר מופר טורני-אירנו -תיכוני -ים קירות וחומות סלעים מוצלים, שנתי-עשבוני רב         Parietaria judaica C לית יהודהכת

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים סלעים מוצלים שנתי-חד         Parietaria lusitanica C כתלית פורטוגלית
 החרמון מדבר, הספר,

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Securigera parviflora F פרח-כתרון זעיר

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Securigera cretica F רון כרתיכת

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Coronilla scorpioides F רון עקרביכת
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים עץ   Styrax officinalis C     1 נה רפואילב

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Lotus peregrinus CC טוס מצוילו
 מדבר ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Misopates orontium C עית קטנהלו
 מדבר ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב       Scrophularia rubricaulis F ES ענית גדולהלו
 החרמון מדבר, הספר,

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שיח-בן         Scrophularia xanthoglossa C לוענית מצויה
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות גיאופיט       Arum palaestinum F EL ישראלי-לוף ארץ
 החרמון ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות גיאופיט         Arum dioscoridis F ף מנומרלו

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות גיאופיט         Arisarum vulgare C פית מצויהלו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Plantago afra CC לחך בלוטי
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Plantago cretica CC לחך כרתי
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Plantago lagopus CC ך מצוילח
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר טרופי -אזורי -רב מופרים-גידול מופרעים-בתי שטחים מעובדים, שנתי-חד אמריקה       Xanthium spinosum F יד קוצנילכ
 מדבר ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר טורני-אירנו -תיכוני -ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, שנתי-חד         Hirschfeldia incana CC תית מצויהלפ
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-דו         Cynoglossum creticum C כלב כרתית-וןלש
 החרמון ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Anchusa undulata C פר מצויה-וןלש

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד         Anchusa aegyptica CC פר מצרית-לשון
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-עשבוני רב         Anchusa strigosa CC פר סמורה-לשון
 מדבר ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד ערבי-סהרו -טורני -אירנו שיחים-ערבות בתות, שנתי-חד         Callipeltis cucullaris C נונית כבונהמג
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Asteriscus spinosus C מוצית קוצנית
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד   Smyrnium connatum R   2.5 1 מורית קלוטה

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד ערבי-סהרו -טורני -אירנו שיחים, מדבר-בתות, ערבות שנתי-חד         Stipa capensis CC עניאל מצוימל
 מדבר ערבות, הספר,

 החרמון תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Stipa bromoides C מלענים-עניאל קצרמל

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Malcolmia chia F קולמייה הרריתמל

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Astragalus pelecinus F מסוריים מצויים
 מדבר ערבות, הספר,

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Scandix verna CC רק מזרחימס

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Malva trimestris F וג אפילמע
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בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים שיח-בן         Onosma orientalis CC יץ סורימצ
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים שיחים-ערבות בתות, שנתי-חד         Biscutella didyma CC מצלתיים מצויות
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Erodium gruinum CC חסידה גדול-מקור
 מדבר ערבות, הספר,

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד         Erodium cicutarium CC חסידה גזור-ורמק
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי
 מדבר ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, שנתי-חד         Erodium malacoides CC חסידה חלמיתי-מקור
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Erodium moschatum CC חסידה מצוי-מקור
 מדבר ערבות, הספר,

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד         Anagallis arvensis CC גנית השדהמר
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Salvia viridis CC ווה דגולהמר
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב       Salvia judaica C ES וות יהודהמר

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-עשבוני רב       Salvia hierosolymitana C ES וות ירושליםמר

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו מופרים-גידול מופרעים-בתי שטחים מעובדים, שנתי-חד         Sonchus oleraceus CC ור הגינותמר
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר
 מדבר ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי סיבירי-אירו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Mercurialis annua F קולית מצויהמר
 מדבר ערבות, הספר,

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד       Picris galilaea C ES מררית הגליל

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Picris rhagadioloides C רית מצויהמר
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד         Lamarckia aurea CC ערת זהובהמש
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים בתות, שיח-בן         Fibigia clypeata C קפיים מצוייםמש

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים מדבר שיחים,-ערבות שנתי-חד         Nonea obtusifolia CC נוניאה קהה
 מדבר ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Pterocephalus plumosus C נוציץ מנוצה
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים שיחים, מדבר-בתות, ערבות שנתי-חד           Pterocephalus brevis ציץ עטוףנו
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Lagoecia cuminoides CC צנית כדוריתנו
 מדבר ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות גיאופיט   Ranunculus asiaticus CC     1 רית אסיהנו
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

   חלוף-בן                   .Ranunculus sp רית ב.מ.נו
 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי טורני-אירנו -תיכוני -ים מופרים-גידול מופרעים-בתי תיכוני,-צומח עשבוני ים שנתי-חד         Ranunculus muricatus RP רית הזיזיםנו

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-עשבוני רב         Ranunculus millefolius C רית ירושליםנו

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Ranunculus paludosus R רית מניפניתנו

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Lamium moschatum F מית לבנהנז

קרקעות עשירות  מופרים,-גידול מופרעים-בתי בתות, שנתי-חד         Lamium amplexicaule CC נזמית לופתת
 בנוטריינטים, רודרליים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Psilurus incurvus C נימית ממולענת
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-חד         Crepis palaestina C ישראלית-סנית ארץני

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי ערבי-סהרו -תיכוני -ים מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד         Crepis sancta CC קרנית-סנית דוני
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 ערבות תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-עשבוני רב         Aetheorhiza bulbosa F סנית הבולבוסיןני

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Crepis aspera CC סנית זיפניתני
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Crepis hierosolymitana C סנית ירושלמיתני

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-עשבוני רב         Crepis reuteriana F ניסנית כינורית

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים שיחים-ערבות בתות, גיאופיט         Ornithogalum narbonense C חלב צרפתי-נץ
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים גידול לחים,-בתי בתות, גיאופיט   Narcissus tazetta C     1 נרקיס מצוי
 החרמון ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן חצי-חצי תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, שנתי-עשבוני רב         Oryzopsis miliacea CC רן הדוחןנש
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,
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 תפוצה בישראל ושכנותיה הסרת הנוף רמת מופרות פיטוגיאוגרפיתתפוצה  גידול-בית צורת חיים מוצא מוגן אדום ס'מ אנדמיות שכיחות שם מדעי מין הצמח

 בתות הספר תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Oryzopsis blancheana F נשרן מכחיל

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-עשבוני רב         Oryzopsis holciformis F נשרן שעיר

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי טורני-אירנו -תיכוני -ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, שנתי-חד         Senecio leucanthemifolius CC יון אביביסב
 החרמון ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Legousia falcata C ולית חרמשיתסג
 החרמון מדבר, הספר,

שטחים  קירות וחומות, סלעים מוצלים, בתות, שנתי-חד         Sagina apetala R סגינה זעירה
 מעובדים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר

   חלוף-בן טבעי בלבד     גיאופיט   Orchis sp.       1 סחלב ב.מ.
 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-עשבוני רב         Symphytum brachycalyx F ישראלי-נפיטון ארץסי

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Catapodium rigidum CC סן אשוןסי
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-עשבוני רב         Poa bulbosa CC סנית הבולבוסיןסי
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי
 החרמון ערבות, הספר,

 מדבר בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Poa infirma F סיסנית הגינות

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שיח-בן         Sarcopoterium spinosum CC רה קוצניתסי
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Tordylium trachycarpum CC סילה מצויהסל
 החרמון מדבר, הספר,

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-חד       Ainsworthia cordata R EL סלסילת הכרמל

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו קרקעות מלוחות בתות, שנתי-חד         Beta vulgaris C ק מצויסל
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Aristolochia parvifolia C ספלול קטן

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-עשבוני רב     Scaligeria hermonis RR   1.5 ליגריה חרמוניתסק

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-עשבוני רב         Scaligeria napiformis F ליגריה כרתיתסק

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים שנתי-חד         Urtica pilulifera F סרפד הכדורים
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר
 מדבר ערבות, הספר,

 החרמון תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים גידול לחים-בתי שנתי-עשבוני רב         Arundo mediterranea RP עבקנה נדיר

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Lens culinaris F עדשה מזרחית

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-חד           Lens ervoides שה מצויהעד

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים תיכוני-חורש ויער ים עץ   Crataegus pontica CC     1 זרר קוצניעו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Cichorium endivia CC עולש מצוי
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו בתות שיח-בן         Heliotropium rotundifolium C עלים-עקרב עגול-עוקץ
 מדבר ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי טורני-אירנו -תיכוני -ים מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד         Brachypodium distachyon CC קצר מצויעו
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד סיבירי-אירו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Aphanes arvensis R ייה זעירהעט

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים שיחים-ערבות בתות, גיאופיט         Asphodelus ramosus CC רית גדולהעי
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו שיחים-ערבות בתות, שנתי-עשבוני רב   Gundelia tournefortii C     1 עכובית הגלגל
 החרמון ערבות, הספר,

 בתות תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד       Echium judaeum CC ES עכנאי יהודה
 מדבר ערבות, הספר,

 החרמון תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב       Echium glomeratum C ET עכנאי מגובב

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Parentucellia viscosa R קלוק דביקעל

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים שיחים-ערבות בתות, שנתי-חד         Parentucellia latifolia C פרחים-קלוק צהובעל

   חלוף-בן       טפיל           .Orobanche sp קת ב.מ.על
 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי טורני-אירנו -תיכוני -ים שטחים מעובדים שנתי-חד         Orobanche crenata C קת חרוקהעל

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים חולות שנתי-חד         Orobanche mutelii C עלקת מוטל
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Kickxia elatine R עפית שרועהעפ

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים גידול לחים-בתי בתות, שנתי-חד         Centaurium tenuiflorum R פרחים-בז דקער
 מדבר ערבות, הספר,

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Fumaria judaica F נן יהודהעש

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד         Fumaria parviflora CC עשנן קטן
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי
 מדבר ערבות, הספר,

 תיכוני, החרמון-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים -סיבירי -אירו תיכוני, בתות-חורש ויער ים שנתי-חד     Fumaria officinalis RR   2 נן רפואיעש

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים מטפס         Rubia tenuifolia C אה מצויהפו

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים גידול לחים-בתי שיח         Rubus anatolicus C ל קדושפט
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 תפוצה בישראל ושכנותיה הסרת הנוף רמת מופרות פיטוגיאוגרפיתתפוצה  גידול-בית צורת חיים מוצא מוגן אדום ס'מ אנדמיות שכיחות שם מדעי מין הצמח

 בתות הספר תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שיח-בן         Ruta chalepensis F גם מצויפי

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו בתות שנתי-חד         Filago palaestina F ישראלי-פילגון ארץ
 החרמון מדבר, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Filago pyramidata CC לגון מצויפי
 מדבר ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו שיחים-ערבות בתות, שנתי-חד         Filago contracta C פילגון קפוץ
 מדבר ערבות, הספר,

 מדבר בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן חצי-חצי טורני-אירנו -תיכוני -ים גידול לחים-בתי עץ         Ficus carica CC פיקוס התאנה

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שיח-בן     Campanula damascena RP ES 2.5 מונית דמשקאיתפע

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Campanula strigosa C פעמונית זיפנית
 החרמון מדבר, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-חד         Campanula erinus CC מונית קטנהפע
 מדבר ערבות, הספר,

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-עשבוני רב         Campanula rapunculus C פעמונית קיפחת
 טורני-אירנו

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות גיאופיט     Bunium paucifolium RR   1.5 פקעון נאה
 החרמון ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Papaver umbonatum CC ג אגסיפר

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Hippocrepis unisiliquosa CC תרמילים-סה דלתפר
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שיח-בן         Prasium majus F סיון גדולפר

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-עשבוני רב         Hypericum triquetrifolium CC ע מסולסלפר
 החרמון ערבות, הספר,

 תיכוני-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שיח-בן         Hypericum lanuginosum F ע צמירפר

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Linum strictum CC תה אשונהפש

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Linum nodiflorum C פשתה מצויה

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Linum pubescens C פשתה שעירה

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Linaria chalepensis F צובא-תנית ארםפש

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Linaria micrantha C תנית זעירהפש
 מדבר ערבות, הספר,

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Linum corymbulosum F פשתת המכבד

 מדבר בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן מופר בלבד מרכז אמריקה יבש טבעי, חקלאות, פארקים וגינות שיח אפריקה       Opuntia ficus-indica CC ר מצויצב

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים מדבר שיחים,-ערבות בתות, גיאופיט         Moraea sisyrinchium CC רון מצויצה
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

                       .Sedum sp צורית ב.מ.
בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי סיבירי-אירו -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-חד         Sedum rubens RR רית בלוטיתצו

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,
בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד סיבירי-אירו -תיכוני -ים תיכוני-חורש ויער ים שיח         Anagyris foetida F נן מבאישצח

 החרמון ערבות, הספר,
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-עשבוני רב         Dactylis glomerata CC בורת ההריםצי

 טורני-אירנו
בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,
 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Dianthus tripunctatus RP שנתי-פורן חדצי

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים שיחים-ערבות בתות, שנתי-עשבוני רב         Dianthus strictus C ציפורן נקוד
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד       Calendula palaestina F EL ישראליות-חתול ארץ-פורניצי
 החרמון מדבר, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד         Calendula arvensis CC חתול מצויות-פורניצי
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Silene damascena F ציפורנית דמשקאית
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Silene behen F פורנית כרסניתצי
 החרמון ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים שיחים-ערבות בתות, שנתי-חד         Silene colorata CC ציפורנית מגוונת
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Silene reinwardtii R פורנית מצוירתצי

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי שטחים מעובדים, בתות, שנתי-חד         Silene aegyptiaca CC פורנית מצריתצי
 החרמון ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד         Silene apetala C פורנית מקופחתצי
 מדבר ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים שטחים מעובדים שנתי-חד       Silene crassipes C ES עוקץ-ציפורנית עבת

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Crucianella macrostachya CC שיבולת-צלבית ארוכת
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 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-חד         Minuartia decipiens C לית אשונהצל

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים בתות, שנתי-חד         Minuartia hybrida CC לית הכלאייםצל
 החרמון מדבר, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Bupleurum nodiflorum C שור קטנה-עצל
 מדבר ערבות, הספר,

-גידול מופרעים-בתי מחשופים של סלעים קשים, שיח         Capparis zoharyi C ף קוצניצל
 מופרים

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן חצי-חצי תיכוני-ים
 החרמון ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים שיח-בן         Phagnalon rupestre C רנית הסלעיםצמ
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד           Quidproquo confusum צנון משתלשל

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Raphanus raphanistrum F צנון פגיוני

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים מדבר שיחים,-ערבות שנתי-עשבוני רב         Astragalus palaestinus F ישראלי-ד ארץקד
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Astragalus hamosus C ד האנקוליםקד
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Astragalus epiglottis F קדד זעיר

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד ערבי-סהרו -תיכוני -ים מדבר שיחים,-ערבות שנתי-חד         Astragalus asterias F ד מצליבקד
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Acanthus hirsutus F ציץ סוריקו

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב       Cirsium phyllocephalum C ES קוצן קיפח

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Carthamus tenuis CC רטם דקקו
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Carthamus glaucus C רטם מכחילקו
 החרמון מדבר, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד       Anthemis palestina CC ET ישראלי-וון ארץקח

                       .Anthemis sp וון ב.מ.קח
 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד       Eclipta prostrata CC ES וון הגלילקח

 החרמון תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Anthemis tinctoria F וון הצבעיםקח

-סהרו -טורני -אירנו -תיכוני -ים מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד         Anthemis pseudocotula CC וון מצויקח
 ערבי

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעיבעיקר  תיכוני-ים בתות תיכוני,-חורש ויער ים שיח         Calicotome villosa CC קידה שעירה

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן חצי-חצי תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Tolpis virgata CC קיטה רותמית
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן מופר בלבד אמריקני מופרים-גידול מופרעים-בתי שנתי-חד אמריקה       Conyza albida C יצת מלבינהקי
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים מטפס         Smilax aspera CC קיסוסית קוצנית

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Echinaria capitata F פודית הקרקפתקי
 החרמון ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Echinops polyceras C פודן גיירדוקי

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Echinops pungens CC פודן מצויקי

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Carlina curetum CC צנית כרתיתקי

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Carlina lanata R צנית צמרניתקי

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים בתות, שנתי-עשבוני רב         Carlina libanotica CC עלים-צנית צפופתקי
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי טרופי -אזורי -רב קרקעות מלוחות שנתי-עשבוני רב         Phragmites australis CC ה מצויקנ
 מדבר ערבות, הספר,

 החרמון מדבר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Scutellaria brevibracteata C קערורית סגולה

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Nigella unguicularis F קצח הציפורן

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Nigella ciliaris C ח ריסניקצ

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי שנתי-חד         Carduus argentatus CC דה מכסיפהקר
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 תיכוני-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Securigera securidaca F קרדומית השדה

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד         Cerastium glomeratum CC נונית דביקהקר
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד
 החרמון מדבר, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Cerastium dichotomum F בדית-נונית דוקר

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-חד         Crassula alata F קרסולה מכונפת
 מדבר ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר מופר סיבירי-אירו -תיכוני -ים מופרים-גידול מופרעים-בתי שטחים מעובדים, שנתי-חד         Polycarpon tetraphyllum CC פרי מצוי-רב
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Reseda alba C פה לבנהרכ
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 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות תיכוני,-חורש ויער ים גיאופיט   Cyclamen persicum CC     1 פת מצויהרק

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שיח-בן         Osyris alba C שבטן לבן
 החרמון מדבר, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Ononis pubescens C שברק דביק

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Ononis biflora F רק חיוורשב

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שיח-בן         Ononis natrix C רק מצוישב
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

-סהרו -טורני -אירנו -תיכוני -ים מדבר שיחים,-ערבות שנתי-חד         Ononis viscosa C שברק סיצילי
 ערבי

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד
 מדבר ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן חצי-חצי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-עשבוני רב         Ononis spinosa C שברק קוצני
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים מדבר שיחים,-ערבות גיאופיט   Allium ampeloprasum C     1 ם גבוהשו
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים שיחים-ערבות בתות, גיאופיט         Allium daninianum CC ם האבקניםשו
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות גיאופיט         Allium paniculatum F שום ירקרק

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות גיאופיט         Allium pallens F ם לבנבןשו
 מדבר ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים גיאופיט         Allium neapolitanum C ם משולששו
 מדבר ערבות, הספר,

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות גיאופיט         Allium scorodoprasum RP שום עגול
 טורני-אירנו

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים גיאופיט         Allium trifoliatum C ם שעירשו

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן חצי-חצי טורני-אירנו -תיכוני -ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, שנתי-עשבוני רב         Foeniculum vulgare CC מר פשוטשו
 מדבר ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Hedypnois rhagadioloides CC פרית כרתיתשו
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-עשבוני רב         Rosularia lineata R שושנתית מסורטטת

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Lepidium sativum R שחליים דוקרניים

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Lepidium spinosum F ליים קוצנייםשח

 מדבר בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן מופר בלבד סיבירי-אירו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Lepidium coronopus F ליל שרועשח

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Avena barbata CC שועל מתפרקת-בולתשי
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Avena sterilis CC שועל נפוצה-שיבולת
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

צומח עשבוני  גידול לחים,-בתי מדבר, שיחים,-ערבות עץ   Ziziphus spina-christi CC     1 זף מצוישי
 תיכוני, תרמופיליים-ים

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי סודני
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 מדבר בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים גידול לחים-בתי שיח   Vitex agnus-castus F     1 אברהם מצוי-חשי

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Erucaria hispanica C ח ספרדישל

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, שנתי-חד         Cephalaria joppensis CC שלמון יפואי
 החרמון ערבות, הספר,

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד         Helianthemum salicifolium CC שון מצוישמ
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד           Helianthemum lasiocarpum שון שעירשמ
 טורני-אירנו

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד

 החרמון ערבות, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים קרקעות מלוחות שנתי-חד           Hordeum marinum שעורה נימית

 תיכוני-ים חלוף-בן מופר בלבד תרבות-פליט מופרים-גידול מופרעים-בתי שנתי-חד תרבות-פליט         Hordeum vulgare שעורה תרבותית

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-עשבוני רב         Hordeum bulbosum CC ורת הבולבוסיןשע
 החרמון ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן חצי-חצי טורני-אירנו -תיכוני -ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים בתות, שנתי-חד         Hordeum murinum CC שעורת העכבר
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעיבעיקר  טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Hordeum spontaneum CC שעורת התבור
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד         Vulpia myuros C שעלב מצוי
 טורני-אירנו

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Prangos ferulacea F שעמון מצולע

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד       Chaetosciadium trichospermum CC ES רור שעירשע
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 מדבר בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Artedia squamata CC רירה קשקשניתשפ

 תיכוני-ים קיימא-בן בעיקר טבעי טורני-אירנו -תיכוני -ים תיכוני-חורש ויער ים עץ   Prunus amygdalus C     1 שקד מצוי

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד טורני-אירנו מחשופים של סלעים קשים תיכוני,-חורש ויער ים עץ   Amygdalus korschinskii F     1 עלים-ד קטןשק
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בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שיח         Ephedra foeminea C ביטן מצוישר
 החרמון ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-עשבוני רב   Cheilanthes vellea F     1 כרך הסלעיםשר
 מדבר ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן טבעי בלבד תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-עשבוני רב   Cheilanthes acrostica F     1 כרך ריחנישר
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

בתות  תיכוני,-ים קיימא-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-עשבוני רב         Bituminaria bituminosa C עול שעירשר
 החרמון מדבר, הספר,

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Sherardia arvensis C ששית מצויה

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Lomelosia palestina C ישראלית-ית ארץתג

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Lomelosia prolifera CC ית מצויהתג

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד   Lupinus pilosus F     1 תורמוס ההרים

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Trifolium boissieri F תן בואסיהתל

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Trifolium glanduliferum C תן בלוטיתל

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד           Trifolium bullatum תן גולתיתל
 החרמון ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Trifolium scabrum C תן דוקרניתל

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Trifolium pauciflorum F פרחים-תן דלתל

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Trifolium argutum C תן האלמוותתל

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Trifolium purpureum CC תלתן הארגמן
 החרמון ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Trifolium pilulare CC תלתן הכדורים

 בתות הספר תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Trifolium cherleri F תן הכפתוריםתל

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Trifolium spumosum F תן הקצףתל

 תיכוני-ים חלוף-בן בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Trifolium vavilovii C תלתן ווילוב

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Trifolium echinatum C תן חדודתל

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Trifolium campestre CC תן חקלאיתל
 החרמון ערבות, הספר,

 תיכוני-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד     Trifolium israeliticum RR EI 4.2 תלתן ישראלי

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Trifolium stellatum C תן כוכבניתל

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות שנתי-חד         Trifolium tomentosum CC תן לבידתל
 טורני-אירנו

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד
 החרמון ערבות, הספר,

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-חד         Trifolium leucanthum R תן לבןתל

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד       Trifolium erubescens F EL תן מאדיםתל

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Trifolium dasyurum C תן נאהתל
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Trifolium plebeium F תלתן נחות

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד       Trifolium eriosphaerum C ES תן צמירתל

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Trifolium lappaceum F תן קיפודניתל

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Trifolium clusii F תן קלוזתל

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Trifolium clypeatum C תלתן תריסני

 החרמון תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד תיכוני-ים בתות שנתי-חד         Trifolium subterraneum F קרקעי-תן תתתל

בתות  תיכוני,-ים חלוף-בן טבעי בלבד טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד         Clypeola jonthlaspi CC יסנית מלולהתר
 החרמון ערבות, הספר,
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 השוואת תוצרי מיפוי הצומח למודל חישה מרחוק  – 'זנספח  9.7

בנספח זה מפורטת ההשוואה שבוצעה בין מיפוי תצורות הצומח בעבודת השדה, לבין המיפוי 

 מרחוק.האוטומטי שבוצע ע"י רט"ג באמצעות ניתוח תוצרי חישה 

 שיטת העבודה 9.7.1

 Zonalתצורות הצומח באמצעות כלי הפוליגונים של הגדרות הצומח/של  תממ"גי השוואה

Statistics תצורת הצומח המוכללת: 'עשבוניים" במיפוי הביניהם. לדוגמ, ובחינת מידת החפיפה ,

(. 11איור )עבודת השדה, הושוותה לקטגוריית "עשבוניים" מתוך ניתוח תוצרי החישה מרחוק 

רוב השטח מוגדר תחת  –בפוליגון השמאלי )מסומן בצהוב(, ישנה התאמה טובה בין שתי השיטות 

רוב השטח מוגדר בחישה  –בה אותה קטגוריה. בפוליגון הימני )מסומן בכחול(, אין התאמה טו

 מרחוק תחת הקטגוריה 'יער'.

 
סכמתית להשוואת מיפוי תצורות הצומח מעבודת השדה למיפוי באמצעות ניתוח  : דוגמה11איור 

 תוצרי החישה מרחוק.

 תוצאות 9.7.2

הצומח שמופו ת והגדרשל המיפוי הבוטני בעבודת השדה, לכל  תצורות הצומחכל השוואה בין ב

הקטגוריה  .(19טבלה באמצעות חישה מרחוק, לא נמצאה חפיפה טובה במרבית הקטגוריות )

 -שמכסה שטח של יותר מ ,פזורה""בתה עשבונית ושיחייה היחידה שבה נמצאה חפיפה טובה היתה 

בתה פתוחה עם עצים בודדים, בתה פתוחה,  התואמות של המיפוי הבוטני:בתצורות הצומח   70%

 .חלוף-שנתיים בני-ועשבוניים רב עשבוניים עם שיחים בודדיםעשבוניים עם עצים בודדים, 

עולה בבחינת התאמת תצורות הצומח המפורטות מהמיפוי הבוטני לקטגוריות החישה מרחוק, 

שהקטגוריה 'בתה עשבונית/שיחייה פזורה' נמצאת בעיקר בתצורות: שיחייה פתוחה עם/בלי עצים 

נמוכה' -בודדים, והתצורות העשבוניות; קטגוריה 'יער פארק/חורש ושיחייה בצפיפות בינונית

תצורות: חורש פתוח, שיחייה/בתה בצפ' בינונית; קטגוריה 'חורש בצפ' נמצאת בעיקר ב

גבוהה' נמצאת בעיקר בתצורות: חורש בצפ' בינונית/שיחייה צפופה; -בינונית/שיחיה בצפ' בינונית

גבוהה' נמצאת בעיקר בתצורה: חורש צפוף; קטגוריה 'לא טבעי' -קטגוריה 'חורש בצפ' בינונית

 (.28 מפהבצפ' בינונית ) נמצאת בעיקר בתצורה: יער
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 :בצהוב השדה למיפוי קטגוריות צומח בחישה מרחוק.: השוואת מיפוי הצומח בעבודת 19טבלה 

 משטח תצורת הצומח 70%מעל חופפת  בחישה מרחוקבהם הגדרת הצומח שמקומות 
מעל חופפת  בחישה מרחוקבהם הגדרת הצומח שמקומות  :. בכתוםבמיפוי הקרקעי

 .במיפוי הקרקעי משטח תצורת הצומח 60%
 אחוזים 

 קטגוריות צומח
 בחישה מרחוק

 
 תצורות צומח

 מעבודת השדה

חורש ויער 
 גבוהה בצפ'

חורש בצפ' 
-בינונית
 גבוהה

חורש בצפ' 
 בינונית/

שיחיה בצפ' 
-בינונית
 גבוהה

/ יער פארק
חורש ושיחיה 

-בינונית בצפ'
 נמוכה

בתה 
 /עשבונית
שיחיה 
 פזורה

 /בתת ספר
צומח 

 /דליל
קרקע 
 חשופה

 לא טבעי

 16 0 1 12 37 32 3 יער גבוה צפוף

 13 0 4 25 48 11 0 גבוה בצפיפות בינוניתיער 

 26 0 4 37 31 1 0 יער גבוה פתוח

 72 0 6 17 4 1 0 יער בצפיפות בינונית

 33 0 22 31 13 1 0 יער פתוח

 2 0 1 7 29 51 10 חורש צפוף

 1 0 9 34 41 13 2 חורש בצפיפות בינונית

 8 1 33 36 17 5 1 חורש פתוח

 0 0 8 38 53 2 0 שיחייה צפופה

 3 0 24 62 11 0 0 שיחייה בצפיפות בינונית

 11 1 52 34 2 0 0 שיחייה פתוחה
שיחייה פתוחה עם עצים 

 4 0 49 43 4 0 0 בודדים

 11 0 15 66 7 1 0 בתה צפופה

 8 2 40 43 7 0 0 בתה בצפיפות בינונית

 13 0 66 19 2 0 0 בתה פתוחה

 10 2 72 14 2 0 0 בתה פתוחה עם עצים בודדים

 25 0 51 24 0 0 0 בתה פתוחה עם שיחים בודדים

 27 4 62 7 0 0 0 עשבוניים חד שנתיים

 67 0 16 13 4 0 0 עשבוניים רב שנתיים בני קיימא

 11 4 80 5 0 0 0 עשבוניים רב שנתיים בני חלוף

 13 6 73 7 0 0 0 עשבוניים עם עצים בודדים

 2 20 70 6 1 1 0 עשבוניים עם שיחים בודדים

 93 0 7 0 0 0 0 צומח בגוף מים
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צבועה לפי שלכל תצורה יש מסגרת  .מופו בעבודת השדהשהמפורטות תצורות הצומח  : 28 מפה
נמצאת ברוב ו ,וסווגה ביחידת הממ"ג של רט"ג שמופתה בחישה מרחוקהקטגוריה 

 .הפיקסלים באותה תצורה

 

המפורטות לפי פוליגון, נמצאו תצורות שבהן מרבית הפוליגונים התאימו בבחינת תצורות הצומח 

היתה התאמה פחות טובה. כך  לקטגוריות המקבילות של החישה מרחוק, בעוד שבתצורות אחרות

כרמי זיתים(: בצפ' בינונית היתה התאמה טובה לקטגוריה  –, בקטגוריות של יער )למעשה לדוגמה

נמוכה' וכן -אי(, ולקטגוריות 'יער פארק/חורש ושיחייה בצפ' בינונית'לא טבעי' )סיווג של שטח חקל

, 12איור ) זושגם הן יכולות להתאים לתצורה  –גבוהה' -'חורש בצפ' בינונית/שיחייה בצפ' בינונית

ביער פתוח, היתה התפלגות לקטגוריות: 'בתה עשבונית/שיחייה פזורה', 'יער  פאנל עליון(,

שכולן תואמות  –נמוכה', וכן 'לא טבעי' )סיווג של שטח חקלאי( -פארק/חורש ושיחייה בצפ' בינונית

 (., פאנל תחתון12איור ) את מיפוי תצורת הצומח

 

 
 : התפלגות הפוליגונים של תצורות היער )כרמי זיתים( לקטגוריות החישה מרחוק.12איור 
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בחורש הפתוח, היתה התפלגות לקטגוריות: 'בתה עשבונית/שיחייה פזורה', 'יער פארק/חורש 

שתואמות את מיפוי תצורת הצומח; אך גם לקטגוריות: 'לא טבעי'  –נמוכה' -ושיחייה בצפ' בינונית

 (.13איור שפחות תואמות ) – גבוהה'-חורש בצפ' בינונית/שיחייה בצפ' בינונית'-ו

 
 לקטגוריות החישה מרחוק. 'חורש פתוח': התפלגות הפוליגונים של תצורת 13איור 

יער פארק/חורש ושיחייה '-, נמצא שהבתה הצפופה קוטלגה בעיקר כבתצורות הצומח של הבתה

חורש בצפ' בינונית/שיחייה שאינה תואמת את התצורה, וכן בקטגוריות: ' – נמוכה'-בצפ' בינונית

 – 'בתה עשבונית/שיחייה פזורה'-שגם היא אינה תואמת את התצורה, ו –גבוהה' -בצפ' בינונית

, פאנל עליון(. הבתה בצפ' בינונית קוטלגה במידה דומה הן בקטגוריה 14איור שתואמת לתצורה )

-בתה עשבונית/שיחייה פזורה' )תואמת(, הן בקטגוריה 'יער פארק/חורש ושיחייה בצפ' בינונית'

, 14איור ' )אינן תואמות( )גבוהה-בצפ' בצפ' בינונית חורש '-'לא טבעי' ו-' )אינה תואמת(, וכן כנמוכה

בתה , בקטגוריה 'פוליגונים( 11מתוך  9) פאנל אמצעי(. הבתה הפתוחה קוטלגה נכון ברוב המקרים

'לא טבעי', -' ונמוכה-יער פארק/חורש ושיחייה בצפ' בינונית'-, אך גם כעשבונית/שיחייה פזורה'

 , פאנל תחתון(.14איור שפחות תואמות )

 

 

 
 : התפלגות הפוליגונים של תצורות הבתה לקטגוריות החישה מרחוק.14איור 
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הצומח של העשבוניים )מוצגות שתי תצורות מייצגות(, נמצא שהן עשבוניים עם עצים בתצורות 

'בתה -, פאנל תחתון(, קוטלגו בעיקר כ15איור שנתיים )-, פאנל עליון(, הן עשבוניים חד15איור )

יער פארק/חורש ושיחייה בצפ' '-'לא טבעי' ו-שתואמת לתצורה, וכן כ – עשבונית/שיחייה פזורה'

 שפחות תואמות. –' נמוכה-בינונית

 

 
 התפלגות הפוליגונים של תצורות עשבוניים לקטגוריות החישה מרחוק.: 15איור 

בבחינת הגיאומטריה של הפוליגונים של המיפוי הבוטני לקטגוריות החישה מרחוק, ניתן לראות 

כיצד עוקבת הגיאומטריה של הפוליגונים היטב בתצורות היער הגבוה, בעיקר הצפוף/צפ' בינונית, 

-'חורש בצפ' בינונית/שיחייה בצפ' בינונית-גבוהה' ו-בצפ' בינוניתאחר תוואי הקטגוריות 'חורש 

כרמי זיתים(, לא מופה ברובו באמצעי החישה מרחוק, היות  –מ' )למעשה  6-גבוהה'. היער הנמוך מ

 (. 29 מפהוהוגדר כשטח חקלאי )

בתצורות החורש, עוקבת הגיאומטריה של הפוליגונים היטב כאשר החורש צפוף/צפ' בינונית, אחר 

'חורש בצפ' -גבוהה' ו-תוואי הקטגוריות 'חורש ויער בצפ' גבוהה', 'חורש בצפ' בינונית

גבוהה'. בתצורת החורש הפתוח הגיאומטריה פחות עקבית, ועוקבת -יתבינונית/שיחייה בצפ' בינונ

בעיקר אחר קטגוריית 'בתה עשבונית/שיחייה פזורה', אך מעט גם אחר קטגוריות החורש: 'יער 

 מפהגבוהה' )-'חורש בצפ' בינונית/שיחייה בצפ' בינונית-נמוכה' ו-פארק/חורש ושיחייה בצפ' בינונית

30.) 

 אינה טובה בתצורות הצפופות יותר:הגיאומטריה של הפוליגונים אחר  הביקבתצורות הבתה, הע

'יער -'בתה עשבונית/שיחייה פזורה', אך גם ב פה/בצפ' בינונית מופיעה בקטגורייהצפובתה 

גבוהה'. -'חורש בצפ' בינונית/שיחייה בצפ' בינונית-נמוכה', ואף ב-פארק/חורש ושיחייה בצפ' בינונית

לעומת זאת, תצורות הבתה הפתוחה עוקבות טוב יותר אחר הגיאומטריה של הפוליגונים, בעיקר 

 (.31 מפה)בקטגורייה 'בתה עשבונית/שיחייה פזורה' 
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 ותקטגורילמסקר הצומח, המפורטות של היער תצורות הצומח השוואת הגיאומטריה של  : 29 מפה
 החישה מרחוק.
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מסקר הצומח, המפורטות של החורש תצורות הצומח השוואת הגיאומטריה של  : 30 מפה
 החישה מרחוק. ותקטגוריל
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מסקר הצומח, המפורטות של הבתה תצורות הצומח השוואת הגיאומטריה של  : 31 מפה
 החישה מרחוק. ותקטגוריל
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בבחינת התפלגות קטגוריות המיפוי בחישה מרחוק לתצורות הצומח המפורטות של המיפוי הבוטני, 

 68%אכן כוללת תצורות יער צפוף וחורש צפוף ) 'חורש ויער בצפ' גבוהה'ניתן לראות כי קטגוריה 

 , פאנל עליון(.16איור מהשטח(, אך גם חורש בצפ' בינונית וחורש פתוח )

אכן כוללת בעיקר את התצורות המתאימות: יער גבוה צפוף,  גבוהה'-'חורש בצפ' בינוניתקטגוריית 

 , פאנל שני(.16איור מהשטח(, אך גם חורש פתוח ) %85וחורש צפוף/בצפ' בינונית )סה"כ 

צורות ת, שבעצמה כבר כוללת שתי גבוהה'-'חורש בצפ' בינונית/שיחייה בצפ' בינוניתקטגוריית 

 74%תצורות החורש ) 3ושתי צפיפויות, אכן כוללת מגוון רחב יותר של תצורות: בעיקר את  צומח

, פאנל 16איור תצורות של בתה ) 2-תצורות של שיחייה, ו 3, תצורות היער 5גם את  מהשטח(, אך

 שלישי(.

בינוניות  צומחצורות ת, שאמורה לייצג נמוכה'-'יער פארק/חורש ושיחייה בצפ' בינוניתקטגוריית 

צורות ושתי צפיפויות, וגם בה מתבטא מגוון רחב של תבמופע פתוח, כוללת בתוכה גם היא שתי 

יער/חורש בצפ' בינונית/פתוח ושיחייה בצפ'  –צומח: התצורות שהיא אמורה לייצג תצורות 

תצורות  2(, אך נוספות עליהן גם 75%בינונית/פתוחה, עם/בלי עצים בודדים, מהוות את רוב השטח )

 , פאנל תחתון(.16איור תצורות של עשבוניים ) 3-תצורות של בתה, ו 4של יער גבוה מחד, 

כוללת בתוכה שתי תצורות צומח, ומדלגת על תצורת  'בתה עשבונית/שיחייה פזורה'קטגוריית 

יחייה שיח. מרבית שטחה אכן מיוצגת ע"י תצורות הצומח הרלוונטיות: ש-הצומח של בתת בני

(, אך גם 71%תצורות צומח של עשבוניים )סה"כ  4-תצורות צומח של בתה, ו 4פתוחה עם/בלי עצים, 

 ., פאנל עליון(17איור ) תצורות של יער/חורש, ושיחייה בצפ' בינונית 3

אינה מכילה אף הגדרה של תצורת צומח, ולמעשה  'צומח דליל/קרקע חשופה/ספר 'בתתקטגוריית 

(, אך גם 82%מייצגת שטח דליל מאד בצמחיה. מרבית שטחה מיוצגת ע"י תצורות צומח עשבוניות )

 , פאנל תחתון(.17איור תצורות של בתה ) 2-תצורה אחת של חורש, אחת של שיחייה, ו
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 : התפלגות קטגוריות החורש לתצורות צומח.16איור 
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 : התפלגות קטגוריות הבתה לתצורות צומח.17איור 
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 לקטגוריות תצורות צומח NDVIבחינה מחודשת של חלוקת מדד  9.7.3

על טיוטת הסקר, סוכם כי יש לבצע בחינה  2015בסיכום הדיון עם המזמינים שהתקיים באפריל 

(. הוחלט כי יבוצע LandSat8מחיישן ספטמבר  NDVIמחודשת של כיול מדדי החישה מרחוק )מדד 

הצומח הקרקעי, על מנת לנסות להגדיר ברסטר  שימוש בחלוקה לתצורות צומח כלליות ממיפוי

החישה מרחוק טווחי ערכים לכל קטגוריה, בהתעלם מהחלוקה לקטגוריות שבוצעה במחלקת 

 הממ"ג של רט"ג.

. כל קטגוריה הוגדרה לפי NDVIבוצעה חלוקה לשש קטגוריות על פני טווח הערכים של מדד 

ן לגבולות בין הקטגוריות בהתאם לסטיות הממוצע שחושב בכל תצורת צומח כללית, ובוצע תיקו

 (.18איור כל שתי קטגוריות סמוכות ) התקן של

 
העמודות דלתון. -סקר דישון –בתצורות הצומח הכלליות  NDVI: התפלגות ערכי מדד 18איור 

בכל הפיקסלים של אותה תצורת צומח, וקווי  NDVIמייצגות את ממוצע ערכי מדד 
 (.SDהשגיאה מציינים את סטיית התקן )

 53%עולה שבקטגוריה הנמוכה ביותר היו  לתצורות הצומח, NDVIההתאמה בין קטגוריות מניתוח 

, טור ימני, משבצת בכתום(. בקטגוריה 20טבלה הצומח של העשבוניים )צורת מהפיקסלים בת

מימין, משבצת בכתום(,  5מהפיקסלים בתצורת הצומח של החורש )טור  59%החמישית, היו 

מהפיקסלים בתצורת החורש )טור שמאלי, משבצת באדום(.  86%בוהה ביותר, היו ובקטגוריה הג

(, קיימת חפיפה רבה בין טווחי הערכים של לפחות חלק מתצורות 2-4בטווחי הביניים )קטגוריות 

 הצומח, ולכן לא ניתן לשייך בצורה טובה את טווחי ערכים אלו לתצורות צומח.

: התפלגות תצורות הצומח הכלליות מהסקר הבוטני הקרקעי על פני טווחי הערכים של 20טבלה 
 דלתון.-סקר דישון – NDVIמדד 

  

 NDVIקטגוריות טווח ערכים מיפוי 

0.055-0.204 0.204-0.232 0.232-0.255 0.255-0.284 0.284-0.346 0.346-0.576 

תצורת 
צומח 
כללית 
סקר 
 קרקעי

 0% 1% 4% 9% 20% 53% עשבוניים

 0% 5% 13% 15% 16% 13% בתה

 2% 18% 31% 37% 31% 15% שיחייה

 5% 10% 8% 5% 4% 1% יער

 86% 59% 41% 33% 28% 17% חורש

 7% 6% 2% 1% 1% 0% יער גבוה

 100% 100% 100% 100% 100% 100% סה"כ

עולה תמונה דומה.  ,NDVI-גם בבחינת התפלגות תצורות הצומח על פני טווח הערכים של מדד ה

, שורה ראשונה, משבצת באדום(. 21טבלה מהפיקסלים של העשבוניים היו בקטגוריה הנמוכה ) %79

 20%מהפיקסלים של הבתה היו בקטגוריה הנמוכה )שורה שניה, משבצת בכתום(, ועוד  41%
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בקטגוריה השניה )שורה שניה, משבצת בצהוב(. השיחייה התפרשה באופן די אחיד על טווח כל 

מהפיקסלים של היער היו  50%הקטגוריות הנמוכות )שורה שלישית, משבצות בצהוב(. ארבע 

מהפיקסלים של החורש היו בקטגוריה  33%)שורה רביעית, משבצות בצהוב(,  4-5בקטגוריות 

מהפיקסלים של היער הגבוה היו בקטגוריה  44%הגבוהה )שורה חמישית, משבצת בצהוב(, ואילו 

מהפיקסלים בקטגוריה החמישית )שורה שישית,  32%בצת בכתום(, ועוד הגבוהה )שורה שישית, מש

משבצת בצהוב(. גם כאן ניכר שתצורות הצומח מתפרשות על פני טווח ערכים רחב, ולכן לא ניתן 

 לשייך את תצורות הצומח לטווחי ערכים בצורה טובה.

על פני תצורות הצומח הכלליות מהסקר  NDVIהתפלגות טווחי הערכים של מדד : 21טבלה 
 דלתון.-סקר דישון –הבוטני הקרקעי

  

 NDVIקטגוריות טווח ערכים מיפוי 

0.055-0.204 0.204-0.232 0.232-0.255 0.255-0.284 0.284-0.346 0.346-0.576 

תצורת 
צומח 
כללית 
סקר 
 קרקעי

 0% 1% 3% 5% 13% 79% עשבוניים

 1% 5% 18% 15% 20% 41% בתה

 2% 10% 22% 21% 21% 25% שיחייה

 16% 26% 25% 13% 11% 9% יער

 33% 17% 15% 10% 10% 15% חורש

 44% 32% 15% 4% 3% 1% יער גבוה

לתצורות צומח מפורטות )תצורת צומח כללית  NDVIבבחינה מפורטת יותר של התפלגות ערכי מדד 

אמנם את החפיפה המתקבלת בין תצורות הצומח.  התמונה המתקבלת מסבירה היטב+ צפיפות(, 

תצורות ונמוכים,  NDVIבעלות ערכי  יותר הןתצורות הצומח הנמוכות  :נשמרהכללי הגרדיינט 

אך המעבר הוא הדרגתי, ולא ניתן לייחס  .גבוהים NDVIבעלות ערכי  –הצומח הגבוהות יותר 

עם חיתוך חד ביניהם המפריד בין תצורות צומח. כך למשל, בולט  NDVIבצורה מספיק טובה ערכי 

מופיעות תחילה התצורות הפתוחות, אח"כ בצפ' הבינונית, ולבסוף  –כי בתצורות הנמוכות 

וגם כאן, תחילה התצורות הפתוחות,  –הצפופות, כאשר בהדרגה מופיעות התצורות הגבוהות יותר 

 .(19איור אח"כ בצפ' הבינונית ולבסוף הצפופות )

 
 דלתון.-סקר דישון –סתיו בתצורות הצומח המפורטות  NDVIהתפלגות ערכי מדד  :19איור 

 מסקנות 9.7.4

המסקנה העיקרית שעולה מנסיון הכיול של מודל החישה מרחוק היא שהוא עדיין לא בשל לשימוש 

(, ויש 2014נרחב: הגדרות הקטגוריות אינן תואמות את מדריך מיפוי הצומח )סבר ועמיתיה, 

להתאימן; הקטגוריות עצמן מוגדרות כך שמרביתן מכילות מספר תצורות צומח המתפרשות על פני 

ויות, וקשה באופן הזה לקבוע כיצד באמת נראה השטח; נראה שכל אזור דורש כיול שונה טווח צפיפ

של הקטגוריות, בהתאם לתנאי האקלים המקומיים. באזור הסקר למשל, נראה ששימוש בניתוח 

נותן את התוצאות המשקפות בצורה הטובה ביותר את המצב האמיתי  –אורתופוטו קיץ בלבד 
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מייצג עוצמת פעילות פוטוסינתטית, ולכן גם אינו מיועד להבחין בין  NDVIיש לזכור כי מדד בשטח. 

תצורות צומח. אמנם קיים מתאם בין מדד זה לתצורת הצומח, אולם בשל השונות הגדולה הקיימת 

, לא ניתן באופן ישיר להסתמך על מדד זה בלבד לצורך NDVIבכל תצורת צומח בערכי מדד 

עם זאת, אין להתעלם מהיתרונות הגדולים של השימוש במודל ח. קטגוריזציה ופרגמנטציה של השט

זה, כאשר יבשיל לשימוש: האפשרות לכסות במיפוי שטח נרחב בעלות קטנה יחסית, מיפוי 

המשנים את  אובייקטיבי המתבסס על מדד כמותי, והיכולת לבצע ניטור חוזר ולעקוב אחר תהליכים

. לפיכך, נראה שהשיטה ון את המצב בשנים קודמותלאורך זמן, כולל האפשרות לבח מצב הצמחיה

שיש לנקוט בה כיום היא של מיפוי ראשוני בעזרת כלי החישה מרחוק, המייצר כלי עזר חשוב 

בעבודת  לצורך אימות החלוקה הפוליגונלית והגדרה מדוייקת של תצורות הצומח –ליציאה לשטח 

 . השדה
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 תרשימי צומח מפורטים  – 'חנספח  9.8

 נפרד.זה יצורף כקובץ אקסל נספח 

 

 


