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"ח מסכם ר דו ומערב הר אמי סקר מנשה חריש 

תקציר
א. מסמך זה מציג ממצאי סקר מקיף של ערכי טבע, נוף ומורשת במרחב הכולל את כל שטח המועצה האזורית מנשה ואזור 

מערב ואדי ערה, ששטחו 138,170 דונם1.
ב. חלקו ההררי של אזור זה מאופיין בטופוגרפיה הררית מרשימה, ובתופעות גיאולוגיות ובוטאניות ייחודיות וביניהן מעיינות ונופי 
חורש ויער מגוונים. מנגד, מאופיין המרחב המישורי בשטחי חקלאות אינטנסיבית וכתמי טבע מעטים )בעיקר לאורך הנחלים(.

ג. המרחב נתון ללחצי פיתוח כבדים, ומכורסם ע״י בינוי עירוני )בפרט בחלקו המזרחי(. גבעות עירון שהן תא השטח העיקרי 
שבו נותר עדיין רצף משמעותי של שטחים פתוחים לא מעובדים, מאוימות בימים אלו ע״י התוכניות להפיכת חריש ליישוב 

עירוני גדול.
ד. למרות ריבוי ערכי טבע ייחודיים במרחב, הוא לא זכה עד היום להגנה סטטוטורית הולמת. שמורות הטבע הקיימות והמוצעות 
ייצוג הולם לחלק ניכר  במרחב משתרעות על שטח של כ- 850 דונם בלבד )0.7 אחוז בלבד מכלל המרחב(2, ואינן נותנות 
מערכי הטבע המאפיינים את המרחב. פיתוח מרחב חריש יפגע גם בשטחי יערות קק״ל )המהווים 15% מכלל שטחי הסקר(.

ה. בחינת רצף השטחים הפתוחים באזור מצביעה על קיטוע חמור של השטחים הפתוחים, בפרט באזור קציר-ערערה. קיטוע זה 
מאיים על הישרדות המגוון הביולוגי לאורך זמן. במסגרת תכנון השטח לטווח ארוך, יש להבטיח שמירה על מסדרונות אקולוגיים 

– הן בין חלקי המרחב בקנה המידה המקומי, והן שמירה על רצף עם אזורים גיאוגרפיים גובלים בקנה המידה האזורי.
ו. פוטנציאל הנופש בשטחים הפתוחים באזור ברובו אינו מנוצל, וחלק ניכר מהשטחים שמשמשים כיום לפעילויות נופש ופנאי 

מיועד לבנייה ופיתוח במסגרת תוכנית העיר חריש. 
ז. חלק ניכר מהשטחים שנותרו פתוחים במרחב נמצאים בערכיות גבוהה לשימור. שטחים אלו מאופיינים בגיוון רב של בתי 
גידול, טופוגרפיה וקרקעות. האזורים שהוגדרו בעדיפות המירבית לשימור כוללים את גבעות ברקן )שטח האש ברגבים(, 
מרחב מי-עמי, נחל שריה, “קניון הנמרים״, צפון גבעות עירון, תל זאבים, גבעת חפור ואזור כבשני ברקאי. באזור המערבי, 

יערות אלונים באזור כפר גליקסון, תל זרור וביצת זיתא.
ייצוג לבתי הגידול המגוונים של הר אמיר ולבתי גידול לחים  ח. ראוי לחזק את ההגנה התכנונית על ערכי הטבע, בדגש על 

במישור החוף, וכן לאלמנטים גיאולוגיים נדירים במרחב.
ט. חלק מערכי הטבע והנוף במרחב נמצאים כבר כיום במרקם העירוני של אום אל-פאחם וערערה. ראוי לתת את הדעת על 

דרכים לשלב אתרים אלו בפיתוח העירוני, ובפרט אגן נחל ספיר.

1. מתוכם 117,600 דונם נסקרו בסקר הנוכחי, ו- 18,600 דונם נסקרו בעבר ברמת מנשה )להב, 2005(.
2. באזור שממזרח לרגבים, המשתייך לרמת מנשה, מוצעת כיום שמורת טבע גדולה נוספת – “אלות עדה״ ששטחה כ- 5,400 דונם. ברם, שמורה זו מייצגת 

את נופי רמת מנשה ולא את הנופים המרכזיים של מועצה אזורית מנשה וקמר הר אמיר.
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מטרות הסקר
גופי שמירת הטבע, בהשוואה למודעות הגבוהה  המרחב זכה עד כה להתייחסות מצומצמת יחסית של הציבור הרחב ושל 
לחשיבותם של אזורים סמוכים כמו רמת מנשה והכרמל. בחלקים ממרחב הסקר לא נערך עד היום סקר מקיף של ערכי טבע 

ונוף, ואילו באחרים – נערך סקר לפני זמן רב )כח וסיף, 1993(.
מטרת הסקר הינה יצירת מסד נתונים עדכני המסייע בתכנון אזורי כולל, בפרט לאור הכנתה בימים אלו של תוכנית אב לשטחים 

הפתוחים במועצה האזורית מנשה, ולאור קידום תוכניות הבנייה ביישוב חריש.
ומהדרדרות  ממפגעים  סובלים  אחרים  גבוהה,  סביבתית  נופית  ערכיות  בעלי  וחלקם  מפותחים  אינם  הסקר  שטחי  מרבית 
חזותית, נופית וסביבתית. תכניות הפיתוח העדכניות של האזור ואלו העתידות לבוא עלולות ליצור לחצי פיתוח גבוהים על 

חלק משטחים פתוחים אלו. לפיכך גיבוש תשתית ידע, יסייע בקבלת החלטות מושכלת בהגדרת עדיפויות שטחים לפיתוח.

גבולות הסקר
בעיקר בתחום שיפוט  ובדרום-מערב רמת מנשה,  בצפון-מערב השומרון  בצפון השרון,  נרחב  פני שטח  על  הסקר משתרע 
המועצה האזורית מנשה, )מפה 1 – התמצאות כללית, מפה 2 – שטחי מועצה אזורית מנשה(. גבולות הסקר הם כמפורט להלן:

• בדרום-מזרח: קו שביתת הנשק 1949 )“הקו הירוק״(, עד פאתי בקה אל-ערביה, וגבול שיפוט בקה וגת עד לאזור מגל. 	
השטחים שבין הקו הירוק לגדר ההפרדה לא נכללו בסקר זה.

• בדרום: גבול שיפוט המועצה האזורית מנשה, בבקעת מגל ולאורך מסילת הרכבת המזרחית עד לאזור ביצת זיתא.	
• במערב: גבול שיפוט המועצה האזורית מנשה, מביצת זיתא לעבר צומת נחל חדרה ואדמות גן שמואל, שמורת אלון, 	

תלמי אלעזר, אזור צומת כרכור, נחל משמרות עד סמוך לאחו בנימינה.
• בצפון: גבול שיפוט המועצה האזורית מנשה, מאזור הנחלים עדה וברקן במערב, דרך שמורת אלוני יצחק, פאתי גבעת 	

עדה, חוות האיילים האדומים, ועד אדמות רגבים.
• במזרח: אדמות רגבים, שולי כפר קרע, מסעף כפר קרע, כביש 65 )כביש נחל עירון( עד צומת אום אל-פאחם, ואום אל-	

פאחם )מעבר לאפיק נחל ספיר(.
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מרחב הסקר
שטח מרחב הסקר כולו 138.17 קמ״ר, והוא מורכב משלושה אזורים צמודים. 

• הר אמיר וגבעות עירון, ברצועה צרה וארוכה בציר צפון-מזרח – דרום-מערב. אורך הרצועה כ- 14 ק״מ ורוחבה נע בין 3 	
ק״מ ל- 5.5 ק״מ. שטח חלק זה כ- 55 קמ״ר, שמרביתם בתחום שיפוט המועצה האזורית מנשה והשאר בתחומי שיפוט 
עיריית אום אל-פאחם, עיריית בקה אל-ערביה, מועצה מקומית גת, מועצה מקומית ערערה, מועצה מקומית חריש 

ומועצה מקומית בסמ״ה )ברטעה, עין א-סהלה ומועוויה(.
• בתחומי המועצה האזורית מנשה ממערב לכבישים 6/574, מאזור גבעות אלונה בצפון עד בקעת מגל בדרום וצומת נחל 	

חדרה במערב. גודל שטח זה כ- 64 קמ״ר, והוא כולל גם שטחים קטנים מחוץ לתחום שיפוט המועצה )שטחים בעלי ערכי 
טבע ייחודיים ושטחים המשלימים רצף גיאוגרפי בסקר: שמורת אלון, שמורת ביצת זיתא, טריזים באזור משמרות ורצף 

בין שטחי המועצה באזור גן שמואל(.
•  בתחומי המועצה האזורית מנשה באזור רגבים, וכן ב״משולש״ בין כפר קרע למחלף עירון, ושטחו כ- 18.6 קמ״ר.	
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שיטת העבודה
שיטת העבודה בסקר זה פותחה ביחידת סקרי טבע ונוף במכון דש״א )דמותה של ארץ(, בהמשך לעבודתו של איתן גדליזון 

)1988(, ומורכבת משלושה שלבים )איור 1(:

שלב א – איסוף ואפיון המצאי – חלוקה ליחידות נוף
יחידת נוף מוגדרת כחבל ארץ בעל מכלול תכונות וקווי נוף, השונה במידת מה מזה של החבלים השכנים לו. קו נוף, המבדיל 
בין יחידה ליחידה, נקבע על פי תכונה הממלאת תפקיד בולט בעיצוב נופו החזותי, הביוטי ו/או התרבותי של חבל ארץ מסוים. 
מפת יחידות הנוף מציגה ומאפיינת את מגוון נופי האזור, וכוללת תיאור ותיחום של יחידות הנוף השונות. הגדרת יחידות הנוף 
ולגיבוש מדיניות השימוש באותם שטחים, תוך שמירה על מגוון  ביחידות השטח  ונוף  לניתוח ערכי טבע  כלי  להיות  נועדה 

הנופים המאפיין אותם.
סקירה  בוצעה  הנוכחי  הסקר  במסגרת   .)1993 וסייף,  )כח   1991 בשנת  שנערך  אמיר  הר  סקר  שימש  הנוכחי  לסקר  כבסיס 

מחודשת של המרחב. שילוב המידע הקיים בתוספת המידע החדש היווה את הבסיס למפת יחידות הנוף.
במקביל לניתוח יחידות הנוף והאתרים, בוצע גם סקר צומח מפורט במרבית שטחי הסקר )למעט באזור רמת מנשה, שבו בוצע 
סקר נפרד ע״י להב ב- 2005(. מלבד הסקרים של חווה להב במסגרת מכון דש״א, ומיפוי הצומח של עמוס סבח, נעשה מיפוי 
צומח מפורט במסגרת הכנת מפות השליטה של קק״ל. המפות הרלוונטיות לסקר הן הגליונות של יער אלונה ויער גלעד )הר 
וניסן, 2008(. מיפוי זה נעשה ע״י ניר הר במסגרת פיתוח השיטה של מיפוי הצומח הטבעי ביערות קק״ל, וכולל מפות ומידע 
נוסף בדפי שדה מפורטים. כמו כן, על החוקיות של תפרוסת הצומח בהתאם למסלע ברמת מנשה עד קו נחל עירון בקירוב 

ראו אצל הר )2008(. 

שלב ב – הערכת משאבי הטבע, הנוף ומורשת האדם
על בסיס הנתונים שנאספו בוצעה הערכה השוואתית של חשיבותם, ערכם ומצבם של הנוף, הצומח ורצף השטחים הפתוחים. 

דרכי ההערכה בתחומים השונים מפורטות בהמשך. תוצרי שלב זה הם:
• מפת ערכיות נופית.	
• מפת ערכיות צומח.	
• מפת רצף שטחים פתוחים. 	

שלב ג – שילוב נתונים והערכות
הנתונים וההערכות בתחומי הידע השונים שולבו במפות מסכמות: דגש ניתן לרציפותו של השטח הפתוח וחשיבות תפקודיו. 

תוצרי שלב זה הם:
• מפת ערכיות צומח ונוף – מפה המשלבת הערכות בתחומי משאבי הטבע ודמות הנוף.	
• מפת ערכיות כוללת של השטחים הפתוחים – מפה המשלבת הערכות בתחומי הטבע, הנוף ומורשת האדם עם הערכת 	

רצף השטחים הפתוחים.

איור 1: תרשים זרימה של תהליך הסקר. מסגרת ירוקה – שלב סקר השדה; מסגרת סגולה – שלב עיבוד הנתונים; מסגרת כתומה – תוצרים ראשוניים; מסגרת 
אדומה/כחולה/ורודה – תוצרים מעובדים.
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מבואות

גיאולוגיה
הגבעות  ואזור  החוף  מישור  מנשה,  רמת  דרום-מערב  השומרון,  צפון-מערב  סמוכים:  ארץ  חבלי  מספר  כולל  הסקר  מרחב 
מ   527( אלכסנדר  בהר  גובהו  לשיא  ומגיע  השומרון,  של  הצפון-מערבי  גבולו  את  מהווה  אמיר  הר  רכס  השומרון.  בשיפולי 
מעפה״י(, הנמצא מחוץ לתחום הסקר. הנקודה הגבוהה ביותר בתחום הסקר היא ליד מי-עמי, ברום 518 מ מעפה״י. הרכס 
נבדל בבירור מהאזורים הנמוכים הגובלים בו – עמק יזרעאל, רמת מנשה ומישור החוף, ונראה למרחוק. שטח הרכס בתחום 
הסקר מנוקז כולו לאפיק נחל עירון, שהוא אחד מיובליו הגדולים של נחל חדרה הנשפך לים התיכון. חלקו הדרומי של הרכס 

מתנקז לאפיק נחל נרבתה, יובל גדול של נחל עירון.
בתקופת המעבר מן הקנומן לטורון נוצר קמר בציר דרום-דרום-מזרח – צפון-צפון-מערב, ממערב השומרון דרך הר אמיר, 
שכיוונם  ישראל,  בארץ  הקמרים  למרבית  בהשוואה  חריג  היה  הקמר  ציר  כיוון  הכרמל.  ראש  ועד  הכרמל  קרן  מנשה,  רמת 
מדרום-מערב לצפון-מזרח. משני צידי הקמר היו קערים גיאולוגיים – “אגני יזרעאל ועדה״ )ארד, 1955(, אך יש לציין שעמק 
כיוון קמר  אום אל-פאחם.  נוסף, שיצר את קמר  קימוט  אז. בתקופת הטורון התרחש  לא התקיים  כיום  לנו  יזרעאל המוכר 
זה היה כמעט ניצב לכיוון הקימוט הקודם, ועבר בקו ברקאי – ערערה – הר אמיר. קימוט זה לא היה אירוע בודד אלא חלק 
מאירוע נרחב של היווצרות “הקשת הסורית״ שהחלה להיווצר בסוף הטורון ונמשכה עד האיאוקן. התרוממות הרי אום אל-
פאחם נמשכה בתקופת האיאוקן )ובמהלכה הוצפה רמת מנשה, הצפונית יותר, במי הים, מה שיצר את כיסוי הגיר והקירטון 

המאפיינים את רמת מנשה כיום(. 
היווצרות עמק יזרעאל הייתה תופעה מאוחרת שהתרחשה בתקופת הנאוגן כשלב מקדים להיווצרות בקע הירדן, והיא חתכה 

את קמר אום אל-פאחם מהמשכו הצפוני – הרי נצרת והגליל.
קמר הר אמיר אינו סימטרי, וצידו הצפוני-מזרחי )לכיוון עמק יזרעאל( תלול יותר. תלילות זו נובעת משבירת עמק יזרעאל 
)הר, 2008(. לכיוון דרום-מערב, משתפל הקמר במתינות עד אזור קציר, ומכאן יורד במדרגה ברורה לגבעות עירון. מבנה הקמר 
ידי מספר רב של העתקים בגדלים משתנים. ברכס נחשפים בעיקר סלעים מגיל קנומן וטורון – רובם דולומיט  משובש על 
מתצורת סחנין שסביבו דולומיט מתצורת דיר-חנא. בלב אזור הדולומיט נחשפים תוצרים וולקניים )בזלת וטוף(, וזאת בעיקר 
סביב אום אל-פאחם – מי-עמי, אך גם קטעים קטנים בתחום ערערה ובאזור נחל בענא הסמוך לצומת מגידו. בשיפולי הקמר 
לאורך נחל עירון נמצא מסלע צעיר יותר, מגילאי סנון-ניאוגן, המורכב מקירטון, צור ותלכיד נחלים. מסלע קירטוני בולט גם 

בגבעות מצר. לאורך נחל עירון נמצאות קרקעות סחף אלוביאליות. )מפה 3 – גיאולוגיה ; הר, 2008(. 
הקמר עשיר במעיינות זעירים שנוצרו כתוצאה משברים גיאולוגיים באזור ערערה ואום אל-פאחם. השבר הגדול שבהם נמשך 
בקו עין א-סמל – עין אל-חניה – עין חור צאקר – א-זהרה אל-חמרא ומזרחה לכיוון הכפרים ענין ואל-ימון בתחומי הרשות 
הפלסטינית. בהר אמיר כולו יש כ- 30 מעיינות ובארות, שמתוכם כ- 20 נמצאים בתחום הסקר )מפה 4 – הידרולוגיה(. זהו אחד 

מריכוזי המעיינות הגדולים ביותר בשומרון כולו.
חלקו המערבי של אזור הסקר נמצא בתחומי מישור החוף, ומתרכז במישורי הסחף האלוביאלי באגן נחל חדרה ויובליו הגדולים 
– חביבה ועירון, כמו גם באגני הנחלים עדה וברקן – יובלי נחל תנינים. באזור זה ישנם מספר כתמי בתי גידול לחים וביצתיים, 
בפרט באזור תלמי אלעזר, ביצת זיתא וגן שמואל. מרחב זה משתפל במתינות רבה, מרום של כ- 40 מ מעפה״י באזור גבעת 

חביבה עד לרום 10 מ בקצה המערבי של הסקר )צומת נחל חדרה(.
בחלקו הצפוני של אזור הסקר נמצא שטח גבעות נרחב באזור גבעת עדה – רגבים. גבעות אלו הן החלק הדרומי-מערבי של 
רמת מנשה. התצורה הגיאולוגית השולטת באזור זה היא תצורת עדולם המשתייכת לאיאוקן התיכון. בקטעים קטנים נחשפת 
גם תצורת מראשה מאותה תקופה. הגבעות משתפלות במתינות מערבה, מרום של כ- 200 מ מעפה״י בפאתי הכפר מועוויה 
עד לרום של כ- 50 מ בגבול בקעת הנדיב. בגבעות נמצאים מספר מעיינות זעירים במעלה נחל ברקן ונחל עדה, המתועדים 

אצל להב )2005(.
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חתכים טופוגרפיים
בשל השונות הטופוגרפית הניכרת במרחב הסקר, מוצגים כאן חתכים טופוגרפיים המייצגים את השתנות הגבהים במרחב 
)מפה 4 – חתכים טופוגרפיים(. חתכים אלו ממחישים את הניגוד הטופוגרפי החריף בין קמר הר אמיר ההררי לאזורי הגבעות 

ברמת מנשה ובגבעות עירון, כמו גם את מישור החוף המאופיין בשיפוע אפסי.
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איור 2:חתך 1: רכס 518 – אזור גן שומרון

איור 3:חתך 2: נחל עירון )פאתי אום אל-פאחם( – קניון הנמרים

איור 4:חתך 3: הקו הירוק – רכס קציר – נחל סבכי

איור 5:חתך 4: שלוחות גלעד – בקעת הנדיב

איור 6:חתך 5: חורבת מהו – אלוני יצחק
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איור 7:חתך 6: פאתי כפר קרע – בקה אל-ערביה

איור 8:חתך 7: נחל ברקן – נחל יצחק

איור 9:חתך 8: מגל – מחצבת זומרה

3. 38 ק"מ נמצאים ממזרח לגדר ההפרדה, ו-22 ק"מ נמצאים בין גדר ההפרדה לים התיכון.
4. 7.5 ק"מ רציף, ועוד 1 ק"מ במורד הנחל באזור צומת נחל חדרה.

5. 12.5 ק"מ רציף במורד הנחל, ואחרי נתק של כק"מ אחד בתחום ערה, עוד 8.5 ק"מ במעלה הנחל.
6. שם לא רשמי. ערוץ המקביל לכביש הגישה לחריש.

7. שם לא רשמי. ערוץ היוצא מאזור מפעל גלעם לנחל עירון.
8. שם לא רשמי. תעלה שמתחילה במועצה האזורית מנשה ומסתיימת בנחל עירון.

9. שם לא רשמי. ערוץ המתחיל בין חריש לבסיס מג"ב ומסתיים בנחל נרבתה.
10. שם לא רשמי. ערוץ המתחיל בין מצר ובאקה אל-ע'רביה, וחוצה את מושב מאור. השם מופיע גם בתמ"א 34/ב/3.

11. שם לא רשמי. תעלה הנמשכת מגן-שומרון לכיוון דרום-מערב עד נחל חדרה.
12. שם לא רשמי. תעלה בשוליים המזרחיים של מפעלי גרנות. 

13. שם לא רשמי אך מקובל בציבור, על שם ביצת רושרשי ההיסטורית שהייתה באזור זה. ממערב לגן שמואל.
14. 26.5 ק"מ נמצאים מזרחית לגדר ההפרדה, ו-8 ק"מ נמצאים מגדר ההפרדה ועד נחל חדרה.
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הידרולוגיה
אקלים האזור הוא ים תיכוני אופייני וכמות המשקעים בו נעה בין 700-550 מ״מ גשם בממוצע לשנה.

מרבית המרחב נמצאת באגן הניקוז של נחל חדרה, ובפרט יובלו הצפוני – נחל עירון. החלק הצפוני של המרחב נמצא באגן 
הניקוז של נחל תנינים, המנוקז בעיקר דרך יובלו העיקרי – נחל ברקן. כמו כן, עובר בתחום הסקר קטע ממפעל נחלי מנשה 
שאורכו כ- 15 ק״מ, והוא מטה את מי הנחלים תנינים, עדה, ברקן ומשמרות לאגני שיקוע וחלחול בחולות קיסריה. חלקו של 
מפעל ההטייה בשטח הסקר כולל קטע של תעלות פתוחות באורך 2 ק״מ, שם מתבצעת תפיסת מי הנחלים ברקן ומשמרות. 

סה״כ בתחום הסקר 17 נחלים ותעלות המתנקזים לנחל חדרה, ועוד 9 נחלים המתנקזים לנחל תנינים )טבלה 1(.
הנחלים שבתחום רמת מנשה )ברקן, תנינים, עדה( מנקזים את השטח של סלעי הקירטון, שבו אחוז גבוה במיוחד של המשקעים 
הופכים לנגר עילי )כ-20-25% מהמשקעים, לעומת אחוזים בודדים מסלעי אבן-הגיר והדולומיט(, ולכן בימים גשומים ואחריהם 

מתקיימת בהם זרימה שטפונית חורפית רבה )הר, בע״פ(.

טבלה 1: נחלים ואגני ניקוז

 אורךאורך בק״מיעדשם הנחלאגן ניקוז
בתחומי הסקר

מצב הנחל

איתן )זרימת ביוב ומעיינות(6038.54הים התיכוןנחל חדרהחדרה

איתן )זרימת ביוב ומי עין ארובות(.24215נחל חדרהנחל עירון

אכזב )קטע קצר של מעיינות(.5.75.2נחל עירוןנחל שריה

אכזב )הערוץ הושמד כמעט כליל ע״י 33נחל עירוןנחל סמתר
מחצבת ורד(.

אכזב3.53.5נחל עירוןנחל חריש6
אכזב0.80.8נחל עירוןנחל גלעם7

אכזב1.51.5נחל עירוןתעלת עין שמר8

אכזב1713נחל עירוןנחל נרבתה
אכזב2.32.3נחל נרבתהנחל זאבים9

אכזב0.60.6נחל שריהנחל דלית

אכזב11נחל שריהואדי מועלקה

אכזב22נחל שריהואדי חור צקר
אכזב )תיתכן זרימת ביוב משולי בקה 54.3נחל חדרהנחל מאור10

אל-ערביה(.

אכזב ?44נחל חדרהתעלת גן שומרון11
איתן )מעיינות, עודפי בריכות דגים(. 22נחל חדרהתעלת גרנות12

מתחברת לתעלת גן שומרון.

איתן )מעיינות(3.71.8נחל חדרהתעלת רושרשי13

איתן )זרימת ביוב משטחי הרש״פ + 34.5147נחל חדרהנחל חביבה
מט״ש בקה-גת ומעיינות, חלחול קולחין 

ממאגר חביבה(.

אכזב )זורם לפרקים – מעיינות7.57.5נחל חדרהנחל יצחק
ועודפי השקייה(.

איתן )מעיינות וכנראה עודפי השקייה(.4.74.7נחל ברקןנחל משמרותתנינים

איתן )זרימת ביוב מכיוון מועוויה/כפר 17.511נחל עדהנחל ברקן
קרע15 ומעיינות(.

אכזב בתחומי הסקר.267.2נחל תניניםנחל עדה

אכזב4.52.7נחל עדהנחל סבכי

אכזב1.81.8נחל עדהנחל חטמית

15. הזרמת הביוב לנחל ברקן אמורה להסתיים עם השלמת מאסף ביוב אזורי.
16. שם לא רשמי. ערוץ היוצא מבית הקברות של פרדס חנה ועובר ממערב למשמרות בדרכו לאזור אחו בנימינה.
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 אורךאורך בק״מיעדשם הנחלאגן ניקוז
בתחומי הסקר

מצב הנחל

אכזב3.51.9נחל ברקןנחל גוזלן

כנראה איתן )זרימת ביוב מכיוון 40.8נחל ברקןנחל פנתר
מועוויה(.

אכזב22נחל ברקןנחל ברקת
אכזב3.50.5נחל עדהנחל פרדס חנה16

איכות המים בנחלים האיתנים )דרור אפשטיין, רשות ניקוז ונחלים שרון(:
• נחל חדרה: מי תהום חודרים אל הנחל מאזור בקה אל-ערביה בסמוך לכביש 6. עודפי השקיה מכביש 6 זורמים באופן 	

קבוע לנחל. לאחרונה, החל משנת 2012, מוזרמת לנחל ספיקה קבועה של מי קולחין ברמת טיהור שלישונית )איכות 
גבוהה יחסית למי קולחין( ממט״ש בקה, בשל רמת מליחות גבוהה מדי להשקיה של מי הקולחין. עם זאת, המים נשאבים 
לפרקים לצורך השקיה ולצורך מילוי בריכות הדגים של גן שמואל. בשנים האחרונות הוצאו כל מוקדי הזיהום העיקריים 
מהנחל: שפכים מבקה אל-ערביה ובקה א-שרקיה – הופנו למט״ש בקה, שפכים מואדי ערה וממנשה – הופנו למט״ש 
עירון, ושפכי המפעלים באזור חדרה הופנו למט״ש חדרה ולהשקיה, ושפכי יישובי מנשה הופנו לטיפול במט״שים של 

המועצה ולא מוזרמים יותר לנחל.
• עודפי 	 ערה,  מואדי  ביוב מקומיות  בגלישות  הנמהלים  ארובות,  טובה מעין  באיכות  מים  זרימה חלשה של  עירון:  נחל 

השקיה ומי תהום גבוהים באיזור מט״ש עירון.
• נחל יצחק: ספיקה חלשה באיכות גבוהה שמקורה במי תהום גבוהים, עודפי השקיה, ניקוז תת קרקעי וחלחול ארטזי 	

מבריכות דגים. ייתכנו רמות גבוהות של דשנים ומלחים, אך ללא ביוב או קולחין.
• נחל חביבה: ספיקה חלשה של מים באיכות גבוהה שמקורם בבצבוץ מי תהום גבוהים הנובעים בפאתי קיבוץ להבות 	

חביבה. הספיקה מתחילה בבריכת בטון הנמצאת ליד הקצה הדרום-מערבי של קיבוץ להבות חביבה. המים נשאבים 
למאגר בהיתר מרשות המים לצורך השקיה, ואינם מגיעים לנחל חדרה.

לא התקבלו נתונים עבור הנחלים ברקן, עדה ומשמרות )המנוהלים ע״י רשות ניקוז כרמל(.
בתחום הסקר 26 מעיינות, 2 ביצות, 4 בארות, 4 מקווי מים עונתיים שאינם מעיינות.

חסר מידע על משך תקופת שפיעתם של מרבית המעיינות באזור, אם כי חלק מהמעיינות נובעים כל השנה ואחרים מתייבשים 
בקיץ )כדוגמת עין ארובות(. שניים מהמעיינות נהרסו כליל כתוצאה מפיתוח עירוני בערערה, ואחרים נמצאים כיום בתחום 

עירוני בנוי בערערה ובאום אל-פאחם.)טבלה 2 ומפה 5 – הידרולוגיה(

טבלה 2: מקורות מים נוספים

הערותסוגשם

מתייבשת בסוף הקיץ. שמורת טבע מוכרזת, בתחום שיפוט עיריית חדרה.ביצהביצת זיתא

מתייבשת במהלך הקיץ. מזוהמת במי קולחין ממט״ש בקה-גת.ביצהביצת להבות חביבה

מעיינות מעיינות רושרשי
עונתיים

מקבץ מעיינות באזור שמצפון-מערב לגן שמואל )תחום שיפוט עיריית חדרה(. בערוץ 
הרושרשי יש מים כל השנה.

בגבול תחום שיפוט המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור. הבריכה מתמלאת מנגר עילי בריכה עונתיתבריכת תלמי אלעזר
ומתייבשת בקיץ, אולם בקרבתה יש גם מוקדי מוקדי נביעה עונתיים.

בריכות דגים מאגרי שדה יצחק
נטושות

בריכות דגים של קיבוץ שדות-ים, שאינן בשימוש כרגע )2012(. השטח מתמלא מנגר עילי 
בלבד ומתייבש בתחילת הקיץ. במקום מתוכנן מאגר חדש, כאשר כנראה שחלק מהשטח 

יוקצה לצרכים אקולוגיים )דרור אפשטיין, בע״פ(.

מספר נקודות נביעה עונתיות. חלקן בתחום שמורת טבע מוכרזת.מעייןעין ארובות

באפיק נחל ברקן, שבו זורם ביוב. קשה להבחין בין נביעת המעיין לזרימת הביוב.מעייןעין ורדה

 מעיין ללא שם
)ליד עין ורדה(

באפיק נחל ברקן, שבו זורם ביוב. קשה להבחין בין נביעת המעיין לזרימת הביוב. נ.צ. מעיין
.207151/714010

 מעיין ללא שם
)ליד חורבת פנתר(

באפיק נחל ברקן מעל לחורבת פנתר. נ.צ. 208274/715128.מעיין
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הערותסוגשם

באפיק נחל ברקן, שבו זורם ביוב. קשה להבחין בין נביעת המעיין לזרימת הביובמעייןעין ברקן

מעיין עונתי. בתחום שמורת אלות עדה )מוצעת(. לא מסומן במפות.מעייןעין חורבת סבכי

בערוץ נחל עדה עליון. נראה כבאר מים.מעייןביר קצובייה

בערוץ נחל עדה עליון. נראה כבאר מים.מעייןעין עבדול גאבר

מקבץ של מספר מעיינות במעלה נחל שריה.מעייןעינות שריה

בין מי-עמי ושכונת עין אל-מועלקה. מוקף בסבך פטל ואינו נגיש.מעיין/בארעין דלית

עבר פיתוח כשטח ציבורי בשכונת עין אל-מועלקה )אום אל-פאחם(.מעייןעין אל-מועלקה

באפיק נחל שריה. בקרבת מקום נמצא ריכוז עצי אולמוס שעיר.בארעין טיון

נובע בחלק התחתון של נחל שריה )ואדי אל-קצב בערערה(.מעייןעין ואדי אל-קצב

נביעה עונתית בערוץ היורד לעינות שריה )לא מסומנת במפות(. נ.צ. 212876/710990.מעיין עונתימעיין ללא שם

במפה נקרא עין א-סהלה. נובע במערה קטנה מעל לכפר חור צאקר.מעייןעין חור צאקר

במפה מופיע ללא שם. כיום גן ציבורי קטן ליד המסגד בעין א-סהלה א-תחתא.מעייןעין א-סהלה

מעל למעיין יש מבנה שאיבה, ובמורד – שרידי אמת מים לכיוון ברטעה.מעייןעין ברטעה

מעיין ובריכות אגירה בתחום אום אל-פאחם. חקלאות הר מרשימה המושקית במי המעיין.מעייןעין ספיר )עין חאלד(

מעיין ניקבה בתחום אום אל-פאחם.מעייןעין עמיחי )עין אל מערה(

מעיין בתחום אום אל-פאחם.מעייןעין גראר

מעיין בתחום ערערה שמעליו נבנה מפעל אלומיניום, כך שאין גישה למים. סוגיית ניקוז מעייןעין א-סמל
המים באתר לא נבחנה.

מעיין ניקבה ובריכה בתחומי ערערה. בקרבת המעיין עץ אלה גדול ומרשים.מעייןעין א-נזזה

נובע בחצר בית פרטי בערערה. נ.צ 209192/710821 )ייתכן כי זהה לעין נזזה המסומן במפות(.מעייןעין א-זיתונה

בחצר בית פרטי בערערה, ממזרח לעין א-נזזה. לא הצלחנו לגשת למעיין.מעייןמעיין ללא שם )משוער(

נהרס לחלוטין בפיתוח הכפר ערערה. באזור איקליפטוסים גדולים ויפים.מעייןעין אל-חניה

במרכז הכפר ערערה. כיום נמצא במרתף בניין )ייתכן שישוקם בעתיד(.מעייןעין אל-בלד

באר בדרום בקעת מצר.בארביר אל-אסייאר

באר ממערב לבקה אל-ערביה. המים נמצאים בעומק של כ-5 מ משפת הבאר.בארבאר כוסית

באר על הקו הירוק ממזרח למגל.בארביר זיתא

לא אותר במהלך הסקר.בור מיםביר דווידר

חפירה מוצפת במים בחודש יוני 2012 )צפונית-מזרחית לרגבים(.חפירה מוצפתחורבת פוקס

בריכה עונתית בצמוד וממזרח לחרוט הטוף במי-עמי.בריכה עונתיתבריכת חרוט הטוף
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אתרים ויחידות נוף

מרכיבים ומאפיינים נופיים המשמשים להגדרת יחידות הנוף
• או 	 רכסים  בין  טופוגרפיים״  “שערים  ניקוז,  מערכות  רכס,  קווי  זהותו:  את  לאזור  המקנים  גיאומורפולוגיים  מאפיינים 

שלוחות.
• תכונות טבעיות: מסלע וקרקע – המצע הסלעי וקרקעות האזור, צומח – יחידות ותצורות צומח אופייניות.	
• תכסית דומיננטית רציפה: כמו שטחים חקלאיים רציפים. באזורים אלה, על פי רוב, יש חשיבות חזותית )ואקולוגית( לקו 	

המגע של יחידת הנוף עם יחידה גובלת.
• פיתוח בולט בשטח: כמו מחצבה, יישוב, קבוצת יישובים, קווי תשתית עיליים, כבישים.	
• תבניות תרבותיות היסטוריות: דפוסי יישוב קדומים, דרכים, תרבות חקלאית מסוגים שונים וכד.	
• אתרים נקודתיים בולטים וחשובים: תילים, כתמי צמחייה, שרידי יישובים.	

הגדרת יחידות הנוף
חלוקה  החוף.  ומישור  מנשה  רמת  עירון,  גבעות  אמיר,  הר  קמר   – היטב  מובחנות  נוף  חטיבות  ארבע  כולל  הנסקר  המרחב 
מעודנת יותר כוללת תשע חטיבות נוף. הנוספות הן: בקעת עירון, הפרדת מישור החוף לרכס חדרה, רכס כרכור, רכס זומרה 

ובקעות מנשה, וכן הפרדת חלקן הדרומי של גבעות עירון לחטיבת נוף נפרדת )גבעות בקה(.
חטיבות אלו חולקו ל- 26 יחידות נוף קטנות יותר לפי המאפיינים העיקריים של כל יחידת נוף, וכן בהתחשבות באגנים חזותיים 
נופית  ערכיות  באפיון  לסייע  שנועדה  משנית,  חלוקה  חולקו  הנוף  יחידות  )יישובים(.  בנויים  ואזורים  מעמקים  המושפעים 
וסביבתית של תאי שטח ספציפיים והומוגניים יותר בתחום הסקר. חלוקה משנית זו התחשבה בעיקר בתכסית של השטח 

)אזורים בנויים, גידולים חקלאיים דומיננטיים, שטחים טבעיים עם טיפוס צומח מוגדר, וכדומה(.
לכל תת יחידה הוגדרה ערכיות נופית, על פי המדדים להלן.

לשטחים בנויים וסלולים לא הוגדרה ערכיות נופית )בטבלאות להלן מצב זה מסומן עם ציון 0(. יוצא מן הכלל יחיד הוא אגן נחל 
ספיר בעיר אום אל-פאחם, בשל חשיבותו הייחודית, גם במצבו הנוכחי.

• עצמה, רצף וגודל: ערך גבוה לנוף פתוח הנפרש על פני שטח נרחב, ללא הפרות משמעותיות. כיוון שגבולות תת-היחידות 	
נקבעו פעמים רבות לפי כבישים ופיתוח גובל, ניתן ערך רצף נמוך יותר לתת-יחידות הגובלות בשטחים בנויים/דרכים.

• מגוון ועושר חזותי: ערך גבוה לשטח אשר מופיעים בו מרכיבי נוף שונים )בעיקר תבליט ותכסית(, תוך שהם משתלבים 	
זה בזה ויוצרים מכלול נופי בעל זהות ברורה.

• בולטות ונוכחות: ערך גבוה לנוכחות של קווי נוף בולטים כגון רכסים, עמקי נחלים, פסגות וכדומה.	
• עם 	 פלחה  שטחי  לדוגמא:  המפגש,  בקווי  שונים  נוף  מרכיבי  בין  ניגודים  בו  שמופיעים  לשטח  גבוה  ערך  “דרמטיות״: 

שטחים מיוערים, עצים בודדים בשדות חקלאיים ועוד.
• “ראשוניות״: ערך גבוה לשטח ללא הפרות בולטות כתוצאה מפעולות פיתוח שונות. אמת מידה זו מתייחסת גם למידת 	

לאופי  ובהתאמתם  לדוגמא(,  רקיע  )קו  בנוף  ברציפות הקווים החזותיים הטבעיים  פגיעתם של מרכיבים מלאכותיים 
הטבעי של היחידה מבחינת גודל, צבע וצורה.

• גם 	 רבה  ישנה חשיבות  לאזור.  ו/או תרבותי האופייני  נוף טבעי  לאזור המשמר  גבוה  ותרבותי: ערך  אזורי, טבעי  ייצוג 
לשמירת מאפיינים של הנוף המבטאים דרך חיים בעלת משמעות תרבותית )נופים חקלאיים לדוגמא – כאלה המאפיינים 

חקלאות מסורתית כמו בוסתנים, וכאלה המאפיינים חקלאות הומוגנית “קיבוצית״ מודרנית(.
• עושר ומגוון של אתרים נקודתיים: ככל שמגוון האתרים ואיכותם בולט יותר, רמת הערכיות גבוהה יותר.	
• ייחודיות בנוף הארץ: ערך גבוה ניתן לשטח שמופיעה בו תופעה ייחודית בנוף הארץ.	
• נצפות ותצפית: ככל שהשטח נצפה על ידי מספר רב יותר של אנשים, כך גדלה משמעותם של השינויים באופיו החזותי. 	

שיקול נוסף שמשפיע על הערכת הנצפות הוא מידת חשיפתו למטיילים שחלק מתכלית ביקורם היא צפייה בנוף. לפיכך, מידת 
הנצפות משוקללת מתוך הערכת החשיפה הויזואלית של תת-היחידה המוערכת מכבישים, מיישובים ומשבילי מטיילים.
האמיתית  הנופית  הערכיות  את  כראוי  שיקף  לא  הציון  הסוקר  להערכת  שבהם  במקרים  מעלה.  כלפי  עוגל  הממוצע  הציון 

בשטח, זכתה תת-היחידה לדירוג גבוה/נמוך יותר בהתאם. 

אפיון חטיבות הנוף
הדגש המרכזי בקביעת חטיבות הנוף הוא גיאולוגי-טופוגרפי, ובעת הגדרת החטיבות וגבולותיהן נעזרנו בניתוח שיפועים וקווי 

גובה באזור. הגדרת חטיבות הנוף במזרח הסקר דומה לזו של כח וסייף )1993(
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קמר הר אמיר
חטיבת נוף זו, בחלקו המזרחי של הסקר מובדלת מסביבתה במדרגה טופוגרפית הניכרת באזור ברטעה וערערה. הקמר נמשך 
מזרחה ודרומה מעבר לגבול הסקר, ומהווה את הקצה הצפוני של הרי השומרון. שיא גובה הקמר הוא בהר אלכסנדר )נ״ג 527( 
שבתחום הבינוי העירוני של אום אל-פאחם. בתחום הסקר, שיא הגובה הוא ליד מי עמי, בנ״ג 518. גבולה התחתון של היחידה 
עם בקעת עירון הוא ברום 150 מ. נוף האזור טרשי ומאופיין בשטחים מצומצמים של חקלאות, בעיקר בעמקי הנחלים )בפרט 
נחל שריה ונחל ספיר(. קטעים ניכרים מהאזור יוערו או הפכו לאזורי פיתוח עירוני/כפרי )בדגש על אום אל-פאחם, ערערה 
וקציר(. בשטחים שלא עברו פיתוח, נותר חורש דליל של אלון מצוי, ובאזורי קרקעות טוף ובזלת בולטת בתה של סירה קוצנית. 
יחידות הנוף הנכללות בחטיבה זו: אום אל-פאחם )1(, רכס מי-עמי )2(, יער מי-עמי )3(, רכס שריה )4(, ערערה )6( ורכס קציר )7(. 

גבעות עירון
אזור גבעות מתונות שגובהן נע בין 60 ל- 190 מ מעפה״י, כאשר גובה הגבעות הולך ויורד לכיוון מערב ודרום. בחלקן של הגבעות 
מצפון לאפיק נחל נרבתה, מדובר על אזור רציף והעמקים בין הגבעות הם ברובם טרשיים. מדרום לנחל נרבתה משתנה הנוף, 
והגבעות נמוכות ומבודדות בין עמקים פוריים ומעובדים באינטנסיביות. גם גיאולוגית קיים הבדל מהותי בין האזור שמצפון 
לנחל נרבתה, הבנוי מסלע מתצורת בענה )גיר ומעט דולומיט( לעומת האזור שמדרום לנחל, הבנוי מסלע מתצורת עין זיתים 
)קירטון וחרסית(. בעמק נחל נרבתה עצמו נמצאת בקעת מצר – בקעה מבודדת יחידה מסוגה באזור הסקר. חטיבת נוף זו 
מאופיינת בהתיישבות דלילה, ולמעשה עד המאה ה- 20 הייתה ריקה מיישוב. ניתן לייחס זאת למחסור במים – היעדר מעיינות 
)לעומת קמר הר אמיר( והיעדר גישה נוחה למי התהום )לעומת בקעת עירון ומישור החוף(. כיום חלקים ניכרים משטח חטיבת 
הנוף מיוערים או מכוסים בחורש דליל, ובבקעות יש עיבוד אינטנסיבי. יחידות הנוף המשתייכות לחטיבה זו: יער עירון )8(, 

ברטעה – אום אל-קוטוף )9(, חריש )11(, יער מענית )12(, בתות גלעם )13(.

בקעת עירון
בקעה צרה וארוכה )אורכה כ- 10 ק״מ, ורוחבה המירבי כ- 500 מ( במעלה נחל עירון. הקצה המערבי של הבקעה הוא בקו 
ברקאי – עין ארובות, ואילו במזרח נסגרת הבקעה לעמק צר באזור צומת מי-עמי. באזור ערערה מתרחבת הבקעה וכוללת 
את חלקו התחתון של נחל שריה, אך מצטמצמת שוב ממערב לערערה. הבקעה מכילה קרקעות סחף אלוביאליות וכל שטחה 
מעובד באינטנסיביות, כאשר בשנים האחרונות חלק מהשטחים החקלאיים הפכו לשטחי בנייה )בעיקר ביישוב ערערה(. יחידות 

הנוף המשתייכות לחטיבה זו: מעלה נחל עירון )5(, בקעת ברקאי )10(.

גבעות ברקן-רגבים
אזור גבעות נרחב המכוסה בקירטון מתצורת עדולם. בחלקים מגבעות אלו נמצאים יערות אלון התבור.

המסלע בתצורת עדולם הוא חילופין של שכבות דקות קשות של סלעי קירטון קשים ורכים )המלווים גם במעט צירור ולימוניט(. 
במבט שטחי המרקם הזה אחיד לכאורה בשטח, אבל כל ירידה קלה בחתך הסטרטיגרפי מתבטאת בכך שהן השכבות הרכות 
לכיוון  קודם  שהוזכר  עדה״  “אגן  מאותו  היציאה  לכיוון  קורה  זה  פחות.  ונקבוביות  יותר  קשות  נעשות  יחסית  הקשות  והן 
הקמר הקדום שעובר מזרחית לגלעד ולכיוון רכס אמיר. הבתה העשבונית נמצאת על הצירוף הקשה, יער אלון התבור מופיע 
כשצירוף השכבות הינו רך ונקבובי יותר, מלווים מצטרפים ליער כשהשכבות נעשות נקבוביות יותר ועד שמגיעים לחורש אלון 
מצוי מצפון לנחל תנינים על תצורת מראשה שכולה קירטון רך. )מפות של השינויים האלה ותיאור, ראה הר, 2008(. אזור זה 
מחורץ ע״י מספר נחלים גדולים, שהבולטים הם הנחלים עדה וברקן )לאורכם נמצאים עמקים עם קרקעות סחף(. יחידות הנוף 

המשתייכות לחטיבה זו: גבעות קרע )15(, שלוחות גלעד )16(.

גבעות אלונה
אזור גבעות המפוצל לשניים ע״י בקעת נחל עדה. באזור זה נמצאים יערות אלוני תבור טבעיים, שהם העיקריים בכל שטח 

הסקר. יחידות הנוף המשתייכות לחטיבה זו: גבעות אלונה )17(, גבעות עדה )18(.

גבעות בקה
אזור גבעות מדרום לנחל נרבתה, המכוסה ברובו בבינוי אינטנסיבי של הישובים העירוניים בקה אל-ערביה וגת. גבעות אלו 
מהוות הקצה המערבי של השומרון, ובמרכזן עוברת בקעת נחל חדרה. האזור שמצפון לנחל חדרה משתייך לתצורת עין זיתים 
מחבורת הר הצופים )קירטון וחרסית(, ואילו מדרום לנחל חדרה נמצאת תצורת עדולם )קירטון(. יחידות הנוף המשתייכות 
לחטיבה זו: גבעות מצר )14(, גבעות מגל )26(. שטחים נוספים באזור חורבת כוסית הם קטנים במיוחד והוגדרו כתת-יחידת 

נוף בחטיבת “בקעות מנשה״.
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בקעות מנשה
“שלוחות״ מזרחה במעלות  יש  זה  באזור הסקר. לשטח  ביותר  הנוף ההומוגנית  נחל חדרה הם חטיבת  באגן  מישורי הסחף 
הנחלים )באזור הסקר בולטת במיוחד בקעת חביבה, וכמובן בקעת עירון שלאור ממדיה הוגדרה כחטיבת נוף בפני עצמה(. 
מצפון לבקעת נחל חדרה נמצא אוכף טופוגרפי נמוך )המתנשא לרום של כ- 20 מ מעל לסביבתו(, ומעבר לו נמצאת בקעה 
נוספת – בקעת הנדיב, שהוגדרה כחטיבת נוף נפרדת. בבקעות בולטים בתי גידול לחים רבים. בצמוד לאוכף שבין הבקעות, 
נמצא מעיין עין ארובות, שהוא מוצא עונתי חשוב של אקוות ההר. יחידות הנוף בחטיבה זו: בקעת הנדיב )19(, מורד נחל חדרה 

)22(, מורד בקעת עירון )24(, בקעות מנשה )25(.

רכסי החמרה והכורכר
מצפון ומדרום לבקעת נחל חדרה נמצאים רכסי גבעות חמרה, וכן שטח מצומצם של רכס כורכר באזור תל זומרה. שטחים 
אלו מיושבים או מעובדים ברובם המכריע, ורק דונמים ספורים נותרו כטבעם במסגרת שמורת אלון המוכרזת ושמורת זומרה 

המוצעת. יחידות הנוף בחטיבה זו: רכס כרכור )20(, רכס זומרה )21(, רכס חדרה )23(.

אפיון יחידות הנוף
בשל הרזולוציה המפורטת של הסקר, בוצעה חלוקה פרטנית ליחידות נוף, והוגדרו 26 יחידות נוף, ובהן 317 תת-יחידות נוף. 
חלק מגבולות יחידות/תת-יחידות הנוף הם תוצר של אילוצי גבולות הסקר. גבולות יחידות הנוף שהוגדרו ע״י כח וסייף )1993( 
נוף מאופיינת בערכיות  שונו בסקר הנוכחי במקרים שבהם חלו שינויים בתכסית השטח, בהתאם לעיקרון לפיו תת-יחידת 
ובאופי  עמקים,  לעומת  רכסים   – טופוגרפיים  במאפיינים  מהשנייה  האחת  נבדלות  אלו  יחידות  שטחה.  בכל  אחידה  נופית 
התכסית – יערות לעומת שטחים בנויים ופסיפס חקלאי. באזורים מסוימים, המעבר בין היחידות חד וברור, ובאזורים אחרים 
כיוון שכך, הוגדרו תחילה תת-היחידות התחומות היטב, ואח״כ הוגדרו היחידות עצמן. בהגדרת  קשה להגדיר מעבר ברור. 

היחידות הובאו בחשבון השכבות הגיאולוגיות במרחב והשיפועים הטופוגרפיים )ראו מפה 6(. 
נעשה מאמץ להתאים את גבולות יחידות הנוף לגבולות חטיבות הנוף שהוגדרו לעיל. במקרים מסוימים, יחידות הנוף נחצות 
ע״י כבישים ובפרט כביש 6 )חוצה ישראל(, המהווה אחת מההפרות הקשות של המרחב הפתוח ולמעשה מהווה יחידת נוף 
בפני עצמה. כדי לשמור על רצף בתצוגת יחידות הנוף במפה, חולק כביש 6 למספר תת יחידות נוף בהתאם ליחידות הנוף אותן 

הוא חוצה. 
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טבלה 3: שטח יחידות הנוף

% מהשטח הכוללשטח )דונם(שם היחידהמס

25941.88%אום אל-פאחם1
21101.53%רכס מי-עמי2
31442.27%יער מי-עמי3
31222.26%רכס שריה4
30132.18%מעלה נחל עירון5
35252.55%ערערה6
48433.50%רכס קציר7
76005.50%יער עירון8
67554.89%ברטעה – אום אל-קוטוף9

18561.34%בקעת ברקאי10
20411.48%חריש11
44073.19%יער מענית12
34642.50%בתות גלעם13
74465.39%גבעות מצר14
35712.58%גבעות קרע15
133009.62%שלוחות גלעד16
15751.14%גבעות אלונה17
29222.11%גבעות עדה18
86266.24%בקעת הנדיב19
119108.62%רכס כרכור20
7190.52%רכס זומרה21
44263.19%מורד נחל חדרה22
16561.20%רכס חדרה23
54403.93%מורד בקעת עירון24
2539418.38%בקעות מנשה25
31172.26%גבעות מגל26

138,578100%סה״כ

ממפת יחידות הנוף נגזרה גם מפת הערכיות הנופית. נעשה מאמץ לאפיין את יחידות הנוף כך שתייצגנה אזורים בעלי ערכיות 
נופית דומה. שטחים חקלאיים ללא מבנים חקלאיים קיבלו בדרך כלל דירוג ערכיות נופית של 4 )ערכיות גבוהה מאד(, למעט 
רצועות צרות בין אזורים מפותחים. שטחים בעלי נצפות גבוהה מהכבישים הראשיים קיבלו בדרך כלל דירוג ערכיות נופית של 3.
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אפיון יחידות הנוף

1. אום אל-פאחם
• מאפייני היחידה	

האזור ממוקם במורדות הצפוניים-מערביים של קמר הר אמיר, ומאופיין בהפרש גבהים חריף בין פסגת הר אלכסנדר 
קיימות  בתוכו  בנוי,  עירוני  אזור  כיום  הם  היחידה  מתחום  ניכרים  חלקים  עירון.  נחל  לאפיק  הסקר(  לגבולות  )מחוץ 
זיתים עתיקים, מעיינות  כרמי   – מובלעות של שטחים פתוחים שבהם שרדו אלמנטים מהנוף ההיסטורי של המרחב 
קטנים, אזורי מצוקים ומחשופי טוף געשי. קטע מהיחידה מיוער )בעיקר בחלק הדרום-מערבי הסמוך לצומת מי-עמי(.

• גבולות היחידה	
• בצפון-מערב – כביש נחל עירון )כביש 65(.	
• בצפון-מזרח – גבול הסקר )חוצה באופן שרירותי את השטח הבנוי העירוני, באופן המשאיר את אגן נחל ספיר בתחום הסקר(.	
• בדרום-מזרח – דרך הפטרולים הישנה מאזור הר אלכסנדר עד כביש מי-עמי.	
• בדרום-מערב – כביש מי-עמי.	
• במערב – קטע של יער מי-עמי מדרום לחרבת אל-עראיש.	

• אגני ניקוז	
כל תחום היחידה מתנקז לנחל עירון, בעיקר דרך אפיק נחל ספיר, המתחיל בין הר אלכסנדר למי-עמי ואורכו כ- 3 ק״מ. 

קטעים קטנים בדרום היחידה מתנקזים לואדי אל מועלקה, יובל של נחל שריה )המתנקז לנחל עירון(.
• רום פני הקרקע	

המרחב מאופיין בהפרש גבהים חריף, בין 480 מ׳ מעפ״י בדרך הפטרולים הישנה )כיום כביש הגישה העליון לאום אל-
פאחם(, ל- 200 מ' באזור חרבת אל-עראיש.

• מסלע וקרקע	
מדובר באחת היחידות המורכבות ביותר מבחינה גיאולוגית בתחום הסקר. כתוצאה ממערכת העתקים ושברים, נמצאים 
בתחום היחידה בעיקר סלעים מתצורת דיר חנא – דולומיט טרשי ובליבו מחשופים גדולים ומפותחים של טוף געשי 
דולומיט מתצורת סחנין המאפיין את  נמצא  ובזלת מי-עמי(. בחלק התחתון של היחידה  )טוף אום אל-פאחם  ובזלת 
מרבית הר אמיר, ובשולי בקעת עירון נחשף קירטון מתצורת עין זיתים. בקו המגע בין הטוף והדולומיט נובעים מספר 
מעיינות קטנים, ואילו באפיקי הנחלים ספיר ועירון הצטברה קרקע עמוקה שבה נטועים כרמי זיתים עתיקים. הבינוי 

העירוני האינטנסיבי מקשה לעמוד על המורכבות הגיאולוגית בשטח.
• תכסית וצומח	

באזור קיים מיעוט יחסי של צומח טבעי. חלק ניכר מהצומח הטבעי סווג כצומח ‘מופר, וכן קיימות באזור בתות בשלטון 
סירה קוצנית. מספר יחידות מאופיינות על-ידי כרמי זיתים נטושים, המלווה על-ידי עצים ושיחים נוספים. בתת-יחידת 

הנוף עיראק א-שבאב, קיימות יחידות בשלטון צומח עשבוני. 
• מקורות מים	

בתחום היחידה נמצאים 3 מעיינות קטנים – עין ספיר )עין חאלד(, עין עמיחי )עין מערה( ועין גרר. מבין שלושת המעיינות, 
רק עין ספיר ממשיך לתפקד כמקור מים המשקה שטח קטן של חקלאות שלחין ובוסתנים. שני המעיינות האחרים אמנם 

נובעים, אך נכלאו בבינוי צפוף וסובלים מהזנחה קשה. הסיכוי לשיקומם כחלק ממערכת אקולוגית מתפקדת, אפסי.
• אתרים מרכזיים	

ביחידה נמצא מכלול נופי חשוב בנחל ספיר, הכולל את עין ספיר, מצוק דולומיט וכרם זיתים עתיקים. מכלול זה כבר נפגע 
כתוצאה מבנייה הקוטעת את הרצף בין האתרים ומאיימת על עצם קיומם.

• יישו ףבים	
כל תחום היחידה נמצא בשטח הבנוי של העיר אום אל-פאחם.

• תשתיות ומפגעים סביבתיים	
• פריצת דרכים באזור הררי, המלווה בשפכי עפר ומפגעים נופיים.	
• דליפת ביוב במצוק ליד עין ספיר.	

• ייחוד חזותי ותרבותי	
נחל ספיר הוא מכלול בעל חשיבות תרבותית גבוהה, המשלב אלמנטים של חקלאות הר – מעיין, בריכות, ערוגות שלחין 

וכרמי זיתים, יחד עם שרידי נוף טבעי – מצוקים וחורש.
• ערכי טבע עיקריים	

עין ספיר )עין חאלד( ומצוק הדולומיט הארוך מצפון-מערב למעיין.
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תת יחידות

ערכיות נופית  ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

נמוכה כבר כיום כמחצית משטח תת-היחידה 
בנוי, ולאחרונה )2011( אושרה תוכנית 
לבנייה נרחבת בכל שטח תת-היחידה.

אזור מדרונות טרשיים הצופה לעבר נחל 
עירון. לא זוהו אתרים נקודתיים. 

עיראק א-שבאב 1.1

גבוהה אזור בעל חשיבות נופית ותרבותית גבוהה, 
שערכו נפגם כתוצאה מבינוי אינטנסיבי.

ערוץ גדול ובו מעיין, מטעי זיתים ומצוקים. 
אתרים מרכזיים – עין ספיר, מצוק הדולומיט 

וזיתי נחל ספיר.

נחל ספיר 1.2

0 )בנוי(. אזור בינוי עירוני. אזור בינוי עירוני ובו כתמים חקלאיים 
קטנים. אתרים בולטים – עין גרר, עין 

עמיחי, זיתי עין גרר, מערת עין גרר 
)במפות מופיעה גם מערת עמיחי שלא 

זוהתה בסקר הנוכחי(. 

מערב אום אל-פאחם 1.3

גבוהה תצפית מצויינת על אום אל-פאחם. רצועה 
צרה ומקוטעת ע״י הכביש.

רצועת מדרונות לא בנויים משני צידי כביש 
מי-עמי, שבחלקם ישנם מחשופי טוף. 

אתרים מרכזיים – זיתי מי-עמי וחרבת מוואניס.

כביש מי-עמי 1.4

2. רכס מי-עמי
• מאפייני היחידה	

האזור ממוקם בגב הרכס ומשתפל במתינות לכיוון מערב. באזור זה נמצאים מחשופים גדולים ומרשימים של טוף געשי 
וכתמי בזלת. חלקם יוערו או נבנו, אך אחרים נותרו ללא פגיעה ומאופיינים בנוף בתה של סירה קוצנית – בית גידול נדיר 
בתחום הסקר. בחלקים נוספים של המרחב נחשפים סלעי גיר, כמו במרבית תחום הסקר. החקלאות באזור זה משתייכת 
ברובה למושב מי-עמי, ומשלבת מטעי נשירים ושטחי חקלאות נטושים. מגב הרכס נשקפות תצפיות נוף מרהיבות לעבר 

רמת מנשה, צפון השומרון ואום אל-פאחם.
• גבולות היחידה	

• בצפון – דרך הפטרולים הישנה, כביש מי-עמי ומטעים של אום אל-פאחם.	
• בדרום-מזרח – “הקו הירוק״.	
• בדרום – אפיק נחל שריה.	
• במערב – חלקו התחתון של יער מי-עמי )אזור קרקע גירנית(.	

• אגני ניקוז	
תחום היחידה מתנקז ברובו לנחל עירון, דרך אפיק נחל שריה – גדול הנחלים היורדים מקמר הר אמיר צפונה, ואורכו כ- 5 
ק״מ. שטחים זעירים בשולי היחידה מתנקזים דרך ואדי א-טנג אבו-דיל לנחל זבדון, אחד מיובליו העליונים של הקישון 

)ממזרח לגדר ההפרדה(.
• רום פני הקרקע	

מרבית האזור מאופיין בהפרש גבהים מתון יחסית, ויורד מרום של 518 מ׳ מעפ״י מזרחית למי-עמי, לרום של כ- 300 מ׳ 
בפאתי הכפר עין אל-מועלקה )משתייך מוניציפאלית לאום אל-פאחם(.

• מסלע וקרקע	
בדומה ליחידת אום אל-פאחם, גם ביחידה זו בולטת תצורת דיר חנא הכוללת אזור דולומיט ובליבו מחשופי טוף געשי 
)טוף אום אל-פאחם( ובזלת )בזלת מי-עמי(. הטוף באזור הוא לרוב אפרפר ובמקומות אחדים נחשף גם טוף ירקרק. 
במספר מקומות נחשפים סלעי בזלת על פני השטח, ובמיוחד ראוי לציון מחשוף טוף ובזלת מתחת ל״פינת יניב״ במזרח 
מי-עמי. ראויות לציון מספר גבעות טוף וגיר/דולומיט, ובראשן – שמורת טוף מי-עמי )“הפרונקל״(. גבעות אלו בנויות 
טוף, ובחלקן העליון נשמרו סלעי גיר שמנעו סחיפה של הגבעה לחלוטין. שלוש מהגבעות נמצאות בגבול המזרחי של 

מושב מי-עמי ומהוות את הפסגות הגבוהות ביותר ברכס הר אמיר, אחרי שתי פסגות הר אלכסנדר.
• תכסית וצומח	

מרבית הצומח ביחידה זו מאופיין ביערות נטע אדם, בעיקר ממיני אורנים, וכן מזרחית למי עמי- ביערות ברוש. בתת-היער 
ישנו ריבוי יחסי של אלון מצוי, בהשוואה לשאר שטחי הסקר. ביחידה קיימות בתות בשלטון סירה קוצנית, בעיקר באזורי 
החקלאות של מי-עמי, כולל חרוט הטוף )“הפרונקל״(. כמו כן קיימות ביחידה שיחיות בשלטון קידה שעירה ובר-זית בינוני.
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• מקורות מים	
בגבול היחידה נמצא )כפי הנראה( מעיין קטן למרגלות חרוט הטוף. מעיין נוסף מסומן במפות מתחת למצד שריה, אך 
לא אותר בשטח. לצד חרוט הטוף נמצאת בריכת חורף קטנה, וכן יש לציין זרימה קבועה )כפי הנראה( של ביוב מבריכת 
הביוב של מי-עמי, הנמשכת לאורך כ- 300 מ׳ ומושכת בעלי חיים כמו חזירי בר. מפגע הביוב מיועד לטיפול במסגרת 

הקמת מאגר קולחים לניצול שפכי מי-עמי להשקייה חקלאית.
• אתרים מרכזיים	

יניב״, שייח  ו- 492, “הפרונקל״, מחשוף הטוף ב״פינת  האתרים הבולטים בתחום היחידה: תצפיות מגבעות 518, 500 
מוחמד א-תלולי.

• יישובים	
במזרח היחידה ממוקם מושב מי-עמי, ואדמותיו החקלאיות תופסות חלק ניכר משטח היחידה.

• תשתיות ומפגעים סביבתיים	
• הזרמת ביוב ממושב מי-עמי לאחד הערוצים העליונים של נחל שריה.	
• מפגע נופי כתוצאה ממספר מקבצי לולים הפזורים באזור.	
• אנטנות בולטות בגבעה 518 ובגבעה 500.	
• תוכנית בשלבים מתקדמים למאגר קולחים בשטחי החקלאות של מי-עמי, מעל לאפיק נחל שריה )טרם הוקם(.	

• ייחוד חזותי ותרבותי	
מקו הרכס נשקפות תצפיות הנוף הטובות ביותר בכל שטח הסקר, למרחק עשרות ק״מ. שדרות הברושים התוחמות את 

שטחי החקלאות הנטושים של מי-עמי מהוות אלמנט נופי ייחודי, וכך גם חרוט הטוף של מי-עמי )“הפרונקל״(.
• ערכי טבע עיקריים	

מחשופי הטוף ובראשם “הפרונקל״ ומחשוף הטוף והבזלת למרגלות “פינת יניב״ במי-עמי.

תת יחידות

ערכיות נופית  ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

מרבית תצפיות נוף מעולות, אתרי מורשת 
הקשורים לתוואי “הקו הירוק״ ותופעות 

גיאולוגיות ייחודיות.

רצועה צרה בגב קמר הר אמיר. אתרים 
בולטים – פסגה 518, מחשוף טוף ובזלת 
“פינת יניב״, מצבת נויפלד, מוצב ישראלי 

בפסגה 500.

רכס גבעה 518 2.1

0 )בנוי(. מושב שיתופי עם בנייה מרוכזת והפרדה 
בין אזורי מגורים לשטחי חקלאות.

יחידת נוף בנויה, ללא אתרים מיוחדים. מושב מי-עמי 2.2

נמוכה אזור פגוע ע״י דרכים ושטחים חקלאיים. אזור פגוע של בתת סירה קוצנית, ללא 
אתרים מיוחדים.

חקלאות מי-עמי 2.3

0 )בנוי(. אזור בנוי. יחידת נוף בנויה. לולים מי-עמי 2.4

מרבית חלק מרצף שטחים פתוחים באגן נחל שריה. 
כרמי זיתים )לא עתיקים( לאורך הנחל.

מדרונות גירניים שבהם יש יער נטוע 
וחורש טבעי מפותח. אתר בולט – מערת 

קבורה מעוטרת.

מורדות מי-עמי 2.5

מרבית נוף ייחודי ונדיר, מרבדי פריחה מדהימים 
של תורמוס ההרים בראשית האביב 

)יחידים מסוגם בשטח הסקר(.

 אזור פתוח הנשלט ע״י סירה קוצנית,
.ומחשופי טוף ובראשם “הפרונקל״

בתות מי-עמי 2.6

מרבית חלק ממחשופי הטוף הייחודיים וממכלול 
השטחים הפתוחים באגן נחל שריה.

יער נטוע ובו מחשופי טוף געשי. אתרים בולטים 
– קבר שייח מוחמד א-תלולי, גת עתיקה.

שלוחת גבעה 445 2.7

בינונית אזור חקלאות אינטנסיבי הנמצא במרחב 
עם ערכיות גבוהה, אך לא נגיש למבקרים.

אזור מטעים צעירים, מוקף בגדר חשמלית. 
ללא אתרים מרכזיים.

מטעים מי-עמי 2.8

גבוהה מאד אזור בעל נצפות גבוהה המשלים את האגן 
החזותי של נחל שריה. שדרות הברושים הן 

אלמנט נדיר בנוף ההררי.

שטחים חקלאיים עזובים, בהם בולטות 
שדרות נאות של ברושים שניטעו כשוברי 
רוח. בין החלקות החקלאיות יש רצועות 

חורש טבעי. ללא אתרים מרכזיים.

 חקלאות נטושה
מי-עמי

2.9

׳
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3. יער מי-עמי
• מאפייני היחידה	

גוש גדול של יערות מחטניים שניטעו בידי קק״ל באזורי טרשים החוצצים בין אום אל-פאחם וערערה. יערות אלו נטועים 
ברובם לאורך שלוחה המשתפלת מקמר הר אמיר ומובחנת ע״י אפיקי הנחלים עירון בצפון, שריה ואל-מועלקה בדרום. 

בדפנות היחידה נמצאים כמה כפרים קטנים השייכים מוניציפאלית לאום אל-פאחם ולערערה.
• גבולות היחידה	

• בצפון-מערב – בקעת נחל עירון.	
• בצפון-מזרח – אזור בינוי עירוני באום אל-פאחם ובחרבת אל-עראיש.	
• בדרום-מזרח – אזור בינוי עירוני ומחשופי הטוף ברכס מי-עמי.	
• בדרום – אפיק נחל שריה.	
• במערב – בקעת עירון.	

• אגני ניקוז	
כל תחום היחידה מתנקז לנחל עירון, חלקה הצפוני ישירות, ואילו חלקה הדרומי מתנקז לואדי אל-מועלקה ולנחל שריה.

• רום פני הקרקע	
האזור מאופיין בהפרש גבהים מתון יחסית, ויורד מרום של 350 מ׳ מעפ״י במזרח האזור, לרום של 170 מ׳ בשולי בקעת עירון.

• מסלע וקרקע	
יחידה זו נבדלת מהקודמת )רכס מי-עמי( בכך שרובה משתייך לתצורת סחנין )מסלע דולומיט טרשי( ולא לתצורת דיר 

חנא. בשולי היחידה לכיוון בקעת עירון נחשפת תצורת עין זיתים )קירטון וחרסית(.
• תכסית וצומח	

וותיקים, בעיקר של אורנים ממינים שונים.  מבחינת הצומח, רובה של יחידת הנוף מאופיין ביערות נטע אדם גבוהים 
תת-היער מאוכלס בשיחים כדוגמת אלת המסטיק, אלון מצוי וקידה שעירה. בתת-יחידת הנוף ‘חורש ח אל-עראיש 
קיים חורש בשלטון אלון מצוי, שמרמז על אופיו של הצומח הטבעי בטרם הנטיעות. חלקים מהיחידה הם כרמי זיתים 

המעובדים בצורה מסורתית, בעיקר סמוך לאל-מועלקה וואדי אל-קצב. 
• מקורות מים	

אין מקורות מים טבעיים בתחום היחידה.
• אתרים מרכזיים	

האתרים הבולטים בתחום היחידה: תצפיות נוף לבקעת עירון – מבריכת המים במערב היער, ומהכפר חרבת רובזה.
• יישובים	

העיר אום אל-פאחם צמודה ממזרח לשטח היחידה, ושלושה כפרים קטנים השייכים מוניציפאלית לעיר נמצאים בגבולות 
השייכת  אל-קצב  ואדי  בשכונת  היחידה  גובלת  כן,  כמו  אל-מועלקה.  ועין  )דרום(  אל-ביאר  רובזה,  חרבת   – היחידה 

לערערה, ובשכונה המערבית של ערערה עצמה.
• תשתיות ומפגעים סביבתיים	

• הכשרת קרקע לחקלאות בוואדי אל-מועלקה תוך כדי פגיעה בנוף.	
• שפיכת פסולת בניין/ביתית לצד דרכי עפר ביער.	

• ייחוד חזותי ותרבותי	
זהו גוש היערות המרכזי שנותר בין היישובים העירוניים המתפתחים של ואדי ערה, ובעל פוטנציאל גבוה להפוך לריאה 

ירוקה לרווחת תושבי האזור.
• ערכי טבע עיקריים	

לא זוהו ערכי טבע ייחודיים בתחום היחידה.

תת יחידות 

ערכיות נופית  ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

גבוהה אזור חיץ בין אום אל-פאחם לגוש היער 
הרציף שמדרום-מערב לעיר.

אזור חורש דליל בפאתי אום אל-פאחם. חורש ח אל-עראיש 3.1

גבוהה מאד נצפות גבוהה מכביש 65 ומכביש מי-עמי. גוש יער צפוף. יער רובזה 3.2

0 )בנוי( נצפות מכביש 65. כפר בת של אום אל-פאחם השייך 
מוניציפאלית לעיר.

חרבת רובזה 3.3
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ערכיות נופית  ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

גבוהה מאד נצפות מכביש מי-עמי, שילוב של יער 
ומטעי זיתים.

גוש יער צפוף הממשיך את שלוחת גבעה 
445. בחלקו התחתון מצוקים הנצפים 

מכביש מי-עמי.

יער מועלקה 3.4

גבוהה מיקום רגיש בתפר בין יער מי-עמי לנחל 
שריה.

אזור מטעי זיתים בין יער מועלקה ונחל 
שריה.

מטעי מועלקה 3.5

גבוהה מאד נצפות גבוהה מכביש 65 ומכביש מי-עמי. גוש יער צפוף. אתרים בולטים – נקודת 
תצפית ושדה טרשים.

יער ואדי אל-קצב 3.6

0 )בנוי( נצפות גבוהה מכביש 65. כפר בת של אום אל-פאחם השייך 
מוניציפאלית לעיר.

אל-ביאר )דרום( 3.7

בינונית נצפות גבוהה מכביש 65. הנוף לא אטרקטיבי. מדרונות לא מיוערים הנצפים מכביש 65. מורדות היער 3.8

4. רכס שריה
• מאפייני היחידה	

שלוחה גדולה המשתפלת מקמר הר אמיר, ותחומה היטב ע״י אפיק נחל שריה ויובלו ואדי חור צאקר. השלוחה מכוסה 
ברובה בחורש טבעי של אלון מצוי ובפסגתה נמצא הכפר אל-עריאן. בחלק העליון של השלוחה נמצא גוש יערות נטועים 
סביב מצד שריה. היחידה נתחמת ע״י אפיק נחל שריה - ערוץ מרשים ושופע מעיינות קטנים. בתחום היחידה עובר קו 
העתק ארוך המתחיל בעין א-סמל במערב ערערה, עובר דרך ערוץ חור צאקר וגרם להרמת הרכס מעל נחל שריה עליון 

)אזור א-זהרה אל-חמרא(.
• גבולות היחידה	

• בצפון-מזרח – נחל שריה.	
• בצפון-מערב – מורד נחל שריה.	
• בדרום-מערב – שכונת חור צאקר בערערה, והכפר עין א-סהלה.	
• בדרום-מזרח – “הקו הירוק״.	

• אגני ניקוז	
כל תחום היחידה מתנקז לנחל עירון, דרך נחל שריה ויובלו ואדי חור צאקר.

• רום פני הקרקע	
מרבית האזור מאופיין בנוף במתי המשתפל במתינות מרום 450 מ׳ מעפ״י לרום 320 מ׳ מערבית לאל-עריאן. הנקודה 

הנמוכה בשטח היחידה נמצאת ברום של כ- 200 מ׳ מעפ״י בחור צאקר.
• מסלע וקרקע	

נחל  ובמצוק  לוואדי חור צאקר,  דולומיט טרשיים מתצורת סחנין. במדרון מאל-עריאן  בתחום היחידה נחשפים סלעי 
שריה, נחשפים סלעי דולומיט מתצורת דיר חנא.

• תכסית וצומח	
הסקר.  בשטח  ביותר  המפותחים  החורש  משטחי  מצוי,  אלון  בשלטון  חורשים  על-ידי  נשלטים  היחידה  שטחי  מרבית 
גבוהים,  לרוב  הם  אלה  יערות  שריה.  ‘יער  בתת-יחידה  בייחוד  היחידה,  של  ניכר  חלק  מהווים  נטועים  יערות  מלבדם, 
ותיקים ונטועים מיני אורנים שונים. תת-היער המאפיין הוא של אלון מצוי ואלת המסטיק. ביחידה זו קיימים כרמי זיתים 
רבים, חלקם הגדול מעובד בצורה מסורתית ומיעוטם נטוש. מבחינת ערכי הצומח, יש לציין את נחל שריה, בו אותרו 

צמחי מים נדירים, לצד מיני חורש לח במצוק הנחל.
• מקורות מים	

נחל שריה – לאורך הנחל בתחום היחידה נובעים 5 מעיינות )ומעיין שישי נובע בגבול היחידה בשכונת חור צאקר(. ביובלו 
של נחל שריה, ואדי חור צאקר, נובע מעיין נוסף – עין חור צאקר )במפות מכונה בטעות עין א-סהלה(. חלק מהמעיינות 
נובעים כל השנה ומקיימים פלג זורם לאורך עשרות מטרים – תופעה נדירה. זהו למיטב ידיעתנו האתר היחיד בצפון 

השומרון בו שרדה תופעה זו.
• אתרים מרכזיים	

האתרים הבולטים בתחום היחידה: מכלול נחל שריה – הבוסתן והמעיינות, עין טיון והאולמוסים, מצד שריה, עין חור צאקר.
• יישובים	

בתחום היחידה נמצא הכפר אל-עריאן )מוא״ז מנשה(, ובגבול היחידה נמצאת שכונת חור צאקר השייכת לערערה, וכן 
הכפרים עין אל-מועלקה )שייך לאום אל-פאחם( ועין א-סהלה )יישוב עצמאי השייך למועצה מקומית בסמ״ה(.
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• תשתיות ומפגעים סביבתיים	
הכשרת קרקע לחקלאות בנחל שריה תוך כדי פגיעה בנוף.

פריצת דרכים סביב שכונת חור צאקר.
• ייחוד חזותי ותרבותי	

נחל שריה הוא הערוץ המרשים ביותר בתחום הסקר ומייצג שילוב מרשים של מעיינות, חורש מפותח ומצוקים. האזור 
אינו נצפה מכביש 65 אך נצפה היטב מרכס מי-עמי ומהכפר עין א-סהלה. הנחל תועד גם בתיאורי נוסעים במאה ה-19 

)ספיר, 1866, קרסל, תשט״ו, וילנאי, תש״ך(.
• ערכי טבע עיקריים	

נחל שריה ומעיינותיו, שטח משמעותי של חורש שלא יוער )ובחלקו נכלל בשמורת טבע הר אמיר(, עץ גדול ומרשים של 
אלון התולע מעל לעינות שריה.

תת יחידות 

ערכיות נופית  ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

מרבית רכס בולט ובליבו קבוצת אלונים ולבנים 
עתיקים סביב מצד שריה.

יער נטוע. אתר בולט – מצד שריה. יער שריה 4.1

מרבית בוסתני נחל שריה מתועדים בספרות נוסעים 
כבר במאה ה- 19, וריחוקם מיישובים 

קיימים שמר על צביונם ההיסטורי.

 מטע גדול שבו נטועים בעיקר זיתים 
אך גם תאנים ורימונים. בתחום המטע 

נובעים 2 מעיינות.

בוסתן שריה 4.2

מרבית ערוץ יחיד מסוגו בכל אזור הסקר. שילוב 
של חורש לח וחקלאות.

ערוץ לח עם פלג זורם בחורף, מצוקים 
ובוסתנים. אתרים מרכזיים – עינות שריה, 

מצוקים וריכוז עצי אולמוס.

נחל שריה 4.3

0 )בנוי( מיקום רגיש באגן נחל שריה. כפר קטן השייך מוניציפאלית לאום אל-
פאחם. אתר: מעיין עין אל-מועלקה.

עין אל-מועלקה 4.4

גבוהה מאד מטעי זיתים וחוליה מקשרת בין רכס שריה 
ליער מי-עמי.

אזור מטעים. אתרים מרכזיים – עין טיון 
וריכוז עצי אולמוס מרשימים.

נחל שריה תחתון 4.5

גבוהה מאד חלק מרצף השטחים הפתוחים. נצפות 
גבוהה מעין א-סהלה ומחור צאקר.

אזור חורש טרשי, שרובו מדוכא. אתר בולט 
– עין חור צאקר.

מורדות חור צאקר 4.6

בינונית נצפות נמוכה בשל המיקום על גב הרכס. אזור מטעי זיתים. ללא אתרים בולטים. מטעי אל-עריאן 4.7

0 )בנוי( מיקום רגיש בלב השטח הפתוח. כפר קטן השייך למועצה האזורית מנשה. אל-עריאן 4.8

מרבית אזור זה מייצג את החורש המפותח ביותר 
בקמר הר אמיר בגבולות הקו הירוק, יחד 

עם יחידת קציר מזרח )7.2(.

חורש מפותח המהווה המשך צפוני 
לשמורת יער ריחן. מאופיין בקרחות רבות 

המשמשות לעיבוד חקלאי.

שמורת הר אמיר 4.9

5. מעלה נחל עירון
• מאפייני היחידה	

חלקה המזרחי של בקעת עירון. הבקעה הצרה לאורך הנחל משמשת לחקלאות )בעיקר מטעי זיתים ושקדים(. בתחום 
ערערה, מאופיינת הבקעה בפסיפס של בנייה וחלקות חקלאיות קטנות.

• גבולות היחידה	
• בצפון-מערב – כביש 65 )כביש נחל עירון(.	
• בדרום-מזרח – שולי הר אמיר )יער מי-עמי(.	
• במערב – הגוש הדרומי של הכפר ערה.	
• במזרח – אזור חרבת אל-עראיש.	

• אגני ניקוז	
כל תחום היחידה מתנקז לנחל עירון.

• רום פני הקרקע	
האזור מאופיין בנוף כמעט מישורי, היורד במתינות מרום של 210 מ מעפה״י בקצה המזרחי של הבקעה ו- 250 מ בחלק 

העליון של שכונת חור צאקר, לרום 100 מ בגבול המערבי של היחידה.
• מסלע וקרקע	

הבקעה מכוסה בקרקעות סחף אלוביאליות.
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• תכסית וצומח	
פרט לחלקים הבנויים, מרבית היחידה נמצאת בעיבוד חקלאי מסורתי, כדוגמת כרמי זיתים וגידולי שדה. הצומח הטבעי 
שרד בשטחים מצומצמים, בייחוד בערוץ נחל עירון, ולצידיו. הערוץ נשלט על-ידי שיחיות של שיח אברהם ופטל קדוש, 
המלווה בצומח מעזבות, ונציגים של צומח לח. כמו כן, ראויים לציון עצים ותיקים של אלון התבור, חלקם נמצאים בתחום 

השטח הבנוי והמעובד.
• מקורות מים	

לכל אורך תחום היחידה עובר אפיק נחל עירון, שהוא נחל אכזב אליו חודרים שפכים משכונות המגורים הסמוכות.
• אתרים מרכזיים	

אלוני תבור ממזרח לערערה, אנדרטת אגודת המים בערערה.
• יישובים	

חלק ניכר במערב היחידה נמצא בתחום הבינוי הזוחל של ערערה. במזרח היחידה נמצאות שכונות חרבת רובזה ואל-
ביאר )דרום( השייכות לאום אל-פאחם.

• תשתיות ומפגעים סביבתיים	
• תחנת מעבר לפסולת באום אל-פאחם.	
• דרך שנפרצה מכביש מי-עמי לתחנת המעבר, חצובה בהר ומהווה מפגע נופי.	
• זרימת ביוב לפרקים באפיק נחל עירון והשלכת פסולת לאורך הנחל.	

• ייחוד חזותי ותרבותי	
האזור בעל נצפות גבוהה מאד מכביש 65, העובר בתוואי דרך היסטורית.

• ערכי טבע עיקריים	
אלוני תבור מדרום לנחל עירון.

תת יחידות 

ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

נמוכה נצפות גבוהה מאד מכביש 65. רצועה חקלאית צרה לאורך כביש 65. 
הפרות רבות כתוצאה מיישובים גובלים.

מרגלות יער מי-עמי 5.1

בינונית  נצפות גבוהה מאד מכביש 65.
מיעוט יחסי של הפרות.

רצועה חקלאית מעט יותר רחבה. אתר 
בולט – אלוני תבור ממזרח לערערה.

מזרח בקעת עירון 5.2

נמוכה החלק המרכזי של בקעת עירון 
ההיסטורית. כיום הולך ונבלע בבינוי עירוני.

פסיפס של בינוי ושטחים חקלאיים.
 אתר מרכזי – אנדרטת אגודת המים.

בקעת עירון 5.3

0 )בנוי(. יחידת נוף בנויה. שכונות המגורים המזרחיות של ערערה. חור צאקר 5.4

בינונית  בקעה שנשמרה ללא בנייה,
אך בעלת נצפות נמוכה.

אזור חקלאי בין חור צאקר ליער ערערה. חקלאות חור צאקר 5.5

6. ערערה
• מאפייני היחידה	

המרכיב הדומיננטי ביחידה זו הוא העיירה ערערה, הבנויה ברובה בתחתית המדרון של קמר הר אמיר, אך מתפרסת 
כיום גם בבקעת עירון ובקצה הצפוני-מזרחי של גבעות עירון. ההתפתחות העירונית טשטשה את תבניות הנוף הטבעי, 

שממנו נותרו רצועות צרות בלבד החוצצות בין אזורים מיושבים.
• גבולות היחידה	

• בצפון – בקעת עירון )היישוב התפשט גם לשטחי הבקעה(.	
• בצפון-מזרח – שלוחת יער מי-עמי ומורדות רכס שריה.	
• במזרח – קו חור צאקר – עין א-סהלה.	
• בדרום – עין א-סהלה והיישוב קציר.	
• בדרום-מערב – פאתי ערערה, מקציר עד חלקו הדרומי של הכפר ערה.	

• אגני ניקוז	
כל תחום היחידה מתנקז לנחל עירון, ישירות או דרך אפיק נחל שריה.

• רום פני הקרקע	
המרחב מאופיין בשיפועים תלולים, מרום של 390 מ׳ מעפ״י בעין א-סהלה אל-פווקא לרום 125 מ׳ בפאתי בקעת עירון.
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• מסלע וקרקע	
הבנייה העירונית טשטשה חלקים ניכרים מהמסלע הטבעי. באופן כללי, בחלק העליון של היחידה נמצא מסלע דולומיט 
טרשי מתצורת דיר חנא, פזורים מחשופי טוף געשי )טוף אום אל-פאחם( ובזלת )בזלת מי-עמי(, ובמורד ההר )מתחת 
לקו שבר העובר לאורך המעיינות( נמצא דולומיט מתצורת סחנין. בקו המגע עם בקעת עירון נחשף גיר מתצורת בענה 

ומתחת לו קירטון וחרסית מתצורת עין זיתים, ואילו בבקעת עירון נמצאות קרקעות אלוביאליות.
• תכסית וצומח	

כרמי זיתים מהווים שטח ניכר מהשטחים הלא-בנויים ביחידה זו, רובם מעובדים באופן מסורתי, ומיעוטם נטושים. תת-
‘יער ערערה נטועה במיני אורנים, היוצרים יער צפוף וגבוה, המלווה באלת המסטיק. ערכי צומח ראויים  יחידת הנוף 
לציון קיימים בתת-יחידת הנוף ‘מעלה ערערה: חורש מפותח של אלון מצוי ובו מינים נדירים, וכן יחידה בשלטון בתת 
סירה - טיפוס צומח נדיר באזור, שזו היחידה הגדולה ביותר מסוגה בתחום הסקר. טיפוס צומח זה קשור למסלע ממקור 

וולקני. בנוסף, קיימים ביחידה זו שיחיות בשלטון מינים ים-תיכוניים שונים.
• מקורות מים	

בתחום היחידה קיימים שבעה מעיינות, הנמצאים כולם בתחום הבנוי של ערערה ועין א-סהלה. שלושה מהמעיינות כוסו 
בבנייה )עין א-סמל, עין אל-חניה ועין אל-בלד(, אם כי ניתן לזהות עקבות לקיומם בעבר. ייתכן כי מעיינות אלו יבשו לפני 
שבוצעה בנייה מעליהם. מעיינות אחרים )עין א-נזזה, עין א-זיתונה, עין א-סהלה ומעיין ללא שם( סובלים מהזנחה או 

שנמצאים בחצרות בתים פרטיים.
• אתרים מרכזיים	

האתרים הבולטים בתחום היחידה: עין א-זיתונה, שייח מוגרבי, עין א-סהלה.
• יישובים	

העיירה ערערה תופסת את מרבית שטח היחידה, כולל שכונת חור צאקר המבודדת. במזרח היחידה נמצא הכפר עין א-סהלה.
• תשתיות ומפגעים סביבתיים	

• פריצת דרכים באזור שבין חור צאקר ויער ערערה, ייתכן כהכנה לבנייה חדשה.	
• מפעל אלומיניום שנבנה ממש מעל למעיין עין א-סמל והעלים אותו מהשטח )ייתכן כי המעיין התייבש עוד לפני 	

הקמת המפעל(.
• בנייה גם בשטחי מעיינות עין אל-בלד ועין אל-חניה.	

• ייחוד חזותי ותרבותי	
המדרגה הגבוהה של קציר-ערערה היא אחד האלמנטים הבולטים ביותר בנוף האזור, וניתנת לזיהוי היטב גם מדרום הכרמל.

• ערכי טבע עיקריים	
עין א-נזזה – מעיין מרשים הכולל ניקבה, ולצידו עץ גדול של אלה ארץ-ישראלית.

תת יחידות 

ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים לקביעת 
ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

גבוהה היער ממוקם במדרון ונצפה באופן מוגבל 
מכביש 65 בגלל שלוחת יער מי-עמי.

גוש יער נטוע החוצץ בין ערערה לעין 
א-סהלה, ובשוליו שטחים חקלאיים של 

עין א-סהלה

יער ערערה 6.1

0 )בנוי(. יחידת נוף בנויה. יחידת נוף בנויה. אתר בולט – מעיין עין 
א-סהלה.

עין א-סהלה 6.2

גבוהה מאד נצפות גבוהה מאד מכביש 65, וכן נצפות 
מצוינת מקציר אל בקעת עירון.

רצועה צרה וארוכה בראש מתלול ערערה, 
שבחלקה מכוסה בחורש טבעי ואילו 

במזרחה כתם בתה נדיר באזור. במרכזה, 
היחידה נקטעת כמעט לחלוטין ע״י בנייה.

מעלה ערערה 6.3

0 )בנוי(. יחידת נוף בנויה בעלת נצפות גבוהה מאד 
מכביש 65.

גלעין העיירה ערערה ושכונות נלוות. מספר 
שטחים פתוחים קטנים כלואים ביחידה זו. 

אתרים מרכזיים – מעיינות ערערה.

מרכז ערערה 6.4

נמוכה אזור מכורסם ע״י בנייה וכבישים, ללא ערך 
נופי משמעותי.

אזור חקלאי שרובו עדיין לא בנוי, באוכף 
בין קמר הר אמיר לגבעות עירון.

מערב ערערה 6.5
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7. רכס קציר
• מאפייני היחידה	

ביחידה זו נמצא הקצה המערבי של קמר הר אמיר, המבודד הן מצפון והן מדרום ע״י מדרונות תלולים היורדים לבקעת 
ניכר  יורדים מספר ערוצים קטנים. חלק  ולנחל נרבתה. גב הרכס הוא בעל אופי במתי מתון, כאשר לכיוון דרום  עירון 

מבמת הרכס בנוי כיום במסגרת היישוב קציר.
• גבולות היחידה	

• בצפון – ראש מתלול ערערה.	
• במערב – כביש ברטעה והכפר ברטעה.	
• בדרום – נחל נרבתה וברטעה המזרחית.	
• בדרום-מזרח – “הקו הירוק״.	

• אגני ניקוז	
כל תחום היחידה מתנקז לנחל עירון, בעיקר דרך אפיק נחל נרבתה.

• רום פני הקרקע	
המרחב מאופיין בשיפוע מתון, היורד מרום של 410 מ׳ מעפה״י במזרח היחידה לרום 160 מ׳ בקצה המערבי של היחידה. 

הירידות לכיוון צפון ודרום תלולות יותר.
• מסלע וקרקע	

מסלע דולומיט טרשי מתצורת סחנין. ב״קניון הנמרים״ נחשף מצוק מרשים.
• תכסית וצומח	

הגבוה  ברום  מצוי  אלון  הם  השולטים  המינים  ושיחיות.  חורשים  בריבוי  מתייחדים  זו  נוף  ביחידת  הטבעיים  השטחים 
יותר, ואלת המסטיק ובר-זית בגבהים הבינוניים. ראוי לציון קניון הנמרים ושוליו, בהם חורש פתוח בשלטון אלה ארץ-
תחתון  ברטעה  ויער  ברטעה  ‘מעלה  הנוף  בתת-יחידות  למצוקים.  האופיניים  נדירים  במינים  המאוכלסת  ישראלית, 
קיימים שטחים גדולים של יערות אורן גבוהים וותיקים ממינים שונים, ובהם תת-יער של בר-זית ואלת המסטיק. פרט 

לאלה, קיימים שטחים של כרמי זיתים בעיבוד מסורתי.
• מקורות מים	

בתחום היחידה קיים מעיין אחד, עין ברטעה. זהו המעיין היחיד בצידו הדרומי של קמר הר אמיר בתחום הסקר.
• אתרים מרכזיים	

האתרים הבולטים בתחום היחידה: קניון הנמרים, אל-אחוואט, עין ברטעה.
• יישובים	

היישוב קציר ממוקם במרכז היחידה. בגבול היחידה נמצאים ערערה, עין א-סהלה, ברטעה ובית עבדאללה אל-יונס.
• תשתיות ומפגעים סביבתיים	

• דרדרות סלעים סביב הגבעה הדרומית של קציר )נוצרו בעת הכשרת הקרקע בשנת 1991(.	
• דרך עפר שנפרצה בשנים 2010-2011 בברטעה המזרחית מעל לקניון הנמרים ופוגעת בנוף.	
• בנקודות מסוימות, הבנייה בערערה מתחברת כמעט לחלוטין לבנייה בקציר.	

• ייחוד חזותי ותרבותי	
“קניון הנמרים״ הוא אתר נופי מרכזי בתחום הסקר, המשתלב במכלול נופי הכולל גם את יער ריחן שמעבר לקו הירוק. 

מדרך הביטחון של קציר נשקף נוף מרהיב לעבר בקעת עירון.
• ערכי טבע עיקריים	

ייחודי, המהווה גבול תפוצה דרומי עולמי של מישויה פעמונית )מין “אדום״(. האזור  “קניון הנמרים״ – אתר גיאולוגי 
מהווה גם גבול תפוצה דרומי של ער אציל, ובגבעות מדרום-מזרח לקציר נמצא הפרט היחיד הידוע בשטחי הסקר של 
קטלב מצוי. השטח החוצץ בין שכונות קציר, וכן “קניון הנמרים״, מהווים צירים אחרונים המאפשרים מעבר בעלי חיים 

מאגן נחל שריה לאזור גבעות עירון.
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תת יחידות 

ערכיות 
נופית

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים לקביעת 
ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

גבוהה נצפה מהכביש, ללא אתרים ייחודיים. אזור מטעים ושדות בין עין א-סהלה 
לכביש קציר – ריחן.

חקלאות עין א-סהלה 7.1

מרבית נצפה מהכביש, חוליה מרכזית ברצף 
שטחים פתוחים.

חורש מפותח המקשר בין שמורת הר 
אמיר לשמורת יער ריחן.

קציר מזרח 7.2

0 )בנוי(. יחידת נוף בנויה. חלקו הוותיק של היישוב קציר. אתרים 
בולטים – מצד פודה, מצפור הר אמיר.

קציר צפון 7.3

גבוהה  נצפות גבוהה מדרום. רצועה צרה
ופגועה נופית.

אזור חורש המצולק ע״י דרדרות סלעים 
מהיישוב קציר.

מורדות קציר 7.4

גבוהה מאד אתר ארכיאולוגי מהחשובים ביותר 
בתחום הסקר.

אזור חורש דליל. אתר מרכזי – עתיקות 
אל-אחוואט.

אל-אחוואט 7.5

0 )בנוי(. יחידת נוף בנויה. השכונה הדרומית של היישוב קציר. 
תצפיות נוף לכיוון ברטעה וקניון הנמרים.

קציר דרום 7.6

מרבית אתר גיאומורפולוגי ייחודי ובעבר חלק 
ממסלול טיולים מרכזי בצפון השומרון 
)יער ריחן-ברטעה(. ערך תרבותי לעין 
ברטעה, אמת המים ושרידי בוסתנים 

במורד הקניון.

אזור מצוקים וחורש מפותח ומרשים 
משני צידי הקו הירוק. אתרים מרכזיים – 

הקניון עצמו, עין ברטעה ואמת מים.

“קניון הנמרים״ 7.7

גבוהה מאד  חוליה מקשרת בין “קניון הנמרים״
ליער ברטעה.

אזור חורש דליל בין קציר וברטעה. מעלה ברטעה 7.8

גבוהה מאד נצפות טובה מכביש הגישה לקציר. גוש יער צפוף מעל כביש קציר. יער ברטעה עליון 7.9

גבוהה מאד נצפות טובה מכביש הגישה לקציר.  גוש יער צפוף בין כביש קציר
לכביש ברטעה.

יער ברטעה תחתון 7.10

8. יער עירון
• מאפייני היחידה	

היחידה כוללת את חלקו הצפוני והגבוה של אזור גבעות עירון, צפונית לאפיק נחל סמתר ולכפר אום אל-קוטוף. האזור 
מאופיין בשילוב מרשים של מטעי זיתים ואלוני תבור, חלקם גדולים ועתיקים.

• גבולות היחידה	
• בצפון-מערב – כביש 65 )כביש נחל עירון(.	
• בצפון-מזרח – כביש ברטעה.	
• בדרום-מזרח – השטחים החקלאיים של ברטעה.	
• בדרום – מחצבת ורד והכפר חרבת א-טווילה.	
• במערב – כביש 6 )חוצה ישראל(.	

• אגני ניקוז	
כל תחום היחידה מתנקז לנחל עירון, בין אם ישירות )בחלק הצפוני( או דרך הנחלים סמתר )במרכז( וחריש )בדרום(.

• רום פני הקרקע	
אופי המרחב הוא אזור גבעות מתונות, שפסגותיהן כמעט אחידות בגובהן )190 מ מעפה״י בצפון-מזרח היחידה ו- 180 

מ׳ בדרום-מערב היחידה(. הגבעות משתפלות במתינות לעבר בקעת ברקאי, ברום 80 מ׳ מעפה״י.
• מסלע וקרקע	

מצפון לקו עין א-סמל – רוגם אל אחמר – מחצבת ורד, ובגבעת חפור, נחשפת תצורת בענה )מסלע גירני( כאשר ברצועה 
עין  לקו  ומדרום  ורד  במחצבת  וחוואר(.  )קירטון  זיתים  עין  תצורת  נחשפת  דרום  ערה  ובגבעת  עירון  נחל  לאורך  צרה 
א-סמל – מחצבת ורד, נמצא דולומיט מתצורת סחנין. דולומיט זה חודר מערבה ונחשף באוכפים המתונים שבין הגבעות.

• תכסית וצומח	
מרבית היחידה נטועה יערות מחטניים, עם מיעוט עצי אקליפטוס. בתת-היער נלווים אליהם עצי אלון תבור וחרוב מצוי, 
ושיחי אלת המסטיק. בשטחים הטבעיים שאינם נטועים קיים יער טבעי של חרוב מצוי ואלון תבור, וכן שיחיות בשלטון 

קידה שעירה, אלת המסטיק ובר-זית בינוני. 
בגבעת חפור מזרח קיים חורש מפותח, שמהווה את ‘נקודת המעבר מיערות אלון התבור המאפיינים את השרון והרום 
הנמוך בשומרון, לחורשי אלון מצוי המאפייניים את השומרון. ביחידת נוף זו קיימים כרמי זיתים רבים, רובם מעובדים 

ומיעוטם נטושים. בכרמי זיתים אלו, כמו בכל היחידה, נשמרו פרטים מרשימים של עצי אלון התבור.
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• מקורות מים	
אין מקורות מים בתחום היחידה.

• אתרים מרכזיים	
האתרים הבולטים בתחום היחידה: יער עירון )קק״ל(, אלוני סמתר, גבעת חפור, מערת כפר קרע.

• יישובים	
בתחום היחידה ממוקם יישוב לא חוקי קטן – דאר אל חנון )כחצי ק״מ דרומית לצומת כפר קרע(.

• תשתיות ומפגעים סביבתיים	
• מחצבת ורד – אחת המחצבות הגדולות בישראל )שטחה כ- 1000 דונם(. המחצבה יוצרת מפגעי רעש ואבק בשטח 	

נרחב מסביב לה.
• מחצבות נטושות בין צומת כפר קרע לצומת ברטעה – אתר פסולת בניין ופסולת ביתית לא מוסדר.	

• ייחוד חזותי ותרבותי	
אזור הגבעות מאופיין עדיין במרחב פתוח גדול יחסית ללא בנייה, גם לאחר פעילותה האינטנסיבית של מחצבת ורד. 

השילוב של מטעי זיתים ואלוני תבור יצר דפוס פסיפס מרשים בנוף האזור.
• ערכי טבע עיקריים	

עצים גדולים ועתיקים של אלון התבור )בעיקר בין נחל סמתר לחרבת אל-חפור( וחורש מפותח בגבעת חפור.

תת יחידות 

ערכיות נופית  ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

0 )בנוי(. יחידת נוף בנויה בעלת נצפות גבוהה 
מכביש 65.

גבעה מדרום לכפר ערה, המהווה למעשה 
חלק מגבעות עירון.

ערה דרום 8.1

גבוהה נצפה מכביש 65 ומכביש 6513.  גוש יער בצמוד וממערב לחלק הדרומי
של ערה.

יער ערה דרום 8.2

גבוהה נצפה מכביש 6513. גוש יער ממערב לכביש ברטעה. יער דאר אל-חנון 8.3

גבוהה מאד נצפה מכביש 65. פסיפס מרשים של זיתים 
ואלוני תבור – הגדול ביותר בשטח הסקר, 

ונדיר בקנה מידה ארצי.

החלק הצפוני והרציף של גבעות עירון. 
אתרים בולטים – דאר אל חנון, מערת כפר 

קרע.

גבעות עירון צפון 8.4

גבוהה מאד חניון קק״ל על אם הדרך לצפון. גוש יער בצמוד לכביש 65. יער עירון קק״ל 8.5

0 )הרוס( אזור הרוס סביבתית. אחת המחצבות הגדולות בישראל. מחצבת ורד 8.6

בינונית נצפות נמוכה מהכבישים. חלק גדול מגודר 
ואינו נגיש למטיילים.

רצועה צרה של מטעים ושדות בין גושי 
היער. אתר מרכזי – רוגם אל-אחמר.

חקלאות רוגם אל-
אחמר

8.7

גבוהה נצפה מכביש 6513 גוש יער ממערב לכביש ברטעה. יער כביש ברטעה 8.8

גבוהה נצפות נמוכה יחסית. אזור שיחייה וחורש ממזרח למחצבת ורד. גבעת ורד מזרח 8.9

גבוהה נצפה מחרבת א-טווילה. הדגמה יפה של 
השפעת הגיאולוגיה על הצומח הטבעי.

רצועת שיחייה במדרון הדרומי של גבעת 
חפור, השפעה יפה של גיאולוגיה על 

הצומח – המדרון שייך לתצורת סחנין 
 הדולומיטית והפסגה שייכת לתצורת

בענה הגירנית.

מורדות גבעת חפור 8.10

מרבית נצפות גבוהה מחרבת א-טווילה ונצפות 
מוגבלת מכביש 65. נוף הצומח הטבעי 

המפותח ביותר בגבעות עירון.

יער מרשים של אלון התבור ואלון מצוי, 
דומה ליער ריחן. אתרים בולטים – מגדל 

תצפית וגת עתיקה.

גבעת חפור מזרח 8.11

גבוהה מאד נצפות גבוהה מכביש חריש ומכביש 65, 
ריכוז יפה של אלוני תבור עתיקים.

יער אורנים בו נמצאים כתמי זיתים וחורש 
טבעי. אתרים בולטים - חרבת אל-חפור, 

אלוני חפור, בור מים.

גבעת חפור מערב 8.12

9. ברטעה – אום אל-קוטוף
• מאפייני היחידה	

– מצפה אילן.  וצפונית לכביש חריש  ורד  זה מהווה את חלקו התיכון של מרחב גבעות עירון, דרומית למחצבת  אזור 
ושטחים  וחרבת א-טווילה,  ביחידה משמשים כשטחים חקלאיים של הכפרים ברטעה, אום אל-קוטוף  ניכרים  חלקים 

נוספים מיוערים או מכוסים בשיחייה טבעית.
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• גבולות היחידה	
• בצפון – נחל סמתר עליון, מחצבת ורד וגבעת חפור.	
• בצפון-מזרח – גבול ברטעה וכביש ברטעה.	
• בדרום-מזרח – “הקו הירוק״.	
• בדרום – כביש 611.	
• במערב – כביש חריש.	

• אגני ניקוז	
דרום היחידה מתנקז לנחל נרבתה, ואילו צפון היחידה מתנקז לנחל סמתר. אזור אום אל-קוטוף וחרבת א-טווילה מתנקז 

לנחל חריש, ודרכו לנחל עירון.
• רום פני הקרקע	

במרכז היחידה נמצאות גבעות מתונות, שפסגותיהן כמעט אחידות בגובהן )שיא הגובה הוא 182 מ׳ מעפ״י באום אל-
קוטוף( ואילו במזרח נמצא עמק רדוד בגובה 140-150 מ׳. השטח משתפל לכיוון דרום, ומגיע לרום 80 מ׳ בנחל נרבתה 

בגבולה הדרומי של היחידה.
• מסלע וקרקע	

דולומיט מתצורת סחנין, שעליהם מתפתחות קרקעות טרה רוסה המשמשות  נמצאים סלעי  במרבית תחום היחידה 
לחקלאות. בגבעות במערב היחידה נחשפים סלעי גיר מתצורת בענה )בפרט בגבעת אום אל קוטוף ובדהור אל-חרדל(.

• תכסית וצומח	
ביחידת נוף זו קיימים מגוון של טיפוסי צומח. חלקם הגדול מיוערים, בעיקר ביערות מחטניים, כדוגמת תת-יחידת הנוף 
טבעיים  יערות  קיימים  אלו,  לצד  העיקרית.  המלווה  היא  המסטיק  ואלת  משתנה,  בצפיפות  הם  היערות  מדר.  ‘גבעת 
של אלון התבור וחרוב מצוי, וחורשים בשלטון אלון מצוי. כמו כן, ביחידה שיחיות רבות, הנשלטות בעיקר על-ידי אלת 

המסטיק ובר-זית בינוני. אלו מיוצגות היטב ביחידות הנוף ‘נחל נרבתה תיכון ואום אל קוטוף דרום.
כרמי זיתים רבים נטועים ביחידה, ואלה מטופלים בשיטות מסורתיות. 

• מקורות מים	
בגבעה 178 נמצא בור מים.

• אתרים מרכזיים	
האתרים הבולטים בתחום היחידה: גבעה 178 )חורבת צבר(, חורבת מדר, מערות אום אל-קוטוף, תצפית אום אל-קוטוף, 

קברים עתיקים ליד מצפה אילן, מערת דהור אל-חרדל.
• יישובים	

בתחום היחידה נמצאים הכפר הגדול ברטעה והכפרים הקטנים אום אל-קוטוף וחרבת א-טווילה, וכן היישוב מצפה אילן.
• תשתיות ומפגעים סביבתיים	

• קו ביוב באפיק נחל נרבתה – שוחות הביוב נטולות מכסים ולפיכך יש הן ריח ביוב והן סכנת נפילה לשוחות.	
• פסולת בניין ופסולת ביתית לצד כביש ברטעה.	
• תוכנית לבריכת אגירת מים בפסגת גבעה 178 )עבור השכונות החדשות בחריש(.	

• ייחוד חזותי ותרבותי	
בדומה ליחידת יער עירון, גם יחידה זו מאופיינת במרחב פתוח גדול עם מיעוט בנייה. הגבעות באזור זה מתונות יותר 

ונופן פחות דרמטי, ושלוש מהגבעות הבולטות מיושבות כיום – מצפה אילן, אום אל-קוטוף וחרבת א-טווילה.
גבעה 178 )חורבת צבר( היא הגבעה השמורה ביותר חזותית בתחום היחידה, אך בפסגתה מתוכנן כיום מאגר מים.

• ערכי טבע עיקריים	
עצים עתיקים – אלוני תבור באום אל-קוטוף, אלת המסטיק ליד מגדל המים באום אל-קוטוף, אלון מצוי ממערב למצפה אילן.

תת יחידות 

ערכיות נופית  ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

0 )בנוי( הכפר ממוקם הן בגבול הר אמיר וגבעות 
עירון, והן משני צידי הקו הירוק.

כפר גדול משני עברי נחל נרבתה. ברטעה 9.1

בינונית אזור מעבר ללא ערכי טבע בולטים. אזור כמעט מישורי ובו מטעי זיתים ושדות. חקלאות ברטעה 9.2

גבוהה חוליה מקשרת בין השטחים הטבעיים 
והמיוערים באגן נחל נרבתה לאלו 

שבגבעות עירון.

 גבעה מיוערת ברובה.
אתר מרכזי – חורבת מדר

גבעת מדר 9.3
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ערכיות נופית  ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

גבוהה מאד גבעה לא מיוערת באזור מיוער, בעלת 
נצפות גבוהה ממצפה אילן ומאום אל-

קוטוף

גבעה בולטת בשטח שכן היא תחומה 
בערוצים ופסגתה אינה מיוערת. שרידי 
עתיקות ומערת מגורים מצפון לפסגה.

גבעה 178 9.4

גבוהה אזור חיץ בין שני הכפרים חרבת א-טווילה 
ואום אל-קוטוף

אזור מטעים ושדות בין חרבת א-טווילה 
לאום אל-קוטוף

חקלאות חרבת 
א-טווילה

9.5

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. כפר בראש גבעה. חרבת א-טווילה 9.6

גבוהה מאד  חורש מפותח סביב פסגת הגבעה,
המבליט את הכפר שבראש הגבעה.

מופע מרשים של אלון מצוי ואלה א״י. מורדות חרבת 
א-טווילה

9.7

גבוהה מאד  חורש מפותח סביב פסגת הגבעה,
המבליט את הכפר שבראש הגבעה.

מופע מרשים של אלון מצוי ואלה א״י. מורדות אום אל-קוטוף 9.8

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. כפר בראש גבעה. אתר מרכזי – מגדל המים. אום אל-קוטוף 9.9

בינונית שטחים חקלאיים ללא ערכי טבע בולטים. מטעים ושדות מדרום וממזרח לאום אל-
קוטוף. אתר בולט – מערות אום אל-קוטוף

חקלאות אום אל-
קוטוף

9.10

בינונית פגוע ע״י דרכים, וללא ערכי טבע בולטים. אזור שיחייה אום אל-קוטוף דרום 9.11

גבוהה מאד קטע מרשים של הנחל בין הגבעות, ללא 
הפרות נופיות במדרונות.

אזור שיחייה וכתמי ייעור משני צידי הנחל נחל נרבתה תיכון 9.12

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. תצפית טובה לסביבה. יישוב חדש. מצפה אילן 9.13

גבוהה מאד רכס בולט הנצפה היטב מסביבתו ולא 
נפגע בעבודות פיתוח וייעור.

 רכס לא מיוער ממזרח למצפה אילן.
אתר בולט – מערת דהור אל-חרדל

דהור אל-חרדל 9.14

10. בקעת ברקאי
• מאפייני היחידה	

בקעת ברקאי היא החלק המערבי של בקעת עירון. בקעת עירון נמשכת ברצף מאזור צומת מי-עמי עד גבול השרון 
באזור ברקאי, אלא שחלק משטחי הבקעה נמצאים מעבר לגבולות הסקר )בין צומת כפר קרע לצומת ערערה(. האזור 

מאופיין בנוף מישורי ובחקלאות אינטנסיבית.
• גבולות היחידה	

• בצפון – כביש 65 ומדרגת כפר קרע.	
• במזרח ובדרום-מזרח – כביש הגישה לכפר קרע ושולי גבעות עירון.	
• בדרום – גבעת חפור וגבעת ברקאי.	
• במערב – כביש 574.	

• אגני ניקוז	
כל תחום היחידה מתנקז לנחל עירון, העובר באזור זה. קטע משטח היחידה מתנקז לנחל עירון דרך נחל סמתר, המנקז 

את מחצבת ורד.
• רום פני הקרקע	

הבקעה משתפלת במתינות מערבה וגובהה נע בין 85 מ׳ מעפה״י במזרח היחידה ל- 48 מ׳ בגשר נחל עירון בכביש 574.
• מסלע וקרקע	

קרקעות סחף אלוביאליות.
• תכסית וצומח	

רוב שטח היחידה נמצא בעיבוד חקלאי אינטנסיבי, בעיקר גידולי שדה וכן מטעים. לצידי כביש -6 מחלף עירון, קיימים 
שטחים בהם הצומח שוקם במינים מקומיים. לאורך אפיק נחל עירון, גדל צומח מופר, יחד עם צומח המאפיין בתי גידול 

לחים, כדוגמת שיח אברהם. 
• מקורות מים	

נחל עירון חוצה את היחידה לכל אורכה. בקטע זה הנחל אכזב, אם כי לפרקים מגיעה אליו זרימת ביוב ממעלה הנחל.
• אתרים מרכזיים	

אין אתרים ייחודיים בתחום היחידה.
• יישובים	

אין יישובים בתחום היחידה, אולם הלולים של ברקאי נמצאים בשטחה.
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• תשתיות ומפגעים סביבתיים	
מחלף עירון )כביש 6 וכביש 65( מבתר את היחידה ומהווה למעשה תת-יחידת נוף עצמאית.

• ייחוד חזותי ותרבותי	
בקעת עירון מדגישה את נוף הגבעות שמדרום לה, ובפרט – קיבוץ ברקאי.

• ערכי טבע עיקריים	
פרטים אחדים של אלון התבור בשולי הבקעה.

תת יחידות 

ערכיות נופית  ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

גבוהה נוף נדיר של בקעה החודרת לאזור ההררי, 
ללא מפגעים ויזואליים בשטח תת-היחידה.

 אזור חקלאי מעובד במפגש הנחלים
עירון וסמתר.

מרכז בקעת ברקאי 10.1

0 )בנוי( אזור מופר בו הכבישים עוברים בסוללות 
 מעל לבקעה, ומטשטשים את דמות

נוף הבקעה.

מחלף במפגש כבישים 6 ו- 65. מחלף עירון דרום 10.2

בינונית נוף נדיר של בקעה החודרת לאזור ההררי, 
עם מפגעים ויזואליים מעטים בשטח 

תת-היחידה.

אזור חקלאי מעובד בין ברקאי לצומת 
משמר הגבול.

בקעת ברקאי מערב 10.3

גבוהה מסדרון אקולוגי מקומי. רצועת הנחל בין כביש 574 לכביש 6. נחל עירון – ברקאי צפון 10.4

נמוכה היעדר רצף או אתרים נקודתיים. שטח כלוא בין נחל עירון, ברקאי וכביש 6. דרום בקעת ברקאי 10.5

גבוהה נצפות גבוהה ונוף נדיר של בקעה החודרת 
לאזור ההררי ללא מפגעים סביבתיים בולטים.

שטח בין כביש 65 למתלול כפר קרע, 
ממזרח למחלף עירון.

בקעת ברקאי מזרח 10.6

11. חריש
• מאפייני היחידה	

מרחב חריש מהווה חלק מאזור המעבר בין גבעות עירון למישור החוף. הטופוגרפיה באזור מתונה, אך עדיין ניתן להבחין 
נרחבות שבוצעו בתחילת שנות ה- 90 כחלק מהכשרת  וערוצים רדודים. האזור מצולק בעבודות עפר  במבנה גבעות 
הקרקע להרחבת הישוב חריש, ובחלקו הצפוני יש קיר אבן בגובה כמה מטרים המהווה מכשול כמעט בלתי עביר לבעלי 

חיים ולבני אדם.
• גבולות היחידה	

• בצפון– כביש חריש.	
• במזרח – כביש חריש.	
• בדרום – יער מענית.	
• במערב – כביש 6 )חוצה ישראל(.	

• אגני ניקוז	
חלקה הצפוני של היחידה מתנקז לנחל עירון דרך נחל חריש. דרום היחידה מתנקז לנחל נרבתה דרך נחל זאבים.

• רום פני הקרקע	
הנקודה הגבוהה ביחידה היא ברום של 143 מ׳ מעפה״י )בחלק הצפוני של תשתיות חריש(, ואילו המקום הנמוך ביותר 

הוא במפגש נחל חריש עם כביש 6, ברום 75 מ׳.
• מסלע וקרקע	

תצורת בענה )גיר ומעט דולומיט(. באפיק נחל חריש נחשפת תצורת סחנין )דולומיט(.
• תכסית וצומח	

ביחידה זו קיים ריבוי שיחיות- בעיקר בשלטון קידה שעירה ואלת המסטיק. ראויים לציון יערות טבעיים ביחידה, בשלטון 
חרוב מצוי ואלון התבור, כדוגמת אלו הנמצאים בתת-יחידת הנוף ‘גבעות חריש צפון. 

הצומח הטבעי ביחידה זו נפגע מעבודות התשתית בחריש, פגיעה זו ניכרת בריבוי יחידות בשלטון עשבוניים בני-חלוף, 
וצומח מופר. 

• מקורות מים	
אין מקורות מים בתחום היחידה.

• אתרים מרכזיים	
קבוצת אלוני תבור בתחום תשתיות חריש.
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• יישובים	
היישוב חריש.

• תשתיות ומפגעים סביבתיים	
• תשתיות העיר חריש משתרעות על פני חלק נרחב מהיחידה.	
• קיר אבן החוצץ בין תשתיות חריש למדרונות היורדים לנחל חריש.	
• מחצבת איטונג בכביש 6 )עברה שיקום חלקי אך עדיין מהווה מפגע נופי(.	

• ייחוד חזותי ותרבותי	
ערכה של היחידה כיום נמוך, אך ראוי לציון נחל חריש ומטעי הזיתים שלאורכו, בחלק הצפוני של היחידה.

• ערכי טבע עיקריים	
פרטים אחדים של אלון התבור.

תת יחידות 

ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים לקביעת 
ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

גבוהה מאד מופע נאה של זיתים בנחל חריש בעל 
נצפות גבוהה. מפגש אלון מצוי ואלון 

התבור, ומספר עמקים נאים.

עמק צר וארוך מדרום לכביש חריש. נחל חריש 11.1

גבוהה נצפות נמוכה. עמקים המתחברים
לנחל חריש.

אזור שיחייה המשתפל לכיוון כביש 6. גבעות חריש צפון 11.2

נמוכה נצפות גבוהה מהכביש, השטח עדיין פגוע 
עם צמחייה פולשת.

מחצבה שנסגרה ושוקמה עם סלילת 
כביש 6.

מחצבת איטונג 11.3

נמוכה שטח פגוע קשות עם נצפות נמוכה. אזור המבותר ע״י מערכת דרכים והכשרת 
קרקע לפני כ- 20 שנה.

תשתיות חריש 11.4

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. יישוב הכולל בנייה צמודת קרקע ובנייה 
רווייה נמוכה.

חריש 11.5

12. יער מענית
• מאפייני היחידה	

ופנאי אינטנסיבית, בפרט  נופש  זה מקיים פעילות  וארוכה )ממזרח למערב(, שחלקה הגדול מיוער. אזור  רצועה צרה 
רוכבי אופניים, וזאת למרות היעדר שבילים מסומנים.

• גבולות היחידה	
• בצפון – כביש חריש, אזור הבינוי של חריש וקיבוץ מענית.	
• במזרח – הקו הירוק.	
• בדרום – בקעת מצר ונחל נרבתה )ביחידה הוכללה גם גבעה אחת מדרום לנחל, הדומה יותר במאפייניה ליער מענית 	

מאשר לגבעות מצר, ויש לציין שגם מבחינה גיאולוגית גבעה זו מתחלקת בין תצורת בענה, השולטת ברוב שטחי 
היחידה, ובין תצורת עין זיתים – לה שייכות גבעות מצר(.

• במערב – כביש 574.	
• אגני ניקוז	

כל תחום היחידה מתנקז לנחל נרבתה, ישירות או דרך נחל זאבים.
• רום פני הקרקע	

הנקודה הגבוהה ביחידה היא ברום של כ- 145 מ׳ מעפה״י בחורבת מהו, ואילו המקום הנמוך ביותר הוא במפגש נחל 
נרבתה וכביש 574, ברום של כ- 35 מ׳.

• מסלע וקרקע	
כל תחום היחידה – תצורת בענה )גיר ומעט דולומיט(. בחלקה הדרומי של גבעה 82 נחשפת תצורת עין זיתים )קירטון וחרסית(.

• תכסית וצומח	
יחידת נוף זו כוללת טיפוסי צומח מגוונים. רוב השטחים הטבעיים נטועים במיני אורן שונים, כדוגמת יחידות הנוף ‘יער 
מענית, ‘תל זאבים וגבעה 82. בתת היער נמצא, פרט לאלת המסטיק המלווה יערות אורן בכל שטחי הסקר, גם תת-יער 
בשלטון אשחר א״י, ותת-יער עשבוני, המייצג את החגורה התחתונה יותר של הסקר. יערות טבעיים בשלטון חרוב מצוי 

ואלון התבור קיימים בעיקר ביחידת הנוף ‘גבעות חריש מזרח. 
ביחידה זו קיימים כרמי זיתים, חלקם מעובדים באופן מסורתי, וחלקם מלווים בעצי אלון תבור, כדוגמת גבעת מהו. 

ביחידת נוף ‘כביש -6 מענית, וכן לאורך כביש 6, קיימים שטחים בהם הצומח שוקם במינים מקומיים.
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• מקורות מים	
מספר בורות מים באזור תל זאבים. דרומית למענית – סימנים לבריכת חורף בעבר.

• אתרים מרכזיים	
תל זאבים וריכוזי מערות קבורה סביב התל, פינת רויטל – אתר הנצחה ומערות חצובות.

• יישובים	
אין יישובים בתחום היחידה.

• תשתיות ומפגעים סביבתיים	
• כביש 6 )חוצה ישראל( חוצה את היחידה.	
• מחצבות נטושות בגדה הצפונית של נחל נרבתה )עברו שיקום חלקי במסגרת סלילת כביש 6(.	

• ייחוד חזותי ותרבותי	
היער צופה על נחל נרבתה ובקעת מצר, ובעל ערך נופי גבוה. במיוחד ראוי לציון מרחב תל זאבים – מכלול עשיר בשרידים 

ארכיאולוגיים. כמו כן, ראוי לציון ביחידה זו מפגש אלוני תבור וזיתים, בדומה לצפון גבעות עירון.
• ערכי טבע עיקריים	

מקבצים של אלון התבור.

תת יחידות 

ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

גבוהה מאד אזור יחסית לא מופר ובעל תצפית טובה 
לבקעת מצר וסביבתה.

אזור שיחייה ויער אורנים ממזרח לנחל 
נרבתה. אתר מרכזי – חורבת מהו.

גבעת מהו 12.1

גבוהה מאד אזור יחסית לא מופר, פחות מרשים נופית 
בהשוואה לגבעת מהו הסמוכה. בגבול 
היחידה עם תל זאבים – אזור יפה של 
 זיתים ואלוני התבור. ביחידה נפגשים

אלון מצוי ואלון התבור. 

אזור שיחייה בין נחל נרבתה ליער מענית. 
 בדרום היחידה נמצא יער אורנים

)המשכו של יער מענית( ובצפון-מערב 
היחידה נמצא עמק בולט ובו חרובים 
 פזורים )חלקו העליון של נחל זאבים(.

אתר מרכזי – פינת רויטל.

גבעות חריש מזרח 12.2

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. מקומו של קיבוץ חריש הישן, כיום בסיס 
מג״ב.

מג״ב חריש 12.3

גבוהה מאד ליבת יער מענית, משמשת לפעילויות 
נופש ופנאי.

יער אורנים בין חריש לנחל זאבים. ביער 
יש כמה מערות קבורה.

יער מענית – מרכז 12.4

מרבית מכלול מרשים של שרידים ארכיאולוגיים. 
טופוגרפיה מעניינת.

גבעה מבודדת יחסית בין נחל זאבים 
לנחל נרבתה. בפסגתה אתר העתיקות תל 

זאבים ובמדרונותיה מערות קבורה רבות.

תל זאבים 12.5

גבוהה מאד פסיפס נופי מרשים השובר את תבנית 
היער שסביבו.

אזור שרובו לא מיוער ומשלב מטעי זיתים 
וריכוז אלוני תבור.

תל זאבים מערב 12.6

0 )הרוס( אזור מופר הנמצא ברובו במבתר 
ובמחצבה נטושה.

תוואי כביש 6. כביש 6 – מענית 12.7

גבוהה מאד מפגש מרשים בין יער ושדות חקלאיים 
החודרים לליבת היער.

המשכו המערבי של יער מענית. יער מענית – מערב 12.8

גבוהה רצועה חקלאית בין יער מענית וגבעה 82 עמק נחל נרבתה. אתרים מרכזיים – 
מחצבות נרבתה, אלון התבור.

מורד נחל נרבתה 12.9

נמוכה אזור יער צר ומקוטע מסביבתו. שולי גבעה 82 שנותרו ממזרח לכביש 6. שולי גבעה 82 12.10

גבוהה מאד תצפית מרשימה לעבר הכפר מיסר, חלק 
מפסיפס היערות באגן נחל נרבתה.

גבעה מבודדת מדרום לנחל נרבתה, 
שעובר בה שבר גיאולוגי בין תצורות בענה 

ועין זיתים )גיר וקירטון(.

גבעה 82 12.11

13. בתות גלעם- נצור
• מאפייני היחידה	

זהו אזור המעבר בין גבעות עירון למישור החוף. אזור זה מייצג את נופי הבתה העשבונית המשמעותיים ביותר במרחב 
הסקר, אחרי הבתות העשבוניות בשטחי האש ברגבים.
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• גבולות היחידה	
• בצפון – בקעת ברקאי.	
• במזרח – כביש 6 )חוצה ישראל(.	
• בדרום – קיבוץ מענית ונחל נרבתה.	
• במערב – כביש 574.	

• אגני ניקוז	
כל תחום היחידה מתנקז לנחל עירון - חלקה הצפוני ישירות או דרך נחל חריש, החלק התיכון דרך נחל גלעם, והחלק 

הדרומי דרך נחל נרבתה.
• רום פני הקרקע	

הנקודה הגבוהה ביחידה היא ברום של כ- 100 מ׳ מעפה״י בחציית כביש 6, ואילו המקום הנמוך ביותר הוא במפגש נחל 
נרבתה וכביש 574, ברום של כ- 35 מ׳.

• מסלע וקרקע	
מרבית תחום היחידה – תצורת בענה )גיר ומעט דולומיט(. בגבעת ברקאי ובגבעת הכבשנים – תצורת עין זיתים )קירטון 

וחרסית(. באזור מפעל גלעם – קרקעות סחף אלוביאליות )למעשה הקצה המזרחי של מישור החוף(.
• תכסית וצומח	

החלקים שאינם בנויים ביחידה זו, נחלקים בין שטחים חקלאיים, רובם גידולי שדה, וצומח טבעי. רוב הצומח הטבעי הוא 
עשבוני בן-חלוף, והוא מיוצג בצורה נרחבת בתת-היחידה ‘בתות נצור.

כמו כן מצויים ביחידת נוף זו, טיפוסים המאפיינים את החגורה הנמוכה והיובשנית יותר של השומרון - שיחיות בשלטון 
אשחר א״י, ובתות בשלטון כתלה חריפה וזקנן א״י. 

ביחידה זו מספר יערות נטועים, המלווים לרוב באלת המסטיק.
• מקורות מים	

אין מקורות מים בתחום היחידה.
• אתרים מרכזיים	

כבשני ברקאי – מספר מחצבות נטושות ובהן כבשנים מרשימים )כפי הנראה מתקופת המנדט הבריטי או שלהי התקופה 
העותמאנית(, אלות אטלנטיות, חורבת נצור, תל נרבתה, משטרת כרכור )סגורה למבקרים(.

• יישובים	
קיבוץ ברקאי, קיבוץ מענית, מוסד להבות חביבה, מפעל גלעם, מתקן צבאי.

• תשתיות ומפגעים סביבתיים	
ריבוי מחצבות נטושות באזור ברקאי, שבחלקן פסולת בניין.

• ייחוד חזותי ותרבותי	
השומרון.  והדום  מנשה  רמת  נופי  את  ומזכיר  הסקר,  במרחב  דופן  יוצא  הוא  זה  באזור  הנרחב  העשבונית  הבתה  נוף 

במחצבות הנטושות נשמר ריכוז מרשים של כבשנים מסוגים שונים, שחלקם במצב שימור טוב.
• ערכי טבע עיקריים	

נוף בתה עשבונית, עצים מעטים של אלה אטלנטית ושיחי שיזף השיח, וריכוז קטן של אזוב מצוי.

תת יחידות 

ערכיות נופית  ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. קיבוץ ברקאי. אתר מרכזי – “מצודת 
ברקאי״. מספר עצי אלה אטלנטית.

ברקאי 13.1

גבוהה הקצה המערבי של גבעות עירון המבותר 
ע״י כבישים ובנייה.

חורש ויער סביב קיבוץ ברקאי. סובב ברקאי 13.2

0 )הרוס( אזור הרוס, חלקו חצוב בהר וחלקו נמצא 
בסוללה מעל אפיק נחל חריש.

תוואי כביש 6. כביש 6 – חריש 13.3

גבוהה נצפות גבוהה מכביש חריש ומכביש 6. יער צעיר מדרום לנחל חריש. יער ברקאי דרום 13.4

מרבית שילוב ייחודי של מכלול היסטורי ופרטים 
בוטניים נדירים - שניהם לא מיוצגים כלל 

בשאר מרחב הסקר.

גבעות קירטון ובהן מחצבות נטושות. 
 אתרים בולטים – מקבצי כבשני סיד,

עצי אלה אטלנטית ושיזף השיח.

כבשני ברקאי 13.5
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ערכיות נופית  ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. מצודת טיגרט בריטית המשמשת את 
כוחות הביטחון עד היום.

משטרת כרכור 13.6

מרבית נוף פתוח נרחב יחיד מסוגו בתחום הסקר. שטח בתה עשבונית ובשוליו מספר 
יערות. אתר מרכזי – חורבת נצור.

בתות נצור 13.7

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. קיבוץ מענית. אתרים מרכזיים – תל 
נרבתה, עמדת הגנה ממלחמת העצמאות.

מענית 13.8

גבוהה אזור שדות הנצפה מכביש 574.  שדות ומטעים באזור מענית –
גבעת חביבה.

חקלאות מענית 13.9

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. מוסד גבעת חביבה. גבעת חביבה 13.10

14. גבעות מצר
• מאפייני היחידה	

הגדולה ביחידות הנוף במזרח הסקר )7,580 דונם(. כמעט כולה בנויה מסלע קירטוני. אופי היחידה הוא גבעות נמוכות 
)חלקן הצפוני מיוער וחלקן הדרומי טרשי( וביניהן עמקים נרחבים, המעובדים אינטנסיבית ע״י קיבוץ מצר. 

• גבולות היחידה	
• בצפון – יער מענית, גבעה 82.	
• במזרח – הקו הירוק.	
• בדרום – האזור הבנוי של בקה אל-ערביה.	
• במערב – כביש 574.	

• אגני ניקוז	
החלק הצפוני מתנקז לנחל נרבתה, והחלק הדרומי מתנקז לנחל מאור )יובל של נחל חדרה(.

• רום פני הקרקע	
נחל  ביותר הוא במפגש  ואילו המקום הנמוך  הנקודה הגבוהה ביחידה היא ברום של 108 מ׳ מעפה״י מזרחית למצר, 

נרבתה וכביש 574, ברום של כ- 35 מ׳.
• מסלע וקרקע	

מרבית תחום היחידה – תצורת עין זיתים )קירטון וחרסית(. בבקעת מצר ובנחל נרבתה – קרקעות סחף אלוביאליות.
• תכסית וצומח	

רוב שטחי יחידת נוף זו משמשים לעיבוד חקלאי - מטעים וגידולי שדה. מבין הצומח הטבעי, נציין ריבוי של שטחים 
בשלטון זקנן שעיר ושומר פשוט, לצד שיחיות אשחר א״י ובתת כתלה חריפה. אלה מייצגים את הצומח של החגורה 

התחתונה של השומרון. 
כמו כן, יש ביחידת נוף זו יערות נטועים, בעיקר מיני אורן. אלה מלווים באלת המסטיק ואשחר ארץ-ישראלי. 

ביחידה זו כרמי זיתים המעובדים באופן מסורתי, וכן כרמי זיתים נטושים המלווים באלון תבור, בתת-היחידה ביר אל-
אסייאר. 

בתת-יחידת הנוף כביש 6 -שדות מצר, הצומח משוקם בעזרת מינים מקומיים. 
• מקורות מים	

ביר אל אסייאר – באר חפורה, ובקרבתה נמצא מאגר מצר.
• אתרים מרכזיים	

בורות המים במצר, ביר אל אסייאר, שייח אסייאר, מערת מצר, גלעין הכפר מיסר, אבני גבול לאורך הקו הירוק.
• יישובים	

קיבוץ מצר, הכפר מיסר ושוליה הצפוניים של העיר בקה אל-ערביה.
• תשתיות ומפגעים סביבתיים	

• כביש 6 עובר בחלק המערבי של היחידה.	
• זחילת בינוי נרחבת לאורך הדופן הצפונית של בקה אל-ערביה.	
• מזבלה נטושה מצפון לבקה אל-ערביה )על חלקה יש כיום מטע זיתים(.	
• מאגר מצר.	
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• ייחוד חזותי ותרבותי	
ביחידה זו, בניגוד לקודמותיה, הגבעות המיוערות הן איים מבודדים בין עמקים מעובדים, ובכך ייחודה הנופי. כמו כן, בקעת 
מצר ומאגר המים שבתוכה היא בעלת ערך נופי ייחודי. ערך זה מתחדד על רקע העובדה שהבקעה סגורה )בניגוד לבקעת 
עירון, בקעת נחל חדרה ובקעת נחל חביבה(, וכן בשל היעדר מבנים חקלאיים בבקעת מצר )שוב, בניגוד לבקעות האחרות(.

• ערכי טבע עיקריים	
מערת מצר – “בולען״ יחיד מסוגו במרחב הסקר.

חורש פתוח באזור ביר אל-אסייאר.

תת יחידות 

ערכיות נופית  ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

גבוהה מאד הבקעה המבודדת היחידה בתחום הסקר, 
וגם היחידה במורדות השומרון שנותרה 

ללא בינוי כלשהו.

בקעה גדולה )כ- 1400 דונם( המעובדת 
ע״י קיבוץ מצר.

בקעת מצר 14.1

בינונית מאגר המים נצפה היטב מהגבעות 
בסביבה ומהווה נקודת ציון מרכזית.

מאגר מים גדול ובולט. מאגר מצר 14.2

מירבית שילוב של צמחייה טבעית עם הפרות 
מעטות )השטח הפתוח השמור ביותר 

בתחום היחידה(, יחד עם אתרי מורשת.

אזור גבעות אליו חודרים שדות חקלאיים. 
אתרים מרכזיים – ח ביר אל אסייאר, שייח 

אל אסייאר, אבני גבול.

ביר אל-אסייאר 14.3

גבוהה מאד חלק מפסיפס יערות ושדות המאפיין את 
גבעות מצר.

יער אורנים בדרום-מזרח גבעות מצר. 
ביער יש כמה מערות ובשוליו המזרחיים 

יש אבני גבול.

יער מצר מזרח 14.4

גבוהה  חלק ממכלול עמקים המעצב את
אופי האזור.

עמק המפריד בין גבעות מצר המזרחיות 
 )יער מצר מזרח( לגבעות בקה מזרח.

אתר מרכזי – מערת מצר.

עמק מצר מזרח 14.5

בינונית השטח סובל מזחילה עירונית )פסיפס של 
בנייה ושטחים פתוחים(.

גבעות טרשיות שבחלקן נטועים זיתים. גבעות בקה מזרח 14.6

גבוהה אזור המשלים את “מסגרת״ הנוף של 
בקעת מצר.

 רצועה מיוערת החוצצת בין מצר
ובקעת מצר.

מורדות מצר 14.7

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה.  קיבוץ מצר.
אתר מרכזי – בורות המים במצר.

מצר 14.8

גבוהה חלק ממכלול עמקים המעצב את אופי 
האזור.

המשכו של עמק מצר, המאופיין 
בחקלאות אינטנסיבית.

עמק מצר מערב 14.9

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. כפר קטן. אתר מרכזי – מכלול מסגד הכפר. מיסר 14.10

בינונית רצועה צרה המוקפת בכבישים ובנייה. 
מתחם לולים במרכז היחידה.

אזור חקלאי בין כביש מצר לכביש 6. מיסר מערב 14.11

0 )הרוס( תוואי כביש 6. רצועת כביש 6 בתחום היחידה. כביש 6 – שדות מצר 14.12

בינונית גוש גדול יחסית והפרות מעטות )לולים 
ותחנת דלק(. נצפות גבוהה מכבישים 6 

ו- 574.

אזור שדות ומטעים צעירים. שדות מצר מערב 14.13

גבוהה נצפות גבוהה מכביש מצר. אזור מטעים משני צידי כביש מצר. מטעים מצר 14.14

גבוהה מאד משלים את מכלול הגבעות והעמקים 
סביב מצר.

רצועת יער צרה ומבודדת יער מצר מערב 14.15

נמוכה זחילת בינוי של בקה אל-ערביה  עמק החוצץ בין בקה אל-ערביה
ליער מצר מערב.

עמק בקה צפון 14.16

גבוהה משלים את מכלול הגבעות והעמקים 
סביב מצר.

חורשה קטנה ומבודדת חורשת מצר מערב 14.17

בינונית נצפות גבוהה מכביש 574. אזור מצומצם של חקלאות אינטנסיבית 
בין מטעי מצר לבקה אל-ערביה

שדות מבואות בקה 14.18
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15. גבעות קרע
• מאפייני היחידה	

יחידת נוף בפאתי העיירה כפר קרע )המהווה המשך טבעי רציף ליחידה זו(, התחומה בבירור ע״י עמקים מצפון ומדרום. 
כלפי מזרח ומערב, גבולות היחידה אינם ברורים ומאופיינים במעברים הדרגתיים ליחידות נוף גובלות. 

• גבולות היחידה	
• בצפון-מזרח – גבול שיפוט המועצה )ולמעשה, אפיק נחל ברקן בתחום שיפוט מועצה מקומית כפר קרע(.	
• בדרום-מערב – בקעת עירון.	
• במערב – דרך המוביל ובקעת ברקן.	

• אגני ניקוז	
נחל  )יובל של  לנחל ברקן  ואילו החלק הצפוני מתנקז  נחל חדרה(,  )וממנו אל  נחל עירון  דרום היחידה מתנקז לאפיק 

תנינים(.
• רום פני הקרקע	

הנקודה הגבוהה ביחידה זו בתחום הסקר היא ברום 115 מ׳, בגבול כפר קרע )בתחום כפר קרע, מחוץ לגבולות הסקר, 
רום פני הקרקע ממשיך לעלות בהדרגה עד ל- 135 מ׳ במזרח היישוב(. הנקודה הנמוכה ביותר היא ברום 64 מ׳ מעפה״י 

בקצה הדרום-מערבי של היחידה )אנדרטת מג״ב(.
• מסלע וקרקע	

רוב השטח בנוי גבעות קירטון וצור מתצורת עדולם )חבורת עבדת(. בשיפולים הדרומיים של הגבעות נמצאת תצורת 
טקיה )קירטון, חוואר וחרסית(, ובשוליים הצפוניים קירטון מתצורת מראשה.

המסלע בתצורת עדולם הוא חילופין של שכבות דקות קשות של סלעי קירטון קשים ורכים )המלווים גם במעט צירור 
ולימוניט(. במבט שטחי המרקם הזה אחיד לכאורה בשטח, אבל כל ירידה קלה בחתך הסטרטיגרפי מתבטאת בכך שהן 
“אגן עדה״  היציאה מאותו  לכיוון  זה קורה  ונקבוביות פחות.  יותר  נעשות קשות  יחסית  והן הקשות  השכבות הרכות 
הצירוף  על  נמצאת  העשבונית  הבתה  אמיר.  רכס  ולכיוון  לגלעד  מזרחית  שעובר  הקדום  הקמר  לכיוון  קודם  שהוזכר 
יותר, מלווים מצטרפים ליער כשהשכבות נעשות  ונקבובי  יער אלון התבור מופיע כשצירוף השכבות הינו רך  הקשה, 
נקבוביות יותר ועד שמגיעים על חורש אלון מצוי מצפון לנחל תנינים על תצורת מראשה שכולה קירטון רך. )מפות של 

השינויים האלה ותיאור, ראה הר, 2008(.
• תכסית וצומח	

מרבית השטח שאינו בנוי ביחידה, מעובד בחקלאות אינטנסיבית - חלקו בגידולי שדה וחלקו במטעים. רובו של הצומח 
הטבעי הוא ביערות נטועים של אורן וברוש, ואלה מלווים בצמחים עשבוניים, אלון תבור ואשחר ארץ-ישראלי. בתת-

יחידת הנוף ‘חורבת בצלות קיים צומח עשבוני בן-חלוף, ובגבעת בורק קיימות שיחיות בשלטון אשחר ארץ-ישראלי. 
בכל טיפוסי הצומח הטבעי, ובגבעת בורק- אף בשטח המעובד, קיימים פרטים מרשימים של אלון התבור. 

במחלף עירון ולאורך כביש 6, הצומח משוקם בעזרת מינים מקומיים.
• מקורות מים	

במפות מסומנת בתחום היחידה באר – ביר דווידר )לא קיבלה שם עברי(. באר זו לא אותרה במהלך הסקר הנוכחי, וככל 
הנראה נסתמה לאחרונה.

• אתרים מרכזיים	
ביר דווידר, חורבת בצלות, חורבת גילן, ריכוז אלוני התבור ואלות אטלנטיות בפאתי כפר קרע, אלון התבור מצפון לחורבת בצלות.

• יישובים	
שולי העיירה כפר קרע.

• תשתיות ומפגעים סביבתיים	
• כביש 6 חוצה את היחידה, כולל קטע ממחלף עירון.	
• תחנת מיתוג של חברת החשמל ביער מדרום לכפר קרע.	
• פסולת בניין ופסולת ביתית רבה ביערות ליד כפר קרע.	
• גידור אינטנסיבי סביב המטעים בתחום היחידה.	
• זחילת בינוי של כפר קרע בקצה המזרחי של היחידה.	
• אנטנה בולטת ומתקן מקורות מדרום לחורבת בורק.	

• ייחוד חזותי ותרבותי	
ומיוער  תלול  מדרון   – קרע  כפר  מתלול  הוא  לנוסעים  יותר  המוכר  בולטים:  נופיים  אלמנטים  שני  נמצאים  זו  ביחידה 
המהווה מסגרת לבקעת עירון. אלמנט שני, מרשים יותר, הוא אלוני גבעת בורק – פסים ארוכים ומרשימים של אלוני 
התבור, המהווים נקודת ציון בולטת הנצפית מאזור כפר גליקסון ובקעת נחל ברקן, וכן מאזור ברקאי והכניסה למענית.
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• ערכי טבע עיקריים	
אלוני תבור עתיקים ומרשימים בגבעת בורק, ריכוז אלות אטלנטיות בין כפר קרע ונחל עירון.

תת יחידות 

ערכיות נופית  ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

גבוהה נצפות גבוהה מכביש 65, עניין גיאולוגי. מדרון צר וארוך בהפרש גובה של כ-20 מ׳, 
החוצץ בין כפר קרע לבקעת עירון.לאורכו 

פס מרשים של אלות אטלנטיות ואלוני 
תבור. מתלול זה שייך לתצורת טקיה 

)קירטון וחוואר(.

מתלול כפר קרע 15.1

גבוהה יער אורנים בצורת פרסה, הסובל מפסולת 
רבה בשטחו.

יער אורנים בגבעות מדרום לכפר קרע. 
אתרים מרכזיים – חורבת גילן, ביר דווידר.

יער כפר קרע 15.2

גבוהה שטח מטעים מגודר. נצפות נמוכה והיעדר 
אתרים נקודתיים.

מטעים מגודרים באינטנסיביות.
אתר מרכזי – אלון בצלות דרום.

מטעי בצלות 15.3

בינונית נצפות נמוכה והיעדר שרידים 
משמעותיים באתר.

שלוחה נמוכה עם צמחייה טבעית.
אתר מרכזי – חורבת בצלות.

חורבת בצלות 15.4

0 )בנוי( תוואי כביש 6. מחלף עירון בכביש 6, כלא בתוכו קטעים 
מיערות כפר קרע.

מחלף עירון צפון 15.5

0 )בנוי( תוואי כביש 6. רצועת כביש 6 בתחום היחידה. כביש 6 – גבעות קרע 15.6

גבוהה נצפות בינונית. פסיפס חקלאי בין דרך המוביל וכביש 6. סובב אנדרטת מג״ב 15.7

גבוהה ריכוז מטעי חרובים )נדיר בשטחי הסקר(, 
נקודת תצפית. פיתוח אינטנסיבי.

אתר הנצחה ממלכתי, ומטעי חרובים 
שחלקם שולבו במתחם.

אתר מרכזי – אנדרטת מג״ב.

אנדרטת מג״ב 15.8

בינונית רצועת שדות בין דרך המוביל לכביש 6, 
ללא אתרים נקודתיים.

רצועה צרה בין כביש 6 לדרך המוביל. דרך המוביל – 
גבעות קרע

15.9

מירבית שילוב ייחודי בין חקלאות ועצים עתיקים. 
העצים הנמצאים בקו הרכס מהווים 

נקודת ציון בולטת בנוף האזור.

גבעה מעובדת )גידולי שדה( ובה ריכוז 
אלוני תבור עתיקים ומרשימים.

גבעת בורק 15.10

גבוהה יער אורנים “סטנדרטי״, אנטנה בולטת 
בגבולו.

יער בצלע גבעת בורק.
אתר מרכזי – חורבת בורק.

יער בורק 15.11

16. שלוחות גלעד
• מאפייני היחידה	

יחידת הנוף השנייה בגודלה בתחומי הסקר )13,300 דונם(, מאופיינת בנוף גבעי מתון בתצורת עדולם )קירטון וצור(.
• גבולות היחידה	

• בצפון, במזרח ובדרום – גבול שיפוט המועצה )בדרום, גבול זה חופף בחלקו לנחל ברקן(.	
• במערב – קיבוץ רגבים.	
• האזור מצפון לנחלים עדה וסבכי ראוי מבחינות שונות להיחשב כיחידת נוף נוספת, אך כדי להימנע מ״זנבות״ )עקב 	

גבול שיפוט שרירותי של המועצה(, הוכלל גם מרחב זה ביחידה זו )בהתאמה לסקר הנוף ברמת מנשה )להב, 2005(.
• אגני ניקוז	

כל תחום היחידה מתנקז לאגן נחל תנינים, דרך נחל ברקן )בדרום( ונחל עדה )בצפון(.
• רום פני הקרקע	

השטח משתפל בהדרגה, מרום של 200 מ׳ מעפ״י במזרח עד לרום של 85 מ׳ בנחל עדה צפונית לרגבים.
• מסלע וקרקע	

שטח היחידה הומוגני יחסית מבחינה גיאולוגית ומאופיין במסלע קירטון וצור מתצורת עדולם )חבורת עבדת(.
• תכסית וצומח	

יחידת נוף זו מאופיינת בשטחים פתוחים רחבי ידיים, רובם הגדול עשבוניים. מיעוט מהשטח משמש לחקלאות, בערך 
חציו כגידולי שדה וחציו כמטעים. השטח הטבעי נשלט ברובו על-ידי שומר פשוט, וחלקם בעלי צומח עשבוני בן-חלוף. 
במקצת מהשטח קיימים עצי אלון התבור, שלעיתים יוצרים יער של ממש. ביחידות אחדות עצי האלון מלווים באלה 

אטלנטית, ובאחרים הם מלווים כרמי זיתים נטושים. 
בתת-יחידת הנוף ‘יער גוזלן׳, קיימים יערות נטועים של ברוש ואורן. תת-היער עשבוני ומלווה באשחר ארץ-ישראלי. 
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את הנוף מבתרים ערוצי נחלים ובהם שיחיות בשלטון פטל קדוש. 
• מקורות מים	

בתחום היחידה נובעים 6 מעיינות, שלושה מהם מסומנים במפות: 3 מעיינות בנחל ברקן )עין ברקן, עין ורדה ומעיין ללא 
שם(, 2 בנחל עדה עליון )מסומנים במפות ללא שם – עין קצוביה וביר עבדול גאבר( ואחד בנחל סבכי )עין חורבת סבכי, 
לא מסומן במפות(. כיום יש גם זרימת שפכים מאזור הכפר מועוויה דרך נחל פנתר לנחל ברקן. זרימה זו מגיעה לאזור עין 

ברקן ועין ורדה, וכפי הנראה נלווית אליה הזרמת שפכים ממחנה רגבים. נחל עדה שמר על אופיו כנחל אכזב.
• אתרים מרכזיים	

עין קצוביה, ביר עבדול גאבר, אלות סבכי, יער אלות עדה, תל קניר, קצר פקיס, חורבת פוקס.
• יישובים	

רגבים, מחנה רגבים.
• תשתיות ומפגעים סביבתיים	

• מחנה רגבים והמטווחים שבקרבתו יוצרים קיטוע של השטח הפתוח האיכותי.	
• כביש רגבים – כפר קרע.	
• כביש ממחנה רגבים בעמק נחל סבכי )קצה מחנה רגבים( עד פאתי גלעד.	

ראוי לציין ששני הכבישים הללו, למרות אורכם המשמעותי, אינם כבישים “רשמיים״ עם מספור של החברה הלאומית לדרכים.
• אנטנה סלולארית בולטת בשלוחת חטמית.	
• זרימת שפכים קבועה בנחל ברקן מכיוון נחל פנתר )כנראה מהכפר מועוויה ו ממחנה רגבים(.	
• מערום כפר קרע – אתר פסולת לשעבר ששוקם כאתר עודפי עפר מכביש 6. השיקום הנופי לא היווה שיקום אקולוגי, 	

וצמחיית השטח שונה מהמרחב הטבעי הסמוך )עם נוכחות בולטת של טיון דביק( – אתר זה מועד להשתלטות מינים 
פולשים ורודראליים.

• ייחוד חזותי ותרבותי	
יחידה זו כוללת את המרחב הפתוח הגדול ביותר בכל שטחי המועצה - שטח האש שממזרח למחנה רגבים. שטח זה 
מאופיין בבתה עשבונית ללא צומח מעוצה. אלמנט חשוב נוסף הוא יער הפארק במורד נחל עדה, המגיע למימדים של 

יער ממש בקטע מצומצם ליד כביש מחנה רגבים.
• ערכי טבע עיקריים	

מרחב טבעי פתוח בשטחי מחנה רגבים, יער אלוני התבור ואלה אטלנטית באגן נחל עדה ויובלו נחל חטמית.

תת יחידות 

ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

גבוהה מאד חלק מרצף שטחים פתוחים. אזור מיוער הנצפה מרחוק.
אתר – עין גוזלן תחתי.

יער גוזלן 16.1

גבוהה מאד חלק מרצף שטחים פתוחים. שלוחה לא מיוערת בין נחל גוזלן בדרום 
לנחל ברקן בצפון.

שלוחת גוזלן 16.2

גבוהה מאד חלק מרצף שטחים פתוחים. אפיקו של נחל ברקן. זרימת ביוב מהכפר 
מועוויה. אתרים – חורבת פנתר, מעיין 

ללא שם.

נחל ברקן עליון 16.3

מרבית מרחב פתוח רחב ידיים, עם מיעוט הפרות 
חזותיות. שטח אש פעיל ביותר.

תת-יחידת הנוף הגדולה ביותר בתחום 
הסקר. אתרים מרכזיים – עין קצוביה וביר 

עבדול גאבר.

גבעות ברקן 16.4

0 שטח הרוס סביבתית. אזור מטווחים. מטווחי רגבים דרום 16.5

0 שטח בנוי. מחנה צבאי גדול. מחנה רגבים 16.6

0 שטח הרוס סביבתית. אזור מטווחים. מטווחי רגבים צפון 16.7

בינונית שטח חסר רצף. החלק המערבי של גבעות ברקן, המופרד 
משאר המרחב ע״י מכלול מחנה רגבים 

ומטווחיו. אתר מרכזי – חורבת ברקת.

מחנה רגבים מערב 16.8

נמוכה שטח פגוע המכוסה בחלקו ע״י טיון דביק. שטח גדול ששימש בעבר כאתר פסולת 
ועם סלילת כביש 6 שוקם ע״י עודפי עפר 

מתוואי הכביש. בשטח נמצאים שרידי 
פארק נטוש.

מערום כפר קרע 16.9
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ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

בינונית מסדרון אקולוגי בין שטחים פגועים. רצועת נחל ברקן. אתרים – עין ורדה 
ומעיין ללא שם.

 נחל ברקן –
מקטע עין ורדה

16.10

גבוהה מאד שטח פתוח שמור יחסית. השיפולים המערביים של גבעות ברקן. שדות חטמית 16.11

בינונית שטח מופר. אזור לולים. שדות רגבים מזרח 16.12

נמוכה שטח פגוע סביבתית. אזור עבודות עפר שהופסקו, המהווה 
צלקת בנוף האזור.

תשתיות רגבים 16.13

0 )בנויה(. יחידת נוף בנויה. קיבוץ שהוקם לאחר מלחמת העצמאות. רגבים 16.14

גבוהה מאד אחד מריכוזי הבוסתנים המרשימים ביותר 
במרחב הסקר.

תל ארכיאולוגי ובו שרידי יישוב שנעזב 
במלחמת העצמאות, ולצידו אזור בוסתנים.

קניר 16.15

מירבית נוף ייחודי ונדיר במרחב. יער מעורב של אלוני התבור ואלה 
אטלנטית בגדת נחל עדה

אלות עדה 16.16

גבוהה  חלק מרצף שטחים פתוחים, המהווה
 אזור מופר בתוך גוש שטחים טבעיים.

ללא אתרים נקודתיים.

רצועת מטעים לאורך נחל עדה. מטעי נחל עדה 16.17

מירבית נצפות גבוהה יער פארק מפותח של אלון התבור יער חטמית 16.18

מירבית חלק מרצף שטחים פתוחים.
אתרים נקודתיים.

נחל עדה בתחום שטח האש. שני מעיינות. נחל עדה עליון 16.19

מירבית חלק מרצף שטחים פתוחים. שלוחה בין נחל עדה ונחל סבכי. שלוחת עדה 16.20

מירבית צמוד לכביש מקומי. עמק נחל סבכי עד לאזור עין חורבת סבכי. נחל סבכי 16.21

מירבית מגוון אתרים מעניין, המהווה חלק מרצף 
שטחים פתוחים.

שלוחה ובה יער ואתר עתיקות. חורבת סבכי 16.22

גבוהה קוטע רצף שטחים טבעיים במרחב. אזור חקלאי מעובד. עמק סבכי 16.23

גבוהה מאד חלק מרצף שטחים פתוחים,
ללא אתרים נקודתיים.

אזור מתון ממזרח לחורבת סבכי ראש שלוחת סבכי 16.24

גבוהה מאד חלק מרצף שטחים פתוחים אזור מתון מצפון לנחל סבכי,
ללא אתרים בולטים.

שלוחות פוקס מזרח 16.25

מירבית חלק מרצף שטחים פתוחים. ריבוי אתרים 
נקודתיים ותצפיות נוף טובות.

מדרונות הצופים לגבעות ברקן
אתרים בולטים – חורבת פוקס, קצר 

פקיס, מבתר פוקס.

חורבת פוקס 16.26

מירבית יחד עם יער חטמית, אחד מגושי היער 
המרשימים באזור.

יער אלוני תבור ואלות אטלנטיות
במפנה דרומי.

יער פוקס 16.27

גבוהה נצפות מכבישים ראשיים,
ללא אתרים מעניינים.

שדות מעובדים ללא אתרים נקודתיים. שדות גדישים 16.28

גבוהה נצפות מכביש 6 וכביש אלונה,
ללא אתרים מעניינים.

גוש מטעים מצפון לתל קניר. מטע קניר 16.29

גבוהה שטח פתוח ללא הפרות חזותיות.
גיוון נופי.

אזור חקלאות ובליבו חורשת
אלוני התבור.

אלוני רגבים מזרח 16.30

17. גבעות אלונה
• מאפייני היחידה	

אזור גבעות מבודדות המכוסות בפסיפס צומח מגוון – יער-פארק, חורש ים-תיכוני, בתה עשבונית וכרמי זיתים.
• גבולות היחידה	

• בצפון ובמערב – גבול שיפוט המועצה )בצפון, גבול זה מתקרב לאפיק נחל אלונה(.	
• במזרח – כביש 6.	
• בדרום – בקעת נחל עדה.	

• אגני ניקוז	
כל תחום היחידה מתנקז לאגן נחל תנינים, דרך נחל עדה )בדרום( ונחל אלונה )בצפון(.
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• רום פני הקרקע	
השטח כולל ארבע גבעות נמוכות המגיעות עד לרום של 137 מ׳ מעפ״י. העמקים שביניהן נמצאים ברום של כ- 85 מ׳ 

)נחל עדה ונחל אלונה(.
• מסלע וקרקע	

יחידה זו נמצאת משני צידי קו המגע בין תצורות גיאולוגיות: במערב היחידה נמצאת תצורת מראשה הקירטונית, ואילו 
במזרחה נמצאת תצורת עדולם )קירטון וצור(.

• תכסית וצומח	
ביחידה זו יש שטחים מעובדים, רובם גידולי שדה ומיעוטם מטעים, לצד צומח טבעי. המין המשמעותי ביותר בצומח 
הטבעי הוא אלון התבור, שברוב היחידה יוצר יער, ובמיעוט מהשטחים הוא מלווה לצומח עשבוני וכרמי זיתים. במפנה 

צפוני מול נחל תנינים יש חורש של אלון מצוי )הר, בע״פ(. בשולי כביש 6, הצומח משוקם בעזרת מינים מקומיים.
• מקורות מים	

אין מקורות מים בתחום היחידה.
• אתרים מרכזיים	

גדרת אבן בגבעה 137, גבעת האיילים האדומים.
• יישובים	

אין יישובים בתחום היחידה.
• תשתיות ומפגעים סביבתיים	

• כביש 6 חולף בשולי היחידה.	
• גדרות אינטנסיביות סביב חוות האיילים האדומים ובגבעת היענים.	
• אנטנה סלולארית בולטת בגבעת צפי, בסמוך וממערב לגבול הסקר.	

• ייחוד חזותי ותרבותי	
אזור זה מהווה חלק ממכלול נופי בגבעות אלונה – סדרת גבעות ברורות המכוסות בחורש וניבטות לנוסעים בכביש 6.

• ערכי טבע עיקריים	
חורש פתוח, כתמי בתה עשבונית.

תת יחידות 
ערכיות נופית  ייחוד נופי תרבותי ושיקולים

לקביעת ערכיות נופית
תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

בינונית שטח מגודר שאינו נגיש לציבור. גבעה המגודרת כולה ומשמשת לגידול 
איילים אדומים.

גבעת האיילים 
האדומים

17.1

גבוהה גבעה חריגה בסביבתה עם נוף
בתה עשבונית.

גבעה המכוסה בצומח עשבוני. גבעה 111 17.2

מירבית גבעה זו היא השמורה ביותר בין גבעות 
אלונה שבתחום הסקר.

גבעה המכוסה בחורש מפותח, שבשוליה 
המערביים נמצאים שרידי בית חווה.

גבעה 137 17.3

גבוהה מאד נצפות מכביש 6. מטעי זיתים נטושים. גבעה ובה מכלאות וגדרות רבות, שחלקן 
מאויישות ומשמשות כחוות יענים מוזנחת.

גבעת היענים 17.4

גבוהה מאד מכלול נוף תרבותי מרכזי באזור. אזור מטעי נשירים נרחב החוצץ בין 
הגבעות השונות בשטח.

מטעי אלונה 17.5

0 )בנוי(. יחידת נוף בנויה. תוואי כביש 6 בתחום היחידה. כביש 6 – אלונה 17.6

18. גבעות עדה
• מאפייני היחידה	

גוש גבעות בין נחל ברקן לנחל עדה, המכוסה ביער פארק מפותח של אלון התבור.
• גבולות היחידה	

• בצפון – כביש גבעת עדה – רגבים.	
• במזרח – כביש 6 ובקעת רגבים.	
• בדרום – בקעת ברקן.	
• במערב – גבול שיפוט המועצה.	
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• אגני ניקוז	
כל תחום היחידה מתנקז לאגן נחל תנינים, דרך נחל עדה )בצפון( ונחל ברקן )בדרום(.

• רום פני הקרקע	
שיא הגובה ביחידה הוא בגבעה 128 במזרח היחידה )וגובה תל ערן הסמוך כמעט זהה – 127 מ׳ מעפה״י(. בגבול המערבי 

והדרומי של היחידה נמצא האזור הנמוך ביותר, ברום של 53 מ׳.
• מסלע וקרקע	

נמצאת  ותל ערן(  בלין  )חורבת  נמצאת תצורת מראשה הקירטונית. בשוליים הצפוניים-מזרחיים  ברוב תחום היחידה 
תצורת עדולם )קירטון וצור(.

• תכסית וצומח	
ואלה  זו מכוסה ביערות מפותחים של אלון התבור. פרט לאלה, קיימים שטחים חקלאיים רבים,  נוף  יחידת  רובה של 

נחלקים בין מטעים לבין גידולי שדה. 
• מקורות מים	

אין מקורות מים בתחום היחידה.
• אתרים מרכזיים	

שמורת אלוני יצחק, תל ערן, חורבת בלין, מצוק כפר גליקסון, פילבוקס כפר גליקסון, גבעה 128.
• יישובים	

קיבוץ כפר גליקסון, כפר הנוער אלוני יצחק.
• תשתיות ומפגעים סביבתיים	

• כביש 6 קוטע את גבעה 128.	
• המוביל הארצי חוצה את היחידה.	
• אנטנות סלולאריות ובריכת מים בגבעה 128.	
• שעשויים 	 כך  דשנים,  בייצור  עוסק  המפעל   .6 לכביש  ממערב  הפתוחים  השטחים  ברצף  “פקק״  יוצר  שחם  מפעל 

להיווצר בקרבתו מטרדי ריח.
• ייחוד חזותי ותרבותי	

אזור זה מאופיין ביער פארק של אלוני התבור, המרשים ביותר בתחומי המועצה האזורית מנשה.
• ערכי טבע עיקריים	

יער פארק של אלוני התבור.

תת יחידות 

ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

גבוהה מאד נקודת ציון בולטת ותצפית היקפית 
מרשימה.

גבעה המכוסה בחורש מפותח הכולל עצי 
אלה אטלנטית ומערות קבורה עתיקות.

גבעה 128 18.1

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. תוואי כביש 6 בתחום היחידה. כביש 6 – גבעות עדה 18.2

גבוהה אין אתרים מרכזיים.  שולי גבעה 128 ממערב לכביש 6,
כולל בית הקברות של רגבים.

שולי גבעה 128 18.3

נמוכה שטח ללא עניין מיוחד ולא נצפה מכביש 6 
העובר במבתר באזור זה.

רצועה הכלואה בין דרך המוביל לכביש 6, 
ללא עניין מיוחד.

דרך המוביל – רגבים 18.4

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. מפעל גדול המשמש לייצור דשנים. מפעל שחם 18.5

גבוהה גבעה יוצאת דופן בחזותה באזור הסקר, 
המזכירה במעט את נופי הטראסות של 

יהודה ושומרון.

גבעה המוקפת גדרות אבנים ובה פזורים 
 עצים עתיקים )בעבר – קבר שייח(.

אתר מרכזי – חורבת בלין.

גבעת בלין 18.6

גבוהה מאד פסיפס מטעים מרשים המהווה נוף 
תרבותי חשוב.

גוש נרחב של מטעי נשירים בין תל ערן 
וגבעת עדה.

מטעי עדה 18.7

מירבית יער מרשים של אלוני תבור. אתרים 
ארכיאולוגיים.

גבעה בולטת המכוסה ביער פארק של אלוני 
תבור, ובפסגתה שרידים ארכיאולוגיים.

תל ערן 18.8

נמוכה גוש מטעים שכורסם עם סלילת כביש 6, 
ללא עניין מיוחד.

גוש מטעים בין דרך המוביל לכביש 6. מטעי ערן 18.9

בינונית שלוחה מערבית של הרצף הפתוח
בתל ערן. מופע נופי לא מרשים.

אזור שיחייה ועצים מדרום-מערב
לתל ערן.

תל ערן מערב 18.10
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ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

גבוהה מאד מופע נופי מרשים. חלקת יער מבודדת בתחום המטעים. אלוני עדה 18.11

מירבית אחד מגושי היער השמורים ביותר במרחב. יער פארק מפותח של אלוני תבור.
אתר מרכזי – פילבוקס.

יער גליקסון 18.12

גבוהה מאד נצפות גבוהה. מדרון תלול וחשוף יחסית מעצים מדרום 
ליער גליקסון.

מתלול גליקסון 18.13

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. קיבוץ ותיק. אתרים מרכזיים – מצוק כפר 
גליקסון, עמדת בית הקברות.

כפר גליקסון 18.14

נמוכה פס צר החוצץ בין שטחים בנויים. בקעה צרה וארוכה הכלואה בין
כפר גליקסון לאלוני יצחק.

בקעת גליקסון 18.15

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. כפר נוער חקלאי המשתלב ביער אלוני תבור. אלוני יצחק 18.16

מירבית אחד מגושי היער השמורים ביותר במרחב. יער פארק מפותח של אלוני תבור, 
שהוכרז כשמורת טבע. אתר מרכזי – 

מצבות זיכרון במערב היער.

שמורת אלוני יצחק 18.17

19. בקעת הנדיב
• מאפייני היחידה	

יחידה זו מאופיינת בעמקים המשתפלים לכיוון מערב, לאורך הנחלים עדה וברקן )המתמזגים מערבית לגבול הסקר(. 
בעמקים אלו נמצאים בעיקר מטעי נשירים וגידולי שדה.

• גבולות היחידה	
• בצפון – גבעות אלונה וגבול שיפוט המועצה האזורית מנשה.	
• במזרח – גבעות עדה, גבול שיפוט המועצה, גבעת בורק, דרך המוביל.	
• בדרום – רכס כרכור וגבול שיפוט המועצה.	
• במערב – גבול שיפוט המועצה.	

• אגני ניקוז	
כל תחום היחידה מתנקז לאגן נחל תנינים, דרך נחל ברקן ויובלו – נחל משמרות.

• רום פני הקרקע	
שיא הגובה ביחידה הוא במעלה בקעת ברקן, ברום של כ- 90 מ׳ מעפה״י. הנקודה הנמוכה ביותר נמצאת במפגש הנחלים 

ברקן ומשמרות, ברום של 23 מ׳.
• מסלע וקרקע	

קרקעות סחף אלוביאליות. בחלק הדרומי-מערבי נמצאות גם קרקעות חמרה.
• תכסית וצומח	

רובו המוחלט של השטח מעובד, והצומח הטבעי מצטמצם לערוצי נחלים. בחלק מהערוצים קיימות שיחיות מפותחות 
של פטל קדוש, ובחלקם חישות קנה מצוי. במקצת מהערוצים מתבצע כיסוח עונתי של הצמחייה, ובמקרים אלו הצומח 

השולט הוא של עשבוניים שונים המאפיינים בתי גידול לחים, כדוגמת אגמון ימי. 
באיזור קיימות יחידות צומח קטנות של צומח טבעי, אך אלה אינן תופסות שטחים משמעותיים. 

• מקורות מים	
אפיק נחל ברקן, נחל משמרות ויובליו, תעלת נחלי מנשה. נראה כי בחלק מהתעלות יש זרימת מים כל השנה.

• אתרים מרכזיים	
סכר נחל ברקן, סכר נחל משמרות, חורבת בבלון.

• יישובים	
אין יישובים בתחום היחידה )בשל פוריות הקרקע הגבוהה, מוקמו היישובים באזורים הפחות איכותיים מבחינה חקלאית(.

• תשתיות ומפגעים סביבתיים	
• כביש 6 עובר בחלקה המזרחי של היחידה.	
• המוביל הארצי עובר במזרח היחידה.	
• זרימת ביוב מתמשכת בנחל ברקן וכפי הנראה גם בתעלות נוספות בתחום היחידה.	
• בחולות 	 מים  למאגר  ומשמרות  ברקן  עדה,  תנינים,  הנחלים  מי  את  המזרימה  חפורה  תעלה   – מנשה  נחלי  תעלת 

קיסריה, לצורך החדרת המים לתת-הקרקע והעשרת מי התהום.



83

"ח מסכם ר דו ומערב הר אמי סקר מנשה חריש 

• מאגרי מים באזור משמרות.	
• מאגר מים חדש בהקמה מדרום לנחל ברקן וממערב לכביש 6.	
• גידור אינטנסיבי סביב מטעים בתחום היחידה.	

• ייחוד חזותי ותרבותי	
באזור זה בולטת פריסה נרחבת של מטעי נשירים, המהווים מרכיב מרכזי בנוף האזור.

כמו כן, ראויה לציון רשת הנחלים והתעלות.
• ערכי טבע עיקריים	

בתי גידול לחים בתעלות האזור )כמעט כל שאר השטח מעובד באינטנסיביות(.

תת יחידות 

ערכיות נופית  ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

גבוהה מאד נצפות מכביש 6 ובמיוחד מגבעה 128. בקעה לאורך נחל עדה. אתר מרכזי – מאגר 
גבעת עדה וצומח נחלים מפותח לידו.

בקעת עדה 19.1

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. תוואי כביש 6 בתחום היחידה. כביש 6 – בקעת עדה 19.2

גבוהה נצפות מכביש 6. בקעת עדה ממזרח לכביש 6 עד קניר. בקעת עדה מזרח 19.3

גבוהה נצפות מכביש 6. בקעה נרחבת במעלה נחל ברקן מזרחית 
לכביש 6.

בקעת ברקן מזרח 19.4

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. תוואי כביש 6 בתחום היחידה. כביש 6 – בקעת ברקן 19.5

גבוהה חלק מרצף שטחים פתוחים ללא הפרות 
חזותיות וללא אתרים נקודתיים.

חלקה של בקעת ברקן ממערב לכביש 6 
ומצפון לנחל ברקן.

צפון בקעת ברקן 19.6

מירבית הערוץ הזורם המרכזי בחלקו הצפוני
של הסקר.

ערוץ זורם )מי שפכים( 15 עם צמחיית 
מים עשירה.

נחל ברקן 19.7

גבוהה מאד חלק מרצף שטחים פתוחים ללא הפרות 
חזותיות וללא אתרים נקודתיים.

חלקה של בקעת ברקן ממערב לכביש 6 
ומדרום לנחל ברקן.

דרום בקעת ברקן 19.8

גבוהה מאד חלק מרצף שטחים פתוחים ללא הפרות 
חזותיות וללא אתרים נקודתיים.

אזור הבקעה מצפון לחורבת אלמוות. 
אתר בולט – מאגר כפר גליקסון.

בקעת אלמוות 19.9

מירבית מכלול תרבותי מיוחד שאין עוד כמותו 
בארץ, בלב השטחים הפתוחים באזור.

אחד ממפעלי המים הגדולים של שנות 
ה- 60, משלב תעלת הטייה וסכרים. 

אתרים מרכזיים – סכר נחל ברקן וסכר 
נחל משמרות.

מפעל נחלי מנשה 19.10

גבוהה מאד חלק מרצף שטחים פתוחים, מעט אתרים 
נקודתיים.

החלק המערבי של בקעת הנדיב ממערב 
למפעל נחלי מנשה. אתרים בולטים – 

חורבת בבלון, מאגר משמרות.

בקעת בבלון 19.11

גבוהה מאד אין אתרים נקודתיים.
חלק מרצף שטחים פתוחים.

קטע יבש במורד נחל ברקן. מורד נחל ברקן 19.12

גבוהה מאד אין אתרים נקודתיים.
חלק מרצף שטחים פתוחים.

קטע יבש במורד נחל משמרות. מורד נחל משמרות 19.13

גבוהה מאד אין אתרים נקודתיים.
חלק מרצף שטחים פתוחים.

החלק של בקעת הנדיב מדרום לנחל 
משמרות.

בקעת משמרות 19.14

נמוכה שטח מופר, אין נצפות לגופי המים במתחם. גוש מאגרי חמצון בבקעת משמרות. מאגרי משמרות 19.15

גבוהה חלק מרצף שטחים פתוחים, מעט אתרים 
נקודתיים ומספר הפרות )חממות ולולים(.

פסיפס חקלאי מצפון לתל אסור. תל אסור צפון 19.16

20. רכס כרכור
• מאפייני היחידה	

ונחל חדרה בדרום. ליבת הרכס  ונחל משמרות בצפון לנחל עירון  רכס גבעות חמרה מתונות המשתרע בין נחל ברקן 
נמצאת מחוץ לגבולות שיפוט המועצה האזורית מנשה, ועליה בנוייה פרדס חנה – כרכור.

• גבולות היחידה	
• גבולות היחידה הוכתבו לפי תחום קרקעות החמרה, המשולב עם גבול שיפוט המועצה.	
• בצפון – האזור צפונית לקיבוץ משמרות, חורבת אלמוות, אלוני עין עירון.	
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• במזרח – קו אלוני עין עירון – חורבת בינה – חורבת כרכור.	
• בדרום – קו עין שמר – תלמי אלעזר.	

• אגני ניקוז	
חלקה הצפוני של היחידה מתנקז לאגן נחל תנינים, בעיקר דרך אפיק נחל משמרות. חלקה הדרומי של היחידה מתנקז 

לאגן נחל חדרה, בעיקר דרך נחל עירון.
• רום פני הקרקע	

)רום של 73 מ מעפה״י(, והנקודה הנמוכה ביותר נמצאת  שיא הגובה ביחידה הוא בחורבת בינה הסמוכה לעין עירון 
בשיפולי תלמי אלעזר, ברום של 35 מ.

• מסלע וקרקע	
קרקעות חמרה בכל שטח היחידה.

• תכסית וצומח	
קטן  שטח  תופס  הטבעי  הצומח  שדה.  גידולי  ומיעוטם  פרי  עצי  מטעי  הגדול  בחלקם  מעובדים,  שטחים  יש  זו  ביחידה 
מיחידת נוף זו, והוא מתרכז בבתי גידול לחים כדוגמת ערוצי נחלים, ובהם שיחיות פטל קדוש. בנוסף לאלו, קיימים ביחידה 

שטחים מוברים, ובחלקם מיני צומח אופייני לחמרה חולית. בשלושה אתרים במרחב קיים יער שרידי של אלון תבור. 
• מקורות מים	

לקיבוץ  צפונית   – הכבדות  הקרקעות  עם  החמרה  קרקעות  של  המגע  באזור  גבוהים  תהום  מי  מעיינות/אתרי  מספר 
משמרות ובפאתי תלמי אלעזר.

• אתרים מרכזיים	
דרום,  גן שומרון  ומערבית(, שיזף  )מזרחית  נחל משמרות, עמדות משמרות  בראש  והפח  אלון, עמדות האבן  שמורת 

חורבת כרכור.
• יישובים	

יישובים – משמרות, כפר פינס, עין עירון, עין שמר, זו מאופיינת ע״י בינוי צפוף יחסית, וממוקמים בה שבעה   יחידה 
גיאולוגית, )מבחינה  לגבולות המועצה הוא פרדס חנה-כרכור.  נוסף מחוץ  יישוב  וגן שמואל.   גן שומרון, תלמי אלעזר 

עין שמר שייך למורד בקעת עירון, אך סופח ליחידה זו בשל רצף בינוי(.
• תשתיות ומפגעים סביבתיים	

• כביש 65 חוצה את היחידה, ולאורכו תשתיות נלוות. מכביש זה מסתעפים מספר כבישים משניים, שהעיקרי מביניהם 	
בתחום היחידה הוא כביש 6403 לצומת נרבתה.

• מסילת הרכבת המזרחית עוברת בסמוך וממערב לגן שמואל.	
• אנטנות סלולאריות מצפון למועצה האזורית מנשה, בחורבת כרכור וממערב לצומת כרכור.	
• ריבוי מבנים חקלאיים בשטח היחידה.	
• מרכז שמורת אלון רוסס בקוטלי עשבים )כנראה ב- 2011(, וחשוף מצומח. זאת כנראה כיוון שבשטח התקיים בעבר 	

בית קברות מוסלמי.
• ייחוד חזותי ותרבותי	

אזור זה ייצג בעבר את נופי המורשת של השרון – שילוב של יישובים כפריים עם פרדסים וקידוחי מים. כתוצאה מהפיתוח 
המואץ משתנה דפוס זה, אך עדיין נותרו כתמים המייצגים את תבנית נוף העבר.

• ערכי טבע עיקריים	
עצי אלון התבור שרידיים, כאשר במקומות אחדים נותרו חורשות אלונים )בפרט בשמורת אלון(.

תת יחידות 

ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. קיבוץ ותיק.
אתרים מרכזיים – שתי עמדות שמירה.

משמרות 20.1

גבוהה פסיפס נופי המשתלב ברצף שטחים 
פתוחים.

אזור מטעים ושדות. אתרים מרכזיים 
– בית קברות משמרות, בית קברות 
מוסלמי, אלונים ממערב למשמרות.

סובב משמרות 20.2

גבוהה פסיפס נופי המשתלב ברצף שטחים 
פתוחים.

גוש מטעים צעיר יחסית באגן נחל 
משמרות. אתר מרכזי – “איקליפטוס עוג״.

משמרות צפון-מזרח 20.3

בינונית פסיפס חקלאי. שטח ניכר מצפון לעין עירון וכפר פינס, 
ללא אתרים ייחודיים.

עין עירון צפון 20.4
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ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

גבוהה מאד. שטח מגודר וכמעט לא נגיש.
נצפות טובה מכפר גליקסון.

גוש מטעים מגודר באינטנסיביות.
אתר מרכזי – חורבת אלמוות.

מטעי אלמוות 20.5

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. מושבים ותיקים. עין עירון – כפר פינס 20.6

נמוכה היעדר רצף שטחים פתוחים אזור חקלאי הכלוא בין המושבים,
ללא אתרים נקודתיים.

מובלעת כפר פינס 20.7

מירבית חורשת אלונים בנקודת מפתח במעבר 
מיערות כפר גליקסון לגבעות החמרה.

מתלול בולט ובו יער פארק מרשים
של אלוני התבור.

אלוני עין עירון 20.8

בינונית ריבוי הפרות )חממות ולולים(. פסיפס חקלאי. אתר מרכזי – חורבת בינה. עין עירון מזרח 20.9

גבוהה מאד אזור מבודד יחסית אך עם מגוון ייחודי
של אתרים.

מעלה נחל משמרות. אתרים מרכזיים – 
שביל האלונים, עמדות האבן והפח.

נחל משמרות עליון 20.10

בינונית נצפות גבוהה, היעדר רצף שטחים 
פתוחים.

שטח הכלוא בין כביש 65 לעין שמר.
אתר מרכזי – חורבת כרכור.

עין שמר צפון 20.11

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. קיבוץ ותיק. אתרים בולטים – מוזיאון 
החצר הישנה, עמדות שמירה.

עין שמר 20.12

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. מושב ותיק. אתרים מרכזיים – אלוני גן 
שומרון, אלוני הכיכר, עמדת שמירה.

גן שומרון 20.13

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. מתחם תחנת דלק ותוואי כביש 65. צומת כרכור 20.14

בינונית היעדר רצף שטחים פתוחים
או אתרים נקודתיים.

שטח חקלאי קטן הכלוא מצפון לכביש. צומת כרכור מערב 20.15

שוליים צפוניים של רצף שטחים פתוחים.  בינונית
יחסית הרבה מבנים חקלאיים.

אזור מעבר מקרקעות החמרה לקרקעות 
הסחף. אתר מרכזי – שיזף גן שומרון.

סובב גן שומרון 20.16

בינונית שוליים צפוניים של רצף שטחים פתוחים. אזור מעבר מקרקעות החמרה לקרקעות 
הסחף, ללא אתרים נקודתיים.

תלמי אלעזר מזרח 20.17

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. מושב שהוקם לאחר מלחמת העצמאות. 
אתר מרכזי – שקמת תלמי אלעזר.

תלמי אלעזר 20.18

גבוהה נצפות מוגבלת והיעדר רצף שטחים 
פתוחים.

גוש פרדסים רציף ובליבו מכלול לולים 
באתר הכפר צרקס.

פרדסי צרקס 20.19

גבוהה מאד אחת החלקות האחרונות שנותרו מיערות 
האלונים בשרון. השטח בעל נצפות גבוהה 

אך נפגע מריסוס של גורמים קיצוניים.

שמורת טבע קטנה של יער אלוני התבור 
בגבעות חמרה.

שמורת אלון16 20.20

גבוהה נוף מורשת מעניין.
היעדר רצף שטחים פתוחים.

פסיפס חקלאי. מספר מבנים היסטוריים 
ועצים עתיקים.

סובב גן שמואל 20.21

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. קיבוץ ותיק. אתר מרכזי – גלעין הקיבוץ. גן שמואל 20.22

בינונית נצפות גבוהה, היעדר רצף שטחים 
פתוחים.

רצועה צרה יחסית ממערב לגן שמואל. מסדרון רושרשי 20.23

21. רכס זומרה
• מאפייני היחידה	

רכס כורכר הנמצא ממערב לאבוס התיכון, ומכוסה בחלקו בחולות. זוהי יחידת הנוף הקטנה ביותר במרחב )כ- 705 דונם, 
המהווים חצי אחוז מכלל שטח הסקר(.

• גבולות היחידה	
• בצפון – כביש 65 )גבול שיפוט המועצה האזורית מנשה(.	
• במערב – בריכות גן שמואל.	
• בדרום – עמק נחל חדרה.	
• במזרח – האבוס התיכון )תעלת רושרשי(.	

• אגני ניקוז	
כל תחום היחידה מתנקז לאגן נחל חדרה, בחלקו דרך תעלת רושרשי.
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• רום פני הקרקע	
שיא הגובה ביחידה נמצא בחלקה הצפוני, ליד כביש 65 )רום של כ- 30 מ׳ מעפ״י(, ואילו בגבולותיה עם עמק נחל חדרה, 

רום השטח הוא כ- 10 מ׳.
• מסלע וקרקע	

בליבת היחידה נמצא רכס כורכר, שחלקו הגדול נחצב. חלקים משטח היחידה מכוסים בחולות.
• תכסית וצומח	

רוב יחידה זו נטועה בפרדסי הדרים- ‘פרדסי זומרה. במחצבת זומרה קיימים טיפוסי צומח שונים בשטח מצומצם, חלקם 
יחידות  קיימים  לאלה  צומח עשבוני מאפיין. פרט  וכן  רותם,  כדוגמת שיחיית  מייצגים את הצומח הטבעי של האזור, 

נטועות עצי חרוב ואקליפטוס. 
• מקורות מים	

אין מקורות מים בתחום היחידה.
• אתרים מרכזיים	

תל זומרה, גבעת המערות, אנדרטת אלכס ערמון, מחצבת זומרה, אירוסי זומרה.
• יישובים	

אין יישובים בתחום היחידה.
• תשתיות ומפגעים סביבתיים	

• מחצבת כורכר גדולה בשטח, שבחלקה ישנם מצבורי פסולת ישנה.	
• תל זומרה רוסס בקוטלי עשבים חזקים וחשוף מצמחייה )כנראה פעילות של גורמים איסלאמיים, בשל קיום בית 	

קברות מוסלמי באתר בעבר(.
• תחנת מיתוג קטנה ממערב לרכס.	

• ייחוד חזותי ותרבותי	
זהו האזור היחיד במוא״ז מנשה שבו יש ייצוג לרכסי הכורכר והחולות שאפיינו את נופי השרון בעבר.

• ערכי טבע עיקריים	
האוכלוסייה הצפונית בעולם של אירוס הארגמן, שאליה נלווים צמחי חמרה וכורכר נוספים. בצלע תל זומרה יש ריכוז 

מרשים במיוחד של שיחי צחנן מבאיש במימדים גדולים.

תת יחידות 

ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

גבוהה מאד אזור הכורכר היחיד בשטחי המועצה.
נוף דרמטי ונקי יחסית מפסולת בניין.

מחצבת כורכר גדולה ונטושה שנים רבות, 
המהווה חתך גיאולוגי בנוף האזור.

מחצבת זומרה 21.1

גבוהה נצפות גבוהה ממסילת הרכבת ומכביש 
61 הישן. הגבעה חשופה בעקבות ריסוס 

מאסיבי ע״י גורמים איסלאמיים.

גבעה מבודדת ובולטת שבה היה בעבר 
בית קברות מוסלמי.

תל זומרה 21.2

גבוהה מאד נצפות טובה ממסילת הרכבת ומכביש 65. גוש פרדסים.
אתר מרכזי – גבעת המערות.

פרדסי זומרה 21.3

גבוהה מאד  נצפות טובה ממסילת הרכבת ומכביש 65. גוש פרדסים, ללא אתרים מרכזיים. פרדסי זומרה מזרח 21.4

22. מורד נחל חדרה
• מאפייני היחידה	

אזור עמק הנמצא בין רכסי חמרה בצפון ובדרום. לעומת “בקעות מנשה״ )להלן(, חלק זה של עמק הנחל מאופיין בנופים 
“סגורים״ חזותית – בריכות דגים, חורשות איקליפטוסים ועוד.

• גבולות היחידה	
• בצפון – רכס כרכור )בהתאם לגבול שיפוט המועצה האזורית מנשה(.	
• במערב – גבול שיפוט מוא״ז מנשה.	
• בדרום – רכס חדרה )בהתאם לגבול שיפוט מוא״ז מנשה(.	
• במזרח – אזור תלמי אלעזר – תל זרור.	

• אגני ניקוז	
כל תחום היחידה מתנקז לאגן נחל חדרה.
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• רום פני הקרקע	
שיא הגובה ביחידה נמצא ליד ביצת זיתא, ברום של כ- 25 מ׳ מעפ״י. הנקודה הנמוכה ביותר נמצאת בקצה המערבי של 

היחידה, ברום של כ- 5 מ׳ מעל פני הים. זהו גם המקום הנמוך ביותר בכל תחום הסקר.
• מסלע וקרקע	

קרקעות אלוביאליות-כבדות ברחבי שטח היחידה. מדרום לביצת זיתא נמצא מקטע קטן של קרקעות חמרה.
• תכסית וצומח	

רוב שטחי יחידה זו מעובדים בחקלאות אינטנסיבית: בריכות דגים ומאגרים אחרים, מטעים וגידולי שדה. הצומח הטבעי 
מצטמצם לערוצי נחלים ובתי גידול לחים אחרים, כדוגמת ביצת זיתא וסביבות תלמי אלעזר. בבתי גידול אלו משתנה 
אופי הצומח, על-פי כמות המים הזמינה ורמת המליחות במים, ונוכל למצוא זה לצד זה שיחיות פטל קדוש, יערות אשל, 

יערות אקליפטוס נטועים וחישות קנה. 
פרט לבתי גידול לחים, שטחים מצומצמים נוספים הם בעלי תכסית טבעית.

• מקורות מים	
נחל חדרה עובר בלב השטח, ולאורכו מספר מעיינות וביצות, העיקריים שבהם הם ביצת זיתא ותעלת רושרשי.

• אתרים מרכזיים	
שמורת ביצת זיתא, גבעת העמדה, עמדת חמרה, גשר נחל חדרה, תעלת רושרשי.

• יישובים	
מפעלי גרנות.

• תשתיות ומפגעים סביבתיים	
• מסילת הרכבת המזרחית – חלקה הקטן פעיל )שלוחת רכבת לתחנת חדרה מזרח( וחלקה הגדול נטוש כיום, אך מיועד 	

לסלילה מחודשת.
• קו מתח גבוה בחלק הדרומי של היחידה )עובר דרך גבעת העמדה(.	
• ייחוד חזותי ותרבותי	
• פסיפס חקלאי מרשים המשלב שדות פתוחים, בריכות דגים ובתי גידול לחים.	

• ערכי טבע עיקריים	
מכלול ביצת זיתא – גרדיאנט של בתי גידול, מקרקעות חמרה דרך אחו לח ועד לביצה טיפוסית.

בתעלת רושרשי – ריכוז גדול ומרשים של הצמח הנדיר כדורן ענף )כנראה אוכלוסייתו הגדולה בארץ(. מדווח בספרות גם 
על גומא הפפירוס במורד התעלה ובבריכת בטיח הסמוכה מחוץ לגבול הסקר )ציונית, 2002; שגיא, 1995(.

לאורך נחל חדרה צמחיית מים עשירה, וסבכי צמחייה בין בריכות הדגים לאפיק הנחל מספקים מקום מקלט חשוב לחיות הבר.

תת יחידות 

ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

בינונית היעדר רצף שטחים פתוחים או אתרים 
נקודתיים.

אזור משני צידי כביש 4 דרומית לצומת 
נחל חדרה, ללא אתרים מרכזיים.

מורד נחל חדרה 22.1

גבוהה גוף מים פתוח הנצפה היטב מכביש 65. גוש בריכות מצפון לנחל חדרה. בריכות גן שמואל 22.2

גבוהה נצפות ממסילת הרכבת,
ללא אתרים מרכזיים.

רצועת שדות מדרום לרכס זומרה. שדות זומרה 22.3

גבוהה נוף נדיר באזור, נצפות גבוהה, היעדר רצף 
שטחים פתוחים.

חורשת איקליפטוסים ביצתית מצפון-
מערב לגן שמואל.

ביצת רושרשי 22.4

גבוהה  שריד חשוב לביצות חדרה הקדומות. 
נצפות מוגבלת מכביש 65.

תעלה צרה וארוכה שיש בה זרימת מים 
ומיני צמחים נדירים.

מעלה רושרשי 22.5

בינונית נצפות גבוהה. היעדר רצף שטחים פתוחים. אזור לח המעובד חקלאית ליד הכביש. גן שמואל מערב 22.6

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. קומפלקס תעשייה אזורי הבולט בסביבתו. מפעלי גרנות 22.7

גבוהה מאד גוש בריכות שאינו נצפה מסביבתו. חלק 
מרצף באגן נחל חדרה.

גוש בריכות דגים.
אתר מרכזי – באר צרקס.

בריכות גרנות 22.8

גבוהה נצפות נמוכה. אזור ביצתי ממערב לתלמי אלעזר. תלמי אלעזר מערב 22.9
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ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

גבוהה מאד אלמנט נופי נדיר באזור. חורשת איקליפטוסים סבוכה ובגבולה המערבי 
“האגם הנסתר״ – בריכה עונתית נדירה באזור 
)האגם נמצא בתחום מוא״ז מנשה, החורשה 

בתחום שיפוט פרדס חנה - כרכור(.

ביצת תלמי אלעזר 22.10

מירבית מסדרון אקולוגי מקומי, עשיר בחי ובצומח. אפיק נחל חדרה באזור בריכות הדגים. נחל חדרה תיכון 22.11

גבוהה גוף מים פתוח, נצפות ממסלול הטיול באזור. גוש בריכות דגים מדרום לנחל חדרה. בריכות זיתא 22.12

בינונית ערך היסטורי, בולטות נמוכה בנוף. תוואי מסילת הרכבת המפורקת.  מורד מסילת
הרכבת המזרחית

22.13

גבוהה מאד גוף מים פתוח, נצפות מתל זרור. גוש בריכות דגים ממזרח לביצת זיתא. בריכות המסילה 
המזרחית

22.14

מירבית אלמנט נופי נדיר וייחודי המהווה שריד 
אחרון לביצות שאפיינו את אזור חדרה.

ביצה הנשלטת ע״י עצי אשל ומהווה אתר 
קינון חשוב לעופות מים.

ביצת זיתא 22.15

גבוהה מאד נופי אחו המשלימים את ביצת זיתא.
שטח כריית חמרה בעבר.

אחו לח בצמוד ומדרום לביצה.
אתר מרכזי – גבעת העמדה.

אחו זיתא 22.16

23. רכס זיתא
• מאפייני היחידה	

רכס גבעות חמרה המשתרע בין נחל חדרה בצפון לנחל אלכסנדר בדרום )רק חלק קטן ממנו נמצא בתחום הסקר(.
• גבולות היחידה	

רוב גבולות היחידה מוכתבים ע״י גבול שיפוט מוא״ז מנשה. רק בצפון-מזרח מוכתב גבול היחידה לאורך קו המגע בין 
קרקעות החמרה לקרקעות הכבדות. לאורך קו זה עוברת מסילת הרכבת המזרחית.

• אגני ניקוז	
כל תחום היחידה מתנקז לאגן נחל חדרה, דרך יובלו – נחל יצחק.

• רום פני הקרקע	
רום השטח נע בין 40-30 מ׳ מעפ״י.

• מסלע וקרקע	
קרקעות חמרה בכל תחום היחידה.

• תכסית וצומח	
ברוב מוחלט של שטח היחידה נמצאים פרדסים המעובדים אינטנסיבית. צומח טבעי שרד בקטעים מצומצמים לאורך 

מסילת הברזל המזרחית. 
• מקורות מים	

אין מקורות מים טבעיים בשטח זה.
• אתרים מרכזיים	

אין אתרים מרכזיים במרחב.
• יישובים	

אין יישובים במרחב.
• תשתיות ומפגעים סביבתיים	

מסילת הרכבת המזרחית – באזור זה התוואי נטוש כיום, אך מיועד לסלילה מחודשת.
• ייחוד חזותי ותרבותי	

זהו גוש הפרדסים הגדול ביותר בשטחי המועצה.
• ערכי טבע עיקריים	

אין ערכי טבע ייחודיים בתחום היחידה.

תת יחידות 

ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

גבוהה הפרדס הגדול ביותר בשטחי הסקר )נמשך 
מעבר לגבולות מוא״ז מנשה( – נוף תרבות.

גוש רציף של פרדסים, ללא אתרים ייחודיים. פרדסי זיתא 23.1
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24. מורד בקעת עירון
• מאפייני היחידה	

אזור עמק הנמצא בין רכס כרכור במערב לגבעות עירון במזרח. לעומת “בקעות מנשה״ )להלן(, חלק זה של עמק נחל 
עירון מאופיין בנופים סגורים חזותית.

• גבולות היחידה	
• במזרח – כביש 574.	
• בדרום – מחנה עין שמר.	
• בצפון-מערב – עין שמר וקטע מכביש 65.	

• אגני ניקוז	
כל תחום היחידה מתנקז לאגן נחל חדרה דרך נחל עירון.

• רום פני הקרקע	
שיא הגובה ביחידה נמצא בתל אסור, ברום של 66 מ׳ מעפ״י. הנקודה הנמוכה ביחידה נמצאת במורד נחל עירון, ברום 

של כ- 25 מ׳.
• מסלע וקרקע	

קרקעות אלוביאליות-כבדות בכל שטח היחידה.
• תכסית וצומח	

רוב שטחי היחידה מעובדים אינטנסיבית, מיעוטם במטעי עצי פרי ורובם בגידולי שדה. הצומח הטבעי מתרכז בערוצי נחלים, 
של  עונתי  כיסוח  מתבצע  מהערוצים  בחלק  קדוש.  פטל  בשלטון  שיחיות  נמצא  אלה  במקומות  ארובות.  עין  במכלול  וכן 
הצמחייה, ובמקרים אלו מתפתח צומח מופר או עשבוני בן-קיימא בבית גידול לח, הנשלט על ידי אגמון ימי ומינים נוספים. 

פרט לאלה, צומח טבעי נוסף קיים בשטחים מוברים, ובתל אסור. 
• מקורות מים	

מעיינות   – ארובות  עין  מכלול  נמצא  היחידה  בצפון  נרבתה.  נחל  מתנקז  ואליו  עירון,  נחל  אפיק  עובר  המרחב  לאורך 
עונתיים בשיפולי תל אסור, המקיימים פלג זורם המתנקז לנחל עירון.

• אתרים מרכזיים	
תל אסור, עין ארובות, מגדל מים שער מנשה, מחנה בריטי בשער מנשה, עמדת שמירה בשער מנשה.

• יישובים	
שער מנשה – יישוב מוסדי גדול )מוסד רפואי לפגועי נפש, המפוצל לשני חלקים שביניהם עובר נחל נרבתה(.

• תשתיות ומפגעים סביבתיים	
• כביש 65 עובר בחלק הצפוני של היחידה.	
• המוביל הארצי עובר לאורך החלק המזרחי של היחידה.	
• תחנת דלק ממזרח לעין שמר.	

• ייחוד חזותי ותרבותי	
אזור מעבר בין הבקעה הצרה בנחל עירון ובין בקעות מנשה הנרחבות.

• ערכי טבע עיקריים	
לדו-חי טריטון הפסים, הנמצא בסכנת הכחדה חמורה  רבייה חשוב  עונתיים המשמשים אתר  – מעיינות  עין ארובות 

בישראל )גפני, 2002(.

תת יחידות 

ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

מירבית מכלול ארכיאולוגי-טבעי ייחודי בנקודת 
מפתח ב״דרך הים״ הקדומה. נצפות טובה 

מכביש 65.

תל עתיקות ולצידו מספר מוקדי נביעה 
עונתיים. אתרים מרכזיים – תל אסור,

עין ארובות, התל הקטן, עין ארובות מזרח.

תל אסור 24.1

גבוהה נצפות גבוהה, חוליה משמעותית 
במסדרון האקולוגי הארצי.

אזור שדות במוצא בקעת עירון מההרים. 
אתר מרכזי – מאגר מים.

שער בקעת עירון 24.2

גבוהה היעדר אתרים ייחודיים לאורך הנחל. תוואי נחל עירון בין כביש 574 לכביש
עין שמר מזרח.

נחל עירון – ברקאי 
מערב

24.3

גבוהה נצפות בינונית, ללא אתרים נקודתיים. גוש שדות בין נחל עירון לכביש 574, 
מצפון לתחנת הדלק.

נחל עירון מזרח 24.4
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ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

גבוהה נצפות בינונית, היעדר אתרים נקודתיים. גוש שדות בין נחל עירון לכביש 574. שדות גלעם מערב 24.5

נמוכה נצפות גבוהה מכביש 574 אזור חקלאות אינטנסיבי. שדות גלעם 24.6

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. מפעל גלעם מפעל גלעם 24.7

גבוהה נצפות בינונית, היעדר אתרים ורצף 
שטחים פתוחים.

תוואי נחל עירון ממזרח לעין שמר. נחל עירון - עין שמר 24.8

בינונית נצפות בינונית, היעדר אתרים ורצף 
שטחים פתוחים.

השדות החקלאיים ממזרח לעין שמר. עין שמר מזרח 24.9

גבוהה מאד אחד מגושי הפרדסים השלמים ביותר במרחב. 
מגדל המים – נקודת ציון נופית מרכזית.

גוש פרדסים מצפון לשער מנשה. אתרים 
בולטים – מגדל מים ושרידי מחנה בריטי.

פרדסי שער מנשה 24.10

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. יישוב מוסדי )בעבר מחנה בריטי ומעברה(. שער מנשה 24.11

נמוכה ריבוי מבנים חקלאיים פוגם בנוף האזור. גוש חממות בין הנחלים עירון ונרבתה. 
אתר מרכזי – עמדת שמירה שער מנשה.

חממות שער מנשה 24.12

גבוהה מסדרון אקולוגי מקומי,
ללא אתרים ייחודיים.

רצועת הנחלים עירון ונרבתה
באזור שער מנשה.

נחל עירון – 
שער מנשה

24.13

בינונית ריבוי מבנים חקלאיים והיעדר
אתרים ייחודיים.

פסיפס חקלאי מדרום לעין שמר. עין שמר דרום 24.14

נמוכה היעדר רצף שטחים פתוחים. שטח חקלאי כלוא בין שטחים בנויים. נחל נרבתה דרום 24.15

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. הרחבה חדשה יחסית למוסד שער מנשה. שער מנשה דרום 24.16

נמוכה היעדר רצף שטחים פתוחים. תא שטח כלוא בין כבישים ובנייה. אתר 
מרכזי – מתקן מקורות שער מנשה.

צומת כלניות צפון 24.17

25. בקעות מנשה
• מאפייני היחידה	

אזור עמק המהווה חלק מהמרזבה המזרחית בשרון, ומאופיין בנופי שדות פתוחים ונרחבים. זוהי יחידת הנוף הגדולה 
ביותר בתחום הסקר )למעלה מ- 25 אלף דונם, המהווים 18% משטח הסקר הכולל(.

• גבולות היחידה	
• בצפון-מערב – אזור המגע עם גבעות החמרה של רכס כרכור.	
• בצפון-מזרח – אזור נופי “סגור״ המוכתב ע״י בינוי חקלאי באזור עין שמר/גן שומרון ומוסד שער מנשה.	
• במזרח – גבול שיפוט מוא״ז מנשה, גבעות מגל.	
• בדרום ובדרום-מערב – גבול שיפוט המועצה )מאזור אחיטוב וצפון-מערבה, גבול זה משיק לגבעות החמרה של רכס חדרה(.	

• אגני ניקוז	
כל תחום היחידה מתנקז לאגן נחל חדרה. החלק הצפוני דרך נחל עירון, והחלק הדרומי דרך הנחלים חביבה ויצחק.

• רום פני הקרקע	
שיא הגובה ביחידה נמצא בחורבת כוסית, ברום של כ- 50 מ׳ מעפ״י. הנקודה הנמוכה נמצאת במערב היחידה, ברום של 

כ- 25 מ׳.
• מסלע וקרקע	

זיתים  עין  תצורת  נמצאת  וסביבתה  ביצעה  חורבת  באזור  היחידה.  שטח  ברחבי  אלוביאליות-כבדות  סחף  קרקעות 
הקירטונית )המשך רציף לגבעות מצר(. בחורבת כוסית נמצאת תצורת עדולם )מסלע קירטון וצור(, ובאזור מושב מאור 

נחשף קטע קטן של קרקעות קירטוניות שאינו מסומן במפות הגיאולוגיות.
בנחל חביבה מדרום ללהבות חביבה נחשף מקטע זעיר של “תלכיד נחשון״. תלכיד מסוג נוסף צעיר יותר, נחשף בנקודה 

כק״מ ממערב למגל וכן בדופן הדרומית של בקעת חביבה בשולי זמר )אזור חורבת פחת(.
בקעת חביבה תחומה ע״י שני העתקים גיאולוגיים, הנמשכים מדרום-מזרח לצפון-מערב לאורך כ- 6 ק״מ, מאזור הכפר 

עתיל עד להבות חביבה.
• תכסית וצומח	

מתרכז  הטבעי  הצומח  במטעים.  ומיעוטו  שדה  בגידולי  רובו  אינטנסיבית,  בחקלאות  מעובד  היחידה  של  מוחלט  רוב 
בערוצי נחלים ובתי גידול לחים אחרים. בבתי גידול אלו משתנה אופי הצומח, על-פי כמות המים הזמינה ורמת המליחות 
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במים, ונוכל למצוא זה לצד זה שיחיות פטל קדוש, יערות אשל, יערות אקליפטוס נטועים וחישות קנה. בחלק מהערוצים 
מתבצע כיסוח עונתי של הצמחייה, ובמקרים אלו מתפתחת בתת ינבוט השדה או עשבוני בן-קיימא בבית גידול לח, 

הנשלט על ידי אגמון ימי ומינים נוספים. 
פרט לאלה, קיים צומח טבעי בשטחים מוברים, וכן בשטחים טבעיים בודדים שנותרו לפליטה, כדוגמת תל זרור, חורבת 

ביצעה, ועוד. במקומות כאלה נמצא צומח עשבוני, בשלטון שומר פשוט או נשרן הדוחן. 
• מקורות מים	

בשטח עוברים נחל חדרה ויובליו – חביבה, עירון ויצחק. בקרבתם נמצאים מספר אזורים ביצתיים, ובפרט ביצת להבות 
חביבה ומאגרי שדה יצחק.

• אתרים מרכזיים	
תל זרור, חורבת ביצעה, מאגרי שדה יצחק, ביצת להבות חביבה, חורבת מגדל )גבעת שלומי(, ריכוז כלניות במושב מאור.

• יישובים	
המושבים מאור ושדה יצחק.

• תשתיות ומפגעים סביבתיים	
• מסילת הרכבת המזרחית – חלקה הקטן פעיל )שלוחת רכבת לתחנת חדרה מזרח( וחלקה הגדול נטוש כיום אך מיועד 	

לסלילה מחודשת.
• קו מתח גבוה באזור הגבול המערבי של היחידה.	
• המוביל הארצי עובר במזרח היחידה.	
• כביש 581.	
• כביש 6 עובר בקטע קטן במזרח היחידה.	
• כביש 9 – כביש הנמצא בסלילה בחלק הדרומי של היחידה, ממחלף באקה וצומת חביבה לעבר מחלף יער מדרום לחדרה.	
• מאגרי קולחין – מאגרי עין שמר.	
• מאגר חביבה, ואנטנה סלולארית בפינה הצפונית-מזרחית של המאגר.	
• מחנה עין שמר.	
• תחנת דלק בתוואי המוביל הארצי, מצפון-מזרח למושב מאור.	

• ייחוד חזותי ותרבותי	
באזור זה נמצאים נופי שדות רחבי ידיים המהווים את אחד מ״אזורי הליבה״ בתחום המועצה. אזור זה אינו מכיל כמעט 

הפרות חזותיות )מבנים חקלאיים( ובכך חשיבותו.
• ערכי טבע עיקריים	

בתי גידול לחים במאגרי שדה יצחק וביצת להבות חביבה. 
תל זרור – תל עתיקות המהווה נקודת תצפית חשובה ואתר פריחה של המין האדום געדה קיפחת. 

חורבת ביצעה – תל עתיקות שהוכרז כשמורת טבע )ובו התקיים בעבר ריכוז פריחה חשוב של כלנית מצויה(.

תת יחידות 

ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

גבוהה מאד המסגרת הצפונית של הבקעה. פסיפס חקלאי תלמי אלעזר דרום 25.1

נמוכה שטח מופר על גדת נחל עירון. מאגרי קולחין )באזור יש מטרדי ריח(. מאגרי עין שמר 25.2

גבוהה בקטע זה אפיק הנחל אינו בולט ואינו
נגיש לציבור.

רצועת נחל עירון בקטע המשיק למאגרים. נחל עירון – מאגרים 25.3

גבוהה מאד אלמנט “השובר״ את הנוף המישורי 
במרחב.

רצועת אפיק נחל עירון המתפתל בלב 
אזור הבקעות.

מורד נחל עירון 25.4

גבוהה מאד בקעה רחבה ללא הפרות חזותיות, 
המהווה חלק מרצף שטחים פתוחים 

בבקעות מנשה.

חלק הבקעה הכלוא בין נחל חדרה
לנחל עירון.

בקעת עירון – חדרה 25.5

גבוהה מאד אלמנט “השובר״ את הנוף המישורי במרחב. רצועת אפיק נחל חדרה המתפתל
בלב אזור הבקעות.

אתר מרכזי – “פינת אלון״ )אנדרטה(.

נחל חדרה עליון 25.6

גבוהה מאד בקעה רחבה ללא הפרות חזותיות, 
המהווה חלק מרצף שטחים פתוחים 

בבקעות מנשה.

חלק הבקעה הכלוא בין נחל חדרה
לנחל יצחק.

בקעת חדרה – יצחק 25.7
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ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

גבוהה מאד ערוץ צר יחסית לנחלים האחרים. 
איקליפטוסים שוברים את הנוף החדגוני.

אפיק נחל יצחק בתחום הבקעה נחל יצחק 25.8

מירבית מכלול נוף, היסטוריה וטבע נדיר באזור 
ובעל נצפות גבוהה.

צמד גבעות בולטות הצופות לנוף האזור. 
אתר פריחה של צמח בסכנת הכחדה – 

געדה קיפחת.

תל זרור 25.9

גבוהה מאד בקעה רחבה ללא הפרות חזותיות, 
המהווה חלק מרצף שטחים פתוחים 

בבקעות מנשה.

חלק הבקעה הכלוא בין נחל יצחק 
למסילת הרכבת המזרחית. הבקעה 

נחצית ע״י שורת ערוצים היורדים מרכס 
חדרה לנחל יצחק )בחלקם הייתה זרימת 

מים במאי 2012(. אתר מרכזי – בריכת 
השקייה ליד תל זרור.

בקעת יצחק 25.10

גבוהה אלמנט היסטורי חשוב באזור אך לא
בולט בסביבתו.

תוואי המסילה הישנה. מסילת הרכבת – 
בקעת יצחק

25.11

מירבית בית גידול לח ונדיר באזור. מאגרי מים נטושים, מוצפים בחורף 
ומהווים בית גידול לח.

מאגרי יצחק 25.12

נמוכה “יישוב החממות״ המרכזי במועצה אזורית 
מנשה )וסמוך ל״יישוב החממות״ המובהק 

בישראל – מושב אחיטוב(.

גוש אינטנסיבי של חממות סביב מושב 
שדה יצחק.

חממות שדה יצחק 25.13

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. מושב שהוקם לאחר מלחמת העצמאות. שדה יצחק 25.14

גבוהה נקודת ציון בולטת בנוף האזור. גבעה בולטת הנמצאת בתחום גדר שדה 
יצחק. אתר הנצחה – גבעת שלומי.

חורבת מגדל 25.15

גבוהה נוף סגור יחסית. ללא אתרים נקודתיים. החלק של נחל יצחק מדרום לתוואי
כביש 9.

נחל יצחק עליון 25.16

בינונית חלק מרצף שטחים פתוחים.
ללא אתרים נקודתיים.

אזור גידולי שדה חדגוני יחסית
מדרום למושב.

שדה יצחק דרום 25.17

גבוהה חלק מרצף שטחים פתוחים הנצפה 
מכביש 581.

אזור מטעים חדגוני יחסית. אחיטוב מזרח 25.18

גבוהה מאד היעדר אתרים נקודתיים. חלקה של בקעת חביבה בין כביש 581 
לכביש 6.

בקעת חביבה – מערב 25.19

נמוכה סוללת המאגר בולטת בנוף. אין אפשרות 
תצפית חיצונית על גוף המים.

מאגר גדול במערב בקעת חביבה. מאגר חביבה 25.20

גבוהה מאד מסדרון אקולוגי מקומי, עניין גיאולוגי. אפיק נחל חביבה מדרום ללהבות חביבה. 
אתר נקודתי – תלכיד נחלים

נחל חביבה תיכון 25.21

0 יחידת נוף בנויה. תוואי כביש 6 בתחום היחידה. כביש 6 – בקעת חביבה 25.22

גבוהה מאד תופעה גיאומורפולוגית ייחודית. השטח 
מוקף בבנייה ובגדרות.

בקעה החודרת מזרחה לתוך השומרון 
ותחומה בהעתקים גיאולוגיים. ללא 

אתרים נקודתיים.

בקעת חביבה 25.23

גבוהה מאד מסדרון אקולוגי מקומי. תוואי נחל חביבה בין כביש 6 
לגדר ההפרדה

נחל חביבה עליון 25.24

גבוהה מאד תופעה גיאומורפולוגית ייחודית. השטח 
מוקף בבנייה ובגדרות.

בקעה החודרת מזרחה לתוך השומרון 
ותחומה בהעתקים גיאולוגיים.

דרום בקעת חביבה 25.25

נמוכה היעדר רצף שטחים פתוחים. גוש חממות בדרום בקעת חביבה. חממות בקעת חביבה 25.26

בינונית שולי רצף שטחים פתוחים. אזור מטעי זיתים ופיתוח מועט. חורבת פחת מערב 25.27

מירבית הנחל הודגש ע״י פיתוח הפארק בסביבתו. רצועת פארק לאורך נחל חביבה. פארק נחל חביבה 25.28

גבוהה נצפות גבוהה, היעדר אתרים ייחודיים. אזור חקלאי משני צידי כביש 574.
אתר מרכזי – אנדרטה לצד נחל חדרה.

להבות חביבה צפון 25.29

גבוהה מאד בית גידול נדיר באזור. שקע ביצתי המזכיר את ביצת זיתא. ביצת להבות חביבה 25.30

נמוכה חלק מרצף השטחים הפתוחים באזור. 
מוקפים בסוללות ולא נצפים מסביבתם.

מקבץ מאגרים לצד נחל חביבה. מאגרי נחל חביבה 25.31
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ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

נמוכה היעדר רצף שטחים פתוחים. אזור חממות. חממות נחל חביבה 25.32

בינונית חממות, תוואי כביש 9. פסיפס חקלאי. מאור דרום 25.33

בינונית מקבצי חממות. פסיפס חקלאי מבוא מחלף באקה 25.34

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. מושב שהוקם לאחר מלחמת העצמאות. מאור 25.35

בינונית היעדר רצף שטחים פתוחים, יחד עם ריבוי 
חממות. מצד שני – ערכי מורשת, בולטות 

בנוף ועניין גיאולוגי.

אזור מטעי זיתים וחממות. אתרים 
מרכזיים – חורבת כוסית, באר כוסית.

חורבת כוסית 25.36

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. תוואי כביש 6 בתחום היחידה. כביש 6 – מאור 25.37

בינונית מספר מבנים חקלאים בשטח. פסיפס חקלאי. מאור צפון-מזרח 25.38

בינונית אתר טבע בתחום הגדר של היישוב. גבעה קירטונית בתחום גדר מאור.
ריכוז פריחה.

כלניות מאור 25.39

נמוכה שטח מגודר גדול הכולא בתוכו שטחים 
פתוחים משמעותיים.

מחנה צבאי שהוקם בתקופת המנדט 
הבריטי.

מחנה עין שמר 25.40

גבוהה תצפית לאזור עין שמר וריכוז פריחה עונתי. גבעה נמוכה הצופה לסביבתה.
אתר מרכזי – חורבת ביצעה.

חורבת ביצעה 25.41

26. גבעות מגל
• מאפייני היחידה	

אזור גבעות מתונות המשתפלות במתינות לכיוון מערב, ויותר בתלילות לכיוון דרום.
• גבולות היחידה	

• בצפון – גבול שיפוט מוא״ז מנשה.	
• במערב – כביש 581 באזור להבות חביבה.	
• בדרום – בקעת חביבה.	
• במזרח – הקו הירוק.	

• אגני ניקוז	
כל תחום היחידה מתנקז לאגן נחל חדרה, דרך נחל חביבה.

• רום פני הקרקע	
שיא הגובה ביחידה נמצא בקיבוץ מגל, ברום של 86 מ׳ מעפ״י. בגבול המערבי של היחידה הרום הוא 35 מ׳.

• מסלע וקרקע	
חלקה המזרחי של היחידה בנוי מתצורת עדולם )קירטון וצור(. בגבעת מגל נחשפת תצורת מראשה )קירטון(. קיבוץ להבות 
חביבה בנוי על מסלע קירטוני )תצורת בית גוברין – אתר יחיד בכל תחום המועצה(, ובתוכו שני “איים״ יחידים בתחום 
המועצה של תצורת פלשת )חול גירי(, אחד מהם באתר חורבת גלום. בתווך נמצאים גם שטחי קרקעות סחף אלוביאליות.

לאורך גבולה הדרומי של היחידה עובר קו העתק גיאולוגי הנמשך מהכפר עתיל עד להבות חביבה. העתק מקביל לו 
תוחם מדרום את בקעת חביבה. אורך ההעתקים הוא כ- 6 ק״מ מדרום-מזרח לצפון-מערב.

• תכסית וצומח	
רוב מוחלט של היחידה מעובד בחקלאות אינטנסיבית, רובו במטעים ומיעוטו בגידולי שדה. כמו כן קיימים כרמי זיתים 

המעובדים באופן מסורתי, ביחידת הנוף ‘חממות גת. 
מדרום למגל קיימות כמה יחידות צומח טבעי, חלקן נטועות אורנים, ובעלי תת-יער דליל. חלקן בשלטון צומח עשבוני 

בן-קיימא בשלטון נשרן הדוחן או שומר פשוט. כמו כן, בחורבת גלום נותר צומח טבעי בשלטון נשרן הדוחן. 
• מקורות מים	

זוהו בשטח שני מקורות מים: ביר זיתא – באר הנמצאת על הקו הירוק, וכן בור מים ממזרח למגל. במפה מסומנת באר 
מים נוספת באתר חורבת גלום, אך היא לא אותרה בשטח.

• אתרים מרכזיים	
חורבת גלום )מערות חצובות(, ביר זיתא, אבן גבול, שרידי עמדה ממזרח למגל )גבעת המוצב(.

• יישובים	
מגל, להבות חביבה.
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• תשתיות ומפגעים סביבתיים	
• כביש 6 חוצה את היחידה.	
• אזור חממות אינטנסיבי מצפון למגל )בפאתי הכפר גת(.	
• גידור אינטנסיבי סביב האדמות החקלאיות של קיבוץ מגל.	
• אנטנה סלולארית ליד כביש 6 מצפון-מזרח לחורבת גלום.	

• ייחוד חזותי ותרבותי	
אזור גבעות המהווה את הדופן הצפונית לבקעת חביבה, ומאופיין בשטחי מטעים אינטנסיביים. בחלק המזרחי נותרו 

מספר שרידים הקשורים לתוואי “הקו הירוק״ הישן.
שני כתמים טבעיים עיקריים – חורבת גלום ואזור הקו הירוק ממזרח למגל. בחורבת גלום יש מערות חצובות בקירטון 

)נדיר בשטחי המועצה(.

תת יחידות 

ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. קיבוץ שהוקם לאחר מלחמת העצמאות. להבות חביבה 26.1

גבוהה מאד אתרים ייחודיים נופית וגיאולוגית, בולטות 
יחסית בסביבה.

שלוחה המכוסה ברובה במטעי זיתים. 
במרכזה בית הקברות של להבות חביבה 

ולצידו שטח טבעי עם מערות חצובות 
בסלע הקירטון. אתר מרכזי – חורבת גלום.

חורבת גלום 26.2

גבוהה היעדר רצף שטחים פתוחים ונצפות נמוכה. פסיפס חקלאי בקרקעות סחף אלוביאליות. סובב חורבת גלום 26.3

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. תוואי כביש 6 בתחום היחידה. כביש 6 – מגל 26.4

נמוכה היעדר רצף שטחים פתוחים. גוש חממות אינטנסיבי בפאתי הכפר גת. חממות גת 26.5

גבוהה נצפות נמוכה. גוש מטעים המגודר באינטנסיביות. מטעי מגל 26.6

0 )בנוי( יחידת נוף בנויה. קיבוץ שהוקם לאחר מלחמת העצמאות. מגל 26.7

גבוהה מאד אזור פתוח ובו מספר אתרי מורשת
בעלי חשיבות אזורית.

אזור מטעי זיתים סמוך לקו הירוק.
אתרים מרכזיים – ביר זיתא, גבעת המוצב.

מגל מזרח 26.8
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תמונות מייצגות – יחידות הנוף

תמונה 2: רכס מי-עמי: מחשוף טוף ובזלת במי-עמי תמונה 1: אום אל-פאחם: כרם זיתים עתיקים בנחל ספיר.

.

תמונה 4: רכס שריה: בוסתנים וחורש בנחל שריה.תמונה 3: יער מי-עמי: נוף היער )ליד עיקול כביש מי-עמי(.

תמונה 6: הבנייה בערערה מטפסת במעלה ההר. תמונה 5: מעלה בקעת עירון )ברקע שכונת עין א-זיתונה באום אל-פאחם(.
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תמונה 8: יער עירון: אלון התבור עתיק בגבעות עירון.תמונה 7: רכס קציר: קניון הנמרים.

תמונה 10: חריש: מבט לחריש ממורדות גבעת חפור.תמונה 9: ברטעה – אום אל-קוטוף: תצפית ממצפה אילן לגבעה 178.

תמונה 12: בתות גלעם: מבט מחורבת נצור לצפון-מערב.תמונה 11: מבט מיער מענית לגבעה 82.
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תמונה 14: גבעות קרע: מבט מחורבת בצלות לכיוון קציר.תמונה 13: גבעות מצר: נוף הגבעות מדרום למאגר מצר )אזור ח ביר אל אסייאר(.

תמונה 16: גבעות אלונה: גבעה 111תמונה 15: שלוחות גלעד: מבט מחורבת פוקס דרומה לכיוון קמר הר אמיר.

תמונה 18: בקעת הנדיב: תצפית מחורבת בבלון צפונהתמונה 17: גבעות עדה: שמורת אלוני יצחק
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תמונה 20: רכס זומרה: מחצבת זומרהתמונה 19: רכס כרכור: אלוני התבור בנחל משמרות עליון.

תמונה 22: רכס זיתא: גוש הפרדסים, מבט מזרחה לכיוון בקה אל-ערביה.תמונה 21: מורד נחל חדרה: ביצת זיתא

תמונה 24: גבעות מגל: חורבת גלוםתמונה 23: בקעות מנשה: תצפית מתל זרור לכיוון מאור.
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אתרים נקודתיים חשובים
 .2012 ליולי   2011 נסקרו בשטח בתקופה שבין מאי  רובם המכריע   .)4 )טבלה  נקודתיים חשובים  656 אתרים  נרשמו  בסקר 
בתחום שטח האש של מחנה רגבים לא בוצעה סקירה, והמידע על אתרים באזור זה מתבסס על סקר קודם )להב, 2005(. כמו 
כן, באזור בקעת מצר וחרבת ביר אל-אסייאר, וכן בקניון הנמרים ותחום היישוב קציר, הסקירה מסתמכת על סיור שנערך 
בשנת 2010 )ע״י עמית מנדלסון(, ועל סקר הר אמיר שנערך בשנת 1991 )כח וסייף, 1993(. מספר אתרים נוספים מוזכרים אצל 
נאמן )תשנ״א(, במסגרת הסקר הארכיאולוגי של מפת מענית, ולא נבחנו בשטח )כאשר מקור הנתונים אינו מהסקר הנוכחי, 

מצויין המקור בטבלה 4(. 
האתרים סווגו ל- 7 קטגוריות: בוטני )239(, היסטורי )202(, מים )95(, גיאומורפולוגי )50(, תצפית )31(, הנצחה )23(, ואחר )16 – כולל 
2 אתרי “חקלאות בעלי חיים״ של חוות האיילים האדומים ומכלאת יענים(. אתרים זואולוגיים ומפגעים סביבתיים הוגדרו בנפרד 
 ומופיעים במפות הרלוונטיות. לחלק מהאתרים יש התאמה ליותר מקטגוריה אחת, אך לצורכי עבודה הוגדרו סיווג ראשי ומשני בלבד.
האזורית  ברמה  חשיבות  כבעלי  דורגו  אתרים   195  .)3 גבוהה,  )חשיבות  הארצית  ברמה  חשיבות  כבעלי  דורגו  אתרים   147

)חשיבות בינונית, 2( ו- 314 אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה המקומית )חשיבות נמוכה, 1(.
מספור האתרים הוא רציף, מהקצה המערבי ביותר של תחום הסקר ועד לקצה המזרחי ביותר. ברשימת האתרים לא נכללו 

אתרים של מיני צומח עשבוניים נדירים, שהועברו לשכבת מידע נפרדת. )עצים ושיחים נדירים, מופיעים גם במפה להלן(.
סקר זה אינו מהווה תחליף לסקרים ארכיאולוגיים של רשות העתיקות.



100

"ח מסכם ר דו ומערב הר אמי סקר מנשה חריש 

טבלה 4: אתרים נקודתיים חשובים בתחומי סקר מנשה - חריש

חשיבותתיאורYXסוג משניסוגשם אתרמס

1גשר כביש 4 הישן על נחל חדרה, היה פעיל עד לשנות ה- 90 של המאה הקודמת.707572191980אחרגשר נחל חדרה1

1שיח תאנה בולט.707354192895בוטנישיח תאנה2

גבעה נמוכה )שטח 14 דונם( ובה שתי מערות חצובות בסלע הכורכר, עם פירי 707014193077בוטניהיסטוריגבעת המערות3
אוורור חצובים. עומק המערה הצפונית כעשרה מטרים מהפתח, והדרומית 
כ- 15 מ׳. בכל אחת מהן יש פיר אוורור חצוב בתקרה. שגיא )1995( מציין כי 

בגבעה נמצאים 21 פירים אנכיים, ו- 4 כניסות שונות למערות, וכן כי אחד 
הבורות משמש באר. )כאמור, בסקר הנוכחי אותרו רק 2 מערות ושני פירים(. 
נאמן וחובריו )2000( מזכירים במקום 3 מערות ו- 10 פתחי אוורור. החרסים 

שנמצאו באתר הם מהתקופה הביזנטית. במפת חדרה )1938( מסומנים באתר 
מערה וחורבה. במקום יש חשד לקיומה של קדחת המערות. על הגבעה גדל 

חוחן קרדני )מין אדום( וכן שיחי צחנן מבאיש וצמחי חצב מצוי.
עפ״י מידע שנמסר בנובמבר 2012, באתר יש פריחת נרקיס סתווי )מין אדום(, 

סתוונית היורה, בן-חצב סתווי וכדן קטן-פרחים. כמו כן זוהו במקום סימני 
פעילות של דרבנים.

3

1עץ בפינת פרדס, בעל כמה גזעים. גובהו 6-5 מ׳.706952193235בוטניעץ פקאן4

מקבץ עצי שקד. באתר יש גם שלוש קזוארינות ומספר אורנים, וכן עץ שקמה 707220193296בוטניריכוז שקדים5
הנמצא מצפון-מערב, בנ״צ 193347/707352.

1

תל גדול עם חרסים רבים, שרוב שטחו )כ- 10 דונם( עבר ריסוס אינטנסיבי 707111193382היסטוריתצפיתתל זומרה6
בקוטלי עשבים שהשמיד את רוב הצמחייה )בשל קיום בית קברות מהתקופה 
העותמאנית(. התצפית דומה לזו ממחצבת זומרה, אך מוגבלת יותר לכיוון צפון.

שמותיו הערביים של המקום הם א-דומיירי וכן א-שייח אבו פרג.
בתל נמצאו שרידי התיישבות משלהי תקופת הברונזה עד לתקופה הערבית 

הקדומה וכן בתקופה העותמאנית )נאמן וחובריו, 2000( ומצפון לו נמצא בית 
קברות רומי-ביזנטי )שלא זוהה בסקר הנוכחי(. מצפון, ממערב ומדרום נמצא 

מטע חרובים עם ריכוז יפה של צחנן מבאיש )פרטים גדולים ומרשימים(. 
עלוות חצבים, הרבה קייצת )מין פולש( ועץ שיזף מצוי בגובה כ- 3 מטרים. 

בצד המזרחי של התל מצוק כורכר בגובה כ- 3 מטרים וצמד בריכות 
חפורות יבשות )בור תחמיץ נטוש(. מדרום לבריכות אלו נמצא שקע טבעי 

מוצף בחורף עם מעט אשלים, ינבוט השדה, אספרג א״י וחומעה ב.מ. בנ.צ. 
.193443/707008

המקום נצפה היטב ממסילת הרכבת וצופה לסביבה הקרובה.

3

תצפית מחצבת 7
זומרה

תצפית מנקודה בולטת בשטח המחצבה – אום אל-פאחם, קציר, מפעלי 707439193386תצפית
גרנות, בקה אל-ערביה, חדרה, פרדס חנה, אזור התעשייה קיסריה ועוד

המחצבה הסמוכה נקייה יחסית מפסולת אם כי בחלקה הדרומי יש תילי 
פסולת המכוסים בצמחייה. בשולי המחצבה יש ריכוז גדול של חמציץ נטוי 
)מין פולש( וכן כלניות אדומות, כתמה עבת-שורשים, רכפה מזרחית ועוד.

2

ריכוז קטן של אירוס הארגמן, הצפוני בעולם, בתחומי מטע חרובים. באתר יש 707660193387בוטניריכוז אירוסים8
צומח חמרה אופייני נוסף כמו תורמוס א״י ושום ת״א. במרץ 2012 נבזזו רוב 

האירוסים באתר בידי אלמונים. המקום מיועד להיכלל בשמורת טבע תל זומרה.

3

בוסתן הנוטעים 9
ופינת אלכס ערמון

חורשה שבחלקה המערבי נמצאת אנדרטת זיכרון לטייס אלכס ערמון שנפל 707638193466בוטניהנצחה
במלחמת ששת הימים וגופתו לא נמצאה. באנדרטה שולב כיסא המפלט של 

המטוס. במרץ 2012 נגנב כיסא המפלט מהאנדרטה )גליקמן, 2012(. באתר 
ניצבים שולחנות פיקניק.

3

3ריכוז יפה וצפוף של כדורן ענף – צמח “אדום״ שזו אוכלוסייתו הגדולה בישראל.706207194631בוטניריכוז כדורן ענף10

מתחם תיירותי ממוסחר שהכניסה אליו בתשלום.707213194701היסטורישביל התפוזים11
בשטח המתחם יש מבנים היסטוריים.

1

מקבץ מבנים – מבנה סיליקט מטויח בעל חלונות מסורגים ובחדר המזרחי 706778194802היסטורימיםמבנים ובאר12
שלו יש באר. ניתן להיכנס למבנה מהחדר המערבי. לצד המבנה יש עץ תמר 

בגובה 5 מ׳. מצפון למבנה זה נמצא מבנה ממנו נותרו קירות צפוני ודרומי, 
ומכוסה בסבך ענק של פטל קדוש. מדרום לבית הבאר יש מבנה נוסף משולט 

144-206/86. מבנה זה הוא מבנה בטון בעל חלונות מסורגים רבים. גג העץ 
שלו קרס, ובפנים צומחת שיטת המשוכות.

2

דרך סולינג שמורה היטב לאורך מסילת הרכבת המזרחית ולצידה ברושים 707171194888היסטורידרך סולינג13
פזורים. לא נבדק האורך המלא של קטע הסולינג.

3

בריכה ואלת 14
המסטיק

בבריכה צמחי כדורן ענף, עדשת-מים גיבנת ועוד. לפי הספרות, באזור זה של 706215194913בוטנימים
הנחל נמצאו בעבר שני פרטים של גומא הפפירוס )שגיא, 1995(. לצד הבריכה 

נמצא עץ אלת המסטיק דו-גזעי בגובה 3.5 מ׳, נ.צ. 194913/706215.

3

חורשת15
עצי קזוארינה

1תחת העצים צומח עשבוני. גובה העצים 8-9 מ׳. 706347194993בוטני

מבנה בטון חסר גג, עם חלונות מסורגים בצד מזרח ובצד דרום ודלת במזרח. 706506195004היסטורימבנה16
סבך פטל קדוש בתוך המבנה.

1

707187195006היסטורימבנה ומשוכת צבר17

מבנה בעל גג רעפים אדום וחלונות מסורגים כולל תריסים. פתחים בצפון, 706787195124היסטוריבית פרדס18
במזרח ובדרום. בצמוד ומצפון למבנה יש סככה ושיח תאנה גדול.

2

חורשת איקליפטוסים ומטע זיתים מצפון לה.706403195169בוטניחורשת השמונים19
החורשה ומטע הזיתים ניטעו בט״ו בשבט תשס״א, 17/2/2001 בחג ה- 80 

לקיבוץ גן שמואל, כשחזור “יער הרצל״ בן 2000 עצי הזית שניטע ע״י הקק״ל 
בשנת 1907. במקום יש שילוט הסבר.

1

1מבנה ישן בעל גג רעפים וחלונות מסורגים רבים. לצידו מכלאת יענים.706010195250היסטורימבנה20

עמדת שמירה21
גן שמואל

מבנה בטון עם גג רעפים, הניצב על עמודים בגובה 2 מ׳. לפי שילוט באתר, 706360195281היסטורי
העמדה נבנתה בפרוץ מאורעות תרצ״ו כדי להגן על הכניסה לחצר הקיבוץ. 

לימים שימשה כחדר עבודה לצייר יוחנן סימון כאשר היה חבר הקיבוץ.

3

מבנה לבנים בצידו המערבי קידוח חיצוני ודלת מתכת. בתוך המבנה יש באר 706952195313מיםמבנה22
עם פתח בגג. על גג המבנה יש מיכל פח ובצד מזרח גדל שיח לנטנה ססגונית 

ענק )מין פולש(.

1

1גשר אבן ישן במסילת הרכבת המזרחית מעל תעלת רושרשי.705943195456היסטוריגשר רושרשי23
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החצר הקטנה – גן 24
שמואל

מדרום לחצר יש בוסתן אתרוגים משוחזר כולל קטע מתעלת השקייה מקורית.706420195512היסטורי
מעט ממזרח לחצר – פיקוס בנגלי מרשים בנ.צ. 195522/706563.

3

1מטע תאנים קטן וכן שיחי תות ורימון.707084195520בוטניבוסתן25

מבנה כורכר עם תקרת בטון ופתח בגג. בפנים יש שקע )כנראה באר שנסתמה(. 704767195641היסטורימבנה כורכר26
הכניסה מצפון.

2

אנדרטת אלכס 27
ערמון

אנדרטה לזכר הטייס אלכס ערמון, בן גן שמואל, שנפל במלחמת ששת הימים 706560195770היסטוריהנצחה
וגופתו לא נמצאה. מעט מדרום-מערב נמצא מבנה עגול דמוי באר, אך עם 

דלת בצידו הדרום-מזרחי )נ.צ. 195775/706528(.

2

פילבוקס חדרה 28
מזרח

פילבוקס מנדטורי שנועד לאבטח את גשר הרכבת בנחל חדרה. זהו מבנה 705210195817היסטורי
עגול שהכניסה אליו מצד צפון-מערב וגובהו כ- 3 מ׳. למבנה יש חלונות צרים 

ורבועים בגובה 1 מ׳. שלבי מתכת עולים לגג.

3

3מגדל עגול בגובה כ-10 מ׳ בעל גג רעפים, ומצפון לו מגדל מים ועמדה.706618195864היסטורימגדלים ועמדה29

1עץ אלון התבור בגובה 8-7 מ׳.706134195927אלון התבור30

אזור תעשייה בשטח כ- 250 דונם ובו מבני סילו שהם המבנים הגבוהים ביותר 705709195952היסטורימפעלי גרנות31
בשטח המועצה האזורית מנשה.

בניית מכון התערובת “אמבר״ החלה בשנת 1959 והוא נפתח בשנת 1961, 
כפרויקט משותף ל- 38 משקים.

1

שמורת טבע באזור בריכות דגים נטושות שהוצפו במי תהום גבוהים. בשטח 704736195959זואולוגימיםשמורת ביצת זיתא32
יש נוף ביצה עם אשלים רבים, ומושבת קינון חשובה של מגוון עופות מים – 

אנפות בקר, אנפות לילה, מגלן חום ועוד. יש לציין כי ביצה זו אינה נמצאת 
בתחום ההיסטורי של ביצות חדרה )בניגוד לתעלת רושרשי להלן(. מדרום 

וממזרח לבריכה נמצא שטח אחו לח.

3

1עצי שלטית )2 פרטים( ופיקוס כינורי )2 פרטים(.706767195967בוטניעצים33

תחנה הידרומטרית 34
חדרה – גן שמואל

תחנה הידרומטרית ומגלש בגובה 1.5 מ׳. פרטים בודדים של הצמח הפולש בוטנימים
אמברוסיה מכונסת.

1

גבעת חמרה בגובה כחמישה מטרים מעל לשטח כרייה מיושר, ובפסגתה 704393196065בוטניהיסטוריעמדת זיתא35
עמדת שמירה בגובה 5 מ׳ עם חרכי ירי )שניים לכל כיוון בראש המגדל(. 

העמדה חסרת גג )כנראה שהיו בה שתי קומות מעץ(. חלון מסורג לכיוון מערב. 
מצפון-מזרח לעמדה שרידי מאגר מים פתוח ומבוטן חלקית בעומק 1.5 מ׳. 

בגבעה שרדה צמחיית חמרה כולל תלתן דו-גוני, תלתן א״י, תורמוס א״י ועוד.

3

1עץ שלטית בגובה 6-5 מ׳ בגבול מתחם לולים.706760196151בוטנישלטית36

מבנה מכוסה בוגונוויליה, ובתוכו באר בקוטר כשלושה מטרים המכוסה 706310196156בוטנימיםתמרים ומבנה37
בקרשים. דלת המבנה בצד דרום, חסומה בסבך. לצד המבנה שני תמרים 

בגובה 12 מ׳ ו- 15 מ׳. בנ.צ. 196096/706309 נמצאת וושינגטוניה )חסונה?( 
בגובה כ- 15 מ׳ ומדרום לה עץ גרוויליאה בגובה דומה.

2

עמדת שמירה דו-קומתית. הכניסה ממערב. חלונות מלבניים ופתח בתקרת 705157196182היסטוריעמדת חמרה38
הקומה הראשונה.

3

1שלושה שיחים גדולים של רותם המדבר בשולי מפעלי גרנות.705872196209בוטנירתמים גדולים39

באר בקוטר כ- 4 מ׳, עומק המים כמטר. יחד עם בית הקברות, זהו אחד משני 705641196226מיםבאר צרקס40
השרידים האחרונים של הכפר חרבת צרקס. המקום משולט ע״י חברי קיבוץ 

גן שמואל.

3

מבנה כורכר מכוסה גפן. למבנה יש פתחים מדרום וממערב ונותר בו ריצוף 706394196305בוטניהיסטוריבית הגפן41
מקורי. יש בתוכו חדר מזרחי מוגבה עם פתח מקומר, וחדר פנימי סגור.

2

מבנה לבנים מטויח עם שני חדרים. במערבי יש פסולת חקלאית ובאר בעומק 704232196348מיםבאר ביצת זיתא42
כ- 3 מ׳ עם סולם ומים בקרקעית למבנה יש קורות גג ופתח בגג מעל לבאר. 

חלק מפתחי המבנה נאטמו.

1

מקום הכפר43
חרבת צרקס

המקום שבו ישב הכפר חרבת צרקס עד מלחמת העצמאות. כיום חוות לולים 705738196432היסטורי
עם 3 דקלי וושינגטוניה בולטים.

לפי נאמן וחובריו )2000(, נמצאו באתר כלי צור מהתקופה הניאוליתית 
וחרסים מהתקופה הביזנטית.

1

עץ אורן בעל 2 גזעים )אחד רובץ( בגובה כ- 10 מ׳ ולצידו קידוח נעול 706170196506בוטניאורן וקידוח נעול44
א40/ 146-206.

1

2שטח אחו ביצתי עם אשלים רבים, פטל קדוש, שנית גדולה ואחילוטוס זקוף.704111196599בוטניאחו זיתא מזרח45

1מספר איקליפטוסים לצד תוואי המסילה המזרחית.704569196622בוטניאיקליפטוסים46

1גשר נמוך על נחל חדרה, בו עובר השביל המסומן מתלמי אלעזר לביצת זיתא.704980196671אחרגשר נמוך47

שני תמרים קטנים ושתי מצבות. האחת מצבת שיש עם תבליטי פרחים ועליה 706167196741הנצחהאנדרטת השוטרים48
כתוב

“גלעד לזכר השוטרים
דני חזות מוטי ישראל

שנרצחו ע״י מרצחים 30.3.93
ה ינקום דמם״.

השנייה – סלע בזלת ועליו לוח שיש שחור עם תמונות השוטרים וסמל 
משטרת ישראל והכיתוב

“דני חזות ז״ל 29.6.1961 מוטי ישראל ז״ל 19.9.1958 שנקטפו בדמי ימיהם 
בעת מילוי תפקידם בידי מרצחים הי״ד. נרצחו ח בניסן תשנ״ג 30.3.1993״.

שני השוטרים היו במשמרת בצומת כאשר נרצחו בידי חוליית מחבלים 
מחופשים לחיילי צה״ל )אתר “ארץ זוכרת יושביה״(.

2

שמורת טבע קטנה )כ- 8 דונם( ובה חורשת אלוני התבור עתיקים שנשמרה 706296196745בוטנישמורת אלון49
בשל בית הקברות של הכפר צרקס. בצל העצים יש חצבים רבים. בשנת 2011 
הורעל השטח הפתוח במרכז השמורה בקוטלי עשבים חזקים, בידי אלמונים, 
וכך נוצרה צלקת בת 2 דונם עקרה מצמחייה – באותו אזור שבו התקיימו רוב 

הצמחים הנדירים של השמורה וריכוזי צבעוני ההרים וכלנית מצויה. השטח 
טעון שיקום יסודי.

באתר נמצאו חרסים מהתקופות הביזנטית, המוסלמית הקדומה והעותמאנית 
)נאמן וחובריו, 2000(.

3
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1שדרה ובה חמישה ברושים במרווחים, גובהם 8-7 מ׳.703634196775בוטנישדרת ברושים50

1שני מבני אסבסט. גפן מטפסת )פרדס תלמי אלעזר(.703159196801בוטנימבני אסבסט וגפן51

שישה ברושים צפופים שגובהם 6-5 מ׳ )המזרחי בגובה 8-7 מ׳(. גזעי העצים 702955196859בוטנישדרת ברושים52
מסוידים בלבן.

1

2ריכוז ערבות ב.מ. בגדה הדרומית של נחל חדרה.704853196966בוטניריכוז ערבות53

1ריכוז קטן של חצב מצוי בשטח מגודר. באתר יש גם עכובית הגלגל.705807197079בוטניריכוז חצבים54

2ריכוז של חמש ערבות ב.מ. בגדה הדרומית של נחל חדרה.704439197201בוטניריכוז ערבות55

בריכת תלמי 56
אלעזר – האגם 

הנסתר

בצמוד וממערב לחורשת איקליפטוסים גדולה, בריכה בשטח כדונם אחד, 705846197283מים
המוקפת קנה מצוי, פטל קדוש, טיון דביק, טיונית החולות ואסתר מרצעני 

)שני האחרונים – מינים פולשים(. בשולי הבריכה נמצאים עצי אשל. המקום 
מכונה “האגם הנסתר״. כפי הנראה, הבריכה נוצרה כתוצאה מכריית קרקע 

באזור )בסביבה יש נביעות עונתיות, בעיקר מדרום לכביש תלמי אלעזר(.
גפני וגזית )2005( מציינים כי באתר קיימת רבייה של אילנית מצויה, אך עושר 

המינים של חסרי-חוליות הוא נמוך יחסית.

3

ריכוז כלניות 57
וחצבים

ריכוז כלניות אדומות וחצב מצוי בתוואי המסילה המזרחית. ברושים ועצי 703807197419בוטני
שיטת המשוכות.

2

1עץ תמר בוגר, 4 גזעים, גובה 12 מ׳705800197472בוטניתמר58

גשר הצמוד למפגש הנחלים חדרה-עירון. מצפון עץ מנגו גדול וקבוצת 704564197501אחרגשר נחל עירון59
איקליפטוסים. בקיץ 2012 בוצעו עבודות עפר מסיביות בקטע זה של הנחל.

1

מפגש הנחלים 60
חדרה-יצחק

1פינה יפה במפגש הנחלים חדרה ויצחק, עם צמחיית גדות סבוכה.704426197603

תל עתיקות חשוב הצופה לבקעת נחל חדרה. חפירות ארכיאולוגיות בוצעו 703925197627בוטניהיסטוריתל זרור61
בעיקר בפסגה המזרחית )ע״י משלחת יפנית בשנות ה- 1960, וכן בשנת 1991(. 

בתל נחשפו שרידי יישוב מבוצר מתקופת הברונזה התיכונה, יישוב פרזות 
מתקופות הברונזה המאוחרת והברזל, חווה ומתקנים חקלאיים מן התקופה 

ההלניסטית ומגדל שמירה מן התקופה הרומית. המקום היה מיושב גם 
בתקופה העותמאנית )הכפר תל א-דרור(. במפת חדרה )1938( מסומן בית 

קברות מוסלמי בפסגה המערבית.
בפסגה המזרחית אוכלוסייה של בן-שיח בסכנת הכחדה בישראל – געדה 

קיפחת )פולק, 1988(, וכמו כן חצב מצוי וחוטמית זיפנית. בפסגה המערבית 
צמחיית מעזבה סבוכה ובמורדותיה זיתים, שיטת המשוכות וחצבים. באביב 

2012 נשרפה הפסגה המזרחית.
תצפית טובה מהפסגה המזרחית – תחנת הכוח “אורות רבין״, בית אליעזר, 
מפעלי גרנות, תלמי אלעזר, פרדס חנה, קציר, ברטעה, בקה אל-ערביה, גת, 

גבל חורייש )בשומרון(, רכס חומש ועוד.

3

עץ שקמה בוגר בתוך מושב תלמי אלעזר. גובה 6-5 מ׳, גזע מסועף ומרשים. 705791197632בוטנישקמה62
המקום מהווה נקודת מוצא לשבילי הליכה ביישוב.

3

בריכת מים פתוחה בגובה 2.5 מ׳. גג הבריכה בולט החוצה כעין פטרייה. בצד 703563197662מיםבריכת מים פתוחה63
צפון-מזרח נפרץ פתח כך שהבריכה אינה אוגרת מים. בתוכה שברי גג פח ועץ 

וכתובות גרפיטי.

1

1משטח בטון, סוכת עץ וגפנים.703201197751בוטניסוכת עץ וגפנים64

1איקליפטוס גדול )כ- 10 מ׳( ובודד באפיק נחל יצחק למרגלות תל זרור.703927197788בוטניאיקליפטוס65

1גשרון בתוואי מסילת הרכבת המזרחית.703157197936אחרגשרון בטון66

1גשרון על נחל חדרה ממזרח למפגש הנחלים חדרה-יצחק.704303197957אחרגשרון67

1גשרון חסום בסבך בתוואי מסילת הרכבת המזרחית.702617198148אחרגשרון68

1עץ בגובה 6 מ׳.702433198162בוטנישיזף מצוי69

שלושה אלוני התבור בגובה כ- 5 מ׳. מצפון להם ערוצון עם שומר פשוט, קנה 710365198164בוטניאלוני התבור70
מצוי, ציפורן נקוד ועוד.

2

מאגר קולחי 71
משמרות

1 מאגר קולחים ובריכות. המאגר עצמו בשטח כ- 27.5 דונם.712248198167מים

אלוני התבור 72
וסיסם הודי

חמישה אלוני התבור )רובם צעירים( עד גובה 3 מ׳ 710548198219בוטני
ועץ סיסם הודי בגובה 6 מ׳. צמחיית חמרה אופיינית, הכוללת תורמוס א״י, 

זנב-ארנבת ביצני, שום קצר ועכובית הגלגל.

1

מבנים חקלאיים 73
ובריכה

מבנה לבנים עם חדר חשמל, מבנה אסבסט ובו 4 חדרים וחדר לבנים. בריכה 701764198224בוטניהיסטורי
פתוחה מגודרת יבשה )כניסה אליה ממערב( ושני עצי פקאן בגובה עד 12 מ׳. 

שער מתכת יפה.

2

1מכלול מבנים נטושים, ייתכן שרידי בסיס מנדטורי.710654198272בוטניהיסטורימבנים נטושים74

סבך בלתי עביר של פטל קדוש. בנ.צ. 198275/710298 שיח אלת המסטיק 710228198330בוטניצמחיית נחל75
ואלון התבור צעיר.

1

1שדרת איקליפטוסים באורך כ- 160 מ׳ בגדה המערבית של נחל יצחק.702850198610בוטניאיקליפטוסים76

עץ אלביציה בוגר, עצי פרי, פינת ישיבה, ברז מים וסלע גדול עליו לוח הנצחה 703931198668הנצחהפינת אלון77
“אריה אלון. קטיף הכותנה. סתיו 1986״. גשר על הנחל.

אריה אלון ז״ל היה חבר קיבוץ גן שמואל שנהרג בעת קטיף הכותנה בשדות 
)“עמוד ענן״(.

2

מתחם גדול )85 דונם( של בריכות יבשות )2 בריכות גדולות ותשע בריכות 702259198673מיםמאגרי שדה-יצחק78
צרות וארוכות(. המתחם נטוש והבריכות אוגרות מים בחורף בלבד. באתר 

אשלים רבים ונוף של גופי מים פתוחים המושכים עופות מים. המאגרים 
שייכים לקיבוץ שדות-ים, ומשמשים להשקיית שדותיהם הסמוכים.

3
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משמרות – עמדת 79
דשא

עמדת שמירה בפינה הצפונית-מערבית של קיבוץ משמרות. המבנה משלב 710592198735היסטורי
בטון ולבני סיליקט, חרכי ירי ומעליהם פס ירי. למעלה יש חרכים גדולים. 

בצד צפון-מערב של העמדה יש לה שתי “רגליים״ חיצוניות וחדר בטון. בסיס 
העמדה משמש כיום כמחסן ציוד לבריכת הקיבוץ. יש פתח בגג הקומה 

הראשונה.

3

לוח זיכרון למכון התע״ש ביצרון, שפעל בתחומי קיבוץ משמרות. המכון פעל 710265198765היסטורימכון ביצרון80
באזור לולי הקיבוץ בשנים 1948-1945, ושימש ליציקת גופי פצצות מרגמה 

ורימוני יד.

2

1שדרת איקליפטוסים באורך כ- 100 מ׳ בגדה המערבית של נחל יצחק.702529198769בוטניאיקליפטוסים81

בית קברות 82
משמרות

2בית הקברות של קיבוץ משמרות, ובו גם קברו של המשורר והזמר מאיר אריאל.710790198798 היסטורי

מגדל מים 83
ואנדרטה

מגדל מים בגובה כ- 10 מ׳. גרם מדרגות סלילי חיצוני לגג. בקומת הקרקע יש 710325198833 היסטורי
חדר זיכרון )לצד המגדל – אנדרטה לבני משמרות(, ושתי קומות נוספות נעולות. 

2

גבעה נמוכה ללא שרידים על פני השטח. כתם קטן של צומח מעזבות 712063198862היסטוריתצפיתחורבת בבלון84
)נשרן ב.מ.( ותצפית לסביבה – פרדס חנה, משמרות, אלוני בורק, קציר, הר 

אלכסנדר, בנימינה, רמת הנדיב, זכרון יעקב, גבעת עדה וכפר גליקסון.

1

סכר המהווה חלק ממפעל נחלי מנשה. מעל לסכר בריכה גדולה )אורך כ- 15 711462198898בוטנימיםסכר נחל משמרות85
מ׳ ורוחב 10-5 מ׳( ועץ דולב מזרחי נטוע בגובה כ- 10 מ׳. מנקודה זו והלאה 

נחל משמרות הוא נחל אכזב. השטח נוקה מפלישה של שיטה כחלחלה.

3

בית קברות 86
מוסלמי

בית קברות מוסלמי מצפון למשמרות, בתחום גידור המטעים. בשטח ארבעה 711100198913בוטניהיסטורי
אלוני התבור בגובה עד 5 מ׳. ריכוז חצב מצוי, אבנים פזורות. כנראה שהשטח 

עבר ריסוס.
.el-Utuk מסומן באזור זה קבר שייח PEF במפת

2

1ריכוז קנה-סוכר תרבותי. בקרבתו גם אספרג א״י.712134198971 בוטניריכוז קנה-סוכר87

2גשר מעל אפיק נחל משמרות, ולמרגלותיו בערוץ בריכת מים ובה דגים.711241198990 מיםגשר נחל משמרות88

פרגולה דו מפלסית. גרם מדרגות עולה אליה מצפון. תצפית טובה כולל 711918199087 תצפיתמצפור התעלה89
ארובות תחנת הכוח בחדרה, תעלת נחלי מנשה, הר אלכסנדר, אלוני בורק, 

קציר, כפר גליקסון, רמת הנדיב, זכרון יעקב, גבעת עדה ועוד. באתר גדל שיח 
אלת המסטיק ולידו גינת ורדים.

2

1עץ תמר בגובה 2.5 מ׳ בגבול חורשת איקליפטוסים.706321199090בוטניתמר90

עמדת משמרות 91
צפון-מזרח

עמדת שמירה דו-קומתית המשלבת בטון וסיליקט. שלושה מפלסי חרכים 710552199117היסטורי
)בבטון, בראש קטע הסיליקט ושוב בבטון(. גובה נדבכי הסיליקט משתנה 

בתוך העמדה. קיים פתח בגג. 

3

3צמח “אדום״ בסכנת הכחדה בישראל )שמידע ופולק, 2007(.712322199248בוטני ורד צידוני 92

תל בשטח כ- 30 דונם ובו נמצאו חרסים מתקופת הברזל ועד לתקופה 705696199383היסטוריתל עפריין93
 הביזנטית )נאמן וחובריו, 2000(. מוזכר גם ע״י משלחת ה- PEF )עמ׳ 69(.

לא נסקר בסקר הנוכחי.

1

סכר המהווה חלק ממפעל נחלי מנשה. לצד הסכר נמצאות בריכות מים באפיק 712276199454מיםסכר נחל ברקן94
הנחל. מנקודה זו והלאה נחל ברקן הוא נחל אכזב. באתר גדל אספרג א״י.

3

1מבנה ישן בעל גג פח משולש. ריחות ביוב.707717199465היסטוריבית אריזה95

1אלון התבור בגובה כ-3 מ׳.707811199480בוטניאלון התבור96

מאגר מים בשטח 38 דונם מדרום לסכר נחל ברקן. בשוליים המערביים של 712023199542 מיםמאגר כפר גליקסון97
המאגר )בדופן החיצונית( ריכוז הצמח אספרג א״י. יש תצפית טובה למאגר 

מצידו הדרום-מזרחי. המאגר הוקם בשנת 1978 ונועד לאגור את מי נחל ברקן 
וכן קולחים של כפר גליקסון ואלוני יצחק )חרמש, 1989(.

2

שיזפים וריכוז 98
כלניות

ארבעה שיזפים בגובה עד 4 מ׳. בסוללת מסילת הרכבת הסמוכה מקבץ 700295199547 בוטני
כלניות אדומות.

2

 שרידים דלים של דרך “סולינג״ )דרך מרוצפת באבנים(. ממזרח לדרך יש שני 710880199552בוטניהיסטורידרך סולינג99
עצי פקאן בגובה 6-5 מ׳.

2

 עץ איקליפטוס בעל גזע בקוטר 6 מ׳. העץ ממוקם מתחת לקו מתח, ונגזם 711128199565 בוטניאיקליפטוס עוג100
כך שיש לו מופע גוצי. לצד העץ שני שולחנות פיקניק ופח אשפה. כ-30 מ׳ 

מזרחה קטע סולינג קצר.

3

מכון טיהור שפכים ושלושה מאגרים צרים וארוכים, המשתרעים לאורך 1.3 705150199595 מיםמאגרי עין שמר101
ק״מ׳ בגדה המערבית של נחל עירון.

1

חורשה שבה ניטעו עצי בר ועצים תרבותיים שונים שאינם נפוצים בגינון. 707910199602 בוטניגן עצים102
בשטח יש גם אלון התבור הנראה טבעי בגובה 8-7 מ׳ בעל ארבעה גזעים.

1

בור חצוב ומטויח בראש גבעה, בשוליים המערביים של גן שומרון, בעומק706516199622היסטוריחפיר אל-מרדפה103
1.8 מ׳ )נאמן וחובריו, 2000(. באתר נמצאו חרסים מהתקופה הביזנטית.

לא נסקר בסקר הנוכחי.

1

חורבת מגדל – 104
גבעת שלומי

גבעה בולטת בפאתי שדה יצחק ובפסגתה פרגולה ואתר הנצחה לרס״ר 701822199714הנצחהתצפית
שלומי בוכריס ז״ל, בן המושב שנפל במלחמת לבנון השנייה. במקום נמצא 
אתר העתיקות חורבת מגדל המכוסה צמחיית מעזבה )שרידי הכפר מגדל 

שנעזב במלחמת העצמאות(. בחפירות שנערכו באתר ב- 1984 התגלו קברים 
מתקופות הברונזה התיכונה א והברזל, וחרסים מתקופת הברונזה התיכונה ב 

עד הביזנטית )למעט ההלניסטית( – נאמן, תשנ״א. במפה מנדטורית )1938( 
מסומן במקום קבר שייח עבדאללה.

3

מבנה מתומן בגובה כ- 3 מ׳ צמוד ומדרום לכביש 65. למבנה יש דלת בדרום, 708039199831 היסטורימבנה מתומן105
פתחי חלונות בצפון-מזרח ובצפון-מערב, וחלונות רבועים קטנים בכל צלע 

פרט לצלעות עם הפתחים. בגג המבנה יש “רלסים״ ממתכת. מדרום יש בריכת 
מים הניצבת על עמודים בגובה 1.5 מ׳.

2

1שני תמרים בכניסה למאגר קולחי עין שמר.705600199840 בוטנישני תמרים106

2שני מבנים מסוידים בתחום גן שומרון. על הגג של אחד מהם יש קיר עמדה.707428199866היסטורימיםקידוח כרכור 10738
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אתר צומח 108
ומחפורת

רצועה צרה וארוכה של אלוני התבור, באורך כ- 200 מ׳ ממזרח למערב. 711128199897 בוטני
באתר יש צמחייה מגוונת הכוללת, בין היתר, עכנאי מגובב, קיפודן מצוי, 

בן-חצב יקינטוני, חצב מצוי, עירית גדולה, לוף ב.מ., כלניות אדומות בודדות. 
קידה שעירה. מצפון נמצא מתקן טיהור שפכים ואילו מדרום נמצא מתלול 
חמרה בגובה כ- 5 מ׳ שנוצר כתוצאה מכריית קרקע )רוב שטח המחפורת 

שוקם והפך לפרדס חדש(. בחלק המזרחי של שדרת האלונים נמצאת קבוצת 
איקליפטוסים שחלקם מרשימים במיוחד.

2

כיכר הכניסה הצפונית למושב גן שומרון. כעשרה אלוני התבור )חלקם בעלי 707612199948בוטניכיכר שלמה109
כמה גזעים(, “באר״ קישוטית ופינת ישיבה.

1

1אלון התבור בגובה 8-7 מ׳.708346199985בוטניאלון גן שומרון צפון110

1בוסתן קטן בזנב מטע זיתים – ובו רימונים, הדרים, תאנה ועוד.702200200032בוטניבוסתן111

1מגדל תצפית תלת-קומתי ממתכת.706630200043אחרמגדל תצפית112

נקודת תצפית – בנימינה, ארובות תחנת הכוח בחדרה, חוטם הכרמל, זכרון 711234200057מיםבריכת בטון ומבנה113
יעקב, כפר גליקסון, גבעת עדה, אלוני בורק, כפר קרע, אום אל-פאחם, מי-

עמי, קציר וערערה. בריכת מים עם “צריח״ ומבנה בתחום מטע מגודר. למבנה 
הבטון יש חלונות מלבניים ופתח דרומי, ויש לו חזות של קידוח מים קלאסי. 
מדרום לבריכה יש שיח אלת המסטיק בגובה כ- 2 מ׳, נ.צ. 200068/711170.

1

1גשרון במסילת הרכבת המזרחית.699668200087אחרגשרון114

12 אלוני התבור שגובהם עד 7-6 מ׳, רובם בוגרים ומעט צעירים. באתר קרקע 708271200113בוטניאלוני גן שומרון115
חמרה עם מעט סירה קוצנית, קידה שעירה, חבלבל השיח וציבורת ההרים. 

האתר נמצא בצמוד ומדרום לכביש 65 ומאומץ ע״י המושב.

2

אתר הנצחה – 116
אלוני יצחק

שתי פינות הנצחה סמוכות, האחת לרביטל אוחיון וילדיה שנרצחו בפיגוע 712783200115הנצחה
בקיבוץ מצר. הפינה השנייה מנציחה חטופים מגבעת עדה במאורעות תרצ״ו-

תרצ״ט. באזור יש גם ריכוז מאורות.

3

בריכה משולשת ומתקן מדידה בין מאגר חביבה תחתון למפגש הנחלים 702238200160מיםבריכת מים117
חביבה וחדרה.

1

רימונים118
ואלון התבור

שני רימונים ואלון התבור בגובה כ- 3 מ׳. בקרבתם שתי קזוארינות ואלון 711157200161בוטני
התבור נוסף.

1

2גשרון במסילת הרכבת המזרחית הנראה עתיק. חלקו העליון של הגשרון חסר.699389200180היסטוריגשרון ישן119

רצועה באורך 450 מ׳ לאורך ראש נחל משמרות, ובה ריכוז מרשים של אלוני 709591200189בוטנישביל האלונים120
התבור שלאורכם עובר שביל הליכה. בתת-היער אין כמעט צמחייה טבעית 

)מעט חצב מצוי ולוף ב.מ.(.

3

בכניסה לבניין פרטי, שלושה אלונים רבי גזעים )4 גזעים, 1 ו- 2(. כעשרה 708175200200בוטניאלוני התבור121
מטרים ממזרח עוד אלון בעל 3 גזעים. גובה העצים כ- 5 מ׳.

1

1שדרת אלוני התבור בגבול מטע, ובה 32 אלונים וכן שיחי צבר.711033200262 בוטנישדרת אלוני התבור122

שדה תרבותי של מסמור שיחני, צמח נוי בעל פוטנציאל להפוך למין פולש 702280200280 בוטני מסמור שיחני 123
)דופור-דרור וחובריו, 2013(. 

1

מאגר חביבה 124
תחתון

מאגר צר וארוך בשטח כ- 90 דונם בין נחל חביבה ונחל חדרה. בצמוד ומדרום 701761200291 מים
למאגר יש ביצה ובה אשלים, סוף ב.מ, פטל קדוש, ורבנה רפואית ועוד.

2

מבנה בקר – תחנת 125
אחיטוב

מבנה דו קומתי – כניסה ממזרח. כיום חסרה תקרת הקומה הראשונה. במבנה 699056200292 היסטורי
יש חלונות גדולים ושברי זכוכיות. ממזרח צומח איקליפטוס בודד בגובה 6-5 מ׳.

המבנה הוקם ע״י הבריטים בשנת 1935 כחלק מתחנת רכבת תפעולית 
שנקראה אז ע״ש הכפר הגדול קאקון, ולאחר מלחמת העצמאות הוסב שמה 

לתחנת אחיטוב.
מבנה זה שלט על מערך האיתות במתחם התחנה )יעקובסון, 2010(.

3

3מבנה מסויד לצד כביש 6403. על הגג יש עמדה עם חרכי ירי.707297200330היסטורימיםקידוח כרכור 12636

עמדת שמירה משוחזרת בגובה 1.2 מ׳, עם דפנות פח כפולות. חלק ממערך 709569200340 היסטוריעמדת הפח127
ההגנה של היישוב כפר פינס.

3

שני עצי שיזף מצוי גדולים ומסועפים )גובה כ- 6 מ׳( הנראים מרחוק כאחד. 706617200344היסטוריבוטנישיזפים ומבנה ישן128
בקרבתם עץ שיטת המשוכות. לצידם מבנה לבנים ישן בעל גג אסבסט שחלקו 

קרס. יש ריצוף במקום.

2

משטח דריכה 2×2 מ, בור שיקוע 1.5×1 מ׳ מלא במים )לא זוהו ראשנים(. בנ.צ. 713149200376 בוטניהיסטוריגת עתיקה129
200384/713104 גלי אבנים )אולי שרידים למסילת רכבת טורקית(. באתר 

תועד צמח נדיר מאד – בן-חיטה קטוע )בקטגוריה RR. פרגמן וחובריו, 1999(.

2

ארבעה מבני אבן ומבנה שירותים.698852200377 היסטוריתחנת אחיטוב130
מבנים אלו שימשו למגורי עובדי הרכבת שהפעילו את תחנת אחיטוב )הוקמה 

ב- 1935, ראו להלן(. המסילה הייתה פעילה עד לשנת 1969, כאשר בעת 
סלילת המוביל הארצי שימשה התחנה כתחנה תפעולית חשובה לצורך 

עבודות הקמת המוביל )יעקובסון, 2010(.
כפי הנראה בתקופה העותמאנית מוקמה תחנת הרכבת כ- 2 ק״מ׳ דרומית 

לנקודה זו, וסמוך יותר לכפר קאקון.

3

1שקע יבש המוקף בסוללת עפר – כנראה מאגר ישן. ממזרח יש מבנה אסבסט.706245200392 מיםמאגר ישן131

אלון התבור בגובה כ- 4 מ׳. אלון נוסף נמצא מצפון לו במעזבה, ואילו ממזרח 708107200393 בוטניאלוני התבור132
בנ.צ. 200452/708113 נמצא אלון בגובה 2.5 מ׳.

1

1גשר ומגלש באפיק נחל עירון בקרבת מפגש נחל נרבתה ונחל עירון.705788200398 מיםגשר ומגלש133

3עמדת שמירה מבטון בגובה 1.8 מ׳. פתח כניסה מצפון במעין “מבואה״.709575200461 היסטוריעמדת האבן134

גן הבנים – 135
כפר פינס

שלושה סלעי בזלת שעליהם מונצחים שישה חללי היישוב. לצד הגן – סילו 710125200473 הנצחה
שעליו יש עמדת שמירה ואנטנות.

1

1עץ אלת המסטיק מסועף בגובה כ- 3.5 מ׳.710959200533 בוטניאלת המסטיק136

איקליפטוס גדול 137
ובריכה

1עץ איקליפטוס בגובה 7-6 מ׳ ולצידו פתח ניקוז מגודר ובריכה באפיק נחל חביבה.701319200540בוטנימים
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פארק מטופח באורך כק״מ׳ אחד בנחל חביבה בין להבות חביבה ושדה יצחק. 700629200562בוטניפארק נחל חביבה138
לאורך הנחל בוצעו נטיעות רבות של עצי בוסתן ועצים נוספים – תות שחור, 
תאנה, אלה א״י, חרוב, צפצפה מכסיפה, שיזף מצוי, זית אירופי ודולב מזרחי.

3

מבנה בטון בעל גג רעפים. בצד מזרח יש סככה. למבנה יש חלונות מסורגים 708284200581 היסטוריבית אריזה139
עם שרידי זכוכית שבורה )3 חלונות לכל כיוון – דרום, מערב וצפון, וחלון נוסף 

מערבה ללא מסגרת(. הפתחים בצד מזרח ומערב, מרבית החלונות נאטמו 
בלבנים. ריח חזק של חומרי הדברה.

2

2שדרת קזוארינות משני עברי כביש הגישה לכפר גליקסון. 712568200592 בוטנישדרת קזוארינות140

עמדת שמירה 141
פינתית

עמדת שמירה דו-קומתית בעיקול כביש עין שמר.707552200595 היסטורי
העמדה פינתית ובצורת טרפז.

3

החצר הישנה – עין 142
שמר

מוזיאון בתשלום באתר ההתיישבות הראשון של קיבוץ עין שמר.707761200641 היסטורי
במתחם נמצא “בית האבן״ – מבנה אבן דו-קומתי שנמצא במקום עוד בטרם 

הקמת היישוב. המתחם כולל עמדת שמירה.

3

בריכת מים –143
כפר פינס

בריכת מים בגובה 8-7 מ׳ בתוך חורשת עצים.709965200643 היסטורי
על גג הבריכה חומה עם חרירי ירי.

1

בית ביטחון – 144
עין שמר

בית הביטחון של עין שמר. מבנה דו-קומתי שנבנה ב- 1933-34. לצידו עצי 707674200672 היסטורי
פיקוס השדרות בגובה 20-15 מ׳. ממזרח נמצאת אנדרטת הבנים של עין שמר.

3

מבנה לבנים בגובה 2 מ׳ )צד מזרח בגובה 2.5 מ(, בעל חלונות מסורגים וגג 711546200681בוטניהיסטורימבנה ואלון התבור145
אסבסט. כניסה ממזרח. מכיל חדר פנימי. במבנה יש קיני צרעות יבשים 

וחרדונים מצויים רבים. ריח חומרי הדברה. בצד דרום עץ אלון התבור בגובה 
כ- 5 מ׳.

2

אלון התבור גדול ומרשים ובצילו אלונים נוספים. עץ זה מוזכר, ככל הנראה, 707838200704 בוטניאלון גדול146
בספר “אנשים ושורשים״ )1967( המנציח את סיפור קיבוץ עין שמר.

1

אלון בגובה כ- 4 מ׳ ובמרחק כ- 30 מטרים דרומה עוד אלון. בתווך אלונים 708224200749 בוטניאלוני התבור147
נוספים הנראים נטועים.

1

1בריכה מתחת לגשר כביש 581 בנחל חביבה.699914200751 מיםבריכה בנחל חביבה148

אתר הנצחה לחללי כפר גליקסון )קיר זיכרון( בראש מדרון תלול של כ- 15 712269200752תצפיתתצפית כפר גליקסון149
מ׳. תצפית מרשימה – רכס בורק, כפר קרע, כרכור, מורדות הר אמיר ועוד. 
באתר יש שישה אלוני התבור ומתקן אומגה מאולתר. בתחתית המצוק יש 

שתי מערות, המערבית בגובה כ- 2 מ׳ ובתוכה שני עמודי תמיכה. שרידי קיר 
בפתח המערה. עומק המערה 7 מ׳ ואורכה כ- 10 מ׳. בצד המזרחי נמצאת 

“מערת המשקפיים״ בגובה 3 מ׳ מעל לבסיס המצוק. למערה זו יש שני חדרים, 
החיצוני בגובה 1.5 מ׳ והפנימי בגובה 1.2 מ׳ ובסופו גומחה. לחיצוני יש שני 
פתחים. במקום הוצב חבל להקלת הגישה למערה, וגומחות בקיר להקלת 

הטיפוס. מעל למערה צומח אלון התבור. במצוק בין שתי המערות נמצא עוד 
כוך קטן. בשנת 1955 נמצאו כאן קברים עתיקים. אתר ההנצחה נחנך ב- 10 

ביוני 1968 )חרמש, 1989(.

3

1אלון התבור בגובה כ- 3 מ׳.708340200766 בוטניאלון התבור150

תחילת מסלול רכבת תיירותית בפאתי עין שמר, בעקבות “רכבת האלונים״ 707307200820 היסטוריפארק הרכבת151
ההיסטורית.

2

מיש דרומי ואשחר 152
רחב-עלים

1עץ מיש דרומי בגובה 6 מ׳ ולידו אשחר רחב-עלים.708220200867 בוטני

1 אלון התבור בגובה כ- 3 מ׳ לצד אנטנה סלולרית.׳708358200875 בוטניאלון התבור153

 אנדרטה לזכר עמית זהביאן מאחיטוב וזכרי דגן מגבעת חיים, שנהרגו במקום 701530200878 הנצחהאנדרטה154
בתאונת דרכים ב- 12/12/1999. במקום לוח הנצחה ומספר שיחי נוי.

1

1שלושה ברושים בגובה 8-7 מ׳. כ- 30 מ׳ דרומה נמצא עץ נוסף.711227200916 בוטניארבעה ברושים155

שלט עץ על ברושים לצד המסילה התיירותית:707289200928 הנצחהפינת עמי לוריא156
“לזכרו של עמי לוריא, בן עין-שמר שנפטר ממחלה בטרם עת.

תרומת האנס וקרול סטנסיל, קליפורניה, ארה״ב״.

לפי אתר הקיבוץ, עמי לוריא נפטר ב- 13/4/1990.

1

לפי נאמן )תשנ״א( – שרידי יישוב עם אבני כורכר מסותתות ושרידי קירות. 708281200942בוטניהיסטוריחורבת כרכור157
בצד הדרומי של היישוב תועדה באר שדפנותיה מדופנות באבני גזית, וכן 
חרסים מהתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית. בסקר הנוכחי לא זוהו 

באתר ממצאים ארכיאולוגיים, כנראה בשל מאפייניו – צומח מעזבה סבוך 
בשטח כ- 18.5 דונם. הרבה עצי אזדרכת מצויה וקצת שיחי צבר מצוי ושומר 

פשוט. בנ.צ. 200981/708318 אלון התבור בגובה 5-4 מ׳.

2

גבעת חמרה מעובדת )מטע( וממנה תצפית מוגבלת – חדרה, פרדס-חנה, 710936200958 תצפיתחורבת אלמוות158
רמת הנדיב, כפר גליקסון וכפר קרע. לא זוהו חרסים.

1

בריכת להבות 159
חביבה

אזור ביצתי וסבוך סביב בריכת דגים נטושה באורך כ- 230 מ׳ וברוחב כ- 50 מ׳ 701194200977זואולוגימים
)רק בחלק המערבי יש גוף מים פתוח(. המקום מוקף באשלים וקנים ומקבל 

את מימיו הן ממי תהום גבוהים והן מעודפי קולחים ממכון טיהור שפכי בקה-
גת הסמוך וכן נגר עילי בחורף. גפני וגזית )2005( מציינים שמדובר במקווה 

מים קבוע, ללא מיני חי וצומח האופייניים לבריכות חורף.

3

אלוני בית קברות 160
גן שומרון

ארבעה אלוני התבור בגובה 7-6 מ׳ מדרום לבית הקברות של גן שומרון. בבית 708134201029 בוטני
הקברות עצמו עוד אלון בגובה 3 מ׳. בנ.צ. 201072/708203 אלון בגובה 6-5 מ׳, 

ברוש בגובה 8-7 מ׳ ורימון 2 מ׳ וכן אלון צעיר.
ביולי 2012 נחנכה במקום פינת זיכרון לזכרם של אלי ומרים קסלר, ואלברט 
ויולה לומניץ, מותיקי מושב גן השומרון, וקודם לכן ממייסדי כפר שמריהו. 

1

1מצוק קירטון לבן בגובה כ- 2 מ׳ ובתוכו מאורה גדולה וכוכים קטנים.715774201044זואולוגימצוק ומאורה161

בור רבוע חצוב, צלע 1.2 מ׳. עומק 0.8 מ׳. בקרבתו ריכוז חבצלת קטנת-פרחים 712909201052 בוטניהיסטוריבור חצוב162
בנ.צ.201012/712875. בנ.צ. 201115/712837 יש חריץ צר בקרקע שעומקו לא ידוע.

1

עמדת בית 163
הקברות – כפר 

גליקסון

עמדת שמירה בראש מדרגה בגובה 2 מ׳, בפינת בית הקברות. מבנה בטון 712559201078היסטורי
משושה בגובה 2.5 מ׳ שהכניסה אליו מצפון. בכל צלע יש חרך ירי מלבני. 

גובה הפתח כ- 1.2 מ׳.

3
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עמדת שער מנשה 164
מערב

עמדת שמירה דו-קומתית שהכניסה אליה מצפון. שני מפלסי חרכי ירי 706191201083היסטורי
מסורגים, פתח בגג לקומה השנייה. הקומה השנייה אינה מסורגת. קומה 

ראשונה מטוייחת והשנייה לא. בקומה הראשונה יש חרכי ירי לכל כיוון פרט 
לצפון, ובשנייה שני חרכי ירי צרים יותר בכל כיוון. בחרכי הירי יש שברי זכוכית 

)חלונות בעבר(.

3

פילבוקס כפר 165
גליקסון

מבנה בטון מתומן בגובה 3 מ׳. פתח בצד דרום-מערב. סולם מתכת עולה לגג. 712733201113היסטורי
בכל צלע של המבנה יש שני חלונות, רובם עם סוגר מתכת. למעלה יש עמדת פח 

ואנטנה חלודה. תצפית מוגבלת בשל היער – זכרון יעקב, כרכור ועוד. הפילבוקס 
הוקם כפי הנראה בשנת 1948, ומוזכר אצל תלמי ב- 1963 )חרמש, 1989(.

הגבעה שבה ממוקם הפילבוקס מכונה בכפר גליקסון “גבעת הרצח״ בשל תקרית 
במלחמת העצמאות, שבה נהרג בשוגג צייד ערבי בגבעה זו )חרמש, 1989(.

3

עמדת בית 166
הקברות – כרכור

עמדת שמירה מבטון. משמשת כיום כמחסן ציוד לבית הקברות )נמצאת 709487201130היסטורי
בתחום בית הקברות(. בבית הקברות קבורים אנשי כרכור, כפר פינס ועין עירון.

3

1עשרה ברושים וביניהם עצי מנדרינה. בדרך הצמודה קטעי סולינג.711066201135בוטניעשרה ברושים167

תחנה הידרומטרית 168
עירון – שער מנשה

1תחנה הידרומטרית ומגלש לצד הכביש.706737201154מים

ריכוז חבצלת 169
קטנת-פרחים

1ריכוז חבצלת קטנת-פרחים.712886201155בוטני

מאגר המים הגדול ביותר בשטחי הסקר )195 דונם( מוקף בסוללת עפר.698859201159מיםמאגר חביבה170
בצד הצפוני-מערבי מרפסת תצפית לסביבה.

2

מגלש וערבות 171
בנחל ברקן

גשר אירי ומגלש באפיק נחל ברקן. לצד המגלש צומחים חמישה עצי ערבה 712440201160 מיםבוטני
ב.מ. שגובהם עד 6 מ׳.

2

מערה באורך כ- 4 מ׳ וגובה 1 מ׳. עומקה לא ידוע )נמצאת בתחום המגודר של 715867201167מערה172
חוות האיילים האדומים(.

1

1גשרון מעל ערוץ בתוואי מסילת הרכבת התיירותית בעין שמר.707309201170היסטורי גשר רכבת ישן 173

בית קברות כרכור 174
דרום

1בית קברות מוזנח שבו קבורים חלק מהחוסים במוסד שער מנשה.709238201170 היסטורי

1ריכוז גדול של חצב מצוי בקרחת יער.712785201184 בוטניריכוז חצבים175

גת עתיקה וחציבות בסלע. משטח הדריכה 4×3 מ׳, בור 1.2×1.7 ובור איגום מוצף 712696201185היסטוריגת וחציבות בסלע176
1×1 מ׳. לצידם גב חצוב ושרידי חציבות נוספות. בנ.צ. 201154/712640 נמצאים 

שלושה בורות סתומים, ובנ.צ. 201161/712621 נמצא מצוק בגובה 2 מ׳ ובו כוך 
בעומק 1.5 מ. הגת נחפרה בשנת 1982 ע״י בני כפר גליקסון )חרמש, 1989(.

2

תצפית להבות 177
חביבה

לצד בריכת המים – תצפית בעיקר לכיוונים דרום ומזרח: אחיטוב, הרחבת 699823201194 תצפית
מגל, יישובי זמר, אתר הפסולת בקלנסווה וכפרים בצפון-מערב השומרון. 

לפי נאמן )תשנ״א(, בפסגת הגבעה יש קבר שייח )לא אותר בסקר הנוכחי( 
ובמורדות הגבעה יסודות ושרידי מבנים כולל אבנים מסותתות ועמודי שיש. 

בחלק הצפוני-מזרחי של הגבעה נמצאו מערות קבורה עם נרות שמן שומרוניים.
הממצאים כוללים חרסים מהתקופות הרומית הקדומה, הרומית המאוחרת, 

הביזנטית והעותמאנית. השרידים הארכיאולוגיים לא אותרו בשטח בסקר הנוכחי.

1

חוות האיילים 178
האדומים

שטח מגודר בן כ- 120 דונם המשמש לגידול איילים אדומים. בתחום השטח 715667201221 היסטוריאחר
יש מספר גדרות ומבנים חקלאיים. ניתן לצפות על האיילים מעבר לגדר. מרחב 

זה הוא חלק מהאתר הפרהיסטורי אביאל, שבו התגלו שרידים רבים של כלי 
צור מהתקופה הניאוליתית )Barkai & Biran, 2011(. האתר השתרע על שטח 

של כ- 500 דונם בשתי גדות נחל אלונה.

2

1חמישה אלוני התבור וברוש בשדה.711106201261 בוטניאלוני התבור179

מערת קבורה180
ובור מים

מערת קבורה בתחתית מצוק בגובה 2.5 מ׳. מעל לפתח יש קשת חצובה. 712774201309היסטורי
לצד הפתח יש בור מים בעומק 2 מ׳. במערה יש שמונה כוכים. בנ.צ. 

201249/712679 – מחסה סלע מפולש בראש המתלול, ולצידו עץ אלה א״י.
בנ.צ. 201317/712798 – מערה רדודה וכוך.

בנ.צ. 201292/712730 – מצוק לבן בגובה כ- 8 מ׳ ובו חורים קטנים רבים. 
בולדרים.

3

1מגלש בנחל עירון.707209201330 מיםמגלש181

שדה קירטוני בתחום גדרות מאור, הנשלט ע״י שומר פשוט. ריכוז כלניות 703926201348 בוטניכלניות מאור182
אדומות, צהרון מצוי, דודא רפואי והרבה געדה מצויה. השטח פגוע חלקית 

בעבודות עפר ומתקיימת בו רעיית עיזים. על שטח זה חלה תוכנית מאושרת 
להרחבת מושב מאור.

3

1עץ אלון התבור בגובה 3.5 מ׳ וספסל ישיבה.710661201385 בוטניאלון התבור183

תחנת רכבת 184
צפונית – עין שמר

סוף מסלול רכבת תיירותית בדופן המזרחית והדרומית של עין שמר )לאורך 707956201437 היסטורי
כק״מ׳ אחד(.

1

בית קברות185
שער מנשה

בית קברות המשלב כנראה את נפטרי מעברת שער מנשה ובית החולים 706074201440 היסטורי
הסמוך. מבנה מנדטורי בתחום בית הקברות.

1

תל עתיקות שרובו מעובד ובו פזורים חרסים רבים. תצפית מערבה – מאור, 702933201443תצפיתהיסטוריחורבת כוסית186
תחנת הכוח, חדרה. מזרחה נראה הכפר גת. התצפית מוגבלת בשל מטעים 

)בעיקר כרמי זיתים( בשטח.
לפי נאמן )תשנ״א(: במרכז החורבה שרידי מבנה נותמאני ואבני כורכר 

מסותתות. באתר נמצאו טבעת ועליה כתובת שומרונית ונרות שמן 
שומרוניים, וכן מרתף תת-קרקעי ושרידי רצפת פסיפס לבנה. נמצא רצף 

חרסים מהתקופה הרומית עד העותמאנית, וממצאים נוספים החל מתקופת 
הברונזה התיכונה. ממצאים אלו מצביעים על היות האתר מרכז חקלאי ואולי 

גם מנהלי לתושבי הסביבה )דגן, 2011(.

2

באר רבועה בעומק 10 מ׳ הבנויה מאבני גזית מסותתות וניתן לזהות בה 703103201449 מיםבאר כוסית187
קמרונות. הבאר מכוסה במשטח בטון פרט לפתח מלבני מסורג באורך 2 מ׳ 

וברוחב 0.5 מ׳. זו ככל הנראה הבאר העתיקה והשמורה ביותר בתחום המועצה 
האזורית מנשה )באדמות חקלאיות של תושבי בקה אל-ערביה(. שמה הערבי 

– ביר כוסיה.
במפתיע, באר זו לא מוזכרת אצל נאמן )תשנ״א(.

3

2מחשופי קירטון בהיר.712813201449 מחשופי קירטון188
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1ברוש בודד ובולט בגובה כ- 8 מ.711963201470 בוטניברוש בודד189

שטח פתוח )16 דונם( לצד בית הקברות של להבות חביבה. במדרון נמצאת 699715201485היסטוריחורבת גלום190
מערה חצובה בקירטון בעומק כ- 15 מ׳, גובה 1.5 מ׳. אורך הפתח כ- 5 מ׳ . 
באזור ריכוז של חוחן הקנרס. 15 מטרים מזרחה – פתחי 2 מערות נוספות 
)נצפה כוס החורבות(, וחורי קינון. באתר חרסים פזורים ועיי חורבות, שיח 

אשחר רחב-עלים. נפית כפופה ועוד.
למקום יש גם חשיבות גיאולוגית )מחשוף נדיר באזור זה של תצורת פלשת(.

ממערב לאתר התקיים עד שלהי מלחמת העצמאות הכפר הקטן גלמה, 
שפונה ועל אדמותיו הוקם קיבוץ להבות חביבה. במפת טולכרם )1942( 

מסומנת במקום מערה.

3

1מבנה בטון נמוך בעל חלונות מסורגים. כניסה מדרום.703203201491 היסטורימבנה בטון191

גשר נמוך לרכב ומדרום לו גשר רגלי צר מעל לנחל. שלושה אלוני התבור 707582201491 בוטניגשר נמוך192
קטנים, מספר צמחים כנראה שתולים – חצב מצוי, עיריוני צהוב, תורמוס 

ההרים.

2

גוש אחד ובו חמישה עצים וחוטרים, בגובה עד 6 מ׳. מין הוושינגטוניה לא 715394201524 בוטניריכוז וושינגטוניות193
הוגדר.

1

מדרון גבעה קירטונית ובו ריכוז אלוני התבור )כ- 40 עצים בשטח של 16 711163201540 בוטניאלוני עין עירון194
דונם(. בין העצים צמחיית בר רבה כולל מגוון גיאופיטים – רקפת מצויה, 

כלנית מצויה )אדומות(, חצב מצוי, דם-המכבים האדום, שומר פשוט )ריכוז 
צפוף(, דודא רפואי, כתמה עבת-שורשים, קדד גדול-פרי, מעט עוזרר קוצני, 
ליבנה רפואי בודד. מצפון למדרון האלונים נמצא מטע חרובים ובו גם עצים 

מעטים של שיזף מצוי. זוהי “חוליה מקשרת״ בין אלוני רמת מנשה ובין אלוני 
התבור של גבעות החמרה. 

3

כתם זעיר של “קונגלומרט נחשון״ מדרום ללהבות חביבה.699223201560 תלכיד נחל חביבה195
)אילני, 1985. לא נסקר בשטח(. 

1

ריכוז זמזומית 196
סגולה

מטע זיתים בתוואי רצועת המוביל. ריכוז זמזומית סגולה ואזור ביצתי עם 703735201591בוטני
נרקיס מצוי. בשטח מחילות מכרסמים רבות.

1

גב דמוי עין בסלע במימדים 2x1 מ׳ )יבש בפברואר 2012(. בקרבתו מערה 712884201593מיםגב197
סתומה בנ.צ. 201592/712834.

1

1מגלש בנחל עירון.707693201615מיםמגלש198

1עץ אלון התבור בגבול אזור לולים. 711034201617בוטניאלון התבור199

1גדר אבנים נמוכה שממנה מסתעפות גדרות נוספות.715586201661היסטוריגדרות אבנים200

2אלון מרשים בבקעת ברקן בגובה 8-7 מ׳. הגזע מסתעף בגובה 1.5 מ׳.712677201736 בוטניאלון התבור201

1משוכת צבר ורימונים, תמרים בגובה 2 מ׳.713177201749 בוטנירימונים ותמרים202

שורה של שמונה מבנים בגובה 2.5 מ׳. לצד המבנים הצפוניים שקד 5 מ׳, תמר 706744201774בוטניהיסטוריבתי לבזובסקי203
4 מ׳ ו- 3 תאנים. לצד המבנים הדרומיים 3 שקדים 5-4 מ׳ וארבעה עצי כליל 

החורש. אחד המבנים נעול ובאחרים יש שאריות ציוד ארכיאולוגי של משלחת 
חפירות סקר מנשה. אורך שורת המבנים כ- 200 מ׳ מצפון לדרום.

המבנים מכונים “בתי לבזובסקי״ ע״ש היזם אברהם לבזובסקי שהקים אותם 
בתקופת המנדט כבסיס ליישוב חדש באזור, לאחר שזכה במכרז להקמת מבנה 

משטרת כרכור הסמוך )אתר 514 לעיל(. המקום שימש כנקודת ההתיישבות 
הראשונה של מושב גן השומרון )עופר רגב, אתר קיבוץ מענית(.

המבנים היו מאוישים כבר בשנת 1935. במשך פרק זמן מסוים שימשו המבנים 
את מפעל גלעם הסמוך, ולאחר מכן את מוסד גבעת חביבה שעלה לקרקע 

בשנת 1949. המבנים שימשו לפחות עד לשנת 1952 )אתר גבעת חביבה ; 
מרקוס, 1952(.

3

גבעה המשמשת כ״זולה״ של עין עירון – נדנדות, ספסלים, שולחנות, סככה 710345201780בוטניהיסטוריחורבת בינה204
וברזייה. בחלק מהשטח נטוע בוסתן עם עצי פרי. באתר צומחים גיאופיטים 

שונים – חצב מצוי, עירית גדולה, לוף ב.מ., לוליינית מעובה ורקפת מצויה. 
בחלק הצפוני של המתחם כתם טבעי בשליטת שומר פשוט.

2

3קטע סולינג )ריצוף אבנים( שמור היטב באורך כ- 50 מטרים.706609201781 היסטורידרך סולינג205

1מגלש וממזרח לו חמישה ברושים.707926201790בוטנימיםמגלש וברושים206

2מאגר מים בשטח 54.5 דונם בין נחל עדה וגבעת עדה.714538201807 מיםמאגר עדה207

1מגלש בנחל עירון ואשלים לצידו )ממערב לתחנת הדלק(.708100201847 מיםמגלש ובריכה208

1עץ שיזף מצוי מול הכניסה למחנה עין שמר.704306201849בוטניצמחיית נחל209

קטע מרשים של צמחיית נחל באפיק נחל עדה )עבקנה שכיח(, באורך כ- 400 מ׳ 714682201849בוטניצמחיית נחל210
בצמוד ומצפון למאגר עדה. במפת PEF מסומן מעיין באזור זה של הנחל.

2

שלט זיכרון מעץ – “חוות דוד, פרי יוזמתו ולזכרו של דוד פישביין. איש לול 710214201862 הנצחהחוות דוד211
ומעוף במהותו, אדם בנשמתו״, ספסל ישיבה ועץ תרבות נטוע לא מזוהה.

1

1שני חרובים בפאתי כביש 581 ליד מחנה עין שמר.704826201887 בוטניחרובים212

מגדל מים שער 213
מנשה

מגדל מים מרשים הנראה היטב מהכביש, המהווה כנראה שריד מהתיישבות 706740201902 מים
בתי לבזובסקי בתקופת המנדט )לעיל(. המגדל בנוי מבטון וכולל 3 מפלסי 

חלונות מתכת וגג. על המגדל יש אנטנות רבות.

3

בריכה בגודל 5 מ״ר ובעומק כחצי מ׳. נראה שאין מדובר במי גשם אלא “נגר 709848201927 מיםבריכה עונתית214
חקלאי״ כלשהו.

2

מכלול יפה ביותר ובו כ- 80 אלוני התבור הצומחים רובם ככולם בשורה באורך 711935201938תצפיתבוטניאלוני בורק215
1.3 ק״מ׳ בגבול שדות מעובדים. בגבעה פזורים עוד כ- 50 אלונים נוספים ללא 

דגם ברור. זהו ציון נופי מרכזי הנצפה היטב מהסביבה.

3

מעיין עונתי המסומן במפות, אך נמצא יבש במהלך הסקר. שיחי פטל קדוש 709702201966 מיםעין ארובות מערבי216
וריכוז זיפנוצה חבוי )מין פולש. דופור-דרור, 2010(. מדרום לו יש קטע של 

אמת מים באורך 3 מ, שנמצא סתום בסחף.

2

ריכוז מאורות וגדר 217
אבנים

1גדר אבנים וריכוז מאורות בחלקת יער מבודדת בין המטעים.713364201970זואולוגיהיסטורי

1שני שיחי תאנה בגובה כ- 3 מ׳. 711074202040 בוטנישתי תאנים218

1שני תמרים בגובה 4 מ׳ ו- 2.5 מ׳, “זולה״ חקלאית.713221202043 בוטנישני תמרים219
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מחפורת קירטון בשטח כ- 6 דונם. קירות עפר עם חורי קינון והרבה טיון דביק. 712368202046 מחפורת220
גובה החציבה עד 3 מ׳.

1

אתר עתיקות מרכזי החולש על המוצא המערבי של מעבר עירון. שטח התל 709783202057תצפיתהיסטוריתל אסור221
כ- 40 דונם והוא נהנה ממעיינות סמוכים. שמו של התל כיום הוא לפי השם 

הערבי אל-אסאוויר. בעבר זוהה התל בטעות ע״י הארכיאולוג אלט עם העיר 
המקראית ארובות ולכן נקרא המעיין הסמוך עין ארובות )זרטל ומרקם, 2000(.
בתל מתבצעות חפירות ארכיאולוגיות המתרכזות בעיקר במדרון הצפוני. במת 

התל שטוחה ומשמשת לעיבוד חקלאי. המדרונות לא מעובדים ונשלטים ע״י 
שומר פשוט )יש גם דודא רפואי וריכוז חצב מצוי(. מהתל יש תצפית לסביבה, 

כולל אום אל-פאחם, קציר, ערערה, ברטעה, מחצבת ורד, ברקאי, חרבת 
א-טווילה, עין עירון וגבעת בורק.

בתל נמצא רצף התיישבותי מתקופת הברונזה התיכונה א עד תקופת הברזל 
א וכן בין התקופה הפרסית לתקופה הביזנטית ובתקופה העותמאנית )נאמן, 

תשנ״א(. זרטל ומרקם )2000( מציעים בהסתייגות לזהות בתל אסור את העיר 
צפת הנזכרת במסע תחותמס השלישי, כנקודה בה עוברת הדרך למגידו.

3

2שני אלונים בגובה 10 ו- 8 מ׳ בגבול מטע.712766202065 בוטניאלוני התבור222

מכלאה מלבנית באורך 30 מ׳ ורוחב 20 מ׳. בצד הדרום-מזרחי יש חדר חסר 715852202079היסטוריבית חווה ומכלאה223
גג ובו שני עצי ליבנה רפואי. בתחום המכלאה יש שרידי חדרים נוספים. גובה 

קיר המכלאה 1 מ׳ ברוב המתחם )בפינה הדרום-מזרחית 2 מ׳(. אבנים לא 
מסותתות. נראה שהכניסה למתחם הייתה מצפון. בשולי היער הסמוך יש 

סימני חציבות בסלע.

3

גבעה החולשת על בקעת נחל נרבתה ומנחת עין שמר. שם הגבעה הוא עברות 705340202106תצפיתהיסטוריחורבת בצעה224
של השם הערבי – חרבת כפר בצה. בפסגת הגבעה יש עמדת תותחי נ״מ׳ 
ותעלות קשר שנחפרו בשנת 1948. נאמן )תשנ״א( מציין במדרון הדרומי-

מזרחי של הגבעה בסיס עמוד מאבן גיר, וגבישי זכוכית עם תערובת סיגים 
)לא זוהו בשטח בסקר הנוכחי( וכן חרסים מתקופות רבות – הכלקוליתית, 
הברונזה הקדומה א ורצף מהתקופה הרומית עד העותמאנית. בשטח יש 

עשבייה גבוהה – קיפודן מצוי, חוחן ב.מ., שומר פשוט, חוטמית זיפנית. ריכוז 
צמחי דודא רפואי. תצפית – שער מנשה, גבעת חביבה, מענית, קציר, בקה 
אל-ערביה, מאור, מנחת עין שמר, חדרה, תחנת הכוח “אורות רבין״, פרדס 

 חנה ועוד.
המקום נודע בעבר בשם “גבעת הכלניות״ בשל אוכלוסייה שופעת של כלניות 

בשלל צבעים. עם הכרזת המקום כשמורת טבע והפסקה מוחלטת של הרעייה 
באתר, נדחקו הכלניות כמעט לחלוטין לטובת צמחייה גבוהה.

3

משטרת כרכור 225
הישנה

מבנה דו-קומתי ישן ומשופץ בסגנון הבינלאומי )באוהאוס(. משמש את 706420202115 היסטורי
 מסעדת “המנגל והטאבון״.

המבנה הוקם כפי הנראה בתחילת שנות ה-30 ושימש את משטרת כרכור 
הבריטית לפני שעברה למקומה הנוכחי.

1

מאגר מים בשטח כ- 23.5 דונם מעט ממזרח לכביש 65, הלוכד את מי עין 709313202143 מיםמאגר עירון226
ארובות.

1

1מקבץ חרסים. עץ אלון התבור בגובה כ- 4 מ׳.714215202202בוטניהיסטוריריכוז חרסים227

גבעה נמוכה בשטח כ- 4 דונם הנמצאת כ- 75 מ׳ דרומית-מזרחית לתל 709688202228 היסטוריתל אסור הקטן228
אסור. גם בגבעה זו בוצעו חפירות ארכיאולוגיות. במפות מנדטוריות מסומן 
באתר זה קבר שייח, שאינו קיים כיום. Yannay )2006( מציין במקום “מבנה 
חאן עותמאני שפורק בידי צה״ל בשנות ה-60״. בסקר הארכיאולוגי נמצאו 

בתל זה חרסים מהתקופות הכלקוליתית הקדומה והברונזה הקדומה א, וכן 
התגלה במקום מבנה ממשל מתקופת הברזל. מדרום לתל הקטן תועד בסקר 
הארכיאולוגי יישוב פרזות בשטח כ- 150 דונם בקירוב משני צידי כביש חדרה-

עפולה, כולל מבנים חרבים וממגורות. יישוב זה נחפר במסגרת עבודות כביש 6 
והרחבת כביש 65, ואינו ניתן לזיהוי בשטח כיום.

3

בריכת עין ארובות 229
מערב

בריכת אגירה משושה בגובה מטר אחד ובה ריכוז כף-צפרדע אזמלנית. 709836202249בוטנימים
בבריכה נובע מעיין בחורף ובאביב. בקיר הבריכה יש פירצה שבוצע בה שיפוץ 

מאולתר. המקום מהווה חלק משמורת עין ארובות, ולכן אסורה הטבילה בו. 
למרות זאת, יש הרוחצים בבריכה בניגוד לחוק.

3

תמרים ואלון 230
התבור

1שלושה תמרים ומצפון להם אלון התבור.708131202313 בוטני

2שלושה ברושים בגובה כ- 4 מ׳ ונקודת ניווט )גל אבנים קטן(.715271202314בוטניברושים231

נקודת תצפית בצד הצפוני של החורבה: קרן הכרמל, גבעת ניל״י, רמות מנשה, 714284202316היסטוריתצפיתחורבת בלין232
מפעל שחם, גבעת צפי, גבעת עדה, מאגר עדה, זכרון יעקב, רמת הנדיב, 

בנימינה. עץ אלון התבור בגובה כ- 4 מ׳.

2

מתחם סגור למבקרים, שבו הוקמה בתקופת המנדט מצודת טיגרט – משטרת 708465202317 היסטורימשטרת כרכור233
כרכור, שנקראה אחרי מלחמת העצמאות בשם “מחנה שלמה״, וכן “גבעת 

משה״ ע״ש משה-יוסף לבנון שנהרג בפעולת מיקוש בפתח ואדי ערה במרץ 
1948. המתחם משמש עד היום לצרכים בטחוניים. זהו מקומה השני של תחנת 

המשטרה, שהוקמה תחילה בצומת נרבתה.

3

בריכת עין ארובות 234
מזרח

אזור הנביעה העיקרי בעין ארובות. קיר תמך גדול מאגם את מי הנביעה לאמת 709778202338בוטנימים
מים הנמשכת דרומה דרך הסבך לעבר כביש 65 והלאה לכיוון נחל עירון. שטח 

הבריכה כדונם אחד וניתן לראות בה כף-צפרדע אזמלנית. אזור זה מהווה אתר 
רבייה מרכזי לדו-חי הנדיר טריטון הפסים שנצא בסכנת הכחדה חמורה )גפני, 

2002(, ולכן הוכרז המקום כשמורת טבע. הבריכה מכוסה בצמחייה צפופה 
ולכן לא מושכת מטיילים כ״אתר טבילה״. לצד הבריכה יש מבנה נעול בגובה 

2.5 מ׳ שממנו יוצאת אמת המים דרומה. במרחק 40 מ׳ לצפון-מזרח נמצא 
ריכוז מרשים של עצי תאנה גדולים.

הכניסה למתחם זה הוסדרה לזכרו של איציק דורי ז״ל, מזכיר קיבוץ מצר 
שנהרג בפיגוע במצר בשנת 2002.

3

1אלון התבור בודד בעמק מדרום לחורבת בורק )תצפית מרחוק(. 711512202343 בוטניאלון התבור235

1עץ אלה אטלנטית בגובה כ- 4 מ׳.714104202360 בוטניאלה אטלנטית236

1אלה אטלנטית בגובה כ- 4 מ׳.713072202367 בוטניאלה אטלנטית237

1קבוצת ברושים בגובה 6-5 מ׳, לידם סככה. תאנה בגובה כ- 2.5 מ׳.704341202369 בוטניקבוצת ברושים238
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גבעה מיוערת גדולה המכוסה בעיקר באלוני התבור וקידה שעירה. בפסגת 713618202390בוטניהיסטוריתל ערן239
התל יש אלה אטלנטית בגובה כ- 3 מ׳. במורדות המזרחיים של התל התגלו 

שרידי יישוב קדום בחפירות הצלה של כביש 6. הממצאים הם החל מהתקופה 
הניאוליתית ועד לתקופת הברונזה התיכונה )דגן, תשע״א(.

3

2אלה אטלנטית בגובה כ- 4 מ׳ ועצים נוספים בסמוך.713540202422 בוטניאלות אטלנטיות240

2פרט בודד.707954202433 בוטנישיזף השיח 241

ערימות אבנים וחרסים מעטים. מספר פתחי מאורות שבחלקן זוהו גללי וקוצי 711975202455זואולוגיהיסטוריחורבת בורק242
דרבן. מערה בעומק 2 מ׳ –בנ.צ. 202561/711860. מערה נוספת בעומק לפחות 

2 מ׳ )ואפשרות לשני אגפים פנימיים( בנ.צ.202485/711953.

2

1שלושה שיחי אשחר א״י שגובהם עד 2.5 מ׳.704574202474 בוטנישלושה אשחרים243

קידוח מים “מבוצר״ מס 152-206/40, הנראה כמקלט – מבנה בטון שקוע 706134202480 מיםקידוח “מקלט״244
באדמה ומעליו ערימות אבנים וקורת מתכת. מצפון מבנה אסבסט. כניסה 
למבנה מצפון-מערב, פתחי אוורור ממזרח וממערב. המקום עשוי לאכלס 

עטלפים.

1

1מחפורת בעומק כ- 5 מ׳.708062202486 מחפורת גילעם צפון245

לפי נאמן )תשנ״א( – שרידי מבנה גדול הבנוי מאבני גזית. באתר נמצאו חרסים 708900202500היסטוריחלת ענים246
מהתקופות הביזנטית, הערבית הקדומה והעותמאנית.

לא נסקר בשטח בסקר הנוכחי.

1

מתחם מוקף בגדר אבן נמוכה )גובהה עד 2 מ׳(. מקבץ אלות אטלנטיות. בצד 713432202501היסטורימכלאה עתיקה247
דרום-מזרח יש ערימת אבנים בקוטר כ- 2 מ׳ – ייתכן שרידי בור מים. מעט 

ממזרח, בנ.צ. 202533/713407, נמצא כבשן סיד עגול בקוטר 2.5 מ׳ ובעומק 
1.5 מ׳. הכבשן ממוקם בחלקו על סלע עם סימני מערה )וייתכן שניצל חלל 

קדום יותר(. בצד מערב של הכבשן יש “אשנב״ סתום.

3

תצפית גבעת 248
היענים

תצפית לעבר רגבים, מחנה רגבים, קרן הכרמל, הר אלכסנדר, זכרון יעקב, 715287202545תצפית
גבעת עדה, ארובות תחנת הכוח חדרה )אורות רבין(. מבנה אסבסט נטוש, 

ריצוף ושרידי סככה. כ- 60 מ׳ ממזרח לתצפית נמצא עץ חרוב בעל חמישה 
גזעים )עוד גזע כרות( בגובה כ- 4 מ׳.

2

2מכלאת יענים פעילה. גדרות רבות בתחום הגבעה.715161202548אחרמכלאת יענים249

2שני תמרים בגובה 3 ו- 4 מ׳ במחפורת.708147202560בוטניתמרים250

1שני חרובים בגובה כ- 5 מ׳.710560202597בוטנישני חרובים251

1שני חרובים בגובה כ- 5 מ׳, במרחק 20 מ׳ האחד מהשני.710700202600בוטנישני חרובים252

1בפינת בית הקברות של רגבים, מספר עצי אלה אטלנטית.714253202602בוטניאלות אטלנטיות253

1קבוצה של 14 ברושים.707357202607בוטניקבוצת ברושים254

3עץ גדול ויפה של אלון התבור בגובה כ- 10 מ׳, בצמוד וממזרח לדרך המוביל הארצי.713510202636 בוטניאלון דרך המוביל255

עץ אלה אטלנטית בגובה 5 מ׳. במרחק כ- 50 מ׳ מערבה יש עץ חרוב בגובה 715013202642בוטניאלה אטלנטית256
כ- 4 מ׳ ולו שלושה גזעים )אחד מהם רובץ על הארץ והתנוון(.

2

בעיקר חצב מצוי ורקפת מצויה, וכן חבצלת קטנת-פרחים, דבורנית דינסמור, 708473202665 בוטניריכוז גיאופיטים257
עירית גדולה, כלנית מצויה )אדומות(, וכן אזוב מצוי. מעט מדרום נמצאת 

מחצבה נטושה בעומק כ- 25 מ׳. המחצבות באזור זה מוזכרות כנטושות כבר 
אצל גפני )1978(.

1

אנדרטת משמר 258
הגבול

אתר ההנצחה המרכזי לחללי משמר הגבול. במקום מרכז מורשת מג״ב, 709874202677תצפיתהנצחה
אתר הנצחה לחללי מג״ב, אמפיתיאטרון ומגדל תצפית. סביב האתר חורשת 

חרובים נטועה גדולה )כ- 60 דונם( המהווה אתר נופש מרכזי למטיילים באזור. 
האתר הוקם בשנת 1981. תצפית נרחבת – חדרה, ארובות תחנת הכוח, ברקאי, 

משטרת כרכור, כביש 6, קירות התמך סביב חריש, חרבת א-טווילה, מחצבת 
ורד, ברטעה, קציר, ערערה, כפר קרע, מחלף עירון, אום אל-פאחם, כפר פינס, 

עין עירון, גבעת בורק, תל אסור, זכרון יעקב.

3

2שלושה שיזפי השיח בגובה כ- 1.5 מ׳.708347202678 בוטנישיזפי השיח259

אלון התבור – 260
נחל נרבתה

2עץ דו-גזעי בגדה הדרומית של נחל נרבתה. גובהו 7-6 מ׳.706130202688 בוטני

2חלקה בת כעשרה דונם ובה כ- 20 חרובים פזורים.710449202689 בוטניריכוז חרובים261

כבשני ברקאי דרום 262
– מערביים

שני כבשנים בקוטר 5 מ׳ ובעומק 10 מ׳ מרשימים במיוחד. הכניסה אליהם 708136202703היסטורי
ממערב. לידם מדרום בריכה רבועה )חלקה בקרקע( ובריכה עגולה. מדרום יש 

שיח תמר. ממערב יש תמר בגובה 5 מ׳ בנ.צ. 202613/708170.

3

1גל אבנים באורך כ- 15 מ׳, רוחב כ- 10 מ׳ וגובה כ- 2 מ׳ ממוקם בצלע גבעה.706336202730היסטוריגל אבנים גדול263

תצורות 264
גיאומורפולוגיות

שטח טרשים בן כ- 55 דונם מצפון לכניסה לקיבוץ מענית. בשטח זה בולטות 707491202745
בתצלומי אוויר תצורות מעגליות )מסגרת טרשית ואילו פנים המסגרת מכיל 
צומח עשבוני(. קוטרן המירבי כ- 40 מ׳. ניתן לזהות בבירור ארבעה מעגלים 

כאלה ועוד כמה חלקי מעגלים. האתר לא נסקר בשטח, אך לא נמצאה לו 
מקבילה נוספת בתחומי הסקר.

2

1סלע גדול ובו חציבה מאורכת באורך כ- 3 מ׳ ובגובה כ- 20 ס״מ.705701202749היסטוריסלע וחציבה265

 פינת זיכרון מגודרת ומטופחת לזכר קצין התותחנים ירמי טנא שנפל 706433202756הנצחהפינת ירמי266
במלחמת יום הכיפורים. באתר ארבעה עצי כליל החורש, עץ אלמוגן, דשא 
ושולחנות. מעט ממזרח פתח מערה סתום )בקיר בגובה 1 מ( ומעליו שקע 

באורך 1 מ׳ ובעומק 0.7 מ׳ הנראה קשור למערה, נ.צ. 202778/706448.

3

כבשני ברקאי דרום 267
– מזרחיים

שני כבשנים בקוטר 3 מ׳ ועומק 2 מ׳. הפתח של הכבשן המערבי בצד דרום, 708082202771היסטורי
ואילו המזרחי פרוץ לכיוון דרום. לצידם יש שרידי קיר בטון עגול.

3

2פרט בודד.708003202772בוטנישיזף השיח268

בור בעומק 1 מ, אורכו 2.5 מ׳ ורוחבו 1.5 מ׳. יש המשך צר ואופקי מערבה, 706227202790בור269
ובמרחק 1.5 מ׳ יש פיר אנכי המגיע לבור )הנמצא כעשרה מטרים צפונית לנחל 

נרבתה(. הבור נראה טבעי.

1
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אלוני התבור 270
ועוזרר קוצני

1צמד אלוני התבור בגובה 3.5 מ׳ וממזרח להם עוזרר קטן ומקבץ רקפות.707884202809בוטני

מערת קבורה בגובה 1.5 מ׳ ועומק 1.5 מ׳. פתחים פנימיים סתומים. בקרבת 706328202812 היסטורימערת קבורה271
מקום שרידי מחצבה עתיקה – נ.צ. 202826/706309. גובה קיר החציבה 1.2 מ׳ 

ושטח החציבה מ״ר ספורים.

1

גבעה שבפסגתה בריכת מים ואנטנות. תצפית היקפית מצוינת )בעיקר לצפון 714373202849 מיםתצפיתתצפית גבעה 272128
ולמערב( – קרן הכרמל, דלית אל-כרמל, אוניברסיטת חיפה, זכרון יעקב, 

ארובות תחנת הכוח בחדרה, גבעת עדה, מפעל שחם, רגבים, ערערה, אל-
עריאן, מועוויה, מחנה רגבים, אום אל-פאחם ועוד.

3

פחות מ- 85 מ׳ לצפון-מערב – מבנה ועצים בנ.צ. 202800/708529. המבנה 708462202852 בוטניאלה אטלנטית273
בעל 3 חדרים בגובה 2.5 מ׳, ונמצא בו קינון של סנונית ב.מ. לידו 2 אלות 

אטלנטיות קטנות וליבנה רפואי.

3

 משטח סלע ובתחתיתו שקע סגלגל קעור פנימה 1.2×0.5 מ׳ עם סימני לחות 706507202899 היסטורישתי גתות ושקע274
קלים בנ.צ. 202808/706444. בקרבתו שקע שבצידו הדרומי גדר אבנים באורך 

מטרים אחדים )אולי בריכה קדומה( נ.צ. 202877/706526.
גת קטנה – משטח דריכה 1.5×1.2, בור איגום בקוטר 0.5 ועומק 0.4 בנ.צ. 

.202861/706506
גת גדולה – משטח דריכה 5×4, בור במערב 1.2×1.2 סתום באבנים נ.צ. 

202899/706507. בנ.צ. 202927/706508 מדרגה בגובה 1 מ׳ ובבסיסה רווח 
אופקי – מעין מאורה.

2

1תמר ובריכה יבשה בעומק 1 מ׳.708294202909בוטנימיםתמר ובריכה יבשה275

סבך פטל באזור התפר שבין בקעת ברקן העליונה והתיכונה ממזרח לכביש 6. 713012202913 מיםבוטניסבך פטל276
במפות 1:50,000 מסומנת באזור ביצה, ובמפות היסטוריות מסומן במקום זה 
מאגר מים. כפי הנראה המאגר נפרץ, ועם השנים השטח עבר הסדרה כך שגם 
הביצה נעלמה. בכתבה משנת 1959 מוזכרת כוונה להקים את המאגר האמור 

)“דבר״, 1959(.

2

כבשנים ואלה 277
אטלנטית

חמישה כבשנים. שלושה מהם סתומים, הרביעי עמוק וסתום. החמישי עמוק 708384202919בוטניהיסטורי
ומתוכו צומחת אלה אטלנטית גדולה.

3

מצבת זיכרון של קק״ל. חורשה על שם הקהילה היהודית מפונטו-קמבו 705892202926 היסטוריהנצחהמצבת זיכרון278
ומרויסי-אן-ברי, צרפת. מעט מדרום בנ.צ. 202874/705870 יש בור רבוע סתום 

באורך 0.5 מ׳ המכוסה בענפים. מעט מצפון יש מבנה שירותים חסר גג בגובה 
2 מ׳, הכניסה ממזרח. צפונית לו עוד מבנה לבנים חסר גג עם כניסה מדרום, 

בגובה 2 מ׳ ועם 8 פתחים צרים בקיר הצפוני.

1

1פרט גדול של שיטת המשוכות ביער איקליפטוסים.707562202931 בוטנישיטת המשוכות279

קבר מלבני חצוב בציר מזרח-מערב, 2×1 מ. צד דרום פרוץ. עומק הקבר 1 מ. 706374202954 זואולוגיהיסטוריקבר מלבני280
הצד המזרחי מקושת. מעט ממזרח נמצא אתר מס 296.

2

באר מכוסה ומעליה צינור חלוד. קוטר הבאר כ- 3 מ׳ והיא נמצאת בפינת 706545202973מיםהבאר הרומאית281
בוסתן בגדדי. לפי אתר קיבוץ מענית – הבאר הרומאית היא באר עמוקה 

וחצובה בסלע. ע״פ עופר רגב, היזם אברהם לבזובסקי חפר לתוך הבאר ומצא 
מים בעומק 45 מ׳.

ביום 30/8/1937 יצאו עובדי המים דניאל סטניצקי ואיסר טנקוס לעבוד בבאר 
זו. דניאל שנשאר לשמור בחוץ נורה ונרצח בידי ערבים, טנקוס שיצא לשמע 
היריות הושלך לבאר ונהרג )עופר רגב, אתר קיבוץ מענית, משרד הביטחון, 

אתר יזכור(.
כתבה בעיתון “דבר״ מיום הרצח מציינת שהבאר נמצאת במרחק כקילומטר 

ממשטרת כרכור )המשטרה של ימינו נמצאת במרחק 2 ק״מ, אולם זה אינו 
מקומה המקורי, שהיה בצומת נרבתה( )מרגלית, 2012; ברקת, 2012 ; רגב, 

ללא תאריך, אתר יזכור(.
אנשי מלח״ם סקרו את הבאר בינואר 1988 ודיווחו כי עומקה 36 מ. החלק 

העליון של הבאר עד לעומק 13 מ׳ מדופן בבטון, ומתחת יש סלע חשוף. בבאר 
נמצא סולם ברזל רעוע המוביל עד לקרקעית הבאר.

3

מערה סתומה בעפר ליד שיח רימון )כנראה ניתן לזחול פנימה(. מעט ממערב 714442202975היסטורימערות282
לה עוד מערה עם שני פתחים. המערות חצובות – כנראה מערות קבורה.

2

2אלון גדול ומרשים בפינת מטע זיתים מגודר. גובהו 6-5 מ׳.711158202981בוטניאלון התבור283

חצר גדולה ובה שישה כבשנים )רק המזרחי נראה היטב בתצ״א, שמהם 708522202994היסטוריצוק הכבשנים284
רק הכבשן המזרחי פתוח. מבנה הכבשן הרביעי נשמר, ובין הכבשן הרביעי 

לחמישי יש תעלה בעומק 2 מ׳ שלא מאפשרת הליכה למרגלות המצוק.

3

1קבוצת זיתים בגובה 6-5 מ׳ לצד הכביש.715203202997בוטניקבוצת זיתים285

גת ומערות קבורה 286
הרוסות

לפי נאמן )תשנ״א(: גת, מערות קבורה )שתיים מהן הרוסות(, בורות מים 707000203000היסטורי
ושרידי מבנים על גבעה בין בתי קיבוץ מענית. ממצאים רומיים-ביזנטיים. 

המקום לא נסקר בסקר הנוכחי.

1

אנדרטה – מיכאל 287
אטינגוף

סלע גדול ועליו לוח זיכרון “מיכאל אטינגוף נפל כאן בתש״ח״. באתר שני 706036203005הנצחה
ברושים בולטים בגובה 10-8 מ׳. אטינגוף נהרג ב- 18/7/1948 בקרב נגד הצבא 

העיראקי באזור מענית.

3

בוסתן עצי פרי – שקמים, תותים, תאנים, נדנדות, פינות ישיבה.706600203006בוטניבוסתן בגדדי288
הבוסתן מדווח ע״י אנשי מלח״ם ב- 1988 כבוסתן צעיר.

1

2שיזף השיח בגובה כ- 2.5 מ׳.708161203025בוטנישיזף השיח289

1עץ שקד בגובה 7-6 מ׳ לצד הכביש.714815203028בוטנישקד290

שלוחה מכוסה קוצים )חוחן ב.מ. וקיפודן מצוי( ומעט אבנים פזורות. תצפית – 710992203032היסטוריחורבת בצלות291
ערערה, קציר, ברטעה, מחצבת ורד, חרבת א-טווילה, ברקאי, אנדרטת משמר 

הגבול, עין שמר, חדרה, כרכור, חורבת בורק, רמת הנדיב וכפר קרע.

2

3עץ אלה אטלנטית בגובה כ- 6 מ׳.708432203034בוטניאלה אטלנטית292

משטח בטון מלבני תחום בקיר לבנים בגובה 1 מ׳. מצפון לו שני מבנים – מבנה 705895203038 היסטורימבנים293
שירותים מלבני חסר גג שגובהו 2 מ׳ ומכיל חמישה תאים )כניסה ממזרח( 

ומבנה לבנים נוסף חסר גג, שבתחתית הקיר הצפוני שלו יש 8 פתחים צרים 
)כניסה מדרום( – ייתכן שזהו מבנה מקלחות של חניון תנועות נוער שהיה 

במקום בעבר?

1



111

"ח מסכם ר דו ומערב הר אמי סקר מנשה חריש 

חשיבותתיאורYXסוג משניסוגשם אתרמס

1קבר מלבני חצוב בממדים 1.5×1 מ׳ ועומק 0.8 מ׳.705634203054 היסטוריקבר מלבני294

מערת קבורה מגודרת בתחום קיבוץ מענית – חצר בצד מערב ובה חמש 706789203061 היסטורימערת קבורה295
מדרגות כניסה רחבות. פתח מקושת שחלקו העליון התמוטט. במערה יש שני 

סרקופגים. גובה המערה 2 מ׳ ועומקה כ- 4 מ.

3

עץ חרוב בעל גזעים רבים, בגובה כ- 5 מ. במרחק כ- 15 מטרים מערבה יש בור 706367203065בוטניחרוב גדול ומערה296
טרפזי שעומקו כיום עד 1.5 מ׳ ובתוכו סלע גדול.

1

חצר הכבשנים המזרחית. שישה כבשנים )כל הפתחים נראים היטב בתצ״א(. 708510203067 היסטוריכבשנים מזרחיים297
שלושת המזרחיים סתומים מלמטה. בכבשן הרביעי צומחים עצי אולמוס 
שעיר ואלה אטלנטית )קיר הכבשן בנוי(. בכבשן החמישי צומחים אולמוס 
שעיר ואזדרכת מצויה )קיר הכבשן חצוב( ובכבשן השישי צומחות תאנים 

)הקיר חצוב וראשו בנוי(. בכל הכבשנים, כולל אלו הסתומים מלמטה, הפתח 
העליון פתוח. בין הכבשנים המזרחיים למערביים נמצאת בריכת בטון בגובה 

1.5 מ׳ ועץ שקד.
צפונית לכבשנים, בנ.צ. 203025/708580, עץ תמר מצוי בגובה 5 מ, מבנה 

הרוס, עץ זית אירופי, 2 עצי ליבנה רפואי ומספר אלות אטלנטיות. 

3

אלות א״י ומערה 298
סתומה

חמישה עצי אלה א״י בגובה כ- 5 מ׳ ופתח מערה סתומה. בקרבתם 2 עצי 708662203097 בוטני
ליבנה רפואי בגובה כ- 5 מ.

1

משטח סלע 299
ושלולית

משטח סלע בגודל כ- 15 מ״ר ובתוכו שלולית רדודה )עומק 15 ס״מ( בשטח 706445203100
כ 3- מ״ר.

1

שיח תמר ללא גזע מרכזי, בגובה כ- 3.5 מ. במרחק כ- 20 מ׳ ממזרח 2 עצי 708158203123בוטניתמר ועוזררים300
עוזרר קוצני בגובה כ- 3 מ.

1

1ריכוז כלניות אדומות בקרחת יער.704329203123בוטניריכוז כלניות301

עץ גדול ויפה של אלון התבור, בגובה 12-10 מ. הגזע מסתעף רק ברום 3.5 מ. 714796203125בוטניאלון קניר302
בקרבתו יש עוד מספר עצים צעירים.

3

1כוך בבסיס מדרגה בגובה כמטר אחד.714024203131 כוך בבסיס מדרגה303

קולומבריום – 304
נרבתה

קולומבריום רבוע 3×4 מ, עם שלוש מדרגות בפינה צפונית-מערבית. עומק 706822203139 היסטורי
הקירות כ- 2 מ. הקיר המערבי כולל 4 מפלסי כוכים, וקירות אחרים נשמרו 

פחות. השטח חבוי בסבך ולא משולט היטב.
לפי כח וסיף )1993( ולפי נאמן )תשנ״א(, יש קולומבריום נוסף בנ.צ. 

2034/7067 בגודל 2.6×2.6 מ׳ ועומק 1.2 מ. קולומבריום זה לא אותר בסקר 
הנוכחי.

3

פילבוקס ועמדת 305
שמירה

מבנה בטון ובו גרם מדרגות מתכת לולייני )20 מדרגות עד לגג(. תצפית טובה 706756203164 היסטורי
הכוללת את קרן כרמל, חדרה, פרדס חנה-כרכור, נתניה ועוד. הקיר המזרחי 

מצולק בסימני ירי. סביב הפילבוקס הוקם “פארק מגיני מענית״ הכולל גם 
את אתרים 485 ו- 487, ובו ניטעו עצי א״י )אלון התבור, אלה א״י, רימון, כליל 

החורש, אשחר רחב-עלים(, וכן תורמוס ההרים וחוטמית זיפנית. בשטח יש 
עוד שתי עמדות הגנה.

3

מערה ועץ ליבנה 306
רפואי

עץ ליבנה רפואי בגובה כ- 3.5 מ׳ ומאחוריו פתח מערה מקושת בתחתית 706400203173בוטניהיסטורי
מצוק 1.5 מ. גובה הפתח 1 מ׳ ומשתפל פנימה. אורך הפתח 2.5 מ׳ ועומק 

המערה לפחות 2.5 מ׳ )ההמשך נמוך(. בצד שמאל )צפון( של הפתח יש חריץ 
בעומק 0.5 מ, גובה 0.8 מ׳ ורוחב 0.3 מ׳ )ייתכן מקום לאבן גולל(.

1

שרידי כפר עזוב המכוסה בצמחיית מעזבות. בתחום התל נותרו מספר עצי 714875203186בוטניהיסטוריתל קניר307
פרי – תות שחור בגובה 3.5 מ, רימון בגובה כ- 3 מ׳ ותמר בגובה כ- 2.5 מ. 

ממזרח לתל נמצאים שרידי כרמי זיתים.

3

שער אבן – תל 308
נרבתה

שער אבן מונוליטי, היחיד מסוגו בישראל. תועד עוד בידי משלחת ה- PEF 706706203191 היסטורי
בשלהי המאה ה- 19. לפי כח וסיף )1993( יש על התל בור מים חצוב המכוסה 

באבן חוליה עגולה.
לפי נאמן )תשנ״א(, בתל נמצאים שרידי הכפר חרבת ביידוס. באתר יש גת 
תעשייתית עם משטח דריכה בממדים 6.1×7.2 מ׳ )נחצבה כנראה בשלהי 

התקופה הביזנטית( וגתות קטנות פרטיות. מדרום לתל מתחם סגלגל נרחב 
המוקף בחומת אבנים מאסיבית, בחלקו הצפוני באר קדומה ולצידה בריכת 

מים )לא זוהו בשטח בסקר הנוכחי(.
זרטל ומרקם )2000( מציינים כי ממצאי האתר מוצגים במוזיאון קיבוץ מענית. 

באתר נמצא רצף התיישבותי מתקופת הברזל 2 עד התקופה הביזנטית.

3

איקליפטוס 309
וחצבים

איקליפטוס בודד בגובה כ- 10 מ׳ ביער אורנים. לצידו מקבץ צמחי חצב מצוי 706532203211בוטני
וחציבה קטנה בסלע )נ.צ. 203094/706492( – אורכה 1.5 מ, רוחבה ועומקה 

0.5 מ.

1

בתחומי מחלף עירון התגלה ריכוז גדול של מערות קבורה – בית הקברות 709850203220היסטורימחלף עירון310
הקדום של תל אסור. האזור נחפר ונהרס במסגרת בניית המחלף.

בסמוך וממזרח לבית הקברות הקדום התגלה מצבור מחצבות אבן 
מהתקופות הרומית והביזנטית )גורזלני, התשס״ז(.

1

מכלול עצים ותיקים בתוך קיבוץ ברקאי: חרוב מצוי, אלה אטלנטית, מיש 709128203225בוטני עצים ותיקים 311
דרומי, ברוש, אורן. האלות האטלנטיות מוזכרות אצל שכטר )1974(.

1

1כתם עצי אורן קנרי.705739203258בוטניכתם אורן קנרי312

1שני עצי אולמוס שעיר בגובה כ- 2.5 מ.708750203274בוטניאולמוס שעיר313

1עץ אלון התבור בגובה כ- 6 מ.714962203280בוטניאלון התבור314

1עץ עוזרר בגובה כ- 3 מ׳ בקצה המערבי של יער גילן.710263203281בוטניעוזרר קוצני315

בית קברות מרוסס בשטח 5.5 דונם. לא אותרו גיאופיטים. בצפון בית הקברות 714789203292היסטוריבית קברות קניר316
נמצא אלון התבור במצב רע )גובהו 4 מ( ובדרום-מערב נמצאת שוקת באורך 3 

מ, רוחב 1 מ׳ ועומק 0.5 מ׳ ולצידה משטח בטון. המקום משמש לרעיית בקר.

2

תעלות ושרידי 317
עמדה

תעלות, מאורות, ועמדה חפורה בקרקע )כנראה מתקופת מלחמת העצמאות 704359203292היסטורי
– משלט קדמי של בקה אל-ערביה?(.

2

2כעשרים פרטים.706568203296מיםבוטנישיזף השיח 318
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מבנה אבן דו-קומתי משופץ המהווה כיום חלק מגן אירועים. שריד לכפר 709074203320 היסטורימצודת ברקאי319
הקטן “ואדי ערה״.לפי נאמן )תשנ״א( ממדי המבנה 7.5×16 מ׳ והוא בנוי אבני 
גזית מסותתות ואבני גיר רך. במבנה יש שתי קשתות תמך היוצרות קמרונות.
במרכז החצר בור מים בעל פתח עגול הבנוי מאבנים מסותתות, ובקרבתו בור 

מים נוסף דמוי פעמון. באתר נמצאו חרסים מהתקופות הרומית-ביזנטית, 
הערבית הקדומה והעותמאנית.

לפי זרטל ומרקם )2000( שמו של האתר הוא חרבת א-זבדאנה והמבנה 
משמש כמוזיאון עתיקות מקומי.

2

2עץ אלון התבור בשטח המטעים המגודר )נצפה מרחוק(.710696203339 בוטניאלון התבור320

מערת קבורה 321
עמוקה

שקע מלבני בעומק 2 מ, אורך 2 מ׳ ורוחב 1 מ. הכניסה 2.5 מ׳ מתחת לפני 705598203361היסטורי
הקרקע ופתח לתוך מערה חשוכה שעומקה כנראה לפחות 2 מ. בפנים יש 

כמה כוכים מלאים בעפר. קשה להיכנס ולצאת מהמערה. 2 מ׳ מערבית 
למערה שקע חצוב רדוד באורך 1.5 מ׳ וברוחב 0.8 מ.

2

שרידי דרך באורך כ- 50 מ׳ ממזרח לתל נרבתה.706844203377היסטורידרך עתיקה?322
בקרבת האתר נמצאת מערה בנ.צ. 203375/706798. המערה נמצאת בקיר 

בגובה 1.2 מ, פתח המערה שקוע ולא ניתן להיכנס. באזור אמורות להיות 
מערות נוספות שלא אותרו )ע״פ מפת ניווט חריש(.

2

מחצבת נחל 323
נרבתה

מחצבה נטושה בגדה הצפונית של נחל נרבתה. באתר יש שלושה מבני 706373203434
מחצבה.

2

בור פעמון מכוסה בעומק 4-5 מטר. שני גבים במשטח סלע בנ.צ. 707420203437מיםבור מים יבש324
203488/707398 – צמחי עטיינית ב.מ. בנ.צ. 203441/707442 – פתח מערה 

סתומה מתחת לחרוב בגובה כ- 4 מ.
כח וסיף )1993( תיעדו בנ.צ. 20345/70745 בור פעמון סתום ברובו, שקוטר 

פתחו 0.7 מ׳ ועומקו 0.9 מ.
האתר נמצא במכלול חורבת נצור, המתואר אצל נאמן )תשנ״א( – “שרידי 

חורבה, כיום סחופים לחלוטין, על גבעה סלעית: יסודות מבנים ואבנים 
מסותתות״. באתר נמצאו חרסים מתקופות הברזל א, הברזל ב ומן התקופות 

הפרסית, ההלניסטית, הרומית, הביזנטית, הערבית הקדומה והממלוכית.
במזרח האתר בוצעה חפירת הצלה ב- 1997 עם סלילת כביש 6, ובה התגלו 

ממצאים בעיקר מהתקופה הפרסית וכן שרידי יישוב כלקוליתי )זרטל ומרקם, 
2000; ינאי, תשע״א(.

2

1שני חרובים בגובה כ- 5 מ. חרובים נוספים פזורים באזור.707887203450בוטנישני חרובים325

מבנה אבן מוארך המשמש כיום את מרכול קיבוץ רגבים )כנראה שריד מהכפר 714510203473היסטורימבנה אבן – רגבים326
קניר(.

2

אלון התבור, ליבנה 327
ואלה אטלנטית

1עץ אלון התבור בגובה כ- 8 מ, ולצידו עצי אלה אטלנטית וליבנה רפואי.714990203493בוטני

גל אבנים גדול ולא מיוער, 20×10 מ. מדרום לו מרבדי רקפות וריכוז בן-חצב 710291203500בוטניהיסטוריגל אבנים328
יקינטוני.

1

גת טרפזית )צלעות 2.5, 2, 2.5, 1.5(. גובה החציבה בחלק העליון 1.2 מ׳ 705743203516 היסטוריגת עתיקה329
ובתחתון 0.3 מ. המקום סובל מאשפה רבה. נצפו עכבר בית, שממית בתים 

וחרדון מצוי.

2

חרוב מסועף ומרשים בגובה כ- 5 מ. בקרבתו עץ אלון מצוי בגובה כ- 4.5 מ׳ 707434203528 בוטניעץ חרוב330
ועץ חרוב מתייבש בגובה כ- 5 מ. תצפית לסביבה – מענית, גלעם, תחנת הכוח 

חדרה, גן שומרון, פרדס חנה, רמת מנשה, כביש 6.

2

גב סגלגל, אורך 1 מ, רוחב 0.5 מ׳ ועומק 0.3 מ. לידו, ריכוז כלניות אדומות 704661203532בוטנימיםגב וריכוז כלניות331
בתחום גדר מטע אבוקדו.

1

2תצפית לעבר הכפר מיסר ונחל נרבתה. שדה טרשים.705821203560תצפיתתצפית נרבתה332

חרובים נטועים 333
בוגרים 

1עצים בוגרים.706938203575בוטני 

1ארבעה עצי אשחר א״י בגובה כ- 3 מ.710221203584בוטניאשחר א״י334

מבנה בית הראשונים – לצידו כלים חקלאיים. בנ.צ. 203607/699036 נמצאת 698978203644היסטוריבית הראשונים מגל335
חורשת הצופים – ברושים, מקלט ישן ושולחנות פיקניק. 

2

מחצבה נטושה בצמוד וממזרח לכביש 6. תוכנית למחצבה באזור אושרה 708191203650מחצבת איטונג336
בשנת 1978. עם סלילת כביש 6 בתחילת שנות ה- 2000 נסגרה המחצבה 

והשטח עבר שיקום )אך עדיין מהווה מוקד פלישת שיטה כחלחלה(.

1

שרידי חניון 337
מטיילים

שרידי חניון מטיילים. ריכוז רקפת מצויה וחציבות בסלע. לא ברור מדוע ננטש 704618203671אחר
החניון.

1

2מעט אבנים, חציבה עגולה ורדודה בקוטר כחצי מ׳ בנ.צ. 710212203690.203736/710179היסטוריחורבת גילן338

מערות קבורה 339
ברקאי

מכלול מתקנים – מערות קבורה, מחצבות וגתות מהתקופה הביזנטית. לדעת 709166203695היסטורי
ינאי )2006(, גם בית קברות זה השתייך למכלול בתי הקברות סביב תל אסור. 
באתר התגלו מאות שברי חרס וכ- 700 שברי כלי זכוכית. האתר נחפר ונהרס 

במסגרת סלילת כביש 6.
האתר נמצא בקו שבר גיאולוגי בין גיר מתצורת צרעה לגיר מתצורת בית 

גוברין.

1

1במקום התרחשה התמוטטות, כתוצאה מבלייה טבעית או שוד עתיקות.707842203718 היסטוריחורבה340

1מצוק בגובה 3 מ, בחלקו הצפוני יש גומחה באורך 5 מ, גובה 0.5 מ׳ ועומק 2 מ.705768203738 מצוק וגומחה341

1ריכוז רקפת מצויה.704915203801 בוטניריכוז רקפות342

התיאור והמיקום נמסרו על-ידי חנן סלע מהמכון לחקר הדגנים )מימי רון, 708613203822 בוטנישיזף השיח 343
בע״פ(.

2

כעשרה עצים ושיחים של שיזף מצוי ממערב לכביש 574, שגובהם עד 2.5 מ.698317203826 היסטוריבוטניחרבת רוגום344
לפי זרטל ומרקם )2000( באתר נמצא תל עתיק הנחצה ע״י הכביש. באתר 
יש ריכוז אבני בנייה גדולות שסוקלו משאר המרחב. בחפירת הצלה בשנת 

1994 נחשפו שרידי יישוב מפורז מהברונזה התיכונה, שלתוכם נחפרו בורות 
בתקופה הפרסית. עיקר החרסים שנמצאו באתר שייכים לתקופה הפרסית. 

זרטל ומרקם )2000( מציעים לזהות כאן יישוב בשם חבצן המוזכר ברשימותיו 
של תחותמס השלישי, וייתכן ששמו נשתמר בשם הכפר הסמוך איבתן.

1

1בור פעמון סתום שעומקו כיום 2 מ׳ ויש לו פתח צדדי.708856203829 מיםבור פעמון סתום345
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מערה טבעית בעומק 2 מ׳ סתומה בעפר בנ.צ. 706224203830.203830/706224היסטורימערות346
מערת קבורה בנ.צ. 203831/706216 עם פתח מקושת בגובה 1.5 מ׳ הסתום 
בחלקו בעפר. ניתן לראות בדפנות המערה שני כוכים קטנים. הגישה פנימה 

קשה.

1

1תצפית לבקעת נחל נרבתה, שער מנשה, חדרה ותחנת הכוח “אורות רבין״.706294203830תצפיתתצפית347

מערת קבורה. גובה הפתח 0.8 מ, עומק המערה 2 מ׳ – מלאה בעפר. גובה 706018203883 היסטורימערת קבורה348
הקיר החצוב 1.5 מ.

1

חבצלת קטנת-349
פרחים

1ריכוז פריחה.707583203904 בוטני

כוך באורך 3 מ. גובה המדרגה 1 מ. באזור עצים בודדים של ליבנה רפואי ואלה 710225203966 כוך בבסיס מדרגה350
א״י.

1

ריכוז פריחה של רקפת מצויה.704544203971 היסטוריבוטניריכוז רקפות351
בנ.צ. 204141/704886 – מערה בעלת פתח רבוע. גובה הקיר 1 מ׳ וגובה הפתח 

0.3 מ. המערה סתומה בעפר ובסביבתה שרידי חציבות.

1

שוקת אבן עתיקה הנטוייה על צידה. אורכה 2 מ, רוחבה וגובהה 1 מ. נמצאת 705999203978 היסטורישוקת נטויה352
בדופן מדרגת סלע בגבול אזור זיתים.

3

בריכת מים מגל 353
מזרח

בריכת בטון גבוהה שכפי הנראה שימשה גם כעמדה לפני מלחמת ששת 699188204015היסטורימים
הימים )יש “צריח״ מעל לבריכה(. בנ.צ. 204069/699165 נמצא מבנה אבן חסר 

גג ובעל פתח מדרום. במבנה יש גומחות בקירות, חלונות למזרח, צפון ודרום.
בנ.צ. 204079/699143 יש כניסה לבונקר.

2

1גדר אבנים לאורך עשרות מטרים. בקרבת מקום – אלה א״י בגובה 3.5 מ.710893204017 היסטוריגדר אבנים354

בור מים משופץ בעומק 2 מ׳ ממזרח למגל. מדרום לו תמר ואזדרכת בגובה 5 699064204020 בוטנימיםבור מים משופץ355
מ, )נ.צ. 203976/699010(.

2

באר בטון שעומקה )עד המים( כ- 3 מ. לבאר יש ארבעה פתחים, שניים מהם 698527204023 מיםביר זיתא356
סתומים. מצפון לבאר יש מערה קטנה וממזרח יש עץ תאנה.

3

אבן גבול – “הקו 357
הירוק״

אבן גבול של “הקו הירוק״. צומח “הררי״ אופייני כולל גיאופיטים רבים – נורית 698600204029היסטורי
אסיה, רקפת מצויה, כלנית מצויה, צהרון מצוי, פיגם מצוי ועוד. תצפית יפה 

ולא שגרתית לסביבה הקרובה. משוכות צבר ושרידי חרבה.

2

1קבוצת אלוני התבור.713925204032בוטניאלוני התבור358

יער יפה ביותר של אלוני התבור בגדה הצפונית של נחל עדה, מדרום לכביש 715124204454בוטניאלוני עדה359
מחנה רגבים.

3

1ריכוז רקפת מצויה.704914204076בוטניריכוז רקפות360

ריכוז פריחה של צבעוני ההרים )בודדים ומקבצים של עשרות פרטים( וכן 706899204076בוטניריכוז צבעונים361
דמומית א״י – ברדיוס של כ 200- מ׳ מנקודת הציון. המידע עפ״י טוני בנימין 

מחריש.

2

מצבת זיכרון לתורמים – יער של עשר רבבות עצים לזכר אליעזר ורחל טפר 710831204117הנצחהמצבת זיכרון362
מויניפג, קנדה. בצמוד לאתר מצבורי פסולת גדולים.

2

1קבוצת אלוני התבור – פס באורך כ- 150 מ׳ מצפון לדרום.713736204118בוטניאלוני התבור363

1מערת קבורה. גובה הפתח החיצוני 1.2 מ. פתח פנימי סתום באבנים.706181204164היסטורימערת קבורה364

1קבוצת אלוני התבור.713753204185בוטניאלוני התבור365

משטח דריכה 3×2.5 מ׳ ועומק 0.3 מ. בור שיקוע1×1.5 מ׳ ועומק 0.7 מ. 704911204196היסטוריגת עתיקה366
במרחק 10 מ׳ לדרום-מערב יש “בור מצר״ בקוטר 1 מ׳ ובעומק 0.5 מ׳ ולצידו 

שני ספלולים.

2

אלון התבור מצפון 367
למיסר

עץ גדול ויפה של אלון התבור בגובה 7-6 מ. הגזע מתפצל לשניים בגובה 2 מ׳ . 706069204196בוטני
לידו כמה אלונים קטנים.

2

שרידי מחצבה 368
עתיקה ובולדרים

שרידי מחצבה עתיקה בנ.צ. 204210/705013. בנ.צ. 204183/704986 – 705013204210היסטורי
בולדרים ועץ אלה א״י בגובה כ- 3 מ. באזור יש סלעים עד לגובה 3 מ.

בנ.צ. 204173/704987 – מצבה – יער לזכר חיים יוסף ושרה שורשטיין, אנגליה. 
מול המצבה יש אלון התבור בגובה כ- 4 מ, אשחרים ב.מ. ועוזרר קוצני.

1

לא אותר. בקרבת המקום המשוער של הבור יש פרט בולט של אלה א״י. ככל 710436204226מיםביר דווידר369
הנראה הבור נסתם בשנת 2011/2012 )מידע בע״פ מסייר השדות של מוא״ז 

מנשה(.

3

מערת קבורה 370
ומשטח סלע

מערה רדודה בעלת פתח מקושת בגובה .1.5 מ. רוחב 2 מ׳ ועומק 0.5 מ. לא 706019204231היסטורי
זוהו כוכים )אולי מכוסה בעפר(. במרחק חמישה מטרים מהמערה – משטח 
סלע חצוב. 10 מ׳ צפונה – מערה חצובה נוספת. פתח מקושת ובתוכו פתח 

נמוך המחייב זחילה. בפנים שלושה כוכים מקושתים. גובה פנימי 1 מ.
מעל למערה )ממזרח( שרידי מבנים וצבר בנ.צ. 204277/706055.

2

מסגד הכולל בתחומיו קבר שייח עתיק. בחצר המסגד אבני בית בד.705582204256היסטורישייח מיסר371
לפי נאמן )תשנ״א( המקום מכונה חרבת חמאמה )חורבת היונים( ובחצרות 
הבתים בורות מים דמויי פעמון. מבנה קבר השייח הוא מהתקופה הערבית 

הקדומה, ובאתר התגלו כותרת אבן, כתובת יוונית על מזבח מהתקופה 
הביזנטית ומכתש משיש עם כתובת מן התקופה הערבית הקדומה. במזרח 
השלוחה נמצאת באר מהתקופה הרומית )לא אותרה בשטח בסקר הנוכחי 

ולא מוכרת לתושבי הכפר(.

2

3אלון התבור בגובה 8 מ.709452204288 בוטניאלון התבור372

2ריכוז אלוני התבור בגובה כ- 5 מ׳ באזור התשתיות של חריש.707626204293 בוטניריכוז אלוני התבור373

2בריכת אגירה יבשה בממדים 10×10×2 מ.710507204301 מיםבריכת אגירה374

1גל אבנים גדול ובו עץ אלה אטלנטית ושני עצי ליבנה רפואי.715803204307היסטוריבוטניגל אבנים375

כתם זעיר בן עשרות מ״ר ובו ריכוז פריחה צפוף של דבורנית דינסמור 707046204331בוטניריכוז דבורניות376
ודבורנית צהובה )עפ״י טוני בנימין מחריש(.

1

1מערת קבורה. גובה הפתח 1 מ, בפנים 1.2 מ. עומק המערה 5 מ.706077204340 היסטורימערת קבורה377

“האלונים התאומים״ – גובה 8 מ.709581204345 בוטניאלוני התבור378
אזור זה מתועד גם ע״י כח וסיף )1993( אם כי בו יש נתונים רק על אלון התבור 

אחד בשטח, בעל היקף גזע 3.35 מ׳ )נ.צ. 2043/7095(.

3
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אלון התבור בגובה 5 מ׳ עם חור בגזע. לידו חרוב עתיק. בקרבת מקום מחשוף 709367204352בוטניאלון, חרוב וגב379
סלע ובתוכו גב רדוד.

בנ.צ. 204305/709328 אלון התבור מסוקס בגובה כ- 8 מ.

3

עץ חרוב חלול בגובה 7 מ.709068204391 היסטוריבוטניחרוב – חרבת חפור380
כח וסיף )1993(: שרידי יישוב בשטח 100×100 מ. בנ.צ. 20435/70910 בור 

מים עגול בעומק 5 מ׳ ובקוטר 1 מ׳ עם מים הראויים לרחצה )לא זוהה בסקר 
הנוכחי(.

נאמן )תשנ״א(: גלי אבנים וחרסים מהתקופה הביזנטית.
זרטל ומרקם )2000( זיהו בשטח כ- 30 מבנים עם חצרות, לדעתם מדובר על 

כפר שהוקם בשלהי המאה ה- 19 וניטש במלחמת העצמאות.

2

גב בעומק 0.5 מ, אורך ורוחב 0.5 מ. בקרבת מקום בנ.צ. 204525/706252 – בור 706213204397מיםגב381
סתום )עם שיח אלת המסטיק(.

1

1קבוצת אלוני התבור.713779204402בוטניאלוני התבור382

2בור עמוק בצורה מלבנית 3×2 מ׳ לצד שביל.709015204403מיםבור383

בור פעמון יבש, שעומקו המשוער כ- 5 מ׳ מהם 2 מ׳ חצובים כפיר בסלע 706028204405היסטוריבור פעמון384
הקשה לפני התרחבות הבור. במרחק 10 מ׳ מערבה שתי חציבות נוספות – 

אחת פיר סתום והשנייה גומחה בסלע.

2

דטורה מטל 385
Datura metel

צמח פליט תרבות חדש לארץ, לא תועד עד כה בשטחים טבעיים בארץ, אך 704263204414בוטני
ידוע כמין פולש בשטחים אחרים בעולם. נמצא במעזבה סמוך לבקה אל-

ערביה בשנת 2012.

1

ארבעה בורות – תל 386
זאבים

ארבעה בורות במדרון הצפוני של תל זאבים. שני הבורות המערביים פתוחים 706319204419מים
ועומקם משוער כ- 5 מ.

כח וסיף )1993(: שני בורות מים עם פתח עגול בקוטר 1.5 מ׳ ועומק כ- 4 מ. 
מזרחה יותר, במדרון הצפון-מזרחי, בור נוסף בעומק 4 מ׳ שמעליו ניצבת 

במאונך חוליית בור עם פתח בקוטר 0.6 מ׳ )בור זה לא אותר בסקר הנוכחי(.

2

כתם פריחה בן מ״ר בודדים, ובו דם-המכבים האדום, כלנית מצויה, נורית 706848204421בוטניריכוז פריחה387
אסיה, סייפן התבואה, דרדר כחול וצבעוני ההרים. המידע עפ״י טוני בנימין 

מחריש. 

2

אלון מרשים בגובה 7-6 מ׳ בעל עלווה דלילה. כמה עשרות מטרים מדרום לו 709675204423בוטניאלוני התבור388
אלון מרשים נוסף עם גזע ענק המתפצל בגובה 1.5 מ, בנ.צ. 204404/709632.

3

חרובים – חרבת 389
חפור

1שני חרובים גדולים ועתיקים בגובה כ- 6 מ.709051204475בוטני

מערת מגורים 390
ומערות קבורה

מערת קבורה גדולה מצפון לתל זאבים, שבפתחה עץ חרוב. גובה הפתח 1.5 706352204497היסטורי
מ׳ )בתוך קיר חציבה של 2 מ(. המערה הוסבה לבור מים ע״י פתח קטן בגג 
בצד הדרומי. גובה פנים המערה 2.5 מ׳ וגודל אולם המערה 3×3 מ. מופיעה 

אצל נאמן )תשנ״א( – מערת מגורים ששימשה תחילה כבור מים.
בנ.צ. 204465/706346 – מערת קבורה. גובה הפתח כחצי מטר, רוחבו כ- 2 מ. 

עומק כ- 5 מ.
מערה נוספת עם פתח סתום חסומה בשיח אלת המסטיק, נ.צ. 

.204435/706411

3

פסגה זרועה עיי חורבות. באתר עצי ליבנה רפואי, חרוב מצוי ועוזרר קוצני. אין 706288204499היסטוריתל זאבים391
תצפית טובה בגלל הייעור סביב התל. שמו של האתר הוא עברות של השם 

הערבי חרבת אום א-דיאב.
לפי נאמן )תשנ״א(, בפסגת התל שרידי מבנה שכנראה שימש כמצודה 

בתקופת הברזל א. בתל נמצא רצף התיישבותי )חרסים מתקופות הברונזה 
המאוחרת עד הביזנטית(.

כח וסיף )1993(: בתל שרידי מבנים רבים שכולם הרוסים. חלק מהאבנים הן 
אבני גזית גדולות. לתל הובילה דרך עתיקה שאת שרידיה ניתן לראות בשטח 

מצפון-מזרח לתל לכיוון מזרח )לא זוהו בסקר הנוכחי(. שטח האתר כ- 5 דונם.

3

מחצבה עתיקה 392
מצר

לפי נאמן )תשנ״א(, באתר יש שרידי מחצבה עתיקה )כנראה מהתקופה 704300204500היסטורי
הרומית-ביזנטית(. לא נסקר בסקר הנוכחי.

1

ריכוז צמחי חצב מצוי.704640204537בוטניחצבים393
לפי נאמן )תשנ״א(, באתר יש בור מים דמוי פעמון )סתום( ושרידי חציבות.

1

1שדה טרשים בשטח עשרות מ״ר ובראשו עץ חרוב.708657204453שדה טרשים394

אלות אטלנטיות 395
ואלוני התבור

ריכוז מרשים של אלות אטלנטיות, אלת המסטיק ואלון התבור. מכאן ומזרחה 710714204554בוטני
יש פרטים רבים של אלות אטלנטיות ואלוני התבור בגבול היער.

3

1סלע ייחודי באורך כמטר אחד. שורת שקעים על הסלע מזכירה כף יד ענקית.706437204573סלע “כף יד״396

1תאנה גדולה. במקום מסומנת במפה הטופוגרפית מערה, שלא אותרה בשטח.711108204574בוטניתאנה397

1כעשרה אלונים בשולי היער ובקו הבתים הראשון של כפר קרע.710910204590בוטניאלוני התבור398

שלושה תמרים צמודים. האחד גדל בנ.צ. 204574/715611 יש תמר בגובה 715669204638בוטניתמרים399
כ- 3 מ׳ ושניים נוספים נמצאים כ- 200 מ׳ ממערב לו. ריבוי התמרים בשלוחה 

מצפון לנחל עדה הוא חריג, וייתכן שקשור לשרידי פעילות צבאית באזור.

1

מצבת זיכרון של קק״ל – חורשת הלה ודריק קלימן, בהוקרה על פעילותם 710212204647 הנצחהמצבת זיכרון400
ומסירותם למען ילדי אלוני יצחק.

1

מקבץ אלוני התבור בגובה עד 4 מ, ובמרחק כ- 30 מ׳ מעליהם מספר אלונים 707282204702 היסטוריבוטניאלוני התבור401
מצויים גדולים. בנ.צ. 204764/707291 – גל אבנים.

1

2ריכוז יפה של אלוני התבור בגבול מטע זיתים.706629204706 בוטניריכוז אלוני התבור402

אנדרטה לחללי הפיגוע במצר בשנת 2002. במשטח סלע צמוד יש חמישה 705045204721היסטוריהנצחהאנדרטת מצר403
בורות עגולים שעומקם עד מטר אחד. בקרבת מקום ספלולים ובריכת נוי.

2

שלושה בורות רדודים ואחד עמוק )5 מ(. הבורות הם מהתקופה הכלקוליתית 705027204786 היסטוריאתר מצר404
ונחשבים לבורות המים הקדומים ביותר בישראל )בני כששת אלפים שנה(. 

הבורות אגרו מי גשם, ונחצבו בשכבות סלע אטימות ללא טיח.
לפי נאמן )תשנ״א( יש באתר גם מספר מערות קבורה, שלא אותרו בסקר הנוכחי.

זרטל ומרקם )2000( מציינים כי האתר נחפר בשנים 1956-1955 והתגלו בו 
ממצאים בעיקר מהתקופה הכלקוליתית עסולית והברונזה הקדומה, ומעט 

מהתקופה הרומית.

3

חורבה בשלוחה מדרום לאפיק נחל עדה, שבה יש יער יפה של כ- 30 עצי אלה 715599204796היסטוריבוטניחורבת נחל עדה405
אטלנטית. מעט אלוני התבור וליבנה רפואי. גלי אבנים פזורים בשטח.

3
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1גדר אבנים ו- 20 מטרים ממזרח לה גת מטושטשת במתאר סגלגל.706575204829היסטוריגדר אבנים וגת406

חורבה שממנה נותרו שרידים דלים בלבד. בתחום החורבה נמצאות תעלות 716127204921היסטוריחורבת פוקס407
קשר חפורות, כפי הנראה מימי מלחמת העצמאות. באחת מהתעלות נמצאת 

מחפורת שבה נאגרו מים ביוני 2012 )ובה נמצאו צמחי עדשת-מים ב.מ.(. 
עצים בודדים פזורים באזור – תמר מצוי בגובה 3.5 מ, אלה אטלנטית )כמה 

פרטים(, ליבנה רפואי ועוזרר קוצני. 

3

מבתר חצוב באורך 230 מ׳ וברוחב 15 מ. עומקו כ- 5 מ. כפי הנראה, זהו שריד 715912204926היסטורימבתר פוקס408
מתקופת מלחמת העצמאות כאשר קו החזית עבר באזור זה.

2

חניון מטיילים בחורשת איקליפטוסים. באזור יש כמה פרטים גדולים 710446204929אחרחניון409
ומרשימים של אלה א״י.

1

1שני תמרים בגובה כ- 5 מ.715996204943בוטניתמרים410

2תצפית טובה לבקעת מצר. באזור זה יש מופע יפה של זיתים ואלוני התבור.706427204949תצפיתתצפית בקעת מצר411

שרידי חציבה 412
עתיקה

1שרידי חציבה עתיקה.706931204953 היסטורי

1גת חצובה עם בור איסוף, בגודל 5×4 מטרים.709916204975 היסטורי גת413

1כרם זיתים עתיקים נטוש. בצל עצי הזית צומחים סירה קוצנית ועוקצר מצוי .709808204988 בוטני כרם נטוש414

 מגדל תצפית נעול של קק״ל )בנוי מתכת(. מעט ממזרח לו גדל צמח נדיר 709108205005 היסטוריתצפיתמגדל תצפית קק״ל415
– כלכלך סורי. בנ.צ. 204941/709134 – גת גדולה 4×2 מ׳ במרכזה בור רבוע 

0.3×0.3 מ׳ בעומק 30 ס״מ. בור איגום רבוע 2×2 מ׳ עם ריכוז שערות-שולמית 
מצויות ובור שיקוע קטן. לצד הגת נמצא מתקן מטאורולוגי. באזור זה נמצא 

יער מפותח ומרשים של אלוני התבור.
בקרבת מקום תועדו ע״י נאמן )תשנ״א( ארבעה בורות מים חצובים בסלע 

בנ.צ. 2050/7090 וחרסים מהתקופה הביזנטית. הבורות לא אתרו בסקר 
הנוכחי.

2

1חציבות, בור בקוטר 0.6 מ׳ ובעומק 0.5 מ׳ מלא קיסוסית קוצנית.704429205009 היסטוריחציבות ובור416

1חרוב בגובה 7-6 מ, במרחק כ- 20 מ׳ מזרחה – אלון התבור יפה בגובה 7-6 מ.707275205022 בוטניחרוב ואלון התבור417

גת צפונית סתומה באבנים בנ.צ. 205017/704381, בממדים 3.5×2.5 מ, גת 704333205032 היסטוריגתות418
דרומית בנ.צ. 205032/705333 – משטח דריכה 3.5×2.5 מ, בור איגום 2×1 מ׳ 

ועומק 1.2 מ.
האתר מתועד אצל נאמן )תשנ״א(.

2

אלון התבור וגדר 419
אבנים

1אלון התבור בגובה 4 מ׳ ולידו גדר אבנים.706615205082היסטוריבוטני

ארבעה אלוני 420
התבור

1ארבעה אלוני התבור.706916205110 בוטני

חניון מטיילים. בקרבתו מספר עצים גדולים ומרשימים של אלה א״י וקידוח 710512205128 בוטניאחרחניון יער עירון421
מים מגודר.

1

1טראסות רדודות בראש ערוץ היורד לבקעת מצר.706833205130תצפיתהיסטוריטראסות רדודות422

ריכוז חוטמית 423
זיפנית

1ריכוז צפוף של חוטמיות בין קצר פקיס לחורבת פוקס.716219205131בוטני

בורות מים 424
א-טווילה

לפי נאמן )תשנ״א( – שני בורות מים, שרידי כבשן סיד ושרידי גת חצובה. זרטל 708600205200 מים
ומרקם )2000( מציינים גם מערות קבורה, ולדעתם שכנה באתר חווה רומית-

ביזנטית. הם מציינים כי השרידים הושמדו כמעט לחלוטין בפיתוח מודרני )לא 
נסקר בשטח בסקר הנוכחי(.

1

מצוק 3 מ׳ שבראשו שכבת נארי. ארבעה עצי ליבנה רפואי ועץ אלון התבור 704260205211 מצוק425
בגובה כ- 3 מ׳ בנ.צ. 205185/704268.

מערה צרה בתחתית מדרגת סלע – אורך 5 מ, עומק לפחות 1.5 מ׳ וגובה 0.2 
מ׳ – בנ.צ. 205237/704227.

ריכוז שיזפים מצויים בפאתי לולים כ- 100 מ׳ ממזרח למערה ולמצוק.

2

גל אבנים גדול ובו שני עצי אלה אטלנטית ועץ ליבנה רפואי בגובה כחמישה 716237205219בוטניהיסטוריקצר פקיס426
מטרים כ״א, וכן מספר ליבנים צעירים. תצפית טובה לעבר קרן הכרמל, 

ארובות תחנת הכוח “אורות רבין״, הר חורשן, גבעת ניל״י, זכרון יעקב, גבעת 
עדה, כפר קרע ועוד.

3

1מעט שולחנות פיקניק בקרבת נחל ברקן, חלק מהפארק המוזנח כיום.713685205224אחרשולחנות427

1אמפיתיאטרון בנוי מאבנים טבעיות, המשמש כאתר קולט קהל של קק״ל.710424205268 אחראמפיתיאטרון428

1עץ קטן ובודד של אלון התבור )הפך לשירותים מאולתרים לחיילים באזור(.715887205286בוטניאלון התבור429

1שני אלוני התבור בגובה 8-7 מ.711186205296 בוטנישני אלוני התבור430

אתר הנצחה – מערה חצובה 5×3 מ׳ עם פתח מצפון. גובה התקרה כמטר ויש 706743205350היסטוריהנצחהפינת רויטל431
פיר צדדי. עוד שני בורות חצובים – כנראה מערות. גת עם בור שיקוע עמוק, 

אבן של בית בד, ספסלי ישיבה ושני חרובים גדולים ויפים.
כתובת הנצחה:

“רויטל.
שקט שקט בהר. ואדמות מלאו חושך. סיפרה שהייתה מתמול שלשום. הלכה 

הלאה למקום ממקום. עצים שנעו עמדו דום. עלים שעפו רקבו במקום. העולם 
המשיך סובב על צירו. ירח מאיר שמש מאירה. אי שם למטה דממה עמוקה. 

אי שם נעלמה צעקה. כ״ח ניסן תשמ״ו.״
נראה שהמקום מנציח את זכרה של חברת קיבוץ חריש שנפטרה בטרם עת.

3

גבעה סלעית ובה נמצאת בקתה ומדשאה המשמשות את קיבוץ מצר. 705280205357 מים“הבקתה״432
מהמקום יש תצפית יפה אל בקעת מצר. לפי נאמן )תשנ״א(, יש באתר 

זה בורות מים ושרידי חציבות בראש גבעה סלעית. באתר נמצאו חרסים 
מהתקופות הכלקוליתית, הברונזה הקדומה והביזנטית.

1

1כ- 200 פרטים של חצב מצוי. שביל מרוסס. 706862205396מפגעבוטני חצבים433

מגדל מים מגודר ממתכת, מצפון-מזרח לו מתחם חקלאי לא מוגדר, כנראה 707471205423מיםמגדל מים מגודר434
סוג של מכלאת עדרים.

1

1מחשוף סלע קירטוני עם כוך שעשוי להתאים לפעילות בע״ח.716037205424מחשוף סלע435

1מקבץ גלי אבנים בגובה כמטר אחד.716472205454היסטורימקבץ גלי אבנים436
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מאגר גדול )שטח כ- 84 דונם( בדרום בקעת מצר. נפח האיגום במאגר 500,000 705468205465מיםמאגר מצר437
מ״ק.

1

מחצבת ענק מהגדולות ביותר בישראל, בשטח כאלף דונם, הפועלת באפיק 709475205473 היסטורימחצבת ורד438
נחל סמתר עשרות שנים. בתחום שכורסם על ידי המחצבה נמצא בעבר 

המבנה העתיק המרשים ביותר בגבעות עירון בנ.צ. 2060/7093. מבנה זה זוהה 
ע״י נאמן כמבנה קבורה – מאוזוליאום, שהיה בממדים 3.7×4 מ׳ ובאתר נמצאו 
חרסים מהתקופות הרומית הקדומה והביזנטית )נאמן, תשנ״א(. המקום נחפר 
ע״י רשות העתיקות בשנת 1980 ולא נמצאו עדויות לכך ששימש לקבורה, ולכן 

הסיקו זליגמן )תשס״ד( וזרטל ומרקם )2000( שמדובר ככל הנראה על מגדל 
שמירה חקלאי.

1

2ריכוז אלוני התבור בגובה עד 6 מ.711331205475 בוטניריכוז אלוני התבור439

מערה רחבה 440
ונמוכה

 מערה רחבה ונמוכה. אורך הפתח כ- 10 מ, גובה הפתח 1.2 מ׳ ויורד. עומק 704826205484 
המערה כ- 10 מ. בקרבתה עוד 3 מערות סתומות וחציבות.

1

לוח אבן המנציח נטיעות שבוצעו ע״י ביה״ס הדמוקרטי בכפר קרע, במסגרת 713913205510הנצחהלוח זיכרון441
שיקום אתר פסולת בפינוי עודפי עפר מקטע 18 בכביש 6. השטח מוזנח כיום.

1

ליבנה, אשחרים 442
ואלה א״י

1ליבנה רפואי, אשחרים ב.מ. ואלה א״י עד לגובה 3.5 מ׳ בקרחת יער704514205537בוטני

1מערה שגגה קרס. אורך 15 מ. ניתן להיכנס מהגג וכן בזחילה מצפון. חלל נמוך.704828205579 מערה שגגה קרס443

מערת מצר )בור 444
מצר(

מערה הנמצאת בשוליים הצפוניים-מערביים של שדה מעובד.704326205596 
המקום התגלה באביב 1993 כאשר נפער בור עמוק בקוטר 20 מ׳ ובעומק כ- 

10 מ׳ בשדה חקלאי, במהלך חריש בשטח.
עומקו מספר מטרים וסחף רב חודר אליו. ניתן לרדת למערה ללא ציוד.

המקום מוזכר במאמרם של ענבר וצוער )1995(17 כמערה הממוקמת במסלע 
קירטון חווארי, במרכז עמק אלוביאלי סגור. לדבריהם עומק המערה המרבי 

7.9 מ׳ ונפחה כ- 30 מ״ק, כאשר גג המערה מורכב משני מטרים של קרקע 
חרסיתית ומעליה כמטר אחד של קרקע חרסיתית אבנית. המערה מעידה על 

תופעות ניקוז פנימי במסלע לא קרסטי, שהסידוק בו מאפשר חדירת מים.
לפי תיעוד מלח״ם, ב-1993 היה מדובר על בור אנכי שחייב גלישה כדי לרדת 

פנימה. מסתבר שבעשרים השנים האחרונות התמלא הבור בסחף רב.

3

1מקום ההתיישבות המקורי של קיבוץ חריש, כיום בסיס מג״ב.707111205613 היסטוריחריש הישנה445

אלוני התבור, 446
תאנה ובור

תאנה בגובה כ- 3 מ׳ הבוקעת מתוך בור לא נגיש בעומק לפחות 2 מ. 10 704167205630בוטני
מטרים מצפון-מזרח אלון התבור בגובה 6-5 מ. בנ.צ. 205681/704141 – שני 
אלונים וזלזלת הקנוקנות, חציבות עתיקות. אלון שלישי מדרום ולפחות 11 

אלונים קטנים.

2

1שלושה זיתים בגובה 4-3 מ. גזעי העצים דקים ולא מרשימים.704485205638 בוטנישלושה זיתים447

משטח סלע ובו בור חצוב עם פתח רבוע 1.2×1 מ. עומק הבור 2 מ. במרחק 1.5 706604205642 מיםבור חצוב448
מ׳ מהבור יש פתח צר ועגול לבור נוסף. כמו כן ספלולים חצובים.

1

2ריכוז אלות אטלנטיות בגובה עד 5 מ.711474205647 בוטניאלות אטלנטיות449

ביר אל-אסייאר 450
)מערב(

אתר המתואר אצל כח וסיף )1993( ואצל נאמן )תשנ״א(: גבעה עם שרידי 705245205653 היסטורי
יישוב קטן מהתקופה העותמאנית, על בסיס יישוב רומי-ביזנטי קדום, 
הכוללים: שרידי קירות בנוים אבנים בינוניות, חלקן מסותתות. במורד 

הדרומי-מזרחי בור מים ועליו חלק מחוליה עם פתח מרובע. אורך האתר 150 
מ׳ ורוחבו 50 מ.

זרטל ומרקם )2000( מציינים באתר התיישבות רציפה מתקופת הברזל עד 
לתקופה העותמאנית. האתר לא נסקר בסקר הנוכחי.

3

שרידי בור מים )סתום באבנים(. 30 מטר מערבה לאתר: גל אבנים, בור מים 704736205694מיםבור מים451
נוסף.

1

מוזיאון אום452
אל-קוטוף

מוזיאון פרטי, שהביקור בו בתיאום מראש בלבד – ליד המסגד באום אל-708126205694בוטניהיסטורי
קוטוף. בחצר פרטית מדרום גדלים עץ אלון התבור ושני עצי אלון מצוי בגובה 

8-7 מ.

1

באר ביר אל-453
אסייאר )מערב(

אתר המתואר אצל כח וסיף )1993( ואצל נאמן )תשנ״א(: באר חפורה לעומק 705400205700 מים
כ- 40 מ. אורך הפתח 3 מ׳ ורוחבו 2 מ. על פי הבאר מונחת אבן גדולה. לצידה 
בריכה בנויה ומטויחת. אורכה 3 מ, רוחבה 2 מ׳ ועומקה 0.4 מ. 10 מ׳ מזרחית 

לבאר בריכה נוספת החצובה בסלע, שאליה מגיעות שתי תעלות ניקוז. באתר 
נמצאה גם אבן משחק עם 14 גומות. לא נסקר בסקר הנוכחי.

3

1תצפית לקרן הכרמל ולרכס הר אמיר.716594205717תצפיתהיסטוריגל אבנים וגדר אבן454

1אלון התבור נטוי בגובה 2.5 מ.704532205778 בוטניאלון התבור נטוי455

מבנה מודרני 4×4 מ׳ עם כיפה ירוקה ובתוכו מצבה. לא נסקר בסקר הנוכחי.705154205782 היסטוריקבר שייח מוגהיד456
לפי זרטל ומרקם )2000( המקום מכונה שייח אסייאר.

2

אלון התבור בודד בגובה כ- 4.5 מוקף סלעים כעין “אדנית״ ולצידו פח 704105205794 בוטניאלון מוקף סלעים457
למנגלים. ממזרח לו גדר אבן בנ.צ. 205834/704100.

2

אבן גבול –458
“הקו הירוק״

אבן גבול. כל האבנים באותו דגם )משולש בטון בגובה 1.2 מ׳ שבראשו נעוץ 703895205824 היסטורי
בזנ״ט בגובה 0.3 מ( ובמרווחים משתנים לאורך “הקו הירוק״.

2

אבן גבול –459
“הקו הירוק״

אבן גבול. כל האבנים באותו דגם )משולש בטון בגובה 1.2 מ׳ שבראשו נעוץ 703953205852 היסטורי
בזנ״ט בגובה 0.3 מ( ובמרווחים משתנים לאורך “הקו הירוק״.

2

אבן גבול –460
“הקו הירוק״

אבן גבול. כל האבנים באותו דגם )משולש בטון בגובה 1.2 מ׳ שבראשו נעוץ 704048205854היסטורי
בזנ״ט בגובה 0.3 מ( ובמרווחים משתנים לאורך “הקו הירוק״.

בנ.צ. 205864/704098 – שקע רדוד במשטח סלע, 3 מ׳ מזרחית לדרך 
הפטרולים. אורך השקע 5 מ׳ ורוחבו 2 מ.

2

אבן גבול –461
“הקו הירוק״

אבן גבול. כל האבנים באותו דגם )משולש בטון בגובה 1.2 מ׳ שבראשו נעוץ 704151205861 היסטורי
בזנ״ט בגובה 0.3 מ( ובמרווחים משתנים לאורך “הקו הירוק״.

2

אבן גבול –462
“הקו הירוק״

אבן גבול. כל האבנים באותו דגם )משולש בטון בגובה 1.2 מ׳ שבראשו נעוץ 704383205882היסטורי
בזנ״ט בגובה 0.3 מ( ובמרווחים משתנים לאורך “הקו הירוק״.

2

ביר אל-אסייאר – 463
מתקן חקלאי

האתר מתואר אצל כח וסיף )1993(– אגן עגול בעל 3 מדרגות החצוב במשטח 705400205900היסטורי
סלע, בקוטר 1.7 מ׳ ועומק 0.3 מ. לא נסקר בסקר הנוכחי.

1
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ביר אל-אסייאר 464
)מזרח(

אתר המוזכר אצל כח וסיף )1993( ואצל נאמן )תשנ״א(: חווה חקלאית קדומה, 705500205900היסטורי
קוי מתאר של מבנים בנויים מאבנים בינוניות, חלקן מסותתות. אורך האתר 
100 מ׳ ורוחבו 50 מ, גובה קירותיו עד 1 מ. באתר שרידי בית-בד ובור מים. 

זרטל ומרקם )2000( סבורים כי מדובר על כפר מגורים מהתקופות הערבית 
הקדומה והעותמאנית, שנעזב לפני סוף המאה ה- 19, ולא על חווה חקלאית.

לא נסקר בסקר הנוכחי.

1

אבן גבול – “ הקו 465
הירוק״

אבן גבול. כל האבנים באותו דגם )משולש בטון בגובה 1.2 מ׳ שבראשו נעוץ 704504205901היסטורי
בזנ״ט בגובה 0.3 מ( ובמרווחים משתנים לאורך “הקו הירוק״.

2

1מספר גדרות אבן נמוכות.706525205909היסטוריגדרות אבנים466

1גלי אבנים פזורים.714168205915היסטוריגלי אבנים467

1מדוכה בסלע.710302205919 היסטורימדוכה468

מגדל מים אום 469
אל-קוטוף

מגדל מים נעול בגובה כ 15- מ. ארבעה גרמי מדרגות ממתכת מוליכים 708299205988 בוטנימים
למרפסת וממנה נמשך סולם. בצמוד למגדל יש מזבלה מאולתרת. בנ.צ. 

205988/708336 – עץ אלת המסטיק בגובה כ- 4 מ׳ ולצידו 2 אלות א״י. בין 
מגדל המים והאלות חציבה בסלע – כנראה גת עגולה. המגדל מתועד גם אצל 

כח וסיף )1993(.

2

ביר אל-אסייאר – 470
בית קדום

אתר המוזכר אצל כח וסיף )1993( בלבד: בית בנוי אבנים וטיט שהשתמר 705600206000 היסטורי
היטב למעט הגג. הכניסה למבנה ממזרח. במרכז המבנה קשת שלמה בנויה 

אבנים מסותתות. ממדי המבנה 6×6 מ׳ וגובהו 3.5 מ. ליד הבית עץ גדול שלא 
זוהה בידיהם.

האתר לא נסקר בסקר הנוכחי.

1

פריחת כלנית 471
מצויה

1נסקר ע״י כח וסיף )1993( בלבד.711300206000בוטני

1שרידים דלים בלבד )גלי אבנים(.714137206032 היסטוריחורבת ברקת472

חרוב אום אל-473
קוטוף

2עץ חרוב בעל 3 גזעים, גובה 7-6 מ.708218206050 בוטני

עשרה מאוזוליאה 474
חרבים

לפי נאמן )תשנ״א(: עשרה מאוזוליאה חרבים התחומים בגדר אבנים 708600206100 היסטורי
מאסיבית, וצפונית להם מאוזוליאום נוסף שהשתמר כמעט בשלמותו בממדים 

3×4 מ, וגת קטנה.

1

מערות אום אל-475
קוטוף

ריכוז מערות ממזרח לאום אל-קוטוף.708254206125 היסטורי
בנ.צ. 206125/708254 – מערה גדולה בעלת שני פתחים וגדר אבנים. עומק 

המערה כ- 10 מ׳ והכניסה אליה בין סלעים. בפתח המערה עץ אלה א״י 
מסועף ומרשים, ואלה נוספת נמצאת כ- 10 מ׳ דרומה.

בנ.צ. 206104/708265 – אלות א״י וחצר חצובה בגובה כ- 3 מ. בקצה המזרחי 
של החצר יש פתח צר של מערה שאינה ניתנת לזחילה )20 ס״מ(.

בנ.צ 206099/708296 – מערה נוספת. גובה הפתח כחצי מ. אורך הפתח כמטר. 
גובה המערה כמטר ועומקה כ- 10 מ.

מערה נוספת מתחת לעצי חרוב מצוי וליבנה רפואי, בעומק מטרים ספורים. 
מערה זו מוסתרת.

המקום מוזכר אצל נאמן )תשנ״א(, שם נאמר כי אחת המערות מכונה “מערת 
אל-קמר״ )מערת הירח( על שום אבני הקמרון המוטלות בסמוך )לא שרדו 

כיום(. בסקר זה מופיעות תמונות לפיהן באחת האבנים יש חקיקות של ורדה 
ועץ תמר.

ביישוב אום אל-קוטוף נמצאו חרסים מהתקופות הרומית הקדומה, הרומית 
המאוחרת, הביזנטית, הצלבנית והעותמאנית.

3

מעיין וצמחיית מים )כולל עדשת-מים ב.מ. ותלתן הביצות(. בשטח יש זרימת 713921206134מיםעין ורדה476
ביוב ממעלה הנחל. בנ.צ. 206256/713949 יש בריכה עם סוף ב.מ. ויבלית 

מצויה.

2

2קבוצה של 8 עצי אלון התולע בנחל נרבתה, בין עצי אלון התבור.706670206180בוטניאלוני התולע477

לפי נאמן )תשנ״א(: שני בורות מים חצובים, חציבה עתיקה ושרידי גת. לא 705600206200 מיםבורות מים478
נסקר בסקר הנוכחי.

1

1שומרה הרוסה מצפון לחורבת מהו.706828206273 היסטורישומרה הרוסה479

2מיקום משוער בלבד. לא נסקר בסקר הנוכחי. 705368206314 היסטוריאבני גבול480

1שני אלוני התבור גדולים ויפים בגובה 8-7 מ. יש עוד פרטים קטנים בקרבתם.711494206316 בוטניאלוני התבור481

חבצלת קטנת-482
פרחים

1ריכוז פריחה עונתי.706938206337 בוטני

גשרון מודרני בכניסה לאזור המטווחים של מחנה רגבים. במפה מסומן באתר 714056206349מיםאחרגשרון483
זה מעיין, שלא ניתן לזיהוי בשטח בשל זרימת ביוב.

1

נסקר ע״י כח וסיף )1993( בלבד: שרידי מצד בנוי אבנים גדולות הבנוי לגובה 708800206350 היסטורימצד מדר484
3 נדבכים. ממדיו 5×7 מ׳ וגובה 1.5 מ. האתר אינו מתועד ע״י נאמן )תשנ״א(, 

וייתכן שזהה למאוזוליאום שהשתמר בשלמותו )אתר 474 לעיל(.

2

מחצבה נטושה בשטח כ- 20 דונם וקיר חציבה שמגיע לעומק 35 מ18. לפי 711399206385 מערת כפר קרע485
גפני )1978( המחצבה כבר הייתה נטושה ב- 1978 והומלצה בעדיפות ראשונה 
לשיקום, בשל נצפותה הגבוהה מכביש ואדי ערה. בצד דרום של המחצבה יש 

מסך מטפסים ושיחים – אלה א״י, קיסוסית קוצנית, וכן תאנה ואלת המסטיק.
בצד המזרחי של המחצבה נמצאת מערת כפר קרע – מערה שנחשפה 

בחציבה. אורכה כ- 20 מ׳ ועומקה כ- 20 מ. המערה נמצאת כ- 10 מ׳ מעל 
קרקעית המחצבה ובעלת פתח מרשים. בחזיתה סדרת בולדרים. בפנים 

נטיפים יבשים ושבורים, בצד דרום יש חלל מעוגל.
במחצבה יש ריכוז פסולת בניין. עומק המחצבה נקי יחסית כולל שקעים עם 

סימני לחות.

2

בנ.צ. 206365/707313 – גב רבוע 0.5×0.5 מ׳ ועומק 0.2 מ. במרחק כ- 20 707322206395מיםהיסטורימבנה חרב וגב486
מטרים מבנה רבוע חרב 5×5 מ׳ וגובה 1.2 מ. בחלק הצפוני כנראה קבר.

אצל כח וסיף )1993( מופיע בנ.צ. 2067/7074 מבנה )שומרה?( עגול מאסיבי 
מאד בנוי אבני גוויל קטנות עד גדולות, היוצר מעין חצר שבתוכה בדופן 

המבנה קיים מבנה נוסף קטן יותר. קוטר המבנה כ- 10 מ, גובהו 1.5 מ׳ ורוחב 
קירותיו 1 – 1.3 מ׳ בחלק מקירות המבנה משובצים מאובנים רבים. האתר 

האמור מכונה “חרבת עלי קוקה״. מבנה זה לא אותר בסקר הנוכחי.

1
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מערת דאר אל-487
חנון

מערה במטע זיתים מדרום לדאר אל-חנון. אורך 10 מ, רוחב 7 מ. פתחים 710668206407 
חסומים בעומק המערה.

2

עץ אלון מצוי בגובה כ- 4 מ׳ בתוך גדר אבן בקוטר 5 מ׳ ובגובה 1 מ. תצפית. 707396206441בוטניהיסטורישרידי שומרה488
במרחק קטן ממזרח בסיס שומרה בגובה 1 מ. בנ.צ. 206490/707424 בור טבעי 

בעומק 2 מ. בצידו המזרחי יש ניקבה באורך מטר נוסף. 2 מ׳ ממזרח יש בור 
סתום נוסף. הבורות נוקו מעפר ע״י אנשי מצפה אילן.

3

קומץ מבני מגורים ומשוכות צבר. מבנים נוספים נהרסו )היישוב אינו מוכר 710897206455 היסטורידאר אל-חנון489
ע״י המדינה(.

1

אלוני התבור וכליל 490
החורש

1באפיק נחל נרבתה – עצי אלון התבור וכליל החורש.707873206470 בוטני

מעיין קטן שאינו מסומן במפות, במעלה נחל סבכי. עצי אקליפטוס מרשימים, 716672206472בוטנימיםעין חורבת סבכי491
שיחי פטל קדוש ועץ אלה אטלנטית בודד. ביוני 2012 הייתה במעיין זרימה 

חלשה.

2

מקבץ עצי אולמוס שעיר על השלוחה שבין חורבת סבכי ועין חורבת סבכי. 716590206474בוטני אולמוס שעיר492
בשלוחה צומחים גם עצי אלה אטלנטית שחלקם גדולים ומרשימים.

3

אלון התבור בגובה 8-7 מ. גזע ציורי וחלול. תצפית מוגבלת לכיוון קציר, 710363206494בוטניאלון התבור493
ברטעה, חרבת א-טווילה והסביבה.

3

 קיר חציבה עד 12 מ. הרבה אלה א״י. שפכי עפר במחצבה וחורי קינון בקיר. 711510206519מחצבה נטושה494
לפי גפני )1978( המחצבה כבר הייתה נטושה ב- 1978.

1

1שומרה עגולה והרוסה בקוטר 3 מ׳ ובגובה 0.5 מ.707427206546היסטורישומרה הרוסה495

חורבת צבר – 496
מערה ובורות 

חצובים

 מתקן עתיק ובו שני בורות חצובים בעומק 1 מ׳ בנ.צ. 206573/708308. בור 708299206548היסטורי
נוסף בעומק זהה בנ.צ. 206596/708285. ממש ליד הבורות נמצאת מערה 

מרשימה בעומק כ 10- מ׳ גובה הפתח 1.5 מ׳ ואורכו 2.5 מ. בגג המערה יש 
שני פתחים. המערה בנויה מאולם אחד גדול שבו ניתן לעמוד. בקדמת המערה 

יש משטח סלע ושרידי גדר אבנים. לצד הכניסה יש פיר חפור לעומק 2 מ׳ 
ושלט חפירה ארכיאולוגית. המקום מופיע אצל נאמן )תשנ״א( כמערת מגורים. 

לפי נאמן, החורבה מכונה “חורבת צבר״ בפי תושבי המקום.
מחפירה בשנת 2011 מסתבר שהמערה שימשה למגורים החל מהתקופה 

הרומית המאוחרת או הביזנטית וכלה בתקופה המודרנית )הדד, 2012(.

2

1שרידי מבנה )כנראה שומרה(. גל אבנים ואבן מזוזה?706793206559היסטורישרידי שומרה497

לא נסקר בשטח )אזור מטווחים(. הערכת חשיבות האתר מתבססת על תצלום 714519206567מיםעין ברקן498
אוויר המצביע על כך שהשטח הרוס סביבתית.

1

 מחצבת קירטון בעומק עד 10 מ׳ מלאה פסולת מיכלים וניילונים. לפי גפני 711583206580מחצבה נטושה499
)1978( המחצבה כבר הייתה נטושה ב- 1978.

1

יסודות מבנים ומשטחי סלע. מרקוס )1995( מזכיר מאגר מים עתיק שעומקו 716507206586היסטוריחורבת סבכי500
6 מ׳ בצידה הדרומי של החורבה )המאגר לא אותר בסיור ביוני 2012(.

3

גבעה עגולה ויחסית לא מיוערת הנראית היטב ממצפה אילן. בפסגה יש 708255206601תצפיתהיסטוריגבעה נ״ט 501176
מעט חפירות וכן תצפית היקפית – מצפה אילן, ברטעה, קציר, ערה, אום 

אל-קוטוף, מאגר מצר, קפין, באקה אל-ערביה, מחצבת ורד, חממות במישור 
החוף.

בשנת 2011 נערכה במקום חפירת הצלה לקראת הקמת מאגר מים.
חפירות אלו זיהו במרחב מתקנים חצובים, בור מים וקירות התוחמים חלקות.

3

 כעשרה אלוני התבור עתיקים שגובהם עד 10 מ, ליד בית פרטי )המבנה נהרס 711676206616 בוטניאלוני התבור502
ביוני 2013(.

2

1עץ חרוב בגובה כ- 6 מ׳ בעל גזע מרשים.710527206639 בוטניחרוב503

1בור סיד.710675206651 היסטוריבור סיד504

גלי אבנים. עץ ליבנה רפואי וריכוז דרדר גדול-פרחים. בגבעה יש מטע זיתים.709015206664 היסטוריחורבת מדר505
כח וסיף )1993(: כיפה מוקפת טראסות מעגליות ועליה שרידי יישוב. בצד 
מערב של משטח הפסגה, שרידי קיר קדום ברוחב 1.3 מ׳ בגובה נדבך אחד. 

שטח האתר כ- 3 דונם.
בסקר זה מצוין גם בור מים חצוב בנ.צ. 2067/7081, במדרון הדרומי-מערבי 

של הגבעה כ- 20 מ׳ ממשטח הפסגה. פתח הבור מרובע 1.5×1.2 מ׳ ועומקו 4 
מ. בור זה לא אותר בסקר הנוכחי.

נאמן )תשנ״א( מציין באתר מבנה 9×11 מ׳ שקירותיו השתמרו בגובה שלושה 
נדבכים, וחרסים מהתקופות הביזנטית והעותמאנית.

לפי זרטל ומרקם )2000( מדובר על מצודה וקיר תמך סביב פסגת הגבעה. 
עיקר הממצאים מהתקופה הרומית המאוחרת ,ובמקום אותרו שני בורות 

מים.

2

1 ערימת סלעים בשקע בעומק 2 מ. חשד לבולען.711543206717 ערימת סלעים506

תצפית לצד מגדל המים: בקעת מצר, מאגר מצר, בקה אל-ערביה, בקה 707574206721 תצפיתתצפית מצפה אילן507
א-שרקיה, רכס חורבת מהו, מסגד מיסר, מג״ב חריש, חדרה, תחנת הכוח 

חדרה, מגדל מים חריש, אום אל-קוטוף, שולי מחצבת ורד, שולי כפר קרע, 
קציר, קפין, שייח אסיאר, נחל נרבתה, זיתא?, דיר אל-עוצון? במזרח כנראה 

אזור גבל חורייש ועראבה.

2

אתר עתיקות שנותרו ממנו בעיקר עיי חורבות. תצפית – בקה אל-ערביה, 706824206741תצפיתהיסטוריחורבת מהו508
קפין, מיסר, מאגר מצר, שייח אסייאר )מוגהיד(, מג״ב חריש, אום אל-קוטוף, 

מצפה אילן, קציר, ברטעה המזרחית, רכסי השומרון וגדר ההפרדה. בנ.צ. 
206687/706762 שני עצי אלון מצוי מסועפים בגובה 4.5 מ׳ וגל אבנים.

כח וסיף )1993( תיארו את האתר כחורבה הכוללת שרידי מבנים, וטראסות 
)בחלק מהמבנים נותרו קירות עד גובה מספר נדבכים(. בנוסף מצוינת גת 

בחורבת מהו, שממדיה 2.5×2 ועומק 0.4, ובקרבתה כנראה שרידי גת נוספת 
)שתיהן במצב השתמרות גרוע(. הגתות לא אותרו בסקר הנוכחי.

זרטל ומרקם )2000( מגדירים את המקום כאתר מבוצר מתקופת הברזל 2 
וחרסים מעטים מהתקופה הפרסית.

2

1בור מים בעומק 2 מ׳ ממנו צומח עץ תאנה. חלל ממשיך לכיוון צפון.706811206811 מיםבור מים509

גדר אבנים וחרוב. נאמן )תשנ״א( מציין בנ.צ. 2068/7098 שלושה מאוזוליאה 709743206830בוטניהיסטוריגדר אבנים וחרוב510
רבועים המחוברים זה לזה בגדר אבנים מאסיבית, ומצפונם שרידי מבנה רבוע. 

ממצאים אלו לא אותרו בסקר הנוכחי.

1
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בגבעה נ״ג 190 – בור סתום בעומק 2 מ׳ ולידו גב מלבני 2.5×1 מ. התצפית 711044206855 מיםבור וגב511
מהגבעה מוגבלת בשל צמחייה גבוהה.

1

3באר מדופנת באבנים. לא נסקר בסקר הנוכחי )מופיע בסקר להב, 2005(.715790206910מיםעין עבדול גאבר512

גל אבנים וסביבו ארבעה חרובים וליבנה רפואי בגובה 6-5 מ. בנ.צ. 710299207055בוטניהיסטורידבת א-נעמה513
207220/710440 נמצא שיח ליבנה רפואי מסועף בגובה 2.5 מ׳ ועליו 

סמרטוטים רבים )חריג בסביבתו(.
האתר מוזכר ע״י זרטל ומרקם )2000( כאתר מבוצר עם גת ומערה מהתקופה 

הביזנטית.

2

חרובים ומשטח 514
בטון

שני עצי חרוב בגובה כ- 5 מ׳ ומשטח בטון. כח וסיף )1993( מציינים באתר שני 709556207075 בוטני
מבנים בנויים אבני גוויל בינוניות, נ.צ. 20715/70950. המבנה הדרומי בממדים 

3.7×2.8 מ׳ ובגובה 1 מ, הצפוני בממדים 5×4.4 מ׳ ובגובה 1.5 מ׳ כאשר הדרומי 
בשטח פתוח והצפוני ביער איקליפטוסים. מבנים אלו לא אותרו בסקר הנוכחי. 

1

1אתר פריחת כלנית מצויה בחורף.710415207084 בוטני מרבד כלניות 515

2לא נסקר בסקר הנוכחי )מופיע בסקר להב, 2005(.714010207151בוטנימיםמעיין516

מערת מגורים 517
דהור אל-חרדל

מערת מגורים ממזרח למצפה אילן. גובה הפתח כמטר – שרידי גדר אבנים. 707768207158 היסטורי
גובה האולם הפנימי עד 2 מ, פתח בגג. בקדמת המערה משוכות צבר.

מהאתר יש תצפית – קציר, ברטעה, אום אל-קוטוף.
לפי נאמן )תשנ״א(, מדובר במערת מגורים טבעית. הסקר מזכיר באתר זה גם 

בור מים דמוי פעמון, המכוסה בגל אבנים )לא אותר בסקר הנוכחי(.
לפי זרטל ומרקם )2000(, בפסגת הגבעה יש חווה חקלאית מהתקופה 

העותמאנית, ואילו המערה שימשה במקורה כבור מים. עם התמוטטות 
התקרה, נפרץ פתח כניסה צפוני למערה.

3

דרך עתיקה 518
ברטעה

לפי נאמן )תשנ״א(, הדרך מברטעה לכיוון אום אל-קוטוף היא דרך עתיקה. 708595207212 היסטורי
בשטח לא נמצאו שרידים עתיקים. בסקר של כח וסיף )1993( מוזכרת דרך 

עתיקה מרוצפת מברטעה מערבה, באורך כחצי ק״מ׳ וברוחב כ- 3.8 מ.

1

שקע אליפטי 2×1 מ, עומק 0.5 מ׳ – ייתכן בריכה קדומה.710497207214בוטנישקע אליפטי519
כח וסיף )1993( תיעדו בנ.צ. 2073/7105 בריכת מים מרובעת עם שתי מדרגות 

היורדות לתחתיתה, שממדיה 1.6×1.6 מ׳ ועומקה 0.9 מ. בריכה זו לא אותרה 
בסקר הנוכחי.

1

גבעה חרושה עם זיתים צעירים וטיון דביק. אלוני התבור פזורים. יסודות מצד 710605207257 היסטורירוגום אל אחמר520
בחלק הצפוני של הגבעה.

כח וסיף )1993( זיהו במקום משטח בנוי אבנים גדולות ומסותתות לגובה שני 
נדבכים, שבמרכזו ממוקמת גת. האתר נמצא בנקודה הגבוהה ביותר בצפון 

הגבעה. בגת יש משטח דריכה 2.5×2.2 ועומק 0.15 ובור איסוף 1.5×1 ועומק 1 
מ. הגת לא אותרה בסקר הנוכחי.

לפי זרטל ומרקם )2000(, נמצאו באתר חרסים מתקופת הברונזה התיכונה 
עד ההלניסטית וכן ביזנטית. לדבריהם עקב ההרס הרב )גילוח שרידים ע״י 

בולדוזר( לא ברור האם התקיים כאן יישוב או שהיה באתר בית קברות.

2

שני חרובים מדרום לנחל נרבתה. בעלי 4 גזעים היוצאים מהסלע.708021207280בוטנישני חרובים521
אצל כח וסיף )1993( רשום בנ.צ. 2073/7080 שרידי מבנה בנוי אבני גוויל 
גדולות, בקיר המערב שרד עדיין פתח המבנה שממדיו 9.7×9.7 מ׳ וגובה 
קירותיו 1.2 מ. שני עצי חרוב גדולים צומחים בתוך המבנה. נקודה זו לא 

אותרה בסקר הנוכחי.

1

מאוזוליאום מעוגל 522
נחל סמתר

מאוזוליאום בקוטר 6.1 מ׳ שתועד בסקר הארכיאולוגי )נאמן, תשנ״א(. כפי 709400207300היסטורי
הנראה המקום נהרס לחלוטין בפיתוח חקלאי באזור )גל אבנים מסוקל 

במטע(.

1

1עץ חרוב דו-גזעי בגובה 6 מ. בולט בשטח.708607207439בוטניעץ חרוב523

3באר מדופנת באבנים. לא נסקר בסקר הנוכחי )מופיע בסקר להב, 2005(.715770207485מיםבאר קצובייה524

גדר אבנים באורך כמה מטרים )מופיע אצל נאמן – תשנ״א, כשרידי מאוזוליאה 708671207496היסטוריגדר אבנים525
חרבים(.

1

תצפית גבעה נ״ט 526
177

גבעה בדרום הכפר ערה, ממנה יש תצפית לסביבה – אום אל-קוטוף, מחצבת 711427207645תצפית
ורד, גבעה נ״ג 190, כפר קרע, ערערה, ערה, מי-עמי, תל ערה, כביש 65, מוצא 

נחל שריה.

1

מאוזוליאום 527
מערבית לברטעה

לפי נאמן )תשנ״א( – שרידי מאוזוליאום וחרסים מהתקופה הביזנטית. בשטח 709306207917היסטורי
יש ערימת אבנים ומדרום לה גדר אבן. המקום נמצא מערבית לאיצטדיון 

ברטעה.

1

2לא נסקר בסקר הנוכחי )מופיע בסקר להב, 2005(.714648208073היסטוריחורבת פנתר528

מעיין במערב הכפר ערערה, שהושמד עם הקמת מפעל אלומיניום. במקום 710762208253מיםעין א-סמל529
יש בריכה חתומה. כמה עשרות מטרים צפונה – מרבד קטן של נענה משובלת, 

ורבנה רפואית, שני הדרים קטנים ורימון.

1

2לא נסקר בסקר הנוכחי )מופיע בסקר להב, 2005(.715128208274מיםמעיין530

אנדרטת אגודת 531
המים

אנדרטה בכניסה לערערה, שנבנתה ממיכל של מערבל בטון ש״שודרג״ לכד 711987208368 הנצחה
ענק בגוון נחושת )נצפה מכביש 65(. האנדרטה מנציחה את 60 חברי אגודת 

המים בערערה שהלכו לעולמם – קואופרטיב אל-אמל, שהוקם באישור נציב 
המים צבי נוימן בשנות ה- 60. באנדרטה הונצח גם הנציב שנתן לאגודה את 

הרשיון לקדוח באדמות החקלאיות בתקופת הממשל הצבאי.

2

2מופיע במפה הטופוגרפית אך לא נכלל בסקר להב )2005(, ולא נסקר בשטח.713949208656מיםעין גוזלן תחתי532

מקאם לא מסומן במפות ובתוכו מצבה. למקאם אין כיפה או גומחת תפילה 711034208781בוטניהיסטורימקאם מוגרבה533
לכיוון מכה )מחראב( ודלתו נעולה )בצד מזרח(. ישנם שני חלונות בצד מערב 

וסהר למעלה. המבנה משופץ. באתר שני אלונים מצויים בגובה 7-6 מ׳ עם 
גזעים רבים )3 ו- 5 גזעים(. למרגלות המקאם עץ חרוב גדול בגובה 7-6 מ, 

הנתמך בקרשים רבים.
לפי מסורת מקומית מוגרבה היה זר שבא לערערה ומת בכפר, ובזכותו נשמרו 

העצים.

2

אלון התבור בגובה כ- 10 מ, בקרבתו אלה א״י ואלוני התבור נוספים פחות 711621208965בוטניאלוני התבור534
מרשימים. האתר תועד גם ע״י כח וסיף )1993(.

1
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 אתר גדול ומבוצר בפאתי קציר, שנחפר ע״י זרטל החל משנת 1993. 710414208998היסטוריאל-אחוואט535
בחומת העיר נחשפו מסדרונות בנויים בגובה כמטר אחד. כמו כן נחשפו 

“בקתות״ אבן מקורות שגובהן 1.5-2 מ, מרביתן מחוץ לחומת העיר. המקום 
התקיים 60-50 שנה בלבד במאות ה- 13-12 לפני הספירה הנוצרית.

לדעת זרטל וחובריו, באתר זה התקיימה התיישבות של “גויי הים״, כפי הנראה 
שבט שרדנה שמקורו באי סרדיניה באיטליה, שם התגלו ממצאים דומים 

)התרבות הנוראגית(. שבט זה שכן באזור כנראה כשכירי חרב בהשפעה מצרית 
)ובאתר התגלו תשע חרפושיות מצריות(. לפיכך הציע זרטל לזהות את המקום 

עם “חרושת הגויים״ שבה שכן סיסרא. באתר פזורים עצי חרוב, חלקם עד 
לגובה 8 מ.

3

מערות קבורה 536
ערערה )תחתונות(

שלוש מערות קבורה. אחת מלבנית בעומק 2 מ. גובהה 1 מ. הפתח עגול 711209209006 היסטורי
ובפנים כוכים )לא נבדק כראוי בשל פסולת ואבק(. מערה שנייה סתומה, וכן 

יש במקום פתח מקושת סתום בעפר המצביע על קיום מערה שלישית.

2

מעיין ניקבה מגודר עם בריכה משולשת בעומק כחצי מטר ובה דגי זהב. 710845209045בוטנימיםעין א-נזזה537
בצמוד למעיין נמצא עץ גדול ומרשים של אלה א״י בגובה 6-5 מ. חלק 

מהענפים נכרתו.
בנ.צ. 209096/710866 נמצא בוסתן פרטי מגודר, וייתכן כי קיימת בריכה 

בשטח הבוסתן.

3

תצפית לדרום ומערב – ברטעה, קפין, בקה אל-ערביה, אום אל-קוטוף, 709925209145 תצפיתמצפור הר אמיר538
חרבת א-טווילה, חריש, חדרה, תחנת הכוח חדרה, מחצבת ורד, כפר קרע, אור 

עקיבא. סככה ללא ספסלי ישיבה, ותבליט המציג נקודות בולטות מהתצפית.

2

מעיין בחצר בית מגורים בערערה. בריכה 3×2 מ׳ ובוסתן, גפנים, הדרים 710821209192 מיםעין א-זיתונה539
ותאנים. עומק כ- 30 ס״מ. מעט מצפון מחשוף טוף געשי מתחת לטרה-

רוסה, בגובה 2.5 מ, לצד רחבת חנייה בנ.צ. 209151/710857. ייתכן שזהו עין 
א-נזזה המסומן במפה, אך בעלי הבית לא ידעו את שם המעיין. לדברי מחמוד 

אברהים, תושב הכפר, זהו עין א-זיתונה, שבעבר השקה מטע זיתים )מאיר 
רוטר, בע״פ(.

2

מערות קבורה 540
ערערה )עליונות(

מכלול מרשים של שבע מערות קבורה חצובות בשולי הכביש. המערה 711040209203 היסטורי
הראשונה סתומה, השנייה ללא כוכים. בשלישית יש שני כוכים מלבניים מול 
הפתח. מערה רביעית נאטמה בבטון. בחמישית יש חמישה כוכים )גובה 1.5 
מ׳ ועומק אולם המערה כ- 4 מ( וחריץ לאבן גולל. במערה השישית – פתח 
מקושת בגובה 1.5 מ, עומק 2 מ׳ )בפנים סתום(. המערה השביעית אטומה 

בבטון. המתחם נמצא כ- 100 מ׳ צפונית-מערבית לסופרמרקט המעיין. 
המערות החמישית והשביעית נמצאות מעל למפלס הכביש והאחרות נמוכות 

ממפלס הכביש.

3

אנדרטת “אוהל 541
סעיד״

אתר הנצחה לזכר ארבעה חללי צה״ל ערבים מוסלמים שנספו בפיצוץ מנהרת 710790209315הנצחה
תופת ברפיח בשנת 2004. ביוני 2013 הוכר המקום כאתר הנצחה )קובץ 

התקנות 7264(.
http://www.epochtimes.co.il/news/content/ - פרטים נוספים

/view/11966/85
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4227153,00.html

2

מעיין הכפר ערערה – כיום אינו נגיש לציבור ולצידו הוקם סופרמרקט המעיין.711006209354מיםעין אל-בלד542
המעיין הינו למעשה באר נובעת ובו מים עד לעומק 8 מטרים, הבאר כלואה 

במרתף בית ציבורי הנמצא ממש בצומת לפני המסגד, ומפתחות לכניסה 
למבנה נמצאים במשרדי המועצה. בעבר היו המים נשאבים לצרכי הכפר, אך 
כיום הם ניגרים בתעלה מתחת לכביש וממשיכים לתוך הוואדי )מאיר רוטר, 

עמוד ענן(.
למרגלות הכביש נמצא בוסתן מגודר ובו זיתים, רימונים והדרים.

לפי זרטל ומרקם )2000(, בנ.צ. 2093/7111 נמצא מבנה עותמאני גדול, שישב 
כפי הנראה על שרידי מצודה צלבנית – Castellum arearum )אם כי לא ברור 

אם מצודה זו ישבה בערערה או בערה(.

1

תצפית רחוב הדגן 543
– קציר

רחבת תצפית בסוף רחוב הדגן. דרך הפטרולים בגבול הצפוני של היישוב היא 710626209433 תצפית
דרך נוף מרשימה: הר מי-עמי, מי-עמי, אום אל-פאחם, חור צאקר, אל-עריאן, 

עין א-סהלה אל-פווקא, אל-מושרייפה אל-פווקא, ערערה, ערה, כפר קרע, 
מועוויה, קרן הכרמל, אזור רגבים וכמובן כביש 65.

3

תצפית אנטנת 544
קציר

תצפית איכותית לעומת מצפור הר אמיר. מבט לאזור ברטעה, גבעות עירון, 709821209469תצפית
אום אל-קוטוף, חרבת א-טווילה, חדרה, פרדס חנה – כרכור, כפר קרע ועוד.

2

שטח פתוח בתחום הבינוי הצפוף. בשטח בית הקברות נמצא מקאם שיח חלף, 710895209567 בוטניהיסטוריבית קברות ערערה545
מבנה מחודש על בסיס מבנה קדום יותר הבנוי כמקאם שיח טיפוסי, כיפה בגג 

המבנה, הכניסה ממערב, בתוך המבנה שלושה קברים מכוסים בירוק. שביל 
שנראה כבנוי על שביל עתיק יותר עולה אל בית הקברות )מאיר רוטר, בע״פ(. 

בשטח בית הקברות יש אורנים נטועים וקצת אלוני התבור.

1

ריכוז אבנים הנראה כיסודות מבנה )2×1 מ(. בקרבתו בנ.צ. 209643/710699 – 710711209657 בוטניהיסטוריאבנים ואלון התולע546
אלון התולע בחורש סבוך של אלון מצוי למרגלות קציר.

1

שלושה איקליפטוסים גדולים )וגדם של עץ רביעי(. לפי תחקור תושבים 710899209678מיםבוטניעין אל-חניה547
המעיין נבע באזור זה ואינו נראה כיום על פני השטח.

2

מיקום משוער בלבד. האמה הובילה את מי עין ברטעה לכיוון הכפר )ביקור 709287209682 מיםשרידי אמת מים548
במקום בשנת 2010, ע״י עמית מנדלסון(.

3

מערת קבורה 549
גדולה – מערת 

ורדה

מערת קבורה גדולה מתחת למצוק )הכניסה מצפון(. גובה אולם המערה 2.5 710776209752בוטניהיסטורי
מ׳ ועומקו כ- 6 מ. במערה יש שישה כוכים, 3 בצד מזרח, 1 בצפון, 1 בצפון-

מערב ו-1 במערב. גובה ורוחב הפתח 1 מ. פתח המערה קשתי ובעומק כחצי 
מטר פתח עגול.

לפי בירור עם תושבי המקום מכונה ‘מערת ורדה. במערה יש קצת פסולת.

3

2קיר טוף געשי שגובהו עד 5 מ׳ ואורכו כ- 50 מ. בקיר חורי קינון.710902209824 טוף געשי550

מעיין הכלוא במבנה. מימיו שימשו בעבר להשקיית בוסתנים ומוזרמים 709350209850 בוטנימיםעין ברטעה551
לעבר הכפר ברטעה )לא ברור אם המים מנוצלים גם כיום(. לצד המעיין עץ 

חרוב מצוי. נאמן )תשנ״א( מציין באתר שוקת מאבן גיר מסותתת וכן חרסים 
מהתקופות הרומית, הביזנטית והעותמאנית.

3

אתר המוזכר אצל נאמן )תשנ״א(. חמישה מבנים במידות 3.5×4 מ׳ ששניים 709500209900 היסטורימבנים עתיקים552
מהם שלמים ושלושה הרוסים. באתר חרסים ביזנטיים. לדעת נאמן מדובר על 

מבני קבורה )מאוזוליאה(. זרטל )תש״ס( מתארך את המקום לתקופה הרומית 
הקדומה )ללא ממצאים ביזנטיים( וסבור שמדובר על מכלול חקלאי. המקום 

לא אותר בסקר הנוכחי.

1
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קניון בערוץ נחל נרבתה בין קציר לברטעה המזרחית. מקור שמו בסיפור 709300210000 קניון הנמרים553
מקומי על נמר ששכן במקום. הקו הירוק חוצה את הקניון )המצוק הגבוה 

נמצא מעבר לקו הירוק(. באתר נמצא גבול התפוצה העולמי הדרומי של 
המין האדום מישויה פעמונית, וגם פרטים אחדים של ער אציל )קרוב לגבול 

התפוצה הדרומי העולמי שלו(.

3

נסקר ע״י כח וסיף )1993( בלבד: גל אבנים חרוטי המתנשא מעל סביבתו. כל 710400210050היסטורימצד פודה – פסגה554
האבנים הנראות הן אבני גוויל בגדלים שונים. קוטר האתר כ- 15 מ׳ וגובהו 

כ- 5 מ.

2

פתח מערה סתומה. גובה הקיר כמטר וגובה הפתח 30 ס״מ. עומק בר-זיהוי 710924210069מערה סתומה555
כמטר אחד.

1

טבעי, לצד אפיק נחל שריה תחתון. קטע זה בנחל מכונה “ואדי דיפלה״ על שם 711732210169בוטני הרדוף הנחלים556
ההרדופים שבאזור )מירון וכבהא, 1993(.

2

תצפית טיילת הר 557
אמיר

תצפית בחלק הדרומי-מערבי של קציר ובה סוכת צל וספסלים. מבט לברטעה 709628210247תצפית
המזרחית, מוצא “קניון הנמרים״, גבעות אום אל-קוטוף, יער מצר וחממות 

בעמק חפר.

2

אלוני התבור 558
ערערה מזרח

2שני אלוני התבור גדולים 7-6 מ׳ בעלי גזע מרשים. עוד אלון קטן בגובה כ- 3 מ.712475210292בוטני

תצפית “קניון 559
הנמרים״

תצפית לא מוסדרת: ברטעה )כולל המזרחית(, מחצבת ורד, גבעות אום אל-709349210297תצפית
קוטוף, קטע ממצוקי “קניון הנמרים״.

2

1גל אבנים באורך וברוחב כ- 10 מ׳ במדרון מצפון לקציר.710954210321היסטוריגל אבנים560

קציר החדשה 561
)דרום(

האתר נסקר ב- 1991 בלבד )כח וסיף, 1993(: מבנה בנוי אבני גוויל גדולות. 709400210400היסטורי
עדיין נותרה תקרת המבנה הבנויה קורות אבן גדולות. בפנים המבנה חלל קטן. 
ממדי המבנה 3.6×3.4 מ, וגובהו 2 מ. שטח זה )כ- 5.5 דונם( הוא אחד הבודדים 

שהושארו ללא פיתוח בתחומי היישוב.

1

לפי כח וסיף )1993(: גלי אבני גוויל בגובה כמטר התוחמות מערך חדרים, 710450210450היסטורימצד פודה – מרכז562
כנראה חלק ממצודה. אורך ורוחב האתר כ- 60 מ׳ וגובהו 1 מ. שמו של האתר 
הוא לפי השם הערבי – קצר אל-פייד. המקום נמצא בפסגת גבעה ברום 394 
מ׳ החולשת על מעבר עירון. לדעת זרטל ומרקם )2000( מדובר בכפר מסוף 

המאה ה- 19 שהתקיים כמה עשרות שנים, ובתחומיו בית חווה גדול ובורות 
מים חצובים. האתר לא נסקר בסקר הנוכחי.

1

נסקר ע״י כח וסיף )1993( אך לא בסקר הנוכחי: מבנה ריבועי עשוי אבני גוויל, 710450210550היסטורימצד פודה – מזרח563
המחולק לשלושה חדרים ובקצהו המזרחי חדר נוסף הבולט החוצה. ממדי 

המבנה 19×17 מ׳ וגובהו כ- 1 מ.

1

תצפית בקעת 564
עירון

שתי בריכות בטון מגודרות ואנטנה. תצפית לבקעת עירון – ארובות תחנת 712178210584תצפית
הכוח חדרה )אורות רבין(, ערה, ערערה, עין א-סהלה, אל-ביאר ומשטרת 

עירון.

1

1ריכוז אשחרים א״י וכתם קוציץ סורי.712284210603בוטניאתר צומח565

שדה טרשים יפה. כח וסיף )1993( ציינו באזור זה מבנה ב״יער נבי ער״ – מבנה 712096210632שדה טרשים566
רבוע בנוי אבני גוויל גדולות שהשתמר עד לגובה 3 נדבכים. ממדיו 3.7×3.7 

מ׳ וגובהו 1.5 מ׳ )נ.צ. 21065/71205(. בסקר הנוכחי לא אותרו סימנים בשטח 
למבנה זה.

2

שלט זיכרון נדים 567
מלחם

שלט זיכרון מוזנח לנדים מלחם, תושב ערערה שנהרג ע״י המשטרה בינואר 711718210891הנצחה
2006. לצידו ורדים נטועים. 

1

מעיין בתחומי הכפר עין א-סהלה. שתי נביעות שמימיהן מתועלים לבריכה 710912210947מיםעין א-סהלה568
מלבנית גדולה 6×4 מ, עומק 1 מ׳ )מפלס המים 20 ס״מ׳ באוגוסט 2011(. 

הבריכה מלאה אצות. הנביעה הדרומית מזינה בריכה מלבנית 2×1 מ׳ ועומק 
1 מ׳ )עומק המים 0.5 מ׳( למרגלות עץ אולמוס שעיר, ומשם תעלה של 5 

מ׳ לבריכה הגדולה. הנביעה המזרחית מוזרמת בתעלה באורך 7 מ׳ לבריכה. 
בריכת הנביעה המזרחית היא בעומק כמטר אחד, ובה מיני הצמחים הפולשים 

אזולה שרכנית ואייכהורניה עבת-רגל )יקינטון המים(.
המתחם נמצא כ- 20 מ׳ מערבית למסגד הכפר.

3

אלוני התבור חור 569
צאקר

1כחמישה אלוני התבור ועץ חרוב מצוי בגובה כ- 5 מ׳ ליד בי״ס יסודי אלנהדה.711616211005בוטני

עין צאלח )עין ואדי 570
אל-קצב(

באר בקרקעית בריכה, עומק 2.5 מ. הבאר עצמה בעומק כמטר אחד. עבקנה 711887211056מים
שכיח ופטל קדוש. השם עין צאלח מופיע אצל זרטל ומרקם )2000(, לדבריהם 

נמצא במקום אתר פרהיסטורי חשוב. הם מציינים מעיין נוסף במורד נחל 
שריה – עין קבוע )מיקומו לא ידוע לנו(.

2

1 ריכוז כלניות סגולות.710406211104בוטני כלניות סגולות 571

צמחיית נחל 572
באפיק

עצי אולמוס שעיר – כתם באורך כ- 20 מ׳ ובו ריכוז עצים ונצרים רבים. מצוק 712069211173בוטני
יפה בגדה הצפונית של הנחל. באפיק גם ערבה ב.מ, משיין גליליני.

3

 איקליפטוס ענק בגובה כ- 20 מ׳ ולידו 3 צפצפות מכסיפות גדולות, תאנה, 712138211241מיםעין טיון573
פטל קדוש וערבה מחודדת. עין טיון – באר מלבנית המוקפת בסבך פטל 

קדוש וצלף קוצני. מים נמצאים בעומק 2 מ׳ מפתח הבאר, ועומקם אינו ידוע. 
אפשרות לניקבה בצד המזרחי. באתר גם משיין גליליני. לדברי כח וסיף )1993( 

הנביעה מוקפת במבנה הנקרא ביר טיון וממדיו 2.5××2.45 מ, עומק 2.5 מ׳ 
ועומק המים 0.5 מ.

3

2 עץ קטלב מצוי )נדיר באזור(.709828211418בוטניקטלב מצוי 574

בית קברות 575
ותצפית

2בית קברות במדרון מעל ואדי חור צאקר. תצפית טובה לאפיק הנחל.711380211463תצפית

2בוסתן מגודר של תאנים והדרים ובשוליו עצי אלה א״י ואלון התבור.711259211540בוטניבוסתן וחורש576

1עץ חרוב בוגר, גובה כ-8.5 מ, 3 גזעים.711038211664 בוטני חרוב577

1איקליפטוס בגובה כ- 10 מ׳ בעל מספר גזעים.712212211681 בוטניאיקליפטוס578
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עין חור צאקר )עין 579
א-סהלה(

עין חור צאקר )במפות נקרא בטעות עין א-סהלה(. נובע במערה רדודה בגדה 711156211736 בוטנימים
המזרחית של הערוץ, בבסיס מצוק בגובה 2.5 מ. גובה המערה 2 מ, עומקה 

2 מ׳ ואורכה 3.5 מ. הבריכה בעומק 1.7 מ׳ )חלק חצוב וחלק בנוי( ומפלס 
המים בגובה 20 ס״מ׳ עם אצות רבות. תעלה בנויה מוליכה מהמעיין לבוסתן 
המגודר. שוקת אבן באורך 1.5 מ. עץ תות לבן לצד המעיין. באתר יש בוסתן 

גדול ומגודר ובו גויאבות, תאנים, רימונים, צבר וגפן. צמחים לא שכיחים 
שנמצאו באתר: סיסנית הביצות, ציפורנית מקופחת. משמעות השם חור 

צאקר מורכבת מהמילים חור )ערוץ נחל צר בין הרים( וצאקר )בז או נץ(. לשם 
הכפר יש שתי גירסאות, האחת היא שזהו אזור קינון בזים וניצים, והשנייה 

היא ששבט בשם אלצאקר הגיע לאזור זה בתקופת דאהר אל-עומאר )מירון 
וכבהא, 1993(.

3

1שני עצי חרוב נקבה בגובה כ- 5 מ׳ בפאתי הכפר מועלקה.712057211817 בוטניחרובי מועלקה580

תצפית רובזה 581
מערב

תצפית בעיקר מערבה – אל-ביאר, ערערה ,קציר וכביש 65. לצד התצפית שני 713363211836 תצפית
אלוני התבור בחצר פרטית. זרטל ומרקם )2000( מציינים באתר זה מבנה גדול 

מהתקופה העותמאנית ובורות מים קדומים, שלא זוהו בשטח.

1

מצוק המורכב ממספר מדרגות שגובהן המצטבר כ- 5 מ. בראש המצוק עץ 711057211839 מצוק בולט582
חרוב בגובה 4 מ, בעל ארבעה גזעים. באתר יש חבצלת קטנת-פרחים ונוף יפה 

לעין חור צאקר, ערה והסביבה.

2

עץ חרוב וריכוז 583
חצבים

חרוב בגובה 8-7 מ׳ מאחורי מסגד מועלקה. במדרון הסמוך ריכוז חצב מצוי. 712337211914 בוטני
בנ.צ. 211953/712352 – ריכוז קטן של חבצלת קטנת-פרחים.

1

בריכה בנויה 3×2 מ׳ ובה מים רדודים. לצידה מכלאת עיזים. באתר עצי תות, 712230211920מיםבוטניבריכה ובוסתן584
ערוגות שלחין ובוסתן רימונים.

3

תצפית בשולי הכפר – שמורת הר אמיר, עין א-סהלה, חור צאקר, ערערה, 711419211949 תצפיתתצפית אל-עריאן585
אנטנת קציר, ערה, כפר קרע, רמת מנשה, חדרה ועוד.

2

קבוצת עצי כליל החורש טבעי, 4 פרטים של אלון התולע, אגס סורי ועוזרר 711624211975 בוטני ריכוז עצי בר586
קוצני בוגר.

3

חרובים יפים – פינת צל. גובה העצים כ- 4 מ. בעמק שמצפון לאתר- 2 פרטים 711032211996 בוטניחרובים587
של זמזומית סגולה.

1

בתרגום לעברית “מעיין הכפית״ – תיאור מעיין שהוא חפירה קטנה לקרקע 712139212008 מיםעין אל-מועלקה588
)מאיר רוטר, בע״פ(. באתר יש משטח מרצפות אקרשטיין ורוד ובו נטועים 
עצים צעירים וצפצפה מכסיפה בגובה 7 מ. שלוש מדרגות יורדות לבריכה 

מלבנית 2×1 הנמוכה כמטר אחד מהרחבה. זרטל ומרקם )2000( מציינים 
באתר מצודה שמידותיה 32×32 מ׳ שחלק מקירותיה עומדים עד לגובה 1.5-2 

מ. מצודה זו לא זוהתה בשטח. הרב יעקב ספיר מתאר את המקום בשנת 
1853: “מקום יקר עם מעיינות וגנות ופרדסים נקרא מאעליקע״.

2

שלהבית הגלגל, 589
מרווה מנוצה 

ריכוז מיני צמחים נדירים של קרקעות עמוקות בעמק ואדי יחמור )בין קציר 709729212047 בוטני
ויער ריחן( – עשרות מטרים מעבר ל״קו הירוק״.

3

זיתים עתיקים 590
ואולמוס שעיר

זיתים עתיקים )שלושה מהם בולטים(. אולמוס שעיר מעל מכלאת עיזים. בין 712064212061 בוטני
נקודה זו לעין מועלקה יש מצוק יפה בגדה המערבית, המוסתר ע״י המכלאה. 

גובהו כ- 5 מ׳ ואורכו כ- 30 מ. במצוק אלון מצוי, חבצלת קטנת-פרחים.

3

מצוק גדול ומיוחד )כ- 10 מ׳ גובה, אורך 100 מ(. לאורכו אלון מצוי, אלה א״י, 711999212112בוטנימצוק שריה591
ער אציל, מורית גדולה, ברומית סורית ומסכי מטפסים. במפגש הנחלים דלית 

ושריה עץ צפצפה מכסיפה בגובה כ- 12 מ.

3

מצוק משונן בגובה 3.5 מ, ובו חבצלת קטנת-פרחים וכלך מרוקני.710916212131 מצוקים592
בנ.צ. 212052/710998 יש מצוק מדורג בגובה כ- 5 מ.

2

מערה בצומת דרכים באזור מפגש הנחלים דלית-שריה, הממוקמת במצוק 712065212186מערה593
חצוב 2 מ׳ מעל לדרך. גובה המערה 2 מ׳ ורוחב הפתח 2.5 מ. עומק המערה כ- 

10 מ׳ ובתוכה שרידי שתי גדרות אבן. תצפית לצוקי שריה ועין מועלקה.

2

3ורד צידוני באפיק הנחל – צמח “אדום״.711772212333בוטניורד צידוני594

גל אבנים )אולי טומולי – גל אבנים ששימש לקבורה (בגובה 2.5 מ. טראסה 712997212340 היסטוריגל אבנים 595
יפה. לא ברור האם אתר ארכיאולוגי או עבודה יזומה של קק״ל .

1

מספר מערות: בנ.צ. 212388/712689 מערה בעומק 2 מ׳ ולידה 4 כוכים.712676212394 מערות596
בנ.צ 212394/712676 מערה בגובה 2 מ׳ ובעומק 10 מ. בפתחה עץ אלון מצוי. 
במרחק 3 מ׳ מהפתח יש מדרגה של 2 מ׳ והמשך המערה כלפי מעלה )מואר(. 

בתקרה יש קצת משקעי מערות. בצד המערבי יש גומחה שמחייבת זחילה. 
גובהה 0.5 מ, רוחבה 1 מ. הגומחה מוליכה לחלל נמוך באורך כ- 5 מ׳ ללא 

מוצא. המערה נמצאת במצוק חשוף מתחת ליער אורנים. באזור גדלה חבצלת 
קטנת-פרחים.

2

1עץ דו-גזעי בגובה כ- 4 מ.712592212400 בוטניאלון התבור597

אלה א״י גדולה, 598
פרט של כליל 

החורש

עץ גדול ומרשים של אלה א״י בגובה כ- 6-5 מ. מעט ממזרח עץ חבוש בגובה 711717212402בוטניבוטני
2.5 מ׳ בנ.צ. 212449/711688 ומעליו צפצפות מכסיפות. באתר יש גם פרט של 

כליל החורש.

2

אלה אטלנטית 599
בוגרת 

1עץ אלה אטלנטית.711960212434 בוטני 

אלה ארץ-600
ישראלית 

2חורשה טבעית של עצי אלה א״י בתוך כרם זיתים ללא השקייה. 714002212508 בוטני 

באתר יש צפצפה מכסיפה, קבוצת עצי אלה א״י גדולים ויפים. נורית המלל, 711604212524 בוטנימיםעינות שריה מערב601
אשבל הביצה, ערברבה שעירה, פטל קדוש, תלתן הביצות. עץ כליל החורש 

כ-50 מ׳ מדרום לאתר. 

3

כליל החורש – 602
כביש מי-עמי

שדרה של עצי כליל החורש בצמוד וממערב לכביש העולה למי-עמי, קרוב 712573212544בוטני
לוודאי נטועים.

2

2 עץ גדול ממדים של אלון התולע מדרום לעינות שריה.711426212545 בוטני אלון התולע עתיק603

סבך בלתי עביר של פטל קדוש. כח וסיף )1993( תיעדו במקום באר בנויה 712044212549מיםעין דלית604
מאבנים החפורה לעומק 1.5 מ׳ ומלאה מים בעומק כחצי מ.

2

אלה ארץ-605
ישראלית 

1שני עצים בוגרים.711185212555 בוטני 
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2גובה 6 מ, גזע דק, קוטר 20 ס״מ, קוטר נוף 3 מ.712097212612 בוטני אלון התולע606

 תצפית – נוף יפה ליער מי-עמי, ערה, ערערה, כפר קרע, אום אל-פאחם, 712546212634 תצפיתתצפית607
מועוויה. באתר ריכוז פסולת ביתית. כח וסיף )1993( מציינים בעיקול הכביש 
מחשוף טוף משוכב וצבעוני עם עורקי קלציט, באורך כ- 100 מ׳ ובגובה חתך 

כ- 10 מ׳ )נ.צ. 2125/7126(. מחשוף זה לא אותר בסקר הנוכחי.

1

שני מבנים הרוסים ושני קברים. כנראה שרידי הכפר שרייע. הכפר מוזכר 711639212644 היסטורי שרידי יישוב608
אצל וילנאי )תש״ך( כיישוב קיים. מירון וכבהא )1993( מציינים כי בחרבת 

אלשראייע מתגוררת משפחת זיד והמקום מוגדר כ״כפר לא מוכר״. נראה כי 
היישוב נהרס בין השנים 1993-2005.

1

זיתים בעלי גזע 609
מרשים

2זיתים בעלי נוף מרשים, ומעליהם מצוקון בגובה כ- 2 מ.711434212661 בוטני

2מבנה עתיק חסר גג באורך וברוחב כ- 10 מ. גובה הקירות עד 1.5 מ.712426212668 היסטורימבנה עתיק610

שני מעיינות הנובעים במטע זיתים גדול ומגודר )הכניסה הנוחה אליו 711549212722היסטורימיםעינות שריה611
ממזרח(. בנ.צ. 212691/711495 יש עץ אגוז מלך בגובה כ- 4 מ׳ ולצידו ממזרח 

בריכת בטון יבשה 5×5 מ׳ בעומק 2 מ, רימונים והדרים. שני עצי פקאן. בנ.צ. 
212757/711510 – שתי תאנים יפות בגובה כ- 5 מ. התאנה המזרחית בוקעת 

מתוך בור מדופן בעומק 2 מ׳ )יבש באוגוסט 2011(. בצל התאנה המערבית 
יש מעיין – בריכה בוצית רדודה בעומק 20 ס״מ׳ )אוגוסט 2011(, ובה גרגר 
הנחלים, כרפס הביצות וטיון דביק. באתר גם בית קברות קטן שבו שלוש 

מצבות חדשות.

3

2מערה בעומק 6 מ׳ ובגובה 2.5 מ׳ )גובה הפתח 1.5 מ(. רוחב הפתח 4 מ.711445212758 מערה וגדר אבנים612

מצוק מול עינות 613
שריה

מצוק נמוך שממנו יש תצפית טובה לבקעת שריה, כפר קרע ושולי אל-עריאן. 711770212793תצפית
חצב מצוי, דרדר גדול-פרחים. בנ.צ. 212781/711805 – ליבנה רפואי ואלון מצוי 

בגובה כ- 4 מ.

1

עץ אגס סורי בגובה כ- 3.5 מ. ייתכן פליט תרבות. קצת ממערב יש שני עצי 712390212852בוטניאגס סורי614
עוזרר קוצני בגובה 3.5 מ, נ.צ. 212811/712411.

2

1אלונים מצויים בגובה כ- 5 מ.711399212858בוטניאלונים מצויים615

נביעה עונתית עם טיון דביק וצמחים נדירים או לא שכיחים: תורמוס שעיר 710990212876בוטני מים נביעה עונתית 616
)RP(, לוטוס ריסני, חרצית משוננת. 

3

כתם של צמחי קרקעות כבדות ולחות, בתוך יער ברושים, ממערב לכרם זיתים 712582212882 בוטני צומח לח617
מטופל. באתר צמחי קנרס סורי, כנפה חרוקה ואשבל הביצות. 

2

3מחשוף טוף ירקרק.712408213029 מחשוף טוף ירקרק618

עינות שריה 619
עליונים

3סבך עבות של פטל קדוש. 5 עצי אגס סורי גדולים.711706213045 בוטנימים

משטח סלע ובו גת עתיקה עם ספלול איגום בקוטר 0.8 מ, תעלה ומשטח 712304213077 היסטוריגת עתיקה620
דריכה.

2

זוג מערות. אחת בגודל 6×6 מ, גובה 2.5 מ, פתח רחב. השנייה בגודל 6×7 מ, 711334213129 היסטוריזוג מערות 621
גובה 3 מ, פתח רחב. חשד לשוד עתיקות.

כח וסיף )1993( מציינים בנ.צ. 2135/7114 שני בורות מים צמודים לדרך, 
החצובים בסלע גיר רך. בבורות יש שרידי טיח ופתח מצפון הבנוי מקיר אבנים 

עבה. ייתכן שזהו אותו אתר.

2

שייח מוחמד 622
א-תלולי

שלושה קברים בצומת דרכים, מוקפים בגדר אבן. מצבה שבורה ובה הכיתוב 712298213156היסטורי
בערבית “מקאם אלשייח מחמד תלול״.

2

אתר עתיקות חשוב. מבנה רבוע ממנו שרדו 3 נדבכים. מתחתיו פתח מערה 711518213226בוטניהיסטורימצד שריה623
סתום. ריכוז עצי ליבנה רפואי ועץ אלון מצוי גדול, סימני כריתת עצים. 

המתחם נמצא בקרחת יער בולטת ביער אורנים. כח וסיף )1993( כותבים 
כי נמצאו במקום שרידי בית-בד, בור, שברי כלי חרס וזכוכית. זרטל ומרקם 
)2000( מציינים כי במקום נמצאו ממצאים מתקופת הברונזה התיכונה ועד 

לימי הביניים, כאשר רוב החרסים שייכים לתקופות ההלניסטית והרומית 
הקדומה.

3

2מצוק מדרום לנחל ספיר.713614213228 מצוק624

2סימנים למעיין בגבול המטעים – משאבה, סבך פטל וקרקע לחה.711792213239 מיםסימני מעיין625

3טוף ובזלת במדרון.712409213255 טוף ובזלת626

פסגה מיוערת באזור טוף, תצפית מוגבלת – עין א-סהלה, נ״ט 474, מי-עמי. 712304213272תצפיתפסגה 627445
במדרונות מצפון-מערב לפסגה מחשופי טוף.

3

חרוט טוף בגובה כ- 30 מ׳ ובראשו כיפת גיר שמנעה את היסחפותו. תצפית – 712075213303בוטניחרוט הטוף628
ערה, כפר קרע, אל-עריאן, עין א-סהלה, קציר, נ״ט 474, מצד שריה, מי-עמי. 

מדרונות החרוט קצת שיחי חורש )עוזרר קוצני, אלה א״י, אשחר א״י, לבנה 
רפואי, לוטם שעיר ולוטם מרווני(. במדרונות ולמרגלות החרוט ריכוז פריחה 

גדול ויפה של תורמוס ההרים )האוכלוסייה היחידה הידועה בתחומי הסקר(. 
בצמוד ומצפון-מערב לחרוט נמצאת בריכה עונתית המשמשת עדרי בקר. לא 

זוהו בעלי חיים ייחודיים, והצומח דל )ירבוז יווני, לשישית הצבעים(. המקום 
מיועד להכרזה כשמורת טוף מי-עמי )התוכנית הופקדה ב- 2011(.

3

עשרות זיתים עתיקים בנחל ספיר ובמדרון המערבי. פיתוח האזור מסכן את 713744213417 בוטניזיתי נחל ספיר629
המתחם. כח וסיף )1993( תיעדו את המקום, אם כי הזיתים בו נחשבים פחות 

מרשימים מזיתי עין גרר וזיתי מי-עמי.

3

2סלעי בזלת ביער. בנ.צ. 213387/712312 – שני אלונים מצויים בגובה 2.5 מ.712317213440סלעי בזלת630

2עצי כליל החורש )נטועים(.711623213483בוטניכליל החורש631

זיתים עתיקים. האזור נמצא בתהליכי הרס מתקדמים )בשל בנייה נרחבת(.712925213535בוטניזיתי עין גרר632
האתר מתועד אצל כח וסייף, )1993( בנ.צ. 2133/7129 )זיתי נחל מועלקה( עם 

זיתים בולטים שהגדול בהם בעל 8 גזעים ובהיקף גזע של 3.6 מ.

1

2עורקי טוף במחשוף ליד הכביש.713715213564עורקי טוף633
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כרם זיתים עתיקים )כ- 20-10 פרטים(, רובם גדועים בגובה 2 מ׳ מהגזע. 712344213564היסטוריבוטניזיתי מי-עמי634
שוקת בקר.

בנ.צ. 213541/712314 – אתר עתיקות )חרבת מוואניס(. עיי חורבות ותצפית 
לאום אל-פאחם ורמת מנשה. לדעת זרטל ומרקם )2000( מדובר בחווה 

מהתקופה הפרסית שפורקה לחלוטין. כח וסיף )1993( ציינו את קוטרם של 
שלושה עצים נבחרים: שניים מהם בעלי 5 גזעים והיקף גזע של 4-4.4 מ, ואחד 

עם 4 גזעים והיקף גזע 2.9 מ.

2

מצוק יפה באורך 200 מ׳ ובגובה משתנה )לרוב כ- 5 מ(. בבסיס המצוק אלה 713848213598מצוק נחל ספיר635
א״י. זרימת ביוב בנקודה אחת, ובה גדלים צמחי ערברבה שעירה, דו-שן שעיר 

וגרגר הנחלים.
כח וסיף )1993( מזכירים בבסיס המצוק אבנים עם מאובנים רבים )לא אותר 

בסקר הנוכחי(.

3

מערת קבורה מפוארת הממוקמת במדרגת סלע בגובה 1.2 מ׳ בגדה הצפונית 711643213620היסטורימערת שריה636
של נחל שריה. גובה פתח המערה 0.8 מ. לפי כח וסיף )1993( אורך ורוחב 

המערה 5 מ׳ וגובהה 0.6-1 מ. פתח המערה מעוטר ברצועות שונות - ציורים 
גיאומטריים, “ביצים ורמחים״ ועיטור קוציץ )אקינטוס(.

3

מערת קבורה )ככל הנראה( בגובה 1.5 מ׳ שבקירותיה 3 שקעים )קברים?(. 712978213661היסטורימערה637
סמוך למערה גדל עץ איקליפטוס. המקום מוקף בערימות זבל ונמצא מתחת 

לבית מגורים. באתר זוהתה דליפת ביוב.

2

עץ טבעי צנוע )גובה 5 מ( ברום לא שגרתי )380 מ, מעבר לתחום התפוצה 711580213711בוטני אלון התבור638
העיקרי של אלוני התבור באזור זה(.

1

2עצי כליל החורש )נטועים(.711697213738 בוטניכליל החורש639

באר מדופנת בעומק 1.5 מ׳ ובתוכה מים בעומק 10 ס״מ. ניקבה קטנה נמשכת 712885213769מיםעין גרר640
מתחתית הבאר למורד המדרון. המקום נמצא בין בתי מגורים. הרב יעקב 

ספיר תיאר את המקום בשנת 1853 כ״מעיין טוב״ )ספיר, 1866(.

3

המעיין המרשים ביותר באזור הסקר, נקרא בערבית עין חאלד. שתי בריכות 713623213832מיםעין ספיר641
מים: האחת 5×2.5 מ׳ ועומק 1 מ, והשניה 3×3 מ׳ ועומק 2 מ. הבריכות מזינות 

בוסתנים )רימונים, תאנים, גפנים( וחקלאות שלחין. כביש עובר ממש למרגלות 
הנביעה )הצמודה לבית מגורים פרטי(. פיתוח האזור מסכן את המתחם. שמו 
העברי של המעיין קרוי ע״ש הרב יעקב ספיר שביקר כאן בשנת 1853 ותיאר 
את המקום בספרו “אבן ספיר״ )1866(: “לצד מזרחית דרומית מהעיר יורדים 

בעמק גדול מהלך שעה, ושם מעיין גדול היורד מן ההר בקומת איש, נקרא עין 
חאלעד ומשקה כמה גנות ופרדסים אין לשער. ומימיו קלים ומתוקים. ובני 

העיר מביאים משם לכל צרכיהם, ונפלאתי מאד על יקרת המקום וטוב מימיו..״.

3

שדרת עצי 642
כליל החורש

2 עצי כליל החורש )נטועים(. אורך השדרה כ- 100 מ.711642213920בוטני

2אלון מצוי, אלה א״י.712512213936בוטני עצי חורש בוגרים 643

1עצי כליל החורש )נטועים(.711840214002בוטניכליל החורש644

2גשרון מאבן בגובה 2 מ׳ וצינור ניקוז – שריד לדרך הפטרולים הישנה.711543214093 היסטוריגשרון בנחל שריה645

ערוץ זורם שמקורו במי עמי וגדלים בו צמחי מים כגון ורוניקת המים וגרגיר 711877214100בוטנימיםביוב מי-עמי 646
הנחלים. 

1

חורש מפותח – אלון מצוי ואלה א״י, עד לגובה 10 מ. בצד השני של הערוץ – 711739214200בוטניחורש מי-עמי647
מצוק טוף וגיר בגובה 2 מ׳ בנ.צ. 214151/711803. ב- 2013 נמצא באזור גם ער 

אציל )מימי רון, בע״פ(.

2

מעיין ניקבה קטן ונובע שבפתחו עצי תאנה. הגישה למעיין לא נוחה ולמרגלותיו 712940214381 מיםעין עמיחי648
הוקם מרכז מסחרי. במפה הטופוגרפית מסומנת באזור גם מערת עמיחי, שלא 

זוהתה בשטח. הביקור באתר נערך בשנת 2007 )ע״י עמית מנדלסון(.

3

נקודת תצפית על אום אל-פאחם בכביש בין מסעף מי-עמי ובין מסעף הכניסה 712474214435תצפית“מצפור הילדים״649
העליון לאום אל-פאחם. באתר ניצב שלט זיכרון בערבית ומתקני משחק.
עיקר התצפית הוא לאום אל-פאחם אך ניתן לראות גם את רמת מנשה, 

קרן הכרמל, תחנת הכוח חגית, אוניברסיטת חיפה, חוף הים וחלקים מעמק 
יזרעאל והגליל התחתון.

2

אתר גיאולוגי – מי 650
עמי

מחשוף יפה וייחודי של טוף געשי וסלעי בזלת. למעשה זהו המחשוף היחיד 712093214450 
המשלב את השניים, שנותר לא מיוער ולא בנוי בכל תחומי הסקר.

3

אתר הנצחה לחייל יניב שיינברום, שנפל בקרבת בעייתה א-שעב במלחמת 712111214511תצפיתהנצחהפינת יניב651
לבנון השנייה. תצפית לסביבה הקרובה – קציר, עין א-סהלה אל-פווקא, נ״ט 

474, לולי מי עמי.

3

גבעת מי-עמי 652
דרום

גבעה בין מי-עמי לקו הירוק. במדרון הצפוני נחשף טוף ובמרבית הגבעה יש 711947214601 
כיסוי גיר.

1

תצפית חרוט מי 653
עמי

חרוט טוף )שבפסגתו נחשף גיר( הכלוא בין גדרות מי עמי. באתר נמצאות 712266214676היסטורי
בריכת מים מגודרת ועמדה ישראלית עם תעלת הגנה. תצפית של 360 מעלות 

– חדרה, גבל חורייש, חיננית, אזור תעשייה שח״ק, יעבד, הר מי עמי, הר 
אלכסנדר, נצרת, גבעת המורה, צפון הכרמל ועוד. צפונית לפסגה יש אנטנה 

ובריכת מים. 

3

1זיתים עתיקים בגובה כ- 4 מ׳ בקרחת יער בין ברושים.712154214772 בוטניזיתים עתיקים654

הפסגה השנייה בגובהה ברכס הר אמיר )רום 517 מ( והגבוהה ביותר שאינה 712332214892 תצפיתתצפית הר מי עמי655
בנויה יחסית, למעט אנטנות צבאיות. תצפית – אום אל-פאחם, מי-עמי, עין 

א-סהלה אל-פווקא, קציר, גדר ההפרדה, יער שקד, יעבד, רכסי השומרון, 
הכרמל, הגולן, הר תבור, גבעת המורה, עפולה עילית, הר גיבורים, הר שאול, גן 
נר, מחסום גלמה, גנין ובנותיה, הר בזק ועוד. השטח משמש לפרקים לפעילות 

צבא והביקור באתר לא תמיד אפשרי.

3

מצבה בקצה צפוני של חורשת אורנים, לזכרו של סג״מ׳ יצחק נויפלד ז״ל, 712577215501 הנצחהמצבת נויפלד656
סגן מפקד היאחזות מי-עמי שנפל כאן באפריל 1966. מדובר על סלע בזלת 

עליו חקוקות המילים “כאן נפל בקרב סגן מפקד היאחזות מי עמי סג״מ׳ 
יצחק נויפלד הי״ד בעת חילוץ סיור אשר נלכד באש אויב, כ״ט ניסן תשכ״ו, 

19.4.1966״. חלק מהמילים הושחתו בידי אלמונים. במרחק כ- 50 מ׳ דרומה 
נמצאת אנטנה סלולארית. במרחק עשרות מטרים לדרום-מזרח נמצא מוצב 
ירדני בגובה 2 מ׳ בנ.צ. 215554/712571. כניסה מדרום ושני פתחים בכל צד 

בצדדים מזרח, מערב וצפון.
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מורשת האדם
בין מישור החוף  כאן מעבר חשוב  הוא המבנה הטופוגרפי, שיצר  באזור הסקר  על ההתיישבות  האלמנט המרכזי המשפיע 
ועמק יזרעאל – מעבר עירון. באזור זה עברה “דרך הים״ החשובה שקישרה בין סוריה ומצרים דרך ארץ ישראל. לדעתו של 
נאמן )1991( דרך זו עברה במורדות הגבעות – מימה דרך זיתא לעבר ביר אל-אסייאר ומיסר, ומשם כנראה דרך אום אל-קוטוף 
לערה, או לעבר תל נרבתה וחורבת נצור, ומשם לפתחו המערבי של מעבר עירון. דרך הים ויישובים לאורכה מוזכרים במקורות 
קדומים וביניהם מסעו הראשון של תחותמס השלישי ממצרים לכנען וסוריה )סביבות שנת 1485 לפנה״ס(. תחותמס השלישי 

עבר במעבר עירון והפתיע את אוייביו במגידו.
לדעתו של זרטל )תשס״א(, מעבר עירון לא היה מעבר מרכזי בתקופות הקדומות, ואילו הדרך המרכזית הייתה דרומית יותר, 
מאזור בקה אל-ערביה לכיוון עמק דותן ומשם לעמק יזרעאל )נתיב פתוח יותר ופחות חשוף להתקפות(. במרחב עברו עוד 

מספר דרכי רוחב, כגון מברטעה דרך נחל סמתר למעבר עירון, וממיסר דרך תל זאבים וביר אל-אסייאר לעבר קפין.
ראשית ההתיישבות במרחב הייתה בתקופות הפרהיסטוריות, בהן תועדו ממצאים מעטים – כלי צור ואבני-יד מהתקופות 
הפליאוליתית התיכונה והאפי-פליאוליתית. כלים אלו מצביעים כפי הנראה על פעילות צייד באזור שבין ביצות מישור החוף 
לגבעות עירון. במרחב זוהו שרידים מעטים בלבד ליישובים פרהיסטוריים, שהחשוב שבהם הוא בתל אסור. ממצאים נוספים 

התגלו למשל בשדה יצחק.
מהתקופה הניאוליתית פורסם לאחרונה אתר גדול ממזרח לאביאל )אזור חוות האיילים האדומים(, בו התגלו מגוון כלי צור- 
גרזינים, סכינים, להבים משוננים וראשי חץ )Barkai and Biran, 2011(. אתרים נוספים הידועים זה מכבר הם “תל מגל״3 בשטח 
כ- 200 דונם )בו נמשך רצף התיישבותי עד לסוף תקופת הברונזה הקדומה 3( ותל אסור )ששטחו כ- 500 דונם( )ינאי, אתר 

רשות העתיקות(.
אתר נוסף נמצא במורדות תל ערן, שם נמשכה ההתיישבות גם בתקופות מאוחרות יותר.

בתקופה הכלקוליתית זוהו במרחב מספר אתרים, בעיקר בסביבות קיבוץ מצר. בתחום קיבוץ מצר עצמו נמצא אתר כלקוליתי 
ובו בורות מים חצובים, הנחשבים לבורות המים העתיקים ביותר הידועים בישראל.

בתקופת הברונזה הקדומה התפתח יישוב פרזות גדול למרגלות תל אסור, שהגיע לשטח ניכר של כ- 800 דונם – מהיישובים 
דלילה,  הברונזה  תקופת  במהלך  באזור  ההתיישבות  הייתה  זה,  יישוב  מלבד   .)65 כביש  כיום  עובר  )בשטחו  בארץ  הגדולים 

והתמקדה במספר תילים – תל גת )כיום הכפר גת(, תל אסור ותל זאבים.
אל-אחמר  ברוגום  )ערונה(.  וערה  אסור  בתילים  בעיקר  והתרכז  מצומצם,  במרחב  היישוב  היה  התיכונה  הברונזה  בתקופת 
ובמצד שריה התקיימו יישובים קטנים. בתקופת הברונזה המאוחרת התקיימו באזור יישובים מעטים – תל זומרה, תל זרור, 
חורבת מגדל, תל אסור, תל ערה )ערונה( ואל-אחוואט. היישוב באל-אחוואט )מערבית לקציר( הוא יישוב חריג וחד-תקופתי, 

המייצג לדעתו של זרטל )תשס״א( את התיישבות גויי הים המוזכרים במקרא.
התיישבות צפופה החלה בתקופת הברזל )התקופה הישראלית(, וחלק מיישובי האזור נוסדו בתקופה זו. היישובים החדשים מוקמו 
לרוב בראשי הגבעות )למשל תל זאבים, חורבת מהו, תל נרבתה/חרבת ביידוס, חרבת ביר אל-אסייאר(. בתקופה הישראלית נכלל 
האזור כולו בנחלת שבט מנשה. בספר יהושע י״ז מתוארת התנחלות שבטי בית יוסף )מנשה ואפריים( בהר, לאחר שלא הצליחו 
להוריש את הכנענים יושבי העמקים – “ִּכי ַהר ִיְהֶיה-ָּלְך, ִּכי-ַיַער הּוא, ּוֵבֵראתֹו, ְוָהָיה ְלָך ּתְֹצאָֹתיו:  ִּכי-תֹוִריׁש ֶאת-ַהְּכַנֲעִני, ִּכי ֶרֶכב 
ַּבְרֶזל לֹו--ִּכי ָחָזק, הּוא.״ )יהושע י״ז, פסוק י״ח(, דבר המתיישב עם הופעת היישובים החדשים באזור הגבעות. בתקופת ממלכת 
שלמה משל באזור זה הניצב בן-חסד “ֶּבן-ֶחֶסד, ָּבֲאֻרּבֹות; לֹו ׂשֹכֹה, ְוָכל-ֶאֶרץ ֵחֶפר.״ )מלכים א ד, פסוק י(. ארובות זוהתה בעבר בתל 
אסור או בתל נרבתה )בתחומי מענית( אך כיום מקובל הזיהוי של זרטל )תשס״א( בחרבת אל-חמאם הסמוכה לחרמש שבשומרון.

רצף התיישבותי נמשך גם בתקופות הפרסית וההלניסטית, אם כי בתקופה ההלניסטית הייתה ירידה בהתיישבות. בתקופות 
הייתה  עירון  גבעות  במרחב  בולטת  תופעה  קיסריה.  הייתה  באזור  המרכזית  והעיר  ההתיישבות,  שגשגה  והביזנטית  הרומית 
מבנים רבועים שהוקמו בקרבת יישובים ביזנטיים. נאמן )1980, 1991( מזהה אותם כמבני קבורה כיוון שבחלקם התגלו עצמות, 
רוב  השומרון.  במערב  שהתגלו  חקלאיות  לחוות  בדומה  שומרות,   - חקלאיים  מגדלים  על  מדובר  כי  סבור   )2000( זרטל  אולם 
המתחמים האמורים פורקו ונהרסו עם השנים, ושימשו לבנייה בכפרים הסמוכים. ריכוזים מרשימים של מבנים אלו נמצאים ברכס 
קציר )כיום בעיקר בתחומי היישוב( וכן במשולש ברטעה – אום אל-קוטוף – דאר אל-חנון. כמו כן ראוי לציין את היישוב במצד 
שריה. במישור בולטים בתקופה זו יישובים למרגלות תל זומרה, תל עפריין )מדרום-מערב לגן שומרון(, חרבת צרקס וגן שמואל.
ממצא מרשים בתקופות הרומית והביזנטית הוא עשרות מחצבות אבן שאותרו באזור חורבת גילן )מחלף עירון של ימינו(. 
מחצבות אלו התמקדו בכריית סלע הנארי הרדוד, ונפרסו בשטח נרחב. החציבה הסתיימה ככל הנראה בשל רעש אדמה עז, 
ייתכן זה של שנת 363 לספירה. תוצרי החציבה הובלו ככל הנראה ליישובים הגדולים באזור – תל ערה, תל נרבתה ותל אסור 

)גורזלני, התשס״ז(.

3. שם לא רשמי, שאינו מופיע במפות.
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תופעה מעניינת נוספת זוהתה ע״י זרטל ומרקם )2000(, ומאפיינת במיוחד את צפון-מערב השומרון. תופעה זו היא ריכוזי 
פירים רבועים ועמוקים, הממוקמים במשטחי סלע שאינם ראויים לעיבוד אחר. זרטל מכנה תופעה זו “כרם חצוב״. מדובר על 
פירים חצובים בעומק כמטר ויותר, ובקרבתם ספלולים חצובים )שנועדו להצבת מוטות תמיכה(, ולעיתים חריצים לניקוז מי 
הגשמים. ריכוזי הפירים כוללים גם גיתות להפקת יין. הפירים מולאו בעפר מעורב בדשן, ובתוכם נשתלו הגפנים. שיטת עיבוד 
זו הוסיפה שטחים רבים למעגל העיבוד, ואף יצרה תנאים עדיפים לגידול גפנים בהשוואה לכרמים הרגילים. ריכוז הכרמים 
החצובים הצפוף ביותר שהתגלה משתרע בין גנין לסאלם, אבל ריכוזים נוספים נמצאו גם בתחומי הסקר הנוכחי )המרחב שבין 

קפין, מייסר ובקה אל-ערביה, ששטחו מוערך ב- 3,000 עד 5,000 דונם(.
ההתיישבות באזור דעכה החל מהתקופה הערבית הקדומה. בתקופה הצלבנית התקיימה מצודה בערערה וכן היו מיושבים 
הכפרים אום אל-פאחם וברטעה. בתקופה הממלוכית שבו והתפתחו יישובים באזור הגבעות. כפי הנראה, לא התקיימה רציפות 
יישובית בתקופה זו שכן מרבית היישובים החדשים )פרט לכפר ערה( לא שומרים על שמות קדומים ושמותיהם הם שמות 
ערביים )גולני, 1968(. בשנת 1265 העניק הסולטן הממלוכי בייברס ללוחמיו שורת אחוזות במורדות השומרון, ובכללן אום אל-
פאחם, ערערה, בקה אל-ערביה, בקה א-שרקיה, זיתא וקפין. חלק מהלוחמים חלקו יחד אותו כפר. רשימת האחוזות שתועדה 
במקורות היסטוריים, מעידה על חששו של בייברס מפלישה צלבנית נוספת, ובעקבות כך ניתן דגש על חיזוק ההתיישבות 

במורדות ההרים )גיחון, 1969(.

התקופה העותמאנית )עפ״י גרוסמן, תשנ״ד(
צפון השומרון )ואדי ערה ושוליו( הוא אזור עם תופעה מפותחת של “עיזבה״ )כפרי בת(, לאור המגבלות החקלאיות שעודדו 
מרעה ותעשיית פחם. רק חלק קטן מיישובי האזור היו יישובי קבע לאורך התקופה העותמאנית, ורובם הוקמו במהלך התקופה. 
מיסים  רשימות  בארץ,  )נוסעים  מגוונים  היסטוריים  מקורות  לפי  התקופה,  אורך  לכל  קבע  יישובי  שנחשבים  היישובים 
עותמאניות( הם אום אל-פאחם, ערערה, בקה אל-ערביה, גת וגלמה )גלמה דיר קאקון – כיום חורבת גלום ליד להבות חביבה(.
יישובים נוספים הוקמו במהלך התקופה, לעיתים כתוצאה מגלי הגירה, הן פנימיים בארץ )בפרט מהר חברון ושפלת יהודה – 
למשל הכפר ברטעה הוקם ע״י משפחת כבהא שהיגרה משיפולי הר חברון(, ולעיתים חיצוניים )המפורסם שבהם הוא חרבת 
)חמולת  מהחמולות  חלק  של  משפחה  שמות  שמעידים  כפי  קיימים,  ליישובים  גם  הייתה  הגירה  גרנות(.  צומת  ליד  צרקס, 
גבארין באום אל-פאחם – מוצאה מבית גוברין( ומסורות מקומיות )חלק מתושבי בקה אל-ערביה וגת היגרו אליהם מהכפר 
עילאר הסמוך בשל סכסוך חמולות(. הכפרים כפר קרע, קניר )ליד רגבים( ואל-מראח )גבעת עדה( הפכו ליישובי קבע במהלך 
התקופה. חלק מהיישובים החדשים היו יישובים עונתיים/חוות חקלאיות קטנות, ובין היתר ערה, עין מעלקה, עין א-סהלה, 
ברטעה, אום אל-קוטוף ושריע. עדות לחוות החקלאיות נמצאת אצל הרב יעקב הלוי ספיר שמציין בוסתנים רבים בקרבת אום 

אל-פאחם, שבהם גידלו אתרוגים.
קיימות מסורות שונות לגבי הקמת הכפרים כתוצאה מסכסוכי חמולות. למשל, מסורת לפיה אום אל-פאחם הייתה במקור 
נוצרית. כפר קרע הוקם ע״י פליטים מחרבת כפר קרע ליד מעלה שומרון, שהייתה מיושבת במאה ה- 16 וחרבה בסכסוך עם 

כפר תולת הסמוך, כנראה בראשית המאה ה- 19.
במישור החוף במנשה לא התקיימו כלל יישובי קבע בראשית התקופה העותמאנית. במהלך התקופה התפתחו יישובים רבים, 

בעיקר עונתיים. סביר שהסיבה לכך קשורה לשיקולים בטחוניים כמו גם לקשיי התנועה בחורף בקרקעות הסחף בשרון.
בסוף התקופה התקיימו במישור שני יישובי קבע: כרכור )ח כרכור, ליד עין שמר( ומגדל )ח מגדל, בתחומי שדה יצחק(. יישובים 
נוספים היו יישובים עונתיים – בידוס )מענית(, מיסר, תל א-דרור )תל זרור, שבו ישבו מהגרים ממוצא מצרי(, מנשיה )שער 
והוחלף  הקדחת,  מחלת  בשל  הצרקסיים  מתיישביו  ע״י  נעזב  )האחרון  צרקס  וחרבת  אל-ערביה(  בקה  של  “עיזבה״  מנשה, 
במתיישבים חדשים ממוצא פרסי(. יישוב שמעמדו לאורך התקופה אינו ברור הוא הכפר זבדאנה בין כרכור לגבעת עדה )היה 

נטוש בסוף התקופה העותמאנית, ושכן כנראה במערות שנמצאות בתחום כפר גליקסון(.
במרחב פעלה טחנת קמח אחת ויחידה, שניצלה את מי עינות ארובות. הטחנה מסומנת במפת ה- PEF בשם טחנת אסאוויר, 
וחדלה לפעול בראשית המאה ה-20. הטחנה השתייכה למשפחת עבד אל-האדי, מהחשובות בצפון השומרון. המקום נהרס 

לחלוטין ולא נותר ממנו זכר )אביצור, 1963(.
במלחמת העולם הראשונה סללו הטורקים את “רכבת האלונים״, שלחת רכבת מטולכרם ליער אלוני התבור הגדול שהשתרע 
לחלוטין,  זה כמעט  יער  להוביל את העצים שנכרתו להסקה. כתוצאה מהכריתה המאסיבית הושמד  כרכור, על מנת  ברכס 
ונותרו ממנו עצים בודדים, הפזורים בעיקר בתחום שיפוט פרדס חנה – כרכור, כאשר המקבץ המרשים ביותר נמצא בשמורת 
אלון, ונשמר בשל בית הקברות של הכפר חרבת צרקס. שלוחת הרכבת הגיעה עד לאזור קיבוץ רגבים )הכפר קניר(, הסמוכה 
ליער הפארק של אלוני התבור בגבעות אלונה-רגבים, אולם לא ניתן לזהות כיום את התוואי )בתחומי קיבוץ עין שמר הוקמה 
אטרקציה תיירותית – “רכבת האלונים״ המשחזרת את המסילה הטורקית(. יער האלונים התחדש באזור הגבעות הקירטוניות, 
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ע״י  לאחר הכריתות  מיד  כבר במאה ה-19  והחקלאות שהחלו  בגלל ההתישבות  כנראה  לא בקרקעות החמרה בשרון4,  אך 
פועליו של אברהים פחה המצרי בין 1830-1842 )וגם כיוון שבית הגידול הזה מתאים פחות מגבעות הקירטון( )הר, בע״פ(. 

בשנים 1921-1920 נסללה מסילת הרכבת המזרחית הנוכחית בין תחנת חדרה מזרח ובין טולכרם, כחלק מקשר ארצי בין לוד 
לחיפה ובינלאומי בין ביירות לקהיר. בשנת 1935 הוקמה תחנת הרכבת קאקון כתחנה תפעולית, ולאחר מלחמת העצמאות 
הוסב שמה לתחנת אחיטוב. הקו מילא תפקיד לוגיסטי חשוב בעת הקמת המוביל הארצי בקרבת מקום, ובשנת 1968 הופסקה 

תנועת הנוסעים במסילה. בשנת 1969 פורקה המסילה המזרחית, אך היא מיועדת לחידוש בעתיד )יעקובסון, 2010(.

טבלה 5: יישובים ערביים קיימים באזור סקר מנשה-חריש

הערותמעמד מוניציפאלישם היישוב

היישוב הערבי המרכזי באזור. משמעות - “אם הפחמים״עירייהאום אל-פאחם

שכונה מבודדת של אום אל-פאחם.עין מועלקה

שכונה מבודדת של אום אל-פאחם.חרבת רובזה

שכונה מבודדת של אום אל-פאחם.אל-ביאר )דרום(

נקרא בעבר – בית אחמד סוליימן.כפר במוא״ז מנשהאל-עריאן

שכונה של ערערהחור צאקר

“נחל הקנה״שכונה של ערערהואדי אל-קצב

מחולק לשתי שכונות, עליונה ותחתונה.כפר במועצה מקומית בסמ״ה.עין א-סהלה

מועצה מקומיתערערה

שם עתיק )ערונה/עירון(מועצה מקומית )סופחה לערערה לפני כ- 20 שנה(.ערה

יישוב לא מוכר ע״י המדינה בתחום מוא״ז מנשה.דאר אל-חנון

כפר במועצה מקומית בסמ״ה.ברטעה

כפר במוא״ז מנשה.מיסר

כפר במוא״ז מנשה.אום אל-קוטוף

שכונה של אום אל-קוטוף.חרבת א-טווילה

התיישבות יהודית
היישוב העברי הראשון באזור הסקר הוא חדרה, שהוקמה כמושבה בשנת 1890 ואדמותיה משתרעות על עשרות אלפי דונמים 
בשרון הצפוני. חלק קטן מאדמות חדרה הועברו להקמת גן שמואל, ע״ש הרב שמואל מוהליבר ממנהיגי חובבי ציון, ולכן עד 

היום הקיבוץ גובל בשטחי חדרה משלושה עברים.
בשנת 1894 נוסדה גן שמואל כחוות מטעים קטנה, במטרה להקים מטע אתרוגים לייצוא ליהודי הגולה. הפועלים שישבו בחווה 
הקימו חצר מוקפת חומה ובה בית אבן מרכזי, באר ובריכת השקייה. הפועלים התחלפו מעת לעת, ובמלחמת העולם הראשונה 
הוזנח המקום. משנת 1921 הועברה חוות גן שמואל לקק״ל, שיישבה כאן קבוצה שיתופית. קבוצה זו הקימה ב-1922 את קיבוץ 

גן שמואל הקיים עד ימינו )אהרנסון, 2004(.
דה- אדמונד  הברון  של  אשתו  ע״ש  עדה  גבעת  המושבה  הוקמה  ובה  מראח,  אדמות  את  יק״א  רכשה   1903 שנת  בראשית 
רוטשילד. המתיישבים הראשונים נאחזו בחאן ששכן במקום והיה בית האחוזה של פואד סעד, אפנדי ערבי נוצרי תושב חיפה. 

בשנים 1909-1908 הוקמו בתי המגורים הראשונים )אהרנסון, 2004(.
בשנת 1913 נרכשו אדמות כרכור. היישוב הוקם במימון משקיעים מלונדון ונקרא גם “אחוזת לונדון״. היישוב, יחד עם יישובים 
נוספים שהוקמו אחריו, סבל במשך שנים ממחסור כרוני במקורות מים. עד שבשנת 1932 הצליח היזם הפרטי אברהם לבזובסקי 

להגיע לשכבת מי תהום עשירה באזור עין שמר )באתר נמצאת עד היום תחנה של חברת “מקורות״( )רגב, ללא תאריך(.
יישובים כפריים נוספים הוקמו החל מסוף שנות ה- 20 של המאה ה- 20, בעיקר בקרבת כרכור: עין שמר )1927(, פרדס חנה 
)1929( ובתחילת שנות ה- 30: משמרות, כפר פינס, עין עירון וגן שומרון. היישובים כפר פינס ועין עירון היו אמורים להיכלל 
ב״התיישבות האלף״, )תכנית ליישב כאלף משפחות פועלים(, אך בשל קשיים כלכליים של הסוכנות עלו לקרקע באופן עצמאי 

וזכו למימון כספי מהסוכנות היהודית רק בשלב מאוחר יותר.
ותקריות. פיגועים  מספר  ידע  והמרחב  החזית,  בקו  באזור  היהודיים  היישובים  היו  תרצ״ו-תרצ״ט  מאורעות   בתקופת 

4. בסקר טבע עירוני שנערך בפרדס חנה – כרכור )2013-2012(, אותרו מספר מוקדי התחדשות של יער אלוני התבור, בשטחי פרדסים נטושים )עמית מנדלסון, בע״פ(.
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שני אירועים היו חמורים במיוחד:
למענית(,  מדרום  הרומית״  “הבאר  )כיום  כרכור  למשטרת  ממזרח  מים  בבאר  שעבדו  טנקוס  ואיסר  סטנצקי  דניאל  רצח   .1

באוגוסט 1937.
2. חטיפה ורצח של 3 נערים מגבעת עדה ביוני 1938 באזור שמורת אלוני יצחק, כאשר גופותיהם נמצאו רק לאחר כשנתיים 

באזור הכפר זלאפה, בעקבות מידע מערביי האזור.
 – בריטית  משטרה  תחנת  הוקמה  וכן  הכפריים,  היישובים  בתחומי  שמירה  עמדות  מספר  במרחב  למצוא  ניתן  זו  מתקופה 
משטרת כרכור. המשטרה הוקמה תחילה בצומת נרבתה, ולאחר שנים אחדות עברה למבנה מצודת טיגרט מול ברקאי של 

ימינו, המשמש עד היום לצרכים בטחוניים.
בהתיישבות חומה ומגדל הוקם יישוב אחד באזור – כפר גליקסון )1939(. בשנת 1942 הוקם קיבוץ מענית כיישוב העברי היחיד 
במורדות השומרון עד מלחמת העצמאות. בשל אופיין הטרשי של אדמות מענית, הוקם לצד הקיבוץ מפעל “גלעם״ כמקור 

תעסוקה נוסף לחברי הקיבוץ.
במהלך מלחמת העולם השנייה הוקמו באזור מספר בסיסים צבאיים גדולים, שהעיקרי שבהם היה שדה התעופה עין שמר, 

ומתקנים נוספים הוקמו סביב פרדס חנה )מחוץ לגבולות הסקר(.

מלחמת העצמאות
בתוכנית החלוקה ב- 1947 חולק המרחב בין המדינה היהודית )במערב( והמדינה הערבית )במזרח(. במהלך המלחמה התרחשו 
באזור קרבות מקומיים בין כוחות ההגנה הישראליים לבין ערביי האזור והצבא העיראקי, בעיקר בגזרת קיבוץ מענית. הצבא 

העיראקי שהה בכפרי האזור, ובכללם בקה אל-ערביה ומייסר.
הקרבות הראשונים במענית היו בסוף פברואר 1948, כאשר נהדפה התקפת כוחות ערביים מקומיים בסיוע הצבא והמשטרה 
הבריטיים. במרץ 1948 בוצעה פעולת חבלה של הפלמ״ח שבה הוטמן מוקש דמוי אבן קילומטר בק״מ 17 של כביש ואדי ערה. 
בהנחת מוקש שיועד לק״מ ה- 16, התגלה הכוח ע״י האויב ונפתחה עליו אש. המקלען הצעיר משה לבנון נפצע ונעזב בידי חבריו 
בשטח. הוא לחם כל הלילה, נתפס ונרצח בידי אנשי כפר קרע. על הגבעה הצמודה לאנדרטת מג״ב הוקמה על שמו פינת זיכרון. 

כמו כן נקראה על שמו גבעת משטרת כרכור בשם “גבעת משה״ )שם שאינו בשימוש כיום(. )משרד הביטחון, אתר “יזכור״(.
בתחילת מאי 1948 פוצצו אנשי “ההגנה״ גשר בכביש 574 על אפיק נחל נרבתה, ללא נפגעים5. קרבות נוספים במענית, נגד 
וכוחות ערביים מקומיים היו ביולי ובאוגוסט 1948, כאשר בחלק מההתקפות הצליחו כוחות האויב לחדור  הצבא העיראקי 
היחיד  לאויב. ההרוג  ועם עשרות הרוגים  לכוחותינו  נפגעים  ללא  נהדפו, כמעט  אך  אזור הפילבוקס(  )בפרט  לתחום המשק 

לכוחותינו באזור זה היה מיכאל אטינגוף, שאנדרטה לזכרו נמצאת בשיפולי גבעה נ״ג 82 מדרום לאפיק נחל נרבתה.
במהלך המלחמה נכבשו/נעזבו מספר קטן של כפרים ערביים באזור הסקר, שהגדול בהם היה הכפר קניר )ליד רגבים(, שנכבש 
בעיקר ע״י אנשי כפר גליקסון וגבעת עדה. כפרים נוספים היו חרבת צרקס )בין מפעלי גרנות ותלמי אלעזר(, רמל זיתא )תל 
זרור(, חרבת מגדל )כיום גבעת שלומי – בתחום מושב שדה יצחק( וכן ואדי ערה )כיום קיבוץ ברקאי(. כפר נוסף, חרבת גלמה, 

פונה לאחר מלחמת העצמאות ובמקומו הוקם קיבוץ להבות חביבה.
ביוני 1948 נחתם הסכם ישיר בין אנשי כפר גליקסון למפקד הכוחות העיראקיים בכפר קרע, שהעביר לשליטת ישראל את משלט 

אום אל-חרוז )ככל הנראה חורבת כיל, בין נחל ברקן למרכז כפר קרע(, והרחיק את קו החזית מכפר גליקסון )חרמש, 1968(.
לקראת הסכמי שביתת הנשק, התכוננו הכוחות העיראקיים לנסיגה חד-צדדית מאזורי שליטתם בוואדי ערה, ללא חתימה על 
הסכמים כלשהם עם ישראל. ישראל נערכה למבצע גדול לכיבוש ואדי ערה שכונה “שן תחת שן״ ויועד לצאת לפועל במרץ 
ניכרים במו״מ. הסכם שביתת הנשק נחתם באפריל  1949. פקודת המבצע פורסמה, אך הירדנים נרתעו והסכימו לוויתורים 
1949, ובמאי 1949 הועבר לידי ישראל, במסגרת ההסכם, שטח ניכר בוואדי ערה ובמורדות השומרון, הכולל את כל היישובים 

הערביים בגזרה זו בתחומי “הקו הירוק״.
עד לשנת 1966 היו נתונים התושבים הערביים במרחב תחת ממשל צבאי. במהלך תקופה זו ראוי לציין את הקמתו של תאגיד 
המים “אל-אמל״ בשנת 1961, שקיבל אישור חריג מנציב המים דאז לקדוח באר, חרף התנגדות אנשי הממשל הצבאי )מחמוד 

יוניס, בע״פ ; פלס, 1961(.

התיישבות בתקופת מלחמת העצמאות ולאחריה
בתחילת שנת 1948 הוקם כפר הנוער אלוני יצחק. המוסד נועד תחילה לקלוט בני נוער ניצולי שואה מאירופה, וישב תחילה 
בתחום כפר גליקסון. לאחר שנתיים עבר המוסד לאתרו הנוכחי. )אתר המוסד(. לאחר הכרזת המדינה, ובמהלך המלחמה עצמה 
עלו לקרקע הקיבוצים רגבים וברקאי, ומעט אחרי המלחמה הוקם קיבוץ להבות חביבה )שישב תחילה במקום בו הוקם לאחר 
מכן שדה יצחק(. אחרי המלחמה קמו ארבעה יישובים נוספים בשנים 1953-1952, שרובם נועדו לחזק את ההתיישבות בגבול 

5. יריות על אנשי מענית, 4.5.1948, “על המשמר״.
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מול ממלכת ירדן, ואחד מהם )קיבוץ מגל( הוקם כהיאחזות נח״ל.
בשנת 1949 הוקם מוסד גבעת חביבה. תחילה גרו אנשי הצוות בבתי לובזובסקי הנטושים, ואילו מתחם הלימוד )בתחום המוסד 
הקיים(, בשטח מחנה צבאי נטוש, שימש כנקודת ההתיישבות הראשונה של קיבוץ ברקאי. עם מעבר תושבי ברקאי ליישוב 

הקבע, קיבלו אנשי גבעת חביבה לידיהם את כל מבני המתחם בו הם יושבים עד היום )אתר גבעת חביבה(.
 – עולים  למעברת  הפך  העצמאות,  מלחמת  במהלך  צה״ל  את  ששימש  נרבתה,  בצומת  הבריטיים  המחנות  מתחם  כן,  כמו 
שער מנשה. תחילה ישבו העולים בשלושה מחנות סמוכים, ותוך שנים ספורות שינה המקום את אופיו לבית אבות לעולים 
קשישים שהגיעו לבדם מרחבי העולם )מרקוס, 1951 ; על המשמר, 1953(. בשנת 1962 קיבל המקום את צביונו הנוכחי כמוסד 

פסיכיאטרי )פלד, 1962(.
המועצה האזורית מנשה הוקמה בשנת 1950, ומנתה תחילה 11 יישובים, מרגבים ומשמרות בצפון ועד להבות חביבה בדרום.

מאז סוף 1953 הוקמו בתחומי המועצה ארבעה יישובים:
• מי-עמי: הוקם כהיאחזות נח״ל בשנת 1963, אוזרח כקיבוץ בשנת 1969, הפך למושב שיתופי בשנת 1971 ובשנת 2006 	

הפך למושב עובדים.
• קציר: הוקם כמצפה כחלק מתוכנית המצפים בגליל בשנת 1982.	
• חריש: הוקם כהיאחזות נח״ל, אוזרח כקיבוץ בשנת 1985 והתפרק בשנת 1994. היישוב הוקם מחדש כקילומטר ממערב 	

לנקודת היישוב המקורית, כיישוב עירוני. התפתחותו נעצרה במוסדות התכנון עד לאחרונה, עם ההחלטה להפוך אותו 
לעיר חרדית, והערעורים באו בעקבות החלטה זו. אחרי מאבק ציבורי ממושך, הוחלט לבסוף לאפשר לכל אזרח לרכוש 

בית ביישוב, ובשנתיים האחרונות חודשו התכניות להקמת העיר.
• מצפה אילן: הוקם גם הוא כהיאחזות – נח״ל עירון בשנת 2003, שאוזרחה כיישוב קהילתי בשנת 2009.	
• הכפר הערבי אל-עריאן הוכר רשמית ע״י מוסדות המדינה בשנת 1995. יישוב נוסף שנותר עד ימינו במעמד של יישוב 	

בלתי מוכר הוא הכפר הזעיר דאר אל-חנון )מדרום לכפר קרע(.
קציר וחריש הוקמו במסגרת תוכנית בראשית שנות ה- 1980 להקמת שישה יישובים חדשים משני צידי “הקו הירוק״, במטרה 

להוות חיץ בין האוכלוסייה הערבית בוואדי ערה ובין האוכלוסייה הערבית בשומרון )לבב, 1980(.
האזור הושפע חלקית מ״תוכנית הכוכבים״ של שר השיכון אריאל שרון בתחילת שנות ה-90. במסגרת זו הוקמה, בהליך מזורז, 
השכונה הדרומית של היישוב קציר, תוכנן היישוב העירוני בחריש וקודמה תוכנית ליישוב חדש בין קציר ומי-עמי בשם “גבעת 

הבריכה״. תוכנית זו טורפדה כתוצאה ממאבק ציבורי, ובמקומה אושרה בשנות ה- 2000 שמורת הר אמיר.
בשנות ה-50 וה-60 בוצעו במרחב פעולות ניקוז נרחבות. אפיקי הנחלים הוסדרו בתעלות חפורות, והוקם מפעל נחלי מנשה 
הלוכד את מי הנחלים תנינים, עדה, ברקן ומשמרות ומזרים אותם למאגר גדול בחולות קיסריה, לצורך העשרת מי התהום 

באקוות החוף המדולדלת.

אירועים בטחוניים לאחר מלחמת העצמאות
גם לאחר מלחמת העצמאות המשיכו יישובי האזור היהודיים להיות יישובי ספר. התקופה שבין מלחמת העצמאות למבצע 
)פידאיון( למקומות רבים בארץ, תופעה שנבלמה  )1956( אופיינה במצב בטחוני מעורער שלווה חדירה של מסתננים  קדש 
נרשמו מעט אירועים בטחוניים חריגים  במידה רבה לאחר מבצע קדש. בתקופה שבין מבצע קדש למלחמת ששת הימים, 
בגבול המועצה. ראוי לציון מארב ירדני באפריל 1966 בין מי-עמי להר אלכסנדר, שבו נפל סג״מ יצחק נויפלד ז״ל, סגן מפקד 
היאחזות הנח״ל במי-עמי. אנדרטה לזכרו הוצבה במקום הפיגוע ונפלה קורבן למעשי ונדליזם )שיוחסו לתושבי הכפר ענין, 

יישוב פלסטיני שנמצא מעבר ל״קו הירוק״(. כיום האנדרטה “מוצנעת״ במרחב הסמוך לשכונות המגורים של אום אל-פאחם.
במלחמת ששת הימים שימש האזור כאחת משתי החזיתות שדרכן נכבש צפון השומרון )5-6/6/67(. חטיבת השריון 45 בפיקוד 
סא״ל משה בר-כוכבא פרצה לאזור גנין בשני צירים, ציר תענך-גנין )גדודים 39 ו- 74( וציר מי עמי – אום ריחאן – יעבד )גדוד 

25(, ובהמשך התפתח קרב שריון מפורסם בעמק דותן נגד השריון הירדני, שהסתיים בניצחון צה״ל.

אופיו של המרחב כאזור ספר השפיע גם על הקמתה של אנדרטת משמר הגבול בשטח המועצה.
סמיכות המרחב ל״קו הירוק״ גרמה למספר אירועים בטחוניים גם בשנים מאוחרות יותר: במרץ 1993 נרצחו שני שוטרי תנועה 
בפיגוע טרור בצומת אלון, אך האירועים החמורים ביותר היו פיגוע תופת באוטובוס “אגד״ בקו 841 בצומת כרכור ע״י מחבל 
מתאבד ב- 21 באוקטובר 2002 )שגרם ל- 14 הרוגים( וכשלושה שבועות לאחר מכן – הפיגוע בקיבוץ מצר, שאירע ב- 10 בנובמבר 

2002 ובו נרצחו חמישה מתושבי הקיבוץ.
ביוני 2002 החליטה ממשלת ישראל על הקמת גדר ההפרדה, שהושלמה באזור זה עד קיץ 2003, וכללה גם שטחים ניכרים מעבר 
לקו הירוק באזור יישובי ריחן והכפר ברטעה המזרחית. קטעים נוספים שנכללו תחילה בתחומי הגדר באזור בקה א-שרקיה, 

הוצאו בשלב מאוחר יותר אל מחוץ לגדר עם הקמת קטע גדר לאורך “הקו הירוק״ באזור בקה אל-ערביה וגת.
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טבלה 6: יישובים יהודיים שהוקמו לפני מלחמת העצמאות בתחום סקר מנשה-חריש

מקור השםצורת התיישבותשנת עלייה לקרקעשם היישוב

שמר, אדוני ההר שומרוןקיבוץ )הקיבוץ הארצי(1/6/1927עין שמר

ע״ש יחיאל מיכל פינסמושב )הפועל המזרחי(19/4/1933כפר פינס

סמליקיבוץ )האיחוד(1933משמרות

ע״ש נחל עירוןמושב )תנועת המושבים(9/10/1934עין עירון

סמלימושב )האיחוד החקלאי(11/11/1934גן שומרון

ע״ש משה גליקסוןקיבוץ )העובד הציוני(23/5/1939כפר גליקסון

סמליקיבוץ )הקיבוץ הארצי(6/9/1942מענית

טבלה 7: יישובים יהודיים שהוקמו במהלך מלחמת העצמאות ואחריה בתחום הסקר

מקור השםצורת התיישבותשנת עלייה לקרקעשם היישוב
ע״ש יצחק גרינבוים, שר הפנים הראשון וממנהיגי כפר נוערתחילת 1948אלוני יצחק

התנועה הציונית בפולין.

סמליקיבוץ )הקיבוץ המאוחד(8/7/1948רגבים

סמליקיבוץ )הקיבוץ הארצי(10/5/1949ברקאי

ע״ש הצנחנית חביבה רייקקיבוץ )הקיבוץ ארצי(20/10/1949להבות חביבה

ע״ש אלעזר וורמסר, ממנהלי פיק״אמושב )התאחדות האיכרים(16/9/1952תלמי אלעזר

ע״ש יצחק שדהמושב )תנועת המושבים(22/10/1952שדה יצחק

ע״ש הכפר מיסר הסמוךקיבוץ )הקיבוץ הארצי(8/9/1953מצר

סמליקיבוץ )הקיבוץ הארצי(2/11/1953מגל

לציון תרומת קהילת מיאמי להקמת היישוב.מושב שיתופי )העובד הציוני(29/11/1963מי-עמי

יישוב קהילתי )התאחדות 5/1982קציר
האיכרים(

סמלי

הוקם כקיבוץ )הקיבוץ הארצי(. 1986חריש
כיום יישוב עירוני

סמלי

ע״ש האסטרונאוט אילן רמוןיישוב קהילתי2003מצפה אילן

טבלה 8: יישובים ואוכלוסייה בתחומי סקר מנשה-חריש )הלמ״ס, 2010(

גודל אוכלוסייהשם יישוב

3285קציר-חריש )האיחוד פורק בשנת 2012(

290מי-עמי

175אל-עריאן

195מצפה אילן

7970בסמ״ה )ברטעה, עין א-סהלה, וכן מועוויה(

22,550ערערה )כולל הכפר ערה במלואו(

400ברקאי

640מענית

375מצר

1750מיסר

645להבות חביבה

650שדה-יצחק

940אום אל-קוטוף )כולל חרבת א-טווילה(
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גודל אוכלוסייהשם יישוב

500עין עירון

800כפר פינס

250כפר גליקסון

300משמרות

515עין שמר

715גן שומרון

800גן שמואל

1020מאור

265רגבים

630תלמי אלעזר

390שער מנשה

אין נתוניםגבעת חביבה

245אלוני יצחק

סה״כ 46,295 תושבים )כולל תושבי חלקו הצפוני של הכפר ערה והכפר מועוויה, לא כולל תושבי שכונות מערביות באום אל-
פאחם(. כמעט מחצית האוכלוסייה גרה בגוש הרציף של ערערה, ערה ועין א-סהלה )ראו טבלה 8(.

ביישובי המועצה האזורית מנשה נרשמו 13,300 נפש ב- 23 יישובים בסוף שנת 2010 )הלמ״ס, 2010(.

טבלה 9: יישובים עירוניים הגובלים בשטחי סקר מנשה-חריש ואוכלוסייתם )הלמ״ס, 2010(

גודל אוכלוסייהשם יישוב

81,490חדרה

32,430פרדס חנה – כרכור

35,160בקה אל-ערביה – גת )היו מאוחדות בשנת 2010(

15,720כפר קרע

47,350אום אל-פאחם )כולל שכונות בתחום הסקר(

5,870זמר

סה״כ התגוררו בשנת 2010 ביישובים הגובלים בתחום הסקר בגבולות ״הקו הירוק״ )כולל תושבי שכונות מערביות באום אל-
פאחם, הנכללות בשטח הסקר( – 218/020 תושבים )ראו טבלה 9(.
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תכסית ושימושי קרקע במרחב הסקר
כחלק מתהליך מיון וסיווג טיפוסי הצומח, בוצע מיון וסיווג כללי של שטחי הסקר לפי התכסית הקיימת בהם )מקור המידע 

הוא סיורי השטח בסקר הנוכחי(.
המיון הראשוני הוא לאחת משלוש קטגוריות – שטח בנוי )כולל בנייה למגורים, בנייה שאינה למגורים, מבנים חקלאיים, חממות 
וכבישים(, שטח חקלאי פעיל )כולל גידולי שדה, מטעים, בריכות דגים, מאגרי מים ומטעי זיתים בעיבוד מסורתי( ושטח פתוח 
שאינו חקלאי פעיל )יערות ושטחים טבעיים – הנסקרים בהרחבה בפרק הצומח להלן, וכן שטחי “גינון כללי״ כגון בשולי כביש 
6(. ההתפלגות הכללית מופיעה בטבלה 10 להלן. תכסית החקלאות והבינוי מופיעה במפה 12 להלן. במפה 13 מפורטים שטחי 

“עומדי היער״ המנוהלים בידי קק״ל.

טבלה 10: התפלגות טיפוסי התכסית הכלליים במרחב הסקר

אחוז מכלל שטח הסקרשטח בדונםשם הטיפוס המוכלל

24,17318.2%בנוי

60,20745.3%חקלאי פעיל

48,36336.4%פתוח שאינו חקלאי פעיל

התפלגות מפורטת יותר של טיפוסי התכסית בכל אחת מהקטגוריות מופיעה בטבלאות 13-11:

טבלה 11: התפלגות טיפוסי התכסית הבנויה במרחב הסקר

שטח בדונםשם הטיפוס 

338אזור תעשייה אזורי

22.23אזור תעשייה מקומי

3.36אנטנה

43.56בית עלמין כפרי

218.79בסיס צבאי בקנ״מ כפרי

451.94בסיס צבאי בקנ״מ פרברי בינוני

54.64דרך מערכת עם גדר גבול/הפרדה

155.56דרך עם מצעים

26.77חווה כוללת מגורים

9.37חווה ללא מגורים

2,001.88חממות קבועות

7.9חניה סלולה

71.54חניה עם מצעים

71.03חניון קק״ל

37.23חשמל: תחמ״ש מקומי/תחנת מיתוג

9,831.63יישוב כפרי

1,221.23יישוב פרברי בינוני

1,638.58יישוב פרברי גדול

731.67כביש אזורי

1,372.79כביש ארצי

66.97כביש גישה

262.39כביש מקומי

643.13לול

41.82מחסנים חקלאיים

22.14מחפורת פעילה

24.05מחצבה נטושה
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שטח בדונםשם הטיפוס 

963.77מחצבה פעילה

80מנחת מטוסים פעיל

84.79מסחר ותעסוקה מקומי

24.79מסילת רכבת

316.62מתקן הנדסי בינוני )מט״ש(

57.64מתקן הנדסי קטן )תחנת שאיבה(

8.52סככות לכלים חקלאיים

34.15ספורט ונופש

879.46עיר

303.1פני שטח מופרים )שפכי עפר(

1,893.91פסיפס בנייה ושטחים פתוחים )בינוי זוחל(

60רפת

55.37תחנת מעבר לפסולת )מפג״ש(

10.22תחנת תדלוק בלבד

70.07תחנת תדלוק ושירותי דרך

טבלה 12: התפלגות טיפוסי התכסית החקלאית במרחב הסקר

שטח בדונםשם הטיפוס 

1,433.94בריכות דגים פעילות

189.11בריכת חימצון

30,997.09גידולי שדה

6,209.9זיתים מסורתי )בעל(

44.7חממות

175.94מאגר עם סוללות סטריליות

916.84מאגר עם שוליים מחומר מקומי וצומח טבעי

20,239.66מטעים

טבלה 13: התפלגות טיפוסי התכסית שאינה בנויה/חקלאית פעילה במרחב הסקר
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שטח בדונםשם הטיפוס 
407.3בתה בשלטון סירה קוצנית ושיחים פזורים

216.87בתה פתוחה בשלטון כתלה חריפה וזקנן שעיר
208.52בתה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אזוב מצוי, שומר פשוט ואלון התבור

787.04גינון כללי
2,520.38חורש בשלטון אלון מצוי

65.93חורש פתח בשלטון אלה ארץ-ישראלית
712.43חורש צפוף בשלטון אלון מצוי

365.79חישת קנה מצוי
1,086.94יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן ובר-זית בינוני

327.57יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן וחרוב מצוי
51.72יער בצפיפות בינונית בשלטון אלון התבור, עם שיח-אברהם בערוץ

3,250.29יער בשלטון אלון התבור
391.52יער בשלטון אקליפטוס בבית גידול לח

376.65יער בשלטון אקליפטוס ועשבוניים
2,165.26יער בשלטון חרוב מצוי

34.4יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון ברוש מצוי וסירה קוצנית
330.04יער גבוה בשלטון אורן קפריסאי ולוטם שעיר

1,771.76יער גבוה בשלטון אורן ואלון מצוי
4,266.69יער גבוה בשלטון אורן ואלת המסטיק

1,353.65יער גבוה בשלטון אורן ואשחר ארץ-ישראלי
572.13יער גבוה בשלטון אורן ירושלים ואלון התבור
487.58יער גבוה בשלטון ברוש מצוי ושיחים בודדים
167.85יער גבוה, פתוח בשלטון אורן וקידה שעירה

80.59יער גבוה, פתוח בשלטון ברוש מצוי וחרוב מצוי
354.46יער גבוה, צפוף בשלטון אורן וחרוב מצוי
1,068.68יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ועשבוניים

237.87יער גבוה, צפוף בשלטון אקליפטוס ומעט שיחים ועצי חורש
256.51יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש מצוי ונשרן הדוחן

85.02יער נמוך בצפיפות בינונית בשלטון אלון התבור ואלה אטלנטית
413.59יער נמוך בשלטון אורן ואלון התבור

1,178.74יער פתוח בשלטון אורן ואלת המסטיק
66.83יער פתוח בשלטון אורן ועשבוניים

161.23יער פתוח בשלטון אורן ירושלים ובר-זית בינוני
15.05יער פתוח בשלטון אלון מצוי ולבנה רפואי

102.04יער פתוח בשלטון חרוב מצוי ועשבוניים
85.26יער פתוח בשלטון ערבה בגדת נחל

420.81יער פתוח בצפיפות בינונית בשלטון אשל
429.89כרם נטוש בשלטון זית אירופי בצפיפות בינונית

1,167.73כרם נטוש בשלטון זית אירופי ואלון התבור
360.26כרם נטוש בשלטון זית אירופי, עצים ושיחים

39.18עשבוני בן-חלוף
381.78עשבוני בן-חלוף בשלטון שיבולת-שועל נפוצה

778.26עשבוני בן-חלוף בשלטון שיבולת-שועל נפוצה ושיחים פזורים
1,953.27עשבוני בן-חלוף בשלטון שעורת הבולבוסין עם עצים ושיחים פזורים

103.1עשבוני בן-חלוף בשלטון שעורת התבור
342.36עשבוני בן-קיימא בבית גידול לח

34.37עשבוני בן-קיימא בשלטון זקנן שעיר ורותם המדבר
339.31עשבוני בן-קיימא בשלטון זקנן שעיר ושיחים פזורים

117.39עשבוני בן-קיימא בשלטון נשרן הדוחן
7,002.5עשבוני בן-קיימא בשלטון שומר פשוט ושיחים פזורים

1,040.14עשבוני בשלטון שעורת הבולבוסין וקיפודן
173.6צומח בשלטון ינבוט השדה

1,468.29צומח מופר
315.13שיח-אברהם ורודרליים

1,524.31שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון אלת המסטיק
72.38שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון רותם המדבר

1,537.81שיחייה בשלטון פטל קדוש
1,576.09שיחייה בשלטון קידה שעירה

566.88שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק ועצים בודדים
920.07שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי

994.92שיחייה פתוחה בצפיפות בינונית בשלטון בר-זית בינוני
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הצומח הטבעי במרחב הסקר

רקע כללי 
כפי שתואר בפרק חטיבות הנוף, הסקר נחלק בין צפון השומרון למישור החוף. כל שטח הסקר נכלל בתחום חבל הצומח הים-
תיכוני )פינברון-דותן ודנין, 1991(. הצמחייה הים-תיכונית, בשליטת עצי אלון, התבססה באיזור בתקופת הפליוקן, לפני כ-5 
מיליון שנה )הר, 2008( יחד עם זאת, תכונות גיאוגרפיות רבות מבדילות בין צפון השומרון למישור החוף, וחלוקה זו ניכרת גם 

בצומח הטבעי. לפיכך, יידונו מאפייני הצומח הטבעי של כל אזור בנפרד:

האזור ההררי
חלק זה של הסקר כולל את חטיבות הנוף הר אמיר, בקעת עירון, גבעות עירון, גבעות בקה, גבעות ברקאי ורמת מנשה. אזור 
זה מהווה שלוחה צפון-מערבית של השומרון )ויזל וחובריו, 1982(, השייך לתחום חברת השיא )קליימקס( של חורשים ויערות 
ים-תיכוניים )זהרי, 1982(. השריד החשוב ביותר של חורש טבעי במרחב נמצא מחוץ לגבול הסקר, בסמוך לו, בשמורת טבע 
יער ריחן )אור, 2005(, וממנו ניתן להקיש על אופי הצומח הטבעי בחלק ההררי הגבוה של הסקר. המינים העיקריים המרכיבים 
את החורש ביער ריחן הם אלון מצוי, אלת המסטיק ובר-זית בינוני. למינים אלו מצטרף אלון התולע )אור, 2005(. אזור הסקר 
מהווה גבול תפוצה דרומי לכמה מיני צמחים הנפוצים בחלקים הגשומים יותר של החבל הים-תיכוני )גרינברג-פרטיג, 1966(. 
נציין מאלו את הצמח מישויה פעמונית, עשבוני רב-שנתי בעל פרח מרהיב, שנמצא בארץ בסכנת הכחדה )מין “אדום״(, וצומח 

ב״קניון הנמרים״, סמוך לברטעה )שמידע וחובריו, 2011(.
חלקו הצפוני של הסקר משתייך, גיאוגרפית, לרמת מנשה. באזור זה קיים יער אלוני התבור שהוא שלוחה של יערות אלון 
התבור בגליל התחתון. הצומח הטבעי נחלק באופן הבא: צמחים עשבוניים שולטים ב- 64% מהשטח, אלון התבור שולט ב- 5% 

מהשטח, וב- 21% נוספים קיימת נוכחות של אלון התבור )הר, 2008(.
בשל השפעת האדם לאורך השנים, חלקים משטחי הסקר אינם מייצגים את הצומח הטבעי, ונמצאו בהם טיפוסי צומח שאינם 
חורשים ויערות ים-תיכוניים. פרט לחלקים הבנויים, שטחים ניכרים נוצלו לייעור )ראו מפה 13 – עומדי יער(, בעיקר נטיעת 
יערות של עצי מחט ואיקליפטוסים. בתחום הסקר אין עצי מחט טבעיים. בנוסף לאלו, שטחים רבים משמשים לכרמי זיתים 

ברמות עיבוד שונות. 

האזור המישורי
שטח זה, הכולל את חטיבות הנוף בקעות מנשה, רכס כרכור, רכס חדרה ורכס זומרה, מאופיין בתוואי שטח מתון לעומת האזור 
ההררי, ובמיעוט שטחים טבעיים. קיימות עדויות רבות ששטח זה, למעט בקעות מנשה, היה מכוסה ביער אלון התבור עד 

ראשית המאה ה-20 )זיו, 1960(. כיום, ניתן לראות שרידים ליער זה בשמורת אלון – חורבת צרקס )ויזל ואגמי, 1990(. 
בקעת מנשה מורכבת מאדמות סחף )ראו מפה מס 3 – מפה גיאולוגית(, ומרובים בה השטחים המעובדים. הצומח הטבעי 
נדחק לשטחים טבעיים מצומצמים, דוגמת שטחים שהופסק בהם העיבוד – והם נשלטים בד״כ על-ידי ינבוט השדה )זהרי, 
1982(, ובתי-גידול לחים דוגמת גדות נחלים, שחברת השיא שלהם היא חורש של ערבה מחודדת ואשל מרובע )שגיא, 1995(. 
קדוש,  פטל  סבך  הוא  בהם  השולט  שהצומח  מעיינות,  לצד  זאת, 
גומא  דוגמת  מים,  מקווי  המאפיינים  בני-קיימא  עשבוניים  עם 
ארוך ודוחן זוחל )שקדי ושדות, 2001(. במקומות בעלי ניקוז לקוי 
התפתחו ביצות ושלוליות חורף. המשמעותית מביניהן בימינו היא 
ביצת זיתא, שבה מיוצג הצומח הטבעי של בתי גידול לחים באזור: 

יער אשלים ואחו לח6 )סבר, 2003(.
מצומצמים  היו  במרחב  הביצות  שטחי   ,)1938( חדרה  מפת  לפי 
חדרה  נחל  לערוץ  צפונית  א-צרקס,  באס  גושים,  בשני  והתמקדו 
וביצת   ,)14 )מפה  אלעזר  לתלמי  הנוכחי  הגישה  לכביש  ודרומית 
שמואל  גן  של  הדגים  בריכות  כיום  נמצאות  בו  באזור  דומיירה, 
)בין גבעת המערות לצומת נחל חדרה(. יצויין כי אזור ביצת זיתא 
כנראה  התפתחה  זו  ביצה  ההיסטוריות.  הביצות  בתחום  נכלל  לא 

כתוצאה מחפירת בריכות דגים שלא תוחזקו היטב.
מפה 14: מיקום באס א-צרקס, מתוך מפת חדרה )1938(.

6. ע״פ הפרוטוקול למיפוי צומח )סבר וחובריה, 2012(. בסקר זה השתמשנו בשם “עשבוני בן-קיימא בבית גידול לח״ במקום המושג “אחו״ ששימש בתיק 
הממשק של השמורה )סבר, 2003(.
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הרכסים כרכור וחדרה הם בעלי תשתית חמרה, ואילו רכס זומרה הוא בעל תשתית כורכר )ראו מפה מס 3 – מפה גיאולוגית( 
רוב השטחים ברכסים אלו מיושבים או בעיבוד חקלאי - בעיקר של פרדסי הדרים. הצומח הטבעי של רכסים אלו מגוון וכתמי. 
בספרות מתוארות כמה תצורות צומח המאפיינות בית גידול זה פרט ליערות אלון התבור, כדוגמת חברת חילף החולות-דרדר 
הקורים, חברת שמשון סגלגל ועוד. במקומות שבהם ישנה חמרה חרסיתית, מופיעה שיחייה בשלטון קידה שעירה )ויזל ואגמי, 
1990(. סקירות צומח שנעשו לאורך השנים בשמורת אלון, מעלות כי בשרידי יערות אלוני התבור דוגמת שמורת אלון, הצומח 

העשבוני הייחודי למישור החוף מתרכז בשטחים העשבוניים שבין האלונים )פולק וש״ץ, 2007; גל וקמה, 2011(. 

ב. שיטות העבודה 
בסקר זה, מיפוי הצומח נעשה לפי ‘פרוטוקול למיפוי צומח ישראל שגובש על-ידי סבר וחובריה )2012(. הפרוטוקול מגדיר 

חלוקה הירארכית של תכסית הצומח הלא-חקלאי ל-4 דרגות פירוט )טבלה 14(: 

טבלה 14: פירוט הקטגוריות למיפוי תכסית הצומח הלא חקלאי, עפ״י פרוטוקול למיפוי צומח )סבר וחובריה, 2012(.

קטגוריותתוצר

עצים גבוהים )מעל 6 מ( – יער גבוה1. תצורות צומח כלליות 
עצים ושיחים )2-6 מ( – יער וחורש 

שיחים ועצים נמוכים )1-2 מ( –שיחייה
מעוצים נמוכים עד 1 מ -בתה,

 עשבוניים 
חלוקה ל-24 תצורות שמתבססות על אחוזי כיסוי של כל צורת חיים. לדוגמה: חורש פתוח – 10 עד 2. תצורות צומח מפורטות 

33 אחוז כיסוי של עצי חורש.
קטגוריות הצפיפות הן כדלהלן:

צפוף – 66% כיסוי ומעלה, צפיפות בינונית – 66-33% כיסוי, דליל – 33-10% כיסוי, עצים/שיחים/
בני-שיח בודדים – עד 10% כיסוי.

שילוב של תצורות צומח ומינים שליטים. לדוגמה: חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, אלת המסטיק 3. טיפוסי צומח 
וסירה קוצנית.

רשימת מיני צמחים מפורטת.4. אפיון מפורט 

בסקר זה, כל השטחים הפתוחים הלא-חקלאיים חולקו ליחידות צומח. ‘יחידת צומח היא תחום שבו הצומח הוא בעל מאפיינים 
עיקריים אחידים – דוגמת מינים שליטים זהים. גודלה המינימאלי של יחידת צומח הוא 10 דונם, וצומח טבעי בעל מאפיין בולט 

ששטחו קטן מכך, סומן כ-אתר נקודתי. 
‘טיפוס צומח כולל יחידות צומח שלהן תצורת צומח ומינים שליטים זהים. במקרים אחדים, טיפוס הצומח אינו כולל תכונות זהות, 
אלא אופי דומה. לדוגמה, ‘צומח מופר הוא טיפוס שכולל מקומות שהופרעו על ידי האדם בצורה דרמטית, ונכללות בו יחידות 
שבהן חורש שיטה כחלחלה, לצד יחידות הנשלטות ע״י צמחי באשה עשבוניים בני-חלוף, הקשורים גם הם להפרה ע״י האדם. 

חלקו של הסקר שנמצא ברמת מנשה – חטיבות הנוף שלוחות גלעד, גבעות אלונה וגבעות קרע, לא מופה בסקר זה, והסתמכנו 
על המיפוי שנעשה בסקר קודם )להב, 2005( תוך סיווג יחידות הצומח שאותרו בסקר הקודם, בהתאם לחלוקת טיפוסי הצומח 

בסקר הנוכחי ולפרוטוקול המיפוי החדש )סבר וחובריה, 2012(.

לצרכי הצגת המידע על-גבי מפה וקביעת הערכיות, הוכללו טיפוסי הצומח ל-טיפוס צומח מוכלל, הכולל תצורת צומח ומין 
שליט אחד או שניים, או אפיון עיקרי. 

‘אפיון מפורט נעשה בסקר זה על-ידי דיגום של יחידת צומח אופיינית לכל טיפוס מוכלל. האפיון נעשה על-ידי רישום של כל 
מיני הצמחים העילאיים ביחידה מוגדרת של דונם. 

חישוב הערכיות הבוטאנית
עושר והרכב מיני הצומח מייצג במידה רבה את פוטנציאל השטח מבחינת קבוצות בעלי חיים שונות, ומהווה את הקירוב הטוב 
ביותר לייצוג המגוון הביולוגי כולו בשיקולי עלות-תועלת )Mandelik et al., 2010(. לפיכך, ערכיות הבסיס האקולוגית בסקרי 
הטבע והנוף שעורך מכון דש״א מסתמכת בעיקר על הממצאים הבוטאניים. בסקר זה בוצעה הערכת החשיבות האקולוגית 
של השטח על סמך נתונים כמותיים שנאספו בסקר הצומח השיטתי שבוצע, בהתאם למדד ערכיות בוטאנית משוקלל, המורכב 

מהקריטריונים הבאים:
• עושר המינים )25% מהמדד(: ערכיות גבוהה לטיפוס שתועד בו מספר מינים גדול יותר. ישנה התייחסות לעושר מינים 	

בין  ל: עצים, שיחים, בני שיח, עשבוניים בני-קיימא ועשבוניים בני-חלוף(,  בכל אחת מצורות החיים בנפרד )בחלוקה 
השאר כדי למתן את ההשפעה של מספר המינים העשבוניים, שתלויה מאד בעונת השנה וביכולות הסוקר. עושר המינים 



153

"ח מסכם ר דו ומערב הר אמי סקר מנשה חריש 

בכל צורת חיים קיבל משקל שווה במדד המשוקלל של סעיף זה. בכל צורת חיים, מס המינים המקסימאלי לטיפוס הוגדר 
כרף העליון )ציון מירבי(, מס המינים המינימאלי הוגדר כרף התחתון )הציון הנמוך ביותר(, ובהתאם – בוצע הנירמול 

עבור שאר הטווח לציון בסקאלה 0-100.
• למינים 	 משקל  מתן  תוך  הצומח,  חברת  להרכב  ספציפית  להתייחסות  נועד  זה  סעיף  מהמדד(:   25%( המינים  הרכב 

‘מספר אדום  לו  מין שיש  פולשים/זרים מאידך.  ולמינים  ואנדמיים מחד,  נדירים  )שנמצאים בסכנת הכחדה(,  ‘אדומים 
)עפ״י: שמידע ופולק, 2007; שמידע וחובריו, 2011(, קיבל ציון בהתאם למספר האדום שלו + 4. מין נדיר שאין לו מספר 
 RR = 4; RP = 3;R = :אדום קיבל ציון בהתאם לנדירותו )דרגת נדירות עפ״י: פרגמן וחובריו, 1999(, בהתאם לפירוט הבא
2. מין אנדמי שאינו נדיר קיבל ציון 1. מין זר שאינו מוגדר כפולש קיבל ציון -1, מין שמוגדר כפולש )דופור-דרור, 2010( 
קיבל ציון בהתאם ל-מספר השחור שלו – 2 )=פחות 2(. ‘מספר שחור הוא רמת האיום האקולוגי שמהווה המין הפולש על 
פי יכולתו לחדור לשטחים טבעיים, יכולתו האללופתית, ויכולתו ליצור יחידות צפופות )דופור-דרור, 2010(. מינים נטועים 
שאינם עונים להגדרות הללו, לא קיבלו ציון בקריטריון זה. בכל טיפוס צומח סוכמו ציוני כל המינים האדומים, הנדירים, 
האנדמיים, הזרים והפולשים. הציון המקסימאלי הוגדר כרף העליון והציון המינימאלי הוגדר כרף התחתון, ובהתאם – 

בוצע נירמול לציון סופי לטיפוס צומח בסקאלה 0-100.
• )10% מהמדד(: מתייחסת לאחוז השטח שבו נמצא טיפוס צומח מוכלל )תצורת צומח מפורטת + מין 	 נדירות אזורית 

שליט ראשון(, מכלל השטח הפתוח שאינו חקלאי בתחום הסקר. ערכיות גבוהה יותר ניתנה לטיפוס צומח מוכלל נדיר 
יותר בסקר. בכל טיפוס צומח, הציון המקסימאלי הוגדר כרף העליון, ובהתאם – בוצע נירמול לציון סופי לטיפוס צומח 

בסקאלה 0-100.
• נדירות ארצית )10% מהמדד(: מתייחסת לאחוז השטח של תצורת הצומח הכללית )יער גבוה / יער / חורש / שיחייה / 	

בתה / עשבוניים בני-קיימא / עשבוניים בני-חלוף(, מכלל שטח ההתייחסות של הצומח הים-תיכוני בישראל. היות וכיום 
אין עדיין בסיס נתונים אמין ומקיף מספיק על מנת לבצע כימות של מדד זה, לא בוצע בו חישוב, וכל טיפוסי הצומח 

קיבלו בשלב זה את הערך המירבי.
• מורכבות מבנית )20%(: ההנחה היא שככל שיש יותר צורות חיים המיוצגות בתצורת הצומח )מעל אחוז כיסוי מסוים, 	

שהוגדר ברמת סף של 10% כיסוי(, כך המורכבות המבנית שלה מבחינת הצומח – גבוהה יותר, ולכן מייצרת יותר נישות 
אקולוגיות וחשובה יותר לשימור. כל צורת חיים הוסיפה 20 נק לציון )צורת חיים אחת = 20 נק, שתי צורות חיים = 40 נק 

וכיוב. 5 צורות חיים ומעלה קיבלו את הציון המירבי(.
• להשתקם 	 מנת  על  יותר  רב  לזמן  שתזדקק  או  יותר,  מעוצה  חיים  שצורת  ככל   :)10%( נוכחי  למצב  השתקמות  כושר 

החיים  היא שככל שצורת  יותר. ההנחה  גבוה  ערכיות  לדירוג  ראויה  היא  ולכן  עליה  יותר ההגנה  כך חשובה  מפגיעה, 
הראשית היא גבוהה יותר, כך הזמן הנדרש להשתקמות יהיה ארוך יותר: לעצים נדרש פרק הזמן הארוך ביותר להגיע 
מחדש למצבם הנוכחי, ולכן הם מקבלים את הציון הגבוה ביותר. צורות החיים הנמוכות יותר מקבלות ציון נמוך יותר 
בהתאמה, עד לעשבוניים בני-חלוף, שיכולת ההתחדשות שלהם היא המהירה ביותר )עצים = 100, שיחים = 80, בני-שיח 

= 60, עשבוניים בני-קיימא = 40, ועשבוניים בני-חלוף = 20(.
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תוצאות 
בשטחי הצומח הטבעי בסקר אותרו 244 טיפוסי צומח, שקובצו לצרכי מיפוי והערכה ל-63 טיפוסי צומח מוכללים, )מפה 15(. 

טבלה 15: טיפוסי צומח מוכללים בשטח סקר מנשה-חריש, עם פירוט אחוזי הכיסוי בחלוקה לצורות חיים, וציון ערכיות אקולוגית משוקלל

שם טיפוס צומח מוכלל
אחוזי צפיפות ממוצעים לצורת חיים

ערכיות 
אקולוגית עצים נטע 

אדם
עצים 
טבעי

שיחים 
ומטפסים

עשבוניים בני שיח
בני-קיימא

עשבוניים 
בני-חלוף

3<0-2%0-2%0-2%0-2%2-5%66%עשבוני בן-חלוף

2<0-2%0-2%0-2%0-2%2-5%66%עשבוני בן-חלוף בשלטון שיבולת-שועל נפוצה

0-2%0-2%5-10%0-2%2-5%33-66%3עשבוני בן-חלוף בשלטון שעורת התבור 

עשבוני בן-חלוף בשלטון שיבולת-שועל נפוצה 
2<0-2%0-2%5-10%5-10%2-5%66%ושיחים פזורים 

 עשבוני בן-חלוף בשלטון שעורת הבולבוסין
4<0-2%2-5%5-10%2-5%5-10%66%עם עצים ושיחים פזורים

 עשבוני בן-קיימא בשלטון זקנן שעיר
2-5%0%5-10%2-5%10-20%33-66%4ורותם המדבר 

 עשבוני בן-קיימא בשלטון זקנן שעיר
0-2%2-5%2-5%5-10%20-33%33-66%4ושיחים פזורים 

3<0-2%0-2%2-5%2-5%10-20%66%עשבוני בשלטון שעורת הבולבוסין וקיפודן 

2-5%0-2%2-5%2-5%33-66%33-66%2עשבוני בן-קיימא בשלטון נשרן הדוחן 

 עשבוני בן-קיימא בשלטון שומר פשוט
2-5%0-2%5-10%5-10%33-66%33-66%2ושיחים פזורים 

0-2%0-2%2-5%20-33%20-33%33-66%3עשבוני בן-קיימא בבית גידול לח 

1<2-5%0%0%10-20%5-10%66%צומח בשלטון ינבוט השדה 

5-10%2-5%2-5%5-10%5-10%33-66%1צומח מופר 

10-20%3<0-2%0-2%5-10%2-5%66%חישת קנה מצוי 

2-5%0-2%2-5%10-20%10-20%33-66%4בתה פתוחה בשלטון כתלה חריפה וזקנן שעיר 

0-2%2-5%10-20%33-66%5-10%20-33%4בתה בשלטון סירה קוצנית ושיחים פזורים 

בתה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אזוב 
0%0-2%2-5%20-33%20-33%20-33%4מצוי, שומר פשוט ואלון התבור 

0-2%2-5%33-66%5-10%2-5%10-20%4שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון אלת המסטיק

0-2%0%33-66%10-20%0-2%10-20%4שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון רותם המדבר 

0-2%2-5%20-33%5-10%5-10%20-33%5שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי 

שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק
2-5%2-5%20-33%5-10%2-5%20-33%4ועצים בודדים 

0-2%2-5%33-66%5-10%2-5%10-20%3שיחייה בשלטון קידה שעירה 

 שיחייה פתוחה ובצפיפות בינונית בשלטון
2-5%10-20%33-66%10-20%2-5%5-10%4בר-זית בינוני

0-2%0-2%10-20%5-10%20-33%33-66%3שיח-אברהם ורודרליים

2-5%0-2%20-33%5-10%20-33%20-33%4שיחייה בשלטון פטל קדוש 

0%10-20%5-10%2-5%2-5%5-10%5חורש פתוח בשלטון אלה ארץ-ישראלית 

0-2%10-20%20-33%2-5%2-5%5-10%5חורש בשלטון אלון מצוי 



155

"ח מסכם ר דו ומערב הר אמי סקר מנשה חריש 

שם טיפוס צומח מוכלל
אחוזי צפיפות ממוצעים לצורת חיים

ערכיות 
אקולוגית עצים נטע 

אדם
עצים 
טבעי

שיחים 
ומטפסים

עשבוניים בני שיח
בני-קיימא

עשבוניים 
בני-חלוף

0-2%20-33%5-10%2-5%2-5%2-5%4חורש צפוף בשלטון אלון מצוי 

20-33%10-20%33-66%2-5%2-5%5-10%5יער נמוך בשלטון אורן ואלון התבור

20-33%5-10%33-66%2-5%2-5%20-33%4כרם נטוש בשלטון זית אירופי בצפיפות בינונית 

10-20%10-20%10-20%5-10%5-10%20-33%5כרם נטוש בשלטון זית אירופי, עצים ושיחים 

10-20%10-20%20-33%2-5%2-5%33-66%5כרם נטוש בשלטון זית אירופי ואלון התבור 

0-2%20-33%5-10%10-20%33-66%20-33%5יער פתוח ובצפיפות בינונית בשלטון אשל

יער נמוך בצפיפות בינונית בשלטון אלון התבור 
4<0-2%33-66%5-10%0-2%0-2%66%ואלה אטלנטית 

10-20%10-20%20-33%10-20%20-33%10-20%4יער פתוח בשלטון ערבה בגדת נחל

0-2%2-5%10-20%2-5%2-5%10-20%4יער בשלטון חרוב מצוי

0%5-10%5-10%5-10%2-5%33-66%2יער פתוח בשלטון חרוב מצוי ועשבוניים 

0-2%10-20%5-10%2-5%5-10%20-33%4יער פתוח בשלטון אלון מצוי ולבנה רפואי

יער בצפיפות בינונית בשלטון אלון התבור עם 
0%0%20-33%5-10%5-10%2-5%4שיח אברהם בערוץ

0-2%20-33%10-20%2-5%5-10%10-20%5יער בשלטון אלון התבור 

20-33%0-2%2-5%2-5%5-10%20-33%3יער פתוח בשלטון אורן ועשבוניים 

10-20%2-5%10-20%5-10%2-5%5-10%4יער פתוח בשלטון אורן ואלת המסטיק

10-20%2-5%20-33%5-10%5-10%33-66%4יער פתוח בשלטון אורן ירושלים ובר-זית בינוני 

20-33%2-5%5-10%0-2%20-33%10-20%3יער בשלטון אקליפטוס בבית גידול לח 

33-66%0%2-5%2-5%5-10%20-33%3יער בשלטון אקליפטוס ועשבוניים 

10-20%5-10%10-20%0-2%2-5%2-5%4יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן ובר-זית בינוני 

33-66%10-20%33-66%2-5%2-5%10-20%5יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן וחרוב מצוי

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון ברוש מצוי 
33-66%0%2-5%33-66%2-5%33-66%3וסירה קוצנית

2-5%10-20%2-5%5-10%20-33%3<66%יער גבוה בשלטון ברוש מצוי ושיחים בודדים 

5-10%2-5%10-20%10-20%5-10%20-33%3יער גבוה, פתוח בשלטון ברוש מצוי וחרוב מצוי 

0-2%2-5%10-20%5-10%20-33%3<66%יער גבוה בשלטון אורן קפריסאי ולוטם שעיר 

20-33%5-10%10-20%5-10%5-10%20-33%5יער גבוה, פתוח בשלטון אורן וקידה שעירה 

2-5%5-10%2-5%0-2%0-2%3<66%יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ועשבוניים 

33-66%10-20%10-20%2-5%5-10%10-20%4יער גבוה בשלטון אורן ואלון מצוי

33-66%2-5%20-33%2-5%2-5%10-20%4יער גבוה בשלטון אורן ואלת המסטיק

2-5%10-20%5-10%5-10%20-33%4<66%יער גבוה בשלטון אורן ואשחר ארץ-ישראלי 

33-66%20-33%20-33%2-5%2-5%20-33%4יער גבוה בשלטון אורן ירושלים ואלון התבור
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שם טיפוס צומח מוכלל
אחוזי צפיפות ממוצעים לצורת חיים

ערכיות 
אקולוגית עצים נטע 

אדם
עצים 
טבעי

שיחים 
ומטפסים

עשבוניים בני שיח
בני-קיימא

עשבוניים 
בני-חלוף

5-10%5-10%0-2%2-5%20-33%4<66%יער גבוה, צפוף בשלטון אורן וחרוב מצוי 

0%2-5%0%10-20%10-20%3<66%יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש מצוי ונשרן הדוחן 

יער גבוה, צפוף בשלטון אקליפטוס ומעט 
2-5%20-33%0-2%5-10%20-33%3<66%שיחים ועצי חורש 
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מבחני רגישות למדד הערכיות האקולוגית המחושבת
לבחינת היציבות של מדד הערכיות האקולוגית המשוקלל שחושב, בוצעו למדד מבחני רגישות, בהשוואת 3 חלופות שונות 
לשקלול מרכיביו. בחלופה א בוצעה חלוקת המשקלים כפי שהוצע במקור למדד הערכיות האקולוגית )רמון ופרלברג, 2012(; 
בחלופה ב ניתן משקל גבוה יותר למדדי עושר המינים, הרכב המינים וכושר השתקמות – מדדים הנחשבים לאמינים יותר; 
ובחלופה ג ניתן משקל נמוך יותר למדדי עושר המינים והרכב המינים, ומשקל גבוה יותר למדד כושר השתקמות )טבלה 16(. 
ב-38 מתוך 54 טיפוסי הצומח שבהם בוצע חישוב הערכיות )70%(, הייתה התאמה מלאה בערכיות המשוקללת בין 3 החלופות 
לשקלול. חלופות א ו-ב נתנו ערכים דומים בד״כ, כאשר בחלופה א התקבל ערך גבוה יותר בטיפוס צומח אחד בלבד, ובחלופה 
ב התקבלו ערכים גבוהים יותר ב-2 טיפוסי צומח. בחלופה ג הייתה נטייה לערכיות גבוהה יותר: ב-10 טיפוסי צומח חושבה 

ערכיות גבוהה מזו שחושבה בשתי החלופות האחרות )טבלה 17(.
בין החלופות  גבוהה  נותן ערך המקובל כהסכמה   ,)Fleiss, 1971( בין החלופות  מדד Fleiss Kappa לבחינת מידת ההתאמה 

.)k=0.73( )Landis & Koch, 1977(

טבלה 16: פירוט 3 החלופות שנבחנו לשקלול מרכיבי מדד הערכיות האקולוגית.

נדירות טיפוס הרכב מיניםעושר מינים 
בסקר

נדירות תצורה 
ארצית

כושר השתקמותמורכבות מבנית

25%25%10%10%20%10%חלופה א
30%30%5%5%15%15%חלופה ב
20%20%10%10%20%20%חלופה ג

טבלה 17: דירוג הערכיות האקולוגית המחושבת של טיפוסי הצומח בסקר מנשה-חריש לפי 3 חלופות השקלול השונות.
)ראו טבלה 16 לעיל(. בטבלה מופיעים רק טיפוסי הצומח שבהם בוצע מיפוי צומח מפורט, ולהם בוצע חישוב הערכיות. ב-6 טיפוסי הצומח שבהם לא בוצע 

מיפוי מפורט, ניתנה ערכיות אקולוגית על סמך הערכת מומחה, בהתייחס לערכיות האקולוגית של טיפוסי צומח דומים.

קוד 
טיפוס

ערכיות אקולוגית משוקללתשם טיפוס צומח מוכלל
חלופה גחלופה בחלופה א

ערךציוןערךציוןערךציון
694674724בתה בשלטון סירה קוצנית ושיחים פזורים 4002
654614664בתה פתוחה בשלטון כתלה חריפה וזקנן שעיר 4003
654614664בתה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אזוב מצוי, שומר פשוט ואלון התבור 4004
755775775חורש בשלטון אלון מצוי 4005
755775775חורש פתוח בשלטון אלה ארץ-ישראלית 4006
624624664חורש צפוף בשלטון אלון מצוי 4007
442372462חישת קנה מצוי 4008
664664704יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן ובר-זית בינוני 4009
725684775יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן וחרוב מצוי4010
421372482יער בצפיפות בינונית בשלטון אלון התבור עם שיח אברהם בערוץ4011
735745765יער בשלטון אלון התבור 4012
543493623יער בשלטון אקליפטוס בבית גידול לח 4013
563533634יער בשלטון אקליפטוס ועשבוניים 4014
674674684יער בשלטון חרוב מצוי4015
624584684יער גבוה בשלטון אורן קפריסאי ולוטם שעיר 4017
674644735יער גבוה בשלטון אורן ואלון מצוי4018
755785775יער גבוה בשלטון אורן ואלת המסטיק4019
674654714יער גבוה בשלטון אורן ואשחר ארץ-ישראלי 4020
603553664יער גבוה בשלטון ברוש מצוי ושיחים בודדים 4022
725705765יער גבוה, פתוח בשלטון אורן וקידה שעירה 4023
644624694יער גבוה, צפוף בשלטון אורן וחרוב מצוי 4025
624634674יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ועשבוניים 4026
603563674יער גבוה, צפוף בשלטון אקליפטוס ומעט שיחים ועצי חורש 4027
563513634יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש מצוי ונשרן הדוחן 4028
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קוד 
טיפוס

ערכיות אקולוגית משוקללתשם טיפוס צומח מוכלל
חלופה גחלופה בחלופה א

ערךציוןערךציוןערךציון
795795825יער נמוך בשלטון אורן ואלון התבור4030
775795795יער פתוח בשלטון אורן ואלת המסטיק4031
634614684יער פתוח בשלטון אורן ירושלים ובר-זית בינוני 4034
573543634יער פתוח בשלטון אלון מצוי ולבנה רפואי4035
401331391יער פתוח בשלטון חרוב מצוי ועשבוניים 4036
583493664יער פתוח בשלטון ערבה בגדת נחל4037
785755815יער פתוח ובצפיפות בינונית בשלטון אשל4038
694674745כרם נטוש בשלטון זית אירופי בצפיפות בינונית 4039
765745795כרם נטוש בשלטון זית אירופי ואלון התבור 4040
765745805כרם נטוש בשלטון זית אירופי, עצים ושיחים 4041
351271351עשבוני בן-חלוף בשלטון שיבולת-שועל נפוצה4043
492442462עשבוני בן-חלוף בשלטון שיבולת-שועל נפוצה ושיחים פזורים 4044
664664593עשבוני בן-חלוף בשלטון שעורת הבולבוסין עם עצים ושיחים פזורים4045
512432543עשבוני בן-קיימא בבית גידול לח 4047
492422502עשבוני בן-קיימא בשלטון זקנן שעיר ורותם המדבר 4048
654624623עשבוני בן-קיימא בשלטון זקנן שעיר ושיחים פזורים 4049
482412492עשבוני בן-קיימא בשלטון נשרן הדוחן 4050
482493472עשבוני בן-קיימא בשלטון שומר פשוט ושיחים פזורים 4051
533483522עשבוני בשלטון שעורת הבולבוסין וקיפודן 4052
421341462צומח בשלטון ינבוט השדה 4053
371311361צומח מופר 4054
573523623שיח-אברהם ורודרליים4055
674674684שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון אלת המסטיק4056
583523623שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון רותם המדבר 4057
654624684שיחייה בשלטון פטל קדוש 4058
593573623שיחייה בשלטון קידה שעירה 4059
664654684שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק ועצים בודדים 4060
785795775שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי 4061
654624704שיחייה פתוחה ובצפיפות בינונית בשלטון בר-זית בינוני4062
644624694יער נמוך בצפיפות בינונית בשלטון אלון תבור ואלה אטלנטית 4071

121114סה״כ טיפוסי צומח בערכיות מירבית
202122סה״כ טיפוסי צומח בערכיות גבוהה מאד

11127סה״כ טיפוסי צומח בערכיות גבוהה
668סה״כ טיפוסי צומח בערכיות בינונית
543סה״כ טיפוסי צומח בערכיות נמוכה
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בתי גידול ייחודיים

מצוקי גיר קשה
אלו  במצוקים  ועוד.  שריה  נחל  הנמרים,  ‘קניון  איזור  כמו  מרשימים,  מצוקים  כמה  קיימים  הסקר  של  ההררי  השטח  לאורך 
נשתמרה הצמחייה הטבעית ברובה, בשל אי התאמתם לפעילות אדם. במצוקים יש עצים מפותחים של אלה ארץ-ישראלית, 
וכן מופיעים בהם מינים נדירים הנהנים מתנאי הלחות היחסית במצוק, ומקרינת שמש מופחתת. לדוגמה: ער אציל, שיח נדיר 

באזור, וכן מישויה פעמונית, מין “אדום״ שב״קניון הנמרים״ מגיע לקצה גבול תפוצתו הדרומי העולמי. 
מחשופי בזלת וטוף

באיזור מי-עמי וערערה קיימים מחשופי בזלת וטוף )ראו מפה מס 3– מפה גיאולוגית(. הצומח הטבעי הגדל על המחשופים 
משתייך לטיפוסי צומח שונים, וזאת בשל השפעות אדם שונות, כדוגמת ייעור ורעייה. עם זאת, ביחידות אחדות ניכרת עדיין 
גדלה בתת סירה קוצנית. בתחום הסקר הוגדרו שני טיפוסי צומח  ההשפעה של המסלע על הצומח, כאשר על המחשופים 
מוכללים הכוללים את בן השיח סירה קוצנית כשולטת: בתה בשלטון סירה קוצנית ושיחים פזורים, ו- יער גבוה בצפיפות בינונית 

בשלטון ברוש מצוי וסירה קוצנית. סה״כ סווגו 10 יחידות צומח לשני טיפוסים אלו, וכולן מופיעות על מחשופי בזלת וטוף.

בתי גידול לחים
ברמה הארצית, בבתי גידול לחים נמצא עושר המינים “האדומים״ הגבוה ביותר )פולק, 2011(.

בתחום הסקר, עיקר בתי הגידול הלחים נמצאים בשטח המישורי: לאורך ערוצי הנחלים, ובשטחים ביצתיים דוגמת סביבות 
תלמי אלעזר. בשטח ההררי, המעיינות הקטנים מפרנסים מיני צמחים של בתי גידול לחים. מבחינת הצומח, בתי הגידול הלחים 
משמרים הן תצורות נוף טבעיות חשובות בנוף הארץ, דוגמת יערות אשל וערבה בגדות נחלים, והן מגוון מיני צמחי מים וגדות, 

שחלקם נדיר ביותר בישראל, דוגמת המינים “האדומים״ ורד צידוני, וכדורן ענף. 
טיפוסי הצומח  מיוצגים  בביצה   .)2003 )סבר,  בעבר  באזור  הביצות ששלט  לנוף  ייחודי  – שריד  זיתא  ביצת  היא  לכך  דוגמה 
העיקריים בבתי הגידול הלחים של האזור: שיחיית פטל, חישת קנה, יערות אשל טבעיים ויערות איקליפטוס נטועים. בשמורה 
נמצאים מינים נדירים ביותר דוגמת כף-צפרדע לחכית. יש לציין ששיקום בית הגידול הלח הוא מהיר מבתי הגידול היבשתיים. 
כך, גם מקומות פגועים דוגמת אפיקי נחלים מוסדרים ובריכות דגים נטושות, הם בעלי חשיבות אקולוגית גבוהה. כדוגמה, נציין 

את ‘מאגרי שדה יצחק, שמבחינת הרכב הצומח מתפקדים כבריכת חורף לכל דבר. 

בתי גידול חוליים – חמרה, כורכר וחול
 ,)2011 )פולק,  גידול לחים  “האדומים״ השני בחשיבותו אחרי בתי  נמצא עושר המינים  חוליים,  גידול  ברמה הארצית, בבתי 

כאשר הכשרת מרבית שטחי מישור החוף לבנייה ולחקלאות הותירה מעט כתמים המייצגים את הצומח הטבעי. 
שטחים קטנים מתחומי רכס כרכור ורכס חדרה שתשתיתם חמרה, נותרו כשריד של הצומח הטבעי, מהם נמנה את תל זרור 
הסמוך לבית אליעזר, ושטחים מצומצמים בסביבת משמרות. כמו כן, חשוב לציין את רכס זומרה, שתשתיתו כורכר. שטחים 
מצומצמים אלה אינם מייצגים את תצורות הצומח הטבעיות, פרט ליחידות בודדות של שיחיית רותם המדבר ברכס זומרה. 
לעומת זאת, שרדו בשטחים אלו מיני צמחים מייצגים של בתי גידול חוליים, שחלקם נדירים ביותר בישראל ואף בעולם. בתל 
זומרה נמצאת האוכלוסייה הטבעית הצפונית ביותר של אירוס הארגמן; בתל זרור נמצאת האוכלוסייה הגדולה ביותר בארץ 

של געדה קיפחת, עשבוני רב-שנתי נדיר ביותר האופייני לחמרה )פולק, 1988; שמידע ופולק, 2007(. 

צומח אדמות כבדות בעיבוד מסורתי
ברמה הארצית, בבית גידול זה – אדמות כבדות הנמצאות בעיבוד מסורתי ושוליהן – נמצא עושר המינים “האדומים״ השלישי 
בחשיבותו אחרי בתי גידול לחים וחוליים )פולק, 2011(. בתחומי הסקר, בתי גידול אלו נמצאים בעיקר בחלק ההררי, בייחוד 
סמוך ליישובים הערביים ובתוכם, כאשר החריש הרדוד מאפשר שגשוג של מיני צמחים נדירים. מכאן, שחלק ניכר מהאתרים 
החשובים לשימור לא נכללים בשטחי הצומח הטבעי אלא בשטחי חקלאות מסורתית. צמחים המייצגים את בית הגידול הזה 
הם קנרס סורי ואשבל ערבי. גם המין “האדום״ שלהבית הגלגל אותר סמוך לגבול הסקר, בעמק מעובד מסורתית. מינים נדירים 

נוספים המופיעים בבית גידול זה הם בן-חיטה קטוע, גד השדה, מרווה מנוצה ושום הגלגל. 

אלונים בתחום הסקר
בסקר מיוצגים שלושת מיני האלון של ארץ-ישראל המערבית, המחלקים ביניהם את שטחי הסקר על-פי הרום: אלון התבור 
יוצר יערות בדרגות צפיפות שונות בחגורה הנמוכה של הסקר, אלון מצוי יוצר חורשים בחגורה הבינונית והגבוהה של הסקר, 
ופרטים ספורים של אלון התולע גדלים בחגורה העליונה של הסקר )מפה 16(. המפה מציגה יחידות צומח בשלטון אלון מצוי 
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ואלון התבור, וכן אתרים נקודתיים שבהם גדל אלון התולע. לא הוצגו במפה זו אתרים נוספים שבהם גדלים אלון מצוי ואלון 
התבור, אך אינם מהווים מין שולט.

החלק ההררי של הסקר, מורכב ברובו מקרקעות הנגזרות מתצורת סכנין )טרה-רוסה הנוצרת מבליית הדולומיט(. בתצורה 
זו, לא נמצאו כמעט יחידות בשלטון אלון התבור, ובכך מוסבר היעדרם של יערות אלון התבור בחגורה הבינונית והגבוהה של 

הסקר, לצד סיבות שקשורות לגובה מעל פני הים. 
הר )2008( מצא שמבנה מערכת הקרקע ותכונותיה הם הגורם העיקרי המכוון את קיומם של מיני העצים ותצורות הצומח 
ברמות מנשה )שם לא נמצאת תצורת סכנין אלא תצורות עדולם ומרשה הקירטוניות(. אלון התבור דורש למחייתו כיסי קרקע, 

בעוד שאלון מצוי מסוגל לגדל את שורשיו גם לתוך סלע קירטוני. 
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מינים “אדומים״, נדירים ואנדמיים )מפה 17(
בסקר אותרו 13 מינים “אדומים״ )מיני צמחים שנמצאים בסכנת הכחדה בישראל(, ועוד 8 מינים נדירים מאוד שאינם בסכנת 

הכחדה )בעלי “מספר אדום״ נמוך מ-3.2. הספר האדום, נספח 2( )שמידע וחובריו, 2011(.
33 מינים “אדומים״ נוספים אותרו בתחום הסקר בעבר, אך לא אותרו בסקר הנוכחי; אנו מניחים שחלקם לא אותרו בשל מאמץ 
דיגום נמוך או בגלל דיגום בעונה שאינה מתאימה לזיהויים, וחלקם לא אותרו בגלל שנכחדו ממרחב הסקר. מרבית התצפיות 
במינים “אדומים״ מרוכזות בבתי גידול לחים בחלק המישורי של הסקר – בית גידול שנפגע מאוד בעקבות הפיתוח מתחילת 

המאה ה-20. 
דוגמה למין שנכחד ככל הנראה מתחום הסקר, הוא גומא הפפירוס: מין זה מתועד בעבר מ-7 אתרים, אך לא נמצא בסקר 

הנוכחי. האזכור האחרון שלו בספרות, באזור גן שמואל, הוא משנת 1995 )שגיא, 1995(. 
בנוסף לכך, נמצאו בסקר 55 מינים אנדמיים לארץ ישראל והארצות השכנות, מהם 6 מינים “אדומים״, אחד נדיר )שום תל-

נדירים למדי. תפוצתם העולמית המצומצמת של מינים אלו מחייבת אותנו לתשומת לב יתרה בשמירה  ו-5 מינים  אביבי(, 
עליהם, גם אם אינם “אדומים״ או נדירים, דוגמת זמזומית מצויה – שנפוצה בבית גידולה ומאפיינת אותו.

תמונות 30-25 להלן מציגות חלק ממיני הצומח הייחודיים )התמונות צולמו ע״י מימי רון ועמית מנדלסון(.
בוצע אפיון כללי של בתי הגידול, עפ״י פיינברון-דותן ודנין )1991(. תוצאות אפיון זה מרוכזות בטבלה 18 להלן. חלק מהמינים 

גדלים במספר בתי גידול מתוך הרשימה.

טבלה 18: התפלגות המינים הייחודיים לפי טיפוס בית הגידול

מספר המיניםשם הטיפוס המוכלל
49בתות וצומח עשבוני

47בתי גידול לחים
28חול, חמרה וכורכר

27שדות בור ושדות מעובדים
21סלעים ומצוקים

20חורש ושיחייה
20קרקעות כבדות

14אחר

טבלה 19 להלן כוללת 148 מיני צמחים ״אדומים״, נדירים או אנדמיים )כולל מין זר אחד נדיר בישראל – קחווינה מקרינה(.

טבלה 19: מיני צמחים “אדומים״, נדירים ואנדמיים במרחב הסקר
 –ET ,אנדמי לישראל, סוריה ולבנון – ES ,אנדמי לישראל ולבנון – EL ,אנדמי למישור החוף מאלכסנדריה ו/או עד ביירות – EC ,אנדמי לישראל – EI :אנדמיות
אנדמי לישראל ודרום טורקיה, EY – אנדמי לישראל וקפריסין, ייתכן גם בלבנון וטורקיה; שכיחות: X – נכחד מישראל, O – על סף הכחדה, RR – נדיר מאוד, 
RP – נדיר, R – נדיר למדי, F – תדיר, C – מצוי, CC –נפוץ. אנדמיות ושכיחות עפ״י פרגמן וחובריו 1999. ‘מספר אדום עפ״י שמידע ופולק, 2007; שמידע וחובריו, 

2011. נתוני רט״ג מאגדים בתוכם מידע מתחילת המאה ה-20 ועד ימינו, שמקורו בגליונות עשבייה, בנתונים מהספרות, בתצפיות רת״ם )מרכז מידע לצמחי 
ישראל(, ובמאגרי המידע הממוחשבים של רט״ג.
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טבלה 19: מיני צמחים “אדומים״, נדירים ואנדמיים 
במרחב הסקר
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תמונה 26: לשישית מקומטת – ביצת דומיירהתמונה 25: יבשוש גלילני, אל-עריאן

תמונה 28: נרקיס סתווי – כרכורתמונה 27: כדורן ענף – תעלת רושרשי

תמונה 30: מישויה פעמונית – “קניון הנמרים״תמונה 29: געדה קיפחת – תל זרור
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מינים זרים ופולשים
המונח ‘מינים זרים מתייחס לצמחים שנוכחותם במקום היא תוצאה של התערבות האדם, כאשר הם חורגים מתחום תפוצתם 
והחי  המקורי. חלק מהמינים הזרים, הינם פולשים - קרי, מינים שהימצאותם במקום משפיעה לרעה על הסביבה, הצומח 

במקום )דופור-דרור, 2010(. 
ההשלכות של נוכחות מינים אלו בשטחים טבעיים, כוללות דחיקת מיני צמחים מקומיים, צמצום בית גידולם, ושינוי תכונות 
בית הגידול כולו. למקצתם גם השפעות כלכליות, בהיותם מזיקים לחקלאות, ואף בריאותיות בהיות חלק מהמיני הפולשים 

גם אלרגנים חריפים. 
בשטחים הטבעיים והמיוערים שבתחומי הסקר אותרו 53 מינים זרים ופולשים. )ראו טבלה 20(. 

קפריסאי  אורן  כדוגמת  לישראל,  הקיימת  הקרן  על-ידי  נטעו  שהם  מאחר  נרחבים  שטחים  המכסים  מינים  קיימים  מהם, 
ואקליפטוס המקור. מינים אחרים, היוצרים תצורת צומח דמוית חורש צפוף, הם שיטה כחלחלה ופרקינסוניה שיכנית. מינים 

אלו שולטים בבתי גידול מופרים, שחלקם סמוך לבתי גידול טבעיים איכותיים. 
לעומת השיטה הכחלחלה, שנמצאת במקומות רבים בשטחי הסקר, נמצאים מינים שאותרו ביחידות בודדות בלבד – אך הם 
ידועים כמזיקים ממקומות אחרים בארץ. כדוגמה, נציין את הצמחים אמברוסיה מכונסת ואיילנתה בלוטית: שני מינים אלה 
לא רק פוגעים בצמחייה הטבעית, אלא גם באוכלוסייה האנושית בהיותם מחוללי אסתמה, וכן בתשתיות ובחקלאות. כאמור 

- תפוצתם בתחומי הסקר כיום מצומצמת, ובשלב זה ניתן עדיין להדביר אותם. 
בבתי גידול לחים, אותרו מינים פולשים רבים, שחלקם מגיעים לכדי שליטה ביחידת הצומח, דוגמת זיף-נוצה חבוי, ופספלון 

דו-טורי.
דופור-דרור )2010( הגדיר את המושג “מספר שחור״ כדי לבטא את רמת האיום של המינים הפולשים על השטחים הטבעיים. 
 מספר זה הוגדר לקבוצה נבחרת של מינים פולשים, שזוהו כאגרסיביים במיוחד ובעלי איום משמעותי על המרחב הפתוח.

4 הוא “המספר השחור״ המירבי ו- 1 הוא המספר המזערי )עבור המינים שנכללו בקבוצה זו(.

טבלה 20: מינים זרים ופולשים )ראו גם מפה 24 – מפגעים סביבתיים(
מקור מין זר - מתוך פרגמן וחובריו )1999(. מקור ‘מספר שחור- מתוך דופור-דרור )2010(.

מספר ‘שחורמקור מין זרשם עברי 
 אירו-אסיהאבוטילון תיאופרסטוס

 אגן הים התיכון אורן הצנובר
3אגן הים התיכון אורן קפריסאי

1אירו-אסיהאזדרכת מצויה
4אירו-אסיהאילנתה בלוטית

3אוסטרליהאיקליפטוס המקור
3אמריקהאמברוסיה מכונסת

 אמריקהאסתר מרצעני
 אמריקהאפרסמון אמריקאי

3אפריקהגומא תרבותי 
 אמריקהדו-שן שעיר

 רב-איזורידודוניאה דביקה
 אמריקהדוחן נימי

 אמריקהדורה רותמית
 אמריקהדטורה נטויית-פרי
1אמריקהושינגטוניה חוטית

3אמריקהזיף-נוצה חבוי
 אגן הים התיכון זיפן מצוי

 אמריקהחלבלוב קעור
 אמריקהחמנית מצויה

3אפריקהחמציץ נטוי
4אמריקהטיונית החולות

 אמריקהירבוז לבן
 אמריקהירבוז מבריק
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מספר ‘שחורמקור מין זרשם עברי 
 אמריקהירבוז מופשל

 אמריקהירבוז שרוע
 אמריקהכף-אווז ריחנית

3אמריקהלכיד הנחלים
 אפריקהמסמור שיחני
4אמריקהסולנום זיתני

 אפריקהעשבת המרעה
 אפריקהפיקוס השקמה
3אמריקהפספלון דו-טורי
 אמריקהפספלון מורחב

3אמריקהפרקינסוניה שיכנית
 אמריקהצבר מצוי

3אירו-אסיהצפצפה מכסיפה
 אוסטרליהקזוארינה דקיקה

 אגן הים התיכון קחוינה מקרינה
3אמריקהקייצת מלבינה

3אמריקהקייצת מסולסלת
3אפריקהקיקיון מצוי

 אוסטרליהקליטריס מיובל 
 אפריקהקרא מצוי

 אמריקהקריית הפקאן
 אירו-אסיהרב-מוץ מחוספס

 אירו-אסיהרימון מצוי
3אפריקהשיטה חד-קרנית

4אוסטרליהשיטה כחלחלה
 אוסטרליהשיטת המשוכות

 אמריקהשלשי רגלני
 אירו-אסיהתות לבן

ערכיות הצומח
ערכיות בוטאנית חושבה עבור שטחים שסווגו “פתוח שאינו חקלאי פעיל״, כמופיע בטבלה 21.

כמו כן, כל השטחים החקלאיים הפעילים סווגו בערכיות נמוכה, וכל השטחים הבנויים הוגדרו כחסרי ערכיות בוטאנית )רקע 
אפור במפה 18 להלן(.

טבלה 21: ערכיות בוטאנית

אחוז מכלל שטחי הסקראחוז מכלל השטחים עבורם חושבה ערכיות בוטאניתשטח )דונם(רמת ערכיות בוטאנית
9,39818.6%7%מרבית )5(

19,83239.3%14.9%גבוהה מאד )4(
8,63017.1%6.5%גבוהה )3(

9,32218.5%7%בינונית )2(
3,2366.4%2.4%נמוכה )1(

50,418100%37.8%סה״כ
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בעלי חיים במרחב הסקר
הסקר לא כלל מיפוי זואולוגי שיטתי, והמידע להלן מתבסס על מידע קיים שנאסף במאגרי המידע של רט״ג ותצפיות מקריות 

בבעלי חיים במהלך הסקר )מפה 19 וטבלה 22(.
קולר )2011( מציין במאגר המידע של רט״ג 33 מיני עופות באגן נחל חדרה במישור החוף, 3 מיני יונקים ו- 2 מיני זוחלים )כולל 
צב רך ושנונית השפלה, הנמצאים בסכנת הכחדה(. בחלק ההררי של אגן הנחל, שרק חלקו נמצא בתחום שיפוט המועצה, 

תועדו )לפי קולר( 102 מיני עופות, 12 מיני יונקים ו- 7 מיני זוחלים ודו-חיים.
נתונים ממאגר המידע של רט״ג בשנים 2008-2012, בשטח שבין קו אחיטוב – כפר הרא״ה בדרום לכביש 65 בצפון וממערב 
לכביש 6 )חלקו נמצא מחוץ לגבולות הסקר(, התקבלו מאקולוג מחוז מרכז ברשות הטבע והגנים, ד״ר יריב מליחי. במרחב זה 
תועדו 22 מיני יונקים )כולל קיפוד חולות, זאב, גירית מצויה ועוד(, 15 מיני זוחלים ודו-חיים ו- 134 מיני עופות. )לא התקבל 

מידע מרט״ג על שטחי הסקר בהר אמיר וברמת מנשה, הנמצאים בתחומי מחוז צפון ברשות(.
במרחב הסקר זוהה מספר מצומצם יחסית של בתי גידול המתאימים לקיום אוכלוסיות דו-חיים וחסרי חוליות אקוואטיים 
במי-עמי  הטוף  חרוט  לצד  נוספות,  בריכות  שתי  טבע.  כשמורת  הוכרז  ארובות,  עין  המרכזי,  האתר  חורף(.  בריכות  )ובפרט 
וצפונית-מערבית לתל אסור, נבחנו שטחית ולא זוהו בהן בעלי חיים. כמו כן, בריכה עונתית הנמצאת בצמוד ומדרום למועצה 
בדגש  חורף,  בריכות  לשיקום  פוטנציאל  קיים  שבהם  נוספים  מקומות  מספר  אותרו  היבשה.  בתקופה  רק  נסקרה  האזורית 
על מחצבות וחפירות נטושות – מזרחית לכפר גליקסון, צפונית-מערבית לחורבת בורק, ריכוז מחצבות ליד משטרת כרכור 

)דרומית לברקאי(, מחצבת כפר קרע ומחצבת זומרה.
ראוי לערוך סקר מקיף בבתי הגידול הלחים של חסרי חוליות גדולים וחולייתנים אקוואטיים בכל בתי הגידול הלחים שנסקרו 

בסקר )רק חלקם נסקרו בסקרי בריכות חורף בעבר – גפני וגזית, 2005(.
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תאריךשם הצופהתיאורסוג תצפיתנ.צ. Xנ.צ. Yשםמס במפה
12/6/12עמית מנדלסוןבאפיק נחל סבכיעקיפה715980205371גללי דרבן1
20/12/11עמית מנדלסוןתלוליות חולדעקיפה715881201110תלוליות חולד2
20/12/11עמית מנדלסוןמצוק ומאורה בתחום חוות האיילים האדומים.עקיפה715814.2201109.9מצוק ומאורה3
12/6/12עמית מנדלסוןמאורה מצפון לנחל עדהעקיפה715279.2204175.9מאורה גדולה4
20/12/11עמית מנדלסוןתלוליות חולדעקיפה715224201832תלוליות חולד5
20/12/11עמית מנדלסוןקיפוד בוגר מתישירה714955201873קיפוד6
20/12/11עמית מנדלסוןאנפיות בקר ומגלנים על ערימת קומפוסטישירה714267202576מפעל שחם7
20/12/11עמית מנדלסוןנבירת חזירי בר במכלאת צאן עתיקהעקיפה713459202479נבירת חזירי בר8
13/2/12עמית מנדלסוןריכוז מאורות וגדר אבניםעקיפה713407.6201969.6ריכוז מאורות וגדר אבנים9

13/2/12עמית מנדלסוןמאורותעקיפה713160200400מאורות10
13/2/12עמית מנדלסוןמאורות, תלוליות חולד בסביבהעקיפה712762200119מאורות11
13/2/12עמית מנדלסוןצב יבשהישירה712640201154בורות סתומים12
20/12/11עמית מנדלסוןחורי קינון בקיר עפר בגובה כ- 3 מ.עקיפה712368202046מחפורת13
5/6/12עמית מנדלסוןתן זהובישירה712103.7198928חורבת בבלון14
7/3/12עמית מנדלסוןבריכה עונתית – ללא סימני פעילות בע״חפוטנציאל712088.9213242.3בריכת חרוט הטוף15
1/11/11אוריה אורןשפני סלע במצוק בנחל שריה תחתוןישירה712069211173שפני סלע16
20/12/11עמית מנדלסוןמאורות, קוצי וגללי דרבןעקיפה711968.3202549.3חורבת בורק17
1/11/11עמית מנדלסון ואוריה אורןקוץ דרבן ביער מדרום למי-עמיעקיפה711947214601קוץ דרבן18
24/8/11עמית מנדלסון ואוריה אורןחזיר בר ליד זרימת ביוב. נראה שהמקום משמש כמרבץ חזירים.ישירה711843.2214216.9מצוק טוף וגיר19
13/2/12עמית מנדלסוןריכוז חרדונים במבנה ישן עם סדקים רביםישירה711546200681חרדונים20
8/8/11עמית מנדלסוןקיפוד בוגר מתישירה711439206451מערת כפר קרע21
לא נרשם.אוריה אורןקיפוד בוגר מתישירה711419.6210096.3קיפוד22
8/8/11עמית מנדלסוןחוגלות בקרבת ערערהישירה710954210321חוגלות23
1/11/11עמית מנדלסוןמאורה גדולהעקיפה710948.2210504.8מאורה גדולה24
1/11/11עמית מנדלסוןללא סימני בע״חעקיפה710908210439מאורה בין סלעים25
1/11/11עמית מנדלסון ואוריה אורןחורי קינון במצוק בגובה כ- 5 מעקיפה710869209795מצוק טוף26
5/6/12עמית מנדלסוןנחש חי, כנראה זעמן זיתניישירה710773198787בית קברות משמרות27
20/12/11עמית מנדלסוןקיפוד בוגר מתישירה710592201748קיפוד28
20/12/11עמית מנדלסוןתלוליות חולדעקיפה710449202689תלוליות חולד29
20/12/11עמית מנדלסוןמאורותעקיפה709927203138מאורות30
20/12/11עמית מנדלסוןמאורות, כנראה נטושותעקיפה709918202939מאורות31
13/2/12עמית מנדלסוןאתר פוטנציאלי לפעילות דו-חייםפוטנציאל709841.9201923.8בריכה עונתית32
13/2/12עמית מנדלסוןאתר רבייה חשוב לדו-חי טריטון הפסים. לא תועד בסקר הנוכחי. דווח באינטרנט על תצפיות בדצמבר 2012.פוטנציאל709789.7202346.2בריכת עין ארובות מזרח33
27/2/12עמית מנדלסוןצב ביצהישירה707926201790מגלש בנחל עירון34
12/7/12עמית מנדלסוןכרווןישירה707771199492כרוון35
לא נרשם.אוריה אורןקוצי דרבןעקיפה707238.1205942קוצי דרבן36
לא נרשם.אוריה אורןתחנת הרחהעקיפה706927.1204974.7תחנת הרחה של צבי א״י37
17/7/11עמית מנדלסוןתחנת הרחהעקיפה706793206559תחנת הרחה של צבי א״י38
27/2/12עמית מנדלסוןפגר קיפודישירה706611200301מבנה לבנים39
27/2/12עמית מנדלסוןעקבות חזירים באחו לחעקיפה706495199365עקבות חזירים40
25/7/12אוריה אורןתצפית בתן זהובישירה706414.2203019.9קבר מלבני41
12/7/12עמית מנדלסוןבריכה ביצתית מכוסה עדשת-המים, צמודה למכלול רושרשי. פוטנציאל לעופות מיםפוטנציאל706164.8194919.8בריכה42
1/11/11עמית מנדלסוןריכוז בולדרים ומאורות ביער ממערב למצרעקיפה704986204183בולדרים ומאורות43
21/6/12עמית מנדלסוןמושבת קינון- אנפית בקר, אנפת לילה, מגלן חום, לבנית קטנהישירה704776196025.1שמורת ביצת זיתא44
22/2/12עמית מנדלסוןמאורותעקיפה704359203292תעלות ועמדה45
22/2/12עמית מנדלסוןריכוז מאורות בשטח ביצתיעקיפה703774201505ריכוז מאורות מכרסמים46
17/5/12עמית מנדלסוןמאגרים נטושים המתמלאים בחורף במי גשמים )ואז מושכים עופות מים(, ומתייבשים בקיץפוטנציאל702280.2198681.2מאגרי שדה יצחק47
17/5/12עמית מנדלסוןעופות מיםישירה701761200291מאגר חביבה תחתון48
17/5/12עמית מנדלסוןעופות מיםישירה701194200977בריכת להבות חביבה49
17/5/12עמית מנדלסוןכוס במצוק, חורי קינוןישירה699755.8201551.3חורבת גלום50
27/2/12עמית מנדלסוןעופות מיםפוטנציאל707410.9192953.3בריכות גן שמואל51
28/8/12עמית מנדלסוןעופות מים, נמיהישירה704399.1197135.9בריכות זיתא מזרח52
11/3/13עמית מנדלסוןשבילים של חזירי ברעקיפה705789.9197356חורשת תלמי אלעזר53
11/3/13עמית מנדלסוןנוטריהישירה705875.8197252.3האגם הנסתר54
5/6/12עמית מנדלסוןעופות מיםפוטנציאל711450.1198886.6סכר משמרות55

טבלה 22: תצפיות זואולוגיות בתחום סקר מנשה-חריש
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רצף שטחים פתוחים

שיטת העבודה
במכון דש״א פותח מודל להערכת רצף שטחים פתוחים )רומם וחובריו, 2012(, המייחס משקלים שונים להפרות שונות בהתאם 
למידת ההפרעה שהם יוצרים לפי סוג האלמנט וגודלו, בהשוואה יחסית למידת ההפרעה של עיר )לעיר מיוחס משקל 100(. 
טווח השפעתו של השטח הבנוי על השטח הפתוח תלוי בגודלו, בעוצמת הבינוי )גובה וצפיפות(, באורך הגבולות, בצורתם 
של 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 העפר )סוללות, קירות חצובים וכדומה(, 
קיומם של מערכת תאורה ו/או גדרות הפרדה ותיחום, וכמות התנועה בכביש. מידת רציפותו של השטח הפתוח הוערכה על 
פי המרחק שלו מיישובים, כבישים, מסילת ברזל או שטחים בנויים אחרים. ככל שהמרחק מהשטח הבנוי גדול יותר, הוערך 
השטח הפתוח כאיכותי יותר. נתונים אלו אינם מספיקים על מנת לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה של השטח הבנוי, אלא רק 
להעריך באופן כללי את השפעתם, היות והשפעה זו תלויה בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה. בהתאם, 
סווגו תחומי ההשפעה של שטחים מבונים ומתקני תשתית לקבוצות כלליות, על פי הערכה איכותית של מידת השפעתם על 

השטח הפתוח, ושוקללו בהתאם )טבלה 23(.
המודל מנסה להעריך את השפעת התשתיות המרחביות והקוויות על כל תא שטח באזור הסקר, במטרה לתת מענה להערכת 
תפקודים נוספים של שטחים פתוחים שאינה באה במלואה לידי ביטוי בהערכת הערכים האקולוגיים והנופיים. לערכים אלו 

נוספים היבטים מרחביים חשובים אחרים, הכוללים כמה תפקודים:
תפקוד חברתי )רקע לפעילות נופש וטיולים(: רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה מרכיב מרכזי בחווית הטיול והנופש בחיק הטבע.

1. תפקודים מערכתיים: חייצים בקנה מידה מקומי וארצי בין גושים עירונים וכפריים, שבהם נשמר המרחב הפתוח.
2. מרחב לתכנון עתידי: אזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר, לצרכים אשר יתכן שבדור הנוכחי 

אין כלל מודעות אליהם.
3. תפקוד אקולוגי: לשטח פתוח רציף ישנה חשיבות רבה מבחינת קיום מערכות אקולוגיות ובתי גידול מגוונים, הבנויים על 

מערכות מרחביות הזקוקות לשטחים רחבי ידיים המקושרים ביניהם.
נדירים בצפון הארץ ומרכזה, דבר המקנה להם  4. תפקוד חזותי: אזורים שיש בהם רצף חזותי בלתי מופר של שטח פתוח 

חשיבות מיוחדת.

טבלה 23: סוגי ההפרות ומשקלן היחסי לפי מודל רצף השטחים הפתוחים של מכון דש״א )רומם וחובריו, 2012(.

משקל יחסיסוג הפרה )פוליגונאלית(
150תעשייה כבדה, בתי זיקוק, תחנת כח גדולה

100עיר/יישוב עירוני, תחנת כח בינונית, חוות מיכלי דלק, שדה תעופה בינלאומי, נמל, בסיס צבאי בקנ״מ עירוני
75ישוב פרברי גדול, בסיס צבאי בקנ״מ פרברי גדול, מחצבה פעילה

ישוב פרברי בינוני, מפעל תעשייתי, אזור תעשייה עירוני, בסיס צבאי בקנ״מ פרברי בינוני, אזור תעשיה מקומי, שדה 
תעופה אזורי, גדר ההפרדה

50

אזור תעשייה אזורי, יישוב פרברי קטן, מתקן הנדסי בינוני )מכון טיהור שפכים, מתקן התפלת מים מליחים(, אס״פ 
אזורי, מחפורת פעילה

30

25ישוב כפרי, בסיס צבאי בקנ״מ כפרי, אזור מסחר ותעסוקה כפרי, תחנת תדלוק ושירותי דרך, תחנת מיתוג
20פסיפס בנייה ושטחים פתוחים, מסלולי המראה )שדה תעופה עין שמר(, תחנת תדלוק בלבד.

15חווה כוללת מגורים, יישוב זעיר, אנטנה, מתקנים צבאיים בודדים, רפת, לול, חממות קבועות, מחסנים חקלאיים, מחצבה נטושה
בית עלמין עירוני, מתקנים צבאיים שאינם מאוישים בקביעות, מטווחים, סככות לכלים חקלאיים, תחנת מעבר לפסולת, 

חנייה סלולה, אגני חימצון
10

5בית עלמין כפרי, חווה ללא מגורים, מתקן הנדסי קטן )תחנת שאיבה(, פני שטח מופרים, חנייה עם מצעים, מחפורת נטושה

סוג הפרה )קווית(
100ציר כביש תלת או רב-מסלולי/דו-מסלולי רב-נתיבי/חד-מסלולי רב-נתיבי/״רמפה״ – חיבור למחלפים ולצמתים

75ציר כביש דו-מסלולי דו-נתיבי/מסלול בכביש דו-מסלולי
50כביש אזורי חד-מסלולי, מסילת רכבת סואנת

50/25/10ציר כביש חד-מסלולי דו-נתיבי
25מסילת רכבת רגילה

15כביש מקומי )כביש חד-מסלולי צר(
5דרך עם מצעים
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עיקרי הממצאים
האזור ההררי מקוטע ומפוצל ע״י יישובים רבים. ראויה לציון תופעת הזחילה סביב היישובים הערביים )ובפרט הגדולים שבהם 
– אום אל-פאחם, ערערה, בקה אל-ערביה, כפר קרע(. תופעה זו גורמת לטשטוש הגבול בין שטח פתוח לשטח בנוי, והיווצרותם 

של שטחים פתוחים קטנים ומבודדים.
שטח פתוח משמעותי נותר בגבעות עירון, ונפגע בשנים האחרונות עם סלילת כביש 611 )חריש – מחסום ריחן( והקמת היישוב 

מצפה אילן. הפיתוח העירוני המתוכנן בחריש יפגע קשות בשטח הפתוח, בפרט בחלקו שבתחומי “הקו הירוק״.
)יער מי-עמי(, ונמצא ברצף עם שטחים פתוחים בין “הקו הירוק״ לגדר  אזור פתוח נוסף נותר בין אום אל-פאחם לערערה 
ההפרדה )שמורת יער ריחן והאזור מדרום לברטעה(. הכפר אל-עריאן ממוקם בלב שטח זה , אך זהו עדיין אזור בעל פוטנציאל 

כמסדרון אקולוגי בין השומרון לרמת מנשה.
אם וכאשר יוחלט בעתיד על הרחבת כביש 65, יש לשקול הקמת מעבר אקולוגי מעל לכביש, בין יערות מי-עמי לרמת מנשה. 

לאור פריסת הבנייה, מעבר זה לא יהיה מיטבי וצפוי להיות בקרבה מיידית לצומת מי-עמי.
בין שני המרחבים הפתוחים נותרו רצועות צרות בלבד המקשרות ביניהם, והחשובה שבהן היא רצועת “קניון הנמרים״ )שדורגה 
כבעלת ערך נופי מירבי(. שטח זה עלול להיות בסכנה אם וכאשר יוחלט על העברת תוואי גדר ההפרדה לתוואי “הקו הירוק״ 
העובר באפיק הקניון עצמו. פתרון אפשרי הוא שימוש בדרך עפר שנפרצה בשנת 2011/2010 מדרום לקניון ותוחמת למעשה 

את התפשטות ברטעה המזרחית.
המרחב המישורי מפוצל ומקוטע, ונותרו בו שני שטחים פתוחים גדולים וערכיים: אזור בקעת מנשה בדרום )בין תלמי אלעזר 
לשדה יצחק( ובקעת ברקן בצפון )בין כפר גליקסון, משמרות וכפר פינס(. מרחב חשוב נוסף נמצא ברמת מנשה ממזרח למחנה 

רגבים, שהקמתו הייתה בעלת השפעה חמורה על רצף השטחים הפתוחים באזור.

רצף שטחים פתוחים לאחר מימוש תוכניות בנייה מאושרות
כיוון שבמרחב הסקר חלות תוכניות בנייה רבות שאושרו בוועדות התכנון, אך טרם מומשו בפועל, הוכנה מפה נוספת הממחישה 

את רצף השטחים הפתוחים בעתיד לאחר מימושן של תוכניות בנייה אלו )מפה 21(.
התוכניות המאושרות שהוכנסו למפה זו:

חריש 1, חריש 2, מצפה אילן )מ/414(, הרחבת מאור )מ/193/א/במ(, הרחבת קציר )מ/338(, הרחבת מי-עמי )מ/310(, הרחבת 
משמרות )מ/349(, הרחבת כפר פינס )מ/395/א/ש(, הרחבת רגבים )מ/287(, הרחבת כפר גליקסון )מ/314(, פרדס גן שומרון 
אל-פאחם  באום  א-שבאב  עיראק  שכונת  )ענ/982(,  א-סהלה  עין  הרחבת  )ענ/983/מ/391(,  ברטעה  הרחבת  )ש/816/א(, 
)ענ/424(, שכונת עין אל ווסטא באום אל-פאחם )ענ/301(, וכן סומן גבול הבינוי העירוני בחדרה לפי תוכנית חד/2020. בהעדר 
מידע מדויק לגבי הרחבת מחצבת ורד הנמצאת בתהליכי אישור, לא סומנה תוכנית זו. עם זאת, סומנה התוכנית לאזור תעשייה 
באזור עין שמר – ברקאי, בגבולות משוערים, אף שתוכנית זו טרם הופקדה להתנגדויות הציבור, בשל השלכותיה על המסדרון 

האקולוגי באזור, ובשל ההתייחסות לתוכנית זו במסגרת תוכנית המתאר למחוז חיפה )תמ״מ 6(.
כמו כן סומנה במפה זו תוכנית לכבישים עוקפי פרדס חנה-כרכור בתחום בקעת הנדיב )כבישים 652 ו- 653( – שינוי מס 78 לתמ״א 
3. כבישים אלו, במידה ואכן ייסללו, יפגעו קשות ברצף השטחים הפתוחים. ראוי לבחון את החלפת התוואי המוצע בתוואי הדומה 
לכביש הקיים )מצומת חנה לצומת עדה(, והמשלב מנהרה באורך כ- 3 ק״מ מתחת לכביש הקיים )דרך הנדיב( – דבר שימנע פגיעה 

בשטחים הפתוחים, ואף ישפר את הנגישות התחבורתית של תושבי פרדס חנה-כרכור לכבישים הארציים הסמוכים.
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קישוריות ומסדרונות אקולוגיים

רקע
מסדרון אקולוגי מוגדר כרצועת שטח בעלת ייחוד ותכונות אופייניות השונות מסביבתן, שנועדה לחבר אזורים מנותקים, גדולים 
דיים כדי לקיים מיני חי וצומח בסביבתם הטבעית, דוגמת שמורות טבע ושטחים בעלי חשיבות אקולוגית, ומטרתו לאפשר 
מעבר מינים בין השטחים הללו. בישראל, בשל צפיפותה הרבה, המגוון הביולוגי הגבוה, ומגוון שימושי הקרקע האפשריים לכל 
יחידת שטח – יש למסדרונות האקולוגיים חשיבות יתרה. תפיסת שמירת הטבע בישראל עם הקמתה, התבססה על הרצון 
להגן על שטחים שבהם מערכות אקולוגיות ייחודיות – וכך גובש מערך שמירת הטבע בישראל. בשנות המדינה הראשונות 
היו שמורות הטבע מוקפות בשטחים טבעיים אחרים, והיו מרוחקות דיין ומוגנות ממפגעים ומטרדים. אך עם השנים גדלה 
האוכלוסייה, ועמה גם השטחים הבנויים והחקלאיים, יחד עם רישות צפוף של מערכות התשתית והתחבורה. כתוצאה מכך, 
ונוצר קיטוע מרחבי שהפך את השמורות ל-איים אקולוגיים המנותקים אלה מאלה,  וצומצמו בתי הגידול הטבעיים  נהרסו 
נוצרו  כך  ונחסמה.  טבעיים שובשה  אזורים  בין  שתנועתן  ומבודדות,  יותר, מפוצלות  קטנות  חיים  בעלי  אוכלוסיות  ונושאים 
תת-אוכלוסיות קטנות ומבודדות, דבר המעלה את ההסתברות להכחדות מקומיות בשל ארבע סיבות: פגיעות מפני הפרעות 
רגישות לתנודות  )כגון שריפות(;  ידי האדם  על  פגיעות מפני הפרעות הנגרמות  וכד(;  )רצף שנות בצורת  טבעיות קיצוניות 
הטבעיות הקיימות בדינאמיקה שלהן )גיוס ותמותת פרטים(; ובמקרה של האוכלוסיות הקטנות ביותר, קיימת סכנה של ירידה 
במגוון הגנטי העלול להביא להפחתה בעמידותה של האוכלוסיה לשינוים סביבתיים. לפיכך, גם אם אין אפשרות לשמר שטחים 
טבעיים נרחבים השומרים על רציפות מרחבית ביניהם, לכל הפחות – יש לשמר מסדרונות אקולוגיים פתוחים המחברים בין 

האזורים הטבעיים המובהקים )קפלן וויטמן, 2011; קפלן וחובריו, 2011(.
ידי רשות הטבע והגנים על בסיס היערות נטע אדם, חקלאות השטחים  המסדרונות האקולוגיים בישראל הוגדרו ומופו על 
של  רצף  לאפשר  נועדו  אלו  אזורים  טבע.  כשמורות  מוכרזים  שאינם  טבעיים  ושטחים  ומטעים,  שדה  גידולי   – הפתוחים 
שטחים פתוחים המאפשרים תנועת בעלי חיים וזרעי צמחים בין השטחים הטבעיים המוגנים שבשמורות, ובכך תתמוך רשת 
כך שתכניות פיתוח  גופי התכנון,  כלי תכנוני עבור  לייצר  הייתה  המסדרונות האקולוגיים בשמירת הטבע בישראל. המטרה 
ישמרו ככל הניתן את המרחבים הנכללים בתחום המסדרונות האקולוגיים, ויכוונו את הפיתוח אל השטחים שמחוץ למסדרונות 

אלו )שקדי ושדות, 2000(.
ברצף השטחים הפתוחים הטבעיים, מהווה אזור מנשה חוליה חשובה בקנה המידה הארצי, בהיותו חוליה מקשרת בין המרחבים 
הפתוחים בכרמל וברמת מנשה לבין השומרון, מחד, ועמק חפר, מאידך. גדר ההפרדה בין ישראל לשטחי הרשות הפלסטינית, 
הגובלת בשטחי הסקר, מהווה חיץ משמעותי עבור בעלי חיים קרקעיים בינוניים וגדולים, שאינם יכולים לחצותה. מעברי בעלי 
חיים בגדר שפותחו במיוחד לצורך כך, מצמצמים את הבעיה עבור היונקים הקטנים והבינוניים – עד גודל תן לערך, אך עבור 

היונקים הגדולים דוגמת צבאים, חזירים וצבועים, עדיין מהווה הגדר מחסום בלתי עביר )סיני, י. – בע״פ(.
מאז הקמתה של גדר ההפרדה, גדלה חשיבותם של השטחים הפתוחים באזור מנשה להבטחת תפקוד ארוך-טווח של המסדרון 

האקולוגי הארצי המקשר בין צפון ומרכז הארץ.
עד כה, לא נעשתה עבודה ממוקדת לגבי המסדרונות האקולוגיים במרחב הסקר. בעבודה על מסדרון אקולוגי בין הגלבוע 
לרמת צבאים שבגליל התחתון המזרחי, החוצה שטחים חקלאיים בעמק חרוד, הוצעו דרכי פעולה חקלאיות התומכות במגוון 
‘ידידותי יותר לחיות הבר,  הביולוגי, דוגמת שימוש בהדברה ביולוגית, הסרת גידור חוסם או לכל הפחות – החלפתו בגידור 
מדיניות אי-פליחה וממשק משמר קרקע, גיוון גידולים, עידוד צימוח מינים מקומיים טבעיים בשולי השדות, ושימור גופי המים 

וסביבותיהם )קפלן וויטמן, 2011; קפלן וחובריו, 2011(.
בין  )2011( מגדירה שני צירים עיקריים החוצים את המרחב בציר צפון-דרום: המזרחי  מפת המסדרונות האקולוגיים של רט״ג 
מועוויה לאום-ריחאן, שהמשכו דרומה נחצה ע״י גדר ההפרדה )הכפרים אל עריאן ומועלקה הם מובלעות במסדרון זה(; והמערבי 

מאזור גבעת ניל״י לכיוון עמק חפר )רגבים, ברקאי, מענית-גבעת חביבה ושדה יצחק הם מובלעות במסדרון זה( )מפה 22(.
שני צירים נוספים הם בציר מזרח-מערב: הצפוני עובר לאורך נחל ברקן ונחל עדה דרך שמורת אלוני יצחק לאחו בנימינה, 
ונחל חדרה לעבר  נרבתה  נחל  ומתחבר לשני מסדרונות האורך בציר צפון-דרום; המסדרון הדרומי מתחיל מאזור מצר דרך 
חולות קיסריה )לא כולל את שמורת אלון(. מסדרון הרוחב הדרומי אינו מתחבר למסדרון האורך המזרחי הנמצא מעבר לגדר 

ההפרדה )ולמעשה אין לו משמעות בשטח(. שלוחה נוספת נמשכת בבקעת נחל חביבה מזרחה עד גדר ההפרדה.
קיימת אי התאמה בין ממצאי הסקר ובין מפת המסדרונות האקולוגיים.

מפה זו של המסדרונות אינה מביאה בחשבון ריכוז חשוב של ערכי טבע בגבעות עירון ובאזור קציר, כמו גם את הנתק האקולוגי 
או מלאה של  לגדר ההפרדה, בשליטה חלקית  ככולו ממזרח  רובו  נמצא  האורך המזרחי  גדר ההפרדה7. מסדרון  ע״י  שנוצר 
הרשות הפלסטינית. אחת מהמלצות הסקר הינה לעדכן את שכבת המסדרונות בהתאם לממצאי הערכיות האקולוגית ורצף 

7.  פתרון חלקי עבור בעלי חיים קטנים ובינוניים הוא שילוב מעברים ייעודיים לבע״ח בגדר )מעברי “ל״(.
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השטחים הפתוחים )ותוך התחשבות בתוכניות בנייה מאושרות(, מתוך הבנה שלא ניתן להבטיח את תפקוד המסדרונות מעבר 
לתחומי גדר ההפרדה – ויש להתבסס על השטח שבגבולות הגדר.

מנגד, כוללת מפת המסדרונות האקולוגיים של רט״ג גם שטחים שאינם אפקטיביים בשל פיתוח ובנייה. בעבודה זו לא נבחנה 
מידת האפקטיביות של המסדרונות הקיימים.

ככלל, בחלק המישורי של הסקר מומלץ להגדיר את כל אפיקי הנחלים כחלק מהמסדרון האקולוגי, כולל מספר נחלים משניים 
שלא נכללים כיום בהגדרת המסדרון אך מכילים ערכי טבע חשובים )דוגמת נחל משמרות ותעלת רושרשי(.

בין השטחים החקלאיים  יצירת אזורי חיץ  וראוי לבחון  אין למעשה אזורי חיץ לאורך אפיקי הנחלים,  כי  )2011( מציין  קולר 
לרצועות הנחלים. צירי המסדרונות כרגע אינם כוללים אפיקי נחלים הצמודים לתחום בינוי )נחל ברקן בגבול כפר קרע ובגבול 

כפר גליקסון(. ראוי לכלול גם קטעים אלו בתחום המסדרונות האקולוגיים.
בחלק ההררי של הסקר, נשמרו עדיין שטחים טבעיים בהיקף משמעותי אולם לחצי פיתוח כבדים מקשים על שמירת רצף 
לאורך זמן. כבר כיום, המעבר בתחומי “הקו הירוק״ מאזור גבעות עירון לאזור מי עמי הוא מקוטע. המסדרון מפוצל לשלוש 

רצועות צרות ביותר באזור קציר.

בשלב זה הקשר בין השטחים הפתוחים באזור מי עמי לשטחים הפתוחים בגבעות עירון אפשרי מעבר ל״קו הירוק״, בין ברטעה 
באזור  והבנייה  התכנון  חוקי  שאכיפת  גם  מה  זה,  רצף  לקטיעת  להביא  עשויות  מדיניות  תמורות  ההפרדה.  וגדר  המזרחית 
סביב ברטעה המזרחית היא מוגבלת, וייתכנו צעדי פיתוח שיפגעו ברצף באזור. לפיכך, מומלץ למצוא דרכים לשמירת וחיזוק 

התפקוד האקולוגי של צווארי הבקבוק שסביב קציר.

מוצע להוסיף מספר צירים למסדרונות האקולוגיים הקיימים, כמפורט במפה 23, ולעדכן את המסדרונות הקיימים – למשל, 
השטח בין כפר קרע לכביש 6, הוא שטח שתפקודו כמסדרון לאורך זמן נמצא בסימן שאלה, בשל התפשטות הבנייה בכפר 
קרע. בנוסף, יש לנסות ולטפל בשיפור מצבם של “צווארי בקבוק״ בולטים, או לפחות להגן עליהם כך שלא ייפגעו. שקדי ושדות 
)2004( סוקרים “צווארי בקבוק״ עיקריים בכבישי ישראל, ומהם שניים נמצאים במרחב הסקר: בצומת מי-עמי ובצומת משמר 
הגבול. גם באזור הסמוך למרחב הסקר, זכו מסדרונות אקולוגיים להתייחסות במסגרת התכנון המפורט לבקעת הנדיב )תמ״מ 

5/6(. תוכנית זו מגדירה, בין היתר, את אפיק נחל ברקן כמסדרון אקולוגי, וממליצה על מגבלות בנייה בשטחי המסדרונות.
 במרחב הסקר עצמו, ניתן לשפר בצורה ממשית את תפקוד “צווארי הבקבוק״ במספר נקודות, המפורטות בטבלה 16 להלן, 
חיים  בעלי  אוכלוסיות  צרכי  יסודית של  בחינה  )לאחר  ותחתיים במערכת הכבישים  עיליים  הוספת מעברים אקולוגיים  ע״י 
באזור(. במיוחד יש לשים לב לכך שהפיתוח בין ברקאי לעין שמר, ופיתוח שדה התעופה בעין שמר, עלולים להביא לחסימה 

כמעט מוחלטת של הקשר בין בקעת מנשה לאזורי הגבעות.
המגודרים  שטחים  מטיילים(.  )ותנועת  חיים  בעלי  תנועת  על  אינטנסיבי  גידור  השפעות  על  הדעת  את  לתת  יש  כן,  כמו 
באינטנסיביות בולטים בבקעת מצר, בין מחלף עירון לכפר קרע ובאזורי מטעים בין ברטעה למחצבת ורד. אורכן של גדרות אלו 

עשוי להגיע למאות מטרים. ראוי לשלב בגדרות אלו מעברים ייעודיים לבעלי חיים.
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טבלה 24: “צווארי בקבוק״ ברצף השטחים הפתוחים בתחום סקר מנשה-חריש

מיקוםמס
בין גבעת עדה למוסד אלוני יצחק ובין אלוני יצחק לכפר גליקסון )שמורת אלוני יצחק(1
בין גבעת עדה למפעל שחם2
בין מפעל שחם לכביש 36
בין מחנה ומטווחי רגבים לכפר קרע )נחל ברקן(4
בין השכונות המזרחיות בערערה לחרבת רובזה5
בין אל-עריאן לעין א-סהלה6
בין קציר לערערה7
בין השכונות הצפונית לדרומית בקציר8
בין ברטעה המזרחית לשכונה הדרומית בקציר )“קניון הנמרים״(9

בין ברקאי לכביש 106
בין כפר פינס למזרח כרכור )נחל משמרות עליון(11
בין גן שמואל לפרדס חנה12
בין עין שמר לשער מנשה13
בין שער מנשה לגבעת חביבה14
בין חרבת א-טווילה למחצבת ורד15
בין מג״ב חריש למצפה אילן )בעתיד – בין הרחבת חריש למצפה אילן(16
בין מצפה אילן ל״קו הירוק״17
בין מנחת עין שמר למאור )השטח המסומן כמסדרון מגודר ע״י מנחת עין שמר(18
פארק נחל חביבה – בין כביש 581 לשדה יצחק19
בין חממות שדה יצחק לחממות אחיטוב20
בין חממות אחיטוב לאומץ )מעבר לגבול הסקר(21

שטחים שבהם מוצע להוסיף מעברי בעלי חיים מעל/מתחת לכבישים:
1. בין רגבים לגבעת עדה, דרומית למפעל שחם – המרחק בין רגבים לגבעת עדה הוא ק״מ אחד, אבל מפעל שחם יוצר “פקק״ 
אקולוגי בנקודה רגישה לצד כביש 6. מעברים לבעלי חיים הקיימים באזור זה ממוקמים לאורך הנחלים ברקן ועדה, אך אינם 

מתייחסים לגבעות המיוערות שמשני צידי כביש 6 )אזור תל ערן ורגבים(.
אם וכאשר יורחב כביש 6 באזור, יש לשקול הוספת מעבר עילי מדרום לבית הקברות של רגבים, שיקשר מחדש בין הגבעות 

המיוערות וינצל את הטופוגרפיה הקיימת )הכביש עובר במבתר חצוב בהר(.
2. בין יער עירון ליער כפר קרע, מזרחית למחלף עירון: הקשר בין אזור גבעות עירון לרמת מנשה ובקעת ברקן קטוע כיום ע״י 

כבישים 65 ו-6, והתפשטות נוספת של הבנייה בכפר קרע תקשה עוד יותר על תנועת בעלי חיים בין האזורים.
מוצע להסדיר מעבר בכביש 65 באזור יער עירון )עילי או תחתי(, המקשר בין גבעות עירון ליערות כפר קרע. הקשר מיערות 

כפר קרע צפונה יתאפשר במעבר רכב קיים בין אנדרטת מג״ב לחורבת בצלות.
3. מבתרי ברקאי: כרגע במפת המסדרונות האקולוגיים, המסדרון העיקרי הוא לאורך נחל עירון בין ברקאי לעין שמר. מסדרון 
זה צפוי להיעלם כתוצאה מפיתוח אזור תעשייה במורד נחל עירון. ממזרח, התפתחות של אום אל-קוטוף וחריש תפגע 

ברצף הקיים. לפיכך, מוצע לשקול הסטה של המסדרון מזרחה לאזור בתות גלעם וחרבת חפור.
מוצע להסדיר מעבר עילי מעל כביש 6 ממזרח לברקאי, ולשלב אותו במעבר עילי/תחתי על כביש 611 ליד גשר ברקאי. ייתכן 
שניתן להסתפק במעבר על כביש 611 בצד המזרחי של כביש 6 )לכיוון חרבת חפור( ולהסתייע במעבר התחתי הקיים בנחל 
חריש מתחת לכביש 6 )ולוותר על קשר ארוך טווח לשטח החורש הכלוא בין ברקאי וכביש 6(. יש להביא בחשבון כי באזור זה 

מתוכננת כניסה צפונית חדשה לעיר חריש.
4. מזרחית לצומת אלון: כחלק מהרחבה עתידית של כביש 65 יש לשקול מעבר תחתי )או עילי( בכביש ממזרח לצומת אלון, 

שיקשר את שמורת אלון עם השטחים הפתוחים מדרום לכביש )כיום יש בשטח מעבירי מים קטנים בלבד(.
5. אזור אל-ביאר / צומת מי-עמי: באזור זה מסומן כיום בשכבת המסדרונות האקולוגיים מסדרון מאזור מי-עמי לרמת מנשה. 
במידת  פרטיות.  וקרקעות  באזור,  הבינוי  של  הנרחב  הפיזור  בגלל  טווח  ארוך  מסדרון  להבטחת  במיוחד  בעייתי  זה  אזור 
האפשר, יש לשקול מעבר עילי באחת משתי נקודות, ממערב לאל-ביאר או ממזרח לחרבת רובזה, באזורים שבהם מדרום 

לכביש 65 יש יער קק״ל ומצפון יש שטחים פתוחים.
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מפגעים סביבתיים
במרחב יש מפגעים סביבתיים מגוונים )מפה 24(, ואופיים שונה בין חלקו ההררי של הסקר לאזורי המישור ורמת מנשה.

מיפוי המפגעים הסביבתיים הינו חלקי , אך מאפשר להתרשם מהיקף וחומרת המפגעים הקיימים כיום במרחב. המפגעים 
תועדו בשטחים הפתוחים ובשולי היישובים, אך לא בשטח הבנוי )למעט מקרים של פגיעה ישירה בערכי טבע ונוף(.

מתוך 83 מפגעים שתועדו, כרבע מהם )21( הם אנטנות סלולריות, המהוות מחד תשתית בעלת חשיבות ציבורית, ומאידך 
גורמות לפגיעה באיכות הנוף הפתוח. רבע נוסף )20( הוא מחצבות ושטחי כרייה )נטושים ברובם(.

טבלה 25: התפלגות המפגעים הסביבתיים שתועדו בתחום סקר מנשה-חריש

הערותמס מוקדיםסיווג המפגע
בשטחים הפתוחים ובשולי היישובים.21אנטנות סלולאריות

בעיקר מחצבות נטושות, וכן שפכי עפר ודרדרות סלעים.20כרייה וחציבה
בעיקר בקרבת יישובים ערביים.12בנייה

בעיקר בקרבת יישובים ערביים.12אשפה
רק ריכוזים משמעותיים )אין התייחסות לפרטים בודדים(.8צמחייה פולשת

5ביוב
בעיקר באתרים בהם היו בתי קברות מוסלמיים לפני 4.1948צמחייה מרוססת

בחלק ההררי של הסקר, קיים כרסום מתמשך של שטחים פתוחים כתוצאה מ״זחילה התיישבותית״ ובינוי ללא תכנון הולם 
סביב היישובים הערביים. כמו כן נפוצה באזור זה השלכת פסולת בניין בשטחים הפתוחים – בניגוד לחוק.

ורובן  כיום פועלת במרחב מחצבה גדולה אחת )מחצבת ורד( המהווה מפגע סביבתי חמור. מחצבות נוספות נטושות כיום, 
המכריע לא שוקמו.

בחלק המישורי בולטת בעיקר פריסה נרחבת של אנטנות סלולאריות בשטחים הפתוחים. ככל הניתן, יש לצמצם את מספר 
האנטנות ולשלבן במתקני תשתית קיימים ועתידיים. כמו כן, בולט ריבוי מבנים חקלאיים, שלא הוגדרו כמפגע סביבתי אך יש 

להם השפעה מצטברת על רצף השטחים הפתוחים.
באופן יחסי, המרחב לא סובל מתופעות של צמחייה פולשת או ביוב )מוקדי הביוב העיקריים נמצאים לאורך הנחלים עירון 

וברקן, וחלקם אמורים להיפתר כתוצאה מהסדרת קווי ביוב אזוריים(.
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מפות משולבות
פרק זה כולל שתי מפות המסכמות את ממצאי הסקר: מפת ערכיות משולבת צומח ונוף, מפת ערכיות משולבת צומח, נוף 
פתוחים,  שטחים  רצף  עם  יחד  ונוף  טבע  משאבי  ערכיות  משילוב  נגזרה  לשימור  החשיבות  הגדרת  פתוחים.  שטחים  ורצף 

בהתאם לטבלת צירופים מוגדרים )המשולבת במפה(.
החשיבות לשימור, הנובעת משילוב ערכיות צומח, נוף ורצף שטחים פתוחים, מוצגת בסולם בן שלוש דרגות:

1. חשיבות נמוכה.
2. חשיבות בינונית. 

3. חשיבות גבוהה – דרגה זו מחולקת לשלוש דרגות משנה: גבוהה, גבוהה מאד ומרבית. 

עיקרי הממצאים
במפת הערכיות המשולבת )26( הודגשה חשיבותם של השטחים הפתוחים הגדולים באזורי הליבה. כמו כן, הועלה ערכם של 
שטחים שזוהו כצווארי בקבוק או כשטחי מסדרונות חיוניים בין אזורי הליבה. בפרט הועלה ערכם של שטחים המשתלבים 

במסדרון האקולוגי הארצי. מסדרון זה תחום במרחב הסקר בשטח צר בין הקו הירוק ובין האזורים העירוניים במישור החוף.
כ- 65% משטחי הסקר דורגו ברמת חשיבות גבוהה ואילו 12.5% דורגו כשטחים בנויים ללא חשיבות אקולוגית.

טבלה 26: התפלגות הערכיות המשולבת של שטחי הסקר

אחוז מכלל השטחשטח בדונםקטגוריות חשיבותחשיבות
17,249.85712.48בנוי0
14,155.93110.24נמוכה1
17,028.58612.32בינונית2
28,872.34320.89גבוהה3
39,898.39428.87גבוהה מאוד4
21,004.88615.20מירבית5

138,209.997100 סה״כ שטח:

וכן  מנשה,  וברמת  עירון  בגבעות  אמיר,  בהר  מפותחים  וחורש  יער  שטחי  בעיקר  כוללים  מרבית  חשיבות  שקיבלו  האזורים 
בתי גידול לחים באגן נחל חדרה. כמו כן הוכללו בהגדרה זו שטחי בתה ניכרים בשטחי האש של רגבים. שטחים נוספים קיבלו 
חשיבות גבוהה עד גבוהה מאד, באופן שמבליט »צירים ירוקים« המקשרים בין מרבית ערכי הטבע האיכותיים במרחב הסקר. 

במסגרת זו הודגשו השטחים המקשרים בין בקעת הנדיב ובין בקעת נחל חדרה, והשטחים הפתוחים סביב חריש.
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המלצות

שימור בתי גידול נדירים וייחודיים
מומלץ לפעול למתן הגנה תכנונית למספר אזורים המייצגים בתי גידול ייחודיים או מציגים מופע שמור יחסית של בתי הגידול הקיימים.

• אזורים מעניינים מבחינה גיאולוגית: כמפורט בסעיף״אלמנטים גיאולוגיים ייחודיים״ להלן.	
• בתי גידול לחים וכתמי צומח חמרה וכורכר בחלקו המערבי של הסקר.	
• מעיינות באזור ההררי, ובפרט באגן נחל שריה.	
• אזורי חורש מפותח בנחל שריה, בנחל נרבתה )“קניון הנמרים״(, ממזרח למצר ומדרום למחצבת ורד.	
• הגנה על אוכלוסיות של מיני צמחים שנמצאים בסכנת הכחדה בישראל.	

אלמנטים גיאולוגיים ייחודיים
בסקירה של המפות הגיאולוגיות הרלוונטיות )גליונות נתניה, חדרה ואום אל-פאחם 1:50,000( וכן בסיורים בשטח, זוהו מספר 
אלמנטים גיאולוגיים הנדירים בתחום מ.א. מנשה ובמרחב הסמוך, ולכן יש עניין בשימורם )ולו ברמה המקומית(. חלקם, ככל 

הנראה, נדירים גם ברמה הארצית:
• להגדירם 	 ניתן  ולכן  זה  מאזור  שהוגדרו  חנא,  דיר  בתצורת  נדירים  מופעים  שני  אל-פאחם:  אום  וטוף  מי-עמי  בזלת 

“ייחודיים״ לקמר הר אמיר. בגלל פיתוח אינטנסיבי בתחום תפוצתם )בפרט באזור אום אל-פאחם וערערה(, חשוב לתת 
הגנה מרבית לשטחים שנותרו ובפרט מחשוף הבזלת בשטח הבנוי של מי-עמי ואזור חרוט הטוף שממערב למושב. באזור 
זה ניתן גם להסדיר פארק גיאולוגי לימודי. באזור המגע בין שכבות הטוף לשכבות הגיר שמתחתיהן, נמצאים מעיינות 

רבים )שרובם, למעט מעיינות נחל שריה, נבלעו בתחום הבינוי העירוני של אום אל-פאחם, ערערה וסביבתן(.
• חורבת גלום: מחשוף נדיר של תצורת פלשת )אחד משניים בלבד בשטח הסקר. השני נמצא בתחום הבנוי של להבות 	

חביבה(. גם במרחב הסמוך, מחשופים אלו קטנים ונדירים ביותר )אחד בכפר אירתח שבשומרון והשני בפאתי קלנסווה(.
• להבות חביבה ושוליה: מחשוף תצורת בית גוברין. במרחב הסובב, תצורה זו נמצאת בעיקר במשולש שקדקדיו הם בת-	

חפר, ימה )זמר( והכפר בלעא בשומרון.
• כורכר וחולות במחצבת זומרה )מערבית לגן שמואל(: אתר יחיד בשטח המועצה למסלע וקרקעות אלו. החולות באזור 	

הם השוליים של גוש חולות קיסריה הרציף, ואילו רכס הכורכר מופיע בכתמים מקוטעים מבנימינה ודרומה לאורך השרון.
• תלכיד נחלים בנחל חביבה: כתם זעיר של “קונגלומרט נחשון״ מדרום ללהבות חביבה. מחשופים נוספים של תלכיד זה 	

במרחב נמצאים בנחלים היורדים מהשומרון למישור החוף )נחל שכם, נחל תאנים, נחל אלכסנדר(. במפה הגיאולוגית של 
אזור חדרה לא סומנו מחשופים מסוג זה )ייתכן כי קיימים בנחל נרבתה(.

• תלכיד נחלים במעלה נחל חביבה: שני כתמים זעירים של תלכיד מאוחר, כק״מ ממערב למגל ובשולי חורבת פחת. תלכיד 	
זה נמצא במרחב במספר כתמים באזור בחן-זמר.

• פס צר וארוך של תצורת תקייה: לאורך גבולה הצפוני של בקעת עירון, עד חורבת גילן במערב. הפס אמנם ארוך יחסית, 	
אך מחוץ לשטחי המועצה הוא חשוף לפיתוח אינטנסיבי ולכן רצוי לשמרו )האזורים הקרובים בהם מופיעה תצורה זו הם 

בתחומי גת, בקה אל-ערביה ובראש אגן נחל תנינים(.
• מצוק ומערות חצובות בכפר גליקסון: אין מדובר על מסלע נדיר גיאולוגית )תצורת מראשה( אלא על מופע גיאומורפולוגי 	

נדיר וראוי להגנה.

שיקום שטחים פגועים
במרחב הסקר נמצאות מספר מחצבות נטושות, המהוות פוטנציאל לשיקום והשבת ערכי טבע. כך למשל, באזור משטרת כרכור 
ומפעל גלעם, בשוליים הצפוניים של גבעת בורק ובאזור תל זומרה. רצוי שבעת תכנון אזורים אלו, יובאו בחשבון פוטנציאל 

השתלבותם במערך השטחים הפתוחים באזור, ומידת נדירות בתי הגידול שניתנים לשיקום )לפי הקרקע והמסלע במרחב(.

מצפורים ונקודות תצפית
יחסית לגיוון הנופי, מועטות נקודות התצפית המוסדרות במרחב. כדאי לבחון הוספת מצפורי נוף – מצפור חדש בכביש העלייה 
לקציר )ליד האנטנה(, בגבעה נ״ג 128 ליד רגבים, בכביש מי-עמי )במקום/בנוסף ל״מצפור הילדים״ המאולתר(, ובכניסה לאל-
עריאן. בחלק המישורי של הסקר ניתן לבחון הוספת מצפורים באתרים תל זרור )תוך שמירה על אוכלוסיית הגעדה הקיפחת 

שבמקום(, חורבת ביצעה )בכפוף להגבלות רשות הטבע והגנים( ותל זומרה.
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חניוני מטיילים
מול היקפם הגדול של יערות קק״ל במרחב הסקר, מספר החניונים מצומצם ביותר, ולמעשה החניון היחיד הפעיל גם כיום 
ממזרח לכביש 6 הוא חניון יער עירון. חלק מהחניונים שהתקיימו בעבר, נטושים כיום ואף סובלים מהשלכת פסולת, דוגמת 
חניונים ממערב למצר ומדרום-מערב לכפר קרע. ראוי להסדיר חניונים נוספים לרווחת ציבור המטיילים, תוך שיתוף פעולה 

עם הקהילות השונות במרחב. בעת קביעת מיקום החניונים, יש להימנע ממיקומם באזורים בעלי רגישות אקולוגית גבוהה.

שבילי מטיילים
כיום מספר שבילי המטיילים באזור זניח, אולם יש תכנון לשבילי אופניים במרחב, וכן יש שבילי אופניים מאולתרים )סינגלים( 
באזור מענית. בעבר הוצעה יוזמה ל״שביל ואדי עארה״, שלא קודמה ונזנחה. יתרה מזאת, שביל מטיילים ותיק בנחל שריה 
שונה בשנת 2012 כך שאינו עובר בחלקו היפה של הנחל – בשל גידור בפאתי עין אל-מועלקה. השבילים הוותיקים שסומנו 

בעבר בהר אמיר, אינם מעגליים וכן אינם נגישים למשתמשים בתחבורה ציבורית.
ראוי לתכנן רשת ייעודית של שבילי הליכה ומסלולי רכיבת אופניים, תוך שיתוף הקהילות המקומיות והבלטת אתרים בעלי 
עניין המתוארים בסקר זה. במסגרת זו, יש לעשות מאמץ להסדיר מסלולי הליכה מעגליים ומסלולים נגישים בתחבורה ציבורית 
)לדוגמא – שביל טבעת סובב מי-עמי דרך נחל שריה עליון, שביל טבעת בנחל שריה ובוואדי חור צאקר, שביל טבעת מקציר 

ל״קניון הנמרים״ וחזרה(.

המלצות בוטאניות
האזור ההררי

ניכר מהשטחים הפתוחים באזור זה נמצאים באחריות קק״ל. על-פי הערכיות האקולוגית, לא נמצא הבדל משמעותי  חלק 
בערכיות בין שטחי היער הנטוע, לשטח שאינו נטוע. יחד עם זאת, אותרו בשטח טיפוסים המאפיינים יער צפוף, בהם תת-יער 
דליל, המורכב לרוב מעשבוניים, דוגמת: ‘יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ועשבוניים; ‘יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש מצוי ונשרן 
הדוחן. מצאנו כי הערכיות האקולוגית של טיפוסים אלה נמוכה משל יחידות קרובות, ואנו ממליצים על ממשק שיכלול דילול 

של יערות צפופים. 
ביערות אחדים מתקיים ממשק של ריסוס דרכי הגישה ביער על-ידי קוטלי עשבים. פעמים רבות, התוצאה היא צמיחה של מיני 
צומח זרים ופולשים, העמידים לריסוס, בדרכים אלה. אנו ממליצים על גיבוש כללים להתמודדות בת-קיימא עם העשבים בדרכים. 
בכרמי זיתים בעיבוד מסורתי נמצאו ערכי טבע משמעותיים, דוגמת עצי אלון התבור גדולים ומינים נדירים. יש לעודד את בעלי 

השטח להמשיך את העיבוד בשיטות המסורתיות. להרחבה בנושא ראו פרלברג וחובריו )2012(.
חלק מהאזור מאויים על-ידי תוכניות בנייה, כדוגמת הרחבת חריש, ובחלקו קיים ‘פיתוח זוחל, סמוך ליישובים הערביים. אנו 
ממליצים על הפניית הפיתוח לשטחים שנמצאים בערכיות אקולוגית נמוכה או בינונית. מבחינת ערכי הטבע, הרחבת מחצבת 

ורד ראוי שתימשך לכיוון מזרח. 
שמורת הטבע היחידה באזור היא שמורת הר אמיר, שהוכרזה במאי 2013. מלבדה, אזורים כמו “קניון הנמרים״ ונחל שריה, 

ראויים להגנה סטטוטורית, מבחינת ערכי הצומח שבהם. 
במסגרת סקר זה, מופו ריכוזי מינים פולשים )ראו מפה 23(. מומלץ לרכז מאמץ בהסרת אוכלוסיות אלו, שהנזק שלהן בעתיד 

עלול להיות בהיקף רחב יותר.

האזור המישורי
כיסוח,  פינוי סחף,  )עבודות עפר,  ותחזוקה  נעשות פעולות הסדרה  נחלים, שבהם  זה מתרכז בערוצי  הצומח הטבעי באזור 
ריסוס וכיוב( על-ידי רשויות הניקוז. חלק מערוצי נחלים אלו הם בעלי ערכיות אקולוגית גבוהה, בשל צמחי מים הקיימים בהם, 
שאינם נפוצים בארץ. מומלץ לערוך סקר שיתמקד ברגישות ערוצי נחלים לתחזוקה, ויקדם ממשק בר-קיימא בבית גידול זה. 

מומלץ לקדם הגנה סטטוטורית על בתי גידול לחים בסביבות תלמי אלעזר, ומכלול ‘מאגרי שדה יצחק
באזור זה מיעוט שטחים טבעיים שאינם בתי גידול לחים, אך בהם מתרכזים ערכי טבע רבים. מומלץ לקדם הגנה על שטחים אלו, 
הן באמצעים סטטוטוריים והן בחיזוק הקשר בין הקהילה לשטחים הפתוחים, באמצעות יצירת שבילים, שילוט ותוכניות חינוכיות. 
באזור זה אותרו שטחים מוברים רבים. שטחים אלו הם בעלי פוטנציאל לקיום צמחים נדירים, בייחוד בשטחי החמרה, וכן סמוך 
לבתי גידול לחים. מאידך, השטחים המוברים מאולחים לעיתים קרובות במינים פולשים. מומלץ להסיר את המינים הפולשים, 

בצורה שגם תקדם אכלוס של צומח ערכי במקום, וגם תקל על אפשרות של עיבוד מחדש של השטח. 
במסגרת סקר זה, מופו ריכוזי מינים פולשים. מומלץ לרכז מאמץ בהסרת אוכלוסיות אלו, שהנזק שלהם בעתיד עלול להיות בהיקף 
רחב יותר. במקרה של עשבוניים רב-שנתיים נפוצים, כדוגמת זיף-נוצה חבוי ופספלון דו-טורי, אנו מעריכים שיהיה קשה להסיר 
לייעוד  יותר להסירם. ראוי לשקול את התאמת הממשק  ומומלץ להפנות את המשאבים למינים שיהיה קל  יעיל,  אותם באופן 
השטח: בשמורות טבע, יש להסיר גם את הפולשים השכיחים )זיף-נוצה ופספלון(, במקומות אחרים אולי אין הכרח בפעולה זו.
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נספח 1: טבלת ערכיות נופית
סה״כשם תת יחידהמס.

ניקוד
ציון

משוקלל
ציון 
סופי

123223124202.221עיראק א-שבאב1.1
144415352293.223נחל ספיר1.2
0מערב אום אל-פאחם1.3
122212112141.563כביש מי-עמי1.4
445333445353.895רכס 2.1518
0מושב מי עמי2.2
121111111101.111חקלאות מי עמי2.3
0לולים מי עמי2.4
523222222222.444מורדות מי עמי2.5
532254352313.445בתות מי עמי2.6
534333453333.675שלוחת 2.7445
344414123262.892מטעים מי עמי2.8
433332221232.564חקלאות נטושה מי עמי2.9
433343112242.673חורש ח אל-עראיש3.1
533344114283.114יער רובזה3.2
0חרבת רובזה3.3
5333442122734יער מועלקה3.4
343413222242.673מטעי מועלקה3.5
5333442122734יער ואדי אל-קצב3.6
0אל-ביאר )דרום(3.7
342422214242.672מורדות היער3.8
545344324343.784יער שריה4.1
524225541303.334בוסתן שריה4.2
555445551394.335נחל שריה4.3
0עין אל-מועלקה4.4
445434441333.674נחל שריה תחתון4.5
433342114252.784מורדות חור צאקר4.6
421113112161.782מטעי אל-עריאן4.7
0אל-עריאן4.8
533255132293.224שמורת הר אמיר4.9
123111113141.561מרגלות יער מי עמי5.1
223111113151.672מזרח בקעת עירון5.2
123111113141.561בקעת עירון – ערערה5.3
0חור צאקר5.4
221113111131.442חקלאות חור צאקר5.5
313124114202.223יער ערערה6.1
0עין א-סהלה6.2
2253223352734מעלה ערערה6.3
0מרכז ערערה6.4
111111112101.111מערב ערערה6.5
221123111141.562חקלאות עין א-סהלה7.1
432245132262.894קציר מזרח7.2
0קציר צפון7.3

ת
טו

ול
ב

תי
זו

 ח
שר

עו

צף
ר

ת
טיו

רמ
ד

ת
ניו

שו
רא

ת
דיו

חו
יי

ת
פו

נצ

י-
בע

 ט
וף

נ
תי

בו
תר

ון 
גו

מ
ים

תר
א



228

"ח מסכם ר דו ומערב הר אמי סקר מנשה חריש 

סה״כשם תת יחידהמס.
ניקוד

ציון
משוקלל

ציון 
סופי

1322222221822מורדות קציר7.4
332224332242.674אל-אחוואט7.5
0קציר דרום7.6
455545553414.565קניון הנמרים7.7
532233121222.443מעלה ברטעה7.8
333223112202.223יער ברטעה עליון7.9

432223112202.223יער ברטעה תחתון7.10
0ערה דרום8.1
222222112161.783יער ערה דרום8.2
432223212212.333יער דאר אל-חנון8.3
553335433343.784גבעות עירון צפון8.4
543223313262.893יער עירון קק״ל8.5
0מחצבת ורד8.6
411211111131.442חקלאות רוגם אל אחמר8.7
432222113202.224יער כביש ברטעה8.8
4222222111823גבעת ורד מזרח8.9

343332223252.783מורדות גבעת חפור8.10
544455444394.335גבעת חפור מזרח8.11
544333323303.334גבעת חפור מערב8.12
0ברטעה9.1
331213211171.892חקלאות ברטעה9.2
432222211192.113גבעת מדר9.3
545444422343.784גבעה 9.4178
4222231111822חקלאות חרבת א-טווילה9.5
0חרבת א-טווילה9.6
233234123232.564מורדות חרבת א-טווילה9.7
233223123212.334מורדות אום אל-קוטוף9.8
0אום אל-קוטוף9.9

321114112161.782חקלאות אום אל-קוטוף9.10
231122112151.672אום אל-קוטוף דרום9.11
545344323333.674נחל נרבתה תיכון9.12
0מצפה אילן9.13
524255324323.564דהור אל-חרדל9.14
212113113151.672מרכז בקעת ברקאי10.1
0מחלף עירון דרום10.2
112113113141.562בקעת ברקאי מערב10.3
122212211141.562נחל עירון – ברקאי צפון10.4
111112111101.111דרום בקעת ברקאי10.5
222113114171.892בקעת ברקאי מזרח10.6
242234213232.563גבעות חריש צפון11.1
124511113192.111מחצבת איטונג11.2
111211111101.111תשתיות חריש11.3
0חריש11.4
423233313242.674גבעת מהו12.1
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סה״כשם תת יחידהמס.
ניקוד

ציון
משוקלל

ציון 
סופי

422244212232.563גבעות חריש מזרח12.2
0מג״ב חריש12.3
332223213212.334יער מענית – מרכז12.4
435325532323.565תל זאבים12.5
3423254222734תל זאבים מערב12.6
0כביש 6 – מענית12.7
232223412212.334יער מענית – מערב12.8
344411412242.673מורד נחל נרבתה12.9

111211111101.111שולי גבעה 12.1082
322223312202.224גבעה 12.1182
0ברקאי13.1
132211112141.562סובב ברקאי13.2
0כביש 6 – חריש13.3
232222112171.893יער ברקאי דרום13.4
332414452283.115כבשני ברקאי13.5
0משטרת ברקאי13.6
421255342283.114בתות נצור13.7
0מענית13.8
2313231121822חקלאות מענית13.9

0גבעת חביבה13.10
434225143283.113בקעת מצר14.1
412311112161.782מאגר מצר14.2
422244322252.784ביר אל-אסיאר14.3
423233311222.443יער מצר מזרח14.4
232111211141.562עמק מצר מזרח14.5
2232132121822גבעות בקה מזרח14.6
232322111171.892מורדות מצר14.7
0מצר14.8
311113112141.562עמק מצר מערב14.9

0מיסר14.10
221112112131.442מיסר מערב14.11
0כביש 6 – שדות מצר14.12
231312112161.782שדות מצר מערב14.13
221112112131.442מטעים מצר14.14
332323312222.443יער מצר מערב14.15
231311112151.671עמק בקה צפון14.16
221222211151.673חורשת מצר מערב14.17
211111112111.222שדות מבואות בקה14.18
123411113171.892מתלול כפר קרע15.1
2222222131822יער כפר קרע15.2
211112111111.222מטעי בצלות15.3
212121211131.441חורבת בצלות15.4
0מחלף עירון צפון15.5
0כביש 6 – גבעות קרע15.6
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סה״כשם תת יחידהמס.
ניקוד

ציון
משוקלל

ציון 
סופי

241212212171.892סובב אנדרטת מג״ב15.7
232312312192.112אנדרטת מג״ב15.8
211122111121.331דרך המוביל – גבעות קרע15.9

433545334343.785גבעת בורק15.10
422323313232.563יער בורק15.11
532322212222.443יער גוזלן16.1
512155132252.783שלוחת גוזלן16.2
523245221262.893נחל ברקן עליון16.3
512155253293.225גבעות ברקן16.4
0מטווחי רגבים דרום16.5
0מחנה רגבים16.6
0מטווחי רגבים צפון16.7
112134212171.892מחנה רגבים מערב16.8
212111112121.331מערום כפר קרע16.9

223111212151.672נחל ברקן – מקטע עין ורדה16.10
312134113192.113שדות חטמית16.11
221112112131.442שדות רגבים מזרח16.12
112111111101.111תשתיות רגבים16.13
0רגבים16.14
323224412232.563קניר16.15
334245441303.334אלות עדה16.16
421112112151.672מטעי נחל עדה16.17
432345334313.444יער חטמית16.18
523255442323.564נחל עדה עליון16.19
514155133283.114שלוחת עדה16.20
533123323252.783נחל סבכי16.21
5332334222734חורבת סבכי16.22
5221131121822עמק סבכי16.23
522155113252.783ראש שלוחת סבכי16.24
523255213283.113שלוחות פוקס מזרח16.25
533244513303.334חורבת פוקס16.26
533344312283.114יער פוקס16.27
4222131121822שדות גדישים16.28
421111111131.442מטע קניר16.29
423221221192.112גבעת האיילים האדומים17.1
5131222111822גבעה 17.2111
433232322242.674גבעה 17.3137
333221213202.222גבעת היענים17.4
432224113222.443מטעי אלונה17.5
0כביש 6 – אלונה17.6
234345434323.564גבעה 18.1128
0כביש 6 – גבעות עדה18.2
132234322222.442שולי גבעה 18.3128
211112111111.221דרך המוביל – רגבים18.4
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סה״כשם תת יחידהמס.
ניקוד

ציון
משוקלל

ציון 
סופי

0מפעל שחם18.5
244414423283.113גבעת בלין18.6
332215121202.223מטעי עדה18.7
335244532313.444תל ערן18.8
221112111121.331מטעי ערן18.9

422233211202.222תל ערן מערב18.10
532334321262.893אלוני עדה18.11
554255542374.115יער גליקסון18.12
555434423353.894מתלול גליקסון18.13
0כפר גליקסון18.14
121111111101.111בקעת גליקסון18.15
0אלוני יצחק18.16
333255443323.565שמורת אלוני יצחק18.17
422224213222.443בקעת עדה19.1
0כביש 6 – בקעת עדה19.2
211112114141.562בקעת עדה מזרח19.3
311113112141.562בקעת ברקן מזרח19.4
0כביש 6 – בקעת ברקן19.5
432113212192.112צפון בקעת ברקן19.6
523123221212.333נחל ברקן19.7
533215212242.674דרום בקעת ברקן19.8
23. 5331153122467בקעת אלמוות19.9

522323331242.673מפעל נחלי מנשה19.10
532225211232.563בקעת בבלון19.11
523123111192.113מורד נחל ברקן19.12
523123111192.113מורד נחל משמרות19.13
5121141121823בקעת משמרות19.14
22211111111.221מאגרי משמרות19.15
342314212222.443תל אסור צפון19.16
0משמרות20.1
3311143111822סובב משמרות20.2
421224211192.112משמרות צפון-מזרח20.3
3322132111822עין עירון צפון20.4
412114111161.782מטעי אלמוות20.5
0עין עירון – כפר פינס20.6
122213111141.561מובלעת כפר פינס20.7
4333343222733אלוני עין עירון20.8
332213212192.112עין עירון מזרח20.9

242324422252.783נחל משמרות עליון20.10
132112312161.782עין שמר צפון20.11
0עין שמר20.12
0גן שומרון20.13
0צומת כרכור20.14
121213112141.561צומת כרכור מערב20.15
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סה״כשם תת יחידהמס.
ניקוד

ציון
משוקלל

ציון 
סופי

231212212161.782סובב גן שומרון20.16
321112113151.672תלמי אלעזר מזרח20.17
0תלמי אלעזר20.18
222114211161.782פרדסי צרקס20.19
142235543293.224שמורת אלון20.20
252214422242.673סובב גן שמואל20.21
0גן שמואל20.22
141311212161.782מסדרון רושרשי20.23
354513541313.444מחצבת זומרה21.1
315312423242.673תל זומרה21.2
322114112171.892פרדסי זומרה21.3
322114112171.892פרדסי זומרה מזרח21.4
231212111141.562מורד נחל חדרה22.1
331415113222.443בריכות גן שמואל22.2
311123112151.672שדות זומרה22.3
221223342212.333ביצת רושרשי22.4
232224452262.894תעלת רושרשי22.5
241312333222.442גן שמואל מערב22.6
0מפעל גרנות22.7
331415111202.222בריכות גרנות22.8
441413211212.333תלמי אלעזר מערב22.9

333344551313.444ביצת תלמי אלעזר22.10
4443242222733נחל חדרה תיכון22.11
431415111212.333בריכות זיתא22.12
523213211202.222מורד מסילת הרכבת המזרחית22.13
531415112232.563בריכות המסילה המזרחית22.14
552355552374.115ביצת זיתא22.15
553234532323.564אחו זיתא22.16
4121152111823פרדסי זיתא23.1
353235553343.784תל אסור24.1
311114213171.892שער בקעת עירון24.2
321113111141.562נחל עירון – ברקאי מערב24.3
212113111131.442נחל עירון מזרח24.4
211113112131.442שדות גלעם מערב24.5
211112112121.331שדות גלעם24.6
0מפעל גלעם24.7
322113212171.892נחל עירון – עין שמר24.8
332213312202.222עין שמר מזרח24.9

332114322212.333פרדסי שער מנשה24.10
0שער מנשה24.11
211112211121.331חממות שער מנשה24.12
223112111121.332נחל עירון – שער מנשה24.13
331213211171.892עין שמר דרום24.14
111112111101.111נחל נרבתה דרום24.15
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"ח מסכם ר דו ומערב הר אמי סקר מנשה חריש 

סה״כשם תת יחידהמס.
ניקוד

ציון
משוקלל

ציון 
סופי

0שער מנשה דרום24.16
111111112101.111צומת כלניות צפון24.17
521124211192.113תלמי אלעזר דרום25.1
223211211151.672מאגרי עין שמר25.2
3322231111822נחל עירון - מאגרים25.3
533233112232.563מורד נחל עירון25.4
521144121212.333בקעת עירון - חדרה25.5
534233212252.784נחל חדרה עליון25.6
511145121212.333בקעת חדרה - יצחק25.7
533345212283.113נחל יצחק תיכון25.8
554545544414.565תל זרור25.9

521245121232.563בקעת יצחק25.10

 מסילת הרכבת - 25.11
532213232232.563בקעת יצחק

553334331303.334מאגרי יצחק25.12
121211111111.221חממות שדה יצחק25.13
0שדה יצחק25.14
123212213171.892חורבת מגדל25.15
333223112202.223נחל יצחק עליון25.16
311113111131.442שדה יצחק דרום25.17
211113312151.672אחיטוב מזרח25.18
331312213192.112בקעת חביבה – מערב25.19
313211112151.671מאגר חביבה25.20
323223221202.223נחל חביבה תיכון25.21
0כביש 6 – בקעת חביבה25.22
431214122202.223בקעת חביבה25.23
432213211192.113נחל חביבה עליון25.24
421214122192.113דרום בקעת חביבה25.25
112111111101.111חממות בקעת חביבה25.26
232213211171.892חורבת פחת מערב25.27
352223322242.673פארק נחל חביבה25.28
321111312151.672להבות חביבה צפון25.29
241355541303.334ביצת להבות חביבה25.30
342311212192.111מאגרי נחל חביבה25.31
231212212161.781חממות נחל חביבה25.32
211123111131.442מאור דרום25.33
121213212151.672מבוא מחלף באקה25.34
0מאור25.35
133212313192.112חורבת כוסית25.36
0כביש 6 – מאור25.37
231112112141.562מאור צפון-מזרח25.38
112122311141.562כלניות מאור25.39
121112111111.221מחנה עין שמר25.40
133323313222.443חורבת ביצעה25.41
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סה״כשם תת יחידהמס.
ניקוד

ציון
משוקלל

ציון 
סופי

0להבות חביבה26.1
323223433252.783חורבת גלום26.2
331213112171.892סובב חורבת גלום26.3
0כביש 6 – מגל26.4
131211111121.331חממות גת26.5
121112112121.332מטעי מגל26.6
0מגל26.7
133224332232.563מגל מזרח26.8
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"ח מסכם ר דו ומערב הר אמי סקר מנשה חריש 

נספח 2: תצפיות במיני צמחים נדירים במרחב הסקר
הנתונים בטבלה זו מפרטים את רשימת מיני הצמחים באתרי המינים הנדירים וה-אדומים המסומנים במפה 16.

מס אתר מס
במפה

הערותקואורדינטת Yקואורדינטת Xמקור המידעשם המין

206474716590סקר נוכחיאולמוס שעיר11
202736.6716126.6סקר נוכחיקדד גדול-פרי22
203354.7715834.6סקר נוכחיקדד גדול-פרי33
203489.1715509.4רט״ג – אתרים עד 1965אשבל זהרי44
201760.9715495.9סקר נוכחיעפעפית הקנוקנות55
204204.2715391.3סקר נוכחיקדד גדול-פרי66
204155.4715245.3סקר נוכחיסחלב השקיק77
202641714801.5סקר נוכחיחלבלוב משונשן88
201849714682סקר נוכחיעבקנה שכיח99

208374.3714592.1סקר נוכחיעיריוני צהוב1010
208374.3714592.1סקר נוכחישיזף השיח1110
213337714499סקר נוכחיקחוון הצבעים1211
208498.2714181.1סקר נוכחישיזף השיח1312
באתר גם גת עתיקה.200376713149סקר נוכחיבן-חיטה קטוע1413
201647713111סקר נוכחיגודיניה שבירה1514
211559712834.1סקר נוכחייסמין שיחני1615
211559712834.1סקר נוכחיעוקצר היערות1715
210876.2712793.4סקר נוכחיכף-זאב אירופית1816
201989.4712709.1רט״ג – אתרים מאז 1965כדורן ענף1917
212507712687סקר נוכחיגעדת החורש2018
212882712582סקר נוכחיאשבל הביצות2118
212882712582סקר נוכחיגעדת החורש2218
212882712582סקר נוכחיכנפה חרוקה2318
212882712582סקר נוכחיעוקצר היערות2418
212882712582סקר נוכחיקנרס סורי2518
202489.4712509.2רט״ג – אתרים מאז 1965אשבל זהרי2619
198672.5712504סקר נוכחיאחילוטוס זקוף2720
198672.5712504סקר נוכחיחבלבל ארץ-ישראלי2820
198672.5712504סקר נוכחינהרונית צפה2920
213393712482סקר נוכחיאחישבת ענף3021
באתר יש גם קצח הציפורן.210562712477סקר נוכחיחוגית תמימה3122
באתר יש גם קצח הציפורן.210562712477סקר נוכחיעפעפית הקנוקנות3222
211917712448סקר נוכחיציפורנית כרסנית3323
נחל ברקן ליד המגלש201160712440סקר נוכחיערבה ב.מ.3424
212852712390סקר נוכחיאגס סורי3525
212852712390סקר נוכחיאחישבת ענף3625
212852712390סקר נוכחיסחלב הגליל3725
212852712390סקר נוכחיעפעפית הקנוקנות 3825
213697.7712365.2סקר נוכחיאשחר מנוקד3926
213697.7712365.2סקר נוכחיבולבוסן ארץ-ישראלי4026
213697.7712365.2סקר נוכחימרבה-חלב מונפלייני4126
213697.7712365.2סקר נוכחיסחלב שלוש-השיניים4226
211914712337סקר נוכחייסמין שיחני4327
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מס אתר מס
במפה

הערותקואורדינטת Yקואורדינטת Xמקור המידעשם המין

199248712322סקר נוכחיארכובית הכתמים4428
199248712322סקר נוכחיארכובית מחודדת4528
199248712322סקר נוכחיורד צידוני4628
199248712322סקר נוכחיחלבלוב משונשן4728
199248712322סקר נוכחישרעול שעיר זן חולה4828
197565712320סקר נוכחיחבלבל ארץ-ישראלי4929
197565712320סקר נוכחיכדורן ענף5030
198289.5712308.9רט״ג – אתרים מאז 1965סיסן זוני5131
198289.5712308.9רט״ג – אתרים מאז 1965צפורנית זעירה5231
212684.2712295.2סקר נוכחיגרגרנית ירושלים5332
199399.1712133סקר נוכחינהרונית צפה5433
פינת יניב – מי עמי214511712111סקר נוכחיתורמוס ההרים5534
212612712097סקר נוכחיאלון התולע5635
212612712097סקר נוכחיאשחר מנוקד5735
חרוט הטוף213303712075סקר נוכחיתורמוס ההרים5836
נחל שריה211173712069סקר נוכחיאולמוס שעיר5937
נחל שריה211173712069סקר נוכחיערבה ב.מ.6037
נחל שריה212061712064סקר נוכחיאולמוס שעיר6138
נחל שריה200426712015סקר נוכחיעבקנה נדיר6239
מצוק שריה212112711999סקר נוכחיברומית סורית6340
מצוק שריה212112711999סקר נוכחימורית גדולה6440
מצוק שריה212112711999סקר נוכחיער אציל6540
207973.8711958.1סקר נוכחיכף-אווז מבאישה6641
207973.8711958.1סקר נוכחיכף-אווז ריחנית6741
207973.8711958.1סקר נוכחיעפעפית שרועה זן המשי6841
ביוב מי-עמי214100711877סקר נוכחיורוניקת המים6942
202562711856סקר נוכחיעפעפית הקנוקנות7043
212663.8711804.1סקר נוכחיחרצית השדות7144
פאתי אל-עריאן212037711782סקר נוכחיברומית סורית7245
פאתי אל-עריאן212037711782סקר נוכחיחיטת הבר7345
פאתי אל-עריאן212037711782סקר נוכחייבשוש גלילני7445
פאתי אל-עריאן212037711782סקר נוכחייסמין שיחני7545
נחל שריה212333711772סקר נוכחיורד צידוני 7646
מורד נחל שריה210169711732סקר נוכחיהרדוף הנחלים7747
עינות שריה עליונים213045711706סקר נוכחיאגס סורי7848
עינות שריה עליונים213045711706סקר נוכחיכף-זאב אירופית7948
211975711624סקר נוכחיאגס סורי8049
211975711624סקר נוכחיאלון התולע8149
211975711624סקר נוכחיכליל החורש8249
עינות שריה מערב212524711604סקר נוכחיאשבל הביצה8350
עינות שריה מערב212524711604סקר נוכחיכליל החורש8450
עינות שריה מערב212524711604סקר נוכחיתלתן הביצות8550
213872711560סקר נוכחיבקיית הגליל8651
גשרון בנחל שריה214093711543סקר נוכחיאלון התולע8752
מצד שריה213226711518סקר נוכחיאחישבת ענף8853
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206797.5711439.2סקר נוכחיבר-עשנן ארץ-ישראלי8954
212545711426סקר נוכחיאלון התולע9055
212545711426סקר נוכחיברומית סורית9155
212545711426סקר נוכחיגביעונית הלבנון9255
212545711426סקר נוכחיגעדת החורש9355
212545711426סקר נוכחיניסנית ירושלים9455
212545711426סקר נוכחיער אציל9555
212942.7711407סקר נוכחיכרבולתן השדות9656
211898711323סקר נוכחיגד השדה9757
206641.7711271.4סקר נוכחיברומית סורית9858
206641.7711271.4סקר נוכחיכמנון ענף9959

213163711209סקר נוכחיעדשה מזרחית10060
199846711189סקר נוכחידרדר הקורים10161
אלוני עין עירון201540711163סקר נוכחיקדד גדול-פרי10262
199226.9711066.4סקר נוכחיכונדרילה סמרנית10363
199226.9711066.4סקר נוכחיכף-אווז ריחנית10463
199226.9711066.4סקר נוכחיכף-זאב אירופית10563
199226.9711066.4סקר נוכחיסוף רחב-עלים10663
212503.1711037.5סקר נוכחידבקת האפונים10764
211996711032סקר נוכחיגרגרנית הטבעת10865
211996711032סקר נוכחיזמזומית סגולה10965
210061.4711026סקר נוכחיבולבוסן ארץ-ישראלי11066
210061.4711026סקר נוכחידבורנית צהובת-שוליים11166
210061.4711026סקר נוכחידבקת האפונים11266
210061.4711026סקר נוכחייסמין שיחני11366
210061.4711026סקר נוכחיתורמוס ההרים11466
נביעה עונתית ליד אל-עריאן212876710990סקר נוכחיולריינית עטורה11567
נביעה עונתית ליד אל-עריאן212876710990סקר נוכחיחרצית משוננת 11667
נביעה עונתית ליד אל-עריאן212876710990סקר נוכחילוטוס ריסני11767
נביעה עונתית ליד אל-עריאן212876710990סקר נוכחיסחלב שלוש-השיניים11867
נביעה עונתית ליד אל-עריאן212876710990סקר נוכחיקדד זעיר11967
נביעה עונתית ליד אל-עריאן212876710990סקר נוכחיתורמוס שעיר12067
212168.8710967.2סקר נוכחיולריינית עטורה12168
212168.8710967.2סקר נוכחינורית קטנה12268
199186.9710959.2סקר נוכחיסמר מחוייץ12369
חסר תיעוד נוסף199800710900רט״גספלילה טבורית12470

במאגר המידע.

206882.8710858.5סקר נוכחיחזרזרת מחוספסת12571
210581.1710832.7סקר נוכחיעוקצר היערות12672
210581.1710832.7סקר נוכחיעצבונית החורש12772
209657710711סקר נוכחיאלון התולע12873
209657710711סקר נוכחיאשבל מופסק12973
209657710711סקר נוכחיעוקצר היערות13073
מערת דאר אל חנון206407710668סקר נוכחיאספסת החבית13174
מערת דאר אל חנון206407710668סקר נוכחיברומית סורית13274
מערת דאר אל חנון206407710668סקר נוכחידורבנית סגולה13374
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מערת דאר אל חנון206407710668סקר נוכחיעוקצר היערות13474
מערת דאר אל חנון206407710668סקר נוכחיקרדומית השדה13574
212691.3710666.3סקר נוכחיאלון התולע13675
212691.3710666.3סקר נוכחיברומית סורית13775
212691.3710666.3סקר נוכחיגודיניה שבירה13875
212691.3710666.3סקר נוכחיעדשה מצויה13975
212691.3710666.3סקר נוכחיעוקצר היערות14075
212691.3710666.3סקר נוכחיציפורן חד-שנתי14175
205795.4710644.5סקר נוכחיבוצין טברייני14276
205795.4710644.5סקר נוכחיכנפה חרוקה14376
212092.7710631.4סקר נוכחיכנפה חרוקה14477
212092.7710631.4סקר נוכחיעצבונית החורש14577
207801.1710601.3סקר נוכחיגעדת החורש14678
207801.1710601.3סקר נוכחייסמין שיחני14778
198219710548סקר נוכחישום קצר14879
198219710548סקר נוכחיתורמוס ארץ-ישראלי14979
207214710497סקר נוכחיציפורן חד-שנתי15080
207214710497סקר נוכחיציפורן חד-שנתי15180
207214710497סקר נוכחיקרדומית השדה15280
206494710363סקר נוכחיברומית סורית15381
207631710346סקר נוכחיאחישבת ענף15482
206643.4710265.5סקר נוכחיאגס סורי15583
206643.4710265.5סקר נוכחיציפורן חד-שנתי15683
206643.4710265.5סקר נוכחיקרדומית השדה15783
198089.7710208.7רט״ג – מאז 1965תורמוס צהוב15884
198100710200רט״ג – מאז 1965תורמוס צהוב15985
210278710159סקר נוכחיאשבל מופסק16086
210278710159סקר נוכחיאשבל ערבי16186
206555.5710055.2סקר נוכחיקחוון הגליל16287
210029710053סקר נוכחיכרבולתן השדות16388
210029710053סקר נוכחימרווה מנוצה16488
בריכת עין ארובות מערב202249709836סקר נוכחיבקיה שעירה16589
בריכת עין ארובות מערב202249709836סקר נוכחיורוניקת המים16689
בריכת עין ארובות מערב202249709836סקר נוכחייקשן שרוע16789
בריכת עין ארובות מערב202249709836סקר נוכחיכף-צפרדע אזמלנית 16889
בריכת עין ארובות מערב202249709836סקר נוכחיליפיה זוחלת16989
בריכת עין ארובות מערב202249709836סקר נוכחיעטיינית קצרה17089
211418709828סקר נוכחייסמין שיחני17190
211418709828סקר נוכחיקטלב מצוי17290
202200709800רט״ג – מאז 1965סחלב הביצות17391
212047709729סקר נוכחימרווה מנוצה17492
212047709729סקר נוכחישלהבית הגלגל17592
210000709500רט״ג – מאז 1965מישויה פעמונית17693
קניון הנמרים210000709300סקר נוכחיזיף-נוצה מחוספס17794
קניון הנמרים210000709300סקר נוכחימישויה פעמונית17894
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קניון הנמרים210000709300סקר נוכחיער אציל17994
202255.7709278סקר נוכחיארכובית מחודדת18095
202255.7709278סקר נוכחיכף-צפרדע אזמלנית18195
203441709104.9סקר נוכחינץ-חלב הררי18296
205086709056סקר נוכחיסקליגריה חרמונית18397
206239.2708988.9סקר נוכחיסחלב השקיק18498
203514708934.7סקר נוכחימיש ב.מ.18599
206641708910סקר נוכחיכרבולתן השדות186100
205636708889סקר נוכחיאספסת בלאנש187101
205636708889סקר נוכחיאספסת משוזרת188101
205636708889סקר נוכחיקנרס סורי189101
205346.1708858.6סקר נוכחיצורית גבוהה190102
203274708750סקר נוכחיאולמוס שעיר191103
203274708750סקר נוכחידבקה מפושקת192103
203822708613סקר נוכחישיזף השיח193104
203067708510סקר נוכחיאולמוס שעיר194105
כבשנים מזרחיים203067708510סקר נוכחיבוצין טברייני195105
כבשנים מזרחיים203067708510סקר נוכחישיזף השיח196105
כבשנים מזרחיים204463.9708453.7סקר נוכחייקשן שרוע197106
206064.3708440.7סקר נוכחידבקת הפטמות198107
202678708347סקר נוכחיעלוק מצוי199108
202678708347סקר נוכחישיזף השיח200108
206979.6708344.8סקר נוכחיגד השדה201109
204129708260.4סקר נוכחיטוריים קטנים202110
204129708260.4סקר נוכחיעוקץ עקרב ארם-צובא203110
200867708220סקר נוכחימיש דרומי204111
202772708003סקר נוכחיאשבל ערבי205112
202772708003סקר נוכחיבוצין טברייני206112
202772708003סקר נוכחישיזף השיח207112
202433707954סקר נוכחישיזף השיח208113
206745.8707933.1סקר נוכחיגעדת החורש209114
203856707801סקר נוכחיציפורן חד-שנתי210115
192964707764סקר נוכחיגלונית פלישתית211116
193168.8707733.3סקר נוכחיאלקנת הצבעים212117
193168.8707733.3סקר נוכחיחומעת ראש הסוס213117
193168.8707733.3סקר נוכחילחך בשרני214117
193168.8707733.3סקר נוכחילשון-שור מגובבת215117
193168.8707733.3סקר נוכחימקור חסידה תל-אביבי216117
193168.8707733.3סקר נוכחימרסיה יפהפיה217117
193168.8707733.3סקר נוכחיקצח השדה218117
193168.8707733.3סקר נוכחישלשון החוף219117
193790707708.3רט״ג – מאז 1965אירוס הארגמן220118
205190707705סקר נוכחיאשבל ערבי221119
205190707705סקר נוכחיגד השדה222119
205190707705סקר נוכחימסרק שולמית 223119
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205190707705סקר נוכחימרווה מנוצה224119
205190707705סקר נוכחינורית השדה225119
205190707705סקר נוכחיקנרס סורי226119
191772.3707703.9סקר נוכחיחבלבלן המשוכות227120
207329.4707636.4סקר נוכחיפיגמית מצויה228121
194290707608.4רט״ג – אתרים מאז 1965גומא הפפירוס229122
194290707608.4רט״ג – אתרים עד 1965מילה סורית230122
193290707608.3רט״ג – אתרים מאז 1965אירוס הארגמן231123
193290707608.3רט״ג – אתרים מאז 1965חרצית דביקה232123
193290707608.3רט״ג – אתרים מאז 1965מקור-חסידה תמים233123
193290707608.3רט״ג – אתרים מאז 1965לשון-אפעה קטנה234123
193300707600רט״ג – אתרים מאז 1965לשון-אפעה קטנה235124
193300707600רט״ג – אתרים מאז 1965מקור-חסידה תמים236124
194356707590סקר נוכחיאספסת החילזון237125
194356707590סקר נוכחיחוחן קרדני238125
194356707590סקר נוכחיחומעת ראש הסוס239125
194356707590סקר נוכחישום קצר240125
193504.7707545.3סקר נוכחיגזר החוף241126
193504.7707545.3סקר נוכחיכתרון גלוני242126
193504.7707545.3סקר נוכחירב-פרי בשרני243126
193504.7707545.3סקר נוכחירכפה מזרחית244126
194390707508.4רט״ג – אתרים מאז 1965גומא הפפירוס245127
194390707508.4רט״ג – אתרים עד 1965בלוטה פלישתית246127
192490707508.2רט״ג – אתרים מאז 1965גומא שרוני247128
192490707508.2רט״ג – אתרים מאז 1965גומא הפפירוס248128
192490707508.2רט״ג – אתרים מאז 1965אירוס הארגמן249128
192490707508.2רט״ג – אתרים מאז 1965אספסת איטלקית250128
194500707500רט״ג – אתרים מאז 1965תורמוס צהוב251129
206454707466.6רט״ג – אתרים מאז 1965יסמין שיחני252130
206454707466.6סקר נוכחיציפורן חד-שנתי253130
194433.4707437.9סקר נוכחיזעזועית קטנה254131
192294.4707425.6סקר נוכחיחבלבלן המשוכות255132
192294.4707425.6סקר נוכחילוביה מצרית256132
194400.3707383.4סקר נוכחיכריך שחום257133
206860.2707315.5סקר נוכחיעוקצר היערות258134
203325.4707261.1סקר נוכחיחיננית חד-שנתית259135
203325.4707261.1סקר נוכחיציפורן חד-שנתי260135
193296707220סקר נוכחיפיקוס השקמה261136
201330707209סקר נוכחיחומעה משונשנת262137
193390707208.3רט״ג – אתרים מאז 1965גומא הפפירוס263138
193326.2707153.9סקר נוכחיחוחן קרדני264139
204759707029סקר נוכחיציפורן חד-שנתי265140
גבעת המערות193077707014סקר נוכחיחוחן קרדני266141
גבעת המערות193077707014סקר נוכחינרקיס סתווי267141
גבעת המערות193077707014סקר נוכחישום תל-אביב268141
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206204.6706940.6סקר נוכחיבת-חלמית שרועה269142
204339706907סקר נוכחיבוצין טברייני270143
196000706600רט״ג – אתרים עד 1965לפופית החיצים271144
199283.4706573.3סקר נוכחייינית חרוזה272145
199283.4706573.3סקר נוכחילוטוס הביצות273145
203296706568סקר נוכחישיזף השיח274146
195490706508.4רט״ג – אתרים עד 1965אירוס הביצות275147
195490706508.4רט״ג – אתרים עד 1965יינית כמנונית276147
195490706508.4רט״ג – אתרים עד 1965חלבלוב שעיר277147
195490706508.4רט״ג – אתרים עד 1965לשישית מקומטת278147
195490706508.4רט״ג – אתרים עד 1965אספסת איטלקית279147
203948.9706500.1סקר נוכחיצמר מפוצל280148
195500706500רט״ג – אתרים עד 1965לשישית מקומטת281149
194849.1706383.6סקר נוכחיחרצית השדות282150
194849.1706383.6סקר נוכחייינית חרוזה283150
194849.1706383.6סקר נוכחישום לבנבן284150
196790706308.5רט״ג – אתרים מאז 1965ורד צידוני285151
196745706296סקר נוכחיאלקנת הצבעים286152
202790706227סקר נוכחישום עגול287153
194913706215סקר נוכחיכדורן ענף288154
194631706207סקר נוכחיכדורן ענף289155
נחל נרבתה ליד אלון התבור.202688706130סקר נוכחיחרצית משוננת290153
195041.1706081.3סקר נוכחילוביה מצרית291157
195041.1706081.3סקר נוכחינורית ארסית292157
195990706008.4רט״ג – אתרים עד 1965סחלב הביצות293158
195990706008.4רט״ג – אתרים עד 1965גומא רחב-עלים294158
195990706008.4רט״ג – אתרים עד 1965נרקיס סתווי295158
195990706008.4רט״ג – אתרים עד 1965נעצוצית סבוכה296158
195990706008.4רט״ג – אתרים עד 1965מילה סורית297158
195990706008.4רט״ג – אתרים עד 1965יינית נבובה298158
195990706008.4רט״ג – אתרים עד 1965נטופית רפואית299158
195990706008.4רט״ג – אתרים עד 1965טובענית אביבית300158
195490.1706008.4רט״ג – אתרים עד 1965יינית כמנונית301159
196000706000רט״ג – אתרים עד 1965כף-עוף מנוצה302160
196000706000רט״ג – אתרים עד 1965כריך שעיר303160
196000706000רט״ג – אתרים עד 1965נטופית רפואית304160
196000706000רט״ג – אתרים עד 1965נרקיס סתווי305160
196000706000רט״ג – אתרים עד 1965ערבז החוף306160
197410705999.8סקר נוכחיאגמון הכדורים307161
197410705999.8סקר נוכחיכף-זאב אירופית308161
197410705999.8סקר נוכחיפשתה צרת-עלים309161
206016705957סקר נוכחיאחישבת ענף310162
206016705957סקר נוכחיבוצין טברייני311162
195554705935סקר נוכחישוש קוצני312163
197472705800סקר נוכחייינית חרוזה313164
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197472705800סקר נוכחייינית חרוזה314164
197472705800סקר נוכחיכריך שחום315164
197472705800סקר נוכחיכרפס ריחני316164
197472705800סקר נוכחיקנה-סוכר מצרי317164
197632705791סקר נוכחיפיקוס השקמה318165
198904.8705788.2סקר נוכחייינית חרוזה319166
197377.5705698.3סקר נוכחיקצח השדה320167
196909.6705626.1סקר נוכחיאגמון נטוי321168
196909.6705626.1סקר נוכחיאחילוטוס זקוף322168
196909.6705626.1סקר נוכחיורבנה שרועה323168
196909.6705626.1סקר נוכחיזעזועית קטנה324168
196909.6705626.1סקר נוכחיליסימכיה מסופקת325168
196909.6705626.1סקר נוכחימרגנית השדה זן השדה326168
196675705348.1סקר נוכחיאחילוטוס זקוף327169
195625.8705212.8סקר נוכחיכף-אווז ריחנית328170
195625.8705212.8סקר נוכחיערבה ב.מ.329170
197426.6705116.7סקר נוכחיאספסת ריסנית330171
197426.6705116.7סקר נוכחיגלימה גלילית331171
197426.6705116.7סקר נוכחיחלבלוב משונשן332171
197426.6705116.7סקר נוכחינענת הכדורים333171
197426.6705116.7סקר נוכחיצלע-שור דקיקה334171
197426.6705116.7סקר נוכחישום לבנבן335171
197561.7705042.4סקר נוכחיקחווינה מקרינה336172
196690.1704908.4רט״ג – אתרים מאז 1965ורד צידוני337173
195890.1704908.4רט״ג – אתרים עד 1965סחלב הביצות338174
197201704739סקר נוכחיערבה ב.מ.339175
שמורת ביצת זיתא195959704736סקר נוכחיאחילוטוס זקוף340176
שמורת ביצת זיתא195959704736סקר נוכחיאספסת ריסנית341176
שמורת ביצת זיתא195959704736סקר נוכחיביצן מכסיף342176
שמורת ביצת זיתא195959704736סקר נוכחיבצעוני מצוי343176
שמורת ביצת זיתא195959704736סקר נוכחיבקיית הביצות344176
שמורת ביצת זיתא195959704736סקר נוכחיחלבלוב משונשן345176
שמורת ביצת זיתא195959704736סקר נוכחיכף-צפרדע אזמלנית 346176
שמורת ביצת זיתא195959704736סקר נוכחיכף-צפרדע לחכית347176
שמורת ביצת זיתא195959704736סקר נוכחיכריך מחולק348176
שמורת ביצת זיתא195959704736סקר נוכחיכריך שחום349176
שמורת ביצת זיתא195959704736סקר נוכחילוטוס הביצות350176
שמורת ביצת זיתא195959704736סקר נוכחינורית ארסית351176
שמורת ביצת זיתא195959704736סקר נוכחיסיסנית הביצות352176
שמורת ביצת זיתא195959704736סקר נוכחיסמר מרצעני353176
195990.1704708.4רט״ג – אתרים מאז 1965בוציץ סוככני354177
195996.5704697.6רט״ג – אתרים מאז 1965חלבלוב קטן-פרי355178
197397.3704643.8סקר נוכחיגומא חום356179
204537704640סקר נוכחיקחוון הגליל357180
196090.1704608.4רט״ג – אתרים מאז 1965חלבלוב שעיר358181
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195990.1704608.4רט״ג – אתרים מאז 1965בן-חילף הביצות359181
195990.1704608.4רט״ג – אתרים מאז 1965נענת המים360181
195990.1704608.4רט״ג – אתרים עד 1965טובענית אביבית361181
195990.1704608.4רט״ג – אתרים מאז 1965ורד צידוני362181
196000704600רט״ג – אתרים מאז 1965נענת המים363182
196622704569סקר נוכחיכרפס ריחני364183
195920.1704528.4סקר נוכחיערר כרתי365184
197990.1704508.5רט״ג – אתרים עד 1965גומא הפפירוס366185
196521.8704490.7סקר נוכחינענת הכדורים367186
196521.8704490.7סקר נוכחיעפעפית עגולת עלים368186
205009704429סקר נוכחיעוקץ עקרב ארם-צובא369187
196690.1704408.4רט״ג – אתרים מאז 1965ורד צידוני370188
עמדת זיתא196065704393סקר נוכחילוטוס שעיר371189
עמדת זיתא196065704393סקר נוכחישלשון חופי372189
עמדת זיתא196065704393סקר נוכחיתלתן ארץ-ישראלי373189
עמדת זיתא196065704393סקר נוכחיתלתן דו-גוני374189
196859.2704363.5סקר נוכחיגזר החוף375190
196859.2704363.5סקר נוכחיכף-עוף פחוסה376190
196859.2704363.5סקר נוכחיתורמוס ארץ-ישראלי377190
197844704339סקר נוכחיגומא חום378191
196587.3704318.9סקר נוכחיאחילוטוס זקוף379192
196587.3704318.9סקר נוכחיכריך שחום380192
אחו זיתא מזרח196599704111סקר נוכחיאגמון הכדורים381193
אחו זיתא מזרח196599704111סקר נוכחיאחילוטוס זקוף382193
196590.2704008.4רט״ג – אתרים מאז 1965נעצוצית סבוכה383194
196600704000רט״ג – אתרים מאז 1965נעצוצית סבוכה384195
תל זרור197627703925סקר נוכחיגעדה קיפחת385196
197564.5703819סקר נוכחיחוחן קרדני386197
201505703774סקר נוכחיזמזומית סגולה387198
198331.4703316.8סקר נוכחיערבה ב.מ.388199
199290.2703008.5רט״ג – אתרים עד 1965וליסנריה סלולה389200
198673702259סקר נוכחידמסון כוכבני390201
198673702259סקר נוכחיעטיינית קצרה391201
200258.7702190.8סקר נוכחיארכובית הכתמים392202
200258.7702190.8סקר נוכחיגומא חום393202
200258.7702190.8סקר נוכחיעטיינית ארוכה394202
198838.2702134.8סקר נוכחיערבה ב.מ.395203
201099.1701013.4סקר נוכחישברק משובל396204
203989.9698698.4סקר נוכחיעלוק מצוי397205
נחל נרבתה ליד חריש206180706670סקר נוכחיאלון התולע309206
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נספח 3: פירוט מפגעים סביבתיים שתועדו בסקר מנשה-חריש

הערותנ.צ. Yנ.צ. Xסוג מפגעשם מפגעמס
ריכוז ניירות טואלט - פסולת של 205286715887אשפהאלון תבור1

חיילים באזור.

שטח מרוסס - בית קברות מוסלמי203280.5714802.1צמחייה מרוססתבית קברות קניר2
שטח בו בוצעו עבודות עפר ומהווה 206560.7714750.7כרייה וחציבהשולי מחנה רגבים3

מוקד להתפשטות צמחייה זרה 
)טיון דביק(

204939714467אנטנה סלולריתאנטנה4
212886.6714380.7צמחייה פולשתאמברוסיה מכונסת5
202879.9714346.7אנטנה סלולריתאנטנות - גבעה 108 ברגבים6
מטרדי ריח.202468.5714053.3ביובבריכת ביוב מפעל שחם7
שטח גדול אליו פונו עודפי עפר 205771.6713948.4כרייה וחציבהמערום כפר קרע8

מסלילת כביש 6. שוקם חלקית 
בלבד ומהווה מוקד לחדירת צמחייה 

זרה.

פסולת בקרבת התחנה212250.1713851.7אשפהתחנת מעבר לאשפה9
בנייה בנחל ספיר, שהוא אחד 213851713559.3בנייהבנייה בנחל ספיר10

המקומות הרגישים ביותר בסקר אך 
נמצא בשטח אום אל-פאחם

מוצא ביוב מכפר קרע לנחל ברקן. 204415.3713155.2ביובביוב נחל ברקן11
 מעל לנקודה זו הנחל היה יבש 

ביוני 2012.
בשולי דרך עפר מדרום לתל ערן.202262713023אשפהמצבורי פסולת12
פסולת213727.1713018.3אשפהמערה13
בנייה מאיימת על קיומו של עין עמיחי214365712922.9בנייהבנייה באזור עין עמיחי14
 מצבורי פסולת -215536.2712669.8אשפהשרידי מזבלה15

בעבר אתר אשפה עירוני

215444.9712622.7אנטנה סלולריתאנטנה בפאתי אום אל-פאחם16
אשפה בעיקול הכביש למי-עמי212564.4712534.6אשפהכלילי החורש - כביש מי-עמי17
 202046.8712378.2כרייה וחציבהמחפורת18
התפשטות אל-מועלקה מאיימת 211929.5712255.7בנייהבנייה באל-מועלקה19

על אזור רגיש במיוחד בנחל שריה

 210597.5712184.6אנטנה סלולריתתצפית בקעת עירון20
חציבה בצלע הנחל כתוצאה 212194711942.4כרייה וחציבהחציבה בנחל שריה21

מהכשרה חקלאית ישנה, שגרמה 
נזק נופי משמעותי.

ערוץ זורם, מקורו במי-עמי.214166.1711917.5ביובביוב מי-עמי 22
202316.1711720.2אנטנה סלולריתאנטנה23
פסולת בניין - שרידי מבנים הרוסים212639.9711624.7אשפהשרידי יישוב24
 206577.9711561.7כרייה וחציבהמחצבה נטושה25
השטח נוקה לאחרונה משיטה 198908.6711445.9צמחייה פולשתסכר נחל משמרות26

כחלחלה, אך לא באופן מוחלט, והמין 
עשוי לשוב ולהשתלט על המרחב

 מחצבה נטושה. פסולת בניין206348.1711385.2כרייה וחציבהמחצבת כפר קרע27
בחלק מהשטח.

פסולת ביתית209071.9711249.2אשפהמערות קבורה ערערה )תחתונות(28
202880.7711175.6אשפהפסולת בניין29
מעיין שנהרס כתוצאה מבנייה בשטח.209419.4711046.4בנייהעין אל-בלד30
מעיין שנהרס כתוצאה מבנייה בשטח.209743.9710939.2בנייהעין אל חניה31
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הערותנ.צ. Yנ.צ. Xסוג מפגעשם מפגעמס
יישוב לא מוכר המהווה מפגע 206520.9710937.2בנייהדאר אל חנון32

בשטח הפתוח. שאריות בתים 
שנהרסו לצד המבנים הקיימים.

204117710831אשפהמצבת זיכרון33
מעיין שנהרס כתוצאה מבנייה בשטח.208318.9710802.2בנייהעין א-סמל34
אנטנה בעיקול כביש קציר.209314.6710187.7אנטנה סלולריתאנטנה סלולרית35
אזור בו נוצרה דרדרת סלעים גדולה 210209.7709687.6כרייה וחציבהדרדרות סלעים36

בשנת 1991 ולא שוקם

אזור בו נוצרה דרדרת סלעים גדולה 210796.7709664כרייה וחציבהדרדרות סלעים37
בשנת 1991 ולא שוקם

מחצבה פעילה מהגדולות בישראל.205538.7709515.4כרייה וחציבהמחצבת ורד38
דרך עפר שנפרצה כנראה ב- 2010 209941.9709226כרייה וחציבהדרך עפר מדרום לקניון הנמרים39

מברטעה המזרחית מעל לקניון 
הנמרים, מאיימת על האזור ומזמינה 

פיתוח נוסף בשטח רגיש במיוחד.

207157.7708614.5אשפהאשפה ורכב נטוש40
 אנטנה - כביש גישה צפוני41

למוא״ז מנשה
201306.6708492.7אנטנה סלולרית

פסולת בניין רבה.202910.6708416.8כרייה וחציבהמחצבת כבשני ברקאי )מערב(42
202636.1708405.4כרייה וחציבהמחצבת משטרת כרכור43
200889.8708373.9אנטנה סלולריתאנטנה - חורבת כרכור44
 מחצבה נטושה )שוקמה חלקית203715.9708231.3כרייה וחציבהמחצבת איטונג45

עם סלילת כביש 6(.

 202404.5708094.7כרייה וחציבהמחפורת גלעם צפון46
אזור בו בוצעו עבודות עפר בהיקף 204454708023.5כרייה וחציבהתשתיות חריש47

נרחב, כיום נטוש

עשרות פרטים. מין פולש אגרסיבי.194558.1707746.9צמחייה פולשתאמברוסיה מכונסת48
199404.3707719.7אנטנה סלולריתאנטנות - צומת כרכור מערב49
מחצבה נטושה193537.9707699.7כרייה וחציבהמחצבה50
 מחצבה נטושה. בחלק הדרומי פסולת.193451.9707479.3כרייה וחציבהתצפית מחצבת זומרה51
חלבלוב קעור, 52

אבוטילון תיאופרסטוס
מינים פולשים שאינם שכיחים.201335.8707416.7צמחייה פולשת

שטח מרוסס - בית קברות מוסלמי. 193388.2707110.6צמחייה מרוססתתל זומרה53
פגיעה נופית קשה.

194733.4707051.5אנטנה סלולריתאנטנה54
ריכוז אנטנות על מגדל המים201903.6706741.1אנטנה סלולריתאנטנה - מגדל מים שער מנשה55
מחצבה נטושה. חלק מהשטח שוקם 203418.1706367.5כרייה וחציבהמחצבת נחל נרבתה56

עם סלילת כביש 6.

מרכז השמורה הורעל196750.6706296צמחייה מרוססתשמורת אלון57
בקוטלי עשבים חזקים.

מכולות המשמשות למגורים.199988.4706022.6בנייהמגורי עובדי חקלאות 58
האם חוקיות?

מזבלה ישנה שחלקה מכוסה בצמחייה.203940.2704420.4אשפהמזבלה ישנה59
202888.7704359.9אנטנה סלולריתאנטנה60
בנייה זוחלת לשטח הפתוח.203667.8704345.8בנייהבנייה בפאתי בקה אל-ערביה61

ספק אם חוקית.

בנייה זוחלת לשטח הפתוח.204757.1704251.8בנייהבנייה בפאתי בקה אל-ערביה62
ספק אם חוקית.

בנייה זוחלת לשטח הפתוח.205147.2704165.4בנייהבנייה בפאתי בקה אל-ערביה63
ספק אם חוקית.
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הערותנ.צ. Yנ.צ. Xסוג מפגעשם מפגעמס
באתר כלניות מאור.201438703929כרייה וחציבהעבודות עפר64
פרטים בודדים 198890.7702168.1צמחייה פולשתאמברוסיה מכונסת65
אנטנה - כביש 66581

 בצומת חביבה )מערב(
200943.5702150.5אנטנה סלולרית

202034.1699858.9אנטנה סלולריתאנטנה67
202004.9699472.9אנטנה סלולריתאנטנה - ליד כביש מגל68
200931.3699077.9אנטנה סלולריתאנטנה - מאגר חביבה צד צפון מערב69
204105.7699035.4אנטנה סלולריתאנטנה70
זרימת ביוב מכיוון מחנה רגבים 206345.5714089.2ביובביוב מחנה רגבים71

לנחל ברקן.

זרימת ביוב לנחל ברקן, כנראה 206427.1713888.6ביובביוב נחל ברקן עליון72
מכיוון מועוויה.

זרימת ביוב בנחל עירון, כנראה 209967.5712378.5ביובביוב בנחל עירון73
מכיוון אום אל-פאחם. מלווה 

באשפה לאורך הנחל.
אנטנה בגבעת הטוף המזרחית 214685.7712278.8אנטנה סלולריתאנטנות גבעת מי-עמי74

במי-עמי.

אנטנות קשר בהר מי-עמי )צבאי(.214899.7712351.8אנטנה סלולריתאנטנות הר מי-עמי75
צמחייה מרוססת לאורך שביל אופניים.205396.3706861.3צמחייה מרוססתשביל מרוסס76
פריצת דרכים בין חור צאקר ועין א 77

סהלה
פריצת דרכים שנצפתה בנובמבר 211765711125בנייה

2012, כנראה הכנה לבנייה באזור.

אנטנה לצד כביש מי-עמי.214120712680אנטנה סלולריתאנטנה סלולרית בכביש מי-עמי78
שיטה כחלחלה בכביש העלייה לקציר.209140709915צמחייה פולשתשיטה כחלחלה79
שיטה כחלחלה בכביש ברטעה.207280711140צמחייה פולשתשיטה כחלחלה80
שפכי עפר מבנייה בפאתי כפר קרע, 205870711680כרייה וחציבהשפכי עפר81

מיקום מקורב.

ריכוז שיטה כחלחלה בחלק הצפוני 708300203720צמחייה פולשתשיטה כחלחלה במחצבת איטונג82
של מחצבת איטונג.

אנטנה סלולרית.710020198385אנטנה סלולריתאנטנה סלולרית מדרום למשמרות83

1.  38 ק״מ נמצאים ממזרח לגדר ההפרדה, ו-22 ק״מ נמצאים בין גדר ההפרדה לים התיכון.
2.  7.5 ק״מ רציף, ועוד 1 ק״מ במורד הנחל באזור צומת נחל חדרה.

3.  12.5 ק״מ רציף במורד הנחל, ואחרי נתק של כק״מ אחד בתחום ערה, עוד 8.5 ק״מ במעלה הנחל.
4.  שם לא רשמי. ערוץ המקביל לכביש הגישה לחריש.

5.  שם לא רשמי. ערוץ היוצא מאזור מפעל גלעם לנחל עירון.
6.  שם לא רשמי. תעלה שמתחילה במועצה האזורית מנשה ומסתיימת בנחל עירון.

7.  שם לא רשמי. ערוץ המתחיל בין חריש לבסיס מג״ב ומסתיים בנחל נרבתה.
8.  שם לא רשמי. ערוץ המתחיל בין מצר ובאקה אל-ערביה, וחוצה את מושב מאור. השם מופיע גם בתמ״א 34/ב/3.

9.  שם לא רשמי. תעלה הנמשכת מגן-שומרון לכיוון דרום-מערב עד נחל חדרה.
10. שם לא רשמי. תעלה בשוליים המזרחיים של מפעלי גרנות.

11. שם לא רשמי אך מקובל בציבור, על שם ביצת רושרשי ההיסטורית שהייתה באזור זה. ממערב לגן שמואל.
12. 26.5 ק״מ נמצאים מזרחית לגדר ההפרדה, ו-8 ק״מ נמצאים מגדר ההפרדה ועד נחל חדרה.

13. הזרמת הביוב לנחל ברקן אמורה להסתיים עם השלמת מאסף ביוב אזורי. 
14. שם לא רשמי. ערוץ היוצא מבית הקברות של פרדס חנה ועובר ממערב למשמרות בדרכו לאזור אחו בנימינה.

15. מקור המים בשפכים של מועוויה וכפר קרע, וכן מי מעיינות לאורך הנחל.
16. השמורה מכונה בטעות גם שמורת חרבת צרקס, למרות שאתר הכפר צרקס נמצא כחצי ק״מ מדרום לשמורה.

17. הנ״צ במאמרם הוא 20552/70425, כ- 100 מ דרומית-מערבית למערה שנמצאה בפועל. בנ״צ האמור נמצאת כיום רפת של קיבוץ מצר, ונראה שהנ״צ 
במאמר שגוי )התיאור במלח״ם מתאים לבור שנמצא בשטח, בקצה שדה חרוש ובקרבת דרך עפר(.
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